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Fransa 
Tunus'a takviye kıtaatı 

göndermiştir. 
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lııönü Mühim Bir Söylev Verdiler 
Bugünkü Türkiye 

Cumhurreisimiz, dün Kastamoriide 
Parti kongresini actılar ve mühim 

! .................................... ... 

Erzincan hattı 

. , . . 

bir nutuk iradettileT · 
Milletler arasındaki münasebette sulh ideali ve karşılıklı emniyet havasının 

vücut V3 kuvvet bulm'Ysı, ana siyasetimizin acık hedefidir . ~ 

Vatanımızı imar etmek istiyoruz . ' 

. . ' 

[üyük insanlık ailesinde yüksek mevki ve vazifelere namzed_ bir büyük millet 
sıfatile; istikamet, kudret ve kahramanlıklara hazırlanmak mecburiyetindeyi.z 

Nafia Vekilimiz, istasyonu işletmeğe afmalı 
üzere Erzincan*:l gitti 

· Yeni Hattın TıuıeUeri1ıden Biri 
Ankara, 9 (A.A.) - Erzincan likte bu akşam hwıuat trenle Erzin.. 

'r k '' •• h k t . tt • is~ayonunu İ§lemeye açmak üzere cana hareket etmştir. 
1. aş onruye . are e e ı . I . . N~!·a Vekili A. Ct:tinka~a, ~aric.iye Açılış töreninde .bulu?mak üzere 

I" · t · ı· te k;1 • t h bb ti Mudafaa ve Maanf vek1Uerile bır - - De•amı 2 ncı Sahifede -

• 
lnönü 

ll1üstemlekeler 
bahsı 

~ . ye veren par ı ş _.a mı mu a e c 
· ·. selamlarım. Bu vesileden istifade ede- ----------------------------

rek bir kaç 'gündür beraber bulundu - F rans:ı Parlamentosunda 
ğum Kilstamoni vfüiyetinin muhterem 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

halkına teşekk_ür ve saygı duya-uları- D l d • • • • 
nu~:~~::~i~=~~lnn Türkiyeyi hl' Q Q ıyenın ıtımat reyi 

fıd aüıı evvel Avam k11.marasnda 
ceteyan eden bir rcünnkaşa ve hü 
kCımut namına verilen bir cevar 
nıüatemlekeler meselesini yeniden 
tazeledi. Artık müat~mlekPci olar 
veya olmak iddiasında bulunan bü· 
yük hükUınetlerin bu mesele üze • 
r-indeki noktai nazarları tamamiy1

r 

tebarüz etmjttir.. Binaenaleyh bu 
iıi ileride alabileceği yeni ıekillere 
intizaren buglinkü hali ile ve tetkiJi 
ve tenvir etmek mümkündür. 

berdar etmekle bahtiyarım ki halk ·i· 

~inde geçirdiğim gütileri~· intibaian~- alacag"" r so·· ylen ı·yor 
ia n pek memnunum. Bllyt1k Tilrk mıl. • ·eti Çankırı ve Kastamoni merkezinde, 
ka2alarında ve köylerinde yaşıyan va- M ·)· N f •• h• h d• 
t:ındaşların çalışkan," yüksek ahldkh, a ıye azın, rdnsanın mu ım a ı--D= 47cü~ede- seler ar.fesinde olduğunu söyledi. 

Müstemlekeci olmak iddiumda O· 

lan büyük devletlerin başında Al
nıanya vardır ve ilk olarak da kend' 
noklai nazarını aarahatla tayin eder 
bu hükUm.et olmuıtur. 

Kastamoni, 9 (A.A) - Anadolu rumuz r!yn~et mevkiinL nlarıık her 
· iansının husu:;i mttr" h ri bildiriyor: cümlesi <tlkı~hırla knr~ılanan 1ı.ı:ıağı -

Bugün ıı.aat 11 de Reisicumhur h - claki nutku irad bu~·urdular. 

'1et lnöııü Ka~tamoni parti \' İlay.~t Arkadaslnr, 
.. ongresiııi şeı·eflen<lirdiler. Cumhuriyet Halk parti--inin Kas . 

Vali Avni Doğan tarafından yapı. tamoni vilayet konı.rreRini açıyorıım. 

·an yoklamayı müteakip Reisicumhu- l{ongre aza:;ını ve kencl:lerine ~elahl-

• 

·rataresko 
Romanyanın Paris 

sefi~i old~ı 

MalU.m olduğu veçhile Almanya 
unıumi harp neticeainde kendisinden 

alınan ve manda namı altında başta 
Fr-ansa ve lnl'iltere olmak üzer-e mul
leliE devletlere verilmiş olan müa. 
temlekeler-ini reri iatemektedir. Mü. 
teveEEa Veraay muahedesinin AJ. 
manya tarafından ihlal edilmemit o 
lan yegane noktası bud'1J'. Alma" 

ıansölyesi merkezi Avrupada alabİ· 
lecej'i toprak parçalanm aldıktan 
milli Alman vahdetini tamamiyle ta
hakkuk ettirdikten sonra en aon ol1t 

r-ak bu meaeleyi de ortaya atmıtlır 
Yalnız fU fark ile ki, Avrupaya ta . 
•lluk eden arazi mUddeiyatında Al. 
manya kendisine karııı yapılabile
cek bir muhalefeti bir harp sebebi 
olarak teakki edeceğini ilan ettiği n 
o aw-etle de hareket ettiği halde 
lllüstemlekeler itinde bu derece ileri 
Ribneklen daima içtinab etmiıtir. 

Istanbul valisi M. Tatareako Fransız baıve kili M. Daladiye 

Halkla vedalaşmak üzere dün 
t u"dan Manisaya döndü 

Paris, 9 (Radyo) _ Romanya Paris, 9 (Radyo) - Parlçmento, zırı Pol Renyo; kürsüye gelerek uzun 
Jstan• sabık }laşyekili Corci Tatareako, Ro- bugün de Heriyonu~ ri~·aset.~nde to~- bir söyle,· vermiş, mali projelerin, bu 

manyanm bura sefaretine tayin e- lanmıştır. Dün kendılerıne soz verıl- ayın 31 de parlamentoya sevk olunac.ı 
dilmiştir. Fransa hariciye nezareti, mesi mukarrer hatiplerden maliye na- - De•amJ 3 Uııcil aalıilede _ 

bu tayine muvafakat etmiştir. Cor· ·- ' 
Bixzat şansölye Hitlerin ifadesine 

&Öre, mUzt,.mJckeler mP•~leai Al-

ci T ataresko, halen kralın hu•usi 
rnüıaviridir. . 

lttanya için bir harp ve sulh meaeles' -=+=-
değil bir İptidai maddeler meseleı1İ Mareşalimız 
\te nihayet bir b~ş~ri adalet mesele· 

•idir. Türkçesi şudur ki, Almanye. Ati nadan J stanbula 
lrli.istemlekelcr için her hangi bh 
har-ha atılınıyacaktır. Bu iEade Al- hareket etti 
lrıanyanın müstemlekeler İ§ini ikinci İsta~bul, 9 (Telefonla} - Ati-
derecede bir mesele olarak telakk" nada toplanan Balkan devletleri 
~ttiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Bi- genel kurtnay başkanları koniresine 
lakiı Alman devlet adamları ber fır- ittirak .eden büyük erkanı harbiye 
•attan latif ade ederek müstemlekt> · reiıimiz Maı:eşal Fevzi Çakmak ve 
lıılehinl tekrarlamakta, Almanyanın maiyeti erkanı, bugün hususi tren: 
Ya.ıarnak için eski müstemlekelerine le Atinadan şehrimi:ae hareket et-
11\aıhtaç olduiunu ileri silrmektedir- miştir. 
••r. Aııcak, Almanyanın eakl mUıtem Mareıalımız Atina iıta,yonuncla 
lekelerile karadan bir ittisali yoktur. lstanbul valiıl B. Ltıtfi Kll'cl•,. aeneral Papaaoı, Türkiye büyük el ' 
"• haht-t muvasalasını onmlyetle te- Manisa, 9 (Hu!!ust nıuhabirimiz- Kırdar, Manisıılılarla 'vedalaşmak çisi Ruten Eıref Ünaydın ve yUkıek 
•" • · nanınası de lefonla - İstanbul valiliğine üzere bugün Bandırma yoliyle İs • memurlar ve ieneraller tarafınClar. 

' 

ANADOLU' DA 
Peygamber Hz. Süley-

.manın gözdeleri 
· Tarihi, enfes bir roman 
ANADOLU tahrir. ailesine karışan lskender Fahrettin Sertelli

nin kaleminôen çıkan ve onun zengin, kudretli uslubu içinde muhte-1 
·~nı bir tarih hadisesi olarak canlanan bu roman, hepinizi heyecanla, 
laka ve zevkle ılirük.liyecektir. 

·Bugün, yartn bekleyiniz! 1 
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Cocuk arz nnesi Müddeiumumi-, 

[iğe müracaat ederek çocuklarının 
evlenmelerine müsaade edilme

mesini istedi 
hmir müddeiumumiliği, çok cııte- la İstanbula gittim, oğlumu verdiğim 

ressan bir müracııatla karşılaşınımır. aile nczdine misafir olduk. Fakat 
Yaşlıca bir kadın, müddriumumiliğe biıtun ~·aşayışımca kızıma, bir oV,lum 
verdiği bir i tida ile kendi oğlu ile olduğunu, 1 tanbuldn bir aile nez -
kızının, karı koca ~;bi bir arada dinde lıtiyiıtüldüğiınü· söylememiş
yaşadıkl nnı ~ kınd e\lenmek tim. 1 t nbuld ki ile nezdinde mi
fstediklerini bıldirmı , bu g ri ka- fir kaldığımız sırada kardeş olduk
nuni vazirete mani olunm ~ını iste- l nnı bilmiyen bu iki genç sevi.miş
miştir. ler. Ben kızımla İzmire gel.nce 1s-

Milddeiumumilık, bu şikayet ve tanbuldaki oğlumun da biraz sonra 
ihbar Qzerinc tahkikata bn hmış, İzmire geldiğini haber ldım. Bir 
lddia edılen kızl erkeği celbetmiş- giln kızım, evi terketti, araştırdım. 
tir. Yapılan tetkikatta 16 yaşındn 1stanbuldaki gelen oğlumun evine 
buluna,n erkekle 17 yaşında olan kı- gittiğini ve birlikte ynşamağa baş
zın nüfus tezkerelerinde ana ve ba- ladıklarmı öğrendim. Hatta evlen
balannın başkn bn~ka kimseler ol- meğe de karar vermişler. İki karde~ 
duklan ve bunların iddia edildiği gi_ evlenemez. Buna mani olunuz .. 
bi kardeş olmadıkları neticesine va- Müddeiumulik yaptığı tahkikat 
rılmış, takibata mahal olmadığına \ e tetkikat netice inde kardeş olma· 
karar verilmiştir. Kadının iddiası ise dıklan anlaşılan bu iki gencin evlen: 
şudur: melerindc mahzur gormediğıni yuka.. 

- Fakir olduğum için oğlumu kü- nda işaret etmiştik. Fakat muddei
çükken 1staııbulda tanıdık ve zengin umumilik, bu hadiseye karıştırılan 
bir aile nezdine verdim. Evlad edi- lst&nbuldaki aileden de çocuk hak. 
nerek kendi ndlannı oğl.ıma verdi- kında mnlUmat istcmeği ve almay 
ler, kendi evlfidları imiş gibi nüfu lu umlu gördüğü haber alınmıştır 
tezkeresi çıkardılar. Kızımı da b·n Ba~ alım 1stanbuldaki aile, delikan
bir mahrumiyete kntl narak büsüt-ılınm iddia edildiği gıbi lzmirdeki ka 
tilm. Bundan bir müddet evvel kızım dına ait olduğunu mu bildirecek. 

Cihan piyasasında 

Pamu , • •• cı • 

zum, ıncır, zey-
f. 

Umumi meclisi 9 
1. Kanunda top anacak 
Yeni yıl büdçesi 3,200,000 lira 

üzerinden hazırlanacaktır 

Fi/amaların renkleri 
de tesbit edileli 

SAHIFF ~ 

1cv im icabı bü.) ilklerde olduğu 
gibi küçuk çocuklarda dıı pek çok 
görülen nefe boruları iltihabına baş
lıca sebep soğuk algınlıklandır. Ço

llk ve rtn okullarla liselerde \ e öğ- cuklnrd. bu iltihaplar çok defa ha
retmen okullarındn yeni kooperatifler rarnt derece i de yükselmektedir. 
kurulacaktır. Bu okul kooperatiflerine Güçlükle nefes nlırlar. Ve göğilsle-

Yeni yiJfı.)et umumi meclisi 9 ikin- gôndererek dairelere ait y ni sene ni~ yasa, !\:ült~r Bnkanl~ğmdan ş~h~i- rinde bir ağrı hissettikleri gibi bu 
ci kanunda \'ilayet s· !onunda toplana. bütçelerinin dort gtin zarfınd.ı hazır- m~z kult~r. dıı ektörlilğü~1e ~elmışt~r. ağrılar öksürdükçe de şiddetlen""mek
cnk , vilayetın yeni sene bütçe i üze- lnnnraı~ vilfı~ ete gönderilmcs'ni i te- ~un ~zmır ılk okul~aı·. müzesınd~ kül- tedir. Çocukl.:ırda bazı defalar şid
.· l .. , k ı ·c başll'"'cak ve büt- mi tir. Vilfıvet <laimi encümeni. d~r- tur clırektol'il ll. Alı Rıza Özkeııtın re- detli bir nefes darlığı da vukua gel. 
ııncemuza ereeı .... ~ J • r·· d 1 . J'b- . 
eyi hm:ırhyncaktır. Geçen seneki vi - hal toplantılarına başlıyncak ,·e daire- ıs ıgın e zmırde. n utün ılk okulların mektedir. 
Ifıyet ütçe i iki buçuk milyon lira va- !erden gelecek blitçeleri t-Otkik ecleı~ek baş. ö.ğret~ıe~lerı topla.nmışla~dır. O- n.a~usus ra~itik \'e .:-ay~f ç?cukla~· 
ridat ve mnsrııf üzerinden hazırlan - bir mütaJea hazırlıyacaktır. Bu L>ut- kullaı ?a ) enı teşkıl e~ılec~k kooper.:ı- da ıltıh:ıplar daha mudhış bır tehl1o 
mıştı. Turistik yollar varidatının da çeler. umumi mecli te müzakere edi- ti~er ıle okulların Y~~ı talımatnameyc ke gö termektedir. Ve birçok ihtiUlt. 
·ı~ ·ı b ek" b'"t nı"n 3 200 000 lecektı'r \'ı'Jtı,_.etin 937 vılma ait kat'i gore hazırlanacak fılamalarının renk- !arı mucip olmaktadır Bilhassa · nvesı c u sen ı u çe , , . , .. . . . .. .. . . · 
iraya kadar ytik~eıeceği tahmin edil- hesap raporu \e 9~8 mali yılı faali - leı·! mcselesı gorüşulmClştLir. Bu ~ıla- Bronkopnomi gibi tehlikeli bir hns-
nektedir. Onun için yeni bütçe, bu yet raporu hazırlanmaktadır. Daimi mnlarda kırmızı renk ~ . stır. Dığer tahğa sebep olmaktadır. Bunda ÇO

kadar yüksek tahmin üzerinden hazır- encfimenin hazırlamakta olduğu bıı rcn~er ~e ~e~ mektep ıçın ayr~ ay~ı cuklara çok yüksek bir hararet derecı 
nnacnktır. Vali B. Fazlı Güleç, bil • raporlar da umumi mecliste okunacak- t~sbıt cdılmıştır. Okul ~ooperatıflerı- si gelir, çocuklar ıstırap içinde kıvrılt 
ün daire müdürlüklerine bir tamim br. nın de silratle yasaya gore kurulması rak nefes darlığı ile dalgınlaşırlar; 

kararlaştırılmıştır. kendilerini kaybederler. Bunun ıçın 

Devlet hava yolları iş
letme Şefi şehrimizde 

• 
lzmir sivil, hava istasyonu da 

tetkikler yapryor 

--= +=- çocukları üşütmekten ve soğuk al-

;lkoku/ o"g., ret- maktan muhafnza etmekle beraber 
.1 ı annelerin çocuklarile beraber ziya-

menlerl• ret maksadile hastalıklı yerlere ~it-
memeleri icap e~r. 

.
1
-Halk 

Kıdem zammı cedvelı d. k . _J 
hazırlanıyor - ıyor l: 

Gelecek eylül ayından itibaren bf- Tramvayların örr 
rer derece terfi ettirilecek ilk okullar k l 
öğretmenlerinin kıdem zamları ced- apı arı 

Devlet havayollan umum mu dür- vayolları umum müdürlüğünün nok- velleri Kiiltiir direktörlüğünce hazır- Bir kariimiz yuzıyor: 
üğli işletme müdürü B. Şeref Laçin tai naza11, kış, yaz her mevsimde laıımağa başlanmıştır. Bu defaki kı- cTramva~ Itırın ön kapıları, her sa 
\danada havayolları tayyare mey- posta ve yolcu tayyarelerini inkitaa dem zammı ccd\·elinc geçen y:la nit ne kış ıne\ sim:nde kapatılır, cer.rnn& 
tanını tetkik edere}< şehrimize gel- uğratmadan işletmektir. cedvele gfrip te terfi etmemiş olan öğ- muni olunurdu. Sıhhiyf' nıuduriyeti b~ı 
ıniştir. lzmirdeki havayolları mey • Onun için Ankara ve lzmir hava retmenlerle en son kıdem ıamhırını sene emrini tekrnrl.ımadığ1 için ola
lan ve i tnsyonundan yolcu ve posta meydanlarının, umum müdürlükçe eylül 936 da almış olanlar ve 935 se- cuk ki, Lnı kapıhırııı k: patılması unu
ayyareleri için ne derecede istüade nsfalt olarak inşası kararlaştmlmış- nesi öğretmen okulu mezunları gire- tulmuştur. 

mümkün olacağı noktasını tetkik et- tır. lleride Adana ve Diyarbakırcla ceklerdir. ::\Ievsim hastalıklarının önüne ie • 
mek üzere şehrimize gelmiş olan B. da asfalt veya beton meydanlar yap- -=+=- çilmesi için bu tedbire baş vurulma. 
Sere.f L!için, dOn İzmir sivil hava is- tınlacaktır. Bu meydanlarda telsiz ı ~aruridir. 
asvonu mildOrü B. Basri Akdoğanla ve ganyemetre tesisatı da yapıldık - Meb'us secimi AIAkndarların nazarı dikkatlerini 
Cu~aovası nahiye inde ba\·a meyda tan sonra Tilkiyenin her yerinde kı- ' cellıetmenizf rica ederim.> 
nına gitmi , muhtelif tetkiklerde §ın da hava )ıu talurı muntazam ser- Hazırlık yapılıyor 
ulunmuştur. Hangar ve ista yon bi - vi yapcıcaklardır. \'t!fat cdeıı lznıir mebu~u Gt'ııer 

:uısı ile me} dtını gözden geçiten iş.. lzimir ivıl t .} .} arc meydanının Kazım lıuıncııı ) erine .} ukın<la meLu, Erzincl?U hattı 
etme mudUru, bugün de tetkiklerine in~aatı, ne suretle "e ne kadar mas- ımi )apılacaktır. l>ııhilı}e Vt'kale - Baştarafı ı inci aahifede _ 

1 d ı le •am cdec ktir. 1 ı Tisan 939 dan r1fla mtimkiln olacagı i'iletme mil- tinden vila} tc gelen Lir t:ınircle lz. 'J,tf 11 \' ckiliıniz tarafından davet 
Dün telgrafla zmir Türk ofis mü ür ü- tibaren İzmir - İ:;tunbul ve Anka- durü tarafınd n tetkik eclildikt~n son- mir mebusluğuııa yı.pılacak ı:ıeçinı hn dile l mcbuslarımızla askeri ve mü) 

a arasında muntazam ham postala- ra Lir raporla umum müdürlüğe ve zırlıklımmıı ikmnli lıildiı'ilmiştir. t ıı- tci rliesn, vekaletler erkanı, mali ve 

g~ üne gele!) piyasa haberlerini Veriyoruz ·ı işlemeğe ba~lıyacaktır. Devlet ha- nııfia v k!iletine bildirilecektir. tlhabat gUııü nyrıca bildirilecektir. iktısadi rnüesı:;eseler başkanarı ve 

-=+=-- Sıvas ~ Erzurum hattı insaatmda e-
Cihan pamuk, ztıytinyağı, fizüm ve lyoktur.) k . d K ,. . l . Fuar kataloğu ve meğigeçmişolanmühendisvemü-

incir piyasaları bakında her gün şeb. Yunan kalamata dizi inciri 6 libre Hal evın e ana.ızasyon ış erı tenhhitlerimiz de bu akşam üç k:ı-
rimiz 'l'ürkofis müdür u ·une te graf- ik pot ) oktur. Farvart 22--23• pa- k / diplomalar ·ftr halinde hareket eden hususi tren 
in muntazam m lOm t g lmektedir. ket spot 38, fon•art 28-29 Müteaddit urs ar Yeni birçok leğım'arm d 

!>38 fuarında muvaffak ohın eks- lerle şehrimiz en müfareknt etmis-
C'enubı Afrik inciri ri (Unlıea açıldı ı·nşasına baş'anıyor 1 ·1 . k erdı'r. • pozaıı ara verı me ı ·arurlaştırılan 

Pamuk: Lnt!rpo b ı ın .. Am · •) pot 35• fon rd "2
---3

3• (fiat - ı .;eref diplomaları, fuar komitesince Nafın Vekilimiz. riyaseti cumhur 
rlka (l\Hdli ) on kanun ,ÜJ, mnı r uO kılo 800 gr mlık İngiliz olçü lzmir Jlalkcvi kur lar komitei, Be rdne daimi encümeni, şehrim - hazırlanmuktaclır. 938 fuarı katalo- umumi katibi, vekiller, mebuslar ve 

6 4 F G F 1• r ı nd'r.) p t fi .. !er içir Halkevinde mlıtenddit kurslar nç- ziıı muhtelif '-tCrlerind '-·eni bazı ka ı l ı ık b 4, l, mayıs • · · · '-' P r 1 .. .; u dn tabetiirilmiştir .<a aua ı ir halk kütlesi tarafından 
kıınun G,02, nı rt 6,05, m "ı 6, • eı gil r d l ildir. İthalat r imleri 7C 111ştır. Almanca . .Fran ızca, ngiliz- nalizn ,.0 n inşaatını miıteahhitlere ih 1 • l 

" .. .. V / ..J uğur anmış ve trenin hareketi esna-
temmuz 6,09 (fi ntler libre başın lındir. Tahli.}e re imleri ise snn - ·e dil kurslarından başka hiç oku - le etmi~tir. Şinıdi)e kadar yapılan ili- .n...ema paşaoa kumar ında halk vekilimizi c:i<ldetle alkıs-
penz ve de im .r. .:lıkların ce .. metine göre 2 şilin r. ·up yazmn bilmiyen yurddaşlar için ğımların lzmiri e} laptaıı kurtardığı Kemalpaşa kaznsmda Yukan ma- lamışlardır. • 

Bombay boı ı • 1. G. Omı ef'ı ti ile 6 şilin ·ıra ı da tahavvül e•- lulk dershaneleri, ilk tnhlisiliııi ta- memnuniyetle görühnüştur. hallede Bekir oğlu DDuraıı Koçun e - Ankara. 9 (A.A.) - Ankara ga-
nektedir. Cenubı Afril:a kuru mey- 1 ı · · 'lk t h ·ı· H · 1 l~ ~ · · · üh" b" mart 144 ruhi, M. G. Broş Fulli goot nam amıyan genç er ıçın 1 a sı 1 oız er agını proJesının m ım ıı- vinde kumar oynandığı mahalli za- rının vücu<le getirilen merkez tesi-
eleri hiçbir ithah.t e nıine tabi de- ı...·t· k d kt·1 t•· 1 .. k b ü t h kk k t · ·ı · b temmuz 156,4 , nğustos 157,6 (bun- ' 1 ıme u u, a ı o, mo or, usu u ısmı ug 11 a a · u e tırı ınış u - bıtasıncn haber alınmış, 11 kişi ku- satı bugiin saat 1 A de törenle açıl -

larda fiatler candi başına ruhidir.) ğildir. lcfteri kursları, li e olgunluklarına lunmaktndır. Yeni yapılacak knnali - k ı mıştır. Törende Nafıa, Milli Müda-.I rsıJ)a piya a ı: Türkiye maı . t 9 1 .. 1 d 1 . d 308 mar oynarken suç üstü ya a anmış-
İskendel'iye b r ı: Sakalarid. ıazırlanmak için riyaziye, fel efe zasron ınşna ı ey u ca c esm e tır. Ev sahibinin, menfaat mukabili faa, Hariciye, Maarif vekillerile me-

F. G. F. son kanun 13,23, mart 13,57 ericin 5 kro\ n kutu lO kilo gram loc e tabiı.) e kursları açılmıştır. Birçok nu~,darııl8ı23so~a~tn, kİskmtetpKaşa mahal- kumar oynattığı anlaşıldığından evi buslar, vekaletler ileri gelenleri ve 
mayıs 13,69. fiat ~oktur. Sif 36 frank, 6 krovn si . .. lesın e ıncı so ·a a, azan ma - kapatılmış, kumarcılar adli'-'e'-·e \·e- kalabalık bir halk hazır bulunmu~-rençlcr, Halke\ ıne muracaat ve l:.ay- 1 • d 

99 200 .. il k kl d .... 
F. G. F. Ahmouni ilkkanun 10,54 39, Cez yir ma!ı Tizi-onzon 10 kil hnl esın e 1 ve unc so a ·ar ~ rilmişlerdir. tur. 

'

ubat 10,62, ı• san 10,69, haziran uk kutu s'f 400, Bugıl sif 400, ltaly. ledilmcğe başlanmıştır. Karntaşta 309 ve 310 uncu sokaklar- O Kurdele. Nafıa Vekili namınn 
k !\,. f b d · · B. Mübin naran 10,65, ilk teşrfn 10,29, (f'atl r kan· malı sepet 12-18 kılogram sif 460- Kendisi J 5 yaşında da, do tor .ıustn a ey cnd esme cı. 1illi Müdafaa vekili general Kazım 

tar bı:ıaına mısır tall ri idir.) b b var 1386, 1388 ve 1379 uncu sokaklar Burnnva bağcılık istasyonu mil- Özalp tarafından kesilmiı:ıtir . .,. oo (fiatler kutu ve tor a a~ınadıl'. k d ğ kı 17 · d " 
Nevyork borsasında fiatl r Ame- açır J 1 z sın e da ve 1:}82 inci sokakta yapılacaktır. düı·ü B. Mübin Onaraıı ziraat vekfilc- Ankara, (A.A.) - Sivas - Er-

ltuh·a malları 12-13 kiloluk sepetler Banndır kaza ının Boğaz koyUnd~ Tepecikte Fşrefpaşa hastane i önün tince iliıveten Burnava ziraat mck- zurum hattının Erzincandan Erzuru 
r lkan pamuğu midling bor.:.ad.ı apeı · · d d f · ı k Yun · ı 

çın e arası sı; ı .8ayı ma • an \ 15 • 1 lb h' 11,.ni köyden 17 deki yol parke taşı i e esaslı surette tebi bağcılık öğretmenliğine tayin ma kadar olan 213 kilometrelik kıs-
rne olup libre başına sif bremen sen Cezair malları 100 kilo üzerindell ) aşınca ra ım, · t lb h. tamir edilmektedir. Halil Rifat paşrı edilmiştir. mındaki inşaat ray dönşenmeıine 
heaabfledir. Mısır \e Bor.1bay pamu! ırttmrllk antreposunda teslim şartileJ rn~ında Fazlıya kaçırmış ır. rn ım caddesinde değirmendağına dönen yol z b d müsaid bir hale gelmiştir. Halen Er· 
ları teber libre başına Humburg P - Üzüm: ~lZln lıirrkte tutulmuş, adliyeye veril. da genişletilmektedir. Döşemesi par· a Jta a ~ zincandan itibaren 15 kilometre ile-
nisi h~sabiledir. Londra borsası: Tilrki) e malı 7 nu miştir. ke yapılacaktır. lkiçeşmelikte Kırk - •isine kadar ray tefriş edilmiş bulu-

AmeHka (Midling) ilk k nun 8,27 mara forvard, spot yoktur. 8 numara Hükfünet hek·nıliği me_rdivenler .sokağın~nn itibaren ileri Metresini nuyor. Erzurum civarındaki tunel-
Jlamburg bor a ı: Saka ar·dıs gUL orvard 84, 10 numara forvard 39, dogru kannlızasyon ınşasına devanı lerle bir kaç köprü müstesna o1mak 
prompt 9,46, (Midin ) :Ik k nun np . ıı numara 42 llindir. lzmir hukfım t tabibi B. Nazmi Öz- edilmektedir. 6 yerinden yara/ıyan üzere inşaat hayli ilerlemiş olup ö-
rme 8,81, Ashmoun gut pr~mpt 6,96. Yunan korent hi malı 3 numara :ıek. şehrimiz ılıhut \e içtimai mun- Yeni p. alamut tipleri nümüzdeki eylulde hattın Erzuru-

Zeytinynğı: Ha b rg p'y pot 65, forvard 9, Yunan malı aşa vem.l miıdilrlUğ.ıııe terfian tayin edil- adam ma varması beklenmektedir. 
Tilrkiye malı lamp nt ~ de b rı kalite numara spot 52, forvard liğinclen lını r hükumet hekimliğine 15 Birincikanundan mute- Büyiik Gnzi bulvnı1nda Refik oğ-
apermn S Rn) mar., Yun n ma- 10 şilin, Gifd iyi mal 5 numara spt> Çe,.me hükumet hekimi B. Saki tayin ber olacak lu Akif, gayri me,.u olarak yaşadığı l•Sfanbul VQll.Sl• 
lı 65, Tunus malı G~. Fransa rafine Go, forvnrd 47 ş'liıı, Girit a ağı kalite'.! lunmuştur. l\~hmed kızı 30 yaşlarında Emineyi 
)'üzde bir asitli apcrm 69, İtal~a m .. lı 7 numara spot 44, farvard 27 şilin- Palamut ihracatının murakabesi kendisinden a)•rıldığı için bıçakla G - Baıtarafı birinci sahifede -
95 (fiatler ruz kilo ıçin r.) dir. B. Ekrem T üfekçioğ/u ~~~kı~dnki .. nizamn.am.ede yapılan de- yerinden yaralamış ve zabıtaca tu- tanbuldan geldi. Kendisini Saruhan-

Marsilya pi) n ı Turkiye m ı S h . . "ddeı'umum" . 
1
. gışıklığe gore lzmır ıhracat kontrol- tulmuştur. lıda karşıhynrnk. Anndolu namına 

O f k • - e rımız mu ı munvın ı- . . . . . . . 
yilzdc beş a ıtli 87G-8 ran , Tu- Zeytm hırsızhgı 'll K lk't tük daırcsınce yenı palamut tıplerı ha- Tatla yaralamak tcbrık ettim. Bana beyanntrnua: 

• · t ·· d'I ı e ·ı mildd · · nus malı 875-880, 1 unan malı (di,.. Ka ıyakada Soğukkuyuda Fettah gıne a~ ın e 1 eı . _ eıumu- Zlrlanmıştır. Bu tipler tuccarlnrdun Çorakknpı mahnllesinde şehicl po- - Bnlıkesirden itibaren nrkadas-
ponil) 880 _ 885, (fintler yüz kilo iç n kızı Fatma; Ahme~ ve k· ;deşi Ku- misi ~3 · Ekrem ~ü.fekçı o~lu. :z~ire istiyenlere verilmektedir. lis abidesi önünde Eyüp oğlu Ahmet, larıındnn g-örclilğüm teveccühün min 
gümrük antreposunda tcshm §artile- mil, Zehra, Cahid ve Bahriyeye ait g.elmış, dun den ıtıbaren ~em 'azıfe- 15 birhıci kanundan itibaren pala- oyun esnasında dört yaşlarında İbra. ıı ttarıyım. Burudan avrıldığımdnıı 
dfr.) ze.) tin ağaçlarından zeytin çaldık la- sıne l>aşlnmıştır. mutlar yeni tipler üzerinden ihraç himi taşla çenesinden yaralamıştır. dolayı mütee siı'im. Bununla bern-

lncir: rından yakalanmışlardır. Tehdit edilmeğe baelanacaktır. Yaralamak ber, manen buradayım.:t 
Londra piyasası: Tı.irki~·e malı ce- iskarpin çalmak Mersinli çayırıııda çoban Vehbi ve Dedi. 

nevin naturel spot 40, ek tra spot 42, lkiçeşmelikte Çukurçeşme mevki- Bayındır kazasının Arıkbaşı kö - Ağac kesmek bahçıvan Asım çayırda koyun otlat- n. Lütfi Kırdar, • rnnısayn gcldi-
lzmir 8 numara krovn spot 65, İzmir inde Fehmi ve lsmnil,20 gün evvel yünde otuan Mehmed Hızlı alacak Bayındır knznsıııın Yenice mahal- mnk meselesinden biribirleri) le ka\- inde, istn ) ond kendi ini b kli~ l'll 
140 kro\n spot G8, 6 numara krovn,IHhein kızı Emlnenin i knrpinlerin nt ele:sinden Çırpı 1\ö.}unde tüccnrdu ı le ınde Re iu oglu Yıışıır, B. Husanı•1 ga etmışlerdir. Aınm Lıçakla VPhlıi- kndm. erkek buyuk bir kalabalığa 
apot 70, 10 librelik G numara krovn calmış ve Hilmiye satmışlardır. Suç- Jiritli B. Remzi Yuntu tabanca ile bahçesinde bulunan bir ağacı kesti- yi elinden, Vehbi de sopa ile Asımı karıştı ve ya) n olarBk hnlkla l.ıerabt:r 
ıpot 63, 7 krovn spot 62, (fornart lular yakalanmıştır. .ehdit ettli'inden yakalanmıştır. i'inden baltaaile birlikte tutulmı.ı~tur. l.ıacaaındaı:ı ya1·alam11lardır. do{cruca •;ali konaiına iltti. 

-
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KADINLAR- ERKEKLER 

-17- YAZAN: Kadircan Kaflı 
Garsonluk 
yapıyor Bayan .Cevriye uyumla 

karşı karşıja Andros nihayet ölmüştü Ail . ~ 

esı onun vaz -

bu kadar parayı iyetinden mem--
Cimri tanınan Andrcs, olarak 

~lamıştı 
' but onlnrn imreniyorlardı. 

nasıl ve nundur Hiyanet etmiyen koca, tayyare pi
;angosunun biJyiik ikramiyesine 

benzer •• Bu da ala mı? Aspazya ise kimbilir nasıl bir his i-

le, korkuyordu. Kafasına gelen ilk dil· Bizim eski meslektaş bayan Cevri- şeyler nelerdir? 
ş,ilnce şu idi: ye İsmail Uyum'u hatırladım. Onun- - Kadınlık nezahatine aykırı ha. 

Mallarını hemen satmak, paraınnı la, Ahenk gazetesinde beraberce ça.. reket eden, vekar ve ciddiyetinden 
da tilarak bir Tilrk kalyonu ile Anado- Iışmıştık.. uzaklaşan, bilmeden her şeyi bildi· 
luya geçmek .. Kendisini ancak orad.l Bana ikide bir; ğini iddia eden kadınlar •..• Böyleleri. 
emniyette bµlacaktı. Bütün dünyad:t - Haydi, gene tembelliğin üstün- cemiyet hayatında hiç sev~ ve har. 
adalet ve hak cihetinden Türk devleti- de.. Aksi tarafından kalkmış ola- met kazanamazlar .•• 
nin örnek göı;terildiği bir devirde idi- caksın, ne roman yazmışsın, ne de 2 - Ala .• Peki, ekekleri sinirlen-
ler. Adalardan, )foradan, diğer mem- makale ve fıkran var. diren kadınlar kimlerdir? 
leketlerden bir çok zenginler akın akırı Der ve beni harekete geçirmek Çok söyJiyen, az dinliyen •• KencU-
ı~tanbula veya oraya yakın kasaba için, hemen kahve ısmarlardı. Çok lerini erkekle müsavi ırören kadın • 
hırla şehirlere göç ediyorlardı. Detr hürmet ettitim meslekdaşımı, haf- tar ...• 
buralarda, Macaristan ve Almanyad:ı talık meselelerinde kızdırdığımı da 8 - Oh oh oh, bu da ilAnın lllsı .• 
bile Türklerin adaleti atalar sözü ol- şimdi hatırlıyorum. Ailede erkek mi kadın mı aeçlmal&-
muşt-ı. Bavyeradan bir heyetin gele. İtidalin azlıtı ve matbuat kanu- dir. 

nunun fazlaca verdiii hürriyetle bir - Ailede 1reçimsiz &'ibi ırartınen karek Türk padişahını oraları zapt içir 
g(ln, Ahenk müdür 'Bay Silleymanı dın ekseriya haklıdır. Erkek seaels, çağırdığı tarihlere Lile gE'çmiştir. 
da mahkemeye ailrüklemiştim. Bay sadasız olan kansını ihmal eder, al• 

Aspazya her hangi bir Türk şehrin· Gonon Mr. Fon Süleyman, Ağırceza mahkemesinin datır, ona yalan söyler .. Kadına lti-
Karıs.ı bundan bir şey anlamıyordu. terdi: de rahat rahat yaşıyacağını, kızını Mister Fane. lnar11tere krali~ Eli- kapısına kadar gelmiş, sonra geriye matsızlık aşılar. Hilkatin hassas ve 

Komşular onun delirdiğini sandılar. -Şunu da n_çalım \"e kaç para varsa e_vlendireceğini, be:ki de onun kimb!· ?:abetin kardeşinin otıudur. Lord dönmüşta. Mütemadiyen söyleniyor- zayıf yarattığı kadının seviye, btın • 
.H lki bile herkesin bilmediklerini bil. anla~ alım. declı. lır nt:!rede olan, sag olup olmadığı bı: LOentanın oğlu olan bu genç, bir gün du: ye ve terbiyesine göre aile bayatıll.Ul 
dl~! halde babasının böyle çılgına döt • M.iras.tan ki~i~enin ve beyin. ~ayın~ linmiyen babasına da rastgeleceğini :ınnesile it meselesi üzerinde görilşmü, - Be birader, tek durmaz, sağa havası değişir. Bir erkek, kansına 
mesinin sebebini dotru. olarak kestirP- kestırelıılmek ıçın tutarının bılınmesı düşünüyordu. O zaman, ne kadar mes- ve kendisine şunları söylemiştir : sola çatar, durursun .. Şimdi nr he- kabahatinin en gizli tarafını söyllye. 
miyor rast~ele bir hastalık sanıyor· şüphesiz lazımdı. ut olacaktı. - Anne; bütün meslekler içinde be. ~abı, bakalım!.. cek kadar samimi olmalıdır. Nuıl, 
du. H~rek Reisin kurtulduğunu ve Qs- . G?çlükle açtılar, çünkü Androsun Bu sırada Teofilos ise bir şeytanlı~ ıi en çok alikadar eden lokantacı - Bizim mesleğin böyle cilveleri bu cevap ta ili mı? 
t lik bir de zafer kazandıtını haber hıçbır tarafında onun anahtarını bu- düşünüyordu: ıktır. Öyle Umid ediyorum ki, bu me.- çoktur Adalet bekledfiim ve um- - Vallahi iştihamı kaybeder si· a~mak onu çok sevfndirmiftf. Lakin lamamışlardı. Her ihtimali düşünerek -Eğer Androsun çocuğu olmadı· ekte epiyce birşeyler kazanacatım. · . ' bi oldum .. 
l;abasının böyle ansızın hasta oluşu u· hiç olmazsa anahtarı, çok gizli ve yal- ~mı meydana atarsam bu mal ve pa. 1nümüzdeki hafta Kovadis lokantaaı- dutum şekılde çıktı. Yakayı kurtar- - Tabii, tabii kaybedersin .. Ba1-
nu bu sevincini açığa vurmakta ahko- nız kendisinin bildiği bir yere saklalh- radan büyük bir kısmı kiliseye ve bey ·1a çırak olarak giriyorum. dım. Bizim Bay Süleymanın keyfine ka soracağın! 
yuyQrdu. Annesine de. bu yiğit Tilrk ğı anlaşılıyordu. !iğe kalacak. Bu kızın bir Türkten ol Anne; oğlunun bu hevesine. mini payan yoktu. Şimdi Ahenk matbaa- 4 - Hangi kadın cemiyete fayda-
Jevendfne karşı duyduğu derin sevgiyi Kapağını kaldırdıkları zaman dul duğunu söylesem arünah mı yapmu ılmak istememiş, yalnız: sından seçerken onlan hatırlıyor- lıdır? 
hissettirmekten çekiniyordu. kadının gözleri sevinçle, fakat diğer- olurum? - Fakat bu it •eni IWnut olmasın dum. Bir de ne bakayım, bizim eski - Her kadın çocuiu ve ailesi ef. 

Kendi kendine: lerinin sözleri de hırsla açıldı. Çünkü On dört yıl önce Hal kiyi doiu ilum r patron ve arkadaşı bayan Cevriye ·adı için lazım gelen f edaklrlıtı ya. 
-O buraya seJlr. Eter imzadan orada bir iki yüz altın değil, yüzlerce duktan sonra Aspazyanın geçirdiğ Demiştir. orada.. par. Fakat bilgisiyle (zen~inse pa-

beni tanırsa herhalde arar. Tanırn. altın vardı. !Jüvük hastalıg~ ı, hayattan ümidini ke Mister Fane, annesine verdiği ce- t>eni crörUnce, her zamanki gibi b '-
1 d 1 . . u . r~. d J ..., • asiyi' de) kaflılık hiç bir ıey , .. aeviyor demektir. Sevmemif o ay 

1 u- Teofilos göz erının erın ıgın e şey. serek papazı çagy ırdıg~ ını, ve birici! ·apta lokantacılıktan başkll bir i,1te ""'"'ldü, ben de hatıralarımızla dolu 
... !enıed~n memleıketini dilfllnn, tab-uvturdu. tanca bir parıltı ile genç kadına bakti ailnahını kesik kesik ona anlattığını •özü olmadığını söylemiıtr. olan Ahenk matbaasına daldım .. 

Diyordu. ve: dün aribi hatırlayordu. Btilriln Mister Fana tünde 760 ta- Gene ayni odadayız. Gene kahve- ıan, cesur, mOteşebbUs, zeki, azffli. 
Ayni zamanda o arelirse ne yapaca· -İyi yürekli Andros sizi dütün- Teofiloı 0 zaman genç kadını gözü '>ak silmek ve bunları masalara yer- ıer geldi.. Bay Süleyman gülüyor; kar kadınlar da gayretleriyle muhlt-

ğını da bir türlü kestiremiyordu. milş. Hayrını görün! dedi. nü kırpmadan dinlemiş: 'eştirmekle meşguldür. Öğle ve ak - _ Nerede 
0 

günler, değil mi?. !erine refah ve saadet verirler. Da 
Zaten bu noktayı o kadar inced

0

n Sonra memura dönerek devam etti: -Bu da Allahın isteğile olmuştur. \&m Yemeklerinde, üstünde beyaz bir .Ben cebimden kiğıd, kalemi çı- ~ibi mesainin mükafatı bütiln memle-
inceye düşünmüyordu ki.. Kendisini -Haydi Kiryako bunları hemen Yil ~. . . t t Allah h .· b 1ulilz ve kolunda bir peşkir olduğu kardım. 1<ete şamildir: Doğurmak ve ana ol-. . · ·b· • regını genış u .. er şe~ ı ~-

ılık bır selın akıntısına vermış gı ıy. saymağa başla, çünkü kolay kolay bl- ğışlar .. Senin ve çocuğun için dua c 1alde onu Kovadis lokantasında gör.. Bayan Cevriye hemen doğruldu: nak, hiç şüphesiz ta biatin kadınlara 
di. . .. tecek gibi değil.. deceğim. demişti. nek mümkündür. Bili fasıla 13,6 sa. - Hayrola 7. bahşettiği bir vazifedir. Vazifesini 

Andros 
0 

gece ö!du. Saydılar: Tam iki bin ilç yilz yirmi o zamandan beri vazifesini tam ma. lt çalışan Mister Fane, vazifesinden - Hayırdır tabii, anket var, an- müdrik olmıyan kadınlar ıpyaqı 
1 isi de sessizce ağlıyorlardı. •ok memnundur. Kraliyet ailesine men ket.. hürmet değildir. 

ld 1 dört tane idi. nasile yapmış ve günahı da, yüzleri• İhtiyar adam mezarına gömü ii ' ~up birçok mütecessisler, Mister Fanei _ Gördüm, gördüm .. E, bana da Çocuklannı maddi ve ~anevi ba-
ten sonra eve döndüler. Bu sırada Ti- Kilise il~ beylik hak~ı. a~ldıktan kadın ve erkekten dinlediği gilnahlu- ~örmek üzere lokantaya ırelmektedir. mı 7. kımdan sağlam. ve .kamil birer uzıay 
nos beyinin bir memuru ile hakim ve sonra anak ıleEkızla !e?ke. ıdk.ı kbkı~den fbaz. - rın arasına atıp bırakmıştı. Fakat sa. 'er. - Tabii ya!.. Hele başlıya hm.. olarak yetiştiren analar ı.kdise .fa. 
baş papaz geldfler. Ölünün mirasını la kalaca ~· v erı, ı ı il a~ ~e ır "t altın yığınlarının verdiği hırs 0 gll Kovadis lokantasının sahibi Leon, - Fakat şu kahveleri içelim ayôl. yandır. 
gözden geçirdiler ve yazdılar. kaç yüz donüm tarla da caba ıdı. nahı koca bir yığınm içinden çıkar- ?ir gazeteciye şunları söylemlftir~ biraz nefes alalım.. 5 - Aile saadetinde yalan lizıfJl 

Bu mallar arasında en u ehemmiyE:t Andros bu kadar para~'l nasıl ve ne- mış bulunuyordu. - Niçin taaccüp ediyorsunuz. Her - Arkadaşım, sen bilirsin; ben a- mıdır? 
verilen şey küçük bir aandık idi. Ce- reden toplamıştı. Zaman geçtikçe bu sırrı kendi fay 'llesleğin kendisine mahsus fncelik)eri celeciyimdir, pek fazla sabra gele- - Kan koca, arkadaşlığın büyük· 
vizden yapılmıştı ve güzellikten ziyade Cimri olarak tanınmıştı amma, ne lası için kullanmayı daha uygun bu· {ardır. Mister Fane de bu mesleği en ınem.. lük derece ve ehemmiyetinden haber 
sağlamlığı göze çarpıyordu. kadar olsa gene bu derece para topla- uyordu. Birkaç gün sonra Aspazyay "nce noktalarına varıncaya kadar ta- Pardon, unutmuştum; dar, maddeten ve manen biribiıine 

Andros onu hiç bir zaman kendi oda yabilmesini milm~~n göremi_yorlardı . .;ağırtarJk bir teklifte bulunmayı ta. ·umak istedi ve vazifes~ne koyuldu. Sen şimdi belediye azasısın .• l\lec- bağlı, arkadaolığı ve vazifeyi takdir 
d d 1 b d hastalandığı za- Bu paraların ıçınde vaktıle Kayn sarladı. Eğer yola gelmezse o zamaı Hakikaten lokantamızın içinde ondan liste mııtbuattan kimse yoktu. Hir etmiş, analık, babalık derecesine sın an, 0 a ın an ve d"kl · · bü ük b" k d" · 1 k d ., l 

1 rl d ölü eye kadar yastığı Reisin ona ver ı ermın Y ır ye- en ısı zararı çı ar ı. Jaha çalışkan ve vazifeşinas hiçbir olmazsa sen gittin(, onunla müteseL yükselen bir samimiyete sahip iseler man ~ a a ne k k" b"l kf' O tel"' "' 9 h
0 

• nın altından ayırmamıştı. Dul kadın Qn. tuttuğunu ım7 ı e~e . ı · 9 ı.iC • • - O.•amı ncu aa ife..tle - liyiz. Ben de sana rey verdim. Şu yalana ne hacet? .. 
ndan bir miktar para olduğunu önce. belkı ondan sonra\ enedıklıler hesabı. BİR FERMAN VF. İKi ALÇAK halde sual sormak hakkını haizim. Fakat aile yuvası için hazan ya-

~en anlamıştı. Zaten Androsun parıtlı na da çah~mıştı. Nitekim ölilmü de bu Doğu Akdenizin Llitlin alış verişini kit vakit Türk imparatorluğu içinde Haydi başhyouz. lan mubah görülüyor, ne yapalım. 
olduğu yalnız onun tarafından değil, yüzden olmuştu. en büyük kale ve limanlarını ellerinde! isyanlar uyandırıyor, yahut onun düş- Güldü. bu da bir hakikat. ... 
herkes tarafından biliniyordu. Fakat Bu haber kasaba<la bir yıldırım hı- tutan Venediklikler, TUrklerin az za- manlarile birleşerek içeriden v" dı3a- - Peki -dedi- sor bakalım.. 6 - Peki, insanlara aık mı, alıf-
bu derecesini hiç kimse ummuyordu. ziyle yayıldı. manda denizcilikte de ilerleyişlerini ndan vurmak istiyorlardı. Ve, başladık.. kınlık mı hlkimdir. 

Papaz Teafilos kOçUk sandığı gös- Herkes ana ile kızı kıskanıyor, ya. ııiç hoş göremivorlardı. Bunun için V3· (Devam edecek) 1 - Kadını düşüren ve kilçillten -De•amı 6 ıncı Sahife41e-..................................... _._. ...... ._~~----..., ... -.._._._._ ........................... ~._._ .................... ... 
Naciye, muhavereyi istediği mecraya sokmuştu. Sonra, bu bahis, ken- yı yollanm ... Memnun oldun mu? .. 

Nakleden: Va.d· Nurettin 
•• 9 --

- Tokatllyana l 
- Ne zaman buraya gelecek? 
- Yarm, öğle yemeğine ..• 
- Arkadaıı ile mi? 
- Hayır .•• Ben teklif ettim amma, gelmaz diye '°etirmiyor ! 
-A-
- Nqe öyle filpheli şüpheli ca> dedin 7. 
-Hiç ••• 
Hanımefendi biraz dOşilndü. Sonra: . 
- Dotruunu istersen bu arkadaş meselesini ben de beğenemedım. 
- Anlattığı arkadaş meselesi doğru değilse neye zahip olursunuz? 
- Senin düşilndil&-Unü dütünüyorum ... 
- Peşine bir kadın taktı da ~etirdi mi dersiniz? 
- Korkanın ki öyle ..• 
- O zaman ne yapacaksınız? 
Bedia hanımefendi, afalladı. Gilmilı tablanın içine sigarasını söndtır

dU ve ciddiyetle: 
_ Adnan atık çocuk değil ki.. Gene; erkeklerin eğlenmek hakkıdır ..• 

Bilirim ... Yalnız, sıhhatini düşündüğüm için, böyle bir eğlencenin fena 
..UC. ... eme.sini wmeani ederim. 

diaini şahsan alakadar etmiyormuş gib~: . - Çok teıekkür ederim .. Sen benim biricik annemsin .. 
- Hanımefendi... Diye söze başladı. Bira valide için evlidının bil- - Arkadaşına da güzel bir akşam yemeği yedirmeii unutma ... Ya-

tiin harekatını tetkik etmek hem güç, hem nazik qir iştir. ~-aamafih, nn akşam beklerim ... 
arzu ediyorsanız, ize karşı \ azif emdir: Şü~henizi izale edip kalbiııizJ - Tabii, anne ..• 
rahat ettirmek için, bu me~eleyi anlamata çalışayım. İhtiyar kadın, telefonu kapattı. Yatak odasına gitti. Kasasını açtı. 

- Allah razı olsun, kızım ... Çok iyi yüreklisin... Cidden dom\Jn t Paralan bir zarfın içine yerleştirdi. Sonra, Naciyeye: 
f Fakat bu işi nasıl yapacaksın? - Gözüm, sen bu işi bir an evvel anlamata gayret etl Bu çekingen 

- O ciheti bana bırakın ... Birkaç ırüne kadar öirenilmesi lizı~e- arkadaş, galiba, fistanlı, pudralı birşey •.. 
len her şeyi haber alır, size malQmat veririm. . . . . . . . . . . . . . 

- Bana pek büyük bir hizmette bulunmu, olurşun. 
- Gayet tabii değil mi? .. Bu evin içinde her ihtiyacım temin e~jli. 

yor. Kendim rahat geçiniyorum. Bu kadarcık bir şükran mukabelesin
de bulunmadan ne çıkar? .. 

O esnada, telefon çalındı. Neciye açtı. 

Naciye, otelin bolundan içeri girdili zaman, kapıcı, hiçbir ıeylı 
meşgul değildi. 

Kadın, adamın avucuna iki lira sıkıştınp yavaşça sordu: 
- Sizden bir izahat istiyeceğim. Bahri paşa zade Adnan bey bura-

da mı oturuyor! ... 
- Allo... Burası Bedia hanıınef en dinin yal1111... . Alt.nan bey mi? .•• 

Hanımefendiyle mi görüşmek istiyorsunuz? Peki ..• 
- Evet efendim, 45 numarada .• 
- Kendisile görüşebilir miyim? 

Genç kadın, ahizeyi ev sahibesine uzattı. - Şimdi çıktı efendim. Boğ'aziçine, anne inin evine gitti. 
- Sen misin, ya\·rum? .. Ne var .. - Galiba, o, diln, buraya bir madamla beraber indi. Deiil mi1. 
- Hiç ... Anneciğim .. Merak etme ... Birşey değil ..• Yanımda iürk - Evet, efendim ... 

parası yok ... Vakit te gecikti... Derhal bana şoförle beş yüz lira y9lJa- - Madam burada mı? ••• 
yabilir misin? - Evet efendim ... 

- A .•. A ... Beş yüz lira mı 7 .• - Yanındaki odada mı oturuyor? 
Bedia hanımefendi, başile Naciyeye b.ir iprette bulunarak, muhave -46 da. 

reye devam etti: - Pekili .•. Ha .. Daha bir şey soracağım ... Madamın ismi ne! 
- Arkadaşının sana epeyce ~ba}u'a oldutunu görOyorum .• - Matmazel Gabi Montel. 
- Ne yapayım, anneciğim .... O &&~in delil.. İıd;anbula geldi ••• M4'S-

rafını ben' çekiyorum ... 
- Teşekkül" ederim. 
N~ciye t»m cıkacağı e nada, bir genç kadın ~ ukla tı \"e Kapıcıy" 

- Pekala ... Peklli. .. Oııcıluae ... Ben şimdi ama toförle ı~ .,., •. IONU: - Arkal'ı ver -



Cumgı~1 Salıit"r: il 

01 iya hü~Uı_ne~ini Söke kazası köyiei-inde 
şaşırtan ıstıda. • f 1. . 

Demir mu af z ·arın maktul lideri: Bir suale cevap 

Evladlarını n1erha
metsizce dövenler 

• u ı e 
Ak ' a at ... 

bir idam mahkü ımar aa ıyetı .. 
Bize mektup gönderen genç mek

tepli bayana! m 
em de binbi 

onu 1 
t hlikeyi göze alarak: 

nas l konuştum? 

Kodreanu; yemin ettill -dem "sti- bir Yahudi 
ile ne konuşur, ne de onun elini sıkarız? 

mu kadın 
Gözlerini rahip

lere hediye ediyor 
Cinçinati, airincikanun ... 
16 ihti) arı zehirlemekle maznun 

bulun n Aı ı a Halın i mind ı~i bir 
kadın, 6 t iı i nide id, me mah -

kum edil i tir. O günde•1beıi ölum 

m ı ku n k lıı , c ıı dl ı ı ı, kleı 

l 1 

.re g mi· \ 
ıçi 1 zı k ı r. 
karar, geçen h ftanı ı peış n be g 

nü itlam hükmünün icra ından ibaıet 

tir. Lakin hükumetin müsaadesi; le 

bir defa çocuğunu görmek isti)•en 

Anna Hahıı, çocuğu vas ta i; le va 

sert emir l{ye şu istida) 1 göndermiştir: 

• c:l\luhakkak öleceğimi biliyorum 

Bir saniye i~i~de odadakilerin Hiç olmaz a ö!Umümilıı lıir işe ya-

hepsi dışarı çıkmışlardı Şimdi, (ken. rhmasını i t dığim için, gözlerimi 

Maktul Lider Kodreonu di inin dediğine göre) 1 milvon 500 berhaat iken ili:ııe \ akfedi\ o -
R~ınanyada bir fa§İ•t te§kilatı olan bin kişilik tedhişçi bi rf aşi<>t İideri ile ıum. Lütfen gözlerimi c;ıkar~ız. 
mır Muhafızlara kar§ı kral tara- karşı ka b J • ı ıocl "dd ti" b" t k.b t ·ı . rşıya u unu) on um. Kör olan bir papas ile bir rahibeve 

an ıı e ı ır • 1 a a geçı mı§ Yanı başımdaki bu adam kral Ka- · · · · . . • 
e liderleri olan Kodreanu bir firar rolun d"" k 1 d 1 bu gözlenmı taksım edınız. Bu su-can uşmnnı, -ra ın ostu o au 
•-.m~a öldürülmü§tilr. madam Magda Lupeskunun ahdü retle o zayaJlılar, AJlahın yarattığı 
. DemU: muhafız te§.kila.tı neydi? peyman etmiş duşmanı, Yahudilerin <l_Unyayı ve onun nimetlerini görebil
ı4lerle•ı Kodreanu kundı? İngiliz biaman düşmanı, Romanyayı yarı si- :'imler. Şunu da ibi'lre edeyim ki, bt!n 
iyaai muhan-irlerinden Mister ls- ya~ı· yan 1. ~ •·t b b" suçlarımda tamamen bigünahıın.:ı> 

b
. .. :s , c ını mu eassı ır gaye . 

terman ar muddet evvel Kodreaııu .
1 

• k d·~· .. d ~ . Ohıyo hükumetini meşgul eden bu 
ile yaptığı mülakatı anlatıyor ve bun- ı e 'e en ı:sıne usta saydıgı HıtJer- i ti da üzerinde elan durulmaktadır. 
lan iaah ediyor: le Mussolininin kend~ memletlerinde Vali ve hükftmet şefleri, Anna Hah-

Kodreanu öldü. Zannedersem ben \ aptığı gibi ctemizlemeye> çalışan nin gözleı ini biı· köre verrnesin<leki 
onu yaıarken en son gören bir lngili- bir katildi. hikmetin, kendi i affettirmekten 
zim. Son seçimlerde yarı askel"i teşki- ibaret bir oyun telakki etmektedh--

Açıkça bir faşist teşki atı olan Ro- liitı beklenUmiyen bir galibiyet te- ler. 
manya Demir muhafız lideri, Yahu- min etmişti. ı~---ll!!'llllllm!' ___ .,.. ___ _ 
dl, aleyhtarı, tedhişçiler şefi yüzbaşı Kral Karol ona bir vazife verecek- Baktroyoloğ 
Komeliu Zclea Kordeanu ile gbrüş- ti. Fakat, Kodreanunun faşist dev- Zu". htu•. Erg., n 
meye karar verdiğim z man b nim Jetlerin maJi ""'ardımı v t 'kl ·ı 
b . A lil"k tti'"'. . d.. .. I ktu ,J e eşvı erı e 

U' "4e ı e gımı uşunen er ço . "tt"l bü .. · 
BÜ

,... t k" t . g1 ı cçe yuyen cordu> sunun ver-
.ıu·eş e ~ anmmış gıazetecıler-

diği endişeyle bu :fikirden vazgeç-
dubeıi olan bir akadaşıma, Kodrea

nıişti. Kral daha ileri gitmiş ve o za-
nu ile bana bir müHlkat teminini rica man bizzat kendisinden öğrendiği-
etıaıştlm. Gazeteci arkadaş bana te me gore, bir gtin Romanyanm idere-
lefon etti ve: • inde kendisinin rakilıi - hem de teh-

- lsterma.n, dedi, deli mi oldun? likcli bir rakibi - olabilecek olan bu 
Rica ederim, Kodreanu ile gortişmek adam n iktidarını elinden almaya 
fikrtnden vazgeç. Bir daha geri gele- karar vermişti. 
mezsfn,, bu adamlar katil insanlar.. Yüzba~ı "k" tt f -ı . . . . .., , ı ı saa en aL.J.a, ma::ıa-

Kodreanu bıle kendı elıyle bırçok nnda oturmuQ kars d ··t d" 
k" ı · .. ld"" · tü C 1 Y• ..:ım a mu ema ı. 
ımse erı o uı:müş r. asus arı se- yen konuşmuştu. Evvela, bir kelime 

nm hakkında bırçok şeyler uydurmuş öylemeden birkıv· dakik .. l .· • 
l b"l" ı y h d" ld w .. w x a goz eıırıı 

o a ı ır er. a u ı o ugunu ogren- bana dikmiş, bakmıştı. Gözlerinde 
mqlerdir. Ateşle oynuyorsun, gel sen müteassıp itikatlı adamlann sihi k 

b . t r a 
vaz~ç u ış en... biliyeti ta::ıyan bakı~ları vardı. 

'* .. • Sonra yiıksek ve tannan bir sesele 
Söylediklerini istihzalı bir knhka- konuşmağa başladı. Bana sbvlemı

ha ile karşıl:ıdım. O zaman arkada- yordu, hayalinde gbıdüğü bü.} ilk bir 
şım: dinleyici kütlesine hitap ediyor gi-

- Pekaia, dedi, sen bilirsin. Öliı- biydi. 

Her türlü, idrar, balgam, 
kan ve aaire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
1kinci beyler sokak No. 25 

Telefon: 3869 
---------------------------rar göniştum. 

İlk mülal:atımı anlattığım makale 
de şu satırlar vardı: 

c Yüzbaşı 38 yaşında, çok güzel 

Qir genctir. Holi\•uda gider::ıe büyUk 
muvaffakıyet kazanabilir.» 

Bundan dolayı gazete de makale. 
ye cRomanyanm film yıldızı Hitleri 
başlığı konulmu~tu. Kodreanu. elin
de, makalenin çıktığı, c:Deyli He· 
rald gazetesi olduğu halde beu• 
kar!uladı. 

Yazırı beğenip beğenmediğini sor 
duğum zaman kaslaı ın1 çattı e ga. 

mttnü arıyorsan o başka, sana üç sa
at mtt.sade 'eri orum. 'üç saate ka
dar ... enden haber gelm . e polis ve 
!ngiliz !ef arethanesine müracat ede

Kraldan bahsederken şunları ::;öy- zettdeki bastığı \e Holivucl sözünu.ı 

rim. 
Bükreşin kannhk ve se siz sokak. 

!arından giderken en korkunç gan
gaster filmleri birer birer gözümün 
önüııden geçmeve başlamıştı. 

Otomobilde iki tarafıma demir 
muhafız teşkilatından y,•şil Unifor
malı birer m mur oturmuş u. Şofo 
de, gene ilnıformalı bir Demir :.U u
haiız. mensubuyd•ı. 

Bitmez tükenmez, bir türlil ı:.onu 

gelmez bir ~ olda gidiyor gib" ·d· . 
Otomobilin tekerlekle.ri karlar1 zor
lukla ~ararak ilerliyordu. 

lem işti: geçtiği cümlevi gö:;~erdi: 
- Bizim fikiı leı im ize karşı cephe - Uiraz ala} ediyor gibi değil mi; 

almağa hakkı yok.. Çüı ku o, mut- Dudi. 
lakıyeti idareli bir memleketin kralı O mavi gözlerini üzel'ime dikmişti 
değildir. Yalnız, hüküm vermek hak- - Bil~ kis ylizbasım, dedim. 1ngil 
kı vardır. terede bir adama film yıldızı denıı ııe 

Yahudilerin vnh ı;tiıahrn de Şô) le 
bahsediyordu: 

- H •psb in kökunclen kurutulma
sını i ti~ orum. Onları mahvetmeliyiz 
ve edeceğiz. 

Solll"a, fa.şist iaycletini şöyle an
lattı: 

- lkticlar mevkiine gelir g lmez 
48 <ıaat zarfında derhal Almnnya ,·e 
ttab :ı ile birer ittifak anlaşma ı .r:ı
pacağım. 

Gitmek üzere kalktığım zammı, 

elimi tuttu ve gözlerini yüzi.ıme dike
rek derin derin baktı, gülümsedi: 

başnkilden <laha bii~ itk bir şöhrete 
,ahıp olınus kin ~e ı,a dedilmiş c:ur 

Koclreann meınnun olnrn-.tu ve gü 
ltimsedi. 

Sımdi anladım, d di. O halele 
yazı giizel .. 

Sonra bir k"tap aldı. bana uzattı: 
- İçinde ,;ize yazdığım bir şey \•ar 

dedi. 
Kodreanunun zabitlerinden biri 

onun, el yazısile ~ r mıs olduğu keli
meleri bana terC'time etti: 

«Namuslu ve chlrıist bir gazeteci 
.\. L. 1 ·termnna.> 

Nihayet, şehrin dıR mahallelerin 
den birinde, bü,ük bir binanın önün
de durduk, burası Demir Muhafızla-
rrn merkeziydi. - Farkında mısınız, dedi, siz be- Hir sır rnr ki. bugün bile izah ede-

Bir iki daldka sonra kendimi bil- nim hoşuma gittiniz! Gelin sizinle rniyr:ırum. Kodı·enııu bana bizzat söv-
yilk bir odada buldum. Etrafımı ye- beraber benim köydeki evime gide- le demişti: • • 
til üniformalı adamlar çevirmişti ve lim, birkaç gün bizde misafir kalır- - Den ve biitiin Demir l\Tuhafız-
silihlannı, faşist usulü sela.m vazi- sınız. mensupları mukaddes incilimiz '"" 
yetinde tutuyorlardı. Bu selmlarına Sonra, masasının üzerinden bir Mikail ilzerine yemin etmiş!zdir, mlld 
müphem bir tV ve baş hareketile mu- fotoğrafını aldı. Benden mürekkepli deti ömrUmUzce bir Yahudi ile ne 
kabele ettim. Sonra, etrafıma bir na- kalem.i istedi ve resmine şunları ya- konuşacağız, ne de elini ıkacağız ... 
zar attım. Duvarlarda çengelli haç- zarak bana uzattı: cKorneliu V. Kod Bir Yahudi odadan içeri girer gir
lar, kamalar. bayraklar, siyah tülle reanudan bir batıra .. > mez, içimden gelen bir bisle. onun 
örtülü insan resimleri vardı. (Sonra- Davetini kabul edecek vaziyette Y~hudi olduğunu derhal ~nlarım ... 
dan öğrendiğime göre, bunlar D değildim. Yal,,ız tıç gün sonra, beni Ben Yahucli :-ıılındnn olduğumu 
mir Muhafız cşehitleri> idi). Mu • çağırması üzerine, Hitlerin Milnihte- st'lylememiı:ıtim. Halbuki, demi?' m 
10lin° • Hitlerin resmi ile beraber, ki ckahve rengi ev> inin bir mukabili hafızların CEPuqJarı Roman.rada en 

Yolsuz ve 1,~ektepsiz köy kalma
mıştı.r. Kaymakam, müsbet calıs-. , 
malarından birinci sınıfa terfi 

ettirilmiştir 

Mektubunuzu büyük bir tee:-;gi.ide 
okuduk. Istırabınızu hak veriyoruz. 

'1'0miz ve ma:-ıum lıir hareketten bu 

kadar siııi:lenen ve bes kuru~ltık l.ıir 

~ı>yı kı.ıkıınıı-keıı evludınııı vı• zevre

siııin yllrekleı ini n< c J, • on yedi 
.rıışmd:ıki 1-ızını din üp Jıı, palı~ acak 

\ ' 0 knpınııı uıınlannı kıracak J,aılar 

ileri giden biı l nu l, mut!. l,a h:ısta

uu· \'(• lırıkil, t n leda\ i:. > l'Hthtnç

\. ıi:. •t ııizdl• Lir 

kı .ı mlicl,ı!aı 

llt)o{c nı dnıı uııı. , .ııneniz 

eh~ çoJ..: ıı ll t l > ı hulc-

g 1 [' lıiı· 1 ll ı :ı Jı ı . 111 •yıı,:ı 

olnı.ı) 1111 M kt b"tiriniz ve 

oııdun ~oııra, \"Rzi~ ı te gvr hayatı

nıza bir Hçhe \ eı iniz. Belki baba-
Akköyde Atatürk büstü ve park. Ak köy • Yeniköy yolu üzerinde yaptı- ıuz da Lu · · t t 

rıJan çeşmelerden bi.rL ınır ra ı sızlıklanndan 
Sö e, (Hu u ı) - Sôkı.: kazasına de \'ardır ki, )enidt•rı \aptmlmı _ kurtulur, hata51ını aııl r \e japtıkla-

dah"l bütün köylerde lııırnmalı lıir tı. · • rını telafi.\ e ı;. 1ı ır .. F~k t bu H ile 
·aaliyet vı fllır. Çah~kan kaynı·ıknm Diğer cihetten köylerin iktı nui ilt: su urnunıı t ı bi~ nokta ına iş~-
0 v ı E . . rı>I etmt-k ı· t ıı"z kı" kl 
u. ı a ıyn '..l"tekııı. lıılhns,.;a nıektep kalkııımalarına da çare aranmakta- . s • çocu arının, 
işleri ve :ol in ..;ı üzerinde clu ·mak- dır. Bilhas"a snlgıınn kııldırılması ve bılha:isa aklı başına gelmiş e\ ludhı-
t·t<lıı· K· ı ı ·ı· 1 k" k"" l · k" ı ı ı "d ti rmııı mnkul \ e mrı t1kı 01"'11 ı",,tekl" ' · .ı· a l, u ııa e · ı or t;l'lll oy ··aıH ı < armın \"aı·ı a arının ar- . " ·' "-

h 
. <l rıne ce\ap veımi en lı"· b · 

ep ı ı.! mmıtaznm ~ olladn ınerke. tınlınu:;ı Jnı.,,u;;larının temiııi üzerin-! .. .. . ' 
11 at.ııı. an-

ze bağlanmıstır. En küçük bir kö) e de c:alışılmakt~,tdır. Köy sandığına ct~-k ozur dıle~ ebilir. Yok a. on lan 
bile otonıobille rahatça gitmek mürıı ait nrı,zide hububat, pamıık, ti\tiin do\nıekte, tahkir ve t kdirde haklı 
küııuür. diktidlmckte, gelir temin olunmak.! değildir. Bu hareket, babalık bilyilk-

Beııüz mektepleri inşa edilıncnıl" tatlır. lüğiın.:: \ ' C şefaate sığma?.. 
bir kaç ktiy varclır ki, lrnralar<l:.ı ela :.\lasl'afları köy ::;aııdıklarırıd:.ın ve-
binaların ikmal \e in~ası idn çalışıl- rilmek üzere bütün köy bek ·i)Prine 
ınaktaclı"r. Ba~Hrnsı ve Akgül nahiye- resmi elbi::,ıe. k·ıskct n ayakkabı yap Anketimiz 
erinde beşer der->haneli. Serein. Ra- tnılmış, tevzi ed"lmistil". Gt:'ı·ek nıer- - Ba;;tarafı 5 nci sahifede -

lat, Sarıkeıııer k0ylel'iııdc iiçer ders- kezde ve gerek.-e miillrnkatta a~ayiş - E 'CI" ailı' ınlie sese~i her şeyi u-
haneli mektepler insn edilmektedir. çok miikelmnıe c1ir. Zirni rohuzlıık- nuttımııı bir aşkın dıılgalarına ken
Azap ve Üzbası koylerinclc yapıla- !ar güri.ilınemckleclir. din" k:ıp~1.·ını~sa. Ona hiç bir ~ey de
·ak üçer el rshaııeli nıcklt1 plerin de l.);H) <:enesi kiiy bihkt•leriniıı tnıızi- neme%. f'akı.t hu gibi temiz ve bil
teınelleri alılınıştıı·. Yenihisar; Sn- mine ba~laıımı-ıtır. Kaııtınuen·el ni- yük aşklnr azdır. Bunun için alL~
rıkemer köylerinde modern birer hü- haycliııe kadar ikmal ve ta~clik edil- kınltk eberiyeti kazanır. 
kilmct konağı inşa edilmiş: Akköy, miıı l.ıulunncak, bü<lcelere nıc\"ZU tah 7 - !{arı koca biribirinin ihaneti. 
Bağarası, Yenihi::1ar köylerinde oku. "Iİ:::nUa kôyleı·cl(' yeni senenin imar ni göl'tlrse ne ~·apmnlıdıl"? 
ma odaları açılmıştır. faali.\·etine gt."çilecektlr. - Korkunc bir sual.. E~-Vl'ltı biiy-

Köy gençleri okuma odalarına K<ızamızda kısa biı· zamand mu- le biıı ihanetin hatıra getirilmem~~i 
muntazaman devam etmekte ve bu- vııffakıyetler gfö;tel'en ve halkın ela lftzımdır. Ni.sLet gözetilecek olursn • 
raladan çok istifade eylemektedir- ~evgi~ini kazanan kn~ makamımız, bu sualin cevabı erkeklerin aleyhine 
ler. Yenihisar, Balat, Yenikoytle bi- dahiliye vt•kaletince de takdir edile- olur. İhanet. ek:ıeri) etle erkeklerden 
.(;r beton umumi hela da yaptırılmış- ek birinci sınıf ka) makamlıfra terfi geliyor. İhanet etmi~ en koca, tayya
tır. ettiı"!lmiştir. Köy işlı riııde iyi çalı - re pi) angoo.;umııı bidnei ikramiyesini 

Akköy ve 'leniköy yolları arasın- şan Anaburg·az ve Bnğara:ıı köylt!ri udırır .. Btı Luh. i kapayalım. 
da muntazam çeşmeler kurulmu·tur. muhtarları da kaymakamlıkça tık· - Mer·i.. Kahveleri de içtik . .Al-
Bu köy yolunda ilç betonarme köprü uir edilmişlenlir. luht1 ısn1 rırlndık.. 

İngiltere müdafaası 
/Ve gibi ihtiyaçlar karşısındadır? 

l\liinihle Anupaıuıı şekli, l.1ir pot ı y . ııokt~i n ı-:ur11ıdttn e us itibarile baş-
çersine atıltlı. fü potanın içinden ne -- azan. 1 ku bır vazife.} i haiıdir. 
ıkncağını tr.lııniııe kıılkışmoklu .ı~e.: • • LJ [ Hına müdafau ııııı :;ivil kısmında 
tıniş oıurnz. :Netice ilibariıe ıııgiltt,1"· B. H. Lıdel. nar i e daha biiyi.lk değişiklik yapmak i~ 
ıin vuzıveti ne derece miıtee,,:siı" ola- ı T · • k <'ap tder. Bc.g ne kadar bu kısma tah-
ak ~ Üc .:.ısırdanlJel"i :-ıiya..ıct olarak it- aym:s g,: zeleSl• QS e·ı · İ.-3 et!ileıı J> rn, •mücadele kuvvetleri> 
ıh az ettiği muvnzeııe\ ı 1.ekrur ele Jı:t!· J"l mu h ·· b Tl ne a:ıı rılnuş olan m blitğın küçük bir 
iı•mek iınldinları 11e kadar kalmı.-ı1 ır .

1 

1 
. . h . .. 1 1. ı 

11 
• ··k . parçn:;ı idi. Onun içiu tahs" atı veni-

ı:: ıet11nıı \"Ctı ııız mll< a a.ı:-ı ı "" ·vıy<> • 
~unl<ır hep :ıonradan anh.şılacak.. t k · t"l k . ı:ı ·mıs ı. 1 elen tamdnı ve taksim edip bir havıı . .. _ eme ıarure ı e aışı. ~ .• uu tınıı- • · 

llıç ~uphe y~k k'.. h.ıııı_arın nııl~ı?ıl~ .r ır. hi.lcıımunda, fazla mifuslu sanayi şe-
nası kı:;;men Hıtlerın takıp ed~ccgı sı ıı · .. k "t"" b' · · h' ı · · t hl'k d · .. A b l . 1 n· . ıç ınuıı:.ı ıı~a go lll'llleyen ır Lhl ı- ır enm e ı c en masun hır hale 
a::ıete bag ıdır ı ca a -Iıt er, ı:ıına r~c . . .,, . hd t u· f t . t" . \ıt(' \,•r-.a. ıı dn tııı.nltcrenııı hava kll\- getirmek için, bomb işlem z sığıııak 
ııuı mR LI ıı· meıı :ıa ::;J) :ıse ı nıı · ' \ etrni ıııiıınl.iiıı ltlllgu kaclaı sağlımı- lar yaptırmak 'ıle diğer sivil tedlıirleı 
akip edecektir".' Yok.fa, • 'apolyoıı ı1e almak lazımdır. 
vimkıı, diıııyaya hakim olmak hülya- lw~tırmaklır. Hunu ı için de hakik,Ltı 
~ile mi haı eket edecektir? anlamı~ olmak kifayet etmez. Ayni za_ l.--Amıl"!"~N~-A-·o-... o-·L-·u---

Münih anlaşmasının husulüne ka- manda biraz emniyet hissi lazımdı~·. 
Jar Alruanyanın, Avrupa karşısında İngilizler bugüne kadar muharebeleri 
fena bir stratejik vaziyette bulunrluğ .ı uzak ve açık denizde olarak kabul ~t-_ 

iddia ediliyordu. Ve bu iddia makuldü miş ve bu yüzden «anarntan müd::ı.fatL
BugUn statejik muvazene, Almanya- :ıı> denen şeye pek ehemmiyet Ycrmı~
un lehindedir. Ancak siyasi bakımdan mişlerdir. Bütün alaka ve para «dışa-' 
fütuhat em I rine mani olacak bazı rı:t ya doğru akmıştır. 
engeller bııluııabilir. Bugünkü ahval, muvazeneyi düzclt-

füıhi bakımdan i:ıe. yine biiyle bir meyi icap etmektedir. Toplar ve diğM 

füluhal arzusunu yatıştırmak ihtimal- vasıtalarla yerden yapılan müdafaa, 
leri \'aı-dır. ordunun elinde bulunuyor. Onlu <b 

Tabiye b<ıkımmdan, İngiltere, rn- yerde dövüşmek gibi anane,·i bir fi~ 
ınanla Ö) le bir hava müdafaası vücu- kirden kendisini kurtaramıyor. 
da get'rebilir ki, ona yapılmak istenen Tayyare def'i «vaziyeti> kolayca 
doğrudan uoğruya bir hilcum, masra. kavrannmıyaıı bir haldir. Hele bu hal, 

fına tekabül edecek bir netice vermez. canavatan müclnfaa~;ı~ ile alaka pe\•. 
Ilu noktadan İngiltere. kendisine b!ı· da ettiği vnkit daha az anlR"ılır bir 
emniyet temin etmi.ş olabilir. mahiyet alıyor. 

Fakat hu kurtuluş imkanları, bir ta. Htl bakımch.ın memleketin tnp ve di. 
1<ım ümitlerden ibarettir. Ç"'nkü heı·bi- ğer techizııttan beklerli~i istifnılcler. 

ı inin tahakkukı) "ne anı ayrı sartla- tay\'are dafi lnıwetlerinin. ordı dan 
·a L.ıağlıdır. ay ılması ile ten.in etlilmiş olncaktır, 

'On '!\l"ıtda İngiltere, lıirincf derecede CUnk'l ordu. ,1raveqi ''" t..,ı '•·n t<> .,,tl'i 

r.ü);'LÜK SİYASt GAZF.TE 

Sahip ı•e Başm1tl.arriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Vnum•i neşri11ut ve ı,aızı iılıri 
mfdih-U 
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Çeviren: ASIM KÜL TÜR 

İsteriz 
İki taraflı nümayi~ler başladı, 

İtalyanlar bağrışıyorlar: 
- htcriz, Korsikayı, Tunusu iste-

Darvinin e$erlerinde diğer bir ya,amak iı: in dahiyane lıirşey bul- ta,ıdığıııdan yirmi beş kilo fazla al- riz !. 
cümle vurdu·, o da şudur: maları, yahud yeni bir meslek sahibi mıştım. Sert bir fırtına vardı. Fena Fransızlar cevap veriyorlar: 

Ayni nevin cinij]erile veya ferdler olmaları dejiildir. Bunlar hazan da bir gece, Şikago yanında bir çayırlı- _ Sicilyayı, Snrdonyayı isteriz!. 

Niçin bombardıman 
ediliyor? 

arasındaki hayat mücadelesi bilhas- byan ediyorlar. Sokaklarda nümayiş jia inmeğe mecbur oldum. Pariste, üniversite talebesi de şöy-
>a çok çetin olur. yııpıyorlar. o zaman polisler gözyaşı Işıklar konuldukları yerler~e i_di- le diyor: Bu korkunc. halin önüne gec. itmesi 

!~si< kalanlar bu mücadeleye de- akıtan bombalarla kendilerini daK"ı· !er .• Iotörli durdurdum, yere ındım . _ Venediğin_;;'r:ınsaya, Habeşis· 
vama bile muktedir güriınmüyorlar. tıyor. Bu i.,siz ordusunun imdadına Tekerlekler yere basar bıı.smaz, rüvel. tanın Negü~e verilmesini isteriz.. icı"n neler yapmalıdır? 

Darvinin kanununun, hiçlıir hima· koşmak için, Amerika ayanı 1930 da ver se leri11i işitmejie ~aşladım. Bu Herke• istiyor, fakat hiç kimse, • 
~eye kavuşmak.ızın. bütün ·iddetile üç milyar fr ank -,.erdi. Ayni yılda silahlar kaçakçıları takıp memurları istenilen nesneye, mevki veya biça- Jııgiliz işçi parti.~i liderleriııdeıı biıı I yahut da bir mezarlık ulacı.ık d.yen 
milyonlarca insana tı\tbik edilme8ine ;azla istihsaliittan müteessir olan tarafından atılıyordu!.. reye dönüp te: ba~ı Atıl sivil lıalkın bombardımaııı sözü bu son hava bomlıardıwanlann. 
mu8aude edilecek midir"! çiftçilere yardım için de on iki mil- Tayyareye tekrar gaz vererek _ Bir de sen süvle bakalım, sen hp.klwıda enteresan bir makale yaz. dan beri daha büyük bir mann almış -

Vaşiııgtonda lıir müe.,esc vardır yar frank lıir tah~isat kabul etti. yükseldim. Aşağıda silahlar patla- ne istersin? · ıııışlır. Aşağıda bu makalelenin eıı me- tır. 
ki lıu ıı .. r yıl. sanayiden ü~ milyon Bu zamanda, Amerikanııı yalnız muğa devam ediyorlardı. Bu zaman- Diye sormuyor.. rakit kısımlarım oku11acaks1ııız: Bu son hadi,eler, ne kadar koı-kuııç 
dolar bir yardım ırörnıektedir. lıü ,vük lı:ınkalanndun biri bin iki yüz da kıırlıoratör ateş aldı. İnmek mec- Bir vakitler. Girid harbinden son· • olsalar da henüz zıunaııiyken hauket.: 
c~nenede de ebe> rıelm!lel mesai nı : lpr frankı kontrol ediyordu. Ay. buri~ etinıfo kaldım, tabii Y"kal~n.dıın. ra • nümayişler ol mu~. Ben o vakit Sivil halkın bombardımanları eski· geçmediğimiz takdirde lıizi lıekliyen 

lıirliii > admda bir mu.,sae~<' nırdır. ni yılda dünya patates. pirinç ve hu- Eğer lıavaclıı kulsaydırıı, dırı dırı yıı- mübarek dünyanın henüz ne marifet sinden ziyade devam ediyor. Çinde ol- şeylerin ancak bir muka<jdenıeı ;dır. 
Bua-Un makinenin fabrika ılı•ına at- bu lıat rekoltesinin kıymeti sekiz nııcaktım . Bu t:ırzda ulüm bir tayyare- olduğunu a-örmemiş ve doğmamıştım. duğu a-ibi, t~panyada da, binlerce si- Harp, şimdillki, lıiri Anupada, titeki 
tığı binlece dimağ lıir kurtuluş ça. yüz kırk milyar frııııka lıaliğ oluyor. cinin karşılueuğı ölümlerin en fecii· [Hoş, keşke doji'amaz olaydım ya!.] .1 halk bombalar ve mitralyözler al- Afrikada, üçUncilsil de uzak , arklı 
ı-. . ve ) ardmı lıekliyor. Runa e<a•lı du. Bu, işitilmemiş bir servetti. Bu- dir. Bir in ·iyMk kontağı ~esmek iç.in Bizimkiler, büyük meydanlıkta ~nda yere seriliyor. Bazan hücuma blılurıan üç memlekete inhisar etıııe~ 
bir çare bulun"nıaJı. Yalnız bir nunla beraber, neticede hatıra bile dışarı eği!nıekliğimi zarun _kı~dı. Bır- toplanıp bayraklar açmışlar: u'rıyan köyler rusbeten harp cephe~l- tedir. Bir diinya harbi pat ar!a hel 
şey de yapılabilir sanıyorum: lllııki· getirllmiyen bir işsizlik dünyanın bu den ateş çıktı. <ilahlar ke.,ldı. Fakat - Ya Girid, ya ölüm .. Giridi iste- g akı yerlerdir fakat ekseriyetle Avrupa şehrinin Barselonanın bug!hı 
ııdeşm~ğ! tehir etmek. parçuını karartıyordu. yükselmem gayri mümkllndü. Yeniden riz ı nbenly ~•- kil ı' daha ridedir. gördüğü muamelenin aynına tabi oldc:. 

B . . 1 h t k"ll · · d r..· • b' h u ar ywo ome re ge 
Bununla beraber, dahi insanlar - .. u ışsız er, aya şe ı erını eaış- esans musluğunu ~çtım, )~enı ır anı.. Diye bağrı~ı~ışlar, amın~, iş bunun Bazı ahvalde bombardıman edilen yer- ğunu göreceğiz. Ve hal daha mUth!{ 

dan ınUrekkep bir ordu, makinenin tırı.vor veya mahvoluyorlar. le yaptım ve belkı de bagırdım. Mo. la kalmış, Gırıd de Yunanıstanın ol-
1 

• akın d aak ri hed fler mev. olacaktır. Alman ve İtalyan hava ktıv. 
tehlrlnl lstiyenlere karşı mücadele Nuıl ~ tör eski•i gibi kızarmağa başladı. muş. Her zaman, istiyenin dediii erın Y ok ındefa da e !Ode b ·yP. vetlerinin İspanyada yalnız bir kı•mı 

B 1 k "k t h d !'m · Y ı ı Nevvorkta b" ı b" k 1 cuttur, Ç a en ve mu a~ ·· • 
halinde bulunuyor. un ar te nı za e e ı · a n z - Böyle bir hal ınc; ır \'a ı o uyor- olmuyor. le bile böyle hedeflerden iz bulamaz. kullanılıyor, halbuki harp halinde bü-
terakki lehine savaş edenlerdir. İşte pofüçe müseccel yedi bin dilenci du Çocuk bayramlarında yavrucuklar . 1 h k t k . " · . . Bu hava bombardımanlarına ne IU- iln ku\'Vet er are e e geçece tır. 'a-
Amerikad>l, i~sizlikle bırlikte biltuıı vardır. Demek kt, dilnyanııı en zen- Nasıl? •ehirleri dolaşırken ellerınde şu cilm- . ı . l 

· . . . . .. . . , . zum vardır? Bu suali sormak fayda- tancla~larımızı Çın ve •panyol s ıv 
dilnyat!ııki lş.iiıliii de anlatan sel.ıep- ırin en mes'ud bir memleketinde ya- Bugiın de onu bılmıyoruın. On ıkı lelerı havı tabelalar taşı~ ~rlar. · . 

1 
kt" B 

1 
k • halkının iıkibetinden muhafaza etme 

!erle, rakaml::ır, söylenen sözler bun- şıyanların binde biri gec<•leri yata- mil uzuktıı idim. - Şefkat isteriz, temız sut ıste- :.z o ":8~ g~dre - ır. ~:d~rınd·~" ~~ istiyorsak acele etmeliyiz! 
dan ibarettir. Şimdi başka lıirşeye cak yer buJ,nmı,·or, a• kalı,·or. Blı zamanda tauvare ile ka•ak•ılık riz. Güneş, hava, banyo isteriz. Park ır m.a. . a ı o uıru mu ı ı_a e ı _ece : 

" ' ' ' '· ' ' B rü k bü Uk •ehirler ıçln ı Bu devamlı tahrip tehlikesi karşı 
geçelim. hususi bir mahivet arzedi,·ordu. Kara- isteriz. Sevilmek iteriz. Oyun yerleri u_ g~ ş a~".8 Y Y • İşsizler, bir tesadüf eseri olarak . , , . lerı silrülebılır, buralarda bile bomba· <ında demokratik veya totaliter bütUo 

Bu varidataız milyonlarca ı,siz na- d ··ı·k t da nekledilirken viskinin yarısı çalııı- ısterız. . . . ı 1 ı · · b. d" ı ·" Kanada hududun a mu a n yaptı- · . . . . Halbuki şefkat yerine dayak yiyor !arın hedefe ısabet etmeaı pek nadir- ' ev et erı mütezayıt ır en ışe a m ..... 
"11 yaşıyor! Bu yeni fayda sızlar nıı- jiım l\I. Oı·mon Fnnkbord gibi ka- mıştı. Patronum bunu teli\fı ıçın ) enı . . k d .. 1 .. r·kt d" F kat ekseriya bu bava hücum- tadır. De\· Jet adamları, sözlerinin tel 
• l k "kb" ı· lıir sey buldu Çalınan viskinin yerin~ lııçaıeler .. Par ta egı • çop u e ır, a • 
si yaşıyacak ardır? Çiln il nı ın ı· çakçılığa süliik ediyorlar. Mesela ' . . . 1 k • oynuyorlar. Güneş ve hava içinde de- !arını yapanlar, sadece merkez pos- kin ettiii'i emniyete rağmen, bir umu 

b k A "k ı 1 b •u konuldu. Bunun netıcesı o ara a · · . . . . d 1 - h b. t• 1 · d k k "k'• ğc rağmen irço merı a ı ar ana meşhur bir tayyare k k l . . ld B ü K \ ğil, çamur ve bataklık ıçınde yaşıyor- tahane,;ıını, yahut da su epo arrnı mı ar ın ne ıce erın n or illa ... 
. aça çısı 0 u- vıskı cok ucuz satı ı. ug n anaı .ı . . . . ki k· d l · l" b" t etıb··s·· ı heı· +-

i ş izliiin daha ziyade artacağını soy- yorlar. BahBetliğim bu aılam, ayda h 
1
· 

1 
k k t 1 .1 b' !ar. c İsteriz• nakaratına kını ehem- tahrıp etmek ı~temış oldu arını a. ıı· ar ve azım 1 ır eş u uı .. 

uduı unca aça çı ayynre erı c :r- . . , b 1 d' 1 rafta akisler bulacağını sanıyorum. 
lediler. iki yüz, dört yüz bin frank kazanı- . .. . K k 1 • ml\·et verıyor. u e ıyor ar. 

]. lıkte beş yuz pılot vardır. aça çı ıgn · 1 "h" d d y · -1 f 1 · · 1 .. · Bu metodları kullanacak bir devle 
Adedi sonsuz birçok idare mec ıs· .vor. Altı ka•ak•ı ta_,·y·ure\.•e saliı"ptir. .. _ 1 d Osman ı tarı ın e e enıçerı er Ve bu bava se er erının uzumunu 

' ' - nezaret eden hukumet memur arı .ı •. . .. · k. ı •· k d d !erinin azası ve Amerikan şimendi- C"mumi harpte onbaşı imiş. il!ütare- palaları sıyırınca: teyit edenler az degıldır. Bunlara go. tın, ım o ursa o..,uıı, anun ı ı . 
f k b . k . bunlan takip için hususi :ıv tayyarele- - loteru··k ·, • dı'".·e bag·ınrlarmış • re, telefon santrallan ••keri hedeften Jedileceği teklif edilmekle i•e ba~!an• erleinin ço tanınmış ır e sperı ve ke zamanında i"iz kalınca bir mik- 0 

• - Y 

11 . k" bü ··k T ·· t•· d leae · · ' rine maliktirler. Fakat hudud üç bin ,.·adn'zamın kelle•ini isterük!.. Kay- s·a,~Jabı"lı"r, çünkü telefon modern har- .;aydı, bir dünya harbi anlaşma.ı ak-e ı se ız yu · ros un e • " ve tar para .istikraz ederek pilotluk " 0 
, • 

Amerikuııın en e·ki iktisad mütehas - tahsil ediyor. Kendi kendine cuçmak üç yüz mil uzunluğundadır. Sonra bu- makam paşanın Yedikuleye atılma- bin faydalı vasıtalanndandır. Böyle tedilebilirdi. 
•ısı olan Leonone F. Loree, bir iş bü· işte btikb:ıl bundadır. Tayyare ile lutlar arasından uçulmaktaıbr. Huli"'1 sını l•terUk .. Bahşiş verilmesini iste- bir nazariye bizim bugünkü zihniyeti- Bu anlaşma tahakkuk edebilir mi? 
rs3u kurmuş ve bu büroda .an aylar kaçakçılık, işte istikbalin ticareti bu- ameli bakımdan hükfimetin takip tay- rük !.. mizi mahkum eder. Umumi harpte, hi~ anıyorum. Sivil halka karşı bu mer
içinde, birço~u çok kıymetli memur- radadır.> Diyor. yareleri ciddi bir iş görememekt~dir. Amma, onlar Yeniçerilerdi ve 0 kimse sivil halkın bombardımanı le- hametsiz tecavüzleri durdurmam• 
lar, direktörler, mühendi~lerden ve- HUkümet nam ve hesabına Kana- Bir defa Winnipegeden Duluthe u. zamana göre, dediklerini yaptırır- hine fikir yürütmeye cesaret edeme- mUmkün olduğuna eminim. Bitaral 
saire olmak üze re, iş arıyaıı otuz bir dava gidivor, tarlalarda, fabrikalar- !ardı. Şimdi, uydurmasyon nümayiş- mı·ştı·. memleketler mütecavize tayyarleri , , çuyordum. Bu zamanda Ferg fol 
bin müracaat karşısında kalmı~tır. da çalışıyor. Fakat muvaffak olamı- lere kulak asan kalmadı. Fakat bu hava bombardımanlarının için lüzumlu benzini temin ediyorlar, 

kampına inmek için bir telsiz aldım B ·t"b ı bl d k ı · • ·s. 1'on altı ay içinde ise müracaat eden- yor. Bu zamanda dört kişilik bir tay. u ı ı ar a z e a ı ve ız an ı son harbin cinsani günleri> ndenberi Si il halka karşı bombardımanlar 
İneceğim yer oldukça uzakta idi. u . t · d takd" d b !erin say"ı üç milyonu bulmuştur. fadan mürekkep çalıştığı bir yelken- erız. Çun' d"- alınmış olan yolu bize daha iyi ölçtü- durdurulma ığı ır e u satışı 

Bunlar şahsi hiçbir hata yapmaksı- ildeki işini kaybediyor. lllemurun çuş istikametini değiştirerek bulutla- "' ren bir hikmeti vücudu vardır: Bir ş". menetmek tahdinin, kııt'i bir tesiri o. 
1 · · k b d ı dl ı M ı rın arasında uçmağa ba,ıadım. -zın yer erını ay e en er r. biri, pi ot arayan ontrea milesse. KA y hir, halkının maneviyatını kabil oldu. 

Bu rtılltehassıs bana: inin adı·esini veriyor: Bir hadise, birdenbire gözle • 
rimi kamaştırdı Birden bir ta- N' A ğu kadar bozmak için bombardıman 

- Bugün, bulunduğu mevki ne - Orada ne kadar kazanıyordun? n edı"lı'yor. Hiç şUphe yok, Bar•elonaya 
kk . · k kip tayyaresinin projöktörünü 

olursa ol<un, tekniğin tera ısı ar- Dedim, b .. na cevaben: YJ ve dı"g'er İspan~oı şehirlerine ölüm sa•. 
1 Kördüm. O zamanda da büyük ve ağır , • 

lacaktır. 

Mesela: İngilteı·e, Fransa ve birle. 
ik devletler, kendisiyle her türlü ti

careti kestikleri takdirde, japonyadıı. 

Çin sivil h"llcına tecavüz etmekte de-ı. ında, hiçbir memur i~siz ka mıya. - Bunu hududa çalışan pilotlar- C1 mış olan ta,-varecilerin aradıkları buv-
y f d bir makineyi idare ediyordum, fakat ,, 

c·ağına emin olamaz. eni organi- dan birine sorunuz. Ben ha tıı a 30 du. Yı"ınlarla insanın hayatı, haı·bh vam edemezdi. 
1 · k. ı ı k o l" k "I · b l d her vakit olduğu gibi çok yüklü idi. M J • ~ zıı•yon ar, yenı ma ıne er, ça ışma 4 ster ıng aznnm:ır. a ışe aş a ım. Ü rır başlangıcında Nankinde ve son zaman- Çok geç kalınmaması için harekete 

(i~ bulınak) fırsatını gittikçe azalta- Fakat bu umuma aid bir ticaret de- Takip tayyaresi ise şüphesiz hafifti. 
T B - b t k . · larda Kantonda feda edilmi•tir. Bu geçmenin ancak zamanıdır. 

calı: ve insanlardan daha hususi bil- ğildi. Eski bir tayyare ile uçuyor- eni inmege mec ur e me ıçın prQ· • ' ı·---"'!!~~~~~~!""'----, 
k l 1 . . k t rd caniyane hücumlar i•in, geridekilerin 11 DQ,VTQR 

lı:iler i."ltiyeceklertlir.• Dedi. dum. Bu bir hap tayyaresi idi. Uzun je törü e göz erımı amaş ırıyo ... vır· J-'J:.L TUZU ' n 
B 1 1 d ld f k t k t 1 k . maneviyatını sarsmaktan başka bir 

Şu halde bütün dünyanın kendisi- zamandaııberi lıir köşeye atılmıştı. u ut ara a ım, a a ur u ma ım M. ŞE' ,.,9 U,x.UR 
- h • k izah aramayınız. v N u ne bor;lu bulund~ıtu. arici ticaretin, Şüphe;iz ışıksız bir surette uçuyor- kanı yo tu. Nekris, romatizma, kum sancılan 

her .,ye ı·ağmen, lıir yılda üçte bir dum. Tehlikeli bir uçuştu. Her an -De\'am edecek - Bu yeni tethiş formülü esasen tama- DAHlı.J HASTALIKLAR 
• na karşı mide kara ciier ve böbrekle. ·ı k t ğ t b k tenezz il ~ttiıi;i. flii<ların yüzde yir- başka bir tayy:ıre beni toz haline mı e a ame e u ramış ır ve unca or- MÜTEHASSISI 

nıi üdl lıuldug- u Amerikada bu i•siz. getirebilirdi. Mecburi bir iniş zama- Memleket hastanesi ri temizler. kunç sahneler arasında bu da bir tc- !Lı"ncı· Beyler ~ ~ '--k No. 82 ' .,. En ucuz maılen Ruyıı elde edili~. ,. 80&.ııt 
ler ne yapıyor? Amerikada iflaslar nında ise v:vziyet bü•biltün tehlikeli dahiliye mütehassısı - sellidir. İspanyollarda olduğu ıtilıi Telden No. 3286 
bu ka:for yükseldiği zaman Avrupa. idi. Hiçbir muntazam t~yyare Ac- Düzeltme Çinlilerde de mukavemet hissi, bu hü·j;::::::;;;::;:::::=: 
da ni•bet, yüzde onaltıyı geçmemişti. rodromuna inemezdi. Tayyarem dai- Dr. Celal y arkın cumlar neticesinde bilikis artmıştır. Doktor 
Ilunun en gilzel cevabını Amerika ma fazla yüklil idi.. Fena sahalarla 7 12 ·933 tarihli gazetemimizn sc- Sivil halk sarsılmak şöyle dursun, 
i'tafotiklcri verdi: Bu iş•izler ya ha- karşılaşabilirdim. Her bakımdan Muııvenehae: ikinci Beyler kizinci •ahi fesinin altıneı sütununda bu derece barbar metodlar kullanabi- Demir Ali 
rat ş;ırtlarını değiştiriyor veya ölü- her vakit ölüm hazl!'dı. sokak No. 25. Telefonn:395i İzmir sulh hukuk hakimliğinden ser. len bir düşmana her zamandan ziyad> 
Yarlar. Ben Şikngo ile Hamilton arasında levhalı ilanın yedinci satırında satı5 mukavemete azimli görünüyor. 

Ha;-atın deği~mesi, demek bunla- ·ıçmağa bnşlaclım. Hamilton Kana- Evi: Göztepe No.l0l 3 tarihi 10 l 939 yazılacak iken 10/l / İspanyol dostlarından birinin: cHarp 

"~;"~~ır~•;e;r;i,~h;ır~";ız~o;l;m;a;ı;~~n;·~y~a;h~u;d~d;a;d;a~d~ır~ .• '~';~;k;l~t;a;~~y;o~~;u;m~,~~;Y~J~~;ı~~;n;in~=~T;e;l;e;~;n~::?:~~:~~~~~~~=~9;3~8~y;a~zılmı~~D~ltiriz. bitti~uma~h~~pbir~~ 

Avrupada tetkik seyahatinden 
aelmiftir. Hutalarını her gün 
muavenehan,..inde ta.bul eder. 

- POLiS ROMANI: - !temin edilecektir. Posta pulundan du. Bundan evvel Londrada iken bu zihnine toplamağa çalışıyord~Kü- zÜi çaldı. Oda11 karanlıktı çünkü 

I
~- ••••r:ı elbiselerinize varıncıya kadar lazım cadde hep evlerle dolu idi. Şimdi çük ve çocuk iken o aa.rayın muaz- lambayı yakmağı unutmuştu. Mik-

olacak her şeyi telefonla bildiriniz.> ise onların yerini mükellef mağaza. zam aalonlannda oynıyordu. rofonu kulağına getirdi. 

E rarengl•Z konak Doland tezkereyi okuduktan lar işgal etmitti. Otelin lı:.artıaında Bir çocuğun hayatiyeti gayri Taze bir ıes kulağım çınlattı. 
S sonra bir tereddüd devresi geçirdi. evveke çalı:. zengin bir ailenin ika- mütenaaip bir fC)tiı.le bina edilmif - Allo; edebaiz. serseri. 

_ 3 _ Ondan sonra tecrübe olarak telefon· met ettiği mükellef bir konak, hatı- ve lı:.iliaeye benzemiş olan bu ealon- - Kimsiniz~ 
• . . la be~ aded posta pulu istedi. Akşam rına ııekli. Bu mükellef konağın ye- lann matemli ııölaeai. o zaman ol- - Sesimi tanımadınız mı; 

-- Anladım Mösyö Sıdmor: Sıdmor oralı degilmış_ ııi.~ şap- bir kaç mektup yazacaktı. Posta rinde de büyült bir otel inşa edilmi§· duğu gibi ,imdi de lı:.afaaını kan,bn· - Hayır tanımadım} 
Otel müdürü sakin ve mütebes '·asını aldı ve çıktı. Mavı ~rini pullarını gümü~ tepsi üzerinde bir ti. Cadde de genişlemiş ve daha lı:.a- yordu. _ lkn; ben. Amma unutkan· 

•irn; koltuğundan kalktı. n .~ıstı. ~d~~nnda hafi~ bir te:lgarson getirdi. Doland pulları aldı !abalık olmuştu. ihayet pencere- Karanlılı:. yavaş yavaş tehri bas- sın ha). 
- Memurumuz odanız kin ht'.r >essum 1'.'.'lırmıştı. Ve şereflı adreaı saydıktan sonra Garsona teşekkür nin üzerine çıktı ve caddenin daha rnağa beş)amıftı. _ Çok mütees::ir oluyorum 

1 
!le )Azımsa hazırlıyacaktır. Nolı:.sar •azmak uzere _tekrar_ yazıhaneye etti. Fakat garson ayrılmadığını gö- başka yerlerini tetkike başladı. Sıd- Büyük beyaz ıtıklı limbalar Anla ılan ... 
bir Şl!y varaa doğrudan doğruya ba· ·akla~nca lı:.endı kendıne: rünce bahşiş istediğini anladı. Kü- mor aileainin miras ko""ı.ı lı:.oca kuvvetli bir ziya verı"yor'--ı u_ ' S . k .

1 
d"" 

!la ·; 1 · · Kla L. li "h · ·ı- ·-' llUW. ,,,,... - us, va tı e, unyanın ,.., 8
' Y eroınız: . _

1 
-d 1 rın ıuymlı:. ecdt . ı tıyar tı çücdü~ 

0
ser

1
madyesinden bir 

1
kaç para dcaddenirdn köşebaşında, olduğu gibi ğazalar parlıyordu. Vitrinlerin M-in- cazibedar sesın· e malı"k oldu;;umu 

Mudür genç Sidmora kapı,vı açtı d ve ruy ...,, :ı er en o sa gere ı.. r ı. o an ın esasen aza an para· u o u. dek" .. 1 k"" ··1ı:. li be . .. r .. . , 
Sıdmor gururla yürüyerek memur Sidmor bir saat 10nra bir yere sı kısmen eksilmiş bulunuyordu. Bu konak, modern terilli ile . 1 yuz ~rte. uçu m ~enın soy ıyen sen degıl mıydın!.. 
!arın yazı masasına yanaştı. Müdür ~itmiş, banyosunu yapml§; müste· Biraz sonra sigara istedi. Onlar ela münasebetinden lı:.açınıyormlfll ben-~ ~ıfeyı andıran varbgmı de- - Belki .. Fakat 
ııe odasında çenesindeki sakallar ·ih ve şen bulunuyordu. istirahat geldi. Ye bunun için de daha bir ziyordu. Sahipleri zamanın tebed- lıp geçıyorlardı. - F altatı makatı yok, benim İ•· 
0kşaya ok•ava telefon başına geçti "çin banyodan odaeına girince Gar· miktar bahşiş verdi. Mevcud para· dülitından, ineanlann yeni bir ha- Cadde hattan hafa elektrikle par- te .. Seaimi unutacağını aanmı,tım. 
?'ikrofonu .,"Jine aldı ve bir numare :ierobun üzerine ilaalı:. edilmiş bir ki· sını bahşişlere sarfediyordu. Bunun- yata vardılı:.lanndan haberdar deiiJ- 1 1ıyordu. Yalnız büyük lı:.onalı:. lı:.aran- - Doğrusu, seein !imdi de ho-

bıa~eıli. Müclhiş bir haber verirmiş gi ';ııd gördü. Odası 16 ıncı Lui etili ile la beraber gene hayahndan çok lermi! ııibi binayı eıılı:.i vaziyetinde hlı:.ta lı:.almı,tı. şuma gidiyor. 
ı t\!rek sesle.. •üslenmişti. Duvarlar. kapular açılı:. memnundu. bırakmışlardı. En ufak bir tebeddül Tarihi Sıdmon aileeinin yeııine - Siz bana, ilk öptü"ünüz kı-

- Doland Sıdmor Londradadır mai ve eıırı yağlıboya ile boyanmış- Tezkerenin sıhhatine kanaat ıre· bile gözülı:.miyordu. En U.t lı:.ahn 1 aimaları olan dayısı ile teyzesi bu zın da ben olduğumu söylemediniz 
dedi, tı. Garderop üzerindeki işaret, Me- tirdikten sonra Londranın manzara- pençercleri sanki bir matemle ka· konakta oturuyorlardı. Herikisi de miydi). 

Ve hiddetle arkasına dönerek "dson hapishanesinin koğuşundan sını seyr .. tmclt İçin peııçereye ya- panm~tı. ihtiyardı. insanlarla hiç bir alikaları - Hay hay ... 
hııktı. Kapı açılmıştı . Sıdmor önün- lı.eniiz yakayı kurtaran bir adam için naştı ve caddenin ineıın kalabalığını, Dolan".!ın gözleri derin nazarlar- yoktu. Sıdmon matemli, ihtiyar kona· 
de i<li. "Ok kıymetli idi. Tezkere şöyle ya· lüks otomobillerin geçişini seyre dal- la sarayın duvarlanna bakıyor ve - Yarın gidip bir ziyaret vere- ğın deniz rengine boyanmı' taslarını 

- Beni affediniz şapkamı unut- lzılmıştı. dı. hafızasından karanlık bir gülle gibilyim, hatırladı. 
lnıııtum ~Adi bir telefonla arzularınız Doland caddeyi deaiıik aörüyor· aeçen enarenQiz teylerin hatıruını Dife diitiindü. O euada telefon - Devam ed-k - · 



J v Birinci kanun 1988 Cumarte!ı (ANADOLU) 

l __ M_a_rk_i_z_...M_ar_k_o_n_i ile görüşme 

Markoni, de iz suy_undan 
·ne calışıyordu 

' . 

altın istih a 
Markiz diyor ki, Markoni bana daima şöyle söylerdi: 

•• 
"Onümde bütün sırlarını elde edebileceğim biı~ kainat 

şu insan denen mahlukun var; lakin ne yapayım ki, 
sefil ömr 

0 

ı e • 
aı ım ... ,, 

Loretta Yungun 
s~vgilisi 

Nevyorkta tevkif 
edilmiştir 

Operatör 

Cemil Oral 
.~emleket hastanesi 

eski operatörü 
lzmire avdet etmit olup her ..Un 

öileye kadar Gündoğdu Fran11z 
hastahanesinde öileden aonra Bİ· 
rinci Beyleraokaiında No. 42 d_. 
haatalannı kabul eder. 

Telefon ı 2252 Haatal).-ne 
"Telefo!p· ~3)0 Klinik. · 

.. Telefon: 3350 Ev. 

SAHi~ 8 

• Danya muvazenesı 

ingiliere 
Almanyaya müstemlekelerini iade 

ederse vaziyet ne olur? 

Ve muhtemel bir harpte veya gene 
mulıteme bir harbe .. rşı i giltere 

·ı· ? ne ya a ı . 

Duğlas ve oğlu 

Mcshur sinama artistlerinden Duf1n ... FP? bm-, k ile oNu Fear· 
banks, şimCli Pariste bulunmaktadırlar. n V<Z p rd n n bu iki tanın
mış siması, son grevler üzerine Paristen a) rıl nan ı lar. bir kaç gün 
diıha F ransada oturmak mecburiyetınde knlmı 1, r<l r 



l'Jüstemlekeler 
bahsz 

- Baştarafı birinci ıııhifede -
da henüzc mevcut d .. iiHir. işte ken
diaini kat'i bir talepte bulunmaktan 
llt.eh~den notll,. bu imkinıı:.c.lık olmak 
tel"~J.:tir. 

l\.tüstemleh.e istİyf"'n d~ !ellerin 

(.\NA 00{.,U) 

R rna gazeteleri, Tunusun ltaly~ya 
• 

aıt uğunu ileri sürüyorlar 
Fransa, Cezairden Tun us' a takviye kıtaatı gönderdi. Mütekabil nümayişler de

. vam ediyor. Lava'-Mussolini arasında imzalanan paktlar t~nınmıyor 

1 
.. (_D_üfU_N_n_d_uk_l_e_ri_m _ _) 

Maarifimiz 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Bilmem, maarif ş\ıraaının letki1• 

ve çalıfma mevzuları arasına gi.rehi

lir mi? Fakat fikrimizce, bugün 

memlekette -bilhaaaa çocukların faz

la mütekasif bulundukları kalabalık 

şehirlerde- bir «mektep binalarn der 

İkincisi de Polonyadır. Umumi har .. 
bin sonunda yeniden hayata avdet 
tden ve A vrup.anın merkezinde otuz 
b.., milyonluk cesim bir kütle te4kil 
•den bu hükilmet on on bet sene lca
dt.ı- Franaanın ıarktaki bir peyki ro 9 

lUnü oynadıktan, bütün hareketleri-
di vardır ve bu derdin ikinci safhası

nı da muallim ihtiyacı, çifte tedrisat 
~;, ayaklarını Fransız siyasetine uy- Roma, 9 (Radyo) - Bütün hal- de ba~lıyan mütekabil nümayişler - alebe; bugün, Romanın büyük cad- .u İtalyaya vermeli diye bağırmağa 
d J • 'f ı T k ld gibi ıekillerde görmekteyiz. ~tduktan ı<ınra müteveffa mareşal ) an. gazete erı, un us meself'sinclen c!en dolnyı Ce~aird,.n un usa ta vi- :-lelerinde Fransa aleyhine nümayiş- teşvik etmiş o uğu söylenmektedir. 
~ılsudski'nin idare•i altında kendi- bah~slc uı:un makaleler yazmakta ye kıtaatı gönderilmi~tir. !er yapmışlar ve : cAvanti ltalya> ümayişçiler kolaylıkla dağıtıl - Talebe ve mual\im • ayni ahenk 
~i toparlamış, gittikçe Fransadan ve lınlya-frnnsa mÜ'lasebatının se- Tunu• z bı• sı, bugün İtalynn «lıalya ileri demektir> diye haykır- mışlardır. İtalya konsoloshanesi, İ- içinde ne kadar çalıtırlarıa çalışsın_ 
•Yrılarak ba,lı başına müstakil bir nel~nlenberi bu yü:ı:den zehirlendi- teb'lasmdan 16 kisi t<"vkif etmiştir. :nışlardır. talyan mağazaları polis tar3fından lar - çifte tedrisat, normal bir tedri
•İyuet takip etmeğe ve onun neticesi ~ini kaydeylf'mekttdirler. Cazetl'- Roma, 9 (Radyo) - Jurnal.. Nümayişçiler, Fransa sefaretha - muhafaza edilmeketdir. sin randımanını veremez. Buııün 
•la.rak da her fırsattan istifade ile u- ler, Berlin muahe"desinde, Tunu.la D'lıali" gautesi, bugün ~iddetli bir nesinin bulunduğu bulvara akın et- Trablusgarptan gelen. Yah_udiler mekteplerin bir kısmında bu teklin 
tııuıni harp galiplerinden müstemleke Traplusgarpta lıalyaya arazi veril - başmakale yazmış ve İtalya - Fran- mek istemişlerse de, karabinerler ta- bu şehirde birçok Yahudı magaları- t tbik' d k d h' 
L h d b' h" k d'.. h- ıd F b" k b"l . .. ha . . . d' - . . f d d'l . 1 d' 1 Yah d"I f a ı eme , ran ımanın ıçolmaz-a. sinde kendisine e ır ısse c;ı a- ıgı aı e ransanın. ır a ı eyı a munase tının ıyı gıtme ıgını ra ın an mene ı mış er ır. nın taşa tutu muş ve u ı ere e- .. . . 
•ılmasını istemeia baılamıttır. Ma- tenkil etmek maksadile muahed<"yİ kaydettikten sonra, Mussolini ile Paris, 9 (Radyo) - Milli müda- na muameleler yapılmış olduğunu •a dortte bır kaybolmaaı demektır. 
•mafih bugüne kadar Polonya bu müteakıp Tun usa a ker gönderdiği- Lava! arasında 1935 senesinde ak- faa nezareti. Marsilyadan üç seyyar söylemektedirler. Kaldı ki, tarn bir ııün üzerine kuru
taleplerini tasrih etmemi§, meseli ni, o zaman lıalya tarafından vuku- dolunan muahedelerin maziye inti- muhafız kılasım Tunusa göndere - Roma, 9 (A.A.) - Fransızların lan çalııma, yalnız tedris deiil, ter
ltiınden ve hanti mUıtenılekeleri al- bulan protesto üzerine, askeri işga- kal ettiğini ve lıalyanın hak istediği- cektir. Ayrıca birkaç seyyar muhafız Tunusta ltalyanlar aleyhinde aldık- biye meaeleıini de ihtin ediyor. Da-
ltıafa taliJ> olduğu hakkında açık bir lin muvakkat olduğu bildirilmesine ni ilave eylemistir. kıtası daha Tunusa sevk edilecektir. arı teı1birlere karşı muhtelif ltalyan ralmıı zaman içinde yaln d dol-
l•y söylememittir. rağmen, 1881 tarihinde Tunusun, Tun us, 9 (Radyo) - lıalyan Tun us, 9 (A.A.) - Dün Faşist- şehirlerinde talebe ve halk tarafın· durmaktan bqk b. ~ ra il 

Müstemleke iıtiyen devletlein Ü· Fransız hakimiyeti altına alındığını konsolosu, bugün valiyi ziyaret !erin ve aleyhinde lehinde ya· dan nümayişler yapıldığına dair ha- • b .• IJ'feY 
0 mıyan ç • 

ÇÜncüaU de lıalyadır. Vakıa Habeıi•- ileri sürdükten sonra, Tun usun lıal- etmiş ve ltalya tebaası aleyhine alı- pılan nümayişer esnasında tevkif herler gelmekte devam etmektedir. te tedrısat, erı tarafta çocukların 
to.ıı harbi sonunda Sinyor Muuolini yaya aid olduğunu israrla tesbit et- nan tedbirlere son verilmesini rica edilmiş olan ] 6 kişi arasında ltaİya Her yerde alaylar te kil edilerek ferdi ve cem'i terbiye hayatı 
irad .ttiii bw nutuk ile artı!< ltalya· mektedirler. eylemiştir. konsoloshanesi erkanından B. Bici- halk, Tunus, Koraika diye bağırarak ve ruhi ahvallerin iıtigale imkan bı-
nın da tatmin edilmit devletler sıra- Paris, 9 (Radyo) - Son günler- Roma, 9 (Radyo) - Yüzlere<' nio da vardır. Bu zatın halkı, Tunu- sokak! rdan geçmektedir. rakmıyor. Bilhassa, sınıflar tıklım 
••na ııirdiiini, bundan sonra kimse- tıklım dolu olunca: 
deıı iatiyecek bir ıeyi kalmadılmı 
İlin etmltae de geçen hafta Romada 
lıaılıyan ve hala arkası keailmiyen 
nüınayltler bu ıözlerin o zamanki 
diiııya galeyanını teskin etmek ve 
lıiilu'irnetleri ltalya davasına kazan
bıak için ıöylenmif, ahval v~ zama
na muvafık sözlerden ibaret oldu
iunu, bilakis ltalyanm fırsat elver
dikçe yeni talepler ileri sürmekten 
teri kalmıyacaiını ispat etmekte
dU.ler. 

Buna mukabil müatemlekeci olan 

İktısadi harp 
(Deyli Eksıres); İngilterenin şimdiden iktı· 

sadi harbe boşladığını haber veriyor 
Londra, 9 (Radyo) - lngitere 

ticaret nezareti, ihracatçıl.;ra kolay. 
lık olmak üzere ayırmış olduğu elli 
milyon liralık krediyi, bu sene alt
mış milyona çıkarmıştır. Bu husuı-

taki layiha, nazırlar meclisince tas 
vip olunmuştur. Bundan bahsf'Clen 
Deyli Ekspres gazetesi, lngilterenin 
şimdiden iktısadi harbe başladığını 
kadeylemiştir. 

Almanya - Fransa Yani bir taraftan mHelemldn ~ 
biye kıarnı zayıflarken, diier taraf. 
tan da sınıfları dolduran ve mektep· 
çiliğin kabul eltili seviyeyi kaba,.. 

(Jan Misley) Almanyanın daha birçok şeyler kabara •tan taleb .. üzerinde, ıedrlt 
· • ğ[ d d d • bakımından da daha esaslı çalıtmalı 
ıstıyece n en en ışe e ıyor imkanları bulunmamaktadır. Bu 

Paı·i<, 9 (Radyo) - Fransa par
ı,~mentosu hatririye encümeni reıc-lı 

ian Mi~ley, buııün 'fan &"azetesinde 
çıkan makalesinde, Almanya-Fran
sa münasebatının, geçen salı ııünıl 

imzalanan deklarıı<yonla da normal 
vaziyete gelmediğini ve çünkü, A 1-
manyanın daha bir çok şeyler i.>teyt>
ceğini kaydederek endişe göstermeı..

tedir 

halin meseli, liselerde bir kaç sene 
devamı, bittalıi bi.r üniveraite hazır. 

lığ1nın aksamasını da intaç ediyor. 

•• kendilerinden mllatemleke iateni- -----------------------------

Halepte seylap 

Buna l"aimen zaman zaman mual 
limi, bazan da talebeyi itham edi 
yoruz. Fakat muallimin suçu nedh 
ki? 

ltıı devletlerin batında da Franaa ile 
lnalltere vardır. Fransa parlan\entosunda 

Franaada buııünkü hükQmetin is
tinat ettiii radikal ıoıyalist partisi· 

ilin ııeçenlede Marallyada akdedilen Daladıeyenı·n ı·tı·mat reyı· Bire, ok köylerle binlerce hektar- arazi sırlar 
lıir koncreainde Franıanm müatem• 
!•keler bahsindeki noktai nazarı .. altında kalmıştır. 40 kişi kayıptır 
çılı.ça teapit edilmek istenilmiş n alacag'"' ı· SO .. ı vlenı·yor Halep, 9 (Radyo) - Burada sey-
1>-rti beyannameainde it'tın edilan bu J lıqılı;r olmu. ve lıiltün münakalat ke-

llolı;tai nazar hemen bilaistisna bü- - Baştarafı bİı'inci sahifede - sHya verdiği zararlardan uzun uzadı- silnıiı;tir. Zurar, çok milhimdir. 
liin Fan11z siyasi partilerinin taavi- ğını söyledikten ~oııra: ya bahsettikten ve son vaziyeti izah Son alınan haberlere göre, birçok 

köylerle binl~rC<' h~ktar ara,.i sular 
ııltırıdıı kalmı~tır. hö~·ltıl.ı-, «ylap
tan kurtulmak için rd~rini l~rkcl

mişlerdir. Kırk kişi kaybolmu~tur. 

lıine mazhar olmuıtur. Buna ııöre - Kumbiyoya kontrol mü koyaca- ettikten sonra şunları söylemiştir: -----------------------------
Fransa mUatemlekelerini ve kendisi· ğız, yoksa serbe t mi muhafaza ede - - Birçok hatiplerin sözlerini işit-

ceğiz? Bence serbest 11\:ıımdır.> tim. Biz burada, mUhim me<eleler et. Arap komitesi 
Demiş ve sözüne devam ederek: 
- Yakında mühim hiicli<elerle kar-

60-70 kitiye hitap etmekle ayni 
derai otuz kiıiye vermek araaında 

namütenahi farklar vardır. Kalofı 

ki. muallim, - çefte tediıat uıulünUn 
levlid etti&i zaruretle • bir deraten 

çıkıyor, öbürüne giriyor, ondan çıir:ı

yor, diier bir mektebe koşuyor. Har. 
tada otu:t a t derali nıuallim ;,r. 

dır. Öyle muallimler ki, nazarlarına 
çarpan kalabalık içind" talebeyi, y -
sin yeıi.n, kafası. zekisı, ahvali ru
hiyeai, itiyadları, çalıtkanlıiı, o ders
teki vaziyeti ve olıunlaımak için 
duyduiu ihtiya~ bakımından ne ta-
nımu~lardır, ne de tanımaja vakitleri 

"" Milletle Cemiyeti tarafından ve
tilıniı olan mandaları kat'! ve nihai 
<>!atak telakki etmekte, bunlardan 

lıir karıı araziyi l>ile batkasına vere

tniyeceğini ilin etmektedir. Hatta 

Fransada bazı aiyaıi partiler daha 

ileri ıitmişler, manda namı altında 
iduesi Franaaya bırakılmıt olan top
ta.lı;ların da -yani eski Alman müı

teınlekelerinin- Fransız müıtemleke

•i olarak ilan edilmesini talep etmiı
lerdir. 

şılaşacağız. Hükiımet, lazımgelen ted
birleri nlclı, parlamento ela me uliyet. 
!erini göz önüne getirmeli \'e icıılnııı 

ifa etmelidir.> 

rafında koııuşuyonız. Her şeyden ev
vel şunu söylemek isterim ki, herşey, 
olduğu gibi açıkça konuşulmalıdır. Y ,ı 
beni deviriniz Ye yahut ta salılhiye: 

v~rerek, işime devam etmeme müsaıı
de ediniz. Bunu kal'i olarak isterim. 

'/il/ kk d b 0 A k 0 0 kd• vardır. lY.le e e lT rap ongresın,n Q l Kabahat muallimin mi, hayır! 

lnııiltereye gelince, düne kadar 

lrılistemleke bahsindeki noktai naza

l"ı nıeçhul kalan ve bazı lngiliz gaze· 

tet•rinin neıiyatma söre, bazı tart
lar altında olsa da Almanyaya eski 
lll.\iatemlekelerinden bir kıımının ia
desine taraftar oldutu zannedilen bu 

lıiilı.umet de yukarıda i9aret ettiti
ttıiz Avam Kamarasının bir celaeıin. 

d@ noktai nazarını bildirmiı, mliatem 
l•lı.elerinden hiç birisini ne nam ile 
<>luraa olsun, baıka bir devlete ver. 
mele niyetinde olmadığını ilin et
~ittlr. 

CörUlüyor ki, mfütemlekeler bah
•lnde bir tarafta istiyenler, diğer ta
ta.fta da vermiyeoler vardır. Şu hal
de ne olacaktır?. 

Ne olacaiını bir münasebetle bir 
defa daha iıaret etmittim. lı döne
~•k, dolaşacak evvelemirde bütün 
htırtı Belçika ııibi, Hollanda gibi, 
l'oı-tekiz ııibi küçük oldukları halde 
"••im müstemlekelere sahip olan hü
ı.uınetlerin batında kopacak, ondan 
'<>nra da 11ra büyük müstemlekeci 
devletlere gelecektir. Büyük müs
teınlekeci devletlerin bugünden hiç 
lıir fey vermemek hakkındaki karar· 
la,, b··ı·· .. d t 1 • d u un muaae a ın evvıe emır • 
ltuçUk hükumetlerden batlama•• la· 
~•mıeldiiini ifham etmek içindir. 
ı, Görülüyor ki, müstemlekecilik 
k o.hainde bile kıyamet küçük, yani 

endini rnüdafaa edemiyecek vazi
htte olan devleti rindir. 

Demiştir. Hükümet, üç mlıhim mesele ile kar 
şı karşıya gelmiş bulunuyor: Mali va. 
ıiyet, greYlerle mücadele Ye harici si
yaset. Evvela, umumi greYden bahse

deceğim. Amelenin ilan ettiği umumi 

grev, siyasi maksatlarla tertip edil

mişti. Hedef, hükümetin harici siya

setini baltalamak \'e mali projeleri 
akim bırakmaktı. Umumi ıırevden e\". 
ve!, fabrikalnrın dıvarlarına, nh'1m

için ibnissuutla müzakereye girişti ~:~ea~ .. n~ :t~p~::i:'· açılm ••n•a 

Kudlh, 9 (Radyo) - Filistinde J Yüksek Arap komitesi Mekkede yeni tubeler ihdas etm k zarureti.nin 
Parlamento, öğleden sonra toplan

mak lizere saat 12 de cebeye son ver-
dlin de çarpışmalar olmuştur. Arap bir Arap kongresi akdi için lbnis~ud bir netieeai olarak, buralarda ual· 
çeteleri bir İngiliz tayyaresini düşilr 

1

. ile müzakereye girişmiştir. limaiıı: kalrnak gibi vaıı:iyetler de do-
miştir. 

Pari•. 9 (Radyo) - Parlamento, 
saat 13 te tekrar Heriyonun riyase -
tinde toplanmış ve hatiplerden (Kro
~e) kill"l'ilye çıkarak uzun bir söylev 
vermistir. Bundan sonra, Cenubi Ren 

mebu<larınclan (Obr Kırş) söz almış 

milşlerdir. tuyor ve talebe, bir müddet mual· 
liman kalıyor. 

ve halk cephe•inin artık Fransada if. la kabineme karşı ve Çemberlayn aly
lils ettiğini kaydettikten sonra, parla- hine yaftalar yapı tırılmı~tı. Esa"
mentonun, Daladiye kabi·ıesine zahir hükumeti i tifaya icbar etmekti. 
olması !Azımgeldiğinl, Fran ada istik- Elimizde mevcut deliller isbat cdi 

•atını felce uğratmak istiyorlardı. 
Ben, Fran"ayı, sendikaların başınrln 

bulunan birkaç şahsın elinde oyuncak 

haline kaymağı kabul edemezdim. Al
dığım tedbirler sayesinde grevciler 

Volkişe Beo
bahter 

emellerine nail olamadılar. Bütün Malkom Makdonalda 
Fran"a, bundan Bevinç duydu. Benim 

ve partimin ideali, hürriyeti taksit et
mek demektir. Fakat, memleket asa-

hücum ediyor 
Berlin, 9 (Radyo) - Volkişe Beo-rarı temin için komünistlere karşı yor ki, bir~ok propağandaeılar, ame-

h 1 ak l·ktlf tt' • · ı ö 1 · <·i•inin sar•ılmasına, asla müsaade et- bahter gazete·· İngiltere müstemle cep e n m a e ıgın s Y emış- leyi te~vik etmişler, mail projelerimiz- ' • 01 • • 

tir. le Münih siyasetinin milnasebettar ol- nıiyeceğim. Zira , iş, Cumhuriyetimiz-
Bu sırada, komilnist mebuslar, gü- duğunu ileri silrmilşlerdir. Bu vazi • le, hürriyetle ve daha doarusu Fran. 

rültüye ba~lamışlar ve hatibe ağır söı yet karş1'ıııcla. a<ayişi muhafaza için sanın akibetile ali.kadardır.> 
!er <arfeylemişlerdir. li.zımgelen tecllıirleri almakta tered _ E~var Daladiye, ıözUne devamla 

Müteakiben komünist mebu•lardan dUt etmedik. Komunistler, bu tedbir- MUnıh anlaşma ından bahsetmit ve 
(Gabriyel Peri) kilr~üye çık~ış ve 6 !eri başka türlü telakki ettiler ve pro- b~nun, ~ulhUn kurtulması için zaruri 
kii.nunevvelde imzalanan Almunya - testolara kalkıştılar. Ben; ne olursa gorilldügünü kaydettikten sonra: 
Frnnsa dekiara yo:ıunun, sulhü te - olsun, hUkOmetin iktidar mevkii!ıi - Ne istiyordunuz? Fransayı har
min etmekten uzak olduğunu söyledik. muhafaza etme~i !fızım olduğu kann- be sokmak ve milleti hiç yoktan mez
ten sonra: atine vardım. Ve ı.rar ettim. :Mııa • bahaya aUrüklemek mi? Bunıı, asla 

_ Fraıı•a • Rusya muahedesi, Fran rızlarım, muvaffak olamıyacağımı :ı- cevaz yoktur. Biz, sulh istiyoruz. Bu
sa - Çekosio\·akya paktının :ıkibeti - çıkça xöylediler. nıın içindir ki, Almanya ile de anlaş
ne uğrama"ın !> Nihayet, İngiltere başvekili ile ha- tık. Başta eski muharipler olduliu 

Demiştir. Bu sırada, diğer bir ko - riciye nazırı Parise geldiler. Komü. halde herkes bundan memnundur.> 

keler nazırı :M. Makdonaldın son 

beyanatına hücum etmekte ve e ki 

Alman müstemlekelerinin, Almanya 

ya ait olduğundan, başka blr devle-

tin karışmak ıallhiyetini haiz bulun 

madı~ını kaydetmektedir. 

Viktor Emanoel 

Kidonyada tayyare· 
leri tef tiı etti -

müııist, yerinden kallkarak: nistlerle "osyali8tlerin, o ııUnkü çirkin Demi tir. 
- jorj Bonenin işleri, Fransa için ve güliinç vaziyetlel"i kar~ısında Pa- Başvekil, bundan sonra mali vazi- Roma, 9 (Radyo) - Kral Viktor 

nafiledir!• ri' halkının, İngiliz nazırlarına gös- yelten bahsetmio ve: Emanuel, buııun Kidonyaya ııitmlş 
te d. • · B d k' ve )'eni tip tayyareleri ııözden ııeçi-Diye bağırmıştır. r ıın samimi tezahürat, muarızları- - en, ikti ıır mev ıne ııelmek ii-

. · dl h l rerek, yapılan tecrübeleri takip ey-(Gabriyel Peri) ,sözüne devam ede- mız ıçın \'eciz bir cevap teşkil eder. teme m. Beni izmete davet etti r 
rek: lnııiliz nazırlarının avdetinden son Ben, halktan çıktım. Emelim, halka !emiştir. 

- Jl!ünihle alakamız yoktur!> ra, umumi gerev başladı. Fransııııın, ve memlekete hizmet etmektir.> -=+=-
Diye bağırmıştır. hürriyete olan aşkı dünyaca malüm - Diyerek ıözünü bitirmlıtlr. Kacakcılıkla macadele 
Bunda11 sonra birkaç hatip daha dur. Fakat hükOmet, fena niyet bes- Daladiye, ıürekll ve 9!ddetl! alkıt. , 

•öz söylemiş ve neticede başYekil Da- l!yenlerin hareketini nazara alarak. !ar nruında kürsüd n inerek yerin.. Ankara, 9 (Hu,us!) - Geçen bir 
!adiye, yerinden kalkmış, merkez v~ cezri hareket etti ve asa)·işi ihlül et - oturmuıtur. hafta içinde ölü olmak üzere 65 ka. 
sağ cenahın alkış tufanı arasıııda klir mek htiyenlere kar*ı şiddetle muku Parlamento mehafiliniıı kaııaıı.t,n ·akçı, :ı38 kilo gümrük kaçaiı. 
sUye çıkmıştır. 1 helede bulundu. Grevciler, elektrik öre, Daladiye kabine•i, büyük bir ek !108 kesim hayvaııı, 15 kaçakçı ha)' 

U D!Lla · e, sr11vleriıı, Fraıı· aantrallarını, ıimendi!eleri, ıu ı .. ı - ıeriyetle tekrar itimad re>i alacaktır. uııı, bir ıilih ele &"eçirilmi~tir, 

HUiasa •• netice ıudur: 
Binaya ihtiyaç vardır. Çifte t dri

aat kaldırılmalıdır. Şub.l~rin mua\. 
timleri, daha önceden haıı:ırlanma

lıdır. Çünkü l>uıün alınan neticeler 
noksandır, aıı:dır. Bu halin aen lere• 
devamı ise, ne mümkündür. n• de 
kabul edilebilir .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

-=+=-

Von Ribentrop 
---·,...,-+ ,,._., ___ _ 

Huduttan teşekkür 
telgrafları çekti 

Paris, 9 (Radyo) - Almanya h:ı 
riciye nazırı Ven Ribeotrop, başvekil 
Daladiye ile hariciye nazırı J orj Bo
ne)'e birer telgraf çekmiş ve Pariite 
kendi~ine ııö•terilen hüsnil kabııtdcn 
dolayı müteıekkir bulunduiunu lıil
dirmi~tir. 

-=+=-

Almanya 
--=....[-;:::::::.-

Meksikadan petrol 
alacak 

Nevyork, 9 (Radyo) - • 'ey,ork 
Taymi gazetesinin \'erdiği bir lıul-ıe
re gore, Almanya, 1989 'ene>lıırl~ 

Mek•ikadan 17 milyon dolar kıyme
tinde petrol sfttın nlarAktır 
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-· lngiltere, ltalya 
(ANADOLU) SAHtFE ~ 

Bugünkü Türkiye ÜZÜM BORSASI 
IZMIR 

Tel: 4065 

ZAHİRE 
Çuval Malın cinsi .Kr. S . .Kr.S. 

360 Ç. Buğday • 5 
779 kent palamut 315 450 
50 B. pamuk 47 

Tayyare Sineması 
Bugünden itibaren 
Beklenilen bilyilk program 

Dilber İspanyol artist ve şantö,ı 

.MPERIO AR-
JANTINAin 
Büyük ve sehhar temsiU 

ENDÜLÜS 
GECELERi 

Carmen romanından filme alınan 
bir şaheser 

Aynca zengin teferruat 

Telef on: 3646 

Senenin en büvük Fransız filmini takdim eder 

AŞK BAHÇELERi 

Görülmemi• bir prosram.. Zevkine doyum olmıyaa 
iki film 

Bugün Kültürpark sinemasının 
İzm:r·n sayın halkına eu büyük hediyesi o!acaktır 

Fransızca Sözlü spanyol hayalını musavve 

Vicdan mücadeles: Lahabenera 

Yeni 

Dünyanın en büyük lapany~I dan
aözü ve f&DlÖzü urm karmeai 

ZARAH LA.NDER 

Tarafından yaratılmıt lapanyol 
tarkılariyle lapanyol danalariyle 
aiblenmİf çok zensin ft çok nefte 
bir film. 

Ayrıca Folu Jurnal 

Sinemada Tel 4065 

Görülrrıemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
TGrkçe bahath Fos Juraal 

1 - KARA KORSAN Türkçe Sözlü Şaheser 
2 - BiR MİLLETİN İSTiKLALİ 

Rahramanhk rekoru - Dehtet Yerici Ka.bo7 filmi 
Fiatler: 20.25, talebe 15-20 Seanalar: 1,15 3-7 de 
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General Şan-KayTŞek,in sevgilisi Pravda yazıyor: BUYUK SARAYLARDA RUHL R Şarki Avrupa 
Balkanlar 

ve 

lngiliz şatolarının koridorlarında ruhlar dolaşıyor 
~------------------------------------·-------------....................................... .r 

-- 7--

Geniş bir emperyalizm 
hareketinin düğümü 

olacaklar! 
Kardeşinin .sevgilisini diri diri gö-
men rahibenin ruhu da gözüküyor Parl asabileşmişti. Başını iki tara- ve neşesini kaybetmişti. 

fn satladı. El eni bunu görünce, - N o Eleni, neyin var senin? 
- Ne kızıyorsun -dedi- ya] an mı - Hiç! ... Hiç fakat, g'e) bak, Pari 

soy le diklerim.. İşte bak, gene her le oldu? .. 
. Dehlizde her sene bir gölge koşuyor. Ş1mdiki Dük dö 
Vindsorun bir sarayında da böyle bir ruh dolaşıyormuş! 

r;c1dim de sana haber veriyorum r- Pari hila kendisini toparlayama
bcnim bedbaht knrdeşim. Öldü o, öl nıştı.. Kendisini boğacak· derecede 
dü .• Atina caddesindeki köpril vaı .uvvetli hıçkırıklarla atlıyordu. 
ya. işte onun önfindeki dönemeçtf' Babası, heyecanla ona doj'ru koş. lna-iltere adalarında kral ve ailesi 

efradı tuafından meaktln bir tek sa-bir otomobil zavallıyı çiğnedi. u: 
Parinin :iözleri dehşetle açıldı. E - Pari, yavrum!.. ray veya şato yoktur ki bir veya bir 

kaç ruh tarafından zaman zaman zi
yaret edilmesin. Meseli Sımdringham 
sarayında her sene Noel gecesinde 
Sandrinaham rahibesinin ruhu görü
nür. Yedinci Edvardın eski bir manas
tırın ankazı üzerine yaptırdığı bu muh. 
teıem sarayın uzun koridorlarında her 
Noel a-ecesi bir rahibe hayalinin görün
mesi artık saray halkının alışık olduğu 

lenin bfleğini yakaladı ve bağırdı: Eleni, manidar bir tavırla biraz ile-
- Çabuk söyle, kim öldü, kim!. ~ide durmu~tu. 

Babam mı?. Pari cevap vermiyordu. Başını 
- Hayırt.. Hayır!.. Baban ölsey. babasının göpüne dayamış, biç dur

di daha iyi idi. Nihayet ihtiyar bir madan atlıyordu. 
adam •• Fakat o.... İhtiyar baba, endişe ve merakla 

Başını iki tarafa salladı: Elen iye baktı. 
- Zavallı o!.. Eleni, fırsatını bulınuıtu, tqı ke. 
Parl, nihayet hakikati anlar ıibi dltlne koymak istedi. Başını iki tara-

oldu; :ta .salladı: 
bir hadisedir. - Sakın t.. - .Ah, aençlllt !.. İnsanın başına 

Teymis nehri kıyısındaki Vindsor - Evet ya, evet ya!.. İşte o r neler l'etirmiyor! 
Romanya kralı Karol kasrı tamam yirmi üç tanımnıı ruhun Pari ayata kalktı: Namuslu ve ihtiyar kunduracı bir-

Moıkovada çıkan c Pravda > cevelingihıdır. Bin seneden fazla bir - Niko mu? denbire irkildi. 
- Evet, işte o zavallı Niko ! Bu da ne dernekti? Romanya kralının ıon ziyareti hak- zamandanberi 1na-Ilitere krallarını si-
Pnri, keskin bir çığlık attı. Birkaç - Söyle, ne var Eleni?. Ne olu - dıkında ezcümle tunları yazmakta- nesinde banndırmıt olan bu kale gibi 

adım yUrilr gibi oldu ve sonra yu • yoruz? . r: .. . mazgaUı, tarihi ve muhteşem. binada 
varlandı. Zavallı genç kız, bayılmış- El eni: cSon Munıh anlaşması, faşizm iki de bir de bir takım hayallerin görli-
tı. - Hiç -dedi- hiç! •. Bir gönül ma- için yeni ekspansiyon sahalarına yol nilşü avam arasında ona büyük saray 

E1cni, birdenbire yerinden fırladı cerası.. vermek itibariyle küçük devletlerd< ıdmı taktırmıştır. Maamafih Vindso: 
ve kendi kendine; Zavallı adam donmuş gibi kaldı şiddetli heyecan uyandırmaktadır. 38rayında görünen ruhların hi~ 

- 1şte bu eksikti -dedi- öyle ya, \·e kızını kucakhvan koltarı harare- Bunlar Avusturya ve Çekoslovak •orkunç değildir. 
küçük hanım güzelliğ:ne güvenir, tini, sıkılığını k~ybetti. , ya misalinde kendi muhtemel akı Orada en fazla görünenlerden biri 
aşk ynpar, madam bilmem kimin e- İçine şüphe düşmüİtU: betlerini görmektedirler. Bu enditc ı l" Eı· bet" d·.:ı:... d 

R k lı b . l J cra ıçe ıza ın, ı .... ri e kral birin- Londradan bar" -·-zara .• 
\'inde nşıkı i!e baıbaşa kalır. Sona Acaba, kızı bir şey mi yapmıştı?. omanya ra nı uzun ır yo cu u- . ş 1 h ~· 

• b . . y 1 . ·ı arın ru udur. Bu iki ruh da h 1 ö ü ü T · 1 • · d k" H bana kinaye kinaye söylenir.. Aşık Kızının başından bir macera mı, şe- ga mec ur etmıştır. ugos av reıa- fk" U d be • h . çe rey e g r n r. eymıs ııe ırı uzerm e ı ampton 
olunte de çek bakalım sevdalının refinf, namusunu lekelfyecek bir ha- nının Londra seyahatı da gene böy- •

0

1
n 

1 
ı Yk 

2 

1
8

1
ene ben d rı Amu teh~ fası- Şimdiki Vindsor Dükü, daha prenıs saray, ar:ı:.'1 Ylij)tırmış olan kardina! 

ı b . d" ·1 · h d"l b·1· ç·· " ara, ra ar, en egan ve hızmet- Dö 1 "k · Lo d " k. S · \' 1 d •t b" ·· ·· hl kr hı., 111.• o bayılsın, sen ayılt... <lise mi aermişti 1 e.. ır en ışe ı e ıza .. e ı e ı ır. un- , 1 f d .. .. . ga ı en emrme n ra.,.a ı t. Jll· o sey znımınm a aı ır suru ru ıı-

'

• El · · k ki k ·· Uk . •. :r • • ~ ku Avusturya ve Sudet toprakları- ,ar ar tara.. 111 an gorulmekt.edırler. h · ı·ı · ı· B 1 h d O d ı · e, c>nı~ ı, uca ıyara , sur - Bıdenbıre hıddetlendı ve, kucag-ın- . ı· d Al C Al . .• . mes sarayı ta sıs ec ı mış ı. u saray rın cen• ımga ı ır. ra a en az n go-
manva ımparatoru FrederJgın ka. k" . . H · t f d k" b" · '· · · ı d ı~ ı Ji . c bir şezlongun üstUne yatır- nın ışga ın en sonra manya e- · se ızıncı anrı nra rn an es ı ır ruııen ı"ı nnHı et v.ar ır: :lUn ar .Aıı 

dı. '\: zihıe biraz su serpti, biJeldcri- daki yarı bayırın vücudü şiddetle nubu şarkiye olan savletini arttır- ·ıo;;ı ımparatoriçe Frederik, İnailtere~·i miskinhanenin arııası üzerine yaptı- Bolcyn le ( ;therine Hovard'ın ruhla-
ni, kollarını oğuşturmağa başladı. sarstı.. mıştır. Bu mıntaka faşizm ile lngil- ~i~·~~ti :;~as~nt~a Vindsor kasnnda rılmıştı. Sarayın kocaman havlu unun ı·ıdır. Bi.1 znvnllılaı'ln ikisi d krallar 

7. vallı kız, biraz sonra hıçkınk- - Kalk, doğru)!.. Yok.sa kanş - tere ve Almanya arasında bir çar lll: ır ~ ~ış ~· ü ..• 
1 

• • muayyen bir köşesinde arasıra göril- araı;ınıln e\•lenme rekorunu kırnn fn. 
lar kendine geldi: marn.. ~ pışma sahası olacak gibi görünüyor . mpar1ı r~~e \ ır .g. n og e ye~~~m- nen korkunç hayalet belki de yüzlerce giltere kra\ı ekizinci Hanı i in karı. 

- ·i o' ... Zavallı Nikom benim!. Pari. ~özleri yan kap~l1, Aalbu'ki bu mıntaka faşizm için yal ıen s~nrn ~ ai et~ ı~n sarayın li üp. sene evvel ölmuş bir cüzamlıya aittir. arıJdı. Bir gun, kraliçe An BoJevn ile 
n .L..- f ' nız zenain hır ham ma_ı_ıe ve -·'- ı.an sme (.lrm ş 1• noeaman pencere- B ha -1~ k·ı · b' al k·ı· · d d" • d - 9a- · ·· •· <JC1 ~· e&all: rl l 

1 
aQzüle • _ u ~alet o ka"""'r şe ı ız 'e u arnyın ı ıse m e ız çokup ua 

n bu sırada kapu vuruldu. Ba- Diye lnledt.. Fakat ihtiyar kundu- anbarı değil, ayni zamanda Yaltır ı=t en teJ' • a ~t· b n ıtı .. ~ ar- çimsizdir ki şimdl~·e kadar onu gor· ettiklerı bir sırada içeriye baş piskopot 
ı · t· r.ı · f l d k ·~sını veren ırnparo ıçe üyilk bır ma- _ ,.. . . e mı:. ı. • enı ır a ı ve apu- racı; Şarka ve daha ilerilere akmak içir k k 

1 
• 

1 
. . mek betbahthgmda bulunanlar onu .ranmer gırmış, kralın avucı.:.na usul. 

t B b Alı h b } Ası ı versı"n '"o en o tuga gömü erek ıntıhap et- . . . . . 
ı.. - a anın • e a n kuvvetli bir stratejik istinadgahtır .• ,. bl k"tab k _ k 

1 
. ancak cçok korkunç hır şey gordUm- a, lfrnlıçenın ba,,.ka bırıyle rnünase. 

allı adam, çok yorgundu. E- -diye batırdı- kaJk, anlat!.. Ne halt Bu itibarla I>uralarda faşizm, R..-ta 1 ~.~d r 1 1 ~ urnaga oyu muş, bıı- diye tarif edebilmektedirler. beti oldugunu isbnt eden bir k:tğıt ı-
e de çokmOştu. Bilhassa karısı 

1 
yidin, kendini nerelere sattıq biçare Be l h b ki nud et son'ra ütuphanede yıılnız ol- Sent Ce\ ms snrnvmda ıırnsmı goru- Kt tırmı tı. Krnl bu kağıdı kumu?. 

<> ul ten sonra artık eski sıhhatini kız!.. - Devam edece~ - r in mi verinin ta it müttefi e 'na ığmı hisse~eNk bi.rdenbire başıııı . • · . • . . · h f . . 
rini arıyor. Nitekim Alman lktısac' • ld , , . nc>n dıger bır lıa) alet te kral ıkmcı mu a ızlarınn bır ışuret ctn 

ca ırmış \e .)anı başıııda, güler bır 1 t . d"" d. "k" rh k ,. . . 

d ı 
nazırı Funkun son seyahatı"nı"n ı"l'- h 1 • d k d. . Şarlın genç ve guze me re.sı uşes O· rı ı ı ı:;1 n or rıı ıçeyı ı:ıu 

M hk d k 
lf ;e rev e sessıı ,;e se asız en ısıne . . . o·· · · ı k·ı· a k ı d K 

ı Y l 
, k · . .. . .. .. Maznrınc aıthr. uşesın. yuz eı ce se- ı ıse en çı ıntmış ar ı. r ırnn-

a eme e a in ar netice .. er.i u_ gos av.ya ile .bir ticare• 1a makta olan bır şovalve görmustur. . 1 tt•~· d · · d 1 k ·· 1 • · k 1 ~1 · 
n. . . . . · · ne evvel ışga e ıgı aıresrn en. nr:ı- an sonra eııaı { nıresıne J lı enmış. 

ve Turkıye ıle de bır kredı anlaşma ır an-bırıbırJerme bakışmışlar, son- f'f f b" t''l 1.... b" .. k . 
1 l ı F 

_ . . . . . . sıra şe a ır 11 gece ıge uruner(' ı. • b•ı• ı• ı ' ıı o muştur. ngi iz ve ransız ser- a ı~p~rat~rıç.e.ltarıtısmdakıni ıyı gör. çıktığı görülür. Aradan iki gfın geçtikten onra kra-

gıye 1 lr ır er maycsinin olunu kapatmak için yap· nek ıçın gozJerıni açıp kapamış ve şö- tsk d •1 1 b" . . t 1. b" f 1 1 k h a·w·ıw . . . . ·oçyn ng arınc an ırınm CJ>"- ıçe ır ırsntmı 111 ara :ıpse ı ı11• 
• lan bu hareketlere, Almanyanın sor ·alyenın bırdenbıre rü\·etınden silin.. 

zamanlarda Romanyaya, Romen ta· Jiğini hayı·et ve biraz d~ korku ile gör- sindeki Balmoral ka. rının da bir hay'- 'C'rden kurtulmu~ . .sara) rn toş, zun 
pantalon 

l t• d B h d t iehlizuıden ko aıak kili e)e inmek 

Mes'el~, uzun bı·r mu·· nakaşadan bii membalarını müştereken işlet- müştür. ;:t;~~~n~l~ bu~u:~uğu :~~c;e g~ar::~ı; "stemişti. 
mek yolundaki musirrane teklif hnı>aratoriçe hatıratmda, gördüğil · Kral dunda idi. Kraliçe onda 6ylı •h t haJJedildi munzam olmaktadır. Zaten Almııır bu hayalin, Kromvelin diktatörlüğü sı- Onu bnzıJarı iri, parlak gözleriyle in· '1atırnlnı- 11\ nndıracnk, onu . merha. 

sonra Dl aye sanayii Bükreşte son zamanlarda rasm~ İngiltere parlamentosunun h- sana yiyecekmiş gil>i bakan ga:.et U· ·net \C e\gı hi lerini O)le t hrik l:de-
katlarından birini tutuyor, üçüncü mühim imtiyazlarla kuvvetli bir rariyle kafası uçurulan genç kral Stu- z~n bir c+mavar olaT~k tas\ .ir. ed:.r~.en ·ekti ki kral onu affedecek, "dam kn-Kadınlann pantolon a-iyme~e hak

lan vnr mıır? 
Şüphesiz kJ, vardır, diyeceksiniz. 

lstiyen kadın pantalon da giyebilir, 
ceket de. 

Fakat Los Ancoles mahkemesi bu 
!ikird~ değilmiş. 

Geçen gup Los Anceles mahkeme
lerınden birinde bir dava görUlüyor
ll'luş. Bu da\iada Holivudlu bir ka
dın muallim olan Mis Helen Hulik 
Şahid olarak dinlenecek. 
M,~ Helen Hulik, ne de o)sa, Ho

livudlu. Elbette bir başkalığı olacak. 
l'<litckim, şehu-de hep pantalonla gez
lllektedir. O atin mahkemeye de 
ayağnda krf'm rena-1 pantalon, üze
linde mavi hir kazakla geliyor. 

Los Anceles hakimi bu kadını gö
rUnce birde11bire kı~ıyor. 

- Mahkemeye krem rengi panta. 
lon, mavi kazakla gelinmez, diyor, 
\re davayı c1'tesi güne bırakıyor. 

l\I. Helen .Iulik de inatçı bir ka
dın. Ertesi gun mahkemeye ckrem 
rengi pantalon, mavi kazak> ln 
Rehniyor ama, tersine, mavi bir pan
taıon üzeriııe krem rengi yQn fanila 
2iyip geliy<'r .. 

Hakim, hbii, alay edildiğinin.far
kında. Bu ~efer öfkesi daha f a..:lala
ıı1Yor ve da vayı gene ertesi güne bı
takrnakla l•eraber, ayni zamanda 
11i Iluliki crivaseti muhakemeye 
lahkiriamir bir 

0

harekeb takındığın
dan dolayı beş gün hapse rnahkOm 
ed·Yor. 

Fakat Holivutlu muallim itirazrl<' 
bulunuyor ve müdafaa hakkı istiye. 
ttJc. Loı Aneılulıı •n mef]lur avı.ı-

gün mahkemeye yeni bir dava iJe mevki almıştır. l' J • k b - ... P~. , hrr kısımları da bu 7.1)'81°etÇIYl, ) UZllll· ·nrtnl Pl!")•Jn .' ı_ı.,acnktı. 
1 F 

ar ın portre erırıe ço · enzuuıgını yaz- . . ' • • ... 
geliyor. Buna karşı ngiltere ve ransa- k 

1 
de ıstırap çekenlere has bır ıfade olan 

f 
. • d" ) nıa ·tac ır. • d k 1 k b" . Lakin tııl h Ul\·allı kraliçe) e gOlme. 

Lakin, busef er kıya etıni değiştir- nın yapacagı ne ır. . . . . . ve gögsün en an ar n ·an n· ııısnn 
mek nezaketini de göstermiş, Jacivert lngiliz ve Fransız opozisyor Krahçc ~hzalJetııı h~ alını saraydıı olarak tns\ fr ederler. ni ti. l> ıha uçs·ız bııc:ıksız ridorun 
pantalon ve lacivert fanila giymiştir. matbuatı kralın son ziyareti~in neti- bfr çok kimsclet· müteaıddit defalar gör. Balmoral uto undaki ruhun kim ırtuısında iken nıuhı:ıfızlnr t nfından 
Avukat da, bir kadının istediği gibi celerinden açıkça ademi memnuni- miişlerdfr. Bmılurın hepı.ıi kraliçe)•i nit olduğu malum değildir. 1\lııamafıh ıık<ılmımış. ferytıtlarınn ragmen tek
giyinebileceğini, mahkemeye de is- yet beyan etmektedirler. Vakıa in .{ayet kederli bitkin bir vaziyette gör· İngiltere kralının 1 koç) a dağlarıııd .. - ·.ır hLicrc ine üruklenmi!;t . 
~erse pantalonla gelebileceğini iddia ~ilte~e ~omanvaya 2S m_i1yon ster·li·rı "lıiişlerdir. Pren. e:o; Beattrice bakire kl',ı ki Lu malikant-. i e"'ki bir t,..koç dert>. Ond:m onra da kralı biı lah g-. 

ediyor ve rnahkme heyetine kabul lık bı~.ıkrazı kabul etm~_ş ~~ lngılı7 liçenin hayalini bir gün balkonda ot~- be) inin şato:mnuıı harabeleri uzcrir.· r('nıemi ti. Son gördüğü e' cetladı'l 
<!ttiriyor. . . . sana~ıı R.o~a~yn petrol~~~. ışlet?1.e rur bir nıziyette görmiiştUr. Hayal bir kurulmu~tıır ve 1 ko<:\·a derchl•ylih >arhık balt. ~ı icli. 

Bu suretle Amerıkada yenı bır da- de faal bır ıstırak teşehbusune gırış kar dak"ı'-~ har k t •, ı~ k ,, lk devre i tarih ~fi\ falıırıııa kıpkızıl biı Sura.' ın akinleri zaman z ımnn u-. · · } d" F k b 1 T h v .ım e e sız owra ua on- :s • • 
·a halledılmış bulunuyor. mf·l~ş er ır. ·a ~ azı d ngı lz ~~ a- .la oturmuş, soura birdenbire gözcle:ı renkle aksettiğine gore hayaletin ııe rnn koricloı da çığlık se }eri du~ urlar, 

ı. nAe lnazarhanl ~ l~ ~~dr ımd, ngık ~r~- ka\'bolnmştur. Bir defaı1ında da prcn- den ıstıraplı bir çehrl'~ le \'(' kanl:.tr . e buzan ela bir gölgenin k !;ttığunıı 

l 
nın man u u unu ur urma ıçır • . . . . 1 

ngı"ltere kralı"çe•ı·nı"n d k d k ec:1· 1 - ~es gene anıi sarayda kendisine tahsi:i ıçmdc görulduguııe ,,.aşı mamalıdır. ~orUrlerdi. ., ne ereceye n ar mu t ır o acagı • ' · k" d f 
h kk 

"d b" f"k" k h. t edilen odada ohJrurken birdenbire dı- lskoçyada tek bır e:s ı şnto veya ka- Seneler\ ardır ki saray a cı·yat işi-
A • a ın R ır ı ır verece ma ıye - • k" - f h b ye5enr te deRildir. şarıda bir patırdı işitmiş, pencerenin sır harabesı yoktu~ ı topragı .. nt.e .. lilmemişti. !\laama i nı·nsıra ir tu-

- Battarafı 6 nci Sahifede _ F"l k. h f kA 1 ·1· t içinde uvumakta olnn ve daima bern- kan, cina\·el. a>1k hıyanet \"C' fncıa ılt mu iniltiler duyulmaktadır Dehlizde 
ı va ı mu a aza ar ngı ız ma · · • · · . 

;ar.son yoktur. Yalnız Mister Fani! buatı Romanya kralının, memleke- berinde gezdiği siyüh kedisinin pence. yoğrulmamış ol:sun. Rnlmornl ha~ alet ı 'wr ~ene bir golgenin ko. hı •u göril-
'rnradaki ihtisasını bitirdikten sonra tinin' faaliyetlerini Almanya ve 1n- reden dışarı bakarak korku ile sırtını bu eski, kranlık günlere ait oba R" 

ttalya, Almanya ve Fransaya da git- giltere ile geryi~letmek fikrinde ol- kabarttığını görmü3tür. rektir. . . . ·-. 
Tielidir. Çünkü büyUk lokanta}arda da dliğunu kaydetmekte ve fakat bu Hemen koşnrnk peneereden dışarı Şimdıkı kralın ıkamet ettıgı Huc-
:htisas yapmak ve yabancı diller öğ- fikirin Çemberlayinin politik hare- ~arkmış. o anda, kamnhkta beyazhr kingham nrnynıda da daima hir h·ı 
.enmek bir garson için lüzumludur.• kederinde kafi müzaheret bulmadı· giymiş bir hayalin yürüye~k pencere- yalet gorunür. Bu, bir papa. a aittir 

BÜl'ÜK BABANIN BAHŞiŞi ğını yazmaktadırlar. nin aJnndan geçip kaybokluğunu gör- Buckingham saı·ayının inşnsma kra' 
Mister Fanenin ilk müşterisi bilylik · Bu mntbuatın fikrine göre Çem- müştlır. dördüncü Corc tarafından başlnnmı.: 

babası Lord Klentandır. l\ltllumdur berlayn Almanyaya, Orta Avrupa Sandrhıgham sarayında göı·ünen ra- saray onun halefi olan llorcluııcu Vil 
ki bu Lord 1913 ten 1938 yılına kadar ve Ballcanlara l.ulCıl için imkan ver- hibenin bir de hikayesi vardır. Rivaye- yam tarafından tekmilleıımiştfr. 

'ür. 
A) ni dehlizde Catherine Ho\ ard'ın 

lıayali de dolasır. C'ııtherin, betbaht 
ırt:ıgımıı ha~ atını kurtarmak için o 
lehlizden ) uzlf'rce sene e\ \el krala 
,o~mu~ lakin onun bu tavas utu fayda 
vermemi ti. Şimdi onun rul u gayet 
ne~ u. bir ifade ile ve e:.siz "Ja ız sa
ı·ayııı \,oridı nındn gôrunilr \ J,ıı\ be. 

Itır. '}ali prensinin mUşaviri has ve ve - mek istemektedir. te göre bu ruh, r~ip olmak istediği Hayalet, ortalık karardığı rnkit biı'
'•ili i<li. Torununun hir.metind~n mem- Münih anla*'ması üstii_nd~ hayal- halde bir kıza ilşılt <>!arak bu işten vat- den bire ·arayın garp cephesindeki gl·· 

nu~ olan bUyük ba~~ , ~run~~a fev. le~e d~lan Franaanı~ ~a fıkrı budur. geçen erkek kp~tieşinin sevdiği güzel niş tera. ında, parka inen uıım ı~ ~- Markı•z Markonı• 
'<alade olmamakla ıyı hır balişış ver- Nıt~kım Fransa harıcıye nazırı Bc;>n· bir şövalye kızını zQrla nıanastıra kıa- divenlere yakın bir nokuıda belırn 
'lliştir. . . . ne.~ın, Roma~ya. kralına Berlı~e payan ·\•e onun hi:lcr~inin methaline ,.e kal bohır. Sarayrı nr:sa:.ı l ki hı· 

Mister Fane, yedı yıl otelcılık ve mumaşat . tavsıyes~nde bulundugu <1hvar ~rdftrmek ~uretiyle onu canlı J.-iliseye aittir. Hayalet. belk" h. :.ı1~n. 
okantacılık sanatı yapacaiııü ve an- haber v;rılmekte_?ır. Cl:lUlı, gömen intikamcı Sandriı;ıgbam da buyuk bir günah \ ~~ a cinn, et i .. lf' 
'"ak bu kadar zaman zarfında sanata Hulasa, Şarkı Avrupa ve Bal - h"be , "tt• Rah"b . hu da c'"ği noktanı ruhu gani mer .. bir zin 
ıahip olabheceğini söyleme~ir. Kra kanlarda geniş bir imperiyalizm ha- ra ı ~ıne aık ır. b t 

1 enı~. rlu ." . 1 hag-1; kalmuı 0
j. 

11 
\'est~inint , 

• 'L k"k ıır · · ek · · · b" kd · t kk"' l a ı~et çu ura a mış goz er ve o- cır e • • içenin yeğem, na ı aten naır ve ışı- r etının yenı ır u esı eş~ u . . k b 1 k ı.. h" 1 · d bı·r1• 11n aittir 
· b'l bi d tm kı ~ ..ı· rilIY\ı:eK: uı.ı:ı ilbı donu ye u anı u!r rcı ıp erın en " · ru ı en r aarıon ur. e e CQlf. 

- Baıtarafı 8 İnci sayfada -

'e. kulaklarımıza koyduğumuz her 
elsiz ahizesinde; uzaklarda kalan 
•ir sevgilinin telefondaki sesindE". 20 
nci asır alımi, daima dipdırı gözleri· 

mizin önünde yasamaktadır. 



(~AOOLLf) SAHIP'E a 
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-u--::•"'!!"• -.zK .. -.. ~·*-~ı.-!""W'L·~!'!!!PIW"·-A·-, ,-·-N' ---·L~·-A;,,.;...._R ___ 

. - Ba§tnrafı 8 ind aayfnda - Ölti Tahrirat kcllibi Nazmi karısı L •• -ı N ti -~~- -
halındc her d fa<.:ın }anın ufak bir Azimenin p k tü" b zum U 0 ar 
filotilln kdtn dk uretı}le muda~· l~ cuııdan ~ol~ ~a~~p ~z;nealı~ı~~~~-~~~~~~~·~~~~~ llllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll 
kcılkışısa yine m•naff. k olamı)acııktıt·. Kemalpaşanrn Kapalı Pmar Telefon numaralan· Karilerimize kolaylık ol- Küçük ilan şartları 
\'ü_ıı~ti bo~ le bir fil_o~il!a ~a) ıf oldu~ru mevkiinde kain şarkan tarik Yangın ihbarı: 22!?2-258;, Karşıyaka: 5055, imdadı sıhhi: 2046. mak üzere, gazetemizde Dört satırlık ~üçük ilanlardan: 
tııkdırde mudufaa ısını la.} ıkı \ eçhılc g rben sahibi enet el ve\ m mfiddeı"umumll'k 2455 ı· 2"'63 h' t lef o t a R l ) k k Bı"r d"fa ı"çı·n 30 kuruq . . . . . ı : ~o ıs: "I' , şe ır e onu m rncaa numar • ( es mi o mıyan üçü "" :.-
beceremıyecek , tı~ r~tı. lmhrı}c _fılo- l\Inna tır tnriki ve cebel !-ıimaleu ka- sı: 2200, şehirler a~ası telefon müracaat numarası: 2150, elelttrik İki defa için 50 kuruş 
sunun yanm,ı kuwPth bır h, rp fıJo.su ra fanti oğlu Ang<'li imdi !ı ıpıcı Gi- şirketi: 2091, hava gazı: 2B2G hava gazı fabrikası: 2294 Karşıyaka ilanlar İç İn bir sütun ayır· üç defa için 70 kuruş 
katıldığı t.ıkdil'lh.• i"'e lngiltereııin eli- ritli ~ 1.ı.ıst.ıfa cenuben Ko e oğlu Ko - su idare~i: 6105 Basmahane istasyonu: 3638 Alsancak' istasyonu: d k Dört defa için 80 kuruş 
ter e:sas noktulnrdaki deniz kuvvetleri ti şimdi Romanya muhacirlel'indeıı 2134, Pasaport vapur iskelesi: 2854, Denizba~k vapur acantası: 2674 .1 ' Devamlı küçük ilanların her dıfası 
zaafa uğramı olacaktır. Cevdet ile mahdut tapuda 4595 1\I. Izmir su şirketi: 3015 taksi istemek için :4040. Tş arayanlar, ~ş verenle- için 10 kuruş alınır. Bir kolaylık 

Ticaret filol rım bakın ~ apac c M. 'e fakat 'aziyet be) anname .... ine DEM j R y o L LA R ı : r;n, k:rahk ve müteferrik oimak üzer2 her satır 30 !':r.ri iti-
Alman gem_ ileri onların muhafızlarım gör_e tah_minen J 8_:J80 M. l\. L miktaın- Kasaba hattı _ İzmir • İstanbul _ Ankara: Her gu'"n .,aat yed'ıde. bar edilmiştir. Bir kiıçük i! ın 120 
b d 1 5 k 13 rp .. ı"Ja" nlarını hurada bulacak- · ı d I) t ~r~berle~·ınd ta ıdıkları ta~yar Je. .a ıç<'r ~c e 9 ır z \J ne v58 z~y- azar. Cu~a, Çarşamba günleri yataklı vagon. büfe vardır ı. lzmir. harftan ibnıet oıma ı ır. ort sa ır 
ruıın de ıııııman eden )ardımı) Je ko. tın 2. a3 rn l dut 4 b <lem agacı ıle Soma her ~tin 17,20 de otoray, İzmir _ Ala,ehir her gün 15,10 da sınız. dun fazla htr satır içrn ayrıca 10 
}ayca ve teker teker batıracaklardır. tahınrnen 4 ~rı 5 M. 1\1. kısmı r~za~ı tr.~n, 1_6,2fi de otoray. lzrnir - Badırma: Pazartesi, Çartamba, Cuma Muayenehane aranıyor kuruş alınır. 1 
Unutulmamalıdır ki Alman~ anın b b.ığı 'e haanp \e muhtacı tamır bır gunlerı 7.30 da sair günler 12 de ekspres. für <iiş tuLiUi muayenehaneye elve-
son sistem Uratli kruvazörüne nrnka dam \.e ~amın. i.l.eıi irıdr ve bahçenin Aydın hattı - İ%mir - Karakuyu - Afyon: Pazartesi, Çarıamba, rişli kiralık ev arıyoı·. Bnşturnk cnd-
bil lD,iiJterenin ancak Oç a)ni e\ aftı orta }erınd; ıkı masurluk. m mba Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Na%illiye her gün 15,40 da. Deniıli- desi ile 1kiçeşınelik arasımla olur:"a 

Muhasip arayanlüra: 
'l'ecrlibeli lıi1· muh:ı ip iş arıyor; is

tiyenler hükumet cadde inde Hacı Ha
san otelinde p6 numaralı ynzıh meye 
müı·acaat. 

kruvaıarU vardır. U) u btı U\ un cdtıııda . bır h. vu ~ ye s~~ı, Perşembe, Cumartesi günleri 6,30 da. İnnir - Tire - Ödemi§: daha memr.un oluııacaktn·. 
Inıiltere, Alman) anın kolonilerinı mevcud tı m ı~ı b ş yuz lırn kı} meth hef gun 5,35 de katar. 17,30 da Ödemİ§e. 16,30 da Tireye otoray. Müracruıt yeri: Ke~teJli cadde. i 

elde ettJ§'i bir sırada onunla haı·bettiği kfıez bahçe ıle yukarı Kızıkanrn HAVA L J KATARLAR 1 : No. 153 ::\lustafa 
takdirde kendi müstemlekelerinden ın. dogJucalı m~vkiinde. Rnıkıın ldris İzmir - Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 
yıkı veçhlle istifade edemi~ecek, harbi garben yol şımnlen l\.otra oğlu lstel- 20,40 

h . . ve elyevm Hasan Tah in cenuben lzmir - Bor 10 a· 5 30 6 46 8 07 10 15 12 25 1 le fne çe\•irmek ıçin e'l:vela tahkım e- 1 v · • • • • , • , , • , 3,12 14 40 
. Corcu oğlu Atnnaş ve Papa Kir>ıı 16 15 17 15 18 50 20 10 21 40 ' ' ' 

dılmif olan Alman mu temleke liman- . . . T • , J ' ' • ' • ' • • • ' • • 

1 • , (1 1 •• • 1 i r. Ataııaş şımdJ munllım Nurı \ c Çam- lzmır - Kar&ıvka - Hacıhüseyinler: 5.43 7 38 8 30 12 20 12 10 
aıkıtnı \k~ b edımı e eğgeç rme6 e çnhşn- belli Mehmed Ali bnğ \ z ytinHk 13,03, 14,50, 16,50, 17 47 19 30 21 25 ' ' ' ' ' ' ' ' 

ca ır ı u a onu u raştlracak diğer ı ·1 h 1 t t k d · t · M ' ' ' ' ' ce h l ·d f '· ta , erı c ma < u apu ay ına gore zmır - enemen: 5,48, (yalnız cumartesi günleri: 13,03.) 
P c eı e zna n uara caktır. ~676 M. M. ve fnkat vaziyet beyannn KÜR F EZ VAPURLAR J. 
Bu zClmreden olara~ hava müdaf~- mesine ve adımla yapılan mesahaya İzmirden Karşıvakaya ilk vapur saat s,3o da Pasaporttan gece 

a~ını da unutmamak ı~p eder. ~ıç göre tahminen ayni budud dahilinde ıon vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Karşıyakadan Jzmire ilk ~apur 
filpheı~z ki Almanya müstemlekelerın. 7332 M. M. içeri inde henüz yetiş- saat 6 da, &on vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım ıaalta bir kar
de denız ü leri tesis ettiği gibi gayet miş 61 aşı zeytin ve 3 yetmiş v~ şılıklı .vapurlar hareket eder. 
müken1mel hava üsleri de te is edecek, içeri inde pek nz miktarda uzilm ns- Ş EH 1 R DA H İ L i NA K 1 L VA S I TA LA R f : 
böyl likl onları ana toprağa havai bir ma ı kalmış olup bir kaç sened n- 'Iram'\·ayh:.r: Sab hle} İn ilk tramvay Güzelyalıdan be§te, ikinci 
yolla bağlıyncaktır. Böylece bir harp beri bakım zlık )üzunden m h ul tramvay 6 dl' hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece son tram 
hnlinde hava hücumlarına yalnız İn- vermiyecek bir hale gel1>n tamnmı vay Güz~lyaJıda.n 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 
. ...tJt . . . be$ - dakıkada hır tramvay vardır. 
A• ere adalarının bfiyilk şehırlerı ma- 180 lira kıymetli bağın mülkiyetleri Ot b'" • . B B B h T 'k o usıe,.. uca, omovo, asma :ıne, epecı ve Alaancalr 
ruz kalmıyacaklar, bütfin Britanya hti- açık artırma suretile ve birinci ar. hattına her gün muntazam otobüsler iılemektedir. 
kumeti ayni tehlike He karşılaşmış ola- tırmaları 13/1/939 cuma günü saat ·D r. N t .z YOLLAR 1 : 
caktır. O r.arnan bUtıin bu mfilahazalar on birden on ikiye kadar J'cmnlpasn Çarfamba günleri saat 12de latanbula sürat postaııı.Perşf'mbe 20dt- ara 

lngilterenin siyasi münasebetlerini te- icra dairesinde yapılmak üzere ı:ıatı- P.ostası. Çe.rsamba onda ~ersin sürat postası. Pazar günü 12 de Mer· 
sir altında bırakacak, Alman;ra kuvvet- lığa konuldu bu artırmada satış be- sın postası (Rod~"a d.a ugrar) • Karaburun postası pazar gün!eri sRat 

d 11 · t h · 1 k . 8 de, çar§amba gunlerı 9 da .. 
lenirken lngiltere zaafa. uğrıyacaktır. c-.e erı .a mı~ _o unan ıymetlerın 

Bu ifin çıkar yolu nedir? c ye~hmılş lbe~ını bulursa en ?0 k a~ı- MEMLEKET HA Rl C 1 : 
ınai rana ı n e erı yapılacak aksı takJır- 1 1 

ltere Alma ·· t l k ta yan vapurları muntazam postalar. Çar<tAmba saat 17 de Pı're nyamn mus eme e- de en çok a t t hh .. d .. b k" r- ' 
lerini er. • ği ö 

1 
r ıranın aa u u a 1 Brendizi, Venedik, Triyeste. Perşemb~ 17 de Rodos, adalar. . 

.erı v~~e g ze a ırsa derhal kalmak şartı ile satış on beş gün da. 
<lenfa kuvv~tinı a"ayet sfiratJi kruvazör . . . 
].r n• ..... :... rttı ha uzatılarak ıkıncı artırnmaları 

ı.w&V-., ,e a rrnalı, kendi müstem. 
1 ,__,,...,,_. de ha 28-1-989 cumarte i günü nyni saat-
~..,,~uıı va bakımından tahkim . 

, . . . lerde ve nynı yerde yapılacaktır. Bu 

NÖBETÇi ECZANELER: 
CUMA: Kemeraltmda İttihad, GOzelyalıda Gilzelyatı, lrgatpaZı\· 

rında A ti. İkiçeşmelikte lkiçeşmelik, Alsnncakta B. Fuat. 
CUMARTESi: Başdurakta Sıhhnt, 
PAZAR: Kemcraltında Hilal, Karataşta B. Habil, Keçecilerde Yo. 

nf 1zmir, Jrgatpazarında Asri 

etmelidir. ::Ancak 0 takdırde bugünku artırmada clahi satış bedelleri tah
mıavueııe bozulmamış olacaktır. Böy- min olunan kıvmetlerin ('"! 7r.: · · 
J '!..~ • ı . · D ŞIIlı 
e .llM&"" ı~m ise ngılterere fazla bir bulmazsa 2280 .. To. h kanun mucibin- PAZARTF..Sl: Kemraltındn Şifa, GUzclyalıda Güzelynh. Tilkilik«

ce sntış geri bırakılacaktır. İşbu gn~ - B. Faik, İkiçeşmeliktc 1kiçeşmelik, AISl!ncakta B. Fuad, A vvuklada 
ri menkuller üzeı·inde herhangi bir -· ---

yük taluniJ edeceği muhakkaktır. 

ktor 
Bakteryolog 

suretle hak ta le binde bul unnn la ra 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

A. Kemal. T onay 
ellerindeki ı·esmr vesik~ları ile bir- Izmir Defterdarlıg"' ından· 
likte 20 gün zarfında ıcraya mUra· • 

Muhammen 
.BflJlflC~ ula'lll hastalıklar 

mUtehasaı 

caatları tazımdır. Aksi takdirdP hak 
lan tapu sfcillince malOm olmadıkça Satış 
pa} la mndan hariç kalırlar. Sah!! pe- No. 
ışin para ile olup müşteriden avrıca ! 428 
1 ", iki buçuk dellilliyE.' alınır ilan ta- 1431 
rihinden itibaren şart.name lıı>rkese 14 34 

kıymeti 

(Verem ve saire ) 
S.•mehane polis karakolu ya

nında 747 açık bulundurulacaktır. lstrkli olan-

Lira K. 
Bctyraklı Knnnr) n so. 1 O taj. No. lu ev 100 00 
BornOV"\ yukc.lTI Ma. Çay sokak 1 2 taj No. di.ikkan 40 on 
Güzelyalı trdmvny cad: 1170 taj. No. lu 337 M. 505 50 
M. arsa 

Telefon: 4115 lar C"1. yedi buçuk pey nkçe'ii \"t"\"a 1435 3 üncü K =ırataş Asansör sokak 16 No 168,25 M. 
M. arsa 

42 00 
lll[llııı-------------• mflli bank itibar mektubu ve 936 

·---------------------Memleket haetanesi 

528 dosya No. sile Kemnlpn~n icra- 14~6 
ına müracaatları illin olunur. 

3 üncü Karataş Arns sokak 48 1 toj No, 83. 
1. M. arsa 

24 90 

başoperatörü 

M. Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler soka1< 

fuuı karıısı.. Kabul saatları 
3e 7 kadar. Tele: muayene· 
hane 3125 .. Evi 2980 -

-----------------------Doktor 
Bürhan Bengü 
MEMLEKET HAST ANESt 

GÖZ MÜTEHASSISI 
Hastalarını her gün öğleden 

sonra Beyler aokağınde.ki muaye~ 
t rıehanesindP keh't' f'c1ı>r. ..-..;.;.;-..-....----. ........ ._..__...._,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğ 1n
den: 

1 :--- 1d_aremizin Paşabahçe fabrikasında yaptmlncağı, 21 ı 1 918 
tarlhınde ıhale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilfm edi
le~ ~t.onarme d?şemelerle sair müteferrik i lerin şartnameleri tadil 
edıldıgmden yenıden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Heyet~ umumiyesinin kesif bedeli l 5,202 lira 40 kuruş ve 
muvakkat temınatt 1 J 40, 18 liradır. 

ili - Eksiltme 26112 9 38 tarihine rashyan pazartesi günü saat 
on beşte Kabatasta levazım ve ınübayeat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, keşif, ve projeler 76 kuruş bede] mukabilinde 
inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Ankara 
ve İzmir baş rnüdürüklerinden alınabilir. 
yonumuzda satılacaktır. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mü
hendis veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde nyni evsafı 
hai% bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olal"nk iş baş•nda 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kaiiıdı ile te
min etmeleri ve bundan başka asgari l 0,000 liralık bu gibi inşnat ynp 
mıı olduklarına dair fenni evrak ve veaaikini ihale gününden sekiz 
ıün eveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü in~t şnbesine ibraz 
ederek ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları lŞzımdır 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesak ile V inci madde· 
de yazılı inşaat §ubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7 ,5 gÜ· 
vcnme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kad~r yukarı
da adı geçen alım komiysonu başkanlığına makbuz mukabilınde ve-
ıilıneai lazımdır. 10-12-14-17 4;~6 8926 

1417 

1438 

1439 
1440 

1441 

1442 

1443 

Güzeyalı Tramvay c-ad: 1174 tl:lj !':o. 527 M. l\I. 
arsa 
1 inci Siileymaniye Tevfik Tekin ve Altıntaş so
kak 35 kapı No. lu 354, 50 M. 1\1. arsa 
Salhane Selamet sokak 20 1 taj No. 59 M. M. nrsa 
2 inci Karataş 1 inci Dar o. 3 kapu No. 249 M. M. 
arsa 
3 üncü Karntaş İslahane so. 29 taj. No. 86 .l\1. l'vl. 
m sanın 9 '32 hiscı~si 
3 i.incü Karataş H. Rifat paşa cad. 335-329 yeni 
No. 607 ,50 metre murabbaı arsa 
Salhane M. Selamet So. 16 taj No. lu 61 M. M. 
arsa 

790 50 

141 80 

17 70 
87 15 

7 29 

151 88 

18 30 

1444 ikinci Kcırantina İskele Cad. 50 'I taj No. lu 1 j9 71 55 
M. M. ar n 

1445 fJ..inri Karnntinn iskele Cnd. 85 t~j No. lu 99,50 · · 44 78 
.M. M. arsa 

1446 ikinci Kamntina iskele Cad. 50 taj No. lu 170,50 85 25 
M. M. arsa 

1447 ikinci Karantina iskele Cad. 68/1 taj No. lu 106 42 40 
M. M. area 

1 448 Cüzelyalı F ernh so. 91 O ada 1 parsel sayı 144 M. 57 60 
M. arsa 

186 75 1449 ikinci Karantinn Türkoğlu so. 354 ada 1 parsel 
sayılı 7 4 7 metre murabbaı arsa 

1408 Hasan Hoca M. Kızlaraağsı hanı üst katı 5 7 No.lu 1 00 00 

1409 
1412 
1415 
1422 

oda 
Birinci Süleymaniye Aras so. '35 taj No. lu ev 
Cüzelyalı Şekip çıkmazı Ferah so. 24 taj No. lu ev 
İkinci Karantina Nazmiye Sı;>. 20 taj. No. lu ev 
Mürabit çar ısı kızlarağnsı hanı üst kata 86 tajlı 
oda 

150 00 
200 00 
250 00 
100 00 

1423 Hasan l loca M. Mürnbit çarşısı kızlarağaeı ha· 500 00 
nında 25 24 yeni 'o. lu dükkan ...... 

Yukarıda ynzılı emvalin mülkiyeti 5I12/938 tarihinden itiba· 
ren bir ay müdetle açık nrtırma usulile müzayedeye konulmuştur. 
ihalesi 5 1 939 tarihine müsadif perşembe günü ~aaat on dörttedir. 
Tııliplerin yüzde yedı buçuk depozito akçesi yatırdıklarına dair mak· 
buz veya muteber bankalardan birer teminat mektubu ile milll em
lak müdürlüğüne müracaat etmeleri ilim olunur. 

4-10-15-20 4282 

Evlenmeleri Kolayla,tıran ı· Hizmetçi aranıyor 
Danı,ma servisi Yemek pişil'ınesirıi bilen, ev hılerini 

Yazı i leri lisan dersleri, emval 1 gören, iyi ~t"rvis yapan biı· hizmetd 
idaresi içi;, dahi müracaat ediniz. aranıyor. Talipler gazetemizde (B. B.) 

B. Kardıçolı 39 Hukukçu nclre~ine nıiiracuut etmelidirler. 
llyaa d.3 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
Olivier ve 

Şürekası 
LiMlTE'f 

\·npnr acentas1 
EIR1NC1 KORDON REE3 

B!tJA.SI TEL 2443 
c:POLO> vapuru 3 birinci kanunda 

LONDRADAX gelip ylik ~ıkaracak 
ve nyııi zamanda LOXDHA \'e H ULL 
çin yiik alacaktır. 
DEUTSCHE LE~ANTE - LL qE 
«DELOS> vapuru birinci kanunun 

)rta~rnda ll nmbu ı·g, Brem en ve An
·ersten gC'lip yük çıkamktır. 

Lİ\'ERPOL HATTI 
«ALGEHİAN> ve tLI<:SBİAN .. va. 

>uı·larınm yiikleri lstnnbulda aktnı· -
"la edt> ·ek DENlZflA. 'K \'apurlarile 
zmir .. gelmiştir. 

ı: ratelli ~ perco 

Vapr1~ A crn(!l.\1 
ADRIA TICA S. A. di 

NA VIGA TIONE 
LERO Motörü 8 12 tarilıindt> 

:elerek ayni gün Patmos Leros KA 
imnos l:oıtanköy Rodosa hareket 
·decektir. 

VEST A Vapuru 1 2 1 2 tari 
inde gelip ayni giin l\lidilli St•lanil· 
>rac lstanbul Burgas Vama ve Kös 
·nceye hareket edecektir. 

1 .ERO Motörii 1 2 1 2 de gele 
•k 1 2 12 tarihinde Pirt- Korfo Sn 
•nda Brindisi \/alona Drac Gravu
ı Spalato Znra Fiume T rie~te ve 

Deutscbe Le· 
vante Linie 
G.M. B. H 
Hamburg 

«Sardinien> vapuru halen lima

nımızda ofup A.wers, Rotterdam, 

Bremen ve Hnmburg limanları için 

yük alacaktır. 

c: Weissesee» vapuru 19 dan 24 
"lkkanunn kadar Anvers, Rotter· 
lam, Bremen ve Hamburg limanla· 

•ı için yi.ik alacaktır. 

American Export Lines 

Exirin> vapuru 6 12 38 de bek
leniyor. Nevyork için yük nlncak-

tır. 

4"f.xministeu vapuru 20 12/38 
le 6eklcııiyor. Nevyork için yi.ik ala

·aktır. 

c:ExtnYin> vapuru 29112138 ~e 
~ekleniyor. Nevyork için yük ala· 

·aktır. 

Johnston Warren Lines Ltd. 
clnceınore> vapuru 11 llkk:mun

fo bekleniyor, Burgns. Varııa ve 
Köstence lirnanlarınn yük alacaktır. 

Den Norske 
Oslo 

Middelhavslinje, 

'enedik . «Bayord» vapuru 12 ilkkanun· 

P FOSCARI i\lotörü '' 12 la bekleniyor, lskenderiye, Dieppe, 
'irihinde limRnımıza gelerek 14 1 2 ve Norveç umum limanları için yük 
P Leros Rodos Brindisi Bari T ries· al kt 
· ve Venedik limcı.nlarına hareket - aca ır. 
decektir. 

ROY AL NEERLANDAIS 

Service Maritime Roumain 

Bucarest 

KUMPANYASI cDuroston vapuru 27 ilkkanun 
HERCULES Vapuru 8 12 ta- kl · k 

hinde gelerek BURGAS VARNA da be enıyor, Köstence için yü 

e KÖSTE.NCE için yük alacaktır. alacaktır. 
OBERON Vapuru 12/12 ta· 

hinde gelip Hotterdam Amsterdam 
e Hamburg için yük alncııktır. 

Societe vapeur de Bulgare 

« Tzar Ferdinand> vapuru 9 ilk· 

SVENSKA ORİENT LINEIN kanuna doğru Burgas \lama için 

MARSILIA Vapuru 7112 ta· hareket edecektir . 
ihinde gelip Rotterdam Hamburg _, ____________ ~ 

skandinavya ve Blatık limanları i· ı s 1 • 
in yük alacaktır. pto 

GOTLAND Motörü 22/12 ta- e ın 
ihinde beklenmekte olup Rottel'-
lam Hamburg lskandinavya ve Bal· D • 
, ık limanla~ı için yük alarak hare· lŞ 
tet edecektır. 

• 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
ALBA JULIA Vapuru 14I1 2 

•arihinde gelerek Malta Marsilya w 
":enova limanları için yük ve yolcu 
:tlır. 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

1 yapan et!erine ku .. 
vet, ağıza güzel . 

Handaki hareket tarihleriyle nav 
lunlardaki deği ikliklerden Acent, 
meı' uliyet kabul etmez. Daha fa zir 
te.fsilit için ikinci Kordondo 7 2 t 
numarada FRA TELU SPERCO 
vapur acentalığına müracaut edil 
mesı rica olunur. 

koku veren 
formüldür. 

eynı 1 

TELE.FON: 2004/2005 t --- -----------~------------
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EHMI 
Makina Tamirhanesı 

İzmir: KeDtane pazarı demirciler No. 67-69 

• • • 
Her türlü motör, makina tamiratı, imalat ve montajı 

Bilumum döküm, tesviye ve torna işleri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - iti aöz verilen cün ve saatte bitirmek. 
2 - MUıteriye azami auhulet, fiatlerde itidal, itte temizliktir 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
26 inci tertip plim 

2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 938 
Sayı Lira Sayı Lin 
1 Müklfat 10000 30 

" 
(500) 15000 

1 " 
20000 60 (2v0) 12JOJ 

ikramiye " 1 45000 100 (lOJJ 10JOJ 
" 1 

" 
15000 400 (50) 2JIJJO 

1 12000 " 
" 600 (30) 18JJO 

1 10000 " " 800 t20) 16100 2 pooo) 6000 ,, .. 1000) 4000 

Siz de MET ALLLJM '·O,, Uiıili~:~~:~:ıı 
Hem bol ıtak almıt olur, hem iktaaad ctmiı olur, hem lamba desıttirmek 
... kurtuhll't hem de &&rfİyahn12UI ekailditinİ İlk faturada sörüraünÜz. 

Elektrik - Telefon ve rnalzeıı~;; dep~:r.ı. 

Siemens fabrikaları müm~3.sili 
Peşte malcılar 77 - 7 ~ telef o ı 3332 

(ANADOLUı Birincikanun 1938 

____ ___;;=.,! 
Erkek kostüm kumaş j 

l'ardesülerinizi ve 
bayanların kürk man
to veBuga Yaka kürk 
/erini İBRAHlM KA 
RAKAŞA bakmadan 
geçmey:n .. zz. 
Odunpazarı No. 12 

-ı 

Tip 77 
En müşkülpesent radyo dinle- 4 .. ... __ 

yicilerinin radyosu dahili imalab ; 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan ' 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii ;. 
bir ses verir . 

Tip 100 
Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

yüksek kaliteli ve kudretli bir sü
per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 
yüksek bir radyo. En ıton ve mo
dern, kırmızı « Tungsram> lam· 
baları ile mücehhez. 

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 
Cesim hoparlör. 

\ 'e bı"r rok başka yenilikler, bu . d d" 1 k l · · k d 
'll • ıa yoyu ın eme zc v erını artırma to ır. 

. M. Tevfik Beykent · 
Elektrık, telef on ve malzemesi Siemens fabrikaları mümessili •• 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 
--------------------------~---------

''ŞİFA,, Balık ·yağı 

Vitamin ihtiyacınızı, i~tiha ve sihhat için: 
Senenin en taze mahsulü kilosu yalnız 

yalnız 75 ku .. uş. 

Depo: Meşhur ŞİFA ECZANESİ 

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplcır 

lKrami"ie plô.nıasa 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 > 4000 > 

16 > 250 > 4000 > 
76 > ıoo > 7600 > 

80 > o O > 4000 
200 > 25 .. ıl0'.)0 > 

384 > 2s1100 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey-
1111, 1 Birincikinun tarihlerinde çeki. 
lecektlr. 

En az 60 lira mewluatı bulunan 
hesaplar kuralar& dahil edilecektir. 

0 tel Fuar ve lokantas;
1 

Azmi Çavuşoğlu 
Birincikordorı Atatürk caddesi tayyare 
sineması yanında No. 208 Tel: 3277 

fzmirin en güzeJ mevkiinde bulunur. Her türlü iatirahati temin 
eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

i
l Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve huıuai tenzilat 
yapılır. 

Lokantamızda: 

1 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri \'e hususi ziyafetler verilir. Ve

rjlecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir . 

... llllllllllll:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllHlllllllllllllllllllll., 

1 Sıhhat balıkyağı ~ 
- -

--

Norveçya balıkyağlarının en 
hali sidir 

iki defa süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzlıet Çançar 

-= ------------== = --------------= S ılıhat eczahanesi -
·- -1 lfo"rluı-nk Hüyü!ı.. Salepç=oğlu hanı karşısıncla 1 • ··~ıı ı ıı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ıı ı ı ı il 111111!1111111111ili111111111111111111111111111111111111111111111 il ı ı••• 

lzmir: 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs

rar la arayını:7 

Amili ~ 
ÜMİT F ABRİK.4.SI \'!!}' 

'fi care thanesi 
Telııraf: ÜMIDUN 1.•lcfon: 3047 
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ltti-~:-.A ADO IA u 
r'ö'lt©lp 

~atb~ası Ar l~dl 
kosmo 

Resmi v~ gayrı r~sm1 evrakı matb'Ja ile taşra belediye 
ve köy büro!arı iç!n defter, makbuz ve bületenleri en 
so, nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edJr. 
ADERS: lzmir 2 nd Beyler So. Parti Binası içindde Tel 27iS 

·----· • ~, : ·. . •• ; tp-'• ' • J ;, _,,,,. • . • . 

Eksiltmey k nulan is 

Bu işi 
Bu işe ı ... k \ e şartnnmder 
aşağıda yazılıdır 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih ve gün 

Eksiltmeye airebilmek için 

Tek lif mektuplan 

. 
Muvakkat teminat 

. . 

•. 

. .• 

. .• 

: 

. . 

I~u-~ ·~s1 n · ' ı,.n 1da Benzin de-
pos:)~ .. j .. ı .. J n.tı. 

( 1 es 2 ) !ira ) ·uru, . . 
.'\.) Ko.pdı ek .1 me "3tnamesi. 
B) Mukavele projeqi. 
C) Bayındırlık i~leri genel şar tna· 
mesi. 
O) Yapı işleri fenni şartnamesi. 
E) Keşifname ve projeler. 
Bu evrakı lzmir Nafia müdürlüğün
de ~örüp inceleyebilirler. 
20 'ilk kanun/ 938 Salı günü saat 
1 1 de lzmir Nafia müdürlüğünde top 
lanacak komisyonda kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 
isteklilerin eksiltme gününden en 
az sekiz gün evvel İzmir Valiliğine 
müracaatla alacaklan ehliyet vHi
kası ve ticaret odası belaeli ve ( 7 88) 
liralık muvakkat teminat ibraz olu
nacaktır. 
Beşinci maddede yazılı saattan bir 
saat evvel lzmir Nafia Müdürlüğün
de müteşekkil komisyon reisliaine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vaki gecikmeler kabul edil
mrz . 
( 7 88) liradır . 

Manisa beynelmilel 
Moris Şincisi hastiinesi 
baştabl.p~:;,~n-l-'O\, • _k.,j ,;.l '-' 1 • 

!:\88 yılı birinci kinunun 22 inci perşembe günil öğleden cvnl sant 
(10) dan, öğlede?\ sonra sant (17) e kadar Manisad:ı hu~rev ağa ma
hallesindeki sıhhat müdürlüğü dairesinde beynelmilel Moris Şinasi 
;hastahanesinin aşağıda adları '<C aznmi miktarla,.ı yazılı mnhrukn , 
tenvirat ve iaşcye ait bir senelik lhtiyaçlan açık eksiltme usuliylc mil
nakasaya konulacağından taliplerin yukarıda yazılı gün ve sa atlerde 
100-7.60 muvakkat teminat, 100-15 kati teminatlnriyle yukarıda adı 
geçen sıhhat müdürlüiil dairesine gelmeleri ilan olunur. 

15 ton !inlave zerodiz maden kömilrn, 15 ton TUrk antraı;it sömil 
koku, 20 ton motorin, 150 teneke benzin, 884 kilo makine yatı (gar
gıl oil hevi diyuti), 15 teneke gazyağı. 300 kilo ekstra ekstra makar
na, SOOO kilo yoj'urt, 5000 kilo süt, 2000 kilo arpa, 5000 kilo et. 9000 
ekmek, 460 kilo sabın, 250 kilo sabun, 700 kilo soda, 1000 pirinç. 150 
kilo pirinç ~nu, 100 kilo salça, 200 kilo sofra tuzu, 2600 kilo kalın tuz, 
'iOO kil'> kepek, SOO kilo kuru fasulya , 160 kilo nohut. 100 kilo un, 
l 000 kilo şeker, 400 kilo sadeyağı, 250 kilo zeytinyağı. 4306 

9 10 15 20 

_l_z_m_i_r ....... V-i-la-y-et_i_D-ef-t-er~:l=-a-;rliğ~nda_n_: 
Kazaııç vergisi mükellef~erir.in 

nazarıdikkatine 
1 - Kazanç vergisi ikinci taksit zamanı hulul etmiştir. 
2 - Birinci Kanun 938 sonuna kadar mükellefler ikinci "taksit 

borçlarım mensup oldukları Maliye şubelerine tediye etme-
lidirler. 

3 -- Maliye dairesi, t k it borçl"rını voltt:nde öcle-meği ih",1~1 ~t· 
mi9 olanlardan cebrı kanun yollariyle taksit be<lellerinı ıstih
sal için lizımgclen tertibntı tamamiyle almı, bulunduğundan 
mükelleflerin kendilerini hem yüzde on zam cezasından ve 
hem de cebri tahsilat tazyil .. inden vareste bulundurmak üzere 
taksit borçlarını hiçbir ihtimale kapılmıyarak bu ay zarfında 
behemehal tediye etmeleri menfaatları iktizasındandır. 

4 - Geçen taksidin tahsilinde alınan tedabir alakadarların malumu 
olduğundan bu taksidin tediyesinde tehalük gösterilmesi sayın 
mükelleflere ehhemmiyetle bildir;Jir. 1 O 20 25 4333 

il Daimi enc;imeninden: 
Eşı efpaşa hastahanc"i etü dairesi insaatı. 9!l9 lira 4~ kuruş ~eşil .tu

tariy1 e ve 15 gUn müddetle açık eksiltmeye konuldugunda~ ıstek~ıle
rin 2'4!l0 sayılı yn"-n hükilrr. lerinc göre hazırlıyacaklar~ t~mınatlan~le 
birlil<tc 26 1 Incikaııun 938 pazartesi günü saat 11 de daımı encilmenıne 

9 18 4344 baŞ'·ıırmaları .. 

S lihli bı?led· ·e in.dPn: 
Kasnbamıza 8 kilometre m 0 safedcn getirilecek tahli11 yaptınlmış 

ve sıhhiye \'ekal"tince tn d·ı ge('r.ı;-; mcnba icme 1:1uvunun projesinin 
t:mzımi 2 12-cı3g r,-Unilnclcn · arcn 20 giln müddetle açık eksiltmeye 
konu 

T ı , · uı ı ...., .... ,. ... pl'V k,.., . .,,n k il zere 2':?-12 ·"~8 Piinflne 

-.acıar ...... ha lHıle&lifuilı•. mQracaatlaı-ı ilun oluııı.u·. t 1 10 13 •303 

Sabırs•zlıkla bekleni[e,1 

Minerva 
939 modeli 

Radyoları 

Manisa Çobanisa köyü 
muhtarlığıadan: 

Her tipten m c·hznlcn gelmi~tir. R.ulyo tekniğinin ŞAH eaeri olan bu markayı gôrmek 
mahiyeti hakJ\uı la bir fi ki r edinmc~·e kalf .dir. 

1 - 1\1anisanın aşnğı Çobanlsa 
!<öyilnün lıa tapu muhHıarrıf bulun
duğu eski okul evi 15 gün müddetle 
ıçık nrtırmaya konulmuştur. 

2 - Okul evinin muhammen kıy
•neti 800 liradır. Taliplerin % 7,6 
)ey akçesini köy sandığına yatıra
ak müzayedeye iştirak edebilirler. 

Umumi vekili Abd h J urra man mre l~tanbul Bahçekapı Hasan deposu OstOnde 

r~ıefon; 23521 
Emlak ve Eytam baııkasından: 

Esas No. Yeri No. su 
Taj 

c. 12 

c. 25 

25/ t 
25/2 

c. 51 

c. 51/1 
c. ·.s 1 /2 
c. 51/3 
c. 51/4 
c. 51/5 

Karşıyaka Alaybey Günaydın Sok. 
Ada 188, parsel 5. 
lknci Sultaniye Mah. Nezaket S . 

ikinci Sultaniye Eşrefpaıa 
Nezaket sokak. 
ikinci Sultaniye Eşref pa~ Cad. 

> > lkiçeşmelik Eşref paşa C. 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

> > > > 
Ada 21, parsel 7. 
ikinci Sultaniye M. Nezaket sokak • 
Ahmeta~a Mtlh. Yemit çarşısı 
ve Sağır sokak 

20. 20/ A, 
20/ 1 

Yeni: 24. 24/ l 
24/ 2 

Taj 2 

> 723 
725-
727 ' 
729 
731 

4 Taj 
Eski25/24 
Yeni23/24 

Nev'i 
M2. 

Ev 139 

Üç ev 159 
M2. 

Ev 197,75 
M2. 

Dükk~ 

> 
> 
~ 

Depozitosu 
Kıymeti T.L. 

1100.- 220.-

1000.- 200.-

J i50.- 350.-

Ev 1700.- 340.
Mağaza 58. M2. 1500.- 300.-

Ada 223, parsel 5. 
Karsıyaka Alnybey 1 lan sokak. 
Ada 188, pnrsel 5. 

Yeni23, 23/ l ·· Ev 1500.- 300.-

2000.- 400.-
2r.00.- 400.-
6000.- 1 200.-

,... 2S8 

,. 259 

t'"' 226 

96 

KarşıyPka Turan Menemen Cad. Tai 183 bahçeli 
Karşıy.-ka Alaybc-y M. Mirat Eski 48 
Ahmetnğa M. Şamlı sok. Eski: 27, 27/1, 27 / 2, 27/ 3 

Yeni: 35. 35 / I, 35/ 2, 35/~ 
s~yh Mah. Ü!tManzade Sokak Yeni: 7/ 2, 714 
Mt-sudive M. ikinci kordon. Eski: 368. yeni: 118/2 
Fotih 1\1 Mnhmuda~a so!~k. Yeni:75/ 77 
Ada 495. parsel 6. 
Selimivr. Mah. Tramvay caddesi 
Achl 4E'-O. T'&rsel 5. 
~ 1 j ...... j, P Mah. T'l'."ffi ·oy f'"'rldeei 
A 1a ~ O. P.ı l 6. 
~ • r--İ \' . 1 h Tr~mvcy ca,,dd:ci 
Acfo 480. Pars"'l 6. 
R .... ;-diye Trn ı ' "Y caddesi 

Yeni 176 

Yeni: 178 

Taj : 174 

> 1123 

Ev 
Ev 
Ev 

Depo 
Ev 

> 

> 

> 

484 
M2. 

1 00.- 400.-
3FOO.- 760.-
2250- 450.-. 
35ü0.- 700.-

2000.- 400.-

1500.- 300.-

5000.- 1000.-

3 - İhalei evveliyesi 17-12-938 ' . iedfr. Miizayedc sonunda haddı l&-
vik bulunmadığı takdirde kat't ihalesi 
'?0-12-938 de yapılacağı ilin olu • 
ııur. 

Zayi ş1hadetname 
934 - 935 ders yılında Karataf 

J?taokulundan aldıf=!m şahadetna
-neyi kaybettim yenisini alacajım. 
fan eskisinin hükmü yoktur. 

Rağıppaşa otelcisi Basri yeienl 
Sezai 

Dr. Behcet Uz 
~ 

Çocu~< hastalıklan 
mütehassısı 

Hasta!annı 11 ,3) da, bin 
kadar Beyler sokajın:la Ahenk 

1 matbauı yanında kab'lll e:br. 

, ..... p·· . ş ' ur1en a11ap 

1 
Tes:r;ni tabii olara'c yap:ıtı 

e~-: iyi müc;hlldi: 

E ~sir Şahap 

---~--.._ ______________ ... 
.ıierkez hastaı&esi 

operatörü 

Dr. Cevad Alpsoy 

fzal •t yuJ.-anda yazılı emlakin paznrhkla satışları 2?~ 12/938 ~lı~nü saat onda yap~lacaktı~. 
l tak\' l 1 ·n hizalarında yazılı depozito akçesını veznemıze etırarak artırmaya gırmelerı ve yan-

(Öğleden sonra) hastalarını 
ikin:.:i bf'yln sokak şerbetçi kar· 
'}ısı No. 81 de kabul eder. 
T .. le: 3315 EV1 3203 

________ ...., ___________ .,. 
s ... ıoanar. .. . . . . l'J-13 4349 

'arında birer foto~rafla nufus tnkerelerını iletırmelerı.. ---------=--------------
lzmİr Detterdarlığından: 

Satte 
l'!o. 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kr. 

1413 5alhane Doğu Sokak 24 T aj No. lu Ev 20/ 24 
30 

Hisse!Iİ · 
1416 Giizelyalı Reşadiye soh·k 1 Taj No. h.1 E.v 125 
1419 Göztepe Şahin so1<ak 31 Taj No. lu Dükkan 120 
1420 CUzdyAlı Zeyt i~J' 1• ııokak 3 T"j No. Dam ve.arsa 290 
1424 Ririnci Karatq<> T· .,ın· "Y Cnd. 6) ve 67 Taı 

129 No. lu Ev ve Dükl·~n·n 12 240 Hisııesi şayian 
141)(\ Gü?.elyolı ~W.,• ,. ... pbi zade sokak 874 Ada 23 

Parsel scıyılı 582.50 M. M. arsa 291 
t 451 Güzc-lyalı Müstccabi zade so. 87 4 Ada 24 

Parsel sa 306 M. M. Arsa 
1452 G;izelvalı Müstecabi zade so. 874 Ada 25 

Parseı" sa 30 l M. M. Arsa 
1453 Güzel yalı Mi.istecabi zade so. 87 4 Ada 26 

Puısel sa 644,75 M. M. Arsa 
1454 Gi•zrlyalı Müstecabi zade So. 874 Ada 27 

P11 .. o 1sa471 M. 1\1. Ara:\ 
1455 Güz~lyalı 1 ci Şeref sokak 874 Ada 31 

Parsel sa 45 M. M. Arsa 
1456 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 4 Panel 

sa 114 M. M. Arsa 

153 

150 

322 

235 

22 

;7 

96 

25 

00 

25 

38 

50 

50 

00 

1457 Gü7P.1yrılı Recai zade sokak 877 Ada 5 panel 
ft:l 121 M. t.1. Arsa 60 SO 

1458 GüzP.lvalı Recai 7.ade sokak 877 Ada 6 panel 
sa 240 M. M. Ar~ 1 20 00 

1459 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ac!n 7 Parsel 
sr 122,50 M. M. Arsa 61 25 

J 460 Güzelyalı Müstecabi zade aokak 877 Ada 9 Parsel 
sa 433 M. M. Arsa • 216 - SO 

1461 Güz•)y3}ı Miistecabi zade so. 877 Ada 12 parsel 
tıa 3~0 M. M. Arsa • 165 00 

1462 Güzelyalı Müstecabi zade so. 877 Ada 13 ~l 
M 338 M. M. Ana '169 00 

.. 

Yukarıc'? y~zılı t-'Tlvalin rnülki;·~ti 10/ 12/ 938 tarihinden iu: · 
haren bir ay müddetle açık artırma usulivle müzayedeye konulmu~tur. 
lhal~si 9/1/939 tarihine müsadif pnzartesi günü saat 14 dedir. Talip
lerin muhammen bedelleri üzerinde 7r 7. 5 depozito akçesi yatırdıkla
T'na dair malrbuz veya TT'uteber Bankakırdan birinin teminat mektubu 
ile Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

10 16 2t ı> , (4340) 

lzm~r Def t~rdarlığından: 
icar 
No 

Muhammen 
İcar bedeli 

Lira Kr. 
· 398 Bornova Mansur oğlu Narlı kuyu mevkiinde 15 

Dönüm tarla 
401 · Seydiköy Demiryol hattı solunda 15 Dekar 350 

metre tarla. 
402 Birinci kordon Balıkhane altında 9 T aj No. lu 

Dükkan 
429 Hasan Hoca M. Yol bedestanında 35 Taj No. lu 

Dükkan 
430 Mersinli Bornova caddesinde 54 T aj No. lu 

Ahır 

431 Hacı Mahmud mahallesi 2 ci Beyler sokak 87 
No. lu Ev 

432 Mersinli Banyo Sokak 14 Numaralı Ev 
433 Develi köyünde 25 dönüm mukabili 22975 met-

38 

56 

135 

220 

19 

83 
38 

re bağ 281 
434 .Bornova Albndağ köyü Yahudi mezarlığı civarında 

00 

00 

00 

00· 
" 

oo-

34. 
00 

00. 

16dönüm Tarla 32 00 
Yukarıda yazılı emvalin se~lik icarları 1O/ 121938 tarihinden 

itibo.r'!n bir ay müddetle açık art>'rma usuliyle müzayedey~ konulmuş
tur. ihalesi 9/ l / 939 tarihine mtiEadif Pazartesi günü saat 14 dedir. Ta
liplerin muhammen bedellolı üzerinden ~o 7 ,5 depozito akçesi yatırdık
larına dair makbuz veyı.. muteber Bankalardan birinin teminat mektq .. 
bu ile Milli Emlak M~dürlüğüne müracatları ilan olunur. 

10 16 21 25 (4339) 

Bev~et Demiryo 1:arından; 
Alsancak ambarında m~vcud idare~ize aid beher"nin muham

. men kıymeti 9.5 - 1 O kuruş olan 10,000 olci çuvel 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde açık artırma usuli · e '6 12 938 pLızarteai gÜnÜ 

· saat oribeşte Alsancak sekizinci işetme b nasında tcpla ıacak konU.
yonumuzda satılacaktır. 

isteklilerin manii kanuni bir halleri olmadığına d:li bnyanname 
ve yetmiş beş liralık muvakkat teminat mal buzu vermek &>'tretile ta• 

.J* yin olunan vakitte komisyona gelmeleri L mdır. Sa t.-. mesi ko .. 
misyon4an parasız alınır. 1 C-1 6 4 3 4 7'' 


