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hurreisimiz 
lnönü:nün, Trabzona da 
gitmeleri muhtemeldir 

• • • 
Cumhurreisimiz ismet lnönü, Inebolu halkı tarafın· 

dan coşkun t!zahüratla karşıla~dılar .-.----

Fransız kabinesi 
Daladiye kabineıi meclisi mebu

aandan dün ıece aabaha kartı 241 
muhalile kqı 314 reyle itimad reyi 
aldı. Bununla beraber kabinenin 
mevkii henüz aailam teli.kki edile-
mez. 

Hatırlarda olduiu veçhile Dala. 
diye kabinesi radikal aoıyaliatlerle, 
cumhuriyetçi aoıyalistlerden ve bir 
kısım da radikallerden mürekkeptir. 
Bu üç parti mecliıte bir ekseriyet 
tetkil edemez. Kabine daha düne ka
kar bütün aol cenaha iatinad etmekte 
idi. Fakat aon mali kararnamelerle ismet lnönü Kaatamonide 
bunlan takip eden 30 Sonteırin ırrevi lstanbul, 1 O (Hususi) - Cum·ı'devam eylemişlerdir. 
ıoıyaliatlerle komünistlerin muhale- hur Reisimiz ismet lnönü çok ehem- Bu sabah (D~n) Kas'.amoniden 
et<" aevketmit bu ıuretle düne ka. miyetli olan seyahatlerine bugün de - Devamı 3 uncil aahifede -

dar hilkiimetin mesnedi olan halk -------".""--::--;=:;:;;-.;.;..------..-----.---
~:;~::ü~·kÜ~:..~·~:a;d:';:'isil~t ~:;_ 1 urıQ stı• k yo 
ınedi, fakat muhakkaktır ki kabine-
ye muhalif rey verenler ıosyalistler
le komüniatler daima rey verenler 
yukarıda i•imleri geçen hilkıime• 

partilerile bir kıaım merkez ırupları 
dır. 

Merkez gnıpları kendilerinden 
olmıyan ve binaenaleyh kendi prog
ramlarından bir kısmını olaun tatbik 
t-dip tmiyeceği meıkıik olan bir hil· 
kümeti ne dereceye ve ne zamana 
kadar iktidar mevkiinde tutmıya 

razı ol:>caklardır? 

Burası meşkuktür. Merk~z grup· 
larınm baıit bir kaprisi veya hüku
metin al~Ji.de bir hareketi aağla'D 
ve mütecaniı olmayan bu ekıeriyeti 
kolayca parçalayarak kabinenin su
kutunu intaç edebilir. 

Halbuki Daladiye kııbineıi sırtına 
ciddl'n çok ağır ve çok nankör bir 
yük almııtır. Bu yk te Franıa mali

ar 
Şo~eler kısmen genişleti

lecek ve bazı virajlar 
kaldırılacn.ktır 

·r ep~köv - Efes yolu, 
gölünün 

~ 

ortasından 

Cellad eski 
geçec~ktir 

Yilfı~·et tı•ri t'l; ycll:ırının inşasına lzmir vilayeti için çok faydalı olacak
mart avını!.. b"'lıııwııktır. Vali B. 1 tır. 
Fı:.zlı GUlccin cidden çok kıymetli ve Yolların ilk kısmında Karşıyakanın 
yerinde bir te~ebLli.<li ile bl!gün artık Bostanlı mevkinden lzmirde Alsan -
faliuret saha•ı,-ıa ı·~!r.ıiş olan bu iş, - Deı-amı 8 iııci saJıifede -

yesinin ıalahı ve Fransız iktııadiya- --------------
tının kalkınmaaıdır. 

Kabine Fransız biidcesini tevzin 
drr.'ll< ve bil yol ile de halk iktıaadi
yatının kalkınmaamı temin etmek 

İden Nevyorkta 
ic;ln atııari olan ile; aenelik bir prog. • / .. d L' • • • 
ram yapmııtır. Halbuki simdiki ıi· fngitterr, ic'ea ini mU aTaQ lÇln lCap 
yaai tabammiirler arasında Daladi- / h / k 
yenin Uç aene deiil ya, üç ay bile ik- eder Se Si Q a Sar: ma tan 
~::~ mevkiinde kalabileceği ıüphe- c?kiı miyecektir 

• 

lngiliz askerleri 

Filistin Araplarına 
%ulüm etmiyorlar 

Londra, 10 (Radyo) - İngiltere 
müstemlekit nazırı Malkum Makdo. 
nald, bugün beyanatta bulunmuş ve 
şunlan söylemiştir: 

- İııaillz askerlerinin Filistin A · 
raplarına zulüm ettikleri hakkındaki 
şayialar, tamamen uydurmadır. Bu 
hususta şikiyeti olanlan dinlemeğe h· 
zırız. Nitekim şiklyet edilen dört po
lis hakkında milddelyatı haklı ırörd[lk 
ve bunları, azletmekle beraber mahkr 
meye verdik. 

--=+=-

Kudüsde 
Dün de çarpışmalar 

oldu 

AÇIK 
Denizbank Umum 

Yusuf 
Müdürü 

Ziyaya 

Çapa forsu 

Bay 

Bunun tarihi değeri ve mc. nası 
niçin düşünülmedi 

Yazan: Dr. Kamran kenan Ors 
Sizi lıiç tanımıyorum. Fakat sizi ta- nun olmamak kabil değildir. 

nıyanlar, müttefikan lehinizde konu. Yalnız, ~ahsen memnun kalmadığım 
şuyorlar. bir nokta vardır ki, bunu açıkça izhar 

Sizi, ( Üzerine aldığı işlerde etmekten kendimi alamadım. !ıfaksa-
Kudüs, lO (Radyo) - İngilizlerle muvaffak olmanın sırrını bilen anla- ılım, fikirlerinizi yoklamak ve milm

Araplar arasında buıriln de çarpışma- yışlı, bilgili ve enerjik bir adam) diye künse atılmı~ olan yanlış bir adımdan 
lar olmuştur. tavsif ediyorlar. Bu vasıflara liyik sizi geri çe\irmektir. 

Araplardan otuz kişi yakalanarak olan bir zatın, Denizbank gibi devlet Bunun i>e, ıriıç bir dava olduğunu 
h d" .

1 
. . B 

1 
serınayesile kurulan bir mUe•se,;enin bilirim. Doğruluğuna ihtimal verdiği. 

arp ıvanına verı mıstır. un ar, vn- b t" ·ı . d k" . b _ Devamı 7 ncı· Sahifede _ · · aşına ge ırı mesın e ı ısa ete mem-
hudilere zulilm etmekle itham olun-

rnB· U~tul'· "k "'k b. . Tayyare seferleri 1 Ni-
e çı a a ınesı d .. b b ) 

Mevl...Yini muhafazaya San an iti aren aş ıyor 
karar verd; : 

, ..... :,pak 

Brüksel, 1 O (A.A.) - Başvekil 
)paak'ın riyasetinde toplanan na -
!ırlar meclisi harici siyaset hakkın
fa uzun bir münakasadan sonra ka
,unu esasi ahkamına ve parlamento 
,un ekseriyetile izhar edilen memle

ketin arzusuna riayet ederek iktidar 
mevkini muhafaza etmeğe karar ver 
-niştir. Spaak, liberal partisinin ar
•uıu vechile kabinede mühim de
~işiklikler yapılacağını ve BurgoR 
ııeseleainin de ekseryetin reyine gö
·e halledileceğini beyan etmiştir. 
~elecek nazırlar meclisi cuma günü 
toplanacaktır. 

----~--- .-
Baldvin 

Irk davasına kurban olan
lar için yardım komitesi 

teşkilini teklif etti 

vl t Hav~yolla ı umum müdürü 
dün de tetkikleritıe devam etti 

Devlet demiryolları umum müclü-1 ı umaovası nahiyesi dahilinde in
rü B. Hasan Fehmi Sürerdem. u .l~a ~dilen tayyare meydanı.na Torbalı 
mum müdürlük işletme şefi B. Se / ı ~lundarı a ·rılaıı kolda henüz yap
ref Laçin ve idarenin inşaat ve tay· tırılmamı• üc kilometrelik bir kı -
yare mühendisleri ,,.hrimiLde t<'t -ısım vardır. Bu kısım da vilayetce 
kikler yapmaktadı• ~~r. Dün vilayet- yaptırıacaktır. 
te B. Fazlı Güleci ve b.-lediyede reis lzmir sivil tayyare istasyon ve 
Dr. B. Behçet Uzu ziyaret eden u- meydanının mükemmel bir hale ge• 
m~m. ".'üdür. B. Hasan Fehmi iz - trilmesi, tayyare postalarının kıt ve 
mır sıvı! hava meydanı tesisatı hak- yaz sekteye uğramadan müntaza -
kında görüşmüştür. -Devamı 2 inci aahifed-- ' ANADOLU' da 

T ARIHİ ROMAN 

Hz. Süleymanın sara
yında kudus kızları 

Yazan: isken der F. s~rtelli 



T .. rkü an amak 
Ayın onundanbe~i olgun ve ileri dünyanın kafası tek Li ıcyle dolu: 

Atatürk ve Tu 
Gene bu zalim giinden.beri dünyanın yüksek hay ·yet cihazlarında 

tek bir acının fırtına! rı kopıttakta: 

Ata türkün ölümü: 
Ve gene 1 Tihin bu en y""ks k yaa g·· ' de ri d y i r"k k -

pılarından İçeri muaz,am bir hakikat halinde tek bir anlayıf girmekte: 
fürk fenemoni, T:irk vakıası .• 

C "h ' • • • k ı anın .çtımaı ıymet tel kkil ri lıu büyük ölünün ön' nd~; b "tün 
sınıf. zümre farklarını unutarak, bıi ün biribi i d n ayn renk ermın 
icap ettirdiği hareket tar2lar1nı bir yana bırakarak saygı aecdeıine ka .. 
panıyor. Bu ı:e('denirt 1-ıuıu do!....ı vakfesi aıra ın a, vic ni, o· y· k ölu .. 
nün maneviye ind gelen b"r l<U\'Ve le kaplanan ATrUpa iki ş.y ile- ka
fasını yormuttul": Bir hatırlayıf hal ti ruhiyeai içi11de onun mua~zam 

"serini bir kere daha duymak ve onun rku dan ağlıyanlar a, inkıl p 
~uurunun saldıf?ı k kierin derinliiini anlamak ... 

Bu, boı bir <'mek değildir. Akıllı Avrupa ister, ilmi manada ohun, 
iater sadece siya.et ve hafta sadece maddi menFaat man1&aında olaun 
kafasını Iı.o, yere, Lir d ki bile, metr:uf etmez. Omm fiındi gö,zlerful 
Türkiy~y• çeviritinde, evvela, Atatürkuıı maneviyatı önünde eğilmek. 
maksadı, sonra da Türk içtimai heyetinin, inkılaplar çerçevesi içinde 
yoğrulan ıahsiyetinin AtatllrkMn aônra go fereceğı karakter tezahür
lerini ıimdiden anlamak fikri vardır. Dünya anlamııtır ki: Lozanın 
çizdij-i hudutlar iceri•inde J asrın bfı. ıeref hadisesi olarak, yeni bir 
olutla ortaya çıkan Tilr milleti, tarih ve tefi kadar ebedi kalacaktır. 
Bu aınırlar içinıle b:r •Türk mlll~i» vardır ki onu anlamak lizı.mdır. 

Eet Avrupa; bütün cepheleri, bütün iatikametleri bütün tarihi ve 
müstakbel muhtevası ile, harikulade dinamizmi ile cTürk»ü anlamak 
mecburi:r<ıtmdedir. 

Bu toprağın üstünde; üzerine büyük çatırtılarla yıkılan tarihine, iz
mihlal zaruretlerine rafln<m çökıneyen, dlzlMI btlkülmeyen bir millet 
yaııyor. Bu topraiın üstünde, bütün imklnaızlıkların haıin talihsizliği
ni yene~k, dimdik Te l;aıka hü,,iy tte bir yeni inta armoniıi kuran bir 
topluluk vardır; t k bir kalp halınde çarpa , tek bir kafa halinde d · -
fÜnı>n Ye bütün kuvvetleri toplayan tek bir ad le halbd çalı

fan bir ki hı Tardır. öyle bir kitle ki: istediği zaman ve icap ettiği yer
de ietedi i bidi yi yaratıyor ve en uzak bir ideal ufkunda, h yal parıl· 
tıları içind taaaTYUr edilen sosyete nizamlarını en küçük bir realitenin 
hakikati haline sokuveriyor. 

Avrupa bu insanları anlamak, bunların bütün hareket noktalarını, 
inkılap hayatının zaruretlerinden çıkmıt formüllerini kavramak, on
ların hayat iç.inde yoğurulUJlarının ve hayata iıtikamet veriılerir.in ıırJa 
rını yakalama mecburiyetindedir. 
Avrupanın buna iki bakımdan ihtiyacı vardır: 
Siya.t küna ıöre: Avrupll, tarjhi akışların biribirile çarpıştığı bir 

ülkede y ııyan bu insanların, geçmit tarihleri gibi geleck tarihi rin de 
kendi bünyelerindeki cevherin kudreti ile kendi kendilerine lıalk ede
ceğine inanmalıdır. Sosyal bakıma göre iae; nazariyelerin kurduğu bir 
anarfi clllnyasmda, medeni ae,,iyeainde zelzele ıarsıntıları mt!ydana ge
len .lı.VPUpa büyük Te insani aükUnunu, ancak T "rk inkıl"plannı ,.. .. h· 

lea ederek bu.abileceiini anlamalıdır. Bunun i~in de her ,eyden önce 
objektif bir ac!eaenin l;nü:.de «Türk1> ü anlamak lazımdır. 

BAHRi SAVCI 

r 
1 ş lLJI n cd.I ©l -Kadınların hakim ol- !zat 1889 aa .ha"' 

verdigi bir liletle ı.. 

dutu diyar yapmıştı. 
Bir Fransız nim heyeti Brezilyanın Her işte Almanlan k k n Fran· 

balta girmemiş o ıanlannda yıllar ızlar bu i~te de Alranlsra takad 
a!lren uzuı'l bir tetkik seyah:ıtinden dClm etmek arzu ··na du,. .. şler, esk 
dönmtıŞfilı. Heyet reısi bu ~eyahatııı ve kal:ır kıın ırm lar, 1 OG da 
ra. geldikleri gan"belerin en baştı. Re niye isminde bir Frıınınz genera 
da şu vak'ayı anlatıyor: l'nin Angalemde motörııilz bir liletl~ 

cBrezt1ya: 011nanlatıntn içe-ri ı üğunu te3bit eden vesikalar buluT 
yaşıyatı Kukurukus ısminde bir l. ' armışlardır. 
blle nr .• Bu kabile ile llk defa karş Be: v ikalara gore ge'1eral demi 
ıavtığımız nkit bütUn kabile halkı t il rden ördürmüş olduğu. bir çen 
bizden ütkl !er, ağa~lara ınna , ı- b re. i;ıler bağ ıyarak \ bu Janr 
lar ve başımıza ta !ar, mey\·alar, üz ııne ku~ tu;ı. , ınde ' kr.n.ıtlaı 
ağa:9 dallan yağdırınağıt ll':ışladılr baglıya•ak bır Alet hazırlamış, bU-

G&kten inen t.ı bom ard,mana k bir k labalık öııünde bu çenl,e-
graffıofon çalmakla ı:tıuk:ıbelc ettik. !"' k.er·. ne girm ve kn•c uzcrinder 
O VAkit )"erlllerle aramızdıı derh 1 kendı 1 ı 8 ; a ntm, tır. Geııeral 
dos Juk •eessüs etti. Bu kabile içeri· on dakıka ka ar h v CI Jurmuj ka-

t t 
nat allamak! 'l) uru d·1 u 1 in Şrant 

aind~ ı.. , e cemiyet h ıhı gaye 
nehr ne du ve r kavıkçı tara-

~ııtete= wl;lw:t. Ilu kat.Hede ksdı.ı 
pantalon, erkek de cntar giyıı or 

Ka ile reısl e mnkaddes rahip va-

fıııtıan k ır r lı tır. 

I a te ı d ı l iz 
Jik gener ;ın c are lnı ı manıış 

zif~sini kadııı gorüyor. Her ak anı ikinci b r t cr!lbe rnpmış ve gene mu. 

kaclııı kocasına, yahut aılesinın erkek 

ferdlerine erte l g_nu Jap.ıcaklan 
işlcii em ediyor. Bu k hilede kadı 
~rkeklerl 1 t dl rıb; alıştıran l: 
dik a ör lbldır Kıı ile r i r. k 
dııı yapılan en ufak s !arı bl 
ce~a ile ezala r or. 
ke k.n balta ıle kafa ı u 
Jiidlar gene kadılldır Bu ka ıled 
dııı erke e talıp ülu} or Gen kız b 
ğeııdığl erkeğin anne ·n gldıy r v 
bir~ok 1 el r un tak a zu 

\"n'. uk o' mnırıştır. Bu d fa n hre 
leğll kuru t pr ga d · üğü için biı 

LJ'ld n nrn ıcene 
t k r lıa ı ya 

İktısa 

a s 
l af tasının kutlulanıa prog· 
ramı hazırlandı 

l"lu al el n11 ıi ve arttırma hafta-ı Toplu amele bulunan fabrika ve 
ı !l Ul'C ı yıld nümü yarın ba•lı5 a- imalathanelerde: 
caktır. ll ·ft'-'1 .a:ıt 17,:30 da Hıılke- 1 - :\Iilll iktısad ve arttırma mev
\İ de yap;lacak tot>L ıtıda frad ~de- zuu u·urınde rnl1inin tayiır edeceği 
c ııi Lir .utuk a Va:i ve parti başkıı- h .ıpler tarafından muayyen glin ve 
ııı B. fo zlı Uüleç açacaktır. T"lusal ,.ıatlerde konferanslar verilmesi. 
elt ııoı.: \" f1t a kunımu İzn,ir Evlerde: 
subc i t.ını" · tdaıı lııızırlaının prog- 1 - Hafta içerisinde evlerde kah-
raını agıj a ~azı~ o ruz: ve, çay yerine misafirlere üzüm, in-

Açı ıf: cir, fındık, portakal, ayintap fıstığı 
1 - l'lu al ekonomi rn arltırnı:ı ikram edilmesi. 

hafta ınm ba;ılauığı 12-12-938 tari· 2 - Kumbaraların içinde ne ka
hine ra•tlıyan ı. azartesi glinü saat dar para bulunursa bulunsun banka-
11.SO da Hnlkcviııde Lir açılı toe- !ara yatırılmaRı ve kuırtbara"ı olmı
ni ~ apılac .. kt r. (Bu törene lı tLlu yanlarııı bankalardan birer ku ba-
!zmlrliler davetlidir.) bara alma<ı. 

2 - ':: jren, parti başkam ilbay B. 3 - Hafta içerisinde her ailenin 
Fazlı Gilleç'in nutuklariyle başlıya- komşu \'illiyet ve kazalardaki dost· 
taktır. 1 nna ktiçük paketler içinde üzüın, 

3 - •'utku müteakip cemiyetin iz incir. fıııdık. {ı ·tık gibi yeıııişlerimi:.: 
mir şubesi cemiyet genel sekrelej den hediyeler gönderilmesi. 
Fahri 9 Eylul tarafından ekonomi ve 
arttırma mezuu etrııfıııda Lir konfe

Sinemalarda: 

rans verılecekfır. l Arttırma ve yerli malı mev-

Adliyede 

Adli müzaheret 

Vahıli hastalıklar mııte/la.uuı Vr. 
Şrı•ki Uğur di11or iti: 

Toz teneffüs etme 
hastalığı 

-1-
Teneffii.• ettiğimiz h&vada az mık. 

tarda toz bulunacak olur•a, nefes bo

Yenİ kanuna g6re ku· rularına giren bu tozun büytlk bir kıs
mı yukarı nefes yolla1·ıında tutulur 

rulacak büro ve daha derinlere gitmesine mani olu. 

bürosu 

3499 sa~·ılı avukatlık kanununun 122 nur. Bu to7 lar her vakit burun, bo -
'ncf madesinde ' asliye mahkemesi bu- gaz ve hatta hançerede kalır. Buradan 
1 na•ı her yerde idare meclisi tarafın- diğer nefe, lıonılArıııa kadar ilerleye-
aıı '"'~in kılmaıı bir Yukalın ııeza.. nıezler. Eg r' ozlar n fes borularına 

ret vo murakabesi altında bir •adli kadar ıı rm· r o sürmekle ve ay
müzaheret bürosu>nun kurulacağı, ni zamanı.la nefes borularındaki 
a\·ukat sayısı beşten ağağı olan yer _ hücrı>lerin ince tüyleri tarafından yu. 
!erde bu mecburiyetin bulunmadığı karıya dnğrıı olan hareketlerı e dışa, 
tasrih kılınmakta ve muvakkat 5 in- rıya rcledilirler. Eğer handaki toz 
ci maddesinde de adil müzaheren W- m,kfarı çok i e, havanın çok kirli ol
rolarınııı tesisine esas olan avukat ması dolayi ile tozlar lıüyük ve kil • 
adedinin tayininde o yerde mevcut da- çük nefes lmrularıııa gider ve hat\4 
va vekilleriııln de hesaba katılııcaiı kçili~r örg ün kadar ay nır. Toz. 
yazılı bulunmaktadır. lanıı 90ğu buralarda tutunur ve bu 

Bu kanuna tevfikan kurulması icn- örgüler arasında kalırlar. Diğer bir 
lıe<len adli milıakeret bilrularının t ş- kısmı ise nefes borularile birlikte ak
kilile bütun muamelelerin ikmalinden çiğeı· göbeğine doğru seyreden lenf• 
sonra n i den mafıln t verilm dumarlaril iierı.ıe dogı·u gulerler vı 
Adli~·e \' ekaletiııden Cumhuriyet mild- teneffüs lıorularının çevresindeki ür-
dtıiumumiliğiııe bildirilmiştir. gülenle ve bahusııı orada bulunan kil-

B l 
çük lenfa ukteleri içine dalıil olup, 

aro evhası teraktım ederler. 
Hafta devamınca aşağıda yazılı zuu etr fınc :ı; her rilmin b~~lan ıcıı Baro i • rP rte li !erinin, h r a.ı ı Şu hale göı-e toz tıınecilıleri skei'•r 

urırü;r!ıne giren mil<rovfar gibi nefes 
lı<ıı·ul nnın n ııı ı: rıııa kadar ve 
~lıfıalnn muhılfııd l bez lt!re k1tdar 
urnnırlar. Onıın iç n tenefflt le giren 
tozlar n { bonıJaMru t:ılıtiŞ !le ha. a
ra Lgratarnk h. <l ve müzrııın brom it, 

program tatbik olunacaktır: da J, r haf a de\ etrııek uzer ,;ıl b. şl:ıngıcrnd. n itibaren mıııtaka. 
Parti ocaklo:rmda: pıopaguı da ·ıhiHtiııde yazılar se· !arı d1 hılind bulun. n :ınıkatların bi. 
l - hırt ııı tayin edeceği I>atip- kile ıru•t •ilme ı. rer .levhasını tıııızim edecekleri, lev _ 

'tr tarafıııd.ııı her ene her o<·:ıkta - Sinem el ila lar:n:ı yerli malmn haya h r avnkn!ırı • f.ıb sıra•İl aıJı, 

·u feran Jaı •erilme,ı. raı(l, ·t ve arttırn aya te~\ık edıci yıı. oy adı, ikam g hı 'e rogunurı ~&-
Matbuatta: zılar yazılması. zılması, bu levhanın suretinin •eka-
- 1 Gaye etrafında toplanan ya- Kahve ve gazinolarda: le e, temyiz mahkeme•ine, dev!e gu-

vıl:ır, makaleler yazılma ı. 1 - Hafta müdetince müşterilere ra~ına ve mıntak~ dahilinde buyuk 
2 - Ü zum ve incirlerinıizin ve di- ~ay, kahve yerıne üz um, incir, fındık, m(ılkiye apıirlcrinc. mahkemelere 'e 

ğcr meyHlerin sıhhi faydJları hak- poı"' kal ve Ayint p f13tıgı gibi mey. ,.,. · mumil lel' . knzai s:ılahlyeti 
unda yazılıır inti,arı. ve-lerimizin verilmesi. lrn ·z he,-ctlere, no ·,·re ve di r La-

3 - Yeri malı ve arttırma hakkın Genel işler: rolD•n gônderılme ı, :'1199 sayılı avu-
.ıa her sııh•fey bir ,·ecize derci. 1 - Haftanın ilk günü bütiin ev- katlık k:ınuııuıı ;, ınci maclcl si ikti. 

Müeaeselerde, ler, dilkkiinlar ve mües<e•eler bay- z:ısındandır. Baro ıılare m~cli,;lerince. 

' lerin zuhL:ruııa en büyük bir seLıır 
teşkil etmektedir. 

-Arkaın var -

P ergamada bulu• 
nan eserler 

1 - Hafta ıçinde vitrir..leriıı ta _ raklar ve vecizeler asılacaktır. yeni kanuna gore tc~kil edilen barolar M" -J.. " A . 
ier tarafından her ocakta kon!erııns- 2 - B!ly!lklerimize tazim telgraf- da kayıtlı a\"ukatlara dair tanzim edile uze mu Uru fınaya 
ar veı-ilmesi. lan çekilecektir. cek baro levhalarının b:rer suretinin gidecek 

2 - Vitrinlerini yerli malı ile en 3 - Bu programın tatbik ve tnki- ıiönderilme•i adliye vekiıletinden biL 
vl tıııızinı edenler arasında ıııü~alıa- bine emnl;·et direktörü s .. ıahedcttrf rlirilnıiştir. 
alar yapılma \e kaz:ırıA.nT, rn ma~ A luu Itorh:ul. 'Huruı t>a. kanı tıa- --------------~ 

al; e ve takdirıınme verilmesi. srn Serter kurum üyesinden Fahri Bir Alman 
3 - Yerli ınal! üzerine 1) yapnn 9 F.ylQI ve Ticaret oda,ı yazı i ıeri 

, rmaların Lu hafta içinde ,, 10 ten efi Osman Turgaır memur edilmi~-

meslektaş 
iki gündenberi İzmir hakkında tet-

'İlatlı satış yapmalarının temini. !erdir. kikler yapan \·e şehrimızde bulunan 
Almanca Oryent Drişe gazetesi m -

E 
. } } harrirlerindeıı B. Kari :\1arter Adana. 

skı bozu <para ar ra gitmiştir. 
.. 
Olçü ve _ayar 
memurları 

Başmüf ettişlikte 

kur ncıldı • 

bir 

Beş kuruş, yüz rara 
ve nikel kuruşluklar 

tedavülden kal-
dır ılıyor 

:;;ehrimiz Ji ğe nııııtal.ası olçuler '" .. 
) ,... b mUfltt şliğitıde mıııtaka d.ı- Uı oıız lıe~ kun luklar 1.ıı ,'·uz par"-

. d •l · b ı 0· öl•!i \'e a'·.·ıı· nıeıııuı·. !ıklar ve n k"l bır kuru~luk ıır dıılı; e 
ııııeneeı;e"' 1 k 'l"b""lk. 

1 1 b 1 \'t·kaletln n ·aran e .. ı ırınc ıınuıı 
ar 1 ,tJ b r k r llçıltııı ı es er .. ş- .. 

~ ~~ · k~uuıı_ıdnn ıtıtJnreıı ttJav 1 ınev-
aıııı.ıştır. l<urst-ı me$l~kl dersler w 

•ı kalılml>ıcaktır. Bu nevi para-
ileeek ve tc 1rdst 21 birincı ka .. ıı lı 31 biı.,ncı kanun ak amııııı kad r 
:ıJ;ır dcsaııı f,lecektir. 18 olçii Vt' :ı ı al 'lllld Uarile Cumhuriyet • leı·kez 
ar menıwru kur•t'1 dersleri fakip et- \t 7 ırıuıt bımkıtlttrıııa veriler•k mü 

.eU d.r. LıHl le edilıne:si lazımgelnıektedir. Bu 

--=-=-----

Yara!ılar hastanede 
6!düler 

tarihe kı<dar değiş irilmiyen ve halkııı 

elinde kalan bu ııe\'İ pıırular, 1 il<ln<; 

r ı !).'!) dan itibaren ; lnıl lıir se-

ne nıudd" le m.ıl ,andıklarına ve .!er. 
(,, ı glırı }~ t~ 'ıı o '~ Alın cd '•~e-~ Laııkasına yuvılac..1 d.) atta 

dind& bır·. e' ktr" clı ıl •gışt:rirken kullaıııl:ıbılcn·ktir. 

--=+=--

--=+=--
B. Halil Çavdar 

)(anisa ıtma mücadele reisi Dr. IJ. 
Halil <:avdıır Maııisadan şehrimize 
gelnıiştır. 

----+=--
Tayin 

Eurna\·a Zıraat ınektelıi meyvec=
lik teknikerliji:ine 75 lira ücretle B. 
l!a;bı Ateş tayin eılilmiştir. 

Zabıtada 

Bir hırsız 
Jandarma elinden 

kaçtı 
Za~ıtaca lznıirılc ; akalanan izzet 

adında ml·~lıtıı· Liı" hırsızın, işlediği 

hırsızlık suçları l·akkında tahkikat 

yapılmakta ıdi. izzetin, Narlıdere 
köyUntlc lıazı ederden ötı·lıeri çaldı-

ğı aııl:t'iıldıg"ıduıı im lıırsızlıklarııı 
tam.r r<krkeıı ceı-.aııa kapılmış ve 

kır hn •a \ ı ' te hastaneyc k.:ıld. 
ılmış· ı. ,\hnıc L hı hıııedc u!nıuş~ Lll"., 

L. .,., l r u .. olıı k. t ı ııe\ice n.: 

Yalan yere şahidlik 
lkintİ Sı tııni~.? ıırnlıııllesinde Ah- rla tespiti ınuavfık görülmilş \"0 'llÇ-

lu janUarnt!\ enu·int• \'Prilnıi~ it', Xar 

lıdere koyündt> j~ııdamıalıır tnhki -
kat .vnpı.rkerı izzet kaçmıstıı·. "imdi 
zabıta bu udaıııı tekrnr :ıraslırınaııa 
La .. lamı~lır. 

' ı ı 1 lı!l'!· 1 ,{i;f, ".ıb:ı .. da mcdi \e ııı:lu ".ılıanı t.ılıaııca ilı• yur:ı-

ldl. rı t r !" ha tanede l:ımak:a " !iti e)iıı l,ukılağ eve!· 

l"e :chriın°z ~gırtl•Za. n1alık:n1e in.de 
)'eılı ıt\' ı<ç vın lıap'e mahkum eılıl. 
ıııi tı. fltl C.} İll (:tıkdağın tnuhakeınc..ıi Ziyaret cma ııııla beş şııhidin ifadelt•rine :ıy -

lı imiz A ı ıı t. n ~al kon olo u, kırı ol.ar. k şahitlik ettiği ı:oriilrıı ıııü-
n \il ile' mu •. ·nıla "ıli E. Fazlı dafaa •:ıhitıeriıııkıı kutucıı Jllııstafıı, 

l•tenıi !er '" bLın"n idn keııclileriııe 

Karısını dövmüş 

('orakknı ıcla (ilacı) Ali cndde in 
de Hasan 0ğlll Süle:•maıı, geçinısiz

lık lizüncleıı karı•ı lluıluyu clövnıii. -
tur. uçlu, z:ılııtaca yakalanın .. tır. 

Kavga 

D~rgama nıüze mticlürli B. O. man 
D.:ıyaLhnın idaresın<le Dcrg:am~tnın 
bn.:ı yerıerınae yapılan asıırıatika. 

ara§tırmaları mühim neticeler vermiş
tir. Bulunan e"crler içinde Mil:lddan 
15asır eveıki arkaiki Elen medeniyeti 
ne ait bazı toprak eserler vardır ki, 
bunların tarihi kıymetlerinin çok yük. 
ek olduğu anlaşılmışt•r. B. Osman 
Bayatlı, Kültür Bakanlığuıın mü•a. 
adesile İtalya ve Yunaniııtanda bir • 
buçuk ay •Ürecek bir tetkik seyahuti 
rupacaktır. B. Osman dün Berıı-amıı
daıı ~chriıni.e gelmiştir. Bu ııilnlerde 
Atiııııya ıriJecektir. Tetkikatını asarı

atika bakımından yapacaktır. 

Bir vaka 
Karataşta Şehid Fahreddin poli~ 

karakolu önllnde bir vııka olmLı.tur. 
F'eı·it oylıı )!ehmeı.l Ali ve ;\fuhip kı
zı :ı4 ra~larımla .\luhibbe gece fazla 
ıırho" olal'ak b,r otomobile binmek 
'temi~l .. nLr. Ahlak zabıtası memur
ıırıııılaıı biri, bu1ılurı tukip etmış ve 
karııkola götlırmek teşebbüsünde 

bulunmuş, o vakit .\Iehmed Ali, me
mura tecavüz ve • luhibbu de haka
l'et etmiştir. Her iki sııçlu ılıı tutul. 
muştur. 

Tnyyare seferleri 1 
Nisandan itibaren 

başlıyor 
- Başlarafı 1 ind sahifede -

man i•leınesi için n !ere ihtiynç bu

lundu·~u ve ne! r y11pılma.ı lazım 

gelJiğini anıştıran umum müdür, •i· 

vil hava istasyonunun bütlin ihtiyaç 
larııııt esbit etm•tir. Her şeyden ev· 

vel meydanın asfalt veya beton ola
•ak inşası li1zım geldiği neticesine 
varılmıştır. ünkü kışın yağan yağ
murlardan meydan çamur halini al· 
makta ve tayyarelerin meydana in 

anlatıyor .. İleğeı.11 erk • il an " 
ne ilir z eiıııe i 'li kızı nlmak i e
m emesi lmk 2 r. 1 in n ıl g rlbı 
bir genç kızın t koca al il! e ' lr 

Burada ka ıil do ırdugu vııklt er 
kek dokuz gün kadı 111 yanıııdnn ny. 
rılmıydr. Bu m dd t zarfında k r 
koca patetesten ba .ı bitşey yemi
yorlar ve sıcak suda başka birıey 
lçm!yorlarmış. 

civart'1tla 

nize <ltı m t r. 

y. lıir dnvct:ı.ınc l{ıııdcrnılşlerdir. 
lloli\ uıhl·ıki biltnıı yıldızlar ıı::ı

mınn ) azı! ıı bu da\·etnameyi, hep
. •i tcm•il ederek, !ıladlen Karo! im. 

zn'nnu 11. Sinema yıldızları 
İngil:z kral ve kral"çesini 

Holivuda çağ rdı'ar 

dtiıı . ı. il ~ere şahllik su~undnn gene 
•ırce. ada muhakeme e<lilnıi~. 'nçu 

. bit görülmüş ,.,. ü~ vy hap'e ıııah 
kfim olnıu~ ur. Al<ancrıkt::ı devl~t clemiryolları 

•ekiziııci işldıııe utelyesinde Osman 
oğlu te•viyeci Ill"ı·i ve ~lüslinı oğlu 

Sıhhat müdürlügü IRmail, iş meselesinden birilıirlcriyle 
Dünkü nlishamıııln. ,, ·hrimiz sıh - kavııa etmişlerdir. 

h:ıt müdür muavinliğine hükumet ta. Sarhotluk 

~"i imkansız bir hale gelmekte 
ılir. Meydan önümüzdeki yıl içind. 
bu şekle konacaktır. 

Dlinkü sayımızda da yazdığı 
mız gibi devlet hava yolları umuır . 
müdürlüğü, l nisan 1939 da Anka
ra - lstanbul, lzmir - l•tanbul ve An
kara - Adana arasında yolcu ve pos
ta tayyareleri i•letmeğe ba lıyacak
tır. Bu s~ferlerin fasılasız ve sekteye 
uğramadan yııpılma•ı e•ası icin bil· 
tün ihtiyaçlar t~sbit ed,lmi tir. U 
mum müdür. refakati rındekı zeval 
la yarın E_ kisehıre ıtid~ ·•kt t 

ilk defa motörsüz tay
yare ile uçan kimdir? 

Hnvada lıııg ·n planor i minı verdi
ğimiz motörııllz ta,ya e ile ilk uçan 
Llllyantal lamlnde bir Almandır. B11 

1ngtıız kral ve kra.lçe i onUr:ıüz
dı,ki y:ıtn ICnnadl~ a \"e Amerikan 
Ilirlc ik dev et! ıne ridec ktir. Bu 
seyahat münasebeti e. artistler kral 
ve kraliçenin Holivudıı ııelmelerini 

Faka', LunJ d:ııı Lilılirildiğine 
göre kru' altıncı Corç ve kralire Eli-
zııbe. bu de\ leti kabul edememişler

dir. Bununla beraber henüz :\fadlen 
Karola biı· ceva \·eri"miş değ'ldir. 

"eyahntin e\\ el len t it eıllld ~i 
gibi ~ apı!acn •• \ · l!olinıdıı lfıdeıni
ye':ekleri bildirilmektedir. 

bibi doktor H. N::ızminiıı tayin edildi- Tepecikte Kiığırhane caddeRinde 
ğini yazmış.ık. Halbuki bir ta•hih ha- İbrahim oğlu Kenan, sıırhoş olduğu 
ta•ı olarak •muavinliği• kelimesi di- hıılde Hasaııııı knhve•ine gitmiş, ku
zllıııenıi tir. Sıhhat m!lı1'irliii:•üıırl• ma ile cnmlnrı kırmıstır. Vaka e -
tebe 1 ol tur. E ki mLldlir el ktıİr ııasııııla llRRan. Kenaııı·ı elnden bı
l'. C ,det. !:iaı·, cııi:lu rnı'fesine devanı ı~ıığıııı alnı agu çalı~ırken baş•ntlan 
etm~kledir raralıuımıştır. 

• 
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1( ' 1 Düşündiiklerim _J CDiŞPoliTiK,~J 
"Korsi!~:,~;ş~unus,, /ta/ya, 1915 paktına göre Fransadan Devlet Reisimizin 

nutukları 
İtalyan mecli ·inde Fı·a11sa aleyhi-

yüzbin kilometrelik arazi istiyor he yapılan cKorsika, Nis, Tıınus» 

tıiimayişi. Fran:"a'da da mukahil nü
rnayiş ile karşılanmıştır. Ve beklenil
diği gibi. bu nümarişlerin en şiddet
liıı; de ismi g-eçen üç memlekette ~-.ı- ParİS 
Jllltlı. Bu memleketlerle ftalya'ıun a

üniversitesi talebesi, dün de ltalya aleyhine nümayişlerde bulundu. 
üniversitelileri, lta~ya konso!osuna bir mektup verdiler 

Nans 

Orhan Rahmi Gök.;e 
Sayın Devlet Reisimiz Kastamonu 
Paıtfi kürsüsünden verdiğj nutuk, bü
yük ve karakterutik bir fikir istika_ 
metine doğru bütün inşirahlarımızla 
beraber akaotti. 

Biz, insanlık manzumesi içinde bü
yük ve asil bir millet, lakası nedir? 

Kor . .;ika, bilindiği gibi, Cenov:l 
ki)rfeziııin cenubunda l.ıii:riik bir ada- Roma, 1 O lR:ıdyo) - Tribüna Ye 

,ı \' 1 t' 1 "k 1 .. "k 1. J .Jurmtle Dilalre gazeteleıi, Fransa \lir. a < ıy e ·" ·c enızm uv\ et ı e-
aleyhine t11.un nıakalele1· yazmakta n ·:& devletleriııdl'!n biri ohn Cenev!~ 
devam etli) odar. Bu gazetelar, 1915 

c:umhu l'iJ etine ait iken, ada, 176~ 

Pnri:-;, 10 (Radyo) - Ünh·cr:-ıite jie takbih ett:kten sonra. itap ~der- jansıırn göl'c, Ronıada ve Napolide 
tulcbeı.:i, bugün de İtalya aleyhine se Frnnsn için kanlarını clökmeğe ltnlyan üniversitelileri tarafından 
nümayi~ler yapmışlar ve protestoda hazır olduk.hırını bildirmişlerdir. Fransa aleyhine nümayişler yapıl _ 
bulunmuşlardır. Paris, 1 O (Radyo) - Tunusta mıstır. 

Biz, kumaktU'JJık dünyada, bü
yük nizam ve zümre buhranları ile 
çırpınan devletler ortasında, tc.ıplu 

mütecanis, vahdetin şuurUna ermiı 
bir milletiz. Gailemiz yok, gayeleri
miz vardır. İşte parolamız : nnwhedesinden bah~etmekte ,.e bu 

se:ne:-;intle Fı·ansa'ya lerkedilmi.;ti. 
muah~<le mucibince İtalyanın Fran-

N'ans üniversitelileri, İtalya Jrnn- büyük bir nümayiş olmuş ve ltalya l{ 'k 
1 1 

.. tt 
1

. k 
1 1 · · k k ı .. b' k 1 h . . 1 k l orsı ac a \ı a .; an onso os ıa-:-;oloshaıı esıne gıdere · ·onso o:sa ır ·onso os anesının cam arı ırı mıs- Devamlı, faziletli, bilgili bir çalıı· 

ma ile layık olduğumuz saadete ve 
refaha ermek. 

L.:ıaseıı C~ııova cumhuriyeti de Fran- u•.•cı· n · ı.· k'l t J'k · · ..... w \'UZ uın ı ome re ı arazı ıs-

ı;:ı 'nm lıima \'esine girıniştıi. C'umlıu- ted ... · ·. ·ı · .. kt ı · ı · ıgını ı erı surme · el ır er. 
riyet, Frıııı:mı ihtilalinin VC:! x~polyoıı 

mektup vermişler, İtalyanın Fransa- tır. Vazİ) et naziktir. ~ ı nesi, Fransız zabıtasının muhafazası 
dan arazi idtemesi keyfiyetini şiddet- Londra ,10 (Radyo) - Royter a- altına alınmıştır. 

Uıtünde yaşadığımız yurdun bize 
verebileceği nimetlerin büyük bir 
kısmı, bu eaye tarafından fethedil
mekliii bekleniyor. 

m ıhariı1bele1·iiıin karı;;ıklrğı içiııde 
bı.} nııdı gitti. Kor;-;ik:ı Frnn a'da k J. 
{nukJa lleraber, Cenova cı.tmhudyeti

tıin dijtır toprakları, 1815 Viyuna 
nıuantdesiyle Sarduny& krallıiına 

teı-kec!ildi ki biiindiği gibi, Sardunya 
ve. yuhut Piemorıfe krallığı, bugünkü 
Lııyük ltalyu'nın nü\ ı:!'lini teşkil et
ıni~ti. 

Ni:le i'elince; Ak~niz sahillerin
deki bu mıntaka ve o isimdeki şehir, 

1 GO- enesine kadar Sardtınya \'e ya. 
hııt l'iemonte kr~llığının parçasını 
teşkil ~di:ı ordu. Kraflık. Kont Kavu_ 
:run liı.lerliği altııı<la İt<tlyarı Lirliyi 
kurmak için teşebbüse gfri!:?nwğe k~ıraı· 
\'erd'!,ri zaman, ilk adım cılarıık, Avu:;
turra'tlan Venedik'i ve Lomuardiya
)'ı almayı kurmuştu. Fakat bu, küçük 
Piemonte'nin yalnız başına yapacaiı 
iş değildi. Bunun için Kavur Fransa
Yu seyahat ederek üçüncü Napolyon 
ile görüştü ve anlaştı . Anlaşmaya gö
t(!, J'ransa asker göndererek Vened!k 
\'e LombardiyanıIJ istirdadında Pie
rnonte'ye Avusturya'ya karşı yardım 
edecek. Buna karşılık olmak üzere de 
~is ve Savua'yı alacaktı. 

Piemonte bunun üzerine Avustur
Ya'ya kar4ı harp yaptı. Ve Fransa da 
tnUttefik olarak Piemonte'ye yardım 
Ht1. .r aırnt ou yardıı sonuna adar 

~--------~----~~·--~----~ 

İspanya Harbi 
F rankistlerin, yakında bütün cephe

lerden hucuma geçecekleri 
bi' diriliyor 

Londra. 1 O {Radyo) - Röyte- l.spanya harbine son vermek için hu-
rin Burgos muhabiri bildiriyor: günlerde bütün cephelerden hücum 

Frankistler,. Fastan külliyetli edeceğini lıabcr veriyorlar. 
miktarda asker getirmeğe ba~lamı~- .. . 
ı d B .. ·· ı· · l kerle dol Son haberlere gor~. Barselon h-ar ır. ulun ın)an ar as ~ 

mam dün ele bombardı<lan edilmiş nlU!'lUr. 
Alakaclarlar, General Frankonun ve ağır bombalar atılmıştır. 

Sidneyde 
Limanda bulunan 

karaya çarparak 

kasırga 
gemilerin çoğu 
parçalanmıştır 

Sidney, 1 O (Radyo) - Bugün, lcniyor. 
şidetli bir kasırga vukubulmuştur. Manilada vukubulan kasırga ne
Limanda bulunan bir çok gemiler, ticesinde 45 kişi ölmüş ve pek çok 
rıhtıma çarparak parçalanmışlardır. kimseler yaralanmıştır. 
Miimık::ılM tam::ır•·u·n k,.<ıilmisrır 7~~ l=:v"fiz KiilanJaYtn miktarı henüz 
rarın, milyonlara baliğ olduğu söy- tesbit edilmemiştir. 

~·npılmamıştır. Bu yüzden Piemonte ..................................... ...._..._....._,_ _________ __.._....._ _________ """""" __ 

Memelde seçim 

Panamerikan konf e
ransı dün toplandı 

Müttehid Amerikanın emeli, müş· 
.terek menf eatlerin korunması 

ve birlestirilmesid,:r , 

Zümre yok, içtimai anarşi yok, 
tek Lir millet uluıu içindeyiz. 
Tepeıinden tırnağına kadar bi'ı 

tün, ayni heyecanı taşıyan, ayni ka· 
na sahip, ayni kafa organizasyonu. 
ayni cemiyet endişesi ile hareket. 
ıelmİ§ bir milletin ayakları, ne ıen. 
deler, ne de dolaşır. 
Şayed varsa, kötülüiü, israfı, yan. 

lışı, hatayı, ahlak, adalet ve hakka 
aykırı olan her şeyi ortadan kaldı-

Lina. 10 (Radyo) - Sekizinci Pan ::ıöyliyc.>rek denıi;;tit· ki: racağız .. 
Amerikan koııforaıısı, diin Pel'U cunı- - Peru, Pasifik Amerikan devlet- Her şeyden evvel ahlaklıt cemt-
hur rei:fr tarafınctnn :ıçılmışlır. Yirmi ferinin en mühiınlerimlen biridir. A _ yetçi birer insan ve birer Türk ferdi 
bir hükumet nıurahhasmın işlil'ak el- merikanın her hakkını korumak, Amc- olacajn. Millet sevgisine, toplu sa.a
tiği bu konferans, kongre binasının rikayı daima li::;tiin ve kuvvetli bulun- detlerden haz ve &'Urur duymaya, 
kubbeli salonunda toplanmıştır. Peru durmak için kararlar almak maksa • cemiyette faziletin ancak f'erd egoiz 
cumhurreisi B. Benalides irad ettiği dile burada toplanmış bulunuyoruz. ml ve menfaatinden sıyrılmakla ta
bir nutukta bütün Amerika cumhu - Bu kararların bi.iyük ehemmiyeti ola - hakkuk edeceğine inanacağız. 
riyet hükumetlerinin müttehit bulun- caktır. Bu bir amentü gibi, bir ahlak ima· 
-iuklarmı. cenubi Amerika devletleri- Müttehit Amerikaııın bütün emeli nı gibi içimize yerleşecektir. Mesu~· 
nin istiklallerini kazanmak için ne ka müşterek menfaatlerin parçalanması olmağa layık bir milletin, mamur v6. 
dar müşkülleri iktiham ettiklerini değil, konınması ve birleştirilmesidir. medeni olmak kudretine sahip bir 
......... =-....._...__....._ _______ __.._. ---------------- vatan Ustünde neler yapabileceğini 

Fransa kabinesi 
Uuzun münakaşalardan sonra par 

lamentodan tekrar itimad reyi 
almağa muvaffak oldu 

Paris, 1 O (Radyo) - Parlamen· halife ve 53 müstenkife karsı 315 

g8stereceiiz. 
Ferdi ve mUli hayatımız, iıte böy• 

le bir hava içinde olduğunu bulacak
tır. 

BüyUk lnönüniln nutkunu dinler
ken, bi-z bu inancı ve bu hissi lı:endi 
İçimizde bir daha duyduk.. 

1859 senesinde Venedik'i alamadı. 
Lombardiya ile iktifa etmeğe mec
bur kaldı. Diğer taraftan üçncü Na.. 
PO!yon yardımının karşılığı olan NL 
si ve Savua'yı Piemonte'den aldı. Ni~ 
l 860 .senesinden beri Fransa'nın ce
nup vilAyetleı·Jnden bfrini teşkil et

Almanlar' '11.Jleme/ı·n, Al to, dün gece sabaha kadar müzake- reyle kabineye itimad edildi~i an-
lY~~ manyaya· relere devam etmiştir. laşılmıştır. 

Mücadele lizım, çah§mak, yorul
ma1nak, yılmamak, bütün imkanlar
da' istifade ederek, zaman mefhu
m nu kıra kırat ileriye baka bnka, 
la .dletll bir hayat ve kalkınma sa
vası llzım .. 

tnektedü·. 

·ı •h k l h • • [ Uzun münakaşalardan sonra, baş- Londra, 1 O (Radyo) - Gazeteler, 
l fl Q l e zne rey VeTlyOr ar vekil E:dvar Daladiye itimad reyi is- Edvar Daladiyenin tekrar itimnd re-

Her · ferdi hareket, bir milli gaye. 
ye gitmelidir ve gidecektir. 

Tunus üzerindeki İtalyan iddiası- Londra, 1 O (Radyo) -- Memelde Almanyaya ilhakı } h . d temiş ve reylerin atılmasına başlan- yi alması keyfiyetini sevinçle karşı-
e ın e rey ve· tı T 'f · · d 241 1 -------------

nın da elli sekiz senelik bir tarihi var- intihabat başlamı~tır. receklerdir. 
dı T 1880 . k d h k Almanlar, Führerleri Neyman'ın Memeldeki Yahudiler bu vaziyet r. un us, senesıne a ar u U• • l . . k Ha d ·· ' 
kan Osmanlı imparatorluğunun bir r~s~m erını ta!ıyara Y; k{ 8

• ndm~- karşısında heyecanla hicr~te batla -
cllıü idi. Fakat birkaç asırdanberi Tu- yış ~er byaplmagal vde nu u ar ıra e • mışlardır Bugün 480 Yahudi, panik 

. . . . . . . mege aş amış ar ır. · 
~us beylerı, menıleketı bıldıklerı gıbı Almanlar, bastan başa Memelin halinde Memeli terk etmiştir. 
ıdttre ediyorlardı. 1830 senesinde Ce- • 

Mısır hükümeti 
Filistin müftüsü kabul edilmezse Londra 

konferansına iştirak etmiyecek 

mış r. aını netıcesın e, mu- amıştır. 

Bugünkü hava 
Nasıl olacak 

Ankara, 1 O (Hususi) - D evlet 

1 Haverde grev de· 
vam ediyor 

!nönün Trabzona 
da gitmeleri 
muhtemel 

meteorolo1·ı· işleri umum müdürlüg-ü Havr, 1 O (Radyo) - Vapur 
kumpanyaları, grev ilan eden ame- - Baıtnafı 1 inci ıahifede -

nün raporuna göre, Lugüu (dün) l . . • . v .. ayrılan Cumlıur Reisimiz, lnebolu-
hava suhuneti bütün bölgelerde 1-3 enın yerme ışçı bulmaga teşebbus fi d" . 1 d' 1· bol 1 l . . . yu fere en ırmış er ır. ne u 1a -
derece arasında düşüklük gösternıiş- etmışlerdır. Bır hafta içinde kafi kı, yollara dökülerek ismet lnönüni:i 
tir. En düşük suhunetler sıfırın al- miktarda işçi buunacağı ve yeniden fevkalide hararetli ve samimi teza· 
tında Erzurumda 2, Yanda3, Kars- faaliyete geçileceği kuvvetle ümit hüratla karıalamışlardır. Cumhur 

ııı.fr'i eline geçiren Fransa, Tunus'u 
da almıya karar verdiğinden iıııı.ıara_ 
lorluiun nüfuzunu kırmak i<;in eldeıı 
~eleni yapıyordu. ttalra 1870 senesin
de milli birliğini tamamla<lıkt:.ın son
ra Tunus'a göz koymuştu. Coğrafya 
İtibariyle !talya'ya yakın olduğu gibi. 
'runu 'ta o zamıtn 90 lıin kadar ela 
1t.t1yarı yerleşmişti. Bundan ba:.ka c-

ta 4 tür. ediliyor. Reisimiz, lneboluda ]iman ve men~ 
Londra, 1 O {Radyo) - Mısır etmiyeceğini bildirmistir. En yüksek suhunetler Islahiye ve Havr, 1 O (Radyo) _Liman a- ~erek i~17rini, diğer ~ese1elerle bir-

hüklımeti, müstemlekeler nezareti- Mısır hükumeti, Filistinin mu - Trabzonda 13, İzmirde 15, Antalya- l . . ·ıA tt'kl . . h.,lA lıkte tetkık edeceklerdır. 
b . l . Fil . k dd . . L d d 1 k me esının ı an e ı en grev' u a 1 f .. Ü • 1 b 1 d ttseıı Tunus üzerindeki rtlakası, 186D ne ır mu ılıra vermış ve . istın a erata açın on ra a top anaca da 19 dur. Yurdun muhtelif yerle- d k d" H''kA b smet non nün, ne o u an son-

müftüsü kabul edilmediği takdirde olan konferansın, bütün Arap ale- . d _ ~ . evam etme te ır. u umet u va- ra Trabzon yolile seyahatlerine de-
• erıesinde Tunu~ m~ıliye~inin muraka- Mısırın Londra konferansına i~tirak mmı alakadar ettiği kanatindedir. nnbae yagmurlar yagmıştır. Kılomet- ziyet karşısında şi<letli tedbirler ala- vam eylemeleri muhtemeldir. Fakat 
besinde Fransa ve İnirillere ile mü~.:ı- re şına Cerzede 50, Karama~da cak, tahmil ve tahliye i~lerinin uzun en galip bir ihtimalle Reisicumhur 
Va tı k 1. ı d'I k s r ti ı t 51, Zonguldak ve Yalovada 17 dir. ..d . k l . · l' . l b l d S ·ı z ·ııuu e l me u e ye aııınmış- Turgutlu Bele- Ne a"' la"''· y k ' (b .. k") h l mu et gerı a maması ıçm ıman ıg- ne o u an avarona yatı ı e ongu-

. .Buııdun sonra Tunustaki vaziyetle- J i h v arın. 1 t" ugdun u mu teme lerini askerlere tevdi edecektir. dağa ııidecektir. 
'i ııi takviye etmek için !ngiltere, a a vazıye ı şu ur: . h kk k ·-· 
1"ratJQU ve İtalya ara~mda şicldctli lıil' diye Mıeclı·sı· Kaybolan kızlar sine- Ege mıntakası ile cenup Anado- Sandler kT~adbzocn sey,ahatRı t~ .a . ~ kthgı 

lunun garp k.ııomında hava bulutlu la dır e um rnr eısımı7m arn-rt!ktıbel başlııdı. lngiltı·re bu ilç orta- B d b / d d A le. d'' kleri J l 
Lu··tfu·· kırdara falır"ı hem- ma a u un u ve kapalı, Trakya, Kocaeli, Orta Mühı·m beyanatta an n araya onece an aşı ı -tın en kurnazı, .Fı·aıısa Cezair'in y.t- • 

lttıılığı clolayısiyle, en elverişli rnevld. şehrilik verdi htunlrnl, 1.0 (Telefonla) - .. ~!ela- Anadolu bölgelerinde bulutlu ve kıs- b l d yoSr.a"arona yatı, buradan lnebolu\.·c 
d B ı d 1 <l men yag'"murlu geçecektir. u un u . J e lıulLırıanı, ı·tul."a iı,\e, z:ı."ıfı idi. Bu T dl 1 O (l·J A h b' . hat ve ,ec rıyc a ıııt a on ort yaş- l k t tm" t' 

' · ' urgu u, ı~susı mu a ırı- Rüzgarlar şimalden, Karadeniz d f ıare ·e e ış ır. 
üç tııraflı çeki§ınede Fransa kıızandı. mizden) -Turgudlu belediye ınec- larmda iki ~ız, iiç gii.n evvel kayl>ol- kıyılarında kuvetli, Marmara deni - . :aris, JO ~Ra yo) - sv.~ç ha- .......,...__,, __ 
İllgiltere 1878 senesinde KıLrı::ı a<laı:;ı- lisi, Turgudluda vücude getirdiği muşlardır. Zabıtn, lıır çok araştıı·- zinde ve diğer bölgelerde orta kuv- rıcıye nazırı . Sandler, ~ugun be- iden N cvyorta 
nı almıştı. Mı~ıı"ı da almak istiyordu. eserlerden dolayı sabık Manisa vali- malartlan onra kızlan bugün sine- vette esecektir. yanatta bulunmuş ve ezcumle şun-
'.eiııaenaleyh hem Kıbrıs'a karşı tnz- si B. Lütfi Kırdara teşekkür edil _ mada. bulmuş ve ailelerine t~slim et- A k } lan söylemiştir: - Baıtaraf'ı birinci sahifede -
l'l1ınnt teşkil etsin. bom de Mısır'ı al- mesini ve kendisine fahri hemşeh- m. t' Il ara ffiaÇ C!fl _ Büyük devletler günün birin- etmiş ve sözlerine son vermiştir. 
?nağn cığır m·~m dh·c Pransa'nm da- riJik verilmesini kararlastırmıs ve bu ış ır. R . d J k d' d l I . . . İngiliere sabık hariciye nazırı, Ne,·-

, • • • c J •• , ş·b· K h. d arb ·ye ıdman yurdu e s an ınavya ev et erını tazyı- kt T 'd k ,., ''asını terYİ!: etti. Almanya, Fransa'yı karurı kendisine bildirmek uzere ye- } JD ara lSar 3 l k lka k . yo nn sonra \ nşfngtona gı ·ce \~ 
" . . . . . . . b' h k M · G d ka a ca olurlarsa beklemedık- (Y'alı'p b'. 'ht' 11 A ı··ka cumhul" :'vrupa hancı ı~lerle meşgul etmek, dı kışılık ır eyet seeçre anıse.- • .. • / t • . . .: . "' . . ıı ı ıma e mc ı . > 

ı\in Frans~ırı çoktanberi le~vik elti- ya göndermi~tir. Bu Heyet, lstan- Havalar ekıne musaıt a a asarayı yen l lerı bır mukavemet goreceklerdır. reıc:ı Rtızvelti de ziyaret edece'Jdır. 
L f K d 8 d Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz- 1 k d' } ··k~ l · k Yordu. Bi ·mark. Bel'lin kongresinde la dönerken B. üt i ır arı an ır- •J • . s an ınavya ıu umet erı, son 111 ·r 1 T ""l f • 

F'rrtn"l:Z muralıhnfüUl demişti ki: maya kadar teşyi edecektir. gı ıyor <ltend) -d ~ugli~. Abnkkarlada 19 mkaylS zamanlarda iktıeadi caıuıluk için lJ'Jaarı ye a e l 
· .. . d · ·· .. ş·b· k h' 10 (H s ') s a ın a lık musa a a arına te rar . . 8. En .. J · S , -Tunus me) vası olmuştur. Onu 8. Lutfı Kır ar, pazartesı gunu 1 rn ·ara ısar, u usı b la H b' . .dm • ·d ve başlıyan teşebbüılerı de şiddetle tak- r kız statü erı ve an -

ko t i t b 1 d" ·· Şibinkarahisarda biı· müddettenberi aş nmış, ar ıye 1 an JUI u b'h ed 1 
t P_n:ıp .almazsanız, başkala~·ını {_ - s an u a onuyor. . . . Galatasaray takımları karşılaşmış - 1 er er. • • atlar mektepleri Serg:si 
al~~ Yl ıma ederek) hırsızlıga teşvık Mareşalımız havaların mutadıl devanı etmesı 'e lardır. Müsabakaya başlamadan evvel Dolmabahçe htidıaesı 

etrnı:~ olursunuz. • bir haftadanberi de yağmurların de· ı-;porcular ebedi Şefin hatırasına httr- ı..k •ı.. açıyor 
P.ı)yle mu~ait bir siyasi zemin için- Atınadan d6ndüler vam eylemesi sebebile ç.iftçiler güz meten üç dakika ayakta durmuşlar, lan lRafı İstanbul, ıo (Telefon[n) - Maa-

<l: F'ranc1a Tunus üzerindeki himaye. İstanbul, 10 (Telefonla) _Genel ekimine hararetle devama başl::ımış. halk tn ayağa kalkarak taziz ve tebcil 1!'\t:mbul, 10 (Telefonla) - Mü- rff VelcAleti, burada 'bir kız en tilü-
sıni lıf'ye kabnl ettirmek için teşebbii. kurmay Başkanı mareşal Fevzi Çak- larclır. lfa\•a şel'aiti böyle devam eder- hal'eketine inıti::ml eylemişlerdi. rettişler, Dolmahnhçe hfLdi~esinden leri ve sımat mekteı}l ri ·endsi a~ -
ııe git-işti. nazı Tunus kabilelerinin mak, Ati~ıı.clan döndü ve Sirkecide se bu yıl güz ekimi her yıldan fazla \'e l\Iüsabaka neticesinde 2-6 golle saray hademelerinin de ifadelerini mağa karar vermiştir. Serginin ya-

. O.nan 6 mcı ıa.hi.feci• - rueraıiimle kariılandı. iri olacaktır. Harbiye idman yurdı.ı ialip M:elmtştir .. aldılar 1-ında acılacağı sö,·lenh·nı·. 
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ltalyadan -yükselen ··ses: ı,, ı · ~oır~a ... Pöyasa 1 ;[ RADYQ ] 
ÜZÜM BORSASII PARA BORSASI Bu akşamki ' . 

1 Z fv1 1 R A N K A R A program 
9/12/938 Ankara radyosu TUNUS! • . TUNUS!. 

ÜZÜM 

İtalya, Fransanın çok zaif zamanını seçip buldu 

Uzun zamandanbeı-i devam eden mücadeleler sırf 

Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 
1218 t. Üzüm ta. 14 25 17 

Sterlin S.87 Öğle ne§rİyah: 
Dolar 125.7 ı 5 12.30 Müzik (küçük orkestra)' 
F. Frangı 3.3075 1 -. Juanita - Entermazo • (Jot'f 
Liret 6 .6175 BulanJc) 
lsviçre F. 28.46 2 - Hilmoresk - (Dvorak) 

659 K. Taner . 16 25 17 
422 Alyoti bi. 14 50 19 
398 Ş. Remzi H. 16 50 17 

Florin 68.355 3- Pommrşe - Polka - (ŞOtz) 
Rayşmark: 50.4525 . 4 - lntenatıonale süit - (Cartov• 
Belga 21.165 kı) 

Tunus üzerindeki ihtilaftan doğmuştur ' 365 Albayrak 16 19 
68 Paterson 11 75 11 75 -

Drahmi 1.07 5 - Standşen - (Fişer) 
55 M. Gür ıs 25 13 50 
50 Esnaf ban. 13 50 18 Noye Zürher Say. 

tung yazıyor 
26 Y. j Talat 8 8 50 
20 l\f. H. Nazlı 14 25 14 50 
18 A. R. Üzümcü 13 13 

Leva "'' , 1.545 13.00 Saat ayan ve haberler. 
Çekoslovak Kr. ·'· 4.2925 13.10 Müzik (Türkçe şarkılar -Pl)'. 
Pcçeta r' 5.87 13.40 Konuşma (ev kadını aaati), 
Zloti ~ 23.7175 13.65. 14 Müzik (karJ.flk pro .. 
Pengü 24.715 ram - Pl) 

- -30 sonteşrln tarihinin, Fransa için 
31~9 

621665 Ley 0.90 Aktam neıriyatı: 
hayırlı bir fal olmıyacağı anlaşılı -
yordu. l\faamafih, umumi grevin iç 
memlekette büyllk zararları mucip 
olmasının ününe geçilebildi. Blum 
ile Yuho için .. çıktan açığa bir hezi
met ıeklini alan sendikalist - mark
sJst hareketinin muvaffakıyetsizliği, 
hilkOmetin otoritesinin bu kudret 
imtihanından ~ona daha kuvvetli bir 
hal alması gibi, üçUncü cumhuriyet 
tarihinde ender görillmüş olan bir 

624864 

Dinar 2.795 17.80 Müzik (cazlıand - Pi) ı 
Yen 34.27 18.00 Plak seçimi. Skeç -1uaa 
lsvcç Kr. 30.235 (Ekrem Reşit); ozo:n .r"lATLERt 

No. 
7 
8 
9 

J<'int 
13 75 
14 25 
15 25 
16 25 

Ruble 23.7075 18.80 Saat ayan ve haberler; 
ESHAM ve T AHVILA T 18.80 ~lüzik (yayla türkUleri) ; 

19.10 Konuşma (çocuk ıaatl): 

ANKARA 
10 

19.25 Müzik (serenatlar) ; 
19.45 Konserin takdimi; 

netice doğurdu. Daladiyenin hiç bek- . B .. Muaaoli.ni, eaki Fr.,.ı.aı:P:baıvckili Lavalla bir arada 
11 ıs 75 

ZAHİRE BORSASI 
IZM l R 

9/12/ 938 
1933 ikramiyeli Ergani 19

.4
0 

20.00 Milzik (Radyo orkestram• 
7ef: H:ısan Ferit Alnar) ; 

ltmilmiyen enerjisi ve geç olmakla 5.onte,şrın. tanh~ıHle. J>tııiuda bekli-1 snliihiyetle nüfuzunu kullanmak hak 
beraber, i çi sınıfının ekseriyetinde } en 'c lıırdenbıre ortaya çık-rı lıa- kını vermiştir. Fransızların Tun usta 
uyanan milli disiplin sayesinde 80 51.m car~ısmda, man,.vra ku1ilıyeti- hakimiyeti ellerine almaları netice-

Sivas - Erzurum hattı 
istikrazı il. 

1 - Sakin deniz ve mesut ıeyahaı 
19.0S -uvertür- (Mendel~on). 

son teşrin tarihi bir fe~Sket şeklini nı ka\~l.ietn iş.' ~arn~şa . ''.azırıarımış sinde, İtalyanın menfanileri, Tunus- ZAHİRE Sivas - Erzurum hattı 
almadı. Ancak, Paris matbuatının al ve . a) km bır ı·uz~ar ıc:t k::ımetinde taki hUkümcıarlığınd:ın kafi olaı·ak Çm·al M:;Jın cin~i Kr. S. Kr.S. istikrazı ili 

2 - Bitmemiş senfoni - Si minör-
19.10 (Şubert), 

kışlamak-ta olduiu bu netice, Fransa vazıyet almış ve <lu~maııa mu!.abele 1920 uc \'azıı:-eçmi~ olan Tarki.renin HlG Ç. Buğday 4 68 75 Sivas - Erzurum hattı 
dışında hareket halinde bulunan kuv edeme~ek ~ı~cbunye.ıııde kalmış menfaatlerinden çok dnha geniş öl- 4 ı:~ toı.ı P. çekirdeği 4 75 5 istikrazı IV 19.1 c 
vetlerin faaliyetleıine engel olama- olan b:r gcmıyı an.~ı.rıyordu. . çUdc zarara uğı amıştır. Çünkü, 0 ta 376 B. Pamuk 43 44 35 --------------
dı. 1ta.I) amn besledıgı emellerm nr- rihlerde, Tunustaki ecnebiler ara- ---·-----------

Umumi ~rev Frnnsanm Akdeniz- tık bır. il' teş~il.edemiyeccğine ltnl <ıında en fazla teLaya malik olan Ankara radyosu Italyada 
deki mevkii aleyhine uzun zaman- yan gazetelerının bugünkü neşri- İtalyanlardı. Bu itibarla İtalyanla. 
danberi sistematik bir surette hazır- ya.tından sezen h:r im;an, hangi ~a • nn sömürge mutalebeleri, hepsinden Bugünden itibaren Parlamento /agv 
lanmış olan darbe için faşist diplo- atın açılmış oldugunu derhal anlnr. daha haki 1 b·1· d. oluyor 

. . Faşistler· e 1 . d T ı o a ı ır ı. Ü •k • masısıne en mükemmel bir fırsat gi- J, vve emır e unu~a te\'- ı .. m zı neşrıyatına 

3 - NorYeç dansları (Grieg); 
21.00 Saat ayarı ve Arapça ıöy-

lev. 
21.15 Müzik (ince snz faslı); 
22.15 )lilzik (varyete - Pi); 
22.45 23. Son haberler ve yanııkl 

program. 
-=--+=-

F rankistler bi görUndü. Kont Ciano parlamento. ci.~ edilmiş ve Fransız raporlarına :alya hukumeti, 1896 da, Tunus- - " Roda, 1 O (Radyo) _ ltalya par-
da söylediii nutkunda, EylOl buhra- gore, bu yıl hazırlatılmış olan ya- takı İtalyanların tabiiyetlerini mu- başlıyor lamentosu bugün toplanmıştır. Par· 
nından bahsederken buhranın en ylıma hırslan, hakikatte, İtalyanın h~faza etmek hakkını g:ıranti eden Büyük ş f .. 1.. .. •• be Iamento, gelecek hafta carsamba gü- 8 [ b 

1 

d. l t•k t kt·~. d lıır mu kav 1 k b l e ın o umu munase - ... ki . . d h ~ . eşyüz tayyare i e ir 
had devresinde İtalya politikasının ıp oma ı a • ıgın e ve sömürge . e eye mu a i Fransız hi- tiyle bir aydanberi muz·k · t nu ı ıçtıma a a yapacak, ırk hak-

l't"k 1 · ·J k i h l ki d maye-ııne mu\' f k t · · 
1 neşrıya ı- kı d k" k ·k · • [ ' açıktan açıia Fransa aleyhine cephe po ı ı a arı) e ., er azır ı arın a . a a a etmıştı. Tu- nı tatil etmiş olan Anka d n a ı anunu taslı ettıkten aonra nümayış yaptı ar 

almıe ol dutunu tebarüz ettirmek uzun zamandan beri bariz bir ~ekil nusta bulunan bu 94,000 İtalyan le- bugünden itibaren kısa v:• .:,::i: kendi kendini liiğvedecektir. Bu su-ıuretb'lo dofrudan dofruya Fran&z alm1'1ı; . . . baası ve 18,96 muka.elesinin mUddc- galarda eskisi gibi muzik neşriyatı· retle lıalyada parlAmenter usulü Paris, 10 (Radyo) - Burgo~ hü • aleyhtarlıfını ifade etmiştir. Ciano- Vazıyetın teşhısı bakımından bO- tı etrafın"a. uzun _yı!Jardanbedi, na batlıyacaktır. kalkacak, ve parliimento yerine, kdmet!, kuvvetini isbat için buırQD 
nun nutkundaki asıl teuhUril, dış yük bir e~e~miyeti h~iz bulunmesı- Fra~ ız ve lıa!ya_n dıplomasisi mü- Devlet radyo müdürlüğü, yeni korporasyonlar meclisi teıis oluna- beş yQz tayyarenin iştlrakile cuınhn· bakanının sözü kesilerek !talynnın ne ve genış olçüdc polıtik .. rmntılar ~adele etmektedır. Bu mUradele, ne,riyat proaramnu ~••ırlam"'"" caktır. riyetçi ispanya hudutlarında h&val 
ctabil emellerine sarahat0 vcren Tu- için bir allmet ~rnlmna rhğ~. e- ~~i ~eml~:~t ~e~n etlnin ve Tunu~ Hu progra~ı. het ~n ~un~~ma~ ~~~~~~~~~ı~i~~~·~~•~•*n~b~ir~n~U~m~a~y~iş~y~air~m~W~t~ır~.~1~~~ 
nus, Korsika ve Nis> ıribi adların •· m_ell~rin. bu ilk tezahürleriyle yolun uzerınd~kı ıhlılA~ı~ ~ir ifadesinden dördüncü sahilemizdeki radyo sü- Elhamra idaresinde Milli Kütüphane Sineması • 
nılması teşkil 'tmiştir. buyük bır kısmı açılmış değildir. başka bır şey degıldır. tununda buacaksınız. BUGÜN 

80 sonteerin tarihinin, Fransa için, Tun~s üzerind~ki h!kimiyet, u- ---------------------------- Senenin en büvük Fransız filmini takdim eder 

ifade etmekte olduğu mana, şekille- zun yıılardnnberı . Fra~sızlarla \'e T urgut'u Orta mektebı· AŞI? B b\HÇEL.ERI 
ri, Viyana ve Münlhte hazırlanmış l~lyanların Akdenızdekı. .~enfaat , '\.. ... 
olan revizyon metotlarının, şimali a:ykırıklanm yalnız bilyultmekle --·--·-~...,..,. 
Afrikadaki Fransız sömürgelerinde knlmıştır; pa:.;kalynda · yapılmı~ 
ve hatta Fran~anın Avrupadaki mül- olan anlaşma biiyiik Rritanya ile 
kiyet vaziyeti üzerinde tecrUbe edil- İtnlya arasındaki itimatsızlığı sade
mesindtn ibarettir. ce sathi bir surette t'!skin etmiş ol-

1talyan hamlesinin muvaffakıyet duğuna göre, bu meselenin yeniden 
ihtimalleri etrafında teşhis koymak tazelenmiş olması, bütün Akdeniz 
için henüz vakit gelmiş değildir; an- devletleri için şitndiden ke:;tirilme
cak, bu ihtimallerin ciddi \'e tehlike- sine imkan olmıyan akıbetler doğu- r. 

li olabileceklerine hiç şüphe edilme- rabilir. Çünkü, İtalya, Sicilyadaıı 
melidir. Münihten sonra, ilk günler- 120 kilometre mesafede olan Tunus 
de, Fransız parllmentarizminin or- sahillerine ayak basacak olursa, Ak
ganlan ile partiler, Almanya ve hu- denizdeki seyrüseferi, Akdenizin 
auaiyle İtalyanın Fran•"'ya kar~ı te- · . .,.. "' garp ve şark havzası arasındakı mu-
sırli kılmak ve buton dünyada pro-
p 

a nd ;;. 
1 

vasaleleri, Cebelüttarık ve Süvev~ 
a.a asını yapma5 a ça ıştığı sö- ~ . · 

mürge taleplerini bU Uk bir k~nn~larına baglı denız y~llar~nı ve 
'i meharet Hmdıstan voluım btıJJUnkünden 

le reddetmcğc muvaffak oldular. daha tesirli Lir surette kontrolü al- Turgutlu Orta mektebine devam eden kızlar biçki - Dikit derainde .. 

Fransa toprak terkedilmesi İ"in ile- t 1 1 1_.b • T tl (H ·) T ı · · · , Y ına n mış o aca~ ı. urgu u, ususı - urgut- ıçın çok çalı~maktadırar. Mektebın 

Nefis ve harikulade RÜzel bir F 'ansız filmi 
Daş rolde: Son senenin en güzel Fransız yıldızı 

vıv ANE ROMANCE PlERE ERNOIR LOL!lS jONVE.T 
SEANSLR: 3 5 7 ve aksamları 9 da baslar 

Cumartesi saat 1 de talebe 15 kuıuşt~r. Pazar günü .saat 11 de çok 
uzuz aile matinesi Salon 20 koltuk 30 kuruştur. 

' Telefon: 3151 Görülmemiş bir program.. Zevkine doyum olmı1an 
iki film 

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

Fransızca Söz:u Ispanyol hayatını musavver 

Vicdan mücadeles~ Lahabenera 
Franıız sinema aleminin en müm

taz artistleri 
RENE SAINT-CYR, JEAN CALA 

NO JULE.5 BERRi • SINORET 

Dünyanın en büyük lapanyol dan· 
aözü ve ıantözü aarın karmeni 

ZARAH LANDER ri sürülen tal.epler ~arşısında, boyun Britanya ve Fransa menfaatleri- lu Ortaokulunun talebe mevcudu, ihtiyaçlarını ~emin maksadiyle bir 
~ğmiyecek hır şekılde sai'lam oldu. nin tevzin edilmesi bahis mevzuu bi- civar kaza köylerden gelenl<':rle bu ı kooperatif teşkil edilmiş, faaliyete 
gunu ispat etmeğe ve bu havayı ya- le olmaaığı hatta iki devlet r:ıkip bir yıl dört yüzü bulmuştur. Alaşehir- gedlmiştir. -Tarafından yaratılm1' heyecanlı 
ratmaia bihakkin muvaffak olmuş. vaziyette bulundukları günlerde, den bile talebe gelmekte ve akşam Bundan başka mektepte bir tem- büyük afk maceraaı- mevzuu ta-
tu Fı·ansa T t k. k'" · k d" k d' mamiyle aile hayatından ahnmı• 

TaraEından yaratılmıf lapanyol 
ıarkılariyle lıpanyol danılariyle 
ıüılenmİf çok zenıin ve çok nef u 
bir film. 

. . , unus a ·ı mev ıını, yu arı- onmc te ır. · sil kolu, muzik kolu ve izci teşkilatı ,.. 
Ciddi anlarda milli gurur, azim da izah edilmiş olan coğrafi ve siya. Mektep müdürü ve muallimleri kurulmuştur. Temsil kolu yakında olan bu film, paraıma, servetine 

ve irade ile hareket etmesini bilen si kaygılar dolayısiyle şimali Afrika- talebeyi iyi bir şekilde yetiıttirmek ilk müsamereyi verecektir. pvenerek genç bir kızla evlenen Fransıı parlamentosunun, birdenbi- nın bu kısmında ltalyayı görmek j;:. .,. ihtiyar bir adamın çektiği ııttrabı Ayrıca Fokı Jurnal 
re galeyana gelecek olan milli his- temiyen İngilterenin tav:'lİp ve muvn- Muzik kolu musiki öğretmeni musavver cidden eörülmeğe değer 
siyatla, b<Syle bir meydan okumağa, fakntiyle temin etmiştir. İtalya, 1860 Kont Saki Rifat idare etmektedir. Mükemmel mükemmel bir eıer. 
tamiri kabil olmıyan bir cevap \'e- danberi Tunustaki inkişafı bUyUk bir koro vücuda getirimiştir. Ayrıca Fiatler 20 • 30 Talebe Pazar ıünü 15 • 20 difer aünler 10 - 15 
rebileceğini Roma düşünmüş olsay- bir nliiknyla takip etmektedir: bu :ı- Macaristan ff<J.riciye talebeye mandolin ve keman ders- Biletler Killtürpark kiıeleriyle park içeri.inden eeçen otobUslerde 

dı, faşistlerin gölge parlamentosu, lakn iledir ki, İngiltere ve Fran~a • leri gösterilmektedir. · satıl maktadır. 
bu patavatsız hareketi yapmazdı. ile birlikte, Tunu. üzerinde mali Nazırı (: Ju izci teşkilatı yeni doğmakla be- Seanılar: Her sün vicdan mücadelesi 5,10 ve 9 da lahamenera 3,20 

Ancak, umumi arev neticesinde kontrola iştirak etmiş ve Osmanlı Budapeşte, 10 (Radyo) - Kont raber alaka eörmektedir. Bu sene ve 1.10 da Fransanın politik cihazı felce uğ- padişahlarının himayesinde hüküm Saki, Macaristan hariciye nezaretine teşkil olunan tarih kolu da çalış- Cumartesi ve pazar ı 1,45 de lahabenera ile baılar 
radı, memleket, iki kısma a'-•rılır süren Tunus beğlnin, günün birin _ getirilmiştir. nm-a~k~t:a~d~ır~. ••••••••--.::.::=========================::.• " 41 ~ 
&'ihi bir vaziyete iirdi, partiler, ik- de İtalyan himayesine gireceği ü _ Doktor Verner de, müsteşarlığa ta- -. Bugünden itibaren 
tidar mevkiine &'eçmek hırsiyle dış midiyle yaşamıştır. yin olunmuştur. 
politikadaki menfaııtleri unutur gi- Bir vesile bularak Britanyanın -=+=-
bl oldular. muvafakatiyle 1860 da Cezayirden Hitler Sırf Daladiye kabinesini devirmek Tunusa asker se\'k ve kısa bir za
veya hiç olmazsa. devıet otoritesini manda tekmil memleketi işgal eden MimaTlar sergisini 
korumak için ~iştiil mücadele onu Fransa ltalyanın bu emellerini alt-
felce ufratmak için, sosyalistlerle bir ast etmiştir. Bu vaziyet karşısında açtı 
ilkte Blum, parlamentonun toplan- Tunus beyi altıncı Mehmed, hane- MUnih, 10 (Radyo) - Hitler; bu-
tıya çağırılmasını fgtediler; halbuki, danhğı garanti edilmesine mukabil ıün mimarlar ıersiıini aç11114 ve bu 
hUktımet, projelerinin parl§mento Fransız himayesine girmeğe razı ol- vesile ile bir nutuk irad ederek. bun
entrikalariyle akim kalmasından muştur. Müteakip yıllarda altıncı dan. ıon.ra Almanyada mWıte,.m 
korkmadıitnı, yani, parlimento ka- l\Iehmedin halefi, yeniden bir himn- ltinalal' inıa eclileeeilnl .öylemiı· 
palı kaldı~ milddetc;e, serbest hare- ~·e mukavelesi imzalamıştır. Bu mu- tir. 
ket edebilirdi. Bundnn dolaYldır ki, kavele, Fransa umumi \":tlisine Tn- HiUerdc:ın aonra propapnda nazı-
•ırn11m'i g<'f'' :·"?:U'lde·ı, F· "" .. -~··· .,•' 1 "· .... bir rı Göbelı de bir söylev Yel'Dlittir. 

Tel: 4065 Yeni Sinemada Tel 4065 

Görülmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izahatlı Fos Jurnal 

1- KARA KORSAN Türkçe Sözlü Şaheser 

İSTiKLALi 2-BİR MİLLETİN 
K hramanhk rekoru - Dehııct verici Kovboy filmi 

Fio.tlcr: 20-25, talebe 15-20 Seo.nslar: 1,15 3-7 de 
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Rus güzeli 

Polise tabanca 
çekmiş! 

~' ~A~N~K_E_T_IM_lz_J 
KADINLAR- ERKEKLER 

- 18- YAZAN: Kadircan Kaflı 936 11ü:z:ellih kralicesi Aşksız alışkanlık acına-
,~-i~Ji __ m~~~~:~a.~~~ cak bir haldir sordu-• re ıs Şaban 

Padişahımızın fermanında buyurdu~ları ş~yler 
hamilen hazır mıdır? 

Aile yuvasında yalan, şüpheler uyan
dıran bir yılandır 

İzmir·Cumhuriyet müddeiumumisi ~----

l -Padisahımızın dilekleri hazır ını.. k·ı· d • ve ı ı, ve eğerli hukukçumuz müd· 
dır? d A b eiumumı aşmuavini B. Sedat Çum 

Koralis ellerini oğuşturuyor ve tit- ralıyı da gördük. Boş vaktinde idi. 
rek bir sesle yalvarıyordu: 

1 
ÇUnkü o , ·mütemadiyen çalışan bir 

-Vergi çpk ağırdır. Zaten zamanı '!: dJ' "d" MU t değil. Adamız fakirdir. Üstelik bes n a ıyeeı ır. racaa ve suallerimi-
Jelikanlıyı bÜlmak kolay iı;e de be~ .--..:...,...~"~"?,, ... ~, ;~::ı~~kctle karşıladı. Şu konuşmayı 
genç kızı.... - Anadolu mühim bir anket açtı. 

- Ferman üzerinde konuşulmaz; ı Beşeriyetle beraber doğan, asırlarca 
yapılır. Sorcluğuma cevap verin!· h il d'l · b k -v 1 a. e ı. mıyen ve üzerinde irço · 

- Taşıyal.ıileceğimizden daha ağır ·· .. ı 
b

. ~ - :o t~ ı soz soy enen ve söylenebilecek bir 
ır yük.. ~c-1:")~ ;:'( m ,/~::;:sJi evzu. 
-Anlaşıldı. Sizin yalnız çeneniz İŞ· Güzel Aryana. Cemiyetin girift ve muğlak hadi· 

:iyor. Yurdunuzu düşman baskınların. k 1 Paris muha emesi 1936 Rusya se erinden biri olan kadın - erkek 
dan, Venedik ve Katalan korsanların- k 1üzeli aleyhinde i bir dava ile meq~ mevzuunda kat'i söz öylenemez. Ben 
.:lan korumak için neler yapıldığını, fü. :r 
masraflara girildiğini bilıniyot•stüıuı quldür. bu suallere; her gi.ın bu işlerle uğra. 
Lafla vakit ·geçireceğinize işe başla Aryana genç bir kızdır ve bun~ şan· bir m~slek adamı sıfatiyle dü. 
yın. Görünen köy kılavuz istemez. Siz ,~an !ki lsenekevv:

1
1 ~ut~ güFzekallik kbr~- şilncelerimi görgülerime katarak ce-

b 1 ıcesı o ara seçı mış ır. a t, ır v . _ 
un arı yapamıyacnk adamlar değilsi cıenelik şöhret olarak ~u. unya~~ ~lan vap vermege çalışacagım. 

niz. Padişahımız, hiç bir kuluna taşı- Kad d ·· ·· k ı h l 
Türkler Mora isyanını az wmarnla Devlet bayrağım taşıyan Türk ka. ~Tamıyacağı kadar yüK vermez. Üç O"üıı 'aha bir çok diğerleri gibi Aryana - ını uşuren ve üçü ten a -

b tı 1 d F k t 'tT d"kl'l . d ., k l't rma . a·-· e Ja niha'yet zengin. bir ~ayı· adamı ler nelerdir? 
~sı rmış ar ı. • a a , ene ı · ı erın ırgası ı e a ı ası ı na gır ıgı za. ~onra geleceğiz. Fermanın yer:ne ge 

b · te ·aptıklan a- 1 v h" b' n1an I<ornl's ile başpapaz "e ba t ·ıe evlenivor ve Paı:i.ste yerleşiyor. - Kadının, kadınlıg-mı, mevkı·ı·nı·, 
ş ol uşman ıgı ıç if • • ' • ş ıca tirilmesi hakkınızda kayırlıdır. HuşÇP J -

zaman unutamamışlardır. Bunun içb memurlar hemen kaptanı karşılamaya kalın!. Fakat, Fransız zengininin ailesi benliğini, bilmemesi, iffetini, şerefi· 
dir ki bin dört yüz altmış üçten beri q-ittil<'r. Şab:ı.n reis yeşil atlas bir kese Azap a!'ll<erlerini ardına takaralr bu izdivaca taraf tar değildir, oğul- ni, haysiyetini, gözetmemesi ve mu -
ve beş yıldır harbediyorlardı. içindt>ki fermanı Uç kere öpüp alnıru> ~andala bindi ve gitti. 1annın onu boşamasını istiyorlar. bitine uymamasıdır. 
Ağrıboz adası da VenedikJilerin el. götürdükten sonra Teodos Koralis'e Koralis ile Teofilos ve adanın ileri Bu maksatla da bir cürmü meşhut - Erkeği sinirlendiren kadın na· 

1 · d b 1 d 11"" ve Tesal uzattı. 1 1 · t d t 1 d J B b haznlıyorlar. 1 b' k d d ? erın en u unuyor u . .ı.uora - re en erı, şa o a op nn ı ar. aı:ı aş"' sı ır a ın ır 
T. b · d "< <• Bir gece adam, karısı ve davetlı' -

~·aya çok yakın olduğu için bütün yar. ınos eyı c diz çökerek onu öptn vererek fermanı bir daha okudular. 
b k d S t 

.. leri geç vakte kadar eg .. lenı'yorlar. - Hayatını bağladığı aile yuva-
dımlarını ve kışkırtmaları buradan ve aşına oy u. oııra ercumanımı ~elki hepsinin de kafalarından şu dü-

1 llZatarak Ok lm tt
. 5abaha karQı adam sı·a0ra amak ba- sına uyduramayan, oldugvu gibi gö-

yap1yorlardı. Bundan başka stanbı.:.l ı: asını emre 1• ~ünce geçiyordll. "' e~ 
Tercu··m· n ok • ve · l:ıanesi ile dıs.arı çıkıyor O zamana rünmeyen ve kurdugv u yuvada hali-

ile Mora arasındaki en iyi ve kestirme cı uyoı rumcaya çevı. -:Venediklere haber yolJasak ve 
ri.vordu: t k T 1cadar davetlilerin çoğu da gitmiş, ne, hakkına, ve yasav1Qına razı ol • 

deniz yolunu da kapatıyordu. ar ı ürklerden yüz çevirsek. Bt: • "' "' 
İkinci Mehmet bu adayı ele geçir· «Tinos lıeyi ve sadık kölem Teodos rnrgiden elbet kurtulur, hatta yardım yalnız bir erkek .. kalmıştır. mıyan kadındır. Bence erkeğin hoş 

Koralise hüküm ki, devletçe görüler törürdük. Kocası sokaga çıkıp bu adamla 1 d v k d 
meyi çok lüzumlu buldu. .ı\ryana yalnız kalınca odaya komi- an ıgı a ın ne esmer, ne sarışın ve 

Ü 
lüzum iizerine bu yılın yaz veya güı Fakat hiçbirisi bu düşüncesini a"ı- d k ç yıldanberi büylik bir donanma ha ır 1erle ber<\ber fabrikatörün ailesinden ne e umraldır. Erkeğin aradığı 

kt 
zamanınd~. ödenmesi şart olan yıllı~ fa vuramıyordu. k d zırlama a idi. Yapılıp bitmi~ ve yola . h ')ir kal" ki!ıi giriyor ve cürmu" m,.!1- a ın .kendisine huy, iş ve saadet or-
ver.gı~·i emen ~imdi ödeyesin. Yapı- Bir <lefa Venediklilerin 0 sırada A- 11 ır ~ çıkarmağa hazır olan gemi sayısı ta- , f h 1 ki h \ud yapmak istyorar. tağı olan ka~ındır. . .an 'Se er azır ı arı ve arp masraf. ialar denizinde liüytlk bir :filoları ~ok-

a Ü 
•· t 1 t B l · · J d d ı kO • · ·k· J Fakat, Aryana kendini müdafaa - Ailede geçimsiz olan kadın mı. 

B. Sedat Çumralı 
net bir suçtur. Suçu kanun cezaüın• 
dırır. Suçtan zarar gören her medent 
ahsın başvuracağı ter ise mah'keme

dir. Hiyanete uvrayan tarafın da 
mahkemeye giderek hakkını araması 
kadar tabii bir şey yoktur. Blltün 
dünya kanunlarının hiyanete uğra
yan karı veya kocanın şahsi şikAyeti 
üzerine takip ettiği bu suçu hiyane· 
net görenin mezhep ve meşrebine 

nazarun milsamaha ile karşılaması 
\'e hatta affetmesi bile mümkündür. 
Gene mahkeme dosyalarına nazaran 
hiyanet etmiş kan ve kocanın affe
dildikleri yani davadan vazgeçtik-

leri bir çok defalar görülmektedir. 
Bu mevzu orta . çağlardaki umumJ 
asabiyet ve heyecanını kaybetmiş-
tir. . 

- Aile saadetinde yalazı lazım 
dır? m m ç yuz ane o muş u. un ar ıçın arın an o ayı mez r vergının, 1 ı u. Herek reisin tek başına maskara 

b. d"k lt ·1~ 'l b b. d k 4'tmek istiyor ve konsolun gözün· dır, erkek midir? pek çok masraf yapılmıştı. Sefer için ın u a a mı ı avesı e eş ın il. P ~ttiği bu filo, Koca Türk donanmasına A 1 d - Aile snadetinde yalanın hiç l'S· 
lt ·· · d ·1 • k · -:len çıkardım tabanca ile komsere - i e e geçimsiz olan, mutlak rı· )'oktuı·. 

de ayrıca ve daha çok para gerekti. a mı uzerır. en verı mesı gere tır. ıe yapacaktı 'l Bundan baQka içlerin- e· 

ı B d L k h 
· h" ı~ ':N ateş etmeg· e kalkıyor. olarak ne kadın ve ne de erkektir. 

kinci Mehmet o yılın yaz ve gliz un an aş ·a aremı umayuna a. len bir tek kiı:ıinin bo"\.'le bı· ı· dt'işu"nceyı· Aile YU\'asında , 1 ·· b 
"< Bu suretle suçu fazlalasan Rus· Sualinizin insiyaki olarak sürük- • /a an şup e uyan-

mevsimlerinde ödenmesi Jazımgelen ytk deı·ecede güzel ve dokuz ile on beş 'İzlemiş olması ya_rın dig-erlerinin ka. d b" 1 ·1 

k Y
a güzelini tevkif ediyorlar: lediği manaya göre geçimsizliğe se- ıran ıı· yı anuır. Şüphe giren aile 

v .. ıllık vergilerin hemen toplanmasım yaş arasmda i adalı kızlardan beş ta- 'alarma vurulacak bir topuzu eJe ge. d d 1936 R us güzeli bakında henüz bep olan şu "Veya bu sebeple «kadın- vuvasın a a saadet olmaz. Yalan 
emir buyurdu. Adalar denizindeki !1- nesinin, Enderunu hümayunda terbiye •il'mesi demekti. Hepsi de korku.-roı·- ·r d t d k 'l'lahkem e kararını vermiş deg~ildir. dır~ diye hemen aceJe cevap vermek 1 ıma ı ora an aldırır. Yekdiğeri-
dalardan, prenslik, beulik ve Du"kalık edilerek yetiştirilmek ve ileride devle~ 'ardı. 1 T k k · k J Dava, şJıhitler dinlendikten sonra te- hakikatten uzak o ur. ür anunu ne ınanmıyan ·arı kocanın, düşeceği 
.hıı-dan vergi.vi alıp getirmek üzere de hizmetinde kullanılmak üzere yedi fü -Tersane kahyasına bir elçi gön- d . . . b b 1 . d h.. d hir edilmistir me enısının O!;ianma se ep ermden e us!'an ır. 
Tersane kahyası Karaca Hasan beyi on dört yaş arasında yakışıklı, sağ. lerelim, verginin indirilmesini istiye- · · biri olarak saydığı şiddetli geçimsiz. - 1~1sana h:1kim olan aşk mıdır, 
otuz kadırga ile gönderdi. Bu arada lam, akıllı ve soylu oğlanlardan da beş im. :nek için her ~eyi göze almış bulunu- !iğe dayanan boşanma davalarına ait alışkanlık mıdır ? 

, dev~irme için Hristiyan delikanlıları tanesinin hemen gönderilmesi istenir. -Ödenmesi için de hiç olmazsa bir rnrları.lı. dosyalar tetkik edilirse görülür ki, - İnsanlara hakim olan, her saha. 
'fe saray için de kızlar toplanacaktı. Bu fermanımın vardığı günden başlı. 1r izin versinler. - lki ~aat Ronra tekrar toplanmak V•" bin bir sebebe istinad eden geçim;.;iz. da aşktır. 

1 • 

Karaca Hasan Bey filo ile dosdoğ- varak iiç gün içinrle bunları te~lim e- -Oğlanlar Enderona gitmek içiıı hemen i~e başlamak iııere dağılmağa liği bir tarfa yüklemek imkan-.ızdır. Aşksız, alışıklık bence acınacalc'. 
l'U Pireye gitti, Atina dükalığındım desin. Etmediğin takclil'de :ıen ve baş.. !an atarlar. Lakin beş tane güzel kızı başladılar. Yekdiğeri ile anlaşamıyan ailede ge- bir haldir. Hele evlilikte adet yerini 
haşlıyarak, Keos, Hermiya, Sira, An- napnzla adanın tanınmı!} kimHelerin- lai-111 bulacağız?. Kimin kızım alırs.ak Salonda yalnız Kora1is ile Teofilos çimsizlik vardır. Anlaşmamazlıkta bulsun diye eve girip çıkmak ve alı-
dros, Mikonos, Paras, Nakşa, Sakız ~L den beş ki.şinin zincirle bağlı olaral mu kendimize düşman edeceğiz. kalmışlardı. Teofilos arkadaşının ko- hangi taraf ileri gitmişse geçim,:;ıiz o- şıldığı için bir arada bulunmak çe • 
bi l.ıi.itün adnları dolaşarak, yahut ken- Der:,madete getiı·ilmcniz mnkarrerdir Fakat bunların hiçbiri yapılabile- lunu tuttu. Kulağına doğru eğilerek: dur. kilmez bir dert olur. 
disi bunların her hangi birine uı!r~-ırJı_ Bu halde verginin ve diğer dilekleri- !ek şeyler değildi. · İki bin düka altınını bir kaç da · Cemivete favdalı kadın hangi •--------------
ğı ı:nrada güvendiği kaptanlardan bir mizin toplanması için Karaca Hasa11 Ferman çok açık ve kestiı'me yazıl- kik-a içinde elde etmek çok kolaydır. - ka-d-İndı~? "' J Memleket ha~tanesi 
\'C) a ikisini de yakın daha küçük ada- Beye emir verilmiştir. Bunu böyle bi· 'ııştı. Şahan Reis ele bu dilekler' üze. Dedi. - Bilgi ile yübelen ~·e herkesin başoperatö~/l 
larn yollıyecaktı. Bu adaların bey ve- 1e~in "e dilc<lijl'im gibi yapasın.~ ·inde bir tek söz söyletmemişti. Koralis g-özlerini·açarak ona baktı: dediği gibi evine. yuvasma,·kocasına, 
l'a prenslerine padişah tarafından a.r- Ferman okundukça gerek Tinos be- Konu~maları saatlerce sürdü ve en -Umarım ki benimle şaka yapını. yavı·u.suna, faydalı olan kadındır. M. Nuri Arkan 
l'l ayrı yazılmış olan fermanlar da be- vinin Ye ~erek onun ardında ve yanı- mı:.ra hep:-ıi <le dileklerin ekRikşiz bit- yorsunuz? - Karı, koca, kendi arkadaşının 
raberinde idi. bn ~mda duranların yüzleri sar:ırıyor- 1Urctte yapılmıısından başka bir yol -..~imdi şaku edilecek zaman mı- hiyanetini görürse ue yapmalı? 

Adres: ikinci Beyler sokak 
fınn karşısı.. K abul saatlart 
3-7 kadar. Tele: muayene• 

Sira adasına uğradığı zaman, kap- du. ')ulamadılar. Hele 'Koralis ile Teofi- dır? - Yapacağı şey elbette eline si-
tanlarından Saban reisi de bir kalita Bittiği ıaman Şaban reis kalın sesi- 'oR, y("rlerini kaybetmemek, zincirler. -Hiç ı:ıüphesiz , değildir. tabını bıçağını alıp hiyanet eden ta-
ile birlikte Tino::ı ada:sın:ı gönder<li. le sordu: :e bağlı olarak ı~tanbula götürülme- (Devamı var) raftan öç almak olmıyacaktır. Hiya-
--.-.~----..m..,...--.-_.--... _. ... mm ... _..~ ... ~---·------·----~;.;;.;~----...-~lıllıll~~.---~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİİİİİİİ 

hane 3125 .. Evi 2980 

Va~d- Nurettin 
--10--

- Matmazel Monte! kaç numaralı odada oturuyor? 
-46. 
- Lütfen kendisine manikür geldi diye telefon eder misiniz? 
Kapıcı vazifesini yaptı ve cevap verdi: 
- Çıkabilirsiniz ... :Madam bekliyor .. 

Naciye, muhavereyi dinlemişti.. Tesadüf, ona yardım ediyordu. 
derhal kararını verdi. Ve manikürcüyü takip ederek, birlikte asansöre 
bindi. 

Çıktıkları sahanlıkta, mütebessim::ı.ne genç kıza yaklaştı; 
- Affeder:>iniz, matmazel. Siz manikür mUsünüz? 
- Evet efendim. 
- Hususi çağınldığınız zaman kııç para alırsınız? 
- İki lira. 
- Pekalfi .. Beni dinleyiniz o halde .• Yarım saat için elli'lira kazan.ı 

mak ister misiniz? 
- Evet ... Şe.\· ... Nasıl yani? ... Bilmem ki .. 
Nnciye, onu göze çarpmıyan bir köşeye çekti. 
- Çok kolay!.. Siz matmaazel Montelin tırnaklarını yapmağa gidi

yo unuz, dei'il mi? •. Yaı·ım saat için, ben sizin ulat ve edevatınızı ki-

ralıyorum .. l~te elli lira ... Beni aşağıda bekliyen ... 1şi bitirir bitirmez, - Hayır, iki gün oluyor. 
~antanızı size teslim ederim ... Görüyorsunuz ya, ne kadar ehemmiye~ - Camileri, sarayları mı gezmeğe geldiniz? 
siz bir~ey... - Sat·ay ... Cami... Ben öyle şeylere hiç meraklı değilim .... Adnanın 

Genç kız, müteredditti. fotoğraf makinesini açarken tırnağını kırdım .. Dikkat edin kuzum ... 
Naciye, israr et.ti: - Türkle mi evlisiniz ... 
- Canım, bunda Iie fenalık var? O madam la konuşmak istiyorum. Kız, çapkın bir ıslık çaldı: 

Sizin yerinize ben tırnaklarını yapacağım.. Siz para kazan1n13 olu. - Yataklı vagonlar müfettişlerine göre evet .• 
yorsunuz ... Ben de a:ı·zumu yapmış oluyorum ... Herkes memnun ... Hay- Naciye tebessüm etti: 
di, a~ağı inin .. Mütalea salonunda beni bekliyerek gazeteleri okuyun.. - Çok şirinsiniz, matmazel. 

Maniklir, müphem bir işaretle : - Yok canım? ..• 
- :\Iadamki öyle istiyorsunuz, hanımefendi. .. Buyurun, alın çan- - Vallahi doğru söylüyoum, evli değilim ... Adnana lsvıçreae, ista:ı-

tamı... yonda rastladım ... O bana baktı, ben ona baktım ... Hoşuma gitti. .. Be-
- İsminiz =ıc? .. taber yemek yedik ... Pasaportum zaten vardı. İki saat içinde vize. ettir-
- Süzan. dim .... lsviçre ile İstanbul arasında, yataklı vagonda nikahımız kıyıldı! 
- Pekiilii... - Demek dostunuz var? .. 
Manikür, me,1ivcnlerdeıı indi. ~aciye, 46 numaralı kapıya, elile vur- - Evet ... 

tlu ! l\Iatmazel G!.tbi l\Iontel yatağ·ında yatıyol'du. 
Bu, çok glizı:>J, sarı saçlı, mavi gözlü, tombnlnkça, güldüğü zaman ya· 

nakları çukur çukur olan bir kızcağızdı t 
Penbe _ipl:!k zı:ı.rif bir pijama g iyiyordu. YüzUkoyun yatmış, baca}cları 

havadaydı. Ağzında bir Sipahi ocağı sigarası, başucunda çalan gramo· 
fonun yen i bir plağını dinliyordu. 

Manikürü görünce, pürüzsüz bir Fransız şivesi le: 
- Gir iniz, girıniz? Diye ses] endi. Sol e1imden başlaym ... Uğur dene

dim ... Böyle şeylerP çok itikadım vardır ... · Yaş atlattığım gün sokakta 
papaza rast]amağa gayret ederim .... 

Naciye. çantar açtı. Hu forfara ve çok konuşan müşteriyi kolaylıkla 
.söyletnbilecPğini anlamıştı .. Elini yaparken konuşmağa ba ·)atlı: 

- lshrnbula 1releli çok mu:..oldu, matmazel? 

- Nasıl şey? ... 
- Güzel... Genç .. Çok iyi... Şimdi, lıüyük bir rrılı~ı olan annesinin 

öğle yemeğine. gitti .. Aman rica edel'im, tırnaklnnmı daha sivrileştit'in., 
Tırnaklı.yan tırnaklar, erkeklerin hoşuna gidiyor. 

-Ya? •.• 
- Ben, söylediğim şeyi bilerek söylerim. cCnRino ele Pnris:. tc bir ar 

kadaşım var;. T1mnklan yurnrlaktır. Hiçbir do~tunu zaptedemiyoı·. 
- Siz artist misiniz, matmazel? 
- Biraz işte ... Bir zaman rÖ\•ül rcle oynadım ... İyi çarliston yaparım .. 

Sahneye merakım pek yok. Mak ... adım kendimi tanıtmaktı. Erkekler 
öylP. aptal ki... Evvela revü fotokrnfları imtivwzınıı 'fi hihi olan birile 
ya adım ... Sonra aı:ı~,ı~· 1• 
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Acı 

ya g 
r:ıdılnr. Otelcı: 

--88 inci kut 
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di sırıt en n . 
lı hildlyeler a 

Arkada cev 
klı h Od mızın 

nnah nnı a t katta unuttum! 

-.Acele ifi olan m ştail.er içm icat 
ettiğim 1ü1'uma. ı asıl? 

efakar kadın 
evyorklu Mısteıs Burton'un ko

cası Avrupadn seyaliatteydi. Bir gilıı 
Pnri atcHerinden birinden şöyle bir 
telgraf aldı : 

c:Kocan11ı:. ~ ilz numaradayken füc
ceten öldU. Cebinden on bin dolar çık
tı. Emirlmıiıi bekliyoruz.> 

n derlial cevap telgrafını gön. 
demle 

<Dolarlan bana gönderin 
ıum kordonunu çekin.> 

Tarife 

ve sıfo-

MUnakaşa et~ışler, iş bOyümUş, ni 
hnyet biri ötekine tokat fıtmıştı. To
katı )•iyen yilztinü uğuşturnrak so) -
lendi: 

-Bu tcıkııt sana p"hahya mal ola
calf. • 

d olan C'ezair"e girdik
in-ini b, hane l'derek a ker gonderdi. 
Ve l880 nl ·inde Tunu· beyi ile 
Frnma · r, ında m mleke mı:eı inde 
h ·ma.} <' l i eden Burl~.:> m kavele"'i 

zalaııdı. O zamanda b ri Tum. · 
Fr. n 'nın hiınayt i ~ıtınd.ı L~r nıE.'m-

k t olm,ıkla beraber, hcıkikatt, mı.i -
k \ nz :. e iııdE.' id.ıre clf"lmt ktc-

it, ha, b ı nıri ':ıkiin iğbirnrı için

y v 
Eski ' damadımla gece yarısı bağda 
k rşılaş ık. Ustura ile elimi kesti, taban 

dır ld keııdıs"rıi Almnny:ı'ııın kolla- CaSt 
ıı aı ı n ttı \e ittifakı nıüselle· t.e-

ı Üz€r · n1e boşalttı .. ben de vurdum 
ıı., 1 c..ttı. Ital:.a on :ıltı sene Pı-mı. M thkeme s.ılonu epey kalolmlık- dimdık duru\ oı<lu. Yak tını: 
l'nın himayesini tanımadı. 1896 sc.. t'ı. Jandarma, ihtiynr "e benzi sol- - Kimsı ? 

ı s~nd dir ld orndn yı şıyan yüz bin gun Lir ndamı nezaretl.aneden A- Diye sordum. Bir s s: 
dnr 1l ı!) nn tt'baası ın lıazı hakları ğırccza salonuna getirirken, biraz - Benim! 
nınmak !lartiyle Fransız himnycsiııi hızlı yürümiistü. Maznun sandalya· Dedi ve nrk sından k:.ifretm a 

nnımışlır. fı'nknt 1896 mukaveles· sına çöken Öu yaşlı maznun göğsü basladı. 
le Tunus meselesini halletmemistir. bir demircinin körüğü gibi kabarıp Eski damadım Alinin s sini tnm-

seni oyle özledim k~ C\: Tm .. A'. ımda hep sen ltal.ra. iki ·de bir bu me·eleyi iler; nt- iniyordu. Davc\cı mevkiinde kimse dım. Yanıma sokul lu, üz rime hii
mış ve Tunus yeni yeni anlaşmalara voktu. Bu ihtiyarın, Menemenin cum etti. Sol elimin küçük parmağın 
mcv u te kil etmiştir. Sonuncu anlaş- Hamidiye mahallesinde oturan ve da bir sızı duydum. O vakit elindeki 
ma da rn:-ıs senesinde Lava! ile l\fus. bakkaJJlık eden, iki çocuk babası usturayı fark ettim. Ustura ile par-

vnrdm. 
-Anlaşıldı ) ~. \: rum. Terzinin hesa bını ver bakalım. 

Sükunet 
:rmıthiş hiddetli idi. Akşamdan söy. 

lenip durmuştu. Sabahley.n de kahval
tısını homurd. narak verd"kten sonra 
şapkasını b şına ko) up çıktı. Knnsı 

arkasınd, n :seslendi : 
-Bir şeyi unuttun. 
-Ne unuttum? 
-Kapıyı hızla vurmağı 1 

Lokantada 

Uyku ilacı olini ara ınd 1 st Bununla Hasan Güven adını taşıdığı anlaşıl mağımı kesmi ti. Biraz geri çelcildi 
a yapı mı._ ı. d • k" d" 1 . ·ı . k d t b ·ı .. . ~ •·A beraber İt 1 k d" . k tı• ıgı va ıt, m eyıcı erın mera ı e ve a anca ı e uzerıme ates ettı. "'ıer 

, aya, ·en ını uvve ı \·e • bal ·· b d" B d · · k'l 
Mehmedin o ge,ce gı.:zilne u.vku .,.ir- Fran n'~ ı .., f ö dUğU 1 hu artmaga amıştı. mı ısa et etr ıe ı. en e gerı çe ı -

" e ., 1..avı g r zammı ar '"h k . . k k d" d k'" · · · 1 k 
miyordu. Yatağın içinde bir sağa bir demirbaş m;seleyi ileri ntrnnk fırsa- .1 ayet 0b. un?n ısti~tal _ararldna- ım, ··urv-~rı~ 0 kelsım sıpder. 8 ara 

k 
'l1esı onun ır cınayet ıs emış o u- qra hı e mı aya arına ogru ateş 

·ola dö110yor, ahlnyıp ufluyordu. Nıı- ıtıı • rırm z. Aıwnk Fı•an~a·nın Kor- • d k F k . K k . b "k N" . · . ;sunu me) ana ç.ı atmıştı. a at nn- ettıın. urşun, nrmna ısa et et-
sı a. ıs ve Tun mı llzerındckı himay 1 31 ı bir cinayet? mis. Ali yt"re düı:ıtü. hay .. t knı ı ı dn U) n ıdı: 

-~e oluyorsun ayol? hakkının m h °'eti ııe olursa olsun. Q işin içinde bir kız meselesi, gece- Reis - Bak en sorgu hakimliğin 
-Soımal muhakkaktır ki Fr. nsn, bu memleket- leyin Hasan Güven'in bağına gelen ie ifad VPrdiğin 7.amnn d mi in

lerin lliç birini, lıaı pte ma ·h1p olmak- ve silah atan bir adamın süpheli ha- ki: cAli b~na: 
-Derdim mi var? Soylesene.. ~. 

ızın terJ\etmi.; erektir. Her üçUnqn reketleri vardı. Hasan Güven, bap. - Bu akşam yn barışacağız, yn· 
-Kaışıki komşunuz Ahmede d Fransa için nyrı nyrı ~cbeplerle ha. -lAmında bulunan gra tiifeğile, ken· hud bozu arağız.> 

-Garson, kürdan ver. lira borcum ,·ardı. Yarın ödemem lfı- .;.ıti ehemmiyetleri ardır. Bunu hal. disif'" silah atana ates et mis, ontı Ned~n barı~ma yolum\ gitmMİn? 
-Bir dakika efendım. Hep:si mii - zıın. II llJ p r m yok. da bTr. B ııuıı J<•indir ki İtalya ynr,..lıyarak öldiirmüş. -1 layır ... Böyle birı.;ey söyl•rne-

terilerde .. Şimdi boşalınca getiririm. -Bunu 1 iç"ıı mi uyu.;, mı.; orsun ·. mecl iııde ) apıl n nümayiş ve buııııı Mahkeme reisinin emri üzerine H. 

Tinlarhanede -D hn bıı im n olı:ıun? meyd n verdiği nuık:ıbil niimayiş. an ihtiyar suçlu aynğa kalktı, başındaı Reis - Sen evinin İçine gitseydi o 
-Dur, lı n 0 i · ş"nıdi h,ıllctle im. cıık hah an - Fı ansız ınünasebetlerı- -.;eçeni ve kendisini ihtiyar yaşındP '-*iki birşey olmazdı. 

nfn normal olmadıJını gösterme{'" 'lapishaneye düşüren bu cinayet" - Oraya d:ı geh·cekti. Evim em 
}{ dm ~ :ıt.ıkt n kalktı, pencereyi 

yarar. ~öyle anlattı: '1iyetli ve muhkem bir ev değil ki .. 
açıp ı~arşıki kom va lendi: A. ş. ES .. mm - Öldiirdüği.im adam Kavnlalı Reis - Otur yerine. Şimdi şahit-

-Bay Ahmed! Hın· Ahmed! Ali adındadır ve benim damadımdır 1eri dinliyeceğiz. (Müba ire) Hasan 
Kon u lıir • oımı pencerede gö- Dövmek Kızım Fatma ile bundan evvel PVlPn .,ğlu Hii yini çağır .. 

c ödiJcmirecek. 

Hızla pencereyi kapattı Ye yatağa 

riiııdu: Kemerde Mevlud oğlu JI:ıkkı Nt•h. rnişti. Onun beğeııilmiyecek halle Katilin kainlıiraderi olan hu n -
-Ha 'l"<.ı ~? ne rnr? ki bir iğbirnr :. uzünclen Mu tafıı ri vardı. Esrar kullanır, rakı içer, ce dam yemin ettikten sonra dedi ki: 

K og·rlu ReQncl Og·ruzu do\•müQtl"ir. SU"· Qit çeşit fenalıklar yapardı. Onu hı• - Eni lem Hasan gece evime - ocamın size yüz lira borcu var. ' " 
!u, zabıtaca yakalanmı tlr. fena hallerden kurtarmak içıı çok {edi. Oturduk, konu uyorduk. Kız-

mı , öyle mi? l L ,.. k b ı _1 d 1 k d Kaybolan bir adam 'ÇD ı ı~. r· nt ütün uğr ma. didin arı eJ:Ueı İ '"r RUJ\ en İ e in 
-Evet, Değirmendağı mahalle.sinde Re _ rnelerimiz boşa gitti. Nihayet üç se ~itti. Karanlık.ta Ha anın se ini d~uy-.~-
-Ynıın ödeme ! luzımmış. cep (ağa) sokağnda 1 G numaralı ev- ne evvel kızım Fatma, mahk tmeyr dum: 
- " t. el oturnn Mu a oğlu 2R ) aşınclo müracaat ederek bu geçimsiz ııdam - Kimsin 
-Oh ıldıc iyi dinleyin. kocamın bes :\f ehmecl, iki gün evd<'ıı çıkmış. bir dan mahkeme kararilc- tvnldı Diye soruyordu Alinin sf'si kiif-

ıı ra 1 yok. Borcunu yarın size verem' daha clmomi~tir. Ynpılan şikfıyet ii- ~·akat mesele bununla bitm~ li. Al ·rtme· e basladı. Rir sil;ıh sesi duvul
zerine zabıt ac~ı tahkikata bnı::Jan- mektup yazmak. raslödığı ye ,de çe fo, nrkasmdnn bir dalm... Gidip 

\ ecek. Anlndmız deö-ii mi borcunu si- • 
mıştır. Mehmecl nkıl }ıa~tnlığııırı miip ~itli sözler öyliyerek beni ve kızırrı ınktrn1. Ali yPrde yatıvordu. Yanı 
telfi imiş.. rahat bırakmadı. Taciz etti. telıdic' hMında da bir talıunca vardı. Hasan 

Ot~ki i11lllmsedi : 
-Fiatında değılim, herhalde nnln

ıırız. Sen bana )'tu ım dllzfinenin bede. 
lfni söyle bele! 

-Balık mı t ttuyorswı? dönllp kocasının yunma uzandı: 
-Sen d li mis ? Ç çeJ.lu cıra n-

--=~=-

y,...ni neşriyat 
Bergamada ş;f alı otlar 

Lokman hekiın 

•tti. Mak ndı, tekrar kızımı almaktı Sana: 
ı::-,ı at onu ne kızım, ne de ben iıı - Git hüklım,.te lı •. ber ver. 
tiyorduk. Geçenlerde bu vak'a <11 Dedi. Ben de Menemene gittim. 

Model kız - l'a ı · ·m ra1·, gdmi-
ytceğim. Bcı "11ı J1 ı ı gc;l 

ol r 11ıuf 

al 
K-Oçuk .l\Juz, ffcr b ba 

0

) le ilk defo 
kons re gllmi ti. n·r nı lık sordu: 

Buba, orud ki d m elindeki değ
ıı •kle kadır ı r d ı dö Ü) or? 

Dogmü or t n Oı k ir yı ida-
re celi~ or. 
-DöğtnOyor a kad n netl •n öyle 

avazı çıktığı kadar bağırıyor? 

cDo 
Dün 

Bir mektup 
um. 

Not: «Zarfı kapatacağım sırada ta. ad baka ·ı paltomun cebinde buldum. A-

işsizdi iş buldu r mak için zahmet etme > 
n 

- Baban çoktan 
mu? Ziyafet --çoktıın.. Dün b.Jlmuş ti, buglln 
greve lH1e bn Jadı. -N z m n \J · e ) n e •e gelecek.i-

niz? Bu k dı r z m nchr rica ediyorum 
yaramaz hep atlntı)or unuz? 

-Niçin ağlıyorsun oğlum? -Durun baknyım: Pazartesi Meh-
-Anneciğim. ,.•eclil canımı acıttı. metlerdeyim, sah g nu ha tn oluca-
-Ne yaptı? ğım Ç 1 mb Hl\ eyınJerdeyim, 
-Suratına ) umruk vuracnktım. Pt.:r mbe h t ı 01 c m. C'utnn gunti 

111 olur mu? Birden e~ildf, yurtıruğt.m du\ ara ç rp-

tı. Satranc şampiyonları , 
Hesap m~selesi 

tik mektept ml a ı m, he ı p d rs·
nin en tembel t !ebe ine, lu~yretle or
du: 

- n ıl olu~ or d iki haftadır he
a p m eleleı ini cloğr'll hnUediyorsun? 

-Babam seyahate çıktı, bana yar. 
dım edemiyor da ondan. 

Yal ızlık 
İki karde~, Kohen ve Mışon, gece

leyin tenha ve knrnnlık sokaktan ge
çf~-or1ardı. Köşe b şmda ser eri kılık. 
lı iki adam gördüler. Mışon: 
-Kaçalım. Dedi, biz yalnızız, bal- dtıftin y01 su o,. 

~ kt bale nl:.r iki kleil - Xe? .a " b1n 

· saattü 

-Şimdi uyuyabilirsin. Artık onun 
ttı. Menemenin Knzançukuru mev- \1\iddiunıumiliğe haber verdim. Bu gözUne urku girmiyecektir 1 ve ciinde bnğımda idim. Yanıba.tmız vakndnn on beş NÜn evvel Ali bir 
laki bağ kainbirnderim Hüseyint> lefn dahn bağa g lmis ve dört, beş 
•ıddir. Gece onun evine gittim, ken ·I silah atını. tı. 

Bergama müze direktörü B. Os 
man Bayatlı tarafından bu adı taşı 
yan bir kitap çıkarılmıştır. 

Kitabın başında, Bergamada u 
zun müddet yaşamıs olan Eskülnr 
mezhebinden bahsedilmekte ve bu 
mezhebin dünyanın baş hekimi olar 
Lokman hekimle olan münasebet' 
ve Lokman hekimin hayatı hir çoı 
kıymetli mehazlara dayanarak yazıl 
mıs bulunmaktadır. 

ikinci kısımda l okman h<.>kimin 
Bergama bölgesindeki şifalı otlarının 
halk ağzmda yaşıyan ~ekilleri top· 
lanmıştır. Bunlar tıbbi folklar için 
mühim bir esası teşkil etmektedir. 

-Bw s hl at nam yım. Ti mm ha.. Üçüncü kitabını neşre muvaffak 
r e g c g · n. olan arkadaşımız Bayatlıyı tebrik 

Tı 11(11/ıc r c /.:ap <"ısı- lçe1 "de sizin- ve okuyucularımıza bu eseri tavsiye 

le ayııi icld ada olct <m kişi daha--;;;_ ederiz. 
omlll-----ıı.-~~~~~~--

-L ve ç knrikatüril- ANA D Q L u 
Aile arasıncla 

Altı ar )aşında iki çocuk, Selma ve GÜNLÜK S! "ASİ GAZETE 
Re ad oymıyoı lardı. Hcşad: ıı----S-a-h-ip-ıı_e_B_a_şc_1_m_ıJ-ı.a-m-.r-i----1ı 

--Buy uy uncc, 

'' leııir"z. 

dt"di, biı ibirimizlf' 

Selma yei:sle boynunu büktü. 
11 kum ) ok. 

d 
Çu hu ı.,-zim :ıile hep kendi nra. 

ncl \ ı .. le .a annem babantlu, 
bii.; ük mrneı:n Lü' ük babamla e\'len-
mışlcr. · 

Nuhun gemisi 
Şışman adtun traı nu~n bindi. Ya

nına iki teı bi) e iz tesaduf ettı \ e biri 
rnvaşça arkadaşıııu: 

H pop t m! d di. 
ş ı n b l el ı mu hı. T rbi.; e iz 

loı ,ı ı: 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
Umumı neşriyat ve yazı işle>·i 

miidiirit 
HAMDI NOSHET ÇA.i\"ÇAi 

iDAREHANESİ 
f m ·r ikmci Beyler sokak 
('. Halk Partisi binası içinde 
Telgrnf: lzmil - ANADOLU 

TELEFON: ~776. Posta kutusu:405 

ABONE ŞERAlft 
}'tll ğı 1400, Altı ayltğ' 800 

}( ı ı Itır. 

Yal ancı memleketin için senelik 
ı bone Ucreti 27 lirnd ı ... 

GunO p:e ·mu~ nUHhnhır 25 Kur ı<ı ur. 
A\ADOI.l' M.4TBA.4.Sl1\'DA 

8.4.SILMJ~TJR 

1isile suradan burndnn konusurkeı Di-1cr sahitler de dinlendi. Bu ifa-
1ıenim bağdan karım Mehdiye, kız leic-rde suçlunun ifadesine nykırı 
!arım Zehra ve Falma seslendiler: noktn hemen hemen yoktu. Amme 

- Ko , yetiş! Kütüklerin arasın hukuku sahitlerinden Hasan gelme-
1a yabancı bir adanı vnr. nıişti. Onun ve iki müdafaa şahidi-

Diyorlardı. Hemen kendi bağıma nin celbi için muhakeme 6 ikinci ka
'toştum. Bir karA1t1, evimin arka ı- nuna bırakıldı. Mübaşir maznunla
,a doğru koştu. Dama girip duvarda ra mahsus yerin kapısını açtt. jandar 
sılı duran gra tüfeğini aldım, dışa- ma, ihtiyarı önüne kattı, salondan 

rı çıktım. h1snn karaltısı ayakta çıktılar. 

aya f ri ' ya, ma 
""' 

ayagı_ 

ltalya; 924 de lngilterenin terkettiği 
Jubalandı Almanyaya rnüstemleğe 

olarak vermiş .. 

Almanlar, burada derhal faali.yete geçmişler 
ve bir deniz üssü kurmağa başlamışlard1r 
Fransızcn Paris - Soir gttzetesinin ltırak kaLul edilmektedir. 

yazdığına göre Almanya bir eski in- Buı :ı ı GO bın kilometre mımıblı,ılık 
giliz mUstemlekesiııe ) erıc~ml.'ktedir. bir :.r ı dir 'Ve 1 ngiliz Kenya~ındaıı ay-

jubalancl ismindeki bu arazi bugiın rıl rak İtalyan Soma ·~sına ilhak o
ltalyanın Ş:ı rk1 Afı-ilrn müstemleke->i- luııınuştur. 1 n •iltcr lıu :ırnziyt l ttı 1. 
nin bir purçrısıdır ve halrn ltoh n ta- \ ı) a \t rmckte k ıJ·,..ı için ı k bü) uk 
rafından Almnnlurın ~ er'e!ml~~iııe ı tııı· zaı·~u· ıt"tıl lllt:'ıııısti. ç ,ırıhu juh.ıl ıııd 
müsaade edilm" t"r. A1 nhll\U Julıa-ı' rı H.ıı ı h,ı ı )•ı "l•tı , mıı-.-
lonıl dn Lır dtnız mı ti kur.ııck Afı tPmlc1 olum. p k n ı nt•rıı 
kı, u :ı~ ,, rırıı almış l.ıuluıııııııht.ıd ı. ıl ı Rı 1 ı 
·Alıııarı ınu teınl~kE.'l r·ıı·ıı t. h-.irr:'.rııl n 
kt-ııdi irıc h.ı. ızhk edılcli~(ııi 1 ri su 
ı Uyordu. Bunıı nıuk.ılııl l ~121 de 1 ıl 
•ere kt:ııdi idare~i nltııııla bulun ıı 

ııalandı ltal) ıwn veımi tir 1'i 
~ızm r •1 

""" 

. .-

·. 
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- Baştarafı birinci aahifede - 3 - İki çapanın lıiribil"ini yan ola-

apo nya miz her hangi bir fikir iizerinde geri rak katetmesiJe husule gelen mttnznra 
hareketi yapmak ne kaJar zor bir:;ıey_ da hem e.sfetik bir gilzellik, Mm d 

Yazan: ANTONİ E. ZİSKA Çeviren: ASIM KÜL TÜR dir !.. münhasıran maritime bir mann var-

y Ç 
Fakat hazan kesin kararlı ve ateşin dır. Gemi ve gemi<:ili(d çapa kadar 

-34- eni bir in hü- mizaçlı in~anlar i.izerinclc Lile luık Vt' doğru ve nıiin:.ılı lıir SUl'ellt' re zede-
İlk lı:mdı ho·alllığ·ım Lir zamanda dilm •ktedir. Hunları nakleden oto- vcy;ı allı yüz dolar ayda kazanmak- maııtıgııı galebe ettiği görülmiiştür. bilecek başka bir resim tasnvvt~r cdi. 

idi ki bir kutşnn yuğmuruıra tutul- mo!Jiller yalnız gecC'leı·i yola çık- tadır. kiimeti kuruyor! Sayın B. Yuımf Ziya!.. lebilfr mi? .. 
dum. Bu takipçi tayyareden geliyor- nıakta ve yolda lıe-r hangi Lir ı\ar- Öli.imü unutmak, a~alıı taltviye lıa- Sı:\}Tüsefainiıı forsunu niçin değiş- 1 - Çapanın kadim (Aıılrnr2) h-
du. lütçmtdc sart olmuştu. Fakat hen sıntı ile infilaka meydan eı·menıek kııtmıdaıı bunlara j:-;tirahat vermelC Kantoıı'l<l Hankov'un zaptı Çin me- tirdiniz? .. Ve niçin beğenmediniz. Bu rine \e (:-ulh \e i.imicl) idealinr• lı~ğ-
de ona eııı\ahtu basladım, yirmi Lf's içiıı gayet yavaş Lir suretle ileri!'- z:trm·et h.ılillllediı'. içlerinden lıir- Relesiui, aktüalitenin ön safına geçir- forsun ;yeriııe gözlerimizin asin alışa. lı Dit semlıol olduğunu bilirsim ? .. 
haııd bosalttım. Şüphesiz pilota isa- .fü•ktcdirleı-. Bu kamyonlar koyu kır- çoğu, bu fırsattmı islifatle ederek miştir. mıyaeağı acayip bir şekli kabul et _ Ben bilmiyorum. Fakat bir t.nbn 
h~t ettil'emedim. Fakat o da tutuna- mı;ı;ı renktedirler. Ilu renk ise iusırna daha tehlil\eli mcsleldt•re infromp Bu itibarla japon gazetelerinin ~e tiniz?.. dostumun yeni çıkan Yunan anısHt~-
tnadı, kaçtı. duha <'Ok korku Yermektedir Oto- etmektedil'ler. Bunlar ~itrogliserin düşündüklerini ve fethedilmiş Çin le Vereceğiniz cevabı tahmin etmiyor pedisinde ynpnğı tetkikat, itirazlarıma 

·ıı · · . . · .. . . d 1:· henüz fetheclihnemi:s olan kı:mnların 1 - ·ı· ib I.fr defu kurn<la iken üıkipçi tay- 110bı eı·ııı geçeceğı, maha llın lrntıin vıi!4ıtasıle ıwtrol kuyuların at1.ı yan- . . . . . - l egı ım: kuvvet verme i itı aı·i!e bende sev·nç 
Y~n·eleı·in takip ettiğim itineı·eri ög- >0li!ôlerinc bildirilil'. Tupltıluk yerle- gıııları .sondüri.iyorlar. Bu söndürme ı. tısmar ıçın Japonların ne .. yaptıkla- «Denizbank, Cumhuriyet devrinin ve haytet hisleri uuyandırdı . .l\füsaa-
terıdi'lrl rini hnber nldmı. Gi.inün bi- ·inde duramaz. Geceyi de .ınc!ak nu- i~i lıu suretle yapılıyor. rını ve ne yupucaklurını mutalca et- en verimli olabilecek e~erlerlnden ol- denizle bu ihtiyar cıo~tumun ımsiklo
l'inde de te udilfen birinin üzerine ,u:'I! gar~ıjlarda geçirebilirler. Tahminen dört ilc1 yedi litre Nit- mek .f~ydalı ?lur. . ~ . cluğu i~in bu müesseyeyi yeni vaziye- pediden aldığı notları kısaca nakle -
<liiştüm. fakat bir~cy olmadı, yalnıı fötl'ogliserin e\1 uı ak bir sademe rogli!';erin ile dolu çelik silindirler İkı Jap~n ;cad~ olan şımal~ Çı~ı mu. te göre temsil etmek iizere yeni bir deyim: 
l'lıotörleri hfrer lıirer ::.<Ü 3tJ··ııclı. le, infiliik eclebHir. :;\1esela, onu in- vardır. Primi kazanmak istiyen \'~kkat hu~.u~elıy!e. ~erk.ezı ?.1n ye- (alameti faı·ika) bulmak zarureti ha- «Ankara yahud Angira. Geın· reın-
1\ın areye en 1ttan h< n ye ilak dlirmck için Ias1.iğ"e biı· tuş isoA adam, bu bombayı alıyor, mümkün nıle~me hukumetı ıçııı bı~ muşt~rek sıl olmuştur.~ zi. Çapa. Türkiye cumhuriyetinin mer_ 
rum. Ben l.iir killer değilim. Sac.lece '>et etmesi kafidir. olduğu kadar beyaz ışıklar saçarak. ~omısyon ~urulma:smı t~fsı~· eder~e:ı, Eğer ce'1abmız bundan ibaret ise, kezi. 40 arz dl:\recesincle, 31 tul deı·e-
lıir pilotum. Ot b·ı· t'-. 

1 
d b" "k tan Yanmakta olan ı>cirol kuyusuna Japonya tıcaret ve endustrı alemının müsaadenizle bu teı:ıebbOste katiyyen cesiııde ... Ankaramn esld hıikOmdnr-

omo ı ın geç ıgı ~·er er e unı • b"' , .. k b' · · · ]· ş · ~ .. 
Hugün altı tayyarem Y<tt'dır. ITıı- . . • . yakla~ıyor. O vakit bomabyı atarak ?} u 11 oı~anı 0 an u~nı. '»~g~o bir isaBet göremediğimı arzedeceğim. ları zam!mna ait olarak bulunan mes 

•ıısi te\ zi teşkilatına, yere inme i~in :ıraJlar paraYanalar bulunur. Bıı· kaçmağa ba~hyor. Bazan da iyi ha- Şımp~ gazetesı bunun, yem bıl' Çı~ın 1 - Denizban.k.' yalnız seyrUsefai- K:iUtatta (Angira) (Anğiros) ve (An 
hu~usi sahalar arıvun lıiı· scrvi:,;e de midrlet.ı evyeJ, böyle bir otomobil bir reket edemivor o vakit vilz bin par- organızasyonuna ve vahdetleşmesıne ni istihlaf etmiş deg ... ildir. Rıhtım ha. ~ 

" · ' • d - ·ık d ld ~ ·· l" ' gıranos) ve (SeYastion) kelimeler! lnahkinı. Btı yerler her Uç günde bir ıaravan:ıya çarparak, derhal yi.iz ça olu:vor Bazan da infilakın husu.. ogru 1 a ım 0 ugunu so:r uyor. \'UZiar, tersane gibi dalia başka var-
değişmektedir. Bundan ba~ka tnyya- ıin parca haline girmiştir. Ne oto- le getlrdi~i 'angın ' dalgası, atan Hankov'unhişgllaiııb·~den sonra hemen hkları da içine aldığına göre, bunu me\d·cutttur. Bu b"?1eskfı.katın lıirçokla· 
tel · el t ı · t ı f ılaıı d • d b' d · r· - d ö orada da ma a ır hükumetin ku- . . . . • rın a o urmuş ır kadının elinde hü .. 

erım e e sız e e onc . m a noüilden ne de şoförden bil' eser kal- a amı ır e ıge. sıgınma an nce ruhnası muhtemeldir. Bu suretl ·va- ıdarenızın bilyük bır kısmı veya bı~ kllmdar asası ile bir a .. ülü. 
\'ar. t vakalıvoı' o vakıt kızarmıştır. Bun- e " ilb · ·b· l"'kk" k ı:ı. 1 çap. gor :ı;or. 

namış ır. · • · . . rıkj Çin'i teşıtil edecek topraklar ge- ,ş esı gı 1 te 11 ı etme ıszımge e - Birçok katakomplar9a bulunan bu ça. 
Bu uçuşlarda yalnız uçu~ ücreti B b t b"ll rd fö ·lük dan kurtulsa da gene bırçok yerlerı . . . . . 

aı ... akla kalnıı."or, kaAı·clan da hı·"'.~. e en u 0 omo 1 e e şo ı e- k k t 1 t A k nişlemiş olacaktır, bu genişleme bil- cektır. Bu takdırde en faal bır şübe- pa resmının altında Elpis ve 1rini ke 
"' ·' ,,.... leı1 F·•taıı· tleı·ı·n bı'1·1·1e koı1uştum yanma tan ur u amamış ır. nca · · k" ıA · f · 

"" :s • tün Çin merkezi bir hükumetin idaresi nızın es ı a ametı arıkasını muhafa- limeleri mahkuktur.~ 
alıyorum. Tayyare ile kaçakçılık is- .\clı Sari 'l'ureııtin idi. Sekiz yıldan· aylarca hastalıkta~. sonra tekrar altında birlesinceye kadar devam ede. za etmekte hiç bir rnnhzur yoktur. Görüyorsunuz ya: Çapa, Ankııra, 
tikbalin en büyük ticaretidir. BunA )Cri bu işte çahşıordu. faal ı.ıayat~ do.·ııe.lııl~r~ Baza. n, har~.- cektir. :. 2 - Tarihe malelmek istediğimiz sulh ve ümid gibi birbil'iııe ba)l;.lı bir 
dan bu kadu seı•oest bir surette bah- ~· t ~ t ı f l~k tt d ~ Rekoru o lörrnıştı, birincHi~ı mu- ~·e • ı rog ı~erın ııı 1 a e ~ırmez .~n japon ordu~u tarafıııdan işgal edi- eserler, bize o dewin ahlaki, fikri \'e- ideal temsil eden bir forsu beğ nmedi-
Rediyorum? 
Eğer karaya inerken alkol ile ya

kalanacak olursam, attık mesele 
kalmaz. Her şey hallolunur, hatta 
adımı kim olduğumu öğrenmeğe de 
ihti. aç. yoktur. O halde, böyle bir ne
tice.} l kabul ettikten :sonra bu işi giz
lem(',ğe ne ilitıyaç vaı·? Dedl. 

-. ü'J)ne 1z uu O~ man Franklıındm 
\'nzi} eti nıfisle::.rıa bir va~iJ et değil
dir. Eın ali çoktur. İşle Şikago gan
&sterleri teşkilatı ortadadır. Nevyork 
\le lierliı\de buna yakın teşkilat var-

dır. Bu beynelmilel şekuvet teşkiliitı 
tesffi:iüflc me.\ dana gelmiş değildir. 
Vat birtlerce insan başka meslek yo
hı11u tutmuştur. Hakikat olan budur. 
lıu ıı ı tııiklond bh' dınıuğa mu.likti. 
1'.apoda ya diğerleri'f 

11afaza eclı·,·01·cltı Dı)irtlıı<ru sehır hal- öııce bomban atan kaçmaga delı"'e . . ·a · • A k.d ı · · t ık· d · · · · " "' " _ _ · . ' • len haYzanın genışlemesıyle, bu saha. ~ • sıy a~ı a ı e erını e ·ın e en eser- nız de Almanların (so,·suilaşan ıanat) 
ıcı onunla ı"flı"har edi\•ordtı. ÇUnkil sıgınmagu muvaftak olu:r. . . A f teı· ı· · s ·il f · · b" o ı ı · · · : · · · . hırda nızanı ve sükunun muha aza~ı t ıı. eyı se aııu, ıze sman ı sa - dedıklerı cınsten garıp mnnzara1ı bır 
beş defa mucize kabilinden ölUm~e? Bazan. - ~~r va kıt ~lma~~kla be- meselesi hel' g'Lin bitaz dalin ehemmiA taııatından miras kalan ,·eya ideolo- alameti farikayı tercih et .niz ? .. 
kurtulmu~tu. Beş defa da, onun ıstı- raber - ınfılakın tevlıt ettıgı hava t k ,, d" Ç k K ş k h"kA jik bakımdan bize menfi bir tesir •·a Nı'ha•·"t "alAh•. tl i ·z k ,h . • . . . . .. .. .. . . \'e esue ıvoı·. an 6 ay- e · u ·u- · J - .ı. ·'"' , "' a J) e er mı ne ..._ 
rnHatlı oldugu günde, başkalnn ta- fozyıkı ıle vaııgın sondurulebılır. · 1. . H. k 'd k"l . el pabilecek bir mlies~e~e gibi telakki bU\·Uk olur'"' ol·un d ı l ""'t lnı. . . . . , · . me mm un ·ov an çe ı me.::ıın en · · " "" :s , e\' e aı o 
rafmdan ıdae edılf.'n otunıobıllı ber- : a~ud (<:ok n:ıc.Iır olmakla beraber) ~orll a öu eliemmiyet bir kat daha ar- edebilir miyiz:• Bilfikis, en kötü ve ka. 'mtles.'1eseleı in adım, rengirti ve şekli· 
ha\ a olmustu. Hana.: ıııfılakn ı ~tgnıen yaııgın devam eder. .. . . . ranhk cle,·Mercle bile Türk kaptanı Ye ni sahst bir emil'lt:! de - 'şt·. y· n. 

B · "t·· · .. · ·· lı · b · t::ıcuktır çUnku hıc silplie voktuı• kı " · gı ıı eme ız. ı:. 
- enım o um saalım daha ç:al- Sön<lünılemez; ıı \'uzıvette u ışte . ' . • ~ ·.. . . Türl< tarfa!'lı ile forsunu oh' çe,·ı'ek i«te hllkılmet kararının ı~hık oldu,.,· 

<l d d . ı d b ı l h· . , h ~nlıler çete harlııne daha buyuk lıır · · " a ı;u-
mu 1• e ı. ı;a ı~an : anı. e) rncıe .t: :ltı.u te - . . . . . . asırdan fazla ı;ahillerimizde göster - nu zannet em lıile tar"he a •n ·n 

.F k t ·ı· · ·~ · · l'k . 1 c.l k ·. F ·.• 1. şıdtletle b'1t'ışeceklerıdır. Bu gerılla . ::; ı • ın 1enı 
a at o omobı me bmdıgı va kıt ı e) e wymu~ eme tn. 3ıışey a a- • . mış ollması itibari~ şerefli bir mazisi müşterek zevk Ye teHlRlHsine uyguı 

tl · ··ı.. ·· ·· .. d b 1 • lıaşluclıgı zaman Japonlar tarafından .. · 
aımıı o um goz onun e u unuyor. maz. . . . . . . . . ,·ardır. dilştilgüııe beni nasıl inarıdıratiflir:si 

Şoför, gtinde aııcuk yirmi beş kilo- insanlaı·, işsiz. kald1klan vakit, ı;g~I edılcıı arazının vazıy~:~ ıyı._olmı- Bu itibarla ı:ı.eyrüsefaini, Türk ge _ niz? .. 
netre gider. Eğı>r i:4cr;;;e da hu fazla i"'tisnasız bir suı·ette bu tehliKeli şo- :, acu~:ır. Harp. devam. ettı~ı mud~et- nıiciliğiııin terakki ve inkişaf tarihin- Çok derin stlygılarımm kabuliına 
dı.ı gidebilir., Fa kal ~·irnıi beş kilo- fur meslt'ğiııe intbap ediyorlar. Son c: sükun \'e ıııza~ırı ıadesı. tabii ım. de mühim bir meı=Jınle feş.lfü eylediği- ricn ederim sayın direktöt. 
ınetrı· kat'ı zaruridir. F:.ıkat hiç kim- .nllaı• içiııdeki kuza yüzde hesabile, kansı'.-dır ve bu .sukilıı~ tesıs (Jtmek ııi iftiharla iüôia edebilirz. D'r. Kamran Kl!.nan Ôr

8 <ıe yirmi be~ kilometre) i geçmez. Bu beşte biı Llh·. Her •tltı ayda bir şofor- ı::ıı nıus.t'ahk~nı. lı~r şehrı za!Jtetmekten 
kam\'utılarda çalıııan şofoı·, i,.;tirahat den Lil'i Lerlınva olmaktadır. daha gtlç bır ıştır. . . .------------------------------
giiul-ı::ri tenzil edildikten sunru beş - At·kusı var - .. Tok;. o' da ç~kan. :\Iıyako gı:ızetesıne Moskova dimağ enstitüsünün faaliyeti 

gore, Hauköv un Japon kıtaları tı.ıril-

fındaıı zalıtıııtlım sonra, \'an eyaleti· Bgtiu buııli:!.ıdnn Nitrogh;erin şo

furu olan bazılariyle ,i'örüştüm. A lman gazetelerı• ııi idare edecek olun yeni hiikllnıetin 
• de nıilştt-rek komisyona raptedilece-

Tabii ömrü uzatmak 
olabilecek mi? 

.. 
Pnıı ıh·3 ıı:-·:ı, Oklalıoma ve Tdt ıı ği11den ljüphe yoktur. Bu nıLişterek '' k •• 

'Petrol t<·~kil.ıtıııda Lic;ok ~eı·hpst me- konıb;yuııun ihtl.ısı Çin'iıı \'ahdet bu!A mum un 
ltıurlj ~tler, i~ler \'ardır. Bunlar uy- Tun us mes 'e !esinin yeni deg-' il, bir ması ve bir Çin merk~zi hükumetinin 
du beş) uz ııatia bazaıı daha <;ok do- tı>~i~iııe cfogru mükemmel bir adımdır. E 
luı· temin ederler. Bu işlera!t• me~- QSlTllk 0ffA,Ug., UnU ileri SÜrÜyor/ar nn surdh>, Jforıko\''uıı sukutundan lekfrikJe zehirlenmiş bazı UZUViar, 
Rnl olnnl.ımı hususi bilgi . ahibi olA sdnr:1, general Çang-Kay-Şekin hü -
?ha!srına iHtiyaç yoktur. Yalnız bil- Berlin. 10 (llndyo) - Almnıı ajan-ı nazarı dikkatr. alnrnktnn imtina elti- klırneti, mahalli tleğilse hile bir hışra Sinirler J kalp, teneffüs Ve dimagv 
ıııett:ri l<en<lilerindl'n i;;teııen ŞPY, ~ı bild'riynı·: ği znrtınıııla ltnlyndn 'rıınus meı-ıeh>-ıi ıcjimi manz~ra"ı alfü·aktır. 
dliz bit' ytıldn, ya\'aş \'e a.ğ'l\" bir !'lll· Bazı g~ızcteleı·. lü.lya llll:bU.,an meydana çıkıyor. Ne bu hareket nt> tlc Yeni nıerkez1 hükumet teşkil celil- yeni':İen hayat buluyor 
tette otomobilleri idare etmeleridir. "11dclisindt>ki mc<ıeleııiıı cHin~ a cl1<i1 - Alman füıdutlarııım Reııde olduğn hat, etiği zaman oıın ilk tuıııynıı japoıı.\ a 

I<~a\üıi l..ıuna muknhil başını kollu- ·ıntla uyanclınlığı dt>tlikoclutlan lıah - krndaki benmnt, mühim gailelel'in he_ olacaktır. Almanya ve flalya süratle MosRova, (T . .A:..) - «V. M. Enstitüde elektirik narkozu saheı .. 
~u altına almak. her saniye öliimiı etmekte ve ııec;ı·h :1t vnpıııaktmlırlal'. .. h 
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11 
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1
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1 
t bu hareketi taklil edeceklerdir. o zıı- 18~!10ter<W» dımağ Enstitüsü, kurula- muhtelif ırklara mensup adamların 

· · nuz a P.( me · ıs enmer ıgıııı f!l e- ı / sene olmuş v b ··dd t d • l d · kk k ıtüz l.l'"''lıldn tut'mak. her ,Yol düııüs.i.iıı Berlim•r 1'aı.rklni gaze eııi, Tumıs m:ın Fransa, İngiltere ve Rirle~_·ik de\'- - e u mu e zar- ımag arın an miıre ep ço zen-
m ,.. ı·jyoı·. Biz, Alman hudutlaı·ının Reııtle 'ında E rr· T l l d b .. 

de Hı"n r.arra olabileceğini kale al- ne-:ele.;iniıı htı ılerece huvilk hayret Jetlerin ne yapacaklarını görmek en- i ns ı u, ı ım a an arın a u- gin bir koleksiyona maliktir. Bu ko-
t' ~ lmlunııp Lulunm:ulığını pek nla lıili - ··k · h k 

llıak j,tızım•lıl'. Bu otomobillerde ra. ı.\·anclıı-mağn değeri olmadığım yaza- 0 1 T K ,. leresan olacaktır. Bu iiç deYletin hak- Y.'u. şo ret azanmıştır. Bu 20 sene leksiyon üzerinde yapılan çok 1·nce • " " .nıruz. ıı ara un ııs. orsika, .ı.~ i:::; 
ltşacak ~oförler dünyada en tehlikeli ·nk diyor ki: ..,egleriııin e<>b;ıl.ııııı biliyorlar. l:ırı Ye menfaatleri bilhas:ıa yeni mer- •çınde, bu Enstitü dahilinde, 400 tetkikler, muhtelif ırklara mensup 
Liı- madde olan Nitrogl"erniıı naklet cTnnus nıe~elesi, Fni değil. bir a- kez1 hükumetin idaresi aıtınn girecek 1en fazla ilim <ldamı tetk iklerde bu- insanların dımağlan arasında her 
lUekle tavzif edileceklerdir. ırlıktır. Tunnsta Fı·an:"ızl mlan çok nuntakalarda bulunacaktır. Öyle ki lunmuş ve 100 den fazla ilmi rapor hangi bir anatomik fark olmadığım 

Nitrogliserin, yeni petrol kaynak- !talyan vardır. 'l'unm'ltaki 1tal) anla· Prens p ol yeni idareyi az zaman içinde tanıma_ yazılmıştır. gÖaf'ermiştir. 
la11 btıhnak ve rangmları söndttrmel{ ·ın hakkı. oradak' ttnlyanlara ait mek lım imkansız olacaktır. Bu itibarla ye- Halen bu Enstitüde, insan haya· insan beyninin, yafa göre, inki· 
iı:in ı.ıanayide kullanılmaktadır. Heı ep i~ile bn"1Jm-. Fakat lıtınd:ın lıiı· Londra ve Par is seya· ııi hiikümetin i~tikhali mliemmen<lir. tının mümkün olduğu kadar uzatıl- ~afını gqsteren bir atlas ha.zırlanmıs-
g(ln bu maddeden birçok ton sarfedi ıesele rık.n·nıak lıizc <lfü:meı \'e bizi hati nden döndu Çin çok genis bir ülkedir. Burada '11ası, ölen uzuvların faaliyetinin ye- tır, yakınlarda baskıya verilecektir. 
?hektedir. Bunların nakilleı i için hu lakaılt1r etmez. D tntıkra~i ile irlare verleşmiş olan milletler ne ayni anane- niden tesis edilmesi, ihtiyarlıkla mü- Enstitüde elkt<rik narkozu saha-
SU$i otomobiller yapılmışhr. Ilugüıı dilen mtımlekdlercle bn ıne~elc tize - Eclgrml, 10 (R·ulyo) - Kral naibi !ere, ne arni adetlere ve ne ele hatta ~adele olunması, zayıflıy~n hafıza· sında da enteressan tecrübeler ya-
her hangi bir sademe ile kolay ko ·intle \ apıl,ıu tenkitlere hayı·et etmek- pren Pot ve refikası pren.:ıe~ Olga, ayni kültiire sahiptirler. Onları ay11i nın yeniden kuvvetlendirilmesi gibi pılmış ve hayvanlar üzerinde müte
lay infilak etmemek için ıastiktcrı e iktifa olunabilir. Ayam knmarası - bugün Londra ve Pnris seyahatinden nizama boyun eğdirmek son derecC' ~ok euteressan ve aktüel meseleler navip cereyanın tesirlerini tesbit 
hpılmıQ fırçalar içinde nakle - nn Almıın miistemlekeleri dileklerini buraya dönmüşlerdir. - Deı:aım 8 üıci sahı"fede - ctkik olunmaktadır. - Devamı 8 nci Sahifede -

x nt n rsr wt · on t , , r r F r 

POLiS ROMA~TJ • 1 - Centilmen olmadığını söyle- Fırsat bulduğum zaman bununla Doland yarım saat sonra robu, gül gibi temiz dudakları ile bir 
l ~ • ._.. 2 72 2 1 seydim ne diyecektiniz? vakit geçiriyorum. yö Krenlizi görmek üzere müdüri- kadın ona bakarak gülüyorlardı. 

- Benimle eğleniyorsunuz, di- Doland cevap vermedi. Ancak yet bürosuna gitti. Otel müdürü Ona doğru ilerledi. 

E • konak yecektim. garsonun soluk çehresini dikkatle müteessir gifü görünüyordu. Fakat -Arkadaşım -dedi- ne kadar da 
srarengız - Fakat Biraz evvel hapishane- tetkik etti. Dolandı görünce kendini topladı. büyümüşsünüz. Az kalsın tanımı-

-- 4 _ debn çıkt1ığımı söylediğimi de nazarı b- Sa1~!n ve mütehammil bir - Gece hayatını biraz görmeğe yacaktım. 
iti ara a ··· . sa re ma iKsin, dediniz. Yani sültu- çıkacağım. Fakat cebimde bir mete- Doland kadının elini avucuna 

Çocukluk hayatı K lorya UestoR~ ~ikten sonra banyo Kamarasındaki - B u hal hır çok Centilmenle- net ve sabrımı idare ediyorum de - Jiğim bile yoktur. Yarın avukatım aH:Iı. Heyecan dolu nazarlarla ona 

~~ olan aşkı, canlı canlı, gözünün ')i\yük aynaya ~k~~ ve memı1un ola- rin başına gelmiştir. E1inizi görmek- mek istiyorsunuz değil mi? gelinceye kadar bana biraz para ik- bakıyordu. Gloryanın 
0 

incecik du-
Onüne dik ilmitJti. •ak odasına dondu. r-· .. d d . . . R" T b'" F k t b d k t'" 

Elb" 1 .. d t l ıgıme musaa e e er mısınız. ıca - a ı ı. . a a unu a a ı raz edebilir misiniz? daklarıru öpmüş olduğunu hatırla-
- G lorya!.. - ıse er vucu uma am ge - ederim sağ eli değil i o larak söylemedim. - Tabit... Ne kadar lhım? d Veyah d 12 • k 

N"h yet ı di. f . . . . . . mıyor u. u ouna ınanma 
- ı a ··• d' Doland bu se er sol elını uzattı. - Peterk in dinle; yarın elbise - Bır ıkı lıra 1 · t mı"yo-=.ıu Ço kl - d t d 
Telefon muhaveresi eski sevgi- Garson cevap ver ı · Ga b . ,. l ·ı d l b" B k d ıs e ro · cu ugun a anı ı• ı· . · rson yumurtaya enzıyen Ke ka- ı e o u ır valiz satm almağa gide- - u a ar az para ile hiç bir • d l l I k d _ k"" 

•sini yemeğe davet etmekle niha- - Tuvalet centılmen adamlara fasını sağa sola salladı. Ve ondan ceğim. is göremezsiniz. Benimle beraber gı ve a ga ı saç annı o şa ıgı u-

Ycte erdi. Fakat telefondan ayrılın- daima iyi geliyor. sonra Dolandın avucunu tetkike Bu husu sta senden istifade et- geliniz. çük kız bu mu idi! Halbuki 0 şimdi. 
ca Gloryanın, kendisinin Londrada Sonra kenarda atılmış olan eski başladı. mek istiyorum. Tabii ücretini vere- Veznee gittiler ve Doland on li- fevkalade güzel ve sık bir kadının 
hutunduğunu nasıl haberaldığı dü- elbiseleri gösterereK ilave etti: - Hayat çizgsi çok güzel ve nor- ceğim. ralık bir sened imzaladı. M üdüre te- önünde bulunuyordu. 
8İ.itıcesine düşmüştü. Sonra da elbi- - Üzerinizde bu elbiseler var- maldir. Aris dağı da enfes görünü- - Pekala .. Hizmetime muka- şekkür etti. Parayı cebine yerleşti r~ - Ne kadar da güzelleştiniz r. 
8cainitı vaziyeti ca ııım sıktı. ken bile centilmen bir adnm olduğu- yor. Kuvvetli arzular taşıyorsunuz. bil paranızı kabul edebilirim. Fakat di. Ondan sonra garsona bir: taksi - Doğru mu söylüyorsun .. Fa-

Dill5er kızla bu kıyafetiyle yan- nuı:u anlarıııstnn. Mücadeleyi seviyorsunuz. M uannit kompliman için asl8. ... Oteldeki va· çağırttı. Doland sevgilisi Glorya kat kuzum, şu koplimanı kenara bı-
Yana ııasıl oturacaktı?. Birden bir<' Garson bahsişini aldı ve kapuya olduğunuz halde kenditıizi göster- zifem 1 1 JD da başlıyor. Binaena- Oeıtokun oturduğu otele gitti. rak 1. 
C.a.-clerobu11 rımlıuJ La.keresi aklına doğru yÜriidü. O ~ırada Dolaııd ona ıniyorsunuz. Ciinki.i mytehammil leyh daha evvel emrinize amade ola- Otel ikinci sınıf otellerden olma- - Yani eskisinden daha güzel 
'eldi. Derhal elektrik lamlıasıııı ya· yakından' baktı. Zaytf, uzun boylu, ve sabırlısınız. l!.vet hapishaneye gi· bilirim. sına rağmen temiz ve ferahlı idi. siniz demek istedim. 
karl'lk teiefoı a sarıldı: Cok geçme· ·ııüstatH ve hastalıklı bir çehresi vc1r• rip çıkmı~ olduğunuzu kabul ediyo- - Mutabıkız Peterkin .• Satın Doland içeriye girince esrarlı bir çift - Ah Doland; sen ahla.k ve n-
dk~n otelin garsonunu Lir ·ta~ım s_rno lı. rum. Fakat bütün bunlara rağmen alacağım eşyayı yarın yetiremezsen bakışın kendi üzerine dikildiğini detlerini hiç değiştirmemişsin, ayni 

IQ, beycız gömlek, kravat. ıpeklı ço- - Biraz durur musunuz, dedi. centilmensiniz. öbür gün de devam edebiliriz. hissetti. Etrafa bakındı. Parıl parıl çocuk ayni komik, ayni mütereddid 
l'~p, parlak ayakkabı hulasa her şe- Garson geri geldi. - Peterkin çok teşeki.ir ederim; - Teşekür ederim efendim. parlıyan gözleri, dilber çehresi, altını genç fakat bu çehrendeki sanlık 

---~---------~-~--L--~~~~~~------~~m~e~k~k~i~s~~LleilJf~a~k~ı!~~s~ın~ı~z~· ---L-~E~lJfakısıg~~na ~r~veranı~~~n~lanpy~Mfu SOO~iwM~) 
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11 Birincik&nwı PA,ZAR 1930 (ANADOLU) SAHiFE a 

Film hileleri 
Rejisörler film hilelerinin ifşasın

dan niçin hoşlanmazlar? 
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Tabii ömrü 
uzatmak 

Yugoslavyada intihabat 
(Bir kral, bir devlet ve bir millet' ideali, 

- Bat tarafı 7 inci aahifede- J 
edecek tecrübelere büyük bir mev- Yugoslavyada daima ğalebe çalacaktır 
ki a~rılmıştır: Elekt.rik cereyanı va- Belgrad, 1 O (Radyo) - Mebusan millet> idealinin, Yugoslavyada 
s~tasıyle, zehır)~~mış bazı wuzuvlar intihabatına yarın başlanacaktır. daima galebe çalacağını ila~ eyle -
s~~rl~r, murdar ılık ve dımag, tenef- 2300 namzed ~österilmis• =·. · Başve- miştir. 
fus. c ıhazları ve kalp. yeniden haya- kil Dr. Stoyadinoviçin, bi~\ssa eski Belgrad, 1 O (Radyo) - Y ugoa
ta ıade olunmuştur. Sırbıstanda büyük bir ekseriyet ka- lavyanın her tarafında intihabat ha-
. Enstitünün psikoloji şubesi ise, umması kuvvetle muhtemeldir. zırlıklan baılamıştır. 
ınsanın karakteri. azmi ve tampera- Yeni parlamentoda 374 mebus B St ad" · · b d f d b "" ·· · d k'kl ha · oy ınovıçm u e a a u-
manı uzerın e tet ı ere şlamış- bulunacaktır. ··k b" f k - k le 
tır B 1 d l O (R d ) B yu ır za er azanacagı uvvet 

. e gra , a yo - nşve- h . l 

T • • k y }} kı'l St •ad· · b ·· b" be ta mm o unur. Bütün ekalliyetle .. 
urı stı Q ar O} ınovıç, ugun ır yan-

name neşretmiş ve Yugoslavyanın rin blok halinde hükumete rey ve-
- Ba,tarafı birinci *8.hifede -

cı•k s tadyomu önüne kadar olan şu 
federal olamıyacağını kayıt ettikten receklerini gazetler kaydeylemekte
sonra, cBir ktal, bir devlet ve bir dirler. 

Ro~e ile Burnova, Buca kolları, İzmir- -------------------------------
Torhalı şo:-ıes i vurclır. Bu yollar a:-> _ A ı · . h R d 
fıılt olarak inşa edilirken kısmen isti- t nes ının ıs,a ı omanya a 
kametıeri değiştirilecek. bazı virajlar M .11 M d r kaldırılacak, ve geııişletilect~ktir. Şim- ı i Ü OTaa encü- Demir muhafızlardan 
diki şoseler beş metre genişliğindedir. meni proı·evi tekrar on beş bin kişi 
Asfaltlar dokuz meti·e olacaktır. J 

Yolların altı metrelik kısmı a:-.fnlta tetkik edecek mevkuf tur . 
· edilerek, iki tarafında da birer l.ıuçuk Ankara, 10 (Husıı:->i) - Kamuta - BUkreş. 10 (Radyo) - Demir mu-

• rnetredeı~. liç mı>tre· gc:ııi~liğinde kal - rın e\ ve ki g Cinkü toplantısında . 1illi hafızlar teşki latına mensup olup, asa-
Sağda bir film de deniz harbi, olda Holivudda uy d urulan bir fırtına • dırnıı trotuar yaptırılacaktır. müdafaa eneli meninin tek ra r tetk ik yişi ihlfıJ etmek istiyenlerden tevkif 

Jit!jh;örler. stiidyo direktörleri, ıilen filmler stüdyo fon olarak kul- lfdı camdan kubbt? ~eklinde bir ta- Torbalı asfalt yolunun mebdei Eş- etmek üzere ger i rı mış olduğu ordu - lilenler onbeş bine baliğ olmuştur. 
film çe\•irirken bulunmasına müsaa- lanılhr. \·e bu suretle ikinci defa çe- rnn vardır. Bu ta\'a;ı iizE'r ine haki- ri'fpa~ada oiacaktıı · dan çıkarılacrık 12 yaşından .rukaıı Bunların muhakemesine, yaklnda bat
de ettikleri gazetecilerden bazı sine- kilen film tam , e a lına uygun bir kat en ta,\'YRl'ed c>n alınmış b ir lıava Turbalıdn Tepektı ~dl.il S ıçuk : ~- hayvnnlnrın koylü ve yetiştiriciye sa- 'nnncaktır. Mevkufların çoğu, Çerno
mn • hilele l'i niıı yazılfmımaı:ıı için dni- fırtına mnnzar n ı Yerir. ıı~:ın~ •. rn~mm filmi a k:.ettirili r . Bu ~f'~e c:ka~~ı· ulncak tr ıl~ \ l.l. da ılcrı. tı:mas~ hnkkmd· k i kanun projesi; hü •iç h<ldjscs:nden sonra yakalanmı§lar-
ıua l'ica ederler. Buna sebep olarak Farzediııiz ki, çevrilen filmde knr- filmde lrnkikatPn lıu luilar arasıııda u a f 1 <ıı mak u:ı: c ımdıl k yalnız kumetın snyısının arttırıiması ve cin- dır. 
göst~mlikleri; her vakit tekrar ettik- 1ı bir manzara. \•arılıı:. Siuemada a~it- ı~eçeıı tnyyareler ,·ardır. fünema. alan lşı:_se .olarak yaptml..ı_ aktı r. B u kısım sinin ıslahı üzerinde hassasiyetle d ur- Bükrcş. 10 (I!adyo) Rador ajan.aı 
leri bir tek cümledir: dfalk bu mu- boı ik ve hafif hir rlizgarla dalga la- makine hem maket halindeki ta,\·ya. ı 2~'. -~ı~~metrc uzunluı,rundadır. Cellat duğu at servetimizin bu gayelere cr!ş- bildiriyor: 
azzam sahneledn bu kadar basit ola- nan ince tüy kuşları dnima karlı renin. hem de cnm tarnn üzerinde g~lunun hemen her yıl taşmasından, mesi bakımından hususi bir ehemmi- E:-1k i rejona taraftarlarından ve 
rak· hazırlandığını öğrenirse bir da- manznralaı;cln rC!jisörün imdadına l'e\Tilen filmin fotoğrafını alır. \ ' e cı. ·urmclaki yolları bozmasından şim- yet taşımaktmlır. Raşu t hapishanes inde bulunan profe-
ha inemaya gitmez.> yetişir. Bu nrnnzara. Jrnl"lı havaları 0 bu sayede ye r te.~bit edilmiş olan 1 dıyc kad7r vil~y~tin. Kuşndasiic irti- Projeyi tetkik eden encümenlerden ~ör Antonesko, son hareketle alikadar 

Eğer bu cilnı)eyi direktörlerin sa- kadar canlı tnklid eder ki seyreden. 1:-ıyynre uçuyor ve başka bir tayyare-1 ~·ttı temı~ edıle~eı_~:şti. Cellat gölü 1\Iilli Müdafaa ve Ziraat encümenleri, olmadığını ve arkadaşlarından 818 ki.. 
mimi olarak söylediklerine inansak, leı in nlclanmnmalnrı imkansızdır. yi takip ediyor. ateş ediyor \'e .~tese 1 k~ıı·L'.tuldu~u ve kliçuk Menc~eres neh- bazı maddelerde değişiklikler yaparak şi de rejime bağlı bulunduklarını. kol· 
o vakit bu adamların halkı çocuk Fakat dikkatli l.ıir göz bu filmin ta- maruz kalıyor olarak görlinür. r~ ~ı tık. b~r .d.ı.~~ za~ar ver~ıyecek va- projeyi aynen kabul etmişlerdir. lektif beynıınameye iltihaka hazır ol. 
kadar saf kabul ettiklerine inanmak· biat karşı ında çc\•rilmediğini, stüd- zı~ et~ getırıldıgı, muterıddıd kanallar- Lliyihııyı son olarnk tetkik eden duklarını hükümete bildirerek imza 
lazımge]ecek. Biz çocukken bile si- .roda alındığını derhal anlar. Çün- u la, bıUıassa feyazan kananile bol yağ. batçe encümeni, mazbatasında, proje- vermişlerdir. Demir muhafızlar teşki· 
nemaya gittiğimiz vakit aktörlerin kü bu filmlerde ne insanların ağzın- zak Şarkta mur sularını <leniıe dökmek imkanı nin şu maksatları ihtiva ettiğini kay. la tının şefi Kodreanunın muavini de 
beyaz perde arka:ıında saklı dur- dan, ne de beygirlerin burnundan su 

8 
f 

7 
• • h•f d temin edild!ği için Tepe köy - Efes yo. detrnektedir: müşterek beyannameyi imzalamıştır. 

duhl:mna inanmazdık. Bugünkü in- buharı çıktığı görülür. Sanat bunbrı I .. -
1 

•kıtta.raBı '·ankcı aad 
1 

e .~ t- k lu, Cell&t gölünün ortasından geçmek 1 - Ordu hayvanlarını yenilmek <31) tatar da ikinci bir bevanname ile 
. . . . guç o aca ır. u un ım nn muş ere ~artile · tt• ·ı kt· k d"I .. · · · . anlar, her halde hızım çocukluk taklıd edecek hı!eyi henüz bulama- k . h k . . .. t k 1 ~ ınşa e ırı ece ır. ma sa ı e muayyen bir ya~ı doltlurm ı hukurnete sadnkatlerıni bildirmişler • 

zamanlarımıza nisbet edilince, daha mıştır. · t om~yon b" e; ~~ ıçrn mu{ erek 0 an Du yol da 9 metre geni~!iğinde ola- at, kısrak ve katırları kadro harici et- clir. Kollektif bevanname.re iştirak e-

çok bilgilidirler. Hiç kimse aldıkları Bir h!'ırp filmi seyredh·orsunuz. Bu ~~~ta~:;ar:~ eş~::? f:,.h ça ış~~atl .'"e caktır. Yolun Cellfıt gölünden geçen mek ve bu suretle orclu hayvanlarmı rleııler kttnıın lar~ mutlak sadakatleri. 
para ne kadnr çok olursa olsun, teh- eksel'iyetle, harp sahneİerinde ordu ait .:le . . ... 

1 
~ • • usthtsıl~l: .derme kısmında (Sinekli tepe) mevkiinde daima genç bulundnrmak. ni ilan ederek ivi Romenlerle hariç 

ı .k 1
. . . • ış rın goru mesını ma a ı ı are- Ce~iit a'"J .. C h . t d . d 2 K h . . t • -ı e ı hır sahneyi çevirmek için ak- karargahlarında nlınmış havadi::; fil- iere bıraka~aktır 0 suretle ki japon · ,.,o ~nun um u~ıye evrın e - adro nrıcı edilecC!k bu har- C!n memlekete gelehileeek her hangi 

törlerin tııtlı canlarını tehlikeye koy. minin kopyelerinden istifade edile- . ı· lt d ç· ·.. . k" f d • kurutuıuugu bakında bır anıt dikile- vanların çiftçiye ve yeti~tlric!ye satıl- 'bir tanrnıza ve fenalığa mukabele et-
cluklarına inanmaz. Figilranlann, rek hazırlanmış bir filmdir Bu fılm- ışga.ı at lın ak lın ııbı .~t1 ~. ıa.dı el'.:amıtn- cek ''"' bura da güzel bir meydan vücu- masını temin etmek suretile bir taraf- mek için samimi kardeslik hislerile 

• h • • • • ~a yara ı aca o an u un ı are er o o- dn getirilecekt" t . tt h b" 1 - . -sahnel'l da a tesirh yapmak ıçm ler çevrilirken stüdyo bir sinema sa- t'l· ._t .. t k k . • d . ır. an zıraa e ayvan kullanılmasını ır eşmege bUtün yurdda yaşayanlan 
b

. 'b. 1 .. b k.k t 1 ··ı 1 ma ı sure .. e muş ere oınıs' ona a- Al A .r L k . t• d h . ı · h" d t t . 1 d" m ır erını a ı a en yara ayıp o - onu manzarasını alır. Geniş beyn7 hil olab·ı , tf B ij t . k k . ma y a TTİRaya yayma ve zıraa ı a a verım ı ır a\·e e mış er ır. 
dürdüiüne inanan tek insan olma3a perde Ozeı in it rtilen sitratle film vona s 

1 :~ce .... rh. lu mf dş eı 1e om~1- h le koymak, d iğer tı.:tııftatı t dUvi'ı - -----,:-_'---_-__ _ _ 

ı t . ç· h b. 'd ı.· r·ı . .. t ı· k f') ı eçı en şa ld ar e era esasa ıs. . ayağını attı ı . r h ı 1 k d h .. gere : ır. m ar me aı ııır ı mı gos eıı ır en ı m a an ma · ine de tinat ed k . k "hilk- . t e verış ı ayvan arın me·n.e ·et a ı- R 
k 

• in h k"kA b' ç• d b d o • • f' • ece yenı mer ezı umetı eş- l" d t• t' •ı ' ' t k omanya yapma ıç a ı ı ır ın or usu- cy:ız perde ckı fıimın ılmıni alır. k'l edeceklerdir. - Baıtarafı 6 ncı Sahifede - ın e ye ış ırı mes~nı eJl:.n etme . 
nun stüdyoya ıetirildiiini iddia eden Yalnız bu sırada gürültü 1. .sıl eden llk bakı!-lt.a "11.iog 1• t s· k" müşkülatla karşılaşmışlar, o mıntaka- 3 - Memleket ıçinde .rdu ihtiyacı- Kab· · d t d"l"'t 
lı • . . . . .. ... o ıs nn \•\! ın ·ıang • . ~ t · d k h t· . !nes n e a · a mı vat 
ırı:mıe deh nazarıle b:ıkarız. nın 1 ineler fanJiyC' ttedir. Ton sesleri, idarelcı·iniıı bu müşterek komi:;;. da fevkamde tellbırler almaga mec- nı emın e ece ay\·aı ye ışınceye .. • 
Buiün halka sinema. hilelerini tiifek, makaııizmalsrıııııı açılıp 1,a- haricinde bırakıhmş olması " )l~nukn bur olmuşlardır. kadar memleket dışındı 11 satın alına- Bukreş, 1 O ( A.A.) - Neşredilen 
k 

.. 1 k 1 v ,..aşı acu c0 k h . 1 k b. 4 b' t bl'-d b'ld" ·ıd·-. . :~ı ç::ı. soy :me ve n~s~ ~a.pı~dıgını panmasından doğan şakıı ,}aı·. ayak lıir şey gibi göriiııür. fakat httkikatte O zaman yapılan Lir nnlnşmnya gö. ". . a~vnn arın yarı)-a ya. ın ır rrsmı ır e .1 ~ ~ •• ı ırı ıgıne ~öre 
vıretmek smemacılar ıçın ıyı hır rek- patırtıları her Qey muvnffakıvetle l o"vl 1 . k t ı.·· ı· ... 1 11 re ltuh·auın bur:ısını başka bir dev- mıktarının kısrttk olarnk mübayensı nazırlnr meclısı dun akşam kral Ka· 

-9 :.- J ı J e o rıın~ı pe auııc ır. •• ogo arı • · . . . . l · · 
lam \'asıtası olu1' .. Bu doğruyu söy- taklid edilir ç K S k h'll·~ t• d ki lele veı·emiyeceg·ri ~mrt kosulmu~tu suı·etıle kadro hancı edılecek olanların ro un rıyasetmde toplanmış ve uzun • anı:;-- uy • .._e L \ume ın en uza aR- · " ~ ·• · · . .. b' ·· k 
!emek. halka hürmet manasına cln Sinemada dü~tiiğünü gördüü-ünüz k . . . .1 • .. .. 1 • Bunun için hah•a jub·ılanclı Alman dn bu nısbette kısrak olma:;;ını temın surrn ır muza ereden sonra celse 

• • • • ~ h '?Hl ıçın şu prensıp ı crı suru mUş- • ' · < ' - k ·ı d "I · · M ı· · · . 
gelır. Eınaenaleyh bazı sınema hıle- yıldıırmlar ve şimşekler daima hile- t .. . ~{ ol' t moğollarındır B yaya vermeyi düşiinürken Berlinle bir etme · tatı e ı mıştır. ec ısın mesaısı ge-
lerinin nasıl yapıldığını yazarken lidir. Üzerine vıldırım düQerek sa hur · •• og tı mhı .. de 'log. 1. tau anlaşma yapmış ve burasının Alman- PROJENİN 1'~SASLARI: lccek çarşamba günü nihayet bula· 

• • J -. - ususı şar m arıcın , •• o ıs n B k iinemacıhk aleyhinde bır ış yapmış hanın bir maketi yapılır. Mu make- ve Türkistan sakinlerinin adetleri !ar tarafından nasıl işletJleceğini tes- . .ütçe e.ncümeninde dün görüşülen ca tır: 
'llmuyoruz. tin Uzerine filmde görünmivecek kült" 

1 
• h' 1 • a · ·er Çin ·ıı t' bit etmiştir. ~enı metnı şudur: Hazerde ordu kad- İyı haber alan mahfeller kabine-

İşe en basitinden baş1ıyalım: kadar ince bir madeni tel koııu~ Fa 
1 

• t~ erı v~ d ıs e~ı kılg h k' bmı 
1 
e - Buna göre, bugiin jubalanda iki 1.ıin r osuncla 12 yaşını bitirmiş idi~ ve de d~iisiklik yapılacağı hakkındaki 

Meseli on ııeneden fazla zaman- kat bu telden bir elektrik cer~yan; ;~ı~ ~.~ ak nr ~r . 1~ r 
1 

• ~~::ı Alman işçi gitmMir Öniimlizc'eki kısraklarla 15 yaşını bitirmi~ ka.tır · '·aberi te-yit f"tmekte ve bu değişikli
<lanberi film çeviren bir yıldız çevir- geçirilecek olursa tel ısınır kmırır 1~.ın ıger ·~s!": arı~; e ~y~ı - ~- nyl:ır zarfında bu i~çi .miktarı ö 'bin; lar. yerlerine bn~knları r 'lındıkç:ı or- ö: in gelecek hafta içinde yapılması 
diği filmlerin hepsinde eskisinden ve elektrik ışığı gibi parlak' bir man me ınD~:rçe;esı /tne 3 .:"t k"l ~~r~ 0 

- kadar cıkarılacaktır du hizmetinden çıkarılır. Ordu hizme- ihtimali olduğunu söylemektedir -
daha genç, eskisinden daha gHzel zara alır. Bu teli istenildiği gil.ıi kı~ ;rıtazk.: ıgler aras·aık~·. ~us a. 

1 '[ır 1~~- jul>al~ndın merke~i ohm Kisim:P-·ıı t inden çıkarılacak hayrnnlar nakil ve ler. J J 
.. .. e uru amaz. ııı nang \:e ~' ogo ı:s- " · · fi ., . , k"l ·\üt R"k 10 (R d ) Ba · 

görünüyor. Halbuki bu yıldız tabii vırmak mumkuıı olabildiğine göre, ~ . . 1. .1• h ·1k .. .· 1 trım lstiva çizgi i iizerinde bulun- ıaşe masrn arı ,,•raat \ <' ·a etı ı - ıı res, a yo - şvekıl 
.. .. . ::anın ~ec ı mı \on u ı uzeıınc en an. · ı ·1 k .. b k-1 t• R 'k' M' K · · ihtiyarladı ve ihtiyarladıkça çirkin- şimşeklere ı·eJısorüıı istediği şekli "'k 

300 000 
• • ld . '". l· . k maktadır . Rıırndıııı J"uba nehri "eçer çe~ım en \'erı mc> uzere u \'e ·a e ın v e omanya patrı ı ıron rıatıa, 

k 
L"ld" ..... , ı mogo uı. ıupı.ıca eıı ,., · ··,t ğ' · d k t ·1 l ·· · · · · B leşti.· Yalnız bereket versin ki foto~- vermek ele allı ır. Tahii yılclırım ·vi ~ev l\Iogol'st , 111 k , . 'Ilı k Nehir geııi~tir ve Hint Okvanu~un~una R'OI' erer.e ı yerıc!r e H"I ar ırma ı e >ugun yetmış yaşına gırmıştır. u 

l k b k t
. • . . ~ . ı nn ı ~· ancu o\ a ı a . sntıl' kt .. beti 'kh ed ih "f 1 rafçı ık ve fotQğraf aletleri tabii ha- düşür en u ma e ın anı ve şiddetlı ~tmcktir. • • <lökiiliir. Yalnız, clüküldilğli yer bir ha- " .lca . ır: . . . munase e patrı an e tı a 

<liselerden daha çabuk tekamül edi- bir ışıkla ayclrnlatılması unutulmaz. Taymis gazetesinin Pekin muhahi- tHklı" haliııcledir. F"'rnt. Alm:ınlar Orıltı ıhtıy:ıcı ıı ın /alı:ıııcı 111
: 1Plc·. - yapılmıştır. 

yorlır. Bu suretle yıldız bir yaş ihti- Tayyare ile yapılan . cambazlık rinin 2;; ilk teşrin tarihli mektubunda lıurn,.ını nç:mı k dcııiıden Ki:;:imnyoyn ketlenlcıı ı::Ht:ıı nlıııac·Lk .~eygırle1·ııı --->---
yarlayın~a fe~ı v~ sanat onu iki yaş sahneleri. bi~· tayyar~ı~ın. uaşka bir 1>ildirdiğine göre japon kontrolü altı!l- kııd:ır gmıilerin işlemesini mi...mkün her ~at~n nlm~~n. <''' az ) uz kırkının Almanya 
ırençle~~rme ımkım.ını buluy~r. tayyare üzermd_n !!eçı~ı, bır tren, ya- daki muvakkat hükumet, Tiyen- Çin ı kılacaklardır. Bu suretle, sallarla Ki- dn~ızlıga eh erışlı kı.sr:k ol1:"1ası .mec. 

Bu ışı yapmak sınemacılıgın elin- hud bir otomobıl üzerınden uçan tay ~ilmrlik otoriteleri vasıtasiyle şimnr ~imayadan 2:>0 kilometre yukardaki burı olacaktır. Fevkalade \.e masta- Çekoslova. kya hudutJannı 
den geliyor. Bu iş biraz daha teka- yareler, ekseriyetle hileli filmler de- Çin limanlarından konın, Yün' ,.e ken~ Berclerayıı kndar bile çıkmak kabil 0 _ cel hallerd~ ~akanlar heyetı kararile 

mu··ı etse · '"ldızlar bugu··ıı oldukl0rı - · d" t ··d d b · ı · ı d" · · · · • ı kh bu mccburffe, murnlcknt olarak kal - garan'": ed:yor 
' .1• ... gıl ır. Her s u yo :l u ış eıe a ış- ırın ıhrncı memnu olduğunu ilan et. r. ca r. 1 • • Li 

)·aşı ilelebed, muhafaza edebilseler mış birkaç isimsiz sanatkar bulunur. miştir. juba nehrinin Habeşistandaki ne- d ı rı.:\b ılecektır. Paris, 1 O (Radyo) - Almanya, 
ne kadar fyi olur. l\feseıa Şirley Bunlar çok defa hakiki huviyetlerile Şimali Çin'iıı bütün yapayı mahsu- hirlerle kolları vardır. Orada da İtal. Roma sefirimı·z Çekoslovakyanın hududlan için ga-
Templi on sene sonra da bugünkü bazan yüzlerine asıl artistik yüzünü liinü japon ordusunun istihlak ettiği yanlar bu nehirleri temizliyerek mü- ranti vermf"ğe hazır olduğunu ve Po-
~aşta ıröstermeği rejisörler ne kadar hatırlatan rnnskl'lcr takarak gökyü- 'mlnşılmnktndır. naknlata elverişli bir hale sokacaklar, Başvekilimiz tarafın- lonya ile Macaristanı da bu hususta 
ısterler .. ! F~kat teknik bunu yapa- züne çıkarlar .. Bunlar nrnsıncla hn- Bu emir, bilhassa. en biiylik yapa- bu suretle Habeşistandan, nehirler va- ikna edeceğini F ransaya bildirmiştir. 
m.ıyacak aalıba. kiki tehlikelerle karşılaşanlar, can- \!ı alıcıları olan Alman tacirlerine, ve sıta;\ile, denize inmek mümkiln kılına- elan kabul edildi Al 

Çölde bir film çevrildiği vakit, ya- l:ırını tehlikeye koyanlar va.rdır. l\Ia- ikinc.i olarak Tiyen • Çin'deki İngiliz caktır. Ankara 1 O (AA ) _ R b"" manya 
pılacak en ba~t iş çöle kadar git. cera filmleri kahramanlarından Lid firmalarına dokunmaktadır. Fakat, Almanların maksadı Habe- yük elçisi ' H.. ·. · R oba .~· R 
mektir. Sahrayikebir bugiln Parise, Pake böyle bir tayyare kazası neti- Bu te~b~r ~iman ticnrethnnelerini bil şistanın işletilm:sinde nalyanlara yar- başvekalette :::~kil c~rl a::a~ Omanya 
tayyareler sayesinde, çok yakındır .. cesinde kötlir~m kalmıştır. Bu tay- yiik .hır ınkısnrn dilş?rmiiştür. Saliihi- dım. ~tmekten zıyade, Afrikanın şark tarafından kabu"'l edilmiştir. Ticaret muahe Je·ı· 
Fakat fırtınasız, durgun bir çöl man- yare sahnelerı, komedi filmler için yetlı makamların soylediğinc göre, sahılıne ayak basmış olmaktır. İta). M 1. . Uı ~ 
zarası rejisörün kat'iyyen işine ya- ynpıldığı vakit daima hilelidir. l\Ie- Çin'de japon faaliyeti yüzUnden, Al- yanlar 400 milyon liret sarfı ile Mo- USSO IIll Bükreş. 1 O (Radyo) - Alman-
r amaz, durgun bir çöl, çok güzel fa- selli Pariste gösterilmekte olan «Şen mnn ticareti 7o 50 azalmıştır, Şang. gadisoda bii;Uk bir liman yapmağa ya ile Romanya arasında başlıyan 
kat kötürUm bir kıza benzer. Reji- fecir> filminde müteharrik tayyare hayda ve şimali Çin'deki Almanlar en çalışırken Almanlar da, Rııs Kiyam. Ayın 17 sinde bir söy· ticaret muahedesi müzakereleri bu-
ı~rler de henüz tabiate tamamile tamamile yerde durduğu halde bü- büyiik darbeyi yemişlerdir. bonda bir deniz üssü kurmak üzere lev verecek gün sona ermiş ve muahedenin ya• 
blkim olamamışlardır. İstedikleri tün uçuş sahneleri alınmıştır. Vakia jak Desta bulunuyorlar. zılmasına başlanmıştır. 
vakit çölde bir fırtına koparmak el- bu tayyarenin uçmadığı filmde bPlli -=+=- R oma, 1 O ( R adyo) - M ussolini Polonyada intihabat 
terinden gelmez. O vakit, rüzgar ya- gibidir. Fakat bu hal filmi bozmu- A k • K l l l' _J bu ayın on yedisinde Kabonyada mü 
pan makinelerin yardımına milra- yor, biliikis filmin alaycı havasını rap r. mıtesi ra eopo a him bir söy~v verecektir. kanunu 
caat edilir. Bu makinelerin rüzgar bir kat daha arttmyor. E. • Abdullahı idamtı. Babasının mezarına Kral Karol VarŞO\'B, 1 o (.AA.) - D iyet 
5esbıi t aklid eden filetleri döner, fır- Hava harplerini gösteren filmler- mır . meclisi intihabat kanunun tadili m e-
tına kulaklan saiır edecek bir gü- de daima hilelidir. Bu sahnelerde mahkum ettı çelenk koydu Tatarosko şerefine selesini tetkik etmek üzere otuza• 
riıltu ile iürler. Makinenin pen·ane- tayyareler tabii büyüklüktedirler. Kahire, 10 (Radyo) - Ara~ ~omi- Brüksel, 10 (Radyo) - Kral r J• :radan mürekkep bir komisyon teşkil 
leri dönmeK"c bnşlar, kumlar uçar Kontrplaktan yapılmıştırlar. fakat tesi, Filistinin yüksek menafıını na. Leopold; bugün Vander Valti kabul . . ziyaTel Ver . l. etmi"tir. Malum olduflu vechile 
fil m alan makinenin önünde hakiki maket halindedir. Çünkü yere bağlı- zarı dikkate almıyarak ' İngilizlerle etmiş ve müteakıben , babası birinci B~kreş, 1 O (Radyo) · - Kral mecİislerin feshi hakkında reisicum-
bir çöl fırtınası canlanır. Y:ılnız. iş dırla_r. Bu sahneleri çe\·irmek, için si- teşriki mesai ettiğinden dolayı, lla - A lberin öldüğü güniin yıldönümü Karol, t:>aris sefaretine ıayin_edilmiş hur tarafmdnıı ne~rediJ~n mesajda 
hentlz bitmiş değildir. Bu fırtına çok nema sanatinde cşeffaflık~ 1smi ve- verayı Şeria emiri Abrlullahı idame m tinasebctile yapılan ihtifale i!-!tirak olah hususi müşaviri sabıli başvekil yeni parlanı,.·ılonu•ı başlıca vazife
mahcJ.ud lıir-~hatb-· dalgalanıyor .. rilen bir hileye müracat edilir . Tay- mahkum etmiş ve -onu öıtlürecck olan- edl!rek mezara bir Ç"'lenk koymu.- Tatareskoy~-bugün bir veda ziyafeti >tıin irıtihnbat ıta-1't•J1rnnu ıslah et -
ÇöIQn :ırka tarafları sakin., İlk çe\'- yarelerin O zerinde gayet büyük ci- lara büyük bir mükftfat ,•adeylemişt!r. I tur. \"l.•·miştir. md .. c-1..J - u 7'k .. ·dilr i •; 



SAHiFE 1' 

Salihli Hukuk hakimliğinden: ır-------------
Salihlinin Adaln nahiyesinden KA Y 

:VIehmet kızı Rakibe tarafından ko- NA 
cası Nazım aleyhine Sa lihli asliye YJ 
lıukuk m ahkemesine açılan ihtar 
davasında ilanen apılan tebliğata C/ 
rağmen gelmemesine binaen gıya- Müdrı·r 
bında yapılan mahkeme sonun -
<la: Sebepsiz milşterek evi t e r-

Yediıici kettiği şahitlerin şa harlatı ve 1 

. . davalı Nazımın daveti kanuniyeye vır·rEL TUZU 
Çevirn: Muzaffer Acar ademi ıcabatı deıaıetne sabit oldu-

. . . .. ğundan Türk kanun medenisin in 132 Nekris, romatizma, kum sancılan 
na karşı mide kara ciğer ve böbrekle
ri temizler. 

Onu herkes Madam Gofne dıye ta- tor arabasında. bana da hır yer gos- . . dd . t vf"k t 'h. .1 ~ .tııdı. Gofrie ona. ilk kocasından miras termek lütfunda bulunduğundan bu ıdncı ~t.ab esınbe . e 1 ·ia;ı 
1 
aı b1

• ı1. ~~ı-
•· ı · · d. h lb··'·ı · d. b • · · d b k kl an ı ı aren ır ay çınc e ır ıgın t1.a an ısım ı, n wu o şım ı eşıncısı ev en ça uca uza aştım. t h .1 tt' ~. 'f 1 · 'f · · d 
ile ya~ıyordu. , · Artık~ kötü tesadüfün .doğurduğu a 

1 
~ e ıgı v~.z~ e e:ı 1 

a ;~ın ~-
·En ucuz mnC!Pn suyu elde edilir. -Yedi sene evvel beşine! kocasiyle ev- meselenin kapandığmı . z~nnediyordum. va 1211a2z1ı9m3ıSntm~şh'erde h~':l~il onmeksı- ____ D_o_k_t_o_r _____ .ı 

1 • · . . k t ld •. . . ne arı m e ~1 • m ve a-
enmıştf. O zaman altmış yaşında ıdı. Fa a a anmışım. Ertesı giin şahıt . . ~ . ~ 
Lapacı, somurtkan bir kadındı .• Her olarak karakola. çağırdılar. Gerçi ö- rar verılm ış oldugundan ık ar.ıctgahı Bür han Bengü 
ıaman jçindei'i zebunluğu dışına akset.. lüm ilk nazarda gayetle tabii görülü- meçhul olduğundan tebliğ makamı-
tirir şekilde gri elbiseler ~iyer, böyle- yordu. Fakat Madan Gofrie'nin hayatı inci maddesine tevfikan tarihi ilan- MEMLEKET HAST ANESI 
ce içi dıtına uy~n bir şahsiyet te§kil birçok karışık vakalarla dolu idi. İlk nen tebliğ ve ilan tarihinden itiba- GÖZ MÜTEHASSISI 
ediyordu. . _ . kocası Mösyö Gofrie kendisini metreı; ren 15 gün içinde temyiz edilmediği Hutalannı her gün öğleden 

Resmen beşinci kocasının ismiyle ~larak aldığı -zaman henüz yirmi . iki takdirde katileşeceği ilan olunur. ıonra Beyler sokağındaki mua7e. 

MadamP~nodi"~n~amü~m-n~ndawhlrdük~nda ~bın iili. ~~~~--~-~~4:3:5:6~~~~n~~~an~~~~~d~e~k~a:b:~:•;~~e~~~~~~ 
dı .. Bu halsiz ve cansız kadının beş ko- Mösyö Gofrje üç sene_ sonra evlenmiş Toprak mahsuller1· of1·sı· lzmı·r 
cnyı nasıl tatmin ettiğine şaşmamak ve dört sene sonra da bütün servetini 
kabil değilcli. Bilhassa bu beşincisi ga. kadına bırakarak , ölmüştü. Şu halde flıUbesı•nden•. 
~·etle dinç ve mükemmel bir adamdL yedi ,sene beraber yaşamışlardı. Üç ~ 

Kendisiyle bir pl§.jda tanıştım.. Çok ~ene nikahsız ·ve dört sene .n!kihlı ola
ısamimi candan bir ndam: beni evine rak. 
dnvet etti. Gitmek istemedim; fakat o- Kocasının - b1Umünden bir sene son
nun nezaketi karşısında dayanam.ıya- ra Mösyö Pişardiye ile evlenmişti. Bu 
:rak razı oldum. ikincisi de yedi sene sonra ölmüştü. 

Beni karısına takdim etti O da bil- Bir müddet sonra Verton isminde cl
tün muhit &'ibi karısına Madam Gofrie vardaki ahbaplardan biriyle evlenmfş
diye hitap ediyordu.. 

Dostum. çok mükellef bir sofra ha- t i. Fakat _üçüncüsü de yedi sene sonra 
:ıırlatmıştı. Nefis yemeklerin yanında öbür dünyayı boylamıştı. Ondan so11-
hilhassa şarap fevkalade gidiyordu. ra eski bir noter olan Mösyö Sabi ile 

Mösyö Prüno ile ben içtikçe içtik. evlenmiş; fakat bu dördüncüsü de ye
:\Iadam Gofrie ağzına bir damla bile di senelik devrini ·doldurduktan sonr 1 

kaymıyordu. O yalnızca su içiyor ve ye- birdenbire ölmüştü. Nihayet sıraya 1 
rneği zahmetle yiyordu.. zavallı l\Iösyö Prüno girmişti. Oda ha-

Diyeb"i!irim ki yemek imtidadınca 'eflerinin yürüdüğü yolu takip etti. 
Yirmj kelime Y~ konuştu, ya konuşma· Asıl işin garip tarafı bütün kocala
dı .. Fakat kocası onu telafi ediyor, her rının birdenbire ölmesi idi. Ölüm se. 

lkisi · bQ/tta üçümüz hesabına ' konuşu- hepler i de tamamiyle tesbit olunama-
J'ordu... mıştı. 

M•Jsyö P rüno elli · ilç yaşında çok :Muhitinde, bir çokları Madam Gof. 

diD-;, neşeli bir adamdı .• Saçları~a he.. rienin uğursuz olduğunu · söylüyorlar, 
rıüz tı:ık tük kır düşmüştü. Pembe bir bir kısmı İse bu kadının iz bırakmadan 
teni, tath bir konuşması vardı. Ancak öldüren bir zehir kullandıjmı ileri sil-
Yemek ve içmek için gülmelerine ve ko- ~üyorlardf · 6 • ..,.,.,, 
nuşmnsına ara veriyordu. H h 1 h kk k k. '·'-..ı-· , er ne a se mu a a ı .a.ı..uWim 

Karısı kDcnsımn bu vaziyetinden hiç G f . .._ 1 b. k t ...... ~ o rıe usrar ı ır uvve .... §ıyor ye 
te mUteessir görUlmiyordu: Yalmz ona k d' . h' b' d k en . ısıne ıç ır zararı o unmıyan 
~arip bir şekilde bakıyordu. Gözlerin- b k t . d k ô d v u uvve sayesm e ocasına oy ugu • 
de bir a:rzunun alevlerini görür gibi be t f ed b· ı· d tt zaman onu r ara e ı ıyor u. s. 
olmuştum, Anladım ki Mösyö Prüno telilc b . · d · d d' u ışın va esı e muayyen ı; ye. 
~\iilik şartlarını intizam ve sadakatle 
vapan bir kocadır. 

Kocası uzun mUddet Madam Gofri

C!den bahsetti. Yanımızda olduğu halde 

di sene. 
Ben kendi hesabıma bu işi uzun 

milddet düşündüm. Hakika~n çok ga-

rip bir tesadüf vardı. Fakat ben işin 
eauki o yokmuş gibi her şeyi söyledi. f te . t f d " n .. d M K .. . an zı ara mı uşunuyor um. u-
ansının dort kere evlendıkten sonra h kk k d' d b k d d b" k . . . . . . a · a ıyor um; u a ın a ır şey 
endısının de beşıncı olmak şerefın~ var .. Konuşurken yüzüme pakmıyor-

nail •olduğunu, bu servetin karL'3ına ilk du. Kim bilir belki mahçubiyet dedim. 
kocası- M~syö Gofrie'den ıniras kaldı- Fakat acaba ıı-özlerinde öldürebilecek 
ğını, ·fakat bili herkes Mösyö Gofrie- bir kuvvet yok muydu. Bir bakı~ıa, 
nin evi; Mösyö Gofrie'nin araıisi de. istiyerek öldürecek bir kuvvet. 
nıekte oldukları' hatta kendisini' bile Gözlerinde bir ara gördüğüm ve 

b nl ııkl Mö .. G f . d' carzu» diye isimlendirdiğim ışık bu azan ya ı~ a syo o rıe. ıye 
· ~ .. . fevkalbeşer kuvvet olmasın .. 
çegırdık1arıru soyledı. Madem ki yedi. sene tamamlanmış 

Bundan zevk bile duyduğunu ilave ve bu adam artık miadını doldurmuş
etti. Büyük lıir küstahlıkla haleflerin- tur', onu hayatından silmek zamanı 
den bahsediyordu, ben biraz sıkılmış- gelmiştir. Benim ora'~1 bulunan vazi
tım. Fakat Madam Gofrie'nin oralı bi- yete şahit olmam bir tesadilf değil mi? 
le olmadığını görünce ben de aldırma- Fakat ~ös:fö Prtino'nun ölümü için 
lllafa başladım, içtik durmadan dinlen- çok makul bir sebep olmuştu. 
tneden Madan Gofrie'nin ilk kocaları. Çok Yemiş, çok içmiş ve sonra bir 
nın sıhhatine ( !) içtik.. konjestion neticesinde ani olarak öL 

Ondan sonra bahçede gezinnıeğe çık- müştü .. Ölüm tabii idi. 
tık. Son defa olarak, bu vakadan sekiz 

Daha yüz metre k~ar bile yürü- sene sonra yine ayni şehire gitmiştim. 
tnemiştik ki Mösyö Prüno otların ilıe- Otomobille Madam Gofrie'nin evinin 
ı-i:ae yuvarlandı. Yerde kıvranmağa, civarından geçiyordum. Birdenbire gi. 

Müessesemiz namına ajanslarımızdan gelecek buğdayları de -
polarımıza boşaltma ve depolardan çıkartma işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. Kat"i ihale 26/ 12/ 938 tarihinde saat 15 de yapılaca
ğından talipler bu husustaki şartnameyi şubemizde görebilirler. 

Toprak mahsulleri ofisi lzm!~ 
şu·besinden: 

Depolarımızda mevcut buğday Iarın nakliyesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Kat'i ihalesi 26ı 12 ı 938 tarihinde saat 16 da yapıla
caktır. Talipler bu husustaki ~artnameyi şubemizde görebilirler. 

~aı·k 

Örümcek 
Horoz 

Kelebek 

• 
sanayı 

Tip 13 
Tip 8 

Tip 9 

kumpanyası~dan: 

90 cm 
(90 cm 
(85 cm 

(85 cm 
(75 cm 

Kuruı 
804 
764 
'731 

675 
615 

l,\>u fiatler fabrikada teslim ve bedeli peşin ödenmesi mefrut 36 
m. bir top için ahp asgari 1 balyalık (Yani 25 top) s.ab§\ara mah· 
sustur. 

1 - 24 top almak iatiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere yüzde 
zamla mal alabilirler. 

lktısad Vekaletinin 5/8/938 tarihinde teablt ettiği 
bpol bezi fiatlarma UYl\lll oldu~u tasdik olunur. 

İzmir Ticaret Odaır 
Resmi müb6r ve İm%UI 

1939 modeli 
Blaupunkt radyolarını . 

Mutlaka dinle· 
• • 

yınız 

Fennin en mü. 
tekamil hari· 

kası dır 

Altı lambalısı 133 liradır 

Muiki zevkını yaz ve kış gece ve gündüz bütün tabiiliğile ancak bu 
ahızalar1a tatmin edebilirsiniz. 

lzmir ve havaliai acenteliği ve her nevi radyo malzeme .. tat 7eri 

A. R. Oz man ve H. Güvan 
Telsraf Ozman. Saman İskelesi latanbul han No. 17 Telefon 3309 

Devlet .Demiryollarından: 
Haftada dört gün Karakuyu yolu ile Alsancak • Afyon arasın· 

da işliyen 1307/ 1308 No. lu yolcu katarlarında yolcuların yemek, iç
mek ihtiyaçlarını temın için idaremizce bulundurulmakta olan büvet· 
ler bir sene için açık artırma usuliyle kıraya verilecektir. Muhammen 
kira bedeli (750) liradır. İsteklilerin (562S) kuruş muvakkat temi· 
nat yattrmalan ve artırmaya srirmeğe manii kanuni bir halleri olmadı· 
ğını .mübeyyin vesikaları ile ihale günü olarak tayin olunan 16/ 12/, 
938 Cum.a günü saat 1 S de lzmirde Alsancakta Sekizincı işletme bi
nasında· teşekküledecek komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 
Şartnameler komisyondan parasız alınır. 1 4 7 11 ( 4246) 

Komisyonumuzda mevcud proje ve fenni şartnamelerine gö
re Nazilli istasyonunda yapılacak Dortuar yatakhane binasiyle bu 
binaya ait su, elektrik ve lağım tesisatı ve ayni istasyonda yapılacak 
bir umumi hela binasiyle bu binaya ait su, elektrik ve lağım tesisah 
işleri vahidi kıyası fiyat esası üzerinden 20/ 12/ 938 tarihine müsa· 
dif Salı RÜnü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Dortuar binasının eksiltmesi saat ( 16) da ve umumi hela bi
nasının eksiltmesi de saat ( 1 7) de olmak üzere ayrı, ayrı olarak ya-
pılacaktır. · · 

·· Dortuar binasının muhammen bedeli .(9966) lira ( 46) kurus 
ve umumi hela binasının muhammen bedeli de (2533) lira (88) ku-
ruştur. · 

Bu işe girmek istiyenlerin Dor tuar binası için (747) )ira ( 48) 
kuruş ve umumi hela binası için ( 190) lira (5) kuruş muvakkat te
minat yatırmaları, kanuni ikametgahı gösterir bir vesika, eğer iıtekli 
bir şirket ise şirketin sicil~ine kavıt)ı ve halen faaliyette bulunduğuna 
dair alakadar makamattan alınacak bir vesika ile şirket sirküleri ve 
şirket namına hareket edenin Noterden mu..ddak bir vekaletname
nin ve kanunun dördüncü maddesine göre işe girmeğe manii kanuna 
bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle teklif mektuplarını 
Dortuar binası için saat ( 1 5) e ve umumi hela binası için de saat ( 16) 
ya kadar komisyona vcrmel~ri lazımdır. . 

Posta ile gönderilecek teahhütlü mektuplann postada vuku 
bulacak teahhüratından mes'uliyet kabul edilmez. 

Şartname ve planlar Alsancakta Sekizinci işletme veznesinden 
birer lira mukabilinde satın alınabilir. 27 2 1 11 ( 4224) 

İşletmemizin Haydarpaşa Ankara hattı üzerinde KLM. 33S:438 
arasındaki ocakJardan 10.000 3/ m Balastm ihzarı kapalı zarf uıulile 
eksiltmeye çıkerılmıştır. 

Eksiltmesi 16/ 12/ 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on 
birde Haydarpaşada gar binası dahilinde birinci işletme eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

2490 sayılı kanunun tayin ettiği evsafı haiz isteklilerin balast 
ıartnamesinde yazılı ve beher metre mik' ahı 1 SO kuruş muhammen 
bedele göre muvakkat teminatı ile teklif mektuplannı eksiltme. günü 
saat 1 O na kadar komisvon reisli~ine teslim etmeleri la'zımdır. · 

Mukavele projesi ile şartname yol BaşmüfettiŞliğinden para-
sız olarak·verilir. 2 4 8 12 (8623/ 4265) 

Söke iıtaıyonunda idaremize ait biife 2490 · sayılı kanun hü
kümlerine göre 29/ 12/ 938 tarihine müsadif PerŞembe günü saat 
15 de Alsancak "8 itıci i!!letme binaııındıı toplanacak komisyonuniuzda 
açık artırma usuliyle üç sene müdJetle kiraya ' 'erilecektir. · · 
... 3: ~nelik ~uhamm:n kira~ı 1 80 lira olup istekliletitı iş~~ ~rme
ge manı bır hallerı otm:adıgına daır beyanname ve 1350 kuruı muvak. 
kat teminat makbuzlariyle tayin < ~unan vakitte komisyona müraca
atleri ilin olunur. Şartnamesi kon .1.ayondan paraaız verilir. 

11 18 (4362) 

Bodrum Gümrük muhafaza 
taburu sabo alma komisyo· 
nundan: 

Miktarı Muhamen bedeliBoyu Tepeden muhiti dipten 2 met 
m-.,ıniti 

Adet Lira Ku. Metre Sn. . S~. 

Cinsi 

Çam direği 900 31 50 00 7 40 5 5 
1 - Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve ebadı yazı)ı 

900 çam telefon direği açık eksiltmeye konmuştur. ., · 
2 - Bu direkler Muğla vilayeti Bodrum kazası Çiftlik, Gener, Ka

ranlık ormanları dahilinde gösterilecek maktadan kesilecek ve Bod
rumda kale içinde istif edilecektir. 

3 - 27 birinci kanun 938 salı günü saat onda Bodrum gümrük 
muhafa taburu komutanlık binasındaki satın alma komisyo~unda 
eksiltmeıi yapılacaktır. 

4 - lstekJiler 236 lira 25 kuruş muvakkat teminatı gümrük veya 
mal müdürlükleri veznelerine yatırmış ve 2490 sayılı kanunun tari· 
fah dahilinde istenilen belgeleri komisyona vermeleri mecburidir. 

S - lste~1i1erden direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim ye
rini öğrenmek istiyenler lzmirde gümrük muha{aza taburu ~hn al
ma komisyonunda~ Milasta Milas dağ alayı satın alma komisyo -
nunda, Marmariste Marmaris dağ taburu satın alma komisyonunda, 
Bodrum gümrük muhafaza taburu satın alma komisyonuna müra
caatla öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri i1an 
olunur. 11-15-20-25 4364 

So'lra debelenmeie başladı. Birkaç da. dip Madamı görmek arzusunu hisset- ---=-------
kn·a sonra bacaklarını uzattı, harelcet- t.im. Beni derhal tanıdı ve büyük bir lzmir Lı·se ve 
siz ka!dı: samimiyetle kabul etti. Fakat bu se-

Ortaokullar sabn alma komisyonu başkanlığın-
Mösyö Prüno ölmüştü. fer tamamen siyahlar içinde idi. Çüu- dan: 
8u vaziyet karşısında Madam Prüno kil geçen sene ölen ismini unuttuğum 

çılgına dönmedi, ne yapılması lazım- du. , 
gelirse onu yaptı. Bir hizmetçi ile dok- Birkaç dakika sonra beni çok ihti
tora telefon ettirdi. Birkaç dakik:ı yar fakat hala dinç bir erkeğe takdim 
sonra otomobille gelen doktor, cesedi ederek ot~mobilimle kendisini şehirc 

nuıayene ettikten sonra kalbinin dur- kadar götürmemi rica etti. 
rnuş olduğlınu söyledi. OtomobUde ihtiyar ile · konuşmağa 

Ben: başladık. 
-Şaşılacak şey.. dedim. -Biliy-0r musunuz, tam seksen ya_ 
Bu ~özlerimle kalbin ölümden son- şındayım, dedi. 

ra da çarpması lazım geldiğine işaret -Tebrlk ederim,.fakat hiç o kadar 
edfyorduı;n, şaşırmıştım. Söyliyeceğimi göstermiyorsunuz. .· 
tnls-0:rdum. Fakat birdenbire dul ka- -Biraz evvel evinde bulunduğumuz 
lan l<aClın fazla teessür göstermiyor- kadınla· evlenrnek fikrindeyim. 
ı.lu. Şüphesiz ki artık itiyat edinmişti. -Bu sözler üzerine titredim, ve: 
lier zaman gördUğil bu hareketten ka.. -Peki korkmıyor musunuz? 
~sarmştı bile.. En ufak bir üzüntü- Demekten kedimi alamadım. O .rtt· 
lıtın .tenihürünil o.ne g8sterinedi. San· lerek cevap verdi~ . 
ki heı· zaman görillen mühim, -zor fa. · ·-Hayı'r. ~Böylece yedi sene rahat 
~at Kauyefi ıeet olmıyırn -bir--·hadise yaşıyacağımı. 
~~aiiıilcfa iinij -i'Tui ·durı.ıycmiu. Dok. Zavallı bedbaht? •• 

Kilo fiati Muhammen tutrı İlk teminat 
r Cinsi Azı Kilo Çoğu ~ira Kuruş Santim Lira Kuruş Lira Kuruş Hangi okula aid olduğu 
·· Çamaşır sabunu 6750 » 8350 · 33 2755 50 206 67 Bütün yatılı okullar ihtiyacı 

Birinci nevi yemeklik zeytin 2600 > 3600 44 .1 S84 .118 60 > » » » 

l·~:~ı şeker 13500 > 17300 .; . ~ 26 50 4584 SO 343 84 > > > > 
Tosya pirinci 12000 » 1 5800 26 4108 308 1 O > > > > 
T rilya zeytin da nesi 2000 » 2800 60 1680 126 > > > > 
Kuru soğan 8100 » 11000 1 O 1100 82 50 >.' » > > 

J Ayvansaray unu 4600 > 5660 18 1018 80 ~ 76 41 » > > > 
Kuru horoz fasulya 5800 » 8000 " 17 -.: 1360 102 > > > > 
Nohut 2250 > 3000 25 750 S6 25 ~ > > > 
Ekstra ekstra makarna 3050 > 4100 37 1517 113 78 » > » » 
Sarı pata' es 12650 » 17400 1 O 1740 130 SO > > » > 
Domat salçası 1800 » 2500 30 750 ' 56 25 » » » > 

lzmir yatılı okullarının 1938 mali yılı yiyecek ihtiyaçları yukanda hizalarında tahmin ~ilen fiatlerle 15 gün müddet~e açık eksiltmeye 
konulmuştur. 29/ 12/ 938 parşembe günü saat 14 de lzmir Hükumet konağında Kültür direktörlüğünde toplanacak komısonda açık ekailtm 
eleri ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kültür direktörlüğünde komisyon masasında görüle~ilir. . .. 

Bu i'Şlere şirketler ve yabancı tabaalılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü mad4elerinde yazılı vesıkalarla ~ırebılırler. _ 
fıtek.lilerin yw.karıda ~~ılı teminat miktarlarına aöre alıtlarile belli aün •e aaatta komisyona müra~t~~· 11-17-23-27 4311 
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ızmir Levazım amirliği uıtı~ alma kc
misyonu ilanları 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

.J 

Miktarı 
Kilo 

3780 Ispanak 
3780 Pırasa 
2520 lahna 
lzmir müstahkem mevki Foça ve SöğütcÜk mıntakasmdaki 
kıtaatln yukanda cine ve miktarı yazılı üç kalem sebze ih-
tiyacı aqık eksiltme suretile .mıinakasaya konmuştur. 

2 - ıhalni Z3 bırınci ~anun 938 cuma günü saat 15,30 da kıs
lada l2:mir levazını amirlıği satın alma komisyonunda ya
pılacaktu. 

3 - Tahmin edılen tutarı -487 lira 80 kurustur. 
... - l'emtnat' m valdtate akçesi 35 lira 91. kuruştur. 
) - Ş.rtnnnıesi her giin komisyonda görülebilir. 
6 - fsteklil~r Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesıka 

göetermek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ~ e ŞBTtnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatelerile birllkte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 7-11-16-21 4313 

flDli.r levazım amirliği satı• alma komisyonundan: 
Miktarı 
Kilo. 

4S90 Ispanak 
4590 Pırasa 
3060 Uhna 

1 - lzmir müıtahkem mevki ada ve Menteşteki kıtaatın yuka
rıda cins ve miktarı yazılı üç .lcalem sebze ihtiyacı açık elv 
altme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - Iha1eai 23 birinci kaııun 938 cuma iünÜ saat 16 da kış.
lada Jzmir levazım amirliği. satın alma komisyonunda ya
pılacakhr. 

.3 - Tahmin edilen tı.ıtan 703 lira 80 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkata. ak~ai 52 llııa 79 kutUftur. 
' - Sartnameai her gün konıi.8-yonda göri.il~bilir. 
6 - fatekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek.eiltrrıeye i~ edecekler 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkaıeJeıile birlikte ihale ~,ıa ındRn evvel komisyona 
ıııüracaatlan. 7-11-16-21 43 J 4 

lrahlir levazım amirliğj satın alma komi.yon undan: 
Miktarı 
~ 

40SO lıpanalr 
405-0 p~ 
2700 ·Uhna 

:ı - fmnir müstahkem mevki Seferihisar ve Çe~me mıntakasın4 
daki kıtaatın yukarıda cins ve miktarı yazılı ü~ kalem seb
ze ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

l - lh.Nsiı 2.3 birind kanun 938 cuma günu Nat l 4 30 da kış
Wa İzmir )nazım amirliği satın alma kom.ayorıu.nda ya.. 
,.ı.c.ıu.. 

' - T ahı:Mn edilen tutan 51 3 liradv 
.. - Teminatı muvakkate akçesi 38 lira ~ lcuıru,tur. 
S - Şeıırtnamesi her gün komisyonda öt'il bılir. 
6 - I.teldiler Ticar~t Odası da kayltlı olduklarına de ir vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekailtraeye ittirak edecekler 2490 sayıu kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı "esikaları ve teminat 
~vakkMelerle bir~ıe ~ aa-.bnJan evv~L komia.yona. 
müıacaaılaırı. 7-11-16-2 ı 431 .s 

r;:'.ır levazım-amirliği satın alma komisyonundan: 
Mlttan 

Kilo 
1350 Ispanak 
1350 Pırasa 
900 LAtma 

.1 - fımir müstahkem mevki Abdullahağadaki kıtaatm yukarı
da cins ve miktarı yazılı üç kalem sebte ihtiyacı açık ek -
tiltme suretile münakasaya konmuştur 

Z -Jhafesi 23 birinci kanun 938 cuma günü sant 1 5 de kıs
lada lzmir levazım amirliii satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

' - Tahmin edilen tutarı 171 liradır. 
"'4 - Teminat ml:lvakkate akçesi 12 lira 83 kuruştur. 
' - Şartnamesi her gün komısyonda örüfebiliT. 
6 - fstetdifer Ticaret Odasında kayıtlı· olduklarına dair vesika 

aöstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Elailtmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kan"tlnnn 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vest1calan ve teminat 
muvakkatelerile birlikte ihale saatından ~ komisyona 
rn.iiracaatları. 7-11---16-ZJ 4116 

Mer•inli fidanlığı 
elen: 

müdürlüğün-

Cinıi Bedeli Ke.Ei Muvakkat teminat 
L. K. 

°' 220 
L. 

2930 
~ihale günü 

15 12 938 
1 - Fidanlıkta insa edilecek beton havuz acık eksiltmeye ko

nulmuştur. Fenni ve huausi şeraiti anlamak istiyetıler her gün Fidan
lık müdürlfiaüne müracaat edebilirler. 

2 - Eksiltmeye iştirak edecek talipler muvakkat teminatı mal 
ıandığına yatırarak makbu:t veya banka mektubu ibraz edeceklerdir. 

3 - Eksiltme 15 birincikanun 938 perşembe günü saat 15.30 
da fidanlıkta yapılacaktır. 

4 - T aliplerın eksiltme ıününde fidanlıkta teşekkül edecek 
komisyona müracatları ilan olunur. 30 3 1 f 1 ( 4239) 

Merkez hastanesi Pürjen Şahap 

<ANADOLlJı - .... ~ 

Manisa Kız enstitüsü direktörlü
ğünden: 

! - Manİ5a Aks m Kız San'at okuluna 4 milimetre kalınlı
ğında ve kahve ıenginde 2093 metre murabbaı linolyom eksiltme 
suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltm" 22 12 938 Perşembe günü saat 15 de Manisa 
Kız E~stitüsü binasında yapılacaktır. 

lst<>klilerin zamanında Mektep Müdürlüğüne müracaatları 
i!!;1 olunur. 8 1 J 14 

lzmir Viıayeti Muhasebei Husu
siye Müdürlüğünden: 

938 senesi birinci ve ikinci taksit yol vergisinin tediye müddet
leri hülul etmis olduğundan gerek birinci v gerekse ikinci taksit borç
ldrını v-rmemiş miikelefler hakkında kamıni muameleye mahal bıra
~ılmaksı..zı~ her mükellef mensup oldukları muhaaebei hususiye tah
sıl şubelerıne yol parası borçlarını yatırmaları ilan olunur. 

3-6-8-IJ 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Kesifnamedeki bir zarb hatası yüzünden ilanının yeniden 

yaptlması. kararlaştırılan Akhisar - Kırkağaç yolunun 0+000-11 + 
1 00 üncü kilometreleri arasındaki kısmın toprak tesviye, onbeş adet 
menfez ve şosa in§aatı (74629) Jira (5;-) kurusluk kesifnamesi dai.
resinde vahit fiat esası üzerinde yeniden • eksilt~eye çıkanı -
mıştır. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve teferruatı 3 lira 7 4 kuruş beıclel 
mukabilinde Manisa Nafia müdürlüğünd~n alınabilir. 

3 - fhale birinci kanunun 22 inci perşembe günü saat 1 1 de 
Manisa daimi en'"Ümeninde yapılacaktır. ., 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4981) lira ( 50) kuruştur. 
S - f Ateklilerin ihaleden sekiz gün evvel ueulü dairmnde 

Maniea valiliğinden alınmış ehliyet vesikalariyle 1938 yılına ait Ti· 
caret odası vesikası ve muvakkat teminata ait banka mektup veya 

1 makbuzunu 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde hazırl.
yacakları ;ır.arf ın içine koyarak ihale giinü yukarıda tarihi yazılı per
şembe $tlınü saat ona kadar Mnnisa valiliğine vermeleri ve postada 
vukubulacak aecıkmelerin nazarı tibara alınmıyacağı ilan olunur. 

7 1 1 ' 5 2 ' ( 4 296) 

·ıstanbul C:. Müddeiumumiliğinden: 
Üs]Füdar adli\'~ bin ı insaatı kapalı z rf usuli~ le eksiltmeye konul

mu~nr. Bedel kf.şif 54452 lira 40 kuru lur. l\Juvııkkat teminatı 3953 
liradır. Mukavele husu ı ve fenni şartı ameler proje ve keşif hulasa:ıi
le buna muteferri diğer evrakı görmek istiyen tatil günlerinden mada 
her gQn İstanbul Sirkeci aşır efendi f;<ıkak 13 numarada adliye leva -
zım dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 27-12-938 salı günü sa-ıt l G te adli~·c lPvazım dairesinde 
yapılacaktır. 1 tt>kliler teklif mektuµl~ rı ve en az 40.000 liralık bu. 
işe benzer iş ) uptıklıll'ıırn chir idarelerinden alınış oldu'klan vesikala
ı·a i nıadeıı l~tı-ınlıul "ila\ etine t:ksiltnı(' tnı·ihirıclen S gün e\·vel mü
racaatla alınacak ehli) PL \ ı• 938 yılına ~ ıt tıcaret odMt vesikalanm 
ha\i kapulı zarfla t>k .. iltr. günii ol.m 27-121 rı:~8 salı günü ihale saa
tinden bir saat cvvelme kadar at n alma komisyonlugu ıei~liğine ntı
maPah makbu muk b·linde L°~z t erm t~l'i vtrnthut m~ tM'afı mu
hıir umill• kap, tılı ı \" ı n i ·l acık ndrc>iniıı \ r hangi İRf' ait oldu-
gunu az l i l ı t k r i· d · l ahhütlt olmak üzere 
mektupla göndermeleri ilan olunur. 9 12 14 17 4323 

p ......... ~ ...._.. __ _ 

-/;.hisarlar Umum l'vfüdiirlüğün
den: 

I - !clarf>nıizin Yav:-:nn tuzlasın l P' tırill"c k tatlı suyun tuztavl'\ isa
lesi icirı sn.rtnames: mucibince t-iatın ıılm c,ı ı Vt- 19 X 918 tarihinde 
ihale edilece~i W n ec:J,,.n ve eksiltm<>den kaldırılon 25.000 ını•tıe 
incıf\,ıl tuliinde 60 m ın kutrunda fo t bo u ve ti t aiııde müfredatı 
yazıh huıusi akM\rtmıa aid sartnamede tadilat yapıldıgından yeniden 
kapalı zarf usulile eksiltmeye kon oaf :r. . 

II -- Muh:ımmen bedeli sif Haydarpata 2S,000 lıra ve muvakkat 

teminatı 187S liıa \ır. 
lll -- Eksilt·ne 4 1 939 tarihine raslıyan çarsamba günü saat 1 S 

dt! Kabatacıta levazım ve mübayeat ~ubcsindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - l\luaddel şartnameler parasız olarak her gün inhiaar~ar u
mıım m\idi.lrlüğü levazım ve mübayeat şubesile Ankara ve lzmır baş 
ml;dürlii~iindtn ~ lmab:lir. 

V - Eksiltmeve ı"tirak etmek istiyen firmaların fiatsiz teklif ve 
kutalov.larını ihale giin"inden 7 gün evvelint- kad~r i~h~rlM u~~ 
mi"d:.irl:iğii tuz ( .. n şubesıne vermelerini ve teklıflerın~n kabulunu 
mute1zammın ven;k~ ııtlmaları lazımdır. Bu vesikayı haız olmıyanlar 
miinkasaya ic:Lirnk edemezler. 

VI - M l ·· i.ı t klif m ktubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
vazılı tuz fen subesindeP alınacak eksiltmeye ittiTak vesikası ve yüzde 
7,; güvenme pa.a!'I m?.kbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edec(:k olan ka""'alı w"tfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar 
yukarıda adı g~;.'n al1rn komisyonu başkanlığına mak.bu2 mukabilin
de verilmcsı Li.zımdır 20-30-1 2-23 8499 I 4190 

l~mi; vila.yeti muhasebei hususi
ye müclürlüğDnden: 
Yıllk kira bedeli 

Lna K Yeri Cinsi 
2) - Balçova ılıcaları arazisi dahilinde Güllük 
İd ret hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi yazılı 

güllük b"r ne müddetle kiraya veıilmek üzere 7 12 938 gününden 
itibaren 1 5 gün mü 1detle açık artırmaya cıkarılmıştır. 

Kiı::\ı-t na talip olanlann her gün muhasebei hususiye müdüriyeô 
varid. t ka n ine ve pey •üımek istiyenlerin de ihale günü olan 22 
ı 2 9 38 p <>mbe günü aaat on birde depozito makbuzları le birlikte 
daimi cncunıene müracaatları lan olunur. 9-11 4335 

operat6rü Tesirini tabii olarak yapa• Türk Maarif cemiyeti 
Dr. Cevad Alpsoy en iyi mnsbiıdir Ege Lisesi direktörlüğünden: 

(Öileden ıonra) haatalarını Eksir Şahap Cörülen ihtiyaç üzerine Ege lisesinin beşinci sınıfı da açılm-.ıır. 
1kinc,;i beyler aokak terbetçi kaT- Batur memelerini pderir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. Kayıt ifleri için her günl 
1111 No. 81 de kabul eder. K"neti ; • .,;haın artırH'. aabahtaıı akşama kadar Karantinada karakol yanı.nda Mansuri Kona· 
Tele •. 3315 EVi 3203 4T- ~- ı d T Lf n 2929 

t...••--------iiıiııii---•·ıı•------------• jtna müracaat olunmalı ır. eR 

0 
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ımuııı!i~~ıııı~~ı~~~~uuu 
Karilerimize kolaylık ol-
mak üzere, gazetemizde 
(Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır
dık. 

İş arayanlar, ~ş verenle
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarım burada bulacak-
smız. 

Muayenehane aranıyor 
Bir diş tabibi muayenehaneye elve-

Kılçük ilan f'lTtları 
Dört satırlık küçük i!Anlardan: 

Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 5& ktrnıf 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa iı,:in 80 kuruş 

Dnamlı küçük ilanların her dıfası 
için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık 
olmak üzer2 her satır 30 h~rf iti· 
bar ed"lmıştir. B'ir küçük i?an 120 
harftan ibaret olmalıdır. Dört satn 
dan fazla h~r atır jpn aynca. 10 f 
kuruş alınır. t 

rişli kiralık ev arıyor. Başturak cad- Muhaı:;ip arayanl..wa: 
desi ile fkiçeşmelik arasında olursa Tecrübeli bir muhasip il} anyor; • 
clah:ı memnun olunacaktır. tiyenler hükumet cadcnsinde Hacı Ha.-

Müracaat yeri: Kestelli caddesi san otelinde 56 numaralı: yazı:halleye 
No. HSS Mustafa mttraeaat. 

Evlenmeleri Kolaylaştıran H~z~ ~ . . 
Danıtma servisi Yemek pışırmesiııi bile~ ev ışlırıni 

Yazı işleri lisan dersleri, emval götten, iyi servis yapan ~ir bizm.etÇl 
idaresi için dahi müracaat ediniz. aranıyor. Talipler pzatemizcl& (B. B.) 

B. Karclıçalı 39 Hukukçu adıwtne mDraeaat etmelidirler. 
llyu d.3 

Küçük ilanlardan istifcıde ediniz! 
Olivier ve Deatsche Le-

Şürekisı 
LIMITET 

\·apur acentuı 
BIRlNCl KORDON REiS 

BINASI TEL 2443 

vaDte Linie 
G.M.&H 
Hambarg 

cPOLO:. vapuru 3 birinci kin unda S d" • Lal t!:..-- -c ar ınıen> vapanı n en nıım'"' 
LONDRADAN gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LONDRA ve HULL nımızda olup Anvers, Rotterdam, 
için yttk alacaktır. Bremen ve Hamburg limanlan için 
DEUTSCHE LENANTE - LlNtE yük alacaktır. 
«DELOS::t vapuru bil'inci kanunun W . 19 dan 24 

ırtasında Hamburg, Brenıen ve An- « eıaaeaee~ vapuru 
versten gelip yUk çıkaraktır. ilkkanuna kadar Anvcrs, Rotter-

LİVERPOL HATTI dam, Bremen ve Hamburg limanla-
cALGERİAN» ve cLESBİAN> va- rı için yük alacaktır. 

AmericaD Esport Unu 
•• 
' 

')Urlarının yükleri !stanbulda aktar -
na ederek DENİZBANK vapurlarile 
tzrnire gelmiştir. 

Fratelli Sperco 

Esiıia> vapur" 6/12/38 de ı;eıı. 
leniyor. Nevyork için yük alecM-
br. 

Vanrr. ~ c•nta.. 'd!lmhil&tetJ "SpffUS ff!WJI. 
,_, ~ ., ' ele bekleniyor. Nevyork için y6k .ıa. 

ADRIATICA S. A. di caktJT. 
NAVIGATIONE . 

LERO Motöriı 8/J 2 tarihinde c.Extavia> vapuru 29/12/3& Cle 
1elerek ayni giin Patmos Leros Ka- bekleniyor. Nevyork için yük ..... 
1 İmnoıı lstanköy Rodosa hareket caktrr. 
.!decekti.r. 

VEST A Vapuru t 2/ ı 2 tari-- Johnelon WMND Limıl l.kl 
'ıinde gelip ayni gün Midilli Sdanik «lnamore> V'lllf'UJU l l llklıbun-
')rac fstanbul Burgas V~rna ve Kös Ja beklenjy«, Burgu, Yama ve 
enceyt" hareket edecektır. K"' \.!--lan ..!!L t-aktrr. 

lERO Motmü 12 12 de gele ostence __... na,,,_ a 

ek '2 1 ~ t~r.il'ıinde PiTe Korfu Sa· Den Norske Middelbavslisı)e, 
randa Brındısı Valona Drnc Gravu- ()alo 
5a Spelato Zara· Fiume T rieste v~ 
Venrd k . c&.yard> vapuro l 2 ilkkamm· 

P FOSCARİ Morôt-ü l 3 J Z ıJa bekleniyow, 1-enderiye, I>ieppe. 
~arihinde limanımıza ~elerek 14 l 2 ve Nonreç ummn )imanları iıı;in yi.ik 
de Leros Rod0& Brindttti Bari T riel!J- alacakbr 
te ve Venedik limanlarına hareket · f 
edecektir. Senice Maritime Roumain 

ROY AL NEEIU.ANDAIS B u c a r e s t 
KUMPANYASI cDuıoeton vapuru 27 il.kkAma.. 

HERCULES Vapuru 8 l 2 ta- da bekleniyor Köstence için yük 
rihinde gelerek BURGAS V ARNA ' 
ve KÖSTENCE için yük alacaktır. alacaktır. 

OBERON Vapuru l2/12 ta· 
rihinde gelip Rotterdam Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

Societe vape\11' dit Bulpre 
cTzar ferdinand• vapuru 9 ilk-

SVENSKA ORIENT LINEIN kanıma doğıu Buraa• Varna içil\ 

MARSlLIA Vapuru 7/12 ta- hareket edec~ktir. 
rihinde gelip Rotterdam Hamburg 

ı.ı.andinavya ve Blatık liınanlan ~ 1 s t 1 • 
çin yi.ik alacaktır. ep o ın 

CaTLAND Motörü 22/ 12 ta
rihinde beklennıekte olup Rotter-
dam Hamburg lskandinavya ve Bal- D • 
tık limanları için yük alarak hare- ı ~ 
ket edecektir. Y 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

ALBA JULIA Vapuru 14 l 2 
tarihinde gelerek Malta Marsilya v~ 
Cenova limanlan için yük ve yolcu 
alır. 

Handaki hareket tarihleriyle nav 
lunlardaki değifikliklerden Acentr 
mes'uliyet kabul etmez. Deha fazlt 
taf sillt için ikinci Kordonda 7 2 4 
numarada FRATELU SPERCO 
vapur acentalığma müracaat edil 
mesi rica olunur. 

TELEJ.""O"l· ınn.tı-ıoos 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku 
v 

vet, agıza güzel 
koku • 

veren eynı 1 
f ormü 1d ·;r. J... ___________ _, 



EHMI 
Makina Tamiı-lıam&i 

lzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

••• 
ffer türlü motör makim\ t. miratı, imalat ve montajı 

Bilumwn döküm, teıviye ve torna itleri 

Telefon: 3993 

• 
mız: 

_ • .. , ....... aatte bıtırmek. 
·- •,aırife ..... al isi, fiatlerde itidal, itte temizliktir 

hava kurum 
-.ıııc ........ k yangos 

26 inci tertip plim 

2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 938 
Sayı Lira Sayı 

ı Mtlklfat 10000 30 • 
ı .. 20000 60 • 
ı baaaiiJ• (5()()1 

ıoo • ı • 15880 ., 
• ı • l2JOO 600 

ı 10000 • • IO() 2 (3~~ 6000 • • -4 (1808 G)O .. 

... (AN4.DOLU; 

• • 
l7e 

bayanların iürk man· 

Dolttor 
Bakteryolog 

AK...ı Tona.v 
Bula§lCl, ..... l..eallltw 

••Tıasısı 

V erenı •e saire) 
8asmMane polis karakolu ya

mııda 'lff 

- Dostum bu ne şıklık! Hem mas. 
-. çmlu .... an ve &7'liım& Jda .. 
.._.dilfn4'en babsedenm, '1enr de 

çiçek gibi ~iıımiflin. 

- Tllm er.arı mı ya,. - ...... 
IUI• lllır _.. ...,._ laeıçl"YWL Telefon: 

- Canım, şıklık ile mazot ocağı a-
11 ı ·~-----....----ı l rasmdakıi ırMtnnebeti anbyaınadmL 

Operatör - Senın gafioa haberin yok: Ben 

Cemil Oral bir müddet evveı bir 

Memleket hastanesi HEJDENIA 
m ot oca~ almıştım. Azizim, o kadar 

e 1ki operatörü iktisatlı bir ocak ki beni fazla mahru-

lzmire avdet etmit olup her sün 
iileye laadar Gladofdu Fra 
haatallaneaiade öf leden sonra Bi· 
rinci lte7leraolıllltmda No. 42 d .. 
laatal .. nı kaı.vt eder. 

Telef91l: 225a Haatahane 
Telefon: 231C> Klinik 
Telefon: 3350 EY. 

Baktroyo!oj 

Züht·· Ergin 

at ma rafından kurtardığı gibi, ta
rruf a da alıştırdı. Ve bu suretle ar

tırdığım para ile kendime daha itina 
fle bakmaga imkln bulabildim. Şim
df de kış ~ aklaşmakta oldufundan biı' 

HEIDENIA 
mazot sobası almağa hazırlanıyorum. 
işte o zaman beni daha tık ve daha ne
fel · görecU.in. 

- Aman birader, bu ocak sobalar
dan lzmirde tedarik imkanı varsa bil' 
tane de ı.en alarmı. 

- Hay hay, 

-..... 

'B V Ma La Her türlü, idrar, balpna, 
to .. u•• 6 

t -.r lan ve saire tahmleri yapıhr. 
lerini IBRAHIM KA' Mlracul yeri: 

AKAŞ:4. bakmadan' ikinci beyler sobt Ne. 2S 

lzmirtle Gazi huluarıncla :ziraat 
bankcuı karş nela Dam 

maiaza ına koı. bu fırsatı kaçırma. Evinize bir 
.~ mu. Te.elon: 3869 

'=..T~-- 1 12 __ ;;.,.;;;.;;;_;.;.;...;.-.--~ 

----------~----~~! .'Kem,eJtet ,,_tanai HEIDENIA 
1 _&_ mazot ocalc ve sof>uı alnıa,p fima1 et me iniz. Dr. Behı;el Uz cl.:ılıiliye müttmassısı ___ .._ 

Çocuk hastalıkları Dr. Ce!i1 Yarkın Otel F nar ve lo __ ..... -;. ..... 
mütehassısı V.eyenehs: lldnd Beyler A Ça 

cı.ı- de METALLUM ''D,, Liahmb,1.ıalarmı1.u Hutalannı 11,30 da~ bin 11ekak No. 75. Telefonm3956Zma UfOğ 
~ k•dar Beyler ıokatın:la Ahenk ı.s Gktepe Ne.101& Birincikordon Atatürk caddesi tayyare 

..... w ................. iktuacl etmif olur, hem limM •tiftirmell •• m.• .. tb···uı-yam-·nda_ka_b.ul·e·cle·r·. •l .__"f~el;:•-'°""-.-254Siiilııılıi.._ ___ -"I~ •in•--· vanıaJa No. aoa Tel: 3211 • •---'u IMm .. earfiJ'abnazm Pkai1ditini ilk faturada ........... ., .. 

- ...._. , . lzmirin en aa-ı mevkünde b• .. ılilf. Her •• ııdbali .... 

LL 
Cevfik Bayk 

Elektrik • T eleFon ve malzemeai depoaıı. 

Siemens fahrikalan m ·· ssili 
Pettemalcal• 77 • 79 telıfca ~ 

hırı 

S. FE 
Eczacı başı 

Yağsız Kremi 

Meşhur sarı vazo : Kuruş 
Depo: ŞlFAE~ANESi 

T.iSlWUI 
1938 

~-c · Huapr.r 
ık.ama~ pl&m• 

4 .... 
8 > 

16 > 
76 > 
80 > 

200 • 

-

ı ... L. 
iM • 
250 • 
100 > 
60 • 

• 

... 
ffM 
4000 
'1800 
4000 
.. > 

Kuralar ı Kart, 1 Haziran. 1 EJ· 
161, 1 ---ik•eım tar.iWllMa .. ...,.. 
letektlr. 

En aa 50 ll'a mevduatı Wlun•• u...- ............ . 

Jlıl•. Mutedil fiat ~nıze nazır odalar 
~ ~ ~ lromple •• trm..ı fftılilk 

apılu. 

Lokantamızda: 
&6.lı. aile ve akşam yemelleri ıe hususi ziyafetler verı.lir. Ve

ıra.ııı.:ıc& ziyafetler için üç ._ nvel e>tel midariyetinrösıl.eriar etmelc 
idir. 

bir: 

§ 

bahkyağl 
halisidir 

1 -= -= = -== --
iki tlef • •iaiilmilftıir 
$er6et aiöi içı ~lir 

= --= -ii 
ili 
ii 

Hamdi Nazhet Çançar 1 
i 

Telaraf · f " ... 

için en saf ve 
en dayanıklı 
sa un lük 

rbhbeya 
• ve pnne sa• 

b la • 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız; 

• 
esı 
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f/11/rANADOLU Matbaası A 
Kütap kısmı ıldı 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: İzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

- . ' '. . ,,.., . 
~ ,. . ': ' .. -

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depozitosu 

Esu No. Yeri 
LZM 1 R 

No. su 
Taj 
4 

Nev·i Kir~ı T.L. 
VEBOLiD 

C. 52/I Süleymaniye M. Nezaket sokak 
C. 5 1 / 1 Süleymaniye lkiçeşmelik caddesi 
C. 5 1 Eşref paşa Nezaket sokak 

Ev 100.- 15.-
2 > 60.- 9.-
2 :ı> 60.- 9.- Suyun kirecini tasfiye eden cihazlar 

C. 258/ 12 Karataş tramvay caddesi > 60.- 9.-
C. 56/ 5 ~;ırnan iskelesi 

176 
7 Dükkan 400.- 60.-

l> 60.- 9.-C. 268 Tuhafiyeciler ça_rşısı 
C. 202 Saman iskelesi lstanbul lıa .. Oda flO.- 17.-
c. 56/9 > ~ 51 

77 
727 

Dükkan 300.- 45.-
C. 223/ 1 Fatih mah. Değirmen sokak 
C. 5 1/4 Süleymaniye M. lkiçeşmelik 

Dükkan 70.- 11.-
> 30.- 5.-

Earefpasa caddesi 
~ ~MANiSA 

C. l 40 Daııişmet HaJiJ M. Karamanlı C. 84 E .. · 144.- 22.-
VEBOLiD 

Kendini tanıt-ak için evinize kadar 
s•lir 

C. 164 Alaybcy M. Hendek kahve Sokak. ,,. 72.- 1 ı.-
J> 90.- 14.-C. 128/ 1 Gökta§lı mahallesi iplik pazarı 

17.ahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 14/ J 2/ 938 ~arşamba günü saat ONDA ihaleleri YEBOLİD JU~İOR 
Dakikada 4-5 litre tatlı au verir W tipi cihazlar yapılmak üzere artırmaya knulmuş tur. · 

1 tekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize 
30--4-1 ı 

yatırarak artırmaya girmeleri.. Saatte 900 litreden 7,250 litrey._ 
kadar 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - idaremizin Paşabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 21 / 11 /938 
tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilan edi
len betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri tadil 
edildiğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Heyeti umurniyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve 
muvakkat teminatı 1140, 18 liradır. 

ili - Eksiltme 26/ 1 2/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
on beşte Kııbataşta levaZlm ve mübayeat şubesindeki alım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, keıif, ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Ankara 
ve İzmir baş müdürüklerinden alınabilir. 
yonumuzda atılacaktır. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yükıek mü
hendis veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsafı 
haiz bir mütehanııı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş hasında 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kaiıdı ile te· 
min etmeleri ve bundan başka asgari 10,000 liralık bu gibi inşaat yap 
mış olduklarına dair fenni evrak ve vesaikini ihale günün~en ~ekiz 
gün eveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şnbeııne ıbraz 
ederek <ıyrıca bir fenni ehliyet vesikası plmaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesak ile V inci madde
de yazılı inpat ubcmizden alınacak ehliyet vesikası ve y~de. 7,S gü· 
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtıva ed~
cck olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kad~~ yukarı
da adı geçen alım komiysonu başkanlığına makbuz mukabıunde V& 

rilmesi lazımdır~ 1 0-12-14-1 7 4 346 I 8928 

Fahri kiza Bayraktar 
Sun'i aza amil ve mütehassısı 
framada Kolen Matyo Majör ır.üesıe_.lerindcn mezun 

Hüaeyi., Rıza otlu 
Her tUrlü Ortopedik kemik ha talıkları için koraalar, MUt,.harrik. 

aun'i el •• a1aldar, Mde, Böbrek, bar.ak dütüklükleri için tedavi kor
a&ları hilmuayene ölçü üzeme yapılır. Taklitlerinden korununuz. 

ADRES: lzmir Konak Kızılay merkezi karım 
Gllael lzmir Han No. 26 

Müracaat aaatlan: 9-12 ve 14-17/50 ye kadu. 

K~palı zarf usulile eksi!tme ilinı 
iz mir Nafia Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan İ§:J Dikilide yeniden yaptırılacak hüku
met konağı bir kısım inşaatı. 
14984 lira 6 kuruş 
A - Kapalı eksiltme şartname • Bu igin keıif tutari :ı 

Bu işe aid evrak ve ~artnameler 
si 

aşa gıda yazılıdır:. 

fstek!l!er: 

Eksiltmenin yapılaca~i yer tarin 
ve ıün: 

E.ktiltmeye ıirebilınek lçin Jl 

T ekHf mektuplari-.: 

B. - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
D - Hususi şartname ve yapı iş-

leri fenni şartnamesi 
E - Keşifname ve projeler 
Bu evrakı lzmir Nafıa müdürlüğün
de görüp inceliyebilirler. 
24 ilk kanun 938 cumartesi günü 
saat 1 J de lzmr Nafıa müdürlüğün
de toplanacak komisyonda kapalı 

' zarf usulile yapılacaktır. 
1steklüerin eksiltme gününden en 
az 8 gün evvel fzmir valiliğine mü· 

""" racaatla alacakları ehliyet vesikası 
ticaret odası belgesi ve 1124 liralık 
muvakkat teminat ibraz olunacak. 
Betinci maddede yazılı saattan ~ir 
saat evvel lzmir nafıa müdürlüğün· 
de müteşekkil komisyon reisliği~e 
makbuz mukabilinde verilecektır. 
Postada vaki ııecik.meler kabul edil· 
mez. 

.Muvakkat teminat: ' 1 l 24 lira. 
3-7-11 -1 j 4274 

lzmir 1 inci mmtaka tapu sicil 
muhafızlıimdan: 

Değirmenderenin Kırımlı mahalle
:.inde sağı Kırımlı Hasan evleri solu 
,.e önü yol ark!lsı kuru çay ile çev
rili bahçeyi havi ev altmış sene
denberi İdris oğlu Hasanın 5enetsiz 
olarak ta~arrnfunda iken kırk sene 
evvel ölme.sile vera~eti karı~ı Hatice 
ile kızı Fatmny!l ve badehu kocasın
dan on sene sonra Haticenin de öl
me. ile vera-.eti kızı Fatmaya kal
dığı mıntakamıza vaki milracaattan 
anlaşılmış olup işbu gayri menkuliin 
senetsiz tasaruf edilmesi sebebile ta· 
saruf sebeplerinin tetkiki için me. 
murumuz tarafından 21/12/ 938 çar
şamba günü mahallinde tahkikat ya
pılacağından bu i'ayri menkulün 
mülkiyetinde veya sınırlannda bir 
hak iddia eden varsa tahkikat gü
nünde .mahalllndeki :memurumuza 
veya o güne kadar rnıntakamıza ve· 
saiki ile müracaat bildirilir. 

VEBOLiD CiH ZL RI 
Acı V Kireç!· Sula ı tat ı ş ırı , 

eder K. ecıni Tasf·ye 

VEBOLiD 
Evlerin mübrem / htiyacıdır 

Doktor 

Demir Ali 

Tediyede kolaylık 

A vrupada ~-tkik seyahatinden 
gelmitt.ir. Hutalannı her gf n 
muavenehaneainde kehul eder. 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kaloriferlerinizi kireçli 
suyun tahribinden kuriarınız 

DOK1'0R 
M. ŞEVKl UGUR 

DAHb..J HASTALIKLAR 
MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

VEBOLiD Ltd. Şti. Izmir Şubesi 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 
Telefon 2365. Posta kutusu 72. Telgraf adresi: Vebolid. 

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------Lise ve Ortaokullar satın alma komisyonu Başkanıığından: 
Cinsi 

Koyun ve mevsiminde 
kuzu eti 
Koyun ve mevsiminde 
kuzu eti 
Birinci nevi ekmek 

c c c 

Azı 
11700 

9000 

57000 

44500 

Miktarı 
Kilo Çoğu 

« 14500 

c 13400 

71000 

c 64000 

Kilo fiatı 
L. K. S. 

so 

50 

9 "l5 

9 7S 

Muhammen bedeli tık teminatı 
tutarı 

L. K. 
7250 

6700 

6922 50 

6240 

Hangi okullara ait olduğu 
L. K. 

543 7 5 Kız, Erkek lise pansiyonları ile 
San'at Okulu. 

502 50 Buca Orta Ok. pansiyonu ile Kızıl
çullu öğretmen okulu. 

519 l 9 Kız, Erkek lise pansiyonları ile BöJ. 
ge San'at okulu. 

468 00 Buca Orta ok. pansiyonu ile Kızıl. 
• çullu öğretmen okulu. 

Sade yağı 9600 « 12100 1 05 12705 952 88 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 
İzmir yatılı Lise ve Orta okullarının 1938 mali yılı ihtiyaçlarından yukarıda cinsi, miktarı ve muhammen fiyatları yazılı beş kalem yi

yecek ihtiyaçları ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile ve J 5 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeleri 20/ 12/ 938 Salı günü İzmir Hükumet konağı içinde Kültür Direktörlüğünde saat 14 te yapılacaktır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını 20/ 12/9 38 Salı günü saat 13 e kadar komis

yon Başkanlığına vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra gelecek mektupla.~ kabul e?ilme~. 
isteklilerden şirketlerle ecnebiler 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 cu maddesındekı yazılı vesikalarla bu işlere girebilirler. Şartnameler her 

ıün Kültür Direktörlüğünde Komisyon masasında görülebilir. 2 6 11 18 (4268) 

Lise ve Ortaokullar satın alma ko 
misyonu Başkanlığından: 
Cinai · Metresi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 

fi at teminat 
Kumaş 750 130 Kr. 975 73 13 

Kızılçullu öğretmen okulu talebesi için yukarıda cins ve miktarı 
yazılı kumaş 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
Kültür Direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda 20/ J 2/938 ta
rihinde Sah aünü aaat 14 te yapılacaktır. Şartnamesi Kültür Direktör· 
lüğünde görülebiir. istekliler belli gün ve ıaatte temin ... tları ile komis· 
yona haf vurmaları. .3 6 1 1 18 ( 4 281 ) 

Akhisar Türk hava kurumu 
şubesinden: 

1 -Akhisarda bir Türk Hava Kurumu şube binası yapılacaktır. 
2- Bedel keşfi 6405 liradır. Ve inşaat götürü ve anahtar teslimi 

şartiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
3 - İhaleye girmek için % 7.5 teminat mühendis veya mimar ol

du~na ve bu gibi işleri yaptığına dair vesika Ticaret odası 
938 senesi vesikası ibrazı sarttır. 

4 - ihale ilan tarihinden itibaren 1 5 gün zarfında 24 1 2 938 ta· 
rih ve Cumartesi günü saat 1 O da Akhisar Türk Hava Kuru· 
mu ş_ubesinde yapılacaktır. 

S - Şartnameleri görmek ve fazla tafsil:ıt almnk için Akhisar 
Türk Hava Kurumu subesine miiracaat edilmel"dir. 

~ 11 14 , .. ')(' (4357) 


