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Siyasi bir skandal 
B. Çember/aynın bulunduğu ve nutuk verdiği ziya

/ete Alman aef iri ve gazetecileri gitmedüer, 
hdclise fena karşılandı 

B. Çemberlayn teessüf etti 
/ngilterede ~ aşizm yer bulamaz! 

• •• 
Bu Maki konpemisin müzakere-

leri .. lteldler slltl hallamıu n 
ak i17liyeceld.e açıktar. Ga,et ... 
Dit olaa ...ıe... a7pn olmak U..... 
Y&talldqlarJ dGtQnwJırlnl, ........ 
rinl ....... ldlnl8GaM 117u,..o.k-
lerdfr. 

E ............. ....._lçintop-
laanufbr. HallaD, tehriD her tGrlU 
clercll.;. 41Jekleii ...... aö7leame-
79 te ...... aalablacak kL .. 

Kala ...................... , ... ı. 
dadıklarmuzı, ıu ~ lna toplanb· 
larda koa11flUklaraııUm pllp iN 
konare 1dlntlalacle ~ 
... f97den ........... fikri ol. 
11111luit1Jnasan Wr •mw1r. Apl ... 
111a1ada ._ .a,.ı.n-ı.ı ~ 
.u..Jemek te (Parti) mlsfa ltW a.. 
ıaüllalunanar.........,..._..._ 
•W.lerl ........ o1-.. ..... 
larm da hu dilekleri dini ...... 
ve icap edene 1171.- sislen oe
vap ftrmekten ~ _..... 
olaun ft Mmlmt ... at oa....-.Aa- ~ . 

Tunus ve ./<.<>rs~ka İtalyanın o ·ma
lıdır, C:ibuti, keza, C:iJ·orlar! 

Tmata lltal,..W. ale7W.. almQlfler 
naatimla ...... 1 l l--=1 • F ·ı la bir $u halde hu fel'&lt içinde Nila7•· Paria, 14 (Radyo) - ta ya ve -.uterenan, rana ı e ıı au· 
q Jc olan konsre mkakenlerl, .ı.: matbuatı, Çemberlaymn ~n ıeceki ret.te ınü~bettar. bulund~iuna 
bette ld, e....U piti ....ws.t " eöyİevinde Roma aey-'ıati hakkında· daır olan lalurclılan ile; kendi men-

- ...... 3 ........ - ... Mlalıtrilai ....... - o.. ... - labW.. -

• .... 
· ltalya kabinesi 

Dan toplandı. · B'IJJce 
2çılı naaıl lıapanacalı: 

Roma, 14 (Radyo) - İtalyan kabi
nesi, bu labah Başvekil Kusaolinlniıı 
'rfyuetinde toplanmış, ~fldceyl mflza-

: PARTi KONGRESi 
·Bugün toplanıyor 

kere ve kabul eylemiştir. U k D • • • ·ı k • 
Yeni bUdcenln masraf kısmı 29 ner eB, rGTflSIRln Vl ayet OngreSI 

mJlyar·Uç yQz milyon ve varidat lm- • • • . 
mı da, 24 milyar altı yiiz milyon il- miJzakeratını takıp edebilır 
rettir. 

HtİkOmet, ·badce açıfını kapamak 
i~in muhtelif tedbirler almıtbr. Bir yıllık faaliyet 

C. H. Partisi vilayet kon~esi, bu
.un saat 10,SO da Halkevi salonun-

yazmaktadır. 

Mühin1 bir hadise 

Amerikan ve Fransız 
g~mileri 

Çinde üç Japon tayya-
8. Mubar lzmiroilu . resini vurdular 

lzmir Borea binaeımn borcun· 

dan d.olayı Emla.k ve Eytam banka- Çinliler de yanlışlıkJa kendilerine ait 
nna ıpoteldi olduju malGmclür. 
Şimdiye kadar Bo~ ~ borcun- bı·r tayyareyı· düşürdüler 
lan dolayı muhtelif tahıtlerde ban. 
kaya ödenen pua 230.000 lir.dır. 
Bunun 9S.OOO ~ luamı, B. 
Mazhar lzmiroilunun Bona ~-

- De.ama 1 ad Sahil ... - · ------· işaretlen 

Par ~ın kapıları 
KGltGrparka BaemelMM cilaetlD-

41ea siren" ...... .., ...... p.. 
ÖtoWWeri ..... ...... ---
....... .......... tefaliD ....... 
konmaklb--. 
Tehlike, ....ıa. kap...._. w 
...... ........... w.Dlr .. 

Otomol.Wvila pçaaeu ltla· 7•PI· 
laa .. kapllanlu .-.ı \oekoca . . 
.............. ..... _........... a..ç~~ 
laaJ ı.. ~ .. WrlaM hol Wr .ıu... Lonclra. 14 (Radyo) - ~- motörü ile Ami~-! Çellerin bUlundu· 
aaya 1n97tlaa .... wı-.11a._ .. Stanlaıd pzeteeı°flin Uzak tark mu· iu Franıız ıem111nden •tef açılclıiı
telalikeyi belecli7...ı.. ~ e4ll- habiri · Hankovda. üç Japon .bom: nı v.e tayyarelerin isabet tıd~n mt-F· 

1 • L • A ., ..... - -:-, ~ - •. ., • • - • 
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l' Sıhhi bahi;ler :J 

u:;-. ---------~---":"-~~-:.---!· yemek vakitleri Tenak z te 
Bütün ·ı· ı ım, ınnat ve f n adamlar ın iç' de ~p rtici b:r snğu duk-

Ja yer alan cndi,..c, bir ten kuz '- ımek teh ikesidir. Fikrinin nazari
yesinin, me!odunun biribirini takip eden halk larında · bu halkaların 
biribiri ile olan mılnaıcbetlcrinde ııhenklar Lir t< nasllb!in köprüsün 
kuramamak endiıeaı b, fikir ad mının en 1:. ylik ıstırabını te il eder. 
Bu enditenin arar ngiz bir vehem ve l!ayal ufkunda yarattıgı ıanakuz 
korkusu çok defa ilmi cesaretin atılı;an haır.lelerini ön! yen onl ı 

irde def ine bolluğu Eski Jzmir Yazan: Dr. G. A. 

ve para me 'efesi 
hafriyatı 

Yemek saatlerinde intizam gözet
mek medeniyet eseridır. Vakıa nıe
ıleııi nıemleketlel'in he sindi! yemnk 

'T' • b" d saııtleri bir örnek değildir ammn lıep 
1. urızm urosun an · d sın c yemek vakti bellidir. O ,;aat ge-

nİ§ bir tereddüd ı haaı:ıda eritip yok eden bir iiciı: yaratana eıU si ol
muıtur. Çatalkayada 

• ,. 2000 lira geldi lince, herkes ııofrada oturur. Aileler 

ı a tepede yeniden JbisaJ \"e ııletl turizm brOSUI'dan ara•ında bile yemek s:ıatinde evde 

Tenakuza düşmek tehlikeıi; bizzat n koyu tenakuzlar içinı.l • yu
Yarlarunaklan çok daha fazla olarak yaratın faaliyetimizi destekli· 
yeni ainıi azap kaynağıdır. Birçok ilim ve san t adamlnrı nice fikirle
rini nice düıüncelerini, diğer her hani bir fikri ve kanaati ilP t kuza 
düıecektir, diye ortaya atmaktan vazgeçmiıtir ve boylece nice haki
katler böyle Lıir vehemin kurbanı olarak ortaya çıkmak imkİlrunı bula
mamıılardır. 

eski İzmir hafr;yııtı i~in İzmir müze. bulunan :·emek y~r, o snat~e 11'.'-'l~i-
araŞİIYDla mı Ydpılaca k? leri müdürlüğiine 2000 r ' 1 . t" y~ıı - lokanta~ a ) :ıhud ııırnafirhge . ır.ı ge mış ır. gıtmem~se - ar kalır 

İ d d d p ı Türk tarı!• kurumu tarafından veı ilen . . • .. · 

dzmır e zaman zaman efine e i i'ıvtcpe üzerinde eski bir saki µarn ile h~friJ a•a dc,-anı cc!ı'Jcc•ktı·r. Bu .ntız~mdan \'Ucutlar da istifa-
ran ığı, fakat bir •ey bulunamadı- olan Delı' Kaptan Y • · d f: < ·'e etler " k 1 d y • • •• .. n.~ının e -~n~: Şimdi gelmiş olan para ile de hafrı a- "' . . • ., u.n u mua) yen yemek sıı-

:~ ma um uhr._ Ya_ln.ız bpundabn evvel sıııı arıyan 1 1 koylunun suç ustu ta devam olunarak m 'h" ı,· ky atı ırelınce ınsanııı iştahı gelir, •nide 
worno ı na ıyrsının ınar aşı kö- tutulara~ hükumete haber verme· serler meydana çıkar~!~: •

1 
ır ~~ ~; bazmetmcğe hazırlanır. Yemeğe 0 • 

Acaba tenaku,.;a neden düşülür? Bir fikir manzumesinin ayni m n .. 
tık ve fikir niza ı içindeki seyrinde hazan, neden, bir tenakuzun ak
Mklıiı ve başka bir fikir niı:ıımınm batka neticeleri ı:özükür 1 Bunun 
tek bir ıebebi vardır: 

~ı~de yanmış .b~r evin ar:'."sı~da ga- den defın: ara~ak s~~undan Ad- ediliyor. g mı turmak _için. işta~ııı geldiğini bekle-
ocu B. Tnhırın ıhbarı uzerıne ya- lıyeye te:ılım <0dıld1klerını yazmıştık. K . k c tl G .. .. . mek, rnıdeyı intızamsızlığa nhştır-

~ırn araştırmad~ küçük pir define :\~liye memurlarından mürekkep varı:~:c~~~ ~1.zu~ın ha . ~·;·e ~oyu cı- mak, bozulmağa hazırlamak demek-
u unmuş, altın lıralar meydana çık- bır heyet önünde Pilavtepede, yani 1 h f . 

0 ıs) as aı a e erın<le ya- tr. 
mıştı Çat lk k" • ..k k pı an a rıyatta meydana çıkarılan . · a aya mev ıının en yu se te- 77 "ser İzm' 0 . 1 1 k Bır aralık, Berganiye adında bir 

H .. r hangi bir ciüıünce ve tefekkür ıilıileılnin sıhhatli, zinde ve e
ki bir uzanışla devamı için yegiine şart, o düşünce ve tefekkürün her 
teYden evvel tekevvün etliği dimağda, devamlı ve sönmek bilmeyen 
bir hararetin içinde ol unlaşmaaı, kendi hacmini ve itll'al edece(:! sa
hanın bütün zaruretlerini İyice hesaplaması lizımdır. Kalıbının ve 
muhtevasının büliın mahiyet, mana ve if de heıapların diizgün bir ri
yazi metodla inceden İnceye işliyen bir dimaiı.ı crtaya koyduğu mah
sulde tenakuzu ı;önnek imkanı yoktur. 

Haber aldıg"ı ·· B T h' ,.., · d l d b. • ır m ıesı~e .conu ma ü- f .. mıı:a gore . a ırc, ,..es .. ı en yapı an ara~tırma a ır şey zere şeh . . t" .1 . . B pro esor en münasip yemek vakitle 
bu defineyi meydana çıkardığı için meydana çıkarılamamış, :akat ora· kabartmarımbızelıl~e ırı mıştıhr.l l'f unlar rini t11yin etmek üzere h~saplar v·e· 
h · · d.. ihb · h k' la d d f' aş uar ve mu e ı eser-ısseeıne _uşen . ~rıye a t:ı o - .a e ıne bulunması ihtimal dahi- lcrdir. kendi üzerinde tecrtibe yapmıştı: 
rak 1000 lıra verılmıstır. imde olduğu için araştırma yapıl- Salihl"d S d h b . 1\Iadrınki, demişti yirmi dö-• saat 

B. Tahir, Kemalpaşa kazasiyle mak Üzere Maliye Vek.letinden tah- komle d~ eli ar k' ara elelrın<le Kata. içinde insanın en zi~ade kalo~~ ıar 
Seydiköy Buc B ah" · t • • · H .. n en es ı mezar ar meydana f t • ~ . • a, .. prnova .. n ıy~- oı.sa . ıstc.:ıımı tı. en uz araştırma çıkmııtı. Kültür b k • , .· . e meğe başladığı zaman sabahleyin 
lerı'.1<le ve bazı koylerde muteaddıd tahsısatı gelmemiştir. Köylülerin bü- bu Katak 1 1 d a anlıgının e ~ııle ışe başladığı saattir, o halde en mu
<lefıneler aramak İçin Atinada bulu- yük ümidle araştırdıkları Deli Kap- ta hazır ~~ e er el ya.pılan hafrıyat- fassal yemek sabahleyin yedi buçuk 
nan bazı ki l 1 h b L- t y · · d f" · · p·ı· d u unan zmır milzeler mu- k" d • Hayal vakıalan deiil, hakiki realite vakıalarını tahayyül edebil

mek J.11dretini gc teren, bunları bir tnsavvurlar aleminde ıckillcndire
bilen bir realite muhayyilesi; aiıtemlcr, nazariye-Jer ve fik; ler do~u

rurken, bunlrı; dııta ve ıekilde değil muhteva ve mnbiyette v r alan 
düzgiln bir ııhhatle ortaya atar. Eu mahsullerde; hareket eWği nok· 
taları baltalıyan, Üzerinde bu1undu"u yolu, kendili:ind , ç_kmn:ı:'ara 
ıokan ham bir dimain ve temellerini İyi rıturtamamıı olan bir bilginin 
mütenakız neticeleri gözükmez. 

mse er e mu a ereye .,..ş 

1 

an anının e ınesının ı avtepe e dürü B Salah dd' K . . se ız e olmalıdır .. Bütün gün Jüzum-
lamıştır d ka 1 - ah . d'I' · a ın antar şehrımıı:~ • •. m Y ana çı rı acagı t mın e ı ı- dönmüştür. Harabelerde a ı lu olan gıda o saatte mideyı; girerse 

Geçenlerde Çatalkaya mevkıın· yor. kiklerde Katakom 1 d by. p ikan tet- vücut sarfedeceğl kuvveti birden al ıe er e ırço · kıv- ö• -
metli eserler bulunduğu anlaşılmışt;r. mış olur.. gl~den sonra insan açlık 
Bu eserler hakkında kültilr bakanlığı- ıluyarsa sa~t uçte hafif bir şey yer" 

ayra,, lı - Tı~ran ar 
da bir tren kazası 

n- ııa bir rapor gönderilecektir. Akşam sekızde veya dokuzda dl\ 
·1ykada uzuvlann işlemesine !Uzum. 

lıte bu manada bir kafada bu tekilde bir olgunlaıma ameliyesine 
uiraımamıı olan trfekkür mahsullerinde bir tenalcuz görüle• i''r. 

Musiki Öğretmeni B. lsmail Hakkı 
•• 

---<>oo>----

Baro umumi 
heyeti 

Bugün Baroda 
toplanacak 

'u olan kaloriler! temin için, iki tür
:ıı yemek yenilir. 

Profesör kendi üzerinde bu hesa
ba göre yaptığı tecrübeden sonra pek 
"ahat ettiğini, çalışmak için vakit 
kazandığını söylemişti... Fakat he
saplarının doğru olrradığı şi:phesiz

dir. Vakıa en ziyade sauahleyin kuv
vet sarfetmeğe başlar. Ancak o kuv

Bir deı mevzuun, ifade edilmelt i •eni en mu tevanın bizatihi a
iırlıfı, bu mevzudaki bünye ve mııhiyet ç praşıklığı, hl' mu'ıtevadaki 
kaypak ve bin bir cepheli öz mua} yen bir ifade çerçevesi içine ıokul

mak iatenildiği zaman, bu çerçeve o ağırlığı kaldıramaz. l'u çarpnfık
lıiı bir intizamın ve ailailenin ıükUneti içıne ıokamnz, bu kaypak ığı 
ıarıınbıız bir zemin haline getiremez ve bu bin cepheyi birden teces• 
alim ettiren bir perspektifi ortaya çıkaramaz. Onun için dağınık b'r 
dikkat ve uz k bir alaka ile bu mcıeleyi tetkik edersek onda bir çok 
tel'P ku.zların akeaklığını görilniz. Halbuki ortada hakiki bir tenakuz 
ıoktur. Görülen ıey, ancak, bu meseleyi kavrama güçlüğüdür. 

Bizim tefekkür hayatımızın kartılaştığı tenakuzlar daha ziyad., ol
ııunlatmadan ortaya atılmıt bulunan mev:>ularda gözüken cinıtendir 
e hakiki ili-n ad .. mlarımıZı korkuya düşüren ten.:kuz tehlikeai de bu 

User trenden düştü, ayağı kırı!dı 
Evvelki gi.ın Bayraklı - Turanhosta trenİ'1e binmiş, fakat bu tren 

. arasında Alasehir treninde bir kaza Bayraklı istasyonunda durmadığı 
olmuştur. Saat 15.1 O da Ala,e!1ire 1 Turanda durduğu için orada tren· 
ıareket eden _trene bin~_n S:.ileyman -len İnmek ;;zere kompartmandan 
o~lu B. lsmaıl H~kkı Uaer tr._nden ık':'lı~, sahanlıkta durmuştur. Tren 
dü _müş sol ~yağı kırılmıştır. B. Is e tebin önünden geçerken tenef
maıl Hakkı IJser, iz.mirde sekiz o- filste bvlunan talebelerinden bir kıs-

BAHRi SAVCI kulda mus,ki öcrretmenliği yapmak- 'Timi görmüş, elile onlara selam ver· 
ti' ta ve Güzelyalıdıı Recai bey soka- n ·k istemiş, o sırada diğer eli, kor-
nevıden olandır. 

ş 
~ ı'E5> 

1 
ğında oturmakta idi. ~uluk demirinden kurtulmuş, yere 

1 
l!:::!J !iil Q c§l (fj) c:ı ~ (b!J ifil 1:11 @l rr=i) 1 Bayraklı okulundaki talebesi.,.,. !üşen B lsmail l lal<l.ımn sol ayayı-

y eni evukatl,k kanununa göre ,·eti temin edecek yemeklerden her 
lzmir barosunun avukat levhası ha- birinin hazını müddetleri, hazımdan 
zırlanmıştır. Kan ,n mucibine<" Müd- <oııra metabolizma (vücudün aldı~ 
deiumumiliğe vs Adliye Vekaletine gıdayı yakması) müddetleri başka 
verilecektir. lzı ıir barosuna bağlı başkadır. Gıdalarımız arasında aldı. 
olarak Bergama ıe Ödemişte de ba- ~rın:ıız ş~kerin, hazmedilmeğe hiç 
ro teskilatı vücı.ı..la getirilmiştir. Bu· ıhtıyacı yoktur. Doğrudan doğruya 
gün lzmir baroı u heyeti ıımumiye har aklara ırider ve oı·adan. tGl<orin 
si, saat 14.30 d .. Adliye binasındaki ·insine göre - az çok kısa bir ınilddet
baro deiresinde toplan:ıcak ve yeni te kana karışır .. Halbuki albüminle
idare meclisi ve reis seçimi Yapıla- ı-in, yaıil11rın saatlerce nazmedilmesi, 
caktır. • !Azımdıı. VUcut içeri indeki meta. 

~ c:! musiki derei. v~·~<"k Ü2'.ere tr nl~ '1ın hıval kemiği kırılmıştır Y arj_llı. 
bıliyorum. Al' h beşere } ar m •, ~11 Bayraklıya gıtme-k ıstemıf, Alaşehir hastahan<"ye kaldırılmıştır, 

----<oo<>- -- bolizm:ı}·a gelince o da vitaminlere 

ele kimsey birşe\ sv:r1 ,·ec k v ziyct- ------------------------------~ 
Tugi dağlan c; • rı • P yanın en \T k f l . T k ı te değılim. bU halde karı n lu sı~rı a 1 ar ınşaatı 1 u" ~ kuşu mekteb1• 

ı:Uzel yerlerinde b ·,isi say ı•. Büt· n , i•şn etr:e9ine mani olmalıy•nu diye 
Japonlar din' n.~0k ve g 1 .l za- dllşilnmü tür. 116 l "[ • • B" " • h • b • 

Ecdada hürmet! .. üh"m bir hırsız
lık va 'asl 

ralar şeyr~tmek üı re akın akın bı..- El l k r z'h 1 1 
•• i lt'lOl ern az e evlerı uyuP Ve mü tm lT 

1 ld 1 'R • tih b. ı ı ıı \ ' en s ra l k • h 
hraaralırt.er .t l cı~ann m ~ r l t.yar l<Octl se"I ı karı ı~ n liLni yaptırı ac::ı proıe :ızırlanıyor Evde 

usus ye ı gaye gurıp m:ıyınun arın k sm ' t b l ı vllcudildür. :ap 'l ~eyyalıları abiı .., rt ek kı_rıuş \e bir ,g ce karı"1 lı:mir Vakıflar müdürlüğü, ıeh-, Tlirk Hava kurum, umumi mer· 

bulunanları teh· 
did ederek yasdık için· 
den 200 lira çalmışlar 

, '" e'.'I :n lır bıç 1<;,a kansının · ·· il · k · ~ 'd k · h · · d b" T k 
memleketteki eşe dosta heci Y" got;.;r. ,lil ni k smi~t.r. 

1 

rı guı; e_•tırece , aynı zamann ı a- <"Zınce. §<' rımız .e. ı: .. ür kuşu 
mek üzere bu ma~munlarJan bol bol Bt şek 

11 
k ,, . reye varıdat tenııı edec k tıkarlar,! m<"ktebı ın,a ettırıl .. c,.gını yazmış 

vururlsr. ı ı_fe ~rn~ı ı ılı sız ınrakı, himılar inşıınsınn drvan et,ın<"ktedir. ·tık. 1 ürk Hava kurumu lzmir suhe-
Jnu, sırrıI'ı şa •. n m , cu ı: i sa • 1 1 k~ k.. d V k · · · A k B N · E · 

Cuma<l\'ası tıahiye-inin Dere ko)·üıı

de bir h•r•ıılık vak' ası oJ-r,. -ştıır. Bak-İşte son gü., ~rı. vur~" v. rula t an ıl t'yar alu ınm, t r. C ıı h - "·""~ ı a~tı lmevhıın e '.kak.ıfllar sı ,J"'"ı h':' ~t d ... urı .. ~.-n AHnbb .• 
maymunları ne 1 bitmeı.ıc yuz tutm ış, ed t ı:! ,,. d , 

0 
k'ld ıı r eıne tıı ~z• arap c:u an nr ra an şe rımıze onmuştur. a er 

onun Jçln r • rı , e etm ı e .· h 0 _ 1 vıkt rıl rak " rl~rınde ailı: lcri İ:ı· ald ğıınıza göre. Türk Hava kuru- k 1 il. Mustafo ııı ev nı', evrnlki ak· 
· <e kel ı \e ' ke lerınır' rlııı:ı 1 ıt· ·1 k • k · 1 · k"lzımmış .. Avruı;· da ol a bu kararı ı • a e •rı c~ t r •nu u.,,umı mer ezınce zmır Türk- şaın saut yırmıde ik• k şi ~irmiştir. 

halka bildirmek i , bcud crna\ ,nun-j bUtfin h k kati a ' • n•ş, r. 1 !3u aıle evl .. ri odern. konförlü ı kusu mektebi binası için çok büyük O sırada B. ;llu~tafu e\'inde bulmım.ı-
lara acıyının le\lı ır ıı m kla ikti- .ıh me ne 0 ht r ko- ~l··cak, i ind hamııll'h . mütead bi'. \ roie ve ,.,lan hazırlatılmakt~dır. yormu~. K.ır1'ı Bn. Hulkiye de hasta 

fa ederlerdi. F .. t bu h v .. nin v.ıl.- c nı karı•ı - bü_,J m r ı ı z- did t ıvalet yerleri bulunacaktır. Turıc f:l vn kurumu . lzmir şubesi imiş, yııtıycrınuş. Evde kan-.ndan 

başka kayin validesi Bıı. GUlsüm vıır. si, anlaşılan an'nncıere ç~k h~iilı ve ninat vernı ine \C h. p ~ , ce- ---000-- çın Turkku•u mektebı yanında av· 
ayni zamanda insan ar •n ı ·, c d •

1
•• k rı Ye büyük bir bina İn"" ettirilecek-

" za1anc1 rı.masına rıır v r ...... tir. Havagazı fabrı·kası .,.. nin maymun olduğ•·nu iJJia e' n Dar- tı.. mış. Ana, kız evde bulundukları "1ra. 
ven nazariyesine ,·nı<ıf old ğu iç· 1 Kültürpark önünde çocuk ha•· da açıl- kapıdan içeri giren iki hırsız, 
maymunların yaşııtlııYı mı takalar Mahkumiyet Otomatik makineler- ahan<'si karsısında inşa ettirilecek oda iç.ııde yanmakta olan liim\ıav. 
astırd "' 1 h l ·· bü -k K b" k 1 <::: d 1 i:yi.k mekt~p biroası ve teferruatı ı;öı.darun Iln. Gülsümün üzerı'ne atı.1-

ı .. ı ev a arın uzer ne yu rn • ır ·avga efü n • en bir ıs mı cref di - y 

harflerle şu cümleyi yazd rrr : cS y. ııklu Hı kkı , )ıı•a'uar .< cı'üm 
1 

t'> için g•nİ• b;r ada, lzmir h•lediyesin- mış. kadının başını yorganla örttük-
yııhlar, ecdadınıza hür .. -t ed:niz l• • belııyet ,erm(•kle maııı• n B calı Bdedlyen;n Alman yada bir fah- den Türk Hava kurumuna ucuzca ten ve kıpmlamamasını tenbih ederek 

Japonyadaki maymu r ..Jan rikeya sipari• cttı·· 1• h~,·agazı fabrı'· verilecektir. tehdidtle bulundl'ktan sonra evin için-
'l•' min şehri z A '-~ :ı ,.. lık ~ ~ tl 

14 

b nıızr..ivesi sa,eslnde ölil,.,, :ı ·~r•ul '" k t k oo e P" .. , :ıramaısa aşlamışlar, yastık-
, s d d ·a.ı 0 or>tıt rr>akinr-1 inden mu" 

muzlar rr , kurt ;Jmamış' .ır rr ·: E . ın e cvı 'll eden rnuhak sı>nı• h . H } k • • ları bıçakla ııarçıılıyarak içlerin der. 
havadisi naklcttlğ ::r'ı F rsız gıızr errn·ş, k•t l ka <li olm k ı ın hıı ket imB ',r k·sm., Gümrüğe gelmiştir. asta 1 Vazıy~tı para ııramışlardır. İlk partide yastık-
tc"i bunu yazmıyor. Fa,{ l lJ ll en n \. tt'ği anla ı'd.ğmdan, y ını'l kUç k- • öd:~<' iyede~ li:>!lmgelen gümrük Mekteplerin t . ti[ edil· !ardan para çıkmayınca hırsızlar. 
zarlyesl Japonyalı va· iyi - a" ndnn Uğu ele n,ızarı d kk t ah rak ik T 5mı en i<ı için otomatik maki- yatağında hasta yatan Bn. HJlki,·eniıı 
etmiştir. Çünkü bu 1 vhahrı J;ıp. ene ağır ha n' k r r v rılm. tir. neler bugünlerde gümrükten çıka- mesi muhtemel üzerine atılmış, onun başı altı~daki 
!ara hakaret sayanı~ ~ et va!, j zu:. oo ı ·ı_larak H_ avagazı fa_h!"kasına nakle- G . h 1 rastığı alarak parçalatn:~lar ve o vns-
letmi• vernahkeme,·e verınio.ı·r. Borsa bı'n'.lSl d ı k B k 1 rıp asta ığına benziyen bi~ tığın içinde 'aklı buL" n 200 Ji;·avı • , • ı ec• tır. ı.. ma ıne erin monte hastalık yüzünden mekteplerdekı alıp k 1 tl · 
V d '[" • k • be açmış ar ır. J darına merkez 
naTtsrnln l tnı esm 'Ş _ Battarafı biri ci hifede _ ecLl ceği tonarm" kaideler hazır- talebe miktarının yarıyarıya azaldı- bölüğU komutanlığı,, tahkikata başla-

Ceza~irde garip t r hlld e olmuş, ~i zamanında t aVİ} e ed imi ve ni- !attırılmıştır. ğını yazmı•t k. Kültür direktörlüğü, mış, hırsızları 'kısa bir zamanda mey. 
75 yatında çok z ng. bir Ar p, !!" ayet, son taksıt de bankaya ödene· Sipaıı, .,dilen otomat;k makine- hu mesele üzerinde mektepler dok- dana çıkarmıştır. Bunlar Konyalı 
çen sene evlendiği cGüb • m de 2 , k binanın tapu kaydı!'"' ki ipot k terle ınalz~meden bir kısmının da tarları vns•tasiyle tedkikler yaptır- ~Iehınett oğlu Hasan Gökçe ve Ali oğ
yaşınılaki çok g!lz 1 k.ırıs nı'l d .. lni :!ün fekkedilmiştir. B. 

1
1azhar l.: yolda bulundu -u anla§ılmııtır. maktadır. lzmir mektrpl•rinin has- lu Emin :ullarındn iki kişidir. Sııçla

kestiği iç n rn:ı kum ed im tlr. miroğlunu bu mühim işi ha armış Yeni makineleri., yerlerine ko- ~a~k yüzünden pazartesi günıınd .. n ı ıııı iıık.ır etrııişlerdir. Bunların, b, k-
Yetrniş bcş!..k ,hti) ar, ev nd t olması itıbariyle takdire layık görii- nulnıası, bir iki av kııdar siirecektir. ;t: k'Jen on veya on beş gün miıddet- kal B. :llııstafanın paralarını )·astık 

aonra, yirmi yaşındak •• <ırısma encak üz. Bu muvaffak•.yeti ile iftihaM 0 d f b. k . 'h '' . patılması muhtemel görülmek- içinde sakladııjrnı evvelden öğroııen·k 
bir b ba muhabb •i z ' u n an sorora a ri anın gaz ıstı •a- tedıı. bu hıuızhğı karnrla•tırdiklıırı ve ken-

lıak kıızanmıştır. Mühim borcun !atı hem kalite itibariyle yükselecek ,. 
ciyetin kendisine barşetti , hak rdan odenrnı'• ı · 1 B ·d h d I 

00 ılisiııin c\·tle bulunıııuılığı bir zıımaııı • o masıy e orsa ı aresi, em de fa:zla randıman elde e i e-
hlç bir ekilde ; ti!a.!e eue" ı ferah hır devreye dahil olmuş bu- cektır Bera :?t intihap ~el erek faal!ycte geçtikleri a ,_ 
kuvvete malik olma~•ğını görrnOşt r. luıımaktadır. B !aşılmıştır. ı'..

1

zerlerinde paranın m • -ooo- ç.zyııkatla Bn. ::lel-.rın evine gire-
Bu \•aziycte de razi olan ihtiyar ko- \/ kt" 1 1 la d d h!m bir kısmı bulunmuştur. a ıy e sa on rı ar insa e i- G 'd f rek ölümle tahdld etmek sureti) le pa-

ca, bu sefer de acz r!n herke çe duı u- ltn Boua binası, arka tarafındaki l en er, gelenler ra ,.e eşyasını gnsbeylemek s ıçunıtarı oo---

ve hormonlara bağlı ... ·e kadar mUd 
tlctte oldlığunu ıinıdilik kimse bile
mez. 

\ e e ·ııc!A insanlan.. lıep ine 
un.:un olnbilec~k he aµ_ar yapmak, 
ııııı ilmi yeıı,ek .aatıerini tayin et
ek ,ıındilik mümkün değildir. O • 

mın i~in medeni mem eketlerin her 
>iı-ı keııJı fi lctlcrfııe devam etler. 

lııgili;.ler salrablerin eııeyeo mu. 

tııs,al yemek yerler, tatlı. iyle ve tuz 

u'iyle. Öğleden soıı ·ıı bir de hafif, 

•Onnı ıık~am en nıufa~•al yemek .. 

Almanlar sabahleyin bir kahvnllı

iaıı sonra öğle vakti en mufas.,al ye

meklerini yerler. Akşama kahvaltı

dan çok ziyade, fakat gene öğleyin 

yenilenden çok hafif bir yemek .. 

Fransızlar da, snbahley•n hafif 

kahvaltı, öğleyin çorbasız mufas.al
cn. akşam da çorbalı en mufa•sal ye
mek .. 

Bize gelince. sııbnh kahvııltısiyle 

5ğle yemekleri, iş sahipleri için, mun 
nıam gaatlerde yenilir•e de, akşam 

y uıekleri evdeki büyilğiln keyfine 
•abldir Ne vakit evine döner ve ne 
vakit karnı acıktığını bildirinse .. Pek 
~ok ailelerde hala saat yerine gilne
;e bağlı ya~anılır: Akşam yemeği 

yazın pek geç, kışın da pek erken. 
Bunun neticesi olarak, pek çoğu

~ıınıuzuıı mideleri de <lilzgiln gitmez. 
Yemek vakitleri muntazam o!:nıyan 
bir insanın midesi de hazmını şnşı
nr. 

Vücudun s i"lıitının bir şartı da ya 
mek vııkitleı·iııin muııt.ızam olnıası· 

dır. 

---000---
lnsanlı'lı budur 

Evvelk. gün Torbalıı ın Kaya kll
yilııdeıı çok agıı· hasta olarak (T re-
32) numaralı kamvonete binen 30 yn<
larınd AhmeJ zevc si Fn•ma, yolda 
efut etmi tir. Cesed 1z re gelıni:r 
ır. 

Beleıtye bil'inci rnınta a merke& 
memuru B v 1\lehır •I Ka\ rol altıka-lnrak alay m Vu u oımal;tn'l k rkt•ı - usa i.ızcrinde 20.0 J 1 rasarfiyleyn· lzırır Fel menk koI'solosu B .-l>ri,.,.·z Ağ•r rPZ'a nıahkem •frd• ın:ı- Belediye insaatı 

ituııuau bı.ı.,un e e g 'll k ;•., bir pı,acak .nşaatla gen.şletib:ek ve 1\loris Dutil Atina)a gitmiştır. h keme!e i gortilen Ç~t" Al ve <İmer. B~ledıye reisi B. Doktor Be!->çf't lnr olmuş, k n i1 \,el nııı tekfın 
oy ece orsa masının "r K1s;ı:ıı a ih i B•Ldiye re;si B. Gani Sa • 3rı nbı olmadığından beraet et.. çare ara ı• v• H di k ndine: c B b'· I B b' d '- S 1 l 
a ,evaı ı ı o e:a.:tır 1 ih ıJ.n iehtımıze g lmi§tİr miş! ı·dlr !ti bir Allah, bır kanm, !r d n · ed'lm 1 ı J li · 

lJz, dün şehrin muhtelif yerlerinde; \C tedfıı işi r· e baka lk hayır s~ 
kı belediye inşaatını teftıı etmi•tir. ,·erlert-:ı takd r eı· ni top! mışt•r. 



l'A'!JFE 3 

Parti kongresi bu
gün toplanıyor 

(ANAOO U) ıs Birindkhwı 193~ Peıı..-M 

Avukatlar 
Hakkındaki tahdid biı 

sene tehir edildi rne~aini~n;:::~~~ıb!r~;:ie~a~~::ieiçin- nsa. h r ne olursa olsun bıer karış de cümlenizi lıiırn•etlc ~elfımlanz. ' . Ankara, 14 (Telefonla) - Avukat.. 

ık . lar kanunu maaş veya ücreti devlet, 
ı yıl içinde en mühim hfıdise ola-

ruk ebedi ŞeflrQizin hrıyattaıı ayrıl- k k vilayet veya belediye büdccleıinden 
ln~ı!armdan mute\'Cllid acımızı sizt• topra vermı·yece tı·r yahut <levlct, vilayet veya belediyele-rin idnı·e ve mürakabesi altındaki da· 
Lekr11rhırken ~ ükı:ıek hatırnsı önilnde eğilerek iki dakikalık bir ihtiram irc veyn milesse e yahut şirketlerden 
\ akfe ve sUkOtunu teklif ederiz.> verilen müşavir ve avukatların yalnız 

R • • fVı _t • B d bu daire, müe sese vem ~irketlere ait 
1ki dakiknlık hürmet \'akfcsinden a rrczye QZlTl OT'} one u··n encu··mende ı·zahat Verdı·. ~ .. , ' işlerde avukatlık edebilecekler ini tas-

sonra raporun (dahili ve sfü,ilcvi ça- rih etmi~tir. 
lışma, hizmetler, Ü\'e kaydı teftiş- F •d •• • • b h • • leı·, seçimler ve gösteriler, diİeklerin ransa, yenı en yuz yırmı es, arp gemısı yapıyor A\ukatlar kanununda bu tahdidi ilç sene müddetle Adliye bakanlığı-
tnkip ve intacı, neşriyat ve propa- Par is, l1 (Radyo) - Hariciye en- mUlı'tkatt.ım enclimeııi haberdar etmiş ya Hariciye • ~czareti Roma ,_cfirimize gemisi ) npmakta olrluğu nu, \, :ınlrır nın tehir edebileceğine dair bir mud
gan~a: Halke\ leri, spor i leri, e~maf cümeııi, bugün parlamentoda toplan- ve Fransa - İtalya ihtilafını izah ey- bildirmiştir. arasında yirmi beşer bin tonluk iki de de \'ardır. Adliye Bankanlıgı lıu 
\'e ışçıleı: k~rumlar. birliği ~nlı~a- nıış ve Hariciye • 'nzırı Jorj Bonenin lemişti!··. Fraıısa. her ne olur~a olsun, bir ka- büyük dridnavd bulunduğunu beyan maddeye i tfnaden kanunun tahdir 
ları, pattı dıspcnserı, hesap ışlerı kı- verdi O.! izahatı dinlemistir Hancıye Nazırı, bir l.ıuçuk saat sii- rış t k k · t• d d - .1d. t · h k d k 1 1 ki hükmü:ıu··ıı tatbı'kı"nı· ı:ıı·n1idı'lı0k bı·r sen"" 

l k 
. 

1 
.., .. · oprn verme - nıye ın e egı ır.» e mıs ve arp \'U uun a, o ay ı a ":;' ... 

ım arı o unacnktır. (Hızmet er) J . B ., ren beyaııatırıcla ezcümle şunları SÖ\'- . ., t h. tm · k ı tı t kısmında partimizin yardım ve hi- • orJ one, Almanya - Fransa dekle. lem istir: . JorJ Boneden sonra, Bahri.re Nazı- harp gemisi haline konması mümkün e ır e eyı arar aş rmış ır 
mayesi altın ela 1.stanbul, Ankara ve ras.} onu ile bey1ıelmilel vaziyet etra- -"ttnlyada, Korsika, Tunus \'e Ci- rı Knpenki söz söylemiş \"e Frmısanın olan balıkçı gemileri yapılması hak- - · 

lımirde yOksek ve orta tahsilini ya- fında nıaıamat vermiş, Almanya Ha~ Luti için yapılan nümayişlerle İtalya deniz kuvvetleri hakkında izahat ve- kında nıilhinı tahsisat istediğini ilave Çekoslovakya 
Pan 117 gence yapılan yardım hak- riciye Nazırı Von Ribentropla vakı hüklımetinin alakadar olmadığı, ltaL rerek hUkQmctin, yeniden 125 harp eylemiştir. 
kında ızabat verilecek, mesaneri Bundan sonra herkesi 

~~~:~t~:ey;:~~:~~~a!~ıı~;:;·~:~k~~ Mısır silihlanıyor M E M E L D E cloat geçinecektir 
da malamat verilecek, yiUiyetimizin Pra1r, 14 (Radyo) - Çekoslo\'nk· 
sayısız güzelliklerini içte ve dışta ta- ya başvekili Beyan, parlimentodı 
nıtmak için yer yer tertip edilen Ker- 5 h hükQmetin beyannamesini okumuş. 
me.slerden ve bunların faydalarından 00 arp tayyaresi, 7 fahte/bahzr y h tur. Bae,·ekfl, yapılacak yeni işleri ve 
bahsedilecektir. a u d. 1 k Çek hükQmetinln harlct polltikaııını 

Raporda Inkııtip şehidi KubiUly Ve 3 si!ah fabrikaSl yaptlacakflT ) er açışıyor şu cümlelerle anlatmışbr: 
abidesinin etrafının gQzel bir koru l{ahı·re 14 (Rad ... o) MillA Mil .1 • • . . d b" .1 'k' il F Al - c:Çek, Slovak ve Ukren münasc-
h r t' ·ı .. i 1 , J - ı .ı: - mı erı ınşası ıçın e ır mı yon 1 l y z h . t t .. k b l 
.Ja• ıne ge ırı rnesı ıç ~.nası çah~ıl- tlafna meclisi, bugün toplanmıştır. elli bin lira tahsis olunmuştur. ransa manyaya şe rın s a u osu ı et eri yeni esas üzerine tanzim edi-
uıgı. ge.nel sekreterlığın yardımıle Hükumet milli ml\dafaa için l!l mil- } ,. k ecektir. Slo\'akların \'e Ukrenlerln 
nblde cıvarının mamur ve gilzel bir yon Mısır lirası anrmıştır. ~Iısır Denii Nezareti, şimdiden ye- etrafında a a aSIIl) hatırlattı Ulklllerl tahnkkuk etmiştir. RllkO-
şekJe konulması yolundaki mesainin Ordunun on ik.i binden eHi bine di tahtelbahir ve müteaddit destro- , . met sekreterleri tayini, işlerımizde 
d t kt ld ~ • , Kovno, 14 ( A .A.) - Gazete- Pnrıs, 14 (Radyo) - F ransanın çok faydalı olacakt 

evnm e me · e 0 ugu, hükumetimi- çıkarılması için 12 milyon, beş yüz yerle Uç silah fabrikası yapmağa karar lerin tahminlerine göre halihazırda Berlin sefiri Kaılan, Memel intihabı Dış politikamı tır. . "dir 
2ln İzmirl, Ankara, İstanbul vesair tayyare yapılması ve yeni harp ıe-I vermiştir. M l . . d k .be ik.. b' . . .. be . l H . . z anıamen ~ enı • 
bOyllk şehirlerimize hava yollarile ye;~. ark.ısınb el ta rk d ış· ın netıcesı munase tıy e arıcıye ne- Siyasetinıizde realiteye uyacağız. 
bağlamak hususunda gösterdiği ali- d.a k ld sa ~Öoo Yuhm; ~ ır. r ım· ı zaretine gitmi~ ve şehrin statükosu- Gayemiz barışı muhafazaya çal11-
ka üzerine Cumaovası nahiyesinde J16. •• h • b • •• t .Ak t k~e k aL' 

8 
u ı e~e ı. td- ile Fransanın alakasızlık göıtermi- rnnk olacaktır. Milletlere, de,·letlere 

le is edilen sivil hava i!:.tacıyonunun 'YJ. u l m ır mu a a tre . ı ı~:anyanın mer ezın e yeceğini bildirmiştir. Sefir, statüko- hürmet edeceğiz, Menfaatlerimizi, 
in .• ası, sporu teşvik, turizm ha- yer Beşml~ş eri 4ır. (R d ) 11.

1 
l nun muhafazası hakkında Fransa- enterna.yonal vaziyete öre müdafaa 

V f B [ • t B k ·ıı ·ı R er m, a yo - n eıne . - . reketlerinin inkişafı, folklor işlerine ~ ugos avya Ve U garıs an aşve l erı e o· t .f. t. I . h kk d Al mn ımzası bulunduğunu hatırlatmış~ edecegız. 
asnı ı ne ıce en a ın a man y k k ı -_. k 

ehemmiyet verilmesi, gibi hususlar U • • JH k d h J A' d... 1... .. t r a lll ·omşumuz uuyil Avrupa 
hakkında izahat verilecek, Bergama, manya n(lTlClye 1Y0%l1l ya tn a mec U Alansınlı? v:r ıkgıh~a bu?1atka g~re, ı . 1 T l h t .. d b de\•leti Almanya il~ dostluk tesisi 
Ödemiı:ı, Kuşadası ve Selruk Kermes- b • J b l kf man ıstesı a ır ır e serıyet ngı ız masa a guzarının a u 'kt di . i b k d h , ~ ~ ır yerae U uşaca !"r kazanmıştır. şekilde hareketi beklenmektedir 

0

1 ıaınsanıU ve sbıytaıs . a ım ~nl .
1
ayatt 

lerinin neticeleri nazan dikkate alı. nase e erm genış etı mesi 
Budapeşte, 14 (Radyo) - Yugos-! buluşacnkhır ve milhim konu~malarda lJi d lk' d 

narak Menemen, Bayındır, Çeşme lavya Başvekili doktor Stoyadinoviç ı ~ zım ır. ·ı evlet arasında ternas-
Tire kazalarında da Kermesler ya- ile Romanya Hariciye Nazırı Komnen bulunacaklardır. Amerı·ka ahalı· s· larn başla~,nca, milsbet neticeler 
ı>ılması ve bu kazaların da his.sele- ve Bulgaristan Başvekili Köse 1vanof Alakadar mahafil, bu mUlakata bil- l alınncnğma kaniim. 
rine düşen istifadeleri almaları. için henüz belU olmıyan bir yerde yakın~ yUk ehemmiyet atfediyorlar. Polonyalılar ve Macarlarla iyi mü· 
neler yapılması lazım geldiği bildi· 'la. ebat te i i istiyorum. Gerek Peş. 
rıJecek, turistik yollar kanunu mil- • Bevaz saraydan cıkar ken İdeni te ve gerekse Varşo\'a iyi niyetlerle 

nasebetile lzmire gelecek misafir- ltalya parlamentosu J • bu kanaatimizi teyid etmiştir. 
len ağırlamak, gezdirmek glbi icler ·aa ı · j ' f R Y . ~ Şl et l surette a kış amıştzr . oma.nya ve ugoslavya, çetiıı im-
ıçin ne suretle çalışıldığı hakkında 

D l b 
tıhnn ~unlerinde dostane hath ba-

lllalOmnt verilecek, Balknn devlet;.. ün giz i azı kanunları kabul etti. Harp Vaşington, 14 (Radyo) - İngilte- fiknsı şerefine Lir ÇHY ziwtfcti YCl'lllİi- l""k"tlerlnden n. tt B d 
ler· h k' 1 • • l · · d 1 · "' c ıınne nrız. u ev-

1 e ım erının zmır ve cıvann a- k d b b' [ k 1 re sabık hariciye ıınzın den, cumhur- tir. Ru 2i.\·nfette, Jfaricit·c Nazırı Kor- . _ 
'·l h d r.'u uun a u .. tv .. n me us ar as er. " ıcu c a - ı f d 1\ seyn atlerin en memnun knlnıa- reisi Ruzvelt tarafından kabul olun- del Hul dn buluıımuştuı·. er n anevı mu ıa azaya ve e 
hm için alınan tedbirlcınlen bahsedi- Roma, 14 (Radyo) - halya mecburiyetinde bulunduklarına dair mu"tur. İden, beynz saraydan çıknrkcn halk rinlcştirmcğe çnlışacnğız. Siyaseti-
lecek ve geçen yıl kongresinde ko- parlamentosu; bugün son defa ola- olan kanun ve daha bazı kararname· Ruzvelt, beyaz .sarayda lden \'e ı·~ tarafından şiddetle alkışlanmıştır. miz. ltalya ile de uygundur. Diğer 
nuşulan dilekler kısmına geçile- rak toplanmı§ ve iki celse akdeyle- ler, kül halinde kabul edilmiştir. devletlerle, ezcümle Fransa, lngııte-
cektir. Raporda vilayetin 14 kaza- miştir. Parlamento, müteakiben gizli bir H h d dl re \'C Amerika 'ile iyi milnasebat tc-
sından geçen kongrede 66 dilekte Localar, daha !!aat on üçtenberiltoplantı yapmış ve diğer ba:;:.ı ka- atay u u arı mfnine ve ihracatı kolaylaştırmağa 
Lulunulduğu, bunların çokunun ta- dolmuştu. Meb'uslar, faşist kıyafe· nunları kabul eylemiştir. uğraşacağız. İhracat muahedelerin' 
?l:ı men yaı>ıldığı hnkkında izahat ve- tinde gelmişler ve yerlerini almıs-1 xx:---
rllecektir. Yapıl.ımıyan dilekler, ka- Iardı. • O ft d ] tadil edeceğiz.> 
tıun çıkmasına vnb~ste bulunan mu. Saat 16 da parlamento reisi Kos- e er ar ar Anlaşm:ı mucibince, Kürtlerle meskun olan 
him f.,Jer olduğunu bir kısmmın da tanco Ciano gelmiş ve arkasından y 'd t h b l C •k kö Ü d R t • Kongremiz 
~· pılmak ilzcre bulunduğu bidrildik Mussolini salona dahil olmustur. arı a , mu ase e ve ma anı ıy e a aya geçıyor 
ten sonra Partinin neşriyat ve pro_ Reis. yerine oturduktan ~onra, müdürleri arasında Paris, 14 (Radyo) - Fransa ile bu husustnki konuşmalar de\'am el:i- - Baıtarafı 1 inci aahlfede 
r>agnııda işlerindeki muvaffakıyet- rnznamede yazılı kanunların, taın d ğ' 'kl'k' 1'ctrkiye nrnsıııda husule gelen anlaş- yor. millet için hayırh bir aonunca ~riıt.. 
leı·i, Halkevlerinin şayanı takdir fa- bir ittifakla ve alkışlarla kabul edil- e ışı 1 .er ~a dniresinda ~ancak hududlan te - Anlaşma mucibince, Kilrdlerle mes- cektlr. Bizim l»una ıUphemiz yoktur. 
aliyeti, neşriynt, konferanslar, sergi- mesini teklif etmiş ve öyle de olmuş.. A~ka.ra, 14 {Telefonla) - :\Ialiy.e bıt olunuyor. l\fı~lay Arslan oğlu fle kün olan Caııik köyU de Hatayın hu- (KontN) misin 1'u emellerimizi 
ler, eğlenceler, temsiller, kurslar, tur. Vekaletı; Defteı·chırlar, muhase, vnrı~ Fransız milmessıli Anıeıı arasında dudları içine nlınncaktır. tahakkuk ettirecek ne\lceye varmn-
bayru k marşı müsabakası ve diğr Irk kanunu, parlamentonun lağ- da~. v.e ?1nl müdürleri arasıncJ_a .. b~zı ıını dilerken aziz konsre Uyelerine 
müsabakalar, seyahatler izah edile- vedildiği ve yerine korporasyonlar degışı~lıkler ya~mıştır. Bu degışıklık- A deı 
Cektir. Raporun sosyal yardım kıs- meclisi tesis olunduğu hakkındaki !ere gore, Manısa defterdan Cevdet rap komitesi - Hotıeldiniz! 
ınındn şu izahat vardır: kanun, harp vukuuncla yaşları ne Şenol Seyhan. defterdarlı~~na, ~foğln Diyerek laal»etli rey ve fikirlerile 
Kaı·şıyakada oturan 52 talebe.\'e olursa olsun velevkı' ..... kat dahı· olsa- defte_rdarı Azız Konay Nıgde defter-

<DQ 1 l S h iılerimizin bap.rılmaıına uğurlu bi. 
\'apur pa osu temin edilmiştir. 1600 lar, bütün meb"usların ilk safta ol- <ar ıgına. ey an defterdarı Halil 
•-1 ı Erog~lu '~uğla defterdarı - na ı1ı Fı·ı,·stı·n mu .. ftu .. su .. nu .. n, bı.zzat Londra konre- rer lmll olmalarını temenni eyleriz . 
..., ebeye her gün sıcak yemek veril- mak şartiy e hnrbe i tirak etmek ru ıgı • ~' e- 1

1 

llıek üzere 9000 küsur liralık sarfiyat ncmen mal mildürlöğilne SUğüd mal Ttl. d h b / • t • H. R. ÖKTEM 
l'ııpılmıştır. lki yıl içinde yedi tale- rın, çocuk bakımı hakkındaki bilgi- müdürü Fevzi Bozdoğan ve lımir vn. nsın a azır u anmasını ıs ıyor M .. h. b. h Ad. 
benin yilksek tahsilleri temin edil- leri takviye edilecektir. Böylece fa- ridat koııtro~ memuru Mehmed Özer Beyrut, 14,,. (Radyo?. - . ~uriye. ~·e hu~i muhnc~r kabul edilmemesini \'e U im lr a ISe 
ntiştir. Orta tahsildeki 27 yoksul tn- mirde \'C köylerde halk killtürG art:.- Amasya varıdat mUdilrlilğUne nakil Lübnan resmı muhnfılı, Fılıstin ıçm ~l~ftilniln, bı~~: Lon~ra. ko~fer~nsına - Bat tarafı t incide -
lebe · d b d 

11 
· 

1 2000 
aktı ve ta~·in edilmişlerdir yakında Londrada toplanacak olan ıştırak etmesını ıstem:ştır. Komıte, bu milerle denize düştüğünü bildirmek-

nın, yur e e erı o an c r. · f · lira t . d·ı . t• A , . k 
1 11

.,1k .· spor faali'-' t' 
1 

kk d H kon (!ransla nliikadar olmağa başla- metalıbatı kabul edilmezse konferansa tedir. Muhabire göre, tn,•yareler 
emın e 1 rnış ır. ;} nca ) o su o e\ ı J e ı ıa ın a ava vaz ·y t . ı la d r . ~ . - . . ı ·ıte . . . J Oldukları tahakkuk eden kimselere ve ·ilen izahatta gençlerin spor hare- l e l m Sş r. ı 'A k . Fili' . iştır~k etmıyecegını ngı re)e bıldır- harp gemilerinin üzerinde pek al-

d d l k tı . b"l 1 • . . . R urıye rap ongresı, stıne ya- mfştır. k k kl I b'l 
e para yar ımı yapı mıştır. Orta e erı yapa ı me erı ıçın şehrın muh Ankara, 1'1 ( adyo) - Devlet Me- ça tan uçar en, uza aşma arı ı -

<>kul ve li e talebesinden 80 çocuğa telif semtlerinde muntazam antren- teor.oloji !şleı·i umum müdürlUğUnün dirilmiş, fakat dinlenmemiştir. 
lcitnp verilmişffr. Çok çocuklu muh- man sabalan vOcude getirmek, spor- raporuna göre bugün (dUn) Ankara Son flakika Nevyork ve Londrada bu haberi 
taç ailelere para yardımında bulu- culnrı mütehassıs muallimlerin nezn- ve Erzurumda kar yağmıştır. Erzu- teyid eden malOmat yoktur. 
tlulınuştur. Ceznevindeki cezalılara retinde çalıştırmak, spor levazımı rumda karın toprak Uzerindeki kalın.. Ayni muhabirin verdiği diğer 
!:aınnşır teni edilmiş, Cumhuriyet temin etmek, şehirde bir spor sitesi lığı 3 santimetredir. Yarın (bugün) Avam kamarasın J bir habere göre de. Çinliler yanlış-
bay.ramında sıcak yemek \'erilmiş- vücude getirmek hususlarında ne SU- cenup Anadolusu ile Ege cenubunda a a lıkla kendi tayyarelerinden birini 
tir. Fakir hnlkın kışlık ihtiynçlamn retle çnlı'iıldığı bilidirilecektir. Atı- hn\'a bulutlu, Karadeniz ve cenubi R d Ç b [ d d • k • R dü,ürmüşler; tayyarenin Rus olan 
lcın·şılamak mnksadile evlerde kul- cılık için KUltilrpnrkta inşa edilen Anadoluda bulutlu ve yer yer yağmur- en er son em P.r ay na e l ı: omaya pilotu çiftçi köylüler tarafından öl-

tıtlınış, rakat işe eıverişli küçük ve atış pavi:ronunun tamamıandığı ve ıu srcçe<'ektir. gittiğinizde, /ngilterenin Fransanın yanı dürülmüştür. 
dnı·lnşan elbise ve çamaşırları:ı ve ynkıncla umumun istifadesine arzo- Rlizgarlar, şimalden Karadenizlc b / ,-----Dur~ toplnnnrnk halka cağıtılmnsı luııacağı haber \0 erilccektir. Ege denizinde kuvvetlice, diğer yer- aşında bulunduğunu söy emel isini% A .,_ 
l'rıuvafık göriilmilşUir. Raporda işci ve es11af kurumlan !erde kuvvetli esccc>ktir. T. Ak _J • t t .. k d h ·ı merıRa 

llalkevi, çocuk yuvn~ı açarak işçi biıliğinin fanliyetinden ele bahsedi- Ankara, 14 (Hususi) - Diin J UnUS, aenız S Q U OSUna Q l 45 bin tonluk yeni dritnot-
~0cuklaıını, ana ve babaları işte iken lecek, 70-80 bin nOfusun aHlkası bu- gece Ankaraya kar yağmıştır. Ha- Londrn, 14 (Radyo) - Avam ka- sun, Akdeniz statUkosuna dahil bu- l 
l{Urndn bakmak kararmı vermiştir. lunun bu teşekkülün sosyal ve satlık valar soğuktur. maraı:;ı, bugün toplnnmştır. Hender· luuduğunu, başka türlü olamıyaca- ar yapıyor 
k tı.dınlnrın el emeklerini satmak im- yardımları hakkında maHlmat veri- J •ı• k b• • son, İtalya - Fransa ihtilafı hakkında ğım söylemiş ve İtalyanın, Fransaya Vaşington, 14 (Radyo) - Amer ika 
d lirıı üzerinde tetkikler yapılmakta- lecek, Partimizin şehir gazinosu ar- Il gi iZ a neSJ başvekil Çemberlaynden izahat iste- taarruz etmesine ihtimal vermediğini Deniz Bakanlığı, japonyanın otu:ı. beş 
kır. Yeni olman seyyar sinema ma- ka~ında açılan dispanser faaliyeti- Londra, 14 (Radvo) - İngiliz ka- miş ve bu münasebetle demiştir ki: .18 . •l . t' bin tondan fazla harp gemisi yapmağa 
lıı:ııile halka ve mektep cocukları- nin mUhim 'e faydalı ııeticelerinden binesi, bu sabah Ba""vekil Nevi! Çem. - Romaya gittiğinizde; İngiltere- ı 'e e) enu~ ı~: , knrnr \•erdiğini nazara alarak, 4;; b

0

11 

rın ıçtimai, ı;ıhhi. terbiye\! filmler bahsedilecektir. Raporun son kısmın. berlaynın riya etinde toplanmış. bey- nin daima Frnnsanııı yımıba.şında bu- Çemberla)nuı, Noel yortu~undan tonluk yeni dritnotlar ısmarlamıştır. 
: 0 te1·ılecektir. Bu husu~ta köyler- da hesap işleri hakkında izahat bu- nelmilel \'aziyetle ltal.ra-Fran:sa ihti- lunduğunu söylemelisiniz. ev\ el avam kamara ında mühim bir Bu gemiler, gelecek Rene içinde bitm:~ 

• el. ç lışılacaktır. Köyltı kadtnla- lun caktır. 1Afını tetkik eylemiştir. Başvekil, cevap vermiş ve Tunu- söylev vereceği sö~·leniyor. olacaktır. 
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ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 1 Bu. akşamki 

Müstak el harpte en. mü· 
him rol tayyarenin mi, tah

telbahirin mi olacak? 

tZMİR ANKARA 
Kapanış F. 

program 
ÖCLE NEŞRiYATI: 

Çuval · Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 
64 Paterson 17 50 17 50 Sterl.iıı, 5 87 

125 635 

12.30: Müzik (Türk müziği .:'Pi) 
13.0.S: Saat a~·arı ve haberler. 
13.15. 14 Müzik (Komşu memle· 

Son harplerde, tayyarenin pek korkunç bir silah 0
1

duğu ar
tık tahakkuk et'miştir. Fakat t~htelbahir de denizci dev!et

ler için hiçbir zaman ihmal edilemiyecek kuvvettir . 

59 M. j. Taranto J6. 75 1676 
14 P. Pac• 16 50 16 75 

137 
626690 

626827 
ÜZÜM FIATLERI 
No. Fiat 
7 13 75 
8 14 25 

lö 25 
10 16 25 
11 18 75 

incir borsası 
lzmir 

Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre I-; 
Floriu 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 
Lea 
Çekoslo,·ak Kr. 
Peçe ta 
Zloti 
PengU 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
Ruble 

3 3025 
. 6 63 
28 5052 
68 495 
50 5175 
21 2675 

1 07 
ı 546 

4 315 
5 87 

23 785 
24 8525 
o 90 
2 8075 

ketler için muhtelif plaklar) 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18.00: Müzik (Türk mQ.ziji .• lllce 
saz fnslı) 

18.30: Konuşma (Ziraat saati) 

18.60: Müzik (Tüak milzfii, mub 

telif şarkılar) 

19.15: Saat ayarı ve haberler. 

19.25: M Uzik (muhtelü şarkılar ) 

20.00: Temsil (Geyik acısı genç 
Qsman ) yurd piyesleri - Tertip e~n 

(Ekrem Reşit - halk tiirkülerile be-

34 27 raber) 
30 23 
23 745 

21J00: Saat ayarı ve Arapça BÖJ'• 

lev. 
Çuval :\lalın cinsi 

24G Ş. Remzi 
Kr. S. K.r.S. 

10 50 ıı ESHAM TAHViLAT 21.10: Müzik (küçük orkestra) ve 

. 
~ 

Hiç bfr harp vasıtası denizalh ge- başlarına pek miles~ir olamazlar. ıVasıtasiJ. le daha ı,ızak me~afeden 
mileri kadar münakaşa mevzuu ol- Umumi harp ·sıralarında Almanya I denizalhnda bir geminin seyr,cdip ct
mamıştır .. Denizaltı gemileri gözden denizaltı gemilerine çok büyUk bir mediğini anlamak kabildir. Bu şekil
kaybolabilmeleri, tonilatolarmn ağır ehemmiyet vermiş, fakat neticede de muhtelif yerlere bırakılacak bir 
olmamalnn ve bilhassa (jOk ucuza 200 parça gemi daldığı sulara gö- kaç bomba vasıtasiyle, bilhassa pris
çıktığı için en fakir devletlerin bile millmilştilr. BugUnkil tahrip ~ilahla. kopunu çıkarmadığı takdirde deniz-

1 büdcesine uygun ve maliyetinden n umumi harp senelerine nisbetle çok altında köril körüne seyredecek bir 
çok büyük tesirler icra eden bir si- terakkl etmiş olduğundan bu raka- tahtelbahiri vurmak. 
lfihtır. mın bir kaç misline çıkması da ka- Denizaltı gemilerinin sürat bakı-

Denizaltı gemilerinin bir müdafaa bildir. mm dan deniz Ustu filosunun muhtaç 
vasıtnsı mı, yoksa bir tecavilz silahı Umumi harp senelerinde Almanlar olduğu hıza malik olmaları icap et-
mı olduğu tespit olunamaz. bu muazzam denizaltı fılo:;iyle İngi- mez. 

Ancak bir çok devletler bu bakım- !izlerin deniz üstüne hakim olmalı-ı- Tahtelbahirleriu azami sUrati saat. 
dan denizaltı aemisinin mahiyetini na tamamen mani olamamışlar, an- te 37 kilometre olduğu halde son tec 

71 M. j. Taraııto 
36 H. Levi 

353 
1650il 

165424 

15 50 17 
12 14 

ZAHİRE BORSASI 
1Z1'1İR 

Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 
432 kent Palamut 
129 Balya pamuk 

815 445 
42 48 

Tayyare Sineması 
Bugünden itibare:ı 

Senenin en büyük komik filmi 

SPOR KRAL 
LARI 

tamamen tespit etmek gayesine düş- cak müttefikleriyle temasa ve yapı- rübelere göre 80 kilometre giden Bütün dünyanın sevdiği komikler 
mil .. ler, '.bilhassa 1917 denberi İngi- lacak yardımlara mani olabilmişler- torpitolara müessir olabilecek vazi-
lizler denizaltı gemilerinin bir mü- di. yettedirler. 
dafaa vasıtası olamıyacağını ileri Denizaltı gemileri istenilen daki· A k d . it 11 • • u 

Fernandel ve 
Raımu sürerek, müteaddit bahri konfrans. ka suyun üzerinde hareket ~fnıek, kil nca rt :nızari ıdg~m 1crın~n m m

larda bu siltiha karşı muarız bir ceP- arzu edildiği zaman da sı.iya dalmak n me . e e se a ma an cap e • 
he alm~lardır. kudretine malik olmalanna göre iki der. Aksı halde düşman tarafından Sizleri mütemadiyen iki aaııt hiç 
~rçf harpten evvel deniz üzerinde ayrı kabiliyeti gösterirler. vurulmaları kolaylaşır. durmadan aüldürecektir. Aynca.. 

sözünü kanun gibidinleten İngiliz Su altına gizlenerek gözden kay- Şimdiye kadar bir tek makine ile zenıin ili.veler 
donanması denizaltı gemilerinin ta- bolması dcnizaıtı gemileriııı düş- tahtelbahır1erin hem deniz. u:tiina.e. Telefon: 3646 

etmek mumkiln olamamıştır. eans ar· ,;,·.,, • , • , 9 

A1 KARA 
1 - Ein A bend an der N ordıee 

(Mario Trevisiol) 
1933 Tilrk borcu I. 19. 125 peşin 2-Jubel und Trubel (Wlli Lau-
1933 Türk borcu 11. 19. 125 peşin tenschlager) 
1933 Türk borcu 111. 19. 125 peşin :ı _ jsola belin (Recce) 

'>ıvas - Erzurum hattı ikrazatı 1. 4 - Lichtertaıız der Braut voıı 
:;ıvas - Erzurum hattı ikrazatı 2. Kaschmir (Rubenstein) 
:iivas - Erz.urum hattı ikrazatı 3. 5 _ Ungarhıch Tanze (Brahms) 
")İvas - Erzurum hattı ikr~zatı 4. 19.- G _ Grön,land _ süit _ (Fl'ederik· 
Cumhuriyet merkez bankası 112. - sen) 
·\rsfan çimento 9.20 7 - Barsöz (Godard) 
Bomonti . Nektar 8.20 22.1 O: Konuşma. Ce7.mi Erçin. Zi-

raat bankası umum müdür munviıı. 
22.25: Müzik (koro - Pl) 
22.45: l\fOzik (dan::) Yanan cocuk • 28.45. 24: Son haberler ve yann1ı:I Mangalı yakan kız 

program. 
suçludur 

lkiçeşmelik mevkiinde Süleyma- Çeşmede silafı taşı• 
niye mahallesinde Davud kızı 1 3 
yaşında Esma, evinin önünde man- y anla• 
gal yaktığı sırada ateşten sıçrıyan Çeşme kazastmn Cermeyan kö· 
kıvılcımdan Ramazan oğlu 4 yaşın- yünde Mehmed oğlu Mehmed Özer 
da Feridin elbisesi tutuşmuş ve ço· ile Murad oğlu Ömer Ünal, köyde 
cui'un vücudü de kısmen yanmış- sarhoş olarak yanlarında bulunan 
tır. Çocuğun yanmasına sebebiyet silahlan havaya atmak teşebbUı\ln• 
vermek suçundan Esma hakkında de bulunduklanndan zabıta yaka• 
tahkikat başlamıştır. !anmışlardır. 11----------------1 Elhamra idaresinde Milli Kütüphane Sineması 

BUGÜN 
Senenin en büvük Fransız filmini takdim eder 

AŞK BAHÇELER! 1;1.rruzundan çekinmiyordu, fakat u- man taarruzundan saklıyamaz. Ay- hem de ~~yu? nltında seyrmı temın IS 1 . 2 -:-J\ 4 30 6 50 

Denizaltı gemileri suya dnldıkları Cumarteai, Pazar 12-2,30-4,30-
zaman elektrik motörleriyle çalışır- . 6,30 9 Nefis ve harikulade gi.lzel bir Fransız filmi 
lar ve bu cereyan ::-;u üzerindeki se- Baş rolde: Son senenin en giizel Fransız yıldızı 
yir csnasıııcla çalışan Dizel motör- der. YIVANE ROMANCE plERE ERNOIR LOUIS JONYET ,, 
terinin çahştlrdığı dinamolar vasıta- Bu~üııkü harp silahlarına göre ele- SEANSl:.R: 3 5 7 ve akşamları 9 da başlar 
siyle akünıülfıtürler de hazırlanmış nizaltı gemilerinin en müthiş dilşma- Cumartesi saat 1 de talebe 1 S kuruştur. Pazar günü saat 1 j de ok 
olur. m tnyyarelerdir. uzuz aile matinesi Salon 20 koltuk 30 kuruştur. 

Bu nkümüliitilrler geı·ek cesamet- Her şeyden e\'\'el tayyareden ke- ---•• 
!eri ve gerekse ~kletleri bakımındar şli, deniz üstündeki tele~opla ke~~ ~~---••••••••••••••••••~••••~ 
denizaltı gemileri için büyük bir zor- ten görüş l.ıakımmdan daha elveriş- Telefon: 3151 Cörülmemif bir program .. Zevkine doyum olmıyan 

iki film 
luk yaratmaktadırlar. Jid:r .. Görüq 7.nviye~inin "Ok g ·~ 
B ·ıh 'ht· ·kı · ·d "J ' :s T enı .• ı assa ı ıva ettı erı n.sı su -

f ·k · · · 1 • bı·r o"lu··ın tehlı' olması ve b tssa malik olduğu il'ti-
urı gemı ıçın c uıma · 

kesidir. Zira deniz suyu ile asit sul- fadan bir kaç metre denize gömül-
furik birleşince, klor intişar edece- müş l.ıiı' tahtelbahiri görüp vurabil
ğinden bütün mürettebatın zehirlen- mesi noktasıııdan ela tayyare tahtel
mek tehlikesi mevzuu bahsolabilir. bahirin en tehlikeli düşmanıdır. . 

Su altında seyrederken elektrik Bilhassa deniz üzerinde hareket 
motörleri denizaltı gemisine evvela eden bir tahtelbahire karşı tayyare
bir çeyrek saat müddetle 18,5 kilo- nin faikiyeti şüphesiz ki pek fazla-

Almanların tahtelbahir lcri dalma tecriıbeain e metre bir silrat temin ederler. Fa. dır. ispanya harbi bize bunun çok 
mumi linrp senelerinin feci tecrObesilni zamanda dc>niznlt:ı gemilerini ses kat yirmi sant denizaltında kalabi- yakın misallerini vermiştir. 
diişman tahtelbnhirlerinde deniz u- vermiyccek bir şckile sokmak da icap len bir geminin siirati yavaş yavnş Tayyarenin tahtelbahir için tama
zerindeki donanma vaziyeti, yolcu eder. Su içine vazedilen mikrofonlarıyedi kilometreye kadar tenezzül e- men tehlikeli olmıyacağını bile ka -
.... e tüccar gemileri çiçin Amansız bir bul etsek şilphe~iz ki deniz Ostil fi. 
tehlike olduğunu ispat etmiş, harp- ı losu için en yaman bir düşmandır. 
ten sonra da Cenevrede toplanan de- Sevgı· o·· çu·· ıu·· r mu·· ? Bir kaç ay evvel İspanya sulaı-ında 
niz konferansında İngilizler ve A - taanı.ıza uğramış olan Almanların 
merikalılar denizaltı gemisinin bir Döçland zırhlısı bize bunun en açık 
madafaa silAhı ola~ak kabul olun- bir misalini vermiştir. 
masını ve bu esas Ozerine inşa edil- B . d k h . . .. İspanyanın hilkCtmetçi kuvvetleri 
mesini ileri sürmüştür; fakat tabii- ır o tor' eyecan ve sev gıyı olcen kara sularmda rastlıyacaklan bil -
dir ki denizaltı gemisinin müdafaa k . • . d . ' tUn vasıtalannı bombalıyacaklarını 
veya taarruz ail~hı olarak muayyen m a ıneyı ıca ettı! söyledikten sonra hangi millete men. 
bir tip halinde tespiti mümkün ola - Bir kaç sene evvel Amerikalı dok- sup olduğu meçhul çift motör!U mu

azzam saatte 600 kilometrelik ce -

Bugün Kültürpark sinemasının 
İzmirjn sayın halkına eu büyük hediyesi o!acaktır 

Fransızca Sözlü Ispanyol hayatını.musavver 

Vicdan mücadeles; Lahabenera 
Franaız ainema aleminin en müm· 

taz artiıtleri 
RENE SAINT-CYR. JEAN CALA 

NO JULES BERRi • SlNORE.T 
-Tarafından yaratılmış heyecanlı 

bUyük atk macerası- mevzuu ta· 
mamiyle aile hayatından alınmıt 
olan bu film, paraıına, servetine 
aüvenerek genç bir kızla evlenen 
ihtiyar bir adamın çektiği ıstırabı 
muıavver cidden aörülmeie deier 
mllkemmel bir eser. 

Dünyanın en büyük lıpanyol dan· 
aözU ve ıantözll aırın karmenJ 

ZARAH LANDE.R 

Tarafından yarattlmq lıpanyol 
ıarkılariyle İspanyol danslariy&. 
aüılenmi.t çok zenain nı çok neflı 
bir film. 

Ayrıca Foka Jurnal 

Fiatler 20 • 30 Talebe Puar günü 15 • 20 diğer ıünler 10 - 15 
BiletJer Kültürpa.rk kiteleriyle park içeriainden seçen otobüılerde 

satıl maktadır. 

Seanılar: Her aün vicdan mUcadeleıi 5,10 ve 9 da lahamenera 3~0 
ve 7,10 da 

Cumarteıi ve pazar 11,45 de lahabenera ile baılar 
mamıştır. tor Marston ynlanı meydana çıkarnn 

Kara siJAblan gibl deniz silahla- illeti keşfederek zabıta ve adliye teşki
nnın da yalnız yapanlar tarafından latının işini teshil etmişti. Ayni alim 
tbtiyaç.lanna göre hazırlandığı ve bu kere de sevgi YC heyecanı ölçen ma
haricen bir formüJ tayinine imkan ol- ki neyi keşf ebneğe muvaffak olmuş. 

- Devamı 6 ncı S hifedc -

......... --111111111111!111 .................. -------------------~ 

rnadığı muhakkatır. tur. 
Ancak sahfllerin mildafansı için İlk keşfile şüphesiz insaniyete bir 

600 ton ağırlığında hafif denizaltı hizmet etmiş olan ~lim acaba bu sefer 
gemlleri inşa olunabilir. de insanlara bir :iyilik.yapmış sayıla-

Maamafih denizaltı gemilerinden bilir mi? 
harpte azami istifade etmek her ne Bir insanı sevip sevmediğiniz hak
ka dar kabil ise de, yalnızca bu ge- kında şüpheniz varsa. derhal dok
mllerden mürekkep bir filonun da tor Martson'un makinesUe hakikati 
hiç blr netice elde edemiyeceğini tes- öğrenebilirsiniz. 
ltm etmek lazımdır. Doktor Martson'un keşfetmiş ·oldu-

Bin beş yUz ton ağırlığınde mur.z- ğu bu makine vasıtnsile sevginizi. nef · 
ızam denizaltı iemiler1 b:1c yalnız dnizi ve herhona-i bir kiınse ile an-

... 
laşıp anlaşamıyacağınızı kolayca an-
'ıyabilirsiniz. 

- Devamı 5 nci Sahifede -

1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 

Te. 4065 YENİ Si NEMA D A Te, 4065 
Bugün mat:ne!erden itibaren 

1 - Lo~el Hardi İsvicre'de (Türkçe Sözlü) 
1 • 

lzm:rde ilk defa 

2 - Haydutun oğlu .· Arızona Bil 
VALLACE BERRY tarafından büyük Karebay filmi 
Türkçe izahlı Fox Jurnal Cumar lesi, Pazar 9-11 Her gün 2-5..S ................................................................. .., 
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-21- · YAZAN: Kadircan Kaflı 

Yolunuz açık Olsun 

(ANADOLU) . 15 Bii'Jncik&ııun 1938 Peqembe 

.i Alma.nya':fa Yahu· ı ANKET 1· M 1· Z 1 
~ . dilere kolaylık 

~~--~--~~----------------------------gösteriliyor! KADINLAR- ERKEKLER 
Cezalarını ödeyehil· 
mek için .miJ.cevherle· 
·rini hükümet satın 

alacak 

·Erkek tafralı, şımarık 
kadından sinirlenir 

Eski ve yeni levent reisleri, biribirlerini 
böyle selamlıyarak ayrıldılar 

VaşinKtondan bildirildiğine göre, 

son defa Amerikanın Berlin elçisi Mister Hug Ailede geçimsizlik gösteren, erkek-
Vilson"Ruzvelt tarafından çağınlarak. 

Vaşingtona gitmiştir. Bir müddet ora. ten fazla, kadındır 
da kalacak olan elçi Almanyadaki hi-

Herek reis de prova toplarını bir- şehzadeyi kızdırdığı yahud her han- onu kurtaracakmış .. Zavalh.. <liseler hakkında cumhur reis:ne ma· Adliye binasına girdiğime göre, di-
biti ardından ateşliyerek tersane kah gİ birisinin kıskançlığına ve kinine Herek Reisin gö:zleri merakla a- lümat verecektir. ğer genç milddeiumumi muavinlerimi· 

• 

yasını selrunlarruştı. uğradığı için bir gece sessizce boğu- çılmıştı. Bütün vücudü ateş içinde Almanyadaki Yahudilerin hükB • zin de fikirlerinden istifade etmek i~-
- Kara Musa .. Dosdoğru Hasan lup atılanlar dl\ çok imiş. yanıyordu mete vermiye mecbur tutulduk.lan 83 tedim. 

beyin ltadırgasma.. Aborda olacağız. Sevdiği için. ölmek istemiyordu.. - Kim götürdü) Kim götürdü? milyon ingiJiz lirasının ilk taksiti Koca bina, gürilltü içinde .. 
Dikkat •• Eski ustamız da manevra· Fakat onu zorla ele geçirmek is- Diye sanki haykırdı. (dörtte biri) 15 kanunuevvele kadar Mübaşirlerin sesleri yilkseliyoı', 
mızı beğensin.. terlerse, sevmediğine kendisini ver- Delikanlı ona cevap vereceği hal- tediye edilecektir. ja~darmalar ar~sında, Asliye cezaya, 

Karaca Hasan bey kadırgasırun mektense ölmeyi daha kolay bulu- d .k. d .. l . d b" ka .. Yahudilerin bu parayı tedarik e~ Agır cezaya dogru mahkumlar sevk t 

kı k d • l 1. kırm d e ı ı a un on erm e ır pıyı gos-- d"li Tü k b" 1z • 1. t 1 ç asarasın a, ış eme ı ızı çu· yor u. d" melerine kolaylık olması için Berlfn e ı yor.. r • ecne ı, mırı, aşra ı, 

hadan bir tente altında süslü ve yu. Böyle yapacaktı. ter ı: . . . Ticaret Odası Yahudilerin elindeki çeşit çeşit bir insan yığınının oğul-
musak sedirlerden birine oturmuş.- Top seslerini duydu. -. işte Androsun evı.. Halkinın mücevher ve san' at eseri gibi şeyleri, tus_u, adliyeyi dolduruyor .• ~iğim 
tu. Buna hakı vardı. çünkü sıra iti- Kadırga durmuştu. annesı oradadır. • Alman milteluıssıslan tarafından ta. dairelerin içinde hAkimler faaliyette, 
barile Derya kaptanından sonra o- Fakat, omurgaların üstünde ufa- . . ?nlarla beraber gelen bır takım yin edilecek fiyat üzerin.den almak kitfpler çalışmakta, daktilolar işle • 
nun adı anılırdı.. cık iki delikten başka hava alacak bir ışsız er de vard~ d k maksadile ayrı bir şube açmıştır. mekte ..• 

- · Bu gönüllü kadırgası olsa ge- yer yoktu. Oradan da ancak gökyü- - evam e ece - Diğer taraftan, Alman şehirlerinde Karşıdan rengarenk dosyalar gö-
rek.. Kimdr acaba~ zünün mini mini iki parçası görüne- Yahudi aleyhtarı hareketler e~naınn- rllyorum .• Şu dosyallarda neler var, 

Diye geminin reisine döndü. biliyordu. Turfanda üzüm da kırılan ev ve dükkan camlarıD.lll neler? 
Sordular. Topal İbrahim haykır~ Solmuş ve sararmış olan yüzünü nümunelerı• zaran 540 bin i~iliz lirası tahmin., Ne masumiyetlerin kararları, ne 

dı: avuçlannın içine aldı. Başını, gemi· dlimektedir ki, ha~eİı' Almanyada bu.. cQrümJerln delilleri, ne itiraflar, n. 
- Herek reisin kadırgası. . nin kalın omurgasına bıraktı ve ge- Ziraat Vekaletinin emri üzerin" luna.n cam stoku ancak bunun dörtte fnkirlar, ve neler de neler 1 •• 

Karaca Hasan bey y erinden hop- ne aessiz sessiz ağlamıya koyuldu. Bayındır ve Ödemiş kazalarında ye- birini teşkil etmektedir~ Cemiyet ve insan hay~tının muhte- Özpay 
!adı. - Yolun açık olaL tişen turfanda üzümlerden nümu- Bunun için Almanyaya yakmda lif tezahüreri, dosya haline grerek bL Nezaket gôsterdi, beni kırmadı. Ko-. 

-Vay, şu bizim Herek hal. Yap- - Uğur ola.. neler hazırlanarak Ziraat müdürlü- 400 ' bin iniili.z liralık cam ithal olu- rer mevki almışlar.. nuşmağa başladık. 
tığı büyük işleri duyduk. Görmevi Eski ve yeni levent reisleri, bir- ğünden Vekalete ~onderilecektir nacaktır. (Sandey Ekspres) Çalan, vuran, kıran, başkasının - Kadını küçülten ve dilşüren hal-
pek merak ediyordum. Ne tesadüf!. birlerini son defa böyle selamlıyarak rahatını bozan, ırzına, namusuna dilş- ler nelerdir? 

Hemen kıç kasaranın küpeştesi· ayrıldılar. s • o•• lçu•• ıu•• r mu••? man kesilen, anasını, evlAdını, karısı- - Kadını düşüren ve küçülten hal· 
ne dayanarak kendisini selamlıya~ Borda nizamında giden kadırga· evo-ı nı, kocasını ~IdOren veyahu da hiç bir ler bilhssa iffetsizliği ve laubali ha. 
gönüllülere ve onlann önündekı lardan her birinin hizasından geçer- !iit suçu olmadıgı · halde hataen buraya reketleridir. 
genç gönülJü reisine baktı. ken o gemideki askerler Herek reis _ Baıtarafı 4 n;Ü Sah ifede _ 

1 

tabi tutmak imkanını bulacaktır. kadar gel~p temiz bir vatandaş olarak -Erkeği sinirlendiren nasıl bir ka-
l ki gemi aborda oldu. ile levetlerini coşkun bir surette al- Bir tek kelime ile doktor ılartso. Doktor Martsonun. bu keşfile şüp- gene cemıyete dönen binlerce insan, dındır. Erkek nasıl bir kadından hot-
Karaca Hasan bey onu kucakla- kı~lıyorlardı. nun icadı hakiki kalp barometre- hesiz ki, mesud neticeler" elde 'etmek. ŞU dosyalarda yaşıyor. lanır? 

dı: . . v. Herek reis Tinos _Ji~anına girdi- sidir. · muayyen ve ehemmiyetsiz bir sebep · Hatırıma neler gelmiyor bilseniz: - Erkeği ,,jnirlendiren tafralı fl• 
- Venedıklı dostlarımı pek çok gı zaman kasabada hıç hır kargaşalık Doktor Martsonun yaptığı Letkik- için hayatında yanılmakta Ölduğunu Ağı.r ceza, acaba ~imdiye kadar kaç marık ve duygwmz bir kadındır. Er. 

f k ha ı · 't" 1 d H ki 'b" k l · ki~i için idam kararı verdi? kek cazibeli, nazik ve vakur kadından a a shrıyor. can arını mcı ıyor oma ı. er zaman gı ı arşı an- ler ve tecrübeler sonunda hevecanın zanneden kim~eıere hakikati ilmen . . . ~ . 
1 B. d b" b k B k d F k h Ik · d" d h b"' . . . · Kendımı miiddeıumumı muavınle- hoşlanır mussun ıraz a ıze ıra . u a- ı . a at a şım ı onu a a u- en vazıh bır şekılde baldr kısmında gö)jtermek mOmkün olacaktır. . · 

dar hazırlığı yaptıktan sonra yapa-- yük görüyordu. Çünkü Cüzamlılar hissedilmekte olduğu kanaatine var _ Doktor l\1arston şimdiye kadar rmden B. c:vad A Öıpay'~n ~ar~ısınd.P - Ailede kadın mı, erkek mi g;e. 
cak iş, dövecek düşman bulamaz - ı:tdasındaki zafer, onun o zamana ka· mıştır. y:ıpmış olduğu tecrübelerde muvaffak ~u~du~. _Anket, a~eta bır. fıkrı sabıt çimsizdir? 
ak yaztk olur.. dar kazandıklannın en büyüğü idi. Hissiyatını ölçtürmek istiyen ada· olmuştur. ımış gıbı kafamı ışgal edıyor. Selam - Alede geçimsizlik göstere~, er. 

Diye şakalaştı ve sırtını okşadı. Herek reis, hemen karaya çıktı. mm bacağının baldır kısmına husn~ i Doktor, koca ını ::ıevmediğine kani verir vermez, kekten fazla kadındır. Bilhassa taklit 
Sonra: Orada toplanan halkın arasından ilk tertibatı h~dz bir bf\ndaj sarılarak kor olan bir kadın üzerinde de .tecrilbe - Anket! arzusu, Lüks, süs ihtiyacı ve karı koc' 
- Haydi benimle gel.. lstanbula rasladığı bir delikanlıya şöyle sordu: donlar vasıtasile diğer uçları doktor yapmış ve iyi bir netice elde etmiştir. Sözil ağzımdan çıktı. O da guldü, arasındaki kültür, yaş ve zeki nisbet-

götüreyim. PadiıJaha ve sadnazamE' - Andros nerede;> lfartson tarafından hazırlanmış ve Kocasının kendisine hiç bir heye- ben de güldüm. sizliği, geçim.sizliği doğuran başlıca 
tanıtayım. Bir filo kumandanı olur- - Ö ldü. kendişinin idare ettiği kfiçük makine- can vermediğini iddia eden bu kadını --Sizin de işiniz çok benim de... 'ebeplerdir. 
sun.. - Öldü mü~ sine raptediliyor. Bundan sonra tec- tecrilbe için gilzel ve sevimli bir erkek. Dedim ve hemen suallere başladım. ...... Hangi kadın -.-:emiyete faydalt-

Dedi. - Evet. rlibeyi geçiren adamrn işi yalnızca iste- le öpüşturrnüş. kadın hiç bir sevgi iz· . dır? 
- Beni bağısla, reis .. Acele bir - Ne zaman? diği birisile öpüşmektir. Gerek doktur har etmedi..:.i halde elde edilen grafik kında sualler sormuş ve nışanhsındnn A 1 ' · -· 

e; - na o an ailt JUıdını cemiyet 1· 
isim var .. Hem burada iyiyim. Ağrı- - Bir ay oldu. Martı;ıon. gerek\!e makinede mevcud kadının bilyilk heyecanlar duyabi- bahsettiği ıaınan duyduğu heyecanın 

l E ed B 
1 

çin daha faydalı olur. 
bozda bu uııuruz gene.. - vi ner e onun~. izi oraya bir dedektör vukua xelen hareketleri lect-ğini göstermiştir. . daha yüksek <>lduğunu tesbit etmiş .. 

Bu sırada zavallı arlalar güzPli d,.. ~ötür. daimi hiı· şekilde kontrol etmektedir- Bunun üzerine doktor .Marstan.karı Doktor bunun üzerine kızın sev- - Ze\'Ce \e~a zevç, arkadaşının 
ayni kadırganın baş altında, elJi ka- Sağında ince Ai, solunda Kara ler. ÖpüştıHirken duyulan heyecan, kocayı da öpüştürerek kadının heyecıı.- diğini zannettiği genç üzerinde de hıyanetini görürse ne yapmalıdır? 
dar genç kızla bir arada bulunuyor· Musa ve arkasında sekiz levent var- sevgi veya isteksizlik baldırdan çıkıp nını ölçmüş ve çok daha güzel bir ·ne- ayni tecrübeyi yapmış, fakat elde et- - Zevç ve zevce, arkadaşının h1ya
du. Ağlıya ağlıya gözleri şişmisti. :lı. makineye giden kordonlar vasıta~ile j ticeye varmıştır. tiği grafike göre bu gencin kalbinin netini görmeden evvel hissetmelidir. 

- Anneciğim .. Ah anneciğim.. Rum delikanlısı öne düştü ve be· hu::ıu~i tertibat sa.resinde kağıt Ü7.e - Bu şekilde koca~ına kar.şı . e.\·gi.::i bomboş olduğu anlaşılmıştır. Kadın, bunun bnüne geçecek tedbir 
Sen ne oldun) Nered.e8in' acaba) Hiç raberce yürüdüler. rinde bir ~rafik çizmektedir. l~tt- Lu olduğunu kuvvetle öğrenr~ kadın, il- Doktor ~1ar:'ton araya giren bu ü- !\imalı. eı·kek te bo~anmak üzere mah-
olmr-zsa beraber olaydık. Herek Reis söyle düsünüyordu: grafikin şekline göre öpüştüğünüz a. min söylediği son sözle aile yuvasına çüncü -:.ahsın hiçbir rolü olamıyaca- kemeye müracaat etmelidir. 

Diye inliyordu. - Zavallı Adalar ~üzeli 1 Dem~k dam hakındaki hissiyatınız ölçü Ol- yeniden bağlanmıştır. ğını ilmen tesbit ettikten sonra nişan- - Aile saadetinde yalan lazım mı. 
Sonra şöyle düşünüyordu: ki babasız kaldı. Kimbilir ne kadar ü- müş oluyor. Doktor Marston diğer bir tecril- lılara ayrılmalarını tavsiye etmiş, bu dır? 
- Herek reis gelmedi. Onıınl:'I züldü ve ağ)arlı. Onu avuhnak için Sevdiğiniz her hangi bir insandan beyi de genç bir kız üzerinde yapmış- sayede ·seviştiklerini bir kere de ilmen - Aile .saadeti için yalan söylene-

hiç buluşamıyacak mıyım} Bana neler söylemeliyim} Annesi nası) bahsederken de ayni şekilde hissiyatı- tır.. anlamış olan genç nianlılar kıymetli bilir. Eh-erir ki bu, hakiki bir ihtiyaç 
geliyor ki h,..ni seviyor o .. Beni ara- kadındır acaba~ nız ölçülebilir. Nişanlı olan bu genç kız başka bir ilime teşekkür ederek saadete kavuş- karşılığı olsun ve aile şerefini muhil 
yacak !. Lakin iş işten geçmiş olmı- -Androsun karısı şimdi evde mi~ Elde edilen grafik devamlı ve rlai- erkeği sev<liğini zannediyor ve ne ya... muşlardır. bulunmasın. 
yacak mı) dir? mi yükselişler gösterirse sevginizin l pacağını dilşi.lnüyormuş.. Doktor :\la r:!tonun bu icadı mt>de. -lnsanlara aşk mı, alışkınlık 

Padişah sarayına giren kızların -Elbet .. O evinden hiç çıkmaz. çok kuvetli olduğu mey<.lana çıkar. Şa- Meselenin ilmen halli için doktor niyetin çok İlt:!ri bir adımıdır. mı hakimdir'! 
meraklı ve esrarlı hayatlaruıı bir Kimse ile konusmaz.. Bugünlerde \'et grafik muayyen kavislel' t;izmiı:; Mar~tona müracaat etmiş.. lledl•niy~tin her gün yeni bir ha- - Alışkınlık. aşktan fazla insanla. 
masal halinde şundan bundan dinle- İstanbula gitmek için hazırlandı~mı ise kı:ılbiniz hükmünü verrni~tir. Ortu-1 Doktor kızın baldrına makineyi kikat öğretnıe~ini candnn arzu eder. ra hakimdir. Aşk bir şelaleye, alışkın.. 
mişti. Orada padişahın veva şehza- söylüyorlar. Bir gemi bekliyordu. da sevgi yoktur. 1 bagladıktan sonra evveıa ni- ken diğer taraftan da, yeter deriz. lık şelçleden akan suyun ovada sakiıa 
denin g8züne girerek büyük bir st,ıl- - Yaaa .. Ne yapacakmış orada? Bu tecrübelere istinaden insan il- şanlısından bahsetmiş, sonra da !'leV- :V!edeniyet hususiyetllerimize bu akışına benzer. Bu itibarla aşkla bat-
tan olmak da varmış. Padi~ahı veya - Cüz!'"] Halkiyi gÖttirdüler de ıneıı de ~eYgi~ini daimi biı- kontrola mekte olduğunu zannettiği genç hak- kadar karışmasın.. lıyan evgi, alışkınlıkla dernm eder • ....................... ~ ................................................... .. 

Nakleden: Vaıd- Nuret tin 
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- Sakıt, sevimsiz ihtiyar kız ha? .. Ayol ~u N aciyeye bir baksana!.. 
O, sultanlara nedime olmağa layıktır. A, yauum, kızım!.. Anahtarla 
nmı almamışsın .. Haydi kuzum git te şunları getir ... Tuvalet masa.mır 
üstündedir. Hem, liltfen banyo odaRım\ da geç .. Hava gazını söndlirüp 
3öndilrroediğime bakıYer .. 

- Baş üstüne-efendim .. 
Naciye, evvelce endam aynasının karşısında talim edip kendine pek 

yakıştırdığı bir tavırla ayağa kalktı ve yürüdü. Adnaıım. arkasından 
bakhğını hissediyordu.. 

Genç adam, hakikaten, annesine yaklaşıp:. 
- Sahi seninki fena değil.. Dedi. 
- Adnancığım, bak .. Sakın ha, bu · kıza fena muamele etme!.. o· 

senin bildiğin alelade kadınlardan değil.. . Kendiı0ine sadık bir aile dos- • 
tumuz muamelesini yapmalısın .• 

- Peki, peki, üzülme •• 
Naciye, tekrar belirdi. 
Adnan, kendi kuJlandığı son model otomobilini garaj dan çıkarmağa 

gitti .. Bedia hanımefendi, hemen. nedimesinin kulağına şu sözleri fı. 

ıldadı: 
- l~·i aııfad.uı ya .. Yemekten soura Be)' oğluna gideı·sin... Nasıl mu-

\• afık:-ıa öyle hareket et .. Biz, gece ~aat ondan eY\'el dönmiyeceğiz.. - 'fabii inanırım. 
- Üzülmeyiniz, hanımefendi.. Elimden geldiii kadar işi yoluna 30K· - Öyleyse tesadiıfün garibini dinleyin. Sizinle yakından alakam 

mağa çalı:;ıacağım.. olan bir hanımın tırnaklarını yapıyordum. 

. . . . . . . . . 
· Saat ikide, Naciye hanım, Tokatliyun otelinden içeri girdi.. Kapıcı
ya hitaben: 

- Matmazel Gabi Montelle göri.\şmek istiyorum .. Acaba odasında 
mı? Kendisine> haber veriniz!.. • Dedi -. 

Bir mliddet -:onra, aşağldnki telefonda ecnebi kadınının sesi işitildi: 
- Kim?. Kimsiniz?. · 
- Hen, matmazel.. Manikür ... Geçen gün hani gelmiştim ya ... 
- Ha ... E\·et, Lakin ben ı;ıize rande\'il vermedim. 
- V t>rmediniz demiyorum. Sizi husul'li bir iş için görmek istiyorum •. 

Söylediklerimle aliikadar olacaksmıı.. · 
- Nedir? 
- Yenınıza gelip te anlat~am daha muvafık olur. Mü,saaqe ediİı de 

odanıza çıkayım. 

- Pekala buyurun. Zaten yalnızım, içim sıkılıyor. 
Naciye telefonu kapattı . 46 numaralı odaya çıktı. Kapıyı vurdu. 

l\Iatmazel Gabi Monte! halii yatakta yatıyordu. Püfür püfür siğara içi
yordu. Gireni görünce tebegsüm etti ve ellerini göstererek: 

- BugiinlUk iş yok, haber vereyim dedi. 
- Aman efendim, ben bugiln manikür için gelmedim. Size iyi bir 

teklifte bulunacağım. · 
- lyi bir teklif mi? Nasıl şey bu? Şu koltuğu çekip oturun bakalım l 

Buyurun bir de siğara. 
Naciye, genç kadının yatağının yanına koltuğunu çekti. Gabi dirse. 

ğini yastığa ve başını avucu içine dayamış onu merakla dinliy.ordu. 
-Anlatayım matmazel. Hayattaki garip te::..adüflere inanır mısmı:z? 

- Benimle yakından alakası olan bir hanım mı? 
- Evet bu memlekette oturu} or. 
- Ben Türkyede kimseyi tanımıyorum. 
--Sizinle yakından alakası var derken, biribirinizi tanıyorsunuz dı· 

mek istemiyorum. 
- Aman, ne garip şey bu ! 
Naciye yatağa doğru eğildi ve bir sır tevdi eder gibi dedi ki: 
- Sevgili11izin annesinden bahsetmek istiyordum. 
- Adnanın annesinden mi? Ne miınasebet? 
Bir sükut hükmferman oldu. Naciye devam etti: 
- Evet, Adnan beyin annesinden. 
Gabi bir kahkaha attı. Yorgana bir tekme, yashğa bir yumruk fll'· 

lattı. Sonra neşeli neşli sordu: 
- Aman ne tuhaf, ne tuhaf, demek siz onun da manikürünü yapı

yorsunuz ha!. 
- Evet, bugün burayu gelrnekliğiınin sebebi de budur. 
- Vallahi hiç bir Şey anlamıyorum. Ne demek istiyorsunuz. -yazib 

söyleyin .• 
- Biraz sabırlı olun matmazel. Şimdi her şe.) i anlıyacaksınız. 
- Dört kulak kesildim. 
- Geçen gün tırnaklarınızı yupmnk için buray a geldiğim .\'akit 

müşterim olan hanımefendinin oğlu ile seviştiğinizi aklımdan bile ge
çirmiyordum. Ertesi günü Bahri paşaların yalısına gitme günüm idi. 
.Adetim veçhile gittim. Bedia hanımı zihnen gayet meşgul ve üzüntülü 
gördüm. Gavri tabiiliği halinden belli idi. Onun benden hic bir <ıey llİZ· 
lemedigini bild,iğim için derdini sordum 
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- Ba tarafı 1 inci :ahifede - B. Çembcrlayn söziine devamla: afette lngiliz Başvekilinin söyledi-

MAN fından v rilen ziafete istirak etme- - Oni.ırroüzdrki ::ı , icinde ben Vf'
1 

.,i nut11ktn Fransa ve İngiltere men-
~===ııı--==-=-""""-spl'!!Çlll---~ miı-;1erdir. Hnririye m:.zırı Lord Halifaks. Ro f at ve münasebetlerinin biribirinin 

cSamsun> t eni el ı on.in- sallıyor. Halbuki. ista yon gözden ten 
0 

benim.. 5··bc~ı !3· Çembe-rl ymn Alman maya giderek mü terek kayguları ~yni oldufN yolundaki beyanat, iki 
düğü zaman, Ankar ı } onunda- huniden kayt oldu. Gözleri yaşlı .. , Tereddüdle gözlerime baktı: r,az~tele~ının son günlerde Yahudi mızı izhar edec<'k, yapılacak ve ya· hükumet arasındaki noktai nazarın 
ki kalabalık dal~ l ma ba 1 dı. Kolu yoruldu; rüzg~rda ayrılan bir _ Amcazaderndi. Sırf teşyi için ~es elesıne aid beyanatı münas~be- pılması lazımgelc-n isleri müzakerP -.yni olduğunu, fevkalade bir va7.İ-
Ellerindeki val"zl rle ola 1 . k ip ·bi tıtr iş olan i k rneııdili gelmişti. tı~le eski Basvekil Baldvine karşı eyliyere w iz. . 'ı et tahaddüs edince ingilterenin ba-
şarkeı. birbfirdine çarp Hr l r, pardon 

1 

o.zl rm'" götürdü. ' _ y? !... tuycu;ılar~a ı_ bulundduklarından do- Bt.ı müzakerelerde , imin kaybe- -ıit lıukuki menfeatleri asla na-
ındüs~i:. haf e erds.iknkiz I an

1 
fendı ric Oudakl nmdan ayrı ıhtı)ari: Yutmak lazım. Halbuki, 

0 
veda me~n~e.ss.~~ c~·a.n eh e

1
n nutkunun ~eckekği dve-ya kimin üstiin ~ıkacnğt zarı dikkate almıyacağını göster-

e1erı~ •.. ıraz ı t ·o unuz, of; I - Ayrılısınıaı ıptu ttım, dow _ hnesini, amcazad lnrin ayrılısları- ını ogrenmış u unmalarıdır. na m a genf" bir çok d ... d.·kodular ·ni.ştir. Bu nutuk, Fransız siyasi 
u.a? o.?~.ne bak n . d l k d v l u u.. na hiç b nzemiyordu. Sükut, en ma- rlakTondra, 14 (Rad~•o) - ~on?ra- yapılac~.kt_ır. ~a~at biz, kimin )cay- -nahfillerinde fevkalade memnuni-
gıbı yurum: be herıf, bastığın yer Sozleri dökülüverdi. Bunları, na- kul horekettir. Hem sevişip sevis yabancı gazetecıler cemıyetı ta· bedecegını, kınım kaZAnacanını tes- yetle karsı lanmıştır. 
t:~ı.:.yagımı prizolaya çevirdin 1 ô}liy ı,,Jdim; b lmiyorum. O, med>klerind n ı ana ne!.. Derhal rofm?ı°''· verilen ziyafete Alman ga- bit etmek için değil, sulhu korumak Londra, 14 (Radyo) _ Gaze· 

Y .. 1ı .. gô:.zleri ile b ni b tan a ağı baska mevzulara atladık. Kendisi ~üte~kertl~ Alm?ny~nın Lo_ndra Avr~payı .bir harpt~n. kurtarmak ~~~e~'. Ba .v.ekilin nutku ile Alm~m 
Diye kah nazikane, kalı k baca ualu. - ve hayret J. güldu: Hukukta okuyormuş. Babası, An- diry B e çıs~. v~ maı~etı ~e~mernı!ler- ah:ı .emnıyet. ve ıstıkrar yolu~~< 

1

)~yu~ e!çısı .v~ Alman gazetecileri-
hiddetlenenler, bavullarını taşıyan - Çok mu acıklı oldu} rada bir daire efi imiıı Şimdi Fuar · u, mu hım bır hadıse dogur- tesrıkı mesaıde b..ıl unmµk ıçır '1m zıyafete ıştırak etmemeleri mes-

h 1 k 1 
·h k R ·k b -r· ' mustur d h d · b. · · d · 1 k 1 · l l · l ama a çı ışan ar ve nı oy t onu - - omantı ir sahne yarattı- dolayısiyl Karsıyakadaki teyzesini z· · a a erın ır ıtıma tesıs ey eme p esıy e e ıemmıyet e alakadar ol-

malar ve tren se 1 r·nd n mürekkep nız. ziyarete r".-liyor~uş ı~afette, Londradaki bütün ga- husµsuııu temin için calışıyoruz. maktadırlar. 
~o~.ko~a bir uwultul... .Vag?nlar, Bu s f r, kahkaha ıle gölmeğe _Hem ziyaret: hem de ticaret. f~tccıler, ~~şvekil B. Nevi! Çeı:nber- Bazı mehafilde diktatör me~le- Alman gazetecilerinin, ecnebi 
onumuzden gf'Çerk n tel.as b r kat başladı. Gü1erken güzlerind n ya~ Diyordu. dX"· Harıcıye nazırı Lord Halıfaks, ketlerle anlaşma taraftarı oldugum matbuat cemiyetinin vereceği ziya. 
daha arttı; ko u mal r, p rdonsuz- lar g liyor, mendili ile 

0 
yaslan k • _ Üııüyeceks·n· H , b. a? ıger nazırlar, Avam ve Lordlar ka- için Nazi veya FE\~İst taraftarı oldu· rete gelmiyeçekleri, saat 19 da belli 

lare. kar§ı küfürler gırla gHiyor. rularken tekrar bir ülme saw ağı- serinledi Penc"r yı. zk.a ıyal'\a ırı'\ m~raları azası, Kor diplomatik, mali ğum söyleniyor. Hatta bu rf"iimir -ılmuştur. O sırada ziyafetin basla-

T la 1 
w • .._ e 1 P a ım m '· 'lluesses l d. kf" 1 · · 1 · · · · l w d h d·t· ren memur rı sua yagmuru na yakalanıyordu. Birdenbire irkı!- _ Hayırı. Böyle daha ivi... .. ~ er. ıre or erı, cemıyet er tesı ı ıçın ça ıştıgım an ba se ı ıyor 'llası icin 45 dakikalık zaman ka1-

Jtmda: dim. deli mi ne~ 1\
1 

t b . . · . '\ mumessıllerı tamamen hazır bulun- Fakat bu düşüncede bulunanlar ta mışh Bu kadar az bir zaman içindt 

1 
• F h . l • · - n an onuzu arı gıysemzr muı-lard ld l B l b. · - zmır uarına an ı vagon ar - Hakihıten, komik oldu, d~ _ Ü§ümiyorum. Zi-. ır. . w mamen a anıyor ar. öy e ır şev "'cnebi matbuat cemiyet" reisliği b:ı 

tahsis edildi, B y kond· ktör?.. ğil miL _ Amm" bakın k il d·- b yafetın sonuna dogru ec· asla ve hiç bir zaman mevzuu bahr •eşebbü te bulunamamıstır ve Al· 
V ll kl d ... , , o arınız, ı ne t m tb . . . . . l . e e er tutam ar a, ayaklar - Estağfirullah; samimi bir ay- kcn diken. f d a .. uat cemıyetm~n reısı tara- o amaz. "nan gazetecil~rinin bu ziyafete gel· 

baeamakl rda .. Aralık bulan bavu- rılış. G .. _ w w ın an soylenen kısa bır nutka ce- Şimdi lngiliz siyasetinin diğer 'lliyecekleri haberini ilk defa Al-
lunu ıkıştmyor. Böyleyim ben, işte; halbuki, o~su.~e .. degen . 58~ k.~lunu, vap ve:en .B~svek~I B. S:em~e:layn, bir vechesini tedkik edelim: -nan gazetecilerinden Bodike haber 

- Yahu, çek şu hangar gibi ba· müteessir olacak ne varı.. Bir hafta pardesumun on tarafı ıle orttu: muhtelıf hadıselerın tarıhçesını yap- Bugün bütün milletlerin meşgu
1 

vermiştir. 
vulunu, dizlerimin ha· mı çözdün. sonra tekrar Ankarad yım. Annem- - Artık, dik~n diken olmaz. mış ve ~eıni tir ki: . . ,.,lduklfırı t""~emmiyetle üzerinde Alman sefırinin ziyafete ge ml-

fkinci ve ücüncü mevkilerin ko· le babama! Aman siz ist syona gel- - Ya, öteki kolunuz? - lkı yol karş1sındayız. Bırı l\lu- durdukları bır mes'ele var: \'C'<'eği hususunda en kiiçük bir ih-
tidor1an tıklık tıklım insan ve bavul meyen; el.lemin gözü önünde tut _ Başını, daha fazla yaklaştırarak. ~a;.kak surett harbe giden .~ol. di A ke-ıi hazırlıklar. . . . '•arda bile bulı.mulmomı~tır. Bütün 
dolu... marn kendimi hünkür hünkür agwla- sims· h l k .. l .. 1 .. l ·- e 1 muhtclıf şekıllerde rnuzakert> f trafımızda su kadar mılletın sı ı.-ıunları Ba vekil B. Çemberlnyn 

H h 
. ıya , para goz en ı,. eoz en yollarınd ·· k ıL k 1~ 11 d - ,_ d ·ıı · 'l"h k ' 

emen er kompartmandan ay• rım.> Diye ısrr:.r ettim ve ev:len gü- ,, b k . k b. I .. l d.. an yuruyece • su mu ·otu- al n ıgı, şu .Ka a1· mı etm sı a v "nen ziyafet ,. na~ında öğrenmi~ 
. k l k rn a tı, sıca ır ses c soy en ı. ma vol ı l d • ·b· - ld • b · f d l m na ·arat: ere ayrıldım. Halbuki, <Ün> dan ... . .. . - . . . . top arının av. aı ı yıgı ı11ı, un< .. ıva et masasın a Aman gazeteci· 

_ Görüyorsunuz ya, yer yok!. ayrılırken... - Ona da, gogsunuzdeki ko- .Bız, ıkı~c! y~l~. tut~akla inc:ani mukabil de si1ahsızlanmadan hir ~rine ve sefirleriyle maiyetint> ha· 
Yok yer... Yeniden gülmeğe başladı. lumdan ateş geçer. yetı harp g:bı .huyu~ bır afetten ko· bahsedilmediği görülüyor. Bu vazi rırlı:ır :m sandalyeler, boş bırakılmı-

- Hiç zahmet etmeyin, biz bile - Herhalde çok sevışıyorsu- Alt dudağından hafif bir titreme ~ına~ cmelınd:yız. Son ayların vet kc rşı ında biz de kendi müdafo ·ar;\k f ngiliz meb'usları tarafından 
balık istifiyiz. nuz? geçti. ikimiz de, gülümseyerek biri- :ıgn avasına ra.gmen b:~ anlaşmc- -nızı temin için her tilrlü tedbiri a

1 
·qgal t>dilmi tir. Alman gazetecileri. 

- Ne mi olacaksınız? .. Kondok- _ Sevi mek mi?.. birimizi seyr d. yapılmış ve tatbık mevkıme konul -na!I(n me,.huruz. Nitekim bu mak ' u ziyafrte gelmPmekle yalnız ec-
törler ne güne duruyori Onlara so- Gülmekten sözün\" tamam! ya- p d .. e .. ıyokruz. k • . l . mus

8
tur.> -;adla silahlanma işine büyi.ik ehem ""lehi matbuat cemiyetine veya onun 

'\ ar esumu çı arara ıtıraz atı- a vekil Münih J Ak · · · · d • ·1 o_ k·ı B N ·ı ç runr. madı. escantrigue bir tip kar ısında . . • . . · an aşması, - T11ıyet verıvoruz. "eısıne f"gı , ouşve ı . evı em· 
- Hazır yerimizi size verelim idim. nı dınlemeden onun gıymesıne yar- demz anla mdsı ve Amerikan - 1n- rakat bir daha tekrar etmek is \erlayna hnkaret etmişlerdir. Jngiliz 

de, biz kazık gibi pence:rel .. rde mi - Oh, dedi; biraz oturacağım. dım ettim. giliz ticaret anlaşması gibi mühim •iyorum ki yığılan silahların, her •nzeteleri, bu hareketi bu suretle 
dikilelim. Müsandenizle.. - Amma, şimdi siz üşüyecek- muahedelPrjn tatbik mevkiine ko- hanıti millet için olursa olsun tA •c.>fs:r eylemektt:dirler. 

- Amaan hi>nım valde, kafam Ye çevik bir hareketle g ri dö· siniz. n l d •t ıı·d . ha.nmül derecesi n,.. olacaktır. Çün l.ondra. 14 (Radyo) - Alman-

k O 
u masın an mu t:Ve ı memnum- ,_ .. b k ...ı l ·· ··ı b. ·1·1 1 b .. ··k 1 ·ı·w• 

azan oldu. Derdini, git marko pa- nerek kompartmann girdi - sümem ben. , . . b . b l l ,,.u u ı'\(1ar uvu ır sı an Anm va uyu c çı ıgı L~r tebli~ neşr<'t-şaya anlat T. ki t .
1 

O hald ll · · · b · ) ctını eyan etmış, u a asma aı.n karsısında bu milleti •rin varidat kay ni tir. Bunda Alman sefaret erka· 
Otura~~k yer bulmak imkansız. . r~n.' ıdşı • kı o kuz vab~nu ı hel, Agke- . -B .. b. . ~·. e erın1 ızı :ma verı- b~y~k ~hemmiyetini anlatarak de- nakİarmın kuruyaı~ ğı tabii ve kat'' ,ının ziyafette bulunacak ·mziyet-

em vagon ar ta ı mış; açı oz er- . . . . : .. . ır. e oma ı · arı, aşve ı ın u un u-y 
. l k l k .. 

1 
cenın ıçın e, or unç ır ma u ulnız. ırı ırımızı ısıt ım. mıştır kı · d. l d kl B k·ı· b ı d 

d~n bize vakit mi k ldı. Orası da, andırıyordu. Mınnacık ellen buz gıbı. - Bılhassa Munıh anla~masın· Gazeteciler, siıo4 trden rica ede· ··u bir ziyafette bulunamamanın, 
bir dakika içinde Iebal b dolmus. Etımeswut ve daha birkaç i tas- - Biraz evvel, bu eller, başknsı- dan sonra geçen hadiselerin ehem .. im. Sizler, bütiin milletlerin mü Tıühim bir mahr ımiyet olduğu kay-
Nc ise, güçlükle, ikinci mevki kari- yon geçtikten sonra karanlı w a gö- nm avucunda idi. miyeti inkar edilemez. 'nesilleri olarak b.. rada bulunuyor lf"dilmekte, Alman gazetecilerinin 
d?".'nda, bir pencere köşesini bula- miılü Eskisehir ovası hayal meyal -Kıskançlığı hiç sevmem. Şim- Alman matbuatmm ve Londra •unuz. Sizlere bu mes'ele kar 19•n ,"":''.el~en haber ~!d•kları gibi Başve· 
bıldım. Kendi kendime: göründü. Dümdüz bir karanlık... di saat on; 

0 
zaman altı buçuktu. daki resmi erkanının bugün almı ~a mühim vazifeler düşüyor. Mil :ılı~ ırad edecegı nutuk~ Alman 

- Cezanı çek bakalım, diyo- _ A l d <-1 1uğu tonu ve vaziyeti teessüfle 1etler arasında sevgiyi artırmak, si şlerı hakkında bazı tenkıdler yapı-
Ye ben, can sıkıntıoından vagon- nama ım. ı d d · !Ahi · 1 k · 1 k d·ı · · ·· k··ı · rum: hiç Fuar zamanı iki gün için _ A l 

1 
•nv Prtm.> a anma yarışına manı o mn vem ınca en ı erının mucı u vazıyet-

Ankaraya gelinir mi~ ları dolaşıyorum. Kavun ve pastır- S . n aka d. l • T k T h h '1ayet derinl .. şme istidadı gösterer te kalmamı>ları için ziyafete geltl'e-
Celi• pek rahattı amma . d. maile rakı içenler, odava koyd·ıkla- lesı •. ~ed ka. 8~. şe}evı.:b·. ıp ı. 1. ayyare, t... telba İr ihtilafları halletmek için ne~riyat yn dikleri bildirilmektedir. 

y , sım ı ra"'e er ıcın e- ı YU :ı u gı ı... L 

t
a tzm· k d d.• k kl rı gramofonla beraber gazeli · v·· d.. .. ti.t . . b d.,,. - Baştnrafı 4 üncü aahıfede - oınız. ondıa. 14 (Radyo) - Ba~ve· ıre a ar ız apa anmı su ucu unun reyışı, ana ,.. D h b. k 1 A ı ·ı B ç b l k d b. h . . d .. H • atanlar, çocuklarına meme veren ka- e ti. hen nemi bir süratle on yedi saniye a a ır aç asır evve me· tı . em c.-r aynın nut un an a • ınsın e, gor sen... atta... d . . . . g ç · O .. müddetle Almanların gözbebeği ve ,.ika ile hnrp halinde bulunuyorduk eden gazeteler, Alman gazetecile-

Beni t• .. yı·e el ek zahmetı·nı· ınlar ... Bazısı, gccelık entarısı ıle - suyorsun. nlınu··n bo··yle bı·r harp tamam"'n mu .· . t k ld ki . . ~~ g m • . . _ Ü .. , en mod"rn bir şekilde yapılmış, diln- --:> .. • mm a mmış o u arı vazıyetın 
ihtiyar etmiş bir dostum gülerek bagdaş kurmuş, yanındakıle yuksek - şume) orurn. anın en muazzam kruvazörü olan '·aldir. Kendi hayatımda da F ransr "ok gayrinazikane olduğunu nutuk 
bir göz işareti yaptı: ' esk münaka a ediyor, koridoriann - Sonu yann - Dôçland tız rinde uçmuşlar ve ile lt" İngiltere arasında bir harp için söylenmeden protesto gibi b~ hare-

- İzmirde neresi canım; iki kuytu yerlerinde, kafa kafaya ver- 000 aniye sonra, gilvertede bulunan bah 
1'ıl 1--almıştı. k.etiıı doğru olmadığını yazıyorlar 

aylık yer. Bilhassa sözü soJ.ıbeti ye- miş usıklara da raslıyorum. Italya - Fransa riyelıler henuz sığınaklara g!nnep Bugün Amer;ka ve lnniltere ara- ve diyorlar ki: 
rinde bir arkadaş buldun mu, yolun O kadar dola tığım halde, küçük akit b madun, kendilerine lıom ında bir harp adimülinık5ndır. cNutuk öylendikten onra pro· 
U%amasını bile istersin valizimi koyacak bir yer olsun bu- - Başta.rafı 1 inci ahifede - ı:ı th ı tan arelere toplarını çe\'ir r.r~nsa ile münasebetlerimiz de he,. testo etmek pek ala mümkündü. Bu 

Şöyle başımı çevirince genç kız- lamadım. Tekrar, ilk biı.diğim va- fezl:lerine. göre U}:ılurarak, guyrı ınede ı, çift motörlil tayyare bulutla afhada o kadar sıkıdır ki harp asla mes'ele hakkında Avam kamarasın-
la omuz omuza olduğumu gördüm. gona döndü· üm zaman, ayni pen- lngılterenın halyn ıle beraber oldu- ıra 'lll a k ybolmu . celıcıınemı biı mevzuu bahaolamaz. Hatta 1n~ilte- da Ba vekile sualler sorulması muh-
Dışanda bulunan yakışıklı bir deli· erede ayni kızı görünce içırne bir ğunu göstermek istemektedir. ·urntle meçhullere doğru uçmuştu. e menfaat beraberli~ini gözöni.inde temeldir.> 
kanlıya hararetli bir şeyleı: anlatı· sevinç doldu: ı Roma, 12 (Radyo) - İtalyan Bu \ ka bizi mil..;takbcl hava ta ·hemmiyetle tutarak Fransa ile be- ---M-.--,-d--b----.--.--
yordu. Bir eli, delikan hnın avucu -• Tiı ··arasıya kadar sizi düsü- nazeteleri, Kors~ k~ ve Tun '.'sta~i n rr d• nnın ş• ddetin! anla tmnğa ka aberliğin i söyliyebilir. • es U ir ak İ d 
içinde idi. Benim geldi.imden ha- nece·im.> Demiştiniz. Hala ayrılık haly~n menafoPnı ehcmmp·etsı7 İl r. H va bombardımanlan şilplıe PNis, 14 (Radyo) -Londrada Balıkesir snylavı Bay Hacim Mı.ı-
berleri yok gibi idi. O kadar birbir- yerindesiniz. oldugunu. kay~e.d~~ Fransız m . t · ki ı ıı tak l:.eJ b.r h:ıı·bın en tc ıı r 1 . 'ekil B . 

1evıl Çf'mberlaynııı hiddin Çarıklının kızı Perihan Çarık-
lerlne dalmı tılar. Su ask ne tatlı şeydir. buatma sdd t.c hurum etm kt dır • aı a ı olacaktır. ıutku münnseb .. tiyle Havas Ajansı lı ile Bay Sabri Fetvacımn nikdhları, 

Dostuma döndüm: Gü.ümsedi: ler . G ne yakın mi lleı den <;in - ja u h lberleri veriyor. ün .. at onda İzmir C\ lenme dnire-
Muhakak bir yer bulmak }Azım. - NPrede kıldınız? . Berlın - Alman m tbuatı; hnl T • harbini nlabıliriz. Japon tana. B. Nevıl Çemberlaynm nutku iııde guzidc \'C büyük bir davetli gu. 
Tıenin hareket etmesine b• da- - Trende bir a tlik pi}asaya ., n n metaleba~ı etrafı~da 1;'z~n ma ku Htll'ri Nankin ve Şanghay r.ıe ·ran ada çok büyük bır rnemnuni- nıl.ıu ile iki tnrafm do t ve akrnb!lla-

kika kalmıştı. ikinci kampana da vu- çıktım. Dolaşmasını pek severim kaleler '.azm~ga. ve Cıbu~ı~ı~ !~al: hirlerini Lii. O 1c l ;r çı*idet ve a.} l i :ı ·et hava ı yaratmıştır. rı nıil\•acehe inde kırılmışlır. 
:unca, kapılar kapanma· a, düdük- de... ) ~ya .. v rıl.nesı lazım ?cldıgmı ıa rı manda muvaffakıye le bomb:ılamış- Alman gazetecileri ile Alman Genç çifti nmimiyetle tebrik eder 
er otmeğc ve yer bul mıyanların te- - Aşk, hakikaten t tlı m dır? .. surduktım sora, Kors ~a ve T~unu- 1ar.iır E" t mu ·affakıyetlc diyoruı •Ü) ük elçisinin iştirak etmediği zi- ve saadetlerini dileriz. 
U\şlan artmağa ba 1 dı. - Gendi in tuzu, , ·ı rid·r. o ~~;· sen t ]yaya aıd oldµgunu çiinkü hnı l>in h r cephesinde oldu· u 

Dostumla, yanım z "'ki redrı olmasa, genclık ) enilır, J Jlur şey 1 
•• 

1~1 <"~kek, F r.- nsa~ın b~ husustu gibı hnva bombnrdıman)armm d 
ıahrıesine dalmıştık. Gc nç kız, hü- değildir. gu~u tu opc rm 81 bıle zaıd bulun bir hU<1U iyet'i vardır. 
ıünlü bir gülüm me iL h·r çok ~ey- - Söz} rinizle, bu tt17lı biberi dugunu k Yi, ~ı~edir. Ta)) arel r ne kadar büyük bir sb 

1 

/er a~latıy~r~~· Sık sık tekrar etti i ençW inıze pt-k çok ç k · b nzi- A A D L U rntle cyrederlerse . etsinler, gnl·ct 
,u cumleyı soyl rkC'n, be a k 1.rn o .. unuz. ı ... at'i he aplar sayesınde hiç bir zn -
diğer eli ile yakı!!ıklı delıkan!ının -- Ru. b:r d a kullanıhrn1 tatlı- mnn hedeflerini şnşırmaztar \•e bom-
hvırcık saçl?rını ok ıyordn: dır. Sizinki gibi... baları büyilk bir itantlc vuracnğı ye-

- Avrılık ne fena. değil mi~. ikimizde, ayni pC'ncer el,,. idik. ' ri bulur. 
Ah. sen de gcliverseydın. Rüz~ar, onun s çl, nı, y·1-·iml"', 1 Hiç temenni etmediğimiz mü tak 

Ye: dud.ıklu,..ıma sürü'\ ordu. Çıpl l~ ~.ol b 1 bir harpte artık en büyük roJb 
- Şimdi tren hareket edincp hırı, omuzu ıle bt>ra t-r rı • r tnf" de tay~·are oynwacaktır. 

ıerime geçece ·im. Ta v ,.a ıya ka- w ıyordu. Konu rk<.-n ·zı rinir ÇAXÇA Umumi harpte bil) Uk bir dehşet 
darsenid;i ünec .. ··m Nü ·ntü. kvılcırrolı bakıl rını gozletime çe - - ~ar tmı olan denizaltı gemilerinin 

Diyordu. '\i iri) ordu. 1 D A R L H r R S t od ı geçm· sayılabilir. .1odern 
Delikanlı, tam mfmasi)le müte- - B nimki ıbi mı?. Yani. b .. 11 lw ·,. il· cı ı ılo· Sfılı:ak hnıp ·ıahl ı nra~uıda müşkı.il ''a-

essirdi. Mütemadiyen, f nç kızın ·şık mıvım '\ C. H •'k /'rıı ti · b ·, a ı irir de ivetlcrim: ragıncn en tesirlisi şlıp -
gözlerine bakıyor ve avucundaki ı - Anka,.:-ı ist ) onun 1 !ı ho .a Telvı f: İzmir - A. ~ ADOLU hoı>.iz ki tayynredir. 
minik eli, parmaklariylt> aksıyordu. nnn göz) larınız, bu un en kuv- TELE FO.V: "776. Posta. ı ıtv.su:lO Bns döndürUcü bir silrntJe ilerlC'-

Son l:<ımpana... KoşusmEılar; ıvetli delilidir. mekte olan medeniyet yirminci a'l-
tren di;dükleri... Ve tekerleklerin - Siz, k dının göz yaşlarına ba- A B O N E Ş E R A t T 

1 ıı.n ilk yarıqmdn en dehşetli harp si-
rnylnr Ü2""'"ind ki ağır hareketi... k..rsanız. çok aldanırsınız. do~tum. Yıllığı HOO, Altı aylığı SOO lahı olarak h r gün terakki cçlen bir 

Yanırndakil r, hala <.-ile ini bırak- Vakıa,. bu göz ya~ları sam·m·dir, r Rı > t uvmc ı:nn ı\'ı ;arntmı hr. 
mndıhır .• ihayet s ir'at fazlala ınca.

1 
ten g lir amma, onlar, k ...ı nlard Fni-.nt muh ·k .. k k. med niv"t da-

mend.ller ort va ç ktı. ayet mebzul 'r. s·z. ç buk mi.ıte- ter ıç 11 qenelik n \•lemiş de[dlclil· 8<'-

k ı nbone hrr d 27 lirad .. Akıı .. m · r n , nda, istasyon- ssir olur, cahuk ağlarız l kimbi'ir; dnha ili' ET gô tPrp. 

eakilerin v·· z .. ı ·t.ikce s"ç·J -z 1 - Ş hal le iz, od likanlı ile se- G nl geçmiq nu ... h· lar z:; .( r ~tur.! de llt>dcııiyctin in~anlnrı öldiirnwk 

1 
T k 11 G . . .d .. '\ AVADOT.l~ M.4Tl'A 4Sl:\DA ·,.ı·,, ı ac:ıl b" .;·. b;r h1ı' i r, Tl'1 ktc 

o ,,v . r " ıvr L 7 rn .. s,· işm·ynr "n'l\ z, BASll \JI Tl'ff • ·• " 
or.ünd.eY :z Genç kız hu~a m nd 1 - Ne münaseb t sevişelim Za- n ~\·dana kt'ıyııc:.ktır. 

o 
adyolar l 

Mutlaka dinle· . . 
yınız 

Fennin en mu

tekan1il h1ri • 
kası dır 

.rl,f' ıambalzs 13?. liradır 
f\I uiki ZC\ kını yaz ve kı j( ce 'e gundüz butnn t bıı ığile 

r.hızalarlu tatmin edt bı ır~. ı L. 

lzmir ve havalisi acente1 i~i ve her nevi radyo malzeme 

A. R. zmn.n v~ H. 

nrak bcı 

satı~ yeri 

1 ~ı"r"f o.,,., ... n. Si\man t~k~leal t•tanbul han No. l'T T lef on !.'.! 
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·1 unu 'st8 
Yazan: ANTONİ E. ZISKA Çeviren: ASIM KÜL TÜR Havan N. ş. yet 

(KadınÜlr nasıl güllmelidirJ diye 
-3 'f - soruyorsunuz; Hakikaten clüşi:nüle -

Ver•fJint bu tafsilltın gülünç ol- Bunları, her an }<,pdi işl,rh1in tegir Üçüncfü:;ü, vazih bir dUşünce. cek şey .. Gillmek, ruhi haletimizin bir 
duğunu biliyorum. Lakin çırılçıplak ve nüfuzu altında gördükçe kendile- Dördüncüsü, souğlıanhbk, ifadesidir ve bahtiyarh}(tır. ~dın 

1911 de 80 bin ltalyan 
bulunuyordu 

kafiltltrhı, vtlcudlannı bin bir renk rine ıaııyorum. Biraz ~ ticaret işle. Beşincisi, iktısad. veya erkef~ mahsus, ay.n bi~ ~Iüş 
boy aylı bo1amıı olchıklan halde ate. rinden kurtulmak ve kendimizi dU· Rokf eller, bunları şayarlten rayrt Ql8maı. Daıma tabii şMıldt Jü1Uıı\i$. . 
şin Oıtfinde ııpbya zıplıya dansetme .. şanmeJc lazımdır canım! ihtiyari düşünüyordu: Bazı kadınla:. vardır ki, gtl~a du~~~a· Buna mukabil 44 bin F ranaız vardı 
leri hakikaten görülmlye layık biı Rokfeller, bir aralık (Standard - «Acaba bu beş umdeyle mi rı ~ç~lınca as-ıı!annın l>Uyü~k gozuke-
ınaıısıray(lı. )il) adlı kendi petrol finnasından Rokfeller, OQ iki milyarhk bir eşer eeğinı ve dişlerınin sıntacag~nı ~~nır- F ranaa derhal tehlike\Je kar-~ı 

A.•u.JtraJya wmanlarının içinde >ahaetti. Nihayet, bugQnün mesele· olan Sttmdard Oil'i yarattı? B\lndan lar. BOy~r!, JO,ıel V• ıarıt r<>rOn- , 9" y 
Yanın bıa. ateşin öpUndeki muazzam 'erine de biraz temas eder 1ibi oldu: ınaada dünyanın dt>rt bir tarafuıa me'.k m•kta.<h!e, dud.aklannı büıerler. tedbir aldı 
Kölgtltr. l>Jıim mu~ki havalarımızla - Bugünün gençleri· çok teminat yayılan milyarlar yahııı bu beı unı. Vt ıayrJ tabı! ıeıler çıkarırlar .. Hal- . . 
bareute ffÇiyorlar Vf qnunla dan- ·atıyorlar. Ağızlarından daima çıkan deden mi çıktı?> buki, ıtUün~ olduklarının farkına var-' Nove ZIJ.h dar ~mdıd ve bu tarı.he k~dar T~nus-
aediyorlarctı. 1eY mükafat, nakdt muavenet. ve mil- İşte, bu garip adamdan öjrenebil· ınular. Difleriniıi temlı tutuouı, nı- 1 ., re.r ~ '1Q&'acak olan ~~}) ~nlaı ~ pratık 0-

Lorokia'lılann kulübelerinde bir'r ~emadt taahhttdlerdir. Gençler için diğim ıeyler fU yaıdıklanından iba- hunuzun dı.ıdaldanmza ak.eden ifade- Saytunf( gazetesınden larak İtalyan tabııye~d~ın eden ay_ 
rrarnofon vardır. Onlar, modenı mu- ':>u kadar ölçüye ne lüıum var. On· rettir. ıini boıınayınJ.Z. Fakat &labildltiM de Satıh mesahası 125 bin kilometre n bir anlatma U&vt ı. r . . 1 
siki parçalannı dini danslar için ayı- :ar, eski devirlerden c;iaha fazla bir Yalnız birteY ı.ınuttunı: kahkaha atmaflllU; murabbaında olan Tunusını, buıbkU Bu anlaflm& ile, !ıfl.liS: 1~~~~~a ~~~ 
tıyorlar. Her nedense modem parça- mkan Alemi içinde yaıamaktadır- Rokfeller, hastahanelerinden ve . . .. • * . nüfusu 2,6 milyondur. 1996 iltatiltllt. nın Tunıı•tald hakları ı~ olu ·ordu 
lar bu kabilel~r için biraı matemi ar Altmış yıl önceye nazaran yUzde pazar m~kteplerindeıı bahsederken Bana ıwr gönder~ıı fffnf mektepıı- . ~s -"· ıaman tahdidini kabul etm 1 :> • 

• · ~e. lerıne göre hıı miktarın ., ~onu lıte Jtalyan Fn.utıı yaklaşma arka. 
reliyor. yüz şimdi onlar talihll(iirler. Yeni titriyerek ıunlan da söyledi: ' . . . erli Ara ıar 218 bini Avnıpalı ve • . 

1982 de gramofon, vahşi danslar, ·cadları düıününüz · Film radyo - 4Bunlan bedbahtlar fakirler Şiirinıı fena deiıl .. Veıınler doğru, Y • • P ' di Ah&li lni 01ld •ına siıltmllif olan dUfUncelerııı ne-
veni bir kredi tekn.iği dU~yamızı~ ve kimsesiıler için bir mu;venet olur kafiyeler yerindedir. btidadınız da 

50 bını de Yahu dfr. ' ... ~1ıl 1 ltrdeıa ibaret oldutu bir türlü anla-
ve fevkalade muvaffakı)•et kazanmış _ . var. Fakat .eenin .lılatına fıaıldamak doktuu MUlüınandır. Avru...- ar- ıılamadı. Aacak, muhakkak olan bir 
ınustkl parçala.rı Larokıa'lılann ıa. yeni doğurdugu yavrula~:ı~ dıye yaptım •.. » 

1 
b" isterim: dan 108 bini Frantıı, ~4 bbı11tılyan. te.Y var1a, o da, Twıua etrafında ya. 

aımı llYrt mUfarıkı ribi şeylerdi t Benim baılıca mu:a ba ıyetledri· Rokfeller ın ağ~ında ~el hiç iır şey Bugün, aruzla, heee ile, muntazam dır. 1926 da İtalyanların ıl)'llı 89 bfıı, pılnu• olan bu aıt.lqmanın Habeşistan 
'Din eaasını fU sayaca15ım eş um e- anlaşılamıyan soguk göz er n n çu- b' ·r d .1 hi b" 1 .. 1 . Fransıılana iıe 71 bin olarlık teabit b h .n.u-~- •·tbn. ed'l ı 

Avqstralyanın bakir ormanlarında l b 1 b'l' i . k 1 d b 1. b" 1 i id ır ı a e 1 e, ma rane ır eıtırı mııı u ranı ,_ ~ıı - m ı eınem ı 
.ıe u a ı ıra nız: ur arın a e ıren ın erce Ç Zi en k t· 1 1 k b led"W. edilmi•tf 1 rt l'I\.. • .. ı.r F h" 

ot b"l h rt · ' t k B 1 d b' · · · li h tt b" k .1 k · k mUmkU d« a ıye ere o uyı.ıp ez er ıgm man- ..- • . • o maıı Vt tl ,.llllUl!o6M ransız ı. 
omo ı omu usunu ışı me ve un ar an mncıliı, ame aya a ırço şe:> er o uma n "'· zum parçaların çoğu tiir olmaktan 1911 de 88 bin kıtıden ibaret olan nayesini saldırmak mıktadile zecri 

onla-n "adırlar·ınd "' gramofon gör nuvaffak olmak. Onlara uzun uzun baktım. ' .. •t 1 b .... bi 1:11.... ı... . ' 
... T .. - uzaktırl~r. Ruhumuzun buyük taraf- 1 a yan ~ u •• n ç ,.nıız ,...rtı· tedbır anlAtmulıgı •ııaaında Fran-

llle k insanı ha}'rete se\kediyordu. İkincisi, Lıkmadan bir sayi. - D~vam edecek - d bO Uk bf u t"nl" .. ı kı ff ı-..nna girip l.ıizi kendisi ile beraber a. sın a Y r ı ""' WA ~ar nı a. sanın takmımı oldufu tavn bahane 
~akine, makine! hp giden, yükselten parçalara cşiin de ediyordu. eden italyanın, valrtilt bu lnısusta ya-
llımları Yliratanları ve kuş uçmaz A l hl • J_ l • 4erler. Alt tarafı zırvadır. Otarihlerde, Tunustaki italyanlar, pılmı§ olan anlaımalın tanımadığım 

kervan geçmez bu sık ağaçlı dağlar- "' görü en te ıı:e ı .*., ken.dilerine ve &Jıfadına it&lyan tabll· ilin etmeeidir. 
d;l oµları durmadan çoğaltanlan göz N Bakkal Bay Ali'ye . ~etıni muhafaza etmek hakkını garan· İtalyan parlimentoaunda yükselen 
lerimlt Jörme)f: istiyordum. b • h l k Ticaretin ve ihtikarın ölçüsü hak- tı eden 1896 ~n}Afmuından bUtflll ıu· sealer araaında Mf!laD cTabit emel-

lıunlar üç kişiydi: Yohn D. Rokf el- f r Q s ta l kuıdaki merakın yerindedir. na ve ıumulıle istifade edlyorlwı. ter> in iebnlel'Qü, teker teker, Korsi. 
le.-, aeri halinde imalit yapan FoNI, Bu bir insaf, bu bir vicdan, bu bir Fakat TUnustaJd İtalyan unsuruaun ka, Nis, Savoyı,, Cibuti diye ele ata-
\te başdöndürücü keşiflerile insanı terbiye işidir: Ben, mahalle imamı tesirli rolUndan ~uıkulanmata batlı .. cak olursak, davanın, çok hem de çok 
Şaşırtan EditlOn. Dr. B. F aı·k Jlluhı.ddin mu··hı·m bilirim ki, camide vazeder, evde biz- yan Fransa, tatbık etmekte oldutu daha geniş olduğu anlaşılır. Ancak, 

Rokfeller, beni Pocatico mali- lr'J i metçi kızı kovalardı. himayeye, Fransız karakterini vermek şimdilik ilk planda bulunan Tunus il-
lcinesinde kabul etti. Burası .ıengin bz•T kon .L'eranS Verdl• Bir tal'aftan, şöyle yapalım, diyen lüzumunu hissedince, bu vaziyet ci- zerinde mütaleallarımızı yürütmekle 
<>tmanlarda ve bilhassa orglar la dolu I ~ ve kanuna itaat gösterir gibi davra.. han harbinden sonra değişiverdi.1921 iktifa edelim. 
<>lan bir yerdir. Rokf~ller musikiye Akıl ve sinir ha~talıkla~ ~ütahas.. ı h~a daha fazlaca tesadüf edilmekte-, nan, fakat diğer taraftan bildiğini o- ve 1928 yıllarında neşredilen karar- Hiç şüppbesiz ki, italya, kendi men-
hayılır. O, düııyanm en değerli org- sısı doktor Bay Faık Muhıddın tara- dır. kuyan muhtekirler az mıdır? name ve kanunlar, anne ve babası Tu- ıuplannın Tunusta yapmış olduklao. 
cuımnu buraya davet etmiştir. fından evvelki gün emrazı !fariye has- Hastalık 3-4 ay kadar sürer. Bazen * nusta bile olsa, rfl9de varmıı elan İtal- şömürge eserini, onların bflyük bir öl· 

ihtiyar milyoner, yüzüncü yaşında tanesinde çok mühim bir konfımms ve- bir ~eneye kadar bile uzadığı vakidir. Bayarı S. C. el* * yan çoculdal'lnın pyed batka bir ta.. ~ttytt bulan kttıttlr ve ekonomi faali-
h"z't kendisinin i~are edeceği kü- rilmiştir. Tevlid ettiği şiddetli ağrılar ve fazla Baban, izdivaeınınıp niçin :ınani l:>iiyete kati surete geçmemlt ise, 'O~O- yetlerini ileri sttrerek, bu sömürgeci. 
Çfjl( bir orkestrıyı ,undiden tehflyyUl Konferans, Türkiyede ~ok •z gö. ter dolayısile prek lçüçUk hqt,,lyı. p- oluyor, o ciheti bilditmemiısinin. Bir ıı:ı•tfk olarak ~nsız h~kukundan ıs- lerin italyanlıklarını korumakta ve 
et-lttedir. Jlokfeller ı.m 1989 Yl- rülmekle beraber ayni ıamanda rekse aile efradını \'8 muhitini hafta- atalar sözü vardır: tıfade etmelerıni emredıyordu. k d" . . . 
h ... .:a " • kt" K d" · . · hl"k ı· b' h 1 1 b .... kl ı B k k 1 d"ı1. en ılerının uzun vıllardan berı mua-.... ". y-.11 yaıma gırece ır. en ısı dıkkatı çok az ceken te ı el ır as- arca, ııy arca ıztıra a suru er, uy. Kızı kendi keyfine bırakırsan ya u anun ve ararname er ı~er . . • 
ltıodern musiki pa:__ç.a~ardan hoşlan: talıktır. Bu itibarla<lır ki, konferans kus uz bırakır. Çocuk çok z "'ıflar. iş- davulcuya, ya zurnacıya varırmış.. yabancılara da şamil bulunu)'or idiy. hede de g~rantı . altına alınmlf olan 
lllaa. ~ çol( sevdıgı parçalar eskı ı;ok alakalı olmuştur. tiha ve uykusunu kaybeder. Huy ve Bilmem, baban böyle mi düşünü- se de, Tunustakf yabaneılanta en bfl- lt.aıyaıı tabılYeltrile yakından allka-
01tUılardır. MeaelA, (güzel gece 1 Hastalığın ismi cAcrodynie> di1". ahlakında değişiklikler olur. Bittabı yor?. Gerçi senin k,ı.nunt hakkın var- yf!k grubunu te4kil eden ve bh' ço~ ~ lanmalcta haklıdır. İtalyanların Tu-
~ıtz ~ece .. ) parçasına Rokfeller ba- Esas itibariyle 6 aylık_ 3 yaşındaki ebeveyn de ,aşırır, kalır. dır. Buna kimse birıey diyemez. A:n· sillerdenberi ana vatana hıflı kal - nuıta bqarnııı oldukları işleri obe-
hbr. çocuklarda gözükür. Ma.aınafih, on Hastalık, bazı ihtihıtlarla ölümün ka- cak, belki babanın senin iein hayıll bir mıı olan italyanları ıanmışt,. jektif olarak takdir etmekle beraber, 

Ona bugünkü dünya meseleleri dört yaıına kadar ohın çoeuklarda da pısını açabilir. Yani hastalığın muhte- düşüncesi de hatıra gelebilir .. Bu ~i- 1928 de neşredilen kanu.;1a göre, Franaızların da meydana getirmiı ol-
tıım1ulş birşeyler ıormak istedim. kendisini gösterebilir. Bilhassa lngil- lif tesirleri vardır. Bu mevıu, ya}(ında het bence meçhul.. ~eza -darıhna 1929 yılına kadar 5,000 HaJtalı ve duldan •öınClrıe .. rtni takdirle ya~ 
t.lkiıı fhtlyar milyonerden hiçbir ce- tere, Aht\anya, Fransa, lsviçre, .ı\vutı- broşür halinde T'iıirkiyede neşredile.- amma. varacağın genç davulcu, Z\lr· 5,000 da italyan Fransız tabiiyetine ve J'ranl&Jlın, Tunuıta İtalyanlara 
\ttp aıl1.:madım: •ural.ra ve şimali :. 11ıeı·ikada bu h~sta. cektlr. nacı tribi birşey de olabilir. Binaen _ geqmiştir. O ıarih.ttn beri devıuıı eden kartı tatbfk etmtı oldutu tabiiyet po-
-Beıı artık halihazırla alaka mı Aleyh, aana hiçbir şev söyliyemem. bu istiba~ ayni u.t.bette fak.at daha bU litfkaıının, ne onlamı vıillfyetler1ni 

~im. DU~adın \lzun müddet için Z } b Çimdik yük rakamlarla tQken:uıllil ~tmiştir, deAiştirmediğl ve ııe da dil ve ktlltür 
1rılm,J,f bir vaziyetteyim. Beninı i~in iyaf ete çağJTI ,. 200 İn defa bdyiJl• Alınan bu tedbir sayesinde italyan te- bakımından İtal.Yanlıklarını izrar et. 

- yaııl~ oeyler söylerler. Meseli ten mikrosk?p M , 1 baasının çoğ'almasının önüne geçilmiş, me~·i lattbdaf etmeıiı oldutunu gör. 
ben, sabahtaıı akşama kadar hiç du- mıyan Nazırlar . . . a el gaziler diğer taraftan, Fransız tabaaaının a- mekteyiz. Anlaşılan, Fransız hikiıııi-
l'llp dbtlenaıeden, ne yaz ve ne de . . . . Almanya~a ~ır şeyı 200 _hın de~a lzınir Merl;k tubeıinden: dedi çoğaltılarak. yukanda kaydedil. yetinin bilhassa bu ınilliyet koruyu-
lnt istirahat etmeden çalışıp çabala- Parıste Fransız - Alman mısakı büyülten yem hır mikroskop ıcad edıl- Şubemiz malüller defterinde ka· miş olan üsthünlUk temin edihniıtir. culutu Fatiat politikuına, bir milli-
hn bir adem ınışım ! tmzalandtktan sonra verilen ziyafette diğini haber vermişti. Sandey Ekspres yıtlı olup her sene tütün ikramiyesi 1935 son kanunda Muasolini. l,.aval yet prensibe istinaden de, İtalyanın 

8u pakikat değildir. Ben, elli ya- iki J<~ransıı. nazırı bulunmamJıtır. ~azetesiniıı yazdığına göre bu mikros- alan malül subaylarla malül er~tın görüşmesi, Fransıı politikaşıntn Tu- Tunus üzerinde bir toprak ve mülkiyet 
9-d.anberi "zun müddetler için işi- Bunlar Maarif ıuızırı Jan Ze ile Mils- kopu icad edenler Uç Yahudi alimidir. 1 ellerinde bulunan resmi şenet ve ra- nustaki italyaq unsuruna karşı dJha iddiasında bulunmak cesaretini ver
llllQ \lşf1I1dan ayrıldım. Ağaç dik- emleke nazırı Jorj llaIHleldir. Ve iki- Ve icadları onların elindeıı Almanlar porlariyle birlikte 15 12/ 938 gü- elverişli ve hakkaniyet dairesinde ha.. mittir. Ciano nutkunda bahis mevzuu 
IUekle. bahçeleri tanzim etmekle ve ~i de Lehli Yııhud "d r. tarafından alınmıştır. Fakat mucidler nünden itibar~n 30 12 938 günü- reket edeceği intibamı uyandırmıştır. olan ve fa,ist matbuatı tarafından hiç. 
lllemin içinde mes'ud dakikalar ya- Popüler g'1zet~siııin yazdığına gö- den biri yeni mikroskopun planlarını ne kadar behem.,hal şı.ıbeye mürC\ca· Mııssolinin, Almanların Avusturyaya çekinilmeden Tunusta da devam ve 
tanıakla vaktimi g:eçririm. Hiçbir za- re, iki n~zıra ziyafete gelmeleri için Almaııyadan ~ışarı çıkarmağa mu - atları lüzumu ilan olunur. yüklenmeleri karşı•ındA mevkiini kuv- tatbik edilmesi istenilen Könih Nviı· 
tnaıı bUtü1;1. ıekiını, ve bütün ömrü. lavetiye, diğer!~ ·inden 2 ı saat sonra vaffa~k olmuıtur. vetlendirmek ve tasavvur halinde bu- yon politikasının mana ve mahiyeti, 
ıntı ltlerime v~rm.iş bir adam deği- '""Önderilmiı.şti r. Bunun için Jan Ze ile Bu alim yeni mlkroskpun planları-, kişi görebilir. Hallbuki, yeni mikros- lunan doğu Afrikası hareketinin yil- işte bundan ibarettir. 
ltın. Torj Manc.lel ziyafete l{itmf'mi~lerdi r. nı Londı·uya getirertk fabrikatörlere I kopla 200 bin kere bi.iyültmek kahil künü hafifletmek maksadilc 7 son ka- SUdet Almanları meselesinde tat-

Pazar mektepleri namını verdiğim ft'run'1-t7. muhalefet gazeleriu: ıı verdik- gö~termiştir. İngiliz fabrikatörleri olacağı gibi, adesesinden de bir kaç nµn 1935 de yaptığı ve İtalyanın bik edilmiş olan milliyet prensibi, Tu
-•l"lerimle yakından alakadar olu· •eri habere göre. bu iki nazırın ziya- mikroskopu yapmıya karar vermiş - kişinin birden bakması da mümkün Framıaya yuklaşmasını ifade eden 7 nuıta 200 bin Avrupalı sömüreeci a. 
1'1na. Bundan maada hayır müessese- fette bulunmamillannı Alman sefare- !erdir. olacaktır. Yeni mikroskup bizim pa- son kinun 1985 tarihli Roma anlat- raaında ekaeriyeti teokil eden italyan-
lttimi de yakından kontrol ederim.. i istemiş, Daladiye de bunu kabul et- Hugi\nkü mikroskoplar, bir şeyi 20 ramızla 250 bin lira kadar bir değer- m~sma, bir de, 1896 mu~h"18-inl. !arın esas olarak kıı.bul edilmesi ve bu 
~1 tüccarlar beni ziyarete gelirler. niştir. bin kere büyültür ve ondan yalnız bir dedir. milliyet bakımındıln 1965 taribill4t ~-.. ..... l>eva.mı B 'n.ci ıalıi/•ıü -
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zi!ıım - 1dLli. biraz te· kapalı karanlıklar içinde d\lran bü- telerin sütunlannı işgal eden bu ka-ı - Ben de onu oldufu gibi bırıı-
• .._ miz hava alahm. yük blr sarayı gösterdi. lenin iç yüzilnü herkes alika ile ta- kacağım. . .. . .. ~ 1 Çıktılar. Yutun köşeııini döı:tdiller. Sitmor'un metrftk aarayını tetkik kip etmi,tir. Ona en nihayet «Esra- - Fakat bu halde bıra1'acağınızı · E ·· ~ ·· ·• k k Ve seyrek adımlarla Pik adilli · sirk itin ikisi de YMıaştılar. Nngiz konak> ismi verilmişti. kimse tasavvur etmiyor. Etrafa bir 

srarengız 01i..Q bulvarını boyladılar. -Bunun içinde bir ıır mevcut ol- - Yeni gazeteler ae gibi şeyler- göz gezdirin .. Botun eski binalar yı-
Kız Dolandın koiuna dayandı: dutupu bi~miyordum. den bahsediyorlardı?. kılmış ve onların yerle.rine modern a-

- 1 - - Şimdi ne işle metl"UI olacaksın? - Haddi zatinde olsun esrarengiz _ Herkesin aklına ne gelirse on- partmanlar bina edilmiıtir. Yalnız 
-Hapishane girmek, suç iş~emek -Çehrenin bozukluğm1Un neden i. -Babam bana biraz para bıralmu11.. .. ~,miyor mu?. 1 --ıa H ,_.kat elan '-Udur k " d _ esrarengiz konak, eskisi gibi kalmış-

ıt......:.. . . •• 1 . ld'l!.' i i d" lad ,... ara n.. aaı Y ı pe e t 
::"""1U91mr. Binaenaleyh ben de su~ it· erı ge 'l!iın ş m ı an ım. tı. Çok de;tl amma, timdilik ~fi. I>oland duvarlann kurf\lnl boyala- riniz vef~t et!lleden önce bUtü11 ser- ır. 
~ ki hapishaneye girdim. Çok fe- - Hapishanede zarar görmedim. --Sidmor sarayını da unutmayın, nna caddenin elektrikleri aay'81nde veti;i kaybetmişti. Ve ancak bu ko- - Binanın böyle kalmaslyle ne 
~ •lnlrlenmf§tim. Yaptıklarımın. fa~- Ben çok evhamlı idim. Onun için .. bir giin sizin ol.waktır. O zaman mil: qdmbk Jören kapalı pencer.)ere nak kalmıştı. O ıaman kaleyi de sat- tasavvur ediyorlar? 

1'cSa defildim. Çenesine kuvetlı b~r Doland sözünü bitirmedi. Mavi gözle- yoner olacaksınız . b~ktı. QU1 oJıayciı tahayytılUn fevlciade bir - Hic :ıdmae bir ıey bilmiyor .. Da-
l'\\Jn.ruk iııdirdim çenesi kırllınca bır ri salonun dibinde oturan birisinin ü- Konuta konuşa oldukça ilerlernit- Gloeya tekrar gençin kolunu ıık- para •lıuktı, fakat satmadı. Acaba ymııs cok yflkaelt rakapıda bir mu-
~ berine düştü, kDf'Ası P"rçalan- zerine dikildi. Jerdi. tı ve: sebebi ne idi T 1 ~kjJfıt verırilerlni veriyor. Halbıı ki 
' 2abası meınleketin maruf simala- ...... Vay - dedi - kaşlarını tekrar tak- Doland birdenbire arkf\sına baktı. - Buna ne dersiniz -dedi· sarayın - '.pelki haysiyetine dokunacaktı bit tt varidatı yoktur. Neden onu 
~ olduiu için siya.si kuvveti faz- mış ! -Kaşlı, kafıJlZ adam hlli bizi tş.. umumi manzaraıı hem korkunç, da onda11 !.. jsatmıyor asıl ıır bu noktadadır. Bu 
1- '41. HAdiaeyi mUthiı bir fa~ia olarak -H~ni ! ... Acaba 0 adam mı? k.iP. ediyor. Fakat bu taktbin bikm,. h•JB de ınatemll delil mi! - O da varid olabilir .. Fakat bun-,~m bir l'Ün halledebilecek miyiz ? 
~rdller ve en aiır ceza ıle malı- -Ta kendisi.. Hem de zamanında tını anlayamıyorum. - Evet, metri~ ve matemli. Fa· daıa bulca babanııa haleti nHiht. - Belki!.. 
1'a..ı oldı.un. geldi.. 'Ozerfnde smokin, gözlerinde -tondranın alaka gösterdlti ea kat bu bina ııeden eararen•iadlr! i.ken bile bir kaç kiti dah• •ilraeaat GlOl')'ft pencertleri k•palı dura n 

l(ıı kemali aaınimi1etle: Jö&ltlk, yanında peruke var •. Dikkat mühlaı gençlerden oldutunu dtııb· - Bu ~ale tohı ıöylınen .nılerl ettnit ve koaak loin ıtıUdıt.it bif IW'ra n.atoıuli lıalenln oepae1ine bir &'ÖZ 

-.zavallı Doland-dedi· dayımdan, et ti kendisi değil mi? sen.... ltftırıedbdı ml T telçlif edilml .. Babauım düılemek bl· ı•ıdirdf ve titredi. 
~lenden ııiçiD muavenet istemedi. -Vallğı odur, Yalnız olsa idim - Demek b6yle, öyle mi? - Baaı ahnıaklann atıalarmda le lateme~i1-. 1 - Hava tohrııata baıladı değil '*' onu katiyeıı tanırnıyacaktım. Bir foka- - Evet, f~kat bunu yalnız beıı bir takııa terlerin do~1 hatır- - Bu konak -ci•~ kıl'dttlerhne mi t>obmd 1 

Ne !Jluavenet göstereceklerdi? Be· tort yapalım ını? ıöyl•mlYorum.. Herktı ayni tlkı,ct .. byorum. kalacak '8 o•l•r da vefat ettikten - lvet bakibten birdenbire so-
" lu~haneden çıkarmazlardı. Bun --Hapishane yürütU.ne ahıcbm am- dir. Yani ılı, bir ıırnıı mlhlın bir il· - 8idmorlar bu kale7l nlçbı bu aoaq oillUlla h•tikal edectktil'. tuk ~ 
:•n bq)ca beni yakaladıkları zaman nıa belki beceririın. masa oluyorsunuz, kadar tenedir muhataıa edi70rltr! Suaun i4indif ki, till4i l>UtQn - tıerliyolim öyle ise: 
•kiki hüvyetimi vermemiştiıh. Ha· - Biraz dans ettiler, ondan şonra - Ha~ ıırrın meseli?. - Bunu yalnız bir Allah bilir. I..ondrt siaüılı Al~kadtf C>l"l"W ve Bir kaç adım attıktan sonra- Do-

~lthanehin defterini şerefli aile kaçmağa kanır verdiler. Kabarenin - lşte şunun! - Halbuki bütün dünya onu öt- bu konağı aeaba ne va'>aoa~ ajlye BıO• land arkasına bllktı. 
"1.ıtııa teıw etmek istemiyordum. h~yası botucu irli. Ve, yolun köşNlnde pencereleri reıımek iıti)'or.. Zl.'1•1l zam&Jl ıaze ., •.. .. 
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15 Birincik&nun 1938 PerJembe (ANADOLU) 

Canı Sıkılanın 
Vay Haline! 

"Yalınız kaian her ferd; kadın o!sun, 
erkek olsun, daima üzülmeğe, acı 
acı düşünmeğe mahkumdur.,, 

Yazan: J .ın Kravford 

Esrarengiz hadise 

Beyaz Rus generallerini 
Sovyetler mi kaçırmış? 
Paristeki dava mühim bir safhaya 
girdi. Eski Adliye Nazırının da şaha-

detine müracaat edilecek 

Kaybolan Rua gen,.rali Mo!lerin ka rıaı, ojilu ve kardaşları mahkemede 
Dunda n bir l.mçuk sene evvel, Pa- Genemi :.\lil'erin ne olduğunu bilmi

riste csrarengü bir şe kilde ortndan ::orum. Bu r. u bilen bir tek kişi var. 
ka,l'Lolaıı beyaz Rus generall eriı , deıı O da hepimizi giıren Allah . 
:Olillcl' \ 'C Skohlın, Fransız zııbıta"1· Hirnz durdukt :ııı wııra Plcviçka-
nın bütün ar:ıştırmalarına rağmen ka: 
meydana ç ıkarılmamış: bu had i.' enin 1 - C ene '.·al Millerin karısının knr-
esrar perdesi yırtılamamıştır. asınn da alnım açık olarak çıkabılf

Hıılırlanladır ki I'arbteki beyaz !'İm. Fakat lıilnıi,l'orum, o benim kar
Rus t eşkilatının reisi olan :.\!iller; nr- •ınıa böyle çıkabilir mi? 
kada~ı Sk o pliııin bir davetine gitmi~. Bundan soıırn, iki generalin kan-

- •
1 

Lir daha Lulunamamı~tır. O zaman- ıııın kar~ılaştmlnıası başka güne 
lur ıı e neral :.\!illeri Skoplin in ka~ ırılı- bır.ık ı lmış, cliğı·r şahitlerin dinlen
ğı iıldi!l e<lilmi~. fakat son zamanlar- llll' 'iııe l'eçilmi~tir . 
da h<•r iki generalin de kaç ırıld ' j;ı Dahiliye nazırı da dinlenecek: 
anlaşılmıştır. Fakat zabıta Skoplin :IJ ahkeme, o zamanki Fran,ız Da-

Beyaz perdenin sevimli yıldızı ilzerinde durmuş ve karısını, Mille- hilire Nazın 111. l\Iarks Dormuna ile 
Bana, insanın nasıl mesud olabile- _ Yedi gün mü? rin kaçırılmn811ıda şeriki cürüm ola ""ki Rus generallerinden Kusonski, 

ceğini soruyorsunuz? _Evet; bu müddeti bir gün olsun rak mahkemeye vermi•tir. amiral Kedrof, eski Sovyet diplomatı 
Saadetin anahtarı çalışmaktır temdid edemeyiz ı Madam Skoplin kimdir? Best•do\·ski de şahit olarak dinlen-

yavrum. Daima çalışmak, daima bir Filhakika Allah, dünyayı yedi gün- . Yaktiyle R.usyada .. Pleviçkaya i•mi mesini Memiştir. 
şeyle meşgul olmak, istirahata çok az de yaratmıştı amma, 0 her şeyden ev- ~e m~şhur bı.r dansoz olan madam Çünkü, Skoplin - Miller hadisesi 
bir yer bırakmak; ve bu biU!r bitmez ve! Alllahtı! :Skoplın, Lugun 51 yaşındadır. Fa- orfaya çıktığı gün şöyle bir şayia do-

tekrar faaaliyete ıreçmek, işU! size sa- Baktım olacak gibi değil, derhal kat, gene bütün canlılığı ve gü:.eUi- laşınağa başlamıştı: 
adet denen kapının altın anahtarını vazifeye koyuldum. Bir ayda öğrene- ğini muhafaza etmektedir. Esrarengiz Rua gemisi: 
takdim ediyorum.. ceğimi tahmin ettiğim klasik dansllar Pleviçka)'a, \' erdiği ifadede koca- lltilleıin •kaçırıldığı• gün Havr li-

Açık olun:ız, bızi bedbaht eden ynL ı-edi günde bitir'Tliye karar \'erdim. .-ının. 011 aılan knybolmndnn 1. mnnındu da bir Sovyet vapuru kal-
nızlıktır. Yalnız kalan ferd -Kadın Eğer J,•~im )el'inı<le loa.?ka hir ar· nr kıyor. Ayni gün So\')'et •efaretiııin 

ı k 1 ı giln evn•l, ne yuptığı hakkındaki su-
olsun, ene o sun- daima liZü mire. k~daşım olsaydı, birdenbire teklif e- .. , . . . . . . . . . kamyonetini H:l\T rıhtımında görü. 
daima acı acı düşilnmiye mahkilm - dılen r,ııu geri ~evirir: ale ; .ınlı ş ce ap 'eı mı~tıı kı. bu o- ,l'Orlnr. O halde, :llillerin Sovyetleı· 

tarafından kaçırılmış olması ihtimali 
vardır. 

dur. -cIIayır, diye. i•)·nn ederdi. Ben, nun bu işte bir rolü olduğu şliphesi-
1~. ne kadar gilç olursa olsun, so- kendimi dünynva rezil edecek deği • nı daha fazın kuvvetlendirmiştir. 

nunda bekliyeceğimiz saadet te o ni>- !im. Böyle az bir müddet içinde mu- ilk celaede' 
bette geniş ve ferahlı olur. Ben bun- >nffak olmanın imkanı yoktur.> Mahkemenin ilk celse~inde Pleviç-

Bugün lıu iddiayı ileri "üren a \'U

kat ili Le diyor ki: lan •o"yl k .. h k k. ı k kayaya hakim şö.vle sormu•,tur: 
" er en şup e yo ı yanız en- Dört gün, beş giln, altı gün geçti. dimi düşünüyocum. Kendi ilacım bel- - Diyorsunuz ki, kocanız sizi se- - Havr gümrlik memurları vnpu-

ki yalnız kendim içindir. Ancak ya- Ancak öğle üstlleri bir kaç. saatlik ye. vermi;. Diğerlerinin 'öyledij(ine l!Ö- ·a büyük bir sandığın yüklendiğin' 
kından tanıdığım arkadaşlarım da mek paydosundan başka kendime hi~ re de, biribirinize çok bağlı bir kar iiylliyorlar. O hıılde ,·aziyet yahı,. 
benim fikirlerime çok defa hak ver- izin vermiyordum. Yedinci günü pro- koca imişsiniz .. Pekalıi.. Madem biiy ~ üpheyi davet etmekle kalmıyor 
nıişlerdir. \·am yapıldı ... O gün, en ağır başlı ve ledir, nasıl oluyor da kocanız siz · ' ıiıyük bir vu~uh!a önümüzde bulu-

Bilhassa ben, mesud olmıy:ın ve rnlim rejisörlre bile beni alkışlamak itham edildiğiniz suç altında bıraka 
saadetin yolunu bulamıyan meslektaş- mecburiyetinde kaldı. rak ynrdımınıza koşmuyor, hakikat 
!amma çok acıyorum. ,;öylemiye gelmiyor'! 

N 
Bunun sırrını ebedi neşede, vani G ı s k ı · k için onlann canı sıkılıyor! Ni _ , enera o ·p inın ·arısı buna hi< 

ç!n onlar mustariptirler? Bizim mes- çalışmakta aramalısınız. Ben. en güç cevap vermemiştir. 
]eğimiz, ynlnızlığın ve dolayısile can- \'azi!eleri tam bir kahkaha havası i- Yalnız, mahkeme reisi: 
sıkıntısının tevlit ettiği bir meslek çinde bitiririm. Lakin vazifem biter - Aclalrt namına, general l\Iillı• 

:ıuyor. 

O ı·nratla bazıları g-eminin arka -
.mdan bir torpito gönderilme•iııi tek
if <>diyorlar. Fakat bir telefon geli
or. Torpito gönderilmesine mani o. 

•.ıyor. 

c O zamanki Dahiliye J\'uzm :.\!. 
ı lark> Dorıııua idı. Bu davada dui-değil, bi!Alds her anımızı toplulukla >)itmez etrafımda \'e içimde öyle bir rin karısı namına sizden. generııliı· 

ıreçfrten, bizi daima işle meşgul eden, boşluk hissederim ki bunu size nn!a. ııerede olduğunu biliyorsanız, söyle ua ismi geçmiştir. Dugün tekrar ken 
bize nefes almıya bile az zaman bıra- menizi rica ederim. li>inin dinlenmesini istiyorum.> 
kan bir mıtılektir. 'ııbilmek hakikaten güçtür Demesi üzerine, Plevirkava ba'1 Dahiliye Nazırı icabında zorla 

Slnama hayatında insanın üzülmL Boşluğu doldurmak! •ıı uzun uzun sallumı~ •. a~hma~:o .ıahkemcye getirilecek: 
ye ve ağl2mıya Lile vakti yoktur. Ya- Yalnız kalmamak! baelanııştır. Sonra, ba~mı kaldıra . Eshi Dahiliye :'\azın mahkemenin 

şasın tş! Beni her suretle tedavi eden l}te bu endişelerle tekrar en çeıiıı rak şunları söylemiştir: lk celsesinde dP rnhit >ıfatiyle çaji-ı
ılnıı~tı. Fakat :.ı. Dornıuıı bir mek
up gündererek ırelemiyecei(ini, ma

zur ı:vrülrne:ilni b.ldirnıi~ti. Bu sc-

mesleğimi ve işimi bilseniz no :rndur 'azlfelerin başına koşarım. Sabahtan General Miller ne oldu? 
seviyorum!... akşama kadar durmadan çalıştım. Et- - Burada bulunan bütün Fransız. 

Bir zamanlar Niyork' ta tiyatroyıı f lara alıııeı açık olaı-.ık söylüyorum: 
ra ımda \'e içimde hissetliğım o dtt'" 

gitmiştim. Sahnede gördüğüm bir ı.. .,.ışluklar bu iş havası içinde ağır a-
dram benJm o kadar hoşuma gitti ki ğır dolarlar. 
kendi kendime, Saadet, işte o zaman beni bir bilv. iJ_ 

- Ah, bunu filme a!mıya karar • gibi sıırnr. llulıha, beni nıesud eden 
verseler ile ben onun içinden sevdı iştir. Yaşasın i~ ! Kahrolsun inziva ve 
ğim bir rol alsam I> ten bellik!. 

Jon Kravford Diye o ırece için için düşündüm. 
Zaman geçti... Bir giln dostlarım-

Jun L·ri · haber \erdi: ---------------
-MU~el (Şfning Hur) filme çe- Bir transatlantik 

klliyor. Size de nefis bir rol veriyor- bozuluyor! 
!ar, 

Şunlng Hur, vaktile • 'iyork'ta sey- Dah:ı Lir kaç sene evveline kadar 
rettlğim dramın adıydı. Ark:ıdaşınıın lngiltere ile Amerika arasında i~liyen 
bu haberri birdenbire beni şaşırttı. ·'·edi Lüyük transatlantikten biri olan 
ÇUnkU dramda geçen klasik danslar. cBerengaria> vapuru bugiln bozul • 
hiç te tenim harcım değildi. rnak üzerP havuza çekilmiştir. 

1) dıtnsları ıı~renmek uzun bir za- Umumi harpten evvel Almanlar ta-
mnn ma0elesiı<ii. rafınclan Hamburg seferine tahsis e-

Fnkııt, evvelce de söyledim ya. be- ılilmeke üzere yapılmış olan bu vapur, 
nim içiı:ı sıkılmak, ıstırap çekmek harpte İngilizlerin eline geçmiş ve A
ve r.öz yaşı Jökmek çocuk oyuncağı merikara işletilmeye başlanmıştır. 
nevind:.ın şeylerdi. Derhal rejisörümü cilerengaria• rjn denizdeki talihi 
~ördünı; onu kolundan yakalıy:ırak, çok fen:ı gitmi~. başından bir çok ka-

- 'Söylıt bana, dedim. Eski dı.~<. zalar geçmiştir. Mesela, vapurda üç 
ııır iç!a r?e kadar müddet veriror;uıı? defa elektirik kontak ederek yangın 

Rı;iisöröm, yüzünil ekşiterek ce • çıkmış, zarar o kadar bilyilk olmuştur 
vap \'t'.rd': ki, tamirinden vaz geçilerek çürüğe 

- Ancak yedi gün l çıkarılmıştır. 

SAHfFE 8 

Radyumu bulan o 
vük adam 
w 

b .. u-

Gene hayırlı bir ·keşif için düşünür~ 
ken, otomobil · altında can verdi 

IU.c!yomu k .. ,fod~n Möayö ve Madaın Kilri 
Yirminci asrın bUyilk icadlarından ği geçen ve ihtira yolunu en evveÇ ·.,. 

(Radyum)un ka~ifleri olan Pier ve 0 an Polonyalı bir ilk mektep h~all• 
:>.!ari Küri'nin eserlerfoden mııd:ı, ııııı hu hıırikuliide zeki kıu<lır. 
':ıu zeminde çalışan Röntgen, Bekerel. O. Paristl· fakir bir talebe hayatı 
Herz gibi fizik Alimlerinin keşifleri geçirmekte iken Pier Küri ile tanıt
·le geçen hafta Pariste kutlulanmıs- mı~ \'e onunla Hlenmişti. İki.$1 de fi• 
tı. ı ikl'i olan karı kocanın bu birleşen 

Bu kutlıılama, kanser haft~'h" tidatlan. nihayet dünyamıza yeni 
'ıirlikte yerli ve yabancı alimleri bi ir saadet ışığı getirmiştir. 
1l'ada toplamış ve beynelmilel bi' Ancak Pier Kürinin hayattan korlc-
hava içinde geren müzakereler. in- naqı ve iştikbali daima endişeyle 
•anlık için cidden hay1rlı temenni· 'rnr~ılama•ı bir giln hakikat olmuş-
lerle bitmişti. ur. 

Kan•er kongre•inde bizzat Fraıı- Relki o, başına gelecek feci akı· 
<a ReMcumhuru Bay Lebrun nazır- :)eti evvelden hissetmiş gibiydi. 
arla beraber bulunmu~tıır. Kırk dev- 17 Ağu<lo" 1906 da, fen fakültesi· 

!etin iştirak etti?i ve iki yüz i! m ce- ııin profe~örler içtimaından çıkıp ta 
"T!iyetinin murahhaslar gön.ıerd;ğ; evine gittiği bir sırada ağır bir yü)I; 
kongrede binden fazla beyn ·lnıilPI \;amyonu Piyer Kilriye süratle çarp· 
<öhreti haiz bilginler yer lnı1°" mı~. ve zavallı ölimi tekerlekleri a• 
P.uııl:ırclan mühim bir kısmı kendi rasında parçalamıştı. 
•ııemleketlerinin üniver' celerin' O, bu dıılgırılık ıınında dahi gefl• 
tem il et'Tlekteycli. fıe;erireti yeni bir keşfle söyliyecek 

Pari.•teki beynelmilol kan,Pr \'l' olıın yeni bir formül aramaktaydı. 
"en kongre•inin tertip ve tanzimindP :-;e razık ki kamyon hayatına nlh•· 
'3ay Tomark'in bilhas•a çok mıl\'af- vet verdi. 
fak olmu•tur. Bay Tomarkin. kan. Fransız hükünıeti, mö"yô Kürinin 
>er cemiretine küçük bir odada ııev l'erine Sorhon fizik profesörlüğüne 
•Rki Lir yazı makine,iyle ve borr 'rnr1'ı madam Küriyi tayin etti. ~a
çinde bıışlnmıştı. Bugün onun •u;·e- lam Küı·i ıll' hu rnzifeyi hı.ıyatının 
'inde zengin bir büdceye ve en ve ;ouunıı kutlttr muvaffakn·etıe ikma· 
imli teşkiliitu mAlik olan cemiyet ie çulıştı. . , 

:!urmadan ilerlemektedir. 
• 

Kmı•erin (Rndn:m) dan istif:ııle

i mti..;lJet Uir :-:.ahaya ~irm ~tir. Pı)

onyalı marlam Küri i}p onııu knt!•"'' 
nö•yö Kürinin ilim el .. :y:ı<ınA hecli
,·e etlikleri bu hıırik.,1ar\e ke•if ilr 
ı:anı;ıerin rnilml<tin mertebe öni1nP 

1..:-cçildi~i Hrtık teln.:o~·ylin ctn1i-..tir. 
(Radyum) u keşfetmeleri ıhlııyı. 

•iyle bu karı koca)'a Nobel mük:'ıfat• 
eı-ilmi•, mö,yö Küri. Sorbon clarül

fiiııununa fizik profesörü tayin edil 

"li~ti. Bu ad:ım, ürkek bakışlı, müte
vnzi, w kenıli kendini yetiştiren bir 
'lim nrhnııydı. 

Ondaki (ic:ıd) kabil'yeti nncak 
madam li:iiri ile Hlendikten •onra
<lır kı inki~aİ cr~i. Deneoılır ki (Rnd
·um) un bulunma•ından en çok eme-

fer mahkeme e•ki nazırın muhakkak 
goelmPsi lüzumunu görmüş \'e ikinci 

celp üzerine de gelmezse mahkeme

ye getirilmesi için kanuni vasıtalara 
milracaata karar verilmiştir. Bu me

~elede o zamanki Dahiliye Nazırının 

büyilk Lir roli1 olduğu zannediliyor. 

Mesela, o tarihte Havr polis komi

~eri olan Şovino mahkemede verdiği 
ifadede, c)Iariya Uljanova• ismin

deki Sovyet vapuruna esrarengiz bir 

sandığın yilklendiğini ortaya çıkara

rak Fransız • Sovyet münasebatını 

haleldar etmiş olma~ suçuyla başka 
yere tayinine kadar veril<liğiııi, ken. 

disinin de bu karar üzerine istifa et-

tiğini söylemiştir. 

Tunus'ta 
Bastarafı 7 inci sahifede

o;qretle İtalyanın toprak hakimiyeti~ 
deliılet etmesi •eklinrle tefsir edilmek 
·"ıeriror. \'c' bu yapılırken, büyü)(bit 

ısmı f"r:ıı1'ız tabiiyetine geçmi~ olall 
i tal.rnnlnrın vaziyetleri göz önüne ıre
' ir:lmiyor. 

Fa~i~t diplnmnsisi, milletlerin .mu• 
' kaıldcratlarını kendileri tayin etmeleri 

me<Ple•ine ~imdilik temas etmemiştir· 
:>lüfu"u on<L dokı1zunu teşkil eden 
yerli halk arasında faşistlerin yapmak• 

ta oldu'<'ıırı isJamcılık politikasının. 

itnlyanlarııı gAye ''e hedeflerine yar• 
dım etme'i iinıidile hareket ·ediliyor. 
)la:ımafih, yakın bir atiye kad~r ge
rek Fran;:ı gerek halk cephesi ~jirtıl 
bu lıuRusta çok Lilyük hatatar işlemiş· 
tir. l!l:lfi zaferinin ı<arhoşluğile }ıjr•· 
ket eden so~yalist. • komünist pl'Opa
l!andası, yalnız Tunustaki hal~• ara• 
•ında değil,. şimali Afrikada ·O kadar 
hilyiik çılgııılıklard:ı bulundu ki, sade 
Avrupalı sömilrgecileri korkutmaldl' 
kalmadı. Lütün memleketi sar~tı, 

Fran"ada hakim olan ,inkılap ,ihtİ' 
liıl temayüllerine, Ya.h~di. gençliğiııiJl 
Tunusta fılet ve vasıta olmş.!İırı yerli· 
lerin üst tabakasınd:ı büyük bir endi· 
'e ve teliış uyandırdı. 'Böyle bir rolı 
'ıııleti arasında italyanın Yahudilere 
karşı Klmış olduli;u tedLirler,, o meııı· 
lekele kar~ı bir •empati 't.iesleme~io! 
intaç etli. Ancak şunu da -kavdetıııek 
liızımılır ki.' tehlikeyi sezen Fr~nsıztıır, 
•imali Afrikn<lnki "ömürgelninde )'n· 

Eskı' Jlavr koml,eri bunclan lı,·ı•.. ı ' ··•· ·' pı an tnhri'rn·n knrşı 'gayet •"-"ll~ 
ka. Sovyet gemi•inin limana ilk def · lıir surette hıırt'kete gecerek ihtil'!Jtl 
olarak o gün geldi.ii'ini, daha Leş gOrı ·ereynnlnrı ortP.dan knl<lınnışlıı!1ır. 
durup yilk alması lfizımgelirken. ge- 'itek•nı. 80 """ tPsrinılt•ki teııfiıceli 
nernl :ltll1erin kaçırıldı"ı \'e pqrnren ,.,,,., etJe nı"tl'İ ~'1'<'\'P istirtı~ et • 
giz ~an·dığ1n g.:ımiyc Y'iklrndi"'i ~ü ıek k··,,. " ' · :ı en uf~tk 

0

1.ıir t~~t·U .. 
-. . De.vamı 9 ncu Sahife.t. --· . -....... 
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KUDÜS KIZLARI =~~ pa~~:;:;·r 
Yazan; lskender Fahrettin SerteÜi -- 3 -· 

m kamyonetle 
, buradan da Mari

vapuruna yUkletflmiş-

miser Bige ile 
r b kım itiraz 

le dı or: 
Ka.ınvı'ln@~ı.ı· o gün öğleden 

&vı.u-. • ..,.ler. Halbuki 

buna: 
evap veri 
ndıgın he

m ola ak tahmin 

·ıı rin ot-



-
Cinsi Mıkt rı vluhamen b d 1 8 yu Tep d n muhiti dıpten 2 met 

muhiti 
Ad t Llr Ku V1 Sn. Sn. 

Çam dirc~i 900 3 IJO 00 7 40 5S 
1 - Yuk rıd "n i, miktarı, muharnı n bedeli ve ebadı yazılı 

900 çam telefon dıregi acık eksiltme) komnu tur. 
2 - Bu direkle Mu vil:n tı B drum kaza ı Çift] ~, G nn, Ka 

:ranlık onn nl h 1 nd o t rilecek makt de n kesılece::k ' Bod 
rumda ka e içind ıs f e ıl ektır. 

.3 - 27 hırı c k nun 938 salı günü 
muh f tab ıru ko ut nl k b,n ıı dakı 
ebiltm i yapıl c ktır 

tı l 

4 - l teklıl ı 236 lı a 25 kuru nıu uk ~ t t mi ı tı ~iı nnik -.: ) 
mal mudurli.ıklerı vezneler"ne yatırını '\ 2490 8a) ılı kanunun tari 
f b dahilinde t n:f n belg 1 rı komi ) on ' ı ın ler· m cburi ir. 

S - 1 tcklıl rden dir ki rin ş rtnc mesıı de-ki ev f v teslim ) 
:rini ö"renmek ıstiyenler lzmirde giımri.ık muhafaza taburu satın al
nın omisyonund , Mila ta Mılas d, ğ alayı satın alma komisyo -
nunda, Mnrm ri te Marmari dağ taburu satın alma komis) onunda, 
Bodrum gümruk u z taburu sa m alma komısyonuna müra-
caatla öğrenmel ri rtnam orne ,mı parasız alabilecekleri ılan 
olunur. 11-15-20-25 4364 

elf'da... ığ n an: 
Muhammen 

Satı kıymeti 
No. Lira K. 

1428 Bayraklı KnnaT}a o. 1 O taj. No. lu ev 100 00 
ı 431 Bornov yuka 1 M . Çay okak 1 2 taj No. dükkan 40 00 
1434 Güzelyalı tramvay cad: 1170 taj. No. lu 337 M. 505 50 

M. arsa 
J 435 3 üncü Karata Asansör sokak 16 No. ] 68,25 M. 42 00 

M. ara 
1436 3 üncü Karata:ı: Aras sokak 48 1 t j o. 83 24 90 

M. M. ara 
1437 Güzeyah Tramvay cad: 1174 taj o. 527 l\1. M. 790 SO 

.143 

1439 
.1440 

1441 

.1~42 

,1443 

,1444 

144~ 

1 46 

.1447 

1448 

1449 

1408 

1409 
1412 
1415 
1422 

1423 

arsa 
l inci Siıl ymanıye Tevfık Tekin ve Altmta o 
kak 3S kapı No. lu 354 50 M. M ar a 
Salhane Selamet sokak 20 1 taj o. 59 M. M. arsa 
2 ınci Karataş 1 inci Dar so. 3 kapu No. 249 M. M. 
arsa 
3 üncü Karataş lslahane so. 29 taj. No. 86 M. M. 
nnanın 9 3 2 hissesi 
3 üncü Karata~ H. Rifat paşa cad. 335·329 yeni 

o 607,50 metre murabbaı arsa 
Salhane M. Selamet So. 16 taj No. lu 61 M. M. 

arsa 
İkinci Karantına lskele Cad. 50 1 taj o. lu 159 
M.M.ar 
ikinci Karantina İskele Cad. 85 taj No. lu 99,50 

M. M. arsa 
ikinci Karantina lekele Cad. 50 taj o. lu 170,50 

M. M. arsa 
ikinci Karantina l kele Cad. 68 1 laj o lu 1 06 
M. M. arsa 
Güzelyalı Ferah so. 91 O ada 1 par el ayı 144 M. 

M. ars 
İkinci K ranti a Türkoğlu 80. 354 ndcl 1 p • .ır el 
sayılı 7 4 7 ır ... tre murabbaı arsa 
Hasan Hoca M. Kızlara sı hanı üst k tı 5 7 No.Ju 

od 
Bırinci Sül m ıu) e Aras o. 35 taj No. lu ev 
Güzely lı Şek'p ç kmazı Ferah o 24 t j o. lu ev 
lkıncı 1 tin N· zmıye So. 20 t j o. lu ev 
Murabıt ror ı8ı kızl ra w ası hanı u t katı 86 t jlı 
oda 
H 

141 80 

17 70 
87 15 

7 29 

151 88 

18 30 

71 55 

44 78 

85 25 

4l 40 

57 60 

186 7) 

100 00 

150 00 
20 00 
250 00 
100 00 

500 00 

42 2 

Müesse mız n mm j nsl rımızcl n gelecf'k bu w dnvl rı d -
polnrımıza Lo ltn ve depolard n çıkartm i 1 r:i a ık ek i1tm v 
konulmuştur. Kat'ı ih le 26 12 938 t rihinde saat 15 de yapılaca. 
smdan talıpler bu husu taki şartnam yi ubemizde görebilirler. 

ızm .. r Levazım amirliği salın alma kr· 
misvonu ialnla1·1 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. O. Rs. den: 
1\1" tarı Cin i Tahm'n edilen Teminatı kat'iye kça 1 

t tarı 

Kilo L ra Kr. Lira Kr 
5000 M karn 900 00 135 00 
2000 Zeytin yagı 920 00 1 38 00 
S428 Gaz yagı 949 90 142 50 
1 - lzmir Müstahkem mevk" biri kleri için yukarıd cins 'e mik

tarı yazılı iıç kalem erz k p zarlık suretiyle atın alınacaktır. 
2 - ihaleleri 16 Birinci kanun 938 Cum günü saat 1 O da Kış· 

lada lzmir Levazım amırlıği Satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. 

3 - İstekliler hizalarmda yazılı teminat kat'ıyeleriyle bırlikte ihale 
ıaatından evvel komisyona müracaatları ( ( 4391) 

To maili riO ·-r z--.-
ş e .. .. 

Oepol rım zda me\ cut bu d vların n khye i açık eksıltmt>ve 
konulmuştur Kat'i ihale i 26 2 938 tarihinde s at 16 a la-

·tır. T lipler bu huıuatakı artnameyı ubcmızd.e go cbı rlcr 

(ANADOLVı 

i e e <sİ.ı.t e ilanı 
Müd··rlüğünden: 

Eksiltm ye konul n i 

P.u i in k "f tut, 
B · .. 'r{ e' r k e 

a ğıd-' )azıl.dır 

l eklıler· 

rtn ın ler 

Ek ıltmcnın \ apılacagı yer tc rilı 
v gün 

Eksihm('} e girebilmek için 

Dkı d n · d n ) aptırıl cak hiiku
ir l ıın iıısantı. 

6 kun 
A - K palı el...siltmc şartname -

si 
B - Mukavele projesi 

- B l) ındırlık isleri genel ~nrt-

ırtname ve vapı iş· 
n • nrtn mf' i 

v p ojel r 
müdürlii w ün-

1 r 
umartesi günü 

müdürlüwün-
to onda kapalı 

z f 1 ı tır 
l teklilerın gününd n en 

z 8 gün e: v 1 1 · ' ıli ine mii-

SAHlFE JU 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ınıııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııı 
Karilerimize ko:ayhk ol- Ku· çı··k ·ı ,. ti ı ı an sar arı 
mak üzere, g zeteınızde Dort s:ıtırlık ~uçuk ilfınlnrdan: 
(Re m. oln11yan) kü ·ük Bı: d fı ~ç~n 30 kuruş 

Ç lkı defa ıçın 50 kuruş 

ilanlar için bir sütun ayır- "Oç defa için 70 kuruş 
I>ort defa için 80 kuruş 

dık. Devamlı kuçU.k ilfmlaı ın h ı d , sı 

iş arayan'ar, ;ş verenle

r:n1 kır alık \ e müteferrik 
ilan1C4nnı bura a bulu~ak-
sımz. 

Ml!aycn hane aranıyor 

n r tj 

fçin 10 kurucı lınır. P k y k 
olm. k O r h ı 

r caatl alacakları ehlıyet vesika ı 
ticaret od ı belg si ve 1 1 24 liralık tl 
ı uv kkat t mm t ibraz olunacak. drıh3 memr un oluııacakt1r Hizmetçi 

B i cı m ddede vazılı saattan bir Mü1·ncı at \eri· Ke<ıtelli cnclcl ·i 
t vv 1 lzmir n~fıa müdürlüğlin- No. 163 Mustafa 

"f 
T eklıf mektupı rı: ) eme 

göıen, i ·r h ç 
nrnnıror. T !ipler g zet ıı· ti (E. B.J 
adre ine müıncaat etmel"dırler. 

e rniıtc ekkil komisyon reislj°ğ-ine 
m kbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vaki cikmeler kabul edil· 
mez. 

Muvakkat teminat: 1 1 24 lira. 
~=--:::------_;.3;;;-~7ci--.;".~:::--'~3 . ..____. __________ 42!J ____ __ 

i el 
• a esı 

mb • unu ög!eden e\ ve! snat 
k d r .1 nı ada husre' nğn ma. 
i 1 l \ n lmıl l Mori Şinasi 

ı tahnn inin a ğıda ndlnrı H n n ı miktaıları yazılı mahrukat. 
tenv iı at "e i it bır ~ lik ih i~ l rı ıçık ek iltme usulivle mü
nnka aya konulac ğından taliplerin yuk ı clıı yazılı gün ve !ı~ntlerde 
100-7.60 mu\ kk t t min t, 100-~ katı t minatlnri~ le yukaı1dn ndı 
geç ıl ıhhnt mudürl •u d ilesine g }mel ri ·ı. n olunur. 

15 ton finJm;e z ıodi.l m,ıcleıı komlııu. 1li ton Tbık nntıasit simıli 

koku, 20 .ı motoım, 150 teneke benzin, ~81 kilo makine yağı (gnr· 
.,ıl oıl hevi dıyutj), 16 teneke gnzy ğı, 300 kilo ek tı a ekstra makar
na, 8000 kilo yoğurt, 5000 kilo sut, 2000 kılo nı pn, 5000 kilo et. 9000 
ekmek, 450 kılo sabııı, 250 kılo a un 700 kılo ı,ıoda, 1000 pirmç, 150 
kılo piıı ç u u. l O kilo iç , 200 ı o ı 4ı tuzu. 2500 kilo kalın tuz, 
• ou kı'o k lek, 00 kilo kuru fasul • ı ~o kılo nohut, 100 kilo un. 
1 00 kı. k r 400 kil de\ agı, 250 kılo zeytin) a -1806 

.. 

9 10 20 

Zonguldak Urbaylığından: 
Bir mühendis bir fen memuru nrnnıyor. 

• • 

4291 

-

27~f"liı. l:ıe• · b'r mlıh ndi H • ı m ın ı m ılı ndi 100 liı-.ı ücretli 
k . T ıl ıın 81 J2!l 

'oı •ulclı ı· L '>eli~ c rb a c>tİıH' 
9 ı t> 4, 24 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Ke ... ıfnamedeki bir zarb h ta ı yüzünden ilanmın veniden 

y pı]ması kararla tırılan Akhisar • Kırkağaç yolunun O 000-1 1 
100 üncü kiloınetrclerı arasındaki kısmın toprak tesvive. onbes adet 
rrenfez ve o"a ın aatı (74629) lira (55) kurusluk keşifnmnesi dai
resinde vahit fiat esası üzer nde yeniden eksıltıneye çıkarıl -
mıstar. 

2 - Bu i e ait kesif evrakı ve teferruatı 3 lira 74 kuruş bedei 
mukabiliııd'-' Manisa Nafia müdürlüğünden alınabilir. 

3 - ihale birinci kanunurl 22 inci perşembe günü saat 11 de 
f\lani a daımı encümeninde yapıl ktır. 

4 - Muv kkat teminat mikt n ( 4981) lira (50) kuruştur. 
5 - 1 tekliler"n ihaleden sekız ~ün evvel usulü daire!'linde 

M ınısa 'alıli ınd n alınmıs ehliyet v 0 sikal riyle 1938 yılına ait Ti
car t od !'il Vt"siknsı ve muvakkat tr.minata ait banka mektup veya 
m k uzunu 2490 sa) ılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde hazırlı
.., acakları zarfın ıcine kovarak ihale günü yukarıda tarihi yazılı per-
embe ~nü saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve postada 

vukubulacak gecıkmelerin nazarı tibara almmıyacağı ilan olunur. 

.. 7 il 15 21 (4296) 

de : 

\ z lı gün 
tt n sonra 

Evi nmeleri Kolaylaştıran + ..L 

Danı§ma ıervİJİ JLAN: ~Iulıtelif boyda 1.}i cin ter 
Yazı isleri lisan dereleri, emval Aşılı kay.ııı, şeftali, frenk elması fi • 

idar~..si için dahi müracaat ediniz. dıınlnrı ucuz satılır. 
B. Kardıçnlı 39 Hukukcu Rurnn\·acla Snlon 

İlyas ~ d. 3 miıracant. 
şarnplınne ine 

D. 26 
•• ·ıanıar 

I· ratelli ~perco 

ı-r cprı7 A ccnlas? 
ADRIA TICA S. A. di 

NA Vf GA·ı IONE 

BRİO.Nf m toı li 15 12 uır'hin 1' 
gelerek ~ı~ ııi gun Patmo Lero Kal'm
nos lstankoy \l' Rodos.ı ı arcket eıl 

cektir. 
P. FOSCAitl ınoturr 1;~ 12 :1R clt 

ı~elip 14 12 de Lero~ Hodo:-ı Briııclis" 

Bari 1'rie .... te \ e V cnediğe harek••t eli -

cektir. 
BRİO. '1 nwtoı u Hl 12 lfıı ·ııırıd 

ge e e : 20 12 tnı hın de Pire Koı1 <.ı 

· arırncl~ Erinci j A \'loııyn Drnç Rn
, f)nlato Zuru Flume Tri te \e 

\?en ediğe ha ı ek et eclec ktir. 
C'IT1'A Dl BAHl motoru 15 12 Ut 

istifade ediniz! 

e-
• 
ıe 

urg 
'·El •. .'. L. LE .. H puru 19 dan 24 

'lk kaııuıın J,udlir • An,•er::. (doğru) 

tol t1.:rcl.ım, Bremen \ e Hamburg için 
·uk alacaktır. 

cYALOYA nıpnru 2 den 7 son k;'ı. 

nınn kud 1r Hotterrlam. Bremeıı v' 
Hamb· r , için yük alacaktır • 

A:\IF.RİCAN EXPORT LL. 'ES 
el• MINSTEHı> 'Apuıu 20 ilk kit.. 

nüııda b kltı i) ı, • '~' \ 01 için yUk 
ıl uıktıı·. 

EX'J A \" lA rnpııı u 2~ ilk lfon lll· 

in L klenivor, • 'ı>\"Y rk ·n yilk al ı· 

rıh inde gı.: 1<>, ek ~ .. \ ııi guucle 1 taııb ıl '1ktır. 
Pıre T ıpolı l\Iıır;ı"l\: vt C't>nu\ nHı ha- l> ı ~oı kc Noı ), M ·el lh .vs-
,. 1 t t clt>cektir "ı jP 

HO) AL NP,f~RLA. 'I>Al...;ı; 
l(l .:\I t'A:--JYA. T 

BA) A \ H.l> \ purı.1 14 ilk ka ıun-

1 ı fsJ, ıı(J.ıı~ı.ı Ih• o.\(' • n ç !i
n: nl:.ı·ı i~ ·n lu ıeh.et ed c~ tiı·. 

"7 ilk ka. 

A' rnoı > \ np ıru on kiinun 

w:rn 11 klcn°\'0l', Ilurgıı, \ nrna, ve 
K t r c i ·in ~ uk a. cnktır. 

\": l l rlnı·ın hı rek t tarihleriyle 

1. \'luıılardaki değisiklikletden acenla 
l!IO Nf'GRO ınotöı-ıi 22 12 tarihin· ne ulı)et kabul etmC'z. 

• \·E.' l~A OH.11.. 'T Lt. • t E~ 
Kt.:MPANYASf 

l\.oltt>rd.ım 1 bmburır Scnndinııvy; D·ılıa fazla taf,;ilul almak kin B:-
~. !tık linııınları için ha1 eket edc-

c ektir. ıiı ci kordonda 150 • ·o. c W. F. 
Heııry v::ın deı· Zee 'npur acentahğı-

t1 g terek Hotterdam lfamburg Gdy- ın mUrncnnt edilm i rica olunur. 
ııin Skandina\'ya ve Baltık limaıılan Telefon: 2007 2008 

(;OTLA TD nıotörii 27 12 t::ırilıin 

için mal alncaktır. 

Sl!.H\ 1C'E MAR1TIMP ROUl\IAlı· l Se 
J<UMPANY ASI 1 

ALBA JUI.IA vapuru 20 12 tari. 
hiııde gejerck alta ve f.larsHya. iqin. 
yllk \ yolcu nhıcnlfür. 

llanlurdaki hareket tarihlerile nnv
lunlard ki dcğışıkliklerden dola,,·ı 

acenla mesuliyet kabul etmeı. Dahtı 
fazla tnfsil§t için İkinci kordonda 104 
numarada FRATELL1 SPERCO va
pur acentasına müracaat edilmesi ri-
ca olunur. Telef on: 2004-2005 

Olivier ve 
Şürekası 

LfM~TE'f 

\' apnr acentaın 
E!RINCl KORDON REE3 

BINASI TEL 2443 
•POI..o .. vapuru 3 birinci kumrnd3 

LONDRADA. gelip yük çıkaracak 
\'e tt\ nı z maıı<la LO. ·nRA ve HULI . 
ıcıu \ 1 cı ktır 
Df• l TSCHE LE~A T 

n12t uıpuıu b'ı ne· · 

Diş 
cu 

Dişleri inci gibi 
yapan et~erine ku .. 
vet, ağızı guzeı 

koku veren eyni 
formüldür. 

-------------------~--o=.---
,. An-



i - -, E_H_M_ İ 
Makina Tamir hanesi 

1zmir: Kestane pazan demirciler No 67 49 

1. 1 

Her türlü motor, makina tamiratı irnal&t ~e ~ontajı 
Bilumum döküm, t•viye ve tora 1t1en 

Telefon: 3993 

Prens· plerimiz: 
ı - ltı 90s verilen sua ve ıaatte Li irmek. 
2 _ Mtitteriye aumi suhulet. fiatlerde itidal, ltt. temisUktir 

Merkez: llasttıMsi Pürjen Şahap 

rlıelı lıoatüm lıutnaf 

VlTf~L TUZCi 
Nekris, romatizma, kum sancılan 

na karşı mide kara eipr ve b6brekle
ri temizler. 

En ucuz maden suyu elde edilir. 

~ı....aoyoot 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar• balpm, 

kan ve eaire tahlilleri yapıhr. 

Müracaat yeri: 
ikinci beyler .ak No. 25 

Telefon: 3869 

k hava kurumu 
,......yük Piyango u 

26 inal ~ .. plim 

3 ıncı keşide 11 2 ci Kanun 939 
Lira S.71 Lira 

t 10000 50 • (500) 15000 

• 20000 60 • (200) 12000 
lkraml,. 50000 100 • (100) 10000 

• 15000 400 (50) 20000 • • 12000 600 (30) 18000 10000 • .. 
800 (20) 16000 

=ı= 
• " 218000 

opaat6rti Teairini tabii olara'.c yapa:ı 

r. Cevad Alpsoy en iyi mllhlldlt Ptırcle•iJlerinizi ile 

<Oileden .onraJ hutaJanm Eksir Şahap ba~ıınların kfltlı mır 
Doktor 

ikinci "be.ter eobk terbetçi kar· ' . • • .ı . 'J' 
,.. Na. 81 de kabul eder. Eaaur meme ••na ,. ... ,.,. to w Ba6" Yaka lıar A 

Demir Aı· Mem aet luutanai 
""1ıiliy• mtJtelaaaaısı 

Memleket laaatanai 
bafoperatdrlJ ••·-.-.-Tele=-' _.13.1.s..-E_vı .... ~201 __ ıı--K-UYY-•ti-· ifti ... ·_ı.a ... 11_arbrı __ , ...... •ı ıerinl IBRAHIM KA Avrupeda tetkik ~ 

aelmiftir. Hutalanm ... ... 
muayenehanesjnde ~Ul ed""· Dr. Celal Yarkın M. Nuri Arkan 

DO 1~0R Dolltot 
M. ŞEVKi u(;uR Bürlıan BengiJ. 
DAHiLi~ ~&FMO-r~~ 
1kiaci Be,!er tobk No. 82 Hutalumı her tün öiled.a 

.. - .... ~-eleiiiifo._nııııiı1Niiiiio . .-32iiiııi86-... _ _.1 eoura Beyler eobjmdaki mm 
nehanesinde 

• •• MET ALLUM ''0,, IA::!!ı~sı 
W 11ık almlf oı-, .._ iktllad •tmlt olur, hem IAmM deiiftirm4 

............ .... ... arfi~--- ,.bllditiai • , ................ 

Cevfik Bay 
Elektrik· Telefon ve malzem'!Ji Jepo•u. 
Siemens fabrikaları mü ~)sili 

Peşternalcılar 77 • 7g te!efo1 3332 

hırı 

.. 

AKA$A 6"/ımada 
• • 

••ftneyınız. 
Odwıpatarı No. 12 

Uolltor 
Bakteryo!og 

Maa~eha• l~ncl Beyler 
ıokak No. 26. Telefou:3956 
EYiı Gazte,.a No.1013 

Telefon: ?545 

AClrea: brlaci Berler aokak 
fana kupa. Kabal uatlan 
S-7 kadar. T.a. ••,_.. 
l.ane S12~ -EYi 2980 

Dr~ Behcet U:z A.KemalTanay ••~mm~~----..... ~ .. -· ....... ._ 
Balapcı, ··~a~eh="1ar Otel Fuar ve loka • 

Çocuk hu!:alıklan 
miltehasııiı 

Haltalanm 11,3) d,, bir' 
adar Be,let 11oka~ıd• Ahenk 
....... ,.eunda ~ ... , • 

(Verem ve saire) Ç J 
BunWıane poli11 karakolu 1• Azmi a vusot u 

amda 
147 Birincilıordon Atatiirk c;,Jil•i ıa,,,are 

_..._T_eıMıl'e._fo_n:_4 .... 11.-Ş_~,••İnemall yanımla No. in 7ı 277 
1-*ın m a6zel mevkiinde bulunur. Her tGdtl lttlrllLati Wilüiiiii 

eclm-. Mutedl fiat, denize nazır odalar .. 

S. FERiT 
Eczacı başı 

yağsız Kremi IE?sizdir 

i , 
' 1 

Meılaur aarı vazo : 40 KurUf 
Depo: ŞiFA ECZANESi 

93 
Kac;Gk C.ri Heacıplor 

lkrmnl'i• planı .. 
' ad.t 1000 L. 4000 L. 

• • IOO • 4IOO • 
11 • llO il .000 • 
tı • ıoo • 7800 • 
IO il 50 • 4000 c 

200 • 26 • iOJO • 
88' • , .... 

KDl'IJar l il~ 1 H•--. 1 •· 
Ull, 1 Birin .... ~· oekL 
l..Wt. 

8n az &O lira mevduat: bıahn:wı 
h ... plar aralara dihll edlleeettlr. 

Devamlı mütterilerimize panaiyon kcpple w b111Ud t.aırzillt 
yapıhr. 

Lokantamızda: 
Sabah, 8iJe ve •'tam Yemekıen ve huu.1 ~ verilir. v .. 

rilecek ziya&tler için iç aut evvel otel mGd~ etmek 
lifidir. 

UlllllllUllllHUDHllll-H•111•1-, 

Sıhhat balıkyafı = 

Norveçya balıkyağl 
halisi dır 

iki tl•fa afsttlmtıtar 
Şer. t •ibi içilebilir 

n i 
ii 

1 
1 
1 = -:Hamdi Nüzhet Çan~ar 1 

Sıhhat eczahaneai --§ 

, ........ r. 
o 

f \'e 
yanıklı 

n ı··ks 
yaz 

Ha, den ıa• 
rarla arayınız 



tS Birinci inun 1938 Pertembeo ,AJllAOQLU ı 

-
ANADOLU Matbaa 

Knta p . kısm- • Çıld 
Resmi ve gayn resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy bürolan için defter, makbuz ve boletenleri en 
son nilmuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: lam.ir 2 ncl Beyler So. Parti Binut içlndde Tel 2778 

lzmir Emlak ve Eytam banka ı•dan: .· .' . 

A. 231 

A. ~32 

A. 233 

A. 214 

A 21~ 
A. - , 

A _8S 

A 9 
A. 299 

A. 3CO 

A. 301 

A. 302 

A. 303 

A. 304 

) ERi 
a Hoca M. O m nıye Sokak 

164 Pa 2. 
an Hoca M Ü11manıye Sokak. 

36 Par l 7 
H san Hoca M O n anıye Sokak 

a 343, Parsel 1 16 
IJ ! an Hoca M. Osmaıuy e Soka~ 

364 Parsel 3 
J { san Hoca M Osmanı e Sokcık 

343 Parse 117 
olbedestcni Selvilihan 

Eski Yeni Taj Kıymeti Depozitoıu 
No . .au Nev'i . T. U 

47,49 43 Maiaia J .300.- 260.-

37 3;'' .. 
62 62 -
4S 41 

< 

Dik&n . 

< 

< 

1.400.-

600.-

280.-

120.-

420.-

ı Ho O n!)'C eskı Mırikelim 

64 04 

SŞ/12 
12/32 Oda 

2.I00~-

400.-

6S0.-
200.-

80.-

130.
.f0.-

Ada 43 Par el 
} 'asan Hoc ~. Y olbedesteni Ada 342 , 
Pnrael 26 

47 23 

Buca B ledi) e Cadde ... 
c < 

c c c 

c c c 

c c c 

Hasan Hoca M. Y !bedesteni 
Ada342, 
Hasan Hoca M. ) olbedesteni 
Ada 342. 

~.SO,S2 
54,52 
48,SO-S4/l 
S2,S.f.S4 

54/ 1 48,SO-S6,S6 
52,54 
~.so 

S2,S4.S6 
~.so 60 

52,54,+4/l 
.SS/10 

Mai aza 

c ~ .. · 
.. 

900.-

400.-

200.-
200.-

200.-

200.-

17S.-

150.-

1&0.-

80.-

40.
.fO.-

40.-

40.-

35.-

30.-

A. 305 Hasan Hoca M. c Selvili ban. SS/17 

SS/1-0 

1SO.- 30.-

A. 306 

~. 309 

A. 310 

A. 311 

A. 313 

A. 326 
A. 329 
A 330 
A. 341 

A. 352 

A. 3.53 

A. 377 

A. 393 

A. 403 
A. 417 

A. 426 

A. 421 

A. 430 

A. 442 

A. 443 

A. 447 

A. 448 

A. 449 

A. 4.51 

A. 455 

A. 456 

A. 459 

A. 472 

A. 489 

A. 490 

A. 522 

A. 532 

A. 552 

Ada 342 
Hasan Hoca M Y olbedesteni Selvili han 
Ada 342, Parsel 137 

Majaza 

Hasan Hoca M. Karaosmanoğlu Hanı 
Ad 343, Parsel 89 

• 26112 ......... c 
~ 

H san Hocca M. B yındırlı Çartııı 
Ada 364, Par el 16 
Haaanhocca M. Bayındırlı Çarıı•ı 
Ada 364, Parsel t 7 
Hasanhoca M Y olbedeatenı 

AHa 343, Parsel 36 
Bayraklı Bornova Cadd si 

c. Kanar} a Sokak 
c: 

Haaanhoca M. Y olbedesteni 
Ada 342, Parsel 14. 
Haaanhoca M. Osmaniye Caddesi 
Ada 364, Parsel 12 
H n hoca M. O maniye caddeei 
Ada 3~4 Parsel 12. 
Hasan hoca M O m nıye c:.ldı:l~si 
Ada 364, Parsel 6. 
Kuzuoalu Çar ısı Şalvarlıoğlu hanında 
Ada 34 3 Parsel 1 21. 

29 

Karataı Mahmut Hayat Sokak 2 2 
Birinci Kar ntina Yıldıztıpı Gönül Sokak 
Ada 722, Parsel 1. 
Kar11yaka Alaybey Mirat Sokak 
Ada 1 7, Parsel 6 
KaJtıyaka Alaybey Naldöken 
1 ramvay caddesi 
Ada 13, Parsel 5 

106 

52L2 

• -4 

13 11 

.. 73 
5 
4 

;s;4 

. 
21 DüWn . 
J 

Ev 
. f:v 

-tv. 
Dü~ 

33 ·29 Maiaza 

23 

39 

63;.7"8 

2/3 
26.26/2 

2S/1 

108/1 

F;,v 
Ar. 

70.80 M2. 
Ana 

17.f.'O M2. 
Ana 

197 M2. 

Karfıyaka Alaybey Nalcloken 
Tramvay c dde ı. 

113111 s.109 Ana 
3S2.50 M2. 

Ada 14, Par 1 19 
Karşıyak Alaybey Cihan Sokak 
Ada 20, Parsel 1 4 
Karşıyaka Alaybey Naldö,en 
Tramvay caddesi. 
Ada 1 3, Par el 1 1 
Kartıyaka Alaybey Suzan Sokak 
Ada 16, Parsel 22 
KarŞtyaka Alaybey Fenerci Sokak. 
Ada 14 P rs 1 2 
Karııyaka Alaybey Han Sokak 
Ada 14, Parsel 6. 
Karpyaka Alaybey Çakıcı Sokak 
Ada 9, Pareel 4 
Kartıyaka Alaybey Han Sokak 1 

Ada 15, Panel 5. 
Karııyaka Alaybey Cihan Sokak 
Ada 16, Parsel 20 
Karşıyaka Alaybey Süreyya Sokak 
Ada 26, Parsel 9. 
Karşıyaka Alaybey Sevda Sokak 
Ada 15, Par l 38. 
K rşıyaka Ala bey Haınamcı Sokak 
Ada 44, Par 1 16 
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Karşıyaka Alaybey Alayemini çıkmazı 7 
Ada 44, Parsel 28 
Kar ıyaka Osmanzade Reşadiye 
Ada 1 1 O. Pa l 16 
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Kar ıyaka Ü11m nzud 2 inci Aydm So. .S 
A a 1 O 1 Parsel 2 1. 
K fıyaka Osmanzade .Rahmibey So. 3118.-,. 
Ada 1 08, Parsel 1. 
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Ufak icra Memurluiundan 
GAYRI MENKUL MALLAR1N ARTIRMA IUNI 

· Lira Ku. Cinai Mevkii 
3 SOO 00 Bir ocak değirmenin Sazak 

ebniyeaiyle zemini -
nin nııfı. 

Tapu kaydının 
Tarihi No. 

K. Sani/931 30 

3500 00 Bir ocak değirmenin K. Evvel/933 4 
ruıfı 

1800 00 Tarlanın 24 te 21 hiı· 
seainin 14 hiıteainin 
mıh ve 7 hisse.inin de 
1 O hieae itibariyle 9 
hiaeeıinin Dı.fı 

Değirmen 
önünde sa· 
ğır kaya 

K. Sani 
931 

32 

1800 00 Bu dahi K. Evvel 933 5 
Değirmen bir dönüm, tarla 14 dönümdür. 

Huduau 
Şc.. Sahibi senetlerin baiı. Si. 
Çay Ga. Sahibi eenet tarlaa. 
Cc.. Kabalak O. Ali vere9Cai. 
Bu dahi 

Şa. Kalabalık O. Huan, Si. 
ark, Ca. dere, Ce. Tuik. 

Bu dahi 

Değirmenin ahvali huıueiyeıi: Binası kirgir olup bir ocak, bir elek, bir anbar, iki oda, bir hayvan 
damı ve sanınahğı muhtevi olup ıu ilemüteharriktir. 
. • Yukarıda kıymeti, cinıi, milctan yazılı bulunan gayri menkullerin artırma prtnameei 1/12/938 ta. 

rihincten itibaren her gün açıktır. isteyenlere derhal gösterilir. 
S.-tıt Ufak Dellal memurluiu önünde icra olunacaktır. 
Birinci artırma 9 / 1 / 939 tarihine müaedif Pazartesi aünü saat 14-15 de icra edilecektir. Talip olan

~~ muhammen kıymetin cıo 7 .5 niıbetinde pey akçeleri veya Milli bir Bankanan teminat mektuplariyle 
bırlikte mezkur yerde hazır bulunacak satı, memuruna müracaatla pey ıürmeleri, f&Yet sürülen pey mu
hammen kıymetin c-o 7S ini bulmadığı takdirde en çok arbramn taahhüdü baki kalmak prtiyle arbrma 
15 IÜD daha temdid ve 15 ınci aünü yani 24/ 1 / 939 tarihine müaadif Salı günü ayni yer ve ayni 1aatta ve 
ayni ~rait dairesinde ikinci arbrmuı yapılacağı ve o gün fazlaya pey sürene ihale edileceji, rüaumu 
~ye ve ferağ harcının müfteri ye ait bulunduğu ve vergi borcunun &atıf bedelinden ödeneceji, ipotek 
..Jıibi alacaklılarla diğer alikadarlann gayri menkuller üzerindeki haklannı, huaueiyle faiz ve maerafa da. 
ir. olan ~ialannı, illn tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müıbiteleriyle birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri~ ahi takdirde haklan tapu ıicilile sabit olmadıkça satıı bede linin paylaşma11ndan hariç kalacak
!an, pyn menkul kendisine ihale olunan kim1e derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermene icra ve 
iflü K. nun 133 cü macldeai hükmü tatbik olunacağı ve fazla malGmat almak ietiyenlerin dairenıizin 938/ 
1176 eayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4390) 

Denizbank ~zmir Müdürlüğünden: Kayıpikamettezltereai 
Alaybey tereaneainde bir eleva tör bir vapw kazanı bir tane de 1847 82 numara ile aldıflm ika· 

250 beytrir kuvvetind~ Tr'pl ıtim makinui 21/12/938 Çarpmba met tezkeremi kaybettim. Y•ııisinl 
günü saat 15 de açık artırma ile satılacaktır. adacağımdan eskisinin hOkmO olma. 

Tali lerin bildirilen eaatte Ter aan~e bulunmaları ilan olunur. dığını ilin ederim . 
• Al&ye Mahkemesi . nci Alsancak Hacı Bekir sokak No. ı 

1zmir icra Hakimliiinden: Hukuk claireeinden: Atanaş kızı Marika Kaçarova 

lzmiıde hükOmet caddesinde 34 hmirde Tepecik birinci meydan so- fasına karar verilip muhakemesi 28-•m mağazada tuhafjye ticaretiyle kağında üç sayılı evde Talip kızı Safi- 12 988 paıar~si gQnQ saat ona talik 
iatiaal etlen Adnan Karakat tarafın- ye dedenin lzmirde Yemiş çarıısında kılınmış olduğundan bu baptaki dava 
dan verilen iıtidada alacakhlariyle Ahmed Muhtann 86 sayılı yemio ma- arzuhali suretUe davetiye varakall 
konkurdato akdetmek üzere mühlet ğazaaında amele Salih otlu EyQp aley- mahkeme divanhanesine talik kılın
itua ietenmelde yapılan tahkdcat ne- hfne açtılı botanma üvuının müddei mı, oldufundan mUddel alleyhin "/W• 
ticeeinde talebi vaki muvafık gCSriiJ- aJleyhln fkametflhının meehullyetfne mi mezkOrde izmir ikinci hukuk mah
müı olduğundan kendisine iki aybk binaen davetiye ile dava arzuhali u- kem,.sinde ha.zır bulunması veya bir 
tnüh1et ita11na ve avukat Salim reti tebliğ edilemeyip biJi tebliğ iade \•ekil göndermesi aksi takdirde tahkf. 
Zer'in kom1er tayinine karar veril- kılınmış ve 2abıta marifetile yaptın- katın gıvabında eerevan edip laakkın
mif olc:luğundon icra ve iflla kanu- lan tahkikatta milddei aleyh aranılmış da gıyap kararı ittihaz olunacatı da
nunun 288 inci maddesi gereğince ve balunam ~ bulundqiundan nrild- vetiyenin tebliğ" maka öJ. 
iJin olunur. del aleyhe tllnen ve llsak n t br ır 

üu No. YERi 
E.ki Yeni T aj 

No. su 
l'ıymeti Depodtoau 

A. S62 Karııyaka Osmanzade Ruten Sokak 
Ada 108, Parsel 10. 

A. S63 Karııyaka Osmanzade Reşadiye C. 
Ada 109, Parse) 1 S. 

A . .S72 Karşıyaka Osmanzade Mabet Sok. 
Ada 1 09, Parsel 14 

14 10 

sz 1-

8 

A. 574 Karııyaka O.manzade 2 inci Aydın So. 29 

; 1 

8 

6 

60 
Ada 99, Parael S. 

A. 57S Karfıyaka Oımanzade Retadiye Sok. 
Ada 1 09, Parael 1 O. 

A. S83 Üçüncü Karatas lslahane caddeli 
A. 592 Karşıyaka Alaybey Mektep Sokak 

Ada 16, Parsel 35. 
A. 608 Tepecik Sürmeli Sokak 

A. 621 Ayavukla T opraktepe Sokak 
Ada 1849, Parsel 3. 

A. 61:9 K.rataş M. 9 Eylul Sokak 
Orhaniye c 

A. 633 Birinci Aziziye Kınm Sokak 
3 4 hiısesi. 

A. 649 Dayıemir M. Y eldeğirmeni Çık. 
Ada 87, Parael 15-1 / 2 hia. 

A. 6SO Dayıemir M. Oayıemir Sokak 
Ada 86, Panel 3. 

A. 651 Dayıemir M. Y eldeğirrneni Çık. 
Ada 87, Panel 20. 

A. 65 3 Üçüncü Kara tat Aaaneör Sokak 
Ada 655, Panel 19 .• 

A. 6S8 Bornova Yaka M. 2 inci Yaka So 
A. 667 Birinci Sultaniye M. Havai So. 

Ada 45, Parsel 11-1 /2 Hines&. 
A. 671 Akçalı Mescit M. Damlacık Sokak 

Yokuştı 
Ada 10?, Parsel 57 

A 681 lmraiye M. Burç SOkak. 
A. 690 Karııaka Oımanzade Yaşaroğlu So. 

Ada 117, Pareel 11. 
l\. 701 ikinci Karataş 9 EylGI SOkak 
A. 701 1 c c c 
J\. 741 2 c c c c 
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