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Cihan Sulliunü . l{oruyan _ lngiltered~r 
r-·=·-·-·--·-11<1·ncm=·=·s·eysa11=Eif =s-ns-=·s~·-·~c~·H~P-~c:=viLIYEf ·sKONG·R·Esl·-·-·· -. 
Cıifflhurreisimiz, · yakında 

orta AnadoluYu·_ge~ecekler 
. . . 

Orta Anadolu, lnönünü karşılamak içi~ haz~rlıklara 
başladı. Cumhurreisimiz Boluyu da şereflendirecek'er 

İnönü direktif ıer vermeğe ~~Şladı k~ngre ba~:am vali Fazlı - Güleç, so'da kongre hey'eti umumiyesi 

Eb.edi Şef hürn\etle anıldı 
(I-Iüseyin 

rıın armaganı 
H. R. ÖKTEM 

(Parti) miz koqreainin dünkü iç• 
timaında Sef erihiaar. Üyesi arkadatı
mız bize ıöii.islerimizi llabartacak 
'u haberi verdi: 

Seferibi.arın Orkmez köyünden 
çiftçi (Hüseyin Karaca) adındaki 
(Parti) li bir kardeıimiz hayata söz· 
!erini yummadan evvel notere vaai
yetnameaini yazdırmlf. Öldükten 
aonra açılan bu vasiyetnamede aö
riilmi.it ki ı bu vatandat itin 1teı yüz 
lira deierinde olan bir baiınm yan• 
amı (Kızılay) kurumuna, difer Y•" 
rıa nı da (Cumhuriyet Halk Partisi) 
ne bağıılamııtır. 

ikinci tetkik seyahatihe çıkacaklar- H Ik . a 
dır: a san ığı 

Orta Anado}uda tetkikat yapacak 
olan Cumhurreisimiz, Bolu~·a da ui· Bu ayın 18 inde /stan· 
rayacaklar, lier yer~e halkla yakı~dan bulda ·acılacak 
temas edeceklerdir~ , 
. İsmet-İnönü, Kastamoni ile civar vi- İstanbul, 15 (Telefonla) - Halk 

!ayetlerde yaptıkları sayahatten edin. gandığ, bu ayın 18 inci günü iktısad 
dikleri intibalar üzerine hükı1mete di- Vekili B. Şakir Kesebir tarafından 
rektifler vermeğe başlamıŞiardır. törenle açılacakttı:. Töre~de hilkü-

Cumhurreisimizin yakında orta met erkanından başka milli banka
Anadnluyu geıecekleri hakkındaki ha- !ar direktörlerl hazır bulun~caklar
ber, büyük bir sevinç uyandırmıştır. dır. 

Orta Anadolu, İnönUnil karşılamak için 
,;imdiden hazırlıklara başlamıştır. 

Sıhhat memurları 
ikramiye alacaklar 

---000,...._--o.-

lskenderunda 
Ticaretimiz için bir 

limn yapacağız; 
lskenderun, 15 (Radyo) - Tür1t Ankara, 15 (Hususi) · - Sıhhat ve 

tçtima.ı Muavenet Vektlleti, ohız 3tıl ticareti için İskenderun .serbest mın
hizmet etmiş memurlarının ikramiye- takııun,nda bir Ilınan yapılacaktır. Bu 
leri için hususi idareler büdcesine tah- litnanın planları yerinde hazırlanmak-

Ankara, 15 (Telefonla) - Cumhur- sisat konulması iti.zumunu viJayetJere tadır. , 
reisimiz lsmet İnönü, pek yakında bildirmiştir. · ---.aooo---

Kongre liyeleri bu haberi duyduk.. 
ları zaman pek çok mütehaaaia ol
muılardır. Konıre baıkanl da pek 
yerinde olarak bu uiz (Parti) Ji 
kardeı için kotıa'reyi bir dakikahk 
llüı·ınet durumuna davet eylemit ve ________ __...;...;..._ __________________ _ Baro umumi 

hey' eti toplandı 
hu vazife derin \tir sayrı aükutu için
de ifa. edilmiıtir. Kacakcı 

' t 

Yahudiler 
Hüseyin Karaca merhumun ölü

m.ünden evvel (Kızılay) ıilıi yurdun 

ve inaanlıjm bir tafkat yuvası ve Alt k "[ ı· ·ı · ı· Tu"rk bankn""tU "enı· kar.un ·ı göre ida· 
K 

.. d t 1 L• k dü ın u el!, ngı ız ırası ve ,,., ~ ı 1! aragun oa u o an uır urumu - ~ 

ıünürken mensup olduju (Parti) yi bacrıkcılığı yapanlar Sof yada yakalandı re meclisi seçildi 
de ayni •a1•1 ve aevsi ile ayni I 

1

b l '15 (T l f 1 ) f J k b' Y h · · 
l 
.. k. d k dü .. . b. stan u • e e ona - s- ı yapan ır a udı şebeke~u. Sof-

sırada te a ı e ere ıunnıeaı iZ b 1 r·ı· . B 1 . d B 1 f . . • d d tan u - ı ıstm ve u arıstan ara- ya a u gar zaJ?ıtası tara ından keş-
~ Parti) lilere üzerın le L~h~d~z sında altın külçe, İngiliz lirası ve fedÜmiş ve şebekeyi idare edenlerin 
ıcap edecek çok mana ı Dlr a ıae y·· k' b k .. • k k h · k l · 

b
• d . ur ıye an notu uzerıne aça çı- epsı ya a anmıştır. 

ve hatta ır erslir. 
Bai11lanan ıeyin maddi kıymeti 

ne olursa olsun, biz onda deiilit:. Bi
zi aaıl alakadar eden, mütehassis ey· 
leyen cihet bunun manevi cephesidir. 

Hüseyin Karaca merhum, mensup 

Çin - Japon harbi 
'· 

2 ·yıllik rCıpor, itti( ak a 
tasvip edildi 

Del~geler, eski dileklerin munta· 
zaman ta.~ip edildigini bii.dirdiler 

Kongre; ölürken 1500 liralık servetini Par· 
tiye ve Kı:zılaya bırakan bir çiftçi karde

ıimizi hürmetle s~lamladı 

Kongreden bir intibe 

Cumhuriyet Halk Partisi Vila- tin Uraz bulunmuştur. 
vet kongresi, dün saat 10,30 da Hal- Partimizin Vilayet kongresinde 
kevi salonunda toplanmıştır. Kong- Vali ve Parti başkanı B. Fazlı Gü
rede Parti genel merkezi müşahidi leç, Balıkesir meb'usu B. Hacim 
olarak İstanbul meb'usu B. Sadet~ - Devamı 6 ncı Sahifede -

Yuiıaiı Kralı . 
;~~urı ... ~:::<ı~;:;d:~'i:.:.: ':~: Çin ordusu kumandl'l heyeti, Kuan- Miihim beyana~ta bulunmuş, .Türk· 
dar faydalı bir mUeueae olduğunu y h ' l b • /d 
takdir etmeseydi böyle IJir var;İyette tung ve civarında!~i köprüleri unan Ufiflt arının ır 0 uğunu 
bulunmazdı. Demek· oluyor ki onda . . 80·~ vlemı•ştz•r . 
(Parti) •inin memleketi ve milleti '1inamitlerle UÇUfdular J' 
refaha, aeli.mete wötürecek l»ir yol- Atina, 15 (Radyo) - Londrada 
da yuriidüjüne dair sarsılmaz bir bulunmakta olan kral ikinci Jorj, bu-
kanant vardı ve bu kanaat onu hem gün meşhur İngiliz muharrirlerinden 
yaşadıiı müddetçe (Parti) sine can- Yeni baro reiai Avukat B. Münir (M°oton)u kabul etmiş ve mühim be-
la, baıla hizmet elmeje, hem de öl- ' Birsel .vanatta buhinmuştur. 
dükten sonra o (Parti) ye mal ba· Yeni avukatlık kanununa göre lz,. Kral, TUrk - Yunan münasebatın.. 
i•tlamakla yardım etmek ribi çok mirde yeniden teşkil olunan baro için elan bahsederek demiştir ki: 
temiz ve hepiı:ni.ze örnek olacak bir dUn saat 14,30 da Adliye binasında -Mazide daima ihtilif halinde ya-
harel:.ett• l>ulunmaia aevkeylemittir. - Devamı 2 nci Sahifede - ~anuş olan TUrklerle Yunanlılar ara-

Htueyln Karacayı aat iken tanı• 000 ·unda bll8'ün sarsılmaz bir dostluk hi· 
yanlarımız ınahduddur. Fa.kat timdi kimdir, o derece ki, hududl~nmızın 
o hendiaini h~rkeae tanıtan bir feda- F ransı~ parla· bir olduğunu söyJiyebilirim. 
karlık timsali olmuftur. Selanik anlaşmasından. sonra Bul-

Filan zencinin, fi~io. ta!lınmtf za- ·menfOSU garistanla da samimi bir dostluk te. 
tın böyle hir hareketi elbetteki tak· min ettik. 
dir edilir 'bir ittir. Fakat .nihayet bu Hulasa, Balkanlarda bugün birlik 
1ribilerini tahsil, aöraü servet vesaire Büdce müzakerelerinE \Te kardt!şlik caridir. . 
aibi birçok hasletlerin böyle bir iyi.; b / d Balkanlaı:da yetmiş milyonluk bir 
liie sevkeylediii · dUıüntilfbilir. Fa. af O 1 kitle' vardır. Kardeş duygularile bir-
kat Hüle)'in Karaca aibi lami, cismi Paris, 15 (Radyo) ~-Parlamento, leşmiş olan Balkan devletleri, icabın· 
ancak kendi muhitinde tanınmıt bir bugün toplanmış ve büdce müzakere- da kendilerini korumak için beş mil. 
zattan bHyle hir hareket sadır olursa Çinlilerden bir kıt'a lerine başlamıştır. Bugün, evvela ad- yonluk bir ordu VocLıda getirmekte 
ne cie oba inaan bu harekete daha Paris, 15 (Radyo) - japonlar, başlamışlardır. liye büdcesi tetkik olunmuştur. 'Iliçlilk ç~lcmiyeceklerdir.> 

• H k F k ak Yunan kralı ikinci Jorj fazla bir kıymet •e ehemmiyet verı- an ov ransız ınınta asına erz Honkonıı 15 (Radyo) _ Çin or- Hatjciye ~üdceı;i müzakere edilir- Kral, Yunanistanın dahili işlerin-
yor. _ gönderilmesini yasak etmişlerdir. ' , . ken, hariciye nazın J orj Bone mü- den de bahsederek şunlan söylemiş 

l 
. k t t d';ı;. b' ta dusu kumanda hey etı, Kuantung ve h' b. .. 1 k . d . . tı'r. Kıymet •erir; tundan do ayı: Japon ı aa ı, 15er ecne ı mın - . . .. . . ım ır soy e\' verece tır. He efımız: Her Türkün banka- · 

E\·velkilerde vardtr· •f!" çÖktur da kalarını da kordon altına almışlar ve ctvarında bulunan bütun köprülerı di- Büdce müzakereleri, ::ıekiz gün ,,fi_ da bir ta,arruf he~abı olması. - Ren, ~aşvekilimle yirmi di)rt n-
- Oevamı 2 ad Süifed• ...:. i'irip çıkanların üzerini araşnrmağ:a namiilerle havaya uçurmuşlardır. recektir . 
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Perhiz ve duş 
~..r"-=--~--~~--~-------=--~----------:-::--=---".:-::"--------· 

ı ı·r r - iskan Umum mü- Yazan: Dr. G. A. 

d d
. Perhiz ederek halsizliği geçirmeğe ça-

• ÜrÜ ge} İ lışmak lıiraz garip görünürse de bu 
r c 

r ı Or 1 k 
iş!~ ııerhiz etmenin ıJp (Tabii yemek 

H.. . ç ıı· . k . s an edilen göçnıen· huııu unda ·rhiz) yeri olur. f ·ela 
useyın €.nge ının u a eme ne [erin va iyetini tetkik şeker hastalarının, he inde değibe 

b ı d 1 
• d } • • • •• de, lıir ço~un<la lı.!ıbizlik bulunur. On-

aş atı ı. tıyar a y a g mı tı ı as da incir ka ı, Üzum fiatl - edecek !ar ~d-:ere perlıir. ederek hastalıklarını 
fsmetpaşa mahallesin otur;ın ren sen mısin~ ıbhat ve içt!msi MuavPncl Yeki1- gp irirlcr, h!ç plmaz a ka lıınndaki 

ıplik tüccarı B. Salamon Galay Ded ır. ri de yükseliyor !..ti i"kan umum n üdilril B. CevaJ, fazla şekeri azaltırlar a hal,;izlikleri 
tehdid rnektubu g nd rere1c 200 lıra - F.v t, dedi, p y tird 1 k el • .1 1 Ankaroıl ıı. şehrimiıe gelmiştir. \'!- e ;endı ~en?infe kaybolur. 
'·ıı·y,.n ve zabıtaca alın n t·r• ıı~ 

1
., Bu yıl 1 maıumızdan dış me .• ıle- .ık fün .tu ıır Jtı ı "> et. rı IJ lan tiıniz isk ıı ı'şJrın~· .. 1 . unun ıııbı, a et, yııhııt fıızla 

- - r ... ı... ' k 1 1 h . k ' 16S424 al . . u • ' Hı, go~rııen erın • . ' 
.uç U

·-.. tu- yak n n Hu'"seyı"n Çen- \ et er yapı ın ı cat, bır re ·or k,._ • ıc r m t .rı ÇU\" , yam i nı için in a ttı"rı·leı .. ynıılı ye, k yıyeııl rın Laz !arına da 
=ey t.m sQn z ' k"l kted B k 1 ' 08'ı0 r:I M · · idil 1 1 guı·meıı ev. h isi l"k r B aellı'nı"n muh•k·m•sı"ne J n A" r~~ • ı etm ır. orsa ayıt arına o •ır. evsım ıp ne: n k · i:ı \'e uö 0,~ ıl . , ı· . a z ı ge ır. u da onların kıınlnrı. 

.. ~ '- c 0 ~- ıldı. n• li Ur.:ı etı i B d 14 s· · ·k· ıc, b k' k '--tl r ' 0 .~ erı.ı ':ı~ıye mı b Jd • d ı ı :m. ınahkcmeııinde baslaııdı. ııu gon zrrkı.r or •kmda ırıncı « ı .. ncdı '"'duıı a rnl ,kn 1...., ıtr ı- t"tkık c«~ktir. ,.., ıı lokıııı müd~r- n~ıı ~ _ıııruı'.a a et •der. O vakit 
Evvela Asliyeceza mahk"- 1, ile ıde gene veririm. ~u" « anıma • ,ır 6268 :S ton m

1 
'"·:mız an ış }

9
nem e et ereByapı- Hi!rüııde Lir müddet meşgul olmu•- )"ıM. ııe;hız, etı ve yağı azaltmakla 

. d hnk dl H'" Dedim uzur.ı s t ı yapılrr.ıstır. Acenteler an ıhrac t 3461 tondur. unu,-, tur ' habızlik geçeı. Çok et ve yağlı yemek 
m~ın e )':'hu ekme • I ı Ae~ u 1 B , , . birligi lıst~ 'le ore d m yş·:n 1:-a y ln z ) 1339 tonu !manyaya ihras; · + + yjyenleriıı bazıları on beş gü11 kadar, 
1eyın, sa a ıyet ararıy" ır= n n yı...r. l ~ıs rım, d 10 B t.• ı.. d'I . p· d . . k -~ k • . . 
zaya aevkol ınmustu. Davacı m v Çı.inkü hız üç arkaclıışız. FJ!i 1 ra al· ın a . ırınn=nun aı.<.•~~.n e ı .' •ır. ıyasa. a ınc r . mamıf- Z b d pc az yag~:ı _I• ~ış: yal~ı~ sebze ye-

l adar lını nımı:ld n 6 34 35 ton uzum t r. fı.ıtler çok saglamdır. Ötede be- a 1 ta a meklo hnbızliklerını geçırırler. 
kiinde bulunan B. SnlamoııGabay mnm. 5 D di BQn ısrar ettim, ı:>ar yı al ıhraç edilrr i fr ride bulu ~bil n süz· e incirler 1 ·ı Perh:ze kır ılık, kudreti arttırmak-
ihtiyar bir adamdır. But hdd vak' lhr ç edi n miktarın. 8 tı nil<- 10 kum t n eli meler 12-16 kuruş- H I·'· la tunııımış 'emekler olduU.unu da bi-

d k k - · -· · -raclı, sonra etrafta efalenen poliJ ıraı&,. , b 

sın an epey or t ı u v rd 1 ız ler k ndis;ni yakal c lar. t rınrl n f :.<lu ol ı tara farkın n r., p ~I '"Vıler de 8- 12 kuruş an Ke telli cadd inde Ali oğlu Sü. )irsioiz; Bib rl'., lıa~arJı, hardallı ye. 
hatla anla ıldı d clı ki. Suçluya ne diyecegı soru u• dır. Bu mudr:lt t 7.arfın yalnız Al· atılr o:ktadır . . . .. lıeyman, odasına ana'ıtar uvdurarak m_ekler.n .pek ~ohretı vardır. Bunların 

- Bir ak m evım'" bittım, k,- B _ b la ·r. J. anyaya yapılan ıhracat 4525.3 ton · Parr uk Satış fıa•lnı yukscl- Nuh oğlu "u ta! ·l? 1. · 1 şohretlerıyle mütenas;p oldukları şüp-
ıım l 7 ya da R ka, bar-ı b r - utun un r ı t r, , n k 1 .1 . .u ' anın , ~ ırasını ça - h . k d ne d 1 du rne ·te el vam ediyor. Ak a nevı erı mıştı eh olmakla beraber, mideyi yorduk-
mektup verdi. Açıp c. 'tudum B ı b'r ne me •up Y· z ım, paı.l a · · ~wı gı.ı n zum fıntl ri §•dur: .\ 48.S kuruftan, vadeliler 49 ku- 1 r. E 

1 
k lan tüpheııizdir. 

tehdid mektuı.,u idi, ertesi gfüı. 200 lım .. Suç~uzum. 1 7 Numara 1 •,75 kuruş, 8 nu- ruştan sııtılıyor. Yerliler 42 kuruş·, Çukurçeşm:Y: ç~k~a d M h d Fakat balıklarla y_umurtanın mideyi 

lirady.ı_!ilkil~~.p~rkınb götükrüp ver- Ded~~::~liye cez-. Malık m •il' nara 14.25 kuru , 9 numera i S,25 ıur _3-10 irinci\c[ı11un haftesında kızı Sultan, Ali :; ;~:h~ed, e It~e~- yormadan işe yaradıklan çoktur. Bun-
me ıgım t : ır e t " ca ursunu ~• k" ·ç I , k b· .. j ır 't.: u . 1 O 11 •. r.ı l 6.25 kur 1 , l 1 17S > b.:.lyası Al manyaya, 364 bal· nıed oğlu Ahınedı·n e 1 1 ların faydaları terkiplerinde bulunan 
·ı be 1 "'ld - d bah d. 'I ı r c:e me tu ı )' ~ . .,. 54 b: I p l şya arını ~a • . f .. . , ı e n o urece n n se ıyor .. l . . •ıunara 18.75 kuruştur. y · " m:ıny~ya, . yası o on- ıLkinnııduıı "Ukulannırnl· d tııs or ı,e arsenıkt.en ıleri gelir. B:ı 
du. Mektubun ı"mza ~·erin e hı"r is- soy emıs m) ı C f f 1 k ti 217° t 1 k ' 'ar ır. ·ı l ik" i d k , B b"" l b' "f d 'ÇCJl ~ ta eatış at.eriıı.e na- vııya oma zere ' r.>a ya pamu Elb" 1 1 ı ·'~ • rın ıs e udreti arttırırlar k 1 t · ( 1 lı. y h d" - ~n oy r ı a e venr,... - . ıse ça ma c • 
·e e rcsmı ve r:umara a u ı dirn, Yanlış yazmıtlar. Dc.dı. :.<arıın son hııft f.:ıt!~~Jllde_ numara jf ıaç edılı.'.'i•tir. . ! Al•ancakta :lfustafa bey cndı.le$in- Onl~rııı il:ıç olara~ kullunı:ıağı an~ak 
düşmanı Alk,.pon) i .. 1zası vardı "ahk . . d \a•ına otuz paralık yukıelış vardır. Ayııı muddet :ı;arfında lunarumız· de Ahm d •1 , 1. ., h d • 1 hekıınl~r reçetelerıyle tavsıye edebıle-
Kı b ki b k . . t" d""" ıvı ·eme reısı, avacıva sor- ~ .. d .. .. 1 . 3 1636 .. .. 160 1 e og u ,, ı, ,ue me og u . ki . "b· .... zıma u me u u ımın ~" ı ıgı· d · ::on gunl r e uzum sat!> arı y vas, qı'l ton tutun. ton pa a· A,.n' . llıl.s 1 , , 1 t t 1 ce erı gı ı, zaten ıkısını de yemekler. 

· d k bo ı b' d u · · ~oo 1 ı.. 8 • :nın e e erını ça ınış ve u u • 1 b'" nı sor um, ısa y u, g,.nç ıra a· · fakat saiı:lam fiatlerle devam etmek· nıut. ' ton VR ""• 7 ton zeytin , t 'e ta ıı olarak bulmak daha iyidir. 
mm getirdiğini söyledi. Ben de he- - Kızın Rebeka, kendisine nıel: tı;d r. fiatlerin dcıha y"ikaclmesi yağı, SO l tonu Alır•anyaya, 304 to·ımuş ur. Balıkların şöhretini, eski Türk pa-
men karnkola koştum. komist"re an· tubu veren adamı tanıyor mu? ümidi vaıdır jnıı Jn ... iltereye olm k üzere 805 ton T lkt U:ıtu;a tatıma~ dlşahı Salahaddin Eyubtnin hiklyesin-
latnm. Komis r, sivil memurlarla - Tabii .anıyor. ı incir: B~rsada 14 birincik' nı..n ama ihraç edilmi tir. nı etipec. de b. ~ arrtem oglılu 1 Hakkı- den de hııtırlarsmız: Aş işlerinde per-

"b ld b illi ı· u hk · • M""dd · · n zerın e ır us ura u unmu , hl , . . . tertı at a ı ana e ıra ;:ıara ve ıv: l"ml" r ısı , u eıt muru " t l z tutmukla tanınmış ıkı dervışı pa-
l. d"l E · · T'lk" · ı · l ld ı zauı "ra a ınmı tır. , . . ta ımnt ver ı er. · rteeı gtln ı ı- nırı c m t s nı ı d ,n son<ı A J e .,_ . dıs:ıh "arayıııa mıs:ıfır eıleı- ve hizmet-

1.k k • b" k n L.k 11·· . . .. .. t 1 aarar ntmaı< . ı • • ·ına g.ttım, ır an::ıpeyr ·'\<'::J<" anın v~ u YL,l Sl'Ç u tu ya· r ı ey e ı T , . leı-Jı,e iki güzel carıye verir. Ha!tıı!nr-
oturdum. Bu g<'nç, meydana çıktı, kalıyan araştırma memtırlarırın şa- eıı~cıkie tenekclı mahallede Ce- ca etli \'C y:ığlı yemek yedikleri halde 
etrafa bakınarak yanıma sokuldu, ~ id ınfatiyle ırahkemeye eelhlerıne ltmııkl oglu Skadık Karapıııa.r, esrur ·~- deı-Yi~ler pPrhizlerini bozmadıkları 

k i h . · b k ar en ya alanmış, adlıye··e veni- . . 
ona: arar verm ş, mu a emeyı, aş ,, -op l , ti ' halc)e, üç gün sırayla balık yeyince da-

- Oğlum, bana mektup gönde- bir güne bırakmı. tır. mış r. G . d • yanumı.rıırak günaha girmeie mec-
___ ,_ _____ ....;~;....---.;...~------..... --.. "\ azıno a bı~ vak'a lı 

l
r - Bat tarafı 1 incide - ! dllmi ve şu zevat kazanmıştır: İkinci lıeyler sokağındı1 Taflan ga- ut olurlar. , . . 
(§ lU) fii'l ©.] a ırıı r;:1 c ~3 lUJ IFfl ~ ~ IFfl 1 birine; hu., ... k mahkemesi salonuna, B. Tevfik Fikret Adamam, Cemil zinosunda Yakup c~I 1 Davud, sar- . stanbu.I gıbı denı.z kı,yısınd~ ~ir 
e::;FJ ~ ~ baro hey'etl umumiyesi topLrarak ye- Erkli, Saffet Hünler, Halil Sabri Gti-lhoş olarak gazino kin !ısı B. Recelıejı.erde otuıanla~ ~er mevsımde hır tür. 

:-_.._ ____________ h_k_kı_nd ___ ld-k---, .. -f-il·.-1--Jd ni lı. ro mecl3i iı.l.ıre ni ~ç~ı tir. Ye. . ' Ahmed 'turad Çınar, Hulusi ı:;e. hakaret ettiğinden yal alanmı•tır ~~ balık bulabılırler. Yumurtaya ge-
~-msiyeci/er Çember· ıı. a o u ça s~r..,. .r er e . .. 1 . E . D - N' . S tkı E • · · ıııce, o her yerde bulunur . .SaLah kah-v-:. ed n!lebilmi 'r B '1l1 e . e" . nı bar, ı sına gore z ır barosuıı11 ' mm egermen, urı ı r- Kızırın mata ile akmak . 1 • . 

l b ki
. ' . > • k tl n o va tı,ır . ..ıa bir yumurta sarısını ık! 

ayr.ı e ıyor lskitlerin zir at ve hanım ~et tin' me· 'P av ıı ar - eıgama, ele •• ş, Y· Karşıyakada Rayea in sokağmda l.ı: k k 1· k . 
ba'{ımı~da'! çok y'.;. 

5
• k ·r • ly ve T kaza arı avukatları d:ı dahil ol- !(enuııa gore ihtiyat aza olarak dört Ahmed kızı Meliha ~aban kızı 16 b~şı toz ?e ere. ~nfhrarak büync~k 

Yakında tngı:·z J;nşve cili Çember- old kbr "h ' t f ıı" t ·I ğu halde - 105 dır kiş;nın seçı rnP•' lazımdır. Fakat ha- va•ıııda F.atnıanın 'k zgın ma•a ile' ır çıı'.· _fmoanı ıçınde sade kahı·eyle 
Jayn Pari e gidecek. Bu z!yareti Pa. u ını arı s re 0 a e; ·' . , b· ı , 1 . 'd·kl .1 •• • ' •. , ~ bırle•tırıp ıçmek her tnr!U kuv,·etsız-

d
xrt " b ki i"kl . mektedir. Aynca burada pişm ş trıp- He) ctı '· nurnı)e top\aııtı3ında 74 ıır u.ma arına. ' ]arı reı er, md~:. yUzüııu ve elinı yakarak yaralamış-ıli'·e ivi bir de,·a olur 

r!ste " guz e c ı erı s ylenen kta 1 da b 1 a~ Jka• bulunmuştur Evvela yoklama ~uJun ı·arısmdan faz asını ı;eçme ı.,ı tır ,, . . 
bır. Josım e•naf •·ardır kJ bunlar da ra n mamu ev eşyası u uı.- · . . . ·. 1 d"l . · • Harnların İ"ice son-umo"a ba !adı • • • t yapıl, ek ~r;yet bulunduğu için r,. ıçııı ıhtıyat aza tay n e ı ememıştır. Vapurda hl1'tl21ık • ' • " 'b ş -
ıemsiyecilerdir.. muş ur. . . . . 1 d . C 1 ek h ,. t· ·, · •. d iP bu günlerde soguk s• yla duştan . • • ynse+ m ıkı nı ışga e en baro reisı •e ec C) e ı umumıye ıç.ımaın a İzmir - Karşıyaka arasında i•liven j h 1 .., • . 

?ıfal~m ya, Iı!'.s.tcr ?e~rlayn ne- Der:ız motörlerı yarışı V' bt B. :.\i!nir Birsel söze başlamış. bunun için tekrar seçim yapılacaktır, Sur vapurundaki büfeden içki. i.çeıı ~~ .•• megl_d~_belkı garıp bulursunuz. 
reye gıtse, şemsıyesi ıle gıder, Buna • . 'ı ··Uk Amtil kuıı olümill)deıı ul ısu Ye'li kanunla lınro idare mecli lerj. . , . . , f nkııt halşızlıge deva olarak yapmıık 
İngilterede n' şm ,•ır. ç nktı ı: da llierml şek ndek d • m t~ 1 ,. -

1 
• - • • •• , •• ı . Ali oğlu llıkmet adında Lırı, ıkı ta. 'llrnıı olııııcıı hn mev da. ,...,pıfabı 

_ 1 · 1 , k ı muz u \"e d ıa h ın·n a '" ğtt de ne Hrılen ını.hı,ır. ,salahıyetlrr rnıuıı · bak çal mı." vııkalanınca bunu ~ıırho•. 
hemen her gün gUn yagmur yağar e yarış f& p y n u m a ar. . , . . . !" 1 .• ,, • • lir 

Ç 
b 

1 1 
M he 'd . d • ~ar• mı§tır 1 •o er il' ı CÜIJ'@.n olmu , m l'l V· Av <' !ar ıçın dısıp ın ecza an ~ ııı l ık sulkasile Lılnıed~ıı yaptığını oö) - z. t<!ll suırı k ı.l • ô•vl':ce ilk gU~ 

em er ayn a, son ~::ı gı ., n e il B d a~ a .:ırı ı ız,ırap de< ği ril'" muhtelif sebeplere \,•ı- 'enıi•tir 
de şemslyesini eLnde, bırıL . aması \e ors - or ı ı \ r n . f -~ . ' ıa 1 e• rek L r unıkatı, mesela İzmir ' ' . den ı :uta • !:·ık suy);. duş yapır:ılc 

• l a •ı t el r a ı da y ı nı .rueı e., e' ı · dar ıl ı.-ildir. lıısaıı Uk g•ınler! ılık 
yağmura karşı k .. Jlan an -~ . - Jan D hur 1 1 ~ ş 1~k · eh arı .ı1<, t re. lıl ır.eler;nde a\"U· Y 
rihe mal etm Ş ve ona ulh t.:nsaJı g • !"" i k py e 10 m l ı e bıruıc • d 1 )'lil'l ,... illi IEıd •' k ) ı ~ mnktaıı c;;t mennede' !lecek- una n kr aJ} 'il.' Jn L, ~!:ı ·:mık 11ltt kçe soğut ; r \"P 

bl bir mana verdırnıı, ·r. ıg aza tır du;uı~ l.ı · nra r 
1 1 nihn~ et Lil-htı•üıı oğı.k su dokü m ğe 

Paris ,emsiyecileri de şh,.,di: avukat R. H •ım Fe l . JL baro rci•liirine ••qilmı . - a...>-rafı 1 inci •ahif•ıle - r.Jı,ır. Dır hafta ııittikç~ s.,ğl,(tu. n 

- İşler kesat gidiy r, diyorlarmış. 'C"ecı" bı"r ka~a Ar.-.ı•oııun ve İzmır ba ~1ünir Bır•el ile ı re mecL~i azalık- atte 17 saııt çalı~ır.n" Bu, Uıeıinıizı.le •!ık su, oıı<lan sonra da on beş gDn 
Şemsiye kull n !ar ~ittikçe azalıyor. r' ~ P r serı av· kat . .ırın ho '"nııa seç· , 11 zevatı teLr-, eaer, mu.. bulunan yOkU ı ne derece ağır olıluıiLI- bü<btıt!ln soğuk < ı .. İnsan bir hafta 
:Mbter Çe a:;n bır ge.se d~ şemsi- 2 yaşınd:ı bir COCUk a"1 

0 
~ ._ti ,.e \'c ,Jı n Mu~ta- affakı~ct r dilenz. nıı gösteırn~HeJir.• so-"•n:r s~yu ul amayınca artık nhşa-

ye modasııu te:ıtar ortaya çıkarsa! k 
1
, 

1 
Ş f. . , . , hü , d Kral, A\nıpaııııı nıulıwLf nıuıııle- mıyacak d~mektir 

vanara öd" er ıçn J,r(i ı-;a,rme."' B.Lemi Aksoy k·•!eriııdelıaşgö~terenYahudidü".· Ilizi it k ld d""kü k 
ltalya sarayında U ruşu teklifinde bulunmuş, hıirmet du- manlı,,:ı h;·kkıııda sual soran muhar- koln mi a aAuı· ıkusutüal:un o dııme 

Turgudlu k h ,ırıdı:ı Kur•ulu• ruşıı pn 'mı · r. K t b • k f . . , Y o ur ııcn o r Üd ııe avıın-
(/üğün rr'~lıall. •İr. de f c-i bır. v ı,·a ohru• I Adi \C \ • er n \ il ııvukatlıl< urs a ır on erans rıre şu ceva.bı \'errnış:ır: . mak daha gürtür. Delikli huniden du. 

(' f l k f • 'd -Yuıınnıstanda hır Yalıudı mese. kili r. k <l h ı.. , 
İtalya krnJı ve f • ır t r BO 1 C turan Arif verme • lC n ge.. i . el\ şu,.ıı. BU ··ı a a,,. · y < ı·a ı 

toru Vikt~r En -ınue ın En' > 1 ı 2 y n 'a lhahım ev lk v •ın'•ka , cİd "" ıe<i vul.tıır !l'zılckl Yahudiler, 'lunıın.>'ır .Uunu enle )"llJ,ınak mvmkU~ ola-
. am eve pptrol !' ., 

1 
n il r • - ~ M •• g• ·~i .•. ı:ıı:e lılıırla a~ ni !> kara nıaliktir!t·r. mayınca bir hıımıınıda '·ııhut du• ,-ıııı-

pren es Marya ::. oy i 1 Il r .uf t l ıı.:ı ı ı ıı 1 il 1 . b" ı, ı l"k <l ' • • 
LüyiBurbon-Par k"~nn z·· n b< rıat1.' ' l' •ı ı,r ·ııt :ı ıe "! ci nd• rı'"li..rıılerB a•ıe,!am/r e~a:er~ \:arhı~.tıranmijesş•eer'.?biri~de y<1pmak 
dıklan 1azılm tı. Ni le bult n~n 'r, y .n n çocu· n ,.}b \t f • . d.ı~ e~ki bar , u illa ıı; gryp merkezi aı r ıne- k .z, nfıenhıı~ et .n z·t ı_,e m~ le ~e. ı.ı. ınlinıkUııdllr Talm ı:erede clunıa ol-

1 r·n, kolayhkla so11durem.ed' ıeri 1 -ır ııi faal'yet uösterdin · · . n re ıı,ının e meı,e ç.ı ışı~ı.ıruz, aun du~taıı llnc~ t.erıı olı:ı.aıruı.k ve u. 
tünleri kinunu a ı n ha) etin~ d ğru · ' · "' • ''Y! Jrla.rnııı m nı t ve kt, ' ntını B d lh ı r 1 k . . f .• ·ç 11 zaval 1 vavrucuk, frci çı lıklar Q ·I ye i K yör &\ ·'<a'lar' . uı an v;; u 1 11

" e yaşama nr- •ümemek Ş<trtl\"k. ~Yliı 41k•nın üzeri. 
yapılacaktır. İtalya kr lwa d al , • · ' · ı rtırmak ın. ksad) le yerılen derııl~rE d b ·k b' ik • . k , • 

kopararak vanmı•tır. Derir. yanık syıd nı ye ilerıdılt:ni ve baro lavha- zu.uıı an a~ n ır il) gumuz ) o - Telmı.ıl vücutlarına !luş yap mıyan-
olacak prens Luyi Par. te bir kc.Ue,- , • devam etınektedır. tur• ıar h"ç lmaz n altsa , kt "k' 
de okumu•tur. İta!' nca, Frau ızc • Yara! n alan ve diın sabah t al nın r zır a1' ığı.,. yeni taronun der- . ' .... ., .. .. .. . ' • ı o ~ • ' ın )eme en 1 1 , , . . İktısad \ ekll.letı olçu.er mudurlügü saat sonra, ar.ğuk ,su~·Ia yarım banvo 
Almanca, lng 'zce v A pça k .~ •ıda bir otonohi l Al a'lno' to b.r h-ie •ığı ' le ı t·. Y"' etmek vn (H ·· · K ) · •alıiJivor. E l Av ı~ .mrarato- ~st 1-~n ye gQ'"'rı"!Qn (ıra!- 'm t cc zif , . 1 1.•. . 1 1 J -ıteknk muavini B. Lemi Akııoy şehri- USeyın araca -yal~ı~ üzerine oturd~kları k~smı ~u-
• , ·~ ~ "' c e nııı 'eıı " re mlc ı, ne aa o' u · 1 • ., B ·· t 16 d vun ırıne so'·arak «ıne aynı te• r· , z·t id 1 •. . "" n1ıze ge mışwr. ugun saa a ayar ~ 7 ,.. , - J ... ı ı 
riçesı ı nnın Onrd · c , p nsiıı v en yanm saat son .ı u m•ı ur ft~nıı · '1 ~ cı' ııce 100 nzası oıa•ı Illil arın , H "k' t"' J "ü d k k 

k
• 1 • ' • mCm\lrJnrına fenni bir konferans V&- • aganı yapar. er 1 1 ur UŞ a pe ısa 

Porte ız A!'rik •ında s~'1 ç:It. klerı Hac1i$e tal-kik tına MiıdJei•Jr ıı.ımi hır ı,. ııı b r reiR, ,ekiz ıız:ırkn mil- k M t k d d müddet bir dakikadan az., Kimisi ge-
vard;r. Bu çiftlıkleri k~ııd, • · r eder. muavini B. Memduh Kar •zı>'ldr t r K p:. r iıl re ıe •i ~eçme$e sala- r ce • 81 mara mın a asın a a açı- - Battarafı birinci sahifede - ce yatmadan .ıııcak su banyosuna girer 
Vuktlni orada geçirir. Pren es ise, rafınr:lap ) konm•ı, Kaşab:ı J\1-d?•' h"\etı b ı rnd• h :ı bf lr:. iş ve seçi- lan kurs~n memurlara fe~n! d~rsler o~~an ayıra~ek verirler. Fakat be'ri- fakat bunun tesiri beklenilıliki gibi ol~ 
çok bayır ever 1: r kı~dır. 24 ya ın. umum "li • i vak' a'3 ın h b .~ •r ed l ı ~ 1 apı masıı 1 rica etm.i~t r. Vtrnıek üzere İstanbula gıdecektır. kıaınden veıılen ıey, neyi vana on· maz. 
dadır, GüzPI gi :ve iyi k 'pil ki .L rek tahkıkat yapılmas' hild rıl. ıişti;. E'-'vela r ·is 8 r ..,..i yr.p,lmış'ır. 74 + + dan ibarettir. GeCl'leri yatırıad~n önce bel nzerincle 
kendi ini bütün ltal>a ra se ·dır- ;-+ meı·cutl 1 ı. ııvuk t baro reislig ~ TP.nlirdiyod icmek Ehemmiyet v~rilir ıun~~n. öt~i~: soj:(u)c sudu ıs1utılnıış $ertçe bir bezle 
mişt!r. S vuk t ;n. 1 ır Bir 1 . , • • • Memleket ve mıllet sevıruınm ıtıle, friksiyon yaptırmak pek kolay olur ve 

B
• J h. h . J T'OT ae<>mı r. K111~.yakad11 Ra.reıılin sokagında ... 1 I f k d . . . ır S ıt s. e • •z ara· • • • l)"ğer reylerı av ı B. Tedi'< Ad _ . gucı e meuu, a at aıma uyanık lıundan ıstıfade denler çoktur. Miiıl-

Ik c1 l ı l 1 1 tir l dare ıneçl· 1 . . 31 n aralı evde oturan Ah kızı Mu- bir köyliinün yüreiine ainmit ve deti dört be• dakika 

b . d k l ıncı evı·e r er nıam m . • ıç.n ~ nı- f 1 •. (' . • ... esıu e r Zl ar • .... . • c nd reyı t . Zil er, ve klçe me.ıkte ,,.ııvdar ka- meneup olduiu (Parti) nin de bu yol-
n s ım n . r a ·nı . · Af 

Bir arkeoloji heye i, tl<raynada baş1.IYOf " 
1 

• - ı:ında malıy~ meınurlar'.ııdan Ah oğ. da yürüdüiüne inanınıt olmaaından.. manlar 
Nikopoll mıntakas•nda bir lsk't şeh- l Yurdun varlıgı ~eçuk a kaım. Pu Il. JI!iseyııı !Uiç zannıle y,~nlışlıkla Bizi de en çok memnun eden cl-
rinin hart.helerlnde yupt ğı .ı:azılan ~ir. Bak~'.11.~ızlıkt n ö1e~ .yavru- !tendird'y t içroi§ ve hastaneye yatı- het budur. Çalıtmalanmızın, .fna- Memelde kahir bir ek-
vc tetkikleri halen blt.rm~ b:.Junmak- Ü;ok. Al sancak karş _ ıırı da duşun. Yılda bır !ıra ver. rılını,lnrdu·. gatl• ve ıahai menfaat hl•lerınden • k l 
tadır. Ceçuk kurumuna Ü e ol! ++ bade bir çalıftn&Dm meyvalarmı serıyet azcndı ar 

B·.ı icazılar, hkitlerh hny2 tı, eko- !aşacaklar kem M .,tafa, .ı\'('•spor - )."amanlıır Bıçakla yaralamak Hüaeyin Karaca •ibi azi& arkadq. Berlin, 15 (Radyo) - .Memelde 
nomik vazlyetJorl ve sosyal teşki!llt- ,E::ıtO)I t h,rlann berab • kalmıı.- m~ını aı tre. • }fors: Üç9k - Alsıı11- Çorakk::ıpıda Gcrcnlik sokatında lanmızın kıymetli armağanları ıek- yap lan son sr~!mde, Alı'llln il teşı 
lan hakkında ~ok k y.-,, t!i materyeller sı ve Ü'çokun r t;him farklı,ı şamp·- ·ak maçını dıı, Esad Merter idare ede- Ali rğlu Kemal, şabidlik me~elesiıı- linde devıiriyoruz demektir, zda 86 rey kazanmıştır Bu kııhir 
vermiştir. Bulunan eşya arasında de- on o!!r. siyle birinci devre ı;kleri ge- •ekt'r. den Ali oğlu Mehmetli bıçakla yara- Bu armaian bizi tuttuiun.u:ı ~11· eµeriyet, IllemeJ.n Alman oldıığuııu 
mir eritıneğc. deri dabaa etmeğe ve çen hafta s .,a ermiştir. Bu ha'ta pa. Haftanın en ınfihim musabaka ı. lamıştır. lıtma yollarında daima ilerl>11me&e i•bat etmiştir. 
daha bu gibi d.:i'~r sanatlara aid Jilet.. 7.8r gtınU ikinci devre 'lkiı ·u ilk kar- ş"phe•iz ki Al fil' ·ak - Cçok m.ı.çıd:r. Kız kaçırma teıvik eden bir itarettir, 
!er vardır. şılaşmaları yapılacaktır. Ajanlık, Ateşspo~ - Yama-,Jar mtı•abakıı ı Bornovada P.uten oglu Kanber, ni- (H\;,eyin Y.araca) ya eonauz rah- Balık yıyen,n beyni ve kem kleri • 

Birçok e··Jerln teme''erı de mey. m:ıçlann hakemlerin! tesblt etm'ştir. 'la ze,·kle \e heyecıınln seyredeblle-ışan 1 ısı 16 yıışında :ı.tı.zıı.fferi kııçıı·· metler dileriz. kuvvetli o.ur. 
4ana çıkanlmı n eç erin talulmatı 1 D•mlra~r. Duğanspor maçını ba- 1 ceA-uniz ır.açlardan biri o!acal<tır, uı•ştır. H R. ÖKTEM --------------
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Z r t ' . 
ıyare mes e.esı 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Erıincan hattı 
Çetinkaya • Erzincan 
arasında işliyecek 

trenler :::\:7:~·:;:r.d~.::-:!·n~u:.::ı.~=~ ita/yan gazeteleri, Tunus mes1 elesi-
•talyanlar Trabluııgarba saldıra- • Ankara, (Hususi) - Devlet de-

cakları günün arifeşi,ıde Romadaki ı·cabında kuvvetle hal e·dı·ıece- miı-yolları idaresi Erzincan iıstasyo-Oamanlı sefirine ıp.ük._ellef .bir :ziyafet n l n, nuna kadar işliyecek olan trenler için 
yeni bir tatjf e yapmuıtır. Bu taıif e-

vermitler, Oagıanlı dostlugu terefine ...,. 
kadeh kald.armı§lardı. ye ıröre Çet.inkaya - Erzincnn kıs-

Y a metrutiyetin ilk senesinde le- gv ı·nı· yazıyorlar romda haftada dört gün muhtelif yolcu katarı işliyecektir. 
tanbulda çıkan ziyafet hadiae•İni 1_• h 

1 
Bu katarlardan biri Erz.incaudsn 

._un atır a.maz ! Sadnazam meşhur 
Kamil paşa idi. Hariciye nezareti pazartesi ve perşembe günleri saat 
t b V · t• •d t hl•k d•• t•• v •• •dd• } J T 7,15 te kalkarak 20,24 te Çetinkaya-
stan ulda ecnebi devlet mümesaille- azı ye ın, yenı en e 11 eye uş ugu 1 ıa o unuyor. spany~ ve unus yn varacaktır. Diğeri ,salı Ye cuma 

ı-ine bir ziyafet ver.ecekti. Bu ziyafe- ,. ' } l • b• •b• • d } ı ı F f l günlerj ~aat 14,41) te Erzincnndan 
te dave~ e~ilmed~, ~i;e o de~irler- mes e e erı ırı ırın en ayrı amaz. agi iz- ransız men aat Plİ bı.rdı·r kalkacak Ye 5,10 da Çetinkav ":l 
de kapJ .kaf}y::.ı;n ısınım taııyan Bul. t - " " ııaristan mümessili Keşof tası ..-rağı H•Jm~, 15 (Radyo) - İtalya mat- tır. ğımıza güre müstemleke talepleri da tedafüi bir ittifak akdedilme::ıi ta- varacaktır. Çetin.~aya~an ,ise car-

t 
bt1 ıtı Il ı F 'ht"IAf t L d 1 ~ (A ) c 1 · amba ve cuma gunlerı saat 8de k!il-ıı>P.lo7ınca &oluğu Sof;vct.da şldı. ki . " · a ra - 'ı·11n14a ı ı a ı e ra- on ra, ,) .A. - :ızete er aııcak Frankoya muhariplik hakkı lehine sükut ile' mukabelede bulun- .. 

gün aonra da Bulgarlar işte bu z"ya- tıııd:ı uzun makaleler yazmakta de- manşetlerinde Bonnet tarafından verilmesi için ileri silrillmüş bir pa- mu~ ve Kor:-sika ve Tunu.sun taarruza kac~k olan katardan .~ın. 2
0,lO da 

fete davet edilmemek ıueaelesini ba- vaın ediyor. Gazc1 eler, vaziyetin ye- dün İtalyaya karşı yapılan kat'i ih- zaı·lık teşebbüsüdür. Fakat İspanyol uğraması takdirinde İngilterenin Er~ınc~na varacak, dıgen de pazar
hane diye ileri sürerek iatiklillerini ''i~eıı tehlikeye düştüğünü ileri sür- tarı ve gene Bonnetirıin 4/ 12/ 936 meselesi ve Tunus meselesi birbirin- Fransanın yanıbaşında mevld alaca- tesı ve perşembe gUnlel"i ~aat 22

•
20 

ililn ettiler. cıft uldakj ·· r.nkte ve Tunu-ıun. ister i:>temez tarihinde Delbosun ~/!ediği İngilte- de.n ayrılamaz. İspanyada faşizmin ğını açıkça beyan etmesini i.stiyen de kalkarak 
12

•
45 

te Erzıncana VR-

lere ziyafet ve:rıyoruın» demeyip te .-. .. ..-n:. tt iade edileceğini, İtalyanın reye karşı sebepsiz tecavilz takdirin- zaferi, Fransız menfaatlerini büyük amele fırkası mebuslarından B. Man racak~ır. _ . 
«ecnebi devlet mümeuillerine ziya- Fransa ile hesaplaı:ıacağı günün hu- de Fransanm deı:hal İngilterenin yar tehlikeye koyacaktır. Fakat bu key- dere de cevap ~erplemiştir: Erzıncandan 7

•
10 

te Çetınkaya • 
fet veı-iyorum» dediği ve bu suretle 1 tıl ettiğini ve şimdj siyasi sahada dımına koşacağı sözlerini teyiden fiyet ayni zamaanda İngilterenin Amele fırkası mebuı:;lamıdan Shi- ~an_~ de kalkan katarların Sıvas ' 6 

e zaman bize tabi bir beylik olan bulunan Tunus, Korsika Cibuti mese- yaptığı beyanatı bildirmekte ve ayni menfaatlarına da mugayirdir. Zira ,nvel başvekili general Fnnkoya mu-
1 .erısıyle Erzincandan H,45 te Çe

4 

Bulgar mümessilini davet etmediği leleri sulhan halledilmezse, yarın zamanda başvekil Çemberlaynin bizzat başvekilin de salı günü söy- hariplik haklarının verilmesi mesele- :ınkal~adan 22
•
20 

de kalkan katar
İçin Julaarlara aradıklan bahaneyi kuvvetle hallolunacağını kaydetmek Tunus hakkındaki beyanatını da bi- lediii gibi İngiltere ile Fransanın sinin kendisinin Romayı ziyareti sı- arın a Malatya ve Berisiyle ruünu
ve..,.U, olan Kimil p&f& beyhude ye- tedirler. rinci sayfalarında tebarüz ettirmek- menfaatlan birdir.• rasında münakaşa edilmiyeceği hu- sebatıd o~caktır. Ankaradan Erzin-
.-. bizi Bulaarlarla barıttıracak bir Roma, 15 (Radyo) - Fransa de. tedir. Londra, 15 (A.A.) - Stefani A- ausunda teminat vermeğe davet et- cana hOiru mbfinhasebatı temin etmek 
üçüncü devletin müdahleııini bekle- niz bakanlığı, (&izerta) ya bir filo Neyuz Chroniele diyor ki: jansı muhabirinden: miştir. üzere er sa a Ankar~dan 9 85 te 
~i, d..ırdu. Neticede bir tabak yemek donanma göndermiş ve Tunu~ta ge- cİtalyanın muhtelif talepleri arn- Başvekil m~thafazakarlardan B. Basvekil matlQp teminatı veremi- ka~ka_n k~t~r~ cuıı:ı~te~ı ~e salı g?n-
Osmanlı devletine koskoca bir Bul- niş mikyasta askeri tedbirler almış- sında irtibat mevcuddm·. Ve sandı- Adamsın İngiltere ile Fransa arasın- yeceğini söylemiştir. lerı bır b.ınncı ve ıkınc, bır de Uçün-
... • &- • J ld .cU mevkı vagon takılacaktır. Er.zin-
.&J"11 ... nın zıyauıa ma o u. - . . . 

cimdi in ilblerle Al 
1 

k" • candan dogru Ankara ıçın pazartesı 

ba;ıtt.araca~ bilmem. F-=n~aı: lngı•ltere hazırdır ; l r::'_ ve. p~rş~mbe g~~ler~. bir ~irinci ve 
fil ~tamel" ziyafet ükemmel .,. 1. ngi tere - r ransa ikırıcı bır de üçüncu mevkı olmak 
rne.ele de~ilae bile d:ya p.zetec~ ilzere iki vagon ilave edilecektir. 

1.... aelia bir dedikodu veaHeai ver- M • [ /'" üd fı M S. ,,. . 
000 

ıııit _,ıdu. . • • ' ı m a ~o azırı ır 1. omas, "~par~tor· Arasında çok kuvvetli bir birlik hu· Merkez bankası 
Al?1anlar.Yahudı meaelea miina· lufun mudafaası etrafında milhtm bır • • 

aebetııe ıncııteı:de .ve aıeı~u~ • sule geleceg., ınden bahsolunuyor Yenı banknot tedavüle. 
Anslo • Sakaon alemınde kendılen kort/ere. ns Verdı 
aleyhine yapılan netrlyatı bir tUrlü Londra, ıo (Radyo) _ Milli Mü- caktır. Uzak doğudaki vaziyetimiz de Brüksel: 15 (Radyo) - Fransız ile sım sıkı bağlanacak. kara ve hava çıkarmıştır 
~zmed~~iy.o~lar •• LJs~ başvekili. dafaa razırı Sir Tomas, imparator. yükseldi. Singapordaki tesisat tamam. ~ene~lerınden (Arman Got), bir ma- kuvvetlerinin çoğun~ İngilterenin ku- Ankara, lö (Hususi _ Cumhuri .. 
lUn dedifı aıbı bu hazımsızlık «tota- !uğun müdafaası hakkında bir konfe- landı. Bu üs İngiliz donarunasınm u- l<ale ıazmış ve Fransanın, yakında mandasına verecektır. ret Merkez bankası, 16 ikinci teşrin 
Uterıt devletlerde tolerana hauası .. rans vermiştir. Sir Toınas ezcümle de- znk farktaki, bare,kitı için e,lzeındir. Şarkt Avrupa devletlerine karşı olan Fransız Generali, İngiltere ile Fran- 987 den, i6-12-93i kadar şu miktaı da 
IUa fıkdanmdan ileri geliyor olacak ıniştir ki: Doiı,ıda Singı:po~un ehemmiyeti, b,atı- taahhüdlerlnin mi!U müdafaaya aicj sa arasında çok kuvvetli bir birlik hu- yeni bankrıot ted.avuıe· çıkarmıştır: 
ld, ltalyanlarda seçenlerde bizzat -Müdafaa :va.s1talanm.ı.zı 1tJ,ıvvet- da fııgiltere kadar ınıihbnclir. Aftla- kı811Undaıı eerbeat kalarak, tasütere ıule geleceğini il&ve ediyor. 87,889,94.0 lira beşer lfralık; 22 mn-
lcendl nıebu~ medi•lerin. lendirdik. Artık Bıışvekfü.ı:niıin fora- turalya, Yeni Zellanda, Hind OJcTanoe yon 422,690 lira onar liralık; 20 mil· 
.. çıkardan ))ir sürült\in~n., • aynı atı, ne dahilde ve ne de hariçte za-

1 
kapısının muhafazası için Sinppor R h yon 466,350 lira ellişer liralık: 19 mil-

"' Franaada halkın kencliliğmden fımız mütalealarile zoriaştınlamıya-lilssü lazımdır. oma se~va atı yorı 443,880 lira yüzer liralık ceman 
Japtılını aCSrünce aynı hazımaızlık J 99 l22,-i70 Hradır. Ayni mik"tar eski 
81.tlne t:atvldular, Pran .. için .öyle- ki ıd para tedavülden kaldınlrnışür. 

~~:~::=~ konferaa. Filistinde olanlar Konuşulacak mes'elelerin başındQ 000 

Hükumetimiz •m4an heri ciddiyetle ortaya atıla-. 
•• t..nlz "-tvekili tarafından tim. A/ıd • f f{ik ·ı S" k .. , w.. ... y .. dly• takip edilen dart Mutedil/erden şeyh Mahmud En- enız s a osu ı e uveyş a· Çine k.11/era aş ısı gön 

.dermeği kabul etti ltcl,ek clevletin itillfı kolay kolay nalı ,·,; de bulunmaktadrr 
'-haldndc ettirile))ilecak birteye ben- scıri öldürüldü. 12 kövde ara•- & 
aemlyor. .T Y Londra, 16 (Radyo) - Nevil Çem- şulacak olan meselelerin başında Ak- Ankara, 15 (Hususi) - Çin bil-

Pramızlarla lnaitızt •• ir mı ver, tırmalar yapıldı berlayn ile Hariciye Nazin Lord Ha- deniz statµkosile SOveyş işi bulun- kumeti, Çinde ~iddetle .9algın harnde 
ltalyanlar!a. Al~lar da ayrı bir .. lifa~n ~oma seyahati iki gün stire- ~tadır. ~~lun~ıı A kole_ra. haatalığını önlemek 
lllihver teıkil edıyorlar. Kudus, 15 (Radyo) - Bugün, tarda bulunmuşlardır. cektır. lkı memleket NazırJ.n, bu t--:ı· N 1 • R ~ ıçın hilkumetımızden kolera ~ı ı ) ar-

.Al h · • d h "k" iin A dh" ·ı · y üddet f d ·· · t• ---1·1 .u.qsı ı.z azır aıı, omallılan sonra d d b 1 l · t · b man arıcıye nazırı a a ı ı g rap te ışçı erı tarafından iki a- Mutedillerden Şeyh Mahmud m zar ın a uç ı~ ıına ş-ap~ ar . . . ımın a u unu masım ıs emış, u ta. 
.,..nd Paria •~ared ••••mcla IMı hudi öldürwmüş :ve bNı ~r de Ensari bugün meçhul b" tarafta ve en mühim meseleleri tetkik edecek- Vatıkana gıderek Papayı zıyaret ede- ~ep ,memnuniy~tle kabul edilmişt"r. 
iltJJP>iJıver arasına bir kc;,r~ kurmak- yaralanmıştır. t l 'b. k l l ır .. idil .. ~ lerdjr. cekler -ve Kardinal Paçelli ile konuşa. Sıhhat Vekaletipin hususi meıkcı 
tan t,ahaediyordu. Bu itte mtihendie Hükumet, bu hldiselerden de>- a ~.a~. ır urşun a yo ~ 0 ru - .Alakadaı·Jara göre, Romada konu- caklardır. lufz1&:1µtlıa müessesesinde ihzar edilen 
...Veelnl l'iren diplomatlara heaa- )ayı ,ehre iki~ sterlin nakdi ceza muıtur. • . . kolera ~ılaruıdan bir milyon santi-
Lı mı bozuk, yoksa kullanılan kartı- tarheylemiştir. Mahmud Enaarı, §ımqıye kadar metre mikabı Çine gönderilmiıtir. 
lıldı menfaatleri telif ,nalz•,ne•inde tpgilizler, Nahlüs iJe Tulkerim- üç defa suikasda maruz kalmış ve lrakta tevkı• ,Cat 000 

ınıi bir fenalık var; herhalde bb'fey de 12 köyü abloka ederek araştırma- her defNıncla kurtulmUftu. T ~ 1-tanbuJ 
•aır ld, ı,ır dirlii aailam bir köprll ---------.....---- ------------ lJS 
Atılamıyor. s _J k• k 
laıil~~ i~ ltaı,.. arasında bir on J~a 1 a 

Sulh, İngiltere sayesin
de mu haf aza olunabilir 

.iijllf ~dildi idi. .Bu jtilaf ••Ye
•inde Franaa ile lt-.lyayı 

4a ~ mümkün olacaiı zan
l'edlffyordu. Derken hiç yektan, du
hl1t 4_pwrken bir cKorailJ,a, Twıuş» 
ıvaveyl&aıdır koptu. ltalyan mebus
ları mecliate hariciye naunnıa nut
ıİ\lnu noktalar cibi bu fe.ryMll,.rı ba
...arken hemen aJ'DI saman4a Pariate 

:_~;ı.-:.!:0 ~~=;~·"0,ı•ki Çemberlayn diyor ki: "lngiltere, silahça 
·L şm.~~~~:.!.'7~er1:;:evri=:; olduğu g~i paraca da en büyük harbı 

.Sihi belki bu d.JdirNYOD beklenen •• dd t d tt• b•ı• 
Jcisprüyü tfl!kil edecektir. Fakat bu- UZUn ffiU e evam e tre t lf 
ıan da UstiinAI• tiç 4&1 cilQ ~~ Londra, 16 (Radyo) - Lord Bud!yarın da ancak İogilteı·e saye.süıtle 

dwt k def• ~a A1w•n:ra ile ln.silte- Drik t.a.ı-a.fınd-.n bu akpm Y.erilen muhafaza .olunabilir.> 
hııin araamdan kara kedi geçti.. zivafette başvekil Çemberlayn, umu- f ·ıt baavek·ı· · b A d" 1 t1an l»i • ki · • ngı ere -.r ı ının u nutku 
......__ ~pa •P oaaa --1. ~zi.es mi vaziyet hakkında mühim beyanat- ali kadar mehsf:lde derin akisle; 
._ .. ......, .oyununa ~ yen 

.. apta J.oada.» 0~ .... ta bulunm~ştur. husule getirmiştir. 

~ dursunlar, fakat bütiin dünya Nevil Çemberlafll, Almanyadan --~!""""!"~---------
.-nı.tlerinin dört sözle beklediti da bahsetmiş ve ezcllmle tun.lan aöy

lrandg, -.ı1ı, ne zunaıı, keliJnenin t-.a muıa· lemiştir: 
.Ue emniyet altına alınacak... _ Alman milletini kasdetmiyo-

İtte asıl mesele!.. b nk ·n......: M 
Haıodi Njj.zhet Ç.ANÇA,R rum. Sözüm, bY IY• mı _, ,-are 

Yeni bulunan petrol kay~ 
nş.lç.larından b · zde istif ad~ 

İrak kralı 
Tamamen iyileftİ 

llatdad, 15 (Radyo) - Irak kralı 
~&ai, tamamen iyjlefaıiı ve eskiai 

~!: itleril• m••aul olmata 

edenlere matuftur. Bunlar, 1nrite. 

renin yalnız sflihianaı detfi, serve- edeeeğiz 
tini de daima JÖZ önünde bulundur- Ankara, 15 (Telefonla) - 1randa 

ma1Iıdırlar. yeni bulunan petrol kaynaklanndall 
nJilte.re, eilihça olduğu Jibi, pa- b" · d . ·~ · . 

d bu ilk bi h bi 
lJJ.Jıl e iftif ade etmeklıglfilllZ teıı-

raca a en y r ar , uzun 
müddet devam ettirt'bileeek kudrete sip ediluı.iş ve bu .ıebeple bif Jürk-
aıaliktir. lraı;ı anonim şiı-\<t>t}.nln tesisi kar•r-

Cibau a\lllıu. Ma&A .eW\llll .uı1. ~W'. 

Devletin emniyetine kartı komplo yapmak is· C.H.P. kongresi açıldı 
ti:yenler arasında mühim Jtahsiy:etler de v,:ırdı ls~~bıP. 15

. <T~fonia). - H Jk 
, ~ Partısı kQJ.li'resı, bugün V alı .B. Lu fil 

~ağ~ad, 15 (A.A.) - Devletin Şakir vardır. Baroya mensup beş ki- ~rdarın nutkile aç.ılmı§, .Atatürkün 
emuıyetme karşı Komplo yapmak su- ııı· d k f b 1 kt d hatırasını taziz için beş dakika ükut 

d t k.f d·ı hs" 1 1937 '$ e mev u u unma a ır. -..ı·ı . . ç.un an ev ı c ı e,n §a ıyet er .uı ml§tır. 
seneııi Temmuzunda öldürülmüş olan J\,ongre, büyüklerim.ize tazim te 
geııeral Bekir Sıtkının yakınlanndan- Beyotlu kaymakamı grafları çekilmesine karaı· vermiş ve 
dır. Bunlar evlerinde mevkuf bulun- müteakiben dileklerin tetkikine Laş.. 
maktadır. Aralarında sabık müdafaa değiştirildi l.am~nr . 
nazırı Mahmud Şeb, General Bekir İstanbul, 1-0 (Telefonla) - Beyoğ-

- YMli .malı, Yeı-li malı. 
Sıtkınm sabık yaveri yüzbaşı Ali Ha- lu kay,makamlığuıa, Bakırköy kay,. Yer Türk onu kullanmalı. 
Jis, ~blk Loııdlıı şteoemiliterf Albay makamı B. Ahmed tayin edilmiştir . 

Muğlada 
·c.llP. Vilayet Jıon

gre$i dün açıldı 
Muğla, 16 (Husuet muhabirimi~ 

den) - C. H. P. vilayet kongresi, b~ 

1ij.n V~i ve parti başkanı B. Recai 

Güreli tp.r&lfµı§lan ~ılp)l§tır. 
Vali, Atatürkün yarattıj1 büyük~ 

kılaplan ve Cumhuriyetimizin faydar 

lanm anlatıwf, ebedi Şefin ölmez ha.
tıJWllm ~ içi' k.oıupwi ı., daki
'<a silkilte davet eylemiftir. Bu kudıi 
ıazif eden sonra milzake,elere baılan

"Illf ve ida~ hey'etinjn raporu ınütte.. 

ilcan kabul edilınif, yapµan i.fJ.er tak
iirle taı.vip olı.ıı;ı.mUftur. 

KonaJ'.e, yarw da ~kereler.e 4.e
\'&m edec:ek~ir 

S 1 C AK? 
s~ baVJDAl &iıe ~~ vermesi, k,apıgızı ze,hir
~en "Toxin" ~rjµ vij._(:µtta artmasındandir. Bu 
ıe~eli "Toxin Jt leri ENO "MEYVA TUZU" 
icetek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 

&,!! ENO ~ t~er~ vücuddaki zehirleri a~r, 
,. Ui~ • • bararctın ve kabızın <>nüne gecer. ENO QZC 

sıhhatınm ve lwvvetinizi iade .eciCr. 

DAiMA 9U MAllUfA DiKKAT IDINll 
ISIARLA AIAYINIZ 



" Biriııcfkl.nun 1931 CVMA (ANADOLU) .. 
· ·· ·· · 1 Bo»ırsa..;PöYasa .. 1~1--.. _R ___ A_D_Yo _____ Jı Mühim bir sanaYi: şehrr 

En büyük -çay-qeposu · 
ve yollar merkezi HANKEU 

ÜZÜM BORSASI PARA BÖRSASI Şu akşamki 
'I: 

f~Zl\11R ANKA.RA 
Çuv'\I -Malın cinsi Kr. S.· Kr.S. ' 14-12-938 

Japonların eline düşen büyük Çin 
353: inhis:ır fdaresi 
124 M.j. Taraı:ıto 

84 ş. Remzi 

9 . · 14 60 Sterlin 5 86 

şehrinin hususiyetleri 
Hankeu, Çin'de merkezi bir vazivet · , -

51 P. Paci 
25 aterson 
22 1. Ü. Tarım 
22· Faik Saydan 

681 
626827 

15 75 17 2ö 
16 16 60 

16 50 16 50 
15 15 
15 75 15 75 
15 ·17 25 

işgal eder. Bu mıntaka, Çin ülkesi~in 
ortalarında, bir taraftan Çin toprak
larını sulıyan Mavi Nehrin döküldüğü 
Çin denizi ile Farvest dağları; bir ta
raftan da şimali Çinin merkezi olan 
Pekin şehri He cenubi Çin'in merkezi 
Kanton'un arasında bulunmaktadır. 

ÜZÜM F1ATLERt 
No·. 
7 
8 
9 

10 
11 

Fi at 
13 75 
14 25 
15 25 
16 25 
18 75 

:Mavi nehir - Yang Çekiyang -
Hankeu'ya gelinceye kadar Çin'in ge. 
niş ovaları içinde yüzlerce kilometre
den akar. Bu nehrin blşlıca kolu Han 
çayıdır ki, bun:.ı ucn Kansuya, Teşuen 
eyaleti dahmncle kendisine bliyük lıfr 

Dünkünün ayni 
' 

yatak açar. 
Işte Hankeu, bu milteaddid deniz 

ve kara yolları arasında bil~ilk bir in
kişaf gösterir. Bu itibarla bu memle-

incir borsası 
fzmir 

ket hususi bir imtiyaza mazhardır. de- • · .- ... * · -~__...-.. --..,.~~lllliii•._......,. _,. ,:.,..- i'r -•>•• '' 
nilebilir. Hankeu toprakları. dünyanın Hankeu şehri yanarken ecnebiler ıemtinden tehre bir bakıt 101 · P: Paci 
"' münbit arazisidir. Hankeu'nun bu- yüzlerce talebesi olan bir hukuk fakül- koµıanistler arasında buralar müte~- • . ·az P. Franko 
h~nduğu Hupe vil!lyeti buğday ve pa- te~i açılmıştır. B:.ınlardan başka, bu- kiben paylaşıldı. Evlerinin birçoklar.ı · . . 

• nfJK itibarile son derece zengin bir rada bir akademi de vardır. Akade- harap oldu. 133 

~Ialm cinsi 

yerdir. mide Çin gencleri japonca, Rusça, Maamafih Hankeu gene geniş bir 165424 
Hankeu'nun bu tabit hususiyetleri Fransızca. Almanca Ye İngilizce öfr· şehir, gene eliemiyetli bir merkezdi~. ---

Kr. S. Kr.S. 

11 50 17 
11 11 

Dolar 
F. Frangı 
Liret 
bviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 
Ley . 
Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
Ruble 

kr. 

125 6425 
3 2975 
6 61 

28 425 
68 2675 
50 3975 
21 1675 

1 07 
1 6425 
4 3025 
5 86 

23 715 
24 81 
o 8987 
2 805 

34 21 
80 1726 
23 745 

ESHAM ve T AHv'1LA T 
ANKARA' .. 

14-12-938 
1933 TUrk borcu 1. 
193·3 Tü;k bo~u · 2. · 19 ıo .peşin 
1933 Türk 'borcu 8.1 

1938 ikramiyeli. Ergani 
Swas. - Erzurum hatt• istikra2ı ı. 

> "> 2. -
> > > > 3. 19.-
> '> ,, > 4. 

ti eski zamnndanberi memleketi bir renmektedir. Ayrıca şehirde bir aske. Son zamanlarda tutulan bir is•a- 165567 
umran beldesi huline getirmiştir. Bu- ri akademi, bir m .. uen mektebi, bir tistik şehrin nüfusunu 500,000 olarak 
rn~ı daha ortaçağlar<la. çok mühim 'fomiryolu nıt-klebi, bir muallim mek- kaydetmiştir. Vançang şehrinde de 
bir site Jdi. Çin, Avrupa devletleriyle t~bl ile bir de polis mektebi vardır 100,000 kişi yaşamaktadır. Yang' .. 
münasebete giriştikten sonra Hankeu.. Bütün bu mektepler r:.ehir dahilinde vang şehri ise, 1,500,000 ile 2 milyon 

ZAHiRE BORSASI 
1932 Hazine bonpsu % -6 faizli 

-- - 1932 ha,zine bonosu % 2 f ai~li 

JzMlR 
da bilhassa nehir ticaret ve faaliytI toplanmış bir vaziyetedir. 1rasındaki nüfusu ile ikinci mevki iş- Cuvkl Malın cimıi Kr. S. Kr.S. 
büsbiltiln artmıştır. Burada. en çok dikkati celbedecek ral etmektedir. Hankeu şehri de Avru- 3141 Buğday 4 625-0 75 

Hnnkeu, nehir kumlarının yığıntı- şey, Vuçank şehrindeki bütün bu mek- 'lalıların yaşadığı bütün Çin şehirleri 782 kent Palamut 225 430 

---+:+ .... 

Yunani.s~anda 
·Zeytinyatı ve zeytin 

· durumu . 

program / 
ôGCE NEŞRlYATI: . 
12,30 .. alUzik (Türkçe ~serler) 
13,00 Saat ayan ve haberler. 
13,10-soUst konseri - PI 
lS,30~ 14 Müzik (cazband. Pi) 
AKŞAM NEŞR/Y ATI: . 
18,00 Müzik (Türk müziği ince ıat 

faslı) .. 
18,45 Konuşma (Spor Faaliyetleri) 
19,00 Müzik (Fanfar. Pi) 
19,15 Saat ayan ve haberler. 
19,25 .Müzik (ince saz faslı) · 
20,00 1\~üzik (riyaseticumhur .flar• 

monik orkestrası - şef: Hasan Ferid 
Alnar) · I 

1 - La karnaval Romen • uverttr-
(Berlioz) ' 

2 - Senfoni N o. 1 • Mi bemol 
jör (Brodin) / 

S - Le Prelüd - (List) / 
21,00 Saat iyarı ve Arapça ıöyl•Y· 
21,1-0 Mü.zik (Tanbur, kem.ctnt• 

rıey) 

21,30 Konuşm.a: (ŞükrU Sıt.raçQjl 
tara~ın~~n. ~ariciye Vekili.) 

21,45 Müzk (sarkı, ':'e taksim) · 
22.15 Müzik (Küçük orkes!ra) 
. l - . SemirHmir.ı - uveı·tür • ( 

~ini) 

2 - S~ıvenir dün ~üi dete .!\ M · 
ı·id (GHnka) · · ' , · · 

3 - ~erenatn amoroza (Beec') ... 
4 - · Nordfş Qüit -· (Torfussen) ~ · 
5 - Ronıaneska - (Zilkoff) 
6 - Şaiı san paroı' - {Çuykovask.İ 
7 -· Manon - (Berjer) • ·. 1 

·23,15 Müzik (romans ve balalayka 
23,45. 24 Son haberler ve ,_rj 

11rogram: · · • 

---000>-----
1t~İyanın ticaret 

sı üzerine pek eski zamsnlarda kurul- tepler münhasıran Çin'lilere aittir ve tibi iki kısmından ibaret: Sarı şehir, 338 Balya pamuk 39 49 ' . . 
muş bir şehirdir. Şehir Mavi nehrin müstakil bir haldedir. Burada ayni 'beyaz şehin. xx Ağustos ve eylül aylarında zeytin- muvazenesı 
sol sah!linde, Han çayının tam bu zamanda misyonerlerin elinde çalışan Hankeu'da sarı şehir tam Han neh- PaJamutJarımız leri besliyecek derecede kafi miktar ltalya hük~metinin ithalat ile ill 
nehre dökOldüğil yerde bulunmakta- mektepler de vardır. rinin mavi nehire döküldüğü köşede da ~ağmur düşmeyen bölgelerdeki racat arasu.ıdaki açığı azaltmak içJ 
·dır. Nehrin ayni sahili üzerinde iki Burada tahsile verilen ehemmiyet bulunmaktadır. Burada yollar dar ve Mısıra gidinceve ka· zeytmler cılız kalmış olduğundan ithalatın tensikine mütemayil ola 
şehir daha vardır: Birisi Hauyan, gösterir ki, Çin'liler tahsil ve tarbi- karma .karışıktır. Hiç büyük binalara J bunların yağ veriminin çok az olaca- siyaseti bilhassa ilkteşrin 19s8 d 
'tekisi çang. ye için .çok yüksek bir gayret. göster- rastlanamaz. Avrupalıların kısmına dar zeJe/eniyormuş ğı il~ili zııtlar turafından bildiri]- t,ım semeresini vermiş bulmaktad 

Geçen asrın ortalarına doğru, ya- mektedır. Bu kadar mektebın n1ü- 11 b H h . hil' d y i k lt 1 tl d mektedlr. Bu z~ ..+inlerin ilkteşrin tlkteşrin 1988 de ithal::.t ve ihr 
"' li h ı · d 1 ç· k ı te k·ı• ç· ı·ı · fiki ge nce, urası an ne rı sa ın e- en re o e pa amu arımız an ; • . . . .. , ıı. ·.ıancı ve yer arp erın en evve ın emme ş ı "tı, mı erın r :ve . . . . . M . . zarfında yağan ıağmurlardan isti· c&t 747 rn'ly 1'. t ı d 
)Jdukça ~akin ve mes'ud bfr m.em1e,. zihin· bilgilerinin bir ~elilitli-ı-:-ı·aınız dir. Hatta Mavı nehırın .sahıUerıne ısıra geçen ay ıçınde 80 ton kadar f· ı d b'l l . . .... t ı . l .on .ue ~ up a~a a 

• • • :r • • ..~.. · ·! .·~ · .. -:• · . mal göndet-ilditi • oorenilmiciir ~ Bu :Hıe e e ı me.-e~ ıçın zeylın op a- fark yalnız 8 mılyon hrett~n ıb•re 
ketb.. Çın, Avrupalılara Iımanlarını unutmamalıdır kı, hutun bu '! nılık- kadar uzanmış bır beldedır ve ı'lehrın . -r;>. • :r · ma işine 15 sont ~şrinde'n sonra 'baş- kalmıştır. · ·ı ' ' -

ister istemez açtıktan sonra Çin'de lcıri yaratmağa çalı~an ve meydana ~eviyesinden yukarıda, yüksek bir s~ıetle sen~ başındanben Mısıra va- !anması hususuı.,,. rnııhalll idarelerce Halbuki ilkterırin 1937 de 'thalt 
b~r :icari inkişaf göze çarpar. Fakat g?ti~en Çank Tufu ismindeki manda- dolma toprak üzerine yapılmıştır. kı. palamut ıhracatı~uz 1 O~O tonu ~Ş· karar verildiği naber alinmıştır. 1.104 ve ihracat 709 milyon, ~ica~ 
hadısede ~n ço.k ve en seri w i~tif~de mıdır. • . . . Halbuki Çin şehri nehir seviyelerile tıgı .v: -~eçen senenın·waynı devrMın._ Zeytinyagı· fiatleri geçen birinci muvazenesindeki açık 395 milyon} 
eden Mavı nehırle Han ırmagı üzerın- Hans ang ıle Hankeu ) alnız maden · ld w • • h 1 dekı mıktara '·aklaştıgı görülmekte- haftaya nazaran beher okka da 1 50 rettı' ..1 . . . . . k 1 aynı o ugu ıçın zaman zaman ne r n ., , · · . · , 
de bulunan şehırler olmuştur. Bundan endüstrısının merkezı olmakla a - . dir drahmi gerilemiştir Digw er taraftan 1937 senes'nıu· il 
h b. k d - 'k di b' k t · ı · d taşamasıle sokakları göl haline gelir. · · · ı ı emen ır asır a ar evvel yanı 1850 mamı~. ı tıırn ırço eRıs erı e Al ~k d 1 • h 10 ayındaki itha!At· ıı 222 "ht c• 

· d Ç'--' · R k 1 d . k' A 11 r a'd la k d ht . · a a ar ar yenı ma sulden faz- . , ı a 
senesın e uı e gıden bir Avrupa toplamıştır. tt mıntn a ar a müs ı- vrupa ı a a 1 0 n ısım a rı 1'" • • • . • • ' Babalar cher doğan çocuğa bir 6,415 aradaki fark ı.ao f mil~n 1 
t ik'k h t' b h · w t f b 'k ı ·ı b .. ··k t"t·· · ı~t k d · w 1 ki t' la mıktarda sıparış verdıklerını fa- • . e ı · eye ı, u ne rın yıgdığı kum- ra a rı ·a arı e uyu u un ıma a - mın ar ·asın a genış ngaç ı ar, ıca- . w • kumbaru ve her kumbaraya her ı·et iken, J 9:~8 sene:"inin Hk ı ayı 

lar üzerinde yani Hankeu ve civarın. haneleri de ntrdır. Hele Hankeu, umu- ret ve gemi şirketlerinin depoları ve kat İzmırden dogru rnpur bulunma· gün biraz para çünkü kumpara: En daki ithalat 9.071 ihracat 6.482 v 
ıla yedi sekiz milyon insan yaşadığını mi harpten e\·vel buraya yerleşen Rus merkezleri vardır. dığı için mallar.ın çok geç, intizam~ emin sigorta arada.ki fark 2.589 milyon liret ol 
te::.bit etmiştir. 

1 
tacirlerinin idaresi altında büyük bir H nk 1. k f Jd' B'lh sız ve zedelen"miş bir halde geldiği- muştur. 

O P · h · d k · ı t ç . t' a eu ımanı ço aa ır. ı as. zaman arıs şe rın e ancak bir çay mer ·ezı o muş ur. ay yetış ır- . . . ni bildirmektedirler. 
milyon, Londra'da iki milyon i~an me, bu mıntakanın en mühim vari· -;a mahsul z~manlarında ... Çay se\:kı-

000 
••••••••••••milıiıl•••••••••lil•••-

bulunrnakta. idi. Artık bu misale teş- dat menbalarından biridir. Bundan ratı sıralarında liman sayısız Avru- R Elhamra Sinemasında bu gı;nden itibaren 
mil ederek, buglinkil büyük şehirlerde evvel çaycılıkta en mühim rol oynayan pa gemilerile _dolar, lngiltereye .ve .o~anya Seı • renk ve KUzellikler meşheri en nefis bir mevzu içinde tMıau• 
o zaman kaç insan bulunmakta oldu- Kiyukiyang şehri iken bugün onun Sibirya limanlarına hep çay taşır. B J h aeııler • ıahane renkler • ıahane güzellikler ve 
ğu ke~diliğinden meydana .çıkar. De. yeri~e Hankeu şehri ~{~im olmuştur. Hankeu yalnız Çin'in bir çay depo_j Uğ ay İ rac tına . ç 1 · 1 1 
mek kı Hankeu, bundan hır asır ka- Bugün çay burada seçılır ve buradan :.ı W'ld' B"t" ç· ,. k T' 1 • • Şah!liıe · 1 g l 0 J .k . af 
d 1 k h . 'd' . k <l'l" RU uegı ır. U un lD lD Ve uza ı- .przm verıyor .., ar eve dünyanın en büyü şe rı ı ı. ,:)ev " ı ır. 

Fakat ondan sonra cereyan eden si- Göl'lilüyor ki, Hankeİ.1 şenri bilhas- bet' in bütün mahsulatını toplar. Hum, - Romanya hükumeti buğday ılfra." Meıhur ONITED ·:ARTİST tirketi nin Goldwin Folles ıahe .. rl 
vil muharebeler. bilhassa Taypingle- sa ticaret noktasından günden güne mi9k, ceviz, öküz, koyun ve keçi derisi catlarına beher on tontuk vagon için Proııram'a ilave olarak . . 
rin j!';yanı bütün Çin'i bilhassa :Mavi siiratle inki~nf etmektedir: Hankeu hep Ifankeu'ya gelir. Burası; bütün \'erilmekte olan 12.000 )eylik primin Ebedi Şefimiz Atatürkün ~ali ai nemanın ilk ic,d1n.da . 
nehir havzasını mahvetti. Hankeu ehemmiyeti yalnız Ye yalnız me\'kiin- garl.ıl Çin'in dış limanı halindedir. 9-l-!l38 tarihine k~dar yapılacak ih- nan ve bu güne kadar hiçbir yerde gösterilmeyen nutuklan 
~ehri onların eline düşerek birçok abi- den almaktuılıL·. Burfün Çin'in. dört Ayni zamanda. Avrupadan ·gelen eş. racata' da teşmil ve temdidine karar SEANSLAR: 3,30-6-8,30 
deler yıkıldığı gibi, muharebelerde yolu ortasında bir merkez halindedir. yalar, maki~eler, pamuklar ve Ame- vermiştir. 
birçok evler de harap olmuş, külliyet. Yukarı ve aşağı Yangçe ile Han ne. -------------- # 
u bir halk kütlesi şehri terketmişti. birleri ortasında \·e bir taraftan dıt rikan petroııarı Çin'e hemen hep bu z Kültürpark sineması . Tel: 3151; 
Şehirdeki sekiz milyon nüfusun beşte Şang-h:ıy aı·asında bulunmaktadır. Bu limanduıı girer. Orbalık : 'f • · · Bugün iki film birden / 
dördü veya sekizde yedisi sehi.·dcıı mıntaka Çin ın en ıengın vilayetleri HLila5a, Hankeu· ~ehri, Şanghay. gi. 
uzaklaınuştır. 1861 senesinde Hankeu- üzerindedir bi, uzak şarkın Avrupalılarla temasta Kızcağıza tecavüze -1-- -N apolyonun . Metresi 
nun nüfusu bir milyona düşmüştür.Fa- Bundan bnşka. ~ankeu.. yirminci olan bi·r yeridir. İşte japonlarm böv- kalkışmış ' · 
kat nUfus hep bu şekilde kalmamış, asır başlarındı:ı. biltun <lemıry~lla:ın.ın le bir noktaya : uerlesımeleri Çin'İn Baştanbaşa renkli muazzam film 
git g'd f ı ı t ı ir ·kez noktası olarak .<:eçılmıştır " J : Çeşmenin Çiftlik köyünde Roman- Mümesaili: MIRYAM HOPKINS 

ı e az a aşmış ır. 'J meı - · ekonomık hayatı üıerınde tesiri ola- · 
On dokuzuncu asrın sonunda ve Çin hizmetinde bulunan Avrupalı mll- cak k'ld b' 'f d . t kt ya. göçmenlerinden Hüseyin oğlu Ka- 2 q h • A l • • d 

yirminci asır başlarında Hankeu şeh- hendisler, ta o zamanlar Hankeu'nun dlr. şe 1 
e ır mana 

1 ıı. e eme e- zım Yırtıcı, köy kenarındaki kuyu- . ~ :--- ""fe lT f eş eT lÇln e 
ri ile civarındaki iki şehir son derece ehemmiyetini takdir ederek, Hankeu- + + dan su almakta olan 1\'Iehmed kızı 14 SUZY VERNON • CABRIEL GABRIO 
terokki etmişlerdir. Bu devirlerde Pekin demiryolunu tesis etmişlerdi. yaşında Zebranın üzerine atılımış. 3 T ~k ~ .k· 1 / 
Hankeu Çin'in iki büyük vilayetlerin- Bu yol umumi harpten eV\'el bitmiştir. Bingazi /imcuıı ' . keİı.di3ini zorla civardaki camie gö- ·~ ' .1. ür ce r o s JOUrna 
de yenilikler yapmak, bilhassa bu şeb- Kanton - Hankeu hattı ise pek yakın- yeni bir şekle konac·ak , tüı·Up kirletmek teşebbüsün~e bul~n- Se&nılar: Her gün N~polyon 3. 6,30·9,10 da Şehirler ateı 
ri fktısadt ve ilmi bir merkez haline da bitmiştir. R 1 · . . . . muştur .. Kızm feryadına yetışen koy- 4,15· 7,45 
getirmek istiyen müteceddid bir hidi- Hankeu'da birçok yabancılar otur-

0~~ .. t5 !(Radyo) - Bıngazı lı- HUer suçluyu vakahvarak jandarma. · Cumartesi pazar 12,30 da Napolyo..;ıa başlar. 

r 

/ 

vin merkezi olmuııtur. maktadır. Bilhassa İngilizler ... Paıı- man~l . Y~ ü ecek ve icab!nda ·harp · d: 
Y gemı erınm d b 1 . 1. ya teslim etmişler ır. 

Hanya~da orla ~~in dem~ n ~n~lerin i~anından wnro, bir ~k . e arınmaITTna ennşı ~~---~-~~~~~~~~-·~~~~~~~~-~-~~~~~-~-~--~~ 
d nl i · · ı k A ı· l d l<l w 'bi b bır hale konacal....tır -kömilr ma e er nın ıt etilmesi saye- as erı ıman ar a o ugu gı urıv B. 'd d · · 1 JSOO k • ·ı ·k T k' • · b.. iik [ 

sinde maden enda.strisi inki~af etmiş da da lııgilizlere bir imtiyaz verilmiş.. ıngazı ~ onanma için bir telsiz ışı ı .Ür ıyenın en ay sa onu 
burada. bir kok ve bir çelik fabrikas~ tir. Keza burada Almanlar, Fransız- istasyonu v cude getitilmiştlr. 5 Y E N 1• S 1• N E M A D. A T . 4065 
ile bir de tersane vücude getirilmiştir. lar da İngilizlerin oturduğu mahalle- + + Te. 406 . e, 
Gerek Hankeu, a-erek Hanyan> bugün de otururlar ki, bura~u Avrupalılara ltaly d Bugün matinelerden itibaren 
Çin'in en mühim sanayi mıntakası ha.. mahsus bir imtiyaz bölgesidir. Bir a Q • • 

Undedlr. zaman için burada İngilizlerden sreniş . Bu seneki ' budçe - açıtı 1 - · Lorel Hardi lsviçre' de ( Tarkçe 
Vuçank ıehrine gellnce, burası tama- bir mevki tutmuşlardı. O zaman Han- h • ts · · · . 

men bir fikir ve ilim sitesidir. Çin keu Liyon misyonerllcrinin faallyeti · e emmıye ızmış 
lfandarinlerinden birisinin dediği gi- merkezi haline gclmiştui. " Roma, 15 (~adyo) - İtalyan 

İzmirde ilkdef a 

2 ·- Haydutun oğlu ·Arı.zona Bil 

Sözlü) 

bi, Çin ancak tallın ve tedrisle yenile- Umumi harp arifesinde, Hnnkeu ol- matbuatı; dört milyar 750 milyon 
şebilir. İşte bu ~ehir bu noktadan Çin dukça saadet ve refah içindeydi. Fa- liretten ibaret olan bu seneki büdce 
için bil- nümune halindedir. kat 1919 dan sonra burada bir sürü açığının, evvelki senelere aid büdce VALLACE BERRY tarafından büyük Kareoay filmi 

Vuçang şehrinde birçok fJl· Ye oı·ta harpler \•e dnhilt çarpışmalar · o1Jn, açıklarına nisbeten ehemmiyetsiz ol- Tür-kçe izahlı Fox Jurnal Cumartesi, Paza.r 9-11 
~hsU mae~~cleti kur~r ~· bugün ııükfime~ilerlP asile~ milliye~Uerle -~~undan bahs~mekteili~ ~~-~~~~~~~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Her sün 2·5-8 
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Dünyanın· en çok .. 
~sevdiğt·kadın!·· · ANKETİMiZ J 
KATERiN KADINLAR- ERKEKLER 

-22-

GEn·= kız 
f 

YAZAN: Kadircan Kaf/ı~ . . 

kurtarılacaktı 
. -.a E PB U RN Geçimsizliğe, daha fazla 
'Gümrük k~çak·· kadınlar sebep olur 

v k · u k l b. ı k d k çılığı yapıyormuş 
1. eter l nere stan u a varıncaya a ar-genç ız, ihanette ne demektir, anlaşamıyor· 

Herek rela k~:'!.!!.~hın d~~fm~e~~ı~ı. verilmi~fi ~!.':~!!~L söyle.- Gel larsa ayrılsınlar, olur, biter 
--: Kim o? Ne istiyorsunuz? Kadıncağız ufak bir çıkın aldı. E- mezse tut yakasından getir.. Bizim gazetenin avukatı, mesle· 
·- Kapıyı aç .. K<;>nuşmak istiyo - vi kapattılar ve hızlı adımlarla ge- Sonra Kara .Musaya döndü: ğinin zeki, çalııkan, tanınmış siması 

rum. miye gittiler. - Sen de sekiz leventle birlikte B. Cem
1
al Çançarı yazıhanesinde bul 

- Kimle ile-konuşamam .. Gidin Herek Reis onunla yalnız kaldığı kiliseye gidecek. Başpapaz Teofilo- dum. nşaıı tamamlanmış olan a-
oradan.. zaman eledi ki: su güzellikle çağıracaksın. Gelmze- A "?artmanının teferruatı etrafında bir 

Kadıncatızın büyilk bir acı çekti- - Senin kızın, beni de bütün şu se İnce Ali gibi yaparsın?.. :- kaç dostu ile konuşuyordu. Vaziyeti 
ti beıbelli idi. leventleri de besbelli bir ölümden - Başilstüne Reis.. kavrayamadığım İçin, 

HeNk Reli de ondan aşaiı değil- kurtardı. Ona hayatımızı borçluyuz Akşam oluyordu. Güneş, ufku kır- - Ne o, yeni bir apartman dahf' 
dl: ve onun uğrunda herşeyi yapanz. mızıya boyuyor, bulutlann araların- mı~ 

- Ben l'tldim .. Herek Reis .. Seni Onu nereye götürdiller? Kim götllr- da çeşit çeşit ve güzel renkler yara- Dedim. Bir kahkaha attı: 
1atanbula l'ötürmek için grel_dim. Ge- do? Bana anlat!.. tarak batıyordu. - Nerede o talih bizde? Biz hale 
mi hazırdır .. Gemi iatemiyor muaun Kadıncağız böyle bir adamı rüya- Bu sırada Tinos adasının çarşı &aterin HepbfGD yapbdıiımızın eksiği, fazlası ile meş-

• d ·· G J d""rt il d d ki b k • gulüz. Her neyıe, ıenİn· bu ziyft-aen,. sın a a-orm ş o sa ona o e e sa- mey şnın a üyll çınarın dalla- Katerın Hepburn Holivudun en baş- reti ba k h l .. "k .. 
Bir ayak sesi kapya doiru yak- rılır, diriltmek isterdi. Halbuki işte nnda iki adam ölü olarak sallanıyor- n na pe ayır 1 gozu muyor. 

Jaştı ve kıpı açıldı. önündeydi. du: ta gelen güzel yıldızlanndandır. O- ~akın şu kadınlar hakkındaki anket 
Kederden yilzQ solmua ve ırözleri Gözlerini uauşturdu ve Türk de- nun gilzeUiğindeıı maada Greta Gar- olmasın~ . · 

Y o Bunlar Koralis ile Tiofilos idiler. T k d ağlamaktan ıişmit olan bir kadındı nizcisinin ellerine sarılarak gözyaş- bo ve Ditrich derecesindeki san' at mu- - i en isi 1 
bu... Jariyle ıslattı. Başından geçenleri ça. ••• vaffakıyeti bir çok sinema patronları- - A kuzum, dedi, i~in güciir 

Fakat güzelliii buna ratmen ııö- buk çabuk anlattı. - 14 - nı Katerin Hepburn ile zengin ve de- yok ta kadınlarla .ne uğraşırsın bif. 
ze çal'.Pıyordu. Herek Reisin gözlerin alev saçılı- SAVULUN 1.. . • mem 1 Bu sualleri bir de kadınlarr 

:Aspazyanın öcU alınmıstı. Fakat vamlı konturatolar akdıne.sebebıyet sorsan acaba ne cevaplar alacaksın 
Herek Rebi baştan ayala kadar yordu. • 

süzdü. Kadın: onun asıl dileği bu değildi. Kendisi- vermiştir. Tabii onlar da bizi çekiştirecekler 
- Sen namU1lu · bir delikanlısın. _ Hemen gidelim .. Çabuk olalım .. ne bu kadar bağlılık gösteren He- Ancak bu güzel artistin çok kötü Bütün kusuru erkeklerde bulacak ~· 

H ld N d • ' rek Reis :ıayesinde aı:1ıl dileğine de bir huyu vardır. Bu huy da, onun lar. Maamafih en insaflısı gene biz B. Cemal Çançar 
oş ge in. ere e gemm · t~ işten geçmesiıı 1 1 • S bak ] !erin, karı koca ara$ında muhtelif 
Herek ırösterdi. Dı·vordu. kavuşacağına şüphe etmirordu. gümrükten kadın ~yası kaçırması ve erız. or 8 ım. 

J H k R · rt · ·· d h b - Kadını du·· u·· v k'" ··ıt 7ıt görüşlerin .• birike birike bir m1n Bu sırada halk araaında fısıltılar ere eıs e esı gun a a azı bilhassa Paris mamQlatına ait onun - ren e uçu en e-
oldu. Bu arada Teofiloı, Korala ke- - Sen üzülme l Şu şeytan yürekli ufak tefek şeyleri sormak üzere o- fazla miktarda hevesidir. haller nelerdir) oatlak vermesinden başlar. Bir defa 
limeleri de l'e ... iyordu. Birisi töyle papazla alçak Koralis'in cezalannı nun bulunduğu kamaraya girmişti. - İffetsizlik, sadakatsizlik, lü . "atlak verdikten sonra en küçük bb 
söyledi: .., vermeliyim. kadın', kamaranın biricik ve küçü - Bir kaç defa a-ümrük idaresi Kate- zumsuz laubalilik, hafif me!-lreblik hareket bile· kusur olur. 
-- H --k- R-. . bu kadını arama. Güverteye çıktı. İnce Aliye şu em- etik penceresinden ayrılm1yor, röz- rin Hepburn'ün bu hususta nazar dik. içki ve kumara fazla iptila gibi hal Kadınların daha fazla geçimsizll. 

ere e1.1ın ri verdi: . • )erini oradan i'Örilnen mavi enginle. katini ceJbetmiş ise de o gene aldınş ler kadını küçültür. Fakat hiç ııüph' -:.e sebebiyet verdiklerine şahid ol-
sında bir it var. • - Hemen şimdi sekiz leventle be- re dikerek kızını düşünüyordu. etmemiş, ve ufak tefek kaçakçıhitna yoktur ki bu haller yalnız kadınları luğumuzu söylemiştim. Bunun se-

Başka biri llAve ettı: raber kaleye git .. Koralis denilen be- - Devam edecek- sekte vermemiştir. değil, alelıtlak herkesi düşürür. ~bini her ay bir kaç gün kafalarının 
- Eter işin iç yüzilnil öi'renirse Son hadise Katerin Hepburn'il ga- - Erke~i sinirlendiren nasıl bir -:alışmamasında aramak lazımdır. Ka 

bizimkiler haeı yuttular.. J 1 1 zetelerde teşhire vesile olduğu için. kadındır, erkek nasıl bir kadındar ·lınlar bugünlerde gayri tabii olur· 
Bu aralık adalı askerlerden bir apon ar esı•r erı•nı• o bundan fiddetle müteessir olmuştur. hoşlanır. lar. 

' 

MaUlmdır ki Katerln, bir kap ...4ızel - Ukalalık eden, herşeye bumu· - Hangi kadın cemiyete fayda-
kaçı köoeden çıktılar ve halk kapı- Y .... t d 

· filmde parladıktan sonra meşhur mil- nu sokan. lüzumsuz azamet satan. 1 ır} 
nın önQ~den uzaklara çekildi. . 1 •• ıd •• •• . I ? yıırder Hug'On da dostluğunu ıtaznn- giyinmetıini bilmiyen lcadm pek ta· - Muhakkak ki kocasını mesud 

Here1' Reis, duyduğu sözlerden nası O uru yor ar• mış ve onun tayyare ne dünya mtı$ıl- bii olarak erketi ıinirlendirir. Erkek etmesini bilen, evinde neşe ve aaa-
-iüpheye dilştil. Limandaki a-emiye baka~ını kazanmasına sebep olmuştu. evvela kendisine merbut "'an ka - det uyandıran ve ya,atan, fuzuli 
bakan kadın sevindi: Katerin Hepburn'ün halk arasında- ~ından ho~lanır., Sonra da güler yüz masraflar yapmıyan, çocuğuna bak-

- Hemen ~delim .. Seni kim yol- '·i atlı; (<IUnya)ım en çok sevdiği ka- lij, makul, muhitine itimad ve h\ir "'lasını bilen muktesit ve görgülü ka-
ladı buraya? Beni kim t:mıttı? rlın) dır. met telkin eden, lüzumsuz şekiJdc 1m cemiyete en faydalı olan kadın· 

Uerek Reis sordu: ,Mırnmafih, lııı güzel arti,;ti nleliide ~evezelik etmeyen, sırasında salon lır. Çocuk doğurmak, muhite mü· 
- Halki nerede?. kac:akçılarrlan ayırmak lazımdır. Ni- 'ırasında ev kadını olabilen, çocuk fit olmak vesaire bi.itün bunlar, aaa-
- Onu götürdüler. Ben onu ara ce kııdınta·r vardır ki sırf zevk için hır- !arına müşfik kadından hoşJanır. detin pek tabii neticeleridir. 

ma,a, onu bulmağa gitmeliyim. :n;ılık yapmak i~terler. . Maamafih, bazı ~rkeklerin her ak · - Zevce veya zevç .arkada ının 
- Nereye?. Böyle olmakl.s beraber Katerin Hep. <ıam kocasına güzel bir sopa çekerı hıyanetini görürse ne yapma] dır~ 
Kadın adalı askerlerin a-eldikleri- bnrn"Un Pari~le Nevyork arasındaki anımlardan hoşlandığına da sık sık - Bu sualinizi fena seçmişsinizt 

ni, halkı datıttıklannı ırörmüştü.. fiat farkından istifade etmek için böy- teaadüf etmekteyiz. Malum abu hos Hem böyle sual sorulur mu} Bu su· 
Baılanndaki çavut da Herek Reisten le bir teşebbibte bulunduğunu söyli- lanma şahıslara göre değişir. ale masa başında cevap vermek ko. 
bir şey sormak ister gibi kapıya yak- \'enler de vurdır. - Ailede kadın mı, erkek mi laydır. Amma böyle bir vaziyet kar-
la~mak istemif, fakat leventler onu KhtC'rin Hepburrı'üıı kaçakçılık işin- geçimsizdir} sısında metanetini muhafaza edip 
yolunu kesmiıler: ıle ş~tiki cilrümleri Jorj Bilrn ile, ka- -Geçimsizlikte kadın, erkek ay- <ıuurla hareket edebilecek kaç kiti 

- Sokulma! .. Ne itin var burada? rısı Grasi A llendir. Bu iki artist te rılamaz. Erkek te, kadın da geçim- ~ayabilirsiniz. ' 
Demişlerdi. haftada on beş bin dolardan fazla 1iz olabilir. Maamafih meslek adamı Azizim, bu öyle bir halettir ki, ne 
Çavuı &'eri çekilmişti. para kazanmaktadırlar. ** ıfatile kadınların geçimsizlikte da ticeyi karı koca arasındaki bağlılı· 
Kadın onlardan çekindiğini he - - ha fazla amil olduklarına şahit ol ~ın derecesine, erkeğin irade kuvve-

men belli etmişti. 1 ÇoCuk yurdun direği, yuvanın :naktayız. Esasen geçinmek, bir ta tine, muhakeme kabiliyetine, tahsil 
Baran önce oradan &'itmek istiyor- _ ... \. tıenliiidir. Çôcuğu sev: Yılda bir kım şartlara tabidir. Ekseriya gayr ve terbiyesine bağlıdır. Cabuk par· 

ter üzerinde silah oyunları yaptırmak• lira ver. Çocuk kurumuna üye ol! • b 'A o d" 1 d b • h l l h 'dd r d • d o O du. . Ç k 
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- _ _ •a ıı ız ıvaç ar a u netıce ası o ıyan ve ı et ı zaman a ıra esını 
Herek Reis de fazla beklemeyi hiç sında intişar etmiştır. e en er, ız- a ır. anı zava ı esır er, birer can 1 --- !ur. Bilhassa birbirinin ki.ifvü olmı 1:aybeden erkek karısını da seviyor· 

dıotru bulmuyordu. Kadını :e~i~e zat japonlardır. Çincle japon ordusu hedef olmakta ve . üngü talimlerinde Karadeniz kıvıları dünvanın en vanlarda daha çok tsadüf edilir. a ihanetini kanla temizler. 
ırötOrecelt, orada, Adalar guzelınm iaşe darlığı içindedir. Çinli esirleri i~te böyle süııgülenmekt~dir. Soldaki nefifl fınrlığını y.etiştirir. 1n~an vücu- Zaten geçimsizlik {geçinmek iste - Şimdi size masa başında sakin sa
nası} olup da a-ötürüldiltünü öğrene- besliyememektcclir. Bu sebeple, esirle- resim böyle bir siingülenme zulum vo dilnün en ku\'vetli kömilrfi fındık- memek) gibi şahsın iradesinden do kin otururken verilecek cevap, hiç 
eekti. Onu kurtarmak için herke.S- ri öldürmekte, fakat bir istifade olımn faciasını, diğerleri de kafaları ke~ile- tır. ğan sebeplerle h~men hemen pek bir zaman doğru olamaz. Çiinkü bu 
le dövQşmei'e ve dünyanın ucuna ka tliye, acemi japon askerlerine bu e.~ir. cek zavallı Çin esirlerini gösteriyor. nadirdir. Çok defa muhte4if sebep· - Devamı 7 nci Sahifede -

Dedi kl: 

q Nakleden: Val6· Nurettin· 
--14-· 

- c Kızım Adnanımdan dolayı pek üzülüyorum. Öğrendim ki, oi'· 
luı:nun Avrupadan l'etirdii'i bir ecnebi kadını varmış.> 

__.. Allah AUah bunu nereden haber aldı. . . 
- Orasıııı bilmem matmazel. Her halde her şeyi öğrenmış. Sizin bu

rada bulunduj'unuzu, oğlunun size itık olduğunu, hep biliyor. Devam 
ediyorum. Hanımel endi dedi ki: . 

c- Otlum ahbaplanmızdan biriyle nişanlnnncaktır. Halbukı bu 
ecnebi kadınla :raşadığı duyulursa bu iş hem bizim için, hem de öbUr 
taraf irin fena netice verecek.> ..,_. 

y .... ·r.:r t. 
- A ... Adnan nişanlı mı? '" ~ 

- Evet, takriben ... Yani yakında nişanlanıyor.. t 
- Vay sır ktıpQ vay ... Bana çıtlatmadı bile.. ' 
-Ah şu erkekler matmazel. · • 
- Bilirim, bilirim ... Onlann ne mal olduğunu size geçen gün anla· 

tan ben değil mi idim? . 
_ Hu?Asa efendim. Bahri paşanın hanımı sinir içinde. Üzillüyor, 

dert nayıp duruyor. Derken birdenbire haykırdı. «Yahu niçin Tokatli
yan oteline ~dip ıu ecnebi kadınına meseleyi anlatmıyorum. Oğlumu 
1'•lı&t bıriüıasını ona i?Svleöıİyoruiiı.> Bilsblltün dikkat kesilip ~s~r-

Gabi mütereddit duruyordu. Sonra ya\•aşça ilave etti: 
- Bana göre bu para çok değildir. 
- Elbette çok değil. Daha bile fazla vermeli idi. Lakin Bahri pnşa· 

nın haremi son derece hasi:stir. Sade bin lira ile işi geçirt. em diyordu. 
Bu kadarını kopartmak için ııe zahmetler çektim. · 

- Bin lira imiş .. Oh efendim. Bari üçüncü bir mevki biletle atlatmıya 
calışsaydın.. . 

- Matmazel size akıl öğretmek haddim değil. Lakin 4 günlük bir 
maceradan sonra memleketinize iki bin lira ile dönmek hiç de fena bir 
iş değil ... 

Gabi siğara ını tellendirip düşündü: 
- Evet: az para değil.. 
Birden sordu: 
- Bu $·ekünu ele geçirmek için ne yapmak lazım? 
- Gayt!t basit. Bir kağıd imzalayıp şehrimizden bugün ay1'!ıncağı. 

mzı taahhüt edecek..,iniz. Bin lira alıp buradan gideceksiniz. .,,ayet bir 
ay zarfında Adnan beyi tekrar aramak teşcbbiı,ıünde bulunmazsanız, 

diğer bin lirayı da a~re~i~ize gbndcreceğiz. 
- Ala .... İmza ediyorum. 
Naciye ayağa kalktı. Hokka ile knlemi genç kndınn uzattı. Ve E"\ ele~ 

hazırladığı bir kağıdı imz~lattıktan tıonra znn içiııde paraları kendi ine 
verdi: 

- Teşekkür ederim. Lakin n~ıı ehemmiyetli ciheti unutu~ or unuz.. 
Adnan ne olacak?. 

- KendMne mektup yazar kapıcıya bırakırsınız. 
- Pekala ... Maamnfih ondan bö~ le haber izce a~ nlmak btem zdim. 

Bana karşı çok nazik ve iyi hareket etmi:-.ti. 
- Rir k•ç satırlık nazikane ve do tçn vt>cla mektubu ~ aznr-- ııı olur 

biter. Mesela yazın: \1"1' ı<ıı rnr -



16 

1 

- Amma, b k, 
- O titr ·, 
Ve biribirimizc dı.h 

lnrak gülüyoruz. 
-Ne çab nli 

~u ., 
"' mı. 

- Resmiye+· h' . 

CU..-.A 

- B n d 6) ı . R l i 
konu urken dilim tutulm. 

Göğsilmde, r Reler içi el çırpınan 
bu vllcudu, daha dikkatlı tetkik ed:- ) uy nl 
yorum. Yilzfimde dol an iy h s ç-
lan, dOz ve p rl k;alelAd ·ral•n 
her genç kızdn olduğu gibı ka\ i li, 
ince kaşlar, göz] ri i y t -u z - -.- 'fr de\ p 

man tatlı bir ahenkle z ı n h f'f ı z1d ı g d n 
lavnmh uzun kirpikl r, z tum kli, m · ı e h 
Jkanatl n iki tar f a · in bir b a a 1 u da ve 
ırnn, kalın dud k ı, k k b r ğız 3 , 30' k 
uzunca bir boyun, dol n ve gerein meli. Ayrılık ze\ kmi t. tmnk ve çn
göğüs ve g niş kal a ı rr.J ı as'p bir uk unutmak 'çin. 
'1lcud ... VcJh 1 li a ~ düzgün.. - Bizim a kı ızm da zavallı akı-

- Ne bakıyorst n, ö;: e? ..• beti bu mu olacak. 
- Güzelliğini ölçüyorı,ım. Samimi bir jestle kolumıı nsılı -
- Nasıl buldun? yor! 
- Enfes. Bir erk eğ' ağlatacak ka- - Bilmem ki ... 

kadar gOzelsin. Yeniden birinci mevki koridorunn 
- Hadi, hadi, b rtık şu soğuk ke- geldik. 

limelerl ..• Korkarım ilanı şka başlı- - Buı ı ne ili. Hem e sessiz. 
:raca'ksın. Kalalım buı ada ..• 

- Tabit... İşte b şlıyorum: Sara, Tren dildü "'U tiz ti öt· yor. E ki-
aeni vdiğimi söylersem, inanır mı- şehire geliyoruz. Karşıdan ışıklar gö-
ın? rünOyor. 
Şakrak bir gülnmseme: Çalıkuşumda, garip bir hal var. 
- Hnyırl.. Adeta tel~şlı. 

- Ya en beni ev·}or musun? Ve- Tren, Jnvaşladı. ta 
)' seveb'lecek mi ·n?. r z. 

Şehvf b ·r kahkaha: - Sana bir şey ı .CA 

- Evet! 
- Niye <hayır> ve ni e « Ht ? 
- Çunkil, hiç bil• erk , kadın 

doğru söylemez. H p J alan, hep ) a-
l:uı.. "' 

- Peki, siz? .. 
- Biz mi? .. Ben, çab ık ever ve 

çabuk unuturum. 1 ta \o da g rd -
ğtın delikanlı ile, özüm ona, sevi i
ordak. Aradan aç aat g ç i '. 

Dört veya be~. Halbuki, ş'mdi, on 
tanı men unuttum; bütün bc!ll "im 

n hikimsin. 
- Yalan?.. 
- İnnndırmağa m c ur değilim. 

!ll. 

T i ;,. o rican?. 
~onda b"ı~ i il 

- Se ıin ge tliğilıi J , 
ı? 

iri} o-

\ N'AOOLU, --

vardı, nki. .• 1,.t 

B ı , el erim nr sınd Cev ' 
\ ... recek hnlde değilim. Belki çok fen 
şeyler söyliyeceğim. 

- H illi mı dargmsın ... 
Zoı la kendimi tutarak cevap veri 

~oruml 
- ;Ferid , konu amıy.. k kadn 

LiU<'nim. Gıt ynt, yavrum. Sabah 
k dar h r ş ;> c ıZE ir, ı r ş ~ i un tı.. 

ı uz. Y nımJa katır r.n, be.ki i t ın · 
yer k seni incitec "·m, ;}'orgunsur 
kşaıµdanberi ıız mı buhranlar geç:r 

din, istirahat et sen de .. 
- Aınma, sabnh gene bw ada bu 
şncn~ız, d ğ1l mi?. 
- Tab'ı ... 
Ve 1zmire g h c }e 

bucak bucak knçtım. 
kadar onda1 

iJi. 

Gelse 

ar fı 1 inı:i h 'fpde - Bu mühim nokt , rnp rda zik- mi tir. Hl'sap encümeninin be~ ki-
klı, k Z"t{'m·ı: s?hip rer1ilmemiştir. llyönkurulun mesai ilik olmnsı kongrece. k r r!..ı tml-

, ı ul ~.r· ~: J? .. nizli m b't~ u ra r~nun ta.svi in; , fk k kongre J :k.tan sonrn bu cncüm n" i r t re-
1._ .icı\ lar R u Öktem, B l dıve d n rı a ederım. yı ılf' ll Hnsnn Çelebi (Bergama), 
0 

• ı B Dr h t {.; , umhuriy t Kım re ıreici, diğer üyelere söz R. T u'hir 3or, 'B 1azif Alpyörük, 
1 ıdd İum·misi B f' aJ .. dd;n S vnmf'den evvd, ölmüs olan Parti- B. Mchmed 0.-hun (Seferihisar) ve 
u, Turkofis m·· .. ü '· A~ni - lilcr i~·n 1 yeti uQıumiyeyi bir da· Sami C"len seç·lmişlerdir.Dilek en
an, D ftt>rd r il 1afi D~m· ..,.,v . k ·alık hiirmet duruşuna davet et- cümenfoin t(."sk'I mes"elesi üzerinde 
ıhl t ve fçt'mai Muavenet rrü,.ıü,. .. 111ı tır. bnzı müta1ealar serdedilnıis, netice-

1. Dr c vd .. t s~racoP,h1, vw Vf't Müteakibf'n mü:mkerey.P d"'vam de dilek encj.im~nine istiyen delege· 
.d .. ) nı b ı A J J c!Hmiş: <'VV<:>fa e Hüsameddin B ,_ 1 rin ist'rakil çalış <31 ,..., • f k gö-

sı Ctır, Em iv t rrıi.id''ri.:' R. ~ ]'\- kanlı kalkmış, her cihetçe takdire de-ırülmfüı, encüm n B l Iriıı Tınaz, 
..Jdin Aslan K o kurl, V !r H r l'Y1 •• ~,e,. oları l!yönku11UI repprunvn itti- AvukEıt 3 . a y·· ük, M:tat Baykal, 

ürü, Ziraat m:..iJi.'rii v,.. di- r .+ ·- c?Ha tasvil:.ini ı"terıjs: B. Srılim, Vasfi ldıl. Haluk (B"' .. garna), Sü-
ler ~: iiri .. ri, Porti ilvC"n kur11l,Yakb Akgiin (Torl ah), bu yı)lleyman (v me), Sandıklıo L (Ti-
yelerı ıle hrıs• ı ~ l· Dasl ek'Tl'l Ocak kongrt'lerindf' Parti baı:kanı re) seçilmişlerdir. 

~ ri dinlt'yici ıfat yle buh·ıımu!?l...r· raftn'°'Eın !•{''r imzaya gönd~rilen He ft 1nnarak kon~reye g \miyen 
ır. '"'arti miic:ahidlerinin ehemmiyetin- delegelerin kongre" nfiınına Dr. B. 

f"n bahiste demiştir ki: fsmail Halcb ve Resaddan mürek-

n re c1°l0 ,,. ... i jr:.-

CI ...,1 • •l .,..,1'1. )' k 
c '= }• "'ITT"') C go 

. m 'yen deJ ........ ,.J •rin Y"".,.int> hı>zı Y" 
kt .. rin geH'·i anlasılmı<:, kon~re 
tiklal marsile me aisine başlamıs 
r. 

- Ocnk ve Kamun kongre1erinelkcp bir heyet t"raf ndan ziynrct edi
'larti hasl·anı namına mtişahid gön- !erek fıatır!,,rı"'n sor ima ı, Cum 
enlm si, bütün Partilıler nro~wıda hurreisimiz .. , Bü} ük ıl•t . 1edi i 
u korqrelere fevkdade ehemmiyet ne, Mar al F vzi Çakmak'n, Baş· 

• rildiğini gö termiş, alakayı tezyjd vekilimize V" Pc-r•i Genel sekreter
tmi tir. Yönkurul raporunda bu liğine kon<!renin t z'm du:>guiarı· 

1okta zikredilmemi~tir. Bir partili nın telgrafla bildirilmesi kabul edil
ıfatiylc bu alakayı sükranla arze- miş, bugün ant 16,30 da gene top

Bunu 
aşkanı: 

müteakip Vali ve Parti i.er ve ra~orun tasvibini kongreden lanmak üzere celseye son verilmiş-
"1ca eylt>rım. tir. 

- Arkarlaslar; kongreyi acıyo 
11m. R ızn e rnucil:ince evvel" 
l'lnRre icin bir birinci reis, bir d 
' inci rt'is, iki dane de katip seçecek 
'ni:r, demi tir. 

Seciınin i aret reyi ile yapılmas· 
"lUV fık görülerek kongre birine· 
..i W'ne Vali ve Parti başkam lf3 
- zlı Ciılt"c ikinci reisl'n-e nvub 

t B :ı r ôr 'k, katiplıkl""'e de B 
• bri Ti.ım,.r ve Cemal Ahmed 
ilmi l rdir. 

B. F zlı Cül•c, kongre birinr · 

,.i Win BE"çilm~si mü ıas("betiyl 
eycti umumiyeye tf'sPkkiir etm'cı 
ongre rei i sıfatiyle, f lyönkurulur 

'<i S"n~lik iş raporunun okunacağı 
ı bildirmiş, Parti y rdımcı üyes' 

l. Mehmed Aldemir raporu o u 
'1U tur. 

Raporun ba kı mmdaki ebed 

B. Kemal de mühim hir ok is- D" k" k ·· k 1 · 
ı 'f 1 . b I Ul) u ongre muza ere en, 
er ve VlPI f' .,.., ulunan Parti )yön . . . 

1.c.urul üvelerinin haik islerini ve di- H lkevı alonunda alman y~m tertı-
'e:kl"rini , 1"İr p. ,etirmck ve yapmak batla komplifikntör tesisatiyle hope.r
'ıususunrla gö~terdıği yüksek ala lôrll!'rfo blitı.in şehi~ yayılmı , lıo-
1<ayı takrlir etmistir. Parti merke7 parlörler önünde toplanan halle, bu 
·tçesi bacıkanı v,. delege B. Tahir Bo:r müzakereleri afaka ıle takip etmiştir. 
.:ıa söz almış, llyönkurul raporunur 
, f'\'.Cti urnum:vc if ~riy1 kon~rf" A 1 

'iyclerini trım.ımt'U tcı+n in ı"(for,.Jr rap a 
"llahhrtt• olrlu9mu ~i1ıfrro', l.,c· 

f..,,ıAt k'-11 pn) n ~ ·r1·~·niu va'k k f 
iyle b;·,. J f l ık '· 1 rla l u, 1 l lo ~u:h· r:ı )Jı eransında 
;.uso~uf.r.l.ald~!Dl 2' mDnda.rn ~ Ar olrr.rın rilist"n 
Jı ' Zl) t ı ıl rı J • <ı\•rı 1 "')ı, '"n I 
fatının ::l7"')ııııq o) 1 ııi~unu l u P'iİf-'" TT!Üftüs.J' taraf 'fl.clan 
~ t>nİn. J ("j ye f.flnrf;ı jrt:nı i w ., f "/ • • 
ırhi ll'1fflP·da i\,';ırdJTI mal<ıfl~İVl i"'msı et l mesı ıs• 

'·uruldu;;.unu soyliverek d .. m\ fr t e 1i 'iyor· 
'd: 

- f VVd!'I' fö•"'J"r, hı}ZI t ~kv; 
~ tin bjrlı ich l r.11 rru1 • ~7 mp• 
·dC"mei:'{e mechır edilirl,..rdi. 1•15ef: 

ir d ıireye mfü rnaı e ! .. n f ci v 
· n f, evvf"'f;ı birli. göncl,. .. ·ı:,., " .. 

·a olnn aidat hnrrunı~ rrl~r..J; f1, 
1 ul tt>krar tatbik p..ljjrr>pl•rfir f r. 

- S ·rı e 

- Yanında ben de b lunmak şnr-
ıyle •Peki>... nize .. 

- 1 te bunu yapma... Yanlarına gittik. 

- O kadar eksantıik ·n ki ... 
-Belki... Fakat, biz hep böJ leyiz; 

.. fimiz A ~ürkün l tırasmn hür 
"lf'ten b .. ş d::ıkikalık ihtiram durus1 

•ap lma ı . yeti umumiyece kahu' 
dilm · cı, bes d kika hürmet vakfe· ... 

•apılınış, Atatürkün hatırası tazi 
·e t bcil edilmistir. 

.,. Esnaf kurumları J 'rliö.ni }" ,.ı..ı 

e manl"Vl cebhderd n ) i.ık •ltnıf' 
Su rh·C'd(.lki A mp ıpropn.gu.n u ko-pütnn genç kızlar b nim gibidir. 

- Hiç zannetmiyor m. 
- Bu snhada a emi im'ş gil>i ko-

- O h ide, şimdid n E' i olarak - ~anı:ı takd'r.J d vim, dedi, Ek 
rılm nıza Ul.zım gelecek. rem; •dayız. dem> F ride... Bunu müteakip, dünkü savımız 

iyi?. 
1kinci bir noktnya da kmns Pde n;t .-ıi. FiliHtine Y•Lhudi q t ncereti 

durdurulm2 dnıı Ar:ıplnnn Londra kon-
ııu§uyorsun. 

Pencereden, karanhfrın içinde iz 
bır kıp kaybolan kıvılcımlan ve ısık
b mavi dumnnı eJ redıyoruz. o .. ·a, 
koyu karanlığın içinde, tren gOrül
tiisilruien rahatsız olmadan mışıl mı. 
şıl uyuyor. Diğer vagondan trenin 
uğultusu arasında kaybolup tekrar 
kulaklanmıza yetişebilen gramaf on 

i geliyor: 

Ben nereye 'gideyim anam 

A zımı kapatarak beni 
1 
u- Biribirimizi hiç tnnımJyormuşw 1

n hulö asını yazdığ1mız İlyönkuru' 
yor: 'bi h-ırket ettik. Ben de Fcridey "f>"'ru ol.unmu tur. Reis, rapor Uz• 

_ Of, pek zalim in. • halazade>mi t mt ım. "nde söz öyl mek İ!!t·y "ll"rin a 
Artık, asabiyim. Oııu, bak ·lanın- Onn karşı hiçbi" ) nl ınhk duyınu ,rını y zdırrna!armı bildirmio;, b 7 

yordum; çilnkii kırgmdım kendisine. 1 le eler isimlerini yazdırmıe rdı• 
.a hırpnlnmnktnn başka s6zlerimle Feridenin de bana karşı hiçbir ya ~vvel"' söz alan B ehmed Orhu· 
le kamçılamak istiyorum: kın'ık du.rn d ğı, hı> 1inden belli olu 'S ... feri 1 i r) demi ... tir ki: 

- Oyuncak mıyım ben? Hım; k d b f yordu; ,çünku, p·gın ı ana... - )yön kurul iki senelik m"' 
Ankara :istnsuonunda b"r amuca za. 1 h' ı · d a · · · · b " n ısar ar pavıyonun a ynı mn · ısını gösteren u rapor. şimdi 
de; E kiş hirde bir ·nıf arkada ı; da oturduk. O Ekremle konuştu, ber ·e kadar dini di.imiz flyönkurul r 
Afyonda bir hala zaçle, U ktn day chaln> zademle şakalaştım. Ge~ va. 1orJ nnın rn zenairirlir. 

• .,ğim. M sa.i rımorunun son kı .m•n 
~A imwları bulunan 'önkurul üve 

rinin adlan arc sınd (Yar üye) 
1iye bir imza ~örüyorum. Partimi 
··n tı•züğünrfe (Yar üyı=-) d'ır bir 

":' ynktur. B ı ic:ı ... ,-•tt"' bir yad h1 
lacak .. Bence zaiddir 

Kon.~re reisi Vali B. Fnlı Gi.ileç, 
zahat verrn;s v .. dt>m;stir ki· 

- Arkl'das1rmm; pnk.Rla hil; oğlu .. 1zmırde de t yzenin kuzeni B 1Ib 
Bu aşkın sevdasından... Bu .... lan da gostereceksı·n bu gı'dış- kit ~ıktıP,ırruz ı mnn Ekremin kolun- a ta ay ve Parti bask. nı ol ... ı h ld ti k ·orsunuz ki bizim r,.rtiıni:r hiiku 
S

nkOt d' Eli da ıımcaz~desi vardı,· ""enı'm kolumd" u··ı n e ı yön ·urul üyrJnine tr 
1.6 e ıyoruz. eri avu,.lanm- le... .v " • h' kA ·· h ~ chala> znd m. ·ekkürü vecibe sayarJm. Dilekler' c-tı tutan ve ıi. l''T'f"te mu? erct 

d • Bir \•Ocut imi iz gibi. Gözlerimiz Ve onun koll rınd ilkinerPk, 1 ..ı 1
- p ı ~ ·d 1 · b 

1 
'Cnutmu,.tu; unut ıştum. ~memen yrrine f!P iri mesi irin e 1.. rıen [\ir artic ir. ~' e-n scı v 

ıJra ıra biribir'ni u u~ or ve hiç ko- başımı dı an çık rıyorum. S rm 1·ndar dairelne bildiril"llesi ve tak: · <Jnaf kmunı!arı birli::.ine dahi• rı7a 

(.ll'tı ı ı .n iştir.ık etmemc!.;ri ve her 

turlu t('klifü kabul t:dilmemc ini uv-
İ\'C C} • ınc ktN.lir'. 

Londrn k .11 e~ • ı dn 

bftyuk hıf tar f ndan 

ittıf H: \'nrdır. 

Ar plann 

tem ilinde 

---***---
Plieksika 

Alm'lnyadan başka 

ita/yaya da petrıol 
verece~ nuşmadan gOlümst.:yerek bakı ıyo - ıüzgar, lrnfanıın n ". ı soğut mı _I Znten, onu ben, L~mire geldiğin -dilmesi ayanı taktirdir. Fakat rr 'd 1 .. 1 d ... 

ru nın sn hın<h unuttum. Yalnız "rın a• at ı>rım mur ... S!'o;e "r ogru-
z. yor. 'lOm kaydedilmt- i unutulmuş olaı k P · 1 S "R d ) J\11 ı __ .ı__ 
O, f

1 
__ ,dar gı'bı· soylu r: 

11 
bir cumlc i hntu·ımda kalmıştı l ';m doğruya kt-sne birW e verir- rıs, 1\ a yo ._.. ·1e1'.0lKn, 

- • Yiühim bir noktayı öyl0 m€'ktR- ba l<l k1n '-
s . t ti . ~ B k - Yol ulukta uyumak kadar zıô· ord•. lcı kanunu. ücretlerden h"r· ta. 1 rı Koruma makinelerine 

- evgı, ne a ı Jmış. U z ·i mı ç 1.mtk için znecrmiyece "•im· ' 't " 

hiç kaybetmek i temi.rorum. Bu yol- elini yu me ürüyor. dıma gıden şey yoktur. Aşkın, en te- Ha.Ikın dil kh•rinin alaka ile t angi bir parayı kesmeği men•tmis· mukabil Almanyaya beş milyon va-

cuıuk b·tm Eb d' t kadar bö mizi, en hcıecanlısı, ya trende, ''a ril petrol v megı-· t hh"d · l · ı e e. e ıye e Y- - Bırak; diyorum. J 'tib edile.rek yanılması, henüz y p t ·r. Faknt biz müessese ahipleril,. er aa u ey emı~-
le gitmeğe razıyım. Tren. durdu. Vagonlar « nlepçi v:ıpuıdn veya ta)>yarede geçer. Bu -nnsı mümkiin olmıyanlann da eher "Örücıerek kendilerinnen rica ettik: tir. 

B k 
_ k k 

1
. 

1 
. yolculuk miıdd 3 tincc devam etmeli . 1 t k"b ed'l . h Ik 5 0 1 )' ı L ka 1 ö - ıra şu sogu e ıme erı. lınit > bağniılnıı il dolup boşa ı- . . -nıvet e a ı ı mesı a ımmn , . · l · kil d hTn<l h il ].. ı apı an ır mu ve eye g -

Dı l ı·ı ık ze-. l.ıpı t.atmtik ve çabuk unut- .. k k . be 1 p . . 
1 

>U ısı m q a ı 1 
• e 8 rtme re; Meksika, ltalyaya da avni mık-

yerek onn muk bil bir darbe lor. mnk için... -SON- ,' _
1
se
1 

_ ve mu I cbcbe artı~ı~a OdflT 'sted.ik Bu müesseseler, sıhhi ıtesisa• ; 
indirmenin tam sıra ı. ;F kat, ha}ır!. - Mademki i yvıs n, g ıilş- - • g ı ıgını, mu ıa t ve ıhma ın . ... . . . . tarda petrol verecek ve mukabilinde 
Xçimde sonsuz bir huzur var. Kal- mem.. Tugrul Delıorman .,rtırmıştır. Bunu, eamimi mesaisi ve teşkılat ıçın bırlığe bir miktar para üç petrol gemisi al"'cc.ktır. 
bim, o kadar genç ve o kndar normal Ve dargın dargın i ta ) onun par ANA D Q L u le temin eden Parti 1lyönkurulu verdiler. Birlik aidatının tahsili me-
çı ıpıyor ki... ı.e tn!';ları ılzerinc tl yoruz. Grr.e k~- . 'llUZU candan tebrik ederim. Sözü- ~elesi üzerinde bölge işi dairesi ami- 1

-.----....-----------

0nunla tanışalı k ç saat oldu 1 J•nı d,ı, ~ h' p l"t·k+ n ::.onrn h'r 4 :ı "l'lÜ bir misalle takviye etmem için ri mesgul olacak, müessecıelerle te- Ze)tinyuğı en ~~sleyici gıdadır. 
1 

1 k h
. h 

1 
kl' b l Opu ) emeklerde çıg olaral· kullnıı. 

\deta hiç denecek kadar az bir za- kin}ecı_ir gibi oldum. Perond n geçe- "llfüıaadenİ7.İ rica edeceğim. mas nr yapara ır a ~e ı u acak-
nanda aşk doğabilir mi? .• Ne bile- rPk E k' h'r t ır n m h r "Z· ::;< ı JJ c B 11 ,Jı01 ırı Scferihisarın Ürkmez kövündr •ır. Aidat mt' 'elesi, isciden mecburi ----------------
ıfm ben. Muhakkak olan şudur: lıkllırı \e te b'hlcn p, n t tnlnrın HAYDAR RÜŞTÜ öKTEM Parti üyrsi bir arl~adasımız vefat et l.,ir t hsil eklinde: değil, amelenin Z =zyİ ikamet tezk~resi 

Bir dakika bile çalıkuşumdan ay- küçuk ergilerinin bulut'ıl •ğu yen Umumi 11 ·ri at ı·c ı,a.zı işleri 'T'i tir. B:ly Hüseyin Karaca adm1 de rızası ile yapılncakbr. 1 . ·ıı:: . d l " / 
nlmak ı'stemı'yorum Jd'k Tl'endı'me gilzel kil · ·k b "f · k d ··ı·· (Y ·· ) • 1 · ı· zmır vı nyetm en a chgım 32 . ge ı . .n • , • .çumencı m <Jıirıl ~aıııvan u çı tcı ar ·a acıımızın o u- ar uye mes e esme ge ınce. , 354 I ., 1_ • J_ 

- Yoruld n, d ~il mi,ninem? bir ağızlık ' bıh ıı·chm! O d llrH!DI XVSllET ÇANÇA. ·· d l N t h unda yaz P f · · 1 k · d b" .. say. 
1 ı~amet tezKercmı KB\'· ~un en)de\~e o. l'r uzur . b' } f- b~r ımbıl~~n ge

1
ne. ~eMr ezıkn den bıze b<-ttun. v< ni b~ al ra ••nıd ıt esi- ısi-

- Ebemm ti yok. omı nde tak ll~ aca • hır ' ı ı nlıhl.ı ırmı o ugu vnsıyetnam("c;ı ır ıa - ır tt- ıg ge mıı::tı. er ·rz e nzı . ~ "k . - • 
- Gidip biraz istirnh t et en. ir " zo çti. 1 D A n E H N E S t •a evvel acılmış, okunmu~tur. Bu teskilat yapılcl 1 ğı Lilıtirilınis, bizde t . ~ f\~ r l rd Ç k bd 
- Hayır, hayır; istemiyorum. Son Geri donduk. Perondan cı ağı inc1·- lzmir tkhıci Be11lcr sokak vasiyetnamede 1500 lira kıymetin- de arlçadaşlnr arasında teşkilat ya- zmır e d a ~tz n la 

1
:d u l ~ oku-

ra, sen üzülilr~Un. kcn bir se : C llallc Pm tisi bin(1r;ı içinde -ie bir bağının mübeccel Partimiz]!" nılması ~e bildirilme.-si emredilmisti gu~ Yd 1 ~ e 1 !ıaıya 
Onu, çarpan knlbimin üzerinde, - Feride, Feride... Telgraf: lzmir - A~ADOLU 0 n büyük ~efkat müessesemiz ofol' Biz de böyle bir teşkilat yapt1k, Par- Sof ınıv-~tel to l.i{ 

bOtün sevgimle sıkıyorum. Hı ımla nrknya d ndt!rn. Bir genç TELEFON: f!776. Posta kutusu ·4oç Xızılay kurumuna teberrü edildiği ti ba kanına vardımcı üye olarak bir ya ~ _ 
- Benim cici kızım.. ne le ndımlnrla b'ZE' doğru r,eliyordu. 1----------------11 '1ildirilmiştir. arkadas s"çtik. 1VJ mle et ha,..tanest 

l{'sud bir gülümseme ile dudak- F ride p :ırı kc ·ım·~ti. Ko kn ko'"- A B O N ı; Ş E R A t T 1 Bu hareket, maddi cebhedı"ll bel Bt-n Parti baskımı sıfotivlr hü- ' " 
lan aralanıyor. ka yüzüme bakJJOrdu. c bimde, a\ u- Yıllığı 11.00, Altı aylığı BOO '<i bir kıvmet ifade etme7. kiicük ş:tÖ- ılın Partili orkndasları ba~ıma ba- ba. operat6~ :.ı 
Sağuk rilzg~r. snçlnnmızı biribi- cumun içindtıki elini dı rı çıkard.m? K m·ştur. üni'r. f k t rnan€'vi cebhed n kıy- sarım. Arıım zdn yNpncyar yoktur. • k 

rine karıştırıyor. Arknmızclan tek - B k seni çağırı:vorl r, git!.. 'Tleti büyüktür. Gözlerim ••'lV?cta yu- Ortada hata varsa dtizf'ltiriz. . • urı n 
tOk insanlar geçiyor. H.ç birinin far- O k d r rt 6 1 ~ m kend' y boncı mf'mleketler için enelik "nan bir rk laı::ın. hir Türk'in rııli- 8 kn söz alan olmAo•··ı ıcın P drelJ. k n,c 

kınd d - ·ıı A abone ucreti 27 liradı,. a egı z.. yıplnyorlar mı? e md n kendim ilrkUlm. f'ccd Partim:z.. ohn ch·rin 11f<lkA mpor rrye konulmu itti'nkla ta!!- {ınn 1 rc.ı~ • 
U d d 

,,..1 F ı t ı GilnO geçm·ı; mi lnr 2:3 Kuruştur ) b ı. .J kı ,. • ... " murumuz a e~ı. a rn, nem z timRd. mu uıb Pt ,,. vi;Y.<iek ha·Jı vip ~~ilmi. V<' nl !'l)anmıştır 3-7 ı ad r ·ı·~ 
ı A.\'Al)()l C Jf.4TBAASI.\D.4 t ~ ayıp ayacaklar 1 Vagonun tenha bi östermcsi ıtibari} le çok mü Rıırıdan sonra he aT'l enc:imer>İ L-'l ' 1 5 

i d 
HA il 11/ Tll?. ·:r na \O 

.. tnQeres n e, ~· n) « ayız • n d ği- .c=ıııı;ı:::---~~----.... -..-.. a hın dir ile .dilek encümeni seçimine geçil· '·--------.... ---19 



ı>ahifeı ' ı.ANAO ll ı 

y 1 

Yazan: ANTONİ E. ZlSKA 
-38-

Çevirtn: ASIM KÜLTÜR 

ÇİMDiKLER 

Ne olsam! 
Olsam. fakat ııe olsam!.. 

uşada ına vapurla 
Rokfellerle yaptığım bu mülakat- t elakki etmemize artık nihayet \·er- larınıza dayanır, dedim. 

Şöyle bir kenara çekildim, dü§Ün
düm. 

Ne olsam! 
muntazaman u 

mıyorlar 
ra-

tan onı-a, Fordu görmek icap ediyor- mekliğimiz lıizımdır. Bunlar ise ayrı Güldü, ve bana bir kalemle bir 
d Cevap veriyorum : 
~. olacakları yerde, yekdiğerini itmam blok kiığıd uzattı. Sonra söze ba~la-

Belediye reisi olsam!.. Hayır, isetmelidirler. Endil~tri köye girmeli- clı: Fakat, o, §imdiye adar on beş 
rnilyon dolar urfı ımretile meydana 
ge,tfrdiği, eski Amerika tarihine aıd 

ın bur kolleksiyonunu Dearborndaki 
ıteni müzesinde ta.ııif etmekle meş
guldü. Bu zaman arasında diınya g;ı. 
zetecileri arasında en çok para alan 
en çol< okunan ve baımakale yazan 
H anıtın muhanirlerinden Arthur 
Briabana takdim edildim. Bu zatın 
bu y1lzden yılda aldığı maaşın yekünu 
üç yüz bin dolardır. Şüphe iz, kendi
sine men•up olduğu gazeteler grubu-

nun buhranı nasıl karşıladığını, onun 
karşısında ne yaptıklarıııı onn ne ııibi 
Yardımı:Uı bulunduklarını sordum. Ba-
ııa cevaben: 

- Bizirıt yapacağımız şey, yahud 
bir başmakalenin yapması gerekli §ey, 
okuyucuyu düşünceye sevketmektir. 
Niçin her gUn milyonlarca insana hi-
tap ediyoru~ Çünkil bir gazetenin en 
iyi tarifi şunda yaşar: Herkese, uzun 
zamandanberi bildiıi"i şeyi söytemek .. 

Brisban ve §efi Hearst, yektlııu 

Yevmiye dokU2 milyon nüshayı bulan 

lıa•kı ile yirmi alh milyondan ibaret 
Amerika aileıiniıı Uçte birine tesir 
yapmakt&dır. 

F~kat Brlslıan bana rnlnız Ameri
kanın umumi anlayı•ından bahsetti. 

A.merikada lıir gazetenin nıütaleası, 
.niz ehemmiyet d~ğildir. Orada yal
nız havııdiıie değer ,·ertlir. 

.. 
İJ<j ge~ tayyarede g<>çti. Ford ça

~uk ve az konu~uyor. O, yirmi yıl 

önce babasıııın e>ki bir çiftliğinin 
kapalı duvarları ara•ında, eski bir 
lnotöre sekiçle VUruyor Ve ondan ÇI· 

kan gUrilltU komşularını uyutmıyor
du ..• 

Ford bu zamanda yeni bir dünya 
kurma.ıi'a lı84byordu. Ve bu yeni don 
~·anın gürülUlail biraz sonra bUtUn 
dünyayı uyutmıyacaktı. 

Bizi lıugUnkü buhran içine atan 
fikirler midir? 

Bunun içindir ki Ford, işçilerine 

kendi . ebzelerini bizzat yetiştirmek 
için kllçOk toprak parçaları vermek
te ve bu suretle buhranın şiddetini a-
ıltmata çalı~maktndır. 
F ord bana: 
-Amerikanın içinde bulunduğu 

tnUşkUlAtın belli başlı sebeplerinden 
biri çiftçilerimizin gayri müsait va
ı!yetler!dlr. 

Ziraat buhranından ötürü milvon
la.rca çiftçi mutazarrır olmu;tur. 
Ciltçiler para istiyorlar. Halbuki pek 
az tfcart hastalıklar para ile şifayap 
Olurlar. 
Eğer kazanç çok az ise hayııt için 

r ereken masrafa karşı durulamaz. 
Clftç! para ile zer'iyat yapmaz, o
tııın gU~lüklerl mali cihetten değil

dir, sonra o, satışa değil, istihsale da. 
Yanır ... • 

Ford lıir müddet camdan bir han-
ırar önünde gidip geldikten sonra bir 
den bire durarak: 
-BugUn elzem olan şey şudur: En· 

c!Ustn ile zfraati ayrı ayn birer şey 

dir. Bu, bizim muvaffakıyetle ~ Öyle tahmin ediliyor ki, benim temem. Şehrin fal!n yerine su git-
mez, beni tenkid ederler. T emezlik 

izerinde yUı·ünıeğc başla•lıi:.'1 bir yol- icatlarımı tatbik için •anayie on mil-
diye ceza veririm, çileden çıkarlar. dur. Fııkat zirııat i n cndü>trileşmcsi yar dolar dük!llmüştür ve bu sanayi, 

1 

Elektrik ışıkları bir gece erken sö-
~ncak köylünün, tarlalarının kanun- buhrana rağpıen, bir milyar klir te- ner, benim için homurdanırlar. Ek-
:arlıı veyn para ile ekilr.ıesinin milm- miıı etmelidir. Beıı şahsen bu milyar- k f . d I .. 
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kün olanuyacal,'lnı anladığı gün mUm- dan hiç tifade elraedim. Sanayici ;re 
1 

ıatı y erHsoy er;, ~ed~tı, 

Yolcu ar eşyaldrile iskelelerde kalı· 
yorlar, nıüşkülat çekiyorlar 

kün olacaktır. O vakit bugUnkU buh- sıfatiyle ,ııali muvaffakıyetlere ka- e.r ~r·1 çat~r. ar. ayır • 11 ıye 
1ımlar, çok ııadiıen vukun gelecektir.> 'uş um, fakat mucid olarak hiç bir reısD okma ısltememÇo .. k k _ Hayvan hırsız/ığı yaparak geçinen bir şebeke 

• ka2anç iemin etmedim. 1cadlarımın ° tor 0 sam!. para aza 'h d k ld 
Beş gUnli\k ha;t. çiftlik işlerinin meyvelerinden iotifade için on yıl- nıyor, derler, kızarlar. Hastayı faz- nı ayet mey ana Çl arı ı 

değiştirilmesi, tüccarı emtianııı tev. dan fazla mücadelelerde bulunmak la bekletiyorum, diyerek arkamdan 
zii işinin yeniden tanzimi, metodlu zorlOğunda kaldım. söylemedik lakırdı bırakmazlar. 
ekonomi-. Bu lar, iktısadi buhranda, ŞUphe>iz, sırf 2anıandan i.,tifade Yanlış teşhis koyunca bir daha ya-

nıma uiiramazlar. Hayır, Doktor da Amerikada bana öğretilen biı·kaç va- için, icadlaı·ımı kullanan! r hep işi 
olmak istemem. 

sıttadır. mahkeme~·e döktüler. Bir elektrik 
Müstahsil olsam!. Hayır, haşa!. Burada bahsedilmesi icap edenler. ampulünün kabu!U için on dört yıl-

den biri de bugün hucumunu bize çe- danberi bir mücadele halindeyim. Pamuk ekerim, yetişmez. Yetiıir, fa
kat alıcılar anlaşırlar, bedava fiate viren tel"l1<ki vasıtslarının birçoğu- Amerikada bir Böve on yedi yıl için 
malımı alırlar. Tütün ekerim, canı

nun mucidi olan Thmas Alva. Edison- mucidine garanti edilir. Fakat bun- ma rahmet okurlar. Bekle artık eka-

durB. b. . k d .. 1. d dan i !ifade için kAfi zamana malik per aelain de fiat versin diye Ne-
u Uyü a amı o umun en on bet ' ·· 

gUn eve! gördüm. Kendi•inden haber deiilinı. Bugün, tabii görUlen şeyler me lazım; müstahsil de olmak iate-
almak i•tiven dostlarilP birlikt.e Nev. için ne kadar m!icadele etti~imi hiç mem . 
jre~:ıyd3 Ve• - Oranya gittik. Çok ıs- kimse dUşilnmez. Önümüzdeki otuz 

1 
olec.m, ne olsam 1 • 

tırap çeken Edisoıı L . ı z"mıuıda yeni yıl mazide olduğu kadar yeni icad Muallım olsam 1.. e, Mual~ım 
işe başlaını~tı. Beni kabul ettı. Bu lar ortaya koyacak mıdıı·; evet, ben mi: tövbe, tövbe, yanlış ıöyledım, 
c>nun son mUIA!uıtlanndan biri idi: buna kaııiim. h&fa !.... Kuıad&&ından bir aörüniit 

BUyUk ınucid banıı kütüphanesinde En yakın ve tesirli keşif ne olacak- Şoför olsam!. Kuşaduı, (Hu.ıu.si) - Buradan Hayvaıı hıraula.rı y•kel•ndJ..,., 
dedi ki: tır? Ben bilmece J,allinden hiç hoş- Çabuk gittin, yan baktın, duva- İstanbula mal getirip götilren kilçUk Bir senedenberi Kuşadasiyle civar 

-Bizim den·imiz ürat ve hoşnut- !anmam. Biitün mu,·affakıyetlerimi ra çarptın.! Sağdan söğerler, soldan esnaf ile doğrudan doğruya Kuşada- kaıalarda ve hayvan hırsızlığı :ı n _ 
şuzlulc côl~tiııden Hitüıı devirlere ü•· .-ozıle bir ilhamının, •iizde doksan söğerler.. şin gücün yoksa, ceza d 1 b 1 · , , sm an staıı u a gıdecek olan yol- tıklan halde lıir türlü yakayı ele \'e •• 
tün gelir. Fakat >Ürat.Ye ho~nutsuzluk dokuz da devamlı, istemli ve uzun ver, dur. cular vapuı·lann 1·ntı·zameızlıg"ından . 

Hayır O da Lııa }'aramaz 0 mıyen ve muhctlif yerlerde kolları terakkinin ilk ~a,.tlarıılır.• araştırmalarıma ve heni; bu ihtiyar • "" · 
Südünil içti •onra: adamı her ııe ktidar zengin etmi"'c Otd sahbi olsam!. şikıiye~idirler. Bilhassa lstanbula bulunan bir ,ebeke yakalanmıştır. 
-Hakiki olaruk ber.tlen neyi og- de, t:ıtmiıı edici Lir ~alışmağa bo;·~- Sarhoş gelirler, ayakkaplariyle gidecek olan vapurlar ya birkaç yün Bundan bir müddet. evvel Akıncılar 

,.enmek istiroı·sunuz: Diye soı·du. !uyum .~ Dedi. karyolaya uzanırlar. Geceyarısını ge- tehirle gelmekte, veyahud da lil'll - nah ye i karakol kumandanlığına 
-Bütün bllyük endüstri sizin icad- - Bilmedi - çer, dan dan kapı.. Bazıları yatak na uğramadan geçip ııitmektedirler · d"l 

çarşafını bellerine sararak çalarlar. .. .. : tayın t 1 en onbaşı Rasim Durmu§un 

A nketimiz 
- Baıtarafı 5 nci Sahifede -

cevabı verirken şuurum tamamen 
yerinde, iyice muhakeme ederek 
(ihanet eden kadı la arkada)ığa der 
hal nihayet vermek) lazımdır ve bu 
kafidir, derim. 

Fakat bir gün yanlışlığa ge
lir de evlenir ve sonra da aldatılır -
sam o zaman şimdiki gibi sükunetle 
muhakeme ..debileceğime, sen de 
inanırsan, aklına şasarım. 

Hem ihanet etmek il'" demektir} 

Bunu benim aklım almıyor. Kadın 
neden ihanet etsin 1 Koce. ını ııev • 
miyorsa, kocası onu tatmin edemi
yorsa, yah ud m .. sud değilse, h ulas~ 
ihanet için bir sebep görüyorsa iha
net edip kendini ht'rkese rezil edece· 
"ine şuurlu bir kadının yapaca~ı ha
reket, derhal kocasından ayrılmak
tır. Ayrılmak, boşanmak mümkür 
ôken neden ibanc.t edilsin 1 

- Aile saadetinde yalan lazım 
mıdır? 

- Yalan, çok çirkin ve ayıp bir 
•~ydi". Dürüst olmak her şey için 
istisnasız olarak hf'r zaman elzem ol 
duğu gibi aile saadeti için de birin· 
d şarttır. Onun için be,1ce esasen 
'llerdud olan bir seyin evlilikte de 
karı koca arasında yeri yoktur. 

- İnlara aşk mı, alışkanlık mı 
.akimdir? 

- Siz hala aşk denilen seyin 

Memurin inzibat 
B 1 d . b" .. 1.. •. t . b. Bazan çarşamba ııunu ak~am Ozerı ötedeııberi mütemadi~en hayvan ra. e e ıyeye ır tur u, muş erıye ır . . , • 
türlü dert anlat.. Neme lazım, onu lstanbula gıtmek üzer. hazırlan - lınmasııun ve bir tUrlll faillerinin ele 
da istemem. rak i keleye inen bir yD!cu, iki gün geçmemesi dikkat nazarına çarpmış-

Kıuıap olsam; kaıap 1.. Fakat vapur beklemekte; ba.,an da vapu- tır. Bütün çalışmasını bu iş llzerlne 
Vilayet memurin inzibat komisyo- mezbaha, et kokusu, kan gürültüsü, run do"ru geçti"'in! ö"' enerek ~vine 

d 1. · · k 1 B A ! " " " ~ çeYiren karakol kumandanı, nihayet 
nu ün v~ ı -~ua\•ını ve i i . vn can hırıltısı da çekilecek şe~ değil- dönmekte ve ertesi güııU trenle iz-

komisyonu 

Oranın reıslıgınde toplanmış, bazı dir .. Yok etin kartmış, yok hır defa, . . . . hır~ız şebekesinin izini elde etmış \'e 
memurlar hııkkmda inzibati ceza ka- keçiyi koyun diye aatıver .. Kasaplık m_ıre gıderek aynı vapura bınmekte- kendilerine hissettirmeden takiple
rarları vermiştir. da onların olsun. dır. Alakadarların bir an evvel bu rine başlamıftır. Bir kaç gQn n• ı 

Tuhafiyeci, manifaturacı kalfası işin önüne geçmeleıi ve vapurların hareketleri kontrol altında bulunan 

Gaziantep fıstıkları eş•iz bir Türk olsam 1 munta2aman limana uğramasını, bir bu adamlardan Seyteddin, Kerım ve 
'lleyvesidir, Onu bol, bol sar!et. Kapıyı tut, gelen geçene cBa- mahzur yokken uzaklarda demirle- Nezir adındaki Uç §aham akşam ka-

yan küçük bayan muhterem ba- k k d h k ı -• b :f di d" .. me ten vazgeçere a a ya ına ge - ranlıgı basmak üzereyken Selçuk • 

vücudüne inanıyor musunuz} Eğer 
bundan maksadınız bir kadına karsı 
fazla arzu ise o baska r Her ye~i 
dostlukta benim anladıiiım manada 
~şk vardır. Fakat eskidikçe tavSAr. 
Hoş, eskidikçe katmerlesenler de 

yım, uyurun, teşrı e n• ıye aoy· . 
ı t ı lt k . . .. mek suı·etıyle kışın dalgalı zaman- tan Ovaya doğru gittiklerini gore11 en, apon ma ı yu urma ıçın soy-
lemedik llikırdı bırakma ... Allah gös- !arda yolculara zahmet vermekten kaı·akol kumandanı Rasim DarmU( 
termeıin, ondan da azgeçtim. kurtarmaları ll!:ımdır. peşlerine dü,mllş \'e kendilerini yol. 

"h k d. k Selçukta yeni paza.r yeri: 
ı ayet a.rarımı ver ım ve ur· dan çevirmiştir. Üzerlerinde vııp.lan 

tuldum: Kaza köylerinde imar faliyeli de- , 
t kt d . B ı b d araştırmada ip ve Torbalı k!ıylerin-

vok değil ya! . 
Ben, ben olacağım, kafi ı.. vam e nıe e ır. un arın aşın a 

Çimdik Selçuk köyü gelmektedir. Köyleri- den birinin mührü ile mühUrlen-·ı 

---=-;-

Tashih 
Karı koca biribirlerile pek çabuk 

"çli dıslı oldukları için evlenmeleri 
'skla ba•lamıs olsa hile hu ask kı~a 
:;;,,ürliidür. Bir müddet sonra ~lıskın Evelki güııkU gazetemizde Alsan-
'ık b..-l'lr. · cakta Hacı Bekir •okağında Ödemiş 

Bütün bu mütalealarımız tabii iş bankası memuru B. Rıza ile artist 
ahıslara :;;ire deği•ir. Ne }&palım ı İsmet arasıııda bir kavga hadisesi. 

Tabiat herkesi başka huyda yarat- niıı vukuu yazılıdır. 
"TllŞ. Beni sinirlendiren birşey baş- Haber aldıiımıza göre, hldisede 
':asına zevk verebildiği gibi baskası kavga şekli yoktur. Bir otomobil ka
·çin pek çirken olan birsev benim İ· za.ı olmuş ve bu e:ınıı s, heyecanla 
çin güzellik timsali olabiİir. bağırmak ve ~uför\er ara ında ka-

Söylediklerimiz umumi dü•Ünre bahati yekdiğeı·e atfetmek gibi kı
,.,. mütal~alnrlır. ami.itenahi. istis- sa bir vaziyet zuhur etmiştir. B. Rı-
naları bulduğunu unutmamak zanın, hadisenin bu kısmı ile de bir 
lazımdır. alakası yoktur. Tashih ederiz. 

nin her gün biraz daha güzellPşmesi 00§ ha ·van ilmil haberleri oulunm 
için çalı~an Selçuk köyü ihtiyar he- tur. Üzerlerinde bulunan boı fak 
yeti bu defa halen kullanmakta oL re mi bir mühürle milhürlenmf§ bu 
duklan pazar yerinin hem gayri •ıh- kıiğıdları ne yapacaklan h kkında. 
h! ve hem de ihtiyacı ka,.,ılamndıtı- ki sorgu t!zerine afallıyıı.n hırsızlar, 
nı gözönUnde tutarak hazırlattıkları k rakola getirilmiı ve orada yapılan 
plana göre fenni ıurette eski pazar sorgu BOnunda Kuşada ı ile civar ka. 
yeri arka ındaki meydanlığın& yeni zalarda yapılan hayvan hırıuılıkları. 
bir pa:r:ar yeri yaptırmağa başlamış- nın kendileri ve ı\14-er ark da.şlan 
Iİırdır. Bu pazftr yerinde yaptırıla- tarafından yapıldığını itra! ettikten 
cak dükkanların kasaplar, zerzevat. sonra teşkiliitlann dahil dlier ar. 
çılar, yağcılar \'e<aire bir araya top- kadaşlarının da isımlerini ~ adrc!!. 
!anmış olacaktır. Eskiden çirkin bir !erini vermişlerdir. Hırsızlar adliye. 
manzara gösteren pazar yeri de orta- ye verilmiş olup diğer arkadaşları • 
dan kaldırılmak suretiyle ana cad- nın tutulmaları için bulundukları yer 
de de açılmış olacaktır. !ere malftmat verilmiştir. 

POLiS ROMANI: 1 - !leı-1~ !. Sonı·a ~öylerim.. 1 B.u.-a~ı,. cep_heoi bozuk dört ka_tlı bir Koııora .ır'.ttiler. Onları orada bir r~larını canlandırmış gibi heyecanlı 
-••••..-.:.ı Doland ıler.ıden gıden taksınin ar- bına ıdı.. C'ıval'ın evlerinden hıç far- müddet ıçı nralnz bıraktım tekrar bır sesle yavaş konuşuyordu 

ka Uimha · ıııı takip ediyordl!. kı yoktu. Yalnız bir penceresiııde çl- bulaca~ımdan emindim. Koşarak eve - Konuftuklarını dinlemedıniz 

E • k k Biraz onra, Pikandilli sirkine çeklerle dolu bir sandık duruyordu. geldim. Kıyafetimi de~iştirdim, On- mi? 
srarengız ona vardılar .• ;ofor kdasını çevirip ve Difer pencereler kapalı ve ka.ranlık- dan ~onra beni tanımadı. - l'zakta. olduiumdan bu :ı :m-

Jorovun ifades.ini alan rn r ı 

,,.. ____ yavaşça tekrar ~ordu. h. Yolun elektrik U.mbasının yardı- Doland casusun bu izaha lına da- kim yoktu. 
- 8 - O da: mlyle pencerelerin yeşil oldutunu yanamadı. GUldü ve kendi kendine: - Şu halde teptili kıyafctinlzdek 

- O kaşlı, kaş~ız adam sinirl~rı- t ve çözUJmüş olan iskarpininin kor- - Do~-ru git. gördil. Doland hiç düşünmeden bod- - \'ay ahmak \·ay beııi aldath itimadınız nafile imiş, çünkU ona ya'k 
Ilı! tahrike başladı. Bu hal böyle de· donunu bağlamak üzere yolun bir Dedi \0 e nazarını elli metre kadar zannediyor. Decli. 

rumun merdiven lıMamaklarını boy
Vam ederse bu adamın bir daha çe· '<öşe•in<> dayandı. Ka~lı kaşsız adam· ileriye giden tak<inin kırmızı lam-
llesint kıracağım. Glorya birdenbire ınu hii!B takip ediyordu. Gilldü. ba-.ndan ayırmadı. !adı ve kapuya dayımdı. 
durdu ve: Acaba; bu münasebetsiz Mork s· k" t·ı Old k Karanlık olmasına rağmen kapu. 

. . ır ı geç ı eı·. eıı ete varınca na baktı. Fakat tanıyamadı. Hakika-ç · · bı·r daha kıracn"'ım iorov ne oyun oyn:ımak ı•tıyordu? f nun zilini çaldı ve kapu kendiliğin-- enesını • Dolandın ön!lndeki kırmızı ener k · h' 
f l .k t· b ı · t d. d 1 ten rok açı ·gtız ır genç.. Amma 

dediniz. Bu cbir daha kıracatım. \leden e a e ıne ""' e llye ver ıği durdu. Doland hrnıen rRmı ''urdu ve en açı dı. l'ıiuvaC!akıyelinden mem-
h j k d ? knrsısında ll;;tadırıı da uuldJ. Peru-

tüınleei mana ifade eder? a!de bir da a öni ne çı ıyor u · şoföre ~burndn dur• djynek otonıo- ııun bir va?.iyette yarı açılını~ bir ka- lon, te<miye dilen :ıdamın ağzıııd 1 

Donald, Doland müte,·czih bir gururla ote- bilden atladı. Öteki taksideki milş. puya dayanan koridora girdi. Yarı ka ye~il gözlük ve lı•yık takmıştım. ~ıkan <ada yılanın ıslığında. hiç 1.: r 
- Evet. Bir daha kıracağını. le girdi ve garsondan oda'1nın anah- teri de çıkmıştı.. Doland kısa şi~man açık olan kapudan koridora akse- Birdrnbire daha hafif bir s s mu- farkı yoktu. 

Diğeri de,·am <'ıli~·onlu: 

- Komerda bir defa döndü veba-

laşamadınız. 

- Kendimi tehlikeye atmaktan ç -
kindinı. 

- Pekala devam et. 

Dedi ve gozlerini esrarengiz kona- rını i. tedi. Sonra koridorun dibin- adamın çehresini gördü ve hissettir. den hafif ziyanın yardımiyle yavaş hanreye karıştı: - Hepsi bu kadar .. Ondan onra 
h dikti. de olan asansöre doğru ilerledi. Fa- meden az bir m.-aCe ile onu ta- yavaş ilerledi. - Pekala jorov, liyakatinden şilp- çıktılar, yaya yürüdiller. Sidmor ko-

Donald sevgilis;ni oteline getirdi. kat asansöre gireceği yerde yan ko- kibe başladı. Yarı açık kapunun arkasından bir he etmiyorum. Yalnız gevezeliği bı- nağı öntinde biraz durdular. 
l<endi•i de Splendıt oteline doğru ·idora •aptı ve tekrar yoln cıktı. Ve )!ark siili!lnetle ilerliyordu. So- ses geliyordu. Bu ses Dolandın ya _ rak da neticeyi söyle. - Sonra; çabuk söyle .... 
hvaş yın·a• adımlnrln ilerlenıeğe dikkatle ilerledi. Bir kaç hık5i bek- kaklnnn idnde ara•ıra onu kaybedi- bancı•ı değildi. ;\fark jorov boiuk Bu ses Dolandda acaip bir tesir u- - Hiç .. Doland kızı oteline kr.d.ır 
?a. ladı. S:ınt üçlii. Loııdranın ışıklar 'iyordu. ~Iork jorornn o taksilerden yordu. Fııkat tekrnr buluyordu. 15 bir gesle gördilğü işlerin izahatını yandırdı. getirdi. Kendisi deSplentid oteline 
1Çlnde parlıyan n>falt caddelerinde birine binip aynldıQ-ını gördU. Do - dakika sonra )fark jorov bir bodru- veriyordu. Bu ses bıçak gibi keskin olmakla girdi ve odasının anahtarını garson-
larrı bir sükOııet vardı. Ancak tek land karanlıktan i•tifade ederek mun merdivenlerinden aşağı inmeğe - Lokantada beni teşhis etti -di- .beraber e•rardan sarhoş olmuş bira- dan aldı . O zaman ben de bir tak~iye 
1ük lir veyn ik tak~ı civar yollardan kendini ııö~ternwden başka bir tıık- başladı. yordu- derhal yanıma geldi ve kaş- damın ağzından çıktıi'ı hi. gini veri- bindim ve geldim. 
l'lıeydana çıkıror ve ıreııiş caddede siye bindi. Doland derJıal durdu. \'e bir kapu !arımdan bahsederek benimle eğlen- yordu. Stroland müsteziyane bir lisan-
lı:avtıolup gidiyordu. 1 Şoför - Xereve giılecek,iniz? Di- nun arka•ında •aklandı. Sonra bod- meie başladı. Sonra kendisi mahude - )!ösyö Straklan netice itibariy- la: 

Do nd b' denbire adımlarını aç- y~ sordu ı·umun Luluuduiu eve d.oiru gitti. ile benber Kloryoya ve oradan da le hl ç bir ıey olduiu yok. Eıki hatı. - Devam edecek -
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(A"ADOLU) .... 

:~ · · 'Karlar diyarından röportaj: ispanya harbi 

YaŞaSin Kar! 
Fra?kistle"ri~, ta~rruza geçt!kl~ri ~ÖY· 
·lenıyor. Estramadotada· kanlı ·muha~ 

· · · · - ~ebele~ · başladı · 

Kış;~ spo~ ve neş'e. ba.kımından yazı 
· bastıracak de~ecede caziptir 

Paris .. Birinci kanun .• 
Şehirlerin kararılık ve gııyri kabi· 

li teneffüs havasından yalnız )·az 
mevsimi için kurtulmayı dül?i.inenler 
çok yanılırlar. Kış; spor ve neş'e ba· 
kımından yazı bastıracak derecede 
caziptir. · 
Ru~yadil, şimal memleketlerinde ve 

bazı orta Avrupa şehirlerinde yarım 
asıra yakın bir zamandanberi kı~ 

Yazan: J. Himmer 

Lizlı9n, 15 ·(Ra'dyo)'--.:_ ~Fran.Ristle- • · ı ' · 

rin beklen'en. büyilk: taarrlız~ çpk giz- • 

li tutulma~tadı_r. Yedi',k~;ı~n~~v~~ld~n 
b~ri .İspanyol - Port~kiz huc}udu• kap:ı-' 
hdır. Diplomatik .pasaport sahiple"rine 

husu.si müsaade verilmektedi~. Fra'n
kist gn;eteler de Porteki:ze gel~emek. 

,. . . ' , 
. \ al?ns:ya, 15 (R!!dyo) - . }i'raıı-

ki~tlerir:, Estra~a.dora c~phesinde 
tıtarruza geçtikleri ve (PÖjo Blanko) 
lıavalisinde 15 kilometre ilerledikleri 

' stivleııivor . . . 
Harp şiddetle devam etmektedir. General Franko 

.. 

eğlencelerine nim resmi bir mahiyet 1 
verilmeye başlanmış; tıpkı diğer /~ . • . B J d• • // [ 1 

k 
-Mmır e ~ ıyesı an arı 

!!por teşe külleri gibi kış sporları te· ı""'."' _________ "!91 __ -:"~--;...---------' 
şckkülleri de fazla miktarda rağbet • görmüştü. 1 - Hala çukurları tahliye ciha-1 kine ve elektrik mOhendisliğinden Uc.. 

Ancak kar yağan memleketlerde, zın~ yaptırılacak araba baş katiplik· retsi~ olarak tednrik edilecek mali ft 
son zamanlarda ski teşkilatı çok a- tekı mali ve f~nni şartna'meeine gö-- fennı şartnameleri veçhilc açık eksilt. 
laka görmü~tür. Ski'nin yapılabil • re açık eksiltmeye konulmu~h~r. meğe .k,u:ıulmuş.lur. Muhammen bedeli 
meai için yalnız karı beklemek k?fa· Keıif bedeli 186 lira 50 kuru,tur. f. b~herı 21 kuruştan 1350 liradır, ihal .. 
yet etmez. Arazinin bu husu!lta çok halesi de 23/ 12/938 cuma gün .. 

81 
de 

2f 1 ~21938 cııma a"ilnil ıaat 16 
------........ -;;ı. ehemmiyeti olduğu gibi kar miktarl· ant J 6 dadır. lstirak edecekler 14 ı: ~adır. ~tırak edecekler. ıo_ı lira 26 

nın ve karın yağıs tarzile onun sıh· • Ik . - uruşluk muvakkat temınnt makbüzu 
hatimiz üzerine 'y~pacağı tesirin de .j ~a' ;~~mat makbuzu ile encüme· ile encümerıe gelirler. • f 

Dörtyol ağzı 
daima dütünülmesi lazımdır. e ge ır er. . ~ - Makine ve elektrik muıJndi.s-

Ben, ski sahası hiç görmemiştim. 2 - Beher ~etre murabbaı 600 lığınden A ücretsiz olarak tedarjlc ecın. 
Filmlerde gördüklerimi i!ltisna et· kuruıtan 42.7 lıra 50 kuruş be~eli cek malı ve fenni Şartnamesi v~hile 

mek prtile hemen hemen buna dair · ~u~ammenlı kadastro 364 adanın ,.e bu şnrtnnmelere merbut lfstede mal 
hiç bir !CY bilmiyordum. 1' ~ metre murabbaındaki kadast- redatı ve muhammen ~ ll · 1 

Rejisörlerin muvaffak oldukları yeni Dostlarımdan bazılarının daveti ~ _ı ~en ~üfrez arsanın satışı baş rile~ gokak tenviratı için :..~~n = 
• • • ü~erine .ieçen hafta, Fransanın en. ~ tıplıkteki şart~a~esi v~çhile 23/ cak 20 kalem elektrik tesfaatı tanilta· 

hır fi}mdır guzel akı mıntakası olduğu 11öylenen ,._ M h k' • m 12/938 ~~a gunu saat 16 da açık h mı:ı!zemesi açık eksntmeae ko 1 
kar dünyasına doiru trenle hare-ket et ur • 1 t•mpıyonu ıtda ~rtırma ıle ıhale edilecektir. lttirak muştur Heveti um · .n•• .. 

fnsnnlar döiilı~yo~; bir obUs pa ~ tecil edilen bir ce~a~ı vardı~. Kanun ettik. . d~ıları.mın k?lları arasında karın i· eClecekler 3 2 lira 7 5 kuruşluk temi. nıeıı bedeli •2763 .. umıyeslnln mohuı· 
lıyor. Şakağına bır mısket parçası yı- bu cezayı çekmesını emredıyor, hafı- Hava soğuktu. çınde ılerlemıye başladım. · nat makbuzu il~ encümene gelirler. !esi d 2311.,1931ıra 50 kuruıtur. fha. 
yen bir delikanlı yere dOşüyor. Zaval- zasız adam hapishane yerine bmarha- Bütün gayretimle ı.ılu sıkı fanile- Bu kar diyarında beni en çok a- S-9-!--16-lO 4298 dadır e ı t' ~ 8 

cuma ailnU uat 18 hnın talil var ölmüyor. Harp meyda. neye gönderiliyor. Cezasını bitiriyor. lerimi aiymiş· kilodlarımı sağlamla _ lakadar eden şey . aki sporcularının . ·1 ı ıra edecekler .206 lira 75 
nından ktndiıinl alıyorlar, yarasını Fakat profesör Kanellanın karısı hL tınnıı ve yü~ çoraplarımı dizlerimşe ateşli _renkler içinde yüzen zarif ce- l - Sokak teJ viratı için satın alı- ~l:nU: ;eli~~:inat makbuzµ ile enc1l • 
sarıyorlar, ve cephe ~erl.alne g~tUrü- lll ~runeride kocasının ıahıınıa ~örmek- kadar çekmiş olduğum halde, tren· ket~erı, _pa~talonları, kemerleri ve nacak 5000 adet .•lektrik ampula ma- · · (4318) · • 
yorlar. Yara kapanıyor ve o vakit bu tedır. Onun evine alıyor, Bruneri bu- d n 'nd'kt b' . "k k potınlerıydı. 7-18-16--20 adamın mevcudiyetinden bir -parçası- gün Kanellanm ~vlnde ya~amaktadır. ın· eı'f ıla ı den. sonbraü • .1kzı be~ y~ !Sel Meğer ben ne kadar aldanmıızım ·ıon[ı ::::i::"jL"~~·':"· :::"]...-':""-'"'i'r---~=-----

h 
·d d b ld ~ • a ra ogru yu ır surat e 1 h . . .,. · ı t D • 

m arp mel anın a ırakmış o ugu • w • götüren otomobilde ö le- t itredim n&an er ha~~ı bır modlıyı ken· ev e emıryolJ d anla~ılıyor. O artık hafızasından ta- Bu vcl<'a ve daha buna ben.zer bir 
0
··yt t't _ J· k" I y · ' dı yaııyan muhıtı içinde görmeli ve 8.f.JftQR' 

h ı ·r e ı reaım ı .. _J • . , 

mamiyle mahrumdur. çok vak'alar mu te ı milletlere men- Par's k 1 kt h d .. o m<X!aya ona göre not vermelidir. AJ . · . · _ 

K 
. . 

1 
h"'·ı:t . ı , aran ı ı, avasız ~. şoy· 13 k d"" .. d b sancak ambarı d d ·d endısine soruyorlar: cKimsin? sup edıp ere romnn, ı-ye, pıyes ve leydi bövleydi 

8 
• d" d .; uz ve ar unyası ıçın e u güzel k . · n . a mevçu ı areinize aid beh,.rini uh 

N 
·' . . ~ı h ~ mma, şım ı şu ag Jı l L l k m,..n ıymetı 9 5 1 O ku l 1 O 000 k n m am-

ereden gt>Jiyorsun, ismin ne?:.t Bu ~naryo mevzuu vermı~tır. • t:~ ur başında duvduğum - k d yı z arn . cı11 ı'"nÇ ve güze ar adaş· h .. k .. ) . : . • ruş o an , es i .çuval 2490 sa 1 k 
sualler ne kadar ısrarla sorulursa so. ltalyRn tiyatro müellifi Pirandello bu ~inde sog· uk de ·gildi so~t~· t erde;e • lnra ski elbiseleri ne harikulade bir u um erı dahılınde açık artırma usuli ile 26/ 1ı1938 FUl'7A ~ 
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• 
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~
11
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. . d s· . ı· ö 1 • u ~ma ıyen k·td saat onbeşte Als k ıc· . . . . ..,._...r CSl gunu 
ru sun, o u suallere yalnız hafı! hır mevzu an: 4; ı1.e öyle gc ıyorsa y.e. ~teklerimin içindeki bacak! b". e l f", yaraşmıştı. · anca se ızıncı ışetme binasında toplanacak. k · ı-J 
tebessUmle cevap veriyor. Doktorlar dir> piye ini çıkardı. Bugün de Kurt ,.ibirile o~usturuynr; donan arımı k Ah benim de bir katcık olsun ski yonumuzd~ s~tılacak!_ır. . omısI 
bu adamda ırtazinin hatıraları belki Bernhart ile Kafka bu me\ zudan il· larımı ağzı~a götürüvordu:rma ı obum olsaydı 1 • lstc:klılerın. manu kanuni bir halleri olmadığına dair be . tf. canlanır diye birçok resimler gösteri- ham alara!.. birze «Dört yol uğzı» fil- B' lık yanımdakı' ark ·d :. • ...,~ yetmış beş lıralık muvakkat teminat makbuzu· vermek 8 }'ant.nal ;af9e . . . . ır ara a aşım P . 1. yın olunan k"tt k . ure ı e • 
yorlar, nafıle. Muhtelif mılletlerfn nıını sunuyorlar. ba · d • d .. d" Gül ek arısı <'lrkadaşım, düsüncemi keş· . va ı e omısyona gelmeleri lazımdır Şart -··. ı;; · 

ik 

na OS{rU on u. er , f t . 'b' b' od mısyondan parasız ) · nameıı ,ı;o -
mus i parçalarını çalıyorlar, muhte- Bu ~vzu Kurt liernhart'ın heye- _ Kabahat ıendel e m_ış gı ı ır saat sonra ama AJ a ını.r. l 0-16 4347 
lif m111etlere alt rakıs sahneleri gös- canlı ve mariz ruhuna çok uygun gel- Dedi geldı: · . sancak atelyesınde toplanmış ve bir senede toplana k 'tal.. 
teriyorlar. Adam bakıyor, dinliyor. di Blı t• t b" ,.. f Ôld't K.bah tb d "'\ -Dinlendiğin yetişir artık.dedi. mınen 170 ton destere talasları 2490 numaralı kan ca4 l,. j 

b 
. ar ıs ıze c:::::on ~t: er> c u- - 21 a en e mı,. s· d" . l B M 1•. madde · t f'k k · unun ınc ve :>şını sallıyor. O her şeyi unutmuş- . . . Ö . ım ı senm e ay are ın yanına sıne ev ı an açı artırrn~ usuliyle S / 1 939 Persembe .. 

tur. Hayatını, gençliğini, aşkıııı, hat- r~;1 ndam> cTuııeb fılmlerınde o~ çe. - yle ya .. O kadar ısrarımıza gideceğiz. Ve sen orada.. saat 1 S de Alsancakta sekizinc:i işletme binasında toplanacak: k ~n(l 
ta doğduğu yeri kendisine annesinin şı eserlerde çok nıuvliffak oldugunu rağmen kendine bir spor pantalonu - Bay Marsel kimdir kuzum) numuzda satılacaktır. omı•yo-

d
. ' göstermişti. Bu film arti:.ti bir kat ad S t 1 d b' M h · M h L -d l' 76S l" ver ıği adı bile. • yaptırın ın. ır ına pu over en ır - eş ur terzı ! Sporcuların u ammen OC' e ı ıra olup isteklile · · · •1 

Cihan harbi tarihe \'C edebiyata lıir. daha meşhuı· edecek. yün fanile giymedin. Uzun ökçeli a· terzisi.. kanuni bir ha11eri olmadığına dair beyanname v~~ ;~B ~rmeye mak 
çok facialar bıraknuştır. Tıb tarihine Bu mevzu filme alınırken lıir polis vakkabılarla buraya gelmek çok gü- Arkada,n,.nn teklifini cana min· kat teminat makbuzu ibraz etmek şartiyle tayin oluna , uk~i 1ku~a. • 
bıraktığı bir hatıra da hafızasını kay- hikfıyesi hnliııe <liı~.:bilir<li. Fakut lünç dostum! net bildim. Df'rhal Bay Marsel'in yona gelmeleri lazımdır. Şartnamesj komisyondan p~ \!a 

1 

el omıt-
b d F 1 

·· ·· klh · k d l k k l od c rasız a ınır. 
e en irısan1ardır. Bunlara her mil- Kurt Bcrııhart bundan muvaffakıyet- az a uşume ıgım ar a aşım a pe ya ın o an m a müessesesine 16 24 ( 4 396) 

lette, her memlekette rasgelinir. le sakınabilmiştir. Artist bu filmi an- uzun boylu münakşa yapmama ma- doğru otomobille koşmıya başla • 

l k 1 Ö 1
.. ni oldu. dım. · 

.. • abr ·en şun arı s y uvor: . . . . . . .. Yukarıda yazılan satırlar bir hnki- ,. l · . Zaten ben, alelacayıp gıyınen bu Kar ıcındekı bu muesııese de ne cİ· 
katin tam ifadesidir. Cihan harbinde -f ılmde her şe) c en evvel ruhı tah- sporcu kadınlardan hiç hoşlanmıyor· ci, ne kibar bir yndi 1 Bay Marsel. 
Makedonya cephesinde çarpışnn iki lili göstermeğe çalıştım. Yak'ayı dai. dum. Bir kadının erkek pantalonu bize bir çok modeller gösterdi. Biz-
ltalyan neferi var, biribirlerinc çok ma ikinci plana attım. giymesi, kı!la ökçeli erkek Amerikan zat ski yapan sporculann üzerinde-
beııziyorlar. Bunlardnn birisi Bruneri Jü fku da: rıyakkahılnrile karın üstünde dfü~üp ki roblar üzerinde durdu; ve, 
isminde serseri ruhlu bir adamdır. -Filmi hazırlarken ferdlerin mu- kalkması çok canımı sıkıyordu. -c:Biz. dedi. spor elbiselerinin 

I 

D
1 

i~erdi de Padu ünib~ers!te1• si pKr~fe ör., hitleriııe intıbuklarını anlatmağıı uğ- Otomobild:n
1 

inbd!k.ba kbilhasda ~ol. S':~ hısıhcı kolmk.asın~ dik-
erın en tanınmış ır a ım: anella. İk" 1 Padlıda B Etraf1ma şov e ır kavım de· at e erız. up e yo ı elbısenin 

ı rnştım. ı ~ene evve rune- · · · d ·· 1 .. Harp sonunda talynya bir haber . . .. 
0 

ö dil" .. adam dim. Rabbim ! Bu ne güzellikti 1 Ay- zarafetı e on p anda ~elir. Ancak, . ı 
. . nyı g~m• üm. g r gum -~~~-~~~~~~~-~~~~~--~-~~~~~~ gelmıştir. Hnrp me'-·füınmdn Uzerınde b f 'l d k ni mMl'\llarda du.vduC:umuz, ve No· cııhhat ve vücudün elbise dahilinde 

• • ~ v " • ll 1 m c lC ·r:ır vnsıyor. n l • ..,.. l r Mı hıçbır kagıt olmıyan bır adam bulmuş- · 'il el gecelerinde rüyalımmızda gördü- tamamen serbest bir surette hareket ZmlT ı e eTOn Üdifr/Üg., ünden: . 
lar'. Kim olduğu te:~bit edilememiş. 1). ;Filmi ıı; ren münekkidler rejbör- müz manzarall'\r ve hayaller burada etmesi bizitTl başlıca hedefimizdir. 
zerıne 47112 numarasını yapıştırmış- lerin bu işt~ mtmıffak oldukl~rını wÖY· haki~at olmuş gibiydi. ~ütfen Hilda Sturm·ün giymiı oldu· 
lar ve kfm oldufunu aramağa koyul· lü.rorhır. Hıç bir kara safhası görünmeden gu şu roba ve onun r~mine bakınız 1 
muşlardır. . * 

1
• l _,

1 
. . her yer bembevazdı. Si.it gibi, pa· Umarım ki, bu spor kıyafeti sizin de 

H f k 
« ~ uı· •O!J l'C {!Cilt; kııdııı> 1 ı ınım k . . b • 1 k . . h 'd a ızasını ayl>eden bu adamın re~· . mu gıbı eyaz ı ıçınde kırmızı osunuza gı er.)) 

mi, biltiln İtalyada dolaştırılıyor. Res. çevırmeı~tc olan Mel'le Oberonuu sı~ kırmızı evler ve bunların önünde Bilir~iniz ki, Hilda Sturm dünya 
mf tanıyan iki kişi çıkıyor. Romada bati tamamen b\ızulmul)hı. Stüdyoda irili ufaklı yüzlerce ski sporcusu göz- !!ki sampiyonudur. Onun skideki 
bir ihtiyar cBu oğlum Bruneridir> di· çcvl'ilme ... i icap cd •n i li bir sahnede )erime inanamıyacağım şiir tabloları şöhreti kadar vücudiinün zarafeti 
yor. Pnduda bir kadın: cBu ndnm ço- ıhlrımur buharı kullaııılmak snretile çiziyorlardı. ve yüzünün hüsnü de dünya için-
cuklarımın babası ve kocam Kaııella- şiddetli hir anjinin önüne geçilebil- Yürümek istedim. ele ün alrrustır. 
dır:ı> iddiasını ileri sürüyor. miştir. füı güzel yıldız neticeden çok işte bu sırada, yalnız Paristen ge- B. Marsel' e Hilda Sturm 'ün elbi· 

Her iki taraf da iddialannda ısrnr memnun olmu~tur. len kadın arkadaşımın değil. fakat o- sesi tarzında ben de ölc:ümü verdim. 
ediyorlar, dnvalar açılıyor, mesele bir * cGüt•iin ıwuu• filminde evvelce rada bulunan bayanların kahkaha· Parisin karanlık ve daimi neşesizli-
türHl halledilmiyor. Nihayet hükumet Raimuyn \erilen rol, bu defa :\lişel larını da celbettim. ğinden beni kurtl'\ran bu kar belde-
bu adamı Kanclla olnrak kabul ediyor Simon tnrafından oynanacaktır. Bu Herkes bana gülüyordu. sine ve kar havasına içimden öyle 
ve karısının evine veriyor. filmde \'ictor Frırncen de rol almış- Niçin bana gülüyorlar I teşekkür edesim gt-liyor ki. size bu· · 

Fnkat birkaç sene sonra bir. zabıta tır. Demeye kalmadan ansızın kendi· r.u nasıl tarif edeyim bilmem 1.. 
tahkikatı arasında polis eski bir dos. mi yerde buldum. ' Kışı ocaklarımızın ve sobaları-
yada Bruncrinin parmak izlerini bu- r~v kadını: . Cünkü burada uzun ökçeli ayak· mızın başında mnteml bir dekor i-

1 - İdare ihtiyacı için mu}ıtelif cins telefon kabloları kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıstır. 

2 - Muhammen bedeli (27,600) yir~i y~i bin altı ·yüz lira ' 
mU'\·:akkat teminatı (2070) iki bin yetmiş lira olup, eksilt
m~sı 1 subat 1939 çarşamba günü saat 15 df! lzmir telefoıı/ 
müdürlüğü binasında müteşekkil satın 'alma komisyonunda 
yapılacaktır. . · ı 

3 - Talipler, muvakkat teminat makbuz'u ve·y~ ~~ka · mclttu· 
bu ile kaı:ıuni Vesaiki mu.htevi kapalı 'zArflarını ' O• gün' saat 
14 e kadar mezkur komısyona ver<"ceklt:rdir. ; ,ı 

4 - Şartnam<"lcr her gün lzmir telefon müdiirlüğü ilf! lstanliu1 . 
telefon müdürlüğü lt-vazım nmfrliğinden ( 1.38) bir/lira . 
otuz sekiz kuruş bedel mukabilinde verilecektir. · · . 

. 16-30-14-~1 4375 
' I 

. \. 
il daimi encümeninden":· 

~ 

.. 

Juyor. Bu iz1~r. hafızasını kaybeden'·· Tasarufa riayeti.n ilk ş~rtı, ,bir ki- kabılarla yürümek imkan haricinde çinde g~çirmekteııse hayata, neşeye 
adamın yeni alınan izleri ile karşılaş. ler sahibi olmaktır. idi. B.h:: .t~~t~i\ ı:,tÇkllii~., 9i~~r 'ta; .V.f:: tab!ata dçğru koşmak her halde Urla yeni okulunda su tesisatile ... ~ob'"roit hplt-ma ·v .. cı "'ir iıılerin 
tırılıyor. Mesele ket'iyyen tahakkuk Kilersiz ev hesapsız eYdir. raftan da yün çoraplarım kar içinde; daha iyi idi.' yapılma~ı 1 pq7 lira" 11 kurus kesifbedef: ı .. V'" 11\ i~n mHrl•lt>tl,. Acık 
ediyor . Bu· adam .. Kngç~l~ değil. Bru- Ku.n:e.tli. ve. ucuz. gıda .r.eç.el v.e. şu- ki hezimeti 'fierkesi bana güldürü- · ' Runu ben geç anladım amma, her ekRiltmf')'P kon\l!duğundan isteklilerin ?490 '"1 v11c;,., hiikiimkrine 
neridir. · ruptur. yordtt:· · - · ·-··-· • · ' ·· ' , halde. güzel, çok g\iwl nnladıml.. ~~.ö.w-lıa:uı:lı!ı-:~akları · tı--~in;1tlM;),. hitıl'ik+ '1Q L. i ·;-. ..;•t('\'rı1tıf' q~tt ol"r .. ·: 

Brunerinin askerlik miınasebetile · Güç halle ayağa kalkarak, nrka· t. H. ~em he ,.,.;; ~: · •~ı • · \ 
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, 
Peygamber Süle} manın Sarayında 

· Yahudiler ve Sav. 
yet gazeteleri 

General Şan-Kay- Şek'in sevgilisi 

KUDÜS KIZLARI ;;;.: _ ı ers::=:;ı ·Fransa · 
-· 4 -- · Yazan: lskender Fahrettin Sertelli 

1ştc Tamara,, hükümdarla. şarap - Tatlı musiki nağmelerile coşan mez. Saıen·deler Şaonu kapıda görün- Almanya hadis~~ 
içerken gözünün önünden bu korkunç ruhuna bir yabancının el uz~ttığını ce, hazin musiki nağmel<>40ni - roa- Ie· • k 

1 
niçiıi 

adamın hayali geçmişti. seziyoruin. Kapıda "duran nöbetçiye bett.e günahkar kızlan bc , .zlar gibi- lJne arş Pari, erkeklerin dikkatle kendhdni ' nıahlUkıı benziyoruu. Bakışlarında, 
Tamara çok korkak bir kız değiL sor, Tamara ! Tambur sesi neden dur- birdenbire kesmişler .. Haydi, söyle-

5
. ·usu yormuş?. . süzdüklerini ve bunu müteakıp ev su-: hareketlerinde bir ·ne\•i erk k ruhu, 

ı · N~kleden: 
-- 10 -

Ji. du? ônlara: Ben bu. gece, tambur sesile hiLi ile diğer kadınlara birer göz kıµ- 1 erkek ahengi ve sertliği vardı. 
Fakat, bedevi gencinden gözü yıl- D!ye bağırdı. Tamara kapıy:ı koş- senin dizinde uyuyuncaya kadar çal- AJmanyada yahudiler hakkında. ve- tıklarım gördü. Takdim rnera,-ımı - Peki, fakat yalnız sen k eceksin. 

mış gibiydi. Bu tehlikeden Süleymana tu. Fakat, dışarıya çıkamadı. Hassa :!Unlar. Şarap veren sakiler başucum- rilen kararlardan bilistifade, Rus m~t- olurken,- her ikisi de n&__.k ·ve temiz Çünkü ben genin ııe sabırsız olduğunu 
bahsetmeğe karar verdiği halde, ona zabiti Şaom heybetli vücudile içeriye dan uzaklaşmasınlar. buatı, hem Almanyaya, hem Framıayıı insanlar görünmek istediler. ,Fakat bilirim .. 
bile açmağa cesaret edemiyordu. girmişti. ,Şaon, .limon yolund<J.. taarruz etmekt€dirler. Bugün böyle hareke!leri tamamen zoraki \'e suhte Ye~il güzlü kadrn, kadelımi ağzına 

Bedevi genci bu sefer de Sahranın Bu ani ziyaretten Süle:rmanın canı Ertesi ~abah, Amona gidecek ordu bir makaleyi neşrediyoruz. Okurken, idi. kadar doldurdu ve bir hamlede bo-
himayesine sığınarak yakasını kurta- sılcılnııştı. Şaon: sarayın önündeki meydanda geçit re&. iki taraf arasındaki düşmanlığı da Ye~il gözlü kadın, bu erkeklerden şalttı. ·Bunu, bir ikincisi, bir ilçüncü~ 
racak değil miydi? İşte o zaman Ta- - Yarına kadar bekleyemedin mi? mi yapıyordu. hesaplamak lazımdır. birinin yanına oturdu.' Pari, ~öz ara- sü, bir dördüncüsü takip etti. 
maranın vaziyeti daha çok müşkülleşe. Demek ister gibi bir tavırla elini Süle}·man sarayın taraçasından ge- .Moskovada çıkan «İzvesiya» gaze- :nndıt farkına vardı. Bu erkek, bir Nasıl da içiyordu? 
cek, hayatı daha çok tehlikeye düşe- uzattı. Dışarıya çıkmasını, rahatını ~it resmini seyretti. Yanın~a)U. zabit- tesinde, Fransada son günlerde, umu_ kimyahanede kalfa idi. Diğeri de Ati_ Vangeliya:11 bir aralık mı:ı.~ayn bnk-
cekti. · bozmamasını işaret etti. !ere: . mi ' grev münasebetile çıkarılan fev- na belediyesinde bir memurdu. tı: 

Süleyman l'ÖZdesinin elinden şarap Şaon bu işaretin manasını anlama- - Şaon, Amon · prensinin merha- kalade kararlar Yesilesile olmakla be- İkincisi, sordu: - Pari, yavrum, haydi yukarıya 
içmek istedi: mış gibi görünerek hüklimd.ı.\rm yanı- metsiz bir hasmıdır. İkisi biribirile raber, Yahudi meselesi karşuşınclıı - E, Vangelya, mutlaka seninki kadar çık, küçük yatak odasındaki 

_Haydi kadehleri doldur, Tama. na sokuldu: karşılaştığı zaman, bulutların gökt.e~ Fransamn vaziyetini gayet şiddetli He Pavloyumu bekliyeceğiz? konsolun üst çekmesini çek .. Birkaç 

' G · b ..... ~ı . b Amonlular ne . baş . kabilesiyle yere düşmesi,. deni..ılerin taşması muh- bir .şekilde tenkid eden ve llya Tren- · - Şühesiz, ~üphe:siz L Kare tam peçete daha getir, Lelki bunlar kil'le-ra. ilneş atınca oı .... ıgı $aran u t ld" 
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d d ı · 
anlaşmışlar. İsrail sın!rlannı geçerek eme ır. burır uırafından. yazılan aiır bir ma. o ma ı ır, on an ::;onra ma:sa aç1 n·. nır .. 

esmer· bulutları yara.hm:. ~ökte ışıldı· Kudüs üzerine yilrüyeceklermiŞ I Diye söylendi. kale vardır. · Demek ki, gelecek olan erkeklerde:ı. Pari, yukarı çıkmaktan korkuyor-
yan yıldızları yere ındırelım. Ortalık Dedi. Süleyman bu kara haberi işi- Şaon, beyez' bir ata binmişti.. Arka ;Bilhassa şu satırları dikkate şay.a'n- biri terzihane ~ah~ inin dostu idi, d~- du . . Fakat manya tize edilmiş gibi bu 
aydınlansın. Ben ~ranhktan hiç hoş· tince şaşaladı. Gözlerini süzerek. Şao- ilnda ve yanında kendi seçtiği iri cils- dır: ğeri de kendisine namzed gösterili- emı·e itaat etti. Hafızasında bir boş.. 
lanmam, Tamara · nun yüzüne baktı· "eli muharipler, zırhlı elbiselerile n~ cParis hoşnudsuz. Herkes ayni şe- yordu.. luk µoğup_ geliyordu. Asabında bir 

Z~ki bakışlı Yahudi kızı kadehleri _ Rüyada mı 
0

söylediler sana bu kadar heybetli ırörünilyorlardı. yi konuşuyor: Yahudi Dre~·fus hak- Rimyahane kalfası, siyah gözlü keı- başkalık vardı. . 
kendı ,elile doldurd~. korkunç sözleri? Meydanın etrafını ınüdhiş bir kala- sız yere mahküm edilmiştir. zoıa; .lıııa .1ufifçe bir(eyler fısıldadı v·· Birdenbire, birşey hatırlar gibi oldu: 

SU.eyr•ma uza ı. . . . Şaon başını salladı.. balık do1durmuştu. İsrail gençleri: Reynaks, J ores .ve Klemanso haksız :;cnra ayP.ğa _kalktı. Yarım saat evel, terzipane sahibi 
!iU~ümd~r ~o~ neşelıydz .• Genç ve Sert bir ta\rırla il!ve etti: - Şaonun muzaffer olmasını dile- vere mahldlm edilen bu Yahudinib le- -- V:ıng-eliya, bize biraz yukarıya ile ikişer tane likör içmişlerdi ve onun 

sevımlı gözaesının yUzUn~ ba~arak _ Havır. Bu haberi dinlerken göz. riz diye bağırışi'yorlardı. hine ortaya atılmışlardır • . Jores di- kll.dnr Ç.kacağız. Görüşecek şeyl:?~'in:ız gizlice yalnız kendisinin kadehine bir 
ş~r~p kadehini aldı .• Hazın sesıle şu !erim aç;ktı. Amon prensliğinden ge- Şaon t~raçaya b_aşını çevirdi.. yor ki: · · · · - v.ı!' · şeyler korduğunu sezer gibi olmuştu. 
şıırı okudu: .. . .. .. len tacirlerin hepsi ayni haberi verdi- HükUmdarı selamladı.. c:Biz, haksız yere · ıstırap çeken, Belediye memuru atıldı: Acııba birşey mi· içirmişti ona? 

«l.cıtırap -ve goz ~a~e ezılen uzıt~· ler. Biz hilli , hazırlanmış ordumuzu Yürüdü. hatta bir tek kişi bile olsa, bütün -Biz de! .. Biz de!.. Kendini toparlamağa çalışıyordu. 
ler şarap olunca, .msama 1ıe1e yerme (Tamaranın yüzüne bakara) Lir ka- Arkasından ordu~ daha arkadan da memleketi bu haksızlık için ayaklan- -Terzihane sahibi! :\Ierdivenleri n:ısıl çıktığını bilmi-
keder 'Ve.e~~ verıy°':. . dının arzu ve iradesile dağıtmağa ça- :ırdunun ağırlığı geçti. dırmaktan çekinmeyiz.> -Yaramazlar · dedi. Aceleniz ne? yordu .. Küçük odaya doğru ilerlerken. 

Ben ısıtıyoru·m kı, btze şarap su~ hşıroruz. Çok iyi bilirsiniz ki, Amon lleydaıı iki ıiaat sonra boşalmıştı. Bu vakıa 40 sene evel olmuştur. Htle cltmın biraz komı~alım.. sağ larufınua, oüyük pro\·a odasının 
~zan kaduıUıı· ne ka~r şen 'Ve neşel·ı perensi dünyanın en meşhur muharip- Şaon, şehrin doğu kapıınndan çı- · l<'akat şimdi Almanyada prograın- Kimyahane kalfası fırladı siyah açık kapısından dökülen elektrik ışı-
ıse, Mu ~ma. çardagında?ı kopa,rıp !erindendir. Onun şimdiye kadar gir- karak Amon yolunu tuttu. 'ar (Yahudi katliamları) cereyan et- gözlü kadın ela, kıvrılan bir silüet ha- ğı gözüne çarptı .. Oradan bazı sesler 
tJ ıkan ve kuple1·e doldu?·an yosma/.a,r. da diği harplerden mağ!Up o1arak dön- }1eydandaki kalabalık arasında ik! •niştlr. Hükumet tarafından teşkilat:. !inde onu takip etti. geliyordu. 
" kada~· şen ve -ne!elı_ ol.~ımlar. z;~· düğü işitilmemiştir. Amon perensi Ku- Yahudi konuşuyordu: !andıran çet.eler yangınlar çıkarmış. Pari, ürperdiğini hissetti. · Duymamak için süratle yürüdtı, 
şar~ıp _ 11~a~ılaruı öm,rıl~ızlt'k'uz~taı~- ~.r düse gelirse, ilk işi: Benim anamın -Tamara bizi aldattı, baba! lar, yakmışlar, ·yağma· etmr~Jer, öl- · Eve~, burası korkunç bir batakha- E\·et, tıpkı esrar ~~miş sarhoşları an-
ıı ~/a:ı zçkülır~ Ve neş esız ı • ~nıru_mu- kuliibesinden önce sizin snrayınızı ve - Yalnız Tamnra alclatsaydı, ıçını dürmtişlerdir. Almanyadan g.elenler, ne idi.. Ne çare ki, başına çekiç yemiş dınyordu. Bazan açılıyor, bazan her 
zıı kı3altmaga ya7·dını eden bır e:1der- tahtınızı yıkmak olacaktır. yanmazdı. Sahra da aldattı bizi.. keııdi önünde iki kızı~.:.m gözleri oyut bir mahluk gibi, sersemle~ ~nişti. A.. şeyi kaybediyor, unutuyordu. 
dir. Bu ejderi aranı~da?ı k01Jurı:u.z!> Sfileyn;an gözlerini uğuşturarak - Sahranın elinden fazla birşey lan, lıflemeleri kesiltın bir ihtirardaıı, yaklarının bağı çözülınü~tü Buradan Küçük odaya girince kendini, kö-

SUleyman bundan sonra şarabını yerinden kalktı. gelmezdi. O nihayet Süleymanın sara- pencer~den atıltın çocuklardan bahset- kaçmak lazım geldiğini ıı lıyordu ... şedeki karyQHı.mn üstüne atö. Ağla-
içti.. - Amon pren~inin elçisi gibi ko- :rında bit rakkasedir. Fakat. Tamara mekt.edirler. 600.000 günahsız inaan Fakat kaçamıyordu.. mak istiyor, yapamıyordu. Birkaç da .. 

'Tamarara döndü: nuşuyorsun, Şaon ı Ever, bu sözleri C>yle mi ya? .. Hükümdarın hazineı:ıine kanun harici ilan edilmiştir. Orman- Yalnız, kafa.sının vurSı; )ldiği tek kika geçmiş olacaktı. Gözleri yarı ka-
- Bugün neşeli bir elden ş~rap bir başkasının ağzında~ · işitriı1ş' ~1- kadar elini uzatan bu kadın, isteseydi. !arda a~ ~e peri~an insanlar {lolaş- karar şundan · ibaretti: palı · ii:li. · 

i<;tim ... Şimdi bütün dünyadaki mah- ..;aydım derhal b:P~ını· i.Vtıroururdum. - - makta ve bunlar vah.si haYV. anlar gibi . İcap ederse mukavemet ~östernıek.. Bir kilid sesi . duydu ve doğruldu. 
ı k 1 · B k · • "' ııeler ~·apmazdı? Ş~onu yolundan çe- .. • 
u atın gü mesmi istiyorum. a şu • · · takip edilmektedir. Bütün dünya ga- Bağırmak, çağırmak. kur,Jlmak.. koı·karak baktı: 

el • k l b ki T ı B k Fakat, senı severım .. Ve senın yur- \!'ı'ı·mek için Süle\.,.....anı ka""d1ramaı 
l'eş 1 e e e ere, amara. a şu U- ' ~ ... '

1 
• 1.et.elerinill say:fa]arı bu \'ak'alar kar- Yeşil gözlü kadın; Yeşil gözlü kadındı. 

çuı;an ku~Jara ! Bunların hepsi senin J ~u~a çok ~a~lı bir zabit olduğunu b.i- mıydı? şısında heyecanlı neşriyatla dolu<liır. - Şekerim Vangeliya - dedi - ben · - Ne o şekerim, ·birşey r.cıi oldu~ T. 
bana vercliğ;n neı;ıe ile benim gibi sar- ıırı~. Bu ışı yarın konuşmamıza hır - Tamnra (Harrume) cezasın{) Dün Kolombiya cumhuriyeti, Berlin- senin dostunu ve.saireni bekliyemem .. Karanlıkta yapayalnız ne yapıyor;:ıun 
hoş o!mu~lar .. Bazan aradığı saadeti man~- ~~ktur. · müstahak oldu. ~ deki sefirine, bu vııhş,etlere karşı pro- İşte kadehemi doldurup içiyorum. · böyle!. 
bulBrnayıp meyusolanlara haber ver Hukumdar k~~larını ~attı: - Hele bir kere daha fikrini ala- testo makamında Beri ini terketmesini Bu yeşil gözl~ kadın, tehlikeli bir 
k "; Aranı'ıp ta bullunmıvan sa~detler, -. Ben ken_dı ırademı b.aşkalarmrn hm da. Belki makul mazeretleri var- - De\·am edecek -

,J b lh b k d ı k emretmiştir. Küçük Kolombiya. böyle 
b'r ksdelı şarap içinde gizlenmişler- ve ı assa ır v~ _mm e ıne v~rece dır. Dinlemeden c~za vermek doğru hareket etti. Diğer taraftan hatta 
d "ı-. Il ydi. Tamarn ! Gel, seninle, ka- ka<lar sarhoş degılım. Haydi gıt, A- olmaz.. Çemberlayn bile aleni olarak yapılan_ 
el h erimizde gizlenen \'e uyuyan saa- mona gidecek ordunun tekrar hazır- - Haydi dinle öyleyse bir kere ken-

- !arı takbih etmek iztırarını vermiştir. ueı ri uyandıralım .ı.. hmmasını \·e atlarını tımar etmeleri- disini !. 
" Hatta Hollandodaki reaksroner hü-S l k a·~. (T ha ni söyle! Amon prensi kendi ülkesin- - Bugün saraya gid~tğim .. 

)u eym:!} ç~ se.~ ~gı.1 unç . - <len harekete hazırlanıyor~a. buralar- - Gidersen, Tamarayı görmeden '•ümet bile Hitlelrin katli.8.m]arın<,lan 
vuz .. u~ a~ınl akgoz esıketaşartap ıbçer da ecelini aramıya gelecek demektir. dönme! ~Rçan Yahudilere yardım işini teşki-
ve şıır.er soy er en, uza n am ur _ . . 'atlanüırmıştu-. 

Ş~lrki Avrupada 
yeni bir ınüvaıene 

l . . ·ı·ı · '-o'1 Merak etme: Davudun kurdugu bu Efrnnm, balıa"ıle konuşarak mev- F k t b kt'l b" •. s erı ışı ı ıyoruu. _ .. ~ . . · · a ·a aca a, v::ı ı e ır teı< ınsanın 
S .. 1 ... ö ld ~ k d tahta, oglu Suleyman zekasıle sahıp dandan uzaklaştılar - d ~ h k ı k k d kJ s · L · h • · l k 

u evmaı. s ze o uzu a ar saza . . . ugrs ıgı a sız ı arsısın a aya a- 1 ovı vet, e ıs tan an aşması, ço 
1 • kl "d' B k d b b oldu .. Onu benım elımden zorln hiç Kudüs Yahudileri o gün telaş için- · 

1 
k tt . ·F d b .T c a mera · ı ı ı. u mera ona a a ıı- 1 . 1 1 • ••. ıan meme e e - yam ransa a - u 

d . t 'k' -1 tm' t' umse a amnz. de bocal1yordu. Şaonun harbe gıdışı "JO 000 .. h - d - h k h • ı · •• " /{i ' sın an ın ı ·a e ış 1. .. .. d • . . . ... . !'. . sruna ::ıızın ugra ıgı a sız. e emmıyet l goru y ·r 
T 1 T b r ses· v Şaon hukumdar an bu kadar mfüL 1 nhudılerı end;şeye dusilrmüştü. . . . k . ,.k. 

1 
? F tı' O - amara. am u . ı e mu- . . - ~ .. ıı n~ ın ı ·a::ı ar yapıyor. rausa ın 

• 1 • tii kill . uzaktan ne k . bet hır netıce alacagın1, ordunun ha- Şaon harpten muzaffer olarak do- , .. , - t t 1 . b 1 Ad' 
1 

k Son po~ta ı'le gelen 80, ... ·et CY'azete-gannıveıerın r erı a- 1 • • .. • • ııu ... ume gaze e erı u ıa ıse er ·al'. ., • ,., 
dar h~in aksediyor! Neden on1ar da zırlanmasına te,{rar emır vereceğini nerse, hıç şup~e Y0!' kı, Süleym:ı~ ~ı~·noa hayasızca ılti.kfıt . etmekteu':: !erinin dış ve iç politika .bakımından . 
göz yaşile ezilmiş üzüm şarapları gibi ummuyor~.u. 

1
A 

1 1 
:ma: <.:Sen benım. sag kolumsun!» Dı_ Çünkü bunlar .aziz Rayhın hükümt·t ~ayanı dikkat mevzuları şunlardır: 

mustariptirler? Haydi, sen bir türkü ia~n, __ Sul~_rma~ı se um.at:... :;c:ek ~-e ş~_on ~und~n ces.~r~t. alnrtık :·ei::si ni mü tec,;sir etmekten çekinn·r -: Su\•yetler birliği ve Lehistan ınü-
övle bana .. Fakat, hiçbir . mısrıunda :ı cu=ses.~le surathle oldtgu Y

1 
erdden 'Y ahudıler .uzer!ndekı taz) ıkinı arttı- ~e.ı;:-ı "ı'. Radikallal'e !'dince, \'rtk!;ı. na::ıebetleı•i hakkında son tegliğin, 

Ö• 1 · t 1 gerıyc dondu. Tun~ avuz u ~a on an racaktı. R 1· k' 
1 

· 1 1 
.. b 'k" 

1 
k t' .. b t g z ~·aşım an, ıs ıraptan eser o _masın. ıkt . . . . usya\ a ı program arı 0 kadar tel'in ya n ,, u ı ı mem e e ın muna::;e e -

Tamara başını ilci elinin arasına aldı. ç S~l . Ta.maraya gelmce, Fılıstın Yahu- eden ı·adikaller her nedense Almanya- leri lıak1mından değil, Avrupa ve 
Yahudi1crin gizli gizli terennüm ettik- ~man: . . . . y dılerı bu kızı da ortadan kaldırmak dakf katilamları göremediler.Duyma- bilha8sa şarki Avrupada yeni bir kuv 
t . S h t" · kü il ü lda -- ambuı: sesının nıçın sustugumı istiyorlardı. d 1 F~ k t 

1 
tl . . d _ 1 ~ t 

erı « a yon> ur s n mırı nma- 1 d m d d' Ş "k'd h t ı ar. a a . A manyaya 0 kadar uzak- ve er muvazene:smm oguş a ame -
ğa bı:ışlııdı: an a 

1 
' e 

1
' aon musı ı en aze • - Arkası var - ta olan Amerika Berlindeki sefiriniBer !erinden biri olması bakımın<lnn ar-

cSiyon çocukları! !;nelen çekti. Halbuki yeni Fram:n ~.e. zettiği ehemmiyet .mali.irndur. Teb-

Gökte u~a:1ı kuşlarr, bulutlar ara.. Beledı·ye, Nazı·ııı·'nı·, n fir! !foı•liııe geldi ve ft:lir gelmez :ık liğ Sovyet gazetelerinde Tass ajan. 
sında yıllarca dola.şsalar da inece- işi !Utlerin sulhperverlik dehaın kar- iının bir . ihbarı şeklinde neşrolun -. 
cekleri yer 'Jtine topraktır. Siyon ~lsıncla hayretini ifade etmek ol<lu. muş ve ilk gün bu hususta ayrıca yazı 
çocuJ;ları.I Siz, o kara bulutlar • • • ı · Dünyanın her tarafından geleu tE>.- ve mütalea neşrolunmamıştır. 
arasında uçan martiler g~bi 'DW.fİ· ımarı ıçın ça ışıyor graflar, Almanyada cereyan eJen h.1- Tebliğ şudur: 
ru.r ol:mayınızl Siz toprak üstUn. <ıiseler karşısında medent ilemin hoş- Son zamanlarda Sovyetler birliği 
de -t•e yolların kermrmda yüril:yü- nudsuzluğunu bildirmektedir. Fakat h . . k . . B L't . fl p 

• v arıcıye omıseı·ı . ı vmo a, o-tdiz! Bırakınız, yolun ortasında kl · dıger taraftan birçok telg-raf&r da Hi\ .. . 
Siileymanın k•l'l·tal. balcışlı ·mu- Yeni par ar kuruluyor. Elektrik !eri~ Daladiye arasında yeni anlaşma- lonyanın Moskova sefırı B. Grzy-
ha1'pleri geçsi·nJ.erl> Jardan haber vermektedir. Hatta her bovvski arasında cereyan eden bir 

Süleyman kaşlarını çatarak, elin- feSİSQflnQ 40 bin lira SQTf edilecek gün li'ransız hudud muhafızları Al- sıra mülakatlar neticesinde tavaz- Sovyet hari~iye komiMri B. Litvinot 
de tuttuğu şarap kadehini yere fır- . . . . . . manyadıtki katliamlardan kaçan bazı zuh etmiştir ki: !ihede ve anlaşma nıünasebetlarin-
lattı Nazıllı, (Hususi) - Nazı11ı bele. !anması ıçın spor sahasının ihata du- Yahudı' fı'rar"ılerı· '-'akalamakta ve bun- 1) Lehi::;tan cumhuri'-'etı· ı"le Sov-

. d" · rv · · t'h d'l E · ı t l ,J ,J den doğan bir sıra cari meselelerin B l t .. k" T " n- ıye reıs ıgıne ın ı ap e ı en mm var arı amam anmış, aşağı kısımda- 1 h . . d Al 1 ,-etleı· bı'r' lı'g-ı· a·rasıııdakı' sı"yase·ı mu"-- u nası ur u, amara I nt:n . . . . 1 b 1 • . • . an emen gerıye ıa e ve man ara / .. · 
senden ıstırapları terennüm eden Bılgm, vazıfesıne baş ar aş amaz kı ha~ap bm~lar ıstımlak edilmiştir. teslim etmektedirler. nasebetler bundan sonra da, 1932 ve bilhassa henüz hallolunmamış 
şurkılar istemedim evelce hazırlanan projeler üzerinde Beledıye, bu ışe. de altı bin lira ver- · Evelkl EfÜn Metz'iıı şimalinde Bitşe de imzalanan ademi tecavüz muahe: lmlttnaii· in~seleler ile son zamanda 

- İçinde bir d~mla göz yaşından faaliyete geçmiş, şehrin noksanlık- miştir. ormanında Fransız jandarmaları ya- desi de Clahil olduğu halde, mevcut 1-ıadis ol:ııı hudut ha_di~eleriniıı mü~-
e er yok.. laı·ını itmama başlamıştır. · 4500 lira ile yaptırılan amt, iki bin kaladıkları 74 ·Yahudi :firarisini uzun muahedeler ahkamı ~~bilinde kal- ">et bir ~ek.ilde halli zaruretinde mu-
-Baştan başa göz yaşı ile yazılmış Şimdiye kadar ihmal edilen Aşağı lira sarfiyle bütün noksan~arı itmam bir ıJira halinde geriye çevfrerek der- makta ve beş senelik bir zaman jçin ~abık kalmışlardır. 

biı- siyon şarkısını nereden öğrendin Nazillinin iman için yedi bin liraya is edilen parktan sonra, bu sene üçün- hal ge~taponun eline te.slim etmişler- iınza e~ilmfŞ-olup 1934 senesine ka- İngiliz _ Fransız görüşmeleri ile, 
:>en? timlak olunan binalar yıktırılmağa eti bir park meydana getirilecektir. dir. Şimdi Zola ve Joresin memleketi dar temdit edilmiş bu muahede, iki , d . d. 

1 
t'k t 

1 - Sur sarayında kral Hıram bu ve buraların tanzimine başlanmış ·- Bu parkın ismi cİstikiarj:ifü·kı:. ola- bu haldedir.~ memleket arasındaki 'sulh rnünase- !'\.vrupa a yenı ıp 0~~. ı · emes a-
tUrküyil her zaman söyletirdi bana: tır. caktır. Temelleri atılm_ış, ' fidanları betlerinin masuniyetinl, garanti için. - :~ h}lzirlandığına 'dair olan haberler 

- Benim hiç hoşuma a-itmedf, Ta- Bütçeden ayrılan· 17 bin lira ile diktirilmiştir. İlkbaharda tama~lan- mürün kilosuna da üç · buÇuk kuruş kafi derec~de g~ıiiŞ e~ashıra · malik ı~::.ı tj!ti.lıli , Sovyet basinın ilk ~ayfa-
tnaı·a ! Demek ki Yahudiler Kudüs· bir mezbaha inııa edilmektedir. Mev· mış bulunacaktır:·· narh koy~uştur. BCiyük'işler ;•apılır- bulunmaktadır. . ~ .. mıda geniş yer almaktadır. Aneak 
te çok mustariptir? Mustarip olmasa- cut e1e1ctrik te;isatının gayri fenni Belediye, halkın mutazarrır olma- ken, belediyeı:ıin" gelirinin' arttırılma_ 2) Her ilci hükumet, aralaıın<laki 3u haberler yalnız telgraf haberle. 
larcıı böyle şarkılar dilımezlerdi. olduğu ırözönlinde tutulmuş, hazır- ması için .naJCiJ vasıtalarına tarife sı için de' çahşılmıJ1 7-6 bin liralık es- ticari müna~ebetlerin geni~letilmesi- ·ile, İngiliz ve Fransız gazetelerin-

Bu sırada tambur sesi dinmiştı:-sU: lanan·ve Nafıa vekiletince tasdik edi -yapmış, ihtikara meydan bırakmJt- ki bütçe ·93 bin liraya yükseltilmiş- ni mli8bet olarak telakki ederleı·. ·len yapılan iktibaslardan ibarettir. 
le~·nıan: . : . len projeye al:Sre yeni tasiıata baj • mak üzere odunun yüküne kttk, kö- tir.· 8) Her iki hükilmet miltek&bil mu !&hlil yazııı yokü,ıı-' · . ... ·.. . . ...... .. 

• ....... ...... •• - ı;.. .. 



ı zmir Levazım amirligi .çatın alma k, · .. 
misyonu ialııları 

fzmiı levc17 m n sdtın alma komisyonundan· 
Adet. Cini 
250 Ka ) em to ? ı 
430 Yt:. yvan '\ m torb sı 
65 Karan ·cın aplı yular baslığı 

l 00 Yarlı Y" n ç aplı yular başl ğı 
'30:) Keçelı eme 
650 Gebre 
360 ~üng r 

'40 C. ul 
100 Kataı a kıl kolan 
J 20 yer1ı ha) Vlm içın kıl ko!an 
l OIJ Pay bent 

Yukanda cır v n ı. arldt ") a ı u c;n bir kalenl ınutab.}c a -.k 
e.ksıltme ile satın alına "lktır. Hapsinin tutar : 1'65 3 Iircl i5 kurustar. 
Şattnames1: • rt ar:ıesi Manisa ttl:rn satırı alrr. a köınısyöhubdan pa~ 
... ası}: alın<lbdır. 

fhle ı: 19 12 9 ~8 p zartcsi günü saat 11 ele dır. 
ilk teminatı: 124 iira 05 kurustur. 
Ebiltmeye girecPkler -490 sayılı k munun 2, S üncü madde -

...erinde ytt2!1h be gel r le birhkte tic::-ret o ası 'esıkası ve temnatlan ile 
tam vaktinde .!\1an"s:ı t .. m s ın ... im.. Mi.sonu el ın.er. 

9~13~16~18 4345 

lzmir ~vazını amirliği atın drna komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 
1350 IspanaIC 
,1350 Pırasa 

900 Lahna 
1 - 1zmir müstahkem mevki Abdullaha~adaki kıtaatm yukarı

da cins ve miktan yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık ek -
siltme suretile münakasaya konmu~tur. 

2 -İhalesi 23 birinci kanun 938 cuma gün·; saat 15 de kıs
Jada lzmir levazım amirliği satın alma l·omisyonunda fa
pılacaktır. 

.3 - Tahmin edilen tutarı 171 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 12 lira 8' ~ P.11~tur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görüle oilir. 
~ - }etekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına da'ı- vesika 

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ~ teminat 
muvakkatelerile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 7-11-16--21 43 J 6 

'.J::il: levazını amirliği sa ün alına komisyonundan: 
}1*, Miktarı 

~ 
Kilo 

... :ıtoso Iıpatıali 
~050 Pırasa ı 
2700 Uhna 

[ - İzmir müstahkem mevki Seferihisar ve Çe~me mıntekasın
daki kıtaatın yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem seb~ 

' - ze ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
· Z - İhalesi 23 bırinci kahun 938 cuma günü saat 14.30 da kış
(. lada l:zmir levazım amirliği satın alına komisyonunda ya-

pılacaktır. 
' - Tahmin edilen tutan 513 liradır. 
;sı - Teminatı muvakkate akçesi 38 lira 48 kutu9tur. 
.5 - Şartnamesi her giin komisyonda görülebilir. ' 
p - istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göslennek metbutıyetitıdedir1er. 
· 'l - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 ı:ınyılı kanunun 2 ve 3 ci.i 
'..._. maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 

muvakkatelerle birlikte ihale saatmdan ev el kömisyona 
• müracaatlan. 7-11-l(r.-.21 '4315 

ı:m:lı' levazım amirliği satın alma komısyonundan · 
Mik~ 
Kilo 

:.ı.590 lspanalt 
4590 Pırasa 
3060 Lahna 

J - İzmir müstahkem mevki ada ve Menle!lteki kıtaatın yukn· 
rıda cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık ek
siltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 23 birinci kanul'ı 938 cuma günii saa~ 16 da kıı:ı.
]ada İzmir levazım amirliği satın alma komısyonunda ya-

l pılacaktır. 
-' - Tahmin edilen tutarı 703 lira 80 kuru~tur. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 52 lira 79 kuruştur. 
S _. ~rttıamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odaemda kayıtlı olduklarına dair vesika 

' ıöstermek mecburiyetindedirler. . .. 
'/. .-.. E.Iuiltrtıeye iştirak edecekle~ 2490 sayılı kanunun 2 ve ~ cu 

rnacklelerinde ve şattnamesıhde yazılı vesikaları ve temınat 
muvakkate1eıile birlikte ihale ~aa'ınclan evvel komisyon:ı 
müracaatları. 7-11-16-21 4314 

.... m,...u_e a; 
İzmir levazım amirliği satın alma koınisyonunc!ah ~ 

Miktarı 
Kilo 

'' 80 lspanal9 
3780 Pırasa 
2520 Lahna 

1 - fzmir müstahkem mevki Foça ve Sö~rütcük mıntakaeındaki 
\ kıtaatın yukarıda cins ve mıktarl yazılı üç kalem sebze ih-
r tiyai:ı açık eksiltme suretile münakasaya konmustur. 
! - ihalesi 23 birinci k&nuh 938 cuma günü saat 15,30 da kıs-

\ lada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya-
' pılacaktır. 

) t - Tahmin edilen tutarı 487 lita 80 kuruştur. 
' 4 - Teminat muvakkate akçesi 35 lita 91 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görüle-bili . 
6 - fste1diler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarıha dair ve,ika 

~ . göstermek mecbutiyetindedirler. 
'l - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 

~ maddelerinde ve ~rfrıamesinde yazılı vesikalat1 ve t tninat 
muvakkatelerile birlikte ihale saatmdan evvel komısyona 
tzıüracaatlart. 7- 11- 16-l 1 4313 

-- ~ - -- - - - -- -- - -

(ANADOLU} 

L:ı:haı a 

s J') 

No. 
1413 

• 

Muhammen 
kıymeti 

Lira \<r. 

~alhane Doğu Sokak 24 Taj No. lu Ev 20 24 

1416 
1419 
1420 
i424 

30 
Hissesi 12; 
Güzelya]ı Reşadiye spkak 1 .T"j No. ı~. E": l ZO 
Goztepe Şahin sok:1k ) 1 T aJ N~. lu Dukkan 
Gijze)yFılı Zeytinlik sck2k 3 Ta1 Na. Dam ve. arsa 290 
Birinci Karat2.s Trat11,. v Cad. 6J ve 67 TaJ 
No lu Ev ·e Dükk~ 11m 1 2 240 Hissesi sayian 129 

f 4j0 Gü~elyalı Miistecl'bi z, ·~ sokak 874 Ada 23 
( f.nıel t:a)l lı 582:Q i\1. f\l. Ci>"Sa 291 

) 451 Cüze-lyalı Müste ?bi z de sa. 87 4 Ada. 24 
Pan;el sa 30' M. 1\1. Arsa 

1452 Cuzelvalı Müstc::abi zade so. 87 A Ada 25 
Po i sa ~Ol M. M. Araa 

14 j 3 Güzelyalı Müstecabi zade so. 87 4 Ada 26 
Pt..ısel sa 644,75 M. M. Arsa 

1454 Gi.izelyalı Müstecabi zade So. 874 Ada 21 
Pa ... sel sa 471 M. M. Arsa 

J 455 Güzelval 1 ci Seref sokak 874 Ada 31 
Parsel sa 45 M. M. Arsa 

1456 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 4 Patsel 
sa 1 lı:J M. M Arsa • 

145 7 Güzelvah Recai zade sokak 8 77 Ada 5 pa sel 
s=ı 1 2 J M. M. Arsa 

153 

150 

322 

235 

22 

57 

60 
1458 Güzelyalı Recai zade sokak Si 7 Ada 6 parsel 

sa 240 M. M. Arsa 
1459 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 7 Parsel 

61 
S<" l 22,50 M. M. Arsa 

f 460 Güzelyalı Müstecabi zade fokak 877 Ada 9 Parsel 
.. ~ 433 M M Arsa 216 

120 

146 l Güzelyalı Müstecabi zade so. 877 Ada 12 parsel 
~a 330 M. M. Arsa 165 

96 

25 

00 

25 

38 

50 

50 

00 

50 

00 

50 

00 
1462 Giız lyalı Mtıstecabi zade so. 877 Ada l 3 parsel 

sa 338 M. M. Arsa 169 00 
Yukarıdı:ı yazılı emvalin mülkiyeti 10/12/938 tarihinden iti· 

haren bır ay muddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konulmuştur. 
İhalesi 9 1 939 lurıhine mlisadif pazartesi günü sa.at 14 dedir. Talip
~rin muhammt>n ede ileri i.ızermde ' 7 .5 depozito akçesi yatırdıkla

rllln dar makbm~ veya muteber Bankalardan birinin teminat mektubu 
ile Mili fml.;k Müdi.irliıgune müracaatları ilan oluııur. 

ıo 16 21 25 (4340) 

lzmir Defterdarlığından: 
.. 

icar 
No. 

Muhamtner 
icat bedeli 

Lira Kr. 
398 Borno"a M,rnsur oğlu Narlı kuyu mevkiinde 15 

Dönüm tarla 
40 J Seydiköy Derniryol hattı solunda 15 Dekar 350 

metre tarla. 
402 B'rinci kordon Balıkhane altında 9 Taj I\o. lu 

Diikken . 
429 Hasc:h Hoca M. Yol bedestanında 35 Taj No. lu 

38 00 

00 

135 OD 

Dükkan 220 00 
430 Mersinli Bornova cadde~inde 54 Taj No. lu 

Ahır 
431 Hacı Mahmud mahalle~i 2 ci Beyler sokak 87 

No. lu Ev 
432 M rsinli Banyo cokak 14 .~umaralı Ev 
4~3 Ot-veli köyünde 25 dönüm mukabili 22975 met-

19 

83 
38 

te bağ 281 

00 

34 
00 

00 
434 Bornova Altındağ köyü Yahudi rnezarl.ğı civarında 

1 (; d""nurn c.. 
1a ~2 o() 

Yukarıda \azılı emvalin senp. ik icarları 1O 112/938 tarihinden 
itibar"'n l.ır ay ınüddE"tle açık artırma usuliyle müzayedeye kentthnur 
tut. lhaİesı 9 l 9)9 t .. rıhine müsad'f Pa:zaı tesi giini.i saat 14 dedir. Ta
liplerin muhammen beJell~n i.ızerinden ~ 7, ~depozito akçeAi yatırdık
lanna daiı- makbuz veya muteb0 r Bankalardan birinin teminat mektu-
bu ile Milli Emlak Müdürhiğünt! müratatları ılan olunur. · 

10 16 21 25 (4339) 

Topr.ak nıalısuller· ofisi Izmir 
şuhes:nden: . 

Depolarımızda mevcut buğd"yların nakli}•esi açık eksıltmcye 
l·onulmustur. Kat 1 ilıale·n 26 12 938 ta. ih inc1e ~aat 15 da yapıla
cnktıt. Talip1eı;J..u h}1st;,st ılfı ~aıtna~,::.>:,}_s;;k;.mi~görebilirler. 

TÖ ra ~u ri of isi lzmir 

..... ı "a· 

.3 • : • ·~ ı ') 

KUÇUK iLANLAR 
11111um1111;11 mmmmummııuumnmmrmmımmmnııı 1111111ın111111111111111111111111111 
Karilerirn.ze kolaylık ol-
mak üzere, gazetemizde 

'R. m -o~n1 yan) ıc1l'Çük ı 
i an ar ~ç'"n b r r:··tun ayır-1 
d 
i ·ani r, ·ş veıen -

ve muteferrık 

olursa 

ı 

Kuçuk ilan şartları 
Dört satırlık \üçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 kuruş 
İki defo ıçin oO kuru~ 
Üç defa için 70 kuruş 
D;;rt d n .SO kuruş 

Dc\.·a ı uç .1\ ı .arııı lıer d!fas1 
için 10 kuru~ a mır. Bir kolaylı'k 

r ır 3 haıı. iti 
.a 120 

). -ood l i v işlerin 

No. 3.:53 Mıutafn gô en, i " ) , pat ) n.· hizme.çı 
ranıyor. Talip "l' g zetemizde (B. B.) 

-r ..L adtesme mürncaa etme d rler. 
Evlenmeleri Kolayla§lıran + 4-

Danııma servisi iLA. .. ~ 'l\.hıhtcrr boyaa iyi cinsm 
Yazı işleri lisan dersleri, emval aşılı kay~ı, şeftali, frenk elmas'! fi · 

idaresi i_çin dahi müracaat ediniz. daıılar1 ucuz &at4hr. 
B. Kardıçalı 39 Hukukçu Burnavada Salon şarapl.anesim 

!ly:ı -el. 3 müracaat. D. 28 

küçük ilanlardan istifade ediniz' 
ı-· ra te lJi :. perco j 
Vapu;- A c nlas1 

ADRIA TICA S. A. di 
NAVIGATIONE 

Deutsch~ Le· 
t 1 •• b van e .. ın1'C 

G. fd. B. H 
Ham bur~ 

BR!ON1 motörü 15 '12 tarihinde cl'{F.1SSESEE» vapuru 19 dan 24 
gelerek ayni gün Patıno:ı Lcros Kalim- ilk kanuna kadar , Anver~ (doi,'Tu) 
nos Is aııköy ve Rodc ..ı hat-eket de. 1otterfü·m. Bremen \'C 1famburg için 
cektfr. ·ük a araktır. 

~· FOSCARl motörü 13/12/~8 ~l~ «<YALOVA:& \'llT urn 2 el n 7 son kl-
gelıl) 14/12 de Leros Rodos Bnndı~ı '1uı a h,1ar Rot.tI'r lam. '"'remen ve 
Bari Trieste ve Venediğe hareket ede- Hamburg için yük alacnktır. 
cektir. Ar\1ER.iCAN EXPORT L1NES 

BR!ON'! m· ~örü 19/12 tarihinde «IL\'.1.!LTSTER> ,•:ıpuru 20 ilk kL 
gelerek 20/rn tarihinde Pire Korfö nunda bekleniyor, Xev~·ork için yük 
Saranda Brir. ıi:->i A vlonya Draç Ra- l:.c:ı 
ğul"'a Spalato lara Fiume Trieste ve « EX'fA \' İA -ç. pı ru 2'1 • k kanun-

V f'ncdiğc hnt ket ecl0 cektir. in IJeld~niyor, Kevyork iç•n yük ala-
C!TTA nı BARİ rno ü 1 'l 12 tu-

·ihimle gele. €k ~' i gür de İ:'ta lJ ' 
Pire Napoli Mauib a ve Cenove.ya ha· D · ı ~ 'cırake ~foısk~ ~.l·Jdclhf. s-
reket edecektir. 

ROYAL .NY.;ERLA~DAlSE 
KU.\iPANYASI 

O'BbRON vapuru 17 /12 taı ilıiJHl 

RötterJ.!lm Am ·Letd.tm ve Hamlıur. 
ıçin luıreket ec"l'eecK.ir. 

GAN!l\IEDES vapı.ıı u 31 12 
hinde Rot~e. Jam Amstercıam ve 

re i in har ke. e ~ ·ektir 
STELLA , apu · l 28 12 lm· 11·ııdı 

Bnrgn V arna 'e Kb tenceye haı ekd 
edecektir. 

SVF.NSKA OH.1EN1' L1NiEN 
KU!\IP A. :ry ASI 

R10 NEGRO motoıiı "2112 taıihiı 
de Rotterdam llnmLur"" Scanclinavy: 
ve Baltılc !ima ılıtrı için hareket ~de
cektir. 

GÔTLAND notöni 27 '12 tarihin 
ele gelerek Rottenlnm H!\mburg Gdy. 
nia Skandinavya ve Baltık limanları 

:ı je 

cB\YAYRD> \ap•ru 14 "lk k~nıın· 

in 1 k ıcleri~ ", D pı.e, \' .. • vı·veç li
ınula ı için }.~ 1 et cc ~zktfr. 

SF.Rnrı~ .ıf.ttı-..L liıIE ROU.nA1N 

« DUROSTOH~ vapııru 27 ilk k.l. 

unda bc"leniyor, F'ö..;tcnce için yük 

lac 1 tır. 

JOH. 1 ı::To_ W AR REN LlNF 

«.\viC'mnre~ \Hpuru 8 son kaı ı 

.J39 a klen·.ı ı, Burg z, Varna, v 
{(\ t ıcc i n yük ancnk'.trr. 

t .. ıliyet kabul etmez. 

D ha fnz'a hf "Jitt alı uk i "ıı Bi 

rinci ikoı nda 1 ;;o :No. W. F 

ılerı y n 1 el r Zee \~pır a<!entnhğı 

ıa ıinı • etat Nlilfne i rica olunut. 
Telefon : ~007 /200 

::::;~:·::::~T1~IE ROUMAJ}· l,.Septolı·n 
KUMPANYASI 

ALBA :fUttA vap nı M 12 tari. 
binde g~lere.k hlta Ye. ?ıfnrsilya Içiıı D • 
yük ve yolcu alacaktır. l Ş· 

!llinlardaki h~1 ı::kt:t tarihl~tilt:> nnv 
Iunlardaki değişikliklerden dola) 
acenta mesnliyet kabul etmez. Dalı 

fazla tafsi!At için ikinci kord/J11tla 10 
numarada FRATELL! SPERCO va
pur acentasına müracaat eclilrnecıi ri 
ca olunur. Telefon: 2004-2005 

Olivier ve 
Şürekas1 

L;M.TEf 
\"'npnr acent ı!ı 

EfR;Nc' KORDON REE3 
B1NASt TEL. ?ci4l 

~POT 0» rnpuru 3 bi ·ı ı"ı kanund 
LON RAD \N ç :m:ıcak 

Hl!LI. 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan et~erine ku. 
vet, ağızl güzel 
koku veren 
f ortniildür. 

• 
eynı 

_________________________ ..,. 



• Erkek· kostum kumaş 

11
' E H1Mi 

Makina Tamir hanesi 

lzmir: Kestane pazarı demirciler No. '61.ı69 ___ . ._ __ 
H er türlü ınolör , .mnkina tc-miratı , imalat ve montajı 

.llilumum a· :: viye ve torna . ıer; 

T ' 

~ ' . . 
.- • 1 • •• ~ • '\ l \ ·: ..... ', 

•rlt•~ ltastaraesi 
operat6rl 

Pürjen Şahap 1 

Müshil pastill~ı-i . . . Dr. Cevad Alpsoy 
(Öğleden •c>nre.) haetalarını 

İkinci beylet- 1ekak serbetçi kar· 
, 111 No. 81 de kabul eder. 
T.-1~ : ~~1 ~ E"t ~2fl1 

Tabii olarrıb tesirini 1 Parclesülerınızı ve 
yapan e1~ ·y; müs· · bayanların kurk man 

hildir to veBuga Ynka kürk 

KAY
NA 
Yl 
cı 

Mfidrtr 

VIT ı ·~L TUZU . 
~rkris. ren at'zma. kum sanclliıt' 

na kaı şı mıde kara ciğer ve b0brek?e
lri t m ~. ı. 

Fn ucı z rrıı 0 11 ..;unı elde eciilir. 
~ '' ? l if?} -

1 Baktroyo!oğ 

Zuhtü Ergin 
Her t iirlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

Tel eforu 3869 ...._ ..... .;..;.;~~.;....----....-
O"ktor 

Demir Ali 
A yrupt1da tetkik aeyahatind~l'I 

gelmit tir. Haıtalannı her gun 
, mual;nehl'ln~~ kııbu\ edeT. I ferini IBRAHİM.KA1I 

.---~~~--• ·---Do-A._"1_r ___ , AKAŞ:". bakmadan ...... ......w...__...,... ..... __ __ 
D~ı ·u« B" h B .-1. ıe~meyını*· UoRtor 

M. ŞEVKi lJGUR ur Cin eltg-u Odunpazarı No. 12 Eakteryo!og 
DAHiLi HASTALIKLAR MEMLEKET HASTANESi ::.:.-:.-:.-:..-.-.-.-.-..-.-.-.-•• -.-D, A. Kemal Tonaıy 

MÜTEHASSISI GÖZ MÜTEHASSISI ı 
ikinci Beyler sokak No. 12 H.-lanm het Rifn 6jtetfin D'•. Behcel uz Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

t • -1 miltehasısı Telefon No. 3216 aonra İ'ıey er soı.:ağmdaki ımlaye.. Ç 
1 

h • ı. , 1 , 

J.:.ı~h~a ~· =e;e:.,ıbl>E::!l~U~er~ . .._ ocu .. c ast.a.ıK.arı ( V crem ve sa: re ) 
- mütehassl3t Basme.han~ poli" karakolu ya· 

Siz do METALLUM '·D La!D'J.lhrı1ı 
,, a~ırn 1ıı 

H.a bol ııık alllUf elur, hem iktıaacl etmiı o:ur, hem ı;,.mba deııttin••tl 
... laartulur, hem de aarfiyatınızm ekaıJdjiiııi ilk faturada cöriiraüMJa. 

evfi Bay kent 
Ele trilz .. Telef on ve malzem~si deposu. 

Siemeng fabrikaları mümessili 
Peştema c ar 11 .. 7 ~ telef oa 3~32 

Hasta'an:ıı 11,3) d·n bin 
kadar Beyle:' soka itn :h Ahenk 
ma~aa~ı yüm~:ı kahı! eA~r . 

nında 147 

Te'efon: . 4115 

S. F E R J T Ecz1teıbaşı 

Selilnıet 

T0RK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyan,osu 
:AD~t iRA 

1 Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 İkramiye 500,000 
1 " 200~000 
ı f9 ıso,ooo 
1 " 100,000 
1 
l 
l 
1 
l 
1 

10 
20 
60 

100 
400 

8,000 
8,600 

500 
9,100 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, (10,000) 

(s,oo~> 
(2,000) " 

,, ... 

" 

(l,000) 
(5'00) 
(30) 

mükafat 

10,000 
SÖ,000 
50,0fJO 
30,000 
!O_,tJOO 
15/)00 
100,000 
i00,000 
120,000 
100,000 
200.000 
400,000 
•g ı f t 

. ' 
~~- .. _.,_ 

Türk Maarif cem9ı'tfl 
Ege Lisesi diıektöt-liiôndenı 

Cöriilen ihtiyaç üzerin~ ~e I'i.eainin ~inci '6UA da açılın,-. 
Kayıt lftuameleM ~vatd etiite~~ir. kayıt itlen için her sün 

'

sabahtan akşama kadar Karantinada karakol~ Man.uri Kona-

Jna müracaat olunınalfdır. e : dii.11===-= 
Otel Fuar ve o 

Azmi Ça\'U ~ıu 
Birincikordon Atatürlı ~ai tqyare 
sineması yanında Ne. atM Tel: 3211 

kmirin en güzel mevkllftde tsulütnır. Her türlü ilatirahati temiıi 
eder. Mutedil fQ.t, denize nuıt &talar .. 

Devamlı h1tiıten1erfmta pansiyon "ompte ve liuMüt tenzlllt 

yapılır. 1 
Lokantamızda: 

Sabah, öğİe ve ak,am yemekleri w hwuat zbıafefJer verilir. Ve
rilecek ziyafetler için üç 1at evvel ot.l müdariyetinihaberdar etmek 
k;(ijr. 

qmmllllllfttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll R Hl 

İ Sıhhat balıhyaıı = 
!Vez ·e, grip, Bronf it ve bilumum - i 

burun, bof az hastalıklarına karşı i Norveçya bah~yda~atıııüı en 1 biri 
Depo : ŞİFA ECZANESi ! halisi ır 1 

· 1 ' iki dela abülnıa;t0t 1 

8 
KôçG~ Cari Heaaplar 

lkrami'i& pl&ıu-
.j adet 1009 t, 40ÔO L. 
8 > 800 • 409Q • 

lÖ > 2ıo • 40fJÖ > 
7~ it ıoô » '169') • 
80 • M • .toou " 209 > 26 •• 40JQ • 

384 > 2i'100 • 

Kure.lar ı Mart, 1 Kairan, 1 Ey-
161, ı Birtntiltinun taı1b.lerinde t*l. 
lecektir. 

h aa iQ lita mevduatı bOhdln 
h•UP1- kutalal'a ulail edlleHUr. 

~ i Şetbet gibi ifilebllfr 1 
~ 1 Hamdi Niialael ~- 1 

i Sılılael ee.-...l i 
~k Rllytık Salep!,... Bbi ~·- 1 
UllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllll-1.lmd 

Salihli 
5 Eylti.l Spor kultiN 
b. yıl en biiyük deH 

eiJra,i yapıyor 
111/ 1939 kanunu aid 4,Ydui_ ıbt 

paMt tinü Egenin eft !)~ ae~~ 
rfttı'etfrli kulübümüz ppacaktır. eh!f · .llJ 

"OHeai olan deY&ltt;rtfı hü ~'Yttı , .. 
otu2\irıa kadar Salihli; eylül spor o;:ıı hMfil1fi ;:;~ye 45 
k ı U! 'd h ..:- ıtıü~ A ltHHH eye 25 

u tıım ı are eyeunc . A,U aıtftıt bn11ö de\te 1 O li 
@vfetüıi kayıt ettirınelerı. 'l .... Mu.ı:ı1ıt~ıH.ı ._A ....... J: ı. ~~ 
, .:ı:.:s;f(azanacak de'tte~rin ~ • ~~n 6.!len Yı::: 15ure§ıte n~ 

leri ve derece ahiplerinin enm. ~~ d~velel'e han ~ 
a ecek para. b9;e &ıd ayrice. '·'°!ita verilece-s:. laan•n -..,. 70 li iJb .tv.Puı. 
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ANADOLU Matbaası Acıldı 
Kitap kosrno 

R ! ı mi ve g:ıyrı resmi evrakı matb!Ja i:e taşra belediye 
ve .cöy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en ~ 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab ed:lir. ~ 
ADERS: lzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

Yeni Eski Tai 
E;.ıa• No. 
A. 706 
A. 709 

Yeri No. su Nev'i 
Alsancak Mesudiye M. Zanbak sok. 
Kaaaphızır M. Ayrancı sokak. 

18 Ev 
3 Dükkan 

21. M2. 
A. 713 Ke9telli M. Kı.hraman sokak 

Ada 192, par...I 82. 1 24 hisseıi 
Tepecik Sakı?la~ sokak 

30 28 3 Ev 
halen ana 22. M2. 

A. 720 
A. i21 Birinci Tepecık Sakızlar sokak 

J8 
34-36 

Arsa 
39.36 Arsa 

103 M2. 
A. 723 

A 731 

A. 735 
A. 738 

Tepecik Mahacit Sokak 2 29 2Arsa 

A. 741 

A. 742 

A. 743 

A. 744 

P... 745 

A., 746 

A. 748 

Birinci Karala) Mansurzade yokuşu 7·1 
Ada 706, pnuel 11. 1 / 2 hissesi 
Karataş irfan sokak 9 80 hissesi. 24 
İkinci Süleyrnaniye Eşrefpaşa Deşta· -
ban sokak Adıı 142, parsel 11. 
ikinci Süleymaniye Kamilpaşa sok. 
Ada 159, parsel 1. 
ikinci Sılleymaniye M. Eşrefpaşa 
Kamil ı::aşa sokak 
Ada 16'4, pars<ol 8. 
ikinci Süleyrnaniye M. Eşrefpaşa 
Kamil pa~ sokak. Ada 164 parsel 4. 
ikinci Süleyrnaniye M. Eşrefpaşa 
Kamil paşa svkak Ada 1 64, parsel 
ikinci Süleymaniye M. Eşrefpaşa 
Kilmil pa~ sokak 
Ada 195, parsel 2. 
ikinci Süleymaniye M. Eşrefpasa 
Sokak. 
Ada 155, parsel 11. 
ikinci Süleymaniye Eşrefpaşa Kırımlı 
Soka le Ada l i 3, parsel 1. 

43 

24 

ı ı o 

150 

119. M2. 
Ev 

> 
Arsa 

Arsa 
Al. 1\1 ~ 

Arsa 
172. M2. 

Ana 
116 M2. 
Arsa 
116. M2. 
Arsa 
1331. M2. 

Arsa 
107. M2. 

Arsa 
219. M2. 

A. i49 İkinci Si.;\eymaniye Eşrefpaşa Kı· 
rımlı sokak 

-Arsa 285 

A. i50 

A. i51 

P.. 752 

A. 753 

A. 755 

A. 756 

A. 761 

A. 744 

Ada 173, parsel 3. 
!kinci Si.ileymaniye Eşrefpaşa > 
Ada 166, parsel 8. 128/ 196 hisseıi 
lkinc;i Süleymar.iye Eşrefpaşa Çorak S. 
Ada 160, parael 1. 
ikinci Süleymaniye Eşrefpaşa Çorak S. 
Ada 1 50, parsel 12. 
İıcinci Süleymaniye M. > 

Ada 164, parsel 1 O. 
İkinci Süleymaniye M. Şehamet S. 
J\da 166, parsel 12. 
ikinci Süleymaniye Mısırlı Cad. 
Ada 154, parsel 1 7. 
İkinci Süleymarıiye Eşrefpaşa Şeyh 

6-8 

29 

A. i79 

Ahmed S. Ada 166, parsel 1 O. 
GüLelyurt !\1. San çıkmazı sokak 
Acfa 199, parsel 77. 2/ 14 hissesi 
İkinci Süleymaniye Yüzbası Hasan 55 157 

. . 
A. 837 
A. 839 
A. 846 
A. 866 

A. 783 

ve Detteban ve Hıfzı sokak. 
Ada 1 U, parsel 13. 46080 371640 hissesi 
Güzelvurt !-.1. lıacı Süleyman S. 3 S • 16/ 22 

· GüneŞ mahallesi Gelincik S. 28148 > 11 / 23 
Karataş Po~tacı Ali Riza sokak 35 80 > 39 135 
Bornova Bozalan mevkii 3/ 8 > 872 

63 

A 818 
A. 853 

S.lhane Duygu Sokak 
Ada 969, par~el 2. 
Karantina Mısırlı caddesi. 318/ 320 

A. 858 

A. 865 

A, 874 

A. 883 

A. 888 

A. 972 

A. 97S 

A. 976 

A. 1032 

A. 1046 
ıA. 1059 

A. 1060 

Güneş M. lk:nd Hacı Süleyman sok. 
Ada 197, parsel 13. 4.1 11 hissesi. 
Bornova eski havra yıkık minare 
401160 hisse•i 24-26 

4 T orllman M. Cedid Sokak 

20 
Ada 411, parsel 13 12. 24 hissesi 
Güneş M. Azizler Sokak 

4 
Ada 197, par&el 80 3 48 hissesi 
İkinci Süleymaniye M. Kiremitci S. 
Ada 166, parael 7. 126. 256 hissesi 
Karşıyaka Osmanzade Ziya bey sokak 
Ada 99, parsei 1 C' 
Salhane Manp,ııltepe Sokak 
Ad.t 6 7 5, parael 1 5 
Kuaphızır M. Kuyumcular çarş111 
Ada 297, parsel 2. 
Kasaphızır M. Kuyumcular çarşısı 
Ad~ 297, parPel 1. 
Karantina üçüncü Karataş Duyııu S. 

1 /3 his..,.i 
Karantina Sayfiye sokak. 
ikinci Gaziler M. Kemer caddei 

ikinci Gaziler M Kemer caddeıi 

26 

39 

41 

7 

6 

ıs 

15 

16 

A. 1070 İkinci Karataş Şehit Murat sokak 59/1 
Ada 632 parsel 17. 6/24 hisseai 

A 107 4 ikinci Süleymaniye M. Kamil paşa S. 11 O 
Ada 219, parsel 1. 

A . 107 5 ikinci Süleyman iye M. Kamilpaşa ı. 1/1 O 
Ada 158, parsel 3. 

A. 1076 ikinci Süleyma~iye M. Kamilpaşa S. 1 ~ 
Ada 1 58, parsel 1. 

A. 1077 ikinci Süleymaniye M. 1 ci kiremitci 72/2 · • .: •• w 
sok. Ada 160, parsel 7. 

A. 1 07 8 İkinci Süleyman:ve M. 1 ci • :ı 73 -"'t.- .. _-... .. .. 
Ad" 167, ı:ı~~·r' l i. 

4 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Ev 

f · .. 
> 

> 
> 
> 

M2. 

406 
M2. 
196 
M2. 
160 
M2. 
86 

M2. 
66 

M2. 
195 
M2. 
78 

M2. 
259 
1\12. 

2786 
M2. 

Ma kule 4 dönüm 
bağ 

Arsa 

• 
Oda 20 

M2. 
Ev 
-192. M2. 

Ev 
94. '\12. 
Arsa 
42. M2. 
Tarla 
1830. M2. 

26Araa 

41 Dükkan 
9. 1/2 M2. 

43Dükkan 
21. M2. 
Ev 

Ev 
Arsa 
127.17 M2. 
Arsa 
116.79 M2. 
Arsa 
211. M2. 
Arsa 
72. M2. 
Arsa 
242. M2. 
Arsa 
153.'M2. 
Ana 142 M2. 

) 1037 • . 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

2250.- 450.-
500.- 100. 

1.84 

96.32 
309.-

59.50 

450.-

9.-
50.70 

16 20 

34.40 

23.20 

23.20 

286.20 

16.0S 

32.85 

38.70 

30.45 

29.40 

24.-

12.90 

13.20 

30.-

11.70 

250.-

397.-

120.-
292.-
175.-
75.-

18.60 

21.-
15.-

92.40 

21.75 

36.-

6.30 

457.50 

155.88 

450.-

400-

60.-

200.-
318.-

292.-

158.-

18.-

60.-

38.-

68.-

207.-

0.37 

19.26 
61.80 

11.90 

90.-

1.80 
10.14 

3.24 

6 ~8 

464 

4.64 

57.24 

3.21 

6.57 

7.74 

6.09 

5.88 

4.80 

2.58 

2.64 

6.--

2.34 

50.-

79.40 

24-
58.40 
35.-
15.-

3.72 

4.20 
3.-

18.48 

4.35 

7.20 

1.26 

91.50 

33.17 

90.-

80.-

12.-

40.-
63.60 

58.40 

31.60 

3.60 

12.-

7.60 

13.60 

41.40 

vv tıpı cıhazla• 

VEBOLiD 
Suyun kirecini taaf4'e eden eihazlu 

VEBOLiD 
Kendini tanıtmak için e•in.be kadar 

s•lir 

r 

' 

Saatte 900 litreden 7,250 litreye 
•adar 

VEBOLID JUNIOR 
Dakikada 4.5 litre tatlı au •enr 

VEBOLiD CiHAZLARI 
Acı Ve Kireçli Suları tatlılaştırır, 

Kirecinl Tasfiye eder 

VEBOLiD 

A. 1079 

A. !OcO 

A. 1081 

A. 1082 

A. 1033 

A 1084 

A. 1092 

A. 1111 
A. il 19 

A. 1121 

A. 1124 

A. 1126 

• 
Evlerin ı rıübrem ihtiyacıdır 

Tediyede kolaylık 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kaloriferlerinizi kireçli 
suyun tahribinden kurtarınız 

VEBOLiD Ltd. Şti. lzmir Şubesi 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 
Telefon 2365. Poıta kutuıu 72. Telıraf adreıi: Vebolid. 

ikinci SiHe;-m::ınıye M. 1 ci :o 

Ada l 64 , parsel 11. 
ikinci Siileymaı1:ye M. 2 ci > 
Ada 160. parsel 2. 
İkinci Süleyınaniye M. 3 cü " 
Ada 1 oO, panel 1 O. 
!kinci Sü!eymaniye M. Çorak S. 
Ada 1 ;o, parsel 14. 
!kinci Süleynıaniye M. Murat reİ!' 
Ada 13'1, par~el 5. 
ikinci Süleyınaniye M. Mısırlı C. 
Acla 154, parsel 9. 
Memduhiye M. Numanzade S. 
Ad:ı J8'ı. parsel 39 
Buca Tınaztepe sokak 
Kadiriye M. Siılüklügöl sokak. 

1 / 2 hissesi 
Birinci Aziziye Topraktepe sokak 
Ada 929, parsel 15. 

19/ 1 

18/ 2 

42/ 1 

20/ 1 

22/ 1 

125 

88 68/ 3 

18-20 
12 

24 

37 39/ 1 4 ünr.ü Sultaniye M. Nezaket S. 
Ada 16, parsel 14. 
4 üncü Sultani ve M. hacı Mevlüt S. 18 
Ada 16, pars~! 1 2. 

16 

> 

> 

» 

> 

> 

,. 

11 > 

> 

1078 > 

3466 > 

279 > 

1688 > 

774 > 

142 > 

129 > 

385 > 
645 > 

361 > 

66 > 

216.- 43.20 

693.- 139.60 

56.- . 11.20 

338.-

194.-

43.-

12.90 

35.-. 
32.25 

23. 10 

54.15 

10.-

67.60 

38.80 

!l.60 I 
2.58 

7.-
6.45 

4.62 

10.83 

2.-

A. 1127 / A Ahmetağa M. Kaymakam Nihat b. S. 34/ 29 84 
Ada 207, parsel 13. 

Dükkan 25 ,. 1 500.- 300.-

A. 1127/ B Ahmetağa M. Kaymakam Nihat b. S. 34/ 30 b6 
Ada 207, parsel 14. 

A. 11126 

A.l 1136 

A. 1140 
A. 1155 

• 
Ahmetaga m. kaymakam nihat b. s.34/ 27 

Ada 207, parsel 1 1. 
1-'urşidiı'e M. Tilkilik S. 

1/ 4 hissesi 
ikinci Süleymaniye M. Azizağa S. 
Sultaniye \.1. Hacı Mevlüt sokak 

314 hissesi 

80 

96 
18 

Dükkan 26 > 1 000.- 200.-

> 100.-

Arsa 220.SO M2. 11 l 79 
> 1 048 .. 1 1 7. 90 

20.-

22 .35 
23.58 

izahatı yukarıda yazılı emlakin peşin ve taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışları 22/12 , 938 perşem 
be günü saat on birde yapıl·caktır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmava ıı-irmeleri veyanla-
•ında birer fotoiı:rafla nufus tezker~ !erini getirmeleri. "'I' • 


