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yer teprenmesi Bir t~:~r!~~:~~dildi Hatay statükosu_n.........,~ ....... ~ ..... ·-· 
Londra, 16 (Radyo) - Avusturya. rr ürk • v d • \.1 ı• h k 

D Kı 
. dan 6elen tayyare milhendislerinden ı l ıyeye er ıg 

U 
•• n ays K h . v ,Hauer, yeni bir tayyare icad etmiş.. e rı ı re e l r I ~o "" tir. Sikopter sisteminde olan bu tay-' y , Al ıy•r~, herhangi bir evin veya müesse- Hatay hükumet reisi B. Meleğin D. 

gad Ve sı·vasta zelzele olr J.U :~iç::ç;::~::~~ı~~=:~.;:ı!. N. B. ajansı muhabirine beyan~tı al Antakya, 16 (A.A.) - Hatay hü· 
A fons dönüyor kQmet reisi Abdurrahman Melek D. 

Zelzele, Kırşehrin muhtelif köylerinde ve Kayseride 
şiddetlice his edildi, bazı dıvarlar çatladı. 

lnaanca zayiat yoktur 
Ankara, 16 (Husust) - Buailn 

s.ant 14,04 te Ankarada bir zelzele ol
muştur. Devlet meteoroloji işleri 
umum rnUdilrlUğünün bildirdiğine 
göı·e zelzele Kırşehir ve havalisinde 
ultı saniye devam etmiştir. 

Zelzele, Kırşehir vilayetinin Ava
noz, Mudur, Çiçekdağı kazalarında 
oldukça şiddetli hissedilmiş, birçok 
binaların duvarlarında çatlaklar hasıl 
olmu~tur. Kırşehir merkednin Akpı
nar, Sofular köyleri lle bu köyler, 
ch'ar yerlerde de evlerin duvarlar- Zelzelenin tiddetlice hi .. edildiji KayHriden b ir sörünUt 
n nda çatlaklar husule gelmiş ve ha. rasadhane bugün saat on Uç il c.lört lkez üssilnün ıark istikametinde, ta
zı duvarlar yıkılmıştır. İnsanca ıa- dakika 17 saniye ııeçe orta şiddette bir tanbula 410 kilometre uzakta oldutu 
yint olmamıştır. Zelzele Kayseride zel2ele kaydetmi,tir. Zelzele rner-, tesbit edilmiştir. 
şiddetli Sıvasta hafif, Yoz~adda da --------------

Fransız gazetecileri iddetlice hfsgedilmtıtir. 
1staııbul, 16 (Husust) - tstanbul 

r 9.dhanesinden bildirildiğine göre 

Ataturkün Parlamentoya müracaat etnlişler ve Ko 
hemşiresi ·· · 

Vasiyetname hakkında bir munıst partisinin lağvını istemişlerdir 
Paris, 16 (Radyo) - Fransanın temiştir. 

itirazı o'madığmı mahke· müteaddid Lilyük şehirlerinde intişar 1 Verilen. muhtırada, Avrupanın 18 
meye bi '.d'rdi eden dör yüz siyasi gazete mücliirü, memleketınde artık komünist par-

Ankara, 16 (Telefonla) - Ebedi Fran~ız matbuatı namına pnrlamen- tisi kalmadığı kaydolunmuştur. 
Sef Atatürkün vasiyetnamesinde isim- toyn b ht . K 'st .Muhtıra, parlamento mahafilinde 
1 

. 
1 

• b. . . 
1 1 1 r mu ıra vermış ve omüııı b'Jh k .. . t" . d d . ı>rı geçen erm; ır ıtıraz arı o up o - . . . ve ı assa omunıst par ısın c erın 

mndığ'ı, kanunun tarifatı dahilinde partısının derhal lağvedilmesini is- akisler uyandırmıştır. 

ispanya tekrar 
krallık mı olacak? 

Franko, e•ki kralın 
mallarını iade ediyor 

Sabık kral, Alfona 

N. B. Ajansı muhabirine beyanatta 
bulunarak İskenderun limanının Tür
kiyeye ilhakı ve buna mukabil Hatn
yın diğer kısımlarının Suriyeye terki
ne dair Ankara - Paris ve Şam arasın
da müzakereler cereyan ettiğinden 

haberdar olmadığını söylemiş ve de
miştir ki: 

---Oazeteler tarafından bu bapta 
işae edLien haberler doğru değildir. 
Hataydaki Türk ve Franı:.ız askeri kı
taatının geri alınması için Ankara ile 
Paris arasında yapılmakta olan mü
zakereler henüz bitmemiştir. Yapıl
makta olan kışlalar da gösteriyor ki 
aıkeri kıtaatın ve bilhagga Türk kıta-

·'. ... :<' ~ ~....:.:.\... 
.' • • ?~ •• 

atının yakın bir atide geri alınması Hatay baıvekili Abdurrahman Melek 
beklenmemelidir. Hatayla Türkiye arasında serbe t 

Cenevre mukavelesi hilafıu olarak mübadele rej imi mevcuttur. Türkiye 
Suriye ; Hatnydan giden mallara yakında Hatay stotüsunun kendisine 
~ümrük resmi koymuştur. nundan do- verdiği hak mucibince İskenderun li
Jayı Hatay hUkQmeti de Suri~ e malla- manını te\•si ameliyesine başlıyacak
nna ldbal remı.1 koymayı de ~it edi- tır. Mevzuu bahsolan şey bir harp U-
yor. manı deiil bir ticaret limanıdır. 

Meme/ ve Klapeyda 
Alman meb' usları, muhtariyP-t kabul etme .. 
y ip, doğrudan doğruya ilhak istiyecekler 
Varşova, 16 (Radyo) - Gerek ları Memelle birlikte Klapeydanın 

Klapeyda ve gerekse Memelde se· hemen Almanyaya ilhakını istiye-
çimden sonra müşkül bir vazyet ha- cekler, muhtariyeti kabul etmedik, 
sıl olmuştur. Mahalli parlamento, lerini bildireceklerdir. 
ikincilcanunda toplanacaktır. Berlin, 16 (Radyo) - H itler, 

Almanların başında bulunan bugün Çin sefirini kabul edecek ve 
Doktor Veyman ile Alman meb"us- itimadnamesini alacaktır. mahkemece sorulmuştu.. Atatürkün 

l mşiresi Bn. Makbule, bugün sulh 
hukuk mahkemesine mllracaat etmiş 
ve vasiyetname hakkında hiç bir iti Avam kamarasında 

Lizbon, 16 (Radyo) - General 
Frank~ Cumhu~et ~ar~ tarahn- ~~~~~~~~--~~~~-~--~~-~~--~~~ 

Işa:~~~;; Sahliod· - C. H. P. vilayet razı olmadığını bildirmiştir. 

r • 

C. H. P. 
Büyük kurultavı fev

kalade ictimaa 

lngiliz t~·careti hakkında diin mü-
him müzakereler cereyan etti -K-ap-ıi:rı kapa- kongresi 

mağı unutmı
~ 

çağrıl,/ı 
Ankara, 16 (A.A.) - C. H. 

P. Genel başkanı vekili büyük ku
rultayı aşağıdaki tebliğle ayın 26 
sında fevkalade toplantıya davet 
etmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi bü
yük kurultayını aşağıdaki madde
leri görü~mek üzere Ankarada 
Birinkinunun yirmi altısında fev
kalide toplantıya davet ediyorum. 

C. H. P. Genel batkanı · 
vekili Başvekil 
Celil Bayar 

MÜZAKERE RUZNAMESİ : 
1 - Nizamnamenin genel baş

kan intihebına aid maddelerinin 
tadil ve tanzimi. ı 

2 - Cenyönkurulun intihabı. 

yalırn 
Kı~ geldi, trnmrnylarda. otobils

lerde, yolcuları soğuk almaktan ve 
bunun tevlit edeceği diğer haı-ıtnhk
lardan korumak için, bazı tedbirler 
alınıyor. Kapılar ona göre açılıyor. 

kapanıyor. 

Fakat dikkat edilince, görillUyor 
ki, Körfez vapurlarında hiç böyle 
bir kaide yoktur. Kapıların iki taraf
lı açık durmaıının yapacaiı ceryanı 
düşünmek, delil bazı yolcuların, hat. 
ta memurların bile aklına gelmiyor. 
Biz, öyle memurlara tesadilf ediyo -
ruz ki, açık bulduğu bir kapıyı ka -
pamak zahmetini ihtiyar etmedfi'i 
gibi çıktığı diğer kapıyı da açık bı -

Ava m ka maraaı binaaı rakıp geçiyor ve yolculardan her 
Londra, 16 (Radyo) - Avam kn- halde muvaffak olacaklardır. Şimdi- hangi biri kalkıp memurun hatasıw 

Halk sandıg"" 1 marası harici ticarette ~n.giliz. ibra: kinden çok fazla iş yapacaklardır. tamir cihetine gidiyor. 

J l 
catçılarına kredi garantısı verılmesı Şimdiki halde 60 milyon sterlin olan l1emurlar bunu yaparlarsa, yol -

Dün jtanbu d _ açıld~ ve kredilerinin artınlm_as~ hususun- kredi, kanunla 75 milyona çıkarıl- cuların şu ve bu laübaliliklerlni, dü-

Kongre, bugün mesaisini bitirecek 
ve akşam de/eğeler şeref ine ziya

( et verilecek tir 

l stanbul, 16 (Radyo) - htanbijl da bir kanun kabul etm~~tır. . nuştır. Her giln yeni mil killat ka 1_ Uncesizliklerini hoş görmemeğe im-
hn.lk snndığı bugün törenle lktısad Bütün maksad, lngılız ıhracat ş rş kin yoktur. Yeni vapurlann gilzelliğf KonareJ• riyuet eden vali ve Parti baıkanı B. Fazlı Gül ç 
Vekili B. Şnkir Kesebir tarafından tüccar ve şirketlerine, Alman tica- sın~ayız. B~ mli~k?lleri iktiham ede· ııklıiı bozulmasın diye titreriz, yol· C. H. P. Villyet kongresi, dün meb'uau B. Haydar Rüşdü Öktem, 
açılmıştır. tktısad Vekili bu münase- rethanelerile baş başa rekabet imklnı ceğız. Rakıplennu.z, durmadan ça- cunun gözünün içine, oturup kalk - eaat 16.30 da Halkevi salonunda Belediye reisi B. Dr. Behcet Uz, ve 
~tle bir nutuk frad ederek eserin nı bah~tmektir. Deniz a~rı ticaret lışıyorlar. Biz de mecburen tarihte masına bakarız.Beri taraftan da kış ikinci celsesini akdetmiştir. muhtelif daireler müdürleri toplantı-
ebemmiyetinden bahsetmiştir. Halk nazırı B. Hudson, bu kanunla İngiliz olmıyan yeni usuller kabul ve taL günU, girerken, çıkarken kapılan Parti genel merkezi müşahidi Is- da hazır bulunmu lardır. 
sandığının açılma töreninde vali mua. ticari nüfuzunun yükseleceğini ve ar- biki mecburiyetindeyiz. Söz alan bir lkapamakı unutur ve bu suretle de tanbul mcb'uau B. Sadettin Urazın Kongrenin dünkü celsesi, dolgun 
vini, malt mUesseseler müdürleri ve tacağını, kuvvet siyaseti karşısında çok hatiplerden sonra ticaret nasın yolcuları hem sinirlendirir, hem de huzuriyle toplanan kongreye, Vali bir mesai ile sona ermiştir. Kongre 
nıatbuat mümesılllerl · hazır bulun- inkişaf sahaları bulacatmı ıöylemiş B. Stanley beyanatta bulunmuş, bil· baıtalandınrız. ve Parti batkahl .B. F azh Güleç reis- reisi, Vali celseyi açınca evv~lu yok-
rnuşlardır. lktısad ~ Vekilimiz, sandığa ve demiştir ki: k6rnetin mevcud ticaret anlaşmala- lıaret ediyoruz: lik etmiıtir. Konare delegelerinden lama yapılmış, eski celse zuptı okun-
on lira yatırmlj,. ilk muameleyi kendi- - İngiliz tüccar ve şirketleri, ge. rını f eshetmek n(.fet inde olmadıjı.nı ı Kapıları kapamaiı unutmıyalım baıka dinleyici sıfatiyle gazetemiz mu~. küçük deği:.. iklikle t~ dik dil-
ıi yapınıttır. ıı1f ihracat ıaraııtilii k&rfl.Slllda her aöylımljtir. Baylarl ** ..hip ve Bat -muharriri, Denizli - D,.v:oırn• ~ ..,,., ~ .. ı.· " 1 



7 8ia ZwJlahma 918 c-n... (ANADOLU) 

FOKRA Şehir DahUI haberlerl 1 Sıhhi bahisler 1 
Devlet reisinin tetkikleri ve hayahn Halsizlik geçtikten 

içine doğru gir:şi as a 1 se e le 1 ha emeralb cad- sonra 
Devlet ReWaüz, Karadeniz sahillerinde ~~~~~:..rçalannı ve içtlmai Muavenet ·veka desinde Yazan: Dr. G. A 

.. it yerlerini sezdL ~undi yeni bir aeyahate hazırlanıyor: Diin ak Halaizlijin aeçtiii alimetleria -
Orta Anadoluyu da sezecek.. letı•ne mu•• racaat edı•ıdı• fQm UfUfGft den az çok belli olur. Fakat bu .ıa-
Vataadqla, meauliyet .._ idu-e adamları ile hl4i8elerl ve vaziyet- kıvılcım/ar metlerin doiru eöylemedikleri ele 

1-1 ele alarak kntı karııya plmelditin neticeleri, hiç fllpheaiz, ba.. - Dan aaat 18 de hOkemet önünde vardır. 
sUa .... İlle ıann, it ve fttandq hayab üzerinde bir talanı yenilikler M k J d b ki •• d 25 Ank Jaa Alametler beli · de alan 
ft .... tler hazırlıyacaktır. Bu aezlnti, ne bir kiqad resmi i~ ihti- e tep er e asta ÇOCU aar yuz e sınd:'k!:~f d~m!:~r~:~~v!::: cı oldukları meyd:.:. ~~ 
~ edilmittir, tıf' de lilettayin bir l'ezintidir. lnönii, Reiai bulunduğu • bet• deci• kt • J ki binaların üzerlerfne kıvılcımlar yalancı çıkmasında bHez da tecrli _ 
d..a.t topNl•teeH, ....._ Wr tekiWe ....aiM,. iai,or. Vataada, DIS 10 lf' me ep Ve SIDema arlD dfiştftğil göraJmQş ve yangın tehlikeli nin nrihıasip zaman&.. eski tabirle 
ne alemdedir?. Kaç para kazanlJ'ar?. Nelerden muatariptir?. Kredi 10 •• k t • • d• derhal itfaiJtqe bildirilmiftir. !eşref aaatta yapdm.masının tesiri 
hluyor mu, çoaıfmaa obtay• mu, tol. JIDprl Datiyacı ftJUJOr ma? gun 8p3 Jım8SJ JstCD J tttar,., .YaACinın hlkhıete 7a1aa o~ur.Bilfniniz ki bu dünyada her te-

Köylü, ne kaclar iatibaal ediyor, kaç para masrafa mukabil ne alı- !Emirde rip haltalıtmm salsm lantı yerlerinin 0 nrQıı mtddetle ka- o~ı tebebile bütln ı.llat ,. 1ılf.. yın m~ oip bir zmrıaru vardır. O-
yor?.. bir halde olduğu herkesçe şöyl~ patılmasına müsaadesini istemiştir. kıJ~tıyle derhal Kemeraltı caddesine na eski. ~mlar e~:C:f .~at derlerdi. 
Clrll~ ki, c.aılyet ~ • d.rha noktalarına, ea •aah mektedir. Mekteplerle birlikte sinemalann da yet19miştfr. Ocakta )'akılan kok k~ . ~ ~g~nı ıspat etme • 

temeDerme kadar inmek i.tiyen 'bu cebd, hiç Wr gezlatinin tatımadığı Dün KUltf.tr clirektörlQğQ tarafın- _ mUrünOn bleada biriken kurumları nm hır k .. naunasıp mevsimi .._ 
endiplerl tqunaktadır. Z- ___ , lııalrikatleriB yukanya, meaul dan ıehrimizdeki bUtiin okullarda on gün kapatalaeagı. tahmin'. ediliyor. tutuıturdu,iu, yangının IHıadan ilmi dır. Yaz mevaiminde imaa taLI ola. 
m•bmlva akaettirilme.titin çek tahid olduk. Hu.uat •ôriiflerin ve yapılan tetkikatta mecud talebeden Bu hlBwıtakt emnn Sıhhat 'H içti- elldiii anlaşılm!f» itfaiy1nin Wi1e tak. ktanettıen kaybeder. aut*'Or 
utW yapalaa ww.ıen. ,...... ....... , ldikt-.t ...Ua .... eun ....,_ yüzde 25 iıün okullarda bulunma- mai 'Muavenet VekAletinden bugün yerfnde faaliyete geçmeline ıazum kal- !:lir.~ menimc!_e halaizliiin geçti-
tahihneai ele sayet tahüdir.. dıklan bunun sebebi de hastalık ol- gelmesi ~ok muhtemeldir. Bu tak- madan beton bacadaki kurumlar ta. il abit olması guç olar. Kıt mev -

Kir.._ MrdJel'I yok mud11r? duğu ~nlaıılmlfbr. Vaziyet, bu iti- dircie obllarla wııumt toplantl yer- manıen Yandıktan aoıua tAnmlttflr. ı1mlnde de imaa railaaur. az tok• 
VardD'. barla mühim göriilmektedir. lerl pazartesi dnlııden .ltibareıa on Yano.o Jlaberi Azer.ine pek 9flk illik l"lflh', pne Dnveti dermanı aalır. 
IClrll. Wr tak llatlpıclar .,.. ...._ IPnde •etil midir? Haber aldıtımıza ~re hastalık gün kapatılacaktır. Söylendiiine aG- ltemeraltı ca4dealne toplanarak itfa- O halde hala1zliifn geçtiğini lapM 
- Ewıt. arl•ıllrl • vaziyeti sebebile şehrimizde alaka- re hemen her evde birkaç hasta var- iyenfn geUşini ve caddelere_, cJvardakf etmek için iki. mevsim, ilkbeharl.. 
Fabt Mltla -....., tun .......,.., ra1mm .. mad-,.. da:raaarak. 4ar bir makam, bu va~ti Sıhhat dır. Grip hastalığı, bu yıl çok hafif binalar .Ozerine dökO.Jb kıvılcımlan '°i"'1har mev~leri kalır. 

••laalaNua bnwt alarak laer ·-n eıabd--... ltiWirilmit midir? ve İçtimai Jılııavenet Vekaletine bil- seyr*1ekte fiO dert gtlnde «eçmek· •YNC:alittir. ~ ~ ıyı me'V9iuaclir. fM. .. 
c;_. M711'f- dfrerek tzmır şehrindeki mekteplerin tedir. Maamafih dikkatsilikle ihti- aaa h~r m~ımı daha havanın 181nmai-
ltaıe. ~ nWnl. kıt ftkti Yr 1rl7, faWika fürika, otak ocak .ıo- ve grip baatahtuıın en mUhim aira- lltlara da aebeiiyet vercliii de elJ· ı• L "ğ • • le Wli allaadan büe. )'Ôlız akuya-

lAfbraa .. ,.._ lnı kadar a.Otlir. yet vasttam olan ummnt top- leniyor. a.R 0 refztn ISpek• !ar açarken, insanın kam adeta ei -
O., .ataMqı ..._ iyi taıumak fıltiFar •• ÇGnkG vatandatm refah ve lllanmaş gibi, herkee kendi kedinde 

aa8'htf. oamirette it ha7&tman Mulıml, milli Yabdett ıtiphe getirme- H ih ferleri ,..W.n bir kuvvet duyar. Kıi mev-
yen 111r1r .... iıglBde .... ~ ..... aamimiyetı. komıtmak. haki- Bir avans hesabı ayvan racab •hıaiııaiaverdiği.,,...utaıne•ı* o1...1.~ ....... - ı: .;...,ı.. _ -ır 
kalla•• 1toı• .. m•k reallat ohnakla llaMldir. • /''- • -,. ~ "'•tcUUll "~-

la ,..ı çehp== ••-wu. Mltlln it .. .,....,._ ........ hek Müdıleıumuml berket aracatçılar flkdyetfe • eı-tiı N!gelerinde Çoeuk,..._k~deeıual-
._. ,....._.k lseerls. u· 1·-...1ı· 6 l ı n l l '-l nMip mehirrı ;.,.._rdır Bizim cuı u anayor ar a•ı ça 1faCa« ar Rumelmde yetifen _..; pehli .. 

1 Ş d B 
"\ Sahil 8ilılıb'e ldarellf ~euedarı B. lzmlrdeld h&7TU lhneatçılan, 8CO'l M1lh kanWlla JCIJtar Baku- vanlardan bir ~ tııd-tta dolu n an- u n da n Fuad Cenabın mvhakemeaine d n .. ap haatalıtı aebebile İzmir lfmanL lıtı kadroeuu •lumnt olu flk lire- lllUf olduJJanna hıe':i ıW:r diM:.t 

şehrimi& Atırceze mahkemesinde ın hayvan ihracatına kapanmıo ol- m ispekterlerin~ Ta&ife ve aWai- etmi,leıdir. Şubatta doOan ... 

-~~-----------1------------N~~K ~~na~an~~ft~~~M~~~"~~~~~m~~~~~ DoR.0% kuyruklu kedi bir makine •7tlabilir. Makine, he- • aznun mev nuracaatla '"kiyette bulunmu11ar mJm. Klltar Bakaaı~-d·- ...n•-t.e ruı:-v~· avtft• -·• 1"1LLba.--= • • • • )'eC&R derect:ıllİoi kaydediyor '9'e ha· kinuıe yoktu. M1lb&keme, maznunun v· ua~ _ v ...... .., __ J_ 1 _ , __ .u. __ .,. .. _ 
1nailız adlıyesınde ceza hususun- kiki pusenin verdiği heyecanla Ah- gfyabmcla "'61mlf, dava evrakı ·e zarar ettiklerini bildirmiflerd.ir. relm.iftir. tık atntim' ~ civa•li zameNftl buluı-.ıuz. 

da büyük ıslahat yapılmak üzeredir. te bir öJ>Ülın~a h~ d rhaf okUll.lllllftUr. 8'a •Tn.b l&"e B. Fu- ricaret odasınca, bu mesele üzerin- nin vilayet dahUinde yapacaklan de V.aba eeki iaekimler MB)'laaynıda 
~u. ~naneci lngiliz için büyük bir belli olmaktadır . e ad Ce: p. enelee ltuadati paradan e alakadar daire\erdett talldbt 'tir 'ft ~ faaliyetlerinde şu nokta evlenmeyi tawi~ etmedenli. Bum 
mkılap sayılmaktadır. rı • k .. .. 

1
. 400 kilsur lin.yı ltmmetirıe aeçirmif ·apılmış, Şap hastaltfuUn hınfr vl- •ra dikkat etmeleri bi!dirilmt§ttr: da eebep. iwtun G.Jajz olmadııim• 

Fakat kaktırılacak olan cemlann ı:.ı ver r en goz gormeme 1 bundan dolayı muhakemesi götill- ayetinin 8'6 köyUnd-e J'ÖrtlldtltonU, tik «Stretim ispekterlerf, okut, Ot- isbat etıne.inde ifaata siclebilerwti 
ne kadar eski olduğunu düıünecek Alman - Fransız münaaebab ger- müt. maznu.nun suçu atrtllerek, un ıynca Manisa, Aydın ve Balıkesir retmen, yol ve nakil vasıtalan duru- kun.mtueu idi. .lılr.behmda afk ..,. 
olumk bu ııllhatın lüzumu da o ginle§ip Franaada kısmi seferberlik dlsinfD ı ay hapafne, dmmetine se- iliy~lerinfi MIR k-öylenieki hay. muu «.öu twrienmtş olan ~~4M zuau fazW..U-. Ut..,. arzı ımıa,.. 
kadar iyi anlatılır. ilan edildiği pnlerde. Pariste Fran· çirdiii parayı Odemele aallkim 1anlarda da bu ustalığın meydana '!ayılı emir dairesinde sınırta:n belli rine getirmek •,naee 7WU}e .... 

ınamz bap1abane~ ~ llt.ı ll\dYf: Mbrefi 1tapıal öntine ge- . ·ık\ıtını tabtt et.mttıtr. Butab.tın etVlmft Waelercle ca&ıtacaklardır. lurlıi. Heıl>uki trL•nbD wrdiii ~ 
kadar h&Ja tatbik edilmekte olan Wt ~ alelade tfyimli ""bı .... a bir e••~ ~ U.pt.a ~ inmesi fçftı Ziraat Veklleti vetet-1- ~ iç senenin yıtbqı ve Jş teftiş di- yu fllri• ....... kile iftat .... ıar 
dayak usulü vardır ki, bu bizim e.ki erkek, ellerindeki zarfı kapıcıya u- 200 nra anna heaabıftd&lı do1ayı.· be} ler teşkilltı tarafınlin Mr y-4e ~ tatmLmı, bu yıl içinde o1 cattM 't'ttetl ..,..,.,,,,..,"' 
mekteplerimizdeki falakaya benzer. zatarak bu zarfın bizat nazıra veril- Cenebm. tekrar IQsumu ~f nühim mücadele 1ıedltırleri aluımış- iu • • iidar 
cDokuz kuyruklu kedi> ismi veri- mesini rica etmi,lerd r. O. .._.. ft •• .ntı Alıree- ır. Fakat haatahiea .... ıMnlenm inceden f:n- .a.dıa çok velcit 'bulunduğunu .dÜf(lD-
len bu u,.Jc atma, dokuz ip bağlı Kapıcı hu bGyük mrft ddiNea za,a vt+t"" DlnU mlu.keme ·eği kat't surette kestirilememe - zeve tetJclk edeceklerdir. ~ftiık!re naeğe, tasa~ liinıa yoktur. 
olan bir eopadır. Eskiden iplerin u- AA---ndo ~ .. , r .... t.. Na- ba ~ tl9liNllı'. Fakat td6 ma- Ur Hayvan ihracatımıı tamamen dur 'neli bölp .ıııerlrıeziadeld Gkullar- Sonbahar mevaimi d~ ~n ~ 
cunda demir de~ ki, eon IBIDan- UZU' "•-.P ya 15"" ... rm .. ~ ur. kanımı ffral eden mNdetumum' nuş olması sebebile ihracatçdan.u iu baflanacaktır. +Wi '911tbit oll'ftal! ~~-.He
Juıılıa O..lan çıkarmatianh. zır zarfı yırtmıf, içinden çıkan bir muavini B. Rtışdfl Uıkeııt ld.dluuı ktuad Vek&ı.tine Ye .ciiier alikachr 6.6840 sayılı tamimin Oefinci ınad· le bilim mmıleitetta. iıw.'Ur_..., 

Orta ~jda mahık.Cim.laıa dayak zarfı da yırttıktan sonra.. kırk bin aerdetmiJ, demJ,tir ki: kamlara m<lracutla mlteadele iesinde yazılı rapor itini ,Tapaı:ak aeçer. Sonbtıhar dalıa tadı elur ve 
atmakiçia kullamllpbuilet.eond. Fransız Fıanaı ile cDevlete hedi)le.. _Son ziluaet avanı hesabindar edbirlerinin eenitletUerek hastalı· :çın bGlgeyl dolqmak ve göm:ıek daha uzun ıilr.w. Zaten IDeflıur ... 
vir'lerde unutulmut 8'hi idi . .Fakat, M. 132:. yazdı biı' kaiıt paıçaea eli- ıııfite\telUdllllt. XUetUt, manunıır •ın fJilraUe" tam..- illtıu seçil- ılbt bir d'lltfi~ baltanarak yeni- mayı biliniııiz.: 
iiç .ı&t ay evvel. l..ondrada bir ku- ne geçmiftir. bu avan.ı Jaeabı Jtakır.1a lra4W... neaiıü w kmir llraıava lt&1"fllll 1,a M'lpftba 8"1l!Des!M li!işttmi- Saa MMM ..W lqtur. 
Y1aaC9 GGUnım aoymağa .tetebbüa Nazar bu anontm hediye ..bip1e- ibrazında bu senedlerf usule muga hracatlna bir an eneıl .-plawm yMıektır. upeltt.rler'.f taerlr:-ezleı1 <h- o.,...,... l:aeAim tamamı.-... 
eden bet kitiden ikili beter ay bapi.- rini tueıeler&e nan edeNk ralart yir l..ulmuş. hatta yırtmıf. '.Dava ev ea edecelderdlr. ınd~ yalnız ~aşına veya. birden faz- ma ~ Jôzum ~ 
ten IOJU1l 20 ter cdokuz kuyruklu midaf-- . !ffi . : rakma gere maznun bu seMd1erfr 1amış a idari bir ceza tertip edile- a ögretmen1ı okullarda ışe b&fl&D'llf ~ I01U'a miinaeip um. 
kedi> kamçısı yemeğe mahkum e- es1· aı ~- ye anomm ~sma pal'l;SIB1'1nı t.oplamış, f~afiBfn lir. Bu adam, mabkam edflmif. ee- Y~ öiretmenlarle, milfk.Ulltlannı ,,D aüniinii ~ .aat.iAi tay.in eb:Mk 
dilmişti. t. ua etltııştir. Fakat: bu t.ediye sa- çektirmiştir. »a.a ....-.kı anmndr asını görmtl§ti!T. tlcmci defa mah- ndermek ve D1M&f &ıat111a iııtnaak- 'cÜr .. Ha&eıun aü.J.i. .adlan ~ 

Bu cea pek fula hayıet uyan- hıp!~ •al~m deti)dır .. 8 u!1lar c~I böyle mOhim bir vesika bul.nıdufu ilm edilemez. Beraatini isterim. Ka- arını kolaştırmak için yazı ile mUna- ka baska olsa ela hep biribir.iue ı... 
dınnıt. Füat kanuada ,-eri olduğu v~r. en .,. -~~ diyen bu- na göre maznun, • suç işlememiıtir -ar için muhakeme. başka bir güııe ebete gtrtşeeekler ve aylık muht.. zer. Oaan .. •i•i• ıla ı 0

J ali 
için icra edilmiıti. yuk ınaanlardan iki kıtı olsa gerek. Bu hesap, usulü daireeinM kapatıl- bıralWJWttır. '"ala.rın4a bu daeileri de bııMa l9.ıı yoktur. 

cDokuz kuyruklu kedi> ile dövü- Yeni Bir mera~ t1eeeklen1Ir. Fakat günün içiade saatlerin biri-
1-:nJer mUthif bir itkeKe cek•-kte- Amerikalı senç kızlar arasında ô Sutahk. kuna dtıaff liM l1dC- '.,irinden farld.n ,-... S.bahleyhı 
dirler. Bu cezaya ~~k o~ yeni bir merak salgın halindedir. d • Ad e d JUrlyetler yUzftnden b~lgeshıde u- u,.Jwdn tam dq lXr balch ...-
mah~tlm daraiacı aıbı >:ukaek hır Yeni merakı size söylemediğimiz emış • agı e VQ• ~ •Wet IMdtnla..,..111 ••bilenler pek azdır. Pek.çok kmasele-
demır sehpa onüne ı4!thftir. Burada •akclirde kendinizre düşünüp b l _ J • ........... ~ Jlab.n- ria mahın'lirhtuöjle'°"bdınoetlrer. 
iki el ..bpemn ,ukarıki ucıma ~ ınanaz hayli mtiıkflld!.rr u ı d b 1 d tla Whllrı.e.Jdft. ~. ilk GKe de, tabit ctı..k, u....ıın yorul-
Jamr, ayaktand~1~ ik1._~1~ Bu kızlann merakı Pas1fik Ok- t fl a Ü unan cese blWHltatmaJallltl ... a••eobl- duğu, dinlenmeye ihtiyacı bulundu 
~artına c wr.uz a.uı..a-1,UWM }W'CWUDdao banyo yapmaktv. B. ara lkım .. ..-ıqıfaliu ıı...tr- iJa 2.Blft8ndır. Ceeeain yalnız:lıktan 
ıle 'VmUM A • 4e ...,.ı ~- ve -L:-l:&.:-..1- dola,. L---t- mG· 

B 
· L-L '-'--=-~ ~un için de hemen her gün tlantik ~ uayaR: 

u ceza en son ow .._,u,.m ~ --.unciaa kalkarak tayyareye Ali K d ••Jd•• 1 k • d aaıitolmMnıaW..akaeceyleJverit. 
tatbik ediliyordu. Bu gh aradu d; :i:r· Panama kandını 28 daki- Ul U 0 ureD er 1 ~za JaD ar• li 88Mlek ,Mdıfttt. He,.d ~. 
kalkmak u;rnrdir. Fakat. kanıınle irıtda .-.... "..,.... fteınen elenme ma karakol l-.n.m mnad-

4 
lqıvet ba,kadır. Kuvet bakımından 

t~ ..,,., i;la. ittiyen hllcim tt1ı.ı. Her MJcle tayyareden inin- ıı Kv li4 gece inlMlftl ~t etmeci ilam 

bl>ırı'lir.,;w,,. k-.. bavle lair ~ vere • ,.-~==• deiiftlt meje lüzum a6r - • gelen MI- ztllilUılhr. 
.... - llA l..-~.-.. k ruqvet v-~ 0 halde ~~Jeden 8ot1ndd ZBft\ı,\n 

lcıcl•.ct. yapdacalt diier cea ""' -~ u.cç" yo · y ""& · ..,.. 
ıslaMtmılrıa 1ııiri de Jdamtn kaldml· ~ m.ifiıa Ada.gide ııa.lıiye&inde jand&l'IH k utanma f ö lira rilfvel 11,Jftf bofl,.,_ :::~ ;::: ~ .;,..~~~e 
ma• idam .... .ıe,hinde bu1u- Köy oku 1 ları CeYi:der ın.t künde midbi§ ltir c:iGa- .:ermek lltem.ltl•, ba .... yarat"""' kadar ıt.y\u matunUTltıtu dan, çok 
nan hu1wkcular ıoktm. Fakat tim- yet 0~·11~ Ewvelki gün Adaaid• •a bakıanaacla •ınca bnd .... "llrrelkt &'ete ,... kıe.-ı defa bas am ıı bite kurtulamı 
diye W. pek• bir memlılutte Onarın lor .-lir' atle na.hb'aı i••~ kaı-.ak~Juııa mil· ltata •11ıaı ohmmtafhır. kt,Gnde bJrftl*•._..•. yarı sinirliler. al:)ec! n sonra, akp, 
bu eer.a ~. ya-•''-- :lı a~aat edea hll" acı.m, C.evnlıar aev- Vak'a fallleriılfa 0.-ıetıe ... Olta ... ,.. u. ......._ 911o naa doirJı, bbdi!erini daha rahat ye 

A'man asuian davaa pıun:a kinıde Oa.fı~ ArŞWa yuaaı awv- ntiyet malıallelbUD .Karakcna _., M.ımı.4 b~k a ,....da - dahe kuV9.el1i hl89ederJer . 
.Aı.eftkadaki •'Mıa ...,..., vn::~U::::.•aw ma Wr':!~ ~ud 01 0

. ~ = 1ıtz=~~ k.au.. ldinde oturan Hasan efkı !ıfnstiia '91i batu>4u _... 1-.ı•v•- ôm.ııı cln a\.sam eaatbeftebafh-
daw. aileyedenmit ..,.••••tew- naad_..!oc.tf.. aa ~~~~e:m :ı·~· ~.~-:;NıllA za Aykaç ile ayni yerde Mahmud otlu dlr.A,. ... auçJulardanMehmedinka- )9lt;qZiyefetleridalmanetefi.4-

• 16a wnım~-· m- wsıumı IKW. ~•mif, mlld- n&Mbr Vak'a taftiefi tlltulmUIMt'Wiu: ... ,.ınei.i~~alal:ulO. 
kif olunarak badıeenm 1-t W... • ıw1 okuJJannm d iumumı b"zzat b · • 1llrine gele. Hasan Yalız olduktan aDlSfllmıfbr. • • 1'fli :ı:;: 
...... ~ bulunaa v· .... baalarma ~re e.a ek t.hkikata b.aflamıttır c..Gin Basan Yatız_, kaçak;ılıkıan mah- Bu llAIU lıa L--ır111Q ) ... ~~-------............. _ 
Hoım. llmindeld kadın 4 .._ aailamnuı lizıms• Aydan v J' ·R Xeı nUlyeııi aal- tnm olmuş bir sabıkalıdır. Maktııl 1 ~ Y.-duıı Y~ toeulda fmlm.. 
ee m~9;m o1maft~· Oi~~ ders gereçleri ibtıyacını , tlSy b11d- nciau z.e . a ojJu Uy tına. AH ile blı1lkte bu ikt şahsın, Ödemişten Oalt tısı 6. Bebn.zh\tan 151en ,_..,.. 
ludan ~m 6 .e••· diier .ikisi clöıdlr ele bu q&.e ayn.lan P&l'a llGS ~ Kımla akl oJdıu~w anlaşhıı1*. Ali Ada.gide nhfyMlrıe~cle!'ken bir11la. ç~ kazaıwun Alaçatı nWT ... lam. & dlflln. T61i bir U. wr • 
...., Gri e. 3 eıae hapi8 oezaaı ye- ııbb b~k retiyle rott- Kıri, ~t.. oturm&ltt& aft, ak meselemden aralarm4• kavra ifade lrbe~~ mahallesi.Dıı:le wr kız ~ lnaM&ma !z: oll , 
"Jilllr· . . • hfmı.riDdn MıtJaaarak •iülibeeı. Vak'• taUı.ri ia:mn>eJl m~l kal- tıldıiı, Haeuuı da 7...-dıtbile Mu-k~ vak'.uı .olmııftur.. ,_l 
Uplpneıro .ahteaa olur mu bu işlerin d .. _..nara tercitwuı m.., •azı izlıw Azeriılde ÖdtJllit jaa- tafa Aykaçuı tal.laııCMIJU çekU'ek Jılehmed qlu 16 ya,m~ .Babzad Tramoay atahJRn 

Amerilcada, ya)em meydana Ç1 • JUrtıtlhull. bt ~a kiy ylıte- dıımna aerkec kMıu.tao.ı B. Aaia ~ Jturu &tef ettJ.ij. ~&» menııL Me~ qıaJ yenle .t>am&r mı 14 Bir karfmiz4en alcbtıaus 111.d:tup. 
braa makineyi yeıpmlf olan Vil,.am tia Jmn!MmM kat"! emir verilmeti Oahaa tıalıkikata devam • kJA za.. nbl .ili.ula ui ~.u Prip bey- yapada An• BrJii k~. Ya- .ta ıabalılan ,.Ozely•lııtt.n ~ 
~ ilmindeki mtheadia ~ 1'e takibi t.team.iftir. K4UUlr ifyule- tUDda tamiri me.JMD• çıkaı'flUI, olıai talırip ve civhal ôlUmlld .Wat pılaıı t.aJdukatta kwıı .zorla boınl- t.abn"k edDe.ıı ttaınvat arôaJal'ftQll 
eli de &r>6tmenin ahteei ile hakiki- .ı..aıtık lhtlvac u.teleriae yakalamıştır. tttJjj t..wt -clhı~. .,.,.. ötet\eüeri Beb.ıad.ıa nw- •• ı~cıan fasla liilıa•• ee~ 
.mı ClftıaYa koymak~ yeni bir ilet ıOn .,..,_.,, .. .-sıeree~ri Hatta vak'a failleri, WVd.Jwtı Mika Suç &eUUeri 4e t&IUl&leD ~· -.ı olduğu anlaşılmıştır. Y.,ı.m .kO- 'ftl'Jldlii84eil ...,_ eatJınellS•tlK 
mi etDıiftltl. v.ilir'• WWhilı9- eathap oerinnek ff .keUlleriai •4.a- pa f~· iuf,ılu1aı. ~· çlk 9lWUJld.ar l'ld•f ~- +,qtn .. u.. ""'-"' ,,. ·~ 11alta"1~ 

Bu ela yaJ,uu _,,.._ W.la p .. ıme tuUm etmemek ltlD tttalinı edllml1Jerdfr 



-
tngutC::~ni:erik~- Çember/ayn, Roma seyahatında in- l 5a~;ii:~;:::~:~ J 

dan izahat istiyo"' •ı • • • • lt l t kl •r ,..;.J k 'k ·ı 
Sirnr~k:~~e:!j Ji~~~~'.- Asabi gı lZ soma lSlnl a yaya e l eaece Belkio.:::.t~'if~.ç~~~?: .. 

Japon siyasi ınahafilınde beyan mütefekkirlerinin bile farkına varmıı 
;i~U:~~~:nc~~-'K~:~!r~~~r~~~: Fransanın da, Cibutiyi hesaba katmak mecburiyetinde kalacağı söyle- ~~arı _bir ruh ve :evk değişmeı1i 

c- • ld - ela d h açınd•yız ıve bu değışmc, )'&V&f r•· 
:: ş~mdıyedkada~ o ugun . n ı:e a niyor Cemberlayn A ı,dôniz Sf{ltükosunun ihlaline riza göstermiyecek vaı, aan'at hayatının mihverini de 
~Ya e ya'. ıma arar v:rm~e n- • , J ~ ~ . . . . • oynatarak iıuaıılığa bir gprilf ve dö-

ııyor. fngıltere ve Amerıka ; Japo?- Lorıdm, 16 {Radyo) _ Başvekil i.;ae ediyorlıır. l\faamafıh; bu sarın. layn, st.ıtükııyu ıhtM edecek olım her > ... hatı progrırnıı ctr3fmda koJı~~ nüş veçheai vermektedir. 
Yay~ karşı mfü:ı~e:ek _z:~r~ ekonomık • ~evi! Çeınberla \l1in, Romaya gitti- henüz tenüd ebnemclücdir. hangi bir talep Gzcrindc müzakere- mu~tu~·· . . , Vakıanın en btiyük tezahürü, ,:_ 
tedbırler tntbikını goruşuyo 'ar. Ja- -· d 1t J\ -. b k ·ı· .. ı ı· . L d ı~ (Rnd•o) Al:-ıkn~nr ye girişilmesini kat'ivven kabul etmi- J <U'l, 16 (Rnd~·o) Pırtmnks; Eko nema a .... ı .. -: .. d .. oluvor Muba'-'-ak 

L d b .. ~nı e n • .. e ve- ı ı lt u :ı.:so ınn:c on r.a, u .. _, - , u. • • . . .. .. ~-- .. , • -. 
Ponvanın Va.şmgton ve O!l ra u - · · . kt' dö Parı gnzctechıın bugunkO nu ha- 1c· k d. b' h f laef r 
Nk- lç.leri bu keyfiyetindoğruo\up bazı U>klüleı de bulunacnğı söyleni- mchnfil, başı.eldi Nevil Çemberlny- )ece ır. md:ı yazdığı bir makalede İngiliz ı.. ~~ ı ır ru ve e, e atmos ~r-
ohnad.ı~nı ôğrenmek için talimat yor. niıı Roma seyahatinde Akdeniz sta- Roma, 16 (Rndyo) - İngfüz sefiri omcılisi Jtal~ nra verildiği takdirde lerı ıç~de, yalnız MD at n~~a :•-
l · h A d "h' '\ ı· Lord Pert bugün hnrici,·e nazın ı c·b . . zan edıpler, romancılaı-, buyUk :fdm a mışlardır A aık vazıyet er ne Alakadıır mehafil Nevil Çember- takusu etrafın a mu ını mt zn ,ere- • " :F'rımsanın oa ı utıyı he aba katmak U 

1 
.•• ı~ nl kadar re&1.i 

l . h b J ' d" K t c· . . t t . ç . d k ı m easese ermı IJ C'Le er • o. urea olsun iç _ir ~Y . aponyanm 1 .1.nıin Mussoliniye Jlabcşistandaki Jer cereyan edeceğini tahmin e ı- on ıanoyu zıyarc e mış \'e em- mecl>uriretın c o acağım kay(lc~ te ile, bü,.Ok Jıtuwı ıeçirdifi piai-
ııyaseti üzerind"' mües~ır olamı}'a: İngiliz somalisini teklif edeceğini yorlar. Bu tahminlere göre; Çember- bcrlnyn ile Lord Ilalifaksm Rom:ı se- mektcdir. koloji.k bidiselerle temasta dciiller-
taktır. Uzak şarktn hadıs olan ~e~ı dir. Harp ao~ası İna&Ja tipinin ve o-
~aziyet dokuz devlet muahedesının s • na hikiın ruh ve teli,lddnin ~ayanr 
ltnzasında mevcud eski zamanl~nn Fransa ~ urı·ye 1 Jenı·n tarar.tarları hayret ve nıUte1J1adi deiifmeıidil" lcl 
diplomatik mefhumlarını tamam1~.ıe l U ~ I ~ • onwıı. •n yakın teması muhafau 
dcğiştirmiqtir. Bu mefhumlar hugun A" · d h d • ' d • k • ed • .. · i yeni 
~rtık tatbik edilemez. B~naenaleyh yan encümen n e mua e enın tas ı ı mev· lngilterenin harici siyasetini tenkid h.;:k:ı;:~ı:=:~~~e;.rmı1• Çindc açık Iuıpı prensibim ve h~kuk simsiz görüldü. Bone yakın sark hakkında • . b. k·t l . 

1 
d. · tir. 

ınuaavatını eeaılı eurette dahil et- • h • 1Çi0 Jr grup feş ) ey eı:ıış er lf EurUnkU ">'irci neden zevk alı-
ıtıek lazımdır. rza at verecek 1 N ı1 bir ı b. h 

•Tı"[a"y~tlerı·mı· .,.Je Pnris, 16 (A.A.) - Ayan hnriciye sinin ipkasmdn isrnr eylemi~tir. Londra, 16 (A.A.) - Muhafaza- lenin milznkeresine devam için bu yo~: t'v:: ve bu':"~"i. ~acıı ;:. ·~ 
V ı ~ s.. 'D .k. mu"•hteaları kar neyli Meyl gazetesinin siyast nkşam dn tehar parliimento binasın- ya. ll 1" b yırc~nm mu YY. 

ı d e'ıcilmenlnde Bergon ve Haye 1'ran- .uu ı ı ny:m Az.asının .,.. h . . lesındc tutuıan u yeıu arzu ve 1c1 .. 
C.H.P. kongresi top an 1 sız _ Surive muahcdc~dnin tasdikine hariciye nazırı Bomıeye bir mektup- mu nrrm yazıyor: da toplnnac:ıklardır. t l l\P vereb·r ? • 

· " . . . - Eski Hariciye Nnzırı İdenin tarnf- . . ... na a, ne er cev 'ır. 
Çorum 16 (A.A.) - C. H. P. Vı- itiraz etmişlerdir. Hergon bu mua- la bıldırılccek ve hükumetten sU- t 

1 
d b·. k b dil k Ekserısı genç muhafazakarlardan lote film rnileasea.elerinin sık dl 

layet kon
1

gresi vali ve parli ba~kanı hedt..'Tlin tnsdikinin ;!!imdi me\"simsiz ratle bir karar ittihazı istenecektir. ar ntnn 
1 

an ~ço 
1 
~e us d 

1~U~Q- :milrekkep olan bu mebuslar Çember- 'iıtünde durduklarJ noktalar .• 
Salih Kılıcın bir söyleviyle açılmıştır. olduğunu sövlemi ve tasdikin tehi- Encümen fevkn1iide toplanarak şamt· OJh> a~a;a. part_aı:ıetntok'ta t k- layne Alnıanya ve ltalyayn karşı da.. Gerçi, bu rgüeaaeae-lere daha ziya. 
p t · • · d · h . 1 ak • rk nıese-- me m arıcı sıyase mı en ı e me 
.bedl Şefin hatırasını ıızız ıçm Uç a- ıini idtemiştir. arıc re nazırının Y ın ıa . . ü . b' t k'J' • k ş uş- ha azimkir hattı hareket ittihaz et- de, ticaret endi e -ve mtU&haza1ar ... 

kika avııkta sOküt edilmiştir. Mj)Ji Haye Surirede manda rejiminin leleri hakkındaki izahatını dmliye- zeıe ır grup eş 1 mı ~u m . k nın hiklnı bulunduğu da muhakkak. 
, ,, · . ' • . k lardı. Hu mebuslar gene nynı mese-- tırnıe arzusundadır. Şef ismet 1nönUne ve dığer büyükle- \'e doğrudan dogl'U} a Funs.ız ıdnre- ce ct.ir. tır. Fakat meselenin diğer bir ceplıe• 
tiınize kongrenin hUrmet ve tazimleri- ç • J h b ai de vardır .. 
nin iblağı knrarla~hnl~ış, mUtea~- ın- apon ar ı Ziraat kongresi Faşistler Seyircilerin abvall ıruhiyeıl.. 
ben encümenler ae.çılmiştır. Encümen- Sinema mUe11eaelerine eaer ve ca-

er ca1ı11mnınrına bnş1amış1ardır. k Ayın 27 sinde topla· Eski muharipler cem:ye~n- ıııma mevzuıuır.ı dikt· ettiren kuv· 
İımit, 16 (A.A.) - C. H. P. ViliL Japonların ya ında taarruza ge- den çek.iıecekler vet, işte bu ahvaH ruhiyedir. D .. n iç.-

l'et kOll,&'r i Tccati bey mektebi a- nıyor timai facialar Uzerinde duran, hal • 
10

nundn vaJi ve P!\rti ba~anı Hamit çecekleri haberi, Çin/ileri Ankııra, 16 (Telefonla) - Büyük Roma, 16 (A.A.) - Gazeteler tın tam içine clalıp çıkan v inaan ıu-
Aksovun bir söyleviyle açılmışbr. ziraat kongresi, bu nyın 27 inci gü- Parti sekreteri B. Stracenin faşistle- '1unun köküne yapııımış bnşere üe 
~on~rede Balı.kesir sa~·1Jıv1 Süre)'yıı harekete getirdi nii, Parti Kurult:ıy1run arknsında11 ri Fransız ftalyan eski muharip ce- i~ durmadan iştigal etmek iı:tiycn 
Örge parti adına mfişahid olarak bu- . . . . • . toplanncaktır. miycti ile Fransız ltalyan parlamen- "nınn, bugün arlık onları iııtemiyor. 
lunnı kt d r Kongre ilk toplantısln- Sungkııı,g, 16 {A.A.) - Cm AJaıı.. sı vilayetinde tanı ruza geçeceklerı an- '" h ı kl · "k ı d'I · to gurubuna dahil olmaktnn mene- 5ey-d-ex.i e9erde bir ba .. ka mltln a a ı . 1 1 ld • 1 ç· k ti . n.ongre azır ı mı ı ma e ı mıt- ."" ...... K ~ 
da reis ı·e kiltiplerle ıencUmenlf.rJn -se- sı bildiriyor: . ~§l mış 0 ~gum an ın U\'Ve erı- tir. Reisicumhur General İsmet ln- den kararına büyük bir ehemmiyet tipi, bir batka hayal rilzgirnı ara-
~iınini yapmış ve kongrenin açılması Kvangtungdaki japon kuvvetlerı nın 600 b~n kışldcn milrekkep olan kıs- önü, dün Ziraat Vekili B. Faik Kur- atfetmektedir. yor .. 
llıUnasebetiyle reisicumhur Milli Şef tak,·Jye edilmiş ve son alınan malOma- mi ktılllaı derh~l K~angsı-Kvangtung doğludan izahat alllllflar, :bası dL Bu iki cemiyet 1935 de LavaJ ve Sinemanın seyircisini, 1&n'at eaer-
lsınet İnlSnUne ve parti genel sekre- ta göre japonlann pek ynkında Kv.ang- hududuna tahşıd edılmiştir. ı·ekti!ler vermişlerdir. Mussolini arasında aktedilen anlaş- terinin karii ile yan7ana oturtmak ve 

\erliğine tazim telgrafları çekilmiştir. M J d N t • Birinci köy kalkınma, ziraat kon- madan önce tesis edilmişti. bu dütUnceyi, biraz ısan'at zevki tat-
Kon7a, 16 (A.A.) - ıı kongresi es u e ıce gresine bOyük ehemmiyet verilmek- Fransız parlamentosu 'll)f olana da tetmil etmek lbım ge-

•çıldı. .Atatfirklln hatıraaına hürme- tedir. 1irae, fU neticeye varacafı2C 
-1. ..... .a!l'd-lb~.o~'l'\UliC\Ul\I~. Ovu.ı.4 udt Erzincan hattının is .. letmeğe açılması mvna· ,,. k üd d·ı 1ı Bndçe müzakere.erine BUyük yığm hakikt kültür ubibi 
llarcıakçı pnrtinın QlkQlerıni izah eden # ı e a e ı ece d eli ve yüluek aan'at telikkiai tafıyan-
bfr nutuk söyledikten sonra kaupıer sebetile Nafıa Vekili ile lnnnü arasında valiler evam e yor ,ar müıteana • artık ,-eni btr dilnya. 
)e encflmenler seçimi yapılarak yarın [ (/ Paris, 16 (A.A.) - Meclis ad- "?encereainin açıbnaaanı L&temekte• 
toplanılmak üzere içtimaa nihayet ve- teati olunan te gra ar Denizli va'.isi de bun!ar liye büdcesini kabul etmiş '\'C saat 1ir. Fakat .. n••t '9una uyacak olur. 
l'lldi. Ankara, 16 (A.A.) - Sıvas - Er- na arz ve iblai'a tavassut etmekliği- arasındadır 22 de tekrar toplanmak üzere -oelıe- ~-, muhakkak ki yarı dejenere bir 

Kırtehir, 16 (A.A.) - C. H. P. 11 zincan demir hattının işletınel·e açılı- mi istirham etmişlerdir. Keyfiyeti ve yi tatil etmiştir. 'ıale ••lecek •e ıan'atkir, J'limların 
lcongreaI lialkevi salonunda ilçelerden şı münasebetilc Nafia Vekili Ali Çe- velfit hfıdis(•yi yüksek huzurlannn Ankara, 16 (Telefonla) - Dahili- Saat 22 de diğer bakanlık.'lann zevk •e iıtek .eviyeaine ıukut 
telen delegelerin huzuru ile açıl~ı. tinkaya He Reisicumhur Lıönü ara- en d~.:in tazim ve sayılanmla aney- Vekaleti, yaş haddini dolduran va1ile- büdcesini tetkike ba!lanacaktır. ettiii takdirde ele, yirıniaci aarın ilk 
tbedı Şefimiz.in vefatları dolayısıle ,mda aşağıdaki telgraflar teati olun-! lerim. rjn ~sicnleıin! ~kik etmektedir: . Paris, 16 (Radyo) - Parlarne.n- yarısında dalzalanan büyiik crizin, 
Gç dakika ihtiram sQkiltO.nden sonra mu§Uır: ,. T af:fa Vekili 1 aş haddın: ~oldu~n. on ilti valı to. bugün üç celse yapmış ve beş n~ san' atı bir ha•li h-aladıia söriile-
l'&U art' b k S ·J ı· · · ı · . Al" r . · ,__ nrnsında Denıı.li valiıinm de .dahil . L«.JI- • • ta-..l!Jr. 1 · tir' " - .. Te p ı aş anı a~ anı par ının Reısicumbur nönünüıı yüksek hu- ı ~elın-..ya _ . • . zaretın uugçetttru 1KU ey etnl§ • cektir .. ACl •• hatin olan hakikat fU· 

11c.f nllık ,alı~masını izah ve dileklerı- gurlım.na :Bny Ali Çetiııkaya oldugu söJle.wyor. t . k bb .. .. radadll": 

btrer cevap verdi. Kongre büyükleri- Bug"ün en mfisaıd bir hava ile b·en- Nafia Vekili Jı1illet Meclisinde stı raz teşe usu Eser~ y.alanlar elikte ettiriyor. 
?rıiı.e tazim telrrafları yazıl:nuwua :ve 'erimiz :nıua~·yeu .81\atte Erzincann Dh'Iiği takiben Çankırı. 
hııa tekrar toplanılarak muzake;eıere ıardı. Hııttın nçılma törenini Erzin- 18/121 938 C: ErzJncan hattının Devlet <""ürası kanunu Çekoslovakya deleg.as· H 

1
k . S . 

de"Yam edilmesine karar vermfştır.. ""an halkının civnr vilayet heyetleri- açılması müna.:ebetile sa:rm halkın .. ~k d•td• yonu b ·r -~eyyapamadı aı evı . sıneması 
Edirne, 16 (A.A.) - C. H. P. iVıla- niıı i~kfie ıve millt tezahüratla hakkımda österdikJeri yuksek ve sa- m lZQ ere e l l 't' 

~et kongresi Edirne ve kaza1ard.an se- .-aptık. Türk milletinin yapıcılık kud- mimi hisleri bildiren tcJgr.a.fınız.dan Ankara, 16 (Hususi - B. 'M. Mec- Lo~dra.' 1~ (Ra.dy-0! -:- ~!iter~ Ya'1ında faaliyete 
füen 44 murahhasın iştirlklle vali B. reUnin bu en parlnk ve tarihi eseri- pek mütehassis oldum. Sevgi ile te- Jisi buUn B. Tevfik Fikre snayın reis- rlen yırını milyon hra ıstıkraz ıçın b - ,ae,,.ecek 
~fnzı Mergen tarafından bir sö~~ev: nin azameti önünde bir milletin ha- şekkiıl.r ıede.dru. Hğinde toplanmış, ŞCirayı Devlet ka- raya g~en Çekoslovakya delegasyonu, e 
le ~ılmı§tır. Kongre biri hesap dıgerı vat.ıuua \'USUl!i ınUmltüıı olan en biL Demiryolunun ~"'rziuca.na ulaşma- nunu lüyihası üzerinde müzakerele. bir netıce elde edemeden bugUn Pra- Halkevi için satın alınan seyyar 
cliıtlr. encümeni olmak Oıere iki encti- ytlk saadet mertebesini idr!\k hnHn. ı yurdumuzu demir ağlaı·ile örmeği riue devam etmiştir. Kanunun 47 inci ~a dö?müi~r. sinema makinesinin lilzumlu a.letle-
ibeaı seçmiş ve büyüklere tazim telgraf~ de butun .. n Erzincan halkı en derin azmetmiş olan cumhuriyet hilkfime- maddesine Ju&dnr olan k1smı müzake- İngıl~renın, Milnib nnlaşı:ınsını rinden elektrik motörn Hollanda)•a 
lal"I çekilmiştir. bir milli vecd içinde meı:;erret ynşlan tinin yeni ve k1ymetli bir muvafiakı- re ve kabul edilmiştir. Meclis, pazar- mUteakıp Ç~koslov.akyaya verm~ş ol- tsmarlanml§tı. 8500 liraya satın ah. 
it :tatabya, 16 (A.A.) - C. H. P. Vi- dökerek cumhuriyete ve şnh:ii devlet 1 retidır. Bu vesile ile sizi :ve hükumeti tesi gUnü toplanacnh"'hr. dui'u on mılyon lır.anın altı nulyo~u nan seyyar motör, dün Halke~im·ze 
~Yet kongresi vAli ve parti bagıkMnı Jerine hıis olaıı Jimendi!er §iya eti- tebrik eder ve runtenıadt başan1ar M 1. . borç olarak knydedilmi§ ve dört mıl- gelmiş ve akşam Halkevi salonunda 
~f Ergin tarafından açıldı. Ebedi nin bu lllPSUd uetice!erine karşı bi- dilerim. USSO ını yonu bağışlanmıştır. s~yyar einema malcines:lnin tecı:abe: 

Atatürkiln hatıralarına hürmeten payan minnet 'e şükran h~leri izhar Reisicumhur y; s d .J .,·. Hava raporu Sl yapılmı~. Halkel.i, bu makıne) 
~dakika ihtiram Tak:feai yapıldıktan eylemişler '\ e \Sunu yQu makaınlat'1-. ismet lnönil arın ar onyaaa İzmir halkı ile mektepliler için Halk-
'°b.ra konu~ma ve ~örilşmeler netfce- _ yasf bir söylev verecek Ankara, 16, (Radyo} -Devlet Mete- evi salonunda bulunduracak ve Y-
:!llde memlekete favdalı bir çok dilek- . 

16 
(R M -~t· • roloji iş1eri umum nıUdUrlOğüniln ra- rıcn köy!ere de göndererek ~ıhht 

~ •--bt -..ı'ldi. B akl ta . tel J • B ualepte Parıs, ad) o) - Uft;,vııtıı, - k . 1 k b kı il. • 
t.ea t .:w ur ere zım - orJ one .rıı k poruna göre yurdda hamlar soguma - mm er, çocu a mı, uayvnn cın ı-

trdlan (.ekilmesi kar.ar altına alındı. muhalefet reı'sl.erı·nden 1·k1• pazar güb_ ııu Sardonyaya g~dooe l ve tadır. Orta Aıı dolu, Akdeniz kıyıla- nln 1slahı, tabiiye derslerine ,.e aire-
İ t 16 (AA ) K l ·ı A L ~P_fı·rı·nı· kabul orada, ıı· sene içinde tesıs o unan b d h <l :f d 1 bi k f'I 1 l h lkı 

.._.. ozga • · · - . ar.a ar 
1 

e nRara o ki~ ya al d Karbonya köyün On açılma törenini rı ile Ege mıııtrumsı cenu ~n a su u- ~·e. n ay a ı rço ı. m ~ . t n 
-""i&!en 53 delegenin buzurıyle Yozgat • -r r: an 1 caktı net 1-4 derece yUkselmiş, dığer yerler~ ıstıfıtdesine ar~edecekta·. oy erde 
C.l.P. Vila\'et kongr.esi toplanmıştır. efil Halep, 16 (A.A.~ - Hav.as .Ajansı yait b r. d k ll I' 'ktard de 1-5 derece dUşmUştür. -;inemn gösterlHrlcen civardaki saha-
tJı, Önderi~ yilksek hatıralarına hür- Pmis, 16 {A.A.) - B. Bonnet biluirfyor: tr ~~) ~ a. ü il)~e·t 1 ld ~1 da a En düş!lk suhunetler Yozgad, Kon- nın aydınlatılması için elektrSk ımo-'n 1lç dakikn sUk1lt edildikten sonra yakında Pariaten ayrılacak olan Ro- Suriyede muhnlefet reislerinden iki ır::ıc en . ~ drü ~r::;~cu '·f 0

1
. ugun ~· ra ve NJğde de sıfırın altmda 7, KU- törinin levazımından 12 elektr1k 

tı. .. _ta . . . - 1 .. .. . . B C . ·ı !k' • Il 1 t tccavUz ~ 1 d bır sene ıçrn e 1NUulde ur ımao tais d 9 d b d d -t Cumhur reı$.1 nullı Şef nonu ol- manra orta el\ısı esıano ı e ya- ışı a ep e c uı,rı·amış ar ır. d'I . k kl d 
1 

tabyada 8. Van a ur. Jim ası a \'ar il'. 

dutu halde büyilklerimize tazim tel- kında Ankarnya hnr~ket e<lecek olan Abdülgaffar Mesud a'rır surette han- e kı mı§ 
1
' e .. ömdürb.ockia.

1
.arm

52
a
5 

ça ~!~- En yilksek suhunetler 1zmirde 11, Jngı•Jtere hazırdır 
b..- . • k . . el . n M . 1· . k b 1 l l ış gene ' . t d"l ca ame e ıçın e ır ıse, ev, 'uır Ada d 12 di i·"'ıarı çekılmesıne arar verılm~- :~ •Uk çı .o. Moıg ıyı a u et- çere ynra anm · ~Kı mu e ı - F . t k lUb kü ük b" hal b" bil Bordum, ve na a r. 
lr. r. lcı· partisinin tanınmış azasından Şeyh aşıs u. ~· ç. ır ' ır. - Doğu Anadolu ile Ege mıntakası ve Londra, 16 (A.A.) - Lwdlar ka-

ıa luNıar, 16 (A.A.)- C. H. J>. Vi- Parıa 16 (A.A.) - B. Bonnc AbdUlkadfr .Marmami camiı·e oiider- kumet .d~ıı:sı. ve bır de hastane \1icu- Karadeniz ıB&hilleriııde hava buJutlu, maraaında beyanatta bulunan n10s-
-c- • de getmJmıştir Lo d B' ı. h d ı ·ı· mü ,,.t kongresi toplanmış ve yeni hey- blliün Amerika maslahat,g\izarı B. keıı bıçaklanmıştır. bonJ . · . • diğer yerlerde çok bulutlu ve yer yer teşar r ıre.en ar ngı ız . • 
'tfaı seçmiııtir. \t·ı kabul etmiştir !Uloocın·izler kaçmışlsrdır. .Karı v~ 'kö)ll, ~ıdon)anın p.rk~n- \'a,,.,•b _,.mişth-. Ci%Nde metre mu- selUih kun-etleıi 11e y.ardımcı se.n·ııs-

•- Y 
1 90

nu ·. da ve sahılden seki% ldloınetn dahlim- .. .., ·-.- ı · h kk d b k ı zikret 
)tt ... ırısun, 16 {A.A.)- c. ll. P. l/jl!.. lnformation gaz.etesıne göre bu Alfons do·· nu·· yor dedir rabaına 17, Sinopta 13, Bandırmada en a ın n azı ra nm ar ,... 

Parti kongre.si knznlnrdnn gelen mülakattn ımık doğu hadiseleriyle M~' . kil d . den 11, yağmur yağan diğer yerlerde de mi tir. 
6() llıüınessilin iştiri!kile vali Fuad Franeanın Akdeniz statükosunu - Baıtarafı 1 inci sahifede - . :t b'ın~ 

1 
P = sonra 10-1 kilogram yağmur dnımtıtUlr. .Mumaileyh bilhasa muntazam or-

~ahn başkanlığında açıldı. Ebe<li muhafaza hakkındaki karan görü- dan kral Alfonsun müsadere edilen sıras ır Y ev ve · '$arlt vfllyeUerlnde kar yağmaktadır. d~ .mevcudunun .kat'f . .su~ete 22:_,000 
~ Atatürkün ıam batır.asını takdi. ,ülmüştür. mallarını geri veren v.e ken4isine Çek Parldmentosu Kann kalınlıtı Vanda 8, Sıvas ve Er- klişı olarak ~esbıt edilmı.ş oldugunu 

'Gç dakika sükilt vakfesinden son- - 1spanyol vatandaşı olarak reyint kul- C h . il hnlcQ ete zurumda 4 santimetredir. ve Luna ihtıyat ordu.ıu.nun 220,000 
~elsicumhur Milli Şef lnönüne, dı. Ianmak, ispanyada yaşamak hakkını um ur reısı e m Yannki (buailnkfl) muhtemel hava olan mevcudunun da ilive edilmesi 
ti utay başkanına, Başbakana, par- Maraş, 16 (A.A.) - C. H. P. Vi- iade eden bir kanunu kabul etmiştir. geniş .salahiyet verdi vaziyeti: lizım eeJeceğini söylemi§tir. 
~neı sekreterine kongrenin tazim liiyet kongresi t.oplanmıştır. Kongr~ Bu hidlse, Londra put.elerinde Prag, 16 (Radyo) - Çekoslovakya Komtu memleketler ve yurdumuzun ----------==--------

! rinin arzına karar verilmiştir. nin biltiln üyeleri yapılan muvn!!a- muhtelif şekilde tefsir edilmekte ve parllmentosu, Ounıhun-eiıi ile kabine- ~Ul'UnkU hava vaziyetine nazaran ya. ~ir. . 
it !'abzon, 16 (A.A.) - C. H. P. Vi- kıyetli işlerden 4olayı Cwnhuriyet lapanyanın lrrallıi'a doirtt gittiği, ye iki eene 'çin geniı sa1ihiret veren nn (bugün) bava Akdeniz aahilterlnde Rüzgar Lg mıutakasınm şıma 
~~ kongresi vali ve parti başkanı idaresine 10n•lıll bai'lılıldarıw bildir. bu kaıuınun ilk adım olduQ-u yazıl- )'eni bir kanunu mUttefikan kabul •Y· ve ıeenubt Anadohıda bulutlu 'H yn je şiddetlice, Karadeni.ıle di~r mıu. 
~ ~ itil' W~S. -atıl- mifler&, • lemittir, ver yatıtlı, d!hr 79rltrdı bulutlu ... .akalarda miat.HU -.eektir 
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f Meşhur Pivanistiri HaYatl f BOlrsa~Pöyasal l 1- RADYO,·') 
Victer, kadın gibi giyinen, konuşan, ÜZÜM BORSASI PAARAN KBOARRSAASI B~ akşamki 

I Z 1\1 1 R program 
jestler yapan bir erkektir!• - Çuval Yalın cinsi K:r. S. K:r.S. Sterlin l 5/I 

21938 
5.86 13.80 ~~~~ ~!!!1:!1!uo solo. 

Parisin bu meşhur san'atkarı, kadın gibi s'iislenir, 
Pudra sürer, dudaklarını boyar, gerdanlıklar taşır 

350 P. Paci 15 15 Dolar 125.3075 ları - Pl) 
274 inhisar idaresi 12 14 F. Frangı 3.2975 lS.50 saat ayarı ve haberler - bor. 
125 A. Fesçi o. 8 25 12 25 Liret 6_595 sa haberleri. 
107 jiro ve şil. 14 50 18 50 fsviçre F. 28.34 14.00 müzik (birkaç şarkı) 
86 K. Taner 16 16 25 Florin 68.06 14.40 15.80 mOzik (dans saati) 

.. ,,. 
1 ~ d 
; ·~~ 

45 Ş. Rıza ha. 15 50 15 50 Rayşmark 50.29 AKŞAM NEŞRİYATI 
26 A. Mazhar 7 50 s 50 Belga 21 .12 17.30 müzik (Türk müziği su eeer· 
15 P. Klark 14 50 15 Leva 1.5425 leri muhtelif şarkllar) 
12 Y. 1. TalAt 10 10 Drahmi 1.07 18.30 Konuşma (Nurullah SQmer. 

1040 

627518 

628558 
ÜZÜM FlATLERl 

No. Fiat 

7 13 75 
8 14 25 
9 15 25 

10 16 25 
11 ıs 75 

İncir borsası 

Çekoslovak Kr. 4.30 
Peçcta 5.86 
Zloti 23.6775 
Pengü 24.6725 
Ley 0.8275 
Dinar 2.805 
Yen 34.21 
lıweç Kr. 30.17 
Ruble 23.695 

ESHAM ve T AHVILAT 

Sümerbank müdürü tarafından.) 

18.45 müzik (ince sa.ı faslı) · 
19.15 saat ayarı ve haberler. 
19.25 müzik (şan resitali • Uurul • 

lah Şevket) 
1 - Simon Bakaneğra operasından 

-Fiesko romansı- (Verdi) 

2 - Don paskale operasından -~ 
latesta romansı (Domizetti) 

3 - İfijenia in Aulis operasından 
A N & A R A -Ağamemnonun ariası - (Gluck) 
1 5/12/ 938 4 - Faust operasından - Mefiato 

i 933 Türk borcu 1. 19.125 peşin klise sahnesinden. (Gunod) 
Sıvas Erzurum hattı istik. III 19.05 5 - Salavator Roza oper~sından 

cinsler olar;ık dünyaya geleceğini zan. /zmir 
netmem. Bazı ruhlar vardır ki, artık Çuval Malın cinsi 

Mümessil 37 vadeli -Duka ariası •. (Gomes) 
19.60 M:emışle satılmış radyoda (İ. 

tecessUd etmezler. 
Üstad biraz durdu 803 H. Llevi 
S · 15 P. Paci onra; gene başladı: 

9 
11 

13 j. Taranto 

Kr. S. Kr.S. 
18 25 
11 

9 50 

Şaht 
Londra, 16 (Radyo) - Almanya 

devlet bankası genel direktörü Dr. 
Şabt, Alman ihracatının inkişafı hak 
kında İngiliz ricalile konuşmuş ve 
bazı tekliflerde bulunmuştur. 

Delideniz, N. Berküren) 
20.00 müzik (Folklar: Kudsi T~

:ı:el, ve Halil Bedii Yönetgencfniı;ı it • 
tirakile) 

- Evet, ikinci bir fikrim de anne- 7 

min benden evvel bir kız kaybetmi~ --
21.00 saat ayarı ve arnpça söylev. 
21.10 müzik (Küçük orkestra) . 

- Devamı 6 net Sahifede' -831 olması ve ondan sonra bana gebe kal
masıdır. Annem bana gebeyken hep 165557 

Limanımızdan yapılan ihracat bu kızı düşUnilr ve onun için yanar - __ _ 
- Dt!vaını 6 ncı Sahifede - 165883 

ZAHlRE BORSASI 
1ZMİR 

lzmir acenteler birliği tarafından hazırlanan bir ististik, alakadar 
dairelere gönderilmiştir. Bu istatistik son dört yılın ikinciteşrin aylA· 
nnda İzmir limanından yapılan ihracat miktarlarını göstermektedir. 

ÇuvaJ Malın cinsi 

Bu mühim istatistik, muhtelif mahsullerimizin ihracatının şayanı mem 
Kr. s. Kr.S. nuniyet bir şekilde arttığını tespit etmektedir. 

308 Buğd:ıy 4 75 5 75 Ton hesabı üzerinden tanzim edilmiş ve son dört senenin ikinciteş. 
60 ton fusulya 
60 ton arpa 

i . 55 rin aylarndn vapılan ihracatı göstermekte bulunmuş olan bu istati.stiit 
S 75 4 125 aşağıya yazıyoruz: 

12 50 15 ton fasulya 
100 susam · 
602 balya pamuk 35 

17 75 Mahsulün nevi 
44 50 

Buca içnie suyu 
Yeni borular gelJi 

Buca belediyesi tarafından Bucaya 

' getirilecek içme suyu tesisatının, şel 

hir harici kısmı ikmal edilmiştir. Şe-
bir dahili ku~mı ·içi~ de tesisatıa baş-

Üz Um 
İncir 

Hurda 
Palamut 
Tütün 
Zahire 
Kuru sebze 
Pamuk 
Miyankökü 
Hububat 
Zeytinyağı 

985 986 

14828 11308 
4071 8103 
?1~'7 791 

2105 435$ 
3997 2943 

305 6004 
911 2742 

339 1529 
373 518 
451 979 
284 8 

Diğer maddelerle birlikte umumi yekan 
32286 36333 

937 

4261 
3388 

1958 
1685 
7583 
7722 
1548 
446 

1752 
1130 

6'' <.> . 

32950 

938 

17441 
6441 
2741 
840l 
7820 
2883 
1568 
14~2. 

211 
687 
480 

47039 

( 

~ı ____ _._._._. .. _. .. _. .. ._ ......... L 

Kültürpark sineması Tel: 3151 
Bugün iki f ilın birden 

1 - Napolyonun Metresi 
Baştanba,a renkli muazzam film 

Mümeaailit MlRYAM HOPKlNS 

2 Şehir Ateşler içinde 
SUZY VERNON -CABRIEL GABRIO 

Yugoslavyada intihabat 
Senenin en biiyük komik filmi 

SPOR KRAL 
LARI 

3 - Türkce Foks Journal 
9 

Seanslar: Her gün Napolyon 3-S,30-9,10 da Şehirler atef içiocle 

O hir kadın gibi saatlerce süslenir.. l· 
mobilyeler, yerlerdeki zengin halı
lar, tariht kolleksiyonlar, ve bilha8-
sa mücevherata ait her nevi ziynet 
eşyası ilstad Victor Sille'in daima eU 
altındadır. 'Ostad en çok on beşinci 
ve on altıncı Lui uslQbundan hoşla
rur, salonlardaki mobilyeler ve ya
tak takımları hep bu 115lQp ile yapıl
mıştır. 

Onun apartmanına girebilmek, 
her sanat müntesibi için hakikt bir 
muvaff aklyettir. Salonların etrafın. 

da yanan meşaleler, ve odaları kap
lıyan türltt türUl rayihalar ve ışıklar 
ilk defa göz Om üze çarptığı zaman, 
biz de kendimizi başka bir ilemde.. 
yiz sandık. 

Victor Sille kadın gibi giyinen, ka
dın gibi konuşan ve kadın gibi jest
ler yapan bir erkektir. of sokakta 
yapamadıtı silsil evinde mükemme
len yapar. Mesela, mütenevvi pod
ralarla yüztınü podralamak, dudak
lanna boya sürmek, parmaklarına 

en nefis taılardan yüzükler takmak, 
boynuna znmrüd, yahud elmas ger - Yuauslavya başvekili B. Stoyadino· Resmimiz, Stoyadinoviçl Yuguslav-
danlıklar geçirmek bu musiki üstadı- viç, son intihabat münasebetile şehir yada bir müslüman şehrinde hocalarla 
nın en büyük zevkldir. o<'hir. hattft lrnsaba kasaba dobsmı.e, görüşürken ırörüyoruz. 
lU.r aralık Victor Gille a~ ... a kalktı ···IE>der vermiştir 

Biltüll dünyanın sevdiği komikler 

F ernandel ve 
Raırriu · 

Sizleri mütemadiyen iki aaat b1ç 
durmadan aüldiirecektir. Aynca. 

zengin ilaveler 

Telefon: 3646 
Seanslar: 2,30, 4,.30. 6,50. 9 
Cum.arte.ı, Pazar 12-2,30-4,30-

6,30 9 

4,15-7,45 
Cuma.rteai pazar 12,30 da Napolyonl:ı hatlar. 

• •• Elhamra Sinemasında bugünden itibaren 
Seı • renk ve güzellikler metheri en nefis bir mevzu içinde tahane 

sesler • fahane renkler -f&hane 1rUzellikler ve 

Şahane Ç ı l g ı n 1 ı k 1 a r 
Methur ONITED ARTİST firketi nin Goldwin Folles taheaerl 

Prosrama Da •e olarak . . 
Ebedi Şefimiz AtatürkUn aeali ai nemanm ilk icadında filme ab-
nan ve bu lrilo• kadar hiçbir yerde l'Öat•rilmeyen nutuklara 

SEANSLAR: 3,30-6-8,30 

........................ , .... llllllİl~---------------------4 ~ k l ı l 1500 kişilik 'Türkiyenin en bliyü sa onu 
Te. 4065 YENİ S J NEMA D A Te, 4065 

Bugün matinelerden itibaren " 

1 - ·Lorel Hardi İs~icre'de (Türkçe Sözlü) 
• 

İzm~rde ilkdef a 

2 - Haydutun oğlu Arı.zona Bil 
VALLA.CE BERRY tarafından büyük Karebay filmi 
TUrliçe izahla Fos Jurnal Cumarteıi, Pazar 9-11 Her gün 2-S.-8 
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Sofyayı soyan 
adam! 

. · ı ANKETiMİZ 
~K~A--D~I N~L-A_R ___ E_R_K_E_K_L_E_R_ 

-23- YAZAN: Kadircan Kaflı 
Balkanlar 
Gangsteri 
yakalandı İki Tarafa Ayrılmışlardı 

Herek Reis, Sarayın Kapısına Vardığı 

Adam Onun Önüne 

Vt Nakleden: 
·-15·-

c SevglU Adnancıfım ! 

tttm=•talj"~ 

Vaia ·Nurettin 

Senden ebediyen ayrılmak mecburiyetinde katıyorum. Pariste bırak
tığım eski bir dostumdan telgraf aldım. ~ayet yanına dönmez::sem inti
har edeceğini söylüyor. Ben de ondan çok iyilik gördüğüm için dayana
mıyorum ve biribirimizden ayıran kadere lanet ederek lstanbuldan 
hareket ediyorum. Ağlıyarak seni kucaklar, son defa olarak öperim. 

Gabi 
Naciyenln, artık yapacak işi kalmamıştı. Ayağa kalktı, lakin Gabi, 

genç kadının biraz daha oturarak likör içmesini teklif etti. Kendisine 
gösterilen bu yardımdan çok müteşekkirdi. Naciye teklifi kabul etti ve 
bunu cana minnet bildi. Kadının bavullarını hazırlamasında yrdımı 
dokundu. Hatta biletini aldırdı. Kendisini trene kadar teşyi etti. 

Son vagon gözden kaybolunca memnunane gülümsedi ve otomobile 
athyarak Bahri paşanın yalısına döndü. Uzun seneler süren sıkıntılı ha
yattan sonra, nihayet, hele şükür önünde bir ümiti ufku açılıyordu. Ga
binin şehirden gitmesi üzerine, Adnan elbette bizzarur annesinin ya
nına gelecek ve burada oturmağa başlıyacaktı. Naciye ise barekatile. 
sesiyle, güzelliğiyle, boş, işsiz ve aşksız kalan bu genci kolaylıkla eldP 
edebilecekti. 

• . . 
Bedia hanımefendi. N aciyeııin kendisine uzattığı telefonu eline aldı. 
- Allo ... 
- EYt!t.. Bf'nim .. Bonjur yavrucuğum ne var? 
- Di.ıle L'-'ni, anne. i"l< r değişti. Di.\n akaşam senden ayrıldıktan 

l'!onrn nrkaclaşırnm gideceğini öğr~ndim. Meğer ansızın bir telgraf al
.rnış kendisini Fransadan bekliyorlarmış. 

Delikanlının sesi yorgun, bitkindi: Teessürü belli idi. Cevap verdi: 
· Anne neşeli neşeli: 
- Nasıl, nasıl. diye sordu. Candan arkadaşın gitti ha. 
- Evet, dün akşam. 
- Ben de sandıklarımı toplayıp senin yanına gelmekten başka ça-

re bulamadım. 
- Tabii değil mi yavrucuğum. Bu benim için en büyük müjde. Seni 

sabırsızlıkla bekliyorum çabuk gel. 
Merhum Bahri paşanın hareır.ei telefonu kapattı. Tebe~süm eden 

Naciyeye baktı. 
- Nasıl efendim, size söylediğim çıkmadı mı? 
- Af erin yavrum. Sen cidden harikulade im~sin. Bu işi nasıl be-

cerdin. Vallahi şaşıyorum. 
- Beceremiyecek nesi vardı. Efendim. İnsanın hüsnü niyeti olunca 

her şeyin üstünden gelir. 
- Demek bu kadın hakikaten gitti ha! 
- Hem gitti. Hem de bir daha Adnan beyi görmemek üzere size el 

yazısiyle sened verdi. Bir ay sonra kendisine borçlu olduğumuz bin 
'rayı da yollanm. Böylelikle bu iş de biter. Hem d~ umduğumuzdan 

Zeki erkekler, zeki ka
dınlardan hoşlanmazlar 

B. Cevad Dağlı 
- Ailede kadın mı, erkek mi ge

~imsizdir? 

- Kadının yaradılışında daha 
'1assas ve yapılışında daha nahif ol· 
:fo~nu göz önünde bulunduran bir 
"rkek hiç bir zaman geçimsiz olmı· 
~·acağı gibi kendisinde bu hasasiyet 
ve nahifliğin mevcudiyetini takdir 
"den k~dın da hiç bir zaman aeçim· 
~iz değildir. 

- Hangi kadın cemiyete fayda
lıdır? 

- Dfü~miyen ve küçülmiyen her 
1:adın vaziyet ve mevkine göre ce-
'niyete faydalı ise de, bu fayda ke1i
!"11"'Sİ içinde en mümtaz mevki işgal 
.. den mesud bir yuva kurup hakikt 
bir analık ve zevcelik yapabilendir. 

- Zevç veya zevce. kendi arka
Jaııının hıyanetini görürse ne yap
malıdır? 

anlamak 

. . .. . . . 
Şoför otomobilden bavullan indirnıi~ti Bu ~ırada Beclia hanırnefera 

di öğ]e yemeyiue hazırlanıyor<lu. Adnan. uzun zamandır ya:;ı,amak iti
yadını kaybettiği yalımn h:inde, "ıkılmı~ halele 2~ağı yukarı dolaşıyor. 
Büyük salonun pencerelerinden df'ııize batıyordu. 

Naciye kendisine yakla~tı. Ona sualler sonlu: 
- Azrcık yorgun gibi }lalin iz \'ar beyefeııdi, :sa kın rahal-:ız olmı-

yasınız? 

Adnan doğruldu ve mevkii iı;tinrniye .. ini gözeten bir vekarla: 
- Teşekkür ederim hanımefendi .. İyiyim. 
- Bana öyle geliyor ki, arku<la~ınızın gitmesinden mütee ~ir,;iniz. 
- Tabii değil mi? Uzun müddet kendisine :ı.lısmıstım. Burada onun-

la gayet hoş vakit geçirmeği umuyordum. Birch•~bi;e memleketine av
det etmek mecburiyeti, doğru:-m beni üzdü. 

- Evet, hakkınız Yar • .:\laaınafih nılidE'nizlt' hirlikte rn<:ı~dıvınız 
için hanımefendiyi öyle se\·indil'rliniz ki, :-;iziıı kin ufr te~elli t.e~kil l'd~
bilir. 

Adnan dalgın: 
- Tabii, talıii; diye mırıldandı. 
Genç kadın devam etti: 
- Bakın, göreceksiniz umduğunuz kadar r• ··,mı) aeabın z. 
Delikanlı hak verir gfoi soğuk bir telıt's~iimle hHhÇE'ye doğru ~ ürfl-

dü. Anne8inin nedime:ıile bu muha\'ere onun canını .. ~ıkıvurrıu. Yalnız 
kalmak, ağaçların altında ya' aş ~·a\·a:-; dola:-;mak i-.tiyordu. (., ıbinin r i
dişinden ~on derece sıkılmış. heniiz kPııoi--iıli tor hnl'ıPmi~·· rı ,.. 
''e şuh arkada~nı ~ ... ,,,, · ·· ' 
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Amerika Mektupları: __ .._ __ .................................... ~ ..... C.H.P. Vildyet kongresi Sofyayı soyan 

Gökleri delen binalarda 
bir dolaşma .. 

Yirmi beş sene evvel tütün amelesi olan adam, mil
yonları nasıl kazandı? Krisler apartmanınJa 

- Ba,earafı 1 ind sahifede - olarak da büdcenin lıeyeti •mwııj.. 

.. 
adam 

mi tir. Sonra hesap eneiımeni maz- yesi reye konularak kabul edilmiş- - S.ıtarafı 5 •d Sahifed. -
hafa•• okunmuştur. Bundan sonra tir. kadın mahbuslara bakan 52 yaşıııda 
llyönkurulun hesaplan hakkında §U Daha sonra dilek encümeni maz- bir kadınla se~şerek evlenmiştir. Set-
izahat verilmiştir: batası, encilmt!nin mazbata rntth:at-~ b1raktldıktan gonta Spletıdit ote-

57452 lira 23 kuruş- varidat ve riTi M. llltd Tına• (Me~men) ta- !ine kAtifJ alttıuş, bir artist kadının 
52926 lira 97 kuruş masraf. rafıtrdan okuntnu~fut. Mufassal olan tır. Bu suntfe zengınler arasına karı-

Bu hesaba göre kasa mevcudu bu ma:ıbatada lzmir merkezi ile 14 şan Mlahoi SJMsk ifminde Sofya-
da 4525 lira 26 kuruştur. kaza8ırlltl Parti &cal \"e kaımrtl kong- nın en glzel kızlarnıda b iriyle şevi-

Mazbata okununca söz istiyl':!n relerinden gelen dilekler hakkında şetek yaşamaya başlamıştır. Bu ka -
lup olmadığını, reis korıgre heyeti rmhst veritmiş, şahsı ohm ve ıııahiyt! mn, tKmradan hırsızın şeriıd cürmiı 

urnumly ine aormuş kiıbse M>:t )s-- ti itibenyle kongreye arzı muvafık olmu:j te yapıl n b n ş u ılarfa 
Nevycwk.- &iriırcikin•n... ı..~ t _u~ 
H....,olt.i fıl ya nı 

8 
yU'ksek bi-o ternem .ırtir. Reye Jcorıı:lan mahar1 attı)rniyen DB?.1 diıeırn!rin teddl M-a~ buhı~ r. 

aynen kabul ed'lmis, yeni sene böd- koll(lreden isteıımi t. B. Tahir BQll, Sc f) ~ mn bütün lckanu • e b r a • 
nalanndan bıri olan ihis er Bildi gın 
asansilründeylt D.tklk .t HO tnıtn "eıt'nin müzakf.res"ne geçilmi tir. kcmgreletde teebit edilen '\Te Vilayet rında. ~a tf v.ü el kad ı ard!ln bir. 

Bi.idce encüm~ni mazbatası okunur- Parfi kongresine arzedilen bazı di- çokları Lu güzel hırsı~la münasebet 
aürnı. llkyaıane doğru çıkıyoruı. ketı B. Mitat Baykal söz almıQ. büd- lekleri reddedilmek istenm~inin. • Pf!Yda etmi• ' kı 1 • ile. 
D~da, fö~ rtnıtzi~ önttn.den ka-t. ~ ·

1 
J 

Jal'Ul lfJratlt uç ttı ba mııı dGtıcU rt- e müzakeresinin, dileklerin tesbi- bel>ini sotrnu , B. Mitat .Btıykal, cİ). '"1• •lmıtl.trdır. 
yor. Yabııs, katlatın ııuıuramıı fat• •inden sonraya bırakıl asim istemis, lek etıcümeni i.iyesi 91fatiyle i1.tı.ı PoU , g&ıetelerle fapttj'ı 'W1' ıdfit-
kedtbttiymuı. &I inci Jcat. it ıınea 1 Harkevine yardım işi mühim ol- vetmif, bu dilekler arasanda bir ma- GH! bH1Mtia hediye- ölank kik .ı.. 
kat, 11 ln~I bL lonta uaıttOr bir _ uğundan evvel& bu rnes'elenin hal- hallede s&Jıipli bit arsaya bir eüprü11 .. bCUln JıMiııları bu .,. ....,. 
denMıe ÖtQ'or, b&flnlSl ta ura va- lini, ondan sonra yeni sene hüd~e- tü satıdı'ğı konuhNrm bir aile evine et~ da'flt ftnliljUi'. J'üat, ı.,.. 
racaiı ıfW o.ht;1CWUS. 'Jirrin müzakeresini istemiştir. B. sahibi tM&hrrdaır konulmaı Jkım- zm aıeıintfe en İMia te t btn'b# AMn• memun: ~~hrned Orhun (Seferihisar) büd- geldiği halde Bt!l«liyece lsit eleldrik Spaska lelafıtdfti llV r. 

77 
iıacJ ~ di7 B k ce encümeni azası sıfatiyle izahat feneri konulttıaeı. diğer bit dilekte Bu klldift, lcrytı}._J& 'bit apartmaa 

d "'· araya a- NeyycR"ktaıt bİt' ...... .,.. vererek Halkevlerine fazla yardım de bir kon•erve fabrikan inşaan • evvelee bir monaselMttıe girip ,...,.. 

İiıı: lltddltmös ~ bflyUk bir ay- ına gireıı Xtitlet atada. birden bite şe1 bet vf1• on fent gibi makta bir ~ilmeıi hu usunun büd~e en~üme- fertdiğini,. ~ipli yer~re u.mumum dıktaa Mrkac; st\ıı tonta lilhllA ı.,. 
dmlılt l•tor• llakitateıı ökf(ldn letJem!ş. nihayet fabrikanın mcıd~ fiat flzerinden utmak ustıı1Untt e tı- nı tarann.Jan zaten nazarı dıkkate ıstifaduf JÇm faydab bır feYID konul- dut 7aln111 bafma ııb1nekte ff ala~ 
d -f ojı. i J'b 

1 
ç: l:fl toz ü olmuftu. Daha son.ra Qnerıl ifa- katını~ ve mflyonlatı bu sayede ka- 'llıtımış olduğunu bildirmiştir. rruı~ırıdıni halkın i.fifade edem;y~~ m aldıktan ıonta kollanaı Mlh,-a .ı. 

1 
~ ,..,,,,. • .,: ;,: n 'k - on •ı.ıd\paııyumift ftı;tUlürttıttnd za:Amıftıt. Bu izahat kafi görülmüı. büdce .:elini. ltcmtette fabrlbn ~ bya S8~ imif.. '81tt11 1* 
~iAf Xtrflt• hkff~ man~~: :t- ılmıştı. Çok geçmeden de kiıuti iL Niyuz Bildinıt (Haber binası) ıs - ;ncümeninin, yeni r,ıl hüdce maz- i~in 1.-ı fAtdata, Mail anan ıum. hırsızlık.._....,,,.. anlan 1a:Mfdlt 
yU.ıfJd atna•iıı fftA ma• 

1 
... ~ ninf taf1181l •K:ri.1111'> cıt6ııtobilmi minden de anlaşılaeatı aibi Nevyork ıataeı okunmuştur. Bu mazbatada iune ihtiyaç ölduiunu tö;letAiş. tNw evli b6zı aile ka'1ıılatı4ıt. Çbkl, 1a. 

lqmd •• •fıl• .:;:::~ yapnlat& l'Mjladı. ta en çok aatılan bir gazet~nin malı- ;1~ni yı! ~ü~ces~ ':8ridat kımıı şu ,e- di istenilen di~kletbt ~ m\lmıNd kıtıklı Jntsıı nH Mrpk ~ıılan .ı. 
Otomobillerinin ön tat&fıııdı U• dut ve gazete idarehanesi de bu:rada - uh:I..- gos~en1mıştır: ~eyler oldu~nu btlditm~ koncre pata. ile kadınnk. ltııdı mhaı!IMt 

~1* tl d ·an kd-.Atlt Mır Htıtı fellfnde Met• dır. Ôzef kurntdan yardı?Yl olarak r~isi, bu dilfa.lderiıt ~ tilbmnf ıt.it etıttiftir. fblts lürsitı ~ 
myor rar.~ :;mwö Naıtın : *"; 'dir Jie,.•ll K ilet. binasının 48 inci Ameriltada hemen her sene yeni ve ~5600 lira, B 11"'diyeden lzmir . ve hetetlnce bilinmefini idlfı ~ da ~ Jl:tyaııet ffe1i tı .im-. 
Bit benzemiyor r~:nkü e~:n ;:k 'cabnda, het dan katede tltllmek- gökleri delen binalar yapılmaktadır. '<s·ş1yaka Hatkevlerine yardım ola- sötlemit 't'e ~ 4aıa hclf1- bı.nk thnaı ;tlıflk ftUlt 

Jdttl ailin i ş bir - edir. Fakat bunlardan 30 40 katlıların kim ~a): 3000 lira, üye yardımı paralan - Arkadaşlar, bu dilekler ara- eşya alan nıı bdınlatm da lllmtetf 
ae H er mi!;··· d e b iamyas- BağOn l(rf&ler- Bildfngin yttkseldl- se farkında bile olr:ıuyor. Son 'bir is. SOO lira, nıerkemen yapılacak yar- tında esbabı kanuniye ve manhkıye ortaya çıkmlfhr. 
sıC .. ~~~ 1eye pke b~n ~ a kıyeruz. n yet bündan ditı sene fJV"ftıl boş Mf tatistiie ... ~re Amerikada bövle büyük ~ıtn miktan eskisi gı"bi ipka edilerek 9etdf t~ göndetec~~mi1 yerletd~n ....... * + +--
aaa.,ıer, yumup it ı.opra üze- • ..., ' 1 

... ·tı· ı· 1 300 ı· b... • ... -•"· · .s.nı -. J.ı L 1 rd aı J • ~ • 
rindt- ıtfld»• teketleklerini1ı bıraktığı ırazl idi •e 1.dr Jtl&-ttclah t&rıdındao binaların inşası için her sene mil- ç'-'j'ı ı g: ır er .. ıra, . . ~ .. e laae eau~es: o anıatı aa va ır, ırıeı ur pıyatustın 
izl• afl& <~iletıfiı otllttlb&kta. ıruııa1ulıtdı. yat dolar sarfed"hooktedir. Bütün bil- Yekun,. tlyonkuı:ulun teklıf~n- d~lek?er mev-z11ata mti~ otsafdr 

lMr ta fta 
1 

k bir hJr hlffl- }üphesiz ki 0 tarihte ne keçilEn'iiıf ot. ;rük otomobil şirketlerinin birer c:Bfl- -len 3000 lıra fazlasıyle 29400 lıra hı le otı1Mı tedd~~m~tı. Harf! bu ha,tıtı 
d B"...:1-~ ~ a .. ş_e • at.aft 111aııdlh :fte d<I k>koı:ttdtffleri 1 ding,. i vardır olarak tesbit edilmişti. ,1iJ~kler üterine! Bfl:Y{tk Milf~t M~- - aa.-•rafı 4 Uncll aahil•de 

e INMfB nemı 1'et'Gnü7or, iıfer • . . · u f k d h I . • ı· i .__ t tJ.t f •Jı' -.ıil b·1ı- r- -

ta 
-~ .2 +_ • •aihyan işçi Krısler bır tıın 01111> bu• + + nJaara ısmı a ay kar ıçm ıs ne &mıttfı ttr DTld eıtl r eo e 1 rr. mıs. ~elki bu düşünUııler1n te.sıri al • 

r-.ta aa ut River 'East Rrver - 3600 t· k d 60 1· ·· t· b' s· l h ·· t!dcfi • t 'l y Şarlc nehri). Nehrin üzerindeki köp ·ada lmflt 77 katb bir bili~ youefeı.. Ah d H ıra, ~ .r~~8... _ıra ucret ı. ır ıtıaen.a ev enc1;1me~ce r uf~ tında ben böy1e (yarı kadın) oTdum. 
rU)1t a

4 
t k d' :B kö rild !eİini akıllarından bile ıeçırmifor - m~ an mtthasebe kPtıbı ılavesıy~ 3960 lıra, nen di[eld~i f.dpını zın hittnem~. Yani kızkardeşim gibi dClnyaya kız 
ar e ıyoruz. u. P en ~rdı. D• .:1 • ~ • ci'• harcirah 750 lira, Çetitli masraflar ö~emtıetniş lh'ımdır.> o1arak gelecekken bir hata ııetfcest 

otomobiller sekiz kol azerıne ~~eçer. •• • ı . oır veaa zıyaretı ıJeraı 740 lira, Halkevlerine yardım tah- ~i,fit. otlan oftwenHııt. 
ı.~!'I döndUrücd . Y~~se~lıge a- Golden de.en bu b tıalar Ankara 16 (A.A.) - Afganistanın siiabna 3000 lira ilavesiyle 12000 K6bgre, btintı'h üterine teklifi Betıim ttttıslltidett başkıt eıı çok hoıı-
uvwa ... n sonra ~öalenmızı bıraz da- ıl f!A. d' ? , .. p . k ir rd kabul efM'-ft Müteakiben dildk b Mttkifl traft diri nas Y~Y r M&slrova büyük elçiliğine tayin edilen ıra, atti urumu ve 8a eye ya ım •v l . fandığım şey ıiOi'ı bahardır. 
Y~4.ak.ı8 ; aki aez ~;.,nız. AnıetilWılt.r &ti tiksek binalara şehrimizdeki Af~aR büyük elçisi Sul- r-ahsisatı ;800 lita, Onattna isleri Yklifleri birer birer okunmuı hep ay- Sonbaıtıtd& rnezathklann atMıiıda 
anWtif"of:. evyor u. ar pm ~ lli'@tt- dftcJfllJı. eG~· tatı Ahmed Han bu akşam bir veda için 200 l~. bina vetgi;i. 8'0 lita, h «fn tt:ye lıOtıtttU!ftıt .• Ettel& ~ku.- dola'1ftak, tııeHt bf}atınm lııatıtıd& 

:1 k kt Ö Ü 
·~k ıtı kazıyan> bina demek Mfffl W -ı.r .. -+fu\Taresi vermıştir. Kabul resminde lınrçlar lçm 400 lira eettı an yekOtr nmt IZlnır merkez ilçetn dilelderındd tızun uzun oturmak ne ömilrdQr 'f,ft • 

- a , ıu uza an g r nen ;r u - k1 ""' C 1 29400 lira köym ııuahl'ta •IMr mabalarm f*hh' 
Ht bfiıa ~anin Bildinğ... ŞuJPadaki <ibi biz diHmize cğ"o eti den:n lfflt&• Başvekil eli Bayar, Hariciye Vekitt . . . . • . . .. semt 
de ~ SlldJ t B l kt' l lite çevirebiliriz. 3araçoğlu, Kordiplomatik hazır bu- Büdcenan, nıiivuertelı bit tekil .. dahililHle de ~.:rna mlılll8~ Ben, iap rtiZmeye de inanırım. Me-
N ti n d;· un ar va : ~ Qik eri delen bu binalar ~ir Ameri- 'uıımaıtu de hazırlandı~ gôtühtıiiftiit. · edilmfti fibi W d ptülnriit, .. v- 9't1a, M~t tnedy-dttı TııtıbetskEJI be-
~~ ~ vg 

1 
nyVı~ en Y~ .e t&tl icadıdır ve mimaride yetıi hir lıu- Ahmed Han eehrimizdeki uzun va- B. Vatfi idil 8öt ~Llrak Hallt~v- ıldft !*hzutLll'I ~ında ba~ ~· ni epiy bir mUddet uyutta. Su u:rımıa 

tam b ı.. e e şu u vört Bı.Jdml' uşun eseridir. zilesi devamınca her kese kendisini lerine •~ilen 12000 liranın tev~in .. ler ~ylmmif, nette-ede bu. di~n esnasmadn ölen eedııdnnın bir poıU • 
.,l:.~" .. ee""sene dünykanıdn endyük • DtıtUnecek aJurs k bu kadar ;ruksek ~evdirnıfş ve iyi hatıralar bırakmıa de isabetsizlik olduğunu söylemiŞ reddıne kongrece karın venlm~hr. ~ııl fitetine y tılll#f ~u1nastnı 'bzat 

,... IJUIABA unVAnl:Öl en isin 8 bU· y d • '- o·· bir d'le ~ • d halkta • t 
l 

__ ..,..ıl......__,.ı//i• t H ~ ki i d' .., ".>it binanın duvarları kimbilir ne ka- Jlan b1r diplomattır. ve etni~tır ıd: ıger . .1 ı~n e. n ıs enea gijttertrtııe gördl\m. onu eiittıle tut. 
lDICllll'JDıa9ı.U • a1ou ş m ı .ı.uan- Jzın · H lk · 5000 lira '-cıldırım ucrehnin ıstenmemeel ve 

hadtnie dtntU!tm• ~or 'fa't'lyo't :lar kalındır diye hükum vermemiz Augustun heykeli - ıt a evıne • kaldı hun hamda oWuiV lapl- ttım. Bu taptaze ve sulu bir portakalın 
4lta :lıllttthatfan lVJditıf bizi~ ı,ift'l Atım•elit. HalluaWi Amerikalılar su S , a "kt bul d lür~akai Hıı8lk~itte ~~'L liral' :n .. mı ... ~ an bı~akfa kesflmesi o derece nefig olu· 
-· .... bi f ı e anı e un u re. uaem ı. ergaıt'la nzuae\f etı'IHf ,.. • v<n'd k' b rıu size aıııl tatff ed-+M 

dl .... ticl•ııı.ttnuz naya bqıangu;- iııa atm dı•arlanrta «perde duvaf» .. . . • hiher Uta cti•et itil ilk kHAlat Haf- B. Nazif Alpyutuk. inhat •~.,. . u 1
1
' u n ~;ruu 

ta lft Htkfptf. iki bina dA •tıd za - (cuttılin vaıı ) d"yot1 r. Yani, ~dece Atına, 16 (A.A. > - ~e~anı~ın hır . '.. g _ ~ • . . tnif, bu teklifin OblaJ'lıkuyu semtı- Cllmetn ··· . 
mftdtl flpıhnağa başlanmı~ ve dalan rtızg&rdan ve 10 eş eii koru_ • l agında bir ev inşası ıçı~ı yapılan ~ttvlerıne. uçer yuz ~ra tev~ edılmıs- ne aid alduiunu, B . Kemal da ka- 'Ostad, tekra: pıynnonuıı ba tıa geç 
lıld11Mtaıi Blldhrgin de, Knsler Bil- !nal< için yapıl n, b tt n damını, ta- ısfriyat esnas~nda Rom~ ımparato- hJ'. Tevzıat, rnüsavı selulde yapıl- ttuııt mevzulara aykm olarak ev•el- f. lnze heh'\~ımtferle olarak Se\o'gfd fi 
dlJlflb C. Mldj}leri rekoru kefl'di el- vanını, tutmafa t ı n ir du at. ı.ı Augustun hır haykelı .rn.eydana malıdır. Küçük yerlerde Halkev1eri- ce acılan bir yoldan dolayı ıtönı dar t.ııun uzadı) a behse ti. Onun ti1otbt1-
lerfne almak istiyorlardı. Mfihendls- O halde, bu 70, 80 katı ç~ken ned·r? :ıtarıl~ıştı.r. 1eykel gayet ıyı muha- nin hıi(tkac:a varidatı oltrtadığt:tıa vapılstı inşaat murafınatı bu yol'11' 'li de kendi husust hayatı gibi orjınaL 
lu .... lljJll!r.11riıı yeni emirlerin~ Blnanın iskeletini teşkil eden deınit - ~za edılmış olu,!> yalnız boyun ~smı ~Öre büyük yerlerdeki Halkevl~t'İnP iki tarafındaki ev ..hipletinden s~ dı. . . . 
sGre plAnlar değiştiriyorlar, binaya let te beton sütunlarla dôşetrteıer .. Ba- hlraz hasara ugra~ıştır. ~ynı za- fazla :tatdıtnda bulunulrn•11 ddtru lediyece alınmak ietendiiini, 'buno" Cidor Gılleı daha epı bir müddet 
eneli dl~nfl1mı tandan ba9ka bir karifmt, bir bina on~ş. yirtnl kat :nanda Ro~a devtıne ait bır takı~ değildir. J(~ük y~rlimfeki Halkttv .. ~otnı oll'Md•nı, hu patanın ahn-- dlnİedikten Sonra yanından m~unl-
telııil Yefltorlirdı. yilkselir, fakat sade iskeletten ibare azolarJa hır su yolunun boru tertı- letinde iÖ•ferilecek faaliyet, hiç at l't\afftUI için kabul eıdilecell bir dt.~- ydtle ayrıldık. . 

.Fakat nihayet rekor Krislerde cir, ne i~ duvdr1arı ôrtl tııilşt!lr, ne dış batı da meydana çıkarılmıştır. mazsa pata ile daha geniş mikyasta ~irı. kurultaya atzındi mahzur hu- Jean Domın 
kaNİı ve bmtsı diğerinden bfrka9 kat duvarlan. Bu kadar yiiks k ~e bilytık R d yapıl~bilir. lunmachğını aöylemitP. B. Tahir Be 
dan 7'k-sek alarak l'i'1dere baş dti- vapı demir potrellerle beton sütunla a Y 0 Vali B. Fazh Gül~, bu sö~lf:rfo '<arRıy11luda Fıthreddiıt paşa eaddt'!- cak, geç vakite kadar çalıpcak ve kon. 
dh•L takat «>ndaıı sonra daha )'Gk- ujerin~ tuttonilitt t t. .....- Battaafı 4 u~u •lılhifede-- ~evap vert-:tek demiftit klı ;indeı BelMliye tarahndan -.alr.tiylt- tı"eı mesaisiai M>na erdirecektir. 
•k •iıfalat da 1aınhtt1Ştıi'.• işçiler du ı'trlAi'ı baz& bundah s ı - Diht 1' uttd Brauet (Suppe) _._ Halkevltırinitı baffka vatid t1 vaptınl~n beton yay• ı.Wınmların- Zipfeb 

Tnn ifçiliiinden milyonerlil6! ra yaptnı~ a bftşlarlat, h z n da yli - 2 _ fo~rste 1t lıetiit !üit .. ('Becce) '1lmadıiıhı bil'yottiz. Bitı8et!Alttyh "1tııtı dblayı halktan iftenen p&nnur Bu akşam parti merkezi tarafından 
Ebanm sahibi olan lıu &ıialet kim- kardan aşağı~ a <loğru afri rlar.. 3 _ Df Htdropııten • (.il'i8, GıUtg'l) ~üyük yerlerdeki Halk~lerlıte d!'f- 'Utayı deYlet bran mucibince alın· kdnpe üyeleri prefine Ankara palAs 

d!? Nevyorklıı arkadaştill ona da MasaJlai"da anlatırlar: E Jeti dlmıtı- 4 _ Traunıland (Rust) h& fula para verilm~i yerittdedir rrıadığını ıöylemie, Vllli v~ kongrf' •lorMI• bir siyafet verilecektir. 
~tnla: dan bafhyarak yaparlarmııj. İşte , A- 22.00 Konuşma (Haftalık posta ku- ,annederim. Halkevinde At köl~ tttill lt.ahat tır.ıettek btınvn bir kanun il.Da a tWı 

Valter Peni Krisler bundan yirmi merfka bu masalı hakikat haline~.. ueu) varken bir mü8ainete için para ile mee'elHi oWuiünu bildinnit: DlnkQ &oqre mi&akereleri, Halk· 
bef ... kadar eTTel Kansastakl kil- tnuı gtbf. 22,15 ırıcJzlk (op ret seleksyonlan) ~alRt çaldırmak olamaz. K&çOk yer· - A.rlladatiul Belediye ı.ıu. .. m ........ kempli:f"ıkatGr tuı.a-
çllk bir ıehirde fakir bir tren amele- tık cG<Skleri delen bina» Nevyotlt - 22.45 muzık (c band) 'erdeki Halkevlerinden d~ faaliyet 1ı,k yapıyoraa eaç işlivor demektir. tiyle tehir me7danlannd&ld hoparlör-
ai Mt. takat dfşlndetı tıttıafıtıdan ti değil, $ikıigoda yapılmıştır ve bun. ~$.45. 24. Son h berter ve yarınki 'leklerlz. Müteamr olan yurddaşlar dava lere ver11miı Vt blttıı halka 4S:Dletll-
arttırarak para biriktirmiı, Avrupa- dan 5g sene evvell, 1883 de. Dahiıt lU- roğram. B. Baha Yatük de ~ altmş •e açabilir, ıiklyet edebilirİet. İJinaetıa- mJttir. . 
dan yeni gelınit; en ıon model bir o- 1orta ıirketf ismindeki bit kumpanya- '~alkevlerine para tevzii itinin tlyön- leyh, bu -teklifkı yiiktelf "unıltata l. 
toı:ntritn ldtfti~. rtın ya~tıfdı~ bu bftUi 10 katlı idi ve A NAb ") L LJ '"btul tar~fındatı yapılttıAmm fstemiş. ı:ırzıntt lüzum lf(Srmiyot\ltft. Reytni- C. H. f. vill)'tt kouıresı tatlnase.. 

.Atklt1iflatt, faltit bit atttele b8f- 1000 petıe!etesi oltn4k1a meşhurd:ı. :ffi. l ~.Süleyman (Cettme) de kitçttk ka- zi IUtfetı kul1an1tıı~. \Jetıtıe JloıılNtdn tattm ve balhlık 
le ldftt bit otObtôbilt ne yapacak dt- ~a 1929 da ~ne şirket tarafından yik- ...alatdaki Halk~leritıe daha taz1a 09"\istir. Bu teklif, ko~e he- duyg\ılıln Wtralla Dlhlliye Vt!kfli •• 
7e pşıyorlar, kendisiyle alay ediyor- tırılrnış, başka yere! yetılsl yapılrnışt1r. ıata yardımında bu1uttultnssını tek- yeti umumiyeaince ta.idik ecJ;lnıft. Partt aettel •kfet:etl B. lte:fik llytla• 
Jardı. Sonra, Krfslerin, otomobfİltıe Yirminci örın ilk rtthlethtd~n u- J:J arı ıri ff etıttiftlr. Neticede Halke\tlerltıe diğer bir teklife geçilmi,tir. Baska ma blldirilmlıtir. Dün qağıdaki cevap 
)lıdlf fJokakta ıtezdtttııı bir kerte ol- nıunıt harp htıelt!ritıe kadar Ameri - HAYDAR RÜŞTÜ OKTEM ""tMa tettitltı itinin Pafi lly&tıkutu- bir teklif de sivrisinek mücadelesin- geltnlŞtir: 
IUD aörememtşlerdi.. kan mühendisleri bu gökleri delen hi· tlmtımf ~ at f16 ı,cttı iflıf'i 1una htrakıltnatı teklifi reye kottfnUf. de kullanılan mazot\ID, halk tanıfın- c. H. P. v~ llOQMi baP..aJ&-

Onun otomobili binlp rezıııek için nalann Uıp UStılAnO tekenittıttl ettir- m d'ilril l<ongre heyeti umumlyHfneeı kabul dan iıtt!nlleıa ,wrd~n t.ı.rik edilme. tına lzmlt 
delil, parça parça etmek için alınış tnekte meşgul olıntıvlat, lıafpten ROnra HAMDI NtJSIIE'l' ÇANCA; :.dilmiftit. Mülhakat Parti yönku- ,j istettmiftit. Bu teklif. muat te- PatUmlıill bütan Yil&yeüeıü &lir 
oldttlüihk &tteııdlltlerl ialttlan da bugttnltü40..&o katlı binalar bim bi- ·ullanndan ~lt!'ıı~k ~lerin ted- darikinde Milat& eerbttt buakdtnll"' stı•de totlanmıt olan konpelel"lnla 
ıaıstit!iiz herkes Ktisleri deli addet- ret yapı1mağa ba la mı t r.. JJtıgün t D A K tl Pi A M E 8 1 ltllt veı ta.tiki ~hı Pattı llvlinkuru- fakat maaoturt, belediye tneMurlan llçslHe Partililerin njlme ıanümu 
ımelte lialdı idi. otuz, kırk ve elH katlı b nalat NeY - lzmir ikinci Bt11ler aokak luna salahiyet verilnitiİ haltkındaki tarafındlll lbımgelen Y"flere hiu6t Nifılıim.ı ilki Yollannda ıuurhı yl-

Fakat Valter Krisler ototıtöbtU, yorktl attık kimseııbı t&zttne ~il'ftMı- r.. lltt11' Pdrlilri b1tm11 ftittdı eldif dt! bbul ctdildikten iOnra büd- dökiilmeei tekliıide ttdilen kabul rtlme azmini Mlltt tefimizin emrinde 
Jdftladıi'ı bir dftkklnda par~alattp yor. Onlar btatıbtıldakt cl81't beş kat. Telgraf: İzmir - ANADOLU t;uJıllartna tetilnıtttlr. B. Haydar edilmlftlt. prenıipJerimi&iıı tahakkulmııa lıUh 
'iilOMtUnttıı etı ufak vidasına kadar U J>btalar bdai' çek ... Attıerfltadi bir 'l'BbEFONt ır'fi. POitf. lltlttilffı.tos ~ryal, üye aidatı olarak büdcecle Yol veıwttinitt hAUun. ıu-nç .Uvenim bildiren telsraflar aimaJd:a. 
her Jaamını, her Aletini birer birer bhtaya cyükaek> demek için en •falı A B 

0 
N E ş E R A t T t 1öater~len 500 lirabJt ftriıL:ıta itifaz vaziyetin. ,an tathtMlilmeei, hatta rız. Tlrk mlll•tl•bı bU7Uk mabat va 

ayırırken ~ettiAi bir aaye vardı. 60 katlı olması IAztıtı.. atMif ve : kaldınJmam balrJu..ı. da bir teklif hlamet aafıllda 1-lr daha toplamDPt 
Bir akfaln işinden l'eldikten son- tDt tld6 80 bt 9tklfi bina Vulvört Ytlltl• z.ıoo, Altt o-vlıtiı BOO ....... Bu aldab lly8nlu~ntla gönde- okunmuı 'ti bu da recldMilmiştir manlftrUim ver&a hu birlik ve bera-

ra bu dtıkklna kapamyor ve parça Bildi1la C>llDqtıat. Meıhur ı!liltoner kurıt1tur. 1 ren Parti lunnunu yok gibi birtsY- MUtımkiben ayn ayn kazalara berllti aGeteren ve utla an arltadat-
parç~ ettlft atoölobllhi ofaiıiıı bura- VulV8rtiln ftlali olan b11 bina 69 su - dir. Büyld bir faah tıir;in kabul edi- aid tekllfltrı üarinde de priitülmiif, lara ve ılze teıekkür ve ı.trderiml 
aııu iJtGp l>lfttol', Jtlfıtlar tıterliıde tuıı Üt"rine tutturıııDıuıtur ve 1915 de Yabancı memleketler fçin senelik yoruz) münakaealN yapalmımr. .. sunar bO)'Uk 'l'ıırk tnilletın n bu mflt.. 
bl' tlikim bttMplat fılpıyotdll. inta edilmittit. abone ücreti 27 liradır. Dernittit. Koncrre reial, Parti Dileklftin u bir kısmı red. bir lak inan ve UlkCl b'r tı1 ılta.tlA 

B'u ~a.lıpnalarmın bot olttıadıtııu Bu binanın aahibi Valvôrt Atneri- GttnU geçmit nüshalar 25 kqruıtur. tiizUiü tnueibinc:e b6deede b6yle bir çoğu da kabul edilmi8tir. Geç vak.it kqt ederim. 
da a.t sonra i~tdl. DimfrrOllann- kad& ...... bet n ôoD• di19 tnefhtır- ANAD<J/~ıf Aı1::r::siNDA fasıl 119lmae i-.b ottiiini bildinnit. müakere tona eımittir :Oahtliye Vekili Ye c. a .... 
41.a ~ B1llll ~-- .... Wr ••IF 1 .... otMa lMr ı orrnr::c '?'rntrnM rif snsr sar 7 
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1 ' ÇİMDiKLER 1 
S&hhat 

Çıldıran Dünya 
Y aıan: ANTONI E. ZISKA Çeviren:· ASIM KÜL TOR Gripaı bir hastalık. burnumdan 

tit:Mi;, ~la tasımı yakalatmı, beni 
-39- alWM ediyer. Mafsal kemiklerim 

Bana _,.ce. bütün Amerika bü-' AvrupMUm Airika:Ya lwruluak bir 1 Eier ispanya bir tünelle Fasa berbad.. Başı~ın sağ tarafında ~ir 
~ )'~ bu miilakat köprü, bizi yeliiGien yaşaıal1ilir. , bağlanacall •hrr111, ltd tun•I bira lliırlıJı va. Göz Mpalda:i'ım Yetia-

17 Birincilr.__ 93S C\UllM'tffl 

Seferihisar cinayeti 
davasına bakıldı 

Jara yeni bir mucidJe yapacağım mü-I Fransa, kısmen bunu anlamağa *<>nra Jlin,ıanttı M6hadefesin1 h!!'1iıf Gle'lı aytiamıyor.. • 

i&katı da illve etmek ~yorum. B11 başlamışbr. Şimali Afrikanın 'su ~edecek kadar ihtiyaca kifi gelmıy«: ~lmıya devlet ~~da Kız yu··zu••nden atkadafldl öldüren 
Yeni mucid dünya buhramna mani 'anın•ından elde edilecek faydayı tektir. Bu misal aynen orhl Am~ Bir. nef• ı~t ıibı . 
olacak bir dava ortaya koyan bir a- takdir ~or. 6? yıl~a.nberi Fransız- lada ikinci bir Patt81ü~ ~tı i'h- . Dıyen esiı Osmanlı padışa~-~~ ishak neler 50•• ytu•• yor 
~dır. lar Afrıkanın f:tmalinı zer etmeğe şaasına zaruret olmasıle ~ E- ~~>:a ~il.ya ve burun kemıgı 

rabıt onu Amariltada bulama- çafıııyorlar. ier k1111at üzerinde İ1Panya. ile Fas mm ıç:ne gıren. kaşıntıyı nastl dur- Sreferihieu lıaza'sıttn Ulamı, J.ö.lb!r kaç saat .anra hiJa Mehmedin 
Ctim. Görüşmek imk&~ı olmadı. Bir Buna ~id projey~ .. yalnız Atlanto- aras!rıdaW on ü~ ki~e~lik ayrı.. du.tl!icil&ımı cifüne ~tıe, lıem d~ yünde arkadaşı Mehtned oğkı Meh-lod.asmdan çıkmadığını görünce gidip 
~ yıl evvel ,hatta hır akaç ay ev- '58 verebıfir. Tabıı kuvvetlerden ltkta, ve kanal uzerinde b .. ~et.y~- ~evau anya anya ıdarehaneye gı med Kayseri bir - yünnden öl. tefu.u bptyı &flnak istemiş, fakat 
~ muvaffalbyetindftı ? kada? enffl ftif.de edi~eksitin şimalf A~~ pılaca~ ?lur~, adant?Gpa pr-e~ rıyorum.. . dürmekle maznun Meh.med oğlu t. açamaınıı, Rslenmiş, cevap alama
l'e onunla o kadar magrur olan A- nın ekonomık kalkınmasını dutun- dn muhım bir kısmı tahakuk etmiı Acaba, hakıkaten ~t libf .~ hal:ırı muhalcerneaine dün AğKceza...- lnlf, pe~edea bakmış. Küçük köy 
"ıeri.la, but'in m«Mni1et deninm md beyhude hirfC!Y(fir. 200 metre olacaktır. de~let olamaz mı 1 .Bır. bakıma go~.e da devam edilrniıtir. l.hak, Türk c& odasının dar penceresi de oda keri
ıonu• 1.mıı.trnakta olduiU• i- kdenizin eafhın-ı a~ak wtefi.. Bu set ' hem ticarete yal'~~ ~ dt>gru olan bu mısra, hır ba~ıma go- za bntınun 450 inci idam cuaeına sini pek göstermiyormuş. Mehmed 
'annıala ...... hr. Hayat için 1• e, C«>eliittarıkr.t 16' bin beJah' decek, hem de baraj vazifeeını P- re. ~e yanlııtır. ~1iınt-1bb!ruk temas eden maddesine dayanan istin nihayet korkmağa başlamış, pence
Ai birpl&a lnalrhalı: lkınıdır, diyor. kUY't'etinde mGrehertik bit kunet recektir. al yti~~; ya~ı};!yaa., ~ t.ı1 v~ tak karamamesile Ağırcezaya sevk reyi kınp içeri girince kardeşinin ya-

F.lıı.i Atnerilulıde bu plasun ne ~ide etırıek mümkün olacaktıt. !forada mevzuu bahis olan Y nız es mıntan ır yavnıc . en olunm~ı muhakemeei uzun zarbaia- tajmcla yabnakta fakat yüzünün 
tlduiutN Mlmiybf. ~ da Şimali Afrilıd. aulannıaia m&ıt maddi meselelerdir. Bu iılere baş- de mosmor, ayakJan da.. ~ar_?Jı:Jclan danberi dnam edeplıniftir. Vak'a 1~ öttülü oldajmıu görmüş. 
Oulu..ı... dairei f..w.lea 11188fl çı- '39it aram. bir nıiJyorı kitornette mu.- landı ml Akdenizin kurutulması v~ hazan taşa çarpıyor ~e y~nu bu- tudur: Y orpıa çekince ınüthif bir cinayetle 
~la~ tici kad l:ıir ,,.,;.,e .dıip rabbmdtr. (DiiııyalD J929da.lıiLıi sahranın .sulanması Avrupaya yeaı ruşturarak sı?1yor bıp.recik.. Sıh • İshak, pçen yıl mecburi hizmeti.. brp btflY& kafmıt .• 
Lu.ıu..ı.nuyor. oJduiu elektirik ka•wti ,.&tM JU "e ~Of hır yardrmda bulunacaktır. hattadır ~e~çı ~a, eo .. ~ ortala • ni yaparbn hayramda (iç IÜD izinli Ahmedia aiıdiiP manzara fU .. 

Awruıpaı• ndet edelim. Onun mn,ı.n idi.) -Arkua var- n~ sefi~~ır. ne yıyecep yazdu, ne olarak kiye ıelmiftir. Ayni köy hal- dm: 
~ hsıırhyıuı mucidi ile · * - ıs • de gı~eeeiJ.. .. . kından olan ha illi ~. daha enel Ltdeti Mehnred. yatağı, yüzl. 
~ er....ı.t. Buna ,_,.11 Almatı _,. Jı Jı l Bır baıkasının çocugu (zengm Mehnıed oifu Metımed Kayter~ rad kan içiJlde canez yabyor Yü-
lllüh•lhillir. Mıra ... Sotael det- .1 ra ya me tup arı: bir çocuk) ha~ra gelebilir. ~w, dağda ddun talcatak ima) ettikleri kc zünde, batanda derin balta y~alarl 
ler evet, devlet dıye aervet de811, m• .. ril n--~-L ~-,ı.....~ ·-. 1 L~ F ka uht babam mu ın_, .. enR1en •UIJBDB Ye para~ ·-

S.r;el'in projesinin adına Atle Alt d k tu ™!t arar. a t m er;m . :a aile Miluııdekte imitfer. Mehmedin Bu ırriitlrit manzu• hrpmnda 
trap deniliyor. Keııdilile Münihte 1 ay a uru an cüzd~m açıLnca ııhh~n ac;~~ Ah~..-.... bir • beyi -.atdtt. AAmeıcl. bj.tyı arkadan kapatan 
~~. Ou bir kam, parlak w&a- ekte~.ya kolaydır. ~!•tirıalar ı~ bir AhnMdf• mn.t. fkT bir köylü ka- TMfidalı IMJllftf, kııımak ke,- tauhta-
leır J;a,u& bJr vilcu4f, arif Ve kibar. ..h. b ki ki şey SGylenemez tabu.) Sihhaün Var, Zl, GGW.. ..... teft .... ıw ediııiİ- niia J\aL.t enwıif. 
~ ""'jeoi&i bimr ı.. ... iaak dt· mu ım ata 1 ar ıaraMJ01c. • ğe ...ı.· ,. -a. rııiı ,,.. ~ • ....,_ ...ım- 'f ..,.ı..ı tahkibt. Mıllıilıat, r.w.. 
ti. O, mrı.zıi" b6r1i~ 1Mı Avt•pa en var, yıyece ıp etı lik çağına~. Bu bt, l.wr nıedin ld5yla km cawa.a lmbn· 
-.ıau ptil'IMk ıatıytwdu. sin.. henüz Uyde iken ....ı.mcr. ~- ~ ble Lıl.ak ... ı.f.m J.. 
... "'-Evvelce Ba}ıri ~~n uzutı- Sıtmalılar muayene edilmi• hasta• Muhayyilen m çok feyleı Uuıhı- tik temayülleri Pttletelı birihiri~ :.U':a~: __,_ ·....ı......: 
•qp boyunca. mtimbit htr Avnıpa Yt de duHJyor, fabc mtfilef rıitanlanmıtfardır. Ahın~ ~lidıt . .,. ...... ,.__ ~--ır· 
'taıcİı. Akdadiz, tabiat '8ralında,. kaw } k• • t • J ttC!tU BlSyle bit eıhhaf, b8yfe bir ha • Namus meelettme b6yiik ehemmi- Tahlullat eTrÜı ... .....,.,.,,. 
~fmat his çu1wr cl~ld~. O:mya a- ara meccanen IDID eV!l 0 Uftm...,. f yat pek özemıir ırıi btlıneırı) .. Has- :Yet verea hamam, Cülsümii, 11k, ilhak yakalamıaca bu ciııeyetle 
-... Nil ve Roa ııdürlıen, iJlı ~ Edime, (Husus!') - !ıinta mdci• 1 nl~trflill kımm temizJettirilm·ıjt~r. N&-> ı.hk, fiddefff ~e tefıfikelf l\ftında ifi- bir disiplm altlftda yafafıt, hata Is hiç bit allbai t.kınmachiım eöy
~flh kilömetnr murabunda bir dele teşkiliitnııı Tniky!nıızda fıali • birlerin taşmatntaı çin 40'18 metre ti~ sana c.Ah aıhhab dedirtebilir, faltat hakla fada t&rlMtelerhtıe Mle mü- itiyor ve diyor 'ld: 
~ ...... ftllariMiaı k&fi dl!tiJdir. Ak- yete geçtoi btt tehlikeli hastahitn 1'a. zunlupnda Derıd yapt1rılmıttır. Açl- bir ı.· _,__ _ __ _ı t seade etnte:tken lhk, ~fı e- _ n~ ~L~ .,,.._.,-el olduıım -.jbi 

.r• d h 1 1.- 11 .ı.ı.• ._ ... ~&... 1 '-·-ı az sonra, ge ın paraar ve maaue . . l - "*- LL. _..a _ _ı_ i.•,L .oen :uu ....- ..... a- ıe derıfı, yıldım yıla azalıyor. EA~t At- tandaşJar arasında a a utttı'l tanum an -•• ar -erı ..... -.r 7apı.u-u • nakaratı hatlar. vmın av. u~llGll ayrı DD' 012t1U11 ıvıen· WJa pııae da yatrııck için Mehmedin 
Jad ile 1 0 daha çabuk tahribata deYammh! 6tiüne ıettltf mıftı:r. F ka he lıem cı.t h.- rtıedle bırlıkte ,,.,.ttmf. Bit lift 1. 
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1 ~Uı ~:u anma:-:, r j b·r gibi yapılan sıkı mücadele, altnati ted lılö Mile• bataıtlildatm 8afhca. --'·~ t • m parMIZ. feWNtiıı hak, kanuni•• meı:bad 'ffılli'-'tıT ~ ••M~ ~ t u • 
L . uya · nnn p 

0 ~· 1 
birler ve tedaviler sayesinde lıast&lık li:n ~ır: Ollbaba tMulhli B • ta unınca, ıtte 8 Dmall ,. yapmak için ~ ~. tıılt • tm. ' cevap 

-.r&j ile Atlatıttkteıı Akdenir.e P' ldde'Uııi u. betmif V8' san elmakta •rneye sekiz kilalltetrw rıı~safetfe bu • demek oJdağtt il .... t. ııe batak yetde lrahıf. l.yıuı mil· ftl'lftedi, dctniip tfftbn. pceyl ayni 
le. dteyaru dmdutmaktır. ' tf\ı Y }"ttk bir batakh.ktir. 165<t metre muii- Btltftu bunlanır en doitutu fU - r1a1ebetile izinli ölarak klSye daııün- ~ Haaamtı evinde reçirdım. 

•. ~ bakıttHlati kabili ta- bulunhıu r. 1 balkıtı ltiunda açılan bir kanalla suyu Tım- dur ce eski iş arkadaşını bulmuş, onun- <)abahleyin de izinim bittiği için koy. 
~ hir _--a: .. B ha • t le CııMhurlyet hüllilıfttt nin H ıhh t1· h ahi la .. .. .. h ... b. lik kah ed -1 __ , __ t.. ·ı · bqı d .. 
'-k _._,.~ : .:;:- opr~ sıhhatine kar~ı gösterdiii gıkı allka. ea nehrine verilmiıtir. H: s h ~l ı, =bu fii.irlerin goru~f· ~tt~ ır te v ~ d:U aynw vazı emın na on· 
·~f üiu~ Y• .. . t "~ men - tsrr ewert·ebllf~ tltlna ....... 6Q. ıe 1enedebbett l:tit isüfa.14 e 6 • ta ·L~ Y_J_ --:.-L.- ---1• otun.ık. f~f .~~ ~~ırırdııleribi, ~~~ _:~ed~f' c". ttn• • J d .... kani balta 'llllQerİ temın etmeK e ıta mıyaca f ~ d"l deikten d . Maki ki llt'8 ııhhatinden oen ue r-ra- .. ıyonım es 11 gıu - 11U 1U1 eş at 1Y';ıun uı ınaye 1§ eıı ıaı ı , 
__ _ a., .... ve derin bir lıuytnettJ o~ dele teşkilatının geçen mayıs ayı ba- ı me ma a cıvarı y ama para hakkındaki mütadeala~ adallıtta gidip yatmı§lar. e .. hal, ik; uzun araşhrmalardan sonra nihayet 
-•-~,-'~ ~ ___ _ı_ L-..... şından birinci teşrin sonuna kadar 6 sıtma a~hyan ba bataldlık tnıgttıı ekf. ..:.._._ '-~ ı;rüh höylece geçmiı ishak Cülaü- avludaki gu"hre içine gömülü bulun-
:"QIUll'. l"'Wfanın, rıııırnauc nunnnı 8e- d . .:ı 1 taka d . b h 1 mı .,._ yauaııa atnıd8hil2 aeıntwı. · .. •"· ,.. • ~~ d ela ~ lıtuqvJ& miJ)'on ~ğal&ja bir - _ 8)' zarfın & milCMıi e mın sın a lebılit ft ale ltt miftit. • rnii g(Stmek istiyormuş, fagat O va- t11Uf. ouna c:Jaır oaVB O&yaSln za. 
lbtınd&· A ~ 9 mil'on i~ dur- g6rdttğU itler ıu ıuretle teıbit ve hail Civıırındati kôylttter, meydaııa çı- Cimdik kit müdtıi$ bir hakiktle karıılaşlilı§: bıt varakası var. Hasan, mahkemede 
'-bh'haldvnı). ' Aıt tı fuıunu sa edilmiıtir. katı aıraztntrı ktmdllerine taksim edil- *** _ CGfaGttıü 4rtılc. göremezsin \lerdiii iladetinde vek•a geceai fs-
A ıe ıyer. L!!a,. uli --"tır Bu müddet zarfında 113401 llişi mesftıJ vfl!yetten istemişlerdir. Amerikanın c/ü.vuna O lf"nin ni-nlın demi Mehmedin hakın kendi e\>ine gelip yatmadıiı ~~rapay& DMaran liW' mıe .. " - d·ı . b 1 .:ı 13829 k. ., y-a• •· • • • 

"ıtUr muayene e ı mış, un ar .. an ı- Doyran ve Elçili köyleri Sa.zlıdere • • nitahheıdır. m eöylemiıtır. Cübre !Çinde bulu-
y~ Afrika) şl daıaıcıı bu~unmut ve 41954 sıtmalı namındaki derenin Karakasım köyün- umumıyeaı Demişler. ishak, eafr.i niflltlhtilt- nan kanlı balta da Mehmedin kendi 
Sabittir ki, hastalıklardan kurtu· tedavi edilmiştir. Sıtmalılara 896 ki~ den itbaren yatağı kaybolmuş yaz ve Vaıinston, 16 (AA) -Ameri- ölan nişanının bô~ufduğunu. onu ddasında bulundurduğu baltası .. Za. 

lan siyah ırk, altı defa beyazlardan ld meaani lcintn koinprimesl, kl~iUt kış. ~an s~ları Doyra~ ve tlçili g~l· kanıa duyunu umumiyd9i 39 milyar Mehmet!e nitatıladıfc.larını ?ğre~n- Yallı genç, ~u balta ll~ öld~rülmüı, 
cf.aLa Jwyyetli ola.:akur. Btitün bu kla A 699 kilo 688 gram batlı !itti- ltrını teşkıl etmekteydı. Sazhderenm 400 milyon dolara yani adatn bıfıtt. ce ~ytıınden vurulmuşa donmuş. tanınmaz hır hale getirı1mq .. 
"'----=- '-- sot•• -riydr ki ~ kend· l"(ICU r. ı ·ı . - d ki kaybolan yatağı için yeniden bir mec. 330 d~·- L_t•w ı .~ (k• E3fe•i gün. izini dolan ishak, tek- Muhakeme IOn eafhaya girmiş· :oqap.ıaır .... • V9"'

1 
fato (ökın h) verı mış ... e lvo5 a et • na 0111ta aa ıg et mUJILUt ı '" d I . . F •-h· I . dJnl . · ~dini sulha kavuşturmaz ise, A- . • . ra açılmış ve on kilometre uzunlufu11- misli ~ult olmıyan bir rakaııı _ rar s:öy en ayrı mış, gıtmış. akat tir. 010 ıf enn e111neaı ~ona ermış 

Jberika Aa ve Afrika ortasında nin ampulü şırınga edalmıştır. da bu mecra ikmal ecliterek Sazlıde - ) dnun köyden ne vakit ve nasıl ay- hatta hldise yeritkle tetkikat ta ya-
~una~ A!:upa ezllmeğe mah ~ :Uboratuarda 46739 adet kan mua- renin suyu M'.erice verilmiştir. dır. + + nldığını bilen, gören yok.. pılmıttır. 
~du1'. vene edilmiş, bunlardan 7 445 adet Müsellim gölü: Bu göl de mGkelte - • • Yalnız müdhiş hir hakikat var: Dünkft celeede iddia makamını 

Onu tedavi için az Oa"Zlu, i~la- !l1ilsbet çıkmıştır. Sivrisinek mUcade- flyet suretiyle açılan bir kanal ite su- Amerı1'a Tıcaret Mehmedin öldürülmesi, hem de l•gal eden müdeiuınuınt muavini B. 
'- .... TUrmalt klfi degildir. Avtu- .asi için 2249 kilo mazot ve 208 kno yu Merice verilmiş ve gelecek sene bı.ı- N Jı:ld• balta darheJerile başı, yüzü tanın - Rilştil Uai.ent, bir .eneye yakın bir 
hatla yei bir memede ihtiyacı Yar .. 3af yansı yeşn sarfedilmiştlr. rada ziraat yapmak için şimdiden ha- a%ırı çe 1 l nıat bir hale getirllınek suretile.. zamandaneberi devam eden bu da-
dır. Gene altı ay ~arfmda hastalikları zırhk!ar başlamıştır. Vaıington, 16 (A.A.) - Ameri- Mehrnedin ağabeyisi Ahmed, sa- vanın msztıunu hakkında iddiasını 

İ'.>ünyanın en büyük endüstri di- ıslah etmek mahsdile 18181 mette UzunkUptUde Ertene nehri Uzertntt 1ca ticaret nazın B. Sainel Roper na- bahleyin uyanınca bir evvel odun seırdetmif, muhakeme eafhatma gö· 
~rı olan Avrupa atlantrapanın ta· utubhığunda kanal ~ılmış ve bu aa. kutulan iki değinttfllin bendhtrl yil- nrlıktan istifa etmiştir. ketm~i l~fn kendisini davet eden bir re, lıhak aleyhinde fimdiye kadar 
~Uf ettiif proj~ n~ Afrika:va bir yede 11,796,108 metre murabbaı ba - zllnden Erıetıe nehrindeki &Y köylere 1 köylOnOn evine git1niş, oduttlan yar d.tW bulunamadığını, bir kız mese-
~ kuttnah ve dUnyaııın en be- taklık saha kurutulmu,tur. 30438 kadar göllenmekte ve her sene bu yüz. ılah için icabeden kanun! muamelere rrııı, tekrar eve gelince Mehmedin lesinden bir adamın bu kadar vahıi
~ tapnalı olaıı Afrika da katf 9d-- ntetre mikabı kireç çukurları doldu- den UzunköprQ kasabası sıtma epide eşebbüs ednmiş ve ikinci teşrin ayı oda kapısını kapalı görtnUş, gfdft> yane bir cinayeti ifliyemiyeceğini, ni 
~ hikimi)'etini tdeia etmelidir. rulmuştur. Sıtma ba~ıtnından temiz- nıilerine maruz kalmaktaydı. Sıtm? rlatuında her iki değirmen bendi a - baktnıı. kapının arakdan kilidi oldu- f8ll meıelesinin bir cibayete sebeb 

Avrupa ile Aftikanın birleımeai, lenmesf fcabed&n derelerden 64230[ bakı~n~n zararlı törttlen bu halin yılmıştır. ~ntt atılamıt. tekrar işine dalmıt. - O..... a aci Sahife4e -
... , ,. ' 
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P
1QL•JS ROMANI• 1 - Ba:r !tratıldan sisi anltyamı10- riltnttı bir kanapeden ibaretti. Hava -Bunlarmuhayyilenizincloiut- Oolancl vaziyeti anlanuttı. Ayni 

• .,.. rıım. Bu, hem bir delliktiı, hem de gatı tertibatı da vardı. Doland kapıyı duiu feY~nlir. zamanda Stroklarun uçuk manalı 
__________ _ ...__ çok ıu!tis bir pllhdll'... arkanrta al~k oturdu.. Katlı. kat- DolMıcl muhatablnın harekatını sözleri aklına gelmifti. Diieri cevap 

E ı•.., LOnQ '- - Ben etmd.f ururruıta aidfYortıın. ıız *«fama ıotdu: takip ederek gülümsedi. Jirov'un o- verdi: srareng ... R #;. Oeenft hayır olaurı. 'Yam tem ll!e - Buraya ne yapmağa geldiniz) muzlannın üstünden bakb. Hafif btr - Bunu aonra anlayacaktın. Her 

---------· - 9 - an 11dUYatlakıyetler dtlerlrn.. - Suır.. !troıı~nl urandıra • gürilltü ile açık bırakmıı olcluğu ka- fe)'İ dü§Ünmek için zamanımız mü-
Blt kaç aytık ffl!li i~ttlldı. Sonra bir caltsın Senin terzin kimdir) Elbi- "- nd .. ..rd.. A • ·tür· D rbn .... .ı. b . 

.ı d b ı lidi N .. pmın 1tapa ıgını go u. ynı za- aaı . o ot namuu ~•Yan ır - Btıfet Jorov eııteı -dedi- ınıdmor m a uraya 1re me r · ı )'•P yap, kapu açılıp ktı.pandı. Oolahd kaşlı aelerin f()lt fena dilWmi• Hele söz- nda bi h vri)-1! L--· . • ~- ded"kod ı 
MW ı.ı .J ..... _ fh ı .. "' -k~tın •·n•• ba••r ...... ma r ana tar te w ve -.nYl yer ıçın cereyan C11RD ı u arı 
••va ... r auaauau e • •• Ha~., a .. • r- •· kaşsıı adamın yalnız kaldıimı his- lükler sana hiıro -'--·- Bt-'-1- L!t!tl _ _ı! v __ _ı! bndine· btlinin tabii! «lttn. 6ilflndiıklerini •• takip ede- - Baraya mı? • Eu eve öyle mi?. . ".rlLllOl!'uaa,_... .raaur AW CllllliLI. r..mw1 • •• 

~~.ı.attı hareketi anlamak IAzımae~ - Tabii hem de öyle bir vaziyet- sedınce cere~an eden muhaverenin tıft ve penıken iM lelli tam bir Jı:ar.. - Acayip -dedi- Stronlaıı ola· - Dortmuor mu; evet .. Zanne-
~ l li ki bUAh ' ldftt ı.velltlt ettitını tel&ıla kendini tuta- havala Çevirmiı. cak.. denem ... Fakat Jirov, dikkat et taban 

e reme • ara nası. ge .- uıadı. Ve kapuyu itti. Ve ıflkinetle; Jirav hebecatnnı - ... :.ti. Öbir Tam bu eında Jirov tabanomna canın Gzerine pek dayanma, çünkü - Pevkalbııer bir kuvvete malik ı f k d l j " " --
• n ar ın a o masın.. - Alle jorov. dedi. _ .. -~ .. L. _ _ıe o oturdu. -L..ı •• tehln..et!.ıir. "tirum ki kafa tasında tatıd1fı dfl- · __....,. _ _,_ u ~u ı& ua 
tunceleri kqfedeyim?. Doland bu acaip talimata karfı Jorov apı açık oldutu halde far- - Ne demek istiyonun) - Eller yukanı Doland, birdenbire elini uzat ı, 

.. . 'cendi kendine (dik~atle dinle Do· ladı. - Seılitıle biraa kotıutac-iam. Diye bağırdı. ve bttııındakinin kımıldamasına 
~ - Ben oyle zanne~yordum ~ and) diye mırıldandl. j - Hangi feytan aiei buraya iftira Valttile çeneni kmnö fmatuıı elde Dolancl bu hareketi beklemiyor- biL! fırsat venneden yıldınm gibı 
'tti.·:ç Sıdmor bu akşam üşünoelen- - GOHl ... Demek ki bı.ı mühim dl? Hlniftim. Faltat h'* 19fet iticl•liıtü du. JirGWn elindeki tabancaya bak- atıldı, bilejiııi kı\'lrdı. 
'nli ırulhakkak okumuş, ve heqeyf '11eseleyi yann akşam da burada hal.. Doland acı bir tebee&imle ce•ap muhafua •tmeie 91l)ıJfC'alma, Azı. tı: w Arkası var -

&!mf va&zitettedir. 'edeceğiz. Yenli: cak dikbtli ol n .beni ~ - $imc:li de ltonuşabiliriz -dedi- u 
8u Kompliman &'enç Dolandın ho- -Evet, bu aebepledir ki Sıdmorun - Jarov batırma tünkQ, Strank· ... ÇUnkG... Çok açık ım oldupnu zannediyor- M "•" 

"1na ~tti. Şimdi, bunu söyleyen ada- yarın akşam burada bulunmaaını ar- ıo DF1ı1mak i:ıteyer. Oturmaklıtımı - Mak.dıru anb,.mi)'orum. nn pliba, deiiJ mU ag Up 
~~il rtııOnU aörmek istiyordu. P'a- zu ediyorum. mcıaaade etmea miıin? - Mak .. cbm tud"r Jircw •• S..· - Hayır, ben bir ahmalwn .. An- s h f ~ fl • 
~t Upu aralıgı dar olduğundan bu- Doland birdenbire sırtına buzlu :Doland uvap beklemecien ettardu. den üç '97 ötrenmek iatiyorum. ak fU var ki; aklım bapma ıonra- ırp mu '1 eTet şe erı 
'1a 1ınk n yoldu. ~\l atılmış gibi titredi ve ürperdi. Ya. jBuraaı çok nefifl ve ufak 'bir oda Londtacha ne yapıyoman, Stnmklen dan geliyor.. Bel&'rad. 16 (A.A.) - Son intihabat 

tr klan - Nihayet -dedL yarın nıbaşındaki edada mUdhiş bir namus idi. kimdir. yann aJqam ö~niz - Mllamaflh bu akıam aklın ça- ta DJ&fhlp olan Sırp mahalefet şefleri 
da h ıç Sıdmorun peıine dQşecek- uzluğun hazırlandığını hissediyor- Od.nan mefrufl u. yarı kırık iki adam kimdir. bir kaclm ma, erkek buk batana gelmedi. Halbuki daha dQn akşam Belgradda toplanarak a a 11 

Vakt·ni na~ıı ge irdiğini, nereye ı du.. aandalye1 p1e bir rnPl6, ytpratıınıt ve mi). makul düf(inmeli idin .. Batka türlü ctk Hırvat rrubfle birlikte bulu a ak-
,.. tamamen bılmek iAtiyorum. Jaorov müstekreh bir kahkaha ko- epey amandandır •\l yüii l'Ötme- Jirov alav eder ~bi bir tavır ta- harekete celdıek.Jiiime imkin JOk lan faaliyet hakkında bam k .. aı r 
,.,.~ alqam ıaat yedi ile aekiz ara· p&rd1 lmit bir 1111111& irtiaiıi h• w.rafı tG· lc.ınrü: v.-v ;di~ .. m 1 .. 
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adı ar, izim zevki
mize e emmiyet 

vermiyorlar 
nıa!· giyinirlerken, bizim de hoşu. 

~ 

rrı uza gitmeğe mecburdurlar 
I-I:ı:buki her kadın erkeği si.nirlendirir! 

Yazan: Geri K~per 
SİNEMA YILDIZLARlNDAN 

A, TUNUS 
ltalya, Fransayı z~if yakaladı 

Fakat son grev mUvaf
f ak olamadı 

"Fransa imparatorluğu bir ve bö
lünmez bir topluluktur,, 

·-------------------· YAZAN 
Piyer Do minik 

s:ı ile ltalya arasındadır. Üstelik, ica
bederse Londra bunu Romaya açıkça 
anlatacaktır. · 

Kont Ciyano diyar ki: 
c Bu anlaşmalann meriyet mevki-

Gcçcu gilıı, ltulyan I>ışbakatıı ine girme~i sulhun takviyesine fiil 
Kont Ciyaııo, mcbu:::lar meclisi ünün- bir hizmettir. Bu takviye siyaseti. 
de söz söylüyordu: mizin yüks~k hedefidir ve böyle 

SAHiFE 1 

ASKERLiK 

Akdeniz' de 
• 
· lngilterenin kuvvetli 

ve zayıf tarafları 
Yazan: 

E. C. Graf Pükler 

. l~aly~ıırn mebuslar meclisi hiç de kalacaktır ve biz bu hedefe eriş -
bızımkıne benzemez. Bu meclis baş- mı:k için sebat ve realizmle yi.lrümek 
•nn a~uğı f~şisttir ve ı-ızaları, tabir teyiz ve İtalyan milletinin menfaat
cniz e, merkezi idareye itaat eden !erini ve tabii emellerini sarsılmaz 
a~k~rler ve memurlardır. Esasen bir azimle muhafaza etmek mevzuu 
ltalyada herkes, \'cya hiç değilse bahis olduğu zaman bu ihtiyatkar 
1Jütiin söz söyliyenler, iş görenler, hareket elzemdir.> lngitiz u ·• 1.1a~ı · 
meı kezi idareye itaat ederler; bu Ve işte Anti Fransez diyebileee _ lnailterenin Akdenizdeki askert varabilmeleri için tayyarele;in f..iJ,. 
itibarla da matbuatın veya kamo- kimiz tezahUrler bu esnada baola- vaziyeti naııldır) yanın şark kıyıla~ını takip ederek 
yun her tezahilril meı·kezi idare ta- mıştır. lngiltere, askeri bir garni7.onun 71 O kilometrelik bir UÇUf yapsiiaJ.h 
rafından elikte ve tanzim edilir. Jurnalın Roma muhabiri bu teza- işgali altında bulunan ubelüttarık lazımdır. Bundan başka, Iskend«iye 
Çiiııkü bütUn duvarlarda şu dö\•iz o- hilrleri şöyle anlatıyor: boğazile ve bu boğazda donanması- ile Libya hududu arasında,' mnJr.eaa
kunur: c)lussolini daima haklıdır!> Bu sözler üzerine, celseden önce na sığınaklık eden bir limanla Ak- mel bir surette tahkim edilmiı -
.mm ihtiyatları hesabiyle, Fransız- kendilerine verilen emir mucibince denize hakimdir. Mersa Matruh adındaki hareket 0.-
lar bu h~dise karşısında İtalyan mil- hir çok mebuslar ayağa kalktılar ve Bu boğazdaki Britanya toprakla- cıü bulunmaktadır. 
!etinin bize karşı ayaklandığını sa- ~Tunus! Tunus!> diye haykırdılar. n o kadar az, arazi o derece kayalı ' Ancak, upuzun bir hortumu an· 
na bilecekleri için bu noktayı tebarUz Hatta hazan cKorsika t Korsika ı:, ve sarptır ki, CebeHittankın im• .ran Kızıldenizin kontrolu inziiilalll 
ettirmeğe ihtiyaç vardır. qe~leri de işitildi_. Reis ÇlD&'lraf •ayyarelerin meydanlık edecek ye medikce, Süveyş kanalının uzun 

Geçen gfl~ Kont Ciyano meclis c;alladı. Sükunet avdet etti. Bakan ~ile yoktur. ispanya, şayet lngil• zun müdet askeri hakimiyet altın .. 
önünde söz söylüyordu. Duçe de o- ıutkunu faşist kuvvetinin stayişleriy •enin hasm• olacak olurea, Ceb .. W• bulunması bir parça güçl*bile-
rada hazırdı. Dışbakan evveli !tal- 'e t.amamladı. Alkışlar ve tezahür _ 'ımkı ispanya gerek Avrupa tarafo· "'ği ~ibi, pratik ehemiyeti de kal • 
yanın 27 Eylülde ordusunu sefer- !erden sonra meclis ·salonu boşandı. 1aki gerek~e Afrika sahillerind<"l· •az. Bu itibarla K.ızıldenizin . prk 
ber etmiş olması keyfiyeti üzerinde Dışarıda meydanda ve civar sokak· ="tıtry2'1larile tehlikeli bir vaziy.-~ ... iilJerind• biiyük bir devlet yerleır 
israr 'etti. Hatta bu seferberlik hak. 'ar oraya celbedilmiş olan tezahür- -füşmü~ olur. irrnemek ~ritanya hükümetinin bel-
kında tafsilat verdi ve İtalyan ge- ~Uler tarafından cTunus Tunus!:u l,te bundan dolayıdır ki, bir harr · bn~lı gayelerinden biridir. Bu mü-
nel kurmayının o tarihte Alman ıe- haykırışları tekrarlandı. 'Mkdirinde ispanya Fasının Framu7 \~aza iledir ki, Büyük B~itanya, A-
nel kurmayiyle irtibatı temine ima- Elçimiz B. Fransuva Ponse dip- 1ar tarafından işgali tekarrür ettiril Rbi-tanın cenup kıyılarını llencli hl· 
de bulunduğunu tekrarladı. 'omatik tribünde bulunuyordu. Bu miştir. Cehelüttarıka en yakın İtal 'layeıııi Altına almı,tır. K~ıldeıı.iziD 

Geri Koper bir filminde.. Dllhas. a diplomatik bir kıymeti c \'ÜZden jestin daha beceriksizce ve van topraklannı, Sardonya, ada.. Rrp sahillerinde yegane yailancı 
Gazeteciler beni okuyucalnrınn Çok koyu kırmızı, elma yeşili ya- 1~~ bu noktayı münakaşa edecek de~ daha kaba ~lduğu itiraf edil~eli- 'eşkil etmektedir ki. 1200 kilometr• 'e-vlet, E.ritre !tÖmürgesile bu ıömür .. 

çok ~af bir kimse gibi tanıtmaktan yud dıı her hangi bir deli alacası. ğılım. Bizim bildiğimiz şudur ki kral, dir. Ve ou kabalık bize yüksele ve nesafede bulunan hu adadan bot• enin hinterlandını teşkil eden Ha· 
daima hoşlanırlar. Bu hususta onlar- Halbuki biz üıel renkleri, parlak yüksek askeri şefler ve halk tabaka- anlaşılır bir !!esle Fransa ile ltalya '>ardıman edilmek tehlikesi JX"k " • r-<>istanın ~Ahibi lt~lyedır. Britanya· 
hırla çekişmek istemem, hattn ·haklı dokuma kumaştan, ipeklileri seve- lan Fransa ile bir harbe hiç de taraf rasında 1935 son kanun anlaşmasiy- ·id değildir. İspanyol Bal~arlarırı ·ı n Akdenizin ı-arkmdaki vaziyeti 
olduklarını bile düşünürüm. Bu a- riz. Biz erkeklerin de şfth olmak ih- tar ~eğillerdir .ve bunu izhar etm~- le her şeyin halledilmiş olduğunu !an gelecek bir hava taarruzu da < 1~ ve Süv~y~ kanalile aynlmı, olao 
dnrnlar, eğer isterlerse, kendileriyle tiyaç ve haklarıdır. Tavuskuşu tay. '.~rdır .• ~u keyfıyet yalnız bUtün ltal- ;öylemek imkanını veriyor. Biz O· ~iy::ıde ihtimal dahilin~edir. Ne lr -: ritre ile henüz inkisaf etmemit bu· 
pek az konuştuğum için benden dn- !eriyle, horoz ibiğiyle, aslan yclesiy. '.8 degıl fakat dünyaca öğrenilmiş- laman İtalynya Kamerunun beşte ılsa, Akdenizin geçidi ~imdiki haı.J, unan Hah ... ~istan KızıJd ... nizi tehdid 
ha şiddetli bir surette intikam alabi- ' le böbürlenir. tı~ .. Bunu hatırlamamıza müsaade fi - <lördlinün ve Togolandın keza beş 13ritanyanın elinde bulunmaktadır. d•rek mAhiyt-tte değildider. aKldı 

B 1 dıl~ın ı- d" dil u t f d 1 Bundan başka, İngiltere, Akdeni \i, Kızıld~nizin cenup n...rı·dı' Aden lirler. eni yanız saflıkla ithnm et- Kadın, e?'kckleri cezbetmek mak- · · ı.c or n n ara ımız an a ınmnıtı- .,.'Y 
melerine ne kadar teşekkUr etsem sadiyle, bütün sun'i güzelli!< vasıta- Bundan sonra, Kont Ciyano Viya. ııa taviz olarak: ':in çıkı~ geçidi olan Süv~yş kanalı •iiotnhkem mevkindeki kara ve ha· 
azdır. • larını bir hakmış ibi kullanır. Buna nn hakem karannın l\I acar - Slovas 1 - Çat gölünün stratejik bir ör- 'a da 1922 denb"!ri müstakil bi· ·a kuvetlcrile emniyet altına ahn· 

"uhra ı halletm• ld • 1 T levlet olan ve 1936 da akd- -11·1 ... r t I Gnzetelcrde, arasıra, hakkımda mukabH, elinde fırsat bulunduğu za- '.J n nı ış 0 ugunu ve Al- tllsil o an ibestide 100.000 kHomet- 1 ea " nış ır. 
k manya ile ltalyanın aşağı Karpatlar relik arazi, ngiliz - Mısır muahedesile Britan· 

söylenen şu sözleri o urum: man, bir erbği maskaraya çevirmek •anın mu"'ttefı'ki 9.,..,1lan "'1ısır dola 
G · K k ·b· bi h' k B Rusa~ı hakkında tamamiyle ayni fi· 2 - Obok şimalinde 10.000 kilo- m ı~ 

~ arı uper, sırı gı ı uzun r a- ten ıç çc inmez. unun böyle olma- llsile hakimdir. 1936 muahedrsi 
dnmdır; kamışa benziyen bacakları. m, her haltlc, rekabet korkusundaıı kirde olduklarını söylemiştir. metrelik arazi ve Bab ~ el - Mandeb 
nı nasıl kullanacağını bilmez. Bu ar- ileri geliyordur. Viyana hakemlerinden görilnU~O 'ıoğazının hakimiyetini, 3r:tanya askeri kuvetlerinin ~eki 

"mpoze ed" emı·a olan tar 0 f b id 3 c·b ti d · l 7 o 1ıl zarfında iç Mısırdan çekilerek Su tist bir dilsiz kadar sessiz ve iki ya- ÇUnkU kadın, her zaman, güzellik- r.rn Y " u • - ı u emıryo unun , 00 
diada bulunab ·ı·r fakat !tal•·an Al h'- i f ıey4 kanalı civarında toplanmaları 

şında bir çocuk gibi çekingendir.~ te ön safı işga! etmek ister. DUşilnU- ı ı ' -' • · l.BSes n " 
Halbuki ben, gazetelerin bana sor- nilz bir kerre; l!lme elbiseli, parmak mania, Çek ve :\facar gazetı>lerinir Verdik. ı derpiş etmektedir. Kanalın orta· 

1 jikkatli bir mütalens1 l\ksini isbat Daha o··nc d T L.b b d'" l 'l' ·ı ı__ 1 duldarı suallere elimden aeldiği ka- an elmn" yllzil klerle siblenıııiş, boy e e unus - ı ya u - ~ınn uşen ~maı.ıye ı e .Kflna ın C"' 

Portsaitle Cebelüttarık.ın tam or· 
"'S•!ldn l\ffllta bulunmaktadır ki, 

1ritanya donanmasının büyük bir 

·•smını banndıran bu adadan Ak • 
1enizin her hangi bir noktasından 
'7.ami üç ~ün içinde varmak mÜrn· 
·"indi.ir. Ru ada o kadar mükemmel eo a k ,. b" d 1 • 

0 der ve i~·i göru~.ıe rli.l~ahitler, bi- Judunun ta.,hı"hı'nı· kabul etmı·ş Şat ı. d b l G f B "t dar cevap vermeg· e gavret ederim. nun n ıymet .ı ır gt:r rn ı.ıc taşıyan " • " , ıuuun a u unan ena ya, rı an 
• k d lakis, İtalyanın 1938 de Orta Av· G d l ı ·ahkim <."dilmiş ve o derece fevkal&· 

F k t t b·t t b 
11

.•. k k bir a ın umumi bir !'4alont1a naıııl \'e a emes vaha annı talyaya ıa hava donanması garnizonlarınw 
n a a 1 en e ıgım, onuşma b h d .,., .. 1 ı. · tıpada Uç mağlfibi~·ete ug· ramış ol- · 'k le bir ta~·~re limanına maliktir ki, h d ki h t . r-. 1 urnu ava a gezer. uov e uır va- ,, \l ermıştı . Bu kadarı kafidir. ve Jngi!iz ordusunun temerkiiz nok .u 
ususun a mer ame 3ız ıgım on a · tt b 'i .. k k" ·. · · · h k tluklı:ı.n fikrindediı·IN: lenı'zden her hanoı' bı"r taaruz teseh--

rı bir türlü hoşnut etmez. zıye e en 1 yu z:v. ı, gıyın ışı a - B. .M u~solinin 1935 de memnuni- alan olacaknr. Bu garnizonlardak · f". ' 

k d" etrnfındırn ıt f t t 1 k 1 - Roma protokollarını sn_,.a dü- 1 
•• •• d b l k k a•ker 

Ş Ü l d t . . b" . ın " ı ı a op ama • t• ht d' d - "ld" E d d I O b' k 40C 1usun e u unma . araya .,, u son g ~ er e, gaze ecının ırı tır. '?Ü ren ve Trie:)te limanının ifl§sına ·:e ı ya sa ey ı veya egı ı. - "Jr u mevcu u ın as er ve 
bana ş~ sual~ s.ordu: . . . Kadınlar güzellik kraliçesi değil- «elıep olan Anşluş; !{er değildiyse neden mesele tekrar )ilottan ibaret bulnacaktır. Süvey~- .. ıkarmağa kalkmak çılgınlık olur. 

cGlyınn:ıesın! se~e.r 1?ı:ınız>? lerken. mesela orta devirlerde oldu- 2 - Çekoslovakyanın Alman nü- kurcalanıyor? Eğer sahte idiy::1e 'ı:analının emniyeti, Britanya ordu ~ehil bataryaları. sabit oldukların . 
Ehernmıyetsız gıbı gör~ncn bu su- w .b. rkekler kendilerine a k fuzu altına girmesi; hu daha fenadır, çünkü her üç se- ıuna ihtiyaç geösterip göstermemek- lan mada, endaht sahaları her isti· 

al karşısında, ilerdenberı bu husus- gu gı ı, e z ço 3 A • K . l R · · d 1 l 1 ld d .. . . çeki düzen ,·ermek fırsatını buluvor- - şagı aı pat ar usya ı ışın- 1ede bir kome yanın yeniden orta- •e olduğu meselesi, ancak yirmi yıl tamette ö çü müş o uğun an. ta· 
ta dfişilnduklenmı söylemek arzu- . · d Al . f · ·· k.. 1 k · b k d k k k _..J l k k l · lardı Biz erkek artıstler, çok şükür e many nnın za erı, çun u tal. ya çı mama~;ı çın se ep yo eme - lonra tet ·i · c:-ui ece tir. Tekmil Mı ırruza geçece o an gemi topçusuna 
suna kapıldım. Akıl hastalıkları mil- · . 4 • ' • h'l 4 f Al · l B çevirdiğimiq, tarıhı fılmlerde, sü _ Yanın arzusu ı a ına, manya mü:" .ır. gır liman arı ritanya donanması - Jaima üstündür. 
tehassıslan, şüphesiz, sözlerimi aca.. lenmek arzularımızı yerine getirebi- 'erek bir )Jacıır - Leh hududunu istE>- Daha ileri gideceğim. 1935 de ver nın emrine amadedir. Maamafi, ltalya gibi hava c:k>naJl• 
ip bulacaklar. ll.voruz. miyordu \'e bu arzu yerine etirilmiş- liklerimizi biz Togoland ve Kame- Süveyş kanalındaki bu kuvvetli 

B k d 1 · · • ~ l 1 k 11ası çok kuvvetli bir devletle ha:+be en a ın arın gıyınış larz arın- Erkeklere. giyinme h~klarını tn- tir. ·una taviz o ara verdik. Halbuki mevki, şimalden yapılacak taarruz· 
dan bahdecek değilim. Sadece er- marnen teslim edebilmesini istemiyo- Kont Ciyano mebuslara İngiliz - pugün İtalyan ırazetelerinin 1935 de !ara kartı Filistin topraklarile de em- .. irişilecek olursa. Maltanın vufyeti 
keklerinkinden bahsedeceğim. Çiln- rum R h• t b' kilde ve hevesinize İtalyan anlaşmasının ananevi dost- aldıkları yerlerin İtalyan olduğunu niyet altındadır. Trablusgap üze '1ambaşka olur. Evvela taarruza ııe; 
k .. k d 1 . . 1 . a <\ ır şe 
.u. a ın ar.we.s~sen nas~l gıyınme e- göre giyinm!!nizi kafi görüyorum. l~ğuna tam bir dönüş teşkil etmediği iöylerlerken bir yandan da Alman- rinden karadan yapılacak her hangi :ecek olan tayyareler. Sicilya ada • 

rı Hizımgeldıgını pek blımezler. Ben kcn<l' he!'!abıma bir kovboy nı ... Avrupanın Akdenizin ve Afrika- yanın eski sömürgelerinin iadesini bir taarruz.aradaki çöl yüzünd~r >ından 20 dakik.ada, Trablusgarptaf\ 
Böle olmakla beraber. bu hususta şeklinde de 

1

01~a'. givin~ekte serbeElt nın yeni realiterini gözönünde tuta. istedikleri görülmektedir. Demek biz çok çetin bir meseledir. Portsaidr =se. bir saatta Maltaya varabilir. Bo 
knrşıl~k dilşOn:_~le~e g~r~ ha!le~rı;e.k bırakılmamı isteri~. Sinemacılığa rak tam bir siyaRi, askert ve manevi bir tarafa iade edecek, öteki tarafa •akdirde, Britanya donanması böyle 
gilç hır şey degıldır. Lakın cınsılutıf ko\·boy filmleriyle başladığım için, müsavat dairesinde iki imparatorluk mukabilinde tavizde bulttnacağız. yan matbuatının hilafına olarak, Al · 
söz di~lemez; erkekler~n müşfik bu kılığı glizel bulurum. Herkes, gö- arasındaki münagebetleri tanzim e- Anlaşılmaz bir şey. man matbuatı 29 ve 30 sonteşrin glin- bir tnnrruzu vaktinde haber almış ol· 
knlplerıne kal'şı daima asıvane hare- il \'e istı'datlnrın ö d'·. b. den bir anlaşmalar mecmuası oldu- Daha doğrusu lüzumundan fazla leri bize karsı dürüst davranmıı:ıtır 38 bile yarım saat içinde manevra• . _ . . · . . r ş a g re, ver ıgı ır · " b k k bi 
ket etmeğı adeta şıar edınmışlerclır. ·den hoşlanabilir B t b"* b' ğunu söylemiştir. anlaşılıyor. Roma tezahürleri 30 Çünkü Almanya Fransanın kuvveti· ;ını yapıp u taarruza arşı oy.a • 
Hiçbir erkek, t:ğer gÖı·Qş ve düşün- ~~ktır. · u en n 

11 ır ltalya bu sözlerle kendisınin büyük sonteşrin günü yapılmıştır. Fakat ni bilir. Biz de onunkini bildiğimi. lcceği biraz şüpheli görülebilir. 
cemde aldanmıyorsam. kadınların Eyer her ~ene degy icııen d b bir devlet olduğunu kastediyonıa muhakkak ki birkaç gün evvelden gibi. 

000 

bd ~ k k .. g " mo a, a. . t S r •h • • t • da aracık, rengaren , lsacık rob k bo\' elbı"sesı· tasım . . il mutabıkız. Alcdenızde ngiltere ve- hazırlanmıştır. Romada umumi gre- Bu müfrit milliyetçi tahriklere bi•· erP.rl ısar cınaye I . . na ·0v _ · ~ am ıçın m - . 
gıymelerınden hoşlanmazl~r. saade edecek olur,<1a, gazetecilerin ya Fransa kadar yüksek sesle konu. vin akamete uğramıyacağı sanılmı- nihayet verilmeli ve Tunusla Korsi- d b k [J 

Biz erJ,cekler, hemen istısnasız o- suallerine daha serbest cevap verebi- ~abileceğini kastediyorsa mutabıkız . yordu ve tamamen anarşi halinde bir kaya uzanan eller geri çekilmelidir. av::ısına a l l 
larnk, kırm_ızı, mavi v: ebruri ~umaş- lirim. Avağımda boyalı iskarpinler Fakat İtalyan - İngiliz anlaşmasının Fran8a karşIBında bulunulduğu sa - Bu satırları yazan bir Korsiknlıdır. - Baştarafı 7 inci aahifede-
lardan elbıse yapmagı severız. Ka- varken dilim tutulur, konuşamam. lngiliz ve Fransız politikalarının te- nılıyordu. Şu dakikada her halde Korsika Fransızdır ve İtalyanlardan teskil edemiyeceğini ~öylemiş. ma%· 
dınlar bizi, alelade günlerde, (kır- Geri Kuper melini teşkil eden lngiliz - Fransız Fransada yeni kargar.alıklar olaca- bunu hatırlamalarını rica ediyor. "lUn aleyhine suç delili olmad1~1Jl8 
rnızımsı, yeşilimsi, morumsu) elbise- anlaşmasını ihlal ettiğini sanıyo~a ğı ve FraManın gündf!n güne kuvvet- Tunul'I Fransızdır ve müslUnıan- Töre beraetine karar verilmesini1 İf" 
!er glymt!ğe ve resmi günlerde siyah yalnış yol tutmaktadır. Akdenizde ten düşeceği sanılmaktadır. İtalyan- lar İtalyanın hakimiyetine girme emiştir. Maznuna, son söz verilmiş. 
veya beyaz kostllrn taşımağa mah - Okullarda yazılı yoklamalar üç devlet için yer vardır, ve burada lar unutmuşlardır ki Fransa Marn- mek için ilk ayaklananlar olacak- - Ben adalet istiyorum. Suçum 
kOm ederler. Pazartesi gününden itibaren orta- askert, siyasi ve manevi mil~avat da ve Vörterde ka :-şılarında dünya. tır. yoktur, katil df.'ğilim. 

Bir kadın, kocasına bir boyunbağl okullarla liselerde Oç aylık devre mevcut olacaktır. Fakat ltaly:ı ile nın en iyi askerle:-ini durdurmuş o- Frangız imparatorluğu bir ve bö- Demi~tir. Muh2keme, ~-ırarın 
!:ntın nlacak oba .,u renkleri beye- notları için yazılı yoklamalara baş.. lngiltcre arasında olduğu k!ıdar Fran lan adamlara hfıla gahiptirler. Son- lünmez bir topluluktur ve onu kin •fhimi icin önümiizdeki salı gününe 
mr: }anacaktır. sa De İtalya arasındadır. Üstelik, icn- ra. İtalyanlar farketmiyorlar ki, ltaı-Le bölemez ıırakılmıstır 
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-~ · "'ı Tayyare ana General Şan-Kay· e in sevgi isı 

Peygamber Süle) manın Sarayında , gemileri 

KUDÜS KIZLARI -r..))> Filoda~ mü-. 
-s- Y zana: lakender F afırettinSertelli him rol alı- 1 NaldedeD: 

Tamar.. aslanın hücumundan kur- donilp gitti. Ben bekledım.. Sahraya 
Efrayim o ~ün saraya gitti.. Tama- söyJliyordU: • . leme~ cesaret edemedik.' Arkadaşı~ yorl ar 

rayı buldu. .., k ıı d '· d 
- Şaonu neden gönderdi.Df tulduju ~nden sonra, Sahranın kar- haber göndermek için fırsat ~ uyor- Ve. elektriğin dilime.sine OAUD u. pia sokak k.ızırun bana söylediklerim 

Diye aordu. defi Hamo hakkında Süleyniana ica- dum. . . . T • • • • Limbalar yanınca Pari ayaia kalk- gelin de iıitin .. Ben onun için ne iyi 

- 11 ·-

T • beden ıözleri söylemiş ve hükQmdar. Hamo sat bir bede,·i gencı ıdı. Bu ay.yare geffiJSI Jn tı h lı l d k 
amara • h d. k" k oıısında der .• '-"eşı·ı gözlu·· kadının go··z1 Arı"nde, ga- ne ayı. r . '·ey er üşünür en .. - Hükümdarla konuıur •ibi IÖJ· dan cMuhafızlarım arasında çalışsın> mOthlş ya u ı ze "sı ~r~ - •tt•k ... tt: 

Jilyorsun! Ben, Süleyman delilim.. emrini almıştı. Hamo iki ~ndo.r sa- hal yumuşamış ve Efrayımın omuzunu şaatı gı 1 Çe rip, hayVani bir parıltı yanıyordu. Parı, çıvıye asılı matosunu knpta: 
Onun bir cariyesiyim •• Çalııtım; fa- rayın iç nöbetçileri arasında &'örilnü- okşıyarak: .k. . artıyor Pariye yaklaştı. - Hayırlı şeyler - dedi ve ha mı 
kat aff k 1 dım. Bwıdaıı bat- yordu. • - Demek T:ım:ırayı ı ı ~ara;> mu- Genç kız, bir adım ~eri çek.ildi: salladı- bir genç kızı, pis sokak ho-laı b7;;:Y :.pa= Garip< ir ki, ıarayda parmajı olan hafızı alıp götürd~ .... Oyle mı 1 .. O kadar uzağa gimeie hacet yok, - Pariclğiın, sana blrşey sGylesem 1 vardalarına satmak... Ôyleya, sizin 

Dedi Yahudiler bu hidiseden vaktinde ha- - Evet, ben &o.zu°1:1e görtlum. Ve daha bundan Uçbeş sene evel bir tay- - • • • · · · · gibi asil insanlardan, •izin gibi fazi. 
• f ı ·· d ·g· ıne <ı.aşıyorum 1 

-Cevap vermiyorsun., 1 k '-- 1 rd dah ba Ef ylın. bcrdar olamamı9lardı. sen n on arı gorme 1 
• ... • yarenin (230) yarda 112unluğunda, · et ir Kadına an a ıka ne ~:n b~I aldattın .. Bizi ümide dQ- Hamo iç avluda dolaşırken birden- - Ort:ılık loştu:. Bırkaç hayalet (27) yarda geni,liğinde mahdut bir - Dinliyorum... . . beklenebilir? 

şilrdfin ! Sen bize söz vermeaeydin, bire kenara sinmiş bir kaç Yahudi gikd_Um amma .. Kım olduklarını seçe- sahadan muvaffakiyetle havalanıp ke- - Sen, burasını. .~rket~elı.sı~·: Bunu söyler söylemez, karııkı o-
biz onu yolundan çevirmeaini bilirdik. gördü .• O da bir köşeye sindi. Hamo medım.. O halde Tamara mu.hafızlar şif vazifesini yaptıktan sonra ayni dar Anlıyor musun, aenın ıçın hıç te. 1~1 daya daldı ve masa üstündeki çanta-

Di erek saraydan ayrıldı. bu Yahudiler arasında Efrayimi ta - dairesine gitmiş olmalıdır. Sül.e~maı~ 3ahaya ·gene muvaffakiyetle konmas~ ~l.mıy~cak buras.ı ... Çok hoşuma gıttı- .. ıru aldı. 
Ei,'..ylm babasına koftu.. DlDllfb. duyarsa bu adanılan koyun ırıbı bo- imklnm telildtl edillrdL Halbuki bu- ırın içın saıııı bır iyilik yap~ lııte- Herıcyi bütün aerveti bunun i-
thti7ar Bua, kendisi gibl uzun aa Efrayim iç avluya kadar nuıl ~i- ğazlatı~. 1 ğ ·1 gün bu imkinswık im.kin dairesine rim. ~urada kaldığın takdırde f elA- çindeydi.. Sert adımlarla kapıya 

kallı arkadqlorlle konllfuyonlu. rebilmişti7 • . Efraım Hamonun ku a ına etı. ırirmlıtlr. Hatti bu dar saha denü: fi.. kete u~nyacak!ım. • • doğru ü .. k .. t kattak" m ıll-
Efra im babasının kulaiına eğildi: Hamo kendini göstermeden Yahu- dı: ~ . . zerinde yil.zer ve binaenaleyh muhar- Parı, oaıınr gıbı _oldu. . . 

1 
J rur .'!"!· us. ~ er 

_ ci'nunla konuştum, dedi. bana diJeı·i taklp ve tecesitbe baljladı. - Bana kalırsa, b~ badıse!ı bu ge.. rik olması ıartile bile im.kin dairesi- . .Bu da. ne dc~ektı ?._ Kendısı ~e ne ven er en -~ur ~ti~ ınen kımyager 
mOsbet bir cevap veremedi. Cezaya Saray muhafızlan: Hamonun sa • cc Süleym.ana aksettırmemelı. _ . ne girmi,tir. . ıdi sankı !.: Ahlak.sız~ıgı gözlerınden kalfaıınm aozlerını duyd~: 
müstahak oldutunu anladım. rayda bir vazife ile alıkonulduiunu - Niçın ?.. Burada olup ~ıtenlerı Dalgaların keyif ve heveaine tibı akan ve ?ır an en el olur olmaz - Canım, ne salıverıyorsunuz .. 

Bua çok hiddetlendi- İhtiyarlara ~rünce kendi aralannda şöyle bir bil· ~ilkUmdara haber vermek benım va - olarak yalpa eden, baş kıç vuran bir konuşan ınsan, Ş~. karşı.s~nd~ dura~ ~yamızı çaldı, diye bağırın .• 
dOndO: kılm vermiılerdi: - Hükümdar bi z.femdir.. .. . 

1 
geminin güvertesinden havalanarak dUşkCln kadın d~~l., de k.imdı sanki.. Pari: 

- Tamaraya Harrune ceusı vere.. zlm batımıza da bir cellit tayin etti. - Dogru soylüyorsun: Hamo. Fa - iki Uç saat silren bir keşif uçuşu yap. -. Fakat ne ıçın: . - Rezil -diye ha kırdı· sokağa 
. i llannı anlattı. ÇUnkU bu adam .aılanlarla bile dövll~· kat, Tamara bir Yahudı kızıdır. Ha- tıktan sonra &'eriye dönüp gene o a-e- Dıye sordu. Öbürü, bıra.z daha yak- .. Y ceğiz_ Sdı'ylon oyaklu d 1 • m 'ni ve karnı'nı de•m ... ainf bilen biı kümdar onun muhafızlarla seviştiii· in'n a-üvertes·ıne konan bu keşif uçu- lıı.ştı. Ve bir kolunu hafifçe beline do- o;ık ta soyle, ben de anlatayım .. 

Yahu 
1 

er 
8 

an 
1 

ar· esı y _. Ik' d k d' · k m ı • ı G k'l k · '--d· b V k d f J dı " k 1 _ Gecikın.lyelim.. Kaltaj'ın ce.zaaı- canavardır. ne hOkmederek be .ı. e en ısıne ço şu artık umuru adiye sırasına geçmiş- adı. enç kız çe ı me uı~ ı. yer u- e apı an ıra . ı an oınşu ar 
11 Hamo çok heybetli bir adamdı. Yü· 1~r bir ceza verebıhr. tir. İşte bütün dünyanın her donanma- lnmadı, arkalarında karyola vardı. her halde birşeyler duymuş olmalı-

m ~::Y;:; bu !fin çok ır!zli tutıılma- zilniln renal ııece laınuılılından daba Efrayim, Ha~?".un_ :ramarayı ne 91nda mevcut (tayyare yapan tayya. - Niçin mi?. Niçin mi! ar ki, o aokağa fırlayınca, perıı:ere-
smı söyledi: korkunçtu. lcadar çok sevdı~ını bılıyo~~u.d Ha~?· releri taşıyıp uçurmak ve sonra ?a Yeşil gözlü kadının dudaklan tit- ltrini açtılar: 

- SQleymana birşey sezdirmemeğe Hamo sindiği köşeden yavaşça ba. Tamar~nın ~ükü;u~ar t~a ı; an d~r onları gene bağrına almak maks~dıle riy<r, bakışları, karanlık bir derinlik - Pari yavrum! 
lıaalım Çünkü Tamara saraydaki şını kaldırdı .. Merakından çıldıracttk· 'eza gormesıne a amm e emez ı .. vücuda getirilmiş vahiy harplerdır. 

1
.,.,_·nde ". u-zuıu-yordu. B ih . b" ,_ ~a !lı' • • • ~f · · ·· ı · · d·kkatle dinleri· l ~ " u acs tıyar ır ~omşuıunun yedi yüz kadının bqınd bir tek yıldız tı. Yahudiler saraya niçın ve nasıl gır- ~ rayımın soz erını ı . w • Yalnız birbirine kanştın maması . . . • 

"bi ld mitlerdi? Ve burada pusuya yatmış - Hakkın var, Efrayıml Dogru 'azımgelen bir nokta vn,.:.a 0 da (tay. Pari, hakikati anladı; sesı ıdı .. ıtı -~n ı~::· s6ndilreeeiiz. Ve onun gibi kimi bekliyordu 1 lilytııyorsun 1 SUleyman_ h;ddeıte bel~i )'are ana gemisi) nin 'azife.•i ile tayya Bu kadın, kendi cin•inin hasta - Ne var Manula teyze!.. 
bo luğu:U bize sadakat ~terecek, İşte bir göla-e... Tamarayı aslanların agzına bıle attı- re taşıyan di~er vahidi harplerinin olanlarındandı... _ Ne oluyor kızım f. 
h;!, lıü:m~t edecek oJaıı bir yıldıs Havuz başında Yahudilerin sindiği r r. O halde bu gece sabaha kadar su· vazifeler inin ayn ayrı olduğudur. E \'· Pari korkuyordu ; içindeki bır hıçkırık, 11rtJaiını ti-
dolduracak ı köşeye doğru giden bir kadın hayali. .;:acağım.. . veli şunu haber verelim ki ~amanımız- Bu yeşil gözlü kadının bakışların- kar gibi oldu: 

Bu sGzll ihtiyar Bua eöylüyordu. Hamo , önünden ıeçen hayaleti ta- Efrayım bu suretle Hamonun elm- da büyükçe her gemi yanı, saffıharp da, manyatize eden bir yılan kudreti - Ne olsun daha? .. Daha ne ofa· 
Bua Yahudi bilginleri arasında ze- nıdı. len kurtularak saraydan ayrıldı. z rhlısı, muharebe kruvazörü, bil:> Uk vardı. bilir ki.. Kendimi zor kurtardım. 

kası u.zatı görüşü ve sönmez kini ile Tamara elinde bir denıet yeşil yap. Bu müddet zarfında Yah~diler T~- kruvazörler de bir veya iki ta~·yare _Fakat ne oluyorsunuz? namussuzların elinden .. 
me İınr bir adamdı. rakla, çok sevdiği papağan!annı do · marayı Harrume mahzenlerınden bı · taıırlar. Bu vaziyet karfıaında ıma • Dedi. Bu 11rada kapı açıldı. ihtiyar kaıfı. ıahudllerin Harrume c .... ı çok yurmata gidiyordu. rlne kaçırmağa muvaffak olmnolardı. nın aklına ilk aeteeek auat ıu olur_: Kadın onu bir hamlede yakaladı nın kocası gözüktü: 
aiır ve şiddetli idi. Bu cezaya, ancak Hamo birdenbire: - Tamara!. ?i- SÜLEYMAN, ERTE.Si ~A~AH - Mademki zırhlılar, kruvazörler ve rakı kokan dudaklarını bir ham- - Ce) yavrum, gel kızımı. 
Yahudilere ihanet edenler çarpılırdı. \·e seslenmek istedi. Fakat Yahudıler UYKUDAN UYANIR!\.Elıt ··· de tayyare taşıyorlar ve bunlardan ke. . . dalda akla Pari, karanlık sokağın ta 8telefi. 

Harrumeye mahktlm olan insanı kendisini görllnce ürkiip ka~acakltı:rdt. Erte i sabah Tamarayı aradılar..... ş f uçuşları için istifade ediyorlar, ~~-- lede Parının .. du v nna Y ıtır- ne baktı. Caddede kimseler yoktu. 
pir tu.ıakla yakalayıp m.ahıene atar- Hnmo ağzını açmadı .. Öııce snray Bulumatl:lar. rıca aonanmada (tayyare ana gemısı) dı ve onlan, opmege baıladı. Ne kadar büyük bir yalnızlık i~in-
Jar orada eUnl .,..tını !>atladıktan da ve karanlıklanu koynunda nelcı· Eilleyman uykudan uyanırken, her kullanmıya ne lüzum varT.. - Ne mi oluyorum). Bak sana deydi. 
ıo~ra bir masamıı Ozerine uzatırlar.. olacajını dil' ıindil.. Sustu. ;abah karşısında Tama rayı görmek i•- Halbuki işin iç yüzü hiç te böyle de- göstereyim, ne oluyorum~ Y RVllf yavaı ilerledi ve girdi: 
Ostilntı yeşil kamış dallarile örterler- Tnmnra Yah ıdiler:n sindiği köşey\: tcı·di. ğflJr. Zira zamanın bQyük zırhlı ve Ve Paryi bir hamlede karyolanın Şimdi artık göz yaslarını tutamı-
di. Mahktlm bu suretle kırk sekiz saat yaklaşınca, birdenbire: - Ah ..• Diye SUle:-,nnnın oda hizmetine bakan kruv:ızörlerinin taşıdıkları tayyareler .. t•• l d B"r taraftan da ko- yor. hıçkıra hıçkıra a~hyordu. içini 

'd" B J .l i · t 1 ·d· B J rı urur uı une yuvar a ı. ı b 1 k · · d A k b k aç ve susuz yatar .• Ondan sonra -sor- yilkselen bir ince ses işitildi. ·ariye!erin hepsi zc.nci ı ı. un nrııan l enı~. ayyare erı ır. ~na T - rdu ?ıııa tma ıstıyo~ u. ;ıca .. u .t • 
kT d. K disinden öğrenil- t t k d 

1ıirisf Tnmaranın o@o.;ı•ıa koştu .. Kapı mu ıçın ınıııcınıkla gemıden kuvvetle nuşuyo . dırde rahat -edebılecekti. lkı ihtıyar. 
guya çe ı ır ı. en ş e 

0 

a ar.. n açtı. Tnmaranın yatal{ı bozulma- llışarıyu fırlatmak lazımdır. Tayyare - Ne Pavlo, ne de baska bır er- vaziyeti anlamışlardı. Hiç ses çık r-
mesl icap eden ş~yler smu!dukt~nı:n~ Tamaranın il:erine bir ··rlil •!:ırak "ııştı. Belli ki Tamnra 0 gece vata. "Nniclen hızla dışarıya fırladık ta~ kek .. Ben.im olacaksın, benim .. An- modan, onun hadiseyi bizzat anlat-
ıa, masanın Ustünde kanını a .1 a ılerhııl ortadan kaldırını~!arclı. . t Z . . • lıl • mra lıavalıuıır. Llikin i~ini bıtirip ladın mı, sadece benim 1. ma~ını beklediler 
•uretne öld ilrlllil rler.U. Eski bır Mı.. Dev cüsseli il aıno •indiğ; kijşedeıı ll!ıd~ ya 

1'."am~ş .'· encı carı ye r: gonıiye a, Jel etme.i icabedin<.. cvve.. Pari, son bir gayretle. yeşil gözlü Pari, asabını bir parça teskin et• 
sır ersaneoine g~re F.'ravun ('~'otıno- sıçradı .. Bir takım ha)'nletlerin bir· lenbıre g01.lerını aça"'.k mırı!Jan~ı · la g"minin yakininde denize konar, kadının kollarının tazyikinden kur- tikten sonra kısa kı.a ıunları söyle-
zis) de Muıırda~ı katıll~re aynı ceza.- birini takip edert>k koşuştukları ta- - Ta marn bu geceyı nerede geçır- sonra vinçlerle gemiye alınır. Binaen- tuldu. Kapıya doğru koştu. di: 

yı tatbik edermış. 1nsanlann ~ırk :~: rafa kqtu. ~i acaba 1 ! ale) h harpte bir zırhlı veya kruva.zö- - Siz bir delisiniz 1 _Orası bir batak.hane imiş, beni 
klz saat aç ve susuz kalmca .ışl~ıııı Hamo burada bir tek gölge ile kar- Ve tetıışta dönerek, bil k ilmdara Tc- riin Jurup yanında denize konmıış o- · Yeşil gözlü kadın gene yeti~ıi. erkekle,. oatacaklardL Onlardan cv-
cilrllııılerl çabuk itiraf ettiklerıne ına. ıtlaşnıışlı .. Büyük meşa!enin altına maranın odasında olmadığını .öyle .. lan bir tayyareyi bin müıkülitla bor- Fakat bu defa yumuşamı,, iıidaline vel de kadınlar ü•tüme atıldılar. 
uırlardı. doğru omuz omuza yürUdUler. di. dasına hiç te ameli olmıyan bir iştir. "'1hip oJmus görünüyordu. Kendimi zor kurtardım. 

Sllleyman, Yahudil~rin Harrume- Hamo boğuk bir sesle bağırdı: SUleyman hiddetini gizliyemedi: Sonra da bir zırhlı veya kruvazör ne - Bak Pari, kuzum, ben saka İhtiyar kadın başını aalJadı: 
sini şiddetli bir irade ile yasak etmiş- _ Efrayim .. Sen misin? - Ne diyorsunuz .. Tamara nereye kadar büyük olursa olsun taşıyacağı vaptım, şaka .. Anlıyor musun) Bu _ O terzi haspuı. bu mahallo-

tl. - Benim, lfamo ! Niçin üzerime ffİdebilir? bir , nihayet iki deniz tayyaresidh·. akşam kendini sıkı tut. icap ederse ye üç ay evvel geldi. Ben daha illt 
Bu irad~e bilhaasa ıu sözler yazı- atılıyorsun? Diye bağırdı. ÇUnkü bu sınıf ııemilerin gi1vertele - ">en sana yardım ederim. Sen, öyle gün söyledim: 

lı ldl: _ Tanuı.rayı kaçıran siz değil rni- Bu sırada Sahra erkek kardeşile ko- riudeki taretltır, direkler, bacalar vt.• '>ir yılan yuvasına düştün k.i ... Bir· Bu kadın pek iyi bir nesneye ben-
e .•. Kanun vt nizamlanmın A4- ııiniz? nu~uyor<lu. daha birçok mAnialar daha fazla tay- ,zdan gelecek olan Pavloya peşkeş zemiyor, 

kim olduğu memtiliJ.:te, bende7ı ve. _Hayır .. T.tmarayı muhafızlarJan - Dün gt.•ce Efrayim sana yeni bir yare alınmasına müsaade etmezler. çekildin.. Dedim, fakat dinletemedim. 
beninı snlahiyetimi t«ş-ıJ!an kuma·u. iki kişi kucı•ı-:~~ ıp ııötiirdiiler. mücevher getirmişti. F:ıkat seni göre- Hnlbuki (tayyare ana gemisi) (kara Ne yap, yap, kendini kurtar. icap Tatlı dille, güler yüzle herkesi al· 
danlartmda11ı baıka hiçbir /ertf, halı.: -Ya siz? Dcmitıdenbni o ka:-şık" ~ıedi. Tarnara muhafızlardan birinin tayyaresi) taşır. Bu tayyareler tıpkı ~erse ben sana yardım ederim. Sen dattı. Allah sana acımış yavrum!.. 
lı. veya hcıksız olarak, bir kımstyı köşeye neden !iinmi~tiniz'? •dasna gidiyordu. Efrayim, ısmarla- karada bir sahadan havalanıyorla~ - benim yanıma gel, benimle otur .. istersen karakola gidip haber ver! •• 
cezalandıramaz. Bunu ~apanlar - Biz iki arkadıış Sahraya geçen dığııı mUcevheri neden gündüzden ge- mış gibi (tayyare ana gemisi) nın Anlıyor musun çocuğum; haydi ha- Pari ürperir gibi oldu: 
idam cezaaı g/Jrllrler •• > gün istedii{i altın bi'czikleri getirmiş. tirmemiş? dümdüz ve nıaniasız güvertesinden h~- kayım, göreyim seni.. _Karakola mıL Hayır, hayır!.. 
Kudüs y ahudileri, bu şiddetli ya- tik .. Bu ndamlarııı kenarda pusu kur- Sahra birdenbire ş:ışaladı: valanır ve işlerini bitirdikten, keşıf y atil gözlü kadın, Pariyi çıplak Böyle birşcy kati yen yapamam. 

nğa rağmen gizli gizli Harrume yap- mut gibi yere sindiğini görün~e iler- - Arkası var - v~zifelerini gördükten. sonra gene o kollarından tutmak istedi, Pari ma- Çünkü karakola gidince. mesele 
maktan vazgeçmezler ve aralarında düz satha konarlar. Dığer taraftan . ld . büyüyecekti. Bir çok dedikodular 
kararlaştırdıktan kimseleri birer tu- Ç l•k } k f d•J • t• bu sınıf gemilerdeki mOtekimil asan- nı 0 uy. . . d-~· H . . . olacaktı. Daireden daireye mahke-k 

k t 11 c·g"' er nası eş e ı mış 1 ö .b . d gü rte r - etııır p caı· epınızın ne zakla ortadan kaldırma ta ve yo e - .... ' s r tertı atı sayesın e ve ye re ıp . ld v lad s· b" meden mahkemeye koşacnktı. Hal-
mekte büyük bir maharet gösterirler, konan tayyareler geminin alt kısmın- manfet.

1
o b~gunufilanb. ım.l ıkz ı- buki buaünkü bedbahtlığı, fakirliği d d 

rer rezı ırer 8e , ırer a ça sı • • e ve bunu yaparken me~· an a en daki bangaralara iner. 
1 

' ve yalnızlığı içinde bunlara taham· 
ufak bir iz bile bırakmulardı. Bundan başka ne kadar büyük o- nızV b .. 

1 
··yı ·· at mül etmesine imkan yoktu. KARDEŞi e unu soy er so cmez, sur -

SAHRAN 1 N ERKEK • Ilırsa ol8un bir ıırhlı veya kruvaıö -
1 

k hk koridora çıktı ve ayni hız fh ti yar adam: 
TAMARAYI SEViYOR MU1 ran birkaç deni% tayya,..i nalıledebiL ~ =k bulunduğu merdivenleri - Haklısın yavrum -dedi- ağla. 

Tuzaklar kurulmuftu. .... 1 mesine mukabil (Tayyare ana gemisi) indi ma sıkılma .• it ve yer buluncuya Tamara'nın saraydan ~ av uya ta · ta ı · . __ ı. 'b" ·· ·· ' b. 
bekl '. rd düzinelerle kara yyareaı ıır ar. Terzihane 9Bflı ı onu gorunce: kadar burada yat, kalk.. Sana da ır çıkın~ . enıyo u. . Meaell lngllizterin (Hermes) tayyare - Ne o -dedi- yüzün karmaka- !oluna ekmek bulunur elbet .. Gerıp hır tesad?f ... n olarak. 

0 

ana gemisi (20), (Frious) (36), Gta- npkl. Galiba, yakaladı seni .. Ah o Pari, kısaca, 
günlerde Tamara ıle Sa.hran~n arası rions (52), Ftansızların (Bearn) ı hınzır kadın ahi. Erkeklerden hoş· _ Teşekkür ederim. 
jyileımlşti. Bunun aehebı ~u ıdl: Sa- (40) • japonların <KB?> tayyare ana lamnaz da.. Dedi ve boynunu büktü. Ne ka-
rııyın ~~yvanat bahç.,ındekl aslanlar- gemisi (80) • (4kaıri ) 60 (Rayuy) Kadın oözüne devam edemedi. dar taliaizdi ... 
dan bın nasılsa demir ıskarulan kı- 40, Birleşik Amerikanın (Raqa) tay- Pari, yaşlanmıı gözlerini hidetle kal- -0 .. vafYl edec~k -
rnr k bnhçeye fırl".n:ıştı. Tamara hah. yare ana gemisi 79, (Varat&ga) ta - d.ırarak ona baktı ve acı acı bağır • 
çede b"r 2

- cm dıb nde oturuyordu.: mam (1S
5

) kara tayyare.si taşır. (Tay- dı. 
Bu sırada b:?.hçede dolaJmakta olan yare ana ..... misi) nden havalanan tay- · S ezil ·n --- 1-1·ı. k 

d . T aw - uı r , aen neaı 8al1A r •• / Sahranın erkek ar eşı, .. amaranın yarede Uç kiti bulunur: Pilot, rasat ve H . . d b' adi birer namua Kazanan num ra ar "· · ld aslanı ırordil Cem ed ~· epınız e ırer , ~erme sa ıran " .- tel•U: telgrafçı, rasat tarassut ece.ı d" k" .. lıedbahtaınızl K h' 
16 

(AA ) _Yüzde üç ta-
biyesini çekerek aslanın üzerine ~t'I· Amerikanın, lngilterenın ve Alman- burırda kullanılmıştır. dClşman filosunun veya harp a-emisi - UfB un.~ l · yanı baaındaki odadan . 

1
• a ~~e nıiyeli ~İı,.ır kredi F'ondiye d B. t karnını ve boğazını de- 1 . d t ld ıı;. • __ 1.:_ il t• . u eoz erı, ır ıı ı ve ı ra • ~ 

L ır vur:~ a. Taınara o &fln yanın bllyDk ıehlrenn e mevcu o u.. Bu&flnUıı çelik cl.erı, altmıı ~ nin vaziyeti ne rotııomı ve ~ ra ı?ı duyan belediye memuru fırladı: tahvtllerinin dünkü çekillfinde 1903 
tip yere d_vırdı. :'~u ıuretl: ölüm • tunu haber verdiiimi.1 yeni bir icad yıl 6nee pek iptida! olan çelik cijere tetkik eder. Havanın vuiY.~tinı tetkik - Ne oluyoruz, ne var) senesi tahvillerinden 611,163 ve 1911 Sehraııın ka:'1tıeş olan (Çelik cijer) • albnlf ııeldıı yıl bemememelde berıılıer pne _, iti. te ruatın vazifesidir. Ayni ~~nda Terzihane ..hibi g(iya bir bay- senesi tahvillerinden 157,8 9 numa-do~ kurtarın ş 0 "denberi Sahraya itti- önoe doktor Voli .. adlı bir Fra111ıa barlle bunlardan biridir. ırtıverteılnden uçtuğu ana :-mıa;:'I :e · !ık • • d . ' ralı tahviller elliıer bin fr nk ı ıa-
fat :~:.. \~t~ erkek laırdOflnl de tarafından ketfedllmlflir. 1870 har. ~oclern çelik eit..,.ter, dünya içinde ~ ~=:-:.:~::::: ..'.: e. gın_ ~y::ıı::: aman ıu nankör. mi,·e kn7.. """ ' 
"-L- a bir birmetle alıko,yacaiıuı bincle 7apılan çelik el.iv ilk defa Staz- littikol rajbet Dulmaktadır. ~ay . 

Mısır tahvilatı 



Bir Çin Hikayesi 

nuttu. 
Bir ilkb" 

1 t eton numara ar : 
.) r.n~ n i ı an: 2222-2532, Karşıyaka: G055, imdadı sıhhi: 2046. 

nıüddeıumumilik: 2455 -nolis: 2463, şehir telefonu müracaat numara-
6~: 2 __ 00, şd irler arası telefon nıiıracaat numarası: 2150, elektrik 
şırketı: 2.0!Jl, ha ıra gazı; 2326 h:.ıva gazı fabrikası: 2294, Karş.yaka 
su ıdaresı: 6105 Basmr.hane ista.,yonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2134, Pasapo i ı;apur iskelesi: 2854, Denizb.ank vapur acantası: 2674 
Izmır ~u şirketi: 8015 taksi isternek için :4040. 

Satı§ 
No. 

1463 

1470 
1471 
J472 

1474 
1475 
1476 
1477 

Salhane M. Halil Rifat paşa Cad: Taj 
Na. lu 817 metre murabbaı arsa. 
Salhane M. Selamet Sokak 1 O T aj No.lu 
142,50 M. M. Arsa. 
Birin i Knr ntina Dilaver ve Yıldıztepe Sokak 
44. 46. 48 Eski No.lu 499 M. M. Arsa. 
1 ci K rat ş Halil Rifot paşa Cad: 172 Tajlı 
309 M. M. Arsa. 

ı..iuhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 

254 10 

28 50 

399 20 

123 60 
1 ci Karataş Halil Rifat paşa Cad: 184, 186 Tajlı 
265 M. M. Arsa. 106 40 
3 Ü K ~ a llalıl Ri'at paşa Cad: 253/1 eski 
t ·1ı 50 M. M. Arsa. 

y ka şosası tiz rinde 57-59-61 
. hı l ır ve oda, Mut .lı 

S 1 r Hucum oknk 15 Taj o. lu Ev 
S hi '"'r 1527 sokak 8 Taj No. lu Ev. 

l--ı ler 2 ci Alhn perakende çıkmazı sokak 
2 Taj No. lu Ev. 
S ti r 1497 No. lu Sokak 28 Taj No. lu 

21 38 

400 00 
200 00 
400 00 

100 00 

lı rtıt:> Ev 150 00 
s .. i lf"r /\:r'ı o k 7 Taj No. lu H rap Ev 100 00 
~ .tlt"r 1497 No. 1u Sokak 26 Ta1 No. Ju Harap Ev 75 00 
S hitl r 1 i28 No. lu Sok 1k 3 Taj No. lu Harap Ev J 75 00 
K ~ r manlnr Koca yığider ve Akın sokağında 
7 7 1,7 2 Taj numaralı Diikkan 350 00 

1478 Ş h t r iki i Itm sokak 15 Taj No. lu Ev. 275 00 
1479 2 ci 1 '= '"nç sol ak 22 Taj No. lu 150 J 5 

MMA<A ' 
J 480 S 1

t- l 3 No. Sokak BiJa No. 4 7 88 
M. r11. Tar . 

I 481 2 i ~ul ı · e M. Am r geçidi Corlu soka
~," 1 5 l No. 65.50 M. M. Arsa, Bu arsanın 

1482 

E\ .k. f ı SB · t ız Lrdeli al cı tarafından 
tir. 

l: K ya tepe sôkak 1737 Ada 101 
1r 200 me re M. Ar~a 

1483 Köpru !\ . oe sok: k 1737 Ada 98 
Parsel R vılı 12 M. murabb..ı Arsa. 

1484 Koprü Kaya t oc sokak 1 7 3 7 Ada 100 

150 15 

150 00 

39 30 

30 00 

18 75 

imparator d'kk· +)e ona baktı. mi.ı hedelerini mü Parsel a yılı 120 M. M. Arsa. t 2 00 
Baktı. Ve da a b ı~ k bir hayret1.. mek meşguldUı·. l!ü A • d i tay- Y uka ıd v z1lı emvalin mülkiyeti 1 7/12/938 tarihinden iti-
d11ştü. Ve ona r 11 i rled ·. \et .• I \ re ile k sif çok güç ve t h ·· : · haren bir ay müddPt1.. cık artt rma usul:vle müzayedeyP, konufmuş
Bu cehre na vab· ncı g 1mivordu. iştir. Buna harp hglinde düşman atesi tur. ihalesi 16 J 9 9 tMihinde Pazartesi günü saat l 4 dedir. T~liple
Evelce de görmüş gıbi idi. Fakat ne- de ilave edile n. olursa bu iş"n zan 'e rin muhammen b<*delJ .. ,.i üzerinde·1 o/c 7 ,5 depozito akçası yatırdtklan· 
rede? t h "n dil l"g' d n ç0\ d ha ç' :in na d 'lr !"" ı z voy1'l. muteber Rankala.rdan birinin teminat mektubu 

De1·hrn \' el' ni takip etme- old •u hakkınce hir fikir peyda edil- ile Milli Emlak Müdürlüğüne mürarRatları ilan olunu'!'. 
a1ni ıöyladi. Çocuk korkıı ve heye- mit ol'!ııo 17 27 (4409) 

JA.WlPI ı.o 

KUÇUK iLANLAR -
llllHllUlffHHIJffffffffJltttffllllUHffUHH111111t1UUffffffftffllltHHffUHtltffllll lllUllllUlll'l'''ı 
Karilerimize kolayltk ol- v.. ..k .1 ,. tl J 

k . n.uçu ı an şar ar ~ 
ma iizere, gazetemızd.e Dört satırlık \fiçO.k ilanlardan: 

(Re mi olmıyan) küçük Bir defa için 30 kuruş i 
"J" J • • b. .. İki defa için 50 kuru, 
ı an ar ıçın ır sutun ayır· ü_ç defa için 70 kur~~ 
dık. Dört defa tçm S<t kuruş 

f ş arayanlar, jş verenle· 
r:n, kiralık ve müteferrik 
iianlannı hurada bulacak-

:Devamlı kOçilk Hanların her -d ~ ~ 
için 10 kuru~ alınır. Bir ko1ayl• 
olmak üzere her satır 30 !-.uf i• 
bar edilmiştir. Bir küçük i1in n 
barftan ibaret Jin1alıdır. Dört sat~ 

SintZ. cian fazla htr satır içiıl aynca lv 

Evlenmeleri Kolaylaıtıran kurut alınır. • 

Danı~ma •errisi j tLAN: Muhtelif boyda iyi cinste~ 
Yazı işleri lisan dersleri, emval aşılı kaysı, şeftali, frenk elması fi -

idaresi için dahi mu,mcaat ediniz. ı danları ucuz satılır. 
B . .Kardıçalı 39 Hukukçu Bunıa\'ada Salon şru·apbanesine 

ttyu d.3 müracaat. D. 26 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
l;ratelJi ~perco 
Vapur Accntası 

-
Polonya • Afud.ı 

Ad"j anı2ş!llası 
VaIJ<>va, 16 (A.A.) - Dün ak. 

ADRIA TICA S. A. eli tam Polonya - Almanya adli anlat-
NA VIGA TIONE masmın Alınan ve Polonya grupları 

Polonya grubunun lideri ve diyet 
meclisinin reisi Primakovskinin ri-

BRİON1 motörii 15/12 tarihinde yasetinde merasimle toplanmıştır. 
gelerek ayn~ gün Patmos Leros Kalim- Polonya adlıye nazırı Grabovski 
110!'! Istanköy ve Rodo!a hareket ede. ile Alınan sefıri Dr. Frank iki mem· 
cekti.-. ieket hukukçularının te5riki mesai-

P. FOSCARl motörü 13/12/38 de sinin ehemınivetinı teb~rüz ettiren 
geJip 14112 de Leros Rodos Brindisi nutuklar söyl;mişlerdir. 
Bari Trieste ve Vencdiğe hareket ede
cektir. 
BRİONİ motöril 19/12 bıl'ihinde 

eleı-ek 2U/12 tarihinde Pire Korfo 
Sarı>ndn Brindisi Avlonya Draç Ra
ğusa. Spalato Zara Jt'iume Trieste ve 
Venediğe hareket edecektir. 1 

CİTTA Dl BARİ motörü 15/12 ta-1 
rihinde gelerek şyni günde İstanbul 

Pire Napoli Marsilya ve Cenovaya ha
reket edecektir. 

ROY AL NEERLANDAİSE 
KU:MP ANY ASI 

OBERON vapuru 17 / 12 tarihind< 
Rotterdnm Amsterdam ve Hamburg 
için hareket edeceıctir. 

GANL\IEDES vapuru 31/12 tari. 

hinde Rotterdam Amsterdam ve Ham 
burg için hareket edecektir. 

STELLA vapuru 28/12 tarihinde 
Burgas Varna ve Köstenceye hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT LtNlEN 
KUMPANYASI 

RİO NEGRO motöril 22/12 farihin
de Rctterdam Hamburg Scandinavya 

ve Baltık limanları için hareket ede-
cektir. 

GOTLAND motöril 27 /12 tarihin· 
de gelerek Rotterdam Hamburg Gdy
nia Skandinavya ve Baltık limanları 
için mal alacaktır. 

Deutsclıe Le
van~

G. İ"f1. 
Linie 
B. H 

Hambu:rg 
«\YElSSESEE~ Yapuru Hl dan 24 

ilk kanuna kadar , Anvers (doğru) 
Rotterdam, Bremen ve Hamburg içi 
yük alacaktır. 

«YALOVA> vapuru 2 den 7 so• k· 
nuna kadar Rotterdam, Bremen v. 
Ht..,'llburg için yük alacaktır. 
AMERİCAN EXPORT LİNES 
'EXMlNSTER> vapuru 20 ilk U. 

111 pda bekleniyor, Nevyork için yük 
1 .caktır. 

cEXT A VİA> vapuru 29 ilk kAnun
d bekleniyor, Nevyork içm yük ala
:.tktır. 

Den Norske Norske AUJdelh&v .. 
'ı.·je 

cBAYAYRD> vapuru 14 ilk kinun
'a İskenderiy~. Dieppe, ve Norveç li-
1anları için hareket edecektir. 

SERViCE MAR1TlME ROUMAİN 
c:DUROSTOR> vapuru 27 ilk ki.. 

ıunda bekleniyor, Köstence için yük 
Jacaktır. 

JOHNSTON w ARREN LİNES 
c:Aviemore> vapuru 8 son klnun 

939 da bekleniyor, Burgaz, Varna, ve 
(~tence için yfik aacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN ıavlunlardaki değişikliklerden acenta 

KUMPANYASI -ne~uli~·et kabul etmez. 
ALBA JULİA vapuru 20/12 tari- Daha fazla tafsilat al~ak için Bi-

hinde gelerek alta ve Marsilya için ~ınci kordonda 150 No. da W. F. 
yük ve yolcu alacaktır. "ienry vnn der Zee vapur acentahğt-

' 'la mUracı,ftt edilmesı rica olunur. 
llinlardaki hareket tarihlerile nav. Tel fon: 2007 12008 

tunlardaki değişikliklerden dolay· ı-· 1 
acenta mesuliyet kabul etmez. Dah8 s t ı • 
fazla tafsilat için !kinci k~rdonda 104 ep o ın 
numarada FRATELLİ SPERCO va-
pur acentasına müracaat edllmesi ri-
ca olunur. Telefon: 2004--2005 

Olivier ve 
Şürekası 

L'M:TEf 

\
7 apur acentası 

ElR!NCl KORDON REE3 
BIN ASI TEL 2443 

cPOLO> vapuru 3 birinci kanunda 
LONDRADAN gelip yük çıkaracak 

ve ayni zamanda LONDBA ve HULL 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LENANTE - LlNIE 
cDELOS> vapuru birinci kanunun 

ortasında Hamburg, Bremen ve An
ve.rsten gelip yük çıkaraktır. 

LİVERPOL HATTI 

cALGERlAN> ve cLESBlAN> va

purlarının yfiklet"i lstanbulda aktar • 

ma ederek DENlZBAN.K vapurlarile 
1ımire P1mittiıı. 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan ef erine ku. 
vet, ağıza güzel 
koku veren 
formüldür. 

• 
eynı 

................... _. ................ .. 
-------------------------ıVıemleket haetanesı 

başoperatör ii 

M. Nuri Arkan 
Adres: .k:nci Be~f'er soka~ 

fınn kanısı.. Kabal raat 3':1 

3-7 kadar. Tc e: muay.::.:ı!• 
hane 3L5 .. r:., ')()i 

:..-........... _. .................. ..... 



1A~AOOLUJ 

I ------:'·-----~-~rkek kostüm kumaş KAY 

' 

\ 

fy[ akina T an;ir hanesi 

iz.mir: Kestane pazarı de:nirciler 1o. 67 69 

- - ---i <>+-- -

Her tiirlü motör, m. k;n- t ""'r tı. irıa!at •:c montajı 
e;:u:.nll!il d5 d!m, tc&vıye ve torna i,leri 

T lafon ! . 993 

Prensip:er im:z: 
1 - i t i aöx veri len giin ve aealte bitirmek. 
2 - Müıteı iye azami sıılı uleı. fiatlcrde it idal, itte teınizliktir 

. , 1 

J1Aer ez hastaı.esi :=>·· rjen Şal1ap ti 
operatörü. 1'A.•• h .1 ·ı· ı . 1 

D C d Al -'~~us ı pastı ıerı 
r. eva psoy "T' b·· f '- · · · . Pardesülerinizi ve 
(ö-1 d ) h t 1 ı a ıı o ar!"'P teszrını · 

g e en sonra ae a arını b / k k 
ikinci beyler sokak şerbetçi kar- ı yapan en iyi müs- . ayan arın ür man-
,181 No. 8l de kabuleder. 1 ·ıa · toveBuga Yaka kür/1 
T~le : 3~1 S EVt 320l lll ır 

lvA 
}''/ 
CJ 

Müdrir 

v T'fl:L TUZU 
• ·~. ris, romat'z:mn, ku'm s:ınc ı\AM 

n~ kıırş• nııde kara ciğ. r ve tölır,k'.e
i temizler. 

En ucı·z r- •nn SU"\"1 eld0 ,,~ilir . 
...;~;.;.;..._____________ 

-----.;~,,_--~------B~ktroyo '.O.J 

·· Ergin 
Her ti'trlü, idrar, balgam, 

1 

kı.m ve s:ı;rc tahlilleri yapılır. 

1 

Müracaat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

Te'.ef on: 3869 
----~.;.;;.;..;;.;;,;::....;;._.;;. ______ _ ________ ._. _______ ___.. 

lJ:Jktor 

Demir Ali 
Avrupacla tetkik seyahatinden 

ı; elm.i tir. Hutalarını hr-r gün 
m• 'l.Ven•h•. ~; tlA kabul eder. 

DUKT VH 
1 

ferini İBRAHjııt KAi 
· - Dokto,. -· RAKAŞA bakmadan .--------ı . . 

M. ŞEVKi UGUR 
DAH1Ll HASTALIKLAR 

MÜTEHASSISI 
ikinci Beyler sokak No. 82 

Trlefon No. 3286 

B H h B H geçmeyınız. 
ur an engıı Odunpazarı r~o. 12 

MEMLEKET HAST ANESI •";:=====~;;;;;-
GÖZ MÜTEHASSISI 11 1 

Hastalarını her gün ö~leden Dr. Behcef Uz 
sonra Beyler sokağındaki muaye- • 
nehanesinde kabul eder. Çocuk hasta!ıkları -.-... --..;.-......,.;,;;.;;;;.;;;;,;;,;,;._, __ 

U oktor 
Bakteryolog 

A . K emal Tonay 
lJJ !aşıc ı, •a'gı n hutalıklar 

müteha•m 

( V e; rem ve sa:re ) 

TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
A/JET LiRA 

1 Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 İkramiye 500,000 
1 " 200,000 
l " 150,000 
1 ,, 100,000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
60 

100 
400 

8,000 
8,600 

500 

9,100 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 

" 
" " 

" 

(10,000) 
(5,0oO) 
(2,COO) 
(1,000) 
(500) 
(50) 

mükafat 

70,000 
60,000 
S0,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
120,000 
100,000 
200,000 
400,000 

2,715,000 

Siz de l\1ET ALLLJM ''D La:nlı:ılar11ı 1 
1 Ba5m...!an,. pol i~ knrukolu ya- ,:-:.==================== Hastalarını 11,3) d ı:ı bir ~ 1 1 nında 747 !: 

mütehassısı 

" alı :srıı z 
Hem bol ıtık almq Glur, hem iktuad ctınit olur, lıem lılunh. deıtiıtirnıel& 
._ laartulur, !ıem da aarfi7atınızıa eksildiiini ilk faturada ırörüraünüa. 

Elektrik· Telefon ve malzemesi dep~s:ı. 

Siemens fabrikaları ınüm~3sili 
Peştemalcılar 77 - 79 te!cfoa 3332 

kadar Meyler soka~rı ·h Al:en~· İ Telef on: 4115 
matbaası yanında kab:ıl edu. j 1

- - --------· ... . . 
S. FER J TEczacıbaşı 

e 
• 

/'lez ·e, grip, Bronşit ve bilumum 
burun, boğaz hasta 'ıklarına karşı 

Depo: ŞİFA ECZANESİ 

T .• SBANU 
1938 

KüçCık Cari He~plcır 

lkrc:unt'icı plô.nlı== 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 > 4000 > 

16 > 250 > 4000 > 
76 > 100 ~ 7601) 
80 > liO > 4000 

200 > 25 • öOJO 

384 > 281\00 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran, ı Ey
lül, 1 Birincikanun tarihlerinde çekL ""';ii,~ 
lecektir. "" 

En az 50 lira mevduatı bulunan 
)ıesaplar kuralara dahil edilecektir. 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi di1 ektörlüğünden: 

Görülen ihtiyaç üzerin~ Ege lisesinin be§ inci sınıfı da açılmİtbr. 
Kayıt muamelesi devar.ı etmektedir. Kayıt itleri için her gün 

~sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanınık Mansurl Kona-
.Jına müracaat olunmalıdır. Telefon: 2929 - -Otel Fuar ve lokantası 

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

lzmirin en gilzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 
t-der. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve husu.t tenzilı\t 
yapılır. 

Lokantamızda: 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve

rilecek ziyafetler için üç eaat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 1 
kafidir. 

Norveçya balıkyağlarının en 
halisidir 

iki defa süziilmüştıir 

1 

Şerbet gibi içilebilir = 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat eczahanesi 

Bıı~durak RilyO.k Salepı;:oğlu hanı karşısında 1 
il 1111ili11111111111111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111111111 1111111• • 

Salihli 
S Eylül Spor kulübü 
bu yıl en büyük deve 

Memleket ha•tanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae! ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:3955 
1/ 1/ 1939 kanunu sani ayının ilk 

pazar ünü Egenin en büyük deve Cvi: Göztepe No.1013 

- . 
gureşı yapıyor 

güreşini kulübümüz yapl\Caktır . Ter~fon: ?54:; ._.._, 
b ı·---------------·-Deveııi olan devecilerin u ayın 

otuzuna kadar Salihli S Eylül spor Ortayı kazanan deveye 4 S 
kulubü idare heyetine müracaatla Ayağı kazanan deveye 25 
devlerini kayıt ettirmeleri. Ayak altın~ kazanan deveye l O lir 

1-Kazanac:ak develerin ilrnımiy 2-- Hariçten gelen ve güreşte hiç 
!eri ve derece sahiplerinin ellerine kazanınıyan develere han peıral •ı 
geçecek pua. I kulübe aid ayrıca 1,.50 lira verile.;o-
Batı kuanaıı ciev•f• 7 o ai ili.n ol\lmıı' 



ı 1 Birin<:ikanun 938 Cum rtcsi (ANADOU.ı / 

ANADOLU Matbaa 
Kütap kosmo 

1 Acıldi 
.;,,, 

Resmi ve gayrı resmi evra)l-.ı matbua ile taşra belediye 
ve köy bnrolan için defter, makbuz ve baletenleri en 
son nümwıeye muvafık şek.ilde gayet ucuz tab edilir . 
ADERS: lzmir 1 ncl 8~7ler So. Parti Binaaı içindde Tel 277.S 

lzmir Lise ve O:taokullar sabn alma komisyonu başkanlığın
dan: 

Azı Kilo 
6750 
2600 > 

Çoğu 
8350 
3600 

Kilo fiati 
Lira Kuru~ Santim 

33 
44 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için muhtelif cins telefon kordonlarile ma.kina 

aksamı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (739) yedi yiiz otuz dokuz liradır. Mu

vakkat teminatı (55,43) elli beş J;ra kırk üç kurut olup eksilt 
rncsi 18 kanunusani 1939 çar~amba günü saat 14 de lzmir 
telefon müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - T aJiplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
k&nuni vesaikle mezklır gün ve saatta komiıyona müraca· 
atları. 

4 - Şartnameler her gün lzmir telefon müdürlüğü ile latanbul 
telefon müdürlüğü levazım amirliğinde görülebilir. 

30-17~3-16 4216 

-IstanbÜi-c-:-MiicıdciuIDümiliğin-d-en-: 
Üsküdar adliye binası fnşaatl kapnlı zar! usuliyle eksiltmeye konul

muştur. Bedel keşif 54452 lira 40 kuruştur. Muvakkat teminatı 3958 
liradır. Mukavele hususi ,.e fenni şaıtnameler proje ve keşif hulbasi
le buna müteferri diğer euakı görmek istiyen tatil günlerinden mada 
her gün ls.anbul Sirkeci aşu efc.n i ok'lk 13 numarada adliye leva -
zım dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 27-12-938 salı günü saat 15 te adliye levazım dairesinde 
yapılacaktır. 111tekliler teklif mektuplan ve en az 40.000 liralık bu 
işe benzer iş yaptıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesikala
ra istinaden İstanbul vilAyetine eksiltme tnrihinden 8 gün ev\'el mü
racaatla alınacak ehliyet ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalarını 
havi kapalı zarfla eksiltme günü olan 27-121938 anlı günü ihale su
tinden bir saat evveline kadar sahn alma komisyonluğu reisliğine nu
maralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veynhut dı~ tarafı mü
hür mumile kapa~dmı~ ve ismiyle açık adreinin ve hangi i§e ait oldu· 
ğunun ynzılması şartiyle ayni saate kndnr iadei teahhiltlt olmak üzere 
mektupla göndermeleri ilan oh•nur. 9 12 14 17 48:?3 

Akhisar Türk hava kurumu 
şubesinden: 
1 - Akhisarda bir Türk Hava Kurumu şube binası yapılacaktır. 
2 - Bedel keıfi 6405 liradır. Ve inşaat götürü ve anahtar teslimi 

şartjy)e ve kapalı 7.arf usuliyle eksiltmeye çık!'rılmıştır. 
3 - ihaleye girmek için % 7 .5 teminat mühendis veya mimar ol

duö:una ve bu gibi işleri yaptlğına dair vesika Ticaret odaaı 
938 senesi vesikası ibrazı şarttır. 

4 - ihale ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında 24/ 12/938 ta
rih ve Cumartesi günii saat 1 O da Akhisar Türk Hava Kuru
mu şubesinde yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri görmek ve fazla tafsilat almak için Akhisar 
Türk Hava Kurumu §ubesine müracaat edilmelidir. 

-----------""11_1;.,.4~.-1LJ<!._.._~·U5.7) _ 

lzmir Telefon Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif eb' atta yüz adet tenkiyeli ağaç 

direk açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (995} dokuz yüz doksan beş liradır. ~

vakkat teminat (74,62) yetmiş dört lira altını~ iki kuruş clup 
ekıiltmeti 18 kanunusani 1939 çarşamba günü aaat 1 O da 
lzmirde telefon müdürlüğü binasındaki komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubüe 
kanunt veaaikle mezkfü gün ve saatta komisyona müraca
atları. 

.ıt - Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğü ile latanbul 
telefon müdürlüğü levazım amirliğinde görülebilir. 

30-17~3~16 4217 

-T~o-p_r_a--=k~m-a-=h=-s-u-=ı=-ıe-r~i-o-:.-fisi lzmir 
şubesinden: 

Depolarımızda mevcut buğdaylann nakliyesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Kat'i ihalesi 26/ 12/938 tarihinde eaat 16 da yapıla. 
caktır. Tali ler bu husustaki sartname i şubemizde örebilirler. 

Toprak mah ulleri ofisi • 
mır 

şubesinden: 
Müessesemiz namına ajanslarımızdan gelecek buğdayları ele • 

polanmıza boşaltma "li e depolardan çıkartma işleri açık ekailtmeye 
konulmuştur. K""t'i ihale 26 ·,, 938 tarih;nde saat 15 de yapılaca· 
~ından tQliplcr bu h\11Ust.cı1 • ,arına. .. · • ıbemizde görebilirler. 

Muhammen tutn 
Lira Kuruş 
2755 50 
1584 

ilk teminat 
Lira Kuruş 
206 67 
ı 18 80 

Hangi okula ai<l olduğu 
Butün yatılı okullar ihtiyacı 

> 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için telefon hututunun inşaasına aid muhtelif 

levazım açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli ( 769) yedi yüz altmış dokuz liradır. Mu

vakkat teminatı ( 5 7 .68) elli ye-eli lira altmış sekiz kuruş olup 
ek.siltmesi 18 kanunusani 1939 çarşamba günü saat 16 da 
Jzmirde telefon müdürlüğü binasındaki satın alma komisyo-

nunda yapılacaktır. 
3 - T aJiplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 

kanuni vesaiklc mezkur gün ve aaatta komisyona müraca
atları. 

4 - Şartnameler her gün lzmir telefon müdürlü~ii ile lstanbul 
telefon müdürlüğü levazım amirliğinde görül;bilir. 

30-17-3-16 4215 

Maliye V ekiletindeD:-
1 - 31 Kanunuevvel 19 3 7 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 

bet kuru~luklarla yüz paralıklar ve nikel bir kurusluklar 31 kanunu 
evvel l 938 aktamındaıı itibaren tedavüld,.n kaldırıİacaktır. 

EHcrinde bu ne\'İ para 1::-:.ılunanlar 31 kanunu evvel 1938 ak~a
ıruna kadar bilumum maJ sandıklarile Cqmhuriyet merkez ve Ziraat 
bankalanna müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedaviilden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu
nun sekzinci maddesi mucibince 1 kanunu sani 1939 tarihinden iti
baren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer• 
kez bankasına yapılacak t~diyata kullanılabilecektir. 

4-8-1 S-17-19-21-23-25-27-29-31 4291 

inhisarlar Umum Müdürlüğ1n
den: 

l - idaremizin Paşabahçc fabrikasında yaptırılacağı, 21/1 1 /938 
tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilan edi· 
len betonarme dö~melerle sair müteferrik işlerin şartnameleri tadil 
edildiğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Heyeti uınumi_·e;:~inin keşif bedeli 1 S,202 lirn 40 kuru~ ve 
muvakkat teminatı 1 140.18 liradır. 

111 - Eksiltme 26/ 12/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
on beşte Kabata~ta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, keşif, ve projeler 76 kuruş bedel ;;ukabilin<le 
inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Ankara 
ve fzmir baş mi.idüriiklerinden alınabilir. 
yonumuzda satılacaktır. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mü
hendis veya yüksek mimar olmalı: olmadıkları takdirde ayni evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş başında 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd ka~ıdı ile te
min etmeleri ve bundan başka asgari 10,000 liralık bu gibi inşaat yap 
mıt olduklarına dair fenni evrak ve vesaikini ihale güniinden sekiz 
gün eveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şnbesine ibraz 
ederek ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni ve88k ile Vinci madde
de yazılı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7 ,5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek olan kapaL zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarı
da adı seçen alım komiysonu batkanlığına makbuz mukabilinde vo-
rilmeai lizımdır. 10-12-14-17 4346/8928 

il daimi encümeninden: 
Urla yeni okulunda su teaiaatile robcroit kaplama vesair işlerin 

yapılmaıı 1897 lira 11 kuruş keşif bedelile ve 1 5 gün miirld,.tle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine 
göre hazırlıyacak.lan teminatlarile birlikte 29 birinci kanun 938 per
pembe günü saat on birde il daimt en<üme-nine ba, vu:rmahm. 4 ~61 

lzmir Memleket hastanesi baş 
hekimliğinden: 

Memleket ve Efre!paşa hastaneleri için muktazi sekiz bin kilo pirinç 
ekıfltmealne istekli çıkmadı~ından vilayet encümenince on gün müd
detle temdidine karar verilm~tir. İsteklilerin ihale gilnıt olan 26/12/ 
938 tarihine rastlayan pnzarte:d günli saat ondan on iki.re kadar viJa-
yiı:' dİlmi eııciunenlne nitıracaitıarı ilAn olunur. ·-· · 4408 

iz.mir Levazım amirliği satın alma kr• 
misyonu idlnları 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL KO. Ra. cleaı 
.ihale 1,Z'Ünü talibi çıkmıyan lstanbul komutanlığına bağlı Topçu bi., 

"n<:ı alayı lıa~vanatı için ( 300} ton yulaf satın alınacajından tekru 
kapalı zarfla ihalesi 28/Birinci kinun/938 Çartamba günü IMt 1 S.30 
ela yapılacaktır. Muhammen tutarı on bet bin dört yüz elli liradır illa 
teminatı ( 1159) liradır. • 

Şatnamesi her gün Komit'yonda görülebilir. isteklilerin ilk temi· 
l'at mak~uzu veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
ınaddel~rınde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale saabndaıı 
en az bir saat evvdine kadar teklif mektuplarını F mdı.klıda K 
~ Sa.tı!1 alına kom.i~~ouna vermeleri. 13 18 22 27 ( 4ll9} 

lzmır levazım amırlıgı satın alma komisyonundan: 
Ordu ııhlıiy~si için (2000) adet battaniye 20/12/938 tala g(in(I 

saat on beşte Tophanede f~tanbul levazım amirliği sabn alma komie
~onunda kapalı zarfla eksıltmesi yapılacaktır. Tehmin bedeli 24000 
lıradır. flk teminat 1800 liradır. Şartname ve nümuneai ko · 
d ·· ··•·· l kı·ı . k mıayon· a goruıur. ıte ııerın anuni veaikalarile beraber belli ttan b. 
taat evvel komisyona teklif mektuplarını vermeleri. aaa ır 

- ·- 3-8-13-17 4276 
iz.mir Levazım imirliii SAT. AL-Ko"':"' h"" de_n_: __ .__.-;..;..; __ 

1 - ~d~em~~ 4. ncü tümen birlikleri için açık eksiltme ile (16-0) tOD 
lınyıt komUrü alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiati 1800 liradır. 
8 - İhaleı;ıi 1 ~/12/938 pazartesi gUnü saat 10 da 4. ncü tüm. satın 

alma komısyonunda yapılaca ktır. 1ı::teklilerin 136 lira temlnat 
akçelerile komisyona müracantla,.•. 4411 • 

lzmlr Levazım amirliği SAT. AL. KO. Ra. denı , 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler namına komisyonda mecvud 

evlMlf~ dahilinde binek nakliye koşumu ile mekkari hayvanatı satın ab. 
nacagından her pazartesi ve perşembe günleri saat 14 te pazarlıta 
vapılmak tızere hayvan sahiplerinin doğruca hayvanlarile beraber 
Fındıkhtla komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

-~-~~~~~----.,...,;1;..;1;:..;21-25-31 4412 
J~ir Den\z K. Satın Alma Komiıyo;"wıdan: 

~en_ız komutanlığı kıtaatının 25 ile 45 kilo arasındaki günlük sıfu' 
eti ıhtıyacı 17 'l2/93S cumartesi güni! 10 da pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. İRteklilerin her gi1n komutanlık levazım müdUrlüfUnde 
~artnameyi okuyabildikleri gibi yevmi mezkOrda pazarlık milnakaaa-
m!Za iştidk etmeleri ilin olunur. 4S81 

Miktan Fiyat Muvakkat teminat 
Sığır eti Kg. 8000 80 Krş. 67-Iira 50 Kq. 

İhale tarihi 17 /12/938 Cumartesi 
Saat 10 

lzmir Bornova Askeri Sabn Alma Komiayommduu 
Cinsi Miktarı 

Keçe beUeme. 80 
Katana yem torbası 260 
Tımar süngeri. 130 
Kıl mekkari kolan. 50 
Saplı meşin yular başlığı 1 30 
Katana için kıl kolan. 90 
Katana zincir yular. 20 
Gebre. 680 
Mt"kkari zincir yular. 80 
Tavla halab ma sikke. 4 
Kıl köstek. 20 
Katana çulu. 130 
MeWri çulu. 20 
Semer urganı. 2S 
Kıl arpa çuvalı. S 
Kıl saman hararı. 5 
Zincir köstek. 1 o-

l.) Mühüılü nümuneleri komisyonda mevcut yukarıda cinı ve 
miktarı yazılı 17 kalem mutabiye pazarlık suretiyle sahn afı. 
nacaktır. 

2.) Puzarlığı 26/ 1. Ka./938 Pazartesi günü saat 1 O da yapıla
caktır. 

3.) Umum tahmin tutan ( 1770) lira olup ilk teminatı ( 133) 
liradır. 

4.) Şartname ve nümuneleri her gün komisyonda okunur. ve 
RÖrülür. 

5.) isteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle bir
likte Bornovada Askeri Satın alma komisyonuna gelme-
leri ilan olunur. 1 7 2~ ( 4414) 

--bif..-··-Bomova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1.) Aydındaki birlik hayvanları ihtiyacı için (33) ton kuru ot 

açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2.) ihalesi 5/2. Ka/939 Perşembe günü saat 1 O da yapt)a. 

caktır. 
3.) Umum tahmin tutarı ( 1320} lira olup ilk temin.at (99) 

liradır. 
4.) Şartnameıi her gün komisyonda görülebilir. 
5.) isteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle bir

likte Bomovada Askeri Snbn alma komisyonuna gelmeleri 
~---il~an olunur. 17 21 27 3 ( 4413) 

Buca FTI~ni kulübünden: 
fü.ıca Tenis Kulübünün senelik umumi iç•ime..ı 21 /Kanunuev

vel/ 1938 Çarşamba günü saat 19 da Kulübün Bucadaki kenaı meı k~
zinde akdedilecektir. 
Ruznamei müzakerat 

Madde 1 - 16 Nisan 938 tarihinde akt edilmiş olan fevlutlAtfe i~ti-
maa ait zabıtnamenin okunması. 

c 2 - 937 /38 sene.ine ait tanzim edilen pilinçonun tHvibi. 
c 3 - 938/939 Kulübün devresi için bir büdc~nin tt>ahiti. 
c 4 - 938/939 mevıimi için yeniden heyeti idarenin intihaba. 
c 5 - Kulüp umuruna mi.it~allik diğer hususatın müzakere 

edilerek bir karara bağlanması. . . . " . 


