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Türkiye-Amerika anlaşması imzalandı 
Halya . Fransa 

lngiltere tecavüze uğrarsa, 
Fransa bütün kuvvetlerini 

onun emrine verecektir 

Mussolini 
Nutkunda ltalya· 
Fransa ihtildfın· 
dan bahsetmedi 

Paril, 19 (Radyo) - Gazeteler ; 
İtalya bafvekili Muuolninin Sardon
yt.da lrad ettlli nutkunda, ltalya
Franaa ihtiWından hiç bahsetme -
mesiıı.i dikkate p yan buluyorlar. 

llıt:ubalif matbuat; Kuseolininin, 
Atdeııilı ınetalebatından vaqeçme • 
dlti, Çemberlaynın Roma seyahatin
lle bunları ortaya atacaAı ve bundan 
dolayı ailklltu ihtiyar ettili kanaati-
ni ileri aUrilyorlar. 

Fransa HariciyeNazırı Jor j Bone, parlamentoclaFran. ,1 ~~ıı~ad;~e~~:~~e ~r~~:~~:\::: 
sız siyasetinin ana hatlarını izah ederken, Fransa· :~!eı~~m~~:m~~;em::!~~İe ;;ae;01~:~ 
nın, kimseve bir karış tonrak vermiyeceg"' ini söv,emiştir Roma araRındaki Mesafeyi b ir buçuk 

J r J gaatte katetmişt ir. Seyahat esnasın-
Paris, 19 Radyo) - Parlamento- ı 3IZ somaliai sahilleri için İtalyada vu da Mussollni mak i ni~ti n yanındıı diı ra 

nun bugünkü toplanbaında, harici- kubulan nümayişler, F ranaada hay- rıık katarın sevk ııletlerinin i~lı>tilme-
ye nezareti büdceei müzakere ve ka- ret uyandırdı. Biz, aulh isteriz. Bu- •İ)' l e al!kadar olmuştur. 
bul edilmiftir. Bu münaaebetle hari- nun içindir ki, bu meselede olanca +---
ciye nazırı Jorj Bone, uzun bir aöy- hüsnü niyetimizi göaterdik. Roma 
!ev vermiı ve F ranaanın harid aiya• sefirimiz. ltalya hariciye nezaretin-
set;ni tetrih ey!emiftir. den derhal izahat istedi. Aldığı ce-

Jorj Bone, Franaız aiyaaetinin a- vapta , lıalyada yapılan nüm .. yiılerle 
na hatlarını iuh ederken tunları aöy hükumetin hiç bir Alakaıı olmadığı-

Milli Müdafaa 
Vekilimiz 

lemiştir : nı bildirdi . Aksi sabit olmadıkça, 1 
- Harict aiyaııetimiz selefim lvon talya hariciye n"zaretinin verdiği bu An karadan J stanbula 

Delbosun, 1936 aeneei birinci ktnu- cevaba itimad .. ımrk ııarureti var . 
nunun der«üncü a:ünü, lngiltere ha- dur. 
riciye namrı Edene cevap olmak Ü- Biz, bütün bu hS.dioeler karşısın· 
zere irad ettiii nutka iıtinad etmek- da itil&fkarane hareket ediyoreak 
tedir . V e h iç değişmemittir. •ulh istediğimizdendir. Yoksa, tor 

lvon Delboı, o zaman verdijii ralr.larımız ı m i'd.f.,.. ..dtomiw"·"k lca -· 
><OyJevae demışn 11:1 ·:!ar zayı f değili:r . · 

dngiltere bir tecavüze maruz ka- Biz, topraklarımızdan kimseye 
l ırsa . Fransa, bütün deniz, hava ve 'lir karış yer vermiyeceğiz. > 
l.ara kuvvetlerini derhal kendisinin Jorj Bone, bundan sonra lspan-
emrine amade ltı!mağı taahhüd e- yandan bahaetmif ve demiotir ki : 
der.> - Bir çok devletlerin dahil oldu-

l ıte, hariçte bizim aiyaııetimizin ~u ademi müdahale komiteainin 
esası budur.> Franaa Hariciye Nazırı Jorj Bone ">renaiplerine riayetkarız. Bu karde~ 

Jorj Bone, son zamanın mühim çin yeni bir devir açtığını söyledik- '-ıarbinin bir an evvel •ona ermesi i 
siyasi had!ıelerini izah ettikten ve ten sonra, ltalya-F ranaa ihtilafından çin, başka devletlerin müdahale et-
Almanya ıle Franaa arasında imza·jbahsetmiş ve şunları söylemittir: · "k" t f k nd" b 1 
1 , k l . . . memesı ve ı ı ara ın e 1 as arı-
anan ge ra aayonnun, ıki devlet ı- - Koraıka, T unuı, Nia ve F ran- t k . '"l · ı. d • 

Dünkü maclar , 
Alsancak 5.2 Üçoka, Ateş 2-1 Ya

manlara ve Doğanspor 3-0 De
galip gel,ji}er • 

mırspora 

na er caı mest .ıazım ı. '> 

Basita (Koreika) 19, - ltalyıı 
tarafından yapılan talebler üzerine 
burada tetekkül eden harekete ve 
müdafaa komiteleri Kouikada faa
liyette bulunan ltalyan ajanlarının 
•ılcı bir nezaret altına alınmaaına 
Jair bazı karar ıuretleri kabul etmit 
'erdir. Bu karar suretleri ile alınmaıı 
istenilen tedbirler ıulardır 

1 - Muhacereti tehdid için ııkı 
bir kontrol tesisi. 

2 - Mevcud aıkeri kıtaların der
- Devamı 2 nc:i Sahifede -

gidiyor 

Milli Mlldafaa Vekili Kazım Öıalp 
Ankara, 19 (Telefonla) - Milli 

Müdafaa Vekilimiz Genert.I Khım 

Özalp, bu akşam lstanbula hareket 
etmi9 ve istasyonda birçok doatlan ve 
VekAlet erkinı tarafından uğurİan -
mııtır. 

-----------------· işaretler: 

Temizlik 
. Belediye vazifelerinin batlıc:alanndan biri de ıüpheaiz ki, temizlik-

tır. Bunun içindir ki, aokaklarımızm, umumi yerlerimizin, yiyecek içe .. 
1 f _, ı...O.iıı, •ularımızın veaairemizin temizliii mevzuu bahool~nca, 
'~ .... ~"Ha belad1a1i tenkit ederiz, bizzat belediye kapıaına kopr, 

reı... ..... 41J•r salihi1ettarlara tiki1etlermizi bildiririz. Bunda hale. 
kımız da v.r .. ..!. Vatanda9,' para veriyor ve batına ıretirdiii müeHeae
den, it iıtiyor. 

Fakat ac:aba, fehrin temizliiinde, vatandllfmda ria1ete mec:bur oldu
tu ve kendi ekndine bir titiılik halinde, bir terbi1e teklinde ırözönünde 
tutmaaı iktiza eden cihetler 1ok mudur?. 

Sokaklara aiız ve burun doluau pialik aavururuz. Belediye memur
ları, hakikaten biraz dikkatli ve titiz davranıalar, kaldırımlarda teaa-

4laaneak ••J<ıtnı .. 
düf edilen pialifln c:eaaaı, belediye büdceaini bir hayli kabartabilirdi. 

Dün A1sancak sahasınaa ıikin en vaziyetine girmiş , ancak gol ave • b Aldığımız ae zenin kuru ve pia yapraklarmı ookaklarda temizliye 
hararetli müsabakaları yapıldı. iz - raı"la Üçok birinciliği muhafaza et- temizliye ıridenlerinıiz vardır. Raatgele bir aokakta, ihtiyacını defetme-
mırin ilci tarihi takımı Alııancak-Üç- miştir. ie kalkanlar, bu meyandadır. 
ok, yani eaki adlarile A1tay-Alınor- Bu müsabakaların birinci devre- Her haıısl bir klfıdı, bir teJi 1ırtar, parçalar ve aokaia atarız. Pen-
du kerıılathlar · nin son haftasına kalması yüzünden cerelerden, kapdardan caddelere pis w dökeriz veaaire naaire .. 

Bu iki takım geçen hafta biribi- geçen hafta ayni takımla karşılas· Şehir beledl1enln defi!, eYTell halkın ve tehirlinin malıdır. Beledi1e, 
ri ni yenememişlerdi. Bu hafta ise mış berabere kaldıklarından spor he- bu ıribi medeni terbiye İflerinde bize 101 ıröatermek iktidarında da de
.\lsancaklılar rakiplerini iki Namık· veskarlarında oldukça heyecan yarat fildir. 
tan mahrum olarak yakaladıkları i- mışh. Seyircilerin sahaya akın et- liııeyi kendine, çuvaldıaı b.,kuına .• 
<;İn takımın yanlış tertibinden de is- tikleri görülüyordu. Beledi,..,.; naad tenkid ediyor ve bunda da iaabet ıröateri1oraak, bi. 
tifade ederek 2-5 ııibi büyük bir fok- Doianıpor 3, Deminpor O zim de, Taııifalarimiai 1apm.aldıfıaua l&aımdır. !taret ecli1onız: Buna 
la maçı kazandılar. Üçokun bu mağ- Müaabakalara saat on birde ba§- ıal1talıml •• 
l \ı.kiyeti di;irt takımı ıııii .. vi ı>uvan -Dev-.mı 2 l.ncl aahifed- ..,_. 

.-..~·~·-- · -- ·~ ....... , 

Cumhurreisimiz 
• • 
Isınet lnönü 

' 

Vilayet Parti delegeleri tarafından 
lzmire davet edileceklerdir 

Vali ve Parti başkanımız B. Fazlı Güleç, 
vilayet parti delegelerilP- birlikte ayın 

24 ünde Ankaraya hareket edecek ... 

lığına verilen \ıiı- takrirde Cumhur- - K:ıbııl. kah ul' Se .<leı-iyle lc.ır~ı-

re isimiz j,nıet lııiiııüııüıı iznııre da- l mınıı~tır. 

vet edilm"i rica oluıınıu ~ ve lıu tak- Devamı 3 ncü Sahifede -, 
Anadolu' da 

Müstakbel hayatın 
sahneleri 

Yazan: Georger Duhamele 
Ceviren: Asım ismet Kültür 
• 

.\sıın hıııeL h.ülLür 

Değerli arkada§ınıız Aswı l•met 
Kültıirün kudretli bir tercüme 1l•lÜ

b1ı ifr Aıılldolıı .,iitııula rıııda düimize 

rcı•frdiği Çıldırun diiııyıı Pa:ar g uııii 

bitti. 

A rkodaşı ın ı:. J1" '·l 11rl(1n ~aıi ra. si:t 

düııya şaheserl<riııdcıı biriııi ı·eriyor. 

GeMger Duhaıııele bugün dünya ede. 

biyatında ba§lı boşıııa meı•h·i sahibi 

§ah.•iıtetlrrdeıı biridir. Bu eBfr de, di

ğeri gibi hepinizi büyük bir ıııerakla, 

diişiiııdiire diişiiııdiire, hu giiıı, her 

.•ıılmh heyeca11la bekleterek alıik-0dar 

edecektir. 

Asım Kültür bu eser hakkında diyor ki: 
Bizim düıünce ve bil ıri ufuklarımızı altüat edec:ek bir kitap.. Kafa

mızı yerinden oynatacak., b ize ya.şadıiımız d~vrin İçyüzünü tanıtacak, 

iatikbali anlatacak bir eaer ... 

Müstakbel Hayatın Sahneleri 
Yarından sonra bekleyiniz! 
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(ANAOOllJı 

İncir mahsulünün borsa- Belediye re.isinin 
, seydhatı 

Bir anketten çıkan neticeler 
Saime Sadi 

Anadoluda bir anket var. GörünÜ§te, ıudan bir anket.. Fakat ınce, 

SAHIFF 7. 

Göcmen isleri . . , 
iskan umum müdürü 

lstanbula gitti 
Vi!Uyetimizcle işkiın işleri ve göç

menlerin müstahsil vaziyete gelip 
gelmedikleri hakkında tetkikler ya
pan iskan umum müdürü B. Cevdet 
\'e umum mUdür muavini B. Selim. 

· aoayal endİfelerİmizi, ferd ve aile terbiyemizin bir kurt masalı gibi uza 

ya l'•lmi! tezahürlerini ifade etmeai itibarile hu anket, hiç te hoı değil· 

dir. Elverlrki, mevzuu ciddiyetle ve biraz da ilmi bir gö:tle tetkik 
e~lim .• 

Bu ankette konuıan münevverlerimizden bazılarnın fikirleri, bana, 
vaktile c ne ı.u •iitunlucla ele aldıiımız bir mezvuu hatırlattı. 

da satılnıası mes elesi Vaki bir davet üzerine Benan, dün 1stanbula gitmislerdir. 

Alakadar makamlar, satışın nü
Vilayetimizde iskan işlerini iyi vazi-

mi oldu? yette bulan bu zevat, !stanbuldan 
Diyorlar ki: 
- Kadınlar lıatka fiil'lü dütiinür .• Bu sualleri kadınlara da aorma

lıdır. Kadın olsaydım, fÖyle cevap virirdim .. 
s-ıara, clildıatle İfaret etmek ialerim kil 
Biz de hili ve hila, kadınca, .. rkrkçe konuşmak, fikirlerin kadın

caaı, erke..,ai ıihl ltir telakki vardır. Guya kadınlar, başka türlü yazı y 
zarlar, erkek ınuallimle kadın muallimin der• okutması, kadın veya 
erkek doktorun tedavi tarzları, hep ayrı ayrı şeyl~·dir. 

Ne hafif mütalealar deiil mi? 
llim, in .. nların cinaiyeti ile dejjil, bizatihi kendi varlığına göre ıe

kil alır .• Hldiaelere verilen mana, onu konu4anın kadın veya erkek 
olUf\loa &Öre defİfmez. QJaa olsa, konuıan, saf&hiyet ve kültürüne 
ıröre bir kıymet ve kudret kazanır. Biltün ilim ve meslek hayatında 

erkek arkadaıı ıibi düıünüp çalı§an, ilmi diiküman ve elerıanları ayni 
tekilde kullanan kadın, sooyal haılleelerin mlitaleaanda da tıpkı er
kek &ibi, muayyen ölçU!erle İf ırllrür. 

Ne ilmin1 !'le de hiaiaelerin, lc:adına Teya erke-Je ıöre ayrı ayrı izah
ları olamaz. Muharrir kadın da, muayyen bir üalup ve fikir manzumesi, 
lıayud da ayni tekilde bir .. n'at ırörüt ve heyecanı içindedir. Onun 
lmzaımın yerine, bir erkeğin imza11n koyaltilirainiz. Ve meseli, her 
hanıri bir haatalık, hatucuna eğilen doktorun kadın Yeya erkek olma11 
ile fU veya hu tekilde tethiı ve tedavi edilemez. 

Bu eıki telikklleri artık yavaı yavaş terketmeliyiz. 

Dünkü maçlar 
- Battarafı 1 inci sahifede - ı Üçok:Nejad, Ziya, Halim, Ali, 

landı. ilk oyun DofıaMpor-Demir- Mu•tafa, Fehmi, Süleyman, Mazhar, 
soor karsılaşması idi. Oyunu R Said, Adil, Faruk .. 

mu ne 
nı 

üzerinden yapılması
Belediye reisi B. Dr. Behçet T.Iz, 

Ankaraya gitmi~tir. Bu seyahatin 
şehir işleri üzerinde bazı temaslar 
içn ihtiyar edildiği söylndiği ıribi, 

Ankaradan \"Uktılıulan bir davetle a
lakadar olduğu da rh•ayetler arasın

•• • 
munasıp 

İncir mahsulünün borsada nu • 
muııe üzerinden satılması için esaslı 

tetkikler yapılmaktadır. lnciı mal,. •r 
lii, Lorsayıı alınmış olan mah<ulleri • 
miz arasındadır. Fakat satışı, 11L mune 
üzernden değil, mutavassıt satıcıların 
mağıızalarında çuvallardaki mahsuller 
mua,·ene edilerek yapılagelmektedir. 

Xetice itibarile bu yüzden hor"a ida -
reAi de z:ırar etmektedir. Çünkü satı
cıların sattıklı>rı incirlerden bir k1"
mıııı borı;ıı iılare~ine bildirmedikleri 
anla~ılmaklııı'ır. Borsa kayıtlarına gö
re mevsim iptida.ıPdan şimdiye ka • 
dar lzmirde satılan incir miktarı 
15000 t, , oldu~u halde limanımızdan 
dı' nıemleketlue ihra~ e<lil•ıı incir 
miktan 33000 tonrlur. Arada çok bil· 

• 

görüyorlar 
yük fark vardır. Satışlar, bor~ada kay dadır. 

dettirilmeyince borsa hi" esi de ve • Belediye reiHi, Vilayet parti kong-
r'lmemektedir. resinde bi~vük kurultaya murahha~ 

İncirin, borsada numune üzerinden 
olarak da seçilmiş olduğundan ayın 

satılması için alii.kadarlar mühim bir 
26 ıncı günü AnkaraJa toplanacak 

sebep olarak ta piya~anın acılış tarih-
kurultaya da iştirak edecek ve on

lerinde çekilen zahmeti gösteriyorlar. 
dan sonra şehrimize dönecektir. 

Alıcılar düşük fiatle piyasayı açmak E ·ı·b . 1 b 1 d" · b · ı· .. .. k 1 sas ı ı arıy e e e ıye reisı, u 
ısı ıyor, ı'a~tlerce sduren muna ü~aşa .•r seyahatte tzınire ait muhtelif mese-
u uyor. ncır, borsa a numune zerın- 1 1 il 1 d 1-k d k 1 . . . . e er zer n e a a a ar ma am ar-
.ten üzüm gıbı satılacak olursa ıstı· 

raplı vaz'yete lüzum kalmıyacaktır de
niliyor. Alakadar makamlar, bu mevzu 
üzerinde ehemmiytle durmaktadırlar. 
Alınacak kararla gelecek sene mevsim 
'ptidasında incir mahsulüniln her hal
le borsada numune üzerinden sattırı
:acMğı ilmid ediliyor. 

la temas edecek, 938 senesi fuarına 
ait mufa8sal raporu Başvekil B. Celal 
Bayara takdim edecektir. 

Pazarlıksız satış 
Ticaret odası cedvel 

hazırlıyor 

lzmir.ve Bartın vapurları 
İktisatl Vekaleti, pazarlık•ız •a

tış kanunun tatbikatı üzerinde muh
telif tetkikler yapmaktadır. Veka
let, kanun mucibince pazarlıksız sa
tılan malların etiket fiatlerl ile top
tan satış fiatleri hakkında şehrimiz 
Ticaret odasından malumat iı.;\en-

dün niçin gelmediler 
miştir. 

Mustafa idare etti. Bu takımlar da Oyuna Üçok basladı. akını Cn
geçen hafta 3-3 b .. rabere kalmışlar ver kesti ve sol acık Hakkıya derin 

dı. Bu hafta ise Oemir<por oyuna bir pa• Vt"rdi . Hakkı önünd .. ki hafın Geç vakit, vapurların Marmara da 
ancak 1 O oyuncu ile istirak etti. fa· uyuşukluğundan istifade ederek to-

Odaca, bu mallu ve mahsuller 
hakkında hazırlanacak ~optan, pe
rakende satış fiatleri cedvelleri Ve
kalete gönderilecektir. 

kat 1 S inci dakikada Doğansporun pu kale çizıı;isine kadar si.iratle gö- t" • k } d "' b"ld'• "ld" Y } 

Trakyaya geçerek, oradaki göçmen 
işlerini ele tetkik edeceklerdir. 

Bergama müze 
müdürlüğü 

Bergama müuoi müdürü B. O.,.. 
man Bayatlı'nın tina ve Rodostaki 
müzelerde arkeolojik tetkikler yap
tığı sırada Eerga'lın müze müdürlü
ğü vazifesinin vekaleten Bergama 
Kadrioğlu okulu öğretmeni B. Yıl· 
ınaz tarafından ;fa edilmesi Kültür 
bakanlığından vilayete bildirilmiştir. 

Tayin 
İzmir defterdarlığı maliye tahsil şıl 

besi şeflerinden B. lllehmed Feyzi YU
tek İstanbulda 35 lira maaşlı tahsilAt 
kontrol memurluğuna tayin edilmişti.r 

B. Lemi Aksoy 
Ölçü ve ayarlar kursunda teknik 

bir konferıın.~ veren İktisad Vekaleti 
ölçü tlaiı·e"i teknik şubesi müdUrU B. 
Lemi Ak<oy l<tanbula gitmiştir. 

Zabıtada 
Hakaret 

Kur ıyakada Bo•tanlıda Etem, Se
liınlkli l•mııili \"e Erzurumlu Saidi 
Güzelyalıda Arap deresinde Halid, 
İsmail Leblebiciyi, Namazg.ll.hta 
Hayri, ,\Jnlatyıılı :'11ehmedi tahkir 
etltiklerinden zabıtaca yakalanmış-

!ardır. &ağ açığı Sami tehlikeli bir surette a türdü ve ortaladı. Sağ açık Said or- ıpıye ya a an ıgı 1 ırı ı. 0 • 
yağından sakatlandı ve hastaneye talanan topa yetişerek vole ile Al- cusu olanlar merakta kaldılar D . Kumar 
kaldırıldı. Bu yüzden Ooğanıpor da sanğın ilk golünü kaydetti. Daha ilk lŞ pıyasa Basmahanede Kapılarda boş bir 
on ki,i ile oynamağa mecbur oldu. dakikada yapılan bu •ayı her iki ta- İzmir vapuru, her hafta Pazartesi vam ettiği bildirilmiştir. Fakat gece haber/erı" vagon i~inde Süleyman, Zekeriya, 

Birinci devre Doğımsporun biri kımı harekete getirdi ve sahada en- günleri saatlO raddelerinde limanımı saat 20 den sonra vapurların Yeni- Celil, Yususf ve Ahmed Zarla ku-
penaltıdan olmak üzere attığı iki der te~adüf edilen bir oyun oynan- za gelirken dün gelmemiştir. Vapur- kaleden içeri girmeleri ve dışarı çık- Türkofis tarafından mar oynarken yakalanmışlardır. 
golle geçti. ikinci devrede Demirspor mağa ba•landı. Hn iki takım süra~le daki yolcularını bekliyenler, saat on malım yasak olduğu çin İzmir vapu- Dövmek 
mağlubiyeti tahfif etmek gayesile o· oynuyordu. On ikinci dakikada Üç- dörde kadar vapurun gelmesini bey- ru bu saatten sonra İzmir limanına yayılıyor Karşıyakada Alaybeyinde Ahmed, 
yuna girdi. Fakat muhacimleri sah· ok mU.nvatı temin edecek bir fırsat hude yere bekledikleri halde gelme- . . . •. 1 b .1 . l". (İ· . ·) Tlirkofis, Anadolu Ajansı ile bir Zeyneli, !smetpaşa bulvarında Yu. 
• d d"kl · d yakaladı fakat sol a~ık Hüsnü · r gıımıcegı ıa er verı mış ıı. zmıı f Al" 1 · "b" · · dö .. I d' 

ıı oyun an vaz geçme ı erın en • ıs ı• eliğini görünce clenizyolları ac~nte•i- d İ t b 1 t 1 . 1 . anla•ma yaparak ı"hracat mah•ullerı· • su ve ı "" ırını vmus er ır. · · d 1 D ] d d" B 1 b b - . vapurun an s an u a e sız e verı. , • ......ıc 
bır şeref sayısı bıle yapama ı ar. O· ına r eme ı. ununa era er top ne Ye Denizbank Jzmir şube•i müdür . . mizln ve rakip memleıt,.tı~~ ~·h•nll• - r.- ı.. •• 
ğanspor bir gol daha attı, oyun Do- kal~deıı kaleye süratle dalaşıyor her lilğüne müracaat etmişlerdir. Rıhtı- len malumatla vapurun bu Rabah lı- rinin her günkü cihan piyasa vaziyet BeyiH okağında Ha,an oğlu HO-
tanıporluların 3-0 galebesi ile sona dakika iki kale tehlikeler atlatıyor, ma toplananlar ve yolcularını bekli- manımızda bulunacağının bildirildi- ve fiatlerini telgrafla alarak İzmir • seyin ve l\[urad oğlu Hüseyin sarhoı 
erdi. kornerler, firikikler h.-r iki tarafta yenlerin, vapuru" bir kazaya uğra- ği de haber alınmıştır. l\Iersin posta deki ihracatçılara, borsaya ve ihracat olarak gevrekçi l\Iehmedin camekA-

Atet 2, Yamatılar 1 müte•aviyen inkişaf ediyor, fakat mış olması ihtimali karşısında büyük ,efori için İstanbuldan kalkan Bar- kontrollük dairesine vermeğe başla • nını kırmış, ayrıca ge\•rekçiyi tahkir 
Likin mühim kıır~ılaşmalarından kaleciler biribirine rekabet ederce•i· bir merak ve endişe içinde kalmışlar- tın vapuru da beklendiği halde dün mıştır. Bu yayımdan 1zmir piyasası • etmişlerdir. 

biri olan bu maçta antrenör Horres ne güzel oynuyor, en tehlikeli anlar· dır. Öyle üzeri şu haber duyulmuş- gelmemiştir. nın istifade göreceği tabiidir. 1-lırıoızl • 

,aımıyan güzel idaresile hakemlik da topu yakalıyor ve bu suretle gol tur: 
yaptı. • imkanını vermiyorlardı. On dördün- İzmir vapuru, :'lfarmara denizinde 

Takımlar sahada şöyle dizilmiş- cü dakikada Al•ancak, bir frikikten müthiş sise yakalanmış, demirle-
lerdi: istifade .-demedi Dnhal Üçok lehine miş. 

Yamanlar: Mazhar, Hakkı, Ah- semeresiz geçen bir koner oldu. Gelibolu ile Şar köyü arasında faz 

---oOO>----

düğününde 
Bir bekci ağır 

' 

Köy 

yaralandı 

Ağaç fidanları 
Ziraat fidanlığında 

hazırlık var 
lzmirin Mersinli ziraat fidanlığın-

Kıırşıyakada 1T 11 , ı l\Iecld, 
B. Feridin Iıi ı- • ııı, Çukur-
çeşmede lhs .. n ı eşru yaşadı-
ğı 35 yaşında Ane lledişin eşyasını 
ve 25 lira•ıııı. Tepecik pazarında E
mine. ~ebihanın l O lirasını çaldık

larından yakalanmışlardır. 
m~. Mehmed, Süleyman, Medih , On altıncı dakikaya kadar Üçok- la sis yüzünden şimdiye kadar pek 
Ali, Saffet, Mehmed Çavuş, Cahid, lular bir frikik v_e iki korner kazan- çok vapurların demirledigi görlil. 
Hikmet.. <lılar. Tehlıkel<>rı atlatan Alsancak- müstür. Vapur, belki orada demirle- Ewelki gtin Kemalpaşa kazasının da yetiştirilen dağıtılmağa elverişli fi- İtalya - Fransa Ateş: İbrahim, Şeref, Sezai, Sa- lılar ~t~zuncu ~a~ikada kazan~ık- miştir. 
lih, Ôm.-r, Reşad, Ferid, Ihsan, Üs· !arı frıkıkten de 1"tıfade edemevınc,. Fakat 1. tanbuldan haber ahııa
man, Ali, Cemil. Adili fora almakla geriyi zayıf dü mavıne:ı merak ve eııdişe artmış, iz. 

Parsa köyünı.le Küzımpaşa mahallesin danlardan 100 sarı çam, 100 mazı 

Mü98baka iki takımın tevali e· şüren Ücokun bu hatalı tntibi_., • ı.ıiı: vapurunun nerede bulunduıhı 
den seri akınlarile başladı. Beşinci den istifadl' eden Alsan~aklılar Üc- lıııkkııı<la her halde bir hııber almak 

<le A bıli çavu> ·ıı düğün evinde bir va 1000 akasya, 500 isfendan ve 1000 - Başta rafı 1 inci sahifede -
ka olmuştur. Osman oğlu Ali Glinay. dut fidanının :'llamaktaki kızılay ku • hal takvivesile adada yeni hava Ü 

sıırhoş olaı·ııl( tahıınca~ını ateş etmiş. rnmuııun maske fabrikası etrafına di- !eri ihda; edilmesi. 
öy bekçi~i Tahir oğlu B. Yunu~ Gü~- kilmek ilzere kızılay kurumuna veril- 3 - Fransa aleyhindeki hücum· 

dakikada Ateşliler bir fırsat yakala· ok nısıf sahasından ayrılmadılar. 0-
dılar. Fakat muhacimleri topu pay· tuz besinci dakikadn top Hakkıya io,tiyen kırıı ·eler namına bir heyet 
!atamadıklarından istifade edemedi- gerti, Hakkı plase ile Salahi~ine h~- Dtmz~ank müdürü B'. ~ıa,met _ııül
ler. Yamanların zaman zaman inki- vale <"ili, önü bos olan Salaheddın geyı zıyaretle vapur ıçın malumat 

18f eden akınları semeresiz kaldı. topu Üçok kalesine kadar getirdi ve istemi lerılir. Hunun ilzerine B. Haş
Her iki takım da elde ettiği fınatlar- !Iyasa geri pası verdi. l!yas ta vo\, met Dülge, İ 0tanbulda Denızbank 
dan i9 tifede edemeyince devre gol- ile Al&ancağın ikinci golünii kay - umum mllclUrHtğiyle telefonla görü
süz olarak berabere bitti. detti. Beş dakika sonra Üçoklular Şerek İzmir vaurundan haber i•te-

(i~·ü kasığından ağır •ıırette yarala
mıştır. Suçlu yakalanmıştır. Vııka

•ıın sebebi, bekçinin Ali Günayın ta • 
l.ıanca"ını almak istemiştir. 

Tol ebe ve nüfus 
cüzda.nları 

me~i Ziraat Vekiiletinden İzmir ziraat lara nihayPt verilmesi için Roma nez 
dinde teşebbüsatta bulunulması. 

müdürlüğüne bildirilmiştir. Ambalaj 
- 4 - Kadrosu zayıf olan hususi 

ve nakliye ücreti kurum tarı.fından 
polis servi•lerinin takviyesi. 

verilecektir d k 1 ] 
KADiFE KALESiNDE: S - Mugra ismin e i ta yan ga-

zetesinin kapatılması Kadife kalesinin bulunduğu tepe • 6 - Adanın nafıa ve inşaat işle· 

lkinci devre ba,Iar başlamaz Ya- bir penaltı kazandılar. Fakat Saidin miştir. Rir müddet sonra htanbul
manlılar Ateş kalesini sarmağa mu- •ütü, kaleci Hilminin elinde eridi, dan telefonla te\"Rp verilmi~. vapu
vaffak olmuşlena da beşinci daki· Biraz sonra devre 2-0 Alsancak lehi- ruıı, l\lal'mara \'e F.ge denizinde müt
hda eoldan inkişaf eden Ateşlile • ne bitti. hi~ tipiye tııtulmu.< olduğu, fakat 
rin seri bir akınını durduramadılar. ikinci devre basladıiiı zaman Ür· ('unakkııletlen geı·t;ği bi'dirilmiştiı·. 
ve Ateşliler Reşadın ayağından bir okluların hatalarını görüp Adili gl'· V:ıpul', C:anıLkbleılen mnayyen 

nin teşciri için Mersinli fidanlığında rile idari işlerde çalışan ltalyanların 
yetiştirilen fidanlardan 1535 sarı çam, 

Okullara kaydedilen talebe nufus uzaklaştırılması. 
400 fıstık çamı ve 1000 slonik, amba 7 _ Adada oturan ltalyanların 

ııııl kazandılar. Bu gol Yamanlıların riye almak suretile takımda tadilat zamaıııla mı ge~mişlir? 
maneviyatını kırmadı, bilakis onları yapacakları zannedilivordu. Fakat Bu nokta anlaşılamamıstır. Fakat 
hareket<" getirdi. Ve on üçüncü daki tahminler bosa çıktı. Bununla bera· l\Iarmarada tipive yakalandığına 
kada yakaladıkları bir fırsattan isti· her Ü~oklular Saidin şahsi gayret ve göre her halde muayyen zamanda 
fade ederek beraberlik golünü attı- fedakarlıkları saye•inde oyun iize- ge~m .. mi akı gPrek. 

hüviyet cücdanlarının talebe dosyala
rında sııklanması usuldü. Yapılması. 

nüfus hüviyet cüzdanlarının görülme
~ine bağlı i~lerin geri kalmasını intaç 
eden bu usulün kaldırılması ve mekte 
be girmek istiyen talebenin usulU da
iresinde kayıdları yapıldıktan sonra 
~üviyet cl!zdanlarının kendilerine ve
rilmesi Kültür bnkanhğından şehri • 
nı izdeki alakadarlara bildirilmiştir. 

Okullar kapatıldı 
T af ebe dün evlerine 

g6nderildiler 

!ar. Oyun mü!Bvi vaziyeti alınca ta- rinde müessir oluyorlardı. On birin- Gete t ekrar 1-tanbulla muhohere 
kımlar geçen dakikaları hesap ede- ci ve on dördi.incii dakikalarda Said edilmi,, nıpurun Çanakkale boğa
rek seri bir oyun çıkarmağa başladı- sahada ender tesadüf edilen bir çe- zından geçtikten sonra yoluna de
lar. Açık, güzel ve İnsicamlı bir o· viklikle topu başlı başına Alsancak -------'-------
Ateı lehine penaltı oldu. Ömer topu kalesi önüne geti~di ve .iki müdafiin cuyu durdurmak için kasdl bir ha
feua bir vurusla dışarı attı. Kırk arasından fevkalade hır meharetle reket yaptı ve oyundan çıkarıldı. 
ikinci dakik~da ve Yamanlıların .ıyrıldı ve üç dakika zarfında takımı- Üçok ta on kişi ile oyuna devam et- Grip hastalığının çoğalması üzerine 

f d k 1 k 1 k d k be b 1 .• · - b k ldı Yirmi be~inci 1zmirdeki okulların bir hafta müddet-:taman zaman inkisa e en a ın arı na i i go azan ırara ra er ıgı mege mec ur a · _ 
ttmere ver nedi. Ateşliler bir fırsat temin etti. Bir anda avantajı elden dakikada ve top Alsancak kalesi ö- le kapntılnrn8t muvafık görüldüğü 
yakaladılar ikinci ve galibeyet gol- kaçıran Ai98ncaklılar derhal ~areke- nünden ku_rtulduktan sonr~ Enve .. - Sıhha~ ;~içtimai muavenet Vekaletin
lerini attılar. Üç dakika sonra da o- te geçtiler ve var kuvvetlerıle Üç- rin derin hır pasını alan sag ~çık o: den. vılaı_ ete te_Igrat.ıa .. bi!diril.'."iş:i.~. 
yun Ateşin 2. 1 tistünlüğile nihaye- ok kalesine yüklenmeğe başlad~la~. nündtki müdafii at!antt~. v~. ıs~?etlı Emır gelınce, dun kultur dırektorlügu, 
te t"tdi. Yirmi ikinci dakikada soldan anı hır bir vuruşla Alsancagın dor~uncu ııo- telefonla bütün okulları haberdar et-

Alsancak s, Üçok 2 hücumla top Üçok kalesi önüne gel- !ünü kaydetti. 35 inci dakıkada Uç- miş, talebeler sabahleyin mekteplerde 
Hakem B. Esadın önünde takım· di ve Rasimin bir kafa darbesi ile okun bir hücumunda Adil yaralan- toplandıkları halde geri çevrilerek ev-

lar şöyle dizilmislerdi: Al•ancağın üçüncü golünü yaptığı dı ve oyundan çıktı. 3~ inci dakika- !erine gönderilmişlerdir. Sıhhat ve iç-
Alsancak: Hilmi, Fuad, Z. Ali. ı;ıörüldü. Oyun tekrar başladı, Al - de Alsııncek tekrar sagdan aktı ve timai muavenet Vekiileti •sinemaların 

Fethi, Env .. r. Nuri. Hakkı, Salahet· •ancalr llye.sla hücutna geçti. Fııkat Rasimin ayağından .5 ine~ ve oyunun ve diğer umumi mahallerin kapatılma. 
tin, R,ui.m, llyu, iaid (.)çolr.u.n eol hafı, tuı..m.dıiı oyun· - Devamı 8 ncı Sahıfede - 11nı muvaf k bulmamıştır. 

laj ve nakliye masrafı alınmak sure- nezaret altına alınması ve şüpheli 
tile İzmir belediyesi emrine verilmeı;i 

eşhasın derhal tardedilmesi. 
de bildirilmiştir. 

Pamuk ziraati 
müstahsillere makineler 

verilecek 
Viliiyetteki pamı•k ziraııtinin clahıı 

fenni ve ta,arrufkar bir şekilde yapı-

labilmesi için alakadar çiftçilerin zi
raat bankası şübelerindeki pamuk 
mizer ve çapa makineleri tedarik et
meleri hakkında Ziraat Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. Bu ma
kineler, bedelleri taksitle alınmak iı

zere müstahsillere ucuzca satılacaktır 

Gidenler 
Şehrimizde bulunan İstanbul me

busu B. Sadettin Uraz, Trabzon me
busu B. Sırrı Day, Konya mebusu B 
Kazım Akay Ankaraya gitmişlerdir. 
---~,.....---:-:::---""""'.:-:---:~--

! Yurdun varlığı çocukla kııim· ı 
dir. Bakımsızlıktan ölen yavru
ları da dü,ün. Yılda bir lira yer. 
Çocuk kurumuna üye ol! 

ANADOLlT 
GÜNLÜK SlYASt GAZET1': - - . 

Sahip ve Haş11111/ıarriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTL\l 

Unıuını neıriyat ve ııazı işleri 
müdiiril 

HAMDI NÜSHE'i' ÇANÇA, 

İDAREHANESİ 
lzınir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: tzmir - ANADOtU 

TET,EFO!I': 2776. Posta kutu.su:405 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 11.00, Altı ay/ıı)ı 800 

Kıırııştur. 

Yabancı ınemlekeller için senelik 
ııbone ficr•ti 27 liradır. 

Günü germi~ nıi,halar 25 kuruştur. 
ANADOT.0 MATBAASI. '[)A 

Ji4 ~,, "'~1''" 

• 
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İsmet İnönü Prag hayvanat bah· 
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- Battarafı 1 ind sa hift"de -

biin httbcr tddığımıza göre ayın 
26 ıncı günü Ankaracla toplanacak 
rıaru yüksek kurulttıyınn iştirak için 
lznıirden ayın 2•1 ünde gidecek dele
leler, Yali ye Paı·ti Başkanımız Bay 
t~azlı Gtilecin rei!'\liğinde oldukları 
halde Cumhurreisimiz İsmet İnönii
llli ziyaret ederek İitnirlilerin ,.e vi
layet halkının Lu çok samimi dileği
lli tazim ve !;e\·gi dtıygulariyle arzey
liYeceklerdir. 
. Valimiz, yük!'lek kurultaya İzmir 
ılj ve parti başkanı sıf atiyle iştira] • 
t!\•liyece kti r. 

Curnhur re isimiz in cevabi telgr a f· 
llltı: 

C. H. P. Yilayet kongresi karal'İY
Jr. Cuttıhurreisimiz 1qmct fnönüne çe
kilen tazim telgrafınn kendileri aşa
~ıduki cevabı liitfetmişlerdir. 

Paz 1ı Güleç 
C. ll. P. Vilayet kongre~i rei~i 

İzmir 

C. H. P. 11 kongresi münasebetiyle 
hakkımda gö~terilen yük~ek ve t~miz 
hislere sevgi ile teşekkür eder ve de. 
\cınılı ~aıarılar dilerim. 

Rei~icumhur 

1smet İnönü 

Hava raporu 
Ankara, 19 (Radyo) - Dc\·let 

trıeteoroloji işleri umum müdi.irlüğli-
1 tın raporuna öre bugün doğu Ann
dofudn hava 4 derece Lirden soğu
trıuştur. Suhunet derecesi Erzurum
cıa sıfırın altında 6, Çorluda 7, Yanda 
8, Edirnede 11 dir. 

J.~n vilksek suhunetler de !'-ıfırın ü:'l

luııde. Sinopta 10, Trabzonda 11, İz
ltıir ve Antalyada 13, Adanada 14, 
~odrumda 17 dir. 

Son 24 saat zarfında yağan yağ
tnur vaziyeti : Metre murabbaı b:ı!-iı
tıa Bandırmada 32, Yalova 24, Ko
ca.eli de 21 , Geliboluda 13, Sapan
cada 11, Diğer yerlerde 1-10 kilog
l'arn arasındadır. 

Kar: Karla örtülü yerlerde karın 
11aııtimetre miktarı Sıvasta 23, Van-
1.fa ve Erzurumda 5, Sıvasta 3, Kars
lıt 1 santimetredir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 
. Yarın (bugün) memleketimiz ha
\:ası, Ita1ya cenubundalü aıçaK ve 
ltu!ya cenubundaki yüksek tazyikin 
tesiri altında kalacaktır. Trakya, 
l\ocaeli, Ege, Orta A n adol u, ve I<a
:radenizin garp kısmı bölgelerinde 
hava bulutlu ve yağışlı, diğer yerler 
de kapalı olacaktır. 

l üzrlr, Akden iz ve E ge denizinde 
kuYvetliCe, dlj'er yerlerde orta kuv
\"ett e esecektir. 

) uirtin hava. Ankarada kapalı, !s
tanbula a kapalı ve yaiışlı ~eçmiş -
t· lt, 

Papa tekrar 
hastalandı 

Vatikan, 19 (Radyo) - P~pa 
tın b irinci Piyu; şiddetli soğuğa rağ
t'tıcn dün otomobiline binerek, aka· 
Qerniye gitmiş ve 55 dakika süren 
~İr ıöylev verdiğinden tekrar lıa:sta 
~nttıııtır. 
l Papa, bugün sabahtan akşama 
Gdlr yatakta kalmıştır. 

Fransa 
'tomanyayı hic bir za· 

' J')ıgn ihmal etmemistir 
l> llars, 19 (Radho) - Roman;•anın 
'l' aris sefaretine tayin olunan Yorg-i 

ataresko, bu hafta içinde Cumhur
ı-e· 1 i Alber Lebrun tarafından kabul 
edilecek ve itimatnamesJni takdim 
ettecektir. 

t· Yorgi Tatareskonun Paris sefnre-
1tıe tayin edilmesinden bahsederek 

lı?.u 1" • n makaleler yazan gazeteler. 
tansanın, hiç bir zaman Romanya-

~·ı ih 1 ct •• • • h h nıa etme ıgını ve .er .sahadn 
lı memleketle ,·akından alfıkaclar ()) . 
du~urıu kaydediyorlar. 

Kır şehirde 
d .\nkara, 19 (Hususi muhabirimiz
i! en) - Geçenki biiyük zelzele esna
..,1~aa Kırşehir vilayet merkezinde 
ı 1 ılan ilkokul bina ·1 verinde yeni 
'l'rışa edilen büyük ilkokul bugiin tö-

T~G;d; i:~ d~ ••ı;.İ;ir. 
tar.ı'rekirdag, 19 (Hususi) - Bir haf -
det~nberi Tekirdağ havalisinde ~icl
~ 1 soğuklar hüküm sürmektedir. Bu 

" bu nunta.kaya kar yaimıştır. 

~ı _,(.. . • . .~ .... . . ,oıı. .... ı'"'·· . ' .. l ~i : . . . ~\ıı· • • •• 

Cumhurresimiz, General Kazım Ka
rabekiri iki defa kabul buyurdular 

çesinde yangın çıktı 
Prağ, 19 (Radyo) - Hayvan bah. 

çe:::incle çıkan büyük bir yangn neti -
cesinde hayvanatın bir kısmı yanmış
tır. İtfaiyenin bütün gayretine rağ. 
men ateş mühim zararlar verdikten 
sonra söndürlilebilmi~tir. • 

Yeni fabrikalar 
Vekiller Hey' et i, İnönünün riyasetinde toplandı. Münhal meb'usluklardan birine Ankara, 19 (Hususi muhalıirimiz-

/(arabekirin ae namzed gösterileceği söyleniyor. Cumhurreisimizin, den> - izmitteki kağıa fabrikasımn 

b k • h J • b h ld te\•siinc ait inşaat ikmal edilmiş, Al-
11 gün i ınci seya.ı et erıne aşlama/arı mu teme ir manyadan gelen mllkineler monte e-

Ankar~. 1!l (Telefonla) - ·vekil-1 Cunıhurrei.-ıimiz. ilk fır~atta ts- ' Kazım Karabekir, gazetecilere be·\hurreisimiz İsmet !nönfi, general Ka- dilmeğe başlanmıştır. Ru fabrikanın 
lel' h.e~·etı, ::>aat 17 de Büyük lılillet tanbul i.iniYer:ı.lie:-;iııi z iyaret edece- ll yanatta bulunmuş ve cumhur reisi zım Karabekiri ikinci defa olarak yanında Selliiloz fabl'ika~ı ela l\Iayı -
.\1eclı~ınde Ye C'ıımhurrei<ıimiziıı ri- ğin B. Cemil Bibelc Yad ,·unırmuş- ta f d k b 1 I d kt k b 1 b 1 "del t ta açılacaktır. Sümerbnnkın lzmitte 
ya~etlerı altrncla toplanmı ~. u z un lardıl'. · . • . . .. • yapacağı Knolin fabrikasının temeli 

. · 1 ra ın an a u o un u an sonra a u uyurmu~ ar ve uzun mu e 

müddet müzakerelerde bulunmuş- 1 Ankara, 19 (Telefonla) _ Mün- lstanbula gıdece~ını v_e. ~u~:akıb~n konuşmuşlardır. de, lıir kaç aya kadar atılncaktır. 
tur. hal bulunan nlebusluklar seçiminin t~krar buraya donecegını soylemış- Ankara, 19 (Telefonla) - Cum- Gene yakında 1zmitlc klor g .. ı 

CumhurrC'igimiz, mii zakr>re l enleıı C. I l. P. bi.iyi.ik kurultayından son- tır. huresimiz İsmet İnönü, ikinci ~cya- fabrika~ının temeli de atılarak inşa-
~oı1ra iki uuçuk :mat ınecli:;te kalmış- ra yapılması kararlaştırılmıştır. Me-j Eski Sinou mebusu B. Riza Nurla hatlerine yarın başlamaları muhte- ata başlanacaktır. Bu fabrikanın ma 
larclır. 1 busluklar<lan birine general Kazım esbak Sıhhiye ·vekili doktor B. Ad- meldir. kinelcri de gelmiştir. 

Ankara. 1 !l (Telefonla) - ('tını- Karabekirin parti tarafından namzed nanın ve Londra büyük elçimiz B. ı 1nönünün i cnelU Ankara kazala- Çatalağzında fo:;fat Ye Süper fos-
ı~ı~TPl~im~z İ :ı n~:~ .. lııoııil, İ~tanL,'ı' d~ göst.~rileceğ.i ~ıakkındaki haber te -, Fethi Okyarın .. nam.zedler arasında rından Ayaş, Beypazarı ve 'Nallıhan fa~ fabı-ika~ı inşası için mühendisler 
nı\ er,,ıtesı rektoı u B. Cemıl Bflselı eyyud etmıştır. bulundukları soylenıyor. ı kazalarını ziyaret buyurmaları, ga- ~tud l erle meşgul olmaktadırlar. Pro 
kabul buyurmuşlardır. 1 Burada bulunmak ta o la n G e ne ra l Ankara, 19 (Telefonla) - Cum- Jibi ihtimal dahilindedir. ;eler hazırlanmaktadır. 

Türkiye· Amerika Filistin Arapları 
Doktor Şaht 

Londrada ne konuştu? 
Berlin, 19 (Radyo) - Alman devlet 

bankası genel direktörü Şahtın avde· 
tinden sonrn re mi bir tebliğ intişar 

A k d b 1 t • t h d V h d • •r. [ "Ll • h d k etmiştir. Hu tebliğde; Şahtın, Londra .. Il ara a aş ıyan ICare mua e e· ı a U l ClTt ıR erıne Ücum e ere da tııgiliz maliyecilerile beynelmilel 

si müzakereleri bitmiş ve muahede binle~ce ağac kesmişlerdir ~~!~:;::~·c~~r.etrarıncıa konuştuğu bu. 

Pat af e edilmiştir Rudüs, 19 (Radyo) - On bin ~- Araplardan altmış kişi ölmiiş ve 2 
• raptan mürekkep büyük Lir kafile, fngiliz yaralanmıştır. 

Ankara, Hl (A.A) - Türkiye ile içinde imza edilecektir. bir konferansa iştirak için Yata'\.'R Hadise, Lurndn derin akisler ynp-
Anıerika uirle~ik hiikCımetleri arasın- Size şimdilik ~unları söylüyebili. gideı·ken . İngiliz askerlel"inin taarru-
da müzakere edilmekte olan ticaret ı-im: zuna mnruz kalmış ve kafile ile n~- mıştır. 
·ııılaşma:sı proje!3i üzerinde her iki ele- Bu itilaf ile her iki taraf yekdiğe- ker arasında kanlı bir çnrpışma ol- Araplar, yahudi çiftliklerine hü
!egasyon tam bir ittilaa Yarmış ve rine bir çok tarife tenzilatı yapmış- muştur. Bu ~ırada, tayyareler ele cum etmişler, binlerce ağnç kesmiş
mezkür proje dün saat 11 5 te Türk Iar<lır. İtilafın esası en ziyade maz - bombalar atmışlardır. lerdir. 
heyeti reisi ve hariciye umumi katibi harı müsaade de,·let muamelesidir. 
B. Numan :\Ienemencioğlunun evinde Türkiye Ameı-ikadan itJ-.nl edeceği 

profe edilmiştir. eşyaya mukabil a:ıaıni bir had ile Amerika donannıası 
Parefe merasiminden sonra B. l\le. mukayyed olmak şaıtiyle serbest dö- y 

nerrıencioğluya müracaat eclerek Türk viz tevziatı yapacaktır . Bundan da akında ffi3DCVralara başlıyacak. 
ticaretini pek ziyade aliikaclar etlen bu anlaşılacağı ıribi yeni itilafda )<ı,.._ 

Ankarada 
Su tarifeleri tetkik 

olunuyor 
Ankara, 1!l (Hususi muhabirimiz. 

ılen) - JHikfımetçe sntın nhnnn vt 
şimdi belediyelerin idaresinde bulu. 
nnn ~u iclnrelerile alıonemnnların Hl· 

:dyetlerini tetkik için :\taliye Vekale
tinde bir komi. yon teşkil edilmiştir 
Ru komisyon , su tarifelerini de tet. 
kik ve yeniden tesbit edecektir. Ko. 
mi;ıyon, tetkikat netice inde hazırlı -
) nc:nğı r aporunu Yekfllete Yercc(ktır. itilaf hakkıııcla el"ash m:ılı1mat almak ring eı;ası yoktur. BiJakis her iki ta- Manevralara 650 deniz tay-

İ8tedik. Hariciye umnmi katibi bize raf yekdiğerine karşı olan tediyatı • • k d k Hükumelı·ın ı·z 
aşağıdaki beyanatta bulundu: serbest dövizle rapmağı taahhüt et- yaresı ıştira e ece Al .

1 
. b. 

Amerika bi rleşik h ükumetlerilc bir mişlerdir. Daha fazla taf~ilAtı l an- manya l e y enl r 
ırıUudettenberi bu itilafı müzakere ecli- cak imzadan ~onra verilme::-i kabil y ... ;Tigton. 19 (Rndyo) - Amerika nnmn knnnlını geçer geçmez btı~lıyn • h d kel 1 

\'Orclıık . .HutsUn p~mıft: ettik. Bu metin olan bu itilaf her iki memleket ticari donanmasından 140 harp gembi ile caktır. mua e e 0 edecek 
iki hükumet tarafından ta~vip edil • müdahalesini aı-tıı·mara hizmet ede- G50 deniz tayyaresi, yakında büyük Büyük ehemmiyeti hniz olduğu nlft- Ankara 19, (Telefonla) - Al • 
elikten sonr~ ve ancak Kanunusani cektir, ümidindeyim. manevralara başlıyacaklarclır. Ma - kadarlarca söylenen bu manevralar, manya ile akdedeceğimiz yeni mua-

- gaıyon, bu akşam hariciye vekaleti ÇİD Japon har hı nevralar, clMonanmı;nlınlkeısmtı küllMisi Pa ehazciranlaı:sadaı: ndevadm cedcce~tir. ~:;:1~;;nid~::'i~~;;;:lı~:::rrndüe~:: 

N•h A f ç• d •? A • A genel sekreteri B. Numan Menemen 
ı aı za er ın e mı. rıta, m~ri • Eb d Ş r· r b ·ı cioğlunun riyasetinde buradan hare-

k Ç
. e i eTın VeTatı münase etı e ket etmiş ve istasyonda Almanya 

anın ıne para vermesinden l. M ı · . . k . . maslahatgüznrı ile Fransa büyük el-ran ec ısının ce tığı tees- çisi ve vekalet erkanı tarafından u-

memnun olmadı ' ğurlanmıştır. 
Paris, 19 (Radyo) - Çinliler, ja- rikanın, Çine yirmi beş milyon dolar SÜT telgrafı okundu ŞibinkarahiSQT 

ponlara mühim zayiat verdirmeğe baş ikraz etmesiııden l.ıahı;;ecleıek şunları Anknra, 19 (}Tusu i muhabirimiz- askeri ve miilki tekaiid lrnnununun 
lad ıkları hakkındaki haberler teyid et- :ıöylemiştir: den ) - BliyUk ~!illet :Meclisi bugün bazı maddelerini deği~tiren kanun Telef on tesisatı ik-
mektedi r . AJakac.larlar. Çinlilerin, ni- - Amerikanın lıu !!İyn81 jesti, dün- (dlin) B. Refet Canıtezin reisliğinde 1:1.yihasının birinci müzakeresi ya • mal edifJı• 
hıti zaferine.len ümidvar olduklarını va sulh ü için zararlıdır Zira Çine ikrtı t 1 t C 1 1 Eb a· pılmıştır. . • .., · · op anmış ır. c se nçı ıncn , e ı .. . . .. . . A k 19 (H 
beyan edıyorlar. zatta bulunmak . hurbin daha uzun , . . .. .. .. .i\lubatlıl ve gayrı muuaclıllere aıt n ara, ususi muhabiri • 

,,. k R . S.efımız Atatu rkun vefatı munasebe- k · · · · · · h k · d ) ş·b· K h" d h"I" ı o yo, 19 ( aclyo) - Japonya ha- miiclclet icin clevamııın sebep olmak ele "'. 
1 

. . ·an unun bır madclesının tebın n ·- mız en - ı ın ara ısar a ı ın-
riciye nazırı Atiylı, bugün matbuat mektir. Buntlıııı diğer blh·lik devletle- ttylc ran nıeclısı nwlıusanındn. hatı- kın<laki lıü<lce encümeni teklifi mü- de Eğribel dağına fazla kar yağdığın
rtıüme~sillerini kabul etmiş ve Aıne _ rin de m~nafii halcldnr ~lacilktır. ,·:-ılarıııııı tazizi için irad edilen ve zakere edilmiş, bu maddenin tefsi- dan otom obi11er geçememektedir. 

. Budapeşte seyahati 
ita/ya Hariciye Nazırı Kont Ci-

telgrafla bildirilen nutuk okunmuş. rine mahal olmadığına karar \"eril- Yolun temizlenme i için çalışılıyor . 
-1onra Şfırayı Devlet kanununun 45 miştir. Bakana, T opçu, Balçova telefonla 
iııci maddesinden sonraki maddele- Meclis, çarşamb~ günü toplana- b iribirine bağ1anmıştır. 
rinin müzakerelerine devam edilmiş, caktır. Bu sayede Karahisa.r • Su şehri 

tele fon u ikmal edilmiş, muhabere 
açılmıştır. Tele fonu n ikmalinde jan
darma komutanının büyük gayreti 
görülmüştür. Bu~aı:~~: (~!~ _B~~~f:ı~~~,~~~,--~~~~'ı,ııunya Büyük ziraat kongre-

Hariciye ~azırı Kont Ciyano; bugi.in scfirleı·i tarafından karşılanmıştır. o • d ki Ulu ırmak 
burnya gelmiş ve şiddetli lıir soğuğa 1 lt~ly:ı HariciH ,_ 'azın, ikitmetine sıne gı ece er 
rağmen, Ltnsyoııda Hariciye Nazırı ı ta~$ıS o~t~nar'. r.°t:ıe .~ndik!en ·oııra, 

Bataklıtı kurutuluyor 
Kont Soki, Kont Teleksi, Almanya m€?hul a~kı eıkakbıde:sıne gıderek. me- ZıraAı kalkınma kararları alınacaktır. Ankara, 1!) (Hu u i muhabirimiz-

' lrasımle çe en · ·oymu~tLır. den) - Konya vilfiyeti dahilinde ge-
__...___ ....._____ _________ _ _ Kont Ciyano; mtiteakıben 1tal\·n M hh ] } h J } niş bir ~ahııyı kaplıyan Ulu Irmnk 

Frengi sefaret?~rnesine. ~it~1iş \'C orad~n ura as ar yo azır ığı yapıyor ar bataklığının kurutulması için Ulu 1r-

M
.. , Başvekıl !mreclıyı zıyaret için Veka- Di.iyi.ik z iraat kongresi ayın 2i in- kongreı;ine iştirak edecek murahhns - mnktn~ Tu.z göHlnc kadnr 10 kilo-
UCac!eLe kolları !ete azimet ederek, Lir suat kadar o- ci g·i.ini.i snat 11 de Ankaracla :ıçılacnk !arın göndel'ilıne:- i bildirilmiştir. Kon- metrelık Lır knnal açılmış, batnk!ık 

f aaf iyeffe rada kalm~şt.ır. . ye Bnş,·ckil B. CelaJ Bayar, kongreyi gre talimatının cln po.sta ile gönderild-i l<ı~rncn kurutulmuştur. Bataklıgın 
Kı·al naıbı amıral Ilorli ve zevce- ~ıçarken mühim bir nutuk irad edecek- ği lıildirilmiı::c:.e de tnlimt heni.iz gel - fazln su~uııclnn bir kısmı, Tuz gölil. 

Aııknrıı. 19 (Tı u~usi muhubrimiz- si, sa:.tt 13 de İ tıılya IIaricive Nazırı tir. Ziraat vekaletinden vilayete gelen m cmistir. fzmir vila~·etı namrna kon. ne nkıtılmıştır. 
deıı) - Ordu, Girt>so .ı , Sinop, Kas- şerefine bir ziyafet vermişlere ir. Lir telgrafta vilayetten bliyük ziraat greye.murahhas olarak Ödemişin Ada- Karabük 
tamoni, Trabzon. Tokat, ve dnhn bn.. ~----••llııllmilliıı••-•••lllıllammlllllliilil•••••m gide nahiyes inden B. :\Iu~tafa gidec·ek-
zı ''ilayet!Nde frengi milcnclele kol- 1\ tir. Ayrıca ziraatçılnr, kongre işlerile ~aesseıeleri ~artta 
ları, faaliyetlerine devam etmekte- Hezliyat alfıkadar birçok müesse-'elerin mümes-

silleri de fabil murahhas hukukunu ha açılıyor 
clil'lcr. Bu heyetler 9547 kişiyi mua. 

yene, 227 45 ha. tayı tedavi etmişler

dir. 235 hastnnııı tedavisi ikmal edi

lerek kayıdları silinmiştir. 

.Mücadele teşkilAtı raburatuarla
r:~la 4905 kan tahlili, 9503 teamül 

yapılmıştır. Ardahan ve Kütahyanın 

Tomaniç kt'.7.• rtnd• tararn.ll yapılmak 
tadır 

GRIPNAME 
Bir vakitler hep uyuzduk lakin amma doğrusu 
Böyle bir hınzır çıkıp hiç earmamı~tı cnmleyi 
Bir "grip,, 'ar kim n e yandan geldi bilmem ol mercd 
Kıvranıp bi habll takat kırdı herkes kelleyi 

Balta 

iz olarak kongreye iştirak edebilecek- Ankara, 19 (Telefonla) - Kara. 
lerdir. bük çelik ve demir fnbriknlarımızın 

Kongre. zirai inkitfıp ve zirai kal- martın birinde açılacağı kun etle tnh
kınma için fe\'kalade mühim mukıır- min olunuyor. 
rerat ittihaz edecektir. Ev\·elce vila- . •• -
yetimizden ziraat müdürlüğü borsa 1 Çocuk yurdun dırt"eı, yuvanın 1 
ve ticaret od:ısınclah konğred~ müzn _ tenliğidlr. Çocuğu &ev . Y ı lde. b ir 
kere edilmek lizere müteacldid rapôr- ;,;,;;_ver. Çottılt kuru rntnl" th t- ol! 

lar Ziraat Vekaletine gönderilmişti., olnr!lk yeniden bazı rııporlrır hazırın 
H<lber aldığımıza a-öre bıı raPtırlara ek narak kongreye gönrlerileccktlr 
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•• zlerle iki saat ans 
Z evkle seyrettitimiz dans

lar nasıl hazırlanır? 
.~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

Zalim rejisör onların zarif ve henüz körpe olan v!icut· 
larını vahşi nazarlarile kontrol eder ve: 

" 

\ 

Olamaz; işe yaramazsın!,, sözlerile o narin dal· 
ları kırar .. Bu sözler bütan ümitleri yok ediverir 

• ince ve d:.r mayoları içinde titriyen genç kızlar 

1 BorsaalP>öyasa \ I[ RADYO ] 
ÜZÜM BORSASI PARA BC\RSASI ı--~B~u-a-kş-am-ki~ 

I Z 1\1 I R A N K ..A. R A program I 

Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 
359 Paterson 15 25 16 75 
128 P. Klark 16 19 
47 Ôötürk şir. 16 18 50 

Sterlin 
Dolar 

·, 
< 

i .88 1 
ııaırn. 

a.n 

Öile netriyatı: 
12,80 Mü&ik ( epva parçallll\) 
18,00 Saat Ayan •• ltabvler. 
11,11 Tflrk müziti (Türkçe pr• 

lıı:llar) 47 Y. j. Talat 13 
47 K. Taner 15 25 
35 Ş. Bencuya 16 25 

13 25 
16 
16 25 

F. fraııırı 

Liret 

!sviçre F. 
Florin 

Rayşmarlı: 

Lal 

DM IJl,CO 1' Müzik (Fanfar. Pi) 
Akt&111 a..,.ıyatı: 

~--i 27 F. Solari 
9 Ş. Riza H. 

689 
629444 1/ 2 

680128 1/ 2 

13 75 
15 MI 

ÜZÜM FlATLSlL.' 
No. rı.t 

7 JI 75 
8 Jt 25 
9 11 25 

10 ır. 50 
11 18 75 

incir borsası 

İzmir 
Çu va! Malın cinsi 

14 50 
16 Belga 

Drahmi 

Leva 

Çekoslovalı 1) 

Peçe ta 

Zloti 
Pengü 

Ley 

Dinar 

Yen 
!sveç Kr. 

Ruble 

. 

.. 

7 

t' -. 

11 Ull ,..,... 
" ~ 

uw 

"" < A911t 

"'" 
'" U 1M 

84.3275 

30.275 

23.7475 

ZAHİRE BORSASI 
iZMİR 

73 P. Pacı 

Kr. S. Kr.S. 

7 10 75 Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 

2 125 
3 175 
47 

21 B. Franko 

13 H. Levi 

lfı7 

168383 

168490 

8 25 

15 
11 

15 

Vazife 

240 Ç. Buğday 

100 Ton arpa 

300 B. pamuk 47 

12 Ton P. çekirdek 

Zeytinyağı 
69 ton 111. Ataman 40 

aşkı! 

5 

40 

Bir itfaiye neferi, yeni merdiveni kul
lanabilmek için yangın çıkarmış! 

Henderkur - Arras kasabasının yapacağını yapmış ve (36) bin frank 
itfaiye takımına güzel ve modern lık bir ziyan bıraktıktan sonra ağır 

ıa,eo Tarlı masiti (bK:uu fulı) 
11,41 :l.onııtma (Hulıuk l1ıııi yay· 

-kıaftm• ) 

ll,.ff lıltlsik (hafif müzik • PI) 
lt,.ll Saat Ayan ve haberler. 
1 9,26 M ilzik (liderler • PI) 

l 9,40 Temsil (bir dram • oiluıaıııı. 
yemişleri.) 

20,00 Müzik (radyo orkestraııı • 

şef: Hasan Ferid Alnar . I 
1 - Brandenburg konsertosu No. 

3 sol majör (J. S. Bah) 

2 - Saraydan kız kaçırma ope

rası • uvertür (W. A. Mozart) 

3 - !fijenya Aulis den operall 
uvertür (Ch. Gluk) 

4 - Siegfried - İdili - (R. Vainer) 
21,00 Saat ayarı ve borsa. 

21.10 Türk müziği (Halk müzifi 
ve oyun havaları ve muhtelif şarkı. 

!ar) 

22.00 Konuşma (Türki;•e postası) 

22.15 111tizik (küçük orkestra) 

1 - An Aile (:\Iarten Uhl) 
2 - Fransız askeri marş (Seııi 

Saens) 
3 - No valzer (Çaykovski)=· 
4 - Prelüd (Rahmaninof) 

5 - Marta - uvertür - (Flotov) 
6 - Reveri eııterromk - enterme

zo - (Çaykovski) 

7 -- Esmeralda - pas des Boheaio 
en No. 2 (Drigo) 

8 - - Bersöz - ( Gretçhaninov) 

(Lu) dan: bir merdiven hediye edilmişti. Bu ağır sönmüştür. 
Plas Klişiden içe'tiye gırıyoruz. merdiven ° kadar alaka kazandı ki Birkaç eaat sonra tevkif edilen 

9 - Spaniş Tanze (Moskovski) 
23,15 Müzik (Cazband) 

28,45.24 Son haberler ve yannki 

Burası Paı-sin meşhur dan• ~alonu- itfaiyecilerin heyeti umumiyesi her emekdar itfaiyeci tdefons hapisha-
dur. EvveHi şunu •öyl iyelim ki , dün- an bir yangın beklemekte ve merdi- ne gardiyanına gülerek şunu söyle-
yanın dört bir tarafına su gibi akan ,·eniıı ne ~eldlıle ışliyeceıtını aııla- miştiı·: 
dans yıld ızları hep burada yetişir. mak için adeta yarışa çıkmakta idi· 1- - Hapiste Pr>••· ı.:r ... u.O.dcL y 11-

!şte şu önümde giden, ve kürklü ler. tacağıma hiç ehemmiyet vermiyo-
mantosuna Slkı sıkı sarınarak k!vrak İtfaiye takımında heı· arkadaş bi- rnm. BPni memnun eden şey, yangın-
vücudunu herke;e göstermek istiyen kar, daima mai!'lüp olmağa namzed- rilıirine ziyafetler vaicl ediyor, bu da merdivenin çok güzel işl e d i ğini 

t d
·r ziy·afetler muhtemel yaııgının bu 

gUzel, meşhur bir .;panyol dan.ıözü- ı · görmekliğimdir. Bu bana yetişir! 
dür. Avustralyaya, Arjantine seferler gece mi, yahud yarın gece mi çıka-

0, her akşam buraya gelir. Mon- yaptıktan sonra oralardan daha ge- cağı üzerinde bir sürü münakaşayı --------------
marterdeki haı;ikuıade nefis numa- çenıerde avdet eden ııir grubun yanı mucip oıuyordu. Yarı siklet boks macı 
ralarını, Parisin dans üstadları önün- na gittim. 1 Henderkur itfaiyecile~i aylardan- Yarı siklet Avrupa boks şam~i-

program. 

rzmir h1&Jkı ha2ıl'la.n.ın.1% 

Pek Yakında 

Yeni Sinen1ada 
TÜRKÇE 

Aynaroz Kadısı 
ili.ve olarak lzmirde ilk defa 

Büyük Şehir 

,, 

de de bir defa tekrarlar. Zaten mıı- Bunlar ne şakrak ne sevimli şey- , lıeri yangın beklemekte iken aksi bir yonu maçı, bu ayın 29 unda Milano-
sikide olduğu gibi, dansta da, diğ~r ler~i ! Dünyanın siyasi yahud iktı- tesadüf eseri olarak yangın çıkmı- da yapılacaktır. ~1aç Vuter'lc Tu -

. . <adı buhrırnları şu güzel gözlere şu )·or; ve onlar boş yere yangın ümid · il d I 
sanatlarda da ekserdsız yapmak bı- .. _ ' rıc 0 arasın a o a.;al.tır. 

ı lımi gibi kendisi de büyük bir filin -. . . ıruzel agızlara v• şu güzel , liculara ediyorla rdı. ~ 
rıncı p!Anda gelır. vız geliyordu. , Yangın bekliyenlerin içinde 52 ya. 

İyi keman çalan bir musiki üstadı- İçlerinden lıirisi bana baktı; gü- · şında İdefons adlı bir adam vardı 
nın bir hafta için elinden kemanı !erek: Bir ün ona şunu söylediler: 

Kültürpark sineması Tel: 3151 
bırakması onun iflası elemektir. Dans - Henüz Pari•e misafiriz, dedi. - Boşuna yangın bekleme İde-
ta böyle! Her gün vücudunu milte- üç yıl içinde adetlerimiz o kadar 'ons! Bu memlekette yangın olmıya-
tenevvi ek~rnizlerle yormıyan ve degi~miş ki... cak, ve siz de güzel merdiveninizi 

Bugün iki film birden 

1 - Napolyonun Metresi 
Baıtanbata renkli muazzam film 

Mümea1ili: MIRYAM HOPKINS bir kaç ut alın teri dökmeyen sant- Yanındaki arkaıl~şı, onu tamamla- kullanamıyacaksınızl 
dı: ler vardır. Küçük dansözler, evvelii ldefons bu sözden şiddetle müte-

- Biz artık yabanlaştık ! Avııst- elleriyle buralara tutunarak ilk ha- essir olmuş ve her gün itfaiyeci arka- 2 _ t::.ehir Ateşler ic. inde 
reketleri burada öğreniyorlar. daşlarına şunu tekrar etmiştir: "'/ 

ralya omanları, Arjantin dağları bizi SUZY VE 1 G RI Görseniz dans ealonlarındaki dans - Ne olursa olsun merdiveni kul- RNON • CABR EL AB O 

hocaları ne kadar serttir! Kısa ve !anmak lazım! Hatta bir yangın da 3 - Türkce 'C'oks 'ournal 
Bunu söyliyen dansöz, henüz yir- renkli dar pantalonlarile çıplak de- çıkarmak lazım ıreliree yanırını çıka- , F 1 Jı 

mi iki yaşlarında kadardı. Onlar, Pa- necek derecede üryan bir halde olan rahm ve merdiveni kullanalım . Seanılarr Her l'ÜD Napolyon 3- 5,30-9,10 da Şehirler alet 

hakikaten vahşileşlirdi. 

içinde 

rise yabancı olduklarını şakadan söy- kil "'ki k 
1 1 

k ki .. İ§te bufikirldefonsu o kadarmeş- 4,15-7,45 

1
. 

1 
d B b h . d .. b çu er, ız ar a er e erden mu- 1 t . t" k" .. • . . c t • 0 d N 1 ı b ı tiyor ar ı. u gru un epsı e oz e- gu e mış ır ı , geçen gun yegenının umar eaı pazar 12,3 a apo yon a at ar. 

öz Parisliydi... relrkep gruplara ayrılmışlardır. Kız- mağazasından geçmekte olan bu --------ıııiıııiıiiııiiiı-iilııiııiiiiiiılilıiiııı•••llııİ•-••••••lf 
:. !arın yaşı 12 ile 15 tr. Erkeklerin de adam onunla hoşbeşten sonra yavaş- •••••••••••••••••••••••••••••• 

Pari•te ortameklebi bitiren ek•eri aşağı yukarı bu kadardır. ça mai-azanın içine döt beş kutu kib- Elh s· d b d . . b kızlar, ~·a tiyatro)·a, )"a dansa, ya da Dans muallimi, grubtan bir kızı ritle bir fitil atmış, ve kendisi de tam amra ınemasın a ugrin en ıtı oren 
<inemay:; he\·e,; ederler. Buna sebep, elile bağırarak ~ağırdı. bir huzurla itfaiye köşküne gelerek Seı • renk ve güzellikler metherien nefiı bir mevzu içinde ıahane 
kitaplardır, filmlerdir ve yaldızlı aşk Ürkek bakışlı, li\stik vücudlu, karyolasına yatmıştır. 11esler • tahane renkler -tahane &"ilzellilder ve 
maceralarıdır. göisil henilz belirmek üzere bulunan İdtfons yanın saat sonra boru ses-

Her genç kız. lıu iiç tesirin ateşten sarışın bir kız hoplaya hoplaya mu- !erile uykusundan uyanarak derin 
mamul kırbacı altında titriye tiriye allimin yanına geldi; sevinç içinde itfaiye arabasına koş-

Çılgınlıklar 
ONITED ARTiST tirketi nin Goldwin Follea 

Programa ili. ve olarak 

Şahane 
ıaheaerl 

kendilerini reji<örlerin önüne atar- - Buyurunuz! muştur. 
!ar. - Bana takla at! İtfaiye takımı düğüne gider gibi Ebedi Şefimiz Atatilrkiln aeıli ıi nemanın ilk icadında filme alı· 

Zalim reji•ör, onların zarü ve he- Zarif kız, bir saniyelik tereddüde kahkahalarla yangın mahalline ye- nan ve bu güne kadar hiçbir yerde gösterilmeyen nutuldan 
nüz körpe olan vücudlarını vahşi na- lüzum görmeden gözümüzün önün- tişmiştir. Fakat ne çare ki onların SEANSLAR: 3,30-6-8,30 

zarlarile kontrol eder; bazılarının deyirmi~uz~efa~klaattı. lib=b:·t:ü:n~g:Q~r~e=t~le~r~in~e~r~ag!"m~e=n-y~a:ı~~~ı=n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kollarını, bacaklarını sıkar; bazıla- Sonra muallim, L 
rının da çenesini elile kaldırarak - Yetişir! Dedi. Şimdi biraz da 
gözlerinin içine bakar! yılan ol! Yılan gbi yürü! 

Nihayet, onun iki dudağının ara- Bu küçük kızın kemikleri sanki 
sından çıkan, yoktu. Onun yerde sürünmesi, ayak-

- Olamaz, işe yaramazsın! !arını havaya kaldırarak kuş gibi 
Sözü bu narin dalları çekinmeden boşlukta uçması görülmeğe deier 

ve hiç acımadan kırar; onları kapı- manzaralardandı. 
dan geı;sin geriye döndürür. Muallim, yavaşça bize fısıldadı: 

:. - Bunun adı Emmadır. Yanıma 
Klişi'nin at kll!mı küçiik dansüzle- geleli üç yıl oluyor. Evvelce o, odun 

re aiddir. Buradaki salonlarda cıvıl- gib birşeydi. Şimdi ise biraz adam 
daşan genç kızlar, gilzel bir ahengin oldu 1 
temposile durmadan dans etmekte- Muallimin (adam oldu!) Tabiri 
t' ·. :e'· Duvarlarda uzun uzun ı!eınir· - Devamı 5 nci Sahifede -

DiKKAT: 
Te. 4065 

1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 
YENİ S 1 NEMA D A Te, 4065 

Birincikanun Her ikisi de İzmirde i:k defa matinelerde itibaren 

3 Büyük Şaheser takdim edecek 
1 - Tarzanın intikamı (Türkçe) 
2 - Radyo Kraliçesi (Küçük san' atkô.r Şirley Pemle tarafında 
3 - Türkce s6zlü Foks Journal Ebedi sefimizin cenaze töreni 

' . 
Bugün son defa Armana Bil ve Lorel Hardi filmi ~~ö•lt·r· 1 •'•'t>ktir 

' 
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SAHiFE 5 - (ANADOLU) 

- 25- YAZAN: Kadircan Kaflı 

Bırakın onu gelsin 
Mahmud Paıa bu emri Gedik Ahmed Paşaya bil

dirince Herek reis hemen içeriye alındı 
Birkaç yıl önce kubbe altında vezir- Hiçbir vezir bu iş için bir _öz vere- zın ara~ındaıı kendi sHgilisini bul -

)erle birlikte de\'let işlerini konuşur - mezeli. Va remden bir kız çıkarıp ta bir maları i~in ele beş on dakikadan daha 
ken a)•aiı çamklı l.ıir Türk içeri gir • Levende vermek ancak padişahın ya- çok :ı:ı:tmaıı laıım olacağı şiiphe~izcli. 
mit: pahileceği birşeydi. Ahmed pa~a ce - Dışarı çıktı. 

- DevletJQ lıünki.r .kana-unuz? Ona vap ver<li: Fakat çıkmasile beraber onbet: yir-
diyeeeklerim var. - Bunu diişünelim. San:ı habeı· Ye.. mi ki~i üzerine çullandılar. 

Diye göt:lerhıi hepsinin yüzlerinde ririz. Bunların hep i de iri yarı, l.ıirer 
gUdirmijtl. - Bunda düşünülecek ne var dev- marnla gibi ıorlu ~damlardı. 

Türk olmıyan soyların çocuklaın • lefüını? imdi emreder~iniz, sevgilimi Herek Reis kurtulmak için gilkindi. 
dan devfirme olarak yetifen vezirlerin, bulup getirirler ve çıkıp gideriz. Elini pala ııın attı fakat orada yalnız 

-

Genç Annam kralı· 
nın geçirdiği kaza 

Avda 
Bacağı kırıldı 

saray adamlarını dalk~vukça halle - Ahmed paşanm kaşları çatıldı ve boş bir kın buldu. Hançer ve bıçakla- Sayıondan bildiriliyor: 
riDe alıf!lllŞ olan pad.ışah, bu Türk sert bir sesle: rı da çekip alınmıştı. En yakın olan Anna m kralı Bao Dai fil ve kap-
köylU.UııUn rfyuu ve ıçten r elen söz: - BUyilk devlet işleri arasında bun iki tanesini birer tekme vurarak beı lan avlamakta en meşhur bir avcıdır. 
lerini bot ~örmemlşti. O'ndan sonrakı larla uğraşılmaz. Beş on gün sonra on adım ileriye fırlattı. Başka birisi- Onun av sergüzeştleri ve yabani ö
toplantılarda kafes ardında oturmağa Tersane kahyasına uğra~ın, i~in so - nin çenesine bir yumruk atınca can- küzlerle, en azgın arslanlarla yaph· 
başlaınıotı. nunu anlarsın. Haydi şimi git.. sız giLi yere serıli. Bu sıraıla ba~ından ğı m ücadeleleri her Annamlının di-

Fatih Sultan Mehmed bunu hatır- Herek reis bir türlü gidemiyordu .. boğazına doğru bir ipin geçmekte ol. linde destan olmaktadır. 
lamakla beraber denizlerck Türk ıere- Hiç kimseye inancı yoktu. dui'unu hissetti. Bostancıların adam Bao Dai Pariste tahsilini ikmal et-

_.,-

20 Bir inclkinun 1938 SAU 

Partililerin çalışmaları ve neti
celer, evvelki senelere nis

betle çok yüksektir 

finf yükselten Leven:lere k&r§ı da ıev- Fatih Sultan Mehmed daha kızmış- boğmakta usta olduklarını çok duy_ tikten sonra A m erikaya gitmiş; ve ~ 
~sf vardı. Bunun içın: tı. Ahmed paşaya eliyle işaret etmişti . muştu. Kolunu kaldırarak ilmiğin içi- Fransız tebaasından madm azel Hu 

- Bırakın oııu relsin !.. - Onu dışarı çıkar!.. . . .. . 
Demiıtf. Gedik Ahmed paşa ile l\!ahmud pa- ne sokabıldı ve boyJelıkle kemend 0 - Hao ile izdivaçtan sonra m emleket i 
Mahmud paşa bu emri Gedik Ah - ~a. Herek Reisin kollarına girerek ka- nun boğazına i'eçmemişti. Ukin bir olan A nnama dönmüştü. 

rned pao.aya bildirince Herek Reis içe. pıya çe\ irmek istemişlerdi. kolu boynu ile birlikte bağlı kalmıştı. H er gününü sık ormanlarda ve 
ri alındı. J."akat Herek Reis birdenbire .ilkin- Kemend atıldığıııı gören Gedik Ah- vahşi hayvanla r arasında geçiren 

Herek Reis kubbealtına girdi. Bu - di. Ayağını yere vurarak: med paşa: k l ·· b" f"l k d . . ra , geçen gun ır ı ar asın an 
rası her tarafı yaldızlar ve çınılerle - Gidemem. Kızı almadan gide - - Ona kıymayın! .Bağlaym ! . . . 
süslü, ıeniş bir oda idi. Kızi'ln oldu - mem.. Diye bağırdı. koşarken, atından şıddetlı bır suret-
i'u içbı batını kaldırıp ta kubbeye ba- Diye haykırdı. Mahmud paşa işin Zaten Herek Reis kendi:lini kolay te yere düşmü ve sağ bacağını kır-
kacak half yoktu. Fakat iflemedi at- kötaye varacağını anlamıştı. Onun o- kolay boğduracak bir halde değildi. mı!tır. Vak'adan haberdar olan hü - Aydın vilayet kon gre~inden iki intiba ... 
las sedirlerde, samur kürkler giyerek muzunu okşadı: Atı hm kementler de boğazına değil, k\ımet merkezi derhal av mahalli· Aydm, (Ilıı~usl) - Partimiz il ı ı·cde bulunan daire amir ve mOdfir-
oturan koca kavuklu \'ezirlere göz attı. - Birkaç dakika dışarıda tekle. kollarına dolanıyordtt. Hilcıını e<lenler ne tayyare ile bir doktor göndermiş- kongresi 15-12-938 JH'l'Mmb~ giınii )(lrinc irinılt• kongl'e lıntmısıııı tnşı
İQlerinden kendi ıörüşüne göre en Barem buraya uzaktır. Haber sala - onu gittikçe daha sıkı bağlamağa baş- tir. Kralın sıhhati endişe verici ma- saat 10 da ilbay ve parti başkanımız ~·an zarif 1.ılok, çalışına raporu, bUt-
heybetli 'bulduiu Heraek zade Ahmed lım aratalım ve buldurup getirelim. lamı,lıırdı. hiyettedir. Özdemir Gündayın başkanlığında çc ve hesap huHisasiyle ocak, kn _ 
pa§aya döndü: Belki orada değildir... Aradan yarım saat geçmemişti ki toplandı. Kongrede genyönkiirul a- mun, ilçe kongrelerinde kabul edi _ 

- DevletlQ hünkar. Sensin, değil - Orada .. Saray için getirilmiş ... Herek Reis kendisinin dört beş kişinin Dans6zlerle iki saat dına müşahit olarak Konya saylavı len dilek dergileri bulunan zarflar 
mi? Biliyorum ben. ellerinde dolambaçlı yollardan geçiril- B. Kazım Okay bulunuyordu. dağ'ıhldı. 

Diye sordu. - 1yi ya. O halde be~ on dakika ı::on diğini, merdivenlerden yeraltına indi- . - B~tt~ra_fı ~ ~.~cü 1&~1ifede - Kongreye tstiklil.1 rnar._ı ile hnş.. llyönkurulun iki yıllık çnJışmn ra-
Ahmed paşa yerinde doğrulacak ol- ra onunla buluşacnk~ın! Hiinkarımı- rildiğiııi, nemli ve karanlık l>ir zında- ıle, {san atı bıraz ogrendı.) demek lanclı. İlbay ve başkan Büyük \'C ebı>- poru okunarak ittifakla kabul ve ta!_:l-

du. Ellerini &"öbilne göturerek baş eğ- ıın le\·entlere kar~ı sevgisi vardır. Hay na atıldıfını gördü. istediğini s_onradan anladık: ~ di Şefin yük ek hatıralarma hürme- vip olt.Jldu. Dilek. lıe,:o,ap ve bütçe en 
mit Ye: di delikanlım.. Yaluız kaldıiı zaman "ırpındı. :Burası lıselere çok benzıyor. Kil- ten kon'"'e'-•i beş dakika sa,·gı süku- etime 1 .· d ·ıd· .1 k 1 ~ . . . . ,.,. .; . n cı ı e seçı 1, ı yön uru un 

- Estaifurullah .• EstaMurullah... Herek Reis bu tatlı sözlerin önün- İpleri çözmemı"şlerdı·. çilk bır dehlızde altı yedı kafıleye t d t tt• B d k"k kt ... una ave e ı. eş a ·ı ·a aya • a kongreye verdiği evraklar encümen-
EstağfuruJlah !.. de olduk çır umuşamıştı. Yüzlerce kı- (Devamı var) rastladık. Bunlar kızdı. Karşıdan bi- ihtiram sükutundan sonra riyaset 

Diye başını sallamıştı. zi görür görmez, hep,:;i de bir tarafa lere haYale olunarak birinci cel:se 
divanı :-eçimi yapıldı. As l.ıa~kanhğn k l 

Fakat Fatih Sultan :\lehmed kafe- ~aklandılaı·. npnıHıı. Etem Menderes, sekreterliklere Sa-
sin arkasından eliyle işaret etti: Bazıları orta<la durarak ~a~kın şaş- A kşnm kongre ii,relerinc \ ' C' daire mi Kutluğ, Dr. Sabri Akın 5eçihlilN·. '·· ı · h il 

- Sesini çıkarma! Sana ~öylesin... km yüzünıiizt• IJakıyurdu. mii<ıur erme n •evi :-aloınında 100 Bu Rırncla kongre üyelerine \'C kong- k" ·1·k ı · · f 
Demek istiyordu. Arkuclaşını izuhat \'erdi: ışı 1 ıır zıya N ' ·eril<li. 
Ahmed paşa i ter L temez oturdu. - Kiiçiik da~özler soyunuyorlar. neleri! Onl:ır her giin çocuklıırını Kongre dün :-nat l O dn tekrar top-
Herek Reis bunların farkında bile Oıılur burada :o;oyuncluktan ve mayo- lmrada beklerler. Bazaıı oyun . alo- \anarak hesup, hiitçe Ye dilek encü-

olmamış, sorgusunu ~orar :-:ormaz ce- larıııı giydikten sonra :-:alona birer- nuna giderek :ravrularınm dan:sta mcnleı·i nınzbatalm1nı müzakere et-
vap bile beklemeden söze ba~lamıj';lı: ler. Hil:'lt>niz onların büdceleri ne ka- muvaffıık olup olmadıklarına bakar- ti. Jl(lsnp cnriimeni raporunda, il. . . 

-Ben, Tinos adasından hareminize d1tr zııyiftir. l~lerinde oldukça zen- !ar. Bunların heµ Li çocukJamnn bi- ~ön kurulun he aplurını çok titiz Ye 
getirilen bir kızı istemeğc geldim. Ben giıı olanlar çok değildir! Lakin ek~e- rer (yıldız) olmasını öyle candan temizlikle tutulmn,..ındıın teşekkür 
o kızı ıeviyorum. O da beni seviyor.. risi fakirdir. Dans ayak kaplarının arzu ederler ki, bunu burada tarif edilmekte 'e parti \•e halkevleri ça-
Sevdfğini ıundan anladım ki beni Ve. tane i kırk franktır. Ayda bir dan- etmenin imkanı yoktur. Jışmaları için azami yardımı esirge-
nediklllerin yaman bir baskınından söze asgari ekiz ayakkabı lazımdır. Dostum birnz durdu: mir<>n ilbny ve umumi mecli;:: Uyele-
'kurtardı ve benim onlara baskın vere- Düşününüz ki dan:- potinlP.ri fazla - Tecrühel(>rime ic;tiırndeıı ~unu rin(l kongrC'nin şükranlnnnın bildi-
rek tamam beş tane kocaman gemile- pnıa.va da gelnıe:t:. sıiiyliycyim. dedi. 1yi bir dan:sözün rilmcı;i kuyıtlı idi. J(ongı·e eııciime-
rini yakmama yardım etti. Elhiı;elnin ve iç t;aına~ırların ııeş- hakiki lıir mu\'nffnkıyet p;ö:sterebil- ninin bu teklifini ittifakla kalıul etti. 

Dur madan anlatıyordu . Hep~i de rettiği tuhaf bir kokuyu teneffüs mıc. i çok çıılısmaya ve çok me~akkat Buııclnıı sonra dileklerin müzaker<' 
bu meraklı deniz macerasını merak- ede ede diğel' bir odaya girdik. çekmeye miitenıkkıftır. Bazım onlnr. si11(• b:ıslnn<lı. ÖğlNlcn en·el W! son-
la dinliyorlardı. Herek reisin son ~öz- Burası inti7.ar ~alomına benziyor- parmakları kan ' ' C vücudları yara raki erl:selercle de,·am etti. 40 ı.u-
lerI ıunJar oldu: du. bere için ele o) arak sahneden çıkar- lıife tutnn clileklerin hc·nıen her mad-

- Onun adı Halkidir. Duydum ki Arkadaşım. Jar. \'iicudun la:-:tikle~me ·i birçok de. i ilzerinclc clelegcl<'r öz aldı. Ve 
hareminizde onun rilıi yüzlerle kız - Anneler! defalar kazalara da sebebiyet \'erir. daire amir ve müdiirh• de dairele-
varmıı. Onu verin bana .. Anası da be- Yukarıdaki resimler, parti vilayet kongresinin hitamı münasebetiyle, Dedi. N'ice dnsözler \•ardır ki ek:;ersiz za- rini alfikadar eden dilek 1 r üzerinde 
nim evimdedir. Kızının ayrılığından Vali ve parti başkanı Bay Fazlı Güleç tarafından Ankarapalaa sa- - Anneler mi? manl.arında bellerini kırmı~lardır. .;öz alarnk izahat verdileı . 
gözleri kan çanağına dönmüştür. tonlarında verilen ziyafete ait iki intibadır. - Evet, kiiçiik ~an'atkarların an. ** - Devamı 9 ncu sahifede -

1 Nakleden: Vala· Nurettin 

··11·-
Çok enteresan şeyler öğrendim. Siz de benim kadar iyi bilir:-:iniz ki pa
ra ile insan elde edilebilir. İşte o sayede o gün, ve ondan bir kaç gün 
evvel Gabiye esmer bir hanımın misafir geldiğini haber aldım. Ve bu 
hanım onu istasyona kadar da götürmüş. Kapıcı bunu söyledi. Ayni 
zamanda hakikt manikür kızı da arattım. O da bana tamamen. Sizin 
şeklinizde bir hanımın kendi vazifenizi ne ımretle gördüğünii hikaye 
etti. Böylelikle bu işleri yapanın siz olduğunuza kanaat getirelim. 

- Aman Adnan bey onu benden nasıl umuyorsunuz? 
- Susun. İsterseniz gelin beraber Tokatlirana gidelim de kapıcı 

ile sizi kartıhııtırayım. 
- Beyefendi affedersiniz, ben öyle adamlara kendimi teşhir etmem 
- Onlar para için her şey söylerler. 
- Ha ha ha .•••• Mahcup olacağınızı biliyorsunuz da! 
- Benim ~ahsiyetim buna müiade etmez. Kendimi bu derece aşa 

lılatamam. 
- Am:ın efendim ıahsiyetiniz mi? Siz hizmetçi kadından da aşağı

aınız. O hiç deiilse kendine aid olmıyan işlere burnunu sokmaz ... Şalı. 

aiyet ha! 
e\uaaıa Ofkeal hu kelimec:le fiddetleniyordu. Devam etti : 

- Gizliden gizliye bana kur yapmak şah:siyetinize dokunmuyor. 
Kudurmuş kedi gibi etrafını<la dola~manız izzeti ncf5ini rencide etmi
yor. Aklınız sıra kibar taklid tavırlarınızla, ayna karşısında ezberlf'
ınc lıarehtlerinizle heni kendinize cP.zbeclecek~iniz ö..-le mi? O kadar 
siııiı'iıne dokunuyorsun uz ki: · 1 

- Çı l dırdınız mı? Size neler oluyor? 
- Defolun; defolun yoksa ... 
)!asanın ii.stiiudeki tep:--i, fincan hepsi yere yuvarlandı. Aclııan hid

tlP.tle bunları devirmişti. 
- Hayır deli değilim. Belki hastayım, fakat hamdolsun gözüm kör 

cleğil , bir ciğerim kaldı. Fakat beynim tamamdır. Bu kafanıza dank 
desin. 

An.~ızın oda kapı;;:ı açıldı. Patır<lıyı duyan lledia hanımefendi te
lft:.la yukanya çıkmı~tı. Kavga o kadar hnyretini mucip olmuştu ki 
iki taraflı afal afal bakıyordu. Naciye izzeti nef·i tahkir edilmiş bir 
ta,·ıı· tnkınnu~tı. Annesini görür görmez sanki Adıianın bütiin öfkesi 
yatıştı. Ve muammalı bir eda ile pencereye doğru yüriidü. Dedin ha
mmef endi t~Ia~l a : 

- Hayrol ne oluyor, ne oluyor::ıunuz. 
Naciye bağırıl ı: 

- Ben bu evde bir dakika bile oturmam. Bana yol verin. :\füsaade 
edin şimdi hemen çıkayım. 

1htiyar kadın oğluna hitaben : 
- Adnan sen söyle ne oldu? 
- Hiçbir şey anneciğim. Ben odamda yalnız kalmak i~tiyorum. Senin 

:nedimen sinirime dokunuyor. 
- Peki amma böyle gürültü etmen için bir sebep te~kil etmez. 
- Affet anneciğim. Hastayım, sinirlerim bozuk. Beni Allah rizası 
in yalnız 'bırakın. Od&llld& y&lmz, yalnız kalmak istiyorum. Hem ba· 

ıın artık hiçbir şey ~ormn. 
Bedia hanım suallere cle,•am ederse oğlunu daha kızdıracağını nn

Jadı. Ve çekileli. Aşağıki katın birçok yerlerini aradı ve Naciyeyi bula
nrndı. Geııı: kndının odaı:ına rıktı. Oııu çantalarını hazıl'lnıırnkla meŞ

&'Ul görüniincc hnykrdı: 
- Naciye çıldırdın mı kızım. 
- Hanımefendi beni affedin. Artık bu e\·de h ı .. ma m · ır n.iitee"'-

sirim fnknt ne yapayım. 
- Peki amma ne oluyor? 
- Doğru u oğlunuzun hamı karşı yaptığı hareketler haddini astı. 
- Anlatsana ne oldu? 
- Hçbir zaman onun ocln. ma gitmek akhmdrm germi,·orclu. Siz b<'-

ni yollaclınız. 
- Tabii, tabii değil mi? 
- Kiiçiik bC'yiıı hayalatmı .:ıekteye uğratnu._ olacağız ki. Ofkcyle be-

ni tahkir etti. Öyle bir muameleye maı uz kaldım ki, ,·ali ahi köpeğe ya
pılın az. Gene sizin hatınmz için tahammül edeyim dedim. Nazik füw
ranclım, ne de~c beğenir:;iniz? cBana kırıtmandnn, hana göz yıqnnnn
dan bıktım:t diye bağırmaz mı? Amnn Allahım ben güz yapıyorum. 
Kendi.ine karşı en ufak bir lfüihaliliğirni görcHinlizııe siz hakem olun. 
Adnan bey aklını oynatmış oln<'ak ki lınn:1 böyle seylı>r gfiylüyor. 

- İlahi .ı. ,.aciye, sen çocuksun vallahi. S<'nin gibi ciddi bir kadın
dan şiiphe)cnmek kimin aklından geçer. Hem bu ~iııirlC'ri bozuk of(ln
nın kusuruna bakmnnda mana yok ... 

- Öyle amma hanımefendi. Ayni zamanda do:shınun gitmesıne e
bep olduğumu söylüyor. Halbuki, o işi yapmamı ~iz bana emretmemiş-

mi iclini"? 
- . A rl:ası Vfl)' -
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Uyku ve ötüm! 

e 
Ahretten gelen sesi 

Fransa' da heyecanla karşılandı 
•• akik • •• 

ı gor ş 
Çeviren: Muzaffer Acar H~sta rahip, doktorların ölün\ hükmü-

Annesi öldüğü zamnn Marthe he-ıyamıyoı·. yoruluyordu. Ynlmz göz- •• d h l l """ h } d 
nüz yirmi yaşına gelmemi~ti. thıiynr tuktcrini doktoru ve beııi tetkik nu duy U, a ret yo CUıuguna azır an I· 
l.ıaba~ı birkaç z man sonra ~atağa için kullauıy ordu. """ k f }d v h• • 
dü~tü. Baba~ını da kaybedince Ge- Ben de günün birinde belki his L gIIll, 'e ene Safl ıgtill lSSettl 
rad ile e\denmişti. Şimdi 15 senelik yatıma hakim olamaz \'e bütün gay- - ....... 
evliydiler. retlerime rağmen, gunden güne y:ık-

.o\.kşaınm al ca karanlığı içinde !aş. n feci akıbeti babamın anlnma
pencere önünde, gözlü umi düzelte- ına sebep olurum di.} e çıldırıyor
rt-k, C5nündeki kumaşın uzerine birıız dum. 

Ahlak düşkünü bir pa
pas öldürüldü 

Türlü rezaletlerinden dolayı kilise
den kovulan papası, kendi 
talebesinden biri vurdu 

d ha eaiJerC'.k dikiş dikiyordu. Nihayet aklın n fe\kn ade bir fi. 
Gözleri miyoptu. Bu babasından kir geldi.. Bir gı.in babnm u.} urken Fran nın Nim şehrinde .} irmi bii.\ li k ane!litı in yanında muntnzatt 

ona yej'Ane mir tı. yava çn gözlüklerinı d giş irdim. yaşlarında yakı,.,ıklı bir genç, e ki bir hayat i.ırrnektedir. Halbuki ha. 
Koca ı eve geldi. Gece yemeğe ge- Onun numnralı gözlukleri !'erin., ev- bir rnhip olan hoca ın öldürmüştür. kikntte ise Rene Feruan yoldan çık-

Jemiyeceiini anlatmak ve karısını velcc ted rik etu im di glJzlukleri Cinayete . ebep olarak, ahlaken <Hiş- mış bir z~l\ alhdır. Birkaç ene ewel 
~Uphelendirmemek i:;tiyor: ko.} dum. Böylelikle bnbam beni ge- kün olan m ktul hoc, Jul Düronuıı annesinden kiılliyetli bir mirns ye-

- Biliyor musun Marthe, çok mü- ne goruyordu, tnknt bu bulanık gö- para ına t nuıen öldürülmiiş bulun- miş ve kendine aid olan bir evi d~ 
him bir ı, mevzuubahis .. Eğer Chri:s- riişle yüzümdeki acı manayı anlaya- tluğu ileri sürülmektedir. ipotek ettirdikten sonra kafadarla-
tlusen çalılı bir yerde yemek yeme- mazdı. Maktul Jül Düro, yüksek bir aile- rile birlikte sefihane bir hayat yaşa· 
ğe karu vermemiş ise imkanı yok, Babam gözlükleri ilk kullanışın nin çocuğudur. Daha çok genç yaş- mağa başlamı tır. Günün birinde pa-
ben onu i'Ötürrnem. Ne yapalım, bu da: cBunlar bulanık gö teriyon di- ta iken dine karşı büyük bir meyil l'a sonuna erince bu defa da sık k 
işi beraber başarmamız lazım .. Tabii ye şikayet etmiş, bensP bu kadar göstermiş ve ı> paz mektebine gir- ki hocası rahip Jül Düroyu ziyaret 
bunu takdir eder in... ilacın gözleri sulandıraeağına ve gö- mişti. Çok iyi bir tahsil yaptıkt:m ederek ~ündeliğini çıkarmağa baş. 

Diye karısını iknaa çalışıyordu. rüşiı bozacağına onu ikna etmiştim.. ~onra Jül Düro rahip olarak mekte- amıştıl'. 
- Ev t, anlıyorum, mademki la- Böylelikle babamın yüzUnden birşey oi terketmişti. Fakat bu tarihten son- Fakat geçen nyın onunda Feraa • 

.zım, mesele yok.. okumasına imkan knlmamıştı; ben ·a genç rahibin nhlakıncln büyük hiı ıın birdenbfre gnyet şık gezme e, 
Diye ·arıı1ı mukabele etti. de onu i tec1igim gibi idare edebili- değişiklik görülmüş ve kilisede ke- •ski rkda larile gazinoda buluşma-
.! rthe koca ından üphe ediyor. yordum. oazelik•er biribirini takip etmi tir. ga, tayyarecilik dersi alm ğa ba5!la-

du. Birkaç zamandır. erkenden çı- Böylelikle günler geçti.. 6 sene uyuduktan sonra ölen Şikago güzeli ile uyku hastalığının son dev .ferııerı herkes fornfımlan du) ulan lıgı görii lmüştür. Bu sıralard • bir 
kıyor, geceleri geç vakit evine dönil- Ölümünden bir gece evvel ona ge- resinde Ameri kalı iki hasta bu rezal tıer ho karşıl.ınmamış ve gun, eski rahip Jiil Düronun t lebe-
yordu. Fakat' Marthe bunu akrabıı- ı cek sene yapacağımız uzun eya- Geçenlerde Pnri:ste bir kadının tren- Fransnnın cenubunda, küçük bir k.:t- Hll Düro ihayet rahiplikten r leri her zamanki gibi der ,görmeğe 
hm d n birinin hastalığına hamlet/" hatten tatlı tatlı bnhsediyordum. Ba. de uyur bulunduğunu yazmıştık. Uy- sııl>ada genç, fakir biı' delikanlı ile, ki- dilmiştir. ~ ittikleri znm. n rahibin evinin ka-
mek j tiyor. Bir türlü fena ihtimalle- bamın feri sönmeğe yakın gözlerinde im hn alığına müpt Hl olan bu z..avalh, bal' bir aileye mensup güzel bir kız s~- E ki rahiµ bu sefer de hoca1ık et. ıı,;ıııdaki clıııgiiıı der~ yok> le\·ha5!ile 
ri kabul etmiyordu. bir ümit ateş: arhyor: cDemek umit sekiz gün devamlı bir şekilde uyuduk- visnıekteydiler. B ıan k.ı 'bnnm ten- meğe başlamı.,.tır. Çok kotu bir ahlfL- karşılaşmışlar, ertesi günü ayni şe. 

Gerad karı ından çok memnundu, ediyor un öyle mi?> diyordu. tan sonra tedavi edilmekte olduğu has ha .}ol'arında bulu~urlardı. O zaman ka sahip olan Jüt Düronun açtığı hu- ilde bir talebe: cDer !er ancak bir 
muhetlif \•esilelerle karı ı ona haya- Ve böylece öleceğini anlamadan .. tanede ölmfü~tiir. delikanlı içi yanarak: .,u..;i dcrshant>ye, birçok genç yazıl kaç gün 01 ra l>n hyncakhr> ibnre-
tınm tekmil hususi~·etlerini, en ince- Oldu... Fennin bütün icapları ) apıldığı hal- - Güzel sevgilim, ne zaman benim nıış. Lu arada Rene Feruan Fo' t>ıı in· okumu'l>l rchr. 

Marthe bu O'özliikleri halli bir ca- de , uyku hastahj!ına tutulan zavallı- olacaksın'? Diye inlerdi. Ger.ç kız. sev- ismindeki bir genç <le bir mi.iddet Tal beler hocalarının gayet zen-
hislerine kadar her şeyini anlatmış- ., 

mekan içerisinde saklıyordu. !ar ek eriya ölüımın amansız pençe • diği erkeğe teessürle cevap Yereli: lersleri takip etmiştir. ~iıı olduğunu bil 1 ikleri için, b. zı iş-
tı. Bu uzun hikaye bir an içinde Ce- inden kurtulamazlar. - Sevgilim, .}~.zık ki bu mümkiin Bu gP.nç bugün 20 raşıncla bir dt!- erini tanzim etmek üzere Liona git-

- Babam yatağa düştüğü zsmnn radın hafızasından bir şimşek sii- Birçok kurbnnlar veren bu menhus olamıj:acak, en f:ıkir:sin, ailem beni ikunhdır. Görünü\te lıabasınm ve miş olmasııı ihtimal vermi le-rtlir .. 
yirmi Yatım henilz bitrmiştim .. Ba- ratiyle geçti.. Karısının gözlerine hastalık hazan dn canlı mahliiklan me zengin bir banker ile evlendirmek is- -- Birkaç gün onra v sahibine Lion-
bam çok cesurdu. Fakat yavaş yavaş tekrar baktı .• Bu gözlükler karı.sına zara sokmaktndrr. tiyor.... 111 ba,.ka bir erkekle beraber görünce lan gden mektupta rahip, gnybube-
eıiyordu. Aklım onun ölnmünü bir y • • • Size bu vazıda roman kahr::ım:ınlıı- t mitsiz aşık ailesinin bu teklifini famdı. Hatta mahkemeye müracaat tinin daha birkaç ay süreceğini, bu 
1.ürlü kabul edemiyordu. İnsanların aldıgı kahve rengı çerçevelı gozlük- rından bah edecek degiliz. Mi allerle kabul etmemesin·, bankerle evlenme· dtrtk karısının ket el.isine dönmesin· .taınan zarfında gelecek olun mek-

ler değildi .. Came fına baktı, lart- gö. lerereg· iz. ki, tl'-'k hastatıg·ına mup- yip kerıd'sinin olmasını çok istediği istedi. :Fakat resmi 11yıllar sa vesin· uplarıııın Liona postrestan ol. rıık 
en samimt hisaiya.tlarında bile men- h · k " enın baba ına ullandırdığı gözlük- tela zarnllı daimu clir diri gömülmek halde , sevgilisi kısa bir zaman sonra ie iki sevgili ayrılma Jılar. füınkeriı , ollanmasmı rica etmekteydi. 
faat hi i vardır. Öyle zannediyo- ler orada yoktu .. Hakikati derhal an- tehlikesıne nıarnzdurlnr. zengin bankerin kollarına. verildi. kurı ı nrtlk ülmiiştli Ne lıu mektupta ki ynıı, ne do 
rum ki babamın benim hayatımı tan- ladı, Küçuk bir feryadı zaptedeme- Daha geçen asırda bile bu feci ha-:. Düğün glinü genç kız sapsarı bir Ve lıö,; lece sevgis nin aman ız te kapıdaki levh: lnr rahibin ,; azı ına 
2im etmeden ölme ine miltees ir olu- di. diselerin önilne geçebilmek iç"n çart?- y _zle tebrikleri kabul etti ve evlendik. ~irile ahirete giden adın. gene a lmı tıenzemediğinden poli in de şiıphe'ii 
yord m. Fakat, ne yazık ki onun 60 _ Oh Martbe.. Biliyor musun, ter aranmış hatta Fransız nyan mec- !erinin hemen haftasını.la da yatağa esine cevap Yermis, dünyaya yeniden artını~ ve bu sıralarcla Rene re. 
ya ı bir gün gelip öneceğini bfitiltn fi~iııde bu hususta u .... un miınakasnlar düştü. Evvela kasabanın. sonra şeh- loğmuştu. ruanın sürmekte olduğu mürf'ff h 

Christisu ile yemeğe çıkmıyacağım .. 
ı ğ b . k Imust ır. Bu ıııiina ebetle f"krleı 'ni rin, nihayet bütün Fıaıısanın doktor- Onynli seııe uyııyaıı kadııı naya.t naznı dikkati celbetmiştir. füı-

isyan aı'lmıza ra men ıze a- Bu benim hoşuma gitmi.vor .. 
''ul u-mı·tlı" miiclı:.f.ın elnwk i\İıı kürsüve çıkan kar ları hastayı muayene ettiler. Fakat Ne Kanlinal Donnenin macerası, TII' ııun üzerine poli . rahibin gaybube-
u ettiriyordu. O doktora Ve sonra karısına sokularak, bir fı- linal Donııc şu vukayı anlııtmıştı: bir turlU kat'i bir teşhis koyarak te - de aşkın esine cevap veı·en genç ka- tile eski talebe iııin bu vaziyeti nrn-
g&ılerile ene zaman ayağa kalkaca. lt h 1. d ıl · k~ b ı d ı sı ı a ın e: c- Hir rnhip bilirdim, pnz.ar gunil a~ ı im anını u ama ı ar. hn, doktorların nazarı dikkatini cel- sında bir münasebet aramış ~ e ) • 
ğım, biliyor musun ·yle yatmak be- _ Mnrthe biliror mu un seni ne mutat rlini mera imi ,·aparken bird 11• Genç kız günden güne eriyordu. ktmemişti. pılan tahkik t netice inde Feruanın 
ni ıkıyor .. > Diye ikayet ediyordu .. kadar daha çok se' iyorum, dedi.. bire lıufun \'Ucuclu ge\·şemi ti. Derhal Hir ara gozlerini açtı ve başucund:. Fakat doktor Forez onyecli ene u- ·ok bii) ük ma rnflar yaptığı n) niza-
Doktor clnşaallah yakında> derken cKnrısı koca ının ihtimallerini, ya çağrılan doktorlar hnstayı inceden in- umitsiz bekliyen kocasile şöyle konuş uduktan sonra 16 teşrinisani 1903 mancla birçok tiiccarlaı·a dn 20 bin 
bir ıun ıö:ılerinde bu yalanın oku- !ancı mazeretledni yüzünden oku- ceye muayene etmişler, göz kapakla - tu: ·enesinde birdenbire uvanan Ce in is- frak kaclaı· borçlu olduğu meydnna 
nacağıudan ve babamın da bunu his- mamak için evvelce babasına aldığı rıııı çevirmişler, nilıayet öldü diye ka- - Daha uzun zaman yuşamıyaca · 'nincleki kızın macera~ını bizzat va - çıkmıştır. 
t!deceğinden korkuyordum. Kac san kenarlı gözlükleri tnkmışh.> rar vermi~lerdi.. ğımı biliyorum. Senden bir ricam var. <mdan takip eclebilmişUr. Doktor. bu Bunun üzerine genç tnl<'bP yaka. 

defa doktorla yalnız kalınca: cHa- Fakat genç rahip ölmemi~iti; yıışı- öldüğüm zaman beni kasabanın mezn- vnkayı şöyle anlntmnkt:ıdır: lanmış orguya çek;lmiştir. Feruan, 
kikaten ağır mı doktor> diye sorma- Ôd . vordu .. Hattii doktorların vnrmış ol- rına gömclilrt... c- o gece hastanın bulunduğu ew bu parayı kendi ini seven bir kontes-
ğa niyetlendim, fakat hakik:ıti öğ- ı em iŞ -Iukları feci lrn'laati ele duyuyor ve - Görürsün bir aya kadar birşey. ·ok ynkın bir yerele yangın çıkmı!ttı ten temin eWğini, ancak aclre,,ini ve-
renmek korkusuyla titı'edim .. Çünkü kendic:ı.inin :;oyulup ahret yolculuğu i- ciğin kalmıyacak ! Herkes yangın var diye feryat ediyor. remiyeceğini bildirmiş, rahip ile mü. 
babam yava~ yavaş eriyor ve ben bu- Adagide nahiyesinde nin icabeden hazırııkıarın yapıldığını - öyıe de 01sn bana vaaclet... ·ıtaiyenin çan se!'!leri auyu1uyordu. Bt nasebetıeri hakkındaki suaıe de: 
nu kabul eedemiyordum. ki h r hbc:ı.ediyordu. Tabutun hazırlandığını, - Peki söz veriyorum.. ·ırada hasta birdenbire uyandı, ken- c- Çok iyi dostumdur. Gaybubeti 

Babam da benim gibi hakikati ka- mera t Ve eyecanı l kefenine sanldığıııı. nihayet ahret a- Genç kndm arzusuna kavuşmuştu !isine geleli... Sı:ınki yeni uykudan uya. hakkında herkesten fazla bir mnlO-
lıul edemiyor, ölümü kendine kondu- deve güresi raba ·ına binclil'illliğini. hntta tabutun Bir ay sonrn zengin ihtiyar, yaşlı göz- nyormuş gibi hiçbir gayri tabiilik 'nata sahip değiliın. Son defa ziynre-
ramıyordu. Fakat acı hakikat her • • "ivilıınmesinden çıkan gürültayfi duy- !erile karısının tnbutunu takip ediyor •ö:stermedi.> ine gittiğimde bir kadınla birlkte 
gün biraz daha yaklaşıyordu. Bir a- 1 /Kanunusani 939 Pazar gü- clu.KiJic;eye nac:ı.ıl krıdırılclığını, kimle- du. Doktor hastalığın başlapgıcını d< ~okağa çıkmış olduğuna öylcmiş.-
ra babamda da şüphe başladı .. Dok- nü Adagide nahiyesinin Tayyare rin miitee.s:sir olarak ağladıklarını, ki- Bu ölüm fakir sevgiliyi de çok mü öyle izah etmektedir: erdi. Bir daha kendi ini göreme-
tora bin türlü sualler soruyor, yüzü- meydanında muazzam bir deve lis<'de yapılan merasimi, okunan dua- er.,sir etmiş delilere döndürmüştü. Cr c- Cesin, 1860 senesinde doğmuş- lim.~ Demiştir. 
mUzden bir şeyler anlamağa çalışı- güreşi yapılacaktır. Bu güre~e iş- Iarı, etrafa y:ıyıhın günliik kokusu, edin toprağa girdiği gece, o da me u ... Gerek kendisi, gerekse annesi ve Bundan sonra Feuanın C\·inde P<>
yordu. tirak edecek deve sahiplerinin sonra kiliseden nasıl çıktıklarını, ce- zarın dıvarından atlamış ve sevgili!~i- ıabası gayet sıhhatli idiler. 1877 sene- isçe araştırma yapılmış ve rahip ta. 

Doktoru ıreçirdikten sonra odaya Adagide Belediye dairesinde mü- nıııe taşıyanların ağır ağır yürüyüş _ nln mezarı ilzerine geldiği zaman, ölilr tinde Cesin arabadan inerken düşmü~- ·afından genç talebesine yazılmış 
döndüğünden zaman babam yüzüme teşekkil komisyon mahsusunl'\ ]erini, merasimin biıtiin safhalarını, yiden bu mahluktan bir hatıra kopar ii.. nu kııza neticesinde başında bir birçok mektuplar elde edilerek mn
dikkatle bakıyor. - her ne kadar ka- müracaat ederek develerini kay- hep ini tamamen işitti ve vaşadı ... Ve mak. alnının üzerine düşen kumral saç ·ara açılmış \·e ı:ıonrnları bir çok def: nasebetlerinin şekli tesbit olunmu • 
tt tehlikeyi henüz aklından geçirmi- de-ttirmeleri lazımdır. bu ahret yolculuğunun feci sonunu, ıs- larındnn bir bukle kesmek arzu~ile iç' .-,u acı te!'irile kendisini kaybetmi.,. ti. ur. Bahçede araştırmalara devam 
yor a da • muhtemel endişeli bir l - Kazanacak develere ve- lak kara toprakları, dar mezarı görür yanmıştı. Bunun üzerine elleriyle, tır- Hatta bir defasında da üç a~· süren U· wdilirken bir mahzen polisin nazıırı 
hali yüzünden anlamak için çırpı- rilecek ikramiye. gibi oldu .. > naklarile toprağı kazmağa başladı; ö- .mn bir uykuya dalmıştı. Bu şekildl' dikkatine çnrpmış fakat bu sırada 
nıyordu. Şüphesiz, cMarthe'nin ha- Başa: 50 lira Kardinal Donne susmuştu.Herkes bO lüyü çıkarmağa teşebbüs etti. l{ayri muayyen uykular arasında se- Feruanm babası: 
li bana her şeyi öğretebilir> diye dil- B~ltı: 30 lira yük bir heyecanla şakanın ı::onunu bek Fakat toprakları atıp cesedin üze- neler geçti. Nihayet 22 teşrinisani - Orasını açmayın, Hiğım çukur-
şUnüyordu .. Ben de rnalesef artık Ortaya: 20 lira liyor, meraktan hatibe cloğru uzam • rindeki taşı da kaldırınca büyük bir 1886 senesinde dört giln kadar uyanık dur, diye mani olmak istemişse de 
tehlikeyi tamamen hissediyor ve bn- Ayağa: 1 O liradır. yordu.Kardinal Don ne, derin bir nefe mucize ile karşılaştı. Gicenin mavi kaldıktan sonra, Ge!'lin. onyedi gene polisler kapağı kaldırmışlar ve aşa-
bamın bunu gözlerimden okumasın- aldıktan sonra sözüne devam etmişti: şıkları arasında, sevgili öliiniln kir. uyanmamak üzere büyük uykusuna ğıda rahibin çıplak ve parçalanmış 
dan çekiniyordum. [ d c - İşte efendiler. o genç rahip bu- piklerinin oynadığını, gözlerinin açıl- vattı. Ve ancak demin bahgettiğimiz vücudunun yatmakta olduğunu gör-

Yalnız kaldığımız vakit, doktora Ars anın an ayrıldı giin karşınızdadır. o giin gömfilmek lığını görclli, karşılaşan bakışların - yangın hadi!e!i gecesi birdenbire uyan müşlerdir. 
hakikati sormağa niyet ediyor, fakat cÇekoslaovakyanın en gilzel kızı> üzere omuzlarda nıeznra taşman tabu- fa eski sevginin atcşıni okudu .. Elle- Jı.> Katil Fcrunn artık suç.unu inkar 
her defasında da feci cevabı işitmiş diye tanınmış olan Mila Henmonava tun içinde ben vardım.Kendimde h.bt rini, dudaklarım, mukaddes öliiye ıı- Doktor Farez ha talığıııın seyrini çnreleri kalmaymca her şeyi itiraf 
gibi, dudaklanm titl'iyor. yaşlar göz· bir müddet kalmak üzere Londraya tun tahtalarnıı yumrukhyacak, beni znttı, hıçkmklıır boğazınclıı düğümle- şu şekilde tasvir etmektedir: etmiş \'e şun lan anlatmıştır: 
}erime kad r çıkıyor, bir türlü suali gelmiştir. Orada bir iki temsil ver- ebedi yatağıma kadar götürmek nezn ıiyordu .. Tereddiide mahal yoktu. Sev - Ge in :,; atakta her zaman hare- c- Rahip J fil Dilro cinayet gecesi 
soramıyordum. Babam da dışarıda mek ihtimali de vardı. Fakat, Prag- ketinde bulunan insanlara sesimi du- ~ilisi konuşuyordu; yaşıyordu... ketsiz cleğilcli. Bazan vücudunu oyna- bize gelerek benden alacağı olan 200 
biraz seç kalsam derhal şilpbeleni- da daima beraber temsiller verdiği yuracak kuvveti kendimde bulabildi- Sonra ölü, beyaz kefeni içinde mııh- tır, halta acıktığını ve susadığını gös frangı i temiştir .. Sonra üzerime sak 
yor. cNerdesin> diye soruyor ve yaş- aslanını yanında getirmediği için mü- ğim zaman, tabut11m omuzlardan kay- teşem bir heybetle ayağa kalktı. Sev- teren hareketler yapıyordu. Yemek ve !ırmağa teşebbü etti. Ben de ittim, 
Iı rözlerimi yıkadığımı zannederek tees irdir. Diyor ki: dı, yere düştüm .. Beni istirahatgdhıma ~il isinin koluna dayandı vücutlarının içme'k vel'il<liği zaman in!'liyakt bir şe- vere düştü. Kalktığı zaman yeniden 
dikkatle tetkik ediyordu .. Bazan da - :Uaalesef aslanımdan ayrı dtiş- kadar teşyi eden dostlarım ortadan si- sıcak teması birbirine karıştı. kilde ağzını açıp lokmaları yutabili • :.izel'ime atılmak i tedi, tabancamı 
hiçbir sual sormadan ellerimi tutu- tüm. Çünkü lngiltereye getirip gö- linmişti. İşte bu şekilde dOnyaya yeni. Sarıldılar ve hayatın sonuna, diin- yordu .. Ynlmz mayi olarak verilenle- ·ektim vurdum ve iırükliyerek bah-
yor, onlarm tJtrek halinden mana çı- türmek hayli müşkül ve ma~raflı ola- den geldim .. > vanın öbi!r ucunn kadar böylece git.. ri değil. kiıçiik küçük doğranmış c>t ·eye çıkardım .. Fakat hala i livorclu. 
karmai'a çalışıyor, bnzan da uzan- caktı. E asen Pragda bile bir müddet Aşk için öleni, aşk yeniden meğc , önlerinde- açılan yeni ufukta parçalarını bile mükemmelen y İ.} b ·- Derhnl gög une iki el dah karn k 
mıt kollanndan, boynu bilkUk ha- sonra sahneye çıkaramıyacağımdan diinyrıya getiri?-. andeti arnmağa azmettiler .. Am~rika- liyordu. 1 urdum .. Sonra çır~ıplak \ r k 
limden birşeyler öğrenmek istiyor- korkuyorum. Çünkü artık lıüyüdf!. Kardinal Dopnenin macerasından \'ll kadar gidip ervet ve aadete ka - Hnssalarıııın bazılarını ka) betmiş, elbiselerini ) aktım. 'uı.:udunu da 
du.. neredey:;e bir yaşına basRcak. Ben çok evvel. bir kadın da daha feci şeru- vuştular. fakat vatuıı tı,.kile döne do- bazıları da zayıflamıştı. Hiçbir kokc bulduğunuz hıgın c.;ukur ııı attım. 

Gözlüklerini başucundaki masada onu meme yavrusuyken aldım ve süt it duhilinde a•mi şel.ılde öotır dunrnv: la,.a gene eski ka abat rına teldiler. almıyordu... Gözleri tamamen kapa - rekPt ·n 'n 
bıılundW'U1erdu. Artık kitap ıa oku- la besledim..> ls::ıtnuş ve yemden hayata ka .. ı:.:şmu,.tu. zengin banker gene orada.Jdı. Karısı-! - Devamı 7 Tici c: '-:f ' 
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1 
G~~~er:;:tik 1 K O R S İ K A ( ÇİMDiKLER 1 -n.,, ••• f,~~!~_V!:•sı~~~~nız bırakmışsa, 

Hastalık alemin- lıydı. Fakat hissetmiyordu denemez. ara sıra gelerek muntazaman nefes 

Bu adayı elı·n Jen çıkarırsa.. den saçmalar(!) ;\~ıtr.nı~;o!ı·da~u~.:~~::::~.ı~;:r<~:~:~~::~ıl~~: =~l~~ ;ı::~:~~~ ~~~l~·~ı:ıt:l~ş~;.:a~:~ a ~ ~ ... dığını gören an:ı, tela e düşerek dok-
Dışarıda hava bozuk. Gök yÜzü- Hastalığın seyri cnteressan olduğu tora başvurmuş ve yapılan muayene 

F Akd e 'd k nün çehresinde, adeta uyuz kaşınma- gibi, bilhassa ha:-ı.tanın uyanması ela neticesinde hastalığın uyku haı:;talığı 

ransa eniz e 1
• va- Slntn karmakarışık harabiyeti var.: çok mühim teşhi!'l]er yapılmasını müm- otduğu mcyıfana çıkmıştı. Partbia 'i.iç 

Yağdı, yağıyor, yağacak .. Müvaze- kün kılmıştır. Gesin uyandığı zaman, ay müddetle bu halde, kaldı. Sonr:.ı bir 
neaini kaybeden toprağı kskanır gi- on :redi ı:;ene dev~mlı bir şekilde uyu- gün gözlerini açarak etrafına toplan-•• d f d bi, o da kararsızlık içinde... duğunun farkında değildi. Bir gece ev mış olan aile efrndına baktı, bin müş-

zı•yetı•nı• mu a aa e e- Soba, hafif hafif çıtırdıyor. Odam- vel yatıp her zamanki gibi uyandığını kül:ltla, ellerinin hnreketledyle, ko-
da, nihayetsiz bir tenhalık ve süku- zanf::'diyordu. nuştuklarını işittiğini fakat söyliye-
net içinde yapayalnızım.. Hastalı· Gesin hastalığa lutulcluğu zaman mediğini anlatmağa çalıştı. 

mı. yecek hale gelı· r !~~~.~da~:~:~:.:n::p~~~l:~:~~i,~~: ~~~~i~. ~;;~ıı~cet~enub~·l~~k~~ş ~·atmak - hıı~~~e:~::a~:~~o~:~:ab~~ı::~:(~: t~f: 
cudumda uyandırdığı sızılara rağ- - Kardeşim ııerede? kagonun tn me-shur tıkıl ha:-;tahkl~rı 
men, yerimden doğruldum. Şöyle et. Diye sormuştu. miiteha!i!. 1:;1 ile kon:soltas~ on ) apmış ~ 

Faşist parlamentosunda ve Pi- N Z .. h 

1 

Maamafih, bu gibilere karşı, ada- rafıma bir bakındım: Halbuki kardeşi büyümüş ve evte- lardı. Amerika doktorları bu mUnnse-
azza Venezi'ada yükselen sesler, oye ur er da.dil ve milliyetin ltlyan değil, Kor- Arkadaş arıyorum!. Bana hitap nerek evden ayrılmıştı. betle gazetelere miHukat Yerel'ek hns-
birdenbirc, Tunus'la birlikte Korsi- s ' sikalı olduğunu söylemek davaları- edecek, benimle biraz aşinalık ya- . Gesin büyük ~ir hayr~tle etrnfıı1a talığın ı:;eyri ve ne ~ckilde tedavi edildi 
k .. 'y d h .. d . •t·ı b;r yer aytun tan .. "'t • kAf'd' Maamafih pacak bir arkadaş.. bakınmakta ve bıthas-ın yatağına uz::ı- ğiııi bildirmişler, bunun üzerine gııze .. ı a er gun a ı ışı ı en • nı çuru mege a ı ır. . . . .. .. . 
hıUine soktu. . . .. .. • İtalyanlarla Korsikalıların bir çok Balkona doğru gıttım. lslak soka~ n~n be-':az_ ~~çlı, yuzumln ~atları ~le- telerin hemen hep.'i bu enre:---.an ha-

y ba ı k } J h kıl olarak hukumran olmaga mu- .. t k t fl d k b kaldırımlarından geçenlere ~öyle hır rmleşmış ıhtıyar adamın kım oldugu- di~e ile alakadar olmuslarch. Bu mü-a ncı mem e et er e emen f r~ k l B 00. l Im ki mus ere ara arı var ır; anca , u 
h hi ln ba İt ! va Ia 0 muştur. u Ye 0 a a · b d k l ki l d l d l baktım Selamlaştığım konu~tu~m nu merak etmekteydi. Babasını bu ka na~ebetle ruh miitehtı....sıslnrı da işe ka 
"emen çlr~st_ı_nmıyan zkı beraber, Korsik 1 şefl~r. adanın nAıs eltted ebay. ıhr~kı. arb~ 0 

lu ur ar. karşılıklı iltilatlaştıiı~ız birçok in: dar sene sonra tanıvamamış'h. Sonra rışarak mevzuu tetkik ettiler ve bir .. ıuı pzete ermae ara sıra o unan k d. d. . . k ba sır ar cın en a ım ır ro oynı- • ~ . . · ~ .... 
Şeyleri fimdi bütün Jtalyan gazete- en ı mevcu. ıyetı~.ı ~e .. şı~a ~u- yan parola, bu adadaki zihniyete bir şanlar reçıyor. Ben, onlarla hep doa- ag~beysını yukarıdan aşagı suzup hay rün meşhur bir ruhiyatç1, l\fü: Patri-
1 · ·1 · ·· k d. } B hafaza edemıyecegını mudriktıler. d l'ld' B l k b d l t tum Onlar da benimle dost Fakat ret,e : sianın hususi hayatına ait bir facia 
teerlı ~ e~d~ulrme tebaırke]r. uKgaz~- Bundan dolayıdır ki, Konikalılar, ke ı ırd· ... ~ tpahro ak, mte ttu ukt' eve e bu doatluk, i§, hayat ve menf:at mü- - Neden bugün sivil giyindin? neticesinde böyle hale gelmiş olması 

erın ı ıa arına ı usa, orsı- d . d be . k' f ar.~ı urus are e e me ır. . b 
k... ·ıı· t .J·ı t "l b aıma, a anın ser stçe ın ışa ına 1 d t" ti · t h ·kı · uzun naaebetleri, yahud da kartılı1dı bir Dıye sormuştu .. Ağabeyisi evvelce ica ettiğini, bua-ün karanlık görülen ... , mı ıye , aı , anane ve eamu a- . k" d 1 tl kl re an ıs enn a rı en, · . . b h 
k d · 1 t 1 d B un an veren eve ere ya aşmış~ d b · İ 1 'd k .. "kl egoizm teatiai ve tatmini aibi şeyler zabıttı. Fakat zavallı hasta onun se- u ususu meydana çıktığı takdirde 
ırnın an tamamıy e ta yan ır. u l l b vl l d p k l zaman an erı ta ya an oru en- ,.. • 

it·b J ad f l • ·ıh kı }" ar, on ara ag anmış ar ır. as a k d h" ·· kt d" den ibaret nelerden beri tekaüt olduğunu bilmi- bu yoldan yürünerek hastayı tedavi -te 
ı ar a, anın, ta ya ya ı a a· p ı· f b ")Ah l F me te ora an ımaye gorme e ır. ·• 

.. d ao ı sır u mu a azaya, ransız B ll . k.. •v· Benim aradıiım ise, ruh ve kafa rordu. mek mümkün olacağını ileri ~ürdü. 
~•rn ır. .h ·ıAı• d F h"k' . . . u eme erın temer uz ettı~ı yer, . . . 

K 'k • J 1 ·1 .h.. l" 1 tı a ın e ransız a ımıyetını tas- L · 'd L. 'd İl T 1 akadaı1 idi... Maamafıh hasta, aılesı efradını tn- Bu nokta üzerinde işe başlanılarak 
k 1 orsılda ~ın .taL~a ıede . 1tarı 

1 ah~- vip etmiş, fakat bu hakimiyet işi des- f ıvordno dur ... ıdvol~nkob. a « t e grka- Kendimi bir koltuğa attım. Evde- mamen tanıyabildi. Annesini göreme~ hastanın hayatı tetkik edildi Ye uyku-
ararı o ugu ınK:ar ı emez ır ti ~ d"k'· l .1 . . h. O>) a ın a gun e ı ır gaze e çı - . 

1 h L!L • B d k · l R po ıga 0 unce, ngı tere nın ı- k d kile-r de hep dağılmışlar.. yrnce merak etti. Halbuki annesi av- Ya c aldığı tarihten bir gün evvel, ya. 
aııE:ıg;attır. u a a, va tıy e o- . b K .k ma ta ır. 1 l ' • 

h.. l l p· h · · · ' h mayesıne aş vurmuştur. orsı a- H f d b. b. f d ·ba Asıl haataJık ba4lamı4tı. Can sı- arca, sene erce uyuyan yavrusunun :nn zamanda evleneceği bir iş adamile 
·•ıa ı arın, ısa cum urıyetının ve e- 1 l d k F h"k·- a ta a ır, ır say a an ı ~ b d .. .. d 
ll\ h be .. d C 1 ar, sonra n te rar ransız a 1 t f k t t "ll · "h kmtm yüzmek biJmiyen ve na· aşucun a gece gunc.luz za:nf düşerek ~id etli bir. münakaşa yapmış olduğu 
c enh e~e~ . şyu~ ~ene b e

1 
ıneve miyetiyle anlaşmışlardır. Korsika- r~ a ~d· ~mayd ~rı C ga~et sark sılaa d~nize düşmüt bir biçarenin üa- kızının dünyaya gö1Jerini ~çtığını gör- meydana çıktı. 

t Uın ourıye~n de k e d .. u ~nm~~ lılar, dürüst bir teba olarak hareket o a~ « ıKne'k ~ a ı°ri1ca~l ~ı - tüne hiç durmadan atılan dalgalar mek nasip olmadan öJmfü~tü. Kızcağız, 67 ay <levamlı bir urku -
ur. tarı er e, en ını ors a etmisler fakat daima Korsikalı kal- ma ta ve orsı a nın ta yan ıgını · · 'b Gii'"el Sikagolu. <lan sonra 28 eyliıl ı 93~, t!"'"ı'hı"nde, b"'y kt 1 · ackl t · C -:. ' · b t t ~ l kt d gıbı, ana saldırıyor. - ~ - ,.,., .-

a lÇeS\ e mıyen enova pren- mıslardır Bu ada halkı Fransız ida- ıs a e mege ça ışma 8 ır. H d ı l ld" f Doktor Farezin tetkik efüği Ges· nincleki bir urun nlıııma~ı için~ apılat 
sesi yok~ur. re": . m·u.'temcadı"yen 'tenkı"t etmı'ş Bu haftahk gazet~den sonra ay- emen ra yo acıma ge ı ~e ·~- U'i·kudan h ' t J" .. f k Ş:kın, 

N k. 1 ly b smı • l k l 1 k d" IadLm. o kadar heyecanlı idım kı . a) a a, c onmuş, a at ı a- ameliyat neticesinde öldü. 
t'hle edevalr }yı, ta h~nl ~atd '!_~tdı o tla-t ihma] edildiği için durmadan şika- ı mE ecbmua adr gek.mbae lt; ır. h f iataayon arıyor değil. Sanki bir piya: goda uykuya dalan çok güzel bir kız Gerek hastalığı 'lJrasındaki d rin 
ı r ta an şe ır erın eıu eve tt b l t ~n asın a. ı r ıgını mu a a- b d kt , k k öl" k id . . k.ld ld - - ye e u unmuş ur. d f k b. k b. nonun tuşları üzerinde parmak do· eş sene uyu u an sonra nıhavet öl- ııy u~u. gere· 'C um. genç ızdn hiç-
aresının ne se ı e o ugunu ag~ M l f K ·k l l b . za e en a at ır aç sayısını ır ara- .. .. . . . . • 1 • d 

~ b'le l · B h. 1 · · aa ese • orsı a ı arın u şı- d k d l A laştırı1ordum. muştu. l\Iıs Patrısıa l\Iagır de 15 ~ıı- Hr eğişiklik yapmamış, Partbia öl-

h:ı:a ı a mh ıyo1r. l udşel ır erın tarı- kayetJeri sebepsiz değildir. Bunun .a nes!\r
1
etmd e te Czor~n a bo aln « nk- Nih;aet buldum bir tane!. Fakat bat 1932 de uyuduğu zaman henüz ·26 Jüğü zaman bile fevkalfide güzelliğini 

t ısyan ve arp ere o up taşmıstır. · · d. k. · 1 . d b 1 .. l tıca e o erna orsıca u unma - . . . h f d C: , h"I b r d · ıçın ır 1• ıç erın en azı arı, guze d F G .. . . berbad uzaklardan gelen bir müzik :> aşındaydı. Bır yeraltı trenındevdi. yU mu a aza e ebilmişti. Cemıze:-ine her 
enova, yaınız sa ı oy arın a ote- h l d k l d - · ·b ta ır. rancesso uer,.ı nm te!'rs et- ' " k d 1 l\I' N . . • ' ft b' ı · 

t't .. k b·t . . l k . ava ar a uza oma ıgı mtı aını . ld ~ R" . d 1 . C Katoloğa baktım. Bombay gösteri- usuna a an • ı~ agır bır ya:ınha- ara :ın ın erce zı~·aretçi gelmi~, çi-
i ı esınıfl urad ~ 1:"°1~tıKr; ~kemkle eltın veren İtalyan sahillerine gözlerini mış 0 ukgu ı_vısta ekpen~ıerlo . ?~· yor Yarı Arap y~rı Çin ve eski Türk nede daktiloluk yapıyordu. ~ekler, hediyeleı· ~·ol!nnınış. hatta gii. 
Ç tara arın a ıse, orsı a an arı d'k k d' 1 B ~ K tto, gere metm gere resım en ıtı- · ' y 1 1. d·~· ı ")" ·· ı k k h"k·· .. .. l d l S . . ı me te ır er. una ragmen, or- b .1 k d .. k l . d'l kırması birşey .. Zaman zaman gazel o un sonunıı ge ın ıg-ı zaman şef- ze o Lt yuz erce aş me tubu nlmıstı 
U um suruyor ar ı. ıncı asrın 'k l 1 b. h kl t · 1 t an e o a ar mu emme tertıp e ı · tre - d . . k 1 1 b B k'ld k h 1 ilk . lı . . d K 'k 11 sı a ı arın ır a arı amamıy e a- k d. k. r .k . l . .. 1 } okur aibi aeııler uzayor ve dalga la- n \ agon a U.} ll) a a mış o an u kn- u şe l e uy l1 a ta ığına tutu . 

. d!e~:n~~ yı ıçın e, orsı 8 ı ar, nınmakta, ona hürmet edilmekte- me te 1~ ı, po 1.~1 a 1~ erınl e a et 
8
° - nıyor. Arada uzun saplı sazlarla ku· dını sararak bin müşkülatla uyandır- lan ölen Ye kurtulan daha birçok hns-

11'1 ı hukumranlarını muhafaza ede- d' A l f kk'· h'" · t. B masına ınsan muteessır o uyor. u ' v ff k 1 .. 
b·ı . . .. ır: me ve te e ur urıye ı. u . K 'k 'd l düm sesleri geliyor. Öyle zannettim maga muva a o muş, guzel kadın n- talar vardır. Ancak bunların hep in-

ı rnek ıçm evvela Avusturyalıların · l d k · · d K · mecmuanın metnı. orsı a a ya - . - k lk . k .. .. - ~ b h 
q k F l mes e e e ço tıtız avranan orsı- 1. l . .1 'h k k d"' .. ki Hindliler orman kenarında otur. )aga a aıa yurumege başlamış, fa •. ıen a ,;;etmek için ütunlarımız ma-

t asından ransız arın yardımına k J '" fh 1 1 ·· d·· nız ta va ya ı tı a etme usunce- ' ' k t h k"k tt . d • . •t d ~ ·ıa· 1• 1 1 ~ k nd k l C a 1
• 
0~ me u?'1 ara e. ~ur urme- h"k. ld - . k d"l . muş, yılan oynatıyorlar ve bir Hindli. a a 1 a e uy anma ıgınrn kım~e -;aı egı ır.. fi nız :ıon o anık şunu 

~ vurma zoru a a an e- mektedır. Kors1kalı polıtık bakım- sının a ım 0 uvun-ı en 1 erıne · .. .. ·· farkın" varmamıstı Pa ·t·~· Nacrt'l' da ilüve ede.vim ki, 1 n'.">6 -:ene ı·ıııJe 
tı 1 la k " d. ·· ' . . . . herkeam onunde ucu yukseklerde "' ' · ı ı:ııa " "- ı 
ova ı ra arşı mutema ıyen mu- dan hangi memlekete tabi olursa ol- telkın etmek ıçın. Korsıkalı entelek- h' b' b •1 ' b" • • gözleri kapalı ve uyur olduğu halde Ameı·ikada uyumflğıı l.ıuşlımııs olan tad l t • l d" ıç ır yere ag anmamış ır ıpı tır-

eN~ e mış er ır. sun, diktatörlüğe uzun müddet bo- ~üe-llerle yabancılara hitap etmekte- mana tırmana göğe çıkıyor. Baıka evine gelmeğe muvaffak olmuştu. Bu- Lnrd SpTh1farl<l 1930 Ye 93;1 sen Je-
ıhayet, bıkıp usanan Cenovalı- - kt d" 'j· B d d k f l · d"l · b. · ı b' k d k'k "dd ti 'k· k ] h··k·· l k h kl d yun egmeme e ır. aır. u mecmuanın. a anın emo - istasyon aradım, yok. Ben de radyo- nu aza ızam e ı mış ır mesele zan. nrn e ır ·aç a ı ·a mtı e e ı ·ı crı 

&.r, u umran ı a arın an tama- K 'k , F ' d" f'k . . l k d ı~k d ı1etm .· "U" ld k .. .. tl\"'nmı . 1 k d 1 t tn. ] . l 8 l 769 arsı a nın ranııa ya gayet u- ra ı vazıvetıy f" y~ ın an a a a ar yu ka1>adım.. e) ın. ı o a, uyuyara yuruyeıı . " ş ve yeıııı en ın- uyn fi mı ır 
ıy e vaz geçmı::ı er ve mayıs k k 1 d'kk d - b. • l d. · (lı"rekle · · k d.. · Btı ha~t 111111 l>· m l " k ı.. • l t d p N ~ . d K "k rüst hare et etme te olduğuna şüp- oması, ı ate Ck'er ır mes e e ır. Arkadaşaız kalmak, ne zormuş ıe çaıpra uşen, sonra yenı - "~ .ı > .. ~ ·a uıı· nı n~ı)t> 

Q onte uovo cıvarın a arsı a- · · Ab l d d elen k ld · J • bö ·l · ı '"rclır TJvkt h ı·n f" h · · ·b· b. 1 ,A . w he yoktur. Korsıka, ne Pısa ve ne de one sart arı a az erıtt"'rt":!lsan e- meğer! a Hl an -ı;e .} ece )O una de- \cı • l. ı Hı c ~ epımız gı ı ıı• 
1ıları katı hezımete Ulı{ratan Frans1z- Cenova için asla mücadele etme- ~ildir. Bu mecmuanın, İtalva'da Kor Birdenbire, karşısında konsol üs- vam eden zavnllılura dünyanın her ta- hayat yaşamaktn , .nıta.frın<lan kalkıp 
l!lr vaziyete hakim olmuslardır. 1n- mistir· 0 yalnız kendi için dög· üs- sikad'a Nis'de Savoya'da Mona .. d . d d t .1 • b' rafında birçok kerreler rastlanmıştır arııırtman içi nele dolaşmakta. sol'rnıla . · . , , · • • ... · - tun e ıç o a an taşınıp ge rı mı§ ır . h 
~ılizlerin bir umumi valilik ihdas et- miisti.ir. Fransa'ya karsı olan bağlı- ko ve Malta'da Tunus'ta Dalmaç- k" b .. .. d Partısoa Nagir de btı şekilde evine er zamanki yerine otnrnrak yemek 
'k · · , . , ' ' kaç ıta unı gorunce fıla ım. kac] l - . fi k 1 t 1~ ,·emel,tedı'r F k t h k ·t • tı leri 1794 den 1796 tarihine ka- lığını, o harp meydnlarında ve sö- va da, Isviçre nin T essin, Graubün- ar ge mege mum a o muş u. '.. r · ~ · a ·a er ·es gıoı yasıym1 

dar geçen müddet müstesna, Korsi- mürgelerde isbat etmiştir; 40.000 den kantonlarındaki fiyatı 30 liret. Bulmuştum. Şe:zlo~ga bo:lu boyu. t:si günü k~lkm~ .saati ~elince Parti- bu adam bir kere olsun ~özlerini aç -
ka, o tarihtenberi Fransa'ya aittir. Korsikalı Fransa için can vermiş- yabancı memleket1erde de 40 liret- na uzandım ve kendı kendıme mırıl- !'ta ancak. go.zlerını. açabılecek bir kuv mamaktadır. 

t 
Ada için, Avusturya, Holanda. tir ki, bu rakam ni.ifusunun sekizde tir. dandım: v~t bulabılmış ve bır tek saniye bliyiik Uyku hastalığına en ziyade Afri • 

ngiltere, Fransa, ispanya ve Ceno- biridir. Fransa için dökülen bu kan, Fransa, maalesef, sadece turizm - Ey bütün insanlar, iyi bir kai· hır kuvvet sarfederek yanıbaşında bu- kanın bakir ormanlarında yaşıyan in-
Va'nın katıldıkları bu muharebeler- ebediyen unutumıyacnktır. propagandası yapmaktadır. Fakat, nat!. Beni aç ta bıraksanız, yalnız !tınan a~nesine: sanlarda rastlanmakta olduğu _vörill-
d~. Korsikalılara, kendi mukad(1e- Bütün bunlara rn<imen İtalyan- nrotesto fırtınaları ~eçtikten sonra. da bıraksanız size hiç ehemmiyet «Benı _öp anne» diyebilmişti.. mektedir. Gln~sin (ÇE'çe) te. miye 0 _ 

"tatlarını sonra, düşünen yoktu. lar tarafından kuvvetli bir surette Fransa, şayet Korsika topraklarını vermiyorum. lltifatınızın altında giz- Anne~ı kızını h~gta zannederek nl - lunan bir ne\·i int"k bn müthiş Metin 
J:'akat bütün isyanlar, Korsika'mn, yardım gören bir Kor~ika iredan- müdafaa etmek istiyorsa, gerek fi- lenmiş bir riya, uzanan elinizin için- nmdan opmüş, odadan çıkıp, rahat u. hem müsebbibi, hem de nakilidir. Bu 
?le Cenovalı, ne Fransız ve ne de İı. tizmi vardır. Taraftarları büyük bir kir silahiyle gerek para vasıtasiyle de bir yalancı hararet, bana bakan _ ha:ıtalığa yakalanan medeniyetten çok 
~iliz olmak istemediğini, bilakis ı::a- ye-klın tutmakt:ı olmasına rağmen, en~rjik bir surette harekete geçerek gözlerinizin derinliğinde sinsi bir karşı öyleyiz... ııznk Afrika yerlileri uzun müddet 
dece Korsikalı olarak kalmak istedi- bu hareketi istihfaf etmemek lnzım- evvelemirde İtalyan irt"dantizminin emel ya~atmağa mecbursunuz. Ha. Şu hald"e?. topraklar üzerine yntıp kıvrmıdıktnn 
~İni göstermektedir dır. lredantistler, selameti, kendi halk arasındaki kökünü kaz1ması la- yat bu!.. Yani, hepimiz, biribirimize Tek kitabın içinde bulabildiğim sonrn takatle>ri kE'~ilerck iki üç ay için 

Nitekim, kat'i surette Fransa' ya memleketlerinin dı~ında arayan hoş- zımrlır. • en temiz, en vefakar, yaprakları açıl- de cmı vermektecfü·Jer. 
ilhakından evvel. Korsika'nın hüri- nutsuzlarla varlıkb.rı sarsılmış olan- İtalyan gazeteleri, Korsika'nın Fransa Korsika 'yı elinden bıraktı- dıkça gilzelliği ve derinliği artan o Dev ndımlarile ilerliyen medeniyet. 
ht kahramanı Paskal Paoli, Ceno- lardan mürekkep bir kafiledir. 0.nla- ftalvanlığından sonra. adanın stra- ~ı gün, Akdenizin her hangi bir nok- büyük ruh dostluğu bana kafidir, muhakkak ki bir gün uyku hastalığı 
VaiıJara hiç itaat etmeden, Fransız- rın ile;--.~~ .. 1i.ikleri bürhan1ar, ltal-ftejik ehemmiyetini tebarüz ettirmek tasındaki mevkiini artık müdafaa dersem, aldanır mıyım? denen bu afete de bir çare bulabilecek-
!:,ra boyun eğinceye kadar müsta- y:nl!~ r ı. ·;.t'"°''"' farksızdır. t~dirler. Mes'elenin asıl ruhu şudur: .. debilecek vaziyetten çıkar. ÇUMDİK tir. 

POLiS ROMANI• 1 - Müsterih o] unuz Straklen bir - Belki, fakat herhalde bu ak- - Hayır bir cnayett mani ol- - A !... Bu mektup da kime ya-

l
:-.,.. • "'-'•----~ı ""7. sonra ı::ı:idecek ve o zaman firarı- ~am birisi öldürecekler. Ve bu ak- mak istiyorum. Bundan ibaret. zılacak?. 

nız kolaylasacaktır. şam ika edilecek olan bu cinayete si- - Pekala bu iyiliğinizin mükafa- - Jarove. 

EsrarenAnl•Z konak - Mark Jirov nerede? zi de gırtlağınıza kadar karıştıracak- tını Allah size verecektir. -Jarove mi yaksa, Staklans mı? 
F- - Uyuyor. Dtin aksam cenesine lar. Mis Gal beni dinle; benim yüzüm Kız masasının üzerine bir kağıd 

-l l _ - w ind1irddi~iniz yumruktan· son;a rahat- - EBeni mi? den başınıza bir felaket gelmesini ve kurşun kalem hazırladı. Bunla-
sız an ı. - vet, sizi[. Cinayeti onlar iş- arzu etmiyorum. Çünkü Staklan ıi- d k b' h 

Üzerindeki altın lamaya dikkatle velce tefkifhane deposuna teslim et- G~nç kız yak1n$tı: liyecek, cani siz olacaksınız, plan bu zi yaka1arsa... ~n kanına 8 ocaman ır ana tar 
~ktı. Ooland tahminlerinde mağlup rniş olduğu eşyalar meyanında bı- -HanR'i delilik. sizi dün akşam e~as üzerine. çizilmiş olduğundan si- -Of .. B.u__gib!. meseleleri ~~na- ıra~ı.Neden 
()lrnamıştı. Çünkü lamanın üzerinde cağı bulamamıstı. O zaman onu ıs- buraya kadar sevk etti. zı burada kılidlediler. ra bırak, delılıge luzum yok, kafı... . d' ? hu mektubu yazmak 
h~ılı olan (S) harfi bu bıçağın rarla aradı. Fakat nafile uğre~tı, bı- _ Ben de bilmiyorum. M A ı ıcap e ıyor · 
(Sıdmor) aı·lesine aid tarihi bir bı- çak bulunamadı. - is Paçı GaJ, bu mesele çok man sus ··k k ~ · - Fakat daha mı konu uyor-

- Siz kendinizi itina ve dikkat- "h' d" F k b' od · · d k. Ktz kapıya ostu, ulagını kı ~ ! H d" b k 1 S 
Çak olduğunu gösteriyordu. Sıdmor Simdi ise hic tanımadığı bir kızın mu un ır. a at ır a ıçın e ı- rd· d r~ · i sun ·· ay 1 ça u 0 •• öylediğimi 

le muhafaza edin. Her ne olursa ol- lidlenmiş olan bir adam işlenmiş ve- 1 ın e ıgıne ver. 1
: • • li.itfen yaz ... Altına da .... Jarova in· 

tilesinin tarihl bir armağanı olarak hareketile bıçak, ~srarengiz bir şe- su, ben sizi cinayr·tten evvel bura- yahud işlenecek olan bir cinayete - Straklan gıttı, dedı ve gencın dirdiğim yumruktan sonra tabanda 
korsan Sıdmordan kalan bu bıçak kilde tekrar eline G{e<;iyorc.lu. Bu bı- dan kaçırmağa gayret edeceRim. nasıl yardımcı olabilir? elinden tutarak onu dışarıya çekti: bu]duğum anahtarı da iade ediyo-
e1den ele geçmiş ve kimbilir ne su- çağı Jirovun hapishaneden çalarak - Demek ki bu insanların biri- - Ben orasını bilmiyorum! Bil~ - Öbür odaya geçiniz. Ayni ka- rum - cümlesini ilave et. 
l'etle bu ellere düşmüştü. Esasen Londraya getirdiR-ini tahmin ediyor ~ini öldürmeğe karar verdikleri doğ- diğim bir şey varsa o da şudur ki; pıdan çıkmak akıl karı değildir. Ja· Jarovun cebinde daima anahtar 
bu bıçak esrarengiz konağın tarihi du. Her ne suretle olursa olsun Paç, rudur öyle mi? Straklanın işine yaramadığmız gün, rov ise tek gözle uyuyor. bulunduğundan, anahtar hususunda 
kütüphanesinde duruyordu. Doland hadiseyi biliyormuş gibi hırsızın e- - Evet, cinayet bu akşam gece o, sizi de öldürecektir. Kapkaranlık olan odadan geçti fÜphe etmiyecekler. 
'1fak iken teyzesinin itina ile sık sık linden bıçağı almış ve sahibine ver- yarısından biraz sonra ika edilecek- - T abil: Straklan gibi namus- ve baıka hir kapı açıldı. Kız Dolan- Doland gü]ümıedi: 
terııi~lediği bu bıçağın bir çok hika- mişti. tir. suz herhangi bir şahıs böyle hare· dı takip ediyor ve havagazı llbları- - Cüze! fikir. Çünkü nasıl firar 
Yelerini dinlemişti. Doland da ko • Ne de olsa, bütün bu düsünceler - Cinayeti, tabii Jarov ile Stank- ket edebilir. Fakat hen de Paçı... nı yakıyordu. Ceni~ bir mutbah için- ctti~ini sorarlar, kız, şüphe altında 
tıaktan ayrıldığı zaman bu tarihi hı· tahminden ibaretti. Maamafih kili- lan işliyecekler. - Affedersiniz. Mis gal deyiniz. de bulunuyorlardı. Mis genç Dolan- ka]mamak için, bu mektupla tehli
ca~ı da beraberinde göti.irdi.iğünü ha- din deliğinden tarassud ediilmesi ih- - Evet, gerek Jarov ve gerekse Bütün dostlarım bendcnizi böyle ça- dı:n akıamdan giydiği ve onlarla yat- kenin önünü alacaktı. Ve Doland se-
lırladı. timaline mebni masanın bir gözünli Stanklan esasen canidirler. ğmrlar. tığı elbiselere bir göz gezdirdi. ve aeve tezkereyi yazmağa başladı. 
"b Daland talihin köti.ilüğüne kur- eçtı v~ bıçağı oraya. snkbdı.. -. Bu~unla beraber beni ~ldür- w~~l~uki daha henüz dostum bile . - Kravatını. düzelt -d~~i- .. '!?.'1· Kız ~e~kereyi okuyunca gülmekten 
'ln giderek hapishaneye atıhncıya Akşam saat yedıde Paçı tekrar mek nıyetınde olmadıklarını dun ge- degılsınız. dı kaç .. Hayır, bıraz dur. Cordueun kendını tutamadı ve onu anahtarla 

}adar bu bıçağı muhafaza etmişti. gel~i ~e Oola~dın aK:şa.1.11 .. Y~meğini ce kapt arkasından dinlediğim söz- - ~ununla beraber beni kurtar- miıa~irperverlikt~n duyduğun fÜk-,beraber masanın Ustüne bıraktı , 
'1t.at ha.piahaneden ayrılınca ev - ietırdi. Kızca~ız şen gorunuyordu. lerden anladım maia ugraşıyorsunuz.. anı ıfade eden bır mektup ya:ı... - Devam edecek -

' . .. ' .. ' . 
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San' at aşkı Amerika kurtuldu! 
1 lvumaralı yalancı, ca

NE CESARET? 
Bay Ruzveltin oğlu 

Beyaz sarayın salonlarından fırla
dı, sı

4

nema stüdyolarına atladı. 
Son gelen Avrupa gazeteleri, jim 

Ruzveltin \'aşingtonu terkettiğini 
yazmaktadırlar. <ınuıı \'nşin,R'tonu 

terketmesinin "'ebebi, Hollh·odda si
nemacılığa En niha-

Amer· ·a (' tmhurrei i Ruz\•eltin yet Hollivodun cazibesi, cumhurreis 
Luyük l ı Jim Ruz\·elt babasının Ruzveltin oğlu Jimi de kentli kucağı-

h • k"t b t• · · ' na çekmiştir. 
ususı ı a e mı ıdare etmekte ve . . . . . . 

be d h Resm1mız, Jım Ruzveltın bır sırıe-
yaz ray a mü im bir rol oyna - ma makine~i önilnde yeni !lanatına 

maktaydı. başladığını göstermektedir. 

sus ve dolandırıcı 

Gebermiş! •. 
Onun i'k marifeti, genç bir rahibeyi 

bastan çıkarmak1a başlar! 
C. Means, zekasının kuvveti ve u
mulmadık projeler tertibindeki me
hareti sayesinde üç beş aylık mah -
kumiyeten sonra gene faaliyet saha
sına atılmıstır. 

Bir zam.anlar Means, Mand King 
adlı genç bir milyoner kadınla ev -
lenmiş ve onunla epey bir müddet 
yaşadıktan sonra bu izdivaç kadının 
ölümile neticelenmiştir. 

Milyoner kadının ölümü tabii ol
maktan ziyade Means'ın eseri oldu

alan kadın 

Cüzzamlıyı öpmüş! 
zak bir hastanedeki c:ü"'zzaımJ~ 
yıllardanberi bakmakta idi. 

Bir hafta evvel, pek ağır der 
hasta olan cüzzamhlardan biıW .J 
sızın yataktan kalkmış ve h~ 
\1artinguy 'e bağırmııtır 
. - Hemşire: artık~~ clemimd~ 

yım. Senden hır şey ıstıyorum. 
Hemşire, hastasının yanına ı.ll 

li.ikle ko,Şmuş ve ne iıtedijini on 
ormuştur: 

- Bir puset 
Cüzzamlıya puse vermek, on 

gibi cüzzamlı olmak demektir. 
Mastigny, bir lahza dütündükt 

-onra hastalığa ve dolayıaile haya 
na ehemmiyet vermemit ve hattat! 
nın karyolasına yanaşarak onunl 
uzun müddet öpüşmüttür. Reemi 
miz, Mastigny'yi arkadaılarile be 
raber göstermektedir. 

ğu polisçe anla!ıldığından. bu meş- """·~;;..;..~~~~~ ... '-'-....:;....;_,._;:_41; 

hur sergüşetçi gene mahkemeye K k h"' d • 
celp edilmiş. lakin pek az bir zaman Fazilet mükafatını alan kadın Or UOÇ a JSe 
sonra beraet etmisti. (X itaretli) - Baıtarafı 6 ncı Sahifede -

Son 7.amanlard~ Means Ameri • Bu yıl, Fransa hastabakıcılarının l 0,000 frankı vardı. Bu parayla ~ 
kanın gizli polis teşkilatına da gir- i~i~d~ fazilet müka~atı alanlar be~ kısım borçlarımı verdim, sonra dı 
mişti. Her y~rde rağbet gören ve ko- kışıdır. Bunların fazılet mükafatına lıal Liona giderek 0 mektubu ya 

D 
.. k .. l nuştuğu adamları adeta kendisine layık olmaları, onların hizmet müd <lım.> un u m a c ar Bir numara ı ya ancı bend eden bu (bir numaralı Ame- detlerile ve bu hizmet anında gös- Bu ifade polisçe şüpheli ~lSrUlm 

9 
G. Means adı; her Amarikalıyı rikan yalancısı), memnu müskirat terdikleri feragatle ölçülür. ve babasının da cinayette rolU olm 

- Bnçtarafı 2 nci Sahifede - Birinci Alsa kt 
5 

.. f'k 'k" . dakikalarca üzerinde düşi.indürme- meselesinden dolayı gene tahtı mah- On dört yaşında hastaneye girip ı ihtimali düşUntilmüatur. Katil r 

1 1 k d B 
nca an ... ı , ı ıncı .1 l d 1 d k d b"" ·· ·· ·· ·· h J 'I ' so go ünü azan ı. undan sonraki Alsancaktan H .. . : .. D .• ye vesı e o an casus. o an ırıcı. ve emeye alınmıştı. e utun omrunu en ağır asta arın lıibin ce edfni yalnız başına taın)· 

d k 
'--1 d Ü ki l asan, uçuncu emır f k 1· d k" 1 b" d M b d . h or a iKa ar a ço u arın kalelerini spordan Fatih. ev a a e ze ı o an ır a amın ıter· uhakeme esnasında Means. aş ucun a geçıren ve astaneden rnıyacağına göre babasının da ıuç 

müdafaa etmekle geçti. Oyun da 61 kiloda:, güzeşt dolu olan hayatını hatıra ge- senato azasını bile itham etmi~ ken- ancak ayda, yahud senede bir g6n müşterek olduğu anlaşılmakta ve c 
Alsanğın 5-2 galibiyetile neticelen- Birinci Demirspordan Sabri, ikin- tirir. . diıindeki ~izli dosya vasıtasile bir çıkan bu fedakar hemşirelere cemi- nayetn hakiki sebebi araştınlmakt 
di. ci Üçoktan Ahmed üç·· .. D . _ C. Means la yakından meşgul o· çok Amerikan büyüklerini efkarı u- yet çok şey borçludur. dır. 

Halk sahasında ikinci takımlar a- spordan Hüseyin. ' uncu emır lanlar, yalnız. doktorlar değil, ayni mumiyeye hırsız diye tanıtmıstı. B~ yıl fazilet mükafatını alan Fran ız polisi yakında bu mua.m 
rasında yapılan mü.sabakalarda A- 66 kiloda: zamanda ruhıyatçılar da onunla u- Yapılan uzun boylu tahkikatta. hemsırelerden ha an Mastigny u- manın dUğümünü çözecektir. 

teş 2-1 Yamanları, Ü çok ta 4-3 Al- Birinci Alsancaktan Mehmed, zun günler uğraşmışlardır· Meana 'ın yalan söy !ediği tebeyyi.in B sancağı mağlup etmişlerdir. ·k· · Al kt t ·ı ·· ·· .. Bu adam, akla gelmedik yalan- ettiği irin sergüzestçi bu defa yaka- ergama elediye riyase-
ı ıncı sanca an ımaı , uçuncu l .. l y d d ~ 1 1 ~ · ' • Güreıler: Alıancaktan Yasin. ' ar soy er· e uy ur ugu Y~ an arın- yı kurtaramamış ve bir kaç yıl için tJD den. 

Pazar günü Demirspor kulübü- 72 kilocl • da da muvaffak olarak efkarı umu- '1apse konmu4tu. • 
nün geniş salonunda 1zmir güreşçi- Birinci Ô~mirspordan Fethi, ikin- miyebyi

1
kendisile daimi surette allka- İşte bu sıralarda Means tekrar ye- ~ergamadaki Bergama palas a::JTievi oteli demirbat eıyaıile he-

leri arasında ilk teşvik müsabakaları ci Demirspordan Hüsey"n ·· .. ·· dar u undurur. ni bir yalan uydurmus, ve cumhur rabcr. ıh~le tarihinden itibaren 31 Jl\.;yıs 1941 tarihine kadar eenevt 
yapıldı. Fudbol müsabakalarının e- Demirspordan Mustafa. 

1 
' uçuncu Onun ilk suçun, genç bir rahibeyi reisi Harding'in eceli ~ev'udile de- 500 lıra ıcar muhammen bedeli üzen.11den 20 gün müddetle açık artır-

heı:1miyetli ol~a~ı do~ayısi~e güreş- 79 kiloda: ~ld.~tması ve ~u suçla mahkemenin ~il. fakat başkaları tarafından öldü- maya konulmustur. 3 kanunusani 1 ~39 salı günü saat 14 de ihale _ 
len çok az seyırcı takıp ettı. Antre- Birinci Demirıpordan H onune çıkmasıle başlar. Sonradan, -.üldüğünü iddia etmitti. pılacaktır. Ta!ip olanların şeraiti ve teminatı anlam L •• n_ ya 

.. B ' . . . F "d asan, 1 bek A bel-...ı· aa: uzere Diri'~ 
nor . urının nezaretı ve erı un ikinci Alsancaktan Sururi. Aman casus şe esi namına · Bundan maada Lindberg'in ço- cnıyesine mfüacaatları ilan olunur. 20-24-28--1 4~29 
Akonal, Bekir Yolcu ve İsmail Do- 87 kiloda: merikada mühim işler gören ve bu cuğunu kaçıran adamları bulmak D • b k . . mu··du··rıu'· -
ğanın idaresi altında geçen güreşle- Birinci Yamanlardan Musa. şebekeden külliyetli para koparan ıçın de türlü yalandan pro - eDIZ 8 D 12Wlr 
rin neti;esi şunlardır; Aiır sıklette: ~el~r kuran ve bir ~ok masumlar'-' gw Ünden• 

56 kıloda: 
8

. . D . d "f h d İzmir belediyeainden: ıftıra eden Means, nıhayet bu vası · • 
ırncı emırspor an n e me ' 1 H 1· k l hl" "h l 1 d 1 d d • l h 

Y ıh 
"k" . D . d K - a a çu ur arı ta ıye cı a· ta ara o an ır ıgı para arın ma · 939 takvim yılı için mer·i olmak üzere fzmir limanına gelecek adi 

1 aşı 1 ınpcı em! ırspor a~f. e~an.. d k zına yaptırılacak araba ha!! ka· tı"plik- k•mece tesb"ıtı" dolayısı' le on beş yıl k 1 k k 
t 

_ ' · vey::ı utu u ereste ve azman travest yüklü vapurlarla 30 ru··sum t--
uvan arın asnı ı neıceaın e u- k" 1• f • · ·· h hk A d"I · · J ..,.. 

P
• k b .

1 
tl . 

1 
.. l . b' d"l d l . te ı ma ı ve ennı sartnamesıne go· apse ma um e ı mıstır. ni atoluktan yukarı kereste ve azman, ve travest yüktu·· moto""rlerı"n 

ıyan o ı e erı up erın tes ıt e 1 en erece erı ŞU· k k ·1 • k 1 s 1 h be l J •• M d re açı e sı tmeye onu muştur. on a ınan a r ere gore. c v.e m~htelif e~ya ile birlikte gelen külliyetli kerestelerin boşaltma itle-
Tayyare piyankosunun yıl batı ur k· . . D . 

19 
l Keşif bedeli 186 lira 50 kuruştur. 1- ans. hapishanede yakalandığı kalr ·ı eksıtmeye k_ onulmu.ştur. Eksiltme 28 12 938 çarşamba m1nü saat 

biletlerini Kar1.ıyııkada Kemalpafa "k" .1 rAınlcı emk ı1rs3por lap~v~n ~: halesi de 23 12 938 cuma günü hastalıg·ından kurtulamamı .. ve öl h t D b k b d •-~ ~ ">n eş e enız an ınasın a yapılacaktır. Taliplerin şartnmeyi ai)r-

caddeainde Haydar Edenden ••· ııymcı l san
3
ca lpuvd~.0d.: u~~nÜcu sat 16 dadır. l~tirak edecekler 14 li- müstür: k f 1 } • . . aman ar puvan a. or uncu c- k . kb .

1 
.. A "k d (b. ] l -ne ve az a ma umat almak için yi.ikleme ve boşaltma servisi ,efliil-

tın alınız, ıız de zengm olursunuz. k 
2 

l ~ ralı temınat ma uzu ı e encume- merı a a ır numara ı ya an 1e müracaatları ilan olunur. 20-23 4435 .._ ___________ o puvan a.. 1· l ) d 1 b d ··1·· .. h 
ne ge ır er. cı a mı a an u a amın o umu e D • b 

2 - Beher metre murabbaı 600 yerde hem heyecanla hem sevinclt eDIZ &Dk Jzmİr müdür)Ügw ÜD• 

Zavallı Fenerci 
--~--~~--------~---

Dalgalar ortasında bekleyip duruyor 

Gemiler yanaşamıyor 

kuruştan 427 lira 50 kuruş bedeli karşılanmıştır. • 
muhammenli kadastro 364 adanın den: · 
71,25 metre murabbaındaki kadast- Befizlerin SP.TVeti 
ro 1 den müfrez arsanın satışı baş mi iyonu aşıyor 
katiplikteki şartnamesi veçhile 23/ 
12 938 cuma günü saat 16 da açık Amerika'nın beşizlerini bilirsi 
artırma ile ihale edilecektir. İştirak niz. Dinan hem~ireler ismini taşıyar 
edecekler 32 lira 75 kuruşluk temi· bu be~ küçük kızın servetleri gi.in 
nat makbuzu ile encümene gelirler. den güne çoğalmaktadır. The Cokn 

S-9-16-20 4293 try Doctor adındaki filmden dolay· 
küçükler tam 50.000 dolar paraka 

1 - Sokak tenviratı için satın alı- zanmıslardır. Üç senelik hayatları eı;; 

939 takvim yılı icin meri olmak i.izere lzmir limanına uğrıyacak 
1eni7bank vapurlarındaki hamulcyi ambarlarından vinçle alarak pt 
'leya mavonaya ve icabında Alsancakta vagonlara çıkarmak ve orada 
~tif etmek işi ilt:- bu vapurlar için şata yüklenmiş hamuleyi sapana vu
arak vapura vermek ve ambarda istif etmek ve bundan başka iki d-. 
ıiJ:bank vaptıt·u arasında aktarma yapmak işi eksiltmeye konmuşt\lr. 
Sksiltme 29 12 938 perşembe günü saat on beşte denizbank bimlllD• 
la yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak 
çin yükleme ve boşaltma servisi şefliğine müracaatları ilan oluunr. 

. . ., d nacak 5000 :ıdet elektrik ampulü ma- nasında. kendi isimlerini taşıyan bir 
F enercı ıse cokagır hasta ır kine ve elektrik mnhen<li~liğinden üc. marka ile yapılan reklam sabunla 

d b
. h ft d b · mahpus ka- retsiz olarak tedarik edilecek mali ve rından da SS.000 dolar almışlardır. 

20-23 4436 

Denizbank İzmir müdürtôğiin
den: ner e ır a a an erı K b" k d k'" ·· kl 

1 f 
· · k k d fenni şartnameleri veçhile açık eksilt- eza ır un mar ası a uçu e· 

an enercıyı urtaramama ta ır - • 25 000 d ı k d B mege konulmuştu!'. )Juhammen bedeli re . o ar azan ırmıştır. un· 
lar. beherı· .,7 k t 1 .~~o 1. d "h 1 dan başka, küçük beşizler. hadsiz 

A 1 d
. l k - uruş an .,,> ıra ır, ı a e- k .. .. 1. sı en ıseye sayan o an no ta, . <l 

23 
hesapsız oyunca , orgu mode ı, şu-

Edyston fen~rcisi~in ölüm derece- sdı de 
1
" t~2 938 cuma günü saat 16 rup, morina balık yağı gibi ıeylere 

a ır. Ş ırak edecekler 101 Jira 25 h" f ş· d' k'" "'L} • f 
sinde hasta olmasıdır. Fenere yeni- 1 k . . sa ıp ır. ım ı uçua: erın eerve ı 

.. . . . kuruş u munkkat temınat makbuzu bir milyonu çoktan geçmit vaziyet· 
den gonderılen tahlısıye vapurları, ile encümene gelirler ed" B 1 1 · d "k" ··ı 
F h ·ı1 · k · · t ır. un arın ev erın e ı ı su an· 

ransa sa ı erınden hare et etmış- 2 - :Makine ve elektrik mühendis "k" ,_ d b" .. w b' d • ne, ı ı a.a ın, ır ogretmen, ır a-
liğinden. ücretsiz olarak tedarik edile- dı, bir afçı, üç polis memuru var
rek malı ve fenni şartnamesi v~çhile dır. 
,.e bu şartnamelere merbut listede müf r:.;.ı:..:.n.:...ın_s_a_tı_şı_B_a_ş_k_at_i_p_li_k_te_k_i-şartna-

redatı ve muhammen bedelleri göste- mesi veçhile 20-1-939 Cuma giinü 
rilen sokak tenviratı için satın alına- saat 16 da açık artırma ile ihale edi
cak 29 kalem elektrik tesisatı tamira- ıecektir. İştirak edecekler 325 lira
tı malzemesi açık eksiltmeğe konııl. tık teminat makbuzu ile encümene 

. 939 t?kvim yılı içinde fzmir limanına gelerek Alsancak şimendi
fer ıı;ıkelesıne yanaşan ecnebi vapurlarile denizbank vapurları ambar
larındaki - kömür ve kereste vapurlarile diğer Türk vapurları ve mo
törleri hariç - her türlü eşyayı vinçle vagonlara veya deniz tarafında 
bank~ vesaitine ve tahmilde vagonlardaki ve deniz tarafında tatlardaki 
eşyayı yine vinçle vapurların ambarına indirip istif etmek işleri ekıilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 3l / 1 2/ 938 cumartesi günü saat on birde denizbank bi
nasında yapılacaktır. İsteklilerin fazla malumat ve şartnameyi görmek 
üzere yükleme ve bo.,altma şefliğine müracaatları ilan olunur. 

20-24 4432 

Denizbank İzmir môdiirliiğiin .. 
den: 

muştur. Heyeti umumiyesinin muham- gelirler. 
men bedeli 2753 lira 50 kuruştur. lha- 2 - Beher metre murabbaı 350 939 takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek 30 rüsum tonluk-
lesi de 23/ 12/ 938 cuma günü saat 16 kuruştan 3722 lira 25 kuruş bedeli tan fazla vincli vincsiz veya muattal vinçli motörlerin ve kendi tayfa
dadır. İştirak edecekler 206 lira 75 muhammeneli 63 üncü adanın ları ile tahmil ve tahliye yapamıycak 30 rüsum tonluktan aşağı motör
ıcuruşluk teminat makbuzu ile enen - 1063.60 metre murabbamdaki 55. lerin ve yenlkenlilerin hamulelerini kömür kereste hariç limanın her 
mene gelirler. ( 4318) 56, 57 sayılı arsalarının satışı Baş- hangi noktasında bu gemilerden ramap halinde arabalara. kamyonla-

7-13-16-20 kitiplikteki şartnamesi vaçhile 20. ra ırhtıma iskdelere veya icabında baska vesaite, alsancak iskeleıinde 
Edyston denizfeneri 4 gündenberi Ierdir. 1-989 cuma günü saat 16 da açık vagonlara bo~ltmak yüklenecek eşyayı da yine rampa halinde bu mo-

amansız dalgaların tesiri altında Fırtına devam ettiği müddetçe. 1 - Beher metre murabbaı 500 artırma ile ihale edilecektir. İştirak törle-re yüklemek ve istif etmek işi eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 
çalkalanmaktadır. Fenere yaklasmak hastanın fenerden kurtarılamıyaca- kuruştan 4315 lira bedeli muham- edecekler 280 liralık muvakkat te- 30/ 12/938 cuma günü saat on be~te denizb~nk binasında .y~pıl~;-ak
istiyen her vapur, dalgaların idde- ğı fenerciler tarafından .öylenmek- menli 63 üncü adanın 863 metre minet makbuzu ile enclimene gelir- tır. fqteklilerin şartnameyi görmek ve fazlanı lfı.,,,.t ).,,ı:-k ıcı~ ~- ·,kle-
tinden k yık indirememekte ve fe· tedir. murabbaındaki 58.59 sayılı arsala- ler. 20 15 20 30 3862 me ve boşaltma şefliğine mürac?atl.,rı •ıA -
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Peygamber Süle) manın Sarayında 

KUDÜS KIZLARI .... ~ " .• : l 

-·7 --
• 

Y!!ana: lıkender FahrettinSertelli 
i 

-Zannetınem. O kız sokaklarda ı Sahranın sesi de 2üzeldi. kalbini a~kın beyec:mlarıyle doltlur-
doluş:.rak ve dilenerek ölmiye malı- Fakat Süleyman o kadar güzel rnadıkça, içi boş su küpü gibi bir işe 
1\uın olmu ş . Hiç kimse ona bir dilim sesli kadınlar dinlemeğe alışmıştı yaramaz. 
ekmek ve Lir yudum su vermiyormuş. ki.. Sahranın, şarkıları Siileymanın .\ 

Ha mo Lu sözleri büyük bir merak kulağına lıile ~irmiyordu. Bu sırada Suleymanın muhafızı 
\ heyecanla dinliyordu. Tamara.'nın, O gece Süleymanın kulağında çın· havuz başına gelerek hükümdarı se-
1-..ucHis'i.ın hangi semtindeki mahzen- lıyan bir ses vardı: Tamaranın sesi... lamla<lı. Muhafızın tavrında~ n\il-
le>re atıldığını az çok öğrenmiş demek- Tamara, daha iki gece önce, Sü- him bir haber getirdiği belli idi. 
i. leymanın dizine yatarak hükümdarın Süleyman sevinçle sordu: 

H amo bir aralık atına binip şehre çok sevdiği bir şarkının şu mısramı - Tamara'yı buldular mı? 
:ıımek ve şark kapıın civarındaki malı- on defa, yirmi defa terarlamıştı: - Hayır, Melli! Neşenizi kaçıra -
zenleri araştırmak istedi. Fakat, Mi. «HHtıva.t bir riiyadaıı ibaPettir .. cak bir haber getirdim. Hemen şimdi 
raya söz vermişti. Onu dinlemek için Bu rüyayı korkusu:: geçfrene ?te mut- söylemeğe mecburum: İhtiyar Bua pe-
geceyi beklemeye mecburdu. '" /-, şine bir sürü silahlı takantk dağa çık-

Büyücü Mira, kaybolan şeyleri e- Süleyman, Tamaranın şarkısını mış. 

li e koymuş gibi bulup meydana çıkar- dinlemek itıtiyordu. Muhafızlarına sık Süleyman gözünün uciyle saray 
makta büyük bir maharet ve şöhret sık soruyordu : muhafızını süzdü : 
sahibi idi. - Tamara. hala bulunmadı mı? - ihtiyar Bua dağa mı çıkmış 

Hamo, güneş batuıcıya kadar ba- Muhafızlar hükümdara menfi ce- dedin? 
basının yanında oturdu. vap verdikçe, Suleymanrn canı sıkılı- - EYet, Mella ! Yanınn aldığı a-

Sahra'nm kardeşi çok heyecenlı idi. yOl'du. uamların hepsi silahlıdır. 
Hiddetinden yerinde duramıyor ve Sahra ortada döndü.. Döndü. - Bu sillhları kime karşı kulla -
gozleri gökte.. Yıldııların doğmasını Kıvrak kalçalarını sa.llıyarak dön. nacaklar? 
bekliyordu. dü. - İstiklal istiyorlarmış. Bunu 

... · Sahraya seslendi: kimlerin elinden alacaklarsa, onlara .. ır 

Süleyman o gece sabaha kadar uyu- - Bana. bir kadeh !}8-rap ver, karşı kullanacaklarmış. 
ru mıştı. Ertesi g-ün Aınon kraliçe3i Sahra! - Demek ki Yahudiler bana kar-

.. aya' ya şörle bir cevap yazdı: Sakiler koşuştula.r.. !Jı isyan ediyorlar .. Ve bu asilerin ha-
c.Bir Fili./Jtinlinin kızı ol,dujunu Fakat, Süleyman elile işaret ede- şında ihtiyar Bua . bulunuyor, öyle 

J atı'rlamış olmandan memn1'nu-m. rek: mi? 
Fakat , Şa01•u ge1·i çağırmak içirı bi1' - Ben Sahradan şarap iatiyo- Saray muhafızı başını sallıyarak 

•w1·twı vo.ı· : Kooa"nn Jıer yJ göııder- rum. bir adım geri çekildi. 
, esini taahhüt ettidi vergiyi vaktinde Diye bağırdı. Si.ileymanm neş'esi kaçmıştı. Be-
te lim etmesi. Bunu yapmadığı tak- Sahra koştu... Jevi rakkasesine seslendi: 
d , de !s:-aiL ordularını Aman toprak- Şarap destisine sarılclı... - Sahra.. Haydi git ve kalbini 
la ı ından gel'i çekmeme inıkan yoktur. Hükümdarın kadehi dolduruldu. foldurmıya çalış! 
F'mvu·ızlu ittifak bahsine gelince: Bu. Süleyman şarabı bir yudumda Sahra çıktktan .sonra, Süleyman 

n ben de Mısıra bir elçi gönderer•k içti: ~aray muhafızına döndü: 
Firanmla, Amoıılulaıdan daha. mü· - Sen içmez misin, Sahra? - Kaç kişi düşmüş bu serserinin 
. a •t şadlo da uzlaşma teklif inde bu- Bedevi rakkasesi yere eğilerek hi.1- peşine? 
l ııdu m. Tolnıo.?isiıı size mi, yoba bi- kümdarm dizlerini öptü. - Yahudi mahallelerindeki eli si-
:e nıi yardım edeeeğini zam.an göste- Genç siki, Sahraya bir kadeh şa lalı tutanların hepsi ... 
ı ecektir!> rap uzattı. - Ya Efrayim? Dün bana Filis-

Süleyman bu mektubu kraliçe Na- Süleyman Sahraya sordu: tinin en büyiik incisini satıp kucakla 
) ~rn ın adamına verdi ve: _ Şimdiye kadar bir erkek sevdin para alan bu şeytan bezirgan da git-

- 'Mektubumu koasına rösterme- mi, Sahra? miş mi onlarla beraber? 
sini de kraliçeye söylemeyi unutma! Sahra utandı. - Onun da babasına yardım ede-
Dedi. H ~eğini söylüyorlar. Fakat o, dağa çık. - ayır .. 
~on krAlı (Yabeş) şehrinde o- Diye cevap verdi. mamış .. 

turuyor du. Yabeş şehri muhtelif ta- Süleyman tekrar sordu: - Hamo, Tarnara ile beraber onun 

rihlerde üç kere İsrail ordularının is. 
tililsına utramıştı. 

Yeni Amon kralı son zamanda 
şehrin Filiııtine bakan cephesini yük

k surlarla çevirmişti. 
Yab-eş'e girmek kolay iş cldildi. 
l\f aırnıafih Amonlular üzel'ine bii-

- Sevmedin ... Fakat, hiç de se- da izini arıyordu. Hala bulamamış mı 
vilmedin mi? acaba? 

Sahra çok mü~kül vaziyete dUş
müştü. 

- Beni kim sever? Dedi. Ben bir 
bedevi kızıyım ... 

Süleyman bir kadeh şarap daha 

- Hamo iki gündür meydanda 
yok, ~lella ! Onun da Yahudilerin tu
zağmn. düştüği.inden endişe edenler 
var. 

Süleymanın neş'esi kaçmıştı: 

yi.ık bir oı·du ile yi.irümüş olan Şaon 
da şehre gireceğinden emin bulunmu
~ ordu. O yola çıkarken: 

~- Ya~~·i muhasara etmek de 
şehri zaptetmek dernektir!» demişti. 

Süleyman, kraliçe Naraya bu ce
' abı göndermekle beraber, mektubun
da yazdığı gibi, Mıınr Firavununa bir 
mektupla yeni bir anlaşma teklifinde 
bulunmayı da ihmal etmemişti. 

içti. 
- Aşk 

mek? 
Sahra: 

nedir. 

- Hayır ... 

bilmiyorsun de-

Demiye mecbur olmuştu. 
Halbuki sahranm kuvvetli bir 

aşkı vardı. O, kahraman Şaon'u çıldı
rasıya seviyordu. 

Süleyman: 

- Bu yıl «yeni ~ene» nin burcu 
şeamet kasırgasiyle dönmüş olacak. 
İki aydanberi her gün bir iç sıkıcı ha
ber alıyorum. Uzun zamandanberi baş 
kaldırmıyan Amonlular bile şimdi ba
na meydan okuyor .. Yahudiler isyan 
halinde.. Habronda'ki zeytinlikler bu 
.vıl mahsul vermemiş .. Tamara'yı sa
rayımdan kaçırdılar. Uğursuzlukla
rın hangi birini sayayım? ! 

Gerçi, Süleyman, Mısırlıların Be-
111 İsrail hükumetiyle bir anlaşma 
mUzakeresine girişeceğini ummuyor
du. Bilhassa Firavun Totmozis'in Fi
lis tinlilerden ne kadar hoşlanmadığı_ 
m da yakından biliyordu. Böyle ol
makla beraber -eğer Mısırlılar Amon
lulnrla birleşmişlerse- her hangi bir 
menfaat kaygusiyle aralarını açmış 

olmak dahi Beni İsrail hükumeti için 
bir muvaffakıyet sayılabilirdi. 

Bundan başka, Süleyman, Firavu
nun 1.srailler haklcındak; ınahrem fi
kir ve inanışlarına da yakından va
kıftı. Firavun Tomtozis, Filistine as
ker göndermeyi bir uğursuzluk sayı. 
yordu. Bu hale göre Amon kralının, 
Siileymanı Mısır ordusiyle tehdid et
me,;inin de manası yoktu. 

Süleyman vaziyeti çok iyi kavra
mış, ve Mısıra bir elçi göndermek
le Amon kralını içinden vurmuş ola
caktı. 

. * . 
"'* 

Sahranın a1kı 
Süleyman o gece Sahrayı yanına 

çağırdı: 

- Haydi Kara inci, beni neşe 
l<>ndir .. Beni eğlendir! Bu gece ıstıra
bım var. Ve ıstırabım sonsuzdur. Bu 
gece içimi kara bulutlar kapladı. Bu 
lıulutları sen dağıtacaksın! 

Sakiler hükümdarın kadehini dol -
durdular. 

Sahra, Süleymanın önünde oyna
nuya başladı. 

Hamonun kard~şi İsrail sarayın -
da en i'ÜZel oynıyan rakkaselerden
rlt. 

- Aşksız yaşıyan insanlar, içi 
boş su küpüne benzerler, dedi, insan, 

Diyerek ayağa kalktı. 
- Devam edecek -

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

nazarıdikkatine 
1 - Kazanç vergisi ikinci taksit zamanı hulul ·etmistir. 
2 - Birinci Kanun 938 sonuna kadar ınükeUefler~ ikinci taksit 

borçlarını mensup oldukları Maliye şubelerine tediye etme
lidirler. 

3 - Maliye dairesi, taksit borçlarım vaktinde ödemeği ihmal et~ 
miş olanlardan cebri kanun yollariyle taksit bedellerini istih
sal için lazımgelen tertibatı tamamiyle almış bulunduğundan 
mükelleflerin kendilerini hem yüzde on zam cezasından ve 
hem de cebri tahsilat tazyikinden vareste bulundurmak üzere 
taksit borçlarını hiçbir ihtimale kapılmıyarak bu ay zarfında 
behemehal tediye etmeleri menfaatları iktizasındandır. 

4- Geçen taksidin tahsilinde alınan tedabir alakadarların malumu 
olduğundan hu taksidin tediyesinde tehalük gösterilmesi sayın 
mükelleflere eh~cmmiyetle bildirilir. 1 O 20 25 ( 4333) 

Akhisar Türk hava kurumu 
şubes:nden: 

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

şartiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
3 - ihaleye girmek için % 7 .5 teminat mühendis .:Cya mimar ol

duğuna ve bu gibi işleri yaptığına dair vesika Ticaret odası 
9 38 senesi vesikası ibrazı sarttır. 

4 - ihale ilan tarihinden itibare~ 15 gün zarfında 24/ 12/ 938 ta
rih ve Cumartesi günü saat 1 O da Akhisar Türk Hava Kuru
mu ıubl"~inde yapılacaktır. 

5 - Şartnarr : görmek ve fazla tafsilat almak için Akhisar 
Türk H ... ~ Kurumu ıubesine müracaat edilmelidir. 

11 14 17 20 {4357) 

Yeni türeyen bir 
gangster 

Şimali Kolonya
nın 1 numaralı 

düşmanı! 

Zabıta, şehri tehdid 
eden haydudlarla 
başa cıkamıyor 

General Şan-Kay-Şek'in sevgilisi 

1 Nakleden: 

-· 13 ·-
..Pari boynunu büktü: dü§i.inmedim. 
- Ne yapalım, bedbaht insanla- - Olabilir, fakat, belki bi rı:;ey 

rın nasibi budur. söylemek isterdin sandım . 
Yemek hakikaten çok fakirane - Hayır, hayır .. Simdilik evlcn-

idi. Gece, Lulu ile ayni odada yattı. mek fikrinde değilim.' Kim, herhan
Burası, bol bol kumaş kokuyordu. gi bir şekilde teklif yaparsa yapsın, 
Yattıkları odalar, fabrikanın en üst ben bu kararımdan vaz geçmiyce -
kısmında idi. Hırçın bir soğuk, pen- gım .. 
cerelerin kapaklarını sabaha kadar - Peki! 
bir tokat gibi odanın duvarlarına Bu muhavere biraz sonra us -
vurdu, durdu, Lulu da zavallı bir tabaşıya aksetmiş olacak ki, zavallı 
kızdı. Gece, Pariye şayanı dikkat şişman adam, ona, sukutu hayale 
bir şey söyledi: uğramaktan mütevellid bir husun et-

- Ben hayatıma. yeni bir veche le bakmağa başladt. 
vermek istiyorum.. Ilelebed burada Pari, gayri ihtiyari güldü. Hadi-
kalarnarn. şeyi İzmirli kıza da söylemişt i 

Gerçi, tutacağım iş, pek namuslu Arkadası · 
kızlara yakışmaz amma, kendi ken- - Zar;_rı' yok -demişti· iyi yaplın 
dime hesap verince masum ve temiz budalaya!. Bugün, yarın surat asar, 
olmaklığım kafidir. Çoraplarımı gör- fakat bilahare gene yumuşar. Ne: 
sen, .giyilecek halleri yok. yaparsın, onun da hastalığı böyle .. 

Üç senedir sırtıma birşey yapa • Üç, dört gün sonra, bir i~ tenef fü .. 
madım. Yalnız midem için mi yaşı- sünde, çeşme başında ustaba!lı ona 
yacağım .. Bizi kimse tanımıyor, biz yaklaştı : 
sefiliz.. - Nasılsın Pari ! 

Pari ertesi sabah, işe başladı. Öğ- - Mersi .. Siz nasılsınız? 
le tatilinde, ihtiyarlann evine kadar - Teklifimi reddettin. Evvela 

G t 
• •

1 
•• M . . gidip çantasını aldı. Oradan çıkar- gi.icendim ve kırıldım. Sonra sana 

angı erın ıeveı ııı arrırıt k k d ·ı h"b · · ·· h k · B · b b N k 
8

. . . k'' en apı a terzı ıane sa ı esını gor- a verdım. en senın a an yasın-
s·evy~r K. l ırıncı an

8
un.}· k dü. Kadın, sert bir hareketle başını da bir adamım, kusura bakma evi~-

, una ı o onyanm or ın ton çevirdi ve iceriye girdi. dım 
sehri aylardanberi bir çetenin teh- F b 'k ~ · d .•. · b' · · p.. · "]d'" B d h d'd" ' l d b l k d B a rı aya gır ıgının ırıncı ayı arı, gene gu u. u c:ı aın, a-

1 ~ a tınh a Gu unmap taKır1· 1 ~. çe- bitmişti. Müşterek tencere kaynatı- kikaten tuhaf bir adamdı .. 
teyı mes ur aster u e eyı ıda- 1 d B w 11 · B k b " · 

k. d" B k" A 'k h" yor ar ı. una ragmen e erme an- - aş a ırşey rıca et~em sen-
re etme te ır. u sa ı merı a u- ak b" k d ah · k 1 d d k • · . ·1• K l c ır aç r mı para a ıyor u. en! 
umetınlce hl("Şkım.a) ıd. 0 0~1~anın .11 Bir akşam, orta yaşlı kadınlardan - Estuğfurullah .• Buyurun, eöy~ 

numara ı te ı esı ıye ı an edı - b' · ld" l · 
ırı ona ge ı, eyın .. 

miştir. - Pari dedi- elçiye zeval olmaz. - Şu senin arkadaşı Ları bu i~e 
Zabıta kuvvetleri, bu şakilerin Pari derhal anladı: ikna etsen ı 

imhası için şimdi>:e kad~r. bir. çok - Sakın Kosti usta, benimle ev- Pari, kah kasını zor tuttu : 
sokak muharebelerıne gırışmışler..' lenmek mi istiyor? - Peki, evvelce ona hiç izdivaç 
f~kat muvaffak olamamışla~, hatta Kadıncağız hayretle güldü: teklif etmemis miydiniz) 
bır 

5
kaç arkadaşı dad kayh~'ekt~.nışlerdir · - Evet .. Fakat sen nereden bili- Ustabaşı şa.şırır gibi oldu: 

on zaman ar a u umet bu ' E · · f • h ki . le. l .. .. ' yorsun ı" - tmiştım amma... yıce atır-
şa yı . ya a .ıyacak veya oldurecek - O, her genç kıza ayni teklifi lamıyorum; ne cevap vermistı . 1 Lç 
ol~na ıkram~:e ;e m~d.~lya vadet- yaparmış ta.. olmazsa buna delalet etmeği de ben• 
mış, bunun uzerı~e butun ku;:etl.er - Ne yapsın, adeti böyle! .. Bir den esirgeme .. Epiyce birikmi;: pa
seferber halde mucadeleye gırışmış, cevap versek.. ram var. Şöyle bir kenara çekilsem, 
ancak bu da faydasız kalmıştır. - Vallahi, ne diyeyim; ben he- on sene rahat rahat harcayabilirını .• 

Gangsterlerle yapılan son mü- nüz böyle bir m~vzu üzerinde hiı; - Devam edecek •• 

~adelede bir polis ve bir de kır bek- J • o ft d J tJ d 
çısını öldürmüşler, kaçmışlardır. zmır e er ar ıgın an: 
Zabıtanın tahkikatına göre, meşhur 
Gangster Kelleyin otomobilini, sev- Satış 
gilisi f\'largerit idare etmi::?lir. Şim- No. 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K . 
Diğerleri 50.000 ile 5.000 ara- 1428 Bayraklı Kanarya so. 1 O taj. İ'to. lu ev 100 00 

Bornov:ı yukarı Ma. Çay sokak 12 taj No. dükkan 40 00 
Güzelyalı tramvay cad: 1l70 taj. No. lu 337 f\1. 505 50 
M. arsa 

maktadır. J 431 

Aydında C. H. P. 
Vilayet kongresi 
- Baştarafı 5 nci Sahifede -
İlbay ve başkanımız da bir çok di

lekler üzerinde kongreyi aydınlattı. 
Vilayetin paJ"ti çalışmaları üzerinde 
müzakere açıldı, temaı; olunacak bir 
mevzu 1.ıulunmadığı ittifakla tespit 
edildi. İlyönkurul üyeliklerine, Etem 
.Menderes, Halim Aysın, Neşet Ak
kor, Rauf Aydoğdu. Rauf Gnay
dın, Ruhiye Telli oğlu, Şevket Le
vent, Ahmed Emin Akkor, büyük 
kongre delegeliklerine : E tem 
:\Icnderc~, Reşet Akkor, Ahmed E
min Arkayn, Sami Kutluğ, Eyyüp 
Özbaş , ittifak ve ittifaka yakın ek. 
seriyetle seçildiler. Kongre delegele
ri, tezahür eden birlik ve mukabil 
sevgi havasına ait duyduklan hisleri 
ni ifade ve bu neticenin istihsalinde 
vilayet ve parıti işlerini vukuf enerji 
ile idare eden ilbay ve parti başkanı 
Özdemir Gündaya teşekkürlerini bil 
dirdileı. Kongrede müşahit olarak 
bulunan Konya saylavı Kazım Oka
yın her ilçe delegeleriyle ayrı ayrı 

temas ederek ihtiyaç ve dileklerini 
tespit etmek suretiyle gösterdiği a
laka ve aralarında bulunduğu kısa 
zamanda tatlı hatıradan bıraktığı 

şükranla bahsolundu. 
İlbay, kongre çalışmalarının ·iki yıl 

evveline nazaran gfü;terdiği yüksek 
alaka ve partililerinin izhar ettikle
ri birlik ve mütekabil sevgi ve sn.mi
miyetle duyduğu teşekkürü kaydet. 
ti. :\fütekabil sevgi ve ı;amimiyetle 

başlıyan kongre ayni hava içinde ve 
yeni ilyönkurula muvaffakıyet temen 
ni olunarak saat 17,30 da mesaisini 
bitirdi. Kongre çalışmaları ve elde 
edilen neticeler bütün il çevresinde 
büyük bir memnuniyet ve sempati 
ile karsılanclı. 

1434 

1435 3 üncü Karataş Asansör sokak 16 No. 168,25 M. 42 00 

1436 
M. arsa 
3 üncü Karataş Aras sokak 48 J taj No. 83 
M. M. arsa 

24 90 

1437 Güzeyalı Tramvay cad: 1174 taj No. 527 M. M. 790 50 

1438 

1439 
1440 

1441 

1442 

1443 

arsa 
1 inci Süleymaniye Tevfik Tekin ve Altıntaş so
kak 35 kapı No. lu 354,50 M. M. arsa 
Salhane Selamet sokak 20/ 1 taj No. 59 M. M. arsa 
2 inci Karataş 1 inci Dar so. 3 kapu No. 249 M. i\l. 
arsa 
3 üncü Karataş İslahane so. 29 taj. No. 86 M. M. 
arsanın 9/ 32 hissesi 
3 üncü Karataş H. Rifat paşa cad. 335-329 yeni 
No. 607.50 metre murabbaı arsa 
Salhane M. Selamet So. 16 taj No. lu 61 M. M. 
arsa 

1444 İkinci Karantina İskele Cad. 50/ 1 taj No. lu 159 
M. M. arsa 

1445 İkinci Karantina İskele Cad. 85 taj No. lu 99,50 
M. M. arsa 

1446 İkinci Karantina İskele Cad. 50 taj No. Ju 170,50 
M. M. arsa 

141 80 

J 7 70 
87 15 

7 29 

151 88 

18 30 

71 55 

44 78 

85 25 

1447 İkinci Karantina İskele Cad. 68 / 1 taj No. lu 106 42 40 
M. M. arsa 

1448 Güzelyalı Ferah so. 91 O ada 1 parsel sayı 144 M. 57 60 
M. arsa 

1449 İkinci Karantina Türkoğlu so. 354 ada 1 parsel 186 75 
sayılı 747 metre murabbaı arsa 

1408 Hasan Hoca M. Kızlaraağsı hanı üst katı 5 7 No.lu 100 00 

1409 
1412 
1415 
1422 

oda 
Birinci Süleymaniye Aras so. 35 taj No. lu ev 
Güzelyalı Şekip çıkmazı Ferah so. 24 taj No. ]u ev 
İkinci Karantina Nazmiye So. 20 taj. No. lu ev 
Mürabit çarşısı kızlarağası hanı üst kah 86 tajlı 
oda 

1423 · Hasan Hoca M. Mürabit çarşısı kızlarağası ha-
nında 25/24 yeni No. lu dükkan ..... . 

150 00 
200 00 
250 00 
100 00 

500 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 5/ 12/ 938 tarihinden ıt iha
ren bir ay müdetle açık artırma usulile müzayedeye konulmuştur. 
İhalesi 5/ 1 / 939 tarihine müsadif perşembe günü saaat on dörtt~dir 
Taliplerin yüzde yedi buçuk depozito akçesi yatırdıklarına dair mak
buz veya muteber bankalardan birer teminat mektubu ile milli em
lak müdürlüğüne müracaat etrnelerj iln" ,.,1.,,,,m 

A ' ~ 



:.ıu Bırıncikanun 1938 SALI 

Bodrum Gümrük muhafaza 
alma komisyo· taburu satın 

nundan: 
Cinsi Mıktarı Muhamen bedeli Hoyu Tepeden muhiti dipt n 2 mc• 

mtı1nti 
Adet Lira Ku. Metre Sn .Sn 

Çam dir<"gi 900 3150 00 7 40 55 
1 - Yukarıda cinsi. miktarı, muhammen bedeli ve eb,ıdı yazılı 

900 çam telefon direği açık ehiltmeye konmustur. 
2 - Bu direkler Muğla vilayeti Bodrum kaz~sı Ciftlik, GPner, Ka 

ranlık ormanları dahilinde göstnilecek ınaktadan kesilecrk ve Hod. 
rumda kale içinde istif edilecektir. 

3 - 27 birinci kanun 938 salı günü saat onda Bodrum gümrük 
rnuhafa taburu komutanlık binasındaki .atın alma koru"syoırnnda 
<"keil ıneai yapılacaktır. 

4 - l t<"kliler 236 lira 25 kuruş muvakkat ı.-minatı gümrük vf'ya 
mal mtidJrlıikleri veznelerine yatırmış ve 2490 •ayılı kanunun tarİ· 
fatı dahilinde İstenilen belgeleri komisyona verml"leri mecLıırid;r. 

5 - isteklilerden direklerin ~artnamesind .. ki evsaf ve tf'slirn ye· 
'tini öğrenmek iatiyenler fzmirde gümrük muhafaza taburu satın al 
ma komiıyonunda, Milasta Milas dağ alayı satırı alma komi yo • 
nunda, Marmaris!<' Marmaris dağ taburu satın alma komisyom nda, 
Bodrum gümrük muhafaza taburu satın alma komisyonuna ıııüra 
c atla öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri ilan 
olunur. 11-15-20-25 4364 

lzmir posta telgraf müdürlü
ğünden: 

l - Bed.-li k,. fı 745 lira olan P. T. 1. miidiıdtik binası et 1 ir 
deki kalorifer kazanının tecdidı ve te•;•· t•nın •amiratı mevcud k,.,,f 
ııaml" ve şartnaııı<"sıne tevfikan 5 1 939 tarilıiııe- nıiisadif per ın 
gtiniı ihalesi y~pılmak üzere açık eksiltrreye konulmuştur. 

(A. A 

ı~ dan: • mr 
1 - iz nı - )in • 1 tı ı'1 1 lor uı lu - Burhaniy< istaeyonları 

r ı ıırl kı me•re !.flö a ki f..,slek dere~Poınd n to'>lııı araıt kır<lırıl
Pı tk u • vi O () M t. b lıHt ıhz, rı ve "agonl.>ra tahn.'li metre 
rrik' 11 ( 1 ~) tırustan ve !)ir, r l:_gırdır hattnun Çapalı - Keçi-
bu ı İsi ı" • ara n' k .:laı;l;ı.rdan tn,bttırılmak euretiyle 
1 f,. 00 M) ~ afo ın ih •,ırı ıle "._ r n kol.ıyca t.ıhmil edilecek. su
rette depo < 1 lır i rr ro rvı.ı. a ı (90) kuru tan ayrı ayrı olarak ek· 
•ilt Tieve kom lr ıt tur 

!. - D.u ıı t ninat ır. ktubu ır .ıkkat teminat mektubu Ör· 
ne~i ilt> rnuk v le -ıroje i ve Bavındırlık genel sartnamf'si ve eksilt· 
rne ' tP.ıııu iı c il: ret mur. ka a \rakı bir i,ra mukabilinde Al· 
sancak isletıııe \ ıe inden lıru.bıl cek•ir 

3 - SOO( \I. 3 talastın mulıammPn bPd<'li (6900) 'ira ve 
l Oü!JG '\1.3 b !astır rru~ arrm,.., h.-d _I \ '1000) liradır. 

4 - L:ksil 1e 2 1 9 J9 Paza te<İ !>"Ünü olup 10000 1\1. 3 için 
saat 1 u da ' • 5011() 1\1 3 içir s • l 7 ~ z ııır Alsancak 8 inci işletme 
kom om n ' \ ], c ktı 

5 - Eksilt r.- kapalı zarf u sulılt• yapılacaktır. 
<ı - 1\1 " kat temın t mı.tt • .rı l 0000 M.3 için (675) lira ve 

5000 1\1 3 ic"'l 'ı 7 lira 50 kurustur 
1- tJ· lı e VPsıkasır !uzum yoktur. Ancak istekliler bu mik

ta c v yal uc' e f zla miktarda balast yaptıklarına dair vesika ile 
kam nı .k ır ı ıı gosteT·r bir ve• ka, İstekli bir Şirket olduğu tak· 
dircle sıcilirı ınuk )'Vd bulunJuguna dair alakadar makamatın bir 
vesi hı. irk t irktil r, ve i, ket namına hareket edenin noterlikçe 
musaddak hır v kaletname eostermeleri lazımdır. 

8 - l 0000 metrP mik'ap balasta ait teklif mektupları ile is· 
tenilen vesaikin kcmisyc'1 reisliğine saat l 5 de, ve 5000 metre mik'ap 
bal!\ ta , ıt t klif mektuplarıyl istenile"l vesaikin de komisyon reis· 
lijiıne sa.:ıl 16 da verıımesı li'ızımd.r 

9 - r t lıbıtlii ol. r k posta ıl gönderilecf'k mektupların 
posla vüziınc \ t.k•ıbul, c. k tr hhür tt.ın mes'tıliyet kabul edil-

)
~ 22-J (4397) 

izmir müdürlü:-
\J •• 

u • • 
'J i'J ı ı rfı ı ıır : n mrıa g 1 cek kömür vapur ve 

motör1 n l,o rn ı " .,url.na ırakıye verılmesi veya ayni 
Yaptır arr bar c ho k rl ri ı v, p ır rasında ~·apılacak kömür ak· 

!. - f teklilerin ihale güniinf' kadar lıer giin saat 9 da'l 1 7 ye ka· 
<ldr P T. J'. müdürliiğünden bedelsiz olarak sartnam<'yı alalıilirl r. 

3 - Taliplerin teminatı muvakkate olan 55 lira 88 kuru,u P. T. 
T veznesine yatırarak alacakları makbuzla tarihi mezkl:rde saat on 
lıe t,. mi1düriyette miiteşekkil satın alma komisyonuna gelme! ri Wn 

r 

!arma islerı ksı tmcv kc "lulıT tL tur Lksilıme ,27 12 938 s.1 lı günü 
aa• .:ır be • z k ı da:;' pılacaktır. lsteklilf'rin şartnameyi 
>rmek \e f rr, hı ' k · ıı) 'ikl .. me ve lıos~lıma servisı f. 

olunıı>' 20-25-10-3 4414 1 ;lif nur a •l<1rı i an u! ır u 20-23 44 34 .• 

Akseki Ticaret Bankasının 30 - l:ylül - 1938 tarihindeki rnali 

AKTiF 
vaziyetini bildiren hesap hülasasıdır 

KASA 
BANKALAR 

Sehir dahili emre amade bulunan 
ESHAM VE T AHVlLAT 

Ergani ve Siva' Erzurum tahvil!eri 
JŞTIRAKLER 

Cumhuriyet Merkez Bankası hiaae aenedalı 
TİCARİ SENEDAT CÜZDANI 

fmza mukabili yapılan ikrazat 
DEMİRBA.'i ESY A 
GAYRİ MENKUL EMVAL 
BORÇLU CARI HESAPLAR 
MUHABİRLER • 
NAZIM HESAPLAR 

T ııhtile mevdu senedat cüzdanı 
Ta.haile mevdu ıenedat muhabirleri 

10590,12 
1505,79 

KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 

Hissedarlar 
Sair muhtelif borslular 

EMTİA 
iHRACAT 

Onaylanmıştır 

250000 
113757,12 

Lira Kr. 
12344,59 
20800 

8500 

3500 

169905,87 

15748.36 
61692,68 
32297,50 

1034,08 
12395,91 

168934,73 
363757,12 

104-018,09 
21540,38 

9!i6469,31 

Murakıp 
H.Ali 

:\1urakıp 
imzalar okunamadı 

PASiF 
SERMAYE 
İHTİYAT AKÇESİ 

Alel"ade 
Muhtemel zararlar kartılığ: 

BANKALAR 
Şehir dahili 

33124 
2032 

SAiR MUHTrLlF ALACAKLILAR 
ikinci ihraçtan 
Sair muhtelif alac:aklılıır 

NAZIM HESAPLAR 

180110 
20570,34 

Tahsil olunacak senedat mudileri 
KEFALEITEN DOLAYI A' ACAKLILAR 
DEVRE! SABIKA KARLAR' 

Henüz talep edilmiyen 
1937 SENESİ KARI 

AksPki Ticaret Bankası 
İzmir merkezi 

S. Giin<lovdu 1-L Serter 

Lira Kr. 
500000 

35156 

69977,67 

200680,34 

12395,91 

168934,73 
4698,39 

4626,27 

996469,31 

lzmir Lise ve Ortaokullar satın ama komisyonu başkan lıaından: 
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun ve mevsiminde kuzu 
t ti 
Dtıııa eti 

Dara eti 
Dana eti 
Koyun ve İnek sü<llı 

Koyun ve inek südü 

Koyun ve inek yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 
Kaşar peyniri 

Azı 

16000 Kilo 
2750 < 

5800 

2000 
1750 
6600 

3100 

7100 

2400 

2750 
900 

« 

c 
c 
c 

« 

c 

« 

c 
c 

Çoğu 

!90()0 
3300 

7500 

2500 
2100 
8500 

4000 

9000 

3400 

330C 
1200 

Kıla fi.ıtı 
L. K S. 

9 75 
50 

30 

30 
3(1 
1) 

15 

17 

17 

ı 7 
80 

50 

50 

50 

Mdıaı ım 
l. 

ı li52 
l650 

2250 

7,0 
63') 

127 

( 

157~ 

595 

571 
960 

n tutarı 
K. 
50 
00 

LO 

00 

uo 

00 

(ı() 

50 

ilk kıniı nt 1 l.ıııgı okullara ait olduğu 
l K. 

l ~q 9 4 K r vaka Kız Öğ-. Okulu 
123 7 'j 

16ö 

) 

) l 

< « 

Kız Erk k Lisesi pan•İyonları ve 
e S~ıı'"t okulu. 

O kul pansıyonu. 
l '>kt 

~k lı pan iyon!,., ile 
< 'at oku u 

4 ()ı) Dt•c.ı O l kn P• ns yamı ve Kı· 
.lı \ lJt r •pı okulu. 

1 • ö 
1 ' Kı •, E k lıs 1 r' pan iyonları. ile 

lıolge S. ıı .t okulu. 
4 Cı2 tln ı ( rt okul pa'ls;yoııu i e Kı 

'! 

72 
) ı 
lıU 

Zil\,' il ı < retmen oktıltı. 
K r ..... k.ı I ~ ı ı ;~~ ı ctuıt-11 uk uJu. 
Kız l'rkd 1 s ·I ri ile Bura Ortıı· 
okul p;..ııs'yonu ve bölge San'at 
okulu. 

Beyaz teneke peynin 4060 c 5280 45 :376 17R 20 Bı;tün yatılı okulların ihtiyacı. 
Yumurta 98600 Adet !24300 1 75 217) 25 163 !5 Biitün yatılı okulların ihtiyacı. 

fzmir yatılı okullarının 193 8 mall yılı yiyecek ihtiyaçları yukarıda hizıılarıı.da y zılı hhmın fiatları ile 1 5 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

27 12 938 Salı aünü saat l 4 le İzmir 1 !ükılmet konağır<la Kultiiı Dırekıörliiğündc toplanacak kumisyor umuz<la açık ekoiltmeleri ay
rı ayrı yapılacaktır 

Şartıınmder htr gün Kiiltür Direktörlüğünde Kamı yon m<'l~a sında gurülebılı• 
Bu i !ere şirketler ve yabancı tab'alılar 2490 sayılı kıınunun 3 ' 4 iincü mııdC: 1 r.nde yazılı vesikalarla gırebilirler İsteklilerin yuka-

tula ;yazılı teminat miktarlarına aöre alıtları ile belli ailn ve ıaatt:ı lc.omi ;y n mürac:ı-tlnrı, 8 14 20 25 (4305) 

, 

U A 
111111111ım111111111111ııııını1111 ıı ı ı ıı ııı ıı ı ıı ı ı ı u ıı ı ı ı ıı ı;ı ıııı i il ı mı ııı ı ı ıııı ı mı ı:ı 11111 ı ı a ı t 
Karilerimize kolaylık ol- K . "k ·ı · tl . uc• ı an ar c.. 
mak üzere, gazetemızde Dört ~alırlık lı:ü~Uk "anlardan: 

(Re mi oln1ıyan) küçük B"r e a 'çın 30 kuru 
"]. l . . b" .. IKı defa için 50 K ıruş 
ı an ar ıçın ır sutun ayır· üç defa için 70 kur ~ 
dık. Dort defa için ~O kuruş 
. • DPvamlı küçtık i~llnl11nn h r rl 
lş arayanlaı, ış verenle- için ıo kuruş alınır. Bir k~ı 

r;u, kiralık ve nıütef errik ow ~k _iizer2 her satır 30 bari 
• • bar edılmıştir. Bir küçük ; a 
ılanlarını burada bulacak- harftan ibaret olmalıdır. Dört , 
sınız. dan fazla hu satır için ayrıca ı 

Ev "nmeleri Kolaylaştıran 
kuruş alınır. 

Danı .• ma ~er'liiıi tLAN: 1\Tıılıtelif bo, da iy c n 

Yazı i~leri lisan dersleri, emval aşılı kay•ı, şeftali, frenk elması 
idaresi için dalıi müracaat ediniz. clanları ucuz satılır, 

B. Kardıçalı 39 Huku <çu Burııavada Salon şaraphnn 

D. 2 İlyas d.3 miiracaat. 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
F ratelli ~perco 
VapuT Acentası 
ADRIA TICA S. A. di 

NA VIGATIONE 
ZARA :lfotönı 22/12 tarihinde ge

lerek ayni gün Patınos Lerus K:ılim
n<" I.tanköy ve Hodo a h.ıı-eket 
eder. · 

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

« \'EISSESF.E. rn punı ? 1 'IKka 
na kadar Rottenh1nı Bı- Hıı 

ZARA ~lotôru 26 12 tarihinde ge- ' ' 
ir 27 12 tle Pire Kort 11 S.:rnıııl:ı Jrg cA. '\"ERS (DOGRl ) yUk al. 
Rriııdiz \'alona Drııç Ragus. ~p. ln~u ktır . 
Zara Fiuma Trieste ve \ cnecliğe hu- :IL\C'EDO:-<IA> vapunı 2 el ıı 7 
ı-eket eder. onkanun •onıına kn<lar Rotterdanı 

P. FOSCARl :IIotörü 2i 12 tarı- Jlremen \'e H amburg i~ n yük alaca 
hinde gePr 28-12 ele Leros Rudn.< 
Briııılioi D:ıri Trieste ve \'rned ğe 
haı·eket eder. 

LERO • Ioturü 29 12 tnrhınt gc-
ler le ayni gün Patmo• Lero, Knlim
nos htanköy ve Rodos:ı harekd e
der. 
CİTA Dl BARİ :\Iotvil 29 12 ta. 

rihinde gelerek &yni tiln lstnnbul 

Pire • 'apoli l\Iarsllya "e Ceno\·a li
mnıılarna hareket ed•,··· 

ROYAL NF.ERLANDAİSI·i 
KU:IIPA. 'YASI 

ili', 

ADA.'.\ vı pu~ 16 d 'l ~1 
kanuna kıı<l:ıı· 11.Q'terd:ır • Brem 
vr Ilanıburg ic'n ~ ük lacak ı •. 

KRET.\ \"apuru !l rla unk 
,ı dogru II nmbu rg, Brcn1en 

\ n\"ersılcıı nııı 1 cı karacaktır. 
Al\TERTC' A'i EXPORT LI T' 
.EX:lll. "STER• vnpııru 21 i'k' 

ııunda bPkleniyor ~e\•york içi"! ~ 
ılac:ıktır. 

EXT A \'T..\• v:ıpııru 2D ilkkiinu 
l:ı bPklt~ııİ\'Ol". :\evyork içn yuk a, 
aktır. 

CA. 'Y:llTCDES Vaııuru 31 l ~ tari- DE.' KORSKE :\IIDDELJIA \'S 
\'(' .. L ~I\~: hinde Hotter<lıım Amsterdnl"' 

Ilamburg için hareket edecektir 
STELLA \'apuru 28. 12 tarihindP 

Burgas \'arna ve Kö~ence limaula
nna hareket edecektir. 

SVENSKA OR!Eı 'T L!NfF.N 
Kt':l!P A NY ASI 

RIO~EGRO l\Iotörii 22 1 12 lnri 
~!nele Rotterclanı Hanıburg hkandi
navye ve Baltık limımlarıııa hareket 
•decektir. 

LIGURIA :ITotiirii 27 12 tarihin. 
le gelnek Rotterdanı Hanıburg Giy
ıııa İ<kıındina\•ya \"e Baltık limanla
ı için mal alacaktır. 

SF.RVICE MARITl!lfE ROUMAI • 
KUMPANYASI 

ALBA JULIA Vapuru 20112 tuı-i· 
hinde gelerek Malta ve Mar"ilya Iİ· 

mnnları için yük ve yolcu alır .. 

cDA.\I JlET\• mot'.irii 11 son 
la doğru İsken deriye, Dieppe \0 

"P. ıınıum limanlan için hareke• ed 
cektir. 

ER\'İCE :iT ARITLIE ROU f 
iN: 

cDCROSTOR> vapuru 27 ilkK 
ıııııda lıekleniyor Kösteııce iq , ı 

ılııcaktıı-. 

JOll. 'STO.' \Y ARRE:-< LINE'" · 
cA VTE:IIORE• vapuru 8 sonk 

ıunda bekleniyor, Burgas, Varnn \ 
Köstence için yük alacaktır. 

\'apurlurın hareket tarihleri; I< 
~avlunlardaki de~işikliklerden 

·~ııte nıesuliyet kalıul etmez. 
Daha fazla tafsililt almak için 

inci kordonda 160 No. da W. !' 
H enry van der Zee vapur acentaıı;, 
oa müracaat @dilmesi rica olunur. 

TPlefon: 2007 "• 

lliınlardaki hareket tarihlerile ııav ~ . 
lunlardaki değişikliklerden dolayı s t ı • 
"centa nıe•ulivet kabul etmez. Daha ep o ın 
fazla tafsilfıt ;Çin İkinci kordonda 10 ı 
numarad' FRATELLİ SPERCO va- 1 
pur acen1asıııa müracaat edilmesi ri- Dı•ş 
ca olunur. Telefon: 2004-2005 

O ivier v 

LIM!TET 

Vapur centası 
BiRiNCi KORDON REE3 

BiN ASI TEL 2443 
cPOLO• vapın"' 3 bırinci ı;;iinund .. 

LO. 'DRADAN gelıp yUk çık r, cak 
ve ayni zamanda LONDRA ve I!ULL 

ıç"n yük alacaktır 

DEUTSCHE LE~A. 'TF. - Lt. 'İF: 
cDELOS• vapuru Lirh,ci l.a'lnıııın 

orta•ınd:ı Hamburg, Brcmen ve An
versten gelip yük çıkar:ıktır. 

Dişleri inci gib" 
yapan etlerine k 1 

~ .. 
vet, ag za guz'"'. 
koku veren ey ı 
formüldür. 

Memleket hat:tane 
başoperatÖ"Ü 

M. Nuri Arka LIVERPOL l!ATTl 
•ALGERIA:-<• \'e cLESBİAN• va- Adres. 1 inci Be r 

purlar•nın y!ıklerl lst:ınbıılda akt r fınn kar ısı.. Kabu s 

D . 'IZBA"I' 1 .1 Fı 3.7 kadar. Tele: mua,t 
ına •dereli: L ' ·' ~ vapur arı • hane 3125 .. Evı 7q 
hmire ııelmiştir. 
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l _ 'ı----K-A~y 
' Erkek kostüm kumaş 

1 

NA 

- Yl 
cı 

fl,'1akina ı-amirhanesi Müdrir 

lzmır: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

VIT'fEL TUZU •• 
Her türlü motör, makina tamıratı, imalat ve montajı 

Bılumum döküm. te:; ;.riye ve torna i§leri 

Ne.kri!<. romatizma, kum sancıları l 

j
na karşı mide kara ciğer \'e böbrekle
l'i temizler. 

En ucu~ mndeıı !'UYU elcle edilir. 

Te'efon : 3933 ~~--ı 
Prensiplerimiz: 

Df". Baktriyolog 

Nuri Şemsi 
Güne ren 

Pürjen Şahap j 

Müshil pastilleri 1 

Tabii olarrık tesirini 

i Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

Telef on: 3869 _____ ..;;;..;;;.;;.;.;;..;;.;.;;.,...;. ______ --= 

Pardesülerinizi ve Doktor 
· · b ı k k Demir Ali ı Her sün haatalarını ıaat 15 ten yapan en ryı mÜs· ayan arın ÜT man· 1 

sonra kabul eder. to ve Buga Yaka kürk Avrupada tetkik aeyahatind.~n 
Tilkilik Fettah mahallesi Menzil 1 hi/dir f gelmİ§tİr. Hastalannı her gun 

aokak 15 Tel. 4057 ı----------·•ı /erini İBRAHİM KA l muavenehnnesindı- kabul ede1'. 

DOK1.UR 
M. ŞEVKİ UGUR 

DAHiLi HAST 'KLAR 
Mt.rrEHAsSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

) 

---D-0-k-to_r ___ , RAKAŞA bakmadan ·--------~-~ 

B .. ·'- B .. geçmeyiniz. lJontor 
urnan engu Odunpazarı No. 12 Bakteryo!og 

MEMLEKET HAST ANESI -
cöz MOTEHASSISI A. Kemal T onay 

Hastalarını her gün öğleden Dr. Behcet Uz Bulaşıcı, salgın hastalıklar 
sonra Beyler sokağındaki muaye-- • mütehasısı 
nehanesinde kabul eder. Çocuk hastalıkları ( Verem ve sa;re } 

:.:;,..-;......,________________ h 

müte assısı Basmahane polis karakolu ya-

Siz de MET ALLLJM ''Ü Limbaları:ıı 
'' alırsan.ıı 

Hasta' an '.lı l 1,3) d-:n bir~ nında 747 • 

:lO Birincikanun 1938 SALl 

' 1939 .. 
TURK HA VA KURUMU 

Yılbaşı • 
pıyangosu 

ADET Ll RA 

1 Mükafat 400,000 
1 ,, 100,000 
1 ikramiye 500,000 
1 

" 
200,000 

1 
" 

150,000 
1 

" 100,000 
1 ,, 70,000 
1 ,, 60,000 
1 ,, 50,000 
1 ,, 30,000 
1 ,, 20,000 
1 ,, 15,000 

10 
" 

(10,000) 100,000 
20 

" 
(5,0oO) 100,000 

60 
" 

(2,000) 120,000 
100 

" 
(1,000) 100,000 

400 " (500) 200,000 
8,000 ,, (50) 400,000 
8,600 

500 mükafat 2,715,000 
9,100 

kem llol ıtık almıf olur, hem iktıaacl etmiı olur, hem lamba deiiıtirmek 
t.a lmrtulur, !aem • Nl'fbatmızm eksildiğini ilk f aturacla sörüraü .. I• 

kadar Bey!e: sokağınd:ı A~enk • Telefon: 4115 
matbaası yanınd:ı kah:ıl eder. ----------..: 

ız -SWW 2ll AA e 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

LLU 
t:evfik Baykent 

Elektrik • Telefon ve· malzemesi deptJs rl. 

Siemens fabrikala.rı mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

S. FER f TEczacıbaşı 

Selamet 

Nez!e, grip, Bronşit ve bilumum 
burun, boğQz hastalıklarına karşı 

Depo: ŞİFA ECZANESİ 

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küc;ük Cari Haacıplcır 

il<ra.mi'ie planı.-
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 > 4000 > 

16 > 250 > 4000 > 
76 > 100 :> 7601) > 
80 ., 50 > 4000 c 

200 > 25 ., :lı)ı)O > 
--

384 > 28fi00 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. 1 Ey
IUI, ı Birincikanun tarihlerinde çeki
lecektir. 

En az 50 füa mevduat l.ıulunan 
hesaplar kuralara dahil edilecektir. 

Görülen ihtiyaç üurine Ege lisesinin beıinci sınıfı da açılınııtır. 
Kayıt muamelesi devam etmektedir. Kayıt iıleri için her gün 

l sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanında Mansuri Kona-
ğına müracaat olunmalıdır. Tele fon: 2929 - -Otel Fuar ve lokantası 

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

İzmirin en güzel mevk1inde bulunur. Her türlü istirahati temin 
aeder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

l
yar:~~lı, müşteriler~ize pansiyon komple ve huaual tenzilltl 

~ba:~~.~~~:.m ~~mekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve-

lrilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir. - -... lllllllllHllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllll., 

1 Sıhhat balıkyağı = - -- = = Norveçya balıkyağlannın en ~ 
-halisidir ~ ---

iki dela süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

-------------
Hamdi Nüzhet Çançar -----

5 Eylül Spor kulübü 
bu yıl en büyük deve 

gürefi yapıyor 
1/ 1/ 1939 kanunusani ayının ilk 

pazar ünü Egenin en büyük deve 
güreşini kulübümüz yapacaktır. 

----

Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celil Yarkın 
Muayenelıae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:3955 

Evi: Göztepe No.1018 
Telefon: ?S4 5 

Devesi olan devecilerin bu ayın 
otuzuna kadar Salihli 5 Eylül spor Ortayı kazanan deveye 45 
kulubü idare heyf'tine müracaat.la Ayağı kuamm deveye 25 
devleıini kayıt ettirmeleri. r\yak altın~ "87.an~n deveye 1 O li~a 

1-Kazanacak develerin ikranıiy,. 2- H.uçterı lifl"'ı~n ''"" flllrf'ftf" hıç 
leri vç derece sah~erinin ellerine 'kazrınmıyırn rJeve-lere lıan paraları 
geçecek para. kulübe aid ayrıca 1 ,SO lıra verilece-
Baıı kazanan deveye 70 ···i Han olunur. 
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ANADOLU Matbaası A 
Kita p kısmı 

lzmiT Em/dk ve Eytam bankaaınclan: 

F.aa No. 
A. 106 
A. 199 

A. 713 

A. 720 
A. 721. 

A 721 

A. 731 

A. 735 
A. 7.38 

A. 741 

A. i_.2 

A. 7.ı43 

A. 744 

,;1,. 745 

A. 746 

A. 748 

A. i49 

A. i50 

A. i51 

A. 752 

A. 753 

A. 755 

A. 756 

A. 761 

A. 744 

A. i79 

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

A. 783 

A. 818 
A. 853 

A. 858 

A. 865 

A, 874 

A. 883 

-

A. 888 

A. 972 

A. 975 

A. 976 

A. 1032 

A. 1046 
A. 1059 

A. 1060 

A. 1070 

A. 1074 

A. 1075 

A. 1076 

A. 1077 

A. 1078 

Yeni 
Yeri 

EAki Taj 
Ne. ıu Nev'i 

18 Ev AI.ancak Mesudiye M. Zanbak sok._ 
Kauphızır M. Ayrancı sokak. 3 Dükkan 

21. M2. 
Kestelli M. Kahraman sokak 
Ada 192, parsel 82. 1 /24 hissesi 
Tepecik Sakızlar sokak 

30 28/3 Ev 
halen arıa 22. M2. 

38 Arsa 
Birinci Tepecik Sakızlar sok.alt l-4-36 39-36 Ana 

103 M2. 
Tepecik l\fohacir Sokak 2 2C) 2Arsa 

Birinci Karalar: Mansurzade yokufu 7- T 
Ada 706, par!cl 11. l / 2 hissesi 
Karata§ irfan sokak 9 / 80 hisıcsi. 2-4 
ikinci ~üleyrnani8e Eşrefpaı,a De!ta- -
ban sokak Ada J 42, parsel J 1. 
İkinci Siıleymaniye Kamilpaşa sok. 
Ada 159, pnrsel 1. 
İkinci Suleymaniye M. E,refpaşa 
Kimil F8'A sokak 
Ada J 64, panel 8. 
ikinci Siileyrnaniye M. E,rcfpaşa 
K.::.mil paşa sokak. Ada 164 parsel -4. 
İkinci Süleymaniye M. Eşrcfpa~a 
Kumilpaıııa stıkak. Ada 164, parsel 
ikinci SiiJeymaniye M. Eşrefpa•a 
KAmil paşa sokıık 
Ada l 9.5, parsel 2. 
ikinci Süleyrnaniye M. Eşrefpaşa 
Sokak. 
Ada I 55, parsel 11. 
İkinci Siileymaniye Etrefpaşa Kırımlı 
Solcak Ada 173. parsel l. 
İkinci Si.ileymaniye Eşrefpa!a Kı
rımlı sokak 
Ada 173, parsel 3. 
İkinci Süleymaniye Eşrefpa? > 
Ada 166, parsel 8. 128/ 196 hi11eıi 
İkinci Süleymaniye E.şrcfpaşa Çorak S. 
Ada 160, parsel 1. 
ikinci Süleyma.niye Eşrefpa!a Çorak S. 
Ada 150, parsel 12. 
İkinci Süleymaniye M. > > 
Ada 164, parsel 1 O. 
1kinci Sü)eymaniye M. Şehamet S. 
Ada 166, parad 12. 
İkinci Sülcymaniye Mısırlı Cad. 
Ada l 54, parsel 17. 
İkinci Süleymaniye Eşrefpaşa Şeyh 
Ahmed S. Ada 166, parsel 1 O. 
Gü7.elyurt M. Şan çıkmazı sokak 
Ad~ 199, parsel 77. 2/ 14 hi11esi 

24 

il o 
.. ....... 

ıSO 

- . 

6-8 

ikinci Sülcynıaniye Yüzbası Haaan - 55151 
ve De~teban ve Hıfzı sokak.~ 

Ada 142, parsel 13. 460801371640 hi11e1i 
Güzelyurt M. lıacı Süleyman S. 3/ 5 > J 6/22 
Günes mahal1esi Gelincik S. 28148 > 11 /23 
Karat~s Po~tacı Ali Riza sokak 35 / 80 > 39/35 

l 19. M2. 
Ev 

> 
Ana 

Arsa 
~l. rvn 

Arsa 
172. M2. 

Ana 
116 M2. 
Ana 
116. M2. 
• .A.rsa 

133 J. M2. 

Arsa 
107. M2. 

Ar.a 
219. M2. 

-Ar1a 285 
M2. 

> -406 
M2. 

> t96 
M2·. 

> 160 
" M2. 
> e6 

M2. 
> 66 

Mı. 
> 19S 

M2. 
> 76 

M2. 
Ev 259 

M2. 
>. 2786 

·~.... M2. 

. > 
-4 . > 

> 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

2250.- 450.-
500.- 100. 

1.84 

96.32 
309.-

59.50 

-450.-

9.-
50.70 

16.20 

34.40 

23.20 

23.20 

286.20 

J6.05 

32.85 

38.70 

30.-45 

29.40 

2-4.

J2.90 

13.20 

30.

] 1.70 

250.-

397.-

120.-
292.-
175.-

0.31 

19.26 
61.80 

11.90 

90.-

1.80 
10.14 

3.24 

6.88 

464 

4.64 

57.24 

3.21 

6.57 

7.74 

6.09 

5.88 

4.80 

2.58 

2.64 

6.-

2.34 

50.-

79.40 

Borno.;a Bozalan mevkii 3ı 8 > 872 Ma kule ~ dönüm 
bağ 

75.-

24.-
58.40 
35.-
15.-

Salhane Duygu Sokak 63 
Ada 969, par!el 2. 
Karantina Mmrlı caddesi. 318/320 
Güneş M. fkjnci Hacı Süleyman sok. 
Ada 197, parsel 13. 4/ 11 hisseıi. ''r.\ ' 
Bornova eski havra yıkık minare 
401160 hisseııi 
Toraman M. C edid Sokak 

24-26 .. 
Ada 41 1, parsel l 3 12/ 24 hisseıi 
Güneş M. Azizler Sokak 20 
Ada 19 7, parsel 80 3 ı 48 hisseıi 
İkinci 5üleymaniye M. Kiremitci S. .f 
Ada 166, parsel 7. 128/ 256 hisseıi 
Kar~ıyaka Osmanzade Ziya bey solca1' 
Ada 99, parsei 1 O 
Salhane Mangaltepe Sokak 
Ada 675, panel 15 
Kasaphızır rvt. Kuyumcular çarş111 
Ada 29 7, parsel 2. 
Kasaphızır M. Kuyumcular çar~ll!lt 
Ada 297, par~el 1. 

~ .. 

Karantina üçüncü Karataş Duygu S 
1 13 hissesi 

Karantina Say!iye sokak. 
ikinci Gaziler M. Kemer caddei ,. 
ikinci Gaziler M Kemer caddesi 

26 

39 

7 

... 
6 

15 

15 

16 

ikinci Karataş Şehit Murat sokak .. 591 l 
Ada 632, parsel 1 7. 6/24 hissesi '. .r 
ikinci Süleymaniye M. Klmil pafa S. 1 l O · · 
Ada 219, pareel l. 
lkinci Sü1eymaniye M. Kamilpa!a · •· l / 1 O 
Ada 158, parsel 3. 
jkinci ~üleymani,ye M. Kamilpaıa S. J O 
Ada 158, parsd 1. 
İkinci Si.ileyrnaniye M. l ci kiremftci 7?/2 
sok. Ada 160, parsel 1. 
İkinci Si.ileymanivc M. 1. ci ~ 
~da 167, pn•r· 1 1 S 

Arta 

. > 

Oda 2U 
M2. 

Ev 
492. MZ. 

> 

Ev 
9~. M; 
Arsa 
42. Ml 
Tarla 
1830. M2. 

26Ana 

-4 fDiikk1n 
9. 1/2 M2. 

43Dükkln 
21. M2. 

.,...,_ Ev 

Ev 
Ana 
127.17 M2. 
Arsa 
11 6.79 M2. 
Arsa 
il 1.~M2. 
Ana 
72. M2. 

ı Ar.. . 
242. Ml. 
Ar .. 
153. M2. 

· 'Aıaa 142 - Mi. 

~ ,1037· > 

~·· '! -

18.60 

21.-
15.-

92.40 

21.75 

36.-

6.30 

457.50 

155.88 

'450.

~00.-

60.-

200.-
318.-

292.-

158.-

·ıs-. . 
60.-

38.-

68.-

207.-

3.72 

-4.20 
3.-

18.48 

4.35 

7.20 

1.26 

91.50 

33.17 

90.-

80.-

12.-

40.-
63.60 

58.40 

31.60 

3.60 

12.-

7.60 

J3.60 

41.40 

ıldı 
Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve hületenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: İzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 27711 

' . . ' . ~ . ...... \.:.. . 

Manisa beynelmilel 
Moris Şinasi hastanesi 
baştabipliğinden: 
938 yılı birinci kanunun 22 inci perşembe günü öğleden evvel saat 

(10) dan, öğleden sonra saat (17) e kadar Manisada husrev ağa ma
haIJesindeki sıhhat müdürlüğü dairesinde beynelmilel Moris Şinasi 
hastahanesinin aşağıda ,adları ve azami miktarları yazılı mahrukat, 
tenvirat ve iaşeye ait bir senelik ihtiyaçları açık eksiltme usuliyle mü
nakasaya konulacağından taliplerin yukarıda yazılı gün ve saatlerde 
100-7 .50 muvakkat teminat, 100-15 kati teminatlariyle yukarıda adı 
geçen sıhhat rnüdürJüğii dairesine gelmeleri ilan olunur. 

1!5 ton finlave zerodiz maden kömürü, 15 ton Türk antrasit sömü 
koku, 20 ton motorin, 150 teneke benzin, 384 kilo makine yağı (gar
gıl oil hevi diyuti), 15 teneke gazyağı, 300 kilo ekstra ekstra makar
na, 3000 kilo yoğurt, 5000 kilo süt, 2000 kilo arpa, 5000 kilo et, 9000 
ekmek, 450 kilo sabın, 250 kilo sabun, 700 kilo soda, 1000 pirinç, 150 
kilo pirinç unu, 100 kilo salça, 200 kilo sofra tuzu, 2500 kilo kalın tuz, 
700 kilo kepek, 300 kilo kuru fusulya, 150 kilo nohut, 100 kilo un, 
1000 kilo şeker, 400 kilo sadeyağı, 250 kilo zeytinyağı. 4306 

9 1 o 1 s 20 

lzmir Asliye ikinci Hukuk dal· 
resinden: 

Davacı Tepecik Eşref paşa hasta· 
hanesinde müstahdem Radoslu Be~ 
dia tarafından müddeialyh Cüzelya· 
lıda Cami sokağında 22 numaralı ha· 
nede mukim Sait oğlu Şakir aleyhi· 
ne açtığı ihtar davası üzerine müd· 
diadeialeyh bana gönderilen da~ 
vetiyeden kendisinin gösterilen ad· 
reste bulunamadığı ve zabıtaca yap
tırılan tahkikatta da bu teyid eyle
miş olduğundan davacının sebkeden 
~alebine binaen müddeialeyh hak. 
kında gazete ile ilanen tebligat icra
sına karar verilerek bu babdaki tah
kikatın 29/ r 2/9~8 tarihine müsa
dif Perşembe günü saat on dörde 
talik edilmiş olduğundan müddeia
leyhin bizzat veyahut tarafından 
musaddak bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hakında gıyap kararı tat
hik edileceği tebliğ makamına kaim 
olmak iizere ilan olunur. 

Denizbank lzmir Şubes· mü- ı LAN 
Bergamanın Göçbevll nahiyesin· 

dürlüğünden: den 12 ya,ında Hüsevin kızr Vahide 
lzmirde lkiçesmelik caddesinde 

1939 takvim yılı içinde İzmir limanına gelecek mazot ve kömür T k d k uı:c:u so ağın a i <"vimde hizmet· 
Je isliyen vapurların «münhasıran kömür, kereste yüklü vapurlarla cilik yapmakta iken tarihten 1 O gün 
muhtelif eşya ile külliyetli miktarda gelen kerestelerin tahliyesi ve 
vinç tertibatı olmıyan veya olupta muattal bulunan motör ve gemi- evvı.>l mezkur evden kaçtığı ve kaç· 
1 tı~ı giinde polis dairesine malumat 
erle Alsancak iskelesine yana~an bütün gemiler hariç» yükleme, bo- vnildiği ve arandığı halde halen bu·. 
şaltma, aktarma amele işleri açık eksiltmeye konulmuştur. lunamamıştır .. 

' Eksiltme 261 r 21938 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. H k. . . . 
sında yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malumat . er ı~ın.y~nında_ ıse gelsın po--
almak için yükleme ve boşaltma servisi şefliğine müracaatları ilan lıs k~smı ıdarı rıyasetıne malumat 
olunur. 18-20 4416 versın aksi takdirde bilahare hiç bir 

-ı suretle mes'uliyet kabul etmediğimi 

l • p k f 'T'.,. L bildiririm. 
ZlfflT amU menSUCQ l 1. Urlf Bev hancısı 

A . k . V b • İsmaiİ Karakızh 
nonım şir etı .n..apot ezı sa· 

tış fiatı. 
Tip No. Markası 

4 
14 

5 
5 
8 
8 
9 

At 
At 
Değirmen 

" Geyik 

" Tayyare 
9 ,, 

Eni santim 

' 85 
75 
90 
85 
85 
75 
85 
75 
85 

36 metrelik bir 
satış fiatı 

kuru1 
655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-1 . Köpekli 

işbu fiatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj 
masrafı müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukandaki fiatlere % 2 zam 

A. 1079 

A. 10c0 

A. 1081 

A. 1082 

A. 1033 

A. 1084 

A. 1092 

A. 1111 
A. t J 19 

A. 1121 

A. 1124 

A. 1126 

. . . . ,. . . .. ' . 

ikinci Süleymaniye M. 1 cı > 
Ada l 64, parsel 11. 
İkinci Si.Heymaniye M. 2 ci » 
Ada 160. parsel 2. 
İkinci Süleymaniye M. 3 cü » 
Ada 1 hO, parsel 1 O. 
İkinci Sü!eymaniye M. Çorak S. 
Ada 150, pan•e-1 14. 
İkinci Süleymaniye M. Murat reis 
Ada 150, parsel 5. 
İkinci Si.ileyrnaniye M. Mısırlı C. 
Ada 154, parsel 9. 
Memduhiye M. Numanzade S. 
Ad<l J8~. parsd 39 
Buca Tınaztepe sokak 
Kadiriye IVI. Si.ılüklügöl sokak. 

1 / 2 hissesi 
Birinci Aziziye Topraktepe sokak 
Ada 929, parsel 1 S. 
4 ünr:ü Sultaniye- M. Nezaket S. 
Ada 16, parsel 14. 

19/ 1 

18/ 2 

42/ 1 

20/ 1 

22 / 1 

12.5 

88 88/ 3 

18-20 
12 

24 

37 39/ J 

4 üncü Sultanivc M. hacı Mevlüt S. 18 
Ada 16, pars'!l 1 2. 

16 

A. 1127/ A Ahmetağa M. Kaymakam Nihat b. S. 34/ 29 84 
Ada 201. parsel 13. 

A. 1 127 / B Ahmetağa M. Kaymakam Nihat b. S. 34/ 30 86 

A.11128 

A.11136 

A. 1140 
A. 1 l5) 

Ada 207, parsel 14. 
Ahmetağa m. kaymakam nihat b. s.34/ 27 

Ada 207, parsel 11. 
Hurşidiye M. Tilkilik S. 

1I 4 hissesi 
İkinci Süleymaniye M. Azizağa S. 
Sultaniye '.\ıl. Hacı Mevlüt sokak 

3/ 4 hissesi 

80 

96 
18 

1 1 

Zayi tasdikname 
1925 senesinde lzmir Erkek lise• 

~inin birinci devre ikinci sınıfından 
almış olduğum tasd iknamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

Mektebin 65 numarasında 
kayıtlı Denizbank Antrepo 

memuru 
Tevfik Epikmen 

?ayi ehliyetname 
1088 sayılı ve İzmir belediyesinde 

yazılı şoför ehliyetnamemi kaybet
tiğimden ve yenisini alacağımdan e!l

kisinin hükmü olmadığını ilan ede-
rim. Kuşadalı 

» 

» 

> 

> 

» 

» 

» 

> 

1078 > 

3466 » 

279 » 

1688 » 

774 » 

142 > 

129 » 

385 » 
645 » 

361 > 

66 > 

Dükkan 25 > 

Dükkan 26 » 

Mitat Topuz 

216.-

693.-

56.-

338.-

194.-

43.-

12.90 

35.-. 
32.25 

23. 10 

54.15 

10.-

43.20 

139.60 

11.20 

67.60 

38.80 

8.60 

2.5ı 

7.-
6.45 

4.62 

10.83 

2.-

1500.- 300.-

1 000.- 200.-

100.- 20.-

Arsa 220.50 M2. 1 1 1. 79 22.35 
23.58 » 1 048 » t 1 7. 90 

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

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak mtırmava 2irmelc-ri v~vanh
rında birer fotoirafla nufus tezkerelerini sıetirmeleri. 


