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SudaPeşte mülikatı 
Budley ormanında,hem av

Sıvas 
Çimento f abrikaıı 

ıaatına devam 
olunuyor 

• 
ın· 

Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz
den) - Sıvaata inta edilmekte olan 

MiLLi SEF 
•• çimento fabrikası inşaatına devam mu• edilmektedir. Makinelerin montajı

na Ajustos ayında baılanacaktlr. Bu lanmışlar hem de siyasi 
zakerelerde bulunmuşlar 

Belediye reisini kabul ile yemeğe 
alıkoydu ve Y enişehiri gezdiler 

Kont Ciano; Belgraddan geçtiğ1 gece, Milan Stoyadi
noviçe bir telgraf çekmiş ve Budapeştede Macar rica
liie konuşc1.cağı me~' eleler hakkında malumat vermiştir 

Kurultay 
ve Başkanımız 

Haydar Rliftü Öktem 

Bu ayın yirmi altmntla (Cwnhuri

yet Ha.Jk Partİ•İ) Kurultayı f.evkali

dc bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantıda sörii§ülecek mevzu. 

un neden ibaret olduiunu Parti reia 

~·eki!inin sazetelerle . neıredifen teb

Hğinden öir~ndik. Te-bliie söre fev· 

kal .. de toplan1fın ll•tlıca iti, banisini 

1 

haybeden partinin kenditine yeni ltir Mü%akeı-elere sahne o lan Budapeşteden bir görünüı 
a.bn ~·i t~tn ni~amnamesinde Budapette, 2() (A. A.J - halya Ui<j:ıs ~ .... "ctesi y<t~•yt,r· 

ecre ken değiıikliji yapmaktan iba. hariciye nazırı Kont Ciano dün öğ- ltalya mümessi1inin ziyareti si· 
ıettir. leden sonra Macaristan başvekili yast bir mahiyeti haiz değildir. Çün· 

Değiftirilmeai icap eden Parti ni

z.amnametinin maddeai ıudur: 

ikinci ma<lde - Paditıi-rı değişmez 

lmred.i ve hariciye nazırı Kont Ssaki kü Kont Cino Naibin misafiri sıfati
ile takriben iki saat süren bir müla· le bir av partisine iştirak etmeğe gel-
kat yapmıstır. miştir. Bu davet sadece İtalya ile 

Budapeşte, 20 {A.A.) - Peşti - Devamı 6 ncı Sahifede -

!Je el lıaskam onu kuran Kaın<.il Ata- ----------------------------
l ııı k' t iıı._ 

Bu madde nizamnamede mevcud 

oldukça Partiye yeni bir ba,kan ae

C'eb:Jrnek m\;mkün olamıyacaktır. 

Şu halde ebedi Şefin, büyük kurucu

nun unutulmaz bUytiklülderini ·ve 

a:ı:iz isimlerini gene Partinin nizam

namesinde diier bir madde ile ebetli

leı tirmek, sonra da sene on\ln izinde 

yürüyecek olan Partiye yeni bir baı

kan seçilebilecef ini kaydetmek za

rureti müvacehesincle lauhınuyoruz 

demektir. 

Çan-Kay-Şekin yardım 
talebi ve lngiltere 

(Taymis) gazetesi; lngilterenin, Çi
ne mütevali ikrazatta bulu-

.., 
nacagını yazıyor 

bGyük fabrika aönde 800 ton ve Ui
zum hasıl olurıa 600 ton i.8tihs&l&t 
yapabilecektir. Bu fabrika, halen 
memleketimizd~ ietihsal edilen çi· 
mento miktarının yansı kadar ittih .. 
alat yapacak demektir. 

000 

Nevyork belediye reiıi 
mechul bir şahsın tecavil· 
züne uğradı,· mütecaviz 

linç edildi 

Doktor Uz, Başvekili
mizle de temas etti 

lzmir ve Fuar işleri konuşuldu. Doktor 
Uz, fnönüne lzmirin hasret, saygı ve 

sevgilerini sundu 
Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz-, ~ · 

· N~vyork, 20 {Radyo) - Mec- den: Telefonla) - İzmir belediye · ' 
hul bır ıahıı, yaya olarak bulvardan reisi Dr. B. Behçet Uz, pazartesi sa
geçerken belediye reisi laguardya· babı lzmirden buraya gelmiş, ayni 
ya tecavüzde bulunmuş ve arkasın- gün öyleden evvel Cumhurreisimiz 
:lan bir yumruk vurmuştur. Halk, İsmet İnönü tarafından kabul edil. 
oolis gelinceye kadar mechul şahsı ıniş. müşarünileyhe İzmirlilerin say-
"ı· tın" · gı. tahassür ve tazimlerini arzetmiş-
ınç c ıştır. f • C h . . . b J d. . . . ---ooo ;ır. um urreısımız, e e ıye reısını, 

i:>fle yemeğine alıkoymuş, sonra be
raberlerine alarak Yenişehirde ya
ya olarak bir müddet gezmiôlerdir. 
Belediye reisi, İzmirin muhtelif işle-

Yunan Kralı 
Dün Londradan 

hareket etti 

Yunan kral Jorj 

ri etrafında kendilerine izahat ver-

mi3tir. 
Buıı:ün (di.ln) de Bı1.şveldl B. Oe

lal Bayarı ziyaret eden belediye rei

siniz, !~mir fuarı hakkında maruzat

ta bulunmuş, hazırlanan mufassal 
raporu takdim etmiş, İzmirin inşaat 
işleri ve ihtiyaçları hakkında izahat 
vermiştir. Başvekilimiz, belediye re
isine, 939 fuarına da hükumetin a
zami yardımda bulunacağını vade.\·- Belediye reisimi:1.: Dr. Behçet Uz 
!emişlerdir. h•lif nıakamlaı-la izmiri alakadar e· 

Doktor B. Behçet Uz, ayrı ayrı Jen i:-;1er etrafında temaslarına de-
muhtelif Vekilleri ziyaret ederek İz- t kt d" p ·· ·· A k 

v·~m e rne - e ır azar gunu n ·a 
mir ve fuar işleri hakkında izahat ver • · : 

· c h · · · B k·ı· · ra radro~undan ı:ıaat 13,45 de 1zmır 
mış, um urreısımıze, aşve ı ımı- · 
ze ve Vekillere fuar albilmleri tak- enternasroııal fuarı hakkında bir ko-
dim eylemiştir. B. Behçet Uz, muh- nuşma yapacaktır. 

• 
ltalyanın istekleri 

hte önümüzdeki hafta Ankarada Londra, 20 (Radyo) - Yunan • 

toplanacak olan Kurultay bu iti yap- kralı ikinci Jorj, bugün buradan ha- (Jurnale d' Italya). ita/yanın, 191 s 
makla mqgul olaca.ktır. reket etmiş ve Balkan paktına dahil ' 

Cumhuriyet Halk Partisi milletin devletler sefirlerile dük dö Kent ve muahedesine dayanarak OTQ• 
'bairından kopmuf ve 'biitütn mkı- dük dö Gloçester'le saray erkanı ta· • • • ., • • 
lapJan ve inkiıafları ı:ene kendi için. f zı ıstedıgını yazl'"OT 
den ayırdıiı hükumetleri vaaıtaaiyle 

ra ından uğtnlanmıştır. Kral, Brük- fJ 

batarmıt tarihi, biiyük ve fuurlu bir sele gidecek ve Belçika kralı Leopol- Roma, 20 (Radyo) - Jurnale Di- olacağını kaydeylemiştir. 
teşekküldür. Bu tetelddil ıimdiye dü ziyaret ettikten sonra, doğruca talya; bugün bir makale yazmış ve Paris, 20 (Radyo) - Burada b~-
kadar na.tıl ki devletle elele, ltatlta- Atinaya hareket edecektir. İt 1 191 _ d L d ada akt lu lunmakta olan Korsikalılardan bır a yanın, o e on r o - . .. . 
şa vererek çalıtmıt ise ı.undan ltöyle Kral, Noel yortusundan evvel . .. _ dd . kafıle, bugun bır toplantı yapmışlar 
de ayni yolun yolcusu olacaktır. Mil- 1 k . ,_ nan muahedenın 13 uncu ma esme ve İtalyanın metalibatını protesto 

meme etınde bulunacadır. t vf'k tl k · · t d·v· · ·· · · li cidalde, inkılap hamlelerinde, mili 000 e 1 an mu a a arazı ıs e ıgını, ederek, Korsikanın mudafaası ıçm 
kün her köıeainde eserleri görünen Fransanm bütün itirazlarına rağmen tedbirler alınmasını, bir muhtara ile 
nıeıud inkişafların tahakkuku itle - Kayser/iier bu isteğinin yerine getirileceğini ve hükumetten rica etmeğe karar ver-
rinde olduiu gilai.. A K neticenin, yakın bir istikbalde belli mişlerdir. s~~~inb~~~~h~~~ ~~~n ~seri~i~ , ______________________ , 

efe toplantwnclan sonra da ltu ah•n· ayak basbğı günil y A R 1 N ! 
ain devam etmeai ve utada delİf· u} 
meai icap eıılen ltir ıey mevcut olma- kutl adılar 
ınası rayet tabii bir keyfiyet olarak Kayseri, 20 {A.A.) - Ebedi Şe-
telikki edilmek l&a.unselh-. fimiz Atatürkün Kayseriye ilk ayale 

ismet İnönü; miltl .. vat, nailli kur- bastığı günün on dokuzuncu yıldö-
tuıu,, milli yilkaelit hamlelerinin nümü Atatürk günü resmi ve huıu-
içind~ ve bu· aavatlan, 'bu kurtuluı si teşekküllerin, okulların ve kala -
\'e yükseliıleri temin eden, cle•letin, balık bir halk kütlesinin iştirakile 
o devleti meydana ••tiren hWıU.e. cumhuriyet alanında kutlulandı. A-
tin ba9ında bulunmuı (Milli Şef) landa heyecanlı söylevlerden sonra 
iınlzdir. yurddaşlar ebedi şeflerine, rejime 
Şu halde parti arad1iı (Batkan) ı ve onun izinde yürüyen milli şef Is· 

eaaaen IKılmuı ve .eçmiftir •De. Ku- met İnönüne bağlılıklarını bir kere 
t-ultay bu nıesud ve millet için lta!ı- Çan - kay • Şek kanaiyle beraber daha tekrarladılar. 
tiyarlık te•kil eden iti teacil etmek Londra, 19 (A.A.) - Hemen Taymis gazeteıi ihracatın geniı- Bu~ün onuruna Halkevinde ayn-
tibi ~Preni bir vazif~yi görecek de- bütün gazeteler ilk planda olarak lctilmesi hakkındaki kanun çerçive- ca tören yapıldı. Atatürkün hayat 
-;-;,_ !rti:r. Başa.rtrır ~i!erb. :n~il.:.erenin Çin hükümetİnt" vere- , si dahilind.- Mareı-ıal Can-Kay-Şek' in ve eserleri ha.kında konferanslar ve 

ı:'-Yd~l' R~tü ÖU!llm .... e,.. ~~a.z~an ba:ı.ıebnet;;~ed~r. 1 -'.Jına.mı 2 i:lci •lı:I.,,~c- li'.di 

Anadolu sütunlarında 
"Müstakbel Hayatın Sahneleri,, 

Şöhreti dünya ufuklarını tutan büyük edip Jroj Dühamelin bu nefis şa
heserini, yarından itibarım arkadaşımız Asım Kültür'ün terceme serisinden 
biri olarak okumağa başlıyacaksımz. Asım Kültür, cÇıldıran dünya>da ol
duiu gibi. bunda da kuvvetli, ahenkli terceme uslübunun seyyaliyet ve akı
ıı içinde, bu büyük eserin bütün zevkini size tattıracaktır. 

Yarın bekleyiniz! 



(insan, bu meçul) 
İRFA:-. HAZAR 

- Deli reliyor kaçınız! Elinde bıçak var kaçınız! 
Arkamıza döndük. Kırk yaılarında, uzun boylu ve •akallı bir ada-

mın aafa sola doiru büyük bir kamayla ıaldırarak ilerledijrini rördük. 
Acı bir fe...,,ad !. .. 
- Aman yandıml Belimden vurulduın! 
- Kaçın kaçın! 

- Deli reliyor kaçın l lnaan boiazlıyor kaçın! 

On bet yıl önce küçük bir ka;~da bulunuyordum. Cuma rünleri bir 
kaç memur arkadatla kasabanın tozlu şosesine çıkar; orada aheste 
beıte adımlarla piyaıa yapmağa çallfırdık. 

Bir akfam, ihtiyar malmüdürüyle, ihtiyar tahrirat katibi de her na
ııloa bizimle ııezmeie çıkm!flardı. Bunlardan birincisi, çöp kadar za
yif ve •İrara kijıdı kadar hafif hasta bir adamdı. 

lkinciıi de, her adım attıkça üç defa ııefeı alan, ve ründe dört paket 
•isara için limon aarısı renginde bir mezar yolcusuydu. 

İtte; 
- Deli reliyor kaçınız! 
Cümleıi o ııün hızla kulaklarımıza çarpar çarpmaz, yolda bulunan

lann hepsi, hepimiz ıimtek aüratile tabanlarunızı kaldırmıt ve L.aç· 
m&fa baılam14tık. 

Nereye? 
Bunu biz de bilmiyorduk. 
Likin nefH nefHe babire lı:Qfuyorduk. 

•• 
- Ben buaya yalnız batıma mı çıktım; Yokaa batkaları tarafından 

mı buraya çıkanldım? 
Burıu •oran, ihtiyar malmlidürüydü. Çünkü, korku beli.ama onun .... 

tınnandıfı meıhur Şeytan kayasının Ü•tüne, kasaba içinden değil ihti
yarlar, ııençler bile çıkamıyor; bunlal'dan zar zor oraya çıkanlar dahi 
her yerde p&nııalı:la röateriliyordu. 

MalmUdlirü kendi kendine mırıldandı: 
- Mqeı- IHn neymitim yahu! 
Tapu rn•nwl'\I da ökaıiire ökailre arkadatını tamamladı: 
-- Ya ben hazret! Ben de ne yaman ıaymitim! 
Hakikaten tapu memuru, tepede bulunanların hepaini baatırmıftı. 

Çü.aldl o, yalnız Şeytan kayaaının ü.:ıerine çıkmakla kalmamıJ, orada, 
etri lılltril •e çok tehlikeli bir y rde tilreyen, kuru incir aracının na
rin lııir tlalına da lı:liçilk bir kuı ribi anazın konuvermiıtil . 

•• 
insan otlunu hakkiyle anlamak çok miitkül! Bizim, huzur ve ıü

lcUnet anlarunızdaki ba•it istidad ve kabiliyetlerimizle, öliim yahud 
ölilıae yalını tehlikeler müvacehesindeki harikulade yaratıcı istidad 
ve laaWllyetlerimiz biribirlerinden ne kadar farklıdır!.. 

AcaM., (iıuan denen bu meçhul!) huzur ve aükılnet zamanında dahi 
bu ikinci - sizli ya4ay1tından yani enerji ve hayatiyyetle dolu olan bu 
yarı AllaW.,tmda.n ara ura l•tilade edemez mi? 
Şu aatırları yazarkea Rolıeıuon Kruzce'yl batretle anıyorum. 

Aşık Ömerin ""ğıd,,ı 
EwJI efimlıe ~nk:ır~da y p:lan törende. Aııhra r~tlyo~unun \'l'r

di · taf ıl t ara ınôıı A ık Ü!l'eı adlı bir şfıirin de cAğıdt ı okunmuştu. 
Bu çok hazin olan ağ:ı\ cYiıceh mecmuasınd:ı. intişar etmi~ti. Biz drl 

oradan naklediyoruz: 

Yok gayrı bizlere uyku dUnek vay 
K imt bel lıetlıyak kime dönek vay 
Yay amansız ecel alçak felek vay 

TUrklilk yüreğini daA-luın gayrı 
Cihan da bizimle i'ğlasın gayrı 

Atla ırı:ıztım ağla yaşlar dil olrun 
Kurumuı dereler baştan ~el olsun. 
Çiçek kara ac;ııın ~ayır kili ol$un. 

Tllrklulı. yllretini d ila ın ıayrı 
Cihan a bizimle aila ın gayrı 

F.n bllyllk en güzel en yi~it kayıp 
Dereler denizler çağlar ağlayıp 
Rabbim de gözyaşı dökmez~e ayıp 

Türkltlk yürejlni d1<ğla•ın gayrı 
Cihan da bizimle utla;ın gayrı 

Her ıittiti yere o !jjln verirdi. 
Arslım bakı~ını gör'" erirdi 
Kaşları yeleden nişan verirdi 

Türklük yilreA-ini dağla ın gayn 
Cihan da bizimle atla ın gayrı 

Bakışları şimşek gibi çakardı. 
Yarını ııörürdü düne bakardı 
lCUrsüye çıktı mı arşa çıkardı 

Türklilk yüreğini daylıısın gayrı 
Cihan da bizimle ağl:ı.ın gayrı 

iter belayı önler arda ataı-<lı 
Dermandı her derele hemen yeterdi 
:Babamızdı elimizden tutardı 

Türklük yur.ğini dağla. ın ııııyrı 
Cihan da bizimle ail •ııı ıı .. ,·rı 

Ka ·Lını )'lldızlar L!l<- bileler 
Kırılıı k:rnlltlar ola ı; eler 
Kurt k ' duyup c~nazene ııelelrr 

Türklük yilreğiııi dağlasın ııayrı 

Gitti her ocağın . öndii alevi 
Ye:, IJ il deıl!ği'I bir lJ evi 
Cihan türbe ol•a almaz o devi 

Tfrlılük yüreğ"ni ılağlıyor indi 
Cihan da biz'm!e ağlıyor Jİndi 

lli:lnl"'i! r!e 'zl.,r gii1vu ı taııına 

Dilnya ortak çıkmış Turkün ya ına 
Here' den bır o il cıkmı ça. ıı a 

1 ürklük '"llr.ğini tlaıllıror şlndi 
C'i haıı da biz·mıe ağıyor ·ruıi 

Gok er ~ii'ıtlaı dan tılnqr kat kut 
D!I tu u-tünıüze g rılen kanat 
Onsı...z. dunra yarım in•aııhk •:ıbt. 

T''rklük , üre)i:ini da·~lıror •indi 
Cihan da b'zimle ağlıyor indi 

O h~p dolu tu ıı bo Htmadıydı 
Söız v rinı:~ yaptı al. atm dıvdı 
ünhe• yıl tek burun kıınatnıatlıvclı 

T"l•kllik yürei!iri r],ığ!ıynı· şinıli 
c:han d bizimlt :ı~lıyor şindi 

Bizdendi ' ne" bizdendi derdi 
Biz ııyurdnk o bizi beklerdı 
Uy du ı obeti bizi ~ nrdi 

Türklük yUn•ğini dağlıyor ~ineli 
Cihan d b!2'mle ağı) or ş'nıli 

K ru npr:ıkl:ırn benzed'k bu gliz 
Her göz k:ın içinde •ap . rı h.r yüz 

Mil ·onlan7. lı"r lıa adan ök Uzilz 
Türkli k l Ur~liin! daihl or şindı 
C'!hıııı d:ı lıizinıl• a"lı}vr fiııdi 

(~ k dı n toprarr:ı to· il lJplnu~in 
~f,.zarına ı;ece yıldız eTeıısın 

, eh itler doi(nılsıın nöbet dol3n'1n. 

(ANADOLU) 
SAHIFI' " r 

'~ 
""'\ v -
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. 1. enı spor ş lhlôır D DilüDü lhlalbeırDerrD 

Türkiy -Yunanistan 
arasında yeni ti
caret anlaşması 

teskilô:tı 
i ·ı · b h ·•Bölge ba;kanlığından 
~ngı ız a cesı b"t" k l" 1 b • •• u un u up ere te -

cınayetı ligat yr pıldı 
3530 Myılı kanun mucibince B:ıj-

Amerikan Ha!lanın pe- vekaıete bağlı oıarak teşkil edil~ıı 

l • beden teı·biyesi genel direktörlüğü. 
ı olduğu anlaşıldı ne. tümg.ınera! Cemil Tanerin tayin 

Karataşta İngiliz bahçesi mevki- edılerek vazifeye başladığı Başvekii-

T.. l. • • • inde Fethi ismi.nde. bir genci çakı ile Jetten vilay.ete blldirihı:1iş v: vilayet
Ulri.ıye - Amerıka tıcaret anlaşması yaral~yarak oldurmekle maznun ten de bulun spo~ kuluplerıne tebli-

• • Amerıkan Hasanla hadisede alil.ka- gat yapılmıştır. Kanunun muvakkat 

pıyasada memnuniyetle karşılandı dar olm~kla maznun Enverin muha- Uçüncu ma~d.e~i mucibince spor ku-
.. . kemelerıne dün şehrimiz Ağırceza ruınunun butun mal, hukuk ve ve-

T urk'.y~ - Amerika ticaret anlaş- Atinadan şehrimizdeki alakadar mahkemesinde devam edilmiştiir. cibeleri beden terbiyesi genel direk-
maaının ıkı taraf murahhas heyetleri bir daireye bildirildiğine göre, Tür- Dilnkü muhakeme celsesinde !.tan- törlüiüne intikal etmiş ve her vil.i.ye
".'asında prafe edilmesi, Amerika ile kiy., - Yunannistan ticaret anlaşma- bul adli tıp müdürlüğünce mii,ahe- tin bir beden terbiyesi bölgesi ve Va
tıcaret yapan lzmirdeki tüccarlar sının genişletilmesi ve yeni bazı e- de altında bulundurulan Amerikan lilerin de bölge başkanı olaeaklan 
araaın.?a ~emnuniyet uyandırmış- saslara göre yeniden tanzimi için Hasan hakkında verilen rapor okun- k~nun iktiza•ından olduğundan şim
tır. Çunku son zamanlarda bu mu- Atinada milli iktısad nezaretinde iki muştur. Vaktiyle deli olduğunu iddia dıye kadar olduğu gibi bundan son
ahede müzakerelerinin uzayıp git- taraf murahhasları arasında bir müd- ederek müşahede altına alınan Ha- ra da spor işlerinin Vali ve parti baş
mesi !üzün den ... Iakadar tüccarlar, dettenberi devam etmekte olan mü- san hakkındaki raporda hiç bir ma- kanının r"i.<liğinde bulunan teşkila-
Amerıkadan bılhasaa otomobil ve zakerel .. "d k'ld ti I lflliyeti ruhiyesi olmadığı bildirilmiş- tın devam edeceği bildirilmiştir. 
radyo makinelt>rİ getirmek hususun- . . er, musaı şe 1 e ne ce en- tir. Genel direktörlüğe bildirilmek u-
da zorluklarla kar4ıla,mıf, hatta bir mııtı~: Rapora karşı ne diyeceği Hanna zere spor kulüplerinden şu malOmat 
kısmı da mü~kil vaziyete düşmüş- Muzakercler, dostluk havası için- sorulunca: istenmiştir: 
tür. de bitmiştir. - Söyliyecek bir şeyim yok. Kulüpte kayıdlı sporcıı miktarı, 

Anla~ma esası, en ziyade miisaa- iki memleket ticaretinin geniş Deıni4tir. bunlardan kaçının hangi sporla işti-
deye maz..~a~ devlet e•asına göre mikyasta inkişafı ve klering anlaş- Davacı mevkiinde bulunan Fethi- gal etliği, sporcuların beşer yaş fa. 
serbest dovızle ticaret yapmaktır. malan üzerinde geçen görüşmelere nin ]ıabasına söz verilmiş, her iki suç sıla ile miktarı gösterilmek il zere 
Anlaşma esasları dahilinde Amerika bazı Yunan tüccarları da istirak et- !unun tecziyesini ve kendisine ölüm yaş vaziyeti, sporcuların meslek iti
ile İş yapmak için lzmirdeki tüccar· mişlerdir. Tediye usulleri: evvelce tazminatı verilmesini istemiştir. E- bariyle miktarı ve bunlardan talebe 
lar hazı_rlıldara batlıımıılardır. tatbik edilen triparti usulü yeniden velce iddiasını serd eden müddeiu- olanlaı·!a olmıyanların adetleri, ku_ 

Türk - Yunan anlqmaıı aözden geçirilmiştir. mumt, Hasanın tecziyesini, Enverin lübün son Uç ııenelik varidat ve mas-
berııetiııi i~temişti. Dilnkü celsede rafı. ayni müddet zarfında yaptığı 
iddia makamını işgal eden milddeiu. mil"abııhlar, lıunlarda elde ettiği 
mum! muavini B. Rüştü Uskeut: dereceler, galibiyetler, kazandığı Tipi yüzünden 24 saat 

• 
geciken lzmir vapuru 

- Selefim, bu şekilde bir iddiada 
bulunmuştur. Mil~aade ederseniz da-

va evrakını ben de tetkik edeyim ve 
iddiamı serd edeyim. 

Mahkeme heyeti, bu talebi kabul 

B " "k K" ••k k etmiş, mahkemeyi başka bir büne bı-
UYU ve uçu çe mece arasında rakmıştır. 

• • • Sahte)ı:i.rlık 

ttpınzn gecmesini bek/emis Seferihisarda bı orman t~zkeresi-
1 ' ' ııi tahrif ederek Jıthtekılrhk ve kö-
zmir vapurunun, Mermara ve b 1 k d .. .. . nı u amayınca aptanın emir at· milr kaçakçılığı yapmak suçundan 

.A.kdenizdeki tip; yuzundı;n evvelkı tırmasıdır. Saat on altıda vapur de- şehrimiz A{ıır~ez 1 mahhme ine ve
aiin ~-~le.ndij-i halde lımanımıza mir atmış ve tipinin geçmesini bek- rilen B. Re!iğin .nuhakemesine dün 
g lmedıgını .~azmıştık. . !emiştir. Bu suretle sabahın altısına devam edilmiştiı. 

Vapur, dun.sabah •aat onda, yanı kadar vapur hareket ettirilmemİ$, Müddeiumumi, hem "S'1 1ıteJ..:ı.ı hk. 
ıııuay)e~ vaktınden tam yirmi dıın ~bah<ı ka•~· tipllmı ... zaraıgı gurul- hem de taıırı!'edılen v.,.;ı..,..,., kuUıtn
"':':3t gec~k~rek. gelmiş.'.ir. Ya_ı:ı~run müş, ondan sonra vapur demir al- mak suçundan B. Refiğin t~czi.ve•ini 
böyle muhım bır te~hhurle gelışı, va- mış, yola çıkmış, yukarıda yazdığı- istemiştir. Bugün maznun hakkında 
purda yolcuları bulunanları fevkala- mız gibi limanımıza gelmiştir. Va- karar verilecektir. 
deye endiseye dü,ürmÜ!tÜ. Onun purdaki yolcular, bilhassa güverte 000.,_ __ 

;çin •abahleyin erkenden rıhtım ü- yolcuları, tipi yüzünden vapurun de
zeri, yolcularını bekliyen mühim bir mir atmasından fevkalade korkmuş
kalabalık tarafından i~eal edilmi,ti. lar, batmak endişesile kıvranıp dur-

Y •ptığımız tahkikata göre, va- mu•lardır. 
purun geç kalması, tipi yüzünden Evvelki gün beklenen Bartın va. 
Büyük ve Küçi.ik Çekmece m<!vki- puru da Ayvalık hattından dün ge· 
].,.ri arasında yoluna dtvam imkanı lebilmiştir. 

Mahsul satıs ve 
' 

ihracatı 

Pamuk ve zeytinyağı 
vaziyeti !lağlamdır 

kupıı, m:ıdalye ve bunları kazanan
ların i~imleri, kulUbiln tarihçesi, bu . 
lunduğu bina hakkında malQmat . 

Fuar mimarına 
İş er için tebligat 

yapıldı 
İzmir fııım mimarı B. Gotyenin, İ•

tanbul belediye~inden Taksim mı-ydıı
~ının tanzimi ve saire ıribi mühim iş
ler deruhte etti)!i ve bunların planları
m ha?.ırlamnk için taahhütlere giri~
'iki h:ıher alııımış1ır. Beletfiye reisliği, 
fusr işleı"inde ç~!ıştığı, hattl mil _ 
h:m bir para mukabilinde ~er2i '°'":'\! 

binası plilnını verdiği bu mimarın. 
fuar islerini zamanında ;-etiştiremiye
c_eğini nazarı dikkate almıştır. İzmir. 
leki mümessiline tebligatta bulunmuş 
tur. Mimar Gotyenin, herşeyden evvel 
'uar için deruhte etti&"i vazifeleri sü
ratle ifa etmesi istenmiştir. 

---++---

1 ültüı~parktan son-
• • ra spor sıtesı 

Sarhoş!ub, yaralamak 
Ödemi"in Adagide nahiyesinde 

•arho•luk yüzünden bir vak'a ol -
:nustur. Deveci Cemal oğlu Musta

Şehrimizde alakadar bir daire 'a sarhoş olmuş, elinde açık yüzlü 
bu senenin mahsul satıslan ve ihrac l ir çakı ile dolaşırken, Halil oğlu 
vaziyeti hakkında umu'mt mütalea Mehmed yanına gelmiş, çakıyı al
ları ihtiva eden bir rapor hazırlıyn· mak istemış, eli kesilmiştir. Suçlu 
rak lktısad Vekaletine göndermi,tir. aranıyor. 
Bu rapora göre, 938 yılı, Ege mın

takasının ticaret yılı olarak geçmi~-

000 

Meşhud cürümler 
A . d " t kb [ tir. Üzüm fiatlerinin her an yüks.,1-yn z ZQm!ln a mUS a e J mO• Adliye Vekület'ntlen ~ehrimiz cum-

meğe müheyya vaziyette olduğu, hııriyet müthlciunıumiliğiııe gelen bir 

dern f zmirİn VÜCUd bulması Almanya kontrol dairesinin, üzüm- tamimde m~şhtıd rüri.ımlerkanununun 
• J.,.rimize yeni fiat takdiri için tetkik- l 10 936 dan itibaren 31/12/938 ta. 

icın işe bas, !anacak ıer yaptırmakta bulunduğu, yılbası rihine kadnr mah)<emeıere verilmiş 
' münasebetile üzüm ve incir ihracatı olan meııhud rürilmler suçlularının ve 

Kiiltürparkın ~imdiye kddar ta -ımaktadıı. Ankara stadyumu ile Ma- nın hızla ve ehemmiyetle devam et- dava evrakının miktarı hakkında ma. 
mamlanmamı~ ve boş kalmış olanlnisa stadyomu planları bu zatın eser tiği, yeni siparişler geldiği raporda lilmat i•tenmi tir. lllilddeiumumilik, 
son kısmı da bu yıl ı;IÖ!teril,.uk fa- !eridir. Belediyece, spor sitesinin te- kaydedilmiştir. hu m:ılılmatı bir Matigtik halinde ha-
,]iyetl.- ıkmal edıl:ce~tir. Kült~r -ıaisine başlanınca bir taraftan da Zeytinyağı hakkında da bu ra- :ıırlıyarak Vek"lete gönderecektir. 
nark, muhtelif tesısatıle çok auzel d ı· t d B 1 • -000---. mü. takbel lzmir şehrinin imar plan- par a ma um" var ır. u yı uytın 
hır eser olarak meydana çıkmışt.r. • yağı pıya•ası •ağlam, fiatler de vük-
Rd-divr r,.i•i Dr B B hçet U:rnn nı hazırlanmış olacak, bu planın tat- k . p k t I d .. · h . · · - · · · ' . . . . . se tır. anıu s::ı ıs arı a musta !Ilı .. 

Kültiirpark ve fuar sahası tamam - bıkıBçın ~e lıarek~~~.geçıle~ektir. . !in yüzünü güldürecek vaziyettedir. Balya kaymakamı B. Bedri 8an-
landıktan sonra .-hemmiyetle üze- I . u phla~ı~ tat ı 1 sayesınde eskı Fiatler çok iyidir. Hububat satışları dırmadan şehrimize Relmiştir. 
rindı- faaJ;y.,.ı gö•tn"c"ii:ı Y<'r •Spor b" k"J ] • .. . l a rapor a ışere o unmuş ur. ur un var ıgı çocu a aım-

B. Bedri 

ih n da lıi:ı.iml-. a{ılaiııı gavrı 
Millet Atan gitti b· şııı •:ığol~uıı 
Ôlilmil devr açsın } eni çalı obtı. 
Dallar birer birer ~anar dağ ol un 

TGrklük )'tlreğini <lnğlıyıır inıli 

Cihan da bizimi• ağlı) ur ._iıııli 
D ~nya hem kahr ılu r h•m ona g 

• zmır şe rının, mamur ve modern d d · t l t y d 1• ki k .-ı 
·ı . 'tt"' . ı ·ı T 'kı K ır .e ı a acaıııı umıt 0 unuyor. Müstahsil elind,. heniiz satılmıı- dir. Bakımsızlıktan ölen yavru· 

'

.. !it tı > ı ınaz cuı n epf'rı e e· o0 1 ... 
. • .. .. .. • mış o an tuttin miktarı sekiz milyon ları da dü4ün. Yılda bir lira ver. 

mer sahasıdır. 1 lılal koprusunden ta Zı"raat kongresı" k'lo k d d B ·k· "k' ç k k ıı 

Türklük yüreğini dallasın a-arrı 
Cihan da bizimle ağlasın gayrı 

Yı dızlıır kanıliltl,r emalar kemer 
Sıız boğıılııyazdırı us A<ık Ömer 

Tiırkluk liireğini dağlıyor şindi 

Cihan da bizimle ağlıyor şindi 

- Japon 
Balıkcılık müzakerelerinin, ikinci bir Çan· 

Rus 
, 

kofen gaile!li dogurmasından korkuluyor 

ı a ar ır. unun ı ı veya ı ı acı urumuna üye o . _ 
Sinekli mevkiin<'. dii!"er taraftan Avın yirmi yed" . . ... A k buçuk milyon kilosu ihrakıyelik de- Ç K Ş k'. 
Kançesm'" mevkiindeki eski mezar- • .. ı~cı gunu n ara- nilen adi kalited"n olduğundan tü- an· ay· e in yar· 
lıklara bdar uzanrm bu g .. ni saha- da toplan cak buyuk zıraat kongre· t"" t k 5 5 ·ı k'J d s· d l b. 1 ·1 

1 un 8 o u , mı yon l o ur. ım- ım ta e ı ve ngı tere 
nın ~par site•İ h.ıline getirilme i İçin sine ~ilayet namına murahhas ola- di fiatler kilo basına 25 _ 35 kurus-
mühim bir f'm k ve çok para sarfı rak Öde1<1İşte Adn11ide nahiyesind.- tur. · · - Baştarafı 1 inci sahifede -
lazım ıı: lecd<lir. 1 laLer aldığımıza 1 ç;fıçi 8 .. 1ustafa Özdemirin gidece- inhisarlar idaresi ve bazı tüccar- yardım talebine bir cevap teşkil e· 
gijre, b"' $enf' d .. v m edecek bir fa_I ğini yazml'tık. !arın memurları, tütün bölgelerinde den bu ilk istikran daha diğerlerinin 
aliyd netic,.•;nd .. spor ıitesi vücud Başvt>UJ,.tin emrı uzerine Ke - mübayeata devam etmektedirl<"r. de takip eyliyeceğini kaydeylemek-
bulacaktır . Burada f'vve!S fudbol sa- malpasa kazası çiftcilerinden 8. Ce- 000 tedir. 
hasından ~slanacak, ıra ile tenis mil ve Bornova nahiv•sinin Doiıan- C: J 1 k h [ ğ Londra, 19 (A.A.) - SunJay 
kortları. volevbol. basketbol, atle - !ar köyü muhtarı 8. lskender Öz. a- '":lap Ve a a asta ı ı Tirnes gazet•inin yazdığına göre. 
tizm, güres sahaları, hatta at yarış· şal da vilayet murahhası olarak kon- Vilayetimiz dahilind~ ap hasta- lngiltere Çine yapacaiıı mali ve i1'· 

Tokyo, 20 (Radyo) - Hariciye na-ıRus-japon mü~ııkereleri, son .za~a.n- !arı için muntazam bir yer ve yüz-,greye İştirak edeceklerdir. lığına karşı ehf'mmiyetle mikad,.le. tisadl yardım cümle inden olmak ü-
zırı Arita, bugiın imparator tarafın- lar.da zorlu bır safha.va ırırmıştır. mt" havuzu inşa edilecektir. Vilavet ziraat müdürü B. Refet ye clevam edilmektedir. Ha•talık :rer,. Cin ile muva lnyı Birmanya 

Alakadar mehnfil, bu meselenin, Her zahanın geniş ve büyük tri- Dikn. fzmird.-ki iktısad ve ziraat hafiflemistir. Hatta h:ız köylerd,. ta tankile kurmak fikrindedir Bina.,.n 
dan kabul edilmiş ve Ru,..japon mil- ikinci bir (Çunkopen) gailesi doğru- bünleri olacaktır. j mÜ<'sseselerinden bir çoğunun mi.i· mamen sönmü~tür. Bunun da S<'brbi leyh Çin ile Birmanyayı birleştiren 
2akereleri hakkında ma!Umat ver- masınc'~r endişe etrııeie başlamışlar- Spor sitesin.in proj,. ve plankırı- dür ve mümeuilleri ele k?nrr.-yel •iman r~aslı ve mühim miic,.d.-]P vohın öniimü7.dekı sen<' tamamlan.r-
uw. :iallkÇllı.k )ı.aklwıda t>&flıyan . ıill' nı !talyan mimarı B. Viyoli hazırla- aideceklerdir. tedhirleridir. ·- • "ı ··-· 
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G. lnönünün ver-
diği ders 

Orh"an Rahmi Gökçe 

·---------------................... S~oyadiuoviç'in zaferi A d • d • k d •• •• ı 
1 .. :~1·~:~~~~1~.,~~~~i~:1:~:.;~~ib:i:~ vrupa a şım ıye a ar goru me-
lıt·ticeleıırııil'! ve başvekil Stoyadlno- • d d •dd ı • kl 
vi~in leım·dl ettiği Yugoslav rauikal e l t l so l..J var Geneı·al İsmet lnönünün. halkln te-

~2:ia~~~,~: ;:~.~·ı::~;u:::~~:~!~: mış rece e ş e gu ar :;~:ı.:'~.";~~n ~~;'.:~,0~;~:1~:~, ~:11!:~ 
<:elere güre, hükumet partileri 1~- • allerin hepsi, bize ihmal edilmiş, tet.. 

kopcinanm 368 azasından 300 elen Fransa, ita/ya ve Londrada soğuktan ölenler c, oktur. Şiı,ıali İta/yada kik görmüş lıir çok iş me,·zularınt gö -
fazlaıc·ını temin etmiş • .i\I açekin tem- _ teriyor. 
,.il ettiği muh:ı1efet koalisyonu an- h { k l [ •• ••[ •• •• M•• k [ ,,. d «. 'e<len, niçin, ne kadar, nn~ıl,> gi-
cak 70 mebusluk seçtirebilmiştir. er tara ar ar a ortu muştur. una a at ur muştur bi istifham edatlarının birer birer va-

Bu iki zümre ara:-ıındaki mücade- Purii', 20 (Radyo) - Fran:::anın mektedir. Londra mahallelerinin ek- rafında son derece şiddetli kar yağ- hi.iküm :;ilrmekte idi. kaJayıp ortaya attığı vu vakıalnrı, b"z 
le Yugoslav devlet teşkil~tının teme- her tarafında şimdiye kadar görül- serine mebzul miktarda kar yağmış- maktadır. Bütün memlekette müııa- Belgı-all, ~ü (A.A.) - Yugoslav- niçin şimdiye kadar konuşmadık? 
line dayanan iki fikrin çarpışması- memi~ derecede şiddetli ve dondu- tır. Fakat esmekte olan soğuk rüz- knlat ke:-;iJmiş olduğu gibi şiddetli .\·anın şimalinde :->tıhunet derece,,i Bizzat vatandaş, lıun1arı ııiçin nn-
tlır. Eski Sırp radikal partisi, Koro- rucu soğuklar hüküm sürüyor. Bir gar karların biı-ikme:-ine mani olmuş bir fırtınaııın hüküm sürmekle oL biruenbire düşmüştür. Soğuk dalga- latmaclı? 
~etzirı mensup olduğu Hırvat halk çok şelıirlel'c.le kurlar donmuş ve na- tuı·. Pa8 Ue Calai8 boğazında soğuk~ duğu E:aradenizcle de seyrisefain in- . ı ::.ahilc }\_adar yayılmıştır. )lemleke- .Matbuat. rolünü niçin oynamnclı? 
,:ıartisi ve Spahonun müslüman ırn.r- kil vasıtaları durmuştur. la beraber fırtına da hüki.im si.irmek- kitaa ıığramıştır. Kar bazı dağlık tin her tarafında kar yağmaktadır. Alftkndnrlar, her şeyi ne diye sa-
tisinden terekküp eden Yugo~lav ra- Soğukt~rn ölenler çoktur. tedir. O.stende vapura lıinmi~ ola.n mınLakalarda ~ı:kiz kadem boyuna Cenubi Sırbi;{tanda bazı mıntakalar- rahatle ifade etmekten çekiniyorlar? 
d!kal l.ıirligwi, merkeziyet"idir. Kral Londra, 20 (Radvo) - Bugün so- 120 yolcu vaırnra. bindikleri andan çıkmışlır. Biz, nok.anlar1mızı. zaruretlerimizi, " "' ela karın yükseldiği 70 santimetreyi 
Aleksıındr. du\'let ismini. ~Sırplar, ğuktan ölenler yirmi üç ki~iye baliğ itibart:!n 19 8füll sonı·a karaya çıkma- Varşova, 20 (A.A.) - Bütün Po- hatalarımızı, onları ifrtmekle değ 1, 
l d bulmuştur. Bu mıntakalurda ~imen- b·ı·k· · · tl · ka k hı-vatlar ve Slovaklar» krallığın an olmu~tur. elan evvd üç defo boğazı geçmek lonyaJa sotuk dalgası devam etmek 1 a ıs samımıye c ımina şa eme 
.-Yugosalavyuya çevı-ilirken, ne gi- Roma, 20 (Radyo) - Şimali İta!- mecburiyetinde kalmışlardır. !ki sa- tı:dir. Vasati suhuııet derece i sılı- difer ve yol nakliyatı Jlilçlükle yapı- ::;Urctiyle ortadan kaldırabiliri. 
bi düşUncderle hareket etmi~se, bun- yanın her tarafı karlarla örtülüdür. al içeı•binde soğuktan iki kişinin öl- rın altında 18 santi~raddır. Vilno ci- labilmektedir. Niste termometre sı- Bu memlekette hüri} et mi ~oktur 
1 

ki? ~ 
~r da devletin iç politika:nna ond<:ı.n Svğuk, görülmı::nıiş dı:recede şiddet- mü~ olduğu haber verilmiştir. varında termometre otuzdan a:ıa~ı fırın altında 13 dereceye kadar düş-
ınulhelm ol~rak i.:.tikamet vermtıkte- lidir. Soğuktan ölımlı::r vardır. Mü- Londı·~. 20 (A.A.) - Soğuktan düşmüştür. Vistl nehri kısmen don- milştür. Kar fırtınası dolayısiyle bir Bu memlekette vatırntlaşlık hakları-
llh-ler. nakalat durm'lştur. ölenlt!rin miktarı a-eçen akşam veri- mu~tur. ~ ~ehrin üzerinde vapurlar kaç köy hemen tamamiyle tecrid edil na ve medeni terbiyeye hürmet mi 
Dlğer taraftan :\Iaçekin liderliği Londra, 20 (A.A.) - Soğuk bu- len polis raporuna göre şimdiye ka- işleyememektedir. Puck mıntakasm- . . . gösterilmiyor ki!. 

l h 1 f t k ı . d h . d t b d B lt k d . . h"ld ·t·b mış bır vazıyette kalmıştır. Belgrad, Devlet reı"sı"mı· ... ı·n sortıp t b g·· a tındaki mu a e e oa ısyonu, gün şiddetini a a zıya e ar tırmış- dar 12 kişiyi ulmuştur. a a ı enızı sa ı en ı ı aren .. a u un 
i:Köyli.i Hırvab partisil cradikal>, tır. Hararet derecesi inmekte devam Sofya, 20 (A.A.) - Bulgaristan- dört kilometrelik bir mesafeye ka- Saraybosna ve Zagreb arasında. te- matbuat siltunlarınn ahettirdiği şey. 
tdemokrab \'"e c:köylib adlarını taşı- etmekte olup hiç olmazsa 48 saate da iki kişinin soğuktan ölmüş olduğu dar donmuştur. Dün akşam Polonya lefon muhaberesi i"ilçlükle temin e- !erin bir çoğunu, dün biz adeta bir 
Yan üç Sır.p partisi :ırasında yapılmış kadar hiç bir değişiklik beklenilme- haber verilml~tir. }J emlekelin her ta sahillerinde şiddetli bir kar ürtına~ı dilmektedir. umınacı gibi korka korkı.t karşılı-
\, t" · d b ."orcluk. ı.ıir itiliftır. Hırvat par ısı öte ene-----------------------------------·--------------------------- • 
.ti Yuıo~lavyada federal bir devlet l l k b d Y l ] k } l k İsmet 1nönli, l1ize bir şey liğretti: 
kuı-ulması l"ayesini istihdaf etmekte- ngı• ı•z a . ı·nesı·n e an- 0 CU ara 0 ay l Yatnııdaşlık !azildleıinin 'e borç_ 
dır· . Bın' aenale'-·h dı·g-er Sırp partı·ıeri laııııııı başında, ı.>raz kendimizi H ., .Aııkura, ::!O (Hususi muhabirirniz-
.ı ... Hırvat partı· .. ı·ne ı"ltı"hak ettikleri c·· k . 1 l l vazifemizi bilmek gt!Iir. He:r sey, te-"'"" " den ) - umrU ı~ eri için yo cu uı·;;ı 
z0 man federal devl""t prensı"pı"nı· ka- h l f k t ·ı . h el • miz \'e nnmus1u vatan t'\ !adlarının ağ-.. .. e e k kolaylı • a-ö~ erı mesı usnsun a yenı 
bul et-.{ .. ı--di. Bunlaı· ı.ı·r sene kadar t _,,, t h" t db" 1 l t " zın<la pekat§ konuşu~ biliı-. Kendi ken-

,,_,.,~ u sızın l ı a cı ı ve mü ım p ır er a ınmış ır. yaptır 4ıVVel aralarında bir itilaf imz&lıya- ve tı enlerle ı::eyahat edenler, ber:ılıel'le- ılimize telkin ettiğimiz ve bizi, memle-
d . . . .. ket hayatınıfa f:n dalı değil zararlı 

raıc tö;vle bir proırram etrafm a ça- ' rinde ınt!ınlekete ıthal ettıklerı gum- h 1 k 1. · . k · 
l.a k ı t l dı .. . A • a e so an ene ı~enın ·ati yen ~ eı i 
..,mayı arar a§ ırml§ a.r : rukre:smıne tabı eşranın beyannamele- yoktur. " 

l - Ana yasanın değiştirilmesi, Loı"d Corç, Avam Kamarasında Çember/ayana rini gilnınik memurlarına verecek \·e • ,••... - .... 
2 - Serbest .eçı·m ı"le bJJ'. mu·· e''"'e- 1 11 . 1. k d 1 .. "k \ Mand:.ış so~ lı) ecek, mal buut duşu-..., on ar e ı ıraya a ar o an gumru · 

' 
.. ., ..... ı•~ı· toplanm"'•'. h • M" k •b k b • J43 : . t h .1 t k h kk ı·k necek \'e de\let makmıizma.sı da i li-
-. - .loD - ' ' fl f re11mını a sı eme - a · ·ına ma ı · . . . s _Federal bir devlet sisteminin UCUm e l. U ea l en Q tneye fflU- . . . ~ .. ~ecektır. Kanunların, cemirete hi-olaeaklal'Clır. 1 ıkıncı kanundan ıtı- k · b.. .. k d 1 t 1 . • ,_ ım, uyu eve mı:ı rnnızmasınm hi. 

11;1U'ulmaıu, h ı ·.r k 340 l •t • d d ·ı ı • baren lrn vokla muameleye lı:ı:-ılnna - ze ı.I"". t 1 1 kl k 
.. - Tec-"1° kabul etmiyen Yu- a lTe arşı rev e ı ıma e ı aı k • J 'ı . 'k 1 , . ·t ' : 1· . \'er IY,l \'il füH us ıa arını ·end! .. ...... J ca , .}O CU .ıtr, J:; e C '\le J:; aS\011 Ul- '} • ] • • · • l b 

hük
.. d ı k · va ııme enmız ıçııH c uğ'ımı.kla mil 

f<>alav vatanının · um arı o ara Lontlra, 20 (Rad""o) - Avanı ka - id Corç :söz almış ve Çemqerlayni yortusunu evinde -.:e sulh içinde tesid daki gOnıriik binalarma müracaat et- . · c' • 
'b- ., • • ll'trn muhtaç oldngu nıeclenl teı-Lh P-
.._•rayorıi hanedanının kalması, mara:sı; muhalefet cephe::ıinin verdiği şiddetle leııkitl ~ttiklen sonra, İngllte- edecektiı·.:» mek mecLurıvetınueıı vare:'le kala - · T .. 11.. .. 1 

k 1 
. . · . . . yı t ~ o ( urmu~ o uyornz. Dünı,;' bir 

~ _ Ordunun işlerine uı.şı nıa- bir takl'ir üzerine Çemberlayn kalıi - renin günden güue harp tebl!kesine Londra, 20 (Radyo) - Ingıltere caklardır. Gene bu tnrıhten ıtıbaren 1 k t 1: . 
1 

k . 
nı · · t t kl t - ·· l · t" k b" · d b" "ht·ı~f k l 1 b b l · 1 l k t rneın e e ent ı:;;esınc en opacak nmı-1.11. n<>sine itimat me:-;elesını or aya a - ya aş ıgını ~o) emış ır. ·a ıııesın e ansızın ır ı ı a çı · - yo cu arın era er erme e mem e ·e e rnA .. ·b .. . k" . 

B l ,_ . A polı"tı·kada. bir seııı::- 340 l "',. ı· e<· C s· L .d N 1 w ·ı . h ki .. h" . ı, ınu:, et, ) apıcı, ten ıd ve mutale-un ar, aarıcı mış ve 14U muhalife kar~ı reye ~•J.a ıye nazırı i:':'ı.r on • ımon, oı mıştır. azır arın çogu, s1 ahlanma ıt al edece erı ın ısar e~rasının ın - al . 1 d . . k 
,., • - "'L- ,,,,_ ·,.:- o•An"ter dev bi ·'d ""-" ..__ ' . ı tl . t· k" 1(. h l ·11 h" . d ü fik • . ·ı b" ar yenı ça ı.:.-m::ı e\·resının €11 uvvet-., .. .,.,,_..; ,....)IAillllovı"'~ ı.u - ka neye; lt.imad ..ıı.a ıaı ne ...... eco&ıce verca t.""""'1' vel"m ş ve t1.111? 1r 1: }Jı.o6ı·~mını l mu etLın. erlrıdt:ıı uvlay1 ~ıır l'esmı e, g nır · reo5mı ı e ır- . 
J .. tl ı ıa .. m" sı·"'aset"nı· tenkid et- ~r- ·ıı " l· kd d · . . . . • . . .. lı elemanlandır. Yeni bir ferd veııı· b"ır " er e an "' ... ., 1 varmıştır. - ., unı an .ışmasını a e memış harbıye nazırı Hov Belısa ıle mıllı lıkte gı..imruk memurları taraim<la.n . . . · 
lnek.te idiler. Çekoılovakyanın başı- Londra, 20 (Radyo) - Avam ka - olsaydık. bugün bütün cihan ateş için müdafaa grubu nazırı Sir Tomas ve tahisl edilecektir. Ayrıca inhi~ar icla- cem.ıy~t şuuru edınmelıyiz. ÇLınkü bu-
llo ıeleu felaket, Stoyadinoviçin g-e- m~rasının bugünkü toplantısında, Lo- de bulunacaktı. Şimdi i~e, herkes Noel hava kuvvetleri nazır1 Lord Viterno- resine müracaat mecburiveti kaldırı- ııa ıhtıyacımız Yardır. 
l'ek dahill "fe ıreek harici politikada - Devamı 6 ncı SabWede - lacaktır. • t k d ---J-.-----
taktp ettiii siyasetin isabetine şüp- M I d Si k s en erun ımanı 
he bu-akmadJiındaD, başvekilin mem acar ar o·· rt ova 'T' • lekeı.teki vaziyetini takviye etmiş ve ' K d • d f J etkıkatta bulunan 
nıuhalefeti ~e t_aş~m~ştır. tşte_bu ~t- k •• •• •ı ara enız e ırtına hey' et raporunu verdi 
l"tıoıfer içındedır kı Stayodinovıç, o··yunu zaptettı er A •• ~i.m.i. temizlemei'e karar verm~tir. . Ankara, ?O (Hususı muhabırı -
&çimde -yugoalav milletinin reylııe K rr_ıızden) - lskendc~un lirn~nı üz~· 

bırakıl mesele aşağı yukarı şu idi: ( aradeniz) ve (Güneysu) vapurları, r~nde yapılacak tevsıat ve mşaat ı-
~() d~B · in dış politikada eski A/ J 111 • t cın lktısad ve Maliye vekaletleri i)e 
dot~;u~~~l~uhafaza, diğer dost- manyaua ır.1acarıs anın ya- Sinop limanına iltica ettiler Deniz~nk um~m müdürlüğü namı-
lukıar kurmak yolundaki siyasetini kında yenı· metaıı·batta bulu- na yenhn~e.tekıdk.~er ~~pmışholan,he-
taavtp ediyor musunuz? Yoksa Be- Sinop, 20 (A.A.) - Karadenzde neysu vapntu da Samsunda iş yapa- yet şe rımıze onmuş ve 

/ 
a;ır ~ -

lletin Çeko!lovakyad!l. yaptıi'ı gibi, nacag., l kanaati• Vardır dün başlayıp sabaha kadar devam mamış, her iki vapur da Sinop Jima- dıkları raporu fktı~ad \ ekaletıne 
j'alnız demokrat devletlere bağlı kal- eden şiddetli bir fırtına olmuştur. Bu nına iltic:ı etmi~tir. vermiştir. 
ltıa.k mı istiyorsunuz? lç politikada Berlin, 20 (Radyo) - Slovakya leri üzerine ateş açmışlarclır. Macar- yüzden İstanbuldan kalkan Karade- İnebolu yolcuları karaya çıkarıl.. Milli Müdafaa 
da federal bir sistem mi taraftarı::u- başvekili :Mon Sinon Ti::ıo; Macaı· a~- !ardan bir teğmen yaral<ı.nm1ş, Lir a~- niz vapuru İneboluyu tutamamış ve mış, Sanı3un yolcuları aktarma edil-
lllz? Yoksa. bütün Yugoslav milleti- kerlel"inin habersizce dört Slovak kö- ker de ölmuştur. Macar askerleri, hu- Trabzonclan tstanbula dönen Gü- miştir. vekilimiz 
~in bir idare etrafında toplanması- yünü işgal etmelerinden dolayı, hu - dutta asayişi temin etmişlerdir. 
llt nu iltizam ediyorsunuz? dud komi~yonundaki delegasyonunu Beı·lin, 20 (H.adyo) - Almanya, - Dün Is tan bu ı a var dl 

Bu suallere karşı ancak br cevap gni çekmiştir. Slovakya ile Macaristan arasında baş- R h • 
1., .. h k~ d k" ·bt·ı-f •t 1 "ht"lAt• kı d t ı~tıınbul, 20 (Telefonla) - 1\Iilll 

lerilebilirdi. Yugoslav milletinin 11 .:ı ü umet arasın a ı ı ı a , gı - ıyan ı ı a ı :r~ ıı an t11.kip etmeğe ve oma seya a ı 
bitiucikinun günU verdiği cevap ta tikçe lıi.iyü.mektedir. bununla duıli surette alakudar olma- Müdafoa \·ekili General Kazım Üzalp, 

B •1 - ' 20 R d ) '.\I • b J t bugün Ankaradan gelmiş ve H:ıydar-Odur. Bu zafer Stoyadinoviç tarafın- uuape;ı~e, ( a yo - ı• acar ga aş amı:;? ır. 
rıı • b"Id" · M ç k h d "I ı G ·· · · · · fk~ paşa istasyonunda kar~lannııqtır. 
\lln ÖP senedenberi takip edilen siya- ajansı ı ırıyor: acar - e u u- ~' araşa oerıngın naşırıe ·arı 0 _ :ı· :ı 

ır d d b" h~u· 1 M h d ı (N ı c ) · ·"'· ( 1\Iilli 'Müdafaa Vekilimiz, birka,. •tıtin tasvibi manasına delAlet eder un a ır A ıse o muş, ,ı: acar u u- an • asyoııa aytung gazetesı, ~•1a- T • . \ • h b • • •• b -.: 
~eınleketin manevi birliğini ve mad- duna tecavüz edihniJtir. Çekoıloval<._ cari:üanın, tayin ohınan hudutları ka- l QYffllSJ in mu Q ırıne gore U Se• filn burada kalacak ~e tekrar Ank:ı-
lit :refahm temin zımnında başveki- yada kalaıı Nadi~anan nahiyesinde bul etmediğini ima edecek hareketle- h raya doneeektir. 
lin va,nh;'..ı bUyUk hizmetler karşısın- belediye seçimi rapıhnca l\.tacarhı.t ka- re ba~Jadığını yazmakta ve yakında ya at programı cok geniştir Hava raporu 

" r"it zanmış, bu yüzden karı~ıklıklılr ol - Macarıstanın yeni meta.libatı ile kar- 1 

~a bu, esasen beklenilen bir netice mus Çekler, huduttaki Maear kuvvel- şılaşılacağındıın endişe etmektedir. Londra, 20 (Rac.lyo) - Taymi! tir. Ankara, 20 (Hususi muhabiri -
1di. 'lan""n "e maddeten kuvvetli bir ·' guzeteııiııiıı Rom" ınuhabı"rı· bildı"ri- · d ) D l t t l ·· · l · • "' • .. İngiliz nazırları, Romada kalacak- mız en - eve me eoro OJı ış erı 
'tu.c.na}avya hem Balkan, hem de orta • r • ··d·· ı·· w •• •• •• •- T 

1 
yo · 1 .. .. .. d M l' .. 1 .. umum mu ur ugunun raporuna go-

.\vrupa suilıu için elzem olan bir • • k • İngiltere Başvekili ?tevil Çember- arı_ u? gun ıçın e, usso ını 1 
e gu~- re yarın (bugün) hava Anadoluda 

t&tiltrar unsurudur. Seçimin neticesi, ur ıye • ran Jayn ile Hariciye Nazırı Lord Hali- de ıkışer defa konuşacaklar ve bu- biraz ısınacak, Ege, Trakya, Kocne-
Löyle bir Yugoslavya için çalışan faksın Roma seyahatleri· programı, tün meseleleri tetkik ve müzakere li, cenup ve cenubi şarki Anadolu 
Stoyadinoviçin vaziyetini takviye et- tahmin edildiiinden çok fazla aeııit- edeceklerdir. bölgelerinde hava kapalı, yer yer 
tttiııden, Balkan sulhuna bağlı olan yağıslı, orta Anadolu ile diğer böl-
biı Türkleı·i de sevindirmiştir. iki kardeş memleket arasında akdolu- Son d k.k gelerde bulutlu geçecektir. 

A. Ş. ESMER a ) 3 Rüzgar, Trakya, Ege ve Kocaeli 

nan ticaret anlaşmasına göre Gürcü- mıntakalarında orta kuvvette ese-

General Kazım bulakta bir gümrük anhan yapılacak Reisicumhurumuz cektir. Bir zavallı 
Dirik Ankaı·a, 20 (Hususi muha?irimiz- tır. h k • 

\f. . den) - Türkiye- İran transıt yolu- Türkiye - İran ticaret anlaşması An ara e spruinın 
e Tahsın u zer Meb- llllll 51 kilometrelik kısmının projesi esaslarına göre Türkiye - İran budu- Hava müsait olur sa bugün ikinci altında kalarak 

l kl hazıl'lanmaktadır. 590 kilometre uzun- dunda Gürcübulakta her türlü ihti -
US O aca ar luğunda bulunan transit yolı.mun bu yaçları karşılıyacak büyüklükte bir h l • b l kl d pCZTça/andı 

. Ankara, 20 (Telefonla) - ikin- son kısmında alınan tertibatla şimdi- gümrük bina•u inşa ettirilecektir. Bu seya at erıne aş ıyaca ar ır li!tnnlnıl. 2f) (Telefonla) -Ru Ra-
~ .. ttuntaka umumi müfettişi general den her. turlü münakalat ve seyrüse - bina, iki hükumet t:ırafmdan verile- Ankara, 20 (Telefonla) - Cum - zad TaııdoJian ile Ank:ıra mebusları bah, Ha:v·darpaşa istasyonunda \'°k fe-
~tn Dirik ile üçüncü mmtaka u- fer temın edilmiş bulunmaktadır. Ge- . . . . . . hurreigimiz lsmet lnönti, havanın bo- ci bir hadbe olmuştur. 

lll\l .. .. . . . . .. . cek para ıle yapılacak ve ıçınde ıkı hu- .. oldukları halde Nallıh:ın. Be,'J)azarı h mı mufettışı Tahsm Uzerın, mun çen sene ınşlll)ına başlanan Avrupa • . .. . . zuk olmmnndan bugun mukarrer seya... ' ~ Kartalda oturan Durmu:ı adında 
'1 rnebualuklara cumhuriyet halk asfalt yolun da bir müddet sonra 192 kumetın gumrilk memur ve askerlerı hatine çıkmamışlardır. ,.e Ayaş kazaluını şereflendirecek • bir zarnllı, dikkat~izlik yüzünden An-
~ince namzed aöıterilecekleri inci kilometreye varılacak ve müteba- çalışacaklardır. Bu hareket Türkiye- Hava miisaid olduğu takdirde ya • ler, halk}~ yakından temas edecekler- kara ekspresinin altında kalmış ve oar 
16)~or. ki kı11mlar1n ihalHi ıonu yapılacak· !rın kardetlii inin en büyük delilidir . rın, refakatlerinde Ankara valisi Nev• dir. ı:ala.narak ilmihı~ 



21 Birlncikanun 1938 Çarıam'ba 

Zavallı model! 
Şimdi sefalet içinde, hizmetçilik ya· 

pıyor ve hatıralarını anlatıyor! 
Çünkli, perdenin arkasında yeni ye- - ~~ · ~--

. h ~ 
nı eykellerin gölgeleri görünüyordu. . 
Ayağa kalktım. Fakat o, derhal önü. 
me geçti : 

- Hayır, onları göremezsiniz! 
Dedi. / 
Tabii heykeltraşa itaat ı>ttim. 

- Onları görmeniz için daha zaman 
!Azım! Şimdilik yeni eserlerimi hiç 
kimseye göstermedim. 

- Venüsünüz hakkında malumat 

1199 
63013'-

631982 

lamir halkı hazırl'nuıız 

Pek Yakında 
Yeni Sinemada 

TÜRKÇE 
Aynaroz Kadısı 
ilave olarak lzmirde ilk defa 

Büyük Şehir 
lami sllai kendisi de 'bUyUk bir film 

2 

Baıtanbata renkli muazzam film 
MümeHili: MIRY AM HOPKINS 

Şehir Ateşler içinde 
SUZY VERNON • CABRIEL GABRIO 

3- Türkce Foks Journal 
' Seanslar: Her sün Napolyon 3-5,30-9,10 da Şehirler ateı 

4,15-7,45 
Cumartesi pazar 12,30 da Napolyonla baılar. 

Elh amra Sinemasında bugünden itibaren 
Ses• renk ve pzellikler meıherien nefis hir mevzu içinde tabane 

sesler • tahane renkler • f&hane süzellilder Ye 

Şahane Ç ı I g ı n 1 ı k 1 ar 
Me,hur ONITED ARTiST tirketi nin Goldwin Folles tab....-1 

Procrama ili ve olarak 
Elaedi Şefimiz Atatürkün sesli si nemanın ilk icadmcla filme ala-
nan •• bu sün• kadar hiçbir ,..rd• sasterU..,.ea a11hlldan 

SEANSLAR: 3 ,30-6-8,30 

1500 kiıilik TfJrkiyenin e~ büyfJk salonu 
Te. 4065 YENİ S J NEMA Te, 4065 

Yarın matinelerden itibaren üç film birden 
BUyük fedakirlıta .ıcauana~~k tzmirde ilk defa olara~ 2 yeni film birden takdim eder. 

1 - Tar.zanın intıiıamı 
Türkçe sözlü harika şahe!'!eri 

2 - Radyo Kraliçesi 
Amerikanın mtfhur küçük yıldızı Şirley Temple tarafından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 -TfJrkçe izahlı Foka Journalda Ebedi fefimizin cenaze tdreni 
Sl!':ANSLAR: Cumartesi ve Pazar günleri 10-2-5-8 de. D:ğer ytin Jor ?_ ~ ' 



..SAHiFE 5 (ANADOW) 21 Birincikban 1938 Ç&l'f&lllba 

. Cemil Mardam 
Pari•tl'n Şama d6nd'ii 

Şam, 20 (Radyo) -Suriye bat-
YAY ALÇAK, VAYI 

.t·. "' vekiah.li eti. emd il Mardamdö. • ••• ~gün Pariı s· k k b 
le)' a n ~n • nmuıtur. ır ız, asa ayı 

S..vekıl: 11tuyonda bütün na-
altüst etti 

- 26- YAZAN: Kadircan Kaflı zırlar ve mebular tarafından par-
lak ıurette kartılanmıı ve cumhur lııti be • • k d• • 

Burada ne duruyo~sunuz? =~-:::.:0v:'~':"; yar nzıncı en ısı-
·- ı..r.k, Puüıte Fnımız ricalile yaptı- e •• • ' 

OaıraJa gelen Bo•tancıbaşı bunların kim alJuklarını !r==·lıillmda uzun bir D yuz vermeyınce. 
---++---

anlayınca bir 6'Jralta daha çıkarmaktan çekindi Fransız Parla- Atıkından intikam almak için her 
Tavanlarda örümcekler, yerlerde ve Bunu yapmak için utraşmaktan du. Mehparınin dedijini yaptı. 

duvarların yanklarında çqit çetit l»ö.. De fayda vardı? o akşam Mehparenin yanında &'ÖZ- mentosu aile reisine, benzinci hakkında kor· 
cekler, ıulııcalllar, çiyanlar ıidip seli- Gemiye döndüler. leri Yatlı, hırçın bir kız vardı. Eıki 
yorlaıdı. Leventler, köpilrmü§lerdi. &'özde föyle diyordu: kunç mektuplar ya MJŞ' 

Yan bruhkta aevsiliainin hayali- Bunların içlerinde: - Yavrum Halki .• Aklını batııaa B<ıclce milzakerelerile Z ·~._, .. ""' 
ni sörUfoNu : O, koca kavuklu bir - Sarayı topa tutalım.. Bir kızı al... Burası hiç te can sıkıcı bir yer Framanın küçük Floranı kua- • . 
morutun koüan aruından kurtulmak vermemek için bir levent Reisini zin- değildir. Padişahın arözilne girmete meıgul bMı, tabii manzaralannın letafetile 
için oırpwyor w: dana atmak ne iştir? Diyenler bile bak. Para, rahat, halayıklar, etlen- Parla, 20 (Radyo) - Parlimen· töhret bulmuttur. Hariçten bile pek 

-Jlenk .. Bni kurtar! •• IC11rtar be- ol4u? ce, her şey ayağına &'elir. Hem dtı- to L. • ..:: ..ı_ t '---- L,...ı __ çok kim1eler, muhtelif mevsimlerde • f t UU11Uft US GpllUUIUf V8 OUQl;C L-- -1:-ler L_ l_ __ L 
nı ··• ; ,, şiln ki padişahın canını sıkarsan aa- üzak le ile . . al l . . uunaya .- , uzun zaman &aıaraa 

Diye silZel elleriJli uzatarak yalva- Jki haseki, iki cariye raydan atar, belki de boğdurur. Ona, m. ~re r iftil .. .~Y emı!tir. eilenirler .. 
rıyordu. Güzel yüzünden, derin kara . . . kim karşı koyabilir? Batına konan Büdcenm, pertembe pnu heyeti u- ftte bu tirin ka..ba geçenlerde 

x-1 • d ı 
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Bınsı uzun boylu ve sarışındı. Bo- · · •-- ib. L b b"· • .nL bir -L l!L_ la c:L L_ auııwerın en sızan Yaf ar so ~n ya - . . . devlet kuşunu kaçırma. Ben de senin mıyenın ... v ıne aonmuı mu te- u,.- 1aıuu: at tmıfbr . ..:HUUn 
naklarıaclan dlkUl'a.rnrdu yundan ötürü ona vaktıle Servınaz "b" f ki b" d 1 k d F k ..... ı.:ı!_ bir y•n-n --bir--'- le L'--

MJT • d 
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gı ı a r ır a a ı ızıy ım. a at -mu. -- .,,.,_ ~e AU1U1 un-
Henk Jleil o dakikada daha çok a mı koymuş ardı. . d" + + '""" Ha Lµ· bü" -Lü .. . DfA> • rt b 1 k l b" k şım ı... ma,_.. yır, umuıee .u tün 

çırpınıyor; kurtulmak için uirq11or- d .erı 0 a oy u, umra ır a- Genç kızın adı ?rlihridil olmuştu. 1 • B baıkad1r. 
du. u iplerinden bir taneaini kesebil- mdı. Onun yüzüne bakanlar, bir ay Gördüiü zenginlik, şatafat ve için JOT J one Bir bdın, yudıiı mektuplarla 
.. hepıini töHbilecüti. GUtJülde dot- opanrçunasında d babktıklainnj 1 "sahnırlardlı. de bulundutu insan kalabalıiı onun Rus sefin"le kon"~U k.... halkını çılpıa döndünnüı. 
ruldu a ı a unun ç n .me pare o - . . "'9" aile vu--'---- --L--.. L_ ıL • m t ..rözı~.·._u kamaştırqııyor deiildı. Fa- . . • , -Ya11UUU ,.~uap .. 1&1fDllf-

İpleri dıvardaki tqlann aivri ve uı. ~·. . . kat bunların hiçbiri onu buraya bat- Parıı, 20 (Radyo) - Haricıye tır. Vak'a tudur: 
köteli taratlarma ıUrtmete bafladı. Bırı~ı Rus, dıterı Rumdu... Jayamıyordu. nazırı Jorj Bone, bugün Ruıyanm Maria İllninde, ıenç ve çok ıü-
Çok &'eçmeden birisini kopardı. . Bu ıkl &'ÜZel kız ~amam uç yıl Fa- - İstemem ben .. Beni bırakın! Be bura aefiri Suriç'i ve müteakıben ele zel bir kadın, kuabanın zengin ben-

D h belt kaldı ka tıh Sultan Mehmedın kollan arasın- . . . · r· 6S '''- ih . a a sonra ser ve pan- d b" .b. 
1 

.. d h k d" k nım annem var .. Ona gıtmek ıstiyo- Franunın Ouplin sefaretine tayiıa zın uccarı 11& tıyara tutulmuf, 
dan kurtulan bir ulan ıbii serindi a, ırı ır erını a a ço sev ırme b n· l d ~ fakat ihtiyarı b" tü l"" L nd" ı....:. 
Lakin bundan ne fayda vardı' Dııua: için çırpınmışlardı. Halbuki Bizans rumK ed~··k ıyde. ya vdany.~rl u.d.. .. . olunan Blondeli kabul etmit ve u- )av.wnann• ha:;, k ud~e. leıne .~-

• 7"" • 

1 1 
• d en ı en ıne e şov e uşunü- zun üddet k f Uftur ·ı----s• en ıaıy a--..-

rı çıkamıyacaktı. Çünkü her taraf ka- ımparator arının yer erın e, o~la- rordu: • m 
0~: • dar bile edememiıtir. Maria, bu va-

lın dıvarlarla çevrilmiıti. Ağır ve ko- rın zevk ve. s~fasına dalan Türk ım- _ Ah Herek Reise bir haber uçu- ziyet kartııında ihtiyardan intikam 
caman kapı ae bütün zorlamalarına para toru fkısınde de ayn güzellikler rabilseydim. Beni buradan kurtanr- F ranaonın clayunu ahnaia karar vennit ve derhal faa-
rağmen hattA kımıldamıyordu. Zinda- bulu~ordu. . . . . . . . dı o... • • liyete ıeçmittir. 
nın en tepesindeki iki avuç içi &"eniş- lkı hasekı bırıbırlerını zehırlemek, H d il d f l b" "b" . umr.ımıyesı v ___ L_nın tanın ·•-1 . h 

b 
ıc. k . . arem e y z en az a ın ırın- . ~lM mıı aue en er 

Jiğindeki mini mini delik te olmasa o.,ma , saraydan kovdurmak ıçın ..1 •1 1 k d B 1 Parıs, 20 (Radyo) - Fransanın ou'"n : ...... ız ı"hL-- me'-tu la im 
ğ ı l

._k. .k. uen gt ze i'enç ız var ı. un ann d . . . • .... _. uar 1t p rı a a- • • 
dünya yüzünde bulunduiuna nanamı- u raşıyor ar, • ın ı ı tarafa ayrılan 

1 
d d 1 . k d 1 Oyunu umumıyesı, 580 mılyar fran- a. Lılamıılar ve L_rılan h LL d Marıfetlerm kahramanı olan 

k 
. . ara ann a o aşan zencı a ın ar . •- ua ıua a&Aın a 

yacaktı. saray ızlan arasında hıçbır sır kal- . h x. 1 i . v sa balıt olmaktadır. türlü ianadlarla karıı'--max... L_ la genç kız 
d t 

. . h iki . d . . k . d ve zencı arem a15 a an, ncı yıgının IAf 15 
.. 111111 -Homurdanıyor, kapıyı yumrukh _ ma ı ı ıçın er sı e ışı va tın en . . . *** m&flanlır de bir mektup gelmiştir. 

yor, tepedeki küçük delikten çıkmak önce duyuyorlar, önüne geçiyorlardı. ıçındı düşen bırer kömür parçasını s·· k ) M İl k.. d kt .. l b" Köyün zavallı Sulh hak.imi de 
için bile boş yere çere dütünllyordu Son defa haremin lot koridorların- anLoınyorl~rdı. . uveyş ana 1 m-Ltu- 1 °!t. o oruna fOY e ır bundan yakasını kurtaramamı• bir 

ı . · d b. · d k 
1 1 

ş korıdorlarda, sedırli, man&'allı e& P ıe mıı ır: . . . s• 
nce Ali ıle Kara Musa 0 &ün ref81 an ınn e, arşı aşmış ar, saçsaça, y ft J t f"b t 1 . . ay ıçınd ı tam yedı mektup almı 

lerini çok beklediler. başabaşa gelmişlerdi. Yüzleri, vü- odalarda, perdelerin arkalannda, e. ayanın me a 1 a 1 .« ~l edılmıt kocalar için n~şan tır. ,. 
Herkes dai'ıldıktan sonra hili git. cudlan çiirilk çizgiler içinde kaldık- hiç arası kesilmiyen fıkırdaşmalar, Berlın.' 20 (Radyo) - D. N •. B. lal- venim~ ot.aydı, muh~k~k kı en Son yazılan mektuplar, zavallı 

~~edaıi 1r4>r•u ~ar..k\ll&k. aŞa tan sonra harem ağalan arafından gülüşmeler, çekiomeler oluyordu. Ba- yanın Süveyş kanalı hakkrndakı meta- luymetlı madalyayı zatıalinız abrdı- aile reislerini büsbütün çileden çıkar. 
onlara sordu: 8'0çlükle ayrılnnşlard•. Arlık padi- zan bir tarafta bir ~~ğl)k kopuyor. \e~tında.ı bahaede~k~, Al~~~ .. ruzb .. . mağa batşlamııtır. Bunlarda, her ka-

- Burada ne dururaunz? şah onların yüzlerini görmek istemi- [ki kızın saç saça geldikleri duyulu- da bu melalebata ııtırak ettıjinı ve Köyun noterıne de: dm kaa...banm benzin tüccarı ile al&-
- Reisi bekleriz.. yordu. Lakin sık sık koynuna aldığı yordu. O zaman kırbaçlı harem ata- kan~ldan.eçen vapurların yolcu ve c Gözlerinizin vazifesi, yalnız kadar gösterilmiş, hatti randevü 
O ıırada &'elen bostancıbaşı bun- yeni kızlardan da hiçbirine bağlana- lan bu kızların üstüne saldırıyorlar, emtı~ın~a~ ~hn~a~ta olan _f~h~t ile. ~hreniz fiküranlık olacak .. Akli- yerleri bile zikredilmiştir. 

}arın kim olduklarını anlayınca bir mıyordu. vilcudlarını mosmor edecek kadar retlerın ındırılmesı Jazımgeldığını yaz- nı iddia edemezsiniz, çünkü karını· Köy erkekleri, bir aralık birbir-
gürilltü daha çıkarmaktan çekindi. Bu sefer iki düşman kadın, padişa- döverek sürükleyip götürüyorlardı. maktadır. zın yapbldannı ıönniyorl.> ,eldin- lerinden bile şüpheye düşmüşler, 

- Boş yere beklemeyin! Reis sa- ha biribirinden ~aha gUzel kız vere- Razılarının eksildikleri de oluyordu. • lranlarım öldürmeğe kalkışmışlar, 
rayda misafirdir. Artık gelmiyecek. rek onun daha çok gözüne girmeği Yeniden gelıenler daha çoktu. buk paditahan koynuna verir ve o lim? Fermanınızı bekliyoruz, dedi. bir kır bekcisi tabancasını çekerek 
Geminize dönünüz! tasarladılar. Bu hal de epeyce sür- l\lihridil, yalvarmanın, · hırçınlaş- da padişahın hoşuna ıitmenin yolu- Padiph düşündü. Hazırlandığı karısını yaralamıştır. Bu yaralama 

İki levent biribirinin yilzlerine bak dü. manın para etmiyeceğini anlamıştı. nu bulursa o taraf kazanacak de- Airıboz seferinde en çok işe yaraya- hadisesi mes'eleyi meydana çıkar-
blar. Onlarla alay mı ediyorlardı. Servinaz o günlerde bir Rus gil- Artık uysal olmuştu. mekti. Mehpare kadın, bunun için cak olan donanmaya çok ehemmiyet mış, her kes mektupları zabıtaya ge
Canlan sıkılmı~tı .. Bostancı~~şı on- zeli ele geçirmişti. Bu, altın sarısı Padişahın kırk iki yaşlarında ol- Mihridile o zamana kadar hiç işit- veriyordu. Levent Reislerinin kahra- tirmiş ve tetkik edince bütün bu 
ların savulup gıtmıyeceklerını anla- saçları, ince ve beyaz teni, derin ma- masına rağmen vaktinden önce ken- mediii ve ayıp denilen şeylerden de manhklannı biliyordu. mektupların bir elden çıktığı anla-
nııştı. vi gözleriyle sahiden güzel bir kız disiııi tüketmiş olan bir adam oldu- bahaediyor, bir erkeğin, hele böyle Ba k t .. d ı:ıılmıstır . . . . ~ - na ap an paşayı gon er! s . · 

- Herek R.eıs padışahımıza saygı. ıdı. Harem kapısına kadar çagınlan ~unu duymuştu. Ona teslim olma- yüzlerce kızı kendi emrinde tutan Dedi. Köyün henzincisi derhal çağır.ıl-
sızlık gösterdı. Burasını Akdeniz kı- saray hocası ona (Nurizer) adını makta gilçlilk çekmiyeceğini düşü- yorgun bir padişahın hoıuna sitmek De a k mıf, ihtiyar adam böyle bir ıeyden 
.rıları, sarayı da Deapot şatosu san- koymuştu. Ona bakıldığı zaman da 'llivordu. O znman ise ya saaydan için neler yapmak llzım olduğunu . ry aptanı ~abmud paşa gel- haberdar olmadığını, hiç bir kadınla 
nıış. Zindana atıldı. Aklınız varsa (altın ışığı) gibi insanın içine gü- atılacak, yahud öldürülecekti. Sa- inceden inceye anlatıyordu. ı:iı. Ona Herek Reıs hakkında neler ala.kası bulunm d v •• 1 • t" . ·~. a ıgını soy emış ır. 
hemen uzaklaşın da onun hakkında lUmseyen bir hali vsrdı. raydan ahlırsa Herek Reise bir ha- Genç kız bunları ktZara bozara uıldıııni sordu. Mahmud paşa: Bunun üzerine tahkikat geni le-
p.adjşahımızın ferma~ v~receği saa- Mehparenin canı .sıkılmıştı. her uçurmak ve onunla buluşmak dinliyor, bu kızarıklık onun yüzüne . - :i~it bir denizci olduğu b~lli- tilmiş, Maria gene bir mektubu :a,. 
tın hayırlı olmasını dıleyın !. O da çok güzel bır kız arıyordu. ihtimali vardı. Aşkını kalbine göme- başka bir gilzellik veriyordu. Zaten. ~~r. Likın onun hakkında çok bıldi- taya atarken yakalanmıştır. 

İki levent durakladılar. - Adalar denizinden dönen ter. rek ve kendisini Revgilisinden başka- ~ırmah altın itlemeli ve ipekli ıal- ~ım yoktu.r. Te~ı.ane k~~yası levenL Genç kadın, zabıtada şu ifadeyi 
Kapı kapandı. sane kahyası birçok ta kız ve oğlan sına vermeden ölmı>k i~c. ı-ıevmediği var, çepken, tuvaletler ve kokular lıkten yetışmedır. O bıhr, dedi. vermiştir: 
İkisi de biribirlerine baka kalmış- getirmiş.. Dedikleri zaman bu kız- adamların kollarına atılmaktan da- içinde ilk ııören erkeği çıldırtacak - On~ &'önder bana.. - ihtiyar benzin tüccarına, se-

lardı. Önlerinde yükselen kocaman ları Servinazdan önce görmek için ha az acı geliyordu. bir halde idi. - Gehboludadır. Bugün yann dö- sinin güzelliğinden aşıkım. Benim 
ve yaldızlı demir kapıyı o kapınm harem ağasını kandırabilmişti. Za- Her iki tarafın hazırladığı kızla- Herek Reisin c:ıkardıiı ıürilltilden ner. aşkıma mukabele bile etmedi .. On-
üstlerinde ve yanlannda uzayıp gi- ten harem ağası da bu iki ve eski rın biribirlerinden güzel oldukların- iki gün sonra idi. Bostancıbaşı padl- - Gelir relmez rörmek isterim. dan intikam almağa karar verdim. 
den yüksek duvarlan aşmak mı ge- gözdenin, göze girme yarışından fay- da kimsenin ~uphesi yoktu. Buna rö- hın huzuruna rirdi: - Baıüıtüne Hünkinm. Mektupları işte bunun için yaz-
rekti? dalanmak fırsatını hiç kaçırmıyor- re kim kendisinin cariyesini daha ça- - Zindandaki Levent reisini nide- - Devam edecek - dım .. ~ 

1 Nakleden: Vala· Nurettin 
--18--

- Ayol bilmlyor muyum. Sana bütün kalbimle emniyetim olduğuna 
kani değil misin. Adnan böyle hasta olmasaydı. Zanneder mi8irı ki onu 
adam akıllı paylamazdım. Fakat bu vaziyette onun kusuruna bakıl
maz. Rahatsızlık sebebile asabı bozuk. Hydi haydi! Çantanı falan bı
ak ı .. Gene eskis gibi güzel geçinelim .. 

Naciye tereddüdle: 
- Hakkınız va, hanımefendi ... Sizden aynlırsam kalbimin parçala

nacağın bilirsiniz. Çok yalnız kalacağım. Maamafih, kavga o kadar mü
him olmamakla beraber, bir damın altında benden, nefret eden oğlunuz 
la nasıl yaşıyabilirim? Üçümüz için de çok milşkill birşey ... 

- Adam sen de herşey düzelir. Ben onunla bu akşam başbaşa ye
mek yirim. Senin bu meseleden son derece üzülüp hasta olduğunu söy 
lerim biraz nasihat ederim, olur biter. 

Bir mUddet sustular. Sonra Naciye yavaş yavaş çantasını bofaltmağr 

başladı, ve: 
- Pekili hatırınız için, sizi üzmemek maksadile her şeyi yapaca. 

tıma emin olun. 
- Hay Allah razı olsun benim güzeal kalpli N.ciyeciğim .. Bu genç. 

tocWf.ltnP lw·çaıı;uıa kıılak aamamalı. Yatlarının tesiri. Haydi Mel, 

gel. Çabuk benim odama. Eskiden kalma g'ayet ıilzel işlemeli bir at
kım var. Antika zaten onu sana vermek istiyordum. Bak bakalım renk
lerini beğenecek misin?. 

- Çok lütufkarsın. Allah ömürler versin. 
- Gel, gel, haydi. Odamda ne şerbetim kalmış, ne bisküvitim. Emir 

ver getirsinler. Hem kalın yataiı kaldırtmıtaın; Utuyorum. Tekrar yap 
tır, amma boydan boya değil; yanm koysunlar. 

- füı.şfüıtüne ... 
- Hem bir daha da böyle çantanı mantanı hazırladıiını rörmiye-

yim. 
- Emredersiniz. 
İki kadın odadan çıktı. Evde gene sükun bükilmferma oldu. yürü

düler, birdenbire sofanın ortasında, Bedia hanımefendi kaşlarını ça
tarak durdu: 

- Bu sabah sana yollanan hetıaplara bir göz attım. Mutbak için a-e
ne iki liralık sinek kağıdı almışlar. Bunlar çıldırmışlar mı gözüm. İki 
günde bir boyuna iki lirahk sinek kliıdı olur mu? 

- l\f utbakta çok sinek varmış efendim! 
- Ben de almasınlar demiyorum amma, bu kadarı da fazla! .. 

-9-· 
Aradan üç gün geçtikten sonra ·Naciye sofradaki yerine oturdu. Ye

mekte söylenmesi mecburi birkaç nezaket cümlesi haricinde, Adnan 
genç kadınla hiç konuşmuyordu. Hatta ona rastlamamağa gayret edi
yordu. Bu güzel esmer kadını görmete tahammülü yoktu. Annesile 
ııamimiyeti onu çıldırtıyordu. Kendi aşk macerasına bu Naciyenin ka
rışmış olma~ı. ona karşı kalbinde yenilmez bir kin uyandırmlŞtı. Bu 
entrikacı kadın olmasaydı. yalıda böyle sıkıntı içinde pinekliyeceğine 
Gabi ile berabc·r meıı' ud zamanlar geçirecekti. 

Şimdi bu kadından intikam almak i.itirordu. Ah onu tahkir edebil-

aeydi. Doya doya tahkir!.. Annesinin onu kovmasını temin eylese~ di. 
Hatta zemini yoklamıştı bile. Fakat Bedia hanımefendi hiç oralı olma
mıttı. Bilakis, cöyle kıymetli bir arkadaşı. bir dostu kaybedemem> di
ye batırmıştı. 

O da artık fazla israr edememişti. Ne çare! Sabredecekti. Elbet bir 
•Uu sırası relip ondan intikam alacaktı. Şimdilik gayet sathi bir neza
ketle onu sellmhyor; fakat üç kişi beraber oturmalannı teklif etti ti 
zaman, derhal ckiltilphanede işim •var .. Odamda mektup yazacağım.> 
Bahaneaile kaçırıyordu. 

Böyle zamanlarda, Naciye onun, gidişini seyrediyordu. Dudakların
da sarip bir tebessüm ile &'özlerinde zalim bir istihza ile şunları söyle
mek istiyordu. 

- Devam et, delikanlı ... Bu mücadelede bakalım kim yenecek... Ben, 
sana nisbetle, daha haş:n, daha tecrübeli, daha asi, daha görmüş ge -
çirmitleri mat ettim. 

Bu tahkirii.miz kafa tutmaların bir giln sana pahalıya mal olacak!:. 

- Senin 11erefine bahçede çay ziyafeti vereceğim oğlum. 
- Anne, anne ... 
- Yok, yok vereceğim. Biraz eğlenirı1in, hem ahbaplarla tekrar 

dostluk temin etmeli. 
- Bu mıymıntılar benim hoşlandığım insanlar değildir ki... 
- Ya çağıracağım gt"nÇ k•zlar arn~ıncia hoşuırn girleccıği huhır:-ıarı. ~u-

nu bilmelisin ki, i~tikbalini dilşünü~· orum. Senin zayif sıhhatin fazla 
çapkınlığa müsaid değildir. Genç e\"lenrneli~in. ister bir genç kız. İ!l
ter bir dul.... Seç ~ebilcUğini. Hoşuna gitsin. Ötcı;:i b.:ııim ,·azifem rlC'(ıl... 
Yalnız namuslu, sıhhatli, iyi aileden olma"ı lfızım. Bizimle gıkılmana 
bak veriyorum. Para vn. Hem Allah go-.tE>rmcı;:;irı, lrn t fer bir daha 
doirulamazsın. ll~vam edecek .. 
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Yeni mevzular: 
Ukranya ve r\llemel! 

Avrupada yeni temaslar 
başlamak üzeredir 

Bu iki hadise, şarki Avrııpalzları 

\ANAD l J 

BİZDEN ÖTEYE 
Ruhlar seyahat 
mı ediyorlar? 

Bedeni uyutarak ruhu ahrete gön
deren s·hirbazlar var! 

Fransa - Yunanistan 
General Metaksas, Fransız sefiril 

k ültürel bir anlaşma imzaladı 
Atina, 20 (Radyo) - Başvekil gt:>- memleket, turi tik h~treketler ıcı 

ııt>ral M etahas ile Fransa ,..efiıi ara- radyo ve diğPr l.ıiliimum neıııir v;sı 
mda buıün kültürel bir anlaşma im- talari) le mütekabil propa;and:ıl:ıı 
zalanmışhr. Bu anlasmaya göre, iki yapmağı teahhüd eylemişlerdir. 

İngiliz kabi~esinde ansıJ 
ihtilaf çıktı şiddetle alakadar ediyor zın 

On gündür ıkulakl rd oğııl<laj 1 l 1ıı nn o!uncl• n olu ·or.. Toprak Innır .. Art.ık u; umu tur. ~imdi uilf' • 
Tunus, Kor ika, <'ibuti kelimeleıin- altın.L giıeıı lJir' cucl m ıhakkak ki e J.ıdmd. nen ya lı:sı sor~ak i teclik- - Baştarafı 3 üncü aahifede - pılmnmıştır. Ye )upılmı;acııktı1'. 
den sonra üç günduı· de Ukraın a ve t. bi.ıt kaidelerine ırnrak Lir çok !eri :ualleri ihirlrnzu öyler. Sihir- nun kabineden çekilrnclt>rini iıstemiş- Ra~ işLank n•isinin zij urt:t'nc g 

l\lemel meseleleri ortaya çıktJ. kim) e\ ı i tihaleler nf'tice~inde ~ a - lıaz da bir kağıd üzerine büzı çizg• !erdir. 'ince: 
DGnya hidi eleri o derece Uratli ,·as yavaş ka\ boluyor. naha dogı·u- !er re meder .. Bu ek ilde hazırlanan Başvekil ~evi! Çemberla::n hakem Sir Con Snymen B. Ş. htın Londra 

b'r hızla cereyan ediyor ki, insan~ al u . eklini değ st"r\or. Şu halde bir kiğıtl medium'un koltuğunun altına !iği üzerine almış ve ihti!Hı bertar:.ı• va ancak hu u. i bir ziyuret m:ıkı:ıacrı 
mı bir .Un &'&ıeteleri okumı) acak m ·an ôliınce .u tk maddı \ arlıgınm Yerleştirildikten sonra, ölil gibi bir etmek !cin, muarız nazırlarla yakın- geldiğini s(i~ lemis \ e keııdi iyle B 
olurea, t.u hidiselerin e~ rini adeta tanrnmen silinme i icap edi) or de- çarşafa saı ılır. dan temaslara bu~lam1 hr. aht arn~ında tamamen · hsi bir ko 
kaybedi)'or. Lehiatanın . oviet Ru - mekti.. t:zun zaınandaııberi herke- :\1edium cansız gil.ıi yerde yatmak Londra, (A.A.) - A\·:ım kamara. nuşma olduğunu ve bundan hiçlıir hu 
yaya 7akınlatmaıı Ukranya me ele- iıı fikrini kurcala) aıı bir mesele tadır. Sihirba:t bu defa da eline iki sınlla Sir Con Saymen hiikumet na- kumet ve maliye i ine temas edilm 
t:ini derhal ortaya koydu. vardır .. Acab!l insan öldukten sonra bayrak alarak tecı·übeye mani mına muhalefetin tenkidlerine ce - diğini füt\'e etmislir. 

Leh"stan hud dları dahT de ~a ı- l.>a ka bir dünya~a dönUyor mu? olması muhtemel şeytanları kovar .. vap vermiştir. Nutkunda bilha a Sir C'on Saymen Lcynnatrnı ıu su 
~an 6 mfl.>on Ukranyalının Leh mil- Ş ıı he iz ki in anın bütiin heyeti- Sonra büyük bir dikkatle medium'- Loyd Corcu hırpalayan Sir Con Say- retle bitirmiştir: 
let mecliainde 14 kişilik bir mebu le .ıhret dediğ'miz başka bir aleme un iızerine eğilerek bir şeyler oku- men demiştir ki: Avam kamarasınd:ı çok müh ·m l.ıi 
grupu. vardır. Bu i'rupun lideri ve gitme ine imkan yoktur. Ancak in- yup yavaş yavaş iizerinde örtüyü Bay Loyd C-Orç Südet arazisinin ekseriyet 6 teşriniev" elde hükumeti 
Leh millet meclisi ikinci reisi olan Aanın beden ve ruh diye iki varlıktan açtıktan sonra eliyle yüziinün mu- Almanyaya terki doğru olmıyacağı siyacıetini tn vip etm·şti. O tarihten 
Mudriy mühim bir kanun projesi ve. ibaret olduğunu ileri ıııürenler, be- ayyen yeı·lerine temas ederek me- zannında bulunuyor. Bu mütaleaya heri bu siy~sette tudilatı muhik gö 
ı·ttrek t1kranyalının muhtar bir devlet den toprak altına girdikten sonra da dium'u derin uykusundan uyandırır. karşı hatırlatmak isterim ki Lord terebilecek hiçbir şey geçmemiştir. 
haline konulmasını istedi. ruhun yaşadığı f'kıini müdafaa et- Medium tıpkı uyku haştalı~ına Runçjmen Çek hudut arazisinin aha- Lonrada, 20 (Radyo) - Muhaf 

Glkten yıldınm düter a-ibi dünya mekted"rler. Bu hu u un ne derece- (Letarji) ye müptelfi bir insanın u- tisini Al manyaya baillyan sıkı Jrk zaklr matbuat: bıışvekil Ne\11 Çem 
hl4iaele.ri üzerinde patlıyan ve Le- ·e kadar kat'i olduğunu bilmem, val- yanmasını andırır bir şekilde kendi- ı·abıtalan nazarı itibare alınarak Çe berlaynin, diln A\•nm kamarasınd 
lıiatanda müdhit a-üriltü ve münaka- nız bilmedii[imiz, anlamadığımız ne &"elir .. Fakat henil:ı hy.Pnotik hal- koslovakya tarafından derhal Al- rnuha·eret liderlerine Yerdiki cevap 
şal ara yol açan bu teklif Leh mecli- B' Rolman~a kralı Karol . . f evkalfıde bir kuv\•etin me,·cudiyeti- den kurtulmuş değildir. manyaya terkedilmesi lizımgeldiğ" !ardan bahisle uzun makaleler ya~ 
s·nc b"ttab· dd d'l kt' A ır tara ta vkranya mesele.sı 11ıd- . l\J d" b' k . . 'Iil 'h k f d 1 hü kt b k'l' b . ı e ı ı re e ı ece ır. mma, d tı· .. . dır. Bu kuv,·etin tesiriyledir ki ispil'- e ıum ıraz endıne ırelince der nı .ı.• nı on eransın an evve - ma a ve nşve ı ın, üyük vatanpe 

me J ·~ k" Uk 
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k e ı mubahaselere zemın olurken h 1 k b" · k ki\ t b'ld. ...... M ·· "h 1 ı d b' · ld • c ı ... e ı ranya ı a-rupun ma sa- d". . . • tizmacılar, manyatizmacılar fo kir- a ~ıca ır çay 1çme te ve sonra ume e ı ırmı;;ı .. ır. um an aşma- ver er en ırı o u:runu kaydeyleme 
dı da eaasen bu teklifin hemen kabul . 1~e: ~~rafta Lıtv an;; a. hududları 
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ahrette gördüklerini Hkin bir se~le .o:ı sulh rnuahedeJerinin bir hatırası- tedir. 
edilmeaine .intiur etmeyip dünya ıçm e 1 Aer_nel me elesı de ~vupa er 'e. a a u gı 1 ış eı e meşu o- hikil.ye etmektedir. nı tasfiye etmiştir. (Taymis) diJor ki: 
lıidieeleri ara11na bir de Ukranya matbuatını şı~detle ~eşrul edıyor. . lan kımseler yapmakta oldukları Bu hikaye sırasında da medium Sir Con Saymen İtalyan gönü il il- c:Çembeı la) n, lngiltcrenin icabınd 
r:ı el . t.. t kt Al 1982 enesınde Lıtvaın ava verı. tecrl'ıbeleı·de mu··affak olnıakt"dır ı il- h · ı · · · d ·· ı d · t• h t k · · r.· · es esı ,11\.anş ırma ır. manyanın 

1 
• ~ • • • • • '" - ı a ypnotık uykusundan uyana- erı ıçm e şoy e emış ır: arp en çe ınmı.} ece,bını 'e faka 

ınüzaheretile bütün dünyada propa- Aenl 'e uhmumı har~ ~ıhayetine kadar lar. Ruhun mevcudiyetine inanmak mnmıştır. Ahretten a-etirdiği haber İspanyadan &'eri çağrılan on bin bütun ihtilaflarn sulhen te:svi;; ine 
d 1 b 

1 
Uk 

1 1 
man ududları ıçınde olan Memel ki . t 1 1t l ·· üllü u il · b k ft Jd • · ı ki h · j(&n a ara ai ıyan ranya ı ar 

142 000 
f ,

1 
. a a yakın gelebilır. Ancak bir çok amam anınca, sihirbaz yeniden ba- ayan aıon n n yenne aş a- ra ar o uguıın o~ eme e, akıka 

A"ru d ~o l b l" ld ki , nt\ u:su ve 2417 kılometre. l . b ll d l k 1 öd ·1ct··· d - l ··ıı· 'f ...ı t 1 ld • pa a '\t mı yona a li' o u a- h . . . ' . . ı erın u ru ı ar tarafından yapıl - zı ua ar o uvarak medium'un nor- arının g n erı ıgı ui{ru < ~Jlı ( ır. ı lli,,e e m ş o u.> 

S R 
. mesa aı sathı;; elı Baltık sahılınde · . ç )\. ı 'h ~d· t · D · • · rını, ov.ret usyada 80, Lehı.shm- me h . • . . . . makta, hatta ölen kimselerin hava- mal hayata avdetini temin eder. aarı ma ııı aı ır. spanyaya gıden l eylı 1 elgruf) da şun! rı kay 

da •. Romanyada Besarabyada 2. b" § uı a bil.} ük Iımanı olan zena-ın let ekr d i'Ö kt ld kİ Uzak Şarkta bilhassa Annamda askerler esasen orada kalmış ltal- det.ııektedir: 
Çekoılovakyada ı milyon oldukları- ır toprak parçasıdır. Verısay mua- ş ın e runme. e 0 u arı ihirbazlık hemen hemen bir sanat yarı kıtalarının me\·cudiyetlerini yük •Çemberlaynin dlinkti be)ımatı, hl 
ıu ve dünya harlta!ı tızerinde mUsta- h.edesile Almanlard~n. itilaf devleti~- ~ı kabul. et~e~ için hen Uz tamamen halindedir. Dükklnlarda yiyecek seltmek içindir. İngiltere hilkOmeti şüphesiz ki, Berlinde i) i akisler yap 
kH ve muhtar bir devlet idare ede- 1 ınt> geçen bu arazıyı Almanlu hıç ıspat edılmış bır tecrübe yoktur. içecek satıldığı gibi sihirbazlığa ait bu yükseltmeyi İ!'panyaya yeni 1tal- mıt•ır. Almanyayı idare edenlerden 
bilecek kabiliyette bulunduklanm bir vak.it unutmamıılar, kendi hudut- DUnyanm her tarafında ruhun levazımat da satılmaktadır. yan kıtaları röndermemek hakkın- bu tekild~ söz söylenmesini bekleme 
iddiaya baflamııtır. lfaamafih, Leh Jın dahiline girmesi için çalışmışlar- mevcudiyetine ve faaliyetine inanan Hala Fetişizinin hakim olduğu bu da ki vade muhulif a-ihi telakki etme- ha~ klmızdır. Zira, ancak bu saye 
i'&Htelerinin yazdığına göre, Sovyet- dır. Filhakika, burada ~aşıyanlann lar bulunur, fakat bilhassa Uzak memlekette halk ruhlarının daima mektedir. İtalya ve İngiltere hükü- vaı.i~et tavazzuh edecek ve sulh bi 
le~e yakuılapn, Lehlilere kızdıldan ekseriyeti Alman olup, pazar günü Şarkta ve Hindistanda oturan halk vaşamakta ve seyahat etmekte oldu- metleri arasında hiç bir pazarlık ya.. kat daha kuvvet bulacaktır.> 
içın Almanlar Ukranya dayasını or-
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1 
d ... 

9 1 
kt ... bu husus hakkında çok büyültecrü- ğuna inanmaktadır. 

1 
• rapı an ıntı ap ar !! ~ az ı an ~s taya atmı, ardır kı, makaadları Av- . beler yapmaktadır. Sihirbazlık memnu olmadıtı aibi 

rupada bir Alman Mançuryası mey- sını Almanlar kazanmışhr. MıJietler Herkes tarafından yapılan tecrU-. , . . hemen her zaman mevdanlarda. pa-
dana .cetirmektır. Cemıyetınde ımzalanan ve hususi beleı· umumiyet itibal'iyle ahretten 1 • d • ·b 1 1 . _ . . zar yer erın e tecnl e er vapı ır. 

Venlen haberlere göre, Lehistan- sur-ette hazırlanmış bir statu ile idn- ruh çagırmuktan ıbarettır. Sı'hiıb z eı· d t tt )\. · 1 ·ı d Uk , ı 
1 

. • . . · a ııı e u Ug u m eeşa e ı e 
4 Y&ilY•n ran}a 1 ar, cenubu şar- re olunan limanın Almanyaya ilhak Halbukı t.:zak Şark sakını san ele. seyircilerin başı üzerinde ve ha ad 

.kt Lehistanda L_vof •. Stanisl~vsk, Tar- edileceğini oradaki Almanlar licleı·i riler daha. ziyade dOnvanın ahrete çizgiler resmederek şeytanları: te~ 
nopolık. ve Volın vır'Ayetlerıncle müs- N ı uh gunder1p oradan haber almak he ca •üzlind k k k f 
t kfl b , . O) mnn geçen haft:ı öylemi tir. "' en oruyaca a es vap-
a ir t; kranyıı dev)etı kurulma- . . H"indedırler. Bu hu u ta en çok tec- tıktaıı sonra her hangi bir in~an ·uze-

~ın1 istemektedir Lılvan)a ıle AJnıan) a arasında bu rilbe yapmakta olan Hl" Annamdır · et t üb · b l S"hi b 
Hakikatte bu ~egele 7 mayıs 938 limanın idaresi hakkmda başlıran Bu tecrübeler mt;hakkak ki di~i rın ~ ecr esme aş ar. ı r az 

. ~ . . . müzakere! .· k'ld t• ı medıum u\·uclukt:ın sonra ruhuna ka-
sene.sinde Ukran~·a mıllı partı mm • . eı ın ne şe ı e ne ıce ene- bir gayt> ile yapılıyor. Bilhassa öl - . · . . _. . . 
merkez komitesinde görüşülmüştliı". cegı J akında anlaşılacnktır. Fakat muş ecdadın obür dünyada rahat 0 _ ti emır _vererek ısteılıgını yaptırabıl-

Paris para 
borsasında 

Eaham ve tahvildl ta 
yükseliş 

Karı koca 
Komürden ölmüşler. Ayni 

odada yatan çocuklarına 
b~rşey olmadı 

lstanbul, 20 (Telefonla) - I• 
Paris, 20 (Radyo) - Bugünkü tanbulun yeni~ehrinde Kavun sok• 

oara borsasında, tahvilat ve esham ğında oturan Erzurumlu Mustafa , 
üzerinde büyük bir yükseliş kayde- karısı, ölü olarak bulunmuşlardı 
d·ı · t' B ··k l' 1935 d L _ • Zabıtaca yapı lan tahkikatta Mu ı mış ır. u yu se ış, cnuc:p . ' 

Sovret Almanları lideri Henlayn 24 her ne _olur~a. olsun, İtalyanın Fran- lup olmadıklannı, kendilerine karşı mektedır. 
nisanda Karlsbadda Südetlere rnuh- adan ıstedığı yerlerden sonra bir goderilen hürmetin, ~aplan ibadetin Me elii ruhunu harekete getil'erek görülmemiştir. 
tıırlyet iıtemitti. Onun bu talebin- Ukruyna, ve bir Memt-1 işinin de or- kafi gelip gelmediğiı~i öğrenmek ga- hemen yakın bir mesafede yangın ----cıo.a-ooo---

tafa ıle karısının, kömürden öldü 
leri ani ılmıstır. 

Mustafa ile karısının yattıkları < 
dacla, biri üç yasında ve diğeri · 
aylık iki çocuk sağ olarak bulun 
muşlardır. 

den iki hafta sonra Ukranyalılar taya cıkmnsı Avnıpa di lomatlarını vesiyle sarı derili ırk telkine müsait çıkartması, yahut tayin ettiği bir e- A merika 
kendi muhtariyet itini görüşmüş- her halde çok müşkül vnziyetlere ko- kimseleri sihirbaz dedikleri adamlar vin damına büyücek bir taş atmacıı, 
tür. Bu yerler 14 mart 1928 senesin- yacaktır. \•asıtasiyle uyutarak ruhunu öbür her hangi bir kimseyi gittiği yolun ispany a işlerine 
de Lebistana veıilmiştlr. Pragda çı- - dlln) aya yollamakta ve bu şekilde aksine sevketmesi aıil.ıi.. k k ---···---Rankonda kan Çekoslovakya gazetesi Ukran- Budapeşte imli~ ailesindf'n haber almakta- Bu tecrübelerden mada lıir buçuk arı,mıyaca 
'ahlann Almanyanın mllzaharetini dır. metrelik kılçları yutmak, uzun şis- Lima, 20 (Radyo) - Amerjkanın. 
teminden ıonra 6 maddelik bir prog- Mu··ıakatı Bu tecrübP!erin yapılışı da ÇOK bil- )eri yanağının bir tarafından geçi- 1.spanya işlerine mildahale etmesi Kanlı bir müsadem 
J amla harekete reçtıklerini yazıyor. yük merssime tabidir. Medium herke rip diğer tarafından çıkartmak, ve hakkında Kil banın teklifi, tetkik e-

Bu faaliyete kar~ Lehistanın bari- - Beıtarafı 1 inci sahifede - in milvaceheslııde bir sandalyeye husule gelen yarayı yalnızca tilkü- dildiği ilk encümende redde uğra. olmuş, yüz talebe 
ciye nazırı Albay Bek de derhal ha- Macaristan arasındaki münasebetle oturtulur ve ayak ayak üstüne atar .. rUk ile kapatıp bir damla bile kan mıştır. Bu suretle teklifin konferan l 
nkete aaçerek Sovyet Rusya ve Ro- rin aamimiliiini iÖstermektedir. Bunun üzerine sihirbaz medium'un akmasına meye.lan vermemek Annam umumi heyetine sevkine lüzum kal- y ara anmıştır 
m&DJ• ile milı.akerelere 8'irişmek te- Budapqte, 20 (Radyo) - Kral üzerin bir bez ile örter, sonra dint ıihirbazlannın yaptıkları en baıit mamııtır. Rankon: Hindistan, 20 (Radyo) -
~bbU.Unde bulundutunu bildirmit- naibi amiral Horti, ltalya hariciye bir şarkı ~öyliyerek ve dansederek tecrübeler meyanındadır. ooo Üniversite talebesi ile zabıta arasıı 
lir. Franaız ıazeteleri de bu yeni va- nazırı Kont Ciano ile saat onda Bud- medium'un etrafında dönmeğe baş- Sihirbazlığın ipnatizmanın, man- da bugün kanlı bir müsademe olmu 
ziyet karşısında hararetli neşriyata ley ormanında ava gitmisler ve iki lar .. Bu sırada sihirbazın elinde bir yetizmnnın en ziyade revaçta oldu. Af inada tur. Zabıta, sillh kullanmak mecb 
l>&flamıtlardır. Bayan Tabui yazdığı aaat kadar avlanmıtlardır. Av parti- nsa Lulunmakta ve kulaklarının ar - ğu memleketler şüpheaiz ki Uzak uava mü Ja~aası riyetinde kalmıştır. Talebeden yü 
lıir makalede, Ukranyah muhtariyet sine, Macari»tan hariciye nazırı kont ku:ıındnn içinde (günluk) yanan iki Şnrktadır. nı Uı rı kf§i yaralanmı9tır. 
~ilerin S8det A.lmanlarını örnek ala- Saki, ticaret ve milll müdafaa nazır- bohurdanhk arkma],t"l r. İki yar- Ruhu, canlı bedenden çıkarmak, talimleri + +---
rak, 9lyaai, kültürel ve mülki muhta- ları ile Almanya ve Polonya sefirle- dımcıın da davul ve tepsi kadar bü- ahrete yollamak, oradan haber we- 8 •• •• k K ) 
rlyet iatemekte olduklannı; muhtari- ri de iştirak etmitlerdir. yük bir kong'u mutta ıl çalmakta- tirmek, yahud da ölmüt bir insanın Atina, 

20 
(A.A) - Dün aktım UYU UrU ta Y 

yet ilten•n aruiaio Lehiatanm üçte Saat on ikide ormanda verilen dırlal'. ruhunu çağırmak, fevkalbeşer kuv- Atinada hava müdafaa talimleri ya • 
birini ihtiva .ettitiııi, yeni devletin ziyafette uzun ve aiyasi konusma _ Eu boğuk gürultuler ara;:ında si- vetlerin tesiriyle tabiat kanunlarının pılmıştır. Halka derhal alınacak ihti- Pazartesi günü Mi/le 
merkezi Lilbima şehri olacağını yaz- lar olmuştur. hirbaz gittikçe hızlanarak mediurn'- fizik kaidelerini altilsüt e mek her vat ve emniyet tedbirleri hakkında Mecliıinde topla· 
maktadır. Kral naibi amiral Horti ile İtalya un ctrafmcla dola~makta ve dikkat- halde bugün vukua gelen fakat iza- daha evvelden malumat rverilmişti. 

Ukranyalı muhtariyetçilerin mır- hariciye nazırı ve ava iştirak eden lice gözlerinin içine bakmaktadır. hı mümkün 8'örülemiyen hadiseler- Mütearrız tayyarelerin gelişi saat 20 nacaktır 
kez komitesi Pragda olup, Pariste sefirler ve nazırlar, saat 12,45 te bu- l\tedium yavuş yavaş kendinden ge- dir .. Bundan bir asır evvel telsiz tele- de hava fiıenkleri ve ıehrin birçok Ankara, 20 (Radyo)_ C. H. P. b 
bir pM açmıtfır. Franaa - Almanya raya dönmüşlerdir. Ç"I' ve bir müdcl t onra yere y:ivar- fon veya televisio'nun izah olunması verlerine konulan sirenlerle halka bil- yük kurultat. ı 1 k t ~· .. 

-
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l d b h · · x. d' ·ı · · D h ilk t hl'k · t• d " ' ge ece pazar e ı iU alU&poa ann an sonra u komite Macaristan arıcıye nazırı kont imkan ız oldugu gibi bugün de ispir- ırı mıştır. a a e ı e ışare ın e saat ıo da Bil ·ak :\1"11 t 1\1 r · b" 
.sarbılt faaliyet aabası bula_bilmiftir. Saki, gece büyük bir banke vermiş- zırı Kont Cinnonun Budapeste se- tizmayı, fakirizmi izah etmek, her halk kendisine verilen talimatı derhal sında toplana~aktır.

1 

~uru~~~~ /~ 
Bu falfyeti Memel meselesı ile igili tir. yahatinden bahisle uzun makaleler hususta aydınlatmak biraz milşkill- vapmııtır. Işıklar tamamivle söndil - rak edecek vilaHtler murahhas)~ 
1'61'• Dl•r de vardır. Bunlara göre, Av Kont Ciano, öğleden sonra başve- yazıyorlar. dür. Ancak yapılan tecrübeler çok rillmüf, yayalar sıj'ıııaklara çekilmiş pe) derpey ge]m~ie ba lanmlardn·. 
NP& ıulhu yeni ve çok çetin bir im- kil lmredi ile tekrar konuşmuttur. Vreme gazetesi; ltalyanın, Mftca- meraklı hakikatler meydana koymak ve bütün milnakallt, seyrfüıe!er dur. QOO " 

tlhan karpsındadır. Çünkü bu sefer Berlin, 20 (Radyo) - Resmi riıtanla baıladıl(ı müzakerelerden tadır. muştur. Tayyareler tarafından yangın 
yalnıa Uç milyon Südetlf Alman de- mehafil, İtalya hariciye nazırı Kont Yugoslavyayı haberdar etmediği Kırk kiloluk muazzam bir masa- bombalan yeri.ne temir mermileı ·,in- ltalya ayanı 
jil, 40 milyonluk bir Ukranyalı me- Cianonun Budapeste seyahatine hakkındaki haberleri yalana çıkar - nın tek parmak ile !ırıl fınl dönme~i. filak bombaları yerine ke tane fişenk- K J 1 
aeleal mevzuubahatir. Bu hidiae do- büyük ehemmiyet veriyorlar. makta ve Kont Cianonun, Belgrad- ahretten &'elen ruhların sorulan su- leri atılmıştır. Bütiın imdad, emnhet orporasyon ar mec isi 
layıalle Sovyet Rusya ile Lehistanın Alikadarlar, Macariıtan harici- dan geçtiği gece, başvekil Stoyadi- allere cevap vemesi, duvarı takiben ve ha\·a müdafaa servisleri mUkem. kanununu tasd k etti 
daha fula doat olacatı hariciye ko- ye nazırı kont Sakinin de yakında noviçe bir telgraf çekerek, Budapes- yu\•arlanan taşlar, lıoş odalardan mel bir tarzda işlemiş ve Atina hava Roma, 20 (A.A ) - İtalya ay 
miMri Litvinofun yakında Varıova- Berline aideceğinden bahıediyorlar ~ede Macaristan ricaJile konuşacaqı yilk elen sesler, görülmllş. yaşanmı~ müdafaasının ı;ok müessir oldu~u sa- mecli i, HuzmPler ve Korpora yo 
J1, Alb&)' Bekin de BUkrefi ziyaret Belırad, 20 (Radyo) - Yuaos meseleler etrafında Malumat verdi- hakikatlerdir. Gelecek niıshamızdıı ıit olmustur. Talimler 45 dakika ıilr- la mecli~inin ihd na dan olan k 
.... tklul nımolumakiacbr. lavya matbutı, İtalya hariciye na- ıııni k..ydcylcmektedır. 1ou teçrUbelerden bah11deeeiiı. mUttUr • nıınu tasdik etm ot r. 



Sahife: 7 (ANADOLU) ~ı Hirincikanun 1938 Çarşamb~ 

Biribirimizle vuruşmadan ( çiMDIKLER Fenni mes'eleler 
Hayvanlarda ve insanlarda 

önce Italya ile görüşelim Fis, kos 
Kahvehanedeyim .. Şöyle, hafif 

ler-tip etrafa kulak misafiri oluyo• 
rum. Vaktile şu ve bu işin başında DALAK-ŞARBON ., B k } p } B k , b k } • ' bulunan, filin ve filan memuriyeti Fransız aşve i i o on ur un ir ma a esı. vermiş olanlardan birkaçı başbaşa 1 /Y~ZAN: ~azım .. u!.g_~tr 

· ı k ı zmzr Veterıner mud anı 

Ş k • • d d• • •b• "N d h k ver-mış er, onuşuyor ar: , e SplrJD e ıg.., 1 gı } e a a yu arJ, ne _Duydunuz mu ya?. Fiskos, fis· Bu hastahk hayvan yetiştirenler ara b~şlarlar ve kan işeyerek ve kanlı pıs-
k f

. k 
1
• k M sında. dafak hastalığı narniyle tanın- !ık çıkar!lr:ı.k hayvan zayıflamad.ırı 

d h ı ıh h 1 oı, ıs os, ıı os... ış.. t B h • .. d.. .. b · <l b · 'T' A b a a aşag""' 1, Ca izaSJOa. - Yaaa .. Demek öyle ha? .• Hal- n~·ıış ır. u astalıgı yapan gözle go- uşup ır el n ıre o ul'ler. Hatta~~ un 

Eski 

h k . b d . 1 d" k' f. k f' ru mez derecede kücük çomak şeklin- !ar hayvan arın burnunu ~ıkarak ışet-
ı k f h . b' k . u ı ana emış er ı ı; ıı oı, ıs- l h k • w •• 1 ,... t · ı·kı . . . •.. 

Fransanın e ki Ba~vekiii ve Mil-t' ler .iste.me ete ullanınmana hayret sılmaz~ tarn ıın ıc_: ıı· zaman pe ı- k f' k 1 M d f' '- f' c e ayvaııcı ·!ardır. Bu hastalıga tek tırır er. çaye sıc ı · errnı kanlı gorur-
1 t 1 . l . il 1 . f os, ıs os.. ış hem e u-.os, ıı- 'ft t ki • l d l w l<l • etler Cemiyt'ti daimi murahhası M. e mıye ını. yı kunayam:.u ıgımız genç a) aza e- k ve çı ırna · ı hayvanların hepsı, kö- erse a uga tutu ugunu anlarlar. Bey 
Pol Bonkur İtalyanın Tunus, Nis ve Bitler dinumizrnnsı da her sefe - re olan .sususzluğuna hiirriyetini fe- os mBuş.. k 

1 
. . k f' pekler, domuzlar tutulduğu gibi in - gir ve sıgırlar da koyunlar gibi h. -

. - ana a ırsa fıskos fıs os ıs- l d w • • 

l<orsiktı. ü:ıerindeki talepleti hakkın- rinde elde ettiği bir imtiyazı diğer- ua ettı. k ' ' ~an ar :ı tutulur. talıga mukavemet edemezler. Şıd 1etlı 
d~ yukarıdaki taşlıklı «Parisuar.1> leriııi k:.lzanınak için kullanmadı mı'! Bu ~iin ihtiyat ve ölçü kadar, harbe oa.. Hastalık n:ı.sıl bulaşır? :-1ancılar göstererek ölürler. 

- Yalandır. Çünkü fiıkos, fiskos, 
ruetesinde bir mtı.kale neşretmiştir. Sarclan sonrn Renin tekrar askeri karşı kullanılacak biı· mücadele unsu- Bu hastalığın mikrobu hasta hay- insanlarda dalak hastalığı en zi~ ~.-
yazıyı ~ynen alıyoruz: ınıntaka ) apı 1 ması; Renden sonra rıı yoktur. füı ihtiyat ve heısaplı hare- fiakos... vamn kanında bulunduğıiti'dan hasta- de sineklerle geçtiğinden claha çok r1 

l .1 A t . l • . cl - Belki de .•• Evet, muhtemeldir. I h l t a·ı l b Bqvekil, Tunu.ıs, Konıika ve sa ıı vus lll'ya, Avusturyadan sonra Çe- ket mezıyet eri de !Utinligm esasın a anan ay\'an ar emasla hastalığı bir- \'e yüzlerde kara çıban de ıı., eı i ıı çı, 
· Hay aidi fiskos, fiskos .. 

halkını sükuta davet etti. Buralarda- koslovukya; Çı>koslovakyadan son- kalmıştır. ltalyadaki faşist idare de birine geçirmezler. Ancak hasta bir ban sinek1erin ısırdıkhm yerde evwli~ 
k t t t Birçok kelimeleri duymamıı~ım 

ki halk, fa,igt llilmayişlere kuşı pe ı·u da l:kn.ıııya. Filhakika Ukranya- latiııliği daima he!'~eyden Ü!$ iin u - amma, anlamakta •ecikmedim. Bi- hayvan ölür veya kesilirse akacak ka- kırmızı renk1e hiı· çılıan Ye sonrn bu 
haklı olarak prote~to hareketine geç- daki isttklal cereyanı. elde ettiği Çe- muşlur. k k nı ve,·a l"'ı:ı.esı· ı'le topraklar, sular, ot- çıban morarır Ye siyah bir renk alır * 2imlıı:iler, politika azanını anıtır- .J Ax -
:tnif bulunuyor. ko:slovakya ile husule gelen yol Al- ,. * nıakla metcul idiler. lar bulaşır. İşte bu bulaşık yerlerdeki Şişer ve şi~kiıılik yayılır. Teclavi etti. 

J.'ransı:ı b~vekili halkı sükO.t:ı da- manyaya diler ihtirasları için kolay Frıtn5<n ile İtalya arasındaki ihtilaf ,. otları yiyen ve suları içen hayvanlar rilmezse mikrop kana geçerek insanı 
Vet edl)•or. ltalyan hükumeti de bu bir kapı teşkil ettiği günden sonra \arı halletmek için &"ÖZ önünde tutula- 0 •" a·ızla . 1 .k 

1 1 
ak h t feci bir surette öldürür. Yapağı ti -

'h ·ıs:fl ç genç, ltir maıada oturmuılar. g rıy e mı -rop arı a ar · as a - . . 
nUınayiflerde keıı.disinin rolü olma- birdenbire ~iddetlenmiştir. cak olan nokta budur. Bu l ti A ar 1 w a t t 1 1 T s: .• • k . caretı yapanlarda bu hnıstalık ekserı. 
d t 1 . d h h ld b' ~T· S k ııdırmakla Dört gözle sokakları seyrediyorlar. ıg u u ur ar. ı.ıaşe uzerme onan sı t ff. bo 1 . 1 1 1 H 

ı ını söylüyor. kisı e er a e ıze ı,ıs Ye avoyayı aza . . . nekle ha t 1 k ikr b h rt 
1 

ya ene uz ru arıy e a ır ar. ara-
Pek fazla hiddetlenmiş bulunmuyor. Ukraııya uzak; Çekoslovakyadan beraber, III cü N:.ı.polyonun bu toprak Bır g~z~1

1 kb~d'ıbn' !~td1:. Baül~blar, dır- . r s a 1 ~ 0 unu 0 uma- ret dereceleri derhal kırk kırk bire kn-
k d d h k E . d t F 1 k 1 . . . k 1 ·ıe diriltt· aeklerı ı e ırı ıranı ürtt er. rıyle alırlar. Ve ınsanlan ısırarak has d k A bi h 11 .. t . 1 .,.,.. 

Buırün Fransanın. arşısın a bu- a a uza . ,\'111 e o uran ransız .arı as er erımızın an arı ı ı- - Bu geçen kadın fiskos, fiskos.. talık mikrobunu aşılarlar. Hastalıklı har çtı ·arf. sal a erkgo: erır 1!br. ı~ ı-
lundutu tehdit, a!}ır1 aksülameller henüz bu mesele ile alakadar olnu- ği gündenberi başlamıştır. t aye ne es n amıyara agız ve urun 
iöatermemiş olduğu içindir. Emniyet yor. Fakat, kendi topraklarında olup Fakat, bugünkü ihtilafları teşvik - Onun kocası fiskos, f~ıkos..... fa~ ırrna. v.e. sucukları .ve ş~rbon_lu et- !arına kan gelmek ·uretile çok fect (i. 

1 l B b . 1 d h d 'tT kt' d b k d 0 d'. . .b. bı·r da - Geçen ıene Çe~me plaJtnda fia- erı az pışıımek suretıle yıyen ınsan- lü 1 'r lh 1 kt· d ted .. 
nizamımııın teme taşı o an ohem. ıten er en erecan uyuyor. ta · ı- e en aş ası ır. , ıgen gı ı - . !arı ~ .... · ı· er. e aısı va· m e avısı ya. 

h h k Hit l :M K · · · d d · 't'l g· ın üzerintle orta ve şark'.i Avrupadaki kos, fıakos.... . d dah n bagırsak ve agızlarında yara l b h t 1 k k tehl'k li b · Ya attım avara uçurma. , - e . rıspının zamanın a a ışı ı - B b k varsa bu yaralardan hastalık mikro_ pı mıyan u das a ı ço ı e ıt 
lerin Alman birliji ~i:rasetini on ye· miş olan son haykırışlaı· üzerine bu- daimi emellerine kavuşurk~n M. Mus- - en .onun .ır ar ~ atını • b manzara erze er. 

~olini~·e de Akdeniz ve Kızıldeniz sa- tanırım. Fııkos, fıskos, fıskos.. unu alırlar. Hasta hayvanların deri t h di milyon cephe askerine dayanan, nun için sinirlenmiştir. ., ve '-'apag·ıı d d b h talk . nsanlarla, hayvanlnrn bu astnlık 
E b l d ~ 'l hı.llerı'ııı· gı:ı··f'teı·dı' ve ukomşula1'1mız Anlanuştım: .J arın a a u as ı mık- k · · 'b' 4-ndb. l l tnUkemmel techizatlı otuz dört fırka· vet, u da yeni bir mese e egı . "' ,. - robu bulundu~ d k . d . geçmeme ıçın ne gı ı iN ır er a ııı -

lık bir ordunun mukavemetinden Fakat, ister krallık ol~un, ister cum- kusLıra bakmasınlar» ikimizin paylaş_ Zavallı kadın, gü:zel olduiu ıçın, a-un an e serıya erı ve malıdır' 
ması lazımgelen eski Roma impara _ göze çarptığı için milkelmmel bir de- yapakçılık Ye kasaplık ile iştigal eden · 

kurtarmak tetenilditi zaman Fransa huriyet o eski liberal parlamentariz- d'k d h l' . d' .1 . t' insanlar bu hastalığa tutulurlar. lin)'\•anlnr için bu hastalığın n l 
Pek az aksülamel göster~iştir. min hüküm sürdüğü o gUnlerde, se- orluğunun hudutlarını çizdi. 1 0 u mevzuu a ıne m ın mq ı. B h ve serumu vardır. Her ene at, sığı\ 

.. u astalığın mikrobu gerek ilaç-
Bu~ün imparatorluğun hudutları- faretler ve konsolosluklar halktan İtalyan ihtiraslarını teşvik ettikten • •. d b. 

1 
koyun aribi hnyv.anlan hükumet ,·ete.. 

na dokunulunca mal sahibinin hisleri uzakta olarak calışırlardı \'e işler yo- ~onra, kcndi:;;i de bundan istifade ede- Arka tarafımdakı masada a ır 2.~a ~e gerekse havanın hareret ve rinerine aşılatmak lazımdır. Aşılanma 
ayala kalkıyorsa çok iyi. Yalnız işin !una girerdi. Bu suretle menfaatleri- rek ara bulmağa da çalışı\'Or görün- kaç kiıi, yağlı bir mevzu etrafında guneşıne Ye kuraklığına karşı çok mu- yan hayvanlnr bu ha talığa daimn tu-
felaketi şurada ki, eğer işin sonuna mize öyle yardım edilmiş oldu ki, bü- mi}'.or değil. Paris görü-şmelerinde hararetli hararetli dil döküyorlar. kavimdir. Gömülmüş olan laşelerde tulmak tehlikesi karşısında kalırlar. 
kadu varmak Jizımgelecekse, bugün yük harp başladığı zam:ln Alman baı- 1 undan bulı;-;rdilmediğini kim söyliye- - Kaça aldın 1 · bulundukları yerler ve civarından a- İnsanlar mezbahada ke ilip Yeteri net 
30 eylUlden evvelki günlerden daha veklinin biraz hafifç:e bahsetmiş oldu- bilir? - Fiskos, fiskos.. kan sular hep bu hasalığın mikrobunu memurluğunca muayene edilmiş oldu. 
fena bir vaziyette lrn lunuyoruz. ğu valsi bir kan ittifakı şekline sok - Anıaıı. ar:ıp kim.:e girmesin! İn - - Kaç kilo.. alarak gittikleri yerleri bulaştırırlar. ğu işaretini faşımıyan etleri yememe-

Fakat, öyle bir harekete mecbur tu. .;an kendi işini kendisi görürse duha - Fiskoı, fiskoa.. HastalığCIJ tutulan hayı·an ııe insan- lidir. Haııta olan hayvanl:ırı kesmeme-
olmıyacağı:z. Bu sefer. Fraıısamn iyi Bu unutulmaz bir iyiliktil' ve asla iyi olur. Kendimizden birşey feda et- - Mükemmel kelepir .• Rakip fi- laı·da ne gibi alametler gö1·üliir? lidir. Şarbondan şilpheli olat•ak ölen 
hureket edi~i ve İngiliz - İtalyan an- unutmamak liızımdır, ·hatta faşhıt nıedt>n ve birbirimizle çarpışmlidan. lan yok mu idi? Koyunculnr bu hastalığı çok iyi ta- ha,r\·anluı-ı köpeklerin ~ıkar:ımı:ra~a. 
lıı.trnasmın Akdeniz sahillerini emni- realizmi bizim hassasiyetimizle ala~ doğrud~ın dllğrtıya İtalya ile görüşe - - Fiskos, fiskos anıma, sonradan nırlar. Tutulan koyunlar otlamaz, ğı derecede derin bir çukura derisini 
Yet altına alması kont Ciyanonun edecek olsa bile. lim. Alçalmudan, yüksekten atmadan, fiakoı, fiako8'.. sürünün gerisinde kalır ve titremeğe ve yapağısını almadan atmalı ve üze-
Montecitori3teki nutkunun doğurdu- Bugün hadiseler e~ki~inden daha miil'avııt esası dahilinde konuşalım. - Peki, sen kendin ekmemiı miy- y lb rine bol sönmemiş kireç döküp göm -
iu iUrültüleri ım!-llurdu. çabuk cereyan ediyor. Fakat, eskisi Şek~pirin dediği gibi; « Ne daha yu- din? ) aşı melidir. Veyahut iaşeyi tnmamen 

Bua-Un sadece, Tunustaki İtalyan- kadar iyi yolun::ı. konulmıyor. cAnla- karı, ne clah;ı aşnğı: Kalb hizasında> _ Ekmez olu muyum hiç? .. Nasıl n• k b .l /ı yakmalıdır. Eğer böyle yaınlmtı.zsa 
lann vazivetfni tespit etmek, orada- ------------------------------ rıyan o l et eri ve köpekleı·in yemesine bırakılırsa si-., bir çare buldum bilsen fiıkos, fiıkos, 
ki ~iluhhmmızı azaltmak, Cibuti ve f Tayyare piyankosunun yılba,ı nekler iaşeden alacakları mikrobu in-
Cibuti demiryolunun Süveyş ve Sü- Yunan kralı Maru Arsen Lü- fiskoı.. biletlerini Kar-ııyakada Kernalpaıa sanlar uyurken yüzlerine ve ellerine 
Veyş kanalının vaziyetini tayin eyle- - Başka yok muydu daha alına- cadde.inde Haydar Edenden aa- konarak ıınrıp aşılarlar. 
ntektir. Kendisi için yirmi penin karısı cak?. tın alınız, siz de zengin olur.unuz. Hastalığa tutulduktan sonra 716 

Belki Balear adaları ve lspanya - Vardı amma, fiakos, fiıkoa... - yapmal1? 
VJlziyetinln de tespiti mevzuu bahso- kılıç yaptırıyur Bunların kim olduklarım ve ne Ôd • Hayvanlar hastulamnca de1·hııl en ya 
luyor. insanları oldukları yerden ge- lspanyol prensini fl kon.~ştuklarını da ~nladım. Hele~~- ı em iŞ kın hükumet amirine veya jandarma 
li çekmek onları oraya getirmekten Londı·ada lıulunmakta olan Yu - şünun bakayım, ıız de tanıyabilır Ad •-' h • • _, kanıkoluıın h~ıber vermeli ve veteriner 
Çok dahu zordur. Onun için, şu ade- nan kralı Yorgi, Hııdi~i için yirmi ffiİf aSlfia kaVU• mi•iniz, onları?. agıae na ıyesınae memuru gelinceye kadar hastsyı a\·ı-
t'l:ıi ıniltlahalf' siyaseti, eğer l'ia.yet e- kıhç yapılma:;\ııı emrelmi:,;tir. ÇİMDİK meraklı ve heyecanlı rıp muhafaza etmeli, ~ayet öWr.se lıl-

~i:mi~ olil~yuı, ne k~dar ü•i olacak- sı ~~ ~1

1~~ı~~ı~ıt~~i:~~~:~;~:1~r:~:::1~:~~~~ Ş 3 madı! On üçüncü Alfonsonun yeğeni An- deve güreşi ~e~.:~~~~~~:ı~~~~~\·ey:ı !fişe üzerinde 

İht!IU lıu kadarcık bile kabul e- ve 1nl{iliz ordusunun deniz. sii\·nri, 1900 senelerinde F ransanın meş- tonio ile tanısan Luiz. kocasını ona Kanunusani/939 Pazar gü- hastalığı teşhis eder Ye derhal ha ta 
~ilse i"~n~ mühim. topnı, piyade \'e h::ıva ~ııııfl::ırında hur bir giizeli olan Luiz Şardone is- Senyor Rikordo ismi ile tanıtıyor ve nü Adagide nahiyesinin Tayyare \'arsn .serumla hastayı kurtarır v di. 

Fakat bu ihtilaf hiç de Yt!hi deği1. Arsen Lüpen bu suretle prensin en ıneydanında muazzam bir deve ğerlerine de :ısı yaparak ha tn!ıl, an 
lı d .1 k . kullanılan kılıçların ayni olacak - mindeki kadın, o zaman olduğu gi4 k k d l d korur. Hastalıklı mnhnlleı·in mı·kı·obtt 
ıılç bir nıa ksad üşt rıme ·sızin lla- k k yn ın ar a aşı o uyor u. güreşi yapılacaktır. Bu güreşe iş-
beııl!tan fethini kalıul etmiş olmak- tır. b.i bi.igi.in .te rnr ·endisinden bahset- Bundan sonra da Luiz prensin - iildlirücü ilaçların temizlenme--i \'C güb 

'L k d tirak edecek deve sahiplerinin 
ltt karşımıztlnki eliııdtki kaıtlan bı- Bunlaı·ın bazıları kralın kendi·<İ lırme ·te ır. kalbini, kocası da parasını çalmakla renin ynkılmmn liizımdır. 

Adagide Belediye dairesinde mü-
rakmadan u.vun kaaıdlarınuzı masa- ic.~iııdir. Hiı· ka<.' seneye kadar Yuna- Luiz Şardone güzel olduğu ka-j meşgul oluyorlar. Prens Antonio ka- kk l k h İn anlar ellerinde veyn yüz!P.rinde • teşe i omisyon ma susuna 
ı11n üzerine atmış olduğumuzu pek nistanın lngiliz kılıç.lan tipinde daha dar da macera heveslisi bir kadındı dını çılgınca sevmektedir ve «en ya- müracaat ederek develerini kay- kara çıban eledikleri dalak çıbamm 
l€eç anlıyoruz. Bu suretle müzakere· fazla kılıç ~ipnriş \•ereceği bekleni- ve bu uğurda en ad1 vasıtalara müra· kın arkada~ı~ senyo~ Rikord~ ile dettirmeleri lazımdır. çıkı:ırırsa hemen vakit kaybetmeclen 
ler daha başlfmgı<;fa yan yarıya bi- yor. ÇUnki.i kral orduya iltihak ede- caat etmekten çe.kinmemi~ti .. Fr"'n- i.içü bir arada Mısırdan ltalyaya, ltal- hiikumet <loktonma miir'ıcnat etmeli 

d 1 - Kazanacak. develere ve· Z!m aleyhimize bir cephe almış bu- cek genç z:lbitlerc tngiliz malı kı-ısanın, Arsen Lüpen ismi verilebile~ yadan Fransaya gezip uruyorlar. ve derhal ~enımla teclavi ettirmelidir. 
1 1930 A rilecek ikramiye. Utnıyurdu. lıç1ar vermek ni~·etindf'dir. 1 cek lr.ndar mesh ur bir kibar hırsızı da prens ntonio ölüyor Kendi kendine tedaviye kalkanların 

İngiltere elçi~ini değiştirmemek- Sapı karLnl bası şeklindeki İngiliz ohm Fernan Lafitle bu maksadla ev- ve servetini Luize bırakıyor. Fakat, Başa: SO lira ,•eya ehemmiyet \"ermiyerek doktorn 
Basaltı: 30 lira le LCıyle bir hata işlememiş oldu. hava ordtı~ıı zabitlerinin ta~ıdı kılıç, lenmiş. ondun sonra onunla beraber kral Alfonso, yeğenini esasen daha gitmE>yip ihmal edenlerin akibetleri 

o hı:ı.lde faşizm diııamizmasının. kralın bilhas:ı.a nazarı dikkatini çek- büy_iik bir mnceraya atılrnı~tı: evvel reddetmistir, bu vasiyetname- Ortaya: ıo lira ölüm olduğunu hatırdan çıkarmama -
elde ettiği zaferi, daha başka zafer- mi!1tir. 1 panyava gittikleri zaman Kral - Devamı 8 nci Sahifede - __ A•v•a•ğı1ıııa.:_ı.o.1.ir.a.d.ı.r. _____ •1 lıdır. 

r 
POLiS ROMANI 1 tekrar durdu. tı. larla reklam etmeli. Evet: hakika- doğrusu. : .._••••r;ı-ı - Bu kapı nereye çıkıyor; - Paçi gal çok acaip bir kızsın ten kıymetli bir artistsin.. Doland kendisine firar için gös-

- Nereye çıkacak; tabii soka- bir bıçak için neden bu kadar telaş Genç kız hayretle ona bakıyor- terilecek kapıya gözlerini dikti. 

E · • k k ğa !.. Allhaskına artık kararınızı ve- gösteriyorsun, anlamadım. du. - Niçin beni bir odadan çıkarıp sra re ngız 0 n Q rin. Siz bekledikc;r: ikimiz de tehlike· - Rir bıçak için tel!şı gösteren - Do~rusu; ben seni orada sak- başka odaya atıyordun? Bunu da an-
..._ ___ _., ye dfüıiiyoruz. Dısarıya çıbnca sola sizsiniz. Bıçağı ne yapacaksınız~ lıyacaktım .. Fakat tehlikeyi nasıl lamıyorum Sonra bıçak mes'elesi 

-12 - s~pacn~sınız. Sonra iki ev arasında . -. Mis Paçi içimde . çok şeyler sezdin~ . . var .. Madamki bıçak benim olmıya-
Sonra eliyle mutbağın içindeki zamanında firar etmedi, diyecek.. bır kondor var. hıssedıyorum, Hem acaıp, he~ de - Bu cıhet de ayrıdır Paçı .. Ro- caktı .. Neden evelce verdin .. Ya Jı:ı-

lte.pıyı gösterdi ve - Telaş etmeyin çünkü Strak- Cabuk olun.. heyecanlı.... lünde muvaffak oldun fakat bir hı- rov nerede bulunuyor simd'? 
- Şimdi çabuk olun. lan firar için geceyi beklediğinize Doland tt>reddi.id ediyordu. Doland kıza ve gömleğinin ince cak mee'eleıinden mağlup oldun. C k l . ~ d ı 
Dedi. hükmed,..cek. - Bıçağı!.. Bıçağı unuttum. dantelasına bir göz gezdirdi. Bu hadise benim için büyük bir enç ız ses enmıyor u. 
D 1 d b . k d ·ı · d ~ B lk. f k t ben böyle zan D d. l w k d • _ M· p · k · · d k K d. l'k l Doland küçücük tabanca ile o)·-o an ır aça ım ı erıye og- - e 1• a a e ı ve mut 'agın apısına og- ıs açı ne yapma ıstıyo- ers olaca tır. en ıne ma ı o an d 

l'u k ·· h ·ı k t ·vorum · ~ b'l' d b' nıvor u. attı tan aonra şup e 1 e apıya e mı. · ru kostu fakat kız öni.ine geçti. rum 1 ıyor musun; şuran an ır bir adam tehlike anlarında bir ka- J H' H' b' 
baktı. Doland, kızın hareketlerinden . . ·· ücük l k · · ' - ıç.. ıç ır sey anlamıyo-

- Nereye ~ıdıvonıtınuz · op a ma ıstıyorum. dına her ne suretle olursa olsun iti- H h ld k • k 
Fakat Vazı.yet benim hosuma .. 1 lenmı.cıtı· • l • . . ' D d. ..1 k k k d' rum.. er a e şu apının a,. ·a ın-

.. - c • şup 1e x · - Rıccıın a ma~n gıdıvorum. e ı ve gu ere ızı en ıne mad etmemelidir Bununla beraber d 1 1- d ·· ı· · 
~ıtını'yor M' b . . . k k . . ... "" k - · w • • • • a ne er var on arı a gorme ıvım .. 

· - ıs enı nıçın urtarmn · ıs· - imkanı yo · r Amma ahmak- dogru çektı. O ııe onu tırnaklarıyle bütiin bu komedyanın hikmetini an- Ve elinde t ban ld c;. } alde 
- Niçin? · S b·ı'- · · ) ' · · l k · d' F k D l d ı· a ca 0 u"'u 1 

. . l b k k tıyorsunuz, ora ı ır mıyım.. sınız a ı. .. KenC:lınızı Jarova mı teslim 1 tırma ama· ıste ı. · a at o an e ı- lamadım. ilerledi fakat 0 sırada adeta İ!ıare-te 
~-Sızı burada yanız ıra ma ' - Neden mi; etmek istivorsmnız ! Haydi çabuk, ıni yakalamıştı. Genç kız ise serbest - Siz çok kurnazsınız gayret benziyen küçük bir patırtı onu ge-

lncrdlıge yakışmaz. Genç kızın siyah gözlerinde vah- kaçınız. Deliliğin li.iztımu yok!.. kalan el ile bir tabanca çekti.. ederseniz, onu da keşfedersiniz. riye çevirdi. 
- Merdliği mi? Bundan mı sı- şt bir parlaklık doğdu. Genç kız bü~tı kuvvetiyle kapı- Doland sükunetle - Tabii: anlıyacağım. ckaşJarı- _ Mis Paçi dikkat! Dedi. 

'kılıyorsunuz. Bıraktığınız tezkere ve - Çünkü sizi delicesine sevdim. nın önüne gerilmiş, kapının açılma- - Paçi gal dedi. Sen korkunç bir nı çattı• nı'! nefis pl&nlar uydurdu· Artık komedya oynamıyordu. 
fll\ahtar beni kurtarıl'. • Aşkmız yıldırım gibi yüreğimin içi- sına miisaade etmiyordu. yalancısın ve biran için beni çelik nuz !.. Hakikati ve yalanı arşınla öl Düşmanlık ve istihza siyah gözlerin-

. Kız bu sfü:leri miiteakip garip §e- ne düşti.i. Sizi sevdiğimi anlamadı- - Ben bıçağı arıyorum. O be ağlarına dii~ürdiin .. Ne de güzel ta· çerek karıştırdınız. Bu aksam birisi· len uçup gitmişti. 
kılde gülümsedi. nız mı 1.. Bu yaptığım azdır bile. nimdir .. Bırakınız geçeyim.. banca imi~. ni öldi.ireceklermiş, buna inandım _ Paçi çok acaip bir kızsın. 

-Tezkerenin kafi gememesinden Doland giildü kızın elini sıktı ve - Hayır istemiyorum. Bu bıçak Doland ufak bir mücadele ile ta- Sonra cinayet için benim suçlu mev- - Devam edecek_ 
korkuyorum. Straklan ahmak değil· kapıya doğru ilerl~di. şimdi size lazım değildir. 1 bancasını elinden aldı. kiine geçirileceğimi söylediniz .. Bu· ı ç k d d" w· -, 

dir. ]aıovının çehresini bozduğum - Mis Paçi gal sizi bir daha gör- Doland onu kapıdan kolaylıkla - Deh~etli bir artistsin, Paçi... na inanmadım. Tam8miyle manidar rw~~. yCr u~ ?tegı1 ~~danb? 
dcıkikadan şimdiye kadar tam 14 sa· rnek isterim. uzaklaştırabildi fakat yapamadı. Senin gibi mahir bir artiııte hiç tesa· davrRnclır,.,.. 1 

•• ~:' ... 1• '"'ll"rhul ~.e~ ~~1 .. 1~ ..... ~~-uıg.~ •. ~:v· 1 
.. 1\ 

1~ 
't a•ı;ti ye a.caba bu adımı neden tlun K~omın ve.nına varJıjı z3man Alevlenmiş gÖ2lerine dik.katle b'1k· dtH etm~miftim. fsrnini ı:ı 1 tı.-ı .. • 
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Italya ve Akdenizdeki 
imparatorluk politikası 

E 'UM KADIN 
~YORDUI 

Aydın, (Hususi) - Busene Ay- t · ı· . } "' F . 
dm, .Balıkesir, Denizli, Çanakkale, ngı lZ lffiparator ugu, ranSIZ lffiparatorluğuna İSİİnad ettir• 
Manısa, Muğla Bölge sam piyonları d• .., . kd. d k arasında Aydın spor s~hasında ya- 1g1 ta lf e ffiU avemet edecek kabiliyettedir 
pılması kararla~tırılan Türkiye fut-

t~~:~.:.::.~c~~~:~::;·~::uur!ıı: Fakat Fransızlar da, İtalyan oliti-Maçı.,. Usanslarını ikmal etmi- p 
yen Çanakkale ve Balıkesir takımla- kası ., l H •• t l clı ' rıi!§tirak etmedi~inden bugün diğer nın şumu unu unu mama f rr 
dört kulüp karşılaştı. Aydın takımı . y A Z A N • 

· - :) 

Lrr.2n arı devlet adam
1 
t arına saldırtacaktı 

7 - 1 Den 'zliye ve Mu~la takımı de ~ :~ r 
6 - 3 Manisaya galip geldiler. 1 p• D • • 

Aydın ve Muğla takımları da ya- ıyer OmlDlk 
rın kar!nlaşarak grup birincisi bellil'---------------
edilt"cektir. Roma'nın Tunus'un İtalyay'ya il. 

T 
u U suretle p:anını çevirecekti. Fakat Aydında tenvirat: bakı lehindeki tezahürlerini münfe-

Aydında elektrik tesisatı yapıl- riden mütalea etmemelidir. Bu teza-

m an ev r a SI anlaşıldı, yaka1andt. dıktan sonra Belediye mahalle ara- ht.ırler çok meraklı bir tedbir ve fa
larındaki fenerleri tamamen kaldır- aliyetler biltilnilnün ancak bir cep-

şudur: mı~. bu yüzden elektrik tesisatı yııpı- hesidir. İşte bunun bir tablosu: 
Holivudun «Mesum kadın:. ti- lamıyan bir cok sokaklar karanlıkta. 1 - Libya'nın birinci sınıf bir as

pinden beş artisti A~erikan hüku- kalmıştı. Halkın mi.iracaatı ve şika- keri üs haline getirilme.si; 
metinin ileri Kelen senato azalarını yeti üzerine yeni Belediye heyeti, 2 - Akdeniz'in münakalesini kes
elde t"'tmekte kullanmak... yeni motör gelesiye kadar bu gibi :nek ve Roma - Berlin mihverini Ti-

Vilya.ın ın planına göre, artistler sokakların karanlıkta kalmaması için besti'ye kadar uzatmıya matuf· hava 
Sen:ıto a .. alarını kandıracaklar ve bu 1 el~ktrik tesisatı bulunmıyayn sokak- ·:e deniz silahlanması; 
suretle htikurnetin, Filipin demirvol- lam f~nerlerini astırmış ve tenvire 8 - MilslUmanlan ltalya'nın tabii 
Jarı sirl·etine yardımını t!"min · d _ La'llamıstır. Bt'lediyenin bu alaka'' müttefikleri yapmaya matuf ted-

" e e h Ik k . d" . . birler. 
cekler. O zaP1an tahvilatın de~eri ar- 3 1 <"O !l«"Vın ırmıştır. · 
tac

3
k ve Vilyam Rukner elindeki fktısad haftasa.: . 4 - Fransa'nın. zararına sulhçu 

t 1 ·ıı · .. k k f l k Uh1t!al ekonomı ve tasarruf haf- Y o il ardan İtalyan ımparatorluğunun 
a ıvı er~ :u ""':,. ıat e ~ataca ... tası münasebetiyl~ cadde ve sokak- hududlarını genişletmek maksadile 
Fena fıkır degıl... Fakat h~zırladı- lara Halkevi tarafından vecizeler a Fransa'yı tedhiş için tezahürler ve 

ğı bu uuikash vaktinde anlasılıvor sılmıs ve dün aksam Halkevinde bir gazete hücumları· lnsiliz donanması 
ve bir müddettenb~ri bulunduğu-İn- topla~tı yapılarak Kurum ba~kam Birinci noktanı~ pek büyük bir cHususi vatandaşlık hakkını elde N!Iakki ec.lilmemiyeceğini ve tama-
giltereden 4'. Kuin Meri> vapuru ile tarafından bir konferans verilmiı, Vt" ehemmiyeti vardır: Bu, eğer boyun eden Libyalılar icabında konulacak mile İngiliz politikasına müva~i ol• 
Nevyorkn döndüğü sırada, limanda haftayı ilgilendiren vecizeler okun- eğmek istemezı:ıek Fransa'yı impa- olan askeri hizmet halinde usulü duğunu ilave edeceğim. Filhakika 
tevkif olunuyor. mu~tur. Halkevi gelenlere incir ik- ratorluğunu ilan etmeğe ve bütiin dairesinde silah taşımak hakkını Tunusun İtalyan hakimiyetine srıç-

Vilyam Bukner, tevkif edildiği ram etmiştir. ~ömürgelerini, himaye ve mandası haiz olacaklardır.> mesi yalnız Fransız imparatorluiu-
znman telaşa kapılmış ve: - altındaki topraklarını imparatorluk Böylece, İtalyan Yahudilerine ve nu sarsmakla kalmaz. Hind yolunll 

- Hiç ol!11azsa, müsaad.e edin, Artistlere gelen t,oprağı ac.ldetmiye sevkedecektir. l'ilmiyen silah taşımak şerefi buglin kc,.erek İngiliz imparatorluğunu iki· 
• -----. _, ... L~re.tta Yang a telefon edeyım t de- ~unu da ilave edeceğim ki Libya bir 1Jir imtiyaz gibi müı:ılümanlara bah- ye ayırır. Cibuti'nin ttalya'ya terki 

Amerıkada, beş meşhur sinema mıştır. kt } zaman harbe hazır altı fırka askere edilmiştir. de bu yolun biraz daha ilerde keail• 
y_ıld ızın~ hükumetin ileri gelen ~ah- Yapılan tahkikattan an1a~ılıyor ffie Up ar ~ahip olmuştur ve meşhur sahil yolu Bu noktanın tefsirlere meydan mesi demektir. İngiliz matbuatı da 
sı!'ctlerıne musallat etmek istiyen ki, Vilyam Bukner bu işte Loretta G t G b (ı l birinci sınıf bir stratejik yoldur veya \'ermiş olduğunda şüphe yoktur. Çok bu görüşü geniş surette belirtmiştir. 
hır adam ynkalanmıştır. Yang'ı vasıta olarak kullanmakta- re a ar O en az a ~hsır'ın, yahud da Tunus'un istila- şilkür ki Araplar İtalyanın sömürge- İngiliz imparatorluğu Fransız imya-

Vilyam Bukner ismindeki bu dır ve Senato azalarının başına mu- mektup ... af an yıf Jızdır ~ını kolaylaştıracak şekilde ta.sar- ci gayretlerinden çekinmektedirler. ratorluğuna Ltind edince mukav ... 
adam Amerikanın en tanınmış mali- sallat edeceği c:Meşum kadın:. lan M h kk k b' .. lanmıştır. İtalya'nın askeri sahadaki manevra- met edecek kabiliyettedir. F,,akat 
yecilerinden biridir ve Filipin demir- onun yardımı ile bulacaktır. Çünkü, d u a k ık şey v~rsa 0 da dun- İkinci noktada Fransızların mese- ı da daha az tehlikeli değildir. Frnn!-lızlar, İngiliz komşulan glbl 
yolları tahvilatını kısa bir zaman zar- Loretta Yang, adamın dostudur ve Y.8 a en ço, k: tup aı8n ş~hısların reye vakıf olduklarını sanıyoruz. Libya'nın müslümanları 7 ila 8 İtalyan politikss'ının muhteris·ŞC1mll
fında piyasadan toplamıştır. Şirket uzun zamandanberi aralarında bir sın;.ma ~~n at ar arı .?dr:!"~sı ı~. İtalya'nın hava kuvvetleri bizimkin- yüz bin kadardır; İtalyan bunlardan lünü göz önünde tutmalıdırlar. Fraa-
hissedarlarına para dağıtmadığı için, aşk macerası cereyan ettiği söylen- . m.er.ı a~.p~sta ~~y~.ırıyetı umu- cten çok üstündür; İtalyan donanma- uzun milddetle 10,000 den fazla as- ~amn istikbali mevzuubahi.Jtir. 
bu tahviller son zamanlarda çok düs- mektedir. Hatta, Vilyamla Loretta- Hı~~ıu~ıd k.ır ıs~atır~ıgı~e nazaran ~ı da üstünlüğe doğu gitmektedir. ker çıkaramaz. Meğer ki bir nevi mec 000.,__ __ 

müştü. • nın nişanlı oldukları da ileri sürül- ~ ıvu ~ ıh ~u ~e .ı d sınema sti.id- ttalyanlar şimdiden Fxansa'dan zi- bnri hizmet usulünü ihdas ederek, 
Bundan istfade ederek Filipin müştü. Fakat, bunu artist derhal tek- ro rına ır a ;;~çOOOe .fele

1
n
80

m
2
f"k- ,yade denizaltı gemisine maliktirler. İtalyan ordusu arasında Tunus'a 

tahvilatım aşağı fiatle piyasadan top- zip etmis ve şöyle demiştir: up ardın sbaylısı · ı e · 50 F'ransa de~troyerler hu~usunda, on- \"eya Mı:'lır'a karşı bir sefer için 

1... v·ı B k b l d M' B k •· k . . arasın a u unmasıdır. laı· kru"a''o"rl h d ~ t·· . 3 b'l k r:o ·ı~ 60 b " k .. ynn ı yam u ner un arın e- - ıster u ·ner ı ço ıyı tanı- . . • ... er usmmn a us un- i ~c yaraya ı ece o ı a ın a:-ı ·er 
ğerini fazlalaştırmak ve fiat Ü7.erin- rım. Nevyorkta kendisi ile çok gn- Meşhur bır sınema san·atkarı diirler. Hem İtalyanların 10,000 ton- ı,: ıknralıil:"iıı. 
den satarak ke~disine büyük bir kar dim. Arkadaşlığından çok memnu- ~enede vasati 5.000.000 a yakın l~k kruvazörleri çok mukavemetli- Dahası var: Bu noktada en mühim 
temin etmek arzusundadır... numdur. Fakat ni~anlı olduğumu mektup almaktadır. Bu mektupların ılır. Zırhlılara gelince bizim 26.000 gayret Libya'da sarfedilecektir, fa-

Bunun için basvurduğu çare de söylemek gülünçtür' > h · . k k d. d tonluk ancnk altı zırhlımız vardır. kat .rnkında Harrar ve Eritre'nin sa-
• · epsın.ı açıp. 0 u.yup 0 • um_a ıgı a. Runlnrın ancak u··çu·· yenı"lenm·ı!'tı"r. b k it 1 l" · 

--------------- b 1 d r 5 k- k "' 1 
a yan soma ıs.nin mü:,lilman ayrı ır mes c e ır . an at ar var 1 ttal'"a "eı ·ı ·, ?•J 000 • 

Ek 1 h 
h • k" . b' .• .• ıı enmış ~-· tonluk 4 halkı üzerinde ele buna benzer bir 

me { ı«;ag~ ı ll a Si ı ususı atlıp thutmuş.kmuntazahmL _ ır ·1.ırhhya maliktir. Üstelik tez(pa• htn tt t t ~ -1!> gayrete girişilecektir. Birinci kaziye-

d
sured e 

5
ge c;n k"er mek.up akn al r· ·~;;.ooo tonluk dört zırhlısı vardır 

ar ır. an at ·ar var ı me tup arıP halbuı<' b"·. . k"ld .. • de Fran:sa'ya ve lngillere'ye karşı 
· · d '- • k .b. b' k d ' 1 ızım aynı şe ı e uç zırhlı- . . İ . . . . 

rekıa 
..... m edı· 1 ı· r? ıçın en KUT a çe er gı ı ır aça e· -nız İll!-:a h r d d' TT b". . (Cıbutı, ngılız Som:ılısı, ve daha " d" · 1 d'• l . . l ·. a ın e ır. ve ızımkıler- ··t d M . . . k . l ını a ır ıger erını sepet ere atar .. l 

1 
ı'kı" . t 

1 
d _ 1 o e e ısır Sudan'ı) ıkıncı ·azıyec e 

1\1 k 1 k 
, eı sı amam an ıgı zaman tal- t . 

e tup ar umpanyalar arasındt' .. , d " t hl d yalrıız ngılterc'ye kar:;ı (l<eııyu, 
1 k 

· d'l b'l' \ a nın or zı ı..-.ı a harbe hazır , . . . şu surete ta sım e ı e ı ır: 
1 1 

kt t..:ganda) tehdıd aşıkar olacaktır. 
l\ C 

.. rn unaca · ır. ı · . 1. -'· M. Studyoları: Ayd< 
0 

(
1940 

t ) Hadi~eler budur. llalya, ngılız ''e 

M 
f ld } d D J D J R• 145.750! zaman a Fransa'nın Fanı-ız imparatorluklnrını t ehdid arU yı iZ ar an 0 Ores e IYO ~ Paramunt stüdyoları: Ayda 1_5:00? t~.nluk i~i zırhlısı ve yenin le~- ederken diplomatik yoldan i ~e de-

h
• t • d b J 9.:> .000 - 100.000 arasında. ırılmış uç eskı zırhlısı bulunacak, ğer neticeler ele.le etmekten başka 
it a VSl ye e ll __!:JD U yor Diğereri 50.000 ile 5.000 ara- buna mukabil İtalyanların 35,ooo birşey btemiyor, ,.c gazeteleri bir 

Bir sinema yıldızının ismi kafi! sında tahali.if eylemektedir. tonluk dört zırhlı;;;ı ve modernleşti- yandan Cil..ıuti'yi isterleken bir yan-
derecede şöhret bulduktan sonra bü- San 'atkarhmn bu mektuplarn ·ilmiş dört e~ki zırhlısı bulunacaktır. dıın dn Tunustn'ki İtalyanların tabi 
yük fabrika lar, sanayiciler, bu isim- verdikleri cevapları da na7arı dikka- rransa 0 zaman denizaltılar ve kru- olduklnrı rejimin değişmesini istiyor-
lerden istifade eder. isimlerini ve re- • te alacak olursak bu sayede postn vazörler hu-ıusunda olduğu gibi zırh- !ar. Bazı İtalyanların Fransa'nın 
. l ki d k 11 k ·· idarelerinin haylice para kazanmak- lılar itibarile de İtalya'dan z~.vıf ola- sancak için k:ıbul ett!g-ini (Fransız 

ısım erini re am n u anma uzere ta oldukları m«"ydana çıkar. caktır. askerlerile ayni miktarda Türk as-
satan yıldızlar pek ço ktur. Bu saye- F. k k } , .n ço me tup a an sinema sa· Şunu da ilave edeceğim ki İtalya- kerlerinin girmesi Tunusta da kabul 
ele hem yıldızlar hem fabrika sahip- nat karlarının kadınlardan Creta nnı bütün donanması Akdeniz'de edebilecP.ğini, etmesi icap ettiğini 
leri para kazanmaktadır. Carbo, Marlen Dielrih, erkeklerden toplanmı~tır ve ftalya'nın hava ve ~öylediklerini kulaklarımla işittim. 

Yıldızlnrın isimleri o kadar çok de Şarl Buvaye olduğu anlaşılmak- deniz üsleri bizimkilerden daha kuv- Bütün bunlara karşı ne yapmak 
çeQitli mallara reklam vasıtası olmak- tadır. vetli ve daha çoktur. Komşumuzun lAzımdır? Bundan daha basit birşey 
ladır ki. insan bunları okuyunrn. lerini ekmeklerin üzerine yapıstır- Pantelleria adasında şimdi inşa et- yoktur. 
yahut malın üzerine tabedilmiş ol- mış ve eğer böyle zayıflamak istiyor- mekte olduğu ~is Akdeniz'in iki ha- E\'Vela imparatorluk bütünlliğiine 
duklarını görünce gayri ihtiyari gü- sanız bu ekmekten yiyiniz demiş- vası arasındakı herhangi bir donan- dokunulmasını kat'iyyen reddetmeli. 
Ieceği gelir. tir. manın yolunu kesecekti. Tunu!-l'ta veya sair yerlerde mevcud 

Mesela, tıraş bıçağı, otomobil ı Sobunlardan yıldızlar çok para ~füsl~manları İtalya'nın tabii müt- rejimin değişmesini reddetmeli. Her 
yağları , mutbakları temizliyen toz- kazanmaktadır. Çünkü güzel kokulu tefıklen yapmak yolundaki gayret- hangi bir himaye veya mandayı ter-
lar, bıçaklar, kararmıyan çatal ve ka- sabun yapan firmalar, muhakkak ler de şunlardır: Duçe'nin kendisi ketmeyi reddetmeli. 1 

şıklar, podra, parkum, saç, ayakka- bir yıldızın isminden istifade etmeyi İslamın kılıcı ilan ettiği 1937 Libya Sonra tersanelerimizdeki çulışma-
bı boyaları gibi daha binlerce satılan iatiyerek, bol para ile reklam hakkı- ~eyahati; İtalyan'lann Habeşhıtan- !ar teksif edilmeli ve 35.000 tonluk 
m alla r bunlar arasında bulunuyor. nı satın almaktadır. <ia kendilerini hıristiyoo Habeşlere dördüncü bir zırhlı tezgaha konma- ı1 

Maamafih , yıldızlardan bazıları Yıldızlardan Dik Pavel'in ismi Böyle kurnaz bir sabun firması kar~ı müslümanların hamisi ilan et- lıdır. Kruvazör ve denialtı filoları-
kayıtsız ve şartsız olarak yerde isim- en fazla olarak ruj reklamlarında Mey Vest'in resmini sabunları üze- meleri, İtalyanların yakın şarkta Fi- mız takviye edilmelidir. Donanma-
lerinin kullanılmasına razı değildr. kullanılıyor. rine basmıştır. !istin Yahudilerin aleyhinde ve Arap mız Akdenizde toplanmalıdır. Mcrs-
Mesela lngiliz yıldızı Madlen Karol. Bu reklamlar arasında çok tuhaf~ Cin Harlov ekseriyetle saçlar tedhişçileri lehinde aldığı durum el-Kebir fö~sile Bizerte limanı ve bil-
pudra ve rujlara ismini reklam va- ları da vardır: Mesela, bir ekmek bı- için reklam edilmektedir. İsimlerini (hatta İtalyanların Araplara silah hassa Korsikaımı müdafaası tak\·iye 

Maruf Arslen ı·apr 
nin karısı 

- Ba,tarafı 7 İnci aahifede -

nin de hükmü olmadığını ilan cdi .. 
yor. 

Luiz Şardone F ransaya dönmÜf 
ve zehirleyici maddelerin esiri ola• 
rak, ha~ta bir halde bir köşeye çeki .. 
liyor. Şimdi onu soymak sırası ~ 
kalarına gelmiştir. 

Prensin arkadaşlarından biri olall 

ve kendisini doktor ismi ile tanıtmıf 
bulunan bir İspan,yol. Luiz Şardone
ye, Antonionun bıraktığı serveti al
dığını, Barselana bankasına yerlef" 
tirdiğini, yal.rıız, muamele için ba%İ 
paraya ihtiyacı olduğunu söyliyerek 
kadının epey servetini yiyor. Fakat~ 
nihay·et hadiseyi polis haber alıyor 
ve sahte doktorla arkadaşlarını te\f• 
kif ediyor. 

Yakında, onlarla · beraber mah" 
kemeye verilecek olan Luiz Şardon• 
ele bugün hastahanede bulunmak~. 
dır. 
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• Kurıışt11r. 
sılası yaptırmaz. Bir firma Liliyan çağının üzeme Dolores Del Rionun reklam için satan artistler arasında verdiği bile söyleniyor) ; İtalyanın edilmelidir. 
Hervey in yüzünü tıraş bıçakları üze- resmini basan bir firma şunları yaz- Jon Kravfort, Mirna Loy, Klodct İtalya ile imparatorluğunda Yahudi Nihayet. lıi.itiiıı deniza~ırı toprak-
rine basmış ve şöyle yazmıstır: Si- mıştır: c:Eğer bu resimdeki gibi düz- Kolbert, Key F ransiz, Jon Blondel aleyh dan faaliyeti; nihayet büyi.ik larımızın herke: in na7.arında Fran- Yabancı memleketler için senelik 
zin yüzünüz de onunki gigi yumu- giin vücutlu olmak isterseniz eleme- vardır ve bütün bunlar arasında da Ca~ist konseyinin Libya müslümanla- sız topı·ağı telakki edilmesi için im- abone ilcrPti 

27 liradı ... 
şak olacaktır . Harvey gibi olmak is- ğinizi bu bıçakla kesiniz.> Sonra, bir Şirley Templ birinci mevkii almakta rına «mahdud \'atandaşlıh hakkı- paratorluğun tesekkülü. Gtı nil " rrvı'<1 n ·ı 'hRla r 25 ku~ ıştur. 

k fb k b k 
·1 . h dk k B 1 k AY.ınnu' 1'\TR4.4"1\ID.4 

tİ', or anız (X) bıçaklarını kullanı- ekme çi zayı ir artistin ağıt üze- ve u üççk san'atkar bütün dünya- nm ven mesı u-:usun a i ·ararı. u p~ iti ·anın ancak lıi r himın·p , . , . , ,,., .. 
nız. ~ rine bastırdığı pul şeklindek.i resim- da en çok reklam edilmektedir. kanun ilave ediyor: ı.ıolitikası olduğunu. ltnl) a ale) ht,LI ı L .... '"~~./.; 

1 
" .:. 
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Peygamber Süle}"manın Sarayında ünyanın en·genç General Şan-Kay-Şek'in sevgilisi 

KUDÜS KIZLARI • HCi;:~:ırı 
-- 8·- Yzana: lıkenJer FahrettinSertelli Kimdir, hayatı ve 

İsr<iil hükümdarı (Bua'nın isyanı) ı Diye haykırdı. 1yordu. h • fl • 
işini sabahleyin düşünmek üzere ha- · solaymanın da babası Davut ~ibi Süleymanın papağanları çok sev- U8USfye erı --r"nı dıairesine &"eçmiştir. gür sesi vardı. difini bilen Sili, kırmızı g&J'&h papa.- nelerdı•T.? 

Hükümdar yorgundu. Yahudiler hep bir aj'lZdan cevap tanı elde edince Yabudilere 'öyle bir - Peki, söylerim.. Olur, bekliyeceğim. 
Ne.ş'esizdi. verdiler: haber gönderdi= Dünyanın en ırenç hariciye nazırı, - Hayır, yalnız söylemek kafi Eleni, hakikaten de vefalı çıktı. 
Din1enmiye ihtiyacı vaı·dı. - Tamara'yı biz saklamadık, Mel- «Buaya, haber göruierin. swıe11• Avrupa siyasetinin en ileri bir şahsi- değil, onu ikna etmek llzım. Bu zahiren serbest belki de baska-
On yılda.nberi sarayında ne ka- ıa ! Onu daia kaçırdılar. manı bir kuşla alda.tmıya "muvaffak yeti, Alman - İtalyan anlaşmasının . - Peki söylerim ve elimden gele- )arının gözünde h~fif meşrep, yarı 

dar rahat, De kadar i12üntU.tiz yaıı- Süleyınan tekrar yükıek seale sor- oldu:m. Tam<ıra'yı şark kap-..sı?ulaki. kahramanı ve İtalyan siyah gömlek- nı de yapnıağa çalJırım. ahlak.sız ve haşari görünen kızda, 
yordu. du: · evlerde 'Ve nıa.Juenurde arıy<niar. Bu liler teşkilitının reisi, Başvekil Mus- Hay söylemez olaydı!. Hiç ona kendine mahsus iyilikler, cazibe ve 

Babsı Davut öldükten, Süleyman, - Kim kaçırdı? arada Tamara•11ı ilJtetliği.nfr. 'Ytre ka. solininin damadı' İtalya hariciye na- böyle bir teklif yapılır mıydı? fzmir- incelikler vardı. 
bugüukü kadar sıkılmamış, buaünlrii - İhtiyar Bua kaçırdı, 'Melli! rırabiln·si-ıı.i%!> zırı Kont Cianonun siyası ve husua1 li arkadaşı, gece yarısından sonraya Onun fabrikadan ayrıldığının clör 
kadar ınüşküI vaziyete dfltmemifti. Halbuki Haıno kabileıd bi.ai ınkı,tı. Sili, Süleymanın tahtını devirmek hayatı oldukça dikkate çekicidir. kadar, uııtabaşı ile evlendiği takdir- düncü günü, Pari, kendisinden ilk 

~*. rıyor. Evlerimiz, su mahzenlerimiz için el altından çalışan Yahudilerin Kont Ciano, 25 nisan 1980 tari. de nasıl bir kadın olacağını, onunla mektubu aldt. 
Süleyma•m zevcelini alümle telıdid meydanda .. Muhafıslannız araıtırim- hafiyeai idi. Sili anuı, babas.ı ölmüş hinde Sen Pier dö Rom kilisesinde nasıl a§k yapacağını anlata anlata Bunda, kafeşantan hayatının iç-

eden lrirnclir? lar. Eier Tamara'yı bizim mahalle- bir Siyon kızı id.i.. Efrayin:ı onu çok- büyük bir merasimle İtalyan siyah hepsini de uyutmadı.. yüzü, çukurları anlatılıyordu. 
Süleyman harem dairuine sreçer milde bulurlarsa, en aiır cezaya ruı- tan elde etmiş ve Sila'dan çok yardım gömlekliler tetkilltı reisi Mussolini- Pari; Elen: 

a-eçmez, yeni bir hicli8e ile kartıl&ftı. yız ! görmilştü. nin mı Edda ile ev lenmifti. Bu tarih - Sus Eleni -diyordu- yeter ar- - Fakat -diyordu- zeki ve seyyal 
Süleymanın aayım zevcelerinden Süleyman saray muhafıalarına emri _ "-kası var _ genç diplomatın hayatında mühim .... ı... be · d · tt" b' k · · bo d b 

.tU uıt, nı e pışman e ın.. ır ız, muvazenesını zma an ir 
biri olan A.sür prense&lerinden Sama, verdi: bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte - Tabit ya, tabii yat.. Sen red- müddet yürüyebilir. Ben de buna 

..,. a ersm, sonra u yag ı, u ne ıs ve ça ışacagım ve muva a o acaaım-m"'"hul bir el tarafından tehdid edili- - Yahudileri ·da0ıtımz I Dedik.le- Fransa Kont Galeazzo Ciano di Kastelazze ed • b ·ı b f" ı · ff k 1 
yordu. ri gibi evlerini ve mahzenlerini ar&4- henüz yirmi yedi yaşındaydı. Mosso- emsalsiz kelepir malı bana teklife- dan eminim. Gene eminim ki,

0

sen 
Süleyman o rece Sama'nın odasına tırınız .. Tamara'yı onların mahaJle- l1ı.. • J b . lininin kızı Edda, muhakkak ki bu denin.. benim yerimde olsan, muvaffakıye-

&'itmiıtJ. sinde bulamazsınız, Buanın kaçırdı- RllSaaen ır leC• eski &'Heteci ve genç diplomatla, - Vallahi Eleniciğim, elçiye ze- tin daha kat'i bir şekil al~r. Kazancı-
Sanıa yat&j1run kenarında atlı. na o zaman inanacağım. &'Uzel ırözlerinin, tatlı sesinin cazibe- al k · üb J • v yo , ne yapayım f ma gelince, çok iyi kazanıyorum. 

yordu. Süleyman bundan sonra Yahudi- T e aeVTeSl s.ine kapılarak evlenmişti. 
Süleyman. lere Hamo'nun nerede oldui\ınu aor. Gerçi Glaeazzo Ciano, amiral Cia- - Şu elçilik sana ne kadar da ya- Karnım tok. Hem de iyi yemeklerle 
- Sen de mi mıutariplin! Sen cH du. geciriyor nonun oğluydu, fakat onlara bu asa- kıttı bilsen.. ve bol içki ile .. 

mi aj)ıyorıun! Yahudiler: · • let payesi yeni 'verilmişti ve Kont Böyle diye diye gülüıüyorlardı. Çantamda param var. Kendime 
Diyerek birdenbire ıeri dönmek -Buanın peşinden (Siyon) dağına lnıilizce Sphere mecmua.aından: Cianonun tamah edilecek bir asaleti . Ertesi sabah, Eteni, tam bir cid- bir rop yaptım, bir valiz, bir kaç kat 

ve &"eceyi nft(eli zevceleri•deıı. birinin a-itti. Onu bir kaç atlı ile birlikte Si- Buj'ün Fransa hiikıimetile amele yoktu. Zengin de değildi. Binaen- dıyetle; iç çamaşırı, bir kaç çift çorap alabil-
oda.sında 2eçirmek istedi. yon yamaçlarıııa tırmanırken aör- arasında halli pek müşkül görünen aleyh, Edda sadece genç diplomatın - Ona söyle -dedi- kendisine a- dim .. Anlıyorsun ya, fabrikada dört 
Sama yeriel'e kapandı: dUk. iktısadi bir mesele başgöstermiş bu- gilzelliğine hayrandı. cıyorum. Ayni zamanda hürmet edi- senede yapamıyacağım, temin ede-

- Nereye aidiyorsunuz, Melli! Dediler. lunuyor. Hükumet ameleyi me:-1ai MussÖlininin kızı Edda güzel de- yorum. Maamafih bir tavsiyede bu- miyeceğim şeyler .. 
Sit!e diyeceklerim var. Bu&'ün yatatı- 81.ileyman, Tamara'nın yaşadı- ğildir. Bil!kis ona çirkin bile dene- lunmak isterim: Senin için de bir vaziyet düşünü-

saatleri hadcinde çalı11tırmağı zaru- Al • k ı k · · b N rıun kenarına kara saplı bir hançer iını ve Harı·ume edilmediğini anla- "' bilir. Ancak, çok manalı ve zeki bir acagı ız, mut a a yırmı eş, yorum. eyse, pazar günü beni bek-
bırakmıtiar. Beni ölümle tehdid edi- yınca sevinmişti. ri buluyor, amele liderleri ise buna yüze maliktir. Cenup ikliminin ate- hatta otuz yaşını geçmiş olmalıdır. le .. Gelip seni alacağım .. 
yarlar. Saray muhafızları halkı daiıttı- bir türlü razı olmuyorlar. Hükumet ~ile, Slav memleketlerinin hayal do- Aksi takdirde, hayatına fırhnalar ka- Pari, hayret içinde bu mektubu o-

De'di. Süleyman bu sözleri i§itince lar .. Bir kısmı saray bahçesinde kal- «&mele fazla mesaiyi ka b_ul etmezse lu ta biatlerini nefsinde toplamış bir rışır ! lmdu ve bir garip his veya tesirin, 
oda kapısını kapadı.. Sama'mn yanına dı, bir kısmı atlarını sürerek, Kudüs'- biz silahlanmağa ve ekonomik kal- Sonra bana gelince Pari, seni çok kendisini sarstğını hissetti. 
sokuldu .• Saçlarından okşamıya baş- ün (şark kapısı} na doğru koştular. kadındır. Onun bu hayalperest şah- sevdiğim için artık söylemekte mah- Pazar sabahı, Eleni, bir taksi oto-
ladı ·. .. kınma proramlarımızı )ayıkile tat- siyetinin. meı:.htır bı"r· Rus "osyalı·stı' · -:; "' zur görmüyorum: mobili ile geldi. Çehresinde mükem-

- Seni kim t.ehdid edebilir, Sa- Süleyman,, sar~;ındaki hayvanat bik edebiliriz?» Diyor, amele grup- ve Mus.solininin en yakın dostu olan Yakında Atinadaki barlardan bi- "llel bir makiyaj vardı. Pari, bir nevi 
rna? Sen meleklerden daha sa.f ve gü- bahçeı:ıinde en çok sevdiği papatanla. Ja~ı da «Blum hükumetinden bu ka- Anj elik Balabanovanm tesiri eı-1eri rinde çalı§mağa başlıyacağım. Ev - tereddüdle ona doğru sokulurken, 
nahsız bir kadınsın! riyle konuşuyordu. dar güçlükle koparttığımız imtiyaz- olduğu Heri sürülmektedir. vela servis, büfe kısmında, sonra da, Eleni, eski fabrika arkadaşının kafa-

Sama Süleymanın dizlerini öpe- Bunlardan birisi kırmızı gagalı• ve lan nasıl feda edebiliriz?> Diye so- Edda uzun · müddet bu kadından fıraat bulur ve muvaffak olursam •unda uçuşan fikirleri anladı ve ku-
rek yalvarmaaa başladı: çok konuşan sevimli bir kuştu. ruyorlar arti!tler arasında.. \ağına iğildi: 

Su .. leyrnan bu kuşa iordu.,· · terbiye görmüş olmakla Slav ihtiras- p . h 1 - Beni öldüreceklermiş, Melli! _ Son ünlerde Fransada başgösteren larını da kapmıRtır Ko t c· M arı, ona ayret e bakıyordu: - Korkma Pari, Eleni, gene bil-
Beni bu ölüm t.ehlikeainden kurtarı- - Tamara ya~ıyor mu acaba? ~ · n ıano, us - Sahi mi söylüyorsun Eleni? diğin Elenidir 1 Haydi, beraberce çı· 

· amele grevlerinin sebebi doğrudan solininin damadı olduktan sonra ar- O h mı:! Ben yaşamak istiyorum.. - Yaşıyor.. . ~ · - na ne şüp e yavrum. Be - k.acağız ve bu günü beraberce ieçi· 
Süleyman, ya~ia. bırakılan ka- - Şehirde mi, dagda nu ya§ıyor? doğruya finans vekili Reynanin 13 trlc siyasi hayatın inşafı mevzuubahs nim gayet açık konuşan, düşüncele- receğiz. 

ra sçlı hançeri.eline alarak bağırdı: - Şehirde yaşıyor, Mella ! Onun 2 ci teşrindeneşrettiii bir kararname olabilirdi. rini serbestçe söyliyen bir kız <>ldu- Ustabaşı da onu görünce, göz-
- Yahudiler bırakmı~lar bunu .. kokusunu duyuyorum.. ye atfedilebilir. KararnameYe göre- Kont Ciano evvela İtalyan konsülü ~umu bilirsin .. Kendimi iyi idare !erini açtı: 

. · .. olarak Şanghaya gitti. Burada vazi- ·k · d b Sama hayretle hükümdarın yü. Süleyman birdenbire hiddetlendi: 40 s~atlik hafta tadil edilecek, bu ettı ten ve o işi e u iş gibi telakki - Oooo -dedi- bizim Eteni ev • 
züne baktı: - Demek ki sar~y kapısında top til .. t ı kl d - f e gödüğü sıralarda bir oğlu dünya- eyledikten sonra, ne zaran var? ıanmı'ş galiba!.. 

• • n ucre ve a.y 1 ar an munzam ya geldi. Birka" zaman ı:1onra ilk de_ - -
- Nereden anladınız, l\Iella! lanan Yahudiler beni aldattılar! ı - Fakat o işin sonu? EJeni bir kahkaha attı= 

1 yüzde iki vergi tarhedilecek, bilvas- fa olarak si~rası ehemmi.veti haiz bir ç k I I - Bu hançeri Yahudi asılzade- - Ne dediler size? " - ocu oma Pari, budala ol- - Hayır, evlenmedim .. Evlensey 
leri kullanırlar. Hükümdar TalUt'un - Bua onu dağa kaldırdı dedi- ta alınan vergiler tezyid edilecek, vazife aldı. 1933 senesinde Çin hü- -na!.. Yarın bu yolda da ayni akıbe- dim, seninle evlenirdim. Senden iyi-
oJJunu da böyle bir hançerle öldür- ler. rasyonalist bir programa ittibaen kfimeti nezdinde büyük elçi olarak 'e gideceğiz. Biz kimiz, kimsesiz, se- sini mi bulacaktım ki!.. 
rnüşlerdi. - Yalan söylt:mişler, Melli! Ben 40000 demiryolu işçisi açığa çıkarıla- vaziyeti sağlamlaştırdı. Sonra, ayni fil, biçare sokak ve iş kızları.. Ney- Ustabaşı, bu şakada, bir istihza 

Süleymanın uykusu kaçmıştı. Tamara'nın sesini de duyuyorum. c~k. bütün na~ıa işleri yarıda bıra- sene içinde karısile birlikte Romaya 3e, sonra konuşacağız. ~ezer gibi oldu. Sırtını çevirdi ve sert 
Sama'nın yatağına uzandı: Süleyman dilşünmiya başlamış kılacak, otobüs ve metre ücretleri ar- ~öndü. Edda babasile beraber oJunca Aradan bir hafta geçmi§tİ ki, Ele- adımlarla uzaklaşıp gitti. 
- Bana bir şarap ver, Sama! tı. tırılacaktır. ·ocasnun istikbalini temin için ıa ni, bir cumartesi günü akşamı onun- - Haydi Pari, haydi yavrum, 

Gözlerimin iıti de kalbimin içi gibi ya- Konuşan papağan kanadlarını bi- zım olan tesiri yapmakta gecikmedi. la vedalaştı. Eleni ile çok sevişmiş, bugün masraf benden .. Paran oldu-
nl~-or. rı'bı'rı'ne vurarak "lrpındı .. Böyle bir kararnamenin efkarı u- Bu sayede Kont Cianonun siyasi k la 

,,, Y ço an şmışlardı. Nitekim, ayrılış- ğu zaman, aen de mukabele edersin. 
Sama ıarap kadehini doldurdu: 

1 
- Onun sesi yer altından geli- mumiyede bir aksülamel yaratacağı mevkii günden güne inkişaf etmeğe ları da o nisbette kuvvetli ve tesirli Biraz sonra ikisi de taksi otomo-

- Bunu içince büsbütün ateşle- yor kulağ'ıma .. Tamara çok muztarip tabii telakki ediliyordu. Lakin Dala- başladı. Evvela matbuat şefi oldu. oldu. biline biniyorlar ve Pari kendi kt"n-
necek ve asabileşeceksiniz, Melll ! olsa Kerek. diye ve Reyna öyle düşünüyorlardı Bir müddet bu vazifede kaldı. On- - Sana, iyi bir hayat, iyi bir yol dine; 

SüleVTnan, karısının sundug· u Süleyman ba ı-,,eden ayrıldı.. dan sonra İtalyan propaganda nazır- temenni ederim Eleni 1 - o" yle zannedı.yorum kı', ben ., ... şa- ·~ ki her gün aı-tan harp tehlikesini göz 1 ~ 936 · d 
rabi bir yudumda içti: Odasına döndü. ıgma getirildi. 1 senesın e de - Ben de sana Pari !.. Vaziyeti- de bu cazibenin tesirine kapılmak 

.1 önünde bulunduracak olan halk hü- !taly h · · rıı· ı t · ı - Şarabı halkeden mabud, ona Şehrin her tarafında Hamo ı e a arıcıye nazı g na ayın ° un mi sana, ya bizzat gelerek, yahud üzereyim. 
mucizelerden daha kuvvetli bir hassa Tamara'yı aramaktan usanan mu- kOmetin bu gibi zecri tedbirlere baş du. Kısa bir zıımırntla çok büyük va- da mektup yazarak mutlaka anlata- Diye düşünüyordu. 
vermiş, Sama.! Onu içmeden uyuya- hafızlar bu sefer de elli boş dönmüş- vurmasını muhik bulacaklardı. Hü- zifeler gören Kont Ciano bütün diln- cağım. - Devanı edecek -
marn. Bana dünyanın en heyecanlı, en !erdi. kumetin mali vaziyeti dar bir çıkma- yanın en genç hariciye nazırıdır. 
nler0 klı, yahııt en tatlı hı·kaAyelernı· an- Yahudı· mahallesı'nde Tamar•"nın za girmişti. Yapılacak bund!l.n başka Hariciye nazırı olduktan sonra .. ~ hususunda kocası üzerinde çok mü- casile birlikte hareket etmc:-1ini te-
laU-ıan, gene gözlerime uyku girmez. izini bulamamışlardı. çare yoktu. Kont Ciano merkezi Avrupa siyaseti 
Fakat, şarap böyle mi ya! Onu üst üs- Süleyman: Kararnamenin neşrinden sonra üzerinde rol oynamağa başladı. Ev-
te içince gözlerim kapanır ve tatlı bir - Yahudiler beni aldatıyorlar .. Frarnnz maliye nazırı radyoda Fran- vela Avusturyayı ziyaret etti, sonra 
uykuya dalarım. Diye bağırdı. Kır'mızı gagalı papağa_ sa halkına hitap etmiş ve e~ümle: Almanyaya geçti .. O tarihlerde Av-

Sama hala ağlıyordu: nım bana şimdiye kadar hiç yalan ~~i.z körler gibi bir uçuruma doğ- rupada ku.vvetli bir müttefik arayan 
- Beni kıırtaracaksınız:. Bu han söylemedi. Ve onların kulakları in- ru ınıyorduk. Eğe.r bu tedbirleri al- A~~a~ya ıle !tal.yanın anlaşması 

çeri bırakan gizli eli bulduracaksınız san kulaklarından daha hassastır. masaydık. Frank müdhiş bir sukuta muşkül o.lmadı. Bılhassa gene karısı 

him rol oynadığı görülür. min etmiştir. 
İtalyan - Alman anlaşması Ciano Damad olmak şerefile kı~a bir zn.-

!Llesinin şahsi gayretlerinin neticesi- manda terakki etmiş ve c;ok verimli 
dir. Edda uzun müddet kocası ile bir çalışma e~erini ortaya ko~'mu~ 

babası arasında bir hattı va;;ıl vazif e-i olan Kont Ciano ve aiJesinin şimdi de 
sini görmüş ve Duçenin de Alman :Macaristan siyasetile yakından alU
anlaşmasının hazırlanma~n işinde ko- ' kadar oldukları söylenmektedir. dtğil mi? o, Tamaranın mustarip. sesini duyu- uğrıyacaktı. Öyle ki kısa bir zaman- Eddanın bu anlaşmayı hazırlamak 

Süleyman gözlerini kapadı: yormuş. Onu arayıp bulacalcsınız ! da bir İngiliz lirasını ancak 500 fran- ---------------------------------------------
- Merak etme, Sama! Fenalık «Tamara'nın ölümü, hepimizin ga almak kabil olacaktı. Bu da hü- mak için yaptırılan nafıa işleri mat- yolu idaresinde istihdam edilen B. Hitler için bir ne· 

yapmak istiyenler, kazdıklan kuyu. ölümü demektir!» kQmetten alacağı olanların ferdlerin lfip neticeyi verememekte, devlet ha- 1000.000 amele işten çıkarılacaktır. 
ya dilşmekte gecikmezler. Ert~si gün Süleymanıİı gözdele- maholmasını, a~elenin, memur sını- zinesine tahammülünün fevkinde bir Yüz bin amelenin ne olacağı da hir yatı yapılıyor 

• • • • • • • • ı·inden Sila, kırmızı gagalı papağanla mn, ve_ n~fıa işlerinde __ ç:ılı.ş~n~arın yük tahmil etmektedir. Binaenaleyh ımühim bir rnes.el.e teşki! etmektedir. Almanya'nın Kiel şehri tezgt,h-
• • • • • • • • • konuşuyordu: . clehşetlı bır sefalete duşmesını ıntaç r , l'k f •tt'b Fransanın yenı ıktısadı pogramınm larında bugün Hitler için bir nehir 

d kt. B''t" b d 1 ıç sene ı na ıa programına ı ı aen t tb"k' d 1 ·ı .. h . l . . . l"k l k d B 300 Süleyman ertesi sabah gözlerini - Dediğimi yaptın .. Bak, sana ne e ece ı. u un u vatan aş arın a ı ı o ayısı e şup esız u ış8ız ı yatı yapıma ta ır. u yat ton-
açtı~ zaman, sarayın dış kapısında güzel yiyecekler getirdim. Süleyman iştira kabiliyetleri günden güne aza- başlanmış olan yapılara gayet yavaş bilmecburiye biraz daha artmış ola- luktur. Uzunluğu 35 metredir. Dn-
hir kalabalık gördü.. ~eni seviyor ~mma, sana bu kadar gü- lacak memleket iktısaden ölecekti.» devam edilecek, ilerde yapıJacak in- caktır. Lakin yeni programın tatbi- ha uzun yapılmamasının sebebi, ya-

- İmdad .. İmdad.. zel yemler vermiyor. · · Diyerek Alman markının sukutunu şattan ise büsbütün sarfınazar edile- kinden doğ.acak fı:ı.ydaların bütün bu tın Alman nehirlerinde ve barajla-
Sesleri yükseliyordu. Papağan kanadlarını çırparak yem- dinleyicilerine hatırlatmış ve sözüne cektir. mülihazabrı örtecek kadar büyük rında serbestçe dolaşabilmesini te-
Süleymanın muhafızları atları- )eri yemeğe başladı. devamla: «İşte cumhuriyetimizi de Bugünkü vaziyetin bir misali ola- olacağı .tahmin edilmektedir. min etmektir. Yatın teknesi ve gü-

na binerek, kargılarla halkı dağıtım- Sila sözüne devam etti: böyle bir akıbet tehdid etmekteydi.» rak Pari:;in garbında inşa edilmekte Tahminlere göre alınan tedbirlerle verteleri zırhlı, direkleri teleskopla 
ya çalışıyorlardı. - Süleymanı dün aldattın. Çok Demiştir. olan otomobil yolu ele alınabilir. Se- memleket birdenbire iktı~aden ferah mücehhezdir. Yatın ismi henüz kon-

Süleyman gözlerini uğuşturarak memnun oldum. Eğer hükümdar bir Fansanm ittihaz ettiği yeni karaı·- nenin başında bu yolda tamam 1800 lıyacak, halkın iştiı·a kabiliyeti arta- man~ı~tır 
saray muhafızına sordu: daha yanına gelip de Tamara'y1 so- lar şöyle tahlil edilebilir: Yeni ka- kişi çalışırken bugün çalışanların eaktır. Binaenaleyh hem silahlanma Yat, ayni zamanda bir batarya 

_ Nedir bu gürültüler? racak olursa, oııu gene aldatacak • mın ç~hşma saatlerini artırmak su- adedi yirmi dörde indirilmiş bulun- işini tacil, hem ele memleket piyasa- topla da teçhiz edilmistir. Bu topla-
- Sahranın kabilesi şehre gire- sın! Ona: ~Tamara'ya kavuşmıyac>.:ı.lc- retile istihsali artıracak, sınai teşeb- maktadır. Hükumetin yaptığı diğer larını halkın ihtiyaçlarını karşılıya- rın selam resimlerini ifa için kondu-

rek (şark kapısı) ndaki Yahudi evle- sın!» diyeceksin .. Emi? bilslere sermaye döktürecek, şahsi bir tasarrufta ticareti bahriye filo- eak nisbetle dolu bulundurmak için ğu söylenmektedir. 
tine hücum etmişler. Oralardaki halk Paı}ağan yemleri yerken: teşebbüsü teşvik edecek, büdcenin nun 'ıslahı programının tehiridir. Mil- 18 veya 45 :-1aatlik haf tanin 40 saat- Söylendi~iıw nazaran Hitler bu 
korkııJan saray önüne koşmuşlar.. - Peki .. peki.. tevzini için hükumet masraflarını li şimendifer şirketinin altı milyar lik hafta yerine kaim olması zarureti yatla önümüzdeki sene uzun bir sf'-

Süleyman, Hamo'nun kendi kabi- Diye bağırdı. kısmış olacaktır. franklık açığı başka tasarruflar vardır. Şimdilik yeni kararlara en yahate çıkacaktır. Hitler'in seyalıati-
lesini ayaklandırdığını bilmiyordu. Sili papağanı tam manasiyle el- Bu meyanda gelecek senenin nafia yapilmak suretiyle kapatılabilecek- !'azla muarız olan sosyafüıtlerdir. ne Tuna ÜZt'rİnrle devam edC"'ceği ve 

f-;rail hükümdarı sarayın dış sur- de etmişti. Bu garip k~ tıpkı bir in- i~lerinde üç milyar kadar tasarruf tir. Bu cümleden olarak, 40 saatlik \ı!aamafih ' efkarı umumiyenin ekse- Amiral Horti'nin ziyaretini iadt• t'd~-
J .. rı üzerindeki taraçaya çıktı.. san gibi konşuyor ve her duyduiu ke- edilecektir. Fransada yapılan tec-rü- haftanın tatbiki sıra::ıında ba~ gö~te- ·iyeti bu~ka. çıkur yol görememektt•- ceği ve Biikre~'e küdar tıLrrn. rnğ• 

- Tamara'yı nereye sakladınız? lirneyi tekrarlamakta a-itçlük çekml- beler ~östermi~lir ki issiz1ere iş yarıü ı·en amele fıkdanı yüzünJerı demir- Jiı-lcr . ıhtimal dahilinde g(>rÜİnıekıc:dir. 



Telefon numaraları: 
Yanjın ihban: 2222-'25"82, Kar~ıyaka: 5055. imdıı.dı sıhhi: 20.ıs, 

müddeiumumilik: 2455 ııolis: 2468, şehir te e.fouu müracaat nnmara
ıı: 2200, o~hirler arası telefon müracaat nunuması: 2150, elektrik 
tirhtf: 2091, hava g.az1: 2326 hava :gAzı folırikası: 2294, Karş1yaka 
ıu idaresi: 6105 Basmahane ista~vonu : 3638, Alsancak i::;tasyonu: 
::ıs4, Pasaport vapur iskelesi: 28S4, Denizba.nk vapur acnntası: 267 4 
lunir IU 9irketi: 3016 tak!!i istemek için :~040. 

DEM1R YOLLARI: 
Kuaba hattı - lzrnir - ls.tı:ı.nbul • Anl.:ara: Her gün saat vedide. 

f Puar. Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon - büfe varclırJ. hmir ~ 
Soma her gün 17,20 de otoray, 1zmir - Alaşe}ıir h~r gün 15,10 da 
tren, 16.25 dt! otoray. h.nıir - Ba.clırma.: Pazartesi, Çarıamba, Cuma 
ıüôleıi 7,30 t:d ıair giinler 12 de el'6pres. 

Aydın hattı - İ:ımir - Kara.kuyu • J\.fyon: Pazarteai, Çanarnba, 
Cuma ve rpuar günleri 21,35 de. Nazilliye her gün 15,40 da. Denizli
ye Sah, Perıeırlhe, Cumarlt-si günleri 6,30 da. lzmir • Tire • Ödemit: 
hef (Ün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemi9t-, 16,30 da '.fireye otoray. 

HAVALI KATARLARI: 
funir-Buu: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 

lmıir - Bornova: 5,30, €,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 
16,15, 17,15, 18,50. 20,10, 21,40. 

lmm · Xarııyka - liacıhüıeyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 
13,03, 14,50, 18,50, ı 7,47, 19,30, 21,25 

l1.111ir - Menemen: 5,4S, (yalnız cumarteıi g'ünleri: 13,03.) 
KÖRFEZ VAPURLARI: 

lzmirden Karfıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece 
ıon vaırur 11,30 da Kmuı.ktan 1calkar. Katşıyakadan 1zmire ilk vapur 
saat 6 da, son vapur da 24.(Jedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar
ıWkla vapurlar hareket eder. 

ŞEHiR DAHILt NAKiL VASITALARI: 
Tramvaylar: Sabahleyin ille tramvay Gü:ıelya.lıdan bette, ikinci 

lnm••Y 6 da hareket eder. Kone.ktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece son tram 
vay Gü.zelyalıdan 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 
bet - dakikada bir tramvay vardır. 

Otobüsler: Buca, Bornovo, .Ba.smahane, Tepedk ve AlaancaJı 
hattma 'her tün muntazam otobüsler i§lemeld:edir.. 

DENtZYOLLARI. 
Çnıamba 1rUnleri saat 12de 1atanhula aürat ıpostası.Per~embe 20de ara 

postası. Çar•amba onda Menin siirat poııte.si. Pazar günü 12 de Mer
•İn pc1tası (Roae•a da uğrar). Karaburun postası pazar günleri saat 
8 ele, çarıemba ıünl~ri 9 da .. 

MEMLEKET HARiCi: 
1talyan vapurları muntazam .poııta'Jar. Çarp.mba saat 17 de Pire, 

Brendizi, V ene<lik, T riyeıte. Perşembe 17 de Rodoı, a.dı.lar. 
NÖBETÇJ ECZANELER: 

CUllARTESİ: Başdurakta Sıhhat, 
PAZAR: Kemeraltında Hilal, '.Kara taşta B. Habil, Keçecilerde Ye. 

~1 t:zm.ir, lrgatpazann da Asri 
PAZARTESİ: Kemr.altıııdn. Şifa, G ü:zdyalıda Güzelyah, Tilkilikte 

B. Faik, İkiçeemelikte lkiçt:şmelik, Als•mcakta B. Fuad, Ayvuklada 
SAU: '.Kemeraltınde. Şifa, Karantinada .B. Eşref, Kemerde Kemer, 

Alaan.calcta. B. Ahmed I.titfi, Eşrefpaşada F..şrefpaşa. 
ÇARŞAMBA: Başdul'akta Sıhhat, Karataşta B. Habi:t, Tilkilikte 

)"eni !amir, Irıatpazarmda Asri, 
PERŞEMBE: Kemeraltınde. HilAl, Karantinada B. Eşref, Tilkilik· 

te B. Fuaa, Eşrefpaşada Eşrefpaşa. 
CUMA: Ketneraltında lttihad, Güzelyalıda Gilzel~·alı, Irgatpaza

nıı.da Aart, lkiçeşme1ikte lkiçeşmelik, :Alsancakta B. Puat. 

IHllffttHtllUHUlll 1111ilil11111111ti1111111111111Ull1111111111111111111111111il11111111iti11Uililflf11111 

inhisarlar umum müdür öğün 
den: 

1 - Şartnameleri mucibince satınalınacnğı ve 7 / l 1 / 938 ta
rihinde ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 1 50.000 adet ve 1 00 kilo
luk 1 &0,000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri değiştirildiğin
den yeniden ayrı ayrı kapalı zarf usuli ·le eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 kuru~ he
sabiyle 37.500 lira ve muvakkat :teminatı 2812.'iP 'ira: 100 kil~luk
ların beheri -43 kuruı heaabiyle 77400 lira ve muvakkat teminatı 5120 
liradır. lanirde te.lim edildiği takdirde beheri, 50 kiloluklar için 25 
•antim ve 100 kiloluklar için de 50 an tim zammedilir. 

lU - Eksiltme 2/ 1 939 tarihine rastlıyan Pazartesi ~ünü 50 lik 
çuvallar eaat 15 de 100 lük çuvalJar saat 15.30 da Kabata~ta Levazım 
ve mtibayeet tube•inoe alım komisyonunda yapılacaktır. . 

IV - Şrtnamclcr 50 likler 1 .87 lira ve l 00 ilikler 3.87 lıra bedel 
mukaiXlinde inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayeat .tube
liyle Ankara ve İzmir Baımüdürlüklerinden almabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile c-;;1 7 .5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat 
evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkan lığına mak
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. l'B J.l 26 31 (9170/ 4418) 
.iıiiiiiimııııiııiıııiııiiiıiıiiıiıiıııiııiımm-...... _.~.~ ...... -----~;:w-· . 

GRAETZ 
1939 

GRAET7 
1939 

Kııaiki zevkinizi tatmin edecek RADYO hel' nalde 1939 modeli 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 senede11beri nlanlnr memnuniyetlerini izhar 

1 

€diyorlar. 
GÖRMEK, DİNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 
z,r iltenavip ve nıüt~madi cereyanda işUyen RADYOLARI:\-HZ vardır. 

NOT: Her türlti LAMBA ve bilti.ln yedek parçalnr daimi 3ut·t!tte 
bulundurulur. 

U muml vekili ve Depoziteri: 

----S. Kalomeni 
TELEFON: 2751 
TELQRAF; Ca.l~.u 

Büyilk Kardiçalı Hata 
<)meıa ticare~ıl ittiMltııılı 

(ANADOLU) 

Zayi mühür Aleni tesekkür . 
ı '!umırna memkG.k miihrliınii kuy- Kumkuyucak Tiyenli köylerinin 

Lettim. Ye-ııi~iııi alac:ığımclan e:'>ki:ı i- müştereken yaptırmış oldukları tam 
ıı in hı'.ıknıiı \'okt ur. te ·ekkülü olmlumuza bir öO-retmen 

Tirenin i~1 ek <;ile r maırnlleRintlc 1 daha ilavesi{,. bizleri sevindi;en Ma
ııuınaralı han e de oiuran Eriboyun ali nisa vali v,..kiJi Bay Şt>vki Birsele ve 

kı:1.1 \E! Haı;ı i'lıruhiın karı::~ı kültür direktörü Rauf İnan'a köy-
Eminc .ı ı aclen lr:rimiz halkı namına teşekkürleri -

---·----------- mi":in arzını nadolunun tavassutun-
Kırkeğı:ç 4.cra dairesinden: dr1n dileriz. 

GAYRİ MENKUL MALLARIN Kumku.rucak ve 'T'iyenli köyleri 
ACIK ARTIRMA ILA.NI halkı namına Kumkuyucak muhtarı 

A k
. . .

1 
~aclulluh Cctin ve 'l'i.' eııli Ki>yi.i muh-

çı artırma ıle paraya çevrı e- t an Arif l~rdcm. 
cek gayri m nkulün ne olduğu: F.t-

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

SAH!t:"F. H.1 

KUÇUKILANLAR 
ı ıum 1111111111111111111111111111111111111uı1111111111t1111111 t ı ı mn mı 111m111111111111111mıu111111111111 
Karilerimize kolaylık ol-
mak üzere, gazetemizde 
(Re mi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır· 

dık. 
İş arayanlar, iş verenle

r;n, kiralık ve müteferrik ı 
ilanlarını burada bulacak· 

Küçük ilan şartları 
Dört satırlık kilçitk ilanlardan: 

Bir defa için 30 kuruş 
1ki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

rafı erlıaası kargir duvaı'la çevrili ar- fzmir sulh mahkemesinden: sımz. 

Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık 

olmak fizer~ her sahr 30 h.ıı:rf mJ 
bar edilmiştir . .Bir küçük nan 120 
ha.rftan ibaret olmalıdır. Dört satır'. 
dan fazla her satır için ayrıca 10 
kuruş alınır. 1 

ım denınunda iki lankar ve bir oda Davacı hazine tarafından müdde- Evlenmeleri Kolayla1tıran 
ve odanın önünde üc 1\1. muraLbam- ialeyh.in lzmirde Oruc reis mahalle- Danııma servisi !LAN: Muhtelif boyda iyi cinsten 
.Ja sa'-'a ve iki ahır v;, hir Mnsır su Vt' "linin çerkes soka~ınd::~ kain 30 sayı- Yazı isleri lisan dersleri, emval n_ş11ı kaysı, şeftali, frenk elması fi -

J 1 d . 
'-- d 1 d .. "'t ·ı t ev e oturan Yusef kızları Rahel idaresi için dahi mfüacaat ediniz. danları ucuz satılır. 
ı.x:ş on ~ ır su eposmıu mu'? ernı C . ~ . . 

··e oya aleyhlerıne aç tıgı ızaleı su- B. Kardıcalı 39 Hukukçu Burnavada Salon şaraphanesint 
a~a. d ~ 

G~yri menkulün bıılunduğı· vu avasmdan dolayı ikametgahln- flyas d.i müracaat. D. 26 

mevki. nıahftllesi. sokağı numarası : ·ının mechuliyetine mebni davetiye Kü"ük ilanlardan istifade ediniz! 
Kırkağaçtn Bodur oğlu M. de Çifte >'e gıyap kararının gazete ile ilanen '°' 
hanlar sokağında 9~ 3 numarada mt• f~bliği suretile gıyaben icra kılınan L. ili ..... Deutsclıe Le-
kayy~t. Sivri oğlu $ükrilnün arsası -nuhak~mesi neticesinde müddeabih c ra le ~percO 

Takdir ~lunan kıyımet: İki bi"' 'ki evin satılmak suretile şuyuun iza- t T A ~ 
beşyÜE lira. Y apar Cellt.tnl 

'esine ve bedelinin hissedarlar ara~ Artırmanın yapılacağı yer, ~ün 
saat: 12 ı 1 939 Perşembe günü sa ında taksimine 27/ 1 O 938 tarihin- ADRIATICA S. A. di 
ilt 15 de Ktrk~iaç İcra dniresinde. le karar verilmi!? olduğundan müd- NA VIGA'TılONE 

1 - İşbu gayri m nkulün artır 1ealf'yhiman1n müddeti kanuniyesi ZARA l\1otörü 22/12 tarihinde ge-

vante Linie 
G. M. B. H 

Hamburg 
·na şartnaml"si 2/ 1 939 hırihindt>r 'çinde mahkemeye mi.irnceatla tem- leı•ek ayni gün Patmos Leros Kalim-
itibaren 9 38 t 45 7 No. ile Kırkağaı ·iz youna gitmediği takdirde hu noR hitan köy ve Roclosa hareket cVEISSESEE~ vapuru 24 ilkkanu-
1cra daire!'Iİnİn rnuavven numarasın k d 
·la herkc!İn görebil~t'.si için açıktn •abtP. i hükmün katiyet k~sbedeceği e er. na kadar Rotterdam, Bremen. Ham. 
ti d ebliğ makamına kaim olmak üze- ZARA Motörü 26112 tarihinde ge- burg ~ANVERS (DOGRU) vi.ik ala. an a yazılı olanbradn fazla malu 1 27 I" d p· K -" S anda ' 

·e ve bir ni;shası mahkeme divan - ir / ~ e ıDre Rob.U Sar 
1 

t caktır. • 
mat almak istivenler. isbu sartna.me , . l'k k 

1 
k .

1 
.
1 

Brindiz Valona raç agusa pa a o · 
ve ve 938/ 45 7 dosv~ nu~arasivlt- 'fmesme ta 1 1 ınma suretı e t &n . . t y d'"' ha <ı::\1ACEDONlA> vapuru 2 den 1 · · ı ,)unur. 4445 Zara Fıuma Trıes e ve &ne ı,,e - ~ 
memuriyetimize müracaat etme i- reket t .ler. sonkanun sonuna kadar Rotterdan 

dir. lzmir belediyeainden: iP. FOSCARl Motörü 27 / 12 tari- Bremen ve Hamburg için yük alaca\ 
2 - Artırmaya iştirak için yu Öl .. ah' 1 · hinde gelir 28-12 de Leros Rodos tır 

ÇU S tp Mine • • 
ı,.arıda yazılı kıymetin c; 7.5 nisbe Elinde 34. 35. 36. '7 damgalı öl- Brindisi Bari Trie8te ve Vene.dığe «ADANA> vapuru 16 ılım 21 son-

tinde pey veya milli bir Bankanırı ~iileri bulumm herkes ökiiler nizam- hareket erler. kı1nuna kadar Rotterdam, Rremen 
teminat mektubu tevdi edilecek ·rnmesinin on yedinci m~ddesine gö- LERO .Motörü 29/ l2 tarhinde gf'- ve Hamburg için yük alacaktır. 
tir. ( 124) ·e ölçülerinin cinsini miktarını boy lerek ayni ilin Patmo~ Leros Kalim- üı:RET A» vapurıı 9 dan sonkanu-

3 _ lpotek sahibi alacaklılarla ve çekerini gösterir bir beyanname nos lstnııköy ve Rodosa hareket e- na doğru Haınburg, Bremen ve 
'le 939 senesi kanunu sani ayı için- der. Anver:;den mal çıkal'acaktıı·. 

diğer alakadarların \'e irtifak hakkı le İzmir grup merkezi belediye ayar Ci'l'A Di BARİ Motörü 29/ 12 ta. A::.\IERICAN EXPORT LINES: 
~<thiplerinin gayri m~nkul üzerinde- memurluğuna miiracaat etmesi lii rihinde geler~k ayni gün ı~tanbul «EX~IINSTER» rnpurn 21 ilkka. 
ki haklarını hususiyle faiz ve ma~· md ı· d b ki · N k · · · ık z:ı ır. Pire. Napoli :i\lttrsilya ve Ct:nova ı- mm a e enıyor evyor? ıçın Yl 
rafa dair olan iddialarını i;?bu ilan Müracaatlarını zamanında yapmı- manhu·ııa hareket eder. alacaktır. 
arihinden itibaren yirmi gün için vanlar hakkında kanuni takibatta EXTAVIA:. rnptıru 29 ilkkanun-

le e\.lrakı rrıüsbitcleriyle birlikte me- buunulrıcağı ilan olunur. ROYAL NEERLANDA1SE da bekleniyor. :Nt:\~york içn rük ala-
. t' . b'ld' l . . d 2 l-27-2-9 4451 KU:\1PANY .'\SI caklır. 

•nurıye ımıze ı ırme erı ıcap e er. 
GANYi\!EDRS Vapurn 31 / 12 tarj- DEN NORSKE :\1 IDDELH.A VS-

ı'.\:ksi halde hRklan tapu siciliyle sa rnis alacakları mecmuundan faz la ye lıi nde Rotteı•dam ;A. mstexdam ye LIN FU<;: 
1

Jit olm~dıkçıı Batış ~delinin paylas- cık~rnk 'Şartiyle. en ccık artırana it~a· H!lmburg için haı·tket edeeektir. ,,. f!AALRh}[{ moli.iı•ii 11 sonknnu
•füt!lınduıı lıaıiç kalırlar. l~ eClilir. Böyle bir he<ld dde edil ST8LLA Vapuru 28 / 12 tarihitHle nu doğ'l'U lske11deri~·e, Dieppe ve Nol' 

4 - Gösterilen günde artırma· mezse ihale yapılamaz. Ve satış la· flurga~ Vama ve Kögtence limaııla- veç umum limanluı için hareket ede-
ya İştirak edener artırma şartname· lehi düşer. t·ına hareket edecektir. .r~ektfr. 
... k 1.. l l"' 6 - Gayri menkul kendisinf' SERVİCE MARITD.fE ROUMA-

•ıını 0 ·umu~ ve uzum u ma ltmat ihale olunan kimse derhal VC'V(\ ve- SYENSKA OR!ENT LİNİEN İ~: 
almış ve bunları tamamen kabul et- rilen mühlet içinde parayı v;rmP-Z KUMPANYASI «DPROSTQR~ \•apm·u 27 ilkk6 -
rı1iş ad ve itibar olunurlar. se ihale kararı fesholunarak kendi RIONBGRO Motörü 22/ 12 tnri- nun<ln l.ıeklf'niyor. Kös! ence için yük 

5 - Tayin edilen zamanda gay- ~inden evvel en ytibek teklifte bıı · ıinrle Rotterdam Hamburg İsknndi- alacakt1r. 
·i menkul üç <lefa bağırıdıktan sonra lunan kimse arzetmiş olduğu h!'!del nane ve Baltık limanlnrrn:ı. hareket JOIINSTON W ARRE'N LJNES: 
"n çok artmma ihale edilir. Ancak le almağa razı olursa ona, razı ol e de~(>ktir. ~A VIE:V10R.E» \'apuru 8 sonka-
utırrna bedeli muhammen kıymetin maz veya bulunmazsa hemen on be" LJ(',.URIA :;\fotörti 27 / 12 tarihin- nunda bekleniyor, Burgas, Varna ve 
yüzde yetmi~ beşini bulmaz veya gün müddetle artırnıava cıkarılır ·le gelerek Rotterdam Hamburg Giy· Köstence için yük alacaktır. 
ı:ıatış istiyenin alacağına ruchanı ~n çok artırana ihale edilir. lki ihale> nia t~kandinavya ve Baltık limanlıı
olan diğer alacaklılar bulunup ta be- :ırasındaki fark ve geçen günler içiıı , için mal alacaktır. 
del bunların o gayri menkul ile te- r, S ten hesap olunacak faiz ve eli
min edilmi~ alacaklarının m~cmuun- ~er zararlar aynca hi.ikme hacl"t kal
dan fall'.laya çıkmazsa en cok artıra · •naks1zın memuriyetimizce alıcıdan 
·11.1 taahhüdü baki kalmak üzere ar~ tahsil olunur. Madde ( 133) 

Vapuı·ların hareket tarihleriyle 
navlunlardaki de~işikliklerden a
cente mesuliyet kabul etmez. 

•ırrna on be~ gün daha temdid ve on Yukarıda gösterilen 1211 / 9 39 ta 
be~inci günü ayni satta yapılacak rihinde Kırkğaç icra memurluğu odn 
nrtırmada bedeli satış istiyenin ala- sında işbu ilan ve gösterilı-n artırma 
ağına rüchanı olan diğer alacaklı- ~artnamesi dairesinde satı1acağı ilan 

ların o gayri menkul ile temin edil- olunur. 

lstanbul 
ğünden: 

telefo_n_m-üdilriü-

·- idare ihtivacı için muhtelif ebatta 1 q kalem kur§unlu kara 
kablosu ile, 1 kalem dc::nizaltı kablosu kapalı zarfla eksiltme
ye c;ıkarılmı!'ltır. 

2 - Muhammen bedeli ( 146794.20) muvakkat teminatı (8590) 
liıa olup eksiltm"!sİ 6 / 21939 pazartesi günü saat on beıtc 
mi.idi.irilik binasındaki satın alma komisyonunda yapıla ~ 
<'aktır. 

3 - fl'ltckl ilcr muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat on 
d(jrde kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Sartn<'~rıesi 367 kurus mukabilinde her gün levazım amir-
livinıiTden fllınahilir. - 21-2-16-11 4440 

~, z-m~i~r-:Gümrük Muhafaza ta. 
buru satın alma komisyonun
dan: 

) - lzmir -~;(imriik muhafaza taburu ihtiyacı için açık eksiltme 
suret ile 8000 kilo nıangal kömürü ,satın alınacaktır. Eksiltmesi 5 / 1 I 
939 per.şernbc g\inü saat onda yapılacaktır. Şartnam~ııi her gün ko -
misyonda görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarı 480 lira olup muvakkat teminatı 36 li-
radır. 

3 - isteklilerin 2490 ~ayılı kanunun ikinci ve üçünci.i maddele· 
rinde ve sartnamesiııde y-uıl: vesikalarla muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektup~arile birl!kte eksili.me santında İzmir beyler sokağı 
arbsı geri tütün kumpanyası yanında 168 sayıda tabur satın alma ko 
milyom.ı.na mi.ira.ci\C.tları 21-25-30-4 4438 

SER\'İCE i\IARlTl~m ROU)fAİN 
KUMPANYASI 

ALRA JULIA Vapuru 20/ 12 tari
hinde gelerek Malta ve }farsilya li-

manları için yük ve yolcu ahr .. 

Daha fazla tafsilat almak için Bi
rinci kordonda 150 No. da W. F. 
Henry van der Zee ırnpur acentahğı
na müracaat edilmel'i rica olunur. 

Telefon: 2007 /200$ 

İlanlarfüı.ki hareket tarihlerile nav. ~ 

1 
1 

llınlardaki değişikliklerden dolayı • 
acenta m•••l'.y~t k~bul etmez. Dahp Septo ın 
fazla taisilit ıçın !kıncı kordonda 104 
numarad.<ı. FRATELLİ SPERCO va- D • 
pur acen1asına müracaat edilmı:ı.si ri- f Ş 
ca olunur. Telefon: 2004-2005 

Olivier ve 
· Şürekası 
L1M1TET 

Vapur acentası 
B1R1NCl KORDON REE3 

BiNASI TEl. 2443 
«POLO> vapuru S birinci kinunda 

lıONDRADAN gelip yük çıkaracak 

ve ayni zamanda LONDRA ve HULL 

için yilk alacaktır. 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku. 
.., 

vet, agıza 

koku veren 
formiildür 

güzel 
• 

eynı 

...._. ..... ._ ........................ .. 

DEUTSCHE LENANTE • LlNİE •-----------
cDELOS> vapuru birinci kanunun 

ortasında Hamburg, Brernen ve An

versten gelip yUk ~ıkaraktır. 
L1VERPOL HATTI 

cALGERİAN~ ve cLESBİAN'> va

purlarınm yükleri tstanbnlda aktar -

ma ederek DENİZBANK \'llpurlarilf· 

lımire ıelmiştit. 

!demleket haetanesi 
başoperatö!"Ji 

M. Nuri Arkan 
Adres: 1kinci Beyler sokak 

fırın karşısı.. Kabul saatları 
3-7 kadar. Tele: muayene· 
hane 3125 .. Evi 2G~ 



SAH[FE il 

Makina 1 .. amirhanesi 

Izmir: Kesta ne pazarı demirciler No. 67-6'1 

---aı.+t---

Heı· türlü motör, rnakina tamira!ı . jmalat ve montajı 
Bilumum döküm, tesviye ve tarıın '*leri 

Telefon: 3993 

Prensiplerim· ı: 
1 - işi söz verilen gün vl! saatle bit irmek. 
2 - Mütteriye a:ıami .auhuleı. fiatlerde itidal, itte teı.nizliktir 

'D.I 
--=wı-.. ............ ~--------

1 Pürjen Şahap 

\ANADOLU) 

--------------• ----------K~A~Y--
E r kek kostüm kumaş NA 

YI 
CI 

Müdrir 

VlT'l'EL TUZU 
Nekris, romatizma, kunı sancılan 

na karşı mide kara ciğer ve böbrekle-

iri temizler. 
En ucuz maden suyu elde edilir. 

Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

Telefon: 3869 
-----..;..;,~~---------

Müshil pastilleri 
1 

• • • Doktor 

Birinçikimun 1938 

1939 
H 

TURK HAVA KURUMU 
Yılbaşı • 

pıyangosu l!I 

ADET LiRA 

1 Mükafat 400,000 
1 

" 
100,000 

1 İkramiye 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 

Dr. Baktriyolog 

Nuri Şemsi 
Güneren 

Her ıün haatalarını saat 15 1:en 
sonra kal>ul eder. 

Tabii_-0larr-.'7 t.esirini / Pardesüler!nı1;ı ve_ 
yapan .en ryı müs· bayanların kurk man Demir Ali 

1 

t B l T k k " k Avrupada tet:kik seyahatinden I 
1 

10 
,, 15,000 
,, (10,000) 100,000 

Tilkilik Fettah mahallesi Men2il 
sokak 15 Tel. 4057 

DO TOK. 
M. ŞEVKİ UGUR 

DAHJLI HAST ~KLAR 
MOTEHAssısı 

ikinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

lll.ldı\,. 

1 

o ve u. g a a a ur u 1 h _,; 
ı gelmi9tir. naata arını er .... n 

-->A"=-- ferini JBRAH/M KA muayenehaneı1nd"' kabul eder. 

_ ......... - --- .. ·- · RAKA ~A bakmadan ~ 
IJoktor ~· ı~....-----------------• · · lJoktor 

Bürhan Bengü gÔ~':::t'a~~:~No. 12 Bakteryo!og 
MEMLE.KE'f HAS1f ANFS1 -

GÖZ MOTBHASSISJ &l.'ıll~~ .•-•iiP·raa-wna-~, A. Kemaf T onay 
Hastalnrwı her gün öğleden Dr. Behcel Uz Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

ıonra 6eyler -ocık'1imdaki muaye. ' mütehaslSl 

20 
60 

100 
400 

8,000 
8,600 

500 

,, (5,0oO) 100,000 
,, (2,000) 120,000 
,, (1,000) 100,000 
u (500) 200,000 
,, (50) 400,000 

mükafat 2,715,000 
._n_eh ... nn_e .... ~·-nd ..... ! ..... k_nb,_'ı_ı ec....,.!_il!&er_. _ _ Çocuk hastal1kları (Verem ve sa1re) 

mfil~~~~ B~m~~ep~skM~~~ ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hr.sta arııı 11,3) drı bir~ nında 747 ,. Siz de 

. 
MET ALLLJM '·O Lamluta:ı:ıı 

9,100 

" almmıııı 
liem bol 11ak alllllf olur, hem iktıa.ad etmiı olur, hem laruba degittırmek 

,_ laırwhw. Jı- fi• aarfi:ratın12ıa ekealtliğini ilk 'faturada rörürsünli.a. 

L U 
Cevfik Baykent 

Elektrik - Telefon ve malzeınesi dep:Js ~. 

Siemeııs fabrikaları mümessili 
Pe~temaicılar 77 - 79 telef o.ı 3332 

Ku 

Telefon: 4115 kadat Eey c: sokağr:ıd.ı Ah~nk 
matl.aa :u }amu:Lı ka',..ııl e::l!!r. 1 J. 
----"·~~~:J>J!l(\?i"!itM' l e 

S~ FER J TEczacıbaşı 

Selam 

Nez.'e, grip, Bronşit ve bilumum 
burun, boğaz hastalıklarına karşı 

Depo: ŞİFA ECZANESİ 

, J. iŞ BANKA'll 
1938 

Küçük Cari He&cıpla.r 

ikra.mi'ie plö..n&1111 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 600 > 4000 

16 > 250 > 4000 > 
76 > 100 ~ 760t) > 
80 > fi O > 4000 c 

200 > 25 • :)0'.)0 > 

384 > 28600 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey
lUI, ı Biriucikanun tarihlerinde çeki
ı~cektir . 

En az 50 liı'a mevrluıı.tı bulunan 
Jwsu.plur kuı·M laı-a dahil edilecektir. 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

Görülen ihtiyaç üzerine f.ae lisesinin beıinci aımfı da açıhnı§tır · 
Kayıt muamelesi devam eunektedir. Kayıt işleri için her gün 

sabahtan akşama kadar Karanfo.ada karakol yanında Mansuri Kona· 
ğına müracaat olunmalıdır. Telefon: 2929 -Otel Fuar ve lokantası 

Azmi Çavuşoğlu 
Birincikordon Atatürk caclcle•i tayyare 
sineması yanında No. 208 Tel: 3277 

İzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 
eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

' Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ye huausi tenzilat 

l
yapılır. · 

L2~:~~e~~~~~~mekleri ve hususi 7iyafetler verillı. v~ 
lrilecek ziyef etler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 

kafidir. 
mt!lftAM 

l
• .. UJJttttttttttttttttttttHtf lltHtttttHttttHttltttlHtttff HllllltlHHllllltltltlllltlll-

= Sıhhat balıkyağı ! 
Norveçya balıkyağlarının en 

halisidir 

iki defa süzülmüıtiir 
Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

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

3i Sıhhat eczahanesi -

1 Başdurak Bilyilk Salepçioğlu ham karşısında - -
... IHlllllHllllllllllllllllllllllılllllllIJIHlllllfflllllllflfllllllJllllllllUllllllfllllll•ll• 

Salihli Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
5 Eylül Spor kulübü 
bu yıl en büyük deve 

güre~i yapıyor Muayenehae: Ik.inci Beyler 

sokak No. 25. T e1efonn:3956 
1/ 1/ 1939 kanunu sani ayının ilk 

pazar ünü Egenin en büyük deve Evi: Göztepe No.1018 
güreşini kulübümüz yapacaktır. Telefon: 2545 

Devesi olan devecilerin bu ayın 
otuzuna kadar Salihli 5 Eylül spor Ortayı kazanan deveye 45 
kulubü idare heyetine müracaatla Ayağı kazanan deveye 25 
devlerini kayıt ettirmeleri. Ayak altını kaumen deveye f O lira 

!-Kazanacak devcle.rin ikramiye 2- Hariçten gelen ve gürc.te h iç 
!eri ve derece sahiplerinin ellerine kazanmıyan develere han paraları 
geı;ecek para. kulübe aid ayrıca 1,50 lira veril~<:· 
Batı kazanan deveye 70 ı3 i ~J.ln olunur. 



:ll Birinciki.nun 1938 Çaqam'b.. ~ANADOL\.., SAHl'tl.:; 1.t 

AN .. 4DOLU Matbaası Acıldı 
K n t a p k ı s m o iıe:ıcımm:m::ll,;,. ..... --· 

Resmi ve gayn resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en · 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: lzmir 2 ııcl Be1ler So. Parti Binası içindde Tel. 27711 

ızmir Levazım amirliği satın alma /tı.r· 
misyonu ialnlart 

İzmi.· Levazım &mirliii SAT. AL. KO. Rı. den: 
1stuıı buı komuta nlığına bağlı bir lik ler u~nuna komiıironda mecvud 

ev afı da hilinde binek nakliye koşumu ile meklcil'i }ıayvanaıı satm ı.h
na.C<t~l lldnn her pıo:artesi ve perşembe günleı i aat 1 .( t~ paıarlığı 
,>apılmnk üzere hayvan sahipler inin doğruca hay,·anlaı-ile beraber 
Fındıklıda konu tan lık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

·-

17~21~25~81 . ~~12 

h:nıir levazım amirliği Hiın alma ~yonund.n: 
f\.1 iktarı 
Kilo 

3780 lapanak 
3780 Pırasa 
2520 Uhna 

1 - İzmir müatahkem mevki F cça ve Söğütcük mıntakaamdaki 
kıtaatın yukarıda cins ve miktarı yazılı üç k,Jem .d>ı:e ih
t iyacı açık eksiltme suretile münakasaya konrnufhır; 

2 - lhaleei l3 birinci kinun 938 cuma ıünü sa.at ' J 5,30 da Ju,
lada lzmir levazım amirliği satın alma kornieyonunda ya-
pılacaktır. , · · 

3 - Tahmin edilen tutarı 487 lira 80 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 35 lira 91 kuruatur. 
5 - Şartnameai her iÜn komisyonda görülebilir. -
6 - fateki:iler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair veaika 

gö.stennek mecburiyeti ndedirlu. 
7 - Ek..~ye iftiralı.: edecekler 2490 sayılı kuıwıun 2 ve 3 cü 
• .,.t; maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı veeihl.ı ve teminat 

~ muvalliteJerHe birlikte ih•le sa.atından evvel komi.yona 
ı:nüracaatları. 7-1 1-16-21 4 31 3 

d 1 

lmür &>..ova .A.keri Satın Alma Komi.yom.-dtn: 
1.) Aydındaki birlik hayvanları ihtiyacı için (33) ton kuru ot 

açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuıtur. 
2.) ihalesi 5/ 2. Ka~39 Perşembe günü saat 1 O da yapıla-

caklar. c 

3.) Umum tahmin tutarı ( 1320) lira olup ilk tel'Nr..t: (99) 
Wır. ~ ~. 

... ) Şartnameei her gün 1'onN.yonda görüleeilir. 
S.) isteklilerin yukarıda bildirilen vaktinde tcminatlariyle bir

lilde Bornova.da Askeri Satın alma komiıyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 1 7 21 27 3 _.'413 

ir levaum amit.liii eatm alma komiayonunclau: 
Miktarı 
Kilo 

.. 590 lıpanak 
4590 Pırua 
3060 L&hna 

1 - İzmir müatahkem mevki ada ve Mente§teld 1utaatın yulca
rıde cİM ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık ek
siltme surctile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 23 bit-inci k!nun 938 cuma günü saat 16 da k.,..
lada lunir levazım amirliği ıatm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 703 lira 80 kuruftur. 
-4 - T emina! muvakkate akçesi 52 lira 79 kuruıtur. 
5 - Şartr.amesi her 1ıtün komisyonda görülebilir. 
6 - f stckliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekailtmeye İ!tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3· cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkateleıile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 7-11-16-21 · '4314 

lzmir levazım amirliai satın alma komiıyonundan: 
Miktarı 
Kilo 

-4050 Ispanak 
4050 Pırasa 
2700 lahna 

J - fzmir müstahlcem mevki Seferihisar ve Çe!me mıntakasın· 
daki kıtaatın yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem seb
ze ihıiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmu!tur. 

2 - İhaJesi 23 birinci k'nun 938 cuma günü saat 14,30 da kıt· 
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 513 liradır. · 
.. - Teminatı muvakkate akçeai 38 lira 48 kurustur. 
S - Şartnameai her gün komisyonda görülebilir. ~ · 
6 - lsteklil~r Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair · vetika 

göstermek mecburiyetindedirl~r. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veaik.alerı ve teminat 
rnuvak.katelerle birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 7-11-16-21 431) 

İzmir levazım amirliii satın alma komiayonundan: 
Miktarı 
Kilo 

1350 lspanak 
1350 Pırasa 
900 Lahna 

- fzmir mfüıtahkem mevki Abdullahağadaki kıtaatın yubn
da cin!! ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık ek • 
siltme suretile münakasaya konmu~tur. 

2 -ihalesi 23 birinci kanun 938 cuma günü saat 15 de kış
lada lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonunda ya-
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 1 71 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 12 lira 83 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - f stekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatelerile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 7-11-16-21. · 4:316 

• 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve a~rılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P i R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen ~ mar· 
dikkat ediniz. Q7 

Kadıköy Vakıflar müdürlüğün
den: 

1 - Alem dağında taşdelen mevkiinde yeniden inşa olunacak 
ke9ifleri yekunu 12704 lira 44 kuruş olan müdür ve ma
kinist, revir, müstahdemin binaları inşaatı ma müıtemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usulile 9/ 121938 den 29/ 
12/ 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid projeler fenni hususi şartname ile eksiltme 
şartnamesi ve mukavele projesi parasız olarak Ankara -
da vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünden, ls
tanbulda vakıflar baş mimarlığından, lzmirde vakıflar mü
dürli1ğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29/ 12/ 938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
14 de Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası dahilinde ko • 
misyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 952 iira 83 ku
ruştur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mimar ve mühendisler 938 se
nesine aid ticaret odası vesikası ve yine bu yıla aid olarak 
nafm müdürlüğünden alınmış on bin liraık tek bir bina in
şaatını yapmış ve muvaffak olmuş olduğunu bildiren yapı 
müteahhidliği vesikasını göstermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları 29/ 12/938 perşembe günü saat 13 e ka
dar Kadıköy vakıflar müdürlüğü komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektubunun yazılışında 
ve bu zarfların tevdiinde, posta ile gönderilmesinde taliple
rin 2490 sayılı kanunun 32, 33 , 34 üncü maddelerine har
fiyen riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

9- 14-19--24 4331 

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

yapılması kararlaştırılan Akhisar - Kırkağaç yolunun o+ 000-11 + 
100 üncü kilometreleri arasındaki kısmın toprak tesviye, onbes adet 
menfez ve şosa inşaatı (74629) lira "(55) kuruşluk keşifname~i dai
resinde vahit fiat esası • üzerinde yeniden eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - Bu ise ait kesif evrakı ve teferruatı 3 lira 7 4 kurus bedel 
mukabilinde M~nisa Na.Ha müdürlüğünden alınabilir. ~ 

3 - ihale birinci kanunun 22 inci perşembe günü saat 1 l de 
Manisa daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4981) lira (50) kurustur. 
5 - lıtekliJerin ihaleden sekiz gün evvel uıulü dair~sinde 

Manisa valiliğinden alınmış ehliyet vesikalariyle 1938 yılına ait Ti
caret odası vesikası ve muvakkat teminata ait banka mektup veya 
makbuzunu 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde hazırlı· 
yacakları zarfın içine koyarak ihale günü yukarıda tarihi yazılı per
ıembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve postada 
vukubulacak gecikmelerin nazarı tibara alınmıyacağı ila~ olunur. 

7 11 1 5 2 1 ( 4 296) 

Maliye Vekiletinden: 
1 - 31 Kanunuevvel 1937 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 

bet kuru~luklarla yüz parahklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 
evvel ! 938 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunu evvel 1938 akşa
mına kadar bilumum mal sandıklarile Cümhuriyet merkez ve Ziraat 
bankalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 225 7 numaralı kanu
nun sekzinci maddesi mucibince 1 kanunu sani 1939 tarihinden iti~ 
haren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer
L:ez bankasına yapı lncak tediyata kullanılabilecektir. 

4- 8-15- 17-19-21-23-25- 27-29-31 4291 

- -· 

lzmir Defterdarlığından: 
Sa tıs 

No. 
1413 

Mubammea 
kıymeti 

Lira Kr. 
Salhane Doğu Sokak 24 T aj No. lu Ev 20/ 24 
Hissesi 30 

1416 
1419 
1420 
1424 

Giizelyalı Reşadiye sokak 1 Taj No. lu Ev 12S 
Göztepe Şahin sokak 31 T aj No. lu Dükkan 120 
GüzelyA lı Zeytinlik sokak 3 T aj No. Dam ve araa 290 
Birinci Karataş Tramvay Cad. 65 ve 67 Taj 
No. lu Ev ve Dükkanın 12/240 Hissesi pyian 

1450 GüzeJyalı Müstecabi zade sokak 874 Ada 23 
Parııel sPlyılı 582,50 M. M. arsa 

1451 Cüz~lyalı Müstecabi zade ao. 87 4 Ada 24 
Parsel sa 306 M. M. Arsa 

1452 Güzelyalı Müstecabi zade so. 874 Ada 25 
Parsel sa 301 M. M. Arsa 

1453 Güzelyalı Müstecabi zade so. 874 Ada 26 
Pı.ısel sa 644,75 M. M. Arsa 

1454 GUzelyalı Müstecabi zade So. 87 4 Ada 27 
Parsel sa 4 71 M. M. Arsa 

129· 

291 

153 

.150 . 

322 

... 

2S 

00 

2S 

38 

1455 Güzelyalı 1 ci Şeref ;okak 874 Ada 31 
Parsel sa 45 M. M. Arsa 

1456 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 4 Panel 
sa 114 M. M. Arsa 

22 .. 5~. . 

1457 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 5 panel 
sa 121 M. M. Arsa 

1458 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 6 parsel 
sa 240 M. M. Arsa 

t 459 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 7 Parael 

57 

60 . 

120 

S?. 122,50 M. M. Arsa 61 
1460 Güzelyalı Müstecabi zade sokak 877 Ada 9 Parsel 

sa 433 M. M. Arsa 216 
1461 GüzelxaJı Müstecabi zade so. 877 Ada 12 parsel 

sa 330 M. M. Arsa 165 

00 

SO· 

00 

2S 

50 

00 
1462 GüzeJyah Müıtecabi zade so. 877 Ada 13 pareel 

sa 338 M. M. Arsa 169 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti• 10/ t 2/938 tarihinden • İti

baren bir ay müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye k uJm ft · • 
lhaleti 9/ 1 /9S9 tarihine müaadif pazarteai günü •••t ı A do~-1! 'Tu li~· 
l · h heci ll · ·· · d - , CQJr. a Perın m~ ammen e erı uzerın e % 7,5 depozito akçai yatırdık.l .. 
~ına ~aır makbuz veya muteber Bankalardan birinin teminat mektubu · 
ıle Mılli Emlak Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

-:--~-===-~~-..;,,,,;I o _ı ~, 25 (~43_4 .. 0)"""---

Izmir Telefon Müdürlüiünd n: 
1 - idare ihtiyacı için muhtelif cins ve evsafta on kalem çıplak 

ve kapalı telefon t~lleri ile galvanizli kablo talik teli ve halab 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ~ 

2 - Muhammen bedcl.i (3.009) üç bin dokuz liradır. Muvakkat 
teminatı (225.67) iki yüz yirmi beş lira altmıı yedi kuiı.Jı 
olup, eksiltmesi 9 kanunusani 1939 Pazartesi günü saat J 6 da 
İzmirde Telefon Müdürlüğü binasındaki satm alma komiay~ 
nunda yapı)acaktır. 

3 -Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mekt~bu 
ile kanuni vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona mür .. 
caatları. 

4 - Şartnameler her gün lstanbul Telefon Müdürlüğü l:.evuım 
Amirliği ile iz.mir Telefon Müdürlüğünden parasız verile-"· 
cektir. 19 5 21 5 (4121) 

lzmir Defterdarlığından: 
icar 
No. 

Muhammeri 
icar bedeli 

Lira Kr. ' 
398 Bornova Mansur "oğlu Narh kuyu mevkiinde 15 

Dönüm tarla 
40 f Seydiköy Demiryol hattı solunda 15 Dekar 350 

metre tarla. 
402 Birinci kordon Balıkhane altında 9 T aj No. lu 

Dükkan 
429 Hasan Hoca M. Yol bedestanında 35 Taj No. lu 

Dükkan 
430 Mersinli Bornova caddesinde 54 T aj No. hı 

Ahır 

431 Hacı Mahmud mahallesi 2 ci Beyler sokak 87 

38 

56 

135 

220 

No. lu Ev .83 
432 Mersinli Banyo Sokak 14 Numaralı Ev 38 
433 Develi köyünde 25 dönüm mukabili 22975 met-

re bağ · 281 

00 · 

00 

00 

00 

434 Bornova Altındağ köyü Yahudi mezarlığı civarında 
1? dönüm Tarla 32 00 , 
'r ukarıda yazılı emvalin se~lik icarları 1O/ 1 2/ 938 tarihindd 

itibar~n bir ay müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye kom~lm._ · 
tur. lha~esi 9/ 1 / 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 dedir. T • 
liplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7.5 depozito akçesi yatardıll 
larına dair makbuz veya mute~r Bankalardan birinin teminat mektlt 
bu ile Milli Emlak Müdürlüğüne müracatları ilan olunur. 

---::--: ___ 10 16 21 25 (4339) 

Izmir Telefon Mü<lüriüğünde!l! 
1 -- İdare ihtiyacı için muhtelif eb"atta 4 kalem 60 adet demir Ma 

nisman direği acık eksiltm~ye cıkarı1mı~tır. ·r 
2 - Muhammen. bed.el: ( 1.618) bi; altı Yiİ7 on st"kİ7. l;radır 

Muvakkat tenıinatı ( 121.35) y i.iz vir~i Lir lira otu7 he, kuru. 
olup eksiltmeıai <J kanunusani 1939 pcı7cut~~i lı!İıni1 ~a;.t .., ti#" . 
lzmirde Telefon Müdürlüğü bina~ında ki c:ntın ,.ı"'" ı,,.~··•vo 
nunda yapılacal~tır. 

3 - Taliplerin muvakka t teminat makbuz veva h:\nk.i ın~i.: 111~1"" 
kanuni vesaikle mezkur giin ve sarı 'tn komİs\'f>n:ı 1111"~' »• ' 
ları . . 

4 - Sartnameler her gun İstC\nhul Tele "np ~ ı.~·i+.=Jü~~ ~~ ~.-. ..... 1 

!.\m irliği ile L~mir 1 e: fon i\":· ~,.,.ı ·· ·· .- · --~~·ı ... 
cektir I ~ j .... . J ( ' ı , ~ 


