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Oh t rO t O O Q d t O Oz t 

Rus.Japon 
ilk baharda bir Rus -Japon 

harbinden korkuluyor 
Japonyanın, Rusyaya bir ültimatom vereceği 

ve pazartesiye kadar cevab almazsa se· 
f irini geri çekeceği söyleniyor 

Paris, 22 (Radyo) - Rus - japon 
ihtilafı, ehemmiyetini mu haf aza et
mektedir. 

Yeni Manisa 
valisi geldi 

B. Osman Şahinbaş 
istasyonda karşılandı 

Manisa, 22 (Te1efonla) - Yeni 
valimiz B. Osman Şahinbaş bugün 
Ankaradan şehrimize geld i. Yeni va
limiz istasyonda merasimle karş1-

landı. Vali trenden inince kendisini 
istikbale gelenlerin ayrı ayrı ellerini 
sıktı. İstasyondan doğruca partiye 
gid ildi. Burada samimi görüşmeler
de bulundu. 

- =-i-=-

Emekli general 
Tayyar 

r--------------------------------~ 
1 Milli Şef imiz 1 

Anadolu seyahatine çıkarken lstan .. 
bulu da teşrif buyuracaklardır 

Ankar a, 22 (Hususi) - Cumhur
reisimiz İsmet İnönü, şehirde bir 
gezinti yaparak Etliğe doğru git
mişler ve dönüşte Başvekilimiz B. 
Celll Bayarın köşkünü teşrifle bir 
müddet istirahat etmişlerdir. 

Milli Şefimiz, Orta Anadolu se
yahatine başlarken, bu ay sonunda 
İstanbulu da şereflendirecekJerdir. 

.;.. 

A:akadar mehafil; japonyanın 

nusyaya bir ültimatom vereceğini 
ve pazartesi gününe kadar cevap al
ın3d1ğı takdirde Moskovadaki sefiri
ni geri çekeceğini iddia ediyorlar. 

İstanbul , 22 (Telefonla) - Cum. 
hurreisimizin İstanbulu teşrif ede
cekleri hakkındaki haber, burada 

Meb' us namzedi sevinç uyandırmıştır. 

gösterilecek htanbul, Milli Şefi karşılamak 

Londra, 22 (Radyo) - Rus-japon 
ihtilafından bahseden İngiliz gaze
teleri, iki memleket arasında ilkba
harda harp olmak tehlikesinden 
korkmak Hi.zımgeldii'ini kaydediyor .. 

fstanbul, 22 {Hususi) - Emek~ ıiçin şimdiden hazırlıklara başla
H general T ayyar ile sabık deniz - 1 mıştır. 
yolları idaresi müdirarundan Saded- ----- ----------------------

c.~ inin mebus namzedi gösterilccekle- Burgo~ta tev 
ri söyleniyor. ..::ı; 

- =+=-
lar. lktısad Vekilimiz 

'I'okyo, 22 (Radyo) - Başvekil 

prens Konoye, bugün matbuat mü- Jllavısta Berline 
meqsillerini kabul etmiş ve beyanat- Rua •• kerleri *' 
ta bulunmuştur. muşlardır. ise bu görüşmelerin mahi,reti hak_ gidecek 

Ba~vekil prens Konoye, ezcümle Ayni meha!illerin tasrih ettiğine kında ketumiyet muhafaza edilmek- Ankara, 22 (Hususi) _ İktisad 
demiştir ki: göre B. Arita her iki büyük elçiye te fakat Almanyanın ve ltaly~nın Vekilimiz B. Şakir Kesebir, .AlmEli.ll 

- J~pvn;rn, Çiııi müstakil _gör- tatmin edici teminat vermiş fakat va Çindeki ekonomik faBliyetlerinin milli iktisad nazırı doktor Funk'un 
mek istiyor. Biz Çinden arazi aramı- ziyetin daha. lıir kaç ay gayri müsbet mevzuu bah:solduğu sanılmaktadır. ziyaretini iade için 'Mayısta Berline 

yonız. Yalmz, bu topraklarda ecne- bir tarzda kalması ihtimali bulun- İyi haber alan mehafiller bu gö- gidecektir. 
bi devletlere verilen imtiyazların duğuııu kabul etmiştir. rüşmeler esnasında bu meselelere de --=+=-
kalkmasını zaruri goruyoruz. Bu Demei ajansının bildirdiğine göre - Devamı 3 ncü Sahifede -

imtiyazlar, Çinin istiklaliyle kabili 

telif değildir.> 
Tokyo, 22 (A.A.) - Almanyanın 

Tokyo biiyük elçisi ile İtalyanın Tok
) o büyük elçisi RJTI ayrı japon hari
ciye nazırı Aritayı ziyaret etmişler 
ve nazırın yanında birer saat kdmış-
lardır. 

İyi haber alan mehafillerin Havas 

Istanbulda yangın 
Ayak~~abı fabrikası tamamen yandı. 

.. f ophane tehlike geçi~di 
ajansı muhabirine verdiği teminata İstanbul, 22 (1 lususi) Bu sabah men yanmıstır . 
göre bu <>'örüsmeler esnasında iki bü- Tophanede kain ayakkabı fabrika- y ~ d T h . h 
vük elctBah.kavı meselesi hakkında smda yangın çıkmış ve itfaiyenin bi.i- angın esnasın a op ane te -
.iapon Sovyet anlaşmazlığının do- tün gayretien rağmen fabrika tama- like geçirmiştir. 
ğurduğu vaziyet hakkında malumat ----------------- - - --- -----
istemişler ve müzakerelerin inkitaı 

takdirinde japonyanın tutacağı hat
tı hareket ha~kmda niyetlerini sor-

Fransız parf amentasunda 

Mali projeler, 2654 muhalife karşı 
325 reyle kabul edileli 

Le on Blum 
Yakında A merikav9 

gidecek 

Leom 81.uın 

Paris, 22 (A.A.) - Burada dola
şan ~nyialara göre B. Leon Blum ka-
nuııusırni an il'incle bir tetkik ~eya

hati iı;in Amerika birle~ik deYlPtlcri
ne gidecektir. 

-:.::-+=----

lta'ya - Almanya 
Müddetleri bitecek olan 
ittifaklar temdit edilecek 

Frankistler, İngiliz konsolosunu 
dudda durdurdular. Valiz .. 

lerde bulunan planlar 

hu-

Paris, 22 ( Radyo) -- Burgosj Tebliğde, konsolosun ı:ıerbest bı-
hükumeti h a riciye nezareti, bugün 1 rakıldığı ve mütcakıben Senaebasti
resmi bir tebliğ neşretmiştir. Bu yanda bir çok kimselerin tevkif e
tebliğde; İngilterenin Sansebastıyan dildiği ilave olunmU§tur. 
konsolosu Cudman'ın, Fransız top- lngiliz konsoloshanesi katibi. 
raklarına geçmek üzere İrun köprü- kendisini tevkif eaeceklerini an!adı· 
sünden geçerken, Frankist hudud ğından kendi kendini öldürmüştür. 
muhafızları tarafından durdurula - Tevkif olunanların iki yüz kişi· 

rak valizleri muayene edildiği ve eş- den fazla olduğu anlaşılmı~tır. 
yası meyanında bulunup Bu':'gos P;.uis, 22 (Radyo) - İtalyan 
hiıkumetini alakadrı · eden bir takım tayyareleri, bugün cumhuriyetçi İs· 
planların alındığı bildirilmi~tir. - Devaml 6 ncı Sahifede -

A vrupada soğuklar 
Londra barlarından birinde soğuktan 

on biı1 bira şişesi patlamıştır 



.SAll~Fr. ., 
-----------------------------------~----~~~-;:;:;;;.:;..,_.;.;;~~..;;.;;:;;;;~;;;:::;;;;;::;:::;;==:::=::::::;=.;-==========~----::.::.:::==::;:::::;:=::::=:::ı:::::::::;;;;;;:=::=:;;;:::::::::;-----....,.,,.-------------------

F~ K RA i ell'lüır DalhıöDö halbeırDeırn i ~~OT: 
i$ Bt.7·iı d l..li un 9SS CU ~1."l ıANAOOllı, 

Kadın ne ister? Lik mdçları 
8 İkinci de\•rc liR maçlarına bu hafta 

Bana fU hikayeyi, zeki bir arkadatım anlattı. O da gazetelerde o-
1'umuı: 

G.çeolerde &arabetler ülkesi olan Amerikada, zahiren tuhaf görü
nen bir karı koca davası olmuş. Kadının biri zevcinden ayrılmak için 
mahkemeye Laıvurmuı. Karı koca hakimin kartısına çıkm11, hakim de 
u•ulen kadına sormafa başl&mlf: 

- Zncini&den memnun def il mi.ini? 
- Meımnmum. 
- Size bakmıyor mu? 
- Hem de haddinden fazla hakaı:. 
- Araularmızı tatmin etmiyor mu! 
- Hepaini Her. Altunda otomobilim var. lstedigimi yaparım, iate_ 

d.itiırt vakit heni sine.maya, her tÜl"lü eğlence mahaHine ırötürür. Hiç 
bir ,eye muhtaç bırakmaz. Hiç bir arzu, aöinümde öksüz kalmaz. 

- E, o ~alde ne istiyorsunuz? Ayrıl~k için neden dava: açıyorsu
n.al 
Kadın cevap veriyor: 
- Ondan lııOf}anmıyorum da ondan. 
-Niçin? 
- Niçin mi; rulian erkek dejil de onun içtn. 
Bu cevap doğrudur ve tam bir kadın ruhunun cevabıdlr. Tabiatte 

olduiu .ıw, inean hayatında da !»ütün tekamül ve ahenk; te:ıadl&rıa 

bia-leımesinden dojar. Yalnız menfi elektrik ne kadar çok olursa ol
•un ıtık haline selemediii •ibi yalnız okaijen ne kadar çok olursa ol
•lln, w olama:z. 

Ayni teYİ dütünen ve ayni fikirde olan insanların Lir yere toplana
rak mtlnakaıa yapmalarına ihtiyaç var mı; 

Kadia 1"11hu .rkeiinkine nazaran daha pasaiftir. O, yalnız hissi hayat 
bakammd•n daha zensindir. Sonra, ruhiyat bakımından. her bdmın 
içinde iiinyaya erkek ıelememelr.ten doian bir eksiklik kayguıu ya
f&r. Onun bu ekıiklii.ini aidel'en erkeiinin kuvveti, va1örü, hatta ka
dın Yt.kieri hrtıaında zaman zaman kendini ıösteren fren'idir. Nor
mal k&clın, halıölıti hir erkeiin varlılmda brr emniyet gölıeai .ezer. Bu
nun 19hadU- ki. filozof Niçe «hakikı erkek~ kadın karf11ma kırpaçla 

ç.dardır» diyor. Tabii 'bununla erkeğin ruh kudretini anlatmak iatiyoT. 
Otomc>biline, zenainliiine, aüzelliıin~, hatta varsa, yüksek mevkime 
rajmen, bu ruhtan mahrum bir erkekten uzaklatmakta bu kadın hak
la deiil mi idi? 
Nnutmamalıyız ki, kuvvet kar4ıaında iki teakkiye aallibiz: Biri kuv

vetin müeaair bir muvaffakıyet silahı olduiunu bildirimiz için ona sa
hip olmak arzuıudur, difel"İ de ondan korkmak duygusudur. Korku· 
nun da i.naan hayatında, bir çok çılııın ve zararlı hare"ketlerde, en bü
yük bir bekçi vazffeıi ıördtiği.i.nü, unutmayalım. Ayni %amanda da, bu 
ciddi erkek ruhunu, kaba, kültür•Üz ini naki•alarla dolu erkek hare

Üzümlerin parlatıl da devam edilecektir. Saat 11 de Ya-
manlar - AJsa:tıcak B. fakımları oynı-

•• 
Uzüm, incir ve pa- • • 

Madeni yağ yerine muk satışları 
ması ışı 

yacal<, 13 te Demir por _ Üçok, 15 te 
de Yamanhır - Alsancak birinci takım 
!arı karşılaşa<'aklarctır. Bil-inci taktın· 
!ar müsabakalarında ~lk maçı Hacar. 
Yanık, ikinci maçı Ferid idare ede. 
eeklerdir. İkinci takrmlar hakemi 
::\Iu fafa Şenkaldır. Tütün müstahsili fiatlerden müşteki- M~!n~:a~:=~~~~~~:.u Ü· 

dir. Pamuk fiatleri yüksektir zümlerimizin Amerikaya kabul edil- ,---------
mediğini ve madenı yağlarla parla- Bir nahiye müdürü 

Borsa kayıtlarına göre mevsim kuruş, paçallarda 7,5- l l kuru!?, hur- tıhnış üzümlerin diğer memleketle-
iptidasından dün ak:ııama kadar 17 - da 7 kuruştur. Fiatler çok sağlam - re de ithali yasak edilecek olursa ne Vekalet emrine alındı 
mir horsasında 63309 ton üzCm sa- dır. Rekolte tükenmiş gibidir. gibi bir tedbir alınabileceği mevzuu 
r lrn•s!ır. Pamuk: Acenteler birliği listesine üzerinde durulmakta olduğunu yaz-

S(m haftanın fiyatları geçer h:ı f göre, son haf ta zarfında limanımız- mıştık. 
tanın ay.11dir ve fiyatlar da s'1;~lnn.- dan 586 balyası AlmanJ aya, 401 Ziraat Vckaletnden vilay~te ge-
1.k •ıa~,.J "· balyası Romanyaya olmak üzere len bir tamimde bu mesele hakkında 

f ,.rı :r acentalar birli~i istatistik· 987 balya pamuk ihraç edilmiştir. fzmir bağcılık istasyonu müdürlü-

Kuşadası kazasının Davudlar na
hiyesi müdürü B. Hamdi Öztürk, 
Dahiliye Vekaletinden gelen bir e
mirle Vekalet emrine alınnu~tır. 

---000---

Belediye pulları lerine göre mevsim iptidasından on Mevsim baslangıcından, yani, ğüniin mütaleesının alınması bildi -
dört birinci kanun akşamına kadar iki buçuk ay evvelinden ~imdiye ka- rilıniştir. Bağcılık istasyonu müdür- Kontrat \·e ilfln pullarının kıymet 
fzmil' limamndan dış memleketlere dar limanımızdan dıs memleketlere lüğünce yapılacak tetkikler netice· ve şekilleri tespit edilmemiş oldu
vap1lan üzüm ihracatı 6-l236 ton - ihraç edilen pamuk miktarı 184).} sinde hazırlanacak mütalea, Veka- ğundan her belediyenin bu pulları 
dur. Geçen sene ayni müJdc:. zarfın- 0.Uyadır. Geç.en sene ayni müddet !ete gönderilecektir. kendi arzu:;una göre bastırmakta 
daki ihracat 16550 ton idi. Bu yıl zarfındaki ihracat 383S balya idi. 000 olduğu, bu yüzden yekne~aklığın ih-
yalmz Alm nyaya sevkedilen üzüm Pamuklarımızın başlıca alıcıları hal- Otobüs - araba lal edildiği, l.ıazı belediyeler için de 
mrk•arı .J5933 tondur. Ceçe11 se""c ya, Almanya, Romanyadır pek cüz't miktarda bastırılan bu pul· 
i:ıt· ; 176 ton ihracat yaprln~ı,tı. Fiatler çok sağlamdır. Ak.ela pe- larııı mecmu kıymetinden fulıı mik 

incir: Mevsimbaslangıcından dün şin 48.5-49 kuruş, vadeliler 49,5 ku- çarpışması tarının kalıp fazla tabı parası veıiJ.. 
aksama kadar iz mir borsasına sa - ruştur. Yerliler de 42 kuru::;tan sa- İki kişi hafıf yara~andı diği göı·tHmüştür. 
tıoJan kaydedilen incir miktarı tılmnktadır. h" 1 d ~I . . . . . Dahiliye \'ekıtletinden vilayet'" 

20~83 t d A t l b" 1·· · ı· Zeytinyağı: Son hafta zarfında Şe ıt er e ~ e~~ınlı vıraJıncl:ı. bır gelen bir tamimdP. bu gil.ıi hallere. 
ı on ur. cc:n e er ır t6' 1s- .1 F k f' 1 kaza ol muştur. ~ııfor Mehmet! iJu- . . . . . 

• •• • 
1 

ı ıracat yapılmamıştır. a ·:ıt ıat er . . •> " • •• • ' • mt>ydaıı verılmemesı ıçın 1.ıeledıyeler 
telerıeıı gore mevsım başıaııgıundan vu""k 1 . t" K "l l 11 1 n.•sınc.l~kı 46.., sa\'llı otuulısu vıraıdaıı t". t'ı "n k 11 1 k .. _ se mı rr. ı 08'U ıa:zır ma ar< n . . ·. ~ · • ..ı a rıu .. rı ·u uııı ma · uzere mu-
14 Lirinci kanun nkş-amına kadar 41, vadelilerde 42 kurustan muame-- sur:ıtle s \'kettığ ı sırada Selım oglu ,ıyytfn bir tip k:ı.öul elliJdigy i ve darp-

. · I'A T "ıl · · lek" ·ab::ınm teker muhtelif memleketlere ihraç C":dılen le yapılmaktadır Mevsim iptidasın- "tt~ll ın 1 aıesınc 1 aı . . - hane ve damga matbaasına bu ne\·i 
incir miktarı 35674 tondur. Bunun dnn şimdiye kadar limanımızdan dı leğıne ç:ı.rptırmış, araba. devbrıı1mış · pu11arın yeknesuk şekilde tabeftiril-

1 Al k "h 1 k l 51 03 · y ~ürucu Kfımil ile arabada u unun ,. · . · . "ld"ğ" . ya nız manyaya sev ve ı raç c~ mem e et ere ton zeytınyagı . . m" ı ıçrn emır verı ı ı, beledıye re-
dilen ınil<tarr 145 7 4 tondur. Geçen ihraç edilmiştir. Şnban oğl Arıf ynralnnmı~lardır. Şo- i;;Jikleı inin, bu nevi pulları darp ba-
sene ayni müdet zarfında limarımıı- Tütün: 15 ikinci teşrinden simdi- för tutulmuştur. ne ve damga matbaası müdlirlüiiln-
zm ihracatı 24432 tondu. Yalnı~ Al- ye kadar piyasada satılan tütün mik- 000 deıı istt"meleri bildirilmiştir. 
manyaya SOl6 ton ihraç eclilmisti. tarı 25 milyon kiloyu bulmu tur. v. Uffillffil meclisi ++ 

Son hafta incir fiatleri süzm,.Jer- Son 7.amanlarda fiatlerden müstah- A [ k l • d 
de 12-20 kuruş, ellemelerde 10-1 5 siller şikayetçidir. 9 jkincikinunda toplanacak vili- aca ınese e5tn en 

yet umumi meclisi için hazırlıklara Ödemişte Çafa:Jyol m:ıhallesinde 

ASIM KOLTUR ... Eskı· ve yenı· el ki . cfevam ednmeıttedi'I". Muhtelif daire- tuğlacı Mehme<l oğlu Demir Ali, bir 

( 
' eme erı ler tarafından hazırlanan 939 !t::no i alacak meselesinden Apturahman ot 

Ş d B ~ ı budcelerr hususi muhasebe müdürlü- tu Hayreddin Uzunlarla kavga et-
lUI n an m lUI n \YJ an e e d •• ld tüne verilmiştir. Vilayet d<ıimi en- miş Hayreddini sekiz günde iyi ola-

ketleriyle de karıştırmayalım. 

- sergısı un açı ı cümeni, yeni yıl büdcesi · tı.erinde bilecek derecede d/Jvmüş, yaralamı~-
Avrupa-Amerika her Adam öldüren kadına tetkiklere başlam~ üzeretıir. tır. 

va aeferleri ihtifal l Ş h 
'.Ailas okynnosund en bü\ ük ve ~i- Cenovad:ı g çen haf fl, üç a ır evvel Kıyafet müzesi ve Argeoloji ser- Kültür direktör üğiin- ap astahğı 

ratii trsnsatlantk kavga ı Fran a ıle bir adnnım ba;;. na bir encere ka) nnr • • d k . Jd• Je tayinler Vilayetimiz ve Aydın vilayeti da-
1naitare aramda devam ededur un, su dokerek öldı.i.ren kadmm hatıra ı gıSI e ÇO guze Ir tzmir ilk tedrisat müfettişlerinden hilindc hayvanlarda görülen şap 
timdi iki kıta arasında hava s~ferl~- anılmış ve ihtifal l apılmış.ır. B. Mehmed Argun Denizli ilk tedri- hastalığı ile şiddetle mücadele edil-
1'1 cit bir mücadele mevzuu te.şkıl edı- Bu kadın Cenovanln kahramanıdır. lzmir hnlkevinin hazırladığı kıya- sı. 93 harbinden evvel dikilmis ..;ok sat mUfetfü;Jiğine, !çel ilk tedrisat mektedir. 
Jor ve bunda İngiltere ile Amerika cKrıılhk :uıa..~ı> i mi verilen bu kah- !et müzesi, eski ve yeni el emekleri güd"zel bir hırka, işlemeler bulunm,1k nıüfettişi B. Sıtkı Akkay İzmir ilk Bu mücadele işlerinde çalışmak 
f.illıl'PlllYOr. ramnn hıdın, Savo~·alıdır. 1602 sene- ve arkeoloji sergisi dün saat on he,.te ta ır. · · ·· V kAl f ·ı A d ·· 

Amerikadan Avrupaya tayyare ile ' J Halkevi salonunda bizzat vali ve Kız enstitüsü öğretmenleri tCJra- tedrisat müfettişliğine, lzmir kı.z lı- duze.rle e. 1~ e ın emr~ e fy ına gon-
sinde şehri i gal ettikleri zaman on- . b k B F 1 C .. 1 f f el d . ·ı b" k"" el ;;e:;i Fransızca yardımcı öğretmenı Bn. erı en vı ayet vetermer en memu-

'lk defa olarak bundan on, on bir se- . . . partı as anı ·azı .. u ec tara ın- ın an mey ana gctırı en ır ·o~e e k 1 B S 1. \'ek~! t t k . ı 1 1 d ı k 1 .. ·. . d k f l .. Seher Kurtnran K:ırataA orta o ıı ll ru . e ım ve a e zeo e nı su-
n~ ~vvel g""ildig~ i halde, iki kıta ara- :ıı• a muca e eye nrar verrn s ve e ın- elan açılmı~tır Açılma torf'nınde va- yenı ve mo ern ıya et er goze çarp- .. "-'. t 1.•. 1.: • l d B l\i ~ 

-v · · h · d · l .. k nfl Fransızca ynr<lımcı ogre men ıgıne 'Csı M~mur arın an . uammer 
aında henüz tayyare ;efeleri yapıla_ den geld.ği kadar çalışmıştır. Il:..ı ara- li muf\f vını, mu telıf aır~ er mudur- maArt kır.I .. k.. . tayı"n cdı"lmı"şlerdir kendilerien nid mıntakalarda vazi-

d ok 1 t a·· k 1 . . k ler"ı "mir münevverlerı, kalabalık eo 0)1 o,esı: . f l . . .. ı b" . k h . . m.ıyor. Bu yolu, havada, sevki kabil a, s a < a usmnn n e·r erının U- • ... l B d w Ik . . b""d . J İzmir Dumlupınnr okulu öğreltmen- e erını sur<lt e ıtırere se rımıze 
balo.ıilifrla Almanlar elierinde buiun- mandam geçerken, pencereden btlyük halk bu unmustur. ura a na ·evının u cesın en . . " , . . .. .. 1 !" A ·d "JA - . 

b. t k 
1 

b I . ,. 
1
. ,,yırıp verdim para ile eski !zmir haf- lerrııcleıı B. Ahmed Şf'rıf .fi"be nın ıstı- donmu en ır ... ) ın vı :.iyetınde ya-

d" .. U"'Orlardı. Fakat clI1'ndenburg>un ır nceıe ayııar suyu ne amın n- t kl l m"'r ından sonra va ı ve c· t 1 1 d l d ff k 
...... J ı · a • . d d k l b" k fada i rar ettiği ve znıir kültür di- pı nn esas ı muca e e e muva a ı-

y&narak kazaya uframasmdan sonru şındırn a ağı boşaltmış ve Savo~ ah- ı:ıarti ba kanı 8. Fazlı ~~lec. bi~· rıu- uya tın a m~y a~a çı ·an ~n ır ço rektörlüğiinde bir memuriyet istediğ" yetli neticeler alınmıs, bir çok yer-
bu seferler de durmuştur. !arın kumandanı bunun neticesinde tule irad etmis ve clemıştır kı: eserler teşhır edılmektedır. Kültür Baknnlığından vilavete bildi- )erde hastalık sönmüstür. 

Bugün, iki medent dünya arasında- derhal ölrnüşttir. . -. f:skileri tetkik ederek yeni ~ra- Halkevi, bu mi.ize ve sergilerle rilmiş. mağdur vazi. ·ette kalmaması • Miicadelc işlerini tef ti eden fz.. 
ki ~idlı j'elişin dört, beş gün uzun ( !) İtafyada ilk televiz- 7ı)e_tımızle mukayese etmek, ~17e yüksek bir muvaffakıyet göstermi. için dileğinin nazarı dikkate ~lınması mır bulasık hayvan fra-stalıklan JAbo-
bir müddete bajlı olması medeniyet yem hayatımızda hız vermek ıçm t" emredilmiştir. ratuvar fi B. Kazım inan Aydın-
hesabına bir e'bik sayılıyor ve tayya- yon İstasyonu tavdalıdır. Bize aid olmıyanlardan, ır. + + MAL1 YEDE: dan gelmiştir. 
re seferlerine derhal başlanması iste. İııgilter ve Fransııd!tn onra ltnlya- bizimle AlA kası olmıyan muhitler - p İl k I Seferihisar mal müdlirü B. Kemal 
nlyor. da <.la ilk televizyon i. ta~yonu kurul- den getirilert-k b ... nliğimize mal e - ar ti yön uru u Oztürk 35 lira maaşlı İzmir Alsancak 

Bu yaz lngilizler Amerika - Avru- mak üzeredir. ı.!ilmis olun bu karikati.ir kıyafetleri Dün toplanılarak • mali.re ştilıtsi tahsil şefliğine tayin o-
pa hava sefeıler~ için. tecrübeler yaph- Yeni icnllar içinde en ya' aş ilerle- ~imdi seyredecek v~ maziden at: he- lŞ lunmuştur. naşturak maliye tahsil şü-
lar ve yolu tesbıt ettıle:: ~akat, henOz mi olanı televizyondur. Seli sinema- S;\bına giizel istifadeler çık~racak - bölümü yapıldı besi şefi B. Emin Seyhan bir derece 
ffferlere başlanmıs degıldır. Bu hu u dan çok enel keqfe .. en tele'v"zyon si- ınız Gelecek yıllar daha mlikemmel terfi ettirilerek maaşı so liraya çıka-
ta Amerikalıların anlaşanııJ ar'ar. nemada b. r diğer inkilip renkli film ergiler görece~ itnizi limit t'derim. c l I. p. vilayet kongresinde parti rılmıştır. 
ÇQnltU yeni dün; alılar bu işte kendile- inkilabı olduğu halde henüz tamamile Çalışanları hozurunuzda se!arnla _ ilyünkurulu üyeliğine seçilen zevat , ---+ +---
ri başa a~mek ve b~1 :~fer1ıaerri tek ba tatbik hıt ına kon~lmamı bulunu _ nm. diln parti merkez binasında vali ve B S _, tl. 
larına tens etmek ıstısor . or. Bu un Fran ad \e lngilter de Alkı lan n l u siizler<len sonra parti başkanı B. Fazlı Gülecin reis- • aae ın 

Fakat, onlar bu ekilde rekabet mu bi r tel , izyon i tn yonu vm dır. Fa- 'ali kurdl"l vi k .. ~mic; ve salona gi· ligiııde toplanmış ve vazife bölümü Her sene fuarda milli reasüra.n 
ddele i ederken bu hada Almanla- l t bunlar dn anc k muh"tlerinde 40 rilmi tir. Salon, kıvafet mi.İ7f'Si ve ) apm1şlardır. llyönkurul, her perşem- şirketini temsilen bulunmakta olan 
rın "•i ele 1malarmdan korkuluyor. k"l ~erı:.dler<leki e~~rl rle ft'vka1ade gi.i- b saat 17 de toplanacaktır. Vazife Sadettin Yılgöriln ahiren şehrimizde 

r ı om tre içind ki bir aı-az·\·e ne 1 i-
ÇUnkü, Almanyada son günlerde Av- }at :.;apabılmektedirler. Çuı ku tele _ ,,., 1 v~ g""zf ri o1.~ıyacak bir tarzda bölumünde parti başkanına yardımcı yangın, nakliyat ve kaza işleri ile 
rupa _ Amcrıka hava sefeleri .vapmak · tanzim cdilıni ·ti. Ü) e olarak B. 1\fehme<l Aldemir, mu- meagul olmak üzere ekspertiz buro -\ ızyonun bugü11kü s kli ile, d:ıha uzak y 

ttzere tetlcikata girişmiş bulunmakta- San', tkfır n. Nedim~ Kutluti.ir- hasebe \e ekonomi i~lerine. Atif inan, su açacağım hab~r aldık. Sigortacılık 
yerlere televizyon 11eşriyah kabil ol- d k ı dır. klin, kıy .. fct miizesini hakkile tan • Halkevi bsşkanlı~ına Bn. Şehime Yu- muhitin e en<. isini sevdiren Suadet-

En COk mevve yi.ven mıyor. . zirn icin çok u~rastı;.ı, nrkada~laril~ nus, te kilnt işlrriııe avukat B. Ek - tin Yılgöre hayırlı muvaffakiyetler 
, • J J !Uılyad!.kı televizyon istasyonu Ro- ı u\·li voruldu-~u nnla~ılmıştır Muğ- rem Oran, hukuk işlerine a\•ukat R. dileriz. 

mıl/et mada kuıulm t dır ve in,..ıatın.ı bu l . lsnart<n rinike azilli, 0 nizli Baha Yoriık, neşriyat işlerine B. Faik 
Her millet kendine mahsus bir şam- günlerde b:ı.şlaıı caktır. 1 tasyon iki, Ödemi~. Tiirkmen Rumeli kıyaf,.t- Ener, spor gençlik işlerine doktor R. 

piyonlukla öğilniirken İngilizler de üç aya kadar bitecek ve faali)ete ge- leri, Yakacık, Manisa, Aklıiqar. He- IIü eyin Hulki Cura, törenlere de B. 

---000---
Otomobil ücretini ver-

memişler! dünyanın en çok meyve yiyen milleti çecektir. ıeke, Ct>diz, ge-Jin, 14 lii zeybek ve Ferid Eczacıbaşı ayrılmışlardır. 
olduklarını öylüyorlar. efe kı •af tleri çok bt-ğenllmistir. ooo Kemeı·de tenekeli mahallede Necip 

Hakikaten. i teti tiklere göre, nu- Cliddetli ya'ğmurlar _Gök U, I..<l!e de~:ri al:mi kıyafet- Memura hakaret etmis \"~ Y~sur, şoför Kazımın otomobiline 

000---

Veraset t'ergisi 
v~ra.,et vergisi komisvonu. dün 

vilftyet mektupçusu B. Avni Or~
nın reisliğind toplanrnış, veras,..t 
vergisine nicl miiterakim evrak üze
rinde çalışarak bir çok kararlar Al• 
mıştır. 

---000---

Sağır ve körler müesse· 
sesinde 

Sa -;,r, Dilsiz ve ~ötler miie 
sesi sekreterliğine B. Ali Riza Çe
lenk tayin edılmişrir. 

---0000---

Vali muavini 
Ankaradan selırimize <lön!":ll vn~ 

li muavini B. Cavid Ünver dl.in va
zifesine başlamıstır. 

---***---
Fransız parla· 
mentosunda 

fusuna ni betle en fazla meyve yiyen ":/· l ·rı el fevk J de guzeldır. . . . . . ."* bınmış, sonra ücre ini vermemişler-
meınleltet tngiltered"r. İngiliz impnra- Evvelki gece ve dün öğleye ko- Atatürk kösesi: Ödemı te ınhısarlar daıresındc bır dir. Necip cııketini şoföre rehin bırak- - Ba~tarafı 1 inci sahif de -
to't'lu u ikti adı kom·tc inin son bir dar İzmir ve civarına sürekli yağ - Salonun tam örtns ndn zengin hu- vn~a olmt~ tur. . .· _ .. .. ml!;, aralarında münnknşa çıkm1g, Ne- • ir.e s:vk edilt"Cekti-r. • 
raporunda, hariçten en fazla meyve murlar dü mü tür.v t-ıralatla dolu (Atatürk kösesi) ha - ~azı. mustahsılleıın ~~tt~ıP ~utun_- cip tabancasını çekerek :Kazımı tehdit Parı~_._ 22 (Radyo} -.- Parbmen-
ithal eden memleket olaıak İngiltere Gece yağan yagmurlnrdan, şeh- zırlnnmıstlr. leıın tıans~er _nrna_meles~nı. j nptıı- etmiş, caketini alarak ka9mıştır. Suç- tonun ogleden sonrakı toplantı::Stn-
gôsterilmektedir. rin bazı yerlerine molozlar toplan- Elemekleri sergisi: rnak üzere ın~ısıır ıdaresı zıraat me- lulnr tutulmuşlardır. da; ; bn"vekil Edvar Dal diyt', t .. k. 

fnııiltereye en çok ithal edilen mey mıssa da bel~diye temizlik iş~l~ri Eski ve yeni eleme-kleri sNgisi muru .rı.: ll~lıl Tonbu'a :"ilracaat e- 000 rar ~ söyl~mis ve mali p:ojeJ. ·. "n., 

n de portakaldır. İkinci olarak ta el- kamyonlarla her tarafta faaliyet~ ge- çok ZC"ngindir. Burada Ti.irk kü.dın den ~il~un tüccarı B. S~l~m. ~a~·nlar, Sıhhat müdürü az bı~ :_ktı-erıyt""tlt- kabul edılme-sın: 
,. . çerck bunları temizlemişlerdir. ,.e kızlarının el cmek!erile mrydana kendı ıne her müstah ılın ı~ını ken- den şıkaye-tte bulunmu tur D hdı-

ma i&ııyoı. d" "):. . ı~ ı ı·-· ..._ . R 12. '"'-·-1 S ı ıı. 1 b t k . . .•iiiıııiıiııiıiiıı ... ııiıiıiııiııııııii .... iııılııilli.ııııiııll_• ..... _. .... __ Otobüs, tramvay vesair servisle- gelmiş kıymetli eserlt-r vardır. ı gurmesı uzımge c ıgı eeval}ı \·erı- anntsız ou unan ı 1nat ve çti c u C"r ~ptf'n tt" rar rt'" ıstt» "' w· 
~ yurdu~ d.iregı, yuvan'? 1 rin inkıtaına meyd n verilmemiştir. B\lnların ara ında 60 senelık Sı- lince v~ziff' halinde n:emur~ ~alrn- mai Muavenet müdürii B. Doktor kinci de~ olarak~ reVf' v<>ı-ol n 

t_enlijidır. Çocugu sev. Y~a bı~ ı Parklarda ufak tefek zararlar olr.ıuı· vas işi bir şal hırka, ü.; et•lHi entari, ret etmış ve b~l uyunc=ı.rr ~t~ıu y::ı.- Cevdet Saraçoğlu iyileşmiş, vazife- l'flnli prorf"ln ?n"' n ı ... ı· ı rsı 
lira ver uk kurumuna uve ~ı tw- oaltk pulundan iılenrniı yaadık ba- kal anarak adhyeye verflmıjtir. ilin~ baflamıftır. 

\ 



1 Dl Ş POLİTİKA J 

- -Filistin Arap! rının 
te .,siii 

Londr:tda opfa.nacak dbn Fili -
l"n koııgre ·i irin hazırlık devam edi-
1 ur. Kongrede Yahu<lilel'i, (,;Yahudi 
Ajansı.> n<lı verilen teşkilat temqil 
edecektir. Arap memleketlerinden 
l\Iı ır, Irak, Hic:ız bi!·er mume sil 
göndrmeği de kabul etmhılerdir. 
Yem~n de davet edilmiş olm~ı~
la oı:raber, bugüne kadar da\·eti ka
bul edip etmediğin,. dair bir ce,·ap 
\ ermem:;?tir. Diğer taraftan Fransa 
t'uriyenin Filistin konfrrnmn;ıa i~ ti
ı·akini iltizam etmediği ci~etle. bu 
Arap memleketi Londrada temsil 
ec.lerniyecektir. Din:ıenaleyh Filistin 
Araplarından lıaşk::ı Londrn konfe
ransına iştirilk edecek olan mümes
•iller taı:ı:yyiln etmiştir, fakat mesele 
ile yakınd::ın alakadar olan Fili:-tiıı 
.Araplarını kimlerin temgiJ edeceği 
henüz halli değildir. Ve Londradan 
ve FHistinden gelen haberler, bu 
rnesele etrafında entrikıtlar çevriL 
tn~kte olduğunu bildiriyor. 

İngiltere hOkumeti, anla1ıhyor ki 
Londrada kont erans toplanmasına 
kal'ar verirken, rniiftiinün müzake. 
ı·eJ.:rt! iştirakine mani olmak istemiş.
ti. 

Bu sebepledir ki ctethiş hareket
lerıni idare edenlerin> Londra mt\z~
k~reJ~ine iştir ak edemiyec~kleri bıl
diı-ilmişti. Diier taraftan mUftu, ken
di inden veyahud kendisinin sala

1935 muahedelerinin hükümsüz ol
dugu, F ransaya resmen bildirildi 

lı Düşiindüklerim J 
Ametika ve dünya 

siyaseti 
Orhnn R. i Gökçe 

J(ürremizin öbür yanımda bir yeni 
düny•, bir kuvvetli ve lıayat dolu 
kainat fibi aeıini duyduğumuz Ame
rika, A•rupa işlerini yakından ta_ 

Tunusta çıkan Fransız gazeteleri, ltalyanlar aleyhine şiddetli makaleler ya· ~:e:~~:0::1.:ati!~::e ~:s::! e~~~ 
zıyorlar. Daladiyenin Korsikaya ne zaman gideceği malôm değildir !;r:!~7u:~;riciyenun-ıldendehöy-
1'aı is, 22 (Radyo) - 1tab tt ha- Frnnsız müesseleri miidiiranı. ltal- yı Fransız topraklarmdan fardetm ·• - kabulden sonra bu içtima de\'re:sine ni- Öteden beri, hatta l.ir aralık Ruz-

ı ic') c nezareti; bugiin Fransız sefiri yan amele:; ile of mı kontratlnrmı tec- tir. hnyet vermesini muteakip çıkacaktır. velt tarafından bile ileri sürülen 
(Fr.ırıso\'a Pon. e) ye bir muhtıra ver- did etmemeğe k:ırnr Yermi~lerdir. Pari.s, 2~ (A.A) - Havns njansı- B'nşwkil 11. Da1adi.renin Tunusa mu- Amerika infiradı, cihan dediğimit 
miş •e l9!j,') .rılında Mu solini ile La- Pari:-s. 22 (Radyo) - Italya d:ıhi- nın tasrih ettiğine göre b:ızı gazele va alatınıfa rar>ılaenk eromoniye biiyük miinaaebe,ler aleminin kUl'a. 

nl :ırasında imzalnnmı" olan bütün lıye nezareti, ~enelerdcnheı:i Romada haberlerinin nksiııe olarak uaş\·ekil Fransız donanmasına men up bazı ge- luı ve ya!!'Ylf nizamına esasen ay. 
muaht d rin hiiktinı~üz olduğunu re~- bulunan Fransız müelliflerınclen (0 - n I 1 d' . T.Y 'k T ·ı . . . k' h 1 . d lı km aa,ibrifyordu. FiThakilca, çeıitll 

ı. cI . • . . )a a ıyenın norsı a ve unu a y:ı- mı erın ışt ra ·ı mu enı ı e e u 
men uil irm:ştir. dısyo) yu hudut! harıcıne çıkarmıştır. • . .. .. . . . . . sirift hidiaelerin ve kendilerini bireı 

Tıınu:s. 22 (Radyo) - Fransız ga- Fr~ııısız dahiliye nezareti de muka- pacagı seyahatın gunu \'C teferruatı bahıste Yerılen haberler me\'sınısız<lır. kanun gibi kütletere kabul ettir. iı 
zetcleri. 'runustaki İtalyanlar aleyhi. bclei bilmisil olmak üzere, Puiste otu- tesbit edilmiş değildir. Ba vekil bu e.. Basvekil B. Daladiyenin döniı te Caza- olan toprak, Menfaat, ekonomi, en
ne şiddetli ı , J...ıtleler yazmaktadırlar. rnn İtalyan müelliflerinden (Gerardı) yahate parlamentonun 19i!9 bfitçe.$ini yirden geçmesi pek muhtemeldir. dünri meselelerinin ıiddetle hüküm 

Baı·em kanunu 
tadil ediliyor . 

Büdce encümeni, değişiklik hakkın· 
da ki layihayı müttefikan kabul etti 

Almanya Amerika nez
dinde protestoda bulundu 

Amerika Dahiliye Nazırının 
Almanya aleyhindeki nut

ku infial uyandırdı 

sürdüğü yirminci asırda, toprak ve 
su ile alakadar llrçlfir c!ünya devle
tinin kendi kalnrtuna çekilmesine 
akıt eremez. infirat!, olsa olsa, bir 
iStelt ve ~ir- id~adll'. 

Fakat bmnın milletler hayatı, dün. 
ya ekonomik •e siyan hldi9eleri için
de kıymeti, lim ne derse desin, sıfır 
detilae "ile, ana yakın Mrteydir. 

Midhit sana)'i istitualltı, kapan· 
mamıy har, bor~l&rr, muhtaç oldufu 
iptidai maddeleri ile hem Avrupada, 
1-İeın de Asyada muhtelif münasebet 

lıi:etini haiz olan delegelerden baş- Anknr:ı, 22 (Telefonla) - Büyük edilecek olnn bu layihada, devlet 
ka kimsenin Filistin Araplarını tem- :Millet :Medisi büdce encümeni, bu- memurlarını alakadar eden mühim 

Ber1in, 22 {Radyo) - D N. B. aleyhine jracJ ettiği nutnTctan dolayı 
nin ~er~iği habere göre, .. .:\lma.ııy:ı- protestoda bulunmuştur. 
nın \ asıngton maslahatguzarı; l::.u - A 'k O h·ı· l .. l-1 - • • • • • merı a a ı ıye nazırının ,ıı 
6Un ıarıcıye nezaretınc grtmı~ ve 

rnerk~2 ve aahata"tı olan Amerikanın, 
umumr siyaset dafi'ala'rı ve seyri 
içirrde, eti kohı bağlı, likayd ve hu
zurlu bir inziva hayatı reçireliilece
i~. bunu aöyliyen Amerilran dip
lomatı bile rüler ... 

il etmeie halıclcı olamıyacağını bil- giln toplanmış ve barem de yapıla- esaslar vardır. l\f e~ela: 
dirmekle buna rn~kabele .. e:~iştir. cak deği1iklikler hJlkkındııkf kanun Bidayeten memuriyete ahnacakla-
Antaıılıyoı' ki lngıltere Fıhstının ve layihasım müzakere etmiştir r. b k · tih · ı 

L •• • nn, mu.!la a a ım anına gırme erı 
h11ıtd da muftilnihl tnaftan olan :Maliye Vekili Fuad Ağl'alı, Iayi- . . 
titmrenin Londraya ielmelerine ra- ha hakkında uzun uzadıya izahat ve ımtıhaıu kazan.~ıaları şarttı~. 
tı olmuştur. Fakıtt buna karşı mlif- \'ermi' ve encıirnen, layihayı reye ko- Kadro darlıj'ı yuztfoden teifı ede
tUye aleyhdar olan birçok zilmrele- yarak müttdikan kabul eylemiştir. miyen memurlaraı. bir defaya mahsus 
l'lıa iftiriklerini de iltizam etmekte- Yakında heyeti umumiyeye ı:ıevli olaraik Uç maaş verilecektir. 
4ir. 

İf alılmdur ki müftü iki sene kadar 
•vnı hükdmet tarafından feshedilen 
1Ulaek A'hp komitesinin rei.-i bulu-

ııu:rordu. Bu komite de Filiıtinde 
Kont Ciyano döndü 

11ç 'bayat Arap .zilınreainin ittihadile • 

lcurulmuftu: Müftü taraftarları, Tuna havzasında yeni bir siyaset 
~&nııe lCtaclüa Jielediye reiai olan 

ll-.ıp Naf•tibi taraftaTlan ve Avni tatbik olunacağı söyleniyor 

bir nota vererek, Amerika Dahiliye nutku, Almanyanın her tarafınJ 
nazırının, Kleveland" da Almaı:wa infial uyandırdı. 

lngiliz kabinesi 
Afmanyad:ıki yeni rejim ve Yal.u

di meselelerine kar41 Niyorkun göa
terd'igi ıert ve enerjik hareket, bu id
dianın en triiyük cfelifidir. 

AYnlpada Ç&Tplfan ilci büyiı"k ku
tuptmı Mthll"ft1'İ im-inin elde edece. 

Noel yortusundan sonra tarfilata ug"' .. ~ mii•bet •ey• menfi ~~tice, ·~ni 
rün ~a'Z .. 1'ayı,. ib'resını de yerın-

ra yacak. iden Deniz BakaDJ mi olacak? deır oyuat~c•lttır. Multtemel bir Av-
rilpa h .. rMnin, esler dünyamn mede-

Londra, 22 (Radyo) - Başvekil Londra, 22 (Radyo) - Sab1k · h d dl d ı 1 Ç be l N ı . . 1 .. . . nıyet "Ye u u arın an sıyrı ara c 
em r aynm, oe yortusundan Harıcıye Nazırı den bugun H~rıcı-

80 k b. d t d'l .. t • · · · ' A 'k. cf'ünyanın öhür tarallarına aksetmi-nra a ıne e a ı a yapacagı ve ye nezaretıne gıtmış ve merı <\ se-
ı1ahık Hariciye Nazın idene Deniz '"ahatı hakkında Jwnusmu!;tur receiini arhlc kimse iddia edemez. 
bakanlığını vereceği söyleniyor. - Amerika, •nih ve kat'i bir •ir•· 

set yolu itzerindedir: 

icabında, demokratlar rrupuna 4ittoıll'a6m rtiıliti altındaki »- ı 
"k1&1 taraftarları. Belgrad, 22 (Radyo} - İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano, bu sa- t ı ı • t• ı ? 

llaftü Haeı Heserin ile e!ki bele- Ha'riciye Nazırı Kont Cianonun Bu- hah taat 7,20 de buradan Romaya a ya ne er }$ ıyece { • yardım edece?c:tir. 
4i,e rli8i NaPfibhrin münasebetleri dapeşte seyahatı, Yugoslavya) ı ya- harelet etmiş ve istasyonda, Maca- OTıa olaa, Amerilu bunu ,imdilik 
iyt o!ııiaamal:la beT&ber, Yahudi teh- kından alakadar etmelhedir. riıtan F-lariciye Nazırı Kont Snki, izllar etmek istememekte ve bir ta-

likilt kaqaauıda bu zümreler birleş- Siy~i. m~nafil, Tu?a havzas~n- f~a~ya ve Almanya sefirleri il<! Ha- T 'llnustaki ltalyanlar icin muhtariyet Vı~ 1915 raftan hadiselerin kıvama relmele-
~ltlvdJr • .Auca.k yükaek Arap ko- da yenı bu aıyaset tatbik olunacÇ4gı- rıcıye nezareti erkanı ve bir ı·ok d-ıp " · · d'· d d u k ş kt k. 

1 · .,. - fo J l • • • • k • r rını, ıııer yan an a za sr a 1 
_..._ datılmıttır. Reis olan müftü nı, talya ve Macarıstan Belgrad se- Jomatlar tarafından ug-urlanm·"tır - Vaao unan arazıyı ıstıyttt! mıf. '--'--h b ~ _ .. fa 
b L f d firl · · b .. 1 rd l '"' 1 · •: · ı ıum aaırenın son Afna rmı t"ös-
q .. HU*yia, Qbnanda mill eci ir. ermm, usun c c mem e&ct erı- Roma 22 (Rad •o) _Kont Cia- Pari, 22 (Radyo) - Fransız mat- yet Ye 1915 te Londrada imzalanan an . . .ı • 
lt&f Uderierinin bazılan da İngiltere ne davet edilerek kendilerine yeni! B d · d } l k M buatı, Italya - Fran:-ıa ihtilafından 

1 
"b" k d. . . d 

1 
termeıını bekfeMes:tedır. 

latıbmeti tarafından Sey,el adaları ~alimat veril~aini beyan ediyor -ı no u apeştc en ayrı ır en. acar bahisle uzun makaleler vazmaktadır :ı~ma mucı ınce en ısıne \ n o ıınnn 
il& IKlrülmUılerdi. lnwiltere hükQme- br. Hariciye ~a~ırını resmen Romaya Gaz~teler, İtalyanın, ;.akında Tu~ araziyi istiyeceğini tahmin ediyor - RUS - japOD 
tJ llaıcli adalara .Urdüğü Arap lider- Budape!t'e, 22 (Radyo) - İtalya davet etmıştır. nuStakı tfalyan tebaası için muhtari- l:ır. 
ltt'ftaj ıerbest bll'aırtıfı sibi, Filiıt.in- - 9ajtarafr 1 inCi Afiifede -
deif zümreler araaına da tdrika T tema'S ed'ildiğini SÖ) J~mektedir. 

'°••t• muvaffak olmuştur. Dünkü toyadı·novı·çı·n beyanatı ütün rekoltesi Haricive Londra, 22 (Radyo) - İngiliz ve 
t'-telerde de çıkan bir tel~&f dik- *' Fransız Şanghay konsolosları japon 
~- l17ılrtır: Fahri Naşaoibi tarafın- Bu sene 62 milyon. Vekilimiz makamatını ziyaret ederek, imtiyaz . 
.._, dU'ııktt puar aunu tertip edile- ~ ki/o tahmı· rl ofıtnU..,OT 1ı mıntakalar için japonlarm aldık 
~olan bUytlk bir mitinate lnıilte- v l h . . . J " !arı f~vkalade tedbirlerin ne zaman 
... lehine bir sadakat nümayişi yapı- ı ugos aıJyanın arıci sıyasetınu.e Ankara, ıı (Hususi) - Memle- Fransız sefirile ko- kaldırılacağım sormuşlar ve protes-
t~llktır- Fahri Naıafibi, bu zümre- • • • • • ketimizin 9'38 senesi tütün rekoltesi to etmişlerdir. 
!Ilı lideri olan belediye reisi Raaıp hzcbır deg., zşzklık VUkU bulmzvacak 62 milyon kilo tahmin edilmektedir nUŞfU .Japon makamatı, Fransız ve tn-
~'lqibl delildir. Bu zat, yüksek • J Yunanistanın 60, Bulgaristanın da Paris, 22 (Radyo) - Fr:m~anm gilizlerin müesslr tedbirler aldıklal'ı 
~ ~Jr ffthindenberi Filis- Belarad, 22 (A.A.) - Yeni Yu~ idi. 33 milyon kilo raddesinae bulundu Ankara sefiri (Ponso), lmglln Türki- zamana kadar japon tedbirlerinin 
~ m&cadeleye karfl uzaktan oalavya kakıinesi fU auretle teşek- BeJgrad, 22 (A.A.) - Baş\·ekil ve iu bildirilmektedir ·e Hariciye Vekili Şilkru Saracoilunu devam edeceğini bildirmişlerdir. Ma-
"1trcı talmı,tır. Fakat, bu aileye kUI etmiştir: hniciye nazm B. Stoyadinoviç A\•n- -=-= 1.i) aret etruii ve uzun milddet konuş- amafih imtiyazlı mıntakay:ı giren 
-.-.Uptur. Şimdi im zilmttnin de Ba:r:ekil ve hariciye nazırı f'to~·a- la ajanın mu<Tıirline aş:t-ğıdaki beya- Büyük Kurultay muştur. ecnebilerin beraberlerinde dö'> iz 
~a konferan11nda temsil edile- dinoviç, münaklılllt nuıl'ı Mehmed natta bulunmuştur: o sokmalarına milsa11de edilecektir. 

"it fQphuizdir. Spaho, adliye ııuırı Stankoviç. ma- Riyaset etmekle mübahi bulundu- Hazırlıklar bitti A •ır_ -=+=-
lrbıaııdn nıka Filistin köylüle- arif nazırı Kujundziç Bogoliub, sos- gum yeni hükumetın teş-ek'klHü Yu. merJK3 l l J 'J 
~ 'Ye 1nz bin kadar hıristiyan yal yardım naı.z.ırı Draarisas Svotko- goslıı'\yanm danili ve hıtl'icı siyase- ABnka~a, 22 (Telefonla) -. c. K 1 I. f anua aa 
"""'-'"- . . d' llK 1 d h' b' d..&· 'kl"k . H. P. üylık kurultayı pazartesı gU- ızı nru- teşkilatının ~mm da ayn temıillerınden bah- vıç, 02·m1tn ve maa ın nazırı nıo ıo tin e ıç ır cgışı ı vnulfunu ıfa- .• 

1 
d .. _. ,. .

1 
. -T rr l:../ibi Z::..l!.l:ı(i t 

.... _ . b h . . s ~ . nu Öi e en sonra Buyuk ... ,ıı let Mech- 1 ı QR llUR me 
~~ektedir. Hedef, mümkün oldu- Krek, hubıye ve • nye nazırı Mı- de etmez. eçın1 e nasındaki nutuk- . d t 1 h k' h 6nanyava vtl'fdım 
&.... 11.; ·ı· 1 "'" N d. ti t ve e dil t · 1 d t :r'h tt·.. fk A sın e op anacaktır. Bu us usta ı a- r J J f .,..LLA .. 
•11 ••dar fazla zümrenin temm ıne uı.ın e ıç. eare n s rı na- arım a as ı e ıırım ve ~ al'ı u-

1 
ld . . eFu«1114'U 

)"°Yermek bahaneaile Filistin Arap_ zırı Nikola Kabalin, Bedeu terbiye- mumiyece bilinen programım"" ta- zır,!. 1
n·ltsonn. e~makıttH"d. k 'JA 

1 
kararı 

~ ' .. . . t tel f . . k . . . . .nuru aya ıştır e ece· v1 Ayet er ı,ondrn, 22 (Radyo) - Irlandıı 
a:ruına tefrika sokmak ve muf- ıı nazırı l\letrovıç, posa e on na- hakkuk ettume ıç.ın eserımıze de- hh 1 \.; kA •1 .... 1 . Lonrdn 22 (fta:'dyo) - Amerika knbınesı·n1• .ı: ... 1·rmek 1·stedı·.,,1• "nln-

'-- L.. • p . d hT d w• K b' .ı. • ı-· . muTa as arı, ııemen smı en g'ı: mış- , Ul:• 6 .. 

(-q ... nUfuzunu kırmaktır. Bu veıtle zırı antas.syovanovıç, a ı ıye na- vam e ecc11ız. a meuelh ct~gışık- leı·dı'ı·. kızılhtıç teşkilatı, gerek Frankist ve 1 n"rallerden mürekkep bir 
1~ · 1\l'lA · · J'kl h k'k~ "h... ..ı d şı an ge "' ~ .. ne, Hindıstan yuvarlak masa zırı j' ı an Acımov~ç, ı er a ı ı ı ~ıyıı:ar an doğmu~ 

000 
gereks~ cun:ıhu:riyetçi ispanyaya her şebeke meydana çıkıınlmış ve bu-

Qo~._. top~anaeatı sıralarda Devlet nazırları. tur. Bu arndn şımdıye kad:ır dahili- T k d d ay sekızer bın t'on buğday göndermeğe giln 34 general tevkıf edilm ,.t·r . 
•• ~ıaltfntit 91Jitledifi 'bir ~tt h1rtırla- Franz, Sxoya. . . ) e nazırı bulunan Korochetz inti-ha- e İT ag'"" 10 a karar vermiş ve bu karumı iki fara- Zabıta tahkikata devam edıyor. 
~. Rmd milliyetperveri bu konfe- Belırrad, 22 (A.A.) - Yenı kabı- batı müteakip bir ınüdclet istirahat fa da bildirmi~ir. 
l'~ davet edildiii halde gitme- ııe ile e.sld kabine arasında en mü- etmek husıısunda uzun zamandan- Na17lfk Kemal gecen -=+=- -=+=-
~lttl Neden ~mediii :kendisinden him fark e\ski dahiliye- nazırı Koro- beri i?.har etmekte olduğu arzu dola- Tekirda~, 22 (A . .A.)-Büyük vatan Atinada Kayıp /ngiliz 
'Oıtıaı•utu zaman da demişti~ ki: seçin çekilmiş olmasıdır. Sanıldığı~a yısiyle kabineden çekilmiş ve yerine şairimizin Te1<irdağında doğuşunun ta • 
~ - İn&ilizlere, Hintlilerin bıribir~I~ g.öre B: Koroseç ~ebu~an m~lıS1 Sloven mebusu Snoj geçirilmiştir. !18 inci yıldönümü münaı::eb~tiyle- diln Noel yorttisu miitıase• yyaresı 
t .. ~elelerini seyretmek zevkm1 rıyasetine namzed gostkttıl~eektır.. Bundan başka !ı.imdive kadar devlet ak11am Halkevi salonunda bir Namık /,ttt ·ı f; J, P&rça!annnş oldu)W. hal· 
"_--. l k · ı Y · d hT' azırı ·abıneye aır Y • y t 5 "" Ji'tlıL.&.o mama. ıç n. . . em a 1 1~ e 

11 
d lis refes~ nazırı bulıman Krek nafia nazını ol- Kemal gecesi yapılmıştır. Namık Ke- 1 f! ll tlr~a tip- de bulundu 

,.,, .... ın temsıl heyetlerı henilz meden evvel Belgra po P t . • , malin hayatı ve eserleri hakkında se- l • nJ _ 
"'llllln d x..ıdir Fakat Hacı Hüsevin muş ur. Dığer taıaftan Hın at nazır- . . .. . . . anan ıa Kahire 22 (Radyo) - Bagcladdan 
ı_ e.. · · larında K b r M t •t h kıs batıp soz söylemıştır. ' 
1 

l'lftarlan, fstiklil, Naşaşibi, köy- reyleri hiç sorulmamışt1. Bugiln de . .n 8 a ın ve ". as. r?vı c re- Atina, 22 (A.A.} - Noel münase- buray:ı gelmek üzere bu ayın onuncu 
:ı•r •• hıristiyanlar • ıimdiye kadar sorulmadık kimse kalmasın denili- nı kabı~ede _de mevkılerrnı muhafa- • betiyle fakir halk için ~lan iane aünii hareket eden ve miiteakiben kay 
ııı."n Araplannı temsil edecek yor. Acaba bu dünkü hareketin ke- za etmışlerdır. Bununla beraber he. Manısada ydfrnüt list"eSine şimdiye kadar beş buçuk balan İngiliz bombardıman tayyare i 

:ı,ıı heyetlerin sayısı yarım düzine- fareti mi, yokıta yeni bir politikama- pimizin ~Oşl~.r~k. e~e~ için dostluğu- Manisa, 22 (Telefonla) - Dün ge.. milyon drahmilik kayıt olmuştur. Bu Babinya vadi ind~ iç.indeki alh znbit-
.: __ ~lit olmuotur. Balför beyanna- nevra.sı mı? muzu ve ış bırhğimızı muhafaza et- cedenberi şiddetli yağmurlar devam meblatın on milyona çıkaeatı talı- le parçalanmış olduau halde bulun 
~ ..... almU'k• A.rıstl&l'Ull A4 .. UMU tijimi8i ka1cietmell antul\UaCl.,m. tclifor. GMliaiıl YuiJ•tl ~r:maldir. mm Nilifoı- IDUttiU'. 
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iSPANYA SiViL HAR Bİ 
ÜÇÜNCÜ KISA GiRiYO RI 

Harbin birinci kışı sakin 
metçiler, Teruel 

geçti. 
şehrini 

ikinci kışta 
aldılar • 

gerı 

Hüku-

Üçüncü kışta neler olacak? 

_[_R_A_D_YO_I; 1 Boırsaı=Pöyasa 1 
Bu akşamki ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 
program 

Öğle netriyatı: 
13.30 Türk müziği (Türkçe şar

kılar) 

Çuval 
354 
203 

fZl\11R ANKARA 
Malın cinsi 

Ş. Rıza H. 
inhisar ida. 

Kr. S. Kr.S 
15 16 Sterlin 

Dolar 

21-12.938 

13.00 Saat ayarı e haberler. 
13.10.14 Müzik (Riyaseti Cum. Ban
dosu - Şef: İhsan Künçer) 

83 P. Paci 
11 50 16 75 
16 75 17 F. Frangı 

Liret 

5 87 
126 0525 

3 3111 
6 68 

28 45211 
68 506 

110 5876 
21 24 

82 
63 1 - Cezayir, marşı (Ogüst Boz) 

2 - Vals L'Estudiantina (E. Wald 
785 

ve köylü - uvertür - 6330~9 
eeutfel) 

3 - Şair 
(Suppe) 

M. j. Ta. 
Paterson 

16 50 17 50 
16 50 16 625 İsviçre frangı 

Floriıı 

Raşmark 

Belga 
Drahmi 1 0'7 

Franko nereden taarruz edecek? Valansiyaya yükle
nirse, Barselon ordusu, arkasından vuracaktır 

4 - Le T:ısse - dans des Bohemi
ens - (B. Godıırd) 

6 - Tiirki sches - entermezo -
(W. Hallın) 

Ak..,m neııriyatı: 

638874 

ÜZÜM F1ATLER1 

No. Fiat 

7 18 75 

Leva 
Çekoslovak 
Peçete. 
Zloti 
PengU , 

1 545 
4 815 
5 87 

28 785 
24 715 
o 90 Noye Zürher 

Saytung ga
zetesinden 

lspanya'ya kış geç gelir. Sirras 
dağlarının çıplak sırtlarını ikinciteş
rin,cle kar kaplamakta olmasına rağ
men, güneşli geçen birçok günler 
soğuğu az hissettirmektedir. Noel 
gelince, ekseriya havada da değişik
likler olur; yüksek yaylada kar fır
tınaları, sahil boyunda sis ve yağ
murlar başlar. 

Harbin ilk yılında, kış, bütün 
cepheleri sükunet içinde bulmuştu; 

• şubatta, Malaga cephesiyle, Mad-
rid'in şark ve cenubi şarki cephele- M d 'dd b. ·· ·· .. . a rı e n ır g orunu§ .• 
rınde muharebeler baslamıstı. t d' B · .. k d. ıh • · · } k · · V 1 · ; lk' . k f . d - -h . e ır. u ıest şunu gosterme te ır aı netıceyı ama ıçın a ansıya ya 
. I mcı ış de jın T cu'r.· urıyet- ki, Barselon ve Valansiya'da, asiler-ıyüklendiği dakikada, Barselon ordu

~1 s~anc or u.d;İ' !' erb-e k ~~p- le mücadele eden birer hükumet bu- su var kuvvetiyle onu arkadan vu
det~ıt'- / ~e şıb et 1 h ır ı,,;f 1Jın- lunmakta olduğu tezi, bugün artık'.racaktır. Bundan dolayı, Franko 

e ın 1~lkbehend uFmukarel erAekn ehemmiyetini kaybetmiştir. Karış-:E.bro muharebelerine kadar takip 
sonra, ı a ar ıı ran ocu ar - 1 k 1. ·k b. · 1 k · Jd • ı· b k k B 
d . k I l el mazı po ıtı ası, ır prensıp o ara , etmış o ugu p anı ıra ara arse-
enız ıyı arına varını~ ar ı. 1 1 - A • d '" k 1 ·· · ''ki · h' 

!. h b' . .. .. .. I d an aşmaz ıgın, vrupa nın ıger ı- on uzerme yu enırse, ıç şaşma-
spanya ar mm uçuncu yı m a, 1 d · · · ·· ·· 1 d M f' B ·1 

k b .. .. h l . .. kA sım arına a sıra yet etmesının onu- ma 1 ır. aama ıh, arselon ı e 
ış, gene utun cep e erı su unet ffak 1 k d' . f · 

· · ~ b 1 Y" ·· d ne muva ıyet e, geçme te ır • a- Fransa arasmdakı muvasalayı kes-
ıçmae u muştur. uz gun evam ı.. h k'k k 'k k 

'k E.b el' •• d k' ı<at, a ı atte, e onomı ve as er- k t bb'' .. b k . . d ettı ten sonra ro ırsegın e ı !''- . l . . b h 'k' 1 , me eşe usu u ış mevsımın e 
' • lK vazıyet erı ıca ı er ı ı apanya - . • • 

muharebeler Frarıkocuların lehıne d . k' d h'J' el l h t" akım kalmaga mahkumdur. · 1 · · H . . ya a ım an a ı ın e o an er ur .. 
netıce enmıftır. er ıkı taraf da l" 'th l't k 1 1 t t --------------

d 1 .. u ı a a ı o ay af ırmıı ır. . 
or u arının en mukemmel unsurla- F k • h . h kk t 1 d k• . . } 
rını Candesa tepelerinde kaybetmiş- ran ~.Ya mi u.latrıp a Fının ~- Spanya a l Sl VJ 
1 d . fk' h b h bel nınması ıçın, ngı ere, ve ransa _ 
er ır. ı asmın u mu are er it I .1 .. .. • } 
esnasında harcadı.klan cephane o nın aya 

1 e.goruşl'mt'keg,e yan~şmba- ha kın ı" aşes"ı 
k d k k . h . ması, umumı po ı ı a arının ıca ı-

a ar ço tur ı, .arp endüstrısi ay- d k N · h'.k' t• k 
1 1 1 d . ır; yo sa egrın u ·ume ıne ar-
arca ça ııırnış o sa, epoları yemden b' l'k 1 k h"k" ·· • 

d lcJ t. k d . şı ır a a asız ı u um surmeg.. B lt Av K 
o. urmaııa u reti yetmez. ha 1 d h kik . d - . . d - ·1 u er, om ama-

B U"n Ge 1 F k • sa ığı a atı egısmıs egı -
ug nera ran onun ve- - - - rasında bey anatta 

2iyeti, 26 temmuzdaki vaziyetinden dir. 
farksızdır. O günlerde, General Franko lspanya'sında ba7ı ehem- bulundu 
Franko, Valansiya'ya cloğru iler- miyetli maddell"rin kıtlığı ilk defa Londra, 22 (A.A) _ B. Butler A-
lemelrte olan ftalyan lejiyonerleri olarak bu yıl hissedilme::..e baslamış- k d t ·ıt h''k" 
k nd l • ın mu··taleas ~ , vam amarasın a ngı ere u ume-uma an ıgın ına ay- t y ha .. h · J · I 
k 1 k .. ... Akd · h'\l ır. a ncı muşa ıt erın rapor arı- tinin milletler cemiyeti komisuonunuıı 
ırı oma uzerc, enız sa ı e- .. M d 'd B 1 'dk' ' 

rindeki taarruzu durdurmuş ve bü- na gore, a rı ve arse on a ı 
yük zayiata mukabil mahalli bir yurtların~ dönmek, orada kalmış_ço-

ff k t. •f d eden bı'r çıg"ı luk çocuguna kavuşmak emelıyle muva a ıye ı ı a e - .. . . . . 
t yaşıyan yuz bınlerce kışının ve do-

ra sapmış ı. 1 · 1 h Ik .. · d k' h 
Ü 

. .k. ayısıy e a ın uzerın e ı ru taz-
çüncü harp yılının kışında, ı 1 yiki gittikçe ağırlaşmaktadır. Buna 

taraf lspanya'sının ellerinde bulun- rağmen halkın, nihai zafere büyük 
durdukları arazi vaziyeti, geçen ya- bir itimadı vardır. Ebro muharebe

zın ba~langıcındaki vaziyetin hemen !erinden sonra ordunun esaslı bir su

tavsiyesi mucibince İspanyadaki sivil 
halka yiyecek gönderilmesi meselesi 

hakkında Fransa ve Amerika hükıl -

metleri ile istişarelerde bulunmakta 
olduğunu beyan etmiştir. 

---++---

Akala pamukları 
hemen aynidir. Ancak, kuvvet nis- rette tensik ve ıslahına lüzum ha- Ak!ıla pamuk mıntakası olan Ege 
beti aynı değ1ldir. Cumhuriyetçi Is- sıl olmuştur. Eskiden şimal ordusu bölgesinden Keleveland pamuk mın
panyol ordusunda disiplin ve ma- adını taşıyan grup, Ebre nehrinin takası olan Adanaya, akala çiğitle
nevra kabiliyeti şüphesiz ki artmış- ağziyle Fransız hududu arasındaki ,.; ile çiğitli pamukların gönderilme
tır. Buna mukabil, memleketin iaşe cephe kısmını Üzerine alacak olan sinin yasak olduğu Ziraat Ve1.ale. 
vaziyeti, kendini orduda hissettire- bir Katalonya ~rdusu ve bir de tinden vilayete bildirilmiştir. 
cek derecede kötüleşmiş olduğu in- Madrid ile Akdenız arasındaki ha- + +---
tibaını vermektedir. Diğer taraftan, rekatı üzerine alacak olan Lövan or- Kavga 
son iki yıl içinde merkeziyetten ay- dusu namiyle ikiy; a~rılacaktır. Yeni müzayede bedesteninde !s-
rılmış olan harp endüstrisi, takay- Merkezde ve Endüllis t~kı ~rdulard.~ maile, Cemal ve Osman sarhoş ol
yütlere rağmen gedikleri olan ablo- da bir değişiklik yapılacagına -daır dukları halde biribirleriyle münaka
kadan istifade ederek ham madde henüz bir rivayet yoktur. şa ederek halkın rahatını kaçırdık-
tedarik etmek imkanını bulmuş ve Negrin hükumeti, hasım tarafın !arından yakalanmışlardır. 

ANADOLU 
GÜNLÜK SİY AS! GAZETE 

18.SO Müzik (cazband) 
18.45 Saat ayarı ve haberler. 
19.00 Türk müziği (Şarkılar ve 

' emailer) 
20.00 Müzik (Riyaseti Cum. Flar

ıno. Orkest. Şef: Praetorius) 
1 - Nııchtlager Von granada 

(Konradin Kreuozer) 
2 - Çello Consertosu Si bemol 

ııajör (Luigi Boceherini) solist (Da
dd Zikrin) 

3 - Senfoni - Do majör (Kurt At
' erberg) 

Çuval 
141 

58 
17 
19 

21.00 Saat Ayarı ve borsa 
21.10 Türk müziği (halk 

'arı) 

285 
hava- 169857 

21.45 Konuşma. (Spor faaliyet- 170(192 

8 14 25 
9 15 25 

10 16 50 
11 18 75 

i ncir borsası 
jzmir 

Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 
12 375 12 375 Ş. Remzi 

M. j. T. 
H. Şeşbeş 

F. Flori 

10 19 
15 50 15 50 

15 50 15 50 

·eri) 

22.00 Müzik (küçük orkestra) ZAHİRE BORSASI 
1 - Undine - uvertür - (Lortzing) 
2 - Rigoletto (Verdi) iZMİR 

Ley 
Dinar 
Yen 

İsveç kr-. 
Ruble 
Esham ve tahvilat: 

2 80715 
84 27 
80 2221S 
23 71 '76 

!ESHAM ve T AHVlLAT 
ANKARA 

21-12-938 
1933 Türk borcu 1. 

1933 Türk borcu 2. 
19. 325 peşin 

19. 325 peşin 
1938 % 5 F. ve ikramiyeli 

1982 Hazine bonosu % 5 F. 15.50 
Umum sigorta 10.60 

• 

lngiltere tayyare-
leri çoğaltıyor 

3 K . t Çuval Malın cinsi Kr S Kr S 
- ın essenzen (Moren:ı) · · · · · Londra, 22 (RaJyo) -- Hava na· 

360 ç. Buğday 4 75 5 5625 ıe:)- Die Kosenden - (Jozef Lan. 200 ton arpa 3 6875 zırı Avam Kamarasında beyanatta 

5 _ Das cigaretten madel (Siede) 100 ç. sısam 18 bulunarak. lngilterede tayyare ima-
6 - I - Veneti:ınisches Gondellied 256 B. pamuk 4250 49 50 ! !atının iki ,.... ._,. ' cıkarıldığını; bu 

(Bartholdi) _ 1 miktaı;n n .. ·•~-~ ':'de daha fazla-
7 - Ein Karnevals - Trııum - Mısır supii.r ge alacak hRac3gıın , ,.,,,~..,!~tır. 

(Manfred) İsk d · b ı d ""' en erıye e e iyesi, her sen<- ; · . 
28.10 Müzik (m:ındolinata) olduğu g'b' b d lzmır halkı hazırlanınız 

ı ı u sene e memleketi . 
23.45.24 Son haberler ve yarınki D k V k d. 

mizden temizlik i~lerinde kullanıl- l e J a ın a 
prog-ram. y 

Senfoniler• mak üzere 68 ton çalı süpürgesi sa- ' eni Sinemada 
17.35 Varşova: Senfonik plaklar. tın al~caktır. Bu münakasanın şart-

20 Berlin kısa dalgast: Senfoni B . namesı, Arapça ve Fransızca ola- TÜRKÇE 
dur (Robert Schumann). 19 Prag rak şehrimiz Türlfofisine gelmiş- A K d 
.\/o. 2: Anton Bruckner. 22.15 Var- tir. . ynafQZ a lSı 
·ıova: Leh filharmonisi. Her yıl İzmırden bazı tüccarlar, ilave olarak lzı:nirde ilk defa 

Hııfif konıerler: hiidayi nabit süpürgeleri toplıya- • • k ş h 
6.45 Bükreş: Sabah neşriyatı: Sa- :'ekm~~~r~ ~atmakt.a ve ?u s.a~ede l Büyu e ir 

cıt 7 ila 8 arasında 31 küsur metrelik tımıze dovız getırmesını te- 1 • 'b' k d' . d b'· .. k b' f'lın 
min etmekt d' 1 •mı gı ı en ısı e uyu ır ı 

Amerikayı dinleyiniz. 7.10 Berlin e ır er. -
kısa dalgası: Karışık konser (8.15: ~ .. 

Devamı). 7.15 Prag: Sabah neşriya- 1937- 1938 senesi zaferini 
'ı: 7,15 Bratisliiva: Sa.bah neşriyatı. 
7.50 Varşova: Plak, 8.15: keza. Bugün Kültürpark sineması 

Opera ve operetler: 

13.30 Brüno: Musikili piyes, Gösterd;ğj 2 filmle kazanacaktır 
20.35 Peşte: Operada verilecek pi- 1 - Aşk Kanadları 
yesin nakli, 21.30 Bükreş: (Sahra) 

isimli musikili piyes, 21.20 Prag: 
Balet musikisi. 

ANNA BELLA - JEAN MURAT PIERRE R. WIL 
tarafından temsil edilmiş tenıiz ve müesoir a§k hikayesi 

Oda musikisi: 
1 7 .35 Prag: Yaylı sazlar kuarteti. 2 - Paris eğleniyor 
Re•İtaller: 

9.45 Berlin kısa dalgası: Piyano-
Fransanın en şen artistleri 

1 

LUCIEN BAROUX. DITAPARLO 
viyolonsel konseri, (11: Flüt. Şuber- tarafından temsil edilen eğlenceli - neşeli komedi 
tin eserlerinden). 18 Varşova: Bac- Ayrıca Foka jurnal 
hın eserlerinden solo piyano resitali. I Seanslar her gün: Pariı eğleniyor 3,10 ve 7,15 te Aşk kanadları· 1 
21 Bratislava: Org resitali. 21.45 Sve9da 
Berlin kısa dalgası: Eski, güzel ha- Fiatler: 20 - 30 kuruftur. 

valar. ---------- - -----------··-----*** • • 
Filibede bulunan Elhamra Sinemasında bugün 

İkinci asra ait Roma ha- Senenin en güzel ve eğlenceli filmi 

mamının hekayası Tü~k~.e 3 A hbab Cavuslar · T~:k?.e 
Sofya, 22 (A.A) - Filibede yapı- Sozlu • • Sozlu 

lan hafriyat esnasında ikinci asra ait 
olduğu iddia edilen bir Roma hama
mının bekayası meydana çıkarılmış-

bu suretle cephane ve diğer harp le- yakında taarruz hareketlerinde bu
vazımını temin etmekte güçlük çek- lunacağını göz önünde tutmakta ol· 
rnemistir. Merkez hükumetiyle Ka- duğuna şü,.,he yoktur. F rankocula
talonya hükumeti ve partiler arasın- rın, ordu ve cephane vaziyeti müsa
daki politik gerginlik devam etmek- ade eder etmez, taarruzarını tekrar
tedir; fakat buna rağmen, bütün bu lıyacakları anlaşılıyor. Bu yeni taar
gerginliklerin şiddeti büyük bir mu· ruzlara dair tahminler çok muhtelif
vaffakıyetle hafifletilmekııedir. tir; her iki ispanyayı birbirinden 

-~-----------11 
Sahip ve BoşmuhaıTiri tır. 

Haydutlar arasında 
Kahkaha tufanı komedi Şaheser· 
SEANSLAR: 3-5-7 ve akşam 9 da başlar 

Cumartesi 1 de Talebe 15 kuruş HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

mUdilril 
HAMDI NÜSHET ÇANÇAi 

1DAREHANES1 
1 zmi'r ikinci Beyler Bokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TELEFON: 2776. Posta kutusu:405 

Barselon'un dış politika vaziye- ayıran ve l 500 kilometreyi bulan 
ti, gittikçe tecride doğru yaklaşmak- hat üzerinde birçok noktaların bu 
tadır. Negrin hükumetinin eylülde taarruzlara sahne olacağı söyleniyor. 
geçirdiği buhran, bu hükumetin, Yalnız şurasını unutmamalıdır ki, 
enternasyonal kargaşalıklarclan bek- Frankocular, harbin .ilk günlerinde 
!ediği şeylerin boşa çıktığını isbat olduğu gibi,. hasmın ~ayıf ve hare
etti · simdi ozamandanberi başlanan kete muktedır olmadıgı cephe kısım
mi!İi politikanın da bir tesir-yapa- !arını kolay.ca seçe~iyeceklerdir. 
madığı anlaşılıyor. Yabancı gönül- Cumhuriyetçıler, bugun de büyükl l---------------11 

lülerin geri çekilmesi keyfiyeti Ce- ölçüde bir taarruza geçecek kudret- A Y~lı~ı ~.ı!; !ı! !ıı~ı 18; 0 
1 

nevre'de ılık bir duc tesiri yaptı; fa- te değildirler amma, en mükemmel 
• uk b'l Kıırıı,ştur. 

Batından yaralamak 
Namazgah mevkiinde Ali, Musayı \ 

taşla başından yaralamıştır. -
Pazar günü saat 11 de aile matinesi 

Salon 20, koltuk 30 kuruştur 

J 500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 

a ====-,= . . 
Te. 4065 YENİ SiNEMA Te, 4065 

Bugün matinelerden itibaren üç film birder 
Büyük fedakarlığa htlanarak lzmirde ilk defa olarak 2 yeni film birden takdim eder. 

1 - Tarzanın intikamı 
Türkçe sözlü harika şaheseri 

kat karışmazlık komitesinin tavrını müdafaanın daima m a ı taarruz 
hiç deg"i•tirmedi. ve hücumda bulunmakla mümkün 2 - Radyo Kraliçesi 

• 1 1 d Yabancı memleketler için senelik 
Ekonomik zaruretbrden dolayı oldug"unu artık an amış ar ır. Amerı'kanın meşhur kü•Uk yıld12ı Şirley Temple tarafından yaratııan senenin en güzel filmi f' abone licreti 27 liradır. • 

Burgos hi.ikume!i nezdine ajan gön- Diğer taraftan, sırtını ransız Günü geçmit nüshalar 25 kuruştur. 3 - Türkce izah lı Foks Journalda Ebedi s.efimizin cenaze töreni 
dermekle Belçika hükumetinin takip hududuna dayamış olan Barselon ANADOLU MATBAASINDA • , 
ettiği politika, karışmazlık 1·.-,mile- ordusu, Franko için en tehl!keli h~-jl BASILMIŞTIR 1 SEANSLAR: Cumartesi ve Pazar l!ünleri 10 ~ -fi - 8 rto. Di;Tcr niiıı ı.,. ~ _-,_ s "" hıı<lar. 
sinden geri sekilmı'ği isti!-. .:!- . o.!tmek- r mc!or. Çünkü. Frıınko kat 1 ve nı· ı·--------------· .._ 
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-28- YAZAN: Kadircan Kaflı 

Çabuk yağla ipi 

' L~d~~;_ T1r~~~! 
Kadın 

Ne gibi sebeplerle · 
sukut eder? 

Umumi harb kadınları sipere ka
dar getiremedi. Fakat şim

den sonra siper yoktur! 

Cellad başı Kara Ali geriye dönerek kıiıcını aldı 
ve Herek reise bağırdı 

- Onu saraydan alıp kaçırmalı... - BoRtHncı da gördü. Tanımadı- den vunılmuş gibi yere ym•arlamıştı. 
- Sarayın ne olduğunu bilmiyor- lar. Bu hoşuma gitti amma, hemen Kara Ali ipin lıir ucunu bıraktı ve 

sun ki .. Oradan kuş uçurmazlar. De- adam kayırılacak biri~ yokmul?. Yal- zavallı hayvan can korkusile ~ıçrıya
ğil kızı kaçırmak, içeri girilmesi bile nız Cellad Kara Alinin çırakların- ruk avlunun her yanını dört dönme
kabil değildir. dan birisi geçenlerde bir kızı çabu- ğe başladı. odun getirmiş olan 

- Oraya kıJıca dayanarak gir- cuk ve gürültüsilz boğ:ım!ldığı için acemi oğlanları ise olup bitene 
mem ki .. Bir işle .. Mesela, bostancı boynu vurulmuş. Cellad usta~ı ken- hayretle bakmıyorlardı. <;ünkü Cel
olarak. .• Oduncu, ahçı, kilerci gibi disine yeni bir çır:ık arıyormuş. Taş lad Kaı·a Aliyi herkes tanıyordu. 

bir işle. yürekli, eli ve gözü pek birisi olmalı Ona acemi oğlanlann değil bo::ıtan-
- Bostancılığa almazlar. Bu iş imiş.. cıbaşının bile çıkı=itığı görülmemişti. 

devjirm.elere mahsustur. Lakin odun. - htemedin mi? Kara Ali Efe i\lustafanın omuzu-
luğa falan girmek mümkündür. Se- - Şimdiye kadar kendi elimle na elini koydu: 
ni tanımazlar mı? yüzden çok düşman öldürdüm am- - İyi.. Dilediğim gibi bir çıraksın. 

- Sakalımı keserim. Bıyıklanma ma, hepsi kılıç veya pala ile odu. Ben ölürsem, yahud l>oynum vuru. 
da başka biçim veririm. Farkına var- Yağlı iple zavallı kızları boğmak hiç !ursa yerim boş kalmıyaca.k, boynum 
mazlar. te hoş birşey değil.. vurulursa diyorum. Çünkü celladla-

- Bu işte başını kaybetmek te - Bana kalırsa sen bunu kabul rın düşmanı çoktur. Her nasılsa bir 
var. et. Belki bugün yarın, hiç beklenmi- tarafımızı kesmiş olan bıçağımızı 

- Olsun!.. Bunu biliyorum. Sen yen bir zamanda kızımla padişahın fırlatıp atarız, ya, bizi de o bıçak 
olmasaydın belki de şimdiye kadar zifofı olur. Ben Kara Aliyi tanırım gibi bir gün atarlar .. Belki de benim 
onu 1,ioş yere omuzlarımın üstünde ve seni aldırırım. . boynumu vuracak olan cellad sensin. 

Ne kör kadı derecesinde 
doğruluk, ne de 
mutlak yala.ol 

düşü;rmüş bulunacaktım. Bu zifaf sözii Heı·ek reisi c:ilNlen Güldü. ·~ 
çıkarmak için çok lıile geliyordu. Korkunç bir ~f'kilde sırıtıyordu : B. Rauf inan 

-- Beni saraya sokabilirsen ötegi- Karar verdileı·. - Belki de seııin boynunu bf'n , n- İzmir e:--ki müddeiumumi muavin-
ne karışma! K d b' d' L il ı 1. • B 11. l b !erinden ve gt•ıı 1• arkadaslarımızdan .. a ırgaya m ı. even er e vır- ruı·um. e ı o rnaz u.. .,, -

- Dur bakalım .• Bu iş hem güç, tikte Sarayburnu önünden geçerek Herek reis, bütün vücudunu gizli B. Rauf Luma yolda rastgeldim. Ya-
h>em de korkulu .. Ben kendimce dü- Marmaraya açıldılar. Fakat akşam blr ürpermenin sardığını duydu. Bu- zıhanesine gidiyordu. Yağmur altın
·~ilndüğüm son çareye başvurayım. olur olmaz Çekmece gölüne doğru nunl::ı. beraber kendi~·ini tuttu. da şemsiyeleriınize sığınarak bera-

- Nedir o? "aptılar. Oradan ufak bir yelk• .1li Bostancı kovtı'llınıın en sonuncia berce ilerledik .. 
Karaca Hasan bey anlattı: ile birlikte İstnnbula döndüler. K~- odunhanenin yanında kalıyol'lardı. Oııu. e3 ki vazife~inde, enerjisi, 
- Büsbütün kuşkulandırmayalım. clırgaya Topal ~İbrahim kumanda Onun gibi lıir ~ırağı daha nırdı. Ru, t>ntere~san fildrleri ile tanımıştım. 
- Kuşkulanmakla onu demir san- l'decek ve gündüz denize açılarak ge yüzü yaradan çetele h:ıline gelen Hüsnü te~adüf • onu tekra karşıma 

dığ-a koy~cak değiller ya.. ce ayni yere gelecekti. otuz beşlik bir canavardı. Kara Ali- çıkarınca, istifade etmemek olamaz-
- Bu da doğru... Karaca Hat:ıan bey ilerisini dlişü- den daha korkunçtu. dı. 
Hasan bey saraya gitti. nerek Herek reisi gönderdiği adam- Herek r eis etrafa sezdirmeden sa- Anketimizden hahhı açtım : 
Döndüğii zaman suratı asıktı. Çe- !ara ne bir mektup yazıyor, ne de ayın her yanını kolluyor. Har emin - Okuyorum, -dedi- güzel cevap-

ne~ini bıÇtak açmıyordu. Herek. reis kendisi gidiyordu. Artık Efe l'.Iu<>ta- nerede olduğunu öğrenmek istiyor- Jar da var. 

Gelecek harpte erkekler döğüşecek, kadınlaı 
ela fabrikalarda silah yetiştireceklerdir 

Yazan: Vinston Çörçil 

merakla sordu: fa adını almış olan Herek reisi CeL du. Lakin buna dair bir tek laf ta Biraz sonra, yazıhanesine gitmek 
- Ne oldu? Ne var? !ad Kara Ali baştan aya~a kadar açamıyordu. üzere aynlacaktı. ~ 
- Beaı.i kovdu. Anlattığım şeyle1· 'lilzdi.l. Gözü kestirmiş olmalı ki bı- G 1 · h" b" - Ren de -dedim- bir k:ıhvenizi i.ln er geçıyor, ıç ır şey yapa- Çinde erkekler gibi dövü~en kadınlar 

uydurma imiş. Kimi kandırmak i.ı:ıti- ~·ıkl!lrını sıvazlıyank traşlı çenesini mıyordu. içmek isterim .. Kadınların harp saflarına k:ıtıl- Otomobil, k:ımyon, hasta araba. 
yormuş.ıım. Doğru bile olsa madamki sıktı: Korkun" bı·r y.aşr>-.rıştı bu.. - Hay hay -dedi ve güldü- gali. h b d . -< .. .,. ması ve ar etmesi fikri, bize deh- idare ettiler. Ve bunlarla hemen h 
ara a ıııklh yokmuş, ne hakkım var. _ Seni deneyeceğim! .. Dedi. Ög~·leden sonra Kara Ali onları Ga- ba, beni de ımkete sokacahın .. M::ı.k 1 b f mıs.? Hatta benim kızım ."aı·a~·a alın- B b ·· ··d ·· ı B t ı ·arl1n bu ol a ge•·ek 5et i ir ikir olarak geliyor. men harp hattına kadar giı·ebilivo 

" .,. era erce yuru u er. os anc1 a- Iatadakı· Cenevı·z me.\·hane1eı·ı·ne go··- " s ~ •• E ·ıı J b · . b b' n cesur mı et er, ile, kadıııla- !cırdı. Hatta haı·ı1 gt>ri-.:inde .vara. a 
mış ı~ u ır şeref olrumuş. Bir daha ·m talim yerlerine varmışlardı. üst- türüyordu. Orada şarap içiyorlar, Yazıhanede karşı karşıya otur-
b 

~• b h d d 
1 1 

rı ve çocukları insiyaki olarak daLıdılar. D:ıirelenle eı~ 1 inin boş b 
un .... an a se ilir::ıe... üste bir a am şek inde sarılmış o an Rum dilberlerinin ellerinden meze duk. Sigaralarımızı yaktık. Hem kah ma emin mevkide tutmak isteınh;ler- raktığı yerlerde çal ı · r. Bunları 
-- Benim dediğimi yapmaktan ba~- keçeleri gösterdi. Bir de kılıç uzata- alıyorlardı. Bu sırada meyhanede vemizi içiyoı·, hem de konuşuyo- · dil'. Bir vapur batarken, evv"la on- he_ psin __ in fevkinde olaı·,ık erkekle 

ka çare yok.. rak: herkes o tarafa bakardı. Herek rei;\ ruz: ... ı ı lar tahlisiye kanklarına konulur. ııın c uşnıaııı ölclürmek için kulland 
_ Evet.. Bunu yapalım.. Lakin, - Bunu bir vuru~ta keseceksin .. bu korkak bal<1~ların altında ezildi- - Kadını güçlilten ve dlişiiren hal~ · · ~ ·ı ~ kızımı kurtarmağa çalışırken seni de Dedi. ğini hisseder, bir taraftan da sevgi- ler nelerdir'/ Bir ev yanarken, önce on1ar kurtıın- :~1;:~:;~;~rı imal eden fabrikalard 

~aybetrnekten korkuyorum Herek.. Herek rei.s bir vuruşta ikiye böl- li~ini düşünürdü. - Asrımızda en çok aranan Ye lır. En affedilmez sebeplerle kıskır-
"" d' k' b Ak l 1 .. k · 'ht· h d"I k d tılmı~.'. bı'ı· "ı·1·"k, lıı·ı· k 0 d1na toka• :Manevi tcşl"iki mesaiye geline ;:;ıeytan ıyor ı eraberce kadırgaya dü. -~am o mac an once ·ovuşa gır- 1 ıyacı isse ı en a ın tipi, mu- · " ıh .. t 

binelim ve toplarımızı saraya çevire- Yakındaki damdan bir kedi atla- mi~ bulunmak ~arttı. hakkak ki, evine ve kocasma bağlı, atacak olnr:-;a, değersiz ve korkak te- •nuhnrip memleketlerin bütün kadın 
r~k onun altını üstüne getirelim. dı. Kara Ali onu gösterdi: Çi.inki.i en c;ok iş akşamdan sonra kadınlık vasfını kaybetmemiş, men- lakki edilir. ları erkcklerile kalben elele vermi 
Sonra provamızı en uzak ufuklarh. - Şunu bacağından tutarak yere çıkarmış. sup olduğu millete karşı boı·ctınu ifa En yüksek ırkların en derin telak- vaziyetteydi. 
çevirerek bir daha buralara hiç dön- vur!. Kara Ali de, Çetele Süleyman da için çocuk yapmağı, ailesine hizmet kileri, kadınların şiddetten korun- Harbi umumide kadınlar mecbu 
ıniyelim. Herek reis gözlerini bile kırpmı- o zamana kadar kestikleri ba~lar- için ona iyi terbiye nrmeyi ve e\'İ ması yolundadır. Onlan miirl:ıfaH olarak sanayi miie:<seselerine sevk 

_Bunu benim leventler de düşün. yordu. dan, boğdukları kı:t.lardan ~ık ~ık için çalı:)mayı gaye edinmiş mli~fik için giriştikleri vazifenin tek kut::i- dilmi:? değildi. Onlar, kendi arzul 
mu. Jer. Fakat ne kazanacağız? Hal- Bu sefer eline ya.ğ·ll bir ip verdi. bahsediyorlardı. Bunları anlatırken ve faziletli olanıdır. nu tip kadınlık- yetine inanırlar. Oııları11 gel<lmeti ı-ilP tehlikeye atıldılar ve cephan 
ki kurtulmıyacak olduktan sonra.. Beraberce yüri.idüler. Odunluğa var- o kadar soğuk kanlı, hatta mağrur ta.n uzaklastıkça. ı.ızakla~tığı nisbet- için hayatlarnıı feda ederier. fabrikalarında çalışmağa başladıla 

- liaydi sen bir köylü elbisesi bul. dılar. Orada henüz odun getirmiş idiler ki Herek rei~ şa~ıyordu. te o kadın küçiillir ve küçükldükçe lşte l.ülrle~mi~ t elilkkic1ir ki, ka- Onhmn mülki \'nzifelere giri~lerind 
Sakalını traş et .. Bıyıklarını .:ışağıya olan bir arabanın yanında iki genç Dördüncü günü gecesi, geç vakit de düşer. Sabah ı.rüne~ini ancak ço- dınlann, erkekleri<' yanyana ol:ınılı \·iiksek ücretler amil olmuş bulun 
doğru geli~i güzel bırak. Kendini el- boğa vardı. kapı vuruldu. Bir harem nğası cel- cukluk ve talc>beliğinde görmüş ve siperlerde hnrp etmesi fikrine ina- bilir. akat daha ziyade vatanperve 
den geldiği kadar değiştir. (Darüs- - Şunu boğacaibz .. İpi ilmik yap lad Kara Ali~ i kapıya çağırarak ko- o zamandan hatıl'lıyan ve her gün namıyOl'. lik hi:-;lerilPdir ki ek:;erisi malıfuı 
seade :ığa.sı)na gidecek ve benden ve bir ucunu bana ver!.. ııu~tular. Kal"a Ali geriye gelerek •aat 14 de gözlE>rini uykudan aça- Harbi umumi kadınl:•rı sipere ka- evlerini bırakıp hayata atılmışla 
selam götürerek bir iş istiyeceksin!. Yaptı ve verdi. kılıcını aldı. Heı·ı,I,: reise baktı. rnk sabahın döı"düntle kapayan ka- dar getirememü;ti. .Fakat ayni ka- dır. 

Herek reis, Jritti. İp bir anda boğanın boynuna geç- - Çabuk yaA"lı ipi al ve arkamcl:ın Jın cemiyetçe ,.e zannederim; bir dınlar o zam ·rnlcırrtu cliR°"r lıirçok :'a- Yeniden bir harp eıkarsa, hük 
Dönüşte onun da yilzü asıktı: miş ve iki taraftan çekilince beynin- gel. - .A rkac;ı var - .- D<>vamı 7 nci Sa}!ifede - halarda fouliyPt gösterdiler. - Devamı 7 nci .Sahifede _ 

mı M*M 'W?'BiWm'Mumzt=rs••EKeao"Sil..Cm:w:;"'~· m!I '-:ııt<ı:-ır-:~ t.~'OU~ •~m=~mall!l!m:ıı&••••••~~:m~ı~~m:m~~---am•nıımnaım1m•mmmm• 
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Nakleden: Vala- Nurettin 
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Yanlarına geldi. Binbaşıya hitaben: 
- Affedersiniz efendim. Sizi rahatsız ettim. Lakin Naciye hanıma 

annem tarafından bir emir vereceğim. 
- Rica ederim efendim. 
Adnan bu tahkiramiz cümleyi kasdeıı sarfetmişti. Naciye ona, aza 

metle bakarak: 
- Bana söyliyeceğiniz nedir? Beyefedi diye sordu. 
- Annemin sizi bir çeyekten beri aradığını söyliyecektim. Haydt 

çabuk koşun canım niçin yüzüme böyle bakıyorsunuz. Unutuyorsunuz 
galiba ... 

Naciye yerinden fırl adı. Yanakları kıpkırmızı olmu*iu. Cevap ver
mek istedi. Lakin biiyük bit cebri nefisle kendini tuttu . Si.ikuiu tercih 
etti. Yürümeğe başladı. Binba~ı Behçet bey Adnanı süzdü. Sert birşey 
söylemek istiyordu. Bazı cümleler dudaklarının ucuna kadar geldiyı{e 
de nefsine bakim oldu. Yerinden kalktı müstehzi bir sesle: 

ulan lıiı· insandır. Uuırn kendi:,;ine nezaketle hatıl'lallıın. - Doktor Şadi bey g·e(1i, cle<li. 
- Vay gidi Mzaket !.. - Doktor Şadi bt!y ıııi'! A, Adnanla beraber ~anator) omda buluna 
- Benimle alaya haldrnu;r, yok binbaşım. Ben hizmetimizde bulu- doktor ~udi bey g,ıliba? GP.l,,iıt; gelsin. 

nan kimselerle na~ıı konu~mak icap ettiğini bilirinı. Kır s.ı~lı •. oıia h_oylu, itina ile giyinmiş bit· erkek it:eri gird 
- Ho5 müdd:ale:·e hakkım yok ya. Maamafih ihtar edeyim ki, çok doktordaıı Zl) a<lc dıplonıata l>eııziyoı·du. Bıı,nrn kalıp nezaket söz! 

hürmet be~lcdiğ-irn Naciye hanımefen<liye dair bir daha böyle tahkir rinin teatisinden sonra, Şadi Ley Bedia hanım ile yalnız konuşmak a 
anıiz cümleleı kullanır.:;anız ailenize karşı duyduğum incizaba rağ- zusunu belli eden lıir tanr takıııclı. Adamın niyetini hisseden ev ı-:uh 
men başka tlirlii harekete mecbur kalırım. besi nedimesiııe dı~arı çıkma~ını söyledi. 

Adnan kö:ıke doğru yürüyordu. Eu son cümle ilzerine başını çevirdi. Yalnız kalınca hekim: 
Zabiti teııeden tırnağa kadar süzdü ve mağrurane: - Hanımefendi, diye. söze ba~ladı. Ailenize ne derece hürm~t be 

- Annemin nedime.sile lıeni hiçbir yerde yanyana göremezsiniz ki.. lediğimi bilirsiniz. Hatta İs\'ic;rede Adnan beyi yalnız bırakmama 
Den kendimden aşağı tabaka ile flört edenlerden değilim. için burnclmı kendi:.:iyle beraber gittim ve miitend<lit :seyahatlerimd 

Bedia Hanımefendi, oğluna :'{aciye ile alakadar ol anları saydığ·ı daima onu ~ okladım. Bu :sefer .sanatoryoma uğradığım zaman, Adnaı 
zaman hiç te mübalağa etmemit')ti. Maamafih bunlar meyanında ne be:-.·in fstanbula avdetini bana bildirdiler. T;ıuii se-.indinı. i.\Jaamafi 
ihtiyar doktorun, ne de ~eker tüccarının genç kndın tarafından beğe- profesörle uzun uzadıya göriiştük. Söylediklerini tekrarlıyayım. 
nilmek ihtimalleri yoktu. Sadece Behçet bey yiiz bulmak mazhariyc- Bu mukaddeme BPclia hanımE>fendiyi tern~e dül'tüı-dü: 
tinde idi. Yalnız büyük bir kusuru vardı. O da paraRızlığı geliri, :sıı· r - Amaıı oğlumun 'ıhhati hakkında acal>a fona ~sevler mi sövliv 
aldığı maaştan ibaret olan bir zahitti. O zaman _ 'aciye bütün zekit:-;ım ceksiniz? · · • 
teka:'üf ettirerek düşünmüştü: Ifokim .sesini (:ıkarmadı. Kultu:;u \t•kli 'l' lll'dt-ıı . oııı·~, ya\·a:::- :-;e::sle: 

«Dikkat! Behç:.et bey zeng"in bir kadın için mükemmel bir kocadır. - Hanımefendi rica edcı·im. tel;1~ gö=-termC'yin. nazı hekimin ha 
Ren gönlüme uyarak hareket edersem. Kuracağımız aile sıkıntı içinde ta l:ınn dan \'c ~dl ı>lerindeıı hakikati tama men ~:ı khımağı doğru bu 1 u ı 
kıvranacak ve a~kımız maddi ihtiyaçlarla ezilecek, mahYolacak ! Hiı<- lar. Ben bunu hata telılkki ederim. Tiir do ki OL'. ha · tııııın krndi~ini olın 
ı:1e kapılmak doğru değil!» ı;a bile ht·r~eyden haberdın etmeğı• ''c ciclcleıı nı0ehurclurl ar. Bu sehc 

Bedia hanıınefenclinin nedimesi çok hesabi bir kadındı. Fikrini clıı?- le size Adnan beyin sıhhi vaziretini olduğu gi . ıi mılatm :.~ ı vazıfe bil 
gularma galebe ettirmesini lıilirdi. Şimdi artık alayı, flörti bertaruf et- yorum. 

~~"-''"......._.,u.a....~~--------=-;;;:-=-Aman doktor! 
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a· y karşı Frankistler, lngiliz konsol~sunu hu
dudda durdurdular. Valizlerde 

bulunan planlar ns Ti urla Müdafaa topunun lü-
Timur zuın ve ehemmiyeti - Baş tarafı 1 incide - t•zun zamandanberi kıvılcımla.nan 

panya lı~va kuvvı":t1t:rile mi.itend<lid kavganın ilkbah • .ır gelerek askeri ha
rnuharebelere girişmi~ler ve currıhu- r~kat tekrar başlamadan önce !l:':ttla
riyetçilerin on lıir tayyaresini c1ii • yıp patlamıyacağmı merak ediyur-

Yazan: Ka.dircan K 1flı 1 L ·· T t · d · 1 
Kublay Han altııı 1ahtrnın onünı.I<' rn.ı em dti: ... .__ !! mu: Il -~aze e_~ın an. sürmüsler<lir. l"lr . 

. Rurg •• ~. 22 (A.A.) - İ!p.ı.ıyol neyli Ekspn·..; v.~ızete~inıT~n: 
diz !;Ökt.:on ihtiy:u·a. oldukç:... tallı !Jir - !'ren:; Timurnn . ıl'lıııa yiı·mi Il:.t\',t ınihl.trııa sı ı.mhakkak ki. 
.s sle sordu: kırb~ç vtr! hrr::;~_nlen ıinf{'", cliı.:ırıun nat:t kuv-

- Ne haber, Bolaygo? Genç pren hic .e ini ç karmndı. 'etleri ek nrli \':t ıLalal'ile muk:ıbe-
- Efendimiz. ne z:.tm!ındanlıeri 'o) uı du H k lt ı ı k. Vl turmuş lı> ederek omm t.-nrnız kudretini 

s~v~ili tortınmııız Timuru :-ıormuyor- o.duğn hufde dimdık chırdu. Kırba«- kırabiI~n t:.J.yur·d re İ:.-> inaıl edeı·. 
.suuuz da.. !ar sntma indikçe g;;vclf'-ıinin ~eııi~- Tayyureler bombı l'rlımarılal'la cHl~-

- Nesini .soraym1 artık. Onun be- 'gine do;;;:-rtı mor çizgileı· beliriyor- m:.uıın hava meyd. nlaı-ırıı. ıff.polan. 
~enmediilm bir hu~ u vnı·dı. O da d ı. ııı, fa~ yare f.ıbriknI.ı.rını t:ıhrip ede
çok yiyip çok içm~si.. lki defn dayak Pr n'i Tim r gen u lanmı:ı.dı. O z:ı l'ek, halk lizerinue mi.~liyle muknbı>
yedikten sonra artık u~l:ınchğııı.ı m n K ı~l y lfan onun s :ıııma hekim le tehdidini tıı.şıyarak, hava rnuda
şitphcm kalmadı. Yoksa yanılıyor- ler koydu: f.tasıııın e as un uruııu te,.kil cder-
muyum? - Her zaman~ a ı da buluna nk- l1:r. 

- H&yır ey büyilk hakan, iz ya- :.ınız. Sofral a oturduğu zaman ha- Fakat ne kadar büyilk lıir kuvvet 
nılmıyor:.unuz, fakat o sizi aldatı - şında bekliyecek.:;iniz ve çok yıyıp ol~a da, tayyareler mflmleketin ha-
yor. içme:<ıine meydan vermiyeceksiniz. vaya karşı miicfofıt·{sını tek başına 

- ~e oldu? Gene mi kütük gibi Dedi. temin edemez; bu misyonu tam biı· 
saı-hoş oluyor? Hekimler Kublay Hanın sözünü :urette ifa için iki liizıımlu kaliteden 

- Evet, efendimiz! tuttular. Genç prensi her an kontrol mahrumdur: Anilik ve ak!::iyonun 
Kablay Han başını sağa sola sal- altında tuttukları gibi sofraya otur- devamlılığı. Bıı €-bildiğin r.ıuhzur-

ladı ve derin derin nefes uldı: du~u zaman da lokrnalannı sayar- ları malumdur: Diişmanın bombnr-
- Gene uslanmadı ha ... Eğer to- tar, bir veya iki bardaktan fazla şa- <lıman tayyureleri, onlara karsı ha

runum olmasaydı boynunu vurdu. rap vermezlerdi. Lokm2l:ır muay - \'alantlırılan a\·cı filolal"ile kaı·şıla
rurdum. yen sayıyı bulduğu zaman ellerinde şmcaya kadar yüz kilometre kadar 

Tahtın ilerbinde duran köleler - tuttukları iki değneği biribirine vu- mesafe katedebilirler ve bundun 
den birine baş ve şehadet parmakla- rurlardı. Bu: sonra da düşman filoları uzun f~ısıla-
rını biribirine sürterek bır işaret yap- -Artık yeter! lar devamınca i~tifnde edebilecek-
tı. Köle koşar gibi ilerledi ve bir al- Demekti. leri zayıf noktalar bulabilirler. Di-
tm tepsiyi Hakana doğru uzattı. O- Prens Timur dede:-.inden çekindiği ğer taraftan bombardıman filoları 
raı.Ia, kırmızı, mavi, pembe, ::;arı :çin ister istemez ve hnsrefü: içini çe- ek~eriya kapalı havalardan i::;tifade 
renkte atlas keseler vardı. Kulılay kerek !'!ı fr::ıdan kalkıyordu. Bu hal onu eder ve tam hedeflerinin civarından 
1 lan bir kıl'mızı kese aldı ve Bolay- derin bir ıstırap veriyordu ki çok ıa- 1 ıyrılırlar. Gene ekseriya hava muha
goya fırlatnrak: man Prens olarak doğduğuna üzülü - rebesinden kurtulmak için çok al-

- Al da git .. Fakat akın bu kese- vordu. ı;aktan uçarlar.' Bu itibarla a,·cı tay-
leri veriyorum diye habP.r uydurma. Perens Timur gittikçe sağfamlaşı- yarelerinin kuvYetli fakat devamlı 
Sen benim torunum oim:ıdığın ıçm ıordu. Yiizüne renk, kol Ye bacaklarına olamıyan :ıbiyonunun, yerden en 
boynunu vurdurmak pek kolaydır. kuvvet e;eliyoruu. Fakat bu hal onun yüksek irtifalara kadar ateşten bir 

Dedi. 'çkiye Ye yemeğe karşı olan arzularını baraj vücuda getirerek derhal Ye 
İhtiyar adam keseyi havadayken ia büsbütün artırıyordu. devamlı bir surette müdahalede bu. 

kaptı sUrtine sürüne, fakat şaşılacak Yemeklere kar~ı duytluğu arzuları lıınan bir silahla tamamlanmMı ta. 
derecede bir hızla kapıya doğ'ru u- oyle böyle <ıusturm:ık belki mümkün- zımdır; H. K. 1\1. (Havaya karşı ınü-
zaklaştı. dü. Ful.at şaraptan mahrum olm:ık çok dafaa). 

O çıkınca Kublay Hnn ellerini bi- güçtü. Onun verdiği tatlı sarho luk i- Bu si!Uhın tesfri milnaka~a götilr-
ribirine vurclu. Baştan nysğa k!ıdar :;inrle etrafı daha. b::ışka tlirfli, biraz ınez. 1Htha l.ıtiyük harp esnasında, 
Çin işi işlemeli ve lıeyaz k~flan giy- '3İSli \'e dumaıılı hatta cğl'i, lıilKt·ü, fa- ''~uııtalan lıeııliz ilk tecl'libele-r dev
miş ol.an lıir ada.m göründü. Yerlere kat daha güzel bulmak tıe hoştu! !"(•sinde olmasına rağınen, dikkate 
kadar eğildi. Kub}ay H!ln ona em- Çinli ııediınlerinden biri onun kuln- leğP.r neticeler elde etmi~tir. Hava 
retti: ğına bir giin bazı şeyler fı:ılldadı. kuvvetleri kumandanı general Yon 

- Pr~ns T.imul'a hemen adam gön Prens 'Pimur gi.Hüın::ıedi: Hoepnere göre 1918 sonkı'l.nuııundan 
der. Çabuk buraya gelmesini istiyo- _Seni zen~in ederim! ilkteşrille k:ıcinr Alman H. K. M. 748 
l'Um. Dedi. tayyare, itilaf devlı::tlerinin hava top-

Prens Timur geldi. Bu solgun yüz !arı da f>45 tayyare düşürmü~ti.ir. O 
Birkaç giin sonra genç Çinli gene 

IU, zayıf bir gençti. Fakat gerek bu- :t.amanl.ar bir tayyart>ye isahet vaki 
kı~l"'rında ve get'ek hı1reketlerindı:• Prens Timuru yaklaştı: 1lması ic;iıı nı.~ati .fOOO 0Llise ihtiyaç 
~t>ki'i seziliyordu. Ağır ağır altın tah- - - lfom:ımda sihirli bir kıırn~ var, •anlı; lıugOıı topl:.mfan olduğu ka
tın ayakl~rına doğnı ilt.>rletli. Diz musluğımdnn şarap ak1~or. dar lıunlal'ın atış idare tertibatında 

çöktü ve ı.ledesinin, uzun alim ve mi.L Prens 'fiınunm göılH"i sev inçle yapılan tera 1ddler \·e seri atışlı kii-

cevher işlemeli mantosunun eteı&ini 

üptii. 

parladı: çü k kalibreli topların icadı, havaya 
- Yıkanacı:ığım ! 

Kublay Jiamn kaşları çahlınışlı. Diyerek soyundu. Soğukluktan ha-

Ton.munun elinden tutarak kaldırı- mama girer girmez kumalara göz ut-

yor, elini onun omuzuna vurarak sev- tı ve genç Çinliye merakla sonlu: 
ıniyordu. - Sihirli kurna hangisi? 

Timurun her an daha çok sıkıldı- - lşte ş ı ... 

i'ı halind<3n belli oluyoı·du. Pren~ Timur orny:ı doğru yiirüdii. 

KulJJay Han l.ıoğ'uk uir sesle sor _ Hemen ç-ümeldi. :'l!usluğu nçar açmaz 
du: kırmzı bir su aktı. Biraz 1altı. Gerçek-

- Gene domuz gibi yiyip, manda 

fİbi içiyor musun? Bu gidi~le ölüp 

gideceksin 1 O can yalnız senin mi 

aıanıyorsun. Doğru söyle, içiyorsun, 

ue~il mi? 

Timur başını eğmiş susuyordu: 

Kublay Han çıkıştı: 

- Bakalım yalan da söyliyebile-

ten şaraptı. O zaman günlerce susuz 

kalmış bir malak hırsiyle ağzını mus

luğa da~·adı. 

1çti, içti. içti. 

Hiç soluk almıyordu. Tielki Lirkaç 
dakika öylece kaldı. 

Göğsü do.rnlıyor, kamı şişiyordu. 

Ağzını çekti~i zaman derin bir: 
- Oooohh! .. 

cek miBin? O zaman tamam olur? Çekti şe uzun uzun nefes al<lı. 

kar~ı müd:.ıfa:ı silahını, tayyare 1 er 

'çin, sliratlerinin artmasına rnğmen 
eski::.inden daha tehlikeli bir halr. 
getırmiştir. hpanya harbi bunu ispat 
etmiştir. Jf ıırn kuvvetleri ciddi bir 
hava müdafaa ~Wihile karşılaşma
clığı nıii ddetçe a lça kbı.n lıom !Ja rdı
manlar ,·e mitralyöz ateşleri kara 
harplerinin muvaffakıyctinde kuv
vetle flmil olmuştur. Bnıuı mukabil 
tayyareler oı-ganize bir topçu kuv
tetile kaı·~ılaşınca uğradığı kayıplar 
yıikseklere doğru onu çekilmeğe 

icbar etti. Bu yüzdendir ki, bombar
tlımanlaı· bugfüı 4000 le 5500 metre 
yi.ık:-:cklikten ~·apılmaktaclır. Bn da 
atı'iın i:~ lıeti üz:erinde fena tesir yap
maktadır. 

m:ııılara kar~ı en li.izunılu sililh onlu
lal'ı n lt·ı; ltiziıı <le olduğu ka(lar mem
leket topraklarının mi.idafaa~ı hu
,u:-;tıncla <la geniş öl\üde yer almuh
ılır . 

Orta ve ylik::-ıek irtifulaı·a te~il' 
bakımından JT. K. l\l. mermi çıkış 

-;QraLi, plilfoııu, p:ıtlnyış hacmi bü
\'iimüş <htha kuvvetli topların mey
.lana getirilrnesile büyük bir terakki 
ehle etrni~tir: tayyarelerin artan sli
ratlerine rağmen Ral\·oların isabetini 
ı~lah eden yeni dinleme \'e atış idare 
cihazları bu terakkiyi tamamlamak
tadır. Şimdi 6000 mc1 re irtifaa ka
tlar bir tayyareye i!abet temin eL 
mek için artık 4000 obiis değil belkj 
bunun yarı ı kafi gelecektiı·. Daha 
yukarıda filolar umumiyetle uçu~. 
hedef!t!ı'İn görlilmegi ve bombaı·dı
mnnlarm icra:ıı için büyük müşkii 1-
Jere manızourlar. 

Bir kelime ile modern H. K. l\I. 
te~iri kat'i: olan bir silahtır; bu siH\h 
havn kll\'\'etlerinin elzem tamamla-
yıcı<:ıdır ve düşman tayyarelerine 
taarrnz kudretlerini azaltan büyük 
zayiat verdirmek suretile hatta onun 
yerini b}le tutabilir. 

l ı ududunda de geçirilen vesika hr CE' nemi Fr:ın ko .N cıel taarruz emri-
·neselesi hakkında Burgos hariciye nin :ırife:-ıinde ansızın ~arngo~sa, Se
rıezareti tarafından nesredifen teb- g-o,·ya Pampelune ve Soria g-aziııoların 
!iğde ezel.imle denilivor ki: ıla tehılitlle kar*ıla~l ı. Keza 1~1.nrrı.;.·a.

Askerl polis fngiliz viskonsoiosu faıı :-ıon g-lirılerıle di.>nen yolculnr Fa
'arafından hazırlan"rak kon~olo! htn.iistler ara:-ıında tla tnhriktlttan lı:.-ıh 
Goodrnan tarafından nakledilen bir setmekteclirler. 
rnlizde milliyetperver İspanyd rlüıı- Dcyli :.\.leyl ga7.ett>::;iııin Hencl:ıyeye 
manlannı müstakbel ask.eri hare.kat- hu~m~i surette gornlcrıliği muhabir~ 
tan habndar etmeğe matuf o!c.lıığu· bildil'iyor: 
~a şi'ıph~. ?lmıyan vesikalar yaka ~ iyi mallıınat alan mE:nafitıer konı110-
.anmıştır. rnceden inceye ya,ı!an ıo~Juk valizinde bulunan iki zarfın 
araştırmalar bir casusluk ~ebekesİ · :.\fadrid civarınd~ ki ve Guada.rnma 
nin m~vcudiyetini göster.mektedir. dağlarındaki Frankist mevzilerini gö:s 

Parı9 • 22 (A.A.) - Fıgaro g."lze- teren erkanı barbive haritalannı fhti. 
tesine Hendayeden bildir)}diğine gö- va ettiğini bildirdi.ler. 
r,,.. Sansebastiendeki r ransız tic.ıret 
1da,qının sekreteri İn~iliz viskonso~ N e\'s Chronicie gazete~i de bir ta-
l b l d · 1. 'k l raftan fal~nj i~t \'e ka.rlistler ve di -osunun avu un a gız ı ves1 a rır e- ~ . .. ' · ·ı · ·· · t k'f d .1 . ger taraftan d:ı l8pan \'Oll:ırla mutte-e gecırı mesı uzerıne ev ı e ı ıws· · 
.- · · fikleri !tal~·anlur ara~ında s.ruaşmaz-
.ır. · 
Londra 22 (A.A) -Bütün ~:..-P- lık me\·cut olcluğunu ısrarla kayde<le-

teler Burgos hadiselerinden bahis ve rek diyor ki: 
'nillivetperver hatların ~erisindf" hii- Şimdi izah ediliyor ki 100 kilomet
küm- siiren imtizacsızlığ1 kaydetmek relik müşterek iki cephenn uzunluğu 
ıed:r. Tavmis ga;etesi. evvelemi:d,,.. dolaygile bir taarruz hemen hemen im
valiz esrarının aydınlanması }~ı.ırn kansızdır. Çünkü böyle bir cephe üze-
geldivi kana~tindedir. rinde bir t:ıarruz için kıtaat gizlice 

Gazete diyor ki: tahşiı1 etmek mümkün değildir. Bu 
Mevzu bahis vesikaların viskon- kıtant d:-tha b1Zır nlmadan düşman 

Al d mlosun bavuluna kendi haberi olma- bütün ihtiyat tedbirlerini almakta -
manya a cJan bavullarına konduğu muhakkak dır. Bundan L .. şka Franko kıtaatınm 

Fransız radyolarının görünüyor. Bu askeri planlar Vİ3 - ekserisi pu~u harbi için talim edil. 
• • konsolo!!un F ransaya götürm~k ü- mi~lenlir. Ve kitle halinde hücuma ka-

verdı ğı haber/er kon• zere olduğu valize kim koydu? Ve biliyetli değillerdir. Buna binaen yega. 

trol edilecek miite.akıben bunu makamat t kim ne zafer ümidinin cumhuriyetçi İspan-
Berlin, 22 (A.A.) _ Berliner Bor- haber verdi? yayı aç bırakmak imkanına kaldığı 

E~asen nasyonalist ba"? t.urrn:.n- aşikftr görlinmektedil·. ıen Zeitung. Fransız raJyolar1 tara

fından neşredilen haberlerin kontro-
1U için bir servis ihdaı eden emima_ 

meden bahaederek verdiği haberler-
le ekseriya Fransız Alman ınilnaae

betlerini zehirlemit olan Strazburg 

danlığın mühim vesikcıhr l aybet - Nrh:ıyet MarıClıt!.sler Cuat·dr:ı g-aıe

mesi ilk defa vukubul n Liru~v deü.il te~inin diplomatik muharriri de Fran
rlir. Çok gü7.el hazırlı:ınmı~ \ıir to.ır- ki:-11 t:rnrnız harbine ait pi. ıılarnı h
ruz soıı dukikada geri bırakıldı Ciinı pu.ııyol hükliırıeliııe te..-lirn edildiği 
kü nasyonalist bir zabit planla hir- hukkııııl.ıki Ş!l,\'İ:.tlrııı duğru olduğunu 
!ikte cumlıuriyetçilt"r~ geçti. Mulıas::ı. iddhı •'lıııekfedir. 

postasının oynamış olduiu tehlikeli 11atın durmasının baslıca sebebi bel-
rolü hatırlatmakta ve huna nihayet ki de budur. Bununla berab~r -ıid
verilerek akİ millete karftltkJı \,ir c.Jetli SO~tıkJar orduları kış karargah
anlayıf içinde banşla yaıamak im- !arına çekilmeğe S<"vk t"tmi~tir. Ve 
kanının verileceii ümidini l'Öater- iki kumandanhk da t,..~kilatlannı ta
mektedir. marnlamak için bundan istifade et# 

--=+=-

Merkezi Avrupa 
kupası 

Bükreş: 

Londrada 
Milli isci m~clisi ... , 

toplandı 
mekle bahtiyardırlar. 

Tc:ıyrnis gazetesi, nasyonali<>t zn, Lon<lra, 22 (A.A.)-Ameb par-
ı.. l d b' f tisi Vı' tıediinyonlar nıümessiil~r; -,)it er nra!lm a rr las iye yapı'.d:~ı 
lıakkındaki şayiaları mübalegalı bul nin dahil bulunduğu milli işçi rrwc-
·nakla beraber kaydediyor ve d;yor lisi akdettiği bir toplantıdan so!'lra 
ki: ne~ı:e:ttiği beyannamede hükümelin 

Fakat Alman ve İtalyan zahitle· derpiş ettiği milli hizmet ~istemiıı;n 
Merkezi A\·urpa kupası ile alftka- rinin mütemadi müdahalelerin-!eP ::;öniillü mahiyetinde olaca~ına .hir 

muğber olan zabitler arasın&, bir :1Ükumet tarafından verilen temi ~ 
ra.hrikat mevcud olduğu muhnk - nattan dolayı beyam memnurıiyet 

lı memleketlerin miime~:-illeri ara

:sında buruda bir toplantı yapılmış-
kaktır. ~tmekted ir. 

tır. Bu toplantıda komite rei!"i Cap- Deyli Telgraf And Mornig Post MilHi i~çi meclisi her hangi bir ha-
pol~. Lund:.ın böyle, turnnaya gire- ·•azzvor: r~kette bulunmadan evvel hük: -
<.'ek olan kulüplerin adedi e.'<aslı bir Diplomatik milsahitler gen~ra} netle yapılacak. müzakerelerde ken
.füı·ette tenkis edilmek şartiyle İtal- F nı.nkonun işgali altındaki bölgeler- •. ıisine verilecek mütemmim mahirr.a 
yanın merkezi Avrupa kupası maç- rle karlistler ile falanjistler arasında tı ve izahatı bckliyecektir. 

larına işlirak edebileceğini söylemi15- " 
tir. :Macaristan ve Çekoslovakya mi.L Merkez lokantası messilleri de ayni fikri ileri si.irmüş
lerdir. 

Bunun üzerine, turnuaya iştirak 

etmekte olan kuli.iplerin sayısı on al-

tıdan sekize indirilmiştir. 

Bu karara göre, İtalya, Macaris

tan ve Çekoslovakyadan ikişer, Ro

manya ve Yugoslavyadan birer ta-

Birinci Kordonda Rıhtım hanı 
alt:nda yeni açılan (MERKEZ) 
Lokantasında, UCUZLUK, TE-

MIZLIK ve SerYiate intizam ha-
kimdir. , 

inhisarlar umum müdürlüğün· 
den: 

Cengiz soyuna bir de yalancı knrı- Hekimler onun yıkanmasına da ka. 
şırsa.... rışacak değillerc.li ya .. 

Bir Avrupa hnrbiıırlt', keyfiyet "e 
1.:emmiyetçe dnha ~ ilk~ek vasıtalara 
,.e iyi blim g(;rmilş kadrolara malik 
olan H. K. l\I. çok daha yOksek neti-
celer alacak ve tayyarelere karıp kım merkezi Avrupa kupaın mnç..la- 1 - Şartnameleri mucibince satmalınacağı ve 7 iT l /938 ta-
ek:seriya kı,:. meti iı:ıtilHlaf edilen bir rına i~tiak edeceklerdir. rihindc ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 kilo. Tim ur onun sözünü kesti: Artık Tim ur her gli n birkaç defa 

- İçiyorum ve yiyorum. Dünyada yıkanıyordu!. 
ba§ka şeyden tad alamıyorum. Bazı giinler hiç hamamdan çıkmı -

- Seni ha;:;ta ettiğini, yatakta ağ- yor, yemek te istemiyordu. 
rıdan ~ünlerce kıvrandığını ne ça- Fakat Kublay han bunu da öğren-
buk unutuyorsun? eli. Fena halde kızdı. J'ı·eıB Timmu 

- Unutmuyorum, fakat unutturu- kovdu, uzak bir yere sürgün etti. 
yorl Prens Timur ancak tahta çıktıktan 

Kublay Han gene derin derin ne- sonradır ki içkiyi ağzına almaz oldu. 
fes aldı. Tahtın kenarlarını elleriy- Onuun karekterini, çapraşık fakat yük 
le sıkarak adeta homurdandı: sek ruhnnu anlamıy:ınhıra şöyle di -

- Unutturmanın kolayını bl.lldurt yordu: 
ben .. Bundan sonra görüşürüz. - Bundan sonra yiyecek ve içece-

Kublay Han bir işaret yapınca sa- ğe esir olmamalıyım. Çiinkü şimdiye 
lon boşaldı ve ellerini biribirine vu. kadar ken<limin ma lıyclım. Sağlamlık 
runca da beyaz kaftanlı adam tek- ve hastalığımdan yalnız kendim za-
rar görUndil. rar görürdüm. Madem ki şimdi Kub -

Kublay torununa: -1 hanın tahtında oturuyorum yerin" 
- Beline kadar çıplak ol! ı doldurıı.bilıcıı-:k ir.ia oı)Un gibi olmalı 
tıed.1. Sonra bayaı k&ft&nlı adı- yım 

mani teskil edecektir. !\r e,;eJa da ki- Bundttn ~onra 1 !IOnkanun l!J3!) ta- luk 180:000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri değiştirildiğin .. '. 
kacla 180 atış yapan kü~ük kallbreii rihinden itibaren ü~ yıl müddetle ve den yemden ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konma:stnr. 
nltı toptan mürekkep bir bombnrdı- ikinci enternasyonal kupa adı altında il - Muhammen bedelleri SO kilolukların beheri 2S kurus lıe
man ateş kesrıfı>ti göz öni.ine getiril- İtalya, Macaristan, İsviçre ve Çekos- sabiyle 37.500 lira ve muvakkat teminatı 28l2.SO lira: l 00 ltil~luk
.,in: Hil' rhıkikada, 1500 metreye lovakya. milli fakımları ara~ındı:ı bir ların beheri 43 kuruş hesabiyle 77400 lira ve muvakkat teminatı 5120 
k:ıdaı· tesirini gösteren 1000 obfüı turnua tertip edilmesine karar veril- liradır. lzmirde teslim edildiği akdirde beheri, .SO kiloluklar için 25 
200 metrelik bir cepheyi çelik yağ- miştir. santim ve 100 kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 
muruna tutmaktadır. Müdafaa edi- lll - Eksiltme 2/ 1 939 tarihine rasthyan Pa1a .. t,.si günü 50 lik 
lecek meı·J,ezlerde i.'lalıetle yerleşti- Muhariplik hci.k kı çuvallar snat t 5 de 100 lük çuvaHar saat 15. 30 da Kabnta~ta Levazım 
l'ilecek bu neviden birkaç batarya ve mi.ibayeat şubesinde alırn komis yomrnda yapılacaktır. 
~rt·punun yaratacağı hava barajla- Londra, 22 (A.A.) - Nevs iV - Şrtnameler 50 likler J .87 lira ve 100 li.ikler 3.87 lira bf'clel 
nnın kudreti kolayca tahmin edile- Chornicle gazetesinin istihbara~.na mukabilinde İnhisarbr umum miidiirli.iğü levazım ve mi.ibayeat şube-
ıilir. Dakikada 500 atış yapan yeni ~öre ispanya işlerien ademi mi.idaha- siyle Ankara ve fzmir Başmiidiirli.ikl~rinden alınabiliı:. 
toplaı· tamamlanıp oı·<luya girdiği le komitesi genel sekreteri Ht-m • V - Mühürli.i teklif mektubunun kanuni vesaik ile '~ 7.S gi.1w 
7.aman bu tesiı'in ne kadar artı:ıcağı mingin verdiği mahrem raporda mlı- venme parasJ makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
da aşikardır. Bu suretle kilçtık ka- hariplik haklarının tanınması ı ... r,·iç olan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat 
ibreli toplar alçaktnıı uçu bra ve ı•dilmekıedir. Binaenaleyh hi..ıtiin t'vveline kadar yuknnda adı geçen alım komisyonu Ba kanlığına nrnk
'rnpalı havalarla kUı;iilc hPdefl"l'İ't İngiliz aiyast-tind~ yakınd11 bir dt"<'i_l l:ıuz mul·abilinde verilm~si lazımdır . 1° l' "lf .., ' "(}! "' 441 ~) 
ı.:ap wtfüdiği alr; aktan bombıı.rdı- -ik olmaıı bekleT'I;,._. 
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1, M .. kb ) H S h } . I J ÇİMDİKLER I Anketimiz Harpte kadınlar usta e ayat a ne erı -Battarafı 5 nci Sahifede - -Baıtarafı 5 nci Sahifede -

------------------------~---------------------.; çok kimsPlerce yükselen de~il, metlerin vnzifesi kadınları çalıştır-

1 
Ç · A K J • Fikirler küçülen ve düşen kadınlar, mağa mecbur etpıek şöyle dursun, 

eVIfefl: Slm Ü fUT Küçülen ve düşen kadın gözlerimi- onların erkeklerle teşrikimesaisinin 
Ruh akrabalığı ve kafa yakınlığı, zin önüne bu şekilde konduktan ~on- derecesini tayin etmek olacaktır ki, 

YAZAN: Jo:-j Dühamel 

• 2 • kan ve rahim lı:ardet1iğinden çok ru onu küçiilten ye dib~üren hallel'i bundan birçok meseleler başgöstere~ 
iler-idir. İki öküz, ayni inekten doğ- anınrnk \'e btılınakt:ı mii~külat çek- l'cktir. 

- Çok şi.ikiir ki biz bu ki.irültü- demirliyordu. Alakadar zabıta rnf"- yi irnza ettiniz mi? Dedi. duğu halde .. Az zaman sonra biribi-
1 k 1 .. me.\'İz. Htı h:ılleriıı h:ı~lıcalan ~un- / .. 
t-ri bitirdik, d~dim. ınurlarının tcn~zziil edere gdrne- - l-hıyır, Lil<lirmeğe i.izum gos· rini tanımazlar. insanlarda. da kar-

lardır: Celt•C't'l, bir lı:ıqıle, mücadele hat-
- Fnbt } nyır. Subırlı ol, bu da· leri için tam iiç sant beklemek sah- terec{k hiç birı;;ey taşımıyorum. deşler biribirini, ana evladı, evlad 

ı k 1 Aile icrlıiyeBiı11.lc ııokı:ıunlık, milli l:mnın kilometrelerce gerisinde ol:.m 
na başlangıçtır. rında bulunduk. En nihayet doktor - Bunu teyid etme te ace e et- babayı öldürebiliyor. Fakat ruh ve 1 

1 
l l 

k 1 terbiyeyi nşılıyac:ak olan miieıhese- ev er < !l 1i lıiicuml!lr:ı heclt>f o aca-
- Sahi mi? B .. nden ne bekle- ~öri.indii. meyınız. Amerikaya so ·u ma!ı me- ka.fa akrabalarını hiçbir kuvvet ayı-

d kk • lerde mth;anıaha Ye ııihuyct iktisa- ğınn göre, kadınlar, yalnız umum 
niyor?. Bı-n memleketimdeki Ame- Bu nskerl i.iniformalı, cizmeli ve nedilen mevadda aid listeyi i ·at- ramıyor. ' d di zanıı·ctıer Ye zaruretleri oı·tadun btırahı clcğil fi,\ ni zamanda Jı:ırbin 
r:kan konsolosunn yazı ile ve res- hir mü temleke seyahatine çıkıyor- le okuyunuz. Amerika şimdi ora a .. 

} b. . •.. bldırac:ık, hiç değilse tahfif eı.le- tı>hlikelcı ini de bii) tik mikyasln pny-
rnen mut-ncir olduilurnu, Amerik<ı<lv mnş çıil::ıi giyinmiş genç Lir doktor- yapılan herşeyi ıirnayo ettiği gi ı ıs- Bakkal mısın, maifaluracı, tuha-
'~ ı c~k. şekilde C(•miyetin organize edil- taşmış olaeaklardır. 
ıtısa bir s'"'yahat yapacaömu ve kon- rlu. Tahmint'n yüzii bulan seyyalı- tikb:ılde yapılacak ııeylerin de ıiına- fiyeci, rnıaırcı, sebzecı', tacir ve es-

=> - f memiş olma. ıdır. };ununla beraber, kudml:ırm er-
f~rans vermek iizere tanınmıs bir ''-'rın, gezinti köprüsünde tam ola- yesini di.işi.inür. Gi.ilüyor:!Utıuz a- naf mısın., alnının bir karayazı•ı var- k 1 · .. - Er ·eği ~inirleten nasıl Lir kn- keklerle ber:ıber ıarµ etmelerine 
Amerika c<":miyeti tarnfmdan dave rnk bir sırn hnlinde dizilmelerini em- kat haksızsınız. Bir misal istiyor mu- dır: 

A k 1 dın~ır. Erkek nasıl bir kadından hoş kat'ı bir ihti.> aç ) oktur. 
~dildiQ-imi, sadece bir mütefekkir retti. -rnnuz? meri ada yapı mıyan es- Mutlaka ve mutlaka _ amma ı"•ter 

0 lanır? Uuna mukabil. mülıimm:ıt fabr_ 
•ıfatiyle hu ~yahati yaptığımı miis Sonra bize doğru geldi. Onu, bir ki çeşid piyanoların idhalini Ame- biraz insafla., ister biraz insafsız ola-
b k dJ 1 - Sinirlenme bahsinin başında ktılnrıncl:ı erkeklerden boş kalan 

{'t ve~ika1arla bildirdim. Bu cen· hasta Lakıcı takin ediver ve elindf" ri a şi et ~ meneder. Az zaman ra.k _ batka.larına aldatacaksın .. Bel-
. h <l d gelen kadının fuznll müdahaleleri- ~·erleri clol<lurmakta kadınlara pek 

nete benziyl"n memlekete ayak ba- ~onsuz ki.içük delikler blllunan bir ·~onra, i timal bunlar bura a a ya- ki aen aldatmıyacakıın, fakat terazı' 
k 1 dil'. fazla lüzum ha~ıl olncaktır. 

tabilmek içiıı, ihtilalci ve borukrat ağaç kutu bulunuyordu. Doktor bu pılaca. lır. Asarıatikaya aid şey erin aldatacak, saltıg~ ın mal aldatacak. 
ı Erkek nasıl bir kadından hoşla.- Dugiiıılerde, Alm:rnya \'e Fr:ınsn. 

Rusyaya gitmek hususunda ihtiyaç küçük deliklC"rin hn birinden bii de yapılması, şüphesiz dü!ünü e- .*~ 
k · nır, megelesi ise, bu her erkek için dn fabrikalarmd:ı etkekleri gerbe~t 

tösterilmiyen, bir cok :zivaret ve te termomf'trı- çıkarıyordu. Sert kat') ce ·tir. Ya•adıöın günleri saymakta ne ı t 
Y d k ba d .,. • muhtelif cepheden değişir. Zevki bırakıp onun nine kadınları ça ış ıı-.. 

aebbfülerde bulundum. Diisünüyor- ve otomatik tmlarla her termomet- eni i.inyaya aya· smaz arı fayda var! .. Sana asıl., yaııyacaam 
.ı b d h k d d "' tarif ne kadar müşkül hıe hoşlanılan mak için her türlü teşkil~t yapılmı~· 
iıUm ki pasaportumun klymeti.... reyi bir yolcunun ağzına koyuyor . ()nce, u i.inyanın er ne a arma günlerin ve zamanın heaa'bı laznn-

d b k h k b J kadını tarif te o kadar müşküldür. tır. Hilhas:ı:ı :.f'ri halinde yapılan 
Doktor omuzlarını silkti: ~onra diğerine geçiyordu. Bu vazi- i a ımdan da olsa, şüp e a u dır. 

J b k b 1 - Ailede kadın mı, erkek mi ge- imalat, bu değişikliği kolaylaşhra-
- slerin tevazu ile halledildiği vette sanki hepimiz sigl!lra içiyorduk, etmez ir kudrette olduğunu a u .. 

t: d l F • • çimsizdir? cak lıir Yaziyette hazırlamış bulu-
..,,irnali Atlan tik hattında eği iz. a- 9u si.irü cephesini nihayete kadar et. Bazı kadınlar vardır. En masum ve 
1_ b A k b d - Bugün görgü, adet ve bunlara nuyor. 
~at biitün bunlardan iraz sonra katettı'kten sonra dok~or adımları meri a ütün ünyaya taze mazlum •özüktükJeri zamanların- d b' d h eo l 11 l d k kl 
L - h b 1 D .. müsteni ter ıyemiz e usule ge- 0ll 1:ı t e, rnrp esna:nn :ı er e e 
ua.hsedeceğiz. · aze meyva i racına aş amıştır. a- .. .. ·~ -

nı sür.atlastrrarak tekrar ilk adamıı:ı 1 • d.d b' . • -1 b da, bir taraftan 1rozyafı doker, dıger len Ani tahavvül dolayı~:-ıe geçim- kadın :ıı·:ı~ırıdaki biiyük fark bu olu-
Meksika boP,-azı seyahati iki gün 1a ;:m ı e.n ızım agaç arımız un- .. • 

·anına neldı' T·rmom•t .. ey' a·z n ı t 1 l dır On yıl taraftan nereden hucum edeceklerı • . "ı'zlı'k kadınlarımızda daha "Og·al- ,\'or:Erkeklcr harp edecek, kadınla!' aürdi.i. Bunun birinci giinü vapurun " ,. · ' · 1 g 1• • ıan mu l\Zc:ırrır o mus ar . '' ~ 
t~mizlenme.siyle geçti. Bu temizlik dan çıkararak dikkatle muayene et- ~eçmeden Amerika bize gül gönder- ni düşünürler. mıştır. Fakat bütün kadınlığı düşü- onlara. silah yapacaktır. 

t . nr· rı t" t'k b. hl"] k b 1 k • Yeni terakkiyat arasında kadının vapurun alkolden temiz]iği idi. Ku- 1 ve so a • n ısen 1 ır ma u e me vasıtasmı u aca tır. • * nürsek \'aracağımız netice de bun-
t Verd. Bu ·.. ·· h · b' t M L · · k E ı -· k' · .. erkekle beraber harp hattında bu-tnandan dah,a müsterih olabilmek n 1 · ı. 1-?• şup esız ıraz ser - Aziz ösyö ! istenızı o u- v enecegın zaman, unsenm ao- dan başka olamaz. 
U··n..,.kasala 1 b'tt' E ih t d d h d - 1 lunmasını - ve miiessir bir c:rekilde icin kanuna harfiyyen riayet eden m ... · r a, 1 ı. n n aye Z•· yunuz ve imza e iniz, a a ogrusu züne bakma, kimsenin reyini a ma, Çünkü, kadınlar tabiaten ayda bir ~ 

b . d' - d k h icr:ı edebilirlerse - insan Öldürmesiııi akıllı aclamardan biri idi. ıt sıranın ıger ucuna var 1 ta er yemin ediniz. kimsenin tavsiyesine ehemmiyet 1't!!r- hafta hastalanırlar. Bu hastalıktan 
- Diğerlerinden daha geniş olan yolcunun önünde durarak ve işa- - Fakat, dedim, zararsızca geli- me: bir hafta evvel ve bir hafta sonra da lüzumlu kıl:ıcnk hiçbir vaziyet ~·ok .. 

Amerikan sularına girdiğimiz an- ret parmağiyle aJt göz kapaR'ını kal- si güzel bir seyahat halinde, be ilk Aklına danı4, kilidir, en iyi ceva- hasta olduklarına nazarın bir ayın tur. 
d dırarak .. .. k'l g'yle con d f .. ,,_ 1 b' ı· · S.a.,•anı dikkattir ki, bu"'Ün en cok an itibe.ren, Evet, bu güçlükle dolu gozun şe 1 ve ren 1 - e a gumruge yazı ı ır ıste ven- bı alırsın.. üç haftasını hastalıkla geçirenlerin Eo • 

J'on t 't ı } -1 w t dk'k askeri tezahürat gösteren Almanlar, 3uhra girdiğimizden~ri, barlardaki e evı e 0 up 0 maoıgını e ı yorum. Ayrılacaiın zamanda da, aene ak- geçimsiz olacakları pek tabiidir zan-
J;körlerle, masalardaki şaraplar or- etti. - Ne istiyorsunuz? Maruf bir imla i• cör. nederim. kadınlann bilfiil harp etmeleri fik. 

T ' k h b' '- - boı 1 A rine kar-.ıı durmu~lar ,.e kadınların 
tadan kslkar. Tayfadan herhangi bi- . . av an veya er en ır~ç en- xsör veya pa ya<;o müstesna, - :.. - Hangi kadın cemiyete faydalı- evlerde bulunarak erkeklerin onları 
tin; ... b ...... J .. rı calmama•ı ı"çı·n bu Mös- 1eksıyon ıztırabına katlanmaga ha- merikanın ikinci derecede bir lima- B' "l b' k ld ._. d" d r? 

., "'" n " ıraz gu ' ıraz IDll a, oıraz U• l muhafaza f (mesi prensibini terviç 
l.··· ·ı b' l'kt. · · t ft" 'ni y zırlandığım bir sırada doktor yeni- nına giren her seyyah sabırlı olma- fün, biraz ye, biraz aev, biraz kot, - Bu sualin cevabı birinci sualinL 
J o ı e r ı e gemının e ışı a- . . . . . .. .. ~.. etmişlerdir. 
h ~ B k" .. k b' · demld' den karsıma dıkıldı; elını gozlugu- lıdır. .atla, biraz soğuk ye, biraz •ıcak ve ze veı·Hen, asrımızın aradıgı kadın 
t-&cagız. lı, uçu ır ıs ~· ır. B k k f 1 A k l l Almanlar, harp esnasında kadınları-

K b
. l ·u .. mün altında dolastırmak istedi. Dip- u iiçü • ~e a eti meri a ı a- rüzr&r al, hiraz iyi ol, biraz müu.ma- tipinde mevcuttur. Bu tipe uy~un 

onusmam1z, ır yo c nun gu- . rın nazik misafirperverlikleriyle te- l ._ • fl 1 d kadın her hald• cemiyete faydalı o- nın harp leuzımı hazırlamalrrrı iı•in 
l' ··ıt·· ... 

1
· k .1 ı· B b l . ] lomah da olsa her hangi bir Mösyö· ha J, uiraz ınaa ı o... A am ol,•· ... h 

tı usu ı e esı c ı. u o grı saç ı .. . !afi edecebiniz. Vatandasların istik- dam!. tan kadındır. vesait temin etmek ve bu ,·esaiti er 
..J.. •• • 1 tl b' 'ht' dı nun, bır çok doktor arkadaslarım ta- balı' Amerı'kan mu·· .............. elerı'nı'n bu ~ ü d h tik 11 t' kl \IUZgun ve ınce ul ı ır ı ıyar . f d d f l · d I ''"'"'""' .-. -Zevç veya zevce kendi arkadaşı- ı n a a m emme eş ırme e meş 
am;otduk ki O, şark üniversitelerin- ta ın an e a arca muayene e i en kabalığını unutturabilir. Dikkat edi- Kuvvetini zayif i.berinde dene- nın hiyanetini görilrse De yaptnah- i'Uldürler. 
den birinde Dogen'di temasta bu- viicudümi.izün h~r hangi bir yerine nizl Size diğer gemiden sesleniyor· me!. Merd isen, hiçolmazaa kendi dır? Feminist fikirlerin hayli kun·et 
h.1nm11k serefine nail olJuğum bir dinin tema~ını istemiyordum. Za- lar. heın ayarını seç!. - H~r şeyden evvel bir hukukçu peyda ettiği İngilt~rede ise. kadınla 
çok Amerika münevverleri gibi, 

0 
bite bir iki kelime ile, kendimin de Filhakika dostlar, işaretlerini olmaklığım tlolayısiyle mahkemeye erkeği ayni derecede istihdam için 

da bu ?eki mt'!mnuiyetinin aleyhinde bir doktor olduğumu ne tr<.ıhum, ne -:trtırıyorlardı. Bunun1a beraber Ame Cündüzleri yol tepip ko,mak lıü- gitmelidir derim. Fakat bugünkü bir temayül .sezilmektedir. 
idi. r. r C""Vrek S"aatte bir h'ı.iyük bir de hiç bir nt"vİ Conjonetevite olma- rikanm bu palavracı idaresi sayesin- ner d~ğildir. Geceleri, ayni mesafe- hukuki kaide ve usuJler bu işin der- J."akat harbin tedbirleri, daha kuv
bsrdak !Ri veya konyak içiyor V(' dığım ve mııa) eneııiui lü:rnm~uz bul- de e.,qyamızn km·uşmak için, daha yi katedebiliyor; ayni hızla koıabi- hal halli için kafi değildir. Ceza iş- \'etli olan cinsine, yani erkeklere dö. 
rnemnui~ ~! i bu suretle kendisin~ duğumu söyledim. iki saat beklı-ml'!k icap etti. liyor musun? !erinde olduğu gibi cürmü meşhud ğüşmek; zayıf olan kadınlara ise bu-
ha.s bir Şekilde protesto ediyordu. Ki.iskün bir tavır aldı ve biraz te- Cemi doktorunun el.ini sık~rken: Hayatın birçok yokuıları vardır, kanununa müşabih evliliğe ihanet nun ıstırabım çekmek, ağlamak dUş-
l'•rna-n 7~man yanrm~ gc-lerek karı reddi.idle yanımdakine döndii. - Harpten önceki devirde de- onu da heaaplamaJmn t kanunu diye bir kanunla ihanet til,iilnü çok sürmeden gösterir.> 
t1k ve Uimane nutuklar irad ediyor- Köprü üze-rinde dolaşmak için ği\iz, sonra Avrupada bulunmıyor- :. hallerine münhasır olmak i.izere bu ooo 

veniden miisaade aldıg-ım vakitte sunuz J J dt'f. Yalnız kendi kendine dans ettiği ':omı'ser ban•: · Gök yüzüne çıkan merdiven, inaa· işleri seri surette hal edici ahkam va- •kan ı·na vıva 
~ ., Dedi. Elini sıktım, ayrıldı. Müs d 'd ~ J ·Bunda Le.zı Rus hazan panter tak - nan ken i ı rak ve tu.uru, kendi mu- zedilmesi lizımdır. 

!idi yapıyordu- vakit beni yalnız bı - Gi.lmriikte göstermenizi 1ü- takbel dünyanın içinde idim. hakeme ve zeki.ıının içindedir. - Ailede yalan lftzım mıdır? devletleri 
rrtkıyordu. ı:unılu gördliğüniiz e~yaya aid liste- - Devam edecek - :. _ Bu hal aileden aileye değişir. 

O. kumandanın sözl~rini anlamıf Ruh var mı, yok mu, inıan ölünce İnsanın karşısındakine bağlı bir key-

"c içli ya.sağı taraftarlArının hıgmı Romanyada bı·rıı·k ruh hangi i.leme gider, hangi bir in- firettir. Fakat her halde ne kör kadı 
)'fa uğ:ramaktan korkmustu. Za.bit)Pr san veya hayvanın kalıbına girer. eleyecek kadar doğruluk ve ne de 
Oflu temİn ~de1ek tecrübelerine de Bunları sen düıünme, bırak sali.hi- mutlak her ~eyde yalan söylemek 
Vama mi.isaade ettiler ve ellerinde yettarlar dütünsünler.. muafık değildir. Evlilikte ölçülü ya-

!arnbalar olduğu halde gemivi dik Mı.ili kalkınma Partisı·ne ı·nıı·sap Fakat sen, sana nereden geldiği lan bazan imıanın imdadına yetişen 
Katli surette muavenf'ye ba~Jadılnr belli olmıyan ruhu ıslah etmeğe ça- bir hızır gibidir ve böylesi de lazım-

ikinci günün sabahı, ~eminin ha k • • l •• d ıı,, muvaffak olursan kafidir. dır. 
teketini yavaşlattı~ını görerek Misi ef /,.e lSfzyen er gun en güne ÇİMDİK - İn:::anlara aşk mı, alışkanlık mı 
sipi nehrine girdiP:imizi anlıyor / hakimdir? 
durn. Fecrin 1 ~1~ hu Deltanın elemli ÇO ğa lYOT Kadınları dövmek - Bence aşk hakimdir. Alışknn-
tahr""!""nı .aöstermekte oo•cikmedi. Ödemişte Kuvvetli köyünde otu_ lık bir cebir değildir. Alışkanlığı da 

'"'" "" ""' Bi.lkre,, 22 (Radyo) -- Yeni teş- dedilmişlerdir. 
Sarı sulu büyiik nehri temMa için rnn Sarıgöllü ti.itüncii Raif oğlu Fe- tevlid eden kuvvet nihayet a~k kuv-

1...-il olunan -rMill! kalkınma parfo.i» İçlerinde öldürülen Kadreana'nın K \>apurun köpıilsiine çıktım. Bir br rid ırıcı, ı)akir karısı 30 yaşındn vetidir. Her iyi şeyi aşk yarattığı g-i-
~l'\at cerevan istikametinde ilı:!rledik . ·ıe m\iracaatlar yığm halindedir. kardesi bulunan demir muhafızlar KfLmile ve Recep kal'lsı 50 yaşında bi gürültfüıüz, patırtıs1Z, iyi geçinen 
Nehir, şehirden cıkınca, geniş bir Merkez komitesine on binlı:!rCe mi.i- azası krala bir telgraf gönderek, ken- Fatmayı taı·Ja"ınclan zeytin çaldıkla- aileyi de yaratan hP.r halde aşktır. 
halka ciziyor.. Polis ve sağlık mua- racaat vaki o1mul'ltur Biitün eski dHerinin de partiye kabullerini iste- rından şüphe ederek fena halde dö\• Çünkü aşk her şeyin iyi cephesini 
Yenıa"li vapıll'T'ak üzere gemi burada partilerin liderleri yeni partiye kay- ınişlerdir. müştür. gösteren bir monokla benzer. 

İngiltere ile bir deniz an• 
laşması imzaladılar 

Londra, 22 (Radyo) - İngilte· 
re i1e İskandinavya devletleri ara -
sında bir deniz anlaşması imzalan
mıştır. 

Anlaşl'!la, İngiltere namına Lorrl 
Halifaks lsveç. Norveç, Danimarka. 
Finlandiya namma da orta elçileri 
tarafından imzalanmıştır. 

Rakı şiıesiyle yaralamak 
Ödemişte. Hamam nrnhalle::incle 

şoför !\luharrem oğlu Bahtiyar Akar, 
bir kavga neticesinde gargon Emin 
oğln Aptullah Bayrağı rakı şişesiy
le başından yaralamıştır. 

__ POLİS ROMANI: -••••r: mumlar ve zeytin yağlı kandiller-,muhtelif zinet eşyası ile dolduruyor- - Hayret!!.. Büyük kapının zi- şekillerine mana çıkarmağa uğraşır· 

Teoder Sidmon yeniliklerden ve satılmıştı. Fakat eski hatıralar aklı- hatta anahtarı unuttuğunuzu bile etti. Fakat bu sefer sarı çehresi, bam· 

1 
.. ...,..... - - 1 d~n ibaretti. du. Bu zinetlerin mühim bir kısmı li çaldığı zaman siz dışarda idiniz. dı. O gece de ayni şekilde hareket 

Esrareng. l•Z konak tan~anah hayattan i~reniyordu. Ni- na gelince, onların bakiyesini giyer, söylediniz. başka bir renk aldı elleri titremeğe 
~ . tekım müteveffa karde~iyle bile bu dururdu. O gece sırtında koyu renk- Teodor garsona dikkatle baktı. başladı. 

-14 •M '• AP çz vü:zden &'"ÇinPmi~rordu. Bilhassa her te rob vardı. Bu da eski roblarından- O saatte ~arsonun aklı, herhalde ba- Teodor bu vaziyeti görünce ka-
gün veyahud haftada bir kontrolör- dı. Fakat onu modaya uygun olarak şında değildi: rısına sordu: 

Taksi hareket ettikten sonra k•- :~ lerin teftişi için konaia gelip kendi- dikmişti. Mum ziyası altında oturan - Bu hadise dün oldu. Ben bu- - Ne oluyorsun~ 
~ kanapenin üzerine bıraktr. Hafif Seneler~e çalıştığı Sıdmor kona- sini tad7. edecekleri di.işünc~iyle te· bu çiftin, ancak eski hatıraların tesi- gün evden çıktım. Birden cevap vermedi. Nihayet 
hafif gi.ilüyordu. O gece için kor- ~ının bo~ucu hava~ından asabı mü- lefon gib_i elt"~!rik gibi havagazı gi- riyle beraber yaşadıkları ilk bak.ısta Groundı cevap vermedi. Yalnız boğuk sesle. 
kunc bir cinayet haznlanm1ştı. Cani- tet>sir olmu$!fU. Croundi konakta ~i şeylen kat ?'Yen çt"kemiyoTdu. belli oluyordu. ' - pot kırdığını düşünerek büsbütün _ Maça ası. .. Dedi ve sustu. 
l~rin. ikisi e~irdi. Ötekisi ise yalnız garip bir şekilde hüküm süren sü- iki mumdan bırisi sarı, diğeri mor C d' b 

1
. ..k... 'h saşırdı. 

b d k roun ı u matem ı su uta ı - · - Sonra?. 
aşına bu işi beceremezdi. ku.A neti.n yt"gane amili olduğu hissi- y. a.nıyor _u ve ~rşı karşıya oturan lal için. Akşam yemeği bitmek üzere idi. 

Pacı. '"t'ikl'ınetini bulduktan sonra d Ç k d l k k l 1 h d 1 d T eodor iskambil kağıdı ile çav t> " . . nı verıyor u. ii.n ·ü ağzın an a ır- ı ı ;cmdı çe ryı f~ rn ;tıyod u.
0 

_ Mösyö -dedi- bugün ıslandı- Elizabet her yemekten sonra daima yaprağı arasındaki münasebatı bil-
olanda ganp bır nazarla baktı ve dı çıkmıyordu. Ppk ender olarak ko- eo e~ a .~ıs~ ~ı. ır~ın a .. e- nız. Hasta olursunuz, diye korku- çay alıyordu. Ve bu çayı, tabağını miyordu. Bu seoeble karısının şn ga-

- Ürkmüş tay gibi koşuyorsu- nuştuğu zamanlarda bile dudakları mode denılebı ce sıyah bır kostum yorum. muhtelif kabarık çiçeklerle dolu olan rip ~aziyetini zevkle seyrediyordu. 
tı.uz faka~ yaptıiını:n müdrik misi- gayet hafif bir sada ile açılıyordu . vardı. Gençliğinde servi gibi güzel Teoder gözlerini muhafaza et- hususi bir fincanda içiyordu. Fincan Elizabet ağzını açarak izahat 
l'ıiz ! Dedi. Eski konağın karanlık ufkunda de- bir vücuda malik olacaktı. Şimdi ise mek için takmış olduğu koyu göz- dibinde bir kaşık kadar çay kaldrğ1 vermeğe hazırlanırken kocasının 

• vam edip duran baricl rutubet, bo- romatizmadan kısmen kanburlaş· lüklerin altından hizmetçinin yüzü- zaman onu tabak üzerinde devirir. arkasında duran ~f garson Groun-
Esnırenoiz konakta ak~am ye- ğazım kısmış, gt.->zlerini nemli tutu- mı~tı. Dudakları ince idi. Kır saçları ne baktı: ondan sonra tekrar fincana koyardr. dının keskin bir bakışını gördü. Du-

tne- ~i kasY"te sona ermişti. yordu. ortadan ayrılıp taranmıştı. Konak - Ben mi ıslandım?. Bu suretle çayın tortu'u tabakta ka- daklarını topladı ve cevap vermedi. 
S"f gE'"son Groundi son on sene P<ıtronbr da ayni 8~kilde sada- içinde yaşıyordu. knfenin bahçesin- -Yağmurbaşladığızaman~em- lırdı. Teodor karısı Elizabetin sene· Biraz sonra karıkoca, her zamanki 

:l:arfındu ihtivarbmış olmasına rağ- s•7dı. Yemek esnasında bile çatal ve den ba$ka bir tarafa çıkm1yordu. siyeniz yoktu. lerdenberi devam eden bu garip adet- gibi kütüphaneye geçtiler. 
~ef 17<P'"onl.ar iç;n lüzumlll olan nıe- ka~ıkların verdikleri ince sadadan Gözleri bütün Sıdmonların gibi ma- - Şemsiyeyi ne yapacaktım. lerini lakaydi ile seyrediyordu. - Arkn~ı var -
~i:; ~tlf"ri taşıyo,..du. lhtiy?.rlığma ra ğ- başka, hiç ses duyulIT\uyordu. vi idi. Bu münzeviyane hayat onu Kütüphanenin içinde kiremiter ak- Elizabet bu şekilde çayını bitir- ooo 
llıf'n f ol'lfsonlıu icin Jl?zumlu olan Gümüş yi.ib,.k ~amc:lanlar icin- iyice c;öktiirmi.istü. mıyordu ki!. dikten sonra çay yapraklarmın ta· Çakı ile yanlarnak 
tl1e7.:yetlı-ri tacııyordu. fhıiyarlığına de yanan mumların ziyası, çehtele- K~rısı Elizabot i~e esasta hılka- - Peki, chsarıya çıkmadını2 mı? bak iizerinde aldığı şekilleri iskam- Al nncnktn Siinbül ~okağıncla ~h-
ra·, .... ıı erıeıjik ve- kuvvetli bir a - rine hayali birer sc->kil veriyordu. Ko- tt"n giiler vii1lü bir kadın değildi . Es- - Herhalde hayır!. bil kağıdluiyl~ birlestirerek tedkik med, Bukiyi c;:akı ile sol bacağınd "l 

ds.r:ıJı na.~ıT' miı ~nYai renklerde yanan ki zamanl:lrda kolların! ve boynunu Cenon kel kafasını aalladı: eder, dururdu Ve bazan da onlann yar1.lam1~ v~ yakalanmıştır 



(ANADOLU) 

•m•••••iımırırı;:zazırc:.eıs·::ı•mifl:l71itimWmÇZF:nt., nc r z 7ZRWFFıT zzy-

,- lngiltere tarihinden kanlı bir yaprak 
ewaab' * '* M W t A t iSE' MF 

Eeıinci J ak 

Kralı zehirlemeğe teşebbüs etti d iye 
diri diri yakılan kadın! 

~--eydi Kamilis 
• 

O, Iskoçyanın en 
dilber kadını idi .. 

Zavallı kadın yakılırken, ko· 
cası da mecburi olarak se
yirciler arasında bulunuyordu leydi Kamilis . . 

M illetin yuhaları arasında ateşin başına getirilen Iskocya güzeli, tam 
bir soğuk kanlılıkla alevlerin nefis vücudünü sarmasınını beklemişti .. 

rck J.::ıdy Glnmisnin uffıııı ond::ın is
tirham eHil~r. 

K1·11lııı rı · ıı·nl n rıl:l l\[lr1''1 Cllmliştu. 

Keıı<.li i pl'k ıııiitef'ssirdi. Diiyle olma
sınu ravrneıı lıeşiııci jak, gelen heyete 
şu cevabı \'t>rdi: 

- Cezasın ı cebin! Onun affedil 

SAHiFE ~ 

AŞKIN KC'~ ETTlCl GÖZLER! 

Amerikada 
geçen bir ha· 

dise! 

Bir kız 
Bir banka 
hırsızını 

sevdi 

~iiıı, hapishaneye gizli olarak soku l• 

ırnş bir ta banca ile gardiyanı tehd id 

• ılt>n Çarlcs Bird, az sonra diğer a r• 
kanda L-.imlerini :--ay<.lığ-ımız bedbaht 

.adaşlarını ila kışkırtarak diğer gar
kızlar, hapishanelenleki höcrelerin-

iiyanları vurup silahlarını nlmak 'SU• 

·etile hapishaneden kaçmışlar, Bar
' ıara ve Silviya da onlara iltihak et
mişti. 

Fakat ~·abanc1 illerde canı sıkılan 
\'e gurbet hastalığına uğrıyan Silviya 
mütemadiyen kocasını iz'aç ediyor 
ıyrıca, Çarles ile kavgalar ç ıkarı• 

·ordu. Bu gayri tabii hnl o kadar 
·ıerledi ki çete arasında umumi ihti
IMn sebep ola rak. darmadağınık ol
clular. Fakat, polhı onları Silv iyanııı 
anasının evinde saklanırken yakala
ılı. 

Barbara ve kocası Çar les kaçmak
ta devam ediyorlardı. Lakin çok .sor
rneclen Boltimor şehrinde onlar d• 
vakayı ele verdiler. Çarle.s bir oto
mobil içinde kaçıyordu. Şoför yerin
de Darbnra bulunmaktaydı. Uztlll 
bir takip ve silah atışması neticesin
de teslim olmağa mecbur edilmişti
ler. 

Haydud kocasile Lirlikte h !kiJ11 
huzuruna çıkan bir \'akitler na mus
k~ir kız Barbnrn, okunan mahkOmi
\'et karannın yıı lmz şu cümlesini işi-
clıildi: 

- Dört scınc nğır hnpis ! 
Ç 1 Bl·rd Bu hiikiim. uğur'<UZ nr es 

ele inin isledi-·i muazzam suçlar 
eriı;;iııdcın Barbnranın hissesine dil· 
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Biri Ötekinin ik inci 
Süleyman tebaasına karşı çokJii sırada, asilerden Kileti tanımış - Evet.. Kulağımla duydum: Dün Kocası, Diferi onun 

merhametli davunan bir hükümdar- olan adam tekrar ileriye atıldı: gece Sahranın odasında konuşuyorlar- iiçiincii karıaı 

--ıo-- Y:zana: lskender FahrettinSertelli 

•• 16 •• 
dı. Mııiyet zabitinin bu fikrini kabul - Süleymana gittiğin zaman bi- dı. 
etmedi: zim çok kuvvetli olduğumuzu anlat- - Sabra da onlara ayni fikirde Klark Geybl ikinci kansından - Fakat Eleni, liugün aen çok tı: 

- İnsanlar ıür&ilne aitmekle bili- mal18ın! miydi? aynldı ve üçüncüsü ile evlenmek tuhafım.. - Madmazel Elenil Bunauvur. 
bütiın aefil olurlar. Fakat, ıslah edil- Dedi .. Belinden hançerlerini çek- - Aşo ile Kaşo bunu konuşurken üzere.. - Hayır, tuhaf deiiJim Parici· - Bunauvar Harkopulo.1.. 
miş olmazlar. Olllan burada.yola ~e- ti .. Ve bir hamlede Kiletin sol elini Sahra odada yoktu. Sahra size sa- Üçüncü defa olarak Madam iim, yalnız mes'udum, heyecanlı- - Aktam gezintisi öyle mi) 
tirmenin çarelerini aramalıyız, de- bileğinden kesip yere düşürdü. dıktır, l\lella ! 1'"akat ötekiler asla? Klark Gabi iımını artist Karol yım .• Sana ruhen ne kadar yakınım iki aenç kız durdular. Genç deU. 
di. Bua birdenbire şaşırmıştı.. Süleyman saray muhafızını ça- Lo~bar~ ~lıyo~ ... Uzun müd~e~ten· bilmezıin.. kanlı, çökmüş, siyah gölgeli mavi 

H&Ka zabiti fikri1'i tekrarladı: Bu ne kadar eli çabuk bir adam- ğırttı: ~rı ~vııtıkl~rı soy.lenen bu ıkı ar· - Fakat beni bugün çok mah- gözlerinden sıyrılan bakışlarını, E,.. 
_ Mıur Firavunu ıiıin yeriniz.. dı ! - A,o ile Kaşoyu hemen zindana tıst nıhayet bırle§mı9 oluyorlar. cup etmekte hiç inafaızlık duymı· leninin göz bebeklerine dikti. Du-

de olsardı, Yalwdileri töle Mtrerdi. Asiler: atınız! Klark Gebl otuz yedi yapnda· yor musun~ daldan hafifçe titriyordu. 
Ouıarı ıllalı et.ek, siaden ziyade - Yata .. Mairur hal8a zabitinin Ve sahrayı sori'uya çekmiye karar dır. ilk defa olarak Matmazel Joze- - Hayır, inaafaızhk değil, çok - Evet geziniyoruz. 
(Babb)ft itidir. burnunu kırmak için bundan başka verdi. fin Dillon ile evlenmitti. Fakat pek sevdiğim bir arkadaıla güzel bir gün - Bu akşam çalışmıyacak mı•ı-

IQMr' •: bir teY yapılamazdı. Silo bu şüpheyi Süleymanm kafa- çok 1reçmeden aynldılar. 1931 de pçirebilmek saadet ve zevkini ta- nız} 
- Kab bau ollkn ıslah etmemi Diye batırdılar. sına soktuktan sonra, müsterih olarak ~atmazel Rea Langkam ile evlen- byorum, o kadar. Haydi, een yıka, - Hayır, çalıımıyacağım, izin· 

emrntl, dedi, Yalludileri Döttiıa inaan- Kilet can acısından b&yi'ın bir odasına döndü. dı. Son kanıı budur. Fakat, 1935 yüzünü. liyim .. Niçin sordunılz~ 
lar ısta :iriüie 81Yketaek vazifemdir. halde yere yuvarlanmıftı. Kiletin Silo kendi kendine: tenberi ayrı yaşıyorlardı. Pari, odaya döndüğü vakit, Ele- Delikanlı can sıkıntısı ile omuzla. 
Onlwı sefalete diiftJrmekle Rab'ın yanındaki askerler isinin üzerine atıl- - Eğer sarayda Sahra olmasa, Yalnız, son zamanlara gelince-- niyi, ortadaki muanın üstüne aeril- nnı silkti ve içini çekti: 
emriııe kMtı ~emit olurum. Haydi. dılaraa da, ikiai de yumruk ve tekme hükümdar bütün zevcelerinden ve bil- ye ~ad~r boşanmayı akıllarından ~if, !aprak kurueu renginde bir - Hiç!.. Ben de bu akpm ne ya. 
atııu hazırla .. Yuma bir bölük aaker ile çabucak yere yuvarlandılar. tün gözdelerinden fazla beni sevecek. geçınnıyorlannıf. Sonradan, Klark ıpeklı robu tedkik ederken buldu. J>&C•iımı bilemiyorum .• 
al! Siyoa daj1na ~t .. ıtuaya, benim Bua Filistin Asilerinin en ihtiyarı Diye söylendi.. Gebl'in Karo) Lombardla sevişmesi Eleni, elbi1eyi kaldırdı, onun omu- Pari, bu gencin hareketlerinde 
kendileri lı&kkında neler düşiindü~ ve en sözü geçenlerden biri olduğu Sahrayı bulup getirdiler. üzerine P:ea k~sından J:>oşanmalc. zuna doğru tuttu: bakıılarında bir şeyler seziyordu. ' 
mü soyıe ! Daldan şenire in.sinler.. için, asilere: Sii!eymanın arka~ında iki cellid ~usunu ızhar edıyor ve nıhayet bu- - iyi tahmin etmiıim. sana çok Sanki Eleniyi seviyor gibi idi .. 
Terkattilderi aile ocaklarını harabe- - İyi yapmadınız! Bu bir elçidir .. nöbet bekliyordu. gun botanmıt bulunuyorlar. yakışacak! Eleni, elini uzattı: 
ye çevinnesialer. Ve kendilerine hiç Hiç bir suçu yoktur. Sahra cellatları ııörünce hayretle Halbuki, geçen seneye kadar Pari, kızardı: - Gidiyorum, Allaha ısmarladık. 
bir ceza vermiyeceiiml, ifleriyle wQç- Diye bağırarak zabitin elini yağla- etrafına bakındı. Klark Geb!'i_n kansı k~uından ay- - Bu da ne). - Güle güle ... Bahtiyartın Eı.. 
Jer~le •ewul olmalanaı arzu ettiii- yıp sardı ve kendisine özür diledi. Ortada ne vardı acaba? rılmamak ıçın ısrar edıyordu. Hat- - Ne olacak, sana itte ıürp - ni, git, gez 1.. 
mi s~ ! Askerler Kile tin koluna girdiler.. Sahra yeni bir iftiraya uğrıyaca. ta artiıt, ~arısından boşaı;ımak. için rizim. Boyumuz bir, vücudümüz bir - Fakat senin de bahtiyar olma-

Dedı·. Haaaa zabı·ıı· h:'~'ındardan Daaın vamacına ı"ndı"rdı"l"'r. . ona 600 bın dolar vermeyı teklıf et- . lb. . d k d. .. k maklımna sebep yok 
,_ ua.ı.& • ., " ğını aklından bile geçirmemışti. . . K d Ki k G bl'. L__ enın e ısenı e en ıme gore eı- •· ·· 

aldı:ı:.. emir üaerine, yanına bir bölUk Kilet ata güçlükle binmi .. ti. ml§tı . a ın, ar e ı seroest · d. A · k •L! ... _ 1_ Genç delikanlı, iskarpinlerinin 
a& "' Sili"' man hiddetle ~ordu: h k .. k"" ·h b. ·· tır ım ynı uma•tan ııu ~ım •t }{ 1 b l .. ., ıra mıyor, çun u nı ayet ır gun . ·· 3' ' burnuna L_karak mırıldandı.· zırhlı ukır alarak Siyun dafıua gı - as~a bö üğü, za it erinin elini B .ı • k 1 e •t . L_ k .. .d. . h f elbıse llll 

ti. kaybettiğini görüne~ galeyana geldi- - euevı ız ar nerey gı mış- ge~e oarışma umı ını mu a aza ··. . - Bunu, bari sen söyleme!.. 
Haua miti ICilet Uilerin yan111da ... ıer: ter? edıyordu. Parı kekeledı: Ve, ağır adımlarla uzaklaşıp rft· 

Kudilsten bir bölük askerle sa- - Dağa çıkıp hepsini geberte- - Bilmi~orum, 'Mella! Fakat, Klark Gebl'in Karol Lom- - Fakat Eleni. ti. . 
bahleyin arrılan Ha.ua zabiti Kilet !im. - Sen bilir.sin Sahra, saklama! bardla sevistiği ve evlenmek istediği - Haydi, çocuk olma!.. Ben de Eleni, onun arkasından merha-
ogleve doğru Siyon daima varmıştı. Dediler. Kilet: _ Başımı vursunlar .. \'iicudümii b.ugü·n· Holivut, hat~ ~ütün, Am.e- giyinece~vm, ~n de. ~etle ve ağır, düşünceli bakıılarla 

Kilet iki Hassa ukerini elçi ola- - Onlar çok kuvvetlidir .. Döne- parça parça doğra.mılar .. Bilmeyiııce '"atka ıçın malGm oRlan blaır mes eledkır. Ve, dıger hır kutu açtı, ondan da hır müddet baktı. Sonra, o da hafif. 
rak da,.ın tepesı·ne ııo·· nderdi. · b unun üzerine, ea ngham o- ayni renkte, ayni biçimde bir takım re içini çekti: 

a ıım.. ne söyliye ilirim? 1 ha k idi 'T 

Askerler daia çıktılar.. Bua'yı Diyerek atını sürdü. - Senin misafirin değil miydi caeiy e rıfma üm· ·ni tamamiyle elbise çıkardı. Pari için artık itiraz - Elden ne gelir ki). 
buldular: Siyon dağından Kudüse döndü- onlar? kaybetmiş ve botanmaya razı oldu- vesaire imkanlan kalmamıfb. Eleni- Pari, Eleninin koluna girdi: 

_Süleyman aizinle göriifmek üze- !er. _ Evet, Mella ! Siz müsaade etti- ğunu bildirmittir. nin bu iyiliğine nasıl mukabele ede- - Bu genci merak ettim. Kimdir 

1 e Ha.ua zabiti Kilet'i gönderdi. Uzak- .. niz .. Benim yanımda yatıyorlardı. Diin Bo§anma davalan da pek uzun cektn Elbiseler, hakikaten çok gü- bu genç, nereden tanıyor 1eni} 
tan ııördilA1lniiz atlılar sizinle çarpış- Silo, hükiimda·r; kandırmıya çalı. sizden yardımcı istediler, vermediniz. sürmiyerek, Klark Gebl'e Karol zel dikilmiıti. - Nereden tanıyacak; bardanf .. 

şıyordu. Bu sabah çıkıp aitmiıler, bana da aö- Lombardİa evlenmek müsaadesi ve- Büyük aynanın karııeında yan- Galiba, bana kar§ı derin bir zaafı 
maia •elmiı deiildir. • .. d d LJa - 1-·t b 0 ·b· • F-L- be Aso, Kato kardetleri saraydan riinmediler. , rilmif oluyor. yana ur u .. n Va&ı • ırı ınne aa- var.. ....t nim elimden ne 8elir) 

l)eyiace, Bua: uzaklaştırmak için, Süleymana: - Onlar buraya beni öldUrmiye Karol Lombard 29 yaşındadır ve nlarak ÖpÜfmekten ke~dil~rini ala- Zengin bir ma~at~racının otlu ..• 
- Peki, ııelsin. Koautalım. _ Bu Bedevi kızları size suikast gelmişler .. Doğru mu'? b ik. . d f l k l . id" madılar. Baılarında hafıf bırer yaz- Sanatoryomdan yenı gelmif 1 
Diye haber ııönderdi. u, ıncı e a 0 ara ev enış ır. hk -pka vardı Soka"' kbkları ı..--Jad .. bar im;· · O 

yapacaklu ! Sahra aözdelerden birinin kendi ilk k . v·ı D )d• s- • ga ÇI va- ,__, ıgım gece a ge Jfb. 
' ilet ukerleriai dajuı Y81P&ClD• ' a OCUı artllt ı yam raVe l Ve L!t LLtri

0 kle • b e••t•• L---da be • h Demek kAfi defilmlydl? aleyhinde tuzak kurduğunu anladı: . ~. • e&eA • r yenı yann_ııı · u un a~u n.. rı: er gece bara devam 
da bırakarak, iki aııkerle birlikte te- Silo bunu ihmal etmedi. _ Böyle bir maksatla gelmiş ol- bundan bır kaç sene evvel ~şan- g?zler, a~ı ~ılu~ta, aynı ~yda, ay- eclıyor. Mudh~ para ~fediyor. Her 
peyP çıktı. o geee hükümdarın yanına git- salardı, ben onları himaye edermiydim mııtır. Karol Lombard koc~sı ~le be: nı h.a~ada ıkı nefıı ~ankenı andı.ran gece bana, bır kaç şışe §8mpanya 

Kilet, Bua'yı çok iyi tanırdı. Bua, ti. )lella ! Onlu kabilemin en mert, en te- r~be~ «K~~. Goldfey> ısmındekı bu ıkı genç kıza dogru. meftunayet •smarlıyor. Bu halinden mustarip 0 ). 

Süleymanın maiyet zabitini görünce _ Size kıyacaklar, MeJla ! Bu Be- miz kanlı ve temiz yilrekli kızlarıdır.. fılmı çevırmıştır.. ve hayranlıkla kayıyordu.. duğumu kendiıine söyledim. Aci 
hu rmetle selanıladı .. Kendine yer gös- devilere neden bu kadar yüz veriyor- Kardeşimin yaralandığını duyunca si- F ~kat, kocası ıle yaşadığı zaman- Eleni, samimi, derin derin gül- acı güldü: 
terdi. sun uz? . lihlanıp Kudüse gelmişler. Eğer onla- !8r bıle onun, d~~. f~la Klark Cebi dü: •. . . - Şu halde birer şişe daha İçe • 

Bu tün asilerin ileri gelenleri Ki- Süleyman bu sözü işidince şaşır- ra biraz yardım etmiş olsaydınız. bu ıle arkadaş.lık ettıgını ve o~unla ko- - J-:ler halde gu~elız. Hele aen, lım f • 
lel'in etrafını sarmı§l&rdı.. dı: iki kız kardeşler Siyon dağının altını '"asın~~~. zıyade do~t oldugunu her- pek nefıs oldun Parı} . Dedı .. Bana hayahmı sordu. An • 

. Kil~t hükümd~rın sö.}lediklerini _ Ne diyorsun, Silo .. Bana kıra- üstiine getirebilirlerdi. kes go~yordu. Vıly~m•w•~a~el de - Çocukluk yapma Elem .. Bak lattım. Tuhaf, deli bir genç .• Ve çı-
bırer bırer anlattı: caklar .... _ · "'ldü kl h .,, _ Deı•aı•ı •d"ce'· _ onun bılhassa bunu bıldıgı ıçın bo- şu dalgalı kumral saçlanna.. Bak, kardı, bir yıg-ın para verdi. Sana ..ı __ 

Ş h. . . . . d"' ü , ~nı o rece er a.. . , .- "' ,. d l um 
- e ıre ınıniz .. Evlerır~ze on - ~mıştır, iyor ar. . ~u beyaz, doru tenine .. Bak, şumun- ha enteressanını söyliyeyim mi) 

ı üz! Hukumdar sili affediyor! De- Her ne ise. bugün Karol Lom- tazam, boyasız, çizgisiz dudakları- Bana karşı en küçük bir kaba ha-
di. A • k d • • bardla Klark Cebi hayatta bir ara- na... rekette bulunmuş da değil.. 

Bua: merı a unyaya da rol oynamak üzere evleniyorlar. - Bırak bırak yavrum, anlat- Pari cevap verdi: 
- Biz dileklerimizi onun insaf- Beraber bir film çevirecekleri de ha- ma 1. Aynanın söylediği hakikati, ne - Haıta genç .. Vaziyetinden bel. 

sız cellUlanndan Hamoya söylemif- her veriliyor. Ren tevil edebilirein, ne de ben inkar li .. 
tık, dedi, elbeüe o da SWeymana an- 1 ld e? ede-bilirim. - Sonra, hayatından ümit kesml-

Bu sırada bütün asiler hep bir Bu mücadelede Fransızlarla ls- uzun boylu, aarıfın, hasta, zayıf, ha- kapanmamı, .. 
Jatmıttır. na Si ge ı . men hepsi oraya koşuyor. Yolda, birine rasgeldiler. Bu genç, şe benziyor.. Ciğerlerinde yaralar 

aiızdaıa: ->anyollar bir tarafa geçip İngilizler- rap bir gençti. Fakat çok iyi giyin· - Zavallı .. 
- Hürriyet iıteriz .• İsrail asılza- le çarpışmağa batlıyorlar. Şimdi mişti. Sırtında açık gri güzel bir par- - Her neyse, kapayalım bunu. 

deleri ııibi müsavat ve imtiyaz iste- Bu kos k d •• bı•Je • Amerikanın bakir topraklarında yal- desü vardı. Mor şapkasını çıkararak Çünkü neredeyse içim sıkılacak .. 
riz. OCa UDya IDSan nız binalar, fabrikalar, müesseseler onları selamladı ve Eleniye yaklaş· -Devam edecek-

Diye baiırmağa başlamışlar. •h • d ı• değ.il, kaleler de yükselmektedir. Bü-
Asilerden biri Kiletin yanına so- 1 tJr8SJDa ar ge IYO r yük nehir baslarındaki köprüler bi- karsı harekete geçiyo Aşk k 

k ıldu: 1492 . Ki b 1 c . d . . . rer istihkam halini alıyor. Vapurlar N . ed V . r. ı· l . tn Ör ettİgv İ 
S h. . . d t .. k de Krıetof om , spanya' ovannı a Verazzano ısmınde bır A d l . . k etıc e aşıngton ga ıp ge mış 

- en şe ır ıçın e a mı ~urer en, h .. k... . .. . . . ıf l . . vrupa an yanız ınsan ve yıyece A ·k A l L_ 1 ) 
h Jkt b o • y bo l u umetı namına, yem hır diınya ta yan gemısıne Şimali Amerika d ~· ı •1Ah ve merı ayı vrupa mem e&et e• go·· z er 

a an ırıne çarpacagını, ır zava - k f k .. • I ·n .•. k egı , sı a ta taşıyor. . . A • • • 

lının canını yakacağını düşünüyor ef etme uzere yola ~kıyor. . ~ u erını eşfetmek vazifesini ve- Fransızlarla fngilizler arasındaki rının hakımıyetınden kurtaracak . • 
musun? Ben seni, bir ihtiyarın üzeri- 1 ~~9 da da Ame~ıgo Veapuççı, rıyor. . harp 1 7 S4 te en şiddetli safhasına olan istikbaline doğru ilk büyük adı- - Battarafı 8 mcı aayf ada -
ne şiddetle atını sürerken ırördüm: kendııınde~ evvel Krı~t?f Klombun Bu suretle .. lngıltere. Fransa, Is: giriyor ve Büyük Britanyalılar Ka- mı atmıf oluyor. banka soygunculuna ceza olaraır 
Yavaş diye bağırdığım zaman bana ayak bastıgı yerlere .!~ı~o~ v~ or.a· panya.' Portek.ız ve ltalya, hepsı nadayı Fran11zların elinden almıya Fakat, lngiltere ile Fransa ara- 45•5 ~ene hapse mahkum edilmişti. 
kamçım salladın ! Sizin malik olduiu- sının, onun zannettıgı gıbı Hındıs- Amerıkada hır yer almış ve oraya çalışıyorlar. ıındaki muharebe gene devam edi- Barbaranın kardeşi Silviya da ken 
nuz imtiyazlardan biz de iıtifade et- tan olmayıp, yeni bir kıta olduğunu memleketlerinden muhacir gönder- Bu muharebelerde lnıilizler, Af· yor. Yalnız, bu sefer Vaşington in- disinin ve kocasının ayni mahkumi
mek, biz de tehir içinde sizin ıribi atı- ilan ediyor. Buraya kendi ismine iza- miye başla~uslardır. ltalya Ameri- rikadan getirdikleri esirleri, Fransız- ailtereden ayrı olarak, kendi cmille· yeti giydiiini duyunca, yesinden at. 
mızı sürmek iıtiyoruz. Bizim sizden feten de Amerika diyor. itada prenslıkler, dükalıklar, margi· lar da Amerikan yerlilerini kullanı- ti> ile çalı,ıyor. lamaia batlamııtı. 
ne farkımız var? Amerika ke,fedilmiştir; fakat likler de ~urmus ve bu ünvanları vorlar ve bir müddet evvel harp ne- Kebek muharebesinden sonraı Fakat bunların ikibetlerini, büyük 

Kilet, bu sözleri söyliyen asiye nasıl bir memlekettir, neleri vardır. ltalyan asılzadelerine dağıtılarak on- dir bilmiyen bu iki iptidai kavim, İngilizler nihayet Fransızlara galip cinayetler ve hırsızlık) .. ü 
cevap veremedi. Dua sert bir sesle Bunu keıfetmek için de daha eonra ları oralara göndermişti. baskaıının hesabına birbirleriyle çar· geliyorlar ve 8 Eylul 1830 da Mont- A .k h Ik ar g~rm ~ 
A ·1 h·t be • ah 1 L_ 1 C · K L--ı F k t Am ·1ca · L~ h la 1 İ .1. 1 . 1. k K merı a a ı, gene o kadar a1r1r ve ası ere ı a n. aey at er DllŞ ıyor. ovannı alJ08-" a a • erı yı ıs&an uıu· pışıyor r. rea ngı ız erm e ıne geçere ana- . . . . .. . .. 

- Filistin, Filistinlilerindir.. Ve to ile Sebaatiano Kaboto İngiltere ıunda en ileri giden fngiltere oluyor. Harp uzun ıürüyor. Nihayet in· da Büyük Britanyanın oluyor. Umıdsız görmu~.or .. Çünkü dort sene 
dünya batıncaya kadar Filistinlilerin hesabına, timali Amerikada arw, Yalnız bir se~e zarfında ( 1667 de) giliz kuvvetlerinin başına Corç Va· Fakat lngiltere bu zaferinden ~onra tekrar .h~rrıyete kav~ştuk.tan 
oluak kalacaktır. keıfine gidiyorlar ve baba oğul, bir· İngiltere Afrıkadan 50 bin esir top- sington ı~yor ve Fransızlara karşı sonra Şimali Amerikada fazla kal- z.~man hallennı ıslah etmış bır~r 

Diye baiırdı. Aıiler hep bir ağız- çok yerlere ilk defa olarak ayak ba· lıyor ve Amerikaya gönderiyor. şiddetli bir ınuharebeye girişiyor. mıyor. Bir çok eyaletler lnailtereye tovbekir kadın olar~k namuslu bır 
dan: urak Labrador'a kadar ilerliyorlar. Bunlara, Amerikanın zengin toprak- Corc Vaşington 1732 de Ameri- karşı isyan ediyorlar ve Corç Vating- h~yat yaşamalanna ımkin vardır. 

- Filistin, Filistinlilerndir. Amerikada vahşi yerlilerin bulundu· larından istedikleri kadar altın ve kanın Vircinya eyaletinde doğmuş. ton bunların başına geçerek lnailte- Eger bu kararlarının tahakkukuna 
Diye bağrıştılar. Kilet bu vaziyei: ğunu keşfeden de Sebaatiano Kobos· servet elde edebilecekleri vaadolunu- tur ve babaıı gibi o da, çiftçilikle uğ- reye karşı çarpışıyor. Uzun ıüren y~rdı~ edecek hayır ~ever ve feda. 

karşısında kimseye söz geçiremiyece- to olmu§tur. Seyyah, yanındaki ka· yor. rasmaktadır. Fakat Fransızlarla in- bir muharebeden sonra Amerikalı- kar bırer erkek bulabılecek olurlar-
gini anlamıştı. file ile beraber, 1526 aenesinde Pa· Amerika, yeni keşfedilmiş, bü· giJizler araıındaki muharebeye, ken- lar galip geliyorlar ve Büyük Britan- sa ... 

Kilet yavaşça Bua'nın kulaiına rana ismini verdikleri nehir boyun- yük bir ülke. Fakat, insan ihtirasına disini lngiliz hissettiği için, iştiraki ya onların istiklalini tanımayı kabul 
etildi: ca yürümüı ve nihayet Amerika yer· ne dayanır 1 Avrupadan muhtelif vazife biliyor. ederek Yeni Dünya üzerindeki ha· 

- Sen Efrayimi bana l'Önder .. )ileriyle meskun bir araziye düımüt- milletlerin devam ettikçe bu boş Lakin, 1755 te İngiliz ordusu kimiyetine son veriyor. 
Ben onu sizin lehinize olarak ikna ede- tü. memleket de onlara dar gelmeğe Fransızlara mağlup oluyor. Halbu· Vaşington, 3 Eylul J 783 te Amr 
cetim. Ona başkaca diyeceklerim de İepanyollar, İngilizler, Portekiz- bqlıyor. çünkü, memleketin altıru ki, Vatinaton Fransızlara karşı, in- rikanın istiklalini ilan ediyor ve kur-
var. Bu kalabalık iç.inde sizinle an- ler ve İtalyanların Amerikayı yavaş ve toprak altındaki diğer zenginlik· giliz menfaatinden ziyade Amerikan duğu Gumhuriyetin reisi seçiliyor 
l şmak kabil değil.. Bana yol v~r .. Gi- yavaı fethettiklerini gören Fransa, leri gözleri bürümüştür. Artık, Ame- menfaatini müdafaa için çarpışmak- Bugün dünyanın en medeni kıtas 
deyim! bu müstemleke paylaımasında da· rikanın ne tarafında fazla servet ol- tadır. Frall91Zlann galip geleceğini lolan Amerika, iıte bu şekilde dün 

Bua, Hassa zabitine yol &'österece.. ha fula aeri kalmak iatemiyor ve duiu bepıi için ınalWnclur ve ı. .. anladıKı zaman derhal her iki tarafa yaya a•baiftir. 

Karaburunda afaç· 
lcndırma 

Rize narenciye fidanlığında ye
tiştirilen sıtrus fidanlarından 1000 
anesinin lzmirin Karaburun kaza
sına tahsis edildiği Ziraat Vr-kalt-tin
-h-.n viJ&vet~ htM; ... :J · · 
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Lu•• Z } N J misyonu ialnları m U 0 ar İzmi_r ~ornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

Telef on numaraları: 
Yangın ihbarı: 2222-2532, Karşıyaka: 5055 imadı sıhhi: 2046, 

Müddeiumumilik: 24;5 polis: 2463, şehir telefonu müracaat numa· 
rası: 2200, sehirler arası telefon müracaat numarası: 21 50, elektriK 
Jİrketi: 2091, hava gazı: 2326 hava gazı fabrika:sı: 2294. Kar~ıyaka 
8U idaresi: 5 105 Basmahane istaryonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2134, Pasapoıt vapur i::ıkelesi: 2854, Denizbank vapur acentası: 2674 
lzmir 9U ~irketi: 301 5 taksi istemek için: 4040. 

DEMİR YOLLARI: 
Ka!4lba hattı - lzmir - İstanbul - Ankara: l Ier gün ı::aat y•dide 

(Pazar, Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon - büfe vardır.) İzmir 
Soma her gün 17,20 de otoray

1 
fzmir - Alasehir her giin l 5, I O da 

tren, 16,25 de otoray. fzmir - Bandırma: Pazartesi. Çarşambn, Cuma 
günleri 7,30 da sair günler 12 de ekspres. 

Aydın hattı - İzmir - Karakuyu - Afyon: Pa7artesi, Çar.,amba, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazillye her p;ün 15,40 da. Denizli
ye Sah, Persemoe, Cumartesi günleri 6,30 dn. lzmit - Tire - Ödemiş 
her gün 5,35 de katar. ) 7 ,30 da Ödemişe. 16,30 da Tireye otoray. 

FJAVALJ KATARLARI: 
fzrnr-Buca: 5,25, 7, 8,05. 9,38, 12.04, 14,45, 16,20, 17,44. 19,10 
f zmir - Bornova: 5 ,30, 6,46, 8,07, l O, 15, 1 2,25, 13, 12, 14,40, 

16.15, 17,15, 18.50, 20,10. 21,40. 
İzmir - Karsıyka - Hacıhüseyinler: 5.43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25. 
fzmir - Menemen: 5,48 .. (valnız cumartesi günleri: 13,03.) 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
fzmirden Karşıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttnn. ~"'ce son 

vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Karşıyakadan İzmire ilk vanur !aat 
6 ela, son vapur da: 24 dl"'dir. Gündüzleri her yarım saatta bir Karşılıklı 
vapurlar hareket eder. 

- S E Hl R D A l-I t L 1 N A K İ L V A Sl T AL A R 1 : 
Tramvaylar. Sabahleyin ilk tramvay Gi.izelyalıdan beşte, ikinci 

tramvay 6 da hareht eder. Konaktan 5,20, 6,20 dedir. Gece !!on tram
vay Güzelyalıdan 24,5 da Konaktan birde hareket eder. Gündüz her 
beş dakikada bir l!amvay vardır. 

Otobüsler: Buca, Butrıava, Basmahane, Tepecik ve Alsantak nat
tına her gün muntazam otobfü•ler islemektedr. 

DENiZYOLLARI: 
Çarşamba günleri !laat 1 2 de İstanbu1a sürat postası. Per~embe 20 

de ara postası. Çarşamba onda Mersin sürat postası. Pazar giinü ) 2 de 
Mersin postası ( Rodosa da uğrar) Karaburun postası pazar günleri 
saat 8 de, çarş_amba 9,i.inleri 9 da. 

MEMLEKET HARİCİ: 
İtilyan vapurları muntazam postalar. Çarsmnbn s:ıat l 7 de Pire, 

Brendi:ıd, Venedik, Triyeste, Perşembe 17 de Rodod, Adalar. 
NÖBETÇİ ECZANELER: 

Cumartesi: P.a,ı uı akta Sıhhat, 
PazaT: Kemeralfında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Yeniiz

mir, lrgatpazarında Asri, 
Pazartesi: ~emeraltırıcJa Sifa. Oözeyalıda GüzelyaTı, Tilkilikte B. 

Failt, lkiçe!melikte lkiçeşmelık, Alsancakta B. FuaCl, A:yvuklada Ke
ınec. 

Salı: Kemeraltınde. Şifo, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
AlAricakta B. Ahmed Liltfi, Eşrefpaşatla Eşref paşa .. 

Çarpmba: Buıturakta .Sıhhat, Kara taşta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
lzmir, lrıatpazarında Asri 

Per~embe: Kemeraltmda Hilal, Karantinada B. Eşref, tilkilikte B. 
Fuad, E~tefpaşad.~ E.şrefpaşa. 

Cuma: Kemeraltındn htihaJ, GüzelyalıCln Gi.1zelvalı, I rgatpazaı-ın
da Ani, lxi~efmeliltte İkiçesmelik, Alsancakta B. Fuad. 

üiiınmninınıımmln miıüı "mılfıifl ııttlnıımm ıı 111111ırı11111111111il111fiil11111111i1111111 
lımir belediyesindtm: 
1 - Satın alınacak 15 adet 4 silin

dirli ve tam J;Jizel motörlU 26 kişilik 
oturma yerli ve şehir içi yollarında 
çalı,an tiplerden olmak Uzere beheri 
8500 lira bedeli muhammeneli komp
le trambüt. 

2 - Satın alınacak 10 atlet 4 si
lindirli ve tam Dizel motörlU 24 ki
tilik oturma yerli ve şehir içi yolların
da çalııJm tipli!rden olmak ilzere be
heri G2~0 lira bedeli muhamtnerıeli 
komple otobüs. 

3 - Satın alınacak bir adet 6 si
lindirli ve tam Dizel motöı·lU 40 ki
•ilik otrrtın yerli şehir iç ve dışında 
çalışacak tipt~ olmak üzere 13600 
liu bedeli muhammenli komple tu
rist trambüsü. 

4 - Satın alınacak bir adet 6 ııi

lindirli ve tam Dizd ın otörlli 32 ki
şillk oturma yerli ve 15 kişilik ayrı 
shhanlıklı ş~hfr içi yollarmd:ı çalı. 

şan tipten olmak üzere 12900 lira 
bedeli muhantmenell komple büyük 
trambtis ki ceman 27 adet otobüs ve 
trafnbföı mevcud proje V?. şartname

sine göre 1/ 12/ 988 tarihinden itiba
ren 45 gün müddetlt! kapalı zarflı 

ek!!iltmeye konulmuştur. 

C. Gencer 
Zafer ate iyesi 

Re~mi, sivil, okul, kuskeiler, 
foterleriıı toptan peraken<le 

SATIŞ EVİ 

Jlalı bil'iııci eldeıı alınız 

Alipaşu ceddesi nıınuıt·a 28 

5 - Gtimriik, muamele, lıeledive. . . 
taFiliye, kordon, istihlak resim ·ve çesi ihale tarı hın den asgari 1 gün ev-
Ocrelleri belediyeye aid olmak iizere vel beletliyeden alınacak fiş muka
JJelediye otobüs garajında teslim edil bllilld~ iş l.ı::ınka::ıma y~ıhrılacaktır. 
mek kayt ve şartile heyeti uniumiyesi 10 - T~klif yapacak firmaıım 
nin muhammen bedeli 216500 liradır. otobüsler hakkındaki şnrtnamede 

, Cınsı Miktarı 
Keçe belieme. 80 
Katana yem torbası. 260 
Tımnr süngeri. 130 
Kıl mekkari kolan. ı 50 
Saplı meşin yular başlığı. 130 
Katana için kıl kolan. 90 
Katana zincir yular. 20 
Gebt6. 680 
M~kkari zincir yubr. 80 
Tavla halatı ma sikke ı 4 
Kıl k:östek. 20 
I<:atana çulu. 130 
Md:kari çulu. 20 
Semer urganı. 25 
Kıl a-rpa cuva!ı. 5 
~ıl saman hararı. 5 
Zincir k<-isEek. 1 O 

1 .) Miihi.ir lii nütnuneleri komisyonda mevcut yukarıda cins ve 
mikt<ırı yazılı l 7 kalem mutabiye paiarlık sutetivle satın ah-
nacal tıı-. • 

2.) Pnzarlığı 26 1. Ka.1938 Pazartesi günü saat 1 O da yapıla
caktır. 

3.) Umum tahmin tutarı ( J 770) lira olup ilk teminatı ( 133) 
liradır. 

4.) ~artname ve nümuneleri her gün komisyonda okunur. ve 
görülür. 

5.) fst••kliJerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatlariyle bir
lil~~c Uornovada Askeri Satın nhn" komisyonuna gelme-
lf'rİ ifan olunur. 17 23 ( 4414) 

İzmir levn7.ını umirliği satın alma komisyonundan: 
1 - izınir mi.is.alıkem mevki hariç kıtaatı için 479500 k.ilo ltn· 

yit kömi.lrii kapC3lı zaTf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - lhnfe,;;i" 7 ikinci bhnııı 939 cumartesi güni.i saat on birde 

kı~lada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
ı:ılC\cal<tır. 

3 - Tahmin t-"dilen tutarı 5754 liradır. 
4- T ,.minatı m uvakkate akçesi 4 31 lira 5 5 kuru~tur. 
5 - Sa.-tnamesi lıer ç\İn komisyonda Q"Öriielbilir. 
6 - İst,.kliler ticuret ~dasında kayıtlı olduklarına dair ve::sik-, 

gösterınek mc·cburiyetindedirler. 
7 - Ehiltmeye istirnk edecekler 2490 sayılı kcınunun 2 ve 3cii 

maddelerinde ve ~artnamesinde yazılı vesikal -ıril.• temin:'\t 
ve teklif mektnpla!'mı ihale saatından en az bir saat evvel 

.... h-m·•i." ·nna v~e-·j~ lıı..ılıın".l.c:akhırdır. 2'3-27-1-~ ..ı...ı.:;q 

İzmir levaz1111 arnirliG s<:'tın alma komisvonundan: 
1 - İzmir tı:ı.n'are .;lnyında mevcud altı- aded muhtelif fabrihı 

tezgahı taa·ıhi.id;,jni1 ifo edemiyen müteahhid nam ve hesa
bına açık artırma [·~lretile satılacaktır. 

2 - İhalesi 7 ikinci kamın 939 cumart,..si gi.ini.i mat 9,30 da kış
lada lztnir levazım nmitliği satın ahn::ı komisyonunda yapı
lacaktır. 

3" - Tahmin edtlen 1 uarı ü~ bin altı yüz liradır. 
4 - T ~minatı muvakka~-- akçf'si 270 liradır. 
5 Ş.:ırtmımesi her gün komisyonda görülebİlir. 
6 - lstf:'kli1er ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve~ib 

göstermek mecbur ivetindedirler. 
7 - Artırmaya i-ıtirak ı::decekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3cii 

maddelerinde ve JUrtnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatelerile birlikte ihale saatından evvel komisyonu 
müracaalap. 23-27-l-5 4479 

lzmir leva7'1m nmiı-li:ji eatm alma ko~yonundan: 
Miktarı 

Kilo 
9000 LahEıno 
9000 Pıra~a 
9000 ( .. ·~anak 
60')0 Karnı baha 

İzmir mLi s tnhkeın mevki merkez kıtaatının yukarıda cins 
ve miktarı ya7.ılı dört kal l~m sebze ihtiyacı 19 birinci kanun 
938 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesine talip çıkmadı
prndan pazarlık 26 birinci kanun 938 pazartesi günü saat 
l j de kışlada İeva21m nmirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Tııhm1n edilen tutar• 1350 liradır. 
3 - Teminatı nıuvbkkafr akcesi 1 14 lira 7 5 kurustur. 
4 - .Şartnamesi hf.r !l~itı ko~isyonda görülebilir., 
5 - istekliler ticoret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göster-tıek rhec+.ııriyetindedirler. 
6 - Pazarlığa işti ·ak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

madd~lerinde ve şartname-sinde yazılı vesikaları ve t~minat 
muvakkateletile l..irlikte ihale saatından evvel komisyonu 
ıni.irtu.:aa.ı ları 4480 

Dıü<türiü:-
ğünden: . 

919 takvim yılı zarfında lzmir limanına gelecek kömür vaptir ve 
motörlerinin bo~altılma§ı ile va.pttrla.ra ihrakiye verilmesi veya ayni 
vapıır ambar ve bonkerleri ile iki vapur arasında yapılacak kömür ak
tarma işleri eksiltm ye kdnulfüuştuı-. Eksiltme 27 / J 2 1938 salı günii 
saat on beşte denizbank binasınCIC'l ynpılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 
~örrhek ve fazla malumat altnak için yükleme ve boşaltma servisi ~ef-
liğinı- pıi.ir9caatla'p ilan olunur. 20-23 4434 

f zmir gümrük muhafaza taburu 
Satın d!ma komisyonundan: 

6 - )lali ve fenni şartnameleri. yazılı maddelerle birlikte bilUmum 
posta bedeli hariç 10 lira 83 kuruş katoloğ v~ teknik esimierle plan ve Bodrum gümr~ik muhn.faza taburu ihtiyacı için 27/ 12/ 938 ta-

rihinde açık ebiltrne ~lın•tile alınacak olan ve anadolu gazetsinin 11, 
bedel mukalıilinde otobüs işletme izahnamelerl ve pnrça kataloğunun • 
müdürlügilnden tedarik edilir. Taş- ve fiyııt listelerini verine~i mecburi- 15, 20 . 12 93f) tarihlerinde i!nn olunan 900 aded telefon direğinin 
radan iMiyenl r şartname ve posta dlr. görülen liizuM üzerine ı11iipf:.~ıdrı.ı;ı 1 kalc\p·1Lci!ğ1 i~.,ghı.nur; uas , 

ücretini peşinen göndermelidirler. 11 - Eksiltmeye iştirak edecekler il d.aimf enCUmetıif'ldf?n: 
7 - Kapalı zarfla ihalesi ı 7 / 1/ 2490 sayih kanunun larifl dairesince 

939 salı gllnO saat 16 da belediye haııtlanmış teklif mektuplarını ihale Meınlt·ket hMtnnesi onnrılmasının 2798) l;ra ( 10) kurns keı::if 
daimi er!ctlmerıinde yapılacaktır. h.rlhi olan 17 1 93!1 snlı giinll aza- bedelile \'e 1 3 f iin ınfüldetlc acık eksiltmeye konulduğundan istekÜ-

8 - Heyeti umumiyesinin nıu't'ak- mi saat 1 e kadtır belediye daimi 

1 

lerin t49f\ snyı!ı :rnsn hükilmlerine göre hazırlıyacakl~rı teminatbri-
kat teminat miktarı 12075 liradır. encümen reisliğine vermelidirler. le birlikte 9 ikind kam 11 939 pa%artesi giinü saat 11 de il daimi en-

i - Na.kdın vtrilecek uminaı ak· ı-ıs-2~-s 4259 ciimenine hıtJ Yı.ırn:ııı.le.rı. 23-29--4474 

~Kuçuk-· ILAN-LAR 
llllllfllilllrıtllllHlltllllllrllf lllllHIHlllllUlllllllllllHIUlllllHllllUIUllllrlllilll ltllllllllllllllllll 
Karilerin1ize kolaylık ol- K .. ..k .1 ~ tl .. . uçu ı an şar arı 
mak uzere, gazetemızde Dört satırlık ~üçük ilanlardan: 

(Re mi olmıyan) küçük Bir defa için 30 kuruş 
'] ... nl • · · .. İki defa için 50 kuruş 
1 a ar ıçın hır sutun ayır- Üç defa için 70 kuruş 
dık. Dört defa için 80 kuruş 

Devamlı küı;ük ilanların her d.~Jası 
için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık 
olmak üzere her satır 30 harf iti
bar edilmiştir. Bir küçük nan 120 
harftan ibaret olmalıdır. Dört satır 
cian fazla htr satır için ayrıca 10 
Ruruş alınır. 

İş arayanlar, iş verenle-
6n, kiralık ve müteferrik 
ilarilarını burada bulacak-
sınız. 

Evlenm~leri Kolayla§hran 1 ilfn' M X+ 

Da.nqma servisi İlıAN: l\fuhtelif boyda iyi cinsten 
Yazı işleri lisan dersleri, emval a~ılı hysı, şeftali. frenk elması fi -

idaresi için dahi müracaat ediniz. danları ucuz satılır. 
B. Kardıçah 39 Hukukçu Bumavada Salon şar:ıphnnesine 

llyaı d .. 3 ·müracaat. D. 26 

Küçük ilanlardan istifade edinizl 
~Fratelli ~perco 

Vapur Acentası 
AbRIATICA S. A. di 

NA VICATIONE 
ZARA Motörü 22 12 tarihinde ge

" rck ayni gün Patmo!! Leros Kalim-

Deutscbe Le· 
vante Linie 
G. M. 8. H 
Hamburg 

os fataııköy \'e Rodo.;;a hareket cVETSSESEC~ \'Hpuru 24 ilkkanu-

d ~r. na kadar Rotter<lum Bremen Ham-
Z ARA l\Iotörü 26/ 12 tarihimle ge- • • ' ' 

~ · 27/ 12 de Pire Korfu Suanda Luı·g «AN\.ERS (IJOGRU) ytik ala-
' c·aktır :iııdiz Valona Draç Ragusa Spalato · 

. ıra Fium::ı Trieste ve Venediğe ha- •MAC'EDONİA» \'apuru 2 den 7 
ket eder. ~onkanun sonuna kadar Rotterdnm, 

P. FOSCARt Motörll 27 / 12 tari- Bremen ve Hıınıburg için yük alacak 
nde gelir 28-12 de Leros Rodos tır. 
" ı ı Llisi Bari Trieste ve Venediğe 

c ADAN'..th \·apuru 16 dan 21 son-
.!'eket eder. l • ı· d R tt ı <anıma ,a ar o ere anı, Bremen 
~ .ERO M o törü 29112 tar hinde ge- il lı . . .. k 1 \•e anı urg ıt'ın \'u a acaktn· 
•k ayni giin Patmos Leroı:; Ka lim- «KRETA> ,-~pt;ru 9 dan sonkanu-

; İstanköy ve Roclosa hareket e- na doğru Hamburg, Bremen ve 
·r. Am·er;:;den mal çıkaracaktır. 
<"1TA Dİ BARİ Motöt·ü 29/ 12 ta-

AMERICAN EXPORT L!NES: 
.in<le gelerek ayni gi.in t~tanbul E"'IINSTER . . nı 'lkk" « ·'-'-' » 1'npuıu :t. ı u-
't! N'apoli i\1arsilya ve Cenova li- nunda bekleniyor Ne\·york için yük 

.ı!ılarna hareket eder. nlacaktır. 

t 

' 
ı:OYAL NI<JERLANDAİSE 

KUl\IP ANY ASI 

EXTAVIA» vapuru 29 ilkkanun
rla bekleniyor. Ne,·york içn yiik ala
caktır. 

~A. ·y~IEDES Vapuru Rl / 12 tari- DEN NORSKE l\IIDDELl 18-

l.i 
•de Rotterdam Amsterdam ve LTNKE: 

~ 
ff 

.mburg için hareket edccektiı·. 

...;TELLA Vapuru 28/ 12 tarihindr 
· ·gas Varna ve Kö.:ıtence limanla-
11 hareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT L!N!EN 
KUMPANYASl 

iUONEC.RO M:otöı·ü 22 112 taı·i

· ,uıe Rotterdıım IIamburg hkandi
"' ,vye ve Baltık lim:-nlarına hareket 

ıecPktir. 

i 1 rn UR L<\ M o törü 27/ 12 tarihin-
1 gelerek Rotterdam Hamburg Giy

·.l f~kandina\'.}'n ve Baltık Iirnanla
in mul alacaktır. 

! ·: HVİCE ::\IARİTf).rg ROUl\IA!N 
KV)1PANY ASI 

\LBA JUiıIA Vapuru 20/ 12 tari 
.;de gelerek M:ılt:ı. ve Marsilya li-

:ııılan için yük ve yolcu alır .. 

! l:i.ıılardaki hareket tarihlerile nav 
ıı lard:.ıki değiŞikliklerden dolayı 

t e11ta mesuliyet kabul etmez. Daha 
'azla tafsilftt için İkinci kordonda 104 
·ııımarad ~ FRATELLİ SPERCO va-

1 ur acentuına mt!racaat edilmesi ri· 
a olunur. Telefon: 2004-2005 

Olivier ve 
Şürekası 

LIMlTE't 

'

1 

apur ocentası 
BiRiNCİ KORDON REE3 

BiNASI TEL 2443 

cPOLO• vapuru 3 birinci kanunda 

LONDRADAN gelip yük ~ıkaracak 

ve ayni zamancb LÔNDRA l'e HULL 

! için yük alacal<tır. 
. DEUTSCHE LENAN'T'E - LtN!E 

c.DELOS» vapuru birinci kanunun 

orhısında Hamburg, Bremen ve An

\>ersten gelip ytık çıkaraktır. 

«EAALBEK» motörü 11 sn!' 1 

na doğru lskenderiye, Dieppe \'e r 
veç umum limanları için hareket ede
cektir. 
SERVİCE MARITDIE ROl:MA· 

İN: 
«DUROSTOR» v:ıpuru 27 ilkka -

ııunda bekleniyor. Kö.3tence için yUk 
alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES: 
«AVIEMORE» vapun1 8 sonkl

nunda bekleniyor, Burgas, Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
navlunlardaki değişikliklerden a
cente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Bi
ı·inri kordonda 150 No. da W. F. 
Henry van dt!r Zee vapur ncentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2007 ' 2003 

Septolinl 
Diş 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku~ 
vet, ağıza 
koku veren 

1 f ormüldiir. 

güzel 
• 

eynı 

---------------------------· 
!Viernleket ha:!tanesi 

başoperatö,. J 

M. Nuri Arkan LİVERPOL HATTI 
«ALGEHİAR> ve «LESBtA!'lh •n- Adres: ~kinci Bey1er sokak 

rnırlarının ylikJeri t~ınnbul<la rıklttr . ~ır~n karŞl31.. ~abul caat! :ı 
ma ederek DENlZBA'NK vapurl:ırılt' rJ ~~ı ...ı~~d.ar.ı:: 1 ele: ...,~uayeJ~ .. 
t. . . . ha.,e ,,1 _s .. • vt _ ~ J 

. umırı: i'&ın:ııştır. ... . , , , .ı __ 

. .. 



A-f akina T a:nirhdnesi 

fzmir: Kestane pazarı demirciler Nb. 67-69 

---HD._ __ 

H~ı türlü motör. makina tar:;iratı, imalat ve montajı 
Bilumum döh.ürn, tesviye ve torna i~leı·i 

Telefon : 3993 

Prensip~erimiz: 

1 1 - lşl söz verilen gün ve saatte hit!rmek. 
2 - Müşteriye azami su~ule~. fıaller<le itidal, işte temizliktir . 

~~~~c~~..-• .a ' 
--D---r.--N~u..-r~) i~........,..~1 1 _,Piı·--. r-je_n_Ş_a_h_a_p-~ 

Güneren Müshil paEtilleri 
1 

Emrazı int:ıniye hastanesi lalıu- T b... l rıp t . . . 1 Pardesülerinizi ve 
ratuvar şeı'i 1. a ıı o ar. esırznı 

Hastalarını Tilkilik :Menzil so ~ yapan eti iyi müs· bayanların kürk man· 
kak 15 No da kabul eder. il ı i. B 'tl' k k.. L 

· 'I'EL: 4057 hildir co ve ugı:ı I a a urR 
. .._ ______ ,] =====·--- -- l lerini lBRAHiM KA 
•------~iı ...... o·K~·:::.~T-..Ô~R ..... , ....._ __ ,, -~~r RAKAŞ:4. bakmadan 

Kl Ur. B ,. h B Ü geçmeyınız. 

---tm-==--=----.-.:--=..--™----J(A Y 
NA 
YI 
cı 

Müdrir 

vır·rı:L TUZU 
N'ekı+~. ı-omatizma, kum sancıları 1 

na karşı midt! kara ciğer \'e böbrekle
ri temizler. 

En ucuz ma<len suyu elde edilir. 
·---~__. ........... .__..._,.....,...,.___. 

=------w--~a....-------~ Baktroyo!og 

;,' Zühtü Ergin 
Her ti.irlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

Telef on: 3869 ____ ......... _..._ _________ , __ 

Doktor 

Demir Ali 
Avrupa.da tetkik seyahatinden , 

gelmiştir. Hastalarını her giln 1 

~urı.yenehenesincle k&bul eder. 

M. ŞEV uUR ur an eng Odunpazarı No. 12 
DAHiLi HASTMJKLA...~ MEMLEKf.T HASTAf\TESl 1 ~ MI!.,. .•• .._ -;; 

MOTEHASSJSI GÖZ MOTEHASSJSI 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
İkinci Beyler soltak No. 82 Hastalarını her gün öğleden Dr. Be h cet uz 

T cl~fon No. 3286 ıonra Beyler ıok3ğındz..ki muaye- • 
ıl ne~ane~İ!!~kabpl ed.!!,. __ ; Çocuk ha.3ta!1kları 

mütehass1s1 •• 
Siz de METALLUM ''Ü Lamb:ılar11ı 

" alır.sanrı 
lieaı bol ıtik almıt ohar. hem iktıN.d etmiı olur, hem li.inba değifti.nnek 
'- laa'tialur, ~m ele aarfi7alınu:m f':)uitcfilini illt faturada ıöriir•ünili.:. 

Hastalarını 11,3) da,, bire 
kadar Beyler so~af{ınd:ı Ahenk 
watba.:tJt ranınd.ı ka'.Jul e ;.b:. 
~~~~mrwwwm ın.r • 

Bulaşıcı, salgın hastalıklar 
mütehasısı 

( V ereın ve saire ) 
Basmahane poli!'J karaRo1u ya

nında 747 

Telefon: 4115 

S. FER J TEczacıbaşı 

SAHii 

1939 
•• 

TURK HAVA KURUMU 
• Yılbaşı pıyangosu 

ADET LI RA 

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 
1 ,, 15,000 

10 ,, (10,000) 100,000 
20 ,, (5,0oO) 100,000 
60 ,, (2,000) 120,000 

100 
" 

(1,000) 100,000 
400 " ( 500) 200,000 

8,000 
" (50) 400,000 

8,600 
500 mükafat 2,715,000 

9,100 

Türk Maaril cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

-
Görülen ıhtiyaç üzerine Ege lisesinin beşinci sınıfı ela açılını~tır. 
Kayıt m~amelesi devam etmektedir. Kayıt i§leri için her gün 

sabahtan akş~ma kadar Karantinada karakol yanında Mensuri Kona· ' 

Selame 
ğına müra<;aat olunmalıdır. Telefon: 2929 ~ .. -- 31! 

C vfik 
Elektrik .. Telefon ve malzemesi depostı. 

Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

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

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

Devamlı mÜ§terilerimize pansiyon komple vo husuii tenzilat 
yapılır. 

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

rilecek ziyafetler için üç saa.t evvel ot. el müdüriyetinihaberdar etmekl 
kafidir. 
wwwc Siernens fabrikaları miinıessili 

Peştemalcılar 77 - 79 lel.efo.ı 3332 ... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllHllllllllllllllllllllJ .. ı* 

~ Sıhhat balıkyağı _ 
Nez~'e, grip, Bronşit ve bilumum -= ~ 

burun, boğaz hastalıklarına karşı = Norveçya balıkyağlarının en ~ 
Depo: ŞİFA ECZANESİ ;; halisidir i 

b > • > + 

!:15 BA!4M~I 
1938 

Küçük Cari f1e&a~a.r 
IKrcımi~e- pl&.na~ _ 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 > 4000 > 

16 > 250 > 4000 > 
76 > 100 :> 7601) 
80 •, 50 > 4000 < 

200 > 25 .. ıiOvO > 

884 > 28fl00 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. 1 Ey-
h'.U, 1 Birincikinun tarihleı·inde çeki. 
lecektir. 

En az 50 lira mevduatı bulunan 
hesaplar kuu lan. dhhil edilecektir. 

> M >rfr iki defa sü~iilmuştar 
Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

----,_ 
~ ------= = = Sıhhat eczahanesi ~ 

İ Ba,.Iurak Bllyllk Salepçioj!lu hanı ka11191mfa 1 
... ııııııııınııııınuııııııııınn11111111111111111111111111111uıııııııııı111111111111111111 ... 

Salihli 
5 Eylül Spor kulübü 
bu yıl en büyük deve .. . 

gureşı yapıyor 

1 /1 / l §39 kanunu sani ayının ilk 
pazar ünü Egenin en büyük deve 
güreşini kulübümüz yapacaktır. 

-Memleket hastanesi 
dahiliye mütehaasısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenebae: İkinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:395o 
Evi: G6ıtepe No.1013 

Telefon: 2545 
Devesi olan devecilerin bu ayın 

otuzuna kadar Salihli 5 Eylül spor Ortayı kazanan cleveye 45 
kultibü idare ney~tine mliracaatla Ayağı kazanan deveye 25 
devlerini kayıt ettirmeleri. Ayak altıfi~ kazanan deve~.e 1 O li~ır 

1-Kazanacak develerin ikramiye 2- Harıçten gelen Ve gure~te hı!ı. 
leri ve derece sahiplerinin ellerine kazanmıyan develere han paraları 
geçecek para. kulübe aid ayrıca 1,50 lira verilece· 



ta Birinci kanun 9JS CU.\JA (ANADOLU) SAHtF•! 1 ~ 

- -- --- ------

-ANADOLU Matbaası A 
Küta p lkosrno ıldı 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
A DERS : lzm.ir 2 nci Beyler So. Parti Bina11 içindde Tel. 27711 

lzmir Lise ve Ortaokullar satın alma komisyonu başkanlığın
dan: 

Cinsi 
Çama~ır sabunu 
Birinci nevi yemeklik zeytin 
yağı 

Azı Kilo 
6750 > 
2600 > 

Çoğu 
8350 
3600 

Kilo fiati 
Lira Kuruş Santim 

33 
44 

Muhammen tutrı 
Lira Kuruş 
2755 50 
1584 

ilk teminat 
Lira Kuruş 
206 67 
118 80 

Hangi okula aid olduğu 
Bütün yatılı okullar ihtiyacı 

> > > > 

Toz şeker 13500 > 17300 26 50 4584 50 343 84 > > > > 
Tosya pirinci 12000 > 15800 2t. 4108 308 1 O > > > > 
rr rilya zeytin danesi 2000 > 2800 60 1 680 1 26 > > > > 
K uru soğan 8100 > 11000 1 O 1 100 82 50 > > > > 
A yvanaamy unu 4600 > 5660 18 1018 80 76 41 > > > > 
Kuru horoz fasulya 5800 > 8000 1 7 1 360 102 > > > > 
Nohut 2250 > 3000 25 750 56 25 > > > > 
Ekatra ekstra makarna 3050 > 4100 37 1517 113 78 > > > > 
Sarı patates 12650 > 17400 10 1740 130 50 > > > > 

Denizbank lzmir mü ürlüğün· 
den: 

939 takvim yılı İçin meri olmak üzere fzmir limanına uğrıyacak 
denizbank vapurlarındaki hamuleyi aml-ırlarından vinçle alarak şat 
veya mavonaya ve icabında Alsancakta vagonlara çıkarmak ve &rada 
istif etmek işi ile bu vapurlar için şata yüklenmiş hamuleyi sapana vu
rarak vapura vermek ve ambarda istif etmek ve bundan başka iki de
nizbank vapuru arasında aktarma yapmak işi eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 29 12 / 938 perşembe günü saat on beşte denizbank binasın
da yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak 
için yükleme ve boşaltma servisi şefliğine müracaat1arı ilan oluunr. 

20~23 4436 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

Domat salçasİ 1800 > 2500 30 750 56 25 > > > > 
lzmir yatılı okullarının 1938 mail yılı yiyecek ihtiyaçları yukarıda hizalarında tahmin edilen fiatlerle 15 giin müddetle açık eksiltmeye 1 - idaremizin YavMn tuzlasına g~tirilecek tatlı suyun tuzlaya isa-

konulmuştur. 291 12 938 parşembe günü saat 14 de lzmir Hükumet konağında Kültür direktörlüğünde toplanacak komisonda açık eksiltm lesi İçin sartnames: mucibince satın alınacağı ve 19 'X / 938 tarihinde 
eleri ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kültür direktörlüğünde komisyon masasında görülebilir. ihale edilec,.ği iliın eci:len ve .-ksiltml'den kaldırılan 25.000 metre 

k 1 1 imaat tuhinde 60 m m kutrunda font boru ve listesinde müfredatı Bu işlere şirketler ve yabancı tabaalılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 Üncü maddelerinde yazılı vesi a ara girebilirler. 
1 1 1 l ıı · 1 yazılı hususi aksamına aid şartnamede tadilat yapıldığından yeniden •telcliLıırin yukarıda vazılı teminat miktarlarına ai;rP ::ılıt .,; p ,_ ; ,..;:n "" """"' ı. ~ -:.,.~n" ~;,,, r'"' ,., 11-1 7-23-27 4311 -__ ....:.:===::....~:::::;=:_:.::::::.:....:.:::=::.:::.:_=====---------------------"'.""""-....;.-.:....:..._.:....:..._~-~-.:....:....:....:..._ kapalı zarf usulile .,)<.iltm.,ye konmu~tur. 

fE ' ·• :JŞLk ·~ Y1;ı,;,n;zı şenle~dieie 
1 Ödemiş 
Adagide nahiyesinde 
meraklı ve heyecanlı 

deve güreşi ati \\' -
1 Kanunusani 939 Pazar gü

nü Adagide nahiyesinin Tayyare 
meydanında muazzam bir deve 

1 ~Ürl'"Şİ yapılacaktır. Bu güre~e iş
l tirak edccl'"k deve sahiplerinin 
' Adagide Belediye dairesinde mü
tesekkil komisyon mahsusuna 

------
Bunun için de içi buzlu Osram-ı:J·aın· 
~ü tercih etmelisiniz. O.ram·l!lJ· 
'°1pulları •sarf. edecekleri~ cereyana 

C'iıuk.abil e lde· edilebilecek ·İızami ışık. - - ' · ni&betini ıemin ederler, yani 
' Ucuz ışık! -

4 

miiracaat eder ·k develerini kay
dettirmeleri lazımd>r. 

1 - Kazanacak develere ve· 
rilec .. k ikramiye. 

BMa: 50 lira 
Başalt ı : 30 lira 
Ortaya: 20 lira 
Ava2'a: 10 liradır. 

SALİHLİ St:LH TİCARET )1ATI
KE~1ESl'.'\DEN: 

AM PULLARI 

Salihlide tüccar Mürsel oğlu Süley

nan vekili Etem Elci tarafından iz -
nirde tepecikte şoför tikveşli Yusuf 
'.iy:ı aleyhine ac;tıyı 150 lira alacak 
ıla\'a.,ını n da\'alı gıyalnııd:ı yap1lan 

·1tıhakeme~indı:• : (ıa\•ncı ba"l,ka ılel:li 

!m:.uı~ından ıı.,.,·ahya yemin ttk!if 
ttiğini bildirmiş olc.hığund:ııı mliddei
tleyh Ziyanı" 12 1 19~\l perşembe 

rünü saat onda yemini kabul ve eda 
etmek üzere gelmediği takuil'de da

:acının iddiasını kabul etmiş •ayıla

:ak H. U. M. K. ııun 337 maddesinin 

tatbik edilmesine karar verilmiş ol
duğuna dair olan yemin davetiye,; i-

Türk i}e Vek ill eri : 

~.--AEG. . . Elektron 
Tü rk Anonim Şirk.eti 

1fÔrk""Anonim Ele~ırik Ş>rkelı Umum•y<sı 

i STAN BUL\ P. K: 1449 lfmen tebliğ olunur. 4460 
;, 

İSTAN B U L P. K. 11 44 

Istanbul Nafia müdürlüğün· 
den: 

6 / l /938 cuma günü saat 15 de !stanbul nafıa müdürlüğünde ek
ailtme komisyonu odasında 12873.19 lira keşif bedeıli Nişantası Kız 
orta okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş-
t ur. f • 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve en~ı 
k f h 1• ·1 b ·· f · d.. vrak da ı -ıartnameleri. proje eşi u asası ı e una mut<: errı ıger e 

nainde görülecektir. 
Muvakkat teminat: 966 liradır. . 
İsteklilerin teklif mektupları .-n az 1 O bin liralık b~şe benur ış 

yaptığına dair idarelerinden almı~ oldu;:u vesikalara istinaden lstan· 
bul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 ıı;ün evvel alınmış ehliyet ve 
938 yılına aid ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfları, 6 / 1 /939 
cuma günü saat on dörde kadar lstanbul nafıa müdürlüğüne v erme-
leri. 18-23-28-2 9123. 44 17 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 3 J Kanunuevvel 1937 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 

be, kuruşluklar la yi.iz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 
evvel ! 938 aksamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

EII~rinde .bu nevi para bulunanlar 31 kanunu evvel 1938 akşa
mına kada~ bilumum mal sandıklarile Cümhuriyet merkez ve Z iraat 
bankalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - Tedaviilden kaldırılan bu nevi paralar 2257 num~r.alı ka~~
nun sekzinci maddesi mucibince 1 kanunu sani 19 39 tarıh~nden ıtı
baren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhurıyet m er• 
kez banka•ına vapılacak trdiyata kullanılabilecektir. 

4~8~is~17~ı9~21~23~25~27~29~3ı 4291 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

:lfusiki zevkinizi tatmin edecek RADYU ncr nalde 1939 modeli 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 senedenberi alanlar memnuniyetlerini izhar 

ediyorlar. 
GöRMEK, DİNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır . 
M ütenavip ve mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. 

NOT: Her turlü LAMBA ve bütün yedek parçalar daimi surette 
bulundurulur. 

Umumi vekili ve Depoziteri: 

S. Kalomeni 
TF.LEFON: 2751 

TELGRAF. Caldau 

Büyük Kardiçah Han 
Omega ticarethanesi ittisalinde 

Muhasebei hususiye müdürlii· 
ğiinden: . . 
Burnava Mersinli Çamdibi sokağında Ahmed Zırel namına tahnr 

olunan 80 AR çayıra tahrir arazi komisyonunca 150 lira kıymet takdir 
edilmiştir. Sahibinin adresi belli olmadığıııdan 1<.eyfiyet ilanen tebliğ 

olunur. 1A61 

il -- 1'.luhanım<"n bedeli sif 1 laydarpaşa 25,000 lira ve muvakkat 
teminatı 187 5 liradır. 

il! - Eksiltme 4 1 939 tarihine raslıvıın carsamba günü saat 1 S 
d., Kabataşta levazım ve miibayeat şubesindeki ~hm komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - J\.luaddel şutnameler parasız olarak her gün inhisarlar U· 

mum miidürlüğü levazım ve mübayeat şubesile Ankara ve lzmir baf 
m.:diirlüğünden alınabilir. 

\! - Eksiltmeye "tirak etmek istiyen firmaların fiatsiz teklif ve 
kataloglarını ihale güniinden 7 RÜn evveline kadar inhisarlar umum 
mii<brlüğü tuz f,-n şubt>sine vl'rmelerini ve tekliflerinin kabulünü 
mut~zammın vesik:ı almaları lazımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlaı 
miinkasaya iştirak edemezler. 

\il - Mühürlü teklif mektubunu ı.anunl v<'saik ile \! ci maddedr 
yazılı tuz fen subcsinden alınacak ,.biJtmeye iştirak vesikası ve yüzde 
7,5 güvenme parası m"kbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
ed.-cek olan kapalı wrfların eksiltme giinü en geç saat 14 de kadar 
yukarıda adı geç"n alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdır 20-30-12-23 8499/ 4190 

~ Denizbank izmir müdürlü· 
ğünden: 

939 takvim yılı İçin mer"i olmak iiz·re lzmir limanına gelecek adi 
vev"I kutuluk kereste ve azman travest yüklü vapurlarla 30 rüsum to
nil'tıtoluktan yukarı ker*ste ve azman. ve travest yüklü motörlerin 
ve muhtelif ewı. ilp bidikte gelen külliyetli kerl'stelerin bosaltma işle
ri eksilmeye konulmu~tur. Eksiltme 28 12 938 çarsamba günü saat 
on he~te Denizbank binasmda yapılacaktır. Taliplerin şartnmeyi gör
mek ve fazla malumat almak için yükleme ve boşaltma servisi şefliği-
ne müracaatları ilan olunur. 20-23 4435 

Burnova belediyesinden: 
1---flor ovon1'1 rn<'vcut ~el..ir harita"' tadilen ikmal ve müstakbel İ· 

mar pliını t;ınzim i.,, 25 12 938 tarihinden itibaren 45 gün 
n'iidd~tle ı-'-.siltr.1ev~ konulmustur. 

2 - 1-."şif b.-deli ( ~ O'ıO) bin elli liradır. 
3 -- l\luvakkat ıc, •İnat 79 iradır. 
4 - Fksiltme pr•k ola•l\k 8 2 939 carsamba günü saat 16 dı 

Bornova belediyP<inde yapılacaktır: 
5 - Sartııameler par'°"'ız olarak Bornova belediyesinden alına. 

caktır. 
6 - Eksiltmeye ~irrnlerin kanuni şeraiti haiz olmaları ve ihti· 

s~• vl'"sikası ı6stl'"ımeleri ~arttır. 23-30-6-13 447~ 

Lı;_ e ve ortaoli:ulaar satınalma 
koınisyonu başkanlığından : 

Cinsi Miktar Kilo fiati Muhammen bedeli ilk teminat 
nzı kilo çoğu L. K. Lira L. K. 

Sadeyağ 9600 • 12100 1.05 12705 952.88 
İzmir yatılı okullarının yukarıda yazılı .adeyağı ihtiyacının 20-12-

938 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltme>inde talip zuhur etmediğin. 
den bu ihtiyaç bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. Sadeyağını verme
ie talip olanrın her hafta •ah günleri •aat 14 te kültür direktörlüğün
de toplanacak komisı•onumuza yukarıda yazılı teminatlariyle birlikte 
müracaatları ilan olunur. Bu işe ait şartname her gün kültür direktör-
lUğtinde ııörtilebilir. 4476 , 
DENİZBANK l 

Gemilerimiz için Kamarot, ahçı ve 
Metrdotel yetiştirilecek 

Denizbank gemileri için müteha""'" ahçılar, kamarot ve metrdotel
ler yetiştirilmek üzere açılacak kur,; lar;\ k:ınd VP kabul 5eraili: 

1 - Denizbank umum müdül"lüıiünce Anup:ıd:ııı ~u:·cti mah"u,;,.Ja 
müteh:ı•s1' muallimler celbedilmek <urctiyle nazari ve ameli kur>lar 
tesis edilecektir. 

2- Bu kurslara kaydedil~bilmek irin a•"eri ilk mektrp mezunu 
(tercihan orta mektep mezunu) olmak e:ırttır. 

3 - Kayıd ~erailini rnuhte,·i ve kıırAlaı-a girPcklerin müstakbel 
hukuk ve vezaifini mü~'ir talimatnamenin talep e<lilme-i ve alakadar
ların 15 ikincikanun 1939 taı·ihine kn~:.ı· Deni71nıık Ka..--ıra •erd-
sine miiracatları ilan olunur. (0'.''.! ı l 4.ıG,.:ıl!lllll-ı• su • 


