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General Franlio Umumi Taarruza Geçti 
A Büyük Kurultayda 

Başvekilimiz mühim bir nu. 
tukla Kurultayı açacaklar 

General F ranko umu mı 

taarruza • 
geçtı 

Paris gazeteleri, 
mat üzerine 

Cumhurreisimiz ismet lnönü umumi reisliğe seçilecekler Milli küme haricin-
yeni idare hey' etine kimlerin isimleri mevzuu bahistir? deki şampiyonlar 

Milli politikamız Aydın 
Eskişehir takımı. 

Serbest ve Terakk iperverler partilerine girmiş ve vazife al· d 
mış eski meb'uslar, C. H. Partisine girmek ve meb'us ol- na Ün 6-2 yenildi 

Ankara, 28 (Telefonla) - Milli 
mak i•terlerse, bu gibilP-rin dilekleri tetk ik olunacaktır küme haricinde kalan takımların bi-

Ankara, 23 (Telefonla) - Başve_ rincilik müsabakalarına burun baş-
kilimiz B. Celiil Bayarın C. H. P. Bü- lanmşıtır. İlk olarak Kocaeli mınta-
yilk kurultayının açıllışında irad e _ kası pmpiyonu Demirspor ile Aydın 
deceği nutka büyük ehemmiyet ve- kar1ılaşmı9lard1r. 
riJmektedir. 1 Bu maçı hakem SerYet idare etmiş-

Ba:ıvekilimiz, bu nutku şimdiden tir. Aydın ilk dakikalarda ilk a-olü 
hazırlamıştır. Bu nutukta, milli po- yapmış, Demirı1por kalesini çeın. 
litikamız bir keer daha bütün vu _ ber içine almııtır. Fakat müdafaanın 
zuh ile aydınlatılacak, Atatürkün çahımaaiyle •ol çıkaramamışlardır. 
müessisliği ve Şefliği mahfuz tutul- Kııa bir zaman sonra Demirspor 
duğu tebarüz ettirilecektir. takımı oyunu Aydın sahasına intikal 

Kurultayda Cuİnhureisimiz lsmet ettirmiı, 82, SS ve 40 iiıcı dakikalar-
İnön ü umumi reisliğe seçilecek ve da ftst Uıte dört rol çıkarmıştır. Ay-

Frankonun, Mussoliniden aldığı 
harekete geçtiğini yazıyorlar 

tali· 

nı:ı:11mnanıcyı:: Lir madde illve oluna- ciın tla 42 inci c'iaJdlCada bsmanın a- General F ranko erki. nıharbiyeaiyle konuıurken 
caktır. yafiyJe ~i~ ~o.l k!'zaninı~. Dirlnc! İlev Londra, 23 (Radyo) - (Ontiyet ı Çemberlaynin Romaya gitmek Uzere 

Bundan sonra, umumi idare he- re 4-2 bıtmışhr. Presi) gazetesine göre, General Fran- bulunduğu bir zamanda tatbik olu-
yeti intihabatı yapılacak ve buna, İkinci devrede müessif bir hi.dise ko , Katalonya cephesinde bugün u - nan bu pliinm, en•elden hazırlnnmıt 
16 mtıtıu.s ıseçilecektir. Şimdiki idare olmuş, Aydın soliçi kasdi bir tekme mumi taarruz emrini \'ermiş Ye mil- olduğunu i-.:arct eylemektedirler. 
heyeti azasından bir kı:$mının deği- zuubahs değildir. Jdaha te~~rüz ve tezahür fırsatı ad- ile Demirspor kalecisini yaralamı~- yona yakın ordusunun ba:-ına geçmi~- ----·-----------
şeceii söyleniyor. Kütahya mebu~u Rauf ve doktor Adnan C. H. Par- dolunabılır. tır. Kaleci biru ~onra iyileşerek ye- tir. . M J t } • 
B. Recep Pekerle B. Cevdet Kerim tisine girmek ve mebu:ı olmak ister- himleri bildirilen üç zattan baı;;ka rini almış, Aydın soliçi oyundan çı- Her taraf karla örtülü olmasına eme ffieS e eSJ 
lncedayı, B. Necip Ali KUçüka, Nafi ler~e. bu dileklt'ri tetkik olunacak- kimlerin mebus numzedi gö:steı•ile- karılmıştır. On kişi oynayan Aydın- rağmen General Franko ku\"vetlerinin 
Atuf, Mümtaz, Vedid, Rahmi Apak lır. ccği, umumi reis İsmet lnöııü, Baş- lılar, iki gol cluha yiyerek maçı 6-2 ilerilemeğe IJa~ladıkları ve Kat:ılonya Hitler simdiki vazi-.. 
id re heyetine seçileceklerdir. \'e terakkipen·er pıırtlerine girmiş tt:r Refik Saydamdan mürekkep o- Bundan sonra Samsun ve Adana vardıkları bildirilmistir. 
Ye Münir, Galip bir ihtimalle yeni Milli mlicndelede çalışmış :-:erbeı;t vekil B. Celiil Bayar ve genel !'lekrtı-ıkaybetmişlerdir. da cumhuri~·etçiler miihim cephelerini yP.tf en memnun imiş 

Kurultay akşamı, Başvekilimiz n. \'e \'azife almış ui·r· kısı~ eski melrn~- lup ~urultaydan :-;onra lnön_ün_iin ri- ıJampiyonları karşılaşmışlar, Ad.ana- · Paris, 23 (füıılyo} - Ham,. ajnn-
C'cllil Bayar tarafından azaya bir !ar da C'. H. Pnrtu~ıne gırmek ve mc- yasetındc toplanacak umumı rıyaset lılar, ·!-1 yenilmi~leı·dir. ~ı bildiriyor: 
çay ziyafeti verilecektir. bus olmak isterlcrııe, bunların da divanında anla:;alacaktır. Yarın, (bugün) E~kişehir Demir- General Pranko. Katalonyada taaı·-

Memleketin her tarafında, Kurul- şahısbırı ü~erinde tetkikat yapılabi- ~imdiki halde muhtemel olan isim- sporla Samsun takımları final rnac;ı- ruza ge~miştir. Tayyareleı·, cunıhuı·i· 
taydan sonra kimlerin mebus namze- leceği ihtimali reddedilmemektedir. ler arasında eski Kars mebusu Ağaı nı 1

• "lacaklard1r. yetçilerin elinde bulunan hütün ::;ahil-
di göı-terilecej'i merakla beklenmek- Bu dileklt!r, hem ııedamet ifade. i oğlu Ahmcdle Halid ve Denizlıaıık- ti> ı~rle limanları bomlıardınıım etmi~, 
tedir. ve ht!m dı:: milli vahdetin bir kerre tan Sadettin de vardır. Jsort'f ler: Bar$e}ondn LUyük t<lbribat y:ıpmı-.: • 

.Matbuatın, bugüne kadar bu hu- tır. 

susta verdiği haberler yanlıştır. Yal- M h d ·ı f f e K•• f J Gazeteler, general Frankonun, )Ju. 
nız, 3 isim kat'ileşmiş gibidir. Bunlar l .. l a e .. e ve te ız Of ez Vapur 3rlfl• soliniden aldığı talimat iizerine ta-
Londra büyük elçimiz Fethi 0 1 yar, arruza geçtiğiııi kaydetmekte \"e bu 

emekli general Kazım Karabekir. daki radyolar Bek 

ve: 

ve Hü. eyin Cahittir. General Kazım 

Karabekir kendisile &"örüşen gazete lş~erı·n kat' i tasfı.yeSl• 1· le 1·ntaCJ na dair Karşıynkaya i;:lt!yen yeni vapur-
muaharrirlerine beyanatta bulunmuş - !ara kimilen radyo konacaj'ını işit-

0
1 an kanlJn krı_bUl a.dJ·1rı: tik, biliyoruz. Hatta, cEfes> ve cSun 

· ı C! l r vapurlarına da radyonun mahfaza. 
sı bile a~ılmı~tır. 

Fransa Hariciye Na· 
zırile mühim bir mü· 

. /akat y apacak 
M. Hitler 

Londra, 23 (Radyo) - Başvc -

- Memlekete tekrar hizmet et -
mek imkanlarını bulacağım için çok 
bahtiyarım.• 

Demiştir. 

Alakadarlnrdan alınan maluma. 
ta göre Riza Nurun mebusluğa mev-

Yeni vapurlarda radyo bulunma 
ması hakikaten bir nok~anlıktır. Bu: \~a.şington, 23~ (Radyo) - rPolonya kil B. Çemberlayn, Avam 'Kama -
....u··rıku·· · h" ü h . h t harıcıye nazırı Kolcmel Bek, ~oel :ror- rasında liberal mebus B. Mandelin ., ınsan, ıç ~ p e::ıız, ~eya a . k " : · b · · 
haıı·11d d h" ,. ti d tusunu geçırme uzere bu1Tün (Kud- sualine şu tahrıri ceva ı vermı tır: e a ı muayyen saa er e . . . . 
clüm·a h b .1 · · tok" t k WiJr)e gıtınışhr. cB. Hitler bana Bergasgadende, 

lrlandada hazırla
nan ihtilal 

. a eı erını .. ıp e me ve p 1 h . . h k · ··k · 
biraz d .k. d" 1 k . t , 1 o onya arıcıye ı:azırıııın. dönüş- Litvanya ü ümetı statu oya rıa -

a muıı ı meme ıs er. D e- t ·f . k F h . Jl,1 ı· · d.k. · 
<len• h t · 1 b"" 1 b" ·hı· e ansten geçere raı•~a arıc .ye yet ederse, 1v eme ı şım ı ı vazıyot-

ı aya , ınsan ara oy e ır ı ı- . B . . . l w b"l 
·aç "t" d d 

1 
t -o· nazırı .ıorJ one ıle müh!m bır mu te bırakmakla memnun o acagını ı 

ı ve ı ıya a aşı amış ır . .oınae- 1 • •• • • 
ı h t . . d k. . l nkat _\°R!)hCagı ı;oylenıyor. dirmiştır.> 

ıaey, zmır e ı yenı vapur ara ....................................................... ~ 
·adyo konması, tam yerinde bir i!· ~ 

/htilaciler umumi bina
'ları işgale hazırlc.n· 

mışlar 

tir . 
• .\ncak, Ef es ve Sur vapurlarında, 

lıalıi ve hala, mahfazalann asılmış 
1lmasına raj'men, radyolu işleme

mektedir .. Londra, 23 (Radyo) - Belfast 
poliıi, şimali İrlanda ile İngiltere . Sebebini sorduk. Bize ıunu söyle-
k ll w d k. .. b k dıler. 

rak ıiP arab~ın a . ı ml~~alse datı b~s· Hüyük Millet Mec liai içtima halinde.. < _· Bir tane!inde tamirat olacak 
me , cenu ı ve şıma ı ır an ayı ır- 23 B·· ·· · · · ·· 
ı t . k k dile frland ··k- Ankara, (Telefonla) - u - met tarafından gosterılmıs olsun. Ayni zamanda, radyol~r alınmış, fa. 
eş ırme ma sa anın yu k ~fil M 1· . b .. 1 l b"d t . l ·a.ı . 

aek tahaiyetleri aleyhine çalı§an bir yü badı Jet cff~ ıa~ 1 u~.n tkop ~nmıf~· oh rn.asın, .dı aye ~n ıfgka il e~tı . erı kat posta ve telef on id~rehaneıine 
k 1 . •d çkarmı•t mü e e, te ız ış erının atı tas ı- azıneye aı gayrı men u erın ıcar gidip uıulen verilmesi icap eden 

omp eyı me) ana ~ ır. . .1 • .. d · ka · · ·11 • ff" h · ı 
Kompleyi hazırlıyanlar, mülga yesı ı e ınt~cı~a mute a~~ nuna ve ecrı n:ıısı erı, te ız. ~e. ta sıı m~- harç _ratırılu:ıadıtı. için, · memurlar 

cumhuriyet ordusu azasından mü- ek kanun layıhasını muzakere ve amclelen sonradan bıtırılerek katı- gelmış, makınelerı kapamışlar .. > 
rekkeptir. kabul eylemittir. Bu kanun hüküm- leşincieye kadar ieçen zaman için ŞaflJ'dık, inanmak utemıdik .• 1ıa-

Komple, noel yortusu ile ıeneba- lerine göre, kanunun neşri tarihine kendilerinden aranmaz. ret ediyoruz: 

11 arasında ihtilal çıkaracak: parla- kadar ol~n mua~~lele.re münha~ır . !ahakk~k. ~ttirilenler ~e t~~kin Bu radyolar işletilmelidir. İfletil-
mento, adliye nezareti, polis müdür- ol~ak. u~.ere mu~~ı!: muhacır, ~ılır. Bu gıbı ıcar ve. ecrı mı_ıılle~ ~Jyecekse, ıandukalan indiri'lmeli
lüğü ve umumi binaları iıial ede- multecı, goçebe ve hukumetçe nak- ıçın açılan davalar ve ıcra talcıplerı dır. 
ı:ekti. }edilenlere harikzcdelerin hükü- - Davamı 2 a ci Sahifede - ** 

ANADOLU' da 
Yarından Sonra 

Kumandan, Hainsin! 
En cüzel, en nefia tarihi, edebi vepoliı romanlarını veren Anadolu. 
da ,.arından aonra yeni bir roman başlıyor .• 

B üyük Bir Casus Romanı 

Kumandan, Hainsin! 
Kanlı, lıeyecanlı, korkunç. 
yük bir eser .... 

cc«:ı rel, zeku \ t> rnaceralarln dolu btl-

- -

-



Jki terbiye: 
1 - idealizm terbiyesi 

Bütün inkılaplar müsbet ve başarıcı dinamizmini, her şeyden önce, 
evnla, bir tasavvurlar aleminde planlaşan bir ideal,~mden ahr. lnkı· 
lapçı adanun il e belki -en yükt k ~a fı h yat had" terin zanıret
l inden aldığı unsurlarla bir «İdealizma» dünyası kurabilmek ve ha
relıı: ınin ihvetıini bu id lizmaya eöre teıİ$ edebilmektir. 

Jleri ve inkılapçı dam nazari bir saha içinde tasavvur ttigi dün
,._.m.ı tamanul müs t bir başlan açtan hareket eden bir idealiıun 
terbiyesi • yesinde tahakkuk ettirebilir. Böyle bir terbiyenin serbeat, 
fabt in~iblı.tlı dü ünce "Ve planlqtırma faaliyeti iledir ki insan, kemli
aini çeviren eri şartların ötesinde ileri ve m sud bir inşa taaavvur 
e debilir v bir id al olarak kendisine hedef ittilıaz ettiği bu İnşayı ger
çekleıtirmek yolları ı bulur. 

Her cemiyetin lıen en lıer devresinde birçok ideııli•tlet- meydana 
çıkmıttır. O cemiy tin, l& lihnzır manzarasındaki nisbetsizlik ve ahenk 
ahlikten bunalarak başka · r ~iya:ziyenin mütenasip ve ölçülü hesap
lan ile meydana gelmif baı a b"r cemı etin taze lıavasını bulmaıra 
uara;an bu idealistlerden pek av. bir in 1e.pçı karakteri gösterir. Çün
kü bunların hemen hepsi gerçekleımesini İstedikleri dünyayı bütün 
hey ti ile ve muhtevası ile evvelden ıörcmedikleri ibi, bir idealizm ter 
hiyeainden de malu;um olclu l rı kin tasıu vu lan da, bir lı kiki folct
J i.pçının idealize ettiği müsbet tasavvurlar halinde degil; bir hayalci. 
nin mistik bir tahayyul eU" i ir 'lnaaa\ h tindedir. Bö} e olunca da 
bir masal uğruna harcadıkları kuvvetleri havaya savrulan bir kuvvet 
olma a.n ıı eri aid e kendll ri hiçbir u.man b"r bap.net l ak 

vuf'mı ka:zanamazlar. 
idealizm terbiyesi inkılapçıyı ve ll ~i adamı ına-zariye. tefe kür 

•e q aba~ da lbaıı boı e dolu dizgin mesaf~leri zaman\an ve im'ki.n
lan a.ııp den bir «'.hayali ha.nu cılıktan kurtanr. 

Tıa n 1" m h yyile merı e:z.1 rini bir ötçü ve haki ate dayanma 
( ·n en ha t ıede.n bir idealizm t r'hiy siy\ yef pui.ş o an adam 
an ak, e feleı-, ır.amanlar ve imkanlar manııum si · iind 'dealize 
ettiti lfik" rin inı ların pe'ind ko~a:r. Bi2 ha kı ~ kıl"pçılann 
al!Tlnl çok defa ikavramamaktay12:., ve onl rın yap cılı !kuvvetini ak
lın 'H li kanların ötesinde ta&a.vvul" ettiğimiz esrarengiz bır kaynak
tan a len sırluda aramaktayız. Bu inkali.pçıyı, ideali.t ve binat ~dea
l i&mi anlamamaktadır. 

laealiz.min bütün manası, ideaiiatin ve ıinkıli.pçının bütün 'WTt; 
alelade üı an mikyasları ile eörülem iyen ,artları, imkinları, mecra 
ve \l(u'kları görm • herkesin farkına varam:ıdıgı ölçüler, muva2en ter 
ve artlar manzumesinin dayandığı temelleri anlayabilmek ve bura
dan aMıiı ikendi ideal mimariaini kurabilmektir. 

Bayle çapta bir dnm «muhal» i «gerçek» yapmasını bilen adamdır. 
Fakat muhal dediğimiz bu şey hakilcatte, onun nazarlarında, ölçüsü 
a.lınmq, hecabı yapılmıı, yolu çizilmiş ve b ir idealizm terbiyesi ile in
zibat a alınmı bir ameliyede tahakkuk imkanı hazırlanmış bir «ger 
ç~k • deab len baıka bir ıey deiild ir. 

(ANADOLU) 

• 
1 Şehü1r D 
•- -
Fuarda sergi sarayı bi-

edilecek • 
nası ınsa 

.a 

Binanın Fuara kadar' yetişmesi için 
hül-lumetin para yardımı şiındi

den yapılacaktır 

•ı T ekaüd kanununda 
de ğ·işiklikler • 

Yaban domuzları 
. 

Kanuna yeni bir hü· 
küm ilave edildi 

A~keri ve mülki tekaüd k1.nunu-
Şap hastalığını sığır

lara bulaştırıyorlar 
~ rıun 66 lncı maddesine bir fıkra ek-

Yaban domuzlan şap hastah0mı ı · . 
~ ı b l .. h. .,b" enmesıne daır olan kanun projesi-

sıgır ara u a~tıran en mu ım ır . K 
tad On . . .1... • t nı, nmuta" kabul etmı·,..,:ı· 

vası ır. un ıçm vı ayet zıraa ~ i'u · 

müdürlüğünün teşebbüsile yer ye:t 1683 sayılı askeri ve mülki te1rn-
sürek avları tertip edilecektir. Urla~ lid kanununun htı:,;u~i \'e mülhak büt 
nın Kuşçular ve Naci bey çıf tlikleri çel erden maaş alan memurlar için 
dahilinde ufuklar mevkiindeki or • ayrıca bir tekaüd kanunu yapılınca
man1arLı civardaki diğer ormanlarda ra kada•· haklaı-ınd:ı eı;!ki hilklimle

. Bdediye :reisi B. IBChçet Uzun mesi muvafık görülmiistür. şap hastalğına tutulmuş yaban do- rln tatbikini ve kanunun ınıeriyetin
lzmire aid mulıtelıf işlerle fuar işleri Türkiye tic.ard odaları paviyo • muzlnnın dolaşmakta oldukları gö- den evvel tt-kafid nidab ıita ı sureti
hakkında başvekalet ve diğer veka- nunda memleket mahsullerini teşhir rülmüştür. Bu hayvanlar, ötede be- le geçen hizmd müddetlerinin teka
letler nezdlerinde tl'sebbüslerde bu- etmiş olan muhtelif ticaret odaları- ride dolaşırken köpekler tarafından üdlük içfo meşrut olan kanuni mtid
~unmakta olduğunu yazmıstık. fz- nın da ycc kir sı vesaire ücreti ola- tutulup parçalanmakta, etleri köyle- detin he~abına arılacağıw amirdir. 
rnirin 9 J9 enetnasyonal fuarında k fuar komite ine olnn boTçlarını ıre götürümektedir. k nunun blı hulmıuııe göre, hususi 
yapılcı.n mühim inşaat için hükümet 38 bin lira tutmaktadır. Bunların cia Bu hal. hastalığı sığırlara süratie idare meıııurlarınc.lan umumi ınuva
tarafından fuar komitesine vadedi- derhal tediyesi icin iktısad vekaletin- yaydığı için vilayet makamı tedbir- zeneye dair dairelere , evn vakıflar 
len yardımın şimdiden yapılması ce alakadar odalara emir verimiştir~ ler almıştır. Alakadarlara verilen umum ımudürlüğüne geçe~Jerin ıteka
hakın<la bnşvekaet ve iktısad veka· Hükümetin para yardımı temin emirde öldürülecek domuzların her tid muamlelerinde hu)';usi idarelere 
ederi nezdind ki ıt~ebhlisleri muvaf edilince fuar komitesince, fuarda biri için bir lira mükafat verileceji ait 1-6-938 tarihinden sonraki hiz-
fakıyetle neticelenmiştir. Fuarda sergi sarayı binasının inşaasına der- bi ldirilmiştir. metleri dikkate alınmadığından mat 
bu yıl bir mühim para sarWe sergi hal başlancakhr. Sergi earayının -=+=- duiryctlerini mucip olmaktadır. 
'Sarayı binası inşa e~ilcceği için sergi planlannı dekoratör B. Gotye ya- B ı d. . . Htıkümet, tekaüd kanununun es 
sarayının fuar açılıncıya kadar ik- pacaktır. Sarayın maketi hazırlan- e e 1 ye relSI eı ma.tldesine bir fıkra ekHyerek hu-
malini temin liç.in yapılacak yardı- m1ştır. Dekoratör B. Got~eye ~laı:- Yarın Rad oda hasbi· su~! idarelerden vakıflar uınam mil-
mm, mail yılbaşı beklenmeden diğer ları hazırlamasına mukabıl 8 bın lı- Y düdüğüne ve vakıflar umum mildilr-
fasıllardan mlinakale suretile veril- ra verilecektir. ha/de bulunacak lfiğiiınden !hu. usi idarelere a'eçmi~ 

.. Belediye reisi Dr. Behçet U:r; 

Al kt 10 000 ı• 25 12 938 Pazar günü sao.t 13,4) sanca a ' ıra- de Ankara radyosunda İzmir ve lz
mir Enternasyonal Fuarı hakkında 

ya bir cami yaptırılacak bV~ii~i;•cJii~ An-

Başlurak camiinin 
lstanbuldan 

a~ çı pencereleri 
getirilecek 

karaya gitti 
Vilayet İf leri için de 

temaslar yapacak 

\"ey.a geç eek olun memurların maaş
lı hiznıetleı·i. tekaüdliik için meşrut 
ohm kanuni müddetin hesabında mü. 
tek:ıbilPn ::.ayılacağı kaydının konul
ma:-1111 muvafık :görmiişUl. 

Bütçe encüımeni, hükumetin, ayni 
kanunun 14 üncti maddesinin defiş
tirilmesi hakkındaki projesi ile bu 
layih:ı.yı birleştirmiş ve ~öyle bir me
tin hazırlıımıştır: 

:\fadcle ı - 168!J sayılı askeri ve 
nıiıtki tekalitl kanununun 14 üncil 
maddesinin .son fıkrası şu şekilde de 

Vakıfb.r a&aresi taı:afından Al ~•pencere] r, yakında lstanbuldan ge- P..arti Kurultayı müznkerelerincle ği~tirilmiştir: : -Subay ve askeri 
sam:akta yeni Lir cami inşa edile - tirilecektir. bulunmak ve vilayete ait muhtelif iş- memur olduktan 8onra veya aRke.l'i 
"Ccğini yazmıştık. Cam.iin proje ve Bu pencere:ler fuardaki vakıflar ler üzerinde yüksek makamlar nez- memur olmazdan ev,·el, talebe sıfa
pl.inlan hazırlcnmışhr. lnaata yakın- paviyonu pencereleri gibi zarif ve el- dinde teşebbüsler Y\ pmak için Vali tiyle yabancı memleketlerde t ahsil 
-da başlancaktır. Türk mimart tar - k"Jl d l ak Ca .. t ,.e Parti başkanımız B. Fazlı Güleç, veya stajda bulunarak avdet eden· 

_,_ . ._..ıı·ı k a b . van e ı er e o ac tır. mıın u- d" .ı. k "tın t" S b hl . , ______ .._ ___________ _________ , ızıncrn ın_n't:'Uıece oı:ın u<:amı, on 
1 

l . l . l k. "k un .:n.n araya gı ~ ır. a a eyın !er, masrafları kendi taraflarından r ' b. l" k k vaıet yer en cesme en ~ 'C e tın ·~ • d d . . --" .:ı ~ ·! .· k .. d . . . 

Ş 
~ CE5) l"1 

1 

ın ıraya çı ac:ı tıır. . . · .. l:.ıas)on a aııe .uıı.ı.ıuı e ı ı ve ar a- o enmışse tahRıl ve staJa azimet ve 

BAHRi SAVCI 

1 
y n ~ a n 1:1 lg) y n \YI an Baıtura:k camii: tesısatı yemden ve çok mukemmel dasları tarafından teşyi edilen ''ali, ~lvdct tarılıleri arasında geçen mild-

Başturak camiide 4 bin ira .:snı·fi bir t:arzda tamamlanmıştır. Ankarada bir haftot kadar kalack, det kadar, bü.kümE"ıt tarafmdan tes-
• 

1 

. . . ie esaslı surette tamir ettirilmekte- Altın madalya : sonra şehrimize dönecektir. \'İye edilmiş ise, zikredilen müClde-
Şemsıye merak/ısı olan bu «_ıdea1 :ı> koca. lngıltere.nı~1 dir. Camiin pencerel~.ri değistirilc- Fuardaki muvaffakı.yet.i sebebil~ Ankara yüksek zirnnt kongresinin tin iki misli kadar tekaüd ve istifa 

B k .. ,, ~eşhur bır sahne ve sınema artısti- ;Ce\:.!tir. Jstanbulda Türk an'atkô.rlan vak1flar paviyonu için umum m ü- İzmir murahhasları da dOn .Ankara- müddetinden fazla hizmet etmedik· 
BŞve l er dır. . . . ta.rafından Türk mimari tarzına uy- dürlüğüne bir altın madalya veril- ya hareket etmişlerdir. Kurultayda. c:e tek.aiidlüklerini \'.e istifalarını is-

fngiliz başvekili Çemberlaynın Bu haberi veren lngılız ,gazetele- gun bir şekiide hov.ırlanmakta olan mistir. İzmir murahhası olarak bulunacak tiyemezler. 
Hitlerle görü§mek icin tavyare ile ri bu suretle ideal. karıkoc~l~rı~. bl!.e . yedi ki~i. ziı-.uat kongresnin İzmir .Madde 2 - :l\tezkılr kanunun 66 
A.lmanyava aiderken semsi~·e~ini boşanması_z edemı __ veceklerını so_y.u· murahhasların<lan lıir kısmı cl:ı bu- dd k 

J. t:t J } d l l lk J 1 T.. •ı • •k il ıncımn "Sİ aşağıda i şekilde..deiiş-
;:~~'d: a~!~~nX~k:.i'cr;;,~c':~ 10 ~;r ::.:~~.~~n ~~:ç 0ı':.-:::;~0iı:~- v l {ı yet tu rıs tı yo arı gtın A nkaray

3 g~:•ceklerdir. tir~~~:~:~ idarelerden vakıfJar U• 

gündenbcri Çcmberlayn emsiyesile ~a t~şe?büs~ni.in mevcut bu unuca- Boğulurken kurt ar- mum müdilrlilğil ve vakıflar umum 

me•hurdur. lngiliz easvekilinin ade- gını ıddıa edıyorlar. nerelerden geçecek :r LJ d , el mışlar müdlldiiğünden lıusus.i idareiere ~eç 
ta her resminde sem iyesini arıyo- nav n rn mey ana er· , miş ı.·ey.a geçecek olan memurların 

ruz.lngilterede semsiyesinden biran karılan bir se nf onİsİ Evvelki ~ün sa_nt l S.~O da Ka - maaşlı lıizmetleri, tekaüd!Uk ijçin 

hile .a.ynlınıyan b "ekil s de Çem- Londradan bildirildiğine :göre 'l.Talı· B. Fazlı G llec,' istikraz akdi nak vapur ıskelemnde bır vaka oi- meşrut olan kanuni mndaetin hesa-
betlayn değildir. ~ngiltert"nin bi11Çok Edimbourgfut üniversitesi kütüphn· V i muştur. 'Karısı Bn. Remziy~ tara· iıındn mutekn'bılen nnzarı itibare a-
Ba v:ekilleri, me l... A kuit, 1 o~d n,..sinde me- mur müzisyen Haydna z·çz·n f.ı?Şebbüste bulunacaktır fından açılan bo~ı:ı.nma davası rnüna· !mır.> 
Corç, M kdon ld, Baldvin de sem- aid bir senfoni bufonrnuştnr. B~s'le- - sebetile fevkalade teesi.ire kapılnn ---
si~Clcr.nden hiç aynlmazlar. karın bu senfoniyi genç yaşında iken İzmiri lıir turi tik şehri yapacak. Vilftyet turistik yollarının ilk kı~- B. Riza Ertuğrul adında birisi, va- Z"hıtada 

Zaten emsi}e bütün lngiltere- kompoze ettiğ.i, e bugiine kadar meç F.ge nııntakasınu geııi~ bir inki~af nıında 2G kilometrelık Tepe'küy-Sel- pur iskelesi kenarında dalgın dalgın a 
de çok kuU ru4r. Hntta lngilizler hul olduğu ilave edilme'ktedir. ııah edtcek olnn h:mir viliyeti to- çuk yolu vardır. Bıı ~·ol. Cellad gö- dolas ı rken birdenbire muvazenesi- ·•••••-
şemsiyenin 1 S inci a lrda Horvav ı istik ) ollarnıın iHşa ·ııuı ınuı't ayın- lünlin ortasıııdan gPçecek, 9 metre ni kaybederek denize düsmüstlir. 
isminde ibir Jn:giliz ıt rafından icat M"b d l rr· tla ha"1amı.c.ağrnı ya..zmı~lık. Yaptığı- geriişligiııde, makatlem olarak inşa Etraftan yetişenler. kendisini kur· 
edı diğini öy!°y~ k iftıhar ederler U Q e e Ve f eT T lZ ıııız tahkikat t goı-e \.ıumm için açılan ~<lilecektiı·. Bu yol ile birlikte, Gü- tarmış ve hastaneye göndermisler-
ve 1bu urede e ·yeye milli ibir ma- _ Baştarafı 1 inci sahifede _ nıiiı fl.k . a 20 ubat pa~aı"te i ilıı{ı ztlyahdan Bulçuva ılıca ına ve lncir- dir. 
na emıek is erler. 1 -~' 

1 1 -~ı~ ·~ A o;Olltl el'ect'kt"r. Turi tik yollarm in- altına n:-.1'a1t'<>larak 6 kiloıııetıre uzun- f k • {ı [ 
. . , uruuru ur ve nnnan aa ı ve ıaarı . . . .. . tt· · ı ı . Mı·ı·a"'s ı ızı ıg.. a 

lngilizlerin bu ıddıası yerinde de- L ı.-t"l . I la d h. t :k" uuı t.aJıp ıbır cok ecnclıı \'C 'I'ürk tuğunda bir yol ınşa e ırı ece üır . 
.ı... d 

6 7 
b" <Kar r, Ka l eşmıs o sa r l er ın 1 • .. . k 1 1 ~ d 1 ği.ldir.Şemsi}e ıoun ~ - mse· edlir. in.a t miıessee~rı; mumessıl. \'e ı:: io~etre uzıınugun a oan • J 

n e e\-vel Mısırda ve Çinde kullanılı- • . . . . . mülıerıcli l('l'iııi goııdererek h:ınırde lzmu· - I arsıyak:ı nsfalt ka}llamah etmış er 
a d Y . . fahsıl cdıimış olan ıc-ar ve ecrı . ı . · · d. ı 5 k"I t · uzunlu~ d ~ı · yor u. ora n unanıstana geçtı... . . . . tetkıkle1· yrıptıı·ma-hta. yenı rnşa e ı- yo u, ı ome ıe gun a ~ eı-

Avrupada ilk defa fr~msada kulla- mı Uer ~etl venlmez: . . lecP-k yollnrm gececeği )erleri gezip sinli - Bunul\•a )Olu,, 1283 metı'f' u-
nılaı. Dördüncü ı lanri zamanmda T.ahsıs ve)a teffiz edılen gayrı g<lrmekted·rıer. zuııluğmıdan Abanc.ak - Şehidler Müddeiumumi fik Jer-
yağmurlu havalarda halka şemsiye 11R'nkul1erden e\•v:loe ınusta~aklar .Ank ra~"' ~itnıis_ olan valimiz B . par'ke kaldıt'ım inşaatı ela 1hep bir lik- hal faaliye te raerti 
kiralıyan c1ük'kan1ar vardı. tarafın~.8~. ya dogrudan ~-o~ya .Fazlı GlilPc, nrnhim bir :pm·a muka- te miinakn ııda buhınmaktadır. As- eı· 7 

Seıruıi e lngiltereye daha sonra '\C)~ h'ukü~e~ tmafu:ıc.ta:ı ~osterıl • bilinde in a ~dilf'cek 1 u yo !ar °< ın falt ) ollann iki tarflfını liçer metre Milfı.sh Sabiha adımla 15 )nşınfü1 

Taıla yaralamak 
Tepecikte Kuruçay mahallesinde 

Hamid o.ğlu Ceylan ile Mehmed .kız ı 

22 yaşında Esbma Ye ilbayrak, a la
cak meselesinden ka~ eder.ek tnş

la biribirini başlarından yaralamı~
lard ır. 

Silah taşımak 
Keçecilerde Mehmed oğlu Aii dtı 

bir bıçak bulunmus, zabıtaca mü -
sadere edilmistir~ 

Yorgan çalmak 
K,..çecilerde evüyazade sokağında 

Feyzi oğlu Mustafa, Meb~d kızı . r ,_ _ k k 
1
·d l :S m hasebıle ışgnl edılmıs Jkcn son- . d ·af . tik t• •1 genişliğinde kaldırım olacaktır. iBii- bir kız, müddeiumumiliğe \·erdiği lıiı· 

ıgectı. rıal(.at ÇO çabu yayı 1• radan istirdat edilmis b ılunan tnıy~· eap e en ma 1 ıs raz ure i) e 11 · · ı. "f istidada. bundan onheş gün ev~el 'Mi-
. ~. d l ·ıt d h l ede k ll · ·ı h ı_l 1 k b"ibk- t nin 11 u.rnntln bazı ma1i nıi.i e-ıtlin bu ) 0 arın proJesrne göre 11\eşı F ehimenin .bir o/.Organını çalmıştır. 
ın:ı as~r a n~ı :re e . er n ~; men. u ene ax nnna mu a ~ en- . . . • lıedeli ;ı,1 !)4,090 lira tahmin edilmis- Histan Halil adında 22 yaşında bir Dolana .. ıcılık 
mtıster1lere k1Ta ı1 ver-ılmek uzere dılenne bono verilen1er tar fmdan eleı1e temas edeci'~tn. Bu hu st:ı. · . ıerkekle tzmire ıtteldiirııi . ifal :eailerek 
b

. k · .L } nd I el L h k r- ... :n • lıı · lb ,.,, Münir, Veli v.e Jsmail bir lirn kıyrne· 
ır aç emsı}c uu u uru ur u. e~K ü ·ümetçe göster.ilmek sure- Başvekilimiz H. '-el dl nayarı '7.ı~ m·et- d 1 kirletildiğini sik~b;et etmiştir. . 

Bir.aralık A.vrupada sem iye kul- ~ile ve ger.ek gösterilmeksizin işgal Je hlikfımetçe yapılm~ısı mümkün IO· Abi e v:e anıt ar Sabihanın bir~özil kördür. mahkika tinde tıTsaatı Ahmed (;\ğlu l\a4eBınrk· 
1anmn'k. o kndar ta_a?1~üm etmisti iki edilmis bU1unan gayri menkuiler Jacak yardım "çin de rieada buluna- ta göre kırılan takma gözünün yeri- de beş ıraya satarak dolan ırıcı ı 
1836 aa Pepen ısımlı bır Fransız hnkkıncla dahi bu 'hükümler caridir. ,. .. ,kt ı·. Bu is icin Kültür f,a- b sk b" tak ö t 1 k yaptiklanndan zabı'taca y.aka ln • .... ....... ~ , ne a a ır ma g z sa ın a ma 

1 
d 

bakkalı bir. su.~.yüzü~den mahkeme- Miıtet Meclisi, gelecek pazaıtesı tzmir turıstik .\·ollar şcfj B. Emin L.anfı;ı.rna mu'"•acaal . :n ıt • mıs r ır. 
k d ld 

- kit hke k R 5 , , ·cın nalil ile bir.J.ikte !lZmir~ ıgelmış- • A g-aç kesmek 
ye sev e ~ ıgı v~ .m.a . me sa- günü tekrar t~p~nma. üzere eç Dizginüı rei liğinde turistik yollnr J a· (j) a 1b il( ö 
Tonunda bıle ~emsıyesını e11!1den bı- vakit tatil etmıştır. dairesi krıdro.:·:tı bir mühendisle iki edilecek er ır. n an sonı~a u -ı genç ır Bucada Sarıgöllü B. Hasanın bah· 

"· fd hk- 1 .. . -edle b.r.ı .'koca hayatı ~·aşanuıı-a baş- esinde M ustafa og-lu Ali, oüven a· 
r:ı.~mam'l tı ama. m~ um. 0 a~ fen memurundan mnteııekkil olnca'k- ı 12 938 tarih Ye 2-7814 sa,} ıh JC- 1 ı~ d 'P.l'··dd · ·ı·k kızın l 'Ll1 k ~ · ·· 
b kkal ,. k avalı bır gunde Gıyoti Al .. A ::ı.m:fi"'ı ır. .i.VJ.U eıumumı ı ·çe ığac arından beş tane aaı esmış, go· 

a ;.aı:ı 1h k b" b .
1
• manya tayyareCl tır. Vilaret huhusi idaresi akar.atı- l'.a vekilleri heyeti karnı·ma nazarım u- a kt . r· .. ter·ı 

ne ~ütevecci. en açı. ır ara a ~ e um Jpot~k edileııek milli bankaları- bide ve anıtlar üzerindeki tetkil;:ntm. (o •• ora munyene:,,ıne ~zum ~o: ı - türürken ya'k.alatımıştır. 
Pans snl.-a~ ;ınd n ~er:ken _bı~ B·n azi e inmeğe nuzdan istikraz akdi tesebbiisiinün !stanlmldn ,güzel sanatlar akademi- mış. ~·apllan nıunyenesınde tıZ\'ı teş-
korkudan tıtrıyen ellerıyle ırenklı bır l g Y ıasıl lıir netice vereceği henüz lıe:lli sinde toplanmakta olan jüri heyeti kilatı itibarile kirletTiip kirletilmedi-
şemsiye tutuyordu. m ecbur kaldı değHclir. Mruırnafih lz.imir vili"ı,yeti, 1 tarafından y.apıhnası Hlzım geldiğ;n- ğinin şüpheli ve kirletilmemiş olma 

/deal karı koca Bingazi, 23 (A.A) - Hafif tayya- var.idatının ıfa~ alığı .ile ve şimcliye d~n vilayet dahilinde inşası mutasııv- muhtemel olduğu hakında r.apor :ve-

t "lt d "d i kankoca diye ı~ler~ m h us mesafe re'kornnu lkır- kadar hiç borç yapmamış bir vila~et ver ve mukarrer abicle ve anıtlar .icin r.ilnıiştir. Onun için kız, bir mütehas-
ngı ~re e 1 ea · la k ta B k·ıa b. · :n hT Y k"I f t t d·ı d tanınan bir çiftin bosanmak üzere mağ.a te ebhüs -eden Alman ta ·yarecı- 0• rn nı_mış.tı: . . u ~e_ : : . ı.r __ ıs A . u..:a__ ı :\Ye e ·a e 1 a\·~ss:ı e ı me :_n ~ı n mtuweneye se\·kedilecektr.. Bnlil 

Çin hükumeti 
Amerikayo bin kam· 

y on ısmarladı 
~ - ç· büku· 

ld 
ı .. ı_ L b ·ı· Fakat !'li Pukov ki birka" saat uçtuktan son. t.ikraz temm edilebılecegı gıbı huku- tlo..grudan clogrtwn Ktlltur Bıı.lrnnlıgı o uA.ruı.n ua er verı ı} or. · , Y • • • • • • • _ 

b la k
. ld - ·· ı · ra Bingazi'-·e dönmek mecburiyetinde met erkanımızın rnu\'afık gorecekle- ı vasıtasıle Jilrı hevetıne muracaa't'ta 

iısfr.:cap ecrım·ş. lıö)le bir m Sf:İ1ed n m , .AmP.r'kıı a i yon sınar 
un rın ım o ugu soy enmıyor. "' . . 1 • • 

Y 1 
"d 1 karısından ayrılmak kalmıştır. Bugünlerde ikinci bir te - ri air şekilde bir istikraz akdi de bulunulması Dahılure \ ekaletınden ılıır 

a mz, <l es • . 1 'la b ·1a1 n i . ijzare mt.hkemcye mf.irar;aat etmil ııb'bUaıt bulunacakt•1' mümkün olac~iı kar.ıaati ve.rdır. tamım e vı teye ı r m ştır. 

do1ayı dava açılam1~aca.ğını, kızı ısev- faın'.l§tır Bunların bedeli, -açı an 21 
diğlni 116ylem ştir ..., 1\"lln Y""~ı lıı>"abından od ne.Df"ktir. 
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DIŞ PO UTiKA j 
İtalya - Macarist;;- A •k d •• h f r. d 

1 
"\ 

Düşündüklerim _I 
Uzak şarkta yeni 

mücadeleler lt alya harci;e vekili Kon Ciano, merı a, unyanın er araTın a 
naip U oıti taraf mdan vuku bulan Bir yarı dünya halinde, Asyanın 

d:wet üzerine Budapeşteyi ziyaret d l t • k t k l • t • sağ tarafında kOl"kunç hir istikbal 
etmeğegitmişti.Gi<mıaled'itatiaga- a a e ın Q'VQ ' a a masını ıs ırvor mücactelesinehazırla.nanUzakŞark, 
zett:si, bu ziyaret münasebetile yaz- 'J '.T sa.dece bir sarı ırk davasının veya 
dığı lıir makalede bu seyahatin bir bir Japon imparatorluğu projesinin 

«dus[Juk tezahürü olanı.k telitkki A •k b ·AJ · k dd 1 k J ı b J değil. ay_pi zamanda elde kalmıı en 
edilmesi lazım gelJiğini ve uncak merı a mat uatı, manyaya arşı şi eti ma a e er yazmağa aş a- b.ü.yük ~etek istismar sahasına aid 

bw müna4ebetle Kont Ciatı<ınurı, l\Ia- A • k h •• J •• d•k •• ) •• kJ J h d bütün planların çetin ve karşılıklı 
C~r \'e İÇ ve dış poJitikasile alil.ka- mıştır • merı a, er tur U ) ta tor U ere a ey tar ır boiutmalanna sahne olınak Üzere-
da.t meııeleler hakkında müzakere- V . t 2'> (R . .. t 1.. F k t b ı.-· ı.·· .. 1 k :ı.. A .k b h~d· 1 di.r. Bu meı-ancLıt büyük Çin kala-
1 

_ . . aşıng on, •> adyo) - Amerı- vete mur!ıc~ıa .a uzum yoktu1'. ; a -a nase atımızt ı..ıusvulun >.esme nusn- yazmış ve merı anın, u a LSe e- b 
1 

_ 
1 

k . • k ... 
erde J.ıulunacagını kaydetmı:;;lır.» k - h . . 1 .. 0 p· . lı tt·-· b . ı 1 kt d .. k 1 k k' . k ]"k d ı-~J - k a ıgını aşı ama ıstıyen omunızm ·a ayan arıcLye a trncı reısı o ıt- ıca e ıgı zı.ıınaıı u ı.ıu. o uca· ır. sun a onaya · o mu tan çe ınmıyece- re · ar~ı a ·ay A;.ı .ınıyac:.ıgmı ·ay - d l d--:ııo . h d 

Kont Giano tarafından y~q.ıılan t . · 'k b l d 1 . l' e, apanya an s~mra. aynı sa a a 
b 

. . . . . . . .. . k man , gaze ecılere şu bey.matta bu - Amen ·a, azı !:!Vldlere muahee er- ğim .~ ev emış ır. 1.. • ..... 1.c.. k' 
u UJ aı etm rnahıyet ~e. ştı mulu ha - lunnrnştur: le teyit ettikleri adı.ilet prensiplerini Vaşington, 23 (Radyo) - Reisi- .(Niyork Herald Triblin) gazetesi 1o>M" doktr-~ buuı açmaa:~•n çe ın· 

kıııd.ıt 1t~lva guzde.smın ya-zdıklan A 'k .11 t' . h"k~ t tt k k" 1 .ı· 1 B R lt Al 1 h' .1 • t f d d ğ memektedtr. . · . . · - mel'! -.111 mı e ı Japon u u - anı ırma mev ıı!hıeuır. cum nıı· · .• uzve , manra 'il ey ın ue, aynı mevzu e ra ın ayaz ı ı m:ı 

dugn.ılur. :Vl:ı(;arıstan ıle İtalya 'flr~- meiiııi s evmiyor. Alman hükumeti de B. Pitman l.ıu beyanatının kenıli de rady.cda Böylev vermiŞ olan dahi- kalede diyor ki: k 8 U: Çin Yar ki, asırlar ~~~nbc'a 
sırıriıı.ki Jo:::ıtluk h:.ırp sonra::iı de\' rı- · A .k f . t 1 k h - .. t 1 ld ~ .1• t . 1. JI a. . k b 1 . F b h t l Ak .. endı toprakla:rında eaeu mısUA ır . . . , . sevm ıyor. nıerı a, aşıs o sun, o- şa sı mu a eası o ugunu ı ave e mış- ıye na:tıı•ı ay'll.esı a u etmış ve « ransa, usus a a a ·asız go- . 
:n.ın en e;;kı sıyu::>ı du.;tlukları ı1ra::;rn- münült. olsun. her türlü diktatörlükle- tir. Hariciye .nezareti müsteşan B. bir müdet kendisiyle çalışmıştır. rünüyor. İngilterede, matbuatı .söy- afJ~~ re,hav~t. ve esaretinden gonrfa, 
dıı. "-anlır ltı:ı.Inı. Avusturyayı da 1 } t el An 'k .ı. h Sil V ll t Al d b-'- .1 V . ....3 (R d ) (N" .1 • 'k . .. 1 d -ild' bu•u'" kendtııne en (azla ~.akın, a-. · · · ' re a e\' 1 ı:ır ır. ıerı :.ı uünvanın er mer e s e nıanyBJ an ~.usı e 1 aşıngton, ~ a yo - · ı- ~enmıyor. Amerı a ıse oy e eg ır. • -. . . . " w 

berab"r alarak Fı·ansanın nlifuzıı al- t f · d el / k · kt k 1 d . t• k' 1 . . Al 1 ıo· Al . . d" .. d " w.. •• kat •u.;p emperva.hzmının La.,,.agı· "' · ara ı n a a alelin dimcıi .aya a a - ernış ır ı: yor~ Tayını!:!) gazete:-;ı; man arın ıuız, manya ıçın ne uşun ugumu- • • ı ı-1 'ınd~ l.ıuluııan küçük anlant <levlet- masıııı ı·stL· uor. Al h d'I . t "k t h a·ı k ld kl • t d .. k k k k .. 1.. ru Uzak Şark havaımda alga an-
J - manya ya u ı erı azyı e - ya u ı ere ·arşı a ı · arı zecn e - zu açı ça ve or mıyara soy uyo- d . . d 

ıtı·hıe kaqı ol'la A vrupada nıuvaze- Şimdilik bu vaziyet için askeri kuv- m<!kte devam ederse, onunla olan mü-'. uirlerden bahsederek Lir makale ruz.> ırmak astiyea komıusu tarafın an 
ae teminine çalışmıştı. mütemadiyen llıırpalanma.kta ve par· 

Bundttn başkı:ı Avusturranın istik- çalannıaktadır. -

lalini. korumakla Ital.ra için Alman- ltalya -Fr a .. ns a Pan Amerı·L.an' Dün, hayali bir ~ndişe ve vahime Ya~ ı lirenerden uzak ta tutmak gibi . R teli.kki edaen aan ırk iatil&aı, bul'Un 
btlyük i::ıtif.ade va:rdı. Fakat o zaman- k ,r Şanahay ve Nanlün lkapılaruıı parça· 
'12nberi orta Avrupı:ı.nm siyasi vazi. OnTeTQD8l hJ.arak, di.ğer istismarcı devletlere 
:Yeti çok büyük bir inkılap geçirmiş- 'l ilk honıyu çalnuıtır. 
tir. R.omaııya protokolıınu teşkil eden C". l e l l Ar jantinİn Amerikan Çin, Lüyük ve mahıeri bir harp 

~!~avı~~.~:.:d~~~i~i~·~o~~~1~~L~\~'~'~,~~~ r ransız gazete erı, ta ya• t esanudü. form.ü/ÜnÜ ıb·ç,·ir;:h~a.ak~ak~autıy: .. l:~TI"ar:asında parlıyan 
1aııt dağılmış. En ehemmiyetli uzuv- • , .... u. 

~~~~~a~rt~ir~~;u~::~~ala~~ş~r. ol:~ ya karşı ateş pu•• sku•• rüyorlar Uma, ~~~:!d;~t~ Resmen fe:::;:d!.üyiik bir deii,ıklljm .,,.. 
~:~ b.ir devlet vıırdır: Büyl.ik Alman- . 1 bil~~~~k~ cumhuriyetleri. Arjanti- iinM:i~~tıo~~~~~~ir~ deiifikli· 

Fakat İtalya, bu şümullü iukılituın 1 nin Amerikan tesanüdü formülünü Sayısız kalabalıimda.n her gün, 

her safhasında eski dostuna yerdmı Londra siyasi mahafili Italyanın son hareketı·ıe vazı· . rnüttefik~n kabul etmi§lerdir. . o~ binlerce .. can ~~ ~·k:. İ.~tiya~ 
ttrne1den kaçınmamıştır. Çekoslo- ' Amerıkalılar arasında adalet dı- Çınde, bugun zekı bır ıdrak7 ızzeh 

va'kya pırrçalann·ken Macar akalli. yetı•n bu··. ~.'"llU ... tu··n gerg·ınleşt•g"" • ka aat• • •• ı. mektPd• vanı teşkili de Arjantinin muhale- nefis .ve gur~r k~damasını andı. 
~~u~rinin haklarını ileri ::;uterı, 1\lu- ,;, 1 1 n ını gosler ..... ır fetine ve bir müstenkife mukabil ran bır haletı rubıye kalkınması var-
niht-e lJu hakkı tanıtan ve nihayet l 9 reyle kabul olunmuştur. dll". 
Viyanada karara bağlıyarak .Macn.- xx .En eaki Türle darbelerinden başlı· 

li~tana Slovakyanın ve Rütenyanu Mu·· z" akere kapıları kapandı mı?. 1 1 yarak bütün servet menbalarmın 
cenup kısımlarını temin eden Italya ta ya alınması, bütün zenginliğinin istis· 
olmuştur. .LJ l • • • L •b ıu,r e dilmesi ve sahilleriııin muhte· 
Rütenyanın tamamını temin ede- • n e. eşıstan lÇln l • ljf ;bayraklar tarafmdan qgali, imti-

tnemişse, bu, bu ~ğurda çalışmış ~ı& lngiltere, 935 muahedelerinin feshinden sonra Fran- yada büyük bir y ol ~azlara boyun etme•i .ribi bir yığın 
~amasından değıl, .Almanyanın tıd- ' 1 l!liketi derin bir uyku için e ka• 

ı:letli nrnkavemetine maruz kalma- sanın ne gibi bir vaziyet al~· cag.., ını anlamak istivor açıyor ıul eden bu çok eski v..e iptidai dev-
ıındandır. Binaen.aleyh İtalya hak- -' Roma, 23 {Radyo) - İtalya, Sibi- ıette, şimdi Avrupa71 bile düşündü-
itıudııl\J şUkra.n hissi ou yüzden azal- Paris. 28 (Radyo) - Matbuat, tinden evvel b~ ~ıeseleleri . 0 .rtaya şebbfü;f;e buhınacaktır. y:ıda11 başlı)"'a'l':ık Südandan ger;mek ren bir değişciklik vardır. Avrupah-
rtıış değilidir. Fakat şu da muhakkak münhasıran İtalyan - Fransız anlaş- k~ymakla, yenı ~u~akereler rçın ze- Fransa hariciye nazm Bone, bu- ve Habeşist.ana müntehi olmak üzere far şöyle diyorlar: 
tır ki, rla Avrupanın y-eni istihalesi masııun feshi~' le meşgu1 olmakta- mm hazırlamak ısLıyoı·. !talya mat- gün, İngllterenin Paris elçisini kabul büyük bir otosrat yapmağa karar •·er- - Çin elden ıridiyor .• Çünkü ya ja. 

i~inde .artık lu.ıya :eski ltalya değil- dır. buatını~ Tun.~~tan ç_ok d~ha başka etmiştir. Sefir, 935 İtalyan - Fransız miştir. ponyayı da ken ai geniş toprakların-
dir. Maearistanın Rütenyayı tamam «Pöti P~riziyen» diyor ki : ~eyl~r ıstendıgı şeklındekı yazıları rnuahedelerinin feshinden sonr.a, .Alakadarlara göre; bu yol sona er- da ya"V1lş yav&§ çürütecek ondan son· 
elarak :ıhtruldı diye İtalyan dostlu& «Mussolini anlaşmaları sıfıra in- hakıkat oluyo~·: . . .. Fransanın nasıl bir hattı hareket ta- dikten sonra İtalya Süveyş kanalın- ra, bütün devletlere karş1 lbüyüfı: hir 
iu :ıh:akkında hayal sukutuna düşme- dirmekle, yeni teklifler için vaziyet . Fransa. .dahılınde IJırhk g~sternıe- kip edeceğini sormuştur. ~dan tamamen müstağni kalacaktır. kudr~tle kenaini müdafo:ı edecek, 
lTl.esine sebep te şilphesiz, İtal,;-anın alm&kt.ıı. ilk adımı ~tt.ı . Muı:;ı;:olini, dı~_e tehl~<e d~eva~. edecektır.» yahud da, .an ırk zafer 'bularak di-
Ytm1 muvazene içindeki vaziyetini ~üpbesiz kj kAııunusanide Çember- ıgaro a ıyor 1 : j er ecnebi nüfuzunu ortadan kaldı· 
anlayışından ileri ııelmektedir. Sö- l~yn il~~yapacağı mü_zakerel~r.de ye- rı:ita lya eski muahedeleri hüküm- Mı•Jı"ı Şefı•mı•z racaktır. 
znn açığı şudur kiAlmanya artık or- nı teklıtler ~erdedebılmek ıçın bu süz a.ddediyorsa, biz de yenilerine Avrupalılan endiıeye sevkeaen 
hı. Avrujlanın diktatörüdür. Maea- muahed~l~~ı k_aı_du~ştır. Fransa lüzum gürmüyonız.» yalnız bu deii1dir: 
ristan bu vaziyeti takdir ettiğinden !talya gıbı ıı:ıteyıcı vazıyette olmadı- .,;Populer» :unları yazıyor: Bir de, yukal'tda iıaret ettifim, 

bnyük komşusile iyi münasebet ida- ğındun, _her türül teşd.)lıüsten ihtiraz .ı:Yeni lıir buhranı kapamak için K1zrlayı hı·mayelerı· altına al'dılar. komünizm nüfu:zu tehlikesi vardır. 
h A b" 't' t edt>ct>ktır >) :;\lus~ıılini.\•e ih1:'.''al~ızea hare!<etinin rn~ etmeğe usmn ır ı ma gös er. ·. . Yani üç başlı bir ejder. Bir ihtimal 

l d. k ,., «JOr» diyor kı• cevabmı v~ı·ııı~k l&:r.ımdır. Ona Tu- D •• d rı•• kk k tı:ıektedir. Bu sebep e ır i .ı.ıtlacal'ig- . · ' Un e UT UŞU amplnl ~jderi, ayaklanm11tır. 
l · d k ı <dtcıJ\.·a ıJ"G .-.ınl.aQro:.ı.lannı kafa ını.ı.ta -.:e cl!U-pı· "td.er<l~ verUen bütün tan Rütenya me.se esın e i noktai ... " ' <> ~ "' " Görülüyor ki, Uzak şarkta, büyük 

lUl;arını kabul etmedi.ki halde .Al- a<l<letmjyor, yeni mii.zakereler i:>ti- ı nıl iya :ı: lan il:ta etmek ~arttır.» zı·~aret buyurdular had iselerin, dünya sjyuetini kendi 
d h d ~ yor Fakat sunu lıilmelitlir ki yeni Londra matbua1ı da !talv.'.anm mu-

tnımyave giicenmemiş, a a ogrusu · · ':ı: ' • cazibesi içinde oynatacak büyük 
i'."ılce.ndiğini belli etmemiş ve Viyana ~~n ~ü-zak~reler yapılırsa bunun ne- ~~ed.eleri hiikiim~iiı. adL1eınıeai 1.:ey- Ankara, 23 (Telefonla) - Reisi cumhur İsmet İnönü genel merkez ıprobtemlerin çarpıtacağı günler 

k b - . t' Görülüyor tıce::.ı hıç bır zaman ltalyayıı menfa- L1yetıyle nıt:ş_gul olma_· kLadır .. Gaze- ~umhurumuz General ismet İnönü, heyetin istirhamı üurine kurumun yakla•matctadır. 
nrarrna oyun egmış ır. t t . t . kt' 1 u teLıl l k b 1 t ... .,, 

k b k t a emın e mıyece ır. ;;c _er, u .. ıga 1_ ıetı .·ı are 'e 111 l'es- buaün Tür kuşu kampını ziyaret e- ~ahtı reisliğini memnuniyetle kabu1 Orhan "Rahmi Gtik,.e 
i Macaristan, Poionya gibi are e «Ma'teıJ » ....ıt:n •. - b t llı t ı - kı et kt e - "' 

" ını ır et u~ı e a · u me e ve esa derek, genç]erin çalışmalarını yakın~ ettilderini bildirmişler ve kuruma 
~lrnekten çekinc:rek, .A:lıruı.nyayi ida- «İtalya, Fnınsaıırn ttlrliflerini bek- t!l~ çok gergııı olan Fı:amuı - İtalyan elan takip buyunnuşlardır. muvaffakıyet :temennisinde bulun _ 
ı·e etmek si) asetini takip elmt:kte- 1iyor. Pa'lrnt ona ald:mdığını ihtar mtına:-\ebatmııı uah:ı z1vade artmasın -r .. kk f h .. · . b l mu<llardır . . . • . _. -ıur uşunun a u re1sı u un.an .,, · 
dlr. ederiz. l:niUin meselelt:r, ~35 anla~- ·la hır selıep teı')1o1 evlı:vemıyecegı ne- u~ll" S f' ] . . .

1 
'f Ankara; 23 A.A.) - Reisicumhur 

ı · ı İt ı 1 1 · t k ·ı · · kı.-a 1 ııvu 1 e ın genç erımıze ı tı atı, u- . . v·yana kararının tatbikinden son- ma arıy e <l ya a ey ııne e ·nı "· ıcesıne v::ırma ..... ır :ır. .: ~ . .. .. . [smet Inönü 14: y;ıldanberi fahıi baş-
~; · . ta ha . . k·ı· T'-- coğrd'ik '\'-e diplomatik olarak halle. Sipsi mehafil<le, vaziyetin büs- çucu uyeler ıçın en buyuk teşvık ol- bnlıklari11le ~reflendirdiikleı·i Türk 

ta .:ııu.ııcarııı. n ncıy,e ve ı ı ..D..iUJy.a • . . • . . a ı.~ 
. . , tmi . K t C k' dılmı§tı. Haitu bızzat 'Mussolmı o 1.ıütün gerginle~tiği kanaatini g-Os - muştur. hava kurumunu yüksek himayeleri-
ı~a• B şdve;~erme_ ohn s: bı.~e~- zamanlar Viktoryada irad ettiği nut. tıermeh:tedir. Ankara, 23 (A.A.) -Reisicum- ne almak suretiyle de havacılık da-
ll:.ııştir. u egışmemn ususı ır sı- k . . . 1 

kt y t . kunda, artı A:frıka ımeselelermın Paris, 2.:3 (Radyo) - talyanın hur Ismet İnönünün Türkiye Kızıl- vasına. kaı-şı tarihi kıyJneti ve derin 
~·nsi manası yo ur. e mış y'll.şım ' · "k~ k dat• hall d"' l'w. . .. 1 ı. 1 f b . 9 9 
21!çmiş olan Klllly:a, esasen .bir müd- .ruo · u~e .~d··? . e hC ıgını suy e- ~35 an~'1.~ma arını . es ctm_e~ı, 1 ay ce.miyetini yüksek himayeleri aJ- mamuu bütün Türk ımill~tince çok iya 
dettenberi çekilmek istiyordu. Bu memış .mı ı ~- ». je kendısrne ''adedılen anıi.ıyı talep t.ına almak suretile taltif eyledikleri anlaşılan arnkalarmı teyid lıurur-
luı.rarını tatbik etmek üzere iken c.;urnab han· t" li1 için bir ba~langıç telakki edilmekte- riyaseti cumuhur umumi'. katipliği mıışlardu·. 

-=+=-

Hitler 
Yortu müna.sebetile 
bütün ar hadaşları· 

nı davet etti 
1\fünih, 23 (Radyo) - H'itler Noel 

vortusu mfüuı.sebetile bütün arkudaşla 
rnn malikanesine ~av.et etmiştir. Yor
t u gmılerinde Mitlerin, arkadaşlarile 
birlikte dünya ~aziyetini ele tetkik e~ C'~koslo~.a.'k ıbuhranı geldi çattı. Ve « ransa, er ur müzakereye dir. Alakadar mahfellerd.e beyan o- tarafından Kızılay cemiyetiıae tebliğ Türk kanatlarının yarinki muvaf-

haşvekil lmredi, Macaritıtan ir;in ha- kapılarını kapamıştır. Son sozumı J unduğuna göre, İtalyanın yeni tek- edilmistir. faloyetlerini kol.:ı.şlııytıueak .değerJj ceği zannolunuyor. 
htt olan bir buhran içinde Kanya- de söylemiştir. Vatanın toprakların- liflerinde Tunustan ha!}ka Kızıl de- ~ara, 23 (A.A.) - Çocuk bir takdir ve teşvik olan lbu bilyük Kont CiaDO 
Yı büsbütlin yordu. B"maenaleyh Vi- dan tek parça ve.rilem~z. Bt~ _sözü söy nizdeki dar arazi. Dumeyra ada>ıı esirgeme kurumu başkanı Dr. Fuad teveccüh milli havacılığımızın daiı:na , 
Ya.na kararı tatbik edilir ~dilmez, lerken, ona riayet edilecegrnden e- ve Cibuti demfryolu hisse serıedJerin Umayı bugün kab ul buyuran reisi- iftiharla saklıy.acağı bir ku.z.anç.tır. Dün Romaya vardı 
İrııredi, hariciye vekilini:tı israrm.a min hulund~ğu ,k~vvete dayanıyor.» den bir kısmının ve.rllmesi dexp~ o- - ------ - - ---------------- - - ---

llluka,•emet edememiştir. A.nşlustan «Epob dJyor kı : k E b"t" b k.ı A ı b k 
ve Münihten evvelk i zamanlarda «Roma bilmelidir ki, eski n.uahe- lunaca tır. s~ı:-.en .u tm . u_ :um- rao arın as ını 

d l l 1'"-l ı.-t ı. t tat lar, hudut tayın etlıLm.eksızın Ital-
?oıh.ear hariciye vekililerinin, iktidara e ere ~ ı,·aıun arzusu 1\.ıa. ;A\.,a - 1 . .. 

· d' l · ·tı :L'.~ İt 1 1t.~u~soı· yan hariüı.larında talyaya aıt gos-
&'ectilden eonra ilk ziya.r.etlerin.i cr:to. mın e i mış ·. ıc;ger aya, .ıv.ı "· ı- . . 

. L 1 1 1 h··k·4 .. terılmektedır. 
ı:na.Ya .. ·apmaları tabii idi. Fakat bu nı - ava an aşma arını u .Lımsu_z h fil ' . k t' .. 

~ Roma me a mm anan ıne gore, 

Roma .. 23 (Radyo) - Harciye mı
zırı Konci Ciyanc:.ı, bugün Budapeşte 
seyahatinden dömı1Ü§ ve Venedik sam. 
yma giderek .Mussolini ~ uzun müd
det konuşmu~tur. 

devir artık arkada kalmıştır. Bina- addediyoı·sa, aktinden evvelkı vazı- • 
t.o:ı' d kt· Fransa yPni İtal~·an tf'kliflerini reel- 1\.1 bl l " • .J bı•r Jı ·ı· uörarru.ştır.Her 'kiıtaraf takviyekuv 

en.aleyh Kont Cs::ı.ki, siyaset icabı., yetf' rücu e ış eme, ır.» derlerse, Akdeniz v.e Kıııldenizde 1~a US YO U uzerınae Rgl fZ . ._, -
h 1 B )' · · ô mlan yazn-ur · w.etle..ri aldıklarından bu müsademe er pay-tahttan evve , er mı zıya- n» şt · ' · · sulhu kurtarmak için İngiltere te- b 'J d lCJ 
ret etmeği kararlaştırmıştır. Bunun- «l\fo:-ısolini, ('e.mbeı·lay:ııın ziyare- ZfF htı· OfOmO iıine ateş e i .; g<>k ciddi bir omahiyet iktisap etmiş-
la beraber, bu ziyaretten ev-vel, :1tal- tir. Müsademe devam ediyor. 
l'a hariciye nazırı ile de gö1'üşmek mıdır? Varsa hangi yol üıerinde Şangayda çiçek K ud iis, 23 (AA.} -ıNahJus ci- da müsademeler olmuş ve mü.~de~ Diğer taraftan Nablusta dünden 
lfuGLlmtınu hissettiğinden Kont Ciano yürünecek? varındaki İngiliz kuvvetleri o mınta meler öğleye kadar devm etmiştir. beri .grev bareıket.i füli bir mahiyet 
naip tarafından Macarbtana avlan- Bu bahii!>'t-e Alma·nya o derece hastalıgv l kayt çetelerden tem.izlem.eğe devam H er iki ıtaraftan l 5 ölü ve bir ~ok almıştır. Bu grevin sebebi dağa kal-
nı.ı~·a davet edilmiştir. Macaristan, kat'i rol oynayabilir ki, yeni Macar etmektedir. İngilizlerle çeteleır ara - yaralı v.ardtr. dırılan altı lngiliz hadieesi üzerine 
ltaı~·anın da yardımile nıilli emelle- hariciye vekilinin, Be .... rlini ziyaretin- ş_ank~.Y:. 23. (Ra~yo) .-.. Çiç~k ha~- un da bugün y:niden ıiki müsad~e . ~~~ - Nablus yol~ üzer.ind~ fngi~la- tarafandan alınan tedbir-
tiııin büvük bir kHımını elde etmiş- den evvel pek _samimı münasebette tahgı, bntun şıddetıle huküm surmeg-f' olmuştur . Dün gec.e Arap çeteleri - bır lngiliz zırhlı c:>tomobıl dev..rıyesı lerdır. Şeh:re İngiiz takviye kıtaatı 
tir. Fa~t Macarlımn nazarında hal- bulunduğı.1 devletin hariciye vek1i ile ·başlamıştır. On gün içinde bin yüz nin sığındığnu öğrendiği Burineışeh- taşlardan örülmüş bic maniaya rast- gelmiş ve bunla·r Arapların tüfek 
l(\diJrni d~ğildiır. Bundan sqnraki •l:Hı"'>n>". f"i)1·ü~m.ek i*mesi. tabiidir. musap görillmiiş ıı;e bı.mla:rd•n üçyilz. rini İngiliz k.uYVederi muhasara e- lamış ve bu esnada da c ivarda mevzi ateşi.le karşılaşmıstır. İki İngiliz as· 
h .J.ietı!e v&.ill ı:ılmu Ltmidi vr ~- S. iSMER ;virmi dör dü ölmü~t1'r. -1.,.rek ziva bombalarının ışıj;ı altu:ı· a.imı1 o lan A raolt"• •'"' ~ ...... l .. - ~ · ~ r!- • • .. • ··• - .. '·; .. 
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Bu akşamki OZOM BORSASI PARA BORSASI 

Parisin en kuvvetli müneccimi söylüyor program 
_ 0 f le neıriyatı : 

IZMIR ANKARA 
,, J TC. k h l • • A J1.•ı 13.30 Müzik (neşeli plaklar) Çuval 

u TU" ta arp a dımı görülüyor. lYJ l - sa ~~~~r!~t liyarı ve haberler-Bor- ı:: 
Malın cinsi 

M. j. Taranto 
Y. T. Talat 

Kr. S. Kr.S. 
16 17 
10 10 

J l b • .
6 

• • • • l 14.10 Türk müziği (Halk türkü-

ıet er ırı ırlerını yenmek icın o an- ie:.io;~5~~h~~~i~·'ı~!:~~ııer> 633~~~ 
t Akıam neıriyatı: 

Ca ku ... 1vetlerı•le h lan arlar 17.30 Müzik (dans saati) 634070 
_,.,_ V azır ıy ,, 18.30 Konuşma (dış politika ha- 'ÜZÜM FİATLERİ 

_ diseliri) 

"Yeni yılın yedinci günü, aşk için bir 
tehlike olacaktır. O gün bilhassa 
gençler çok dikkatli o/malıdırlar!,, 

19.00 Türk müziği (halk türkü
leri) 

19.15 Saat ayarı ve haberler 
19.30 Ttlrk müziği (halk türküleri 

devam) 
20.00 Temsil (Toska - yazan - Vik 

torien Sardon) 
Türkçeye çeviren (Ekrem Re-

şit) 

No. Fiat 

7 13 75 
8 14 25 
9 15 25 

10 16 50 
11 18 75 

• 
incir borsası 

lzmir 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 
Belga 
Drahmi 

22/12/938 

Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 

lsveç Kr. 

Ruble 

5.86 
125.65 

3.3 J 
6.6075 

28.3775 
68.3075 
50.3975 
21.205 

J.07 
1.542.5 
4.317.5 
5.86 

23.8025 
24.6725 

0.8975 
2.805 

34.21 
30.175 
23.82 Radyo küçük orkestrası tem

sil esnasında C]accomo puccini-nin 
Tosl< a operasından parçalar çalacak 
tır. 

Çuval Malın cinsi 

643 Ş. Remzi 

170092 

Kr. S. Kr.S. 

13 125 13 125 ESHAM ve TAHVİLAT 
ANKARA 

939 yılı, ayni za· 
manda seyyare
mız sekenesi icin • 
mes'ud ve refah-

21.00 Saat ayarı ve borsa 
21.10 Türk müziği (incesaz faslı) 
22.00 Konuşma (haftaık posta ku-

tusu) . 

l 22.15 Müzik (küçük orkestra) 
1 - P eter Şmoll-uve[tür- (Veber) 
2 - Hollandweibchen- (Emme-

rih Kalman) 
3 - Burleska - (Culotta) 

• 4 - Walzer aus Der Chrisubaum 
(Rebikoff) 

5 - Divertimento - (Çaykovski) 
6 - Leben Heist Lieben (Leon 

Jessel) 
7 - Romans san parol No. 20 

(Mendelssohn) 
23.15 Müzik (cazband) 

23.45.24 Son haberler ve yarınki 

program. 
Hafif konae rle r : 
7.10 Berlin kısa daJ~.ıısı: Noel kon

:;eri (8.15: Devamı). 7.15 Prag: Sa
l:>ah neşriyatı, 7,50 Varşova: Plak
lar, (8.15: Keza), 12 Bilkreş: PlAk 
konseri. 13 Berlin kısa dalgası: Ha
fif musiki (14.15: Devamı). 13.10 

22/ 12/ 938 
170735 1933 Türk borcu l 

Zetinyağı 

18 ton A. Silmen 41 41 

1933 ikramiyeli 
Ergani 

ZAHİRE BORSASI Sivas - Erzurum 

hattı istikrazı 

Sivas - Erzurum 
11 

Çuval 

324 

167 

iZMI R 
Malın cinsi 

ç. Buğday 

B. Pamuk 

Kr. S. Kr.S. hattı istikrazı lII 
4 125 5 25 ittihadı milli sigorta 

22 50 50 

19.35 peşin 

19.40 

19.1 5 

19.05 
21.-

--------------------------
B. Harri J ronun teberruu 

Çocuk yurdun direği, yuvanın 1 Maruf tacirlerimizden B. Harri J l-
senliğidir. Çocuğu sev. Yılda bir ro, Burnava yetim çocukları giydir
lira ver. Çocuk kurumuna üye ot ! me komitesine beş yüz metre kap ut 

bezi ile elli lira teberru etmiştir. 
il!!!!!!-"----~~-----• Hayır müesseselerimize sık sık 
Tayyare Sinem ESi yardımlarını esirgemiyen B. Jiroyu 

takdir ederiz. 
Bugünden itibaren 

Danielle Darrieux,un en son vü
cude getirt'liği en büyUk Fransız 

Şaheseri 

KATIA 

lzmir halkı hazırlanınız 

lı günlerle do
ludur .. Bükreş: Plak konseri {14.30: Plak). Şahane ve emsalsiz filminde tak-

Pelı Yakında 

Yeni Sinemada 
TÜRKCE • 16.30 Varşova: Küçük orkestra. dim eder. 

Aynaroz Kadısı 17.45 Berlin kısa dalgası: 1şsonu Ayrıca: Zengin ilaveler. 
k0..,seri. 18.15: Org. 18.50: Hafif 

Pariste C. Kerniz adlı bir adam ya- musiki. 
4ar. Bu adam, ayın ve yıldızların in- insanı mütemadiyen hülyalara sevk endişeye sevk edecektir. Opera ve opere tler: 

Telefon: 3646 
Seanslar: 2,30, 4,30, 6,50, 9 
Cumartesi, Pazar 12-2,30-4,30-

ili.ve olarak lzmirde ilk defa 

Büyü!{ Şehir 
6,50 9 

san üzerindeki kat'i tesirlerine inan-1 eder. Fakat bu hülyaların hepsi de 1 kanunu sani Zühel yıldızı diğer 17 .35 Prag: Salon kuarteti (Sme-
dığı için herkesin falına bakmakta birer saraptan ibarettir. Ve ayni za- seyyarelerle iki mühim manzara arz tano Luk v. s.) ismi gibi kend isi de büyük bir film 

ft~z&bunüfuz~rınyolik~i~manda~hl~eliili~ , e&~kili~.bumm~~~&~k~ Reiliall~: #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~•%' 
bali keşfetmektedir. Giineşle kamerin iltisak keyfiyeti memek çiftler için hayırlıdır. Ez - 9,45 Berlin kısa dalgası: Noel şar- 937 9 • f • • 

C. Kerniz Parisin büyük mecmu- gene bu yıl Pariste iktısadi' buhran- cümle iki sevgilinin izdivaç için ya- kıları (11.45: Keza). (l2.15 : Ço- J • J 38 senesl za erınt 
larma ara sıra- makaleler yazmakta- lara sebebiyet verecek ve hususi pacakları teşebbüsler bugün de ta- ban şarkıları). 16.45 Noel şarkıları. B ~ K ••J " k • 
dır. Bir zamanlar, ilmi nücum nami- hayatımızda da bu buhran kendini mamen aksi netice verir. Söylediği- 16.30: Org. 17.55 Varşova: Koro. Ugun U fUTpa r SlnemaSl 
le şark aleminde de meşhur olan bu gösterecektir. miz gibi gençlerin bugünden şiddet- 18 Peşte: Piyano konseri. 18.25 Gösterdiği 2 filmle kazanacakbr 
bilgi, son zamanlarda müsbet bir yo- :. le tevakki etmeleri lazımdır. Prag: Org musikisi. 19.15 Bükreş: 
la girmek temayülünü de göstermek 938 le 939 arası Müşteri yıldızı 7 kanunu san iden sonra yaşlılar Noel şarkıları (Koro). 20.15 Bra- 1 -- Aşk KanadiarI 
tedir. ile devri kameri arasında vuku bula- için izdivaç kapıları biraz açılmıya tisJa.va: Noel şarkıları (21.45: Ço- ~ ANNA BELLA _ J EAN MURAT PlERRE R. WIL 

2 - Paris eğleniyor 
Maamafih bütün bu teşebbüsler, cak olan karabet, seyyaremiz seke- başlar. Ancak onlara bu müdet biraz cuk şarkıları). 

hakiki ilim ve labratuvar bilgisi ö- nesi için mesud günler hazırlıyacak- verimlidir.» ** 11·--------------•I tarafından temsil edilmiş temiz ve müeaair aşk hikayesi 

nünde sönük kandillere benzemek· tır. Feragati nefs, samimiyet, erkek ------- ------- AN ADQ L U 
t~dir: ~iz. kariler.i~ize bu hus~~~a ve kadı~ ar~sındaki derin merbuti- Patlryan tabanca 
hır fıkır vermek ıçın C. Kernız ın yet, temız aıle ocaklarının kuruldu- . • • • • 
bir makalesini aynen tercüme ediyo- ğu haftalar bu zaman içindedir. D kılılı hlr çocuk yaralandı 

1
.__G_ü_NL_O_K_s_t_Y_A_s_t_G_A_z_E_T_E __ 

111
l'I 

Franıamn en şen artistleri 
LUCIEN BAROUX _ DITAPARLO 

tarafından temsil edilen eğlenceli - neşeli komedi ruz: Lakin şunu da haber verelim ki, Dikili kazasında Gazipaşa cadde-
« Bu yıl devri kameri, 2 l kanunu 5 kanunu saniye kadar devam ede- ~inde bir vaka olmuştur. Eski sandık 

evvelde saat on sekizi altı geçede cek olan bir müddet dahilinde cinsi emini B. Sezainin, yatak odasında 
başlıyacak ve kanunu saninin yirmi- hayatımız faaliyetini artıracak, yastığı altında bıraktığı tabancasını, 
sinde on üçü yirmi altı geçerek bi- sehvet, gündelik bir ihtiyaç olacak- oğlu 13 yaşmda Emin almış, karış
tecektir. tır. Tabii ahlak bakımından bunların tırmağa başlamış, tabanca birdenbi-

Kamerle güneş hiribirlerine ya- hic te iyi olduğunu söylemiyorum. re ateş alarak çıkan mermi, Eminin 
kın oldukları zaman, ufukta dima CÜnkü biz, daimi surette yıldızlar kardeşi Nurinin sağ bacağına sap
harp alaimi görülmüştür. Milletle- aleminin esiri olduğumuz için, ancak lanmıştır. Yaralı çocuk, hastahane
rin harp hazırlıkları ve m.il!etlerin ben size, vukuatı haber vermekle ye kaldırılmıştır. Tahkikata devam 
biribirlerini mağlu.p etmek. ıçın yap- vazifemi yapmış oluyorum. ediliyor. 
tıkları hileler ve sılah fabrıkalarının 1938 le 1939 yılı arasındaki Züh-

Sahip ve Başmuharrirı 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

Umumi neşriyat ve yazı işleri 
müdürü 

HAMDI NÜSHET ÇANÇAJ 

İDA R EHANESİ 
lzmir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TELEFON: 2776. Posta kutusu:+os 

Ayrıca Foks jurnal 

1 
Seanslar her gün: Paris eğleniyor 3,10 ve 7,15 te Atk kanadlan 1 

5ve9da 

.................. F.ia•tl•e•r:•2•0•-•3•0•ku .. ru•ş•tu•r• . ...... , ...... 

·-------------------------·---· Elhamra Sinemasında bugün 
Senenin en güzel ve eğlenceli filmi 

Türkçe 3 Ahbab Çavuşlar T~~k?.e 
Sözlü Sozlu b ı d ~ d ABONE ŞERAİTİ 

durmadan faaliyette u un ~~u ~- re ile Neptun yıldızlarının karşılaş- l• ·ı kf 
virler, söylediğim bu zaman ıçıne gı- ması gene bir çok saraplar doğur-- n.gı t~re ~çı . arıncl_"; Yıllığı 14c:~.:::~r~11lı6ı 800 'Haydutlar arasında 
rer. .. . . maktadır. Bu saraplar, insanlara v ic- İkı gün önce, ~ır de~~z fe.nerın~n Kahkaha tufanı komedi Şaheseri 

2 t kanunu evvelın başka hır hu- dan azabı verecek ve yeis fırtınaları fırtınalar dolayısıle dunya ıle ala- Yabancı memleketler iç.in senelik 
susiyeti vardır. Çünkü bu yıl, 21 dünyamızı sarsacaktır. kasını ke:t~ğin.i .yazmıştık. . abone ücreti 27 liradır. SEANSLAR: 3-5-7 ve akşam 9 da başlar 
kanunu evvel çok uzun sürecektir. Uranosle Merkus yıldızmın devri Fenercının ölüm derecesınde has- Gı.inU g~mfş nüshalar 25 kuruştur.! Cumartesi 1 de Talebe 15 kuruş 
Bu uzun sürüş onu Sınistra yıldızı kameri esnasındaki ayrılığı insanlar ta olması. bilhassa bu drama feci bir ANADOLV MATBAASINDA ; ' Pazar günü saat 11 de aile matinesi , J 
ile Speculum arasına sokacaktır. arasında kıskançlık tevlid edecek ve renk verıyor; fenere yanaşmak için BASILM/ŞTIR · Salon 20, koltuk 30 kuruştur 

İste bu vaziyet dünyamızda hu- cismani zevk daima galebe çalacak- gerek tayyare ve gerek vapurlarla ~1'::;:;:::ı::;;;Iİİİİmmmİİİİ~::::::::;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;m-
l b l ı't' l l b...... · tır yapılan teşebbüsler hemen hiçbir ~ -•· su u ması mu • eme o an u,un l"' • • • -;a 

yi tesebbüsleri kıracak ve ahlakı if- Boşanmalar ve karı koca arasın- netıce vermıyordu. 1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 1 
sad ;decek mahiyettedir. Gene Mo- daki en şiddetli kavgalar bu hafta- Bu hafta gelen İngiliz ga~etelerin- Te. 4065 YEN ı• S ı• NEMA 
ula yıldızı, üç haftalık devir esna - nın mahsulüdür. de okuduğumuza göre, nihayet bir 
sında insanlara fiziki zevk vermek- Deviri kameri esnas nda kadınla- vapur yan~.şmaya .muv.affak olmuş 

l f b h J k şt Bugün matinelerden itibaren üç film birden 
ten, ve insanların e...,.oizmini teAvik rın mütevazi tuva etler giymesi, ve enere_ uç a rıye ı ç.ı arm.1 ır. 

'$ d k B d f f rtı dd BU.Yük fedakarlıia ~atlanarak İzmirde ilk defa olarak 2 yeni film birden takdim eder. 
etmekten başka bir şey yapm1yacak- şidetli renkler en açması, karanfil u e a ıııe . 1 nanın şı . etınde~ 
t ve yasemin esansları sürünmesi la- vapur demin koparmış ve üç bahrı- 1 - Tarzanın intikamı 
ır. Sevgili okuyucularım 1 Bu haf - zımdır. . yeli .d~ fener~~ mahpus kalmıştır. Türkçe sözlü harika şaheseri 

talar icindc, sizin dikkatinizi celp Bu devri kameri dığer yıllara hiç Bütün İngılız matbuatını tekrar 
etmek~ istediğim bir zaman vardır. benzemiyor. Kanunu s~.ni?in ?'irmi heyec~na geti:en. bu vak'~ dolayıaile 2 - Radyo Kraliçesi 
O da güneşle müşterek yıldızının sine kadar insanar gönul ış~erınden tahllsıye .~emı~:~ ~lbirl~ğ~le hare~et Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley Temple tarafından yaratılan senen!n en güzel filmf 
komşuluğundan ileri gelen ve Züh· ziyade maddt şlere ehemmıyet ve- ederek soyledıgımız gıbı sonunda 3 ,,.ıi k • hl C' k E [d Eb d f • • • t .. • 
re yıldızı ile Neptun'ün birleşmesin- receklerdir. Gönül işleri bilmecbu-- hasta fe.~erciyi v: fener. de mahpus - .1 1 r çe lZa l r O S JOUTna a e işe tmızın cenaze OTenı 
den doğan bir zaman~ır ki •. ' · s~t- .,;,,e pan"y~. ve d~nya ~mhran~f kalan dıger bahrıyelilen de kurtar- ' SEANSLAR: Cumartesi ve Pazar günleri 10-2-5-8 de. Diğer gün !er 2-11-8 de bn.şlal'. 
lar insana cismani hır z .... -. • verır . 1 ar racak, harp alametlerı herkesı ml§lardır. .-'•••••ı••••••••••••••••••••••••----IEI----.. 

Te, 4065 
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" .... ' ori ..... , ... M " " ' oL • - n . • - d ~;::~a hastalık Amerikan aşkı! 
~AHfFE ! 

görülmüş 
•• 
Uçüncü karısından ayrılan milyo-

ner, bir garsona tutuldu. Belediye clerlaal aıkı 
tedabir aldı rr k. ·ı · · · d. k · · ı k l J 

T 1 (H 
") . . ra ır ·aı eaını gecın ırme ıcın o anta araa 

urgut u, uıusa - Cıvar vı- l . . . ' . .1 ' 
ıay:tterde lekeli humma, çiçek ve ça ıfan Luıyı, şımdı mı yonerler sırasına geçti 

-29- YAZAN: Kadircan Kaflı 

Herek reis harenıe gidecekti 
sarı sehayeltefayi başgösterdiği Nevyorlc .. Birinci kanun .• 

Mihridil, yarı baygın bir halde Mehparenin odasına götü- Manisa vilayeti Sıhhat müdürlüğü Doriey Palmer Amerikanın mil-
tarafından haber verilmiş, kazamız- yonerlerindendir ve henüz 33 yasın-.. } d •• ._ · · • d • da bu hastalıklardan korunmak için dadır. ~ 

fU ugu zaman Sap • Safi I 1 hükumet ve Belediye doktorları der- Halis Amerikalı olan bu genç 

ki 
·.Çetele Süleymnna dönerek dedi' denilen kü8ta h için bir fermanınız ses:'iıdiği vardı. hal faali~e~e .geçmişler ve belded.e şimdiye kadar 3 defa evlenmiş, ü~ 

var mıdır? Dye sordu. Lakin :\lehpare kolay kolay ümi- mevc~d ıkı Lın okul talebesine sür· talak davasını da kazanarak aldığı 
- Sen kal .. Haremde bir kızdır. - Hayır.. dini kaybeden bir kadın değildi. atle çıçek aşısı tatbik edilmiftir. Dört karılardan ayrılmıştır. Şimdi dördün-

Biz yeteriz. Cevabını al<lı. ' l\lihriclili gözetmeğe ve çıkarak aylıktan 35. yaşına kadar herkesin cü nikahı için hazırlanmaktadır. Fa-
Haremde bir kız mı? Lakin padişahın ::ıinil'leri yatışma- olan ilk fır.'latta tekrar onu ileri sür- me~canen çıçek aşısı yaptırması Be- kat profesyönel Güvey ismini ve-

' Demek Herek reis hareme gide- mıştı. meğ"e karar vermişti. Zaten padişah l~ıye tarafından halka ilan edilmiş- rebileccğimiz olan bu genç milyoner, 
cekti ha? Haı·tımi dolaşırken Servinazın dai. lıazan bir genç kızla ancak bir gece tır. . . · bu defa hangi kızla evlenmcğc ka-

Halki oradaydı. resi öniintle ::ıltın yığını sı:ibi l'an 8aç- kalıyor vt• oııdun :-ıonra bir daha Aynca ~lcdı~e _fakır halkın ~- rar vermiş, biliyor musunuz?. 
Onu görebilecek miydi? lı kızı gördii. 8erviııaz oııu harenı adıııı bile andırmıvordu. maşır ve elbıse]erının ykanması, u- Garsonluk eden bir dilberle. 
Hiç ummuyordu. Acaba o Herek ağasına doğru ityoı·du: Lfikirı Servina;. karşısındakuin tü~enmesi için ~ir hamam i~ticar et- Büyük bir piyango ikramiyesi 

reisi göremez miydi? Haremdekiler Bunu götür .. Yatışır! .. Diyor- elindeki sililhı ,·urup dü~ürmeyi ~ı.'J burada fakir halkın temızlenme- gibi genç milyonerin aşkını kazanan 
kapı ara1ıjından, bir delikten, bir du. unutmamıştı. Padişah ertesi gece de •ı ımklnları temin edilmittir. kızın ismi Pluma Lüiza Ambatello 
kötedeJı bakmazlar mıydı? Bu kız sahiden civelek birşeydi. erkenden Nurizer ile beraber kaldı- .• Bu hastalıklardan korunmak dur. Aılen ltalyandır. Fakat bu kız 

Kalbi çarpıyordu. Gözlerinin içi11de ~ankl yüz kız gii- ğı zaman sarışın güzel öğ'retildij'i ıçın halkın ~nlıyabileceği şekilde el dünyaya geldiği zaman babası Ame-
Zavalh bir kızcağızı boimak !.. lümsüyor. Yüz kız kendilerini ver- gibi dil kullanarak )lihridilin kim- ve. du.va.r afışleri tabettirilerek tevzi rikalı olmuştur. Kızın babası çok fa. 
Bunu başka bir kızı kurtarmak mek için hazır olduklarım haykırı- .;eye . ez<lirilmeden boğdurulması edılHıştır. .. .. kirdir. Bu itibarla Süzi çalışmak 

iimidile yapacaktı. yorlardı. için Darügseade ağasına emir verdi- aber aldıgımıza gore Turgutlu- mecburiyetindedir. 
Lildn Herek reisin ne• suçu vardı? Zaten de hazırdı. ı·ebilmişti. ~u~ muh.t~ç olduğu ~ast~hane .. bina- ~aktilo olacak kadar bilgisi bu-

Eğer o yapmazsa bu i4i elbet başkası, Darilsseade ağası onu kolundan Harem ağa:,:ı önde, Herek reis ile 1 ıntası ıçın Beledıye fıdanlıgı ya- lunmadığından lokantalardan birin .. 
şu yüzü çetele iibi kesik olan kor. tutarak padişahın yatak odasına doğ Kara Ali de onun arkasında olduk- nında ve şehrin en mütena bir mev- de ~arsonluk yapmaktadır. 
kunç Süleyman yapamaz mıydı? ru yürüttü. Kapıyı aralık yaptı ve ları halde mermer eşiklerden, demir, kiinde Belediye tarafından münasip Bundan iki ay evvel Dorsey Pol
Hattn Kara Ali ne ıtilne duruyordu? içeriye doğru iterek kapattı. tunç ve ~edef kakmalı oymalı kapı- bir mahal ayrılmış ve bu hususta mer kızın çalıştığı lokantaya arka-

- 18 - Herkesin yüreği sanki durmuştu. !ardan, lo~ koridor ve odalardan geç icap eden muamele de tekemmül et- daılariyle beraber geliyor. Genç mil-
Yaflı İp Herkes merakla bekliyordu. tiler. meğe başlamıştır. yoner, o gün üçüncü kansiyle olan 

B d ık . h d b' Bu haber, bir rüzgar hafiflik ve Her tarafla derin bir ;-;e~--izlik var- · davasını bu arkadaslarımn yardımı 
un an evve ı gece arem e ır , . . . · ı k 3 :. .. k d çığlık kopmu tu. Mihridil ile halvet ıu~ı ı.~e bı.itün haremı dola~ıyordu. ılı. Yalnız bazı köşelerde kartallar Halkı sİn"malara çek· ı e azanmış ve uncu arısın an 

l d
. hş 'h . İkı \'UZe yakın genç kız ile '>iıç<'k '{Örülüyordu. Bunlar gece bekçi:oıi • ayrılmış bulunuyor .. Ve arkadaşla-

o an pa ışa yanm saat sonra ı tı- · · • l f · f · B ı G L · • ,.a b ğ ·bı b " k k bacıların ve halavıklann kulakların- olan harem ağaları idiler. menın yo u. rına zıya et verıyor.. oş masa ar- arson uıyı 
.,, r o a gı a6ırara genç ızı . . . • . ~ . d b' · 1 P l kovmuştu. Sonra içeriye giren harem tlan gırıyor, dıllerınden çıkı . .r~rdu. . :ıarenı n~a~ı bıı: knyı~·ı . y~\'H~Ça İnsanlar her şeyden olduğu gibi an Gırıne o~~~~yo~ arh .. 1 • 1 ~ 'B:~a kalırsa maalmemnunı-
ağasını halayığını tekmelemisti. O- .. ~Iehpare bayılmamak ıçın ken- ıttı \'e en kurk bı~· gurullü bıle et- ~inemadan dtı bıkıyorlar. Bu hadise d.lbe ars~n .u~ı, sıyt go.z erı~ e. ye sizi alırdıml 
dada tepine tepine gezinh-or,. biiti.in dı~pını ~oı· tutuyordu. ·neden açtı. ~eri gırerek arkasında- bizde \'.e diğer Avrupa memleketle- dı kir çed rkc~ını paı·r atanbe ı~ce .. ul- S 

.. d t't . d ç k • d adışah gecenin gerh·e kalan kıs- !<ilere dt•: rinde henı'iz g··r"l ki b b a arın a ı sevm ı te ssumuy e özlerini sarfediyor .. 
vucu u ı rıyor u. o geçme en va- · · 0 u meme e era er kl • ·ı Nihayet arkadaşları arzu ettikle-
tuğa dilttü ve bir yaprak gibi tit.re- mını .s,:s~iz geçidi. .. .. . - Giriniz! Amerikada ortaya çıkmıştır. masa~a ya aşıyor ve ne§ e ı e so- . yemekleri sipari~ ediyorlar. Pol-
mekıte devam ettti. Sen: mazın tarı-ıfında lıııyuk bır se- Demek için eliyle iı;aı·et etli. Sinemalara rağbet.~izlik, bundan ruyor · . . . .n . - . . 

\'inç, Mehparenin tarafında mezar - Arka~ı var - . . - Emırl~rınız baylar! ırner ıse nazarını cazıbedar dılber es-
Hele son yıllarda genç kız ve ka- hır m~lddet e\:vel b.aşlamıştı. O za- Polmer dilber kızın yüzüne bak- ı:nerin üzerinden biran bile ayırmı-

dınlara tılçfisilz derecede dilşkünlü- man Rınema bıletJerıne numara kon- tı ve derhal: :Por ... 
ğünden ötürü (Bitk) denilen ha:.ta- Tz·caref z• b."" hrı· mofo••ru .. nu••n ankazl makta ve bu numaralar üzerinde s· . 'b' .. 11 . p 1 lok t d k d l . 1 - · ı 
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lığa dilşmü tü. Arzusuna eremediği pıya~go çekılerek ~~zananlara oto- rilmez.. l':>eraber yarım saat kadar kaldıktan 
2amanlarda yarı çılgın bir hale geli- mobıl, gramofon gıbı hediyeler ve- o· Es k h :tonra çıkıp gidiyorlar .. 
yordtı. Bir rinç kızın ona gillmevişi· rllmekteydi. • ıyor. mer ız, cm masayı F k .. d . "ha 
ni, onu aşka getirmeyi~ini, kaç;şını '. Fakt Amerikada otomobilsiz, gra- elindeki peşkirle temizliyor; hem . a at o gun en ıtı ren genç 
hiç çekemiyordu. Böyle zamanlarda • nıofonsuz, radyo!'uz kim var! Bu de safiyetiyle tanımadığı gencin yü- rnılyoner lokantanın en devamh 
o genç kızı saraydan attırıyor. baz an u~uı de ~inemaya halkı çekmeye ka- züne bakıyor ve: ınü~terisi oluyor. Ve bir kaç gün 
hukduruyordu. Fakat çok geçmeden fi gelmemiş, bunun üzerine başka ça- - Öyle ise arzularınız nedir? içinde dilber esmerle alaka bağlıya-
tckrar halvete aldığı da görülmüştü. relere ba~\'urulmuı;ıtuı·. diye soruyor.. ı ak Lüizaya aşkını ilan ediyor. 

Mihridil, yarı baygın bir halde Bugün hemen bütün ~jnemalar pj. Polmerden şu cevabı alıyor: Genç milyoner: 
)lehparenin oda~ına götürüldüğü za yango tertip ediyorlar. Rizim para- - Bütiin arzularım üzerinizde- - Lüiza, diyor, Hayatımda ilk 
man sapsarı idi. Ü:;ıtünde, başında mızla !l lira ile 700 lira ara:-ıındaki diri defa olarnk a:'1kımın ıstıraplariyle 
vücudunda ona bir erkek elinin değ- para mükafatı bulunan bu piyango- Dilber Liiiza milyoner Polmerin karııılnşıyorum .. Sizi o kadar seviyo-
diğini iÖBteren herhan&"i bir iz yok- biletleri ufak bir fiat mukabilinde neş'eli sözlerini kopliman olarak rum ki, aşkımın tasvir imkanlarını 
tu. 1\Iehpare büyilk bir merak için- satılıyor. Piyango film f as.ıla'iında telakki ediyor ve tatlı bir tebessümle bulamıyorum. Evlenelim dersen sa-
deydi. ı;ekiliyor. Yalnız bir şart var: vazifesini tekrar yapıyor: niye bile kaçırmadan seninle evlen-

Genç kızı elden gelse kendi Kazanan l.ıiletin ~ahibi dC'rhal çı- - Ne alacaksınız, sormak isti- meğe hazırım! 
riyle boğacaktı. kacak \'e si:ıemada bulunduğunu iı:;_ yordum! Dilber kız be günlük bir müsaa-

Fakat padişah biraz sonra veya Motör enkazı deniz den çıkarılırken... bat edecek. Eğer kendisi orada de- de istiyor, ve neticede evlenmeği 
yarm gece onu tekrar isterse!.. Bundan epeyce e\'Vel limanımız- 'l\lotöriin enkazı . Körfezcle i:ıliyen ğil:ıe bileti yanıyor Ye kazandığı pa- diyorlar. ve kazanan biletin sahibi kabul ettiğini bildiriyor .. 

Hatta bunu düşünerek genç kızı dan kiremit yiiklli ol:ırak İstanbula yolcu vnpıırlannın tam yolu üzerine ra kendbine verilmiyor. parayı piyangodan çıkmış diye de- Bu surete fakir, fakat dilber Lüi-
dövmekten, hırpalamaktan bile çe- hareket edPceği ~ırada motörüne a- te!'(acliif etını-kte idi. (17) tonluk o- Fakat Amerikılda piyango hakkı ğil, bir ücret olarak alıyor. za milyoner Polmerin nişanlısı olu-
kiniyordu. Yalnız azarlıyordu. rız olan sakatlık yüzünden vukubu- lan motöriin sahibi B. Ra..;im de bu herkese verilmez. Hükumet de gine- Yapacağı iı} de chfümfüıiyet elı:i- yor. 

Servinaz ise yıkılan ümitlerinin lan infilfık neticesinde Konak va- kaza neticcsindı• be~·ni parçalanarak macıların bu piyango . hastalığını liğ'i> gibi garip bir vazifedir: Bu Amerikalıların herşeyleri gibi 
yeniden canlandıklarını görmüş, sa- pur iskelesi önünde hatan (Ticareti öldiiğii içiıı motörii kimsP aramamış- memleket için zararlı bulmu~ ve adam veya kadın bir h!l.fta müddetle, aşkları da garip değil mi~ 
rışın dilber Nurizeri zifaf için hazır- bahri) motöriinün <'nkazı. dün yliz- tır. Körfez vapurları ~·:1l11nun sela- menetmi~tir. her gördüğiine, o sinemadaki filmin + +---
lamış bulunuyordu. dürülmüştür. Hafhılardanberi bura- meti için I>t>ııizlwnk İzmir ~ubesi O halde sinem!llar kapılarını ka- propagandasını yapacak.. Yapmı- Gelenler 

Padişah kızdığı zamanlarda Da- da çalıştırılan dalgırlar. motörle miicliirlii~ii. k11ndi \'asıtalariyle ve patacaklar mı'! Hayır, Amerikalılar yanlar, bu onun sütüne havale edi-
rüs eade ağa~ı ortalığı yatıştırmak birlikte batını~ olan 10000 kadar ki- dalg-ıçlariyle nıt>nd(•r11ğin içindeki "ivri akıllı ins:ınl:ırdır, derh!!l yeni len birşey, fakat asıl mesele, tabii. iktısad Vekaleti bahçeler müte • 
için çareler arardı. Onu r:ıhatsız rem idi çıkarmışlar, nihayet dün de bu enkazı teınizle>mi~+ir. bir çare buluyorlar: böyle bir vazife almak, yani piyan- hass~ı B. Rasih Afyondan, İzmir F e-
eden kızın cezalandırılması bu çare- motörü yüzcliirmeğe muYaffak ol- Yukarıdaki resimde motör enkaz1 Piyango gene ı;e'kiliyor amma, goda kazanacak ümidi ile sinemaya lemenk fahri konsolosu B. Moris Du 
)erin başında geldiği için l\Iihridil mu:;;Iarclır. yüzdürülmek iizere iken göri.iniiyor . .ıdına piyango demiyorlar, imtihan müşteri çekmek. til Atinadan sehrimize gelmislerdir. 

·q Nakleden: Vala· Nurettin 
··21--

- Eyvah .... Ne demek istiyorsunuz? 
Doktor tereddüd etti. Söyliyeceği haşin gözleri süslü kelimeler ile 

mülayimleştirmek istiyordu. Düşündü; sonra birdenbire: 
- Demek istiyorum ki oğlunuzun tamamiyle iadei sıhhat etme:,;i için 

ildeta bir mucize lazımdır. 
- Ah doktor; beni şaşırttınız. Korkuyorum. Ben Adnan iyileşti de 

buraya geldi sanıyordum. O halde niçin çıkarttılar? Xiçin daha uzun 
tcda\'i etmiyorlar. 

- Hakkınız var hanımcf endi. Söyledikleriniz pek doğru. Maddi 
noktai nazardan tedavinin daha uzama!'!ı zaruridi. Lakin, işin içinde 
bir de manevi cihet vardır. Oğlunuz, fevkalUde büyük bir daüssılaya 
yakalanoı. İsviçrede sinirden adeta kendini yimeğe başladı. Bu ise o
nun bastalıj'ı için de muvafık bir haleti ruhiye değildir. Profesör dii
şiinmüş: cÇocuğu bu şekilde alakoyar:'ak şimdiye kadar ki tedaviden 
bile fayda görmiyeceğiz. Öyle ise niçin Adnanı hapsedelim? Bari b!t" 
müddet için olsun yaşamak zevkinden onu mahrum etmeyelim. 

Sonra Şadi bey, sesini yavaşlatarak ilave etti: 
- lkinci • ebep te, heyhat, tıbbın artık kendisini kurtarmak için ya-

sa ilZUh) ~rv.ıı!ll~s•,.....,,•~, •· ...................................................................... Iİll ...... ıııiı .. lllİ .. .. 
iı;in ömriinü uzatmağa çalışmaktır. tebc sakin hayat ~ürsün ve bilha ;;a kndınlardnn uzak kal:-ın. 

Bahl'i paşanın har~mi acı bir feryad kopardı. İdama mahkum edi- - Anladım doktor. 
len bir miittelıimin bu kararı \'eren hakime baktığı nazarla gözlerini - lşte hanımefendi, ... ize ::öylemek istediklerim bunlnrdı. 
Şadi lıeye çevirdi: Bedia hanımef eneli ayağa kalktı. Adeta sendeliyordu. Dayanacıık 

- Olamaz. olamaz herhalde yanılırorımn~z. Adnan on sekiz yaşın- yer aradı. Kekeliyordu: 
dayken ne kadar kuvvetli, ne kadar canlı bir çocuktu. - Teşekkür ederim, Şadi beyciğim. Eziyet çektiniz ne çare. 

- Emin oluıı hanımefendi, gerek oradaki doktorlar, gerek ben, bil- - Heyhat hanımefendi bizim elimizden ne gelir? Allah ne emret-
tiin kalbimizde yanılmış olmamızı temenni ederiz. Likiıı maatteessüf, tiyse o olur. Adıı:ın beyi hepimiz se\'eriz. İftihar edilecek bir gençtir. 
bu menhus hastalık Adnan beyin, ciğerlerini inkişaf için gayet mü- Hemen Allah bir mucize ihsan e1~in de kurtulsun. 
said bir zemiıı halinde buldu. Haydi hanımefendi, rica ederim biraz Zavallı annenin yanaklarından yaşlar akıyordu. Oğlu hakkında 
cegaret.. ' doktorun :ıöylediklerini zorla dinliyordu. Ona şimdiden artık bir ölü-

Şadi bey ayaj(a kalktı. İki elile bedbaht annenin ellerini tuttu. Onun yü me<lhediyorlarmış gibi geliyordu. 
kecleriııi oyalamağa çalışıyordu. 

- Oğlunuz :--ıhhatinin bu halinden haberdar değildir. Kendisinin 
iyjleşmek üzere olduğuna emin .. Aşırı gitmezse kurtulacağını :;;öyle
mi~ler. DU~ünün: Ya yatakta yatsa, her dakika ölümü bekle~e. sizin 
iı;in daha acı olmaz mı'! Kendisinde hiçolmazsa büylik bir mukavemet 
has:'ası hasıl oldu. 

Doktorun bu ~özler bedbaht annenin kederini hiç avutamıyordu. 
Kadın serscmlemi:;; gibi, hareketsiz duruyordu. Nihayet kısık bir sesle 
mırıldandı: 

- cômrünü uzatabilir> demb:tiniz doktor. Ne kadar zaman kat'i 
söy leyiniz uilmek istiyorum. 

- Vallahi hanımefendi .. Bunu tayin etmek gayet güç, son d<'rece 
dikkat edilir;.:e belki iki :-ene, belki üç, kimbilir. belki de daha fazla. 
Röyle bir muammanın o kadar çok meçhulleri vardır ki, bir bron'it 
gelse maazallah derhal felaketi mu cip olur. Sakin bir hayat sürer i~e 
lrnsta senelerce yarım ciğerle ya!}ıyabilir. ll<>r haldl' lınnımef endi i~in 
i(''•ilzfi rıli'lunııza anlatnıarlan kendisine na::ihat Nliıı; miimkiin mt"' 

Şadi b<'V: 
- Allnh gö::•ternıesiıı. ağırla~tığı tnkclircle derhal kendi,in't 1--\•içre

ye yollayınız, hanımefendi. 
- Tabii! 
Şadi bey mli::aade istedi. Doktor gittikten • onra Bedia hanımefendi 

koltuğa oturdu. Uzun müddet siikun içinde ağladı. ağladı. Şeı·betiıd 
icmek. biskii\·itini yemek saati çoktan geliıı g-ı>çmişti. Lakin uzun sene
ler znrfınc!a inhirafsız tatbik ettiği bu itiyncllarını ilk defn olarak 
unuttu. 

Böylect~ hir saat geçti, feri bir SH:ıt... İhtiyar kadın. rloktorun si\yle. 
c!iklt>riııi mütemadiyen tekrarlıyordu: 

- Sağ dğer mahvolmuş. sol da sakntlanınıs. 
Hayatın lll'r hu;:msta :;:ımm·ttığ'ı hu kadın, na. ıl oluyordu da ı:ıimdi 

annelik cihetiııclt>n böylı> inliyordu? nu nne kndnr birbir hail çıkm:ı
mı,.tı. J\:ocns1 on ı;ene P.\"\'el öldiii'!':in<lPnhe>ri, hm·atı g<1 \·et muntazam, 
al'ıza~ız geçmi~ti. Şim<ii servPtine rn•?nıerı \'C'nl'miyl'C'f'- · hiiyiik fc>l:l-
kPtlp karsllfl>:ı\•('t••rln \ .., ., ''• r ~ .. • 
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Amerika, Almanyanın 1 Fenni §~FisTer 1 c. R-e-ı·s-ı·m-ı·_z_l.no-nu-
notasını red etti insan ve hayvan-

larda Malta 
humması 

Afgan gazetelerinde büyük sempati ve sevgile karşılandı 
Enternasyonal iflerde Amerikanın • 

lnönü, f edakô.rlık ve kiyasetini mille· daha bariz bir şekilde vazi- ısmirv~!;!!. Müdürü 

yet alacağı anlaş ılıyor Naaım u11rur 

J ( t 
Çok eski zamanlardsnberi malum 

• a• nston 2 A A) Am r'ka ın olan hattı hareketi yava yuv ş a
AJmanya ta atı da r m n ap an va h etm ğe ba lamılf ır. Amerika. o]an bu ha talıga ilk defa Malta ada-

tine isbat etmiş büyük bir şahsiyettir 
prot•to u nddıylı t olma ı t t 

1 
. 

1 1 . k ında çıktıgı için (Malta Humması) 
nın en er ~ oı ı r< e g t çe daha . 

mehafUde Alma a ı den lJe. b . b 'ld . ısmi verilmi tir. T 
rl Amorllıa •• olan mu • batında 1 ar~ r ~ . e ~ ZI -~ a neagı an- Turkiyenin Akdeniz ahilleriııd• ürki~e, .o. nun r.eisliğ.i. a.1.tında gu·'nden gu"ne daha zı·Y.ctd• 
utrrad ... mu .. ff•k ı.ız kler"n a 1 ıyor. " 1 e m rı anın me uli- ve Maltız k ilerinin glrdiiii 'erler- - , " aiırı olank tellkk edılmekt d r M ~ eUerlnl artırdll'ında Amerik n si- d • tekam••I sey n b k d 1 ı d d k • · . . e bulunan bu ha talı a Hındl tan- A rJ e uyu a Jm ar 8 evam e ece tır 
kQr mtbatUde mev d kanaata ı e ahi nm ı ın ~en b r e a~ üzer'ncle Amerikanın totaUter devletlere r ı ttz id'ni r ırt kılmaktadır. da, Çinde, tnglltered ' hatta Ameri- T~~~lde .çıkan .<lılih) ıazeteti Ondan sonra, kuvvai milliyenin tamnmıştır 

k da te ad uf edilmi tir. Fran anın :~ıa:: r;enınl y~n~. cumhu;reiai ek- ~arp cepheıi ordusu kumandıbılı· ismet l~önü hazretleri tekrar I• 
ve 1 al~anın Ak<l niz sahillerinde met nonu> batlıııı altında ~ına tayin edilerek gayri muntazam tifa ettiği halde 1937 de Bü·.:•k Mll-
d b h t J k d yazıyor: milli k ti · · 1 M '.. ' 

Rus-Japon 
e u a a ı var ır. Ajansla d'W' ma1· .. d ukve erın yerme, muntazam et ecliıinin içtimaı ımuıncla tek· 
Hastabtı Japan nedir? re, Türki/ın .;:j~ ıgı ~talik G u .tef ili huıusunda israr etti. rar kabineyi teıkil etmek için davet 
Ha ahtı yapan fa ul a tanesi olmak ile eberı beı meyanı ade wyali ~~1 muntazam kuvvetlerin ade- edildi. İtte, bu büyük phaiyetln, 

ra r, uzun ve eaer mı ıtaatı sıralan d 'elik' Y T" ki rnh 1 · · bı 
T ofo, •on defa olar ak Litvin ofla ıekllnde ve ııızıe ıörUlmlyecek de- hizmetlerile maruf bulunan oabık kerleri taarruu. n fi a 'ıa •. e·':'°!'k i T~ kl ye ~ u.ı. ljı:... ın::- . 

recede kilçük olan mikroplardır. Bu ~şvekil ismet lnönünün, büyük, u- met lnönü (lnön::delr.Y uyu l l •ı ur Jb-m terll ı vkilte : ed:fn 
konuıtu. Bugün Moskovayı terk mikroplar hay.anın kanında yaşar T··vk· oulhperver Atatürkün yerine hezimeti azimiyeye uğraı.:i."~.::r. mjjiz blb':ı: '6ut11 etme ! .. 

ve çotalırlar. Ha ta haı vanın idr•- d~ld ~!'." b ~L;'.".~ur kr:~iine intihap len akim bıraktı ve gayri muntazam tile bu doat ve br.ı .. ..:'n:': 
etmeıi muhtemeldı·r nnda ve siltiınde bu mikroplar bulu· 

1B~ım 1 .m me tk ır. kul . 'h bvvl etleri de tahtı itaata aldı. Bu IU· Jet. reiıinin muvaffakyetlerini te • uııp ve pe ma ıntı ap ret e yeni Türkiy • t' · · • · ed b' · L h-•~ _L._ 

P 

• 2~ (D_.J ) So J_,_. . , nur hastanın ldrarlyle bulaşan otla Türk mille\ı'n'ın v la '""'--.ı t b' d emn a ııı ıçın mun· mennı er, üyü~ IUIU&anft a • 
.... ::1 IUKIYO - n aa& ... m11t1r e onun auuuwar azam ır or u meydana ef i d 1d s... 'b' n rileh 

kada alanan malblata söre Japon· AJlkadarlar Ruı .. Japon müzake rı satlam ha~vanlar ~emekte hasta .,Janlann arzusuna tevafuk etmek- tnuvaffak oldu 1 ınne e hmanıntl •.o. u.dK" ~ ı~ m lperind 

M 
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edir S k · ure ennın evreı nya.et e 
yanm Ot•ova üyllk elçW 1: CJIO, relerinin, ayni aafhacla bulunduju- 1 mı ro unu a 11 ar. • Q b.. _ • • • . . . • .. a. ary~ muharebe.! ve lzmirln de her &mal ve arnlannın h...W&nG 
buıUn eon clefa olarak Rue hariciye nu ve çok zorlattıgını aöylilyorlar. ı Malta hummaama hansı hayvan. akı lyuk d~hı?ın -kı e~~mlı ıftı. Turk ınkılapçıları tarafından fethi niyaz ederiz. 
komJMra Litvinofu ziyaret etmiı ve Japonya elçiının, yarın Moıkovayı lar tutulurlar? .... yanız Turkıyede ?egll, belkı ve Yunan ordularının kat't matla- -~+==-
hukUmetinden alclıiı talımab bildir· terk etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu ha talık en zi" ade keçılerde utuAnf şar~ memleketlerınde, bahu biyetinden sonra, orada umumt ku- y kral 

" tUS ianıst d b" "k b' ' a ondan sonra ko~ un at ve diter ehli t . ~n a
1 

uyu ır yeı~ ~t- Yftandanlıkla ipka edildi. Bu muvaf· UD D • 1 

M 
na enn mucıp o mu,tur· halefının fak y ti · d .. ·ı h • t y h d•ı hayvanlnrda gorlılilr. Maymunlarda '<im ola w d . ed'ld'w• ı e erın en ıonra muprı ey 0ü• v d•k acarıs an ve a U 1 er bu ba talıga karı basa Urlar. in· -nan he: 1.=•r..:'!.an~nı~~ ~k =ti•~ Türkiyenln !"Unci v~ ha- 0 ene l tel\ 

anlar da malta hutalıtana tutulur- e muktedir şahsiyeti herkesin ~il be "1 d
8

>:°dk Atatürkün •ielı ~~ t• Jar · d h . ' • s n e ı i. Bütün ısllhat ve ıc- geç 1 
V' . ,.~n e ve atırından tece11ı ve teba raatta onunla omuz 0 •• "d" 
ı eni kanun, Macariatanın hayatındaki b' Hhalaltahi: tut~llan?hayvanlar neci- UZ etmekte idi. Zira büyük birce- 1922 . mu~ yu~u u. Venedlk, 2S (Radyo) - Yunn y; h J• ' a er ruater .. er ,"'reti medeniyeye malik bulunan .. oen .. ınde: • '."uttefıkerle icralı ikinci jorJ, buııtın buradan ,... 

a Uul teaİraf ını İ~ale edecelı mi? Hastalık mikrobunu alan keçilerin smet lnönü, Türkiyenin terakki v,. mutareke muahedeaını ımza ederek mı, ve Yunan aefiri ile koloniıi tara. 
8udapeıte, 23 (A.A) - Yahu- tiyatro, sinema ve oerbest mealekler dereceleri hafifçe ylikselir iştlhalar ealiıi yolunda, Türkiyenin müreb Trakyayı tahliye ettirdi. fından harareti! teuhllrati& tartı • 

dilere müt~allık olup hiıkiimet fır sahasında da yüzde altıya inmekte- azalır. Günden ailne zayıflarlar. Di >isini, azimüşıpan büyük sulhperver 1922 eeneıinde Türkiye hariciye lanmıştır. kasının bir topanhsıncla adliye na- dir. i keçilerin memeleri ve erkeklerin '\tatürk ile birlikte hatve be hatv• vekiletine tayin edilerek, l.ozan Krol, Belırrod y01iylt Ati11&1& dön-
zın tarafından izah ve teırlh edil • Fark ııözeten tedbirlerden iıtifad• hü,.iyeleri iltihaplanır şişer ııebe ke -nücahedede bulunmuıtur. D\iııye ~~.nf~ran~ıncla kemali melıaretle mek Uzere ııey•lıatlne devam ıtııılftlr, 
lrıİI olan yeni kanun memleketin oden Yahudiler devlet memuru ola- çiler yavrularını düıurü ler. Sut v• ıhvalinden malGmatı olan hei'kee Turkıyenın hukukunu nıüdafaa e· 

atındaki Yahudi t8iratmı izale mular. Ve umumi müeaseeeler müa r nlerin sütleri azalar. Bazı keçilerde J muhterem vatanperverin mücahi -lerek bizzat siyasetteki kiyasetini Londra şehri 
Karlar altında etrtl k maksad le bir talum ıiddetli hdemini ara1ına giremezler. Bun .. ayak mafıallan şişer ve topallarlar latına vakıftır. ispat etti. tedbırl r vazetmektedır lar tabı ve pzete i lerini idare ede- Bazı keçiler uzun zaman 6ksllrilr Bu büyük şahıiyetin Türkiy,. 1923 ıeneıinin ton baharında, 

Hınstiyan olarak doımamıf olan mez ve bunlmn mesul müdürü ola- ler. umhur reioliii makamına intilıab· cumhuriyet i!Anı sıralar ~da Türkl· dcıidalra ....ı.. ...- ve balıuı tara mazlar. ı...ı.ıu.ı.1 • keyfiyeti cümlenin memnuniyetini ~ ~"~ hllkftme fllin ·"" io .... &\ -~1J~~'!_J fından hırıotiyan olmryan, dört bü Yeni tesbit edılmit olan ycı.le C i ttı ı enler mikrobu alarak mucip olm,..ıur. kıllıaıne intihap ve tay n edıldi. sabahtan akpma ~a4ar )#r ;rAAf, 
yük ıuıae ve babasının en azı üçü nisbeti elde edilinciye kadar hiç bit bu h t hta tutulurlor. Hatta elle- lıte yeni Türklye, kendioi için ta- 192~ ıleneoincle •hvali aılıhiyeai- tır. Londranın bor tarafı b•mbe7U 
hırıaıiyan olmıyan kimseler için bir Yahudi milli fuliyetin hiç bir fU· rınde yara bulunan kimselerin basta in ettiii hath hareketi metin hat den dolayı bir milcldet lat1ıattan olmqtur. Nakil •oaıtalU'I, ırDtllklt 
fark a<ızetilmiıtir. besine kabul edilmiyecektir. Huau• keçilerin memelerini satarken sllt- ıelerle büyük vatanperver lmıet in 

000
':" tekrar vekaletteki vazifeoinde iıllyebllmiştir. 

Yeni lıanuna nazaran Yahudile i bir takım ahkinı Yahudilerin it- le bulaşma iyle bu hastalığa tutul .. nünün rehberliii altında takip e faalıyete başladı. Kürdiıtan ioyanı- K k l kl mil J. l 
rin huauat .anayi, ı..nkacılık, ve ti ten çıluorılmaanna ve takaildiyele- dukları ırorıUmektedir. lecek ve bu ial&lıat ve teşki!Atı dah• o~n tenkilinde büyilk fullyet ıöoter- QÇQ ÇI r 12 CG e • 
caret itlerine iftlr.lderinin yüzde ni ine müteallik düsturlrı tsrih etmek- Malta humma ına tutulan insanla ı:iyııde tevlİ ve tanin edecelctir. dı. Ankara, 23 (A.A.) - Geçen lılr 
beli yirmiden on ikiye, ııazetecilik. tedir. nn dereceleri zaman, zaman yükse Bilyük aulhperver Atatürkün 21 Tilıkiyede yapılan bütlln ıolahat- hatta i;lnde ırftmrtık muhafaza !ot-

lir iner şıddetli baş ainları bi eder- aı elimi her ne kadar bütün dünya ,~ mU~ileyh hazretlerinin bUyUJclkilAtı 49 .kaçakeı. 1192 gümrUk ka-
ler uyuyama lar iştihalan ke ilir la, bilh .... prkta ve alemt iıllmd ı11eleri vardır. çağı, 8 kılo 41 '1 rram uyuşturucu 

Milletler cemiyeti 
BHhas a geceleri terlerler asabi bal- e Afpnietanda derin bir yeiı v Tevali eden pek mühim ve vatftn- madde, 7 altın lira, 81 Türk lirası, 
ler iôsterirler hazan ha talık mik- -lemi mucip olmu.,.., ebellnı lı ~rv~r~ne ~izmetlerinden dolayıdır 8 silah, 52 mermi, 178 kesim haJV&· 
ropları akcieerlerde iltihap yapar ..,et lnlln6n6a Türkiye cumhur rei• :ı, butiln mıllet nazanncla çok muh- nı ile 18 kaçakçı hayvanı ele pçlr-

K 
• b f k• • • d L d hatta bazı ha talarda siyatik sancı- 'iği ~ak.amı~a intihabı da o niı~t •erem ve büyük kahraman olarak miftir. 

ODSeytD U Se er 1 IÇtimaJD a Ol f': Turkıyemn dostlarını ve onunl· ------------
ıarı hususiye iltihabı, kadınlarda yu- ı.ıı.k d 1 1 · d' · · 

H ı•f k b• b } . . . a a ar o an arı sevm ınnıstır. B b l J• • _J a 1 a S 1zzat U UD=tCaktır murtalıklann va memelenn ıltıhabı Biz bu muıip ve çok makul olar UTnOVQ e eaıyesıncıen: 
hu ule geldiği gibi gebe kadınlarda 'ntihabı takdir eder, doıt ve karde 1-Bornovanın mevcut ıııehir haritam tadilen ikmal ve müstakbel f.. 

Londt'ft, 2S (Rad o) - Gelecek a - Kon de müzakere edilecek olan çocuk düşürme halleri de görOHlr Türkiyenin 1aadetinin diler ve lıme• mar plitnı tanzim işı 2S 12 938 tarilıinclen itibuen 4) aUn 
rın 

1

18 ın~a 
1 

San1dl~rln riya~nde ~~h~m ~er .ara '."da ispanya da- Malta hummasaıclan korwı...d lnönil ıibi defaatla fedakarhğını v• müddetle ,\ııiltnıeye konulmUflUr. 
top.anacla ?itan u.ubı.ar sot bıye~e~ı kon· dı ı ar Ye Cinın müracaatı da var. için ne slbl tedbirler almalı11z. '"ftakamı umurclaki kiyuetini .evsıi1 2 - Keıif Weli (? OSO) bin elli liraciır. ıe~ ınce naı ereyı zza arıcıye na· ır. -niletine fiilen imet eden büyük ~ 3 - Muvakkat teınlnat 79 iradır. zırı Lord Hat'faks temsil edecektir Hasta insan ve hayvanlann idrar . . . )'·. al d •. d ~ la k . ve sütleri mikroplu ol u&-undan has- .ı'yhetın ~kıı ıgı ltınteka~~l en ~nr 4 - Eksiltme .çık 0 

ra 8 2/939 çartamba pnü _.t 16 da 
------------- . ,a a mu emme u seynn' Bornova belediy~ıinde yapılacaktır. 

T
.. k 8 J b ı talar mütemadıyen etrafı kirletir- ü .. k _.ı· la la d ed kt' l 

r U gar 
• ı· h•• k•• d . . . 1 yu aoım r evam ece ır S - Şartname er paraSJZ olarak Bornova belecii,..mden ~ 

U • ay• 0g1 12 U llffi ar. ler. Bunun ıçın keçı besleyenler hay- Bu münaeebetle, tehrayı terakk: takbr. 
A J J vanlarını? 8~~:att~:~dukl~~a ka· -ie an bean tayyı merahil etmekt 6 - Ekıiltmeye girenlerin ,kanuni teraiti haiz o1maJ.n •• ilati· tan &D 8Şmasl arı naat •etımı 1 ır. asız 1 ~öste.. ,,ı.n müetait Türkiyeyi hedefe dop eas ve1ikuı göstermeleri ,.ntır. 2J-30 6 13 .. 77 

ren ve .Unden .uııe za7ıfla7an ve nı i8al edecek büyük ıahliyetin ter 

lzmir Defterdarhpndan: 
Bulgar Ziraat Nazırı 
dele6elerimi~i kabul 

maf sallan şişen veya memelerinde dimeihalini m&melen nefir ve kP 
Noel yortu•unıı San· sertlik ve fişlik •österen keçileri de. "İlerimize arzetmeii bir vazife adde 

J J rakap veterinere (baytara) muayene -i ri 
ureıam ıarayınaa ettirmeli ve hastalık olduğu anlaşıl- e z. 1 ı .. . lı l dıtı takdirde bu hayvaniann 1(1tl•· Ekselanı emet nonn, '889 tari-

lca 
No. 

Muhammen 
icar becleli 

Lira Kr. 
geçırece er rini içmemeli ve bu utıerden peynir Mnde lzmirde bir Türk aileeinder 

Sof,._ 2l (Radyo) - Türk - . Londra, 29 {Radyo) - Kral, kra- de Y•Pm•m•hdır çünkü hula hay- dUnyaya aelmit ve mektep ~n 398 Bornova Maa•ur oğlu Narh kuyu mevkünde IS BuJııar lıeytart mukavelai için bu- lıçe ve pre- !er, Noel yortuıunu ııe- .. nı.nn ıUtflyle yapılan peynir de qelince Tilrklye aıked riiştllye v• Dönüm tarle :J8 00 ...ıa _... ..ıea arilzllUrder tam çlrmek tıure b ıun Sandrlpm sara- hutahtın bulapnaoına mflltemmel liaelerinde ve topçu okulunda. ı1a· 401 SeydiklSy Deıniıyol hatb aolonıla 1SDekar350 
Wr .nlqıaa ile -1enıaiftlr. 933 yına ııitınlflerd r. Valide kraliçe Marl, bir vurtadır. Bioim memleketimiz- ma urufrnm birinciıi olarak tahalli metre tarla. 

etti 

56 

mulraveleoiai tahiye eden bazı tek· dftk dö Kenıl ve dUk dö Gluçesterle de bu ha talık \.ayvan sağlık zabı· ni ikmal ve mülizimlikle neset .ae 
402 ~ıd!.:ordon Balıkhane altıW 9 Tal No. lu 

aik ulapıalar yapolıııqbr. aile! kraliıle mezkOr saraya aitınek tası kanununa sokulhıamıttır; onun "'.!' erkin• h•rp sınıfına airmlf vr 4 Z9 Haun Hoca M. yol bedeotaaınıla 35 T af No. lu 13 S 00 
Ziraat nazın dü Tr--'- d 1 1 Uıere buradan arnlmışlardır. için; hOkOmet veteriner memurlan yum.qılı~~a çık~ıştır. • .. Du"k'-~n • n •~ e ege~ as Jön Turklerın yaptıklan ınkılap- &a 

tini lııılıuJ ederek~ aörilt- ancak hnau 1 mlracaatlar dahilinde tan sonra, 1908 ııeneainde izam celi 430 Mor.inli Bornova caddeolnde S4 TaJ No. lu 

.......... Deleieler mubtelif ziraat Tebliğ bu ha talıkla iftiaal ederler. len kuvvayı inzibatiyenin erkanı Ahır 
alt gel tini ....,.itler.,. ... ııll Haatahk iııaulara da bulqması harbiye reisi sıfatile Yemene ,.önde- 431 H.cı Mahmud ıına1ıalleai 2 ci Beyler oobk 87 
AMıınıJıı .ıııma~-t-1· n 23 (A.A.) - lktıaad Ve- bakımından ehemmiyeti haizdir. Bu n1en müşarileyh hazretleri Balkan No. lu Ev 83 J4 upımaır. kiletlnde itibarla çii ıUt içilmemesini ve keçi harbinde murahhas tayin edildi'li 432 Merıinli Banyo Sokak 14 Numarah Ev 38 00 
So~ 2S (A.A.) - Bulaar A· Memlekette imal edbaekte olan bealiyenleri ıık sık hayvanlannı nıu· ll'bi harbi umumide dahi muhtelif 433 Dev~ köyüsıde 25 dönüm mukabili 22975 met· 

Jam lılldlrlıw,. kordıll, kaytan, llmba flUU. IAatlk •yeııe ettirmelerini tavılye ederim. cephelerde bilyUk hizmetler ifa ey- re bai 281 00 
Terk· Bulpr baytart mukavel&. .. rlt ve kundura tarantaaı sanayUn- --=+=- lemi•tir. 434 Bornova Altındağ köyü Yahudi mezarhiı civann4a 

!'""oıılain tatbiki lıalWnda Sofya- de ful& latllınl niumnaıneııl hlkaın- D • zelt Müttefikin ordulan lstanbulu i•· 16 dôalim Tarla 32 00 ;ı.,.......... ~ m~ ... ,,. 1-• ırON tetldkat. y~pılarak bu - il ıne ııaJ ettikleri sıralarda lotanbulcla er· Y ubnda yuıb emvalin oenelılı: lcarlan 10 12 938 tıorllilftdon 
~ ~,ve 1_933 nayl fUbelerlnde ı ıh al fazlalıtı DOnkft sayımız~•· Halkevlnde ~- k&nı harl>iye reisi iken Ankara milli itilıa..,, l>ir ay miiddetle açık artırma uaoliyle mıı.ıı,..ı.,.. ............... 
.............. ~ tatlıikindekl tek bulaıımacııtı anlqılDUfbr. ç~lan •ki ve. yenı elemeklerl serrı- hareklh batlar ba•laınoz onlara ilti- tur. it.leli 9 1 939 tarihine müaad f Pazart .. ı stınil-ı 14 T .. 
nilı laferrilat 6mriade ~ ... hakkındakı y~zımızda bayan Ne- hak ederek kuvval milltye "'rafın • liplfrin muhemmon bedelleri üzerinden 7 .S .ı-;to ak; ırl ,.ıudılo. 
~. Türk dehıelen buaün ıezınlflercilr. . dıme MutlutOrk ıımi yanlıthkla ut- dan hilafet aleyhiM ıönderi~n or- larfna dftir makbuz vf'!ya muteber Banb1atclan blrima teMlnat mftt..,.. 
._ mmn _.,.... ~ eclil • TGrk h ,..n Aakanıra ha-

1 
lutUrk olu-at vuılmıttır. D ti- dunun f"rklnı harbi,e ı.i.liiine ta- bıı ile Milli Emllk Müdürluiiıne mGracatlan ılln ohmw na. ~~ 10 16 21 25 (4 ) 

19 Ol 

220 00 
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' 1 r Müstakbel Ha.vat Sahneleri ır ÇİMDiKLER 
\, __ Y_A_Z_A_N_,,:_J_o_r_j_D_ü_h_a_m_e_l __ l__.._Ç_e_v_ir_e_n_: _A_s_ı m-K-ü-. l-t_ü_r_.I Spor ,,~,E~1~:.~:!~ğiz. ş. 

• 3 • kapılarına örümcek yuvaları geril-
meie La,hyan kulüpleri yoluna are

- Bana öyle geliyor ki, her türlü bu ök.süri.ikten dolayı korku içinde sunuz ki Amerika toprağına ayak tireceiiz. Sporculara, idareciler sa· 
muamele bitti, dedim. kaldı. Derhal bavuluna ko!jtU. Ora- basmazdan önce ben bir çok sıhhi ha kenarına gelerek küfür sallamı. 

- Amcrikaya girmeniz işi he- dan ışıklı ve karısık bir a1et çıkardı muayenelerden geçtim. yacaklar. Oyuncular, tribün altında 
tn~n hemen bitmiş iibidir. Yalnız ağız ve burnunu bununla itinalı bir Muhatabım kahkaha ile sonsuz «ağabey» ]erden dayak yemiyecek-
Amerikadan çıkışınız ka1acaktır. surette temizledi. Sonra aletini yer- bir surette gülmeğe başladı. ler .. 
Dünyada yalnız Amerika, bir seyya- leştirirken gülerek bana: - Fakat, size bakılacak olursa Fakat onlarda muhtelif illetlerle 
hın memleketten kaçmasından önce, - Sıhhi hiç bir tedbir almıyor bu bir hiledir. dolaşmıyacaklar, sabaha kadar Lar· 

24 Birincikimun 1938 Cumartesi 

1560 varisli miras! 

Venedikli tüccarın 50 
milyarlık serveti 

Venedikten Fransaya getirilen 22 
araba altın arasında Venedikli 
tüccarın da serveti var mı idi? 

Amerikada kaldıiı müddetçe temin musunuz? Dedi. Pitkin Iarda sızmıyacaklar. Meyhane mey-
cdebildiği kazanca aid tahriri ve im- - Evet, biraz .. Fakat ifratla de- - Hayır dedi, o, çok ciddidir, fa- hane dolaşmıyacaklar.. Fransız hükfimetini 1560 kişi da.-ı Venedikli tüccarın varislerinl top-
talı beyanatta bulunmak ister. ğil ve bilhassa, bunları çok ciddi te- kat küçük birşeydir. Bundan ötürü Spor deyip areçmiyeJim! Yapıla- va etmiş bulunuyor. Bu 1660 kişi 50 lu bir halde ortaya çıkaran da\·a 

Bu hal ıize rüya gibi geliri lakki etmiyorum. intikam almağa kalkmayınız, bun- cak 0 kadar iti ve pirinç aribi ayıkla- milyar frankın varisi olduklarını da- 1820 senesinde açılmıştı. :\fadam Mo-
- Evet, dü,ünüyorum ki, Fran· - Si:z çok kabahatlısınız? Gü- da güç birşey yoktur. nacak 0 kadar bol tafı var ki! va ediyorlar ve bu parayı hi.ikClmet- rel i minde bir kadın Avu.:ıturya im-

'8.ya ieler~k bi:aim eıki limanımız lünç olmaktan mı korkuyorsunuz?. - Hatta daha fazlasın1 söyliye- Kulüplerde, mıntakalarda kayıd- ten is.tiyorlar. . . .. . paratorunn. müracaat etmiş, o zamnıı 
~~a~. Havr ~ uğrayan. yolcular, her _ Hayır, fakat hayali bir tehli- lim .. Bunu !Öylemenin de faydasız lar tahrif edilmiyecek, sahifeler ko- Vaıslerden bır.ı şo~·le dı~or: . Fransndaki varisler de ortaya çık -
turlu ıayıı ıle beş dakıka ıonra ken- key' h k'k"' b. t hl.k kl. k- olmadıö-ına kaniim. Fakat bir i"a- parılmıyacak, liaanlar çalınmıyacak, - Evet efendım, Jan Tıerrınm va- mışlardır. 
d·ı i . , d.f d b 1 l n·· ı a ı ı ır e ı e se ıne so "' , ~ . . ld ı. .dd. d. ç·· k.. F k 1 . t d l er m ıımen 1 er e u ur ar. u- , l k . 'b . l d h. oyunc\llar ralınmıyacak kaleciler rısı o tıaumu ı ıa e ıyorum. un u a ·at !IOn zaman arda varısıer en 
. . A maktan i fnap ediyorum ret oma ılı arıy e on a va ım ve T ' ' k d' . . d 1 §Ün6yorum kı, harpten önce vru· c 1 • d' .. . .. .. d kendilerine verilen para mukabilin- en ısının ahfadın an bu unuyorum. biri bu meseleyi ha11e azmetmişfü 

"- b. d h .. · t - Batı] feylere inanır mısınız? teh ıdkar bırşey goruyorum, os- d ·dd. Jan Tierı' o··ıdü"'U "amnn 60 mil ve ••arı·sıerı'n hilvı'vetleı·ı·nı· tespı·t ı'sı« r-nın yar11ını, ce ım e uvıye vara . . e ı ıah maçlar da aöz aöre söre ıı; ... .. • • ~ • 

kası olarak bulunan, eski bir kart vi- - Ben ne saf, ne korkak, ne ha- ~um, P. C.'. Amerı~~ya genç. paneı- aroJ yemiyecekler.. yardan fazla bir servet bırakmıştı ni hükGmetten beklemiyerek bunu 
ritle dolaştım. tıl itikadlıyım. vonerler gondermegı arzu edıyordu. 0 h .. r . . ve bu parayı muhafazayı Fransız hü bizzat kendisi yapmağa karar ver-

Doktor samimi bir surette omuz P. Pıtkin çok zeki ve münevver Muhaber~ ~ttiği adam kendisinden, Oa a mlaı aoy hıyedyun.k '-Hf" kftmeti üzereine almıştı. Çünkü va- . t• 
b. d d B' · · 1 l ·d b' • lu t · t yuncu r aa a a to at, .. v ur ve , mış ı. 

•ilkti ve· ır a am ır. ır an ıçın nazar annı "'enç ere aı ır yıgın ma ma ıs e- t k ·ı b" ·&· i . . kl rislerin hiçbiri kendiıinin jan Tier- M. Grues ismindeki bu zat sene-
. ba d.k · b'h]" b. · ·ı . .J· E .. l h b. · k d k. e me ı e ırı ır ne gırmıyece er. 

_ Harpten önceki devirde deg· i~ na ı tı ve tev ı ı ır ıma ı e · -ıı. zcum e, er unın anın 8 1 H Ik b ki rinin hısımı olduğunu ispat edeme- lerce, bir tarihçi gibi. bütün !tal•·a-
N L_ 1 · ·k dl d f L·• h be 'k a a, avuç ve eş parma arını J 

liz. Sonra Avrupada da bulunmıyor- O hW e on~~ ıh a ı ve ne e sa } ı<ureyvabt~ld.~lra ~~ . yzadın mı - açarak mukabele etmiyecekler.. mişti. Bugi.in bunun kabil olduğunu yı gezmiş. Venedikte mahut tücca-
•unuz a e septı ... •arının ı ırı mesını ıstıyor u. B L- ı· · . ...1 .. söyliyebilirim çünkü Fransız hükO- rm oturduO-u evde oturmuş, sonra 

· S 'k d • ·1 · p k · be B k ıa b · db' 1 - ana vef ıra verıraenız ne a a ' • 
Kaptanın elini sıktım, ayrıldı. Ar~ F - cptb. tef egı azız ıt B~· ~ k k b lnu ~ 1 ne ır te ? ır 0 a- akai takdirde bu maça airmem, metinin elinde artık bir nüfus kütü- Macaristana, Ru~yaya, Hollandaya, 

tık müıtakbe) dünyanın içinde idim ramanın ır ranaızıyım. ır ço ra a u etmıyor musunuz . • . ğü bulunmaktadır. Belçikaya giderek, Venedikli tilcca-
llmin futuhatı hakkında Ponker . seylere onların hakimi olduğum, on· - Dur, aziz Pıtkin, mes'ele dik- Demıyecekler.. Ben, bu ıılerın c:Bizim ailemiz bu servete olan rın ahfadını birer birer arayıp bul-

P. Pıtkin ile bir konuıma 1arı tanıdığım m~d~etçe in~n~yo.rum. 1.:atle ted.kik edil~iye değe~. Biliyor- içinde çok bulundum. Hem oynadım, hakkımızı daima iddia etmiş ve müra muş ve tespit etmiştir. 
Ponker P. Pıtkin. bizzat yemek Fakat onların esırı olmak ıçın ınan-

1
mnuz kı, Amerıke. toprag. ına ayak h•m de idarecilik yaptım .. Yetmiı caatte bulunmuştuk. Bizden baıı.ka 

k l I h h h t l k "' M. G nıes hazırladığı bu nüfus kü-
liateıini hazırladı. Üzerinde büyük marn. . .. 

1
;asaca Y.0 cu ar er angı . 8~ a 1 

• yerimde tekme acıaı, bet, on yerim- daha bir çok vari81er var ki, meşhur 
bir yağ parçaaınm yüzdüğü sütlü P. Pıtkın sık sık goz kapakları arla m~lul. cld~klarını bıldırmek de yara, bere vardır. Hatta bir maç Venedikli tilccarın efsanevi serve- ttığünü Fransız hUkfimetine vern1iş 
Çorbayı içtikten ve birer kotelet al- açıp kapıyor. . . <Tlecburıyetı~d~dırler ... ,. aonunda - hem de U ol ıkardı- tinden pay bekliyorlar. Bu servete ve bu delile dayanarak, artık jan Ti-
dılc.tan •onra arkadatım yemek liste- • ~ Muvafakat gösteren bır esu - Evet, ıhtıyatlı h.ukumet bu su- . . . ç a .. ç. l'UD hak iddia edenler On beşinci Lui dev- erinin mirasına hak iddia edebilecek-
. . dk'k . degıl retle vatandaııılarını hımaye eder halde - bır aralıbıyet arolunU kaçırdı- 1 • • .1 • .. .. ııını t ettı · · '$ • rindenberi vaşıyorlar ve bu suretle erını ı erı surmüştur. 
~ T~rciha~, dedi, bu kremi alı- - Şüphesiz. Fakat bilmiyor mu- - Devam edecek - iım için femaiye ile kendi kardetim· sayısı ırittik~e artıyor.• Bu nüfus kütüğüne göre, Yenedikl 

ııiz. O Oıize tatlı patatesten iki yüz den dayak yediğimi hatırlanm. Bu daha bundan 3 asır evel, 1636 tüccarın vairsleri bugün 1560 kişi-
kalöri fazla temin edecektir. Bana j • • • Evet, ne böyle, ne fÖyle! senelerinde de baıılamıttı. Jan Tier-

t 
')' dir; i. ten ilen mirası da paranın bu-

P. Pıtkin saf ve ciddi nazarını yor: jandarması idi. Jan, bahtını dene. günkü kJymeti üzerinden 50 milyar 
bunu getirecek ... Siz de iıteyinizl. apon sıyase ının Anc:ak, beni bir cihet dü,ündürü- rinin bUyilk babaın Fransa kralının 

bana çevirdi. Çocuklarımıza bir aportmen göv- mek için İtalyaya aldiyor, bir handa franktan fazladır. 
- iki yüz kalori, dedim, bu di- h l deal ve tavrı naall vereceğiz? çalışmağa başlıyor. Sonra Venedikli Vnrisler btı parayı alabilecekler 

ğerinden d~h~ zengin bir gıdadır. ana at arı Sahaya çıkanların çoğu, ufak te- tüccar Tipaldi ile tanışıyor ve tüccar mi, alamıyacaklar ını? Rıı, heniiz 
Seyahat ettmız'. yor~~nıuz. . fek feylerdir. Bazılarının göğüaleri onu yanma kiltip olarak a~ıyor. Be- malum değildir .. 

- Ah, ciedım, aızın Amerıkan .. k il tU F k ba ki b k raber bir çok memleketlerı dolaşı- ---------------. h b' d' ço m f r. a at ca arına a ıM 
ll'ıızacınız oş ır~ey ır. yorlar. 

P P k. h f'f k d B k•ı p K d d J yoraunuz; adaleler kabarmıf .• Bazı. 1636 d V dlkl. t•t .. l{' 
• 1: ~n 8 ı _çe ızar ı: aşve 1 rens onove ra yo a apon- larında iae vazi et akaine· . . a en~ . ı .t ~car o ıyor 

- Litıfe etmıyorum, karta ba~ • ' . b" .. Y • : ve bütiln servetını kfltıbıne bırakı-
kınız, her yemek karşısında bu ye- • t• h kk d b• •• } d• . Şııman ır govde, ıncecık, çarpık yor. Fakat jan Ti eriye ömrü vefa et-
tneğin haiz olduğu kalöri yazılıdır. yanın sıyase l a }Il a lr SQV ev Ver 1 bır çift bacak.. miyor. Az bir müddet aonra oda ölU-
8 k l"ıle ·tam ... r m.. . . . Gene bazm, üç be4, adım koıtuk- . . . . 

1.1 yeme 1 11 amen a ım, u- Tokyo, 23 (A.A.) - Basvekıl ponya Çınde hır ekonomik inhisar t b 
1 

t 1 • yor \'e gervetını aılesıne ve kardeşle-
tehaasıs bir hevet tarafından hazır- p K · k, k k k . . • . . . an sonra, at ıyor er emere ve ao- . _ . . 
1 • rens onoye Japonyanın uza sar urma nıyetınde degıldır. Yem u- 1 ~ H d 1 k d . • rıne bıraktıgını vasıyet edıyor. 
anmııtır Acıkmadınız mı) · . h kk d . h b l · k l . . umaga.. em e ne so u ; emırcı E. H B ·ık· f . sıyasetı a ın a ıza atta u unmuş za şar zaruret erını anlıyacak o - köru·u ib. Fakat, bu servet nerede? jan 

b
.
1 

-.- vet... ayır... e ı... yı tur. Başvekil diyor ki: lan ecnf'!bi devetlerin menfaatlerine c·! 1&' ı.. "f d" 1 i t k • Tierinin ailesi, kardeşleri ve daha 
ı mıyorum ıger er zayı , ı:z er a ataız, 

A 
. p 'p k' . . . d . Japon hükumeti siyasetinin e - dokunulmıyacaktır. Fakat Japonya f . t" k 1 h b" 80nra oğulları, torunları bunu bula-

zız . ıt ın sızı temın e erım ne es ın ızamaız, a p a ıre vur- İ . . . 
k· k 1 .. · b · k k ·· le d .. saslnrını bugün nesrediyor. Gerek hukuk müsavatı bakımından serbest mıyorlar. htımal kı Jnn da o zama-
) :~ orı e~-1• )"obr utmaz, }oy} u: memleket gerek yabancılar bu siya- ticareti ve serbest ikameti tal makta.... nın parası ile 156 milyon altın frank 
~unuyorum Kl a uratuvar a 1usus1 ep e~ Bana kalırsa, apor itlerini halle- 1 b ti ll l t 
hayat ayrı şeylerdir: setin ne olduğunu anlamalıdır. der. derken, yeni oyuncularda imal et- ?üan u servlel ed ne a mi amkışl 1 

ve 
K 1 .• · l k f 0 k · b · · ·h ç· Ç J L ccarın ma arın an ve a aca arın-

a orı ama ı rı, enım ıştı a- ın, japon ve Mançuko komünist in aponyaya bu memeleketteki mek lbımdır. Fakat bu nasıl olur, dan toplıyacaktı. 
tnı kaçırır. . .. liğe karşı kendilerini müştereken tabit :zenginliklerin işletilmesi fırsa- iıte 0 ciheti bulamadım. Bugünkü varislerin iddia ettikle-

P. Petkın uzun muddet bana müdafaa edeceker ve ekonomik !a· tını vermelidir. Bu bilhassa şimalde ÇİMDiK rine göre bu para Venedik banka. 
baktı. Sonra güldü. hada beraber çalısacaklardır. Aske- ıe dahili Mongolistanda tezahür et- sında idi ve 179~ .;.a Napolyon 1tal-

- Siz endi~eli a~b~siniz? ri hareketlere jap~n aleyhtarı Çin melidir. Kumaş hırsızı mah· yayı işgal ettiğ. zaman Venedik ban 
- Eh, dedım, sızın vatandaşla- hükümeti bertaraf t-dilinciye kadar Japon siyasetinin ana hatları şun k kasındaki para nakledilmişti. O za-

tınız gibi değil, başka suretle... 11- -levanı olunacaktır. Japonya Çinin l d k um oldu man jan Tierrinin Yarisleri, bu para-ar ır ·i, janponya Cinden ne toprak 
mi iman, Amerikalılara sükunet ~e- Mançuko ile serbestçe diplomatik d h Ti.irkmen fabrikasından kumaş ya hakları olduğunu, çünkü Venedik 

k l ne e arp tazminatı istiyor. Japon-
tirmemiştir. Onların sı ıntı arının münasebetlere giriştiğini görmek az- . ·~· . . çalmakla maznun Halil oğlu Ahmed bankasından ~3000 süvarinin muha-
ı:>lan ve yerlerini değiştirmiştir. Hu- mindedir. yanın ıstedıgı uzak şarktakı yenı va- çalmakla maznun Halil oğlu Ah- fazası altında Fransaya getirilen 22 

Sef erihisard a 

Gripten mektepler 
kapatıldı 

Kaza hayvanlarında 
hastalık var 

Seferihiıar, (Hususi) - Ka'Z&• 
mızda grip ha!tahğı salgın halinde 
devam etmektedir. Sıhhiye Veka1e
tinin emriyle mektepler bir hafta ta
til edilmistir. 

Ha'yvanlarda ha.atalık 
İlçemiz dahilinde çatal ve tırnak

lı hayvanlarda salgın halinde bulu· 
nan şap hastalığı ile §iddetle müca
dele edilmektedir. Halkevinde, hay· 
van sahiplerini ve halkı tenvir mak
sadiyle İzmir merkez baytarı llhami 
Eşel tarafından bir konferans veril
miş; çok istifadeli geçmiştir. ---000---

Atinada bir sergi 
lasa Amerikalılar kendilerini müte- Japonyanın Almanya ve İtalya ile ziyetten Çin için terettüp eden ve- med, Osman oğlu Ömer ve kavas araba> altının büyük bir kısmını Ve
Va.zi bir vahşinin emniyetinden da- akdetti~i antikomünist paktına mü- cibeleri Çinin tatbik edeceğine dair Mustafa oğlu Ahmedin muhakeme- nedikli tüccarın servetinin teşkil et
ha emin görmiyor1ar. Bununla bera~ cıabih bir paktı Çinde Japonya ile ak- asgari teminattır. Japonya Cinin hü- leri netic~lenmiş, bu üç şahsın hadi- tiğini iddia ediyorlar. 
ber onların oyuncakları vardır. Se- :!etmelidir. Bu paktın Çinde tama- kümranlığına riayet etmekle kaJmı- sede alakaları bulunmadığı anlaşıl- 1800 senelerindenberi muhtelif ta- Şehrimiz Türkofisine bildirildiği • 
Yahat esnasında, kar~nmda, iyi ta- -nile tatbikini temin için Çinin bazı yor. Mevcud ecnebi hukukunun ve dığından beraetlerine karar veril- rihlerde Framnz hükı1metinin bu me- ne göre Atinad;ı milli ve enterna"-YO
Vırlı ve sıhhatli bir Mösyö oturu- rıoktalarına askeri kuvvetler ikame imtiyazlı mıntakalarının ilgasına miştir. sele ile alakadar olduğu ve davaya nal otelcilik ve el işleri sergisi adı al
Yordu. Br ıaattan~ri sayıklıyor gi- olun~caktır. Bu cümleden olarak da da taraftar bulununyor. Bu suretle Kumaş çalan ayni fabrika işçile- baktığı görülmüştür. Fakat, hiçbiri tında bir sergi açılacaktır. Bu sergi 
biydi .. ~~. ıı~~da ~anında otura~la~~ hili iç !"lng~listan hususi bir anti -ı Ç.inin ta.m. ve mutlak ~larak istiklali- rind.en Hasan oğlu Mehm~ üç ay v~risler haklarını i~pat edememişler- 1~-21 Şubnt arasın.da açılacak ve on 
dan bırı okıurmege başladı. Mosyo komunıst bır mıntıka olacaktır. Ja- nın temınıne amadedır. hapıs cezasına mahkum edı1miştir. dır. gun devam edecektır. 



aciaları 

" Onunla deli 

ra 
Ailesini biranda kaybeden kaptan 

leci hayatını anlatıyor. 

.. 
' 

Kap, 

( 
ı 

"Dünyada, ölümü beklemekten baş
ka yapacak işim yok ki artık .. ,, 

• 
"Yedi kızımız, hizi her gnn ııe ... ~('ye gark f'clt rlerdi .•• , 
Paris .. Birincikanun.. Hır deniz kızı kadar kumral olan 
F1·ansanın Anvers ve Fle iı k hir-\ karım dumeni idare ederdi. Yedi kı-

l eri ara;;ında seyahat edcııler, bu zınıız vardı. Hepsi de bidbirinden 
mıntakada bulunan ktiçiık bir kn a- güzelcli. 
bayı pek iyi bilirler. Ben, anlataca. Gemimizde yatar kalkardık. Top
ğım şu acıklı faciayı, orada bulunan rak iıstLinc yapılmış bir tek odamız 
bir adamdan dinledim. Bu adam, bile yoktu. Her uğrndığımız sahil 
eski bir evde oturuyordu. O cMiln- !'ıehir ve kasabalarında uizi tanır
zevi_> diye tavsif edili~ ordu .. B ın- )ardı. 
dan geçenleri şöyle anlatmağa baş- Avrupa içinde uğr madığımız. 
Jadı: alışverL. etmediğimiz l.ıır tek .sahil 

c- Tam otuz sene gemicihk et- memleketi yoktu. 
tim. c:'\lari - An> adında büyukçe Hatta, Ren nehri ''asıtasile Pari
bir yelkenlim 'ardı. Anupanın or- se de birkaç k<>re gittik. Bu şehir 
tasını ağ gibi saran tekmil nehirleri, sonbaharda çok C!i!la yakındır. Sen 
dereleri bu gemim ile a ardım. nehı i guneşin şualannı btiyük biııa

Bizi takdir etmiyen bir tek ki i bu- lara aksettirir ve onları bliyük bireı· 
lunmazdı. pırlanta parça;;ı gibi gösterir .. 

Sonbaharda kızlarım ;o1ahile çıkar-

lardı. Kırlardan demet denıet cicek-
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Lüzitanya t ansatlantiği 
Alman tahtelbahirinin batırmış olduğu bu vapur, cephane · taşıyor mu idi? 

Amerikanın umumi harbe girme
sine sebep olan vapur! 

Şimdi meçhul derinliklerde yatıyor. Son taharriyat boşa 
çıktı. Fakat hala, ümid beslenmektedir 

Yeni ~rama gemisinin kullandığı çok kuvvetli roboto
ları, lranlı Salim namında bir mühendis icad etmiştir 

Bir Alman tahtelb. lıiri tnrafından 
Latıı·ılan Ttaıı:rnlhıııtigi. Amerikanın 

umumi h:ırbe ginne:sine ve ile ol-

ler toplayıp, gemimize getirirlt:>rdi. 

füızı ak amlar, neş'eli dan. larile. bi- " 

zi eğlendirirlerdi. Kıs me\·simlerini, 
kızlarımızın odasında her ak~am 
cünhuş yaparnk geçirirdik. 

t:Tanımadığım ademla iskambil 
oyunun dıılmıttık .. » 

Kendimi dünyanın en mes'ud 
adamı addediyordum. Bu hayatın 

dtinya varold11kça devam edeceğini 
zannediyordum. Ne düşüncesiz bir 
adammısım meğer! 

Yalnız hayatım değişmeli; ayni za ~ 

manda o hayatı teşkil eden bütütn 
ailemden eser kalmadı!. 

Yukarıdaki foto~raf ı , lwiçrenin karlı dağları sanmayınız. Bu fo- lont:n İçerisindt>dir Bu dflğ 71 metre g,.nic1icinrl,.. ,.,. ?<) metre viik-
toğraf, bir kı~lık !'alonun içidir. sek~iğindedir. Dağın iizetindı>ki manzara da cıun'idir. Fı:ıkrıt gayet san-

Bina içerisinde ski eğlenceleri, son zamanlarda her tarafta çok atkarane yapılmıstır ve hnkik~ hissini verm,.ktl"rlir. Bir giin, şu kasabanın önünden 
gecen Esko nehrine gemimizi demir
ledik. Ben karaya çıkıp biraz gezin
mek istedim. Karım kolumdan tuttu 

ve: 
c- Kap. dedi, bir yere gitme, ge-

mide kal. Nehir bugün çok azgın, bi
zi yalnız bırakmaman hayırlı olur! 
Omuzlarımı ;;ilk erek: 
- flaydi git yat, beni rahat bırak; 

dedim. 
- Devamı l O uncu sahifede-

rağbet görmeğe baslamıştır. Kış salonu. ilk olarak 1936 da Amerka· Bu kı~lık eğlence yeri icin yapılan masrafın mlih;m bir kıcımını 
da yapılmış ve ı;.imdi Amerikanın en hoşa giden eğlence yerlerinden 21,429 metre uzunluğunda l".e)ik oluk, 20 ton sıvn. be bin \'arda kil
biri olmuştur . mes teli ve bir kaç bin metre mikabı sun'i yağlı kağıt tc<:kil ettn{'k -

Yukarıdaki resimde p.ördi.iğünüz ski mahalli de, bu sene fngilte- tedir 
rede yapılan ilk !<ış t•ğlenuder; salonudur. Ve bina, bütün tesisatı Ski mahallinin arkadasındaki dekor perdesi 30 metr.- yifk ..... k!"k-
ihliva etmektedir. tedir. Genişliği de yetmiş metredir. Bu perdeye sarf olunan hn 11110 

Bu binanın icind~ki eıın'i kar, Amerikada 1936 senesinde icad yardadır. 
olunan kar makinP.si ile iı;tihsa 1 edilmektedir. Burada kullanılan iki Kış eğlence maha1l<'rindc ara sıra tiyatro tem~illPrİ de ve-rilrnek-
sun 'i kar ınakinecıile !malta 50 ton buz kar haline .geti~!lmektc: bu 50 tedir. Şu salonun müda' imlerinden iic yiizii 1n<Yİlİ7 kızıdır. 
ton buz ile de 900 metıe mikabı kar elde edilmektedir. Resmin diQ:er yerlerinde buz-kar makim•l<>rini, hu mak'n,..J,.ri 

Resir.1de gördi.i;;iincz l.u sun'i karlı dağlar, gayet büyük bir sa- işlerken, buz imal edilirken ve salonun başka köşeleri görülmektedir 
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Peygamber SüleJ manın Sarayında 

KUDÜS KIZLARI 

(ANADOLtJı 

WC2UJ > 

Konuıan taksimetre 
Şoförlerin veya kendi otomibille

rini kullanan kimselerin ihtiyatsız

hklarını a-öz önünde bulun duran 
Amt>rikıthlar, onluı yol:t getirmt'k 
için a-üzel bir çare icad etmi;der. 

··11-- Yzana: lıkender FahrettinSertelli 
cKonupn taksimetre> ismi verilen 

bu makine jOf örün kulaiı dibinde 
daimi bir öğüt verici halindedir. Şo-

- Bu kızların (Bua) tarafındanıfasını koparıp size getirdik! - Biz Süleymanın bu işi asker. för, otomobili saatte 60 kilometre-
kandırılmış ve para ile satın alınmış Süleyman hayretle dudaimı bü- siz becerebileceğini ummuyorduk. Si- den fazla süratle .sürmeye başladı 

24' Birinci.kanun 1938 Cumartesi 

General Şan-Kay-Şek'in sevgilisi 

1 Nakleden: 

•• 11 •• 
olmaları muhtemel değil mi? kerek kesik ba~ı gözden ~eçirdi: yon dağına kaçan erkeklerimize haber mı, makineden bir ses duyuluyor: 

- Bizim kabilemizden hiç bir - Ta kendisi.. Bua'nın başı. gönderelim .. Şehire dönsünler .. Yuva- - Dikkat et! Aşırı gidiyorsun! Gece, çok güzeldi. 'Mevsim artık Hayır, tanımıyorum !fıi deli -
fert kendini para ile satmaz, Melli! Süleyman bedevi kızlarının cesa- lan na i'elsinler. Fakat, şoför buna aldırış etmez de son bahara yaklırşıyordu. Fakat Ada- kanh ! 
Biz para ve mücevher dütkünü insan- ret ve fedakarlığına hayran olmuştu.. Diyerek evlerine koşmıya. bşala- sürati daha fazla arttırır ve 71 kilo- lar denizinde esen sıcak bir rüzgarla, - Nasıl olur, daha. dün akşam be-
Jar değiliz. Biz ekmek yediğimiz kapı- İkisinin de alnından öptü: mışlardı. metreye çıkarsa makine: Ati na, hala yaz a-ünlerine mahsus bir raber şampanya içtik ... 
ya canla başla sadakat gösteririz. c- İşte bu bir mucizedir. (Rab) «İlkbahar bayramı> bitmekle be- - Şehir içinde bu süratle gidil- hararet içinde idi. - Olabilir? Fakat orası, bir bar-

Süleyman Sahradan o kadar emin- ın kolu Siyon daima uzandı .. Ve ba- raber, sokaklarda dolaşan bazı mas- mez ! Burası dağ başı deiil gibi daha Herkes, sokaklara dökülmüştü. dır. Siz eilenmeğe gelmişsiniz, ben 
diki.. na. iıyan eden Bua'nın başını kopar- kara kılıklı adamlar da yavaş yavaş şiddetli bir ihtarda bulunuyor. Büyük bir kalabalık, geniş caddelerde, de vazifemi yaptım .. :F'akat barın ka.-

Bu sözleri dinleyin~ cellatlara: dı.> meydandaki kalabalıia sokularak Bua- Otomobilin sürati gene yükselmek. bir uğultu dalgası a-ibi akıp gidiyordu. ı;!sından çıktıktan sonra da ilelebet 
- Haydi, ıiz a-idiniz l Dedi.. Bütün saray erkanını ve nın başını yakından görmiye çalışı- te devam ediyor»a ckonuşan tabi- İki genç kız, bir açık gazinoya git- tanışacağımızı \·e dostluğumu size Ye-
Demekten kendini alamaD'llftı. maiyyet zabitlerini yanına çatırdı .. yorlardı. metre> artık kendinden günah git- tiler .. Eleni bahçeye baktı: reb!leceğimi nereden tahmin edıyor -
CellAtlar palalarını yere indirip Onlara Bua'nın batını gösterdi: Yahudilerden bazı kimseler: tiiine kanidir. Fakat bir kere daha - İşte bak, şu köşeye oturalım. sunuz? 

uzaklaştılar. - Asiler artık başsız kaldılar.. - Bu baş, Bua'ya benziyen bir ihtar etmeyi bir vazife biliyor: Hem muziğe yakın, hem de ayak üs- Geııç §aşırdı. Yüzüne bir fok:ıt hı-
Hükümdar ba!ını salhyarak Sah- Yum Yahudi mahallelerinde müna- başka adamın başıdır. - Başına geleeek kazadan sen tü deiil.. m :ş gH;i, kıpkırmızı kesildi. 

raya döndü: diler ilin etsinler: Üç ıün içinde dat- Diyerek, ha.lk arasında fesat çıkar- mes'ulsün ! Genç kız bir nevi sevinçle ellerini - Ç<ık ağır konuşuyorsunuz! 
- Benden ne istiyorlar, Sahra? dan şehire inip evlerine gelmezlerse, mıya yeltenmişler!!e de, Bua'yı yakın- Şoför, 100 kilometreden daha oğuşturdu. İştihalı iştihalı nefes aldı: - Hayır, bilakis, doğru söylüyo -

Ben, bana uzanan her eli iyiJikle kar- evlerini ve mallarını başkalarına ve. dan tanıyanlar: fazla süratle &'itmekte &"ene devam - Haydi, çabuk... Etraftan bize rum. Sizin de bu gibi şeylere dikkat 
sılar ve muztarip sese cevap veririm. recefim. - Biz gözlerimize inanıyoruz d b'l' 8 .. t 120 k 'l t k bakıyorlar. etmekliğiniz lazımdır sanırım Birma-. . . . . . , · e e ı ır. ura ı ome reye ya - 0 . • . · 
Hazınemın onda hırını her yıl fukara- Dedı. Bua nın yerde duran başını Bua'nın başı budur. Süleyman bir mu- • . .. .. turdular ... Bahçe, yenı sulanmıştı. gazaya gırer, genç bir kızd~n alı9 ve-

1 d 
.ıı. t 'ht' ı ı.. h k h t k k . . . . . laştııı zaman takıımetre artık olum 1 k b. · ı·k .. kl • . d . ara a.ı ırım .. ı ıyaç arına aoşarım. er es ayre ve or u ıçınde seyre- cıze daha gt>sterdı.. Onun bafını iki . . . . ıs a ır serın ı ruzgarın sıca ıgım rış e ersenız, sokakta veya her han. 

Adaletimden emin olmıyan ve ada- diyordu. kadına koparttı. Haydi, ıtdelim, SU- tehlikeıının yaklaştıfmı hısııedıyor alıyor ve yaprakları oynatıyordu. ii bir yerde onunla dost kalmata 
!etime sığınmıyan insanlar benden za- Süleyman o gece bedevi kız kar- leymanın huzurunda eğilelim. n: Eleni; hakkınız var mıdır? 
ten uzak kaçan bedbahtlardır. Eter deşlere şu emri verdi: Diyerek dış kapıdan içeriye gir- - Allahtan ruhuna maifiret di- Bu akşam çok neşeliyim Pari Genç sendeledi. 
bu kızlar beni öldürmek için buraya - Hizmetinizi takdir ettim. Bun- mek iıiıtiyorlardı. ı · d' -dedi- senden rica ediyorum, bana uy.. Eleni, gülilmsedi: erım, ıyor .. 
gelmişlerse, benim yemefimi yedik- dan sonra kabilenize şehirde bir yer Süleymııln, Yahudilerin boyun eğ- Bu, şoför için son bir ihtardır Ye Bu akşam, iki genç ve serazad erkek Maamafik, sizi arkadaşlarınızın i._ 
ten ve benim hiç bir ferde fenalık yap- vereceğim .. Şehire inip yerleşsinler. diklerini görüyordu. . . . .. .. 

1 
gibi içelim, eilenelim.. tihzasından da kurtarmak sterim. Eli· 

d 
- .. d''kt V . 'k' k d d "'ı·· d·ı bunun makıne sesını mumkun o du- p · d 1. ld • h' d' . d +,.., d ma ıgımı gor u en sonra, umarım e sız ı ı ar eş e sarayımda kala- l• una ı er sokak sokak dolaşarak arı e, neşe ı o ugunu ıs~e ıyor- mı os~ uzatayım il fena vaziyete 

ki fikir ve kararlarını değiştirmiş- caksınız ! halka kırk sekiz saat mühlet verdiğini ğu kadar hızlaştırarak söylemittir. du. düşmeyiniz! 
)erdir. Aşo ve Kaşo kardt§ler hükümdarı ilan ediyorlardı. Şoförün nihayet aklı başına geliyor - Ne içeceğiz Eleni? Eleni elini uzattı, ııenç, hali ser. 

G~ce yarısı olmuştu. selamlayıp çekildiler. Şehirde kalan Yahudi kadınları, ve sürati azaltıyor. - Ne mi içeceğiz, rakı, rakı .. Biz, semliğini muhafaza eden bir tavırla 
Süleyman çok kederliydi. * kocalarını ve oğullarını çağırmak üze- Bu yeni icad aleti ortaya bir ben- tzmirliyiz, rakıyı her i~kiye t~rcih ede- bu eli ::ııktı ve gitti.. 
Sahra, hükümdarın karşısında Ertesi gün Kudüste dilden dile re küme küme Siyon dağına gitmeğe zin deposu çıkarmış ve kendisinden riz. ElePi; 

ı·ak!'lediyor \'e Süleyman, muganniye- dolaşan bir haber bütün şehire yayıl- başladılar. - Evet, rakı içelim.. - Oh -dedi- böylesine, böyle il· benzin alan otomobillere bunu beda-lerinin Amon şarkılarını dinliyerek mıştı: * Muzik başlamıştı. Masalar, birer zımdır. Haydi, içelim 1 Keyfimizi bu.. 
ııe~elenmiye çalışıyordu. «- Bua'nın başı kesilmiş!> Bu hadise Sahranın saraydaki va olarak vermiştir. Şoförler ve oto- birer doluyordu. Bazı müşteriler dik- nunla bozamayız. 

O gün Amondan yeni bir haber gel- Bu habere hiç kimse inanmıyor: mevkiini sağlamlaştırmıştı. mobil sabahları konuşan taksimetre- katle onlara bakıyorlardı. Her ikisi Gece yarısına doK'ru, biraz da ye-
mişti. - Süleyman halkı aldatıyor.. Süleymanın4gözdesi Sila hiddetin- den o kadar memnun olmuşlardır ki, de, nazarı dikkati celbedecek kadar za- mek yediler ve kol kola, biraz bulanık 

Kumandan Şaon ordusiyle bera.- Diyorlardı. den kendini yiyor, fakat Sahraya bir- hepsi 0 müesseseden benzin almağa rif ve caziptiler. Biraz ileride dört ki- gözlerle, fakat mütebessim ve neseli 
uer Amon topraklarına girmiş ve iki Öyle ya. Bu, kolayca inanılacak şey söyleyemiyordu. başlıyorlar. şilik genç bir grup teşekkül etmişti. sokağa çıktılar. . 
kuçuk kasabayı işgal etmişti. bir haber değildi. Süleyman hala Tamara'\'l bekli- Hepsi de sık sık ba9larını çevirip on- - Biraz yaya yürüyelim Pari. on. 

Süleyman, Şaon için söylenen :ıa. Bua'nın başını kim ve nasıl kopa- vordu. ~ Piyasada ayrıca ckonuşan taksi- !arı süzüyorlardı. Eleni, burnunun u- ra taksiye bineriz. 
fer türkülerini dinlerken Amon pren- rabilil'di? . Aşo ve Kaşo kardeşler, Tamara- metre> lerin satılığa çıkarılacağı söy- cundan güldü: Büyük bir gazinonun önünden ge
se:si • 'ayayı hatırladı. Süleyman, Bua'nın başını sarayın nın Siyon da.ğında olmadığını, eğer leniyor. Fakat ienzin deposu bunları -Yaramaz budaJalar-dedi- boşuna çiyorlardı. İçeriden mandolin, kitaı'a 

- Prenses Naya neden bu harbin dış kapısındaki mermer sütunun kai- bulsalardı onu da a}\p geleceklerini müşterilerine parasız olarak daiıt· göz yoruyorlar. · sesleri geliyor ve bir genç, teganni edi .. 
önüne geçmedi? Neden kocasını bizm- desinde teşhir ettirmişti. söylemişlerdi. makta devam etmektedir. Bu takdir· Alkol te.irini i'ÖStermeğe batla - yordu. 
le do t -geçinmiye ve vergilerihi vak- Halk sarayın kapısı önündeki mey- Yahudiler Tamarayı nereye alıp de Amerikada bütün otomobillerin mııtı. Gençlerden btrı-ayain&tıffi te aipi.;,.C1""'Jat""ı_.,,,r.,..e~~ı ..... -m ... a....,.6i.....-1C.,..tı ... la""'i..ı:·;-· -
timle göndermiye sevketmedi. N:lya dana toplanmıştı. Yerliler: _götürmüşlerdi? 0 şirketten benzin alacakları tabii- )'1nlarma gtldi .• Eleni, çenesini iki Bir İspanyol trupu! 
i teseydi, bunu yapabilirdi. - Süleyman, Bua'clan daha kuv- Acaba Süleymanın gözde~i haki. dir. Yalnız, diğer benzin şirketleri de avuçlarının içine dayıyarak ona bak- Eleni, fikrini almağa biJe lüzum 

Hükümdar Amonlulardan bahse- vetli imiş, lıiz ondan ayrılmayız.. kalen Sin·n daV,ına kaçırılmış mıydı? müşterilerine ayni şekilde hediye tı. Fakat bu bakıılarda harukulide görmeden, Pariyi kolundan tuttu Ye 
derken, sarayın iç r.vlusunda bir çığ'- Diyordu. Yoksa Tamarayı Kudüste mi sak- vermeğe )lazırlanıyorlar. bir istihza parlıyordu. ~çeriye daldı: 
!ık koptu. Bu hadise, dağa çıkmıya ve isi- lamışlardı ?... Diter taraftan bildirildiğine ~öre, - Matmazel Eleni !.. Gazinoda pek az insan vardı. Otur-

::iahra gözlerini açarak bağırclı: lere iltihak etmiye hazırlanan Yahu- Bunlara hiç kimse cevap vermi- konuşan tek!imetreli otomobillerin - Birşey mi istiyorsunuz? dular. Tes:anni eden, bizzat kitara ça-
- -~ŞO ile Ka~onun sesi... diler üzerinde bile tesir yapmıştı: yordu. daha aı kaza yaptıkları görUlmüş- - Beni tanımadınız mı? lnn gençti. 
r kat kız kardeşler bir<lenb:re da. Yahudi kadınları: - Devam edecek_ tür. - Hayır! İki şişe şarap getirttiler, içmeğc 

y:1k j iyormuş gibi yıiksek seale bağıı·- - Canım, dün akşam ::\İzin bara başladılar .. Biraz :.-1onra, kitarn çalan 
mını ll:ışluınışla•dı. gelmiljtim. genr, onların yanına geMi. 'rf'.ınınni et-

Şahra: H •ti • k • t b h A d • 1 Orıl<ir konu~urken, diğer üç genç te tiği parça çok guzeldi. 
- Kızları ı.iöğüyorla:-.. 1 erın 1 a 1 ve a ıse er alaka ile, hiraz da manalı gülümseme- Bu bir İspanyol ı<erenadı idi. 
D"yerıık pencer~re koştu. !erle onlara bakıyorlardı. Her halde, Eleni, sigara~ırım dumanların!\ ba-
Siıleymamn sadık rekkase~i yanıl- dördü ara~ında bir konuşma geçmiş karak; 

nıumı~tı.. D ıı 11 11 l k h • h h ve bu genç, ondan sonra ayağa kal- - Bazen -dedi- in::.an güftt>yi anla-
A~o ile Kaşoyu muhafızlar kırbaç- ort yuz gun Ü apıs ane ayatı- kıp Eleni ve Parinin masasına yak~ masa bile muzik ve teganni içinde 

la döğüyoı·lardı. la~mış olacaktı. Eleni, başını iki ta- kendini kaybediyor. 

~Iuhafızlar hükümdardan aldığı •ıh fı k rafa salladı: (Devam edecek) 

<'mri tatbik ediyorlardı. nın ı am ettı.ğı" ,· ı·rler Halbuki Süleyman, Sahranın ver. sağ kalabilecek olanların bugünkü me-1 tir. Bu münevver 7.a · Rudolf Hes'tir. 
eliği izahat ve teminat üzerine bu iki deniyet izlerini kaybetmemeleri için :\Iünhen ün{ver.:.Jlt: ı meşhur aske-
kız hakkındaki kanaatini degiştirmiş. Aynı•ştaynı•n •• } • M•• d } 1 } t h" tedbirler alınıyor. ri coğrafya mütehassısı Kar Hansho-SOZ erı - uca e em nası. yazı mış 1 - a- NASYONAL SOSY AL1Z~I1N l\IU- ferin talebe ve asistanı ohm Rudolf 
ti. Ayağa kalktı .. 

Pencereden baktı. d• 1 k•t t •ı • •• ••ı f•l • 1 KADDES KİTABI NASIL YAZILDI Hes, Hitlerle arkadaşlığım ilerletrnit. 
ISC er VC 1 ap a 1 Cll SUlU en lhll Cf • Münhen ihtilali akamete ugwr:ı~·ınca düsünce \'e iclealleı ini Hitlere nakle 

Kızlar birer at üstünde dış bahçe- J 1 " 
de duruyorlar ve muhafızlardan da- l\Iilletlerin siya~i tarihi birçok ~öylemişti: delem> kitabı varken buna. imkan yok- Hitler ve arkadaşları 1923 . ene:si on- başlamıştır. Alman profe"iirii lniyük 
yak yiyorlardı. büyük adamlar kaydetmiştir. Hiçbir cEvet, l\Iünhende yapılan Hitler is- tur. Hitler istemese bile anşlus ola. _ bir teşrini~aniilinde hapsedildiler. 1924 bir Alman düny:ı imparatorluk proje. 

Süleyman eliyle işaret ederek: devlet yoktur ki, milli birer servet o- yanı muvaffak olsaydı, bunun iki ne- caktır. Çünkü cMücadelem> kitabı bu senesinde mart ayı zarfında bir ay sü si üzerinde kafa yormul] ve bu proje-
- Bırakınız onları.. Buraya gel- lan kendi büyüklerile övünmemiş ol - ticesi olacaktı: 1923 senesinde kurula- ideali aşılamıştır. > diyerek orada bu- ren bir mukaddemeden sonra Hitler sini bütün talebelerine kabul ettirmiş-

ı<İnler. sun. ~ cak bir Hitler cumhuriyeti müsellah lunan köylülerin fikirlerini çelmeğe beş seneye mahkum edilerek Lands - tir ki, cDrang Nah üsten> diye söy-
Dive bağırdı. :VIesela Fransanın Napolyonu, Val- bir Avrupa ortasında muvaffak olma.. muvaffak olmuştu. ber kalesine sürüldü. Ayni sene içinde lenen lJu muazzam projeye göre Al -
Kız kardeşler: dek Ru.sosu, Gamberi, jan jöresi. Al. dan bir kaç ay içinde yıkılıp gidecek Cenubi Afrikadaki Kapta Alman cezasının bir kısmı affedilerek 400 manlığı kurtaracak olan politika Şang 

_Bizi hükümdarın yanma götürü- manyanın .Vil~elm 1. Bismark, Strez- ve bu sistem, bu rejim bir daha av - kolonisi «i\Iücadelem> kitabının kap- gilne indirilen Hitler bu kadar müddet hay ve Viladivostoka kadar olan ver
nüz .. Kendisine, en çok çekindiği bir man,. ve H.ıtlerı. İngilterenin Kromvel, det etmemek üzere ortadan kalkacaktı. !arını altın yaldızla yaldızlıyarak pa- hapiste kaldıktan sonra ~ rbest bıra- le;i Alman hakimiyeti altına alabil • 
adamın başını getirdik. Kralıçe Vıktorya ve Dizraeli Rusya - Nasyonal Sosyalizmi bugün yaşatan ra::>ız dağıtmaktadır. Cenubi Afrika kıldı. mektir. Bir gün bu profesör Hes'i gör-

Diyorlardı. nın büyük Petro, imparatoriçe büyük l\I.~n~~ndeki muvaffakiyetsizliklerdir. çok zengin altın madenlerine sahip 0 • Landsberg kale~inde sakin ve hattu mek Qlaksadile hapishaneye gelmiş, 
Bu söz bütün saray halkiyle bera- Katerina, Lenin ve Stalini. İtalyanın: Çunku Hitler tevkif edilmeğecek, ha- lan bir yerdir. Burada yaşıyan zena-in müsterih bir hayat geçiren Bitlerin Hitler, Hes ve profesör Hanshofer bir 

ber Silleymanı da hayrete düşürdü. Garibaldi, Mus~olinisi... Amerikanın piste geçirdiği aylar zarfında da ci\lü Almanlar, Hitlerin altıncı yıl müna- bulunduğu oda (höcre) bugün bir zi- odada üç dört saat münakaşa et -
Bedevi kız kardeşler kimin başını Mon~oe Vilson ve. Ru~velti gibi.. 1 cadel:m~ kitabını yazmıyacaktı. Fa- sebetiyle ci\liicadelem> kitabını ince yaretgah ve hatta bir müze haline ko- nıişler ve Hitler bu görüşmeden sonra 

koparıp getirmişlerdi? Bız burada Hıtlerın Almanlık ta- kat hadıseler o şekilde cereyan etti ki, altın yapraklar üzerine tabettirerek nulmuştur. Temiz ve aydınlık olan o- profesöre büyük bir bailılıkla bağ. 
A~o ve Kaşo kardeşleri Süleyma- rihinde oynamakta olduğu siyasi ro- cMücadelem» kitabı bütün lisanlara hedi~·e etmeğe karar vermiş ve hazır- dada Hitler güzel yemekler yemiş ve lanmı~tır. Profesör gittikten :;onra 

nın oturduğu ~alona getirdiler. lün Avrupa haritasında yaptığı deği- tercüme edildi ve Hitler bu kitap ha- lığa geçmişlerdir. Alman soyundan hiç bir tahkire uğramamıştır. İstedi- yazrnağa ba~ladığı c.M:ücadelem> ki-
Sahra arkadaşlarının yanına 80• şklikler yüzünden milletler tarihine sıla tından dünyanın en zengin adam- bir profesör, Sanfransiskoda yaşadığı ği kadar ziyaretçi kabul edebilmiş ve tabının birçok yerlerini Hitler tadil 

kuldu: nasıl mal olacağını kaydederken, ha- !arı arasına karıştı. Avusturalyanın halde c~lücadelem> kitabının muha - görüşmüştür. İşte bu günlerde Hitle- ederek yeniden kaleme almıştır. :\le -
- Nereden geliyorsunuz? diselerin tesadüflere tabi olabilece - Sidney şehrinin bir mektep duvarla- faza edilebilmesi için hususi bir şişe rin aklına dlücadelern~ kitabını yaz- sela•profe~ör İngiltere ile dostlaşmayı 
Kızlar hükümdarın önünde eA'il- ~ini ~~tlte~arüz et~irmeğe 5alışaca - rına bugün şu ilan yapıştırılmış: imalini düşünmüştür. cl\lücadelem> mak gelmiştir. Eğer Hitler dışarıda tav:ıiye etmiş ve Hitler bunu kabul et· 

dileı·.. gız. ı erın yazdıgı, •~lucadelem> ( c J.Uücadelem kitabının oı:;lım oka- kitabı ile Hitlerin resmi bu şişenin kal~aydı parti mücadelesi Ye birçok miştir. Binaenaleyh, hapishanenin bir 
- Siyon dağından geliyoruz, de- adlı kitabı Avrupa semasında deği - ya7ıilmeniz i\in Almanca öğren.ini::.) içine yerleştirdikten sonra, bomba, ze- hadiselerin mümaneatı yüzünden bu odasının üç kişi arasında ypılan bir 

<liler.. şiklikler yaptı. A \'Usturya ortadan Birkaç ay evvel vuku bulan bu ha- birli gaz, sel, Ye her türlü tecavüzler- kitabı belki yazamıyacaktı. görüşme Hitlerin önünde yeni ufuk-
Ve ellerinde tuttukları bir !'!epeti kalktı, Çekoslovakya taksim edildi. dise yerli v~ demokrat gazeteleri hayli den kitabı korumak mümkün olabile- Landsberg hapishanesinde o zaman lar açmış ve yakın arkadaşı Emil :\lo-

hükümdara uzattılar: Fakat, Bitlerin Almanyadan kovdu- sinirlendirmişti. caktir. Şayet bir umumi harp çıkıp ta kırka ~·akın siyasi mücrim bulunu - rhoıe bu ufuklardan aldığı ilhamları 
- Size Sirondan bir hediye getir. ğu meşhur alim Aynştayn, kitabında Geçen sene Avusturya başvekili dünya medeniyetini ortadan kaldıra- yordu. Bunlar arasında 1936 senesinde yazı makinesile yazdırdıktan sonra 

dik. :\.Iella! Sanırız ki, hoşunuza gide- yazdığı gibi cşayet 1923 senesi teşri- Şuşnig bir seyahatinde Oratz havalisin cak bile olsa bu şişe içindeki Hitlerin idam edilen Haynes ile Krebel, dok- kitabına ilave etmi~tir. Fakat kita • 
cektir, l.m hediye .. ! nisani ayında Hitleristlerin Münhende de köylülere bir nutuk söylerken anş- kitabı gene mahfuz kalacaktır. Son tor Veber vardı. Bilha~ı:ıa çok münev- lıın henüz birinci kbmi ikmal edilme

Harem ağalarından biri sepeti aç- giriştikleri isyan hareketi muvaffak lusun zararlarından ve Avusturya dev zamanlarda Arnerikada bu türlü dil- ver ve Bitlerin tanıştığı andan itiba- den Hitler serbe"t bırakılarak Berli. 
ol~aydı, bugünkü Almanya, sakin sulh letinin müstakilen idamei hayat ede- şüncelerle dünya battıktan sonra mu- ren çok hoşuna &"iden genç bir adam ne dönmü~tür. 1925 senesinde nasyo

\'e korkarak geri çekildi. sever demokrasi ile idare ol~nur, bir bileceğin4en bahset,nıiş, o esnada ih _ hafaza edilmesi istenen eserlere ko - vardı ki, bu adam nasyonal sosyaliz- nal so~yali.7.Jnin {Fölkişer Beobahter) 
Aşo, saçlarından tuttuğu bir ke- cumhuriyet olup kalacaktı.• Aynşta- tiyar bir köylü ayağa kalkmış ve Şuş. runma çareleri artıyor. Bu suretle min doğuşunda en büyük amillerden gazetesi günlük olmu~tur. Hitlerin 

tı .. 

_.,_ '- - -- ---- _._.j,_ _____ , __ - __,_ - ·- •ı---··-.l-- '·-····,··- L- •--- "·- -·---· ~ ..... ,,. .. ,. 1o~ı::: "'"n.oainnA hi,. J.ısı,.n r1lcA. birisi olmus ve c.Mücadeleiıl> kitatii- arkadasları kitabın ikmali ic'n ı"rn-
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Luzitanya 
- B.;ql'lı •ft 8 nci Sahifede -

l l.rııı ı ıl.cı kııllar v:ırdır. Orman. işlerıi 
• 

Yazan: Firdevs Şehsuvaroğlu 

H.:ır r. Rus elin 
kulland ğı makine: 
Bu rabolu, J ozef Salim namında 

r lıiı lnınlı tar.sfıııdan icad edilmi tir. 
l!u iranlı uzun müddet Loııdrada 
lııılunmu~t ur. Basra körfezinde ine i 
t. hiri i i<;iıı LondrAd etüdler yupaıı 

Necip otuz beş yasında, giızel Lir - l lıtfen ağzınızı açar mısınız? lıu nıulıeııdıs, gerek İtalyanların, ge-
nda molduğu hal<k aşk denen tatlı Paslı dilini, kimi dolgulu, kimi rek Almaıılıırın, gerekse İngilizlerin 

Orman ayılmıyan yerlerden yap -
lacak kat' iyat ve nakliyat mes' ele

/eri hakkında mühim bir emir 
rüyadan bihaber, bütün varlığ:yle çüriık gayri ınuntazıun di,lerini, gün on modern dalgın makiuelerini ge
muleiine bağlı, son günlerde mÜI· lerdcnLeri <lüşiindii~·li im kıza ır;is- iı·de bırıı~:ıcak derecede i.Jir makine 
hit töhret kazannııt bir doktordt:.O· terıııemt!k için ağ.rnıı sımsıkı kapalı icad etmi~tir. 
na bir papas gibi yaııyor drnemezdi. tutuyordu. Fakat o aynı t;ıtlı sesle Uu makineye girect•k adamııı <le-
Hay tında pek çok kadın tanımı' Vf" israr ediyordu: ııizin :JOU-400 metre derinliklerin -
eilencenin, zevkin de tam manRsile - Açınız rica rderim ... Korka- de .vuzı da yaz .. bilecaıj'iııi ve hiç bir 
tadını tatmııtı. Aşkın sevdanın kalp- cak ne var? Istırabınız a~ikar. Fakat tehlke)·e ınarnz kalmadan eli ile 4'
le allkuı olduğunu kabul etmiy.-n az zpmanda gecirme~c çalışacağım. tedigi hazineyi n malzemeyi deni
bu ~m cBenim bildiğim kalp fizik- Ve parlak tırnaklı güzel elini Neci- zin ,o;athına çık:ırulıileceğiııi de unut
man vazifesini gören bir et parçası, bin alt çenesine dayamı~. sabırsız- mıyalım.'. l~le, lıu makinenin kuvve
bir kan yuvasıdır. Yoksa aşka, s<"v· !ıkla b kliyordu. tine glivenen·k Lıizil:ınyırnııı t:ıharri
daya alet olan ne bir unsur, ne de bir Kaç ı;ıündrnkri hasretivle kıv· •iııde iyi ııeticeleı· ıdıııalıiltceği u
oyunc ktır. Halbuki bazı in•anbr randığı bu gÜz<'l yüzün ~ndi yüzü- nıulmakta<lır. Bu takdirde tarihi bil' 
a;lc derken ellerini göğüslerine ko- nün pek yalcınında olmaEina rağ- :-ııe eJe de l]alledilıu:e)<lir. Çünkü 
yup kalplerinin sızladığını zanneder- men gözlerini kapadı ve ağzını açtı, Alm:ıııli'r, lıu 'fran ·atlantiğin cep
ler. Ben bunu kabul r.tmiyorunı vı- Muayen<" müddetince onun ılık ne· hane taşıdığını idılia etmekte, İngi
a~ı geçici, ruhi bir hastalık olarak iesini yi.'zi.ind" hi şediyordu. A~zı- !izler ise lıunun aksini söylemekte
tanıvorum.> derdi. nı çalkalamak için gözJ,.rini açtığı dider. Bakalım, Oıofir ne netice ala. 

Beş hektardan az arazisi ile daha küçük arazinin 
ve köylülerin münferid ağaç kat'iyat, mahrukat 

sevkiyatı hakkında direktifıer verildi 

Fakat bir h fta evvel teyz.esinin ıaman n" onun ılık n<'fesini yüzün• ak!. 
evinde verilen bir çayda kuzeninin d ... ne de güzel ba~ını yanİnda bula --+=--

Orman sayılmıyan yerlerden ya- tır. 
pılacak kat'iyat ve nakliyat hakkın- Ka t'iyat: 
du Ziraat Vekaletinden vilayete bir Evı-ak hazırlandıktıı. sonra or-
taminı gelmiştir. man bölge şefi bizzat mahallen tetki 

I"ilylüleri ve halkı alakadar eden kat yaparak rupor tanzim edecektir. 
lıu tanıimde deniliyor ki: Bunda arazi dahilindeki ağaçların 

3116 numaralı orman kanununun hepsi kesilmiyecekse kesilecek a
birinci maddesinin ikinci fıkraıı ile ğaçların cin~i. sayısı, irtifaı, nakledi-
8444 numaralı kanunun ikinci mad- leceği ilk pazar yeri veya iskele ve 

d · d k . b 1 istasyonun yazılacaktır. Kesilecek a
e~ın e anunen ve nızamen u un- • 

ması zaruri lan evsaf ,.e şeraitin gaçların hacımlandınlmasından son-
. . 

0 
ra ağaçlar milnferid ise kat'iyat mik-

tespıtınde esulı bir tetkik yapılma- . . _ 
tanı~tırdığı genç bir me lektaşına nıadı O elini yıkamqk bahan.,..ivlr Hit/er 'in kitabı 
&şık oluvermşti. Bu!\il kendi de şa- Necib'in yanından uzakla~ırken cid tar ve vazifedar resmi dairelerce ic-

dlğl mua l •t k 1.h. et tarlarıııı tayın ve tanzım etmegP ve , me a ve evra ·ın sa a ıy - . . . .. 
evrakı tasdık ıçın orman nıüdi.\rlügli-

§ırıyordu. Uzun uzun konuşmak f,,_ eli, hakim fakat her zamandan daha Ve h ~dl.Sefer ra ,.e tanzim edilmediği, bu işlerde ne gönclenneğe lüzum yoktur. Kat'
iyat mü. aadesinden sonra ağaçlan 

damgalamak ve numaralamak li'i
zımdır. Ağaçlar toplu ise her sene 
ke8ilecek miktar gösterilmek ilzere 

ıatını bulaırıadığı bu kızın henüz is· •atlı bir sesle: U 
b l T h 1 . •al;lhiyet ve bilgisi bulunmıyanların mini i e öğrenemeınişti. a •i inı _ htm:ıp veren di,.inizi buldum. - Ba•t:ırafı 9 ncu S:ıh'fede -

b . · · be ] A •-' d.. ''erdikleri rapor, karar ve mazbata-ıtırıp Ş ay evve vrup,a ı.ıan o- Kısa bir tedavid<'n sonra onu doldu- ,.a b~J:ımışlar ve Hiller ısrar üıerine 
nen bir kızı ora sadece cDoktou di- ruruz. Bunun içn de biraz yorula- Berhtesgaden'de bugünkü husu i ka- lara m!lsteniden muamele yapıldığı, 

olursa olsun tevkif edilecektir. Bu 
mııl, emvalin istihsal olunduğun ara
zinin lılzımgelen şartları haiz olduğu 
tahakkuk \•e muamele tekemlil edince
ye kad:ır devam edecektir. Orıruın me
v:ıd ve mahsulfıtının sııhip ve nakil
leri mllarının nevi ve menşeini ve )ıun

lara te.şahüp suretile kanunen iıbat 
ile mükelleftirler. Bu muamele uzar-

ea 3444 numaralı kanun ve nizamna
me hUkilmleri tatbik edilecektir. Bu.. 
nunla beraber malın şilpheli sahibi 
teklif veya knbul ettiği takdirde ya.. 
zıh hilkiim tercih olunacaktır. 

E~hasın kanun ve mevzuat daire

sinde haklarından istifadesi, fakat hile 
ve müvaınah yollarla devlet ormanJıı. 
rının tahripten vikayesi emredilrni 
tir. ye tanıtmıılardı. k b' k d f 1 k h t' sanesinin bulunduğu yerdeki kulübeyi neticede gayri kanuni hareketler 

N . d f k k 'f b ca , ır aç e a ~"' me za m<' ınr . . . . . tah"ddt·ı·s etr· - . kan h sa ecıp, sa e a at ço zaı pem e kati k F k t 'h 1 t ·atın alarıık ııızırnya çekılmış ,.e kı- " ıırı, unun ru ve e -
b . lb k d l k anaca sınız. a a ı ma e me~ h 

1 
f 

1 
. hd f 

1 

beş senelik müddet için tayin ve tan·ı-----~--------

ır e ise ııiyen a ın mes e ta~ının . . , .. abı orada ıamamlamıştır. Harpte ze- sına mu a e et e ısti a P unan ga-
uzun kirpikli iri siyah gözlerine ilk yı~ız. lk.' gu·1 sonra muhakkak bek- hirli gazlardan ciğer ve boğazı sakat- yeden uzaklaştığı, devlet ile beraber 
görüşte tutulmuştu. Belki bu kız;ı lerım, dıyordu. !anan !!itlere burasının havası iyi gel- aleleher köylü bulunan hakiki alii
herkes güzel demezdi; hatta onu çir- • 'ecip kendi kendine bir daha ı;ıcl- miş \'e kitabın ilk kı,mı bitirilmiştir. kadar \•e alıiplerin de bazı menfa. 
kin bulanlar pek çoktu. Buna rağ- miyeceğine yemin ederkrn g .. nç kı- {itııp y.ıızılırken ılort beş arkadaş Hit- alperest eşhas tarafından izrar edil
men onun emniyet veren sesi. ma- 7a ıı .. leceğini ,·adederek ayrıldı. Nr ' re y;ırılım etmişdr. Yazıl14inc]an on diği görülmüştür. Orman teşkilatı 
nası P<"k güç anlaşılan iri gözlerinin çare ki bu •on tesı>diif onun s•vgisini uç sene sonra bu kitap Hitleri devlet- \·e bu teşkilii'a nıüzaharetle muvaz
derin bakışları Necib'in zihnini ıuun bir kat daha a•tırmıstı. iki gün sonrn tw aldı;rı nrnaçı reddedecek kau,ır zaf bulunan devlet daireleri, efrada 
zaman meıgul etmifti. O kadar ki kendi muay<"nehanesinde beklyen 7.engiııleştirmi~tir. Biitün bunlar !Iit. kaı 1ı kanunen mükellef bulunduğu 
bof valcitler~de ~aima !:ıu kızın ba- bir çok hastalarını bırakarak di~ini te !eri~ ~!-(~ nhe.n. isyanındaki muvaffaki- ve~aibi ifa ederken bu vecaibin ta-
kı !arını tahhle ugril§ırdı. daviye gitti. Çürük di,i kısa bir za• ı·etııızlıı,rı yuzünden olmuştur. hakkuku için kanunen bulunması 

L'ykuauz geçen aatleri hep onu d d ld ld lh · ] b' 
d " .. 11 k k d' k d" man a 0 uru u. tıvacı 0 an ır icap eden maddeleri araması da ka-

zim edilecek ve ağaçlar damgala-

nup numaralandıktan sonra kat'iyat Hayat faciaları 
yapılacaktır. - Baştarafı 8 nci Sahifede -

Nakliyat: Zavallı karım hiç sesini çıkarmadı ; 
Ağaçlar kesilip tamamen imal e- sadece başını eğdi. l\Iuti ve usla bif 

! .ld'kt ı·t .. 1, 'lüı> 1 kadındı o. Kara va çıkmadan evvel, L ı ı en sonra mamu a o "ı u ~ 

~ins, adet ve abadı tespit ve kırmızı j kızlıırımızııı kamarasına bir göz at
tım; Hepsi de yatmışlar, mışıl mııııJ 

boy:ı ile damga ve ifaret olunac~k, uyuyorlardı. 
maij'aza mevcudu IJ akamına kaım S nk· k"t·· b' h' . t · . it a ı ·o u ır ıt\Sın e.aırı .a ın· 

\\Afunbame ;ke gbeçer e)n D"~ l "
11 ıdne ık'ı disine kuron geçirdi. Nihav_ et c G b k d · e nun ve amme intizamı a ımuı an Nakliyat işlerine orman teşkilatı oynanır 

V« en ha~ lu mu.•.. ıdaye g"
0

0 • .'ramreık t"davinin bitti inden müte,,,ssir olan e ncer kat"i bir zarurettir. Binaenale.\'h bu . 
e onu ıç o maua ruya . . .. .. kaı·ı~nııyacak, yalnız icabında kon- c:ı.iari - An> ı satın almazdan ev. 

h . ka 1 ak ·· 1 'ni sımsıkı '.'lecıp hıyleye bas vurarak onune ge- mevzuda mevcudiyeti lazım olan ev- trol yapılacaktır. Nakliyat, ihtiyar 

olma\- ve hiç bir rı •im alınmamak da s!lrii kleniyonlum. Sahil kasaba
'artiyle mal sahibi .tliııe bir nakliye 1 1arı pek hayırlı yerler değildir. Ora
ilmllhaberi verilecektir. lardıı bııl bol içki içilir ve iska mbl 

evesıne pı ~r Igozd .. rıB d" .. Ç<'mediği bu sevgiyi güzel kıza an- Z a rer t l . •af ve şerait ile bunları tevsik eden vel, büyük Transatlantiklerde ça-
yumar, uyumagaça ısır ı. u u•un- I I k I . . T ~ Q e yeSt heyetleri tarafından hiç bir re•im lı•tım. Bu sebeple bazı kötü a"detler ·ı kalb' · ] d. • h' ·d atmaiıa ça ısına çare erını arastır- evrakın ihtiyaca 8alih addedilmesi ~ 
ce ı e ının ıız a ıgını ıs~ en . · .. h' .... k l b" d ' ve ücrete tabi tutulmadan verilecek edindim. N · k d 1 d' .. I" dı Bır gun ıç çuru o mıyan ır ı- için şu yol takip edilecektir. 
ecıp ar a aş arına ver ııı;ı uzum· · .. h' • d • mazlıa. ta. tarla yapıla.aktır .. Mazba- Gemiden uzaklaşınca, iyi tanınmı• • uz konferansları hatırladıkça mah- ~ini göstererek mut ış agrı ıgını Hektar meıeleıi: k 

1 
k t t h 

1 
, 

be h d • talar ı ı nüsha o aca tır. s ı sa ve- bl b 'tt' 
0 

d · h b cup oluyordu. söyledi. 7.avallı kız y u eyere ag- Kanuni şartlardan birisi arazinin r ara ırı ım. ra a, yenı a ap 
B, bah k k d 1 f k d d d lıcs. hektardan az olmaaıdır. Dört va pazaryeri, i<kele ve istasyonlda.r:ı oldug" um bir adamla karşı lık lı atış-ır sa pe er en, a ıa .sa a rının sebeLini ara ı, ur u. ııakolııııan emval, ticaret maksa ıy-

sökerken u::andı. Evvela h!•siyatı- Necip zaten 0 disi frdaya hazır hektar 99!l9 metre kara vus'atında. le ahrıır e~hıı~ tarafından mubayaa tırm11ğa başladım. Şişeler boşnl dık-
nın taşkınlıgından zannettı, fakat olduğu icin çekmek icn ısrar ediyor· ki arazi, kanunun isti.na i<;in koydu- edildigi takdirde alıcı malı te.•lim et- ça, kafalarımız da tutsUleniyordu. 
biraz ıonra azı di !erinden birinin d ,.. .. k ... ı k ı - 1 k iiu şartlardan biri"iııi h11iz olmakta, D k . k b'I b 1 dk 

.. h' t b" 1 ,ı • 1 d n. 'un ·u DO• ·:ı.an Yf"T<" vapı .v·.ı a tikten soLtl'll mahalli orman idurPsine er en ıs am ı oyununa aşa ı ; mut ış ıs ıra ıy" uyan'<lıgını ana ı d' b. . 1 1 •. k · .. • d lı 1 kt bar· ı h ı · D 
B. ,_ h t• . 1..-~l 1 b" ıs alıanesıv,. ı ret ın v:ınırı ,ın eş ıe arn • ıı,ı o an "' a ar ı•e ııüraeaatla mazbatayı mağaza mev- hem de parn•ına. ışarıda şiddetle-ır a~... ata yem ""'i ıyanı o ıa ı- 1 1 kt · du<"rudan doğruya ormıın kanunu f rt ç··ruk t ıı· b J d • ka d ayrı mamı o ara· ı. ~ .ı kl' .

1 
.. h b .. 

1 
t nen ı ına, u eme ı arı sar-e vUcu un agrısına rşı uramı· ... , •erçen<!ne girmekted ır. Arazinin cuuu ve .rıa · ıye ı mu a e.rı ı e ep- d ""' k d 

yor. Necip de azı dişinin sızısiyle.a<"\'- hkre~ te 7''t'~. d.aha fa>h anla- ' ılil ettirecektir. Orman teşkillitı, bu sıyor pu. ~;un :ılır a aşım: 
.,,_. . tt Hemen di çive tele· m;lma7lı[!a P:rlm""' l11711!1"sı1> buldu te-pi i fenni e;aslar dıthilindc ıııpı- - aranızın epsine, paranızın 

gıı.uıını wıu u. " 1 ı·ı \f 1. 1. 1 . la•·.ık, olılı· \'tıkııf vaeıtıı•ı·,· ı· ."apıl"- tı•µdil muamelesi mali mazbata mııh lıeı>•ine 1 fon etti. Akai tesadüf onun bir giin ."'l. n '""'"rr ~r. " ıır >1r <'rıne can- , , , , r • .. 

.J k 1 1 k ·dl · · c.ık talııııiıılcr kaLul edilmivecek- eviyatı il~ kontrol edildikten aoııra Diye lıağırı_ı·ordu. evvel aeyahate çıktıg' ını teessüfle ha- yan ar ac as ı vaı erını uzun •<"ne- , 
'- 1 ç · k .. ı 'k' · ı tir. lıenıPıı icra ile mükelleftir. Doğru- Ben m!ltPmadi.ven k:n.·bedh.•ordum. be -'d T · · d" · · 't "'r tuttu ar. iııı ıı ıt'r ı ısı c e 7a· 

r aı ı. ey;ı:e ~nı~ /şçısın~ gı m<"• ınanın söziinii tutrı;ız hercai mes- Salıit ka~·a \'e ıığaçlara hazırlıına- an duğnı.v:ı mii•tehliklcr tarafından Hiddetimden kuduracak hale gel-
ğe karar v~rere .. te e onu te ·~ar.a_ç- rep !l;t'nçlerind"n deliil!Ncli. cıık planda ııumarıılıır konulacaktır. mtihayaa halinde bu muameleye ili- dim. On param kalmadığını ırören 
tı. Teyzesı henuz uyanmadıgı ıçın Nihavet bir gün iki muayenelıa- Araziye nazaran hudutları, komşu mm yoktur. karını, pek fnzla kederlenecekti. Kız 
hizmetçiden diıı;inin adresini Ö~rt'n· ne Necib'in an~rtmanında birleşti ve araziyi, sahiplerini, arazinin tama. Sevkiyat : !arım, uzun müddet için, istedikleri.. 

Ile•mi, sivil, okul, kasketler, · 1 ki d k di. Bevo~;lu, Sant-Antuvan kiliB<"eİ kapıva iki talJCl:ı ruııldı: men aii;ıı.çlık veya kısmen tarla olma- Emval, arazinin bulund11ğu kö - ıu fl amıyaca · ar ı artı .. 
, , fot rleriıı toptan perakende B d kt • f 

kar 111nda di•çi Fikret. Birkaç !(Ün- Fikret Birgi, Dı; tabibi "' ve mümasili rnziyeti bildiren bir yiiıı pazarı, i<kele ve istasyonundan ar an çı ıgım zaman ırtına ya-
den~ri hafif hafif ağrıyan bu diş bir Necip Birgi, Dahiliye mütdıas- ~ATIŞ EV! muhtara da evraka eklenecektir. ~hrar mahallere •evk ve imrıır edil- tışmış, şafak •ökmeğe başl!lmıştı 
g_ece içinde yüzünü fİ~irivermisti. O 8151• Jfolı lıiı·inci elden alınız Ormanlara bitit ik olmamak: diği takdirde sevk ve imrar eclpn Göklerde iri siyah bulutlar biriblr-
gün illc: İfİ di?çiye koşmak oldu Sa- iLAN Alipa_a ce,lılı>•i numara 28 'lk mal sahilıi i..e mazbatalar, ikinci !erini ko\'alıyorlıırdı. Pek fazla yıığ-
)ıabın erken saatinde kimse g<"lml!'di Konkarduto h:Iuimlefrı<len i<lifa- Beş hektıı ·dan az olan arazinin or derece ınal $ahibi ise mağaza mev- mur yağmıştı. l\ehirin taşan suları 

al b' manlara bitişik olmaması lazımdır . cudu ııakli~e ilmiihaberleri bunla - kasabanın ~okaklaı1nı kaplamıştı. ii için bekleme ,.a!onunda Y nı7 tr de etmek llzere icra hakimliğinden İzmir İkinci Hulcuk Mahkeme- ı k tt k d t ' 
L.k Kanun bunu mut a sure e ay e · ı·ın elinden alınarak gene orman te•- Her taraf derin bir sessizlik içinde -t kadar bekledi. Biraz sonra°"-· m!lhlet almış olan lzmirde h!lkılmet ıinden: 3116 ı ' 

tiğinden arazi, numara 1 or- kilatınca meccanen \'erilecek nak. bulunuyordu. Etrafta ne bir adam, leme Salonunun kapısı açıldı, dişçi cacldes nıle 34 sa_,·ılı nı. itazada tuha- ı• y k S ı·ı Y I dd dd d 
- <>arşı a ·a a ı ıpaşa a ı ca e- man kanununun üçilncü ma esin e !iye ilmühaberler)yle sevk ve imrar ne bir kuş, ne de bir kayık görUnU-

güler yüzüyle göründü. Fakat, A 1.. rı~·~ ticareti~·Je nıi!.+egil Adnan Ka. sinde 1O1 No. da F ransuva Topuza. ,·azılı devlet, umuma mahsus vakf muamelesi serbestçe yapılacaktır. yordu. 
Oitçi çayda ta,nıdığı günlerdenberi rakaş zinımeti"!"'e ::ılacaji:ı olanların Carolina Emilia tarafından aley- ve husıı•i ormanlardan hiç birisine İstih sal olunan mallar, mahrukat Ayaklarım suda. başım sisler iç in-
h li'. de .1. t' dıöı kızdı ilin t:ıı~hirırlec itibarPn Yirmi giin 
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aya n n Jlı ıp a ama ~ · · lıinize açılan 938 3182 No. lu bo- bilişik olmı)'acaktır. rman ile ara- va müma•ili ıribi maddeler iıe gene < e yt ruyor um. arımc an; çocu -
Halbuki. o, dı'•çı' Fı'kret'ı"n bı'r kadın içinde alııcakiarını bıı iş it:iıı )<0mi'!r d ı ı uhı·t· t b' t · · ı t tb'k d ' l k · B lıınmdan ı·şı"tece'·ı·m sözlerı' tlil•Qnu" ' · şanma davasının layiha ve davetiye- zi ura•ın a saz ı c, m ııı a 1a ı aynı muame e a ı e ı ece tır. u- ıs , -
olacağını aklına bile ııetirmemisti. tayin •·dilmiş olıın lzmircle birinci- 'b · 1 k bataklık ya ı mıı rada mamul damo-a muamelesi mev- yordum. Birden, içimde bir isyan 

k d 1 () · b k k d c si ikamet"'.ahınıza gönderilmis i•a de itı any e oru, pı a • • Kız da derhal Onu tanıyarak koştu ·o r onca enız an ·arsısın a e- ., · - ·ı 1 b h ı 1 ı andı Kendı' kendı"me · · · ·k "h ' 1 ld • ran veya ıtep florası ı e örtülü bu u- zuu a ~o amaz, ı • . . 
elini uzattı: mal Cendeli hanında 10-11 numara- ı ·ametga. mızı~ m".~"u. o u.gu~- nan yerler ile her hangi bir diken- Yalnız köylünün evinde yakacağı Vay! Dedim, ailenin reisi ben de-

«- O, Bay Necip! Dedi, ne ol- jı yazıhanede avukat Salim Zere hll- dan bahsıle bılateblıg ıade edılmış lik: erica ciıı•iniıı işııal ettiği funda- ve yahud zati ihtiyacını temin içinken ğil miyim? Onların beni tekdir et
dunuz böyle? Vah vah ... Yüzünüz dirmeleri, kanunen tayin edilen )'İl'· ol<lu~undan ilanen tebligat icrasına 1ıı: gibi ormandan sayılmayan bir di vasıtalarile köylünün pazar yeri ve. melerine kat'iyyen müsaade etmiye
de §işmiş. buyurun, buyurun içeri ... > mi gün zarfında olaca,ğını bildirme- karar verilmiş ve tahkikat 13 1, 939 aha bulunmalıdır. Biribirinden ay- ya kasabaya bizzat getirip satacağı ceklm. Şayed böyle birşey yapacak 
Necip ilerliy<"ceğine, sevdiği kıza bu mi~ olan ıılacaklılann kondordato Cuma glinü saat ona bırakılmış ve rılmıyan sahipli ve ağaçlı arazinin odunların münferid vaziyette bulunan olurlarsa, hepsini terkederim. 
acınacak haliyle göründüğli için müzakeres.ııe kabul edilmiyecekleri layiha mahk.,me divanhanesine ası l- vu~'atları münferiden beş hektardıın ağaçlardan istihıal edilmek ve ileri- İşte, bu perişan vaziyetimde aklım 
mahcup olarak bir adım geriledi. alacaklılarla ala).:adarların maltimu ld • d .. d az ve fakat müctemian beş hektar ve de her hangi bir hııkkı tazammun et- dan geçen sözler. Bu sözlerim, her 
Şa•kınlıoı ıstırabını dindirmi•ti. Qim- <ılmak ··e teblı'ii malı: 0 mına kaı·m b•ı- mış 0 ugun an muayyen guu e Jd - kd" d k ı f · h ide manevi b'r varlık tarafından 

' • "i • • ,. ' b' b'I k·ı h b 1 · a daha fazla o uııu ta ır e sa- meme şartile orman bö ge şe inııı ve- a • ı el , b' b' ag·rı h'ı t 'fi· k ızzat veya ı ve a e azır u un- / . ı·r d · ·ııl · ] k çıı k'· ı ne ır acı., ne ır "'e - lunmak üzere icra \' ı ~s anunu- . . hipleı·i aynı veya muhte ı eşhas a- ya me.suliyeti altında mesaha memu- ıfı mış o ııca . n u, az sonra 
miyordu. Bütün düşüncesi o~ada~ ııun 292 inci nıaclcle•i hilkmüııe tevfi- madığınız takdı1rde hakkınızda gı- hi ol.ıı, orman ~ayılarlik orman kıı- runuıı yapacağı tetkik ile kanuni şart- bilyilk bir felaketle karşılaştım. Öy-
bir an evvel kaçmaktı. Halbukı dı~çı knn illin olunur. yap kararı veri eceği ilanen teblia nunuıı ahkamına t•mamen tabi tu- !arın tahakkuku halinde yukarıda tes- le bir fe lAket ki, saadetimi ebediyen 
ıarar ediyordu. Kum:ser Salim Zer olunur. tulma.ı, kanuni zarurettir. Bu ııibi bit edilen evrak, mııamele, merasim maziye karıştırdı .. 

- Korkacak ne var? Haydi Ne- rerlerden ise kat'iyat husust muame- yapılmaksızın katiyata ve meccani ve- Sahile yaklaştığım zaman, c'.\fari-
clp bey, buyurun İçeri. , ı~ .. iııin ikmalinden sonra yapılabi. receği nıılı.liye ilmühaberine miisteni- An> ın yerinde yeller estiğini ııör-

Necip korkaklığı ~stüne alarak k 1 k lir. Araziye temellük, tasarruf ve te- den ihtiyar heyetinin tanzim edeceği düm. Emektar gemim, karım ve ço-
blr kadına karşı gülünç vaziyete dü- er ez o an tası sahüp, tapu senediyle ispat edilmeli- mazbatalarla nı<kliyata müsaade edile- cuklıırımla beraber sulara kapılmı~. 
, ebilir mi idi? Erkeklik gururu onu dir, Tı<pu senedsiz tasarruf kanunen cektir. sürüklenmiş, paralanmışt•. 
nikel aletler, kıriıtallerle parlıyan Birinci Kordonda Rıhtım hanı MIZLIK ve ıerviıte int izam ha· memnudur. İntikal veya t~fvb Kanuni şartlıırı bildiren şekilde te- O gündenberi bu •ahillerdP rıtu-
2engin kabineye ıürükledi. Dişçi be- altında yeni açılan (MERKEZ} kimdlr. muıımelesi tapuca tekemmül etme- kemmül ve tahakkuk etmeden yapıla- rurum. Dünrad:ı, ölümti lıeklemek. 
Yaz gömle~iyle ne kadar da güzeldi! Lokantaamda, UCUZLUK, TE- miş yorler için vukubulacak müra- cak katiyat, nakliyat, sevkiyat ve im-

1
ten lıatkıı ppacak işim yok ki artık .. 

H ele ahenkli ıeıi haıtacına §İfa ve- ; aat lM" nazan ltfbarıı a lınmıyaçak • rarat lltrhal men vı mallar htr nerıde ** -x kadar tatlı idi. 
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rıu111111u111mm•ımJ111tıu11111111mmumımımuu11111m11111111111111111111111~!ll!l_l~~l~!l~ll 1 zmir v ifa ye ti mu ha se bei hu-
ot la r susiy.e miidür~üğün en: 

Telefon numaraları: 
Yat}gın ihbarı: 2222-25.32, Karşıyaka: 5055 imadı sıhhi: 2046, 

Müddeiumumilik: 2455 polis: 2463, sehir telefonu müracaat numa
rası: 2200, '>ehirler arası telefon müra~aat numarası: 21 50, elektrik 
şiı-keti: 2091, ha\·a ~azı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Karşıyaka 
ııu idaresi. 5 103 BasmC1hane istasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
21 ;34, Pasaoüı t vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acentası: 2674 
İzmir su şirketi: 3015 taksi istemek için: 4040. • 

DEMİRYOI..LARI: 
Kasnba hattı - iz.mir - İstanbul - Ankara: Her gün saat yedide 

(Pazar, Cuma, Çar·amba günleri yataklı vagon - büfe vardır.) İzmir 
Soma her gün l7,20 de otoray, İzmir - Alaşehir her gün 15,10 da 
tren. 16.25 de otoray. İzmir - Bandırma: Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
günleri 7 ,90 da sair günler 12 de ekspres. 

Avdın haltı - lzmir - Karakuyu - Afyon: Pazartesi, Çar~amba, 
Cuma ve Paı:ar günleri 2 J ,35 de. Nazillye her gün 15,40 da. Denizl~
Ye Salı, Persembe, Cumartesi günleri 6,30 da. lzmir - frire - Ödemış 
her gün 5,'35 de katar. 17,30 da Ödemişe. 16,30 da Tireye otoray. 

IIAVALI KATARLARI: 
fzmr Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12.04, 14,45, 16,20, 17,44, 

1
1:41

0
0 

h:TPir - Bornova: 5,30, 6.46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, • • 
16.15, 17,15, 18.50, 20,10, 21.40. 

f rmir - Karsıyka - Hacıhiiseyinler: 5 ,43, 7 ,38, 8,30, 12,20, 12, 1 O 
1303, 14.50, 16,50, 17.47, 19,30, 21,25. 

fzmir - Mf'r:ıemP-n: .5,48,, (valnız cumartesi günleri: 13,03.) 
KÖRFEZ VAPURLARI: 

lzmirden Karsıvakaya ilk vapur saat 5,30 da ~asaporttan, gece son 
Vapur 11.30 da Konaktan kalkar. Karşıyakadan lzmir~ ilk vapur saat 
6 da, ~on vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir Karşılıklı 
vapurlar hareket eder. 

Ş E Hl R D A H 1 L t N A K 1 L V A SI T A L A R 1 : 
IT' ram vaylar. Sabahleyin ilk tramvay Güzelvalıdan beşte, ikinci 

tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6,20 dedir. Gece son tram
vay Güzelyalıdan 24,5 da Konaktan birde hareket eder. Gündüz her 
beş dakikada bir tramvay vardır. 

Otobüsler: Buca, Burnava, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat
tına her gün muntazam otobüsler işlemektedr. 

DEN1ZYOLLARI: 
Çarşamba günleri saat 12 de Istanbula sürat postası. Perşembe 20 

de ara postası. Çarşamba onda Mersin sürat postası. Pazar giinü 1 2 de 
Mersin postası (Rodosa da uğrar) Karaburun postası pazar günleri 
saat 8 de, çar§amba günleri 9 da. 

MEMLEKET HARiCi: 
İtalyan vapurları muntazam postalar. Çarşamba saat 17 de Pire, 

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

Cumartesi: 'Baştuıakta Sıhhat, 
Pazar: Kemeraltında Hilal, Karatatta B. Habif, Keçecilerde Yeniiz

tnir, lrgatpazarında Asri, 
P.ezartesi: Kemeraltmda Şifa, Güzeyalıda Güzelyalı, Tilkilikte B. 

F'aik, 1kiçe§melikte İkiçe11rnelilc. Alaancakta B. Fuad, Ayvuklada Ke
mer. 

Salı: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
Al•ncakta ıB. Ahmed Lütfi, Eşrefpatada Eşrefpaşa .. 

Çarşamba: Buşturakta Sıhhat, Karataş ta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
İlrnir, lrgatpazarında Asri 

Pertembe: Kemeraltında Hilal. Karantinada B. E!ref, Tilkilikte B. 
F uad1 f:trefp~ada E;şrefpe.şa. 

Cuma: .K.emeraltınıln İttihad, Cüzelyalıda Güzelyalı, lrgatpazarın
da Asrt İkiçeşmelikte lkiçeşmelik, Alse.ncakta B. Fuad. 

lliim11111l1111111111111ıınııııını11ü1ınmnl"ınıııilı ıı ıımillı'liıiiıiıı 11 111111~ıln~m11~um~uı~mı 
Sigara Tiryak ilerine Müjde 

l\luhasebemizde otuz lira ücretli iki daktiloluk için 28 kanunu 
evvel 938 çan,ambu gtinü mü~abaka imtihanı yapılacağından taliple
rin yevmi mezkürde sant on üçte muhasebe müdüriyetine müraca
atları ilan olunur. 

-lzmi'r·N~a~fi~a-m~ü~d~ü~rll!!!"'Iiı~. ğ-ü ...... n-d~e-n_:_ 
Çeşme gümrük binasmın ikmali inşaatı 2372 lira 95 kuruş keşif 

bedelile ve on be'! fı;Ün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan is
teklilerin 2490 sayılı yasa lıiikümlerine göre hazırlıyacakları 178 li
ra teminatlarile birlikte 1 O ikinci kanun 939 salı günü saat on birde İz
mir Nafıa mi.idiirli.ığündeki komisyona baş vurmaları 

24~4~5 4475 

Devlet Demiryo farından; 
Alsancak atelyesinde toplanmış ve bir senede toplanacak tah~ 

minen 1 70 ton destere talaşları 2490 numaralı kanunun 41 inci 
maddesine tevfikan açık artırma usuliyle 5/ l / 939 Perşembe günü 
saat 15 de Alsancakta sekizinci işletme binasında toplanacak komisyo
numuzda satılacaktır. 

Muhammen bedeli 765 lira olup isteklilerin işe girmeye manii 
kanun\ bir halleri olmadığına dair beyanname ve 5 7 38 kuruş muvak
kat teminat makbuzu ibraz etmek şartiyle tayin olunan vakitte ıkomis
yona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi komisyondan parasız alınır. 

16 24 (4396) .....- - ------. ---- -- ............ ___ _ 
lzmir Telef-0n Müdrülüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için dört pozi8yonlu bir telefon şehirler arası 

masası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedelli ( 7 .000) yedi bin lira, muvakkat teminat 

( 5 2 S) beş yüz yirmi beş lira olup eksiltmesi 1 3 kanunusani 
1939 Cuma günü saat 1 5 de lzmirde Tele fon Müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e ka
dar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler her gün İzmir Telefon müdürlüğü ile İstanbul 
Telefon Müdürlüğü Levazım amirliğinden parasız verile-
cektir. 22 8 24 10 (4166) 

Denizbank İzmir môdôrlôğôn. 
den: 

939 takvim yılı içinde İzmir limanına gelecek 30 rüsum tonluk
tan fazla vincli vincsiz veya muattal vinçli motörlerin ve kendi tayfa
ları ile tahmil ve tahliye yapamıycak 30 rüsum tonluktan aşağı motör
lerin ve yenlkenlilerin hamulelerini kömür kereste hariç limanın her 
hangi noktasında bu gemilerden ramap halinde arabalara, kamyonla
ra ırhtıma isk~lelere veya icabında başka vesaite, alsancak iskelesinde 
vagonlara boşaltmak yüklenecek eşyayı da yine rampa halinde bu mo
törlere yüklemek ve iatif etmek işi eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
30/ 12/ 938 cuma günü saat on 'beşte denizbank. binasında yapılacak· 
tır . isteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak için yükle
me ve bo ltma sefliğine müracaatları ilan olunur. 20-24 4431 

Denizbank İzmir müdür ôğôn
den: 

939 takvim yılı içinde lzmir limanına gelerek Alsancak şimendi
fer iskelesine yanaşan ecnebi vapurlarile denizbank vapurları ambar
larındaki - kömür ve kereste vapurlarile diğer Türk vapurları ve mo
törleri hariç - her türlü eşyayı vinçle vagonlara veya deniz tarafında 
bank~ vesaitine ve tahmilde vagonlardaki ve deniz tarafında şatlardaki 
eşyayı yine vinçle vapurların ambarına indirip · stif etmek işleri eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 31/12/938 cumartesi günü saat on birde denizbank bi-
.. .. .. .. . .. . .,, . nasında yapılacaktır. İsteklilerin fazla malumat ve şartnameyi görmek 

Tütün kullDanaknlnrlatuktund:le·u~udledrı. uzer:nde yaptıgkı tahrı~attan üzere yükleme ve boşaltma şefliğine müracaatları ilan olunur. 
müıtckidirl~r. o tor r en ı rıne aıma aıgarayı ter etmeyı tav- 20-24 4432 

aiyj{~k{b~ki ıDerketrnemektepdirler. I' ın son Bergama belediye riyase-
A lman r • er icadı tinden: 

Bergamadaki Bergama palas iiimevi oteli demirbaş eşyasile be
raber ihale tarihinden itibaren 31 mayıs 1941 tarihine kadar senevi 
5-00 lira jcar muhammen bedeli üzerinden 20 gün müddetle açık artır~ 
maya konulmuştur. 3 kanunusani \939 salı günü saat.~ 4 de ihale ya
pılacaktır. Ta!ip olanların şeraiti ve teminatı anlamak uzere Bergamc.ır 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında :ütünün .. ko~.u ve lezze~ni h.ozn;~dan belediyesine Mfüacaatları ilan olunur. 20-24-2~1 4429 
i@"tedikleri miktarda t ü.tiin içebilırler. Çunku bu ağızlıgın ıçerısınde 1 •• d •• } •• v •• 

}'edek kısmındc1 bulunan kimyevi madde t~tünü~.: Nikotin, ~}ridin, Kadıköy Vakıf ar mu ur ugun
.monyak gibi zehirlerini yü2de 89 derecesınde suzer, ağız, cıger ve d 

' ..:tek temiz kalır. en: 
Fiati her yerde 150 kuruştur. 

Toptan, perakende satış: Kemere.ltı Karakol kar!m No. 7 4 
MAZHAR ÖNGÖR 

Birinci icr memurluğundan: 

1 
Od em is 1 Alsancakta tayyare sinaması arka~ 

• • sında 1 20 No. lu evde Karantnada 
Adagide nahiyesınde 198 sayılı sokakta 10 No. lu evde 

ki h [ ı arandığı halde bulunamıyan Sü ley-mer a ı ve eyecan man tarafına: 
deve güreşi Emlak ve Eytam bankası lzmir 

subesine T. L. 3.078,58 ....... borcu-
nuzdan dolayı namınıza çıkarılan 
ödeme emri ikametgahıruzı terk ey
lememiz hasebile bila tebliğ iade e
dilmiş zabıtaca da aranılmanıza rağ 
men bulunduğunuz yer öirenileme
miş olduğunndan ilanen tebliaat ifa
sına karar verilmiıtir. 

Tarihi il!ndan itibaren yedi gün 
içinde mezkur borcu ödemeniz veya 

1 - Kazanacak develere ve- diyeceğinizi ayni müddette şifahen 
tilccek ikramiye. veya yazı ile memuriyetimize (dos-

1 /Kanunusani 939 Pazar gü
nü Adagide nahiyesinin Tayyare 
llleydanında muazzam bir deve 
güreşi yapılacaktır. Bu güreşe iş
tirak edecek deve sahiplerinin 
Adagide Belediye dairesinde mü
teıekkil komisyon mahsusuna 
tnüracaat ederek develerini kay
dettirmeleri lazımdır. 

Başa: 50 lira ya No. 938/ 11973) e bildirmezse-
Başaltı : 30 lira niz rehinin paraya çevrilmes! yolu 
Ortaya: 20 lira ile icraya devam edileceği ilanen ih-

-...,.._Allİy•aıııiRİııla•:•l•O-li.ra,...! ... 1..,r ·--· ... =--.. • bar ve teblii olunur.ı 

1 - Alem dağında tasdelen mcvkiinde yeniden inşa olunaatk 
· keşifleri yekunu J 2704 lira 44 kuruş olan müdü~ ve ~~

kinist, revir, müstahdemin binaları inşaatı ma muıtemılat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usulilc 9 / 12/938 den 29/ 
12 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu in aata aid projeler fenni hususi şartname ile eksiltme 
sartn21mesi ve mukavele projesi paraıız olarak Ankara -
da vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünden, İs
tanbulda vakıflar baş mimarlığından, İzmirde vakıflar mü
dürfüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29/ 12/ 938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
ı 4 de Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası dahilinde ko -
misyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 952 iira 83 ku
ru,tur. 

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

5 - Tekl!f mektupları 29/ 12/938 perşembe günü saat J 3 e ka
dar Kadıköy vakıflar müdürlüiü komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilmiı bulunacaktır. 

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

9- 14-19-24 4331 
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/ ıııııııı~gı~~ıııııı!kı~~ı~ııııııııııııı 
Karılerımıze kolaylık. ol- Küçük ilan şartları 
mak üzere, gazetemızde Dört aabrlık ktıçük illnlardan: 

(Re mi olmıyan) küçük Bir defa ~ç~n 30 Jfuruş 
İki defa ıçın 60 kuruş 

ilanlar için bir sütun ayır· üç defa için 70 kuruş 
d k Dört defa i~tn 80 kuru fi 1 

• • Devamlı küçWc: il!nların her dlf&Sf 
fş arayanlar, iŞ verenle- için 10 kuruş. alınır. Bir kolayı~ 
· · k. } k ·· t f rik o1mak üzere her satır 30 harf itij rm, ıra ı ve mu e er b d'l . ı· B. kü .. k ·•"n 120 ar e ı mış ır. ır çu ı.a 

ilanlarını burada bulacak- harftan ibaret olmalıdır. Dört satı5 
dan fazla her eabr için ayrıca. 10 sınız. 

Evlenmeleri Kolay~tıran 
kuruş alınır. 

Danııma servisi !LAN: :Muhtelif boyda iyi cinsten 
Yazı işleri lisan dersleri, emval aşılı kaysı, şeftali, frenk elması fi ~ 

idaresi için dahi müracaat ediniz. danları ucuz satılır. 
B. Kardıçalı 39 Hukukçu Burnav::ufa Salon .ş:.mıph:ınesine 

İlyas d.3 müracaat. D. 26 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 

11"' ralelli Sperco 
Vapu;- Acentası 
>\DRIATICA S. A. di 

NkVIGA TIONE 
ZARA Motörü 22/12 tarihinde ge

lerek ayni gün Patmos Leros Kalim-

Deutsc1ıe Le-
vante Uinie 
G. M. . H 
Hamburg 

nos Istanköy ve Rodosa hareket «VEISSF..SEE> vt\puru 24 ilkkanu-

eder. na kadar Rotterdam, Bremen, Hıını. 
ZARA M:otörü 26/ 12 tarihinde ge- burg «AN\'ERS (DOGRU) yük ala-

lir 27 / 12 de Pire Korfu Saranda kt 
Brindiz Valona Draç Ragusa Spalato ca · ır. . 
Zara Fiuma Trieste ve Venediğe ha- «1\IACEDONIA:. Yapuru 2 den 7 
reket eder. sonkanun sonuna kadar Rotterdam, 

ıP. FOSCAR1 Motörü 27 /12 tari- Bremen ve IIamburg için yük alacak 
hinde gelir 28-12 de Leros Rodos tır. 

Brjndisi Bari Trieste ve Venediğe <ADANA~ vapuru 16 dan 21 .gon-

hareket eder. kanuna kadar Rotterdam, Bremen 
LERO Motörü 29/12 tarhinde ~e- ve Harnbm·g için yUk alacaktır. 

!erek .ayni ,,iün Patmos Leros Kalım- «KRETA> vapuru 9 dan sonkanu
nos İstanköy ve Rodosa hareket e- ıa doğru Hamburg, Bremen ve 

der. \nver:;clen mal çıkaracaktır. 
CİTA Dl BARİ 1\lotörü 29112 ta. AMERICAN EXPORT LI::'IBS: 

rihinde gelerek ayni gün 1stıı.nbu ! 4'.EXl\HNSTER:b vapuı·u 21 ilkka-
Pire Napoli Marsilya ve Cenova li- •ıtında bekleniyor 'Nevyork için yük 
manlarna hareket eder. :ılacaktır. 

ROY AL NEERLANDAlSE 
KUMPANYASI 

GA?-ı"YMEDES Vapuru 31/12 tari
hinde Rotterdarn Amsterdam ,.e 
Hamburg için hareket edecektir. 

STELLA Vapuru 28/ 12 tarihinde 
Burgas Varna ve Köstence limanla
rına hareket edecektir. 

SVENSKA ORtENT L1N1EN 
KUMPANYASI 

RIONEGRO Motörü 22/12 tari 
hinde Rotterdam Hamburg tskandi 
navye ve Baltık limanlarına hareket 
edecektir. 

LIGURIA Motörü 27 / 12 tarihin· 
de gelerek !Rotterdam Hamburg Giy 
nia !:o;kandinavya ve Baltık Hman1a. 
ı için mal alacaktır. 

SERVİC:E MARİTlME ROUMAİ?\ 
KUMPANYASI 

ALBA JULIA VapurL1 20/ 12 tari
hinde gelerek Malta ve Marsilya li

manları i~in yük ve yoku alır .. 

EXTAVIA> vapuru 29 ilkkanun 
da beklt-niyor. Nevyork içn yilk ala
•aktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS. 
LINKE: 
~BAALBEK> motörü 11 sonkanu

'Hl doğru lskender:iye, Dieppe ve Nor 
\1.eç umum limanları için hareket ede. 
cektir. 

SER'VlCE MARITDIE ROU:\fA. 
tx: 

«DUROSTGR > \'apm·u 27 ilkl.l\ • 
nında bekleniyor. Köstence için yük 
tlacaktır. 

JOHNSTOK' W AR!REN LINES: 
cA VIEMORE> ,·apuru 8 sonka-

1unda bekleniyo1', Burgas, Varna ve 
ı<östence için )iik alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
ıavlunlardaki değişikliklerden a
·ente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Bi
•·inci kordonda 150 No. da W. F. 
Henry van der Zee vapur acentahğı
na müracaat edilmesi rica olLınur. 

Telefon: 200712008 

İlanlardaki ha~ket tarihlerit nav-~ 1 
Junlardaki değişikliklerden «.. •lay• s t ı • 
acenta mesuliyet kabul etmez. Dahr ep o ın 
fazla taf silit için İkinci kordonda 10..; 
numarada FRATELLİ SPERCO va-
pur acentasına müracaat edilm~!i ri- D • 
ca olunur. Telefon: 2004--2005 ı ş 

Olivier ve 
Şürekisı 

LIMITET 

V spur acentası 
BfRINCl KORDON REE5 

BiN ASI TEL 2443 

cPOLO> vapuru 3 birinci kanunda 

LONDRADAN gelip yük çıkaracak 

ve ayni zamanda LONDRA ve HULl 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku. 
"' vet, agıza 

koku veren 
f ormiildür. 

güzel 
• 

eynı 

için yük alacaktır. _ , _ _._ ... ______ .... __ _ 

DEUTSCHE LENANTE - L1N1E 

cDELOSt vapuru birinci kftnunun 

oı·tasında Hamburg, Bremen ve An

versten rellp yUk. çıkaraktır. 

LlVERPOL HATTI 
cALGERlAN> ve cLESBİAN> VI· 

purlarının yükleri 1stanbulda aktar · 

ma ederek DEN1ZBANK vapurlarile 

1.ımtre i•lmlsti,., 

------------JVlemleket haatanesi 
bafoperatôrü. 

M. Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler sokak 

fmn karıısı.. Kabul saatları 
3-7 kadar. Tele: muayene· 
ban9 3125 •. Evi 2980 

-· 



\ANAlJOLUı 

• 
MI 

Makina Tamirhanesi 

fzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

••• 
Her türlü motör, makina tamiratı , imalat ve montajı 

Bilumum döküm, tesviye ve torna İ§leri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - İti aöz verilen gün ve saatte bitirmek. 
2 - M\itteriye azami suhulet. fiatlerde itidal, itte temizliktir 

Dr. Nuri Şe 
Gün eren 

Erkek kostüm kumaş 

ürjen Şahap 
üshil pastilleri 

Emrazı in taniye hastımesi Jabu- Tabii olaroP tesirini Pardesülerinizi ve 
ratuvar şefi 

Hastalarını Tilkilik Menzil so ~ 
1 

yapan en iyi müs· I bayanların kürk man· 
kak 15 No. da kabul eder . to ve Buga yaka kür ı 

....... -K-.Alıll!!'Y 

NA 
YI 
CI 

~~~~Müdrir 

vır fEL TUZIJ 
Nekris, romatizma, kum sancılar1 

na karşı mide kara ciğer ve böbrekle
ri temizler. 

En urıız maden suvu elde edilir. . -ı 

Baktroyolog 

1 Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
ikinci beyler ıokak No. 25 ı 

Telefon: 3869 ____ ..;..;;.;.;.. _____________ I 

=-------~ Doktor 

Demir Ali 

SAHh --------- -

' 1939 ., 
Tl.!RK HAVA KURUMU 
Yılbaşı • 

pıyangosu 
ADET LI RA 

1 Mükafat 400,000 
1 

" 
100,000 

1 ikramiye 500,000 
1 

" 
200,000 

1 
" 

150,000 
1 ,, 100,000 
1 ,, 70,000 
1 ,, 60,000 
1 ,, 50,000 
1 ,, 30,000 
1 ,, 20,000 
1 ,, 15,000 

10 ,, (10,000) 100,000 
20 

" TEL: 4057 hif dir 
, ______ ..,.,__,! /erini İBRAHIM KA 

A vrupl\da tetkik seyahatinden 
gelmiştir. Hati:ala.rını her gün 
muay«""nehanerind,. k:lhd eder. 

I ~ 
60 

(5,0oO) 100,000 
,, (2,000) 120,000 

/ 

DOKTOR 
M. ŞEVKİ UGUR 

DAHiLi HASTALIKLAR 
MOTEHASSISI 

ikinci Beyler aokak No. 82 
1 Telefon Na. 3286 

Cevfı 

1 
Doktor . RAKAŞ:4. bakmadan' 

B .. h B Ü geçmeyınız. ur an eng Odunpazan No. 12 

~~J~~iii1 

1 ~-Hastalannı her gün öileden 1 Dr. Be h ~ e f uz 
soma Beyler sokaiındald muaye- Ç • 
nehanesinde kebu\ eder. ocuk hastah~dan 

ent 

- mütehassısı 

S. FE 
SelA 

• 

Dow:tor 
Bakleryo!og 

A. Kemal T onay 
B!.ılaşıcı, sa lgın h:istalıklar 

mü tehasısı 

( Verem ve sa.re ) 
Basmahan,. noli-. kf'!rakolu ya- aç 

nında 747 

Te'efnn: A115 

100 ,, (1,000) 100.000 
400 " (500) 200,000 

8,000 ,, (50) 400,000 
8,600 

500 mükafat 2,715,000 
9,100 •.. ,, I! ., . 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

J T Eczacı başı Görülen ıhtiyaç üzerine E.ge lisesinin beşinci sınıfı da açılmı,hr. 
Kayıt m ıamelesi devam etmektedir. Kayıt i~leri için her aün 

sabahtan ak~l!\ma kadar Karantinada karakol yanında Mansuri Kona· 
~ına müracaat olunmalıdır. Telefon: 2929 • 

j • :ıeaı:::c - ::::===::-; 
·Otel F nar ve lokantası 

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

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

Devamlı müşterilerimize pansiyon .komple ve huauıi tcnzillt 

Elektrik - 'Telef on ve malzemesi deposu. 

yapılır. 1 
~~~;~~e~~~:.~~~mekleri ve hususi ziyafetler verilir. V& 

rilccek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 1 
kafidir . Siemens fabr·kala.rı mümessili 

Peştemalcılar 77 • 79 telef on 3332 

1~ 

th • .ı;.;,. ... ' •. ·1;.. •• 
. ~':-.. 

.... 
;:·~ı? .. 

- ~, .. 

' -

~ ..... 
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~ 

1 Sıhhat balıkyağı = 
- -- = - -

Norveçya balıkyağlarının en -------
Nez!e, grip, Bro şit ve bilumum 

burun, boğaz hastalıklarına karşı 
Depo: ŞİFA ECZANESİ = halisidir ----------

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Heacıplu 

lkrami'ie planı-= 
.( adet 1000 L. 4000 L. 
8 ' > 1§00 > .fOOO > 

16 • 250 > .(000 > 
'7i > 100 > 7601) > 
10 > 60 > 4000 c 

200 • 26 ... iOOO > 

-ss• > 28f\OO > 

Kuralar ı Mart, 1 Haziran, 1 Ey· 
lGl, ı BirincUclnun tarihlerinde çeki. 
Jeoektir. 

En az 50 lira mevduatı bulunan 
· uNplar kıual.ıra dahil edilecektir r.;:;:;;~5 

---
-----s -----

iki defa süzülmüstür 
~ 

Şerbet gibi içilebilir ----------Hamdi Nüzhet Çançar -
_ Sıhhat eczahanesi ~ 

1 BaŞ<lurak BftyO.k Salepçioğlu bam karşısında 1 
... llllllHIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 

Salihli Memleket hastan;;f 
dahiliye mütehassısı 

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

güreşi yapıyor Muayenehae: ikinci Beyler 
sokak l'\o. 25. Tclefonn:3955 

1/1/1939 kanunu sani ayının ilk 
pazar ünü Egenin en büyük deve Evi: Göıtepe No.1013 
güretini kulübümüz yapacaktır. Telefon: '' 54 ) 

Devesi olan devecilerin bu ayın 
tuzuna kadar Salihli 5 Eylül spor Ortayı kazanan deveye 45 

kulubü idare heyetine müracaatla Ayağı kazanan deveye 25 
devlerini kayıt ettirmeleri. Ayak altın~ kazanan deve~e J O li~.ı 

1-Kazanacak develerin ikramiye 2- Harıçten gelen ve ~- reşte hı~ 
leri ve derece sahiplerinin ellerine kazanmıyan develere han ;>araları 
geçecek para. kulübe aid ayrıca l ,~ 'l lira venlece-
Raıı kazanan deveye 70 ği ilan olunur. 


