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Donanma ve hava kuvvet
leri kurmay başkanlarile 
birlikte Tun us' a gidecek 

~----------------..1 

Rus - japon arpışmaları Başladı 
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Üniversitenin tekemmülü Vekiller hey'eti 
Ebedi Şefin anıtı hakkın
daki teklifi Parti grubuna 

sevketti 

Tütün mahsulünün 
Borsada satılması 

Istanhulda bir üniversite nıa
hallesi vücude getirilecek 

Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz. 

deu) - Vekiller heyeti bugünkü Valimiz Ankarada bu mevzu üzerin-
tQpl&ntuuıda Ebedi Şef Atatürkün 

anıt - kabri hakkında k?~i.syon ta- de alakadar makamlarla görüşecek 
ratıadan hazırlanan teklifı, C. H. P. 
srııbuua tevdie karar vermiftir. 
U.ımltllprü hWı:Qmet konağı lııfa -

Hükumet, üniversitenin tekemmülü için bu sene on mil- aı ~ tahaiaat kabul edilmiştir. 
----+-= 

yon lira mÜ!lzam tahsisat kabul etmiştir Papa 
Ankara, 24 (Telefonla) -Hükü

metimiz, üniveraiteyi bir kat daha 
tekemmül ettirmeğe karar vermiş 
ve bu husus için. -•h tedbirler al-
mıştır. • 

Alakadar makamattan alınan ha
berlere aöre, üniverıite için bu sene 
on milyon liralık munzam tahsiasat 
ayrılmıştır. Bu paranın be§ milyon 
liraaı, ünivereite te,ekküllerinin bir 
yere toplanmasına sarf olunarak 
merkezi bir bina inıa edilecektir. 

Süleymaniye ile Bozdoğan keme
ri arasındaki binaların istimlaki ve 
burada bir üniversite mahallesi vü
cude getrilmeai, eaas itibarile kabul 
edilmiı ve bunun için lizımgelen 
muameleye teve1&ü) olunmuştur. 

Kültür bakanı B. Saffet Arıkan, 
yakında latanbula giderek bu huıu
• tla bizzat alakadar olacaktır. 

Lord Ha lif aks 
Romadan doğruca Ce

nevreye gidecek 
Londra, 24 (Radyo) - Taymis 

ı:azetesi, lord Halifaksın, gelecek 
ayın 16 sında toplanacak olan ulus
lar sosyetesi konseyinde bulunmak 
üzere Romadan doğruca Cenevreye 

• hareket edeceğini yazıyor. 

Hitler 
Japon sefirine nişan 

verdi 
Berlin, 24 (Radyo) - Almanya 

hariciye nazırı Fon Ribentrop, bu
gün Japonyanın bura sefirini kabul 
etmiş ve Hitler namına Almanyanın 
büyÜk kartal nitanını vermiştir. 

--=-=-=-
Sabiha Gökcen • 

1 Filistinde 
Faşist /ta/yaya çattı 

Paria, 2'4 (Radyo) - Romadan 
haber veriliyor: 

Papa on brinci Piyu, Noel 
yortusu münaaebetile bugün bütün 
kardinalleri kabul etmiş ve bir de Kudüs, 24 (Radyo) - Asi kuman-
nutuk irad eylemiıtir. 

Umu mi grev ilan 
edildi 

danlık şehir sokaklarına beyanname- Papa, faşist !talyanın, Venedik, 
!er yapıştırmıştır. Kıtaa~n aldığı Mi!ano ve T orinoda katolikliği ren
fevkalade tedbirler, ~ilistınde ~mu- cide edecek surette hareket ettiğini 
mi grevi intaç etmiştır. Mahallı hü- .. 1. _,_. f'al' · · ·· t · bö' . . ıoy ıyeretf' ın ı mı gos erml§ ve y-
kümet, greve karşı asayışı muhafaza . . . . 
· · ted b' •tt"h t · t'r le harekctlerın, fazılet ve ınaanıyete 
ıçın a ır ı ı az e mış ı · h" tmed"" · · ·ı• 1 · t' 

B. Saffet Arıkan 

Uvdurma hab~rler 
Ankara, 24 (Telefonla) - Nev

york sergisinde Türk paviyonunu 
hazırlamağa memur şahıslardan biri
nin ortadan kaybolduğu hakkındaki 
haberler rearnen telu.ip edilmekte -
dir. 

ont Saki 
Macaristanın, dış politikayı bundan 
sonra da değiştirmiyeceğini söyledi 
Budap<"şte, 24 (Radyo) - Ma-\kasını değiştirmiyeceğini, başta Al

caristan hariciye nazırı Kont Saki, manya, ltalya, Polonya olduğu hal
bugün matbuat mümessillerini ka-1 de bütün devletlerle dost geçin~ce
bul etmiş ve Macarstanın, dış politi-. ğini söylemiştir. 

• 
lzmir vilayetinde 
64530 talebe var 

Okul sayısı 463, öğretmen sayısı 
1436 dır, Ortaokul!ar ta

leb~si 10654 diir 

ızınct e ıgını ı ave ey em!f ır. 

-=+=--

Kont Ciyano 
&lgrada ve müteaki

ben de Vaşovaya 
gidecek 

Kont Cie.no 

Londra. 2~ (Radyo) - Berlinden 
gelen \'e iyi h:ıber alan Alman me. 
hafiliııtle dula~nıı şayialara göre, 
ltalra hariciye nazırı Kont Ciano şu-

Boraa binası .. 

Tütün mahıulünün bor~ya ~lın-ı tamamen alabilecek bü>_'1ilı: d.epolaf 
maıı ve borsada satılması uzerınde inşaası lazım gelmektedır. T"uccar • 
tetkikler yapıldığını yazmıştık. Vali !ar, bunların inşaası için bir aencl.ilt 
B. Fazlı Güleç, Ankaraya har.,ketin- tütün satışından lı:ilo baıına birer ku
den evvel bu mevzu üzerind.t mÜ•· ruş vermeği taahhüd etmitlerdir. Bıa 
taheil ve tücarlarla görüşmüı müta- suretle 300 bin lira toplanacaktu. 
lealarını almııtır. Tüccarla~ tütün Müatahıillerden de ayni ıelı:ilde 
miibayeaıı için mütevaaaıt ..ller se- kilo batına bir lı:uruı alınacak olur
l,ebile yaptıkları fazla masraftan sa 600 bin lira ile bu depolan in§& 
kurtulmaları, ayni zamanda tütünün etmek mümkün olacaktır. Haber al
borsda ayrı ayrı kaliteler üzerinden dığımıza göre Vali B. Fazlı Güleç, 
satılmaeı noktasından memnuniyet- tütün mahsulünün borsaya alınarak 
le karşılamışlardır. satılması usulünün kabulü için An· 

Müstahsiller bazı eksperlerin hak karada alakadar makamlar nezd.in· 

h k ti · 'd k b k"ld de teşebbüslerde bulunacaktır. 
sız are e erın en anca u şe ı e 
kurtulacaklarını müdrik olduklarını 
bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan müstahsillerin, ii 
züm ve incirde olduğu gibi lzmirde 
tütünlerini gönderecekleri ve sattı
racakları mütevassıtların, kendi hak-

-=+=-

Dünkü kız 
Bir ameliyattan sonra 

bugün erkek oldu 
larını koruyacaklarına kani bulun- !stanbul, 24 (Hususi) - Uşak-
maktadırlar. tan buraya gelen bir luz, Haseki hu-

y alnız tütünü borsada satmak tanesinde gördüğü ameliyattan aon• 
için Ege mıntakası tütün rekoltesini ra erkek olmuştur. 

Amerika - Almanya 
Ruze~t, icabeder se 

sebatı keseceğini 

• A H 

sıyası muna· 
söyfiyecek Teşekkür ediyor 

Ankara, 24 (Telefonla) - Ebedi 
Şefin ufulünden duyduğu ıstıraplar

la hastalanan, lstanbulda ve bil:ih:ı
ra Ankara Nümune hastahanesinde 
tedavi edilen tayyareci Bayan Sabi
ha Gökçen; gerek mektup ve telgruf
la, gerekse hastahaneye kadar gel

mek zahmetini ihtiyar eden dostla
nna sonsuz saygılarını Anadolu ajan 
sı vaaıtasiyle bildi.fmiştir. 

batın on beşinde Varşovaya gidecek- Vaşington, 24 (Radyo) - Cum- cü günü mühim bir söylev verecek 
tir. hurreisi Ruzvelt, yarın radyoda bir ve Almanya ile Amerika arasındaki 

Alman hariciye nazırı Yon Riben- söylev verecek ve Noel yortusunu münasebetten ehemmiyetle bahsede· 
lrobun da on beş ikincikanunda Var- bütün birlesik Amerika hükümetle- cektir. 
şovaya bir seyahat yapması ve Po- . . ' . Ruzvelt; bu söylevinde icap eder-

rıne tebrık edecektır. se Amerikanın Almanya ile olan mil. lonya hariciye nazırı B. Beki ziyaret 
(Niyork Taymis) gazetesine gö- na>ebetini büsbütün keseceğini kaı 

etmesi muhtemel sayılmaktadır. 
re; Ruzvelt, ikincikinunun dördün- deyliyecektir. 

Roma, 24 (Radyo) - Hariciye na- •.•---------------------••-zırı Kont Ciano, Yugoslavya Baş ve r 

D~bakanı Milin Stoyadinoviç tara- K UMANDAN 
fından Belgrada davet edilmiştir. 

lzmir Er kek liacai 
• . d . Kont Ciano, ildııcikinwıwı ııonwı-

Dahi/iye Vekilimiz Okullardan gelen malumat üze- !un a 600, kız lisesinde 1600, Tecım d . jj••---------------••--• 
rine lzmir kültür direktörlüğü, vi!a- lisesinde 300, akşam tecim okulun- a Belgrada gıdecek ve kral naibi • • • [ Türkiye tarih, gu .. zellik iş . t' b k' l l b k 1 .. - d 1 30 c h . k . .. .. prens Pol tarafından tertip olunacak 
)c ın u senet ae e, o u ve og- a , um urıyet ız enstıtusun- HAiNSiN memleketi] adli sergiyi retmen miktarı hakkında bir istatis- de 250, akşam kız san'at okulunda av partisine de iştirak edecektir. 
tik hazırlamıştır. Bu istatistiğe gö- 1054, bölge san'at okulunda 399, 

açtı re lzmir vilayetinde 53876 Si ilkokul, Karataş orta okulunda 750, Tikilik Rıza Nur 
'Ankara, 24 (Husu•t muhabirimiz. 10654 ü orta okul ve lise derecesin- orta okulunda 740, Tilkilik orta o

deo) - Matbuat umum müdürlüğü deki okullar talebesi olmak üzere kul\) şubesinde 560, Karşıyaka orta Meb' usluğa neden 
t~ra!ı.nda~ h~zırlaııan (!ürki~·~ .ta: 64530 talebe vardır. Öğretmen.~~yı- okulunda 965, Kız öğretmen oku - d '/ • ? 
nh, güzellık, ış memleketı) adlı ıkıncı Si da 1436 dır. Bunların l o 13 u ılk- !unda 790, Buca orta okulunda 381, namze g6sterı mıyor. 
sergi, bugUn Dahiliye Vekili ve Parti okul öğretmeni, 82 si eğitmen, 341 Buca orta okulu şubesi olan Borno- İstanbul, 24 (Telefonla) - Riza 
genel sekreteri doktor B. Refik Say. orta okul öğretmenidir. va orta okulunda 250, Kızılçullu Nur'un mebus namzedi gösterilmeme 
dam tarafından iradedilen bir nutukla Yalnız İzmirle kaza merkezlerin- öğretmen okulunda 287, Ödemiş sinin sebebi; Mısırda ikameti sıra • 
açılmıştır. Törende vekiller,. vekalet - de talebe miktarı 22450 dir. lzmir orta okulunda 454 talebe vardır. sında cumhuriyet, rejim ve gidiıi-
ler ileri gelenleri ve bazı elçıler hazır merkezi köylerindeki talebe miktarı OKULI..AR: miz üzerinde makaleler yazması ve 

........................ 
Çok alakalı, çok heyecanlı, müt

hiş bir casus romanı 
Katiyetle "öyliyebiliri: Oku duğunıız ca~ıı• romanlarından hiç biri 

bu kdar eııteressan değildir. cKU:l\IANDAN HAİNSİN• bugünün 
casus romanlarının şaheserlerin dendir. izi H<lıın, adını, kendi havası 
içinde sürükleyip götürecektir. bulunmuşlardır. Yeni serginin arkeo. 4829, vilayetin bütün köyle - Bütün vilayette ilk okulların sa- ayrıca bir broşür nC§retmeaidir. 

lojik, Hatay, Türkler, insan ve gUzel- rindeki talebe miktarı da 24459 dır. yısı 383 tür. Yalnız köylerde bulu- Riza ur'un neşrettiği bu broşür, B k/ • • b / k • 
lik seksiyonları fevkalade güzel hazır- Erkek lisesinde 539, erkek lisesi nan okulların miktarı 312 dir. iz - bilhassa ağır hükümleri ihtiva et. e eyınız, aş ama üzereyız! 
lanmış Vi takdir edilıniatir. §Ubeıinde 1085, Gazi orta oku. - Battarafı 6 ncı Sahifede - mektedir ı•••••••---------------•-•am::ı=s:m 
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1 ŞelhlDıf ...,DahüOö lhlab~ırneırö 1 -~ıhhi bahisler ......ı 
!<AHfFf.'. 2 

: 

iki terbiye; 
2 - Realizm terbiyesi 

Bütün inkılapların tahakkuk ve gerçekleşme sırrı, her şeyden evvel, 
inkılapçmın yapıcılık kuvvetlerini bir realizm zaruretleribe göre i~ ve 
in11ı tahalarınn ~evk edebilmesindedir. Başarmanın en büyük ve belki 
biricik 'arlı; iJeal bir nizamda ve nazari bir faaliyetle kurulan bir 
fikir ve İn§ayı tahakkuk ettirirken tamamile realizm icapları içinde 
kalabilmek yani kurduğumuz idealizmayı bir realizm terbiyesinin 
sınırları içinde htı.kikal yapnıak itiyadını ka:tanm1ş olmaktır. 

Bu dünya bir realiteler dünyasıdır. Onun üzerindeki bütün deiİşme
lerin, oluşların ve onun Üzerindeki sebep ve neticeleri esrarengiz bir 
aahadan gelen; !'ebep mana ve künhü varılamaz sebep ve neticeler de
f ildir. Görilş mihrakını bir adesenin reel milşahede zaviyeainden ge· 
çiren bi bakıt; hadiseleri toplayış ve bir izaha bağlayış melekesi bir 
realizm açıklıf ı ve berrakhiı ile itleten bir tefekkUr sistemi bunun 
böyle olduğunu anlamakta gecikmez. 

O halde realiteler dünyasını kavramak ve idare etmek i.-;in yegane 
yol onun i•tediğl bir terbiye ile onun karş111na çıkmaktır. Bu da' bir 
realizm terbiyealnin sert haşin, acı fakat zaruri disiplini altına gir
mek ve reel bir kadro içinde karşımıza çıkan hadiselere kendi payını 
ve kendi öz mecrasını verebilmekle mümkündür. 

Bir lduli2m kurabllmek ve zihni bir muhit i~inde bu ldealizmhı ka
nunlarını tesis edebilmek için her şeyden evvel realist olabilmek reali
teyi kendi öz muhtevası ve hakiki teırihi ile kavramak lizımdır. Bu, 
nnddedildiği kadar kolay bir iş değildir. Dünya üzerindeki milyonlar 
her an reallte içinde yuvarlanmakta ve onun her an başka bir manzara 
ıöateren çehreai ile k'rtı kartıya ya,amakladırlar. Fakat bu milyon
ların içinde; daima kartı karııya içiçe yaıadıkları bu realite muadele
lerbıi ~aebilmit kaç kiti vardır. Bir rakam teabit etmeie imkln yok
tur; fakat bu rakamın muhtemel teabiti bile içimi~i Urperti ile doldur• 
maia yeter. 

BütUn i!mUvaffaklll lann muvaffakıyet tarihlerinan sırt'tnı aramala 
kallu4ını1.: Hepsinde mUtterek ve aıti muvaffakıyet sebebi olarak ıunu 
ıe>recekaebia: Realiıt olmak, ıörUıUnü, mantıkı.nı, 12.ahmı, inhina ve 
suplealeiai bir realizm lerbiyeti ile kuu.klaımıı bir hareket etme kud
retintle toplamak ... 

Reala.t bir •lhni.yet; önilne çıkan hayat hadiselerinin karıtık ve çap
rıu maıu&araıı önünde ıa.tkın bir tela,ın korkan ve tereddüd eden tit. 
re7if.leri ile ıarsılmaz. Görme ve hareket etme kudretlerini bir realizm 
terbi'"1nln; hayat hldiselerlnin aert darbeleri ile dövUlen öraü üs
tünde teliklettiren ltir zihniyet hayatın her tUrlü hi.diselerinde her 
tllrlü \tftaurun kendi payını kendine verir. Sevıi, nefret, kııkançhk, ih-

. tıraı, 9an ve .Onrel duyguları realiıt bir hareket tarzında tamamiyle 
kencff paylannı almıtlardar. Fakat 'bütün bunların hepıi daha yüksek 
\it allı lifiln, hakiki sureti hal aörii4ünün içinde bir zaruretler çerçevesi 
tlahilinde erttHrniı •e hatta icabında feda edilmiftir. 

Realism terJ,iyeainin en bUyük hedefi ne için ieabmda ve neyi ve ne 
clerece feda edeoejimlzl aöıtrmektir. 

'----------......_~~--:--~----- Uç türlü ş\şman 
Kazanç vergisi hakkın- üç yıllık yeni Şişman~:z:.~~p~:· ?:kç!tur 
d M ı V k l d program o sebeplerden şişmanlığm nasıl gel-

a a ı·ye e aA etı•n en . diği de pek karışık J.ıir iştİr amma, 
• ~işm:ınluru lrnrş1dıııı lrnkınca. onlan 

hı. Dahiliye Vekaletınden üç ğl'UfHl ayırmak mümliküııdür. 
gelen UmumAI te ıgv vı"la'"yete emı·r geldı· Bir kere, kırmızı yanaklı, hem 

yağlı, hem de etleri sıkı şişmanlar .. 
Huıdanma~ı llzını gelen beş yıl- Onlal' gi.lçli.i, kuvvetli de olurlar. En

Gayı:isafi irad üzerinden tarhedi
len kazanc vergilerinin nisbet-, 

leri birleştirildi 

lık mesai programlarının, idarei u- seleri kalın, çok dayanıklı, çok ta 
mumiyei viJAyat kanununun hükmü becerikli.. Böylelerine şişmanlık en 
mer'i 78 inci maddesindeki esaslara zi.rrıtle çok yemekten gelir. ilkin ye
tevfikan Yetıi in~aat ve tesisatı ınuh- meklerini azaltıp, sonra da, çokça 
tevi oması lazım gelirken bazı vila- yol yürümekten başlıyarak. biraz 
yetlerce bu programın maaş. ücret zorlu hareketleri yapınca şişmanlık
ve saire gibi masrafların da idhal e- tan çabuk ve kolayca kurlulutlar. 

Ga~Tİ R:ıfi irad üzerinden kazanç tayin YC tatbik edilmiş olduğu tabii - dildiğ·i ve sıralanan işler için ayrıl- Bir türlü şişman da yağlı, fakat 
veıgisirıe U\bi mükelleflerin 3470 sayı- dir.Biııaenaleyh gönderilen cedvele yal ması icap eden tah.ıisatm gösteril- 11arı benizli, gevşek etli, yorgun, otur
lı kamın mucibince iktisııd vekaletiyle nız :1470 numaralı lntnunun nıeriyetin- me<liği görülmüştür. Program alı- duğu yerde kalır, lapacı, fikirce de 
maliye vekfıleti arnsında müştereken den soıırtt degil ontlan eve! 36 inci nan hizmetlerin kısımlar itibariyle zayıf olut·. Öylelerinin şişmanlığı ti
lıirlcştirilecek vergi nisbetleri hakkın- maddP mucibince nislJetleri tayin edi- gösterilmesi ve her sene ayrılacak rait gutldc~inln ve kadınsa kadınlık, 
da maliye Yekilleliııden vilayete umu- leııleı· dahil ithal edilecek fakat bun-! muhas::ıesatın hizmetin hizasına ya- erkekse erkeklik yumurtalıklarının 
mi biı· tebliğ gelmştir. Bu tebliği ay- !arın :1470 numaralı kanuna bağlı (2) 

1 zılması Dahiliye Vekaletinden bir ta- iyi işlememesinden gelir. Onun şiş
nen yazıyoruz: numaralı ceuvelde zikredilmemiş olan mimle vilayete bildirilmiştir. manlığmın tedavisi uzunca ve 0 gud-

169 seri numaralı kazanç umumi lanl~n ibaret olmasına dikkat edile-ı Yeniden tan.~im ~lunacak prog- delerin hormonlarına bağlıdır. 
tebliğinin 7 inci madıJ.,sinde de beyan cektır. ram evvelce gonderılen programın Üçüncü sınıftaki şişmanlara, daha 
e<lilmş olduğu veç.hile 2395 numaralı 3 - Ticaret odalarının veya bele- , mahiyetini_ esas itibariyle değiştirme- ziyade, yalancı şişman demek dotru 
kanunun 35 inci maddesi 3470 numa- diyelerin mütaleaları istişari mahiyet- yip derhal nümunesi veçhile hazır- olur. ÇUnkü onun şişmanlığı yUrefi
ralı kanunla eklenen fıkra mucibince, te olma~ına mebni varidad idarelerin-

1 
lanu_p gönde~ile~ek, de~i.şi~likler i_ca nin zayıflığından gelir. Bundan do

bu kanuna bağlı (2) numaralı ced. ce bu mütalealar alındıktan ~onra mu-· bettırecek hır cıhet görülilyorl!ll. ılk layı kanı iyice dolaşamaz, vücudun
velde nevi ve ni::.Leti gösterilmiyen vafık görülmiyerek esbabı mucibe ser_liçtimada umumi meclisin tasv!bin- da su birikir, şişman gibi görünür, 
ga~ ri safi irndlt mük~llefletin, muh- diyle l'l:!Sen ııbıbet tı:ı.yin ve tatl.ıik edil-I den ıeçlrllerek 989 yılı büdc~si!j.in,, halbuld ~işmanlık değil şiştir. Onu 
telif viları::t \'e kazttlal'da mahalli ti- J-·· l 1 . -·t 1 tanziminden evvel Vekilttte gönde- ted1'l\'l Hu en öne~ yUreğini kuvvet-. cııgı u ıvü ı.it!' tıcıu·d odası nuı mu a ea. . . ~ 
caret odaları veya bddliyelerce tayin -· . . . . . rılı:ceklır. leuuirmek lnzımc.hr. O vakit ııefe:t 

. . . . . , ~ ~unda go!lterıl!.'n nısbet cedvel ı ıı ıkın-ı i' ı . i.. ,. ·ı ı t kUltilr z 'l'a- ~ olunan vergı nı<:ebtının lktı::ıad '\ ~ka- . . , .· . _ . . .· apı utü~ı c UŞllnl e 1 • 1 darlıgı geçer, vUcudundaki şişler 
letile Vekalt!timiz tarafından birleş- cı, ve vaııdad ı<laresınce ıesen ta) ın at ve baytarlık, saklık, ve hususi mu- iner. 
tirilmesi ve bu suretle birleştirilen ve tatbik olunan nhıbet te üçüncü sü- hasebe iıleri ~39, 940, 941 senelerine Btt ilç tlirlll şişmanlık pek te ayrı 
nisbetlerin reı::ııni gazete ile ilanıııı ta- tunda gö~terilecektir. ait olmak Uzere yıllara ayrılacak ve ayrı değildir. Bazılarında iki tUrlUsU 
kip eden mali yıldan itibaren mem - 4 _ Buzı iştigal nevileri mahalli h.hsbıatları da gösterilecektir. kurışır. Onun i<;iıı şişmanlığı kendi 
leketin her tarafında tatbiki lazımgel- tabirlerle ifade edildiği için kolayca ooo kendine geçirmek pek güçtür. l\Ie-

mektedir. aıılaşılmasıııı temin edecek şekilde bi- Tepecik cinayeti seıa şişmanıanıan birçoğu yemekle-
Binaenalyh; rinci sütuna derce<lilecek ve izahat sü- riııi azultırlar, Jıer giin kilometreler-
1 - Gayri safi irad üzerinden ver- tununda. ela bu gibi iıııtigal sahipleri- Tahkikat sona erdi ce yol yürilı-ler de gene şi,manlıktan 

gi veren milke'ıleflerden işgal nevileri nin ne gil.ıi ifler yaptığı yazılacaktır. kurtulmuk için hekimin, şi,manlığı 
ve nisbetleri 3470 numaralı kanuna 5 - Cedveller merkez ve mülhak Bundan iki ay evel rrepecikte ha - meydana getiren sebepleri nrayıp 
bağlı (2) numaralı cedvelde gösteril- kazalara aid olmak üzere ayrı ayrı vuzlu kahve önUnde biı· vakıı. olmuş, Lıtılrrıaı;ı lüzımdır. 
nıemiş ola.nların 9 seri numaralı ka- tanzim edilip defterdarlıklarca vekil.. Bayram udında biı·i, kadın mesele:!in- Jt'akat. ~işmanlıktan niçin kurtul
zanç umumt katipliğinin III işaretli Jete gönderilecektir. den ltahımrnı öldtirmUştu. Bu vaka ms.lı, diyebilirsiniz. Kadınlarda 'iş-

BAHRi SAVCI bendinde A fıkrası mucibince mahalli 6 _ İlk cedvel nihayet iki ay zar .. hakkında ıwrgu hakimliği tarafınc.lar mantık modanın zıddı sanıldığı için 

( 

___ ,.. .... ..,.. _______ _..._ .... ___ _... , ticaret odasının ve bulunmıJTan yerler- fında Vekalette bulundurulacak ve bu yapılmukla olan tuhkikut ~ona errni~ şişmıın bayanl:ı.r zayıflığı gUullik 

$ d B ,;dl a de belediyelerin mütaleası alornrak ceuvele şftndiye kadar yukarıki 1 ve 2 t~ı'. Ya~ınc.la suı;lu hakkında klll'LU' Vtı kin lsterlt•l". Halbuki erkeklere ~L~-u n an- l\JI n \QI n şimdiye kadar olduğu gibi vergileri- fıkralarda zikredilenler tamamen it- rılec:ek~ır. A ••' manlık tıllltluka çirkinlik vermez, 
nin tarhma devam edilmekle beraber hal edilmiş olacaktıı·. Aldıgımtz malumata guıe Ruhm~ 1 Hurııırıla lıeı·ah•"' ,,:""""•ılık iıısa-

LondralılaTı me•gu[ diklerini söyliyen iki ki!i de konfe- lıtınlnnn işgal nevileri ve tetbik ediltıı ı Getlvelirı lrsallııdeıı .:;uI1ra .renıac::ıı "'~ .ı.ı .. yi-~i'ıun ı.-.~·.: 11 ır•·• . ~·~;:~~k.,H<=•:1 °•lı·~·.~!nın ~aelığını lJo7.ar, ömrüntt Rısal-
r ·ıd·w· · · · l · · b tl · t t'k a·ı · h 1 b' · t' l - - 1 t' · t gun ev\ el kmg.ı eJeı er;., "'3eı e 11 1 c.. • ı. ti · · ı tl kl ransın verı ıgı tıyatroya gırrnıs er- vergı 111s e erı ve ası e ı en vergı zu ur tı en ıt· ış ıga ne\·ı ıç n ıcaıe 

1 
k 

1 
tıl'. ;::-\ ıgoı l:t şıı·"e erıııın .tir u arı 

etlen mes' ele! dir. Tiyatro müdiirü sivil poli;leri nisbetlel'i bir numunesi ilişik cech-elle odfl:"I veya beleıliyelerin mllta!e::ı:,;ı Lirini yaralamışlardır. lu d':~~:r1~.'\~;tatistiJclt'l'İll hf'J.ll'Iİ Lnntı göstel'ir: 
ı ·.- .... .ı ad h h k · Bayan Ruzveltin yanına götürmü~ Veklilete (Varidat umum mlidlirlilğti) üzerine ni~bet tayin ve tatbik edildi- füthmahın kıırısı frııa h~ılde 0

1g~ mıış Si:-;ınaıılal' zayıflanluı1 daha :.tz ya-
ı..unur a emen er esı meş- k f · k ildi ·ı 1 ı· ı-. . d 1 d .1 k ··t ve varalaıınrn~tır. Bundan dnyc. ugu te- · 

1 ~.ı 1, b' , l t l ve memur1ar on erans saatıne a- b rı ece c ır. gı takdır e bun ar a a) ı mu em - · : k -:aı·Iar . 
• u euec•K ır mes e e ortaya a ı - I . I b k 2 J l' 1 ·ı . ( . .. k"b b'ld' ·ı essUrUn M\'kıle Rahman fena bazı u- • MM b h be dar Bayan Ruzve tı yanız ıra ma~ - ş ıgıı nevı erı 2) numaralı mım cedvellerle mutea ı en ı ırı - ' . Btiyle müdafaa \'fünta:-:ı olmayıp 
ıa&f ukuyor ~ unu a r .veren mı~lardır. cedveltle gösterilmemiş olanlar, esasen lmekte devam oluııacuklıl'. rarlar al~ış,. Bayl·amı. tal~ı~e başla: ta bm;Iı başına bir ha,talık olduğl1 
I~ 0 ~y:u rına sor~~r. Kunferans başladıkhm sonra ti- 23~5 numaralı kanunun 34 üncU mad- 7 - Vekaletten bir tebliğ yapılma- mıştır. Bır gbn kah:·enın önünde Ba.v- zaman şişmanlık ins:.ın \'licuduııa t! ~ I . h~:nuet;v_e d dı - Çar; yatro gi~eeine giden iki ajan ( f) tah- desin de ezdikreclilmemiş bulunduğu dıkça, kamına bağlı 2 numar:ıh ced - ramın yolunu ~esmış : . 

1 
türlti liirlü zrıral'l9.r ı.·erir. 

pmıı:a ;eceıı "'ıaa ınız ur umu. 1. •.1 . . . 'b'l h 1 7 h'l 1 . t' 1 .1 . . . _ Dur senınle görülecek he~n )im '°'t~..1 ) o· , ? silahn kendilerine teS im ~I meeı 1''ll1 bu gı ı et• ı i·ınu\ ~1 0 numaralı vele da 1 O mıvan ıs ıga nevı erı lÇlil ' J'ölırekler bozııJLıl' it]raı· "eC çık::tr 
ı~en tye mı soruyorsunuz emrini aldıklarını söy1iyerek 25 bin kanunun meriyetinclen e\'\'el 2395 mı- 35 inci madcle~in ilk fıkrası mucibin- var. " 

1 
. -I{ .,, ·c:·ı·.re- ı.' ı 

02 
""'1

1
r· bo.:b 

J--I&d• • b M km' .. .· h" ve az·ı ır :11 .. b J ut -,:ıe fU. . . . de b' d dolar almıslar ve kalan biletleri de nutralı kanunun 35 iııci maddesi mn- ce mahalli ticaret odalarının ve bu - Diyerek ıçaıı;ı çe ış, uzeııne u - ' " · . ' .. 
. ı~dite~ Olerı ısının G~c= :r;ı~: kontrol et~i~lerdir. clbince mahalli ticaret odasının ve bu 1 Iunmıyaıı yerlerde ~eled_lyelerin. mü- c~ım et~iştir . .Rıı~·r•:rı: da ~ıı:a~ırıı ~e- reklP.nleıı ı;ık'.' 11 a~ot. kanın ı:erı~ı~e 

evinde dort. 968~ va~.1.'·d k y Paraları kendilerine veren vezne- Iu11mıyarı yerlerde belediyeleı·iıı miL lalea~ı alınmak suretıle msbet tayın ve kıııce ikı tarnf bırbmne gırmışlerdır. 1 karı~ır. Duııclan cl.1 .ıdını şuphe:ıız 
ien ~atlermk dtd!1nu e brkyor. dara bir @igara ikram ettikten sonra taleusı ulınmak suretile yergi ni beti ttttlJikine devam edilecektir. Kıınh bir kavgu olmuş, Rahm. an ve 

1 

lıiltliğimiz ü1·emi hn ıl oluı-. 
k!teıı aa1 badh b8:l. tıfgıSzdarn_akr; ? .1!.0 r ortadan kaybolan sahte memurları - Bayram, muhtelif yerlerinden yanıln- Karakan damarlan bozulur. vü-

ı saat ar an ırı , a ı ıncısı uçe .. k 1 k k b'I J • k ,J-- -- l d' y . 1 J· 
'-~ı . .. . ....... 20 e dör- nenuz ya a ama. a ı o mamıştır. ı hk Ih narn. yere uıı~nıuş filr ır. ar .. ı .ır, cuılun ötesinde ~i:.:ler penla olıır. otı ua a, üçuncusu uçu geç ' v: l b • T d A •• h·ıshneve kaldınlınca B.ahman ora- 1 • • • 

düncü.sil üçü 25 geçe durmuş.. .1 Unan l lf papaz ar• am ma unıu ra • ' ·
1 

t .. 
1
• .. 

1 
.. n' .. m 1Bunun arkasıııdan kıi·nıızı kan da-

. ·· .. · • da ynra arının e~ırı e o muş, L,ayıa . 
~ h_arr~t e?ıy~r, çunku saat- zanl fakf it ediyor iyileşmiştir. Tahkikat safhasına göre marlarındaki tunsıyon da artnr. Da-

lerden hıçbırının şımdıye kadar dur: h G A v d Bayram nefaini ınüclcıfaa için Rah .. ha sonra yilı·ek te yorulur, nefeq clar-
duğunu aörmemi.aıtir. ~i~ter Olerı Geç~nlerde Yunanistanın palio- Jm gır caza a manı y~ralanıağa mecbur ka.lmıştıı·. lığı gelir, ~ıkciğel'lerin alt tuafüt-
kalkıyor, yazıhalle8ine gıdıyor. Ora- paja kaeabasmda yalnız yaş~masını Maamafih Bayram ağırceza mahke-
da da bakıyor ki saat ikiye on kala seven bir papazın yüksek hır meşe . k h. '.reme ecıilecektir nncla kan birikir .. 

.. . "b k d ~ mesıne gev ve mll a... • · B d <l 1 i 1 ç ]J ı 
C:lurmuf... ağacı üstunde hır kulu e ur ugu M'" dd . .... d .. l .. . dd• d + + un an o ayı ş şman ar a u c 

o ıırada bazı a;k~da!ları geliy.~r. ve .. or.~da ~.a!~ma.~a .. b~_~ıa~ığı görül- U eıurnurnı, UilKU. l tasın a n'az • z· k ~ ine .d I ihtiyar ve ömürleri kı:::aıır. 
Hayret ettiği bu hadıseyı onlara soy~ mustur. Bu tun gununu agacın tepe- • d b d 

1 
\J h ıraat ongr~s gı en er Onun için şişmanlıktan kurtulmak 

lüyor. Onlar da evdeki saat1e~inin sindek~. k~.\übesinde geçiren_ köy ~a- OUOUn 1 ama e e agır ap• Ayın 27 inci günü Ankarada top- ividir ve lüzumludur. Ancak bir hı-
ıece iki ile üç arasında du;dugunu pazı koyluıere vaaz1arını agacın us- hk,.. . . . . d. !anacak bilyük ziraat kongre:'ine iş- ;aftan az Yimek, bir taraftan da cok 
ıöylüyorlar. tünden vertneğe bacılamı~tır. w se ma Uffii yetını Jste 1 tirnk etmek üzere İzmir. vHttyet zi-ıhareket etmek insanı zn~·ıflatır diye 

Bu sadece bir tesadüf müdür? Haberi vert"n gaze-tenın yazclıgı- .. •. . İlı. h' . raat rnüdüril B. Refet Dıker, ziraat kendi kendini şişmanlıktan teda\'lye 
Y k , l . d d k bir na göre papaıl bu kulübeyi yapmak lzmirln Narlıdere koyu civ~mnda fanın alacak Jilztinden ın ımın mektebi müdi.lrli B. Avni Tunaboylu, . ,. . 1 k 

ol aal o ~b~e saat erı _urt~kra~algası için nok uwraQmıs Fakat cimdi ora- nalbant Mu ttLfn)ı gece yolunu bek- mallarını hııdz ettirdiğini, bundan b w 1 k enstitüsü müdlirü B. l\Iü kalkışmak tchlik;lı olut. Ş_ışnl!l·nıı 
:ze ze e gı ı veya magne ı a -s g ;: · · "' . k . ·t ·r -· 1 t .. 1 ·t . 1 tı·. h·m· h"d· agcı ı l - baska l.ılr hastalıga karsı bır müc tı-'b' b" had· . ld ; sı tam kont >ı-l\: bir odcı olml.1•·. Ara· !ıyere çı1 e tu egıy e anınmııc en nııı ecssır o ıuı uıa ı ın a ıse ie- b,e .· Onaran ziraat mektebi öğ- " '. 
11 ıB.ılr 1 .ıse r;!'ılod.~; .. e zel- da sıradu .ag~ "Ç .... t<ln inerek ke~disine ökHirmekle suçlu Bektaş Ilüse~·in oğ- cesi, lıubasiyle birlikte pusu kurmak tyın lerı'nden' B Refet mıılt"k" faa vasıtufl.ı olarak gelmışse az ye-

l en erın soy e ıgıne gor ' 0 

,_. 1 re men · • "' "" m"'k 0 hu 0 • . t.aJ1iTır1 ' tekrar ilerlemesine 
l d':r.. b"" h~d· l 'n sı.:ı- yiyecek ve su temin eden papaz ora- lu 11.mıhinıin wuhukemesiııe dün şeh suretiyle Mustafayı 1.1ır ça ı arkasın- ·t· cilik mütehassısı Bay Ferruh ,. .... , • 

~ele _vedyad ıısder~ta ı~ ... al ıstie t~ı Ba da cok rahat ve aın·d~ bir hayat sür- ı·inıiz Ağırceza ınahkeme:-:inde de- da saklnnnrnk ölclürdüğünU anlat- zpe~ lıns ve zeytincilik. tasy.onu tek yol açar. 
at erı ur ur ugu goru m ş r. - • ı·ı . ı. Ilı h' h kk d l . t' k'. ar a , ıs - Yürek ''Onılmuıı bulumıı·ga çok 

ı d k k k g' düğünü Vf' Alla hına daha yakın bu- mm ('( 1 mışlır. ra 1111 a ın a e-ı mış ve c. eını~ ır ı. 'k r· B Nazım Kıh mücadele i::ı J ·ı: 
~~arı 8 9

1° a tankkgeçlen atml Y?
1d ;- lunduğunu SÖ)-:lemektey:nis velce agırccza mahme.sinde idam - Köylülerin malı, hayatı kadar tnı ~0~ 11 ·mUdürli B ~'.h d tg·riboz- hareket onun yorgunluğunu arttırır, 

Dl vasıta arın, ra ası saa erı u - " ·ı . t' l t ı. ı. t k tı· li 1\I l h . t·1 . . as) . ı a ,, ~·ug~ l:ır belki eı·ir, fakat s.işmanlığın 
d b·ı v• • • 1 . .. .. l F B [ l • / knrnrı \'el'l mıs. u. rn 1.1u r<arar em- ·ıyme il r., u ının acız e( ı mC'sını kö lü murahha!ll d B Cem·l (Ke 

ura ı ecegını l erı suruyor ar. a- a ay arını Sln"ma ar- hk j Ih t• k 1 y " ar an . 1 - \'et·iııc, zararını daha Gabuk belli 
kat Mı··ter Olerinin evindeki saatler~ • -· • ., yiz 1•11a. ·e. ınc umum eye ınce na - ~ekemiyen brahim, bu cinayeti işle- malrnısu), B. İskender ôzşaşal (İz- -

~ d b t 1 1 t ı h b • ~den '.·ürek hastalığı ilerlemiş bir den yalnız ikisi, arkadaşlarından da a geçırengenc ır Cl ZC( ı_mış .. ı. . . k mişlil'. nin:ıena ey ll noktanın, mir) Ankaraya gitmişlerdir. ~. 
. . . · kk 1 · · O h ld ' . ' Dunku clul'uşmada ıddıa ma aını- 4uçlu lehine tahrik edilerek idam ce- halde meydana çıkar. Şişmanlık da-bırının ıaatı ra as ı ımış. a e Ki.içük yaşta evlenen]ere InO'ilte- . 1 d .. 11 • . · dd ı d h b- · · ks'k ·cııe 

b . ba k d k la d 0 
nı ı~gn e en rıuıt c eıunıumı muavmı znsıııa bedel ağır hapis cezasiyle hili gu e er e ırının e ı ı't -

Hbe ı f a yer e arama. ..z~~- I re ve Amerika a son günl~rde pek B. Rü .tr Uskent iddia.;;ını serde de- J1 ıU .. Cacle/e • • mesincl.cn ileri geliyorsa ne perhizin, 
lıte, Londralılar belkı butun n- rast geliniyor. Geçenlerde lngiltere- . . . tecziye,;ini talep ederim.~ lYii TelSl ne de c:ok hareketin faydaın olur. 

ıilizler bunu aramakla meıgul... de evlenen 16 yasında, kızla 20 ya- rek dc:nııştır kı: . . :\Iaznumın müdafaasını yapması za-

B R it • . 'k ı; da bunl - ~lll~nn vn fına temyız heyetı u- için muhukeme, başka lıir güne bıra.- B. Gasner Ankaraya Şişmanlık geçmez, fazla olarak 
aıvan uzve e 0" sında bır delı an ar arasın- mtımı·\·eı:;lllce dokuntılmamıstır » k 1 t .vıflamnk istiyen çok sinirli olur. 

'J J · · · . "' · ·ı mı~ ır. • • ,vun dadır. b 1 nemi:s ve Ilnahimle maktul l\Ius- + + gıttı 
nanan OJ Evlendikten s~nra ka ayı seyaha- tafuııııı . ukrabn oldtıklc l'llll. ~Iusta- o Üç oünderıberi şehrimizde bulu - Nı·-·anlanma 

Birl .. •ik devletler reisinin karısı tine çıkmak adettır. Fa ·~t hu çocuk- ---- ~ullar • 1 Y 
-ır l ki .., 1 k--r r vercl'kler· zam"'r '" nan ve zirai mücadele te~kilatı iş e~ 1• k . 1 Bayan Ruzvelt, bir hayır cemiyeti lar halaylarını n_ası _geçırece er(' ev etıın( ye .... d l ı '" l :..' z· E~awf \'C Akıli unn ·a!l.ı )( cıre mec-

k l M b l K 1 1 l l mu .. s"ad t ·- d b 1 k rı· u"zerı'ncle tetkikler vapan ıraat Ak • 1 k 1 menfaatine birkar konferans ver- 16 yaşında ı ge ın. a : ent ann arı )fi )a arı uc e e memı .... Yarın an iti aren açı aca - J ti !isi ı·eisi B. Hamdi yürcg il erme-
x d k L 1 b f k 1 rları karşısında r"" VekaA letı' mı"tcadele mi.itehassısı o. ki I t btıl t mek U"zere Green Baya gitmiştir. ile·, 20 yaşın a ·i giiveyı es ı unun a at on nrnı ısrn - .. - si Brı. <'uhi<le Akyüre e s an ta 

1 B l b ı . Gı·ill ha:-;talıU.ının ,.oğalması selıe- C A k •t •tir k el .. b 1 1 Balay arını zı olrnuslardır. ıınun a era )er, nı ., ., asner n ·araya gı m~ . n "' f.. hd u '1uktor B Amerika cumhur reisinin arısının a çaresmı umuş ar: l h ft tidd ti k P' lıl • • ec7.acı . na ı,. mu um • · 
ı k . d · · ı kah me-rasirniııde hirbir tarafın aile- 11 .\"le bir n a nı e e a a an A dın beledı·ye reı•ı ı konferansını din emeğe oşan sınema e. geçırıyor ar... ilk .. ~ehrimi%deki okullar. yarmdan itibn- y ~ Beı.lri üııaltn ni,anlandık arını mem-

btnlerce halk arasında sivil mernur Esasen iki genç birbirlerini si bıJılunınarnıştır. ·eı1 "çılac:ık. rler~Iere baslaıuıcaktır. Şehrimizde bulunan Aydın bele- nuniyetle hnber aldık. 
1 1 h d f I k · d .. .. t ki genç yeni evli. balaylarını her .. · d if · t b 'k deriz mest ı.i olduklarını ve Bayan Ruzve ti e a- e a 0 ara sınema a gorup anış- f)rta okullarla Lh•'erde üç aylık ya- diye reisi B. Etem Menderes, Arıka- Güzi e ç tı e rı e ' 1 

yır m\i.eaıeseeine gönderilecek para- mışlar; ~ndan s~nra d_a,d~i.m.a sın;· gün Londranın bir başka sinemasın- ıılı yokle.malar yapıl&caktır. raya iİtmi,tir ,10 ... ı ~ .. ı 
11 nallhafaza için Vaıinatondan ael· maya iıderlermıf. Bırıbırını ıevıp da ieçirmektedirler. 

---oooı---



l D~Ş ~O~ffi<:~-' 
l ngilterP. ve Franıa 
karşısında ita/ya 

iter Almanya Fransaya karıı ta• 
lrruz ederse, İngiltere, Franaa) ı si

hla mudafaa edecektir. Bu, lu 
tilterenin Frall.8:ıya karşı, mukavele 

•iriıtiti bir taahhüddiir. İn•ilte-

Uzak $arkta Ruslarla Japonlar 
arasında çarpışmalar başladı 

l't bu taahhüde Lokarno muahedeaiy R d b k d M J Vo · ı f ·ı k,. h b• • 

ırincıka11un lt!Jj PAZAk 

lr Dü,antltlklaim J 
ı..-...-.-ııı----.....--.-

Ziraatımız 
Orhan Rahmi Gökçe 

ilk pli.ada ziraatçi bir memleket 
ve nUfuıunun en bü,Uk kıamı çiftçi 
olan 1'lrki1e, iptl4al Ye adalet.iz 
ltir çlltçWk hayatından çıkmlf, yeni 
W ziraat devresine sirmif ti .Düne ka
dar üstünde .alıtblı Mtyiik arazi-it airişmişti. Fakat Lokarno muahe- US Or USU 8f UM811 anı areşa l0f J 0 J e er 801 ar IYCSJ 

esi 1936 senesinde imzalandıtı sa.. •ı u k ş k h k tt• ~bir a..aç topl'aja •ne eahip ola-
•· Fransayı Alman taarruzuna tayyare J e za ar a are et e J mıyan Türk çiftçiai, kaiia 7avAf 7a-

aıüdafaa ettiki l'ibi, Alman- Parie, 24 (Radyo) - Havas ajan- rniştir. nın Moıko'fa bUyUk elçili Tol'o, 16, mıntakalar iıtemiftlr. Japon bGtGk ••t t011tak iKiii •• klleai olmaktan 
da Fransız ta&rruzuna karp Al haber veriyor: Pariı, 2' (Radyo) ........ Havas ajan- 17, 20 ve 13 klnunuevvel tarihlerin- elçiıl ayni zamanda bu muıtakala· talanıı •• kıamen tle tıkmak Uaen-

dafaa edi.) ordu. Rus-japon ihtilafı, ~ittikçe artan ıına göre. bul'ün <i1rleden sunra uzak de Litvfnefla balık avı mukaveleıi rın müzayede ıuretJyle ihaletlni de •1r. 
Ancak Almanya Lokarno muah• ~ir tehlike mahiyetini almıştır. farkta Rus kuvvetleriyle japon kı- hakkında milllkatlarda bulunmu .. reddeylemiıtir. Fakat alraat me•RU, motlera m&• 

lini fe hettiği zaman, İngiltere Japonlarırt Sahalln ve Mançuri taatı arasında kanlı çarpıımalar ol- tur. Bu mUl&katların ilk ilçflncle jaJ- Litvlnof, Japonlann bu iddialannı aaalle artık •üa Ml,ek lalr it Ye lıtlh 
l'ranıa hakkında giriştiği taahhild h~clutlatında askert tahştdata bat- muştur. Çarpışmaların vukubuldutu pon bUyUk elçiıi mUıbet hiç bir tek- kabul e)'lememif ve azami taviz ola- aal .... ....,__ amhtqtu-. fit. 
De llailı kalacağını bildirdi. FranH ladıtı ve tahkfınat yapmakta oldu· iaha htkkında malOmat alınamamıt- lifte bulunmadıtından •e Japonya rak ifleillmekten IJtianaıı lovyetlır biati! ... ,...., • wı,ak Sffluaaa 
da buna mukabil, İngiltereyi Alman tu Tokyodan blldirilmfştfr. tır. lehindeki evılkl iddialannı tekrar- tarafından zaruri förUlın 40 mınta- topraktan a11,.. lu halele, toprafı 
t&anızuna karşı müdafaa etmeyi Parla H (Radyo) - Ruslann, u- Tokyo, 24 (A.A.) - DQmei ajan- lamakla iktifa e7ledlllnden muza- kadan UçUncOnUn müzayedeye ko- tam muaılle kanamak •• efen•i 
t&ahhüd etti Binaenale1b Lokal'rlO tak ıırka takviye kıtaatı ıönder- sının bfülird.ijine söre B. Litvinof B. kereler Uerleyımemfıtir. nuimasına ve bundan baıkaca da •'- kl1lla11D tlaha kuHetll, .... ltlqlll 
ıntıahedeıt, lttriltere ile rranaa ara- meğe başladıkları ve B\lı orddsu baş.. Gogoya Sovyet hükQmetinin önümüz· Dün Japon bUyOk elçiai Lit\'inofu ne 7 mıntakanın müzayadeaine mu- olarak topnk ......... ...._. t .. 
llnda bit Alman taarruzuna karşı kumandanı marıpl Vot'efilofla er- deki sene zarfında balık avı meaelesi :&iyaretlnde Japonlar tarafından itlı- vafakat eylemiftir. mln .ea.k 1&am•1r. 
~şılıklı yardım rrnıahtdeei mahiye- ltinıharbiyesinin, tayyarelere bine- etrafında müzakerelere devama a- tilmektı olan mıntakalardan 12 lini Japon bUyUk elçiai Sovyıtler bir- T~ 

1 
..._ ftrlmJWhl 

t ni almıştır. İnfiltıre ile Fransanın rek uzak şark• hareket . ettikleri, made old\liunu te~lii ıtmiftir. istisnaya muyafakat ettltlni bil•lr· lijinin bu ton teklifini de reddetmif- hem de l.old~ahaul, hem dalıll 
.\Jtnaaya lt&l'flsmdakl vasiyetleri Moıknadan Bı•aa aJanaına •Udlril- Moskova, 24 (A.A.) - Japcmya- miş ve fakat buna mukabil bqka tir. ieha ilanda-,.._ ti• harloe •bf 

larilatlr. için.. Fakat Ulhltma~• ki, utlh· 
Fakat bu iki devletıa ltalya Jtar. K • • • d ç L I r_ h ,. L A • u.r artmnak ta lhamd H de, 

:=:~;:-ı:.~~-:d~ ... ::!'°ı.:=ıı;: onya sevınç ıçın e e"osıpva1ıya u"umetı ..ı:. ....... -1-k:....::.. 
terı1i, bir ltalyın taarruıuna kartı Bu ela, kunetll •e t..adlibn lalr 
lllhaf•a etmeye mecbur mudurlar? y ) d • D • • • I • b tiftçi orsanizaa7onu ile olur. 
Gtfeaıer•• lültan meelllfade apı an araştırmalar neticesin e Komilnıat rartı•mı ıdfvetmıf ve u Bir ıllt•l nelere muhtaçtır: 

F an1a1a kartı yapılan tezahürat ve- K d D • b 6 J • 
111.u.ı.ıwı••rt•n11••e•1eıac1am onvanın Beyşehir havalisin e rartıye men up atan eı uıye ,~0::;!~:=:- ~:;ı :7.!~-;:: 
lata taratuadan söylenen ıözler, bu d k b l d ı • I I • • uuz levazım, talcaitle aajlam bor-. 
loktanııa atdınlınnıuına ra!dım et- ma en ömürü u un u rei• erinı azıeyıemıftır. , •. aba, faiacl, tefeci ••••• orun· 
bllttJr. » dıf a sarih olan bir nokta • --L:ı • 
tudur ki ltalJn taaruaıa kal'flAllld& Konta, 24 (Uuıual) - ICoııyanm nlm.,tır. Prat. 24 (Radyo) - HClk8mtt bıltdJJ• rellltrinl de aalıtmlftlr. cak olmamala, kredı, aatq. t~~-
lnrlltereyl FranıaJa Yeyabu4 da Beyşehir bavallainde maden kömü- Maden kömürllntın bulunmasın- komUniat partiainl l&l .. tmlt •• Çt- Bu laldlse, Çekoalo•ka)"&da oldu- tma malik elmaia, de•let h~y•••· 
l'ranaayı lnriltereye yardım•• bu• rU bulunmuıtur. Y•pılan arattırma- dan Konya halkı, bayttk ıevinç du1- koa10Yak1anın her taratmdakl ko • fu .-ıbl, \omıu memleketlerde de de- ae, mahaulG anza mal etmese .• 
luumak ııtn ~atlıfan •tr taahhlcl larda yirınifer kiloluk kömUr çıka- 1muıtur. mUniat JualUplerint kapattıktan ve ev rin akialer uyandırınıt. Berllnde Buıün TUie ,Afif~ bublardan pelr 
teldu ..... bl le l»ir taanuı fh- rak doqalarım alclıktan tonra, ko- Aama aalüptlr. Neüe:e •larak ta bor~ 
.. _ • ~ k d ı mUllJlt fartiliaı memup bllbauı memnunl71t{ mucip olmqtur. lu '" muatariptir Bilhuaa etki bor .... ...aall, 11S6 seneeme a ar nı D• D ı h HL A t • .. ,,-
IUtere ıae de Fraua için vaı1d de· ro On"a URUme ı lana kalt&ra kakr& 1ai7Uyen faize 
lllcU. İtaı,.a llı İqllt..,. •• Ftanaa 'J leri, TUrk çiftçi.inin kalkmma laad. 
-..uaukl mbue.......,.. tarlldn4e • ı ntlııü ~ dannatla11 akeabbakta4ır. 
ıa.. pdltlmılf acıt Rab.. lhtUUı S •ı Jı J. f f l... l J JZ Zkat kon,...al, Ml,Uk, fakat a1nl 
••• nmda HHr•"*'· İıaı,.,. llatp ı e~ya uuu mın a1ra arınııa ..... tte hayati olan .... kadar ... u. 

te4blr abaırkıa, baıUtert ile Jı _J • 1 • ff ,J6 1 hbn me1ele'9r ltartıaındadır. B.aalal'I 
~ .. , 111 yUldtD bir İ~Y&D taca- auı• QjlJft 'IJazıye en CIOIGJ'I ı.aJlecl•rek lailaat halkalar halhtd• 
"- uilVllllla, blrlblıUı 1ardım J b l J i • rd • • 1 dı ~lrtltlrlne batlamak lae, ancalc he· 

ıJi vacletmJtlırdf. Fakat bu, an- proteafOU.0 U Un U ÇID ya Jm JS\em t er f aapb ••kifayetli 2lraat pllna lle b· -:n Htnt ~,rfıı JhCN c~ irü, a (A ) - '°'•~UUll mat~e.ı 'H r~eıanlwa Polo~a a- I.endn, 14 (A.A) -•lfllaf...... ........ bitin Londra ve in. MI olur. 
ah Mlf• namh ddt;e ~: at ıdlrl Sıtezya hudut mıntaka- l•yhindeki faaliyetleri Uztrine Çı._ beri Loıulrada .ıtrWtllQ nUmaylfler ılltere lpl&lırl namına iş:Jizlere ve ai- Devlet reiaimizin aon aeyahatindt 

-e.w elıa bir ta 'b't!I ta •:hu:- ıında hadia olan vaziyeti Çek harici- hilktlmıtlnin cUkkaUnf cell>•tmit ve tartıp tda tahminen tlll blD kadar it- lelerine Noelde hususi bir para yar_ ~u katesoriJ'e dahil olan çiltçi ve kôJ 
u._ • M&l ld 0 •aman "1 ria d i e re nazın Svalkovski nesdlnde dUll bu faaliyetlerin reamt bıyaRata teva- •tzaa mlnkkep ·-ı -rup elan •• .a.-. .._ b··' al . • k 1 16 mevzulan Uzerinde ıöaterdiii 
1111" talam 4kd•iz dıYlet e ı t- t t t · t• S f'- S lk • ki k d . k d . -,, .. •• Ullll&D- 111unm arı ıçın ra ın na - • • • .......,._ pro es g e mıı ır. ı ~· va evı - vu etme ijinı ay ettıktın sonra ltrabll tan1l ininde Noel ba1ftmılla . . . bauu~et de, airaatçılijaıze ver· 
..-u: tr1U. Fakat o fevkallde 1e vırdiii bir muhtarada itası mU- •erhal bunlann öndnne l'•Çilmesinf mabaua lluut 1ardım talıl»lnde h\llllD ıırlaruıa emır vermesı taleb edılmek- 4ikleri iaal.etli eJaemmi7•tİD 6ir ifa. 
-..,9!,_~ o14uk.tall sonra, ~~~~t telllb Çek puplartyle Çıkoalovak latemtftlr. ınuıtar. lplaıer krala ~lr lltlu Yet· te idi. tlaidir • 

...,.a ale71daı 7•Pılmıt m-..... _.. ......... ,._ ., __ ,.0_, ... ~ İstidada ayni zamanda buailn Bu-
...,....., dı111llltftinltt1f ı ca ..,._ MU ..... ••JN ... ..,. ..... . ifa .._,....... 99k İ1İ kararlat' 

· y · k d • h •• k A lın tn•nda t...ıunmadıjı cevabı ve- kınıhaın A&l'atını ınüracaat eden mu • ., • faaliyet hız ve ha1nleleri 
~~~~-~~~~ıt •lfbmedı. aııı n~ s an ınavya u umatı til~ftJr. 'Ourtırlnclı cNoel ~ardımı rahhas heyeti k.omOnist partisinin hi-~2• 
~· De de Fraııaaaua, Al latı1oru• •it " lkmek lıtıyoruz.> rnayui altında toD sQDlarde tqekkUl 

t.cavlda•en b&fka hallerde • • tbareleri tPılı allfltr taııyan işıizler etmiş olan it1iz ameleler srubuna men Çtlftkll ıZlraab mefluama lçlade, 
•• Is .. 7arcbm lfia •irlfil•it ta.. Denıa ildhlarını tahdit icin /ngil rurul>u 1Ar&1lD ,armülıldan önOndE sup 100,000 kitiyi temsil ettiii kayde- bU,Gk h~ m&ml•ke~ Wt,(lk bir an 

14lefl 191m&r. • tevallkllfa daYıt eclllmlı •• 7alnız içle dilmiıtir. •~t •• it •••a11112 ~ ır. 
0 halde Fransa veyabud da İnıil- fer fi ile bir uzlaıma akdetmi•letdit tinden btrf aarıya kabul edilerek krala istidayı tevdi ettikten aonra ame- *** 

tdt. !tal7aDlll taarusuna tıtr&rlar. Y' llitaben 1a1ılı bir iatida1t ktalın il - leler ıııo bir hidiseye meyda!l verme-
aa, ita tld devlet ltiriltirlıı• tanlım Stokholm. 2' (A.A.) - lavıç, Da- 41.000 ton.ıan y\lkarı •e 1'1.0oo toıı- tiplerinclm ltirine tevdi etmiıtir. ün umıq11111lardır. Budapeştede 
•taı,.eeek mi? Her iki tarafı da nimarka, Norveç ve Palandiya hO- 4an aşaiı zırhlı yıpmalbafı taah- --------------------------
lalfı. bir 7arclıma bath1an imzalaıı- k6ınetleri denfı .UIJUaruıı tahdit •ot ettnektedir!er. Bu muahtdede 

Mr •Mika mncud olmamakl• ra1Hiyle lnıUt.re htlk6mıtiyle bir lnailterenin evvelce Almanya. Po- Dala J.ı·:yenı·n Be)'ahatı• i lci yahutll kıntli ken· 
bft taarruz hallııde yardımdan 'ıkt ıkdetıJllflerdlr. Bu pakt 81 l»l- ili l .ı I 

k 11 1 ' ...... .a.ı- h ı,., •- rfneUıtnun 1942 tarihine kadar me- lonya ve Soytıtlerle akdettilf an. dilerlnl 6 dtJru6 ır -· .. ı 1.m11ac--a ~ er .. ..- . 
raı ._...Hamlanma Mrill li•l•ri rlf•tte blacaktii'. lapnalar eaasma mUıtınıWr. Xıaa- F k ) Budapqte, 24 (A.A) - lmredi hU-
•IHJr. Lveç, Norveç, :Danimarka ve Fen- hede Londrada manakUA o14Ul1& ta- ransız baıve i inin Tunus seyaha- ltUınetinin yahudi alyhtarlıiı kanun 

916 Mneıindtt tnrtltere ile ttal• l11ıdl,a '•koaıe'1ul ~· muahede ile dar ıUratlı tuclit ıdilec•lnit. .. •• • • • frojeaini netHtmaindtıı IOllra geçen 
)• aruuıdaki ihtillf, bu iki devleti bna buyuk ehemmıyet yerılıyor 24 .. t sarfında profuör Libermanm 
~trOt 1ıarbe Celtd drfllder .ıı.ı k11kt taahhUdlıri kat kat apr. CUn- birini tamamlar. Ak4eııfı dı lna tm- . intiharını ikinei bir intihar daha ta· 
dirlnt110rkın, Fraam HuiciTı Ve- kil bu monue~etler menfatlerimizin Jaratorluklatın en eheıııntiyetlf mu- ~arıs. 24 (Radyo) - B.•tv~kfl Da-l?elkurınay batkanı general 'Vilfmen kip etmi9tir. Badapeşte rahudi cema-
klll Delb İnailtereye kaJ'fl talya bt!'lblrlnin •Ynl btılUAmasına mflste- ladıyenfll Tunus seyahatine bllyflk ıle nıfllt mtldaf aa kontlteıl blşkanı tı h k k Utav"r" 6' fAflncla Dr Ge 

oı, iddlr Yasala yolu oldutundan bu meıelede thımmiyeı verilmektedir. reneral jorj, bafVekile refakat ede- • u u m 1 ı 
~lafından yaptlacat •11 taanıun D • • ele 1nıiltete vı Ptanaa beraber 1o.. DOlll&llma •enelkurmay ba>lkam cekl rd. a Denbo•arl kalbine bir kurşun ıı • 
'l'ıtausaya tarp yapılımt bir taarruz iki kıta üıenne 7ayılmlf olan Çem. rilnıiye mecburdurlar. BusQnkQ va- amiral Darlan, hava kuvvetleri ae- e ır. karak intihar etmiştir. 
tea,ttt edlllceihd bllcllrmlfti. On- berlaynin bahsettftt bu lirift men- • . . . Bıraktıiı mektupta kimseye borcu 
ta IOU& da Akdeniz meseleli blhia taatler, bir zamanlar, başvekilin ti- ~eti hı~ ildlinm :•iem~~aatiDi ~-- otmadıtını \ft yahudi kanunu dola -
J1a auu oldutu zaman. Franaa. ta.il• t»lrini kullanalım. cblriblrinin ayni> . u un an ne m 1 m 1 e meee e- l h b • yi!lle hayatı terletmekte oldutunu 

Uı arumdak.i tesanOdU t'tbarflz •etildi. Ve bu yüzden teçen urın nıae ae -'• Ak•ıniı ifltrine yeJd ftai s~ nan~ va ar ı bildfrmiftlr. 
-.met fınatını kqırmaımfbr. sonlarına kadar Franaa ile İn•iltere unsurlann karıflll&latını 11teıa .. ıet. r ,.,. -------------

ldilelerüı sarip tecellisi olmak aruında sık 11k lhtlllflar çıkardı. lnrtltere 11 Miaan anlatmasile Ak- dan haber yerft•lttnı flrt, Frıtılllıt .. a-.. aradan iki aene ıeçtfkten son- 8unların sonuncUIU - Yqoda lht11Afı- denizin statOkoaunu ftalyaya kabul ler, taarruıdan IOnta balı tepelerde 

Cumhun·yet-:le m .. tek bil ta ilertleınlfler ve curnburi:t•~llerde ta ~qb, ln-11terınbı ltaıya ile mfl- az kaldı lııriltere ile Franu aruın- tttirlrken biraz da Fransa namma 'j.I& 1 t U a ar. iki bin esirle mühim miktarda mu • 
1allt'betlıri normal, batta aamiml da bir harbe sebep olacaktı. Fakat hareket etmit elemekti. ltaJyan ıaae- k d• himmat alınıtlardır. 
lltlınGyor. Diler taraftan Franunın Frına, lnlfltere ile müstemleke me- Sıeri. cTunus bizimdir> diye maU. ruza geçere manı tev- Frankistlerin tayyare kuvvetleri, 

ı • u. ...... MUtn .. k sersin· aeleletln•• anlafb. lt04 tnıllls- leler yasarken. unutuyorlar kf bu ki~e muv ffak oldular bütün cephelerde faaliyet ıöstermiş-.._, 'I » ltaııaa • .._.. harbi J"ı 
ihta:b!u ~al'flsında 'bu defa tnınter~ Fransız antantı btı anta.ımınııı teme- memleketin 1rııısız hlmayeal altuı- lerdir. 
idi uıl bir h k t battı takfp ed Hnl ı.t)til ttmltCfr. •mı•u ıonra Ca Jralaalile, belki Fransa kadar Barselon, 24 (Radyo) - Cumburi- lblZ haricinde tevkif etınele muvat. Pariı, 24 (Radyo) - Xatalonya-
t n bahta m.::\1 eolmqtur. Evvı; da lllllltımleke m .. lelerinde İqil- la.ıltere de alikadardır. lnailiz - retçi İspanyanın IOll rtsm! tebliii • takPralmuttur. ~ batldıyank mtuhard ebeclermh, ıulSrıiliy~1!'::,, 
1-~· İ dir· uttstıer bfltfln rayretıerlne rat· t1erete e anı ır. u '1r , 
~ı devlet adamlatı ortada nıfl- tere ile beraber Ylrlmek ~anıaz Fransız teaanilddnUn en kuvvetli Frankiatler, dün yüz kilomebe u _ ıtıtn (...,) ~thrbal ltltllı•mıtl•rdlr. ıM>n derece mukavemet etmektedir. 
te )'f yardıma batlıyan bit ınuka- clıt polf tfkaıının eıı elMlı umclai ol- tarafı da İtalyan ~azetelerini aon 21Unluiıtftda •e ıetıiş bir cephede ta- DUfllWI tanal'llltl, blJÜ talırl • tuna ratmen Pl'Uklıtltrin yeni bazı 
•• olmacbtını tebartlz ettfrmft1er- nıuttur. transı:ı - lıııtıt. antantıııın hafta l~fııde meııul eden ••rbt Ak- arruza baflamıflardır. bat yap~ •• eehifleri yıkma ... 1&1Jl•r sapt•ttiJlltri liyleni;ror. 
«it ki bu, dotrudur. Fakat buıOn fn- meri olduiu uzun seneler 1fhıd• dtılb vaSfJltldtr. Buııu an1anuı ola- DUpıanın (Suyera Groso) tepeleri- b&lluuftar. Par.il, 14 (BadJo) Gtntnl Fraıı. 
tllls harlciyeainl dojnıdan dotruya Franaa bir ımam maıtemlt1stllflılin caklardır ki birkaç günden beri, ni zaptettiflni sÖtel1 lat&atımız. der.. Yapılan istikpfta. (Çiros) ve (Se- ko, h~bir ıuetecinln eepute sttme-

eden ~qveldl ÇemberJayn, mtıdafaumı bile tn ·1tereye tu. cKorsika, Tunus. Nis, ııümayifi tav- hal mukabil taarruza blkmı ('İ'ra- fi') havallain .. motörize edilmff ltat- •iM mıu•dl ttmaıiftlt. Budan dol~ 
ilet banai bır yanhı tefsire yer ver- l'1 Qmıfttr. Ve flındl ftat1an l'IZetele- • '' . . . yı, lıanklnn hakDd llafahatını Jtyı. 
-.ıek için fU •okta'1 tav.ih ttJDito k•tmit ln.Utere de bası nok • 11. daha vakur bir lllanla Cl1'utl ve ııet) ve (Bılayer) havaliaınde dttt - )'an kuvvttıermın, FraııldaUerle bır kiyle teabit etmek mlmkUn olaınamıt-

Bqvekil demip!r ki: talarcia J'ranu1a aQvenmiftir .. Sbe1t lzerindı cbazı Jaaklardan~ Jbanla ka11ılqarak, lnukavemet bar- hillda harp etmekte oldııklan Melrit tır. Muharebe hakkındaki lıaberlerin, 
'1111•tta Frama ile mClıauıbet- lıııiUz •• P'raıım mıatemleke fmıta- 'balıHtmtkttdlrlır. bine baılamıftır. 9dlllld,Ur. 1abus eı1rAm har,,lv~•12 wf'flectff 

.._... o kam llkadaı' Jd )allı ha• ratoılülan ltfateli •ı>ıauadaa ltilll- f. UMD Kataatmm, clGtmını lli"'k'mlıl'\ • Pula, 14 (J&adto) - lala...-. bDdfrllmt~r 
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25 Birincikanun l 938 P AZAk (ANADOLU> SAHIFF 4 

Metro-Goldvin 15 yaşında r RADYO 1 Torbalıda PARA BORSASI 
._l ____ _.ıSürek avları haşladı A N K A R A 

Bu akşamki Torbalı, (Hususi) - Son yapı-

Meşhur stüdyoda yeni filmle program 
Dalga uzunlukları: 

lan sürek avlarında yedi domuz öl- Sterlin 
dürülmüştür. Torbalı avcıları, bu - Dola. 
günlerde umumi bir sürek avı tertip F. Fı'.angı 

23-12-938 
IS 86 

125 5326 
3 81 

hazırlanmasına başlandı • 
rın 

edeceklerdir. Liret 
1639 M. 183 Kos./ 120 Kw. Köy büdceleri . . İsviçre F . 

T. A. Q. 19,74 M. 15195 Koa./ 20 Yeni sene köy büdcelerının tan· Florin 

G 6076 
28 36 
68 2275 
50 3125 
21 1771! altılaı NeDerr Göır<ee6eğü~ 

Kw. zimine başlanmıştır. Bu sene ayrılan RayşmarJ, 
T. A. P. 31 ,70 M. 6465 Koı./ 20 tahsisatlarla köylerde yeni eserler Belga 

K w. vücude getirilecektir. Torbalı kay - Drahmi 
makamı, köy büdceleri ile yakından Leva 1 07 

TORKİYE RADYO DİF0ZYON 
POSTALAR! 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

a lakadar olmaktadır. Tanzim işleri Çekoslovak kr 
bu ayın nihayetine kadar ikmal edil- Peçeta 
miş olacaktır. Zloti 

1 5423 
4 31 
5 86 

23 745 
24 81 

00>----

Kız kaçrma 
Öğle neıriyatı: Çeşme kazasının Ovacık köyünde 
12.30 Müzik (küçük orkestra} oturan Bahtiyar kızı 16 yaşında Zeh-
1 - Notturna - (Becce) ra, Süleyman oğlu Sene! tarafından 

Pengt 
Ley o 8975 

2 805 

2 - Aşk dansı - (J. Gung'l} Alaçatı nahiyesine kaçırılmıştır. 
3 - Seranat • (Rahmanınov) Tahkikatta kızın kendi rızasiyle ESHAM 
4 - W enn die aite Spieluhr tickt kaçtığı anlaşılmı;tır. 

Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
Ruble 

34 21 
30 1725 
23 7726 

TAHVİLAT ve 
ANKARA (W. Gibiş) J f b '"k 

13.00 Saat, ajans haberleri, mete- sparta se er er. ı 
or - Ankara. memurluğu 

Esham ve tahvilıit 
23-12-938 

Metro-Goldvin arfst1erinden Rober Tay'ör "Üç arkadaş,,; Klark Gabi 
Mirna Loy "mahir işçi,, Fernand G.-avey "Büyük vals,, filmlerinde 

ve 
13.10 Müzik (küçük orkestranın D .. d h' mu"du··rü B. 1933 Türk borcu 1. 19 35 pefin 

d egırmen ere na ıye 

evamı) E . 1 rt .1• . f b l'k 1933 Türk borcu2. 19 36 pefin 
5 FI · k h d . F d .mın, spa a vı ayetı se er er ı me. 

- eım r r aus eı rem e- 1 _ t . d'l . t' 1938 % 5 F. ve ikramiyeli 
rt .. (B h Jd') mur uguna ayın e ı mış ır. 

uve ur art o ı 1933 ikramiyeli Ergani 19 lill 

Goldvin 
stüdyosu 

On beş yılda nasıl 
f iimler çevirdi. 

Metro - Golvdin - :1.Iayer sinema 
kumpanya'ı bu sene onbeşinci yılını 

tesit ediyor. Hakikaten, çevirdiği fi
lmlerle bütün dünyanın takdirini ka
zanan bu kumpanya, 1924 yılında ku
rulmuştu. 

l\Ietre-Goldvin-1\foyer, yalnız sü -
tüdyolarının büyük olmasiyle hayret 
uyandırmış değildir. Meşhur sanat -
kllrları, film müt.ehassıslarını etrafına 
toplıyan bu kumpanya, yarattığı ori
jnal kurdelillnrla, emsaline uilmune 
olabilecek kadar ileri gitmiştir. Çe -
virdiği filmlerin tesiri altında kalma. 
mak imkansızdır. cBen hür» adındaki 
filmin şehircilere verd;ği zevk, henüz 
!ilimdeki şayanı hayret araba yarış
daha hızını kaybetmiş değildir. Bu 
lan, karınları yere değercesine ko • 
şan atlar hafızamızda yer almıştır. 

cBüyük resmi geçit> «Şen dub ve 
cBunti asileri• gibi filmleri hangimiz 
unuttuk? 

Bunlardan başka, en ziyade tanın
mış yıldızları sütüdyo!arında çalıştır

mak şerefi Metro- Galdvin -:l!ayere 
d!işer. Fakat bu kumpanyanın a.ıl 

takdire şayan meziyeti, kazandığı 

muvaffakiyetlere kanaat etmeyip, da
ima zenginliğe, mükemmeliyete do~

ru gitmesidir. 
Onbeşinci seneyi devriye•i müna • 

sebebiyle , Metro • Goldvin - Mayer 
kumpanyası, geçmiş zamanlarda mu
vaffakiyet kazanan filmlerinin bir 
listesini çıkardı. Bu listede görülen 
bazı filmlerden kısaca bahsediyoruz. 

Şehirli kadın 
Bu film, meşhur sahne vazıı Hing

vidor'un riyaseti altında, Razalind 
Rusel ve Robert Donalt tarafından 

Norma Serer l\fari-Aııtuanet 

film in<le •• 

karı tem•il etmiştir. İçeri,indeki re
<imler, dan,!ar, J,iiyük mii•iki şinas

lardan alınan paı·çalar, in•ana binb2!' 
gece ma,allarındaki hayatı yaşatır. 

Hünerli bir memur 
cIHinerli bir memur> filminde, 

Klark Gabi ile \'alter Pidjon, sanat. 
!arının erbabı olduklarını gö•ternıiş

Jerdir. Kordelanın içinde en ziyade 
heyecanlı \'e komik sahneler görünmek 
le idi. 

mari - Antuvanet 
)Ietro Go!dvin i\'1yer ':umpanya'I 

onbe~inci seııeyi devr~yesinin tim~ali 

o!arn.k bıı filmi meydnnıt getirdi. Bü-

6 - Güzel Elen - (oskar Fetras) B. Celô:/ Varol Sivas - Erzurum hattı istikrazı ı. 
7 - Pfaıınkuchens geburtstag lzmir müddeiumumi muavinliği- Sivao - Erzurum hattı istikrazı 2. 

(Heinz link) ne tayin edilen Maçka müdeiumumi- 19 05 
13.45 Konuşma (Ev kadını saati) si B. Celal Varol şehrimize gelmiş, Sivas • Erzurum hattı istikrazı 3. 

14.00.14.30 Türk müziği. ,·azifeye başlamıştır. 19 05 
Akıam neşriyatı: Sivas - Erzurum hattı istikrazı 4. 
17.30 Müzik (cazband) A' 19 oıs 
18.00 Konuşma (çocuk saati) Sovyet - man l932 hazine bonosu « 5 faizli 
1~.15 Müzik (cazbandın de\'amı} 1932 hazine bonosu <:;, 2 faizli 
18.30 Saat, ajans meteoroloji, zi- Ticaret an/asması Cumhuriyet merkez bankas 

• 
mat borsası haberleri. muH d -Jeti uzatıldı Türkiye iş bankası 

18.-15 Türk müziği. Osmanlı bankası 
1 - Alçak ceviz clallaı:ı - Yürük Moskorn. 24 (Radyo} - Tas a- Anadolu demiryolları ı. ve 2. 

lürkü,ü jan~ıııd:ın: Anadolu demiryolları % 60 hisse ... 
2 _ Kız pınar başında yalnız uyu- Sovyetleı;n Berlin ticari ateşesi ile nedi. 

muş Alman ekonomi nazırı arasında teati :1-!ümessil 
3 - Hamza kızı edilen mektuplarla, 938 Sovyet - Al- Arslan çimento 
4 - Yürük kızı man ticari anlaşması 939 senesi için Şark değirmenler! 
5 - Kız güllü hanım güllü de temdid edilmiştir. ,, ____________ ,, 

6 - Aç kapı oyun havası 
7 - Ben liir keklik avladım. Hava 
8 - Sütü sürü sürmeli kızlar. Ankara, 24 (Radyo) - De\'let me-
19.15 Müzik (bir melodi) teoroloji isleri umum mildürlüğüniln ra 

raporu 

20.00 Türk müziği. (Klasik prog. noruna göre yarın (bugün) hava Ege 
ram) 'lölsrPsile Trakv~ u f"\/Ul.oli böl'5".ı ... .: .... No 

1 - Tanbuci Cemil • Şeddi ara- ve Karadeniz kıyılarında fazla kapalı 
ban peşrevi ve yer yer yağışlı, Doğu Anadolu ile 

2 - Sadullah ağa birinci beste ciğer yerler de kapalı olacaktır. Rüz-
3 - Tanburi - İshak • ikinci beste ııarlaı;. Doğu Anadolu da sakin, Ege,· 
4 - Sadullah ağa • ağır semai Kocaeli. Trakya bölgelerinde Cenup. ! 

lzmir halkı hazırlanınız 

Pek Yakında 

Yeni Sinemada 
TÜK.KÇJL 

Aynaroz Kadısı 
ilave olarak lzmirde ilk defa 

Büyük Şehir tan kuvvetlice esecektir. Ege deniziıı
lımi gibi kendisi de büyiik bir film 

,fo ıf~ır~t~ıı~ıa~d:ev~a~m:.;e:d~e~ce:k~· t~iı~"••••;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;:;=:ı;-: 6 _ T:ınburi Cemil • saz semaisi ıilUı 

5 _ Tanburi İshak - saz semisi 

7 - Kemal Niyazi - hüzam şarkı liiıl 
(Kerem eyle) 

n - Mahmud Celaleddin paşa . 
(Değildi böyle evvel) 

10 _ Şevkı - II Hacı Arif - 12 -
Rahmi 

Elhamra Sinemasında bugün 
Senen;n en güzel ve eğlenceli f;Jmi 

Türkçe 3 Ahbab Cavuslar T~:k?.e 
21.00 Saat ve son haber atyarışları- [ d 

nın son günü neticeleri Haydut ar arasın a 
tün nıesuli_vetleri üzerine alan Y. 

8
· 21.10 Türk müziği (İncesaz faslı- Kahkaha tufanı komedi Şaheseri 

Sözlü • • Sozlu 

\'an Dik, tekmil ümitlerin fevk;ndt Ferahnak • (üç faslı) SEAXSLAR: 3-5-7 ve akşam 9 dıı baalar 
Jl'U\"affakiyet göstermiş r. Du ıııüna- 22.45.23 Son haberler ve yarınki Cumartesi 1 de Talebe l5 kuruş 
,rlıeı:e, tedbalıl kra';çeyi tcnısil edm program. Pazar günü saat ıı de aile matinesi 

::\orma Şereri bura.l:ı zikretmek, o • yarınki program 1 Salon 20, koltuk 30 kuruştur ' 

ııun güzelliğini, letafetini, hir kere da- •:::::::::::::::::::::::::::~~ 
1 .._ b 'f d. Öğle neıriyatı: , ı:ı ,,ntırl<•tmnk ir vnzı e !r 

12
_
30 

Müzik_ (PI) 

Stüdyo, yeni sene için sürpirizler 13_00 Saat, ajans haberleri ve me-
hımrlumakta, hepimizin takdirlerini teor Ankara 
iizerinde toplı!·4cak filmler lerlibi!e 13_10 Müzik (bir solist • PI) 
nıe~gu! bulunmaktadır. 13_80.l5 Türk müziği • (PI) 

çevrilm;~tir. )fevzuu, taııınmış roman- ---------------------------
'** Akıam neıriyatı: 

18.30 Müzik (dans saati} 

1937· 1938 senesi zaferini 

Bugün Kültürpark sineması 
Gösterdıği 2 filmle kazanacaktır 

1 - Aşk Kanadları cılardan A. j. Kroninin bir e~er;ııclen 
çıkarılmıştır. 

Bayan ve kapıcısı 
İşte Edvar BuzPl taraf nılan sahne

ye konan ve Konstans Beııet, Bı-iyaıı 

Aherme, Bllli Bürk, Bonita Granvil gi
bi meohur artistlerin temsil ettiği ko
medi bir film daha. Bu film de, di -
~erleri gibi, büyük bir muvaffakiyet 
kazanmıştı. 

Deneme pilotu 

Ankara maçı 
Eskişehirin (Demirspor) takımı 
gurup şampiyonluğunu kazandı 
Ankara, 24 (Hususi muhabrimiz 

den) - mıntakalar arasında yapı -
Kazanan takımlara kupalar veril-

miıtir. 

19.00 Konuşma (doktorun saati} 
19.15 Müzik (dans saati devam) 
19.30 Saat, ajans, Meteoroloji ve 

ANNA BELLA. JEAN MURAT PIERRE R. WIL 
tarafından temsil edilmit temiz ve müeııir &fk hik&yeal 

ziraat borsası haberleri. 2 _ Paris eg"' lenivor 
19.45 Türk milziği (incesaz faslı- J 

Beste niırllr - Seba faslı) Franaanın en ıen artiıtleri 
20.15 MUzik (Radyo orkestrası- LUCIEN BAROUX - DITAPARLO 

Şef: Praetorius) tarafından temıil edilen eflenceli - neıeli komedi 
1 - Konserto grosso No. I (Vi- Ayrıca Foka jumal 

2 - Kuperenin mezarı - (M. Ra- 5ve9da 

cDeneme pilot. unun Fransada ka
zandığı muvaffakiyet, göz kamaştıra. 
cak derecede böyilk olmuştu. Bu film 
de, hakkında yapılan bazı tenkitlere 
rağmen, seyirclerin takdirini topla
mıştır. 

lan müsabakalar netcesinde Eski • -------------
şehrin Demirspor takımı şampyon· 
luğu kazanmıştır. 

valdi} Seanılar her ııün: Pariı etleniyor 3,10 ve 7,15 te Atk kanadlan 1 
veJ, 1);;;..!!;:;::::~.:~:::::::.;;.~~:::::::::::::::::::::::F:i:a:tl:e:r:ı:2:0:-;3:0:k:u:ru~t:tu:r:.::::::::::::::::::~~ Bulgaristan büd- ~·- Devamı 6 ncı Sahifede - ~ 

1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 1 Bugün finale kalan Eskişehir mm 
takasının Demirspor ve Samsunun 

• 
cesı 

İdmangücü takımları, Ankarada 19 Bu sene varidat 
Üç arkadaşlar mayıs stadında karşılaşmışlardır. Se-

c üç arkadaşlar> meşhur romancı yirciler arasında başvekil B. Celal faz/ası Var 

Te. 4065 y ENİ S 1 NEMA Te, 
Bugün matinelerden itibaren üç film birden 

Büyük fedakarlığa ;catlanarak İzmirde ilk defa olarak 2 yeni film birden takdim eder, 

1 - Tarzanın intikamı 

4065 

Erib • Mari Römarkın eserinden ileti- Bayar, Hariciye Vekili B. Şükrü Sa- Sofya, 24 (Radyo} - Bulgaristan 
bas edilmi~t!r. Sahne vazıı Ftrkank raçoğlu ve ordu müfettşi orgeneral maliye nazın, 939 senesi büdcesini ı Boranj Holivutun mümtaz sana ar- I 
lannda~ biri olduğunu isbat etmiştir. F ahr~din Altay da bu unmuştur. mebusaıı meclisine vermiştfr. Y ~ni 

Türkçe sözlü harika şaheseri 

2 - Radyo Kraliçesi 
• •. Musabaka çok heyecanlı olmu_ş. sene büdcesi; geçen sene büdcesın.. 

Büyuk vals neticede Demirspor takı~ı 0-4 galıp den 405 milyon leva fazlasiyle 7 
Bu oyunun yaratıcısı Tüliyen Du- gelmiştir. Müsabaka bitınce takı~- mil ar 

79
0.000.QOO levaya bal!&- ol-

viviyerdir. Şaheseler arasında yer alan lar sahada yer alını,, Ankaralı! .!' Y 
bu filmi meşhur bir F~an,· aıınat - .d.?:ııılamıstır. 1 maktadı• 

Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley Temple tarafından yaratılan sen nin en güzel filmı 

3 -Türkçe izahlı Foks Journalda Ebedi şefimiz;n cenaze töreni 
~~'E~'A~N~S~L~A~R~: 1~C~u~m~a~r~t:es~ı_;ve~P~a~z:a~r.:ıg~ün~l~e~ri~l~Ollm2~--5-8mm;;;;_;d~em. mDmım·ğ·e·r·g·ü·ı·ılm•mrm2İn.~.- .. ~.d.cım:ıh•'"•l•aı•" ........ ,J 
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· Amerika'da türe
yen bir Stavisk~ 

- 30- YAZAN: Kadircan Kaflı 
Sahtekar 

Polislerin takibi es· 
nasında öldürüldü Cellidın çırağı Mihridili kaçırdı 
Filip M uzika isminde bir Ameri

V f K V kan aahtekirı p olisler kendisini ta-
A 0 Ş Un, tutun... oşuşmalar oldu. n..ara Ali de kip ederken, otomobili uğradığı bir 

1: 
kazada ölmüş ve hükümetin eline an-

kü rederek bağırıyordu eak bu suretle a-eçebilmiştir. 
~ · Nevyork polhıi büvük bir şirketin 

Herek rejs çini işlemeli duvarların ~ogulmakta olnn, ~ir horoz gibi ba-
1 

buldu. Bahçenin her tarafında bağ- m ildilr il olan Doland. Koster hakkın
araaıııdaydı. Odanın karşı duva"ın- gırdtı. Fakat bu bagırış da yarım kal- :•şmalar ve konuşmalar gittikçe ço- d a yaptığı tahkikatte Lu adamın sah-
da ve tavana. yakın yerinde bir tek mış ı. . galı~·o_rdu. . . . . . . teki r olduğunu meydana çıkarmıştı. 
küçiJk penceresi vardı. O da demir- Bu sırada genç kız şaşkın bır hal- Belrndekı ıpı çıkardı. Ilmıkh ucu- Asıl isminin Filip Muzjka Jd v 

den bir kafesle kapatılmıştı. de gözleri~i ovah~~rdu. . nu ~azgal çıkıntılarımn üstüne doğ- anlaşılan bu şirket müdürtinü~ı ı~go~ 
Köoede büyük bir karyola duru- O da ba~ırınak uz:reydı. ru fırlattı. landırıcılığını ve haydutluklarını 

yordu. Dört tane böyük yaldızlı di- Herek reıs onun ~gzını kapadı=. Tutturamadı. keşfetmek de polis için güç olmamış-
reıct.n yatafın kenarlanna. doğru - Sus .. Ben geldım .. Herek reıs.. Bir daha attı. tır Bugu··n Am ·k fk~ · 
kır 

. v • • erı an e arıumumı~ 

m.ıı;ı atlas perdeler sarkıyordu. Sem kurtar:naga geldım. Çabuk ol.. Gene boşa gitti. • yesi F ransadaki Staviski rezaleti gibi 
Karyolanın yanıbaşında ilci tane . Harem aga::ıını~ı sırtındaki cübbe- Üçüncüyü attığı zaman ar.kasın- büyük bir dolandırıcılık hadisesi 
zenç ve zenci kadın başlarını biribir- yı, ayaklarındakı pabuçları, başın. dan: karşı~ında bulunmaktadır. 
lerinin omuzuna koymuşlar, uyuklu- daki uzun v~ b~ya~ kavuğ~ ~ıkar~ı: - Orada .. Kaçacak .. Kuşatın!.. Doland Koster ismi ile, büyuk bir 
yorlardı. Bunların buraya Mehpare Genç kıza g:ıydırdı. Kendısı de ıpı Diye bağırıldığını duydu. kimyevi müstahzerat şirketinin mü-
tarafından bekçi olar a k kondukları, kuşağının a_ra,sına soktu, yerdeki kı- _La. kin bu sefer ip boşuna gitme- dürlüğünü yapan Filip'in Corp ve Dit· 
karşı tarafın herhanm bir kötu"'lu··k- ld B 1 k t Y 6 • lıcı a ı. ır ı te kapıdan çıktılar. mış ı. rih ismindeki iki ortağının da k ar-
lerinden böylelikle sakındığı anlaşı- Herek rejs biraz önce geldiklerj ko- Genç kızı belindE'll kavrayarak tır- deşlerinden başka~ı olmadığı anla-
tıyordu. ridora saptı. Hızlı hızlı uzaklaştılar. mandı. Duvarların üstünden de sağ- şhmıştu·. 

Harem aiaaı zenci kadınları &'ÖS- Beride bir harem ağası gördükçe ya- dan ve soldan yalın kılıç bostancıla- Ecza ve kimyevi müstahzerat tica-
tererek: .•aşlıyorlardı. Bekçiler, uykusuzluk- rın geldikleri görülüyordu . rethanesi haJi~de çalışan bu mües-

- Bunları götürün!.. y 1 kt v ı d tau yanan &·özlerile bunlardan biri- u carı çı ıgı zaman on :ı.r an bi- ~ese esrar, silah satışı yapmakta 
Der gibi bir işaret yaptı. Kara Ali risile kar.şıla~tı. imiş. Bilhaı.sn, cenubi Amerikadaki 

Herek reise baktı. İkisi birden birer dnin ne harem ağası iıe Kara Ali ol-

tanesini boğazlarından tutarak sofa
:ra oradan da ilk köşedeki harem 
ağasına kadar sürükleyerek bıraktı
la r. Zavallıların gözleri yuvaların_ 

nadığını anlıyacak halde değillerdi. Bir vuru~ta dU\·arııı :ı:-:ağı:-;ına Şako harbi etmasmda Filip :Muzika-

}I 
. , .. k "d . 

1 
.' ·tı"arlaııdı. · nın ticarethanesi müthiş faliyet gös-

enüz tic;üııcu orı oru geçmış er- , • 
:li ki harem ağa~mın çığlığı duyuldu. İkin<:i:'li ve üçneii..:;ü d ıı nınnlanın. termiştir. Bolivya ile Paraguvay ara-

. . . · _ :unda 3 sene devam eden bu harpte 
- Celladın çırağı :\Iihridilli ka- ca duvarın dıbındekıler ok atmaga F"l" •. b '' ·ık b' 1.. ld - 1 ı ıp ın uyı ır ro u o ugu an a-

; ırdı. Koşım .. Tutun!,. başladılar. Oklar kulaklarının yanı- 1 C" k"" B 1. b .. . • şı ıyor. un u, o ıvya u muesse-
Ko~u~malar oldu. dan vızlwarak gecıvordu. 1 • t v b" 1 .1 . . · · , . • . 8ey e yaıı ıgı ır an aşma ı e, ona 
Kara Ali de küfür ederek bağm- lpın ucunu duvarın dıger tarafına 

1 

1 k tt · t"l 1 1 b"t·· k' 
Harem ağası bu sefer yatağın kır- . mem e e e ıs ı 1sa o unan u un ı-yordu. sarkıttı. Gcııe genç kızı belınden . . · lı k b"l F·ı· t 

Bostancılar koğuşu tarafından d:ı. kavrıyarak sarktı. Burası daha de- n!1~ıhve1rmeyı,k ubnal mtu .-at· 
1 ı ıp en 

elan fırlayacakmış gibi olmuş, en kü

çük bir ses bile çıkarmamışlardı. 

mızı peı·desini yavaşça kaldırdı. K ö
şede yan an kil~ük kandilin ışığınchı 
çok güzel bir genç kızın yüzü görün
d !1. Başını kuş tüyü yastıklara ynn 
yarıya gömmüştü . Beyaz ve nurdan 
örülmüş gibi duran kollarından biri
sini yorganın üstüne bırakmıştı. 

v • , v sı a a maYı a u e ınıs ı. 
'conuşmalar bagrışmalar duyuluyor_ ı·ındı. Ayakları yere bastıgı zaman ş k h · b. d • F "l" M . . . .. .. a o ar m en sonra ı ıp uzı-
iu. geımı hır nefes aldı. Çunku arkasın- k k d 1 , b d 1 • , , . a ve ·ar es erı oş urınamış ar 

Herek reis kam tarafından gitme- dan yetışmemışlerdı ve karsıda de- . · . . . . • 
· .. 

1 
.. v •• •• b'I" d D . t . .. .. .. d ' ve bu 11efer de lspanyaya gızlı sılah 

ııın guç ugunu ı ıyor u. enız ara- nız g·orunu,ror u. t v b 1 1 d 
v • .. •• 

1 
d K 

1 
~a maga a~ amış ar ır. 

fına dogru yürudu. Do aşa olaşa oştu ar. F·ı · ,... 'k ·k· d k k d · 
k d

. · · · k k b" d d"b" d A k ı ıp muzı anın ı ı e ız ar eşı 
en ısını yu se ır uvarın ı ın e - r ası var- d k" b 1 d ;ı:. b 1 · · var ır ı un arın a a 6 a ey erımn 

Ha.rem ağası başile : 

- Haydi 1.. Çabuk!.. 
Dedi. 
Kara Ali de Herek Reisin kulağı, 

-ıa fısıldadı: 

.. 

-Haydi Efe l\Iustafa ... Boğuver .. 
Herek reis bakakalmıştı. 
Bu kızı mı boğacaktı? 
Kendi sevgilisini ha!.. 
Kendi sevgili!lini boğmak.. 
Gözl~dni oğu~turdu. Bir rüya mı 

görüyordu'! Bu lıir rüya ise, ne kor
klınç rüya idi. 

Kara Ali onu dürttü ve kaşlarını 
çattı, çenelerini sıktı, bir canavar gi
bi baktı. 

~ahtekarlığında büyük bir rolü gö
rülme'ktedir . Bnnlardan biri Ame
rika maliye nazırı l\forgenstau'mm 
bahçıvanı olan bir Fransızla evlen -
rniştir. Bu kadının, maliye nazırının 
evinde bir casu,ı gibi çalıştığı anlaşıL 
makladır. 

Bu silah ve c!'rar kaçakçılıf~mın 
daha bir çok yarı resmi maliye mües
seseleri,vle de alakaları olduğu mey
dana çıkmıştır. 

Filip Muzika öl<lükten sonra kar
de~leri, yatlarına binip kaçmakta 
iken yakalanmıştır . 

---=+ -o----
Bir kac, L1 

Brılkondan yere düsti 
Çeşme kaz~~ının Alacatı ıHıhi~·e

Durulacak bir !'\aniye bile yoktu. 
Herek reis, olduğu yerde bir yay 

gibi gerildi. Çatık kaşlı ve canavar 
bakışlı Kara Alinin sol şakağına 
öyle bir yumruk attı ki eğer bunu 
bir mandaya vurmuş olsaydı onu bile 
yere sesrerdi. O anda kendi yumr u
ğunun bir iki sa.niye için parça par
ça olduğunu sandı. Kara Ali yıkılır
ken bu sefer sağ şakağına da ondan 
aşağı kalmıyan ikinci bir yumruk 
vurdu. Kara Ali yıldmm çarpan bir 
canavar gibi olduğu yere çöktü ve 
en küçük bir ses bile çıkarmadan 
yuvarlandı. Harem ağası henüz ken
disine hiçbir şey yapılmadığı halde 

Bu yf'nİ moda, bu lb~ balolarda ~örülf'bicek mi? Sim di bütün 
Londra kad111larmı me~wu 1 eden mesele budur. Londrada bugünlerde 
açılan bir ~üze:ll ik sergısinde Londra bar artistlerinden birisi sırtına 
tanınm ıs bir ressama resim yaptırarak kendisni te~hir etmistir. R es
">amın t:izdi~{i re.\'İm. n'?k mabudunun dc!ecf'k hir kalp aradığmı gös
teren gÜ7.el bir sanat <"~eridir. Bu moda kabul edilirse bundan sonra 
kibar ve zengin kadın1arın maiyetlerinde birer ressam olacak. Bunlar 
her baloya g;derken bayanların sırtlarını yeni bir tablo ile süslive ~ 

' ::ıinde Ha~an karı:-ı Hn. lh\\"a Atla!', 
evinin çürük balkonundan asmaya 
çıunaşır sererken balkonun tahtaları 
kll"ılmış, üç mt>trcı ;;-üksektım ~tere 

düşmüş, yaralanmı'}ür. Kadın, l:ıar

gm bir halde teda\' İ altına ahnmıı,

tır. 

Karısını yaralamış 

İkiçe~melikte Çukurçeşme mcvki
inde Torbalılı Şükrü, karısı Bn. El
ması taşla kolundan yaralamıştır. 

ceklerl . E ri s•& 

Nakleden: Vaı·a- Nurettin 
--22--

sg 

- Hazır o1, sen lnliyeceksin. Evladına kara mühürümü bastım; ni
şan koydum. Yakında onu senden alacağım. 

Zavallı Bedia hanımefendi, o yalnız oğlu ölüme mahkum olan hiı· 
kadının ıstırabını değil, ayni zamanda da şımartılmağa alışan bir ço
cuğun ilk defa olarak arzusundan men edilişi nevinden bir inkisRrla 
karşılaşıyordu. Yalının kütüphanesi; geniş, muntazam ve büyük pen
cereli bir oda idi. Orada her şeyi bulmak kabildi. En ciddi eserden, en 

hafifine kadar .. 
Adnan birkaç gi.indenheri, her akşam oraya gitmeği adet edinmişti. 

Odanın içinde sakin sakin dolaşmak, hazan da bir kitap okumak çok 
hoşuna gidiyordu. Kah iki mısra yazıyor, kah köiiede büzülen siyah 
kediye uzun uzun bakarak hayalata dalıyordu. 

O akşam annesi rahatsızlık behanesile Rofraya inmeyince kütüpha-
n ede yalnız başına yemek yemeği tercih etti. 

Saatler g eçiyordu. Adnan elinde bir şiir kitabı, annesini, hayatı, her • 
şeyi unutmuş ilham aleminde yaşıyordu. Yavaşça kapı açıldı. 

Gene adam, lıaşmı çt:virdi. N'a<'hr~, içeriye girmişti. İnce, beraz 
i'Pekli bir pijama vücuduriu sarıyordu. Elinde bir kitap vardı. 

n ------11-
0 ~aatte de likanlıyı ornda bulacağına kat'iyyen emin olmamakla 

beraber, lıüyük bir hayret gösterdi ve: 
- A ... Affedersiniz beyefendi, bu kitabı şuradan alnu:;.tım da., yeri

ne koyup başkasmı almağa geldim ... Rahatsız ettim. 
- Zararı yok .. . 
Adnan, lrnnapede i:;;tifini bozmadan, okumaı:ıına devam etti. Bedia 

hanımın nedimesi sessiz adımlarla kütüphaneye doğru ilerledi. Aldığı 
romanı yerine koydu ve başka kitap aramağa ko;> uldu. Ne garip arı
yor, arıyor muvafık bir okunacak şey bulamıyordu. Alt raflarda hiç te 
münasip kitap yok galiba. N'ihayet, oradaki iskemleye çıkarak yukarı 
raflara kolunu uzattı. Pijamasının düğmesi güya kazara açıldı. Çıplak 
olduğu için vücudunun caziı1 tarafları göründü, Bu manzara Adnanı 
dal<lığ"ı hayalden uyandırdı. 

Şimdi Naciye, delikanlının kendbini süzdüğünü anlamıştı . En tepe
dt. \C <'il kc·nanla dupran bir kitaba uzandığı sırada, iskemlede11 ayağı 
kaydı, y~re düşmemek için rafın kenarına asılınca. kitaplar başından 
agağı devrilince, genç kadın bağırdı. Adnan yeriııdt•n fırladı, kolları

mn arasına kadıııı aldı ve yavaşça yere indirdi. 
Aman ne beceriks:zim. 
- Zararı yok efendim, ne çıkar. • 
Lakin bu esnada kadın, delikanlının boynuna sarılmış, saçlarını 

onun ytizüne değdirmiş, kokusun u higııettirmiş ve etinin yumuşaklığı
nı, sıcaklığını Adnana duyurmuştu. 

:V1ahçup bir hareketle yere eğildi. Dağıl an kitapları toplamağa ·baş
hıdı. Bedia hanımın oğlu, afalhyarak bir müddet baktı. Sonra o da yar
dıma koyuldu . Aralarında ağır bir sllkfin hükilmferma oldu. İradenin 
~ ..... ı.r 1"'1". t.abiatin mih anikiyetinden ıt"elme hir kuvvet Adnana bu söz-
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INGiLTERE 
Donanmasını yüzde yir. 

büyültüyor • 
mı 

Donanma mensuplarının sayısı da 
(!_~5000) e çı kanlacaktır 

lnriliz donanması 

----------------------·· ki kruvazör filoları olmak üzere, 

Fölkişer Beobah- mahalli ve mevzii vaziyetini de göz 
önünde tutmak lazımdır. 

terden Meseıa, 1912 na 19127 yıllarına 
--------------·• kadar yapılmış ve mecmuu tonaj 
İngiliz başbakanı Çemberlayn, 474.700 olan 15 dritnottan yalnız 

İkinciteşrinde parlamentoda söyledi- aJtıgı anavatan donanmasında, beşi 
ği miiteaddid nutuklarda, gerçekleş- Akdeniz donanmasında, dördft de 
tirilmesi her gün bir parça hızlaştı- tamir ve tadil edilmek üzere ufak 
rılmakta olan İngiliz silahlanrna::ıın. tayfa kadrolarile anavatan limanla
dan bah::-;etti. Bu münasebetle de, rında bulunmaktadır. 
Münih anlaşmasına rağmen, diğer Krovazör, dostro~·er ve denialtı 
devletler silahr:ızlanmaya başlama- gemilerinin mürekkeba.tı daha kuv
dan İngilterenin böyle bir harekette vetlidir. 15 ağır ve 45 hafif kravo. 
bulunamıyacağını, silah zafının dip- zörden yalnız altısı anaYatan donan. 
loma::ıi zafını ifacle edeceğini kay- maennda, ikisi mektep gemisi ve sa
detti. Ve dedi ki, diplomasinin mu- bil muhafazası hizmetinde, on do
vaffak olabilme!li için, arkasında kuv kuzu Yt>dektP., beşi tamirdedir. 12 
\•etli bil" ordunun bulunması lazım- ağır ve 16 hafif kravazörün büyük 

dır. bir kısmı, yukarıda sözü geçen bir-
1938 yılına girer girmez bütün çok dış memleket istasyon ve deniz-

:iünyı kaplamış olan silahlanma der- !erine tevdi edilmiştir. 
di, İngiliz silahlanmasına istikbalde 163 İngiliz desroyeri ile 55 deniz. 
de h ak im olacaktır. altı gemhıi de ona göre t evzi edilmi§ 

Bahu:-:us, 19a6 sonundanberi de\·- olup, ceman 115.000 tonu bulan altı 
' etle~ aı:asında. donanmalarda artık tay! are ana gemisinden üçü anava
kantıtatıf tahdıdler yapılmakta ve tan donanmasından biri tamirde, biri 
ttalyanın d~ girmiş olduğu . 1936 Alı.ieniz donanmasında biri de Çin 
Londra denız anlaşma.3ı, yenı yapı- sularında bulunmaktadır. 

lacak olan gemilerin büyüklük nis- Diğer bütün devletlere üstün olan 
beti İ\in muayyen ölçüleri göz önön- inşaat programı, önümüzdeki yıllar 
Je tutmak~a old_u~undan, silahlanma ir;in, her biri 35.000 tonluk beş, 
humması şıddetmı muhafaza edecek- 40.000 tonluk iki 6 tayyare ana ge
' ir. Ancak, bu tahdidin de pratik ta- mi::ıi, 2-1 kravazör iki 6 tayyare ana 
·afı çok zayıftır; çünkü, anlaşma gemisi, 24 k r avazör, 40 desroyer, 21 
dışında kalan devletler şayed tıes- denizaltı gemisi, inşa::ıını göz önf1nde 
'Jit edilmiş olan azami tonaj mikta- tutmuştur; bu programa gör e, lnsnl
·mı nşacak olurlar;:;a, anlaşmanın bir tere mevcud donanmasını yüzde 20 
:rnch1e"'i. bu anlaşma salahiyetini di- nisbetinde büyütmeketedir. Şunu da 
•er devletlere de vermektedir. Bun. unutmamak lazımdır ki, bu program 
lan dolayı. bugün azami tonaj olan birçok ilavelerle daha ziyade genlf-
15000 tonu, 1ngiltere 40000 tona çı- letilmiş olacaktır. Bu yıl İngiltere 
'rnrmı15tır. tezgflhlarında bulunan harp gemJ.. 

Britanra donanmasının, önceden !erinin adedi; 1933 dekilere ni.sbetlı 
) l duğu _1dbi, bugün de dt~nyanın en on iki misli daha fazla olduğu düşD.
kııvvetlı donanmaı.ı oldu~nına şüp- nülecek olursa, silahlanma masraf
'1e yoktu. Anrak, bu hükümde bu- !arının ne kadar büyüdüğü derhal 
l unuı·ken. hu donanmanm cihanşü- anlaşılır. Ancak, Japonya veya Şl

mul mana ve mahiyetinde, Anavatan mali Amerikanın tehdidi altında kal
donanm:ısı, Akdeniz donanması, Şar- marnak istiyen Büyük Britanya bu 
ki Bindlsfan, Cenubi Afrika, Çin, masraflara katlanmak zorundadır; 

Amerika, Garbi Hindistan, Yeni Ze- zaten, bugüne kadar görülmüş olan 
landa ve A \'Usturyalıları sularında- - Devamı 7 inci sahifede -

leri söyletti: 
- Ben olmasaydım, bacağınız kırılabilirdi. 
Naciye, şimdiye kadar hiç bakmadığı bir ifadeyle delikanlının yU. 

züne l.ıaktı. Nazarlarında hüzün vardı: 
- Kırıh.aydı kaşki ! .. 
Bu cevap Adnanı şaşırttı ve merakını mucip oldu : 
- Garip şey! Başınızdan böyle bir ka za geçmesini niçin iitiyoı -

dunuz? 
- İstiyordum! 
- Niçin? 
Naciye başını eğerek: 
- Sizin için! .. 
- Benim için mi? .. 
Adnan kahkahasını zaptedemedl 
- l\lüsaade ederseniz hanımefendi, açık ı:ıöylüyorum: Bu sözlerin 

manasını anlıyamadım. 

Naciye ona bakb. Adnanın müstehzi haline mukabil, genç kadının 
) üıiinde vazıh bir keder görünüyordu. Hazin bir sesle: 

- Aman beyefendi, belki anla.mamanız daha iyicliı". Siikfıt içinde 
ıstır::ıp çekmeği zaten her şeye tercih edi,\'orum. 

- Istırap mı? 
Birdenbire Naciye yerinden fırladı. Bir ba~ hareketile saçlarını geri 

atara k Adnanın karşısına dikildi ve yavaş l.ıir se~le: 
- Anlamıyor musunuz. Benim bul'ada sizin için ı:-; tırap çektiğimi 

hi~etmiyor musunuz, nasıl, hayret mi ediyorsunuz~ Dinleyin beni: 
Tesadüf bizi burada kar:o:ı karşıya gece vakti yalnız bu-aktı. Belki bu 
fırsat bir daha ele geçmez. Kalbimi dohıraıı hiıtii ıı lıbleri. size döke
ceğim ... Yarın hiçbir şey olmamış g:ibi hart>kt>t erleriz y:ınıı. ben ''t'lle .. 

ı\•·kı:ı.: ı ' "'' '" -
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On senedir ünı,·en;.,edPyıli. Bir giin 
babası dayanamnyp sordu: 

- Tahsilin amma uzun sürdü. Ne 
zaman bitecek? 

- Pek çok kalmııtlı baba. 
- Yani ne kadar? 
- Eski sınıf arkııdaşlanm pkın-

da profe~ör olacaklur. Ellıet Lana 
yardımları dokun'" <li} e dilşi!nli
yorum ! 

Bir taşla .. 
Kızımla evlenmek 

nuz öyle mi delikanlı? 
_Evet efendim. 
- P,k Al&. l{ızımı size verPceırim. 

Fakat bir tartla . 
- Şartımızı lrenebılir miyim? 
- Anuını da beraber ,ırtitUrecek-

siniz. 

Servet 
Bayan Selma demek o kadar 

ıenırin? .Nereden bulmuş o katlar 
parayı? 

- Anlatma ı uzun. Kısacazını ls
ter~en ıöyliyeceilm. Bınblr ırece hl
kıiyesi 1 

-

- Slvriilinekll'ı' gırıyor, 

yi kapatsak mı acaba? 

Fe'.ak~t 
- Anenin kocası ölmüş. 
- Sorma. Felaket yalnız gelmez 

derler ya ... Kocası i!lb edip te öl
mllı. 

- Bak l.ııınu bılmlyordum. A~·şe

nin ba}ına ırelen hlaket merı~r ne 
biiyilkmllf. 

Hediye lazım! 
Adam, karı..ına yalvardı: 
- Allahaşkına benimle kavga ve

.Ueıi arama. Bu günlerde pek para-
11zım, barışmak üzere gönlünü al· 
Itıalt imkAnından mahrumum. 

Sinemada 
- Ne harikulade aktör. 
_ Evet, hem biliyor mu un öptil-

.tu kadın kendi karısı. • 

- Ya ... Ohalde düşündilğümt!eo 
dahıı fevkalade bir aktör! 

lylik 
Kan koca kavga ediyorlardı. Ka. 

dın bir aralık Höylendi: 
- Sen dünyanın en fenn adamı

ıın. Hayatımda bir tek iyi hareketin 
ohlııtuna dair mi.al gö8teremezsin. 

- Amma yaptın !la! Seni evde 
ll:almıı bir kız olmaktan kurtardım. 

Deli 
Tımarhanede mu .. uihın önünile 

iskemle üzerine çıkmış olan bir deli 
arkadatına: 

- Dlkkat, dedl, şimdi küvete at. 
!ayıp dalacağım! 

Arkat!a~ı ikıız etti: 
- • ·asıl olur? Ktivette kafi su 

yok! 
- Görilyoruın. Onun için küvete 

değil döşemeye atlıya cağım! 

-~ -. 

(ANADOLU) 

Radyo 
- Battarafı 4 ncü Sahifede -

3 - Senforıietta (A. Taıı,man) 
21.15 Saul, Eılıam. Tahvilfit, ve 

Kambiyo - nııkııd borsa.ı fiatleri. 
21.25 Türk müziği, S:ız eserleri ve 

~nrkılıır. 

1 - Ilicıtzkiır peşrevi - Tanburi 
Cemil 

il 111111t11111t.'.'1"1111111' 11 Deli 
Yazan: Eric Sinklater 

l lugliden cenuba, Kokonadoya 1916 da aldım .. 
gittik. Deniz sakin ve sıcaktı.. Lima· Sonra kaptana dönerek ilave et-
na geldiğimiz vakit hava kararmış- ti: 
tı .. Bir kaç sarımtırak ışığından baş- - Sinemayı hatırlıyor musunuz> 
ka bir şeyi gorunmiyen sahilden Adı EmpuyRldi .. 
açıkta demir!.,dik. - Hi~ hatırlamaz olur muyum? 

Burası öy],, hir yndi ki gündüz O zamanl11r lnııiltere donanmasında 
3 _ Şarkı _ Güldü açıltlı _ (Hacı bile sahilden fula bir şey görmek mülazimdim. Her izin alışımda ilk 

Arif bey) kabil olamadı. Kara, bunaltıcı bir gittiğim yer o ıinema olurdu. Gise· 

2 - Şıırkı beyhude değil nale ve 
ahım (Giriftzen A!ım bey) 

4 - Şarkı - kaybetti gönül - (udi 
Cemil) 

5 - Şarkı • bir kendi ıcibi zalimi 
~e\'miş (Lemi) 

sislr örtülü idi. Gün ilerlemeden, de çok güzel bir kız dururdu. Si~e· 
mavna ve k~,yıkların sisin arasından madan sonra onu bekler, bir fırsatı
çıkarak vapurumuza doğru geldik- nı bulursam onu evine kadar götü
lerini gürdük; biraz sonra da pa- rürdüm. 
muk yüklemeğe bMladık ... Bir sürü Maysnerin gözü uzaklara dikil 

G - Hicazkar saz semai:ıi 
ri Cemil) 

(tan bu- çıplak vürudlu Hindli, vapurun aı- mişti: 

7 - Taksim (\'ecihe) 

caktan kaynayan ambarlarında, vinç - Bembeyaz dişleri, kırmızı sa~ 
!erin indirdikleri ağır balyaları istife !arı vardı, dedi.. Cok güzel, lüzuınttn 

Aııtal! ll'ıı gı·re karı11ılıhta 1 ııış. 8 - I1 üzam ~ark - ııeşeyabı \ut
ftın ol un (;\lnsııllıı O. ınan efendi) 

~ı - Eıki Çe~min (Edhem efendi) 

başlamışlaı·dı. dan fazla güul bir kızdı .. 
Gece olduğu halde iş bitmeıni~- Söze gene ikinci kaptan knrı§mı§-Len! evgil.•i ~nıı.rıık kur klıtdı. Oııun '' n tkgil ! Y"nlışlığııı 

li... tı : - Bunun i İ'1 rrt o, ıt]Jlal di.'w'or- fa~kınu \·ar<.lıÇ{' zaınnn benden uf 
Hintlill"r .,(.,ktrik ısıkları altın· - Nasıl olur da o kızı tanıraı· sun? OlaLilir ,va kıırnrılıkta gi>ı·me- t!iledi. (İı"lpn karikatörü) 

10 - Ifüzam türkü '.'<acirem, da çalışmalarımı devam. ediyorlardı. nız? SiL o sırada Alman donanma· 

Yol 
Yolcu, köylüye ~or,lu: 
- Şehre kadar k ç .rnt çek~r ! 
- !Hın iki saııttı. Fakat bugiln yir-

mi daklka<la g!deLillrslııiz. 

- Ne demek o? 

Yeni resim 
naha. '1 yoptığım tabloya lıak. 

BPııdeıı e\'Vül hiçbir ressam böyle bir 
taLlo yapnnınmı•tır. 

- il akkın var oğlum. Senılen baş
ka kinı~eniıı netlen böyle bir tablo 

Çal:ınlaı·: Vecihe; Ruşen Epeyce hayhuydan sonra son balya ıında değil miydiniz?. 
da yerli yerine konmuş. Hindliler - Evet, bir Alman denizaltı ge· 

Kanı Ce\'C\et Kozan. Mesud 
Cemil. vapurun küpeştesine bağlı duran boş misinin kumandanıydım. 

Oku;·anlar: Mustafa 

zaffer llknr 

22.10 konuşma 

mavnalardan birinin karanlık amba- - Tabit emrinizde bir denizaltı 
Çağlar, Mu- rınn dolarak yorgunluktan bitkin, gemiıl olduktan sonra Skarboroda 

kuru tahtaların üzerine serilmiş, ölü sinemaya gitmek zor değildi, değil 
gibi uyuya kalmışlardı. mi?. 

-Yoldaki meyhane dUn ırece yan- yapamadığını anlıyorum!. 
22.~5 11üzlk (küçük oskestra) 

1 1 Vilhelm Teli (Roseini) 

Vapurda yalnız beş altı yolcu var- ikinci kaptan bunu söyliyerek 
dı. Yolculardan Maysner adında bir öyle bir kahkaha atmı~tı ki yüzil ba· 
Almanla güvertede parmaklıklara tan !!'Üne§ kadar kızarmııtı. dı dem•k! 

Aşk 
Eı.t•li ve eL< tli nıevzuuan lıalı ·~dı

liyordu. lliri: 
- Hen, del!!, hayatta sevmek ve 

!e\·i\mek saadetini tatlım. 
- .. ~e mutlu fana! 
- ı; akat sevd;ğiın lıa kasıydı. Ileııi 

seven Je başkası! 

Otomobilde 
lki ~rkndaş bir olup 192:1 modeli 

bir otomobil almışlardı. ~lüııavebe 

ile kullanıyorlardı. 
Bir gece Rüyükdereye gidip :,o\ 

rakılı mükemmel bir yemek yedik
ten sonra şehre dönmek üzere ,vol~ 

çıktılar. Fakat otomobil, motörU ben
zin yerine rakı ile i~liyormuş ıriLi 

zikzak ıritmekteycli. 
Şoför muavini yerinde otman ni

hayet dayanamayıp nrkada~ını ikaz 
etmek lüzumunu duydu: 

- Amıın dikkati Bir kaza yapa
caksın. 

Öteki şaşırdı: 
_ Ne? Direksiyon 

değil misin? 

kullnnnn sen 

_ Ziyaret defterine imza atmak 
adetin ytizundeıı Lir gün enselene. 
ceiizl 

(İngiliz karikutlir!l) 

Saat 

2 - Volga Klanıre (Otto Linde
nıHıı) 

3 - KoslilınlU lıalo (A. Uulıinste
in) 

dayanmış, gözümüzü garip bir ca- Maysner büyük bir sükunetle Ce· 
zibe ile ç<"k<'n hu yaşayan kadavra.la. vap verdi: 
ra bakıyorduk. - Evet, o sinemaya sıksık gidi· 

Bu sırada kaptanla acenta görün yordum .. 
dü .. Acentanın elinde bir sürü ka· Kantan: 4 - Çarda~ (L. Grosman) 

2:1.25 Müzik (cazband) 
23A5 21 Son haberler ve 

ğıtlar vardı. Kaptanın elini sıkarak - Bu güul bir hikaye, dedi.. 
y:ırınki ufak bir motöre atladı. Motör de Mavanl"r: 

program. 
---xx---

Fransız basını 

mavnayı yedeğine bağlıyarak o za· - Değil mi 1 Dedi .. Tabii doii;ru-
vallı insan yığınını gözümüzden luğtınn İnanıyorsuntız .. Yoksa si?in 
uzakla•tırdı. 1mcanızın hemen harbin akabinde 

Maysner doğrularak esnedi ve •atılan ma~azasını bilmez, kızıl sac• 
Paris, 24 (Radyo) - Gazeteler, sonra bana hitapla: lı dilbf'rden burada bahsetmezdi~. 

İtalya aleyhine şiddetli makaleler - İnsan bunları gördükçe ölü· ')nıı mütarekeye kadar orada bırak· 
yazmakta ve 915 te müttefiklerine mü hatırlıyor, dedi .. Haydi gidelim tıklarım zannetmiyorum .. 

- Hapiında ilk taıııdığııı erkeğin yaptığı ihanete mukabil aldığı müka- birer viski içelim.. - Bir Kanadalı ile evlendi.. 
ben olt!uğıımu söylüyorsun. Yemin · 1 f b 1 ld k d 1\1 k b 1 d 1 (K b tat arın azla i e o uğunu ay ey- aysner ısa oy u, o gun vÜ· aptan unu düşünceli düşünceli 
eder lni in'! J k dl il 1 d k d b d 1 em~ tedirler. cu u, e i yaş arın a a ar ir a ııll' 'ÖY emi~ti. Sonra birdenbire canlan· 

- Vııllahi ! Çocuğumun başına ye- Övr gazetesi ezcümle şunları ya- dı .. Yanık yüzlü, etrafları karı ıık 1ı: 
min etlerim! zıyor: gözlli, gergin ağızlı idi. - Fakat nasıl olur! Buna inan• 

Müskülpesent cHabeş harbinde ltalyayı kurta- Saçları tamamen dökülmi.iş ü. 'llam! Nasıl olur da bir Alman deni· 
, ran r ransa idi. Şimdi Tun usu lngilizceyi mükemmel konuşuı or- zaltı gemisinin kumandanı umuml 

- Ahmeclle evleneceğini 
yorlnrdı. 

~üylii- istiyen Mussolini, o zaman Fransa- du. O gün •abıroızlıiiını bir kaç f ,,r,. harp esnasında Skarborodaki sine
ya medyun olduğunu ikide bir tek· i7har etmi•ti. Şimdi acele a ele ıis· maya gidebilir? Hiç bu olur ey mi? 

- Pek te yıılan tleiıil. Öy~~ bır ni-
yetim vardı arnma gözlerinin rengi 
yatak odumııı renııine uymuyordu, 
vazgeçtim . 

Lokantada 

rar .. diyordu. ltalyaya hatırlatmak kisini içerken anlatmağa başla nııı- Maysner izah etti: 
lazımdır ki, Levalin bol keseden ver- tı: - Is olmadıV.ı zamanlar Skar-
diği mükafatlardan da bundan ıon- - Ataletten nefret ederim. Kat'- l,oro açıklarındaki cAt kavası> de· 
ra mahrum kalacaktır.> iyyen bas duramam .. Hele su kadav nilen kayanın dibindeki .kumluğa 

Gazete, makalesini şu cümlelerle rıı gibi ac1ıvnları ııörm.-k hiç hoşumu 7emiyi oturtur beklerdik .. Ben ata-
Litirmeketdir: gitmf'Z. Bir bardak daha içm<'Z misi 'etten çok sıkıldığım için karanlık 

:lfii lt·ri ııursonu çuiiırdı: cGeç yiğitim geç 1. Zırnık dahi ala- niz? .,imasını bekler, zaten gemiyi ancak 
- Sizin ahçı kadın sııçlarını bo- mazsın I.> Bu ıırada yanımı<'n kaptan rla 'irt<"n sı~ sudan kolayca dışarı çıkar .. 

;;atmış değil mi? ---000--- g,.\rni•. bir dakika hdar durarak hi Ufak bir sandalla karaya çıkardım .. 
- ı,:,·pl. K~n<li;ini görılliııtiz n1ti? lzmir vı"la"' yetinde 7imJ,. knnu•mustu. Kaptan ayrıldık Kaptan ikinci kaptana döm!U: 
_Hayır, kerıtli;iııi <leiı;il, çurb .. tla tan sonra J\.1aysner: - Dolabımda bir sima] denizi 

<açını ı:orılünı. 64530 talebe Var - llo~ bir arlnm, dedi. Ya!nı,. relıı:,,.ri var. Getirir misin~. 
acayip bir adı var.. MavsnN ıı:üldü: K qza _ Baıtarafı ı inci sahifede - - Vilifild, eledim. $imdiye ka- - Rehb.-rde yazılı olanı size ez-

- Affcder•iniz. Karııııza çarpma

mak için ııı:.ınevra yaparken köpeği
nizj t•z.cliın. 

- B~cerik~iz 1 ~ersem adam! 

M;safirlikte 
- F.ıs~lya almaz nns1111z? 
- ~re Pkk 1r ederin1, L.;tcmenı. 
- l!iraz ~'('"'"njş'! 

- Xt• k:ıdnr zeki.iniz. Genp zayıf 

mirde 37, kaza merkezbrinde 71 0 • dar dııJ'nadırım nadir bir isim. J,,,rl' söyliyeyim.. Vhite Nab ile 
kul vardır. Eğitmenli köy okull..ırı - Sorayım bakalım aslen nere· <Atkava•u ara•ında d .. nizin dibi 
da 82 olduğuna göre köy okulları li.. k"yıılık v"' arı:.alıdır.. Maamafih, 
465 dir. Mov•nl'r ile olan bu muhaver<-· l'vbiııııin Vvke'in !İmal dühııl nok-

Öiretmen sayısı: mi7in iiZl'rinden iki ıı:iin ı;ıeçmi•ti. '"sından denize doğru uzanan cAt· 
lzmir merkezinde 5 2 7, köylerde Bir giin kaptan köprii•ündr attır kayası nın cenup sahili ta cCarr 

486 öğretmen ve 62 si erkek, 18 i mııs. bptan Yf' iriyarı ikinci kaptan Nııs.-• ve kndar dümdüz Vf' hrr ttır
kadın olmak üzere 80 eğitmen ol _ la ötr~en bf'rid .. n k~nusuyord~k_.. lii t .. hlikerl:n azad,.rlir.. Orayn ~e-

k .. 'Ik k il d 1095 ... Cunes ntt'slf'n bır balon gıbı tı- nuptnn gelır ve çıkıntının denı7e ma uzere ı o u ar a og - · · fk d ... · · , 
d ?akta düındiiz duran u a ogru mı- doğru uzannn ucundan a:. içerdl", 

Muııelı ıilıii a:ıt lıuzııl ll~tıı. Ka- tarafı ııı lıııl,lııııu1., lııraz alayım! 

ret;n
4
e
1
n var 

1
\, l ... . b h var, dt-niz hafif hafif kıpırdayan so· zemini kumla dö eli ufacık bir de-

L- d h0~1t~ ~ ·ı~· ogeılm~nı . 1 ~ı ;· lıık mavi bir ipej'ıi hatırlatıvordu. O nizaltı limanına yerle•irdik .. Su hi
sa'."'1 da hı .

1
. edııık·"· ... n atr avı ay• ı- sırada 'ikobarların civarında bir zi ancak örtecek derinlikte idi. Ben 

rısına: 

- Bunu saatçiye ırötürıneli. 
Kndın itirnz etti: 
- Yok canım. Ben baktım saate, 

bozuk değil. 

- • 'a.ıl lıozıık değil. Sabahlan 
ayar\ <lıkım ~aai\P zili çııimıyor. 

- Çalncnğı •aa.te makineyi hnfif. 
çe sard çalar. Kolayca uyanır.ın ! 

Rehin 
O gün metelik iz kalmı~tı. Fak:ıt 

rakısız kalmağa gönlü razı olamaz
dı. Meyhaneye uğra~ı. Tezgahtara 
yalvardı: 

_Bugün paranı yok. Bana çok de
ğil, dört kadeh rakı ver. Yarın öde. 
rm. 

- Parau yok<ıı rehin bırak. 
- Öyleyse iki kadeh ver. öteki 

iki kadeh rehin kalsın. 

Kaynana 
Balayı seyahatinden dönüyorlar. 

dı. Vapur, rıhtıma yanaşlıfıı sırad:ı 

erkek: 
- Evet, anneni rıhtımda ırörclüm. 

Sadakat 
Yeni evliler nra'1ncla: 
t,rkek _ l' .. ıı:ı •adk kalacak mı

~:n '! 
Kadın r'1İn baııu sadık k:ılaca-

caı:Pı kaclar ..• 
r:ı kek Eyvah! 

Hak kuvvetlin · nd:r! 

mız a ı ın e ı ogre men sayısı d k K • y k d h'l k 
1436 bal.• l kt d yerde bulunuyor u · aptan lakır- y e e sa ı e cı ar, oradan Skar-

ya ıg oma a ır. d b Ü .. d" 
B T ta okull d dı arasın a: oroya y rur um. 

k' Ytma v:. ı~e or 'kt arhn ka - Skarborohıyum, dt"di. ikinci Kaptan •aoırmıstı; inanamıyor-

k ı tda eh ~~ ogrel ~end mık.~lrt'.. ad_- kaptan da Brodfordludur. ikimiz d<" du: . 
tn a enuz yer erın en u ur ı- . l B . · 
k .. lü-" ı· t g 1 · t' Yorksayrlı sayı ırız.. - u ıste muhakkak bır yanlıs-

re tor gune ma uma e memış ır. · b' d b' 1 k d' · b'l ·'· , l\1aysner ır en ıre ,alakadar ol· ı var, ıye ı en. ANA Do L u muştu ve k:ıpt.ana hitapla: Maysner giiliimsrdi. c .. bindt'n 
- Sizin bır sinemanın biti~iğin- sişkin bir portfoy çıkararak içind!'n 

de mağazası olan Vilifild adında mü• bir sürii soluk mavi kağıd parçası 
GÜNLt'K stYASt GA7ETE h . b' k b 'D' k. b' t B 1 b -· Niçin kardeşinin elinden çiku- '---------------1 cev ercı ıra ra anız var mır ıye ce tı ve ıze uza tı.. un ar zım a· 

:atıı,vı zorlu ulllın dıı i temedin? ı Sahip ve Başmuharriri sordu. !arından koparılmıs sinema hi].,tle-
- hleclını &rıııeciğim. İstedim HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTE'.'.1 - Sizin bahsettiğiniz mücevher- ti idi. Üzerlerinde Skarboro F.mper-

nmnıa vermedi. Umumi nepiyat ve ~azı işleri ci Vilifild benim amcamdır. Epeyce yal sineması yazılıydı. Hepsinde sı· 

TIMARHANEDE 

müdiirU oldu öleli. Mağaza da başkasına dev- ra numarası vardı. Numaranın altın-
H AMDI NtlSHET ÇANÇA; redildi. da daha ince yazı ile tarih yazılı idi. 

- Ne yazık 1 Bakın bu saati am- Tarihler hep 1916 ve 191 7 senele
canızdan almı~tım .. Kaç senedir ha- rine nitti. 
la ayarı bozulmadı. Mannt"r: 

- Amcam umumi harbin son - Hafızam ve saatimden baska 
senesinde öldü. Yani o öleli yirmi harp hatıratı olarıık elimde yalnız 
seneden fazla oldu. Şu hesaba gör<" hunlar var, dl"di.. lvi bir hatıra devi! 

11------------:--:::-::-·llsize verdiği saat hakikaten pek mü- mD Günlf'r günü bir denizaltı g"mi-
A B O N E Ş E R A l T İ kemmelmi,.. •indi! oturmak çok c11n sıkıcı idi. 

!I'AREHANESİ 
lzmir ikiııci Beyler sokak 
C. Halk Partisi bina . .ı içinde 
Tela-raf: İzmir - ANADOLU 

TELEF'O;V: 2778. Posta kııtu.•ıı:405 

YıllıDı 1400, Altı a11lı~ı BOO Bu sırııda ikinci kaptan söze ka· Kırmızı 111clı k•2' rla cok ca7in. rnk 
Kuruştur. k K I rışmıştı. Maysnere dönere : ranR valtın<lı . 11ntnn onu VPCI" l"ri 

Yabancı memleketler ıç;n ~~nelik 
abone !icrnti 27 !iradı• 

_ Midem bulanıroı'. HiiHl. yere - Balayı seyahatimiz bitti. De- - Eiier bir buradan kurtulursam Gllnlt germiş nU,lıahr 25 "llr:ı~ttır. 
· .. l ,, ı·ı·kl • ASADOLll .l!ATRA.4Sl.YD..ı. 

- Siz o saati alalı yirmi •<'nf'- '1ckl,.yip evin,. kadar ııötürmel: n Ü
d .. n de ep<"yce fazla olmnlı, rl,.<li. ,, ,,,ı .. V" m•, •.ı7• ın,ı,. ıİ<" vrrilnı,
rünlcii Alman ol!l'anı7 miina•,.h,.ti· mi ti. l 'm11.ırn l i onnn IG:ınad lı 
ı .. 1914 den •onra lnı;ıilter,.<leki Skar ırnca.ı 01>11 ... ..,:m kadnr -st'V """ 
baroya ?yak ba•amazdınız . rlon bi7in kadar a•vmiş ve takdir 

- Yanlışıruz var .. Ben bu ıaati etmi7 ol•un 1 
bımJyecek miyiz? dl. Artık havr• ~·•r•~•l••;M başlı-

- lıtaalaıe! ıııeo\ı\U'au Uı!,yoru.z 1 1 yaoatu. 
9evın ten uy " .... ı ı er yı: oacaırım 

'•-------B·'•A•s.ıı .... v.rM:r~ı·r.~·--...... -
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" 1 KARPATLAR 
UKRANYASI • 4 • haları arasında 

llıtiv:ıtlı bir hükumet, bu suretle te- hunu ifade ediyor. r sebette\·im? P. P. PHkin bu defa, d::t- Tan - Eden harbiyeye airiyor •. 

baıısın.ı korur. - Aziz dostum, koı·kuyorum. Bu ha şiddetle ' daha çok kızardı. Biraz - İtler de yoluna l'iriyor, demek- Burada yaşıyanlar kimlerdir, bura• 
- Samimi bir beyanat, tabii bir ıa. kanun Amerika ruhu ile birlikte. miis- başını çevirdi: ti~. ~u11ollninin kulaklaı-1 çınlasın. 

buratuvar fi i yerine geçemez. Ben takbel dilııynnın da ruhunu ifade etme - Evet, hayatınızın bu kısmı hli- Çünku pek ahpaptır, Edene bayı· lafa nasıl yerleştirilmişlerdir? 
Ö)•le anlıyorum ki, biraz sonra, sizin miş ol.sun. Ben sizi iyi bir vatanda kiımetiıı kontrolünden )caçar, yahut lır ( ! ) 
•ıhhiye poU iniz, her seyyahtan kırnı- tamyonını. hlikumet kontrolü dışındadır. ~an (felek yazıyor) mizaç tashih- ı ----·ı 
ııın firengi bakımından tamamen te- Pitkin hararetle bnKırdı: - I:HlkCımetin kontrolü haricinde lerı.. NÜYE ZÜRHER SA YTUNG'T AN 
lrıiz olduğuna dair rapor istiyecektir. - E\•et, eledi, bu kıtnun bazen beni kalır, diyorsunuz? Ben de bunun hü- - Olmaz azizim, olmaz. Can çık-

P. P. Pitkin de sıkıyor, bunu inkar edemem. Fa. kılmetin koııtrglil haricinde kalmasını ma,.ınca h~y çıkma~.. Avr .. pa gazetelerinde bugünlerde ıfark görmediği günlerde vukun gel-
- Ah, dedi, işte ılizel bir fikir. kat, ihtiyaç halinde l.ıuna rağmen ele çok i.terim. Fakat ben, bazı suiistl. Cumhurıyet (Abıdın Daver) Ya- Karpat Ukrnnyasına dair bir çok ya- miştir; Karpat Ru.yasıııda, sonra-
- Şilphesiz, Lu raporlar, yolcula~ olsa, benim korunmama ait. tedbirltı- mallerle btiti.ln \'~tanıma karşı hesa- hudi dütınanlığı. zılar çıkmaktadır; fakat, bu kUçük dan ayni suretle şimal ve cenup Rus-

tın &'eldikleri memleket doktorları tn- rin tılınmasından dolayı hükümde min bını vermeğe, yahut ta muhafaza et· - 1938 Alman mamulatı bir mo- memleketin niçin bu adı taşıdığı, nü- yasma dağılmış olan e ki bir Slav 
rafından verilmiyeeektir, onlar belki net tarım. meğe mecbur olduğum yalnız viicudu- d~dı~ ki, evvela İtalyaya airayet ~t- fusu ne kadar olduğu, politik ve kUl- mflletinin buralarda ) a~nmış oldu-
0>·un yaparlar. Fı!.kat l.ıunlar, Ameri- - 1şte, c.ledim, a aletli izler taşı- mu değil, benden sonra benim kuşa_ nuthr, sonra Avusturya ve Macar••· tor bakımından hangi devletlere mil. ğu ihtimali de çok kuvvetlidir . 
.kada yalnız Amerikan alimlerinin ça- vaıı bir mutn\'ıuıt.. Siz kanisiııiz, onu - 1 1 k 1 1 u hh t tana, daha sonra Romanyaya, Çe- temavil veya hangi devletin nüfuz 1933 de hu husu ta kendisinden 
lışabilecekleri limanlımla verilecektir. tıiliyor:oıunu:.::. Hiikumetin, itina ile si- ~ı~< .a~ı, ge ec~. 0 tın ~mn . ~ ~~ n • koalovakya ve Lehistana. ve te~irine tubi tutulmakta olduğu izahlarda bulunmasını istediğimiz 

P.P. Pitkin biraz kızardı: ıi felaketten kurtarmağa ait tedbirler lerını ıfsad eclıyorum. Ben ıyı bır \'a- Cumhuriyet - (Peyami Safa) E- hakkında hemen hemen hiç bir ka- Uzhorod belediye rei i, bize Ukray. 
-Bu bir vakadır. Alimlerimizin miı ılmasım da sıunimi bir surette kabul tandn~ım. HilkOmetin bana k~r~ı be- debiyatta dostluk ve diqmanlık. yıd yoktur. E~ası itibariyle Karpat nalı olduğunu öylemi§ti. Ancak , 

kemmel olduğu doğrudur. ediyorsunuz. ni himaye etmesini ve beni içkiden me- - Birincisine eyvallah, ikincisinin Rusyası adını taşıyan bu memlekete, hakikatte büyük Hu lara ve ne de 
- Ben bundan şüphe etmiyorum. - Sizin hiikumetin. afyon, morfin, nettikteıı sonra, aclalet!:!iz bir surette, kHkUne kibrit •uyu .. Bizde dostluk bugünlerde Almanlar yeniden Kar- Ukraynalılaı·a mensup olduğunu, a 

Pakat heyhnt; me\'zllulıah olan ya.1- kokıtin itinin tanzimini Uzerine alma- aşk yapınakhğımn da mani olmasını kısmı yoktur, fakat dUınıanhk gır- pat Ukranya~ı demektedirler. An- lının Moravya dilini andıran aYn 
lıız firengi dekildir. Yolcudan, bun ~ ını kabul etmentz gibi, yukn:rıclaki istiyorum. la!.. cak, bu ad değiştirmenin Alman hi- ayn lıir dlll olan o:Küçük Rusları 
dan batka gl.ik~Unan bir radiografisi \•azifenin de hilkOmet tnrafındnn de- Bunun üzerine Pitkin: Ulus - (Nasuhi Baydar) Y ılba- mayesi altında büyük bir Ukranya bir millet olduğunu ilave etmişti. 
11~ Verem olmadı~ına dair daha bir· ruhte edilmesini l.ıen kabul ediyorum. - Siz aluy için söylUyorsunuz. -de- '' reliyor. devleti yaratmayı istihdaf eden po- Bu vaziyet knrşı ındıı., :Rütenl erin 
Çok tapınlar istenecektir. Alkol btınlal'dan daha az \'ahim bir. di. fakat sözleriniz arasında bazı nok- - Onu unginler dütilntün. Fa- litik bir gaye ile allLkalı olduğu hilk- \•eya Rtltenlerden bir kı ·mının Uk-

P.P. itkin bh'az dilşünceli olnrak _. . talar var ki.. kirlere söre, kıt reliyor dostum, mü verilen başka memleketler de, raynalılarla alakaları olup olmadığı 
- Şüphesiz, dedi. Bunlar elemli şey degıldır, _ Söylediklerim gn,·ri mümkün kıt? (Riltenler) • in Ukranyalıların kö- münazah bir mesele olarak kalmak-

tııruretlerdir. İşin neticesinde bundan - Kabul! ••. P.!~er ben alkolli kendi- şeyler değilclir. Hiçbir,~y gani müm- Ulus - Rahat ev, tıhhi ev.. kilnden bir parça olduklarına dair tadır. Ancak, bu memleketin killtilr 
istifadesi olaca hı irin, ferU bundan do. me ve benden sonra gelecek olanlara ı .. . . · . ı;ı(iphe edı'lnıem .. ktedı'ı·. bllm.·esi tetkik edilince, Ru~ karak-

ıs ı. ı ] A J le de bır hal - Kiralık mı, deiil mi, evvli. on. ':I "' layı şfklyet etmfyecektir. Çiçeke ktu•şı za. ra_r ve~·ecek uir şekilde a.lıy. orsum, rnn ~ayı amaz. 1 e mese !il Karpat Rus'-·ası, Yiyanada hakem- teri derhal kendini go~tcımektedır. 
hiiku t ı. t k b ı "aresi bekli'-·oı'. Aziz Pitkin şunu da dan bahsetmek l'erek .. Ayda kırk li- .; 

ışılımmış değil mi:5iniz? · me ın uunu mene ınesını ·a u ı. J ~ !erin verdikleri hüklimden evvel Çe- Zaten o:Podkarpatskaya Rusi) ' in :. 
d. k d d' · k' ı.· 1 h . l . . ra verince, evin rahatı, uhhiliii ka-

- Korknı yınız , aşılıyım. e ıyorum. ·ny e ınız 1 • uız m emcıns enmı- 1 b'l ko lovakya Cumhuriyetine bağlı bu- tarihine sadece bir göz atmak bu 
S . · .ı b k b ICI .. d d · b'· ük bi k k 1 h kil ır mı 1 mem .• - Bu tedbiri IUzumsuz ~ayıyor- - ızın ue unu ·a u nuz en °· zın uy r ı. mı ma u ve a en (E .. d Ek ) luunduğu zaman, partilerin politik memleketin Ukraynaya karşı hiçbfr 

ll1usunuz? layı bahtiyarım. bir çocuk yarutma şartına malik de- Son Posta - rcumen rem entrika ve oyunlanna bir alet olmak- zaman sempati beslememiş ve daim 
_ Hayır, aziz Pitkin İşte beni şa- - Fakat benim kabulüm, sizin zan- 1 ğik~ir. Bunlıır bazı fiziki \'e ahlak1 le- Ah ~e Layıın bakıtın var, a beyaz tan başka bir iş gördüğü yoktur; fa. bir Rus LütünliiğU mefkürec: i ıçın 

~ırtan da budur. Çiçek, aşı sayesinde nınızrl:ın daha ileri gidiyor. Hilkumet ke ıle mal(lldUr. Bıı kısımlar için bu- ••m•ıyeli.. kat, bu arada cereyan eden etnolojik mücadele etmiş olduğunu öğrenmek 
henıen hemen, dünya yüzünden knlk- beni içmekten menediyor değil mi? l Tıu meydana koymak zamanı gel mi - - PalQze tenli, güm üt ayine ger- mücadelenin hiç kimse farkına var- için kufidfr. 184 9 da, 1\1 acnr isynnııu 
nııştır. Bun üphem yok. Belki ylıze ~içbir~ey bııııu,n kada:, d_oğru ve akı- tir .. A~erika~a . bazı hükumetlerde denli, fettan gamzeli, gonce dilhen- madı. M namafih, yalnız politik ve ba.stıl'mış olan Rus generali Pil kiya
Yakın sari hastalıklar var. Bu fela - lane olamn7.. r akat hukumet yalnız 1 delılerm, canılerın çocuk yapmama • li, ruhsarı al, busesi bal, kendisi ince asker1 sebeplerle değil. bu memleket \•içifı Karpnt Rusları tarafından ne 
ketlerin her birine kaı·şı bir aşıya ve h~ı g~i~el yolclıı .clur~~mıalı~ı:. l\Ie~elal ları için bunl~ra akamet ameliyesi ya- bir dal, alt tarafı kurd maıalır •• Ka- teki Rus karekterini müdnfaa mnksa- lıiiyük br heyecanla nlkışlannuş ol-
bunu cebr1 surette tatbike sahip oldu- ::ııze ıtıraf erleyım kı. ben ılıdal tanı- pılnuyor mu? d ~. • b di"le lıu J·avgava katılacnk bir Rus duğunu h tırhımak bu bakımdan 

. k d d k d l ·l d ·· k ın dearıl mı u ! . ·' ~ . - • kumuz ıiln, o vakit hastalıkla ardan mı) aca erece e a ın aı a a mu na- (Ar nsı var) • • .. • ya bulunsa idi Karpat Rusya ı me- çok enteresandır. 
d Y enı Sabah - Valı dun tehr1n au ' •. · · ı k h kO ekH, ııhhattan ve kanunların tazyi- • • . selesi bambaşka bir manzara arzc. \ · ıyanadılkı ımparator u il • 
kinden ıstırap çekeceğiz. ıılerı ıle met1ul oldu. derdi. Bu memleketin, cPodknrpats- meti, dnha o tarihte halkın gayet a-

P.P. PJtkfn alnını buruşturdu ve: 1 • ıt -Doatum Lütfi Kırdara acıyo- kaya Ru iY> yani (Knrp.nt eteklerin- çık olan bu hialerini gazönOnde t ut-
- Düşüncenizi doğru bulmıyorum, ngı ere rum, Allah dilinize, elinize dütür- deki Rusya) diye anılmn~ı veyn anıl- muş ve Macar devletine bnğh kaldı-

ll~ı.li. • mış olma ı, keyfi lıir ~ey telfikki e.ılil- ğı asırlar içinde Rusluğunu muhaf • 
metın .. 

- Hayır, ben düşilnmUyorum, şi- y . S b h G k k 1, 11 memeliydi. za etmiş olan bu memlekete rnuht a-
'·rı enı a a - enç ız a o . . . . . 
ti•Y•t ediyorum. Bunların ikisi ayııi . Rus kUltUrüne karşı içten hissttti- rıyet vermıştı. Avusturya ıle Macn-
ley defi1dir. llirkaç gllndenberi, aklın D d 20 - Ben v~kt:yle bu kalbi ~partm•: ği bağlılık yanında, Ukraynalıltj ftır- ristan 1867 d~ barıştıktan sonra, bu 
Çehresinin benim için menfur birşey onanmasını yu•• z e na benzetm14tım de bana hır haylı manın, sun'i bir hareket olduğu for- memleket renıden Macaristanın hil-
Olduğunu nnlıyorum. Bu elemli bir ma- kızmıtlardı. Eski fikrimde iarar edi- hal sezilmekte olan Karpat R\,Bya- kümdarlığı altına sokulmuştur. Ma-
<'eradır. \'e! zihnimde ıarip bir tesir. b • •• ı •• yorum: sında Ru Iuğu müdafaa etmek na\•a. mafih, bu arada Rilten milleti içinde 
bırakmıştır. Fakat münaka~amıza u• yu tuyor · Asansörle inilip çıkılan bir apart- sı bütün hareketlerin ilk planında de büyiik Rusya edebiyatı ile beslen-
dönelim: bulunmaktadır. miş ve 19 uncu asrın cemb•et telAk-

mandır veaaelam .. 
Beynelmilel haratın, bu gilııden iti- d . • Diğer taraftan. bugUnkü ırk na- kilerinden ilhamını almış olan bir 

b - Baıtaralı 5 nd Sahifede - bulunan projeye göre nz ır. Çünkü, Kurun (H ' -k Silh G ) 
aren yeni bir barbarlığın ortaya kon- •n. 1 a e:ııım - zarı·ue ve mefhumiv. e dnvamn halle- münevver zümresi meydnnn çıkmış, !Jütün silahlanmaları aşan lıu son lngiliz kaynaklarından verilt!n ma- .; 

tnasile daha çuk karışmış olcluğu aıöı- yılann silahlanma vaziyeti de lııın- ltınıtıta gl:fre tvzhı.t şu sudle yapıla- Sevinç, aevinç içindef dilmesine girişilmiş olsa, Rüten mll- çarlık andı:ırrnasının takibine rağ-
d n ka<;mı}'or, her tarafta, namuslu dan ileri gemiştir. caktır. Dritnotlarda 1300, tayyure - Aman birader, nerede tesadüf Jetini doğrudan doğruya Ukr:ınyalı- men annesi Slavynya kavuşmak için 
.ıtdamları tazyik eden, !ııkt hırsızların Eritanya deniz bakanlığı, mali me- nna gemileriııde 1000, kravazörlerde ettin onlara? !ardan saymak muvafık değildir. uğraşmıştır. 
2eçıneslne mfmi olmıyan ınaııialıı.rın seleclen mnadn. örıümilzrndeki giln- 700 tayfa bulunacaktır. Kurun -Acı bir ölüm. Hakikaten, muhtelif kök ve lehçe- 20 inci asrın ilk yııllarına kadar 
\'arlıtını inkar ,.e aksini iddia ede • terde ayı·ıcn iki davayı haletmek zo- Bu du\'fl ile alakadar olmak üzere All h L t 1 . F k t \'i temsil eden Riitenlerin içinde, ırk cUkraynnlılar1> diye bir şey nsln ba-

- a ranme ey eıın. a a • • 
nıezsfnfz. Seyyahlara. ilmin bahşetti- rundadır: Bunlardan biri, donanm:ı- 23 EylQl 1938 deki seferberlik ted- . fi ö 1• • t ti b' .. 1.. bakımından Ukraynalı oldukları mu- hismevzuu olmıyordu; Avustuı·ya 

ınsa a ı Y ıyeyıın, « a ı ır o um» 
ii fevkalade kolaylıkların, ayni ilim vı son sistem teknik \'asıtalarla teç- birleri dikkate şayandır. O gün, kral d' b' k' b 

1 
hakknk olan Huzuller vardır. Bun- galiçynsından gelmiş olan Ukrnynn-

ıye ır fey var mı ı, azı arını 
namına öz sövliyen diktatörler tara- hiz etmek diğeri ele, bu yeni donan. seferbeı·lik emrini öğlec.len e\'vel im- lnr, cüçüncü dalga> diye ifade edi. lı muhacirlerin tahrikleri hiç b ir Akis ,; o Acı» diye tefrik ediyoruz? 
fından berbad edildiğinden şüphe ede- manın kttdrosunu tamamlamaktır. zaltıdığı haJJ ... akşamleyin 4.000 ih- ÇiMDİK len memleket değiştirme hareketiy- bulamıyordu; yalnız cihan hnrbında 
ln.ezslniz. Bugün mill'i hayat, emniyet Silahlanma hnr~ketiııin daha baş- tiyat toplantı ınaha\lt>rine mürneant _ le Karpatlara gelen ve retleri, ''udi Budapeştede işliyen .. propaganda 
\•e ze't'kten uzaktır. Kanunların yalım lnngıcıııdrı so.ooo kişi ilave eclilmi~ ı>tmiş ve iiç giiıı için, 2H.OOO ihtiyati- Memleket hastane$İ · ve dağ et eklerinin münbit kı~ınıları- makiııeı:ıi, l{arpat Rlı . :.. ındaki Rus 
\'e izaç edici iliclalsizliği ile ifsad edil- olmasına rağmen, donnnmanm bu- le, yedek donanmanın birçok gemi- na önceden yerleşmiş oldukları için, duygusiyle geniş ölçüde mücadeleye 
ını,ur. lşte botun dünyayı tehdld e • gllnkü kudrosu. yukarıdn kaydı ge- !eri harekete müheyya bir vaziyete dahiliye mütehassısı ormanlarda odun ke mekle iktifa girişmişti; fnkat hiç bir muvaffakı
den budur. İşte dünyanın en h~r ve ~en yeni duırnnma vnzb etine yet mi- geçmiştiı'. Buhran, şayed daha zi.va- Dr. Cela" l Yarkın eden şark Slnvlarınn mensupturlar. yet temin edememişti. 
l'\i{i4 takll toprağı sayılan .AmerıkEı<lu kt' _

3 000 
Fakat. gerek cl.ıirinci~ ve gerek Orta Avrupa devletleri inhl znma \'ece ır de biiylimU~ ol~aydı ayrıca o 

>'olcuyu hayret içinde bırakan drı bu- · · ikinci dalgn, cRus milletinin beşiği> uğradıktan sonm, T<arımt Ru. yası-
clur. İçki memuniyeti kanunu... Bundan <lolnyı. kadroy:ı daha G.000 ihtiyat daha silah altına alıııar:ık Munvcnehac: ikinci Beyler diye tarihe geçmiş olnn cfüyef> şeh- nın mukadderatını tayin etmek tize. 

kl.Qı· ı·ı~\·n a · ı k ıl 0 11 \ d "'emilere teni edilecekti ki, Lu ha- k k N 25 T ı f 3956 k k R d d b' ı Pitkin ~·erinden kımıldnnarnktnn " " "' e ı ere ·, ) mu a 0 • b so a o. • e e onn: ri. hü iimet mer ezi olan Rusya dev- re olan ilç Rus c a a :. • ın an ıı· o-
- Ah, dedi, demek sizce de öyle ... nanma menııuplarını 125.000 ki.iyf' reket HJ14 denberi ilk defa olarak Evi: Göıtepe No.1013 !etinin çehre<ıinde Ukraynnya ait he- lan Hu t, büyük Ukrnynaya ilt ihakı 

Sözünüze lıttkılacak olur.ııa, bu kanmı çı1'nrmuk dlişlitıOlnıektedir. l\lırnnuı- .ılınma:-::ı <lil~liıılilen it>Clbirlerden biri Telefon: '1C)4 ~ ııliz bariz hatlar bulunmadığı. bU • ileri sürmüştü; fakat o gUnlerde Vk-
diter Fran ızlar için de, Amerika ru- fih, bu raknm da tn. atvur halinde olacaktı. 1 yük ve küçtık Rusya nrasındn bir - Devamı 8 nci Sahifede -

POLİS ROMANI: Di.inkü hadiseyi bugüne karıştırı- ne kadar hiç bir~ey olmadı da bu ak- Kadının bu sözüyle Teodor ür~ bidir. Fakat biz bununla mUcadele 
"'U:iill1!1fJlll*•••~1,1 yor. şam mı olacak? kerek piyano üzerindeki heykele bir etmeliyiz. Görecek in ki, onları hii-

- Fakrıt dtin yağmur yağmıyor- - Fakat avdet edeceğini ve to- göz gezdirdi. Teodor kendini topla- kümsüz bırakacağız. 

k lu ... Şimdi ben kendimi de iyi bul- pal şeytan operasını tekrar çalmak mak için oldukça müşkülat çekti. - Gördün mü dostum; sen de 
Q nıyorum. Müdhiş bir facia ile karşı• suretiyle kendisini tanıttıracağını Elizabct uykusuzluktan kıpkırmızı o meçhul kuvvete inanıyorsun de-

........ 111 ... .,. 'asacağımızı zannediyorum. söylememiş mi~ olan gözleri heykelden kocasına gi- mek! 
Esrarengiz ko 

-16- - I3udalalık .. Sinir ve keyfsiz- Ahmaklar için inanılabilecek bir- dip geliyordu. Kuvvetli esen rüzga- - Hayır. Sadece bu konağın te-
Sanki kapı açılma§ gibi hafif bir 

t.ırıltı He beraber gelen bir hava ce
teyanı salonun sükO.tünü ihlal etti. 

-Teodorl. 

Nasıl geldiğini sö~·lr-,..,1ek kudretin- 'ik cay yapraklarından il~ri geliyor. şey .. Ölüler dirilmez! rın şiddeti devam ediyordu. Ağacın siri altında kaldım. Öyle bir tesir ki 
de değilim ... Fakat herhalde birşey- Teodor giiliiyordu; fokat bu te- - Her zaman öyle değil! Geride kuru bir dalı pencereye vurup duru· d ki k · kt. kt 
ler Vnr. L .. • 'h · • 'd' k l 1 l l .f on an uza aşma ım anı yo ur. 

1Jessum gayrı ı tıynrı ı ı. a an ar on arın arzu arını ı a etmez- yordu. Masa üzerinde duran çoban Ö l lı k' b bedd 
T eodor; imınılmıyacak derece- - Siz galiba. Gtoundu her ak- lerse tekrar döner gelirler. k . . . . - Y e an yorum 1 u un-

• . . . . . . . ızının elındekı mumun alevı tıtre- lı ev hayatmızı zehirliyor. Bazan de-
Bir ince ıeı kulağına çarptı. de acayip bir şeyler, sam oldugu gıbı bu akşam da evın Kadının sesı keıkınleşmıştı. d' Od .. d k' h 1 k 'kl d l ı· d k k d ··dl · b' b h . . .. .. . . . ı. a ıçın e ı ava e e trı e o - ı e ece a ar mu uş ır u rnn 
Elizabet zayıf omuzlarına dü~en - Birşeylerdir, diye basladın ve 1<apılarını pencerelerını kontrol eder- - Şu bustun ıçınde bırşeyler du. kafamı eziyor. O saatte dışarı çık· 

kır saçlariyle ve geceliğiyle kapının öyle bitirdin. Şu halde inanılacak ken onun ayak c;eslerlni işittiniz ve mevcud olduğunu biliyorum. Onla- - Geçen gece Topal şeytan o~- mazsam. muhakkak bağırmağa b ~ 
Önünde oturmuş, zaman zaman al- hiç bir sey yok dernek. evhnma kapıldınız. rn siz de dokunamıyorsunuz, gözle- retinin son nağmelerinin bir kaç de- lıyacağım. Gece uykudan uyandı-
tın yüzüklerle tezyin edilen parmak- - Ben öyle ~annediyorum ki F.lizahf't bir sandalyenin üzerine rimle gördüm. fa tekerrür edildiğini işittim. Hem ğım zamanlarda yabancı st>sler duy-
larını sinirli sinirli oynatarak ona oıimdi bu evin içinde yabancı bir şa· oturdu. MUdhiş bir heyecan, 7ihni- - Demek ki beni tarassud edi- de nağmeler buradan çıkıyordu. duğumu ve korkunç hayaletler gör-
ıeslenmişti. hıs vardır. ni altüst ediyordu. yordunuz. Amıkusun avdet ettiği tesiri al- düğümü zannediyorum. 

- Ne var?.. - Gene ayni nakarat.. Bizim - Ayın kaçı bugün biliyor r'u· - Etsem ne çıkar!. .. Senin yap- tında kaldım ve dehşetli surette kork - Hayaletler, ve sesleri.. 
- Fena halde asabım bozuk. evimize kim girebilir?. sun? tığın ondan bin kere daha fenadır. tum. Teodor bu kelimeleri bir kaç de-

Cazume uyku girmiyor. Zelzele oİu- E.li:zo:abet biraz düşündü. - Evet, teşrinievvel yedi. Kendini muhafaza et doıtum. - Acayip. Ben de ayni musikiyi fa tekrar etti. 
Yormuş gibi, kulağıma çok acaip - Groundi yemek esnasındn ga· - Yani Amikus ölümünün se- Çünki.i bir ölünün arzularına karşı işittim gibi.. Tabii bunlar vahmedir. - Evet hayaletler .... Sesler .. 
sesler geldiğini zannediyorum. rip birşey söylemişti. nei devriyesi. gelmek tehlikelidir. Çünkü bu konağın rutubetli havası- - Parmağı ile heykeli göstere-
-içtiğin çayın yapraklarının ksi- - Ne söylemişti?. :. - Siz tam bir ahmaksınız. Ka- nı senelerdenberi yutuyoruz. Amı· rek hep ondan, hep oradan geliyor· 

tidir. Gece de çok riizgarlı ve yağ- - Yağmur yağarken sizin ev- Biribirine baktılar. Bit lahzalık fanızı işgal eden ş~yle piyanonun kusun delirdiğini de unutmıyalım. lar. Adeta her gece görüyorum. 
rnurlu .. Bu hal gayet tabii bir sürü den çıktığınızı ve anahto.rınızı unut- 11Hklıttan sonra Teodor omuzlarını hiç bir alakası yoktur ... Söyle baka- Hılkaten mütereddid ve garipti. Bil- Gözlerimle, korkunç gözlerinin krı-
iÜrültüler tevlid ediyor. tuğun uzu!.. sı1kti. lım ben neler yapıyordum? hassa şüphe uyandıran damarları ranlıkta parladıklnrını fAl·kPrl" ı MI 

- Hayır sebcb onlar değil, bam· - Groundu kuvvei hafızasını - Bugün Amikusun yüzüncü -Yapmağı asıl düşündüğün ha- çok kuvvetli idi. Bu garip haleti TU· l--ivim .. Sesler ... Hrfif bir tarzde1 ge· 
l:ıe.,ka birf6yclir. Nerden aeldiiini ... kaybetmeio batlamı9 olıa werok. aenei devriyeıidir. O ;Unden buıU· reket bende deh,et Yyandırdı. hiye timdi bize de ;,,.:t ... t .. •- • • •• • ·•'( -
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•• 
Bütün Omrü Denizlerde Geçen Adam! 

Şap hastalığı 
Fevkalade temizlik 

• • 
ıstıyor 

SAHiFE S .• 

Yeni anlaşma 
Hükümler hakkında ma· 

IG.mat geldi 

Esir avcılar kralı; 
döğüşmüş, deni~ 

zaman zaman 
muharebelerinin 

İngiltere hesabına 
baş kahranıanıdır 

Vilayetimizin muhtelif yerlerinde Türkiye-Yunanistan arasında kle· 
hayvanlarda görülen şap haotahğı , ring vesaire hususlarında yeni bir ti· 
alınan ciddi sağlık tedbirleri netice. caret anlaşması yapıldığını yazmış· 
sinde sönmek üzeredir. Yeni vakalar tık. Atinada iki taraf murahhnsla· 
görülmemektedir. Vilayetten şap has- rının yaptıkları müzakereler netice• 
talığı görülen kazalar kaymakamlık- sinde hazırlanan bu yeni ticaret an· 
larına gönderilen bir tamimde köyler- laşması bir sene müddetle mer'i ola• 
de ahırların fevkalade temiz tutulması, caktır. Anlaşma hükümlerine göre 
gübrelerin çıkarılıp atılması bildiri! _ klering hesaplarının yüzde ellisi ser· 
miştir. Bu hastalık, fevkalade temiz- best dövizle ödenecek, bundan baŞ
lik istemektedir. Ahırluını temizle. ka Yunanistana hububat ve pirinÇ 
miyen köylerde mevzu hastalık kur- ihracatı tutarı tamamen dövizle tes
dunun kaldırılmıyacağı bildirilmiş _ viye edilcektir. Yunanistana yapaca• 

• 
A R ORGAN tir. ğımız maden kömürü satış bedelleri· 

Onun facialarla dolu de-
---ooo ne mukabil tediyatta bulunulacııJı· 

tır. 

• seferleri vardır nız 

---0,00---

""' lskeleler varidatı 
Me~hur korıan Hanri Morgan 

Kısa boylu t b k f k ti• d [ 1 • h [ Vilayet hududu dahilinde bulunan ' ser a ış arı, uvve l a e e.erı v~ er ahze bir ta!"aftan diğer tarafa atıla- belediyelerle hususi idareler elinde-

cakmış gibi duran vücudu ona bakon herkesi korkutacak derecede calımlı idi. ki iskel.eler~en h:r ay yapılan ihra-
------------------------------------------~·-= cat ve ıthalatın kılo, miktar, kıymet D • ••ı •• •• .. b •t k d b yekOnu ve alınan resmi hakkında 

enız, onun o usunu l e ara a ırakn1amıştı. Mera simle gömüldüg"' Ü m.u.ntazama.'.1 ~alümat ~:rilmesi Da-

h 
·ı ••k •• d [ hılıye Vekaletınden Vılayete bildi-

Sa ı az sonra ço muş; a galar hücum ederek c2sed · yuiuvermislerdi. rilmiştir. 
Deniz muharebelerinin cesur, a- • - . , , . ' Okulların rapor~arı 

tılgan ve gözü pek bir kumandanı • ...,.. - ' ilk ok ]] t ı· t · 93 
l 

ı:;·;:;;ı u ar a ıma namesnın 

o an Morgan, 1635 yılında Gal mem 
J 1 

üncü maddesi mucibince ikinci ka-
.-ketinde doğdu. ngilterenin bu dağ lık ~ehri ekseriyetle inadçı ve müca- nunun ilk haftası çinde baş öğret-

deleci adamlar yetiştirmekle meş • menler, tedrisata aid ilk raporlarını 
hurdur. kültür direktörlüğüne gönderecek -

Morgan onsekiz yaşında iken in- !eridir. 
giltereyi terk etti. Onun fngiltereyi Kazalardaki kültür memurları-
t.erk etmesine sebep olarak, (grtla- nın da idarelerindeki okulların ra . 
ğına kadar borçlu bulunduğu, ve parlarım vaktinde göndermeleri 
esir sıfatile Antil adalarına sevk e-dildiğini) katiyetle söyliyenler var- kültür direktörlüğünden okullar ba; 
dır. öğretmenliklerine ve kültür memu' 

Filhakika genç Morganın 1658 luklarına emredilmiştir. 
de bir köle gibi Barbad adaların-:la 
çalıştığı tarihen mevsuktur. Bir giin 
onun, arkadaşlarını ihtilale te5vik 
ettiğini ve beş on esirle birlikte Tor
tu adasına geçtiğini söyliyenler var
dır. 

Esirlikten korsanlığa 
Morgan, korsanlık için biçilmi~ 

bir kaftandı. Kısa boyu, sert bakıs
ları. kuvvetli adaleleri ve her lahz~ 
bir taraftan diğer tarafa atılacakmıs 
gibi çevik duran< vücudü ona bakan 
herkesi korkutacak kadar çalımlıydı. 

Genç fngiliz bir kaç korsan ge
misinde vazife gördi.ikten sonra an· 
sızın Jamaik 0e geldi. jamaik vali 
muavini Morganın akrabasındandı. 
Bu adam, yeğenini çok iyi kabul et
ti. Kendisini valinin huzuruna cı

kardı. Jamaik valisi T oma~ Madi
ford, Morganın ilk teşebbüslerinde 
lı:endisine çok muavenet etti. 

Morganın karakteri 
Morgan, her hangi bir i<i basar· 

mayı düşündüğü zaman kimse ile 
istişare etmez, aklına koyduğ-,u her 
hangi bir seferi maiyetinde bulunan 
adamlara münakaşasız kabul ettirir

di. 
Jamaik'lilerin Antillilere yaptık

ları bir deniz hücumunda bizznt Mor 

İnciraltında h:r kaza 
mek ne güzeldi! d .. t ..... b h. ··d f • · 1 · · 1 · ·· . .. . . uş u~.u .. u şe ır mu a aası, tam 41 gını hısseder etmez derhal denize zmırın ncıraltı mevkıınde bir ku-

HDıyk:ksoyle~1mı~tı. k l k h saaltbsu;1duhk~en sonra. nihayet onun atlamış ve kendisile birlikte daha lede oturan Aptullah oğlu B. Kamil. 
a ı aten ı• organ, orsan ı a- ga e esı e ıtame erdı Burad ld ·k· k. · · d k b • l 

t t 1 
·ı h .. k.. d·ı k··ıı· 

1
. l · . a e e 1 1 ı~ıyı e yanma tan ve ogu - geceleyin Narlıdere köyünden lııcir-

ya ını unu amamış, ngınere u u- e ı en u ıyet ı a tın, dılber cariye- kt k .. . 
metinin tekliflerini yarıda bırakarak ler ve nefis kumaşlarla gümüse ve ma an urtar.;ı~ı. kı altı '.1"evkııne_ gıd~rken yol kenarın-
ara sıra deniz şekaveti yapmıya baş- b,,kıra müteallik esya bütün ge".nici- y .d b ılr as en beı·· k da bır hendege duşmuş, yaralanmış-
ı t l · · d. d. · enı en aş ıyan e uttarı , tır. 
amış ı. M k er~ sevın ~l ı. . M;ıracyba, Orba, Antiller, Curosao Oğlu bunu haber alarak yaralı 

G k 
organ1ı6n6a6ş 1 l d k d. Garpte k organpın zay.'1at1ı müfhim

1
- seferleri, Morganın huzur bilmiyen baba.,;ı almış, bir otomobille lzmire 

enç orsan. yı ın a a ra- ı. ene orsan u,.rto u ara az a ·· d J · · · · b. 
• • • • • : w •• - c c: \muca e ecı secıy~sın1 ızf" tamamen hastahaneye getirmiştir 

basından bır kızla ızdıvac ettı. Bu ıskence yaptıgı gıbı, gece yarısı seh- anlatır Yalnız M M b · 
k M 

· ı· · ~ · · · · organ, aracy o-
ızın adı arı E ızabettır. Her an ri uyandıran casushra da en feci şe- da ansızın bir baskına uğradı. Yazi-

daldan dala seken ve baskın yaptığı kiJd,. cismani cewlar tatbik etti. yet çok tehlik,..Ji idi. lspa~yol donan· 
.ıdal:ırdan ~opladı~~ lspny~l k.ız;orile Üc; a~ sonra 500 korsan v~ d.o - masının amiralı Morgana şu haberi 
sa~ahlara kadar gunlerce ıçkı al~m- kuz gemı Morgan Porto - Beılo yu gönderrli. 

Kar patlar 
U'7ranyası 

lerınden baş alamıyan Morgan, bu kuşattı. Porto - Be1lo dPrıiz muhare- - Derhal teslı·m I ı K 
ı ·· ·· ·· k d d k b . . o unuz. aça-. nza omrunun sonuna a ar sa ı esı epeyce cetın oldu J\foraanın ı;ıe- cak hiç bir yer yokt O d k.k . - Battarafı 7 nci Sahifede -k ] . . · · ~ . ur. n a ı a ı-

a mı.ştıı:. •· • mılerı, her baskında y<>ptıkları gibi çinde teslim olmazsanız sizin hepini- raynanın hc~ilz S?·.-yetl~re ~atı.ım.~ş 
!kıncı Sar! ın kula~ına ka?ar ge- buraya da gece yarısı hücum ettiler. zi Y"karım. bulunma~ı boylc bır fıkrın ılerı su-

len Morganın serguzeştlerı onu Ye muvaffakıyetli bir ilerlemeden Mor~ k t k" .... d I rülmcsinde büyük bir rol oynamıştır. 
1667 

·h· d A ·k h·ıı · . . . ~an ap an oprusun en s· . tarı ın e men a sa ı erın - sonra ıkı kaleyı ele gecirdiler yol k d .. d Memleketın garbında toplanmış o-

d k
. 1 ·ı· d ba k l • · pan uman anına cevap gon er- . . e ı ngı ız onanması s an ıo:ına Ancak Porto B il • .. .. .. d. lan Rada, Sovyet rejımıne de aldı · · . !" - e o nun uçuncu ı: . _ 

çıkardı. Bu terfı Morganın mıl ı gu- ve d"' d" .. k I l .. dd 1 f 1. T l l rış etmeden. nıemlekclın Rusyava il-

d 
or un~u a e en "' ete aa ıye - <"s im o marn. Bi7i yakınız 1 • -

rurunu artır ı. t k M · !\" b hak rdilmi~ olduğnu ilave etmisti 
e aeçne organın korsanlarııla larcy oda vukubulan bu muha- · · 

O daima dövüşten, kandan, en " b d d · ·ı · · k l b. Uzhaddaki Rııcla ise, Macar hüküm-ates yaO-dırdılar re e e enız tarı ltnın an ı ır yap- _ b.. h . 
ihtı·raslı aşklardan ve fırtınaların a- · ~ · • t k'l d C ı f 'k b k. ranlıgı altında ıı mu tarıyet kurul-M b l k .. 1 . ragını es ı e er. OK aı r uv- .. .. .. 

man Vermı.yen cı·dalı.nden hoşlanan organ aşta oma uzcre ngı- 1 1 ·ı· d ması temayülunu gostermişti. Niha-. r k 1 b h vet e nıı;ı ız onanmasına saldıran .k d k. K 
bir adamdı. Resmi bir donanmanır ız orsan arının u arpte göster - 1 ll l b.. .. . . yet, Amerı a a ı arp at Ruslarının 

dikleri yararlık her türlü takdire spanyo ar, on arın utun gemılerı- tesiriyle, bu memlekt Çekoslovakya-
amiral mevkinde süklüm büklüm •ayandı. Uzun süren bu iki kalenin ni yakmışlar, lakin gene Mon~anı ya ilhak edilince, Karpat Rusyası
oturmanktansa ıı;ene yelkenleri a~- mukavemeti nihayPt hiçe indirildi. ele geçirememişlerdi. Çünkü Mor - nın, Ru~ karekterini muhafaza etme-

gan da bulunmuş; oradaki cesareti mak ve kadırgalara yol vermek la- Morgan Porto - Be!lo 0 dan muzaf- gan muhasara hattını harikulade de- si meselesi Prağda koşulan ilk şart 
ve soğukkanlılığile v~linin ve bütü11 zımdı. ferane avdet ederken borda direkle- nilebilecek bir cesaret ve muvaffa- olmuştur. 
erkanın nazarı dikkatini celp etm;s. 1\1orıı;an evvela Havana, sonra rinde sallanan sallar, ipekler ve gü- kıyetle yarmış,. küçük bir gemi ile ---------------
ti. Kartap:enaya. daha sonra da Pana- zel esirelerin uf!:u dolduran sarkılan !spanyolların elınden kurtulmuştu. vuruluyordu. 

Morgan, artık yirmi ikisine bas· ma sahillerine hücum etti. O buse- tayfalara yeni yeni kuvvetl~r asılı- Panamanın zaptı Jamaike yeni vali nasbolunan 
mııtı. Müstakilen idare ettiği bir kaç ferleri yaparken evvela ise küçük yordu. • Bundan sonra Morgan Panama Albemarl Morganın dostuydu. Bu 
korsan gemisile bir gece. Amerika adalardan başlar, bunları soyup so - Üzerine kati surette hücum etti. Pa- adam, Morganın tekrar teveccüh 
sahillerine hücum etti. Nikarga bas- yup soğana çevirdikten sonra yava~ l\1organın emir V<" kumandasın- n~manın za~tı Mor~a~ için en bü- görmesi ve mevkiine getirilmesi zim 

Pamuk ihracatı, klering hesapla· 
rına girmiyecek buna mukabil Yu· 
nanistandan memleketimize ayni kı)' 
mette pamuk ipliği ithal edilecektir• 

~ ++--
Oğretmenlerin mes· 

ken be,f elleri 

- - )()()()>O----

Bronz beş kuruşlar, 
yüz paralar ve nikel 

bir kuruşluklar 
Bronz beş kuruşluklarla yüz pa• 

ralıklar ve nikel bir kuruşluklar 1 
kanunusani 939 dan itibaren teda• 
vül mevkinden kaldırılacaktır. Mal 
•andığı, Cumhuriyet Merkez Ban• 
kası ve Ziraat Bankası, bu nevi pa• 
raları tebdl etmektedir. Bu tarihten 
sonra yalnız mal sandığı, maliye şu• 
beleri ve Merkez Bankası ile Ziraat 
Bankası bu nevi paraları kabul ede
cektir. 

--·***-
Polis yardım sandığı 

Polis yardım sandığı yıllık toplan· 
tısı dün Elhamra sineması salonunda 
.vapılmıştır. Emniyet mildüril B. S:ı· 

liiheddin Aslankorkudun reisliğinde 
toplanan polisler, geçen senenin sar· 
fiyat hesaplarını tetkik etmişler, ye· 
·ıi idare ve murakabe heyetlerini seç· 
n1işlerdir. 

Bir çuval şeker 
Karşıyaka nahiyesinin bi.iyük ve 

ki.içiik Çiyli köyleri arasında jandar• 
'.nalar şose üzerinde bir çuval toz 
~eker bulmuştur . 

B. Hasan Fehmi Karhan 
Ankara defterdar muavini, lzmir 

eski hususi muhasebe müdürü Bay 
Hasan Fehmi Karhan mezuniyetle 
şehrimize gelmiştir. 

++--
Zabıtada 

Silii.h ta§ımak 
lkiçe~melikte Çukurçeşme mevki· 

inde Osman oğlu Muzafferin üze • 
rinde bir bıçak bulunmuş zabıtaca 
alınmıştır. 

Umumhanede bir vaka 
Tepecikte Sürmeli sokağında Hü• 

.-;eyin oğlu İsmail, umumi kadınlar· 
dan Kıymeti yumrukla dövmüştür. 

Hakaret 
Hisarcamii önünde Seyid oğlu Ka· 

zım, Mustafa oğlu İhsana hakaret 
etmiştir. kınından elde ettiği dilber cariyeler- yavaş merkezlere doğru ilerlerdi. daki donanmaya işti,ak etmek üze- yuk zaferler'.?d.~~. bırı ol~u;. Onun nında Londra nezdinde teşebbüs • 

le, ipeklerle ve oldukça mühim mik- Morganın gerek hazinesi, g<"rek re lngiltereden Ok.ford adlı büyük P'.:'rt Roya~ donuşu, çok buyuk teza- !erde bulundu. Fakat bu teşebbüsler Dövmek 
tarda altın külçelerile merkeze dön- şöhreti gittikçe artıyordu. lspanyol bir harp gemisi gönderilmisti. Bu hurata vesıle oldu. hiç bir netice vermedi. Karşıyakada Celıllbey sokağındt 
dü. müstemlekelerinden başlıyarak Ka- gemi, o devrin en mükemmel silah- Ancak, Morganın korsanlıktaki Çünkü imparator ikinci Jak Mor- ;>Iustafa kızı 20 yaşında Melahat ile 

Genç korsanın söhreti günden nadaya ve Panamaya yapılan yeni larile mücehhez, sürat ve metanet- hududları aşan tecavüzleri lngilte- gandan hoşlanmıyordu. Nihayet bu Kadri kızı 22 yaşında Keriman, biri· 
güne artıyordu. Vali Madiford, Mor- akınlar, bu tarafın halkını Morga- te birinci sayılan bir sefineydi. reyi memnun etmemeğe başladı. O, deniz kurdu 17 haziran 1688 de kü- birini dövmüşlerdir. 
gam nişanlarla taltif ettiği gibi ken- nın hücumlarından dehşetli surette Oksfordun şerefine yapılan bü - br aralık Londraya çağırıldı Merkez- çük bir hastalıktan sonra dünyaya Bıçak la yaralamak 
disine ikinci amirallık rütbesini de korkutuyordu. yük deniz eğlencelerinde Morgan de teşekkül eden bir mahkeme huzu- gözlerini yumdu. Burnavada büyük çay yatağı civa· 
vermişti. Bu sıralarda gerek umumi vali- hayatının en tatlı dak;kalarmı ya - runda korsanlık davalarına bakıldı. Jamaik valisi Albemarl dostu rıııda İbrahim oğlu Mustafa ve hnıa-

Morgan, bir aralık korsanlıktan den, gerek nı"'rkezden gelen emirler ~amakta ve durmadan •arap içmek- · Şüphe yo ki, Morgan kanuna ria- Morgan için büyük bir cenaze töre- il oğlu Sabri sarhoş olarak Rilştüniill 
vaz geçer gibi oldu. O artık kendi 1organın korsar:!ık hareketlerini te iken birdenbire ge·mid,. zuhm e- yet eden bir adam değildi. Fakat in- ni yaptı. Krala rağmen o gün resmi un fabrikıı<ına gitmi~, orada ~alışan 
başına ve kendi gemilcrile değil, şiddetle tayip ediyordu. fakat genç den bir infıltık, t11yfolnrile ve bütün gilterenin deniz satvetini her yerde matem ilan etti, ve toplar attırdı. amele Ömer oğ-lu Seyitle kavga l't· 
fngiltere namına ,.e İngiltere sefine- korsanın bunlara aldırış ettiği yok- mürettabatile bu ı:ıüzel 0 emiyi bes tanıttığı icin onun hizmetleri gene Talihin tuhaf bir cilvesi olarak. mişler ve sol kolunu bıçakla dirse-
lerile açık denizlerde dövüşmeye ba• tu. on dakika içinde denizin dibine in- takdir edildi. bütün hayatını dl"nizdf" geçiren Mor- ğiııden yaralamı~lardır. 
ladı. Morgan, ertesi yıl Puerto yağma- dirmişti. Morgan tekrar Jamaike döndü. ganın ölüsü de denizde kaldı. Çün- Yumrukla dövmek 

Morgan.hükümet hizmetine gir· sına hazırlandı. Fakat amiral gemi- Oksforddaki yanı:ıından kurtu - Fakat bir müddet sonra Londrada kü onun merasimle gömüldü?ü vrr f:iizelyahcla Bozlrnıt <okağındı;. 
diği zamanlarda dahi kor anlığ,nı inden gizlic<- sehre ka(aıı bir ki;Je. lanlar parmakla sayıblıill"cek kadar tekrar aleyhine baslıyan dedikodu- biraz sonra ansızın cökmüs ve de- A tül kadir ni;lu -·eciı, nile\ i bir rr.~
hasretle hatırlaınıs, ı;ece yarısı kas~ba halkını baskından azdı. Bunlar meyanında Morgan da ların önünü ıılamndı. Ona mi.itema- nizin kuduran dalgal~rı om;' toprak- -elec!rn S:ılih oğ"I" llli ameddinle 

- Hürriyet haska ••ydi! Kendi lıabrrdar etti. vardı. Mor~an. o ıı;-·ce çek içmesineldiyen hücum edilivor; mazide yap- ta bırakmak istemiyerek ke.nr1i •i- kavg-a etmi< .. vunırukla Hi•somedıli-
ııemilerimle, başlı '4a ı,ıa h-<P et - 1.te, l'v organın en cok tehlikt>vt' ra<imerı ı,,,mt maLz.,r:ir:in ateş aldı- tıi?ı yolsuzluklar durmadan yüzüne nelerine çekmisti. *~\:- !li yara!anıı 'ır 



SAHİFE 9 (ANADOLU) , ' Peygamber Süle}' manın Sarayında 

KUDÜS KIZLARI 
--12--- Y zana: lak.ender F ahrettinSertelli 

İDAM EDiLECEKI 
Yirmi beş yaşındaki karısını öldürmüştü 

25 Birinci.ki.nun 1938 PAZAR 

K.cmalp&fa lcra Memurluğun· 
dan: 

Kemalpaşadan Ahmed karısı 
F atmaya 400 lira borçlu Kemalpaşa· 
dan Ak. gül veresesi f zmirde Kara n• 
tinada Mahmudiye caddesinde 3 nu• 
maralı evde Hasan kaptanın mumı' 
Ak gül tarafından ipotek edilmi~ 
olan temmuz 935 tarih ve 20 numa• 

O _J 2 J b J ralı tapuya müstenit sağı Arif ağcı 
Süleyman çok mustaripti.. lbirinh1 bir tek oğluydu. 'kol kol semtlere yayılmışlardı.. rtaaa' yaşınaa eu• zade Rı"Za, solu Arnavud Zeyne 
Neş'esizdi... .-.. Ertesi gün bu kara haber Kudü- Süleyman en çok Yahudılerden zevcesi Emine evi arkası Zeybek İbi 
Kimse ile görüşmüyordu. se yayıldı. Saronun ölümünü duyanlar şüpheleniyordu. b h b • k ? rahim damadı Mehmed evi, cebhes 
o giin Sahrayı yanına çaiırdı: saraya koşuyoı·lardı. Yahudiler Simon dağından küme Q t ır yavrucu var• yol ile rnahdud fevkani bir oda, biı 
_ Bana. yer yüzünde meçhul ka- Naya bu genç ve suçsu zzabiti ne - küme şehre inmeğe başlamışlardı. Sü- hayatı tahtani bir oda ile ayrıca biı 

lan hiç birşey yoktur, Sahra! Ben in- den astırmıştı? leyman asilere söz vermişti: Dağa çık- mutbahı ve kafi derecede avluy 
aanların kafalarında ıriıledikleri en Bu muammayı kim halledecekti? tıkları için hiç kimse cezalandırılmıya- A b b k Jd v b•ı • müstemil 200 lira muhammen kı 
mahrem düşiinceleri bile bilirim. Fa- Süleyman merakından ne yapaca- caktı. Ancak Tamarayı kısa zamanda DaSJZ, a aSIZ a tgIDJ 1 ffiJyOr' metli bir bap hanesi satılmak üzeı 
kat, Tamara'yı nasıl bulamıyorum? ğını bilmiyordu. meydana çıkarmalan şarttı. Yahudi- ••ı•• d f re müzayedeye verilmiştir. 
Onun nereye gittiğini, nerede hapse- Bir taraftan sarayda papağana Jer de Tamaranın izini arıyorlardı. Ya- gu '.Jp, Oynayıp UrUyOr • Dellaliye resmile ihaleye rnüteal 
dildiğini neden keşfedemiyorum '.' Sen kendi aleyhinde sözler öğreten gizli hut arar gibi görünüyorlardı. lik masrafları müşteriye aittir. 28 
Tamara hakkında neler düşünüyor- eli ararken, bir taraft.an yıldırım gibi - Deı•am edecek - 1 / 939 tarihine müsadif Cumarte 
sun? Bana teselli verecelc yeni bir ha- saraya yayılan bu kara haber hüküm- günü saat 1 1-12 de Kemalpaşa icr 
ber duymadın mı? darın fevkalade canını sıkmıştı. Kem•lpqa icra Memurluğun- dairesinde yapılacak birinci artırm 

Sahra, hükümdarın kalbinde Ta- (Saro) nun ailesi .saraya reldiler .. dan: '! da teklif edilecek bedel muhamme~ 
maranın sevgisinin bu kadar derinleş- Süleymana sordular: Kemalpaşada mukim iken ika- kıymetin yüzde yetmş beşini bu 
tii'ini ummuyordu. O, ~ünler g~tik~e - Oğlumuımn uıldıiı doğru mu metgihı meçhul Süleyman kızı Ay- duğu taktirde ihale edilecektir. No1i 
Tamarayı unııtaeatını sanıyordu. dur? şe tarahna. ı san bir bedel teklifi halinde artıranıı 

_ Yeni bir şey duynıadım, Mel- Silleyman bu kalabalık aileye ne Kemalpaşa Tarım kredi koope- ·; teahhüdü baki kalmak şartiyle artı~ 
lA! Dedi. Bunu ancak kayıptan ha- cevap verecekti? ratifine 20/ 7/ 932 ve 31 / 8/ 932 ta- ı ma müddeti 15 gün uzatılır . 
ber veren papağanlardan öirenebilir- - Doğrudur.. rihlerinde ödenmek üzere dört par- ı 13/ 2/ 939 pazartesi günü ayıı 
sin.iz! Dese, Saronı.ın katill~rini tedip et- ça emre muharrer senetle borçlan· · saatta yapılacak ikinci artırmada telf 

Süleyman çok sevdiği papaianı- mek lazımdı. dığınız l 06 lira 45 kuruşun hululu 1 \lif edilecek en son ve en fazla bed 
nın da kendisini aldattığını söyledi: - Doğru değildir.. vade tarihinden itibaren faiz ve mas- •

1 
mukabilinde ihale edilecektir. ~ 

_ Kuşların ~öıüne inanmıyorum Derse bu haberi alenen tekzip et- raf ve ücreti vekaletle birlikte ve mak istiyenlerin muhammen kıym1 
artık. mesi gerekti. Halbuki Saronun öldü- haciz yolu ile tahsili talebiyle koo- J tine göre yüzde yedi buçuk nisbetiıı 

Dedi. Fakat, papafanını bir kere ğünü görenler Amondan Kudüse gelir peratif vekili Ziya Elgün tarafından 1 de teminat akçesi veya millt bir ba 
daha görmek heveıııine düştü .• Getirt- gelmez bu hadiseyi fierkese anlatmış. icraya vaki müracaat üzerine çekler 1 ka mektubu ile ihale vakitlerinde icı 
ti... !ardı. ve emre muharrer senedat hakkında ra dairesinde hazır bulunmaları, fa2 

Papağana sordu: Süleyman: ki ahkama göre namınıza 937 / la izahat almak istiyenlerin bu gü 
_ Tamara yaşıyor mu? - Ben de sizin ~ibi müteessirim, 452 No. ile çıkarılan ödeme em- ~ den itibaren açık bulunan şarname 

Ku bile kelimeyle cevap verdi: dedi, şimdi Şaona, bir mektup gönder-i ri ikametgahınızın meçhul olma- Yetim yavru ile hadiseye sebep olan dans hocası ve a~ağıda katil (küçük. görüp tetkik etmeleri ve bunun üz 
_ Bilmiyorum... yorum. Eğer hadise hakikatse.. sı hasebiyle bila tebliğ iade edil- baş halinde) rinde bir güna hak ve alacak iddi1 
_ Şimdi nerede bulunuyor? Saronun ailesi hükümdar:rn sözü- diğinden tarihi ilandan itibaren İki yaşında bir çocuk.. Dünyanın en rım, çalıştığı otel lokantasında bir sm~a bu~unanl_ar_m 20. gün içi.~~ 
- Bilmiyorum... nü kesti: on gün zarfında borcunuzu öde- ağır felaketine uğradığı halde haberi dans muallimi olan Feliks isminde bi- vesıkalarıyl~ bırlıkte daıreye mu.r 
_ Öldü mü acaba? - Eğer hakikatse, Şaon'a Amon meniz veya borcunuza yetecek olmaksızın gülen, şen kahkahalar sa· riyle tanışmış. Münasebetleri ilerle - c.aatlan_ aksı halde hakları tapu sı~ 
_ Bilmiyorum... tahtını yıkması için haber gönderiniz! mal hak ve alacaklarınıza gös~ vuran keyif içinde bir çocuk.. Bu ha- miş olacak ki, nihayet rüyasına kadar lıle. sabıt olmıyan_l~rın paylaşmad~ 
Ve çırpınarak Sahranın kolundan Amoıı tahtı yıkılmazsa, oğlumuzun termeniz ve borcun tamamına bersiz betbaht yavru, anasının öldü· girdi... hanç kalacakları ılan olunur. Dos) 

vere uçtu. öcünü almış olmayız .. Saronun yerine veya bir kısmına itirazınız var- rüldüğünü bilmeden gülüyor. Baba- .. "'. numarası: 4887 / 938 
Süleyman hiddetlendi: kraliçe Nayanın başını isteriz. sa yine bu müddet zarfında yapma- sının idama mahkum olduğunu bilme- Karı koca, ayrı ayrı yerlerde çalış- Kemalpaf& İcra Memurluğu 
- Sözlerime neden cevap vermi- Süleyman söz verdi.. nız lazımdır. Aksi takdirde müddet den şen kahkahalarını savuruyor. tıkları sırada, Eva bir müddet pek kı- dan: 

yor~un? Eskiden heı·teyi bilirdin.... Saronun ailesi saraydan döndü. mururundan sonra hakkınızda ka- Dünyanın en betbaht çocuğu ... Annesi, sa mektuplar gönderiyordu. Lezli bu- Kemalpaşada ölü Arnavud l I 
Her sorduğuma cevap verirdin! Şirn.. Silleyman, Amon hava1isinde A- nun1 muameleye tevessül olunacağı babası tarafından öldürülmüş olan bir nu gayri tabii bulduğundan,. karısının lim varislerinin Kemalpaşa koo 
di neden suguyorsun? monlularla harbe tutuşt1n Şaon'a şöy- ödeme tebliği makamına kaim ol- zavallı.... husust hayatına dair etraflı bir mek- ratifire borçlarından dolayı ta 

- Böyle tenbih ettiler... le bir mektup gönderdi= mak üzere ilan olunur. Son zamanlarda İngilterede tüyler tup istemişti. Bunun üzerine Evadan hacze alınan Celtik mevkiinde s 
Süleyman birdenbire hayretle ~öz- «Kahra-man Şaon! KraUçe ürpertici cinayetlerden biri daha vu- şöyle bir mektup geliyor: kan \' orgi oğl~ Ağnadiyos namı 

]erini açarak papağanın kanadla.rın- Nô.yaya gönderdiğim Saronım Kemalpqa İcra Memurluğun- kua geldi. Lezli adında 28 yaşında bir «-İşte istediğin uzun mektup. Fa.- satılan müfrez kısım olup Üskü 
dan yakaladı.. Kucağına aldı: saray taraça.sı1~a asıld:d~nı dan: . . . erkek Eva adındaki 25 yaşında karısı kat son üç ay içinde adeta bekar bir Halir:ı şimdi dilsiz Ali garben ta 

- Tenbih mi ettiler dedin? habu aldtnı. Eger O'U had·ıu Kemalpaşada mulcım ıken ıka- .. . . . kadın gibi oldum. Birbirimizden ayrı şimal.en mirici Etem cenuben 
d ,; · ,. k l b · · 1 t ıııh h 1 od 1 ·ı t nı kıskançlık ve şuphe ımıkasıle kafa- _ . . . . . ba-- Evet. Hükümdar ne sorarsa O:ı;rıt ı~e, n.moıı ra ı ızım e me ga ı meç u uncu smaı a- ' .. . .. .. bulundugumuz zamnnlar, ateşle oym- vele~ Y orgı şımdı terzı Aptı g 

(tilmiyoı·um) dersin dediler. ıız:aşrn<ıkto.n tcımamiyle ııa.z geç- rafına. . sını ve vucudunu parçalıyarak oldur- yor gibiyiz, önümüzde tehlike var. riyle mahdud tapuda 5973 M. M. 
Sahra gülerek başını salladı. rnış d~mekttr. Ot'dunu hemen .~emalpaşa Tarım kredı koope- dti.. • Şimdi benim sözlerimden hoşlan- adımla: yapılan mesahaya ve va 
Süleyman sert bir tavırla kuşa ba- Amonun merkezirıe gönder 'L'e r~tıfı~e 20(.7 / 932 v~. 20171_?33 ta- Öldürmesine başlıca sebep, Evanın dığına eminim. Fakat ne yapayım, de- yet beyannamesine göre 9190 

ğırdı: kraliçenin canlı olarak yaka- rıhlerınde odenmek uzere dort par- bir gece uyku e:masında telaffuz et- ğiştim, Nihayet hakikati söylemeli - M. miktarında içerisinde bir arm 
- Ha~·di, çabuk söyle! Kim ök- laıııp buraya göıul.erilmesilıe ça emre muharrer senetle borç- t· - · b. k 1. d" B k 1. E n n vim. Sana birşey sövlivevim mi'' Şim- (;) zeytin (5) vemis ag~acı mev 

J J d ~ J 09 ı· ·ı h l 1 ıgı ır e ıme ır. u e ııne,, va ı · . J • • J • 

ı·etti hunları sana?.. gayret et! Fa.zla kuvvete ihti- an ıgınız ıra ı e u u u ~ . . . . . . . . di annemizin yanında olan çocuğuma (750) lira: kıymetli bağın mülki 
d Vade tarihinden "ata·b .. ren faı'z ve mas aşıkının ısını ıdı. Felıks ... Netıcede ıkı k l ~k k .. k d d y . k . l b" . 

Papağan susuyor u. 11acın varsa, b a. b "ld · • B ·. u • ı:ırşı a ü. am es · ı;;ıı a ar egıl.. 8ev- ti açı artırma suretıy C! ve ıı ı 
Artık (bil.Yorum) ela demekten çe- an L u .• hie?- raf ve. ücreti .. vekalet.in haciz yaıjın<la 1.>ir .vavn_ı anncsi:t. kaldı. Ve gilim clt:!miyo runı. Dikkat e t... ' 'ocuU.u. artırması 27 l 939 cuma günü 

yardımcı fırka hazırlatıp l 1 h ] } b ı k ' ,., 
kiııb or gibi, gagasını önüne eğmiş, yo u . ı e . ~a ~ı 1 ta_~ ıy e 00- yakında ıdam edılecek olan baba~ını mu ::;evgim bakidir. Fakat aiakanı a- al 14 den 12 ye kadar Kemalp 

meıı yola çıka.rayım.> t f vek lı Zıya Elg t f d t 1 kanatlarını sarkıtmış titriyordu. oera 1 .ı .. .~n ~ra ın an da kaybedecek... zaldı. Her hahle eski:<i gibi değilim. > crasında yapılmak üzere satı ığa 
Si.ıleymanın bütün ısrarlarına ve: * İcraya vakı muracaat uzerıne çekler Lezli bu mektubu alır almaz deı·- nuldu. Bu artırmada satı\i be 
- Seni aç bırakırım!... Süleymanın kansı saraydan ve emre muharrer senedat hak- Lezli bir sabah e~·inde erken-den hal karı~ının yanına gidiyor. Onunla tahmin olunan kıymetin er 75 

kaçıyor.. kındaki ahkama göre namınıza çı- d l _ t k d _ görüşüyor. Onu alıp kendi bulundu - bulursa en çok artırana ihalesi y 
Gibi tehditlerine rağmen kuşca- Bu sıı·ada hükümdarın sarayında karılan ödeme emri ikametgahım- uyanıp çay an ıgı a eşe oy ugu sıra- ğu şehre getfriyor. Orada iş aramağı lacak aksi takdirde en çok artıra 

ğız gagasını açmadı. mühim .bir hadise oldu: Süleymanın zın meçhul olması sebebile bi • da karısı Evaı~ın: düşUnüyorlar. teahhüdü baki kalmak şartiyle s 
Süleyman Sahraya döndü: zevcelerınden Asuriyeli prenses Sama la tebliğ iade edildiğinden tarihi l"k -dÇadj:~~~lı~ı.tat:şet· koydun mu Fe- Hakim ı:ıordu: ı S gün daha uzatılarak ikinci ar 
- Kafesinde hapset bu şeytan saraydan kaçmış! ı"laAndan ı·tı"baren on gu"'n zarfında 1 s, e ıgını ışı mış ı. - Bundan ı:ıon1·a k 1 ması 17/ 2/ 939 Cuma günü a 

B h b k 1 k l · ı Feliks mi"! .. O zamana kadar ic.i za- · arın a uzlaşh-
mahlCıku. Ve bana sormadan yemek u a ere ·o ay o ay ıııanı amaz- borcunuzu ödemeniz veya borcu· nız mı? saatte ve ayni yerde yapılacak 

ı d ten şüphe ile yanan Lezlinin kan bey-
Yerme ona· ı. nuza yetecek mal hak ve alacakla- - Hayır .. Fakat geçinip gid iyor- Hadise 2280 numaralı kanuna t 

S h • knfesc k d p S kl b d · ı nine :,;ıçramıştı. a ra papaganı ... oy u.. renses ama a ı aşın a, giıze rınızı göstermeniz ve borcun tama- duk. olmadığından bu artırmada s 
Odadan çıkardı. olduğu kadar da zeki ve uzağı görür mına veya bir kısmına itirazınız var- Lezli onun bu ismi uykusunda te- - Kaı·ın Felik~ denen adamdan bedeli ne olursa olsun kıymete 
Süleyman düşünceye dalmıştı.. bi~ kadındı. _Ya~ı henüz otuzu bulma. sa yine bu müddet zarfında yapma- laffuz etmesindcı~ ve ifade_ .etti~i bah:-:ecliyor muydu? kılmıyarak ~n <:ok artırana iha 
- Demek ki papağanın eskiden d~~ı .. halde _yırnıı beş ya~ı~dan fa~la nız lazımdır. Aksi takdirde müddet mananın mahremı~·et ve samı?1ıyetın - Çok... yapılacaktır. I:ıbu gayri menku] i.i 

söyledikleri de yalanmış. Acaba bu gorunmezdı.. Uzun boyu, ırı kal'a goz- mururundan sonra hakkınızda ka- den , karısının Fl•lıks n<lındakı aclam- rinde her hangi bir :;urette hak 
hay\'ana o uydurma laflar, öğreten l~ri ve kıvır~ık sa?la~iyle Süleymanı nuni muameleye devam olunacağı I~ ke_nd_isine ihan.~t t.!~Liğine kanaat ge Kemalpaşa İcra Memurluğun- lehinde bulunanlar ellerindeki 
kimdir? yıllarca teshır etmıştı. ödeme tebliği makamına kaim ol- tırmı~tı, bunun uzerıne uyuyan karı- dan: mi vesikalarla birlikte 20 gün 

Diyor ve saraymda kendi aleyhir.- Süleyman bu haberi alır almaz mak üzere ilan olunur. · sın_ın l~afasına şi~eyle vurdu. Onu Kemalpaşada ölü Apdülkerim fında İcraya müracaatları J&zım 
de çalışan gizli elleri meydana çıkar- sarayın içini, dış ve iç avluları, mah- bogmaga kalktı. Omuzlarına ekmek oğlu Hüseyin varislerinden Kemal- Aksi halde haklını tapu sicili 
nıak istiyordu. zenleri, bahçeleri ayrı ayrı arattı. K 1 1 M 1 .., bıçağını sapladı 1 A 1 d k l d ema pa§a cra emur ugun- . ·. A • . paşa kooperatifine borçlarından do- ma um oma a ça pay aşma an * Prenses Sama o sabah odasından dan: Bunun netıcesmde hakım huzuruna l h h l .. riç kahrlar. Satıs pesin para 

Am Kr li · · _ _,.., k b" d h ·· .. · t· H K l . . t" ·ı Le ı· k t·1 l "th ayı ta tı acze a ınan Oteyaka mev- . . • • 01 .k . on a çeaınm a.aıgı çı mış, ır a a gorunmemış ı. a- ema paşada mukım ıken halen ge ırı en z ı a ı suçuy a ı am ve .. ,. . ,.. . . olup mtişterıden ayrıca 1 ı ı 
adam remdeki cariyeler ve harem ağaları ikametgahı meçhul Selanikli Sait idama mahkum edilmiştir. kıınde kam şarkan Selanıklı Hasan çuk tellaliye alınır. Şartname i 

O gece Amon ülkesinden k·-rkGnç hayretle dudaklarını bükerek, korku kızı kerime tarafına. Arasında iki tane de kadın bulu - ve Rıza halen Şeref garben Apdur- tarihinden itibaren herkese açık 
bir haber geldi. ve heyecan içinde titriyorlardı. Kemalpasa Tarım kredi koopera- nan jüri heyeti, Lezlinin bu cinayeti rahman bağı şimalen sonradan açı- lundurulacaktır. Taliplerin c; 

Amon kraliçesi, Amon prensiyle - Süleymana ne cevap verece- tifine 20/ 7 / 932 tarihinde öden· tahrik sebepleri altında işlediğini gör- lan yol cenuben Kasaba yolu ile mah buçuk pey akçesi veya milli ha 
görüşmek üzere Kudüsten gelen bir ğiz?! mek üzere iki parça senetle borç· mekle beraber, bu sebeplerin kendisi- dud beher 919 M. M. (75) lira ve itibar mektubu 938 135 num 
tnaiyet zabitini Amon sarayının tara- Hükümdaı· önüne geleni haşlama- }andığınız 90 Jira 93 kuruşun hululu ni idam ipinden kurtaracak kadar ha- heyeti umumiyesi (900) lira değe- dosya ile Kemalpaşa icrasına m 
sa:sında boynuna. ip taktırıp asmıştı. ğa, cüceleri, harem ağaların,, nöbetçi- vade tarihinden itibaren faiz ve mas- fifletici mahiyette olmadığı neticesi- rinde içerisinde iki armut bir zeytin ' ~~at eylemeleri ilan olunur. 

Süleymana bu haberi verdikleri leri sıkıştırmağa başlamıştı. Herkesin raf ve ücreti vekaletle birlikte ve ne varmıştır. ağacı mevcut 1 hektar ( 1028) M. EJ k • Ş h 
~aman, hükümdar henüz yemek ye. ağzından= «Yok.. Bulamadık!» keli- haciz. yolu . i!e ~ahsili talebiyle koo- A )Iüdd~iumumi vaziye~.i etra~:ıca h~- M. çekirdeks~z bağın ?1.ül~iyeti için e sır a d p 
memişti.. Sofraya oturmadan odasına mesinden başka bir söz işitilmiyordu. peratıf vekılı Zıya Elgün tarafından kaye ettıkten ~onra ezcumle şoyle dı- artırma suretıyle ve bırıncı artırma- • • 
çekildi. Bu dehşetli haber hükümdarı Prenses Sama nereye kaçabilir- icraya vaki müracaat üzerine çekler yoı·du: sı 27/ 1 '939 Cuma günü saat 1 l Basur memelerını 
titretmişti. di? ve emre muharrer senedat hak- «- Eva Şeyerds semtindeki evinde den 12 ye kadar Kemalpaşa lerasın- d • K f • E ke 

Süleyman, maiyet zabitlerinden Süleyman bunu düşündükçe hid- kındaki ahkama göre 937 / yatağında öldürülmüş olarak bulun - da satılmak üzere artırmaya -konul- eTlT, UVVe l, T 
S~royu ~rr.1on prensiyle görüşmeğe detin~.en yerinde otu~ıyordu.: . 444 No. _il~ namınıza çıkarılan öde- ~uştur. ~~li .. if~d(!_sind_~· .. karısının du. Bu artırma~a sat,ış bedeli tahmin /iği, istiha:vı arttırn 
gondermıştı. Suleymanın zevcesı Kuduste bır me emn ıkametgahınızın meçhul ıhanet ettıgını ılerı stirmuştur. Karıs,ı olunan kıymetın <,-, 75 i bulursa '•ıııiıiiııı-------m:ııı~=ı!!!~ 

Saro Amon ülke~ine bir elçi sıfa- kere bile yalnız sokağa çıkmamıştı.. olması hasebiyle bila tebliğ iade edil- kendisinden ayrı bir otelin içkili lo- en çok artırana ihalesi yapılacak ak- icraya müracaatlar,l. lazımdır . 
tiyle gittiği halde, kra.liçe Naya. onu Şehirde kimseyi tanımaz, hatta şeb- miş olduğundan ilan tarihinden iti- kantasında tezgahtarlık ederken bir si takdirde en çok artıranın teahhü- takdirde hakları tapu sicilince n 
neden ve nasıl öldürmUştü? rin içini bile bilmezdi. baren on gün zarfında borcunuzu başkasile seviştiğini ima eden bir mek. dü baki kalmak şartiyle satış 15 gün lum olmadıkça paylaşmadan 

Stileyman hayretler içinde, ne ya- Asuriyeli prenses bir kere Hebroı ödemeniz veya borcunuza yetecek tup göndermiştir.~ daha uzatılarak ikinci artırması 17 / kalırlar. Satış peşin para ile 
pacağını bilmiyordu. Saro asılacak, safiyesine SUleymanla. birlikte gitmiş .. bilcümle mal hak ve alacaklarınızı Lezli, mahkemde de ayni şekilde i - 21939 Cuma günü ayni saatta ve Müşteriden ayrıca yüzde iki b 
kuj lıe<lilecek bir adam değildi. Silley- Fakat giderken de tahtırevana biın- göstermeniz ve borcun tmamına ve- fade veriyordu: ayni yerde yapalacaktır. Bu artırma- tellaliye alınır. Şartname ilan 
man onu, kumandan Şaon kadar çok mişti.. O ancak geçtiği yolları ve so- ya bir kısmına itirazınız varsa yine •-Bütün bunlara sebep ikinci bir da satış bedeli ne olursa olsun kıy- hinden itibaren herkese açık bu 
se\ erdi. kakları bir kere görebilmişti. Sama- bu müddet zarfında yapmanız 1a- erkektir. Mektubu aldıktan sonra tek- metine bakılmıyarak en çok artı-ıdurulacaktır. Taliplerin yüzde 

Süleymanın o gece gözüne uyku nın şehirde saklanması ihtimalini dü- zımdır. Aksi takdirde hakkınızda ic· rar buluştuğumuz zaman, karım par- rana ihale edilecektir. İşbu gayri buçuk pey akçesi veya milli b 
girmedi. şünmek bile ırülünç ve manasız olur- rai takibata devam olunacağı ödeme mağındaki yüzüğü çıkararak bana i- menkul üzerinde her hangi bir suret-ımektubile 938 138 dosya nu 

Kraliçe Niyanın astırdıiı zabit du. tebliği makamın'\ 1- Yf'I' oJmak üze- ade et!:i. Ve bana bununla bütün rabı- te hak talebinde bulunanlar resmi 
1 
sile Kemalpasn icr~cıınn rniirn 

___ _.... .. Aa lı.'t11nm.ı .a:r..AJJ ı:tilAl•rinda Sahire c ur muh&fı.zl.arı - Ua o1ı.uu · · • ··· ta.mızın sona erd.lti_ne hükmettim. Ka- :v.: • • Wikte 20 "n zarfında );.>Tı ;ı· ' 
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Lüzumlu Notla 
Telefon numaralan: 
Yangın ihbarı: 2222-2-)32, Karşıyaka: 5055 imadı sıhhi: 2046, 

Müddeiumumilik: 245 5 polis: 2463. şehir telefonu müracaat numa
rası: 2200, sehirler arası telefon müıacaat numarası: 21 50, elektrik 
şirketi: 209f, hava gazı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Karşıyakf\ 
su idarc8i: 51 OS Basmuhane İ$tasyonu: 3638, Alsancok istnsvonn: 
2134, Pasapoı t vapur iskelesi: 2854, Denizbar1k vapur acentası: 267 4 
1zmir ıu şirketi: 301 S taksi istemek kin: 4040. 

DEMİR YOLLARI: 
Kaıaba hattı - izrnir - İstanbul . Ankara: Her gün saat yedide 

(Pazar, Cuma, Çarşanıba günleri yataklı vagon - büfe vardır.) İzmir 
Soma her gün 17,20 de otoray, İzmir. Alaşehir her gün 15, 1 O da 
tren. 16,25 de otoray. İzmir - Bandırma: Pazarte i. Çarşamba, Cuma 
günleri 7,30 da sair günler f 2 de ekspres. 

Aydın hattı - lzmir - Karnkuyu - Afyon: Pazartesi, Carşamba, 
Cuma ve Pazar günleri 21 ,35 de. Nazili ye her gün 1 5 ,40 da. Denizli
-re Salı, Perşembe, Cumattesi günleri 6,30 da. İzmir - Tire - Ödemiş 
,ıcr gün ;,3; de katar. 17,3() da Ödemişe. 16,30 da Tireye otoray. 

HAVALI KATARLARI: 
fzrnr-Buca: S,25,7,8.05,9,38, 12.04, 14,45.16,20.17,44, 19,10 
fzmir - Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 1O,15, 12,25, 13, 12, 14,40, 

16,15, 17.15, 18,50, 20,10. 21,40. 
İzmir - Karsıyka - Hacıhüseyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

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

KÖRFEZ VAPURLARI: 
fzmirden Karşıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece son 

vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Karşıyakadan İzmire ilk vapur saat 
6 da, !>On vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir Karşılıklı 
vapurlar hareket eder. 

Ş E Hf R D AH t L l N A K l L V A SI T A L A R 1 : 
Tramvaylar. Sabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan 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, Burna va, Basmahane, Tepecik ve Aisancak hat
tına her gün muntazam otobüsler islemektedr. 

DENIZYOLLARI: 
Çarşamba günleri saat J 2 de İstanbula sürat postası. Perşembe 20 

de ara postası. Çarşamba onda Mersin sürat postnsı. Pazar günü 1.2 de 
~lersin postası (Rodosa da uğrar) Karaburun postası pazar günle4·; 
saat 8 de, çarşamba pünleri 9 da. 

MEMLEKET HARİCİ: 
İtalyan ''apurları muntazam postalar. Çarsamba saat l 7 de Pire, 

Brend.izi, V cnedik, T riyeste, Perşembe 17 de Rodod, Adalar. 

NÖBETÇi ECZANELER: 
Cumartesi: P.aıııtuı akta S;hhat, 

' Pazar: Keıneraİtında Hilal, Kbrata~ta B. Habif, Keçecilerde Y eniiz
mir, Irgatpazarmda Asri, 

Pazartesi: Kemeraltmda Şifa, Güzeyalıda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
Faik, lkiçeşmelikte İkiçt>şmelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Ke
mer. 

Salı: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
Alsancakta B. Ahmed Lütfi, Eşrefpaşada Eşrefpaşa .. 

Çarşamba: Buşturakta Sıhhat, Kara taşta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
İzmir, lriatpazarında Asri 

Perıembe: Kemeraltında Hilal. Karantinada B. Eşref, Tilkilikte B. 
Fuad, Eşrefpaşada Eşrefpaşa. 

Cuma: Kemeraltındn lttilıad, Güzel yalıda Cüze1yalı, lrgatpazarın
da Asri, lkiçeşmelikte lkiçesmelik, Alsancakta B. Fuad. 

~ ...... -- ........ ;-.,..,.,~.-
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Şark 
.. . 

sanayı kumpanyası ndaıı: 
Kuruı 

Örümcek Tip 13 90 cm 804 
Horoz Tip 8 (90 cm 764 

(85 cm 731 

Kel.bek Tip 9 '(85 cm 675 
(75 cm 615 

ftbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli pesin ödenmesi me•rut 36 
m. bir top için alıp asgari 1 balyalık (Yani 25 top) satıtlara mah
ıuatur. 

1 - 24 top almak iatiyen müfteriler yukarıdaki fiatlere yüzde 
2 zamla mal alabilirler. 

lktısad Vekaletinin 5 / 8 / 938 tarihinde tesbit ettiii 
kapot bezi fiatlarına uygun oldu~u tasdik olunur. 

• • İzmir Ticaret Odası 
Resmi mühür ve imzası 

~------------------------·--, Merkez lokantası 
Birinci Kordonda Rıhtım hanı 

altında yeni açılan (MERKEZ) 
Lokantaaında, UCUZLUK, TE-

MIZLlK ve ıerviıte intizam ha
kimdir. 

(ANADOLU> 

ızmir Levazım amirliği satın alma kr· 
mi.cvonu ;a/nları 

İzmir Levazım amirliği SAT. AL. KO. Rs. denı 
f tanbul kornutanlığıııa bağlı birlikler ııamıı a JComisyonda mecvud 

ev afı dahilinde binek nakli.ve koşumu ile nıekkari hayvanatı satın alı
nacağından her pazarte~i ı;;e perşembe günleri saat 14 te pazarlığı 
,·apılmak tizere hayvan s.:.hiplerinin doğruca hayvanlarile beraber 
Fıııdıklıda komutanlık satın alma komisyonunu gelmeleri. 

17-21-25-!~ l 4412 

İ:mıir levazım a:nir1i?.i salın alm.ı komisyonundan: 
Emekli binbaşı ve yüzbaşılardan askerlik şubelerinde çahşrnağa 

istekli olanların şeraiti arılamak üzere müstahkem mevki il şubesine 
müracaatları. 2S-29-3-8 4504 

lzmir lravazım arniı-li~i satın alma komisyonundan: 
Lski. ehir l--ava okuH~rma İngilizce lisanına hakkile vakıf ayni 

zamanda tefclime işlerinde kullanılmak üzere 165-21 O lira ücretle 
iki tercüman ve yine İngilizce, Fransızca ve Alcmanca lisanlarına a· 
şina ve keza tercüme işlerinde de kullanılmak üzere 98-165 lira ücretle 
iic dil öi!retmenı alınacaktır . Aşağıda yazılı evsafı haiz olan isteklile
rin vesaikile bi ... likte E..,ki~chirde hava okulları komutanlığına müta~ 
caatlnrı. 

1 - T:irlr olmak 
2 - Hüsnühal sahibi olmak 
3 - Ask,.ı-i mi.ike!lefiyetini bitirmiş olmak. 
4 - Sıhh~ durumu müsait bulunmak. 
5 - Lisana hakkile vakif ve tercümeye muktedir bulunmak. 
6 - Y Rpı!aı·ak mi.İsa.baka mtihanında kazanmak. (İmtihanlar 

zuhur edecek isteklilerin bulundukları yerlere nazaran Ankarada ha
va müstesarlığında, f stanbulda hava akademisinde, lzmirde tayyare 
alayında, f ski11ehirde hava okullrında yapılacaktır.) 25-29 4505 

Tornacı alınacaktır 
Askeri fabrikalaı· umum mü
dür Iôğünden: 
Kırıkkalede :stihdam edilm~k üzere tornacı alınacaktır. Fabrikala

rımıza girmek i~tiyenlerden İstanbuldakilerin zeytinburnu fabrikası
na İzmirdekilfwin İzmir silah fabrikasına vesair yerdekilerin de umum 
müdürlüğe müracaaılan. 4493 

25. 29. l. 4. 7, 10, 13. 16. 19, 22 

-inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
J - İdaremizin Pa~~bahçP fabrikasında yaptrılacağı ve 26/ 12/ 

938 tarihinde :hale edilece~i ilan edilen J 5202 lira 40 kuruş m.uham: 
men bedelli beton arme dösemelerle ~air müteferrik islerin eksıltmesı 
görülen ltizum üzerine bir hafta sonraya talik di·l·m~.ştir. 

2 - Eksiltrl"e ., · 1 93<? tarihina raslıyan salı gunu saat 15 de Ka
bataşta levaz1ı:n ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 -- Mühfülü teklif mektubunun kanuni vesaik ile inşaat şube
mizden alınacuk ehliyet vesikası ve yüzde yedi buçuk güvenme mak~ 
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla· 
rın eksiltme giinü en geç saat 14 de kadar yukarıda adre~i geçen alım 
komisyc nu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesı lazımdır. 

25-27~29 9409/ 4507 

FEHMi 
Makina Tamirhanesi 

fzmir: Ketıtane pazarı demirciler No. 67-6<: 

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

Bilumum döküm, tesviye ve torna itleri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - lıi söz verilen aün ve ıaalte bitirmek. 
? - Müıteriye azami auhulet. fiatlerde itidal, işte temizliktir 

DUKTOH. 
M. ŞEVKİ UGUR 
DAHİLİ HASTALIKLAR 

MÜTEHASSISI 
İkinci Bt!yler sokak No. 82 

Tele fon No. 3286 

-------111111_!~-------------Do k tor 

Zafer ate iyesi 

Bürhan Bengü 
1zmir ikinci hukuk mahkemesinden: MEMLEKET 1 IAST ANESl 

Buca aşağı mahalle dutlu sokak 16 hafta pazar günleri altı saat babaları GÖZ MÜTEHASSISI 
No. lu evde oturan Recap kızı Mü- llyasa gösterilmesine ve ayda iki ço· Hastalarmı her gün öğleden 
veddet taraf mdan kocası İzmir mer- cuk için 1 5 lira nafaka takdirine ve aonra Beyler aokai1..ndaki muay~ 
kez postanesi tetkik memuru iken aydan aya llyastan alınarak Müved- nehanesinde kabul eder. 
halen yeri belli olmıyan Erzurumlu dete verilmesine ve masarifi muha- f..iiiııııımı----------
llya~ aleyhine açılan boşanma davc- keme olan J 094 kuruşun dahi müd
aının cari tahkikat ve muhakemesi deialeyh !lyasa yükletilmesine kabili 
ıonunda: Medeni kanunun J 34 ve · . .. 8/ 1 2/9JS . 
138 142 148 1 50 inci mad- temyız olmak uzere tarı-

ve ve ve h. d d · h d .. d 
deleri hükümlerine tevfjkan davacı ın e ava.cının vıca ın a ve ~u ~ 

Dr. Nuri Şemsi 
Gün eren 

Emr:.ızı intaniye hastanesi lıı.bu

raluvar şefi 
lla.shı.hLrını Tilkilik Memil so ~ 

kllk 15 Ncı. da kabul eder. 
TEL: 4057 

Müveddet ile müddeialeyh İlyaaın deialeyhin gıyabında karar verıldi
yekdiğerinden boşanmalarına ve ka- ği ve uıulen tanzim kılman . gırap 
be.hatlı olan İlyasın hüküm tarihin- ihbarnamesinin müd~ei~leyhın ıka:ı 
den itibaren yeniden. bir sene rnüd- metgahının mechulıyetıne mebnı 
detle evlenememesine ve iki müşte- mahkeme divanhanesine talik kılın
rek çocuğun velayet hakkının ana- dığı tebliğ makamına kaim olmak I 
ları M\.iv.Qd.•te varilmuine ve her üzen ilin lilhmw. ._-=--=-===-ııı=-=::::::::ııı:::ıı:::ı:mm--· 

Resmi, sivil, okul, kasketler, 
f oterlerin toptan perakend~ 

SATIŞ EVİ 

Malı birirıci eldeıı alınız 

Alip&f& ~ddHi nı.unara 2S 

SAHIFE 10 

ıııııııı!S!nı!,~!!1~1111111!~~1~~~1!!ıııııı 
Karilerimize kolaylık ol-
mak üzere, gazetemizde 
(Re mi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır
dık. 

iş arayanlar, iş verenle
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarım burada bulacak· 
sınız. 

Küçük ilan şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kurut 
Oç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

Devamlı kilçük iUlnların her dtfası 
için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık 
olmak üzer2 her satır 30 harf iti
bar edilmiştir. Bir küçük ilin 120 
harftan ibaret olmalıdır. Dört satır 
dan fazla htr ıatır için ayrıca 10 
kuruş ahnır. 

Evlenmeleri Kolaylqtıran . . . 
Danqma serviıi iLAN: Muhtel.ıf boyda ıyı cinsten 

Yazı işleri lisan dersleri, emval aşılı kaysı, şeftalı, frenk elması f1 • 
idaresi için dahi müracaat ediniz. danları ucuz satılır. 

B. Kardıçah 39 Hukukçu Burnavada Salon 
llyu d.3 müracaat. 

şaraphane-ı-ine 

D. 26 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 

Fratelli Sperco 
Vapur· Acentası 
ADRIA TICA S. A. di 

NA VIGATIONE 
ZARA Motörü 22/ 12 tarihinde ge

lerek ayni gün Patmos Leros Kalim-

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

nos htanköy ve Rodosa hareket « VEISSESEE-, vapuru 24 ilkkanu-

eder. na kadar Rotterdam, Bremen, Ham-
ZARA Motörü 26112 tarihinde ge- burg «ANVERS (DOGRU) yük ala-

lir 27 / 12 de Pire Korfu S:u-anda kt 
ca ır. 

Bı'indiı Valona Draç Ragusa Spalato 
Zara Fiuma Trieste ve Venediğe ha- «MACEDONİA> vapuru 2 den 7 
reket eder. sonkanun sonuna kadar Rotterdam, 

P. FOSCARİ Motörü 27 /12 tari- Brernen ve Hamburg için yük alacak 
hinde gelir 28-12 de Leros Rodos tır. 
Brindisi Bari Trieste ve Venediğe «ADANA> vapuru 16 dan 21 son• 
hareket eder. kanuna kadar Rotterdam, Brernen 

LERO Motörü 29/12 tarhinde ge- ve Hamburg için rük alacaktır. 
!erek ayni gün Patmos Leros Kalim- «KRETA» vapuru 9 dan sonkanu
nos İstankqy ve Rodosa hareket e- na doğnı Hamburg, Brernen ve 
der. Anversden mal çıkaracaktır. 
CİTA Dt BARİ 1Iotörü 29/12 ta. AMERICAN EXPORT LINES: 

rihinde gelerek ayni a-ün İstanbul «EXMINSTER~ vapuru 21 ilkkA-
Pire Napoli Marsilya "fe Cenova li- nunda bekleniyor Nevyork için yük 
manlarna hareket ed~ . alacaktır. 

EXTA VIA> vapuru 29 ilkkanUD• 
ROYAL NEERLA;~DAİSE da bekleniyor. Nevyork içn yük ala-

KUMPA}.(Y ASI caktır. 

GANYMEDES Vavuru 31/12 tari- DEN NORSKF. .:\HDDELHAVS. 
hinde Rotterdam Amsterdam ve LINKE: 
Hamburg için hareket edecektir. cBAALBF.K> motörü 11 sonkAnu-

STELLA Vapuru 28/ 12 tarihinde _ . . 
B V K" t !' anla na dogru İskenderıye, Dıeppe ve Nor 

urırahs kartna dve kt0.
8 ence ım - \·eç umum limanları için hareket ede

rıua are e e ece ır. 

cektil'. 

SVENSKA OR!ENT LlN!EN SERVİCE :MARITL\IE ROUMA· 
KUMPANYASI lN; 

RTONEGRO Motöri.i 22/12 tari- «DUROST~R;,) va~uru 27. i~kkl .. 
hinde RotterclAm H.amburg tsknndi- nunda bf·klenıyor. Kostence ıçın yUk 

navye ve Baltık limanlarına hareket n lacaktır. 
edecektir. .JOHNSTON W ARREN LINES: 

LIGURIA :\fotöri.t 27 / 12 tarihin- cA VIEMORE» \'apuru 8 sonkA-
de gelerek Rottertlam Hamburg Giy- nunrl8 bekleniyor, Burgas, Varna ve 
nia İskandinavya ve Baltık limanla- rrnstence için yük alacaktır. 
ı için mal alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle 
SERVİCE MAR!Tİ::.\IE ROUMAİN navlunlardaki değişikliklerden •· 

KU:MPA.ı~Y ASI cente me uliyet kabul etmez. 
ALBA JULTA Vapuru 20/12 tarl· . D~ha fazla taf~ila~ almak için Bt-

k 11.r lt ııı ·ı 11· rıncı kordonda loO No. da W. F. h' le gelere n a a ve ı' ar~ı \'a · ınc • · · Henry van der Zee vapur acentalıiı-
manlan için yük ve yoku alır.. na nü!racaat Pdilmesi rica olunur. 

Telefon: 2007 / 2008 
tıanlal'daki hareket tarihlerile nav. ------------, 

lunlardaki değişikJiklerden dolayı 1 s ı• 1 
acentu. mesuliyet kabul etmez. Dah~ to n 
fazla tafsilat için İkinci kordonda lO·i ep 1 
numarad.cı. FRATELLİ SPERCO va. l 
pur acentasrna müracaat edilmesi ri- D • 
ca olunur. Telefon: 2004-2005 l ş 

Olivier ve 
ŞÜrekisı 

LIMITET 

Vapur acentası 
BIRl~Cl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
cPOLQ, vapuru 3 birinci k&nunda 

LONDRADAN a-elip yük çıkaracak 

ve ayni :zamanda LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LENANTE - LİNİE 

cDELOS• vapuru birinci kanunun 

ortasında Hamburg, Bremen ve An
versten ielip yük çıkaraktır. 

LİVERPOL HATTI 

cALGER1AN• ve cLESBlAN:. va. 
pul'larımn yükleri İstanbulda aktar -

ma e:dert!k DEN1ZBANK vaourlaril" 
lımire ıeımat.ı.10 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku. 
~ 

vet, agıza 

koku veren 
formiildür. 

güzel 
• 

eynı 

-----------------------·· 
----------------------Memleket haetanesi 

başoperatö~ü 

M. Nuri Arkan 
Adres: lkinci Beyler sokak 

fırın karşısı.. Kabul saatlart 
l 3-7 kadar. Tele: muayene· 

ha'?l~ 3125 .. Evi 298) -·-----------
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1 9 3 9 
' 

İ>.~~ ~ Sıhhat ba ıkyağı _ 
n - = 
cı : Norveçya balıkyağlarının en ~ 

lYlücirir ~ halisidir i 
TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu - -- -- = 
VfT'J'EL TUZU § iki defa süzüln1üştür ~ ADET LiRA 

!\ekris romatizma, kum sancılan ~

na karşı ~ide kura ciğer ve böbrekle-, = 
ri temizler. .= 

En uruz rnar'len o:uvıı Plde edilir . . -1--------------- = 

= Şerbet giı:i içilebilit ~ 
-

Hamdi Nüzhet Cancar • • 
----

Sıhhat eczahan2si :: 

Başdurak Hüyük Salepçioğlıı haııı karşı~mtlı 1 

1 Mükafat 
1 " 
1 İkramiye 

1 " 

400,000 
100,000 

1 

iz.. Ba~r:oyEo:g İ ~ j 
+D :muınuıımumıımmııın11111mnmım11ııııımıım111H111111mıııı11111ııı••• 1 " 

500,000 
200,000 
150,000 
100,000 { Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

Telefon: 3869 --------
Partle&ülerinizi ve 

byanların kürk man· 
o veBuga Yaka kürk 
lcrlni IBRAHIM KA 

~-------Doktor 

Demir Ali 
Avrupa.da tetkik seyahatin dm 

gelmittir. Hastalarını her gün 
mun.yer.cehrm'"' ·~ ?r•\..•ıl ed•r. 

RAKAŞ~. bakmadan' 
1'15meyınız. 1---U------.ı 

Odun azarı No. 12 oRtor 
-------·---- Bakteryolog 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hutalannı 11,30 dan bire 

kadar Beyler sokajıncla Ahenk 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

miltehas1sı 

(Verem ve sa~re } 
Basmahane poliıs karakolu ya· 

nında 747 

Telefon: 4115 
matbaası yanında kabul eaer. ,._ _______ t 

S. F E R J T Eczacı başı 

Selamet 

Nezle, grip, Bronşit ve bilumum 
burun, boğaz hastalıklarına karşı 

Depo: ŞİFA ECZANESİ 

T. İ~ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplcır 

lkrQm&'ie pl&nı-= 

' adet 1000 L. 4000 L. 
a > 600 > 4000 > 

16 > 250 > 4000 .. 
76 > 100 > 7600 > 
80 > 150 > 4000 c 

200 ,. 25 .. 60ıJO > 

884 it 281100 > 

Kuralar 1 l\faı·t, 1 Haziran. 1 Ey
lftl, ı Birincikanun tarihlerinde çeki
lecektir. 

En az 50 lira mevcluatı !Julunan 
!:..~ii.plkr kuraı.lara dihil eJ.ilecektir. 

rest litri 1 " 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
60 

100 
400 

8,000 
8,600 

500 
9,100 

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

mükafat 

70,000 
60,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 

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

2,715,000 

-~~----1 Otel Fuar ve lokantası . 
. . ·.·. . ~ .. ,,.,,.,,_,., . ' . 

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

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

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

Devamlı müşterilerimize panıiycn komple ye hUtu.si teıızilat 
yapılır. 

Lokantamızda: Görülen ihtiyaç üzerine Ege lisesinin b~inci sınıfı da açılmıştır. 
Kayıt muarneleıi devam etmektedir. Kayıt işleri için her gün 1 Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve· 

'

sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanında Mansuri Kona· rilecek ziyafetler için üç .aat evvel otel müdüriyetinihabetdar etmek 
ğına müracaat olunmalıdır. Tele fon: 2929 kafidi 

C CT" " -- - --r·-·-------------· •• •• 
EN BUYUK FARK 
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Çifte lspirallı ''D,, Lambaları tam Işık verirler 
Cevfik Baykent 

elektrik - Radyo - Telefon 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 
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--ANA!JOLU Matbaası Açıldı 
~ Kotap kısmı 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve billetenleri en 
son nilmuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: lzmir 2 ncl Beyler So. Parti Binası İçindde Tel. 27711 

lzmir Lise ve Ortaokullar 
Cimi Azı 

Birinci nevi ekmelt J 6000 Kilo 
Koyun ve ı:nevııimiııde kuzu 27 50 « 
eti 
Dana eti 

Dana eti , 
Dana eti 
Koyun ve inek südü 

Koyun ve inek südü 

Koyun ve inek yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 
Ka§&r peyniri 

5800 

2000 
1750 
6600 

3100 

7100 

2400 

2750 
900 

« 
« 

c 

c 

c 

< 
c 

Çoiu 

19000 
3300 

7500 

2500 
2100 
8500 

4000 

9000 

3400 

3300 
1200 

satın alma komisyonu başkanlığından: 
Kilo fiah Muhammen tutarı İlk teminat Hangi okullara ait olduğu 
L. K. S. L. K. L. K. 

9 75 1852 50 138 94 Karşıyaka Kız Öğ. Okulu 
50 1650 00 .123 75 < < 

30 

30 
30 
15 

15 

17 

17 

17 
80 

50 

50 

50 

2250 00 

750 
630 

1275 

600 

'1575 

595 

577 
960 

00 
00 
00 

00 

00 

00 

50 

168 75 Kız Erkek Lisesi pansiyonları ve 

56 
47 
95 

25 
25 
63 

bölge San'at ok.ulu. 
Buca Ortaokul pansiyonu. 
Kız Öğ. Okulu 
Kız Erkek li•eleri pansiyonları ile 
bölge San'at okulu. 

45 00 Buca Ortaokul pansiyonu ve Kı
zılçullu öğretmen okulu. 

1 1 8 13 Kız, Erkek liseleri pansiyonları. ile 
bölge San"at okulu . . 

44 62 Buca Ortaokul pansiyonu ile Kı

43 
72 

31 
00 

l".ı)çullu öğretmen okulu. 
Karşıyaka Kız öğretmen okulu. 
Kız Erkek liseleri · ile Buca Orta· 
okul pansiyonu ve bölge San"at 
okulu. 

Beyaz teneke peyniri 4060 c 5 280 4 5 23 76 1 7 8 20 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 
Yumurta 98600 Adet 124300 1 75 2175 25 163 15 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 

lzmir yatılı okullarının 193 8 mali yılı yiyecek ihtiyaçları yukarıda hizalarında yazılı tahmin fiatları ile l 5 gün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

27/ 12ı 938 Salı günü saat 14 te lzmir Hükumet konağında-Kül tür Direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık elisiltmeleri ay
rı ayrı yapılacaktır. 

Şartnameler her gün Kültür Direktörlüğünde Komisyon masasındıqıörülebilir. 
Bu işlere §İrk.etler ve yabancı tab'alılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddekrinde yazılı vesikalarla girebilirler. isteklilerin yuka-

rıda yazılı teminat miktarlarına göre alıtları ile belli gün ve saatta komisyona müra-:aatları. 8 14 20 25 ( 4305) 

' . ~ , ........ ' • . . :ı : • .._.. ' • 

lzmir posta telgraf müdürlü· 
ğünden: 

1 - Bedeli keşfi 7 45 lira olan P. T. T. müdürlük binası dahilin
deki kalorifer kazanının tecdidi ve tesisatının tamiratı mevcud keşif. 
name ve şartnamesine tevfikan 5/ 1 / 939 tarihine müsadif perşembe 
günü ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin ihale gününe kadar her gün saat 9 dan l 7 ye ka
dar P. T. T. müdürlüğünden bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler. 

3 - Taliplerin teminatı muvakkate olan 5 5 lira 88 kurusu P. T. 
T. veznesine yatırarak alacakları makbuzla tarihi mezkurde ;aat oq 
beşte müdüriyette müteşekkil satın alma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. 20-25-30-3 4424 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 31 Kanunuevvel l 93 7 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 

beş kuruıluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 
evvel ! 938 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

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

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 225 7 numaralı kanu
nun sekzinci maddesi mucibince l kanunu sani 1939 tarihinden iti
baren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer· 
kez bankasına yapılacak tediyata kullanılabilecektir. 

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

lzmir Lise ve Ortaokullar 
Başkanlığından: 

satın alma kcmisy onu 
f .Odemi.ş . 1 GRAETZ ~ 
. Adagıde nahıyesınde 

1939 
'~ 

GRAETZ 
1939 Cinsi Miktarı 

Gri harici elbise ( caket ve pan· 40 takım 
tal on 

Haki dahili elbise 
( caket ve pantaloıı) 
Koyu kurtuni iş elbisesi 
( caket ve pantalon) 

120 > 

112 > 

Beherinin 
fiati 
L. K. 
.19 50 

Tutarı 

L. K. 
780 00 

5 50 660 '00 

5 560 

IJlı:: teminatı izahat 

L. K. 
58 50 Mühürlü nümunelerine göre 

49 50 > > > 

-42 00 > > 

meraklı ve heyecanlı 
deve g(ireş.i 

Siyah kırçıllı kısa palto 90 adet 9 50 8)5 64 12 > > > 

. 1 ııı;.a!"'unus!ni (.93? ~azar gÜ· 
nü Adagide nahiyesinin Tayyare 
meydanında muazzam bir deve 
gÜ?C§i yapılacaktır. Bu güre§c it· 
tirak edecek deve sahiplerinin 
Adagide Belediye dairesinde mü
teşekkil komisyon malısusuna 
müracaat ederek develerini kay
dettirmeleri lazımdır. 

El yapısı dahili sarı postal 160 çift 4 25 680 51 00 > > > 
Siyah harici ayakkabı 130 > 4 50 585 43 87 > > > 

lzmir bölge sanat okulu talebesi için mevcud mühürlü nümunelerine göre yaptırılacak olan yukarıda mik
tarı yazılı gri harici elbiee, haki dahili elbise, koyu kurşuni iş elbisesi, siyah harici ayakkabı, el yapısı olmak 
şç.rtile sarı poetal ve siyah kırçıllıkısa palto 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

31 l / 939 salı günü saat 14 de hükumet konağında kültür direk.tör lüğünde toplanacak olan komisyo· 
numuzda açık eksiltmeleri ayrı ayrı yapılacaktır. 

1 - Kazanacak develere ve-
rilecek ikramiye. 

Nümunelerini ve şartnamelerini görmek istiyenler her ıı\lıı Kültü,rd.irek.tö.rlü.iünde g_örebilirler. 
Eksiltmeğe girme~e istekli olan olanların da 2490 sayılı kanunun üçüncü maddesinde yazılı ahkam 

Başa: 50 lira 
Başa.! tı: 3 O lira 
Ortaya: 20 ' lira 
Ayağa: 1 O liradır. 

dairesinde teminat alıtları ile birliktebelli gün ve saatta komisyona bayvurmaları ilan olunur. 
13-18_.:.z5_z9 4332 

lzmir Gümrük Muhafaza ta. 
buru satın alma komisyonun
dan! 

1 - lzmir g·Ümrük muhafaza taburu ihtiyacı için açık eksiltme 
suretile 8000 kilo mangal kömürü satın alınacaktır. Eksiltmesi 5/ 1 / 
939 perşembe günü saat onda yapılacaktır. Şartnamesi her gü.n ko • 
misyonda görülebihr. 

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

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde ve şartnamesinde yazıl: vesikalarla muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektup!,.rile birlikte eksiltme saatmda lzmir beyler sokağı 
arkası geri tütün kumpanyası yanın da 168 sayıda tabur satın alma ko 
misyonuna müraca&tları 2 l-25-30-4 4438 

lzmir Defterdarlığından: 
icar 
No. 

Muhammen 
icar bedeli 

Lira Kr. 
398 Bornova Mansur oğlu Narlı kuyu mevkiinde 15 

Dönüm tarla 38 00 
401 Seydiköy Demiryol hattı solunda 15 Dekar 350 

metre tarla. 
402 Birinci kordon Balıkhane altında 9 Taj No. lu 

Dükkan 

56 

135 

00 

00 
429 Hasan Hoca M. Yol bedestanında 35 Taj No. lu 

Dükkan 220 00 
430 Mersinli Bornova caddesinde 54 Taj No. lu 

Ahır 
431 Hacı Mahmud mahallesi 2 ci Beyler sokak 87 

No. lu Ev 
Mersinli Banyo Sokak 14 Numaralı Ev 

19 

83 
38 

00 

34 
00 432 

433 Develi köyünde 25 dönüm mukabili 22975 met· 
re bağ 281. 00 

434 Bornova Altındağ köyü Yahudi mezarlığı civarında 
16 dönüm Tarla 32 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 1O/ 12/ 938 tarihinden 

itibaren bir ay müddetle açık artırma uauliyle müzayedeye kon~lmu!· 
tur. ihalesi 9/1 / 939 tarihine rnüsadif Pazartesi günü saat 14 dedır. Ta
liplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7 ,5 de?~z~to akç~si yatırdık· 
)arına dair makbuz veya muteber Bankalardan bırının temınat mektu· 
h•ı ile Milli Emlak Müdfülüvür ' müracatları ilan olunur. 

ıo 16 21 25 <431.9) 

lzmir Defterdarlığından: 

Satış 

No. 
1413 

Muhammı:n 
kıymeti 

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

1416 Güzelya lı Reşadiye sokak l T aj No. lu Ev 125 
1419 Göztepe Şahin sokak 31 T aj No. lu Dükkan 1 20 
147.0 Güzelpılı Zeytinlik sokak 3 Taj No. Dam ve arsa 290 
1424 Birinci Karatas Tramvay Cad. 65 ve 67 Taj 

No. lu Ev ve o'ükkanın 12/ 240 Hissesi şayian 129 

l 450 Güzelyalı Müotecabi zade sokak 874 Ada 23 
Par.el sayılı 582,50 M. M. arsa 291 

· 1451 Güulyalı Müstecabi zade so. 874 Ada 24 
Parsel sa 306 M. M. Arsa 

1452 Güzelyalı Müstecabi zade so. 87 4 Ada 25 
Parsel sa 301 M. M. Arsa 

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

l 454 Güzelyalı Müstecabi zade So. 874 Ada 27 
Par.el sa 471 M. M. Araa 

1455 Güzelvıılı 1 ci Şeref sokak 87 4 Ada 31 
Parsel. sa 45 M. M. Arsa 

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

145 7 Güzelvalı Recai zade sokak 877 Ada 5 parsel 
sa l2İ M. M. Arsa 

153 

150 

322 

235 

22 

57 

60 

96 

25 

00 

25 

38 

50 

50 

00 

50 

1458 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 6 parsel 
sa 240 M. M. Arsa 120 00 

1459 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada 7 Parsel 
"" l 22.50 M. M. Arsa 61 

1460 Güzelyalı Müstecabi zade sokak 877 Ada 9 Parsel 
sa 433 M. M. Arsa 216 

146 l Cüz:elyalı Müstecabi zade so. 877 Ada 12 parsel 
sa 330 M. M. Arııa . 165 

25 

50 

00 

1·462 Güzelyalı Müstecabi zade so. 87 7 Ada 1 3 parsel 
sa 338-M. M. Arsa 169 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 10/12/ 938 tarihinden iti

baren bir ay müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konulmuştur. 
t:lıa.JeM 9/ 1./939 tarihine müsadif pazartesi günü saat l 4 dedir. Talip
lerin muhammen bedelleri üzerinde % 7 ,5 depozito akçesi yatırdıkla
rına dair makbuz veya muteber Bankalardan birinin teminat mektubu 
ile- Milli Emlak Müdürlüiüne müracaatları ilan olunur. 

IQ - 16 21 25 (4340) 

Musiki zevkinizi tatmin edecek RADYO ner nalde 1939 modeli 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 seneden beri alanlar memnuniyetlerini izhar 

ediyorlar. 
GôRMEK, DİNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 
Mütenavip ve mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. 

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

Umumi vekili ve Depoziteri: 

S. Kalomeni 
Büyük Kardiçalı Han TELEFON: 2751 

TELGRAF: Caldau Omega ticarethanesi ittisalinde 

inhisarlar umum müdürlüğün 
den: 

1 - Şartnameleri mucibince satınalınacağı ve 7/ 11 / 938 ta· 
rihinde ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk l 50.000 adet ve 100 kilo
luk 1 80.000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri değiştirildiğin· 
den yeniden ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 kuruş he· 
sabiyle 37.500 lira ve muvakkat teminatı 2812.50 lira: 100 kiloluk
ların beheri 43 kuruş hesabiyle 77400 lira ve muvakkat teminatı 5120 
liradır. İzmirde teslim edildiği takdirde beheri. 50 kiloluklar için 25 
santim ve 100 kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 

Ill - Eksiltme 2/ 1 / 939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 lik 
cuvallar saat 1 5 de 100 lük çuvallar saat 15 .30 da Kaba tasta Levazım 
~e mübayeat şubesinde alım komisyonunda yapılacaktır.' 

iV - Şrtnameler 50 likler l .87 lira ve 100 lükler 3.87 lira bedel 
mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayeat şube· 
siyle Ankara ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile % 7.5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat 
evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. 18 2 l 26 31 (9170/ 4418) 

lzmir Vilayeti DefterdarlığAndan: 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

nazarıdikkatine 
1 - Kazanç vergisi ikinci taksit zamanı hulul etmiştir. 
2 - Birinci Kamın 938 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit 

borçlarını mensup oldukları Maliye şubelerine tediye etme· 
lidirler. 

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

4 - Geçen taksidin tahsilinde alınan tedabir alakadarların malumu 
olduğundan bu taksidin tediyesinde tehalük gösterilmesi savın 

il fi hh . 1 t .,, • .,. ·~ - '''" ~' müke e ere~ f'f'l"'lr""' ',...... - -· · 


