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\. ) Her stüı u.bahlan (h:ıni1') de çıkar aiyaat ıazetedir Telefoaı mi NtJSBASl BERYBRDE I •.,...,ıu. 

Fransa ile birlikte Uzak 
Şarkta müdafaa tertibatı 

almağa karar verdi 
\...--~~~~~~~~~~~~--~~~ 

Köylünün Kalkınması En Biiyiik ava ır 
Bu menılekette herkesten ziyade refah ve saadet hakkı, köy
lünündür. Çünkü Türkiyenin hakiki sahibi ve efendisi o.dur! 

Ziraat kongresi toplandı.Baş· 
vekil bir nutuk verdi 

Bir çok hatipler söz aldılar ve köy davasını tebarüz 
ettirJiler. Kongre, cu!'1aya te~rrır. toplanacakt~r . 

~~~ '- 2P it! S 6 "' >*"":.wq * ,.,..~,.............. ~ ' 
4~ $ • 4 \.~ 

Ankara, 27 (A.A) - Bavekil Ce. 
Hil Bayar bugün birinci köy ve ziraat 
kalkınma konııresini aşağıdaki nutku 

Ankarad;ıki tezahürat 
ile açmıştır: z • • ı A 

c Bi~iı~ci köy ve ziraat kalkınma r aa İÇi er ta 
ı.oııgrcsının sayın azaları! 9 

ge _ ecekler 
(Bugün buraya büyük bir milli du- • • •• d 

\a hareketini hızlandırmsğa, planla~- tu on n en 
tırmağa devam için toplanmış bulu - .& 
ııuyoruz. Bu da\•a, üzerinde yaşndığı
mız bütün kudret, yaşama, dayanma Dün At İ •• k •• 
imkanlarını kendisinden aldığımız ' a ur un Ankaraya ayak ba-

19uncu yıldönümü tes'id edildi topraklarımızın canlandırılması, kıy

metlendirilmesi davası) TUrk köylü SJŞJllJll 
ve çiftçisinin seri, radikal kalkınması, 
geniş dinamik bir refaha ulaştırılma
sı dtiwısıdır. 

Biz bu davayı Osmanlı saltanatının 
halksız hükümdarlığı ile alakamızı ke--- --sip, halkın hükümdarlığını kurduğu-
muz gün filen ortaya attık. Anadolu 
ve Rumeli Müdafaai Hukuk cemiyeti 
adı altında milli hükOmetin ilk nüvesi 

kurulduğu zamanlarda milli umdeleri
mizin ve misakunızın arasında ve İ
çinde bu dava, bu ana dava vardır. 
Büyük Tilrk milletinin kurtarıcı ve 
müşahhas ideali, ınUebbet Önder Ata
türk; Türkiyenin hakiki sahibi efen. 
disi hakiki müstahsil olan köylüdür, 
o halde herkesten daha çok refah ve 
saadete müstehak ve layık olan da o
d ur. Türkiye Bilyilk Millet Meclisi hü
kürnetinin iktiaadi siyaseti bu asil ga
yeyi istihsale matuftur diyordu. Ve 
her Türkün bu asil dava karşısında 
dunne.sı, gerekli yeri duyması ve yap
ması gerekli vazife);, en açık en kes
kin kelimelerle gö3teriyordu. 

.' 

ltalya, Afrika kıyılarında 
? •• • 

numayış 
• 

mı yapaca • 
• 

Fransa. ltalyaya verdiği cevabı notada yeni 
bi.r. teklif kabul etmiyeceğini bildirmiştir 

Paris, 27 (Radyo) -Siyasi me
hafil, ltalya - Fransa ihtillfiyle meş· 
gul olmakta devam ediyor. Fransa
nın İtalya ya verdiği cevabi nota; 
kat'i olduğu gibi, yeni hiç bir tekli
fin kabul edilmiyeuğini de bildir
mektedir. 

ltalya ise, 191 5 muahedesinden 
dem vurmaktadır. 

{Jurnale Ditalya) ; İtalya Hari
ciye nazırı Kont Cianonun, bugün
lerde Franeanm Roma sefiri Franao
va ile bir mülakat y~pacağmı yaz
maktadır. 

Siyasi mehafil, vazivetin ne se
kil alacağını kcstireme~ektedir. -

Bir rivayete göre; 1 talya, F ran
sız Ba~vekili Daladiyenin Koraika 
ve T unua seyahatini bir teşvik ma
hiyetinde aörmektcdir. Bu itibarla: 

hic • 

it 1 Af "k sah"}) • b" d İtalyan donanmaaı a yanın, rı a ı erıne ır o-
nanma filosu göndermek suretiyle de söyleniyor. . . olduğu~ıu yazıyor. . 
deniz nümayişi yapmak istiyecegi (Mesacero) gazetesı; İngıltere- Parıs, 27 {Radyo) - Ba!vekil 
,-------------,1nin, İtalya ile anlaştığını ve Başve- Daladiye, bugün de Tunus umumt 

S 1 
• • kil Çemberlaynla Hariciye nazırı valisi Erik Labon ile Korsika valisi 

3 Y a V SCÇlml Lord Halifahın, Parise uğramadan (Petijan) ı kabul etmiş ve uzun müd • Jd• !Roma seyahatine çıkacakları hak- det konuşmuıtur. Bu konUfm8Iar. 
emrı ge ı nıkdaki haberin bunu teyid etmekte - DeTamı 3 Uncu sahifede ---····· ... ---

Seçim Cumartesi-
ye yapılacaktır Ankara- tanbulyolu 

Devlet demiryolları otoray işleterek· 
yolu 7,5 aate indirecek 

Münhal mebualuklar için aeçim a.yın 

31 inci Cumarteai günü yapılacak
tır. Vilayetlere talimat verilmittir. 
Vi!i.yetten de kaymakamlıklara ve 
ikinci müntehiplere tebliiat yapıl· 
nu~tır. Boş ı~mir mebusluğu m•r· An kam, ~7 (Telefonla) - Devlet tecrlihelerine başlamıştır. 
hum General Kazımdan inhilal Demin'olları idı.re i. Ankıtra - lstan- İdare, ayni zamanda Bolu üzerin-

. · t 'h b ·ı · . . . den ~nkara - J,,,tnnb~ıl '-'olunda da oto· 
etmıştır. ntı a at vı &yetimizin her bul ara:-ıııda otorııy seterlerı ılıdasım . l t k k d.Jd B h 
t f d · ·· nıy ı;;. e me ·arann n ır. u attın 
&rl\ ın a aynı gun ve saatte yapı· kHrarla~tırmıştır. Hu suretle htanbuL · ·· · · 
lacaktır. l:zmirdeki seçim, Halkevin- • ..,. _ . . . . ıtmamındrm sonra Bolu uzerınden ış-

• • 1 Aııkarn yolu ı ,iJ saate ındırılmış ola- livecek otoraylarla Ankarn - lstambul 
de yapılacaktır. Namzed lıatesı he-ı . kt .. 

1 
. . l ca ır. Demiryollnrı idaresi, otoray arası beş saate indirilecektir. 

nuz ge memııJtır. _ I 

Avrupa da 
1Yortu münasebetile hayvan 

ve toprak mahsu'atı üze-
rinde muamele o~madı 

Londra, 27 (Hadyo) - Noel yoı1u~u 

müna!'ebetilc Avrupanın hemen bü

tün ftehirleı·iııde toprak ve ha,,van 

mah,.,ulalı iizerinde hiçbir muamele 
olmamı~tır. 

---llX•---

Roma seyahatı 
Çemberlayn, Lord Ha

lifaksla bu hususta 
konuştu 

Londra. 27 (Radyo) İngiliz 

başvekili Xevil Çemberlayn, buiün 
Yorksire ıitmiş ve hariciye na'11trı 

Loı·d Halifaksı villıhında ziyaret 
ederek, Roma ;;eyahati hakkında ko
nuşmuştur. 

General F ranko 
Biri İtalyan olmak üzere altı kolor· 
da ile taarruza geçmiş bulunuyor 

Arkadaşlar fmpartorJuktan devro
lunan vaziyeti hepiniz biJiNiniz. Şu
ursuz, gafil, mecnun bir idarenin ak. 
Ja gelebilen bütün fenalıklarına gah
De olmuş bir memleket, milli olan bir
şeye dUıman, hurafeler içinde bir hü
kQmet, her türlü refah ve kalkınma 
vasıtalarından tecrid edilmiş ciddi \ 

Nevil Çtmılıerlayn, gdccek pazar-

,~~~~~~-.~ te~i günü buraya dönecektir. 

\' r 

~·._· ~ ---·-"-" 

milli her hareketinin karşısına ya 
kendi hükOmeti, ya kapitülasyonlar 
çıkan bir millet, bilyilk Türk inkiliibı 
bundan dolayıdır ki yalnız Türk vata
:mnı düşmanlarından temizlemekle 
kalmadı, Tilrk milletinin tam ve mut- Ankara, 27 (Telefonla) - Bugün, mil, Ulus meydanında yapılan tezahü. 

Yeni tefrikamız: 

lak istiklilini de istirdat etti. ebedi Şef Atatürkiln Ankaraya ayak ratla tesid edilmiştir. Ankara gençliği 
- DeY1.mı 8 llC& Sahlf•cl• - 'bashjı ıünUn ondokuzuncu yıldönü • - Devamı 8 nci Sahifede - ._ _______ _. __ _ 
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Hususi idare 
memurları 

Muhtar ve bekçinin silal1larını almış .. 
lar, ikisini de !yaralamışlardır 

, ______________ _.. ........... ~-----------..,-;"';:":'-:---~:T'--.:~• 
Vilayet Meclisi 9 Muallimlerle birlikte • 

lzmir Borsası 
Menemenin SU!ermanlı mera•ında Süleymanlıköy muhtarı B. Kazım 

Şubatta top· maaşlarını ay baş/a-

l k rında alacaklar 
hı.yvan otlatmak mesele inden bir kav Şişli ile kır lıekçh<i J{agan 'l'çarın iize
ga olmu~, üç kişi yanrlaıımıştır. rine hücum eden Ali, Mustafa ve Os • yeni salonlar kurulacak. Ayrıca bir anaca Husu•! idareden maaş alan memur 

\'e muallimlerin bazı vilayetlerde ma. Menemenin Kı\zımpaşa mahallesin. man, muhtarın elinden tabanca8ınr, 
de oturan Ibrahim oklu Ali Kılhya ile bekçinin elinden de çifte tüfeğini aln
kardeşi Mustafa Sivriteııe ve lcoyun rak her iki•ini de yaralamışlardır. 

çobanı O~man Bö!Ukb~ş. ke,11dilerine )!uhtar E. Kazım Şişli de belinde ta
ait koyun sürülerini Slileymanlı ıı1era- ş•dığı bıçakla kendisini müdafaa eder
sına ~ötilrüp muh.tıul tar! !arına sok - ken llfuııtııfa Sivriteveyi yarıılurnış -
muflardır. Hayvani· rın zarar yapma- tır. Suçlıılıır )ukulıınmış ve hddi:,ıe tııh 
Iarına mani olmak için onları ekilmiş kikatına Menemen nıüdtleiumuıııili -

hayvan borsası açılacak Yeni büdce,2,300,000 aşlarını ay başında alamadıkl:ll'I 
Ankara, 27 (Telefonla) _ Ziraat Haber aldığımıza ıröre lktisad Ve- ı · Ü • d ve haftalarca bekledikleri görUlmüş • 

lTa zerın en tür. Dahili.\'e Vekıiletinden vilayete kongresine gelen lzmir ticaret ve za- kfileti, hmir borsa binasının asri şe.-
1 . b k . . ş k' .1 d n kilde tadilini kabul etmiştir. Bunun ı- hazır/anıyor gelen bir tamimde, vilüyetlerce ica • ure orsa~ı omı~erı ev ı ı e aza a . . . 
. . . . . . d çın otuz bin lira sıırfedılecektır. Bor- Vilıiyetiıı yeni yıl blltçesinin beden her türlil tedbirin alınması ve 
•lahıddın Luradıı borsa ı~lerını e d d'l' t ·1 · " l · . -

• sıı a yapılacak ta ı a ı e ıncıı, pa a- 2 300 000 !ıra üzerinden hazırlanacaıcı bu memur ve muallimlere de :ıy baş -
takip etmektedirler. mut, 7.eytinyağı sıılonlıırı vücuda aeti- ö~re~ilmiştir. Dahiliye Vekaletinden 

tarlalardan çıkamıağa teşebbü• ed~n ğince el konmuştur. ı Iarında maaşlarının muntazııman ve-lktisad Vekili Şakir Kesebir, zmir rilecektir. vllilyete gelen yazılı bir emirde, yeni 
I b rilmesiniıı temini istenmiştir. murahhıı•larını kaimi etmit Vt' kendi- zmirde ayrıca bir hayvan orsası yıl bUtçesi masr.lllarında giÇen seneki 

l leril< göril,rnU~tür. da açılacaktır. bUtçeye nazaran yüzde yedi nisbetin-

de tenzililt yapılması bildirilmiştir. 

T "k" • ID . } • Daire müdürlUklerinden huıusi mu-
Mahte[if milletlerin Dünyanın en süratli eşvı 1 sanayı emıryo ucıvarın· hasebe müdUrlUğUne verilen biltçeler 

f• . d k• } l Uzerinde vlldyet datml encümeni tet -

Bir gaz ve benzin 
•• •• motoru 

tarih başfangu;ları trenleri IDUa ıyetı a J tar a ar kiklere başlamııtır. Bu tetkikat bittik-

y eni yıl, bugünkü medeniyet dün- Süratli otobüı veya tayyare pos- ten sonra bUtçe, dairelerinin teklifi, Ege denizinde kaza ye 
'--Lul ·•· b' d b t I • d.. d k' k'I · h u l l l daimt encümenin te•bit ettiği miktar. ya•ının """ ettigı ır evre aş - a arma ragmen unya " ı na ı ış- Ruhsat tezkeresi ar· narman ar ir tar a a· ğ d 

Ianaıcı ıöre 1939 i mini alıyor. !erinde gene en büyük mevkii tren T !arı aöatermek şartlle tabeddirilecek, u ra ı 
Bununla her her, buııün dünyada iıg l etmektedir. Yalnz, bugün elek- CI da af ınmıyacak ra alınacak umumi meclis toplantısında bUtlln Çeşmenirı Alaı;:atı iskelesi civarında 
ba~ka batka ıene kullanan bir çok ritikli trenler her memlekette gittik- Teşviki ~anayi muafiyet ruhgatna- Demiryolu civanııda bulunan or _ azaya da&-ıtılacııktır. bir kaza olmu~tur. Ömer kaptan ida-
memleketler vardır. Bunların başın- çe daha ftu!a ta mmiim etmektedir. - Vilayet umumt meclisi de ilk içti • resindeki (l!üd:.ya emarıd) adındaki 

1 l 04 nesini hııiz olıınların ruhsat tesk.re- mıın ve tarlalardaki ekin ve harrnıın -dıı. Arap, Japonya, Çin ve Yahudi lk elektrikli tren Lundan maını 9 ikinci Ununda değil, 9 ıubat- ,•u nurıı«ı·alı motöı·, "!il. ve benzin yUk 
k ~i harcından da muaf tutulmaları ili - ı ı k b 1 d ı• " 0 - • tarihleri a lir. sene evvel icad edilmiş ve ~d re o· arın, o ornatiflerin aca arın an s ,- ta vapacaktır. 

• '·! ı ,.. h kk d " l' \' k' I ' lü oldııii;u lı:.l<le lstııııbuldıın 1eraiııa Arap! r, m !um oldug"u üzere nulmu•tu. fakat, o ilk .. ! ktiriı<.' zım ge ı.:gi a ın a ·"'"' ıye e a e- rayan kı\'ıkımlıır •·üzüııden ekseriy1> 
, , A mııııı HSİ11ıle1·i istendi giderken Ala~atı iskel••i önünde müt-Muhammedin Melc.keden Medineye tren pil gibi zayıf bir kuvv<-tle işler- liııden viliıyete Lir tamim velmiştir. çıkan yangııılıır neticesiııde yuııılığı 

k 6 k l Duhiliye vekaletinden vilayete ge- hi• Lir fırtınayıı tutulmuş, karaya o-geçişi olan ııünden tarihi başlar. Ja- di. Ye saatta anca i orııetre ya- Teşviki sanayi muafiyetinden i~ti- dörülm!t•tür. Dııhi!ive Vekaletinden • 
h 1 '-! .. .. .. J b' d l 0 

• , len bir emirde vilayet umumi mecli~i ponlıı.r iae tari i imparator Uı< arının ni insan yüruyu~uııc en ıraz a ıa fııde eden müesseselerin 5.2-937 tarih 
l h 1 h l 'd' d dUn Vilayete gelen bir tamimde bu za. HSil ve yedek aasnın iaim ve fotoir-Çinli er de cum uriyet erinin tesi· ız ı gı ıyor u. ve l 2!.! seri numaralı kazanç umum! 

!İnden baılarlar. Yahudiler ise, da- BuiÜn en hızlı lokomotif ltalya- rnlı halin önüne geçmek için Devlet raflarının toplanarak gönderilmesi 
ha ileri ııiderek, Tevrata göre dün- dadır. Breda katarı denilen bu eiek- tebliği ile lıildir'.lmişti. Son defa !;;(,. Uemiryollan idare;ince lizımgeleıı lıildirilmiştir. Viiayet umumi meclisi 
''~nın yar•tıldı"'ı tar'ıhı', tarih ba•lan tirikli tren saatta 230 lcil<mwtre•·e nıyı devlet~e te~viki sanftyi munfil et Llitün tedlıirletin ahnmıs olmakla lıe-
J u u " • ' • toıılımtılarından sonra daimi encü -gıcı addetmiılerdir. yakın bir sürattedir. ikinci olarak ruhsatnamesini haiz olanlar kazanç raber ihti•·ı.ti bir tedlıir olarak har-

] , meni azalıklarına seçilecek zevatın da Amerı.kan bayraX-ın·, Berlin - Hamburg arasında iş iye~ vergi"inden muaf tutulduklarına göre maıı, ekin \'e kuru otların, demiryol-

lurmuştur. Nufıısça zayiat yoktur. 

MotörUn kurtarılmuı için çalıgılmak. 
tadır. 

---++---
Bir kaza 

lS Al · ı· S 21 O k ayni şekilde isim ve fotoğrafları Ve-man trenı g<" ıyor. aatta ı- lımıların ruh,at teskeresi harcındftıı kt' J 
Jaki C, i11gi/er lometre kadar bir sürati vardır. lurından en az 13 metre geri çe. ıri - kalete gönderilecektir. Kardeşi Akifi 

da muafiyetleri icabedeceğine karar mesi ,.e tarla sahiplerinin demiryolu 
Amerikan bayrağı, bildiğimiz gi- En fazla mektuplaşan verilmiş olduğundan 122 ve buıın ek el rafındaki kuru otları söküp atma- ---ooot---- öldürmÜJI 

gi, ufki kırmızı beyaz çizgilerden l k Ş J Y 
mütetekkil bir zeminin sol yukarı mem e et olan 139 "eri numaralı kazanç umumi !arı, Lu hususta Demiryolu ıcüzerga- aşa SUYU Tire kazasının Mahmud köyUnde o. 

kötesindeki mavi üzerine serpilmiş Bir sene içinde dünya memleket- tebliğleri tatbik nıevkiinden kaldırıl- hında bulunan köylere tebliğat yapıl- J" • • akıtılacak.? turan Hüseyin oğlu :!\1ehmed Önden, e 
1 k · t B d t ·k· · zmıre mı yıldızlardan mür~kkeptir. Bu yıldız !eri arasında iki mi yar me tup gı- mış ır. un an sonra eşvı 1 sanayı ması bildirlmiştir vinde duvarda asılı duran kırma av 

Ve r;"gı'ler kaç tanedir, neyi ifade dip gelmektedir. Şüphesiz ki bun- ruhsat muafi•·et ruhsatııamesi muci- . Şaşa! suyunun !zmire isalesi i~in 
.- ' oo kt" ı bb d D h'l' v tüfeğini alını,, kurcalamağa başlamıt-ederler, onu da bilir misiniz !arın içinde, bir tek mektup yazıp hince kazanç vergisinden muaf tutul- va ıy e teşe üs var ı. a ı ıye e-

l d be · · k h · h · k b'J Jh • kaletinden dün vilayete gelen bir tnh- tır. Sililh lıirdenbire ate' almış. çıkan Kınnzı çigi er ye i. yaz çızgı- o umıyan va şı ve yarı va şı a 1 e- ması lıizım gelenlerin bu muafiyetle- racat mevsı. t 
!er altı danedir ve yekunu on üç e- ler olduğu gibi, postalarının her gün . . t 

11
, k ı··· .. 

1 
• • h t riratta, •a~al suyunun zmire isalesi mermi ve '3çmalnr, kardeşi Akif in 

en u ÇIZgı er erı anın ıstı ıa ı ın erce mc up ge ırıp go ur ugu . . . . . . , • , d b · ·ı Arn 'k · 'kı.ı· b' \ kt t' · "t" d" • .. rının aa u e .ıgı ış er ıçın ru ~a d 'çin şimdiye kadar yapılmış tetkikler bn•ıııa isabetle derhnl ö!Umilne sebebi-
ilan edildiği zamanki devletlerin sa- memleketler de dahildir. teskeresınden ı~tısna edılmesı 'e bu mın e netice•iyle tesisata müteallik hazırlan- yet vermiştir. Kardeşini bir kaza neti-
yıaııı.ı ıösterir. O zamana kadar A- En fazla mektup]~ an memleket tebliğin vüruduna kallar tahakkuk et- mış proje ve keşiflerin gönderilmesi cesinde öldüren Mehmed Önden tutu. 
merilc.e on üç müstemleke halinde olarıı.k Amerikan birleşik devletleri tirilip te tl!)ı•il edilmemiş bulunan istenmiıtir. 
Avrupa milletlerinin elinde idi. gösteriliyor. Amerikada bir senede ruhsat teskeresi harç ve cezalarının Rıhtımdan da istif ad~ 

Yıldızlara gelince; bunlar da bu- 191 milyon mektup yazılmaktadır, usulil veçhi'.e terkini icabeder. edı./mesı" bı./dı·rı"Jdi 
.,ünkü Amerikanın birleşik devlet- Amerikadan sonra sıraıile lniil-
• 1 I l Şimdiye kadar tahsil edilmiş olan . l . . . 
lerini te,kil eden kırk ıekiz devleti- tere, Fransa, Japonya ve ta ya ge i- tzmirdekı acentalar, zmırın ıhra -

ı ed te~kere har~larına gelence, Devlet Şfı- . .. . 
1
• h 

ni temıi er. yor. . t"h dd 
1 

cat mevsimınde tuccarların ıma at n- danlığına Ziraat Vekaletinden ti~ kilo 
Şa 1 k Z fi k d rasınca tesis olunan ıc ı a an evve . r onun şar iSi ayı l mo asının nelerinde işledikleri mahsullerı va • Halep çamı tohumu gelmiştir. 

cari usul ve ictihada göre yapılmı, ve 

---ooot----

Haleb camı tohumu 
' Ziraat müdürlüğün(in Jllersinli fi. 

!arak ad~iyeye verilmiştir. 

Bir ihracatçı mah· 
kemeye verildi 

Üzüm ihracatının kontrolü hakkın. 

daki nizamnamede yazılı miktardav meX-er ne ı·mı"ş.? do""urduğu zararlar 1 purhıra zıımaııında yüklemek iı;:in ]il - --+ +--5 E' eınriv11ki hn ini alrııı olan muame e-
l d 1 ·'uınu k:ıdar sat bulmadıklarındıın bn- z b t d ı· ı t ı · ıenmi• üıilmlerı· ı'hraca Fotopf yalan söy emez . er er- Stokholm Sağlık direktörlüğü !erin deği~tirilnıe3ine Büyük Millet • · a 1 a a az 8 ıış 1 1 ~· • 

di. Sinema ile fotoğrafta da h~~e ola- şehrin bütün doktorlarına bir tamim Mecli"inin 669 numaralı kararı muci. hiole lkti ad Vekaleti nezdinde bazı •1"'111--1'!1:~'9 teşelıLli• eden ecnebi bir ihracat nılt-
caiı meydana konuldu. Bugun ge- ı;öndermivtir. Bu tamimd" doktorla- b. . • b !unmadıöından bunla_ dileklerde Lulunmu~lardır. "i'ekıilet. !"ld(e°şmelikte Deve çıkmazı yo- essese•i hakkında kanuni takibata 
ne ıinema bir hakikati daha ortadan rın halka verecekleri zayıflama reji- ıııce mesaır u . k' kt len şehrimizdeki alakadarlara gelen · başlaıımı~tır. Bu müesse

3
e, nizamııa-

kaldırmı§ bulunuyor: Her duydu· mi reçetelerinin çok ihtimamla ha- nn geri verilmesine ını an yo ur.• ~evaplıı lüıumu kadar şat temini için kuşunda lstanbullu lsmail oğlu ! la- me hUkümleri dairesinde mahkemeye 
ğumuz aea aslında o şekilde çıkmış zırlanması icap ettiğini bildirmekte- l'k d 1 ld - h lü 'h san ile fzmirli Selim oğlu Ihsan, ıar- ,·erı'Imı'stir·. a a ~ ar ara yaıı ıgı, mıı su n ı • • değildir . dir. Gazetelerin yazdığına gijre. <a- B' d b ı d . has oldukları halde Hüseyin oğlu 

Bunu sinema, vahsi kabilelerin, yıfl·mak mod, sı )'üzünden kadınlar J r CeSe U Un U r:ıcat furya"' zamanında şatların ka- Al: . . . k 
1 

. 
" . d ının evının apısını gf'ce eyın sa-

1 
7: 

Amerikan yerlilerinin dilini taklit bütün güzelliklerini kaybetmekt,,, Tirede Bahrive mahallesinde Kul- fi gelmediğı zamanlarda rıhtımdan a at 2.30 da çalmışlar ve Aliyi y!'nla- y reme gazefCSİ 
etmekte kullanılıyor. Artistlerden bi hatta iğrenç bir hal almakta imişler. h· k . k : d 96 1 

• istifade edilme'i bildirlmi>ıtir. 
ı .1. b' .. 1 .. ı·· B l • .. .1 . arı ar a>ı su agın a - numara ı ev- rına çağırmışlardır. Ali, onları bir d • ri ngı ızce ır cum e soy uyar. U· Fak at eaii;lık direktör Üç;Ümın r """" . - + + e ıyor 

f 'l L· ıı' tersinden ha lavıp .. d ..... - _L, b d ··ıd· T 'md- de olUl'nll ter(.ı B. Hı;.:ı 11 oıılu Ahmed. kaç sözle savmışsa da evine gırın- n nu, t m maJııLıne ~ ıur u u !eocp u egı ır. amı ~ . . . . . G •• 1 
okuduğu zaman anla. ılmaz bir li- kadın.lan~. zayıflamak içi~ .takip .. t- ev ııı'.ı yn•ıılı~~ı.ndakı ~ıl~r.ııı ta\"Uillll· Vali B. Fazlı u eç ce bıçak~a sol bacağından yarala~- . Rom~, 27 (A.A.) -. . ı:.elgr~ttan 
sen oluyor . tiklerı reJlın ve aldıkları ılaçlar do· ca. sall>ııınıı~ \e olu vazı;ette bulun- mış oldugunu anlamış, zabıtaya mu- Sıtefanı aıan3ırıdan bıldmhyor: 

Bu suretle. her gramafon pl~ğı, la}ı ile asabi araz göstermeğe baş- mu~tur. Atlliycee takibat'ı başlan - Ankaracla bulunan vali B. Fıızlı Gii- racaat etmiştir. Suçlular yakalan- Yarı re,ml Vreme gazetesi Tunuı 
ortaaınd~n .~!l~yıp muhıte dogr.u ladıkları v.e b17nun d.a u.mu.mun .. s~~,_ mrntır. Je~>ıı, oradan htanbula geçeceği Ye yıl- mışlardır. ve Korsikay:ı yapıl~cağı seyahatla 
ıele'? bır ~.gne ırtı~latı. ıle. çalın.dıgı hatine miınııfı oldug~ ;lnı aurul- xx lıaşındıı !stanbulda kalacağı haber a- Yaralamak bazı nümayişlere yol açmak istiyen 
takdırde boyle garıp bır lısan \eya mektcdir. Ayrıca, bu ılaçlardan kul 
,arkı tqkil edebilir. Şarlonun cAsri lananl rın gözleriııe l.ıir haatalık Ti.irkive pamukları ınmıştır. Valimiz 4 \'eya 5 ikinci kii- Pettemalcılar başında Ali oğlu Daladiyeniıı bu hareketinin muvafık 
z manian filminde söylediği garip arız oldu~u ve d,.•ileriııin rabuk bu- J nunda İ1.mire e-elecektir. Mehm~d. Şevki ve Hasan, borç me- olmadığını çiiııkü Lu nünı:ıyi•lerin 
sarkı da bu ıekilde tt-r8inden çal'.nan ru tu~u anlaşıldığı tasrih edilmek - Rigadr:ı çok bpğeni/di 00 selesinden biribirini sandalye ve taş- tam Çambcl'iııynın Romnrı zir:ıreli 
bir plaEktan batka bir ff'Y deJildır. ted;t, Rig;ı kon. olo l~ğumuzdan elırimiz Ögu retmen tayinleri la yaralam;,:~:ı!'.'icazuı tarihine teıı:ıdiif edeceğini yazmak-

t mi, ot mu. ltalya; Afrika kıyı- Türkofis mlldiirlüğiiııe gelen l.ıir ha. Fevzipaşa bulvarında arabcı Sü- tadır. . 
Et mi yemeli, ot mu yemeli? [ d " , . bere göre, Riga pamuk ith:ılfıtı;:ılarile lzmir erkek lisesi tabi iye yardımcı leyman, idaresindeki arabayı Meh- Vremc gazete8ı ancak Fran.anm 
Buıı:iin, halkı olduğu kadar dok· arın a numoyış mı fabrikatörleri Tiirl· malı A ve B mHr. iiğrelmenliğine B. Hü•nü Dizel, Ka- med kızı 19 yasında Sabihaya çarp- 1talyaya vereceği imtiyazlarla Akde-

torları da me~gul eden bu meselt-de yapacak? kulı pamukları arzulıırıııa \'e i !erine rataş orta okul İngilizce yardımcı öğ- tırarak vücudunun muhtelif yerlt-- ııizde sulhu temin etmenin imkanı 
mluhtelif t~raftakrla~. god·~~l~~~~·kBa- _ Baı tarafı ı incide _ çok muvafık bulmu ·!ar, lzmirıleki ııa- retmenliğine Bn. Tahire !pekçi tayin rinden yaralanmasına sebebiyet bulunacağını iliıve etmektedir. 
zı an et yıyere vucu um11zu en~ . . . vermiştir. 
di elimizle öldürdüğümüzü aöyli.i • da; Daladıyenın, ge~ecek paz;ırtesı muk ihracatçılarının adre:ılerile pa - edilmi~lcrdir. Döimek 

yarlar ve et yemezlik cmezhebine> günü. Tunu• ~"yahatıne çıkması ta- rrıuk numuneleri istemişlerdir. Tür· 00 lkiceşmelikte Halil kızı 20 ya-

girip ıadece sebze iJ., geçiniyorlar. karrur e~lemıştır. . kofi,, adresleri \'e numuneleri gönde- Arpalar sında Safiye, kavga neticesind .. Os-
Bazıları da viicudün ete çok ihti- D.ıladıye; (EmıUıerten) zırhlısı k . k 34 

d · · '! l. Ko•sika adasını ziyaret recP ·tır. ~f"mleket aı·pnlarının teknik keu - ma .. n .:ızı yaşlarında Ayşeyi döğ-vacı olduğunu, etsiz e emıyeceğı- ı e evvt- a ,, c , t 
' d k d T k --= +=- mus ur. 
mizi söylüyorlar.. e ece Ye ora an unusa g:cere • fiyeli bakımıııdnn nra•tırmalar yapı- ' Kadınların f'vine taarruz 

Doktorların ıon tetkiklerine na- bütün istihkamları ve o~adakı ~ran- Ha va postaları lacağınd:ın vil>ı;·et dahilinde yeti~en edenler 
zaran bu iddiaların ikisi de haklıdır. sız kıtaatını gözden geçıreceektır. T k 

A k' b' tla· Fransız Başvekilir.in refakatinde, J Nı'sanda bae/ıyacok arpa numunelerinin Zira:ıt Vekületi epeci ·te s.,vim sokağında pos-
nca ır şar · H k ı · ':I' ihtimar şan:ı!ları enstitüsüne gönde. ta müvezzii Emin oğlu Mehmed, Çocukların, bilhassa 15 iJ., 17 yaş Amiral Darlan, ıı.va uvvet erıl lz~iı· • hhnbııl ldtanbul - Anka- R ·ı E 1 ·ı ·ı H 

d b .. "k b' 'hti kurmay başkanı Yiliman v~ genera "' • ' rilmesi Vekaletten yilavele bildiri! - ıza 0 11 u ııver ve em ı o~ u a· 
arasın a et yemeye uyu ır 1 

.: • • • • ı· · E 'k ı·ıı ve Ankara • Adana arasında yolcu · san, Bulgaristanlı Mehmed kızı 24 
}'açları vardır. Çünkü, 0 devirdek'vuf- JLorbı ılebTlunus ukml udmı \a ısı rı poıta taı·varelerinin iiletilmesiııe 1 nL mi, tir. yaşında Seher ve Ali kızı Pakizcnin 
Cudiın inki.,.fı lazımdır. Bu in ·ışa a on u unaca ıı.r ır. · · · · kt N + + le · tt'kl · d b 
• . .• ,.... I . d f l Dal d' bu se ahnt esnasında san 939 tarıhınde baslanaca ır .• a. 1'V rıne taarruz e ı · erın en za ı-
ıçın !uzumu 

0 
an proteın e en aza . a ı~e, Y k" . d · fın Yekiıletinden viliiye~ gelen bir LJava/e taca yakalanmışlardır. 

tt b ur Bızerta mustahk .. m mev ıını e zı- flt H l k 
e e uun · . t d k . de se Ceznire mektupta 1zmirin Cumao\·ası nahiye- ırsız ı 

Fıı.kat 17 yaşından 60 yaşı~a. ka- yare 'de ~e. ve ıcap e r sinde bulunan •ivil tnyyare ista•yonu nurna,·a mticad le ; iasyonu mas- Halkapınar iplik fabrikA•ıııda 

Hnllanda radyosunda 
Türk gece•i 

Holl:ırıdnnın kı~a dalga 31,28 P. S. 

j. istasyonu, gördüğü aliık:ı üzerine 

dün gece saat 21,30 ikinci defa olarak 

radyoda bir cTürkin gecesi• tertip 

etmi \'e muhtelif Türk mu•iki plak-

!arı çalmı~tır. Hollanda rnd)'o•u, U -

~lincü defa olarak Türkiye e-ecesi ya

pılacağını da bildirmi,tir. 

Ankara radyosu da, Hollanda P. S. 

clar inaanların az et yefl'.elen ıca!' de gFı ece t~. k')' . 'k' . k. ile İzmir •o e i :ırş•ındaki yolun inıa- rafları kaı·şılığı olarak Ziraat Vek:i.- Veli oğlu Kazım ve Ali oğlu Reup, 
ediyor. Bu devrede etin yıy .. ceklerı- ran

9
sa ,aşvpe ~ ınıdn.'. r ın_c.' .. a· sının miiteahhide ihale edilme•inden ı letinden vi!A~·ete 100 li.ralık havale Abdi oğlu Alinin hir cek.,tini çal-

. d k .. d 30 · be nunun un"• aTıee c>nece01 eoy- d H ıı ' •i t•rt'n A ıcAktlr ınız araım a anca yuz e nıs • . •· d Jıın te PkUkr edilmiştir. aelmi~tlr. · ...,ıı ve zabıtacıı. yakalanmıtlardır. a " anu• ,..,. · • • 'iJli muhıı.iıııa etmeai bımclır. lenıvr 

j. istasyonuna bir mukabele ve Tiir

kiyeııiıı Hollandalılara olan sevgiaini 

ırö~temıek maksııdile yakında radyo-



~··•frr 

1 Dü~ündüklerim _ .. ~-
Efendimiz 

f DiŞPÖLİi'tK~ 

J "t} h b h t l u •• Orlian Ralimi CÖKÇE İtalya-Fransa ger- apon~l1QQ9Q QT Q eılJ ar l gl gun- «Efendi» yi dilimizden, muaşeret 'J 'J hayatımızdan koğduk. «Efendi» 

.. Qi n ! i Q-i «bey», «ağa> gibi kelimelerin yaptı-
~,, ....,,. d b l d i• bir nevi aıhlf ve seviye ta5nifi de Biı·kqı; hafla evvel, İtalya. ınecli- an· gu•• ne artmag...; a aş a l onunla ve diğer emsali ile beraber 

sinrlı;ki tez.ıhllratm manası nihayet C tekeı-lendi; gitti. 
anlaşıldı: ltnly~ı. Fransa ile 1035 :ıe- Fakat bir «efendi» bıraktık: 
ne:ii ikincikaııun :ı.~·ı içinde imzala- Türk ı,öylüsü! 

dığ'ı ihti1Afrt<U11eyi hiil\üm..;(lz addetti- Bas, vekil Prerıs Konoya, hükunıetin mevkiini k uvvetlendirme .. 1.ı o, kelimenin lugavi ınanasiyle de-
ğini r~:'\fl1t!ll Frnn,;ız hüklınıetine Lil- • ğil, bir millet kuı-ylu§unun temeli ve 

clinıi,.tir. Bu ititafrı:ırrıe, imzuluu- maksadile kabinesinde tadilat yapmag'"" Q karar Verdz kaynaiı olmau, bütün iddiaların üs-
nıış, lırıtt.1 tnsdik eclilmi.~ olmakla . .. . . tünde durması, rpalitcye hakim bir 
LeraLer, t('.ıti edilme<liR-inı!en esu- P:ui~. 27 (Radyo) - jupçn :ıj<rnsı i~gal ey emi!)tir. mı:;; ır. u rnmc • u ı u« " ' mev ı e u unması1 er şeyın on an 1 · t' Jl ··ı · t b ·lı·ı. 't'I" me"kiı'ı1ı· zırt A.ı·tı,\ a, uugun Ingılteı·e ve Ame- k'd b l h . d 

seıı med dt'~ilı!i. F~tbl ıtilflfııı inızu- lıalıer veriyor: 'l'ukyo, 27 (Radyo) - Bn~yekil kuvvetleııdit"mek için nıüfriılerdeıı ha~ riku :>efirleriııi kal.mi etmiş ve kcııdil~- gelip ona JJitmesi itibariyle ...,fendL 
.. 1 nı taki•ı , deıı erıtcrna.:ıyouul karı- r.ırens Konnye, hL!künıetiıı mevkiiııi zı ııazırlun feda etnıe~e k~ınıı· vermi~- rile uzun müddet konuşmuştur. dir. Bu «efendi» ye hakkını veren " ~ japc.ın t<ıyyareleri, lıugi.in (Şiııg ., 
.ıkllk zail olduktan sonl'a lıu anla~- tanıin etmek mııksatlile yakında kabi- tir. Artiya, Ciııe yardım edildiğinılen hükumet, bulunduğu siyasi ıncvki· · Cing) sthrinı· lıoml.ıardıımııı etrnisler Al"' <l ı ı~ · ·ı·1al e (11•111111, ı'ki tle\'l""'tı·n a- ı·~.~.·ırı· 1 .. J<i ınilııu- ' • • n"tle tattı·ı·•t v"pa•"•ktıı·. .a,._•ı Ul' •• r. .u<:: - JHJııoın nu,.. ' • d t ·ı k 1.· h··ı. · 

• '"' ... , u.. '" .. J"' ..... ~iki'i\'t•ltc buluıımuş ve uu hulin, Çin- en arır:e geçece Hır Up..um ttır • •.. c~ .. tl .. ı·ı·n t~ııızinıiııtl" hk olmazsa, dir. aliıku.dur mehııfi!de sö.rlımdi~iııe göre, relerinin lıunll.tıı dulu; ı ı·ıkııı:.ıza Se\·- o efer d. h" t ı 
~ ı.ı.. .. - .. - japoıı lı:ırl.ıiniıı uzaııı.tSıııa sel.ıeuiyei « 1 '" ye urme , namua u ve lıit wi.iuıkel'e zemiııi teşkil edeceği jupon kılualı, dünkü ıılllhareuelı:r- l\Iilitaritıllerle m<1halifler urasntl:.ı sun ıkohıı1thığ~ıırn lJilı.lirmektt•ılirle_ı·.. vatanaerver insanın bir v :ı:if ııidir. 

k . 1t 1 ı ı b .. t 'f ı •)7 ( 0 Jvo) H:.ım;ı,·e n:ı vereceğiııi sefirlere te.rnn tıyleınistir. :t.aııııedillyuı du. Anb~ılıyor ·ı tt - len 8uııra, J;~ıgilrı Yurrıerıto kuuilı=~iııi zumarıl<trda derin ihti iU' ıu· ı:ışgo~ eı·- 0 \}'U, - n.a · - J - O «eftındi» ye lıizmet eden, vicd nen 

y:t, lıuııu milzukere Zl'lllllli oları.ık dıı -------------~ dilcdiai kadar rı. vk ve inıir h duy-

kabul etrııerııektedir. h d y 1 M • t Bir talebe makladır. ÇiinkU hhnneti, yerini hıll• 
191:15 itil:ıfiyle ltalp Vf:' Ft•un::ıu. Ka . ı·re e ugos avya acarıs an muı uıJ bir hadisedir. 

b ilvük hurııtı:ııberl devam eden Ul.UJI - Dokuz y erinden bıçak- Türk köyüne gitmeyi"n yol, Türk 
Liı: aııla~m!lzlığıt nihayt:l vermek is- [ T J köylüaünü içine nlmıyıın soayal, 
ic::nıi~lerdi. 1t:.ıly:ı, buyuk harp b::t.~- Grevciler e po, is ara- 1 l H . . N K t c· anarak öldürüldü kültürel ve ekonomik hidi e, aema-
l~r La:-ılaınaz. Litnraf kalnıı~tı. Son- sında da çarpışm _. ta ya arlClye azlf l 00 } yanO, lstımLul, 27 (Telefonla) - Dü.n lara fiı- a iJe Loy ııürüp tablo y r t. 

ra h:ube işliı-iik etmek içiıı lııgiltere 
1
.kl• devlet araSlltdakı• ı•htı•la"' flart gece bir talebe,ıin ölümüyle neticele- m k iıtemek gibi saçma lıir , y ol-

vt: Fi'aıı~aya tddiflertle bulundu. Al- /ar Oldu nen fc:ci bir cinayet olmuıtur. Y p- lur. 

nıanl..r ve A vusturyulıl:.ır 1talyanııı Kuhiı·p, 27 (lt;.ıJyo) _ Bu ~alınlı k ld k f tığmız talıkikata göre vak'a şöyle Zengin Anadolu toprakları üııtün-
Litaraflığını temin etmeie çalıştılar. polis ile grev httiinth' 1.ıulunan Elukar .. a.t Jraca ffilŞ • &eçmiştir : de, en zor i~i, en büyük yorgunluk-
!• ııkat munıtfak olamadılar. ltıtlya, 1··1111·\·e1·.s.·ı't.,,..,ı·ı11'11 t"l"lıt~.·ı· aı· .. ~ıncla kanlı Sultanahmette San'at Okulu ih- lar bahasına, maddi: ve manevi mnh· '""' - " ., · .... , ~eı·lin, 27 {R:ulyp) - Siyasi me- şucakln·. 
11. "an 191ii t:.ıl'ihinde Loıı dr<tda im. l J 1=> ı· t 1 c •-ı c· z ~ b · · · f t J ı. • d 20 rumiyetler k ti rn k ba o. b " ~aı·pışmil ar o muştur. o ıs, a .ıan Ll hııfil, ltalya h~ıriciye nazın kont Ci _ Rom:ı, 27 (A.A) _ Kont ıyııno, arı ırıncı ıını a eueıın en ya- e a apa .., ,ar n u J. ~du.dıg" ı rııuk~n·eleden bir ay sonra J'tı'ıl"ıım·'ı,'"- 01 ,,,,'-)tıı·ı·~·etı'ıı·I" kalmıQtır. 1 1 b' t' ·ne · ·tı'r"k 11ında Maniııa.lı Haıan evvelden beri büyük hlllk yıg· ınına lakayt lcnlmak, ~ "" "' .... 

1 
• ~ 'X ranonun, nıkıntla P.t'i~r:;ııla yapacağı Yugrıs :wyat a ır av par ısı ı~ ... r 

Lüyük harbe iştirak etti. Londra mu- Ülü ve Y!lnılıların sayısı lıelli değ·iltlir. ~eyah::ıte biiyijk ehcmmi_\'<•t vermekte- etmeğe tlcı\'et eclilmi~tir. liumaileyhin tanı~tığı Makbule isminde bir kadın milli hiyımet Vf! cinayetlerin b ıındc 
ka,,ele!livl~ ingiitere \'e Frıınsa, za- + + - } ·· ile dün .. k•am üzeri b ulu•mu .. ve be 

0
elir 

' " --- --- tlirler. Bu t:ıı:)·ahatte, Rtıdlipeştede Tu- bu :-ıey:.ıhati ne zaman Y•tıJ:ıcagı u.•nuz "' ~· .. ... - " • 1· .. 1• l:u''"ıııl·
1

1°1 ""man, tah.•aya Av- lı b K k d A k · B·ız onul kQ'"lea"yı'z U ut ıyal m« 
.... • ....... u'"' ....... p nu havzu~ı it;in başlı . ...-:.ııı müzukerele- tayin t•<lilmemiştir. Bununla beru er ra er~e . arşı. apx a za sme~a- ' 1 ı • n m ı • 
nıpa kıtasında ve Avrupa dışında bir apa rin devam edeceği sUyleni,;tt>r. rurı re;:;m'i ltoma nıahfellerinde söy- sına ırJtmışlerdır. Saat dokuzda sı~e: lım;.. .. . . 

takım vaitl~l'de lıultmıuu~lardı. Bu Sefı" rlerı" kabul ettı• Kont Ciyano, Yugu:;lavya ile ::\laca- lenrliğine göre ltal~·a hal'iciye nıızırı mad~n çıkan Hasc:mla kadı~ hav~ ı:~ı Butun şehırhler, -evet, o~d n da-
zafer nihayet 1918 seneııinde kaza- ristan arasındaki ihtilafları kaldırma kamm~ın saııinin sonlarına doğru Yıı- oJdugundan Bayazıda dogru yuru· ha fazlamızla, daha medenı, daha 
mldt. 1talya sulh masa~ının başına Roma, 27 (Radyo) _ P apa, ğ~ ve iki deyle'ıl yakınlaştn•mağa çalı. go;:;Juvruyi.t gitmek tns:ıvvurund:ıdır. meğe ba§lamı3lardır. Tam hu sırada rah~t, daha zengin, her türlü yaşa-
geldiki zaman, büyük müşkülat ile peşlerine üç kişi takılmıştır. Bunlar- ma ve eğlenme vasıtalarına daha 
karşılaştı. Kah İngiltere, kah Fransa Noel yortusu münasebetile bugün•-------------;:-:-:--~- p k K dan biri asker elbiselidir. Hasan ta. fazla malik oJmaklıiımıza rağqıen-

1 . F a ı bu"tu"n sefirleri kabul etmis. ve kend i- o I b k t s o omnen 
ve k!h ngilterenın ve , r ns:ı.n n sınan 1 an ası e re kip edildiğini, arkasından gelenlerin bütün şehir ve kasabahlar, memur. 
tetvikiyle Amerika cumhurerisi Vil- leriyle ayrı ayrı konuşmuştur. fı . 4 

1 
b. k .ld .. k .. 

1 
.
1 

.. _ lar, siyaset, ilim, pcvlet adamları, 
ı . . t h kk k ---+ +--- , ,. t "k etıne mana ı ır şe 1 e o surme erı e og-s ou. ltalya.n emel ennın a a . u ·u- ya l an se ar . . teknisiyenle, tacirler, f abrikJltÖrler, 

Da mani olnıaia çalıştılar. Hatta Manisa' da Kudüs şubesi direktörü d ld renmış, Şehzadehaşına kadar Jelmış, herkes ve ~cpyeki}n Ti.irk köylüııii-
ltalyan murahhasları bir aralık Ver- [J t ay in e i i burada bir muhallebiciye a-irmek su nün kölesidir. Fakat bu kölelik, za-
say ıulh kon!eransından ayl'ıldılar. Mehmed Akif gecesi dağa ka/dır-1 l Bükreş, 27 (Radyo) - Romanya ı-etiyle kurtulmak istemiıtir. vallı Türk köylüsilnün aurlart:a Pı-
1ta lya o zaman zayıf ve an:ır~i için- hazır/andı Kudüs, 27 (Radyo) - Şeriada No- <tabık hariciye nazırı Petresko Kom- H4sanı takip ede-ııler de dükkana maııh sosyetesine, s~ltanatına, 2en-

ld - dnn daha kuvvetli olan el )'Oı.4.ttl"rını O'e,..ı'"nt"'1 ·te ol·'n Kudi.!" nen, Romanyanın \·atikan lıüyUk el- · · .. .. ·ı ·ı · 
de O ugun "" - · ~ " .. Y • ' 1\ "' ıirince bir milddet sonra Haaan ıve unıne ve sAıum Qna ~sı ı erme yap· 
iki mUttefiki tarafından atlatıldı. Bi- Jı.Ia.nisn, 27 (Telefonla) - Yarm Osmanlı bankası direktörü dağa kal- ~iliğine tayin edilmiştir. Makbule dükkandan sür'atle çıkıp tığı gibi feci bir h3y~t esaretj qe'' 1, 

naenaleyh İtalya, harbi kazanan akşam (bu akşam) Halkevimle l\Ieh- dırılmıstır. Direktöı·ün otomobiji. Şe- onun tam zıddına olarak şerı;fli e, 
uevıt!ıııer ara ıud4 oıtnaı..ı ... b eraber, med Akif gecesi feı·tip olunacructır. • Fatihe dojru yÜrümüşlerdir. namusluca, akıllıcş., yalandaıca bir 

t t .. k ria - Kudüs yolunda boş olarak bulun- ., 1 T S • gtonda M 1-b l F ·h B k Al" d "' harpten sonraki devre, 
8 

a u onun Akif gece~i için zengin bir proğram Y Q • in au. u 8 atı te ıça çı ae - vazifedir. 
dev~mını istemiyen bir devlet vazi- hazırlanmıştır. İlk söylevi Htılkevi ba~ mu~tur. Kendisinden hiçbir malUm::.ıt din mahallesind e 42 numuah evde Hep beraber tel{rar edelim: 
yetine g irdi. Ve Avrupada Fran~a kanı Azmi Akın verecek, bunu halk yoktur. Tayyareler, ve asker, taharri- Yortunun birinci günü oturduğundan Hasan kendisini ora- ~öylµ ef~ndimizj yükseltmek icin 

al eyhine hareket etmeA"e başladı. İn- re bando ile istiklal marşı takip ede- yata başlamıştır. Direktörün Arap muhtelif kaz a/ardan ya götürmüşlerdir. her ne Jıizıµısa yapmalıyız. Ti,irki-
a ilt.re ve Franıa, İtalya.yı tatmin et- cektir. Bundan sonra sıra ile şunlar nas,·onalistlerin eline geçtiği tahmin yed~ asıl kalkınma, }>u ypldan baih· 

Af k k t d J 508 1.. • • [ d Fatih purkınn önünden ge9erlerken mek için kendisine rı ıı, ·ı asın a .,öylenecektir: edilmektedir. ~ışı yara an ı yacakt ornda bitecektir. 
toprak vermekle beraber, ltal.r:ı., So- Mehmed Akifin hnratı (:Naci Te- Vaşington, 

27 
(Radyo) _ Noel arkadl!n g·elenlerden biri şöyle seslen-

maU ve Trab lusa-arp taraflarında a~- yen) ; istiklal mnrşımn gilftef;i (Ce - M h •• k " • ,·0 rtuusunun birinci günü, burnda ıniştir: 
dıiı bu topraklardan sonra d~ ke~ldı- m~I Sez{liıı) ; Seyfi baba (İbrahim lSlr U UmetJ birçok kazalar olmuş v~ 508 kişi ya- - Haydi na~lln gel.. 

sini tatmin edilmiş addetmedı. Bına~ Cökçen); mahalle kahve:'!i (muzik ar 11.A [ d f l . ralanmıştır. Bunların dört yüzü, oto- Hasalı bu söze hiç ehemmi.ret Yer- _ Baıtarafı ı inci Ja.hif~de _ 
ena1eyh Fransa ile ltalya arasındıı.kı ~libesi tarafıııdnn; Vahid Kurşuncu): JYl if f m Ü a QQ i~ ertnE .nobil kazası neticesinde yaralanmt~ miyerek kadınla birlikte aydı:ır cauc.le- Londra, j"27 (Radyo) - :ftcıyter a· 

General Franko 

rekabet .sürüp gitti. Nihayet orta Av- Mehmed Akifin ~:matı (Cem.al Seçkin) büyük ehemmiyet re hastahane)'e se\'kolunmuştur'. ~ine krıclr yürümüştür. Hayclart.la Çır jan.sıııa g·öre; Franl:\istler, Lel'id:ı - Li 
rupada. Almanyanın kuvvetleşmeğe meyhı::ıı~ ("Naci Etgiiner); ııiircş (1b- • --=+=- çıra sapacak yenle arkadan gelenler naresi ~·plunu tutmp~lardır. General 
başlaması, Fransayı İtalya ile anlaş- rahim Gökçen) ; bülbiil (Fehmi J.1~r - Verıyor Lirdenbire talebe ile kadımq yanııı:ı Frj.lnko, biri İtalyan olmak üzere altı 
mak için ciddi bir teşebbü::ı yapmıya doğan); Çaıınkkale ~f'hitlerine (Nad Kuhil'e, 27 (Radyo) _ :Maliye na- Liyonda yaklaşmışlardır. Bunlardan biri ka - kolordµ ile taarruza geçmiştir. 
sev ketti. 1935 Mus3olini-Laval an- Tiiren); ayni r.amanda muzik ve ar ı 

i zırı Ahmed Mahir paşa, Mısır hüku. M .. th. ğ ki var l ının: naı·~elpndan gelen !'1011 haberler ' 1a-l aşmas1 bu teşebbüsün neticesic ir. kolu tarafındctn da zengin bir g·ece ya- U iŞ SO U ar - Abla sen ~öyle dur! Direrek eliy 
l ı ı ve Fı A metinin milli müdafaa işlerine fazlı. ~ anuzun, cumhurh etçi İ ·ı)nnya ıçın Bu anla~ma i e ta ya . ·ansa, - ~atılma.~ı itin Jazımgelen tedbirler n- P.aris, 27 ( R adyo) - Liyonda le ~Iakbuleyi yana itmiş, diğer iki ki· 

vusturyanın btiklali tehlıkeye düş- lınmıştır. Akif "ecesinin çok alal,a g-ö- ehemıniyc•t verdiğini ve bütçeye mü - müdhiş soğuk hüküm sürmeğe baş- ~iden biri de bıçağını çekerek Ila:;a _ tehlike teşkil edecek mahiyette olma. 
tüğU zaman bil'ibiriyle istişare etme- receği umulnıakladır. him tahs!s:.ıt kouulacağını bildirmi~ - lamıştır. Yağan karlar, her tarafta nın viicuduna saplanıağa b~1şlamı~tır. dığını Lildirmi~tir. 

hh .. t di 1 dı Fransa ga1p Burcro:.;;, 27 (Rad\.•o) - Geneı·al i t! tııa u e yor ar · . tfr. buz tutmus ve nakil vasıtaları, adeta Hasauın feryat etmemesi için ~ığ·zrnın ° J 

Tl'ablu~ hududunu İtalya lehine tadil lafiyle t~min edilen konsesiyonları Nazir, Mısıı· ordusunun tegJihat içiıı muattal k.;lmıştır. Yollarda kayarak tıkandığı ve kollarının tutulduğu .sa - Fruıılwmın, lspan) a Fmnndan Fran-
etmeği kabul ediyordu. Fr1rn.!<a, Ci. kafi görmiiyor. 1tiliHnttme bunun Ju''şenlerdeıı bı.rçok kı'mseler yara- ııılmakt:ıdır. "ıs kıta~ına karşı bir hücum hazıı la. 

b . 123 milyon :\fısır lirası a)-·ıracağını w _ h lıuti .ıfoıendifer hb::iderinden iki nı ir•in feshedilnıi'"'tir. 1 h l l k l H k d f 
1 

d makta olduğu akında Ffransız gaze-
-s ,.. " b 11 1 t l 'f b 1 daı anmış, asta ıane ere sev o unmu!:!- a~aııın ve ·a ının erynt uı·ı ne en . . .•. h b l4k d 1.eş '-·u·-., kadarının !tal.va tarafından tt ı · t a·- · · k · umm on n ( a mu 1 e 1 men a ar . . telerının verdıgı e er a a ·a ar me-

u J u ·' a yanın ı:'I e ıgı Yenı onsesıron- · tur. sonı·a duyulmuş, yangın ) errndekı ev- . 
1 1 

k' d 
satın alınmasını temin edecekti. Tn- Jar ne olabilir? Bir kaç hafta evvel tahsil olunacağını bildirmiş, ayrıca be~ !erden fırlıyanlar cinayetten haberdar haf illerde ya an anmatl ta) ır. 1t l 
nuslılki lh.lyan bankasının vaziyeti hulya meclhıinde yapılan nümayiş ~·ıl içinde 14 milyon Mısır lirası d:.ı -=-+-=-- olarak karakola koşmuşlardır. Bar elon, 27 (Ra yo - ayan 

üzerinde anla~ılmıştı. Hula=ıa 1935 malUmdur. Fakat !talyanın bu nilma- ı;arfedileceğini söylemi;tir. Romanya karlar Nokta bekliven polis memuru gel _ tayyarelerinden mürekkep bir ~ilo, hu-
itilifı, Avrupa \'e Afrika kıtalarını yiş ara.'lında adı geçen memleketleri eliği zaman Ha~anı yertle kanlar iı;inde gün şehrin afakına ~elmiş ve agır b~m 
şamil geniş bit· ·a'!}laşma idi. Fakat ilhak etmek iati)·eceği şüpheliı.lit-. v d ld altında görmüş, ifadesini almak istemiş~e de balar ~tmışt~r. B~ yüzden yı~ılan bı~n 
lıu anlu~manın gizli kalım bir hükmü Bunların her biri üzerinde ısrar et _ an CfVe yaralı talehe bir tek kelime Lile söy- laı~la o!e~le.rm blançosu hem1z tanzım 
de Fransanın Habeşistanda 1talya- mek, hnrbi göze almaktır. Esasen Ansızın öldü Bükreş, 27 (Rndyo) - Bütün gün liyememiştir. Bunun üzerine sıhhi im edılmemıştır. . . . 
ya ierbe~tii hareket \·ermesi idi. İşte Tunus gibi lıir memleketin İtalyayu Romanyaııın birçok taraflarına sabah- dat otomobili cağrılmış, yaralı talebe İtalyan tayyarelernun, Valan ırarı-
lıu maddenin tatbiki yüzünden çıkan ilhakına İngiltere de razı olamaz. Brüksel, 27 (Radyo) - İ:3viçre so~- tan ak~ama kadar kar yağmıştır. Na. Cerrahpaşa h;stane:sine kaldırılmış - da bombardı~~n .ed.erek elli bonılıa 
karı:tıldık bütiln Avrtıpa,rı alt list Bununla beraber, Habeşiııtan İtal~'a- y:ılist partisinin lideri Emil Vander- kıl va1:1ıtaları kar yüzünden işliyemiye_ tır. Orııda vücudu muayene edilince attıkları lıi1dırılmıştır. 
etti. Ve ltalpn • Fransız münase- nın eline geçtikt~n sonra Cibutinin veld bu salıah ölmüştür. ·ek bir hale gelmiştir. dokuz yerinden gayet derin y~ıralar -=+=-
betlerini de bugünkü hale getirdi. vazi~·~ti değişmiştir. Geniş İtalya im- Vandelrehl, dün gece sinemada bir - --000 aldığı görülmüş, biraz sonra da öl - Motorin fiatlerİ 
Frnnsanm yardımına güı.·enerek Ha- paratorluğunun tr~nsit deposu hali- film seyretmiş, biruz sonra birdenbire Manisa vali.si Anha· müştür. 
beıh~t:ının i.tıtilasına başlıyan İtalya , ni alan bu limanda Fransanın İtalya Makbule Fatih merkezine getiril. Teneke başına 15 ku· 

bayılmıştır. Bütün tecln \'ilere rağmeı , • • ı ı 
önce !ngilterenin mukavemetiyle lehine kon~esiyon yapması mümkün- ra ya gıttı miş, kendilerini takip ederılerin eşkiili 
karşılaştı. .l<'ransa bir müddet İngil- dür. Sonra italya Süveyş kanalının bir daha kendine gelememi~ Ye sabah. Manisa, 27 (Telefonla) - Valimiz sorulmuştur. Bundan başka Hasanın ruş daha ucuzladı 
tere ile beraber yürümek ve İtalya- vaziyetinden şikayet etmektedir. leyin hay:ıta gözlerini lrnpumı~tır. B. Osman Şahinbuş, Ziraat kongre _ birkaç arkadaşı da bulunarak kadının Ankara, '27 (Telefonla) - İktisn 
yı krumak gibi bir cidarei masla- Belki bu noktada da İtalyamn tat- ;inde bulunmak üzere e\'Velki gün An. Yerdiği eşkal tarif edilince bunlar Ha. VeUletinin teşebbüsü üzerine, menıle· 
hah sira~eti takip ettikten sonra minine doğru gidilir. İtalyanın ne is~ M •• t k •• d f .rnra:va gitmiştir. sanı bıçaklıyanın eskidenberi samimi ketinıizcleki petrol şirketleri bir ikinci 
ltıılyanın aleyhine yürlimek mecbu- tediği fle henüz bilinmiyor. İtalyan UŞ ere ij1 l1 a aa B. Osman Şahin baş, Ankarada vi- arkadaşı oldu ·}arını .söylemişlerdir. kamın ~30 elan itibaren matorinin çift 
r iyetinde kaldı. Fransanın cihane - hükumetinin, c:taleplerini zamanın- !ayetimize ait muhtelif İ§ler için de Cinayetten sonra i.iç kişi kaçmış bu - teneke~i satışlarında 15 kuruş tenzi-
tiyle~ kar~ılaştığmı beyan eden da diplomasi yolu ile bildirmek hak- f ngillere ve Fransa, Vekaletlerle temaslarda bulunacaktır. lunmaktadırlar. Zabıta hüviyetlerini lat yapmağı kabul etmişlerdir. 
İtalya, ken<li::ıini Almannmın kolları kını muhafaza~ ettiii söylenmekte- tesbit ettiğinden kısa bir zamanda ele 
ıı.raşına altı. Almanya esasen fır.sat dit. Uzak Şark.ta tertibat ---ooo...___ geçecekleri muhakkaktır. 
kolluyordu. Berlin - Roma mihveri İtalya, eli!llBen meri olmıyan iti- aldılar Pate film şirketi Cinayetin l\lakbule yüzünden olma- Fındıh ihracatı 
kuruldu. Ve bütün Avrupanın muva- lafname~·i böyle ~ansasiyonel tarzda dığı anlaşılmaktadır. Çünkü Makbule Gireson, 27 (Hususi) - BugUn, 
zene.si değişti. feshetmeden de Franısa ile pazarlığa Londra, 27 (Radyo) - ingilte- Müdürüde tevkif edildi kendilerini takip edenleri hiç tanıma- 5,040 kiloluk bir parti iç. fındık lima-

Gerçi İtalya Habeşistanı almıştır. &'İl'işebilirdi. Fakat bunu, F r ansada re ve Fransa, Uzak ~1'.ta mü~tere... Par is, 27 (Radyo) - Pate film şir- maktadır. nımızdan Çeko:-ılovakyaya se\'kedil -
Fakat çok büyük fedak§.rlıkla. Yap- bir haftadanberi İtalya aleyhine de- k.en m üdafaa tertibatı ;!lmışlardır. keti müdürünün dolandırıcılıktan do- Hasanla katilin arasında başka bir miştir. Bu, 12 ağııstosta tesis edil n 
mak mecburiyetinde kaldığı bu f e- vam eden nümayişlere karşı İtalya Bu cümleden olmak üzere iki dev~ layı tevkifi Pariste heyecan uyandır - meseledn bu cinayetin Yukua geldiği ve faaliyete geçen Karadeniz satış l o. 
dakarlıktan dolayı Fransayı mesul hükumetinin protestosu mahiyetinde let, Singarpurda iki bin harp tayya- mıştır. jour 2'azete.si, dolandırıhrn pa • tahmin edilmektedir. Tahkikata müd- operatifleıi birliğinin ikiııci P• rti ih-
addetmekted ir. Binaenaleyh bunu telakki eımek lazımdır. res i buh.mdurmaj a karar venniıler· ranın miktarı 400 milyon frana-ı Jıeç- deiumumi muavinlerinden Necati el racatıdır. Kooperatif, hariçle milnase. 
Franıafa ödetmek iltiyor. l9H iti· A. Ş. ESMER dir, tiiiıı.i fattnaktadır. · korm~ıtur. batı aun a•çtikçt autırznaktadıı·. 
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28 BirinciH.nun 1938 Ço.rııunba (ANADOLU) SAHiFE 4 

sene sonra gelecek 
e gönderilen mektub 

Torp·to şeklindeki mektupta, yirminci asırdaki fen, 
' sana, ültü , din, fe1sefe, alılak ve içtimai ha
ya akkında mufassal ma~iimat vardır 

ff 

Turgutlu kaz.ası emni.. şişe mcı:tub, dmnfr tiipP. vcıleşa 
yet komiserliğinden: riliyor. Torpito mektubu budw·. 

' •·a.· ..... T urgutlu şehir gece bekçilerine ve- , ""\# . 
irlmek üzere yirmi beş nded otoma -
tik brovnik sistemi tabanca alınacak - ----":."-~-"'!'-----~:"-~-~=--==~----
tır. l\luhammen bedeli 20 lira 0 1up lzmir Lise ve Ortaokullar sa· 
şartnamesi Turgutlu şehir gece bek. 
çileri muhasipliğinde hergün görüle- tın alma komisyon undan: 
bilir. Alım açık eksiltme suretiyle 
3/1/938 glinü saat 14 te Turgutlu Keşif bedeli 1465 lira olan Buca orta okulunda yaptırılacak salo • 
kaymakamlığında icra olunacaktıı·. nun tamir ve in~ası için 17 / J / 939 tarihine raetlıyan salı günü saat 
Muvakkat teminat miktarı 37 lira 50 on dörtte hükümette kültür direktörlüğünde toplanacak olan komis
kuruştur. Talip olanların mahalli ti- yonumuzda açık eksiltme ile ihale edilecektir. ilk teminatı 109 lira 
caret odasından alacakları vesika ile 88 kuruştur. Bu i~e aid şartname ve keşif evrakı her gün ktiltür di
birlikte mezkOr saatte kaymakamlık rektörlüğünde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve sa.atta teminat alrt-
binasında toplanacak komisyıvısı. mil- ]arı ile komisyonumuza gelmeleri iltı.n olunur. 28 3 8 13 4509 
racaatlan illln olunur. 

·._[ _R_AD ___ Y ........ O___.l - Boır~a=Pöyasa 1 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI Bu akşamki 

· program 
1639 M. 183 Koa./120 Kw 

T. A. Q. 19.74 M •. 15195 Kos./20 200 
Kw. 114 

T. A. P. ·31.70 M. 6ff5 Koa. 20 185 
Kw. 86 

TORKlYE RADYO DIFOZYON 
POSTALARI 

TORKlYE RADYOSU 
ANK.AltA RADYOSU 

99 
68 
55 
29 
20 

IZ1\1İ R ANKARA 
Y. 1. Talat 13 50 
K. Taner 15 20 
İnhisar i<la. ı :~ 75 
Al bayrak 15 G25 
t. Ü. Ta. 16 25 
Esnaf Ban. 17 50 
Pater:ıon IG 50 
P. Paci 16 75 

l\I. J. Taranto 16 25 

13 50 
15 75 Sterlin 

15 Dolar 
17 75 F. Frangı 

19 Liret 

17 SO İsviçre F. 

16 50 Florin 

16 25 Rayımark 

16 2
r: Belga 
0 

Drahmi 

26/12/938 

Leve. 
Çekoslovak Kr. 
Peçeta 
Zloti 

s 87 
125 815 

3 315 
• 6225 

21 41 
a 385 
S-0 4521 
21 21 

1 07 
t 545 
4 32 
G 87 

23 785 
Pcngü 2.& 8525 

~falın cinsi Kr. S. Kr.S. Ley O 90 
tz C:\1 F1ATLEI~l Dinar :l 8075 
No Fiat Yen 34 27 
7 13 75 İsveç kr. 3\l 2225 
8 ı 14 25 Ruble 23 8125 
9 15 2;; ESHAM ve T AHVlLA T 
ıo 16 50 A N K A n A 
l 1 lS 75 

incir bors:]st 1933 Türk bocu 1. 
1933 Tiirk borcc 2. 
1" 33 T·.iı-k borcu 3. 

26-12.UJS 

1\r. S. J\r S 1::;38 % 5 F. ve ;kramiyeli 
5 G 

75 
1933 ikramiyeli Ergani 19 SS 
Sıvas-Erzurum hattı istiln • .c:ı 1. 

JT u rclıı Sivas - Enurum hattı istikrazt2. 
8 l 8 Sıvas-Enurum hattı istikrazı 3 . 

S1..,.a -Erzurum h:ıHı istikrazı 4 19.11 

Şap hastalığı 

Y ılb&Jı §ercfine fevkalade bir film 

Leon Talstoi'nin büyük eseri Gabı Morley 
Pierre Benoır' ın :1nrıht? """ fpm~iller; 

Uy usuz Geceler 
Bethofenin senfonisini - Rus müziki ve şayanı 
hayret bir aşk macerasını görmek ü~ere 

Tekmil İzmir 19 Kanunu evvel Perıembe günü 

Küitürpark sinemasında 
Toplanacaktır 

Bugün son defa olarak 

A. 
' 

'-' ,, atl rı ai.lında 
VE 

Par is "'ğleniyor 
Filnı'eri gösterilecekt:r 

Seanslar: Pari~ ef!leniyor 3.10 7.15 Ask knadları 

Haydutlar arasında 
Kahkaha tufanı komedi Şaheseri 
SEANSLAR: 3-5-7 ve nkşam 9 da başlar 

Cumartec;i 1 de Talebe 15 kuruş 
Pazar günU saat 11 de aile matinesi , 

, ............. 1111~S~a=lo~nli1A:2:0~,~kaolrntu~k~3~0%k~u~r~uaştau•r .. ıaım. ... ı ...... llP-

1500 kişilik Türkiyenin en büyük salona 

Te. 4065 YENİ Si NEMA DA Te, 4065 
Yarından itibaren iki büyük film birden takdim eder • . · 

1 ·- Aynaroz Kadısl 
Türkçe sözlü ve p.r kılı büyük komedi 

Oymyanlar: Hazun Vasfi L Galip Muammer B. Bell~ Hlide Şevkiye Calıide 

2 - lzmirde ilk defa .. .. 
Senenin en mdthiş şaheseri BUYUK 
3 ~- Türkçe izahlı Foks Jurnal 

Seamw: Cwnartesi, 
Dijer günler: 2 5 

Pazar 10 2 5 ve 
ve 8 de baslar. 

ŞEHiR 

8 de başlar. 

BugQ.n son defa olarak: 
1~ ·· Tarzanın intikamı 2 -- Radyo Kralicesi , 

Filmler österilecektir Bu fırsatı kaçırmayınız. 



.. 
(ANADOL\J) 28 BirincikAnun 1938 Çarıamb. 

... 1 ·- Nakleden: KAM/ ORAL 
Fransanın en yüksek kumandanlarından biri, vatan haini diye 

umumi harbın baflangıcında gizli ve hususi harp divanına verilmiıti 
Başlangıç imiyle harp divanına sevkolunuyor. 'sında bulunmaklığım, hiç . şüphesiz 

B .. d "tib . Ben de, kendisini mahkum edecek o-1 ona cesaret verecektir. Reyim, şüp-
- ugun._:n.kı . aren n;şrıne baş~a- lan mahkemeye aza tayin ediliyo- hesiz beyaz olacaktır. Bir ihtimal 

«ıgunız ı.oı.rı a, umumı harpte gız- rum ı ı ·· t r v · · mus esna ... 
~ce ;~aay saray~~da kurulmuş b: Maiyetinde bulunduğum ve zaman Böyle bir ihtimalle' karşılaşma.ma-
t a;.P ~v~nııım d~a atın11 &'Ö~~rme - zaman kahramanlıklarına şahid ol- ğı temenni ederim. Kabil. değil!.. e ır: . tık arpı ıvanı ya ;ız ır maz- duğum bu kumandan, Fransız ordu- Meğer, kumandanın yüksek meziyet-
~und~c;Fın uru mukştu. . d u matzntun, sunun tacı mesabesinde değil miydi? I lerine dair olan kanaatinı hila!ı-
şım ı ransanın albın e yer u an K d (L) t h · · h d. t ·t tt·- · d 

F d d 
uman an va an aını ve o-

1 
na, arp ıvanının espı e ıgı e-

ve o zaman ransız or usun a en hk~ d k 1 1 d b" · · 1 ~·1 k ~ b' d 
k 

.
1 

. 
1 

. k nı.ı ma um e ece o an ar an 11·1 • aı , at' 1 ve sarsılmaz ır erecede 
ço sevı mış o an meşhur ve ço me- d b 1 d 1 · d ı o ıı o · · tı· b" k ld - h ld e en. o, maznun san a yesın e, o sun. zaman.. zaman vazıfern, 
zıye ı ır umandan o ugu a e va b h~ k· k"" d k 1 - h b d F d" .. k l 
tan 

"h . . b " .. .. 
1 

. en a ım mev un e arşı aşacagız ar e en ransayı uşunrne o a -
a ı anet gıbı ağır ır curum e ıt- b k d' · · "th l'- d b kt b d k ve en ·en ısını ı am a un a u- ca ır .. 

b
am e 1ilmişti. Maznun umandanın lunduran efali hakkında ona sualler Bütün geceyi düşünmekle gcçiri-
eraeti e neticelenen bu mühim da- t "h d - · ı G k · · . . . evcı e ecegım. yorum. özüme uy u gırmıyor. Göz-

va; umumi harbın tanhı yazılırken Bütün bu mülahazalar, zihnimi ]erimi kaparnağa çalışıyorum, fa-
meyftdana çı~ğ~ndan dola:1, _F:ansa altüst etti. İtiraf edeyim ki, bu an- kat ne mümkün, hadekalarımı~ yan-
erkanı ha:rbıyesınde umumı bır ınfial 1 d "'d t d l ft l t d"' t" E k ~ j d - h" d" ü · d b" . . .. ar a C;I. e a a a e e uş um.. r a- ıgını ısse ıyorum. zerım e ır 

uyan~ış, hın. }?ır muna~aşadan nı habiye heyeti, konuşmalarımıza 1 kabus vardır. Kumandan (L) . yi 
so~ra kıtap .ha.~ın~e neşredılmesine devam etmek için karşımda ve sükfitıkarşımda ve ayakta göüyorum. 1fa-

Belgradda bir 
dolandırıcılık 

Kendisine meb' us süsü 
verenMurad yak:al.a,ndı 

Dolandıncı Murad Anlanoviç 

Belgrad zabıtası, aylardanberi Bel-

IISTANBü'L'''MEKTüPLARil . . 
•U 11111 •tiH1111llllllllllH1111111111111111 llH t lftllHllllllll•llHl lllll l ltllll.1111111 

TRAMVAYDA: 
Genç kızın mendilinin 

başına gelenler 
Şişman adamın karısı da çaça. 

ve zavallıya! ron • 
ıse 

~~ 

musaade edılmıştır. · · d b · b ki' 1 F k d ı d b ı · k · · Ok 
1 

b ıçın e em e ıyor ar. a at tek söz e er e u unuyor ve sesı anca ısı.: 
ur anmızın u mühi~ tef~ika- söylemek bile benim için imkansız.itilebiliyor. Mütteh~m kumandan -o- grad halkını dolandıran biriı;ini mey-

yı merakla takip edeceklenne şuphe dı ' · · · yoktur. ·• . muzlarına çöken ağır ithamdan kur- dana çıkarmış ' tevkıf etmıştır. 

Bir emir 
Bır behane bularak, konuşmaları tulmak için adeta çabalıyor 11.. Bir Zabıtanın yakaladığı bu dolandırı-

ertesi gUne talik ettim. aralık, sesi yavaş yavaş sönen bir 
Emirnameyi aldığım 16 EyliU mum gibi kısılıyor .. Birdenbire, ol-

1914 tarihini hatıramda tutuyoı:um. duğu yerde yıkılıyor. Artık, bir yığın 
Vazife, hazan ne kadar çetindir? t k 'k h ı· d 11 A b 

B 
.. A • • e ve ·emı a rn e. . n~ızın ası-

Karargahımda, erkinıharbiye he
yetiyle konuşurken, yaverim mü13.
zım Duven, ikiııci ordu kumandanlı
ğından gelen bir süvari neferinin bana en, dlme kadar amırım olan ku - k ld .. 1 · ı d 1 ·• ı 

V• nı a ırıyor ve goz erı yaşa o u o 
müstacel ve hususi bir mektup getir mandanı muhakeme edecegım. Bu- d ~ h ld h ' k' l b k y - b.. 

1 
~ ı ugu a e a ım ere a ıyor; a-

diğbri bildirdi. Konuşmalan keserek nunla beraber, oyle o mak Jazım- 1 . . • .. , .. , . 
ü . ef . . l k b 1 dır. Nefsimle mücadele ederek o vaşça bıı şe)-ler soJ lu) or. Sanl~ı, ~on 

s varı n erını derha a u etmek A • .. .. •• • ' müdafaasını yapn·or!. Fakat hakim-
mecburfyetini hissettim. Neler içe- anı duşunuyor ve şu netıceye varıyo- • .. . . . .. .. . . ' rum. j ler, maznunun bu sozlerını hır turlu 
riye ~ırınee zarfı uzattı. Üzeri, ismi- ·.. . . . 1 i itemiyor ! Mahkeme reisi, Cf>~aret 
me yazılmııı bir emirname Zarfın cBoyle hır vazıyet karşısında hıs- ~ ·~. · . . k 

Y • • t t b" ı sızlıgınden dolayı maznun uman-
kenarına •vnca şu cümle yazılı ı"dı'. sıya ıma a J o mamalıyım. Maznun . . . 

-.3 • • • • danı tayıp edı.ror. 

cının ismi Murad Arslanoviçtir. Son 

defa olarak bir manava gitmiş, kendi-
. 4" • """ 

sinin mebus olduğunu, görillecek işini 
Tramvayl&rda haılcın maruz kaldığı bir Jıücum 

derhal bitireceğini söylemiş ve üçbin ,~--Y A Z A N 
dinarını alarak Saraybosnaya firar A . Cemaleddin Bi1d;k 
etmiştir. . .......................................... 

Yapılan tahkikata göre )lurad Ar~- lST ANBUL: 24/12/938 
lanoviç, her gün ba~ka bir iş adamı Sekiz sene evvel lzmirde gazetcci-
rolünü o~·namış, kimisine mebus, kL lik yaptığım sırada İstanbulda men
misine devlet memuru olarak kendin! sup bulunduğum ~nzeteye «İzmir 
tanıtmış ve böylelikle binlerce dinar mektuplan, yazarclım. Şimdi tle l::ı
dolandırmıştır. tanbulda gazetecilik yaparken mu-

.,,.., ~""" 

cTamam.en bususi ve müstacel- kumandanın tarafını ıltızam edıp, _ . · 'f d · - Arkası \ar -dir>. onun ıstı a e etnıesme meydan ver- .----------------,- habiri bulunduğum ANADOLU ya 
------------- ·Memleket hastanesi «!stanbuı mektupları> yazaruğım. Zarfı imzaladıktan sonra onu ne- memeliyim.» 

İsmail Küçüken d h·ı· h Bu niyetle yazıra ba!jlamazdan fere iade ettim. Maznun kumandanı, hayatının bu 
Mazrufun kısaca münderecatı, müşkül zamanında hakikaten kur_ 

beni yıldırımla vurulmuşa döndürdü. tar8:c~k mevkide olmaz:ıakla beraber, İzmir ı:~~ıa .m~~ssese!eri ve şi~·ket
Gözler,lme inanamıyodum. Mektubu nazıkane davranmaklıgım Iazımgele- ler baş mufettışlıgıne Nafi~ Vekale -
tekrar okudum. Ordu kumandanla- ceğine kani oldum.. j tince B. lsmail Küçüken ta)-·in edilmiş-
nndan L}yı muhakeme etmek üzere Muhakemede benim hakimler ara- ; tir. 
teşti:kUl eden hususi h arp divanına --~~---.::.__..:....~---_....;;..,_.....__~ 

beai de aza tayin etmişlerdi. 
1

cOrdu kumandanı (L), vatana iha
~t cürmiyle itham edildiğinden, bu
lC'ada ismini sarahatla yazmak bte

/ miyorum.> 

Emirn~menin sureti 
Miralay Leon Pali'e 

a f ıye müte assısı evvel bir müddet dü1<ündüm; lzmirli 

D C I"' J y k okuyucular diyecekler ki: r. e a ar ın «- ı~tanbul gezeteleri buraya ge-

Muı-,,enehu: ikinci Beyler tiyor, okuyoruz ... Hatta mühim ha

sokak No. 25. Telefonn~39S& vadisleri de (Anadolu) nun huva.di~ 

ı 
5Qtunlarında telef on \'e telgraf ha- ~ .. 

Evi: Göztepe No.1018 berleri olarak günü gününe buluyo- · ıı.......•.:'J""',_, 
~~'14. -'?t~ ~ 

T f'lPf('Tl: w: ! ; , ruz. clstanbul mektupları~ nda ne y ı t .. l"" ·d k 1 •--------------- 'b' 1 b 1 1 anız ramvayın us un e yer a mı' gı ı şey er u a.cağ1z.» .,.. . . · 

O U Fak t b bütü b 1 1 
. Lı~ık bır vapur, lııı· tramvav seYa~ 

A Jı..TA o L a ence, n un ar wı·ı- · · 
1 ~ cinde «İstanbul mektupları~ olauile- 1 atiılcle bile in:-:mmı nazarı dikkatini 

cek o kadar çok mevzu vardır ki... celbeden öyle garip haller vardır ki 
Mesela: İstanbulda kış .. İHtanbulda bunlar bile bireı· hikii.ye ve birer 

1-----------------ı. edebi münakaşalar. ~ehir i~lcl'i, l:;- mı:!klup mevzuu olmaktan uzak değil 
Sahip ı•e Bfll}muharriri 

GÜNT,{~J{ SİYASI GAZETE 

HAY DAR RÜŞTÜ OKTEM tanbulda hırsızlık, İstanlıu1(1a ku- !erdir. Bugün sırası gelmi~ iken size, 
mar, lstanbulda kanlı vakalar, Bey- ikinci mevki bir tramvay arabası 
oğlu hayatı, İstanbulda fuhu•ıla mü- içinde gözümden kaçmıyan bir hiidi. 
:::adele, şıı veya bu. Bütün bunlar baş- seyi anlatayım. Ben bunu bir türlü 
h La~ına erıleres~an birer mevzllllur- uııutamıyorum \:e aklıma geldikçe 
ıar. Ga~etele~~d~ za~ıta vakal~_rı __ ar~~-ı de ~ftltL gülü~:or, gülüyorum .. 

Vınumi neşriyat ve 1ı1azı işleri 
müdürü. 

HAMDI NÜSHE'T ÇAl\'ÇA 

1PAREHANES1 
lzmir ikirıci Be'lller sokak 
C. Halk Partisi bina~ içi?ıde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TET,,EFON: fl77fl. Pnsta 1mtu.su:40.S 

·n~da şoyle kuçu k hır haber gurur.:ıu-ı Ilır bakışta ııısanı utandırmakla be 
nuz. raber, hayat sahasında bir hadise 

1 

(Fatihte oturan B. ... Bir müddet- olduğu için onu yazmaktan kendimi 
tenberi beraber ya~adığı genç \"e gü- alumırornm. 

cEylfilün 18 inci günü sabahı saat ı 

8 de Versay sarayında ilk celsesini 
aktederek, general (L) yi muhake
me etmeğe başlıyacak olan hususi 
harp divanına aza tayin edildiğiniz
den, o giln yeni vazifeniz başında 

bulunmanız lüzumunu bildiririm. 
:iVIahkeme reisi, muhakemeye başla
madan eevvel, maznun generalin, 
vatana ihanet cümile harp divanına 
sevkedilmesini icap ettiren ve dava 
dosyasında mevcut olan delail hak
kında malftmat ve izahat verecektir. 
Elinize vüsu1 bulan emirname, su

İngiltere hükumeti, son seneler zarfında ııüratle silahlarını artırma.k
atdırr. Deniz, hava ve kara ordulaı-ı her gün yeni ı.aı kJ vd. ... ud .. nyJc: 

kuvvetlendirilmekte, takviye edilmektedir. 

ABONE ŞERAİTİ 
l' ıllığı 1400. Alfı aylığı 800 

Kuruş hır. 

zel bir kadın kı,,kançhk yiizünden İstanbulun tranwayları malum; 
\-ücudliniin muhtelif yerlerinden Lı- balık istifi gibi. Tıklım tıklım dolu
çaklıyarak öldürml\~tür.) dur. 1zmirin ıskart~ıya çıkardığı oto-

!şte gazetenin bir kö~e::ıinc, bt'~ bfü;leri mal bulmuş gibi kapup 
reti katiyede mahremdir. Yeni deniz programı da yavaş yavaş tahaltkuk etmeğe başlamıştır. 

altı satırla ~;ıkısan bu haber üzerin- ı otobüs seferleri de başladı. Fakat 
de biraz me~gul olunur ve b;raz ge- tramvaylar gene kalabalık, gene 
nişçe tahkikat yapılırsa o \'akit bu- kalabalık ... Ağzına kadar yolcu do

Kaymakam Gonten, size vekil o
larak tayin edildi. Emrimizi kendisL 

Bu programın ihtiva ettiği be; yeni tayyare gemisinden üçüncüsü olan 
«Ork Royal» sefine~i in~aa.tı tamamlanarak filoya iltihak eylemiştir. 

Yukarıda. ream.ini gördüğünüz gemi, İngiltere anafilo~unun en yeni 
ve .on aiatem techizatı cami tayyare gıemiaidir. Şimdi Portamut lima· 

Yabancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır. 

n~ tebliğ ediniz. Saygılarla:. 
İmza 

Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. nun bir «İstanbul mektubu» c.leğil, lu olan tramvayımız, Karaköve gel-
AN ADOLV MATBAASINDA " hatta mezuu derecesinde bir mace- diği zaman vatman bermutad sağ elt 

nındadır. T. S. BASII .. MIŞTIR Id - .. "l" 1 

.. G .. e•n•e•ram1111(•L•)•'•v•a~t•a•n~a .. ih• a• n• e• t .. •cmüıır•r•~~gem:ıı1111ılllı111 .. ~·=,ggııaı;m:ı.3•mı;:;:;~,pa111ııasm•~wmw=a:;aıc=&a"~ .. m·~aırsr.sı:~iE~»maaw~m;g;ım'ıııP .. ""'6· •' 'E' ıliHllLRlıll;:::;::;;ilR;;;;:i;;iiiiiiiiİİİ~~İİİ~~ı~·a;.;o~;u;g~u~g~o;r~·t~ı~u~ı·~·11111~~zzl'Zll~~~~~~D~e;v;a:ın:ı~G~n;c~ı~S:a:b:if~e:d~e~-;;. 
levanta kokulu yumuşak iki el aıkasmdan gözlerini kapadı. !Jelikanlı da mütemadij l:!n 8izi dü ·ünuünı. Demindenberi kitap dahi okuyamıyo-

H ~I 
Vala · Nurettin 

· -24--
:Bu tantazlye gülmüştü. Şimdi bugün kendi kendine soruyordu: 

Vaktiyle ona bu derece garip gelen bir isim, hayatın ilcaatine pek uy
gun değil miydi? İlk önce nefret duyduğu kadına karşı insan sonradan 
muhabbet hissedemez miydi? 

Geldiği gi.inleri hatırladı: 
- Ben bu kadından ilk önce Gabiyi yolladığı iç.in sinirlenmiştim. 

Fakat şimdi hakikati öğrendikten sonra kızmıyorum. 
Zavallı Naciye! :Meğer kıskanıyormuş ... Abdallığınıa bak!.. Bunu 

anlamamıştım. Ne tuhaf! .. Daha dün ona tahammül edemi) ordum. Şim
di aklıma geldikçe hoşuma gidiyor. Vücudu da gü2el. Yakası açıldığı 
zaman gerdanı ne hoştu.> 

Yavaş yavaş ismini t~krarladı: 
c..- Naciye! Naciye!.. .• 

_.. 
O akşam hava pek sıcaktı. Adnan saat ondanberi kütüphane(te 

buhran içinde bekliyordu. Kitap falan okuyamıyordu. Pencereye da
y-ıınmış bahceyi seyrediyodu. Yarım ay bahçeye Lir ışık serpiyor, ağaç 
!arın )'aprakları arasından, boğazın suları g·ö7.;ii.k.iiyordu. Birdenbir4' 

1 

birdenbire arkasına döndü. 11\aciye, bir gün evvelki gibi gene se~sizee rum. O kadar ::ıalıırsızlıkla seni bekliyordum. Bunlar merhameten söyle-
içeri girmişti. Lakin bu sefer kıyafeti daha düzgün, daha ciddi idi. nen sözlere benziyor mu? Şinıdi bana inanıyormusun. Gözlerime bak. 
Kollarını açık bırakan düz ı-1iyah bir elbi~e giymişti. Boynunda da ye- Bakıştılar. Sonra yava~ça kadın göz kapaklarım indirerek: 
şil Lir kolye vardı. - Evet inandım, Adnan. Dedi. 

- Sizi salm:-ıız lıkla bekliyorum Naciye.. - Şimdi tamamen dostuz değil mi? Beyhude yere kaybetmiş oldu-
- Mazideki iııtibalarınzın silindiğini söylemek içindir inşaallah.. ğumuz bu üç uzun haftanın acısını çıkarmak lazım. Hayatına dair hiç 
-Btına siz de eminsiniz. bir şey bilmiyorum. Y:ılnız muhaceret felaketiyle 1stanbula geldiğini 

~ Bütün gün si:li düşündüm. duydum. 
- Ben de... - Benim gibi bedbaht bir kadının hayatında enteressan ne ola-
- Ne garip üç hafta evvel biribiı'imize son derece düşmandık. Hal- bilir? 

bu ki şimdi samimi surette hislerimizi açtığın11zdan dolayı do~t olduk. - Hay1r, hayır Naciye. size ait herşeyi bilmek isterim. 
Bu ~özleri pencerenin önünde ayakta söylüyorlardı. Genç adam, ka- - Yavaş yavaş, mazimi anlatırım. İstila memleketlerinde başımdan 

dını bileğinden tuttu. Karınızı maruken kanapenin üstüne sürükledi. geçmiyen kalmadı. Ah Adnan! Bunları birer birer ~ize nakledebil."ey-
Yanyana oturdular. Naciye elini Adnanın kolunun üstüne koyarak ~ü- dim .. Şüphe~iz ki kalbiniz bana karşı daha evvel yumuşayabilirdi. 
lümsedi ve: - Zavallı Naciyeciğim! 

::)öylediklerinize tamamen itimad ediyorum. - Lakin bu akşam bunlardan bah,.;etmek doğru değil. Yakın hayat 
ne kadar güzel. Sıkıntılar. karanlık bir nı<ıziyi dqşi.inmeı.ten--e hali ha
zıra bakalım. 

-: - Nasıl olur? 
- Farzedelim ki, kalben benimle banşmadınız. Durun, fena anlatı-

yorum. En fena ihtimal beni merhameten affetmiş olmanızdır. İyi kalp 
!isiniz. Etrafınızda bedbaht gömek ·istemezsiniz. Belki şöyle dUşilndi1-
nüz: cBu biçare kadın benim yüz timden üzülüyor ... Onn teskin edeyim. 
J{endisine nazikane sözler söyliyeyim .. 

- Çıldıra~dız mı Naciye .. Böyle şeyler dtişünmeni.zde hiç mana yok .. 
Evet i.iç l:ıaftadı.rnberi size düşmandım. Sizden nefret ediyordum. To
katliyan mesele:-ıinin intikamını her fırsatttan bilistifade almak istiyor
dum. Fakat birdenbire ne oldu bilmem. Herşey değişti. Bir mucize gibi, 

Naciyenin başı, Adnanın omuzl:ırma dayandı. Genç ndam, kotunu 
uzııttı. Kadının vücudünü ı:;ardı. Dudaklarmı adeta bir puse bekler gtbl 
iğildi. 

- Yooo .... Yalnız arkadaslık. 

. l)ütiin fena hislerim silindi. Sizi seviyorum. Bugün gezmeğe ırittiın. Ora 

Adnan, müteessir içini ç:ekti. Fakat Nı. dyenin azmi kat'i idi. O. genç 
adamı, istediği noktaya :o;evketmi~ti. Bu ak~am bu kaclr kafi idi. Çubuk 
elıle edilmiş olmanın teh!ikC':-ıini hilirdi. O~·uıu1 o kadar mükemmel mu
vaffak olmuştu ki, ufak bir fal so ile nGlil:cyi bozmak istC'miyo,.du. F,1·

kt'leri i) i tanıdığı için hattı hareketini oıuı göre tfı) in ediyordu: 
- Arkası var -



• d Sovyet Rusyada • top __ 1 es u 
l. Tols - Baıt:ırafı 1 inci •abifed - ve iilen.lo \'e emimizılekij l!ilhass.ı lı .. 't mınt.ıkalarctı köy\u '~l 1>\ ak d.ıvaıııız lıakınıındaıı <la lıu • .. z l Ar;ıulwıa r ~·yyidelere b;ıglaumak ı lahatı. b.lh~ a .ı ı.ruı ılga'1!lı. ni- ve ç'ft~in ıı gelir •e\İ,esinl h hrmehal ; ın haiz o dn~u chemw yeti:ı · ;·ııi 

~uret yle işe başıadı. 1 :,13 ıılı da Ti.lr lı.a~ t bizz t zi,r t l\hl.l"ll ı;la vlicu- ı ı "e me 111 tcn\)a c'm k iç\im· i. ıanıaıı la il<trlP etmiş olılu~unu sanı
kiye 'kli<adiyatını tet ·ı.: içi ~m<>ı"i- <le v. r ··ı ııs Lü}ük işl ·· lı.uııJ.ı ·ııı ~ i\li IJ ı· • nıı·et bir rnzife vı~hiy tin- ·ım. !Jenıck olı,ı_yoı· ki kü.v v~ ziraıtt 
hdan ııet diği~z ilim heyet; uzun lı:ı lıcJ ı olar. k zikredelıiJ.r:ı . de ... kıdkınm:bı <lavanıız lıütün nıillı da· 
letkik1:d!!-11 oııra 'filrk ç.f · hık- Aziz ark da Lnm; Hu ··r t!c ıı·c,el,• çe.ş;tli b.ıkımlnr- ,,ıJat\ ~rn .mı t~mel'dir. Ilıı kong-
hında şunu iı}IÜ)urdu: Buğdayın \atanı otan 'l'ılrk .. nin <an lı'r i <l r ı\• e i,·eti h:ıi reııin Lu i-tikuınette l.ı(lyük milli bir 

<Türk çiftçia1, nt:Sill r ı:it çil' et- hariçten mun: azm,.,an bı;ğd:w, un ' t -eferl:>etliğin mana ı vlması tem nı i-

Sovyet, balon rekorları-Kırgızstan pet· 
rolları - balıkçılık fabrikası 

miş bir soydan &" n.ı,e te ·r. • 1,1\İ - • aline ıııecb11r o.lı;!uıru ıl!arı hatır- ·inde)·iz. LEON TOLSTOY MÜZESi: 
· d ·rt ·ı·k k' t b. t h ı ı d Sovye~ler birliği l;ı.alkı, Leon Tola-

aııı e çı çı ı · Şe\ r a ıa "lll< ' r. \a' an 1ar, i,inıtzde el e.ıe ço!.t r. Partimizin m.illi lıavat ve istihsal loy'a karşı büyük bir hüı·nıet lınsle-
":a~i~in ba,~angıcıııdan beri Tıirk çiftı!'umhuri·•et köylıi ve ~iftri lehi•ıe ile temasta hükumet te•.kilatına ö<-- • 
~ı ı edd h rple m g"ul ı J k ı 11 ,1 " mek(1ıdir. So\')'etler birliği milletle-
' ., un c ı a .. <ı ma ı ça le<i• e!tigi hi ıaye ile ya nız mi\!\ ih- relici, yol gösterici, yardım edici, ya- rinin bütün Ji,anl:ırına terceme etlil-
•urUler'91 lıeı le .i.,, kendi gu m ld - tiy cınvı temaqıını memlekett n te- mı pıcı, örıı~k olucll. vazifeler tahmil 
lerıni yetişt rmi~. koyuıı, ıe keçi<in- minle kalmadı, Tiirki}evi ,ı,,,·,ımlı ... l mi~ olan Tol.<!oj·'un eşerlel'i, i:~iler 

ettı~~ı ma timunuzdur. Biz bunlar- , e kolkl\o7.cular, doktorlar Ve mühen 
den elde ettiği yfinü, t rla rıııdıın eL ilır· eat , :ı.ı•aıı !"llemicıl;Pt hıl!ne ele d.ın birincisine Ziraat \'ekaldimiz di<ler, akademi,iyenler ve talebeler 
de ettiii pamuı:ıı e·irMi•, g yimliğini ıc<•tirdi. tr~kif.;tını yukardan bC"rİ izah etm.-k-

Tol. toyun Merkurov, Gelipkina,Cint 
zburg. AI,lı;lr~ev, Trubetzkoy aibi 
uiiyii k ,.e tannımış heykeltraşlar ta
ufınclan ,vapılmı~ lı•J kelleri, büyük 
mutııı.rı-irıı portreleri ve .,·erleri içiı:ı 
bü ·ük ı-e s .. malr tarafından yıipıl -
mış roı;·imler nıe,·cuttur. 

Müzeııiıı kütüphanesinde, elli bin 
çil<l k:tap varJır. Bunhır, 1.eon T•ls-elle ılokumu IUJlumi.ı·etıe ealı kan \'e • •·e , ı· 1• 1 ·ı 1• 1 t ·1,· T p'<ve Jd !Mrafından h:ila büyük ie\\aliikle O· 

> • • • • ., ,, k o u~vm maksatlara hi,met ede-
kentri ihtiy 1:ıl<! k·fa. et lCCGk bjı· · çTı,(n~ ı car ı(lı; g ı · } ni Jıir ı ı~ n ' ı c . " . ı ı< bilect•k •ekillerde deil;i~tirip bilhas· kuıımakt:ıdıı·. •oy·un Sovyetln birlili'i nıitletlerinln 
h.aya.t ~eç;rm ~tır. Eıına ilıne\eu b 1 :ı<iı" \ ~ıı,•kl · du teıı ı ~I i. llu rcketler'nl"z bu Hllif . i c · ı,, ı zuıı sa y~vım servisivl,., kuvvetl~ndir- So\'yetler birliğinde cBIL~tl td;ı.ne i2 diline tere eme edilnıi~ eseı·leri, 28 
çıft<;ı h 1 :ur~xc h ,gıı P re 7de l>ö' lU ke e•·n" ~i•nıı ""la- 'ı di 1 n si"Ol1a elm tir. k .k. . .. d. b . 1 . • . 'l'olstoy miize~i vardır: nn j\r an 

~ ~ .. ·~ "'"' ~ ıne . ı ·ıncısının e u ış er ıçın tesıs 'k·-· 'I ı.. • • , • , ,•cııelıi dil~ ~enilmi• nü•haları vt 
lAzım olan rı;hı. ddel ini, ha \a - mn altı mil'· lira ·ı lıulJlı«u ,·ıı ol- r .i nı·n umuoıi lıuh"aıı d·ı· k d' · b ·ı · b. ı'ı "os .. o\aclıı, lııı taneşı Tol toy -

J 41 J ,,. e ı ıp en ısıne aq ıvacagımız ır b" . l. • -r ı t 'l l · l b h 
tı, insan ku ;:y t i temin etm· tiı·. du. •erai or ııııl:ı T lrk ko\ h• ve çift- t kk"I k f'k . d b 1 un uyü,. bır h<ım hav atını g~çirdi- 0 s o.v c aıı H er epn< en se-

B l · L-· ı c~e u e Y_ıtptırma _ ı nn e u u- g'i Yaşn.·ı•.·a Poıı·ana'd; clo"rd1·ıncü 0. l·ı· ıte k' a 1 •1 B ı..··ı;;nha h un ar vergı ı.,,., · l P nu k ve y ·n s a.ı ''miı. r li çisine ten· ı et ili b yilk menfaat- nu}·oruz K l ·ımız b h ' ~ ' ıı 1 a r ... ır. u .. u "" ıı · r 
. arşı nsacag as ca de b" ··k h · · ··1d·ı·.. Le 

na utr ş, ;- ~·p okun - m· tahs'lin malım ınilteınad~ 1, k!)'- lardan lı'. · i de Luclur. ııu \azivct- ı k t • 1 ·1 · · uyu mu arrırın o tıı:u • on gliıı, yüzlarce kişi tarafından ziya-
ı1 d mi emh el. ed mes el e erı kayrı ayr.ı grup- Tolston -eski Astappaovo- htasvo-n en k ı·e le murabalı. metlendirdi. llarid t·~arl!t poli il;a- len milletimizin refahı bilbas"a kör- ar a ın e top anara ml"saı prog- d 

1 
. ret edilmekte ve bura<la halka v& 

olmuşlarılır. •~ki terini yafm ır ız h ri ten c'e?er :atıerile Tilrk lü ve çittçi hııl ... ımızın yükselme~i ramı şeklinde size ar:redilmektedir. nun a( ır. Tol.toy'llıı lıa;·atını ve eserler· i tet-
luktan 1Ql11p mat.volması a, h yva,n- alı t lebinl fasıla ız arttın!.. Köy- kalkınma. ı i~in azami istifade etmek Bu:ılar haricinde vaki olacak diJ.,.k •roMoy'un evi• miize~i. ll!oskova- kik ellen li e yilksek ınıflar taleba-
larının gıda ız'ıkıan, barınııcak yer - Hi ye çiftçi leh;ne kolaylık. veriİ ten- istiyoruz. ve istekJ.,rimizin de ehemmiyetle da, bırndan on sekiz ene evvel halk >ine entues.an konferanslar veril -
sizlikten ölüp &"itmelerine se .rci ka. ,,'liıtı, maliyemizin lıeı- imkan anın- Sayın üyeler: nazara alınacağı tabiidir. komi~erleri konseyinin kararı ile, mekte<iir. 
lınmıştır. d tatbik ettiii ana dti1"ınce oldu. Türk köylUsünün önündeki imkan- Kongranızı~ vereceiti kararlar büyük muharririn yirmi sene yaşa- SOVYET BALON REKORLARI 

Harpler tekrar ve tekarar evlerinin Eu ve bu ~ üz!erJen Clımhuriyetin !ar b.aşlıklı .bir kitap dağıtılmıştır. isti~arı olacaktır. Büyük Millet Mec- dığı ve cölümden •onra hayat. <Ha- Balonculuk enternasyonal feda. 
tahrip ed,Jm ine, a le fertlerinin da - ·ıan tarihi olan l 21 t rihind:ıı iti~a- B~ı kıtaptakı raka'.,°lar yııl!'.ız bu im-

1 
li•imiz millet hayrına olan en ufak cı ::\Iurat., clrnn İliç.in ölOm;i •E- ra'<vonu (F. A. I. ) . Zikov ve Yeııo

ğılm«:11na ebep olmu tur. Zuh.mil, , en zirai ıhrac.ıhmızın kıymetı ve bın- kanın lıudud~uzlugıınu degıl memle-: işi ri bile ne büyük hararet ve mu· rov i~mind~ki iki Sovyet aeronotuuuu 
cefa\ı ve ölü at ıumışl rclır. et'.cc kı.iy .. i ve çiftçimizin geliri her ketimi~de daha ne ıı:ibi yeni, gelir,ha Letle himayesine ıı.ldığını bilirsi fendi ve amele~. <Yaşaytfn ccsed, .\ <ınıfından ikinci. üçüncü ve dör-

1'uı·k çıftçisinin karısı da, koc~ 'iet:e mun azaman arttı. 1933 te 1923 meı balal'l yıırabıııık mümkün oldu- niz. ve cZulnıetiu kuneti• gibi eierlerini lüııc!i katagori balonlar için kurdu-
kaq• r ç;;ıhf ·ündır. Salıahın ılk ı ığın. .e".lesine nazaran % 27 ve 1937 sene- ğunu da saı-ahatl11 ırö-tnmektedir. Devl~t reisimiz ve çok necip Se yazdığı binada te.>i.> edilmi,; bulun- ;u yeni enternasyonal devamlı uÇUf 
d 1\ aranlık lı sınacaya katlar koca- ine gene ayni yıl rakamına nazar u Bugün lıelli bu~lı htih•a lleriıniz timiz ismet fnönünün bu ll'ibi is- maktadır. Bu müze, ziyaretçiye. Tol.~ rekoorunu tasvip ve illin etmiştir. 

· n yana t rlada ekin biçmekle '< 96 yükseldiğini gördük. 1938 •ene- den hektar başına elde ettiğimiz !erde verdiği büyük ehemmiyet İs<" toy'uıı 18 2 den 1911 seııe:>ine kadar Zikov ve Yegorov. 19-20 Eylul 938 
kin doğmekle me~guldOr. Koca. sinin elimizdeki son 10 aylık yekünla- mahsuller aşağı yukarı dilnyanın en bü•ün milletçe görülmüş yüks"k bir olan hayatını gösteir. tıı.rihinde, 547 metre murabbalık bir 

rp İ ı11 uzal..ta oldn§:u zaman da- riyle bir evelki yılın ayni devresine zayıf rakamlıırı halinde bulunmak- hakikathr. Bundan dolayıdır ki l\Ioskovadaki ikinci Leon Tolstoy balonla, filh!lkika. 29 saat 40 dakl-
a n tar al rı eklp biçen karı- nazaran %17 tere!fü kayd~diyor. tııdır. ıbizde isti ari kararlann imkan da- müzesinin çok büyUk ve hu<usi bir ka inmeden ha ·ada kalmışlardı 

saJır Sayın vatandaşlarım: Buğday bir hektar başına 825 kilo I hilinde gÖrüldüğü ve vaziyete uy- ehemmiyeti vardır. Bu müzede, mu. Sovyet aeronotları, bu suretle, 
1 ik l h rbiııde olduğu gılıl, ihti- Biltün bunlar memnuniyeti mucip istihsal ediyoruz. Bulgaristan 1150. duğu anda derhal tatbik sahasına harririn elyazısı ile 100.000 sahife, - Dev,.mı 8 nci Sahifede -

Y ~ bıı'l-\I olduiu zaman cephede olmakla beraber bizi tatminden çok Yugoslaya 1100, Macaristan 1350, 1 intikal edeceklerinden emin bulunu-
haril eden ordunun cephane ve leva. ·ızaktır. Tilrkiye umumi bir köy ve zi- İtalya 1400, Fransa 1500, Almanya lyoru<'. 
zııoı il~ )' klü araba ını gecenin rnat kalkınma davasını muvııffakiyet. 2200, Belçika 2550 kilo istihsal edi-

1 

M ht 
uzun ı.tlarınca dağ yoll.ırından ıe hızlandırmak , planlaştırmak mec - .vor arpa bir hektar başına 950 kilo ffu· ~.re~ kongre azaları 
süren lıu cephaneyi slpedeıd kadar buriyetindedir. 15 inci cumhuriyet yı. alıyoruz. Bulgaristan 13~0. Yogus- ırıncı koy ve zıraat kalkınma 

-
taııy11n kadın, bu kadındır. Çiftçi 'ını sistemli, planlı bir köy ve ziraat laya 1050, Macari~tan 1350, Fransa kongrenizin açılmış bulunduiunu 
kadın daha genç yaşta iken çektiği kalkınması~a 1'.1ebde yapın ~ mi.ieb - 1~50 Almanya 2050, Belçika 2650

1
arzederim .. ~a~ret~eri.n~, .çalışmala

zalımet ve cefadan yıpranır ve çö- bed Onderın bızlere bıraktıgı buyük kılo alıyor. 
1 
rınız sevll'ılı rnılletımız ıçın faydalı, 

ker. Bununla beraber fakirlğin, pa- emirdir. Onun büyük muvaffakiyet Pirinç bizim hektar başına elimize mutlu olacaktır. G k d • ı • • 
Ç:l\'l'!ll rın örtemediii hakiki büyilk- arkadaşı bu büyük dava şerait ve im- geçen 1860 kilo olma•ına mukabil /(, " k enç ızın nıen ı ının 
lu lfada eden va.ıfları Yardır. Bun- Hnlarının bUyük başnrıcısı Cnmhur- hal •anların eline 4950 kiloyu geç- ongre m uza e ratı 
l:ır şimdikinden dah:ı yüksek bir ha- reigimizin kumandasında bütiln ıııem- mekteı\ir. Ankara, 27 (Tel fonla) - Bi- ı ı 
yat eviye3ine lliyıktırlar. Kendileri- leket kuvvetlerini bu cephede seferbeı Patates bize lıir hektar 3000 kilo rinci lr.öy kalkınması ve Ziraat kon<;ı· a l ~2"e en er 
ue emek ve ilmid vermek devlete dü- t k b '·l l ı k ı · B ı · t d eme u gün şev" e azme ar~ı a,- \'erıyor. u garı; an a 6100 Yugos- resi 6ugiin saat J J de Büyük Millet 
şeI\ birinci lıüyük vazüedir. tığımız en önemli vazifedir. lavya ve Yunanistanda 5700 !talyadıı 1\1 l - Bll~tarafı 5 nci Sahifede - \"ıııı pantalon düğmesinin hizasına z f .. ·dı · b ı · ec iai İçtima salonunda toplanmış· , 

a er umı nı e• emıyen bir ordu, Sayın aznlar: 6400, Fransa da 11000. Almanyada ile demir kııpıyı sıkı ~ıkı kapaya- gelme ·in mi'! Zavallı kızcağız renk-
daha cenk başlamadan yarı mağJUp 19~5 resmi savımına göre nufusu. ~6000 kiloya varmaktadır. ı1i•alleri tır Konıırede yurdun muhtelif yer- rak: ten renııe girdi ve derhal lıuşını öbür 
ılemektir. nuzun 'o 62,5 ~köylüdür. Faal nu- tndad ettirerek vaktinizi almak iste- lerinden.ııele~ bine yakın delege ve -Yer yok! .. Yer ~·ok!.. tarafa çevirdi. lfalinrlen belli idi ki, 

Yüksek bir ilim heyetinin kanaat- fu•umuzun '<: 81 ni zira:ıtle iştigal miyorum. llleyve, sebze, hayvan mUs- kongreyı takıp edenler bulunuyor- Diye bir kaç defa buıı:ırdı.. Li.kin artık mendili aJııı,.klan vazgeçmiş-
larını ifade eden bu sözleri size yeni edenler te~kil eı.liyor. Bu. rakam dün- tahsalatı itibarile vaziyetimizde aşa-ı lardı. .. . ihtiyar bir madamın: ti .• 
bir~ey öiretnıiş olmak için nakletmiro ranın en vilhek nisbetlninı.len biri- _ . k . h 

11 
d.. Saat tam 11 de, Yuksek Zıraat - Aç bire kuzum .... ışok işim var.. A•ıl işin garip ve. gülünç tarafı 

r m, Ttlrk köylüsii, Türk çiftçi.;, bO- dir Gerek. i<tih<:ı~lt gerek ipti<lai 'l'ı ~Iu alnkaytnı. al c e 11 
• •• • ~nstitüsü talebesi koru halinde Is Diye yalv,.ruıa•ı vatmanı nıel'lıa- bunclan •onra baslıyor. isman adam 

,. k Türk t0 1·ı·hı·nı·n d 0 ı'm• bu· ."ük k.·ıl- · · ' · em e ·e ımızc" p::ncar uzerıne nıete ~ctirnıi• olm h ki. ilılıyann ri- ., .. 1 · · ı '\[ hmuı 1 - b 
, p w w ' nıaılue. rfh atı, gerek m le' ·••• ıuledı 

1 1 
k .k 

1 1 
ıı· tiklal marşını sövlrdi. Kongre 'cıi .. ., - .,o;, el'lııı a~ ı. - 11 · Ug<lnu oz-

mı1 adsız kahramanlandır. @nların bakınıı"d•n zıı-ant •anrı~·i umum ,a. ~la ıdşm:ı ar,_'.
1
° ·nı_. çat·ışnıla ~rın ız- dı. Ba• ·ekil B. C'elal Bayar kürsü '':rnııı is'af\a ııeçiknıedi. Keşke kaµı- madan etnıhın b· kınclı. Ru .ırııd:ı. 

t ·h· · 1 ı· . b h . 1 h f 1 0 1 'c e ver<'uı eceııı ne ıce erı vazı han I k k k .. ı ı· 1 k vı ac.·masa i<li !.. İhti.vm· madam elek- kencli-<i il~ ~ö7göze o-elmiş btıllınıı-arı ını, asa e ını, iz epim1z ( u a nu~ i aaLye- ' im:zin • 5f} ~ a 6 ıc ır. .re gf'" erf" , sı sı · ve sure: ı o ara • ., • 
iyi, daha yakından biliı·ız. Elimizdeki en •on mil'i gelir lıt> _ ı:ö.;tel'miş bulunuyol'. ilk zamanlar- alkl'hrnın mühim bir söylev verdi. !erini toµlayıp ta ha,anrn~ı atlayın- yorrlum. Geıı<: kızın mendilini kurl~ı._ 

Amerikalıların raporu ile hirlikte s:ıplarınıı giı!'e zira. tın Tcirkiye nıll:i tla hektar bajllla yuvarlak rakam Halkçı Tiirkiye Cumhuriyetinin Zi· c·aya kadar be~ altı açıkgiiz yolcu mak için hafif bir llÖ7. i;aı-eti yap~ım, 
her birimize taktim edilmiş ol:ın ta- gelirindeki mc\'kii umum miili f{eliriıı ı>OOO diyebileceğim mah•ul miktarını raat po!itikasını izah .. tti. kapı ar:ılığıııd:ın içeriye süzüldüler .. bacağının ara ınrla mendil bulundu
ı·ihı etüt, köylü ve çiftçilerimizin <0 70 ini lıulııyor. Topr~k 'e h~yvan :!0000 kilo~·a çıkardığımız zamanlar Deleırelerden Ahmed Çapuldayı Tramvay tıpkı nıide,ini tıka ba•a ~unu ve lıi.- Yandan da ıı:enç kızı işa. 
uzun a.ırlar boyunca oynadıkları mahsullerimizin mi"i ihracatımız kıy olmu~\ur. Türk çiftçi•incle noksan ve Salihli del.-gesi MehmC"d Eranad doldurmuş. boğazına dii~ktin. ~is- ç,.t ederek mendilin bu genç kıza ait 
rolu, uğradıkları haksızlıkları vMi- metindeki hh;e<i l!l:l~ te ' 89 rn:n ılaıı ~ey kalıiliyet değildir. Türk köy- söz aldılar. Köyli.inün dileklerini. man, göbekli lıir adanı hali ile öfül- olduğunu anlatmak i•ledim. 
kalarile izah ediyor. Amerikalılar ihracatında ', 91 diı'. ltlıaliitınıız iti- 1ü ve çiftcisincle noksan olan ~ey bu Cumhuriyet hükumetinden bekle· deye pöflildeye lıankalar yokuşnnu Fakat iş biç de benim düşünc\üjlüm 
lıu satırları hükumetin· kendilerine barile bu ni•bet 'c 10 - 12 arasındaclıl'. "Üniin tekniıd bugünün va•ıtalarıdır. diklerini anlattılar. AlkışlandılM tırmanırken biletçi bir tülü ön tara- ::ibi olmadı. Şişman adam lı@nim bu 
iul\ edilmiş politikasındaki i•abeti Diğer taraftan orta Anadoluda 63 ~:ıgünk\i ciftçilik yalnız u~ul bakı- 1\11.iteıı\<ihen ylibek zira;ı.t tdebesi{l ı'a gelip yeni yolcularm biletlPrini kr. i~:ıretimi, <pantalonunuzun düğme
teyitl için yazmışlardır. Ben ise bu- yerde zirai i~letmenin 193~ - 19:16 \'a- ınındnn değil marlde bakımından da den Tannverdi Gökçe «Köye doğ- 'emi.l'ordn. !eri açıldır, etı-aftan g;;riiııii.ıor, ka-
rada bu mevzuun arzettlği ehemmi- ziyeti üzerinde yaptırclıg:mız bir tet- lıü~biitiin değ:<miştir. Daha iyi daha nu ismindeki ~iirini okudu. Genç Bu kalabalık arasında genç ve gü- ıayınız.> Mana•ında anlan.ı~ olacak 
ydi lıir kere daha beraberce hatır- kikin verdiği neticelerden bir kısmı mukavim daha u~·guıı tohum daha zirn, ıı;i cok all:ı•lonrlı. zelce bir kızca~ızın, elinde be- ' i. doırhal iki eliı1i öııüne alarak par-
lamak ve rejimin bu i~tikamette ras. şunlardır: kuvvetli daha ,·erimli hay\•an ilmin Bıısvekil Celal F3avar, dııha sö7 ·az, küçük bir keten mendil ile ta- -ııakla11nın ucuna dokunan beyaz 
yonal bir ilerleyiş için daha evvel ha- Ziraat alet ve maki~eleri çiftçi ser- müsbet dinamik muvaffakıyetleri iştiyenlerin çok olduğunu, ancak ··andan sarkan kayışlardan birine tu- mini mini mendili iç çamaşırının bir 
şarmaıı zaruri gördüğü, başardığı vetinin ancak "'o 50 sini buluyor. Haki ııra;ıncladır. Çiftçiliğin g' ift müşkül rı.ıznameden ayrılmamek lazım gel- lunması nazari dikkatimi celbetti. ucu sanaı-ak düğümlerin arasından 
bUyük işleri kaydetmek için naklet- ki ziraat istihsalin yarı,ını hububat olan iktı•adi me<eleleri buııiin ziraat diı;i cih,-tle miital•a ve rlileklerin ge- Evet kayışı mendille tutmuştu. içeriye itti ve dalgınlık e~eri olarak 
mi~ bulunuyorum. dörtte birisini de diğer neb~ti mah~ul- nıe elelerine tamamen muvazi hatta riye bırakılmasını söyledi ve dedi ki: Çünkü bir kayı~tır ki. •abahtan akşa- önt\nü açık bırakmış olduğunu aıılat-

Fvvelemirde maziden kalma idare ler, geriye kalanını hay\·an mahsulle- hakim olarak )·iirütiilüyor. ı - Arkadaslar; ma kadar bakkalı, kıısabı, boyacısı ak istiyen mah~uıı bir tanrla al-
si~\emini dayandığı mevzuatı ta•fiye ri teşkil etmektedir. Ziraat toprağın \·erdiğini almak- 1 Söz istiyen arkadaşlar pek çok- hulii,a, her sı.nıf halkın ellerindeki 'osurı_un eteklerini kavuşturarak önU-
etnıek, davaya elverişli bir hava ya- Gıda bakımından iş çağında erke!< tan tamamen çıkını t r. Piyasanın tur. Hepinizi dinliyeceğiz. Esasen kokulan üzerınc\e toplanmıştır. nil sıkı sıkı k~padı. 
ratmak, •onra bu davanın muvaffa- ;t'bnrile vasati olarak senede takriben i tPcliğini i.•t~diği miktar \'e şartlar- buraya çağırılmanızın sebebi de dert- Biletçinin sade":e~ine uğrayan Genç kız mendilin kentlisine veri-
kıyeti için zaruri va<ıtaları, şartları 28 lirayı bulan •arfıyatın 'o 50 sini la istihasal etmek lazımdır. İşte Lii- lerinizi öğrenmek ve bunlara çar~ genç kız karış:a e.hnın yerini değiş- leceğini umr ak hadiseyi seyredi
tenıin etmek bir zaruretti. hububat, '<> 14 nü sebzeler ve meyve- tün bu sfü·Jediklerimi;,den anla~ıh- aramak, bulmaktır. Ancak encü- tirmek mecburıyetınde kaldı ve bu ;·ocdu. Fakat bu vaziyet karşısında 

Kemalizm, bUyUk Türk milletini ler ~.14 nü süt mamulatı ve yumur- yor ki bugi\nü?ı çiftçiliği ayni zaman- menler ıeçilecek, dilekler burada küçUk hareket arasında avucundaki mendilin bir ıkmaza girdiğini iörün 
ve rejiminin ana partisine Cumhuri- ta % 8 ni tütün C:, 3 nU şeker <la bir fen bir sanat ve bilha"8a bir müzakere edilecek, sonra kongre mini m.ini beyaz mendili dUşUrdU. ce bilsbittan utandı ve durakta tram
yet Halk partisi um·anını vermek, bu ot 3 nil de etler teşkil ediyor. Uu ra- ticaret i~id·r. Yalnız atalardan kal- heyeti umumiyesine arz ile tFkrar Öyle hır yere düştü ki, genç kızın vayrlan inmek mecburiyetinde kaldı. 
ıuretle halkla beraber ve halk için kamlar lıizi bütün rı 'nklıııı ile bazı ına görenı·· e ·aıılann1!' köylü ve çift görüsülecektir. Binaenaleyh simdi uzamıp ta mendilini almıısıva imkan Manzarayı ~öz ucu ile seyredenler 
karakterini, ta doğuşunda tebarilz hakikatlerle kaı-•ıla tırmaktaclT. Bu r·ini:ı i iıırle ya achğı mesleğin bu üç ruzn~meden ayrılmıyalım ye işimi- -.e ihtimal yok!... Düşünmeyin, sizi '!'iilmekten kendilerini alamıyorlar
ettirmeğe başladı. Ve ilk 15 yılının hakikatlerin bir kı>ıll".ı şıınlanlır: !.atlı mahi)·etini lı1.vıkile knvra;·abil- ze devam edelim. fazla yormak istemem; mendil tam dı. Şişman adam sanki hiç o değil
çalışmalannı hep bu rnaksad istika- Türkiyenin dış ödeme kabiliyeti de- nıesi tııbii kolay birşey değildir. Fa- Bu teklif reye kondu. Kab~ıl edil- kayışın altındaki oturan şişman, yarı miş gibi Tak,imc\e tramvaydan indi 
metinde, bu rnaksad etrafında teksif mek olan harici ticıır~tinde zirni, hay- kat zarnri olaıı birşeydir. Çünkü kıt- eli. Koni're umumi reisliğini' Basve- uykuda bir yolcunun göbeğinin üstü- ve e,·inin yolunu tuttu. 
etti. Bugün öğünebileceğimiz bir mu- vani mahsullerinin eh~ııın:iyetli "'~vki zancı. refahı a·ıcak bu anlavı.ındaki kil C<"lal Bayar, umumi ki\tipliğe ne düşmiiştü.. Kızcağız yetip tu- ı)imdi ılii<ilnllynrıım, dii•ündUkçe 
\·affakıyet, bir varlık halinde bulu- işgal ve ifade ettiği aynı nıad<lelerhı ilerlryis nislıe•incle art•lıilecektir. Niii:de ıaylavı Cavid Oral srrildiler. tuncaya kadar mendil yarım daire de gülli~·orunı .. Tabii şi•man adam 
nan şimendifer politikamızı, sanayi- Türkiye halkının ıaşesf, ihıiynçları ba- \'e bunu~ iı;indir ki bugün medeni. Murahhashklara Rahmi Köken,, şeklinde duran kocaman karnın il•- e,·e gi,lincc• "oyunac•k \e belki de 
le§rııe politikamızı, cehaletle. hasta- kımından hniz olduğu ehemmiyeti nıiL Htin iıUtıin kuılı·eti \'a•ıtalan onun Muhlis Eken ve d•legelerden Ah- tünden yuvarlanarak tam lıac:.ık .ıra- karı ının rar<lırııı ile paııtalonııuu 
!ıkla kuraklık v& bataklıklarla, yol- li korunma, milii cihazlanma bakımın lıizıııetinde bulunuyor. Dainııı yUkse- med Çakıldayı ayrıldılar. Biitün Ve- - .-ıhıırırken lıu küçük m~ndil bıı ilıa-
suzluk ve vasıtasızlıkla mUcadelele· dan oynamakta oldukları ve o ·nıva- len, d11fma teı•:tkki eden. daima Yeni killer, konırrenin fahri reisli~ine in- sine son verildi. netin ni.<:ıııesi yibi Y<'re dt\.<e<'ek ir. 
rimizi memlekette tesis ettiğimz bU- cakları lıüyük rol muazzam bir halk Htl,tirme. kaııınma vollıırı bulan tiharı C"•~ildikr. 7iraııt kongr<"Sİ umumi heyeti l•~ğer lıayın kaı-ı<ı biraz cl ı •·,ıcıırv ı~.ı 
yük emniyet ve asayişi, tedvin ettiği. tabakasını ifade etmoii hakııııından riftçi 'arlığının bir millet için en kııv- Kongrenin, !illi Sd lni'i'1iinl" \uma <':Ünii •a~t 9. 30 da t.,.krnr top- i e, ı.u ını•nclilin lıir dalı.:ı-ılık ••"ri 
miz yeni kanunları, paramızda. bücl- lıılnların refah d roceleriıule iştir·ı Htli temel eıı ır"tv~ııilecek bir hıı~·at sev~i Vi" s;ıyıı:ılarının nr7."dilm.,.<i !anacak: t"ncüm~Plf'redt"n grlen cv- olarak pan!alıınd:ın i< t',.I) ı İllli ·ııi 
cemizde tesis etti~imiz saj'lamhğı kudretlerinde hasıl oincak talı~\'vttlle. ve zafı•r ıııı~uru olduğµ lıuııOn her hakındaki takrir alkı>l.Hhı kııbul rakı tedkik Vf' müzakt"r" edecektir. oııa anbt b'l~cek mi" 
harict ticaret politikamızın dünya rin milll fııaliyetin heyeti umumiye•i memleketin kalıul etmiş olduru Lir-edildi. Bıından ıonra encümenler"'" Bu arııda kongre delell("lni de söz Rir dalyın k ı · n lıı< ıın nel~r 
buhranı şeraiti içinde dahi millt Is.. üzerinde yapacağı knt'i tesirler doğ- hakikattır çimi v11pıldı ılarak )töylünün dilekl~riııi izah, getirebil~ceğin. artık •i• tıı~avvur e-
tihaal! koruyan karakterini, hart in- rudan, doıjruya koylu ve çiftçi hayatı- Aziı ıırkarleşlarım: Yiiksek Ziraat t<n•Iİtii ii ·~.-ndi di.işüncderini beyan ~d•cpk rt'>ı 
kıl&buıı, 1afılan anaıı mektaplarl, n& ıu,l)l\lc M<>r "~'-!'·~··~ '""''"! ,,,, ..,,~· ... ;.,. A ;>•t• n VP ~ı'Dtk mll- sinin ziraat • 
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ÇİMDiKLER 1 
Karilerimle derd 

paylaşması 
Aziz kariler; 

DU\•:ırhmla me.)ıur veyn iğrenç talı ~len uzaklaştırarak tavana bakıyor, Onu dinlerneJen işitiyoruz. O . Bir şarkı vardır. Şöyle mı.aramı, 
lQ1ann tel\nır tel\:rnr çık~rılan koJ>_ya- orada hafif bulutların scyriui ve tit-lrü:lgar gibi esiyor, r\.izgar gibi hissi~ belki ııiz de hatırlarsınız: 
!arı asılı. Sayısız kaideler üzerinde riycn yıldızları görüyorum. Burası geçiyor. J laydi, bir prote~to daha 1. Bu elem bir yüreğin 
yarı şeffaf ve ~la tiş'ne maddeden ya- sun'i yıldızlan, sun'i bulutları ile Fakat bn mi.iziği dinlemeliyim. Kfü1 değil, payJaşalım. 
pılmış birçok heykel var. Dahillerine 3un'i bir semadır. Bize sun'! bir ta- Dinlemt>:k istiyor, istiyorum. Bu mii İ~te, şaire böyle bir mısraı yazdı-

Japon Başvekili "Benim dikta· 
törüm karımdır!,, diyor 

konulııu elektrik lambalariyle u::.taca zelik intibaı vcrjyor. Ciinkü burada, :ı~ği Y.nlnız işitmek değil, dinlemek ran ıstırapla ve herkesi de kendi ele. 
a ·ttınl \\hm O\l }\ey~elier, Yunan hey .. herfCY sun'idir. Perd~ iizerindeki istiyorum. mi ile mtiteellim ed rek avunmak iııli- p v ı.. k k b [ • • 
keltra~lığının birer gölge::.i gibi görü- hayat surıi', bilmem hangi aletten Fakat dü i.inüyorum, bu sun'1 yen bir n_.hta ben de bu satırları ka- rens .n.onoye ancaR arısının a U ettığı Ve 
ni.iyorlar. sel halinde. çıkarak bize gelen mü- hir miiziktir. Konserve müziği .. Bu raladım: ' • • • erd ·ğ · • / · 

Pitkin, manidar bir tavırla: zik sun'idir. Ve kimbilir; belki de müzik domuz mezbahasından çıkan Kiminiz benden çok gençainiz, ki- yapması lÇln emtr V l l lŞ eTl yaparmış 
- Hayranı olacağım hu!'iusat ba. - gördüğüniin kar~ısmda rüyaya dal- sucuk gibi, müzik mezbahasından miniz benim kadaraınız, kiminiz de Krizantem memleketi olan Japon- Bin hlr mlişkiıHita katlunarak diplo-

kımındıw burası çok şık, dedi. mış gibi duran ve bazı defa da. uy- cıkıyor.. henden yatla v~ ihtiyar.. yada bu nndide çiçekler nasıl fe\'k{l- masıııı alan genç talebeyi bir zaman 
Ruhsuz makineler tarafından ya- ku uyuyanlara mahsus hareketler Evet, orada. her hangi bir yerde. Fakat ben timdi kartımda hepini- iade rağbet görüyor:o:a, çiçekleri ka- sonra, Nişti şerefine yapılan bir ~en-

p)lrnı bir sanayi lüksü .. Amerikanın yapan bu insan kalabalığı da sun 'i· ı .ehrin ortasında, siyah kiremitte-n zi, birihirine omuz vermif, ç«;hrelerin dar güzel kadınları <la ayni sevg~·e liktc süvari zabiti olurak görüyo-
wr ucundan diğer ucuna kadar her <lir. Dünya sun'idir. Belki ben de bir: yapılrnı~ ve sütunla" üzerine kurul- ele ayni çizciler, içleMde ayni endi- mazhar olmaktadırlar. Fakat çiçek ruz. 
yerde ve her müeşsesed: bulunabi- i~s~n gölgesi, bir Duhamelin takli- 1 n?u~ büyi.i~ bir bina \:ar gal~~:~ ~l~- şe, baolarında ayni rüzgar, saçların- ka~ar na~·in japon k~dınları hazan Ço]> eski ve asil bir aileye mensup 
lecek olan yeknasak bir lul$s. dıyım. ! zıf ışte burada, bu bınada oldurulu- da ayni dökülüı ve aiar~ ra~leri çelı_kten hır kalbe malık olmaktan da olan Fumino)'U Konoy orduya iltihak 

Fakat, kendimizi sıkıcı düşünce- ... «Şüphe!iz jand4lrma zabiti bu yor. uçu,an inaanlar cibi düıünüyorum. gerı kalmazlar. eb;nişti. 
lere kaptırmıyalım. işte, bizde mez- hür köylüye bir tol·at vurdu. Bu ta-l1 Bu müzik, ~enciler tarafndan Dl.Jarıda rüzg&r var .. Sanki evi- Japon kadınlarmın en nüfuslu, en Bu mera~imin hemen ertesi günü 
bahaya iki kordon arasında sürülen hammi.il edilir bir~ey değildir.> boğazlanıyor. O yarı uykuda bulu- min çahııı üstünde kiremitleri akta- tanınmışı, muhakkak ki, japon Baş- Nişü mşbedinin güzel ilahelerinden 
sürü iibi, yeniden itiliyoruz. Yeni Vücudüm ün hala her parçasının nan ipticlailer tarafından mahvediJi. ran biriaini aeziyorum ve bana; ara- vekili ~renş KQn,oyenin karısı pren- bir hı in ~açtığı f ark~lu.ndu. Bu muq.z-
bir ttıra. ve yeniden intizar. I?ar kapı- bana aid olduğunu hissediyorum. yor. O, parçalanıyor, tuzlanıyor, bi- hklardan baiırıyor gibi: ses S~Jadır. . .. . ıam hır kepa.z~~ıktı:. Japonyada 
da bekliyoruz. ~er ?eş dakı.~da bir Fakat ~avaş yavaş ruhumun benim berleniyor, sonra pişiriliyor. Bunur - E, Monter Çimdik, yaı, 35!.. SuJa.yal?ı~ yüz ~~ılyon.nuuslu Ja- bu~~au daha büyuk bır reznlet ta-
kapı açılıyor ve ıçerıdc;v,, muzık dal- olmadıgını anlamağa basılıyorum. adına cPlak> deniyor.. Anlıyor muıun, otuz beı diyorum oan rnılletının degıl aynı zamanda san ur olunamazdı. 
gaaı için.de bürodan v_eya lokanta: Dişçi kabinesinde olduğu gibi, ru • t Dikkat 1 Dikkati Tanıyorum. B\_\ sana ı... Resmi dairelerde imzalanan bütün Asy~ kı:a.sının ~a ~~ mühim J."akat 50~ geçm~den fir~ri il~h.eye 
dan çıkıyormuş gibi sevınçle anestezı hum bana, sert, yabancı, hem ıstı- yiik Allahım fakat neyi? O kadar 11enedler aibi, üst tarafı rakamla, alt kadın şah<1ıyetıchr denılebıhr. p~en Fumınoro Konoye ılc bırlıkte 
lenmiş elli ndam çıkıyor. Derhal se· raplı surette b ı· b. k d tarafı yazı ile teapit edilmİ.§ bir otuz Hatta Çin bn kumnndanınm kansı bır parkta buldular. 

. . d ) d 'kt d ya ancı geı,~yor. şey taeıyan u, a ıcı camur eryası- madam Çan Kay Sek bile fevknF\- Bu maceradan sonra pren" Kono 
yırcı a gaıın an o mı ar a am. sa- Acal d', k 1 'b' l . ~ bet·· - ~ --.: ' , -
!onun bo~ durmnması için onların d h >a, ış çı._ ~n ır gı 1' >en.ım nı mı? . . Bu aeai iatemiye iatemiye kabul e- ele bir şöhrete ll.l&lik olmasına rnğ- re bfr a ker gibi sert bir kalbe malik 

Yepler'ını· i.•gal cdiyoı. Bir ka,. dakika e ru um varhııırndan koearılı) or 1 Daha kuvvetle ve daha cıddıyetl<- men, preuses Sujanın yanında sadece olnıadıS-u11 görerek mecburen ınes-
• "':ı' "" mu? d ' l k . . .. I . . k diyor, ve, tanıyorum: 

geçtikten sonra, ~ıra, bize geliyor. G _.. . .. ,, . . , ın.emt' ıçı~ ~o~ erır:ı_ı. apıy~run; Benim ömrümün sesidir bu!. Ço- bir milli kahrııman gibi kalır. lekten ayrıldı. Bund n sonra Konoye 

B
·z de bu çukura dalıvoruz. Gene ... « enç koylu _ı ... ya\ı cd\) or, bun,- Fakat ben bır l"sır degılım. Hur bı• Çiıı baı::kumanclanının karısının bu prens SaiJ'uııun hu u i katipliğini 
ı d h kl d N k d k H cukluğumda varlığını hisaetmediğim ... "' 

arkadan sıralar tcşekküİ ediyor. Ge-ı; a ı .. ır~. ~n or va~~~ın ~~ ~- a~a.mım. ·a~tta.is.te~iği.":iyapıyorurn. aeıı .. En &enç çağımda, kendiıine mazhariyeti muhakkak ki çok şeref- yapnıağa başl dı. 
ne yeni manialar meydana getirili-!~ yo~ bu;uk .. ka~deşl~~nı· ~aklıd e- hata. ne ı.s:~dığıı~ı. bılı~orum: -.hem de çektiğim hayat çilelerine lidir, fakat japo..n bMvekili pren Ko. Japonya namına Yer ay muahe· 
yor Gene majrur hizmetçiler, jan- erb. •. 0 a hur rnerı a ıçın vapu- Dmledıcım muz ık, b1r nevı meç- rağmen- omuz silkip, kıymet verme- noyıenin karı ı Sujanm vaziyeti de de ini imzl mı,. olan p ns S iuji AY· 
da~aların yeni askere alınanlara ra ınıyor.~··· d'·. . .. .. hu] ve renksiz müzik hamurudur. d'i' kadıuhk bakımınd n şliphesiz daha ru_paya sey hate çıktığı sır 1 rda kli· 

muayene kom.ısyonund• yaptıkları Artı_k_ · ı•!e ı~ı.mı duşunemiyo~ Akıyor ve geçiyor. 
1 

un aea.. ehemmiyetlidir. tibini de birlikte aötürmekteydi. 
... G 1 d h k l' ı. O } Fakat ıimd~ vasati ömrün köıe- o -

iibi, bize rdıberlik ediyorlar. Yer~ ruD. do~ erım ıçm e are et ı ·~a- ' ihtima filme uydurulm~k ıinden öbür tnrnfa atlamı' bir insa~ Bugün Uzak Şarka hii.kmeden ka- Pren Konoye bu seyahatleri sıra-
lerin bosanpıaamı beklcı:nck için tu- yat\.~:, .k n73vor.'. d M" 'k F üzere tanınmış pa~çal~r~an toplana- korku ve heyecaniyle aynaya koıu- dın, javon başYckili prens Konoye- 'llnda fevkalade malfimat sahibi ol-
haf bir tevckkuf. Bununla beraber, ~~· .... - u "ar ır. uzı ! akat rak meydana getrılmıştır. ye de hlikmeden kadındır. duğu gibi memleketine de yeni fikir· 

. . . . bu muzık nasıldır? (Arkası var) yorum: r • •• artık mabed,m ıçındeyız. perdede ha- _ Ah, gençlik, sen ne &Üzeldin, Prens 1 onoye bır muddet evvel ler getirdi. Bu sıralarda Jiautiu Sui-
yalleri görüyoru-z. Bunlar kar,ıda, Mn ne pervaaız, ne kudretli, ne si- kor diplomatik Ye japon prensle ia ile evlendi. Prens Konoye Avrupa. 
bir fırtınanın şimtekleri gibi titrek Eı _81-ıtme ı·la" 

01 
hirli idin?. riyle yapmış olduğu hususi bir has- da geçirmiş olduğu hayat icabı garp 

bir kaynaşma ile geçiyorlar. Yakın ~ K Djye mırıldanıyorum .. Bu mırılda- bihal sırasında bu hususa d_a temas adetlerini kabul etmişti. 

da 
· · ) 'b· b' l ş·· nıt. hatıralara bajlanmaktan müte- etmekte bir mahzur görmemış ve ka- 1920 senesinde j e.ponyaya döndü-
~mış .er sı ı ı~. t•.:ır arı var . up· Menemen belediye riyasetinden: vellit bir acı d•til; kaybolmu, bir rısını işaret ederek: ğü zaman bir oğlunun dün~·aya geı-

heıız bır~yler ıoyluyorlar. htımal aaadetin, -edeta bütün kıymetini an- c - Benim ileri sürdüğiim fikirleri miş olduğuuu öğrendi. 
bu, o vakte kadar bilmediğimiz ve 1 - Görülen lüzum üzerine Belediyemizce (35) beygir kuv- lamamıı olme-'tt n mütevellit- daya- tamamen kendime ait zannedersiniz Pren Koneyenin karı ı yalnız ı,o-
biraz•n tesiri altında kalacağımız Yetinde 250 ila 300 adedi devirli miistamel bir adet motör ile dine,mo nılmu bir nedamet ve telehhüftür .. değil mi? Hayır, ben ancak karımın casına hükmeden bir rniistebit değil-
bir hiknyedir. Halk, karanlık içinde, ve teferruatı satl.n alınacaktır. MuhQmmen bedeli (2500) liradır. Böyle anlard , inıan, bir oeye tu- kabul ettiği ve yapın m için bana e- dir . O ayni zamanda bir Avrupa\'. 
sakin. bir airi filmenam gibi duru- . . 2 -. Eks:ltme 7I 1 /9'i9 ~umnrtesi çlinü saat 12 qe ~elediye tuwnak, ona t"'tkal gibi yap•fmak_, mir verdiği i,..leri yaparım .. Ne yapn- kndar ince ve zevkle giyinen, çok şıh. 
yor. bunan zaman gülüyor, ve 

0 
d~~resınde ıcra kılın caktır. Bu ışe ait ~artrıurne belediyçc.len istepe· oracıkta kalıp hiç ilerb'.e gitmemek yım, benim de diktatör\im odur. :t bir kadındır. 

Yakit k labalığm çokluğunu anlıyo- bılır. ( 4223) istiyor, ben de, beni oyalamak iati- Demiştir. Pren e Konoye ancak re mi ziya-
ruz. .........- = .... ·- =• - . ,. . , PAi , yen bir köhne ve pejmürde teselJi Japonlar çok eski bir millettir. Ja- ret ve ziyafetler dolayısiyle kimono 
• Düşü~üyorum. ~itkin de buna iş- Jzmir Def terdarlıge.1 ından• ile, kendi ~endime birıeyler eöyle- pon devlet reisi Hirohita, 2600 sene- giyer. Saçları hafifçe dalgalıdır. Baş-
tır•~ cdıyor. Aynı zamanda karan- • mek istiyorum. Fakat tutunduium lik muazzam bir maziye malik olan vekil kocasının birinci mü "'iricliı·. 
lıkta simaları da tefrik etmeğe çalı- .Muhammen dallar da benimle beraber, hakikatle bir hanedanın 117 inci hükümdarı- Kocasının işlerine karışmnktıın ona. 
ııYOt· Onun kendine hu bir itivadı bedeli beraber, evimin çatısı üatünde tepi- dır. fikirlerini kabul ettirmekten çok bO-
vu. Daha bakmağa başlar, ba la • İcar No. Lira Kr. nen öın.Ur ıeytanının fermanı ile be- Japon k1\dını da dünya tarihinde yük bir zevk duyar. 
maz \'l;\k'anm sonunun gelmekte ol- 407 Kı-m~,. ca<l. 21 ve 23 No. hı Ahır 20 00 raber kayı,p gidiyor. çok eşki b.ir waziye maliktir. İlk de- Fren. es Konoye ayni zamanda fev 
dui\ınU ke~fcdiyor. Bir şeyin sonunu 408 Karsı.yaka Şemik1er Menemen cad. 919 metre· Kendime de acıyorum, size de!. f\l olarak bundan t~m yirmi altı a.1r kal~d jnpon yemekleri de ) apar. 
gördükten sonra başlangıcını anla- BahcP 40 00 Çünltü bugün, ıiz de hiç olmazsa cv\'el japon kadını diinyaca tnmnmıs. Boş vakitleriui {:eçirmek icin ma kea 
mak. yeni bir yaşama ve okuma 412 Develi köyünde 2; dönüm bağ 21 1 00 ömrünüzden, bir günü, yaımzdan bir bilhn sa daha bu tarihlerde bile ja- balol r tertip etmek en büyuk zev-
ıeklidir. Fakat, bu hal, Amerikan 413 « « 13 « « 80 00 yılı veya ayı kaybettiniz. Şu dakika- pan kızları çiç,ek sevgileriyle nam kidir. • 
heyecanım bozmuyor. 417 Gaziler Sinekli Caddesinde Bila NC1. tahminen da belki çehrenize bir çizgi veya aa- bulmuş. ve çiçek ilahesi diye anılmış- Hattıı bu balolarda prens Konoye 

BMeriyet Fibi, ylldızlar gihi film- 4 Dc>nüm tarla 5 00 çınıza bir ak tel dü,müttür. Hele ay- tır. . . .. \>ile ecnebi diplomatlar gibi gi) i-
de ilerliyor. Gircneler, buldnkları 422 Kızlar a~cısı l lanı yukarı katında 68 Tajlı oda l 8 00 nanın batına g-idip kendinizi tetki\c Raşvekıl, talelıelık h~u·atmı şoyle nir. 
yerden filmi takibe. s~yre başlıyor· 423 « « « « « 93 ~ ~ 18 00 edin, KÖreyim. Vah :ı.avallı karile. nnlatlr: Pren e I\onoyc yalnız mask li ba-
lar. Filmde bir ihtilal bekleniyor ve 424 Bornova Havuzba~ı mevkiinde Bedava soka- rim benim, vah, vahh!.. - Fe\'kalade fakirdik. O kadar lolaı· tertip etmekle kalmaz. Avtıi 
ondan lcorku ile sıkılıyor. ğıncla 1 No. lu bir tek oda ve Arsa 12 00 ÇiMDiK ki son imtihanı geçirebilmek için ba- zamanda bu balolard{l çalacak or-

Bu ihtilal bir dolara elde edilmi-a- 426 Narlıdere yeni kale civarın.da 3 d(:>n\.im tarla 12 00 , badan kalma bir kaç kitabı satmak- kestranın da kocasının kardeşi Bi-
tir. Bundan zararsız çıkmak müm- Yukarıda yazılı emvalin seırnJ;k icarlarına Lirlayetcn ve DOK1 OJ<. itan başka çare bulamamı~tım .. Son- clemaro Konoye tarafından idare e-
kündür. temdidcn talip çıkmndığından 26 12 938 tarihinden iti- M. ŞEVKİ UGUR ra birkaç k~re fiatinin iiç dört m~slini dilmesini de iste~'. . . 

Ah, ah; gene kısa bir iti~ kakış.. bnren bir ay müddetle l'~~arhğa bıra~ılmıştı\'. · 1 teklif ettiğım halde maalesef kıtap. Japon paş\'ekılmın kardeşı fevki· 
En şonra, oturuyoruz. Koltuklar ol- En son ihalesi 27 / 1 / 939 tarihinde Cuma günü saat 14 DAHiLi HASTALIKLAR larımı kurtaramadım.> Hide güzel saksafon ~almakta ve 
dukça iyi, konforlü .. Fakat tama- dedir. Taliplerin Milli Emlak MüdUrlijğüne müracaatları MÜTEHASSISI Tah il hayatını ikmal ettikten son- ,,·engesinin tertip ettiği balolardn or-
men lemsi ve adali bir konfor.. ilan olunur. ( 4528) İkinci Beyler sokak No. 82 rn prens K~noyenin önünde bir mu- kestTayı idarede bir mnhzur görme-

Bir dakika için gözlerimi perde- Telefon No. 3286 vaffakıyet ufku açılmış oluyordu. - Devamı 8 nci Sahifede -
J iP IAbi fa GUCllsılb ........... "' ... 111!1!!11!1 .. ll!ll~ .... Jll!ll~Iİlllllll .............. LllJl .... ı:1111lill .. 

POLiS ROMANI
: ve hayretten ağzı. açık kalmıştı. - Bir iki küçük hadise geçirdik .. ve Peçi Gal .. Bunlardan Jarov şim- laklakıyattan başka bir şey olmadı-

,_ - Teodor ne dır bu haller, ne o- Şimdi bu klzı ne yapacaksınız? di bir kazan içinde mahpustur. ğının sen de farkına varmışsındır. 

l uyoruz? - Onu tavan arasındaki küçük T eoclor tereddüdle ona baktı: Gördüğüme ve sözlerinizden anlaclı-
- Allahın delisinin neler yaptığı- odaya koydum. istediği kadar ba • _Bir kazan içinde mi? ğıma göre sen, bir adamı kazan içi-

ıı gfümedin mi? ğırsın, kimse duymıyacaktır. Kaç _ _ Evet, onu bir çama'ır odasının ne hapsetmiş ve bir kızı da kaçırıp 
- Evet, fakat bütiin bunlar ne- mak tehlikesini de bertaraf ettim. k . . tt O b 1 p evime getirmissin. Müspet olaral or \ · d azanınm ıcıne a ım. nu u u • 

en ne et c iyor? Çünkü oda kapısını kilitliyerek a- k k · : k b tada başka hiç bir şey yok. 
Mister Sidmor amcam.. Bayan, baölıyordu. D l d hanımı w çı arma ıçın epeyce zaman ay e- k c:ı - 0 an o yatırmaga nahtan aldım ve iıtc anahtar.. d kl - Doğru .. Çünkü hadise ye ·na-

1 her halde biraz çekilir, bizi yalnız b1- - Pekala .. O odaya bir yata\. '7o"türüyor. ece er. d 1 "1" d ~ ~ ' - Evimin içinde vapılan bu aca- zar a gü üne görünüyor. n u~a e 
rakır tahmin ediyorum. yerleştirmek mümkün mü? y ~ - Bu kazan nerde bulunur? 

- Çekilmek mi? Bu ne demek? - Mister ornoo esasen ~aryolçı - atırma~~ m~? yip skandalın mana ve sebeplerif1i J · d k' ·1 · buyurun izah edeyim. 
1 d - Evet ve Groundi de yardım e- anlatmaklığın lazımdır. Çünkü pek -w adsentj cıvakrın a dı cpan~ eGrın] - Şunu bil ki, kız ~aqrma~ uçu 

Paçi müstehziyane bir tavır a e- var. Bundan evvel tard ettiğimiz bir ı;livor 4 14 b'l' k' b 
1
. b yntagın a.. arov azan a, eçı a ~ k l b'd' 

t
• 

1
. d ~ ~·. . a a ı ıyorsun ı, u ev, e an e - . . . . . 11gır ceza anun arına ta ı ır. 

vam et ı: uzmetçi yatıyor u. f·.lııabet derm bir nefes aldı. Ve ni(J\dir. Binaenaleyh ev içinde ce- da tfıvan arası'1dakı odada kılıtlıdır. Ooland güldü: 
- Bay, istirahata muhtac old•1- - Enfes .. Öyle se bir mum al ve lıiı koltuğa oturdu. reyan eden her hangi bir vak'adan Q:ınilerden yalnı? bir kişi serbest kal - Tabii.. Fa\cat beşeriyrt ir.inde 

ğumu şöylemek istiyor. Fakat ben bana yol göster. Doland o sırada yakası açık, kra- haberdar olmaklığım icap eder. dı. Şimdilik planlarııım SUY<\ dü§· öyle insanlar Yar ki, harel· tlerini 
bunu arzu etmiyorum. Zorla yata- Teodor hu ihzaratı hayretle ta- vah Y,?.rı çöziik. vaziyette gülerek sa- - Gelir şelmez, her şeyi aynep ~Uğünü zannediyorum. nezaketl... kar§ılamak imkA nsızdır. 
ia wiremem. kip ediyordu. Yeğeni Doland kızırı lona avdet ettı. söylepıek lazım gelirdi. ihmal ettim, T eodor şaşkın şaşkın bakıyordu. 1ü aade ederseniz gece mi burada 

Ooland çenesini k~ı<lı. Sonra zi- yanına yana tı ve onu kucağına al- - Sevgili teyzem Elizahet -diye- affedersiniz. Ortada bir cinayet Elizabet te parmaklarile boynunu geçeıreyım. 
Jin kordonunu çekti. Groundi İco· dı. Fakat kı:z ayııklarını yere vur~- rek teyztsinin elini öptii- sizi çok- mevzuubahistir. okşıyarak mUtebessim bir çehre ile - Manlmemnuniye .. Groundi si-
prak ~eldi: yor tırnakları ile Dolandı tırmalama- tan beri görm~dinı. t\1aı;;:alJah gençle- Elizabet birdenbire gencin söz~- onu tetkik edh•ordu. ze bir oda ha:zırlıyacaktır. 

- Groundi küçiik iken oyun or· ğa çalışıyordu. iyorsunuz. Yabani kediden kurtul- nü kesti ve kocasına baktı: - Kimi P.ldiireceklerdi? Teodor zilin kordonunu çekmek 
namaeı çok evdiğimi hatırlarsın? Doland ise kızın bu hareketlerine dum. Binat·nnlt-yh liitilfkar ve mü- - Cinayet!.. Ben size daha evvel - Onu bilmiyorum. Fakat biri- isted. Doland ntıldı: 

- Evet mister .. Tavanları. bile memnuniyetle mukaveme~ ediyor- bar.~~ ellcrini~.en ö~,.bilirim. söylemiştim ilite ... Çay Yf\Prpklarını Ş,.ini pldürmek istcqiklerini kat'i o- - Hayır -dedi- bu koltuğ;ı uzan-
altliat ediyordunuz. Pencerelnı tır- du. Teodor hem h~·ret edıyor, hem 1 eodor elını barıdane bir şekilde gördünüz mü şimdi? larak hiliyorpm. mak banı;ı kafi gelir. Çünkii ö~leye 
malıyordunuz. Sazan düşer, bacak- de esrarengiz kouağın vasıfl~rının uzatmıştı. Teodor omuzlarını kalqırdı: Her iki ihtirarın nazarı birdenbi- kadar u~·udum. Binaenaleyh uykum 
larınızı yara içinde bırakıyordunuz. bu hadise ile zedelendiğini görerek - Her ikiniz de heyecanlı idiniz - P~ki pu cina~eti kim işliye - re Amıkusun heykeline ve piyano- l'ok demektir. Ancak kafamı top-
Hatta fazla yaramazlık yaptığınız müteessir oluyord\.\. Eliz~bet te gi- bir kaza mı geçirdiniz? cekti) ya dikilqi. Dışarıda ya~mur tufan lamak için biraz uzannmak i tiyo-
:zaman, babanız ıizi ta\•an arasındaki yinmiş olarak salona avdet ederkep Dolandın bu ıualine Teodor ce- - Bu işe benim bildiklerimden üç halini almı tı. rum. 
kUç\ik cxlaya koyarak iti ıi.Qortl.ya koridorda e.yni vaziyetle karıılaımıı vap verdi: ı ki§i k.arıııyor. Strit.ilan, Mark Jaıov - Bütün bu ıöyledik.lerini.7.in 1 - Deıvam ed:cek -
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Amerikalı yıldızlar 
heyecan içinde! 

(ANA.DOLU, 

- Batt&tafı 6 nci S&.büecle -

Sovyet Rusyada a An 
Fransız baloncusu Ju.lu Dubeois'nin - Ba~tarafı birinci sahifede -
ayni hacimde bir balonla bundan 16 ve Ziraat kongresine i tirnk eden lıin 

'd l •• d sene evvel kurduğu 23 saat 28 daki- delege de tezahüratta bulunn 

yı ız arına go n e• ~~11'..:;: ~:2/,~:::!'e ~il!a:~ ~:ıı:ü~a ı:~~~·, .. ~:il:~~:~n l~Onü k 
46 dakika ile kurdukları daha btlyilk candan bağlılık teyid olunmuştur. 

SAHfFE 8 

tezahürat 
Ziraııt kongre i azası ak am halke 

vinde toplanmışlardır. 
Yarrn (bugün) abahleyin saat 

9,80 da Büyiik _ lillet Meclisinde topla 
ı caklar ve hep birlikte Etnoğrdya 
muze ine giderek Atatürkiln tabutu a.. 

den geçeceklerdir. 

h d • l • hacimde· balonlar için üçüncü ve dör. 45 gencin girdiği milJde koş u 

l e lye e rl düncü kate~ori rekorlarmı kırmış- Atatürki.in Ankarayı ilk gördti~•ü nok-
la.rdır. tadan bnşlanmış \'e bu ençler 12 kilo- • • 

KRGlZISTAN PETROL MADEN- metrelik me nfeyi koşaral ... Ulus me)- Isvıcre 

• 
erı 

e 
ı yıldızlara resim, şeker, elbise gönde
akarettir. Çünkü bunlara vapurlar, 

f. er apartmanlar hediye edilir 
Auı alı yıldızl.:mı. yılbaşı hediyeleri yapıldı

ğı ı bilir .niz. Bu h di} eler bazım bir resim, bazan 
timsah, mahalle, büyi.ik apartmanlar, büyük va -
purlar hediye edildiği vakidir. 

b k r ~ tusu, n. diren de kıymetli bire yc:ı.dır. Amerikada her .> ılc.lız bugünlerde derin heye
caıılar gecirmektedir. Çünkü, iyi bir hediye alamı
) an san'atk~irın istikbali hediyesiı.lik yüı:ünden 
birdenbire sönüverir. 

Y. h ,. Amerikalı } ıldızlar bundan mü tcsrıa
on m re im. eker ve elbise hediye ct
bir ne\ ı h .arettir. Holivud dilberleri, 

kendi ri n v rilen yılbaşı hediyelerinin kıymeti Aşağıdn, resimlerini gördi.iğün\iz yıldızların 
hususi arzularını öğrenebileceksiniz .. ile san'atlarını ölçerler. 

- Mesela meşhur yıldızlardan 

1 
bazılarına fil, 1 

Katerin INiepbrun 
Katerin Hepbum ciçclderi her şe

) c tercih eder. Bunun için o, ktiçUk
tenberi çiçekçilige he,·e et mi. Ye 
bu heve in onunda da iyi bil" çiçek
çi yetişmiştir. 

Holirnddan kurtulduğu zıımanlar
d.ı Katerin Hepburn derhal ıık ıla

rının başına koo;;ar. Onlara 1..ıir çocuk 
bakar g"bi a. tleı·ce bakar; \ e top
raklariyle, sulai) le me.;;gul oln ola 
ak~amı eder. 

LERJ: danına gelmişlerdir. Zira t Vekili ve • 
Kır&"iz~tan Sovyet Cumhuriyeti beden terbiye teşkilu~ı genel direktoriı Federal meclisi bir müda· 

a.razfainde 15 adet petrollu • par.sel koşuyu muvaffakiyetle bitiren genç - f aa programı hazırladı 
bulunmu~ ve tesbit olunmWJtu.r. lere madalyalar vermi tir. 

Bunlar 1.ra11nda en mühimi, Cela. )lujde koşu unu 36,49 
labad 4t>hri.ne 25 kilometre me~afede Demirspordaıı Mustafa b"rincilikle bi 
Çankırta?ta 1932 sene3inde bulunan tirmiş, Galip ikinci, •• evki u~uncü, Ad 
(Jatrol membalarıdJr. Burada, çok nan döı·düncil, Selim be "ııci geln · -
?.en,-in e.ııdiJstriel petrol ihtiyacı mev terdir. Ko~ııcul· r:ı :yrı nyrı hediye' r dır: 

B rn, 27 (Radyo) - Federal aı • 
ambile, hazırlanan müdafaa raporu

nu tasvip etmiştir. 

Raporda istenilen kredile~ §Unlar• 

\!lılttur ve bilyük mikyasta faaliyt!le Vt:rildiği gibi, takını hal"nd l..ıiriııcT- 40.700,000 frank silahların takvi· 
~eçilm.işti.r. Çangırta~ta iki ilç aya ği Alan Demir rıora bü) iık bir kup . i, 150 milyon frank hava ordusu. 
kad.a.r 28 foraj kuyusu iıtletilecek, ikinciliği ulan Muhafız iıcUne de l/ı mm ıslah ve hava kuvvetlerinin arttı.. 

kupa vcrilmi tir. 
1989 da bu kuv. uların adedi 443 e ılması 20 m·ıvon frank · h. mat n 

Saat tam 13,30 dn wer.ı im b. l::ı- • ı J mu ım 1 

\'araca ktır. mış, Yüksek Zirant mektebi t. le e in- arttırılması, 23 milyon frank m t.ar· 
Çangırta,ın 8 kilometre cenubu 

garbi.sinde de • .4.k-Meçet petrol arazi
.:.i bulunmaktadır. Burada henüz 8 

den iki gene birer şiir so) lem işler, 
bir genç te hitabede hulunımı tur. 
Bundan sonra kongreye gelen "o. ·lü 

büyük kuyu açılmıştır. 11k he aplara delegeleı· rııdyoda J onu :ırak: kon •re. 

Ak "-1 tr llil · · ıten çok ş yl r beki dil-..1 r"ni. 1 nö ti-· ·' . eçet pe o arazı ı, 

geni11liiinde bulltn- nün La kaulıgı <in d ı·rnn ~ti nı 

çalı.;;acnğımızı ov lemi e1 d"ı. Bir ko). 
malı.:tadtr. 

DONY ANIN EN BOYOK BALIK· 
ÇILJK F ABRIKASI: 

:\IQ.".ikovada halen, den.iz mahsulle-
• ri üzerinde çalışacak büyük bir kom

'>inaııuı ilk kısmı in~a olunmaktadır. 

lü, sözlerini §Ôj e bi :n11i tir: 
«- Devlete güvenimiz çoktur. Bu

raya kongreye geldik. J b tte muv. f
fak olacağız. İsmet 1nönu bnlıamızd r, 
bizi elimizden t1.ıtacak, k. ldıracaktır.> 

:\Iütcakiben birlrnç genç daha s ir 
Bu kombina, bütün dünyada bu ne· . 

·d t f b "k 1 bil il okumuş, hıtalı.>le bulunmuştur. Son n en mevcu a rı a arın en y - .. 
~ünü te~kil edecek ve aynca ihtira- olarak şair Behçet Kemal Çaglar lıe
ca .ıröre bilihaı-e genişlemesi de müm- yecunlı bir söylev \ermiş, :. iddetle ,J. 
kün bulunacaktır. kışlanmıştır. 

\el temini, bir milyon sekiz yüz bia 

frnnk ordu telefonlarının ıslahı ~in, 

n milyon 500 bin frank istenmekte. 
dir. istenilen paranın yekunu 800 mü
:on franktır. 

--=+=-

F ra ısa ayanı 
Bugünden itibaren 
büdce müzal,erele· 

rine başlıyor 
Par-ı, 27 (Radyo) - Ayan meclisi, 

bugün (jul Dejanene)nin riya~etinde 
toplnnmı · \'C bütçe encümeninin ra .. 
poru tabedilerek azaya tevdi olunmut
tur. Mı.ırmanıık'tan Vladivostk'tan, )lera:;ime, ziraat enstitü ü talebe -

. .~strakan'dan. Kreç'ten ve geniş sinin ~oru .h:.ılinde s~yle_d·'~leri zirnnt 
Clak Gable'in arzuları Şırley ~ovyetler birlii'inin balık tutulan da- marşı ıle nıhayet verılmıştır. 

Aran mecli:;i yarından itibaren bil'
çe müzakerelerine başlıyacaktır. Jan Kra\fo d t tlılara bayılır. 

lıun bir • y i iı c 120 turlu pa ta yi

diği vakidir. Bir g n J nn Cra\"ford 

gnzeteci ere ) le be natta bulun

mu tur: 

- Şi manlıgımdnn korknrn) orum. 

Tepmle'in arzuların benzer. O da bu ha iiier ye:r:lerinde d•niz mahııul- ------------------------------
kücUk yıldız gibi tariht gazeteler Ye !eri, huııust trenlerle buraya ıetirile
t.ırihi knrtlar biriktirmekle meşgul- ~ek n burada muamele ıcörccektir. 
dlir. Kombina, ründe, t.tze, tuzlanmış ve

Roma ıya ra!ının tetkikleri 

Perhiz yapmak b ı im udetim değil

dir. Guzel çörekler \ e tatlılar önüm

de dururken onlaı·ı do. uncayn kadar 
yememek miımkun mudur? 

Dilhassa onun J~tiklal harpleri- yahud friırori!iye edilmiş 400 tona 
ne dair her memleketin milli haya- yakın balık üserinde çahoacaktır. 

.., tından almmı'li çok güzel bir kollek- Kombinada en modern te~isat bu. 

Demıne Du Lin kit. pları çok 

\"er. Hn tgeldiği arkuda,..,ındnn istedi

ği şey kitaptır. 

Ancak onun yası kiiçiık olması dola 

yı iylc her c eri okumak 

malik degildir. Bunun için Deanna 

imdilik kitaplnrı birilrtirir. 

Sonra o, muhafrirlerden kenclbine 

hediye t'cle ekleıi kitaplnrın uzerinde 
el yazılaımı da yazmnlarını l'ica e
der. 

Bu ricanın ebelıi. ileride el yazısı 

va ıta ile onun insnnların ah iyetini 

vardır. lunac1.k ve frigorifik dairesi, 5.600 
~oiı balıiı birden muhab.za edebile
<!tktır. 

i?ilnde 60 ı 
bir hu-=u!ii 

Bu kombinanın i~tihı$8li, bütün 
Sovyetler. bJrliiinin e~ash ihtiyacını ' 
t..a.rıılayabilecektir. 

«Taa ajanaı> , 

l:Jzak Şarka hük
.meden · kadın! 

• okumak sanatını elde etmek isteme- Ginger Rogarl'l kitaplara hayıhr 
bu kütiiphanenin irinde fevkali'lde 

, - Batta rafı 7 inci ıahi.fede -
rt)ektedir.; 

Prenses Konoye ayni zamanda ı-a

uat sarubi' bir kadındır. Otuz yaşıncb 
iken ele~trik mühendiıiliği imtihanı. 
nı · vermeğe muvaffak olmuştur. Ja
panyada tel~1z telefonun biiyük bir 
revaç bulmasını Konoye temin etmek 
tedir. 

inden ileri gelmektedir. nefis kitapları vardır. 

Gary kooper 
---------------==- Ancak bu giizel yıldız, kitapların 

Gary C'o 

na bet") le d 

a-öndermiştir: 

J, rınn u 

- Ben izden ne kitap, ne elbise, 
ne kravat, hic l iç bir ey i tcmcm. 

Yalnız ~eni ç \ ird"-im on filmim 
için lütfen b i amim·) etle tenkid 

ediniz! Ku 

teriniz! Bu h di) niz bana 
hedi) eleıinizden u tun dur. 

Ş:rley T empl 
Şirley Temple'in cHirt binden faz

ın oyuncni'.'1 vardır. Bunları her giin 
gor<' gor(' .ırtık onlardan bıknn kiL 

çiık \ ıldız, on znmanlar<la tarihi fo

tograflardan \ e O) ma re:;imlerden 

zevk a!m:ıktadır. 

Onn yılbn_ı hediye i yapmak i~ti

~ "nleriıı. k •ndbinf' c ki tarihli re

simli gazeteler ve ı i) angolu kartlar 

gonderme i lazımdır. 

Carol Lombard da şunları söyler: 

Coıol L mbord ayna kolleksiyonu - Bilseniz nynalaıımı ne çok se-
,\·apma la m h ırdur. Onun en nfidi- verim! Onları canımdnn daha çok 
de aynalarını eormek ve o aynalar evmemin ebebi her birisinin beni 
içind g ız l ) ı.izl ini C'netmek h r başka bnı::kn imadn göstermesi. ve 
) ıhı n 1 1 m · beni baı:ka hn J,a cnzibelerle üsle-

arol Lombard, aynaları hakkın- mesinden i'leıi lir. 

ciltleı ine ve •aph~rındaki arti,tik 
tezyinatına göniil verıni~tir. Yok!tıt 

onun kitaptaki metinlerle hiçbir su
rette alfikası yoktur. 

Ezcümle onun kütiiphane. ini dol
duran yüz },iıılcrce cildin hemen ek
herisi u~çılığ. clnirdir. 

Pau!etle Goddart 
Paulette Goddart abajor meraklı

sıdJr. Her gün bir abajor değiştiren 
bu asabi güzel Şarlonun karısıdır. 

Şimdiye kadar Paulette Goddart'
ın binlerce abajor değiştirdiği göl'Ul
mü~tiir. Belki de onun bu daldan da
la konan tabiati Şarlonun hoşuna 
gitmemiş olacak ki, onların muhte
mel bulunan bo~anmalanndan da ·· 

---~---~~--=~ 
l'On zamanlarda katiyetle bah~lun-
maktndır. Bundan bir mUdcfot e\•vel Lonrlra-

Şarlo Şapfin ya giden Romanya kalı Karol, orada 

Haro'd Loyd Şarlonun üzerinde daima bir tıl- kaldığı müddetçe 1ngiltereden alı-
. • sım bulunuyor. Bu tılsım ip, odun nacak en ~on si tem harp fıletlerini 

l Inrol Loyd meyvenın a~ıkıdır. parçası, boncuk vesairedir Ancak b" t .. " 1 ·lt d 
' d b" · d""kk" ·· · ızza gormuş ve ngı ere or usunun Nere e ır meyvacı u anı gorae herkes gibi Şarlo bunlarla meşgul . , 

veya meyve yiyen bir ma~anm kar- olmaz. Biri~ini sekiz giln kullanır tatbıkatında da bulunmuştur. (,aze-
ısındn bulun~a Harol Loyd'in ağzı ı.ullanıuaz onu derhal atar. Ve eline telerin yazdıklarına göre Romnı 'a 

sulanır ve oradaki meyveleri kap - ikincisini, sonra ü~üncüsünil alır. milli müdafaasına n) rılnn mühim 
mak ve yemek ihtiyacile yanar. . F red Astair tah i at ile, lngiltereden faz in mik-

Geçenlerde onun başına .tuhaf tarda tank ufak sevvar toplar, mit-
bir hadise geldi. Frcd Astair orijinal kravatları her · · · 

O, (memnu meyve) levhası.nı hediyeye tercih eder. Bu artistin do- ralyöz ve.saire alınacaktır. 
taşıyan bir sepetin levhasını görme- labınd.aki kravatların sayısını ancak Re::ıimlerimizde, kral Karol on i -
den elini iceriye daldırmış ve oradan Allah bilir.. tem bir taJ1gı tetkik ederken; mP a-
ağzına götürdüğü alelacayip meyve- Fred Astair, hayranları arasından feleri ta\ in eden bir düı ·n·n ba 1• 

lerle 7.elıirlenmi~ti. raııtıt-idiği bayanlara derhal yakla .. ır da ve se.vvar kiidlk capta lir to• t, 
Az kalsın Harold Lui bu zehir- ve onlara, .. ·. · . . . 

1 ·ı ··ı kt" O k ··ı·· · H • be · k t .. ~uretı ı tıınalını ınceleı k nme ı e o ece- · ı. • v~ ayı o u - anı nım rava ım r 

vı.ün pencesinden zor kurta~dı. SUilini eormaktan çekinmez. ı·uz. 
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Nev;yorkta bir havai General Şan-Kay-Şek'in sevgilisi 
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~ tramvay hattı kal· 

J.Jt> Amerik.~~:!!1{:: len eeer· 
P'!ygamber Süle) manın Sarayında 

KUDÜS KIZLARI 
-14-

&erinden biri olarak tanmmıf olan 
bir havai trmavay hatımn yıkılma• 

Yzana: /alienıler FalarettinSertelli •na karar verilmi,tir. J 
Nevyorkta altıncı cade ile doku- Nakleden : 

- Bedevi kızlarını Siyona gön-f Kraliçe Naya nuıl ve ne cesaret- Bu Yatlı zabit -top~t.dan eon- zuncu caddeyi havadan bin"birine _ l S •• 
deren Süleyman değildi. Onun bu le sarayda kalmıt~ ?_ . ra- Şaonun yan~ _seldı: . . bailıyan ve yüksek demir ayaklar . . . 
ifde hiç auçu yoktur, Efrayiml Be- Buna herkes aibı, larail orduları - Melll -dedı- biraz da ıhtiyarın .. . k I I b" .. k b. - Fakat ounu ben nasıl yapabılı- - Birisinden mi?. Kimden ol 
devi bzlanuı Jutbrtan Sahrada. kumandanı Şaon da fapyordu. aöaünü dinleyiniz 1 u~erı~n .. ur~ mus. 0 an uyu ır rim?. Çok aiır bir vazife bu.. lir acaba? 
Sen öç almak iatiyor1an, ondan ali Naya neye ve kime pveniyor- Şaon: kopru uzerındekı tramvay hatb Şef olduğu anlatılan adam; masa- - Bu akşamki orkestra şefind 
Naııl.. Onunla dövütebilir mi.in~ fiy? . - Senin aöElerini ve öiüdlerini bundan 60 sene evvel yapılmıttı ye ya oturdu. Kitara çalan İspanyoldan .. ÇünkQ 

Efrayim kokınu kraliçenin bey- Amon •rayı önündeki aurlar ser- her :aman dinlerim. eledi .. Söyle b.- Amerikanın inıanları haryrete dütü - Haklısın -dedi- :t'akat sana tali- İspanyol, sana karıı çok aJaka ı 
nuna doladı: ~i kolay kolay .,Jamazdı .. Faluıt, bu kahm: Bu •urları atmak için bana ren ilk harıkalarından biri olarak mat verilecektir. terdi. Belki de orada, ya Lıizzat 

- Sahra timdi '-na çok uzak. nl.ayet Ş.on için kaea bir aman me· ne ~vaiye edecekain) kar ıla~mııtı. Bunu müteakip cebinden bir def- cuuslar şefi, yahud da herhanıi 
Ve sen çok yaluneın. Sama! Ben ae- aelesiycli. lhtıyar zahit, Şaonun kulaiına i- 1

8 .. : N ı_t t k bu ter çıkardı. Bu defterin kenarında, memur vardı. Ve hidiseyi tesbit 
L_..J h•• 'l--- L• __ L_L Am 1 • w•Jd· Ulf\lnlle evyorl( 8 arı . . ni seviyorum.. Şim41iye gauar u- ~ Dlr lliUJ8fl, on u esır- ıı ı: . ' .. k l bır remiz: vardı. Oraya bir g.e)•ler yaz- tı. 

kümdar koynunda yatDUfbn.. Bun- lerden hirini aaraya sönderdi. - Surları atmak için çok ınaan tramvay hattına )uzum . a mamı~ dı. Bunu Pariye uzattı; Pari ; 
dan 80nra da l>enim kollarımda ya- Eeir, kraliçeye, Şaonun fU teklifini telefatı vereceğiz Melll. Halbuki tır. Çünkü herkes k.e~dı otomo~ıli _Şunu imza ediais !. _ Belki _ dire kekeledi _ fa 
tacakmı .. Hayclil Sen de aarıl benim söyledi: kraliçenin kalbini teahir etmek, aur- ile veya otobüılerle gıdıp ıelmetedu. Pari, millaniki bir tekilde bu emre ben ne yapabilirim?. 
hoynwnaf. - Sarayı harpeiz teılim ederse- ları fethetmekten daha kolay bir iı- latanhul tehir planına ıöre ~aç- itaat etti. Zaten bir zabıta dairesin- - Bilmem, onu, alacağın direll 
· Sama birdenbire f&flrmııtı. niz, Ş.on sizi eAİr alıp Kudiise ıön- tir f ka ile Taksim arasında büyük bir ha de kendisi gibi, hiç bir kimsenin iyiıi le kendine tayin edeceğin hattı 

Efrayim biraz önce kraliçenin ö- derecek. Eğer harp ederek içeriye gi- Şaon hayretle ihtiyar zabitin yü- vat yol düıünülüyormuş. Nevyork- kötüaü ile, biç bir hidise ile allkası re.ketle bulacaksın .• :Maamafih. m 
nünde diz çökerken, timdi ne cua- rerae, bafınıEı •urların üatünde ke- züne baktı: taki bu tramvay hattı buraya nakle- olmıyan bir kısa, elbetteki bir fena- le.ket dahilinde olduktan sonra, 
retle Samanın boynuna Mrılıyor - 9eCek f - Ne demek ietiyom.ın) dilee her halde hiç te fena olmaz. lık, bir tuzak hazırlanamazdı. işe rahat rahat atıla bilirsin. 
du. Esir bu aözleri aöylerken, ltrali- ihtiyar zabit düfiDdiiklerini a- 1mzalad1f1 ıey, bir seneddi... - Fakat dilşünmilyor musun 

Sama o dakikaya kadar Efrayim çe N&ya ıülüyordu. Eaire: çıkça söyledi: c G Caau.alar tefi, ben, ~enç bir kızım .. 
tarafından aJdabWıinu anlayamamıı - Haydi ıit, dedi, Şaona kendi- - Kraliçe Nlya, lırail zabitleri· • encer - Fakat - dedi - okumadan imza - Evet, dü4ünilyorum, gene 
b. •İni earayda beklediiimi söyle! E- ne atJktır, Mella. Onun kalbine si- ettiniz, okuyunuz!. Size on bin drah- olarak çalışabilirsin .. Hele sen bu 

- Demek ki sen beni Aıuriyeye ter Allah dünyayı aanaarların tahak recek yolu llulmağa çalı,ınız, harp z 1 f l • mi para vereceğim, bu, onun senedi- şam rahatça uyu, yann düşünür 
ıöndermiyecek ain öyle illi) kümine terk etmişse, ben o dünya cabuk biter. Fazla kan dökmemif o- QTeT Q e r.yeBI dfr. Bundan sonra, fabrikadaki işi- Eve varmışlardı. lki genç kız, 

Efryim kraliçenin •çlarını okp- İ~in Yatamamaia çoktan karar ver - luruz. nize devam etmiyeceksiniz. Yalnız karyolada yattılar. Eleni, başını 
yarak: elim.. .. . • Saon bird~nbire ta~la~ı. ve yalnız size vereceiim vazife ile tıia koyar koymaz uyudu. Pari 

- .A.uriye buraya çok uzaktır, Eaır o tzun ıurludan ıple qagıya lhtyer zabıt neler ıoyluyordu r Tasavvur ve tahaY. yDlilne hiP ' 
1 1 ı d 1 k d L mewul oJacakaınır.. Korkmayınız, hiç '\' kraliçem ı Bundan sonra aen l:.enim- '°'rkarak srail ordusu karargMıına srai or u arı uman anı zeııd, memiş olan bu mühim ve şaşırtıcı 

ain .• Ve yalnız benim oJarak kala- döndü .. Kraliçenin cevabını aynen anlayı,lı bir adamdı. Biraz dü§Ün· bir tehlikeye maruz kalmıyacak.sınız. diseyi düşilnmeğe daldı. Vaziyeti 
cakaınl dedi. Şaona anlattı: dükten sonra: Şu kartı alınız .. Yarın sabahleyin bu türlü toparlayamıyurdu. 

!ama silkindi.. - Kraliçenin tc~elim olmaia niye- - Hakkın var -dedi- Naya güzel adrese geliniz ve mümkün olduiu Ertesi ~abah. geç uyandılar. El 
- Alçak! .• Sokulma yanıma f.. ti yok: Melli! O bir erkek gibi ko· '>ir k"dındır. Dünyanın en çirkin bir kadar kimıte a-önneden içeriye gir- kahvaltı için bir Patiseriye gitm 

Diye bağırdı. Fakat, kraliçenin nuftU benimle. Sarayda sizi bekli- •rkeği olan kocasından kurtulmak meğe dikkat ediniz!. Yalnız, yeni bir teklif etti ve Pariye takıldı: 
bilekleri çok zayıftı. Ve Efrayim sırt- yor. Kendine güveniyorsa aarayın 'çin, sarayının cinler tarafından mu- yere taşınıncaya kadar Eleni ile be- - Paraları .sen vereceksin. Pa 
lan gibi kuvvetli bir erkekti. Bir da- surlarını aşsın, diyor. '•afaza edildiğini ileri sürerf!k Amon raber kalmak mecburiyetindesiniz. Malum ya, zengin oldun ı.. 
ğın ufak bir laf parçaaı üzerine dev- Şaon bu cevabı alınca hiddetin - 1ualını aldat~ı~tır. Fakat, bize karfı Anladınız mı kızım? GülüştUler. Öğle yemeğinde t 
riliti gibi, birden yerinden kalkarak den küplere binmi,ti. O ak~m bü- fa dostluk duyguları tasımı• olsay- Pari, yarı uyuşmu~ gibi idi: rar evde buluşmak üzere ayrıldıJ 
Samanın üzerine atılmı§tı. ..ün ordu zabitlerini topladı: ~ı. bizimle bu kadar u~rasır mıydı~ - Evet, anladım.. Pari, heyecan içinde, verilen ad 

_ Seni seviyorum, Sama f Bun- - Kraliçe Naya bizimle iıtihza e· Bilhassa genç zabitim Saroyu neden _ Burası bizim dairemiz değildir, se koştu. 
dan sonra benim karım ol! Ne olur? ·liyor. Surları a~mak için ne yapma- ash: ancak, mustar kaldıiım için hüviye- Bir saat sonra, dışarıya çıktıK-• 
inan ki, aeni Süleymandan daha çok lıyız? ihtiyar zabit bu sezü de cevapsız timi tanıtarak sizi buraya aldım .. kit, kendi kendisini tetkik etti: 
meaud ederim. Benim yanımda da Diye ıordu. bırakmadı: Şimdilik uiurlar ol.rnıı. · - Bu vazifeyi vapmalıyım ve 
kraliçe sibi yapraı!l f . ... Labitler muhaNraya dewvam· .~t- ... -. -.~a~'! ıize ihanet etmediği içi~, Pari, muhatabının uzattığı eli sık- pabilirim ! · * me~ten batka çare olmachıını soy- o~umu ı~ze almı!f. Fakat, Nlya .~ı- Resmi, sivil, okul, kasketler, tı ve Eleni ile beraber sokaia çıktı.. Diye mırıldandı. Eleni aldann 

Şaonun bir melı.Nltu ledıler. . . zın . kuca~ı~uza at!lmakt~ t.ered~u.d foterlerin toptan perakende - Eleni, nedir bu hal, ne oluyo- mıştı: 
O aabah Amon havaliainden bir Bu zabıtler arasında y~~l.~ bır aa- etmıy~cektır, M~l~a.ı Benı d.mleyınız SATIŞ EVİ r.q~? Kendi:iine, t~panyoJ kitaracı 

muharip aeldi. SW.y--a kuman- ı.,.$r vardı. S.on 9nun IOE\l~e çok ve Nay•nın kalbmı çalmaga çahıı· 11'1eni, hadiseleri oldutu aibi ka- münasebet tesis etmeıii bildiriliy _..._. h Jel i ı Malı biriııci elden alttıız .,... 
dan Şaondan bir mektup ptirdi. :.leier verir ve mü im roqe er o- nız bul eden, soiukkanh, kendine iti- du. Bu adamın, hakikatte başka 

Süleyman uykudan kalltım•tı.. nunla mahrem olarak konuturdu. - Devam edecek - Alipaşa ceddesi numua 28 madh ve zeki bir kızdı: millete mensup oldui'u, hatta za 
İç havuz batında tavu.larla ko· - Ne mi oluyoruz, hiç; sana bir idiği israrla haber verilmişti. j 

nuşuyonıdu. 939 e d 1 1 k? casuıduk vazifesi verecekler .. Yal- Pari, onunla yakın bir münase 
Süleyman, Şe~nun m~ktubunu senesın e ne er o aca nız ıu va~ ki, niçin ben vey~ Lı~r Lıaş- te is E'decek ve verilen notlnr üzer 

hızlı }uzlı okumaga basl.dı · e ka kız, bır başka kadın seçılmıyorlız de çalı~acaktı.. . 
« .... Amon ha valisinde Beci~ da sen ııeçiliyorsun?. Demek oluyor Pari, kaf eşantana yalnız gitm 

aurlarına kadar geldim. Bir kaç l'Ü· ki, ya sen temas edeceğin adamı ta- mecburdu. Çilnkü Eleni bu ak ı 
ne kadar bu aurları AflP Amon sur L l k fı • • myorsun, yahud o seni.. işinin başına gidecekti.. Öğle ye 
lanna 7•kla .. cajam. Bı·r a" tı·n mem e etı·n şe l suı - l<'akat benim hiç bir kimse ile ğindt!, Eleni şunu teklif etti: 

Zabitlerinizden (Saro) yu öldü- j • :nüna~ebetim yok ki.. Şöyle, belli - Evvela bizim kafeşantana 
ren kraliçeyi~ olaj! yakalama~ l k başlı, bizim ustabaşından başka hiç lir~in .. Saat ona kadar kalmmı. S 
ve ıurlann fhtünde. asının ıizti kasd netı·cesı·n -'e o" ece tı·r ')ir erkekle hususiyet peyda etmi~ ra oraya ~ider.sin .. 
önünde- umak IUaindeyim. Amor. U~ değilim.. Teklif rnuvafıktı. Eleninin çalı 
~~ ~: Kencfieine teklifle. Eleni, birdenbire arkadaşının ko- ğı yer, daha ziyade bir barı and 
rum bıldırdım •• Eler kabul edene D d b h lunu sıktı ve durdu. Gözlerinde zeka yordu. Eleni, buraya gelince, art! 
canına dokunmıyacajım. Fakat, ba· ispanya ltarbi b~r Sene daha devam edecek. Ünya a U • dolu bir parıltı ve uyanı~ vardı: !erin odasında kıyafetini değişt 
:_;~:..:ır.w-:7. l'aDlı günler hüküm sürecek. Çin-J apon harbi bitmiyecek - Ben birisinden şüphelendim. mişti. (Aarkası var) 

Yec:esm• umuyorum. Amen kralı A Sigara Tiryakilerine Maı·de 
sarayının cinler tarafından muWaza Yeni sene yalcla,ırken Avrupada hükümler. Fakat, yıldız ilimleri ispanya harbine gelince, harp yi-
altında olduiuna kanidir. Kendiıifte yıldız ilminden istikbal hakında ha· bunları, gök yüzünd"'ki seyyarelerin ne en a::;ağı bir sence sürecek ve Tütün kullananlar tütün vücüdleri üzerinde yaptığı tahribatta~. 
Jırail ordulannm cinlerden daha kuv bcr verenler gene faaliyete geçti. dünyaya karşı olan vniyetlerine gö- müdahale edenlere rağmen yine hir müştekidirler. Doktorlar kendilerine daima sigarayı terk etmeyi tav
vetli olduğunu gö.terecefim. Amo- Bunlardan meşhur bir kahin olarak re tayin edilmiş şeyler olduğunu söy neticeye varılamıyacaktır. Harp bir siye ettikleri halde terkc·tmt>mektcdirler. 
nu battan bqa fethedec:eiiıni timdi- tanınmış bir kadının söylediklerini lüyorlar. sene sonra bitecek olsa bile zaferi ka Hı lb k • D p I' 
den tebtir ederim, Melli!» geçen gün yazmıştık. 1939 aeneıi Diğer taraftan kahin bir ka- zanacak olanlar adedçe faik bulu- Qı U l r er l~ SOn 

Süleyman bu mektubu okuyun- hakkında ileri sürülen tahminlerden dın da 1939 senesinde neler olac.a- nanlar değildir. Alman e ıcadı 
ca, kraliçe Nayayı gözünün önüne bazıları da §Unlardır: 1 ğını anlatırken yukarıda söylenilen- cÇin harbi daha çok sürecektir. 
getireli. Dünyamız. bu st-ne olduğu gibi leri" t~krar eder gibi oluyor. Onun için neticesini şimdiden kestir 

- Güzel Naya .. Ben senin ölü- (;nümüzdeki ıene de güneş tutulma· ! cÜç cıya kadar bir endi~ ve sı - mek kabil değil~ir. 
·· t h ··1 _ _ı !tntn tesiri altında bulunacaktır. kmtı devresi içinde gedrece~iz. « 19 39 sencsınde F ransaya kom-

mune a ammu eoemem. 36 d k , l k 1 d b. · · k ı 
C.. k'. 29 h · 19 a ı' au·· s · . b I · su mem e et er en ırının ra ı ev-s··ı b h be ·· · d un u azıran "' ne Mart a}'I ıçınde u buhran ı vazıyet · u eyman u a r uzerme er- · .. h .. . 1 k b'" ··k b' l .. t. l k 

h ı Ş b. '- k k tutulmaımın tesırı enuz geçmemıs- h d d · k k F Nlda enece , uyu ır a m mem e e-a aona ır meıdup yazara ra- . .. · en a evresme çı aca . ran . . f d .. 1 k . B .. 
1
.. ._ 

•ir Ve 1941 senesme kadar surecek-1 1 1· k l la k tının fe ı e o ece tir. u o um, suı 
Jiçeyi asmamasını; evvelce de yazdı- . . ı grev ~r. mec ıste. avga ar o ca . .. kastd neticesinde olacak .. 
ğı aibi, sağ olarak yakalayıp Kudü- tır B .. dd t f d d.. t Nısanda vazıyet oldukça du- Önümüzdeki sene içinde tıp ale-
te aöndermeaini bildirdi. u mu e zar ın 8 unyanın e - zelecek, fakat bir kaç zaman sonra minde büyük bir kesif yapılacak ve 

* · rafında bir takım seyyareler dolaş - tekrar buhranlı günler baslıyacak- b d k l ~ .. d led k 
d ~ u saye e anser e muca e e ço 

$aon, Amon sarayı önünde maktadır ki, bunlar hayat~mız 8 br. . .. muaffakıyetli neticeler alınacaktır.~ 
Şaon. Amon topraklarına girdiği maddi düşüncelerin, endişelerın cek- Bu suretle, hulasa olarak dıyebılı .-----'"!!!'--------

zaman, kraliçe Naya: mek derdi> nin hakim olmasını mu- riz ki, 1939 seneıi 1938 e nazaran Doktor 
c - Yurdumuza bir aansar girdi .. cip olacaktır. daha fena olmamakla beraber, daha B h B 

Bu aansarı. boğacak bir kurt lazım ! ı- Bu.n~a~ı söyliyen kadı~ k~inl~r- ~~rek.~tli olaca~tır. Buhranlı g~nleri ÜT an engif 
, Demiştı.. den. bırıdu ve ?."ad-:m ~~nal ısmm· ıyı gunler takıp ~~cek, e~dışclcr- MEMLEKET HAST ANESI 

Şaona bunu haber verdikleri za- de~ı bu kadın sozlerıne ~yle devam den sonra refah ROruneuktır. GÖZ MÜTEHASSISI 
man Amon orduau 1erail ordı11un- edıyor: Harap olmıyacak H tala her ·· öi"'l-.ı-

1939 · · d' li _]_ · H . • . d" . . u rmı sun cıucrn dan kaçmak üzere geriye çekiliyor- senıınm en en ıte uevrı « arıcı sıyaset ve unya vazıyetı Be ler aobimcl ki 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütiin içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisinde 
yedek kısmındR bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. 

Fiati her yerde 150 kurustur. 
Toptan, perakende sa tıs: Kemeralh Karakol karşısı No. 7 4 

MAZHAR ÖNGÖR 

lstanbul Nafia müdürlüğün
den: 
6/ I /938 cuma günü saat 1 S de İstanbul nafıa müdürlüğünde ek

siltme komısyonu odaıında 12873.19 lira ke§if bedelli Nişantaşı Kız 
orta okulu ikmali inşaatı kapalı 7arf usulü ile eksiltmeye konulmus-du. . martm s~nu ve nitanın hafı o~cak- bakı~ı~~a'.'. müt~lea ed~cek ~lur - ::n,,.;!.1rahu' ....:.. muay .. 

Şaon kindar, asabı ve inatçı bir tır. O gunlerde Fransada malı sı - aak, onumuzdekı sene bıze hır çok tur. 
kumandandı. KTaliçeye şöyle bir ha· kıntı gene baş göeterecek, dahili endi~eler getirmeketdir. Bilhassa, 
ber gönderdi: memnuniyetıizlikler sörülecek ve 1939 senesinin ilk aylarında çok' 

cYurdunuza relen aamar, aara- daha sonra hariçle de münasebet buhranlı ıünler ya,ıyacağız. Fakat, 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genci, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje ke!if hulasası ile buna müteferri diğer evrak dai
resinde görülecektir. 

ymızm önünde, meydana çtkarac:a- bozulacaktır. harp çıkmıyacak. 
jmız kurtları bekliyor!» Mayıaın on 'befinden aonruı ~. Fransanın, hu sene zarfında, Ro-

Amon kralicesi kocasına ordu- çok iyi aünleri haber vermektedir. ma ve Bcrlinlc arası yine açılacak 
sunu alıp geri cekilmesini tavsiye O zaman, siyut vaziyetteki gersin- ve zaman zaman tiddetli hücumlar il 
etmişti. Amon kralı ordunun ba.sı- lik ıevitiyecek, dahilde vaziyet dü- ıörülecektir. Yaza doğru ltalya ve 
na gecti .. Yabeş sehri önünde yeni zelecelctir.ı. Almanya ile yeniden anla11ma te -

Dr. Nuri Şemsi 
Gün eren 

Emrazı intaniye hastane5i labu-
ratuvar şefi 

Hastalarını Tilkilik Menzil 
kak 15 No. da knbul eder. 

TEL: 4057 

so -l 

bir ceph~ kurmak Ü?.erf! kraliçeyi Bunlar, belki yıldızlardan ziyade ~bbüsleri yapılacak. ve bunlar iyi! 
aarayda bırakıp aeri çemldi. ıeçmif Wieelere b.bralr Yerilen net!c~ VPerer•lr~ti· • ._ _ ____________ .. • 

Muvakkat teminat: 966 liradır. 
isteklilerin teklif mektupları en az 1 O bin liralık b~işe hen2er i~ 

yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara iıstinaden lstan· 
bul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmıs ehliyet ve 
138 yılına aid ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfları, 6 1 939 
·uma günü saat on dörde kadar lstanbul nafıa miidürlliğüne verm~-
ieri. 18-23-28-2 9123 4417 
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e 
insanlarda v hayvanlarda 

Yazan: Nazım Uyg-ur 
Vilayet Veteriner müdürü 

Verem, hayvan ve ins<:}nl~rın sal- memenin içinde taş gibi bir sertlik 
gm hastalıklarının en korkuncudur. olur ve bu sertlığin iizern.e elle taz

"I"' 1 f e.ıe on nuınaralan: 
Y::ıpgın ı!ı!Jarı: 2222-.~5 11 , l~nrşıynka: 5055 iınadı sıhlti: 2046. 

1\li.ıdd,..ittlllllmilik: 245 5 polis: 2463, şehir telefonu müracaat numa· 
rnsı : 22üıl, sc:hirler arası telefon mfüacaat numarnsı: 21 50, elektrik 
şirk~ti: 2091, lıa,·a vszı: 2J26 hava gazı fabrikası: 2294, Karşıyaka 
su idarc~i~ 5105 B.ısmalı::ı.ne islasyonu: 3638, Alsnncak istasyonu: 
2134, PC\sap{ll l vapur iskelesi: 2854, Denizbunk vapur acentası: 267 4 
İzmir 'itl şirketi: 301 5 t~bi istemek için: 4040. 

Verenı, cok eşki ı;amandanberi yik edilirse hayvan a~rı duymaz. 
malum olan bir hastalıktır. Eskiden Sayed verem bey;nde olursıı O EM t R YOLLAR 1 : 
insan ve ha.vvan verernlerinin bas- lıav\;anlarda sar'a nöbetleri gorü - Kn.~:- b, ı lıattı - İzmir - fstanbul - Ankara: Her gün saat yedide 
ka başka h;!talıklar olduğu 7-ann~- lür.1 btta r.el<:ler hus~ıl.e gel~:·~e h.1y l (p,,.,.ar. Cur~a. Ça: arr.bn günleri yat~klı vogon: büfe ~-ardır.) lzmir 
dilirdi. Bu gün her ikisinin ele ayni \an kıs;,ı bır zamnn H; mde olur. Soma her giın 17,20 <l: olorrt'li, lzmır - Alasehır her gun 1S,1 O da 
bir hastalık olduğunu fen tamamen Veremle nasıl mi.icade1e etmeli- trf"n, 16 2S d t> o\oray. lzmir - I3rındırına: Panrtesi, Çarşamlıa, Cuma 
ve kat'i olarak isbat etmistir. dir glinl · ri 7, qC Ja sa ir ~ünl<:'r 12 de ekspres . 

Verem her memlekette ~ardır. Fn- 1 - Dii~rııarıın vi.'.dude ginıenıew~ A·ıdı :ı lıattı - İnnir - Kc-rakııyu - Afyon: Pazart,.si, Çarşamba, 
kat ka]abalık ohm şehirlerde keiy - için lt dbirler ulmc.lı. Cuma ve Pazm günleri 21 ,3 11 de. Nazillye her giin 15,'40 da. J?.enizli-
er<len daha fazla bulunur. FransE:Lda 2 - \\icude girece k dü.,rnnnlarn ye Sulı. Pt r:-;~nıbt'. Ctımcırl t";ıİ v.iinlt>ri 6.30 da. lzrnir - Tire - Odemiş 
ve Almanyadaki ineklerde vereme «Verem mikroblarına ::.> l:.ar~ı d& lıcr g i.irı ı;, ) ) d~ l. ntar. J7.1l) d;ı Ödt"ınişe, 16, '10 d<.l Tireye otoray. 
çok tesadilf edilir. Bizim memleketi- vüc <Hin mücadele kU\ vetleıini ar- 11 A \1 A L 1 K A T A R L A R 1 : 
mizde yerli ineklerimiz arasında ve- tırmalıdır. fzmr Burn: 5.25, 7, 8.01, 9,38, 12.04. 14,45. 16,20, 17,44, 19,10 
rem nadiren görülür. Ecnebi mem- Bicinci ,ekli: Mikrobun vücude fzn,ir - Bornova: 5,30, 6 46, 8,07, 1O,1 S, 12,25, 13, 12, 14,40, 
leketlerclen ithal ettiğimiz Kırım, girmesine mani olabilmek için bu 16.15, 17, 15, 18.50. 20, 1 O, 2 J ,40. 
l\lontafon, Simental gibi ırklarda ve- dUşmanlarm nerelerd~ bulunduğu- İzmir - Kar~ vka - Har.ıhüseyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12, 1 O 
reme çok t~ıadüf edilmeketdir. U- nu bilmemiz laz?r ıclır. Verem mikro 13 .03. J 4,50, 1 ô, ı;o, 17,47, 19,30, 2 l ,25. 
mumivetle cok süt veren inekler da- bunun kaynağı v-:ıer:ıiı lıayvnnlar lzmir - l'1enf"ınPn: 5,4R .. ( valnız curr.artesi günleri: 13,03.) 

Karilerimize ko!ayhk ol-
mak üzere, gazeteınizde 
(Re mi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır

dık. 

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

Evlenmeleri Kolaylqhran 
Danıtma servisi !LAN: Muhtelif boyda iyi cin.sten 

Y nzı i~leri lisnn dersleri, emval aşılı kaysı, şeftali. frenk elması fi • 
iducai için dtthi müracaat edjniz. danlnrı ucuz satılır. 

B. Kardıç 1t 39 Hukukçu Bm·navadn Salon 
Jlyas d.3 mttı·acuat. 

Küçük ilanlardan istifade 

şaraphane.sine 

D. 26 

ediniz! 

~ .. ratelli ~perco 
V apr1r .A centa81 

Deutsche Le-

ADRIATICA S. A. di 
NAVIGAZIOONE 

vante Linie 
G. M. B. 

ha zi..;ade v~reme müsteittirkr. Elıli ve veremli insanlardır. Bunlnr nıii- K. ÖRFE Z VAPURLAR 1 : 
l.ayv~nlardan beygir, koyun, köpek temadiyen (.)ksürllp tükürmekle mil- İzmir<le11 Knrsıvabya ilk vapur saat S, 30 da Pa~nportt!ın, ~ece son rihinde gelerek 28 J ~ ele Lern'l Ro-

P . FOSr.ARI :\Iotiirü 27 / 12 ta-

ug kedi, keçi, ver~mee tutulurlar. Do- vonlarca mikrobu 6traflıırımı yııyar- vapur 11 .30 da Konaktan kalk~r. Kor ıyabdan İzmire ilk vapur gaat dos lMndi:ı.i Bari Trieı:ıte ve Venedik 
muzll\rda cl.ı verem ke~retle göri.i- lar. Verem1i1er.in tUkürdiiklt.>ri bal # 6 dn. :,on vanur da 24 dedir. Gi.indüzleri her yarım saatta bir Kar~ılıkh limanlarm~ hareket eder. «MACEDONIAf) vapuru 2 elen 
)ür. I layvanat bahçelerine getirilen gamlar yerdeki tozlanı karıı;arak hn- \'<lPurbr lıareket eder. LERO Moiöri.i 20/12 tnl'ihinlle 7 ikinci kanuna ka<lar Anvers, Ro# 
vahşi hayvaninr arasında en ziyade Yalanır ve adr·ıa lıer toz zrrrrsi bu S E Hl R DA H i L i NA K 1 J. VA Sl TALAR 1 : g·el eı·ek n~·n i gün P:ıtmo~ Lero" Kalın- terdaın , Bremen , ve Hamburg H • 
maymunlarda verem göri.ilmekte - mikıoplara bnlon vazifetıjni görert~k Tramvaylar. S::ıbalılı>yin ilk tramvay Güzelynlıdan beşte, ik~nci ııos t~ ta nkr.iy ve Rodo:-1a. harekt>t l'deı·. n~aıılan içiıı yuk alacaktır. 
dir. mikropların havada uçu şmasına v:-,- tramvay 6 dn harek~t eder. Konaktan 5 ,20, 6,20 dedir. Gece son tram- CİT'l'A di BARİ l\fo lörü 29/ 12 «f\.DANA;ı> vapuru 16 dan 2 ı 

Memleketimizde verem hastalı- sıta olurlar ve bu tozbr hastalar•n ı·ny Gi.izelyalıdnn 24,5 da Konaktan birde hareket eder. Gündüz her tarih inde gelerek ayni gün t~tanlıul ikincikanuııu kadar Anvers, Roter-
ğının insanlarda da büyük tahribat Üzerlerindeki esyalara, elbiselere, beş dakikada bir tramvay vardır. Pire Napoli :\[arsilya ve Cenovaya dam, Bremen ve Hamburg limanları 
vardır. Fakir, zengin, genç ve ihtiyar yatak, yorgan, yastıklara velhasıl Otobüsler: Bucn, Burmıva , Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat· l,nreket eder. için yük alacaktır. 
bıı hMtalığın savletinden kurtula - ev dö~emeleri iizerine konarak her tına her gün muntazam otobüsler islemektedr. T AHUYE 
maı:. Türkiyede erkeklerden ziyade tarafı bulaştırırlar. D E N i Z Y O L L A R I : 
kadınların v reme tutuldukları gö- Veremli kimse.lerin odalarında o- Ç..arşamba giinleri s.nat J 2 de lstanbula siirat postası. Perşembe 20 
rülmektedir. Seb,.bi de evlerimi7.de turan ve yatan kımseln odanın hu de ara postası. f'.....:'rşamba oııd~ Mersin siirat postnsı. Pazar gi.inü 1 2 de 
sıhhi kaidelere riayet edilmemesi - mülevves havasını teneffüs edecek- Mersin postası .( Rodosa a" u;rrar) Karaburun postası pazar günleri 
dir. Ierinden prk bliyük bir tehlikeye saat 8 de, rarsamha ~ünleri 9 da. 

Surasını kat'i olarak bilmeliyiz maruz kalırlar. Bununla beraber ve- M EM ı_ E. KET 1-1ARİC1 : 
ki, .,.:erem mikrobu hayvan ve insa- remli kimseler odnlarında dola- İtalyan vapurl ... rı muntazam postalar. Çarı:;amba saat 17 de Pire, 
nın vücudüne girmedikce hastalık ~an k~di, köpek bu]unursa bunlar da Brendi?i, V0ııedik, Triyeste, Perşembe 17 de Rodod, Adalar. 

h t F k t 'k. b 1 hastalığı alır ve f"trafa bulastırırlar. 
zu ur e mez. a a mı ro u a an \! 1·. k' 1 . b d. kJ . erem ı ımse erın ı::u ar a ttrı, 

her hayvan .. ve .1.n~n da hemen_ has- çatal, kaşık ve yemf"k kapları ve-
ta olm 7.. Çunku vucudde bu mıkrop rem mikroplariyle bula~ıktır. 
la döğtisen bir çok silah ve a ker Ven~mli ineklerin sütleri, etleri 
vardır. 1 te bu müdafan kuvvetle.-i mikropludur. Veremli tavukların 
vücude her hangi bir yolla girecek }"Umurtolarında da verem mikrobu 
olan düşmanlarla carpışır. Bu vaınta- bulunur. 
lar her vücudde mü avi değildir. Ba- Şu saydığımız yerlerde milyon "' 
zı kimselerde çok, bazılarında az larca verem mikrobu bulundu~umı 
bulunur. Eğer vi.icudi.ind,.ki müda- göre sıhhatimi?i korumak için alı
faa kuvvelleıi az olur veya azalırsa nack tedbirler tavsiyelerim ~unlar -
mikroplar ·vücude galebe çalarak has dır: 
talık zuhur eder. A. - Veremli hayvan ve insan-

NÖRETCf ECZANELER: 
Cumar! <"Si: Pa0 1 u• akta S; hhat, 
Pazar: Kemeraltında Hilal, Kara taşta B. HaGif, Keçecilerde Y eniiz

mir, lrg<ıtpa7arında Ani, 
Pawrtesi: K~mernltmda Si fa, Çüzeynlıda Güzelyalı. Tilkilikte B. 

Faik, İkiçcşmelikte İkiçeşmel;k, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Ke-
mer. 

Salı: Kerneraltında Si fa. l(arantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
Alsancakta B. Ahmed Lütfi, [!Şrefpnşada Eşrefpaşa .. 

Çarşamba: Bm,turakta Sıhhat, Karatasta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
fzmir, lrgntpazarında Asrj 

Perşembe: Kemt-raltında Hilal, Karantinada B. Eşref, Tilkilikte B. 

ROYAL NEERLANDAIS KUM- «KIU:.TA 'tl vapuru 9 ikincikanu~ 
PANY ASJ: na doğru Ham bur, Brem en ve An~ 

GANY ~.IEDES \'apuru Limanı- versten yiik çıkaracaktır. 
mJZLla olnp 31/ 12 tarihinde ROTTER A!IIER!CAN EXPon·r LTNES: 
DAl\! AMSTBnDA;..ı ye HA:V1RlTRG 4' EXTAVIA» vapuru 29 birinci 
için yük alarak hnreket edecektir. kanunda bekleniyor. Nevyork için 

'l'ARAJANUS Yapuru 14 J / 3!'1 yük alacaktJr. 
tarihinde R0tterd:.ı.m Amsterdam ve DE~ NORSKE MIDDELHAVS-
Hambıırg limanları için yük alarak LINKE: 
hareket edecektir. «BAALBEK» motörü l T ikinci 

kanuna doğru İskenderiye, Dieppe 
SVENSKA ORIENT LINEIN ve Norveç umum imanları için ha-

LTGURTA :\1otörü 4 / 1/ 39 tari- ~eket edl"Cektir. 
SlfüVİCE 1.tARITE\IE ROU:\!A-hio~le Roterdnm Hamburg Gdinia 

1:--kıı ne! ina"ya \'o Baltık liman larınıı 
hareket edecektir. 

ARAGON l\Iotörü 21/1 / !19 tari
hinde Rotterdam Hamburg hkandi. 
nana ve Baltı~ limanlarına hareket . ... 
edecektil'. 

f:'.\": 

«DUROSTOR:)) vpuru 28 birin· 
d k5nund;,ı beki ~niyor. Köstence i
çin yük alacaktır. 

.JOHNSTON WARREN LINES: 

Vi.icudü zayıf düıi.iren sebepelcr farla temasa gelmeyiniz. 
nelerdir? B - Veremli kimselerin odala 

Fuad, Eşrefpaşada Eşref pasa. 
Cuma: Kemeralıında lttilrnJ, Güzelyalıda Güzelyalı, Irgatpazarın~ SERViCE MARJTIME ROUMAlN 

da Asri, İkiçeşmelikte lkiçesmelik, Alsan<'akta B. Fuad. P~LEŞ Vapul'll 9 1 'p,3~1
1

1 ~~ihi1ı~-

«A VIEMORE» vapuru 8 ikinci 
1<5.nunda bekleniyor. Burgaz, Var
na ve Köstence için yük alacaktır. 

Gıdasızlık, sulif:ıtimal, dimağ yor~ rındn uzun müddet oturup yatma 
guıılukları, karanlık ve rutubetli ev- yınız. 
lerde ya~ mak. fazla yeiS" ve keder C -Veremli kimselerin cocukla 
ziyade miktarda ve devamlı olarak rınızı hatta kendi cocurımu dahi öp 
ispirtolı,.ı içki) r kullanmak vücu - mel~rine ve ellerile okşamalarme 

dl' gelerek MALTA :l\IA ,h . 1 • .\ ı 

llllfJllll! lllfll!ll!llfllflliflflllUJJlllHllHfllllllllllllUUJIHlllJlllUlllllHiUlllllllllHllllJUllll nıttnlaıı i<:iıı •ük ve yulcll alıırak ha-
~ W4 •• '\ reket edecektir. 

~ N~ş'e ve zevk kaynağı 
di.in müdafaa \rnvve.tlerini azaltır müsaade- etmeyiniz. 
ve 2ayıf düşiiriir. D - Odalarınızı veya umumi m~ 

Verem havyımların ve ineanlann halle.ri ıelatmadan 11i.ipürmeyiniz. Vt' 
("TI ziyade ciğerlerinde olur. Bağır - bu suretle toz kalkmasına mani olu 
sak, göği.is ve karın zarları, kara cİ· ııu:.r.. 

t ra e dansing 
Atatürk caddesi Istanbul ote~i a1tında Tel: 2556 

yer, böbrek, kemik, et, deri, boyun E - Veremli kimselerin çamasır Her türlü konfor, zevk ve neşeyi kendinde toplıyan yeni bir mü-

İ'iin lardaki har-ekcıt tarihlerile nav 
l unlıı.rdııki değişikliklerden rlolayı 

nce"lta meJ'luliyet kabul etmez. Daha 
fazla tafsi!H için 1kinci kordonda ıo.ı 
numaradıt FRATELLİ SPERCO va 
pur :.ıceı\tasına mfil'al'aat edilmPsi ri 
ca olunur. Telefon: 2004-~00~ 

ve kasık hezlerinde hntta beyinde !arını evvela kaynatınız sonra yık:l essesedir. f ler gece saat on ikiden itibaren zengin varyete numaraları 
de olur. Verem bazı defa viicudün yınız. ile danslar sabah saat dörde kadar devam etmektedir. Fiatler görül- Olivier ve 
bütün azasını sarar ve hastalığın F - Bilumum öksürüklü h:lsta mPmiş derN;ede ucuz ve servislere ::.un derece itina olunmaktadır. 

i.t~~:p;~;!~i· has::·,::~::: :~~":i~;!~::i:~:~:.~ ;,:.~~ '~:: . . 111111111111111111il11111111Hl1111111111111111111111111111111111111111111ili111111111111111ili111111 ~ ş Ü!' ek isn 
.=::= l .~MiTET 

;~k!i;li:~e Biih:~::t ve~:~~n art:~~~ ~=k~ \~~~ak~.~:i~7i~a~~t~e b~:ş~~l:r~ o • d ~ \7 8 p Ur 8 ce O tas l 
hastalar terlerler. Bidayette kıaa kı- la kaynatıp temizlemeden yemeyi :E 
sa ve kuru olarak öksiirürler. Hele- niz. Ayni kap içind,..n bir kaç kiş; := EfRiNCl KORDON REE3 
soğuk su içmeyi müteakip veya toz- yemek yemeyiniz. Biribirinizin ağ A k . / - L'.. • _ BlN ASI TEL 2443 
Iu hava tı-neffüs edince hemen ök- zından sakız alıp çiğnemeyiniz.d\Jap '.:::::: Cl ve 'lreç i suları taST ıye cı - = .POLO> \'apuru 3 birinci kanunda 

Vnrıul'lnrm lrarf>ket t:ı.rihleriylg 
·1a\'lurılnrdaki deği~ikliklerden a
"{•nte nıesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsiU\t almak için Bi· 
·int'i koı·don<la 150 No. da W. F. 
Henry van der Zee vapur acentalıtı
mı nıilmcant edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200712008 

!Septoli~ i
n· 

Macunu 
sürürler. Biraz çalı;makla çabuk yo- lesef bazı veremli ana ve babalaı - / b •r 3 LONDRADAN gelip yük çıkaracak 
ıulurlar. fstiheları ilk zamanlarda cocuklannı öpmek sevmek söy}~ .c haz Qil SQ if Ve pOTfQfl = ve ayni zamanda LONDRA ve HULL '" 

Dişleri inci gibi 
yapan etlerine ku. 

yerindedir. Bir kaç aylar gednce aza dursun ağızlarında riğnedikleri lok = T b h 1 = için yük alacaktır. vet, agıza güzel 
lır ve öhürükler de artar. ÖksUri.ir- mayı çıknrıp yavrularına yedirmektr : ecru•• e ı•çı•n cı• az a- :S DEUTSCHF. LENANTE - Lİ)l!E koku 
]erken, göğüs ağrıları duyarlar. Bal· ve bilmiyerek o masumları zehirle- :; ~ .DELOS.t vapuru birinci kanunun veren 
gam çıkarırlar, teneffüsleri güçle # mektedirler. Şayet yaptıkları bu ci- ~ • • • ;;; ortasında H llmburg, Bremen ve An-

~ir. Yavaş yavas kuvvetten dü .er- nayeti bilmiş olsalar deli olacakları -=E rımızı ısteyınız ::: versten gelip yük çıkaraktır. f Ormüldür. 
ler, zayıflarlar. Yattıkları yerde inil- ~üphesizdir.:ı. ~ = LİVERPOL HATTI -------------
ti ile so1ur1ar. H - Veremli kim~elerin l~ılun- ·- rr J" k [ l k 5 / "k t • § •ALGERİAN> ve 4LESBİA~h va- 4------------

Gırtlak veremi - Verem mik - dukları evlerde ve veremli hayvan- E l e ıyatta o ay ı . sene ı garan ı = purlarının yükleri tstanbulda aktar- Memleket ha!!tanesi 
ropları gırtlaklarda toplanarak ora- ların yattıkları ahırlarda girip ika- ~ Vebolid Limited şirketi lzmir :: ma ederek DENİZBANK vapurlarile başoperatörfı. 
nın şeklini bozarlar. Hastalar giiç. met etmek mecburiyeti hasıl olur - e ;; lzmire gelmi~t·r 
yutkunurlar. Ve nefes alırlarken hı- sa muhakkak surette belediye dok- E Ş b • = 1 

• -, M. Nuri Arkan 
rıltı çıkarırlar. Teneffüsleri güçleşir. toru veya veterineri vasıtasile o yer iE u esı ~ Kimyevi gübreler 
Nefee almak için boyunlarını uza - lerin dezenfekteşeini yaptırmağı u- =saman T~ke1esi mimar-K~aledd~adde~ No, 15 ~ Bat, Tilli.in, SeLze, her cins m~y-, Adres: İkinci Beyler sokak 
tırlar ve baslarını gererler. Nihayet nutmayınız. § 5_ ~ fınn karşı!!.. Kabul saatlar• 
boğulup öWrler. t _ Yattı~ınız odanı:zın pencere- § T~lgraf: V~~OLİT Telefon 2365 Posta kutusu 72 =~ va ve zeytin •taçları için kuvvett 3-7 kadar. Te~e: nıuayen:!ı• 

&i•rtak veremi - Bu sekil ve· lerini sık .sık acıp havalandırınız ve. = Cıhaz satısı ıcın seyy'1r salı~ memuru aranmaktadır. i:; ve mahaul ıübrel•rimizi emniyett hane 3125 •• Evi 298J 
remlilerde devamlı ve fena. kokulu yataklarınızı gÜneş1etiniz. f.ifllllllllll.llltUlllllUIJllllllllllHIUlllll .. 111111111.ıllllHl.llllllUUllllUUl.1111111 1umnm.~_tH.llll1i= kere ve fenni tavı.iyeıer yapıhr. =--?11--

kı 1 b h l d ıd k h d - Ziraat• müteallilc meseleler mUza.' bir isal husule gelir. Hayvanların is- J - Kendinizi ve çocu arınızı verem mıkrop arı u ararette o mez 
1 

a sıze o u ça ıza at ver ı~ımı zan El } • s h 
tihaları keıilir. Zayıflar, eık 11k ka. iyi besleyiniz. ler. Onun için 15 dakika kaynat - e~iyorum. yukarıda ya~dı~ım ~av- ve kat'iyetle kullanınız. ~ e {Slf 'l a d p 
rınl~rı ıi~r. gevis getirerneı:ler, kuv- K - lc;eceğiniz si.itleri mutlaka mak ve mikropların öldüğüne ta- sıyelerime nayet edersenız ınsanıye- c I • • • 
vetten düşerler, ~ütemadiyen yatar- ıs dakika kavnatmadan içmeyiniz. mamile kan~at getirn:ıe~ lazımdır. te olan vicdani b~.rcunuzu .. ödemi~! Rahmi Karadavut rıasur rneme,erını gı-
ıar ve nihavet ölürler. Ekseri kimseler südiin kabarması L - Öksuren ve gıttıkçe zayıflı~ olmakla beraber gunden gune tuh- ~ derir, f(uı>veti, Erkek· 

f neklerde verem rahimde olursa iizerine siit pisti divr>rek E\tMten in- yan hayvanlarınızı vakit kaybetme- ribatını genişleten bu korkunç has- llalimağa Çarşısı N 31 , · 
tiddetle boğa isterler fakat gebe kal- dirirler. Halbıı ki !Üdiin kabarması den veterinf're muay~ne ettiriniz. tnlığ~n yayılmasına da bu suretle 

1 
Tt:lefon Nq. 3809 l;r\'llR l i {!'i., I ~ı ~· 1 1' f -rt 11 l F' l .... 

~--mazlaı. uer momele.r' Q ı 1 ı.ı ' 

• 
eynı 



~MlffE l ı ' (ANADOLU) 

E; :C ... e .... k .... k ... o .. sıliiiitü._m...,....k ... um-aş-,ı ------~- -llllllllllllıltUUllllHlllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllll., 

Kı~ 1 Sıhhat balıkyağı ili 
n ~ = 
cı ~ Norveçya balıkyağlarının en 1 

Müdrir ~ halisidir ~ 
D = =- == V1T'1.EL TUZU ~ /iti Jefa aüziilmüştür § 
3 = 

Nekris, romatııma, kum aancıları :3 Şerbet gibi ic, ilebi[ir fi 
na 'kaı şı mide karn ciğer ve böbrekle- 5 § 
ri temizler. ':§! · -

En ucuz m~rlpn ~Uvtl elde edilir. ~ Hamdi Nüzhet Çançar 1 
,....--~~---- ~ Sıhhat eczahaneıi ~ 

Baktroyo.og i ,-z • • ht • • E • ttf Ba~<lurak Bftyftk Salepçioğlu hanı kar,ısmda u u rg ı n • 1111111111111" 11111111ııı1111111111111111111111111111111mıı11111111111m1111111111111111111 mm 
Her türlü, idrar, bal~am, 

kan ve saire tahlilleri yapılu. 

Müracaat yeri: 
İkinci 1,eyler sokak No. 25 

Telef on: 3869 -----------------

rM .litri 
Pardesülerinizi ve Doktor -

bayanların kürk man Demir Ali 
to ve BuKa Yaka kürk Avrupada tetkik ~yahntinden 
lerini iBRAHIM KA aelnıiıtir. Huta!arını her gün 

RAKAŞ' A b k J m uaven" h.Rr .. !.İncf .. ıcab1Jt eder. 
n a maaan --- -
• • 

geçmeyınız. 

Odun azarı No. 12 lJok.tor 
Bakteryo!og 

A. /(emal T onay 
Bulaşıcı, salgın hıistalıklar 

mütehasısı 

(Verem ve sa~re) 
Basmahane poli~ karakolu ya· 

nında 747 

.......... ~8 Birincikanun 1938 Çar4amb:. 

1939 
TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
ADET LiRA 

1 Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 İkramiye 500,000 
1 ,, 200,000 
1 ,, 150,000 
1 " 100,000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
60 

100 
400 

8,000 
8,600 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

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

500 mukafat 

9,100 

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

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

2,715,000 

.. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hastalarını 1 t ,30 dan bire 

kadar Beyler sokağında Ahenk Telefon: 4115 
matbauı yanında kabul eder. !--------• 

T. iŞ 6A~KA~I _____ :. 
---.ıTu•ax-w-------1 Otel Fuar ve lokantas: 

CUMHUB m Azmi Çavuşoğlu 

1938 
Küçük Cari He&aplcır .. -:i~ıG'.'.!",! 

iKrcım&'ie plö.nı.-
~ adıt 1000 L. 4000 L. 

• • 600 ııı 4000 
16 > 260 > 4000 > 
7G • 100 ~ 7601) :t 

80 > t;O > 4000 c 

200 • 26 , oO!.lO > 

384 > 281300 > 

Kuralar 1 Mart, l Haziran. 1 Ey-
101, ı Biriuciklnun tarihlerinde çekL 
lecektlr. 

En u 60 lir11 mevduatı bulunan 
buaplar kuralara d•hil edilecektir. 

FEHMi 
Makina Tamirhanesi 

fzmir: Keıtanc pazarı demirciler No. 67-69 

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

Bilumuın dökilrn, tesviye ve torna iJleri 

Telefon : ~993 

Prensiplerimiz: 
t - hl 1H1: verilen cUn ve aaatte bitirmek. 
2 - MUtterlye azami auhulet. fiat)erde itidal, itte teınizHktir 

•• 
Merkez lokantası 

., 
Birinci Kordonda Rıhtım hanı MIZLtK ve aervlate intizam ha· 

altında yeni açılan (MERKEZ) kimdir. 
Lokantasında, UCUZLUK, TE· 

,, Birincikordon Atatürk caddesi tayyare 
sineması yanında No. 208 Tel: 3217 

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

. .. . . ":"' "' . , .. '.: .~ . . . 

rm=rnneniEDRrttli"l'§i GPWH' 

Türk Maa,rif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

Devamlı müşterilerimize panaiyon komple ve huauıi tenzilat 
yapılır. 

Lokantamızda: Cörülen ihtiyaç iizerine Ege lisesinin beşinci sınıfı da açılmııtır. 

Kayıt muamelesi devam ~tmektcdir. Kayıt işleri için her gün 1 Sabah, öile ve akıam yemekleri ve huıuıi ziyafetler verilir. Ve-
sabahtan akşama kadar Karantınada karakol yanında Mansuri Kona· rilecck ziyafetler için üç saat evvel otel müdürlyetinihaberdar etmek 
ğına müracaat olunmalıdır. Tt"" lefon~929 • kafidir. ,.._ .... _________________________ ___ 

•• •• 
NE BUYUK FARK 

• 
Çifte lspirallı "D,, Lambaları tam Işık verirler 

/ 

Cevfik B8ykent 
Elektrik -- Radyo - Telefon 

Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 



zS Birincikanun 1 g3g Çnl' am'b "(ANADOLU) SAHTP"i 1 

~ANADOLU Matbaası A 
Kütap kısma ıldı 

Resmi ve gayn resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve billetenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 

lzmir Levazım amiTliği satın alma kc· 
misyonu ialnları 

lzrn"r Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den~ 
Mile.tarı 

Kilo 
4)'6 Ispanak 
4590 Pırasa 
3060 Lah na 

fzmir Müstahkem Mevki A<la ve ~lente~deki kıtaatın açık ek
siltme suretile münakasada bulunan yukarıda cins ve miktarı 
yazılı üç kalem sebze ihtiyacına talip çıkmgdığından eksilt
me on gün uzatılarak ihalesi 3 İk.inci kanun 939 Salı iÜnÜ 

saat 1 5 de Kışlada lzmir Levazım aınirliii sntın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

j - Tahmiıı edilen tutarı (703) lira 80 kuruştur. 
· - Teminat muvnkkata akçası (52) lira 79 kuru~tur. 

- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
' - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermekmecburiyetindedirler. 
6 - Ekaütmeye iştirak edecekler 2490 sayılı knunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariy le birlikte ihale saatından evvel komisyona 
mfu-a.caatları. ( ( 4; 3 3) 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rı. den: 
Miktarı 

Kilo 
~ 4050 lspanaw 

4050 Pırasa 
r · 2700 Lahana 

1 - )enir Müstahkem Mevki Seferihisar ve Çe~me mıntakasın
dalci kıtaatın açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan 

" ytfkwıda cins ve miktarı yazılı üç kalem sehze. ihtiy~cın~ ~a
iip çıkmadığından ekailtrne on gün uzatılarak ıhalesı 3/ıkın
ci k nun 939 Salı günü saat 14.30 da kışlada İzmir Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (513) liradır. 
3 - Teminatı rnuvakkata akçası (38) lira 48 kuruştur. 
-4 - Şartııamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - fstekli:lcr Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

i?-\~rmektl;1ed:mriyetindedirler. .. 
6 - ~ye ijtirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve ~ cu 

ınaddderinde ve artnamesinde yazılı vesikaları ve t:mınat 
JOUvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komıayona 
müracaatları. ( 4532) 

lmıir LeYazun Amirliği SAT. AL .. KO. Rı. den: 
Miktarı 
Kilo 
13SO Ispanak 
13)0 Pırasa 

900 Lahana k k 
- lzmir Milato.hkem mevki Abdullahağa<laki kıtaa~ın açı ~ -

siltme ıuretiyle münakasada bulunan yukarıda cı~s ve mıkk-
b "h . t r km~dıaından e -tarı yazılı üç kalem se ze ı tıyacına a ıp çı • .. 

siltme on gün uzatll rak ihalesi 3 ikinci kan.u~~ ~39 Se.lı gu
nü saat 1 5 .30 da Kı~lada fzmir Levazım amırlıgı satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edifen tutarı 171 lire"ır. 1 

3 _ Teminat muvakk.ata akçası ( 12) lira 83 kuru!tur. 
4 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . . 
5 _ istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıka 

göstermekmecburiyetindedirler · .. 

6 rL_J] · t' k edeceı·ler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cu - ~· tmeye ış :ra r. . . 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesıkaları ve t:mınat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komısyona 
müracaatları. ( 4 S 3 1 ) 

lmıir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rı. den: 
Mil-tarı 

Kilo 
3780 lspanaıc 
3780 Pırsa 
2520 Lahana 

1 fzmir Müstahkem Mevki Foça ve söğütcük mıntakası kıta
atının açık eksiltme suretyle mi.inakasada bulunan yukarı
da cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacına talip çık
madığından eksiltme on giin uzahlarnk ihalesi 3 ikinci ka
nun 939 Salı günü saat 14 de Kıs lada f zmir Levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı ( 487) lira 80 kuruştur. 
3 - Teminat rnuvakkata akça ı 35 lira 9 l kuru~tur. 
4 - Şartr.amesi her ün komisyonda görülebilir. 
.5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermckmecburiyetindedir ler. 
6 Eksiltmeye istirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve ı;artnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle. birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. ( 4534) 

Denizbank lzmir subesi müdür-, 
lliğünden: 

Limanımıza gelec k muzot ve- kömürle i~liyen vapurların yük
leme, boşaltma amele i leri ek iltmesinde yapılan teklif uygun görül
mediğinden eksiltme l 2 1 939 Perşembe günü saat 1 5 e baakıl-
mı!tır. 28 30 (4530) 

C. Müddeiumumiliğinden: 
Urla mat kemesind 1 O ha maa ,lı bir zabıt katipliği açılmıtilır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılan evsaf Ye şe

raiti haiz taliperin 2 1 939 t rihine tesadüf eden Pazartesi gl.inü ~ıaat 
1 5 de imt'h ı hm i r l l u ~ ından şimdiden Adliye end.imeni ka-
lemin ... mü acaatları ilan olunur. ( 4529) 

ADERSı l:ıtmir 2 ocl S.,ler So. Parti Bmaaı ifindcle Tel. 2771& 

Neden 
Aspirin? 

Çünkü ASPiRİN seneler

denberi her türlü soğukal
çınlıklarına ve ağrılara k.ar~ı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P,. İ R i N in fesirinden 

emin olmak için lütfen EJ3 marka· 

sına dikkat ediniz. 

GRAETZ 
1939 

3RAETZ 
1939 

Musiki zevkinizi tatmin edecek Rı-"..DYO nJr nalde 1939 modeli 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 $enedenbcri alanlar memnuniyetlerini izhar 

ediyorlar. 
GÖRMEK, DİNLE~fEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 
M ütenavip ve mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. 

.. 'OT: Her turliA LA~IBA ve bütün yedek parçalar d:ıirni surette 
bulundllrulur. 

Umumi vekili ve Depoziteri 

S. Kalomeni 
TELF.FO~: 2751 

TELGRAF: C'ald:m 
Biiyük K!lrdiçalı Han 

Omega ticarethanesi ittisalinde 

Bergama 
tinden: 

belediye riyase-

Bergamadaki Bergama palas ilimevi oteli demirbaş eşyasile be
ra~r ihale tarihinden itibaren 31 mayıs 1941 tarihine kadar senevi 
500 lira icar muhammen bedeli üzerinden 20 gün müddetle açık artır
mayR konulmustur. 3 kanunusani 1939 salı günü saat 14 de ihale ya
pılacaktır. TaHp olanların seraiti ve teminatı anlamak üzere Bergama 
bele<liyesine müracaatları ilim olunur. 20-24-28-1 4429 

lzmir tramvay ve elektrik Tür!ı 
anonim şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısiyle ikinci kanun l 939 ayı zarfında: 
1) l - 15 ve 29 İkinci kanun Pazar günleri 9 ile 1; arasında; 

Sektör Mahalle 

) Darağaç 
11 Tepecik 

111 Alsancak 
IV Basmhane 
IX Eşref paşa 

XV Kültürpark 
Bayraklı 

"· Turan 
Karşıyaka 
Bornova 
Buca 

2) 8 ve 22 lkııci kanun Pazar günleri s~at 9 ile 15 arasında; 

v Çarşı 
v1 Bahribabr. 

VJI Karantino 
VIII Güzel yalı 

x Konak 
XI Gazi bulvarı 

XII J\.1ezarlıkba~ı 
XJll Asansör 
xıv Gazi Luh·arı 
xvı Gümrük 

Sektörleri Üzerinde cereyanın ·kes!leceği ilan olunw 

lzmir Vilayeti Turistik yolları 
inşaatına ait kapalı zarf usulü 
ile yapılacak eksiltme ilinı 

İzmir vilayeti daimi encümeninden: 
Eksiltmeye konulan it : 

Ke.if bedeli : 
Bu ite aid. eksiltme evrakı 
yuılıdır. 

latckliler: 

26 + 000 kiometroluk Tepeköy 
çuk yolunun teıviyci turabiye, sı 
imalat ve makadem ıose, 5+6 
kilometroluk - Güzelyah-lnci~ 
ve Ilıca Braşmanı yollarının ~ 
kaplamalı şose, 11 +975 kilom~ 
lik Karşıyaka - İzmir yolunun uf 
kaplamalı şöse ve kı•men pa 
4 +850 kilometrelik Mersinli - 8 
nova yolunun asfalt kaplamalı ~ 
1 + 283 kilometrelik Alsancak-: 
hitlik karakolu kısmının parke 11 
dırım insaatı. 
( 119409.0) lira (67) kuruttur. 

apğıdaA) Kapalı eksiltme şartnameai 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık işleri aenel tutı 
mesi, 
E) Şose, ve sınai imalat yapı.ana 
umumi fenni ıartname ufalt ~ 
şa. 

D) Hususi şartnameler, 
C) Hulasai ketif, mesaha, eil.i 
fiat cedvelleri ile malzeme grafik 
ri ve projeler 
Bu eksiltme evrakını İzmir - Anı 
ra - fstanbul nafıa müdürlüklerin 
den 50 lira mukabiinde tedarik 
bilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı tarih, gün 20 şubat 939 pazartesi günü 
aaat ve yeri: l l de fzmir vilayeti daimi encünı 

Ekailtmeye airebilmek ıçın : 

Muvakkat teminat: 
Teklif mektupları : 

ninde kapalı zarf usulile yapılac 
hr. 
Jsteklilerin bu gibi intaatı hüeriil • 
retle ifa ve ikmal ettiklerini ten 
edecek evrak ile İzmir valiliğine 
racaatla alacakları ehliyet v~ 
ve 939 yılın! !llfhsuı ticaret ~ 
vesikası. 
( 48423) liradır. 
İstekliler 2490 sayılı yaaanın 31, 
33 ve 34 üncü maddeleri hüküm 
rine göre tanzim edecekleri t 
mektuplarını yukarıda ~tinci m 
dede yazılı saattan bir saat evvel t 
mir vilayeti daimi encümeni b.ı 
kanlığına makbuz mukabilinde ~ 
rilecek ve postada vaki ıecikme~ 
kabul cdilmiyecektir. 

18-28 4409 

Devlet Demir yollarından: 
1 - İzmir - Dina• lıF,ttının Horsunlu - Burhaniye istasyonlan 

arasında kilometre 208 deki F eslek derecesinden toplanarak kırdınl
ma k ~uretivle 5000 M3. balast ihzarı ve vagonlara tahmili metre 
mik'abı ( 138) kuruştan ve Dinar - Eğirdir hattının Çapalı - Keçi• 
burlu istasyonları arasındaki dağlardan toplattırılrnak suretiyle 
10000 Ml balastın ihzarı ile vagonlara kolayca tahmil edilecek su
rette depo edilmesi metro mik'abı (90) kuruştan ayrı ayrı olarak ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Do.imi teminat m,..ktubu muvakknt teminat mektubu ör-
neği ile mukavele projesi ve Bayındırlık genel sartnamesi ve eksilt. 
me sartnamesinden ibaret münakasa evrakı bir lira mukabilinde AJ. 
!ancak isletm• vıaznesinden alınabilecektir. 

3 - 5000 M.3 talastın muhammen bedeli (6900) lira ve 
10000 M.3 b.'llastın muhammen bedeli (9000) liradır. 

4 - [ksiltme 2/ 1 /939 Pazartesi günü olup 10000 M. 3 için 
,aat 16 da ve SOOO M.3 için saat 1 7 de İzmir Alsancak 8 inci işletme 
komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf u sulile. yapılacaktır. 
6 - .. Muvakkat teminat miktarı 10000 M.3 için (675) lira ve 

5000 M.3 u:m S 17 lira 50 kurustur. 
7 - Ehliyet vesikasına lüzum yoktur. Ancak istekliler bu mik

hlrda veyahud daha fazla miktarda balast yaptıklarına dair vesika ile 
k~nım~ ~~ametg~hı gösterir bir vesika, istekli bir Şirket olduğu tak
dırde sıcılıne mukayyet bulunduğuna dair alakadar makamatın bir 
vesika. şirket sirküleri ve şirket namına hareket edenin noterlikçe 
ınusaddak bır vekaletname göstermeleri lazımdır. 

. 8 - f 0000 metre mik 'ap balasta ait teklif mektupları ile is-
tenı1en vesaikin komisyon reisliğine saat 1 S de, ve 5000 metre mik'ap 
balaata ait teklif mektuplariyle istenilen vesaikin de komisyon rei~ 
li~ine saat l 6 da verilmesi lazımdır. 

9 - Teahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların 
posta yüzünden vukubulacak teahhürattan mes'uliyet kabul edil-
mez. ' · 20 28 · ( 4397) 

D~nizli istasyonunda idaremizin l 00 kapı numaralı büfesi bina 
ve buh.-an ver~isi idareve aid olmak üzere Ü<; senemüddetle 2490 No. 
lu kamın hükümlerien tevfikan açık artırma usulile kiraya verilecek
tir. İh<'llt"si 12/ 1; 939 per~embe günü saat JS de İzmir Alsancak se :" 
kizinci i~letme binasında toplanacak komisyonumuzda yapılacaktır. 

Üc s~nelik muhammen kirası 360 lira olup isteklilerin monii ka· 
nuni bir halleri olmadığına dair beyanname 'e 27 liralık muvakkat 
teminat makbuzu vermek suretiyle tayin olunan vakitte komisyona 
gelmeleri' laztmdrr. Şartnameş~ komisyondan v.e D 'niz!i istasvmıun-
dan parasız alınır. ?8 S ( 449.:!) 


