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TelefODI 27'71 NlJSHASI HERYERDE I IC....,,., 

Fransa 
ltalya ile olan ihtilafına 
• 

lngilterenin karışmasını 
• • 
ıstemıyor 

R mada, Dörtlerin Toplanması istenecek 
c-·r--·-·-·-·-·z·-·-·-•::z•=·-·-·-·- · - -.. · -·-·--· -·----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-· . ·-· ._ .... _ . . . . . . . . ·-· . . .... ·-·-·-· ·-· ·-· ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. 

Birinci köy ve ziraat kalkınma kon
gresi mesaisini bitirerek dağıldı 

Ziraat kongresi delegeler·, istiklal marşını dinliyorlar 

Yurdun dört bucağından gelen köylü kardeşlerimiz 
dertlerini ve dileklerini birer birer savdılar 

lnönü, kongre müzakeratını takib 
ve mur hhasları kabul etti 

Encümenlerin hazırladıkları dilekler kabul edildi. 33 
delege söz alarak köy kalkınması, zırai durumumuzun 

islahı etrafındaki fikir ve d;jşünceler~ni izah ettiler 
• 

Kudüste 
Gene kanlı çarpışma

lar o/du 

'.Ankar.a, 30 (Telefonla) - Birinci manlarda neşriyat yapılması. mesı . 
köy kalkınması ve ziraat kongresi bu inhisar idaresinin hayvanların Küy!erde su d,.:>irmenlerinden 
gün biri ö&-leden evvel ve biri de öa-Ie- muhtaç oldu~u tuzu veresiye ver- - Devamı 4 ncü Sahifede -
den aonra olmak üzere iki celse akted. 
mit ve Ziraat vekili 1!. Faik Kurdoğlu 
nun bir söylevile kapanmıştır. Ziraat Vekilinin nut u 

Öğleden evvelki celsede encümen. ' ' 

)erin huırladıkları dil~kçeler o~un- illluka _jJes bı·r _Javanın ~y!:ı.~n:i:~:ık:::;:~:-muı ve ayrı a.rn heretı umumıyeye l Y I i U U ~ U ı 
arzedllerek tuvip edilmittir. P -
top~:.80nra celae aaat ıs de seferberliğini ilan ettik.,, ls~r!>tler: 

içtima açılınca encümenden ge- Gene vapur ve 
len temenni okurunu, ve kabul ~il- Faik Kurdoğlu dedi ki: T tlrk k6ylüsünü ile· 
mittir. Kabul edilen bu temennıde • • • • • • h 1°5}re}e}e d • 
fU rrıl.lhim maddeler bulunmaktadır: rı bır yaşayışa erıştırme~, Camhu .. ıyet ü· " re aır 
• Topraluız kimael~e .topr~k v~- humetinin hem kararı, hem b:>rcudur 

nime.!; daiınık arazılerın bırleştı-
rilme1I; büyük mikyMta it yapan
lar ela clahil yardımda bulunulması; 
toprak kanununun biran evvel çıka
rılmuı. 

Kaclaatro yapıhncıya kadar arazi 
ihtil1flarının bir defaya mahsus ola
rak cezri bir tekilde halli. 

Köylere civar bataklıkların ku
rutulm- Ye köylerde ıu yollarııun 
11l&hı. 

Yeni zirai uayiı kanununun Zi
raat Vek1letinc:e biran evvel hazır· 
ı~. 

Zira! ilaçlarin ııümrük reamin· 
den muafı ve •tıılannın Ziraat Ve
klletince müraluıbeye tlbi tutulma-

Sık ıık, vapur, iskele mevzuları. 
•ıa dönüyoruz. Dün, bir ınektup al
:hk. Kariiıniz, ·diyor ki: 

- Size çok tefekkür ederiz. Hal· 
kın ve bilhaua Karııyakalıların ih
tiyaçları ile ali.kadar oluyoraunua .• 
~-u noktalara tekrar İfaret eder-.. 
-.iz hizmetiniz artmıt olur. 

1 - Vapur iakeleleri, ·heın Kar
,ıyaka, hem Konakta• durmadan, 
Jibi delik kovalar cibi akı1or. Ne 
oturabiliraniz, ne de ayakta durabi. 

l 'ininiz. Yepyeni iakelelerin bu ha
line acımamak elden s•lmez. akat 
bunların tamiri ne •akit yapılacak? 

2 - Vapurlarda bile pencere, 
1irck aralıklarından ıu siriyor. Bu· 
,. ne demelidir? 

81. 3 - Efea ve Sur vapurları, nöbet. 
Ziraat aletlerinin muayyen tip- le iki ayda bir -hem de latanbulda-

lerinin ııümrük resminden istisnala· temizlenmeie çekilecek oluna, biz 
n; acentaların yurdun her tarafın· daha epeyce zaman, eıki vapurla· 
ela tamirhaneler açmağa mecbur tu- nn atıfet ve faaliyetine muhtaç kal-
tulmalan, buralarela yedek parçalar mıt olmıyacak mıyg? 
bıılundurulmuı ve bunların satıp- 4 - Vapurların rad1o ,,. kapı 

EMRiVAKİLER 
Almanya Memel'i de 

ilhak ediyor 
Memel diyet meclisi kararına Litvanya 

muhalefet ederse, Almanya derhal 
vaziyet alacakmış! 

Alınanların lkinciki.nun bidayetinde ilhak edecekleri Meme! tehrinden 
bir ı:örünüf .. 

Londra, 30 (A.A) - Alman edileceğinin çok muhtemel olduju mü 
meseleleri bakında iyi malumat al - taleasındadır. 

makta olan mahafil, Memelin ikinCi Çok iyi bir Alman menbamdaD alı-
k1nun bidayetinde Almanyaya !lhak - Devamı 9 ncu Sahifede -

F ransa-lran 
iki gazetenin neşriyatı yüzünden si

yasi münasebat dün kesildi . 
Pari.ı, :ıo (Radyo) - (Pöt i Pariz- g si müııasebetilıo yazdıklan yazılar, 

yen) ve (Eksilsior) gazetelerinin 16 İran aile kralı için ağır görüldilğün-
Kaııunuevvel nü<halaı-ında köy 'er- - Devamı 9 ncu aahifede -

ispanya hci.rbı · 
F r .:ınkistler, Italyan kuvetlerile birlik
te lıareket ederek bazı yerler aldılar 

nm kontrol edilmeai. hika1eleri hail halleılilmedi. Ea.. 
Memlekette bir aun'i gübre fab- ki hamam, aaki taa cibl bir vaai:rer General Franko harekatı takip ederken .. 

rikaaı açılması. ar .• Bilmem tekrar ifaret edilecek Madrid, 30 (Radyo) - Frankist Son gelen haberlere gore, Vslansi-
Memlekette ziraatın at ve pul- mi? tayyareler, buııün iki defa şehri bom.. ya da bombardıman edilmi.12, orada ıla 

lukla yaptlrnası ':e bu~~n ~İm9;re-İ· Ziraat Velrilimlz B. Faik Kurdoilu,koncrenln birinci cllnU nutkunu 1 K•arilmizin hakkı Tarı bardıman etmiıler ve muhtelif mahal- bQyük zaralar vukua ııelıniıtir. 
Gaz, mazot fıatlretnın mdlnlme- 1 el d k ı,..ret edi1orus. Bu itler ı.a,ı. lelere bombalar atmıtlardır. Bu bom- Barselon, 30 (Radyo) - Frankist-

• •· k • • d 1 ·ı ed•l ra e er en .• 81• ~Q reamının e enzı ı - Ankara, SO (Telefonla) _ Ziraat,kalkınmau ve ziraat kongresini ira- ıYilz ~"'' tc .. lıp cidecek mi?. bardıman esnasında yirmi kişi ölmüş kr, mühim İtalyan kucvetlerile !>ir • 
ıneıRı. _ ~ .

1 
1t·· lo Vekili B Faik Kurdo&-lu, birinci köy _ Devamı 9 ncu Sahifede _ ** ve b\r"01< 1dJll•eler de yaralanmıştır. - Devamı 4 ne~ Sahifede -

... yo ı • oy re muayyen P· · 
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Cumhuriy.ı ~~::;~~1~.~:.~ k!:~.denden seyredilen ·ı ahir c 1 
1 1 a ıs eI ..... , 

ta Anadoluyu ve Anadolu sana- b ı kıyının uzak, aiali ve vuzuhsuz- T •z lene.ffa elı&Je 
tı sokm k hu usundaki teş büs~nülluk içinde çıq:ıınan sili~leridir. • ,... : [ '"' SA ı:z W hasta[ıLları 
rnevzuubaha e'nuştik: Parti <\iıJıa Anadoluya edebiyat bir seyahat E k• ı • h f • d ÖıJ • h fC 
evvelce memleketin tanınmış bir kaç ç~ı:ta~mdan_. bir go~f pa~olonu ~eke- s 1 zmır a rıyatın a aemış müsta - - 3 -
ressamını, Anadoludan renk ver - tıDltJ ı.ç cebınden gıremıyecektır. • • • • Nefes almakla akcijerlerin ~ra'Üle-
mek için, Andoluya renk sokmak Edebiyata da Anadolu bi~ yaylı ı• 

1 
&illeri VG~l.)l8fl rine kadar 'irmit bulunan tozlardaJ,l 

için ~ .. ve yunlun muhtelif kö- içinde, bir otobüe içinde, bir- '"" ulu an k ym t 1 eser ~r dojn hastalıklardan biri de müzmin 
telerine göndermisti. içinde bir pitorek• arıyan müfekki- n 1 'ıt D---1.. -.L • bronıittir. Bu hastalık hus.._ .. plin-

Bunlu aittiler, gördüler, çalıttı- renin ve duygun~ ifrazatı olpk •·-..~ 'llC~tf(Jfıne ce, iuarıda G~rQk ve ııel• qrlığı 
lar ve e.erlorini vercliler. Neler ver- ıiremez. rnAMaf Ulre LI tevtllld ı<ıw. B~lfr O,k~dflkçe 
diklerini Ankara ve lstanbuldan Edebiyata Anadolu ve Anadolu- Afrodisyas mabedin den 7 5 parça ··~ ce'"ı balgam çıkarırtAr. Balı-am, giren to-
pyri yerlerde öŞreıımck imkanı ya edebiy~t ancak bu Anadolu mu- Ödemişte istihsal edilen tütil?ler- Hn nevni p,ek iyi ff,"'r4r. çq'-~i ~u-
yoktu. Çünkü ressamların eserleri amasının içinde haşır-neşir olandan; eser J-.mir müzesine aetiril..lj de pek azın~n sat~lma~ı ve milhımce na uj'rayan insanlar ~öyle toz\" ur-
bu iki yerden baı.ka yerde teşhir 1 etini, kanını, kemiiini ondan alan- .,.,.. O IU kısmının nıüstahsıl elınde kaim~ le~den çıktıktan sonra bUe. yıll~~a 
edilmez. Bqka yerlerde oturan sa- dan; onun içinde eritenden, Anado- Geç.eD yıl Şuraava civarın~ ti1C ~ aksamından bulunan bilyük yeraltı ttzt\n~ ıut~ milıtaıasillerinin ~ bu tozlan balıamlariyle çı~rl•l· 
nat a.eraklıuı. büyük yığın, aan'a- luyu muasır me.ııiyet kültijrünÜlı cardan B. Pıdmon Jironun bağında lonozunun 69 metrelik kıHtı açılmı!}. luuu ociemtk İÇ.ill zahmet çektfklerı ha Maden kömOrlerind~ çalışan fnsan
ta ıuearnıf halk, klastik san.atlara teknelerinde bir hamur gibi ıs1iyebi- meydana çıkan milattan evvelki zama- tamamen temizlenmiştir. Bu hafri - her ~lın~ıştır. 1988 de Ödemiş mOs- lar bu işi bıraksalar bile, aylarca ve 
aid eeerleri, aeraileri ancak gazete len zekadan. ruhtan gelecektir. na aid tarihi rn~ayik sahasuun Kül- yat, Türk tarih kurumunun verdiği t•hsıllerıne ziraat bankası tarafın- ~ıllarca öksürükle balgamlariyle kö-
aahiflerinde çıkabilen fotoğraflarıo San'ata Anadolu ancak .An-10- til~ B:.ıkanlığıaca iııtimlA~ edilqıeai ve ilin lira ile geçen yıl @.Jltfkite severler dan 272,000 lira, zira! kredi koop• '14lr tozlan çıkat1'lar. 
tek re~ ai.Jah üadelennden takib lu<lan gireçektir, ve P~ti; ao~ ~v~ muhafazası kararlaıştmlmı~r. Mo - llO&yeteıinin verdiii biP miktar para- qUfleıi tarafı.udu ela 6i'l,000 lira Tozlar bal&'am rengin"e olarak çı
eclebilir. Bizim anlatmak istediğimiz tine adı bilinen ve bilinmiyen bütün zayik, vaktile tamamen meydana çı - sile yapılmıştır. Önümüzdeki yılda ikrazatta bulunulmuştur. Ödemiı kar, teneffüsle nefes yollarına ıiren 
bu deiiJclir. san·atkararı davet etmekle bunu an- kuıldıkt:an sonra 10 san,im ~alınlı. lktisad Vekaleti turiam büra.unuu ~Qatahailleri, bu yıl pamauk :&ir~a- \la•ı toz nevileri, akcijerlwdt ~-~ 

Parti bu aefer de bir ede~at ha- ı.dığını iapat ediyor. ğı~da kum tabakasile öFtillmüttö önderditi 2000 ve viliyttin vereceii tine ehemmiyet veraek iatedi\lerın- ç~ ve ıiçldetli talırişler Y•P•~* ---
reketi yapmak iatemiıtir: lsiınleri bi- Bahri Savcı (9X17) ebadında bulunan bu tarihi >00 lira ile hafri)ata devam edilecek- den buau içlıl ka~eriııe ikrazatta bunlar ~·· mQ~min te~ilde 'bW 
linen ve bilinmiyen bütün aan·atkar- mozayik, tarap ilahı Baküs Diyonizoa ir. bulunulmat•nı ia~erdir. h .. ı.ııtı c\•iil• "d tekiller.de~ 
lan ld (Yurt) ve (Türk) olu e-IAkdenizde Lodos namına iDf& ettiri1-aiı bir iyin hiııası Belediye tarfından Kfiltürparkta ++ l•n ıııt•ç .~ ... ı.r. 
9erler vermeie çaiınyor. Bu husus- ankazına a "if. un't ıö1$ akıtılan ._ora suyu qq · Dr t stıı.- t~9r f~brik•lanndf .., 
ta bir mleabi~ aÇ\Yqı. Cay~: Türk fırt Afrodiall\f ~rixdeki uerı.r: izasyon mo/atı esnasında AlqbQ • eea l\ea• l>w ÇQ~ ~_.~; 1-\1 tosltnıı 
ean'atkanm en e1a1lı (Tem) i ile, IDaSJ Aydı• Afrodiıyu har•beleriııde ·addeai ile civarındaki aokulann aL l.Q U.. uıı ""'1• ~bu~~ ..-c1~ IQ\\~ ~ ı••W~ 
hMiıul i1e hat hata ~~ di: m•ydana çıkan1-D friz, \)qlık, bir ında birçok taribt utrler o.ulunmQl, ~ ~ ~••w•.U --~._.... \\td qltf - f'~~·tµ, •tYill~lt 4\tV~~ 
fer taraftan ela baJka keudi edebiye- Mf.r•iR laattıno f q/a aralan. bMı v~ ~ir •. ~ ııvıwu ~ir ~Dteaddid Biat. ve ld~bele.r meydaua .,. ~. ~ 4i\ai~ l• ~ Mfq ,_,*' ~..-.l~aflnı t;tvllc4 
bm ~br. . • müzesınt cetırı~tir. Hıtvw 111USa- ıkanlm11tı. Bır~ kolonlar, mabed m~k~~ '11~ 4olios "'-'" I• <l R tta ~ 1 ~ lıu•~ Yı~ yurt edebiyab, mil- v2par •51-clerildı id olunct. bu tpi\ıi wrlv ~kaide- 'llasamakları olduju ~bmin edilen mal, dOD Wubula lı•t~- ... ve k ~ : d \\ ~ ~ . ~ .. 
ft ecl~ adlan ahında; ~~ta Ükendcrun, Menin, Antalyadan ve ler yaptırılacaktır. ~~lar .da ıöriilmüştüı Bunlar, bir ~ok arkadqlan tar~t''- ıevt ıy,ca ~ı.e• - ijyü ~· 
A.._u, JUJıdu ~. ıstiyo - diier limanlard~ıı fazla yük verildi - Mu:e : lerıde hafrıyat yapılmak üzere mu- edilmiftir. ı.~\t 'etı~1'le'1, bit ~o\i .._i\ft"~ 
ruz. lldn ~uau ~ ~ muh- tinden ; aalıil memleketler tacirleri On gbde beri raha ız i»uluna v~kkaten kapatılmı tır. Buh ?"an bir t Doktor ll{ecati Kemal, mealeiüıde de\~rle ~b.at olıqqıtuf. 
tnu"9 (~) olan Wr ~1.at ya- Deniz yolları iıletme~ne müracaat • 1?üzele_r m dürü ~r~adapınız ~· Sa- ı~beden, bll eser~eriu A~~ra _mü tem- iyi bir ihtisas yapmıı, ku~vetı.ı kül- - -4ıi~ ,. ... ...._u. Bwıun ıçın C:le ~- ederek bu hatta fazla vapur gönderil- labeddın Kantar, ıyıleşnut. buaündeo mımatından ve mılidın ikıncı uu·la- türe sa~ip, vazit .. ini mUdrık bır mu- 3 
atkaq ~ ~ clevet edi- meaini i4l4mişlerdir. itibare? vuifaine. bqla11u~tır. ~aa aid olduklan ·~~ılm~tır. Şu ııevverdi. Kal'flYak&da on bet . sene 
y~.. • . .. D~ Jolluı i•resi bu talebi mu- Eskı .ı..ır lta./rı1J0.tı: kıta~, İyonyalı lzmirliler tarafından evvel ao~aklara döktllmUı v• bır kaç 
,... ..... cep .. ~lıı11. ~ ~ Talık airn:ıflt ve Abu vapurunu., df- :Mev~ mOnasebetfxle eiki lmıir lzmır~n bil~ bl~ adamı .pına yapı- il.asla çocukla herkesi ~Utee:ISir e- J.ad~wo ~. k\11.4' fea meaa~ 
~ ~ ~ y• müttakW •itte "* iakelıelera ujnyarak yQ~ h~riyatı tatil edilmiıtir. Bu yıl yapı- lan b r kaıde üzerinde bu'iunmuıtur. Mcek bir manıara fö~tereıı '-fır v• l•~dau B. Afiı. ~ ~"' ~~ 
(F•••) ı ile edebiyata.~ almak IMre lataıı&>uldan doiruea A.- laıa haf~!~·atta •. uzunlutu M6, eni~ 16, Kitabe, ya~m~a .okunacaktır. :Milte - dilsizl~r yuvasını, bilyOk bir vuk~f mıntaka kadaıJtro mOdtırlOiO ten 
I"! ,,,_. ~ -..ı ~) San talyaya slndermiftir. yüksekhgı yedı metre olan ve Agora hassısa verılmıştır. ve ~lah.\,yetle ıaht.lı ede.r:ek hu•ü' bu- 19eıyurluğuna naklen tayin edilmiş, 
~ Atıısl~~tia 'l'A'1••m Sadık l&cle vapuru, yQk fazla oldq. enstitü h'line ~elen ve mutla~ şeJ.~1- yerine lsta~~ul ikin~i. mın~~ ka-
~ • ~_..) • tandan evvelki Sfln plmeai bekl~ B • l..f 1.. A 1 k V lıL. qe b~tüo terbıyecilırin, b4!kımlenD d.-..u~ mildütUlğO k~t•Pl~rm~en ve , · ....._ '9: ~ebıyaı:lken ocak dün ıelebilmit ve mülüaı rr SOflt 8RuPıl ı · llUQŞl ve fen adamlarının hayret v~ t"kdtr- kadast~o mek\ebi ınezunlanndan 
lfla ..... ~.i.ii:..~ ~ miktarda tütau getirmiştir. A~s~ va.. $altte /,if tosdilırwıne Bu gece bale 118 eğ/f?Rlfi lerinl ıophyan mü.e':'eseyi kumut- H•liJ Sun ata~ıştır • 
... ,.. ...m.ntrinin rinde bu purunaıı da bu akşam geç vakıt Jıma- !tur. Bu eser, şilphesız ki onun mu- -=+=-
:hilt ... e: lmlınak lllDU.I& ıelmui beklenmektedir. hazır lanuı cele r V'1T vaffak mesalılntn bir. neticeiidir. Dr. GümrJ'lı' aalivetc 

Bu ~·-...:ı. b. Haber aldıtımısa 'öre Akdenizde l\fehmed oğlu B. Ali Erdoğan adın- Yarın 1939 y~hna gi~iyoruz. Yıl- Necati 1':emalin, yau vazifesiyle de Y '11 . 'tf 
• uıam ır manaya iddetU lod httk k .. & • • la · memleketine faydalı olacağına eml- ~'taf1'• beledb'~ı tf.r.t~Wl 

rsbiıuMıknidn wrinde ı Ol f1m sürme te ve y...,- ~ı b r gen , sa te b' ~kname başı gecesi milnasuetile bu aece niz.. llll'gamada elektrik 'fabrikası tesisf-
Qılİlllla. lllllr Kantdeden, latıU murlar 18ılıuaktacJ,ır. ~ırlıyuak Kan.tat oria <>kuluollD şehrin muhtelif ~azino ve otellerinde' :xx ne muktazi petrol ve korniyelerin 

'-"IMiin, adaeei + + ilçilncil sınıfına ıı"rd"ti yapılan tahki.. balolar v~iletttJtı, ~~""'""°' te"*'~ HarcirOlt k ır .. ı.-.~ .alar~ id. 
ıus o ' lglnde imal edilmit l>ir rö- T okvqıla ka.t ve t.etkikatta tesbit edilmittir. Bu edilecektir. Kumar oynayalrak talih- fıaline müsaade edfl iti Iktısad Ve-
• Wlela. Y .-i bu aerlerde bir 4ı'-' sahtekirbktaa do1-yı Ali Erdoian 1ıak 1 . . d k 't" 1 d b lk" Menemenin Emiralem nahi,Y.esi mü- Wetinden vilayete bildirilmittlr. 
,..W....tJemi ftnkr. Fakat i.-~ lterf •k k ermı eneme 1 ıyen er e e 1 dürü B. Fi)A'iinin 935 mail y.ılı hııır- ~**·----. 
........ mllYwmı ve pyri mer't 1 c:u • .,~. ay kındaı '8ldba~ ~nmıştır. olaca~tır. Zabıta bu hususta tertibat 1 cfra' tertibinden ~acafı ~ 112,I A 

_ ....... _... halinde delil: bolmuş, ıkı subay + + almıştır. Birçok aileler, bu geceyi liraya aid tediye emrinin M;enemen mt SarAo,fa ~ ve avp 
.. ı.,..Jr, bir reel vam~ t•vkil edilmi•tir Hava aa .,, hususi toplantılarla ıeçireceklerdir. !liyHille fÖnd'r~ek ~!· old.~~ Keun,ı~-. ~~uı~. ~"" * 

•11.tllll!t. ... ft ı..t't bi, me-rcudi- Y r . CJ A«• Dahiliye VekAJetınden vılayete bıldı- ~ilt,\de ~ehmçd oglu Latif ~e arkadaşı 
~ ... IDdl Tlrk m_uharririncle yurt . Tokyo, S~ (Radyo) --:- Dummı .•- .l' 1.. •k s • • rilmiftir. Bu '1•~m. "tesrar divtu ~~mel ~ıkW''7 CfCQ mıa.v~e 
n ... heripjn bul»D*Qe8'ıcl~. ıamını,n istıhbar.tına göre bahrıye , aurı QŞ Q llleb U8 8eCtml kalmamak üzere derh.ıı1 tesviyesi ci - k . k ı,n - ,....,,. v:e b" b:t·· f 

a.:... .__~-- L la d x:ı..ı: t• 'd Ub . . 1 b. ırı~ -,. r• ı ıçu en ""iıv'" ~....,_ ~.- ~ı~ • .,.. if o &llUmJ' &o y e•UUJr. nezare ı ı are ş esı reıa ır &'ene - Hava.razı fabrikası için Alm&Q1a. • betine &'idilecektiı. . alı\mı 
.... lıti ~k ~lan ~ ralle, b~ albay ve ~i~ binbaşı, donan. dan satın a,l nan ve getirilen otoma ik bqg(lı.diir :n fe~a halde df~: ;ar .. cıı,. 

h tı• aua içinden yetıtendır. A- maya a.ıd bazı vuaıkın kaybolması il- kı--ı• .. ı.~ 1:, k. 1 ... .ı. n_1·re'ewa -'e yıJL -:-
mdala ile h•&a 1tu kimeeyi, bu zerine tevkif edilmiflerdir. i'&Z oca ... n ... mı&a•e '°' ma ıne ,.... Bucün saat onda Halkm salo- U"1 '~ 1-'.Qı ~ ~çık mactf 
\1 t 1 l~. Fa.kat lDU· :n fabrikada •o.ate edilmMine ~ nunda m4 bua 1eçim.i J'•Pd•caktır. laazrr/ıff Kemalpaışa nılfu~ k4tipJtnfinden 

WR.m.W. .. ~onlara pbedu.. ılO'r.kabilmek Bı·r Rus het)AJetı• m~tıı *** Bıütün ikinci müntehiplere vilayet lo• "U Resmi dairelerde varından jtibaren :.ıçıkt~ 1'ıı.~ı u ... \yaı~in \Çı~ ~Yıl\ 
•• Parti batkanlığı taraf andan d.a-

1_._ •-.....ı L--L... ~---L yeni varide ve sadire defterle~ tutul.. 1 iıı ~hiliye Ve"a• ... ıin/Lı.n ltiıa .... + ... .,... rmu .......-• ~nmızı V_L J wr V: /L- • oo vetiye sinderilmiıtir. Partinin .. ,.. ., ,... ~ .,...,"'"9 
mulatıellf yerlere ıönderdik. Bunlar ~ &cHlnua P '1,rfDl1lııy.ı ı ı 4JMfl JMYGDe ecli, cHln de yazchtımız Teçhile GA_ ıpnta bfttl•n•caktll'. Bu11un için <fi- ıoe. llrahk bav,ıe •~1"8tit• 
L- -L- •d f b ·ı ı • ~- reler lazım gelen yeni defterleri ha- ...1... 
iN ay .. t neticeai_nd, en.ne de.recede ,.,, ece.il l P.trerr •Y• Devle' Reiai B. Reıa.I LC.-.-r- --==~== ZLC afak larak dönm lenf • ~ .... _,.. zırlamıtUırdır. J . 
~ .. ....:L ... L..L. bu~ ır veya Varşova, 30 (Radyo} - Polonya Yılbaşı ta)Yare piy:ıngosu biletleri, iludur. Kaz.Ja~ct. d4 QDi ... ~. -~+=~ z ·n 
-.-: ~~f k l b e 119

b.l ~ mallarının Sovyet Rusyaya ithali ve \>u yıl, geçen senelere naz~ran d~ .ı.'l• ıeçlıtıi yapı1acaktl1'. S3G ! l I U 1 · b ı, ıı ~ 
ee mUTU a O UDUr unu 1 mıyo- "l )'l 1 Q QCQ f l'.fl. ~ytın U~WJ m~U\'~ ..,.. .,~ev. 

y, meeele . tek ik h .. Sovyet Rusyadan tran!\ t suretı e ge- revaç .hukrtL\ftur. Satış, geçen yWtan Bu•na•'nnın mu·aıa._- v. d k k ·-"'ll .... ı'nd z•d ~lın~a Y\lh' ~uqiy~tnıt r;r.ı.'1r, ~ f D&n • ve :tU ID~ "'ri1--k Çine ihr•u•ı iıı.lerini ıetkik ü ı -:ıo f ı d tik " .. t"d t · , . .,~ 11.~ .up a&l qma am Vca oı:.e f s··'~- 1 ı:. ail~ ;.,.ı·n \'".,·ım.i•tı'r, n_..taaını ehline bırakıyoruz. Fakat r .:aç • """' ~ , ~ zc e ~ aza ır. p.., ı e znııre ~ "" ·~· .- ~ "'.,..... ... 
fU n~ iarar ediyoruz ki bu ai- memur bır Sov~:et heyetı yakında \ar gonderilen bJletler taman:um satılmış, bel imar plQnı buhınan 'Ş.. ?t1u.st8-t&ı Çfk,alo,Cl~nu.n < 41~ c 

bi ~ netice.i, la~bul vo fOV&ya plectkt r. ikinci partide ~etirilenler de pek az . . 936 yılından alacakınf dair tahak- 7 -b f l 
bezı Aakaıa an'atkirlaruu mıem?e- -==+=- kalmıştır. Burnav~ bcl~dı:e."ü· ~~va kasa,. kuk evrakının noksansız hazırlana- 4f4 \ S. ,, 
kete cW.,brmak netiıceai edebiyata B J • f 000 ba~ının müstakıl ımar planını hazır - 1_. sônd•il".-ıi ~~· v •k-~L••• ... lllllR 
Anadol\I bütün ıumulü ile airemiy.. UulB S h bo ıattırmaia karar vermiftir. ce vili.Y.etten iatu..ıttir. ~IA ,~~.,"~ 
cektir. Edebiyatta Anadoluyu~ VcqolArile fGmdanları G " r~sunu oyna• *** , ... , Tepecikte K•lldbu• o~~ 
WJme•i_sio:. P~dekımıeny• ..,.mi oltıe Jı! tM 6ı~ .a6lge. Gelenler, •ide.la , Melf. lef(#• Ali otlu Remzide bir bıçak b.-. 
lliı ~ .~ Anadohmua T ... ı... 1114 (A "' ) J GözW):ıede 100 ınc.ı sokakta aır vaka Balıkesir mebusu B. Hacim uuhı'd- Yılbaaı m~betiy}e t-:-'*1 0ı- wuş, za'Mtau. abAaıf*ım. ke d· • Anadol · · dek0 ...,,-o. •il ·•· - •ponyan~ .ıu ... ~ ~ 0 

•• .,_, . un"!l IÇllk ek '1$ 8ıOO kdiat mabedi bfltün vazola- olmuşt•ır. Gece vak i demiryollan ida- din Çarıklı, Mardin mebı.ıall B Ali kul~ ' ~at lflıllAD.• ~ --- Haff.rft 
::.: ... ...._ ~e~ • ~ve'~ apla.nnı harp levazımı re.sinde memur B. Samfn~n evinde ya. Riıa Levend, Kony• me.,usu ~ • .Ali ~ ..o~r tatili Y•~"dı~. KemeraJ,t~ ç•ddeşfnde Emtr~r. çtr-

.....,. P" · pp·~ özere lıar»Jı- ae.qnU..,e nan sobanın borusu harıçten yapılan . . . + + •ıaında Haydar qtlq Vt!ımed, S~e-
nadoı.,. Anw.lolu ha••nıa bu. ma- ttD.~ ....... bir tazyfke ve gürültü He verinden oy- aıza '.\'<:fel. ADkaradan oebrimize pi- ~lAUAf • ~- '1hisarh Burhana bir telefon mese\t: 
teri _,....,. .. ma, timdiye kadar • namı~tır. Ev halkı, pencereye koşmuş, •iflerdir. Upk Otmanlı bankuı mi- • ·~· ·~~ '1nqen hakaret e~~tir. 
11m ~ -.ı bu~ te- soba boru8unun yakininde bir insan 4ürü B. Mehmed Emiıl Aııkaradan Vi)'1et idare .ureti. ~ ~....._ lıçalda P'f~k 
kevv--. ~ it;inda ~ göl'"f ve bir el g<Snnü,tür. B. Sami- ~lmif, Ayvabjı. sitmipir. sonra vali mqtüü B. C.11fı\ ~~ tkiçeımelikte ftamazglh mevkiin· 
ile, d~ ill.. ıeW• ::.:;.•• nin yegeni hırsız geldigi zannı ne av + + ~Wiii"" ~ ...... W ......... Foçalı ~a,an, araluıAc:Wit p. 
Oe ve-..... ~--in ~ tüfegfoe sarılmış, fnkat meçhul gölge • aıd evrak Oıuta4a •~ '- · 1-Y' husWDet y8zUnden Sa(fh ~lu 
aaıu.u·.~nde taplayaıı ~ savuşup gitmiştir Zabıta, hadiseyi Tırede lura•a.lıi lunarak ~uı..r aım11-. JtamY,~ '~akla sol fl~uncfu f~ 
~ ~ çıkacak olan ... ........ talakik etmektedir. Evvelki nnn Tir-...ı- c .. -ı. .... ıy· et t ralamıttı· 
dan, AD.dolu 'klınnclan . • '- •• •• k ....... - ~ 
wıe::wa Diler ':a·••W-~ 1 ~UÇU ya US . + + . , • _..ıı.ııe.mde Mkk&l a. Mehmed suııa 
dar ~ biı kabilinma ~faz d 8eJed:~en..ı l~ f'811: ıah ojlunun dUkkAn•ıwa aıka divarla- tzıair kı.a ~ 9.~\IN _. .. 
• olo•ı ...... bu ~ t,.. AD: nu yar~.._ ı BeleililltDill. yı.ıı- ııtlllUl80iıetlW Dl delerel< lçNi ~ Jıınıs WaflD. lar10411\ .... SllW!t. --"' 
dolu ...W.iain edeW~ iaekı: Ku.ult.•dall. bildi .. ~OJ: otel 11.t ~ ~Jaıda v~tileeek ~o ve 4'11 mühim mik~ ~ tömbeki raye 4 Ml ~ ö~f) ~""' 
leme !QiWkün cleiiJctir. SIZ QDqQ - ._at.oy_. '?t • 8'Yi banliyö- eğlenceler müna,.~~o ~e~tilea e ...... ~'ll ç~~. --~· &Dil ~............ .... 
-eline ve vapur puolanm •• '9 bJr ~~- lkı çoc~ıwuı .. mutaddak Qloı~tn fıa.t W!4elen kal- b m.~. 
aiz, cet.ine otomobil, araba ve at ette yaralamıştır. Anjel Herodren lanmak iliedildtn..iı. fU.t ~~ • 1 

.. aruıyor. .-..-.:":"~lt'ır'~eır • 

puuıru koyunuz. ayağına golf pan ... •dındaki lt11 kadın azwı müddetten- nin 1Mau kariJllltn m'lsaıcla .ımıiı&- ' ıaı: • l~} mod .. mUliki feitiudi .tidtıialn 
fal•nmıa pçiriniz, eline mürekepli bm .mu haatahbna müptela ilııül- cejhıi, b» ıiltileri tide.ı. eualt>a. ÇOC'UA qıüzakereleri buaon nııa..t•~ 
1raJ.ni Wliaiz ve bydi buyurunuz, Zavallı pukludan -.irinin adı dıracağını yazmııtık Bazı yerlerd. . V~ ~ ~ ....... tuı f'MtiY.al ..... .. ...... 
&lrilnüz, dolatlnaz. clönOnGz veaeri Torj, ~eriDJD Taadır. Torjun Y\i(ğlktan masa: ~ - .naaQe Do lira Dola~Jıkuyu mahallesqıde oturan 267 pyılı VoliJ ·ta~ıyerli~ne Afy n- labtıfdab ~-ı..lt 
nlli ft1'iDia deyiniz Ondan alacalı· OD Wr, T&lllD , .. - alb(jar. fubl fkrM •hndatı .-..;,,. M4ar "" ım kızı işçi Gillizar, dün sabah ll Q ~an .o~lu B. M~stafa Çet!n~ ta- ıs ...... 10 .... um 
ma ffJ1 .-dece bir VQOll peacereein !tadın, ~undan aoara ,ı~ajmı kan- •lSrülmütUlr. ~ece. bmur da ~ ~ .nJ çtılışntnj'a giderk~ yJ~ ed"mıştır. Komıser muavını B. c.elda 
&f.l aM•• •taa:atınmia 1i1i11 ıdh di bot•zuıa ela d&7AD'..Ji, ~ WıteJ lllGıaade tımiyecektir. Bunlar da '" d~ v, U~ aılw ~ebe oldLıju ~evı.4 l(a~çobana bir ay mmmf19t IJıacliJ• bar M ..... 
•• ....,,....._ maılmuıı ıaıa-L 1apam•mııuu. • ddetı• o•alucbnlaa..klanllr. çocu.tuıuı •ıııurmuıttt. 1Vilm,lılft 



31 Birinci kinun 1938 Cu~rteıi (ANADOLU) 

[Pış PdLITI~ SON HABERLER 
(\ 

Fransa, ltalya ile olan ihtilafına 
1 Diqandaklerim ~ 

Lavale dair 
Orhan Rahmi CÖKÇE 

Polonya, Almanya 
ve Ukranya 

k 
e e k Franunın ıimcli biç MÜ çıkma,.aa, 

Münib anlaşmasından beri Polon- • t • fakat cliplomaaı uh•RDdald faall7e-

ya ıstırap içindedir. Çünkü Çekoslo- ımsenın arışm, asını ıs emıvor ti kendi memleketinin iatinad •ttlfi 
vakyanın parçal~nması, yeni Çe- 'J 
Jcoslovakyanın Almanyaya temayül • / temell~re • yirlltmekten U.U.t ka· 

etmesi ve Çekoslovakyaya federas- ; •ı• B k •ı• AT ·ı Ç b l b J R laa bir aimaaı •ardır ki, a dma d.a. yonflebatlıolanKarpatıarUkran- ~ngz iZ aşVe 1 I lTeVı . em er ayn, U ayın 11 İnae omaya •abtlerler. 

i:.sı~::~;:;•::::ı:1~~~e~: hareket edecektir. İtalya - Fransa ihtildfı hakkın· , .. ~ -:; .. ':·~ ~~": 
telik tfmdi Almanya, Litvanyayı da -'a al.USSOlı•nı• ı·ıe bı•r k k me•ldindeki mlme•illeriadeluli. Ha-
nüfuzu altına almaktadır. Eter Al- a~ IJ'ji fey OnUfmlyaCa flT ._ . . . 

b d muvaff k l rsa . ncıye nezareti auaclalyeaİDe pllp manya una a a 0 u Parıs, 30 (Radyo) - Fransanın sında icrası muhtemel müzkereler Lord Suintonun Verkshiredeki ma- tir. N 
-ve olac~k ~ibi g?rilnüy~r- Pol~nya- Londra sefiri Korben, bugün İngiltere hakkındaki Fransız noktai nazannı kinesinden 7 Sonkinunda avdet ede- 12 Sonkiinunda nazırlar öğle ye- OlurmUftu. azır cenaplan,. aiyaai 
nın vazıyetı tehlikeye düşecektır. w hariciye nezaretine gitmiş ve baıve- tasvib etmit olduğunu söylemektedir. cek ve Roma seyahatinin son hazır- meğini sarayda yiyecekler ve ak- hayatında ka~cla .. yan, ~ 

Polonya Ukranyası Karpat dag- kil Çemberlaynin, Romada İtalya - Fransızlann noktai nazarlan : hklannı yapacaktır. şam operada verilecek bir gale mü- nazarı ~ti .celbeclec:e~ ..... •--: 
}arından Kafkas datlanna kadar u- Fransa ihtilafına müdahale ettiği 1 - Üçüncü bir devlet tarafından Roma, 30 (A.A.) - Çemberlayn sameresinde hazır bulunacaklardır. ,.aratmak aatedı • •, Hal»epataa harita 
zanan büyük ~kranyanın bir pa.rça- takdirde Fransanın bu hareketi bir tavassutta bulunulmıyacak. ve Lord Halifaksın Romada ikamet- ıs Sonkanunda nazırlar Papayı ~tmela, l~yaya kartı ucri letlWr-
sıdır. Bugünkü Lemberg, Stanısla. hakaret olarak tela}<ki edeceğini bil- 2 - Bu müzakerelerin açılması leri pro~ammın esas hatları çizil. ziyaret edecekler ve öğle yemeğini lenn tatbiki kararma muhalefet et-
vop ve Tarnopol eyaletlerini ihtiva dirmiştir. için yapılacak teşebbüse intizar et- mittir. ln~iliz nazırlan 11 Sonki- Papalık nezdindeki İngiliz elçiliğin- ti. Yani, Milletler~•• Wr 
eden bu Ukranya, Avusturya ?daca- Londra, 80 (A.A.) - Seli.hiyettar mek. nunda ötleden sonra Romaya muva- de yiyeceklerdir. Akşam İngiltere se- Nknna, Franunm latiaad ettiii mB
riatan imparatorluiu dajıldıiı ~·: mehafilde Çemberlaynin Fransız se- 3 - İtalyan mutalebatı hakkında salat edecekler ve akpm Venedik u- farethaneainde bir ıiyafet verilecektir ..... ...un kuYYet • e teaantWID8 par
man, Çekoslovakya ve Polonya gıbı firi ile Lord Halifaks arasındaki gö- müzakerelere giritmeden evvel 1s- rayında preflerine verilecek olan ln~iliz nazırlan 14 Sonklnunda çala.iL O madde, Mitin ~le 
istiklalini ilin etmiftl. Fakat Ukran- rüşmeler hakkında malumat aldık- panyol meselesinin h.alli zarureti. ziyafette hazır bulunacaklardır. Zi- öile zamanı Romadan hareket ede- tatltik mnldine pçirilmİf olaJ'41. 
yalılar iatikllllerlııf muhafaza ede- tan aonra Fransızlarla 1talyaiılar ara B. Çemberlayn dün gitmif olduiu yafeti bir kabul remıl takib edecek· ceklerdir. ltalyamn Haltetiatanüld ftlWlaaa 
mediler. Ve 1919 Mnuiııde o zama- pl&aJ, kolay kolay~. 

~~=~~~::a:o~1:a c::!~e=e: s l1ı . . k ' tl. 'it 1 • r ~ k .l. c1a. ı.::..::p~ı;:. ·:=: 
fından 1-•lill• muYaf&kat ıtti. Bu- u ıçın u vve ı l Yl aarıT e ı ı ..... yapb. Ba tek taraflı, M-.... 
nunla beraber meolla, Ukruyum Cemi7etl ........... ~ılaa ••'•P'' 
mukadderatını ta)'in etmek hakkım • e mala• lelet ~ ~ 

muhafaza etmifti. Ayni Mneııin IOD l >wk l .A d • inhiaamuu ~ l.a•al ,.. 
babannda meclis, Ukrapyanm Po- o m&.& a _,ım ır Haaan Ali Yilcel b0.t6n maarı1 tef• •arlandı, s itti. Fakat . ... , .... 
lonya devlet kadroıu içbıdı otonomi M kaW ettinlill •wt1a taWt .mu 
ile idare edilmıaine karar verdi. Ve kı.Z'Atına bı·r tamı·m go .. n Jerdı· ..... .......... itlemei• ..... ... 
Polonyalılar bu şartlan kabul ftti- • U U~ 
ler. 1922 senesi eylQlOnde Polonya lngiltere Hava NÇ1zırı Kinzley Vud ih=~n=:;. ~:·::=. 
parlimentoau Ukranyaya otonomi Ankara, SO (Tel~onla) - Yeni artan irfan ve kUltUr ihtiyacına uyan hafi 
veren bir kanun llyihaamı ~ab~l et- diJn rad"Otla bir övlev verdi Maarif Vekili B. Hasan Ali Ylcel, bu· bir dikkatle yapmalarmın, allıjı bu ::... -:'"tL Bu anda, c;:-:-~ 
mekle beraber, bu kanun hiç bır za- J '.T b · · · mcthim vuifenfn "'--·-'mumda ten •• ar ........... • 9 •ı• en 
man tatbik edilmemiftir Şimdi beı Londra, SO (Radyo) -Hava kuvvet-ldutunu ve fakat ıulhun korunması i'ln UtUn maarif t.efkilitma bır ta - d. 1 l'f1 rdi~"·ı& ~ •o. .W.. ı•Mtl. 
milyon Ukranyalınm Pol~nyadan ia- leri nazın Kin•ley Vud bu~tııı rad- için mutlaka kuvvetli olmak llzım mim sönderdi. ııtane . ~e~ ve ilmi 1ı 1ı vb~t.1 kte DemokruU. • • Milletler Cemi-

. • 1 • ı Jdı~· d"' Hnd ld" • · k d v k·ı ·rte t• . 1 ald ve mımını ıu c e er e ı ırme -tedikleri bu otonomidir. yoda bır söy ıv verm~, nailterenin •e ,....m en, e en. •e. ıgı a ar . e ı, maan n ye ıfmıt om a dir: yeti çabu altmclald cleYJet ma..1_. 

Almanyanm Ukranya hakkındaki harp iatemeditini, yenı Maenin de lil&hlanmak mecburıyetinde olduiu- ıftihar duydutunu kaydettikten sonra, M if te k'lıı.tı bütü • •l•rine lns olan ita h .. •• bk, ltg... 
h . . te . . d b 1 .x,vıe-;•tir c ar t ı • mızın n men d L. cl!L örl 

allkaıına •elince ; bu, harpten e- arpaıs geçmeaı menn111D e 11 un- nu ..,,, UAAV • mealektqlannın, üzerlırine .ıdıkları ıuplanna emeklerinin kaqılıtı olarak ~., .... , :-tat.. er " peıklea .... 
velki dıne kadar s eri sider. lmpa- itleri. memlekette her sin biraz dala& bOyQk muvaffakyetler dilerm.• dın••ik Wr ak.Ul&mel _,,........ 

ratorluk Almanyuı, çarlık Buayuı Romanyanın sı·yasetı• Ha.u..Jer, ..... ,.. lailulh 
zamanında da bUTitk Ukra117a hak· ~ ı lapanıa, A ....turp, Çelraelonk. 
kındl\ yakm alika söatermifti Ve ~ l e d ya, Macarlatan laaNketW ........ 
1917aenuindeçarhkRuayuıinhilll , a ı er arasın a Me•leler,arbk~k ...... . 
ettlti zaman, Almanya, Ukranya. Harı·cıy· e Nazın Covenka buna daı·r ...,....ı. c.n. • ..., :JirmiDci .... Wır 
1aıa ·atiklAlini tapımııtı. t uculaeıi laaline pl•iftir. Ne • IAM-

hı:~:~D:.~~a C:~:.=~:;. radyoda mühim bir söyle verdi Ba•ı -'e"'ı·,,·Lı·Lıer ol'-1.u v y v ı· : ·"ta. -lmclreti, .. • ...._. 
Ukranya hakkında tekrar &lika Bükreş, 30 (Radyo) - Romanya tan ile olan ittifaklanna da batlı bu- .. u~ 5 R llC Ui • AOn a a ı- ı....ı~ marifet ~ 
göstermete bqlallllfW'. Filhakika hariciye nazın Gavenka, Romanya- lunduğunu beyan eden hariciye na- si -'e V4ekAlet emrı•ne alın-'ı aulhu kanacllarma 1 k 1 a.. 
bu~ünkü cotrafya vaziyeti de buna nın harici siyaseti hakkında radyo zırı, Sovyetler birliği ile Romanya si- U~ u .. Ui a 1ae• a •• 

S fd . 1tı . • . • • k 1 k ktl 'l A k 30 (R d ) K l.k b il · · F d d"' d- a .. ler deiil, Franaayı aaracak kodı~ müsaittir. ovyıtlerin areaı a n- da bır nutuk ırad etmııtir. yasetinin iyı omıu u pa an e n ara, a yo - onya ı aşm şavın ua , or unc mu- 1 lo;JOnl 
daki 11.rkt Ukranya ile Polonyalıla- Nazır; Romanyanın ana si:raseti- idame edileceğini bildirmiştir. valilitine Kütahya valisi Nazif, Kü-ltettişlik başmüşavirliğine Antalya feY er çı u. • 
rın idareleri altındaki garbi Ukran- nin, barışın korunması olduğunu, Po- B. Govenka, ekalliyetler meselesi- tabya valiliğine Kocaeli valiaıi Himi, valisi Saip nakil ve tayin edilmişler- Franaa, orta .. cenubi tulôdeld 
yadan •aıka Çekoılovakya fede - lonya ile ittifakına, Çekeslovak,Ya ile ne de temas etmif, Yahudi meselesi- Kocaeli valilifine birinci umumi mü. dir. doatlannı kaybediyordu. Nilaa7et 
rasyon lle batlı olan bir Karpatlar dostluğuna, Yu~oslavya ile muahe- nin halli ve muhaceret imkanlarının fettitlik baııııüpviri Ziya, Antalya Konya valisi Cemal Bardakçı da Ruayayı ela kaçlrdL Kala kala, ltir 
Ukran1a11 vardır. Bu kçUk devlet, delerine sadık kalmağı amir oldu- araştınlmaaını iatiyeceğini söylemiş valiliiine dördüncü umumi milfettit- vekalet entrine alınmıştır. lnsiltere kalclL Tllrk tabiri ile lnaiJ. 
varlıtını Almanyaya borçludur. E- tunu söylemqtir. ve Romanyanın her tOrlü harict tesL • t.nDia ocatma dOttü. Fakat nualı 
ier Almanyanm kuvvetli himayesi ol Romanyanın, Türkiye ve Yunanis- 1e kal'fl koyacağını beyan etmiştir. F: s BUtiin aiıul iatikWini kayMde-

maaa7dı, Karpatlar Ukranyaaı, Po- ransa - urive rek.. Qnun emrinde, ODUD ipnti ile 
lonyanın tazyikiyle Jlacariatana il- Yı l B 6 'J Jilrilmek sararetinde kalarak.. 

hak edilecekti. Çek011lovakya parça- uaos avva-ırıa. caristan - Bustin dlba7ada, FraDllS politika-
landıtı lll'&da Polonyanm Kacaria- 0 ' J aı 1. _ .J • • f .J• L • ~ b' u nama altmcla hic ltir teY ~. B• 
tanla hudud kOlllfUSU otmak isteme- IF~&IQnea8alftlft Gaalıd uyan V8 me UaQnCO politika, -dahildeki ~dea 
sinin 11rn budur. Ve Almanya buna c M y ı red edildi. Yeni bir itilaf name için aarfmuar- hariçteki ralnta, ......... 
razı olmadıtı içindir ki Polonya Sil - Kont iyano, acaristanın, ugus av- lmdretlerini de elinden kaçam11br. 
cenmiftlr. d ' ı ı d b 'I Formiiller aranacak Niha. ı...atm 1935 anı. • 

Şimdi Karpatlar Ukranyasından ya an yeni ta ep er e U Onma• Paris, 30 (A.A.) - İyi malfimat dedilmiş olmasına binaen yeni bir iti- da, F..:.~ auratma farlabl::U .. 
gelen haberler, Alman ajanlannın t . t . almakta olan mehafile nazaran hü- lafın formüllerini mahallinde tanzim arkaunclan Franaa,.a ltir .. ,..._ ._ 
faaliyetleri hakkında malumat ver masını emın e nuş kOmet 1936 tarihli Fransa Suriye k . Jm ..... ,. L--·~- ltal•a ıimcli de Kor-

1.. dlr Al b · · d.ki k etme üzere yakında Surıyeye mOte- 1 
- _, • ı • 

me&te manya eaaaen, arp se- Bel~ad 80 (Rad}·o) - Paris res- tanın silahlanma hakkını müdafaa muahedenamesının tas ı eyliye - aiyalu, Cibuti • Acliaaulaa laattma ~ 
nelerinden beri, U~anya iat~klAline mi Novas~ni gazetesi, İtalya harici- ettiğini ve bunu kabul ettirdiğini ha- tinni~ Ayan ve meb~san meclisleri b~SS18lardan mürekkep bir heyet Tunua ltalyanlarmm muhtarl)'etlal 
taraftar olanlan hımaye etmış, on- ye nazın Kont Cianonun Sonki.nun, k c· . haricıye encUmenlen tarafından red- göndermek tasavvurundadır. • L ... _ ..... ıı rdım tırlatma ta : ıanonun, .Macansta- 11temea-U' •• 
lara maddı ya da bulunmuştu. ortalarında ıı.1grada yapacağı seya.1 . La 1 • p • ı.oy 
Şimdi de bu Ukranya naayonalistleri bati tefsir etmektedir. nın Yugoslavyadan yenı taleplerde B b } k • ...:,:F ... =:~daonun . 
için faaliyet umbıhü lauırl&Dllf bu- Gazeteye söre bu seyahat İtalya- bulunmıyacatı hakkında söz aldıtı- asın ir iği on. Mı·ııAı Şefinıız• heybliai dikmek ........ ...., - l71 
lunuyor. On gtın kadar evvel, Polon- Macar-Yugoslav ltilifına dotru bir 1 nın aşiklr oldutunu, bunun ileride • teldl. onma tap s&allmıü ol_Makbr, 
ya Ukranyaaındaki on beş kadar adım olacak ve Macar - Yu~oslav ıumuıın bir anlaımaya varacafını greSI ~ kk ........... 
mebus, parllmentoya Ukranyanın anlatmasını tacil edecektir. kaydetmektedir. Ankara (Huauıi) _Birinci basın efe Ür ediyorlar -------------
muhtariyeti hakkında bir kanun li- Geniş Avrupa plinma Yul'oslav- Noveıini, merkezi Avrupadaki k . d, b b. 

1 
. . ____ , Ankara, 30 (Telefonla) - C. H. 

onsreaın e uın ır ijiııin -a- p 
yihası vermifti. Kanun llyibas>:.. mec- yanın da dahil oldutunu yazan ••- eon faaliyetin, bir ltalyan - Alman artiıinin defiımez Genel Baıkan-
lis reisllll tarafından teknik sebep- zete, geçen Bled küçük ltilil konfe- mücadelesine bqlanırıç olacağı ka- rını, kanun ve nizamnamelerlnl ba- ltına seçimi münasebetiyle yurdun :.---- ilin lerle muameleye konulmuıtur. Fa.- ransında B. Stoyadinoviçin Macaris- naaatlerini de reddetmektedir. zırlamak üzere kararlar alınmıştı. her tarafından telgraflar almakta 
kat Polanya aazeteleri, Ukranyalıla- Bu kararlar Ozerine lüzumlu kanun olan Milli Şefimiz İsmet lnönil, sev - Ankarapalu oteli ansili lzmir ••· 
ra karp atet plakflrmektedirler. Uk S d kik projesi yapılarak Kamutay& veril- &'i ve tükranlarının Anadolu Aı;ansı tanclqlarma 1931 ,..tlaatmı kutlular 
rşnya milliyetpenerlerhtbı faaliyeti- on a a mit ve proje kabul olunarak kanu- vuıtasile bildirilmesini emir buyur- • ,.... ..... için uadetler t.meanl 
ne k&l'fl müaamabaklr davranan . t k b t . t• ... ,. tb t muılardır. er. Ankarapalu oteli .. caaMa 

d p 

1 
k f nıye es e mış ı. ~a ua umum ~e~oılovaky.a a olonya gazetele. D e e t müdürliliü buın birliği kanununun D kJ · eklerini emaarken :JUnlclatlan· 

rının tfddetli tenkidlerine maruz kal or er on eransı tatbik teklini gösterir nizamna pro- eğişi ik ha- auza ....... br Wr ,.. .......... 
maktadır. Bu l'azeteler, Çekoslovak- j aftı• i b ta ö d . . k b pçiıımek için de IU-.elen t.rtl-
yaya, Almanyaya karp meydan o- e ı yen aı n g z en geçırme - erleri W1t. alaut olchaianu arutmelde 
kumanın kendisine neye mal oldu- Çemberlayn Mussoliniden muvafa- tedir. ~aı.uı;n oldutu üzere nizamna- laalıatiyarcbr. Bu pce ............... 
tunu batırlamaktadırlar. Haldka~ me proJesının hazırlanmasında latan- Dog" ru deg" ildir tetrif e8ecek olanlar lmnetli ltir 
te bu vaziyetten zavallı Çekoslovak.. kat cevabı alırsa bu işe bul matbuat ~emiyeti mensuplan da orkeatranm IMldin .............. 
ya meaul deilldir. Böyle bUyQk poli- çabpuflardır. Ankara, SO (Teleonla) - Milli alabitka •• alafraas• komer-
tika oyununu ancak Almanya kadar ÖD ayak olacak . Bum birllii kanununa göre top- Müdafaa ve Maliye Vekaletlerinde: erini clinlemek" maı.mm.l a11nt• 
büyük bir devlet oynıyabilir. Ve po- lanma~ lazım geltfn, matbuat kong- defifiklikler yapılacaiı, yeni saylav 1 e ihsar eclilmit olan Wifemisd-
lonyahlar da bunu biliyorlar. Sonra Londra, 80 (Radyo) - Bqvekil nuşacaj'l ve muvafık cevap aldığı resi için İçbakanlık matbuat umum namzedlerinden bazılannın bu veki- 1 mutedil fiyatlarla lt&tUn arzulanaı 
yeni Çekoslovakyanın Polonyaya Nevil Çemberlaynin, cihan sulhunu takdirde bu konferans için önayak mQdürlüiU hazırlıklara başlamıştır !etlere getirileceği haberleri tama- tatmin etmek fll'Mtmt elde edeoek· 
karp bUtQn takip ettiği siyaset, eski tehdid eden mflhlm bazı meselelerin olacatı söyleniyor. Kon~e pek yakında toplanacaktır. men asılsızdır. ı ledir. Ba il&nmuzın 1e•sili .,.~ 
Çekoalovakyanın Almanyaya akrşı halli için de, ln~ltere, Fransa, Al- Al&kadar mehafil, dörtler konf e- Matbuat kongreai, basın birliğj datlara anedilmif umumi Wr .. . 
takip ettiii siyasete benzetilemez. manya ve İtalya arasında bir konfe- ranaına büyUk, ehemmiyet vermekte- idare heyetini, haysiyet divanı aza- hakkında diğer kararlar ittihaz ede- ..tname olarak tel&ldri .. ,. .. ... 

- o..... ı Mİ SalaifeM - rau akdi haklwıda JIUMOliai Ue ko.. dirler. 'vını aeçecek ve gazetecilik mesleii cektir. temenni olunur. 



Biri ci köy e zi aat 
kongresi mesaisin 

m 
bitiı di Bu akşaıuki 

1 orsa- ıvas=a 1 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASl 

program 
- lk\l .. Jl.t{ı l Wtı:;i .,hifeck ...-- W'1.. uzatılmasını istiyorum. Köyler- Mc;ilimud Alai\eli meml ke-tin is- 1639 M. 183 Ko-./120 K,.. 

i Z 1\1 t R A N K A R A 
istif~ eclıi.let'k el kt{ik iştihsali de bilgisizliğin ö a~ sı;eçihnesine tihS«ll ve ihı:a& hac . ~ g\U\ ~\t~- T. A. Q. H.14 ~ lSl95. Kqe./2o Çuval Malın cinsi 

Afyon ve bu~day ~h~n usulleri- çal malıdır. Otmıiş i . çe je0° 1 ·• i bı,wı.,ı Cuır\hw"yet K,.-. 329 'I. J. Taranto 
nin ı lihı. Elllin Sazak, Ziraat bankasının 1-ıükumf't°nin kıyl'T\~tli mes isine T. A. P. 3ı.70 M. 6465 Koa. 20 29D A~ otı hı. 

Hayvanların hastahk \ e kazalar 'tlurumuna ve Ak banka da tc:nws et boçlu oldugumuzu söylemi!'l ve to- Kw. 180 P. Paci 
da zivama kar ı sigorta. Devlet te- :ııi , enciime d"J t iııln avrı t\}'· h\lırt ~ıvizl~.-ıe · · e ö m verilm 96 Ş. Riza :tl. 
sebbüaü ~ \qkiliı.tı, iC4htn®ı yat- rı tefsir ~ilmemesile, \'ekaletin her cıini. kon~re mu arr ratından miis TüRKIYE RADYO DIFOZYON 96 Pie~n 
dım şeyi biliyormu ibi ek t etfw 

0

lll tacd ler'n ile ini \st .. mi t"r. POSTALAAf 40 K "~ yit 
Zirei kredıferiu. faizleriı;t\n yijz- söyl~mi tir. Tarsuslu 1\1' ımucl' Y ora•an or- TiJRKIYF. RADYOSU 2 Y. E. Beneu. 

de ıkı nı ~tınde tenzili, kredinin Bunun i."z rinl"' kürsüye Zir41 t ~T\ l<.an.unu.LUln 17 i~ t ~dde i.n,in A KARA RADYOSU 12 Öztiırk 
artırması, vadelerin uzatılması ve Vekili Faik Kudo lu g .. Jmiş ve şun- tatbik nd·· d giı:ıik?ik yapılmasını. 12- A. Maydo. 
mahsul satııt z manlarımn gö:zönün bıı söylemi ti : rnal-altı id r~ e tanz"m edilecek e\ Ôi'e ne~riyP!lı: 10 s mi LaırcJ 
de l>ulunduru11'}as - Burada şunu söylemek mec ..... Jc.m \ ekillf"r hey ine kadar galme 13.30 Müzık (solo Pl.) 

1'oyun ye•ittir~o m~ y~r bu.-iyetindeyim. Kongremızde her- ini istemi fr:. 14.00 Saat, Ajans haberleri Me- 1066 
lerc koç tev~ü yi aydınlanacak, arkadaşlar pek ka Bundan sonra İctimaa yarım sa- •eor Ankar s· 

k ı . . . :·"\ a. 63 354 
Top.rako.Eism stok. m•~~ti a ~ gibı Ô) erir • .: n) ni ideali götüre-- ıt ?.'"'\ verıhnı. tır. 14. tO Türk m\izim ( k ı Pi) 
- 1- 1 t d" E · ~ k Ak ba k İL' • L_ • 1 da R · · ..,. sar ı ar · tın iUUlU. 4 ç; er ır. mm .., za n tan ... ıncı ceısc n ac ! sın eıs 14.25 Tu""z mu""zı·w•ı (s l · 

L-L z ba k h G l 1 ı .. .. o az eser erı ve 6 '"4.~ 0 Hor vi!iye\t meikezinde ~nedll ;..ıcyısetti. ıraat n asından söz aç um urumuz •nera smeı ınonu a~s'rrJ...r) "' -

Kr S. Kr.S. 
16 125 17 
rn ı25 ır> 

lG 50 16 73 
15 2-0 16 
lG 50 16 625 

16 12.3 16 50 
14 25 14 25 

12 17 
15 lG 

H 125 14 125 

bir Qıs~ roa~lli ıiı~~ ~Qllıilelori ak- tı. :lo loc larmda bulunmu lar v~ k.ong (Vecihe, Fahire Fersan, Refik 
di içimizde bir arkadas varmı ki. ro r\ü.zak•ratmı tak"o emqlewir. Fersan, Ruşen Kam, Cevdet 

CZÜM FlATLERt 

Afeto INJ"U~ ~n arazlııiıı '6 köylü mes'el•sinin tamamen h.alle.. ık· i ce.l.ede aöz alan Mehmed Kozan, Meıud Cemil tarafın _ 
hibi~ ~'atle ya.ıd.u;o ~.ıi,. dilmi~ kanaatınde buhın'\un~. Emin Fti :1alatya; iş alan mülk.iye me-- dan) 

Kq.y ~tiPle.rini.r;ı fo.vd.Mızlı4ı ve ~it gibi heraeyi bıJiyor iddiasında murlarırun bazı yerlerde muv•f f 5.00 _ f S,30 Müzik (Viyane ve 
ma~I.ııuu.u çi{tçi)(e y k 9ldı,ığu q- hlllunsaydık, sizl ... ri aile ocakhrrınız tak old\lk\arını ~ ıların.ıTI Q2' ım,ı- Macar melodileri) 
bit bul\lnduiul'\clan kaldırılması. dan ayırıp burada toplamazdık. vaüa1' olamadılc.larmı Eak.at mu- Aktam netrİyatı: 

Haydat~ SilQ, T ahmil-tahli:ye baha bi{ J.ç gül\ evvel tpöl\\W· va.(fak olamıyanfara hi~ bir ~eza tev· f z ,3(l Müzik (0 t" _ Pl ) 
masr~fl1Lr1Jl,ın tenzili. den dinledi~ Ş1'Qetlcı:ini~ din· cih ed,ilmedi~ini söylem it '-u n9kta Ü 1 aoo Ti.ir~J;l_l~i~~(-saa ı a;z - kür 

Anta)yanın ıkınci bet yıllık su1a- Ierken, kenclirn\zi ıiıiıı Y.eriniz• ko- zerinde dunıl,.ıa•mı isteıni,tir. Meh- ~ili hica&k8r /asit) i U)C~ 8 

No. Fiııt 
7 13 75 
1 14 25 
9 15 25 
~Q 16 50 
11 18. 75 

lnci boNq,sı 

lamlr ma pr9gramına alınrnaıu ve sula.ma yuyoruz. Mutlaka bir derdi vardır. med Eli, bilhassa köydeki ziraat me f 8.45 Saat aı"ans rn t r ı ··
1 

v 
ı ' 1 d lm la w 1 d" H b" 1 11 · · h · · · ' e eo 0 0

1 e i, ennin sür at an m ası. !'\n maga ça ışayırn ıyoruz. er ı- mur arının ro erının e emmıyetın .,.iraat borsall \ıoberler· Çuvnl Mahn cinsi 
1!ır t adalan kanununun biran ril'\İzin der4letini, sözlerini, dün ge- anlatmıs idarei vilayet kanununurı 19.00 k

9
nu,m\ (D ~- l"t"k h"' _ 20 H. Levi 

Kr. S. Kr.S. 
10 13 

cvvt'!I çıkarılması. e y~hv\na kadar cij,\edik. Buıı~rı ıno.h•lij tQt'l'.e ami.r\e~'Qe Jilı).e_&.\,.liy~ di~leri) '..I p~ 1 ı 8 8 
6 B. Fr.ımko 

Zıraat Vekaletince köyltinün yapmak için söz vermiş bulunuyo- vermesini istemiştir. 20.00 Türk müziği (kliaik ro ., __ _ 
bilgiaini yükeeltrnek üzere devamlı ruz. B·xşeh.irl'- Osman Çakır, Ana .. ..,. • koronun iftirakile) P a 
netıliY•• Y.-1aıat•· istiyoruz ki, kongrenin elbirliği, dolu lelıçesi He mec'ti• küı.üt\bıder ' - eeıteka_t pefrc;vi- (tanbu- 26. 
. ~~-- .. bUmsı Q.ıl\inc; p- '4a/a birliği ile verdiği ~rarl:-r haki ıwıları &Öl'.le~tit · .. .. ri NyıaQ •W 1727$1 

çıll\\C* "4lt olıuıı. AQ.ad.şbn. ıst~r\ yoidu- - Bınad, t,Q~n~ık. Gorduk 2 - Bestenigar murabba _, __ _ 
M~~ Y~ı.• '~'Ül\ df~ 1.v dell\«:teril'li i~iyQfUZ. ~ ve öğrendik ki. derdlerimizi siz de CaJ1V!en1'i oh\- (Bu)n~' dde} \7~8Q7 

n yapılarak kôylünÜI\ w.\\t.küliUQn ~~-tUr_Uz. ba.ıaün ec{~r~rllğj~i aiıı biıim kadar anlamıpınız. Sehirli il~ 3 - Şarkı • Kaçma mecburdun -------------
kur~r 1.maısı. •t,1"Jll1Z d•vanın )p,ırt\ll\\f ~vu- k"" 1.. d . k 1 ey ahuyu vahşi (Haşim bey) Se ıı· k } 

A~~~iz ~hilindelçi köyler~ de l~uJuchır. B\ll\U bilme.ı;ü7.i Wti.Yo- oy~~ a~~sm a ayrı gayrı y~ tur .. ş 4 - Şarkı - Gayriden bulmaz nega 1 as er Cf 
uörıy-ak bir vapu,r iı.letilmesi ruz Bundan daha büyük kurtulut te, aoylü ve çobanla..-, mcb ~. mıl t 11" d.... (M fa 1 

ro _ o: • • • • • • ese ı sev ıgım usta zzet B .. Ç • L • L 
E.QCUmtoden gelen bu temenniler c1t\varnız yoktur. le\ vekili aytıı suada oturuyor, aynı efendi) QgQll la«f ıy41 «Qf~· 

kab~I .ıildi~teııı sQJlra riy~et~ ve- Ve.kilden 90nr~ R~ıni ktl Wz kür.aiidon •öylüyoıuz. 5 _ Yaylı tanbur takisi (Me- k t Jt 
rilen takririer O~\lnmuş ve kongre alınış narinciye Qlt~a'~Ie.ine t«;Qla& e~ U:ı.\ln laf edip ~ll)l:&l Y~J;WY• sud Cemil) e e ıyor 
g~zeteıi .olan _Ula~. g~etesiniı:ı. 1 .5 ~.iştiı:-:. ~ari~ciyenin rneml,:keti~iz lım. Bu iş, bütün milletin i§idU-. Ka· 6 _ ieste nigar sarka -Ben se- . Pa~is, 30 (Radyo~ - Fransanın 
gunde brr nCf?ı, koylüy~ tevzn ve ıç'11 buyu~ bır servet olacagını soy- l d ki b"" .. T··-L k"" ni 1evdim -v-1: ('---!' ded-' Ci,b~~ &'4ndtııtcUi Sıe.ıı~alli &e-
k L L l!. _ı, ı,.t__ • d ı.· ı__ 1 bah rar aştır ı arımız utun UıA ~- - ~ ~ '"'.J. 
onaı-e müza1t~rat ve muııt.arrerat~- llY~r~ ı•ı!'-şın ~:ı -eortaKa çe- "1 ··nüa deıdiıeridil' 7 - Seha tarkı bir esmere g8- kel'Jıel' Yam 8t'•nkee v. Santili va.. 

nın aynca neşrı hakkındakı takm leıınıJ\ ~ipi\ bıı 'haldo olı;I~~ ~ . : . . nül verdim ( tanburi Mua&afa pu.rl&nna. blıı.w.rilerek yola çıkanJa-
kabul edilmiıtiT. anlatmıt ve miltchanıslar celbinı, Bunlan ~r bl.161' yerme gcır- ' 

Miiteakıben köylüaün yidiği un- Memleket evlldlanndan mütehas- mezse, vebali Ziraat Vekilinin boy- çavı.w) cıırtıı. 
dan vergi alınmaması hakkındaki mlar yetiştirilmesini istemistir. nuna olıun. Fakat görüyoruz ki 0 Çala~!ar: ~._kallı\: 1T1ehlffl, P'ren- e1"1rlnı 
takrir okunmut ve temenni o1arak R4tıilı l'u'4, AMA ~ilhür ke~- ish\i ılQ t\ıt t . ~ı r· e VtGı.e, Rlffe• ~am. ~vdei haıi.bb{~Qı~ )'akuıda,.-1u.nusş, Q.a bir 
hükha&• tevdii ~ı..,tı~.JıaW". sinin yabancı olduğunu. bunun köy- · . • -L • mbaµ' u~ k ye lft! K~~o. Nt\ri Halil P9yraı, M.e- miktar asker daha ~öııdereceğini 

15 15 

29/12/938 
St rlin 5. o 
I;>ul r 126.525 
F. lırang. 3.3325 
Lirt:t 6.655 
1 vi r 1'"'. 28.1)7 
Flo ·in 69.1775 
Ry mark 60.79 
~ lga 21. 275 
Drahmi 1.0775 
Le\a ],.5525 
Çekoslo\ak Kr. 4..3375 
.Peçeta 5.90 
Zil o ti 23.905 
P naü 24.98 
Ley 0..9025 
Dinar !.8225 
Yen 84.445 
l veç Kr. 80 8775 
Ruble 23JiS7& 

Londrada 
Para IA:ı1-acqıntla '-" 

lir-.n le n«ot 
L9ndra. 3Q (RadyQ) - Pıml borq 

sınc,la, 1 tal) ıı • Fr,.nsa ihtilUıııın ya
kı O- bir u l.&,Ş1'Qat le bertara.f edilect
ii ~ı.udM ~uvvet,ıi bi.r buat 1f~. 
dır. 

en ı aren 

ayyare Sineması 
Telefon: 364S 

Nefis bir mevzua malik cazibe ve 
sevimliliğin kaynağı, senenin 

en büyilk komedi filmi 

Ne Şelt.er Şey 
F raNıZÇIJ &Q~lı; 

Oynıyaalu: 

D•~tl!lfl. ~rl)m. ve 
Herı Feri Ma~•lıall 

A7·~-. Z'ensfn D.,_.t.r. 
Seanalar: 2,30-, 4,30, 6.~0.. 9 
Cuma.._i, a.zu 12-~ 

n..._.J_, L ı·· .... ..:t-_:,, w• • •• "t L getırec~tır, ptaca tır. 
~ ~ ~~t OZMJWJI. uye ogre~~~ .. ~nı. 'l-etı,~t ,e- ıu,:l Çe~I. beyan ediyorlar. 
m~ diaı.~ ba,~IUWıf. liı:nesinin de bu ~e!~nda ,aayılaca- ~o.lkm~ .. h~p bc~!~r adım 2Q.30 Mü:ı;\k (Folkılor - HNil ~ Jfll•-•• ... •-11!1111!1.--• 
ilk aözü Ahmecl Kaytfl;\ .Jı:wtb,r. wı. bunların değıştırilıneaini aöyle- ~tıp, c;luraksız yuruyece~ız. A .. tılr d"" y·· t K-·...L..! ..,. J -L Yl'---ı •eref~ •Hriil-ceL en -''zel 

l,IO t ...... ~ 
~~\Kayseri, lnöny kahramll- d' ve istedi. Kabul edilmedi. TU.k ~öyl\i~ünün işi Allaha değil d ı,ı one ı~n. \KIR ,,eze tare.aQ. • V ,..... " "" "l"f "" ~-

nı, ~ijJii~ Reiticurnhu,rumuz fsm-rt Bundan sonra toprak lJ.an.Ul)U Cumhuriyete kalmı.ştır, devk'e e 'nıı 00 Sa h h ·h ""ültürpark Sinemasında 
1 ·· ··• r_ · il · · 1 · J k bu kanun hak . at, es am, ta vıuat ve nC\)nıU ne ~:ıı ~nvıyunın ve.r mesı- mes e esme ge erf' • w T'Qanet edılm tir. Türk köylüsünün . . . a .. ~ .a.a.--=•--L .,.ı-a 
ni ~n9'1'~en \ş~e~i•, şiddetle allat- kanda türlü şayia.brın dola~t~ıoı k lk d ~ ı._ ahLndı.. .. ~ambJyo - nukut borsatı fiatlerı. _,...,.. "9T""'....,r~ ...... 

"'-.- ' 11 ı_ 1 . . ·ı . . a ın •eını, ıcr m gım gorece- 21 l O k (h ftahk U 
Jımıw.tt;ır. Ayn,ı Z4J11anda kon~eyi f~la arazi sanip er~ ar~zt e~~~n ;ız · onuıma a JX>8la yk USU.,. Gec-'er 
ilk defa olarak toplıyan Reisicumhur ah~ halka. tevıı edılecegmın · .. . kuW..u) ..., IMj 
lnöıı\l'ne, Satvekil Cetat Bayar'a ve sqylendiğini, bunun kat° iyven QO~- .. ~~n ~larak_ KaHlı Huaeyin Kö:- 2 l.3S )f.Uıçiik 0~~'10.. Filmli olacaktır 
Z. t V-L·ı· b" d l ·ı '"' olmıyacağını, b\,J t..ıcdi.(d~ ~~rt- ·u sQZ soylef(n •• hııqd~n sonra, mu- 22 4S _ 23 aon haberler 
ıraa c;Aı ıııe ıter ma aya verı - . . . . d . . · ' · Tamamile Franızca .a~lil qlan •u enıMlıiz film 

• • d t kl"f tmı· ve sözünü zi- {Dan sahıplerındl" de apartmaDl~ -;o;akerenin kıfıayebn~ a11 olan bır -------------

:;-:,~rin: i:tik.İ eUi~ek töyle el. mnb~lınakrl~k !e~ii :~:p edeceği, böıy- ·~(İr reye konmuş ve kabul edilmiş Japon, illi., G«b."mQr ~ev .. Pi.11r•e 8f)noİr 
• ti' • lo ır şe ın ıse ımıumsız ve mern e . n... ti k gre 33 a7<>yı ..l:n· 4...,. -'-' 'J. 

ıruı r. ı. . . c_ı~•- 1· 1 ıı:... .. _L• • ar . .._.sur~ e on ' ._ ~ J Ta•-.:--..1-n ---:a "iJ•Mtir. 
"" -L"'loı!I 1 . . L •• k... ..,et 1eın 1e .... et ı o aca~nı; ""'~tuı B·r gı·ı • · ..... - ..,..... -ır 

- ıeN:tmt ar ıçın nu umetce . I .. . t" t" __ .ı··· . 'emistir. l n 1.Z Vapurunu SEANSLAR: Her •ün 2-4.20-6,,... ~· 94-
rd _..J!L..... 1!..l! Q_hn }ü" u;ısan arı muSfVI ye ~~ 1UUÇQ)gı.aı M·· -•-:ı... z· y k"I: o F • . ....,.. 

ya ım cıanmenaır . .;,a a usu n.. •. I . . ~t,~.,...,en ~~t e ıu. .p. a- t k •ı it ·ı Cu~•r\ui ve pasfl' ~~C) d• ~· 
h•~~~k~m~~•nu~~YD~kı~u.Fh dd" Kerı·m,Y~ı·ı k~·~uk.ruşs~k~iw~ eV 1 a ıeT 'F~~:~=-=~~~~~~=-==r~.~~i=~:t~~~~~·=~=~=r:k~·==·=~====ı 
ri'--...: d .. d .. •1..J:_ ""' f V-L~ o tor a re ın ..... . le b" "'- k Ş k SO (R d ) j 1 ~ 'I """' .. _., :••-.,..... __.. oıru •l•lfoW· l,,, ı• ~ ... .. 1 k .. l d . nış, nutu ıttı .. ten sonra ongr~ an ay, a yo - apon ar , 
le'°1dea Wl dil.oiÇ 'f&~. Yol pa- ta! RllD\ıu.~ soze. \lra şoy e el'I).ış tZaaa h p birlikte istiklal mıtrtını memnu mıntakan. girdiğindea dqla. t 5 O O AA O 5 At 
rw ~ ~ıi 'li~fftleı~~de ır: B y ·L k t öylr.rm.tir YJ (Anmeler) adındaki İngiliz vapu • Elhamra idareaincl• Milli ldltilphaae ainama11 

1 .. iL...:. b---L .. -..1 n '·-- - n c-•umv urumunu ~m , . . f 
.... ~. ~llllN"1· .,..,., PAl"4 ~- ·ı _ _ı· D • 1. bT r Kongt n hıt•llllOOŞ.11 SQJUa runu tevki etmişlerdir. v, •• "' wıalama baftaaı ... ileıile muhterem mltterile ..... 
Y• ~~ çok ze~n '\'c; SJ a.ıt.yor\ırn. 0 um " 8 

' ıy 1 er -.urohurıeisiTiıi~ General l..met lnö- + +-- Harikul&de •ir prosr4111 takclim ecliyor 
fua ~~ <W 6 ~ ~iı;ıde», çak <>l.I\ Ti.Qk ~öylüıüdür. Ktı1~ııı •ij biiyük sa19nda kqnare ~lvın' J h b 
tahsil eclılmektedir. Bu v~ı~ a\Ü- ~ada .. bul)~ ~tij,n \~tm ~m. iç1-ii ab\11 cı\miş: mur~Lu &ı;lcı ki- spanya ar l 1 - T•r~ Sinemacı,cııacla ıii' td T~~~ 
~~tı .- ~,.J.ıdAt. M~l• k(.)y- nın koylenrnıZf'! kat ıyyen gırmeme ;i olarak lnöniı nün huzurundan geç _ 8 tar f 1 i Sahifede _ Milli hfU.. ~~bu~ 1..- .,.... " ... ~ ç.J.41 titr 

. l~ üç U,a ~~~-· ı;~gi~iu ~- ~n.i iat~a.tuw.. R~ı. 1~it\\.~~ hiç Y.Qk· 'l\İşlerdir. uıne bu •:an ~ U:~ıarma de.vam .,., --''-4M ç. H. P~i (.,-W•ıM -.ısu eeçlıwı\ 
~~ ~ ~t >;•pim~. ~ elini ~na l;>u)a.v.an yurddaıl~r A~"'7'Q lsm1tt~ k,ı:t e~,ti\üfiin .. EltınltlercUr. lrad ettlldel D_......._ 7~ ~ ..,....,_.._ 

M·~ x~m ~~ t1'~'· davauııa "'tdır. l(oy*"e ~vı rn.e'1edt~ bır le ve Halkevinde ~iyafetler verilmit· Fr.anki•tler ba~ nokW4rda xem 2 - Donyanın en gazel ~adım u.almc:lan , .... 
~~laönlemlib~l~u.ğunu,hhiık"sknük"nibayetle k•nu~ .i~~;:-mer\.~a~~~~!~~l t· ir. rnuvaff&Kiy,tl~r kazan.mıılarQlJ,". bir nnze16.kte ibda edilen şe(lenin en nefis filmi 
oa t~ an _ır ıtı~ mu .. a ..• a şa- r~ett.~~ "'.~'' ~~ ' oy ~lft4 r\ ~u Konr.rre miinasebetivle bütün aza Paris, 30 (Radyo) _ Fraıtkisth:rin '1~ 
rı!a~gını ıoylem.~s, lnonu ne kong· ~ı;ı du~k~larına sokma~l\lıc;lı~ va madalyalar tevzi olunmu.ıur. butUn (S~la.ger) ceJj>hesinde ileri ha- M A Al lJ I:' L I A 
renın saygı ve şukrıwlarının tekrar t;lunul\ y,.r Ol" meyve $tıları ıç_melı Muıahha.ları.ıı Qi.t kıstnı bu •k.- ı,.ıı+ d -~ -k 1500 · 1 kUl- ~\ ~ T ~ f-ıl ~ 
L!l.l! •t • • • _;,. • • r • Ş b" d l ..1 ) .J re"'l4",a eV&m ~4'•" ellf e 
..... , =emnı •w-w•r. mı:y'(~ yıme wız. ~rap ve ıra ~ ş.Q.gı.ki ~~ ~ vömn.i,i3 eryir. lJy•tli m(lhimm~t aldıklan ve vuk~ B~ 7~~w: ı:>~OTHY LAM~UR 

Framazc,a ~Hl Sadık ÇiftQi · ~-\bir çiftçi ol- i~l;>i,l\rsiı:ıiz. Köylünün ııüfus •iya· Ankara, 30 <Telefonla) - Cumhur 
1 

h. h eb . ~ -"' ,· 
.a.. 11" ı:ı. w t.. •• • • k · · L f" . . t t . 11u an av' Dl\l ar eaın.,.e cu~.ura.. 'fl':'j\lnu, ı,ı~ ım "' yaptıuını, ,oy ' tını artır;TT\8 1cı.n ra\', ı ~ı; ıyatın.ı reisım z smet noml, kongreden sonra t il . 12 ta areai . dil ü dükl 1 -~mrn~ının, Tü~~ 1'ijylüsü~üı;ı re- ~ ltn;ı k l .. ~mc\ır. fıtte YesıJeyın ku- '\fth k Millet Mecl ind ki dairelerin. Y~ ~ e:ın YY nı 1 r er 

N~ilJ, .. ,k. ıw, ••nçlik, snk, ~ ~kı plııeaerl 

W\ll ~vu~~"1ntn etn~li old1,12unu, rultava•n dıleffi budı.ır. ie bil iin d~letı lerin f.al.ı"Ul\erioi bbul .! enıyor. SEANSLAR: 3-5-7 ve 9 da •• Cuma~ 1 Pa 1 .t, ====r: ~ımızıl\ dü~)'anl,Jl en v~ripıli ve- Hasan Tarhan alım-satım teıki- ~u,yı.ıı:wuşl"r4\r. .-
• l>uw~~nu sö~ıyerek. 9n ~~iz lit.m.uı ~cLW. Wo.cüuu ~lA.tnuıtu 1 ........ -----------

~yondan yüzde. ~okaanının çiftçi- Halil Aydın, işi; m\l'{~ffa~yet- J 
-~ Y.Çb~nı, fakat gen vyıtalarla le tu'1--~ğW\Q, ~··'.! biıl~".cr(nin Bir sosy~ ist 
~~mneden tam rac-Jmaµı ahnf.m~- köy kalkınm sındt, b lh.,asa ıktısa· •• 

tw• ,nı~ı· ve: • • di aah~da muhura. 1,01. Q ~ıyacağını senat\lr 
..-. Kö_y ~lkınmt\sı ıçın ~ferber- söyledı. Sf\'~~Qp~r~tıflet~ bul~nan 

~ illnı za~uridir. Se(eı:berl&. inkı- yerletd• ti~lik bırl\k ~~ edı\me
'1bı olrr;ıadıkça kalkınma~ nnkan, meıine aleyhtar olduğunu anlatmıt· Rusa~ltin AıtıeJ1'4lra.)ll 
f ldur. K'.oyl{\Y.ü yeni aletle techiz tır. l..--L .. ""/ı' 1.. 

lzmirde ilk defa ,~~. b.\l$iaini •rtı~(lhyız. .•. • Te:dr~t konıiayonu~dan ~r~f ~~e .ş~rq 4eme~fe 
~erbert~ llzımdır. latedıınm Nqua. ~t •ktep 0~ 1'4!ittı· olclula-1tu a6ylüy4r 2 _ Diıyilk Clehı•• 'fOJ, aı:azj, ~yvan YeWlerinin biJva- r@.ek aeaıçleriQ bc>fu• ~ Y~ ..,,_. ~ v. .. 

~ta '1matP eeferberlik meydana ge- lllfılllıa. cWJ. ıb-8* pr~tjlrı mlfil.tr~ Nevy rlt, 30 (RtdYo) - Ayan aza. g .. l\ .... ı.. en mUdhf• t•h-ıerl 
~m .1\f iatiyorum. techizini ve hayat adamı o1'rak Y.- ıı~dan Soayaliıt (Nep) , bugUn bir """ ,..,.-.. ~ 
Em~ ~k .az a1nus. tittirilm~ai· memleketin hayat bil- eöyl.~v ~ennı, ve reisicumhur Ruz. Ttırkçe izahh FGks Jurnal 

Te, 4065 

....... - Kongrenin diteklen tefsİT ede-- ~ v aö 8\\9~ kuvvetli "mttlt ~ velt n ıny. ~tıne h lcı,ım etm ır. 1 ~~r: ç""~"i günleri 10 2 5 
iDINl>ıi llWV ~~tlW,~ ~n biıo y:ata alıtmıf adam istediğini •yle Nep, ~ ıcumhunm Am rayı har- 0~ .. ler: 8 de btıslar. 
•niclir Veklletten ıelecek k~ mittir. he ıürU.klt>mek ııtedıt ni söylemiıtır. •---••••••iılii;.iilliİİiii•lmmlil•ıiıİllllİİlıiıilıİİIİİiiİIRl•lllllll~·lll•• .. ll'll!!!llfllml,. 



;ı c ANADOl U) Sahife: S -MEMEL ALMAN LIMA. 
NI MI OLACAK? 

" . ._ '" 

Tertip eden: ANT SVOKU - 4 - Çeviren: KA.Mi ORAL 

Avn ':at Merıak; maznun kum:zndanın Y.ük~ek şeref ve havsi-
yet :n~ nazarıdi.kkate a[mGsını harp divanından istiyor 

fı·f uh:zkeme başlıyor 'zımdı_r. l:ra sadede gelerek teklifinizi scrdct-

1\1 .. k d d k k h 1 Reıs - Mahkeme, dava hakkında meniz daha münasip olur. 
uza ere o asın an çı ·ara , ma • f"} ·· · b 1 ·· · 

k l d 1 •1 ld k R . 1 etra ı (" tt"nevvur etmıs u unuyor. Mudufaa velı:ilı avukat _ Sllyın 
emesaonuna a.ı o u. eısve 8. 1 h · · · k · __ ]"w• . B . . ' 

l d. k"l d h •naena ey • sızın yuproa ıstcuıgı- reıs ! 1.1 sözlcrinız gerek miiekkili· 
ıarp ıvanını te ı e en eyet azası · h }"' ı· · k · .' · 
, ]o · • · l d" , 1 nız u asaya uzum yo tur. mı vç: gerekse benı talının etmiş bu-

} er M. rı~ı ışga e I} 
0

1
r.arh. "'k" l . Müdafaa vekili - Müekkilimin lunuyor. Bu sözler, müekkilimi ıs-

Büyük devletler Memel sta-
tüsüııe 13k.ayd değilleı:! 

Fakat itiraz neye yarar 
aznun genera , a ım erı, a- · d"• · d k "k 1 k d "k · . . w 

k "h · · · d k geçır ıgı a ı a ar o a ar nazı tır tırap ıçınde bırakan agır bir cürmü 
ya ta ve ı tıram vazıyetm e arsı- k. 1 k k ··d f ·· · N K M J'd Jıyor. " ~· onun lU U unu mu a aa Sa~e- karşılamamış, mudataamız esnasın· oyman ararın eme e 

~ l d d . b' ""k" } ""k"' dınde her çareye bas vurmak, benım da cok vardım edecektir değil, 
söy)emiştir 

Berlin-
~a on a erın ır su ut ıu um · · b" "f d' 1\1"" kk"l" · d • · d ·ı • • .. .. R . . d k ıçın ır vazı e ır. ue ı ıme ısna Bu sırad~ maznun general verin e VerJ eceg"" JDJ suruvor. eıs, yerme otur u tan 1 ·· •• 1 l"'k ' • 

f b. k .. d' d"k o unan curum, ıayatını a a adar et- den kalkıyor v~ saygı ile eğildikten 
ve etra a ır ere goz gez ır ı ten . . . . . ~ 1 . k 1 w 

1 0 ve h k · ! mesı bakımından haızı ehemmiyet sonra, bır kaç \<~lıme söylemek için QZQn •. va an ıgına baş vm·uyordu; LUyük lunabilir. Dutschc Alegcmeine ZA .. 
sonra. canı çv ıy r mu a emenın hk .. d d l t devletler l\I l t t '" ·· k k 
b 1 d b"Jd" · ıdegw ildir Bu cihet kend" · · b Ik" rrn t""me re ısın en müsaa e ta ep eme s a usune ·arşı a- tung ge,.enJerde sunJarı vazıordu: aş a ı~ını ı ırıyor. . . .. ..· .. . ıs.mı .e 1 .çn . r I lanri Bard (ö0 0P NUVEL'DEN) :r • 

d d b k f Z edıvo IA' yıtsız değildirler. Fakat İtiraz neye cMemel halkı lıi" bir zaman Lilv ... n. Mznun, yanında vekılı avukat az uşun uren ır ey ıyettır. ıra . · . :r 

Mermk olduğu halde ayakta duru-' müekkilim, vatanına karşı olan va-ı Reıs - auyurunuz gene. rali. ro. 'Ie1lk k.urnnu. ~ 11 ~ne~ paza~· ~ünü yarar? Almanya silkutu tercih et- ya çerçevesi içinde yaşamak isteme-
k l 1\1 l B h ~' melde 193-- de ıntıhap d ı mekteclir Halbuki Bay ,.Teumann Hit nıiştir. Versa'l• muahed .. a; '"enıelı' yor Avu at· maznun genera in "f .. "f · · k d f ··~ .. .. ıy aznun {;enera ~ enı ımaye • <> e ı mış ve .J _... ıu 

müdafaa v~k,ili olduğunu beyan e- ~ı .. esım 1 
a kıçın, ço c .. all gcgsu.nu etınek h.ususunda gösterdiği himmet nıiiddeti sona eren diyet mecli inin !er namına konuşarak kararın l\le- Litvanyaya vermemiştir. Lih·anya. 

uşmanın urşun ve gu e ateşınt!' j enid n t kT . . . ld melde değil ancak Berlinde verile- burasını Ruhrun iıııg-al edildig· i gUn 
derek, bir teklifte bulunacağını söy- siper etmiştir. Bu itibrla agw ır bir ve gayret~t>n dolayı müdafaa vekili- o·· e . eş ı ı ıçııı . ~e~mı yapı ı. b"l w "S 

ı ·· . l ~ · ' .. . . . oı1 l...ıtvanya pnrtısının karşısında 1 C'cegini söylemiştir. ele geçirmişti. Bu ilhak ne halkın 
u~or: T .. h"" . 1 mahlkumıyettbehn klorku~uz yok~~r. me teşekkur ederken, kendıaının af- B. Neumann'ın KurtuJveland isimli Almanlann l\femelberg dedikleri, arzusuna, ne de tarihi haklara fsti-

eıs - ayını uvıyetten evve Ası mevzuu so an cıhet, bu yuk- fına dayanarak söyliyeyim ki t" · d n t"d 1 1 litvanyahların Klaipeda adını ver- nat edi'-·ordu."' · · k"l · •w. k "'tb }" . . l" k . • par ısı var ı. u par ı e ya nız A - ,,, ,,, 
ve maznunun sızı ve 1 tayın ettıgı- se ru c 1 ve te~\~ nasıye 1 as erın yüksek mahkeme, sayın reisin söyle- manlar değil Litvanyalı muhalifler d~~ri. Me~el ~ı~taka~ Niemen Versay muahedesini imzalamamış 
ne dair ikrarı alınmadan size söz ve- namu~u ve şer~f~ır.. dilcleri vcçhile, şahitleri dinlemeden de vardır. Fakat ilhamını Hitler reji nehrınm sag sahıhndedır: 140.000 olan Almanya onu tanımak istemez-

' 

Reıs - (Cıddı hır tavırla) ku - · 1 • . . . . kiQilik nUfu 60 000 · AJ d k . remC"m. d •f h . . . k ve büttin teferruat hakkında vürü- nımden a cl}gı ıçm Alman partısı ol- » sunun · ı man ır en, esasen altında ımzası bulunmı-
M .. d f k"J" E . h"" man anın sere ve aysıyetını o - • d - ö 1 · ı b"I" n·· L"t ve bunlar başlıca üç kü"ük şehre b. J ·ı k f u a aa ve ·ı ı - vet, tayuı u- . k l · d . hk . d tülecek ht"r hangi bir miitaleayı din- ugu f. Y enı.e ı ır. ıger ı vanya Y yan ır e çı er on erausının kararı-

viyet ve ithamname okunmadan ~uma b ~~su~un a Oma eme ~ız en ı kt l ki d B . "b 1 partileri de şunlardı: Milli parti, em- taksim edilmiştir. (nteınel şehri- nı hiç. tanı rmı? Bu işin hukuki tara-
•vvel söz istiy~um 1 ers ~ e~~ı;,:odr. avam~ "hut.utu l ememe eh ıak ı ır. du .1tı al r a,tcke- lak sahipleri prtisi, iki de işçi parti- ı.in nüfusu ancak 35.000 kişidir). Bu fı. Bir de fili tarafı vardır ki onu da 
- . · umuınıyesı ıçın e tenevvure ı tıya- reyanı mu a eıneye aır o an e - .· arazi Versay muahedesiyle Alma _ d kt N , .. . . 
Reıs - Bunda hakkınız vardır. cımız yoktur General şu anda aüır lifin serdile iktifa etmelerini müda- ı. d 

1 
n ° or eumann ın mumessıJJerı ü-

F akat söyliyecekleriniz hakkmda b" . h 1 · d hk h "' f kT d . t' h d ' -· İntihap, bizzat Litvanyanın bile u- yn an ayrı mıştı. Bu muahedeyi zerine alnuşlardır. 
mückkilinizin de muvafaketi ol - dır ~t tm a t~7 abı:ıa em~. uzldunl aa ~e. ı ım ~ısır ram b ece;ı;:;:f zun zaman mahrum kalmış olduğu dikte edenler. bir ne\·i Polonya- Tahrik edilmesi muhtemel büvük 
mak lazımdır ı w a u bu'nl m.a a, ız otnun ımk 0 u· t eıs -t 'e~era .ım,k ud. ~ dı 1 parliımenter rejimin bir karikatörü Litvanya. bfrliğini tasarlıyorlardı. isyanlar çıktığı takdirde bile dPv-

Maznun hüviyeti ha.klonda ken- 1 b'" .. k h" •] · · t - d d d b"l" · . sayılabılecck hususi bir tarzda ya- e ı na şe rının Polonyalılar et polısmın Memel mahalli palisi-
. gunu ı mıyor ve va anına arsı o-, asnvvur e mış ısenız, en ınız e . 1920 d \' ·ı h · · l · · · ' 

I an uyu ızme\ ermı unu muş e- ser e e ı ırsınız. . . 
disine 80rulan suallere cevap verdik- w ·ı· B" 1 h dogw d d w A k pılmıştıl'. 14.000 nilfus üzermden tarafından zaptı üzerine bu hayal ne yardım etmesi hakkını Alman 

gı ız. ınaena ey . ru an ogru- - r aıı var - ... . . . . . . . . . 
ten sonra, müdafaa vekili olarak a- 1 ı 0.000 seçıcınm her bm mevcud 29 suya düştü. On beş son kin un 1923 partısı şımdıden reddetmektedir. 
vukat Mcrıak'ı tayin ettiğini beyan Ç nznlık için anı ayrı reyini verir. Bu de l\Iemel mıntıkası Litvanvalı hal- Muhtar ülkeye ecnebilerin girmesi 
ediyor. Dış Polİtika ekoslovaklar uretle ortqy~ tasnifi icap eden 2 kının bir isvanı burasını Lı"t: • ve ikameti hU3Usunda Kaunas hUkO-

R · (M h" b ·1 k 1 k · :\an)anın t" · ı·h· cıs - aznuna ıta en) mü- 8 t f 3 .. S h. mı yona ya ın rey pus ası çı ar. ilf ltı k d m~ ıQın sa a ıyeti de kabul edilme-
d f L·1· . b' kl"f d - ., ara ı ncu a ıf~de - Şınay ..Jer mu·esseslllsı" B . t"h b t Al t• •. k 11 uzu a na oy u. Evelce muh- kt d' B a aa vellı ınız ır te ı ser ede- . p 1 • .. .. . . U' ~ • u m ı a a man par ısının ·a - . me e ır. u suretle Almanların 
ccğini söylüyor Bu hususta muvafe- Belkı ~ okn: anın bug~nku v~zıy~tı, nı"n hı"~se s 119ııodfe.ıı·nı" hir bir i'alebesiyle neticelenmiştir. t~ bır ülke olarak kabul edilmiş o- Meme! mıntakasma ı,iolmaları ve ek· 
k . . d Çekoslo\ a ~anın ~şkı vazıyetıne ~ ~. y Dil ı· ~ 29 d 1 d .. lan ıı.ı l h lk ı· · · 9 kA · t" k" atınız var mı ır ~ }<" k . . ıı mec ıs~e san a ye en 24 u .ı.ueme , a mec ısının son a- serıye ı ~eş ıl etmeleri gazete ve 

Maznun tek kelime ile cevap ve· be~d~er; pa 
1 
at bu vazıyetten .kım me- satın aldı/ar naziler tarafından işıaJ ediliyordu. nun 1923 tarihli }carariyle kendini bankalardan sonra büyllk eml!ki el-

riyor: 
5~ ilı~İ 

1 
° onya :~~4 .senes:nd~be- Prağ, 29 (A.A.) _ Skoda fabri- Bugün azahkların hemen tamamı on- Litvanya cumhuriye~e ilhak etti. Jerine ıeçirmeleri ve bu topraklan 

_ Evet. rı, ~ et er cemı) etı sıstemıne arş_ı tara geçmiştir. 8 mayı.s 1924 de Parıste elçiler kon- Almanyanın Baltık üzerinde husu-
R . M"-'-f k']" .. vazıyet almış ve Avrupada Alman-tkalarmın Smayder - Oruzet milesse- Heli F"hrer' Ve sı·ea He"l n"da feransı Memel ilzel'inde L't - ı . · l'kr. . h 1. . 

1 
. cıs - uua aa ve ı ıne soz ve- . . . 1 . . . "' . c • ı > ı - ı vanya- sı uJı: ma ı ı.ınesı a ıne getırme erı-

rildi. ~anın O) ununu 0~ nnmıştır. A man-1 sesınm elinde bulunan ve e.kseriyetı lan aı·asında yapılmış olan bu l'eçim nın hükUmranisini ka&bul ediyor ve ne yol açıktır. 
Or~a!ığı derin bir ıükUt kaolıyor. ya ~orta A vrupacla hegemouya kur- 1 teşkil eden his e senetlerinin satılma- bizi pek ziyade ali kadar etmiyecek- Verıj&y muahedesini imzalamış olan Bu şartlar içinde Alman ve lngfüz 

dınlcyıcılcr, nazaftrnnı nnuıataa ve- 'm«&n--h<maı ~ ,,ugt nımrn, -ıık n~hm sı halC1<ınaaki rnilzakereler netice- ti. Fakat doktor ı"'eumann'la muavin dört devlete ait hakları Litvanyaya diplomatik mümesı illerinin protcs
kiline çevirmiş bulunuyorlar. Müda- olarak Polonya ile anlaşmışb. Şark-' Jeıımis ve bu ıı· ·se sen ti .· Ç k _ feri bu seçimde Meme} limanının Al- tekediyordu. toları J."'ilhrerin bakanlaı,ua pek ha-
f k ·1· . d k lk •w•1 t k d ' . . . J ld kt .. l:>~ c eıı e os 
aa ve ı ı, ycrın en a ıyor ve ıgı - a en ı :mıı Pmnıyet atına a ı · an 1 , k . d ·J • . . • manyaya domişu ve muhtar ülküde Nazilerin iktidar mevkiiııe geliş!e- fü aörün.s.e gerektir. D~r politikası 

k ·ı ı "'L' ı · l" l dk l"fk t t· y O\a )n e\ etını tcmsıl eden bır . . rne suretı e ıaa.ım erı se am a ı - sonra po ı ı a aanuzuna a-eç ı. e her hangi bir mahalli hükumeti im- rmden önce bır çok tefsir ihtilafları. hiç bir yerde memnuniyet uyandır-
tan •?,ııra aöae ~flıyor. . yaptığı bk kaç hamle ile buiünkil l Çekoslovak gurubu tarafından satın kAnsız kılacak ve Almanya tarafın- na meydan vermiş olan bu muhtari- mam,ış olan iki milyon nüfuslu Lit-

Mudafaa vekılı - Sayın reıs, sa- hegem~n~·a~ını kurmuştur. Bu yOz-t alınmıştır. dan dışarıdan manevra edilmek su- yet statilsU muhtar ülkenin müdafaa vanyanın, MemeJi kendi çerçevesi 
yın hakimler l Bu salonu dolduran ?e.n . l.ıırıncı derer ede Polonyaya. retiyle memle.kelte şiddetli mil daha- \'azifesini l.itvanyaya tahmil etmek- içind~ bulundurmak için oradaki Al-
~evat araaında tek ferd tasavv\tr et-!ıkın~ı derec~d: İt~lyaya borçludur: duğu nnlnşılan Polonya efkarına lelere imkan ve.recek bir Alman ida- t~, liman, demiryolları, postalar, po- manların bUtOn iııtediklerini kabul et
miyorum ki, biraz sonra teşrih ine' Garıp tecellı<lır kı oria A vrup~dakı emniyet telkin etmek istiyorlar. s0,. resi kurmak için bir nevi plebisit ma- lıs bu ~sundn memleketin Litvanya- mesi bekle.ne bilir. Danzigde olduğu 
bqlıyacağınız çok mühim davanın Almıu1 hegemonyasından en zı.rade vet 1 ti - 1, 1 . . k hiyeti gordükleıini gizlememişlerdir. yn talJı olmasını kubul etmekte. fa- gibi Memelio bütün kanunları Al-

, t 1 "k" - 1 t d P 1 . c o"l ugunun o orwa ıçın ço k t 1'1 1 t • .d 
rnüekkilim hakkında ne derece ağır mu nzarJI' 0 an 1 1 aev e e 0 on- . . . . ~· · .. llartta Avu8turynda ve eylülde Çe- a ~'eme e eşriı, ı ari ve mali hil- manyauuıkilere uydurulacaktır. Ko-
Ve üzücü bir: itham teşkil ettiğini ya ve ltalyadıı·. Maamafih İtalya Po- t kı) metlı oJabılec.egme şuphe yok - koslovakyada mu\•affakıyetle netice riyetlet bahıetmektedir. Bu anlaş- mi.serlik de belki bir nasyonal _ Sos
takdir etmesin. Kailleri için hayret litikacıları bu zararı, başka sahalar- ı tur. Fakat Polonya bunu daha evvel len~n cteabürler.> den sonra kuv\·et ma icra kuvvetini beş azadan mürek- yalist §e!e verilecektir. Bu klfi ge
ve taaccüp uyandıracak bir takım da temin edecekleri menfaatlerle te- 1 takdir etmeliydi. Halbuki dört sene- -ıi.raseti Almanyanın ho_şuna ~itmek- kep bir dit.ektuvara vermektedir. Bu Jece.k midir? 
delillerle tahkikatı evveliye sahası- !afi etmeğe çalışıyorlar. Halbuki Po. denberidir Polonya Sovyetlere karşı tedir. direktu\'.arın ı·eisi, Lfü·aııya cumhu,r- Memelin akıbeti hepimiz için ve 
na atılan ağır hir itham... lony.a b~~u da yapan~ıyor. Milletler 1 sanki a~tiko~ünist. p1tkta girmiş bir Almanya Polonyanın protesto e- reisi tarafından tayin edilen bir ko- bilhassa Polonya iç.in yeni bir ih

Reia - Eaas madde hakkında söz cemıyetını y~kmağn ug~aş:ıktan son- 1 de det sıyasetı takıp ~tmiştir. Eğer demiyecelc bir mevkide bulunma. ın- mişer tarafından seçilecektir. Bu di- tardır. Polouy:ı., mahir ve uzJa§lcı bir 
~vlcmenizc kanuni imkan yoktur. ra .. oı~dan hır yardım ü~ıd _<~d~mE"z. ,~olonya ~ovyetlcre. karşı böyle. bir dan her halde memunundur. ÇUnkü rekt~v.aı: a.n~ak intihap edilen diyf't siya~eUe Litvanyn ile biJiği temin 
ah .. "\ evvel, sırf uıulü muhakemeye Munıh konferan~mın ~-rıfesı?de. d.e- 1 sıyaı;et takıp etmemış ol!'!ay~lı, Fran- anşlustan az sonra, Polonya, daha meclı~~nııı ıtımadına mazhar oldukça etmeliydi. Danzig, l\ıemel, Ukranya, 

dair tÖZ aöyliycccğinizi beyan et - m.okrat devJetlil"ı de guce.n~ırmıştır. lsız - So\•yet paktı başka bır mana Çekoslovakyadan Te~n mıntakası- mevkıınde. kalabilecektir. bunlar düşündürücü mevzular deiiJ 
iştiniz. Şimdi, bilalcia müdafaaya Bınaenaleyh bu yalmzlık ıçınde Sov-jifade ederdi. Ve bir Sovye.LPolonya-- nı almadan önce, Litvanya tarafın- Neumann p.artisi, 1984 de devlet midir? 

cçiyoraunuz. Buna müsaade ede - yet .Rusynyn yaklaşmıştır. Bir ay. e- Fransız-Çekoslonık tesanildii kar- d:ı.n' protesto makamında kendisine emniyetine karşı suikaat hazırlR - ı-""""~-~111111111!1...,.~~-----.-
tneyi~: . . .. ve~~m.e ~~oaı· elıemmiy~t nt.~tmedık- 1 şısında Alnı~ı~ya. son hamı.esini yap- kapatılmış olan hududu bir ultima- ma_k cürmlyle Litvanya m~hkeme- DOKTOR 

Mudafaa vekılı - Yuksek mah- lt:ıı So\)et dostlufu şımdı J>oloııya maktan çekınırdı. Halbukı Polonya. tomla :ı.çmıştır. lerı tarafmdan mahkum edıJmiş ve J )'.. 
lcemenizc scrd edeceğim teklifin için büyük kıymet ifade etmeğc baş- Alman~·nyı M iinihe götüren yolu Fransanın Berlin elçisi B, Con- sonra affedilmiş olan başlıca şahsi- M. ŞEVK UuUR 
muhik ve yerinde olduğunu ispat e- tadı. Polonya ga1.cteleri, Almanya- hazırladıktan sonra şimdi bunun iyi londre ,.e 1ngilterenin işgüderi Bay :retlerin si.yasi faaliyefleri direktuva- DAH~ HASTALIKLAR 
debilmek için, davanın esas hat - ya, Sovret ordulnnmn, Almıın ordu- veya kötü, biitün neticelerine katlan- Ogilve Fort>es Alman dışbakanlı- rın va:ı.ffesini güçleştiriyor. ve diyet MO'TEff.ASSISI 
!arından bahaetmckliğim ve bu hu - lanndan iki misli daha fazla oldu- maktan ba~ka bir şey yapamaz. ğına giderlerken, Litvanyanın Pa. meclisinin itimadından mahrum e ikinci Beyler sokak No, 82 
•usta bir hulha •pmaklığım la- ğumı hatırlatmakla hayli telaşta ol- A. Ş. ESMER ris elçisi Bny I<lima~ da Fransız dış diyordu. Yarın ne olacağı tahmin o- Telefon No. 3286 

Vala· Nurettin 
··27--

Genç kadın, onları tokatlamak istiyordu. Bir aralık, Adnan, gizlice 
Odasına girdi. 

- Üzülm~. Naciyecifinı ... .Annemle bir saat kadar konuştum .. Beni 
istintak edip durdu. Şimdi şoför seni Tokatliyan oteline götürecek .. l 
.\kşama kadar, ben, annemi teskine çalışının. 

Bi,:· saat geçti. Bir saat zarfında Naciye planları zihnen tekrarladı. 
ltıuvaffakıyet ile bı>ZiUll aynı ihtimaller dahiJindeydi.Genç kadın müte 
\ıekkil zihniyette idi. Neşesi kaçmadan mukaddcatm kendi ini götü
receği yere silrüklenmeği, sürüklenirken de, dUmeııini mümkl\n olduğu 
kadar arzusuna tabi kılmağı tasmim etti. 

Hedefe iripnek için elinden ne geldiyse hepsini yapmıştı. Zekası 
thndlye kadar ona, azamiyi temin eylemişti. Ulaşmak istediği sahil 
Uzaktan görünmüştü. 1''akat şimdi, mildhlş bir fırtına çıkmıştı. İhtimal 
karayı gördiltü halde boğulacaktı. Eğer felek ona bu oyunu oynamak 
istiyorsa elden ne aelirdi? 

Alnının kara yazısı varsa, imkanı yok, onu bozamazdı. Bu macera
nın bitmesine göğnilnl\n i~tediki şekli vermezdi. Eğer Adnan annesi 
tarafından ileri sUrl.1.leD fiklı-lere lııkıy&d edarse, i'enç kadın, meçhule 
~otru aidecekti, 

Eğ d l "k 1 k ._ SUW F 1 d • . . . f j j Ji ) $J j ( 
er e ı an ı, aş tarafından cezp olunur:ıa, mantıka isyan eder nere er e gezecegımızı kararı~tırırız. "Ben bu gece için muvafık bir 

se, Naciyenin önünde bir güneş doğacaktı. Zeniin ve herşeye hikim yuvayı şimdiden tasarlıyorum. Hatta dol~mağa çıkarız. Yaşasın a.,.kı-
olacaktı. mız. Benim güzel miniminim. Yaşasın serseri, avare, dizginsiz hayat. 

Saat dört buculs.ta konağın şoförü ıelip bavulJannı aldı. Bu herif de, Sakın bir şeyden korkma. Sana bayılıyorum. Senin için çıldırıyorum 
nedimenin Ylizilne istihfafla bakıyordu. Hizmetç.ileı·in ondan çok ııef- billahi... 
ret ettikleri b~lli idi. Son bavulu aşaiı indirirken dedi ki: 

- Ah ... .Az daha unutuyorduıp, efendim. Aduan Qey, hunu size 
verm~kliğimi emretmişti. Az daha zarfı cebimde unutacaktım. 

Naciye, zarfı asa.biyetıe yırttı. Bu mektupta müdhiş bi fel§,ket ha
ber mi yazılı idi? Adnan oııa: ~Artık iörüşmiyeceğiz mi?> Diyor
du .. 

Şoföre dıştırı çıkın asım söyledi: 
- Güle güle hanımefendi.. Taksiniz kapının önünde bekliyor. İnşal

lah bizi uı.ıutmayın .. Yalıya s.ık sık teşrif edin. 
Üstelik \>u alay. Kapı kapandıktan sonra, Naciye zarfından çıkar

dwı n;ıektubu heyecanla okudu. İşte, kurşun kalemiyle heyecanla kara
lanmış olan satıı-ları: 

cNaciyeciğim, sevgilim, biı· tanem; 
cAnnem bana müdhiş bir nutuk irad etti. Kadıncağız demek istiyor 

ki, sen ga~·et i:ena bir kadınmışsm. Ben alıma kmışım, seni sevmekle 
rsıhhatime pek büyük bir f enaJık işliyormuş um. 

ZavalJı aııntıci,,imin zıddına basmamak için akşam y~mejine kadar 
kendisinden ayrılmıyacağım .. ÇUnkü malum ya onun önUne i(eçilmez 
sabit fikirleri vardır. 

Bundan sonra beni dinle cicim. GU:1el güzel yemeiini ye .. Beni To
katliyan otelinin kahve kısmında bekle .. Saat dokuz buçuğa doiru 
otomobilimle sıma geleceiim. Anneme bir mektup yazacağım. Bir se
•.-hatlt çıktıjımı kındiaine bildirtciiim. Sonra neredi ot\.lucaiımııı, 

Adnan 
Naciye, memnuniyetle gUiümsediktcn sonra, mektubu katladı, çan

tasına koydu. Gözlerinde nasıl şeytankar bir ışık yanıyordu. Bu tarzda 
i'Ulilşil muzeff er olduğuna alameti idi. 

-13-
Şimdi Adaya yerleşmişlerdi. Adnan ~enç kadını dünyadaki Havva 

kızlarının en harikulades.i addediyordu. O olmasa yaşamanın mümkün 
olamıyacağını sanıyordu. Naciye delikanlının zayıf taraflarını biliyor, 
ona ıöre söz söylOyordu: 

- Adnancıiım, senin bu derece mükemmel bir erkek olduğunu on
celeri kat'iyyen zannetmenliştim. Sen meğerse ne şerefli imişsin! A~k 
üstadısın doğru. u ... Eski YunanJılaı· zamanında gelseydin, seni ilah
laştırırJardı. lhtim~l ne f evkala~e olduğunun kendin de farkında de
ğilsin. CUn geçtikçe senin daha ziyade tesirin altında kaldığımı anlı
yorum. llatt;,ı ı;nutavaatkar bir esiren, bir cariyen haline geliyorum. 
Beni dö\'sen, kovsan, tahkir etsen de gene senden nyrılamam. Ayakla
rına, bacaklarına, bir köpek gibi sürünür, sürtünilrüm. 

Naciye.nin ahenkli sesiyle şöylediği her söz, Adnanın dimağına bir 
tohum gibi ekiliyor, orada filizleniyor;du. Onun ağzından çıkanları ay
niyle hakikat s.anıyordu. 

Naciyenin tavsiye ettiği ibi mijkemmel bir w-kek olmağa çalışıyordu. 
::Miknatisin demiri yakaladığı ku,·vetle, Naciye, delikanlıyı kendisine 
cezbetmişti. Kadının önünde diz çökmek, ona tapınmak istiyordu. 

- D•V&m edecek -
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· -:~ . .:-·Bir vagoiıun içinde 

POLA NEGRI lngilterede muazzam ye-r
aftı binaları inşa ediliyor 

g eçen facia 

Zavallı üç yavrucuk 
yanıp gitti 

Fransanın cVitri - Sö - Fransuva 
kasabasında çok feci bir yangın ol
muştur. Bu kasabanın istasyon kıs-

k• • mınd ve bir vagonun içinde oturrnak
IŞI ta olan Vener - Ferri adında bir ka-

n koca, bir sabah, üç uf ak çocukla-

Fransız gazetecisine neler söyledi? 

,e Hitlerle nişanlandım, 
ne de hapsedildim? Btı binaların beheri 3 milyon liraya çıkacak, on bin 

alabilecektir. içinde tiyatrolai"', hastaneler bulunacaktır rını arabanın içinde bırakıp işlerine "G .1 • d d v • ç•• kie 
gitmişlerdir. Bir iki saat sonra araba- azeteCJ eri a Va e CCCgım. UD U 
nın içinde yangın çıkmıştır ve kurta- •• , 

rıJamıyan çocuklar yanarak kömür bu yuzden zarardayım 
haline gelmişlerdir. S " 

gülıhi. onra: 

Fransız parla· 
mentosunda 

- Görüyorsunuz ya, dedi, ben rt
ya siyaseti@ uj'raşıyormuşum. Hal
buki siyanetle benim mesleğim arar. 
~ında ne biiyük farklar oldufuını 
<.Hişlinen bile yok. 

Ben sade sinE!macıhkla metrlll o-
/ $ panyaya giden gö· !urum ve bu bana yeter. 

il b • f Daşo hapishanesinden balıaolunu. 
nü Ü %Q itan Ve e • yor. Ben bu yerin nerede' oJduiuna 

raJ hakkındaki af ka· bile biJmem. Bitler meselesine selln
ce, üç snedenberi Almanyada çalıt-

nunu onaylandı tığım halde, ona bir kerre otsun.ru-
Paris, 30 (Radyo) - Parlamento: lamadım. Biltiln bu iftiralarda'n, Uf• 

?ugün toplanmış \'e ayan meclisinin, dm·rfü1 havadislerden nefret ediyo-
1~89 - 19-!0 bUtçedi Ozeriiıde yaptığı rum. 

la&dlliitı müzakere eylemiştir. «Ni~·etinı bu gazete ve mecmual&-
Parlamento; müteakiben bazı layi- ra hrşı dava açmaktır. 

haluı müzakere ve kabul etmiş, ceh•e- Çünkli bu neşriyat yüzünden as 
yi tatil etmi~tir. PdJa Megri çok zarar göriiyorum. Benimle. nl-

. Kabul olunan layihalar arasında, Parlak ve ipek saçlı, U7.nnca .rliz- çin bıı kadar uğraştıklanna akıl er. 
hükümetin emri hilafına cumhuriyet- lü, alP.v bakışlı Pola Xegı·i karşım- diremiyorum. 
çi İspanyaya gitmiş olan asker ve za- da; kendisiyle tatlı tatlı konuşu~">· -- Yeni projeler hazırlıyor muıU. 
bitanın affı hakkındaki kanun d; var- rum. Bana: nuz? 
dır. Bu kanun, 226 muhalife kartı 324) - Hayır, dedi, inanmayınız. Rü- - F'ilmdcn bah~ediyorsanız, evet. 
reyle kabul olunmuştur. 'iin duyduklarmız uydurma şeyler. Bir kaç güne kadar, lnıriltere tarihi-

-=+=- M'1sanıh üzerinde duran gazetele- ne ait bir filmin mukavelesini imsa-
ri paı·mağiyle gösterdi. Bu gazetele- hyacağım. Sonbaharda, mukav·eı
rin birinde, Pola Negrinin Hitlerle mucibince Berline dönecetlm. Paz:t... Vander Velt 

D .. / J nişanlandığı yazılı. Diğerinde, arUs- tc de bir iki film çe\•irmek niyethriie-Yeraltı ziyalarında tiyatro aalonu, '1aatane, çocukların yerleri •e temam bir baırıhardunan 
1 

un gömü a d tin Führer tarafından Daşo hapisha- yirp . 

.::ıon senelerde her millet harp va- Brüksel, 30 (Radyo) - Soııyulist nesine atıldığını okudum. Hatta, _ Parise Alrnanyadan mı l'eldf-
sıtalarının gerek inkişafı gerekse partisi lideri Vandorvelt, bugün büyük Pola Negrinin, öz memleketi olan niz? 

cağlması noktai nazarından maddi mer1&simle defnedilmiştir. Lehistan hesabına casusluk ettiğini - Hayır, Afrikadan, yani Trab-
,.e fenni fevkalade bir alaka ve feda- Cenaze, saat 1~ 'te Halkevinden kal- bile sütunlarda okudum. luııgarptan geliyorum. Bir mOddet 
karlık göstermektedir. Bu seneki dırılmıı ve büyük caddelerden geçiri- Sevimli yıldız birden kahkah:ı ile bu memlekette istirahat ettim. 
Amerika harp büdcesinin bir milyar lfrek, evveli meçhul asker abidesine 
dolara yükıcltilmesi, lngili7.lerin gönderilmiştir. Orada, mflteveffanın --------------

lıarp tayarcleri husuaunda bütün elli !'enelik dostu (Lui Deıftüker) bir T o p R A K 11 
1 ız~ diğer memleketlerle yarıta de- Kö)·lev virsnif. ve mtitfiltı"beıı -mera -
vamı,. hatta son model İngiliz harp • sim yapılarak cenaze kaldırılmııtır. 
tayyare filolarının aaatta 560 kilo Cenaze merasiminde, kral namına 
metre bir süratle uçabilecek bir tarz- general Spik. validç krali~e namına 
da inşaası,rnüatakbel harp için ya- y 

1 1 1 
kont Grden ve başvekil Spaah ile na.. 1 k ti. b. d ı·ı t k"J era h aa on aınm maktaı .. pı an yarışa uvve ı ır e ı eş ı zırlar ve parlamento reısı hazır bu -

ediyor. ccklerdir? dan içeri girenlerin adedini tesbit e- ulnmuşlardır. 
Bu vaziyet karşısında zuhur ede· Bir çok rahatlıkları ihtiva eden den otomatik makineler, binanın on --..!...--

cele bir harp için şüphesiz her milleti yer altı binası, eğlence hususunda bin kişi tarafından işgal edildiği - · -
düşündüren yegane şey, tayyare da icap eden tesisattan mahrum de- zaman haber Vt!rmekte ve bilalıare yunan Kralı 
bombardımanlarile zehirli gaz afe- ğildir. Mesela binanın merkez salo- kapılar kapatılmaktad•r. / l 
· d le ~- b·ı k · · l k H Yı ba•ı tebrik erini tın en oruna 1 rne ıçın a ınaca nunda muazam bir sinama ve iyatro arp vukunda böylt>! bir l}ina Ü· Y 

fenni tedbirlerdir. Bunun içindir ki, w • • • k • t J • b bal 1 k b / -' k 
h h ı .f ·ıı 1 f d bulundugu gıbı. ayrıca bır de or es- zenne a ı an en cesım om ar, ler a u eaecr er ay mu te ı mı et er tara m an k d b. · • · · · 

h. 1· le · · · ·ı ı.._ tra vardır Bundan muhtelif yerler- ne a ar, ınanın zemınden yukarı Atina. 30 (R:.ıılyo) - 1\ral ıkınc ı ze ır ı gaz mas eaı ıçın mı yon!:lrca · . . . . 
d 1 fed ·ı kted' 5 .. J d de taksim olunan oparlörler radvo kısmını vıkıvabilirse de ver altı bi- jorj ,·arın nıetrf'polıt:me kılısesırıdf o ar sar ı me ır. on gun er e • _ J J • _ , • • ~ • • 

fen adamları bununla da kalmayıp, istasyonlarından alınan müzik ve ha nasında hafif ve muvakkat bir sarsın yapılacak ~ıni ıı.:·ı_ı_ıden sonra. baş,·ekıl 
tayyare hücumlarından ve bilhassa berleri de verecektir. Binanın en ar- tıdan baska hiç bir te<ııİr yaOFıbilm•"i Metnkı=ıns _ıle bu~un nazırların,. kar~. 
zehirli gazlardan daha emin bir su- ka kısmına da çocuklar için ayrıca imkan haricinde olduğu mühendis- ha,·a, denız. erk_a~ının ve sefır~erır~ 
rette korunabilmek için yer altında bir yer ayrılmıştır.Burada da onların ler tarafından temin edilmeketdir. yılbaşı t.elırıklerını kabul edecektır. 
muazam binaların intaıını tasavvur zevklerini okşıyacak ve. bilv"sile Yirminci medeniyt"t asrında ve ooo---
etmektedirler. Avrupa devletleri a· kendilerine dışarıdaki afeti unuttur böyle korkulu iırıtikhal kar~ısında Zayi 
rasında, bu bakımdan en kuvvetli mağa çalışacak bir çok ş~yler mev- harp denilen fenni ve aıııri c.ina,vet-
alalcayı gösteren İngilteredir. Zira, cuddur. Binanın 20 bin metre mu- lerden korunabilmek icin beşerivetin Çaıı kırı idadi pıektel.ıi kısmı umu
bugün gerek ispanya ve gerekse rabaı genişliğindeki merkez salonun aldığı tedbirleri gördükçe, doğru~u m'i ikinci sınıftan almış oldu~um 27 
Çin - Japon harbinde kullanılan ani tayyare hücumleri esnasında insan böyle bir asırda )'asadığına Temmuz 8B tarih ve 68 No. 1ı ta~dik. 
tayyare ve tayyare bombalan harbi süratle doldurulabilmesi için salo - şüphe ediyor. Y namemi kaybettim. 
umumide kuUanılmış olan bu gibi nun dört tarafında birer yedek ka- fngili7.ceden çeviren Yenisini alacağımdan e~kisiniıı 
vaaıtalarla mukayeee edilemiyecek pı vardır. İltica vukuunda kapılar- Fuad A. Erol hükmü yoktur. 
derecededir. 

Bu cihetleri nazan itibara alan lngi
liz hükumeti, reaimde gördüğünüz 
büyük binaların ugart 8 ve azami 1 5 
nın intaıını tasavvur etmektedir. 

Cebelüttarık faciası 
4570 

Salih Zühtü 
Başer 

ANADOLU 

·oFi S 
Ofisin İzmir şubesi fa
aliyete geçmiş bulu.nuyor 

Toprak mahsulleri ofisinin Jzmır
:le ele lıir şube actığını n~ fnaliyete 
;·eçtiğini yn7.nuştık. Bir muharririmz, 
fi~in yapacağı işler ve faaliyet hak
lrnıda fotkikatta bulunarak şu mnlii-
1ıatı toplamıştır. 

~lemleketimizdP şimdiye kadar 
%iıaat Laııkası bırnfıııclan idare fldi
'en de\'lct"btTğday i~lerinin daha ve. 

·imli lıi rlarzda ve tek elden idaresi 

ınaksadiyle 3491 numaralı knnuniy
ı e bir toprak mahsulleri ofisi teşkila
tı vUcude gedrilmiş ve bu hm;uı;taki 
ka .un 13-7-1!}:>8 de meriycte girmiş
lir. 

Ofisin merkezi Aııkarada olmak 
lizere şimdilik 1:-tanbul. İzmir ve 
Samsunda birer şube ihdas edilmiş ve 
memleketin muhtelif mahallerinde Toprakofia mlidürü B. Criü 

metre zeminden aşağıda l O bin kişi· b d 
Yi İ•tiap edebilecek ya aiti binaları- Lüi Diyas destroyeri, oğaz an GÜNLÜK stY ASt GAZETE 54 ajan teşkil edilmiştir. killeri heyetinin karariyle toprak 1-------- ------t Toprak malunılleri ofisi teş(•kkül mahsullerin<len olan diğer maddeler nın intaaaını tuavvur etmektedir. • ., 

·eu binlann inpaı için aarfedilecek cıkar cıkmaz mermı yagmu-
para, takribcn')üç milyon Türk lira- • • 

SıUti.p "'' Batmuhanı ' ' ettikten sonra uyuşturucu ma<ldeler de ofisin iştigal mevzuu arasına alı. 
HAYDAR ROŞTO ÖKTE!rl inhisarı d•l olduğu gibi l.ıu ofisin me- - Devamı 8 nci Sahifede -

.ıdır. Resimde muhtuar olarak ııöa- runa tutufGJU • 
terilen bu binalara harp zamanıncla . , . . 
·ıt• ed k b' ,_. · · b6tün Cebelüüttank, SO (Radyo) · - destroyerı t:nak, hadıse mahallıne ı ıca ece on m ıu11run 't . 

1 
.. 

1 
f 

1 1 1 
1 

tehlikelerden eatım olabilmesi ve Cumhuriyetçi t~panyaya aid Lüi Di- gı mış er ve o en n~ er e.r e yara ı arı 
1. nd'l · · h t'" Jü• iht" lannın '-'as destroveri boğaz kumandanlığı- buraya nakleylemışlerdır. ~e ı erının t;r ur ıyaç " · • 
•~fn edil · · · · ed t chı· nın emrile bugün limanı terketmek Boğaz kumandanlığı, karaya otur ıı,çaıı meıı ıçm JCap en e • . . . . . · 

k la ıklar _ 1__ s· mecburfyetınde kalmıştır. Dostrı) e- tulmuş olan destroyerin vanına ro-zat ve o Y ı yapuuıı!br. ına . ~ d k w d h v 1 • 
ah·ı· d ··k 1 b" ha ba rın bogaz an çı acagını a a ev e morkörler göndermiştir. Geminin. 

d ı ın e mu eme ır &tane, n- haber alarak açıklarda bekliyen Ka- . .. .. . . w. 

yolar polis iıtasyonlan, telefonlar .. .. . . . . .. yüzdurulerek buraya getmlecegı . ' s· 1-1 ... ~ narya Kruvazoru ıle ıkı torpıto. hu- .. • . • . veaaıre mevcuddur. manın e e&U- h 1 •lar' b w d n çı so) lenı~ or. . . tla .ft la _ L cuma azır anmı~ , ogaz a -
rik ve dmamo teaaa rı ~ o ~a& k k desroyere grup halinde Cebelüttarık, SO (Radyo) - Ltıi 

lnııttı B n eebe~ de lm o- ar çı maz 
yapı . r. u un nd ik. . 1 k ateş açmışlardır. Atılan mermilerden Diyaıı destroyerinin bombardımanı 
~~k hır arıza vulc.uu a 

1 ıf:j~ e • mühim hasara uğrıyan Lüi Diyas, esnasında yaralananlardan biri, has. 
tmk ':'~t~a~ının .hemen. ıa:~e~~ İngiliz sulan dahilinde karaya otur- tahaneye götürillOrken ölrnilştOr. 
i.~meıı ıçın~~r .. Btit~n tesı~t. ı!n tulmuı:ı ve batmaktan kurtarılmıştır. Destroyeri tops tutan Kanarya 
rııın~e. İn ı;;uhrmlen~ten bı;;:satı~ Destroyerin miirettebatından ycdJ kruvazörü ile diğer ~emilerd<'n atı-

' 

Unıumi ?1$tri11at ııe .-an iflm 
m 'iWiirlı 

HAMDI NVSHET ÇANÇA. 

tI'AREHANESI 
lım.ir ikinci Beyltr ıokllk 
C. Halk Partili binan lçintü 
Telgraf: İzmir - A~ADOLU 

TEI .. EFON: t'n'6. PoRtn 1rıdu.~1':.405I 

ABONE ŞERAiTi 1 
Yılkiı l-'00, Altı a.11lığ& 800 1 

Kvt"Ufl-Mr. 

1 Yabancı memleketler fçfn senelik 
abone ücreti 27 liradı". 

1 Gilnü «eçwiı nilahalar 25 kuru,tur. 
ANADOLV MATBAAS/NDA 

elekt~rık e 
8'~ftteml ızkeme 1 t kişi ölmüş ve on bir kişi de ağır su- lan mermilerden biri karaya dtışmüş dır Lı bu da ,., o ara yapı mış ır. b d b. 11 1 h lkt 'k' ~u ttebattan ,,!enlerin cPnaze ~ ' h .. "· la ci b ·1 rette yaralanmıştır. ve u yüz en ır po !I e a an ı ı .ın re v · 

. Taclyarel ucaml nnk,a urf''·~·ıı. ~ • ., , n rl • ı ov,.ri E~~k il!' 1ngilizJkişi ağır surette yaralanmııtır. leri, yarın merıuıimle kald1rılftc1lktır 

BASILJllŞTJR 

tıca e en er, nası va ıt P,e" [>1 <'-

saisine inzimam ettirilmiş ve muame- -------------
litı tamamen ona devrolunmuştur. 

Toprak ofisin vnzifesi, şimdiye 
kadnr Ziraat bankasının köyH!den 
yaptığı buğday mübayaalarma de
nım etmek ve gittikçe teşkilfıtnu tev

Kudüs'te 
Gene kanlı çar1- lf• 

malar oldu 
Kuda .. 

;i ederek köylü ile daha yakından a- Kudüs, 3o (Radyo) 
'akadar olmaktır. 

l\IUstahsil köylü ve müstehlik aha- Ifayfa yolunda bugün de kanlı ~r 
liye karşılıklı korumak gayeRiylc, <'arpıl)r:ın olmuştur. İki taraftan, ft 
müstahsiller tarafından satışta fiat- ölenlerle yaralananlar olmuıturı; A
erin normalin altına düşmemesi için raplar bir ln.ıdliz devriye koi.u~a da 

icra vekilleri heyetinin karariylt l\tP~ açmı.;ıJı.ı·llır. Na!ura karakolu 
lrnğdny mül.ıayaa olunııcalı gibi m!h tt>krar t.ukırııt tıvr1tn·:~•ıı•. 
tehlik halkı taz~·ik ı>tmiy•cek f~kn- ~hhallt lchr••, Atıır> şof'~t'lerin·eı. 
le de fiatlerin yilk!elıııe:4hıt. ınani o- lt"rira1 tki .rı h·-.•ıtinlE>ri ıreri almııtır. 
·unacakhr. füarnı1 ~eiıc. 'J\ \• ·tp şotörrerin ida-
Topı-nk mahst1lleri ofisi, ~imı!ilik rt,Jnıieltı nt'•m"t.i!IPl"cle Jreze.n tnp. 

alnız bnğchıy ve afyon Ozerindt>n ·:r.1t•rir1 Plk ıl\ 'ar,.ıanh'l•aa, hücuma 
nuame}P yapmakta ise de, icu ve. maruz kalma ıdır. 



:ti B:rind kanun 1938 Cumartesi 
• 

.. 
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insan için ebedi hayat 

mümkün 

Njçin 
ihtiyarlıyoruz? 
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Amerika hükumeti 
Casusluğa karşı şiddetli tedbirler 

alınmasına karar vermiştir 

sabo al. 

ıı. 

kla 
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1 Sahneleri U ÇIMDiKLER 
~~-Y-A_Z_A-~-J-o~~-.-~---ha_m_e_/~~~-Ç-.c-v-ir_e_n_:_A~rn_ı_K~u-.h-ü-.r~J20,000Amankın 

piyasada 
1 Muhtelif tarihlerde Hollandaya 

rran r "nevvt"rler ve b·lhas• resımli edebiyatın meyd=·> g~lnoı si- - ,\,.iz Pitkin ! Beni mazur görü· gitmiş olan yirmi bin genç kız, ora-
m. muharrir ve aıtistbin (d ha do-1 ne yardım et il~ Bu n şrıvatta. nüz. ~n l:ıu müzikten nefret edi - da şimdiye kadar dadılık, hizmetçi. 
ifar doğmaz ol n) bu san'atın, yolu-,Standhal, Ra:;iın ve diğer büyük ÜS· yorum. Debus•y'dcn bir ~ey mi? Bu tik yapıyor ve işlerinden, kazançla
nu bulamamasında bir maceraya t.:ıdların eserlerinin adlarını, hayret aksam onu ı,;i •anoda calacak ve ne rmdan m•mn"n olarak yaşıyorlar-
saplanmasında lıiiyük mesuliyeti etmeksizin okuyabilirsiniz. olduğunu sizıo anlatacağım. mı• Almanya ke d'I · · . . . ..,... , n ı ertnı gerı ça-
vardır. Bizdi" sinema, romantik a.h- Onlar - fakat Allalıım, bç.]J,.i he- Pıtkı,n:. .. , .. ıiırdığı için, telaşa diiferek hemen 
lilkın İcrayı hüküm t;tt; i bir= n- pimiz _ sin<Unıuun en büyük abl:ık. - Ney• ... dedı bu. plaklar munha- Hollandada evlenmeğe karar ver-
da artist ve miinı.-vverler cemiyette .k . , b' k f . . • sıran en yü)\,.ek artıstler tarafından mi,Ier ş· d' h · d k 

b f k 
•t"tı · \'C sıyası ır on ormızw, a- l B I <lah . , . I ... ım ı, ep11 e oca arıyor-

-fakat buna İr i ·ir dünyası demek )'apı m'-•lır un arın a ı)·ısı o - ı y· le ti olmasına izin verdiler. • · armış. ırmi bin ı:enç kızın, hep be· 
biraz suiiştiı;nal olur- ba~ladı. Ciilünç B .. d bed' h·• maz. •·alıer harekete gelip, aleni bir ,ekil-
cihetleri n' olursı.ı !sun, J;,u ahl;U.ııı h uk~un kle e 1 şay~n'. . urmet - Pilkin, ben bu ak~a.m bu cen de, belediye aalonlannda isimlerini 
asil tarafı vardı. :le a ·ayn<) a<1mızı tahrıp ıcın Ame uüzel şey~ den nefret edıyorum. de teıh· t' le 1 • k lk 

. . . . . : . . . v 
1 

• •• • ır ıure ıy , ev enmege a _ 
Bu cemiye teki artist, bijyi,ik me- nk<Uı fılımlerının memleketımızı ıs· - eye sız artık en guzel şeyı maları, şüphesiz ki, enteresan bir ha-

suliyet ve vazi(elne şahip olduğuna tilD. etmesine müsaade ettiler. sevmiyor. unu:z;! Onların sun'il rini disedir: 
kana"ı ge~i{İyordu. O artist, ken<li- Mös~ö Pitkin bana' belki dinlemek istiyorsunuz. Düşünün bir kerre: 
ni yığın uvkilıin imtiyazlı müınes- - ) orgun musunuz, gözlerinizi -Evet, evet, evet, lıu ölü c en Sarışın, genç, uzun boylu, ııhhat· 
sili sayıyor ve fikir namıua onu şid- kapıyorsunı,ı:z, dedi. güzel > şeyleri dinlemekten canlı li, renkli, aüzel, hem dadılık, hem 
dede tenkitten çekinmiyordu. Böy- - Hayır, dedim, hiç yorgun de- sun'ilerini dinlemeyi tercih ederim. de hizmetçilik yapabilecek evıaft 
le bir artiatin kendine göre bir al - ğili"'.1. Bilak!.s uya_n~k, har~retli, hid- - O halde mademki, istiyorsu- yirmi bin renç kız meydana çıkmı; 
mi, sevinçleri, zevkleri vardı. O, dctlı ve mutecssırım. !atıyorsanız, nuz, çıkalım 1 tır. Evlenme piyaaaaının altı UıtUne 
bunda!} iftihar duyuyor.ve temİ2' çıkalım. Filmi seyreden ve gizli bir dala- çıkmaz da ne olur? 
kalmak iatiyordu, Ne yazık ld, 0 za- O asabi bir hal ile cevap verdi: !f!'tin tesiri altında kalarak uzun za- Bu kızlar, birkaç vapurla lzmire 

]j k - Bir dakika bekleyiniz, hiç ol- mandanberi ruhunu bulmak için gelseler, z
0

annederı'm kı' bekar· lardan 
man artistin bu ha 'ne ço gülünü- b ' 
yordu. mazsa müzik bitsin. Bu zamanda si- kendilerini vaftiz dtiremiyen ir sı- sarfınazar evli erkekler arasında bi-

. . .. zin memleketinize aid bir şey geçi- ra halind dizilmiş otuz ki.ilik bir le liıyame; kopardı. Fakat unutma· 
Zanwı.11 ael<lı' Q!Jj çok mımevver· yor. Debussiy'den çalıyorlar zanne- kafileyi rahatsız ederek sinama<lan mak gerektir ki bu e ç k 1 ko-

ler, fil dişindeki malikanelerindek> derim Bunlar çok yüksek plaklar - çıkıyoruz 1 • ' . b! 
0
h ız aktın . · ca arama arı, yenı ır ayata avUf· 

sıkıldıkiarını ve yorulduklarını gö- dır. Devam edecek - mak, bir yuva kurmak için deiil, 
rerek -o kadar sid,d.etk kontrol et 

t;kleri· halkın iıdi zevki rinckn u • 
tanmaksı~n. iıtifadeye be L>c!ıla.r ve 
anladılar ki, boş ruhlar için ıinema 
Vf!' kafekoneerler kaynaksız, i•tifa· 
desiz değildirler. Onlar bir müddet 

TOPRAK 1 l OFİS 
sadece Almanyaya dönmemek, ora. 

da tekrar falırika hayatına d lma
mak içindir .• Yani, izdivaç ve koca, 

onla.r için bir nevi ta},U.iye ıimidi 

gibi olacaktır. Onlara aarılacaklar 

ve Hollandada, rahat rahat yaııya. 
caklardır. 

General Şan-Kay-Şek'in sevgilisi 

-- 22 --
- Şu halele vazifonJ başarabile-1 - ~Hikelmmel.. :\Tükelmmel... Jlu 

ceksiıı demek... a<,lamın, bizim aradığımız ca•ıı~ ol-
- B:Imem, çalı~acağım... ması çok muhtemel.. Şimdi iyi dik-
- Sen 'öyle otur, ben ~u zabite kat et: 

bira,; arkadaşlık edeyim. hter~n Onun sağ omu?.uııcla da bir arıza 
sana biraz içki getireyim. va.rdır. Kolunu iyice kaldıramaz. Sa-

- Hayır hayır, çok içtim. niyen ~açlarının an'asıl sarı, fakat 
Daha önce, Eleniııin pansi~·ouun. sonradan mehare!lı:_ siyaha boyanmı'l. 

da. Pari, kendi3i için iki oda istedi. olma~ı iht'.ı:r 0 li de çoktur .. Anlıyor 

Bu oc':ılar, Eleninin odalarına mut- mu"un? .. Bunları da iyi te•pit et.. 
tasıldı. Bu suretle, ikinci kattaki en Ondan sonra. tedricen, onun hususi 
mühim bir k1'mı iki ~enç kız i~ııal hayatına karışacaksın ... 
otmiş oluyordu. Yalnız sokak kı.mın· - Anladım şef.. 

da. topııl ve çapkın bir b~ğ tüccarı - O, bir pansiyonda, diğer arka-
oturuyordu.. da~larından ayrı olarak yaşıyor. Ken. 

El~ni, evvelce on_a bir ağız payı disinin, hemşiresi ııüııünU veren bir 
vermıJ olacak ki, hıç ortada gözük- k d d . . . . d d. B k d d . . · a ın a ışm ıçın e ır. u a ın a 
tuğil yoktu. Maamafıh, ııece yarıla· bir ca"'s ol.•a gerektir. Anladın ya, 
rında, yabancının, adi sokak kadın
larile içeriye girdil;ini ve onları bir 
müddet sonra savdıj;ını herkes bili
yordu. 

Pari ertesi ırün, şefine gitti. 
Şef, gene yalnızdı. Ru a'1am çok zc 

ki, kuvvetli karektere sahip, esraren
giz bir adamdı. Pariyi samimiyetle 

kabul etti: 
- İşinize başladığınızı gördUm .. 
Pari ba.yretle ıefe baktı: 
- Gördünüz mU?. 

erkekli, dişili çalışıyorlar .. 
Şef, daha bir çok izahat ve direk

tifler vereli. Sonra ca<uaun adre$in! 
uzattı. 

- 1şte, oturduğu yer' .. O, her a:ün 
<aat on bil'de evinden çıkıır .. Bunda 
dakikıı b!IB şatıl'ınıu .. Haydi baka· 
lım, 'iiylediklel'imi tatbık •t. 

Şef, çok memnundu. l1lerin sürat. 
le inki,ıı.t edeceiiııi anlamıştı. Tah
minleri tahakkuk eder.e, büyUk bir 
muvaffakıyet kazanılmış olacaktı .. 

•onra bundan cesaretlendiler ve cm· 
niyet kazandılar. 

- Ona şüphe mj var?. Biz yeni ar- Pari, elleri pardesüsüsünün cebin• 
Evlenmeii ancak •imdi hatırları- de, ağır, aheste adımlarla sokağa 

l b l 
kadaşlarımızı pek yalnız bırakmak 

Ofisin İzmir şubesi fa-
[-ı · · · t' h t 1 • t • na getirmit olduklarına göre, lıun· çıkınca, içinin bombo~ olduğunu hfa-
. gence ıc;ın, ıs ıra a zaman arı- a ıye e gecmış u un uyor 1 istemeyiz. Her halde bana ilk inti-nı feda ettiler, bu eölence, süphrsiz ardan iyi evsafta, tam zevce tipi çı- <etli. 

"' ı balarını gürlemek iein geldin, deg"il ş · hicap veren bir şey değildi. Fakat a- kar mı, çıkmaz mı, oraaı da düşünü- , > u hayat, ne akla sıgmaz hadise-
di ve faydasızdı. Bu işte gururlarını -- lecek bir meseledir. mi? ler yaratıyordu? 
tatmin için, biraz sonra, sinemanın Bu yeni teşekkülün yapacagw l faydalı İş.. Keza, Hollandalı kızların, kendi - E\•at şef! İzmir sokaklarında oynar, koşar 
bir san'at olduğunu ileri sürdüler. müstakbel zevçlerini ayartm~a Ayni koltukta yakın yakın oturdu. ken, Birincikordoııun serin rüzgarlı, 

Çünkü büyük artistler de sinamada ler etrafında bir tetkik kalkan bu ııenç Alman kızlarına kar- lar: bol ı~ıklı kaldırımlarında arkadaşla-
çalışıyor ve ondan zevk alıyorlardı. şı vaziyeti ne olacaktır? - Anlat bakayım, kızım!. rı ile ııezinirkbn, bir gün Atinaya ge-

Bundan sonra da mecmua ve ga- - Baıtarafı 6 nci Sahifede - 1 tP her tiirlli ihtiyacına ce,·ap verecek Fikriroce, Hollandalı kızlar, bu Pal'i, kat'i ve kuvvetli kanaatin- leceğini ,.e burada böyle bir vazife 
zetelerde 0 ka<lar büyük mı-vki i ~al nacaklardır. miktarda "tok mal bulıınılurmak g;i- harekeli tiddetli protesto ederek be- den ı~elen bir sesle; alacağını hiç hatırlamış mıyrlı?. 
eden boş IJ\edihlerle dolu &di sinema Ofis. kabında dış piyasalara buğ- lıi işle-le de meşgul olacaktır. lediye salonlarındaki iaim listelerini - Bu adam bir askerdir -dedi- Kihayet işte, Alfonsun oturduj;u 
edebiyatı doğdu. Bu edebiyat bir dayla:mnzı satmak içın her türlü~ Ofis bu işleri ~·apm'1kla ber:ıber parçalasalar; haklıdırlar. Çünkü, bundan yanılmadığımdan emınım. pansiyona yakla.,ıyordu. Saatine bıık
hamlede, i~tahsasını doyurmak için teşebbüsatta bulunmak Ye ica eder •. mülıra uyuşturucıı maddeler inhisa- ortada, ekmek elden gidiyor ribi bir Sonra, bu adam, harplere girmiş ola- tı: 
bir kelime, bir hareket bekliyen hal- •e ve ihtiyaç zuhurunda dış piyasa- rının yaptığı bütün işleri de gene in- hadise vardır. cak ki, · yarası da var. On bire üç vardı. Karşıdan tahml· 
kı tatr:ıin etti. !ardan buğday mübayaa ederek mem hi•ar şeklinde idare edecektir. İyi bir zevç, ifıiz bir kadın için da· Şefin dikkati arttı: nini yaptı: 

Hakiki san' at, hiç bir vakitte böy- lekete idhal etmek vazifesiyle de mü- Sayılan bu işler lüzum ve ihtiyaç ima içi dolu olan bir fırın, bir bakka- - İş.te asıl mesele .. Bu yara nere- Tam üç dakika sonra, a&"ır hatve-
le ifrat derecede bir takdirle karşı· kelleftir. halinde ve zamanla peyderpey prog- liy.,, bir tuhafiyeci mafazaaı gibi· sinde? !erle kapıya yaklaşmış olacaktı. 
laşmanu~tır. Buğdayı mahdud nevilere ircaı ve ram dahilinde başanlacaktır. dir. - Bileğinde .. Hatta, bir şarapnel Parinin, bugün ele şansı açıktı. O 

Sinemaya devam ve onu idare e· ticari maks:ıdlara göre standarize e- Piyasada buğday alım, satımı ser- Nitekim, halk araaında gevezelik yarasını andırıyor. henüz kapıma hiza.ına varmıştı ki, 
d .. n münevv.-rler, ainama<lan adi bir derek cihan buğday istih•al ve hare- best olmakla beraber ofis ancak na- olsun diye, «iki hayvan alacağına Şef heyecanla yerinden fırladı, ve Alfon, da çıktı. Pari, görmemezlik
cğlence bekliyor ve hicap duvmak- ketlerini takip eden ofis bu hu•u•ta zımlık rolıinıi yapacak gerek köylu 'bir koca aahibi ol kafi• teklinde ıöy- Pariyi omuzlarından yakaladı, onu ten geldi. Fakat Alfon•, bir sıerayış. 
sızın onun en 'kötü ahmaklıklarını neşriyatta da bulunacaktır. ve gerek mü•tehliklerin menfaatini lenen söz de, bunun ifadeıidir. Doğ- sarstı: ta yaklaştı; 
seyrediyorlardı. 1ıle.mleket dahilindeki ajanlar ise gözetecektir. ruau ya, merakımı mucip oluyor: -Emin misin buna ... Söyle, çabuk - l\Iadmazel Pari !, 

Bu artistler, sinema vasıtasile gü- k6ylülerden buğday mübayaasında 1 Eski uyuşturucu maddeler inhi•a- Acaba, Alman kızları, <ıvleıtebile- söyle, emin misin? Pari, sahte bir hayretle başını çe-
zelliğini ve ahengini kaybetmiş, lidi, bulunacak, ve bunlar umum müdür- rı umum mildilrü B. Hamza Osman c~kler mi? Yoksa torniıtan y11pıp - Evet, yüzde yüz ... Hatta, kendi vkdi ve güldü: 
çirkin bir lis..nın doğmasına mÜ•a- ifiğUn ten•ip edeceği depolarda mu- Arkan toprak mahsulleri ofi~liği u- memleketlerindeki hayata atılacak. ifadesi ile de bu kanaatimi takviye - Oooo, mösyö Alfonsl.. Nasılsı. 
ade ettiler. Ve ivi idare edilen bir hafaza ol11nacak ve lüzum görci'.~ceJ~ nıuın müdürlüğüne tayin edilmiştir. !ar mı? ettim.. ruz?. 
cumhuriyet devrinde program matin mahallerde satış veya ihraç suretiyle mum müdürlük İzmirde Birincikor- ÇiMDiK Şefin sevincine payan yoktu. Ma- -:\!ersi, çok iyiyim .. İşte göril 
gibi garip kelimeleri gülmeden ka· arfedilecektir. 'donda Pasaport karşısında 23 kişilik ,;asına koştu. Köşedeki bir noktaya yorsunıız ki, sizi görilnce daha çok 
bul ettiler. Memleketimiz için çok faydalar te. kadroılan mürekkep il.das olunan hakkında kendisiyle görüşen bir mu- dokundu, sağ tıırafından gizlice bir sevindim .. Tesadüfün gUzelliğine ba· 

Daha mi.icllim bir şey var: Onlar, min edeceği muhakkak olan bu mü- şd;eoiııdeıı mada, lüzum görüldüğü harririmize şunlan •öylemiştir: çekmece açıldı .. Burada muntazam kınız, evden çıkarken size rastgel- ) 
manasız egk:nceler için, sinema mü- essue, aynca !Uzum göreceii yerler- ta~dirde memleket dahil ve haricin- - Ofisin yapacağı işler kanunda yerleştirilmiş zarflar vardı .. Bir ta- miş l.>ulunuyorum. 
ziğinin, büyük müzik iistadlarınırı de un ve ekmek fabrikaları açmak, de de ayı·ıca ~ube ve ajanlıklar ihdas musarrahtır. Bu işleri, şeflerimiz ta. nesini çekti ve içinden bazı evrakçı· - Evc\en mi?. 
l'serlerİl\i parçalamaşına, kıym,.,tten değirmen işletmek, un ve mamull el'e 'edilerek tir. Şirııdi "enede lıeş pin ton rafından lüzum gö•tel'ildikçc İzmir <ardı. Bunalrı süratle karıştırdı, Ni- Alfon•, pansiyonu işaret etti: 
düşmesine müsamaha ettiler. Hal- <a nayi i~leriyle meşgul olacak; Luğ- buğda~· A lınanyaya gönderilmekte muhitind~ başarmağıı çalı~acağ!mız hay et biri•ini dikkatle okudu: - Öyle ya, öyle ya!.. lşte ben bu-
buki bu eserler o zamana kadar gü- Jay stoklarnın muhafazasına, temiz- ise de haı-kt> buılday •atı.'1 henüz te- tabiidir. tzmirde ~ubemize karşı gö•- - Yara, şöyle biraz buruşuk ııibi rada oturuyc,ırum. Gelmez misiniz bl-
zideler tarafından takdis edilmis ve lenmesine, ilaçlanma. ına mü>aid si- şebbii~ hıdindedir. İleride daha terilen sevgi ve alakadan dolayı çok olacak. öyle mi? . ze?. 
onları anladıkları halde kütle ta'ra • !olar ve depolar inşa ettirecektir. çok ihracat yapılması çareleri araştı- mtiteha-.isim. Bu alakanın işlerimiz - Evet!.. Pari tereddüt ~der gibi ve daha 
fından da 1111ygı görmü tü. Bundan mada ordunun, rPsml dai. rılmaktadır. daha ziyade teshil edeceğine ve bu - A•ker oldui:unu nereden anla- fazla, ııitmek istemez gibi göriln-

Bu artist ve muharrirler, sinama- relerin ve mekteplerin bui:day ve un Ofisin lzmir 'ubesi mUdüril B. Ce-
1
,uretle muvaffak olacağımıza mu- ılın!. dil. Fakat Alfon$ ı.rar etti; 

nın terakki.sile, şavanı hayret bir !htiyaçlannı temin etmek, memleket· vad Demren, ofisin muhtelif mesaisi hakkak nazariyle bakıyorum. - Yürüyüşünden.. - Devam edecek -

1 

ve yarı sönm~ olan mumları tc - •ının gözlerini kaplamış olan kor- ·tuş gibi sinirleri alt üat c.ılmuştu. - Hiç 1.. Hiç bir şey .. 

I
.._ "CllllJllll!lll•llJ!lr:. mizlemek, bitmiş olanlrı tazelemek kuyu sarahatle okuyordu. Kapı ve '.::özlerinde bir şimtek çakmı•, di· - Bu salon içinde muhakkak 

• ;stedi. pencereler iyice kapanmıştı. Bunun- ·nağını karıstırmıştı. Beş on Jakika bir şeyler var. Hissikabelvukuum 

E k - N•revr ıı;idivor"1ln? la beraber amcasındaki korku zail :vvel amcasının oturduğu koltuii:" beni aldatmaz. srare gız ona - ;\Jumbrı deği,tireceğim. Bir c,ılmıı.mıştı. Onlar odada. iken elona '')Akıyor, vücudu tir tir titriyordu. Doland dahi garip bir hissin tesiri 
iılll••••••••••- -21 _ lll!!l!lll••••r-....., ........... laz daha fazla aydınlık olsun. birisi girmiş ise hala salon içinde Var kuvvetile bir çığlık atmak istedi. ile ayni şekilde düşünüyordu. Sa 

POLiS ROMANI: 

- H .. yır, gitme burada kal. bulunuyor, demekti. Çünkü bu mu- ı::'akat vahimenin ve sinir bozuklu- lon içinde yalnız olduklarını pek ala 
Teodorun heyecanı sari bir hastalı- ya lağım açmalı, yahud bomba at - - Öyle İse zili çalıp Groundi ça- azzam salonun içine girecek olan ·runun oyuncağı olduğunu anlıvarak bildiği halde g .. ne mütereddiddi. 
g·a benzcmı•, karanlık içinde gerilen malıdır. 0-ırayım h b' d k 1 "I - ba 1 d p· d .. 1 • ,. · her hangi ma ir ır a amın o aY,1 ou mege 9 8 1• ıyano an ııu~e Tekrar ayaöa kalktı. Salon esraren-
duvarlara bile ba•ka bir mana ver- Diye ilave etti. ' f'I ı C" k" G .ı· '- h k ı· · ı. k f ., • d - 1 1 e · u u roun.,.ın uy- ca saklanabileceği yerler çoktu. "'17 ey e ının anca,. ar a tara mı ıı;iz siikunetinde, sanki onunlA a!Ay 
mişti. Teo or ince uzun parmaklaril .. ı. b d - .. bil' d K 1 k k d d tt ~ 

A k h k 1
, . k 1 . d .,usu iraz arıır ır; i~itmiyecek. Ay- Bununla beraber Doland. amcası· 1ore ıyor u. o tu o a ar eri- .. d,..n bir hal vardı. Bn hareketsı'zlı'k 

mi us ey e ının esrarengiz te- o tuğun mefın ösemeıini tekik e- ~ 
bessümü yerı karanlık odanın için· diyordu. Gözl~ri koyu renkli göz _ ni zamanda geceleri onu hiç bir za- nı t .. skin için bir şeyler yapması la- ne düşüyordu ki, orada oturan am- ihtiyar amcl\yı da Üzüyordu. O da 

man isgal .. demem. Bu aydınlık kS.- zımdı. Bu dii ünce ile karanlık du· :asını, bulundurıu köşeden görmf!'k koltuğundf n kalktı ve yeğeninın 
de bir g~ri t;ıbülik uyandırıyordu. lüklerinin "rkasından eJra.fa seri na- f'd' O I d I b'I · Ih 1 b ,·mk•nsızdı. Doland ı'.•te bu sur•ıl• J ı ır o an .. var arı, mo ı yeyı, ve ası orta ov- " ., , , ya.nına va astı: 

Doland kapıları kilitlemeden evvel zarlar fırlatıyordu. Korku<lan gt"v· - Güul.. Öyle ise mumların lu bir adamın kolayca saklanabile.· .. ldanmıştı. Doland b~ haline giiler- - B,.n b.ir •eyler his•edı\'orur.ı 
bunları açtı ve dışarıya bir göz ıtez· şemiş olan çenesini tutabilmek için ha,kıyesini yakayım. Onlar da az da· ce~i her yeri dikkatle ve muhtelif 1<en ihtiyar amcasının titrek sc•İ ku- Dolıın<l .. 
dirdi. KapJardan biri koridora, öteki elitlerini sıkmağa mecbur. olmuştu. yanacak amma.. ,-esilelerle tetkik,. ba.sladı. lnsaM 1 ağına ı;ıcldi. - Beraberce her tarafa ha.kalıı;n 
ai de yemek odasına açılıyordu. Hiç Doland arkasını ateşe çevirmiş, Ayrıldı ve mumları birer birer ye- ,benziycn hiç bir •ey y~ktu Taharri- - Doland, kanepenin altına bak-ı Karanlık köş l<0rde hen yıılnız da
bir tarafta en ufak bir harıoket bile hazan amca.sına. hazan da salonun niden yak~ı. vat Amikus heyk .. linin bulunduç:u tın mı' 1a,ırk,.n. hunrlıı çlalasan hrr h .,~, 
yoktu. Her iki kapının içeriden ka- karanlık kö•elerine bakıyordu. - Amca, size bir şeyler okuya- kii.•ede nihayet buldu. Doland hey· - Evet amca, fakat bir daha ba hirini bçırabilirim. Fr kat ikwi~ 
panmak ıçin kuvvetli maymuncuk- Amcaııının solunda tunçtan ya• yım mı) kf!'le tt"krar hayretle baktı. Acaba o karım. 1 ı!'r~Ler olursa.k bıına mcycl~n ver 
l11rı vudı. Salon iki kapı•ile ve üç pılmış bir kızın heykeli varch.·Bu - 1-Lwır, çok te•ekkür ederim hilkat<'n müteh,.•sim bir adam mı Teodorun fikrinre o kanap ... rnno~ 
demir parmaklı pencer~ilc kale ko- heykelin elinde bir şamdan duruyor· bu akşam k•odlmi toplayamıyorum. idi, yoba h.,ykeltra~ın yiih<"k •anA- •aklanmak için en miİSl\İd bir \'ınrli lı tiv.:1r hl ıtl ,.•ti 1ı .,..ıa,,,. b, 
ğuşuna benzıyordu. du. V şa.mde,n üz~rin~ki mumlar T"odor haki.kat,..n jl'aVLi tabii he·ltı mı ona u cazih•dar teb .. ,.ümü Çünkii iki duvarın birJ,.sm,. kt>,. i- k·v .. •İ ,ı,mrçıiis ç.l;!ı;·\lnc' " •"'" , .. 1 

Doland her tarafı iyici" kapadık- salona F•Wet bozul<; bir ışık eroj - vec;ınlar ..,,.ririvorclu. GözJ,.rini dıı.ı:· vermisti) ne knmıJ·,ıu tu. Ru •eh pi nl11ıiu k!'rar \lııv.,.ıa.r ,.. l·Çi•,.Jr• ~ " 
t.rn sonra; yordu. B IJ.;i d,.. 00],..'!da cl<1ha fazla ma<lt n $Alo" ''' i6~ g<";(d;ti\·nr. rı;rcJ,.nl · • o;ıldu ;,, veni" ~•rrnclı fazla idi. Dolanrl kaııen,.n iıı nlt ı "" '~ ı 11 n ~ "~" ı k • .,,• • k ı , • n 

- Şimdi miı, terih cl~biliriz ışık olduğu t;ıkdirde ;:ımcası bu ma,- 1 ı,nobilyeye, '"'lh "'' \t~. k;t"P dolapU\· ve g!'lriy" r11~ru ç,.J-;Jdi. l\;11n~ım '~i duv:ır ara•ındaki o(.,," ı.,..ı.ı lnı d ~·· k•7 n ,-, •ı t 
1 
'""' ,,, 

Dedi ve ateşe yıon den odun attı. nasız korkudan kıırtularaktı. ırına. yerd•V 'ıııl·l~rıı f·kıt <ık .,k 11• ;ınoıras•nın otnrdu<•u krl'uiiıa (t"·ıfak-.~; nr vı ela bn bıılrlıı linrl,. tu• r " ı. ~ .' 
- Evdt, buraya girmek iatiyen Bunu di.iwi.inerek yerinden kalktı Amikuıa bakıyordu. Doland amca· vermilti Soiuk bir el ıröi?süne bat· -Doland, hiç bir sey görmedin m > yor..1u - Devem eJe,;:tk -
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KUDÜS KIZLARI Sıçan, fare, sebze yağmurlarından başkalan da var: 

Kan ve çamur yağmuru! • - Sen. n~ y~man bir kadınsın,! ortalığı haz_'.n bi~ ~ess~zlik sarıyordu. -· Evet .• Amon kralile birlikte 
Naya 1 Senı şundı her şeyden, hatta Şaon gozlerını oguşturarak u - geldi.. Srayın arkasında karargah 
Ş~raptan daha çok seviyorum. Hay- yanmıştı. kuruyor. 

-11-.. Yzana: lskender FahrettinSerte:ıi 

dı muhafızlarıma emret .• Gitsinler. Şaonun bası ucunda iki cariye Şa b ·· 1 · d d 
Ve beni kucakla .• Yatak odana gö- duruyordu. Şa~n sordu: . on u soz erı . u~unc~ ~en. e-
tür J N d . be , lıyerek kalktı .. Gerındı .. Sılkındı .. - ere eyım nr 

Şaon bu sözleri söyler söylemez Cariyelerden biri cevap verdi: - Muhafızlarım nerede) 
sendeliyerek olduğu yere bir et yıi'J- - Amon sarayındasınız. - Dışarıda sizi bekliyorlar? 
nı halinde düşüvermişti. - Ne zamandanberi uyuyorum Şaon geniş bir nefes alarak kapı-
Şaon artık kendinde değildi. burada? dan baktı.. Koridorda dolaşan mu-

Kraliçe Naya cariyelerine emir -Sabahtanberi.. hafızlarını gördü. 
verdi: Kraliçe nerede? - Sadık askerlerim, beni bırakıp 

- fsra_il ordusu kumandanını ya- - Orduyu teftişe çıktı. gitmemişler. 
n_ımızdakı odaya götürüp yatırınız l Şaon gözlerini açtı: Diye söylendi. 
Kapısında iki kadın nöbet beklesin. - Hangi orduyu? Sonra birdenbire pencerenin o-

Ve koridorda bekliyen lorail or- - Amon ordusunu.. nüne koştu. 
duau umuuhafızlarını çağırdı: - Yeni mi ııeldi bu ordu·~ - Devam edecek -

- Bakınız, dedi, kumandanınızı-------------- -----------
iki tas prapla aarhoş oldu. içerideki , --

.odada yatıyor. fster gidiniz, isterse zı·raat vekı•tı•nı•n nutku n!z ayılıncıya kadar burada bekleyi-
nız. , 

l\f h f 1 . . . . - Baftarafı 1 n•~i Sahifede - mel, artan nüfusile ve nihayet arkadaş 
u a l'.I'. ar bırıbırıne bakıştıktan d tt" · - d k' 

11l da ki k e ıgı a~agı a ı rıutukla kapamıştır: !ar en son olarak, bütün, bUtün iyi va-
son ' 8d~rl ay n uza aşmamaya a- Birinci köy ve ziraat kalkınmasının •ıflan ile artan bir ordu demekitr. 
rar ver ı er. " 

sa.vın aza1ıırı ·, ... cU 1 ·ı .. t" b' k.. · - Müsaade ediniz de burada bek- "Dlr m e ı e, us un ır oy ve zı_ 
liyelim, Kongremiz ·değerli karalara varmış raat kalkmma81, üstün ve örnek bir 

• bulunuyor. Bıunlar şUphesiz Türk köy- T!lrkiyenin temel dava~ıdır. 
• • l 

Şaon 0 gün akşama kadar başını üsU~ün;. ~Ürk çiftçisinin bütün me•e- Bunu~ içndir ki, köy ve ziraat kaL 
·-t l\.ilt'"tı'-tan kak! d 8 . l k lelerı d sğildir.Fakat bunlar, diğer me kınma davasını avni zamanda ana mil-• ırama ı. ır ara ı 1 • • • • ,., .. • • 

yı..s • • lı:all<- ,ı, . •. r. ., se eleı,:, daha ıyı ele almak ve sarıh 1ı diva dıye ele almış bulunuyoruz. 
ya~tı~ yerden ·"'..._ ıotedı:. ~·<:f~- ka\ltamak için ana yollardır, fikirler - Arkada~larım, 
lerını a~mıyordu.. . dir. Evlerinize, köylerinize güvenle dö _ 

-. Naya .. 1'."eredesın) Arkadaşlar; nünUz ve onlara deyiniz ki: 
Dıye seslendı. . Siz bu kararlarınızla dört gündür cAtatıırkün, milletin makus taliini 
Nöbe~ bekliyen carıyeler cevap en byük intizam içinde, fakat ateşli yendi diye tavsif ettiği Milli Şef, Cum-

Tevratın kaydettiği bir hadise 

Üç gün balık yağdı 
ve halk yidi 

Bir tütün tarlası~a kan yağmuru:-ıu, rüz
gar, bir mezbahadan a~ıp get\rmişti. 

vermedıler. ak h idam ., bir sarılışla, m!lnakaşalarınızla; isti&- hur reisimiz Büyük İnön!ln!ln atzın-
ba 1a~n tekrar 11Zar oru ıya nasız bütün Türk milletinin vatan me- dan, Partimizin b!lyilk kurultayında Dünyanın bazı yerlerine kan, kil • ı tiyari olarak gök yüzUne çıkıp yere lı'clarla karınlarını doyurabilmişler. fA 1

' it I' . .. kta ita selesinde aeri kavrayıı ve karar verit şunlan dinledik: k!lrt, balık, kurbağa veya yılan yağ - inerler. Nevyorkun Al bani civarında d .r. 
d hm: ltlra ı_çem ie~n ~ ma . - kudretini, jıabetini .bir kere daha la- Hepimlsln vazifesi, en küçüğünden dıjını ara sıra gazetelerde okunız.. böyle bir garip vaka görUlmüştür. Bıı !Ik ve orta devirlerde yazılan bazı 
Ar . e e ,;{' Cl 

1 
l 0 urtm~f~· hat etmiş bulunuyorsunuz. en büy!lj11ne kadar, bOt!ln şikAyetleri- F.ııkat gemileri deviren; ağaçları ra ahalisi, bir 'abah uyanınca, sokak e<ki kitaplar, 0 tarihlerde herkesin 

b:ı~;:;m;nd:nn~ s~:: 1 
tq) a no- ~u memle~etin he.r kö~Uıı~e bir ~a~ rıe, d~leklerine tedbir bulmak vefa et,. v~ ~vleri yıkıın; hayvan.atı, k~m çölle- ve bahee!:'~inin_ Lal.ıklar. tı.rafından h\)-retini uyandıran ve halin ibadetle• 

ç fi .1 d 1 h'' vekıl oturdugunu bılmelı dı~"!n Mıll! mektır. rını havalara uçuran şıddetlı fırtına- zaptedıldıgınl gormıı~lerdır. . ~ vkeden birkaç balık yağmurların. 
- araı or uau saraya ucuma f 1 ö .. d • 1 . t• O Mü bbed ÖÖ d . 19 l 1 A y l ·ı . ha l cak l la b ita l Şe n nu, ne ogru ıöy emış ır. , . e n erın yı evve n- !arı bilmiyen de yoktur. apı an ı mı ara tırmnlara göre bu d . _. bsederler. Bu kitaplardan biri, 

.. 1.~Yd ~ur~ ım. ı:t _arın bunu söyliyeli sekiz yıl oldu. O, Ata- karaya ayak bastığı ıründe bizi burada Yukarıda aaydıtımız acayip hadi - balıklar, rüzgarın şiddetile, civar köy• eı-alık nanistana ııç gün mütemadiyen 
ul atukan elaa ya a~ı nız, or ıgıha- türkün yarattığı yurdu, vahn, millet topladılar. O gün, mukadde• bir di - aeleri doğuran ve bazı kimseleri batıl !erin birinden havaya uçurulup top - ~ Ya ağmuru yağdığını yazar 
ev p r .. ve ,;;ıU eymanın mu a- . . . k · · . . .. · . . ' • I • dö 1 ecb 1 lar meaelelerınde gözünü kırpmadan en vanın aeferberlltinl ilAn ettik. Bu itlkatlra aaptıran, sadece rUzglrdır. ra üzerıne dUşUrulmüştıır. ,&an, fare, sebze yağmurlarına 
rıp Ô:mit:.m ye m ur 

0 
ur • kuvvetli kararları bir tek atı• ırlbi ve- toplantımız, cumh~r_Jy~t hOkOmetinln 180 senesinde çıkan bf~ mec'."ua, o Bu gibi hadiseler dünyanın her ta.. ne cti;l,lim? Şüphesiz bunların da ıı. 

N• rdu recek başlı.rla doldurmuştur. onbeş yıllık meıa111nı hızlandırmak, tarihte vuku bulmıış hakıki bır kan rafında vuku bulur. Tevratın yazdı_ men izahı mümkündür. Böyle olmakla 
aya uyumuyo .• s· T · .. · T k 'ft . . il 1 t ak . - lı k l k 1 . Amon WJr,e.ini Bent lsrail iatill- ız, ilrk koylUıünü, ür çı çııı- P n aş ırm • olgunla~tırmak ve el yatmurunu kaydetmektedır. gına a ı aca o ursu, Sına çöllerinde beraber, bu gibi hldiseler karııaında 

aından kurtarmak için ne mümkün· ni .. refle, liyakatle teınall eden arka- ele vererek tahakkuk ettirmek dava - Bu acayip yağmur, Amerikanın Te- açlıkla mücadele eden müseviler, bir- son derece hayrete dilfmekten kendi· 
ae mıftı. datlar; bir tek bao ıribi dOı~n.d!liümü- ~ıdır. nea gehri civarında, bir tUt!ln tarlası- denbire gökten yağmağa başlıyan ba - mizi alamayız. 
;~n uykusunda llllyıklıyordu.. zUn en parlak delilini verdınız. Büyük milletimzin, daima en büyük na yağmııtır. TUtün yapraklarının ü

- Kendimi A.uriye bağlannda Bu kararları, ne kimseye hoş ııörün kararlarına sahne olan eşsiz meclisin- zerinde , yağmur dindikten sonra , 
sanıyorum .. Etrafımı üzüm dağıtan mek, ne de gün öldürmek için veriyo- de, yurdun efendisi olan biz köylüler kan damlaları, yağ ve et parçaları gö
kara ka§lı, kara gözlü A.ur kızlan ruz. Yüksek, medeni, il~ri millet ola- toplandık, dertlerimizi döktUk, kara - r!llm!lşt!lr. Bu hadise yalnız şu şekilde 
sannıılar.. itte uzaklardan geçen rak daima var olmak, daıma üstUn ile- rımızı verdik. Bu dertler büyüktür , izah edilebilmiştir : Bir salhanenin ü
( Banapal) İn muharipleri .. işte (Ni- ri. mi.ilet olarak kalma_k çin Türkiye- derindir. ~.ug!ln yarın yapılac~k de_ zerinden geçen ~iddetli bir fırtına, o. 
nova) kıyılarında at kotturan yi _ nın boyle hareket etmege mecbur oldu- recede degıldr. Fakat cumhurıvet ve d k • t 1 h • . . .. . · _ ra an, an, yag ve e parça arını a 
g• itler Hepaini görüyorum Süley- guna ınanıyoruz. Partı bunları ele aldı. Bu buvük dava k Jd ta 1 .. • t ·· · .. __ · . vaya a ırıp r anın uzerıne a mı~ 
manın zevcesi prenses Samayı karşı- Israr!~, Re~~tla, bıkmadan doğru yı da hızla b~şara~agı~a şu~he~ız. yok •ılar&k. 
lamıya gelen zırhlı askerler ı Gerçek hedefe gıdeceuız. tur. Cumhurıyet, ılerı attıgı hıçbır a- G A 'k 1• • •• . . . . .:;ne merı anın çora.\. arazısı o 
0 da kıskançlık yüzünden sarayı ve Aızız arkadaşlarını; dımı ırerı lmadı ve mutlak muvaf • . , . . 
kocasını terk edip A.uriyeye kaç - Bugün bu miletin bizzat kendisi o- fakiyete götürdü. Bu davayı da mu - la~ Muva:e.~ .. - Vest ~e .. bazen ç~.m~.' 
mıştı. Sama ne güzel kadındır. Ve lan AtatürkUn bu millete bıraktığı en vaffakiyete eriştireceğinden şüphemiz yagdığı gorulur. Bu hadıse, ora koylu 
hükümdarın bütün güzel kadınları bUyük hazine, köylüde keşfettiği üs - voktur. !eri için çok korkunç bir şeydir. Çün 
Sama gibi taliaizdirler.. tün varhk, kurduğu rejim, TUrk in- Kardeşlerim! kil, esasen pek az olan mahsullerin· 

Kraliçe Nlya, Şaonu kapı aralı- kılabı, Türk cumhuriyetidir. En hızla Köylerinize, evlerinize baş şehrin berbat bir hale sokar. 
ğından dinliyordu. şahikasına ermek istediğimiz bütün <°ıcak havasını götilrUn!lz. Sizler, ta -
Şaon aarhoş olunca, •ızdığı za • milli davalarımızda olduğu gibi, köy rihi sırtında taşıyan kahramanlarsı

man daima böyle sayıklar ve düt - k-.lkmma•ında da bugün yükselme yo- nız, en büyük, en ileri bir nesildensiniz. 
manian onun ağzından bir çok ha- lundayız. ı<:n ileri bir yaşayışa ulaşmak çin en 
kikatler öğrenirlerdi. Sarfına mecbur kalacağımız hi~bir Ustun vasıflara maliksiniz. Sizleri bu 

Naya bu sözleri dinlerken hay- emek , varacağımız neticeden daha yaşayışa biran evvel eriştirmek, cuı:n.. 
retle kaılannı kaldırdı: büyük değildir. Yolumuzun çetin ol - huryet hiikOmetinin hem kararı, hem-

- Demek Awriyeli prenses de dutunu biliyoruz. Fakat yılmıyoruz. de borcudur. 
Süleymanı terk edip kaçmıf .. Ne ya- İnönüniin dediği gibi, bu dava milli Hepinize hayırlı yolculuklar dile • 
zık.. şuurumuzun haricine çıkarak, erişile- rim. 

Naya bu sırrı öğrenince odasına miyecek kadar sarp değildir. Söylediklerimizin, çalışmalanmızın 
çekildi. Aziz arkadaılarım; müsbet hesaplarını gene size vermek , 

DüıUnmiye batladı. Davamızın sadece ziraat meselesi her Ziraat Vekilinin, üzerinde dura -
- Acaba Süleymanın bana el olmadığını biliyorsunuz. Partimizin , cağı en mühim vazife olacaktır. 

altından gönderdiği mektuba inana- bütün dUnya partilerinden Ü•tiln ola- Sayın üyeler~ 
yım mı) Beni lsrail hükümdarı ha- k 1 ld - d' ·a Tu"rk k'· 111 U 11 Size, köy ve ziraat kongresnin ka,-

Ba 
ra e e a ıgı &\ , oy s n n _ 

na: (Kocanı terk et.. na ırell Sa- 'kt' d" . t' • u"ksek f h panmış oldugunu beyan ederim. __ ' k ı· 'b' ı ısa ı, ıç ımaı en y re a ve 
rayımaa ra ıçeler gı ı yaşarsın!) d t 1 t 1 d' ·a• d K Yaşasın cumhuriyet. 
d . d p S ka • saa e e u aş ırı musı a\ ,ı ır. uv_ M' 
ıyor u. renaes amanın çtıgı tl . .. . 1 t 1 • t d. Yaş asın ılli Şefimiz. 

h k•1._t la k lr.i s··ı ban ve erın uzerını e op anmasını ıs e ı-ı-------.-------a ı .... o ca , ueyman a •. . • hs 1 h d F 
bö 1 b' t L1'ft '---) gımız dava, sadece ma u • am ma - ransa .. lrcı" n y e ır e1<1ı e uu unuyor. d t• . k d ..,1 ·· 11 ·ı Ni .. bir tüph ·rc1· e ye ııtırme e •• , oz , mayası ası 

B yanUınh ıçme e b~ ı. zu olan köylü kardeşlerimizin layık ol - - Baıtarafı 1 nci Sahifede -
u f p e yavaı yaYaŞ ır ar . . . . . . 

h l 'nd büt'' h b''t•• k f 81 dukları sevıv~ye erıstırılmelerıdır. den bu gazetelerin !rana girmesi me a ı e un ru unu, u un a a - A k 
1 1 

• • 
• • • r aı as arım nedildig' i gibi, hükumetin dik'kat na-nın ıçını sannııtı. ? ' . 

_ Acaba Amon tahtını bırakıp Başvekılimiz bu kUrsilde köy ve zı- zarı da celbedilmişti. 

S ··ı ymana k 1 1 , H rast kalkınması davası milli davamı- Fransanın Tahran sefiri, bu hiidi-u e açaam, naaı o urr em .. 
· k' b'ır k tah k'' ·· d zın temel:dır •özünU güzel bir lif diye ~e üzerine İran harici~·e nezaretine çır ın ocanın a umun en . 
kurtulmuş, hem de Beni farail hü • sarfetmedı. Sebatla, temkinle, ihtiyat- gitmiş ve izahat• vermiş ise de, Tııhr 
kümdarı ııibi, muhtıqem aaraylarda la,bilııi ile el ele yürüyeceğiz kelime.. ran hükumeti bunu kafi görmemiş, 
yaııyan kudretli ve nüfuzlu bir ada- lerlni allı olarak yan yana dizmlı bu- Fransa ile olan siyasi m!lnaıebatı kes 
nnn zevcesi olunım.. lunmıyoruz. Bu 'fa&lyetln tl_ kendlaL ınete karar vermi§tir •• 

NAya bu işe kolay kolar karar d!r. İran aefiri: hükumet metbuasın-
veremezdi.. Veremedi .• Onu Amon Biliyoruz ki, müreffeh, münevver, dan aldığı emri, bugün hariciye na
kralı namına adım adım takip eden sıhhatli köylü demek, harici tehlike - ziri Jorj Boneye tebliğ etmiı ve Tah-
zabitler vardı. !ere mukavemeti mutlak bir vatan, iç- rana avdet edecetini ili.ve ederek * Uma! tehlikeleri )'ikan, yüksek kalite- pasaportunu lıtemlttir. 

Nihayet ak.,ım olmuftu." il mahaul ve ham madde yıt!ftlren, İki memleket arasındaki slyaıt mü· 
Amon dağlaruıın eteklerinde tit- buhranlara kartı yılmu bir endüstri nasebatın buırOnden itibaren keall

lk panbe bulutlar eamerleeivor ,,. ,vatan, kıytı,.t.,. keııı.lyetl mtlkeııı· mit sayıldıtı aöyleniyor. 

Balıkların yaptıkları ha l'a 
gezinti/eri. 

Evet? Bazan balıklar da gayri ih--Memleket hastanesi 
dahiliye miitehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayeoehae: ikinci Beyler 

sokak No. 2S. Telefono:39.ii 

Evi: Gaztepe No.1013 
Telefon: ? 54 l1i 

Emrivakiler 
- Baıtarafı l nci Sahifede -

nan malumata göre Meme! dieti ikinci 
kanun ayıııdaki içtimaı esnasında il
h~.k lehinde karar verecek ve Alman-
ya da Litvanyanın Memelin Alman 
halkının kendi mukadderatlanna sa -
hip olmak haklarını tanımaması ha
linde rnziyet alacaktır. 

İyi malümat almakta olan mehafil 
bu ilhak hadise:<inin içtinabı kubil ol -
duğu ve lngilterenin :<arfedeceiıi faa
liyetin diploma. i çerçevesi haricine 
çıkmıyacağı fikrindedir. Mamafih Al 
manyanın yeni darbesi tahakuk ettiği 
takdirde l~Jterenfn Alman iktisad 
nazın Dr. Funkun Londra seyahatin
den sarfınazar etmesi muhtemeldir. 
Bu seyahat Dr. Sehacht'ın seyahati es
nuında kar.rlaetınlmıı olup, gayesi 
mült.ecller meselesinin halli halinde 
İngiltere ile Almanya arasında bir 
tlcarf ademi tecavüz misakı !cin m!l
w1nlır icra etmek idi. 

Alman tayyare gemisi 

Almanların en son ol.arak yaptık !arı tayyare gemm, İngiltere 
amirallik dairesini en-
dişeye düşiirmUş, hat 
tA İngiliz bahriye ne
zareti yeni deniz proğ 
ramını tatbik için Al
man deniz teslihatı 

hakkında nıalümat i -
temeğe mecbur kal • 
mışhr. 

(Korsan tipi) ismini 
verdikleri bu son tay-
yare gemileri; mevcut 
tayyare gemilerinin 
en kuvvetlisldir. Zırh-
lı gayet ağır olmasına 
rağmen saatte 32 mil 
mesafe katederek bir 
muhrip kadar sürat.. 
le ~eyretmektedir • 
Bundan başka gemi 
deki tqp adetleri de 
fazladır. 6 inçi~ 16 
ve 4 inçlik 10 topla 
mücehhezdir. Ayni za
manda tayyarelere kar 
şı kullanılmak 02ere 
22 defi roveh•er topu 
vardır. 

Resmimizde, bu Al 
man tayyare ıremiılni 
denize indirilirken 
&örü vnl'!mn ıı z 
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?e~iğin v .ol.du Vacit ! Yıllardan- bir halka ile çevrelediği o ye sil ay
ğ< ~erı g~mlegıııı yır~amıyan tohumu, nalara bakarken, yabancı oldıığum 
nı ı~te nıhayet topr~Rı kaldırdı. B:r tek bir. his, dek~iriklenmiş ~ibi vücudü
sa fıdnnsız geçen korp<" bahardan son- mü iirpertti. Yan yana olmamıza 
v< ra, güz bulutlc rının küme küme uf- rağmen muhavyilemin kendisinden; 
lfı. ~t\mu sdr~ığı -~İr. anda, saadet müj- çok uzaklarda~ doln~tığını sezmisti 

1 

d< c.f"leyen bır fılızı tomurcuklanmıs ki· 

sc:. 

-f. gC:rm . Lih11~m mucize) le mi anı: . Dinlemiyorsun~z. sıkıldınız, 
bi lır? dedi. 
cı Dü üı ü_y~rum da Vacit, lise cağla Hayır kı:m.,,, bütü.n kplnkla-
a~ rında h pınız, ya.b."ncısı oldugum rımla ~eni dinlivorunı. Df"vam et. 

mdceral..trd.ın bdhse-der kiminiz: es - Peki .. Sizi bordo ilk defo gö-
st mer, kiminiz kumral rüyalar peşinde niyorum. Genı.'sinİ7, fukat böyle 
kı k?.~:dınız _Bı~ r~acern(ar sizi o ~adar yerlerden hosbnnıadığ~nız belli. Bu 
nı dugu 1leınıştı kı: kanad seslerınden akşam da, nrkadn<>larınızın ısrarile 
sı ba~ku hiç bir şeyi duymadığımız, ta- geldiğinize eminin; 
de mmadığımız saadeti avuçlarınızın i- Sizi gö.rmeden biraz önce konso
le çinde sanırdınız. Böyle konuşmalar- masyondan inmistim. Çok sarhos
rn da için için güler, ne yalan söyliye- tum. B"'s sen.,.dir barda çahsırım f~
bt ) im, haha size acırdım. Kimseye gül kat halal içki ve alışamadı~. çabuk 
b memeli imiş Vacit, tesadüfler o ka- dokunuyor. Masaya oturmamla ba-

d.,.r insafsızca öç alıyor ki.. şımı kollarıma dayamam bir oldu. 
m Ba~ n~sıl _old~. Bir gec.e arkadc:_ş- Beynimdeki uğultu yavas yavaş di
ye larla ıçmı~. ıçmış erkenden yataga nince etrafına bakınmak için doğ-

gömiilmemek için zaman öldürecek ruluyordum, Fözlerinizin inadçı bir 
le ~er ararken, me hur kabareye kapa- ısrarla bana cakıldı?mı ~ördüm, ben 

81' ın atmıştık. Ay başı idi, bir sürü ka- de baktım. -Gözleri korkunç bir göl
re labalık, g~zlerinde m.cmnun insan- geyi kovmak için bulutlandı- keşki 
til brın k skın parıltısı ıle durmad~~ bakmassaydım, dedi. Bir mıkn\1tıs 
ta c~~a ~yak ~~d~ruy?r· tatlı tatlı do- hüzmesine yakalanmış gibi kendimi 

nuyordu. Bı~ırsın kı ~ansı _sevmeı:n. ayıramadım. Hayatımı altüsüt eden 
ar ha~a.tım~a. bır d~fa bıle -dıva~ şaır- bakışlara ne kadar benziyordu. Sim-
vt lerımn dılınce- fıdan boylu hır na- di 0·• •· •· 1 h' ı d·~ · ·. · · l k k mrumun nası ze ır en ıgmı sı-
de zenın e ıvre. bir müziğin tatlı ça- ze anlatacak demlim Fakat ·· ·· . ~ lt k 1 .. . . d v ·ı· ..,. . gr>ru' or 
!'!C gı ısına atı magı ımrenmış egı ırn. sunuz ki, benliğim bir saniye i~in-

Köşede bir masaya çöktük. Sabah- de gözlerinizin kabına boş.andı. Son 
lara kfıdar, onu11 bunun kolunda ve- :i.imleyi bitirmesile vahşi bir kah
resiye bir arzu ile dönmeğe mah - ~aha atması bir oldu Neler söylüyo
kum bu l?edpaht kadınlara tecess\i"".'"um, sanki inanacak mısınız~ lnaıı
dolu.~ö,zler~~ bakıyordum. 1.1.k:. ~ ; • anız bile bir kadının aşkı neye de
d~ ru!~lı ruyalı es~n a~~ ru:.~ f B {er~ O anlattıkça, bir el t~rafından 
h~s!e~mı kaptırıp, bıraz otede jr. liJilmediğim iklimlere çek.Idiğimi, se-
.n.nı bekliyen kara uçurun_ı_a l 1ef e;a~alı bir kuşun ağzındaki to -
'lt kapıykan1 :e soknur.be.da gukln~ .10rcuklu filizi avuçJarma bıraktığı-

'lnl ız ı~ını ay tme e1
· •. •. "b' l d B" • ·· .ıı gorur gı ı o uyor um. ır şarap 

ze yen bu talı k~rbanlannın hüzunl~ şiş~i boşalmıştı. ikincisi için emir 
et! ~~~.taŞ). hayalımde canlaşmıvtı. B~r verdim. Bakalım b~ garip macera 
eC. ~urek ~ahkumunuı:ı· kurtulamadgı neye varacaktı l Bo kadehini elim-

h[ ışkencelı saatlara hır neşe damla2ı le dold k d dl" d dl" ··~ ·· k ğ · 'b" I b urur en, er ı er ı go~s 
bi t;trn~ ~.gayreti gı ~· ~n.ar .?va.: il- geçirerek tekrarladı: 
kı ,..~ Smurerince sevı~cını ~ugum~.- _ Sanki bunları neye söylüyo-

y.. bu azabı alkol kaselerınde erıt- rum, inanacak mısınız? 
le me~e mecburdu. Bakışlarım masa· K d' d · t" 1 · · ·· d ka h . .. en ım en geçmış ım. çımı tut-
la an masaya yıyor, er gergın y:.ız· .. .b. ·ı ·· 1 · · b -

de felsefemi haklı çıkaran bir ifade su gı ıhsara~l y~şı. gl.obz' erdınıı:ı tbıgu-
a d 

su, mu ayyı emı sıs ı u enıze en-
d rıyor um. · · y d l k · d < , • •v. zetmıştı. arı ay m ı engın en, 
e€ Sağı~~akı mas~~a. ~-çtıgı. şarap- yarı aydın bir katra, papatya izler 
51 larm tesırıleı başı· donmuş, dusekle- b ka k h"l k d O k 

Telef o 
Yangın i!.barı: 2222-2532, K~rsıyaka: 5055 imadı sıhhl: 2046. 

l\Iüddeit.ır~umilık: 2455 pplis: 2463: şd.ir telefonu mµrac<ıat T\Hma
rası: 22Ü'u, schirier arnsı tele fon miirucaat numarası: 21 50. elektrik 
sirketi: 2091, ha,·a guzı: 2326 hava gazı fabrik~st. 2294, Karsıyaka 
su idarc'>i: 51 O' BasMabane ist~~yonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2134. l'asaocıı t vapur iskelesi: 285..+. Denizbank vapur acentası: 267 4 
fzmir su firkf'ti: 301 5 taksi i~temek için: 4040. 

DEMİR YOLLARI: 
Kasnha hattı - t•mir - İstanbul J Ankara: Her gün s-.aat y 0 dide 

(Pazar, C:.ıma, r,\r..,,arr ba günleri yataklı vanon - biifç vardır.) İzmir 
Soma her {1;i.\n 17,20 de otoray, lzmir - Alas~hir her o\.in 15, 1 O da 
tr.~n. 1.6.2r, dt> ctorav. fzm·r - Bcıııdırm'l: Pazariesi, Ça;şamba. Cuma 
gunlerı 7, 30. da sair p-\.1• f,.r 1 'l dç· ekspr,.s. 

Aydın hattı - lzrnir - Kcnakuyu • A{von: PazartPsi. (<ırı:ıamha. 
Cuma 'e Pazer tr,i.inleri 2 l. 35 de. Nazillyp her f!lin 15 .40 da. n,.ni:ı:li
ye Salı. Peı- e>nıbe, Cumatl"'si !'!İ:ııleri ô.30 da. lzmir - Tire - Ödemis 
lıer giin 5. ';)5 d" ket ar. 17.10 da Ödernise. 16. 30 da Tireye otoray. 

11AVALI KATARLARI: 
f;ıomr Bura: 5..25, 7, ~.04i, 9,38, 12.0~. 14,45, 16,20, 17.44, 19,10 
fznıir - Bornova: 5,30, 6.46. 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 

16.15, 17.15, 18.S0.20,10.2t.40.' 
hınir - Karsıyhı - Hacıhi.isPyinler: 5 ,4 '3, 7 ,38, 8,30, 12,20, 12, I O 

13.03, 14,5<'. 16,'iO, 17.47. 19,30, 21,25. 
lzmir - M0 netT'Pn • 5,48., ( valnız cumartesi günleri: 13,03.) 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
fzmirden Karşıyakaya ilk vapur şaat 5,30 da P.asaporttan. gece son 

vapur l 1. 30 da Konaktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur saat 
6 da, son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir Karşıhk'h 
vapurlar har~kc:-t eder. 

S E Hl R DA H t L 1 NA K l L VA 51TALAR1: 
Tramvaylar. Sabahleyin ilk tramvay Cüzelyalıdan beşte, ikinci 

tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6,20 dedir. Gece son tram
vay Ci.ize.lyalıdan 24,5 da Konaktan birde hareket eder. Gündüz her 
beş dakikadn bir tramvay vardır. 

Otobüsler: Buca. Burna va, Basmahane, T epedk ve Alsancak hat
tına her 8Ün muntazam otobüııler işlemektedr. 

DENlZYOLLARI: 
Çarşamba günleri saat 12 de İstanbula sürat postası: Perşembe 20 

de ara postası. Çarşamba onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de 
Mersin postası ( R<.,dos~ da uğrar) Karaburun pos4\ııı pazar günleri 
tıant 8 de, (arşamba günleri 9 da. 

MEMLEKET HARiCi: 
ltalyan vapurları munta~am postalar. Çarşamba şaat 17 de Pire 

Brendizi, V~nedik. T riyeı;ıte, Perşembe 17 de Rodod, Adalar. ' 
NÖBETÇİ ECZANELER: 

Cumartesi: P.aşı U'.akta S;hhat, 
Pazar: Kemeraltında Hilal, Kara taşta B. Habif, Keçecilerıole Yeniiz· 

mir, lrgatpazarmda Asri. 
Pazartesi: Kemeraltında Sifa, Güzeya.lıda Cüzelyalı, Tilkilikte B. 

Faik, lkiçeşmelikte İkiçeşmelik, Alsancalçta B. Fuad, Ayvuklada Ke
mer. 

Salı: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
Alşanca\;ta B. Ahmed Lütfi, Eşrefpa~da E.ştefpaş:a .. 

Çarşamba: Buşturakta Sıhhat, Karataşta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
lzmir, lrgatpazarında Asri 

Perşembe: Kemeraltında Hi~l, Karantinada B. ~tef. Tilkilikte B. 
Fuad, Eşref paşada Eşref B8sa. 
Cuma~ K~rnernltmda luihad, Güzelyalıda G~elyalı. lrgatpazarın-

2~~ _Asri. l~seş!1J.elikt~ ~ lk}çesmelik, Alsancakt~.J' '!ad .......... 

111nmıımıı111111 mı ı ıı ınn ı mmunnn unıım ı n ııı ı ı ıı ı m111111111111m1111mnuuu111n111111 c. Ge cer lzmir Avc_ılar. ve atı· 
cılar cemıyetınden: · · h k l v d ak . ıra ra sa ı e a .ıyor u. otra-

s~ rını asır o tuga ayıyar perışan d d k. ba ı, b be 
saçlarını avuçları arasında kilitlemiş a .. yanı~. a ı . r ~_ızını e.~ . yaz Za~er f 
b

. b v t b . k d" . b k elbıseler ıçınde bır hulya perısını an- ate yesı· 
ze ır aJ an am emm en ısıne a -

tı<Yım anda ki ğ " • dırarak, bana el sallarken goruyo-

Umumi heyetin aşağıdaki riiznn
nameyi hltaç etmek ilzere 4 ikinci
.kanun 939 çarşamba akşamı .saat 7 
de 'l'ilkilikte Osmanzade vokusunda 

çi ,.,. uyuşu u unu agır agu 
al !lilkerek doğruldu. Kafamdan geçen- rum. .. . .. .. . 
cı leri gözlerimden okumuş gibi, aşina _So~ ~umlesı bl1 tun muka::~etı
gJ Lir gülüşle beni süzdü ve garsonu mı :rıttı. K~m~.al b?şını gogsume 
hı çağırarak bir §eyler döyledi. Benden ç:kt.ım: Yeşıl .. go~len~.de~ hududsuz 

bahsettiğini anlamıştım. Sözü biter bır ıhtnasla optum, optum ... 
rr bitmez garsonun yanıma gelişi yanıl .. lnanam~yor~u.' kendis~ni anl~~ı· 
zi madığımı gösteriyordu. Geldi, . gıma,. derdıne ~şma çıktıgıma gu -
'"~ - Bayım, dedi, sağ masadaki ha- venn:ıy_ordu.: .~oylemek sıras~ bann 
d yan sizinle tanışmak istiyor, emre- gelmıştı :w .Bı~~u~ hayatı.mı, b_ır 50 -
b derseniz oraya buyurun rahat ra- cuk saflıgıle onune serdım. Dınlıyor, 
zi hat konu~ursunuz. ' arada bir sözümü keserek: 

01 
Düşündüm, eğe~ bu kız teklifin- - Anlat, sana inanıyorum, di-

fı df" samirn1 ise ona bir gececik derd or yordu ... Uzatmıyayım Vacit, o ka-

. " 
46 sayılı cemiyet mer~zinde yapa-
cağı toplantıya cemiyetle alakadar 
üyelerimizin gelmeleri rica olunur. • 

Mü.zakerot ruznamesi 
1 - İdare heyeti ve mürakıp ra

p9rlarının okunması ve hesapların 
tetkiki 

2 - Nizamnamenin tadili 
3 - Gelecek yıl için hazırlanan iş 

programı ile büdcenin tasdiki 
4 - Yeni idare heyetine müı-akip-

lerin seçilmesi. 4571 tağı olur, belki de benden saklamı- dar dalmışız ki,· arkadaşlar gidelim 
n yacağı macerasını dinlerdim. Böyle diye ha~~ y~llam_ışlar, beni bekle-
• değil de. simsarca bir tuzaksa, vere- memelerım soyledı~. Bar kapanın- Doktor 

ceğim beş on liranın bence kıymeti caya kad~r derdleştı~ .. ~a~:ıha yakı~ B •• h B fi 

'

..., hiçti. Kabul ettim, beş dakika ~onra o~u .. ~:ı~nyonun~ ~otur?um. ~rtesı ur an eng 
tenha bir locada baş başa idik. Ara- ~~n\1 ?.$le ye~egmı benımle yıyece- Resmi, sivil, okul, kasketler, MEMLEKET HAST ANF.51 
mızdaki sükutu nasıl böleceğimi dü- guıe soz verdi, ayrıldık. foterlerin toptan :perakende GÖZ MOTEHASSISI 
şiirken, o atılch: Taksi, l:ıayli uzak olan evime yol Hutalannı her 8tin &jlec:len 

• - Kimbilir dedi teklifim ne ka- alırken. sizler hatırıma geldiniz: Sev SATIŞ EV! ıonra Beyler aokaimdaki muaye-
, • Tl ·1 b. ·· ·· ert · d Malı birinci elden alınız h · d kabul ed 

dar tuhaf gelmistir belki de bir şa- gı 1 er 1 e geçen ır gunun esın e . . ne anesm e er. 
T rap ısmartlamakJ içi~ hazırlanmış bir hatıralarınızı anlatıtken, gözleriniz, Alıpaşa ceddesı numara 

28 Bayındır ıulh llukUk bikiiıiliii:'· 
ğ tuzk sandınız. Hakkınız da var yal nasıl kes~in parıltılarla.yana;d~. Ka- nen: 4568 
d Bir bar kadını paradan başka ne dü- natds:sierınden başka ~ır şeyını duy: da sana bu haberi müjdeliyorum. Bayındırın Kurt mahallesinden Ce-
n şünür, onun kalbi, geçmiş yıllara ma ıfmı~ tanımadıgımız .. saa~etı Dediğin oldu Vacitl Yıllardanberi Hi.l oğlu Ya§ar karısı Saliha oğulları 

gömdüğü mesud günlere mezar taş- avuç arını a sanışınıza gulerdım. .. v. • • 'Mefail ve Şahin ve Cemil V'e Kasım 
b v • • v. • Gülmemeli imişi • ı gomlegını yırtamıyan tohum niha-
.1 lıgından gayrı ne ışe yarar degıl mı? . .. .. ~ me~c:1: ··. et e erdi ' Şentürk taraflarından müddeialeyh 

0 Çok acı çekmiş insanların heyaca- Erte ı gunu sozleştıgımız yerde Y Y ş · o mahalleden Necip oğlu arabacı 
ı: nı ile söylüyordu. Sesinde, mermer- nu buldum. Şimdiye kdar hiç duy- - Çok mu beklettim, Aziz? Ne Osman aleyhine zeytiI\lik takimi da-
b lere düBen bir şu damlasının tatlı madığım bir hazla yemek yedik Bir o bir şeyler yazıyorsun. vası esnasında davacılardan Şahinin 
d şıpırtısı vardı, o konuştukça bu dam- ge~e e~vel başlıyan sağnak ~ala içi- Başımı kaldırdım, istida gösterdiği adreste bulunma-
8 laların ahengi birikiyor, ilahi bir mı serınlet,wekte devam edıyordu. . . dığı ve nerede olduğu da bilin~me-
b yağmur çağıltısını andırıyordu. Sevginin bu histen başka bir şey ol· - Hoş geldın canım, çok sevdı- diği daV'etiyesi arkasına roubaşirin 
Y Gülüyorsun, değil mi, Vacit? madığına inandım. ğim bir arkada~a saadetimizi müj- verdiği meşrubattan anlaşılmış ve 
p Sade kuru felsefelerini duymağa Yel}'lek arasında, ona, benimle o- deliyorum. mahkemece kendisine ilanen tebli
lı alııtığım bu lise arkadaşının edebi- tur~asın_ı. he~. ber~ber kalma~ Hoşça kal Vacitl Onu çılgınca ğat üasına karar verilmiş olduğundan 
d yat yapması sana tuhaf geliyor ta- tekl~f et.~ım. Cozl7rı yaıararalt, pekı, sevişimi hoş söı ürsün tabii.. Haya- yevmi muhakeme olan 25/1/939 çar 
~ biil Hiç hayret etmeden dinle~ Se - dedı. Gorsen Vacıt, o anda ne kadar t "Ik . 1 U d şamba günü saat 9 da davacı Şahinin 

. d . • d h daha - ıd· ımın ı ve son meyvesı .. zan a . hk 1 , sın en ıçıme oğan az, onu guze ı. k kl l k d . bızzat ma emeye ge mesı veya bir 
t. fazla süzmeğe sürükledi beni. Ne İtte şimdi, ev aramağa gitmek için uca aşa ım ar ~şım... vekili kanunile kendisini temil 

~üz 1 gözleri val'dıl Mütemac!i uy· onu belc.lerken, biı· taraftan, çıkarıp 1 ·mir: 9112/938 etUrnesi lüzumu tebliğ makamı· 
k\1.luzluğun etrafını YİfM ~ iıkanp ta ~yor, bit ma.ftarı Şah&pCar• zıa k•im olmak l.lzare Uilı. ohı.rı..ır •• 

zmir Defterdarlığından: 

İcar No. 
407 
408 

Kemer cad. 21 ve 23 No. lu Ahır 
Karşıyaka Şemikler Menemen cad. 919 metre 

Muhammen 
bt-deli 

Lira Kr. 
20 00 

40 00 
211 00 

80 00 
412 
413 
417 

422 
423 
42·~ 

Bahçe 
Develi köyünde 25 dönüm bağ 

« ~ 13 « « 
Ga~i]er Sinekli Caddesinde Bilu No. tahminen 
4 Dönüm tarJa 
Kızlar a~ası Hanı yukarı katında 68 T ajlı oda 
« « « « « 93 > » 
Bornova Havuzbaşı mevkiinde Bedava soka-

5 ou 
18 00 
18 00 

ğında 1 No. lu bir tek oda ve Arsa 12 00 
426 : 1arlıdere yeni kale civarında 3 dönüm tarla l 2 00 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlaı:ına bidayeten ve 
temc.liden talip çıkmadığından 26 12 938 tarihinden iti
b::ıren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

En son ihalesi 27 1 939 tarihinde Cuma günü saat 14 
dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdihlüğüııe müracaatları 
ilaıı olunur. (4528) 

--ı·s-t-an. bul~ --;·-ia....,..1 ~~~-.. ğün· 

den: 
6/ 1 /938 cuma günü saat 1 S de fstanbul nafıa müdürlüğünde ek

siltme komisyonu odasında 12873.19 lira ~eşif bedelli Nişantaşl Kız 
orta okulu ikmali inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş-
tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje- keşif hulasası ile buna müteferri diğer e ırak dai· 

resinde görülecektir. 
Muvcıkkat ternidat: 966 liradır. 
isteklilerin teklif 11<'1.ektupları en az 1 O bin liralık bu işe benzer iş 

yaptı~ına dair idarelerinden almı~ olduğu ve .. \kalara istinaden İstan
bul "lay~tinden eksiltme tc,o.rihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 
938 yılı~a .. aid ticaret odası vı:~ikal~rı~~ı lıav_i,, hE.oalı zarf.~a;~f[W'1,'Ç~9 
cuma gunu saat on dörde kad~' lstanbul nafıa rnuc!iil"lu'güne verme-
leri. 1 8-23-28--2 91 2 3/ 44 l 7 

lzmir Telefon Müdürlüğünden: 
.1 - idare iht» L.e;;. için muhtelif cins telefon kabloları kapalı zarf 

usulile eksiltmeye çıkarılmışhr. 
2 - Muhammen bedeli (27 ,600) yirmi yedi bin altı yüz lira 

muvakkat teminatı (2070) iki bin yetmiş lira olu~. eksilt
mesi 1 şubat J 939 çarşamba güni.i ~aat 1.5 de f~ir telefon 
müdürlüğü binasında müteşekkil satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Talipler, muvakkat teminat makb\lzu veY.a banka mektu
bu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf\apnı o giln ~t 
14 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler her gün Iznıir telefon müdürlüğü ile İstanbul 
telefon müdürlüğü levazım ~:mitliğinden ( 1.36) bir Hr~ 
otuz sekiz kuruş bedel mukabilinde verilecektir. 

16--30--14-31 4375 

dip i yö .b 
kanlığından: 

Eksiltmeye konulan İ!: Aydın park karımndaki binanın tadilen 
ikmal inşaatıdır. 

B~deli ke_ıfi: 14164 lira 83 kuruştur. 
Bu işe ait evrak eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Nafia itleri 

genel 'artn3.mesi kesif hulasası projesi dosyası. Bu evraklar Belediye 
fen isleri müclürlüğünde11 veya ~arli bürosunda görülebilir. 

Bu İf~ ih~lesi 12 ikinci kanun 939 P~rşembe günü sa~t 17 de ka· 
pah z~rf usulıyle Avdın Pati ilyönk\lrul ba§ks,nlı&mda yapılacaktır. 

Eksılt~eye girebilmek için tali~ erin % 7.5 mu ak~at temin~ 
vermelen ve müteahhitlik vesikası ibraz eyleıneleri şartbr. 

Teklif mektupları ihale sa~tından bir S{lat evveline kadar ilyönku
rul başk~nlığına tevdi edilmiş olmahc\ır. Postada olacak geçikmeler 
~bul edilmez. 27 - 30 - 2 -5 (4513) 

lzmir Telefon MüdÜrlü~ünden: sı 
l idare iht~yacı için nu~htelif cins telefon kordonlarile makina 

aksenu açık eksiltmeve Ç\~arılmı~tır. 
2 - Muhammen bedeli (739) yedi yüz otuz dokuz liradır. Mu

vakkat teminatı (55.43) elli beş lira kırk üç kuruş_ olup ek&ilt 
mesi 18 kanunu~ani 1939 ç~rşı:ımba giinü saat l 4· de fzmir 
telefon müdürlüğü bin.asındaki satın nim<\ komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin n:1uvakkat teminat makbuz vey~ banka mektuhile 
kanuni vesaıkle me~kur gün ve saatta komisyona müraca
atları. 

4 - Şartnameler her gün lzmir telefon müdürlüğü ile İstanbul 
telefon müdürlüğü levazım amirliğinde görülebilir. 

30--17-3-16 4216 

iz mir Telef on Müdürlüğünden 
.1 - idare ihtiyacı için muhtelif eb'atta yüz adet tenkiy fi a~a~ 

direk açık eksiltmeye çıkar.ılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (995) dok4z yiiz doksan b~ liradır. Mu

vakkat teminat ( 7 4,62) yetmiş dör~ lira altmwı'ki k~ruş olu{' 
eksiltmesi 18 kanunusani 1939 çarŞ4lmb günü sqat 1 O da 
İzmirde telefon müdürlüğü binasındaki .Komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektuhile 
kanuni vesaikle mezkur gün Ye aatta ~omişyona mürac.:ı
atları. 

4 - Şartnameler her gün izmir telefon müdürlüğü ile lstanbul 
telefon müdürlüğü levazım amirliğinde görülebilir. 

30--17-3-16 4217 

en: 
Çe§me iÜmrük binasının ikmali inşaatı 2372 lira 95 kuruş keşif 

bedelile ve on beş gün mU,.ldt"tle açık ebiltmı-ye konulduğundan is· 
teklilerin 2490 sayılı yasa hlikiinıl,.rin~ ~ôr,. hazırl y11.cAkları 178 li· 
ra terninatlarile birlikte 1 O ikinci k~ntın 9·,9 ~1' 1 1 sz ni.i saat on birde iz~ 
mir Nafıa miidi;r}i.ığündeki komisyonft hn~ V\l;rmalan 

74~4~5 4475 



~R~:ız~:::3:~~~, ı.-........ ·, __ , .... ·o ·-· -· "~: .... ~.,i,:_ H,h~ai~ • 
n = ~ 
cı. i Norveçya balıkyağlarımn en ; 
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VtT·ı·.t~ TUZU ;; 'iri defa aü:ıülmiiıtür i 
Nıkris, romııtipma. kum sancllan E Şerbet gibi içilebilir ~ 

na karş.ı mide kara ci~er ve böbr~e- = 5!i!i 
ri temizler. = LJ d • Jt.T he Ç ;:: 

En ucuz m•rl•n •uvu elde edili:· E nam 1 l'tÜZ t ançar il 
Bak 1 · - SıhhQf eczohanesi ~ la.. troyo_oğ 1 1 

~~ ü h tü Ergin • .;ruınıii~ıııiı~1ıfı~ııı~ı~fı~:ii8ıtın:;iı,~ıuW1i:Hı• 
Her türlü, idrar, b.J&am, 

kıw ve saire tahlilleri yapılır. 

Mürac:ut yeri: 
İkinı? beyler Mıbk No. 25 

Telefon: 3869 
---------------1 

J>artlesdlerinizi ~e 
'Yanların lrilrh man 

to w &ıga Yalra lrfrr k 
lerirıi IBRAHlM KA 

Üosıt~r -

Demir Ali · 
A vrupada tetldk ıteyahatinden 

aelınittir. Hutalannı her sün 
mu v~ ... \.._.,;.,"~ ""°'"' ~ •. 

RAKA~. bakmadal 
~RleJ'IRl.Z. ,_ __ l.J_iJ_R_t_CJ_I' ___ _ 

L,.2~~an!!,!N!!!o:... ~l2L_ 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hutalanm ll,3J da'll laira 

kaılar Beylv aokafıada Alıenk 

Eakteryo'.og 
A. Ke71a[ Tonay 
Bulaşıcı, salgın hutalıklar 

ınQtehası.sı 

(Verem ve sare ) 
&sma!ıane poli• karakolu ya

nında 747 · 

Te'efon: 4115 
matbaası yanında kabul eder. ı-.-_.""""" ____ ., 

• T.I BANKA~I 
19 8 

l<~üA Ccııri Hua.ple&r 

tkr""''"l"- plan•-
• adet 1000 L. 4000 L. 

Ku ... "lilrı 

Tdrk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktöırlüğünden: 

T0RK HAV: KURU. U 
Yılbaşı piyangosu 

ADET LiRA 

ı Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 ikramiye 500,000 
1 " 200,000 
ı " 150,000 
1 " 100,000 
1 » 10,000 
1 " 60,000 
l H 50,.000 
1 " 30,000 
1 u :o.ooo 
1 " 15,0QO: 

10 .. (10,000) 100,000 
20 ,, (5,0oO) 100,000 
60 " (2,000) 12~~ 

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

8,000 • (SO) 400,000 
8,600 

500 mükafat 2,715,000 
9)00 5 

ı... ....................................... ~ 

Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Ça VU.aı;k-~1lu 

Birincikorclon Atot'1fk ç. Ya 
91 ·si tayyare 

ainemQı yanında No. 208 lal: 3.J.11 
lzmirin en süzel mevkiinde bulunUJ'. Her türlii ie&inıh.a tamiıat 

eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 
o .. vun1ı m.iiflcrilr~ ~9Q 49~ -v ~~ ıeıızill 

YÇl.Lr. 

Lokantamızda. Görülen ihtiyaç üzerine Ete li:ıeıinin ııe.inci ıınıfı da açılmıfbr. 
Kayıt muamelesi devam etmektedir. Kayıt itleri için lıer tün Sabııb, öiJ4 v4 t~f:tpı, :ır.aıekl,.ıi v hual,14l ~Jı'.\fclw veri.lir. V• 

'

aahahtan 'akpma kadar Karantinada karakol yanında Manaurt Kona- ri~lı: ıi,yahaler i4ıiD llç -t evval otel müdüıiy-'i~V etuı.~lı: ' ~ 5.00 • 4000 • 
u 260 • 4000 ,. ,. 
76 ıt uo • 7601) • 
&O • llO t 4000 c 

IQQ • ıt .. 60)0 • 
ıs4 a 2aııcıo • 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. 1 Ey
h\l, 1 Jtlrtııellıiaun tarihlerinde çeki
l.ektir. 

Ea tız 110 1.1.ra mev4uatı bulunan 
lı•aaplar kuralara dahil edllecelttlr. 

Makina Tamirhaı&e4i 

fzanir: Kcatana paaarı dcmirçiler No. 67-69 

••• 
Her türlü rnotör, makina ta.miratı, imalit ve montaİI 

BDunuım diiıkii,&Q, t.wo ve torna itleri 

T elelon : 3993 

Prensiplerimiz: 

ı - iti ıa. "'rU" ~ .. aaau. bilt--l:ı. • 
2 - MtifterİJ'e azami ıahuı.t. f~tlerde itidal, itte temizli!s\ir 

Merkez lokantası 
irinci Kor'donda Rıhtım hane MIZLIK ve aerviıte intizam ha-

altıada ,.ni ılan (MERKEZ) kimdir. 
Lok_a .. amda, UCUZLUK, TE-

,.~~·MlmlııiıımRünmcu•t•o•lu•nm•al•ıd•ır . ._ .. ._.T.emkfmon9:-29-~~---- ... f·~-ir ... ._._._._ ..................... ~ 

NE BÜYÜK FARK 

,.. 

.,., 1 1 •ııı $ u 

• 
Çifte lspirallı ''D,, Lambaları tam Işık vcr·rıe 

t:evfik Baykent 
e,lektrik- Rrıdyq- Tel@fon 

P•ştemalalu 77 • 79 tetl~f P'- 3332 
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Sahif'e: l:t 

Deznizba nk Izmir şubesindeıı 
l imanımız:ı gelecek kömür vapur -.. e motörlerinin l>oşalması 

ile \'apurl lt:ı ihnıkiye verilmesi ve kömür aktarma işleri eksiltmesin
de talip zuhur etmediğinden eksiltme J 1 1 39 çarsamba günii saat 
15 şe bırakılmıştır. 31 3 ( 4542) 

lstanbul telefon müdüriü
ğünden: 

1 -- 1 iare ihti\ acı için muhtelif ebatta 16 kulem kursunlu kara 
1.:ablosu ile 1 kal~m denizaltı kablosu kapalı zarfl; eksiltme

f' cıka-ılmıştır. 

2 - 1uha. ıme•ı bedeli ( 146794,20) muvakkat teminatı ( 8590) 
l ıı:ı olup eksiltm~si 6 2 939 pa:alrtesi günü saat on beşte 
mi.idürll?k binasındaki satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - İs ekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
iie kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat on 
c rd' kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - S rtn .. ~esi 367 kuruş mukabilinde her gün levazım amir-
i r"nıi7der. alınab1fü. 21-2-16-31 4440 

Maliye V ekiletinden: 
l - 31 Kfmunuevvel 193 7 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 

bet kurn:-hıklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 
~u-el 19., '-~ .... k!_;lamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

' ...... fiil ı iı~dc bu nevi para bulunanlar 31 kanunu evvel 1938 akc;a 
rnına k dA: bilumum m.-•l sandıklarile Cümhuriyet merkez ve Ziraat 
bankafor na müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 

2 - T ,davülden kaldırılan bu nevi paralar 225 7 numaralı kanu· 
nun sekz"nci maddesi mucibince r kanunu sani 1939 tarihinden iti
baren bir !; I}e zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer· 
kez bank tı:;.na yapılacak tediyata kullanılabilecektir. 

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

inhisarlar umum müdürlüğün 
den: 

1 - Sartnameleri mucibince satınalınncn!h ve 7 / 11 918 tu
rilıinde ihaİe edileceği ilan edilen 50 kiloluk 1 50.000 :ıJet ve 100 kilo· 
hık 180.000 adet tuz çuvalının muhammen bedelle::ri de~i~tiril<liğin
Jen yeniden ayn ayn kapalı zıırf usuliyle eksiltmeye konmu~tur. 

il - Muhammen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 kurus he
sabiyle 37.500 lira ve muvakkat teminatı 2812.50 lira: 100 kiloluk
ların beheri 43 kuruş hesabiyle 77400 lira ve muvakkat teminatı S 120 
liradır. lzmirde teslim edildiği takdirde beheri, 50 kilolukbr için 25 
santim ve 100 kiloluk1ar için de 50 santim zammt"dilir. 

ili - Eksiltme 2/ 1 /939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü ~o lik 
çuvaller saat 15 de 1 00 lük çuvallar saat 1 5. 30 da Kabata~ta Levazım 
ve mübayeat ıubcsinde alım kom is yon unda yapılacaktır. 

iV - Şrtnameler 50 likler 1.87 lira ve 100 li.ıkl~r 3.87 lira bedel 
• nhis;:ıırlr• '!?:!Um müdiHü~ii levazım ve miibayeat şube

6-~ • 

buz. mukabilinde verilmesi lazır. ktı 

=-n alınabilir. 
~nuni vesaik i]ı- C1o 7 5 gü

mektubunu jhtiva edecek 
'itlerinden yarım<- r saat 

;.mu Ba~kanlığına mak-
31 (9170/ 4418) 

l:m----------r.'}l.A"j• la~e:!llllEJIC.:l~ıı--lıl!fıllf°I•·--, 
' N ' 1 eşe ve 

Restoran 
. h • 

ve · 1 ·::.ansıng 
Atatürk caddesi lstanbul ote'i altında Tel: 2556 

Her türlü konfor, zevk ve neşeyi kendinde toplıyan yeni bir mii

essesedir. Her gece saat on ikiden itibaren zengin varyete numaraları 
ile danslar sabah saat dörde kadar devam etmektedir. Fiatler görül
memiş derecede ucuz ve servislere son derece itina olunmaktadır. 

_.,..,..._<_A_N_ADOLU) -~ ......... _........ 31 Birinci kanun 1938 Cu a.rt 

ızmir LEJvazırrl a"tirliği satın al ma kc· KLJÇLJK iLANLAR 
mi~vnn11 inlnlorı 

lzınir Levazım amirliği ~AT. AL. KO. Rs. dent lfllllllllllllllllllllflllllJlllllllllllflllflllllfllllllllf llllllllllllllffflllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
!stanbul komutanlıgıı A 1.ı~ığlı l.ıirlikler nanıırı<l komisyonda mecvud KariJerimize kolaylık ol· 

evsafı dalıilinde 1.ıinek ıakUye koşumu ile mekkari hayvanatı satın alı- K üçük ilan fartları 
nacağından her paza e:.i ve ıJerşembe günleri gaat 14 te pazarlığı mak üzere, gazetemizde 
yapılmak üzere huyv~n ı-;:ıhipleıinin doğruca hayvanıarile beraber (Re mi olmıyan) küçük 

Dört satırlık .~üçilk ilinlardan: 
Bir defa için SO Jo:uruı 

Fm<lıklıda komutanlık :-;.'.ltın alına komisyonuna gelmeleri. 
17_ 21_ 25_ 31 .u12 ilanlar için bir sütun ayır· 

İki defa için 6 lrUf 
Oç defa için (' -._. • 

· ızmir oefter'darbğından; 
Satış 
No. 

1486 

Muhammen 
bedeli 
Lira K. 

1487 

1488 

1489 

1490 

1491 

l.f92 

1493 

1494 

1495 

1496 

1497 

1498 

1499 

1500 

1501 

1502 

1503 

1504 

1505 

Köprii ~\·1. Kayalık sokak 1 7 3 7 Ada 22 parsel 
~ayılı 1-46(ı metre murabbaı arsa 
ikinci Si.i!eyr.~an;y~ Mısırlı C. 1 ;4 Arsa 1 O 
parsel Dyılı 561 rvt Murabbaı Arsa 
~;·_!'.>rÜ l\l. Mısırlı C. 1 73 7 Ada 3 3 parsel sayılı 
_Q) rnetrt" murabLaı Arsa 

~(:inrii. .~.I. r\·~ı~ırlı C. 1 7 3 7 Ada 88 Parsel sayılı 
~üO metre murablJat Arsa 
2 ci Karatas Halil Ri.fat paşa C. 64 1 Ada 25 
parsel sayılı 63 me-tre murabbaı Arsa 
S:ılhane M. Selamet sokak 697 Ada 2 parsel 
sayılı 201 metre murabbaı Arsa 
Ki1prü M. J..:a~alık sokak 1737 Ada J 8 parsel 
S<ı) ılı 761 l\it-ıre murabbaı Arsa 
Küpri.i :\'1. T:·ırkoğlu sokak 1736 Ada 4 Parsel 
sayılı 201,75 metre murabbaı arsa 
Köprü i\l. Mwırlı C. 105 M. M. 1737 Ada 38 
Parsd S. Arsa 

3 cü Karataş Dabakhane deresi ve Burhaniye C. 
669 Ada 2 Parsel sayılı 1 71 Metre mınabbaı Arsa 
Köprü çıkmaz sokak 1737 Ada 109 PareeJ sayılı 
170 metre murabbaı Arsa 
2 ci Karata!! Halil Rifat pasa C. 64 J Ada 26 parsd 
sayılı 106,50 rnetre mur"*bbaı Arsa 
'3 ı.ü Karataş Mısırlı C. 670 Ad~ 8 parsel sayılı 
7 5. 50 J\letre mur~blıaı Arsa 
Cii.lt'ly,ılı J\letrı:-stepe sob1k 924 Atlu 6 l'<lr~d 
sayılı 370 mclr.e ınur.ıbl.>caı Arsa 
2 ci Karat~s 2 ci venidar sokak 639 Adu 2 Parsel 
sayılı 131 t\.letre munıbbaı Arsa 
3 cü Karataş Mısırlı C. Ve fsl&hane C. 669 Ada 
14 p;ırsel savılı 169 metre murabbaı Arııa 

3 cü Karata<; lslahan~ arkası ~okak 66~ Ada 6 
Parsel sayılı 70 metre munıbbaı Atsıı 
3 cü Karatas İslahane C. 668 Ada S Parsel sayılı 
90 metre murabbaı Ar!a 
Köprii Kayalık sokak 1 7 3 7 Ad 20 Parsel sayılı 
18) 1\1. murabbaı .Arsa 
Köpri.i ~.1uradi)e Demir, E~ki kuvu ve Nizamiye 
sok, k ~20 Ada 1 Pursel sayılı 794, 50 metre 
nnıral 1 <:ıı arsa 

1506 Köprü l\Jısırlı C. 1737 Ada 92 Parsel sayılı 325 
metre murabbaı Arsa 

1507 Mer'linli Çamdibi mevkiinde 14290 M. murab
baı Tarla 

1508 Mersinli Ka;-sıyaka şosası üzerinde 1592 No. lu 

346 60 

196 35 

82 00 

40 00 

18 90 

40 20 

114 15 

100 88 

26 25 

34 20 

25 50 

42 60 

18 88 

11 1 00 

39 30 

42 25 

J4 00 

22 50 

27 75 

}57 53 

6t 25 

400 00 

sokakt;;ı 16 T~j NNo. lu 478, 13 M. M. duvarlı Arsa 95 62 
1509 1 ci Karatas 9 Eylül sokak 624 Ada 25 Parsel 

sayılı 175 Metre murabbaı Arsa 70 00 
151 O 3 cü Karata ... Halil Rifat paşa C. 68 T Ada 3 parsel 

sayılı 17 3,25 metre murabbaı Arsa 52 00 
15 39 Kar~ıynka Alay bey 1690 No. lu Sokak 1 20- 1 22 

Taj No. Ev 200 00 
1540 Dtırağac. 1S34 No. hı sokak 17I1 No. 17 4,23 

M. l\'1. Arsa 87 1 J 
Yukarıda yazılı emvalin mi.ilkiyeti 27I1 21938 tarihinden iti

baren bir ay müddetle açık artırma uauliyle rnüzayedeye konulmuş
tur. lhal~si 27 I 1 939 tarihinde Cuma ~ünü saat 14 dedir. Taliplerin 

dık. 

1ş arayanlar, ;ş verenle· 
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarını burada bulacak-

Dört defa içın ~: 
Devamlı küçük ilaııı her dııfafı 
için 10 kuru~ alınır .. nı kolay~ 

olmak üzere her satır l"vf ftf. 
bar edilmiştir. Bir kilçlh iiln 120 
harttan ibaret olmalıdır. Dö~1atlr 

sıruz. dan fazla ht.r ııatır için •JJ'lc&• 10 

Evlenmeleri Kolay]aşbran •-k•u.ru•ş-a.ıı.nı.r •. --------
Danı,ma ıerviıi 1 iLAN: Muhtel.if boyda iyi cinat_e 

Yazı işleri lisan dersleri, emval aşılı kaysı, şeftalı, frenk elması tı 
idaresi icin dahi müracaat ediniz. danları ucuz satılır. 

B. Kardıçalı 39 Hukukçu Burnavada Salon 
tiyas d.3 mUrncaat. 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
ı·rat elli ~perco 

Vapur A centast 
ADRIA TICA S. A. di 

NA VIGAZIOONE 

P. FOSCARI l\Iotöril 27 / 12/ ta-

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

rihinde gelerek 28 12 de Lero~ Ro- cl\.lACE.DO~~lA> vapuru 2 den 
dos Brindi~i Bari 'l rie~te ve Ven edik 7 ikinci kanuna kadar Anvcra. R .. 
liman !arına hare ket eder. terdam, Bretnen, ve Hamburı li • 

LERO :\lotötü 29 11 2 tari~lnrle manian için yük alacaktır. 
gelerek ::ı.~ rıi ~ün Patmo~ Lero:-ı 1- alnı- cADANA~ vapuru 16 dan 21 
no:ı ı~tanköy \'~ Rodo~a hareket Pder. ikincikanuna kadar Anverı, Roter• 

C1TTA di BARİ l\Iotörli 29 / 12 c.larn, Bremen ve Hamburg limanİarı 
tarHıitul ... yderP.k ayııi gün İstanbul için yiik alacaktır. ' 
Pire Napoli .:.\Tarsilya ve Cenovaya TAHLİYE 

harekı-t ı:ıleı-., cKRETA:\) vapuru 9 ikinc~u· 
na doğru Hambur, Bremen ve Aa. 

ROY AL NEERLANDAIS KUM- vetsten yük çıkaracaktır. 
PANYASI: A.\TEHICAN EXPOHT J. .. tNES: 

.CTA~YMf:DES Vapuru Limıını- «EXTAVIA» vapuru 29 birinci 
rnızda olup :n / 12 tarihinde ROTTEH kanunda bekleniyor. Nevyork için 
DAM AMSTERDA)I ve HAMBURG yük alacaktır. 
için yük alarak hareket edecektir. ·DI<:N' NORSKE MIDDELHAVS. 

TARAJANUS Vapuru 14 / 1 / 3r u;-.;KE: 
tarihinde Rotterdnrn Amsterdnm ve «BAM.BEK> motörü 11 ikinçi 
Hamburg limanları için yük alarak kanuna doğru lskenderiye, Oieppe 
harE'ket edecektir. ve Norveç umum imanları için ha-

reket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
LJGl'RIA Motörü 4/ 1 / 39 tari

hinde Roterdam Hamburg Gdinia 
İskandinavya ve Baltık limanlarımı 

harekE>t erlecektir. 
ARAGON Motörii 2111 '~~ tari

hinde Rotterdam Hamhıırg İ:oıkancli 
na\•ya ve B:.ı.ltık limanlarına hareket 
edecektir . 

SERViCE M ARITIME ROUMAlN 
pgJ,F,Ş Vapuru 9 1 !~!l tıırihin

rle gelerek l\1ALTA :\IAHRJLYA li 
maııl:ın kin yilk ve yolcu alarak h:ı
reket edecektir. 

SERVİCE M • .\RITIME ROUMA· 
f~: 

cDUROSTOR::v vpuru 28- hi:~, -
ci kanunda bekleniyor. Köatence i
çin yük alacaktır. 

.lOHN'S1'0N 1\r ARREN L~: 

«A VIEMORE~ vapuru 8 ikinci 
1canunda bekleniyor. Burgaz, Var
·rn ve Köstt"nce için yük alacaktır. 

Vapurların hareket taıföleriy,Je 
1avlunlardaki değişikliklerden • · 
·ente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla taf~ilat almak içil\ BI,. 
irıd korclrınrla 150 No. da W. r . 
leııı-v van der Zee vapur acentalıtı· 
ı:ı müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2007 /2008 

Her pazar saat 5 den 7 .30 a kadar aile matinesi yapılmaktadır. 
Komple Çay ( 60) kurUJ 

'-----·--·-----~-------------
1 

muhammen bedelleri üzerinden % 7 .5 depozito akçesi yatırdıklarına 
dair mnkbuz ibraz Yeya muteber Bankalardan birinin teminat mek· 
tubu ile M. Emlak Müdürlüğüne müracaatları. ( 4510) 

ilanlardaki hareket tar:hıerile n:n 
lunlardaki değişikl"kler.!en <lola~· 
acenta me!'lnliyet 1·a.,u I etmez. Dah· 
fazla taf~iliıt icin lki'lci kordonda 10 · 
nurnarad-ı FRATELLİ SPER<'O nı 
pur acentasına müracaat edilme~i ri 

lSeptolinl 
Diş 1 Kimyevi gübrel;f 

Bağ, Tütün, Sebze, h~r cins mey. 
va ve zeytin ağaçları için kuvvet 
ve mahsul gübrelerimizi emniyet 
kere ve fenni tavsiyeler yapılır. 
Ziraate müteallik meaeoleler müza. 
ve kat'iyetle kullanınız. 

R ahmi Karadavut 

Halimağa Çarşısı No. 31 
Telefon No. 3809 IZMIR 

lzmir belediyesinden: 

1 • Beher metre murabbaı 500 
kuruştan 4315 lira bedeli muham
rnenli 63 üncü adanın 863 metre 

murabbaındaki 58.59 sayılı arsala
rının satışı Başkatiplikteki şartna

mesi veçhile 20-1-939 Cuma günü 

saat 16 da açık artırma ile ihale edi
lecektir. 1 tirak edecekler 325 lira
lık teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

2 - Beher metre murabbaı 350 
kuruştan H722 lira 25 kurus bedeli 
rnuhamıneneli G3 üncü arlanın 

1063.50 metre murabbaındnki 55, 
56, 57 sa\'ılı arsalarının satışı Baş
klitipliJ,tei, · şartnamesi vnçhile 20. 
1-tı3!) cunıa giinii ~aat 16 rta nçık 

arlı rına ile ih,de edilecektfr. t. tira k 
edec leler 280 liralık muvakkat te
minC't makbuzu ile eııciiınene gelir-
ler. 20 15 20 30 38G~ 

lzmir Gümrük mu haf aza taburu satın alma komis
yonundan: 

C1NSI 
Miktarı 

Ton 
Muhammen 

TutC\rı 
Lr. Kr. 

Muvakat 
Teminatı 
Lr. Kr. Tarih i S. o. 

<'a olunur. Telefon: 201}ıt-~<>05 

Oliyier ve 
Şürekası Macunu 

Soma Linit maden t!MiTE"f 
k .. ·· ·· ıo 105 oo 8 00 161 1 939 10 00 \ 1 Dişleri inci gibi s~:~ru Linit maden apur acenta~ı -
kömürü 1 o 1 os ı o no « « « 

10 30 BfRiNcl KORDON REE.i yapan etlerine ku. 
ı _ İzmir Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı icin -1 O=- ton ve U rla Talim Bölüğü için de 10 BIN ASI TEL 2443 

on ki ceman 20 ton Soma Linit maden kömürü açık eksiltm~ !OıTetile satın alınacaktır. Ehiltemleri 16/ . . . t ... gu·· el 
L • •• ·ı 1 d 1 k s l ı . h .. k . d gô- cPOLO> vapuru 3 bırıncı kanunda ve a uıza 1 939 Pazartesi günü hızalarında gosterı en saat ar a yapı aca tır. . ar name erı er gun ornısyon a . . · 1 b 
.. . . LONDRADAN gr hp yük çıkaracak • 

rulebılır. . kk . 1 18 I" d ve ayni zamanda. LONDRA ve HULL koku Veren eynı 2 - Umum tahmin tutarları 230 lıra olup muva at temınat arı ıra ır. • . . . l 
3 - lsteklilerin 2490 sav ılı kanunun ikinci ve üci.incü maddesinde ve şartnamelerinde yazılı vesı- ıçın yük alacaktır. 1 t ı f 0rm1··11 du·· r. 

. 1 ·1 b. ı·k k ·1 . d ı . 8 1 nguTSCHg LENANTE - L N E 1 
kalarla muvakkat teminat makbuz veya Banka mektup arı ı e ır ı te e sı tme saatın e ~mır ey er .. s~ 

k !\" h f ı S t l k mu cbELOS> vapuru birinci kanunun _ -- -kaü-ı arkası Geri tütün kumpanyası bitişiğinde Gi..imrü ıu a aza t.:ı )Uru 
45

a 3ın a ma omısyonuna ra- ------------
., J O J 4 ( 7 ) ortasında Hamburg, Brem en ve An- •------------ _ caatları. 3 1 5 

versten gelip yük 7ıkaraktır. 
----------- LİVERPOL HATTC 

İzmir Lise ve Orta okullar satın alma komisyonu cALGERİA~> ve cLESB!A~, va-
purlarının yükleri fstanbulda oıktar. 

lvıemleket ha~tanesi 
başoperatörü 

M. Nuri Arkan bas, kanlığından: , ma ederek DENİZBANK vapurlarile 

C
INSl Kilo Kilo fiatı Muhammen tutnrı İlk teminat lzmire gelmiştir. Adres: İkinci Beyler ıokak 

L. K L' K D N • Ş fırın karşısı.. Kabul saatla ·ı Azı Çoğu Lira Kr. ıra r. 2'ora6 67r. r. Url emst· 1 
33 2755 50 3-7 kadar. Tele: muayene· Camasır sabunu 6750 8350 

Yemeklik zeytinyağı, bi- 2600 3600 44 IS84 l 18 80 Güneren __ h_a,_ ... _ ._._?s_ .. _~_v_i _ 2_9_8_0 __ 

rinci nevi ' 
Toz şeker 13500 t 7300 26 50 4584 SO 34 3 84 Emrazı intaniye hnııt:ıne!'ıl Jalıu- Eleksir Şahdp 
Kuru soğan 8100 11000 1 O 1100 . 82 50 lla:'\tal;m, ı Tilkilik ~Tı-nzil so _! 
Tosya Pirinci 12000 l 5800 26 41 OB 3oB l O ratuYnr ~efi · ı 

Bütiin vatılı okulların yukarıda yazılı ihtiyaçlarına 29/1] 1
918 tarihinde yapılan açık eksiltmeye is- k:ık ır.ı ~.ı. da kaimi eder. 1 

tekli çıkınadı<;ından ve soğana verilen fint haddi la~ıık ~öri.ilmedi~inden açık eksiltmeleri on gün müddet- TF.:L: 40;;7 
Je uzatılmı~tı;. Şartnameler her giin Ki.iltii.r Dirt"ktiirlüği.inde görül~bi1ir. Açık eksi~tme ~yr~ ayrı 1O.1 939 
Salı günü sant 14 de Hükumette K ülti.ir Direktörlü~ilnde ayr~ ayrı yapı Iı~ı-<' lrtır. ıste~1lerın bt>llı gün 
vesaattateminatalıtlariylekcımisyo-na basvurmaları ilan olunur. • · f-.J72) 

. . . 
asur ı e :ne .erını gı-

1 rir, K· ov 00ti,Erkek· 
. ! rt'ı ,. ı r. 

"' . 


