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Cumhurreisimiz Millet Meclisinde 116 • t T 
Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz- lYI acar.ıs an ı ran-

den) - Büyük Millet Meclisi bugün ' 

• • F ikret Silayın başkanhğı~da toplan- •ı • t • 
mıştır.Ölensaylavlarınisimleriokun- Sl vanvavı ıs ıyor 

te tk ı•k muş, hatıraların hürmeten bir dakika 'J 'J 
ayakta durulmuştur. 

Meclisin bu~ilnkü içtimaında ihti-
i smet lnönü, yakında 

seyahatine çıkacaklar 
yat zabitleri kanununun 4 uncu mad- Romanya Hariciye Nazırı B. 
desinin değişmesine ait layıhanın bi-

rinci müzakeresi yapılmıştır. Meclis Petresko Komnen mühim 
pazartesi ~ilnil tekrar toplanmak üze- b b l d 
re celseyi tatil eylemiştir. eyanatta u un u 

Cumhurreisimize, Dahiliye Vekili ve Parti gene.1 sek- B 1 .k =.-k· = b. • Londra, 2 <Radyo> - neyli Meyı 
eıCl a gazetesi, Romanya hariciye nazırı 

reterı. B. Refik s . ydam refakat edecektir . a ınesı Petresko Komnenin beyanatını 
.;ı istif Q etmek Üzere ehemmiyetle neşretmektedir. Nazır, 

B "k 1 2 (R d ) _ S k k _ kendisine Macar - Rumen ıududu 

İnönünün tetkik seyahatine çıkacakları hakkındaki haber, 
her-tarafta derin bir sevinç ve a!aka uyandırmıştır 

ru se , a yo pa a 1 . . h b. .. 1 d 
b . · · d h·ı· b h .. .. d . mese esını soran mu a ıre şoy e e-
ınesınm a ı ı u ran yuzun en ıs- . t· 

t
.f . mış ır: 
ı a etmesı muhtemeldir. Buhranın 

sebebi tamamile mali ve ikbsadidir. - Macar - Rumen hududunu de-
Aradaki ihtilaf mühimdir. Franko ğiştirmeğe imkan yoktur. İki devlet 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri-
mizden: Telefonla) - Reisicum
hurumuz General İsmet Jnönünün 
yakında Karadeniz sahil vilayetleri 
ile Trakya bölgesinde bir tedk ik se
yahatine çıkacakları söylenmekte· 
dir. R eisicumhurumuza bu seyahat
leri esnasında Dahiliye Vekili ve 
Parti genel sekreteri B . R ef ik Say· 
dam refakat edecektir. 

Cumhurreisimizin bu seyahati, 
ağlebi ihtimal Büyük Millet Mecli
sinin kış tatilinde olacaktır. 

G eneral ismet lnönünün ıeya-

ı hükumetine bir ajan gönderilmlesi arasındaki münasebat, her iki taraf
meselesi de ihtilafı artırmıştır. Spak, taki ekalliyetlerin mübadelesi ile 
hükumetin tutunma:-tı için son bir iyileştirilebilir. Romanya hükumeti, 
gayret sarfetmektedir. komşusu )facaristanla daima iyi mü. 

Bugün öğleden sonra kralla uzun nasebat tesiAini istemektedir. 
bir mülakatta bulunan B. Spak, ak- Transilvanyada Macar ekseriyeti 
şanı nazırları toplamış, hakikaten büyük tehir lerde bulunmaktadır. Bu 

kralın yanına geitmiştir. şehirler ise, Rumen ekseriyetli, Ru-
- =+=- men köyleri ile çenber içine alınmış- M. Petreıko Komnen 

Şuşnig tır. Hududdaki bütün köyler Rumen lebinin is'afına imkan yoktur. Çiln· 
köyleridir. kü Macaristan bütün Transilvanya

N oe/ yortusunda ser· Macaristanın hududun tashihi ta- nın geri verilmesini istemektedir. 

est bwakılae_ak 
Paris, 2 (Radyo) - Avusturya Manisa valiliğine Bn. Sc:biha Gökçen hc kark~n fııtanbula..da _ufrrama·..ı~~..._ 

um \ e orc:iaa- 6ır kaç gun katmaları 
m uhtemeldir. 

Ankara, 2 (T elefonb) - Cum
h urr ·siınizin tedkik seyahatine çı
kacakları hakkındaki haber, bütün 
vil :; tlerde derin bir alaka ile karşı
lanmı!"ltı r. Halk, 1nönünü karşıla-

Si 
olonya 

"

11

d cnma programı 
..-.----, 

Riç Milgl 

Varşova, 2 (Radyo) - Hükumet, 
bir Nisan 939 dan, 81 Mart 942 ye 
kadar devam edecek olan milli mü
dafaa programı için yeni tahsisat ve
rilmesi hakkındaki layihayı parla-

mak için şimdiden hazırhklara baş- 1 k urmay ikinci başkanı G eneral Asım 
lamıştır. G ündüzle okul komutanı ve subay-

.*. lan tarafından karşılanmışlardır. 
Ankara. 2 (T defon1a) - Cum- Reisicumhurumuz, okulda bir m üd

hurreisıniz ismet İnönü. bugün harp det kalmışlar ve tedkiklerde bulun
okulunu ziyaret etmi~ler ve Genel muşlardır. 

Japonya parlamentosu 
Emsali görülmemis derecede kaba· 

' 
rık olan yeni bütçeyi tasvip etti 

sabık başvekili doktor Şuşningin, No- • • • 
eı yortusunda serbest bırakılacağı Maraş valısı tayın Hasta değil 

olunuyor f stanbul, 2 (Telefonla) - Dey· 
soyleniyor. 

Bazı rivayetlere göre, İtalya baş-
vekili .Mus::ıolini, Münih mülakatında A k 2 ( T l f l ) _ 1\1 _ li Ekspres gazetesi, tayyareci Bayan 
S · · ff. a·ı . . H'tl . n ara, e e on a n a , uşnmgın a e ı mesını ı erden rı- L. B O Ş . . . Sabiha Gökçenin hasta olduğunu 
ca etmi~tir. raş vaJlSı . sınan ahının Manısa , . 

1·1·Y · . . ..k k .k yazmıştır. Bu haber yalanlanmakta-
va ı ıgıne tayını, yu se tasdı a ar· d 

ır. 

zoJunmuştur. 
--===-+=-

Bir davd 

Kız 
~------~ ..................................... .. 

İstanbul, 2 {Telefonla) - Sir- • ~ 
kecide Resadive oteli sahibi B. Ah- 1 • ı • 
med, tramvayların gürültüsünden zmır 1 
müşterilerinin azaldığını ileri sürmüş 
ve mahkemeye müracaatla tramvay 
şirketi aleyhine dava açmıştır. 

-=+=-

Hitler 
Bir söylev verdi 

M. Hitle r 
Berlin, 2 (Radyo) - Hitler, bugün 

(Reynşberg)e gitmiş ve orada, halk 
tarafından büyük tezahüratla karşı
lanmıştır. 

liitler, Südetlerle meskun yerlerde 
önümüzdeki pazar günü mebus intiha
batı yapılacağından, bir sö~·lev vermiş
tir. 

---= -=--=-

General 
. Şek'in 

İzmirli kundura
cının kızı: 

Pariyi 
lzmirden çıkı! • Güzel Pari'yi 

ağlıyor - Midillide bir kaç gece 
• Atina - ilk afk · hayat denen rüz
ıir • lıkenderiye - Barlar ve Kafe
tantanlar - daha aonra Çin.. Çin
cle qk ve General Şan-Kay-Şek 

Şan-Kay· 
' 

sevgilisi 

Çok nefis bir macera röportajı bu
gün dokuzuncu sahifemizde 

Anadolu'nun anketi 

Bugün başlamıştır 
Aile, kadın, zevc ve zevce, geçinme hadiselerinde entereısan nok

talar ; hulU& ne fiı bir anket 
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a a siya lima 
ombar ı an et iş er 

ahribat ya ışla dır 

Franl<is er, 
rar 

ı tek
·· yük 

Pur'is, 2 (Rad) o) - Valensiya ti- ki n kerı fabrika\arı bombardıman 
mnnı. _bugün Frankistler tarafından etmi ]erdir. 
bombardım n edılnıi ·r. Londra. 2 (Rad~o) - Boıgus bü-=----- kOmeti, cumhuriyetçi 1 panyanın b:ı

B ş ta}} nrenin at ğı elli bomba-
zı şehi !erin bo b rd man t neğe 

dan muhtelif ~erlerde yangınlar çık- karar \ermiş ve bu ehirlerdeki sivil 
mı ve birçok bfa I r} m ş \e :rı- h ikan, bir n nel b :.kn ~erlere 
kılmıştır. 1 t~mmalnrmı, attırdığı beyannamc-

DiA-er bazı tan reJer, Targerde- 1 rle tn he eylemi r. 

- a a 

Von ibentrob, Salı günü P r ·ste 
bulunacak ve o gün anlaşmayı 

imzalıyacaktır 
Paris, 2 (Radyo) - Almnnyn ve Yon Ribentrob ile Fransız ricali 

l lariciye nazırı Von Ribentrob, sa· ve Almanyanın bura sefiri haz.ır bu
lı günü abahı Berlinden buraya ge- lunacaktır. 
lecek ve o gün öğleden sonr? Alman- Von Ribentrob, per embe günü 
)a - Fransa anlnım sını ımzalıya- Berlinc dönecektir. 

cnktır. Paris: 2 (Rady~) - Almany 
Fran a Cumhurreisi Lebrun, sa- H · · y R"be t b p 

ı .. .. V R'bc b f' b' arıcıye nazın on ı n ro , a-
ı gunu on ı ntro fere ıne ır . . . . 
··-ı · f t" kt" raste, Başvekıl Edvar Daladıye ıle og e zıya e ı verece ır. 

Fransa HnrHye nazırı Jorj Bo- mühim mes'eleler hakkında konuşa-
ne, aalı a)qamı bir ziyafet verecek caktır. 

(ANADOL'-1 SAHİFE~ 

"j f · Sıhhi bahisler :J 
lJahiii luutaııklar miitehcu•ıa' Dr • 

..-.-ı:~...ıı:::.:E:~~=------mi!'iiiiııii-ııııilliiiiliiiiiiiin..llliiiiliiiiijiiiı.._ıoıııiiiıiiiiiiii-...mliialiiii...i.,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.---iiiiiiiliııı...iiiiiııı--· ''ı•ki U ğvr divor ki: 

Nezlevi ree iltihabı 

üır D üOü 

ergi ar yı 
Bu ene bınuhın ,,,, Başlı başına bir hastalık halinde 

seyreder. Bahusus çocuklarda bron-
kısmı yapılacak şit ha. talıkları çok defa bu hastalığı 

939 Fuarı · · 'J:·"lt" kta b"r muciıı olduğu gibi, yaşlı kimselerde 
· · ıçın .nu urpar 1 de a · • k b t h l l k~ d' 

SerC'rJ0 S b• • d"} • • • Y111 a \ e USU e ge me "Le lT. 
a arayı ınası mşa e ı ecegını Grip t'f lı - -k .. 0 w 

ıyo r yazmıştık. Sergi saraymın inşa ı çok hatt~ ~ o v\ o~1?°1acataoi shur tgill kve 
nıOlıinı bir paraya mütevakkıf oldu- ız~mı gı 1 en n as 8 1 -

aması 

• • 
Cl , 

gwundan bu l .. d :ı...· k . larm ı:ıeyrı e nasında tali olarak zu-
yı ıçın e ıuır ·ısını tn§R hur ed f il •1 .h 1 

A b I C • • } • ı· • k edilecektir y · •· .. 1- · l en ne es ~ro arı ı tı ap an ne-
ra acı ar emıyetı, şe :ur mec JSl a- kısmı olar~k t::~its:~il1mf~i~~ A~~:a ticesi de hu ule geldiği vakidir. 

. :. · Hastalık çok defa zatil?Teede oldu .. k eçık havn t:ıyntrosu da inşa edilmesi - 'b' n 
YU • kararlastırılmı"tı. A k h t• . .. gu gı 1 1 reme hu ule gelmez. Ha. 

s ,.. ı. çı ava ı~ n.,.. t d · 
rosunun inşasına Y k d 100-160 ırare eı cesı otuz dokuz kırka kn-

rarının ka,dırılması için Ankarada 
sek makamlara müracaat ettiler • . 1 n ~n a dar çıkar. Hn ta güçlükle ve seri bir 

ışçı çalıştırı rnak suretıle başlanacak- k'ld f 1 _ 
t e ı e ne e n mngn başlar. Ve kı-

Yuk ar bal rından t.ekerlekleri 7,5 glin şehirde işliyecektir. Araba ima. ır. . .. . . ~a, ağrı!~ bir öksürük hastaya ıstırap 
snııtimetredeiı dar olanların 1zmiı"de Jathaneleri durmadan tekerlek imal Fuarda ~apılacak muhım ışler .· 

"d ı~ 1 h l k F · veı ır. 
işletilmemesi hnkkındnki yasağın taL etmektedirler aı P an arı nzır ıyaca unr mı- H t 1 k b' k · · p f ö G t p . 'd as a ı ır ·aç günden bır knç 
bikine belediyece devam edilmektedir. İzmir arabacılar cemiyeti tarafın- ~an ro e ~. 0 :ye •.. ar~~e gı ~~e- haftaya kadar de\'am edebilir ve ha-
DOn belediveden aldılrınıız malümata dan Ankara.da yüksek makamlara bu gmden evvelkı gece Kopru rnevkun- t d · t ili 

• b d b 1 d' .. B D B rare ercce ı yn,·n yavaş enezz 
ıore rnülhakattan bazı kamyonlar ge- )a ıık h kkında ik yet telgrafları e. e e ı~·e reısı · r.. ehç~t Uz~n eder. 
tirilmiş iş ahiplerinin emrine \eril- çekildiği gibi avrıca istidalar da gön- evmde mımar ve beledıye mühendıs- H t 1 d k" ·ıt·h b w 1 
mi tir ,Limand ihm ta mani olmı- derilmiş bu 'y~sağın kaldırılması i - leri toplanarak geç vakte kadar 939 - da~ a n~ reek e ~ .1

1 ~ ~ ~n bagdır ı-
yacuk 

0

tedbirlcr alınmış incir ve üzüm tenm~ti~ Fuarının e aslan üzerinde çalışmış- dgı 
1 
° al yısı)y e Henttaı e:ını ay he Jel r, 

' . • . 1 d a gın aşır ar. a ııezeyan a n-
imalitlıanelerinde işlenen mahsulleri- Tıcaret odası ve borsa relsliklerı, ar ~- . . de kıvranıp dururlar .. 
minin, bazı mUt ahhhitlere ait kam- yasağın ihracat mevsiminden sonra ).Iımar ve bu esaslar dahılınde ha- Sut çocuklannda, zavıf ve bahu 
l onlarla naklediJmesi temin olunmuş- tatbiki hakkında bazı makamlar nez. zırlıyacağı . pl.finla~ hakkında dökO. u raşitik çocuklarda 

0

pek ağır bir 
. . dinde teşe1·bu"slerı·ne de\·am etmekte- man verllmıştır. ~tımar B. Gotye, ya- . tur. Tekerleklerı 7 6 .santımetr.e.den u . • • tablo gösterır. Çocuklar dalgın bir 

, dirler kında Parıse gıdecek ve planlnrı ha- . 
ş ğı olmı.ran ar&balar da ~letılnı k- E • . } . 

1 
l.ı b·} 1 ,. zırhv~rak gönderecek bu plünlar haldedırler, morarırfor, zorlukla ne-

. ıı mu ıım mesc e, se ze u ıçe eıın- •. . ' fe alırlar. Onun için bu hastalık ço 
edır. d ıı bahçıvanlara ait nr b larl lzmire üzerınden mşaata ve hazırlıklaı·a kl . . k 'ddl h. b" 

B' ed·,e, yas ·ı tatbikte kal'i ekil- el.ıze getirilmeme i<.lir bu nizdeıı seb- ba~lanncaktır. ck~l alr ·~ıknt çdo · cıJT tvel ~a ıkm ır şe-
d 

. • • ı n mn n ır. as a ıga arşı ge-
e lı reket etmcktedır. e fiatlerinde yuk:selme olacagı öy. -=+-- l b"l k · · 1 - k 1 k 
Ögrendiğ mize gl:he arabacılardan lenmekiedir. H f b • k te ı rkne d~ç.ın. en e

1
v\f'c sogu · ak ":'a • . . - avagazı a rı ası :ııı en ısını mu ıa az:ı etme lcap 

pek çoğu, nrnba ımalılthanelerıne mu. Belediye lıu me\'ZU üzerinde de meş- d T'f k k . · · . . ' e er. ı o, ıznmı , grıp gıbı entani 
racaatla dem1r kı mı 7,5 santımctre gul olmak lüzumunu hissetmiştir Be- V • • l d h t ı ki d k . . . . . . . ı enı tesısat a gaz a as a ı arın an ·orunarak bu has-
genışligınde tekerlek Jmal ettırmek- ledıyenın lzmır halkının sebze ihtlyıı- t 1 - k 1 :r. 1 k 1.n 

tcdl l Dü 0 6 b k 1 k · tc . . . / k a ıga ya a anmamnısa ça ışma a-
r er. n - ara aya te ·ere JJl- Cllll mm JÇJn bir çare bulac i'ı ümit UCUZ l"QCQ ] kt d. .,... l · 
tt. "ld'',. · · b b 1 d b ı .T zımge me e ır . .ı:~ez e ve bron ıt ol-

şn e ırı lı-P ıçın u nra a ar a u- o unuyor. . . 
Beledıye tarafından havagnzı fab- ammağa gnyret etmelı ve hastanın o 

Beran Atinada rlkasındn te is edil cek otomatik ye- da mı on sekiz hararet derecesinde 
Borsadaki satışlar rıi ocaklar ve makineler için Alman- ratıp bulunuurınalıtlır. 

Çekoslovakya kabine· Modern bir sebze hali yaya 10.000 ıira1ık siparişte buıu-
• • k ·ı . olacak .. nulmuştu. Makine ve mulzemeyi ver- Zabıtan;. 

aını teş l ettt u ., r. • l • _J r r_ meği kabul eden Almaııyadaki mü- m &J...,. 

Prai'. 2 (A.A.) -Yeni hükQmetin Atina, 2 (Radyo) - Ba vekil zum ı ıat erına,e tereT TÜ e scseden şehrimiz belediye reisliği- Bıçak taıımak 
re mi listeainde dUn akşam neşredi- General Metak s, knbinenin bu- ne gelen bir telgrafta, bu makine ve • ~ am:ıv.gilhta İbrahıın Şimşekte biı 
len ilk listeye naz ran bazı değişiklik- günkü içtimaına riyaset etmi ve d tabanca buhınnrnk zabıtaca alınmıo -

k be b lJ d • malzemenin ayın 17 inci gilnO Ham-
Jer yapılmıştır. İktisat nezareti ihda· müten i n mat uat mümesii erini ev Q ffl e ıyo r tır. 
sından vazgeçilmiş ve devlet şur ının kabul ederek, Atinada küçük bir has- l.ıurgdnn vnpurn yUkletileceğini ve Çakı ta91mak 
yüksek memurlarından Dr. Huvelka t .~ım~yi, Fri o~~fik te .i. -~ v~ irc- lzmire gönderileceği l.ıildirilmi,.tir. T<>peciktc Sürmeli sokakta Mch • 

. . yı ihtıvn etmek uzere buJmk bır seb H } • • ·kı .. h Jlavagazı fabrikn ırıd yeni mnki- met oğlu Fethi ç~ m ile Hulft oğlu Kil. 
cJey}et nazırlığına tayin edılmıştır. K l ze hali yapılmasına knrar verildiği· az [ anan JStatıstJ er_.e gore i ra- n ı ,.; n• ntt> .f"!t"'.., iqln 'n n edilın k ı,ı ın ilı. ı:le ·i ıd biı~r talı .ı;akı 
fUIUD maliye nazırlığına tayini mese- nİ \C bunun için ııırfolunacak 55 cat ta artmaktadır te olan kaidelerin t melleri ylik el- bulunmu,.tur. 
lesi de halledilmi§ ve mumaileyhin milyon drahminin, Ziraııt bankasın- rnektedir. ilk keşiflere nazaran 20 Esrnr satmak 

Karpatlaraltı Ruayası muhtar hükO. dan istikraz edileceğini öylemi tir. Mev im iptid ından 1 birincikanun gôre pis asndn me\ cut incir miktarı bin liraya çıkacağı sanıltm inşaat J{ mer 'Cndc ind' Kapılnrda Batı. 
metinde bu nezaretin ba§ında kalma- Başvekilin beyanatına göre. yeni 938 tarihin<' kadar hmir bor asında iki, üç ton kadaı·dır. temellerden fazla su çıktığı için uc- kesirli 1 muit ' fehmet oğlu Mu ta. 
sına karar verilmiştir. Ukranyalıların sebze halinde ynzıhaneleriyle bera- 61109 ton il tim tılm tır. Son gun. Son hnflrnm incir fiatleri Ö)' ledir: ton kazıklar ç kmnk li\zımgelmiş. bu fa, ~ etmi antigr.m1 e srıirla yaka -
talebi üzerin; nazır Pacınski listeden ber üç yüz dükkan bulunacaktır. )erde Ozüm fiatlerinde her numarada Suzme 13-18 kuruş, elleme 9-12 ku- yüzden 30,000 liraya yükseleceği an. lanmı lnrdır . 
.ı!!.ıkanlmıııtır. Ve dahiliye nazırlıgı~ --=-= birer buçuk_ ~uruş yil .. k.·.seliş gör_ülm.ü~- ruş, paçallar> 7-9 kuruıı. laşılmıştır. Fabrika, yeni makineler- Hakaret ... " (B k) uı B üh t f b b p k ı k h ı 1 Ödemi'ıin Adng-ide nahiye inde otu-
Karpatlaraltı Rusyası bııı::vekili Vo. e r. u m ım ere uun se e ı, pıya- amu . : amu mn su üııOn bnş ı- le gaz istih nline başlayınca havn 1 1 K 

...,.. uda çok az fü:ilm kalmış olmas111ır. ca alıcı ı Almanya, İtalya ve Romnn. gnzı ücretinin tenzil edileceği Omicl ran Ak Mehmcd oğ u tecep ara, faz 
losin tarafından deruhde edilmiştir. Uomnnya efiriui kabul lıi 1ıntaka üzüm rekolte i 80,000 ton yadır. l"iatler son hafta içinde kilo u olumaktndır. hı sarhoş olarak Ödemişin kendir pnza 

Yeni kabine teknikçilerden rnürek- Var§ova, 2 (Radyo) _ Harici- olduğu için stok 1 000 ton kadardır. 46 kuru,., \ deli'er 46,5 kuruştur. So • -=..:..=- rında h mmal 'Iehmed oğlu Ali Kur. 
kep bir hükilmet manzarası arzetmek- ye nazırı Kolonel (Bek), bugün Son hafta uzüm finllerl ~öyl dir: on gün z rfındn lim nımızdnn 1298 { nnza hakaret ettiğinden zabıtaca tu -
tedir. Bu hükQmete yalnız Berıın ve Rornapya sefiri (Prenasaviç) i ka- 7 n ımara 13,5 kur ... u ' numara 14,5 b, im l A1 ı t\\ ~ • 828 bal) a ı ltnl- Hayv rı. n ara yem tulmu tur. 
Sidor siyasi partileri temsil etmekte- bul etmiş ve uzun müddet konuş- kur , 9 n m ra 15,o kuı uş, 10 numn- Ja~ av ,.64 b. 1) a ı Romanyayn olmak / , • .. Torbalıda bir vak'a 
dirler. rnuıtur. ra 16,76 kuruş, 11 numara 19 kuruş. ilzere 28 5 balya pamuk ihraç edilmiş- Pa amut pelıdı tecru· Torbalıda Ahmed oğlu İsmail Eriç r 1zmir acantnlar birliği liste ine gö-,tir. b J.f k çakı ile kaza orgu h kimi bay İzzet-

i Ş 
~ CI n ~ n n ~ ©la re mevsim iptida ınd::ın 25 ikinci t s- TüU!n: I~ge mınl kası tütlinlerinden e e l ece tin oğlu Adnnn Gövenire hilcüm ettl-

lb::::!l liil \QJ ~ U U in • k , mıı a kad r lim nımızcl· ıı dış p rn a açılalıdaııb ri atılan mikt r Hayvanlara yı:ıni bir ~em olarak ğinden znbıtncn ~ nknlanmıştır. 
memleketlere 59728 ton iıziim ihraç 21 milyon kiloyu lıulmustur. Geçen palamut peliclinin tccnibe edil ceğini 

Radyodan duyulan tan 15 milyon franktır. Sigorta şir- dilmiştir. Bund n yalnız Almanya~a seneki tütiinlerden imalathanelerde \e bu yemden yük ek randıman bek- 114 1'.T .. • 
en kerleri her s ne 750 milyon zarar ö- C\k ve ihraç edilen mikdar 42807 ton. şimdiye kadar işlenmemiş olanlar ih- lendiğini yazmıştık. Haber aldığımıza lYIGCar ı YGZl erı 

güzel sesler demektedir. Ynlnız Paris ve civa- lur. raç ed"lmeğe ba lanmııı:tır. Son on göre Dikili kaza ıncla 200 ÇU\'al paln-
IJO d 

1938 1 
.. d Lo d nnclıl\ bir senede 4000 ynngqn vuku- İncir: İzmir borsa mdaki kayıtlara gün zıııfında lim.ıı ınuzdnn 42i'l2 ton mut pelidi hazırlannuştır. Bugünler-

n ra k-. d Yl.1
1 
ıçı~. e,b 

1 
n/a bulmaktadır. ore bor ada imdiye kadar satılan tütün ihraç edi'n ·tir. Bunun 193J le B rna\a zirnnt mektebine getirile-

radyo mer ezın e \'en en uta e er en d l •d ııcir mikt rı 19470 tondur. Sntm nlı- tonu Alm:ınyaya, 1 . tonu Amerikn. cek ve mekt pteki hayvanlarda tec· 
hangisinin gUze1 olduğuna d ir ~ a - Ka ın arın ı are et.. n incir mühim miktardadır. sa müteuakısı, muhttarr memıeketıere rube edilecektir. 
pılan büyük anket e\•elki günü bit - t •ğ • b k Acantal r birliği ka) ıtlarma gorc ihr ç olunmuştur. 

Badapeşted~ arbede 
kopa .. m,şlar 

Iludapeşte, 2 (Racb o) - Macar 
nnzileri, bu ün l:ir nün ::ıyiş yapmış
lar ve mevkuf bulunan liderleri miıtir. ı l an a 

25 ikinci t rin ak amına kadar lima- Ze) tinynğı: Bu seneki rekoltenin 1 Tt."fa"yet mec {ı·sı· a"zaSl Bu anketin netice ini öğrenmek U- On yıldanberi Amsterd mda bir v ı (Talnh) ın erbe t bırak ima mı i te-
ımızdnn dı m m ek tlere ihraç edi. 20-22 bin ton olacağı tahmin ediliyor. 

zere radyo merkezine toplanan mer k bankayı kadınlar idnre edı~ or. Ban- 1 n incir mıkt, rı 32496 tondur. Bu- Geçen seneki rekolte 23 Lin ton idi. Vilayet umumi meclisi azn~ı mişlerdir. Poli , nünınyi çil eri dağıt-
lıların adedi giln geçtikçe çoğalmıştır. kanın direktöründen başka büUın me nun 13348 toııll Alm: nyaya ihrnç e- Fia Jer 5 asıth toptan 37 kuruştur. Bu seçimi hakkında kazalardan viliiyete ~ağa teşebbCis ctmi; ve bu ~ü~d ~ı 

Anketin neticesi şöyledir: murları da kadındır. Banka ile mua- dilmiştir. Rekolte 83_34 ton olduğuna ) ıl, mahsul azdır. malumat gelmiştir. Hu maliimatn yöre l.ı~r.arbed.e olmu~tur. Zabıtaca ıkı.} üz 
1- Ken Elizebet Tran ntlanti- mele yapanlar du kadındır. Sermaye- muhtelif kazalarda yapılan vilayet kışı tevkıf olunmuştur. 

ğinin d nize indirildiği gün, kral'ç sini kadınların temin ederek idare umumi meclisi azası seçiminde şu ze- --=-=----
Elizabet bütün İngilizlere küçük hır ettikleri bu banka geçenlerde La- Hafkevi Hayvan hastalığı vat kazamışlardır: 
hitabede bulundu. Ankete gelen cevap. heyde bir şube açmağa muvaffak ol. Bergama knzasınm Göçbeyli, Ova. Tir .. ed~ .B. Refik San~~koğlu, _Snmi 
farda kraliçenin sesi en çok rey al • muştur. Kadınlar bankasında mua- Atatu"rke"" aı·t yazıları GUI z ö k K- A ı 

k k .. •leı·ı'nde K k h' cu, ıver z an, azım gra ı, 
Dlıctır 1 . d B cı O) ve ını na ıye mer-

'" · me e ı olan bir tek erkek var ır. u . • Foçada B. Sırrı Şener, Bayındırda 
2 - lkin:i d~rece rey alnn güzelse rkek karısı öldükten sonra mira., topluyor kezınde hayvanların sıhhı durumları- Avukat B .. Ziya GOdüz, Va fi İdil, 

Çemberlaynındır. Çemberlnyu, fu - . . 1 mir H lke\ i, ebedi Şef Atntürk nı tetkik eden vilayet baytar müdilrü Karaburun da B. Emin Solakoğlu .. 
nlh konferansının güzel neticesini bir kalan pnranm kcndı ilz rıne kn) de- hakkında .} zılun, ne rolunan ve olun- B. Nazım Uygur şehrimize gelmiştir. -=+--- Pari , 2 (Rndyo) - İngiltere ha-
hızır gibi İngilizler ''asmasındnn do- dilerek yani bankada kalma ını ar- K 1 t b öğl d " " nm nn bütün Y zılnrı, e erleri topln- Menemenin Ali ga nahiyesiı1e bnğh Kemalpaıada hırsızlık va nazın ıuz n.} vu , ugun e en 
la.yı mOkafat knzanmıştır. Yoksa, zulnmış ve bu suretle ilk erkek iısmi onra llend 1 b ı · ınağu karar vermi tir. Yazı sahipleri, Bozburuıı köyünde şap hastalığı gö- Kemalpaşa kaza. ınrn Armutlu ko- • ene cıı lll'aya ge mış ve 
ln~iliz başvekilinin sesi pek cazip de. banka defterlerine geçirilmiştir. ü d 'I h ı ı· k · d l' r· · t d F h 
!ildir. S k ğ [ ğ d H:ılke\ i knlemıne mOruc::ıat ederek rülmlıştiir. Hnstahgın, l.ıu köye nere- y ~ e ı• e mec • u nr?~ın C\'ın eıı rn Je ıs n yonun n, · raıısa a\'a nn· 

S - ÜçüncUIOğü Gra in Fieldin ne a ır r rn a yazılıırını ''ereLilec kl rdir. den geçtiğini tesbit etmek ve hn talık. mücevheratını çalan Hıkmet, zabıta zırı Gila Şambr, havn nezareti nılıs-
1 k t G ı ·ı· 1 . • l k ~ ·ı 1 · l." mücadele ~ apmak ı"roı·n ''erı·ıU: bav- ca yakalannmıtır. teşnrı general Vilmen ve daha bir~ok 

1 azanmlŞ lr. rnsya ngı iZ erın şampzyon U 0Zf et l Vatantlaş •• " ~ " '" " k a··· b. ld d tnr gönderilmi tir. Otomobil kazaıı zevat tarafından kurşılaıımıstır. 
ço sev ıgı ır yı ız ır. Amerikada Filadelfi) ayn bağlı bir Halimağn çnr ı ınd berber Mu- H:nrantinn trnnırny maka ındn Ali Kıuzlayvut, Burje i.tasyonundan 
Fransada yangınların yerde çocuklar ar ında sinek ağır- nmmer llnzım tarafından bulmıan Ef es vapuru Elsnrızcybek • idare indeki G o ayılı dogruca tan nr motor fa brik ını 

w lıgında şampiyonluk için bok maçı ve içinde külli) etli miktarda para 1stanbuld, Denizbank tersnn inde otomobili Mu tafn oğlu Sabriye ç - ziyaret ederek tetkiknttn buluıımuş-
yapfrgı zarar yapılmıştır. Sinek ağırlığında şam- mevcud olnn bir cüzdan bulunmuş havuzlaııan Efes vapuru, dtin 1stnn- tmırak ba~ından ynralanmnsına sebe- tul'. 

Frnnsada her sene 20 bin ehem- piyonluğu, daha öııce şampiyon olan ve Kemeraltı karakoluna teslim edil- buldan limanımıza gelmiştir. biyet verdiğinden yakalanmıştır. . İngiliz sefirı Sir Erik Fips KıuzlaY· 
mlyetli yangın oluyor. Bu yangınlar- Robbi Şarfdnn almak i tiyen Kid Ra- miştir. K k Tehdid vutun ,.erefine bir ziyafet vermiştir. 
da ölenlerin sayısı vasati 25 bin kişi- populas, onunla kar ılaşmıştır. İkisi D "l rz açırma Keçecilerde Fincan hanında t - İngiltere hav 1 n rı. \'arın ta\'\'tıre 
dir. Gene vasatı olarnk yangınların de sert ve çabuk dövü mu ler, sonun- B. Haşm ~t U ge Torbalı kıııa ının Hortuna kö) Onde mail oğlu İbrahim Dündar ve karele- ergi. ini Yıl kovlaı da )'eni i terrı 
yaptığı maddt zarar bir senede üç da Kid Rapopulu yere düşmü'li, na- D ni .. bank 1.ı:mir şub i mUdilru B. Ali kızı 14 ~ şındn Hunife Kıbru~ı. şi • ichmed Dündar, hancı B. Ali ve Fransız tnn nı c karargfıhını zivnrc~ 

lngiltere Hava. 
Nazırı 

Dün Parise vardı 

mllyar franktır. Yalnız ormnn yan- k vt olmu tur. Rabbi Şarf, Rampiyon· 9 cımet D ılge, b nk la ait bazı işleri ayni köyden K mil oQ-lu BUrh neddin klitibi B. Hasan Eriçi tehdid ettikle- edecek ve aksam Londraya donr 
&Ullaruıdan hu ul i'el n zarar mik· luA-unu korumasım bilml tir. ukip için İı»tuııbuhı ıitmi§lir. kaçırnııetır. tlııden .zabıtaca Yaklanmıeludır. cektlr. 
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/ngiltere, Fransa ve 
Almanya 

l l 
Huriyet 

C. H. Partisinin bugünkü şek i a d- çil~ü:ık~:~.~"'k~::~~::~::rg~;:; 
.• ~-~~ ........ ,, ., •. ~ • ··~\, { '°'" ' '"' '. .... • ·" • , • · -~ ,···~•·.._ _,,,.. •, ... ' , .' f' • 
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Jfarp sonra. ı deninin btihi ya - k d k l k ek l mevzuu ile karşı karşıya geldim ve bir 
7.lldığı ıaman, Mi.\nilı anlaşmas1 ehem- a ar ma a m a re a te t l o un U' vo r Ue\'İ l}ulrmet ve huşula o mevzu km·-
miyetli bır dön tim nokfosı olarak le - J şısında durdum: 
Larüz edeceklir. Galip devletler hege- Huri)~t mücadelesinin çok uzak 
monrasını ifacle eden Slreze cephesi- tarihlerden gelen kanh safhalarını ve 

nin yıkılışından sonra Avrup;ı muva- c H p • } k İ ı· v • ·ı O } •ı• v k"' ( ti• h• t} • • 1936 huri) et için ölenlerin hiza) a durmuş 
zenesi, bir taraftan İngiliz - Fransız • • artı gene Se t•e er Igl 1 e a ll tye e a e lZffie efllllll, hayaletlerini görür gibi oldum. 

tesanüdüııe, diğer t~mı.ffan Roma -Ber ıı d } }d v •b• b• •b• • d ı .., •• } • Bence, Kore yarlm adası ile ıAfri-
lin mib\erine tlayanmnkt~ idi. Mü~ih Yhlll an e VVe 0 UgU gı J Jrt Jrlfi en ayrı acagJ SOY enıyor k~ ?rmanla:_ı orta~ın'daki bir :arı v~h-
itilafının lıu murnzene~ ı temell:_n~- Ankara. 2 (Hususi muhabirimiz- cdilmi:ı bulunan bazı valiliklerin vazLI Yakında :re-.k. lade toıllantıya çağrı- ile dahiliye vekaleti hizmetleri, 19:J6 "ım.n a~aca~ hurwet bayragmı, ın-
den sarstığı an1aşıl.mak'tadır. :\fon.ıh den: Telefonla) - Alakadar makam- yeti, bu ~·oldaki tetkiklere meyzu teş- lacak olan Cumhuri~ et Halk parti i ku- yılından en·eı olduğu gibi, biribiı-in- an~yet~n muştereken alkı~l~mak. m~c
itilafile beraber lngılteı.:.e Alma~ya ıle tar, C. H. Parıiginin bugünkü şeklini kil etmektedir. J rultas ı hazırlıklarına devam edilmek- den ayrılacağı ::;oyleniyor. Bu haber burıyetmde bulund~gu büyük bir m
bir cebedb sulh deklaro yonu ınıza - tetkik etmektedirler Bu gibi vihh·etlerde parti reislikle_ttedir. Kurultayda im m~seleler görü.,,ü- doğru çıktığı tnkdirde, parti genel :.;ek- anhk, mukaddes bır ruh ve kafa ha.. 
!adı. Sonra da İlalya ile münase?et - Parti reisliklerini~ı idari amirlikte- rinin vali uhd~.sinde kalma::ıı, fakat • lecek Ye mütenkiben parti umumi reisi ı·eterlitine Ankara Yalisi B. Ne\'znd re'ketidir. 
!erini noralle~tirmek için. ehemm~yet- re verilmesinden sonra geçen tecrü- muamelatta kuvvetli ,·ali muavinleri- seçilecektir. Tandoğan getirilecek ve Ankara vali- Her huriyet. i~tiyakının tüttüğü di-
li bir adım atarak Habeşısta.nın _ılha- lıelerden iyi neticeler alınmakla bera- nin tavzifi ciheti de şimdilik bir müta. Diğer taraftan bu tetkikler cümle- Iiğine de, Kaslamunu valisi B. Avni yar, mıışerI ,:'.ıcdanın. mü,,;ereken t;e.. 

kını tamdı. Fransa bir arlık sıyası :>:~L ber bir çok isler uhdelerinde tevhid lea olarak ileri sürülmektedir. sinden olarak parti genel sekreterliği Doğan tayin olunacaktır. veccüh edecegı yeı'dır. Kamçatkad& 
nızlık içine atılmış gibi gönindt.i. Çun. ' " 

1 
' görebileceğimiz her hangi bir huri 

kü ayni maksatla, ayni müna.:;cbetle - - yet ihtilali, dünyanın öbür köşesinde. 

rini normalleştirmek için uzattığı eli ı·stanbul tram- Bukovı·nde Başvekilimiz ki huriyetperveri tatmin ettiği gibi 
İtalya ı·eddetmişti. Fakat vaziyet an- • ayni noktada yatan e irin de gözlerine 
sızın deiiıti: Yahudiler hakkında Al- • k . Ankaradan fstanbula başka ufuklar açar. 
manyada alınan yeni ve çok şiddetli Vay Şlr ef l •J• [ Huriyet, insanla beraber doğar. 
tedbirler !ngilterede fena. akisler u- gı ıyor ar Huriyet, insanın en tabii hakkıdır. 
yandırdı. Esasen ebedi sulh deklaras- s l ,.. k - y ahudilerin Rumenceden başka dil Ankara, 2 (Telefonla) - Baş- Onun medent oluşu, vatandaşlığa ta-
yonundan sonra İngilterenin silah- atın a ınma m:.ıza e vekilimiz B. Celal Bayar, bu akşam- alluk eden bir eref \'e hak me\'kiin, 

anması ve İngiliz muhalefet partisi releri bugün bas/ıyor konusmaları yasak edı.ldı· ki eksprese bağlanan hususi kom- de bulunuşu ikinci uir pUlnda kalır 
J.zalarının Nazi rejimi hakındaki nu- ~ partmanla lstanbula hareket etmiş- En:ela insan, evet insan olarak lıı.t 

Ankara. 2 (Hu::.usi muhabirimiz- • 
tukiarı Alman devlet adamlarını asa- den: Telefonl:\) - htanbul tramvay Bükreş, 2 (A.A) - Bukuvin valisi gın çıkmış olması <lolayısile umumi tir. riyeli i teriz. 
bileştinnişti. Bu şarthı.r altında Al - k ı · t 11 • k d b. k 1 - d k. Ankara, 2 (Tele fonla) - Ta- Ruhumuzun, dinrnğımızın 1encil\ şrketi nnime~~illcri buraya gelmişleı· 1.r mcse esıı~e ~a. u e en ır a- nizamııı muhafa7'nı<ı için aşagı a ·ı 
maııya<la !ııgillere aleyhine birçok ve J\afia vekili B. Ali Çetiııkaya tara- 1 amnme neşı etmıı;tır. Bu kararname tedbirin itli haz c<lil<liği bildirilmek- sarruf ve yerli malı haftası, bu ayın ''lll'tılamı) nn n ıl hüvh etinin ma) a ı, 
şiddetli neşriyat başlauı. Diğer taraf_ h l"h d t tb ·k d ·ı t · 1 1 inde Başvekilimiz B. Celal Ba- talıiatin muht şenı \e tnnrrpz kal.ıul f111dan kabul edilmişlerdir. a ı azır a a 1 • e 1 en o orıter re- tedı·ı··. 
tan Çemberlayn Fransız hükumetinin . . . t 1 s jim makamlarından birinin Yahudi yarın bir nutku ile açılacaktır. etmez Lir kuvvetle bizim içimizde ir 
daveti üzerine Parisi ziyaret edecekti. Tranway ,şırketıııın (sba ı~ a) ıdnemvaamı ler alev hinde ittihaz ettig-i ilk tedbı·r-ı' Bukuvindc Lulunan Yahudilerin !ediği hurivetin ta kendisidir. Huı;. 

. . . . .. . A müzakerelerıne yarın ugun .; R . 
Bu vazıy~tın arıfesınde butün V- edilecektir. ihtiva etmesi itibarile şayanı dikkat- mağazalarda fabrikalarda ve endüst eisicumhurumuz yet, ferae olğunluk un urlarını top • 
rupa payıtahtliI'mda heyecan uyan- lir. Kararnamede son zamanlarda ri milesseseleriııde Rumenceden baş- yekun veren ye~ne kaynaktır. HU• 
dıran bir tebli.i ne~re.dildi: Alman - u ,.. .. f . ı Yahudilerin toplu bir halde bulun- ka lisan kullanmaları memnudur. Jstanbul valisini riyi\t 2eYkini tatanıamış. içindeki bu-
yan~~ Fransa ıle Münıht~ ımzalanan ffiUffi} ffi U ettış er dukl.arı bazı mıntakalardn Yahudi- Yahudilerin bu kararnameyi tatbik · h J • • 
!na-ıl~ - Alman dekJaras: onuna ben- A k d / d / lere aid fabrikalarda ve evlerde yan- etmediği müesseseler kapatılacaktır. kabul etti rıyet teza ür ennı tatmin edememiş 
zer .b.ır anlaş·ın· a.ya vardıgı ve Alm_ an n ara a top an l ar R insan, korkak olur, faydasız olur, m ğ. 

Ankara, 2 (Telefonla) - ei- . 
harıcıye vekılının bu anlaşmayı ım - A k 2 (T l f l ) Burada . h G l f I .. .. b liip olur, hayat, vatan ve mıllet şkın-n ara e e ona sıcum ur enera smet nonu, u-
:zalamak üzere Parise geleceği bildi- ' _ .. . B Ik d 1 ı • d k f d · d d h d ·ıdi A 1 h .. ·mzalanma- bulunmakta olan umumi mufettış- a an ev et erı gün İstanbul valiliğine tayin edilen a. a a n, vıc aıı a, el'.,.e~ e ~·arım 
rı · n aşma enuz ı 1 D h·ı· k·ı· · B R fk S Dr. Lütfi Kırdarı kabul etmistir. olur. t F kat verilen haberler Fran- er, a ı ıye ve 1 ımız · e ı ay- . 
:~ş-ı~ım:n anlaşmasının İngiİiz _ Al- d_amın riyaseti altında ~ki gündenbe- Yeni İstanbul valisinin yarın (bu- Büy uk milletler, huti,yet gıdalarını 

1 
d d h ü W rı toplanmakta ve tetkık1erde bulun- gün) lstanbula gitmesi :muhtemel- tanırım ve kendi karekterlerine uygun 

man an aşmasın an a a ş mu ll o- maktadırlar Genel kurma·v başkanları, du''n -'e dir. şekilde almak bahtı·,·arııo.ın:ı . lacağını bildirmektedir. Bu tebliğin A k SO (Telefonla) _ Birinci J Uj .J "" crmış 
neşri, lng·ili·z ~ Fr~nsız müza~ereleri- nmu~t~ufettiş Abidin ôzmen, ikin- dd millellenlir. Esasen, feı·ıli bu kn<lar se-
ni adeta ıkıncı plaına. attı. ~1üstakbel ei umumi müfettiş General Kazım Di- toplanmışlar, uzun mü et Istanbulda mirten, im kadar olguııln~hrun l.m·-
'Avrupa harbinde ngıltere ıle Fran~a ·ı ·· ·· ·· A ··r tt' T h · velin, bir cemiveti :\,'Ukseltmeme itte 

... ·-· . rı<, uçuncu umumı mu e ış asın k l J B• k • b•t• .J 
arasında bır ıŞ b1r1ıgının esaslarını Va- U t k J "'!Ak d d onuc-m• .. ş QJ9 l"' fT ta Sf otomo ı l :m] an \'ar mıdır? . . . zer. mm a a arım ... a ·a ar e en T ~ • -
] ...... Jl!"lt .Pıu•J aJit"ıionu>ıA~•nHn an 4

• ışler etl'81 lllOn temaslar \'apmak Ve ld 
nemıyetlı mevzu unu teşkıl edecektı. a· kffl 1 ak ü • h . . 1 Ati na, 2 (Rauyo) - Balkan ge-j Başvekil general Metaksas, yarın aşırı l --=+=--
Gerçi bu harbin Almanyaya karşı ya_ ıre. ı er a m zere şe rımızc e l k b k l b · Y k f 1 b l 2 (T 1 f 1 ) E D ] d • bulunmaktadırl:ı.r. ne ·u~may aş ·an arı, ugtin unan,genel kurmay baş anları şere ine stan u' e e ona - v- a a ıye 
pılacağı tasrih edilmiyordu. Fakat İn- genel kurmay başkanı Papagosun ri- mükellef bir ziyafet verecektir. velki gün, polis müdürlüğü binası 

. Baş\'ekil Celfü Bayar, umumi mü- . K b h 
gi.ltere ve Fransa Avrupa kıtasıııda fottişleri bugün aka ıetgahıncla husu- yaseimde tekrar toplandılar. Ve Müzakerelerin, yarın sona ereceği önünden bir ta~si ~t~m~~ili çalın- a Q af siz gr~Vcİf ere 
müşterek harp yapmaktan bahseder- si mahiyette öğle yemeğine çağırmış_ uzun müzakerelerde bulundular. tahmin olununyor. mıştır. Otomobıl; ıkı gun devam .. h . 
lereken, karşılarındaki muarız daima tır. Bu sırada şehirde bir gezinti yap- eden araıtırmalardan sonra, Fatihte musama a gösterı/me• 
Almanyadır. Bu sebepledir ki her iki makta olan Cumhurreisimiz İsmet İn- ~ D yangınlar içinde, bütün aksamı SÖ· S • • • fl • 

• •• külmüı olduğu halde bulunmuştur. ını rıca e l 
devletin de cebedi sulh> deklarasyon- önü de Başvekil Celal Bayarın köşkü- enı unya Paris, l (Radyo) - Başvekil 
larile bağlı bulundukları bir muarıza ne uğramıl' bulunuyordu. • Daladiye, bugün mesai nazırı Oma-

Cumhurreisimiz bu tesadiif münn- 1J 
karşı müşterek tedbir almaları aktü- Rebetile Vaki olan ricavı kRbul ederek t • 1. aen re ile uzun müddet konuşmuş ve 

el bir mesele olmaktan çıktı. Paris gö- yemeğe kalmak suretile iltifatta bu- ngiltereye buğna y verı yor Ruzveltle konuşmak müteakiben muhtelif fabrikalar sa-
rüşmeleri, bir takım jeneralitelere lunmuştur • . h'ple ·n mu"r t d k • 
. . . . ~ · .. . . \ aşington, 2 (Radyo) - lngilte- yilz bin ton buğday satman takarrür .. 1T • t 1 rı e acaa e ere·, umumı 
ınhısar et:nı§ .. ve .. ?~mberlaynın Lon - Umumı .mufettışler, bır iki gün son- re _ Amerika ticaret muahedesi mu- etmiştir. UZeTe V aşıng ona greve sürüklenenler hakkında müm-
draya gedrı ~?nlddu~~~ za~b~n atvan:ıl ka- ra memurıyet mahallerine dönecekler- cibince Amerikanın, İngiltereye beş gidecek kün olduğu kadar müsamehakar ol-
marasın a soy e ıgı gı ı, ngı tere dir. 
Fransaya karşı yeni taahhütlere gi _ Cumhurreisimiz İsmet İnönü, bu- Londra, 2 (Radyo) - İngiltere sa- malarını rica eylemiştir. 
rişmemiştir. gün saat 17 de Kastamonu valisi Dr. G ı bık hariciye nazırı !den, bu ayın 13_ ---=+=-

Alman - Fransız itilafı İngilterede Avni Toğanı kabul buyurmuştur. revcı· er üncü günü Vaşingtonda bulunacak ve General An-
Amerika cumhurreisi Ruz\'elt ve hari-

nasıl teUlkki edilmiştir? Çemberlay. ciye nazırı B. Kordel Hulle konuştuk-
nin sözlerine bakılacak olursa, bu an_ ı l b J tan sonra, ertesi gün dönecektir. 
!atmanın çok müsait şekilde karşılan- s an u z l . l k . d •t r k 
dığma inanmak lazımdır. Fakat haki- Vtl " . . k .k d. or a ıs a ma ıste l er, l"Q at .. 
kl vaziyetin hiç böyle olmadığı ara- ı ayetının .tet ~ e ı- Paris, 2 (Rncly:) - Greve iştirak lıyarak içeriye girmişlerdir. Müstemlekeler 

tonesko 
Hükumcthı emı·ile te,·kif 

etli leli 
Bükreş, 2 (Radyo) - H ükumet, dan geçen btirkaç gün içinde anlaşıl- lecek ışlerı etlı.klerı· ı·çı·n Fabrika müdürleri hükumete müflf_ 

V işlerine nihayet verilen ' l • 
mıştır. e ngilterenin birkaç a ır- ı cııatla fabrikaların tehliyesini istemiş· mes e esı üçüncü kolordu kumandanı general 
danberi Avrupada takip ettig"i siyase- . stanbul, 2 (Telefonla) - Eski amele tekrar işe gelmiştir. Bunların 1 d' D h 

1 B M h dd Ü d b er ır. er al gönderilen polis kuvvet- R 2 (A A ) A ı Antihıeskonun te\'kifini emretmi~Ur. tin hedefleri göz önUnde tutulacak o - va ı · u İ in stün ağ, ugün fnbrikalara girmelerine müsaade edil- ı · 1 .• oma, · · - mc e par- . ·r t k v d z f k . . . . erı ame e) ı dışarı atmıştır. Ufak te- tisi meb'uslarından Noel Bak.er ta- Alakadarlar; generalın, demır mu-
lursa İngiliz devlet adamlarının bu vı aye onagın an a er so ağın- nıemı~se de bınlercc kışı kapıları zor- fek hadiseler olmustıır. f d d. ed"l A ile. hafızlar teıtkiJatına mensup oldur·unu 
Fransız _ Alman mukarenetinden pek da b.i.r apartmana taşınmıştır. :. · ra ın an tev ı ı en ve vam a- ,.. ı> 
te memnun olmamaları lazımdır. Oğrenildiğine göre, İstanbul vi- marasında ilkkanunda müstemleke te bit etmi,.şlerdir. 

Asırlardan beri Avrupa muvazene- ~aye~inin tahkik .. ve tet_Jcik edilecek Son dakı'ka mes'elesinin tetkiki e5nasında mü- Zabıta, demir muhafızlar teşkilatı 
si, Alman _ Franqız siyasi rekabetine ışlerı arasında Surp Agupu me2ar- 2akere edilecek olan bir takrirde :rüesa ını takip için kat'i emirler al. 
dayanmaktadır. Fransanın Almanya lığı, Zincirli kuyu mezarlığı itlerile müıtem1eke1erde ve manda altın- mıştır. 
ile anlaşması pek az Fransız devlet otobüs mes'elesi ve Esnaf Ahali ban- il" •k h l' f_ h daki memleketlerde oturan halkın General Antanesko tevkif edilmiş-
adamının havsalasına sığabilen bir kası işi de vardır. l\..Orsı a a Rl evecan muvafakatı alınmadan bu toprak- tir. 
imkandır. Briand hariciye nazırı iken 'J ların yeniden taksimine iritilme- -=+=-
1926 senesine Toiryde Ştrezman ile Madam Katı·na ı·cı·n Jedı·r mesi tavsiye edilmektedir. F rankistler 
böyle bir imkanı araştırmıştı ve mu- a~ Meb'uı bundan başka mandalar 
vaffak ta olacağa benziyordu. Fakat Ü C sene hop İS cezası ' reıımının henüz kendilerini idare lngiliz vapurlarını serbest 
Toiry aııla~masından haberdar olan , y edebilecek hale gelmemiş olan bü- hırakblaı 
o zamanki İngiliz hariciye vekili Aus- talebı·ıe mahkeme'Ye arın Korsı·kada muazzam bı·r mı·tı·ng tün müstemlekelere teşmiline dair 

L- el ·ı ı b" · "l"f k d"l · I.ı0ndra, 2 (Radro) - Fraııkistler, len Çemberlayn, derhal bir r:ıt içine ld ucyn mı e ır ıtı a a te ı mesı- ~ d 
veri i kd J k 1 ı d• ni teklif etmektedir. Bu itilaf muci- bug ay d~lu. olarak müsadere etm.iş 

atlıyarak Mussolini ile görii~meğe git- a 0 UDaCa Ve ta ya protesto e l• bı"nce ı'tı"la"'fı mza eclen m·ılletlere bu oldukları ıkı İngiliz vapurunu, 1ngıl. 
ti. Toiry'deki Alman - Fransız muka- İstanbul, 2 (Hususi muhabiri-

1 • • • . • • müstemlekelerde iktısad müsavat terenin protestosu Uzerine bugün ser-
renet teşebbüsü, Frnnsamn içindeki mizden: Telefonla) - Rımdevücü ecektır. Fransız sefırı ızahat ıstedı ı"mtı·yazı verı·ıecekti"r. be t bırakrnışlnrdır. 
ı{yast entirikalar ve dışardaki siyasi Madam Katinanın Müddeiumumi-

-------=+=- -=-=-=---ta2yik neticesinde suya düştü. Jikçe devam eden tahkikatı sona er- Paris, 2 (Radyo) - İtalya bari- miting akdolunacak ve İtalya tekrar 
Ve şimdi dikkate layik olan nokta, mştir. Müddeiumumilik, Madam ciye nazırı Kont Cianonun parlamen- protesto edilecektir. Amerika Fransız sporcuları 

:>·eni mukarenet teşebbüsü üzerine baş Katinayı bir seneden üç seneye ka- toda irad ettiği nutuktan sonra bazı Korsika halkı, dündenberi heye. 
Vekil Çemberlaynin derhal Romayı zi- dar hapis cezası talebiyle mahkeme~ İtalyan mebusları tarafından Korsi- candadır. Yeni bGyQk zırhlılar yapacak Napolide ltalyanlarla kar~ı· 
Yaret etmeğe karar vehnesidir. Aca- ye verilmiştir. ka ve Tunus için koparılan Vaveyla, Roma, 2 (Radyo) - Fransız sefi- Nevyork 2 (Radyo) - Bahrh'e laşac:ıklar 
ha bu defaki teşebbüs te Toiry'de Bri- Korsikada derin akisler uyandırmış- ri Fransuva Ponse, bugün hariciye nuırı, 85 bin' tonluk yeni bir zırhlın~ın Paris, 2 (Radyo)....- Ilir spor ekibi 
and ve Ştrezman tarafından yapılan mihverj olduğuna göre, yeni muvaze- tır. Korsikahlar, bugün Korsikanın nazırı Kont Cianoyu ziyaret etmiş inşasını emretmiştir. !Bununla 938 ge- maç yapmak üzere bugün Napoliye 
teşebbüst.in akibetine mi uğrıyacak? ne bu teşebbilsün neticesine göre şe - her tarafında nümayişler yapmışlar ve: (Tunu u isteriz) diyerek dün nil- nesi içinde inşa ına başlanarak 35 bin hareket etmi§tir. Fran ız sporruları, 
Alman - Fransız münasebetleri bu - killetecektir. ve İtalyayı protesto etmişlerdir. Pa- rnayiş yapan ısaylavlann hareketi tonluk zırhlı adedi dörde balii olmut- pazar l'\.inil İtalyanlarla maç yapacak-
ıUn enterna.ıayonal mUnasebetle"'i" A. Ş. ES.V.,ER ııar gün~ Korıikada muaz.ıam bir etrafında aahat iatemiftir. tur. lardır. 
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''Düğün acentesi,, 

Almanyadaki Yahudi 
kadınlar nasıl evleniyor 

Eşi bulunmıyanl ;= =B=o=ır=~=c§l=ıı::ıı=P=ö y=a=~=a===:;-1 -:----;:;E-m-:;il:--;;H;--;a-ş-a-
denjz canavarı - - Umumi af kararname· 

-=+=-

Zavallı balıkçıyı bir 
hamlede yuttu 

ÜZÜM BORSASI p ARA BORSASI sini imzaladı 
JZMIR ANKARA 

1/16/938 

Prag, 2 (Radyo) - Çekoslovakya 
yeni reisicumburreisi Emil Haşa, b
rinci teşrinin yedisinden evvel ınah.. 

Meşhur bir bankerin dul karısı ile evle-
nen lngiliz ame!e, dördüncü izdivacı 

olduğu için mahkum o!du 
iki büyük devletin kanunları da bu 
sahada katiyen müsamahakar değil

dir. Şu hale göre ne yapmak .lazım
dı~ 

Kafa sahibi olan adamlar için, 

kanuna uygun usuller bulmak zor 

...-· - _,,, -
1 , 

birşey değildir. Nitekim Yahudiler _ • . 
lialıgın baıtarar-. 

:le zorluk çekmeden en basit usul • 

... 

olan düğünü keşfetmişlerdir. Emla- Londra - Kent nahiyesi yakının· 
ki ve parası mevcud olan bir kadın da Dial körfezi lngiliz balıkçılarının 
b ·k· d t b.. t' d b' k en emniyetli ilticagahıdır. Fakat ge-

u ı ı evet a ııye m e ır cca .. b d d h ı· b' ·k 
1 çen gun ura a e şte ı ır panı 

bulunca mese e tamamdır. d b' d · o"ru··ı-uyan ıran ır enız canavarı g 

ÜZÜM 
Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 

1267 İnhisar idaresi 5 12 50 
314. 1. üzüm tarım 15 75 16 50 
275 M. j. Taranto 15 75 16 75 

8 P. ı'ltihalof 14 25 14 25 

1864 
612573 

614437 

No. 

7 
8 
9 

10 
11 

1 

ÜZÜM FİA TLER! 
Fiat 

13 
14 
15 
16 25 
18 50 

ZAHİRE BORSASI 
İZMİR 

ZAHİRE itekim böyle de olmuştur. Lon- müştür. 
drada. «Düğün acent~sı:• namile. m.a- Hadise şöyle geçmiştir: Çuval Malın cinsi 
ruf bır yazıhane faalıyete geçmıştır. Üç balıkçı ağlarını örerken adeta 100 ton Susam 

Kr. S. Kr.S. 

16 75 17 

Bu acentanm adamları Londrada muazzam bir kaya gibi. mechul bir 15 Susam 
işsiz kalan amelelerin arasına so - deniz canavarının suyun yüzüne 350 ton p. çekirdeği 
kulmakta ve seksen, veyahud yüz çıktığını görmüşlerdir. Bu noktada 212 Balya pamuk 
fngiliz lirası mukabilinde onları denizin derinliği ancak dört, beş 

16 75 17 

3 875 4 50 
31 46 

Uzun kuyuda Al d k . y h d' k d 1 1 ' metredir. Üç balıkçı cesaretle ve so-
8 k . 1 1 k manya a ı a u ı a ın ar a ev- • kk l l ki d h I h k an erm ~u arıaı gu an ı ı a er a are ete geç-

lendirmektedirler. Fakat bir şartla: mı'şler v 0 nokt ki s· y t • 1 - k d b' d f .. k e aya ya aşınca şim-
Lır d unanAglaze eaıdyazh~!k~~: .. Zevç a acagı a mı ır e a gorme diye kadar denizlerde tesadüf etme-

on ra - manya a u um su- te ve bir daha görememektedir Şüp- d'kl · b it t I • nda 
ren Yahudi aleyhtarlığı lngilterede h . . . d l b' l . '. 80 kı kerı ebş. a ı me re uzun ugu 
. d' ıı· ıı h 'k . d' esız ışsız o aşan ır ame e ıçm or unç ır canavarla karşılaşmış-
ız ıvaç te a arını are ete getır ı. . . d - ·ı J d Ca h · b 

Her Cuma pazar 
kurulacak 

N. k' d..... .1 veyahud 100 !ıra az hır para egı - ar ır. navar ta mınen eş ton 
ıte ım « ugun acentası> namı e - 1 - d · · B .. eIJ,L U k (II ") '' h' 

b
. h b"I ld k k. dir Binaenaleyh zengin bir Alman agır ıgın a ımıs. alıkçılar mus an zun uyu, ususı - .,a ı)·e 
ır yazı ane ı e açı ı ve ço ar- · 1 1 d ki d - b" ··k l l "d 

1 · 1 ·· • ba 1 d Y ah udisi kadın için ngiliz koca o ma ı arın an uyu. taş ar a ca- mu ürü B. Mahmut Baş, memleketin 
ı ış er gormege ş a ı. l • ba 1 I d A 

Bir iddia a öre Alman ada Ya- bulmak ve bu suretle kuvvetli bir navarı taş aması;a ş.amış ar ır. - iktrnadi durumunu gözönüne alarak 
. Y ~ '. Y . • • • tılan taslar canavara ısabet etmiş o- · k' f t · · k 

hudı aleyhtarlıgı bılumum Musevı- tabiiyet ele geçırmek ımkanları ko- l k k-. h b' d b' h ın ışa emını ma sadiyle her hafta 

Sterlin 
Dolar 

5.83 kfim olan siyasi suçlular için umumi 
l24.5o5 af kararn'ltrrıesini imzalamıştır. • 

F. Frangi 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 

İsveç Kr. 
Ruble 

Kr. 

3.27 
6.5475 

28.28 
67.6525 
49.915 
21.04 

1.065 
1.535 

4.275 
5.83 

23.47 
24.6825 

0.8975 
2.7675 

34.035 

30.035 
23.545 

ESHAM ve T AHViLAT 
ANKARA 

1 

ANADOLU 
GÜNLÜK SİYASI GAZETE 

So.Jı.ip ve Başmuharriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
Umumı neşriyat ve yazı illeri 

müdürü 
HAMDI NÜSHET ÇANÇAR 

İDAREHANESİ 
lzmir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Partisi binası i.9inde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TELEFON: 2776. Posta kutusu:405 
1 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400, Altı aylığı 800 

K ıı ru şt ur. 

Yabancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır. 1/12/938 

1938 "'o 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikram:yeli Ergani 
Cumhuriyet merkez bankası 

10.- Gilnü geçmiş nü•halar 25 kuruıtur. 
19.30 ANADOLÜ J!ATBAASINDA 

105.- .• ____ s_A_s_1_1,_Jı_ı,.şr_ı_R ____ ,
1 

~~~~~~~~~~~~-

Baltık - Ege 
Denizleri arasındaki 

nakliyaf. işleri 
Bükreş, 2 (Raclyo) - Bnltık denizi 

Varşovada 
Yahudilerle Polonya· 
lılar arasında arbede· 

ler oldu 
ile Ege denizi arasındaki nakliyat iş- Yar~ova, 2 (Radyo) - Yahu· 
!eri etrafında tet:kikatta bulunmak dilerle Polonyalılar arasında bazı çar
ı, re bı•güıı, ticaret nazırı B. Hirig. pısmalar olmuştur. Üniversite dişçi 
ontın J'İpge'.inrle bir konferans toµ. fakültesinde okuyan Yahudi talebe 
!anmıştır. Bu konferansta, Türkiye, ile Polonyalı talebe arasında da ar
Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya bedeler olduğundan, dişçi fakültesi 
sefirleri de iştirak eylemişlerdir. muvakkaten tatil edilmiştir. •. k aca ı ayvan ır en ıre omur- b' k 1 lere şamil degıldir. Alman yadan o- laylaşmış demektir. danmış ve balıkçıların üz . hü _ ır pazar uru masını talep etmiş; 

ğulan Yahudiler, ancak Alman te- Bunda kocalık, adeta bir rol gi- ederek y kaladı" b' erb:,j k bu müracaat muvafık görülmüştür. • 
baa 1 M ·ı d' N' k' cum a gı ır ı çıyı B d b 1 h 

81b.0 aban uslevıl er hır~ 1 • Aıtle ım bidir. Sadece etiketini verecekti. bir hamlede yutmuş, açık denizlere un an öy e er cuma günü Uzun-
Buııün matinelerden itibaren 

Yeni hadiseler oldu 

ecne ı ta aaı o an ar, a a man- k d - k • ba 1 M 1 kuyuda bı'r pazar kurulacaktır 
d 

·k k b d d Kadın gene Almanyada kalaca tır. ogru açmaga ş amıştır. üse - · 
ya a ı amet etme te er evam ır- ' ı·h k k 1 d h l k'b' k 
1 ı ·1 d b' d .. • ·· • Emlakine servetine sahip olacak a ayı çı ar er a ta ı ıne çı - --=+=--
ar. ngı tere e ır ugun san atı te- ' ' ·· K 

.. . d b d ·ı . 1 . h:ıyatını kazanacaktır mış ve canavarı uzun suren araştır- udu··ste 
easus etmesı e un an ı erı ge mış- · 1 d k ·· f · b • d · F k t F ordam namında işsiz bir ma ar an sonra or ezm ogazın a 
tır. . al ab. y h d' k .1 .. ı· mitralyöz ateşile oldUrmuşler, leşini 

Çünkü Alman tebaalı Yahudıle- ame e ır a u ı arısı e yuz ıra .. ··kı . h'l k 1 d 
· b'' d'k suru eyıp sa ı e çı armış ar ır 

rin kısmı küllisinm Al_manyada u- mukabilinde evlen ı ten sonra ya- Zavallı balıkçının cesedi de kan- Kudüs, 2 (Radyo) - Burada yeni 
yük emlak ve servetler.ı vardır. Bun- kayı ele vermiştir. Çünkü am:l~nin !ar içinde deniz canavarının mide _ hadiseler olmuş ve üç yahudi polis öl-
ları kurtarmak ve aynı zamanda es- dördüncü defa olarak evlendıgı sa- sinden çıkmı~tır. dürülmü~tor. 

Muhacir komitesi 

Elhamra sinemasında 
Türk artiıtlerinin - Türk rejiıör - operatör ve teknik adamlarının kendi 

meınleketimizde hazırladı.ıh MUSAHIBZADE CELALiN 

Aynaroz Kadısı 
Oynayanlar: Behzad - 1. Galip • Emin BELLi • Halide • Şevkiye • 

Mahmud • Necla - Muammer • Perihan • Nevin 
VE 

• 
VASFI 

kisi gibi Afmanyada oturabilmek bit olmuş ve iki sene hapis cezasile C<ın:ıvarın ücudü balina balığı
için ecnebi tabiiyetine geçmek mec- tecziyesine karar verilmiştir. Bu a- na, kafası da köpek balığına benze
bur.i_reti. baş göstermişt~r. ~ncak bu mele meşhur madam Eyler ile dör- mektedir. Fakat bu iki canavarla a-
t~bııyetm çdok 1~uvvdetlı Bbır debvlelte düncü defa olarak evlenmişti. Mm. lakası yoktur. Bu canavar denizler- Londra, 2 (Radyo) -Muhacirler ko- Alaturka tarkılar CEVDET KOZAN idareıindeki saz heyeti - Muıi· 
aıd olması a azun ır. u se epe, d ·ık d f .. "! .. t" mitesi, bugün toplanmış ve Filistine 

f l ı ·ı Am 'k t b.. Eyler ise Berlinde maruf banger - e 1 a goru muş ur. ki adaptasyonu: M. C. ve CEVDET KOZAN 

HAZIM-

en aza, ngı tere ve en a a ıı- . . . l\lururu zamanla nesli imha edı'l- otuz bin yahudi muhacir gönderilme- ·1 
d bn F k b 1 d b d 1 k d Aynaroz sahneleri bilhasıa yerinde fı me çekilmittr. 

Yetleri tercih e i iştir. a at u er en ırmın u ·ansı ır. · d k l ld • h kk d K d h d' k 't · mış canavarar an a ma o ugu sa- si a · ın a u üs ya u ı omı esı Fiyatlara zam yapılmamııtır. 

Londrada bir hadise 

Sarışın dilber, kuyum
cu dükkaiiinı soydu 
Müşteki, başka türlü ifade verdi, 

fak at mes' ele anlaşıldı 

nılmaktadır. Canavarın mumyası tarafından alınan muhtırayı uzun u- SEANSLAR: Her gün 1-3-5-7-9 da 
yapılacak ve Londra hayvanat mü- zadıya tetkik eylemiştir. l;.ıı.i~İİİliiiİİİİmİİİİ~~İııİılııİl.ıİİııı..iı•••••••••ı••••ııi 

zesine konacaktır. il'---------------------------•••••••••••••-, 
Büyük f edakiırlık - Görülmemiş bir program 

• !erimi siyah bir bezle sardılar, son
ra ellerimi bağladılar ve beni otomo
bile attılar. Nereye götürüldüğümü 
bilmiyordum. Otomobil oldukça 
dolaştıktan sonra bir yerde durdu. 
O sırada ceplerimi karıştırdılar ve 
paramla çantamı ve üzerimdeki a
nahtarları aldılar. ikisi dışarıya çık
tı, birisi yanımda kaldı. Gözlerim ha
la bağlı idi. iki saat kadar bu vazi
yette bekledik. Sonra avdet ettiler 
Ve beni yarım saat daha dolaştırdı
lar. Ondan sonra otomobilden çı -

işte Kültürpark sinemasının 

1 
lzmir sayın halkına hazırladığı büyük 

sürpriz bugün 2 film birden 
HE R Ş E Y SENiN lÇlN MALAKALI K A D 1 N 

Büyük Fransız artistleri 

Pıerre R. VVilm 
Edvvıg F euıllere 

kardılar, kaçtılar. ve büyük sanatkar 
Anahtarı alanlar çalıştığım ku - G G f 

yumcu dükkanını adeta mal sahip- ary aran 
!eri gibi açıp soymuşlardı. içeriden nefis, cazip bir şekilde temsil edilmiş Tarafından müıteana bir aurette ya• 
200,000 bin lira kıymetinde elmas gençlik, neş'e, dans muzik filmi rat.lmı§ ailevi • içtimai aık faciaaı 
ve altın çalınmıştır.> AYRICA: Türkçe aözlü FOKS JOURNAL 

Zabıta bu ifadeyi dinlemekle be- SEANSLAR HER GON: Herıe senin için 3,10 ve 7,20 de 

Billfir sesli dilber artist 

Gracce Moor 

raber, kendi tahkikatını bu esasa Malakalı kadın 5 ve 9 da 
istinad ettirmemiş ve başka nokta- Cumarteai pazar ııünleri aaat 11 de herfey aenin için filmi ile baılar. 
!ar üzerinde durmuştur. Nitekim DiKKAT: Atatürkümüzün cenaze törenlerini halkımızın tama. 
muhtelif cephelerde aldığı tedbirler mile ııörmeaini temin için her ııün aaat 2 de ve cumarteai l l de pazar 
ve yaptığı araştırmalarla hırsızlığın ııünleri 10 da ucuz halk aeansları tertip edilmiıtir. 

ika edildiği gece, Mösyö Kut' un ===D=u:h:u:li:y:e:1:0:v:e:l:5:k:u:ru::ıt:u:r:. ================-· 
dükkandan yalnız olarak çıkmadı- ::::::::::: :::: - ~ 
ğını tesbit etmiştir. Bu tesbit te, hır- 'ı DiKKAT: Buııün ismet pafa bulvarında 1 
sızlık vakasını meydana çıkarmağa • 

kafi gelmiştir. venı· s. ma _Ja 
. Müştekinin ifadesine rağmen te- " 1. j l ne U 1 

4 büyük film birden hepsi 45 kııım 
' 

cavüz, yolda olmamıştır. O gece 
dükkandan ayrılırken gelin gibi gi-

Sarııın dilber ve kuyumcu dük kanındaki satıcılardan Kut yinen sarışın ve dilber bir kızla be-
Londra _ Mösyö Kut Londrada nedenberi çalıştığım kuyumcu dük- rabermiş. Polis bu sarışın kızın par

maruf bir sima değildir. Bununla kanını kapadım, evime gidiyordum. mak izlerini daha eskiden ~esbit et-

1 •• Ebedi Şef imiz in hayatı ve icraatı 

be be b ünlerde ismi ağızdan Arkamdan bir otomobilin süratle miş bulunuyormuş. Sarı dılber ya
ra r ug O b'l .. .. k k 1f .ti. 

ağıza dolaşan simalar arasında yer geldiğini hissettim. tomod ı ol ~u- vaşdyavkaş uyumcu h~d.asının ı : 
almı tır. me geçince birdenbire dur u. çın- ma 0ını az~nmış ve a ıse geceaı, 

~ t b d n bir kaç gün evvel den üç kişi çıktı. Birisi derhal taban- Kut un cebınden anahtarları çalmış 
poliseu ;öy;:," b:r müracaatta bulun- casını çekti ve cBağırır~~n öldürü- ve hırsızlığı i~!emiştir. 

t 
. rüm> dedi. Tabii put gıbı durdm:ı. Zabıta, guzel hırsızı yakalayıp 

muş ur. · hk · · 
_Gece saat tam ond::: ·- :.-mı~ -·.·-. .~ goz - ma emeye vermıştır. 

20 Asrın Güneşi 
2 -- Ulu Şefin Cenaze töreni Tekmil teferrüatile 

3 -- Lorel • Hardi iş arıyor Türkçe sözlü komedi harikası 
4 -- Şemsfyeli Canavar Büyük macera şaheseri 

Fiyatlar: 20-25çocuklara15-20 SEANSLAR: 1,30-3 ve 7 de --------
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- 11- YAZAN: Kadircan Kaflı 

Halkinin içine bir korku düşmüştü 
Genç kız babasının kendisini Androsla evlendirmesin-

den ve hulyasından uzaklaşacağından korkuyordu 
- Barba Nikodadır, oraya git... 
Dedi. 
Ora'1 bir meyhaneydi. 
Delikanlı genç kızn yaklaşarak şöy

le demişti: 
- Çok kalmadı. IIalki.. Bahara 

düğünü yaparız ... 
Sonra çıkıp gitti. 
Yarım saat kadar sonra Andros 

ile birlikte geliyorlardı. Genç kız on. 
!arın gene uzun uzun konuşacaklarını 
anlamıştı. Hemen yukarı çıktı her za_ 
manki odada bulunan geniş sedirin al
tına girdi. 

Biraz sonra geldiler ve konuştular. 
Genç kız bunları dinledikçe saklan

dığı yerden fırlamak ve delikanlıyı 

hemen kovarak babasının boynuna sa
rılmak: 

- Bu işi bırak .. Allah aşkına bı -
rak .. He, ek Reis bize ne yaptı? Vene
diklilerden ne iyilik gördük? 

Diye yalvarmak istemişti. 
Fakat bundan ne fayda vardı? 

• 

lnanılmıyacak 
bir hadise 1 ANKETİMİZ J 

Gene kız, hava boşlu· , . 
1_K_A __ D-I N~L-A-R~ve---E~R~K~E~K~L~ER 

ğunda durabiliyormuş D k d . 
· --· oğuran a ın cemıyete 

-

faydalı kadındır 

Anketimize ilk cevabı veren B. Zey
nel Besim Sun, kadınlar ve ailedeki 

vazifelerini nasıl göı·iiyor ?. 
-1-

Kadınlar hakkında bir anket.. • 
Matbaadan ayrıldığım zaman; böyle 

bir ankete ilek cevabı kimin verebile. 
cegını düşünüyordum. Birincikor
donda ilerlerken, üzüm kurumunun 
levhas bana B. Zeynel Besim Sunu 
hatırlattı. Bir hamlede yukarı çıktım. 
Eski gazeteciyi koridorda dolaşırken 
buldum. Beni görür ırörmez derhal 
anlamıştı: 

-Ankete 
galiba? 

Dedi.. 

bizden başlıyacaksın 

Kahvelerimizi yudumlarken ken
disine anketin mevzuunu anlattım ve 
ilk suali sordum: 
-Kadını düşüren ve küçülten hal

• !er nelerdir? 
J -Olduğundan azla görillmek arzu-

- Zevç veya z vce kendi arkadaşı
nın hiyanetini görürse ne yapmalıdır? 

- Patırtıya, gürültüye meydan 
vermeden ayrılmak .. 

- Aile saadetinde yalan lazım mı
dır? 

-Kat'iyen .. Yalan, aile saadetini 
zehirliyen en müthiş engerektir .. 

- İnsanlara aşk mı, alışkınlık mı 
hakimdir? 

- Aşk denilen nesne tamamiyle 
şehvidir. Artık Liiyla ile Mecnunun, 

Şirin ile Ferhadın platonik aşklarına 
inanacak safdil kalmadı. 

cSeviyorum> un alt tarafı, •Seninle 
baş başa kalmak istiyorum> dan baş
ka birşey değildir. 

Şu halde aşk = şehvet anidir; ge-
su. 

Buna rağmen yeri öğrenilmlyordu. 1 
genç kıza: Herek Reisin yuvasını Hrisanti öğ- Daha kibar, daha cazip, daha maHl. 

Kazandığı zaferler de devam edi- I _ Babanın istediklerini pek ya - renmiş bulunuyordu. o, Dekanza ada- Geçen gün, ancak bir parmak te- matlı ırörünmek hevesiyle züppele-

çicidir, bir veya geç; zevale mahkilm· 

dur. Aile yuvalarını belki aşk kurabi-

·,·ordu. Kahramanlıkları her zaman kında yapacağım. Artık benim olacak !arından birinde gemilerini yağlıyor masiyle hastaları iyi eden Andre k d k k .... d f . k'l lir amma, idame ettiren kuvvet aık 
' şen a ın; er e gozun e: ecı şe ı -

seven halk onun için türküler uy - sın! fırtınalarda oraya barınıyormuş. Bu Morel adlı bir kadından bahsetmiş- !erde küçülür ... Maamafih bu hal er- değildir; alışkınlıklır. İnsanlara an-
durmuştu. Halki de bunlan öğren- De'.11iş gtilüms~ye.rek gitmişti. .. ada De.las adalarına yakın imiş'.. Ka - tik. Resmini gördüğünüz 13 yaşla- . kekler içinde aynen varittir. cak alışkınlık hükmeder. Doğum yeri. 
mekten, denize karşı oturarak mırıL Hrısantı ertesı gun adanın en gu-lyalık bır koy varmış. Üç yanı yuksek rındaki Bel Kibri ise Andre Morel- 1 - Erke"i sinirlendiren nasıl bir ne, muhite, işe ve yuvaya hepi~W 
danmaktan kendini alamıyordu. O- zel yelkenli kayığını satın almıştı. So-1 kayalıklarla çevrili imiş. Herek Reis d d h b k k t kad dı 1 gUmumı'yetle erkekler na-

l · · b' d · · 1 F t' ·ı en a a as ın çı mış ır. ın r · bağlıyan kudret budur. na karşı günden güne artan sevgisi- ran ara ıyı ır enızcı 0 an ° 1 1 e bu koyun dip tarafındaki sığlığı ıre _ . . sıl bir kadından hoşlanır? 
d bı'rlikte balıkrı!ık vapacaklarını söy- Rıvayete nazaran bu Amerıkalı es- . . Ayrılırken biraz güldüm. O da gül. ni annesinin hatırı için gönlün en çı- · ' , misine göre derinleşliı'miş ve oradan . .. . h b 

1 
-Sahte vekar kadın; gıt gıde la-

karmağa çalışıyor, fakat bir türlü itiyordu. da çıkabiliyormuş. Bunları Venedik mer kız ıstedıgı zaman ava oş u- hammill edilemiyecek bir bela mahiye- dü ve ştınları ilave etti: 
yapamıyordu. Gizli kaldıkça da da- O kadar parayı balıkçılıkla mı ka- amiraline söylemiş. Bir zabitle birlikte ğunun içine atılıyor ve hava boşluğu tini iktisap eder. Boyasız, riyasız ka. - Suallerinu seay, Alh( 
ha çok alevleniyordu. zanacaklardı? oraya gitmişler ve göstermiş . Şimdi- dahilinde hiç bir yere istinat etme. dından; zannımca; istisnasız, her er- - Suallerine suya, sabuna dokun. 

Onun adaya gelişi üzerinden bir- lhliyarlardan biri manalı manalı lik ona elli altın daha vermişler. He- den mütemadiyen durabiliyormuş. kek hoşlanır. Kadın sadeleştikçe, tabi- madan ve bayanların hiç te gönülleri-
k:ıç ny geçmişti. Bu zaman içinde iki söylendi: rek Reis, ele geçince veya ortadan kal- _G~ne söylendiğine göre küçük. B~I !eştikçe kıymeti artan bir varlıktır. ni kırmadan vecap verebilirdim am-
defa daha gelmiş, birisi bir akşam - Ne yaşıyorsunuz? Bir tek balık Kıbrı salonda bulunan her hangı bır _ Ailede kadın mı, erkek mi ır.ı. 
llaranlığında olmuş, Tcodos Koralis bazan insana yüzlerce lira kazandırır. dırılmca kalanını da l&c kmış . ŞimJi piyanoyu eliyle temas etmeden de- çimsizdir? 
ile görüşerek gitmi~li. Diğerinde ise - Nasıl? Herek Reisin oraya gittiğini bekliyor- vire biliyor ve piyanonun tuşlarına _ Şahsiyete, içtimai seviyeye ~re 

ma, bu suretle hakikati konuşmamış 
olurdum. İstitraden şunu da arzede -

~·aı.nız su alarak çabucak ayrılmıştı. - Balığın karnında kocaman bir muş. Bunu öğrenir öğrenmez Mika - dokunmadan orada istedi""i parçayı bu 
" cevapları değişmesi liizım gelen 

Bu defa su başında rastladığı kızla- inci bulur. nosta bekliyen 8 Venedik gemisine ha- çalabiliyormuş. suali; yüzde nisbeti bakımından;) ırşı 
yim ki, alışkınlık tabirinde cSevıri ve 
hürmet> te mündemiçtir. Yuvasını v 

işini sevmiyen erkek veya kadına alış
kınlık kfır ~der mi? .. 

rn: Gülüştüler. ber vnecekmiş ve onlar iki tal'aftan Meraklı ilim adamlarını son za-
B 1 b. 'd k ı H · lamak icabederse kabahatı kadı .• lara - Adalar güzeli nerede? öy e ır ümı e apı mayı rısan- Herek Reisi bastırıp hakkından gele- manlarda meşgul eden bu hadise, 

Diye sormuş. ti ile arkadaşının aptallığına veriyor- kolayca halledilmiyecek derecede 
ıaı·dı. ceklermiş .. . 

Birii;>irlerine bakmıştılar. Herek A d 
İki arkadas denize açılıyorlar, ba. n ros kendisine zarnr gelmemesi Reis an !atmış: • · ı 

Halki,·i zan da iki üç gün hiç dönmüyorlardı. içın ne er yapması lazımgeldiğini, en 
- Ne çabuk unuttunuz. , ince noktalarıııa kadar delikanlım 

karışıktır. 

Bunları ciddi telakki etmek te ço
cukluktur ya!. 

yüklemekte asla hata olmaz. 
Evin bakimi kadın olduğuna göre 

geçimsizliğe sebep olan da odur. Ko -
casının içtimai ve ruhi temayüllerile 
taban tabana harekeli şiar edinen ka. 

** ._, __ _ 
A d k Hrisanti her dönüşünde Androsla u. -------------- -soruyorum. n rosun ızı.. öğretiı•ordu. Sonunda kimseyi şüp. 

O h man Su ~a gelmez Fa zun uzun ve ''alnız başına konuşuyor-
- er za • , · : ' lendirmemek için de kendisinin artık S h 1 k 

dm aile nizamını alt üst eder. Hele 
ar 

0
t u 1 E k • t h kk" 

Ege denizinde 
Hava bugün fırtınalı 

olacak kir değildir. du. Halkinin içine bir korku düşmüş- para iswmekten vazgeçtini, bütün Ö . b 1 d' .... d S b' son zaman arın c r ege a 8 um> 
demışte e e ıve onun e ve a ı - . . . . . 

. h d d b. " h d -1 modası, aıle geçımsızlıklerınde kadını 
- Ona selam söyleyin. Unutmayın tü. masrafı yaparak kızını evlendirdiğini 

ha!.. - Ya beni onunla evlendirirlerse! .. söyliyecekmiş . 
tın anın a o a aşı ""e me og u t k t •1 - ·ı k" · · · 
N . f 1 h 1 k . t' h t' e ara. ı amı mev ııne geçırmıştır. A k 2 (R d ) 

urı, aza sar oş o ara ıs ıra a ı k t 1.1 tm' k k" "it . n ara, . a yo - meteoro-
Genç kız bunu haber aldığı zaman Bu korku ona babasile bu delikanlı Halki o gün kaç defa babasile yal. 

. · lb tt· .. d k lanmış ocasını ez ı e ıyere . uçu mıye-
umumıyeyı se e ıgın en ya a • ek . loji enstitüsü umum müdürlüğünün t r ; avcunda tutmasını bıle kadın, 

derin bir sevinç duydu: arasında neler konuşulduğunu merak nız kalarak bu işten vazgeçmesi için 
- O da beni seviyor .. Unutmamış ... ettirmişti. Bunun için onların bulun- yalvarmayı, halta onu korkutmayı 

ır. B' d h esasen geçimsizliğe meydan vermez .. hava raporuna göre yarın (bugün) 
ır a a . . T 

K .1 dd . d Kasap l\1ust - Hangı kadın cemıyete faydalı - ürkiyede hava durumunun şöyle ol-
Hiçbirşeyi unutmamış... dukları oda kapısın:ı kulak koyarak düşündü. Bir aralık annesinne açmayı 

Diye mırıldandı. iki defa dinlemiş, aralarındaki konuş- daha u•·gun buldu. Fakat bundan da 
eçecı er ca esın e ' a- dır? ması muhtemeldir. 

fada da 19 gram esrar bulunmuştur. 

O sırada Hrisanti birdenbire çıka.. mala!'da cHerek Rei", Venedik amira- ne çıkacaktı? Onu döverler, eve ka. 
geldi. Andros ile konuşmak için eve li, bin altın ... > gibi sözlerin geçtiğini patırlar, gene bildiklerini yaparlardı. 
uğradığı zaman Halki onun yüzünde duymuştu. Çünkü Andros bu işin karşılığı olarak -Tirede-
arzusuna kavuşan insanlardaki aydın Şimdi bü~bütün merııkta idi. alacakları büyük parayı anarken he-
lığı göremedi. Fakat ümitli idi ve Soğuk bir kı~ günü idi. Gene Hri- yecan ve hırstan ellerini uğuşturuyor- Dr. S. Sırrı Tinel 
genç kıza kendisine güvenen gözlerle santi denizden dönmü~tü. Andros ile du. İhtiyarın ne kadar cimri ve aç 
bakmıştı. konuşmak istemişti. gözlü olduğunu ise Halki herkesten 

İstanbul eski Alemdar Sıhhat 
Yurdu hekimlerinden 

Hastalarını yalnız gündüzleri ka
bul ve tedavi eder. 

Andros ile uzun uzun konuştular. Fakat Andros evde yoktu. dalıa iSi biliyordu. 
1iderken kapının önünde rastladığı Delikanlı acele ediyordu. Aspazya: (Devamı var) 

Hl 
Vala - Nuret tir. 

-- 3 --
Bedia hanım efendi gece için, süslenip püslenerek yalağına girdi. 

Naciye başucunda oturdu ve kitabı okumağa başladı. 
Tam üç, dört satır sonra, Bedia hanım efendi kıraati kesti: 
- Dur dur. Yavrucuğum. Şu Iiimbanın üstündeki örtüyü çok ka· 

lın koymuşsun. Gece uyanırsam fazla loşta kalırım. Küçük salonda 
ıflAtun bir ince atkı var ... O daha münasiptir, zahmet amma, onu getir. 

- Başüstüne efendim .. . 
Hanını efendi yalnız kalınca, ipek ve dantel yataklar arasında ra

hatça yerleşti. !çini çekti. Kalbi darlanıyordu. Başucundıı duran baii,I. 
bir el aynasını aldı. Dilini çıkardı. Yüzünün buruşukluklarını muayene. 
etti. Elli yaşına rağmen pek muntazam ve beyaz olan dişlerine baktı. 

Naciye içeriye girdiği zaman onu bu faaliyette gördü ve merakla 
sordu: 

- Neniz var, hanımefendi? .. 
- Hiç, hiç!. .. Tenimin rengine filan bakıyordum. Oğlumun annesi-

- Bu akşam çok sevinçliyim de, seni memnun görmek istiyorum. 
Bilsen oğlumu ne severim .. Ah, perestiş ederim. İşte onun için düşünü
yordum. Sana bir hediye vereceğim. Hani şu çağla rengi krepdüşin 
elbisem yok mu, işte o senin olsu ı Ben senden şişman ve uzunum am. 
ma, zarar yok, sen onu terziye verir, kendine ıröre yaptırırsın. 

- Allah ömürler versin. 
- Haydi şimdi devam et! .. 
Romana devam etti. Arasıra, Naciye, başını kaldırıyor, muhata'Dının 

uyuyup uyumadığına bakıyordu. 
Yavaş yavaş, şişman bir el ipeklerin üzerinden kaydı. Nefes mun

tazamla~tı. Ve hafif bir horlama başladı. Bedia hanım efendi, üç ma
kam üzerinden horluyordu. 

- Hırrrr .... Puffff.. Tihhhh ! ... 
Edebi şaheser vazifesini ifa etmişti. Genç kadın kalktı. Ayaklarının 

ucuna basarak yavaş yavaş, dışarı çıktı. Sofada kitabı öfkeyle bir ka-
nepeye fırlattı . Ve telaşla odasına gitti. ' 

-2-
- Etem efendi, bir kadeh daha içer misin? .. 
- Eyvallah, ver bakalım. Canım konyak içilmez olur mu?. 
Bu muhavere bahçıvanın küçük kulübesinde cereyan ediyordu. Haf. 

tada iki kerre Bedia hanım efendinin adamları, bahçenin bir köşesin
de oturan Nesim ağanın küçük odasında toplanırlar, orada rahat ra -
hat konuşup yüksek sesle kahkaha atmğa imkanı bulurlardı. 

Bu akşan. da, uşak Etem, şoför Lütfi, aşçı Mehmed ağa toplanmış, 
çene çalıyorlardı. Bahçıvan başı, köşeye kurulmuş siğara sarıyor; ka-

- Hakimlik, hekimlik, eczacılık, Ege, Trakya, Kocaeli bölgelerin. 
mühendislik, erkeklerin de yapabildik- de ve orta Anadolunun garp kısmın
leri ve yapageldikleri işlerdir. Tabiat da hava bulutlu ve yağışlı geçecek, 
kadınlara erkeklerin yapamıyacakları Karadeniz ve diğer bölgelerde hava 
bir iş kabiliyeti ihsan etmiştir ki, bu kapalı olacaktır. Rüzgarlar doğu ve 
kabiliyetli kullandıkça kadınlar cemi- Şarki Anadoluda sakin, diğer yer. 
yete azami şekilde faydalı olurlar. Bu !erde cenuptan esecektir. Ege deni
kabiliyetc Ana olabilmek> kabiliyeti. zinde fırtına olması muhtemeldir. 
<lir. Doğuran kadın cemiyete faydalı. Anadolu garbinde suhunet de\•am 
dır. Alt tarafı lafıgüzaf kalır. edecek, şarkında hava soğuyacaktır. 

- Malilm, malilm. Sen herkesten akıllısın! Eğer Emsal kalfa sana 
haber vermeseydi; sen küçük beğin geleceğini bilirdin?. 

Kadın, başını salladı. 

- Keramet sahibi değilim a .. Dört senedir bu evdeyiz, Adnan beyi 
iki ay görmek nasip olmadı. 

Şoför sordu: 
- Küçük bey, ne biçim şey? 1 .. 
-Güzel oğlan. Öyle fena bir hastalığı yakalanacağı kimaeom aklınli 

gelmezdi. Başımıza bir iş daha çıktı. 
Aşçıya hitabe .. : 
- Sana da çalışma çıktı. Ayrıca yemekler yapacaksn. 
Etem ağa atıldı: 
- Günde bir iki lira da hanım davrandı, onu da söyle!.. 
Aşçı gülerek: 
- Bana Hlfatana da bak .. Ulan sen kilerde çevirdiğin daleveralan 

düşün. 

- Geçti o günler dostum, geçti. Muhacir karısı eve geleli işler alt
üst oldu. Her şey kilitli. Ne bir likör içebilirsin, ne bir siğara aşırabi
lirsin. Keşke hanım efendi can sıkıntısından patla;;_aydı da bu musibet 
dalkavuk çanak yalayıcıyı eve sokmasaydı ... 

Eve en son kapılanmış olan şoför ilave etti: 
- Ne dersiniz yahu! Bana bile karışıyor. Her ay başı hesaplarımı 

kontrol ediyor. Yok fazla benzin kullanmışım, yok fazla yağ yakmı
ıım. 

- Demek çocuklar haliniz harap. ni harap bulmasını istemiyorum da .. . Haydi, oku kızım ... 
Yeknesak bir ahenkle, genç kadın, okuma&"a başladı: 
- Naciye!.. 

rısı misafirlerine ikramda bulunuyor ve diyordu ki: _... 
,. 

- Ne yaparsa yapsın, ben gene daliıveremi uydurdum. Bidonların 

-Efendim. 
'tagı dizlerinin ütüne koydu. 

- Ben telgraf gelir gelrr.ez, bunun içinden mesle çıkacağını anla • 
d.m. 

Ko.ıw. homurdandı: 

hesaplarını bir ay içinde istediğim şekle sokuyorum. O karıyı künde-
4ien atmanın yolunu buluyorum. 

- Devam edecek -



..... 

(ANADOLU) 

____ up _a_r: __ 2_~1 Almanyada Yahudilerin kökünü ku-
~ rutmak için tavsiye edilen usuller 

Köy köy edebiyatı 
YAZAN: Tuinıl Deliorman Gösterilen rakamlar cokkorkunctur! 

Ak güvercinim, vışır, bilirim; ku~Iar nasıl sevışır, konmuştur. Böyle bir Avrupa, lisan ' t 
Sana, cMangalımm koru» diye bilirim. Fakat Türk köylüsünün na- bilmiyenler için bile bir muamma o- N f AJ J d h )} 

hitap edecektim. Beğenmezsin diye sıl seviştiklerini öğrenemedim. On- lama. Müzeleri, fabrikaları, sefaleti., e tarla ne de dV., man ar an ayrı ma a elerde OtU-
vazgeçtim. Korsuz mangal manasız- iar da, bizim gibi, dudak dudağa ge- sefahati ve gazeteleri ile, kısaca me- ' d J ) 
dır, değil mi?. Tıpkı, boş gönül gi- lirler mi? Yanak yana~a h_~lyalara deni ağzı ile kendisini geenlere, hat- racaklar. Yahu i ere mahsus işaret eri bulunacak! 
bi. He.lbuki ağzına kadar kızıl korla dalarlar mı?» bu sözlen, T urk ede- ta gelmiyenlere öğretir. . .. . . . . . . 1 . ,, . · . _ . . 
d 1 b . I k d ·· ıd· b" ,. k" m"nını k l_J lb k" A d l k"" 1 · b tŞvart"e Kon gazetesı lıugun Yaz- melıdırler. Yahudılerın kenclılerıne ol.ll .ık, Hal) ada 1-! ve 1.> ıncı a,;ır-o u ır manga ne a ar guze ır. ıyatma yegane oy ro .... a- "'la u ı na o u oy erı u va- · : . . . 
T kı d 1 ·· ··ı 'b" B be d b' uharrı"r ·uazıyo · tt . ) Ç ı k .. b't dığı bir ba<.1ıııakalede vıthudılere malı. us ve tanınacak bır şekılc1e ışa- Jard:ı, Alnı<ııı.nıda 1 G ıııcı .a sıı«I~ \'a-
ıp , o u gonu gı ı . unu n, zan ırmış ır m J r. zıye e mı. . . ıp a veya mum ı " ' · . ti . 
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Al l · 

bir köy türküsünde kesfettim. O Hakkınızda koca bil cild dolduran arazi, gübrelerinden duman tüteu karşı yeniden alınacak olan teclbır- re erı 0 ma.ı, manyac a ne ev, ne p~ldığı gibi, ~ nhullilc!l"e şinulil1k · an 
t .. k··d .... · · - M 1 Jb ı · daha sizin nasıl 8 • k k' tl d h" b. leri birer birer sayarak haber ver- tarlara malık bulunmanıalıdırl:ır. hır damga vunılma~ı isteııilmektedir. ur u e ıaır, sevgısıne: « anga ı- u mu ıarrır, c evış- so a ıar, sura arın an ıç ır za-

k d G .. ··ı b" l t·~· .. bı"lmı"yor Ög-renmek 'st" ~ k k ·ı . t k mekte '··abaı1cı memleketler ~nvet Bu tarzda hareketle, sah damar_ 1418 de' alzburg rfthban mecHı:1tnin mın oru> er. onuı, ır manga ıgınızı · ı ıyo- man ,,eze e sı mıyen aş veya er- , ., , .,.. . . ._ . . ~ . ·· ··ı·· k d ·ı· . B nu ve her seyi anl t b . d ı k d 1 l Almaıp·adaki vahudilere veni bir l.H , lan kesılecek olan yahudıler ellcrın- Yermı::-1 olchıgu karar bır örnek ola-ve gonu un oru a, sevgı ının aş- rum. u _ a ın a- pıç uvaru, topra am ı ev er ve J • • - • • • • • .. . • • 

kı. Oriinal olduğu kadar cana yakın na ... » nihayet kahvede susan, konuşsa bi- ke ve bir mekan temin etmiyecek o- de kalmış olan sermayelerını de çok r:ık ılım ~wrülmE>kledır. O vakıf ve-

hir bulu§, bence... Demek ki olmaz bu iş. Bunu, biz le öküz, tarla, yakacak, vergi mev- lurlarsa hepsinin öldül"üleceğini son gecmeden tüketmiş olacaktır. Bu t"ilmiş olan lm k:ır.tra göre, yabudi 
Bizim entellektüeIIerimiz, Türk araştıracağız. Toprak: zuları üzerinde bir kaç laf geveliyen tedbir diye kaydetmektedir. Bunla- takdirde, yahudilere, ancak meşrü kaChnları ayırt edilmek için, atkıla-

köylüsünde liberizmin tamamen sön- - Ey menfaatperest insanlar, köylüler. Köye ~İren bir edip, bir ra, flll'f korkulmak makı-:adiyle :va- ofnııyan vasıtalarla, yani suç sayıla- nna çıngmık taknrnk mecbuı·iyetin
düiünü iddia ederler. Hatta, Kanu- benim ~u~amdan on metre kadar a- san'atkar, bunlarla karşılaşacaktır. pılan alelade bir tehdit veya ciddi cak vasıtalarla ya.~anrnk imkfını k:ı- de idiler. Alman gazetelerind ynhu
nt zamanmdanberi Anadolunun, şağıya mm, orada bol altın madeni Her şey ~u susan koylüdedir. Onu olmıvan bir manena göziyle bak -

1 1 t I'".-Je oltııı" ıl ~ı di göçü hnkkında çıkan :rakanıfor 
b l k ' :-r • " aca { ır. ''J., ~::ı :ı, ı~ m:ınyn 

realitenin ağır yükü altından kalka- u aca sınız, söyletrnekten ziyade onunla aynı mak hatadır. Son yıllarda «Şvartse d'l . k t . • aklın, ha\'Ralnnın almıyacağt derece-
Diye ba- ? A d · - l k . . . .. ken ı erme ·arşı ::ı eş ve sılahla hare. d k k Al b madığını ileri sürerler. Şehir konfo- .. gırır mı rmu pı§ ag- dam atında yatma , onun sevınç- Korun~ ~"•hudiler hakkrnda ılerı qur- e or unçtur. manyada ulunan 

b k k b. k t ak zıma duş! · lerini, kederlerini paylaşmak lazım. müş olduğu fikirler, istediği kadar ket etmek hakkını kazanacak ve on- altı ila vedi yüz bin yahudiden ma-
runu ıra ara ırazcı şu opr T·· k k'" ı·· .. k d' . hl'l d ·-. . . 'k" d 1 t · •I h t · ı k . - . 

damlı koylerde ge~se]er, onla~ a o- bilse ve anlatmağa muktedir olabil- olacak İf değildir. hepsi de nokta~ı noktnı::ına tatbik e- B.u itibarla, Alm~nyadaki yahuıiile- edilen 3.000.000, Romanyadan 
.. 1 ur oy usu, en mı ta ı e e- Bu da zannedildıgı gıbı ı ı üç ay a hav:salanın almayacağı §eyler olsun,

1 

arı amamı~ e ma ve mış o aca tır. da, Lehıstandan çıkarılacagı iddıa 

t~rup ~al~sa~r, .g?rec~~le_r kı, .. va- se idi şehirli bir muharririn köy köy Amma, boş mu dönerler~ Hayır. dilmiştir. Bu gazete, cihan efkanu- rı mutlak olan ~ı~ mahvden kurtar- 800,000, Çekoslovakya \•e MacariL 
zıyet biJdıklerı gıbı degıldır. Koy • dolaşmasına ihtiyaç kalmazdı. Şimdiye kadar olduğu bir kaç seya- mumiyesi denilen şeye ehemmiyet n:ak, çocukça bır msan1ık da~ası_ P.e- tandan 800.000 yahudi yurtlarını 
lerde vakıa sönük bir hayat vardır. Muhakkak gözüne çarpmıştır; hat notu, yalnız dışta köylü kalan. vermemek Jazııngeldiği, çünkü eylOI şınd~:_ ko~:n devlPtlerin v~zıfeqıdı~-. terkedip başka memleketlere sığm-
Köylerde vakıa halk, öküzünden, Yıllardanberi gazetelerde birer kö- hiç bir zaman köylü ruhunu tahlile buhranını atlntmış olan bir Alman- Dıger hır makalede de, ılk tedlıır mak zorunda kalacaklardır. 
t~~~·ı~dan başka birşey dü~ünm~z ~si b~~unan. muha_rrirl~r, sır~_sı düş- cesret edemiyen, etse de m~th~ş ya için. yabancı memleketlerin hU- J zmir Levazım amirliği ~atın alma hr. 
gorunur. Fakat! bunun bır de _ıç sun duşmesın, edıplerın koylerde gafları, satırları arasında sırıtan bır ki.imleri, ancak bir mukavva kılınç • "l ,. J 
cephesi vardır kı, bunu kavrıyabıl- dolaşmalarından dem vururlar. Bun iki roman kazanılacaktır. .. k 1 . k ·k· 1 bileceği mtitalea- mu:vonu 1 on nrı 
mck için, köylünün evine, ta ben- lan okudukça gülmekten kendimi -c:Peki sen ne yaptın, kuzum.Uç ıacd~d e:s ın ° a fzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Ra. den: 
liğine girmeğe çalıımak lazımdır. alamam. iki ay içinde koskoca Av~ stnedir hep onların arasındasın. On- sn 

1
' ır. . 

1
. 

1
. t 'k'l~t . _ 1 - Milas, Küllük, Bodrum garnizonlarının ı:1enelilc ihtiyacı olan 

K la d . k . c·· h d l fik" d ) ki . . . 1 A man gız 1 po ıs eş ı i:i ının orga (13~·0) k'J 1 - 1 / 2 T 9"8 d o y mı, ıyece sm. uç, em, rupayı o aşan ır a am arunız, ların yeme ermı yıyor, on arın o-
1 

b t .1 'd ki h"d" 1 ut> ı o ~ac e yag-ı 8 . eş <> e yapılan ihale netice-
kad .. ki d v ki d ld k b l d ç·· b"ld" . nı o an u gaze e ı erı e a ıse e- . d h" b" . t ki' k ~ l "d o ar guç .. agarcı arın a o u ça sermaye u da arın a yatıyorsun. oze ı ın mı . . k'ld . h t . t" . sın e ıç ır ıs e ı çı amadıgınc an ye111 en kanuni şekilde on 

B bak T .. k k"" l"" ·· l d - h Jd d"" l B k t b · b .., rı şu şe 1 e ıza e mış ır · b .. t d"t ı·ı k 1-; 1? 9'38 .. .. - ana ur oy usu, sen un ugu a e oner er u, pe a- arı u muammayır> Y· h d"l . .1 .. d n mahalle- eş gun em ı ec ı ere o - / . gunu saat 15 te kapalı zarf 
bizim efendimizsin. Fakat, biz seni, bii bir neticedir. Çünkü Avrupa, bir Diyeceksin. 

1 
•· a. ~ ı eıd ~\ ;.~1~1~ e 'ınız kendi usulile ihalesi yapılacaktır. 

henüz tanımıyoruz; senin ruhun karpuz gibidir. Dışdan vurulduğu Bilmiyorum. eıımız en e e 
1 

ere 'ya k 2 - Muhammen bedeli (13084) lira murnkkat temiııat (1048) lira-
naaıldır? Orada çakıl mı var, yoksa zaman bile olgun kırmızı veya ham Evet demek çok güç, yazdıklarım aralarında bir cemaat olara :aşı~~- dır. 
metrelerce derin yumu§ak kum ta- hıyar olduğunu en dar kafalı bir a- meydanda. bilecekleri ve Almanlarla mumkun 3 - İstekliler ticaı·et oda~ından ıı l:.u.:aklnn ticaret Yesiknlarile ve 
bakalı mı~ Sen bize, ilahi kuvvetler dama dahi bildirir. Bırak ki, bu kar~ Bunu, :aiz okuyuculardan sorma- mertebe temas imkanı bulamtyac.a~- muvakkat temin~t mukabilinde mal müdüı-lüklerine ynhrac:ık-
kadar mechulsün. <Kediler nasıl se- puz dilimlenmiş, önümüze çoktan lı.. ları hanlara, sokaklara yerleştırıl- ları makbuzla birlikte zarfları saat 14 te alay satın alma Jco-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllJlllllllllllllllllll mi Yon l uğuna veri imiş olacaktır. 

" ... w Almanya ve y ahudiler 4 - Milas, Küllük yağları ile Bodrum yağları bir müteahhide ayni 

Lu .. zumlu Notlar şartname dahilinde verileceği gibi Milas ve Bodrum garnizon-

Telefon numaraları: 
ı 1Yan~ ihban: 2222-2682, Karşıyaka: 6055, imdadı sıhhi: 2046. 
•&.ddeiumumllik: 2455 polis: 2468, şehir telefonu müracaat numara-
11ı: 2200, şehirler arası telefon müracaat numarası: 2150, elektrik 
tir.keti: 2091, ha~a i'azı: 2826 hava gazı fabrikası: 2294, Karşıyaka 
ıu idaresi: 6105 Basmahane istasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
1184, Pasaport vapur iskelesi: 2864, Deni.zbank vapur aeantaaı; 2674' 
l&mir ıu firketi: 8015 taksi istemek için :4040. 

, Q,EMIR YOLLARI: 
Kuaba hattı - İzmir - İstanbul - Ankara: Her gün saat yedide. 

[Pazar, Cuma, Çarpmba günleri yataklı vaıon • büfe vardır]. lzmir • 
Soma her gün 17,20 de otoray, İzmir. Alafe)ıir her gün 15,10 da 
tren. 16,25 de otoray. İzmir • Badırma: Pazarteai, Çarpmba, Cuma 
ıünleri 7 ,30 da sair günler 12 de ekapreı. 

Aydın bath - lzmir • Karakuyu • Afyon: Pazartesi, Çarpıfıba, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her gün 15,40 da. Denizli
ye Salı, Perıembe, Cumartesi günleri 6,30 da. İzmir - Tire ~Öd~iı7 
bef i\in 5,35 de katar. 17,30 da Ödemişe, 16,30 da Tireye otoray. 

HAVALI KATARLARI: 
lzmir Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 

20,40 
lzmir - Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 

16,15. ı 7,15, 18,50, 20,10, 21,40. 
İzmir· Kar,ıyka. • Hacıhüaeyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

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

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

1em vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Kar9ıyakadan lzmire ilk vapur 
aaat 6 da, son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar .. 
,dıldı vapurlar hareket ed~. 

ŞEHiR DAHILt NAKiL VASITALAR!: 
Tramvaylar: Sabahleyin ilk tTamvay Güze1yalıdan beşte, ikinci 

tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 2{) dedir. Gece son tram 
vay Güzelyahdan 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 
bet - dakikada bir tramvay vardır. 

· Otobüsler: Buca, Bomovo, Basmahane, Tepecik ve Alıancalı 
hattına her gün muntazam otobüsler iılemektedir. 

DENIZYOLLARI: 
Çarıamba günleri aaat 12de lstanbula aürat postası.Pel"!embe 20de ara 
postaıı. Çarsamba onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de Mer
sin postası ( Rodosa da uğrar) . Karaburun postası pezar günleri aaat 
8 de, çar§amba günleri 9 da .• 

MEMLEKET HARİCİ: 
ltalyan vapurları muntazam postalar. Çarşamba se.at l 7 de Pire, 

Brendizi, Venedik, Triyeıte. Perşembe l 7 de Rodos, adalar. 
NÖBETÇi ECZANELER: 

CUMA: Kemeraltında lttihad, Güzelyahda GUzelyalı. lr.ıatpaza. 
nnda Asri, !ki çeşmelikte lkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuat. 
CUMARTESİ: Başdurakta Sıhhat, 
p AZAR: Kemeraltında Hilal, Karatqta B. Habi!, Ke~ecilerdı Ye.. 

ili amir, Jrgatpazarında Asrt 
PAZARTESİ: Kemraltında Şifa, Güzelyalıda Güzelyalı, Tilkilikte 

B. Faik, !kiçeşmelikte İkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada 
SALI: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 

Alsancakta B. Ahmed Lütfi, Eşrefpaşa.da Eşrefpaşa. 
ÇARŞAMBA: Başdurakta Sıhhat,. Kara taşta B. Habif, Tilkilikte 

Yeni İzmir, Irg-atpazarında Asrl, 
PERŞEMBE: Kemeraltında Hilil, Karantinada B. Eşref. Tilkilik· 

te B. Fuad, Eenfpaşada Etreft>•ıa. 
.., ....... _..... . ... .......... "-~~~~~ 
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Yahudilerin evlerinden 
çıkmaları yasak! 

Alman Dahiliye Nazırı, günün birkaç 
saatinde Yahudilerin evlerinden çıka

mıyacaklarını bildirdi 
Berlin, 2 (Radyo) - Alman Da- !er. 

larının yağlan da ayrı ayrı şartnamelerle ba9ka i!teklilere de 
verilecektir. 

5 - Parası~ olarak ~artname MiHi:-ı ordu e•:iıır1t> ~atın alma komii 
yonundan her zaman alınabilir. 29-3-8-13 4235 

İzmir Levazım Amirliğ(SAT:™At:'KO~R;.==den: 
1 - Salihlideki kıta ihtiyacı için açık eksiltme ile (45) ton maden 

kömürü satın ahnacaktıl'. 
2 - Hepsinin tutarı (585) liradır. Şartnameııi her gün Manisada 

tümen satın alma komisyununcla görülebilir. 
3 -11k teminatı (43} lira 88 kuruştur. 
4 - İhalesi 14/12/ 938 çarş:ımlıa giinü yapılacaktır. Raat 11 de. 
5 - Eksiltmeye girecekler 24!10 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele. 

rinde yazıh belge1erle lıirlikte ticaret oda~n vesikası \'e teminat 
larile beraber tam \'aktinde :\Iaııi.3adn tümen satın alma komis-
yonuna gelmeleri. 29-3-8-13 4237 hiliye Nazırı bir emirname neşrede- Berlin, 2 (Ra~yo) -. NaRyon~l 

rek Almanva içindeki Alman Yahu- Zaytung gazetesı, Amerıkanın Ya-

dı·ıe11·1"nı·ı1, gu:· 11u··n bazı saatlerinde ev- hudi meselesine geni<ı. mikyasta ala- t · ı · 1 1 k · d -s zmır evazım amır iği sahn a ma omısvonıın an: 
!erinden dı~al'l çıkmalarını yasak et- ka gö5termesine rağmen, ~imdiye~~- Ordu sıhhiyesi için (2000) adPt batttmiye 20 12 938 salı günü 
miştir. Muhalif hareket eden Yahu- dar ancak on bin Yahudı muhacın- $aat on beşte Tophanede fstanbul le-vazım ı=ımirliği satın alma komis
diler, 150 mark para cezasına ve bir nin Amerikaca kabul edildiğini; ter- yonunda kapalı zarfla ebiltmesi yapılacaktır. T~hmin bedeli 24000 
haftadan altı haftaya kadar hapse cihan Amerikaya gitmek istiyen 250 liradır. İlk teminat 1800 liradır. Şnrtname ve niitntınr-!li komi~von
mahkıim edileceklerdir. . bin Yahudinin pasaport beklediğini da görülür. fıteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saattan bir 

Londra, 2 (Radyo) - ~ı~al mem- vazmaktadır. Ayni gazetede, Japon- saat evvel .komisyona teklif mektuplarını vermeleri. 
leketleri Yahudi meselesı ıle al§k~- ·Tanın, Çinde japon nt\fuzu altınZ!a 3-8-13-17 
dar olmağa başlamıslardır. !skandı- :Y 

4276 
lıU ·ık, zeteleri Ya bulunan yerlere Yahudi kabul ettiği 

navyamn en Yl ga ' - k d y l a·ı b 1 a g't -İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rı. den: 
hudi meselesinin halli lüzumunu işa- ay ve a rn ı ere ura ar ı ~ 

Miktarı 
Kilo 

ret eden makaleler neşretmektedir- mesi tavsiye olunmaktadır. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
iz mir Nafia Müdürlüğünden: 

9000 Lahana 
9000 Pırasa 
9000 Ispanak 
6000 Karnabahar 

Eksiltmeye konulan it: 

Bu işin keşif tutan: 
Bu işe aid evrak ve şartnameler 
aşağıda yazılıdır: 

istekliler: 

Eksiltmenin yapı1acağı yer tarih 
ve gün: 

Eksiltmeye girebilmek için .. 

Teklif mektupları: 

Dikilide yeniden yaptırılacak hüku
met konağı bir kısım inşaatı. 
1 4984 lira 6 kuruş 
A - Kapalı eksiltme şartname -

ıi 

B. - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i~eri genel şart

namesi 
D - Hususi şartname ve yapı iş-

leri fenni şartnamesi 
E - Keşifname ve projeler 
Bu evrakı lzmir Nafıa müdürlüğün
de görüp inceliyebilirler. 
24 ilk kanun 938 cumartesi günü 
saat 1 1 de İzmr Nafıa müdürlüğün
de toplanacak komisyonda kapalı 

1 - Müstahkem mevki merkez kıtaatmın açık eksiltme sur~tiyle 
milnakasada bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı dört ka
lem sebze ihtiyacına talip çıkmadı2-mdan eksiltme on gün 
uzatılarak ihalesi 12/Birinci kanun / 938 Pazartesi günü saat 
1 5 de İzrnir Levazım Amirlifti Satın Alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 -Tahmin edilen tutarı ( 1350) liradır. 
3 -Teminat rnuvakkata akçası ( 114) lira 75 kuruştur. 
4- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 saytlı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve sartnamesinde yazılı veıikaları ve teminat 
muvakkatalarivle -birlikte ihale aaatmdan evvel komisyona 
müracaatları. ( 428S) 

zarf usulile yapılacaktır. -------:=-----:--";';;-iıııııiiıiılııııiıll-----;..iııııi-~;--ııiıiıılmıı 

• tsteklilerin eksiltme gününden en Lise ve Ortaoku,lar sahn alma ko-
az 8 gün evvel İzmir valiliğine mü-
racaatla alacaıdan ehliyet vesikası misyonu Başkanlığından: . 
ticaret odası belgesi ve 1 J 24 liralık 
muvakkat teminat ibraz olunacak. Cinsi Metresi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 

f iat teminat 
Besinci maddede yazılı saattan bir 

7 
SO l JO Kr. 7 3 ı J 

saa.t evvel İzmir nafıa müdürlüğün- Kumaş 975 . "k 
d ·· ekkil k · · ı·- ·ne Kızılçullu öğretmen okulu talebesi için yukarıda cıns ve mı ·tarı e mutes omısyon reıs ıgı · iL l . 

kb • k b·ı· d ·1 kt'r ,,azılı kuma!'1 1 5 gün müddetle acık eksiltmeye konulmu tur. na esı ma uz mu a ı ın e ven ece ı . . ·. · . ') 
Postada vaki 1ıecikmeler kabul edil- Kültür Direktörlüğtinde toplanacak komisyonumuz?a ~O .. 1 - ?38 -~a
mez. 

Muvakkat teminat: 1t24 füa. 
3-7-11-15 4274 

rihinde Salı günü saat 14 te yapılacakbr. Şertnanıesı Kultur Dırektor~ 
lüğünde göri.,ilebiir. !stekliler belli gün ve aaatte teminatlan ile komis
vuna başvurmaları. 3 6 l 1 18 ( 4281) 
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Sahife: 7 (ANADOLLJ J Blrincikinun Cumartesi 1938 

Çıldıran Dünya 1( ÇİMDİKLER I' Fransız matbuatı 

Yazan: ANTONİ E. ZİSKA 
-27-

Çeviren: ASIM KÜL TOR 
Rahmetli babamın İtalyanın, Fransadan arazi kopar-

sözleri mak istediğini ileri sürerek şiddetli 
Babam rahmetli, tair değildi am- • 

Harbin paranın her gün mütemev-ıti göstermekle iktifa etmek doğru o- gördüm. Onun halk dilinde adı ctngi- ma, epeyce şiir yazmıftı. Arap ve neşrtyO f yapıyor 
viç bir şekil aldığı, kendi hallerine !ur. liz çöllinde vmeden Amerikan Fars fiirine hakimdi. Henüz on dört, Paris, z (Radyo) _ Hariciye tarafından söylenen nutkun sonla· 
terkedilen seyyahların ellerinde Avrupa kendi felıiketini bütün kadını>dır. Gayet şık giyinmiş, göz- on beı yatında iken ben de ilk ıiirle· nazırı Jorj Bone, bugün ltalyanın rına doğru duyulan Tunus sedaları· 
banknotlaı olduğu halde açlıktan öl- dünyaya şamil bir felaket saymamalı !eri durmadan .. etrafa .bakıyor ve yük- rimi yazmağa çalıııyordum. Bir giln ve uzun nın Mussolininin t 935 senesinde im 

h 'd k b' h b !un d bura sefirini kabul etmiş dükleri şe rı ir. dır. se ır enerJıye sa 1.P u ~yor u. şöyle bir mısra yazdım: · za edilen Fransız • ltalyan itilafını 
Veba vesair şarkın bütün hasta- Şarkta milyonlarca insanın duçar Ç<ık cazip ve solgun bır _çehresı, buk • Yüksek, ebedi gökyiizlinUn ti öte- müddet konuşmuştur. hükümsüz addettiğine delalet ettiği, 

lıklaı yekdiğeine burada randevü olduğu felaket yanında bizim sefa- leli saçları vardı. Bu yuzde mahsus sinde! Gazeteler, ltalya Hariciye nazırı ni yazmaktadır. 
verirler. Lüks mağazalar, barlı mem !etimiz hiç kalır. Çünkü Avrupanın bir ihtiras yaşıyo.rd~. Y~nına yaklaş-\ Tam 0 ıırada biriıi kolumdan ya- Kont Cianonun parlamentoda irad Bu gazeteye göre Mussolini der· 
nu fı'lmler dı'lencı'ler hapten ka bulundug"u felaketli durumdan kur- tıg"ını zaman da ıncıldekı şeytana, ce. .•. k b h ·ı k · d'l F 1 

1 
. ·ı·rı 

' ' · . d hl k t kaladı, batımı çevirdim; babam .• ettıgı nutu tan a sı e uzun ma a- pış e ı en ransız - ta yan ıtı a nın 
Ç•nlar canı'ler muntantnn otomobı"l lulmnsı imkanı var·. Çı'nı"nkı'ne ç•re hennenıe ımıının an ve ru arı ·ur ar 1 1 k 1 

1 
F .. k ı · d F · 

~ ' ' - ~ . d"' d b h d', d V !Gözleri heyecanla parlıyordu. Fakat e er yazma ta ve ta yanın, ran- muza ere erı esnasın a ransadan 
le ~ çamurlu sokaklar İşte haı·bı'n 1 bulunamaz. mak ıste ıgın en a se ı} or u. a · ı d · k k · d""' k Akd · ı·h· 1 · · "d •' .. • • • • 1 • 1 d 1 • d · k ]' 1 birdenbire kaılarını çattı: sa an arazı oparma ıete ıgı a- enız se a ıyet erının yenı eıı 

Folibergerede sabahın üçünde kA· :. ıet~ıgı_sa1 . 0n 1

1
nsanLoa do u 1 1 ve enückı. _ Tenbel yaramaz • dedi • riya- naatini göstermektedirler. taksimini istiyecektir. 

ğıttan yapılmış büyük bir kaplanın Avrupa derdine çare bulabilir. sim dm ıyen er n ranın en Y • 1 z (R K c· V z (AA) K c· 
f · . ] ·d B ziyede yayasın coğrafyada hafızan Roma, adyo) - ont ıa- arşova, · · - ont ıa-

ağzından, vücutiıı"t'~ir çay yaprağın Fakat nasıl ve ne vakit? Fakat dünya k•ekd sınAı ına 'kınednsup ın•aıdı aı bı.. u berbad Tarihe' bol bol eınerıin Fi- nonun son nutku münasebetiyle ba- nonun nutku hakkında (Tefsirlerde 
ilan başka hiç bir şeyle örtülü olmı. ın ıstırabıııa çare bulunamıyacak mt? a ın men a a mermer en ır ma • · 1 b' 1 b ı G p ı ka R 

b b d ·ı zikte aıfıraın oturur boyuna balı:maz zı me us arın: u unan azete o s nın o.na ran cazibeli ve nefiı 3 kız gözüküyor. Milletleri feliiket çukuruna sürükli- bet yaptırmış ve u ma e e mı yon · ı ' ' · h b' · ç k 1 k · h 
!arca dolar teberru edilmişti. Ameri- aruzla şiir yazmağa kalkar, gökyii- (Tunus, Tunus) md udla ırı e. 0

1
5 ~".a yanın yebnıh U· Derhal masanı üzerine çıkıyor, şişe- yen cinnete çare bulmak için dünya-

1 
u an mes e esını mevzuu a set• 

!er ve kadehler 8l'a.sında müşterilen ya yeni bir pey&'amber geliyecek mi? kalı peygamlıer kadın, şeytandan, ce- zünden, Allahtan bahse kalkaraın. Diye bağırmaları hadisesinden k h da !tal Al 
k •t b h d" y L_h ·ı "dd 1. . F meme usuıun ya ve maıı boyuıılanna sarılıyorlar. :Masa üze- Ben seyahatim esnasında birçok hennemden , ıyame. en a se ıyor. ırt ıunu. oa sı e §ı et ı ne§rıyat yapan ran- ta f d . t'h ed'J k 

'k' ı · · · · 1 B" • h 1 ku • ya ra ın an ıt ı az ı en arara rinde bir müddet sallandıktan sonra peygamberlere rastladım İlk defa du. Onun fı ır erı ıçın ımansız ara ır nevı aya ıu tuna usramıı· sız matbuatına Roma gazeteleri ce- • it I h . . b 
· . 'l 1 • • • b b ragmen aya arıcıye nazırının u 

koşaraktan salonu terke diyorlar. Londrada, on bin insanın kendisini karşı milca~ele eden mı yon arca ta· tım. Kagıdı yırttım. Rahmetlı a a· vap vermekte ve yapılan nümayiş· hududların garantisinden bahsetme-
Saksofonlar var kuvvetiyle inliyor, teha!Ukle, heyecanla dinlemek iste - raftarı var 1· ma, ondan aonra uzun müddet ıiirle· !erle ltalya hükumetinin hiç bir ala- mesini manidar addetmektedir. 
yekdiğerine çok sıkı bir surette san!- diği cAmie Sinplo l\Iepherson• nu -Devam edecek-- rimi ıröıtermedim. Öleceği zamanla- kaıı olmadığını ileri sürmekle bera· Muhabire göre bu sükut Viyana 
mış çiftler dansa devam edlyolar. ra yakındı. Onu, bir zarf karııtırır. ber, Fransız matbuatının neşriyatı· hakem kararına rağmen Çekoslovak 
Sonra perde kalkıyor, bir Rus köyü, ALAÇATIDA: ken ırördüm. Bu, benim tiirlerimin nı yaygara diye tavsif eylemektedir. ya hududlarının garanti i meselesi· 
Balalaykalar... Halkın dı.lekJerı· d h Nevyork, 2 (A.A.) - Taymis nin henüz halledilmed;<nne yeni bir 

D rtı• l• < T , eyetı• saklı bulundufu zarftL Gözlüklerini ..... 
Sonra yeniden sefahati ~a - gazetesi İtalyan mediıinde Ciano delil teşkil etmektedir. 
Li85i hayat durmuştur. o vakit Tuzcu sokağının ·ıd· takmıf, okuyordy. Birdenbire baıını -======-----------------------

H b. · b' h k ı· · · · secı ı · d' B • ·· ·· •· b b kI • • ar ının ır meş ur e ımesı ıcraı • çevır ı. enı &'onınce, ıroz e e erı- fi 
hüküm etmeğe başamıştır. Bu kelime Vaziyeti Alaçatı, (Hususi) - Parti kongre- nin ta içinde gene birdenbire kunı· lspanya se ı•rı• 
•Niç ;evo• dur. Yani.. İstediğin kadar İkiçeşmelikte Tuzcu sokağında otu- sinde başkanlığa Yusuf Gençalp, aza-

1 
yan birer damla yaf parladı. 

iyi yaşa, bugünden istifade et, yarı· ran B. İsmail Hakkıdan aldığlmız bir hklara Saffet Dinçalp, Şakir Koparay, J H t 1 d d" a a 'Vt B k / k 
- a ır ıyor muıun • e ı . • n ' d l d H • t T ettı• nın bugünden daha fena olmıyacağı- mektupta, bu sokak başında bulunan Mehmed Karabina, Hasan Doğrusöz, b" k k t O e a aşma an TU Se ı e 

nı kim tahmin eder.• Yangçe, Han- ır mıara yazar en çı ıımıt ım. 
belediye çöp sandığına bütün civar seçilmişlerdir. .. ld" F k t . •. 1 Brüksel, 2 (Radyo) - Cumhuriyet- ---------------keodan kilometre uzaklarda olan mıaraın guze ı. a a senın tıır e 

Harbinde bütün bunların dotrulu • kasapların kelle, kemik ve pislik at- Belediye reİ&İ uğraşmanı istemiyordum. Sana kaç çi İspany~ sı:firi, b~glln B~rselona ba-

runa inanmak kabil mi?. tığı, bu yüzden gece köpeklerin sokak. Belediye reisliğine intihap edilen defa komıu Muıevi çocuğunu göı- reket etmıştır. Sefır, Belçıkanın Bur- Tütün inhisarı 
• • • h t tl .• · h tt• l' . . . • • • gosa mümessil göndermesinden dolayı ta halkı ra a sız e ıgı, a a ge ıp Saffet Dınçalpın ıntıhap mazbatası terdım. Kaç defa elınden tutup aenı h 

1 1 
. f' 

1 1 
k Tütün inhsarı baş eksperi B . 

• .... .. usu e ge en ın ıa ı nazara a ara , 
Sibirya treninde seyahat ediyoruz. geçenlere de saldırdığı yazılmakta, vilayetçe tetkik edilmiş ve muvafık fabrıkalara, magazalara soktum. Mu h . . .

1 
d 

1 
d 

1 
Yusuf Ziya Deli orman, idarece 

. • • • . . . • arıcıye nazırı e ve a aşma an ayrı . 
Gece; korkudan sıçrıyorum, bir şey bu çöp sandığının kaldırılması isten. görülerek tasdik olunmuştur. ıahedelerını de.gııtirmek ıstedım og- mış ve yalnız bir kart göndermiştir. mübayea olunan tütünleri teslim al-
yiyemiyorum. Kokudan zevk alamı- mektedir. lum, fakat nafıle .. Korktuğum başı- , mak üzere maiyetindeki eksperler-
yorum. Daima Hankeonun sahnele- ma geldi. Yalnız ıair olur ve böyle ,,.._ l .• 

1 
. k 

d Ayni mektupta, yolun da beı·batlı- oo·· Bo o ve Çekler, .....,rmen e-tırı mıyece le dün lstanbuldan şehrimize gelmit-rini tahayyül e iyorum. - . • . n ya§amak istersen aç kalacaksın, &e• • 

Gördüklerimden işittiklerimden de gından şıkayet edılmekte ve toprak· G • fil olacaksın. Şiirlerini lezzetle oku- 1 Berlin, 2 (Radyo) - Alman tir. 
bir şey anlamıyorum. Çünkü Yang-ı !arın. k~miklerle dol~ olduğundan, raçyanı yanlar, kaldırımlara dliıtüiiln gün, Dahiliye nazırı, Almanyaya iltihak 
çe felliketinin, musibetinin intibaları 1 beledıyenm burasını bıran eve! yap· T I t k Gd dT I eflenecekler. I eden Çekler hakkında bir nutuk irad 
çok derin bir aurette ruhumda yer tırması r!ca olunmaktadır. am maaş 8 e 8 e 1 ıyor ar Küçük bir mısrada hatan olursa, etmiş ve şöyle demiştir: 
tutmuıtur. Fakat durmaksızı~ Avru- Roma, 2 (Radyo) - ltalya par- seni tenkidde, seni inkarda, sana kü·' - Bize ilhak edilen Çekler asla 

paya yaklaşıyoruz. ?rad~ 0
.yle .. I~- c k [ V k lamentosu, bugün tekrar toplanmış für sallamakta bile tereddüd etmiye. Cermenleştirilmiyecektir. Bilakis 

-=+=-

T rablusgarpta 
Seller oldu 

sanlar.la karşılaşaca~ım kı, hilsn~nı- , e 08 0 Q ya ve bazı layihaları müzakere etmiş- cekler. Seni, kendi ruhun ve aan'atin bunların birer Alman vatandaşı ola-
yet!erıne raimen Çınde olup bıten olman ya ile yeni bir uzla~ ma tir için yazdığın eıerlerinle tokatlıya- rak kendi kültürleri dahilinde in ki- nın şarkında seller olmuştur. Bu hı 
şeyleri asla tahayyül edemiyecekler-ı akdedecek . M 1 (D b ) ·ı M I caklar .. Doktorun tethiai hataaına şafları temin edilecektir valideki zerriyat zarar görmijştür. 

Trablusgarp, 2 (Radyo) -Libya. 

dir areşa e ono ı e areşa b k ___ .::.;;;;:.:.;;.;· _____________ .;.;;.;..;;.;.;,~~;;;,; 
· . . . kızmıyacaklar, sokaklara a mıyan - • ·-. • 

Bu musib~t tahayyül edilebildiği Berli~,. 2 (Radyo) - Çekos~ovak- (~raçyanı) nın Habeşıstand~ ve va- belediyeye kulak asmıyacaklar, muh- I z mır Vı .. ayet ı Muhasebe i Hıusu-
kndıır genlştır. Ve bu sefalet yanın- ya harıcıye nazırı Vlakofsklnın bu- zıfe basında bulundukarı muddetçe 

1 
k" t · b' d · ki k 

. .. ~ e ır ecıre ırfey emıyece er, •· • Mı"J.. 1.. J 
da sefa.hat ~e eğlence h.il~üm. su:- raya gelm~si bekleniyor. Bu vesile ile laldıkları ta mmaa~la tekaüde çıkarıl· tile bakmayacaklar, fakat aeni_ Kah· Sıye U Ur UğÜnaen: 
mektedır. Boyle tam zıd ıkı şeyın bır Almanya ıle Çeko•lovakya arasında malan hakkındaki kanun, parlamen- vehanede mekte te ha atta me. 938 · b. · · 'k" · · . . . . .. 
ıe mesi ancak harikulide zamanlar. yeni bir itilafname imzalanacatı .. . . . . '. . P ' Y ' senesı ırıncı ve 1 ıncı taksıt yol vergısının tedıye muddet· 

i .. . . .. . toca muttefıkan kabul edılmıştır. zarda çekııtırecekler •. lıte buna Y•·· leri hülul etmiş oldug"undan gerek birinci ve gereke "k' · t k 't bo da mümkun olabılır. soylenıyor. • . .. s ı ıncı a sı rç. 
Bütün vl'.rhğımıı hakim olarak be- _ narım oglum.. .. • • • !arını vermemış mukelefler hakkında kanuni muameleye mahal bıra• 

ni devamlı surette tazip eden düşün· •• •• • B• } t • ~avallı babamın ıo~lerı. hala ku: k.ılmaksızı~ her mükellef mensup oldukları muhasebei hususiye tah· Duk do v ıntsor ır yo cu a yyaresı lagımdadır. B~reket k~ ıaır kalma sıl şubelerıne yol patası borçlarını yatırmaları ilan olunur. 
ce şudur: Dn k • • l k"I l b b dım, daha dogruıu ıaır olamadım.. 3-6 8-l I 

Bu milyonlıırcıı insanı ölümden Noel yorlmmııu g''o;:irmek üze· ~ere ı~ınc e 1 er e era er Zavallılar işte meydanda .. Hiçobnaz· -
kurtarmak nasıl mümkün olacaktır? par,•a]a•ı<lı J • G •• ••k M h r . . ç· . . . h t re J"onclraya ''ağrılıyor ,, · sa biribirinden tokat yiyorlar. zmrr umrU U aTaZa 
Yoksa c Yenı Çın, ın ıçın yenı aya ,, V z (R d K ÇiMDiK 

iyana, a yo) - alem· b alayı 
şartı, modern Çin ~u feltikett.en do- . Lond~a, 2 (Radyo) - Halk~an ta UT komufanlıg"'zndan• 
ğacaktır.> Diyen Çın generalı hak bır çok kımseler, sabık kral ve ~ım- bergde, bir kza neticesinde di.i~üp • 
kazanacak mıdır? 1 diki Von Dö Vinsora telgraflar çek- parçalanan bir yolcu tayyaresinin Papa iyileı;ıli lzmir gümrük muhafaza taburu üçüncü bölük komutanlığına 

Kimse bir şey söyliyemez. Bu za- mişler ve Noel yortilerini geçirmek altı yolcusu ile dört kişiden mürek- Roma, 2 (Radyo) - Papa on birin- ait mühür 16/ 111938 günü Urla • lzmir arasında zayi edilmiştir. Bu-
manda yalnız vakıaları tespitle ve: üzere kendisini Londraya davet ey· kep mürettebatı feci bir surette öl- ci Piyu, tamamen iyile§miş ve bugiln !anların Urla gümrük bölüğü komutanlığına getirmelerinin ilanen ri· 
Çinin karşılaştığı musibeti ve sefale- lemitlerdir. müştür. bir çok kardinalleri kabul eylemiştir. ca olunur. ( 4203) 

""\ / tiyorum. Buluşmak için randevu yerden kalktı ve onu selamladı. Piyetro, çenesi kilitlenmiş bir va- Emilya ağamaktan vazgeçti. Şim-
vermenizi yalvaracaktım. Kabul e- Emilya'nın heyecanın tasavvu • ziyette oda içinde dolaşıyordu. Fa- di de izahat vermediği takdirde Pi· 

,, derseniz kapıcıya bir tezkere bıra- run fevkinde idi. Bununla beraber kat Emilya'nın ağlayışının devam yetro ile arasının daha kafi olarak 
, kınız.> sükunetini muhafaza ederek: ettiğini görünse sükutu ihlale mec- açılacağını anladı. Halbuki onu bü-
1 Mektup bundan ibaretti. Demek - Cevabınızı almak için gel- bur kaldı. tün mevcudiyetile seviyordu. On-

,. 
• Amerika ente.ic;>n6 servisi: Umumi harpti: 

G.2 ll CASUSll 
ROMANI 

ki Piyetro'yu bir daha görmek ve I dim dedi- Fakat henüz geldiğinizi - Zannedersem buraya konuş- dan ayn geçecek hayatı karanlık gö· 
1 f Kahramanlık, kan ı.ıe dehşeti 1 onunla temas etmek arzusunda idi. ve mektubumu yeni aldığınızı ve ea- rnak için geldik. Sizin ağlamanızı rüyordu. Piyetro, yegane saadetini 
• .. ,_,___ ı ____ d.• Ve bun~n .için de .otelden geçecek ";e !onda oturduğunuzu söylediler. Bu- görme~ için .. d ğil.. . . teşkil ediyordu. Onun için heyecan-

}. a:ıau: (Tomaa Conson) Amerika entelicena aervis kumandanı cevabı ıstıyecektı. Fakat oturdugu nun üzerine bizzat geldim. Emılya goz yaşları ıçınde: d k im k k d' h'k' 
· ı· 1 k' d ··• '-• b I an urtu a ve en ıne a ım - 3 J • yem ote 1 nası ve ım en ogren • Piyetro telaşından sevgilisinin - Ağlamamak imı<arunı u amı- olabilmek için manevi bir gayret 

ıd • mişti? .. 1 d"·· .. I d h' b' yorum -dedi- bana kartı gösterdiği-
Piyetro, bütün gün teessüründen dan ayrı ıgmı, mechul şahıslar ta- Piyetro kapı önünde gayri müte· soy e ıgı soz er en ıç ır şey an· • • . . ka gösterdi ve ağlayışını terk etti. 

f da k d"I · 'k d ı ı A k E ·ı • b' nız soguk vazıyet benı o dar me- . , . deli gibi dolaştı. Bir an için Arvik'in ra ın n e~. ı ~rıne •uı as yapı· harrik bir kaya gibi ayakta duruyor, amatnıştı, nca mı yanın ır • . . . - Zavallı Pıyetro; -aedı- aramı-
yanına gitmeği ve onun vaaıtaıile dığını teferruatıle anlattı, randevu mektup elinde düşünüyordu. §eyler söyliyerek yanında oturduğu- yusıyete sevk edıyor kı.. zın açılmasına benim sebebiyet ver-
reisten bir kaç eün izin kop~rı:na~ı istedi. . . . . Odasına çıkacağı yerde otelin sa· nu hisetmişti. - Bununla beraber meyus ol • diğimi söylilyorsun. Halbuki sen 
düşündü. Arvik kendisine ıyı bır Arvık teklıfı kabul ettı ve saati !onuna girdi, bir koltuğa uzandı. Piyetro ise gözlerini sevgilisinin mamalısınız. ld • d kikada b . b b' 
arkadaş olmu tu. Bu vesile ile derdi- dokuzda büyük bir kahvehanede bu- Biribiri 'Üzerine tevali eden hadise .. l . d"k . . d d Fakat Emilya ona, lakırdısını bi- a~rı ı~ın aha ... ~ ~rı en ır sa-

. V il' · ı J .. Jed' p· etro b t d 1 · · · . . goz erme ı mış aesıız sa asız u· nıye bile r at yuzu aormedim h" nı de anlatacaktı. e ondan teae ı ıs- uşma arını soy . ı. ıy u ~-J hakkın a top u bır fıkır edınebılmek . ' . . . tirmeğe fırsat vermedi: .. .. .. • " . ..' ~n 
tiyecekti. Çünkü Piyetro Emilyayı mastan sonra otelıne avdet etmek u- 1için iıtirahata ihtiyacı vardı.Fakat ne ruyordu. Ne dıyecektı, o da bılmı- l kur hunkur agladım. Senı gorebil-
h . · d O d 1 k Ot j' kapısınd . . d b"l' . . . d ı - Meyus o mayayım mı? Sev· k . . b l .. d f ld' akıkaten sevıyor u. n an ayrı zere yo a çı tı. e ın. an l ıstırahat e e ı ıyor, ne de zıhnını yor U · •• • • me ıçın u ote e uç e a ge ım. 
geçecek hayatı tamamile karanlık gö geçerken ka.pıcı, kendisıne. an~htar- toplayıp bir mütalea yürütebiliyor- Fakat Emilya'nın diyeceklri pek d~gım ve sev~ı~e mu~ab.ele .. eden itte şimdi de buradayım. Aramızın 
tüyordu. Piyetro hayatında ilk de- la beraber bır mektup verdı:_'.ı~etro du? Aklı kafasında dans oynuyor- çoktu. Onun için oturur oturmaz Pıyetro sen mısın? cYırmı dort sa· açılmasını ben arzu etmiş olsaydım, 
fa olarak"°Çetin bir-aşkla karşılaşmış- mektubun Emilya'dan ııeldıgını der- du. derhal şu teklifi yaptı: at evvel dünya bizi ayıramaz> diyen gayet tabii bu kadar t~ssür içinde 
tı. Bu sebebledir ki şimdi dehşetli hal anladı. Mektubu heyecanla aldı - Demek beni görmek istiyor. - Odan{za çıksak, orada daha in.an, een değil misin? Bütün mev· kıvranmazdım. 
bir ıstırap içinde kı~ranıyordu. ve gizlemediği bir telaıla zarfı aça- V~ bana hala csevgilim> diye hitap serbest konuşıak olmaz mı? cudiyetinle beni eevdiğini ıöyliyen - Öyle ise aramızda bürudet 

Dolaşa dolasa Madridin bütün rak muhteviyatını okumağa başla· edıyor. Buna karşı ne yapabilirim... - Nasıl arzu ederseniz... Piyetro sen misin; enlıyamıyorum .. l.\Yandıran mahud hadiseye neden 
caddelerini gez~iş bir çok birahane- dı. Barındığım oteli nasıl buldu?.. A- Piyetro, mukavemet edemiycrek Söyle, nasıl mükedder ve mustarip sebebiyet verdin? 
lere girmiş, çıkmış, bazan kahve, Sevgilim, caba benden ne istiyecek? ... verdiği bu cevap üzerine yerinden olmıyayım. - Eğer ba ka te k.ilata mensup 
hazan da içki içmisti. Hiç bir kah- Seni sevdiğimi pekala biliyor • Yavaş yavaş kendini toplamağa kalktı ve Emilya ile beraber asansö- - Fakat, aşkımızı bozan da ıen olduğumu senden saklamaklığımı 
'Vehanede veyahud ·birahanede isti- sun. Senden ayrı yaşamaklığın be-

1 
başladı. Derhal kararını vermesi la- re binerek odasına gitti. Piyctro a· değil misin? kaba.hat telakki ediyorsan, aldanı-

1
, rahat edemem isti. Sinirleri umumi nim için imkansız olduğunu belki 

1 
zımdı. F akut buna vakit bulamadı. rada geçen bir kaç dakikadan ieti· Emilya batını kaldırdı ve Piyet- yorsun .. Sebebini izah edeyim. 

'Vaziyete 0 kad~r müessir olmuştu takdir etmişsindir. Mamafih bunları 1 Çünkü o anda Emilya, müteessir, fade ederek heyecanını teakin et • ro'nun yüzüne baktı: - Demek ki, şimdi kilfiderecede 
ki, oturmak için dizleri bile bükül- söylemek bugün için, belki de sizce s~.r~~m~~· elemi'. bi~. çeh~e ile önünde mişti. Emilya bi~akis odaya girer gir· - fyi amma, o zaman .. Aramız malum~~ verebilirsin değil .. mi? 
tııüyordu. lüzumsuzdur. Bununla beraber sen· gozuktu. Nemlı gozlerıle ona bakı· mez şapkasını hır kenara, paltoeunu neden....... -Tabıı .. Hem de tereddud etme-

Ak~am beste telefonla Arvik 'i den büyük bir ricam var. Seninle ko- yordu. da karyolanın üzerien attı. Sonra acı - Aramızın açılmasına een aebe- den .• 
buldu. Otel ckğiştirdiğini, Emilya·lnuşmak ve bu ricamı aoylemek İs· Piyetro şaşkın taıkın oturduğu,acı ağlamai;a baılaıU. . biyet verelini - Devam edecek -

' 



3 Birincikanun Cumartesı 1 ~38 
(ANADOLU) 

• 

l 
Deli bir baba 
Gelinini ve oğlunu 

yaraladı 

On iki tonluk gemide adalara doğru hareket!. 
Paris - Ren civarında Sen Senf o

rien köyünde bir cinayet olmuştur. 

Hilar adında altmış beşlik bir ihtiyar. 
otuz altı yaşınduki oğluyla onun ka
rısına arasıra asnbile~ir; bilhassa 
oğluna, 

m 
za, z 

aynın bakkallığı - Seni bir giln berbad edeceğim! 
Tehdidini savurmaktan çekinmez

di.. 

rcan kayaları d k • Geçen gün, odasından çıkmayan 

arasın a l Hilar'ın kapısına oğlu Jan gitmiş. 
- Babn ! Yemek hazır. Sizi bek-

• •• liyoruz. 

r enme ve guneş çarpması ~~~:;!i~~ Jan'ın kulnk verdiği o-
danın içinden iki el silah atılmıştır. 

SAHiFE 8 

asu ş! 

De an 
f ilm • cev r 

' 
Dilber yıldız, bu filminde masum, 
hasarı bir kız rolünü almıstır , , 

U kk ı d b ı•k J } d Evvelii jnn yüzünden ve karnın. . 
zun meşa at ar an ve eş sene 1 ça ışına ar an sonra elan aldığı kur unların tesiriyle yere 

l • t b b t k • } • k•td• düşmüştilı-. Ancnk arknsındn kendiya p an zer ya er a çı ınca zıyan ar sıneye çe ı 1 sini bekliyeıı karısı da o anda yere 
yıkılmıştır. 26 yaşlarındaki jan'ın 

kanqı başından çok ağır bir yarn al
mıştır. 

Vaka mahalline yetişen çiftlik 

komşuları derhal zabıtayı haberdar 
etmişler, ve ihtiyar Hilar'ın kaçma

sına mani olmuşlardır. 

Hilar, zabıtaya şu ifadeyi 'ermiş

tir: 
- Odanın içinde oturuyordum. 

Oğlum .Tan heni yemeğe çağırdı. O

na birnz kızıyordum. Sırf kendisini 
biraz korkutmak için çiftemi knpıyn 

doğru bo:.:alttım. Sonra kapıyı açtı-

ğım zaman oğlumun da gelinimin de 
' Oeanna Oürbin, cMaıum yap Ei1 minde Dug1aıs ile b raber .• 

Soldan ıağ Çemberlaynin 1888, 1904 ve 1914 tarihlerindeki çekilmit Uç reımi k:nlar tiçin~e Uye~lerde yattığınığ gö- Güzel sesli sevimli :rıldız Deannn benim bu nüvazışımdan o kadar YÜZ 

Nevil çemberlayn, 1883 den 1886 cak derecede az oluyor. Kısaca, iki kadar hayat tahammül edilmez bir ~.;ce d~ess r m en ne yapaca ımı Durbin ile l\teh•in Duglas, cl\fnsum buldu ki, nerede görse benimle ~lay 
ya kadar, ağabeysinin de devam et- delikanlı, babalnr~nın. kendilerine şekil a.lıyor.> . , 

1 e~.c !,m. . . . , yaş> i mile yeni bir film çe\•irmişler- etmekten. odnmn giderek masamı, ki
miş olduğu Rugbi mektebinde oku- vermiş olduğu vazıfeyı başarmşlar- Vazıyet, yavaş yavaş dUzel~ış ."'; ~n el,ı ~elını":1ı ~erden kaldırdım . dir. Bu filmde Deanna, Alis ismini, tiplnnmı yıkıp devirmekten bir lahze 
du; kabineye ilk defa girdiği zaman, dır. l~i Çemberlayn An~r~s. ada~ı - ~vinin inşaab bittikten sonra ~evı.1- Oglum, bıtap bır ha.ide ya:~yo~~u. Duglas da Ycn15an i mini taşımakta. ol un vazgeçmiyordu. 
Ruhi talebesinin çıknrdığı cMeteor> nın Sısnl otlarının yetıştırılmesme ın yaşayış tarzı tekrar yoluna gırmış. Bu defa nasıl oldu bılmem, tufegım- dırlar. Mevzu, aşağıda da okuya- Bu yaramaz kız gittikçe beni rahat 
gazetesi, tayin keyfiyetini bir liste çok elve""işli olduğunu tespit ettik- ti. B~ ~vin sivrisineklerden. k?ru~- den çıkan kurşun benim de çenemi cağınız gibi tsp:ın~;.-ı harbinden dönen sız ediyordu! 
ile haber verdi. Bunun üzerine yeni ten sonr . babalanna bir rapor ver- mak ıçın tel kafeslerle çev:rılmış bır parçaladı .. Pek mustaribim, liltfen bir gencin Amerikadaki maceralarına Hattn onun elinden kurtulmak için 
bakan şu telgrafı gönderdi cTeşek- diler. Bı llun üzerine Josef Çemlnyn, nerandası. var~_ı. Akşamları burada beni sakin bırakınız . uittir. Filmin mevzuunu kısnca alıyo- knç dnfn bu cennet gibi güzel yeri terk 
kür ederim. _Bir in anı, yalnız Me- oğullan un fikrine iştirak ederek a- rahat geçırebılıyordu. Babası ve a- . ruz: etmek istedim. · -" · · ,..... ·ı•· · ğ b · "b" d k - ç k d.. Jan ıle kansı hastahaneve .sevke-teor kendisinin hak ettiği yere getı- ::ıdnda vaahyete geçtı ve .ı: ... evı ı ış- a eysı gı ı o a o umaga 0 uş- . . . p • •• Vensan Bolct, İspanya harbine iş- Onun ~abahlara kadar başımı pat. 
r ebilir.> lerinin ıatbikine memur ederek ada- kündü. Andrens adasında bu iptila- dı~d ıkşle~l ı~. K.abdidı~ın hayatından u- tirfik eden güzel ve cesur bir gazete- 1atan gürilltillerine, Uzerime attığı u-

. ö d d" sını tatmı·n ı"f'ı·n bol boi vakti vardı mı esı mış il ır. Çemberlayn, Rugbi müdavimleri ya ~er.ı g .n ~r ı. . .. . ~. . · _ ci~·di. Onun bir taraftan Frankocular, fak tefek taşlara ve eşyaya nasıl tn-

d k 
'Ik b bakandır Nevıl, aılesme has olan bır enenı- O günlede, bılhassa tekfimOl teorisı- ı"Ae-.•'eket ha::tanesı· .1 ·'l aı d b"l" a· ? B" · ı ıo arasın an çı an ı aş · . . .

1 
'.r'Jı ••.ı. 'J. = diğer taraftan Cumhuriyetçı er ara. amm {! e ı ır ım. ır gece cıc c ı 

, . . le karekete geçti. O günlerde And. ni okuyor, uzun gecelerde Darvın ı c . w • • • • • • 

Çemberleyn lerın en gcncı olnn bu ros adnsındakl nüfus pek azdı. Aha- Nnlas'ı bOyOk bir alaka Jle eUid edi- başoperatörü sında geçen kanlı maceraları dille tn- '.Hr agabey sıfatıyJc vazıyetı düşun-
zat, Rugbi mektebinden sonra, Bir- li ini teşkil eden yoksul zenciler yor, ayni zamanda tarihi eserleri, rif edilmiyecek derecede zengindir. düm. 
minghamdaki Mason kollejine gir- Qnger avhyarak sefil bir hayat sn- otobiyo~rafileri gözden geçiriyor- M. Nurİ Arkan o gece Vensan Bolet'in şerefine bir Alis benden ne istiyordu? Onun giz-
di; bu ko111ej, sonradan, tesis!nde rilyorlardı. Koca adada Uç beyaz in- du. ziyafet verilmişti. Arkadaşların bir li gizli sokuluşlan arasıra vQcuduma 

N ·1 ç b 1 ' h t d • Adres: İkinci Beyler sokak babasının büyük hizmetleri dokun- an vardı. evı em er ayn ın aya ı aı. kısmı içiyorlar, bir k .. smı çılgın biı ;;ürtmeleri hiç tc iyi bir alamet değil. 

k 
Josef Çemberlayn, bu adada doğ- ma çetin mücadelerle geçmiştir. fırın karşısı.. Kabul saatlart d" muş olan üniversitenin bir ısmını 

1 
. d d b 1 d w T l dans havası içinde durmadan yüzü- ı. 

k
.
1 

• mu~ olan Knovles adında bir ngı- An res ndasm a u un ugu sıra- 3-7 kadar. c e: muayene· teş ı ettı. • • . t . t• 
1 

d h 
1 

.. 1 'lt d '-'Orlardı Bir gün onun - bütün yaramazlığı-
1890 d Ç b l b bası lizi idareci olarak anga3e e mış ı; ar a er yı , uç ayını ngı ere e hane 3125 .. Evi 2980 "' · a, em er nynın a , . . . • . 

0 
.. k 

1 
Bir aralık Vensnn Bolet'in yanmn na ve benimle geçinmemesine rağmeıı-

Nevil'in ileride hayat istikameti ilze- Nevıl bu zatla bırhkte adaya ge!- geçırıyordu. . nu go~en ar ac aş- Bıçakla yııralamıo.lar - sokuldtım: 
. . . 

1 1 
b" . . diği zaman, başlarnı sokacak bır ları, gölgedekı hararetı 38 derece o- "' . bana sokulduğunu \'e benimle evlen-

rın çok tesırlı o muş o an ır ışe gı- b 
1 1 

d B' . b a 
1 

b. 1 kette yaşamış olduğu Tepecikte Kağıdhaııe cacldesınde -Anlat b:ıııa şu yeni maceranı! de. mek istediğini deh setle hiss tt• 0 rişti. Josef Çemberlayn, resmi haya- yer u amamış ar ır. ır zen.cı .ar - an ır mem e . Hüseyin oğlu Kurban ve Arslan oğlu dim. Herke senin harpte aldığın ya- ~ e ım. 11 

ta ntılmak maksadile hislerini bnş- kasına yerleşmek mecbunye.tınde halde, pilrsıhhat ~luşu~a ~.ayret edı- Hikmet, sebebi anlnşılmıyan bir me- randan, 1 pnnynda çektiğin acılardan beş ya~, ~ma~en masum bir yaştı. O 
kasına sattlgw ı mü es esesinden geri kalmışlardı: Baraka, penceresız ilç yorlardı. Maamafıh, bır gun mercan 1 d B 1ı Cemal" bıçakla göğ d - .1 f k t . d b h ne yetışmış hır kızdı· ne de çocuktu ı 

bil ·ük d 1 b" 'd' · d.. k l ki da dola~ırken aya se e en osna ı - egı ; a a yenı macerıın nn e s ·- ' · 
çekildi; elindeki sermayenin büyük ~ . 0 .ası 0 an ır yapı 1 ı, k 0 • aya ı arı arasın b'.., b k • silnden tehfikeli surette yarnlnmış. diyorlar! Anlat kuzum şu hikayeyi Artık, bu harikulade güzel yavrunun 
bir kısmını cenubi Amerika esha- şemesı çımentodandı; ça~sı. n ı:ep ğı kayı? ~·u~arl~nmış, ;r daş a s~- lardır. Suçlular yakalanmış ve bıçağı bana da ı beslediği ihtirasa nihayet vermek la
mına yatırdı. 1880 nin sonralarına ve kırkayaklara yuvalık eden ot ve fer zehırl.ı Dır a~acailyaas abn' 1.ğıd içdın sakladıkları yeri söylememişlerse de Vensan derin bir nefesle tilttürdil- zım geliyordu. Vnzi'-·eti gizlice Atı· 1·n 

d 
w A · · - b 1 1 örtOlil "di N ·ı k d" kanı zehırlenmış, g n n ırın e e . . 1 . ' .; ogru, rJantın parası düşmege aş saz ar a ı . evı , en ıne nihayet ıtırafa mecbur olmuş ar, bır ğll sigarasmı tabağa koyduktan sonra hem baba h d · 

l k bü k 
. d" . . . . onu güneş çarpmıştı. _ sına, em e annesıne açtım. 

ayınca, ço yü zararlara gır ı. yapbrdığı ev ınşa edılırken, bu ıka- .. 
1 1 

. . 
1 

duvar kovuğuna sakladıkları bıçagı kalın bir sesle bana şunları anlattı: Zat b d 1A • • 

B 
da l\l t l'd tl d - Adadakı ış er yo una gırmış o - . . . 1 1. 1 .. en en e p anımı çızmıstim 

u sıra on ren a rns a ıgı metgahta idarecisi ve on beş yerli kl f r . t h d 1 zabıtaya teslım etmışlcrdır. - spanyadan Nevyorka ge ır ge - Bu plA d .b tt• '"' · 
Bahama adaları valisi ona bu sö - ma a, onun aa ı~ e sa ası ara - t be • k d' , nına 1 un şun an ı are ı. 
mürgelerde yetişen sisal 'adındaki marangozla birlikte oturuyordu. Ah- mamış bilakis genişlemişti. Yeni n- 1 . r 'k' . h k k d . . ;ez, pa ronum nı en ı ~ n a - Tanıdığım güze] bir kız, rnuvakkn-
b"r ne batın çok kazanç bırakacağın- çılığı yaşlı bir zenci kadını yapıyor- çılan yolun bir kaç millik kısmı ik- d z.mır as ıye 1 ıncı381u26u90 ıııresın- ı: v .- 1 H t sı 1 • ten benim karım olacak ve bir gün 

ı h t · ti B t:t ,.,.. · , clu mal edildikten sonra, dekovil hattı- en· • . -c ~ 01 guıısun. ns a .n · pans~- apartmana gelecekti. 
dan ba se mış · u o an, füanıln - · . . . . . . Davacı Bucada yukarı mahallesın- yonlarcla sUrilıımcktense bıze gel! aı- · . .. ~ . . , 
da yetişmekte olan kendirden daha Genç Piyoniye'nin üzerine aldığı ~ın rayla~ı ~efıış edılırken ışı bızzat de köşe sokağıııdn 3 numaralı hanede lemin içinde bir kaç ay istirahat et!> k Ilı~ ogle ilstü .Alıs l~ bahçede gezer-
mükemmel bir nevi kendir elde ede- vazifeler çeşitli idi. İlk işi, işçi temin ıdare etmışti. mukim Mehmed oilu l\Iustafn tarafın. Dedi. d~n arşıdan güzel bır kndın görilrı. 
bileceğini söyliyen \'ali, iş geniş öl- ederek tarlatan sürdürmek oldu. lş- Sisal'in büyllyilp yetişmesi için beş dan karas müddeialeyh nbdullah efen. Teklifini kabul ettim. u. 
çüde tutulduğu takdirde, bu sayede çiler, gündeliklerini muntazaman al- yıla lüzum vardı. Halbuki, bu beş yıl di mııhalesinde ikinci sokakta 57 nu- Bilirsin ki patronum Fulerton bu- Bana doğru kollarını açarak ilerle
ııdalardaki ekonomi inkişaf edeceği mağn başlayıncn, onlarn mahsus bir geçtikten sonra, tam mahquJ alına- maralı hanede mukim Mehmed ali lunmnz bir adamdır. Ben ona her su. fi. Alis. heyecanla sordu: 
gibi, sermaye koymaktan çekin mi - bakkal dükkil.nı açmak icapetti. Bir cağı zaman, bütün tarlalar sararıp kızı Fatma aleyhine açtığı davn üze- retle itimad cttiğım gibi, onun da ba- -Bu kim? 
yecek olanlarn da çok kar bırakaca- müddet sonra, gündelik işleri bitin- solmağn ve bir yandan da kuruma~a rine mUcldeialeyh namına gönderilen na itimadından \'e sevgisinden daimt Yüzümü knpıyarak '·e· gillmelerimi 
ğını ileri sUrmliştü. Bu mesele, em- ce, Nevil, bu bakkal dükkanındaki başlamıştı. Tar lala~ !Uzumu veçhıle davetiyede kendisinin gösterilen ad - memnun kalırım. nkh) arak cevap verdim. 
peryalistliğin ele başısı olarak tanın- tezgahın başına dn geçti. Tarlalann derin silrülememiştı. Bundan dolayı reste bulunmadığından bahs ile bilfi Birknç gün sonr:ı Fulerton apıırL -Karım 1 

mış olan J osef Çemberla) n'ı çok a- hazırlanma isi ilerlediği bir sırada, ekilen Sisnl'ler kök saldıktan sonra. tC"bliğ iade edilmesi üzerine zabıta m:ı manınn tuşıııdım. Hakik:ıten burası, -Karınız mı? ... Demek siz evJiy-

d ıf • ü t t t B' k tiniz! ... Jlikalandırmış ve bir iş a amı s a- mercan kayaları dinamitle atılmak kurumaga Y z u muş u. ır aç ay rifetile ynptırılan tahkikatta daha ika huzur ve saadet havası içinde işlen-
tiyle de kendine çok cazibeli görün- suretiyle bir yol açmak lazımgeldi. süren bir ümid devresinden sonra, metgahının meçhul kaldığı anlaşılmış miş cennet gibi bir yerdi. Ceva'}> vermedim. 
uıüş olduğu için, bu sahada da tali- Nevil'in bu gibi işlerden hiç haberi Josef Çcmberlaynın teşebbüsü akim olduğundan dıwacının sebk eden tnlc- Her ııkşam toplandığımız yemek sa- Bu yalan pilinin Alisi tedavi etmiştim. 
b ini denemeğe kalkmıştı. Bunun üze- yoktu. Hele iştial maddelerini hiç kaldığına artık kimsede şilphe kal- bine binaen müddeialeyh hakkından lonu, benim mütalea odam, apartma- Ancak Konett'te son derecede memnun 
rinde çok geçmeden, iki oğlunu, Si- bilmiyordu. Buna rağmen bu işe Ne- mamıştı. 7,iyaru, 50.000 İngiliz lira- ilanen tebligat icrasına kıırnr \'erile- nın bahçesi ispanyada çektiğim meşa- ))muştu. Kenett, Alisi hiltOn kalbfrle 
sal nebatından kur temin etmek im- vil Çemberlayn, bugünlere dair aile- sı idi. Darbe ağırdı. Çünkü Arjantin- rek bu bahta muhakeme 8/ 12/ 938 katleri bana birerbireı· unutturuyor. ~ven ':e onun gibi çocuk olan gü.zel 
kanlan tetkikine memur etmişti. sine yazdığı bir mektupta şunları an de de bilyük zararlara uğramışlardı. perşembe gilnü saat onbire talk edil- du. Bir giln e\'in içinde on beş yaşla- l)ır delıknnlıydı. İşte benim maceram 

1ki kardeş, on iki touluk bir yel- }atmaktadır: Fakat josef Çemberlayn kendisine miş olduğundan davetiye varakası ile nnda kadar güzel bir kız belirdi. Bu bundan ibarettir. 
kenli ile adalara hareket etmişlerdi. cSabahın sdaakt beşinde kalkıyo. has olan bu bilyük bir kalenderlik da,·a arzuhali ile sureti muhakeme di- kızı gözleri kara ve iri, renği ise naı rü~~~~;~ bu tuhaf hikayeye bol bol 
Gemideki kamarada bir kişi yerde rum. Bir bar a çay içtikten sonra, bu zaran sineye çekmesini bildi. vanhane ine talik edildiğinden tayin kızıllığına çalıyordu. 
yatabiliyor, biri de ancak bir andal- evimden üç ç?y;ek mil. rn.esaf ede edilen günde müddeialeyhin bizzat ve Kimdi bu kız? ı-------------
yede oturabiliyordu; tavan döşeme- olan tarlalara gıdıyor ve ~şçılere ne Operatör yahut tarafından musnddak bir vekil Ben, yanına yaklaşıncaya kadar o- KAY 
den dört kadem yüksekti. Bu dara- zaret ediyorum. Bazan bızzat kaz- C •ı Q } göndermesi gelmediği veya vekil gön. nu birdenbire yanımda buldum. Gülü- NA 
cık vaziyet yetişmiyormus gibi, üs- ma ve küreğe sarılıyorum. Bu ha- eml ra dermediği takdirde hakmdn gıyap kn yordu. Onun çok nefis bir ağzı ve çok y f 
t elik hava da çok berbad olduğu için, rekctimden işçiler son derece m:m- Memleket hastanes rarı tebliğ edileceği tebliğ makamına ince dudakları vardı. Titrek birse le: 
gemiye mütemadiyen su giriyor ve nun oluyorlar. Saat dokuza do~ru kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu - -Niçin hayret ettiniz l.ıay Vensan ! C/ 
iki kardeşin kamarasını adeta su ha- kahvaltı etmek için tekrar evıme eski operatörü nur. Dedi. Ben, patronunuzun kızı Alis Ful- Müdrir 
vuzuna çeviriyordu. Dalgalar tayfa- gidiyor, kısa bir müddet sonra tek- 110 ton P . çekirdeği 3 875 lerton'um ! 
lardnn birini alıp götnrmüş. zavallı rar tarlalara dönOyorum; öyle ye- iz.mire ndet etmif olup her l'Ün 1'cmek patronumun kızı bu kadar 
adamcağız güç belil kurtarılabilmiş- meğlni, saat bire doğru oraya gön- öileye kadar Cündoidu Franıız DOKTOR büyümilştü ! 
t i. Felfıket sade bu değildi. Ayrıcn deriyorlar. Öğleden sonra saat dört- haıtahaneıinde öileden aonra Bi- M. ŞEVKİ UGUR Kendisini beyaz ellerinden tut-
iki kardeşi şiddetli bir deniz de tu- te paydos ediyorum. Fakat, ondan rinci BeyJeraokafında No. 42 d• tum; 
t uyordu. Halbuki her ikisi de denize sonra, milyonlarca sivrisinek ve bu haıtalannı kabul eder. DAHİLi HASTALIKLAR -Alis Fullerton öyle mi' Dedim Nekri • romatızma, kum sancıları 

. k Telefon• 2252 Hastahane MÜTEHASSISI Ah buna ne kadar sevı"ndı·m·. .

1

,n.a karşı mide k rn cığer \'e böbrekle· 
mütehammil kimselerdi. M aamafih, sivrisinekleri kaçırmak içın ya ı- • 
in anın yaşı yirmi sularında olunca lnn ateşin dumanı yüzünden, saat Telefon : 231° Klinik ikinci Beyler sokak No. 82 Keşke ilk dnfa horle hareket etme ırı t~muzler. . . 
bu C'ibi felilkctlerin tesiri de ~aşıla- ekiz raddelerinde yntağa girinceye Telefon : 3350 Ev. Telefon No. 3286 seydim ı ÇilnkU küçUk ye dillıer Alis a En ucuz J"l"<ıflon Sll\'ll ı>}tfe d~ 
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General Şan·Kay-Şek'in sevgilisi 
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<ANADOLU) 3 Birincikanun Cumartesi 1938 

Sat,. ilinı 
lzmir Sulh Hukuk mahkeme

ıinden: NANKİ 
Cehennemi bir harp 

--ı -- -

Hüseyin oğlu Etem ile Remzi
nin şayıan mutasarrıf oldukları Me
cidiye mahalleıinde Molla Ahmed 
sokağında ve 38 sayıda mukayyet 
4 oda ve avluyu müştemil 450 lira 
kıymeti rriuhammeneli ev mahke
mece verilen izaleyi şuyu kararına 
istinaden 3/1 /939 Salı günü saat 
15 de lzmir Sulh hukuk mahkemesi 
salonunda satıtı yapılacaktır. Bu ar-

922 yılı .• 1zmirin lloşalmakta ol kes, herşeyden eve! vaziyeti öğren- tırmada tahmin olunan bedelin ~ 7 5 
Japon hava kuvvetleri kumandanı anlatıyor: 

dutu günlerden biri.. mek istiyerek ııelen muhacirlerin et- nisbctinde bedel verildiği surette ta-
Tilrk ordusu henüz şehre ııirme- rafını sardı. Pariyi boş gözlerle Midi! libine ihalesi yapılacak aksi takdir-

mitti. • li nhtımına, köşedeki gazinoya, te- de satış ı 5 gün daha uzatılarak ikin- Vurduğumuz bir Çin tayyaresi alev
ler saça saça göle düşmüştü! 

• Tek yelkenli bir. mo~ör, son benzi- peye dotru yükselen e~l~re ~akıyor- ci artırması 19/1 939 pcrfembc gü
nıni sarf ederek Mıdlllı adasına yak- du. Akıntıya kapılır ıııbı, bır aralık nü saat ı 5 de gene dairemizde yapı
Jaşıyordu. Motör çok kalabalıktı. o da kımıldadı. Halk onları evlerine lacaktır. Gayri menkul üzerinde 
İçinde, İzmirden kaçan muhtelif misafir ediyordu. hak talebinde bulunanlar ellerinde
rum aileleri vardı. Fakat bir hafta sonra, Yunan hü- ki resmi vesaik ile birlikte 20 gün 
Kaptanın yanında duran kırk ya. kOmetinin verdiği emirle onlar da içinde dairemize müracaat etmeleri Bombalarımız Nankinin can damarlarına iniyordu. Haya-

şında, açık yaka gömlekli, şişman, Midilliyi terkettiler.. lazımdır. Akıi takdirde haklarında 
kırmızı çehreli bir adam, ilerideki Pariyi on beş yaşında idi. Fakat tapu sicili malum olmadıkça paylaş- tınıda bu kadar muhteşem bir manzara görmedim 
genç bir kıza seslendi ı ortaya yakın boyu ile kendisinde i- madan hariç kalacaklardır. . . . . . . 

- Pariyfl deta bir genç kız cazibesi göze çarpı Şa t l 3/ 12 938 t "h· d Çın - Japon harbının en şıdd••tlı za-. _ r name arı ın en . . . . 
Siyah ııözlerinin uçlan hafüçe çe- yordu Kendilerini Pireye götüren va 't'ba h k · go'"reb"l . . . manlarında Çın şehırlerını bombardı-. ı ı ren er esın ı mesı ıçın . . 

kik, elmacık kemikleri ~e biraz yu- purun ikinci kaptanı olan burma bı- açıkta ve gayri menkulün evsafı da mana me'.'1ur edılmş olan .. J~pon ha~a 
varlak ııenç ve ııilzel bır kız başını yıklı ııenç bir Yunanb, sık sık ona ba t ed azılıdır. kuvvetlerı kumandanı • Iuçıtaks Hı -

. şar nam e y t k d. . 'l "f . 
çevirdi. Harikulide ırilzel olan göz- kıyordu. Fakat Pariyi hiç aldınş et- Gayri menkulün vergi ve sair ka- rama o en ısıne verı en. vazı eyı na.. 
!erine, uykuıuz bir gecenin ırölırele- miyordu. Babası Andon sık sık kızı nuni mükellefiyetleri •atıcıya ve rr sıl başardığını ve Nankın bombardı-
ri dil•mU•til . 2 5 d ıı·1· f - h l 

10 manının nasıl yapıldığını Pari - Sua-• • • ıle meşırul oluyordu. . e a ıye ve erag arç arı alıcıya . h . . . 
- Ne var baba! Dedi . 1 ·h 1 bcd ı· d f rın bır mu arrırıne •öı·Ie anlat-

. • Yanlannda bir de Eleni namında 20 aıt o up 1 a e e ı e aten ve pc- d . -
- İşte bak, Mldlllıye yaklaşıyoruz. • . _ ,inen ödenecektir. makta '.: · 
Genç klZ bunlan duymamı• aibi yaşlarında ırenç bır kız vardı. Bu kı M·· d . . k k • . cHenuz sabah oluyordu. Apansız • • • • uzaye eye ıttıra etme ıstı-

dalırın dalırın başını gene geriye doğ- zı, lzmirde iken Andon himaye et yenler kı meti muhammenenin "'o b'.r.emir gel~i. Uza~l~ra çok uzaklara 
· · · t' El · · k' · yoktu An - 715 · b Y. d '. gıdıp Nankın "'hrını bombardıman ru çevırdı .. Yanındaki annesi, gizli- mış ı.. enının ımsesı · nıs etın e pey akçası veya mı!- . . . ~. . . . 

don Frenk mabaJlesinde kundura- ı· b' ba k t . t . 1 . 1• etmemız bıldırılıyordu. Gayrı ıhtıya-
ce ona bakıyordu. Bir aralık doğrul- 1 k' d' d S t da çok tanın- ı ır n la em.ına -~ getı.rme ~~ı a: ri bir heı·ecanla sar•ıldık. Saniyede 
d k cı ı e ıyor u. ana ın . zımdır. haleyı muteakıp musterı · .. 

u, kızına ya !aştı. dığı ve •ahsen de sevildiid içın ol 'h l bcd 1. . ed"". - de her~ey hazırdı. Arkadaşlarıma don-
p • 1 • ı a e e ını verm ıgı veya vere- d"" b"'tü • 1 d b' d · - ariyi yavrum, yeter artık, sen dukça kazanıyordu. Bu sebep e, bir d·-· t kd' d . k 1 k um, u n agız ar an ır en aynı me ıgı a ır e gayrı men u te - , . . 

böyle kederli durdukça benim de kal kom•usunun yetim kalan kızı Ele. 15 .. ..dd 1 k kuvvetle chazırız » kelımesı çıktı. • . rar gun mu et e artırmaya o-
bim parça parça oluyor.. niyi de himave etmış, hatta onu ka. 1 - b d k bcd 1 Tayyare meydanında kumandana 

. . . . . . . nu up u artırma a en ço e d" d.. . H • h d · b • 
Genç kız, kilçük bir varilin Ustu- dm terzısı olarak yetıştırmıştı. Fa • verenin üzerine ihalesi yapılacak ve don umH. • k e<"ed~. . azır~ ıye agır • Japonlar itıal ettikleri bir köyde halka zorla bayrak çektiriyorlar 

1 · t · d k ı d b · . ım. • are et e ınız. dıye cevap ver- . • . k kat E enı, zmır en çı a ı an erı, arada tahakkuk edecek ıhale farkı . . . . . man etmişlerdi. Şangkaydakı • ankın rargahını-ı lıci balanma ı da ynl ta -ne oturdu ve içini çekti: 
- Neyapayım anne, elimde de

ğil.. Sonra, biraz hasta gibiyim. Bil
tiln vilcudilm kınk .. Sıcaklığım da 

başını tutamıyor, daima tenhalara, hiç bir hükme hacet kalmaksızın ve- dı. Yalnız bu emır bır an ıçınde bil· caddesi ölmü• veva acıdan inliyen tik 'ayesınde emniyetle ve tamamen 

alt kamaral'ara karanlıklara sokulu- cibcıini ifa etmiyen müşteriden tah- tiln motörlerin çalışma ına kifi ıreldi. b' . ' • '. 1 ·d 1 t B ba ifa edildi. Artık vazifemiz tamamlan. ' . ır ınsan yıgınıy e o muş u. om -
ı·ordu. sıl olunacaktır. :Muazzam bir uçuşla, ufukta yeni !anmadık bir taraf kalmamıştı. Çin mıştı. 

var ııaliba 1. 
· Daha fazla malumat almak isti- bir Umidin hav. ali.ı·le çok uzaklara, bas. h k ti . k d in g"bı" Şimdi, bombalarını tamamen bı -Andonun karısı Sportı· de iı-i vilrek • ava uvn erı, ·ara or u rı ı • . . • • • 1 d · · · 938 2353 1 rakını• olan tayyarelerımızle hır an ev 
li, sesiz, namu•lu bir kadındı. Kızı dyen er aıre~ızın ti )" ~Yl} ı ka memleketlere doğru havalandık. hiçbir merhamet du;madan etrafa v 1 memlekete kavu ınak ı'çı'n uçuvor-

Midilliye iltica ediyorlardı. Yan- p . . k . d B 1 b' osyasına muracaa arı uzumu ı an Gök yüzü alçak ve karanlık bulut. olilm yağdırıyorlardı • , 
larındaki ailelerin bazılan da tanı- arıyı ço s~vıyor .u

1 
• • u, YI a _nız dır olunur. ( 4283) !arla kaplıydı. Önilmilzü tamamen gö.. Biz bulutlar ara ında uçu;·orduk U duk. Gene bulutlar arasından beş dil -

anne şefkatınden ı erı ge mıyor u. · · • t . · d k F k 
dıklanndandı. Midillide onları na- k d h" t· · t · remiyorduk. Şangkhayın ufuklarında. fukta Şangkha'· bütün bir ka ırııanııı man anaresı mey ana çı tı. a at 

<ıl bir hayat bekliyordu?. 
o kendi ızın a, ma ıye ını ayın t . A -li İk' . H k k d . ,. . d 'k' . · dil il d' k d' 
edemediği bir fevkalAdelik görüyor- • zmır ...u ye ıncı u u aı- bizim sal~ı.rışımızdan daha müthiş bir kara bulutları altında görülmıiştil. _anı~:e -~eçme e_n ı ı. mı ş r u ' ı: 

du.. reıınden: .. .. fırtına bızı bekliyordu. Bu sıralarda Ta,·hu aölü üzerinde uçu. ge .. r u.çu de takıpten ".az.geçerek_ ııerı 
Yeni bir memleket, yeni bir hayat, D B ki d B lb 1 k ' • d d ı B d b d d avacı ayra ı a u u so a- Bilvük bı'r ka ırga'"a do" d k T 1 . • . il .. etre on U er. u sıra a ızım e ort nu· 

ı·eni bir vaıivet kar•ısında kalac k Pireye gece ba. tıktan epeyce son. , .. gru uçu - ~·or u . an·are erımızı çyuz m - . 
• ' ' a - · · ğında 28 numarada Arap J-1.afız ka- vorduk. F kat içimizde her türlü ma- ı·e kadar indird:lc. Göl altımızda gıri m~ralı tayyarenin rı;otl5rl~rı dur~u. 
1 rdı. 1 tikbalin, omuzlarına yükliye- ra gırdıl r. rısı Ahmed kızı Aliye tarafından ko- b. . 

1 
k .b. d d lkı ılü,man tayyare ı y nıdcn görill • 

ceği şeyin ne oldutunu bilmiyorlar- Her tarafta bilyilk bir kalabalık .. dd . 1 h . h 11 d niyi yenmek i. tiyen bir azim vardı. ır e e gı ı ururor u. . diller. 4 numaralı tanare~·e hllcum 
cası mu eıa ey aynı ma a e e Et f d k' f t 1 B" d b" b !utlar arasından Çın 

dı. Fransızlar dıa çok azdı. vardı. Fakat herkes telllşlı ve m~- mukim Abdülhafız aleyhine açtığı ra ımız a ı ır ına)•a a dırmıyor - ır en ıre, u · - ettiler. Biran içinde bizim dört nu-
Pariyl bir aralık Midilliye doğru temli idi. Anadolu mağ\(lbiyeli, bır bosanma davasının müddeialeyh na- dıık bile. !ilerin bt>ş avcı tayyare·i fırladı ve maralı da kızıl ve dumanlı bir alev 

baktı: iyah ve ağır bulut gibi YYunanMa- mı~a çıkarılan davetiyede kendisi- 14 ağu. tos gece•i ('in tayyareleri derhal üzerimize hücum ettiler. Bir içinde hoşlukta yuvarlanmnğa bıı. Ia-
Şehir, aarahatla gözilkmeğe baş- nı.n ilstilne çökmil_şt~. ~k:abala_rına, nin gösterilen adreste bulunm.:ıdığın- bit ~af halkla me"kün olan ve için- an içinde motor se:ılerine pervanele- dı. 

lamıştı. Pıreye hareketlennı bıldırmemışler- dan bahsile bilatebliğ iade edilmi de bırçok ta Avrupalı ve japonun o - rin gürültü üne, makieli tüfeklerin tı- Nankln üzerinde bizi tutan fırtına 
Kendi kendine; di. An don; . . ve yapılan zabıt tahkikatı üzerine turdugu Şangkhay şehrini bom bardı- kırtı<ı karıştı. Biz de ş:mşck gibi on- artık tamamen ~iddetlenmış, kasırga 
- Burada ben nasıl yn~ıyabili- - Onları ne dıye rahatgız edelım müddeialeyhin ikametgahının meç· fara ,nJdırmı,. bir lahza içinde iki haline gelmi~tı lllotorlerimlz gllç!Uk. 

ı·im? -demiş.ti.- ben, evi biliy~runı. hu! kaldığı anlaşılmış olmakla da- bırakılmış oldug"undan müddeialey- le çalışıyordu. Bereket altımızda tn>-
D . Jd d B b A d p h - b k tlü•man tayyar8'i vurmuştuk. Bir ta. 
ıye mın an 1•• a ası n on .. arıyı, r: tıma ayagın.ı ~·ar en, vacının sebk eden talebine binaen hin tayin edilen i~bu günde bizzat ~ are meydanımız gorıilılu. Tehlik<J1 

H~lvacoğlu, siğarasını sık sık çeki~ ıçı~den doga~ meçh_'.11 lıır hı<, .daha müddeialeyh hakından ilanen tebli- veya hut tarafından bir vekil gön- nesi kızıl bir alevle karanlık bulutları atlatnıı .• tık. 
tiriyor, o da ayni şeyi mınldanıyor- dogru<u kulııgına dogru gelen bır ses, gat icrasına karar verilerek bu bap- dermesi aksi takdirde hakkınızda \'arark altımızdaki gole dilştu. Diıwrı )leydandaki arkaılaşl:ır büyük bir 
du; ~oy le fısıldadı: taki davetiye ile dava arzuhali sure· gıyap kararı tastik kılınacaiiı tebliF vakın tarlalardan birine yurnrlandı. herecanla l.ıizi kar,ılaclılnr. Ta;'Y:ı-

- Ne yapacak, nasıl ııeçineceğiz? • - Ey güzel Pariyi, ayak ba•tıiıın ti mahkeme divanhanesine talik edi- makamına kaim olmak üzere keyfi. Böylece ben de hayatımda ilk defa o- reme baktım, kanatlarda diğer kı-
Eiıer Atlnaya ııidebilirsek belki akra bu toprakla beraber •enin de haya- !erek tahkikat 15 12 938 tarihine yet ilan olunur. ı arak bir hava muharebesine i~lirak 

1 
d 

1 
k 

balar yardım ederler.. tın değişiyor, neler göreceksin, ne- •tm!ş oldum. 1~ ar t 0 ma üzere 48 tane del!k 
Sahil çok kalabalıktı. Kayık, i ke- ler? ... 'eler olacak ın neler?.. Bundan sonra ı·olumuzu • ·ankine açı mış 1

• 

leye yanaşıp yolcuları çıkarınca, her - Devam edecek - çevirdik. • .ıaamafih dört gün sonra, yani 19 

İLAN 
lzmir 4 üncü icra daireaindcn : 
Adet Cinsi eşya 

1 E Bir elbise dolabı ı 
1 Adi yemek masası 
1 Aynalı ppkalık 
1 Mermerli ufak büfe 
1 ı Mermerli ufak dolap 
1 Kitap koymağa mahsus masa 
4 Kırmızı kadifeli koltuk 
1 Masa 
1 Muhtelif renkli sustalı kanapc 
2 Sustalı koltuk 
1 Koltuk sandalye 
1 Kadifeli koltuk aandalye 
1 Ufak sigara masası 
2 Aynalı elbise dolabı 
1 Tuvalet masası 
1 Yemek masaıı 
1 Büfe dolabı 
3 Seccade 

•' 

( 

6 Yemek aandalyesi 
1 Yazı maaası 
1 Demir kasa 
1 Adi tahta masa 

r 

r 

Kıymeti 
Lira 

8 
2 
3 
5 
4 
4 
8 
3 
4 
6 
3 
4 
2 

60 
10 
10 
10 
15 
5 
5 

40 
2 

1 Adi koltuk aandalye ' 
Bir borçtan dolayı tahtı hacızda bulunan yukarıda yazılı eşya· 

nin bir kısmının birinci artırmaıı 13/12 '938 tarihine müaadif Salı 
aünü saat on birde lzmirde yeni müzayede bcdeıtanında ve bir kıs· 
mının da gene birinci artırması 13 1 2 938 Salı günü saat on dört 
ıularında Bom ovada yapılacaktır. Şayet o ırün mahcuz malların '-"o 
yetmit kıymetini bulmadığı takdirde ikinci artırmanın 19/12/938 ta
rihine müsadif pazartcai ııünü saat on birde lzmirde yeni m üzayede 
bcdeıtanında ve öğleden sonra da saat on dört ıularında da Bornovada 
yapılacaktır. istekli olanlarla bir ilişiği olanların yevim ve vakti mez
lı.urlerde satı~ mahallinde bulunacak olan icra satıı memuru ile mü-
nadiıine müracaatları ilan olunur. ( 4284) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlü. Nankin semaları, her tarafından ağustosta bunların intikamını almak 
·ı · b 1 ti da a<nr bı'r üzere tekrar havalandık. Bu defa 

Ü el 
çevrı mış u u ar ara ın ... 

ğ n en: ~ykuda idi. Gayet yavaş ve se"' iz uçu- hava çok ırilzeldi. Denizi aşarak gru-

ldaremizce bir sene zarfında Merkezden ve civar kazalardan yorduk. ba yakın bir zamanda Nankin ilze-
satın alınacak tahminen dört buçuk milyon kilo çuvallı malların Uçuşumuzu gayet dikkatle tanzim et- rinde bulunmak istiyorduk. Gayenıi-
(Üzüm, incir ve sair İptidai maddel<'r) ambarlarımızda yapılacak ha- mek icııbrdiyordu. Alçaktan uçmanın z~ ~a~uk e.rişt.ik. ~ı·elki: efer olduliu 
maliye işleri 15/ 121938 günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı clüsmana tamıımen müsait bir hedef gıbı • ankın üzerınde bır kaç defa 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. te,kil edeceğini ve bu şekilde tehlike. dolaştık. Bombalyacnğımz mıntaka-

Muhammen hamaliye ücreti 8860 muvakkat teminatı 664.50 ye maruz kalacağımızı takdir ediyor. lnrı tamamen te pit ettik. Dilşman 
liradır. Şartnamesi levazım uoemizde görülebilir. isteklilerin 2490 duk. Şu halde en iyi şekil • "ank:ni hiç tayyare defi toplan bllton şiddetle-
sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını, kendimizi gö -termeden , hedef \'erme- riyle bizi vurmağa çalışıyorlardı. 
muvakkat teminatı nakıt makbuz veya banka teminat mektuplariyle den bultlar ara ından bombardıman Akşam tamamen ~ehrin ilzerıne çök 
tayin olunan saattan bir saat evvel Raş Müdürlüğümüzdeki komisyo- etmekti. Ayni zamanda e\'velce tıı ar- mUştıı. ehir ateşler içinde yanıyor-
na vermeleri ilan olunur. 1 3 6 8 ( 4258) tamış olduğumuz bir pliiıı sayesinde, du. Hayatımda bu kadar I!'Uhte<em 

İzmir Vakıfla.ı 
den: 

Müdürlüğün 

Kemeraltı c:ıddesindeki {hacı) Sadullah otelinin c339> lira be
deli ke ifli muhtelif tamiratı 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul-
mn,ıur. 

llıalesi 9 1 12 938 tarihine müsadif cuma günü saat onda Vakıf
lar idare•ndedir. 

Muvakk:ıt teminet c26• liradır. Bu gibi işleri yapmış olanlnrın 
ihale günü saat .~nda Vakıflar idaresine gelmeleri. 

23--29~3--8 4193 

lzmir Vi,ô.yeti Muhasebei Husu· 
siye Müdürlüğünden: 

938 senesi birinci ve ikinci taksit yol vergisinin tediye müddet· 
!eri hülul etmiı olduğundan gerek birinci ve gerekse ikinci taksit borç
larını vermemiı mükelefler hakkında kanuni muameleye mahal bıra
kılmakıızın her mükellef mensup olduklan muhaıebci huıuıiye tah· 
ıil ıubclerine yol parası borçlarını yatırmaları ilin olunur. 

3-6-8-11 . ,,. . . . ... . . 
~ - ----- ... -·----~ -

atacağımız her bamba, muayyen yer- bir manzara gormedim. Hiç bir bay. 
!ere i•abet edecekti. Bombalarımızı ram -ne kadar güzel de ol. a- bana 
i•raf edemezdik. Vazifemiz ancak en bu ateşler içinde yanan şehir kadar 
tehlikeli bir dilşman hattını tamamen güzel ırorunmemi•ti. Öyle bir şehir 
imha idi. Şehrin üzerinde uçmakta ol- ki, her taraftan yükselen alev sutun
duğumuz sırada, a nğıdaki ln"anların !arın , o!Om makinelerinin kurbanı 
kadın, erkek, çoluk, çocuk, bilyilk bir in. anların feryadı karışıyor! (Bu 
dehşetle sığınaklara kaçı makta ol - medeniyet a rında, bir japon kuman
duklarını gördük. Biz daha henüz teca- danının - veya her hangi bir in ann
vüze başlamamıştık, esasen sadece bir •ebep olduğu facia karşısında bu de
dil man kıtnsının bulunduğu mahalli rece soğukkanlı olabileceğini Jıav
bombardıman edecektik. Fakat halk, galaya sığdırmak güçtfir.) 
dilşman tarafından bize atılan mitral. aat ,ekiz olmustu. Bu ef Pr • "an
yözlerin kurşunlarile yaralanıyordu. kin harp kumanlığı binn-ı üzenne 

Nihayet bombalıyacnğımız mınta- doğru geldik. On tane kadar bomba 
kanın üzerine gelmiştik. Hepimiz ev- attık. Sonra, ordu erkıinıh· rbiye inin 
velce, tasarladığımız şekilde tam dıiş- bulunduğu binayı da ayni •Pkilde 
mnn kıta•ının üzerinde yer olarak bombaladk. Elde e tiğlmiz retice 
bombalarımızı koyuverdik. Bombalan mükemmeldi. \' azi!emizi muv ffa· 
mız, yuva ına doğru uçan bir gilver- kıyetle başarmı~tık. Artık işimiz bit
cin emniyetile a ağıya iniyordu. m· ti, mere'eketlmizln malnrl'ıa 

Artık burada işimiz bitmişti. Bu doğru muzafferane uçmağn başla
defa şehrin hemen civarındaki tayyare dık. Hiç bir tayyarede en ufak bir ıı. 
karargahını bombalamak ilzere isti - rıza .bile yoktu Bu ikinci eri•menin 
l~metimizl değiştirdik. Tayyare ka- Hrdiğl huzuru kalple dUnOyo~duk.> 
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üçük ilan şartları 
D rt ~ırlık 1' çük i n ardan: 91 

Bir d~fa için 30 kuruş I ! l 
fki defa için 50 kuruş E NC KO DON REES 
üç def:> 1·çı·n 70 kuruş BiNASI TEL .. 2. 44.3 _ t " p - cFR EDENA U:t vapuru limnmmız-
Dort defa için 80 kuruş OLO ', pi ru 3 bırıncı kanunda da 1 

İş arayanlar, iş verenle- 1 

rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarını burada bulacak
sınız. 

D • . he A!fas LO rDRADAN "'E'Lip "Uk ç karacak o u~ Rotterdam, Bremen ve Hnm-
evam ı ilk ı nl r n r u ~· " burg hm ı · · ··k ı kt 

· · • B. k la"·hk \~ • \ nı z m ındn LO. 'DRA' JrCLL an arı ıçın yu a aca ır. 
ıçın 10 kur Ş a.rnır. ır 0 " « ARDl ·tEN 5 t 10 
olmak üzere hE'r hr 30 r. .. n itı- · · . k alncaktır. ·ıkk- 4 1 > vapuru ;en 

. . . B. k k . 120 j Dl UTSC'HE LE TANTE - LİNİE ı anuna kadar Rott rdam, Bremen 
bar cdılmıştır. ır çu ı.dn , • ve H b ı· l · ··k ı 
h rf ibaret olmalı r. Dort atır D LOS ' p ra b·rinci kanunun caktu~m urg ımal} arı çın yu a a. 
d n fazla h(.,r satır içın ayrıca 10

1 
or ı t'fa Hamburg, Bremen ve An- WEl , 

Muaycneh ne ar nıyor 
k ruş ahnır. \·er ten gelip yük çıkarrktır. . « SSESEE> -..apuru 19 dan 24 

L1' LRPOL HATTI ılkkanuna kadar Rotterdam, Bremen 
Bir diş tabibi yen h ne e elve-

rişli k·ralık e\ arıyor. Bnşturak cad
de"i ·ıe !kice m lık arn ında olur a 
daha m rnn n o una tır. 

. <ALGERIA~ ~, \:e cLESBİAN> va- ve Hamburg- limanları için yük ala-
M 1 a p a a l l ra: . caktır 
'T · b b . . . purlarmm '\ ilklerı 1 tanbulda aktar - · 

cru ı r mu a ıp ı~ arıyor; ıs- · Tİ T 1 ·ı 
h k(i dd . 

1 
H '1.I ma ederek DE! ZBANK vapur arı c 51lGLAM 

VE l\1 racaat ) eri: K tem caddesi 
No. 153 Mu ııfa 

t I ca e ne e acı .c a- t . 1 . . 
nn o e "nde 5G ııumaıalı yazıhaneye zm re gc mı r. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

t. ~~~~-·~~~----~~~~~ 
cSCHLES"\ 11G H'OLSTEl ·> vapu

ru limanımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanları içn yük nlncak-

BEYAZ. 
Küçü ila lar an · s i 'ıde edı iz! 
Me r inli fidanlığı m 
den: 

Cinsi 

Havuz inşa.ası 

Bedeli 
L. 
2930 

ihale günü 
15112 938 

Keşfi 
K. 
06 

Muvakkat teminat 
L. 
220 

- Fidanlıkta inş edilecek beton havuz acık eksil meye ko-
nulmu tur. Fenni ve hususi şeraiti anlam i e ler h r g· n Fid n-
lık müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

2 - Eksiltmeye i tirak edecek talip} r mu\: kkat temin tı mal 
aandıima yatırarak makbuz veya bankam ktu ibraz ed c ki rd"r. 

3 - Eksiltme 15 birincikfmun 938 per embe günü t 15.30 
da fi nlıkta yapılacaktır. 

4 - Taliplerin eksiltme gününde fdanlıkta 
komi ona rnüracatları ilan olunur. 30 3 7 1 1 

teşekkül edecek 
(4239) 

J - Eksiltmeyekonulan iş Aydın ilinin Çine kazasında ilk mektep 
inıaatı 27570 lira 31 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu i e it şartname ve evrak unlardır: 
A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık i leri genel şartnamesi. 
D - fenni şartname. 
E - Ke if metraj cetvelleri. 
F-Resimler 
1 tiyenl r bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

J - Eksiltme 8/ 12 938 Perşembe günü saat 15 de Vilnyet Daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

'4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2068 liralık muvakkat 

teminat v;rmesi ve Aydın vilayetinden bu iş için alınmış mü
teahhitlik veaikası göstermesi yaptığı en büyük işin bedeli 
2500 liradan a ağı olmama ı müteahhidin bizzat d·plotnalı mü
hendis veya mimar olması veya bunlardan birisiyle mü tcre
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi la
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka-

dar elmi§ olması ve dı~ zarfın mühür mumu ile iyice knpa
tılmış olması lazımdır. Post da olacak gecikmeler kabul edil-

18 22 ıs 3 (4n;) 

lzmir inhisar ar B şm .. dürlüğ .. n
den: 

Bu sene içinde Aydın ve Ödemiş havalisinden getirilecek tah
minen (30.000) çuval hurdamn Aisancak şim ndifer istnsyonunda 
vagon] rdan arabalara yükl rne i i pazarlığa konulmuştu. 

iste lilerin (56.25) liralık teminatlariyle 6 12 938 günü saat 
15 de Baş Müdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 

30 1 3 ( 4245) 

/LAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cum· 
huriyet Merkez banka ı dan: 
28/5 ve 15/12 934 tarih ve 24€3-2614 numaralı kanunlar mucibince 

ihracına selahiye verilen ve geliri tamamen Siva -Erzurum demiryolu
nun in a ına tah is olunan yüzde )'edi gelirli Sivas-Erzurum istikrazının 
yirmi enede itfası meşrut dört buçuk milyon liralık beşinci tertibinin 
kayıt mu melesi .Sı 12 938 akşamı nihayet bulmak üzere 19/11/938 
ıabahından itib ren başlamı~tır. . . . .. . .. 

Tahviller hamiline muharrer olup beherı rırmı ve beş yuz lıra ıtı-
bari kıymette birlik ve yirmi beı:llik olarnk iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mu hak bütçelerle idare olunan dnire ve mü. 
ee eselerce, vilayet husu 1 idareleri ve belediyelerce yapılncuk müzayede 
ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış ve sn
tılacak olan Milli emlak bede !erinin ted·l e "tıde ba a baş kabul oluna
caklım gibi gerek tahvil 'e g rek ku}')on bedelleri de tııhvilleı in tama
men itfasına kadar her turlu 'crği ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı yüzde 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 li. 
rahk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvn bedeli de 476 lira-
dır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez. Tilrkiye Cumhuriye
ti Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam. Halk, Tilrk Ticaret belediyeler 
bankaları ile Sümer, Eti ve Deniz banklar tarnfmdan icra edılruektedir. 
Diğer bankalar vasıtası ile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Serma:, v ta arruflarını en emin ve en çok gelir getiren stıhtıltırda 
i.,Jetmek iste~ enlere keyfiyet ilan ve 15 gunluk suskrıpsiyon müddeti 
zarfındn b nk lara milracaatlannm kendi menfaatlan ıktizasından bu-
luDduiu lıaret olunur. P. 14 

ere o 
tır. · 

u ce ta. t 
ADRIATICAS.A. diNAV1GA- AMERICA EXPORT LINES 1NC 

TlO E: cEXCHANGE• vapuru limanı-
ZARA motöııfi 5-12 tarihin ~e ge· mzdtı olup Nevyork için yük nltıcnk

lerek G-12 tarihinde Pjre Korfo San- tır. 
takuaranta Brindisi Valona Draç cEX1RlA> vapunt 7 ilkkanunda 
Grtıvo a Ppalato Zara Fiume Tries- beklenyor, Nevyork için yfik alncak
te ve Venediğe h reket edecektir. tır. 

LERO mo örü 8-12 taıihnde ge-

LE 1' 

OLU~ 

lerek · ele Patmo Lcros Ka- DEN NO S'A MfDDELHAVSLIN-~~c:!::E::~~~~~~~:;:a;;:=::;:m3at:~:ıltsiBSt:Zi~~rıtli!illllllılll 
köy ve Rodo a hareket JE,OSLO 

ed «RA YRAD mot .. r ı 12 llkkanun-
da bel ivor, ! kenderiye, Dieppe, 

LANDA.iSE ve .. Or\'eÇ limanlanna hareket ede-
cektir. { 

Amsterdam ve SERViCE MARITIME. ROUMA1N 
cDCROSTOR> 'npuru 1 ilk kanun

da bekleni) or. Kö tE>ııc • Kala!'., 'e 
de gelerek Burgaz Varna ve Kôsten- aktarması JJuııa limanları için yük 
ce için mal alacaktır. alacaktır. ı 

SVENSKA ORIENT LINIEN SOCIETE VAPEt:R DE BULGARE 
UMPANYASI: c'J'ZAR FEPDL .. AND> vapuru 4 
FREYA motörü 3-12 tarihinde ilkkanuna clo··ru Burgas, Varna ve 

Rotterdam Hamburg 1 kancliııavya Kö::;tencc için hareket edecektir. 
ve Baltık limanları için mal alacak -
tır. JOHNSTON WARREN LINES LTD 

M ARİLY A motörü 1 o 12 fnrihinde c1 TCEl\I oırn. vapuru 11 ilkkft-
Rotterd:ım. Jfambur~. 1 ka~dina\;a nunda bekleniyor, Burgns, Vnrna, ve 
'e Baltık lımanları ıçın maı al CaK- Kö tence linınnları için yük al<lacak-
tır. tır. 

SERVİCE MAR1TiME ROU-
1A1N KUMPANYASI: 

ALBA Jt:LlA vapuru 14-12 tari
hinde gelerek )1alta Marsilya Ceno
va J manfıırı için yOk ve yolcu ala
c ktır. 

İllndaki h rek t rihleriyle nav
lunlardaki d g iklikle den dolayı 

acente me 11) t knb 1 etmez. Daha 
fazl t f t ç·n ıkı ci kor<londa 
72-4 num rada FRATELLİ SPERO
CO vepur acenta ma müracaat edil
mes rica olunur. 

Telefon: 2004 - 200G Diş eri inci gibi 

• 
nın svicr de Vebbolite A. 

' Türkiye ve Şarkıkarib Vekib Umumisi Vebolid Ltd. Şti. 
Ege mınlakası için IZMIRDE Emlak Bankası yanında 

Resmi Şubesini açmış olduğunu arzeder 

• 
1 

acı ve kircdi sular tasfiye cihazları (sabit ve port tif) 

VE OLID 
Şüpheli sular için tazyikli ve tazyik iz 

s11 ile i ler hususi teminatl1 f ilitreler 
ı~ lörifer \•e Sı en tesısafı içın kireçli suları tas~İye eden tesisat 

Tediyatta kolaylık - 5 senelik garanti 
idare Merke2i: Jstanbul Galata Billlır S. No. 7 /9. 

Telefon: 44507 - P. K. No. 1094 
Ankara Şubesi: Bankalar caddes2 No. 22. 

Telefon: 2681 • P. K. No. 45 

İzmir Şubesi: 
Tele fon 2365 

fsmetpa a bulv~rı k .. "' i d ki Vakıfl azinosu 
d ki molozların k 1 ırıJm 20 .. n müddetle açık 
nuhnu tur. 

İhale i 9 11. 938 tnrihı e mti ıf cuma gü ·· 
ıfl., idar eo"nd d 

v 

Muv kkat t m;nat 9 l" adır. 
Tali,)lerin ihale g .. nü snat onda Va'iofl r id tlnrı 

ilan olunur. 23-29-3-8 

iz mir 

4192 

• • lzmir Birinci icra memurluğun- yapan etlerine ku. 
dan: İ "' • • } lsmetpasa bulvarı kö indeki vak.ıfl r aid gazino un üç yüz 

Boğazlıyan kazasına tabi Şeyh Ve , agıza guze yetmiş lira elli kuruş bedeli keşifli camlı demirli saçakları 18 11 938 
köyünde mukim iken halen ikamet- koku • tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. lha-
ahı meçhul Ahad mahdumu Ali Veren eynı lesi 9 12 938 tarihinde vakıflar idaresınde }apılac tır. 
atafına. Muvakkat teminatı yirmi do1rnz Hradır. 

Feri tenin ölü Ahad aleyhine aç- f Orrn.i_ildür. Talip olana ın raiti anlamak içın h r gün ve e "ltm ye iştı· 
tığı icra takibi üzerine ipotekli gay- --------------· rak için de ihale gunü saat onda vakıflar d.ır ıtı m ·r ati ı · 
ri menkule 17 1 938 tarihinde ya- 23-.. - -8 4176 
pılan takdiri kıymette 2850 lira kıy-1-------........... -----. 
met takdir edildi ve bu yapılan tak- Pürı· e Şahap 
diri kıymete k rsı bir itirazınız var 
ise işbu ilanın tarihi nr rinden itiba
ren üç gün zarfında dairei icraya bil
dirmeniz icr v iflas kanununun 1 03 
.. ncü maddt"si ahkamına tevfikan ta
rafınıza ih1n n teblı w olunur. 

(4280) 

Doktor 
Bakteryo!og 

A. Ke al To ay 
Bulaşıcı, salgın hastalı 1<lar 

müteha ı ı 

(Verem ve saire ) 
Basmahane poli karakolu ya· 

tunda 747 

T } fon: 

Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Ce al Yarkın 
M ayen .. : 1 "nci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:3956 
Evi: Göztepe No.1013 

Telefon· "54) 

Tesirini tabii olarak yapan 1 -Ay n bataklığı kurutm li ( 61.250) 
eı: iyi müshildir liradır. 

Ek Ş h 2 - Ek ·ıtme 23 12 93"8 tarihine r ti yan c ma günü saat sir a ap ( 15) de Nafıa VekAleti Sul r umum müd .. r .. . Su ıltme komis-

Basur memelerini giderir. yonu odasında k oalı zarf usuliyle yapıl cnktır. 
3 - istekliler, eksiltme nrtnamesı, muk v 1 p jesi. B Y n-

Kuvveti iştihayı artırır. t · (3) ı· (7) 
1
1-------------•• dırlık isleri genel sartnamesi, fenni sartnam(" ve proj n ıra 

kurus mukabilirtde Sular umum müdür]·· günden l"bı ırl r. 
:.ı.ıı:ıııcıı:ı:ı.ıımRmmıımııız:m_ım ___ .. 4 _Eksiltmeye girebilmek için isteklıl rin ( 4312) lira (5!}) 

Dr. Behcel LJ z kuruşluk muvakkat teminat vermesi 'e ek ıltmt> ın ıb.ca~ı gi:'n-
, den en az sekiz gün evvel ellerinde bulun n ık l kı birlikte bir 

Çocuk hastalıkları dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu i ı h!!us olm k 
mütehassısı iizere vesika almaları ve bu vesikayı ibr< z tmeleri tır. Bu müd

det içinde vesika talebinde bulunmı} anlar cksıltın ye istirak ede-
Hastalannı 11,30 dan bire mezler. 

kadar Beyler sokağında Ahenk S - İsteklılerin teklif m<"ktuplnrını ikınci mod de yazılı sa-
matbaası yanında kabul eder. attan bir saat ev ime kadar Sular umum mudu lu iı m kbuz mu

kabilinde v rmeleri lazımdır. 
Postada olan geçıkmeler kabul edilmez. (4202) 29 3 8 f 3 

~--M--E_R_KE __ Z~H~AS~T~AN~ES~! ...,...-İlııııiiiılıO__,~_._.....:._..-. 
Göz MÜTEHASSIS! Doktor 

Doktor Bürhan Ben 
Halid Baran MEMLEKET HASTA 

2 inci beyler sok k, Hamam GÖZ MOTEH 
Kar§ısında No. 45 Hasto:lannı her gün 

Her gün 3 den 1 ye kadar tonra Beyler sok ğtn 
TELEFON: 3806 nehan" 1nd bbul fder. rtt ak O 'r=z----. ........... __ ..... ___ _,.. ________________ _ 

F7TF r 



l~i temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatırın<> 
derhal 

Fehmi makine tamirhanesi 

gelir. 

Çünkü: 
12 senedenberi hassas ve temiz iş 
yapmakla tanınan atelye, iey i günün· 
de teslim etnıeği prensip edinmiştir. 

Türk hava kurum'J 

Büyük Piyaııgo u 
26 inci tertip planı 

2 ıncı keşide 11 1 ci l(anun 938 
Sayı Lira Sayı Lin 

1 MükAfat 10000 30 
" 

(500) 15000 
1 " 

20000 6J (200) 12·JOJ .. 
1 ikramiye 45000 100 (100) lOJOJ 

" 1 " 
15000 400 \50) 20000 .. .. 12000 600 (30) 18J:JO 
10000 " " 800 \20) 16000 (3000) 6000 " .. 

(1000) 4000 

Siz de MET ALLUM ''0,, alırsanıı 
Liimb:ıhrı 11 

Hem lıol ııık almıt olur, hem iktıaad etmit olur, hem limba dei'iıtirmek 
... lııurtulur, hem de aarfiyatmızm ekaildii:ini ilk faturada ırörüraünüıı. 

E 
Cevfik 

Elektrik - Telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

• 

(ANADOLUı Hirin ikiııun CUMA 1938 _____ , 
&kek ko!ltüm ku;;; 1 Tip 77 • ' 

En müşkülpesent radyo dinle
yicilerisıin radvo.u dahil! imalatı 
ve tekmil aku;tik evMfı toplıyan ' 
şaseler sayesinde yükock ve tabii 
bir ses verir. 

Tip 100 
Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

yüksek kaliteli ve kudretli bir sü
per. Ses kalitesi ve berraklığı ç_ok 
yüksek Lir radyo. En ~on ve mo
dern, kırmızı c T ungsram> lam
baları ile mücehhez. 

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 
Cesim hopa:lör. 

-~ .... 

Pardesülerinizi ve 
bayanların k "rk man
to veBuga Yaka kürk 
ferini iBRAHiM KA 
RAKAŞA bakmadan 

Ve bir çok başka yenilikler, bu radyoyu dinleme zekvlerini artırmak tadır. 

geçmeyınız. 

M. Tevfik Beykent 
Elektrik, telef on ve malzeme!li Siemens fabrikaları mümessili.. 

Odunpazarı No. 12 -I 
Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

S. FERİT 
Eczacı başı 

/(olonya ve Esansları Eşsizdir 

Ankara Satış yerleri: 
Şark Merkez ecza ticareti T A. Ş. Ankara Yerli Mallar Pazan. 
Çankaya eczanesi- Y eniıehir.. Talip Arif eczanesi- Anafartalar 
caddesi. 

Merkez Depo: ŞİFA ECZANESİ 

T. ·5 BANKA\I 
1938 

Küçük Ca.ri Har.cıplcır 

lkrami~e plc1nlı== 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 600 ,. ılOOO > 

16 " 250 .. 4000 > 
76 >. 100 > 760 J > 
o • f70 > 4000 c 

200 ı> 25 > öı)')O > 

---
SM 28l\OO > 

Kuralar 1 :ı.r rt, 1 Hıoziı·an. 1 Ey
ıaı, 1 Birincikanun tarihlerinde çekl
Jeeektır. 

En az 50 lira mevrluatı bulunan 
hesaplar kura \ara dahil edilecektir. 

~~--1111!!!11~~--mıı:----~------------Otel Fuar ve lokanta ı 
Azmi Çavuşoğlu 

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

lzmirin en aüzel mevkiinde bulunur. Her türlü i tirahati temin 
E'der. Mutedil fiat, deni;ı:e nazır odalar .. 

Devamlı müşterilerimize pan İyon komple ve huauti tenzilat 
l,,,.ı ... 

LS~=h~~~e~~~~~~~mekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve-

rilecek ziyafetler için Üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etme 
kafidir. 

••ı ımııımmı ıı 11111111nıı11111111111ııı1111111111rıııııııı ıırnıımınmnmımımı., 

1 Sıhhat balıkyağı 
= = - -
_ Norveçya balıkyağlarının en = 

halisidir 
- -- -- -

iki defa süzülmüştür - -- -
Şerbet gibi içilebilir - -- -= = = Hamdi Nüzhet Çançar = 

= Sıhhat ec:zahanl?si = 
1 Ba~tlurak Bil} ilk Salepçi eğ hı hanı karşısında 1 
• •ııı ıı ı ı ı ı ıı ı ı ııı ı ı ı ı ı ııı ı ııı ıı ıııııııııı111llill111111111111111111111111111111nı11111111111••. 

l:amir: 

Amili 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve pnne sa· 
bunlandır. 
Her yerden t&* 

rarla arayınız 

ÜMİT FABRİKASI 
1'icarethanesi 

Telaraf; C!\ !DUN Telefon: 3047 



Esas No. 

A. 393 

A. 671 

A. 721 
A. 723 
A. 837 

A. 839 

A. 846 

A. 866 

A. 1 1 1 1 
A. 1115 

A. 1119 

A. ! ! 20 

A. 1121 

A. 1122 

A. 1123 

Yeri No. su 

• PEŞ 1 N E. Y. 
Kuzuoğlu çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 63-7-8 
Ada 343, parsel 121 

Akçalı mescit M. Damlacık yokuşu 53 59/ I 
Ada 102, parsel 5 7 
Birinci tepecik sakızlar sokak 30-32" 34-36 
Tepecik muhacir sokak 29 2 
Güzelyurt M. Hacı Süleyman S. 16-22 

315 hissesi 
Güneş M. Gelincik S. 1 1-23 

28/ 48 hissesi 
Karataş postacı Ali Riza sok. 39-35 

35/80 hissesi 
Bornova Bozalan mevkii 872 

3/8 hissesi 

Buca Tınaztepe sokak 18-20 
Mecidiye M. telgrafcı sokak 4 2-44-46-48-5 o 
Ada 550, parsel 26. 18/32 his. 

Kadiriye M. Sülüklügöl sokak. 
1 /2 hissesi 

Ali reis M. Yapıcı oğlu Kuşbaz S. 
2 ı Parsel 1559 ada 
Birinci Aziziye T opraktepe sokak 
Ada 929 parsel 15. 
Ali Reis Hacı Hüseyin sokak. ''' •. 

12 

71 

24 

23 
Ada 1563, parsel 1 1 . 
Üçüncü Sultaniye M. Hacı Alı ef. S. 367-529-531 
Ada 69, panel 33 ~ rJ -

A. 1 124 Dördüncü Sultaniye M. Nezaket S. 37 39/1 

Ada 16, parael 14. M 1.. 18 16 

• 

Tj. 

2 

4 

89 

il 

Nev'i 

Mağaza 

M2. 
Arsa 27 

> ı 03 
> 1ı9 

Ev 

> 

> 

Maakule c4> dö
nüm bağ 

1\12. 
Arsa 385 
Ev 

M2. 
Arsa 645 

> 62.50 

> 

25 Harap ev 

Ev 

'Arsa 

> 

M2. 
361 

66 

Depozitosu Esas No. Yeri No. su Senelik Depozitosu 
Kıymeti T. L. Nev·ı kirası T. L. 

1 148 Salhane Tramvay caddesinde Tai 371 Ev 306.- 45.90 
200.- 40.- 1147 Karataş Postacı Ali Rıza so 1 12/70 

hissesi Tai 15 Ev 30.- 4.50 
875 Hlkapınar Kağıthane caddesi Eski 276 Ev 30.- 4.50 

81.- 16.2C Yeni 278 
1 ı 28 Bahribaba parkı karşısında c 80 Dükkan 102.- 15.30 

309.- 61.80 1 152 Göztepe tıramvay cad. Şehit Fethi bey 
59.50 11 .90 sokak Taj 7 Ev 96.- 14.40 

120.- 24.- 1 ı 46 Karataş lhsaniye sokak « 4 
Yeni 4/ A Ev 90.- 13.50 

2')2.- 58.4(' izahatı yukarıda yazılı gayri menkuUerin kirası 14. 12.938 Çarşamba günü saat ONB!RDE ihalele-

175.- 35.-
ri yapılmak üzere artırmaya konmuştur. 

istekli olanların hizalarında vazıh depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 

75.- 15.- Emlak ve Eytam bankasından: 
35.-
84.37 

32.25 

12.50 

23. 10 

14.-

7.- Esas No. 
16.87 c. 46 

> 124 
> 126 

6.45 > 128 
> 131 / I 

2.50 ~ 133 
> 184 

4.62 > 185 
> 243 

2.80 

Yeri 
Manisa M. Karamızrak C. 

> Kasaba caddesi 
> Alaybey M. Kazıkoğlu sokak. 
> Göktaşlı mahalJesinde 
> lbrahim Çelebi > 
> İlyaskebir M. Kuyualan sokak. 
> Çarşı M. Alibey sokak 
> > » > > 
> Çarşı mahalJesinde 

No. su 
10-12 
9-7 
4-4/ A. 
5 

51 
12 

taj 18 
taj 16 

13,15 taj 21. 

Nev'i 
Ev ve dükkan 
> 
> 
> 

Dükkan 
Ev 

> 
> 

> 

Otel, fırın 

• 
' 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 
700.-
600.-

1350.-
2250.-
175.-
700.-
800.-
650.-

140.-
120.-
270.-
450.-
35.-

140.-
160.
.130.-

ve dört dükkan 1 1 00.- 220.-
> 263 > Sultan M. lbrahim Çelebi S. taj 5 Ev 550.- 1 10.-

250.- 50.- > 264 > Mimar Sinan M. Erler cad. . • taj 48 > .. • 800.- 160.-
266 Meyhane boğazı çarşı caddesı. taı 134, 1 36 Ev ve dukkan 1200.- 240.-

> izahatı ;ukarıda yazılı emlakin pazarlıkla satışları 9/12/ 938 cuma günü saat ONDA Manisa bağcılar 
54· I 5 I 0.53 bankasında yapılacaktır. . . 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artımaya gırmelerı ve yanla-
! O.- 2·- rında birer fotoğrafla nufus tezkere !erini getirmeleri. 4250 A. 11 26 Dördüncü Sultaniye M. Hacı ev ut 

S. Ada 16• panel 
12

· 18 .., 1048 117 90 23 58 111 A. JJ55 Sultaniye M. Hacı Mevlüt S. .., > · · Türk Maarif cemiyeti 
3/4 hissesi ' 

Doktor 

Demir Ali 

l 

P Az AR L ı K L A '!Ev Ege Lisesi direktörlüg" ünden: 
A. 648 Malimudiye M. Mumcuzade sokak 126 126 500.- 100.-

Görülen ihtiyaç üzerine Ege lisesinin beşinci sınıfı da açılmıştır. 
Ada 485, panel 57· 1 ki t 1 9/12/938 ·· ·· 1 · d k d" K t · 1 · · "n her gün 

ı ,__ d ıl . k llerin peşin ve cpazar ı a> sa ış arı cuma gunu saat Kayıt muame esı evam etme te ır. ayı ış erı ıçı 

Avrupada tetkik seyahatinden 
gelmiıtir. Hutalannı her gün 
muayenehanesinde kabul eder. zahatı yu ...... rı a yaz ı gayrı men u 'sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanında Mansuri Kona-ı 

11 de yapılacak1tır. h" la d lı d "t akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yan- 1 ,,,~- ~na:ı;m=ür~ai:ca:;:amt omlilıunİİİmmalİIİllıdiİİırİI. ----•Tmeiiileiiifominii:ıııııii29ıii2iıi9 __ 111111~ istekli olan ann ıza rın a yazı epozı o . 23-3-7 . ... • ---- ~----------

~la~rı~nd~a~bi~re~r~f~o~to~ğ~ra~fl~a~n~u~fu~s~t~ez~k~e~re~~~rı~·n~i ige~tir~· m~el~er~ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~ ; b A----.... 
1
...-d ....... .,..--Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra bel~diye 

Anadolu Mat aası çı 1 ve köy büroları için defter, makbuz vebületenlerı en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. K n t a p B< o s lfi1i1 o - ADERS: lzmir 2 nci Beyl:r_s_o._P_•rt_ı Blnaeı içlndde Tel. 2776 


