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Den\okrasiler lehine konfe
ranslar vermek uzere 

Nevyorka gitti 
~~~~~~~~~~:___~~~~~ 
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Vilayet kongreleri dilekleri bir komisyonca tasni' edilecek 

muz G. İnönü Veda geçidinde ölen 

Açık 14meb'uslukiçinay so· 
nunda seçim yapılacaktır 

Yalnız Kastamoniye 
gidecekler 

Ankara, 3 (A.A.) - Son gün
lerde lstanbulda intişar eden bazı 
gazetelerde Cumhurreiei İsmet 
lnönünün uzun bir seyahate çı
kacakları ve bu seyahat esnasında 
latanbul ve Trakyayı da şereflen
direcekleri yazılmıştır. Öğrendiği
mize göre Cumhurreiei, ancak 

118. h • Hı C h d V l d d Kaetamoni vilayeti dahilinde nis
lY.IU arrır Üseyin a i .1 a çının a namze gÖs- beten küçük bir seyahate çıkacak-

lardır. 

terileceği söylenmektedir. Başvekil bugün lstan- ........,-.__l_d-en __ _ 
baldan Ankarava dönecektir 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz., 
den: Telefonla) - Açık bulunan on 
dürt mebusluğa bu ayın sonlarına doğ
ru r. H. Partinsince yeni namzedler 
gö,ferilecek ve intihap yapılacaktır. 

rimize gelmiş, ista syonda merasimle Nevyorka gidiyor. 
karşılanmıştır. Normandi mürettebatı 

Başvekilimiz burada bir gün kala- [ 
cak ve yarın Ankaraya dönecektir. greV i an etti 

l[aber aldığımıza göre, münhal 
mebusluklardan birine muharrir B. 
Hüseyin Cahid Yalçın da C. H. Par
tisi namzedi olarak gösterilecektir. 
Parti yüksek divanı bu hususta ka
rar vermiştir. 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz
den: Telefonla) - C. H. Partisi be
şinci büyük kurultayının hazırlıkları 

ilerlemektedir. Kurultayın mesaisi 
bir hafta sürecektir. Parti kurulta
yın da görüşülmek üzere, vilayet 
kongrelerinin dilekleri bir komisyon 
tarafından tasnif edilmektedir. 

Bt1 defaki kurultaya, parti başkanı 
o l ~, n valiler de iştirak edeceklerdir. 

İstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz-

Muharrir Hüseyin Cahid Yalçın 

İstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz
den: Telefonla) - İki gün evvel An

karaya gitmiş olan muhan·ir B. Hü
seyin Cahid Yalçın bugün İstanbula 
dönmüştür. 

lstanbulda 
Define aranıyor 
İstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz -

den : Telefonla) - Milli emlllk mü -
dürlüğü, Edirnekapıda bir define ara
maktadır. Söylendiğine göre bu define 

den: Telefonla) - Başvekil B. Ce- Büyük harpte bir Hıristiyan tarafın
lal Bayar bu sabahki ekspresle şeh- dan gömülmüştür. 

İngiltere - Almanya 
~~~~~~~~~~ 

Yahudiler meselesinden iki memleket arasındaki mü
nasebat vahim bir şekil almaktadır 

Romanya, 
cinde bir 

Yahudilere Avrupa hari
mıntaka aranıp bulun

masını istemektedir 

iden 

Bir Alman 

Haver, 3 (Radyo) - Normandi va. 
puri mürettebatı, bugün grev ilan et
miştir. Bugün bu vapurla Nevyorka 
hareket etmek istiyen birçok yolcular 
ve bunlar arasıııda bulunan İngiltere 
sabık hariciye nazırı İden, (Akitanya) 

vapuruna binmek mecburiyetinde kal
mışlardır. 

gazetesi İngiltereye hücum ediyor. l.Jondra, 3 (Radyo) - Sabık hari-
ciye nazırı İden, demokrasiler lehine 

Romanyada da bazı Yahudi mağazaları yakılmıstır konferanslar vermek üzere bugün 

Berlln, 3 (A.A.) - Pariste bir ya- de Almanya tarafından yahudiler aley. etmeleri lazım geldiğini yazm:ktadır. Haver Jimanıııdan Akitanya vapurile 
hudinin yaptıi;'I bir suikasd neticesin- hinde ittihaz edilen mukabelibilmi- Bu gazete netice olarak hali hazır- Nevyorka müteveccihen hareket et. 

Yunan kralı 
Londra seyahatinden 

iyi neticeler aldı 

sil tedbirleri dolayısile İngiliz matbu- da İngiltere ile Almanya arasındaki miştir. 
atı tarafından Almanya aleyhinde ya- polemiğin nihayet bulmasını büyük -=+==-

Dekanyf:lnın halefi pılan hücumlar ve vehamet kesbeden bir memnuniyetle karşılayacak olan 
İngiliz _ Alman münasebetlerinden anlaşma taraftarlaı:_ının her i.ki. ı:nem-

h Allgemeı·ne z . lekette de çok oldugu kanaatını ızhar Budapeşte, 3 (Radyo) - Ma-
bahseden Deutsc e eı- . . . 

. • . t• . .. etmektedır. un ıstıfa eden dam rfdam rfarfıh 
tung İngiliz harıcı sıyase ının mun. B""k 3 (AA ) H · · . . . t ta u reş, · · - arıcıye ne- caristanın Bükreş sefiri (Bardos) 
hasıran yahudı meselesını esas u - zareti namına söz söylemeğe seUi.hi- · ·f d D k · 

k · k" f t · · dog· ru olup ol- un ıstı a e en e anyanın yerme ra ın ışa e mesının .. yettar olan bir zat merkez ve cenubi . . . 
madıg" ı keyfi"etini suale şayan gor- şark· A d h d" 1 • . getırılmesı kararlaştırılmışttır. 

.ı ı vrupa a ya u ı mese esının 
mektedir. halli için geniş bir diplomasi hareketi 

Bu gazeteye göre Almanyanın ya. hazırla kt ld • b t · . • . d ma a o ugunu eyan e mış. 
hudı düşmanlıgı, netıcede Avrupa a tir. 
asayisi temine matuf olan Çemberlay- R 

• omaııya aliikadar memleketlerin 
mn siyaseti aleyhine müteveccih fa-

şist aleytarı bir siyaset takip etmek 
gayesile hareket eden bazı İngiliz 
mahfillerince icad edilen bir bahane.. 

bir araya gelerek yahudiler için Av
rupa haricinde bir mıntaka arayıp bul
malarını teklif etmektedir. 

Yarın Elhamrada 
konferans ve 

film var 
Yarın saat (13) ten (15) e kadar 

den ibarettir. 
. Ayni gazete İngilizlerin ittihamla- hakkında yeni bir kanun daha çıkmış- Elhamra sineması~d~ salahiyetli bir 

Yunan Kralı JorJ k Al t 1 . . İ . tır Bu kanuna göre yahudilerin meş zat tarafından zehırlı gazlar ve bun-

Berlin, 3 (Radyo) - Yahudiler 

rına arşı man gaze e erının ngı. · ' -
Paris, 3 (Radyo) - Yunan kralı !izlerin Filistindeki faaliyetleri hak- hur bulvarlardan geçmeleri, sinema- \ardan korunma mevzuu etrafında alil

ikinci Jorjun, gelecek hafta içinde kında bir ittihamla mukabele etme- tarla tiyatrolara ve umuma ait plajlara kalı ve istifadeli bir kanferans verile. 
Atinaya döneceği söyleniyor. Kralın !erinin doğru olmadığını itiraf etmek- ~itmeleri yasak edilmiştir. cek, ayni zamanda film gösterilecek· 
Londra seyahati, Yunanistan için çok le beraber İngilizlerin tenkid imtiya. Yeni kanun, gelecıek salıdan itiba- tir. Her vatandaş, bu fıı·satı kaçırma-
fııydalı neticeler vermi~ir. zının kendilerine verilmediiiini kabul ren tatbik mevkiine ıı-irecektir. malıdır. 

on bir vatandaş 
Adli ve idari mes'uliyet görülürse 

takibata girişilecektir 

lstanhuldan Bir Manzara 
İstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz- radan gelecek ve faaliyete ıı-eçecek

den: Telefonla) - Vilayet işlerini tir. 
tetkik edecek heyet yakında Anka- - Devamı 3 üncü ıahifede -

• 
lzmir turistik yolları-

cı 

nın ınşası 

İnşaata Mart ayında başlanacak - Şef 
olarak B. Emin Dizgin tayin edildi 

lzmir turistik yollarının inşaası len yirmişer paralık varidat, hususi 
için şehrimizde ve körfezde işliyen muhasebe müdürlüğünde açılan ay-
nakil vasıtaları biletlerine ilave edi- - ~dvamı 3 ünüc ıahifede -

iŞARETLER: -Dairelerde halk ne kalay/anır, 
ne de araba ceker? • 

Bir vatandaş anlatıyor. Hem de münevver, kendini bilen, bir mec-
muanın sahip ve direktörü bir vatandaş: 

- Nüfus dairesinde bir işim vardı. Saat dokuzda gittim. Alilkadar 
masaııııı memuru yoktu. Saat on buçukta müdürün oda kapısını vur
dum, müdürü selamladım Ye masa memurunun gelip gelmiyeceğini 

sordum. Bana sert sert, 
- Git, git -dedi- bekle, gelir .. 
- Acaba -dedim- çok mu bekliyeceğim? .• 
Daha hiddetli cevap verdi: 
- Fazla sormayın, gidin .. Fazla soracak olursanız kalaylarım. 

--Fakat-dedim- lıakare!e hakkınız yoktur, hürmetle yanınıza gir-
dim, bir vatandaş olarak müracaata bulundum. 
Çıktım, bir müddet sonra, odacı olduğunu sandığım bir zat geldi, 

muamelemi bir deftere geçirdı, imza için tekrar müdürün odasına gir. 

dim. Bana aynen; 
- Biraz bekliyeydiııiz -dedi- bu hadiseye meydan verilmiş olmazdı. 
Cevap verdim: 
_ Bekliyeceğim müddet belli değildi. İşim de çoktu. Sizden sadece 

o masa memurunun gelip ırelmiyeceğini sordum. Bu sualimi hakaretle 
karşıladıııız .. İçerideki müşkülatı size söyliyen vatandaşın kalaylana
cağını bilmiyordum .. 

Bu defa da; 
- Biz, müracaat etmesini lıilenleri kalaylamayız, çek arabanı! 
Dedi.. Bu hadise üzeı-inde ııe düşünürsünüz?.> 
Vatandaşımızın bize anlattığı bu hadise karşısında, evvela hayret 

ettik, sonra ıstırap duyduk. Nüfus müdürü olsun, şu müdürü, bu müdü
rü olsun, halkın işini görmeğc, halka hürmet etmeğe, halka kolaylık 
göstermeğe mecbur olan bir insan, resmi bir daire sandalyesinde otu-

rur da, vatandaşa, ne 8ıfatla, 
- Seni kalaylarım, müracaat şeklini bilmiyenleri de kalaylarız, gi
bi ağır, kaba bir cümleyi sarfedebilir? Bu hakaret salahiyetini ona 
kim vermiştir?. Nerede, hangi zamandayız! 
Sonra carabanı çek> gibi hiç de ağıza alınmıyacak bir tabir ve hata
nın, bir şef, bir müdür tarafından bir vatandaşa tevcihi akla sığacak 
bir şey midir? .. 
Resmi daire ile araba ve kalay, müdür ve vatandaşla hakaret ve 
kovmak, bunlar, bu devirde yanyana gelmiyecek şeylerdir. 

Nazik olalım, salahiyetlerimizi bilelim, halka hürmet etmeğe mec
bur olduğumu7.u uııutmıyalım. Dairelerde halk, ne kalaylanır, ne 
dı araba çeker. 
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Halkın di 1 ekler~: 
• 

zmır ihracatçı arının belediye 
reisinden bir r·cası 

Diin bnzı ihraçatcıfar bize müracaat edl"'·ek son uraba tekerlekleri me
selesi etrafında şunlan söylediler: 

-Belediye l'eisimizin şehir ve prensip namına araba tekerlekleri hak
kındaki noktai nawr ve ıs~ anm'. şüphesiz hürmetkanz. Bundaki eııdişe
ııin şehir kal<lırırnlarınd~ın ileri geldiğini bildiğimiz gibi, şimdiye kadar 
arabacılara miıhlE.t vermek ~e müsanı .. ha gcbtcrmek hmmsundaki ala
l:alanm da takdirle itirc..f ederiz. Fakat aksilik şuradadırki, son müh et. 
tam ihrncatm :ır 1i .zama ında bitmiştir. Eğer tarıh. bundan ki 
ay sonr ya te uf Lmiy ol~aydı, 1.iç şüphe:siz k·m e 1İ söz sö,; ieıneğe 
hakkı olmazaı. Bu~ n ise, 1!..:00 kiı:siır arabamn pi} a adan çekilme;,i, di
ğer nakil vasıtaların.n \..if:ıye::;izliği, bizi bir hayli du~ündürecek vaziyet-
ler ihdas etm .• tir. • 

Hergtlu yirmi be~ ııral'ada tadilı1t yapıldığı lınkkmda 1.ı~ledi~e re.8i
mize veril..ın ma ü•nat yanlışhr. Günde on arabada tadil" t ~ a ılabiliyor. 
ÇOnkli ar.abacı azdır. Sonra, tekerleklerrle kullamlan dem 'l'I r de yoktur. 
Netekinı bunların f:ati11de 11 kuruştan 18 kurL şa ı;ıkınak gi ıi farklar bL 
le olmuştur. Mevcut kum~ O!letleı· kifayet etmemektedir. T .lsavrnr edil in
ki, mevcu.t yük arab.ıları, l.ı.ı mevsimde geceleri bile çahşl!"dı. Belediye rei
simiz, mahdut cadde! rde ç:.ı 1 1şnıı:ı.k şart ile. lil-20 giın için 'e tacirlerin ga
rantisi altında kı a ':>'r müddet daha lütfedip mevcut sıkıntıyı atlatmuk
lığımıza imkan \eremezler mi? Nihayet ihracat ta bu memleketin fayd:.ı.
ıına taalluk eder. Taahhudleıımizi zamanında yapmak, süratle iş görmek 

mecburiyetindeyiz. 
Doktor Uz. bu son lütüfle, nöyle bir i~in selametini temin etmiş olacak

lardır. tki sene kad t bir zam'-mı bal'ğ olan mühlet ve müsamaha, ga
rantiye bağlann41>lk suretil~, 20 gün daha uzatılıverisin, bunu rlca ediyo-

ruz. 

• "" ın ag r yar 
Zavallı çocuk, gazete satmak için 

Suçun faili Eş
meli Mehmed 

- _, __ _ 

SAr!IFE ~ 

-[-

Akciğerin üstünü örten zarın ilti
habı, bir çok ree iltihabı v~i.ire1erin
de hu, ule gelmektedir.' 

Hayli zamandanberi haftada bir Zatürree. nezlevi ree iltihabında 
iki defa Asliye cezayı ziyaret eden ve akciğerin müzmin seyreden hso:ı
Eşmeli Mehmed, dün tekrar mtıhke- talıklarında tali olarak zuhur eder. 
meye geldi ve: Verem ha tahğında ela çok defa 7.::ı-

- Salihliden bir şahid dinlete- ttilcenp vukua gelir. Bazı defa başlı 
Düıı sabah Göztepe tramvay cadde- le çarpmış ye 1.ıu müthiş sademenin te- ceğim~ başına bir ha~talık gibi görülür. Bu 

inde '\'ali konağı önünde feci bir sirile kafa tasında genişçe bir çatlak Diyerek muhakemenin talikini sinsi olal'ak nkciğerde gizli kalmış 

t amvaya a lctr en düştü 

tı·a\·may kazası olmuştur. hasıl olmuştur. Vntman, tramvayın istedi.. olan bir hastalığın 11etice~i olduğunu 
4 numanılı "·atman B. Ahmedin i- ~ağ tarafındaki aynada kazayı görün- Zabıta memurlarının uzun za- göstermektedir. Göğüsteki lenfa uk-

daresmde ronıorklu iki sayılı tramvay ce firen yaparak arabayı durdurmuş, mandanberi çok iyi tan~dıkları bu delerinin hastalıkları da zatülcenp 
aralıası, G üzt<]~ nlıcfaıı Konağa gelirken yolcular ve biletçi, yere düşen çocu - maznun, Asliye cezanın gen is salo- ha!'talığını intaç etmektedir. Karın 
Gözlepede lr ıtı\ay müşterilt'riııc ga- ğun yanına koşmuşlardır. Baygın hal- nunu dolduran dinleyicilerin de asi- boşlıığundn husule gelen bazı ha!!!ta
zP-le :-ıatmakla olan Muhcırrem oğlu de bulunan çocuk, bir otomobille der- nası olduğundan, Mehmedin dünkü lıklar vardır ki. akciğer zan111 cln il-
14 yasında gazele miivez;r.ii Tahsin, hal memleket hastanesine kaldırılmış, talebi, herkesin üzerinde fevkalade tihapJandırmağa sebep olmaktadır
harekeL luilindc Lulunan tramvayın tedavi allına alınmıştır. Haber aldı - bir tesir uyandırmadı. Mehmed ken- lar. 
birinci me\ ki araba::;rna atlamıştıı-. ğımıza güt·e küçük Tah:>inin yara~ı disine atfolunan bu kadar cürUmler- Bundan lJ~şka umumi bazı ba"ta-

Gelip geçen tramvay arabalarına ağırdır. den kurtulmak için, elbette çare lıklardan, böbrek hastalıkları, septi. 
atlıyarak gazete satan bu çocuk, bi - Hadise tahkikatına mü<l<leiumumi arıyacaktı f semi ve hatta oynak yerlerin rom:ı. 
ri~ci mevki t:amvay arabasına atla- muavini B. Kemal Berkarda tarafın - Mahkeme reisi müdafaya taal- tizma!lı gibi rol oırnamaktadırlar. 
dıgı ırnda yagrnurdan ı::.lak halde bu- dan el konmuştur. Kazada vatman ve liik ettiği için, Mehmedin talebini Bazı defa soğuk almalardnn !-lonra 
Iunan .mer~ivene basınca ayağı kn:v- biletçinin alakaları bulunmadığı anla- kabul etti ve muhakemeyi ayın 14 da zatülcenp zuhur eder ve bu sn-
mış, bır elındc gazeteler bulundugu şılmıştır. üne bıraktı. retle husule gelen zatülcenpe çok 
içi~ diğer eliyle demir parmaklığı tut- Kaza yüzünden tahkikat ve tetki - Eşmeli Mehmed, mahkeme sa- dikkat ve ehemmiyet vermek lazım. 
tugu halde muvazenesini bulamamış, kat sebcbile tramvaylar bir müddet !onundan çıkarken, dinleyicileri bi- gelir. 
~ re düşmli~üir. Z \ llı ı;ocıığun başı, işliyenıemiş, otobüs ve taksiler yolcu- rer birer süzdü ve jandarmaların Çiinkii z::ıtiilcenpler hnstalıklann-
krıldırmıd l i tJ l.ır(kıı l,irine şiddet.. lan nakletmişlcnlir. • muhafazası altında çıkıp gitti. . dan çoğu verem hastlığına hağh ol-

Binbir T ecriibe geçi- Almanya,; a gidi i Ol 'rın ı.arn kuv - Esmeli Mehmedin, asker iken duğu görlilmPkledir. Onun için böy-
vetlerini tetkik~ ettiği şeklinde tefsir H ll arkadaslannın parasını çaldığından le bil' h:ı:;f ahk karşı~ında kalınınca 

ren genç kız olunuyor. ava yo arı umum yer i mallar ve karanlıktan istifade ederek bir çok icap eclen bütün tedbirleri tatbik et 
İşte size bir insan bukalemun .. Bu Lindberg IJu sene Amer:Irndan Av- •• T •• •• 1 • evler soyduğundan ve nihayet, 24 meğe çekinmemelidir. 

genç kız, Holivutta her giln muhtelif rupaya geldiği zaman, Fransa sahi'- ffiUQUfU ge 1 1yOf taSdrfUf haftası hırsızlık vak'asının faili olduğundan - Arkası var -
kıyafetlere girmek suretile hayatını lerindeki bir adada yi'rle ·p doktor y; mahkemeye verildiği iddia olunu- Manisada 
kazanıyor. Mari Pover adını taşıyan Aleksi Karelle beraber, sun'i kalp üze- e:ıi tay yare mey· 11 Birincikanunda yor. 't 

bu genç kız, İngiltereli bir aktristi si- rinde tetkikler yapacağı soylenmişti. de nını tetkik edecek başlıyacak Eşmeli Mehmed, zabıtanın id- Lütfü Kırda~ ve 
nema şehrine gidip iş isteyince, ken. Şimdi ise Lindbergin Berline gidi - diasına ve tahkikat fezlikesinin mün ~ 
disini derhal kabul ettiler ve şimdi orada yerleşeceği ve orada Alman mu. Nafıa Vek~I,.ti Devlet Hava yol- Yerli mnJlar tasarruf haftası, her dericatına göre, yaman bir sabıkalı; 11.4 j 
onunyilzilndetUrlü makyajlar tecrübe tehassıslan ile beraber, tahrarecilik 1arı umum miidurü B. Hasan Feh-·yıl olduğu gibi bu yıl dall birinci ka- fakat o, hayır! JY/ia.nisa ı[ar 
ediyorlar. üzerinde uğraşaca~ habc~ :eril~yor. mi Süerden il' umum müdürlük i~- nun tarihinde başlıyacaktır. Hafta mü Diyor. Manisa. (Hususi) _ Bir kaç se-

Meseli\, bir japon kadının sansını . Bu haber Amerıkada büyük hır a_ letme müdürü B. Şeref Laçinin yarın nasebeti,; e İzmircle yapılacak tören Davacılardan biri ise: nelik \'alil iğin de yüksek başarılarla 
mı tecrübe edecekler? Evvela onun kıs uyandıl'rnıştır. Anknradan ıtehrimize geleceği ha- hakkında ulusal ekonomi ve artırma _ Bu adam, korkunç bir sabı- halkm i<'vereüh ve muhabbetini ka-

l 1 d 
• A • l 7 ·ı ber alınmıştır. Umum müdür ve i~- cemiveti tarafmd 0 n zengin bır' pı·og- '- ) d B. b rı k f yüzüne boyayı vuruyor ar, oma ıgı mıra ın mı yonunu ı . J .. Ka 1 ır. ır gece, izim evi soymağa zaırnn o 1or Lütfi Kırdarın ı:ıtan-

takdirde yıkayıp bir başka halitayı letn:e ~üdü~~· zmir~n Cu.maovası ram hazırlanmağa başlanmıştır. Bu geldi idi. Ber~kat versin ki, ben uya- bul valiliğine tayini. Mani~ahları, 
tecriibe ediyorlar. TA ki en muvafık paylaşan/ar nahıyesı dahılınde tesıs ve ınfia edi- proğramın esasları şudur: nıktım, yataktan fırladım ve kendi- kövliisi.i. şehirli!'i. genci, ihtiyariyle çok 
rengi ve makyajı buluncaya kadar.. Eski bir Rus amiralinin 7 milyon li len sivil hava istasyo?u~da şimdiye Birinci kanunun 11 inci giinü Cum- sini yakalıyacailım sırada, tabanca- müteessir etmiştir. 
Ondan sonra, ayni boya, diğer artist.. ralık mirasını, varislerden başkaları k.adnr yap~lan muhtelıf ı.n .aa! ve tc- hm:i.~et meydanında Atatürkün her-1 sını çekti ve elimden kurtulup kaç- Cok SC\ dikleri ilbaylarının Mani-
lere tatbik ediliyor. arasında taksim etmekten suçlu ola- ısısatı tetkık ederek sıvıl tayyare ke.lı. ~nü~de bir toplantı y~pılacak, tı !> sa<.la kalması için halk ve teşekkiil-
B• .

1 
k _ rak Pariste bir Rus noterinin mulıa- meydanının yolcu ve posta tayyare- mıllı ıktısa ve artırma\a daır konfc- Diyor. Jer reiıııicumhurluk makamına, baş-

ır mı yoner ızı pren kesi görülmüş ve Stariski ismindeki eri işletmesine ne vakit eçılabiJe04~ ~·a~. laı· verilec:k, muzika tarafından Zabıtanın tahkikatına bakılırs~. vekalete. dahiliye vekaletine ve me-
S~S oluyor bu adam iki sene hapse mahkum edil ği mes'elesini halleyliyecekler ve tı.tchıl ve )erlı fimalı marşları çalına- Eşmeli Mehmed, şimdiye kadar din· buslanmı7a telgrafla ricada bulun-

Kra l ailesine mensup olanlar halk- miştir. kafi bir karar alacaklardır. cak, talebeler lurafından manzume - lencn şahidlerin verdig~ i ifadeye uy- muşlardır. 
!er okunacaktır. 111 I ütf· K d 

tan kız almaktan çekinmekle beraber, Amiral Alckseye! öldüğü zaman, ş· d. k d C b. b k ı L"' k' E ı· M h rnv J 

1 ır ar, toz ve çanı ur ım ıye a. a.r umaovası sivil Cemiyet tarafından vitrinledni yer- gun ır sa ı a ı. a. ın, sme ı e - d · · ·· · Amerikanın milyonerlerinden saray - noter Stariski, daha başka arkada~ları · cryaSl ıçınde yuzen Manısa:vı, kı!!a 
Jarma gelin getiriyorlar. He beraber, sahte vasi~·etnameler ya- tayyare meydanında bir hangar, bir li mallarile en güzel şekilde stisleye ~ med bunu kabul etmemekte, kendi- bir zamanda modern ve Aıhht miieı:ı-

Bu suretle, A«rnerikan milyoner aile parak, onun milyonlarını başkalarına 'stasyon bin sı inşa edilmiştir. Dev- cek mağaza sahipleri arasında bir mü- sine iftira edildiğini iddia eylemek- se eler! her tarafı c:ıii liven, iııR·ıcı 
!erinden birçoklannın kızı bugün pren dağıtmış ve kendisi de onlardan bu_ et demir yolları idaresinden alınan sa.baka yapılaCllk, ayrıca mekteplerde tedir. I3akalım haklı çıkacak mı~ ve hal km çok sevdiği bir idnrci-

d t l 
~u··hı· ·k d k'. .. .. f .

1 
talebeler arnc;rnda (verli malı ve artır- ı· aeı, Uşea ve ya kon es o arak Avrupa na mukabil büyük bir sen·et. almış. ... m mı ar a omur curu u 1 e · .*. cıır. saraylarında.dır. tı. d k v mn) mevzulu ,·azı müsabakalarında Tütünde cahsan Hikmet d d [ rıuarın kuclı·Ptli haşarıları ara:.ıın-

mey an, ısın yapmur yüzünden iyi dereceler k;zanacak olanlara hedi- · · · a m a 
Bu···"n, Danı·marka prensi Aage ile Fakat S'ıhteka~rlıJr me··dan" çıkını d l ı· · 1 b" B · ·d k da "'tad:ıım. parti, halkevi, kita1lsa~ 

6 .. ' ' ' ~ J " ~amur eryası ıa mı a maktan kur- yeler verilecektir. Ba~\·ekil B. Celal ır ayan; evın gı er en, seyyar . . .... 
:Mis Doroti Guldun nişanlandıkları ha- ve noter tevkif olunarak mahkeme'-•e b rın· smemn. kız enstıtıısu memlr>ket 

ber Verllı·yor. Dorotı· Guld Amerı·ka- J tarılmıştır. Cumaovası şösesı·nde11 Ba'-·aı\ Ankara r:ıdvosumla irad ede- örekçi Abb -ı T\.l h d d d · · ' verilmişti. BugUn noter, iki sene ha_ - " J • • • • as og u e me a ın a hastahanesi, çocuk doğum ve. bakım 
t d k d l ı reg·i mChim bir nutukla \.·erli mıılı Ye bırısının parasın b t k .. 1 nın cşimendifer kralı> ismi verilen pis ceza ·ına ve kendisinin aldığı 600 ayya mev anına a ar 0 an .:ı- .. ' ı gas e me uzere evi, <'Oruk bnğçec;i. ulu park. Atntiiı·k 

meşhur milyoneri Cey Guldun torunu- bin lirayı da iadeye mahkum edilmiş- o;ım yaptırılmıs, sivil hava istasyo- ta 'rruf hafta mı açacaktır. kendısıne tecavüzde bulunduğunu asfalt bulvarı, Rehri baştan baRa ka-
dur. Halası Anna Guld da Bbni de tir. nunda telefon tesisatı ikmal edilrnis- --=+=- iddia etmiş ve zabıtaı..·a şika tte bu- d · J ye te en bandırma ve parke kaldınrn 

Kastellane ile evlenmişti. S ı ·h[ •d tir. istasyonun içme suyu ihtiya~ı Lİ ıanımızdan iki lunmuştur. Ye cnddeler göze çarpmaktadır. :\fa. 
Danimarka prensi Aage bugünkü a l l e :la temin olunmuş gibidir. Bütün te- '• Zabıta, seyyar börekçi Abbas oğ- nisada son kalkınma onun ec;<"rirlir. 

kral beşinci Güstavın kardeşinin oğ - - h f t J k • t ludur ve evlidir. Fakat, Mis Doroti ile olis teşk ·ıatl iyi sisattan, bilhassa meydanın ıslah a a J } aca lu Mehmedi hemen yakalamış ve Memlekette ~osyal hayat rleği miş, 
evlenmek için karısmdan boşanmaya edilerek mükemmel bir hale konma- r· d > : b Adliyeye vermi-::ti.. ryeııi hir cnnlılık helirmistfr. 

k 
. b a d A k t . ıcaret o asıJr.a' ir Davacı Bn. LJı·kmetle seyyar bo"- l\Iani~alılar: kendilerine biı· kar. 

Arar vermış ve una amcasının mü- Ç lŞiyOr ın an eonra n ara - zmır arasın- "I' '-ı 
d 

... t . t• 1 l • • ... •• rekçı' Abb<>s ovlu Mehm.oJ. J'" jde~ \'(> arlrndaş muamelesi gö~tel'Pll, 
rtaoku/ bı·nas" yu"k ~ A~ d h k d. . ıf'r rn enn c nırc ımını eqırgemeveıı saa esını ıs emış ır. Q ıa yo cu ve posta tayyarelerinin iş- ıstatıstı·~-,.'·• ·· <• g ~cı • c un, } · ı · d 1 · 

Ayrı ayrı Yerlerde L • letilınesi için hiç bir mani kalmamı.:- 1zmı·1• t gır ceza a mu a eme e ıldıler · 

l 
• :.- icaret ve sam .· clasmca B . . · ılba~·lannın bn ayrılışından ı.ı.cı duy. 

_, ğ "k · ( se ıyor tır. limaııımızııı ihracatı h8k~~nc bir is- n. Hıkmet. maktadırlar. Tek tesellimiz, onun 
aO an l lZ er•• Salihli, <Hususi) - Salihli inzibn- Umum müdürle işletme müdü- tat istik hazırlanmı~tır. B·u i~!atistiğe - Bu adam, paramı almak iste-, yurdun bac;ka bir parra~ında. mem. 

lngilterede bir kadın iki çocuk dün- tı şayanı iakdır bir vaziyettedir. Po- rünün, şehrimizde yapacakları tet- göre 13-lD ikinci teşrin v ha'ftasıncla di. Kim bilir, belki de beni öldüre- le kete faydalı olmak icin çalı~mn!':ı· 
yaya getirmiştir. Fakat, .belki hiç em. lis teşkilatı ınuvaffakı.vetlc çalışnı!tk- ı· d d 1 k ti 4,...4., n cektı'.» dıı·. . kikattan sonra Ankara - lzmir ara- ıman~mız an ış rnem e e ere ı _,., 
sali görülmemiş bir §ekılde: Çocuk • tadır. 42 ı 

d l •- t l . . ton Uzum, 11 , ton incit, 180,3 ton Diye iddia ediyor , V"' • J ft d 
hırdan biri başka yerde doğmuştur, t-taııbulun me hur kaldırınıcıla- •nn n yo cu ve posı.u ayyare erının k 41r 4 t h d . . . ·e maznun l enı ae er ar: .ı..ıs • l t·ı · t 'h' k t'• b' pamu , !J, on ur a ıncır, 483,4 M h d' hkA . 
d1i'eri bııaka t.•erde. \rından Şefı·ka suç orta1•ları llanı·fe e mesı arı ı ·a ı surette tes ıt e me ın ma umıyetini istiyor- S h ·ı~ t· t . ! v J • ed l k · ton palamut, 269,:> ton zeytinyağı, d ey an '°1 a~:e ıne ayın ec ilen rlef, 

Hadise oöyle oluyor: ve Nazime 350 liralık muhtelif cins ı ece tır. 286,3 ton arpa, 200 ton bakla, 68,8 u. t.erclnr Şevkinin yerine maliye \•el"fı. 
22 yaşında genç bir kadın olun Mi- kuınaş, kazmir, krep seten ile "aka- Maznun Mehmed: leti varidat müdül'lerinden Mur:!tafa 

· L·ıı· H k ·ık v • ı l ~ H f hh ı · • ton darı, 503,7 ton küsbe, 25 ton ba. 
g)Z hı ano ı çocugunn eV'.Jl( ~ (O- lannk adliyeye verilmi )erdir. l z ·ssı a mec ısı dem, 186,5 ton ceviz, 2023,3 ton tü - - Kabul etmiyorum! Bunun pa- Ertaıı ta,\'İn edilerek bugün Y:tzife j. 

~uruyor. Fakat, sancısı kesılmıyor. Kulalı Mustafa isminde bir hırsız, Vilayet umumi hıfzıssıhha meclisi lün, 14,1 ton miyan kökü, 4,4 ton kes- rası ne olacak ki?» ne başladı. 
Bir çocuk daha lıekliyorlar. Yalnız, içinde 50 lira kıymetinde e$Ya bulu- f""' b D· k l r·ı ı · • b t t l l'k l d . . k -- var~aın a günü sıhhat ve içtimai mu- tane, 5,4 lon deri, 82,8 ton üzüm, 6,1 ıyor ve endisine atfolunan v l ayet mec ısı azası 

a. y.a.ı e ı ı ete görül üğü ı.çın. • ·en- nan bavulu kimse rriirmeclen aşırmış, t üd" )üw ·· d t l dısım hastnneye kaldırmak ıstıyorlar. evinde bav·ul \•e ebş,·a ı'le btıltıııaı·ak a\·ene nı ur gun e op anacak, ton razakı üzüm, 50 ton zımpara, suçun iftira olduğunu iddia ediyor- S""'Cl.ldı· 
J vilAyetin saiJ.Iık iı:ı.leri üzerinde mü- 4 4 ton kavı:; k. d ~ · ı n t b l du ~ Bulundukları yer, küçak bir köy- yakalanmıştır. I!) :o- • J"ı çe ır egı, ,., on a - · , 

du Ha t k 15 k
.
1 

t zakerede bulunacak, bazı kararlar mumu, 3 ton mazı, 72 ton pnlamut, Mahkeme, davayı uzun uzadıy" Mani. a. <Hu~usl) - Manisa met" 
r. . s ane anca , ı ome re u- Sabıkalılardan Taptanlı Ahmed ı kt "' 
k

t k k b d d G a aca ır. 23,:~ ton susam, 521 kilo halı ihraç e- teşrih etti ve Bayan Hikmetin iddia- lir:!i umumi azalıkları intihabı c!Uıı 
za · a ı asa a a ır. eııç anneyi der- de buğday loncasından çaldığı bir 
hal otomobile koyuyorlar ve hastane çuval buğday ile yakala:nnrak adli- ---~+ dilm'ştir. . . . . sını kabul etmiyerek, davanın, bir halkevi :salonunda müntehibi :ıani V4 

bulunan. şehre götürüyorıa:. yeye verilmiş ve suçu sabit görüle _ Kem:ılpaşada secim 1 ~-:-26 ıkıncı teşrın haftası zarfın- sarkıntılıktan ibaret olduğuna kana- meclisi belediye azalarının önlerindı 
İk!ncı çoc~k ta orada doguyor. Ço - rek bir buçuk aya 'mahkum edilmiş- Kemnlpaşa kazasından vi!ay~t umu- dakı ıhracat t~ ~.udur: . . at getirdi ve Mehmedi bir ay hapse yapıldı. 

euklardan bıri kızdır, adı Polin kon. tir. mi meclis azalığı için yapılan inti _ :ıoo,s ton uzu~, .895•6 ton ıncır, mahkum etti. Vali vekili B. Şevki Birse] Maniilı 
muştur , diğeri erkek, ona da Brajan Halkımız bu muvafafkıytlerinden hnpta müttdikan Bay Sait Pmal' ve 

930
•
8 

ton hurda ıncır, 310
·
5 

t-On pa - Dava, meşhud suçlar kanunu nüfusunun yüz bini aşgın olduğum 
1smi verilmişfir. dolayı polisimizi tebrik etmektedir. Bay İlhami Sançar seçilmişlerdir. n:ıuk, ~57 1.8 ton palamut, 

40
·
2 

ton zey- çerçivesine sokularak o suretle mah- ve merkez kazada bu nüfuı:ıa gön 
Lindberg Almanyada Ortaokul binıısı: tınyagı, 56 ton arpa, 446 ton bakla, kemeye sevkedildi idi. Dikkat ettim, altı umumi meclis azası intihap Nli 

310 ton kepek, 125 t.on nohut, 125 ton bütün dinleyiciler, hükmün bu dere- leceufoi söyledi. Yoklamaya ge,..ildi 

k 
Halkımızın yüksek himmet ve 116en~mende f 1 146 t 2142 t -:o " 

Y rle ece m 
• IYiı '"= asu ye, on cevız, on tütün, ce sür'atle verilmesinden son derece Ek~eri.vet oldıtğundan ı"ntı'haJ,,·ıt• 

e ş lŞ f edakarlığiyle inşa edilmekte olan l'ırı:ı2Cs:::ı:ıı'"""l~mm-- • 
Son zamanlarda en meraklı yazıla. ortaokul binası gün geçtikçe yübel- p • h 90

•
8 ton tütün kırı~tısı, 9

•
2 

ton ip,l,2 memnun görünüyordu. Birisi, kapı- başlandı. Tasnif neticesinde mı>t"lii 
l b 

.. d artı eyetı• ton bakır ham:ı, 13,1 ton mazı, 24,6 dan çıkarken: umumi azalıklarma B v. an N°fı·~, 
ra mevzu o an isimlerden ırı e Lind mektedir. Her yıl, ilk okullardan k ~ - <C ton cstane, 9o,7 ton susam, 7,1 ton - Aşkolsun bu kanuna! Kötü Alemcan, Ali Rıza Be en. Sadettiı 
berg'dir. yüzlerce çocuğun tahsilsiz kalma- )Ieııemen. (llusıısi) - İntihabat balınumu 80 3 t da 28 9 t · 

Atlas Okyanosunu ilk defa geçmiş maları, önümüzdeki yıl ders bas.lan- . d b .. _. ' ' . ~n _ r.~' ~ on mıya.n ~~anılan. derhal cezalandırmak, ne B.alsoy, Rıza Küllnhtaş, Faruk Çele 
netıcesiıı e Menemen parti aş kanlığı- kokü, 83 ton sı:'.I ah ~zum, o,4 ton. <la11. ıyı şey? Öyle ya, herkes, yaptıg~ ının bı. Rnsit M erir in ek eri\·etle ı"ntı·ııaı 

olan tayyarecide bügiln siyasi bir mn- gıcında temin edilmiş obcrıktır. Ya- na Kolc d Ah d J kl d 6 8 t d f - • "" ~ uza e me • aza 1 ara a • on e ne Y Pl'""''• 50 ton k r;ı buy- cezasını çnrçabuk görmeli ki fena- edildikleı anla ldı. 
hiyet görülüyor ve ona cHavalar Lav- kında hükumet konağı inşasına baş- ~adir, O:sman Sabancı, bakkal Ali nuzu 230 7 to ı t h ı~ 508 ki ı , , n pa amu u a n:iı, lı ar aza sın~ 
rensb ismi veriliyor. Çünkü, Lind - lanacak, Salihli modenı binalara ka- Fail .. , Cevahir zade İbrahim, peınirci kilo halı, 306 kilo mahlep ihraç edil- Diyordu. 
b47,.tn son aylarda Ruııyaya, ııonr vuımuı olal'Plrtır. ~ t f ·ı f ı di 1 • • ıa ıı n s çı m ş er r. mıstır. 

On kazamızda da meclisi umum 
aznlıklan ·ntihabı yapıldığı viUiY" 
makamına bildırildi. 
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Babasİ iki büyük valizi sırtlamış- içi biraz rahatlamııtı. 

Paristeki müzaker Jerin esasları 

İngiliz, Fransız Nazır
lar mutlak anlaştılar 

tı. Annesi de bohçaları almıştı. Ertesi günden itibaren küçük 

Eleni ile Pari de bir kaç parça tezgah faaliyete geçti. Pari demek- Fakat Alman Hariciye Nazırının Pa
eşyayı kısmen koltuklarına yerleş- tebe devam ediyordu. Zaman geç!-

tirmiş, kısmen ellerine almışlardı. yordu. Hayat, yürüyordu. Tezga- rı"ste go""receg" ı" çehre acaba nasıl 
Karanlıkta bir müddet etraflarına hın kazancı çok azdı. Madam Spar 

bakındılar. Sanki başka bir dünya- ti, muktesidane hareket ederek beş bı·r çehre olacaktır?. 
ya ayak basmış gibi idiler. para kazanmadıkları günler~e diğer 

Pari babasına sokuldu:· günlerin kazancından yaptıgı tasar- tinat etmesi lazımdır. Böyle bir koordi-
- Şimdi nereye gideceğiz ba- rufla vaziyeti kurtarıyordu. nasyon esasen mutlak bir •İŞ bölümü• 

ba).. Bir akşam Andon kapıdan şu içinde ifade edilemez. cİııgiltereye de 
Bu sualde bir nevi ürküntü ve sözlerle içeriye girdi: niz ve hava, Fransaya kara> basitleş.. 

korku vardı: - Çocuklar, tezgahı kapadım tirici ve tehlikeli bir formül olur. 
_ Akrabamıza gideceğiz yav • artık. Şimdi Veto'nun fabrikasında Fransamn havacılığı uğrunda büyük 

rum. birinci sınıf kalfa olarak çalışaca - gayretler göstermesi ve donanmasını 
- Nerede oturuyorlar?. ğım. ihmal etmeme'i elzemdir. lnıriltere -

_ Podarades'te.. - ·- Haber fena değildi. Az bile olsa, nin de, icabında, yalnız dış hareket 
Tam bu sırada, bir taksi otomobili ellerine her gün için muayyen ve sahalarına değil, fakat düşmanın baş-

geçiyordu. Andon seslendi, bindi - muhakkak bir kazanç geçecekti. lıca taarruz cephesine ehemmiyetli 

iııııiiıııliii ... iaiiiiııiiıİİİİİlllııilliaiiİiıllllloııiiillııllllm ....... !~ 

Artık sona ermeli! 
O takdirde Almanya ile İtalyanın va 

ziyeti acaba ne olacaktır? 

)er, eşyalarını yerleştirdiler. Pari Seneler geçiyordu. Pari orta tah- askeri kuvvetler gönderecek vaziyet-
etrafına bakındı: silini bitirmişti. Bir sabah erkenden te olması da daha az lüzumlu değil - Halk peri.tan bir vaziyette bir ıehirden kaçıfırken 

Gölgeler, hala tela§lı telaşlı ve uyandı ve babasına; .. . . dir. İnırilterede mecbıri hizmet esa- Övr gazetesinden: mümeHilleri; Münih mülakabndan 
acele acele geçiyorlardı. - Artık ben de bugunden ıtı - 91 mevcut olmadığına göre, bu aske. Mister Nevil Çemberlayn ve Lord sonra: cDiğer Avrupa meselerinin 

lzmir artık çok uzaklarda idi. haren çalışacağım baba! ri kıtalar nasıl elde edilecektir? Bu Halifaks Fransız meslektaşlarını zi· de halledileceğini> ümit ettiklerini 
Par!·, Frenk mahallesı'ndeki ev- Dedi. lostumuz ve komşumuzun bileceği iş- k F ld'I .. I d'I yaret etme için ransayay ge ı er. soy e ı er. . 

!erini hatırladı. Birinci kordonu gö- Andon hayretle kızına baktı: tir. Bizim için yegane ehemmiytli Paris, Fransa namına sulhü kurtar- Halledilecek ilk mesele, ispanya 
b ıd B b k k N d , nokta neticedir. Fakat bunun bizim rür gi i o u. a ası onu sı sı - ere e. , . . . mak için faydalı olarak yardım ve da harbin durdurulmasıdır. 

N F ). o dakı Hrısalıdes fab· ııazaı·ımızda ehemmı·~·eti bü.\·üklür. k Klonaridiye, Lünaparka, Kramere . eo d a ır , F ransanın emniyetini tekeffül eden Mütare e ! 
götürürdü. Ara sıra Karşıyakaya rıkaların a.. Sabahki toplantının mütebaki kıs - demokrat milletin mümessillerini Mütarekenin lüzumu o kadar a-

"d d ) ) d - Fakat yavrum?· nı ve öğleden •onraki görüşmelerin bayram yaparak karşılıyor. cıktır ki, hiç kimse bunun lüzum un" 
gı er, o aşır ar ı. H h h h ld 1 b b k t ı - ~ 

P . . . . kt' - ayır ayır, er a e ça ı- 1 am'"~ı. azı üyü en ernasrona 1 .1. F 1 .. • k. d a· b' ·ı k 
arı ıçını çe ı: • B k El . ) d B. Çember ayn İ ngı ız - ransız nazır arının go· n ar e emez. ır ırı e çarpışan uv 

en ça ışıyor e neseleler karsısında Fransa ile ngil-- 1 · · tık bir daha göremi- şacagım.. a • ı ' - Lo·· taııın Başııazıs111dı11ı: • rüşecekleri meseleleri ihtiva eden vetlerin her ikisi nihai zaferden e-
zmırı ar • ·ı · El ·, erenin müşterek durumunu tasrihe 1 ld 1 1 (F k 

yeceğim. gı mı enı · Nevi! Çemberlayıı ve Lot'd Hali - ruznamenin birinci madesi spanya min o uğunu söy üyor ar. a at, 
Devam edecek - 'ıasredilmiştir. k Eh b k f k ld d k Diye inledi... - faks bu sabah Londraya hareket et - meselesidir. Bu bir va ıadır. em- u ati za eri ne va it e e e ece • 

Akrabaları da fakır insanlardı. --------------- K 'k ti . nda Saha genişti. Başvekilin matbuata . !' b' k !erini söyleyemiyorlar!) Binaen • 

A k 
• • mişlerdir. ısa ı ame erı esna"' • 'öyledikleri, Münih İngiliz Alman be- mıyet ı ır va ıa.. . 

Fakat ne kadar mümkünse o kadar Il etlil\lZ Paris halkının kendilerine gösterdiği Yirmi sekiz aydanberi ispanya aleyh bunların ikisi de bugün kendi vannamesinden mülhem bir Fransız-
yakınlık, o kadar insanlık ve şefkat hüsnü kabul, trajik şartlar içinde, su!- İ dahili bir harple parçalanıyor. Orası lehlerinde telakki ettikleri vaziyette 

B f 8 • · f d .\lman beyannamesi haberini ngilte-
göstermişlerdi. Bilhassa Pari'yi çok - aıtara 1 ıncı aay • a - hun muhafazasına pek müessir bir ispanyanın dışında Avrupayı ikiye sı'la.hları ellerı'nde mu"tarekeye razı d h ı ı ? renin •hususi bir memnuniyehle kar l 
sevmi•lerdi. an oş anır ar sekilde hizmet etmiş olan adama kar. . ayıran fikirlerin çarpıştığı yer o mu~ olabı'lı'rler. 

• E k "" · · ı d" kad . eı· • •.ılaşmış olduğunu bize bildirmiştır. h l hl 
Andon'un go"'zlerinde, endi•eli -:--. r e."•. sınır en ıren ın • - sı Fransanın minnet ve şükraııına de- İ tur. Avrupa, yeni arp si a arını • - b ı d • h t • Her halde Fransız bakanları da ngi- B "k" t f t ) 

bakışlar tl.treyı"p duruyordu. kegın halını, işini, u un uıru _aya !ildir. burada tecrübe ediyor. Kahraman- u ı ı ara a vatanperver o • 
k d k !iz meslektaşlarına Pariste İtalyan. k "d' d d V 'k' f d Bu akraba evinde daha fazla ka- şartlarını ve hayat arşısın a 1 sa- Fakat İngiliz bakanları Parise •a- hk vakalarile dolu yirmi sekiz ay .. ma 1 ıasın a ır. e 1 1 tara ın üs-. ı d d b k lngiliz anla,•masının meriyete girme- "d' 1 1 il lamazlardı. Çünkü ev, esasen kü- vaşını goze ama an on an aş 8 dece bir nezaket ziyareti yapıyor de- Yıkılmış şehirler, bütün \spanyol turu aynı ır: • spanya spanyo a-

l · t' k d ı d z der üne karşı Parisin hiçbir itirazı ol - d lk f h b k d çüktü. Dört kişi daha gelince, va- ~ey er_ıs '.yen a ın ar ır .. ~nne . : g· illerdi. Fransa ile 1ngilterenin sıkı evl••inde matem, bütün Avrupa en- rın ır.> i tara tan iç irisi en i 
k k d 1 d 1 d 'adığını teyit etmiş olacaklardır. 

ziyet büsbütün daralmı•tı. Binaen- sem çır ın a ın ar a 8ınır en ınr anlaşmasının enternasyonal hayatın dişede.. toprakları üzerinde kendi namlarına • k l N Bu noktadan İspanya meselelerinden 
aleyh, yeni bir ev lazımdı. fa_kat.bunu bir tarafa _hıra _a ım.. e ana temellerinden birini teşkil ettiği cMillt sulh için çalışan lspanyol harbeden ecnebilerin ilanihaye kal-

k kl t f f ü \ bahsetmiye bir adımlık mesafe var -
Nihayet Pire'de Kaminyada tek dıyeyım er e er emız a 1 • g ze_ hususunda l\1anşın her iki tarafında İ ko_ mitesi> nin hesaplarına_ göre 500 ~. asını ı'stemez. Jkı" taraf ta. bu ya-t f lır. Müzakerecilerin, nasyonalist s- .. 

odalı bir eve yerlesmek mecbu- kadınlardan hoşlanırlar. Aman arı tam bir mutabakat me\'cut olduğuna 1 k h k hın cesed kaybomus 50 mılyar altın. ha it ti . . t'k)•JJ . k 
· d · y · d h · d en 1 h t ı>anyaya muharip i · ak ·ının tanın- · ncı uvve erın, ıs ı a erıne ay ı· 

riyeti doğdu. Bu mecburiyet, bir ha- e eyım. anı a a zıya e man ' göre, bu anlaşmanın can ı ve arare • İki taraf arasındaki çarpısma bit- ld • ] k .. 
kikati ifade ediyordu: güzel, mütefekkir kadınlardan de- li kalmıısı için hiçbir~eyin ihnıııl edil. ması ancak karışmazlık anlaşmasının . • . . . • rı o ugu ve mem e et servetını ye-

k B 'h t "h' d' b' tt t tb'k' d medı. Felaketı gıttıkçe artırarak da- . b"t' d'kl . kt d .. fik Mahrumiyet ve sefalet çekecek- me istiyorum. u cı e mu ım ır memesi icabettiği aşikar surette göze tam ır sure e a ı ın en sonra yıp ı ır ı erı no asın a mutte -
ha çok zamdanlar da devam edebi- tı"rler. !erdi ha!... çarpar. Her iki memleketin ayni za - mevzuubahis olabileceği düşüncesin -

KÜçük Asyadan kaçanların kala- - Ailede kadın mı, erkek mi ıre- manda karşılaştıkları davalar o kadar ,fe ittifak etmiş oldukları düşlinlilebi- lir. Sarfedilen kuvetlerin ve fedakar- Her iki taraf ta lspanyolların ıs-
balığı, iş hacmini daraltmış, ev ki- çimsizdir? . müteaddit , o kadar muğlak \'e 0 ka- lir. lıkların neticesi ne olacak? Silah tırabmdan şüphesiz acı duyuyor, 
ralarını yükseltmişti. Vaziyetin ay- - Aralarında geçınme olmadıkt~n dar kararsızdır ki ancı.ık mesul devlet Hiç şüphesiz, dün, Münih anlaş.. kuveti bu kördüğümü çözemiyecek, mill1 servetin yok oluşuna yüre~i 
dınlanmasına kadar mevcud para· sonra her ikisi geçimsiz demektır. adamları arasında sık şahsi te. nasının orta ve şarkri Avruparl ••seleleri halle kafi gelmiyecek:. sızlıyor. Her iki taraf ta lspayanın 
)arını dikkatle harcıyacaklardı. Her geçimsizliğin içyüzü b~şka, !ö- maslar bunların tetkikine ve gerekli Yirmi üç aydan beri Fransız ve in- A d k" ... 

Yunan hükumeti nihayet Kok- rünen şekli başkadır. Bu, ınsanlıgın "ahıhiyet ve süratle halledilnıelerine neydana vermiş olduğu neticeler ü 5iliz hükumetleri İspanyada normal . ~rupa a es ı mevkıın'. a_I".'as'.nı 
kiniyada yeni muhacir mahallesinin insanlıkla birlikte başlıyan bir da- imkıln verebilir. <e rinde durmaktan geri kalınmamış. hayatın avdeti için planlar hazırlayıp ıslıyor. Avrupa medenıyetının ılk 
!nşaatını süratle bitirmiş ve kısmen vasıdır. Bunu halledecek hakimi be- Dünkü görüşmeler soıııındn şen- ır. ::\1aliımdur ki, Fransa ve lngilte- duruyorlar. 1936 yılının ilk kanu- kaynaklarından birisi olanlspanya
açıkta kalan, kısmen muhtelif yer- şeriyet daha yetiştirmed~ Zanneder- redilen tebliğ kısadır. Bu neviden bir re, Almanya ve İtalya ile birlikte, Çe- nun 4 üncü günü iki hükumet Is- nın yardımına muhtaçtır. ispanya da 
!erde teksif edilmiş bulunan muha- sem de bu böyle devam edip gide- vesikada umumi bir •fikir teatisi• koslovak_yanın yeni ~udutlarını taah- oanyaya ve Avrupaya asırlardan- kendisini zayıflatan ve fakırleştiren 
cirleri buraya aldı. cektir. esnasında gözden geçirilmiş olan bü- hüt etmışlerdır. İmdı bu hudutlar bu beri sulha tekadüm eden klasik ve bu uzun mücadeleden sonra Avru-

Bir ün Pari de, artık o mahalle- - Hangi kadın cemiyete faydalı- yün meseleleri saymak güçtü. Bu teb- gün tesb_it edilmişti~. Bu tetkiki ica - mantıki teklifi yaptılar. Derhal mü- panın iktısadi yardımına lüzum his-
nin hayatı için e dalmıştı. dır? !iğin e~aslı cümlesini hatırda tutalım: beden hır. mesele~dı. B~zı haberlere •areke yapılması. ispanyaya aid bü- sedecektir. 

Bir ak§aIIldı. Yemekten sonra ba- - Ah, şüphesiz sosyal duygusu •.'.lfüıakereler ... İki memleketin umu- .nanmak lazımgelırse, Rutenyada, hat tün meselelerin bütün lspanyolların Avrupanın artık muallak mesele-
bası yüksek olan kadın değil mi? mi veçhelerinde tam görüş birliğini ta Okranyada me\'Zuubahis olması reyine müracaat ederek halli. O za- !eri halledeceği, milletlerin bütün 

.:._ p • -d d'- yavrum ist Cemiyet içinde kadınlığın icapla- bir kere daha tebarüz ettirmiştir.• muhtemel bulunan ve Romanya kralı- mandanberi bu devletler bu teklifle- kuvetini hemen silahlanma yarışına arı e ı • ersen . . . _ 
· I I b" · t' k 1 rını yerine getiren kadın, evını evı. B. Çedberlayn matbuata beyanatın- nın, son seyahati esnasında İngiliz ve ri sık sık tekrar ettiler. Fakat hala nihayete vereceği, bir tek kelimeyle 

senın e şöy e ır gezın ıye çı a ım.. · · · · •aparı çocuklarına B 1) ı k k k h I 
nın ışını seven ve l da .tam anlaşma• demiştir. . a a- Fransız hükümetlerinin dikkatini çek- niyetlerini filiyat sahasına çı arma endi a ası için uğraşacağı zamanı 

- Çıkalım babald .. A . iyi bakan kadın. diye «mutlak anlaşma• diye teyit et. miş olduğu meselelerin de ihmal edil- için müsait bir zaman bekleyip du- gelmiştir. Avrupa ve Amerika dun-
Andon, düşünceli i 1•· •• n_nesı ya- Aı'le cemı'yetı'n hu"ceyresidir. Hü- · I d f'k' I ld miştir. memeye layık oldukları gibi. ruyorlar. ya ış erine ai ı ır ve müta ea sa-

vaşça kızının kulağına ıgı ı: ceyreler sağlam olunca, cemiyette Görüşme me\'Zuunun bnşlıca nokla- Bununla birlikte, İngilterenin men. Bugün tam bu müsait fırsat zu- hibi olan bütün insanlar, dünya me-
- Pari, yavrum, babanı teselli kuvvetli olur. !arı hiç şüphesiz, Fransa ile İngiltere- faatleri Uzak şarkta da Avrupada ol- hur etmiştir: İtalya, Almanya, İn- selelerinin ancak umumi bir konfe-

et !.. - Zevç veya zevce arkadaşının nin, ayni zamanda bunlardan ayrıl- duğu kadar büyüktür ve burada bizim giltere, Fransa son dakikada arala- ransın toplanmasile hallolunabile -
Diye fısıldadı .. Ay doğuyordu .. hiyanetini görürse ne yapmalıdır? maz olan sulhün menfaatlerine taal- menfaatimiz de ehemmiyetlidir. Bu rında uyuştular. Ve Alman - Çekos- ceği kanaatindedirler. Umumi kon-

Mahallede derin bir sükut vardı. - İnsanlar başlangıçta hiyanete Jük eden noktalar olmuştur. itibarla dün Çin meselelerinde bahse. Jovak ihtilafını harbe müracaat et- ferans toplanması mümkün olmasa 
Pari, babasının teselliye muhtaç ol- meydan vermiyecek şekilde bir ai)P Tebliğ milli müdafaaya a;l mesele. dilmiş olması tabiidir. meden sulh yolile halletmenin yo- bile büyük devletlerden mürekkep 
duğunu kavramıştı ve kapıdan çı- kurmalıdır. İnsanlar maalesef evle- !eri bilhassa zikretmiştir. Bunların Bu saydıklarımıza iktisadi müba. )unu buldular. Münihte pazarlık bir konferans milletlerin arasında iş 
kar çıkmaz, nirken değil, evlendikten sonra biri- tetkiki, anlaşıldığına göre, dün sa - deleler ve mülteciler meseleleri de na- başladı ve uyuşuldu. Milletler bu u- birliğini, müşterek emniyeti ve si-

- Baba -demişti- biliyor musun birini anlıyorlar. O zaman da bu an- hah yapılan görüşmelerin en büyük ve edilirse, kısa bir müzakere günü yuşmayı sevinçle karşıladılar. Bula- !ahların azaltılması imkanlarını 
ne düşünüyorum? !ayış neye yarar. Yapılacak iş mede- kısmını işgal etmiştir. zarfında tetkik veya temas edilmiş ol- nık suda balık avlıyanların planları, araştırabilir. ispanya bu konferansta 

. - Ne düşünüyorsun yavrum? ni bir insan için kanuna başvurmak- Mevzuun ehemmiyeti buna layik- ması muhtemel meselelerin listesi aşa- nazari iddiacıların münakaşaları ve muhakkak bulunmalıdır. Fakat bu 
- Bizim ev, iki odadır. Bu oda- tır. tir. Silahlanma yarışının, medeniye· ğı yukarı tüketilmiş olur. Esasen bü - şiddet taraftarlarının memnuniyetsiz konferansta ispanya birbirile çarpı-

lardan bir tanesinde küçük bir tez- -Aile saadetinde yalan lazım mı- tin istikbali hususunda uyandırdığı tün meselelerin halli mevzuubahis ola- !iği bu taşkın sevinci ortadan kaldı- şan iki tarafın murahhasları tarafın
gah kursak olmaz mı?. Belki bir kaç dır? _. endişeler ne olursa olsun, ve günün bi. mazdı. Devlet adamları arasında şah- ramadı. Devletlerin en tanınmış dan temsil edilemez. ispanyayı an
kuruş çıkarırsın .. Sonra, Eleni de bir - Liizım degıl amma zanneder- rinde bu yarışı tahdide muvaffak ola- si temaslar idame edilecektir. Fasıla. cak umumi menfaatlerini müdafaa 
parça çalışır .. istersen ben de bir sem birçok insanlar sıkıştıkları va- cağı hususunda beslenen ümit ne de- !arda faaliyette bulunmak ta diploma- kerrürü, bizim için, enternasyonal sa- edebilecek, ispanyanın vahdetini 
yerele el işi tutarım.. kitte buna başvuru~orlar. Bana ge- recede bulunursa bulunsun, cdemok. si ve genelkurmayların işidir. Şimdi. hada, belki de tamiri imkansız bir fe. anlatabilecek müdafiler temsil e • 

Andon kızını omuzlarından tut- lince .. Ben yalanı hıç sevmem. ratik> devletlerle .totaliter> devletler lik, tekrar edelim ki, anlaşma cmut - laket teşkil eder. debi lir. 
tu: - İnsanlara aşk mı, alışkınlık arasında aşikar bir kuvvet muvazene- lak> dır. Fransız • Alman müşterek beyan. Muhasemat durunca, bu kadar 

-Sonuncusuna razı değilim, ha- mı hakimdir? sizliği bugünkü halde birincilerin Bu anlaşma iki taraftan her birinfn namesi, Fransızların, gölgesinde iç yorgunluktan sonra bile uyusamı-
yır, her ne bahasına olursa olsun -Buna zannedersem şu cev.ap ve- ikinciler önünde teslimiyetine teka • birliğe daha büyük bir sağlamlık ve kavgalarına ve kötürümleştirici ihti- yan İspanyol ruhu tekrar kendisini 
istemem bunu. Sen, mektebine gi- rilebilir: Zamanında aşk, (yanı genç- biil edecektir. Böyle bir hal, totaliter ahenk getirdiği nisbette daha devamlı laflarına kendini serbestçe vere bile - gösterecek. ispanya yeniden mukad-
deceksin.. likte), sonra da güzel hatıraları kar- devletleri en tehlikeli maceralara teş. ve müessir olacaktır. Yukarıda lngil- ceği bir nevi sigorta gibi telakki edile- deratına sahip olacaktır. 

Filhakika Andon, evinin küçük şılıklı saygıya dayanan hoş bi: i:i- vik ederek, bir harp sebebi olmak teh- terenin kara ordusunu kuvvetlendir- mezi Fransa ile Almanya arasında nor- Acaba Almanya ve ltalya ne ya-
bir köşesinde kundura tamirciliği yad hakim olur. Aileyi yıkan amı~- likesini arzeder. Dün İngiliz başveki- mesi lüzumundan bahsettik. Fransa mal, hatta dostane münasebetlerin te- pacaklar? 
yapmağı hiç hatırlamamıştı. O, bir !erden biri erkek ve kadının yekdı .. linin söylediği gibi, Fransa ve İngil- için de istihsalini artırmak, ayni za - sisini görmeyi hararetle arzu edenler Büyük Avrupa harbinin aleyhin
dükkan açmağı istiyor, fakat parası ğerine tahakküme kalkmasıdır. Hal- tere için cmilli müdafaa Avrupada manda deniz potansiyelini yükseltmek bile bunun başlıca şartlarından biri de olduğunu söyliyen Almanya, !s
olmadığı için buna muvaffak olamı- buki tahakküm yerine saygı hakim sulhün tııkviyesi Ye sıyanetine doğru lüzumundan da bahsetmek lazımdır. nizamlı ve çalışkan bir Fransanın me,· panya harp sahasından memnuni
yacağını düşünerek azap çekiyor - olsun ve her biri diğerinin şahsiye- merhalelerden bil'itlir.> 1936 grevlerinin, hariçte Fraıısaya cudireti olduğunu bilmelidirler. B. yetle cekilecek gibi görünüyor. Bu 
du. tine h1'-'met etse ne iyi olur? Fakat Bu cmilli müdafaa>nın tam ranuı- kaybettirdiği itibar rn otorite husu - Von Ribcııtropuıı Pari.<e yapacağı se- ıızun ve kanlı sefer ltalyada halkın 

Kızının fikrini çok beğenmişti. bunu anlıyan insanlar ne kadar az- manını wrme'i içiıı, iki nıemleket a. sıında ne söylense azdır. Bu neviden yahııtte başka türlil lıir Fransa gür - hiç te hp un i mistir lusoo-
Yo 8 kızı ile bol boı koııllftU. dır? ** r&$ında iııabelli bir koordinuyona i»- hiidiselerin, daha kilçllk bir ölçilde ı. meai feWtetli bir lıal olur. __ - Devamı 10 u~ıı ... rfa.:a -
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KUÇÜK İLANLA !:e~a?.~?:,nc~~h~~!-
111111111111111111111111illi1111111111111 , lllll lllllllllllllll lll 111 lllU!lll!llJlllllUlll.! il llll 11!11111111111 ni ispanyada ki ku vetlerini n bir kıs
Karii eri m:ze ko1aylık ol- Kü ük ·ı · ti mını geri çeğırdı. Negren ecnebi a-

k 
.. . Ç l an şar ar l !aylarını lağvetti. Hitler ve Mussoli-

1 a uz ere, gazetem.zd e Dört , atırlık küçük ilanlardan: ni ispanyaya aid toprakların en u-

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

Sigara Tiryakielrine Müjde ıhhi bahisler 
Tütün kullananlar tütünün vücuciier! üzerinôe :yaptığı tahribatt'oastalıklar m"t-• 
.• k'd" 1 D k k . .. .,.a.uı.n 

muf~e ı ır.er .. o torlar endılerine her daima sigarayı terk etme)diyor ki: 
t:ıvsıye ettıklerı halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 

Dr. 

ti.ilcenp 
ı-

' ın son 
~Resmi olm:yan) küçük Bi_r dafa !ç.in 30 kuruş fak bir parçası üzerinde bile kalmak H b 
, ·1· 1 .~ · b' "t • İkı defa ıçın 50 kuruş niyetinde olmadıklarını daima söy- am Urg Alman icadı 'irten zann ilti-

•J an ar ıçın ır SU U.'1 ayır- Üç defa için 70 kuruş !emişlerdir. ispanya ile devletler a- «FRİEDENAU 1. 
dık Dört defa için 80 kuruş d k. . " • » vapuru ımanırnız-

, Devamlı küçük ilanların her d,fası ır~sın a 1 anlaşmanın alfab~sı tabu da olu~ Rotterdam, Bremen ve Ham-
İş arayanlar, :ş verenle- için 10 kuruş alınır. Bir kolaylık .lsp~nyanı~ .toprak tamamıyetı ve burg lımanları ıçin yük alacaktır. 
rİn, kiralık ve müteferrik olmak üzer2 her satır 30 !:üri' iti- sıyası ıstıklalı» olacaktır. «SARDİNIEN» vapuru 5 ten 10 

har edilmiştir. Bir küçük i! n ı2r İki taraf arasındaki düşmanlığa ilkkanuna kad~r Rotterdam, Bremen 
ilanlarını burada bulacak- harftan ibaret olmalırlır. Dört satır nihayet vermenin zamanı uelmistir. ve Hamburg lırnapları çin yük ala. 
sınız. dan fazla h.r tıatır içrn ayrıca 10 ° ·.. caktır. 

kuruş alınır. Top çok uzun zaman boş yere ~r- «WE1SSESEE» vapuru 19 dan 24 
Muayenehane aranıyor 1 .. • ] b d J erse soz, mantıga ga e e e er. s- ilkkilnuna kadar Rotterdam, Bremen 

Bir diş tabibi muayenehaneye elve- panyada yaşıyan yerliler, hükumet- ve Harnburg limanları için yük ala-
işli .kirahk ev arıyor. Başturak cad- MuJıa,ip a/'ayan' '"°: 
esi. ı'le İkı'çe~melı"k arasında olursa T b l" ıı· 1 . . . çi veya F rankocn olmadan eve! İs- caktır. 

0 
ecrü e ı ır nrn vısıp ış :ırı,vcr; ı~- -

aha memnun olunacaktır. tiyeııler hükür1el caddesinde Hacı Ha- panyoldurlar. OOrada harbeden Al-
Müracaat yeri: Kestelli caddesi san otelinde 56 numaralı yazıhaneye man ve İtalyanlarsa lspanyol mu- ARMEMENT H. SCHULDT 

No. 153 Mustafa müracaat. haripleri olmadan ev ·el ltalyan ve cSCHLESW!G HOLSTEİN• vapu-

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 

Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

- Dostum bu ne şıklık! Hem mas. 
rafının çokluğundan ve aylığının ida
re etmediğinden bahsedersin, hem de 
çiçek gibi giyinmişsin. 

- Tabii değil mi ya, ben bu şıklı 

Q'ımı bir mazot ocağına borçluyum. ı 

- Canım, şıklık ile mazot ocağı a
rasındaki münasebeti anlıyamadırn. 

- Senin galiba haberin yok: Ben 
bir müddet evvel bir 

HEIDENlA 
mazot ocağı almıştım. Azizim, o kadar 
iktisatlı bir ocak ki beni fazla mahru
kat masrafından kurtardığı gibi, ta-
1&rrıda da alıştırdı. Ve bu suretle ar
W'dıiım para ile kendime daha itina 
1fe bakmağa imkan bulabildim. Şim
ııli de kıt yaklaşmakta olduğundan bir 

HEIDENJA 

t ot sobuı almağa hazırlanıyorum. 

o aaman heni daha şık ve daha ne
~n. 

- ~ birader, bu ocak sobalar
dan İsıninle tedarik imldlnı varsa bir 
tAne de ben alayım. 

- Hay lıay, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 
bankası karşısında Do.nlop 

matauaına koş, bu fırsatı kaçırma. Evinize bir 

HEİDENİA 
mazot ocak ve sobası almay1 ihmal et r.ıeyiııiz. 

Fahri Riza Bayraktar 
Sun'i aza amil ve mfıtehassısz 
FraMada Kalen Matyo Majör müesseselerinden me::un r 

Hüıeyin Rıza otlu 
Her türlü Ortopedik kemik hıuto.lıkları için korsalar, Müteharrik, 

aun'i el ve ayaklar, Mde, Böbrek, barsak düşüklükleri için tedavi kor
aa)arı &ilmuayene ölçü üzerne yapılır. Taklitlerinden korunu:ıuz. 

ADRES: lzmir Konak Kızılay merkezi karşısı 
Güzel lzmir Han No. 26 

Müracaat ıaatları: 9-12 ve 14---17 /50 ye kadar. 

iLAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cum· 
huriyet Merkez bankasından: 

28/5 ve 15 112 '934 tarih ve 24€3-2614 numaralı ka!'unlar mucibince 
lhracına selabiyet verilen ve geliri tamamen Sivas-Erzurum demiryolu
nun inşasına tahsis olur.an yüzde yed; gelirli Siva,;-Erzurum istikrazının 
Yirmi senede itfası meşrut dört buçuk milyon liralık beşinci tertibinin 
kayıt muamelesi 5/ 12 938 akşamı nihayet bulmak üzere 19/ l l /938 
eabahından itibaren başlamı§tır. 

Tahvfller hamiline muharrer olup beheri yirmi ve beş yüz lira iti
bari kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak iki kupüre ayrılmıştır . 

Bu tahvil!er umumi ''e mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü
esseselerce, vilayet husu•! idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede 
ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış ve sa
tılacak olan Milli emlak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul oluna
caklan gibi gerek tahvil ve gerek ku_ı,on bedelleri de tahvillerin tama
men itfa ma kJdar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı yüzde 95 olarak te"bit edilmiştir. Yani 20 ]i. 

ralık birlik tahvil bedeli 19 ve 600 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 lira
cır. 

1 
.. . I ı ru limanımızda olup Rotterdam ve 

Amandır. Dort devlet kendı ara a- Hamlı rg l'ma· 1 · ··k ı k 
1 u ı n arı ıçn yu a aca -

rında, ve kendilerine aid meselerde tı.r. 

sulhü tercih etmişlerdi. Başkalarına 
aid meseleler için tabii harbedemez
ler. 

Lüsyen dö Fuvaye 

AllfERICAN EXPORT LINES INC 

cEXCHANGE> vapuru limanı
nızda olup N evyork için yük alacak-

-------------- tır. 
cEXİRİA• vapuru 7 ilkkii.nunda 

beklenyor, Nevyork için yük alacak
tır. 

Olivier ve 
Şürekas1 

LlMİTE"f DEN NORSKA MIDDELHA VSLIN-
JE, OSLO 

\ T 8p0 r 8Cen tft9 l <BAYRAlh motö!'ü l 2 llkkiinuıı-
EIRJNC) KORDON REES da ~ekleniyor, hken<leri_ve, Dieppe, 

BINASI TEL. 2443 ve ~orveç lımanlanna hareket ede-

POLO b
. . . k" d cektır. 

• vapuru 3 ırıncı :ınun a 
LONDRADAN gelip yük çıkaracak 

ve ayni zamanda LONDRA ve HULL 
SERViCE MARITIME ROUMAIN 

«D°CROSTOR» vapuru 1 ilkkanun-
!çin ylik alaca1'tır. 

DEl:TSCHE LEXAXTE _ LİXİE da bekleniyor. Köstence, Kalas, ve 
«DELOS» vapuru birinci kanunun aktarması Duna limanları için yük 

ryr(asında Hamburg, Bremen ve An- alacaktır. 
versten gelip yük çıkaraktır. ----

SOCIETE V APEt:R DE 'BULGARE 
L1VERPOL HATTI 

cALGERİA:K'> ,·e «LESBIAN" va- «T7.:AR FERDİNAND• vapuru 4 
nut'larının yükleri lstanbuldo aktar - ilkkanuna cloğrn Durgas. Varna ve 
ma ederek DEN1ZBANK vapurlarile Köst•nce için hareket edecektir. 

lzrnire gelmiştir . 

I' ratelli ~perco 
Vapur A cenla!N 

JOHNSTON WARREN LİNES LTD 

«İNCEMORE• vapuru ıı ilkka-

nunda bekleniyor, Burgas, Varna, ve 
Köstence limanları için yük aldacak
tır. 

Tlt~:İATİCA S. A. di NAVİGA- ı-s ı e 
ZARA motörü 5-12 tarihinde ge-

::~~~1ı~~!~a t~~~~1.,~ p~:1~::0 ~::~ epto ın 
Gravo;a Ppalato Zara Fiume Tries- D e 
te ve Venediğe hareket edecektir. lŞ 

LERO motörü 8-12 tarihnde ge-
leı·ek ayni günde Patrnos Leros Ka-

~~:~~~t~;~anköy ve Rodosa hareket Macunu' 
ROY ALE NEERLANDAİSE 

KUMPANYASI : 
ORİON vapuru 30-11 tarihinde 

~elerek Rotterdam Am~terdam ve 
Hamburg için mal alacaktır. 

HERCULES Vapuru 9-12 tarihin
de gelerek Burgaz Varna ve Kösten
ce için mal alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINiEN 
'l ır •p NY A "l: 

Dişleri inci gibi 
yapan et:erine ku. 
vet, ağıza 

koku veren 
f ormü!dür. 

güzel . 
eynı 

FREYA rnotörü !l-12 tarihinde ------------
Rotterdam Hamlıurg İskandinavya 
ve Baltık limanları için mal alacak - ı--------------

tı~İARfLY A motörti 10112 tarihinde! Pürjen Şal1ap 
Rntterdıım lfamlııırg İ~kandinav.va Tesirini tabii olan\ yapa:ı 
ve Baltık limanlan için mal alacak- er. iyi müshildir 

tır. Eksir Şahap 
SERViCE MARİTİME ROU- Basur memelerini giderir. 

MAİN KUMPANYASI: Kuvveti iştihayı artırır. 
ALBA JUL1A vapuru 14-12 tari-1

1
·-------------' 

hinde gelerek Malta Marsilya Ceno- ı•----,•••••••••. 
va limanları için yük ve yolcu ala
eakhr. 

İlilndaki hareket tarihleriyle nav
lunlardaki d~ğişikliklerden dolayı 
acente mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla tafsilat çin ikinci kordonda I 
72-4 numarada FRATELLİ SPERO
CO vepur acenta,ına müracaat edil-1 
rnes rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 

Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı ı 
Dr. Celal Yarkın 

Dr. Behcet Uz • 
hastalıkları Çocuk 

mütehassısı 
Hastalarını 11,3::1 dan bire 

kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

MERKEZ HAST ANESn 
GÖZ MÜTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 

. S~M ~ğız~ığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmada11 
ıstedıklerı mıktarda tütü-ı içebilirler. Çünkü bu aiızlığın içerisindeki 
yedek kısımda bulunan kimvevi madde tütilnün: Nikotin Pırıdin 
~onyak .gibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız,' ciğer v~ 
yurek temız kalır. 

Fiati her yerde 150 kuruştur. 
T cptan, perakende satq: Kemeraltı karakol karşuıı No. 7 4 

;;----:----=--'-M~A:..::Z::...:H:.:....:..A:.:R. Ö N G Ö R 

lzmir Telefon Müdürlüğünden:' 
1 - İdare ihtiyacı İ~:in muhtelif cins ve evsafta on kalem çıplak 

ve kapalı telefon tP!leri ile galvanizli kablo talik teli ve lıalatı 
açık eksiltmeye çıkarılrnıstır. 

2 - Muhammen bedeli (3.009) üç bin dokuz liradır. Muvakkat 
teminatı (225.67) iki yüz yirmi beş lira altmış yedi kuru~ 
?lup, eksiltmesi 9 kununusani 1939 Pazartesi günü saat 16 da 
lzmirde T eleion Müdürlüğü binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 -Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ile kanuni vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müra
caatları. 

4 - Şartnameler her gün !stımbul Telefon Müdürlüğü Levazım 
Amirliği ile lzmir Telefon Müdürlüğünden para•ız verile-
cektir. 19 5 21 5 (4121) 

--- Clilllaz.llll--ıa.mamııcıım-=--------, 
Fennin bir harikası 

( Agru delukse) 

-~: 

Tıras bıcakları . , 
Bir tanesiyle bir ay mütemadiyen traş olunacak 

bıçaktır 

dünyada biricik 

10 adedt 75 kurustur , 
Deposu: Mazhar Öngör Kenıeraltı karakol kar~ısı No. 74 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

Görülen ihtiyaç iizerin~ Ege lisPsinin beşinci sınıf ı da açılmıştır. 
, Kayıt muamelesi devam etmektedir. Kayıt iş leri için her gün 
1 sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanında Mansuri Kona-

1 

ğına mürncaat olunmalıdır. Telefon: 2929 
-..mzıralıiiiıriiiıiıiiiıiii.iiiiiiıiri:aım:m ... mııııııiiiıiiıiil ... iiiiıiım. ...... 

1939 modeli 
Blaupunkt radyolarını 

Mutlaka dinle-. . 
yınız 

Fennin en mü .. 
tekamil hari· 

kası dır 

Altı lambalısı 133 liradır 

Muiki zevkını yaz ve kış gere ve gündüz bütün tabiiliğile ancak bu 
ahızalarla tatmin edebi!ir•iniz. 
İzmir ve havalisi acenteliği ve her nevi radyo malzeme satıt yeri 

A.R.Ozman ve H. Güvan 
Telgraf Ozman. Saman İ5kelesi latanbul han No. 17 Telefon 3309 

----~---------.----:-:;:--~--~-------- Doktor Merkez hastanesi 
Bürhan Bengü operatörü Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, Tilrkiye Cumhurlye

ti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, H;alk, Türk Ticaret belediyeler 
bankaları ile Sümer, Eti ve Deniz banklar tarafından icra edilmektedir. 
Diğer bankalar vasıtası ile de tahvil alımı temin olun~bilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren sahalnrda 
işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük suskripsiyon müddeti 
zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatları iktizasından bu-

Mut-,,enebae: !kinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:395) 

Evi: Göztepe No.1013 
Tel~fon: ?54; 

MEMLEKET HASTANESi Dr~. Cevad Alpsoy 
2 inci beyler sok,.lc, Hamam GÖZ MÜTEHASSISI . {Oğleden •onra) hastalarını 

Kar~ısmda No. 45 Hastahrını her gün öğ·leden ikin,·i beyler •ok<ık •.-rbetçi k.w 

iuııdııiu işuet olunur. U. H 

Her gün 3 den 7 ye kadar sonra Beyler sokağındaki muaye- 1ısı No. 81 de kabul eder. 

•
----T-E,.LF....,'.F._.Oi.iN.-.' .;,3.;8;.;;06~- ..::n.,e.,h,.11;.;.n;."'.;.•;_,nd;.;.;.e.;k;;;s;.;h,.1;,;•l.e;;;d;;;e;.;.ro.. __ Tele: 331 5 F.VI ">?')\ - - -------------------·· 

v~tirelerin. 



ArabJ. t' 
Arabacı 

karar 
Şehri• 

ği yed" 

lıa.Jr 
işi temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatırınıı 
derhal 

Fehmi makine tamirhanesi 

gelir, 
1 

'' 

. 
Çünkü: 

,1 2 senedenberi hassas ve temiz iş 
yapmakla tanınan atelye, işi günün
de teslim etmei:i prensip edinmiştir. 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
26 iııci tertip plinı 

2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 9 38 
Sayı Lira Sayı Lira 
1 Mükifat 10000 30 

" 
(SOO) 15000 

1 " 
20000 60 (200) 12000 

ikramiye " 1 45000 100 (100) lOJOJ 
1 15000 " • 400 (50) 20000 

12000 " .. 600 (30) 18JOO 
10000 " " 800 (20) 16000 (3000) 6000 " " (1000) 4000 

MET ALLUM ''D,, Lambaları !lı Siz de 
alırsanıt 

Hem bol ııık alaiıt olur, hea; ikt11ad etmit olur, hem lılmba deitittirmelıı 
hD kurtulur, hem de u.rfiyatmızm ek•ildijj'ini ilk faturada ırörürailnUz. 

Elektrik • Telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikala.rı mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

TURJCM! 
CUMHU tıiYETI 

(ANADOLU) Birinciki.nuıı CUMA 1938 

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

------------------~ıı Erkek kostüm kumas • Tip 77 
En müşkülpesent radyo dinle

yicilerinin radyosu dahili imalatı . 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan ~ ' 
şaseler sayesinde yüksek 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 çok 
yüksek bir radyo. En son ve mo· 
dern, kırmızı « T ungsram> Jaın, 

baları ile mücehhez. 

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 

.. ~ . --·· .... 

l'ardesülerinizi ve 
bayanların kürk man· 
to veBuga Yaka kürk 
ferini iBRAHiM KA 
RAKAŞA bakmadan 

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

geçmeyınzz. 

M. Tevfik Beykent 
Elektrik, telefon ve malzemesi Siemens fabrikaları miimessıli •• 

Odunpazarı No. 12 
ı·------------------~ Peşte malcılar 77-79 Telef on 3332 

S. FERİT 
Eczacı başı 

Kolonya ve Esansları Eşsizdir 

Ankara Satış yerleri: 
Şark Merkez ecza ticarl'li T A. Ş. Ankara Yerli Mallar Pazarı. 
Çankaya eczanesi- Y t.:rti§elıir.. Talip Arif ec.zaneıi- Anafartalar 
caddesi. 

Merkez Depo: ŞİFA ECZANESİ 

T. iŞ BANKA'>I 
1938 

Köçük Ccri Hıecıplttr 

ikrQmtye pl&nt=-

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 • 4000 > 

16 • 250 > 4000 
76 • 100 > 7601) > 

80 > 50 > 4000 • 
200 ,. 25 > öOJO • --
384 • 28fl00 • 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey
in!, 1 Birincikitnun tarihlerinde çeki. 
Jecektir. 

En az 50 lira mevduatı lıulunan 

hesaplar kuralııra dahil edilecektir. 

.~~-1111.!!'~!!!l=ll--::ı;::ı:ı-ımt.;~~ ---·-

Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

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

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

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve huaus'l tenzilat 
yapılır. 

Lokantamızda: 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve husuıi ziyafetler verilir. Ve

rilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir . 

..sın ııı ıı ı ııı m ııı 111111 111111111111111111ııı1111ıııııı1111111111111rn111111111111111111111 

1 Sıhhat balıkyağı 
= : 

;;;; 

-

-
:::: 

Norveçya balıkyağlarının en 
halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat eczahanesi 

· Ba~durak Bil.yük Salepçioğlu hanı kar~ısında 

•Eillllllllllllllllllillllll!lllllılilllll!lll!i 11 1 lllllfllllllllllllllllll!Hllllllllllllllll• 

İzmir: 

Çamaşır 
:-::·"'''!Ol"ll ve banyo 

Amili 

için en saf ve 
en dayanıl<lı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 

fler yerden ı&· 
rarla arayınız 

ÜMİT F ABRİKASJ 
'T'icarethanesi 

T~: ÜM!DUN T .,!efO"l: 3047 

... 
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- 4 Birincikanun PAZAR 1938 -. (ANADOLU) SAll!Ff. ~ 

Anadolu Matba sı 
Köt©ııP> B<o~ifitilo Açı 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bü!etenleri en 
son nümuneye ınuvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: lzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

İzmir birinci icra memurluğun • 
dan: 

\ / tip( ciliazıar 
Saatte 900 litreden 7 ,250 litre7• 

kadar 

.. aımu·= 

VEBOLiD 
Suyun kirecini tasfiye eden cihazlar 

VEBOLiD 
Kendini taoıt~'k için evinize kadar 

ııelir 

VEBOL!D JUNİOR 
Dakikada 4-5 litre tatlı au verir 

Bir borcu teminen İpotekli bulu
nan Tepecik mahallesi Mısırlı soka
ğında kain ve tapunun cilt 7, sayfa 
95, sıra 44 numarasında mukayyed 
20 ve 20/ l taj numaralı ev ve arsa 1 

içerisinde bir koridor, sağda kerpiç 
iki oda ve çatısı oluklu çinkodan in
fa edilmiş ve ittisalinde ayrıca iki 
odalı çatısı kiremitli 2 ev ve bunların 
müştemilatından olan arsa, 400 lira 
kıymeti muhammine ile 5/ 1 /939 
tarihe müsadif perşembe ünü saat 
on birde açık artırma ile satılığa çı
karılmıştır. Bu artırmada satış be
deli muhammen kıymetin yüzde yet 
miş beşini bulmadığı takdirde en çok 
artıranın taahüdü baki kalmak şar
tile satı~ on beş gün daha temdid e
dilerek iknci artırması 20/ 1 /939 
tarihine müsadif cuma günü saat 
birde yapılacaktır Bu artırmada en 
çok artıranın üzerinde ihalesi yapı
lacaktır. işbu gayri menkul üzerin
de her hangi bir şekilde hak iddia 
edenlerin ellerindeki vesaik ile bir
likte İ§bu ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında dairemize müracaatla
rı lazımdır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicilile sabit olmıyanlar paraların 
taksiminden harç bırakılacaklardır. 

Şartname l 5/ 12/ 938 tarihinden i
tibaren herkese açıktır. Satış peşin 
para ile olup taliplerin yüzde yedi 
buçuk pey akçaoını veyahud milli 
bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Müte
rakim vergi, ve belediye tenvirat ve 
tanzifat rüsümu artırma bedelinden 
tenzil olunur. Yüzde iki buçuk tella
liye ve 2762 sayılı vakıflar kanunu 
mucibince tediyesi icabeden taviz 
bedeli alıcıya aittir. Taliplerin birin
ci İcra dairesnin 38/ 1 14 7 3 sayılı 
dosyasına ve icra münadisine mü-

E OLiD CiHAZ 1 
Acı Ve Ki.reç-şi Suları tat ılaştırır, 

Kirecini Tasfiye eder 

VEBOLiD 
Evlerin mübrem ihtiyacıdır 

Tediyede kolaylık 
racaatları ilan olunur. 4288 Fabri.~a buhar kazrınfarınızı ve kalnriferlerinizi kireclı 

' 
Zayi . suyun tahribinden karlarınız 

1927 - 1928 tahsil devresi içinde 
lzmir Dumlupınar ilk mektebinden 
ald "ım ~ahadetnameyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

VEBOLiD Ltd. Şti. lzmir Şubesi 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

Nevzad 

lzm· Defterdarlığından: 
Muhammen 

Satış kıymeti 
No. Lira K. 

1428 Bayraklı Kanarya so. 1 O taj. No. Iu ev 100 00 
1431 Bornova yukarı Ma. Çay sokak 12 taj No. dükkan 40 00 
1434 Güzelyalı tramvay cad: 1170 taj. No. lu 337 M. 505 50 

M. arsa 
1435 3 üncü Karataş Asansör sokak 16 No. 168,25 M. 42 00 

M. arsa 
1436 3 üncü Karataş Aras sokak 48/ 1 taj No. 83 24 90 

M. M. arsa 
J437 Güzeyalı Tramvay cad: 1174 taj No. 527 M. M. 790 50 

,1438 

1439 
,1440 

.1441 

J442 

.1443 

,1444 

'.1445 

1446 

,1447 

1448 

1449 

.1408 

1409 
1412 
1415 
J422 

arsa 
1 inci Süleymaniye Tevfik Tekin ve Altıntaş so
kak 35 kapı No. lu 354,50 M. M. arsa 
Salhane Selamet sokak 20/ 1 taj No. 59 M. M. arsa 
2 inci Karataş 1 inci Dar so. 3 kapu No. 249 M. M. 
arsa 
3 üncü Karataş lslaJıane so. 29 taj. No. 86 M. M. 
arsanın 9/32 hissesi 
3 üncü Karataş H. Rifat paşa cad. 335-329 yeni 
No. 607,50 metre murabbaı arsa 
Salhane M. Selamet So. 16 taj No. lu 6 l M. M. 
arsa 
ikinci Karantina iskele Cad. 50/l taj No. lu 159 
M. M. arsa 
ikinci Karantina iskele Cad. 85 taj No. lu 99,50 
M. M. arsa 
ikinci Karantina iskele Cad. 50 taj No. lu 170,50 
M. M. arsa 
ikinci Karantina iskele Cad. 68/ l taj No. lu 106 
M. M. arsa 
Güzelyalı Ferah so. 91 O ada 1 parsel sayı 144 M. 
M. arsa 
ikinci Karantina Türkoğlu 90. 354 ada 1 parsel 
sayılı 747 metre murabbaı arsa 
Hasan Hoca M. Kızlaraağsı hanı üst katı 57 No.lu 
oda 
Birinci Süleymaniye Aras so. 35 taj No. lu ev 
Güzelya 1ı Şekip çıkmazı Ferah so. 24 taj No. lu ev 
ikinci Karantina Nazmiye So. 20 taj. No. lu ev 
Mürabit çarşısı kızlaraiası hanı üst katı 86 tajlı 

141 80 

17 70 
87 15 

7 29 

151 88 

18 30 

71 55 

44 78 

85 25 

42 40 

57 60 

186 75 

100 00 

150 00 
200 00 
250 00 
100 00 

Telefon 2365. Poata kutusu 72. Telgraf adresi: Vebolid 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi Baş· 
ı e ·im ğinde : 

Hastaneye alına<.ak tükürük hokkası ve oturak sterilizatörleri
nin eksiltmesi on gün müddetle temdid edilmiştir. Şartname hergün 
lstanbulda Sıhhat direktörlüğünde ve İzmirde Emrazı sariye hastanesi 
baş hekimliğinde görülebilir. Eksiltme 12/ l 2 9 38 çarşamba günü 
saat i 1 de T epe~ikte Emraziye sariye hastanesinde toplanan komis
yon huzurunda yapılacaktır. Tahmini tutarı 15 79 liradır. Para veya 
para mahiyetindP. evrak komisyonca alınamıyacağından İstekliler iha 
le gününden evvel yüzde 7 ,; muvakkat teminatlarını lzmir mal san-
dığına yatıracaklardır. 4286 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 31 Kanunuevvel 193 7 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 

beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 
evvel 1938 ak~amından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

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

2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 225 7 numaralı kanu
nun sekzinci maddesi mucibince 1 kanunu sani 1939 tarihinden iti
baren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer
kez bankasına yapılacak tediyata kullanılabilecektir. 

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

oda 
1423 Hasan Hoca M. Mürabit çarşısı kızlarağası ha- 500 00 

runda 25/24 yeni No. lu dükkan ..... . 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 5/12/938 tarihinden itiba

ren bir ay müdetle açık artırma usulile müzayedeye konulmuştur. 
ihalesi 5/ 1 /939 tarihine müsadif perşembe günü R"-aat on dörttedir. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk depozito akçesi yatırdıklarına dair mak
buz veya muteber bankalardan birer teminat mektubu ile milli em
lak müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

4-10-15-20 4282 

Devlet Demiryollarından: 
Komisyonumuzda mevcut proje ve fenni şartnamelerine göre 

ve ( 15540) lira (98) kuruş muhammen bedel ve vahidi fiat esası 
Üzerinden Ödemişte yaptırılacak yolcu binasiyle bu binaya ait elekt
rik, su ve lağım tesisatı işi 7 .12.938 tarihine müsadif Çarşamba gü
nü saat 16 da Alsancakta 8 inci işletme binasında toplanacak komis
yon tarafından kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1165.5 7) lira muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii 
kanuni halleri bulunmadığına ve kanuni ikametgahı gösterir beyan
nameleri ve eğer istekli bir şirket ise şirketin sicille kayıtlı ve halen 
faaliyette bulunduğuna dair alakadar makamdan alınacak bir vesika, 
Şirket sirküleri ve şirket namına hareket edenin Noterlikten musad
dak şirketin vekaletnamesi ve teklif mektupları ayni gün saat on be
şe kadar komisyon reisliğine vermeleri veya posta ile teahhütlü ola
rak göndermeleri lazımdır. Postada vukubulacak taahhürattan mesu
liyet kabul ed"lmez. Bu İş için ehliyet vesikasına lüzum yok • 
tur. ln~a edilecek binaya ait kroki ve şartnameler beşer lira mukabi
linde Ankarada ikinci işletme, Haydarpaşada birinci işletme ve iz. 
mirde 8 inci işletme veznelerinde satılmaktadır. 

22 26 30 4 (4138) 
işletmemizin Haydarpaşa Ankara hattı üzerinde KLM. 335-438 

arasındaki ocaklardan 10.000 3/m Balastın ihzarı kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmesi 16/ 12/938 tarihine ra•tlıyan Cuma günü saat on 
birde Haydarpaşada gar binası dahilinde birinci işletme eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

2490 sayılı kanunun tayin ettiği evsafı haiz isteklilerin balast 
şartnamesinde yazılı ve beher metre mik"abı 150 kuruş muhammen 
bedele göre muvakkat teminatı ile teklif mektuplarını eksiltme günü 
saat 1 O na kadar komisyon reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 

Mukavele projesi ile şartname yol Başmüfettişliğinden para-
sız <>larak verilir. 2 4 8 12 (8623/4265) 

Çatal istasyonu civarında ve Ödemiş - Tire şube hatları arasın· 
daki müselleste idaremize aid otuz dönüm tarla 2490 No. lu kanun 
hükümlerine görı- açık artıma usulile üç sene müddetle kiraya veri
lecektir. İhalesi 12/ 12/ 938 pazartesi günü saat 15 de Alsancak se
kizinci işletme binMırıda teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen üç senelik kirası (210) liradır. isteklilerin (1575) 
kuruş muvakkat teminat makbuzları ile artırmaya girmeğe manü 
kanuni bir halleri olII'adığına dair beyanname vermek şartile ayni 
gün muayyen vakitte toplanacak komisyonumuza müracaatları ilan 
olunur. Şartname komisyonumuzdan parasız verilir. 

20-25~30--4 4188 
Devlet demiryolları Haydarpaşa işletmesi ihtiyacı için şartname

sine göre aşağıda miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
yazılı kireç, on gün zarfında teslim edilmek şartile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme, 7/ 12/ 938 tarihine ra,lıyan çarşamba günü saat on bir-
de işletme binası dahilinde 1. nci işletme komisyonunca yapılacaktır. 

isteklilerin, eksiltme sartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği şerait dairesinde yukarıda yazılı tarih ve saatta 
eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 
Şartname Haydarpaşa yol bas müfettişliğinden parasız istenilir. 

Cinsi Tonu Beher tonun muhammen bedeli Tutarı Muvakkat 
teminatı ' 

Kireç 50 l 500 kuruş 75000 kuruş 5625 kuru'' 
23~26~30~5 8514/ 4206 

Haftada dört gün Karakuyu yolu ile />.!sancak - Afyon arasın
da İşliyen 1307/1308 No. lu yolcu katarlarında yolcuların yemek, iç
mek ihtiyaçlarını temin i• in idaremizce bulundurulmakta olan büvet
ler bir sene İçin açık artq-ma usuliyle kırava verilecektir. Muhammen 
kira bedeli (750) liradır. isteklilerin (5625) kuruş muvakkat temi
nat yatırmaları ve artırmaya l'(irmef:e II'anii kanuni bir halleri olmadı
~ını mübeyyin vesikaları ile ihale günii olarak tayin olunan 16/ 12/ 
938 CIW'a !'(Ünü saat 1 5 de lzmirde Alsancakta Sekizinci isletme bi
nasında tesekküledecek komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 
Smtnamel.-~ komisyondan paras:z alınır. 1 4 7 1 1 ( 4246) 

lzmir Telefon Müdürı:üğünden: 
1 - idare ihtiyacı için muhtelif eb'atta 4 kalem 60 adet demir Ma

nisman direği açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - l\1uh.,mmen bedel; ( 1 618) bin altı yüz on sekiz liradır. 

Muvakkat tenıi:-ıatı ( 121 .35) yüz yirmi bir lira otuz beş kuruş 
olup eksiltmesi 9 ki>nunusani 1939 pazartesi günü saat 15 de 
lzmirde Telefon Müdürlüğü binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 -Taliplerin muvakkat teminat maltbuz veya banka mektubiyle 
kanuni vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaat
ları. 

4 - Şartnameler her gün !stanbul Telefon Müdürlüğü Levazım 
Amirliği ile lzınir Telefon Müdürlüğünden parasız verile
cektir. 19 5 21 5 · (4120) 

Şark • kumpanyasından: sanayı 
Kuru, 

Örümcek Tip 13 90 cm 804 

Horoz Tip 8 (90 cm 764 
(85 cm 731 

Kelebek Tip 9 (85 cm 675 
(75 cm 615 

ftbu fiatler fabrikada tesHm ve bede!i pe•İn ödenmesi me,rut 36 
nı. bir top için alıp asgari 1 balyalı " (Yani 25 top) satışlara mah-

sustur. . 
1 - 24 top almak istiyen müşteriler yukandaki fmtlere yüzde 

2 zamla mal alabilirler. 
lktısad Vekaletinin 5/8/9"18 tarih:n-:Je tP•bit .. ui"i 
kapot bezi fiatlarına uygun o Hu< l' t~ di'< olunur. 

İ"tr · • ic r t Odası 
f? Psml ,.,;7t--··'" v• ·m~a.st 

&lamıım:S1111ıııımımııB11111:a .. maımıııı:::ıııwııııımıEi.uıinım ._. 

zarın ilti
· .. 0ıerin_ 



. '"!FF .> IANAOOl.U) 4 Birinciki.nun PAZAR 1938 

Arc.b1 tek~rlekleri ' ' 
1 Düşündük/ rim j 

Arabacılar, belediye -
kararına uyuyorlar F l l b • k Loid Corç 

ği r:~~·~~~~~ :~~;~;:~~:~n ~;n~~~: ransa, ta yaya ır nota verere Akbaılı, tır~~:~ı ~~k~~~:.k~:. 
balann iiletilmesi hakkındaki Şehir ırası koparılmıı bir ihtiyar kartalı 

:;~ıi:i~~~~··~~"w~.t~ii~~~y:e~:::~ protestoda bulundu 1 Taziyet gergin ~=~r~~i.~::in·::a~~e;:~~:i~1~ ralıa lfkerl~rini yedi buçuk aaııtim o.' • V l kızıyormuı. Ruhunda, nereden yidi-
zeriııden yaptırmamış olan ar.ıbacı - ti lııilinmez meçhul bir tokat acmn-
lurı nıü~kül \·aziyetle lıırakmı~tır. 1 • • dan doğan hıncı ve Türk düımanlı-

Yap•ığımız tahkikata gore !zmirde 1 f d'll / f • d ., b • k l d Jt [ l • b J tını, hali. la§ıyormu§. 
ıc.oodtnf..z;,.~··k,.raba ırnr<lır.Ya· JUrna .. e G ya gaze est; }'UZ lgl lT ffiQ Q e e, Q yan arın, ıca eaer- o, Lozan muahedesini itilaf dev-

ukt:rn ııonra lt'kerlekled \"fdilıu•·uk F h [ r ~[ k d d • ç b l 1 ti · · · b' ·11 . , •• •• ., e erı ıçın &r zı et telakki etmekte 
raııtinıetre oldııııu i•in i 1 ıııe,iııe mü- Se ransaya yurumege QZlT 0 U.U. QTtnı ay e lyOr. em er aynın b d d T·· k , er evam ır. ur tarihinin bu ,e. 
'"ade edilen :.ır .. l>alar (40) a çıkmı~tır. R k • • .. J • refli vesikası, ııözlerinin nune ge• 
F;ıknt ıır bacı lı.a ıları, ötedenlıeri Omaya gitme fen VQZ geçfığl SOY enıyor lince, kart diplomat, adeta bir :rerin. 
lıeledi.ı·eııiıı. "Üniin lıiriııde !.mir .vul- p · , 1 ' d d \ b · " ar!',:, (Radyo) - !Iants Ajan•ı, talya hariciye nazırı Koııt Ciano. miıılrnr görülmemiştir. buatı, Ak "iliz ınes'elesinin biran en ısırı mı a enaıyor. 
lıırını tohriıı eılfn d&r kkHlekli arn· ,.. 1 1 H lb k' L · 't•f d 1 ,.onıR< an hulıer alıyor: kendisinin, parlamentoda vrrdiıi;i Lcn<lru, :ı (Radyo) - Gazeteler, evvel halli la:zım geldiğini ileri süre- a u ı ozan, ılı• "" ti he-
kları 1 lemtk'eıı nıeneılecegini lıil • Frıınsız sefiri Fnııısonı l'uııse, lıu- sö;·levdr Fransa ale;·hine lt•k •ôz İlııl;a parlanıeııto~uıı<la Fr:ınsa al~y· rek f'ransaya hücum etmekte, Ln- sabına bir zilet midir, hayıl"I. 
dikleri ~ in kHnıyuu tedarik etn1i::dt-r · ! Ol ı b" b' ı• gıirı l:ılya hariciye nazırı Kont Cia- ,;öylenıedij.\"ini beyan etmi~. ve hükü- hiııe yapılan nümayişlerin, Çemberlay· va! zamanında akdolunaıı uzla•ma- . aa o aa, ır ıtaruret, • ır l't!a ıte, 
\e ~ehirCtki nakryatı bu kam;·onlm·Ja l ' b k d 1 h•d idi b 

ııoyu ziyıırel elmiş ve talya parla- melin, nıelıuslarııı tezahüratından nın sullıperwraııe siya.selini lıomlıala- !arın, bugün sakit oldu 'gunu ileri sür- ır uvnt •e a a et • ıaes r, u 
Y•pmağa lıa•laıııı~lardı. Şimdi İzmir. k d 

nıentosuııda, melıuslardan ba7.ıları. mesul olamıyacağıııı ilıive eylemiş- dığıııı yazıyorlar. Bazı nıahafil, Çem- mekt"'1ir. a ar .. 
de nır\'cul kanıyc:ı mikU.ı·ı (120) ka - o • • ı. 

ııın (Tunus! Tunus) di.ve lıa<Tınlık- tir. ı I R ·t kt (J 1 o·ı 1 ) t · ünyayı, bunamıf idrakmın o-
dardır. J>ıır tekerlekli aralıalarııı ~e. 1 1 

b t f d• F ıer a;·nııı omaya gı me en vazgeç- uma e ı aya gaze esı, yaz- . . . 
h. . . . . k ,. arınc an ve u mevzu e ra ın a •ran l'aris, 3 (Radyo) - Tan gazel~si, tiğini iddi:ı ediyorlar. dı~ı bir makalede diyor ki: ıtuk adese11 ıle temataya kalk n, 11111-
ırdc ışleme>ının meııı kar:ırının atı s l h" d t h .. t 1 F p I ı ti · k dl • d b' -" il h ı· a a ey ın e eza ura yapı masın- Fransanın Rıımıı •efiri ransova on- P . 3 (AA ) C I it I .11 t" . d e erı, en emrın e ır ... r a m-

.ure'le t t'··"· b ı d - Oç ırün ı arıs - azete er « ayan mı e ı. ıcap e er e d l"kk' • ld C ' a uıırnıe aş an ıııı • dan mütevellid tee"ilrleri bildirmiş •enin, ltalrn h:ıriciYe nazırı Kont Ci- H . . ' B. ·B H . . F k .. Ü • • d e le a ı elmeııe çalııan Lo orç 
d ~- • "--1 u· · ğ" · • f arıcıye nazırı onelin arıcıye ransaya ar~ı yur mege ama e· 1• 'b" e.n .... rı .,.. e :yenın gö. terece ı yer - ve izahat i>'lenıişlir. ano il<' mühim meseleler etra ında ko- . . ... · .. . . dir > ~·. enısa ı ıı• ı on dokuzuncu aaır po-
lerde ve i'ilerde i,letilmek üzere mlıl- Fran'1Z sefiri; melııı.-ların Fransa ııuştıığıı ve Fran'a ile !tıılya arasın- nezaretı muduru umumılerınden · . lıtıka mektebinin dökünllllerl, el t-
hakattaki kamyon sahiplerinden bir- aleyhinde tezahüratta bulunmaları- daki muallak bütün hıısusııtın hallini B. Leger ile uzun bir görüşme yap- Parıs, 3 (Radyo) - ltalya pa~- te kl, deiiten, hem de zor! , vura 

na hükOmetçe müsaade edilmesinin teklif eylediğini yazıyor. tıkt.ın sonra geçenlerde ltalyan mec- lamentosunda (Tunus! Tunus) dı- •ura deiltlirilen eaki 2 ihnl,et ve ais
ve söylenen sözlerin, alakadar na- Paris, 3 (Radyo) - !talya harici- !isinde yapılmış olan (lredantiıt) ye bağıran ltalyan meb'uslarına ce- temin hatlarına denilmesini } oş 
zırlarca ~erh YP)"a reddolıııımam:ı,;ının ye nazırı Kont ('innonun, İtalya par. tezahürat hakında ltalya hükume- vap veren (Figaro) gazetesi, Fran· l'Örmiyeceklerdi.. u var ki, çenesi-

çoku da kamyonlarını 1zmire getir • 

mişlerclir. Bunların miktarı da (60) 

kadardır. TUcc~ rlordan müracaat e- k k I k b k manidar görüldiiğüııü fün•e etmiş ve ll'm•n!nsunıla Frnıısa aleyhine yapı. tinden izahat istemesi için Romadaki sanın, pe eş çe i ece ir arış top- ntn üıtünde bir nevi tecrtlt.e lmtiya· 
deıılere beledi~e tarafından bu kam- Fran•ız hüldimetiııiıı, bu ht1'11'ta lan niinı:ıri>; 1 cnleıı clola;·ı Fransız se- f.ransız sefirine talimat vermiş ol- rağı olmadığını kaydetmekte ve hal- ıı:ı taııyan Loid Corç, biraz da dünya 
yo,.:ar verilerek işleri görülmekte, na. tenevvür etnıl'k istediğini söylemi~. firinin notasına \t,-diği eeYap, lıura dııi,!unu haber vermektedir. yan matbuatına şiddetle hücum ey- ridiıinin vl! yeni doğan mllleı er ha-

U edilecek eşya ve saire, zamanın • bir nota vermiştir. siyı1"i ve resmi nı~h:ıfilinde aSTa tat. Roma, 3 (Radyo) _ ltalya mat- !emektedir. yatının, çok eaki tarihleri bil.e taafıye 
etm kte oldufunu kavrayacak vt J gönderilmesi liizım gelen yere götü

rülmektedir. Bir taraftan da belediye 

kararına ıröre araba imal!thaneleri 
receli ründUılU ırenişliği 7,5 santimet

re olan tekerlek imaline çalıştıkları 

için her gün piyasaya 20-30 kadar 

geniş tekerlekli araba çıkarılmakta. 
dır. 

İzmir civarındaki sebze bahçelerin· 

den 1zmire sebze nakli meselesi de hal-

ledilmiştir. Bahçe sahipleri, sebzeleri 

hayvan üzerinde hanlara getirerek 

aatmaktadırlar. 

Belediye, araba ve kamyon istiyen. 
!ere muntazaman vasıta tedarik et -

ınektedir. 

Bundan böyle belediyece yapılacak 
cadde ve okaklar arnavut kaldırımı 

)'erine parke ve kesme taşlarla inşa 

olunacaktır. 

İzmir türi~tik yoHa-
• 

rının ınşası 

Von Ribentrop Salı günü 
Paris'te bulunacak 

Almanya ile · Fransa arasında imzalanacak olan yeni 
deklarasyon, Münih anlaşmasına dayanacaktır 

Merkez bankası 
Eski banknotları 

dejtiştirdi 

T efttş he~eti Istan
buldan geçiyor 

• 
lngiliz kuvetlerile 
arasında 

Arap çeteleri 
müsademe/er olmuş, 
Arap ölmüştür 

İspanya harbi 

- Battarafı t inci sahifede - otuz Palamus ve Barselon limanları ile (Çnbera) 
bombar(lıman edildi. 60 ölü var f;tanbul, 3 (Husu<) muhabirimiz- Kudüs 3 (Radyo) - Filistin- !ar 30 ölü, 1 esir bırakarak kaçma~ 

den: Telefonla) - Ebedi Şefin ta- d 1 .1. 'k 1 . 1 A • ff k 1 1 1 Barselon, 3 (Radyo) - Frankist- Paris, 3 (Radyo) - Frankistler, but .. .. . . e ngı ız uvvet erıy e rap çete- ga muva a o muş ardır. Gene n· 
u onuncle veda geçıdı sırasında 1 . nd .. h. 

1 1 
T k ti . d°' b" Ar !erin bir tayyare filosu buırün Lerida Palamuı ve Barseloıı limanları ile 

VUkua gel · 11 t d ölümU ı erı arası a mu ım çarpı9ma ar 0 - gı ız uve erı, ıger ır ap çete- ' Çerberayı bom~ardıman etmişler ve 
. en 'e va an aşın . . . . . h . I d" civanndaki köyleri bombardıman et-
ıle neticelenen hadisede adli ve ida- mu§tur. Cehle cıvarında tayyarele- sını ım a etmıt er ır. . .. ağır bombalar kullanmışlardır. 
rl · . · d d · 1 h k _.J_ 1 u -b d -ı d d°' b" .. mış ve buyilk ha.arat yapmıştır. Atı-ıneşulıyet görillilrse mtlddeıumu- nn e yar ımıy e are et eoc::n n- n<' ron ag a•ın a ıger ır mu- Atılan bombalardan Çerberada 60 
!'.1!likçe ulakadarlar hakkında der. ıiliz kuvetleri. bir Arap çetesine ıademe vuku buldn~u haber veril- lan bombalardan üç kişi ölmllş, bir- kişi ölmüş ve birçok kimselerde ya-
... l takibata ırlritilecektlr. miihlm zayiat verdirrniılerdir. Arap- miıtir. ~ok klmaelerde yaralanmıotır. ralanmııtır. 

Mühim bir casu&luk 
me)'dana çıkarıldı 
Kopenhag, 3 (A.A.) - Dııni

markıı ordusunun bir çok yüksek 
zabitlerinin d'ahil bulunduğu çok 
mühim bir casusluk daha meydana 
çıkarılrnıştır. RikOdayın önümüzde
ki celsesinde heyecan uyandıracak 
if aatta bulunması beklenilmek e
dir . 

İngiltere 
Buğday mü.bayaatını 

çotalttı 
Londra, 3 (Radyo) - Resmen 

bildirildiğine göre fngiliz tüccarları, 
Amerikadan 540.000 ton huğda} 
satın almışlardır. Bu miktar, son za. 
manlarda dünyada yapılan buğdaJ 
mübayeatının en mühimidır. 

lngilterenin, daha geçenlerd. 
Romanyadan da mühim miktard• 
buiiday aldıiiı unululmamalıdıı. 
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Yeni türeyen bir Fidyas 

Venüs heykelinin ba
şına gelenler • 

Bir heykeitraş, meşhur o:abUmek için 
Venüs heykelini yapmış, toprağa gö· 

merek onu eslTi eser diye tarıtmı<; 

(ANADOLU) 

Karısını öldüren -li=:::B:;;:::o=rr=s=eı=a=JF?>=n=y=a==s=a==::irr=ı.z::_~a_b=-_ı_t_a-d~a~:-s=A:;.:."ıF::.::.E!;..."· 
bir adam daha!. Hıraızlık 
z~vallı üç çocuk ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI a~!~r:,·~tü'!:»ı ;:;:!~. =~~~ 

Yetl·m kaldı J Z 1\ A İ R A N K A R A tin ağaçlarındaki zeytinleri çaldık• 
ı V ! !arından zabıtaca yakalanmışlardır • 

Katil Boten 
Paris - Sartrouvilli Jorj B'>ten 

"dlı belediye i•cilerinden bir adam, 
uzun zamandanberi karısiyle geçi
nemiyordu. Bu ailenin ikisi erkek 
ve biri de kız olmak üzere üç çocu
ğu vardı . 

ÜZÜM 
Çuval Malın cinsi 

355 K. Taner 16 
Kr. S. Kr.S. 

16 50 
16 75 
13 50 
14 75 
14 75 
12 

334 Ü. Tarım şir. 
149 inhisar 

61 P. Mihalef 
13 Öztilrk 
10 A. P. 

922 
614437 

615359 

14 50 
12 25 
13 
14 75 
12 

ÜZÜM FİATLERİ 
No. Fi at 

7 
8 
9 

10 
11 

13 
14 
15 
16 
18 50 

ZAHİRE BORSASI 
lZMİR 

Dün gece evine biraz geç gelen ZAHİRE 
Boten, karısının kiifürleriyle karşı- Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S 
laşmış ve hatta karısının kendisinin 240 Buğday 4 6875 5 0625 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 
Be!ga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar ı 
Yen 
İsveç Kr. 
Ruble 

Gene Burnava nahiyesinin Dere k<f 
5.86 yünde Mustafa oğlu Şakir, Aziz oit• 

125.3675 lu Muradın zeytinlerini çalmış ve 
3.29 tutulmuştur. 
6.595 Hırsızlık teıebbüıü 

28.48 Taşçılar içinde Silleyman oğlu Ka• 
68.14 ya, Tayfur oğlu Mehmedin 115 ku• 
50.1925 ruş parasını çalmak teşebbllsünde 
21.17 bulunduğundan yakalanmıştır. 
1.07 Aletlerini çalmıt 
1.5425 Balcılar içinde Hasan oğlu Meli • 
4.2975 med Ali, borcuna mukabil marangos 
5.86 Emin oğl ıı Ahmedin dükkanında bı· 

23. 5625 raktığı marangoz aletlerini gece 
24.81 dükkanı açarak aldığından yakalan• 

0.9025 mıştır. 
2.805 

34.21 
30.19 

Ba§kaamın evine girmek 
Karşıyakada Safa sokağında Bilal 

oğlu Tozan, sarhoşluk saikasiyle 
23.63 kendi evi zanniyle komşusu Memduli 

kızı Bn. Nimetin evine girdiğinden 
zabıtaca yakalanmıştır. ESHAM ve T AHViLAT 

ANKARA 
1938 '1 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 

Karantinada da 9 eylfil sokağında 
oturan Recep oğlu Mehmed, sarhoş· 

l9.05 Iuk saikasiyle 161 sayılı eve girmiş 
19·255 ve tutulmuştur. 

~~~~~~~~~ 

Dikkat 
--==-+-== 

Şap hostalığı 
üzerine a1ır bir cisimle hücum ede- 40 ton p. çekirdeği 4 55 
-~O:ini """''"'k av tüfeğiyle onun 300 balya pamık Bir para c, ~ntası Vilayetin 11 köyünde hayvanlar-

________ 4_0 ___ 4_6_75 da şap hastalığı görüldüğünü yaz. 
izerine ateş etmiştir. E b 1 d k kayboldu arar u un urma mıştık. Hayvanlarda mühim telefa-

Biçare ana, sırtından aldığı İkiçeşmelikte Makara sokağında Ufak, siyah renkli, ;rnrı yuvarlak ta •e~biyet ,·eren bu hastalığa kar-
vara ile derhal yere düşmüş ve ço- İbrahim oğlu Hüseyinde bir miktar ':ıir para çantası kaybolmuştur. İçin- şı mücadele açılını~. hastalık mınta
cu~larının göz yaşları içinde hayata esrar bulunmuş, suçlu yakalanmış- ieki anahtarların ehemmiyetine bina- kalarına kordon konmuş, hayvan 
1özlerini yumuştur. tır. en, Anadolu gazetesi idarehanesine nakliyatı için mühim tedbirler alın· 

Muhakemesine başlanan Boten ~etirPnlcre mükafat verilecektir. mıştır. Hastalık görülen köylerdeki 
• .. · · · d b' l d · b" k · h hayvanlara aşı vapılml'tır. Alınan )Ugun ıfade verırken bır en ıre sa- .on a ınce ır ses a ·setmış ve e- D • · ı · / "k • t k ğ · ' 

yeti hakimenin önüne ele~ ·k· Z Ll l:l Ume ona 1 sıhhi tedbirler ve girişilen mücade-
yaz kazanan ve müze almanakların- yaşarmdaki sarısın bir gçocuko~e:s~ Vilayet tarafından Dikili kaza le üzerinde henüz on gün geçtiği 
da benim de ümid etmediğim dere- şunları söylemi;tir: merkezinde bir hükumet konağı in- halde başkaca vaka görülmemesi, 

Heykeltrat ve yaptığı Venüı heykeli cede yüksek bir mevki kazanan Bri- - Bay reisi. Babam Boten, an- şa ettirilec~ktir. Yeni hükumet kona-ı hastalığın sönmekte olduğuna de· 
Salnt - Etienne - Burada çok tarlalarının cenup tarafına götilr- ze heykeli benim eserimdir. Benim nemi İşte bu tüfekle öldürdü. Ben ğı l5.000 !ıraya mal olacaktır. lil sanılmaktadır. 

ıayanı dikkat bir san'at hadisesi ol- dUm. Ve orada, hiç kimseye görün- kafamın mahsulildür. Parisli üstad- sonra tüfeği onun elinden aldım. ••••••••-----------•••••••••• 

muştur. 1937 yılı ortıtlannda, Brize meden bizzat imal ettiğim heykeli lann, (eski ve nefis bir eser) sure- ::ş·tçı:o.ecukkorbkuundlaarnı tsı."t'yrelemrkeg~en basa:aıar-· ı ElhamrBugaün msatin,·elnerdeen mitibarean sında 
efvarında çiftini suren Conon adlı bir toprağın içine gömdüm. Kendi kendi- tinde izah ettikleri heykelimin, 1934 Y y 

çiftçi, sapanının toprakta bir yere me şöyle diyordum. yılı mahsulü bir eser olduğunu ale_ 
takıldığını hissetmiş ve yere atlıya- - Elbette heykelim çiftçiler tara- nen söylemek isterim ı Boten ifadesinde bilhassa fU nok-
rak bu maniayı tetkik etmiştir. fından bulunacak ve o :r.aman birçok cBunun böyle olduğuna yalnız kar talara İşaret etmiştir: Türk artiıtlerinin - Türk rejisör - operatör ve teknik adamlarının kendi 

Mania, beyaz mermer pıı.rça- münekkidlerin, san'atkarların naza- deşim değil, birkaç dostum da şa- - Karımın bana hücum edece- memleketimizde ha.zırladığı MUSAHİBZADE CELALiN 
sıdır. Gonon, oğluyla beraber bu rı dika ti ni celbederek atik eserle- hiddir> ğini zannetmiştim. Boş sandığım av A K d 
ll\ermJr parçasını topraktan güç- re yapıldığı gibi gerbest bir tenkid Heykeltraş Kremon, her suretle tüfeğini korkutmak için üzerine doğ- yna ro Z a JSI 
IU1cle ·ç;karmış ve "llrım saat ~onra safhası geçirecci!im . Eğer kuvvetli ru çevı'rdı"m ve tetig"ı' çektı'm. Tu"fek. , kendisine güvenen, lilkin propagan- ı f 
önlerine serilen bii\•iik bir hazine isem kuvvetim anlaşılacak, ben de ate• aldı ve karım öldü. Oynayanlar: Behzad - . Galip - Emin BELL - Halide· Şevkiye· 

dadan da şiddetle kaçınan bir adam- Y M h d N ı· M p ih N · önUnde de şaşm knlmışlardır. meşhur o!ac0 -·ım ! Himayesiz bir halde kalan üç ço- a mu • ec a • uammer • er an • evın 
ÇünkU Gonon ile oğlu, toprnktnn Anrak bu mü,.ıhazalarım 19~7 yı- dır. Eğer Brize heykelini cidden o cuğu bazı aileler yanlarına almış- VE 

çıkan mermer külçeyi derhal tanı- lında tahakkuk Ptti. Kardqimle be- ,apmışsa, kendisine asrın ı-·ıaya•' lardır. 
mışlardır. Mermer külçe, tarihlerin raber biz, heykelin derhal keşfedile- dememek mümkün değildir. Bnka
knydettiği meşhur Venüs heykelidir. ceğini zannetmi"tik. hm, yeniden teşekkül eden jüriler Bıçak çekmek 

İkiçeşmelikte Hatay caddesinde Hatta onun da kolu, burnu ve ba- Her ne ise, bugün resmi bir imti- ne neticeye vasıl olacak? ** 
Hasan oğlu Ahmed ve Kadir oğlu 

HA ,.,. I M - VASFİ 
Alaturka ıarkı;ar CEVDET KOZAN idaresindeki saz heyeti • Muıİ· 

ki adaptaayonu: M. C. ve CEVDET KOZAN 

Fiyatlara zam yapılmamıştır. 

caklannın alt kısmı kırıktır. Bunu 
gören babayla oğul, buldukları ha
zineyi evvelll saklamışlar; sonra da 
Paristen gelen san'at müntesipleri
nin ve profesılrlerin nezareti altında 
heykel! a~arak bunun harikulide gü
zel bir VenUı heykeli olduğunu tes

R • ı • Nureddin sarhoş olarak Arif oğlu 

Omanya Çingene erı Hasanın kahvesine gitmiş ve kahve-
r ciye bıçak çekmişlerdir. 

Rumen hükıimeti, çingenelerin ser- r 
·azad yaşamalar~na müs:ıade etmiyor 

t 
Aynaroz aahneleri bilha11a yerinde filme çekilmiıtr. 

S~~:S:LA::R::::H:e:•:g~ü=n~1:::3:-:5--:::7::9::d:a:::::::::::::::::::ı::::::::~ı:ı, 

bit ettirmişlerdir. 
l§te bundan sonra Gonon, li@jlti!11 

halka kil şad etmiş; Paristen ve diğer 
vllllyetlerden akın akın gelen binler
ce ziyaretçiden insan başına aldığı 
üç dört frankla az zamanda olduk
ça mühim bir meblağ kazanmıştır. 

Fransız san'at mecmualarında yer 
bulan, ve büyük milnakkidler tara

fından bizzat müşahede edildikten 
. sonra hakkında uzun uzun yazılar 

ı yazılan Venüs heykeli Saint - Etien-
ne muhitinde icrayı saltanat eder

. ken, birdenbire ortaya Kremon adın
. da bir heykeltraş çıkmıştır. 

Kremon'un iddiası, bu zamana ka
dar görülmemiş derecede garip ve 
ayni zamanda a!Akalıdır. 

Bakınız, resmini gördüğünüz bu 
geı;ıç san'atkar gazetemize ne gibi 
beyanatta bulundu: 

.._Ben, Salnt. Etlenne güzel qan'at 
lar mektebinden mezunum. Pariste 
1>UyUk .~eykeltraşlann yanında da 
uzun mUddet çalıştım. 1934 senesin-

. de memleketime gelmiştim. O za- Rumen çinreneleri 
malı' aklıma gilzel bir fikir geldi. Bu Çingenesiz memleket yoktur dettiklerini ve içlerinden birini kral 
fikirde, yapacağım tarihi bir heykel- derler. Bu pek doğrudur. Dünya seçtiklerini de duymuştuk. 
le heykeltraşlık kuvvetimi muhitime yüzündeki bütün çingenelerin adet Resmimiz, Romanya çingenele-
:raymak ve dolayısile kendimi gös- ve ahlakları da pek az bir farkla bil'- rinden iki kafile gösteriyor. 
termekti. b' 1 . b 1 r Geçenlerde Bükreş kabineıinin 

ır erme enzer e · la R · 
· Na yapmalıydım T b' t · · d verdiği bir karar , omanya çın-

Mevzu olarak kendime Ven!ls'il Çingeneler, ta ıa ıçın e. ya~- geneleri hür ve serazad hayatlarını 
seçtim. Karardan 8500 franka getirt- maktan; şehirlerden ve şehırlerın derhal terketır.ek mecburiyetinde 
tfilm mermer kUlçelerile gizlice işe kanunlarından uzak ve hür bir hayat kalmışlardır. 
)lafladım . ÇllnkO mesaimi hiç kimse içinde ömürlerini geçirmekten çok Bu karara göre, göçebelikten 
ye röıtennek istemiyordum. Tam iki hoşlanırlar. vazgeçecek olan çingeneler köyler· 
711 geceli 'gandOzlil bir faaliyetten Fransanın, Almanyanın ve Ame- de, kasabalarda, şehirlerde yerleşti-
ıonra p~erimi ikmal ettim. rikanın çingene kabileleri bilhassa rilecek ve kendilerine hükumet ta-

Bundsn ~onra kardeşimi )·- ıı -- ·-· ' .. · · - · · • •-·- -----1 r Yi- rafından her nev'i mali yardımlarda 
alarak bir el arabasihı heykcu Brize ıy,.,. ___ ····•-••..:k ... -·• -~ııirfC ak- bulunulacaktır( 

DİKKAT: Buııün lamet pata bulvarında 

Yeni Sinemada 
4 büyük film birden hepsi 45 kmm 

1 -· Ebedi Şefimizin hayatıve icraat, 

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

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

SEANSLAR: 1,30-3 ve 7 de Fiyatlar: 20·25 çocuklara 15-20 1 
• 

1 



SAHiFE 5 '(ANADOLU) 

Piyan,go müdü
rüne bir teklif 

4 Birincikanun PAZAR 1938 

1 ANKETİMİZ J 
KADINLAR ve ERKEKLER 

-12- YAZAN: Kadircan Kaflı 
Garip! 

Teklife hacet yok
muş, büyük ikrami
yeyi o kazanmış! 

Aman tasrih edeyim, 
mühimdir hal Genç kız ·sevinç içinde idi 

Herek • 
reıse gelen mektupta kendisine yapılmak Fransada Rene Pernu isminde bi~ Yani erkek ma en gu··zel kadınlar-

risi hükumet tarafından tertip olu- ' t n . 
nan piyangoya aid bir bilet satın d d h • d h ) 1 

istenilen baskın haber veriliyordu 
, __ ... 
- .- almış ve bütün piyangodaki ikrami- an a a zıya e oş anır. 

yelerin bir tesadüf eseri, olmayıp, • 
Ertesi gUn de hP.yecanlı idi. 
Akşama doğru denizden top sesleri 

duyuidu. Bir Türk gemisi Venetlik 
bayı·a,rını taşıyan bir Brigantine ye -
tişmiş, aralarında harp başlamıştı. Ve 
nedik gemisi hiç olmazsa içindekile
rin canlarım kurtarmak için kand.!:!iııi 
karaya, kasabanın biraz ilerhı:nde1{: 
kumsala atıyordu. 

Fakat bunu yapamadı. 
Grandi direğinin dibine yidif~i iki 

gülle ile güvertesi karıştı. Ayni za -
manda da yan yattı. 

- Herek Reis ... Bu Herek Reistir. 
- Yaşasın!.. Gene yakaladı. 
Damdan dama, pencereden pence

reye sesleniyorlar, böyle söylüyorlar
dı. 

Herek Reis rampa etti. 
Tilrk leventleri şimdi Venedik şö

valye ve aski!rlerinin üstüne birer ka
ya parçası gibi çullanıyorlar, her pala 
snlayışta birer ikişer kişiyi yere seri
yorlar, yahut denize yuvarlıyorlaı·dı. 

Çok geçmeden Herek Reis düşmanı 
haklamış , hatta yedeğine alarak şeh
rin önilnde ve yelken üstünde durmuş
tu. 

..,imdi bir çalışma başlaın1ştı. Türk
ler, yakaladıkları geminin direklerini 
dümenini ve diğer kırılan yerlerini 
çarçabuk yapmağa uğraşıyorlardı. Bu 
nun için kasabadan iki direk te almış
lardı. Lakin geç olduğu için bu iş ça
buk bitmemiş, gece de meşalelerin ışık 
ları altında çalışmalarına devam et -
mişlerdi. 

Halki heyecanda idi. 
Hrisanti bu sefer Foti ile birlikte 

gelmiş, Andros ile gene konuşmuşlar
dı. İkisi de yola çıkacak şekilde giyin. 
mişlredi. 

Genç kız şimdi daha çok merak edi
) ordu. 

Karanlıkta hep bunun önüne geçme
nin çaresini düşündü. Sonunda en doğ
ru hareketin, Herek Reise haber \'er
mek olduğuna karar verdi. 

Bir kağıt aldı. 
Ona çabucak birşeyler yazdı. 
Vakit gece yarısına yaklaştığı hal-

de limandaki çalışma devam ediyordu. 
Herkes uyumuştu. 

Genç kız yanına bir bıçak aldı. Ka
ra bir örtüye büründü. Pencereyi aça
rak bahçeye indi. Arka kapıdan dışarı
ya çıktı. Issız ve karanlık §u7aklardan. 
ayaklarının ucuna basarak hızlı hız_ 

lı ~·ürüdU. Giderken bu korkulu işi na_ 
f:JI yapabildiğine kendisi de şaşıyor -
llu. 

Fakat başka çare yoktu. 
Kıyıya indiği zaman yerden bir ta~ 

aldı. Hazırladığı kağıdı örtüsünün ke
ııarrndan kopardığı bir parça ile taşa 
bağladı. Sonra oradaki sandallardan 
en küçüğünün ipini bıçağile kesti ve 
içine atladı. Bütün ada kızları gibi o 

ela kürek <'ekmesini biliyordu. Gürül
ü c;ıkarm:ıdaıı ilerledi. Artık çekiç 

güri.ilti.ileriniıı: 

- Ili:ısa ! .. Hiss~a ! .... 
Kumandalarıııın ardı kegiJmişti. 

Türk gemisi, esir aldığı Brigantini 
ardına takarak yola çıkmak üzere idi. 

Halki onun bordasına yaklaştı. Kıç 
lrngaranın dibine doğru kaydı. Yuka. 
•·1dnn Herek Reisin son kumandaları 
lu~·uluyordu. Elindeki taşı onun bu -
unduğu yere doğru fırlattı ve bir 

'mç saniye bckleıli. Yukarıdan konuş. 
malar geliyordu. Fakat ne olduğunu 
aıılamıyordu. 
Kasaranın kenarlarından başlar u-

'.andı. 

Bir me~aleyi havaya kaldırarak san. 
Jala doğru tuttular. 
Genç kız, görünmemek ve ele geçme

nek için bütün kuvvetini harcıyor ve 
hızla uzaklaşıyordu. 

Onu görememi~lerdi. 
Şimdi Herek Reis bir ıne::;;alcnin ı

'?ığıncla Halkinin yazdığı kağıdı baş
ka birisine okullurııyordu .. 

Genç kız büyük bir sevinç içindeydi. 
Herek Reise gelen mektupta keııdi

,ine yHpılmak istenilen ba"kın anlatı. 
ıyor, barrndığı yerin öğrenildiğini, 

'ki casusun bir kayıkla onun izinde 
ridecekleri, Yenedik donanmasının 

ı,eklccliği yer bildiriliyordu. 
Mektup bit ti~i zaman onu okuyan 

Rum JevendinP :sordu: 
- Kim yazıyor bunu? 
- Bilmem ... Adını yazmamış .. 
Herek Reis imza yerine baktı. Ora

da bir yaıı vardı: 
- Bu nedir ya? 
- Bir insanın adı değil ki.. «Ada-

lar güzeli> diyor ... 
- Adalar güzeli mi'! 
- Evet... 
Kimse bu iki kelimeden bir:-ı>y an

lamamıştı. Herek Reisin bu ~uİı ilk 
defa Halkiye verdiği sırada yanında 
bulunanlar bile unutmuştular. 

Vala· Nurettin 

-- 4 --
Baliçıvan t>aşı siğarasını yaktu: 
- Hakkınız var çocuklar. Bildiğin gibi işle Lütfi efendi! 
- Ne demezsin. Elbette yavrum. Siz ki daha e::1kisiniz; hanım efen-

dinin serveti ne kadardır; biliyorsunuz değil mi? Aşağı yukarı ayda 
beş, altı bin lira geliri var derler ... Tırtıklamalı ... 

- Haydi be sen de .. : Beş, altı bin lira laf mı? Daha fazla ... Öylesi
ni tırtıklamak helaldır. 

Etem, elindeki kadehi muşambalı masanın üst.üne koydu. 
- Ben size bir şey söyliyeyim mi, çocuklar? İnsan bu kadar zengin 

olunca adamlcınnı böyle sıkmamalı. Onu sarsmadan, kıyısından, köşe
sinden az buçuk istüade etsek fena mı? İki lira sızdırmışsın. Duymaz 
bile .. Muhacir karısı, hamm efendime hoş görünmek için başımıza po. 
lis kesildi. Bir teftiş, bir teftiş ... İçki şişelerini bile kalemle işaretliyor .. 
Rezalet. 

- Doğru.doğru ... 
- Peki, bu vazüe için hanım efendi o karıya ayda kaç para veriyor • 

acaba? •.• 
- Bilmem amma, bir gün masasında onun namına bir ~l'k ~iirtli'm. 

İki yüz füa yazıyordu. 

tertip eden t~rafındanw istenilen a ~insan evlenir iten deg., il evlendikten 
damlara tevzı olunduguna kanaat ' • 

c.ı.> .~eti~diği .. için piya~go üzerin~e sonra bı·rı·bı·rı·nı· anlarlar 
buyuk hır rolu bulundugunu tahmın 
ettiği emlak bankası müdürüne şu - 2 -
mektubu yol1amıştır. Odanın biraz daha dumanlanmış 

«Bay direktör; hayası, camların rengini de bulandı-
Ben, piyangoda büyük ikramiye rıyor, düşünüyorum! 

kazanan1arın tesadüfen talili insan- Daha doğrusu düşünmek istiyo-
lar olduğuna inanacak kadar safdil rum: 
deği]im. Bu gibi iş1erde beni atlata- Avrupada vaziyet.. Nafile!. 
mazsınız. Resmi memurların yap - Korsika ve İtalya .. Oda gürültü 1 
tıklan anlaşmalar neticesinde büyük Çin ..•. Şu mahud masal? 
ikramiyeyi istediğiniz kimseye çı - Karısını öldüren adam .• 
karmakta olduğunu biliyorum. Bu Bir zavallı deli!.. 
malumatıma güvenerek işte ben de Ve, hiçbir mevzu üzerinde dura-
size şu teklifi yapıyorum: Gelecek mıyorum, kafam çok dağınık, çok 
keşidede en büyük ikramiyeyi bana karışık ... Asım İsmet Kültür içeriye 
kazandırınız. girdi, selam verdi. Her zamanki gibi 

Fakat Herek Reis hemen hatırladı. Doğru bir adam olduğumu ispat neş'eli .. Koltuğunun altında kitap-
Yüziiııde güzel bir güli.iş göründü. etmek için bu lütUfkarlığınıza karşı- !ar var. Bulmuştum: 
Kağıdı aldı Ye koynuna koydu: lık olarak kazandıracağınız paranın - Tam zamanında geldin, dedim, 
- Haydi, yola gidelim. Ru mektnp- yüzde otuzunu size vereceğim. An- şöyle oturmaz mısın? Kahve mi, 

tan kimseye .söz açılnııyacak. Yalııız !aştık değil mi~ Tamam .. Teklifimi çay mı, ne isteıısin?. 
buradakiler bilecekler. kabul ederseniz beni listenin başına Kitapları koltuğunun altında, el-

- Başüstüne Reis... koyun. işte numarayı veriyorum. leri pardesüsünün cebinde olduğu 
B. Aaım Kültür 

Türk gemisi uzaklaşırken adalar Aldatılacağınızı zannetmeyin.. halde oturdu. 
~üzeli onu karanlıkta son defa göre- Rene Pernu» - Hayrola - dedi - birşey mi var? 

- Sakın - dedi - sakın!.. Bunlar 
hep tehlikeli sualler. Evdekilere bir 
türlü, eşe dosta başka türlil, uzun 
uzun derd anlat .. bilmek için bakıyordu. Em1ak bankası müdürü mektubu - Evet, dedim, anket.. Baksana 

Androsun bir aralık odasında yü - okuduktan sonra (garip muhaberat yerimden kımıldıyacak vaziyette de. Asım Kültür, israrıma dayanama
dı. Ben soruyordum, o cevap veriyor-rüdüğünü duydu. ve tekzip edilmesi lazım gelen husu- ğilim. Ağır bir meskenet manto gibi 

Demek ki o da uyanıktı. d du. Fakat ikide bir, hemen kalemi Şafak ağarıı·kE>n Hrisanti ile arka- sat dosyasına) koymuş ve çok geç- sırtıma _ üşt~ .ve an.laşılmaz bir ka!a 
""'eden unutmustur. donuklugu ıçındeyım. Hazır avagı- k 

daşının yelkenlisi limandan çıkmış, " · " apıror; 
denl.ze arılmıstı. Ancak, geçenlerde ayni adam ma gelmişken... A d' d ~ . - man - ıyor u. - Sil şu cüm-

Genç kızın kalbi şimdi rahattı. bankaya müracaat etmiş ve kartını Hemen gülerek ayağa kalkmak l · S 1 eyı.. i , çünkü muhacirin başına 

Çünkü Herek Reis tuzağa düşmiye - gönderek müdür ile görüşmek iste- istedi: iş çıkarırsın ... 
cekti. ... el.iğini bildirmiştir. Müdür bu zatın - Yok, yok .. üç sene evvel bana Asım, kendisinden bahsederken .• 

CCZA.JILILA•R• ADASI?. kim olduğunu merak ederek yanına yaptığınız oyunu bilirsiniz. Ayol, ev- cl\luhacin diye konuşur .. 
t-.lınmasını emrini vermştir. de gırtlak gırtlağa geldik .. Güya ko- Arada bir de; Herek Reisin yerinde başka birisıi 

olsaydı o gece Tiııosdan ayrılmaz ve 
hemen ka,.abaya çıkarak Halkiyi sor. 
guya çekerdi . 

Sonra ca!-lusl:ırın hepsini de bütün 
halkın önünde gemisinin direklerine 
asar, Korali-ıe gelince ka~abada bu 
gilıi adamları harındırdığı için çar~ı
nın ortasında güzel bir sopa çekerdi. 

Herek te bunları düşünmedi değil. 
Fakat bu bir fırsattı. 

Venediklilerin kafalarına Yaman 
bir yumruk daha atmak i\İıı bul.unmaz 
bir fır~attı. 

Kafasmda, j'apmak istediklerini bir 
kaç dakika içinde hemen tasarlamıştı. 

Bunun içiııdir ki orada kalmamrn. 
yola çıkmı~tı. · 

Küçük Ye büyük Dekanza adaları. 
geniş bir boğazla birbirinden ayrılı
yorlardı. 

(Devamı var) 

Kadın kavgası 

Alsancakta Bülbül sokağında Besim 
kızı Fahriye ve Ahmed kızı Fatma 
ara.sın da kavga çıkmış, biribirlerini 
dö\•müşlerdir. 

Müdürün katibesi. müdüriyet o- nuşuyorduk. Halbuki arkadaşlar an-
dasının yanındaki kabul salonundo ket yapıyorlarmış.. - Yahu - diye ilave ediyordu - bu 
gayet centilmen ve temiz giyinmiş - Canım, dedim, bu defa böyle mevzu iki cepheli yakalanabilir .. 
bir zatla karşdaşmı~tır. Bu zat elin- olmıyacak .. Şöyle rahat otur .. Al, Fakat neme lazım. :\Iaamafih, sana 
de tutuğu zarfı katibe uzatarak şöy- suallere bak!.. ~unu ~öyliyeyim: 
lt: demiştir: Verdiğim sual listesine bakınca; Bütün verilecek cevaplarda yalan 

«- Lütefen müdürlüğe söyleyin. bulunacak. Hep~i elestiki, basma ka-
Beni unutmadıkları için kendisine etmek istemiştir. lıp olacak .. Çünkü, c:.Mamur olası 
çok çok teşekkür ederim. Anlaşma- Ziyaretçi hiç aldırmadan, göz kırp- hanede evladüayal var> .. 
mış çok iyi netice verdi. Tam bir mış ve : İşte konuşmalarımız: 
milyon frank kazandım. Müdürünüz - Haydi canım -demistir- siz be- - Kadını dGşüren \'e küçillten 
çok dürüst adam .. Fakat şunu bilin ni ne zannediyorsunuz? Ben bu ka- haller nelerdir?. 
ki ben de dürüstüm.. İşte en güzel dar toy değilim ... Müdürünüze mu- - Her f erd, kadın olsun erkek ol. 
bir misal.~. Buyurun bu 300,0?0 v~fık. bir teklif yaptım .. Kabul etti. sun bulunduğu sosyal dur;.ımun icap 
frankt.. Eger gelecek defa beş mıl- Sımdı vaadimi yerine getiriyorum .. ve kaidelerine uymak zorluğunda
yonluk ikramiyeye gene beni ko ~ Ben dürüst bir adamım. Anlaşıldı dır. Yani ferdin bir sosyal \·alörü var
yarsa, ayni şekilde muamele yapma- mı? · dır. Bu rnlörü muhafaza ettiği müd. 
ğı kabul ediyorum .. > Talili adam, piyangodan tesadü- detçe akranı arasında saygıya Ia.vık

Ve katibin elini şidetle sıktıktan fen kazandığı paranın 300 bin fran- tır. Ru valörleri muhafaza için g~re. 
sonra ayrılı~ken, kadıncağızın aklı kını, müdüre vermekte ısrar etmiş- ken hareketlerde bulunmadığı veya 
başına gelmış: se de para zorla kendisine iade edil- aksi harekette bulunduğu zaman alt 

«-Fakat buna imkan yok.. Her miştir. Memurlar, bankadan çıkar - dereceye düşer. Düşüren şeyleri de 
halde yanılıyorsunuz. Eğer kazan- ken adamcağızın şöyle söylediğini herkes bilir .. l\lalUm şeylerdir, ma-
mış iseniz bu sizin şansmızdır. Bi - duymuşlardır: h1m 1. 
ıim hiç bir rolümüz yoktur. Buyu- «-Bu işi ben anlıyamadım .. Fa- !:_,, Erkeği sinirlendiren nasıl bir 
run paralarınızı!.> kat her halde bu müdür dürüst bir kadındır? Erkekler nasıl bir kadın-

Diyerek 300 bin frankı iade et - adam deği1!> - Devamı 9 ncu ahifede -

- ~caba bu parayı her ay mı alıyor. Hem evde oturuyor, hem ye-
mek yıyor; hanım efendinin yepyeni elbiselerine konuyor. 

- Kimbilir?. 

bütün işleri eline aldı. Bir dediği iki olmuyor. Hanım efendi, onun sö. 
.züne kapılmış, bütün istediklerini yapıyor. 

Şoför yerinden fırladı. 
- \ 'ay kaltak \'ay. A~·da iki yüz lira alsın da, üstelik benim ben. 

zinimle uğraşsın ha .. 
Bahçıvan kamn, l~them a!raya sordu: 
- Sen burada hE>pimizin eskisisin. Şu karının nereden geldiğini bil

miyor mu::1un?. İki sene.denberi hanım efendinin peşinden ayrılmıyor. 
Kibirlilik tasladığı it:in, t:ıbii bizlerle konuşmuyor .. Neyin nesi?. 

- Bu ~ırfrntı karı, benim ele merakımı uyandırdı. Hanım efendinin 
yanına ırelmezden eYVel ne yaptığını bilm.iyorum. Odasında her şe,·i 
kilitli. Kim~e ile konuşmaz ki, kulak mi!-lafiri olayım. Anlamanın imki. 
nı .rok ... 

- ~u karıyı boğmazsam öfkemi alamam. 
- Njçin bu kadar kızıyoı·sun kuzum.. ~ 

Etem yavaş sesle: 
- Bizim arkadaş şoföı· efendi, biraz mercimeği fırına vermek iste· 

miş. Karı onu öyle bir terslemiş, öyle bir sersemlemiş ki «kovdurma
dığırna şükret ı.~ Demiş .. Hatta galiba bir tokat bile yerleştirmiş. 
Bahçıvan kahkahayı attı: 

- Eğ<"r tersliyeceğine och.~mm anahtarlarını verseydi, bizim Lütfi 
efendi, şimdi bize tepeden bakardı. <ı:}luhacir karısı.. filan diye çekiş
tirmezdi. 
Uşak ilave etti: 
- Eh .. Hanımlarla i~ })İ!jirmtk kolay değil.. 
Aşçı :\khmed ağa, dedi ki: 
- Renim nasihatım blsun. Eğer burada rahat rahat otul'mak isti

r"l'inıı. hanım ef endid~n Zii'Jld.e muhacir karı~ının )'ÜZ Üne g-üllin ! o. 

Etem başını salladı: 
- Doğru, doğru ... Görseniz kaltağın dalkavukluklarmı .. cAman ha. 

nım efendi rahat~ız olacak! Aman bir yastık koyalım! Amaıı dizini• 
örtüsü! Aman ıhlamur! Aman ilacı!> Sahte! Vallahi sahte! Ben böy. 
le kadınlardan korkarım. Bu kadar fazla çırpınmanın sonu hayırlı de. 
tildfr. 
Bahçıvan sordu: 
- Nic:in az para mı alıyor? Elbette çırpıııacak ! Eteğini, ayağını öp. 

se yeridir. Hepsi gülmeğe başladılar: 
Etem devam ett\: 
- Ne dediğimi anlamıyorsunuz? Ya bu kadın hakikaten görmil~. 

geçirmiş bir kadındır; bir maksadla bunları yapıyor. Yahud da Allah 
bilir süprüntünün biridir; bir meymenet:sizliktir işliyecek .. 
Bahçıvan karısı tevekkülle: 
- Allahüalem! Dedi. 
- Haydi çocuklar artık yatalım ... Yarın hanım çok erken knlk:t. 

cak .. 
- Doğru, gene karınm icadı. Küçük bey geliyor diye yirmi tane 

mavi ortanca saksısı almamı tenbih etti. Adnan beyin pencerelerinin 
altına konacakmış. 

Uşaklar, birer birer çıktılar. Bahçeclt>n gererken, .Naci,·enin odasın. 
da lamba yandığını gördüler. Etem. şoförün kolunu dürttü: 

- Şat, bak!.. Aydınlık var ... Galiba ..;eni bekliyor. 
- Ne alay edip duruyorsun? .. Yüz verirse ~en de can atar::;fo ... 
Uşak, alayla: 

-- De\•am edecek - . 
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YAZAN: Tuğrul Deliorman 

Can un 1"1Zlm; J 1 ç d ·· n ·· ü hediy e · d•11 ka ın saç 1 okudukç.a dışarıdaki gürültü fozla-

- Hastaner:!::~!im bayan. 11-ı 
ınlihnber i tediieı·. Evr: k ı takip .e
diyorum, pul liı.zım oldu. Fakat parnm Artık kış, kendisini hi 't" rmC" ~ .1 tarak!arı, Me"\ lütl rde içine giil) ağı la ıyordu. Yemek dolabından ses1er 

başladı. Kaynıyan ) az i.ine i, bır conulnn i ·n · bilmedi-im gümüş geli) or, tabaklar, tcncere1er devrili- yok. Bana yardımınızı rica ederim. 
kaç ay için sıcağile a) rleri t · l · 'br"k... •f." d ha hatırla- yordu. Sundum1amn tavan kirişle- Kadın bunun bir ma al olduğunu, 

kurnaz dılcncinin bu oyununu bir giin 
C\ \"el kocasından dinlemiş .bulunduğu 

liyecek. Bütün yaz yesil bağırlarını yamadığım bir çok şehyler vardı. rinde hevenkle mıı::ır asılmıstı. A:> 
koyun ve sığır sürülerine açnns olan S ccadenin dm·ara n~ıldığı pek ışığında ahm avizeler gibi parlıyan 
kırlan, "mdi ıslıklı bir rüzgar yalı- nad' di. Hacı nine, •<.~."z c"k~ü va heveıJderin ~:ere dtl§tiikleri, mısır
yor. Onlar da, bir kaç güne kolmaz, Z

0

} tte o seccadeden kalkmazdı ların öte) e beri) e soç.ıldıklan duyu- için a danmadı, yürliyüp geçti. 
romantik aşıldarG ,gibi sr.mınp solar- l'\amazu niye•l ndi~i Z<lmruılar, ar- luyord.p. grıe:si gun gene ayni clilcnci He kar
lar. Acıklı ses1erle ıhışmfayı larmca, ~...a::ından sarkan beyaz uçkuruna Dısarıdaki mechul hayvan, kıtır şılaşınca söJ•lenmekten kendrn1 ala -
son nefesteki bir hastanın iniltileri takdı ~ ım bir ipie. onu, pencerenin kıtır bir seyler yiyordu. madı: 
meziliyor. Vakıa, gündüzleri ılık am· demirine bailarG.ım. T, rn ~deye i- Annem: -Bana gene dünlru mac:,glı anlata-
ma, geceler ayaz o1uyor. Kuru rrüz- qileceği zaman sımsıkı bağlı uç'kur - Ahırdaki mandayı parçalamış cak de-il 'niz insallah ! 
garlar, merhametsiz elleri ile ağaç- kendisini 'keriye çeker ve 0 zaman galiba ... Buraya taşımış olacak; de- Dilenci gülümse) erek cerap n~rdj: 
ların yapraklarını sağa sola fırlatı- namazı bozar: di. - Tabii onu söylemiyeceğim ha -
yor ve kabuklarını çatırtı ile kopa· - Seni kör olmayası, seni... Aklına gelen .şeyd'e.n birdenbire yan. Dünkü masala inanmamıştınız 
rıyorlar. Tohumu~u ekememiş köy- Diye :bağıra bağıra, bükülmüş lirpermiş olacnk ki, hala üflemek.te çünkü! 
lülerin, tarlad~ telaşlı h leri gö- beline bir elini atara'k arkamdan ko- olan hacı ninenin yanına kadar gıt- --------------
ze çarpıyor. şardı. ti. Onu omuzundan dürterek: Otomobilde ·ı... k 

- Karmı çok meraklıdır·. arkadaş Zat wın he,. ald1ğı şeyi bir kere günnd 
ister. 

- Kış basbracak, diyorlar; yağ- Geoelerımiz, umumiyetle derin - Yediği sakın bir insan olma- ı anıaş - Benim karını ise a1csine,· lıer gördüğü şeyi alma'k isterf 

murlar da mey n btrakmamışn. bir sessizlik içinde geçerdi. Hacı ni- sın') 
Ve gece ~e ile sapanın tuta - ne, elinde doksan dokuzluk tesbih Diye söylendi. Hacı nine, duası· Tıeberrü Kurnazlık 

mağına yapı arak toprağı aktarma· seccade üzerinde oturur, bir şey:ler nın para etmediğini anladıktan son-
ia de,·am ~İ} orlar. mırıldanır, annem, ya ıipiik büker, ra, işi Türk{;;eye .çevirdi: 

- Sizin yüksek kalbinizi ve iyilik Sokakta <lalgın giden adnro, ıbirisi-

Hele geceler, yüreklere ürperti yahud da çorap örerd:. :Ben de, oyun - Seni gidi canına susamış seni. 
·verecek kadar koyu bir karanlık i- cak1arımla veya hacı ninenin namaz- Çekil bakayım. Şimdi çocuğum gel
çinde yüzüyor. Sonra rüzgar pence· daki sessiz vücudu ile oynar, uykum sin de görürsün sen d~lerini gıcır
relerde mütemadi bir uğultu ile dö- gelince annemin dizine yatar, soba- datmayı. .. A hele §U mundara bak, 
ğiinüyor. , 'e suna ık, ne yapışkan· nın deliğinden ıfışkırnn al vleıe ba- buldu buldu da müs1üman ev.ine 

severliğinizi bildiğimiz için bir rica- ne çarptı. Adam sendeledi, düşecek 
ya geldik efendim. gibi oldu ve toparlanınca - vak cUr

ge) mi .. Y ısını r··z~(rl ın kopa- ka baka uykumun tatlı rii)aiarme girdi ... 
rıp -ı, k"pek s leri, sabahlara dalardım. Ann~. babamı hatHlamıstı: 
kadar duyul yor. Zaten, köylerin O gece de, hacı nine, yavaş ya- - Birimiz öteki pencerede bulu-

- Buyurun efendim. 
- Yaşlı kadınları himaye cemiyeti 

için birşey vermek lfitfunda bulunur
musunuz? 

- Kaynanamı 'versem? 

İtiraf en bariz hu usiyet çizgileri, bu ses- va seccadeyi indirmiş, yatsı nama- nahın hacı nine .. Bizimki geldiği 
!erde :toplanır. Vücudü~ü .yerinden zm durmuştu. Annem, .çorap ör ~~ n pencereden tabancayı ken· 
Laldır m ) acak kadar .ihtıyarlamış mekle meşguldü. Soba, nar gibi kı clieme uzatalım. 
köpekler bile yattıkları yerden kart- zarmış, ıüzerinden indirildiği görül- Biz böylece korkulu dakikalar 
la,§mı§, kalın. boğuk havlamaları ile memiş olan kalaylı a:bclest ibriği fo- y.aşarken, sokak kapısının açıldığı
bu güri.ıltüy.e i tirak etmeden ola- kur fokur kaynıyordu. Odada, gene nı duyduk. Annem, deli gibi, arka 
maz1ar. Hu:;• değişir mi ninem?. Huy her zamanki gibi derin sükut ıvar- bahçeye bakan pencereye koştu; 

~ 

Erkek - Sevgiüın! Aşk 

bizi kim dU? durabilir? 

- Benimle pamm olduğu için ev. 
yolunda !endin değil mi? İtiraf et hele! 

Kadın - Ôııime bakmamakta. de-
~-~~~~-~-~-----

- Hayır. Param olmadığı için ... 

am cders ız. §U lrorşıki düııemcçteki 

canın altında imiş ve can çı'kar du dı. kanadlorı açarak: 
duvar! 

huy s1kmazmı)!. Bu sözlerden, itiya- Bu 8 rada. sundurmanm tahtaları - Aman gelme, kurd var. 
dm ne yaman bir 'kuvvet oldugunu ~ıc rdamağa baladı. Dı arıdan bir Diye bağırdı. Fakirler menf arr.tine 
tınla. \.ıayvanm ayak sesleri ve ulumayc - Dur 'bekle, do1aptan taban • Jiasilfıtı mahallenin fakirlerine sar-

1~1e ben, bütün gece, rüzgarla benzt>r hafif ve kesik sesler duyma- cayı vereyim. fedilmek üzere bir balo tertip etmiş -
köpek havlamalarından mürekkep - a basladık; annem, telaşla başın1 Dışarıdan babamın sesi geliyor- erdi. Eğlence, tert.ip ;heyetinin gayre-
tuha bir enfoni dinliyorum. Bun- ltaldırdı. Bir müdet pencereye bnk- du: ti sayesi nele, fovkalflde gilze.l oldu. 
lar" 'r k ecedir ba_ka biuıes da- tJ. Fakat lambanın akıııinden başka - Yahu, 91ldırdmız mı sizi. Kurd Emri Jıayıı-e iştirak edenleı·in hepsj: 
ha karıştı. Kurd uluması .. Bulundu- birşey vöremeyince telası arttı. nasıl girer buraya~ cNezih ve samimi bir muhit içinde 
ğutn evin ön tarafı, yarıı kabuklarını - Hacı nin . Ve orta kapıya doğru yürüdüğü sabaha kadar dansedip eğlendiler.• 
andıran "kayalarla örtülü kanbur bir O secdeye iğilrnişti. Annem, bir karın gıcırdamasından belli oluyor- Ertesi gün tertip heyeti toplanıp 
mer'adır. Daha ilerilerde küçük te- daha seslendi: du llesapları tetkik ettiği zaman ~ıasila-
pecikler görünür. O tepelerden bazı _ Hac.ı nine_. hacı nine.. - Tabancayı almadan nereye tın nıası-aftnn ~·irmi lira eksik oldu -
occeler, bir u1umadır ba...:lıyor. Up- H gidiyorsun? ğunu dehı-;etle gördU. Ne yapmalı? Ni. 
e s-• acı nine bir yler okuyarak D h ıı 
uzun, bogu"' !k, insanı ürperten bir u- iye annem ve acı nine, o1anca hayet birşey teklif etti : 

iÖZ kapaklarını ka1dırdı: 1 · ·1 w 1 rCJ B d b' lumn ... () :z:3man, köydeki 'köpe'k1er, ses erı ı e çıgrışıyor a ı. en e, ır -Hali vakti yerinde olanlar l.mlo-
- f'esübhanellah, ne var kız? aglamadır tutturmuştum. ra iştirak suretile emri hayr:a yardım 

kuyrukları kesilmiş gibi canhirnş amazıou dn bozdurdun bana!. Aya'k seslerini sundurmada din- ettiler. Artık onlardan birıŞey istiye
sada1arla lıaykırrnağa başlıyorlar.. - 'Duymadın mı, dışarıda birşey ledik. meyiz. Açığıımz olan yirmi lirayı .bir 
Bir.az korku ve garip bir tecessüsle clo1a•nyor? Biz, saçımızı, başımızı yoluyor • iane listesi .açarak mahallenin fakir- 'Etkck - Seninle nişanlandığırııı 
bu gürültüyü dinlemeğe 'koyuluyo- Hôla duyulmakta olan boğuk ses duk.; 'her iki kadın da: lerimlen temin edelim. Jıcıber alıııca a ıuıen ne dedi? 
rum. leri dinliyerek: - Eyvah, şimdi onun kemikleri· Kız - Her zamanki gibi ço'k se • 

Bu kurd ulumaları, bann daima, - Köpek sesine benzemiyor; ni bile bulamayacağız. vindi. 
küçük1üğümde (:ahit olduğum ko- ded.i. Diye inliyorlardı. Bu sırada bn- Fırsat bulamıyor 
m.ik bir sahneyi hatırlatır. Anlata • Ve korku ile .ilave etti: bamın sesini duyduk: Otel müdürü - Bay .Ce.mil nerede? 
yım 1 O zamanlar, altı yacılarında ka- - Kurd mu ne~ - De'h mundar hayvan, ahıra J<atip - Telefonda karısiyle konu- Alışkanlık 
dar vardım. Bir kıs gecesi idi. Karın - Şehirin göbeğine kadar kurd miskin.... şuy.or. Kac.lın ve erkek pastahaneye gelip 
savruntularln dola tığı müdhis so- gel .. bilir mi ayol? .. Bismillah, ver Ve içerideki gürültü yatışır gibi .Miidür - Knrısiyle konuştuğunu oturdular. aralarında birşey geçmiş 
ğuk bir kı§ gecesi. babam kahveye ı;;u lambayı bana... oidu: nereden biliy.orsun? olmalıydı. Kadın pek sinirli görünü -
çlk.mıftı. Evde üç ki~' idik. Baba nn- Annemin telaşı son dereceyi bul- - Yahu, kim bıraktı bu hayvanı Katip - Yarım saafümberi tele _ yordu. 
neın (kendisine hacı nine derdik.) muştu: 1urmnya L Bak, 'bak, bütün ye- fondadır. • ... ·asılsın.> ile •evet> ien Bir aralık söylendl: 
anne.m v.e ben. - A delirdin mi hacı nil)e? .. Bil"" k dolabının cam1arını parça par- başka bir tek .kelime söyliyemedi. Ora- - • Tasıl olup ta yüzüme bnkabfli -

Odanın ortasında kocaman bir bile kendini ölüme mi atacaksm? ça etmiş. Tuh, şu mısırlara bakın dan anladım ki karısiyle konuşuyor. yorsun? 
sob~. harıl harıl yanıyor. Lamba Va11ahi kurd? .. Dinlesene sesleri. bir.. Erkek, küstah, cevap verdi: 
iskemlesindeki beş numara lamba, Sanki yavruları da varmış da O zaman anfaŞJ1dı ki,akşamdan- - llakkm var; fakat insan herşeye 
kapı arama kadar sokuımağa ~esa- onlara av yediriyormus gibi mırıltı- beri ız1 hf"yccan içinde bırakmı~ Süpürge alışıyor ı 
r.et ede.miyen zayıf, korkak parıltısı 1ar cıkıy.or. olan mahluk bir kurd değil, biz.im 1ki .kadın arasında : 
ile bu .ze.min odasıru .ay.dmlotıyordu. Hncı nine, kan bur kruı.bur pe.nce- budala manda .imiş.. _ gıcktrik silpürgesindcn meıu _ 
İçendeki tefrj~t, hiç aklımdan çık- reye kadar gitti. lki e1ile ışık gelme· Hemen kapı ardındaki odunlar nun musun? 
ma7.: Kapıdan içeri gir.ince so1 taraf sin diye P"ö;le.rine sio<"r yaoarnk dı- alındı, kilit açı1dı. Dışarıya fırladık. _ Fena değil ıımma, bir kusuru 
taki ıdu~·arJ boy.dan boyo., tfı .to.v.anıı. r "-- l ~ 1zun rcüdd t kul kları, Merhum hacı ninecik sevinç için- var. 
kadar kaplı yan lal boyalı bir çam ır - l • D.. u z de idi. Mandayı değnek1iyen baba- - N eclir 0 kus.ur? 
dolabı ile karşılaşılırdı. Tam cephe- la 'ii.!:ünde korku serleri r"rü ü ma: - Suı tlrge sopasının gö.ı:düğ{l fşi 
ye .g_elezı ıduv.arda d.iıilahcilWl.. :& :yo du: - Bırak hayvanı ayol. diyordu. p,örmüyor ! 
levhası ,ile altında: .«Sultan M.ehmrl - ~ i k 7. kur<l J·n ) . Na- Ne obcak kırıversin. Yaptırmak --------------

lt'1üşkül vaziyet 
Karısını bir yabancıyla ba~ başa 

gördii. Knn bnşınn sıçradı, birşcyler' 

sö~ ıcmek i tedi, ~ utkun<lu \<'.e nihayet 
ha~kırdı: 

- Ahlfıksız hnif. Bunun hesabını 
lıana vereceksin. Elimden ucuz kurtu-

m U meşhut .kanundan ev!!.•cl geçtiği 

i'in - söylendi: 
- Sersem! :Budalo.1 
Ve hemen ilave etti: 
- Cevap vermenize lüzum y 

sağırım! 

,Leı 

Psikolog 
- Patı-ol\, metr si :10 kuru :ı nlaı 

bu kumaşı kimse almı~·or. Ne yapa -
hm? 

- Ya? O halde: d(~lepir: Metresi 
475 kuruş~ etiketiyle vitrine koyun. 
1k1 @nde satılır ıa-ider. 

Fransız fıkrası 
1 ki sarhoş, heykelin önünde durdu. 

lar. Birisj abidenin altındaki yazıyı 

okuyarak izahat verdi: 
- Bu hey-'kel Galinenin. 
- Kim bu Galile . 
- Dünyanın döndüğünü keşfeden 

adam. 
Bizi,m gibi nkşamcı desene! 

Şampanya 
Müflisin mallannı fosbite çah§an 

memur, muavinine seslendi: 
- Yazınız: ·- şişe konya'k. 
- Kounyak değil, şampanya ... 
Onbeş dakika sonra :memur 'tekrar 

mretti: 

- Yaz: Iloş .bir şarnpanyo. şişesi! 

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

Yeni daktilo 

Reşat Hanı hlamis hazretleri> yazı- tul gel-niş ecahai .• Ara k.o~yı ka- güç mu? .. Şükür A,lahıma, 'kurd Yaş hesabı 
ıı b.ulunan ı8iit beyaz .sakallı • .ablnk pamamıs. ımn·d.ın i .. değilmiş.. _ - Nişanlın senin kaç yaşında oldu 

lamazsın. . · 1 · ;ı:r.r 
Ga 'b · tt.e k k · · d k - Ajf caersırıız. şe gırUA.v m zcı -rı vazıye ve or u ..ıçın e a. 

çehreli, hiç bir düşüncenin bulutları . - Bılmem ki .. Dahası kabv-.eye Annt>m, dagılmış ve oldukça ha- ğunu lıiliyor mu? 
dolaşmamış gözleri ile abdal abdol gıderken açık bıraktı is..... sara uğram1ş mısır hevenklerine ba- _ Evet. bir kısmlnı ! 
bakan camlı .bir fotoğraf ıve upuzun A nem de ayakta idi. ~Üz.Ü, sap l·arak güHiyordu: 
bir seccade göze çarpıyordu. Duvar sa J olmuştu: - Aman ödumüz koptu idi. Da-
kenarlarında, örtülerinin uçlarında - Eyva.h, şimdi ne yapn.c.ağız? ğıtsın mısırlnrı, toplayıveririz. Cüç 
dantdele:r sarkan yasdıklar v:e yas- Onlardw korku, hende daha bü- bir is mi; diyordu. 
dıklarm ön taraflarında .da otu.rul • yıiiğüoü yaratım tJ: Halbuki, şimdi ben, kurdların, 
duğu zaman insano. geni§ bir r.ehn- - ,Kµrd mu gelrni anne? .. Bizi bir çok geceler penceremin altında 
vet çektiren yumuşak minderler bu· yer mi, anne?.. . . dolaştıklarını görüyor veya ses1erin
lunurdu. Toprak zemin, hasır üze- - Aman, dur ımcU sen?,. Na!'lıl den anlıyorum da, bunu, pek tabii 
rine serilmi , &ıplak ,ayakla yii- yhrecd<miş bizi? J~eriye giremez ki.. bir şeymiş gibi karşılıyorum. 

Tuğrul Deliorman 

rürken taban altlarını gıcıklıyan do- Bu sırada hacı nine, kapının ki- 'Köyler, insanı oldukça cesur ya-
kuma kilimlerle örtülmüştü. T.av:a- lidin.i Çevirmişti. Buna kanaat getir- pıyor. 
na ~akın .işlemeli raflarda, hiç ka - rniyerek sob::ının yanınd,J<.i kiltii~-
laylanmamış zarif sahanlar, sırç.a leri, kapının arkaSJna taşım~a DOK TOR 
şeker .takımları, cicili bicili çay ve ba lam)§t.l. Annem de pencere~erın 
kahve fincanlara, knrmlarJpda ka • perdelerini indiriyor, aralık bJrşey M. ŞEVKJ UGUR 
bartma kırmızı güller, leylaklar bu- bJrakmnmağa .cabsıyordu. DAH1Lf HASTALIKLAR 

lan 'işıkın ~yüzü gillBU: •nan eize -s6y1enı~yi unutmzıştum: Ben 
- Hayhay efendim. Ne kadar? daktilo ile yazamam. Stenografi bil-

m.em. Ilesap ta yaı>anuım. 
...- O ı/ al.de b slr a. bir patron a.m rı

ila ;ş aramanız 1.llzımgdccelc. Çiitıkü 

ben evliyim 'Ve 'karım m1dfıiş rnskanç. 
tır. 

- Fransız ka1·ikaturü -

Mazeret 
Kadın .kocaSJ a hiddetle- çılu b: 

- Geçen giin Adı il rin e\ ınde 
ben.Uole gayet i); yemt k ıP irdiğj~ 
.İ&:in evJt!.lldi " im O)lemişsin. Be J 

ahçı yerine koynra'k elaleme :rezil 
ettin. Halbuki bilir.sin ki be.n 1oP 
yumurta pi rme ım bıle bilmem. lunan ve kavisli emziklerinden tatlı Oda, garanti altına alındıktan MÜTEHASSISI 

bir şırıltı ile temiz su veren abdest sonra hacı nine, pencereye geçti ve İkinci B<.>yler sokak No. 82 - Aferin çocuklar! D mçk -resimden Jıoşlamyorsıınuz? - Ne yap w ım karıcığım, seninle 
.evlenmeme bir m zeret bulmam 'li· 
zımdı. 

ibrikleri, tahtadan yapllmış Yemen öfkeli öfkeli bir şeyier okumağa 1 defon 'o. 3286 
iti bir kahve kutusu, hnmrun tsıı ve koyuldu. F nkat, aksiliğe bak ki, o..;._.,... __ ....,..__..., ___ _ 

- Hayır! Jsken leni:in kınlıp sizin dU§mcnizi bel:liuoruz. 
·- Fransız ka1'ikatıinl -



Sahife: '1 
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Çıldıran Dünya ı- - Lüzumlu Notlar --
sergi T e1ef on numaralan: 

Yazan: ANTONİ E. ZİSKA Çevir.en: ASIM KÜL lÜR Dün, 'bir eerei hakkında okudu- Yangın ihbarı: 2222.!2532, 1'arfıyalca: 6066, im4adı sıhhi: 2046, 
iwn yazı ..üzerine, kafam, yarı mu- müddeiumumilik: 2455 polis: 2463, şehir telefonu müracaat numara. 

-2 8- ziplikle karıtık bir gevezelikle ala- sı: 2200, şehirler arası telefon müracaat numarası: 2150, elektrik 
Fukat bn kadın ıpeygamber birden j Amele birlilrterj 11 milyon işsi tes-ı Bu hale çare lnılmak için yalnız 1>'.r yol bildiği~e uğraım~ğa ba.şladı. ıir~eti: 2091, hava ~azı: 2326 ha~·a gazı fabrikası: 2294, ~arşıyaka 

l:ıire ortadan kayboluyor. 1 ki yıl ön- pil etm:iıo:Jerdir. Çok :iyi malUmat sa- 'an<3ır; Beş glinlü_k 'hafta usulünün ka Buaiin, ımuhtelif Mrııler vardır: su ıdaresi: 6 ı 05 'Basmahane ıiatasyoıuı: ıus. Alaancak ıstasyonu: 
ce :ataiıda ,>•azdığunız ~ey'j b.arlıiyen hibj olan e.kono.misiler on dört m'il- bulii. Elitleri aereiai, eşya sergisi, ehli 2134, Pasaport vapur iSkelesi: Z81>4, Denizbaak ~apur ıaeantası: 267' 
gazetelerde okumak mümkündü: ~·onclıııı bah ediyorlar. Bundan baş- h kfıtilıi umumisi, bu suret1e hare- hayvan sergisi, resim sergisi, yerli lzmir su şirketi: 3015 taksi istemek için :4040. 
<Kadın peygamber eyi.an tarafın- ka Amerika.da yıedi milyon in anın ket edildiği takdirde, işsizliğe çare bu- mallar sergisi vesaire ~esaire... DEM 1 R y OL LA R J : 

dan bir ~·ere kaldırılmış ve gizlen- tam bir mahrumi) et içinde bulun- lunacağma kanidir. Böyle düşünüşte Eier ımünıkün olaaydı, !ben, daha Kasaba hattı_ İzmir. lıtanhul. Ankara: Her aün aaat yedide. 
ıniftir. Fakat onr:ıdan melekler ta- duğunu sörli.rorlar. Amerikada, iş. çok isabet \'aı:dır. Zira bugün düny~- ~nteresaan bazı aerıiler açmak için [Pazar, Cuma, Çarfllmba günleri y-1aldı :.a,aon .. :biife ;vardJr]. lzaill'., 
l'afmdan kurtarılmıstır .. • "zlere ~ardım edecek \'e hUkumete nın biitün fabrikaları haftada altı gün on ayak olurdum ve bundan çok ga- Soma her gün 17,20 de otoray, lzmir - Alatehir her gün 15 10 da 

Üç :ay sonra, bulunduğu yerden çı- ait te~:killit yoktur. Bunun ~çin işsiz- çahşıyorlar. bu yüzden amelenin bir rip ıneticeler alırdun: tren, 16,25 de otoray. İzmir .. Badırma: Pazartesi, Cvtamba, 'cuma 
kıyordu, :filhakika ikfoci defa evlen- terin ı&a)·ısı hakkında kat't ve müsbet kı..:mma iş bulmak mümkün olmıyor.İş Mesela akıllılar aergiıi! günleri 7,30 da sair giinler 12 de ekspres. 
rni,ti. Şimdi bu kadın peygamber da- bir rakama sahip olmak da imkansız- heri çi ıhaftada beş ıciin çahşacak ıO - Ben böyle bir aergi açmaia katkın- Aydın hattı - lzmir. Karakuyu. Afyon: Pazarteıi, Çarıe.mba, 
irna ekz.antrik elbiseler giymiş oldu- dır. Far.zedelim iki jşsiz sayısı on mil- lur J\, i izlerin sayısı azalacak \t.e biz ca, deliler de Alabil olmak üzere, mu- Cuma ve Pazar günleri 21 ,35 de. Nazilliye 1ıer gün 15,40 da. Denizli. 
ğu 'halde debdebeli mera imler yap- yon olı:ıun. Demek çalışanların yüzae onlarm arıa mda reni müşteriler buL hakkak ki, herke• bu eerside teşhi- y.e Salı, Perıembe., Cumartesi ~ri 6,30 da. lzmir .. Tue 7"""0denli;; 
tıktarı sonra ailesiyle birlikte tekrar .rıirmi i boştadır. mu§ vlacağ.ız.> re :ve madalye kazanmaia talip. ~ı- hef gün 5,35 de katar. 17,30daÖdemife,16,30 daTıreye otoray. 
ortadan ıkaybo1muştur. Bundan ö- Bana meşhur 'bir Fransız gazete- -Arkası var- kardı. F.akat «buclalalar Mrsaaı» HAVA L J KATARLAR 1: 
türüdür ki Los Angeloı şehri .matem cisi 1933 de Şikagonun beynelmilel açmak ~ted.iiim tak4irde en aptal lzmir - Buca: 5,25, 7, 8;05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 
içindedir. Peygamber ikadının zevci, sergisinde N K olanm bıLe benden kaçacaiı muhak- 20,40 
bir :kadın kaç.ırmıı. kızı da bir _spor:- - Şu <terakki ascı? .> Xeyi üade evyor ta kaktı. . . . fzmir I" BornoYa: S,;30, 8,46, '8J)7, 10,ll, 12,ZI, IJ,12, 14,40, 
:mene l§ık olarak gitmiş, oğlu ıse bır eder? Dedi. A/ / h Arada bır flfmanla.r aerl'iaı hazır- 16,15, 17,15. 18,50, 20,10, 21,40. 
sinema aktrisinin :arkasına takılarak Elimize verjlen Posp.ektüslere bu man ca•u• arı ma - l&rd1111. ~_Yle,_ Mmiz, yağlı ze~~tı, fzmir-Kar,ıyka ·.HaabiileJinler: 1,41, 7M, .,..., 12,20, 12,ıo 
ortadan ikaybol.muıtur. Fakat pey- erginin gayesi, bize, tabiatiyle mü- kum oldu/ar yaz •akli ue ıpek, açık yaka .som- 13,03, 14,50, 16;50, 17,47, 19,30, 21,,25 
ıamber kadının müminleri bu~u~ ıbir bim ic,atlar ar.asında ne J•akın ibir , • , _ lelder N~ kıaa. ıpantalonlarla. büyUk, 1zmir. Menemen: l,4B, (,..Jmz ~ pi&fhri: 1:3.03.) 
şeytan oyunu oldu.tuna kanıdırler. birJik me11cudiy~tini göstermekte.dir. Nev# ork, 3 { Rad) 0 ) Alman kar tenMıyelerı altında tethır eder- K ö R f E z V A p U R L AR 1: 
Gazetelerde sütunlar, peygamberin Buna bakılac.ak olursa, §imali Ame- casusları hakmdaki dava, bugün dim. K'lfm da secelik anterileri ve ilzmirclen !Karpyakaya ilr Tapur Mal 6,30 da p~ ece 
şeytan tarafından 'kaldırılıp kaldırıl. ı·ikanın en büyük icadı, bu yılda, <iş- sona ermittir. laatlanada tak7eler~ eobalann et· son vapur 11,30 da !Konaktan ıkalke.r. ~ biııte ilk v:pur 
lnadığına ait yazılar1a doludur. <sizliktir, işçilerinin beşte biriniı:ı dş Maznunlardan manikürcü Yua- ral1D& atralardım. Bar Y1i• fltm•nm aaat 6 da, IOD v...ur da 24 dedir. Gündüd...i .... ,..,.. ..... Wr kar-

:. bulamamasıdır. na Hafmun çalınan tayyare planla- lem&f&u da elbette UYkli olur: Löp tılıldı vapurlar......_. eder. 
~aphesiz, başka peygamberler de :. ' .•. .. löp, bol bol et!.. Ş EH 1 R DA H t L t NA K t L VA S 1TALAR1 ı 

\•ardır. Mesel! yirminci asrın Buda~n Nevyorka :varır ı-·armaz derhal'. rını Alman yaya naklettıgınde~ dort . ffele aı•~ 'N'•. ~ayıfların aergialni Tremvaylar: Sıabtlıleyiıı ilk tramvay Güalyabdan bette, ikinci 
sayılan Ourobendo Koz da bu kabil- ien.eral ımotör ıkorıı.ıor;a.yı0nuntıD eskı se,ne~e, Oto Vul~ ~seneye, &ık Li- hır talıayyul -~m~z; . . . tramv.ay 6 da~ eder. Konaktan 5,20, 6, 20dedir. Gece MMı traın 
dendir. Bu bir Hindlidir. Tedrisatı ~efi J.on j. Ro kop tar.afmdan kabul eler 11le G.onter duter aeneye rnah- Avurtları ~miif, ıbır derı, bır ke- vay Giizelyalaclan 24,Sda. Konaktan IMı- ae ...,.._eder. Güaaüz her 
her tarafta ratbet görmektedir. Bu- edfülim. ~u adam mültimilnınerdir. kum olmuşlardır. mik, .gözleri d.erinliie kaçmıf, bo,Jıu beı. dakikad. bir tramvay •ardar. 
damn Doktrinler.ini <asrileştiren o- -Siy,ti.settc e J.;Oyük ıııilfos sahi- -=+=- içine kaçm1tıbir7.ıiuı,:&akelet mecmu· Otobüsler: Buca, Borao.,

9
, ,S.ınu'bsN, T'Pldk •• Aleancalr 

dllJ'. Bu p.eygamber bugil11kü te~nik- bldir. füma; . • uı... hatbna w eUa mun~r.am ~ ifı-.tedr. 
le in anın k.endi 'kendine .a\•deti sa- M.Ozak reler,irojzJ bır ıkaç ke- lngiltere Hava Hayır~ daha entereaanı var: D f.. N' z y OLLA R 1: 
adetinin kabili te.lif olmadığına ka- .ime iJe izah ınümkündtir. ,.,dedi- Me.ela, ~yi ıaeçinnuyen aileler aer· Çartamha sUnlwi .aat 1Ue l.taabula aikat poatuı.Pufembe 20de ara 
nidir. Bundan sonra Krısnomurt.1 ge- fabrik.nlarcla beş ,günlük hafta usu- NaztTl gıaa te.U etraeğe kalkaam aha lllu- poıtuı. Çe.r.-mba ıODıda Menin aürat ~ta11- P•zar ~ 

12 
de Mer· 

lir. Jiinü tatbi.k <>tmt>ğ.e karar :ı.·erdik. lamam. .. Allalaın ovala.rında aerci sin P9MN• (JR.odou. öa .. ~# Karaburun ıpoatası ıPaZN' :&\illleri aaa' 
Her yerde dahn yüzlerce pey- Bugün büliıu .cliln~ a lırt.ih aliu faz1a- Par is, 3 (Radyo' - ~ngilte:re barma)l icap edece~.. 8 de, ıprıaınba Pn'leri B da.. 

gamber adı saymak mümkündür. lığından mu t;ıı·ipt.i,r. Hava nazırı Kinibey Vut, bugün Fakat huaua ••kame olarak cbe.h- MEMLEKET HA.RJCI: 
Bugün her karanlıktan bir pey gam- Bunun neticesi de korkıınçtıı.r; İISfr,..1 Vila !Kol>leye gitmiş 'Ve f'l'ansanm tiyar .çiftler .ergiai» teais etsem, yüz St.Jyuı wa,JKll'\an munt.ıam poatalu. ç...,_mıı. •ut 

17 
de ~ire 

her sesi yilkse:lmekte_dir. 'Yeni pey- 'ik her gtiıı l.ıirnz llrıhn :ırttığı ha:!.ck i · .. n~ni ti? tny'°·arelerini tetkik ettikten bin kitilik Lir baa.badan ancak iki BrencliZi, VMtitik Triy~. ıPM'.WiOlt,e 17 de R~ adaJ.r ' 
itan1berler çı,luyor, yeni mü.ritler bu- "h nl ıeıılmhll'I tam..ıııneıı ku.lhuılmış sonra. Fransa Hava nazırı C.ito çift lttd.abilU-im .. Fa.kat"" da tv•r ki, N O 8EyC1 E C z .4 NE.LE R : ~ 
lurorlal", ~·a.a.zhm ne kadar miibalfı- le.,ğildiı'. Fğer lıü Un bu meulıalar fıı-fSambr, müsteşar Viliınen ve müfet- « - KUnclir bunlar acaba:'/ Cl1JIA; ~altmd.a lttllıad, GOz.eJy,alıda GQzelyAh, Irgatpaza, 
b ile dolu ise .1) kadar dinlenmek lliyete gcl.tril8e ,fabrika!a;rı.n alt.ı ay, tiş ıBoeka liie uzun müddet konuş- D~erıdc lberkea .merakla oaı.n nnda ....,._ ~ellkte fkkeJ,melik, AIMancakta B. ıF.uat. 
kllB.1.n.a .maliktirler. laki jstihsalatım in anlarm bir yılda,. ınuş, a:k~m lhususi ıtayyal"fftyle sörımıete kopcaktır. CUMAR~l: Batdur,akta Sıhhat, 

Per.·gamberJer? arfetmeleri mUmkiln olnııyacaktır. J Londrayn dönmuştur. ÇiMDiK p .AZAIR: :K.ıe.meraltuıda Hilal, Kara taşta B. Habil, Keçecilerde Ye. 
Her )Jlemleketten ÇJkmaktadırlnr. - ni lzmir, !Jrgatpazannda .A&1 

Doktorlar, eksperler, politikacılar,. F 
Bugün dünı•.anıo her ,yerinde dün- r,,.. nsız 

Ya~ ı kurtaracak nazariler olduğuna 1M, Sosyalistleri muaz
bir miting akdettiler 

P.AZA'RTıES1: Kemraltmda Şifa, GUze1yalıda Gt1zelya1ı, Tilkilikte 
B. F.aik, lki~eli.kte W~melik, AI-;11ncakta B. Fuad, Ayvukl:ıda 

SALI: Kemerattm4a ~, Xar.eatinada 9. Ep-el, Kemerde Kemer. 
inanılmaktadır. Fakat herkes yalnız 
kendi noktai nazarınm doğru oldu-

Alsancakta B. Ahmed !IJQtti, ~fpafad.a F4r.t..,,.... 
ÇA1RŞAMBA: IB.,du.r.akt.6 Slhhat, Xu.aıa,ta B. H.bit, miJkilikt. 

Yeni İzmir, lrgatpazannda Aar!, h.nu ,.i!:!Xllnle -temin ıe.diyor. zam 
J!elimeieı', daimn keJim('Jer ... Bu-

gü:1 asıl liizıın olan şey istikbale fü
tnat im kanını verecek \'e kendileri 

PERŞEMBE-: .Kenıerafü.Dda Hilal, Karantinada B. ~. X:ilkilfk· 
te B. Fuad, Eşrefpaşada Eşr:dv~· 

nt -sefaletten kurtarac:ık mttazzam 
bir pl'fmın bulunmasıdır, . .. 

Amerikaya yeni bir seyahat: 
Nevyorka varıyor\U. Kalın bir sis. 

lltıriyet heykeli ancalc güçlükle gö
rOiebiliyor. O !kadar Ais v.ar ki. bu 
h~ykell, gün ortasında, heyeti mec
ınuaıfyle görmek mümkfin olamıya
C1\'ktır. 'Limandan çıkar çıkmaz Pln
~ Hete1e iniyoruz. Bu, bugün, için
de oturulan bir otel değildir, bu bir 
tflıhir halidir. İçinde daima yüz mil
~n aolardan aşağı bulunmaz. Bu -
ıan yalnız dördOncil katının ilç hu
• ıst salonunda on .,milvon dolar var. 

1'ankacı1ar, sanayi erbabJ. bir ka\ 
tolitikacı, Amerika .ekonomi:sti şef
lari hep buradadır. 

Toplanmışlar, Amerikanın ve dün 
tan111 fU .ıı müh1m me.Mlesini müza
lne e.dJ;r.ol'lard1: 

İşsizliğini. 
Va~ingtomın \•erdiği Takama na

•aran, işsizlerin ade.di be§ milyondur. 

ANADOLU 
GONUCK StY ASI GAZETE 

Btılıip ~ Ba,-wıuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÔKTE:\I 
U-mumt neşriyat ve yazı işleri 

mudurü. 
1lAMD! 1'"t1SHET ÇA~lÇAR 

İDARE HA .. ES! 
ı~mir ikinci Beyler sokak 
C. Ha1.k Paı-tisi binası içinde 
Telgraf: 1zmir - ANADOLU 

"l'fi:UEPON: f!776. Pnsta 'kutzısu:40 

ABONE ŞERAİTİ 
Yıllığı 1400, Altı aylığı 800 

K m·uştıır. 

leon Blum, Dala diye kabinesile müc ::ele le etmekte 
devam eylemelerini Sosyalistlerden istemi~tir 

M. Leon Blum 
Parls, 3 ('Rad)o) - Soı yaH t -80 ikinci 'teşrin kurbanlarından 

ıarti~i mensupları farafırıdsn ) aıulan 1ek bir mağdur kaldıkça 111ücadelenıize 
>ir mitingte eski dahıliye .mızın ~- efe\ um eclecegiz. ~ 
l)ormll\ n, . os) al ist partis~ ~efi ı0r) o1 Demişlerdir. ~ 
PoJ f'ore ve e ki baş\ ekil tıeon iBlum -~hım iktidara! sesleri arasında 

Avrupada tetkik seyahatinden 
gelmi~tir. Hastalarını her gün 
mt.la .e.uelıa.n~ode kabul ed.,. 

... """ ...... .. "" . ._...., 

;öz sö):lenıişlerdil'. küıısü~·e çıkan eski lba~vekil B. Leon 
Greve iştirak ettikleri için ~~!erine lum, hükQmetin yaptığı muht.eltf de-

ıihayet ve,rilmj3 olan .işçile.rin de bu- r.i.şikiikier.delci hata.lan aniattıkta11 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

unduklarıl hu metjngte eoternasyonal s.pnra: 
Eıas "No. Yeri 

"llıı.r,.J aöyJenfrJcen .kür üve ..ç.ıkan eski --J31JtUn bıı luırekeJJerj,. .de.i,işilcl.ik- J Z M I R 
iahiliye ıruızm M. Vorınuva, mali .kn- qeri acı ile yn<l ediyorum. Çi.iıık.ü ı·.apı- C. 52/ 1 5üfoymaniye M. Nezaket sokalC 
ıunlar.m ~:e hükumetin son '!kararları- an İ) i '§e) k>.r .de ım.ıılwolacaktır~ De- C. Si / 1 f>üleymaniye lkiçeşmelik caddesi 
:un aleyhinde bulunduktan sonra: mQkr86:i, ancak ıeunlhur.iyeilıı '\reni ibir C. 51 E,refı>ata ezaket eokak 

---iJu kanun ~ ık.ar.arnameler. mem. ham1e 11e ka kmmaB'iy!Je !kurtarılacak- ıC. 258/ il Karata! tramvay caddest 
·~ ~et ıuç.ur.wnUJUl sürüklemek· 11.r. 'Demiş ~e ütün mılleti Daladiye C. S6/ 5 Saman iıke1eei 
• dir. Bunu SÖ}'lem~ til.lS .değildir. Cıa· ile ırntlead~n 'az geçmemeğe davet C. 268 T uhafiyeci1er çar,1S1 
re aratua.k liizmıdır. eiml§tfr.. C. 20? 'Saman 1is1celes1 İstanbul ban 

lşçileı· te.krnJ· j~lerjnc ~·e.rJe~t.irilıne· ParI~ 3 flıa<lHo) - \'ahıllB.ifa §eiı- C. 56 'IJ a • 

:idir. dııde ~revc.iler~ zabıta kuvv.e.tl.eri .ua. C. 2.Zj/ ' Fatih mah. Değinnen sOkak 
Demiştir. }!. Oryol ve .M. Po! FıQre sın da mUsademeler olmuştur.Grevciler C. 5 1/ 4 Süleymaniye M. tkiçeımetik 

çok ate~in nutuklar söy~mitler we den bir çok kimseler tev1<if edilmi~tir. E,refpa.f& caddesi 
ba§Yek.il DaJadi.r.enin tedbirlerine ıho, Lille şehrinde demir madenleri 1ş- M A N 4 8 A 
\•un eğecek bir millet her zilleti kab.ul ~ileri gıre~e devam ~mlflerdir. !'8000 C. •40 l>an'itmet Halil M. Karamantı <.. 
etmiş sayılacajını ıe,ıı .küçük ,köylere · ç.i gr~·~ iştıir.ik ı.eylemiftir. 'idam .. C. 1164 ~leybey M. f-iendek kahve Solcak. 

Np. ıtU 
Taj 
4 
2 
2 
176 
7 

51 
17 
121 

64 

Yabancı memleke.tle.r için !'enelik kadar a.o~yaU~t Jl)ebu bırı .göndere1~ komilni tlerin §:e:fi W,. Karp.aııtiy~ ~ C. 128/ ' Göktatlı ma'ha1lesi iplik pazan 
abone ücreti 27 liradır. iğ.Lal edilmek islenen hıılkJ uyandmı- kif ~mi~ir. Sosyali t partisi., .KaT· izahatı ıyukanda yazılı gayri menkullerin kiraları 14/ 12 938 

Gtınu geçmiş nii hnlar 25 kuruştur. caklnrını, oıılnrıı hakilrnt1 spylir.e~, µant.iy,eni.n rbe t l>ır~ kılmasın.ı ıhi.i· yapılmak üzere artırmaya knu!muştur. 
A.~'A.DOLV MATBAASI.. '{)A !erini ve .cumhuriy.eti .kur.turacalwm- ~t.te.n istemi§tJ.r. İstekli olanların 'hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemiu 

._ ___ B_A•S•ll• ... A•llllııİŞ•T•I•R-_._ ... 1 nı bild.irmiiler ve· l'"lı.ız ,ehriııde de bircok kank ~.. 30 4 11 

> 
> 
> 

DükUn 
> 

Oda 
Dükkan 
Dükkan 

> 

Depazitosu 

·iraa T. L. 
JOO.- 15.-
60.- 9.-
60.- 9.-
60.- 9.-

4.00,- 60..-
60.- 9.-

1 U>.- 17.-
300,- 4),-
70,- • 1.-
30.- 5.-

EN 144.- 22.-
> 72.- 1 l.-
> 90.- 14-

,arşamba ,ııünü saat ONDA .ihal en 

yatJr.arak artırmaya aiımeleri .. 
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Entelicens servis 
Hazretleri 

Belçika kabinesi 
Maceradan maceraya 

Annabella Şu iki asırlık tarilli hadiselerin iç yüzü 

Maliye ve Milli İktisat Nazırı çekil· 
di. Başvekil Kralla konuştu 

-

Bu defa da Pırlanta ile 
evleniyor? • 

mı 

Fakat onun hakikatte 
cismi yoktur 

Brüksel, 3 (Radyo) - Bdçika Ma
liye nazırı aks ile milli iktisat nazırı 
Vısman, bugiin istifa etmişlerdir. Ma
liye nazırı 1\Iaks ile milli iktisat nazırı 
"se de kabul etmemiştir. 

Başvekil Spak, kabinesini daha ge
niş mikya~ta tadile karar vermiş ve 
bu maksatla bugün kral Leopolt tara
fından kabul edilerek, kendisine ma-

!ngiltere imparatorluğunun inrn- ızların (Fransız emniyeti) dedikle- lfimat arzeylemiştir. 
niyete verdiği iyi şeyler listesinde- ri memleketin harici emniyetile ata- Brüksel, 3 (Radyo) - Belçika kn-

J G •• • . p . • b ' k çaydan, sarışın güzel kızlardan ve kalı olmak üzere İngilizlerin de Scot binesinue bHşgöstereıı buhran. alaka-
UZCJ yıldız, bırden bıre arısı ıra ıp Yonatan Sviftin e3erlerinden ~aada- land Yard ismini verdikleri bir em- tlar mahafili me~gul etmektedir. Baş

en şerefli mevkiini hiç şüphesız, meş niyet idareleri vardır. İşte romancı- vekil, kabinesini bi ranevel tadile mu-
. Riyode j ln a.yroya g~f mİştir hur ve efsane\1 1ntellicens servistir. !arın efsanevi tntellicens sen: is diye vaffak olmazsa çek ilmeğe mecbur ka-

..... İki asırdanberi eski ve yeni dünyayı ortaya attıktan müe. seseye isnat et. lacaktır. 

Tiron Pover iki filmde Loretta Yung ve Made1 

llio de janeyro - jan Muradan 1 
arrı!an Annaöclln'nın tekrar evlenip 
e\~enmiyeceği mevzuu ilzerinde her 
knfndnn bir ses çıkıyordu. Kimisi, ar
tık onun münferit yaşıyncağım, çün
kü izdivaçtan ağzının tadını aldığını, 
kimisi de Aıınabella'nm erkeksiz yaşa. 
yamıyacağını söylüyorlardı. 

Jan ~foraya veda eden Annabella, 
iki giln sonra Paristen meçhul bir sem
te mUteveccihen hareket etmişti. En 
yakın dostları bile onun nereye gitti

ğini bilmiyorlardı. 

İşte şu son günler bu sırrın perde-

aini kısmen açmışbr. 

ııarsan bütün tarihi hadiselerin baş tikleri işler bu daireye ait bulunmak- Brüksel, 3 (A.A.) - Sm;,\'alist ga
nktörü İntellicens servis, Britanya tadır. I zeteler de dahil olduğu halde bUtün 
krallığının şu İntellicens servisinin, İngilizlerin Scotland House, de- --------------
h" · r.n için, mevcut olmadığını farze- dikleri G. O. G. siyasi polüd, roman- için, alınması icap eden bir çok hu
delim. O zaman. polis ve macera ro- cılarm ve hikayecilerin masallarını susi derslerin öğrenilmesi üzerine el
manları yazan müelliflerin ne yapa- tekzip etmiyor, şüphesiz bunun bir de edilir. Çünkü gerek kolordu, ge
cak}arı cidden merak edilecek bir sebebi vardır. İngilizler ananelerine rek genelkurmay istihbarat bürosu
~e ·dir. Anglo - Sakson haftalık mec- uygun olarak böyle gizli işlerle meş- nda çalışacak olan zabitlerin. bu iste 
ınu!!larında, boyunn inti!5ar edP.n, kı- gul olan müesse!-!elerin daima göl- gayet kuvvetli bir mütehassıs bulun
sa hikayeler imalatçılarını bunun dı- gede kalmasını tercih eder ve bir ta- malan icap eder. 
~nnda tutuyoruz . kım neşriyat gürültüsüne meydan İşte bu ihtisası temin edebilmek 

Pek taibidir ki, bu zavallı yazıcı- vermemek isterler. için sureti mahsusada açılm'lş olan 
lar, mevzularını canlandıracak bir Scotland Yardın nasıl çalışhğını kurslara gider ve orada tahsilini gö. 
şey bulamayınca. kale~le~ini yürüte- b~Ie~ bir arkadaşım bir gün bana de-ı r:r~k, ne~iced~. vereceği imtihanda
miyecek. ve netıccde ış::ıız knlacnk- dı kı: kı lıyakatme gore şehadetname alır
lardır. Öyle ya, artık bütün casusla. cBu müessesede bulunanlar kim- lar. Kursa devam müddeti altı ay ile 
rin ve macera edebiyatını dolduran senin merakını celbetmiyecek bir bir sene arasında tehalüf etmektedir. 
esarengiz adamların ~u yeya bu tarzda rahat ve gi~li çalışabilmek 'ı Fakat esas itibariyle pek ehemmi
milletten oldukları söylenmiyecek. fikirleriyle herkesin dikkatini ora- yetli olan bir takım mah1mat vardır 

Hele senaryo yazanlar, yahud sah- ya çevirmek için böyle bir efsane uy- ki, onlarla daha yüksek bir maka
ne vazıları karmakarışık vaziyetler- durmuş ve olmıyan bir !ntellicens mm meşgul olması icap eder. 
den eserlerini kurtarabilmek için me servisi ortaya atmış olmalıdır!> İstihbar edilen bu yoldaki haber
selA bir İngiliz albayının bir müzik- Scotland Yardın hususi şubesi kral ler, harbiye nezaretin~ doğrudan doğ 
holün genç dansörü kıyafetinde ve ailesi az·ası, İngiliz devlet adamları- ruya bağlı bulnan istihbarat bUro~u
esrarengiz bir surette sahnede gö- nı muhafaza etmek, casusluğa karşı na gelir. 
rünüşUnü nasıl uydurabilecekler? mücadelede bulunmak, fena unsur- Nezaretin bu hususi daire:o;inin bu-

İntelicens servis olmayınca gaze- !arı meydana çıkarmak vazifesiyle lunduğu yerde masallar ve hayalpe
teciler, mesela Guatamalada çıkan mükellef bulunuyor. Bunları hakki- rest efsanelerle karşılaştırılmıştır. 
bir ihtilali, yahud ~Ionroviyadaki le başarabilmek için her çareye baş- Bazı hayalperest ve romantik ta
kabine buhranını ne ile izah edecek- vurması, her türlü tedabire mUraca- biatliler, bu dairenin Park Steet'te 
}erdir? Bütün bunlar ve bunlara ben- atte bulunması pek tabii olduğun - eski miltevazi bir binacıkta yerleş
zer bir çok esrarengiz şeyler için !n- dan, muhtelif nezaretlerde çalışan miş olduğunu ve orada sesı;iz sadn
tellicens servis, en kuvvetle dayanı- istihbarat daireleriyle elbette temas- sız çalıştığını söyliyorfnr. 

Belçika kralı Leopold 
Belçika mntbuatı general Fraııkonun 
ııez<line Lir tical'et mümessili t.tyinini 
tasvip eden yan kararı üzerintıBarse
lon hükümetinin İspanyol sefiı ini a-e. 
ri almak için vermiş olduğu eınri ne.. 
zakete mugayir ve mevsimsiz bir ha· 
rekPt addetmektedirler. 

Gazeteler kızıl İspanyadaki biltün 

diplomasi mümessillerini geri çağır
mak suretiyle mukabelede bulunan B. 
Spakın bu hareketini tasvip etmekte
dirler. 

Bugünkü hava 
vaziyeti 

Ankara, 3 (Radyo) - D evlet 
·neteoroloji işleri umum müdürlü
~ünün hava raporuna göre son 24 
'1at zarfında metre murabbaı batın• 
Muğlada 22, Alaşehirde 25, Boci· 
umda 12, Nazillide 11, Kuşadasın
la 6 kiloğram su düşmüştür. 

Yarınki (bugünkü) muhtemel lacak, her derde deva olacak sonsuz ta bulunacak ve hatta birlikte çalı- Her şeyi gölgelendirecek, ona p::;-

Annabella Rio de janeyrodadır. bir kaynaktır. şacaktır. rarengiz bir varlık vermek istid<. clın- '1ava vaziyeti şöyledir: 
Rio de janeyro'da Holivudun meş- Halbuki hakikat halde bütün ro- BilUin bu istihbarat daireleri, mer- da olanlara ~orarsnnız. onlar, diin- Anadolunun doğu ve cenubu 

hur erkek yıldızı ve kadınların (pir-
1 manesliğine, bütün asrrıcngizliği- but bulundukları nezaretlere taallfı k yanın her tarafından gelmiş en nıii- -ar ki kısımlarında hava kapalı ve 

Janta) diye ad koydukları güzel Tiron ne rağmen, söylenilen, hayal edilen, eden bütün malumatı her yerden top him sırların merkezi olması icap e- -nevzii yağışlı, diğer bölgelerde ka-
Pover bulunmaktadır. Anna Della ve T. Pover lıil<lirlen şekilde bir 1ntellicens ser- lar ve bunları tasnif ile birbirilerile 1 den bövle bir dairevi alelfide bir lıi- l k w l k . 

• · • . . . · · pa ı ve ·ısmen vagış ı geçece tır. 
Annabellanıc Paristen doğruca Mesela, HoJivudun meşhur güze1Jc. vis mevcut değildir. Vakıa hariciye, münasebetı olanları hır araya getı- nada görmek istemezler. R" A T -k E b"'] 

b" A "k h k t t · h · d S · J~T · G N · • · 1 · · d" B d · l · t k b' · · t" · ı l b" "t b " uzgar. ra ya ve ge 0 ge-cenu ı merı aya • are e e mesı er rın en onJa -ı~n. 3ana aynor, or- harbıye, mesaı, tıcaret nezaret enle rır ı. u aıre eı gaye sı ı ıı ın ı- IIerkesın nazar arınc n uyu e u. l . d . d"- b"'} l d 
h ld d W"ld" o A ş b" b' T" . . • 1 . . 1 <l" k . 1 k erın e garptan, ıuer o ge er e a e manasız egı ı. nun yegane ma eıı:?r, Lorctta Yung ırer ırer ı- amirallık daırelerınde çalışan bırer zam ve disiplin altında ça ısnrak yüte biıyete sıs en ırme . gız eme , t k K d . 
düşüncesı"nı· Tı"ren Po•·er teşk "l ed"yo p ,. ·1·1 . 1 1 d . "h .. b k.. .. k b" k t .. l' t h 'k 1 k o· cenuptan or a uvvette, ara enı& • ı ı r- ron over ın sevgı ı erı o muş ar ı. ıstı barat buro:::u vardır ve unlara hizmetlerine ait olan en uçu ır mera ·ı ve ece:;;sus ı a rı ecece ır k d d k k . 
d ' .. . . . . . . . A • kt h 1 1 T mınta asın a a şar tan esece tır. u. . Pover, bu emsalsız guzellerle bırkaç (ı.stıhbarat daırelerı) adı verılır, la- noktayı kaçırmazlar. vazıyet verme en o anır ar ve ay- . 

, Tıro? Pover de Annabella'ya tut. ay eğlenmiş ve sonra onlardan bir- kin bir tek reis tarafından tdare edi- İşte bir misal: Hindistanda yahut mis nehri rıhtımının bir yerinde giz- · 
k1ndır: Fakat Pover, havai bir gençti. denbire u::;anmıştı. len, Rusların cOkhnrana> sı. Alman Malezyada askerlik vazifeı:ıini ya- lenen esrarengiz bir evde bulunduğu Müddeiumumi 
Ftlhakika o, muvaffak olduğu filmle-! Acaba Annabella da onların akibe- }arın cT şubesi> ltalyanların cOvra> pan bir müliizim ayni zamaııcla istih- nu anlatırlar. 
riııden Sonja Hen, Jane Gaynor, Nor tine mi uğrayacaktır <lr;-rsiniz? sı gibi merkezi bir teşkilata tabi bir barat işiyle de vazifelenmiştir. Bu Rıhtımın ncre~inde, ve bu e\' nn
tı:' l\faamafih Pover'in Annabella'yla tntellicens servisleri yoktur. genç zabit topladığı mal(lmata dair sıl ne biçim şeydir, tahii bunu siiyle-

·Ancak Pover, beraber oynadığı ka- ciddi bir izdivaç yapacağı kuvvetle İngilizler lıu kelimeyi söyledikleri raporunu yazmış, hazırlamıştır. Ra- mezler. Maamafih lntP.llicens servis 

muavinleri 
İzmir müddeiumumi muavinlik! .. 

riııe 35 lira a ·!i maa~la Maçka mUd· 
deiumumisi B. Celiil Varol ve Kelkit dm artistlerin hepsini de kendi.sine söylenmektedir. zaman filan veya falan nezaretin por, bulunduğu taburun lntellicens ismi ile zaten baştnn başa masala 

a1ık yapmıştı. 1 ** istihabrat dairesini kastederler. Fran Officier'inc ,·erilir. Bir yüzba~ı bu döndürülen istihbarat dairelerinden mlhldeiunıumisi B. Etem Tüfekçi ot· 
... raporu kolordunun istihbarat daire- birinin bulunduğu yeri de hayal \'e lu tayin edilmişlerdir. 

ÜTAR EKEI 
:;ine teslim eder. esrar perdeleri altında ~aklamak is- -

Kolordularda i~tihbarat dairesi bir temek bü~·ük bir ~ey değildir. An- .ı. Vıemleket hat!tanesi 

YALANCI cok zabitlerden teşekkül etmiş bulu- cak ha kik"at olan bir cihet varsa da 
ı;ur, bunların hep!"inde de hususi şe- 0 da harbiye nezaretine bağlı olan is
hadetnameler vardır. Bu şehadetna- tihbarat dairesinin gene harbiye ne- M 
meler, istihbarat işini başarabilmek zareti binasında çalıştığıdır. • 

başoperatör Ü 

Nuri Arkan 
• • • . . • 

Yirmi sene evve sır ı 
tarekenin imzası haberini tekzip edi- Sefir: 
vor. ilk telgrafın sahte olduğunu ha- _ Sefarete çalışıyordum, dedi, te-
ber veriyordu. lefon çaldı. Açtım: cBurası hariciye 

Adres: !kinci Beyler sokak 
fınn karşısı.. Kabul saatlarl 
3-7 kadar. Tele: muayene· 

A merika e c , 
söylendi: Mii 

fona şöyle 
imzalanmıştır! 

hane 3125 .. Evi 2980 
Bu haber de, derhal telsizle Nev - nezareti, dediler. Hariciye nazırının •--------------

yorka ula,tırıldı. Fakat Nevyorkta emrini bildiriyorum. Almanlarla mü- •---------------• 
bütün telgraf memurları sevinç alay- tareke imza edildi, keyfiyeti derhal Operatör 
ıarına iştirak etmek üzere yerlerinden icabedeıı Amerikan makamlarına bil. Cemi} Ora} 
ayrılmış olduklarından tel~af ancak diriniz.> 

e ar 

N k k ertesi günü öğle üzeri yerine gidebil. Fakat, hariciye nezaretinden Ame- Meml ek et hastanes 
1 evyor şenli yapıyordu. Faka' ikinci haber le herşey bo- di. Gazeteler derhal yeni tabılar pa - rika sefaretine böyle bir telefon ya- eski operatörü 

ıd Ç • k •• • ı · b• } f d k parak mütarekenin yalan olduğunu pıldığı tevsik edilmedi. Hatıra bir tek 
. ZU U. Ufl U gız 1 lr İe e uil İŞİ mey ana Çl ffilŞtl haber verdiler. ihtimal geliyordu. Gizli bir Almanca- l zmire avdet etmif olup her pıı 

Cihan harbine girmiş milletler için bugün hadisenin içerisinde yaşıyan beri müttefik devletlerin kat'.i zafer ha- Bu haber halkın neşesini kırmağa susu Amerika sefaretine böyle bir ha- öileye kadar Cündoidu Fransııı 
müttefik devletler ile Almanya ara _ ndamlarclan birisinin hatıralarını neş- berini bekliyorlardı. Mütareke ha _ kafi gelmedi, Sokaklarda çı~lıklar ha- ber vermiş olabilirdi. haıtahanesinde öi leden sonra Bi-
sında mütarekenin imza edildiği ıı retmes i yüzünden biraz aydınlanır beri Amerikada bir bomba gibi pat _ la devam ecliyordn. Gazet~ ı<larehan~- Almanyanın böyle bir balon uçur· rinci Beylersokağında No. 42 d' 
ikinci teşrin 1918 tarihi unutulmaz bir gibi olmuştur. ladı. Haber, tam öğle üzeri Amerika- leri hücuma uğradı, makıneler tahrıp maktan istifade edeceği meydanda haıtalarını kabul eder. 
gündür. Fakat bilhassa Amerikalılar l'aka nasıl oldu? ya yayılmıştı. Haberi alan Amerikan edildi. Müvezziler hücuma uğradı. irli. 1918 Almanyası kıtlık, ihtilal ve Telefon: 2252 Haıtahan• 
için 7 ikinci teşrin 1918 tarihi de unu- 7 ikinci teşrin 1918 günü Fransız işçileri fabrikalarına dönmediler. Pat- Birkaç müvezzi öldürüldü. Fakat daha anarşi tarafından tehdit edilmektey. Telefon: 231° Klinik 
tutmaz bir- tarihtir. Çünkü dUnyada sularında bulunan Amerikan deniz ronlarile beraber amele merasim alay- ertesi günü harbin devam etmekte ol- di, müttefik devletlerden mütareke is- ;=;;;;;;;;T;e:l:e;fo;n;:;;;;;;;;3:35;o;;;;;;;;;;E;v;;.;;;;;=:;;;;=:~ 
ilk' defa vaki bir hadise olarak o gün kuvvetleri kumandanı amiral Henri ları yaptılar. Ellerinde bayraklar Nev- duğu katiyetle anlaşılınca ortalığa temeğe karar vermişlerdi. Muhasım 
bütün Amerikaya '-"alnn bir hadise Vilson, Brestteki bürosunda Parı·s~- '-'ork sokaklarını dolaştılar d 1 l 1 f · · Ih 

" ı.c- " • hudutsuz bir yeis çöktü. ev et ere e karıumumıyeyı su ve 
yayılmış, Almanya ile müttefikler ara. ki Amerikan sefirinden gelen bir tel- BUtün şehir çılgın bir bayram ha- mütareke haberlerine alıştırmak sulh 

· ·d · d"Jd'W · f p · Esrarlı bir adam: sın a mütarekenin ımza e ı ıgı şayi garaf aldı. Bu telgra arıs Amerikan yatı yaşıyordu. Bayram gece sabaha lehinde cereyanlar uyandırmak isti-
oJmuş,•'1arbin bitmesini büyük bir sa- elçiliği deniz ateşesi yüzbaşı jakson- kadar devam etti. Barlar, halka beda- Pariste ve Brestte de amiral Vilso- yorlardı. 
b~sızkk içerisinde Bck!iyen Ameri - dan geliyor ve Fransız hariciye nazı. va içki adağıttı. Sokaklarda dans e- na sahte telgrafı kimin gönderdiği Yalnız acaba Almanların hakikaten 
kalılar derhal sevinmişler, bütün A- rının Amerikan sefirine mütarekenin dildi. Ve 9 ikinci teşrin sabahı da A- bakında derhal tahkikata başlandı. Fransız hariciye nezaretinde bir ca _ 

ı ~~rika baştan başa donanmış, hükCi- imzalandığını resmen tebliğ etmiş ol- merikadaki neşeyi sonsuz bir hüzün Telgraf hakikaten Paristeki Amerika susu var mıydı? Yoksa Paristeki bir 
metin resmi tekzipleri bile bu sevinç duğunu bildiriyordu. Kumandan bu talCip etti. safareti deniz ateşesi tarafından çe. Alman casusu gizli veya hususi bir 
dalgasını durduramamıştı. havadisi derhal telsizle Amerikaya bil Neşeden sonra. kilmişti. Ateşeye böyle bir telgraf çe- telefon santralından mı bu haberi 

Yanlışlığın esrarı yirmi scnedenbe- dirdi. İlk telgraftan iki saat sonra amiral kilmesirli l.ıizznt Amerikan sefiri emir ,·ermişti? Bu nokta bugun 1.Jile arıla. 
~i bir türlü anlaıılalnamıv ve nihayet Bütün Amerikalılar birkaç jlÜnden- ikinci bir telrjlraf aldı. Bu teljlraf Mil- vermi§ti. Sefirden me.::oeleyi sordı.ılar. §ılamamı§tır. 

UoRtor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tanay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mütehasısı 

( Verem ve saire ) 
Basmchanr· polis karakb1u ya· 

nında 747 

). 


