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Cumhurreisimiz • Fransa 
Bir türlü önü almamıyan ıilih ya. 

rııı yalnız milli büdceleri kökünden 
tahrip etmekle kalmıyor, hilkumet. 
lerin haralarını da köpürterek dünya. 
da ıulh denilen nimetin istikrar bul. 
maıma da imk&n ltırakmıyor. 

Tı · V •k d lt J Dün akşam saat 18 de Ankaradan UnUS Ve .&OYSl a a aya Kastamoniye hareket ettiler 

MUnlh konferanıına tekaddüm 
eden gtlnlerin korkulu rüyalan he· 
nüz unutulmadan dünya ıulbu yeni 
bir tehlike kartıaında kaldı. Avua
turya ve Çekoalovakya itlerinde Af. 
manyaya sadakatle müzaheret et· 
mit olan halya timdi Franaanın ken. 
disi ile uyuımak huıuıuııdaki teıeb· 
büslerinden lıtlfade ederek kendi 
heaab~na bir pay çıkarmafa çalııı· 
yor. 

aleyhine nümayişler oldu 
. . 

Korsikada ita/ya konsoloshanesinin camları parça-
landı. Fransız matbuatı uzun makaleler yazıyor 

iki üç sün evvel mecliste Kont Ci· 
yanonun izahatını dinleyen mebus
lar cKoraikayı, Tunuıu iıteriz!:ıt Di

Çemberlayn, lkincikanunun 15 şinde Romaya gidecek. /ngiltere· 
ltalya anlaşmasına rağmen, /ngilterenin Fransaya 

· olan taahhüdatı bakidir 
ve haykırdılar ve bu haykırıılarını Paris, 5 (Radyo) - Mebusan mec 
Venedik ıarayının önünde Düçenin Jisi hariciye encümeni reisi B. Piyer, 
J.alkonuna kadar yükselttiler. Zaten söylediği bir nutukta son beynelmilel 
Mr iki aydanberi İtalya matbuatının hadiselerden, İtalya hariciye nazırı 
F .. anaa ile her uyutmak mevzuu baha Kont Ciyanonun İtalya mebusan 
olunca bugünkü itiWın 1935 Laval- meclisindeki byanatından sonra Tu _ 
Musaolini itilafı eaaılarına iatinad nus ve Kor.sika için yapılan tezahürat
edemiyeceiini, buaiin vaziyet eıa- tan bahsetmiş, Fransanın, Tunu~ta -
sından deiitmit oldufu için her fe- ki bir kısım yerleri terkedeceğini zan
yin de yeni battan tetkiki ve yeni nediyorsa İtalyanın aldanmış olaca • 
vaziyete tevkifi Jlsımseleceiini ileri ğını, son hadiselerden sonra Fransa-
11ürmeleri çok yakın bir zamanda I)Jn daha müttehit ve kuvvetli vazi
ltalyanların ortaya yeni bir mesele yette bulunduğunu söylemiştir. 
atacaklarını iırap edip duruyordu. Gazeteler, mütemadiyen İtalyanın, 
r----..:1- ··-.. -c ....... t .... hhiia- & .. nq< .. la.n aQtocliai yo .. ı ... ~ mQoolc~.>
leri ile ka'binenin denllec:etlnl san· le meşgul olmakta. buna dair maka
neden ltalya hükumet adamları bu. leler yazmaktadırlar. 

tıııdan bahsederek diyor ki: 
cNihayet Korsikada veya başkn 

yerde umumi plebisit yapılabilir. 

Korsikada kralcılardnn tutun da 
komünistlere kadar hepsi Fransadan 
memnundur. BUtün partilerin, bu de
rece müttehit vaziyeti şimdiye 

kadar görülme.miş bir şeydir. 
Tunuı:ıta iki, liç ~·üz ltalyan nüma

yiş teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

Bunların hareketleri, müessif bir hi
diııe §eklinl almadan önlenmiştir.> 

Ovr gazetesi, İtalyanların şuur
uz mUtalibatiyle bütün partilerin 

h "k met tarafında yer almasını ve 
ittihat etmısi"i W•W ettiğini. bu 
itibarla şayanı memnuniyet oldui'u
nu, Fransız-İngiliz · iştirakini daha 

nu fırsat bildiler ve baklayı aiızla· (Jur) gazetesi, Tunusta 1926 se
rından çıkardılar. nesinde yapılan bir nüfus tahririn-

Fran11z kabinesi devrilmedi. An- den bahsetmekte ve şunları yazmak
cak atılan adım da seri alınmadı. tadır: 

kut.'Vetlendirdiğini yazıyor ve di- Aiıkara, 5 (Hususi muhabirimiz - meldir. Cumhur 

yor ki: den) _ Cumhur reisi tsmet ,nönii, yollnr iizerincle büyuk zafer taklan 
Vakıa bugün İtalyan reımi meha- Bu tahıirde Tunusta 2,363,000 «Ne Fransa, ne de İngiltere, Akde- b .. at 18 de hususi trenle Kas _ kurulmuştur. 

· · bl it 1 ··ı·· h ı· d 1 ugun sa 
fili bunu mebusların ıırf tahıi mahi- Müslüman, ö9,485 yahudi, 108068 

yette bir nümayiıi teklinde tevil et- Fransız ve 9428!1 1talyan bulunduğu 
mek iatiyorlarıa da İtalyada Düçe- anlaşılmıştır. Diğer muhtelif ırklar
nin muvafakat ve malumatı olmadan dan da 10.000 kişi vardır. 
mebuıların nümayif yapmaları, sa. Hiç şiiphe yok İtalyanlar, ıyı ış. 
zetelerin neıriyatta bulunmaları de- çilerdir. Fnkat Tunusta bulunanla -
ğil hatta bir ıinek bile uçmaıı im- rın vaziyeti (zulüm gören ekalliyet
kanaız olduğuna söre bu audan te· ler) şeklinde telakki edilecekse hü
vili kimsenin yutmıyacatına fÜplHt kılmet, bunun için Jazımgelen tedbir-

.ııızın r a yan go u a ın e ge me- tamoniyc hareket etmişlerdir. İstas. ( umhur reisimiz İnönü. Kastamon-1 
-ı irıi .~ster.~ . yonda ptırlak törenle tes~ i edilmiş ye giderkc"n Çankırıyı şereflendirecek-

Hu manıte gazetesı, İta~·anın, bu olan Cumhur reisimizin, bir hafta sü- lerclir. Onun için Ç;uıkırılılai, 'büyük 
aşırı dilekl~rle asıl maksadını gizle- recek olan bu seyahatlerinde Ka::;ta _ hıtikl.ınl hnzırlıkları ) npmı~lardır. 
mekte olduğunu ve onun ispanyaya moniden sonra lnebolu, Samsun , e Şehrin muhtelif yerlerine taklar ku • 
sahip olmak istediğini yazıyor. Karabiıkü de ziyaret etmeleri muhte- rulmuştur. 

Jurnal gazetesi, Korsika adasının 

Askerlik dersleri 
edilemez. leri alacaktır. nin Tunus ve Korsika hakkındaki 

15 inci Lui tarafından para ile satın 
alınmış olduğunu, ha itibarla 1tal
yanlann bu ada üzerinde hiç bir 
hakları mevzuubahis olmıyacağmı 

- De•amı 4 ncU Sahifede -Korıika ve Tunu• meseleleri Fran· Epok gazetesi, İtalyan gazeteleri- mütemadiyen ve musırrane neş,riya -
aa ile İtalya ara11nda yeni çıkmıt bir -

::;~~a~;=~~:· ~::~i~:ı:.:i ::vi:.~: Hz. su·· leymanın go·· zdelerı· 
'Basene Liselerde askerlik derslerine büyük 

ehemmiyet verilecektir 
yan ada11 olduiunu, halyanlarla 
meakun bulunduiu iddiasındadırlar. 
Yüz elli sene evvel dofru olan bu id
dianın bugünkü hakikate hiç te uy
:rnadığını anlamak için Korıikada bu 
iddialar mUnaaebetiyle yapılmıı olan 
nilmayİf)ere bakmak kilidir. 

Tur.uaa selince cKartaca• tehri· 
nin bulunduiu bu mmtaka üzerinde 
ltalyanlar aon ltalyan vahdetinden
beri bir teaahilp iddiaıında bulun
maktadırlar. Tunuaun Oımanlı İm· 

paratorluiu himayesinde bulunduğu 
devirlerden beri baılamıt olan bu 
iddia ikide birde tazelenmektedir. 
Son defa 1935 te İtalya Franaa ile bir 
itilife rasıp olduiu günlerde de bir 
aralık tazelenir gibi olmuf, fakat 
aonra siritmek üzere oldukları Ha
'Letiatan aersUzeıtinde Franaanm mU
aaheretinden mUıtafni kalamıyacak
larını heaap eden İtalyanlar hunu 
!İmdilik uyutmak daha mu•afık ola
eafını anhyarak pamuk ipliti l»ir iti. 
laf ile itin içinden aıyrılllllflardı. 

BusUn milletler araıı vaziyet eaaa
la bir tekilde dejifmit bulunuyor. 

ltalyanlar Habeı davaıını kendi 
lehlerine halletmiıler Almanya ile 
'-ıldl ettikleri mihver aarainde l»ey. 
nelmUel •aalyetleriai oek kuvvetlen
dirıniılerdir. Fraua İM _.rkezt ve 
!arki Avrupadaki mlttelilderini be
lllen lıtlmilen kayl»etmiftir. Onun 
için 1935 teki vaziyet tenine dön
lllilt yani busUn ltalya ile uyuımaya 
Fransa rasıp olrnsk aaruretine air· 
'qiıtir. lıte İtalyanların bu kadar bü-

·- De•amı 6 IAÇl eabifn• -

Tarihi ve büyük tefrikamız 
Güzide muharrir, lskender Fahreddin Sertelli de Anadolu 

tahrir ailesine karışmıştır ve ilk eserini vermiştir 

BUGÜNLERDE BAŞLJY ACAGIZ 
''Peygamber Hazreti Süleymanın Gözdeleri,, tarih, 
haşmet, aşk, o zamanın hayatı bakımından şaheserdir 

Esrarengiz Ko.nak 
Öyle bir zabıta rom~nı ki, bir eşini daha okumamışsınızdır 

O da iki güne kadar Anadolu sütunlarında başlıyacaktır 
Mlldhit entrikalar - kadın parma iı • cinayet • zabıta ve haydudlar • aklı durduran zeka oyunlan • ea
raransiz hidiıeler içinde aık -daima kartılatılan meçhuller. Huliaa, hepini2i hayt-tle, ~yecanla 

ıürüliyec:ek bir roman: 

Esrarengiz Konak 

\ 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz - cü sınıflarda iki defa vazıh imtihan 
den) - Bu sene liselerde askerlik yapılacaktır. Askerlik kampından son
derslerine büyük ehemmiyet Yerilecek ra da her talebe bir sözlü ve umum! 
ve talebeler sıkı bir imtihana tabi tu-
tulacaklardır. Birinci, ikinci ve üçün- imtihana tabi tulacaktır. 

Istanbulun istikbali 
Dünyaya şöhret salan bu güzel şe• 

hir bir kat daha imar edilecektir 

İstanbul valiıi B. Lütfı ...... ..ı ... 
lstanbul, .S (Hususi muhabiri - dileceği hakkındaki haberin doğru 

mizden) - Bugün vazifesine batlı- olmadığını söylemiştir. B. Dr. Lütfi 
yan yeni vali Dr. B. Lütfi Kırdar, Kırdar, on gün sonra Maniaaya gi
gazetecileri kabul ederek beyanatta derek Manisalılara veda edecektir. 
bulunmuf, İstanbul Vali muavini B. B. Lütfi Kırdar öale-den sonra 
Hfıklai'niıt, batka bir V83İf8V• t111'1A. - Dev ... 1 w.ı eahifede -
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Halk diyor ki: ~<®lhıöır D©llhıÖ Dö lhıc§ılb~ırDeırü -- ~ i :Sıhhi bahisler J 
Yeni Manisa yolun- c:g:!J ~ Ualııli hastalıklar müte~ıı.n D,. Sinemalarda 

Numara usulü tatbik 
edilmelidir 

Jaki gecit • Ş~vki Uğur di11or ki: 

D. o. yolları buraya bir Hatay tüccarlarının Yerli malı ve ar- Zatülcenp 
meınur koymalıdır t h ft - 2 -

c:Belediye sinemalarda izdiha- ? lfffia a aSI nu hastalık kul'U veya ya~ olur. 
tnın önünü almak ve halkın istira- Yeni açılan Manisa - Menemen ı•stedı•klerı• nelerdı•r. Kuru zatiilcenpte, teneffüs zamanın-

. . . . yolunda, hemen Menemenin biraz Dünkü toplantıda da şiddetli ağrılar hissedilir. Hastn-
hatını temın etmek maksadıyle se- ilerisinde şöse demir volunu katet-.; program tetk .k edı·ıaı· lık sağ veya sol tarafta oldu;;unn 
ans sonlarından evvel içeri girilme- mektedir. iki taraf ta zeytinliklerle ı .. 

• • 11 n· o "kA d b 1 k göre, o taraftn şiddetli bir !'ancı hu• 
sini yasak etmiş; salonların bu ara- örtü.~ü bulun?.~~undan hat güzerg?- l k derU T • f d d J • ırmcı anun a a~ 1Yaca Yer- sule gelir H ta ef 1 bi 
da havalandırılmasını mecburi tut- hı şoseden gorulememekte ve geçıd S en n ~ lCaTe 0 asın an Zffllr li.malı ve artırma hafta;ı fçin ze~gin hale düş~~. G~~sil~~n e:f:t::~:zola~ 
muştur. Bu karar çok yerindedir. çok tehlikeli bir ':aziye~ almaktadır. '1"" • l d b • k ld • hır program hazırlanmıştır. Dün u- verinde zuhur ed b t h Ol 

. . Muhtemel bır facıanın önüne ~ lCare 0 asına lT me lUp ge l lusal ekonomi ve artırma cemiyeti . a·ı . k d en d k? a 
8!11~k 

Ancak tek hır mahzuru vardır kı .1 . . . d I t d . il · d h . ti . t b" d e ı emıyece erec~ e ı veca, o -
. geçı me 1 ıçın ev e emır yo an Hataydaki tüccarlar, İzmir tüc- Bu fabrika ve müesseselerden ka- 1 are ej e ' cemıye ına.sın a top. sürmekte vevahud nefes almnkla 

0 da, seans başlarında gelenlerın so- idaresinin bu geçidde bir memur carlariyle iş yapmak istemektedirler. tnloğ ve prospektüz, nümunc ve tc·k- Inn~ra.k pr~gramı .son olarak tet~~k dehşetli bir ~urette şiddetlenir ye 
kaklarda beklemesi, yer bulabilmek bulundurması ve yolu açıp kapavan t k d t• t d d h · etımştır Pıogrnm hakkında bugun 

J s en erun ıcare o asın,. an şe rı- lif mektuplan da istenmcktediı·. , . · . . . . hastanın umumi halinde oldukça bo-
için sinema kapusu önünde hiç ol- işaretler koyması çok yerinde ola- miz ticaret odası reisliğine gelen bir val_ı B. Fazlı Güleçe ıza~at _v.erıle- zukluklar tevlid eder. Bazı defa ha-
rnazsa yarım saat kalmasıdır. caktır. mektupta; Hatay devleti dahilinde cek, sonra. ~rogra~ın katı şeklı der- raret derecesi yilksek olur. 

Alakadarların nazarı dikatlerini . t"l ]Ak d"l . 1 • Hatayn neler idhal edilecek: hal tabettırılecektır. • . . . 
Bunun önüne geçmek, sinema· ıs 1 1 a e ı en gayrı mamu , mm . .• . I"uru seyreden plıire ıltıhabı şid-

larda bütün koltukların numaralan- celbetmenizi rica ederim. nıamul tütün maddelerini doğrudan Pamuk ıplıgı, bakır, kalay, ham • : detli bir hadde vasıl olunca bazı 
masiyle kabildir. Bu takdirde sine

maya gitmek istiyenler, hangi se

ansı arzu ederlerse, daha evvelden 

numaralı bilet alabilecekler ve sine

ma kapularının önünde yer kapabil
mek için beklemekten kurtulacak

lardır, 

Mehmed Keresteci doğı·uya anavatnndan tedarik etmek deri, çuval, jüt ipliği, jüt mensuı.!nt I stanbul radvosu defa sulu plüre iltihabını mucip olur. 
yollarım aradıkları, Türkiyede bu ve kauçuğun Hataydan memleketi- 'J Yaş zatülcenp, esas hastalıkın sin-

Kahv 2hanele~deki ~nddcleri .. istihsal v~ imal eden fab. mize. i~hali .serb~st bulunmaktadır. Beş kilovatlık yeni istasyon nine göre tahavvül etmektedir. Grip, 

:! l rıka ve muesscsclcrın !skenderun o- Şehrımızdekı alakadarlara gelen • 1 t 'l k zaturree ve verem gibi hastalıklar ne-
ra yo ar dası kanaliyle Hatay taccarlariyle malOmata göre buğday ve l•ömürle ış e 1 ece ticesinde husule gelecek olan yaş 

Bir okuyucumuzdan aldığımız münasebet temin ve peyda etmek is- bilcümle maden cevherlerinin H nta- Yeni latanbul radyosu ! 961 tulu pliire iltihabındn gogus boşluğunda 
mektupta Kestelli caddesindeki bazı tedikleri bildirilmiştir. ya ihracında lisans arnnmıyacakbrı. mevç üzerinden neşriyat yapacak- toplanacak suyun evsafı ona göre 
kahvelerde, geceleri geç vakte ka- tır. Ankara radyosu, faaliyete ge _ değişmektedir. Ne olursa olı;un, umu-
dnr yüksek se le radyolarda şarkılar •• l•ncı·r çince muvakkaten tatil edilen lstan- miyetle zatülcenplerde kaide hastayı Değerli belediye reisimizin bu 

işle alakadar olması temenniye şa· 
çalındığını ve bu semtte oturan hal- u züm çeşitleri b l d . d" t b 1 yatakta istirahat ettirmek ve lbım. 
kın evlerinde fevkalfıde rahatsız ol- u r~ yosu, şım 1 stan u posta- gelen bGtiln tedbirleri tatbik etmek-
dukları bildirilmekte, zabıtanın bu Zir-aat müdürlüğü bir Londrada stok hanesınde tekrar s kilovat üzerin - ten ibarettir. 

Karşıyakadan Muharrem işe müdahale etmesi istenmektedir. • • .k h [ Jı kalmadı den faaliyete geçecektir. Muvakkat Her insanın sıhhi şartlara riayeti, 
r 9\ ıstatıstı azır ıyaca . T .. k f l d b . d i bir siitiidyo kurulmaktadır. Bu rad-jbahu~us soğuk algınlıldarındıın ken-

yandır. 

1 Ş cQI c§\ n j' >3 lfİ) cQI c§\ (fi1 1 Zinıat vPkfı.lC'tindt'n vilflyete g('len . u(rT~ ıks f~o)n r~.d~~ 
1
;.:

1
.:

1 
,.n z- yo rnerk.:.zi ile fstanbulda toplanan 1 dini muhafu%a etme~i şarttır. n n IA\ a - ı=ı C) n n a C) ı,• t . d ·ıt. t b""I . d hili 1 mır ur o ıs mu ur ugune ge - . A • A • •• -BiTTi-

'~ U U - ~ uır amım e, vı aye o g('sı a ı - len bir mektupta Londra piyasa - sıyası, .lmı k0ngrelerın muzakeratı, 
-· de bulunun üzum çeşitlerinin rC'tık, --=-.· =-sındA naturel torba incir stoku kal- üniversitere verilecek konferanslar, 
Kadın sırtında ya· evs~hf, olgudn~ltdı~-~amahnı,lli~t~htak tuanrl- madıöı ve kutu incirleri".le d:! cok ,..apılacak biivu··k to'"renler .. ~ mu""him 

ki 
Meğer bunlar akşam olup istira- zı. ı raç e ı ıgı ma a erııı, um f 

1 
° ~ b b 

1 
d • b"ld" ·ı · · ıJ ~ • 

pılan re am hata çekildikleri 'nkit havagnzı bo- bnğ sahasına ve umum üzüm istihsa- ~z a rag et u un ugu 1 ırı mış- spor hareketlerine aid röportajlar 

Amerikan barlarında yeni bir rek- rusu patlamış, bilUin gece odaya gaz I llne nazaran ylızde nisbetleri hakkın tır.B k" . . k 1 . 34 b" bütün memlekete yayılacaktır. 
k 11 1 Ölü · b d b. · · · b·ı ı· u sene ı ıncır re o tesı ın 

Hitler 
Manevralarda 

bulundu lam görülmeğe başladı: Karikatür. ızara zava ı arın roune se ep 

1 

a ır ıstatıstık hazırlanma~ı ı c ı- d B 32 b" -=+=--
I t ·ı . t• v·ıA . _d_ 1- •.. ton ur. unun ın tonu tama- G 

Fakat bu karikatürler ö)le znnnedil- o muş ur. rı mış ır. ı ayet zıraat mu ur ugu ) B d d az konferaOSl B rlin. fi (Rndyo) - liitler, bu· 
diği gibi. du,·ar1arda, barın kapıla- Bı·r kadın vereme karsı bu istatistiği hazu·ıı.) arak vekalete men ısaktı mı ıdştır. u1" akn. so~ra. ı~ .. .. d kt" mem e et er en ge ece ıncır sıp giirı tı8keri manevralarında bulun-
rıııda filan değildir. Bizzat bar kız- i[tic buldu gon erecC' ır. rişlerini kabul etmek mümkün ol- Polis ve ıtf a·yemiz takdir nıuşlm·. Gcnernller ve genel kurmay-
larının üzerindedir. , mıyacaktır. ed"ldi lar <la, manevraları takip etmişler-

me~;;~:kndban;l:~z~~~~ n~~~:ri!~n:a~ lay~~:ı~v}~~~~: ;::::~~.i~ııs~b~~~~~ İzm:r C. müdde:umumiliği Altın bulundu . Diin saat 1!l te Elhnmra sinemasın dirAlilknclnr mehafilde bu manevra. 

rikatilrü kalın çizgilerle çizilir. bir kadın \•ereme karşı knt'i bir ilaç . Te'?'~iz mnlı~e~esi ~znlı~ma t~r: da bir gnz filmi gösterilmiş ve mii- lara biiyük ehemmiyet veriliyor. 
Kadın hiç kımıldamadığı zaman, bulduğunu iddia etmektedir. fı ettırılen şehrımız ınuddeıumumısı Maliyece araştırma tehassıs R. Nuri Refet tarafından --=+=--

karikatOr de kımıldamaz. Fakat ha. Bu kadın veremden virmi s• ne has- B. Asım Tuncay yarın İzmir vnpuriy- l k mühim bir konferans verilmistir. F k 
· 1 yarı mıyaca · b• • reket etmeğe başlarsa arkasındaki t:ı yattığını ve birçok doktorlnnn te- le stanbuln gidecek, oradan Anka- ,. K f " st b t , 1. B F I TallSJZ a JfleSJ . . . on cr .. n. n nş n 'a ı ~. •az ı 

karikatürün de ırt adalelerinin ha_ davilerine ve birçok in anların tavsi- raya geçecektir. !zmir Cumhuriyet Yenı müzayede bedestenı arka- G .11 , ü t 1 k k. k t 
' \ e\tik\eri ilaçları kuJlanrna ma rrui-- ·· · · ·•. .· . t smdn B. Fethiye nit arsada inşaat ya- l eç "e rn 5 n 1 em mev ı omu a-

reketine güre ağzını burhunu oy - . . • - - 7" muddemmumılıgıne ta) m cdıJen z- "I lf H• vhluı.ı ..... ı.,,ı.ı. r-1· ~.- ""'""'"r men ~ ıleşemıyerek olum derecesıne . . r • • • a . pthrken topraktan u r mıınar a ın . 
nnttığı görülür. gelmişken kendi inin bulduğu ilaçı ıınt aslı> e ~ez.a .reı•n . Kemnle aın para çıkmıştır. Zabıtaca yapılan tnh- bulunmuşlardır. 1lfnı)•e erleri rle 

EweJcc b:ı.r snlonlanndn gösteri- kullanmak suretiyle yeniden sıhhat ve Samuııun hır ıkı g{ln zarfında şehri- kikat ve araştırmada B. Fethide dört başlarında itfaiye mücliirü R İbrahim 
len bu numaralar, milşteri arasında hayata kavuşmuştur. mizc gelerek yeni vazifesine başlı- altın lira, ar nnın yakınında bir ev-

1 
Günay olduğu halde konfernnı:ıı ta-

çok rağbet gördüğilnden, şimdi de Gene en ağır derecede ve.remliler- yncağı haber alınmıştır. de oturan bir kadının üzerinde de kip etmişlerdir. Konferanstan sonra 

ki A 1 k ö t .1 • b 1 den uir~tt" kisiyı" tedavi etmiş ve te- _._ bir altın lira ile bir altın yüz ilk bu -
1

1 h .. k A t 1 ,1 .tf . 1 . re am o ara g s crı mege aş an- ..- .. · u ume av usunua ı an·e er erı 
• davisi muvaffakiyetle neticelenmiş. U ,. h f hh !unmuş ve alınmışbr. Ar ada nrn~ 1. 1 . 1 • k 

1 
• 

1 mıştır. mumı l ZlSSl a l . i b t . ve po ıs eı·ım z, g~~z mns e erıv e tir. Kendisinin tedavisinden sonra tırma ~·npı ması ıç n zn ı n memuru . . · 
Havagazı beş kişilik doktorıııra tekrar müracaatında yapı. meclisi tnrnfınctan nöbet bekıewmişse de muhteıı~ tec.nıbe.ı~r yap~ışıarcıır. 

1 ·· t ı · ı k·ınun mucibı"nce bı"r gayri menkul- Ru lecı't.ibelerı tnkıp eden hır genernl 
b • ·ı • h t • an ron gen muavene erme e verem- . • , , . . . 
lr aı eyı ma Ve tı l k l d : ö .. 1 .. t·· B Vılfıyct umumı hıfz1>1sıhha mecli- le bulunnn pnrn 0 gavri menkulün ayrıca ıtfnıye m~rkezıne giderek o-c en e er a ma ıgı g ru muş ur. u . . . A c • , ~ 

Angulem adındaki Fransız şehrin
de feci bir hadise olmuş, bir aileden 
beş kişi bir gecede ölüp gitmiştir. 

Bir sabah komşular, Roberlerin 
evinde bir hareket görmeyince me
rak etmişler, pencereden bakmışlar
dır. Fakat döşemenin üstünde iki ço
cuğun öğle vakti olduğu halde hal!l 
yatmakta olduğunu görerek şüphe
lenmişler, eve girmişler fakat bir ba
ba, bir ane ile ilç çocuktan ibaret 
olan aile efradını ölil bulmuşlardır. 

k d . ld" 1 k a· .. t d . sı, bu snbah ıhhat ve ıçtımaı ımıavn- h"bı·ne nit olmnk ltlzımdıı· Bu nr racla da hnrckt>tler yaptırmış, dene-a ının ıc rn arını, ·en ısını e avı _ .. w .. . A sa ı · - . . 
"den doktorlar da tevit etmektedir. net. mad_urlu:run~e t?planncak, vıl.ı- snda bulunan paraların da asnnati- ncmelerde elde edılen n.etıcelerclen 
Kadın bulduğu ilrieın; formülilııli he- yetın nglık ışlerı haıekındn knrnrlar ka noktnsındnn kıymetleri olmndığı çok mem.nun ~almış. !t~nı.re müdürü 
nüz ·öylemek istemell" •ktedir. Yalnız alacaktır. için alınnmıyacnğı dcfterdrlıktnn em B. 1b.r~h.ım Gunnyın clrn.ı . ıkmlş ve 
·ıucın mayi halinde olduğunu ve su- -=·-:...=- niyet mildürlilğiinc bildirilmiştir. kendı mı .harnre.tl<~ ta.k<lı~ ede~ek: 
\'erine birinci üç günde varımşar lit- Tı •• f •• l / --:---- - tzmır şchrı, ıtfıııyesıyle bıhak-
~·e, günde 7ö0 gram, ondn.n sonra gün- u un sa lŞ arı Yankesicilik kin, övi~nebilir ... n~m.iştir. A • 

de bir Jitrc içmekten ibaret bulundu - Tütiin piyasasında satışlara de- Tl'perikte pazar yerinde Latif oğ- Emnıyet mudilrtı B: Salaheddın 
w~unu soylemekte ve bu müddet zarfın- vam edilmektedir. Piyasa açıldığın- lu )lu~tafa, yanke~iC'ilik suretiyle A lnnkorkudu da İzmır zabıtasının 
dn başka su içilmemesi ilacın daha ça. dan şimdiye kadar 22 milyon kilo İbrahim oğlu )f ehmedin para~ını zehirli gaz tecrübelerinde gö::.tercli-
buk tesir eylemesi bakımından lüzum tütün satılmı~tır. çalarken tutulmuştur. ği muvafiakıyetfnden takdir ve teb-
lu olduğu"nu ilave etmektedir. rik f'ylemiştir. 

Jikle karsılnndım. \'aliniz D. Fazlı ~ındırlnr ve daha da biribirine yakla- -=+=-

Finliindiyanın Ankara 
Giil<'ı- ile pnlio; müdürünüz ve Fin - şncnklardır. z b t d 
landiyanın İzmir konsolo>1u hakkım. Turizmin memleketleri birihirine a ) 3 C':, 
dn biiyük nezaket gösterdiler. !zmi- tanıttırmnk ve yaklaştırmak hususun-, M dilkkA d h 1 k 

B · · A il ld • t kd' anav anın a ırsız 1 

sefiri şehrimize 
ri çok !':evdim. u şırın V<' modern da ne der<'ce am o ugunu a ır e- K t• d t .. .. dd . d H 

· · k · · T"' k" d t . ti . . t" aran ına a nonu ca e.sın e a sehrı, ılk fır~ntta te rar zfvaret Pt - dersınız. ur ıye e, urıs erın ısı - • 1 Al" ll n·· . •1 · · Ef : k 1· . t · 1 b·ı k san og u ı aznr, useyın og u 
mek ı tPrım. E.:ıa11en. ec; ıJe Rerga- rahatım o .t)Ca emın o una ı ece z lf" S b . wl Jlii · S l"h 

· · · 11 d B 1 d'·· Alı, arı ogu seyın ve aı mava gıtmC'k ı~terdım. Fakat. hava- derecede ote er var ır. .en, n ıgım •
1 

,... t f R İb · og u .ı.uus a anın gece manav . ra-

T 1 
nııı vağmurlu olması ve h<'nim de a- otelden çok memnun kaldım. h. . d""kkA k 10 k"I 

• ..., · · ı k" T"' k h t• 1940 1. ı o e ma, ımon, .., por a a 

Bugün top~anacak 
Pari., 5 (Radyo) - Kabine, l-'arın 

başvekil ve harbiye nazırı Edvard Da 
ladiycnin rivasetinde toplanacak ve 
son hfıdiııcler etrafında müzakerelerde 
bulunncaktıı·. Başvekil Daladiye ile 
hariciye nazırı jorj Bone, izahat vei·e. 
ceklcnlir. 

-~+-=-

Havrda 
Liman amelesi greve 

dev :ım ediyor 
1 lavr, 5 (Radyo) - Liman a 

melesi, henüz işe başlamamışbr. 
Tahmil ve tahliye işleri, donanma· 
dan çıkarılan müfrezelerle temin e· 
dilmiştir. l fükumet, grevci amele 
hakkında şiddetli tedbirler almağa 
karar vermiştir. 

Südet mıntakalarında 
Seçim yapıldı ve Nasyonal 

Sosyalist partisi kazandı 
Berlin, 5 (Radyo) - Sildetlerle 

meskun olan yerlerde yapılan mebu-
an :;eçiminde nasyonal osyali t par -

tisi btlyilk bir nıuvaffaklyet kaz:ınmış 
tır. Seçime i tirnk ed n halkın yQzde 
dok an sekizi, Hltler p~rtisine rey 
vermiştir. Sefir B Onnı a as, memleketı·mı·zdo cele. Btıclaı)eşte\·e dönm<'kliğim lü- Beynelmilel olimniyat oyunları ko-14ımk.1111 ıu. aı2ı5ın~.açara 2ır ı otnkar,. 

zumu. beni bundan mahrum etti. ınıtesını e ı ur· eye ı, · o ım. ld ki "kA t d"I . •• d •• v •• t kk• h } ] • d 1 · · ti . ça ı arı şı aye e ı mış, maznun-gOr ugu era 1 am e er n en Fakat, grlecek sene .z.mırı. tekrar zi- plyn .arının, payıtah.tımı~ olan El. - lar yakalanmıştır. -Alman ordusu 
ynret etmPk. benim ıçın hır emeldir. <>ınskıcle yapılma mı ıstedı ve bu I!- K k 

hayranlıkla ba hs o diyor Yarın, bizim de İ!ıliklfıl bnyrnmı- tcğini kabul ettirdi. Bundan dolayı tk· 1~~arço~nama k"" 
... mıza miisadiftir. ı 9 ı 7 de, bliyOk hir mGteşekkiriz. Umnrım ki, mm olim - d ıc:beşm.e 1 

ek ~ udrçe~fmeh mevı ı~n 6 büyük kolorduya ayrıldı 
Y"f 1 dl. A k f" . Ben 'l'ilrki"efln 1 1 d . . . . . . . ti .. ~ t•ı "'" k" 1 e Şa nıııve M agın a •' e mec og- B l c. (R d ) Al ı· n nn Janın n ara se ırı ve · "' ~·· u un u •um za- miic:ndf'lc>clen sonra ı tıklalımızı ka- pıya arı rnunaseııe ı e ı ur ıye< en .. : _ .. er in, ,, a yo - man or• 

t evkalilde murahhası B. Onnı Talas, mnnlarda fır al buldukça ej nhat e- znndık. F'inlfrnclİj'nya birçok seyynh gidecek .l 1u Ti useyın, odasına top~achgı 11 wı~- dusu. ;-lrı hiiyük kolorduya ayrıl • 
. · 1 . d · B Tb::ırl . • . ıyfn, .:\lehmed, Ha an, Sulevman. clı- B k dün şehnmıze ge mış ve Ankarapa- erım. u 1 1 • n, c.cnaze merası - ' Fınlaııclh a biıtiiıı dc>vlellerle dog - tır.-.. w .. . . . · .. m1ştır. u olordularm merkezleri, 
. i . d a tek . n d . A •• s f" . t ger Buı;ıeyın, Alı, Fethı, l\Iukerrem !asa fnmı t r. mın en sonr • raı •U ap teye rutlan doynıvn ıktı<;ndı muna~ehnt · e ır, ~arın hareket etlen talyan , . BerJin, Uyıpıığ, Drezde, Viyana 

· · · b"" k · kl"w · ·cap ett•w · d · · 1 1. ve Hakkı ıle kumar ovnarken 14 lı. Muhammızı urü bır nezaketle donme ıgım 1 ıgın en; Anka- t i<ı C'tmC'k i tiyor. Ben, bu rnakııat- vnpurıy e ımanımızdan hareket ede- . · Hanuverde olacaktır. Büyük kol • 
kabul eden sefir v fevkalade mu _ rndan Kaj seriye ve oradan Adana la Türk iyede çnlısıs orum. cektir. para ıle suç üstü ynknlanmı~l.ardır. ordular da 18 küçük kola ayrılacak 
rahhas, memleketimizden hayranlık ile :Mersine uzandım. Bugun de lzmi-1 Finlandiya; Turkiyeye kağıt, pa - B. Onni Talas, Finlandiynnın iıı- ---------------•ve bunların merkezleri de, Alman• 
la bah ettikten sonrn şun lan söyle-lre geldim. Gezdiğim ye~le.rde, yeni 1 muklu men~ucnt, Jfı._tik n.rakknb1 ve tikHilindl'n sonra ilk teşekkül eden Çern 0 VİÇte yanın baslıca sehirlerinde buluna . 
miştir: Turki) enin h(lr nhnda buyuk terak - krPma mrıkinel<'ri ıronderiyor ve mııkn kabinede adliye nezareti yapmış, caktır. · · 

- Türk milletinin kaybettiği Bil- kilere mazhar o!cluğu~rn gördüm. ~l·lindC' ;. tiılun, kuru meyYa n buğday çok müdebbir ve liyakatli bir zat - Harp di• anı reis"ni ağır su- Tayyare kuvvetleri mıntakaları 
yUk Şefi Atatürkün cenaze törenin- Atatfirkun jnrattıgı yem ' modern ı<lhnl ecltl'Or. Duglinlrrclc, iyi cins lıuğ tır. 1 d da üçe aynlmıştır. 
de memleketimi temsil etmek üzere Türkiyenin, bilhns~n ekonomide I day mübn~ e>a~ı için .\nkarada müza- B. Onni 'rnlaıı muharrimizle veda- rette yaraıa ıJar 
Ankarayn geldim. Ankaradnn başka hayrete şayan bir inkişaf go<>terdiği- kcr<'lc>rimiz vrırdn·. laşırk<'n şunları ilAve etmiştir: Biikreş, 5 (Radyo) - Demir 
Finlandiyanın Mncari tan sefirliği ni muşahede edij orum. Gördüklerim 1 Tiirkiyenln n~fiı:ı incirini ile üzü. - SPnPnin bir kaç ayını Ruclapeş- muhafızlardan iki talebe, Çenoviç } ."ln Mazarik 

istifa edıyor 
de uhdemdedir. AttOrkOn vefat ha- bana bü) ük ümidlcr vereli. Cmarım, mii. rnemlekrl'mizde btiyiik rnğbet tcde. bir kaçını da An karada geçiri. harp divanı reisi miralay Krispes • 
berini Budapeştete aldım. Asrımızın ki, Finlandiya, Türkiye ile iktısadi, knznnmıştır. Den lıile, bugün çar.,ı- yorum. Ttirkiyeye her gelcliğimde koya karşı suikasd tertip etmi~ler 
bilyUk adamı Ata türkün ufulü, Tflrk :ıhada bundan sonra çok iyi müna- 'ı dan irf iııcir ve Uzüm nldım. bilyük bir ı:ıevinç duyarım. Zevcem ve evine giderken reisi kurşunla dört londra, 5 {Rodvo) - Ç~.k,.w 
milleti kadar bizi de mOtee ir etti. ebetler te i edebilecektir. Ben, Türkiyenin şarapları da, yavaş ya-ldc> liyledir. mz, TCirkiyeyi keneli yerinde ağır surete yaralamışlardır. vakyanın bura firi Jan M1'7nrtk. 
Bu büyük adam. ~alnız Tilrk mille- .,nh en bunun i(in çok çalışıyorum.- vas h·ırirte tu•ıınıyor. nu·mlC'ketimiz gibi "'"V<'l"İZ. Bu ı:ıC'yn- Suikasdı yapan iki talebeden Leon bu hafta içinde i tifa edecektir. Ye· 
tinin değil, büWn insaniyetin malı I Gezdiğim y rlerdC', 'l'urklerc ha::ı o-ı Türkiye v Finlfındij a, biribirin - hatiınizde zevcem. ""rı rJPrec&> mem- Lodoviç adındaki genç talebe zabı· rine kimin gönderi ceği belli de " 
tdi. 'un L11>'dk nezaket ve rrıisa!irpen:er- df'rı ıı:rnktır. F·ıkat clu. llukta ı;ok )ıı.. lmırı knhnı~tır.• t ca ynk.alanrııı,tır ğildir. 
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'~i- " ' 'ı .& ·.& ~ ~ ~ .&.J 1D1Ş POLiTİK~ 

Al C'. d kl b Demokrasi 
İt!7!~haa~:a~m~~~::~!!!r:~~:~ manya - r ransa e erasyonu u- Harpaonu~~~a:.;~~:ı:u~~~~JÜ• 

": : , ... . ... .. .. ~.. ' -. ~.t. . . . . . ' . . ·. . . 

selerin aldığı cerP)·andan en az mem- rüyüş, mukavemet ve tecavüzler nİ· 

nun kalan bliyük devlet İtalyadır. •• Parı·ste ı·mzalanıyor Hmı, ilk çağda ilk topluluk hakkı 
İtal~·a, Frıınsıuıın orta Avrupadaki gun olarak dolan ihtiyar, asil demokra• 
nüfuzunu kırmak noktasında Al- aiyi yavaı yavaş sağdan soldan nır• 
manya ile el birliği yapmıştı. Bu si- maia baıladı. 

yaset muvaffak olmuştu!'. Fransız D kl r. •h • l kt d • B • • • • Al •ı Görürıüı ıudur ki, demokrasiyi mil· 
devlet adanılan bunu itiraf etme- e cras}·on, üc paragraı l l tıva e me e ır~ ırıncısı, manya ı e dafaa eden va benimaiyen devletlet, 

mekle beraber, her halde Fran<a er- C" ' /h h ı • d kl d • d • muhtelif palavralarla, fakat aJni 
ta A\'l'upaclaki alakalarını tasfiye I' ransan:n, bundan SOnra daima SU a ln e yaşaca arına alT lT mıı'luııdla, hem de muııyyen bir tem· 
etmek mecburiyetinde kaldı. Fakat Berlı'ıı 5 (R d ) JI . . kt j Ve Fransız nıatbunt m!lmessillerinl her hangi bir ııizaın evvela sulh ve po ile kendilerine hücum eden bir 
İ . . , a yo - nrıcıye na. ca. ır. · , . ıı_ 
talya de\·let adamları ıtıraf etme- zırı Von R'b t f k t' d k' . l l kabul edecekler ve kar•ıhkh beya • olamadıg-ı takdirde hakem "Oli,·le \ıer dlktatlirler arupu g&rfısmdadırlar. ki b b b 1 k k ı en rop, re a a ın e ı I Von Rıbeııtrop; hazır anmış o an ' , , 

me le ekra cdr, 1tıınlc· and e~. 1çoAl .,ı- mütehassıslarla bugün saat 21 de Almanya _ Fransa deklerasyonunu, inatta bulunacaklardır. taraf edileceği hakkındadır. Avrvpayı el• alalım. Klasik de. 
zanç ı çı an a a ; a egı , man- . . . I . . Almanya • Fransa deklarasyonu, , , mokrulnln tıavııklıırı, aon ric'ııt hııh 
va olmustıır Münih anlasma'1nın fer- Parıse hareket etmıştır. saat 15 30 da Fransa harıcıye nazın il r. f 'ht' t k'•di BI i \on Rızentrop, perşembe iününe tınıı kaılu ilmltl rdlr. Fııkat 7ak. 
dasında İtalya. Polonya ve Macaı·!s- Alman hariciye nazırı, yarın sa - jorj Bu ne ile beraber im~alıyacaktır. cisi, Fran. a ite Almanyanın, bundan kadar Parıste kalacaktır. lıııan alirUhU ve ıı:rıık aealerl, hakl-
· · · ·, · ı ' l ç pra .. ra ı ı ıva e me .., r. r n- . 

tan arasında müşterek bir hudut te- bah saat 6 da Parise muvasalat et - Bu merasimde, Fransa başvekili Ed· sonra daimi bir sulh halinde buluna- Fransız ricali, Almanya hariciye kııtte damokrııaiye d til, bir damok
minine ~alıştı: Vi~a.na. k~ra.rı İ~~i.: miş bulunacak ve istasyonda, Fran- 1 vard Dala diye de hazır bulunacak-! caklarını, ikincisi, tarafeyn hudutla. nazırı şerefiM ziyafetler verecekler- rııtlar arubunun politika aiatemi~e 
yan.ın 111acarıstan ıçın ılerı. surdugu sa hariciye nazırı jorj Bune, proto- tır. j rındakl en ehemmiyetsiz ihtjlAfların dir. ,,. kuYYetlne t~·HccUh etmektedır. 
lddıaların bir kısmıııı tatmın etmek- kol müdürü ve hariciye nezaretinin 1 İki memleket hariciye nazırları,, ~er~al ~~ldırılacakı ve !lç!lncüsü de ' ?eklara yonun m tn! ı~zayı ~Ute- Bence, en mUhım nokta dıı burııdıı • 
le beraber mO~terek hudut mesele- diğer erkanı tarafından karşılana- imza merasiminden sonra, Alman, ılerıde ıkı memleket arasında çıkacak akıp derhal matbuata verılecektır. dır. 
sinde Polonya ve Macaristanın nok- Demokrasi ve diktatora mücadeleai 
tai nazarlarını kabul etmemiştir. Bi- hakikatte bir paravana, bir zııhiri 

naenaleyh netice, Alman diplomasi- B k ·ı · . Balkan devletlerı· ıtösteriı ve görüıtür. Olaa olsa, mu. 
si için bir muvaffakıyet sayılmak ie- aş ve l ımız kabil kutbun bu mllcadeleyi açmak· 
rektir. Hakikat şudur ki Çekoslo - taki ceaaretlnln, demokrasiye arız 
vakyanın parçalanması ve ona te- olan bir nevi ruh 2ııfmdarı ve onun 
kadd!lm eden Avusturyanın ilhakı, hala, bu asra göre kendisine bir ıe· 

orta Avrupada Fransanın siyası all- lstanbuida gazetecilerle hasbuhallerde Genel kurmay baskanları şerefine ziya· kil vermeıneainden ileri ıtel~iği ally-
kalarını likide ettiği gibi, İtalyanın • leneblllr. Demokrasi, hatlcı siyaset 

da vaziyetini zayırıatmı~tır. bulundu1ar ve Ankaraya döndü'er fetler verildi. Kurmay başkan- ••huın.ıa. ı:ıııhtaç oıd~ğu enerjiyi, 
Orta Avrupadaki vaziyetin zayıf- • - kendi dahılı hanretl lçınde eritmek· 

lama•ına karşı İtalya, Akdenizde ve htanbul, 5 (Hu~u,ı muhabirimiz-·
1

metinden iltifatkar bir Ji~anla ba~- }arı dörıÜyorJar ıe "e fazla eleatlklyeıl~ kıvrımları 
ıimali Afrikada konsesiyon kopar- den) _ Bı:şvekil B. Celal Rayaı\,•eylemiştir. Bunc'an sonra iazetecı- atasında kaybetmektedır. 
maia çalışmayı düşilnilyordu. Bunun dün yeni İstanbul vali"i doktor Bay !iği ve iazeteleı·i alakadar eden me- Atina, 5 (Radyo) - Yunan tün askeri ve mülkt rical ve Atiııa- l>ernokrıul, bizatihi vardır, fafı· 
:çin bir taraftan Avrupanın en kuv- Lütfi Kırdar ile Ankaradan gelmiş, seleler (!zerinde durmuş, matbuat harbiye müııtewarı general Papadi· nın aristokratları bulunmuşlardır. yor "e, normııl ~antanlar gelince, 
vetli asker! devleti olan Almanya il• istikbal edilmiştir. Başvekil, ranın- knnunu münasebetiyle hükOmetçe ma Balkan devletleri gene kurmay Türkiye genel kurmay başkanı yavaş yavaı bayrakları batka ,er • 
sıkı münasebetlerini muhafaza et- da vali bulunduğu halde öğleden gösterilecek kola)•lıklar için kıymet- başkanları şerefine mükellef bir zi· Mareşal Fevzi Çakmak ile Atina se- lere d~ ge~ecektlr. takat bugUn, 
mek, diğer taraftan Avrupanın en sonra Türk basın kurumu merkezin- li vaidlerde bulunmuştur. Bu arada yafet v r . 1. y 1. hd k I firi Rü~en E~ref, Atat!irkUn ölümü bfr kuvvetlet1me, bit mukavemet 

İ 1 . d , e mış ır. e ıa ve ra .. be .1 . , k • , k d b ı 
kuvvetli deniz kuvveti olan ngiltere de toplanan gazetecilerle hasbu- "tanbul basın kurumu ıç!n aham! - 'b' P I k b k I tnunase he suvareye ı§tıra etme- ırosU•l'tne lhtıyatı 1ır4ısın a u un. 
ile m!lnasebetlerini tanzim etmek ve hallerde bulunmuş, gazetec!lerin ri- nasip bir bina tedariki, gazetecilerin naı 1

, prens 0
: urmay aş an arı mişlerdir. d .. ttı da ınuhaltkalttıt. 

Fransayı yalnız bırakmak siyasetini cası üzerine Türk basın kurumunun siiorta pirimleri gibi mesleki husus- şerefıne gece bır ıuvare vermiş, ve Genel kurmay başkanları yarın tıki lnrllit hariciy<!! •ekili 
takip etmeğe başladı. 16 nisan muka- fahri reisliğini kabul etmiş, Türk lar için vaidlerde bulunmuşlardır. bu suvarede başvekil Metaksas, bu• memleketlerien döneceklerdir. !deni kıt günü Atlas deıılzinlıt fıt• 
veleainin meriyete girmesiyle İngi- matbuatının ötedenberi milli dava- Başvekf!, akşamleyin Ankara eks - tıııala~ı ortasındıın Amerikaya kadar 
!iz ·İtalyan milnasebetleri normal- !arda takip ettiği hattı hareketten peresiyle bağlanan husus! vakonla y h d d • 1 ailrük!eyen sebep te budurı 
leşmiıtir. Fakat İtıılyanın ümit et- memnuniv. etle bahseylemis ve Türk An karaya hareket etmiştir. a u ı• u•şman ıg'"' f ~ Demokrasiler 11amtna. çalıımak, 
tiii gibi, İniiliZ - Fransız tesanüdü- iazeteciliiinin yaptığı kıymetli hiz- Ankara, 5 (Husu<i muhabirimiz- . 

ı 1 
konfflranalar verm k., 

nun bozulduğu iddia edilemez. ngi- metlerin, geçen sene Büyük Millet den) - Başvekil B. Celal Bnyar, Alman"ada oldu""'u dibi ta/yada da ye ... ı" ted 
l!z baıvek!li Çemberlayn ile hariciye Meclisinde akisleri ıörüldUğUnü bugUn htaııbuldan ~eh·-~'llize gelmiş, J 5 5 " Demokrasi, h t ıı ırda bit makıı· 
vekili Halüakı'ın Parfae yaptıkları ~öylemiştir. B. Celal Bayar, matbua- i.ta~yonda merasimle karşılanmıştır. birler alındı, Osloda bir hareket boşrcıdı "eınet •e n1Udafaa ıtııt\l~etine d~ı· 
seyahat, iki devlet arasındaki müna- tın rejime, hükumete, inkılaba olan İstikbal merasiminde bir çok mebn~- Berlin, 5 (A.A.) _ Röyter A, Fakat bu şehirlerde Yahudi mahf,.f- mUıtür. Ancak ıu var kı, bugllnün 
llP.hıa.tlPt-İ lt•lısı 'J'ivAilP Q.AmimilpqJir - u. .. UwaL41.c.r..ho."'.;.nirı ohcıumİj•ot Ye. 1tı.r 1.ı:..a: J.A bulurtmuc;ıla.rdır. b fd t , •h • h• t~ 
lnemfş olsa da, her halde tesaniıdü janaı i iriyor: !eti vücude getirilm •İ Berlin ve Yi- mliııaraa ve 1 tıya4'ının ma ıy~ 1 

de bozmamıştır. Bu ziyaret esnasın- • • . Bi~ Ç~~ Alman.şehirlerinin B.erli· yanada olduiu sibi müşküliıta ına- tamamen baıkadır. 811gün onun mil· 
da fÖrUşülen meselelerin Fransız Müessif vak'a Bulgar Başvekılı n.ın gıttıgı yola gıderek Yahudıle - ruz bı.ılı.ınm maktadır. Yahudlluin let h•7a\ın4a tatbiki deiil, aiyaaet 

kt rın sokaklarda dola•rnalarını çok h d "k •· lk ı b'I no ai nazarına göre halledilmiş oL 'dd 1. .Ld'd •bl ki az miktarda bulundukları yerlerde sa aiti a eıt•~,ı •e 11ıftıım o• ı • 
nıuı !nwilterenin Fransız dostlug·u- uakkındaki tahkikat v "'kında Ankora"t şı et 1 tan 1 ata ta tutaca arı ı ı. hl t' • k b 

• n' 1. ı.. • J uıhının edilmektedir. Bu i•I ya"acak Yahudilerin sok11klarda geımelerini Met 111• ..... u.. • ır. "'. n. a 11 • 
na kıymet verdi~ine del!let etmekte- [ d :l k • " d \d tamam an ı zıyaret e · ece olan ilk •ehrin Viyan~ olaca"ı :ıa~- ıııhdidata tabi tutan kararnameler retledır kı, guya ken ıaıne •a ıran, 
dir. İtalyanlar İngilterenin tazyikiy- • ıs " 
le Frankonun muhariplik haklarının İstanbul, 5 (Hususi muhabirimiz - İstanbul, 5 (HusuAi muhabirimiz. nediliyor. Zira Viyanada pek çok isdar edilmesi muhtemeldir. (akat hııkikııtte rejim değil, menfaat 
tanınacatını (lmit etmişlerdi. Fran- den) - :Müddeiumumilik, Dolma den: Telefonla) - Bulgar ba,vel<I· Yahudi vardır. Mamafih kahve, tiyatro, ıinema mücadeleıi yapan kutba karşı dura
Bız hUktlmeti buna imale edileme- Bahçe sarayı önUnde 13 vatandaşın li B. Kö. e lvanofun, yeni sene başın· F rankfurt, Hamburg, Kolonya ve ııibi umuml yerlere ~irmel.-ri men bilecektir. Görüliiyor ki, maksad 
nıiştlr. İtalya bunu Fransız diploma- ölümUyle neticelenen mUessif vaka dan eonra Ankaraya i01eceği haber Casselde Yahudi kolonileri vardır. - Devamı 4 ncü Sahifede - baıka, görünüş, göateriı baıkadır .• 
!İsinin bir zaferi tellkkl etmekte- hakkındaki takibatı tamamlamıştır. alınmıştır. Mumaileyh, hem cumhur. ı• •ı • M l Yoksa, teferrüatı ne ıekil alırsa 
dir. Tahkikat evrakı, memurin muhakemat reh;imiz ieneral İAmet İnönUnUn e· ngı lZ azı r arı alsın, demokrat!, ıle-lirasidir ve yı-

Dlğer taraftan Fransa ile Alman- encümenine l'Önderilmiştir. Memurin velce ba9vekil iken Sofyayn yaptığı kılmaaı imkinı yoktur. 
:va arasında imzaladığı bildirilen ebe- muhal<emat enc!lmeni, me ulleri teı - ziyareti, hem de başvekilimiz B. Ce· tk• • k" 11 • • •• •• R d ------ı 
dt ıulh deklaras!yonu, İtalya siyaset! bit .edecek'. ~~dıın sonra haklarında ~al Bayann ıreçen 'enek! zlyar tini ıncı anunun ıncı gunu oma a Havalar so"uyor 
için ağır bir darbe telakki edilmek· takıbata iırışılecektır. ıade edecek, bu ziyaret esnasında b J k} M J" • ·ı ••h• O 
tedlr. Gerçi Berlin - Roma mihveri- lskenderunda TUrk-B.ulgar dostluğunun kuvve:. u unaca ar ve usso ını ı e mu ım Bug(ın ha:va na$tl 
nin eski~i iİbi döndüğü Almanya ve lenmesı için çalışacaktır. Bu vesıle ••},,. k 
!taı:ra tarafından daima tekrar edi- Bir müze kurulacak ile siyasi ve iktısadi "."~seıe_ıtrden mu a at yapacaklardır olacak? 
len bir sözdür. Fakat Almanya Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz _ başka balkan devletlerını alakadar Rad I . , .. Ankara, 5 (Radyo) _ llugtln 
Frann ile anlaştıktan sonra bu mlh- den) - İskenderun Halkevlnde mü_ eden bazı meselelerin de görüşü lece· Rorrıa.' 5 (. yo) - rt~ıltere hırn m~':"kerelude bulutıacaklatdır. memlekette yer l·er yağ'murlar ıaii'-
\'er, ttalva noktai nazarından mev- hiın b' .. t · d'I k b .. ği ümid olunmaktadır başvekılı Nevıl Çemberlayn ıle ha- lngılız nazırları burada üç gun k 

Ve H tır mukze tes1ıs e ı ere u
1
tmuze- · riciye nazırı Lord Halifaka, ikinci kalacaklardır. mıştır. En fazla soğuk arsta sıfı-

cudiyetinin hikmetini kaybetmiş o- a ayın ur u uş savaşına a eser- 1 T ı ·ı l ı · ka b' . d 1 ki rın altında l, en yUksek suhunet An-
luyor. İtalyanın hedefi, mihver ile Ier konulacaktır. V a l er e pc lS nunun on _ı~ın e ge .e~e. er ':.e Mat~uat bu mülakata büyük bir talyada 19 dur. 
ba .. lı .. ulundu'-u Almanyaya ve mit ltıı.lyan başvekılı Mussolını ıle mu- ehemmıyet atfetmektedir. ı 

.. u .. z· t k . • 'ü l . H 1 T 24 saat zarfında ya~ış \•aziyetine 
nas betlerini normalleştirdiği İngil- ıraa ongresı miı.l. r erı . yeki/imiz Istanbul macları göre metre mar bbaına Bodrumda 
tereye dayanarak Fransaya karşı va- Bu ay içinde toplanıyor . • • H • ,66, fuğlada 45, 'azillide 17, Ça-
Ziyet almaktı. Bu hesaplardır ki Ankara 5 (H i h b' .. ·lstıkbal v~ te•yı toren· Moskovaya •lavet İstanbul, 5 (Husus! muhabirimiz- nakkalede 15, 1zmirde 7, Vanda 6 
ı , usus mu a ırımız· y. 
taJya, Fransa tarafından uzatılan İ'"'! [ • • • k/ d [d den) - Dün lik maçlarına devam e- kilogram "ag-mur diıştrtll•tilr. Dı"'er 

den) - .... maı tehir edilen dördün- erıne gıtmıyece er e i i , • " 
eıı ıkmaktan çekinmiş ve Fran~a ile k t k dilmiştir. Beşiktaş takımı 0--1 Fener yerlerde de 1-5 kilogram yatmur isa-
li ı k 1 o d L ı cil büyü zıraa onırresi bu ay için- Ankara, 5 (Ilususf muhabirimiz • İstanbul, 6 (Flusus·ı muhabı"n'mı'z. 

n aşma çin 19" 11 e ava tara- de Ankarada toplanacaktır. takımını mağlilp etmiş, Galatasaray bet eylemi~lr. 
fından yapılan konsesiyonların kii- den) -. ~'alil<1r!e po!i~ müdüderi~in den) - Bulırar i&zeteleri, AtatUr - takımı 1_5 fstanbu!spor takımına ıra- ı Yurdumuza civar memleketler ha-
fi ıelmediğini söyliyerek, Tunustan, M. Meclisinde •ık sık ı•tıkbal ve teşyı merasımlerın. kün cenaze merasimi münasebetiyle 1 • a d 1 1va taziyetlne nazaran rarın (Bu_ 
Cibutiden bahsetme,.e başlıtmıştı. i de bulunmaları yüzünden vazifelerin· Ankarayıı gelen Sov,•et harici"e ko- 1 

P gelml~ır. H!I .' t.akımı a -2 Ve- gün) h •·a · et'n'n ş'"I ı 
" A k ~ (H h ' , f k T k k 1 a; •azıy ı ı uJ e oması 

'l'unus ı!yle bir davadır ki 1talva n ara, .1 usua mu ahirimiz· den eık sık ayrılmaları doğru görül. !miser muavini Potinkinin, harieiye a ta ımını yenmıştır. op apa ta 1- !muhtemeldir~ 
Iı'ransaya karşı kuvvetli olduğu ~a~ den) - Büyük Millet m~cliai bngiln memektedir. Hükumet, bunu nazarı vekilimiz B. Şükrü Saraç<>a"lunıı mı 0-1 Süleymaniye takımına galip Ege, Trakya, Kocaeli bôl"'elerı'Je 

(d .. ) B R l t Canıtnın · ı·· · ,, ınaıı, israrla ileri silrer ve zayıf ol- un · e e . reuı ıgın- dikkate alarak bu usulü kaldırmayı Movkovaya davet ettiiini ve harici- ielmiştir. Müsabakalara başlıuıma- 1orıa An !uda te Karadeniz mınta_ 
duıtu zaman da iddialarını geri çe - de toplanmJt, m..murın muhake - kararlaştırmıştır. Bu husustaki emrin ye vekilimizin bu daveti kabul etti- dan evvel blnlerce seyitci AtaturkOn kıı~ında bata bolu&lu ve yağmurlu 
iter. Milnihten sonra Tunu~ davuı- mat encümeni ile vilayetler idaresi vek!lleı- heyetinden gelmesi bekleni • ğini, B. ŞUkrü Saraçoğlunun §Ubat ölümfinden sonra lik maçlarıtıa ilk :diğer yerlerde de kapalı ve kısme~ 
?ıın ileri aUr!llmesi, orta Avrupadakl kanunu mucibince teşkil olunacak yor. ayında Moskovayı ziyaret edeceiini defa başlanması mtfoasebetiyle tıç yağı~ geç@cektir. :&az 17, Trakya_ 
'iazf;teti sarsalamış, harici münase- encümene •rçilecek azayı ayırdık • Tayinler yazıyorlar. dakika ihtiram duruşu yapmıştır. da şimalden, Karadeniz Anadolu 
betıerinde siyasi yalnızlık içine atıl- tan sonra celse tatil edilmistir. Mee- ;doğusunda cenuptan ve diğer mınta-
lltış dahilde say ve sermaye mücade- !is, çar~amba günü toplar>ııcaktır . letanbul, 5 {Husus! muhabirimiz_ Son dakika: •kalard garpten orta Jmttetta e 
lesi aolay1siyle anarşi içinde görü- ile iyi geçinmek mecburiyetindedir. den: Telefonla) - İstanbul emnlyet cektlr. 

?!en Fransaya karşı İtalyanın kPndi- Büyttk harpten ~vvet de İtalyanın müdtlrltl~ne taS'in edilmiş olan B. J c • ı ·ı l lh 1 Şark havali inde aohun del'l _ 
•ini, kuvvetli bir vazitte gördüğüne coğrafya vaziyeti dolayısiyle, en çok Sadreddin Aka çarşamb::. günü An- Japonya ın l er e SU şil<ll}( olmıyaı:ak, garp h v inde 
delilltt ediyordu. Bu it!barladır ki ehemmiyet v rdiği iki nokta bu idi. kara~an şehrimize ırelerek yeni va- 1 t havalar . oğ mağa lıyacak ır. 
Iı'ran anın Almanya ile imzalıyaeağı Binaenaleyh İtalya tekrar ananevt zlfesıne başlıyac.aktır. Çoruııı vali- ., k l • b l J · 
bildirilen dek!iirasiyon İtalyada iyi siyasetine geri dönmüş oluyor. Bu liğine tayin ed.ilen İstanbul emniyet muza ere erıne aş aaı Ankarada 
ltarsılanmamıştır. iki devletle idame edeceti tyt m11na- mUdtlrü B. Satıh Kılıç da ayni g!ln 
it. ran~aya karşı vaziyet almakta sebetler sayesinde kendini koruduk. vazifeden ayrılarak Çoruma gide - Londra, 5 (Radyo) - Honlcong rrteri ve şimendiferler nezareti müs- Bu sene bir Mamif 
b ti İtalya, Fransa ile anlaşmakta tan sonra İtalya, Fransa ile rakip va- cektir. d n alınan ııon haberlere göre, Ja- teıan Taksan Ving murahhas ola- ~{t f / k 
uıııın için bir fayda röreme:- !tal- ziyette kalmakta zarar göreceğine Belediye reis muavini B. Ekremin pcmya ile Çin arasında 8 ulh mii2a- ralc ııönderilnı' tir. ~· rast Op ll:naC~ 

;~. en kuvvetli asker! devlet olduğu kani değildir. Bilakis karlı çıkabile- Bodrum kaymakamlığına, diğer mu- kerelerine ba§lanrrııştır. Çin namı- Japonların ilk. ve .an şartı, ntare· Anluı.ra, li (Husu•i muhal>irimiz. 
Çin zaruri olarak Almanya ile iyi ceğine inanır. 1. e İtalyanın dr' po- avln B. Raufun da idıne heyeti aza- na, Çin başvekili Vasın Vey'in sek- şal Şan-Kay-ŞeLı'in, Çimlen uzak.- den) - Kültür bakanlığmııı kararile 
teçinrrıek mecburiyetindedir. Ve ge- litikaaı bugün bu i tikamet llztl'inde lığına tayin edilecekleri lıakkındaki laştırılmıştır. bu 9eM Ank rada mıırif tıins. top-
?!~ İtalya, en kuvvetli deni:: devleti yürümektedir. haberler teeyyüt etmiştir. belediye reis muavinliklerindeıı biri- Çinlilerin bu ııartı !Gahul .!ip et- !anacaktır. Bu şfıraıt'ıı. tedris. i •Yimi7 
0 

dutu için zarurt ol:ırak lniiltere A. $. ESMER tTskuılar kaymakamı n. Ltil!inin, ne tayin eililece~i Moyleniyo•. miyecelderi malılrt> <l"iiilclir. ılo' nılin•k~ " Milecekiir. 
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6 Birinciki.nun Salı 1938 

Sessiz cani! 
• 

(ANADOLU) SAHiFE 4 

Alman sefaret ka
tibinin katibi 

PARA BORSAS~I -F-ilı-. ~-ti_n_d~ kan ve ateş 
ANKARA 

lngili'erede bir şehir hal- Cinay~ti nasıl işledi· 
ğini anlatıyor 

~-12-988 Son müsaden\ede İngilizlerden yüz kici 
kapamş F. Y 

kını titretiyor ---- Sterlin -- ölmüş, birçok kimselerde yaralanmışbr 
5.87 

')olar 125.5125 

Elinde ustura ile karanlık sokaklarda 
dolaşıyor ve rastladığı kadının üzerine 

Dolar 
Liret 
l•viçre F . 
~lorin 

Rayşmark 
Belga 

ı' 

3.3025 
6.6025 

28.4925 
68.245 

.. Kudüs, 5 (Radyo) - Yafada bu- de yaralanmıştır. 
g~?' de kanlı hadiseler olmuştur. in- Dört bin kişiden ibaret bir A -
'Sılızlerle Araplar arasında vukubu- rap kafilesi, Yahudilerin portakal 
lan çarpışma neticesinde lngilizler· bahçelerine hücum etmişler ve bin
den yüz kişi ölmüş, bir çok kimseler !erce ağaç kesmişlerdir. 

50.3225 
21.135 
1.07 
1.545 
4.SO 

Drahmi hücum ederek yaralıyor Fabrikalar açılıyor Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pengü 

5.87 
23.6025 
24.8525 

Ley 0.9025 
Dinar 2.8075 

Azılı gravcilere bundan sonra iş veril
memesi takarrür etmiştir 

Yen 34.
27 

Faris, 5 (Radyo) - Fabrikalar, Renol fabrikaları, bugün faalalyat. 
lsveç Kr. 30.2425 va\'aş yavaş açılmağa başlamıştır. başlamıştır. Teşvike kapılarak ırr•v 

, Ruble 23.67 Grevci.lerin a~ıhlarına bundan sonra ilan eden ameleden iki bin k.i1i1• İ( 
ESHAM ve TAHVİLAT ~ verılmemesı kararlaştırılmıştır. verilmesi takarrür etmiştir. Meçhul adamın ta&rruzuna uğrayan kadınlardan beti... 

fngil terede Halifaks şehrinde ı Bu hadiseler şüphesiz ki bütün 
büyiik bir dehşet hüküm sürmekte şehir halkını ayağa kaldırmıya ve ANKARA İSMETFAŞA BULVARINDA l 
ve sokaklarda gündüz bile hiçbir ka- korkutmağa kafi gelmiıtir. Bugün -
dm yalnız gezmeğe cesaret edeme- ,Halifaks'da kadınlar akşam üstü ve Katil 3-12-938 
mektedir. geceleri tek başlarına sokağa çıkamı- p . t k" Al f . 1933 ikramiyeli Ergani 19.26 

Şehri korkutan cSeseiz cani> is- . yorlar Ancak bir yere gitmek mec- 1 adrıs eyı mRa". 8~.lad~~tı mkensup- Sivas-Erzurum hattı istikrazı I. 20.25 
, · ' arın an on at ı o urme sure~ 

mi verilen meçhul bir hayduttur. bu buriyetinde olanlar polislerle beraber tiyle Almanyadaki Yahudi aleyhtar· ı --------------
adam, el!_nde ~ir ustura!la, karanlık sokağa. çıkabiliyorlar. . .. lığını bir kat daha şiddetlendirmiı y ah udi düşmanlıg"' 1 
sokak kotelerınde bek~_ıyo~ ve ora· .. Polısle b~raber şehrın hemen bu- olan ] 8 yaşında Herşel Grunspan .. . 
dan geçen kadınların uzenne atıla- tun erkeklerı seferber haldedir ve •ı"mdı· b' F h . h · d - Baıtarafı 3 ncu Sahıfede-

Y ır ransız apıs anesın e I 
rak yüzlerini kesiyor.. cSeasiz cani> yi aramakla meşgul- yatmaktadır. 0 _un~caktır. Bundan başka Yahu -

Bu garip haydud 9imdiye kadar, dür. Fakat, şimdiye kadar adamın lngilizce Sandey Kr "ki gaze- dılerm radyo ~e telefona ,ahip ol • 
bir hafta içinde, on kadının yüzünü izine bile tesadüf edilememiştir. Yal- tesi Paris muhabiri bu on~ç katilin ~aları men e.:ıilecektir. Müfrid na
~esmiıtir. Son .d<:fa ol~rak, _bir gü!'de ~ız bir de.fasında s~~k ~şında bek- yakın bir arkadaşına g;önderdiği zıler. tren~e;de ve tramvayla~da Ya
uç kadın canının suıkastıne ugra- !iyen polıs ve ahalı, ılerı sürdükleri mektubu ele geçirmiştir. h~dıler ıçı? ay~ı . ~ompartımanlar 
mııtır. Bunlardan biri sabahleyin bir kadına doğru atılan bir gölge gör- Herşel Grunspan mektubunda vucude getılmesını ıstemektedı_ı:ler. 
erkenden, diğeri akfam karanlık müşler, fakat yakalamak için kof- diyor ki: Roma, ~- (A.~.) - Irkın muda-
baaarken üçüncüıü de geceleyin tuklan zaman adam esrarengiz bir S d be . faasına muteallık olan kararname-

! 
;__ I d ka b l < ana uzun zaman an rı yaz- . y h d 'I . . k 

cani i e ıuırıı qrruı ve ağır ıurette surette orta an y o muştur. O mak istiyordum. Fakat imkan bula- n~n a. u ı erın arı ır a mensup 
yaralanmıtlardır. civarda bütün evler arandığı halde madım ... Zihnim karma kanıık.. hızmet~ı ~ullanmalarıru meneden 

1 
2 

3 
4 

YENİ Sinemada 
SON OLARAK 

B!lgün ve bu gece 

20 Asrın Gün6Şİ 
Ulu Şefin cenaze töreni 

tamamı 

Şemsiyeli C:-ınavar 
Lorel Hardi iş arıyor 

Gösterilecektir 
cSeniz cani> bu ııarib faaliyeti- ıene bulunamamııtır. Yarabbi nedir bu benim baıımıı mad_desı dun l~_alyan.ın her tarafında 

ne 20 teşrinisanide baılamıttır. ilk . Şehrin polis müdürü bulunduğu gelenler ... Bugün Yahudilerin uğra- merıyet mevkıın~ gı~miştir. 1.-r::S:e:an:s:l:a:r:: :1·:3:0::3:7:d:e===========~:ı~~~= 
olarak, Halifaksta, otuz beı yaşların· hır ~yanatta: dığı felaketten hep ben mi mesu- Y •lnız '.11.uh~elıt aılcler yanı karı • ___ • 
da Miaia Makdonald iıminde bir ka- cBu vak' alarm hepsinin bir tek lümL. Bu ihtimal beni deli ediyor. koc~dan hırı.arı ırktan ve diğeri Ya-ı Bugün matinelerden itib&ren 
dm yaralıınmııtır. Ayni gece, Misis k~i tarafından yapıldığına kani do- Yahudilerin çektikleri ezalar ııe- hudı. ola~ aıleler zabıta tarafından 
An Kannon isminde ve SO ya9lann- Iıilim. Herhalde, bu tekilde ortaya celeri rüyama giriyor. ta~dır edilecek hus.usi bazı hallerde Elh ,· d 
da bir kadın caninin hücumuna ufı- dehtet saçmak iatiyen bir tebeke Allahım, Allahım ... Benim iıte- arı .ırka men.sup hızmetçi bulundu- amra S nemasın a 
ramıthtr. var. Şüphesiz ki, bunlardan biri eli- diğim bu de<nldi rabıleceklerdır. Tü k rt' ti · · T". k .. .. t•• t kn"k d 1 k dl 

E 
· •· S • • M" · · t •kt h · '--la .,. ··· Nihayet dah ·ı; t k,J• r a ıa erının • ur re111or - opera or ve e ı a am arının -

rteıı gun c esıız canı» ısıa mıze geç ı en aonra, epaı Y•~ ... Bak •na anlatayım:- Benim ..... ı v~ nazırının ,. ı~ menıteK'.eıımız-ao na.zırıa.aıaı ıvıu;:,nııiDZJbDz:tı oc~•" 
Hilda Loc isminde ııene yaşlıca bir nacak hatta yakalanmasa bile tev- mak d 'd · B"w·· I edecegı bazı hususı hallerde Yahudı , , sa ım ne ı ı.. u n soran ara ·1 1 · · 1 h 
kadına hücum etmiıtir Bu vakalar kif edilmek korkusuyla artık faali d b ded"kl . . l aı e erının yanız asta bakıcı sıfa
ertesi ve dahil erteıi ıÜn de devam yetlerine nihayet evrecelkerdir > • a B; ıkekrımı akn atkarırsıdn. 1 . I tile hizmetçilerini muhafaza etme-

ed. M' Lil" V dhid 'I M" . 1 D . . B 1 be be . h 1k . n, er e ve ız e§ erım e !erine müsaade edilecektir 
ıyor ve ıı ı u ı e ıaıı emııtır. ununa ra r, a bırlikte Leh hududuna tardedilmit O I 5 (AA ) N · y 

Konstad Vud İsminde iki kadın ya- bütün bu usturalama hadiselerinin olan babamın gördüğü korkunç man h d.•
1 

o, .' · -.-h orveçte a-
ralanıyor bir tek kişi tarafından yapıldığını I d.. d'kka . . u ı er aleyhınde hır areket teres-

. • . zara ara unyarun ı tını celbet- ·· t • ba ) O 1 b. 
Mis Meri Sutklif isminde bir ı zannediyor. Çünkü, bu iıle uğraşan . . . sum e mege ş amıştır. s onun ır 

genç kız da haydudun hücumuna iki haydudlar çok olsa içlerinden biri- mek ıstemış.tı'.11. . . çok m~ğazalarının ~itrinlerine_ halkı 

Aynaroz Kadısı 
Oynayanlar: Behzad • l . Calip • Emin BELLi • Halide • Şevki:re • 

Mahmud • Necla • Muammer - Perihan • Nevin 
VE 

HAZIM- VASFİ 
kere u~ramış ve ikisinde de yana- nin yakalanması ihtimali 0 nisbette Ateşler ıçınde yanan kardeşımı Yahudılerle alış verış etmemege d~-
ğından birer ustura yemiştir. daha fazlalaşacaktır. soğuk bir çadır içinde yatmak sure- ~et e~en levhalar konulmuştur. D!- Alaturka tarkılar CEVDET KOZAN idaresindeki saz heyeti • Muıl· 

tiyle uğradığı felaketini tahayyül 'Ser hır takım afişlerde de Norveçin ki adaptasyonu: M. C. ve CEVDET KOZAN 
• ed bT d B ba b h k Yahudiler için sığınılacak bir mem- Aynaroz sahneleri bilhaaaa yerinde filme çekilmiftr. 

1 ı F 
e 1 ıyor um. a m, u asta ar- leket haline gelmesine her ne baha- Fiyatlara zam yapılınamııtır. ta ya • ransa deşimin ölmek üzere olduğunu söy- sına oliırsa olsun mani olunması lü- SEANSLAR: Her gün 1-3-5-7-9 da 

lüyordu. zumundan bahsedilmektedir İı•llİIİiİİİıİİİİİam;mİımliııİmm--ııılıı••-•••••-•••••ıııi 
-&~ı~~~- ~a.5(~~-~~ M~~~dü~~~~~~~~~~~~~--~----------~----------••••••-1 

yazıyor. meydanı cKorsika meydanı> adını manzaralar karşısında susan sesini • Büvük fedakô:rlı k • Görülmemiş bir program 
Londra, 5 (Radyo) - lne'iliz ga. almı•tır. düşündüm. Zararlı vahşi hayvanlar "' 

zeteleri, İtalyanın aldığı tavır ve ha- Londra, 5 (Radyo) -Avam kama. gibi sürülmüş olan onların halini işte Kültu .. rpark Sl.1'! ... e~.~~ının 
reket hakkında şiddetli neşriyata de- ı rasının bugünkü i çtimaında, İtalya- h k t t A.l O • 

k d 
er es unu mus u... t em... n-

vam ediyorlar. Fransa ihtilafı hak ın a başvekil 1 b" .. h ·1 k" · } d b k 
. b . . . h t . ar utun ayat arınca ımseye zı- I . h Ik hazır a ıgı uyu Han gazetesı, aşvekıl B. Çember- Nevıl Çemberlayndan ıza a ısten- . . zmır sayın a ına 

!aynın Roma seyahati tarihinin iHl- miştir. yan vermemışlerdı. 

' , 

nının zamanında olduğunu, İngilte- Başvekil verdiği cevapta demiştir- Havrada, evde daima Allaha ni- sÜrprİz bugÜn 2 film birden 
renin , F ransaya sempatisi sebebiyle ki: yaz ediyor, ondan soruyordum. Ni- l MALAKALJ K A D J N 
bu seyahatin tehir edileceği hak- - İngiltere. İtalya anlaşması, bi- çin? Bütün bunlar niçin? HE R Ş E Y SENİN iÇ N 
londaki şayialara rağmen bu seya- zim Fransa"& karşı olan taahhüdatı- Ailem efradının felaketten fela- B·11n Büyu- L Fransız artı"stlerı" 
h · ı b ı d "' ' ı r sesli dilber a.rtist 11 
atın mUhlm b r manası u un u,.u- · · hU kete uğradıg'ı bir anda ben Fransad 

h 11 dil k A m 1 1 . mızı haleldar etmemıştır. Bu taa • a G M } mı, a e ece vrupa ese e erı- rahatça çalışıp sessizce ya,amaklı- racce oor Pıerre R. vvı· m 
nln çok olduaunu yazıyor. dat, bugiln de yarında bakidir. d • ğım an utandım. Vicdanım buna b 

Deyli Telgraf gazetesi, herşeye İtalya parlamentosunda Fransa a- razı olmıyordu. ve üyük sanatkar Ed F }} 
raimen İtalyanın, Fransaya hiç bir leyhine vukubulan tezahürattan !tal- Kendi kendime, onlar için bir §ey Gary Gar ant vvıg euı ere 
zaman taarruz etmiyee!A"lnl, İtalya- ya hük(lmeti mesul değildir. Bu iti- yapmalıyım, dı"yordum ... So"zlerı'm• ı b' tt ~ nefis, cazip bir şekilde temsil edilm f Tarafından müstesna ır sure e ya-
nın azamiyi istiyerek müzakere ka- barla, Roma seyahatimden vazgeç - kulak asmıyacaklarını bı'ldı"g·ı·m hal- f'l · · · • k f • gençlik, neş'e, dans muzik ı mı ratılmıt ailevi • ıçtımaı &f acıaıı 
putslu kaçmak ve arzu ettiA"ini bki~ su • meme sebep yoktur.> de Alman sefaretine gittim. Hiddet- AYRICA : Türkçe sözlü FOKS JOURNAL 
re e oparmak maksadını ta P ey- k .. .. O J d 
ledltlnl razarak diyor ki: Faris, 5 (Radyo) - Bugün, Korsi- ten öpürmuştuı:n. ~ara ora a SEANSLAR HER CON: Herıe aenin için 3,10 ve 7,20 de 

. kada ve Tunusun birçok yerlerinde baktım. Ve kendı ken?ıme sordum: Malakalı kadın 5 ve 9 da 
c:er~nın, d~t~lyaya mUz~haret e.~- İtalya aleyhine numayişler tertip 0 • <Aramızdaki fark .ned~r ~ Ben de on· Cumartesi pazar gUnleri saat 11 de herıey senin için filmi ile hatlar. 

me s eme ıiı memnunnıyetle go- l t K 'k d İt 1 k !ar gib; insan değıl mıyım h DiKKAT: Ata türkümüzün cenaze törenlerini halkımızın tama. 
rillll or.> unmuş ~r. orsı a a, a yan onso- O - h . .. .. 

y Ioshanesıne hücum edilmiş ve camlar adamı, yazı anesınde gordu- mile görmesini temin için her gün ıaat 2 de ve cumartesi 11 de pazar 
Huhalıfet partili &'&Zetelerinden arçalanmıştır. ğüm zaman ne söylediğimi hatırla- günleri 10 da ucuz halk ıeanıları tertip edilmiftir. 

I 

1 

Mançııter Guardlyan da gunlan ya- P Tunusta sokaklarda rastlanan 1 • yamıyorum. Bütün hatırladığım ıey, Duhuliye 10 ve 15 kunııtur. 
qM: ta~~~rahü~m~i~iş~~~~p~·~~umu~ıtı~~M~~ -~=:::::::::::::::~======~::::::::::::::::~~~· 

cBaşvekil B. Çemberlaynm Roma ralanmıştır. ' rak beni otomobile koyduklarıdır. .ıı -. 
seyahati herşeye rağmen yapılacak- Zabıta İtalyan mahallelerini mu. Şimdi bana ne yapacaklarını bil- 7 Birinciki.nun Çarıamba matinelerinde lsmetpaıa bulvarında ı 
tır. İtalyanlanıı bunun manasını pek hafaza aİtına almıştır. miyorum. Mevzuu bahsolan benim 
AIA anlıyorlar, İtalyanın bir talebi, mukadderatım değil, kurtarılması 
Akdeniz statukosunu bozacaktır. lazımgelen, yüzbinlerce namuskar 

Tokyo, 6 (Radyo) - İtalyanın şL Kral Faruk insanın mukadderatıdır. 
mali Afrika metalebatına karşı ja • Bana yiyecek gönderme ... Çünkü 
ponyanın noktai nazarı sorulması U- Hidiv fsmailin anıbnı me• hayatın zevklerini iatemiyorum ... 
zerine hariciye nazın dPmlştir ki: Ben yalnız muhakemem eanaeında 

- Japonya, komünizme karşı a- ras:mle açb bizim için muhakkak bir tedbir alın-
leyhtarlığı takip edecek devletlerle lskenderiye, 5 (Radyo) - Kral ması lazımgeldiğini dünyaya hay-
beraber hareket edecektir. Akdeniz- Faru1', buııün Hidiv lımail için ya- kırmak için yaşamak istiyorum .. > 
de böyle bir siyaset takip edecek ye • pılan anıtı merasimle açrru9tır. Bu -------------
ı&ne hllkdmet İtalya oJ,.bllir. Fakat anıtın mermerleri ltalyadan hediye ederek, ltalya • Mısır münaaebatın
ona mUzahuet etmek japonyaya olnrak gönderildiğinden, yapılan rlan bahsetmiş ve ltalyan milletinin 

Tel: 4065 Yeni Sinemada Tel 4065 

Görülmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
· Türkçe izahatlı Fos Jurnal 

1 - KARA KORSAN Türkçe Sözlü Şaheser 

İSTiKLALİ 2-BİR MİLLETİN 
Kahramanlık rekoru - Dehıet nrici Kovboy filmi 

düşmez vn jnponya, bu husuE ' ~ bir tör<"nrl~ lt,.lvn 'lyan reisi Feder f"oni \1ısıra büyük bir sempatisi olduğu-
teairde bulu11maz.> '• , • ..... • ~ .... -k irat .1U aöylemiıtir. llı••••••••••••. •••••••------------------------•;ı 

Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1,15 3-7 de 
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ihtiyat zabitleri 
kanununda 
değişiklik 

6 llirincik&nun Sah 193& 

DOST YUNANİSTAN 
- 13-

Herek 
YAZAN: Kadircan Kaflı 

Reis seviniyordu 

Ve yeni Cumhurreisımiz 
.Erbtqlar on aene laiz· • 

metten •onra ;,_•"•" G. lnönünün 
tefmen olabıle· 

ceklertlir 
Venediklileri giizelce kıstıracak ve onlara şimdive lhti,.at saWtleri .. ihtiya~ ukeri 

..,, me1aurlan kanununun dönlGncii 

k _J • .JSl • b • _J k • maddeaiain deiittiribnai hakkında 
dadT goru memış lr cıer 8 Verece f I kanun .ıa,.ihaaa, KamutaJ' milli mii-

BDyilk Dekanzada yalnız bir tane dafaa endlmeninclen • eçenk naana-
köy vardı. Bunlar da mısır ekiyorlar, ıne,.• almm11tır. 
biraz zeytin yetiıtiriyorlar, daha zi.. HGkW..t, mucip Mhepler liyilıa-
yade balıkçılık ile geçiniyorlardı. Fa- amda ıunlan .CSylemektedir: 
kir insanlar olduğu için buraya kim- c ... Bu&"ünkü sflihlann gerek ke-
senin utradığı yoktu. Bizanı impara- miyet ve gerek keyfiyet bakımından 
torlqiunun birer valisi demek olan dünle kıyas kabul etmiyecek dere-
Mora despotları buralan kendi malları cede fazla inkişaf etmiş ve etmekte 
saym.ırorlardı. Nakfa dOkası ise Bi • bulunmut olması dolayısile orduda 
zauiıtarla bir hiç )'ilzflnden bozuı - beş sene hizmet eden bir erbaşın 
mak is~mitler, el uzatmamıflardı. bu müddet zarfında bu harp vasıta-

Xüçük Dekanzada hiçbir köy yok- lannı bir ıubay aibi liyıkile kavra-
tu, Bu, kayalık bir adaydı. İrili ufak. ma ve aevku idare etmeai imklnsız. 
lı lfrintileri vardı. Cinlerin, ejderlerin dır. Bunun için bi16mum gedikli er-
yatalı imit aibi bir görünütü oldu - batlann orduda on sene hizmet ve 
fundan balıkçılar bile kıyılanna ıo - imtihana tabi olmak şartile yedek 
kulmıyorlardı. subay olabilecekleri esası kabul edil-

Bundaıı dqka ada halkında ıoydan mittir. 
aoya pçen korkunç bir hilrlye de var. Bilhaıa Jandarma, gOmrük ve or-
dı: man muhafaza kıtalan her yerde 

Bizans imparatoru Teodosyüa za. . ~ . . ve her zaman -konuş ve mesleki ödev 

• • 
rıyasetı se-

vinçle karşılan.dı 

.Qnun başa gelmesi, Balkan ittifakı
nln en kuvvetli teminatıdır 

manında gerek tstanbulda ve gerek 0 n sonra bunların aralarına da bırkaç .- Şu '\Jenedıkl~ "?1d~la~ı~~za.~~le !eri dolayısile . talimü terbiye ile uğ-
Mora ile civar yerlerde cüzamlılar ço- kuduz köpek salıvermek. bır sopa atalım kı bır ornegını duı~ya raşmamakta ve bu yüzden gedikli General Metakaaaın Ankara aeyahatlerinde bir intiba 
i'almafa bqlamıı. O kadar ki vakit Ondan sonra adanın kayalıkların- görmüş olması.n. Tadı d~maklarındıın erbaşları da kıta talimü terbiye Eleft~1·on Vima gazete i yazıyor: duymaktadır. İsmet 1nonünün de Ke-
vakit bunlar ytızünden aokaklarda pa- dan açıklara, karşıkı adaya, kudurmuş çıl<masm ve hır daha boyle kı ncıkç41 ve komutaınndan uzak )>ulunarak cTürkiyenin yeni başkanı> başlığı m.al Atattirk kadar dostu olduğuna 
nik olmuf. Her taraftan tikiyetler köpek ve insan sesleri yayılmağa baş- işler~ güvenmesinler.. daha ziyade büro itlerinde çalışmak- altında yazdığı başmakalesinde şun- bilir. Bugtinkü cumhurreiainiD bat-
yUkaelmit ve bOtün memleket impara- •amıı. Çıl&'ln haykırışlar, boiut~.al~~- Dıy~rdu. . ta olduklanndan bu kıtalardaki re- lan yazmaktadır: Ölen Atatürkün kanlığı zamanında. Türk _ Yunaa 
to~ kal'fı ayaklanacak olmuı. dan dotan hırıltılar, küfürler bırıbırı: Ay~ı. zamand~. ~er dakıka Adal~r dikU erbaşlarm, daha esaslı bir tet- yerine İımet İnönü cumhurreisliğine uzlatması yapılmıı ve iki milletin tet-

f.re kadar fena olu, bir ~utalıfa ne karıııyormuş. Bunlar hele gecelerı gü~elının g~zel. yuz~, parlak kara gö:ıc- kikten geçirilmesi dotru görülmUJ seçilinjştir. Bu seçim mutlak bir ekse- riki mesai etmesi lüzumunu ilk defa 
tutulmuı olan bir idamı öldüremez- korkunç oluyormuş. . . . le.~ı u~u? kırpıklerı, . dalga~ı saçları ve ~u sebeple bunlann orduda Uç riyetle yapılmıştır. Lozanda İsmet İnönü ileri aUrmOt-
lerdi.. hte o zamandanberı ~u ada~a kını- gozler~n~n .ö?~nd~n. a~ rılm~~ordu. .. ay ,bizmetten sonra imtihanlannın Bu da TOl'k miJletinin birliğini ve til. İsmet İnönü daima bu uiurda ça-

TeodoayQı dütünmüf, taşınmış, bü- •e ayak -basmıyor, hatta ona yaklaş- Bu ışı bıtırır bıtırmez Tınosa .~ene- yapJlmau kabul edilmiıUr. bQyUk Önderinin açtıiı çığırdan X'L lışmıştır. Kendisini yakından tanıyan 
yük devlet adamlarile papazları top - "1UY.OrDlUf· • rek, .onu alacak ve Çanda~lıya .rotüre- 4 ündl maddenin aonuna bil&hare deıcelfni Jröatermektedir. lamet lnö- milleti ona karın beslediği sevgisini 
laınıı. Onlarla da konUtmut· _ Herek reıı oraya l'ittitf zamanı ce~tı. O artık bu pnç denız kprdun"Q illy' e~il@Jt olan (Sıhhiye, nal- ntl Kemal Atatürkiln en sadık dostı. mükerreren göstermiş olduğundan, 

Bfr.,1JllP.U: kayalıkların aralarınd~, .0~0.klarda ve eşı olacaktı.. . . . . . . ban'Cl .• ti&) fıkramna dair olan 1931 vıe en sıkı mesai.arkad~şı idi. Anad<l yurdundan en yüksek makamına ee-
- 01ılara ayn bir yurt verelim. darac~.k kums~llarda bı~ıbırı~e .. k~~ı- .. Her~ Reı~, ~endısını )etıştı:en ~~ .. S&Y.llı kanun hükümsüz kalacatanı- lu ıeferi esnasında Atattırkün kuı. çilmesinden çok mesrur olmuftur. 
Demi• şan kopek ve ınsan kemıklerı gormuş- tun reısler gıbı 0 zamana kad r dan kaldırılması icap eder• may b'şkam ol.arak: çalııım111 ve mtr. İ ı · ·· 

r . ,,. ı ölü ı ri o f b' kad al .. _,_ b k •· .. T - • • 'il ~ "' smet nönunün cumhurrelalftfne 
u dütünoe berk•in 1'afaıma ve il. fakat artı~ on ann m e zer n- ır ına ıcı .go1.1aa DW1Dlf-.ı:a&· MiUf.imü~ ~ıMMia IW)a- 1-HUr*ı ,iüijl,Wn,...._ aının bışb..., cı • • • 

in•ncına uya-un relmlf ve hemen ka- den yüzlerce yıl geçmiş bı,t)unuyordu. ventlerirıe de arnt bftYQJ&,~f~ talanda '.Wdu .wll'1ılanfun alrlltmi ctenıut~··etttt~tr.+yeni cuın.. r-mesı .Tiırk ı:"~letının Yunan-
bı.il edilmiıı.. ~eden çekbıecekti ! nuyordu. Fakat bu, başka ıdi. Bu kul .terakki ve inki11af etmesi hasebile hurreisi kadar selefinin e erlerini ya T r~ ~efl'lkldi mesaısıdne .devam etmek 

'I' k 1 k' 1 . t 1 b. k d v•td' o 1 rı hep .,. azmınue o uğunu a 18pat etmittfr Böylelikle hem aünaha girmiyecek- Hatta, baş a arının çe ınme erı o- ras ge e ır ız egı ı. n 8 n • 19TI numaralı kanunun dördüncü kından taki etmi ba ka kimse ok- •v • • • • 

nun itine yanyordu. sinin hayatlarını kurtarmıttı ve bu- . P ş ş Y Dıger Balkan mılletlennm de ayııf 
ler, hem de ıehlrler vı köyler bu be. Herek Reis şimdi orada kendisine nun karşılığında hiçbir dileği, b'elki maddesfndekı beı ıene hizme~n tut. :bu işlerin devamını temin ede- hisle mütehassis olduklanna 4Qphe 
ladan kurtulmuş olacaklardı. 1 k 1 baskını nasıl tersine ümidi de yoktu. qotrnl erl>aşların yedek subay olabıl- cek kimse de son zanıanlarda sıhhi voktur.> 

b. t 1 tt 1 yapı aca 0 an · · 'kti tt'kl · ltl t · Cüsamlılar birer ırer op a ırı • . v. • h . d . dil il o '"imdi Herek Reiıtjn ;..0zonde , al- rn...-eı 1 sap e ı erı ma ma ın ahvalı yüzünden çekil mi ti. Bugün Katımerinı· •az t • d 1 . . . . çevırecegını da a ınce en ınceye ş • 'il • ~ • A • • l . . .. . • e eaı e ıun arı Y•• 
mış • Bir l'emıye yükletılmış. Küçük nız güzel bir kız değildi. Ayni zaman- kafı olamıyacağı cıhet e- en az on ıe- mılletı onu açılan buyük boşlugu dol- zıyor: 
Dekanza adaaına götürülmüşler. nüy~rdu. v da açık göz ve arkadaşları uğruna her ne hizmet hakkındaki vaki teklifin durmak için vazife başına davet et- Türkiye Cumhuriyetinin yeni baş. 

Bir semi arasıra o kıyılara gelir ve Tınostan epe~:ce açıl~ıgı ~e sabah şeyi göze alan genç bir leventtl. muvafık görüldüğü anlaşJJmakta ve mektedir. Kendisine verilen reyler kanı olan büyük asker büyük kurmay 
kıyıya yanqmadan erzak atarmış. olduiu sırada bır kayıgın lımandan Gemideki bütün leventler de en kü. diğer sınıflardan yedek subaylığa t~- milletinin emrine amade kıldığı bü- .. uhayı, bü~ Ok sh asi , e büyük in~an 

Fakat cüzamlılar adada sıkılmış _ çıktığın! gördü, kendi ken.di.ne: çüğünden e~ büyüğüne, en öndekinden lip o~.an gedik!i er~aşların orduda ü~ yük 1 uvveti de go term ktedir. hakkında bir arkadaşımız başka bir 
)at. Bir ai1D 0 civarda avlanan bir ba- -Ala.. İfler y~lunda g~dıyor. ~da- en arkadakıne kadar hayatlarını ona ay gorecekl~rı staJ müddetince tal1!fı Bunlar kom~u v~ dost memlekette 'iiltunumuzda mufassal maltımat ver
lık~ıi byıtını ele seçirerek birer lar rüzelı çok iyı öğrenmış. Aferın o- borçluydular. satlannın mıllt müdafaa veklletince dahilt ve .ıwmci sıyasa bakımından mektedir. Bu satırlardan makaad A-
iki r kaçmata .._ Moraya, diler ada- na .. Demek ki beni sahiden seviyor... Üç saat sonra adaya varmışlardı. temini için birinci maddeye bir fıkra hiçbir ~eyın deği~miyeceğini göster- tatilrkten münhal kalan makamın 
lar~ ritmete baflamıılar. Mora des. Dedi. Rüzgar şimdi daha hızlanmıştı ve eklendiği ve ımbaylarının rütbe de- mek.tedır. Atatürkiin ölümünden mü- mücerrep muktedir ve kıymettar bir 
bptu Kihaflia telife düımttı. o, ken- Arkadan gelen kayıiı. hiç. gö~e - (lo~o~) t~n esmeğe başla~ıştı gece ğ.iştirmesi hakkında~i kanun11n neş- t.ee~ı~. olan :u~an milleti İsmet ~n- zat tar~fın~~n işgalinden dolayı Yu-
dİllndekileri battan aavmıt iken ılın. mit l'lbi davranarak dümencıye don - denızın bıraz dalaralı olacaarı anlaşılı- rınden evvel bu liyıhanın ya~ılm~ş önünun seçımınden dolayı sevınç nan mılletının memnuniyetini izhar 
dl diler memleketlerden ptirilmiı mUf ve emir vermişti: yordu. . . o!masına binaen utel'?1en ke!~~e~ı- . . etmiştir. Çünkü Türk • Yunan baila-
lan hutalar da yakınlığından ötürü _ Kara Musa, Dosdotru bizim Herek Reıs her zamankı yuvasına nın teğmen olarak tashıh edildıgı bıL başlan üç ay evvel orduya celbedıl- nnın istikbali bakımından İsmet tn-

o un yurduna doluyorlardı. adaya.... girdi. İnce Ali ile llyasa şu emri verdi: dirilmiştir. mek ve imtihanları orduda yapılmak onü bu işin en müteassıp hamisi olup 
on Buıılan öldürmek iıtemif. Geminin provası Delos adalarına -Çabuk Çatal tepeye çıkın! Kayık Milli müdafaa encümeninin teklif ıartile keza imtihar9a yedek teğmen iki milletin yakınlaşmasına ve arala-

l"abt papazlar ayak diremitler: döndü. Hafif bir rüzglr altında, kü- nereye gidiyor, ~e yapacaklar, b~~a ettlfi madde ıudur: n~ıbolunu~lar. Bunl~':n orduya cel- nndaki dostluğun derinleşip satlam-
~lmazl rekçileri çalıştırmaksızın yavaş yavaş sık sık haber verın. Posta yapmak ıçın cl076 aayılı kanunun dördüncü bınde tahsısatlan Mıllı Müdafaa ve- laşmasına çok yardım etmiştir. Vak-

Demiıler. ilerliyordu. Geminin en bilyilk direği- yirmi levent alın.. maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril- killiğince tesviye olunur. tile ismet İnönü hasmımız olan bir 
nin en yüksek noktasındaki eenç le. -Başüstüne reis.. mittir : İ1ttekli olmak şartile aedikli Sıhhiye, nalband, mızıka, tufekçi ordunun başında bulunu~ ordu. Bu Bereket versin ki o sır8'la bir ku

dlız köpek bunlardan birisini ısırmış 

ft herif batır• bağıra ölmilj. Bu vaka 
llihaylili• aaray bakanına parlak bir 
fikir Termit: 

vent ara sıra haber veriyordu: Çataltepeadanın en yüksek nokta - erbatlardan nasbından itibaren fası- ve emsali gedikli erbaşlar i e yedin- suretle ordumuzun kıymetini, ırkı-
--Geliyor ... Ayrılmadı. sı idi. Yan yana iki sivri kayadan iba- lasız en az on yıl hizmetten sonra ci sınıf yedek askert memurluğuna mızın meziyetlerini ve mücadeledeki 
Herek Reis her defasında aldıiı. l:ijı retti ve bunun için Herek Reis oraya orduyu terkedenler imtihanla ve naabolunur ve silah altına alındıkla- ebat ve kudretlerini tanıtmıştır. 

haberin detiımemesine seviniyordu. bu adı koymuştu. jandarma, gümrük muhafaza ve or- n zaman meslekleri dahilinde hiz- Bilahare mazinin üzerine atır bir 

Adaya l>lr çok köpek aötürmek ve Arkadaşlarına dönerek: -Arkası var- man muhafaza kıtalan redikli er- metlerde kullanırlar.> - Devamı 9 ncu aahifede -

Nakleden: Vala· Nurettin 
•• 5 --

+ 'atilıtte-... Ben, hizmetkinm... Güzele çirkine bakmam... Emredi
len e'a uflt hizmetlten ae.ri durmam. Buraya &'elmezden evvel, ihti
yar, zenrin bir nohusenin evindeydim ..• Vazüem onu her &'ece yatağı-, 
an yatlrmaktı. Heh, heh ! .. 
-Yalan ••• 
- VallahL. Canım, zenl'inler biraz deli olmaaa biz ne yapardık?. 
AK• le8lendi: 
- Hıy, haydi, iki uat sizi bekliyecek" detilim a .•• Kapıyı kilitliye-

cejim ... 
-8-

Nactre". pencerenin öntınde oturuyordu. Gece epey ilerlemişti. Çokı 
kin, tok &11zel bir hava vardı. Fakat bu ıükfin rubu eskimiı, Nedi

nı nin asabım teskin edecek yerde bilikis artınyordu. Kaderin haksız
lığı bu kadını manen yaralamııtı. Bu akfam, her zamandan fazla dal
&'mdı. Koltuğa oturmuş, Bedia hanım efendinin kendisine hediye etti
i bir ılyab ropdöpmbre ıanlmlf, maziyi dtııtıntlyordu. 

.".A· ..... :arl .. es•~lt ıtt'1Gil .-.ı•fini a~ıyord11. Buailn Bedia hanım. 
tf•*6• .-wı,-etl 

Gerçi Bahri paşa zevcesinin acayip idetlerine alışmııtı. Talihin 
daima şımarttığı bu zengin kadının hodbinliklerini pek çabuk öfren
mişti. Onun emretmediği sevdiğini, incir çekirdefini doldurmaz de
rıildiği takdirde son derece kızdığını, incir çekirdeğini doldurmaz 
bir sebepten dolayı sevdiği adamlan bir an içinde af orozlayabilece
tini, yalıya geldiğinin haftall s eçmeden ölnnmifti. 

Ellisini reçkin bu 11mank kadının nefainl ne derece HVdlti, Naelyı 
için anlaşılmış bir hakikatti. Çok akıllı oldutundan, lanaçh kadının 
bu zaaflanndan istüade etmek istedi. KUçflk ayaklar, ılfllıan eller 
paşa kansını nazlandıra, şımarta kendisine balladı. Ne sabırlarla 
onn tahammül etti. Daima tebessüm ederek en iltemedifi pylere in
kıyad etti. 

Ah. Aldığı (200) lirayı cidden hak ediyordu. Bu fazla bir para mı 
idi? Gece yanlan hanımefendinin uykusu kaçtı diye yatalltıdan kalk
mış, onun yanında oturmak. Saatlerce kitap okumak, hatta bazan u.. 
bahlara kadar yatmayıp, kavuk ıl11ıma'k, herkeain yapablleceii ifler .. 
den mi idi! 

Filhakika bunlara mukabil hanımefendi ona derhal )ay.metli hedi
yeler verirdi. Lakin bunlara ratmen dayanmak aUç ifti. 

lki senedenberi Naciye bu bayata katlanDUfb. Fakat eekiden çek
tiklerini röz önüne getirerek gene buailnkU haline yilı bin kere ıokre
diyordu. 

Onun hayatı ne garip ve ne feci cereyan etmi§tl. On d8rt y&flDda 
lke1ı Balkan harbi ilin olunmuf. Rumelinin en zenrin Tflrklerinden 
biri olan babası çete muharebelerine .,elebqılığı ettlti bahanesile dU~ 
man istilasını müteakıp idam ohmmU1 va varilleri btıttııı mallanndan 
nıahrum edilmişti. 

le~ ıleita tealrUt ·~ 

için hükômet nezdinde teşebbüste bulunacağını söyliy rek Naciyeyi 
ümidlend.irdi. 

Kısa bir zaman içinde kandırarak, daha çocuk olan bu genç kızı 

kendine adeta zorla metres yaptı. Bittabi vaidlerin hiçbiri ifade edil
medi. :Mallann kurtarılması şöyle dursun, zavallı annesi bile bakım
.ıahk lllpızlık yüzünden öldü. 

Sonra araya umumt harp ve mütareke &'irdf. Ah uzun sefalet sene-
leri ... :Muradofun bile terkettiği Naciye, muhtelif tabakalardaki er-
keklerden peılerine takılanlarla ne yürekler acısı maceralar geçirdi. 

Ne kadar vazih olarak batılar: Yirmi bir yaşında bulunduğu bir sı
rada bir randevu evinden herifin birile başbaşa kalınca, öyle mütees
sir olmuıtu ki, intihan bile düşünmüştü. Fakat yaşamak arzusu galebe 
çaldı. Her şeye rağmen tahammül etti. 

Beynelmilel münasebetlerin tanzim edildiği bir sırada idi ki, tesa
dflf, ona, bir çocukluk arkadaşının İstanbuldaki adresini öğretti. Mek
tuplattılar. Eama ismindeki Türkiyeye yerleşmiş arkadaşı ona cgel, 
lstanbulda daha rahat edenin, orada yaşadığın hayat seni mahvede
cek. Biz burada elişleri yapıyor, satıp geçiniyoruz. Halimizden hadol
sun memnunuz. Hiçolmazsa kimseye muhtaç değiliz. 

Sen de aramıza karışırsın. Belki de münasip bir kısmetin çıkar, ev
lenirsin:. diye yazmıştı. 

Naciyede bu mektup üzerine 1stanbula geldi. Güzelliği ve bil-
hassa çocukluğunda aldığı tahsil ve terbiyenin her !le) e ragmen mu. 
hafaza edilişi etrafın nazan dikkatini celbetti. 

Yeni muhitinde ona çok acıdılar. Kaçırmak için her çareye başvur
d'llaf· O, ~keklerden nefret ediyor, onlan bir kabus telakki ediyordu. 

ed 



6 Biriocikan.ıın Salı 1 ~ (ANADOLU) 

ı-- H İKA YE ' Avustralya 

L ___ E_Ş K 1 y A L A _R _____ ı 70 bin kişilik bir mi-
- lis ordusu kuruyor 

Yazan: : Tuğrul Deliorman Sidney, 5 (Radyo) - Avustral-
l'zb. Cevad Süers ya başvekili B. Lein radyo ile bir nu-

!çeri girdiğimiz zaman kayma- ucunda posta müdürlüğü yapacağı- madan böyle sağlı sollu konuşmağa tuk ir~? ~derekk·i·O bin kişilik miliı:ı 
kamı o halde görünce, kasıklarımı- na, git lstanbula .. VaUahülazim sen-ıkoyuldukça beynim karıncalanmağa .u;~e Jı~ın teş ı !n~ yardım .etme
zı tutarak katılasıya gülmeğe başla- den mükemmel bir gazete satıcısı başladı . Böyle bir gece toplantısın- ~mı da Atan stem1 ıştır.hBaşvekı~ m~~-dık. O, ineğin memelerini söndüre 1 d be "k d k G.. ·· ·· un a, vustra yaya er an hır hu-

Yirminci asrın Karu-

nu kimdir? 
O isterse, mali sahada hükumetin 

başına işler açabilir 
o ur. ah.lzı oynt kıyort u · oz gore go.- cüm tehlikesı· mevcud oldugwuntı ve 

söndüre çek.erken: V c ilave etti: e ı 
- Gülecek ne var yahu? Gelin - Aman. ver bakalım da ~öyle r ~. ~::oreb=y~·dedik, şu oyunu :!1}~;~~~~ut~~lmesini, tedbir alma- Serveti 25 milyar İngiliz lirasıdır.Fakat 

şöyle baknlım. Hem siz, pek erken- Serlevhaları hatmedelim. oyun ıçın oynaym... ş 
den bastırdınız. Ötekiler de, daha Herkes, içkiyi bıra m , eline bir \~ay si:;r 1:'1i~iniz ~un~ s.öyliye~I ------------- tren Ve tramvaylarda ÜÇÜilCÜ 
ş~mdiden baskın. yaparlarsa vay bi- gazete almıştı. Mütaleaya daldığımız O, bılmem kımın evladı ımış te, bız İstanbufun İstikbali 
:zım ~arının halıne... bir sırada, sükutu, tiz bir çığlık ko- e!in on paralık kürt ço.cukl~rı imi - - Ba,tarafı t inci aahifede _ mevkide OİUrUr 

~ıyO: ve arkasından da, ağzın- pararak gene kaymakam bozdu: şız. Ve burada, gene hır munasebe- parti merkez binasına giderek parti 
dakı. yeşı·~-y~nca ~ul.arını serperek - Eyvah, bizim doktor gümle- tini düşürerek boksörlüğünü, cesa- işlerile meşgul olmuştur. Eski lıir darbımesel «para ile ima- dır. lhı paradan ba ku hemşiresi Mil' 
başı ıle bogrundekı sınekleri koğma- miş, yahu.. retini, lstanbulda bir düzüne külhan- Yenı· vatı· 'ı . b la .1 b"l nın kimde olduğu belli olmaZ> der. Bu Beyere her yılbaşında iki bin liralık 
w ) • • k d b . . w n n ışe a ması e ı - d b d ,,. d ga çaışan mege çı ışıyor u: -Nenene? .. Sizindoktormu?. eyını tek başına nasıl patakladıgı- hassa bcled .. ı ı·Qle t k "f I k ar ımesel olSru ur. J)Unyayı para- bir çek gönderir. 

D b 
.. b k s· kl Ell d hk" . b. 1 1 Ça :t r e sı o unaca • 1 Ü k . t a·kı .. t•k r . - ur e mu are . ıne er, ıam ülillah afiyetteyim ve ka- nı, ta ıramız ır sese an attı. t- şeh . k d . . arma g venere ı e ı erı ıs ı ame. ,oıu.lranın kıbnr ulemi Siı· Coıı El-

senin od d · · d ı· · k d d h" · k b 1.. M. f" d' b" h 1 rın en ısa zaman a ımarı temın t '"ll Ukl ı.· çok ad 1 d ı i ·b·u· un ermı e ıncıye a ar e ımı sıhhatime kaldırarak ıçıyo- mıştı e aya. ısa ır ı ve ız a - .. d· . ..• . .•. e .. r eyen uır am ar var ır ermanı ammaz gı ı ır. Karı koc.a 
süt sağılır, biter bile... Höst bre rum. ka örnek insanlardık. Alttan aldık. ıleccktır. Mevsukan ogrenıldıgıne ki adlarını bile i itmemişfzdir. ancuk on ~ gürıdP. l>ir <lefa mahalle 
mundar! Bunu, bizim doktor söyl,.mis ve iş tabanca çekilmeden kapandı. Fa- göre hükumet bu hususta lstanbul Size cotuz ~·aşında bir adam tanı. inemınna giderler. Kaı·ı ı da lngil. 

Ha~an, ~üme halinde hücum ayağa kalkıp kadehini yuvarlamış- kat, ~u, böyle devam edemezdi. Şu- vilayetine yardım edecektir. ~ne rım. Ke!ıdlsin~en daha genç bir kadın terenin en zengin lıangerlerinden btri-
cden aıneklcrı sırtından tamamen tı. na bır oyun oynamalı ve meşhur ce- sonunda devlet büdcesindc varidat la evlldır. Daıma Uçünca mevkide e- :iİnin kızdılar. 1":-!kat o dı-ı koca ı kadar 
koğmak için tam kadrosu ile hare- _ Dinleyin, dinleyin: aaretini denemeli idik. fazlası olarak kalacak paranın mü- yahat eder. Fakat bu adam i ter e ko- iktisadı._ae\•eı-. Elbi elerini, en ucuz 
kete geçti ve bir anda başı, kuvvetli «İrtihal» Fakat, hele bir kaç gün daha geç- him b" k 1 t b ] t h . ecı·l ca İngiliz imparatorluğunu mali milş- diken mahalle al'.ıı ı tenilerine yaptı-

f 
. L • • • • ır ısmı s an u a a sıı ı e- . . . n~-e~~· ~uyrugu. ':e arka ayaklan ile (B ... ) Sağlık direktörü kıymet- san; ~elkı yatışır, dıyord~k: .. cektir. kilit lçersinde bıraknbılır.:t denıl e bu rır. Yalnız oi'uk havalarda kocasının 

bögrunun her ıkı tarafına saldırın- Ii doktorlarımızdan fbrahim Kork- Bır bayram akşamı ıdı. Büyuk B'lh . r . I ör.tere kolay kolay inanmazsınız. düğün günü kendi ine hediye ettii'i 
ca, kaymakam bir yana, tas bir mazın, dün gece, Taksimdeki cKork- kahvede davullar çalınıyor, halk da 

1 
asa :.enı. wra mm ça ışmaaın- Çok mütevazı görüniJşlO olan, Lon- 1000 1 giliz lirn ı kıymetindeki Bizon 

yana yuvarlandı.. Bereket versin man apartmanında vefat ettiğini te- oyu.nları ·~ ?Y?anıyordu. Eğlenceyi ~aha .~~essır :ardım~a.r~a .bulu- dranın ~oret od ley Ştrlt gibi en kata- derisinden kiirkJU mantoyu giyer. 
ona yalnız tezcklı kuyruk rastlamış essürle haber ~dık. Mumaileyh mes- tertıp ettıgımız için halk arasına ka- nabılmesı ıçm şehır meclısı mtıhabı- balık bır mııhalleslnde üç odah küçük Sir Oon Ellerman'ın yaşayış tarsı 
ve cSakınayım, derken arka üstü leğinde muktedir, hoş·sohbet bir rışmamız, onlarla beraber bulunma- nın yenilenme i de mevzuubahis ol- Lıfr apartmanda oturan bu karı koca- da sndeclir. Her sabah, işçiler gibi er
yuvarlanmııtı. Kahkahalarımız, bir- adamdı. Cesareti ile tanınmıştı. mız icap etti. maktadır. Ancak bu husus henüz nın mali ~·ardımları olmasaydı edeniz- ken evden çıkar. Parası sayesinde it· 
den ke1ildi. Bu sefer, biz yetişince- Gençliğinde, ilk tayin edildiği şark Toplanıp gittik. Tabii, her biri- bir tahmin ve arzu hududu,nu geç- 'er ha~~~a J> ismini alan muazzam Jiyen. sarılmı.r.ar.ak k:ıclar ç.ok fahri· 
ye kadar doğrulup oturmuş olan kazalarımızdan birine giderken. yol- miz kafayı dumanlamıştık. Oturduk memektedir. intihabatın tecdidi Kuin E ızabet vapuru yapılamazdı. kalarındun l.ıiri ine gider. Orada ame-
kaymaka.mın zembereği boıandı. da, önüne çıkan onbeş _ yirmi kişi- yerimize... mevzuu bahsolmasa dahi daimi en- A rımızm kıırunu olan bu adamın lenin çalışma. ınn nezaret eder. 
Hayret içinde idik. O, oturduğu yer- lik eşkıya çetesini imha ederek sağ- Davullar karşımızda çalınıyor- cümen azaları ve parti idare heyet- apartmanında basit döşemeli bir tek Hazan da baba ıntlan kalma arazi. 
d~".: ellerini dizlerine çarpa çarpa salim memuriyet mahalline varına- du. Aralarına karıştık diye halk, ~i- leri azalarının, hatta kaza yönkurul- alon var?ır' .~a~at bu .. sade döşemeli Yi görmeğe iider. Trende bermuta.t 
auluyor ve: sı ve eşkıya reisini hükumete teslim ~e: En makbul ikramı yapmak içın larının tecdidi lazım geleceği . ileri :alonda, ~er~ uzun?,n .?ort tarafı~dan üçüncü m:vk~e. biner ve yol epeyce 

- Eyvahlar olsun çocuklar, bu etmesi cesaretine mükemmel bir adeta yarış ediyordu. Şark oyunları- sürülmektedir lev~etlerı ı~amınn oldunç para dılen- uzun oldugu ıçın evden ayrılırken bir 
akşamlık nafakanız, sizin uğursuz misaldir. Merhumun, buna mümasil nı gayet iyi oynarım. Ortaya bir grup lstanbul 5 (Hususi muhabiri _ mege gelmış birÇQk büyük diplomat. kağıda birnz peynir ve ekmek sarmayı 
k d • · ·· ·· d k · ı k k b. k l ld B ' lan kabul eder unutmaz a emınız yuzun en aıp ere a- daha pek çok kahramanlıkları var- çı tı; ır ço oyun ar yapı ı. en mizden) - lstanbul eski valisi Bay . . · . . •· , 
rııtı. dır de azdan aza coşmağa başlamıştım. Muh"dd" Ü r· d w N. t d k" Bır tram\ay tevekkuf mahallınde, Sır Con l'...llerman beş senedenberi 

D
. k k k 1· l l l . H Ik ı ın s un ag, ışan aşın a ı birinci mevki araba b" . k d . h .. . kl" ıye ırı e ıme ere söy eni- Müteellim ailesine ve müteessir a ısrar edince dayanamadım; vali konağınıt amam ile boşaltmış. . . . . ya. ınmıyere aı- ~r gun :ı.ynı maron ren· ı elbiseyi 

yordu. . dostlarına ve mükedder ( 8 ... ) vila- kalktım. Oradakilerden samimi ve veda mülakatı istiyen gazetecileri ma ı.kıncı rnev~ıi bekl~yen bu mah~up gıymektedır. Hayatta .y~ln~ı sedef eş-
' Yermden kaldırdık. Sırtındaki yet halkına samimi taziyetlerimizi sevgi dolu alkışlar yağıyor ve ben kabul ederek demi tir ki: tavı! lı, hastalıklı oldu!u.nu zannettıre- )'.ayn m~rakı \·ardır. hvı bırçok sedef .. 

gübreleri ve saman çöplerini elimi- bildiririz kendimden geçmis oynıyordum. N"'b t d w · ş. b" k . cck A:nclar solgun ben~ı!ı IJıı genç ada· lı eşya ıle doludur. 
zin tersi ile temizlerken kaymakam K k b t T · Derken diğer arkadaşlar da dayana- b" b- d 

0 
e ·/gı?t~ek b" as l er gk mın İngiliz devletine senede dört yüz Sahsl ihtiynçlnn ıçın gtindc bir 

halA gülüyordu Devriİen süte bo~ f - haymd~ ·abmldey am çı ıngır mıyarak bana iltihak ettiler O sı- d
1 

enk ·e ~azhı .!mı ka~ı· a ır e eşt~r milyon (e,·et mürettip hatası yok, şilin sarfettiğini gururla ~öyler Gün. 
· so rası ava ısı u u. · e ere ıstıra ata çe ı ıyorum. up- d .. t ·· .1 b" . d ik" .. .1 • • 

bon 'bakmakta olan ineğin k.arıııına O d. rada gözüm doktora ilisti Yalnız h · k" h · k · b" f · or yuz mı yon, ızım paramızla tak- e 1 uç uefa bırer bardak ça·{ içer e ım. • . · esız ı er yenı uvvetın ır eyzı r·be 20 ·ı Tü k 1. ) f y ki · b h • 
pçti. Boynuzlarını tutarak: _ Durun be kurbanlar; şu ce- kalmış, çatık kaşlarla bizi seyredi- vardır. Çok asil haluk ve zeki olan 

1 ~ ".1~ .yon r ı~ası rank em~ erı s~ a ve akşam birer pa?'-
. - E söyle ba'kalım öküz oğlu saretinden bahsolunan doktora ev- yordu. İstanbul halkını~ yeni mesaiden do· \:~:ıı \'e~dıgıne na~ıl ınanılabilir? ~a. pırzola bı; bardak şarap bir Yeya 

1 anek, dedi; eğer bu işi dütünerek vela cAllah gani gani rahmet eyle - Siz de kalksanıza doktor bey I f h . h Gunde hır milyon franktan fazla.. ıkı elmadan ıbarett!r. 

\ 

yapb i.8en aana, benden bu akşamlık sin> diyelim Saniyen 'Size eskıya hi: diye bağırdım. ' alyı "'rseı a tn vee y~nıdu~rana maz ar Bütün bunlar inanılmaz şeyler gibi I\nrı~ı her ~Un çarşıya 'ıknr k biz-
, • • • . • o m... nı em nnı e erım.> ·· rkü f k t h · ~ 1 t ö b · ıki mi.alı yem var. kayesinin aslını anlatayım. Cevap, pek müthiş oldu: g?~ 1 yor, a a epsı dogrudur. n- z~ te erı alır. Satıcılarla sıkı sıkı 

Ve yenleri aıvah kıllı kollarİ ile Göbeğini zor kaldıran nüfus me- - Bunları oynayabilmek için R d k. ~~lı.ı bankasının m~n_ıe sillerinden bi- bır pnznrlı.k eder. Hatta bir defn ında 
bir gı]adyator aibi hayvanla bogwuş- d ld d w b. k d h" k Kürt olmak lazım. oma a l nümayiş/er ıısme sorarsanız butun bunların doğ- pazarlık yüzOnden satıcı kadınla kav. 

w muru, o ur ugu ır a e ı ay- . . • . . , .. b ı . 1 • •• • • ·, , • • • maga hetladı. k t k. Bırdenbıre sendeledim. Kafam - Ba§tllrafı 1 ıncı sahıfede - 1 ~ı .' e mu a egasız o.dugunıı os;.renır- gn etmış \ e bfrıbırıne karşılıklı ha-

r A 
'-dk k ma ama uza ara . il k b 11 k 1 ınız Londrad büt"" r hf 11 k - nm ı aymakam beyci- _ Salisen dedi şu kadehi yu- a a u a · o muştu. Dişlerimi sıkn- yük bir iddiayı ortaya atmalarının . · a un mn ı ma e er aret ettiklerinden karakola götürlll-

1 ğim, diyerek müddeiumumt onu, varlayıp boğa~ını ya,ğla... rak kendime hakim oldum. Çünkü, &ebebi budur. . ır ~0? Elle~man'ııı .. fııgilterenin eıı müşler. karakolda para cezasile ceza-
t.._L_ k ba ) k 1 d k · h h lk d ·d·k B · h · A k K "k ·ı T ı zengıııı oldııgunu bılırler ve bu n<la 
rgarl zo ku 1 ~n a~ ~~ ~·;ıt~ - Bir çatalla kaymakamın ağzına ~t"b ~rasmk Ü ; 11: emm ~~ ;rrt nca orsı a 1 e unus yanız nıııı islerse İngiliz devletinin La~ın~ landınlmışlar<lı. Fakat cebinde hir pe-
_ı~~llllD,B eıkıyha ıgın da a ı :. 1: meze uzatan mal müdürü, nüfus ı - 'ı ıı:nd. pe a eş ı, yaman ır e ı- kbi; F~~ndsız. ·ıdt~prağı. ve bir dFransız nrnli sahada birçok işle; açabilcc'e'ğini rıi bile olrnadığını söyleyince komif;er 
ue.tan. ıra ayvam a, tU şut u memurunun yarım bıraktığı vazife- t>.ön ı ı ı, o onun egı ır, aynı zaman a bey- . . · k er . . . 
ellerini yıka ve bizi yukarı çıkar. yi ikmal etti: - Doktor, ağzını kanla dolduru- nelmilel müvazeneyi esasından ala- ıtıraf ederler. en ısıne acn~ış, cezasını affetmış, 

, Hava karardı; ötekiler de birer iki- _ Rabian, şu mezeyi yut tn on- rum. Söylediğini kulağın işitsin; di- kadar eden stratejik çok mühim iki Bu adam, asıl 1 mi ohın Sir Con El- sn~ırıclan nldıgı P.tıl'a cezasından bir 
ter dökülmeie baılar §İmdi. latırken buru uk yüzünü sütlaç çn- ye bağırdı ve hücum etti. Hemen noktadır. 'ernrnn isminin kullanılmasından hoş- mıkdarıııı dn Ledıye Yermiştir . 

.;'. nağına döndürme... yakoladık. Fakat, işe bakın ki, Dok- Korsikaya sahip olan bir ltatya lanmnz. Funteu ismiyle kendisine hi- Kadın eve yürüyer k gelmi \"e ko-

k 11 
tap edilme ini tercih eder. 

BUtiln memur arkadaşlar, pnzar O, kadehi boşaltıp ağzını şapır· tor, o arı sıvamı , bir boksor tavrı Akdenizin garp kısmına tamamiyle C en ını görilr görmez kurnkold:ı nldıfı 
gecelerimizi takaim etmiştik. Bu ak- tada şapırtadn mezeyi yedikten son- takınarok 7 ptettiğimiz çocuğa yum- hakim olabilecek ve yarın bir harp ~ on ı-:ııermnn'ın babn 

1 
büyük Con parayı gö~tererek: 

tam sıra kaymakamda idi. Yemeği- ra: ruk sallamağa baslamıştı. Halk ta zuhuru takdirinde Fransanın adam l•.Jlermandır. Bu zat baba~n ölcliiğii va- -Bak koccıcıgım, buzun ne kazan. 
- Oh, ceddinize rahmet, dedi kızmıştı. ldure lazımdı. Onu da tut- deposu haline gelen kolon il erile bü- 'dt on iki milyon giLi ufak lıir mirasa clım ı <Jeıni tir. 

mizi, içece~imizi temin etmek, bize. k B d b 1 k d 1 k b·ı • 'rnnmuştu. Bu ı>nranın bir miktarı \'e gözlerimize bakarak hikayesine tu . u a. öy ece apan ı. tün muvasa asını eae ı ecektır. --------------
gece yarısına kadar dört ba ı mamur başladı: Genç dostumuza öyle bir şey Tunusa gelince onun ehemmiyeti ıııuhtelif işlere yntırılmış, lıir kı mı 
eğlence hazırlamak başlıca vazifes; - Efendim, bendeniz, bundan yapmalı idik ki bir daha ne bulun- daha büyüktür. Haritaya ıöyle bir -la lııgiliı bankalarının kasalarına yer- Amer 'ka 
'd. B k ed 1 · d 1 h 1 letştirilmişti. BU,·ük Cr,n Ellerman ı ı. u iııte ar en, bekar olan ar >ldukça zaman evvel şark hududu· mıyan ccsnre:tın en )a sedebilsin ve bakınız. talya çizmesinin ucu ile • Af LJ / dı. Biz, Cer hocaları gibi kapı kap· 'llUZD pek yakın (F .. ) kazasında ne de sağlı sollu konuşsun. Tunusun Rizerta limanı arasındaki •ngiliz deniz ticareti filoaunun ü~te manyaya ne ium 
dolaıırdık. '(aymaknmdım. Yok. yok, kaç Sf'nt' Nihnyt>t... me•afe pek kısadır ve bunların tam >irine sahip olmuştur. Sonra sigorta gazt vermek istemiyor 

Tencerede bir cey kaynamadıo vvel olduğunu söylersem, hala Kaymakam, herkesirı 0··nu""nd"'kı· ortasında da ltalyanların son Sf'ne- ~irketleı-i trB1'Uine girmiş, otuz sene Y "' " Vaşington, 5 (.A.A) - Dahiliye na-
için bacası tütmiyen e~imize ugw arkta ve hôla kaymakam kalıeıma dolu ı_adehe baktı. lerde tahkimatına büyük bir ehemmi- ·alışarak İngiltere krnlı kadnr zenghı 1 x. zırı B. eke:- rei~icumhura \'ermiş ol-
ramak, kimsenin hatırına aelmezdi üleceksiniz. Olbaşka hikaye.. s· h . . I d. I . yet atf etmeie başlamış olduldarı ılmustur. Fakat o bu kadarla.. iktifn d r. 1 d 1 e ız em ıçm \em ın • Uıı;U rnpor a'r n A manyaya hellum 
Maazallah şeytana oyup ta geleP O zamanlar. pek tüfeyl ve çok b ;- ba İ ' eyın Pantelaria adası bulunmaktadır. hal- tmemiştir. 1!l14 hnrbl sıra!'mda ln- gazı verllmesine katiyen muarız ol_ 
bulunuua, leylek yuvasına benziyer \aşari bir gençtim. işim, gücüm biz- e ur n ar. ya Tunuıa ıahip olacak olursa bu ;riliı tüccar gemilerinin hemen hepsi duğunu beyan etmektedir. 
odalarımızda fazla kalamayıp bir -;at eşkıya takip etmek ve bol bol - Anlat sen, anlat; dedik. adanın da yardımı ile istediği zaman bu adamın malı idi. Kayda şayandır ki Amerikada bu 
bahane uydurarak savu•uyordu wlanmaktı. ls.te, biraz evvel mcr- - Öyle ise hep beraber kaldınn Akdenizi tam ortasında fkiy~ böle- Mecıhur Ba~il Zaharof, büı.•{lk Sir · t•h 1. ~ 1 k '" • gazın ıs ı sa ı son aylarda artmı§tır. 
Yekunumuz kabarık değildi. Bu yüz 'lum olduğunu öğr ndiğimiz bra- ftdehleri. bflt-cek, tarkından garbına bir kut Con Ellermnndan bahııederken: Bundan başka devlet Tekeasda bu ga. 

\im bey de, kazamıza doktor tayin - Ev t; nihayet ne oldu. bile uçurmıyacaktır. - h~er bu ndnm isterse İngiliz ban- zın tstfh!al edllmekte olduıc.u bir ta • 
den, her toplantıya: .. dilmi<> İstanbullu bir muhallebi ço- - Mezeyi alayım dn... H1albuki Akdeniz muvasalasının kasının kasalarındaki bütün para"ı 

5 

B k 
.. ı B 'ı: .7 kım araziyi ıatın almıştır. 

- e ar ara gene giin doğdu. u uğu idi. Vilayet merkezinden, ka- Dudaklarını: kucağındaki pe3- ıerbeıti:ıi yalnız Avrupa müvazene- evine tıışıyabilir ve f ngiliz bankasını ı--~llll!lllm!'l~mlll!~-11111111----•• 
yurun Medine dilençileri... 7amıza, oldukça kalabalık bir jan- kirle sild~: :ıi için değ!l ~y~i zam~nda lnırili:ı lın- :1 saat içerisinde fflas ettirir! demi§· ANA o Q L u 

fltjfatlııriyle kabul olunurduk. :1 •. f . . h. yesinde - t-lıhayet kim!'lenin haberi ol paratorluıu ıçın de bır hayat memat tir. 
Artık iyiden · · 1 arma mu rezesının ıma ' d l · ' ~ - ·d· t 1 1 d T d k b ıyıye gece o muş, . . . k ma nn m plnn kurdum Söyle ki. ıneıeleaı ır. tte ta ya a unuı 1 - Fa at ereket versin ki adamın böy. 

arkada larm çoğu gelminti. Kayma- vukuatsız gelmıştı. Genç hır ar a- Civar le.öyle d ;ır. h · k .k 
1
' diahırı meydan alır almaz Londrada le bir niyeti yoktur. O sadece gemile- GONLÜK SİY ASI GAZETE 

k k .... k k k·· l . d b ld d" . d" d" F k t r c ntı:ır asta e sı o.. ··--~--::---'.'.""'"-------! amın uçu ızı, oşe erınde kır- a u um ıye sevın ım ı. a a • maz B k" 1 d . . baıgösteren teli.tın ve Romada lngi. rinin sayısını ve böylece milyonlarının•• Sahip ve BQ.1Jm?ıharriri 
mızı ibri§imle işlenmis cbuyurun> mübarek. daha gelirgelmez palavra- .. d u .. ~Yer ~n bırıne doktoru li:ı •efiri vasıtaaile yapılan te~ebbllı- mikdarını yükseltmek arzusundadır. HAYDAR RÜŞTÜ ÔKTEl\l 
yazısı bulunan peşkirlerle o gün, ·va, gönül kırıcılığına, kendine paye gon ertecegım. Ve dönüşte, onu, lerin hakiki sebebi budur. İngiltere kralı Sa maJ·este Beşı·ncı' 

b k 
" k 1 1 .. Umumi neş~·iyat ve yazı i~leri 

bir elinde bakır i ri , diğerinde, ka- vermeğe başladı. Hiç kimseyi ken- eş ıya ara sa~acagım. Bakalım şu Tunus ve Koraika iddiası Habetls- jorjun aziz dostu olan büyük Con El- nıiidilril 
pağına bir kalıp sabun konmuş ha- disine arkadaslığa layık görmez, hal· meşhur ~esaretı ne olacak. E.şkıyala- tan serglize§tinden pek çok mUhlm- lerman da tıpkı oğlu gfbl muktesit bir HAMDI NÜSHET ÇANÇAR 
kır liyen olduğu halde arkadan oda- kı hoyvan yerine kor, memur arka- rın he~sı de ~n olaGağım. dir ve İtalya bu iddialarını yUrUtUn- adnmdı. İngiliz kralının urayınn e1'kl 
cı girdi. Herkes. oturduğu köşeden daslara c:Kürh derdi. Benim için de, .. Mutemadıyen t~.kınn:akta olan ceye kadar değil ya, fakat bir daha bir taksi otomobiliyle gelirdi. 
elini yıkadı ve kırmızı işlemeli be- e.kıya ardından koştuğumdan kina- nufus memuru, gozlerıni aça aça beynelmilel sahada tekrar edinceye Fakat oğlu babasından daha yaman 
yaz pefkirle ıslak ellerini kuruladı. yi: «Dağ ayısı:t dediği kulağının, sık sordu: kadar bile Tiber köprUlerinin altın- çıkmıştır. Dört sene evvel bir otomobil 
Ve ne zamendanberi iştihamı:ıı;ı ka- sık çalınırdı. Gençtir, henüz misa- - c:Eşkıyaların hepsi ben ola- dan daha pek çok sular akacaktır. satın aldı. Ucuı ufak bir otomobil. ... 
bartan kapı ardındaki çilin.ıir ıofara- firdir, alııır, düvüncesiyle bunlara cağım:t da .ne d~mek? ·· Hamdi Nüzhet ÇAN ÇAR Geçenlerde görüşürken dostlarından 
ıı önilmilze kondu. müsamaha ediyor, kendisine müm- - Yanı, senın anlıyaca~ın: mak hirisine benzin !iatlerlnin artrna&ll\• 

Tam muhabbetimizin hararet- kün mertebe iyi muamel"'de bulun- yaj yaparak bir eşkıya kılığına gire- racaksınız .. :t <lan şikayet etti, ceğer fiatler biraz 
lendiii bir sırada: mağa gayret ediyordum. Bir gün de, ceğim ve tek başıma doktoru, so- Bir kaç glin sonra fırsat çıktı. cfahn yiik--elirse otomobilimi satmnğa 

- Gazete var. Yazıyor beğim 1.. kahvede, bir arkadaşla ağız kavgası yup soğana çevireceğim. Vera köyUnUn zenginlerind~n bi- mecbur olacağım> dedi. 

İDAREHANESİ 
lzmir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Partisi binası için.dı 
Tela-raf: İzmir - ANADOLU 

TELEFON: 2776. Posta kutıtB11: .. 05 

ABONE ŞERAİTİ 
Ytllıfjı 1400, Altı aylığı 800 

K ıwuşt ur. 

Diye bağıran bir ses, hepimizi yaptı, Söz arasında boksor olduRu- - Peki, bunun yanında jandar- rinin küçük kızı kalkamıyacak dere- Ve hukikntcn bir uy onra, 25 mil-
telqa düıürdü. Biraz ıonra, posta nu, lstanbulda külhanbeyleri yıldır- ma falan yok mu?.. cede hasta imiş. yar lngiliz ll:rasınn maljk olan adnm Ynbııncı memlc.ketler için senelik 
müdürü içeri girdi. Koltuğunda bir dıiını bağıra bağıra haykırdı. - Var, vnr amma. onlara da: - Kaymakam B·k, dedi h,.rif. benzin finti arttı diye otomobilini at- abone ücreti 27 liradır. 
yığın letanbul gazetesi vardı. Kay- Karşısına çıkmağa ces;:ıret ed ... «Ülen diyece .. •iın. mt-ş'el0 böyle b5y- tohtor cocu"u ivilt•c:t:rirot- ona. j 8 tf" :mştır, GlınO geçmis nb hnlar 25 kuruştur. 

• makam: nin alnını karışlayacağını il5.ve etti. le. Ben eller y 1karı derd 0 mez, siz, diği parayı ver;,eÖ'e haz•mn. Sir Con l~llerman'ııı kendi j \'f karı A.~ ADOLV MATBAASIVDA 
- Müdür, dedi~ 'f--ürkiy.eılin bir Breh bu mendebur h Lk fol:ın l{lnı- ş;ışırm,ş ııihi ellerinizi yuknrı kaldı- - Devam eclecek - :.ı çio :ıı~ncde iu.rflittiği ıınrn 300 lirA- B 1SILMIŞTIR -. ................................... ~ 
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1 ÇİMDİKLER "'ı Senede 2,5 milyon in
Bizim gazetedeki 

ankete dair 
san kanserden ölüyor 

Bizde bir anket c;ıkmai• ba,Iadı. Doktor operatör Nimet Taşkıran 
İstirahat giinlerinin artamnsı, - pahalı yerleri bir buçuk dolardır. !s- Burada bıı istatistikler daima ren- Belki takibe baılamıısını.zdır. Dikka. 

bu hususa ait noktai naznr ne olur.sa tediğiıı vakit girebilir, istediğin ka- liteye uyguııdurlar. Ve en modern tinizden kaçtı iae, tavsiye ederim; bu hastalığı efrafltCQ anlatıyor 
olsun, bilhassa sevinilecek bir şeydir. dar kalaLilirsin. Ayni programı is- usullerle tanzim edilirler. Bu istatis- okuyunuz, orada birçok münevver-
Ben de işçi sınıfından çıkmış bulunu- ter ·eniz üç defa seyredebilirsiniz. tikler \'asıtasile Amerikadıı. en paha- ler.in kadın • erkek ve ail~ ıibi ol- Ankara, 5 (Telefonla) - Anka- bin nüfusa Jsviçrede 142, lskoçya
Yorum. Arkamda romantik l.ıir mazi Tabii eğer siniriniz kuvvetli ise eğf'!' 1ı a.r~aların 1\Ianhattanda bulunduğu dunı olaaıya hepimizi meııul eden ra numurıe hastanesi operatörü B. da 132, İngilterede ve Calde 120 
Vardı 1 ı h t ·1 rt b" · b ı b" 1 k 1 Nimet Taşkıran, Ulus gazet-ı"ne kanser vefatı i•abet ediyor. l 930 se-r. nsan n aya ıııua se ır ı~ oş zamanınız var.sa.. ve santimetre murabbaının bir do a- ır mevzu a artı aıacaksınız.. .... .. 
ten yükselme · gerekli olduğu hak- Her vnkit ve her yerde daima cnz ı·a mal olduğunu ve Nevyorkta, san~ Asım ismet Kültür, sualleri aörün- kanser hak.kında çok mühim beya- nesinde umum Amerikadu kanser 
kındaki ahlaki telakkiyi kabul edi- muhtelif Ritiml~r fakut daima sizi ral paı·kında her gece otuz üç bin ce; natta bulunmuştur. Bu beyanatı ay- vefiyatı bir ~nede 125 bin k!şiyi 
Yorum. Diyebilirim ki, yalnız devam- harekete se\'keden bir Kadans için- kişinin yattığı (geceyi orada geçir. _ Peıinen aöyliyeyim • demif _ nen yazıyoruz: . . ~~~muştur. K~nıer 1900 senesınd: 
lı bir çalışma insanı gayelerine götü- <le... diklerini) ve her gün yerden doksan bunlar öyle sualler ki, kimH, dilfün- .19~2. de .n~!~edıle~ mılletler ~~ • olum aebcplerındc 9 .:Un~~ dereceyı 
tebilir. Bu bir hakikattir. Fakat orta E. W. Howe bana bu caz oyuncu- kadem yükseklen ~eçen hava tren- diliU ve içinin kon\lftuiu aihi cevap mıyet.ı ~sta~ıatıaıne ı~re bU.tiln dun- ·~~yo~u. 1924 te .~ unc~, .1931 de 
~ekAlı bfr adamın romantik bir yük- tarının her biri harekf't ve sarhoşlu- !erinden gilnde va~au kaç adamın vere1pez. Binaenaleyh, her cevapta yada ıkı mılya.r 13 mılyon ın•n ya· 3un~~ dereceye yukeel~nıthr. 1926 
8elişi olamaz. Ve bu gibiler yüksek ğun birer havarisidir diyordu. bilerek kendini atmak ıuretile inti- YAian bulunacaktır. şamaktadır. Bır çok eeaala huaplara dan ıtıbaren bnaer vefıyah Alman· 
mevkilere yUkselemezler. Biliyorurn Be.ş dakika sonra Pol Witman ile haı· ettiklerini, :Nevyorkta on bir bin Asını Kültür, bundan aonra, ı,.1• naza~~n ~u. iki mily~rı geçen in•~- y~a veremden öle~in 1ayııım geç· 
ki emin ve. a-ünden aü~e ~yile~e~ \': mUlikata muvafık oldum: iki yiiz adamın şantajla, diğerleri za- lamıt cevapları vemıeje,. lı~ kutleaının ~·~. mılronu .kaneerh- mlf bul~~uyor. lnıılterede de vad 
iarantili bır ücrete a-aılesız bır ıhtı- - Caz muziti deniliyor ki ölUme rarına yaşadıj'ı, Nevyorkun öyle bir A•ıını takdir ettim. Çünkü, aö<te dır ve bu al!ı ~uaur mıly~n ınMndan yet aynadır. • . 
~arlık hayatına kavuşacaj'ma itimad mahkümdur. Fakat yOzlerce defa mahallesi vardır lef orada iki ıUnde laaılamdan evvel· da senede ıkı buçuk mılyonu kan- Fakat bu korkunç nehcelerı ba 
orta zekllı bir adamı memnun eder. onun yeniden dotumuna şahid olun- bir polis öldOrUldOtOnU ve bu mahal- _ Ey vatand~tlar, ben bir,eyler ~.erdenw ölmektedir, Her ,eyi ~· lle ait bir aörü!1e kan.erin fevkalad.~ 
\re bu i'ibiler başka emelJe~ arka~ın- du. Caza taraftar olanlarla, cazın lede her Mece on yedi aoywunculuk .c;y:iyeceiim amma, çoiwuın mi.ila- olçme~e ahımıı olan ~erı~lılar artınuı teklmde ı?-termek de bır 
dan kaımular. Be~ iilnlük ış bunları aleyhinde bulunanlar vardır. Yirmi vak'asımn oldutunu ötmmık müm- hazat haneu açıktır, bir kumı da kanserın her tene tekb yüz mılyon ~ ha~r. Son ,YÜZ .ene nrfınd~-
daha serbest klldıtı gibi daha ziyade yıl önce, ben San-Franıiskoda altocu kOndOr. tamamen yalandır. dolarlık bir zarar yapbjını heaap- ki tetkik v~ te,hıa vuıtalarmın bu-
bahtiyar kılar. Bu sayede endUstri idim. Yalnız klbtk parçalar çalar- Her ne kadar inaanı dUtllndUrme- Demek mardliiini ıö•termq. Ka· lamıılardır, bu muazzam yekOn bu· yllk te~kkıler pte!"'Ml bUhaaaa iç 
\'e ticaret daha ziyade fokitaf Pder. dım. Sonra on Uç musikJşillJLstan mil- te ıe\·kediyorlarsa da bu rakamlar dm. erkek ve aile mevzuları Unria· gün kısaca bahaedecetimiz proble· azaya aıd kaneerlerın tanınmaaını 
F'akat buna mani olan ~çinin bizzat rekkep bir heyette on ikinci kemanı a-ayrl insanı rakamlardır. , de evli insanların verecekleri cevap min ~~emmiyetini te~ri;iz ettirecek ~laylaftı~ııtır. s~ halde bir .. çok 
kendisidir. çaldım. Sefalete dilttllm ve bazı me- F k b k 1 b h u.biidir ki ölçilli.i biçili ohı.- later en mukemmel bir delıldır. cihetlerden ızam ochlen, mUbaligalı 
Beş ıcOnJilk işte ioçi ayni a-elire ve Jodiler yazmafa karar verdim. Kısa • at u ra am arın • aettlil kazak oı.ı:n, iater luhbık, ~)'le bir Medeni memleketlerde kol~ra, aöaterilen bu nitbete katt bir nazar-

lıetice itibarile ayni mübayea kudre- fasılalar içinde her yerden çıkarıl- i~sa?ıa: ha~a-ı et ve kemlktendirler? ankette direkt •idec:ok her •rkek, veba çiçek lekeli humma fibl bUyUk la bakma~k llz~mdır. Şuruı mu• 
tine sahiptir, şu halde bundan mem- dım. Benim için mihıtakil bi:- orkeıt- Neyı duoUnüyorlar? batına ne aeleceiini bilir.. insan kütlelerini birden alıp götüren h.a~~ktı! kı, eıkıden d~ bu kadar 
•ı.ın olmıyacaktır. Bu durumda kendi ra kurmaktan başka çare kalmamıı- - Arkası var - Bu s\ıalleri ben de ele almak iate- sal~ınlann bugün arbk bltmif naza· deallıe bıle buna yakın nısbette .kan-
k(!ndine altı gün çalışmağa muktedir tı. Birkaç ~efalet arkadaıını kolay. dim. Bir doatuma aord\lm: zanle bakabiliyoruz. Umumi ııhhat ~r mevcuddu. Faka~ o zan:ıa~~l teı-
ı>lcluğu takdirde daha çok kazanabi- hkla buldum. B f • k k b • • _ Kadının, erketi ainirlendiren şartlarının son yüz sene ı:arfındaki hıs vasıtalarımızın kıfayetsızhgı haı· 
eceğini aöyliyecektir. Beş iiln çalı- :\IUzik parç:ılarını alacak paramız e Çl a a !IleS! ne •ibi halleri vardır? büyük tekamilli.i, bu Afetlerin çıkma- talıiı tanımamıza mani olmuştur. 
1ırsa boı umanı daha çok olacağı olmadıtı irin gereken parçalan b~n İstı'fa edecek mı'? Do t d L- w lr · · 1 a- 'lını önliyecek tedbirleri ~. öğret- Bugün bilo en aıri hastanelerde v' 

~ s um, ne •• -r•n sanısı ,... b ,_ ki ··k ı h" ·t "zd "'' 
Çin daha çok sarfi)•atta bulunacak konıpoze ediyordum. Ritimleri eski yasıyonamı tiği gi i, Çllltı arı zamanda ~erinde eı; ı:~ dmb~e tehç' ızakatbı 

1
e u k l~ 

'le daha çok kazanmak için başka fikirlere aöre ifadelendiriyordum. Brüksel. 5 (Radyo) - Sosyalist _Ayol bunun hali de sonalur mu söndürme imkanlarını hazırlamı;!tır. nıs tın e ır t:ş ıs u etrne 
~!er de >:ap~ak _istiye~ektir. Şüphe- Eğer böyle olmasaydı caz buırünkü partisi, bugün de f:v~alad~ bir top- ya; kadm:n ti kendisi. O, baıtan ba. Bu hastal!klar sebebilc:_ bey~z iı:s~n- zım g:Jrne.kt.edır. Şu h~!d~ bugün 
lız bu mü11kul bırı.tevdır Fakat bu şeklini alamazdı lantı yapmıQ ve hukumetın Bur - L· k ~ · · · 1 d" - '-Af• larda vefıyatın azaldıgını ıstatıstık- kanserm gıttıkçe artar gozukmesin-

• w ~ • . • ııı • ıa Dır er egı aınır en ırmea• .a ı- •. 
1 

d" · d 
lnüşkülila ç.are bulmak kolaydır. Meşhur ·witman devam ederek: go~ mümessil göndermek ~u.•usun· dir.. lerden öğrenmek kabildir. Umumt den. de~ı ~ mevcu ıyetın en ve mev-

Bana beyanatta bulunan General - Tuhaf değil mi? Birçok Mag- dalcı kararını protesto etmıştır. Bu- Ve, arkasından ilave ettiı yaşama şartlarının dilzelmt:si yalnı?. cudıyetının devamından korkmab-
~lotöriln sabık reisi Raı:ıkop dedi ki: nal arla yüksek Amerika maliyeci- nun üzerine kabine toplanmış ve _ Sakın ha vallahi evde dayaiı vefiyat azlıiı şeklinde tecelli etmek- lıyız. . . 

- cBen phsan ve meseleyi müza- leri caz musiki inden çok hoşlanıyor geç vakte kadar müzakerelerde bu- yeriz. ' le kalmıyor ayni zamanda hali ha- Kanserde ~n tehlikeli yaı 
ere eden diğer bütün sanayiciler ve kendilerini tahrik ettiğini söy}(l. lunmuttur. Kabinenin iıtifası bek- _Müsterih ol - declim. anket Y•P· zırda vasatt yaşama müddeti de es· .. Kanser,. ~aş, cıns ;e ırk farklar. 
aniiz ki erge" becı. günlük haftayı vorlar 1 . k p ki ·ı d kisine nazaran fazlalasmıftır. Ma•· gozetmeksı~ın her evın kapısını Ç& 

v "Jt " • enıyor. mıyor, onuıuyorum. e ı •• e • ~ l N d' ı ki be L_ • d 
Utün dünya kabul edecektir. Bizim Bunlar modern musikinin hara- k k . . . d" '·-d -ı? !esef kanser bütün bu mesud neti. ar. a ır oma a rauc;r yem o .. 

-=+=- er e nıı •eçamaıa ır, - ıa ·- - kl el h h ·· d ğ Ugün yaptığımız şey insanların öte- retli taraftarı değillerdir. Arnerika- Gene süldü: celer)e beraber yürümüyor. Günlük gan çocu .ar a atta cnuz o ma-
enberi f• saatlerini azaltmağa aid da bizi idare edenler daima muzik VOnaS şehrı•n -'e K d d d' k d ! E k k t l k · h .. b' d mıılarda bıle kanser ve kansere ya· 

v • n 1 aı - a ın - e 1 - a m •• r e 3'8Ze e er anserın er gun ıraz a- k 1 . 1 . . E hl"k ı· 
tedfklerJ •eydir.> dostudurlar.. b lk' 11 1 . f k t b bl k h w ld w d b h k ın ur ar g8rü mliştlir. n tc ı e ı 

. ~ . . . A . .. B • b d ld e ı ves e o ur• a a se e n en- a çoga ıgın an a setme te ve k k d ad H l • 
Sekız saat ı ş ıstıhlakı Ye mubayea Witman bann diğer birçok Ameri- ır ar e e o u diai kadında vardır. Kadınla ailede . . . . y~ş ır ın an .sonr. ır ..• ~rt~ vere 

ud ı· t rtt d B il lük hnft k ı ı ı k · . ' . kanserm bır çok cıhetlerden rnıanlı· mm genç neaU tahrıp ettıgını halbu-re ın a ır ı. eş g n a- n ı arın an attı larını tekrar ettı. Konas, 5 (Radyo) - Lıtva•yalı JlSyle bir ömUr boyu rahatça seçın- _ .. .. .. . . . . 
a bunu arttırmağa devam edecek- Mesela me!ıhu,. Da\·\·es plaA nını ha - t ·ı b" 1 l k ta k l '-~ b 1 d - .dd' ısın go~unu korkutı.n veremden faz. kı kanıerın ınsanın en çok )'aratıcı , ') • - zıraa rı er, ır man o an sına me m~nuını u UI\ usunu ı ıa ld b" d !_.:J h tı 

b · k ·· k ""l · · · · .., 1 ··ı·· ·· · ld - I k o ux.u ır evınıe veya aya nın r. Ben bunu, ugUn ti muş u vazı- 1.;ırlıyan Dawe_., muhtelıf mlizık alet- hücum ederek esyayı tahrip etrniı· ııdebil~k hangi bahayijit vardır? a 0 umu mucıp •• uııu yazıma • . • .. 
tt k rt 1 k ' ı: · · · • t d sakın ve mesud akşamında alıp go-e en u u aca ~ eg«ıne çare sanı- len kullanmasını bılıyormuş. Genç- }er ve iki Alman kadınına da taar- Cörüvorsunuz ya karilerim· an- a ır. .. . w. •• • ı· 

F d d i tt b • ·- · · ' • K · · · kti l .. L"Jd k" turdü0 ünu aöv üyor. orum. or a ayn sure e <')anı 1ıgmde Flut çalmakla ışe başlamı~ ruzda bulunmuetur Bu esnada kete ne cevaplar verebiliyor ve neler anaer ı~ının t evı fCKı e tet 1 • • 
1 

"k d ı k kl 
ı i .. . . . ~· · · j ·• k' h ·· ı. b" · ı·ı. Umumıyet e a m ar er e ere na-ütalea ettl. Şikago banker er nln yava~ vn\·aş yulrnelmı~tır. Bır vakıt bir de harp malulü dövü)müstür .cl•lUyorlar Kadınların söyledikle ı enuz pe11. uzun ır maııye mal~ d h f 

1 
k t tul 

f ld · . · • · · " ·· • d x.·1d· ı 749 da t · "d f k zaran a a nz a ·ansere u uyor -anaatf de ayn o u. Ohıo beledıye orkestra~ındn çalışmış- Mütearrızlardan 2 lspanyol yaka • ri de ~amamen aksine .. Fakat her iki et5ı ır. sveç e aı a at 1 F k t k f "kl . d 
b d , b ü lilk h ft . .. - . . ı ·ı ... h 1 l ·ık . . "k ar. a a anser gra ı erın e mn -Aca a iln) anın eş g n a a- tır .. Sonra pıyanoyu ogrenmış. Har- lanmıştır. Bır Almanın da berber taraf ta hususi mahiyette olmak Ü•e· ı mı ata arı o an ı ıstatıftı ten . . . ' "'. . . 

kabul etmesi buhranın yegane hal' moniı·i ög~ renmiı.ı re bazı müzik par d ··ı.L~ .. d'I · t' 1 _!.f 1. ki . . .. 1 d"kt sonra yüz sene evvel fngili:der ta- hlyethu bılnıedıgımız hır takım neye-
• " :t • • u~ıuını yagma e ı mış ır. re IMIY ıyece erını soy e ı en ton• . • . . 

tresi olmıyacak mıdır? Fakat bu- çalan \'apmıştır. Friti Kreisler kendi 1 rafından tutulmıya başlanan ıstatıs- sanlnr vardır kı bunlarda netıce ak-
ün bu çare Amerika fabrikalarının ı·epert~varına onun (Adan Melodi) -=+=- ra _Aman. diyorlar~ sakın yazma- tik bu işin ba,Jı:an~ıcını tetkil etmek. inedir. 
alnız yüzde on biri tarafından kabul sini knbul etmiştir. . Amerika yınl tedir. Amerikada kaneer işine ancak Kanser en ipUdat kavimlerden en 
dilmiştir. .. Çelik kralı Şarl Şvap .Anıerikada Yani. herşeye rağmen korku dağ- 1900 senesinde başlanabildi~i na2arı medeni insanlara varıncaya kadar her 
lşsizlik ise yarının en buyük kabu- en yüksek mu;;ikişirıaslardan sayılır. Dahili istikraz/ar ları bekliyor .. içimiz baıka, dııımız dikkete a1nırsa nekadar geçikildiği evi yoklamıf bulunmaktııdır. İptidat 
dur. Gençliğinde bizzat keman ve piya- kd d. haık•.. ÇiMDiK meydana çıkar. kavimlerde ve binnetice iptidai yaşa.. 

.*. no dersleri vermiştir. a e ıyor . Kanser çoğalıyor mu? Sathi bir ~·ı~laJrnnser husulii arasında bir nn -
Yedi milyon işsiz .. Fakat lnı hal Şu halde Anwrikayı idare edenler Va~ington, 5 (Radyo) - Hazi. Yem eserler: görüş bu suale müspet cevap ver - laşmamazlık bulunacağına dair evvel-

azın dört tarafta çalmasına mani 1• •• 1·· • enl"r<l" Fak t b 1 A nenin 16 kanunucvvelde 700 ve E--d .. . mektedir. Filhakika rlde m~vcud ce ortaya atılan fikirlerin yanhşlığı, 
1 . ) ı n uzı y .- ır. a un ar v- • t . . . 
rnuyor. Ve bu eğlence bınlerce dans k . ..1 l. . 1 1,1 

JQ kanunu evvelde 400 milvon do. n US f1 ıstatıstıkler tetkik olunr~a Almanya tahakkuk etmiştir. Freuchen ve Knud 
1 .. k 1.. t A rtıJHl oııserıııtıc ıırııl<' rn l ovnava- - - ..ı 188 • . • . . · 
onunda ve yuzlerce u upte a ~a- . . , • · larlık istikraz akdine karar vermiş~ F , ~n O sencsmde yilz bın nüfustan Rasmussen ısmlnde fkl Danımarknlı 

lhlara kadar devam ediyor. Biz de 1 Lılecekler mı? %amanımızın ~uhra- tir. en Ve san at 60 ı kanserden ölüyordu. 1920 de Groenlandm garp sahillerinde, yani 
hnes Skon ve Broadwyanın hara- nı ic:ı?:e se:-lerlnl yOkseltelıılecek- --=+=- Yirmi dördüncü yılının ikinci teş- bu 91ıyı dört mislini bulmuftur. Da· insanların yaoadığı en şimal noktada 
ttli gece hayatına iştlrAk edlyoruz.

1 
ler mı· S kh } d rin sayııı çıkmıttır. Büyük Şd Ata· nimarkada 1908 de yüz bin nüfus- bulunan eskimo kadınında k~nser teş-

lr tiyatro gişesi yanında kafes için- Amerikada iklısadi meselelerle. İO 0 ffi e tUrktin vatana yaptığı büyü hiz r tan kırk üç kanser vefatı olduğu his etmişlerdir. Afrikanın ortasında 
dönen bir Leopar ve bir renkli ayı şnknete, hıtyat ı-ıtundnrina \'eya sa. Bı·r ı·n ,

1
• 'a .. ,_ oldıı metlerin başında yer alan endüstri halde ı 922 de bu ad,.d ı 40.2 ye çık- medeniyetıe hiç temnsı oımıyan kn 

Ôrüyorl•z. 1 dece fİ)'atlara clair malUmat istiyen- 'f( inkılabına dair kıymetli yazılar ve mıştır, Hollandada, lsveçte geçen a- vimterde de ayni şekilde urlar iÖrül. 
:Bunlar seyircilerin siiratle geçiş- !er ~ukuta hayalf' uğramazlar. Stokholm. 5 (Radyo) - RUyük fotoğraflar ta~ıyan, her zamanki sır ile bu yiiz sene arasında yapılan müştilr. 
tini durduruyor. Tiyatrolar fasıla 1 Amerikanın ihtira;;ı statistiktir. bir fabrikııcln vuJrnbulan infililk ne. gibi faydalı ve pratik teknik maltı- mukayeseler de hemen hemen ayni Kawısrin hakiki ıebebi 
ermeden a-ündüz saat dörtten ırece ,Onun varlıiını §ijnJar ifade eder: ticeslnde iki kişi ölmüş ve beş kişi de ı matla dolu olan bu aayıyı fen ve neticeyi vermiştir. Hofmann'a sö- Kan&erin bUiünkü hakiki sebebini 
lt:'Jlanna kadar devam ediyor. En dolar ve rakam. yaralanmıştır. san'•t gençliiine tavaiye ederiz. re 1921 den 1927 ye kadar her yilz - Devamı 8 üac;i -.hifed• -

' · I Sükut oldukça c!e\'am etti. Emilya Emilya eşyalarını getlrmeA"e gidiyor, -.Teşekkür ederim, buyurunuı. De- ber Yeriyordu. 
heyecanla cevap bekliyordu. Tel!iştan Piyetro rnndevn kahvehanesinin yolla. <11. PJyetro ıöıUnU bftlrdlkten sonra 

11 
C A S LJ S 11 dilber kızın vücudu oldukça ~ar~ılmış. rını tutuyordu. Piyetro kahvehaneya lki erkek yan yana oturdul~r; Pi- Arvik: 

ROMAN 1 
tı. Nihayet dayanamadı. Oturduğu girerken kendi kendisi ile bahse tutu. yetro ark11daş1 Arvikln tebdili kıyafe- -..Şimdi naııl hareket etmek lazım. 
yerden knlkh ve Piyetronun uzanmış §uyordu; tindeki meharetine ikinci defa olarak dır? 

Umumi harpı~ 

G.2 
Amer:ka ente.iccns 

olduğ'u koltuğn ranaşarak arkadan - Bütün müşterilere birer birer dik- hAyrım kahnııtı. Diye sordu . .._ ____ f Kahramanlık, kan ı1e dehşeti Piyetroyu kucııkladı ve: katle bakacağım ve Arviki meydana -Kulaiına bravo .An·ik dedi. Za- -Fikrime kalına bu iıi cezri t ed-
- · ıl - Piyetro - dedi- blltün mevcudiye. çıkarmağa gayret edeceğim. ten seni tanıdığım ilk gündenberi teb. birlerle derhal halletmek lazımdır. 

(Tomu Conıon) Amerika entelicenı urvil kumandanı tiyle sana merbut olan hu bıçare kızı 'Arvik gayet tabii olarak kahveha - dili kıyafet huıuaundakf bilyillc ıneha. Çllnkcı onları ya kaçıracağız yahut 
neden elem ve kederle boğmak istedin? neye tebdili kıyafet gelmişti, fakat retine hayran kalmı§hm. ta onlar beni öldClrecekler, bunun için 

\azanı 

Senin için her lahıede her fedakarlık ... onu bulabilecek mi idi? An·ik memnuniyetle gUiümsedi ve: bııklemeğe gelmez. 
- Dinliyorum.. caktı. tan çekinmiyen Emilvflya itimat et- Piyetro, kahvehaneye girln<!e her- - Elbet - dedi - herkesin kendine B d 

1 
flki d 

- Teıekkiir ederim. Ben ıizi Al- Onun içindir ki ıen C. 2 ye menaup memekliğin neden ile;i ıeliyor? kesi ayrı ayrı tetkik etti, kıyafetleri- mahsus incelikleri, hu•uslyetleri var. - en 8 ayn r eyim. Fakat 
"°'. cuuı teıkillt.ı~ın en har ve teh- olduğunu söylediğin zaman ben de Piyetro artık da~·nnamadJ, Ba~ını ne dikkatle baktı. Fakat ~Opheıini dır. Benim de tebdili kıyafet hususun- kara: ~eı:meden evvel reisle temas et
tlı aze~ınc:lan bm 0 .larak ta.n~":'ıf· sevincimden ne yapacağımı bilme- çevirdi ve Emilynyı bütün se\·gisini uyandıracak bir sima görmevince Ar- daki merakım, tasav\•uruıı fevkinde- meklığımız lazımdır. ÇilnkG bu J:ribl 
· Aynı zam~nda ııze t~•vırı ım- dim. Fırsat elverince derhal hakikati &'österen bir l'amimiyetle kucakladı. vikin henüz randevuya gelmedi(rine dir. Belki de meharetim ondan ileri hususatta ancak o salahiyettnr<lır. 
ı oJmıyan hır aşkla baglanmış - itirafa mecbur kaldım. Ve hemen Ve ba~ını kaldırarak yanaiına hara- hükmetti. a-eliyor. Ondan salahiyet aldıktan sonra icraıı-

~. Vazifemle aşkım arasında gay- be . d . t k"lA l retli bır buse kondurdu. Piyetro nlha~·et bir kenara oturma- Bundan sonrn iki arkadaş ciddi ko- ta geçeceğiz. Arzu edersen bu flkşam 
t b"l" J'f b' d d B' nım e aynı eş ı ata mensup o • İki •da" d .. k .. ~ 1 • . • b 1 . i . . ~a ı ı te ı ır teza var ı. ına- • .. . .. . Se\ .. e e mutare eye )uzum a-a ve bek emege karar verdı. Fakat nuşnıaga a~ adılar. Pıyetro gerek fçt ma edelim. Hatta. jstersen şımd1 
leyh bu terait tahtında hakikati dugumu ıoyledım. Cunlerce aeçır· görmeden sulhu imza etmitlerdi. U- oturur oturumaz kahvehanenin öbUr Emilya ile olan hususiyetini, gerekse bile: 

)lemek imkan haricinde idi. Ha- diiim ııtıraplar birden zail olmu,tu, ıunca süren samimi bir sevifmeden köoeıinden İ&panyol kıyafetinde ıık Alman casus teşkilatiyle tesis ettlğ'I -Şimdi mi: nasıl olur! 
~ti s8ylemiş olursam saadetimi Başka türlü nesıl hareket edebilir • !lonra Emilya sevgilisinin odasile bi- gi)'inmiş bir efendi yerinden kalktı alakayı bütün teferrüatiyle anlattl, - Gider; g6rUrilz ... 
"lhelcmif olacağım diye düşünü· dim. tl~ik olan odayı kiraladı ve derhal eı- ve Piyetronun yanına yanaştı. Arvfk esnsen herşeye vakıf olmuştu. - PekllA. 
tdum, Gece gündüz istırap için- Piyetro derhal cevap vermedi. Sü. yasını a-etirterek ayni otele )"erleşti. -SeYa-ili dostum dedi. Yalnız otur- Ancak teferruatı btlmfyordu. Derhal yerlerinden kalktılnr. Fnkat 
. ltıvranıyordurn . Fakat ne yapa- kfinetini muhafaza ederek bir koltuk- Emilya bu işlerle meşgul olmağa duğunuzu gördüm. Size arkadaşlık Piyetronun bOtün harekatını takip kahvehaneden çıkmadan ovvel Plyet. 
lırdim? lntelic:_ns ser~~s teşk.~latı- ta oturdu. Düşü~ü~o~du. İtiraf etme. ride:ken Piyetro es~irubacı yüzb ... ~ı y~pm~ğ~ ~~idim. Nasılsınız, . iyiı:r1ist- eden G. 2 meı:r1urları mum~ileyh!n j ro Emilyaya telefon etti. Geç kalaca. 
mensup oldugumu şoyler soy le- mckle beraber F .. mıl) nnm haklı oldu- Arvıke vermiş oldugu rnndevuye gı- nız, pUrüzsuz bir İspanyolca ıle söyle. Alman cnsuslarıle temaslarını munta- ğını \'e blnaennleyh merak etmemes lnf 

bana arkanı çevirecektin ve on- ğunu görflyordu ve bundan dolayı da decekti. Asansöre bindiler ve burada, nen bu sözler üzerine P iyetro arkada. zam rnporlnrla bildiriyorlardı. Bun- '•öyledl. 
il sonra da bana hayat haram ola· rııu.,.tA•rin uluyorılıı, 1 uarışmanın son puiesini teati etiiler. şı Arvikl t.anıdı ve yerinden kalakarak dan maada Piyetro da telefonl:ı haj -Sonu yarın -



-

Umunıi Vilayet meclisi ve Parti se
çimleri yapıldı. Belediyede esaslı 

faaliyet bdşl.:ıdı 

- Baıtarafı 7 inci aahifede -
bilmiyoruz. Bir takım dahili ve harici 
tahrişlerin kanser husulünde mühim 
bir pay aldıkları muhakkaktır. Fakat 
bu meyanda vaziyetin de kanser te -
şekkülUne müsait olması icabetmek • 
tedir. Ayni ailede kanser husulü ile 
ayni şartlar altında bulunan bir küt -
leden ancak münferit şahıslara hasta
ığın isabeti böyle bir bünyevi husu -
le hak verdirmekted!r. 

. ·-- - -- -

·. 

Bugünkü halde •• vaziyet mevzuubahs olabilir uç 

lngiltere, Filistine yeni bir 
siyasi s ·atü verebilir mi? Kansere karşı gerek hasta ve ge -

rekse hekimin vaziyeti ne haldedir? 
BugUn kanser meselesinde herkesi 
şiddetle alakadar eden bahis budur. 

Kanser.in seb_ebinin kati olarak bili~- Bugünkü askeri gayretlerden sonra tazyikini gevşet irse 
memesı bu cıhetten sebebe uygun bır ' 

.... tedavi veya hastalığı olmadan önle. t •ıt • •• •d• • k • • d kt• 
mek imkanları yolunu kapatmaktadır. ngı erenın umı ını esmesı ıcap e ece ır . . 
En evvel şurasını dikkatle kaydedelim 1 !eşme parasını bulmak meselesi olu -
ki halihazır kanserin dahili tedavisi yor. 
yoktur. Kanserde ancak mevzii teda- İşte dilnya kamoyunun tercümanı 
vi mevzuubahis olabilir. Mevcudiyeti Jlarak İngiliz dış bakanlığını mUşkUI 
birşey ifade etmiyen ve hatta zamanla mevkie koyduğu vaziyet budur. . Hiç 
vücut için zararlı olan bir urun teda - ıüphesiz ki, esasen nUfusu kesif olan 
visinde ilk akla gelen bunun herhangi F'ilistin, yurtlarından olan bUtUn ya. 
bir şek:Jdc çıkartılması zararsız bir ~udileri istiap edecek ve avrupanın ya. 
hale sokulmasıdır. '1Udi meselesini halledecek mevkide 

Tedavi 
Kanserin kdavi•i hususunda şim

diye kadar kullanılan gerek kimyevi 
maddelerle ve rerek mikrop aşıları ve 

Aydm vilayet mecliai ıeçi ıninden bir intiha virUslerle yapılan tecrUbeler hiç bir Filistin Arapları nümayif halinde .• 
Aydın. (Huauai) -Vilayetimİ- 1,çekAcek derecede artmış, beledye netice vermemiştir. Kimya maddeleri Lozanda, bir mUddet önce, garip Vagneri kabul ederek kendisine cBir-

zin ocak, kamun ve ilçe parti koııg- de karışık yağ satanlarla mücadele- ameliyatla çıkarılmıyan bir uru tahrip bir haber gelmiş ve dUnya matbuatın- !etik devletler hUkftmeti yahudi yuva
releri bitmiştir. il kongre•İ bu ay ye girişmiştir. Yağ satanların, tene- etmek hususunda ancak yardımcı ola. da büyUk bir hareket uyandırmıştır. sının hiç tahditsiz idamesini ister .... 
içinde toplanaca"lctır. Merkez ilçe keler üzerine etiket koyaralt cinsini bilir. Fakat ekseriva zehirli olan bu Filistinde sukilnu iade için sömUrge- Bahusus şimdi devletler biri biri ar -
kon:;:resi , yön kurul iiyeliklerine bildirmesi em:olunmuştur. Bel~~i- maddelerin kana k~rışabilmesi imkanı 'er bakanı B. Malkolm Makdonald gil. dından yahudileri koğarlarken, Filis-
1.'Vukat Sülevman Eraydın, Merzu- ye sık sık teftışler yaptırmakta, şup- hayatı tehlikeye sokar. Maamafih ya memleket Uzerinde arap hakimiye- tinin onlara açık kalmasına hayati 
ke Güzen, A•af Gökbel, Nail Çift- heli gördüğü yağları tahlil ettirmek- kanserin - kimyevi maddelerle tedavi- tini kabul etmiye karar vermiş. Yahu. bir ihtiyaç vardır.• demiş olmasın ; 
ci Ye Mustafa Güveni seçmiştir. tedir. sine ait yollar henüz kapanmamıştır. dilere bir azlık statüsü verilecek ciddiye almaktadır. 
!dar~ 1-.ev,.ti rei!liğine Avukat Sü- Şehrin temizlik işleri de yoluna BugUn en başta ve iyi netice veren ve İngiltere mandayı terkederek, Irak· Dış bakanlığı, İngiltere yahudi yu-
leyman getiril.?'iştir.. girmiştir. Tanzifat arabaları şehrin iki tedavi usulU vardır. Birisi ameli. ta olduğu gibi askeri mevkilerle iktifa .'ası zararına bir ricat yaptığı takdir. 

Umumı meclıs azası bütün sokaklarını muntazaman do- yatla uru çıkarmak, diğeri ise rönt • edecekmiş. de dUnyanın bu hareketini muahez< 
. Umumi mecli~ ~eçimi i~ ve çemv:ı !aşmakta, bu arabalar eski•i gibi <ren, radiu~, mezator.yum gibi şualar- HUlilsa bu kısa veya uzun bir mUd- etmesi ihtimalini düşUnmektedir. Çü' 

resınde sona ermıştır. Yem umu başka işlerde kullanılmamaktadır. la uru tahrıp etmektır. det zarfında yahudi yuvasının tasfi- kil müttefiklerin davasına hizmet mal 
meclis azalarını yazıyorum: B I d" d . • .. . Cerrahi tedavi uzviyet için zararh yeei (ÇUnkU bir azlık statüsü projesi sadile Balfurun yapmış olduğu beya 

Aydın: Avukat Neşet Akkar, I e e ıyde b'aımhı. e~li~ukme.?tı hson olmıyan urlarda (selim tabiattakiler- yahudilerin hllmlsi olarak arapları ta- nat bir hakikattir ve hiç şüphesiz A 
top antııın a, ır şe ırcı mu e as- .. . · k 

Doktor Sabri Akın Raif Günaydın, . - k · t" M"" de % yüz netice verdivi halde kan nıyacaktır. Bugun kendılerıne arşı merikanın harbe iştirakinde müessiı ' aısı getırtmege arar vermış ır. u- " • . 
Nafiz Karabudak, Mu•tafa Güven. h f'k . 1 d k h serde veya kansere yakın kötü tabi_ sıllhla mUcadele eden arapları) ve olmuştur. O beyanat hangi hissin le 

8o d - 1 ·ı T h Hil te assmn 1 rı a ın 1 tan sonra a- ilstelik Versay muahedesinin bir di - siri altında yapılmıştı? Harpten öncı 
z ogan: ımaı ar _an,_ - zırlanacak plan ve projeler üzerinde atli urlarda bu netice hastalığın vazi - "er •ayfasının yırtılması demektir. 

· K d Hasan Çıftçı f ı· ·ı k A d d • P şarki Avrupada yahudilere yapılaı mı ~nmen res, · aa ıy~te geçı ece y ın a mo- yetine göre buna yaklaşmakta veya 1--'lt · F"I" t" ı · · bi 
Al. R" F" ·ı · - ,..,, erenın ı ıs ın mese esını r · k 1 't h t 1 y h d .. Karacasu: ı ıza ıtı . dern şehirlerimiz ara•ına girecektir. çok d h • 1 dil k• d. N _ • • b" . kl t" it ış ence ere aı a ıra arın. a u ııe1 

N "ili Avukat Sami Kuluğ, • • y· 1 ' t • .... ,,. 8 a aşagı ara şme ,e ır. , e • nevı askerı maglil ıyetın aı e ı a ın- bugün pek mi rahata ve huzura kavU\ 

E . aB~ıl 1 il Akd · Ah I 0 
14 eh ticenin böyle bulanık olması <:errahl da halledebileceğini düşünmek kolay muşlardır ki Balfur beyanatı miına 

mm ı gen, sına enız, - ki sene _evv_e_ I, Çine _çayı.na ya- de"'ildlr. Şimdi yapılmakta olan ener. 
ed O 1 k ba be 1 tedavinin veya cerrahi tekniğin bir " sını kaybetmiş olsun? Yahudi göçmen 

m n•a · pılaca raı munase tı e ınşaaaı . . jlk hareketlerin başka mllnası yoktur. 
Söke: Eyüp Özbaş, Avukat Ca- durdurulan Aydın-Çine yolu üzerin- hatası değ. ıldır. En bUyUk hat!. yı has- tnırı"Iiz kıtalan Filistinı· asilerin elin- terin intiharı hadiselerinin çoğalmakt. 

h t b t ı ı ı olduğu malftm mudur? Sildet mınta vit Tuzel, Bayan Bey an. de faaliyete geçilmiştir. Dalama köp- anın u ış en an ıyan arın e ıne geç! den kurtarmak yolundadır ve henUz 
B ıed- f ı· · d kalarından, Alman ordusunun ilerle 

e ıye aa ıyeti ru··su·· Varyandının kaldırım işi ve Uşmesinde aramak lazımdır. Çok hedeflerine erişmiş deg· illlerdir. Arap 
mesi üzerine 30,000 yahudiııin kaçmıı 

Bel~diye reiti bütün fı~ncı.ları köprü menfezleri bitirilmiş ve gidiş ileri memleketlerde bile cerrahların e. hakimiyeti projesinde, islami tesanü- olduğu ve Çekoslovakyanın esaseı 
Halkevınde toplamış, kendılerıyle 1. d 1 t !ine geçen kanserlerin ancak üçte bi - dün tezahürleri karşısıııda mUslüman- 350.000 yahudisi bulundug· u ,.e bt 
f 1 . !"k . I · .. · d b. ge ışe e açı mış ır. 
ırın arın temız 1 ış erı uzerın e ır N ·ıı· 8o d • ·· · • ba ri ameliyata müsait vaziyet gösteri - !arın dostluğunu muhafaza endişesi miktardan fazlasını antisemitizmi do-

k t azı ı z ogan şosesının, s- • . 1 . k 1-onuşma yapmış ır. . .. 1 h amıl o muşsa şuna emın ollma azım- ğuracağı için bunları kabulden i'tiıı 
Son zamanlarda Aydında .neba~ ma ~abr_ıkasına ~ur.ul~n kısmı mute- yor. Maamafih ame iyatsız veya er- dır ki, arap hiçbir zaman ateş altında kat etmiş olduğu malilm mudur? Bu 

ti yağların aarfiyatı nazarı dik.katı ahhıde ihale edılmıştır. hangi bir şekilde bir tedaviye tabi geri çekilene dost olmamıştır. tehlike Fransa için de vardır. 

T rakyada 

Tarım başı kurs
ları acıldı , • 

Balıkesir de 

Pamuk cinsleri 
ıslah edilecek 

tutulmıyan kanser vakalarının yUzde Londra kabinesinin, orada asayişi Bugiln ne çok insanlar dünya har· 
yUz ö!Umü mucip olduğu dUşUnUIUrse iade etmeden önce bir Filistin statu- tası karşısında insanca yaşayabilecek 
~lyatü bir tedavi ile elde edilen en u- sünU müzakere edebilecea'ini düşün - 'eri bir yer aramakla mesguldürler 
fak bir muvaffakiyeti bile mUsait kar- mek nafiledir. Bunların arasında hummalı şayiala 

Gerçi, mandanın terki için lngiliz dola•.ır: cKanada razı nlıı\·ormuş .. şılamak lazım gelmektedir. _ 
mesel menfaatlerini koruyacak şekilde bir Yani Zelanda kabul edecekmiş .. > Ba 

Hekimlik aleminde darbı f J b 1 b 
ormü u una ilir: Mesela, yakın şar- zılarının önünde bir memleketin kapı-

hilkmüne giren bir sözU burada tek- kın büyük askeri limanı haline gelen !arı açıldığı zaman da seyahat ve yer 
rarlıyalım: (Ameliyatla çıkarılmıya Hayfaııııı petrolü ayni limana götüren 

1eğildir. Filistindeki yahudl yuvuı -
ıın ancak yardımcı bir ro!U vardır; 

ıurası ancak bir misal ve örneklik ro
ü oymyabilir, dünyanın diğer yerle. 
·inde başka kolonizasyon tecrübeleri 
çin merkezlik edebilir. 
İngiltere hangi hal teklini tercih 

~decektir? 

Yahudiler için bir azlık statUslyle 
rap hakimiyetinin manası ne olaca.. 
·ı hususunda ben bizzat fikir edindim. 
936 haziranındaydı. Baş mUftU hacı 
·;min Hüseyni tarafından kabul edl
ince kendisine serbestçe sordum: 

- Bir tezat görüyorum ... Siz IJ(t(. 

'arı ele almıya ve yahudiler lehindeki 
ıütiln teşrii garantilere hUrmet etmiye 
macle olduğunuzu söylüyorsunuz. 
lalbuki isyanın amili, yahudi yuva
ının insanca ve mülkiyetçe tahammUI 
el ilmez bir hale gelmiş olması değil 
ıidir? 

Ekselans kurnaz bir tebessUmle gil
ümsedi: 

- Biz iktidarı ele aldığımız zaman, 
ıirçok yahudiler, kovmıya hacet kal
ıadan kendiliklerinden gideceklerdir! 
Anlamıştım. Bugün İngilterenin 

1üftünUn projesini kabul edeceğinde 
üpheliyim: Yahudiler sil!hı alarak 
ilerinden geldiği kadar kendilerini 
niidafaa edeceklerdir, ve İngilizler 

naııdayı terkettikleri takdirde bilyilk 
wtliamlara yol açılacaktır. 

Pil komisyonunun tesbit ettiği tak. 
im proje.<i de he•apta vardır: Arap. 
ar buna katiyen yanaşamıyorlar, bıı 
>roje yahudileri de tatmim etmemiş
ir. 

Nihayet hiç akla gelmiyen UçUncU 
ıir hal şekli: Hiçbir şey yapmamak. 
'yasi bakımdan hiçbirşey yapma • 
'ak. Çünkü, bugünkü askeri gayret. 
'rinden sonra tazyikini ırevıettiil 
akdirde, lngiltereden Umidini keı. 
nek icabeder. Balıkesir, (Hususi) - Balıke

Kız enstitüsü çok eda- sir vilayeti dahilinde pamuk kanunu 
bu sene tatbik edilecektir. Bu aene-

ka g6rüy or ki zer'iyat, kanun hükümlerine uyu-

Edirne, (Hususi) - Evvelki se- !arak .y_apıl~c~ktır. . 

1 Ç,.n ders senesi so- Vılcıyetımıze, Akala cıns açık 
ne açı an ve ge · k - ·· · .. ·· l ·· 

mUsait her ur çıkarılmlıdır.) Bu sö - pip-layn boyunca mevcut karakolların 
zU değiştirecek ne yeni bir fikir, ne hemen her tarafta bulunan bava mey
de yeni bir usul henüz ortaya konama. •!anlarının ve bilhassa Süveyşe yakın 

• .oprakların muhafazası gibi. 
mıştır. Buna mukabil, İngilterenin muha-

General F ranko 
nunda ilk mezunlarını veren Edirne oza pamugu .munasıp goru muş-

• ka tür. Hükumetın vereceği bu cins 
Kız san at okulu, bu sene drosu h d ba k k k" · . to um an ş a pamu e ımı ya-

. 1 ·ı k En t' r· h yatına gır ııenış etı ere s ı u a . - pılmıyacaktır. 
miştir. Ders senesi başında faalıyete S d 

E . .. .. b"" .. k nlar oma a 

Şua ile tedavinin kanserde muvaf- faza edemiyeceği şey, Amerikadaki 
fakiyeti de az değildir. Bilhassa nisbe- itibarıdır. Amerika kamoyu - yal -
ten selim tabiatta sayılabilen deri ü - nız yahudi menşeli vatandaşlar değil, 
zerindeki urlarda cerrahi tedavi ile fakat onlarla mUttehit olan katolik ve 

Yakında S:ıgoncla ile Valansiyaya taarruz 
edecek. tayyare bombardımanları devamda 

ııeçen nstıtunun utun no sa ı •••••-
ve bina ihtiyacı tamamlanmış ve 1 r·ı ... 
Edirneliler mühim bir boşluğu dol- y ı ayet umumı 
duran bu mÜe•seseye büyük bir a- • • 
laka ile sarılmışlardır. meclisi secımı 

Talebe yurdu Soma, (Hususi) - Vilayet mecli-
Kız ve erkek talebe yurtları si seçimi yapıldı. Tahsin Baykal, 

(190) mevcudu bulmuştur. Lise ve Tevfik Başer meclisi nmumi azalık

hemen hemen müsavi netice vermek

tedir. Fakat iç azadaki kanserlerde 
röntgen, radium, mezotoryumun mu

vaffakiyeti cerrahi tedavinin yanında 

pek sönük kalır. Ameliyatla çıkarıl -
maları kabil olmıyan urlarda genç ve 
ilerlemiş vakalarda şua tedavisi biri. 
cik ümidimizdir. Orta okul çocukları arasında köylü, Ianna intihap edildiler. 

'd Kanserle mücadele 
göçmen ve küçük memur çocukları T urguf U a 

-.;-~--- tnsanlık için büyük bir beI'l. sanlan ekıeriyetle teşkil ehnektedirle. Kad- •/ • d 
b d h 1 k k hırsız Y "'kalan ı bu korkunç hastalığı bugün tıp, müm-rosu her sene iraz a a geniş eme - l 

te olan bu yurtlar, fakir yurd çocuk- Turgudlu, (Husus~ - Zabıta, kün olan .her _silahla karşılamak ve öL 

!arına tahsl"llerine devam imkan b' d be · b' ka .. dürmek ımkanla.rını araştırıyor. Bu 
ır sene en rı ır ç ev, muesse 

protestanlar da- yahudi huvasile ala. 
kadardır. Bu canlı alaka yahudi nu
fuzqun kuvvetile izah olunabilir. 
Ayni zamanda bu, Amerikan zihniye
tinin cömertliğiyle de izah edilebilir. 

İngiliz kabinesinde, Filistin mese
lesinin halli hususunda iki kuvvet, iki 
idare ihtilAf halindedir. 

Sömürgeler bakanlığı arapların is
teklerini yerine getirmek taraftarı -
dır. Balfur beyanatının ilgasını isti -
yen Mısır panarap kongresi murah -
hasları ve manası tahmin edilen bir 
uzlaşma planını hamil Irak dış bakanı 
Tevfik Sil veydi bey oraya baş vurmuş. 
!ardır .. 

-

vermekte ve buralarda barındırı- d"kk• b' t·· 1.• k hususta hastalar tarafından yapıla-
se ve u an soyan, ır ur u ya a- k d d bU ilk h · ti 

lan talebe iyi tarzda bakılmaktadır. lanamıyan Osman ve Mustafa adla- en yarB ımın d a Y f k eb_emmıyUe Araplığın faal murahahslarının bü- Harap olan lapanya tehir 
Nalband kursları rında 2 hırsızı ele geçirmiştir. Hırsız vardır. u yar ım en u a ır ur ş P- tun islilm dünyasında uyandırmakta 

t ki Londra, 5 (Radyo) - General 
Selimiyedeki Trakya Nalband !arın çaldıkları bütün eşyalar bulun- hkesindeh~ekimtt~ ~üracaa.tetme~ttveteer- oldu arı reaksiyonların neticesi olan Franko; bugünlerde, Sagonda ile Va-

k .. .. .. d · de bu gün muştur en teş ıs e ırıp musaı şeraı e - tehditkar beyanname ve kararlar ay _ . . . 

1 
udrsunun uçuncu ekvr~sı d" B~ . davi ettirmek şekillerinde tecelli eder. ni bakanlığa yağmaktadır. Gene ayni Ians'.yaya t~krar taarruztemrın'. vere. 

er e sonuna erme uzere ır. b k 1 k F'J' t" • .1 • 
1 

h' d c~ktır. Yenı taarruzda, talya ıle AI. 
devreye devam eden nalbandlar şe- ki işleri başına yollanan tarımbaşı- Bilhassa kırk yaşından sonrakilerde a anı ' . ı ıs .ın .. sı erı e ın e yapı- madan gönderilen modern silah -

lerinden bir manzara .. 
ağır bombalar atmışlardır. Atılan 
bombalardan müteaddit binalar yıkı ı.. 
mış ve beş kişi ölmüştür 

Ziraat m -.hsulleri hadetnamelerini alır almaz köylerin- !arın yerine ikinci po<ta olarak daha kanser tehlikesinin daha çok olduğu lan teşebbüslerı ve toplanan ianeleri !ar kullanılacaktır. 
deki. ı"ş başına do"'necek ve vilayetler- elli köy genci hazırlanmış ve çağı- nazarı itibara alı.nmalıdır. Hasta, kan. - anlatan raporlara muhatap olmakta- Dikili iskelesinden sağlık şehadet-

d Taarruzun mukaddemesi, bugünler- 1 _ ~ 1 1 
de hazırlanmış olan dördüncü pos- rılmıştır. Bunlar tam bir sene pra - ba~unından h~kım t~rafınd~n teklı: ır. namesi e ihraç =i mesi lazımge en 
ta da hemen yola çıkarak önümüz- tik olarak kurs görecek ve arada se~ın haya~! bı~ tehlık~ teşkıl e:rne~ı _Buna mukabil dış bakanlığın ku - de başlıyacak tayyare bombardıman- ziraat mahsullerine maN.llinden 
deki ayın başında mektepte buluna- geçen sene olduğu gibi bağcılık, pey- edılen bUyuk bır amelıyata ha{tii lıır lagı Avrupa ve Amer'kaya dönmüş - !arıdır. gönderilecrk n';mune üzerine lzmir 
cakl d nircilik ıütçülük ııibi itler üzerinde uzvun feda edilmesine bile itirazsız tür. Barsclon , 5 (Radyo) - Beş !tal - ziraat miidürl:iriınr• seh...detname 

ar ır. Tarımba,ılar çalışarak tatbikatta bulunacaklar- razı olmalıdır. Kanserin cezri tedavi- Burada 22 ilkteşrin Amerik ı cum- ;an tayyaresi, bugtiıı Palmastan gelc-j verilmesi ziraat vekaletinden bildi • 
Sınavlarııu vy=rek k öylerinde· dır. ı· için bu fedak rlık yerindedir. burreisl Ruzvelbn ayan a:<aoınuan rck limanı bombnrd·man etmişler \'P ' 
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General Şan-Kay~ Şek'in sevgilisi 

ı Nakleden ; **f Sergi, bütün milletlerin var kuvvet
lerile harp hazırlığına kıymet verdik

lerinin açık bir misalidir 

··3 •. 
- Hiç tüııl\esiz Pari.. Evet, başı çatlamak üzereydi: 

Eleni, Pui' yi lnelr•nan bir zaval- Bütün felaketlerinden sonra, şim-

Ulu önderimiz Atalarkün ebedi k&.- ve bir korner kazandılar. Fakat bun
yıbında mütevellit milli matem dola- !ardan da istifade edemediler. Devre
yiıile tehir edilmiş olan futbol birin- nin mütebaki kısmında şanayı kayt 
ciliklerine pazar ırünil Alsancak saha- bir hareket olmadı. Ve Üçok a--o .ra.. 
sında tekrar başlandı ve fikilstilr mu- !ip olarak sahadan a.rrıldı. 

lı idi. ÇiddndL Çelmı.inde, loir çi- di annesini de kaybediyordu. Sandal
çck lıa.tahfıı.nın mtidbiş tahribatı yaya oturunca, başını duvara dayadı 
'\'ardı. Son., ruhen de biraz dü • ve gözlerini kısarak gök yüzüne baktı: 

cibince birinci devrenin altıncı hafta- İkinci devreye Üçok takımı kat't 
sına isabet eden Yamanlar _ Demir - neticeyi almak armiyle girdi. Fakat 
spor , Üçok - Ateş müsabakaları ya_ daha ilk dakikalarda solaçılı: Namığın 
pıldı. Her maça b~lanmadan evvel ortalayışını karşılıyan F.aruk to~ıı 
Ulu önderimizin yüksek manevi hu.. avuta attı. Semere vermıy~n Ateşın 
zurlanna hürmeten ikiter dakikalık tehlike11iz bazı akınları geçtikten •on
birer silkfit vakfesi yapıldı. ra Üçok lehine firikik oldu. Cezayı 

üktt\ Bu akşam, nihayet.izlikler tamamen 
. t ~-- .. .. be!' ün biraz yıldızlarla dolu idi. 
\ _ı.ı.. ~ı. <lllQndeLL--l~-~ p · Ti uzakta bir ki tara sesi geliyor ve 
- P" --18° ve_..._. . . -:"' bir genç, şarkı söylüyordu. Şarkı, ş6y. 
büyük lir belrıınçlık hawıaı ıçın- le idi: 

ae lı:afamu ak üat ediyordu. Onun, Belki bir gün gözlerimin içindeki 
çahpnalJ'MI da kendiaini kızdırı - Bu büyük hakikati anlıyacaksın. 
yoıııdu. Bütün mahaJle halkı, ııenç Fakat nafile, zaman ııeçmiş olacak, 
cWikanblar, zabitler hep Pari'ye be- Ben yok olacafrım. Beni bulamıya-

Havanın bulutlu olmasına ve arası- Sait çekti. Fakat şütil Ateş kalesinin 
ra yağmur yağmasına rağmen saha- üst direğini yalıyarak avut oldu. 10 
da oldukça seyirci toplanmıştı. uncu dakikada Ateşin kazandığı firi. layorludı. caksın. , 

Ajl...d.m üç kitinin rniiftereken Saadet istiyenler elbette çoktur. Oyunlar sabah saat dokuzda başla- kik le. ayni ş"'.'ilde umuesiz ~~ Ma
•acaktır. Fakat Yamanlar ve DDemir- amafıh Ateşlıfer şeref ırollerını atmak 
~por B. takımları gelmemişlerdi. Mil- hevesine düştüler ve 16 inci dakikada 
sabakalara saat 11 de ve Üçokun 2-1 bir penaltı kazandılar, fakat bu ur
galebeaile neticelenen Üçok - Ateş B. best vuruşu da kullanamadılar. O sı
takımlarının karşılaşmasile baş1andı. rada da Ateş sağ müdafii sahayı ter-

çalıpnam, evin umumi bayatını doğ- Fakat saadet ne istek, ne liyakat 
rultur gılıi olmUflU. arar 

'.Artık ailenin fakirane bile olsa, ge.. Sevııilim, sana tek sözüm şudur 
çlnme sahası Jcıamen açılmıştı. Haya- !stemessen de, layık olmassan da 
tı artılı: o kadar karanlık ııörmüyorlar- Mes'ut ol... 
dı. Fakat hepsinin de içinde, İzmirde Bu meçhul ses, ne güzel teganni e. Küçüklerin maçından sonra Ya. ketti ve Ateş takımı 10 kişi ile oyna -
&'9Çen refah günlerinin sı.ılıyan hatı- diyordu? Fakat bu ses, birdenbire 
ralan vardı. Bunu, biribirine söyle- durdu. Ti uzakta bir evin kapısı açıl-

manlar _ Demirspor birinci takımları 
karşılaştılar . Hakem B. Mustafa Şen 
kal oyunu güzel idare etti. Takımlar 

mağa mecbur kaldı. 18 inci dakikada 

Üçok Namığın ayağından 3 üncü sa -
yısını kazandı. Bu sayıyı Üçok lehine 

penaltı takip etti. Üçoklular bu ser -

mektell çek:iıılyorlardı. dı, bir erkek çıktı. 
Pari, işinden memnundu. Onu her- Onu teşyi edenlerden bir genç kızla, şöyle dizilmişti: 

kes sevi.yardu. Yalnız ııüzelliği defril, bir kadın ve bir erkek şöyle diyorlar
zekiBl, kendine mahsus zerafeti, ince tlı: 

Yamanlar: Mazhar, Hakkı, Ahmed, 
ll!ehmed, Süleyman, Ali, İlyas, ,Sabri, best vuruşu kalecileri Nejada bırak
Cahit, Saffet, Hikmet. tılar ve bu suretle istifade edemediler. kavra)'lşlan da etrafındakileri gittik- -Bu akşam, seven bir kalble tegan-

çe artırıyordu. ni ettin .. Ne zamandanberi söylemi- Demirspor: Ahmed, Kenan, Hasan, 
32 inci dakikada Ateşliler tehlikeli bil' 
akın yaptılar, fakat Ömerin şütünu 

Nejat harilkillade bir hareketle kur • 

Hayatı, olduğu kabul etmeğe karar yordun. Mutlaka, şarkını birisine du- lsmail, ll!uharrem, Ridvan,. Enver, 
Hakkı, Ruhi, Recai, Tahsin. vermişti. yurmak istiyordun? 

Birçok ecnebi memleketlerin ele iş- takdirini kazanmıştır. Hollandalıların 
tirak ettiği 16 ncı Paris beynelmilel cFoken> isimli çift motörlU tayyare
tayyare sergisi ikinci te~rinin 25 inde !eri de çok bei\'enilmiş, Çekoslovakya
cumhurreisi Albert Lebrün tarafından lıların dört motörlü muazzam \'e muh. 
parlak bir şekilde açıldı. Sergi;·e Fran- teşem seyahat tayyaresi herkesin tak. 
sızlardan başka Amerilrnlılar. İngiliz- dir nazarını üzerine toplamıştır. 

Bir akeam, eve daha hızlı girdi ve O ııilzel sesin sahibi olduğu anlaşı- Oyunun ilk dakikaları Demirspor
kapıdan girerken dönüp dikkatle, so- lan genç; luların semeresiz akınlarile geçti. 8 tardı. 3 dakika sonra Ateş kalecisi lil· 

inci dakikada Yamanlılar gollük bir zumsuz bir çıkış yaptı ve Namık tokağın ta köşesine baktı. -Hayır, hayır - diye itiraz etti -
Bunu, yalnız El eni sezmişti: ben, yalnız kendim için şarkı söylüyo- fırsat yakaladılar. Fakat soliçleri to

pu iyi kullanamadı. 13 ve 15 inci da
kikalarda her iki takımın sağ açıkları 
birer fırsat kaçırdılar. 30 uncu daki
kada Demirspor ortadan hücuma geç

ti ve sağ açık Tahsin bundan evvelki 

hatasını kapatacak yerden bir şiltle ta 

pu dördüncü defa olarak ağlara taktı. 
Bu arada hakem favullü oynıyan Ate
şin sol müdafiini de oyundan çıkardı 

ve bundan istifade eden Üçoklular be

şinci ve altıncı gollerini atarak 6--0 

-::-<e var Pari? rum. Benim sesim, benim kitaram, yaL 
-Hiç E\eni ! ıız benimdir. Allaha ısmarladık .. 

!er, Almanlar Polonyalılar, Hollanda Amerikalıların da cŞuas Vug• ve 
Iılar, Belçikalılar ve Çekosıo,·aklar iş- cKurtis• isimli modelleri hoşa gitmiş
tiriik etmişlerdir. Bu suretle gerek her tir. 

Yüzü kızarmış, gözlerine bir şaşkın. Pari, bu çehreyi, bu şarkı söyliyen 
!ık gelmişti. Eleni birşeyi sezmiş gibi ıenci görmek istiyordu, nedense, için
başını salladı. Fakat bu harekette, de bir heyecan vardı. 

memleket tayyare sanayiinin ayrı ayrı Fransızlar sergiye müteaddit mo
tetkik edilebilmesi, gerekse sergi;·e iş- !örlü tayyarelerden Potez ve Marsel

gene gizli bir kıskançlık seziliyordu. -Devam edecek- gibi büyük bir farkla galip olarak sa
hadan ayrıldılar. Pari, gayritabiiliğinin eleni tarafın 

dao. sezildiğini anlaııııştı. Ertesi ak
eam, gene her zamanki adımlariyle 

ııeldi. Fakat kapıyı açarken başını çe
virip gene o noktaya bakmaktan ken
dini alamadı. 

Kalbi çarpıyordu: 
Bir genç; fakırane giyinmiş, siyah 

saçlı, ~iyah, iri gözlü, uzun boylu, fa
kat çehresinde bilyük bir safiyet ve 
cazibe gözüken bir genç, günler varkı, 
kendisini takip ediyordu. 

Onun kim olduğunu anlıyamamıştı. 
Bu genç, daima mahzun, korkak 

bakışlarla bakıyor, hiç bir şeyini baş
kalarına hissettirmek istemiyor, taş

--------------- tirak eden modeller arasında_ ka'i ola. Bl oş modelleri ve Dövuatin a\'cı tayya-

Vi ndsor Düşesi masa dahi-ufak bir mukayese yapıla. resi \'e ·406 11ıoran• markalı tanare
bilmesi mümkün olabileceği çin sergi !eriyle iştirak etmişlerdir. 

Kral ailesi tarafından çok ehemmiyet kazanmıştır. Bu modeller Fransanın hava kuv-
Teşhir olunan modellerin hemen vetlerinin kısmı azamını teşkil eden 

kısmı azamı harp tayyarelerine aittir. tiplerdir. resmen tanınacak 
Eski İngiliz kralı Vindsor dükası Maamafih dört motörlü bir seyahat (Hauriot 510) modeli çift motörlt 

önümüzdeki Noel yortusunu misafir tayyaresi, Atlantik Okyanusu üzerinde Fransız tayyare,; gayet az sarfiyat 
olarak Londrada geçireceği hakkında- yüksek seviyelerde ders uçuşları için yapan bir model olmasından ve bilhas
ki haberi, İngiliz gazetelerine bir mek- hazırlanmış olan yine dört motörlü sa her türlü arazi üzerine inebilmesin
tup göndererek tekzip etmiştir. büyük lıir tayyare, Bahrimuhitlcri a- den fevkalitde takclir görmüştür. Amio 

İngiliz kralının diğer kardeşi Glu _ şacak bir şekilde htızıdanmı~ bir de

çester dilkası Parise gittiği zaman niz tayyaresinin maketi \'e daha bazı 
Vindsor dilkası ile de görüşmüştü. Es- seyahat tayyareleri de sergide yer al

ki kral tahtını terkedip memleketin- mışlardır. 

l'e Brege modelleri de sergide yer aL 

mışlardır. 

Sergi umumiyet itibarile harp tar-

kımına bir sayı kazandırdı. 

Demirsporluların bu golüne Ya - --------------
manlar üç dakika sonra mukabele et.. 
tiler. Devre 1-1 berabere bitti. İkin- Dost Yunanistan 
ci devrenin ilk dakikalarında Demir- - Baıtıı.rafı 5 nci Sahifede _ 
<porlular oyun 'üzerinde daha müessir taş konarak topların kazdığı çukur. 

olmağa başladılar ve 7 inci dakikada !ara sağlam bir istikbalin temelleri 

bir gol daha atarak tekrar galip va - konduktan sonra bir iki millet sulli 
ziyete geçtiler. Fakat Yamanlar ta - içinde yaşamak mecburiyetine iman 
kımı mağ!Up vaziyete düşünce daha etmişlerdir. 
enerJ"ik ovnamağa başladı. Ve 13 ün- hmet İno"nu" bu d ti • · ı . . · mugunımnı 

cü dakikada penaltıd_an be.ra~erlık .go: dostudr. Bugün diğer milletlere ör-

kınlık yapmıyordu. 
Pari, ilk dafa bu gece, bir çift siyah den ayrıldıktan sonra bu, ailesinden 

Modellerden bir çoklarının 
,-nre sanayininin meşheri halindedir. 

henüz Son senlerde ilanı harp"ız harp-

lünü çıkardı. ~u golu 25 ıncı, 3l ıncı nek olacak halde bulunan o tariht 
ve 40 ıncı da~ıkalarda Yamanlar_ın sı- hadise onun başbakanlığı zamanın
ra ile çıkardıgı üç sayı daha takıp et- da vuku bulmuştur. hmet İnönü sa
ti. Oyun da 2-5 Yamanların lehine yesinde Atatürkiin işi ilhamlı bir mil-

tecrübeleri yapılmamıştır. Esa~en ser
gi doğrudan doğruya tayyare model
lerini teşhirden ziyade muhtelif mem
leketlerin en yeni motörlerini ihtiva 
etmektedir. 

neticelendi. dafiini bulmuştur. Türk - Yunan dost 
lerden alınan müdafaasındaki ehem- " luğunun Balkan antantının temeli ol-gözle sabaha kadar uğraştı: 

Evet, genç, her halde, fakir bile 
cıl•a, merd ve temiz bir gençti. Kendi

sini sessizce, adeta bir nevi tevekkül

le takip ediyordu. 
Dört giln var ki, Pari işe gidemL 

yordu: 
Zavallı annesi, birdenbire hastalan

mıştı. Onda zaten senelerce devam 
eden bir mide kanseri vardı. Çektiği 
ıstırap çok büyüktü. Fakat dişini sı

kı~·or, hastalığının vehametini gizle
meğe çalışıyordu. Nihayet mukaveme
ti tükenmişti. 

Kocası Andon da vaziyeti hissedi
yordu. Karısının gilnden güne eridi
ğini farkediyordu. 

Ya kendisi? 
O da artık eski Andonluktan çık

mıştı. Neş'esi zoraki idi. Yalnız ve yal
nız kızı için gillilyor, konuşuyordu. 

Sıhhatini kaybetmişti, işi çok ağırdı. 
O nisbette ruh huzurundan mahrum. 
du. 

- Ah İzmir • diyordu - orada ne 
kadar bahtiyartık? 

fşte, dört gündür madam Aparti, 
çok ağır hasta idi. Adeta yatağının al
tındaki vücuılu bile farkedilmiyordu. 

Andon, karısının gözlerindeki göl-
genin ne olduğunu kavramıştı: 

Ölüm! .... Karısı ölüyordu. 
Bunu, son gece, Pari de hissetmişti. 
Ağlamak istiyordu. Babası kolun-

dan onu tuttu. Yavaşca fısıldadı: 
-Kalk kızım, ona, baş ucunda ağ

layıp ıztırap verme!. . Ve Paıiyi ka
pıya kadar götürtükten sonra; 

-Bir sandalya at ta şuracıkta otur, 
hava al!. .. Bak kimseler yok. Eleni de 
bugün bir dikişe çağrılmıştı. Nerede 
ise gelir ı 

D!ya ilave atınişti. 

biri ile ilk görüşmesi olduğu için ar

tık barıştıklarına hilkmedilmiş ve Ed

vardın yakında İngilterere döneceği 

söylenmeğe başlamıştı. 

miyetini pek vazıh bir şekilde öğret- Uçok 6 •Ateş O duğu da unutulmamalıdır. Binaen-
miş olduğundan bütün milletler tay- Likin en mühim karşılaşmalarından aleyh İsmet İnöniiniln Türk de\•let!-
yare modelleri üzerindeki çalışmaları- biri olan bu maçı antrenör Horres nin başına getirilmesi Balkan ittifa
nı bu noktada teksif etmişler ve haki- hem de fevkalade bir görüşle idare et- kının en kuvvetli bir teminatıdır. 

Başvekil Çemberlayn da Parise git- Şüphesiz ki her memleket bütün ti. Ve Üçok takımı, seri akınlarla 0 _ ---------------

tiği zaman Vindsor dükası ile görüş. tayyare modelleriyle sergiye iştirak kalen çok mükemmel modeller elde yunu 0-6 gibi büyük bir fakla ka- mıştır. 
til L d d b'ld" 'ld'". .. Ç etmemiştir. Bu bakımdan, sergiden etmişlerdir. zandı. Takımlar şöyle dizildi. Earar 

· on ra an ı ırı ıgıne gore em- k ı k t" b' h"k.. k Sergide, ilk defa olarak, sivil tay-
b .. · mu ayese i e a 1 ır u um çı ar. Ateş: İbrahim, Sezai,. Şeref, Sa - Çukurçeşme mevkiinde İzmirli erlayn, bugunlerde vapılacak hır ka- k · k' k 'b' !' Her memle ;·arecilig" in pek gölgede kalmış oldug· u 

. • ma ım anı yo gı ıc ır. - lih, Ömer, Reşad, Ferid, Salaheddin, Muharremin üzerinde 7 parça esrar 
bine toplantısında e~ki kralla ne gö - kel tayyare sanayiindeki ü'tünlüğünü göze çnrpmaJ<tadır. 

.. tilki Osman, Etem, Cemal. bulunmuştur. rnş erini nazırlara anlatacak \'e göstermek üzere ancak birkaç model Tayyare sanayii ileri bulunan mem-
1 Üçok: Neı'ad, Ziya, Halim, Ali, A- Sözle taarruz bu top antıda Vindsor dükasının va - yollamıştır. Dünyanın dört bir tara- lekellerin iştirak ettikleri bu sergi 

· t' h kk d ı k dı'I, Fehmı·, Namık, Mazhar, Namık, Karşıyakada Yamanlar gazinasun-zıye ı a ın a bir karar veri ece - fından modelleri görnıeğe gelen mli- beynelmilel tayyare sanayiinin bugün. İ 
da brahim oğlu Sabaheddin, İbra-tir. hendisler vardır. kü vaziyetini gösterdiği gibi, ayni za. Said, Faruk. 

. . him ve llfehmed ile ll!ustafa kızı 22 Diğer taraftan, İngiliz kralı altıncı Sergiyi açan Albert Lebrün evvela manda ayrı ayrı bu memleketlerin Her iki takım oyuna, tam ıtımatla 
1 

d F t 
111 

h d k 
V. d . . . yaş arın a a ma ve e me ızı Corçun ın sor dükesine resmen •al- sergiye iştirak eden memleketlerin tayyare sanayii hakkında bir hüküm girdiler ve daha ilk dakıkalardan ıtı-

25 
d K 'b .. 

1 
t 

d . yaşın a ezı ana soz e aarruz tes > unvanını ver iği söylenmekte - modellerini gözden geçirmiş ve bil has- verebilmek ve bir mukayese yapabil- haren heyecanla dolu •erı ve normal tt' - . d k 
1 

t 
d"k e ıgın en ya a anmış ır. <lir. Vindsor u ası karısını .altes• sa Polonyalılar tarafından yapılmış mek de kabildir. bir oyun çıkarmağa başladılar. 4 iln-

unvunile tanımakla beraber , bu un - olup salonun en muvaffak tayyureleri Se~gideki modeller dikkatle tetkik cü dakikada Üçok orunun ilk korneri-1---------------
van kadına resmen verilmiş değildir. sıfatını kazanan modellerin inceliğine olunduktan sonra: ni kazandı . Fakat Faruk kale önünde Zayi 
Bu sıfat ancak kral ailesine mensup hayran olmuştur. 1 - Polonya tayyare modellerinin düşen topu acele yüzünden hilsnilisti-
olanlara verilmektedir ki, dü~es, cal- Almanyaya tahsis olunan kısımdu en büyük muvaffakıyet kazanmış ol- mal edemedi. İki dakika sonra Ateşli- !zmir ~~l~~iyesi:rıden 88 l sayılı 
tes• sayılacak olursa, bu suretle aileye bizzat Alman ham "anayii umumi kü- duğu; ler ayni şerait tahtında bir fırsat da- ald!gım şof'.'~l~k ehlıyetnamemi zayi 
kabul edilmiş olacaktır. tibi modeller hakkında ziyaretçilere 2 - Polonya tayyarelerinin ve Al- ha kaçırdılar. 7 inci dakikada Üçok. ettım. Yenısını alacağımdan gazete-

Bundan sonra eski İngiliz kralının izahat vermektedir. Bu modellerden manların 17 Dornir modellerinin !ular ortadan hücuma geçtiler Adil nizl~ ilanını dilerim. 
da İngiltereye kabulü ve saraya girme- bilhassa cDornie• marka çift motörlü Fransızlar tarafından sergide teşhir maharetle topu Ateş kalesine kadar fzmırde Kestelli 3 üncü çıkmazda 
si tabii karşılanabilir. Çünkü düka, bombardıman tayyaresi herkesin na- olunan modellerden daha mükemmel getirdi. Ve müsait vaziyette duran 16 numarada Bekir oğlu Ali 
krallıktan istifa ettikten sonra •al - zarı dikkatini celbetmektedir. \'e daha ince bir şekilde yapılmış bu- Saide kaydırdı. Sait te yerden bir şüt-
tes• unvanını muhafaza etmişti. Fa - İngilizlerin yeni bir modeli olan lunduğu; le üçokun ilk golün il kaydetti. Ateş lr---------'"'!''!!"''!'"! -
kat, karısına bu unvan verilmedikçe •Hurrikan• avcı tan·aresi herkesin 3 - tlngiliz avcı tayyarelerinin bil- takımı birden bire mağlup vaziyate KAY 
İngiltereye dönmemeğe karar vermiş-1--------------- hassa motör kuvvetleri bakımından düşünce azami gayret sarfile Üçokun NA 
ti. lngiliz aristokratlarından bir kısmı diğer modellere faik olduğu; nısıf sahasına sokuldu ve 15 inci daki. 

&gün düka unvanile, eski İngiliz düşese bu unvanın verilmesine şiddet- 4 - Sergiye iştirak eden, Fransız, kada bir kornerle bir firikik kazandı. Y J 
kralı kardeşlerinden sonra, dördüncü le muarız<lırlar. Fakat kralın, muva. Alman, İngiliz, Amerikan, Hollanda Fakat semeresiz .. Üçoklulnr 18 inci C/ 
mevkie gelmektedir. Fakat, karısı cal fakat edeceği kuvvetle zannolunuyor. Belçika ve Polonya memleketlerindeki dakikada tehlikeli bir akın yaptılar. Mu"drı"r 
tes> tanınmadıkça düşes sarayda o - Bununla beraber, eski kral İngilte- tayyare sanayiinin büyük bir hızla Fakat Namığın şütü avut oldu. 23 
nunla beraber yer alamaz ve sarayda- reye ancak kıştan sonra gidecektir ve terakki etmiş bulunduğu neticesine üncü dakikada ve topun Üçok nısıf sa
ki diğer kadınlar karşısında eğilip kısa bir müddet kaldıktan sonra tek- varılmıştır. hasında oynandığı bir sırada Adil so-
selam vermezler. rar Fransaya dönmesi ihtimali Yar - 16 ncı beynelmilel tayyare sergisi la derin bir pas verdi, topu kapan Na-

Vindsor düşesine cAltes> unvanı - dır. her haliye lıütün milletlerin varkuv- mık süratle Ateş kalesine doğru aktı 
vır· ı ·r.L TU zu 

N'ekris, romatizma, kum sancıları 
na karşı mide kara ciğer ve böbrekle
ri temizler. 

nın resmen tanınmasını bizzat eski Vindsor dükasına kanada veya ce - vetlerile harp hazırlıklarına kıymet ve kontrpasla topu l\1azhara geçirdi. 
kral istemiş ve bu talebe valde krali- nubi Afrika umumi valiliği gilıi bir \'erdiklerinin ve sivil tayyareciliğin Mazhar vole ile üçokun ikinci ve se-
7' Meri ile Başvekil Çemberi ayn de vazife verilmesi de mümkün görül- tamamen ihmal olunduğunun açık bir nenin en güzel golünü çıkardı. 28 inci j 
mi.izaheret etmişlerdir. Buna mukabil mektedir. misali olarak ııörülmektedir. dakikada Ateflller tekrar bir firfkik En ucuz maden suru 
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· sc e - · Tu··rk Keçecilerde Anafart,\lar ca ( e ın- /zimr Pamuk mensucatı 

de J\:ıı..;abnlı Ahmed. Mu tnfa oğlu vante Lı·nı·e 
11111111111111111111

111111111 1 il il il il 
Karilerim"ze kolaylık ol-

Iehmeclin dükkfınından kasket çal- Anonı·m şı.rketi Kapat bezi sa------------=---· mıe, Burııavada zc>ytin tarlasında 
Ku .. cu·k ·ıa" şartları Kava lalı Yu uf v-e Bedri, B. Şabanın G M B H r. 

mak iizere, gazetemizde 
(Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır

dık. 

1 
1 

n ag~raçların<lan 19 kilo zevtin çalmış • • • f lŞ T lafl. Dort atırlık lı:Oçük iUinlardan: " 
Bir defa için 30 kuruş ve yakalanmıslardır. Hamburg Tip No. Markası . 
lki defa için 60 kuruş Halı hırsızlığı 
Üç defa için 70 kuruş 1kiçeşmelikte Çukurçcşme mevki- «Sardinien~ vapuru halen lima-

Eni santim 36 metrelik bir 
satış fiatı 

İş arayanlar, :ş verenle
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarını burada bulacak-

Dört defa için SO kuruş ı'nde amele ". ırus,a I,..umral B. Sabri zda l A R d 
D va 1ı kUç k u:ınların her d ,fası .u '" nımı o up nvers, otter am. 4 At 85 

75 
90 
85 
85 
75 

kuruş 
655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-

için 10 k ruı: nhnır. Bir kol~y.lı~ Sal tıkın e\: inden bir halı seccade çal- Bremen ve Hamburg limanları için 
olm k üz ra her sntır 30 han ıtı- mı~tır. yük alacaktır. 

14 
s 
5 
8 
8 
9 
9 
1 

At 

bar edilmişfr. Bir kuçuk i!an 120 Bisiklet kazası 
harftnn ibaret olmalıdır. Dort satır Kemerde Yuda oğlu Muiz, 1Dra- c: \Veissesee:> vapuru 19 dan 24 

ilkkanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Bremen ve Hamburg limanla
rı için yük alacaktır. 

Değirmen 

" 
smız. d f zla ht.r ısatır içın avrıca 10 . . . . . 

an - 1 him kızı Aytc>ne bindiğı bı:sıkletını 
Geyik 

kuruş alınır. b b" Muayene ne aranıyor çarptırarak yaral:mmasma se e ı - " Tayyare 85 
Bir diş tabibi mua en h n ~ e ehe- yet verrni tir. 

rişli kiralık ev arı~ or. Bn turak cad- M a il 75 
desi ile lkiçe melik ra ında olur a Tecrübeli biı· muha ip is arıyor; is- Sarhoıluk American Export Lines 
daha memnun olunac ktır. f) enler hükümet c. ddesinde Hacı Ha- • Buca nahiye inin Çay sokağında Exiria> vapuru 6 12 38 de bek- satış fiatı olup a.mbalaj 

Köpekli 85 
f şbu fiatler fabrika teslimi 

MUracaat )eri: Ke telli caddesi n ot linde 56 numaralı yazıhaneye Şakir oğlu Hasip, sarhoş olarak gU- leniyor. Nevyork için yük alacak-
No. 158 Must fa müracaat. f rültil yaptığından zabıtaca yakalan- tır. 

masrafı müşteriye aittir. 
25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere 0

-0 2 zam 
olunur. Küçük ilanlardan istifade ediniz. Yaralamak <Exminister> vapuru 20/12 38 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllfllflllllllllllll Knhramnnlar mahallesinde 66 de bekleniyor. Nevyork için yük ala 

1 
. 1 

yaşında Behiye, demirle E) üp oğlu caktır. j zmir Belediyesi ilanları 
i Lu·· zu otl-ar" ... lh anı başından yaraladığından tu- cExtavia> vapuru 29 12 38 de 

tulmuştur. bekleniyor. Nevyork için yük ala- Baı::.mnhane eh nrında 9 eylül mey- tır. 1 tiı-ak eclecekl r 2490 sa::plı kanu-

Telef on numaraları: 
Yangın ihbarı: 2222-2532, Karşıyaka: 6055, imdadı sıhht: 2046, 

mOddeiumumilik: 2455 polis: 2463, şehir telef onu müracaat numara· 
ıı: 2200, şehirler arası telefon müracaat numarası: 2150, elektrik 
şirketi: 2091, hava gazı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Karşıyakf 
au idaresi: 5105 Basmahane istasyonu: 8688, Alsancak istas~·onu: 
2134, Pasaport vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acantası: 267• 
lzmir su şirketi: 3015 taksi istemek için :4040. 

DEMIRYOLLARI: 
Kasaba hattı - İzmir • lstanbul • Ankara: Her gün saat y•dide. 

rPazar. Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon • büfe vardır]. lzmir • 
Soma her gün 17,20 de otor y, İzmir - Ala§Chir her gün 15,10 da 
tren, 16,25 de otoray. İzmir • Badırma: Pazartesi, Çarıamba, Cuma 
günleri 7 ,30 da sair günler 1 % de ekspres. 

Aydın hattı - İzmir • Karakuyu • Afyon: Pazartesi, Çarş~b~, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her gün 15,40 d.!.:. D~~ 
ye Sah, Perşembe, Cumartesi günleri 6,30 da. İzmir • Tire • Ödemi§: 
hef (Ün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemİ§e, 16,30 da Tireye otoray. 

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

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

16,15, 17,15, 18,50, 20,10, 21,40. 
İzmir - Kar§ıyka - Hacıhüseyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

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

KÖRFEZ VAPURLARI: 
lzmirden Karııyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaportt n, gece 

ion vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Kar§ıyakadan İzmire ilk vapur 
saat 6 da, son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar-
tılıldı vapurlar hareket eder. · 

Ş EH 1 R D A'H 1 L t N A K 1 L V AS 1 T A L A R 1 : 
Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan beşte, ikinci 

tramvay 6 da harek~t eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece son tram 
vay Güzelyalıdan 24,Sda, Konaktan bir de harel<et eder. Gündüz her 
bet· dakikada bir tramvay vardır. 

Otobüıl r: Buca, Bomovo, Basmahane, Tepecik ve Alsancak 
hattma her gün muntazam otobüsler iılemektedir. 

DENIZYOLLARI: 
Çaptaınl»a sünleri saat 12de 1stanbula aürat poataaı.Perıembe 20de ara 
postası. Çar,.mba onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de Mer· 
ain poataıı (Rodosa da uğrar). Karaburun postaıı pazar günleri saat 
8 de, çaııamba günleri 9 da .. 

NÖBETÇi ECZANELER: 
CUMA: Kemeraltmda lttihad, Güzelyalıda Güzelyalı, Irgatpaza. 

rında Asri, İkiçeşmelikte lkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuat. 
CUMARTESİ: Bnşdurakta Sıhhat, 
PAZAR: Kemeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Ye.. 

ili İzmir, Jrgntpazanndn Asri 
PAZARTESİ: K mraltında Şifa, Güzclyalıda Güzel} al , Tilkilikte 

B. Faik, lkiçeşmelikte lkiçc-:.melik, Al• ımcaktn B. :Fuad, Ay'\uklada 
SALI: K m raltmdn ~ifa, Karantinada B. E ref, Kemerde Kemer, 

Alsancakta B. Ahmed L tfi, Eşrefpaşada Eşrefpaşa. 
ÇARŞAMBA: Başdurakta Sıhhat, Kara taşta B. Habif, Tilkilikte 

Yeni lzmir, Irgatpazannda Ası1, 
PERŞEMBE: Kemeraltmda Hilal, Karantinadtı B. Eşref, Tilkilik· 

te B. Fuad, Pşrefpa!!nda EŞTef{Jaşa,.. 

11 llllllll lll lll l il l il l il l il l l l l l l l l l l il l il l l l l l l l il l il l lll l l lll lll l l il l il l lll lll l il I il lll lll l l l l il il l il l l l ı l l I 

İsvicrede Vebbolite A. G. nin , 
Türkiye ve Şarkıkarib Vekili Um~iıi Vebolid Ltd. Şti. 
Ese mıntakaıı için 1ZM1RDE Eml~ Bankaıı yanınd' 

Reami Şubesini açmış oldugunu arzeder 

VEBOLiD 
acı ve kireçli sular tasfiye cihnzları (sabit ve portatif) 

VEBOLID 
Şüpheli sular için tazyikli ve tazyiksiz 
su ile işler hususi teminatb f ilitreler 
Kalörifer ve Sınai tesisatı için kireçli suları tasfiye eden teıiıat 

Tediyatta kolaylık - 5 senelik garanti 
ldare Merkezi: İstanbul Galata BillCır S. No. 7 /9. 

Telefon: 44507 - P. K. No. 1094 
Ankara Şubeli: Bankalar cnddcs2 No. 22. 

T clcfon: 2681 - P. K. No. 45 
İzmir Şubesi: Samaniskelesi Emlak Bank yanı~da No. 1. 5. 

Telefon 2365. Posta kutusu 72. Telgraf aderesı: Vebolıd. 

' "; ~ ~r ! •""' • • ~"' • ; ,; ' ... ~ ": ,.,; • • ": .• :' \' '{ • • :. 

_
------------- <lanında cephe alan 33,36 ~a) ıh a - mm tnrifi duir ind hazıı lanmış tek caktır. h ı ·h· 1 dalnr üzerinde inşa edilmekte olan be- lif mektuplarını i a e tarı ı o an o livier ve . lediye garajı santral binasının mil - 9/ 12 938 cuma giınü saat 15 e kadar 

Johnston Warren Lınes Ltd. emmimatmdan olarak mevcut proje. encilmen rei liğine vermelidirler. 
ŞÜrekisı c:lnccmore> vapuru 11 llkkanun- .. ine göre yaptırılacak kısmen bir ev -23-29-2-6- 4214 

da bekleniyor, Burgas, Varna ve \'e kısmen üç katlı ~gazino- Jokan- -------------LfMITET 
Köstence limanlarına yük alacaktır. ta ve Uç clilkkün on sene müddetle ica- l - Hali çukurları tahliy; .ci~a-

V apu :r acentası - rn VNilmek ilzere 23/11/~ı~s tarihin- 7ına yaptırılacak araba baş katıplık-
Den Norst:e Middelhavslinje, elen itibaren ı:; gün müddetle ve kapa- teki mali ve .fenni şartnamesine gö4 

BIRINCl KORDON REE3 Ol ~ . re açık eksıltmeyc konulmuştur. 
BIN ASI TEL 2443 s 

0 lı zarfla artırmaga çıkarılmıştn. T~- Keşif bedeli 186 lira 50 kuruş hır. l-
e POLO» vapuru 3 birinci kanunda cBayard> vnpuru 12 ilkkanun- kım halinde icar edilecek olnn bu lıı- halesi de 23 12 938 cuma günü 

LONDRADAN gelip ) iık çıkaracak da beHenİ}or, lskend~riye, Dieppe, nalaı ııı on senelik icnrınııı muhıım - sat 16 dadır. fstirnk edecf'kler 14 li
\ e a~ ni z nınndn LO .. ,.DRA ve HULL '\ e • on eç umum limnnları için yiık men L deli elli lıln lira olup lıu parn ralık teminat rncıkbuzu ile encüme-
için yük al caktır. alacaktır. pc>şinen nlıı acnktır. Miiznyecleye iş - ne gelirler. 

DEUTSC'HF. LEN'ANTE - L1N1E irnk i~in mmakk~ıt teminat mıktarı 2 - Beher metre murabbaı 600 
cDELOS v, puru birinci k, nunun Service f\1aritime Roumain ~750 liıa<lır. Proj !erini gormek bti- kuruştnn 427 lira 50 kurus bedeli 

ortasında Hamburg, Breınen ve An- B . ·~ . muhammenli kadastro 364 adanın 
u c a r e s t yenler lı:ış mühendı~Iıge, ıcar şnrtııa-

71 2 
~ '-b d k. k d t versten gelip yük çıkaraktır. . . .. . . . , '.> metre murau aın a ı a as • 

Lİ\'ERPOL HATTI «Duroston vapuru 27 ilkkanun- mesını gol'mek ıslıyenler <le beledıye ro J df'n mi.if re:? arsanın satışı baş 
«ALGERİA. r> .ve cLESBlA~h va- da bekleniyor, Köstence için yi.ik 'Jnşk:1li.pl~ğ'iııe mtira~aat e'.lcrler. Taş- katiplikteki şart~.1a?.1f'Sİ veçhile 231 

pul'larının yüklerı lstanbulda aktar - rndan ı tı~ enler proje ve ıcur şnrtna- 12 938 cuma gunu saat 16 da açık 
ma ederek DENlZBA .. ·K vapurlarile alacaktır. meHinin 250 kuruş bedelini ve po~ta artırma ile ihale edilecektir. iştirak 
!zmire gelmiştir. ücretini gonclermeliclirler. rapnlı zarf- edecekler 32 lira 75 kurusluk temi-

Societe vapeur de Bulgare 'a ihalesi 9 12 !J38 cuma günü saat nat makbuzu ile enciimene gelirler. 

ROYALE NEERLANDAIBE 
KUMPANYASI: 

OR!ON \"apuru 30-11 tarihinde 
gelerek Rotterdam Amsterdam ve 
Ilamburg için mnl alacaktır. 

HERCULES Vapuru 9-12 tarihin
de gelerek llurgnz Varna ve Kösten
cc için mal alacaktır. 

Muavenehae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:395S 
Evi: Göztepe No.1013 

T c]efon: ~ c;4) 

«Tzar Ferdinand> vapuru 9 ilk- 16 da lıc>l d"ye encümeninde ~·apılacak ~9-16-20 4293 

Dişleri inci gibi 
yapan et~evine ku. 
vet, ağ~za 

koku 
güzel 

lzrnire avdet etmit olup her sün 
öileye kadar Gündoidu Fransız 
haatahaneıinde öğleden aonra Bi
rinci Beyleraokaiında No. 42 d~ 
hastalannı kabul eder. 

Telefon: 2252 Hastahane 
Telefon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 

MERKEZ HASTANESİIİI!:======== 
cöz MOTEHASSISI Doktor 

Ev. 

Doktor Bürhan Bengü 
Halid Baran MEMLEKET HASTANESi 

2 inci beyler sokak, Hamam GÖZ MÜTEHASSISI 
Hastalannı her gün öğleden Karıısında No. 45 

Her gÜn 3 den 7 ye kadar sonra Beyler sokağındaki muaye. 
TELEFON: 1806 rPJ.ane~ind,. kabul f"der. 

A vrupada tetkik seyahatinden 
gelmittir. Haıtalarını her giln 
mmwenehanesinde kabul eder. 

DOKTOR 
M. ŞEVKİ UGUR 

DAHiLi HASTALIKLAR 
MÜTEHASSISI 

İkinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

~~--~--lmll"!!~-----------Merkez hastanesi 
operatörü 

Dr. Cevad Alpsoy 
(Öğleden sonra) hastalarını 

ikinı.;İ beyler sok, k erbetcı kar 
'JlSı No. 81 d .. k ul d r 
Tele: 3315 F.Vf ?'>'l~ 



SAHfFE 1Y 

• 
HMI 

Makina Tamirhanesi 

lzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

Her türlü motör, makina tamiratı, imalat ve montajı 
Bilumum döl..iim, tesviye ve torna itleri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
26 inci tertip planı 

2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 938 • 
Sayı 
1 Mükafat 

1 " 
1 ikramiye 
1 " 

" 
" 
" 

Siz de 

Lira Sayı 
10000 30 

" 20000 60 .. 
4.5000 100 

" 15000 400 " 12000 600 10000 " 
(3000) 6000 800 .. -(1000) 4000 2000 

MET ALLUM ''0,, 

Lira 
(500) 15000 
(200) 12000 
(100) 10()00 

(50) 20000 
(30) 18'.lJO 
\20) 16000 

Limb:ılarını 
alırunıı: 

Hem bol ııık alınlf olur, hem iktıaad clmiı olur, hem li.mba deiiıtirmek 

ten kurtulur, hem de aarfiyatınızın ekaildiiini ilk faturada ırörüraünüa. 

t 
Elektrik· Telefon ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 7~ telefo.1 3332 

TURJCtYE 
CUMHV llYETJ 

• 

(ANAUOLUJ Birincik&nun 1938 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man 
to veBuga Yaka kürk 
ferini /BRAHIM KA 
RAKAŞA bakmadan t . . 
geçmeyınız . 
Odunpazarı No. 12 -1 

Tip 77 
En müşkülpesent radyo dinle-

~-. 
yicilerinin radyosu dahili imalah · ...._ ....... 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan "' · 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii ( 
bir ses verir. 

Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

yüksek kaliteli ve kudretli bir sü
per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 
yüksek bir radyo. En ~on ve mo
dern, kırmızı c T unıısram> lim· 
baları ile mücehhez. 

Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 
Cesim hoparlör. 

Ve bir çok başka yenilikler, bu d d" 1 k 1 · · k d ra yoyu ın eme ze v erını arhrma ta ır. 

. M. Tevfik Beykent 
Elektrık, telef on ve malzemesi Siemens fabrikaları mümessili. 

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 
~~~~~~~~~~~~~-----~~-- .......... 
''ŞİFA,, Balık ·yağı Otel Fuar ve lokantası 

Vitamin ihtiyacınızı, iştiha ve sihhat için: 
Senenin en taze mahsulü kilosu yalnız 

yalnız 75 kuruş. 

Depo: Meşhur ŞİFA ECZANESİ 

T. is BANKA~I 
1938 

Küçük Cari He&aplc;ır 

lkrami~e plôc.nı=ı= 
4 :ıdet 1000 L. 4000 L. 
8 • 500 • ·1000 

16 • 250 • 401)0 • 
76 • 100 • 7601) • 
80 • fi O • 4000 • 

200 • 25 •• iiO JO • 
---

384 • 28Mı0 > 

Kuralar 1 Mart, ı Haziran. 1 Ey
lül, 1 Biriııcikanun tarihlerinde çeki. 
Jecektir. 

En az 50 lira mev<luat: lrnlunan 
r.esaplar kuralara <lı.h!I edilecektir. 

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

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

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi tenzilat 
yapılır. 

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

rilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir. 

••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11-ı 

1 Sıhhat balıkyağı ~ 
Norveçya balıkyağlarının en 

2 

halisidir = - -= E - -
iki defa süzülmüştür = - -
Şerbet gibi içilebilir -= 

- Ha~:::~c::::n:.~nçar 
1 Ba~durak Bnyük Salepı,:ioğlu hanı kartı ında 
••llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .... 

lzmir: 

Amıli 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en da yanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa· 
bunlarıdır. 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız 

ÜMİT FABRİKASI 
Ticarethanesi 

Telr:raf: ÜMİL>LN Telefon: J0-17 



6 Biriacikbu:zı Salı 1931 ..• - (ANADOLU) SAHiFE 12 

atbaası 
kıs· m·o 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en 
on nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
DERS: İzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

• • s esı 

:> 
·ğinden: 

988 yılı Lırinci kanunun 22 inci perşembe günü öğ'l •den evvel saat 
(10) dan, öğleden sonra saat (17) e kadar Manisada husrev ağama

haHesindeki sıhhat müdürlüğü dairesinde beynelmilel Moris Şinasi 

hast~hanesinin aşaiıda adları ve azami miktarları yazılı mahrukat, 
tenvırat ve iaşeye ait bir senelik ihtiyaçları açık eksiltme usuliyle mil
mı.kasaya konulacağından taliplerin yukarıda yazılı i"iln ve saatlerde 
100-7.50 muvakkat teminat, 100-15 kati teminatlariyle yukarıda adı 
~eçen sıhhat müdürltiiü daire~ine gelmeleri ilin olunur. 

15 ton finlave zerodiz maden kömürü, 16 ton Türk antrasit sömil 
koku, 20 ton motorin, 160 teneke benzin, 384 kilo ma~ine yatı (gar
aıl oil hevi diyuti), 15 teneke gazyaiı, SOO kilo ·ekstra ekstra makar
na, 8000 kflo yofurt, 6000 kilo süt, 2000 kilo arpa, 50.00 kil~ et, 9000 
ekmek, 450 kilo sabın, 250 kilo sabun, 700 kilo soda, 1000 pirinç, 150 
kJlo pirjnç unu, 100 kilo salça, 200 kilo sofra tuzu, 250'0 kilo lCalın tuz, 
700 kilo kepek, SOO kilo kuru fasulya, 150 kilo nohut, 100 kilo un, 
1000 kilo şeker, 400 kilo sadeyatı, 250 kilo zeytinyatı~ 4806 

Salihli belediy esinden: 
Kasabamıza 8 kilometre mesafeden getirilecek tahlili yaptırılmış 

ve sıhhiye v~kaletince tasdikten geçmiş menba içme suyunun projesinin 
tanzimi 2-12-9;38 &"ilnilnden itibaren 20 &"iln müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. -

Taliplerin şeraiti anlamak ve pey koymak üzere 22-12-988 &11nllne 
kadar Salihli belediyesine müracaatlan Uln olunur. 6 8 10 ıs 4808 

Bdrnova Belediyesinden:. 
1 - Burnava mezbahasında bir soyunma odasiyle bir ağıl yaptırı

lacaktır. 
2 - Muhammen bedel 844 lira beş kuruştur. 
S - 10-12-938 cumartesi günü saat 11 de pazarlık suretiyle ihalesi 

ynpılacaktır. J 

4 - Muvnkkat teminat 63 lira 30 kuruştur. , 
5 - Şartnameler parasızdır. . > 
G - İsteklilerin Burnava belediye riyasetine müracaatları ilin olu-

nur. 4804 
Buma va askeri ıatın alma komilıyonundan: 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için on beş ton ekmeklik un pazarlık 

suretiyle satın alınacaktır. 
2 - azarlıiı 8-12-938 per~eml.ıe günü saat 10 da yapılacaktır. ·. 
3 - mum tahmin tutarı 1688 lira olup ilk teminatı 127 liradır. 
4 -.Şartnamesi her gün komüsyonda görülebilir. 
5 - . İsteklilerin bildirilen vaktinde teminatlariyle birlikte Burnava

da askeri satın alma komisyonuna &"elmeleri ilan olunur. 4299 . .. 
lzmir Emrazı Sariye Hastanesi baş· 
hekimliğinden: · 

Anadolu gazetesinin 22 ikinciteşrin 1938 tarih ve 7689 sayısında 
açık eksiltme ile alınacağı ilan edilen koyun eti eksiltmesinin bitiş ta
rih olan 28 ikinciteşrin 1938 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlık
la alınacaktır. % 7,6 muvakkat teminatı 124 lira olup isteklilerin her 
pazartesi günü emrazı sariye hastahanesinde saat 11 de toplanan ko
misyona muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte mürca..tlan. 4297 

Kapalı· zarf usulile eksiltme ilanı 
lzmir Nafia. Müdürlüğünden: 

~siltmeye. konulan iş · : Ku. adası Dipburnunda Benzin de-
posiyle iskelesi inşaatı. 

Bu işin keşif tutarı 
Bu işe ait evrak ve sartnameler 
aşağıda yazılıdır ~ 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih ve gün 

... 
Eksiltmeye ıir.ebilmek için 

--
' . 

' Teklif mektupları 

Muvakkat teminat .. . 

( l 0502) lira (77) kuruş. 
A) Kapalı eksiltme şatnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna
mesi. 
D) Yapı işleri fenni ~artnamesi. 
E) Kesifname ve projeler. 
Bu evrakı lzmir Nafia müdürlüğün
tle ~örüp inceleyebilirler. 
20/İlk kanun/938 Salı günü saat 
11 de İzmir Nafia müdürlüğünde top 
lanacak komisyonda kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 
İsteklilerin eksiltme gününden en 
az sekiz gün evvel lzmir Valiliğine 
müracaatla alacakları ehliyet vesi
kası ve ticaret odası belgesi ve ( 7 88) 
liralık muvakkat teminat ibraz olu-

. nacaktır. 
Betinci maddede yazılı saattan bir 
saat evvel İzmir Nafia Müdürlüğün
de müteşekkil komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
0 ostada vaki gecikmeler kabul edil-
mez. 
(788) liradır. 

2 6 10 14 (4273) 

Nafia Vekil etinden: 
Eksiltmeye konulaniş 

- Manisada Menemen ovası sulama ana kanalı inşaat ve sınaı 
imalatı ile Emiralem regülatörü inşaatı keşif bedeli ( S 5 2.15 7) lira 
(68) kurustur. 

2 - Eksiltme 15/12/ 938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
( 15) de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su komisyonu oda -
.. nda kapalı zal'f usuliJe yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme Şartn~mesi, mukavele projesi l:>aymdırlık 
işleri genel şartnamesi, fen.ni şartname ve projeleri (27) lira (61) 
kurut mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 -·Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (25.836) lira (35) 
kurw~luk muvokkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün-
' --n en az sd:iz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlik

te bir iııtida ile vek&!ete mürac3at ederek bu ise mahsus olmak üzere 
vesik;\ almaları ve bu ''esikayı ibraz etmeleri ;arttır. Bu müddet için~ 
de vcsikt1 talcbind~ hulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci madede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüt7üne makbuz mukabi-
. d o iin e vermeleri lazımdır. 

Postada olan iecikmeler kabul edilmez. 20 27 1 6 4835/4168 

l z m ir Vi .. ayeti Muhasebei Husu
siy e_ Müdi~rlüğünden: 

938 senesi birinci ve ikinci taksit yol ver~isinin tediye müddet
leri nülul etmiş olduğundan gerek birinci ve gerekse ikinci taksit borç
larını vermemiş mükelefler hakkında kanuni muameleye mahal bıra
kılmaksızın her mükellef mensup oldukları muhasebei hususiye tah
sil ıubelerine yol parası borçlarını yatırmaları ilan olunur. 

3-6-8-11 

lzmir i nhisarlar Başmüdiirlü-
ğünden: . Lise ve Ortaokullar satın alma ko· 

idaremizce bir ıene zarfında Merkezden ve civar kazalardan • B k } >J d satın alınacak tahminen dört buçuk milyon kilo çuvallı mallann mısyonu aş an ıgın an: 
(Üzüm, İncir ve sair İptidai maddeler) ambarlarımızda yapılacak ha- Cinsi Metresi Beher metresi Tahmin edilen Muvakkat 
maliye itleri 15/12/938 günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı fiat teminat 
ıarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Kumaş 750 130 Kr. 975 73 13 

Muhammen hamaliye ücreti 8860 muvakkat teminatı 664.50 Kızılçullu öğretmen okulu talebesi için yukarıda cins ve miktarı 
liradır. Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 2490 vazıh kumaş 1 S gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
sayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını, Kültür Direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda 20/ l 2 

1

938 ta· 
muvakkat teminatı nakıt makbuz veya banka teminat mektuplariyle rihinde Salı günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesi Kültür Direktör-
tayin olunan saattan bir saat evvel Bat Müdürlüğümüzdeki komisyo- lüğünde görülebiir. İstekliler belli gün ve saatte teminatları ile komis-
na vermeleri ilan olunur. 1 ~ 6 A (4?'1A' '"on~ b1'•WtıTrnnlF1rı. 3 6 11 18 (4281) 

Lise ve Orta okullar satın alma komisyonu Başkanıığından: 
Clnsl 

Koyun ve mevıiminde 
Azi 

11700 

~u eti \ 
Koyun.\ ve mevsiminde . "' 9000 
kuzu eli . 
Birinci nevi ekmek "' 57000 

c c c 44500 

Miktarı 
Kilo Çoğu 

c 14S00 

c 13400 

c 71000 

c 64000 

Kilo fiatı 
L. K. S. 

50 

50 

9 75 

Muhammen bedeli ~lk teminatı 
Hangi okullara ait olduğu tutarı 

L. K. 
7250 

6700 

6922 50 

L. 
543 

K. 
7 5 Kız, Erkek lise pansiyonları ile 

San'at Okulu. 
502 50 Buca Orta Ok. pansiyonu ile Kızıl-

çullu öğretmen okulu. 

519 19 Kız, Erkek lise pansiyonları ile Böl
ge San'at okulu. 

9 7S 6240 468 00 Buca Orta ok. pansiyonu ile Kızıl-
' o; çullu öğretmen okulu. 

Sade yağı 9600 < 12100 1 05 12705 952 88 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 
lzmir yatılı Lise ve Orta okullarının 1938 mali yılı ihtiyaçlanndan yukanda cinsi, miktarı ve muhammen fiyatları yazılı beş kalem yi-

yecek ihtiyaçları ayrı ayrı kapalı zarf u ulü ile ve 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. . 
Eksiltmeleri 20/ 12/938 Salı günü lzmir Hükumet konağı içinde Kültür Direktörlüğünde saat 14 te yapılacaktır. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 ci maddesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını 20/ 12/9 38 Salı günü saat 1 3 e kadar komis-

yon Ba kanlı·ına vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra gelecek mektuplar kabul edilmez. 
1 il rd n i . derle ecnebiler 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 cü maddesindeki yazılı vesikalarla bu işlere gir~1 ·ilirler. Sartnameler her 

gUn K ~ r O, kt9tlUfıUnd 1',oıniıyon masasında ıörUlelıpir. 2 6 11 18 (4268) 

ızmir Levazım amirliği satın alma kc· 
misyonu ilanları 

İzmir levazım amirliği satın alm~ komisyonundan: 
1 - Edremit 4. tümen birlikleri için açık eksiltme ile ( 1 O) ton 

kırmızı mercimek alınacaktır. 
2 - !ahmin edilen fiatı ( 1125) liradır. 
3 - lhale~i 9/ 12/ 938 cuma günü ~aat onda 4. tümen satın alma 

komısyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 84 lira teminat ak-
• çelerile komisyona müracaatları. 23-27-1-6 4208 

Bornava askeri satın alma komf;y~-=da';°;~" . ..._ -
1 - Mühürlü numunesi üzerine ikibin kilo kuru fasulye pazar• 

lık suretile satın alıncaktır. 
2 - Pazarlığı 9 / 12 , 938 cuma günü saat 9,30 da yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 270 lira olup ilk teminat 21 liradır. 
4 - Şartname ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin bildirilen vakitte teminatlarile birlikte Bornova 

askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
4300 

Bornava askeri satın alma komisyonundan: 
1 - Mühürlü numunesi komisyonda mevcud 76 aded mükem-

mel başlık pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 9/ 1. Ka./938 cuma günü saat 9 da yapılacaktır. 
3 - Umum yekuun tutarı 400 lira olarak ilk teminat 30 liradır. 
4 - Nümune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatta teminatlan 

ile beraber Bornova askeri satın alma komisyonuna gelme 
leri. 4301 

Bornava askeri satın alma komisyonundan: 
Kilo Cinsi 
500 Bulgur 
500 Kuru fasulye 
200 Şehriye 
300 Kuru soğan 

- Nümuneleri komisyonda mevcud yukarıda ve miktarlan 
yazılı dört kalem yiyecek pazarlık suretile satın alınacak· 
tır. 

2 - Pazarlığı 9 / 12/ 938 cuma günü saat 1 O da yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 226 lira olup ilk teminatı 16 liradır. 
4 - Nümuneleri her gün komisyonda görülür. 
5 - İsteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatta teminatlan 

ile birlikte Bornova askeri satın alma komisyonuna gelm~ 
.. leri ilan olunur. 4302 

Bornava askeri sa~ın alma komisyonundan: 
1 - Ciheti askeriye ihtiyacı için on beş ton ekmeklik un pazar-

lık suretile satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 8/ 12/ 938 perşembe günü saat 10,30 da yapıla· 

caktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1688 lira olup ilk teminatı 127 1i • 

radır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyondn göri.ilebilir. 
S - isteklilerin bildirilen vaktinde teminatlarile birlikte Borno

va askeri satın alma komisyonuna gelmeleri ilan olu • 
nur. 4298 ---- -----------· ---- ~ Zayi 1'1 eınleket ha!!tanesi 

başoperatörü 
131 7 yılı sonunda İzmir idadisi 

Rüı:diye kısmından aldığım şahadet
narneyi zayi ettim. Y enısini cıkara
cağımdan eskisinin hükmü olmıya
cağım ilan ederim. 

Tuzcu mescit nıahallesinde 
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61 numarada 

lsmail Kestelli 
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~'1. Nuri Arkan 
Adres: :k:nci Bey!er sokAk 

fırın karşısı.. Kabul saatları 
.J-7 l adar. Tele: muayene• 
hane 3i25 .. Evi 2980 

.. 
~tlGL AM-

Vf 

EfYAZ.. 

t - -


