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Talebe tarafından Fransa 
aleyhine nümayişler 

yapılmıştır 
L~~~~~~~-/ 

Fransa -Almanya Deklarasyonu imza an 1 

G. İnönü Kastamonide FO RİBE TROP PARİS'TE 
Cumhurreisimiz, coşkun 
tezahüratla karşılandı 

Tarihi salon, dün siyasi bir hadiseye sahne oldu 

anın metni 
Bütün mes' eleler de konuşulmuştur • 

Çankırıda bir müddet kalan ismet Deklarasyon! 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Son zamanlara kadar daha çok 
•tk ilanında kullanılan bu Frenk ke
limesi Münih konferansmdanberi 
kat'i bir taahhüde ıriritmemek için 
bin bir dereden su ıretirmek, kılı 

kırk yarmak tıarlaruıdan olan diplo
matlaruı ıayreti sayesinde diploma· 
si lisanına da bumunu ooktu. 

İnönü, halkla görüştü F_r_a_n_s_a_B_a_ş_v_e_k-ili-- Fransız ve Alman Hariciye Na. 
1 
etmişlerdir. 

Reisicumhurumuz, kendilerini kar - zır larJ imzayı müteakip be-
şılamağn gelen binlerce halk tarafın - nin vaziyeti 
dan şiddetle alkışlanmıştır. İnönü, yanatta bulundular 
trenden inerek istasyona toplanan Müşkül bir safha mı. 

Münih konferanomı müteakip ln-

:::~~ş:ı:~üşmüş ve burada bfr müddet arzediyor? 
Avdetle daha fazla kalacaklarını 

giliz baıvekili ile Alman ıansölyesi •öyliyen Reisicumhurumuz, saat 8,:lO 
arasında imzalanan ubeyanname» da yollarına devam etmişler, halkın: 
nin bir batka türlüsü dün Pariste - Yaşa, varol.. 
Alman ve Fransız hariciye nazırları AvHzeleı·i arasında Kastamoniye 
tarafından imzalandı. geçmişlerdir. 

Almanya ile Fransaya taalluk lNôNO KASTAMONIDE 
eden her 4ey dünya aulhunu çok ya- Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz -
kından alakadar ettiii için bu mev- den: Telefonla) - Reisicumhur Ge -
zuu ehemmiyetle takip ve tetkik et- neral İsmet İnönü, bugün saat 18 te, 
memiz icap eder. Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz - beraberlerindeki zevatla Kastomoniyi 

Almanya ile Franoaya taallQk den: Telefonla) - Reisicumhurumuz şere!lendirmişlerdir. Cumhurreisimiz, 
eden her fey dllnya aulhunu yakın- General İsmet İnönü, bu sabah saat istasyonda halkın coşkun muhabet te-
dan altı.adar eder, dedim. Filhaki- sekizde hususi trenle Çankırıyı teşrif - Devamı 3 üncü oahifede -

ka öyledir. Mütterek imparatorları ----------------------------

Fon Ribentrop Perşembeye dönüyor, şere
fine ziyafet verildi 

Sar iman ıı:ünilndcnberi blltUn tarih 
boyunca Avrupa neKcıuuu, ..... ,,..., .. 

didi4mekten hali kalmıyan ve Avru. 
pa mıntakasmda batröatermit bütiln 
harplerde bilvaaıta veya bilavasıta 

tesirleri olan bu iki milletin arasın-

Parti grubunda 
Yon Ribetropun tezahüratla kar tılanchiı Parilten bir manzara 

Paria, 6 (Radyo) - Almanya ha- limladıktan sonra, selim re mini 
riciye nazırı B. Ribentrop bu sabah ifa eden Fransız askerini teftit et• 

F b kil . 8 D 1 d" saat 9, l O da 20 kişilik bir heyetle miş, müteakıben hariciye nazın Bo-
ransa aıve ı . a a ıye E r · J • • f 

Paris, 6 (A.A.) - B. Daladiyeııin nova ı\,:..•taay~una Afe mı~ır. s· ne ve Almanyanın Paria sefiri kont 
vaziyeti kabinede iki azası bulunan lbtaayonk,I ~tland şa many- 1r1andsız Velçef ve refikasile otomobile bine-
s 1. t b" ı·-· f k k 1 ayra arı ı e onanmıştı. o ar a, k K k d d d k d" • 

daki münasebet meselesi ister iste-

Hariciye 
osya ıs ır ıgı ır asının arar arı k t .ba ) h f re , on or mey anın a en 11ı· 

l S 
.... d d h . d .. k"ll sı ı ertı t a ınmıs, er tara a mo· 

k • • yuzun en a a zıya e muş u eş · t "ki ti" ı· l ·k· ed"l · t" ne ve maiyetindeki heyete tahsis e· 
mez dünya sulhu meaeleainden ayrt
lamaz. Efer aulh bir ırün olur da 
dünya yüzünde tam ve kat'i bir aal
tanAt tesia ederse bu ancak Almanya 

e l l a rac osı e ı po ıs er ı ame ı mış ı. . 
• miştir. Filvaki bu fırka gayri kanuni Fon Ribetrop; istasyonda Fransa dilmiş olan otele inmiştir 

oğlu beyanatta 
1 grevi teessüfe şayan bulmakla be - hariciye nazırı Jorj Bone, Fransa- Fon Ribentrop, oteldt> bir müddet 

bulu d raber kararnameler ve sosyali~llerle nın Berl~n. sefiri Kol_onde~ ile refi- isti~ah~tt~n. so?r~, Alman <ıe~ri ve 

ile Fransa araamdaki müebbed da· n u komünistleri hariç bırakarak yeni kası, harıcıye nezaretı erkanı ve da- maıyetı ıle bırlıkte otomob~lerle 
b. 1- t k · t• t k·ı· ha bir çok zevat ve refikaları tara- doğruca Eliza sarayına gıtmıs ve 
ır par amen o e serıye ı eş ı ı a- L b • f 

J h . d b' 1- t• . fından karşılanmıştır reisicumhur Alber e run tara ın· 
cektir. M }' v k Jl T k d } ey ın e ve ır se ame ı umumıye . · . . . 

vanın hallinden aonra kabil olabile-

Franaa ötedenberi Alman vahdeti- eC IS le İS e İ ig"' İne e İr ag"' SC:.Y a Vı kabinesi vücude getirilmesi lehinde Fon Rıbentrop, kompartimandan dan kabul edılmıştır. . . . 
k . t• çıkarken, Alman marşı çalmağa bas Fon Ribetrop, maıyetındekı he-

nin kat'i ve amansız bir dütmanı ol- F k d Jd arar vermış ır. ] • h · · takd' ·k ' " t ' ' amıştır. yeti cum ur reısıne ırn ettı ten 
ınuttıtr. Çünkll biliyordu ki, aekaen al namze gos erı 1 --=+=-- Alman hariciye nazırı, istasyonu sonra, Hariciye nazırı Jorj Bonenin 
mi!yonluk bir kütle teıkil ~den Al- Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz- karılmasını rica elmiş bu talep grup Jan Majarik dolduran Alman kolonisinin ellerini huzuril yirmi dakika Bay Alber 
manlar Avrupanın or~alln a tam den: Telefonla) - c. H. Partisi ka- ça tasvip edilmiştir. İstifa ettikten sonra s•1'mış ve hepsini Hitler usulile se- - Devamı 4 ncü Sahifede -
vahdetli bir hükiimet urmaya mu- mutay grubu umumi heyeti bugiln Müteakıben hariciye vekili B. lfl • ' 
vaffak olabilirlerse artık kendiai için öğleden sonra Tı·abzon saylavı B. Şükrü Saracoğlu söz almış ve son on amer:kaya gidecek 
bir bakıma ıöre ikinci safa düımüı Hasan Sakanın riyasetinde toplan - ?eş günlük ?aricl vaziyet hakkında Londra, 6 (Radyo) - Çekoslovak. 
bir devlet halini almaktan ve mev- ızahat vermış, bu beyanatı umumi yanın bura sefiri jan Mazarik, istifa 

mıştır. h t t · J t 
d. • . k bil k · • - da eye çe asvıp o unmuş ur. 'kt A .k "d k cu ıyetını oruya me ıçm sag • Tetk'k t b··t .. . d .k 1 etı · en sonra, merı ava gı ece , 0 • 

. . . ·ı a ı u çe encumeııııı e ı ma Bundan sonra kürsüye gelen baş- d k f · 
kı soldakı devletlerın koltuklarına edilen devlet şurası K. nun 24 ün. vekil B. Celili Bayar, B. Hilmi Ura- ra a oıı eranslar ver~cektir. jan Ma-
oığanmaktan baıka çare kalmıyacak· cü maddesi hakkında Meraş saylavı nın adliye vekaletine tayini ile inhi- mrik, Amerikadan dönü;ıünde buraya 

gelecek ve daima Londrada oturacak
tır. 1914 umumi harbine ııelinceye B. Allleddin Tiridoğlunun takriri ü- tal eden meclis reisi vekilliğine Te-

. d tır. 
kadar Franaa zaviyesinden rönesans zenne ahiliye vekili söz almış ve kirdağ •aylavı B. Faiğin namzed 
devrinin bütün harpleri hep bu ıraye kanun müzakeresinin meclisce inta- gösterildiğini bildirmiştir. Bu teklif, 
ve bu maksadla ihtiyar edilmiıtir. cını, 24 üncü maddenin lfıyihadaıı çı- grupça ittifakla kabul edilmiştir. 
Franaa bütün bu çırpınmalanna 

--=+=--

Dançingde yeni 
bir Hadise rağmen Alman vahdetinin teeuüaü

ne mani olamadı. Aldığı neticelerle 

Biamarkı ııölıede barakmıt olan fan· 
TUNUS - KORSIKA MES'ELESI 

aölye Hitler aon Çekoalovakya hadi- R 
aeaile Alman vahdetini kelimenin tam Oma 
manıuile tahakkuk ettirmeie mu· sokaklarında 

Fevkalade komiser, .. nu- Polonyaya nota verdi 
•afak c!Ju. • l J d • 

, Alman vahdet~ art~k bir emrivaki- mayış er aevam e ıyor 
clır. Ve her emrıvaki kar\11ında ol-

Varşova, 6 (Radyo) - Polonyanın 
kuruluşunun yirminci yılı münasebe -
tile çıkarılan posta pulları; Dançing 
ile Polonya arasında bir ihtilaf do. - Devamı 8 inci sahifede -

Anadolu 

YARIN 
llavesile beraber 

28 Sahife 

• ğurmuştur . 

....... Faşist partisi genel sekreteri. ''/tal- Polonya hilkumeti, bu istiklfü pul-
' !arından dördünün Dançingde kulla. 

yanın, hakkını almasını bilen bir ııılmasını istemiştir. 
Dançing de bunu kabul etmemiş -

Şef in idaresinde nihai zaferden lir. Bütün Dançing gazeteleri, bu pul
ların Dançingin Polonyaya ait olduğu 

emin olabileceg"' ini,, sövledi mllnasıru vereceğini, bu vaziyetin Al-
J man halkın hisiyatını rencide ede -

Pnris, G (Radyo) - Havas mu· 
ha birinden: 

Bugün Romada Tunus meselesi et
rafında yeni hadiseler olmuştur. Fran 
sız elçiliği her ihtimale karşı kordon 

masını bilen bir şefin idaresinde nihai 
zaferden emin olabileceğini• $öylemiş
tir. 

ceğini yazmaktadu·Jar. 
Dançing fevkalade komiseri, pulla

rın tedavüle çıkarılmaması hakkında 
Polonya hükQmetine bir nota vermiş; 
fakat müsbet cevap alamamıştır. 

olarak ve zengin altına alınmıştır. Faşist partisi genel 

Şekilde çıkacaktır >ekreteri Roma meydanında iradeyle-

Bu sözler üzerine gençler; 
- Tunus, Tunusu .. Tunusu 
İsteriz! Bunun üzerine komiser, bu mesele 
Diye bağırmışlardır. Xüma)·i• RO. de Dançingın hattı harekeli ittihazdL 

--..:.---------- di3i bir nutukta; İtalyanın hakkını nl- - Devamı 7 inci sahifede - serbest bulunduğunu bildirmi~tir. 

ANADOLU' da 
Peygamber Hz. Süley

manın gözdeleri 

Yazan: İskender F ahret tin Sertelli 
ANADOLU tahrir ailesine karışan değerli telifçimiz fskender 

F ahreddiııin bu eseri, hepinizi büyük bir alaka ve heyecanla kendi 
etrafında toplıyacaktır. Bekleyiniz, iki güne kadar ANADOLUda 
okuyacaksınız. 

Esrarengiz konak 
Nefis bir zabıta romanı 

Evet, hepiniz de sizi merakla, hayretle durduran zabıta romanları 
okumuşsunuzdur Arsen Lüpenleri, .Şarlok Holmesleri, Nat Pinger
tonları, Şende) Kandelleri lezzetle takip etmişsinizdir. Fakat bu eseri 
dilimize çeviren arkadaşımız diyor ki: 

- Ben, bütün zabıta romanlarını 
okudum. Fakat böylesini asla! 

Aşk, cinayet, entrika, cesaret, zeki, bu eserde elele vermİftİr. I 
Yarınki Anadolu'da bulacaksınız! 
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c:;) 1 !hl ö ır !hl ö O ö lh1 D eırô '1 1

f Sıhhi bahisl~r J 
) deryası! lJahıli haatalıklar miUt~ıuı D1. 

~,..,.~~~-.~'lg~~~-..,.IÇllll!!"!!"'"..,~;ram-..:11111111ııı:ı;qıı~ır;ııııııııı..-""""'!~--~~~'!ll""-----------· Şeı•ki Uğur di11or ki: 
1RF AN HAZAR Al Üstadım Yamanlar, yutkuna yutkuna aözün devam etti: az r ı a ışlar- Finl .. andiy_a .sefiri gömlek 

- Memleketimizde askerliğin, tıbbın, sanayiin, pedagoji ve kısmen Z 
ziraat işlerinin Avl"llpadnl<i mundillerile beraber yürüdüğünü memnu- Dun şehrımızden - !-
niyetle gördüğümüz halde, edebiyatımızın elan yerinde sayması çok [d Çok bulaşan bir hastalıktır. Kı-
tayanı teeııür ırşey ır. J' d - 0

•-b
. d" f d , 1 . avrı ı zıllı bir hastanın yanında bı·r mu"'d ..... t 

a evsa es e esi Kayseri, Adana, Mersin havalisin - u. rmak, sirayet için kafi gelmekte-
- Maka dınızı iyi anlıyamadım üatad ! Edebiyattan şikayet etmek, d H 

bizde ötedenberi mod dır! de bir tetkik seyahati yaparak şehri- ır. astanın temasta bulunduğu 
mize geldiğini ve dunkü nüshamızda çama§lrlar, eşya, kitap ve elbisc1er 

- Modalı nı bilmiyorum; ancak ona dair 4unu demek i tiyorum ki: Türkiye - :F'inliindiya rasındaki mü - ve oyuncaklarla da bulasmaktadır. 
En derin yaaımızın if deainde bile biz, üç dört asır eriden meded k d v k "1 d } H l la · 
umduk .. Kimimiz B kiyi, .:mimiz Fuzul:yi, aılk Garibi ve D ·rdliyi t k İISa e aıetin en ge en emir Üzerine n eb:tıer bakında mühim beyanatını ~sta ar ih~ilat ~en sağlam insan-

yazclıgımız Finlllndi,·e hükumetinin laıda hnstalıgın sırayetine sebep ol-
lide çah;.tık t Gençlerin ~iirlerinde bile • bazı istisnalardan aarfınaznr- l ı f d " 
Yahya Kemalin talebesi olan Faruk Nafizin gzı hakim!. Şüphesiz ki ffiU ıte i ffia delerin evsafı Ve fı•atlerl· Ankarn sefiri B. Onni Talas, dün 1- ~~ktadırlar. ~u hastalık üç devir 

tnlyan bandırı4Jı Zarn vapurile Buda- gostermektedır. Hastalık birinci de-
bugünün Faruk Nafizinden bahs•tmiyorum. Han ve duvarlarım ve Ço- rd b 

. . b h ona g·· tesbı·t ed·ı k peşteye gitmek üıere limanımızdan h-a vi e irdenbire ve şiddetli olarak 
.an çeımeaını yazan dünün Faruk Nafizinden a aediyorum. Ore 1 ece ba reket etmiştir. şiar. Hararet derecesi az zaman-

- Ya nesir? Paz rlıkı,,'lz satı mecburiyetine va~fı takdirinde ele alınması icap e- -=-:-=- da kırk dereceyi bulur. 
- Göklerden yıldırımlar yevdıran ve denizlerde boralar, fırtına· 1 J l 

d. ir k rnun m ıte lhl, kararname ile den e v sıflarııı neler olabilece- 32 d b• k d ıa~ta ar pek düşkün olurlar. 
lar koparan bu nesir de divan nesrinin kopyeaine benziyor! Samimi, yaşın a lf a lfl C 1 perakende satışlarda evsaf ilanı ğiııiıı ihznri şekilde tayı"ni lfı.zııngel _ ece eri sayıklarlar. Baş, kol ve ba-
lakin pek ıilslü üç beı kelime ile meydana atılan yazı üatadları bile, k J mecburi tutulan maddeler haricinde mektedir. A d ..; J f ca ağrı arı da pek çok olur. 
ıluaun göz y ılarilc yıkaruın o derin yasını hakkile bize duyuramadı- rmu agacın a ası ı B J kal n diger i tihUl.k madelerinin de Ancak bu vasıfların tavinlerinde oğaz armda bir kuruluk var• 
ar. Gene bazı isti nalan hariç bırakmak ıartile diyebil"riz l.i, son ya.- • d k 

t drı ·en e\ af ilanı suretiyle . atıl- bilha a bariz \e kolayca anlaşılma- bulundu ır _ve yu. t .unurken ı_:ztı.rap duyarlar. 
%ılar baıta.n bata kelime kümelerinden ibrettir! Kelimecilik! Hali. B -

1 b
"h) ı ı ıçirı t dbirler alınacağı iktbad ::n nıumklin ,,;u ıf ve keyfivet f rkla- ogaz ı~tır. B~zclerı ~ı er dil pasla· 

kalimecilik! HAIA cicili bici i (sıfatlarla) ve en kötü (t f ı di2i- k 11 l t' d l J Bergamada Knpukaya köyünde B d "rd · · d ve u e ın en şe rimiz ticaret ve sa rının nazarı itilıare alınması vani nır. u evı en yırmı Brt ve otuz 
lerile kartımıza çıkan mnkaleler, fıkralar, ve ıiirler birer an' t eseri ' · bir vak'a olmuştur. Rencber Meh- 1 l l nayi odasına bildirilmiştiı:. Vekaletın bunların ileride avakkabılarda ev- a tı saat sonra ıasta ığın ikinci dev· 
olmaktan ziyade yaldızlı... • ınecl Enginin karısı ve Duran kızı · ba J B d b emrinde d nıliyor ki: af ilanı mecbuı·iy ti }ınlinde bu 3 , .. . rı Ş ar. un a oyun ve göğü ... 

- Size ıöre bu tedcnninin sebebi nedir? 2 "8"'tnda Sultan akcıam uz h b } k b «Bu hu u ta ki tet ~iklere ve hazır m clıuri~ etin kola-..·ca tMtbikini milm v "'ı :r ' " • • er~ ay. ten ftf ıyara iitün vücud bir kır· 
- Maalesef (fikir) nokaanlığıdır! Söylenecek hiçbir (sözü) ol- "' on arını Çli" 1 k d ) k d k lıklura :> urdım olmak üzere şimdilik, kiln kılacak şekiller ve e"a:lar da _ 

1 
k .. "' ııa sa mn ıçın cvın en mızı ı için c alır, bu zamanda in-

mıyan; yani, hiç de ilse muaaırı bulunduğumux m deniyet dünyası. h k h"I" d . . . A ayrı mış, oye 300 metre uzakta tar d'f ·ı l L_ f er ı \ ı ) ı kal.ıı ı rm ilıth a f't ı ın e tayın \ e te.pıtı lazımgelmek- l d b" d ~ l l ı a ı e )erauer ıararet dereceai de 
nın edebiyat ve felaefe cereyanlarını kafi miktarda bilmiyen nd mla- me i mumku··ıı 1 b 1 fi t d' a n ır annu agacma ası mıs o a- d h f I 
rın eıer yermeğe çalıfmalarıdır! Artık deveyle yolculuk yapmıyoruz! 0 an aş ıca vs 1 a- e ır. rak bulunmuştur. Adliyece tal;kikn- a ~ az a yükselir. Boğaz daha faz. 

"ki ş· d"f . 1 • ı..· nnın bilinmesi lüzumlu göriılmuş Halen perakende sntışlardn evsnf ta _ıcvaın •dı"lı"yor. la şı•'"'r. Üç veya do'"rt gu··n •onra ha-
Katıra ve beyıire çoktan veda ettı ımen ı er, ınıan ığa yenı uır tU u ,_ "'" ., -

-~ b' ım·~· . . t' ş· d' • dif • d "d b r. ilanı mecburi tutulm1yan ve ayakka --~. rar«"t du·· .. mcg'" .. ve vl"ı"cuddakt' kırmı .. 
aörUt ve eoe ıyat te ıgı getırmıt 1• ım 1

' funen erı e erı e ıra- Bu lıu u ta bir ta.raftan \f?'kı11etçe l.nlardnıı &'ll}l"İ ma<ldelerden de lıir " '-
kan motör, tayyare, radyo, ainema ve televizyon havaaı icinde yafı- •• zılık du !IOl • b 1 O ·· il 

• b" .. . tetkikler ) apılmaklıı. bernbt: r diğeı m ne! per kende satışlaı·ın evsaf Uzu"tn fı.atferı·nde , ına~a ao cır. çunc 
Yoruz ! Geçmi•ten istiane edeceğimıze ıraz d modern eser er uzerın- ·ı·uf un . lak daı· t r \ c. 1 cll"!Vr~cı.. ool'"'t\ t>U J .. kel d 

7 • .. • aııı ureti~lc> vapılmas.ı muvafık .._ -~ ... r .._ er en sonra 
de duralım! Biraz da yeni hamleler ta§ıyan özlü dünya kitaplnrı üze- M kk t b' t J vüc d 1 t f ıı·· j } 1 grupları tarafınclrı dn kendi j tig ' l iılecek m•tdd )er üzerinde nyni UVa a Jf enezzÜ U < ... e US t"r lU U e gelıneğe 
rinde dilfünelim!.. mevzuları olan maddeler üzer"ndı maksatla tetkikat yapılması da fay- O'Örüldü başlar. Bu de\ İr iki v~ dört hafta sÜ· 
r ' ve bu maddelerin başlıca ,.a<ııflnrını dalı olacaktır.> 6 rer. Boğaz şişkinlikleri geçer. Hara· 

1 
Ş n n IPI\\~ 111111\\ CI c :B n n ~ 1.:11 rF\'\ 1 tespiti ile evsaf ilanı mecburiyetinin Vekiiletin bu emri iizerinde ayajı- Son iki gün içinde üzüm fiatlerİn· ret tabii dereceyi bulur. 

'b'I U U \Yl U U ·~ U U ~ U U varlı hu u und müracaatlar alın- knhıcılar ticaret odasınd bir top • de numara. başına otuz para bir dü- -Arkaıı var-
maktadır. Bu cOmleden olurnk t tan nntı \apmı lar, aynklrnbı fintlerinde ~klük görülmiiştiir. Bundan on ~ş -=+=-

R h 
,. .. f bü ı~ apan he) et, 11 mez r açmıs ve tet-

U anı nu UZU en . kik etmi tir. Butün i keletl ri l kafa 

yük peskoposfuk tasları kırılmıs ve en ekim zari r

Bu~lln yer ~ Ozünde ruhani nüfuzu 
~n ~eniş olan pe kopo luk Kanada
d&dır. Kanadadaki doktor Flemin-

la dizler d kırılmıstır. Her halde 
bu e ki adamlar, öHlleri, mezarla11n
d n dışarı çıkmakntn bu ı.ıretle 

menetmek i tiyorlnrd1. Meznrlarda. 
•in ruhant dairesi şimal mmtakala- ölülere daha birçok hizmet eserleri 
rılla n kutuplara kadar uzanmış bir de bulunmuştur. EzcUmle, ölOlerin 
haldedir. Buıttn pe kopo luğa tabi yanında oklsr, yaylar ve kemikten 
olan arazi bugiln 8.825.0000 kare oltalar vardır Bp illetler, muhakknk 
kilometreyi bulmaktadır. ur<'tte, ijJOlertn l tcdiklcri zaman 

F-akat bu kadar geniş bir eml • a\ la mesgul olabilmeleri fçin ora;> :ı 
kette Eskimolar, yerlilerden bnşkn kouulmus bulunuyordu. 
kim~ ler yoktur. Bur lard yalnız Meznrlar. koyu arı renkte bir ta. 
tiddetli soğuklar hüküm ürmektel- bnka He örtal(l idi. Bu renk, malfim 
dir. Doktor Fleminıe kutup memle· Qlduğu Uzere, en büyük kuvvet ve 
ketlerinde «Uçan peskopos> derler. her seyin csıı!!!ı olan güneş ve nteşi 
ÇUnkU bu kadar geniş ve karlı bir tcmsfl evlemekte idJ. 
mıntakada muhte!if mahallere sarat- Mezarların birinde cesecl oturmu 
le varabilmek için daima tayyareJ e bfr vııziyette bulu~mu~hır. Bunun 
biner. Fakat bu tayy re de k rlı H zamanında mühim mevkii olan bir 
buzlu yerlere inebilecek şekilde ter- dama aid bulunduğu kuvvetle tah
tfbat yapılmıştır. MeseHl. ka~lı yer mi edllmektedir. 
lere inebilmesi için tayyarenm alt H<'yetin buldu mezarlarm en e ki
kısmına iki tane büyük kapak kon· leıinden birisi, pek yakında, teşlıir 
muştur, Tayyare, bu kapaklara da- olun c ktır. 
yanarak, kızak gibi karlar üstünde J ·ı · k l • 
durabmr. ngı ız ra ı mıras 
Kadınları hadım eden alıyor 

oyuncu kadın 1 iliz hlık\\md.ır ailesi on :ınıntt· 
rda 64 bin Hın mirn almıştır. l\f a 

Fasta, kadınlıırı hadım etmekten hlm olduğu il ere kral ~ e kr !içenin 
suçlu ve Ümmülh san i minde bir p ri ziyaretleri arife inde kraliç<> 
kadının davası uzun zamandıınberi Eliz betin nnne i vefat etti. Acılmı 
devam ediyordu. rn h etnnmede çocuklarına bıraKt ~ 1 

ÜmmülhMan Fa ın meşhur oyun· '>4 bin liradan ba ka, avrıca kr~i e
uc kadınlarınd n biri imiş. Poli e ya- y J 1 n biçiminde b"r b"lez"k • h t 
pılan bir ik ' t Uz.erine t vkif edi tmi tir. Bu bılezik elm 1 rla d Ju. 
lip tahkikata girişildiği zaman, bir- d ur. 
ço'k Arap kadınlannın onun tarafın-
dan hadım edildiği nnhışılmış+-ır 

Mahkemede, karann \"erildiği gün, 
ahitlerden Fatma ismijl.de biri. ken

di "nln de bu kadının kurbanların

dan oldutunu sbyliyerek a l mıştır. 
'Cmmülhasanın avukatı kadının 

1912 de, 1918 de ve nihayet 1932 de, 
ü~ kere Fasta başhyan Arap i yanla
rına mani olarak Fransayn hiımet et· 

Evind ki por l n 
varı ı ile Rnfael kopy 
de Kozimo tarafındnn i lenen b"r lr>v 
hnvı da kı liçe\ Hrmi tir. MGte
,. eff , damadı kral Corca i P, krali f' 

Elizabet'ıı kı lığına aid b"r mim nt ır 
va i~ et etmis ir ki, kral için, mira ın 
ehemmi~ etli i de ~udur. 

Elektrik Narkotik 
ti.tini ileri stırmOş ve bunun için l\fo korn. Ba;>tnr ensti ü O, on za
o uncunun hafif bir cern c: rpbrı - mnnlarda. ga) et entt>re nn bir tec
ma mı istemiştir. Fakat, pot · kayıd- rObe ) pm1 tır. Bir at, elektrik nar
larında böyle bir vak'aya tesadilf kotik va ıtasile U\"utulmu tur. Atı 
edilmemiş " ÜmmQlhn an on beş uy utmak için, 18 il 20 volt tanı:ıiyo
sene ağır hapse mahkum olunmuş- nundn 6,25 miliamperlik bir cereyan 
tur. i timal dilmiştir. 

Dörtbin sene evveline 
ait bir kamp 

Mo kovadaki De ... ·let tarih müze I, 
halen Vologda mıntnkasındn Modlon 
nehri kıyısmda bir avcı kabilesinin 
kampı ve mezarlığında yapılan ka
zılar ve araştırmalarda elde edilen 
eşya Ozerinde çok enteresan tetkik
lerde bulunmaktadır. 

Bu suretle ll) utulan at, kat'iyYen 
hrırlct te frlcre karşı aksül:tmelde bu
lunmamış 'e bu elC'ktrik cereyn111 ta
mamile bir narkotik te!!iri vapmıı1tır. 

Bu tecrübe, Sovyet fllimlerinin, bir 
Jektrik narkotik bulmak bahsınde 

vaptıkları uzun ilmi mc ainin tetev
vücünU te~kil eylemektedir. cTas> 

------+=--
Beled'ye daimi encümeni 

Bu tarihten evvelki kampta bulu- B"'lt'diye daimi encümeni, dün 
nan eşya, milattan 2000 Ye zamanı- belediyede reis B. Dr. Behçet Uzun 
lllızdan 4000 sene evveline niddir. reisliğinde toplanmış, yol ve lağını 
~u kejfıdilen kampt.6 tahariyai in"tl için bazı kararlar almışt.n. 

bul kunclurucılar cemiy tinin t tnn- v nf teo;n"t C>tmi lerclir. Arnkknbı- gun evvel her numarada birer bu - Romada inkis.n 
bul 'aliliği ':ı ıta "yle alınnn ve :ıyak ları ç:ft clık" Ji, tek çivili, · içinden ç~k kuru. yük diş olmu tu. Son " 
k bılarcla \a ıflaıın ne surelle t - mak"n dik" 'i. ynımtırma, yalınknt. ımlerde~ı. te?ıezz~lün seb_ebi, tüc- rı hayal 
pit eclılme i 1 zm geldiğine dair tek- anda! t i mi vasıflarına avrılmıs- carların ıkıncı teşrın angaımnnları-
lifi gbrulmii tur. t r. · İ liyerck sevk ve ihrnç etmiş olmala-

Bu hu u tn bir karnra vnrılmaclmı Bunl. r cln i çilik ve malzeme iti rıdır. 
}'uris. G (RncJyo) - Hıl\'as Romn. 

dan bildiriyor: 
\ el mevzuun dnhn e aslı tetkiki vı baı İ.} le U} ııca dokuz evsafa ayrıl- Fakat birinci kanun ve vılbası 

alfiknclıır e na! ,,;e hlcc r müme" iJ mı tır. angajmanları sebebile fiat1eri~1 tek-
İngiliz bnş\·ekilinin nvam kamara. 

mdaki bl'yanntı, bilhns a İngiltere • 
nin Akdeniz metalibntı Uzerinde du. 
ru n, Rom d hn •retle kareılanmıı 
ve lnki ım hnj al te .. lit etmi tir. 

lerinin r y ve mOtalealannın dahn Bunclan ..!lnrn kadın ve erkek şap. rar yükselmesi bekleniyor. 
etrnfh bilinmesi faydalı görülmüş- karıları, hazır elbise atanlar ve bu- --+=--
ttir. n mı mn ıl s tışlnnnda evsaf gö ter 

nin naleyh mnk adı temin mt'k me b rh ti olan esya ve mndde 
lzmirde bulunan hazır ve ı m ntanlnr ticar t odasına çağırılnrak 

Gelenler, gidenler 
Jktısad Vekaleti fenerlPr dnirı•si 

1 .ıl\ n et ı ri Fran~ayn hU • 
cuı ı ' \ ~ t>tm ktı:ufirJA.,. 

ma ayakkabı tocc r \ e eS-nntımn sattık' rı mali rıtn ev afı tesbt e ti· 
miime illeri dnvet olunarak as nk· rilecuk, \ ekalete maJUmat verilecek
knbılnrda cvsnf ilanı mecburiyetinin t.ir .. 

u .. """"' mü.ln .. :: n v .. o •• t 7: •• ~ "' •~u ..... ,.aıııur oevıımda: 

nizbank denizvolları miidürii. B Hon ı , r , ~~ath o) .• Romnda yllz. 

~~ufi Mnn.vns. Cü_ınrük ?aş m~~fet-j terce {\Jı vn iteli sokaklarda nama. 
tışı B. Refık Pcl•nır, malıye mufC"t yi~!er v pmışlar ve: 

Bir katil 
12 sene hapsP mah

hum edildi 
Şehidler cadesind bır se-bze b h-

e ind•ki kulede s rho hık ) üz"in 
1en Mustnfn o Ju Zıyı:ı'\ ı bıc-Rl 
'l\Üteadd"d yerl~rind~n )arn1ıy r k 
öldürmekle suçlu Yasar o •lu 1 iz 
nın şehrimiz ağırcezn m hkemesin 
de cereyan etmekte olan muhake -
"nesi sona ermis. Riza on sekiz senf> 
'~ ır h p e mahkum ediln i tir. 

Vak" günü Riza ve Ziyanın bir-
1eserek aksama k d r muhtelif yer 
nrle içki içtikleri, nl· am iizeri 5,. 
idler c clt- i civ rında bir bahct>d 

r i i~ n ark dn lnrı ın yanımı ~i· 
tiki ri, ar do r kı aldırm k me 1 
i d n f iza ve 7.ivnnın atı tıkl rı 

7.i\ anın yumrukla Riz vo vurdu w u 
ı.,undan hiddetlent n Rizanın dn bı 
ai!ını cekerek arkad mı mütead 

iid ' rlerinden ynralamnk surt"til 
ld 'rdi.ıgü muhak me netice inde 

~nln ılmı , Ziyan n yumrukla vur 
m.ısı ce-z yı l fifl tici seb p ndde 
dilmis, Rizanın 18 sene tayin edi 

ct-7. bu scbc-ptcn 1 2 seneye in· 
dirilmi tir. 

üt .. n sat şiarı 
Ku1npanyaların al· 

dıkları mikdar 

ti lerinden B. Nihad Alper ls•;ın -1 - Tunu ı i teriı ! Tun usu tsterlı t 
buldan sehrimize gelmişlerdir. fktı- 1 Jl'v• hııykırmı tnrdır. 
sad Y C' kale ti · dnire-si ~enel s<'kr,..t<• Franll"Z za:zete!erinin ne,riyatı ı 
ri B. M. Ali Ülkcı lst nbulıı gitmiş t{ad ) - Fransız ~a. 
tır. ' ' ı ·ı ı. ıı h 1<l" ... f'I ı·iP. ort ya çıkarı -

l n 1l i · ·ı Plf'li ·ı ini tet ·ik \' bu hu 

T üristi k vol lar s :->fi.:,,. ı_ı ... f.ıki mOl ıleıı ·m 1 dev m etm kte-
... 9-" dır! ... 

lzmil' ' 1 ~ t: t ıı 'k ) ı 1 r c:pfli. ur !olö\le yazıv r: 
ine ~ •' .Pt .) 

11. l' \" koı ı H ·ı .-l{ ı trol ııltıııdn 1 ulurınn ftulrnn 
•ulı um ın r nn ""ni B. l'miP ıtlıu·ıtımıı )azıl rı 'liO Gaydanın ka-

- Di :ııın t. ·n cd'lc!"!!"ni lemind n çık-ııı mııkaleler, Londracla 
İttıl) :\n taı •ıft.ırı olanı rı bile inkisara 

riıı" c gdıni t'r. Hiıkıç ı•!ın ı rfııı- <lu iirmü hır. 
iste lngiltcrenin Homa miidahnlc-

1.ı } ni Hızifc> ine b ·lı~ ac~ 1-..tır. 

Zabıta o< 
Lim nda bir knza 

Linıandn. mı' unuhı.r i~iıH.le çnh • 
an lurnhim o lu Ali, bir mavuırn ii-

zerimi ki mu mhn~ ı toplarken aya

ı ka) arıık dılşmll , karnından ynrn
l:ınmıstır. il n tahune) e knldırılnn 
Ali, tcdıni :ıltınn alınmı!ltır. 

Bir ~uçlu yakalandı 
Kemerde Yeni maludlede Yuımf 

oğlu Mu ·t ıfıı, Ali oğ'fu l\f u~tnfnrıııı 
e\·iııe giderek ~ıltı \"a ındaki kızı 

inclen çıkarılacak neticede, Fransız
lııgiliz aııl:ınhnın mükemmel işlediği 
Lu ırnr<>tl<' hlr eh ha ortay11 koymuştur. 

Pöpuler di~ or ki: 
«•'Ilı oliııi. <hının h, m bu lnrı, i

~ ııh göm! ·klileri ve nskerlerile Friın. 
aya son h.ı liselerin esa sız olduiunu 
bildirmelidir.~ 

----..:..--- Ayşeyi kaçırmış ve tasallut tescbbü-

Çekoslovakya 
Kabinesi parlamen
toda faaliyet prog· 
ram·nı okuyacak 

- • - ünde bulunmuştur. Şikfıret iizori- Prng, 6 (Undyo) - Baş\•ekII Be. 

B 
Türk milyoneri ne Mu tafa tutulmus, kız muayene nm, lıu ayın 13 Ondc parlamentoda 

eraet kararı · 1 b '-'nnnttn bulunacak ve fali'-'et pı•oa 
B I "J k d · h · · ettiri miş. cebir alameti görülmemiş- J " «> . sına. a rı şe r.m zce ramını okuyacaktır. 

Rulgurca . . . . tir. Sudu adliyeye verilmi~tir. 
kc.h .. nd b 1 n b kknl dukk. nmı Amerıkndn siğara fabr~kntörlilğ? İhtiyar adam bayılıdı l crnn; ('oko lovnkyanın, bundan 
\ içind ki e Y ~ ı 'g rtn P r ınn tn- y.ap ~ ~·boner _Türk ı'.. . 1 maıl 1kiçeşmelikte Bavraınyerinde ka- onra Almanya ile dostane ve ~ok 
'11· ğ eder k ku ten ~ nkmaklu maznun Kndrı TurJ,men oglu ş ~ıımıze gel- n ){ d . . d .. kk" d 1 daha sıkı beyanatta bulunacagını 

h 
.· . ~ mi +· B 1 1 K drı lı ından on 4" P a rı~ıııı u ·anın a ça ışan söyllyecektir. 

b k 1 n. Alııdlnin ı ımız agırc Z'l ıık·. d. m l A "k. a' n g"t . .uU tnfn oglu 70 ynşında Ali, mczbn-
hk · d c kt 1 sen<' n nr evve mcrı .,, ... ı mış, . . ----=----

m me ı~ Q n e _me · o nn ht J"f . 1 d lumııs 'Ilihn , t ha otomobılınden et indirirken baş - · -
mtıhakeme ı • oıı:ı rml tır. B. Ab il n;u e 1 ıs er. ça ' ~ e dönme i netice inde yere düşmliş. 'it la car par lamen· 

· d k' d kk' el - 1 bır ığur:ı f bııkası açmış. zengin ol- JYJ ı 
nın, ko,\ J u anı :>an ıgı g c z_ kucnğ'rnda bulunan ha\'\'an gövdesi 
mird bulunduğu nnlnşılmı . t ç işi • mu tur... . , .· . . .. ele başına isabetle bay~lmışlır. tosunda 
liği hnkkındn delil bulunnmııdığı için ~u Tüı k ~nıl~ _oııcı ı, şehrımızdc bıı Cam kırmak 
Üel',"etı'ne knr."l" \''-'l"l"lmi tir. muddct kalacaktır. yeni meb' uslar şiddetle " " " Burnava nahiyesinde çarşı içinde 

- Hasan oğlu nrnbncı Galfp, sarhoş o- alkışlandılar 
İhracat ruhsatnameleri !arak Halim oglu B. Kazımın dilkku- Euclapeşte, 6 (A.A.) - Tahlis e-

t tnnbulda Ardeş Semizoğlu ve nının bir camını kırmıştır. dilmi araziden intihap olunmuş 17 

_.........=..;...=-
Plajdaki vak'a 

lnciraltı plajında sevgilisi Seniha Bnnclırm. dn H bibul ah Hamaratın Sillh taıımak mebus dUn şiddetli alkışlar arasında 
Rdındn bir kızı bıçakla yaralamak bundnn sonr ihrncntln meşgul ol- İkfçesmelikte Namnzp;fıh iT' vkiln- parlamento~ a a-irerek yerlerini al-
-Juçundan t>hrimiz ağbrceza mah - mı;> acnkl rı, ı rnent ruhsntnnmeleri- de Hü eyin oA-lu Cclnlda b r bıçak, mışlardır. Ayni cel'lede mevcut 235 
k me inde muhakemesi sona eren nin · a ı d ikt d \ek lil'tinden hı tafn oğlu Mu ada bir u talı çıı- re.} den 150 ini k znnmak uretiyle 
' emalin 25 gün hapsine ve ceaz - bir in ı "mızdcki alakadar- kı bulunmuş, z.abltaca milsnde»e edil- B. Daranyi ;> niden meclis reisliği11• 
sının teciline karar verilmi~tir. lnrn bılclirılmiş'tir. mfştlr. intihap edihnlitir • 
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rÜIŞ POLiTİK.~_! Y ahudiı~er aleyhindeki kanun, dün l_D_ü§_ünd_ük_lerı_·m J 
1 Al d b k k • d• Maarifimiz 

ftal;~~aQ~~~~Pc~i~!y:ılmAsı ·rnanva a tat i mev iine gır ı Dünkü ~::~:luR,ah:~k:r~kdçae bı'r 
münasebeti.de hariciye \'ekili J.;ont 'J 
C'iano tarafından •öyleııen nutuk Ye «Maarif ıiirasrn nın toplanacafını 
ertesi g-ün (ıe ııu nutuktan alınan il- Yahudilerin, sinemaları~ siyatrolara ve bütün eg" lence yerlerine gı"tmeleri haber veriyor. Şiiranm müzakere ze-
ham ile mebuslar tarafından yapılan mini ne kadar dar olursa ohun, böy-

nümayi~, İtalyan - Fransız münuse- yasak edildi. y ahudilere ait Olan beşbin Otomobil müsadere Olundu le bir toplantının bi:ııe verdiği toplu 
betlerini aydınlatan iki ehemmiyetli mana ıudur: 
hadisedir. E\'\'e:ki gün İtalyan mebus- Berlin, G (fladyo) - Yahudiler "- Ilerlin, 6 (Radyo) - Yeni kanuna Yeni kanunun tatbik mevkiine gir- hindeki kanunun tatbik mevkine gir- . T~r~iy~ "".aarifi?de [Terbiye, led-
lun, meclis sırularından : ley hindeki kınıın, buaiin tatlıik nW\'- .. y h l'I . A.l n a dahT . . . ru sıa em erı, teıkılit vesairede] ko-

T 1
, ,, gore, a uc ı erın, - ma Y ı ın- mesi üzerin.- Almanyadııki Yahudile mesı, burada derın akısler uyandır - nuıulacak ve halledilecek i•ler var-

- uııus, ıınu'" kiine ı:irnı·~ıir. Bu kannııa ıı;üre, Ya- de muhtelif i~ler görmeleri yasak e - rı·n hı'cret •. ' ·" ''"'' ,·er·'ı'kleı·ı· .. o",·Icnı' _ l T 

t 
, "" • u _ _ mıştır. 'ahudiler, Almaııyadaki mil- dır. 

Diye bıtğrı~mıslar. Ilu, ııgiliz aYam hudilere s;nerııalarla tiyutrolııra ve dilmi~lir. Bugün, Y~hudilerc ait ol - ' · 
kanu.ra>ıııda '° r•hut da Fransız µar- ezğ!~ll('e )'»rlt-rinc t.itınek p"ık edil- dukluı·ı aııla~ılmı be~ bin otomobil yor. leltaşlarıtnın dilsliiklcri \'aziyetten 
lameıılo,uı11.l.ı yuµılını~ lıir nümayiş ıııi~tiı·. milsauere edilmi~tir. Pııris, G (Radyo) - Yahudiler a!ey endişe duym:ığ:ı başlamı şl ardır. 

ul.aydı, o derece nıinidar olmazdı. Fıı- 1_·-------------------------~------------------~ kal fa~ist !t .. lya gibi bir memlekette ---------------

r Şi•t parti,ine nıen•up mebuslar ta· F l t 
rafından yapılan tezahOrUn maıııı"' ransız par amen osu 
Yardır. Aııla~ılıyor J.;i İtalya, Fransa 
ile anlaşmak i<;in 1935 senesinde llfu•
sulini ile Lava! arasındaki paıarlıjıııı 

•artlariyle ikLfıı tlmek niydiııde de. 
l{il<lir. Halbuki lıu pazıırlık lıatırlaı 

Yarın ·a-çılıyor, Komünistlerle Sosyalistler, 
Da/adiye· kabinesine hücum edecekler 

lııdır ki fonih anla ·nııısiyle nihayet. Paris, 6 (lbuyo) - Fransız kııbi- verm'ş ve kalıiııe, Almanya hariciye 
enen çok karışık devrin başlangıcı ııe~i. bugün sabah saat dokuzda Eliza nazırı Voıı Ribentrobun muvıısalııtına 
idi. Fran•a kuvvetleşeıı bir Almanya sarayında cumhurreisi-Lebrunun ri - intizar olundugundıın, toplantı•ıııa son 
ile karşılaşıneu \'e lngiltere' ııin de bu riyasetinde toplıınmı~ ve parlamento- vermiştir. 

İngiltere, İtalyadan şunu istiyor 
• 
Italyan meclisi tezahü-

ratı intibaları 
kuvvetlenmegi ıı<kaydi ile karşıladı- nıın peqemlıe günü toplanmaHı hak- Paris, 6 (Radyo) - Komiiııi•tlerle Mutlaka tashih 
~ını &"örünce, bir taraftan Sovyetlerle kında buşvekftlttin tezkeresi, reisi _ sosyalistler, pıırlıımentonun ilk içti -
palet imzalamıya, diğer taraftan da cumhurun tasvibine aı-zedilmiştir. maında, Daladiye kabinesi aleyhine 
İtalya ile anlaşmıya teşebbüs etmişti. Bundun sonra, hariciye nazırı jorj rey verecekler ve 'idd~tli hilcumlardıı 

edilmelidir. Çünkü, 
Münih teşrikimesaisi istikbali üze

rin ı:;'e fena tesir yapacaktır Önce, Lavııl ile ~Iu .. olini arasındaki Bone, huı-ic! vazi;·et hakınc.la izahat bulunc•klardır. 
aııla~ma yapıldı. Birkaç ay sonra da 

Şlıraların, ekseriya ~n mühim işle· 
ri, en geniş aalahiyetlerle tetkik edip 
karara bailadıkları malum bir ha· 

kikat olduiuna göre d.,, bir maarif 
tUrasının in'ikadınm mühim bir hl
dise olmaaı lizımgelir. 

Gene bu in'ike.dın, vaktile yapıl 

mıf terbiye ve tedriı aiıte-mi mUna .. 

lı:aşalarında, ulahat taraftarı olan 

bizim gibilere hak verdiğini silyler. 
sek, fazla bir tefahürde bulun uş 
olmayız. 

Bucün cemiyette-. anay1, babayı, 
muallimi, idareciyi ve topyekun bu. 
tün mf'mleketi dü,ündtiren e.yrı ayrı 
vakıalar vardır. Bunların baıında, 

terbiye aiıtemi geliyor. Yani, fU clıUr 

inzibata dediiimiz aiıteın... Mua11r 
memleketlerden birçofunda, aai· 
lam bir kültür, e aalı bir cemiyet ve 

Frıııı•a Sovyetlerle paktı imzaladı k f 
Sovyetlerle iııızııladıl(ı pakt, Alm:ııı: L d Londra, 6 (A.A.) - Il. <:ember- nıakla beraber, lıunlıır da Akueni1. aile hayatı ünrinde yürütülen bu 

layıı avam kamarasında mulwfaza- ~tatukoaunıın muhafazası mecburi
kılr ve işçi mebuslar tarafından !tal- yeti ile temin edilmiş bulunmaktadır. 
yadaki son Fransız aleyhtarı tezahü 

ya';ı telaşa düşürdü. ÇiinJ.;ü Almanya on ra on eransı 
bunda kendisini çember içine almak 
i'ibi bir teşebbüs sezdi. İtalya ile ya. 
gılan anlaıma da İn&"iltere'yi hiddet. 
lendirdi. İngiltere Habeş imparator
lufunun İtalya'ya Fraımı eliyle ve
rilmesini istemiyordu. Bunun için İn
giltere, Fraıısa'yı İtalya'ya karşı gi. 

Filistini, yüksek Arap komitesi erkanı 
temsil edecek 

(Alkışlar). 
rat ve başvekil ile Lord Halifaksın 
Roma seyahati hakkında sorulan su- İtalyan meclisindeki tezahürat 
allere cevap vererek demiştir ki: üzerine İngiliz bilyilk elçisi bu ma-

- c 16 Ni•an İngiliz - İtalyan an- hiyetteki hadiselerin ihda~ edilen in 
laşma~ının hiç bir hükmü hiçbir su- libaı tashih edecek tedbirler ahnma
retle bizim Fransaya karşı olan ve- dığı takdirde, dört devlet nrasındaki 
cibelerimizi müteessir etmemekte- Müııih teşriki mesaisinin istikbali il
dir. Ve Tunus Korsika ve Nls anlaş- zerine en gayri mü.ait tesiri yaµaca
masıııdan evvelki müzakerelerde ğından İtalyan iıarlciye nazırına bil
tahsisan mevzuu bahsedilmiş ol- dirilmesine memur edilmiştir. 

riıtiii;i taahhüdü yapamaz bir hale &'e- Kudils. 6 (A.A.) - lngiliz man- !ahın mümessili sıfatile Londradaki 
tirHek 1935 İtalyan _ Fransız anlaş- dater rrı:akamları Londrada toplana- Filistin konferansına gidecek olan 
ınısını suya düşilrmiye teıebbils etti. cak olan Filistin konferansı hakkın- Maverayı Şeria başvekili bu ayın on 
lnailtere de, Almanya da bu siyaset- daki mütalealarını almak üzere A- ikisinde buraya gelecek ve bir kaç 
!erinde muvaffak olmuılardır. İtalya rap belediye azası ve muhtarlar ve zaman evvel Mav rayı feriadan bu-
Iı:abeıiıtan'ı almışsa, bun~ evvel& şeyhler arasında tahkikat yapmııtır. raya kaçan muhalefete menaup eı- --------------

ktndi kılıcına medyundur. Ve bunun Alınan bütün cevaplar Filistin A - has ile ııörüşmelerde bulunacaktır. Kayyonun beyanatı 
İtalyı'ya ilhakını Fransa'dan evvel raplarını konferansta temsil etmeğe Londra, 6 (Radyo) - Filistin 
İnıriltere tanımı§tır. Bu yüzden İt ı. yalnız yüksek Arap komitesi azası- konferansı, ikinci kanunun bidaye· 
Ya'nın Fransaya karsı şükran borcu nın ve halen men fada bulunan Ku- tinde burada toplanacaktır. Konfe
, ~"'u' . .omuu• ıı.~naı,ınJ ııutun dün- dus muttüsünün salahıyettar oldu- ransa, lngıltere müstemlek.,Jer na-
Ya ile karşı kar§ıya a-etirdikten son.. ğunu müttefikan bildirmektedir. zırı Malkom Makdonald riyaset e-
Y•lnız bıraktığı için Fransa'ya muğ- Şam, 6 (A.A.) - Emir Abdul- dec.,ktir. 

"•rdlr. Sovyet paktı da Almanya ta- -------------
r.ıından çevrilen difer ve daha san.. i l u k k 
•aııyonel bir politika oyununa kurban ıta ya ve za şar 
0Uııuştur. Gerçi pakt resmen feshedil-

llıtıniftir. Fakat hiç kimse bunun etki 

fllıııuı ,.. manasını muhafaza ettiğini ltalya, komünizme karş' Jopoya, Çin ve 
iddia etmiyor. 

Şimdi orta Avrupa'dan eöklllilp Mançukonun birleşmesini isteyormuş! 
•tılan Fransa, kendi topraklarının Roma, 6 (A.A.) - Stefani ajansı- Mançukonun mesai birliği yapma -
IIıUdatauı için her zamankinden ziya- nııı diploma i muhalıiri bildiri)•or: ları, 
de Afrlka'daki müstemlekelerine da- Japonyanın uzak şarka nit olan si- 3 - Çinin anayi ve ticaret aha-

Herhangi bir tehlike karşısında 
Fransız milletinin kanını dökmeğe 

hazır bulunduğu bilinmiyor 
Paris, 6 (Radyo) - Ayan meclU tekin; bir kaç giln evel, kom~umuz 

maliye encümeni rei~i Kayyo, bu - olan bir devletin parlamentosunda, 
giln mühim beyanatta bulunmuş ve topraklarımıza göz dikildiğini açık
ezcilmle şunları söylemiştir: tan açığa gösteren tezahürat olmu~ 

- Dahili vaziyetimizi biran ev,·el tur. Halbuki, her hangi bir tehlike 
düzeltmemiz lazımdır. Herkes, bu- karşısında, Fransız milletinin kanını 
gilnkU halimize bakarak, Fran :rnın dökme~-e amade bulunduğu bilinme
zayıf olduğu kanaatine varıyor. Nl- mektedir.> 

hıınıak mecburiyetindedir. Fransa yasetinin şu noktalarda hulasa edile- sında üçüncü devletliğinin siyasi 1---------------

sistem, a~ne ayni seviy~de baıı ce· 

miyetler tarafından epeyce tadilat

la, yani kendi karakter ve hayat te
zahürlerine göre tatbik edilebiliyor . 

Nitekim mektepçilik te lıer devl.,tte, 

ayrı ayrı aafhalar arzediyor .. Çoc:uk 

lerbiyeıinde, bütün dünya.ya ıamil 

tek bit- nizam, t k bir aiıte-m mevı-uu 

bahsolamaz. DUnyanın her yerinde 

çocuk, çocuktur. Fakat, bir de o 

çocuğa ıu veya bu istikameti, şu ve

ya bu ruhu ~ t rbiyeyi veren .lmlller 
ve.rdırı 

Meaeli aile t•rhiyeai, meaell mu-

bit, meaeli cemiyet, meaell haye.t 
tartları, hatla ve hatta iklim, arazi 

vesaire .• 

Evet, sopa ve falaka. bir ta.rafa ve 
hiç ıüph••i~, ileri ve medeni bir ter. 

biye •İstemine .. Ancak, çocuiun ter• 
biyeainde imi! olan diier mUhlm 

tartları tetkik etmek ve mektep aa
haaındaki hidiaelerin illetlerini de 
göz önünde bulundurme.k kaydile .. 

Halbuki ıimdiye kadar, topy~kun, 
her hadiaoye bir haıit kulp te.kılmıf 
ve hiçolmaua bir kerecik te ıu ter-
biye ıiıtemİn• söz atılmak ihtiyacı 
hiaaedflmemittir. Varıın, netice ayni 

olsun, fakat elverirki salihiyet1iler 
de bu İ§İ konu,aun .. Yani mualllmin 

>.lrika'daki müstemlekelerini. alelade bileceği zannolunur: h' t 'kt' · Aksarayda Çek Reı"sı"cumhuru 
1 Ç

. · .. ü .. d 
1 

ti . ma ıye ı ısap etmemesı şarttır. .,. 
llıUstemleke saymıyor. Bunlar Avru- - .ının uç ııcu ev e erııı yarı seai ve sözü dinlensin .. Sistemi tat. 
l>a'daki Fransız vatanının Afrika içi- mü~temlekevi rejimlerinden kuıta- Bu programın ehemmiyeti dokuz • d R Pazartesi günü Berline bik eden muallim ve mektep idare-
ll ,, r 1 devlet muahenamesi ahkamının ni- kocasına ıhanet e en em- clıi ile aiatemı' ke.bul •ttı'ren talı"m ve 
• aofru uzanmış parçaları gibidir 1 ması, · d k ~ 

ll 
1
• 2 - Eolşeyizme karşı mildafaada hayet bulmuş olduirıına biliimel işa- • e nası} yakalandı g'l ece terbiye heyeti arasında, fikrimizce 

Unun ı~ındir ki bunları terk etmeğ zıy 
Y bulunmak ilzere japonya, Çin ve ret etmekte olmasında mündemiçtir. Prag, 6 (Radyo) - Reisicumhur çok genit telakki farkları ve ihtili.f-

düşUnemiyecei'i gibi, Afrikadaki toµ- btanbul, 6 (!Iusıısi) - Aksara~- bugün kordiplomati~i kabul etmiş- lar çıkabilecektir. Şiiri.'nm en mü-
~i.ltlariyle muvasalasını zorlaştırmak ela, oııbir senedenberi evli olan Remzı- tir. Pazartesi günü Berline gideceği him müzakere mevzuu bu olacak· 

içln ltalya'nın İspanya' da ve iarbi Dolmabahçe haA dı· sesı· ye adında bir kııdın, sevgiliiji Danışla söylenmektedir . .\. suç ilstil yakalanmıştır. Karısının tır .. 
ltdeniz'de giriştiği teşebbüsten dola- ihanetini anlıyaıı kocası, daha evvel Almanyada Yahudi Evet, olmalıdır da .. 

)'ı telaş ve endişe içindedir. zabıtaya haber vermiş ve Remziye, mu"cade[esı" Maarif alyaaetimizde aradıfımız 
li'akat F b il ' d h'l • f T hk' k b k f 1 • bı' İatikre.r, terbı'ye aiatemı'n!n mutlaka ransa ug n a 1 en z.. ve 1 at . tt" .. . . . t f .. . sevgi isıyle yatakta uyurken, birden 

~~lrşi içindedir. Harici vaziyeti de es- a l l, On UÇ IŞJnln ene US IIl• re uyanmış, karşısında zabıta memur- Berlin, 6 (A.A.) - Ekonomi na- ve her t•Ye raimen idameal deiildir. 
n''1ne nazaran kuvvetli delildir. Bi- k" t d ·· ıd .. kJ • İ b"t d" ld. larile kocasıııı görmilşlilr . İki günah- zırı Dr. Funk, cEkonomik hayatın, Bilakia uolı:aanlarının ıalahı ve bu ais-
~:e~aleyh İtalya, Fransa ile 19311 se- • 1 ain an 0 U erl es 1 e l l kAr, meşhut suçlar kanunu mucibince emlak ve arazinin ve milli gelirlerin temin realiteye uyma••• yani mile r. 
ııı:~nde yaptıii;ı anlaşmıya bailı kal- latanbul, 6 (Hususi) _ Dolma- ınlı•tÜr. derhal mahkemeye verilmişler ve ilçer bütün diğer şubelerinin y:ıhudiler - red fikir olmakte.n kurtul rak tatbik 
tild" -i~temiyor. Ve Fransa'yı zayıf bahçe önündeki müessif hadise tah- Netice itibarile o g"~c orada in ti- buçuk ay hapse mahkOm olmuşlardır. den tamııınlyle kurtarılması• hakkın •ahal~'.n~a normal t~kilde işleye~, 
Ilı Ugü zamanlarda ileri silrdüğil alt- kikatı bltmiş ve on üç kişinin, tenef- zamı •emin yolunda tertibat alın.ıkla Erkek Emine kaçırılmış! da bir emirname neşretmiştir. ::'.:~n ı::ın~:::::t:~ki~;:::;·a~~:~ 
lı,~1 ~enelik demirbaş meseleyi, Tunus füs inkıtaından öldüğü tesbit edil • mükellef olan memurlar mesul tu- ki c:'ransız limanlarında 

ll4tını, ortaya atıyor. Tunus altmı~ İstanbul, 6 (Hususi) - Hase r; bir eaaa haline gelmesidir. 
,~:den_b, eri Fransa_ ile _İtalya_ ara.ın'. miştir. Yaralı olup halken ~edavi al- tulacaktır. Haklarında vilayet idare hastanesinde gördUğil ameliyat neti. greve devam olunuyor Şuranın, üzerinde tevakkuf ede-
~• ın b ti h l tında bulunanların altı i~i en ibaret heyetince karar verildikten sonra d k 1 ) F hileceı"ı' diter meaeleleri ayrıca ele 

t 
. unase e erın mı verıni teşki cesin e er ek olan Emine, U9 köyü Paris, 6 (Radyo - ransanın bir 

l'rıı t İ olduğu anlaşılmı,tır. adli takibat başlıyacaktır. ı · a• ' ir. talya, milli birliğini t marn- delikanlı tarafından kaçırılmıotır. çok limanlarında rereve devam olun a acagız. 
i "ıktan sonra Afrika' da genişlemek Ölenlerle yaralananların muaye- + maktadır. HUkOmet, tahmil tahliye 1---------------
(•setini takip ederken Tunus'a göz nesi, adHye doktoru B. Enver Ka- Paris Transatlantiği lstanbul valisi işlerinin temini için şiddetli tedbiı·- ı· ı· 
•l'rııştı, Burada yüz bine yakın ttal- ran tarafından yapılmıştır. Pa · 6 (AA) R" A' ler almağa karar vermiştir. smef nÖÜn 
il k rıs, . . - oyter ıan- T tk'kJ . d d. 

u olonJsi de bulunduğu için ltalyıı. Kazanın; sadece saray kapısı- sından: e l erıne evam e ıyor Frankı•stler Kastamonı" Je 
a~u kendisine pek yakıştırmıştı. Fa. nın, kllpatıldıktan sonra tekrar açıl- Bu ay d' . d N k . lstanbul 6 (Hususi) _ Yenı U 1 

•• Fransa, biraz da İtalya ile Fran- d ·1 · l ed'" · t h kk k ın ye ısın e evyor a gı- ' • masın an ı erı gem ıgı a a u deceği ticar.,ti bahriye nezareti ta- vııli B. Lütfi Kırdar, bugün de tet- Rast gele posta vapurla- - Baıtarafı 1 inci aahifede -
ı~ın arasını açmak istiyen Bismark etmıştır. f d h b k'kl · d . . B 1 d' ıahilratile karşılanmıılardır. 

anya'sının teşvikivle daha evvel Al 1· . k .. k d ra ın an a er verilmiş olan Paris ı erme evam etmıştır. e e ıye rını tl\kip ediyorletr. K v , 1a ının a ını goze çarpaca e• l ... . . I . . . k k I . astamonl, 6 (A.A) - Anadolu 
u ranarak Tunus'u iş&"al etti. O gün recede arttığı halde zabıtaca kordon transat antıgını tesellüm etmek Ü- ış erı ıçın ayma am ara genış sa- Londra, 6 (Radyo) - Rue limanla- ajanRının husust muhabiri bildlrl:vor: 
t &'Undur Tunus Fransa ile İtalya teais .. dilmemeei, tramvııyların işle- zere Chervurgden Havra bir bahriye lahiyetler verecek ve yapılmıyan İş· rıııa mütevecihen hareket eden cum· Reisicumhur saat 8 de Çankırıya 
1~81nda kara kedi vaziyetindedir. Aİt- mesine mani olunmaması ve suaya müfrezesi sevk edilmiştir. ler için kendilerini mesul tutacak- hurlyetçi İspanyaya ait vapurlar, çıkmış ve !;;ta.yanda toplanmı olan 
vı senedenberi Tunus üzerinde ikı girenlerin, çıktıktan sonra caddeyi tır. Frank!stler tarafından takip edildi - Çankırıııın muhterem halkını selAm • 
• ,tt araaında birçok itilaflar yapıl- dolaşıp, saraya girmek için bekliyen /ngiltere ve Süveyş Zagrep Üniversitesi ğinden, Bugen limanına iltica etmiş. hyarak bir milddet aralarında kal • 
Fır. akat İtalya kendisini kuvvetlı lerin arasına tekrar karışmaları, ha- k [ !erdir. dıktan sonra dönilıte daha çok kala-
• ~an~a'yı zayıf gördüğü zaman da. diae vukuuna aid amillerden görül. ana l kapatılcJı Frankistler, cebelilttarık boğazın - cağını vadederek hareket etmiştir. 
Ftınları Yapılmamış telıl.kki etmiş- Londra, 6 (A.A.) --Sir Con Say- Belıırad, 6 (Radyo) -Yugoslav- dan geçen biltUn posta vapurlarını Yolda Tosyalılar ve İlgazhlarla 

be ıl~akika Almanya ile iyi milna- uzatılan ele kar~ı mukabelesi: men Avıım kamarasında lngiltere yada intihap mücadelesi münasebe da takibe başlamışlardır. Bu hareket, görilşm!lt ve saat 13 te Ka tamoni -
tlenne ye . d" İ lrün .. "' uzen Yeren talya, -Tunus, Tunus hükum.,tinin Süveyş kanalının 700 tile muhtemel hadiselerin önünü al- muhtelif de\•letlerin Bor&"oS hUkümeti ye gelmiştir. Kastamonide bütün hnl 
leb::7~~ın~ kuvvetli görmektedir 0\!"l'Htıı•. bin hisesinden 353,504üne sahip mak makaadile Zağrep üniversites nezdinde protestoda bulunmalarına kın coşkun muhabbet tezahüratı ile 

1 ır 1 Fraııu tarafın~an A. Ş. ES~lER oldujıunu beyan etmııtır. altı ııün müdctle kapatılmıştır. sebep olmuştur. karşılanmıştır. 
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7 Birincikanun Çar§amba 19~ (ANADOLUJ· dAHIFE 4 . "" H. Vekilimiz .. Çelik cıger Roman yadaki 
kanlı lıadiseler 

1 Boır~a ... P Byasa 1 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 

Balkan paytahtlarını 
da ziyaret ~decek 

1 Zavallı kadın 
~ 

kurtulamadı 

Bir hCı.s ahaneden gelen 
·e'lsiz: imcla_t!. imdat!. 

Siyasi maznunlar ka
çırılmak istendi 

Çuval 

IZI\11R ANKARA 
OZtlM 

Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 5/ 12/ 938 

Londı·a, 6 (Radyo) - Türkiye Ha• 
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu, Mos • 
kova seyehatinden sonra Balkanlarda 
bir seyahat yapacak, Bükı:eş, Belgr&' 

Sterlin ü.87 ve Atinayı ziyar et edecektir. 
Çekoslovakya Kr. 4.297Ş 

281 Öztürk L. Ş. 13 75 16 
97 İnhisar ida 6 ıs 

Dolar 125.245 

Peçeta 5.87 85 M:. H. Nazlı 12 12 50 F. Frangı 3.3025 
Liret 6.59 

Zloti 23.6025 75 K . Taner 15 16 
İsviçre F. 28.42 

Pengü 24.8525 74 Ş. Rıza H. 15 25 15 60 
Florin 68.0975 

Cevdp veriliyo·v: Maalesef ancak bir 
18 Enver C. 15 25 15 25 Ley 0.9025 
18 ~. Klark 12 12 Rayşmark 50.225 Dinar 2.80'iö 

tane çe· ik: ciğer var 
t ul m ) acağın t:.hmin etmişlerdi. 

Yen 84.27 
İsveç Kı·. 30.24 
Ruble 23.67 

12 j. Koheu 14 14 Belga 21.0875 

600 
Drahmi 1.08 

617605 
Leva 1.545 

Li.kin bütün bu t~hmi-nler yersiz 
çıkmı'<~ır . Çün'<ü işicmeye başlıyar 
<Ç ·k c ·ğcr) , b:rkaç dakika sonu. 
ha::; anın gi.idcrini açmasına ve onun 

618205 Be.te aiye 
fiğinden: 

ve Fuar komitesi reis· 
'ÜZÜM: FİATLERl 

nıundaki <lok tor dan; 
- Çok rica ederim; biraz don<lur

nn bulur musunuz! 
No. F i at 

~ültü~parktaki Fuar fidanlığına kalorifer tesisah yaptırılacaktır. Be
:lelı keşfı 1950 liradır. 12/ 12/ 938 pazartesi günü saat 16 da belediy~ 

Demesine imkan vermiştir. 

Ren Husson, artık ölümden geriye Kocfranu (:x) i,aretli zattır. 
7 
8 
9 

13 
18 75 
14 75 
15 75 
18 25 

de fuar komitesi r iyasetine gelinir. 4295 - \ 1SMETPAŞA BULVARINDA 
lönmüştü. Lakin birkaç g iln sonu Bükreş - Romanyada Rominkü 
ı~st~n~n ciğerlel'inde buşhyan k Uçük Sarat hapi hanesinden Bi.ikreş - civa
ıır ıltıhabın önilne geçilememiş V ( rmdaki j ilavn hapishanesine nakledi 
asta (Çelik ciğer) e rağmen hayatı· len siyasi ağır mahpusların firar t c-
eda etmiştir. ıcbbüsl eri yüzUnden ateş açılara k 

(lMDAD! .. l!ı!DAD! .. ) öldürüldüklerini yazmıstık. Evveıa. 

10 
11 

incir 

Fransız telsiz istasyonları iki gtiı . meçhul eşhas 
Çuval Malın cinsi 

otomobillere ateş aç_ 215 Ş. Remzi 
:mce şu işareti almıştı: mı~l ardır. 

- Burası Kazablaııka hastanesi!.. Maznunlar , otomobillerden atlı- 68 M. j . Tranto 
1ir genç ölüyor. Lütfen bize bir (Çe- yarak ve karanlıkla sisin verdiii fır- 312 H. Leni 
·k ciğer) gönderiniz 1 İmdad! İmdad! <ıattan istifade ederek civardaki or- ----
Şüphe yok ki Fransada bu imdada manlığa dalmışlardır. 595 

rncak Neuilly Amerikan hastanesi Neye uğradıklarını bilmiyen jan- 163034 
; vap verece~ti. Filhakika baş doktor iarma kuvetleri, evvela şaşırmış - ---
!.. . Gros telsızle Kazablankoya şu ce- lar; sonra ise bunun sırf mahpusla-
. b ö d . t• 163629 
a ı g .n ermış ır: . rın kaçmasını hazırlamak için tertip 

Kr. S. Kr. S. 
8 25 12 

20 21 

8 60 16 25 

- Bızde ancak bır tane (Çelik ci- edilmiş bir oyun olduğunu anlamış
~er) vardır. O da, şimdi bir hasta • lardır. ZAHİRE BORSASI 
nızdadır. İşte bundan sonra jandarma ku-

1 
2 

3 
4 

YENİ Sinemada 
SON OLARAK 

Bugün ve bu gece 

20 Asrın Güneşi 
Ulu Şefin cenaze töreni 

tamamı 

Şemsiyeli Canavar 
Lorel Hardi iş arıyor 

Gösterilecektir 
3 7 de Liltfen hastanızı bir tayyare ile bu- mandanınm emriyle, ormana kaçan f ZM 1 R 1 Seanslar: 1,30 

~P~~~n~r m~~~md~~~~~~lm UH~E ~:·»~~~·:~::·J:~:·e:·:;::•:•:•::·:•======:•:==~=~· =~---~ 
Kazablankadaki hasta tayyareye 1Jildiri!miş; laki n emreitaat etmiven Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. • _ _ . .__.._ • Ku~arılamıyan kadm 

Paris - Rene Husson adlı genç biı 

kadının hastahiından tamamen ümic 
kesilmiş, yapılan büt iin ibtimamlaı 

hiçbir netice vermemişti. 
Artık hastanın ihtizar hali beklen 

mekte iken doktorlardan birisi basta 
nm baş ucunda bağırmıştır: 

- Çelik c iğere baş vurahml Belk 
munla hastayı kurtarırız. 

· d' ·1 · F · Bugün matinelerden itibaren 
Jın ırı mış ve ransaya mütevecciheı1 mahkOmların el.Bn kaçmakta olduğu 720 çuval buğday 5 

\areket etmiş iken maalesef yolda öl- r.örillerek Üzerlerine yaylım eteşi a- 55 ton çavdar , 4 125 Elhamra sı·nemas,~nda 
.. ıüştür. çılmıştır. 195 ton ki d k 4 755 

(ç l'k ·- ) ı d p. çe r e e ı cıger nere er e vardır? Yaylım ateşinin neticesi, on t'" mah-
Amcrikanın her şehrinde bir (Çe . kQm derhal ölmüştür. l\faltlm oldu- 802 B. Pamuk 43 50 49 

ik ciğer) bulunduğu gibi, Almanya - ğu veçhile, bunların arasında çolc 75ooo kilo K. badem 19 
Ja da bunların miktarı fazladır. İn. mühim siyasi şahsiyetler vardır. Ez- 1000 kilo mazı 18 

rriltere milyonerlerinden Lord Nufi- etimle Romanyanm meşhur demir ESHAM ve TAHVİLAT 
·ld, geçen ay bütün İngiliz hastanele- muhafız teşkilatının reisi olan yilz-

">aşı Kadranu da bu ölüler arasında - A N K A R A 
: ine birer (Çelik ciğer) hediye etmiş

dır. 
i. (Çelik ciğer) in elde edilmesi az bir 

1933 ikrnmiteli Ergani 19.30 
Jaraile mümkün olmıyar. 

5-12-938 

Türk artistlerinin - Türk rejisör - operatör ve teknik adamlarının keneli 
memleltetimi2de hazırladığı MUSAHIBZADE CELALİN 

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

Mahmud. Necla· Muammer· Perihan. Nevin 
VE 

HAZIM- VASFİ 

Bunu söyliyen doktor, aüratle te1e 
fona koşmuş; Fransada topu topu. yal 
nız bir tane olan çelik ciğer için Ne· 
uilly Amerikan hastanesinden imdac 
iestemiştir. 

H astane bu imdada derhal icabe1 
etm iştir. Oradan gönderiJen otomobil
le ö!üm derecesindeki hasta, Amerikar 
hastanesine yatırılmış ve beş on daki 
ka sonra yirminci asrın mühim keşif
ler inden biri olan (Çelik ciğer)in içi
ne alınmıştır. 

Fransada yalnız bir adat (Çelik ci 
~er) in bulunması hakikaten beyret< 
~ayandır. Nice hastalar vardır ki fen· 
ı in bu gibi icadını henüz duymamış· 
ardır bile! 

Kadranu, bir zamanlar Romanya 
~aşist hareketlerini idare etmiş VP 

n emlekette kendisine epeyce de ta -
'aftar bulmuştur. 

Sivas - Erzurum hattı istikrası I.20.25 
1932 hazine bonosu % 5 faizli 15.50 Alaturka şarkılar CEVDET KOZAN idaresindeki ıaz heyeti - Muıi-
Tilrkiye İş bankası 9.90 ki adaptasyonu: M. C. ve CEVDET KOZAN 

Aynaroz sahneleri bilhassa yerinde filme çekilmiştr. 
Anadolu demiryolları I. ve II. 40.10 Fiyatlara zam yapılmamıştır. 

Onun adını duymadan ölen geçmiş. 
eki ölüler için bir diyeceğimiz yoktur 

.....,akat (Çelik ciğer) in mevcut bulun-
1uğu ve onun kullanıldıi'J bir asırda 
ebepsiz ölmek hakikaten fecidir. Fran 

·1z hastanelerinin de Amerikada ve A' 
nanyada olduğu gibi birer (Çelik ci . 
:er) le çeliklenmesini isteriz. 

Çin-Japon 
ff rırbi, bek!endiğinder 

evel sona erebilir 
% 5 1933 hazine tahvili 

peşin SEANSLAR: Her gün 1-3-5--7-9 da 
29.- İİ•-ıı:ııa:ısı•a•:'ll·•ıııc:rnı.ııa•İlllm•••m&•lf••m-ıe;;a•••-••••----

(Çelik ciğer) in içine giren Rene 
Husson artık teneffüs edemiyor ; kol. 
lan kuvvetsiz ve vilcudu yumuşamır 

olarak tam bir koma devri yaşıyardu 
Hastane doktorları bile vaktin geç

ti~ine hükmederek genç kadının kur- ** 

Tokyo, 6 (Radyo) - Başvekil 
rırens Konoye, bugün gazeteciler1 
· :abul etmiş ve uzun beyanata bu · 
'unmuştur. 
Başvel<il, Çin4 Japon harbi etrafın-

1a demiştir ki : 

, &G*Y 'il e • 
Büyük fedakarlık - Görülmemiş bir program 

• 
işte Kültürpark sinemasının 

lzmir sayın halkina hazırladığı büyük 

1 

Fan Ribentrop Paris'te 
- Çin-Japon harbinin beklendi

~·inden evel sona ermesi mümkün-
1ür. Bu, Çinlilerin elindedir.~ 

1 sürpriz bugün 2 film birden 
HE R Ş EY SENİN lÇIN MALAKALI K A D 1 N 

Büyüb Fransız artistleri 

1 

- Bat tarafı 1 incide - ve yeşil masaya karşı karşıya otur- 1ona dönmüşler, kendilerini bekli-
Lebrun1a konuşmuştur. Bu ziyareti muşlar ve maruken bir çantanın i- ven matbuat mümessillerine beya
müteakip B. Ribentrop, tekrar ote- çinde hazırlanmış olan deklerasyo- '1atta bulunmuşlardır. 
le dönmüş ve saat 13 de, başvekil rudçantadan alarak ortaya koymuş- Alman hariciye nazırı, Almanca ve büyük sanatkar 

Edvar Daladiye tarafından otel Ma- ar ır. . .., d Al söz söylemiş ve imzalanan dekle - Gary Garanl 
tinyonda şereline verilen mükellef r ?n Rıbentrop, sagm a . T?an se- .,.asyonun ehemmiyetinden bahset -fırı ve solund Alman hancıye n k nefis, cazip bir şekilde temsil edilmiş Taraf~dan müstesna bir surette ya· 
tiyafette bulunmuştur. Bu ziyafette . 8 '"d" .. ld kl e- ti ten sonra, mazinin doğurdu~u bir · 

Al 
-.. . F R'b zaretı protokol mu uru o u arı k 'hfl~ fl d 'k' d l t' gençlik, neş'e, dans muzik filmi ratılmış ailevi • içtimai aık faciası 

man se~ıri .ıle karısı , on l dı. et- halde ayağa kalkmış ve Fransa ha- ~~.k~ l~ a dar an sonra~ ı ~ eve ın. AYRICA: Türkçe sözlü FOKS JOURNAL 
ropun maıyetındeki zevat.Da 8 ıyc- · · · k 1 fi L · • · •s 1 a e ost yaşamaga arar ver- SEANSLAR HER CON: Herşe senin için 3,1 O ve 7,20 de 
nin muavini Kamil Şotan ve refika- ncıye .n:zar~tı prot~ ? şe .. OJC nın d~klerini söylemiş ve iki milletin ta· sı, hariciye nazm Jor1' Bone ve refi- davetı uzerıne her iki harıcıye nazı- b. ıi. hududları içinde birbirini daha Malakalı kadın 5 ve 9 da 

d ki 1 l b ı d ki ı Cumartesi pazar sünleri ıaat t t de herşey senin için filmi ile başlar. 
kası, parlamento ve ayan mediıleri n, e erasyonu imza amıştır. ıyı an amış u un u arını i ave ey· ı 

DiKKAT: Atalilrkümüzün cenaze törenlerini halkımızın tama. 
hariciye encümenleri reisleri ve da- mzalanan Alman-Fransız dek- lemiş, bütün ihtilaflara son verildi- . • . 

1 
mile aörmeıını temm için her gün aaat 2 de ve cumartesi 11 de pazar 

Pıerre R. VVilm 
Edvvıg F euıllere 

Billfir sesli dilber artist 

Gracce Moor 

ha bir çok aiyaat zevat hazır bulun- erasyonu, Almanca ve Franıızca ~ini, bütün Fransız milletinin kendi-
k 1 

L sUnleri 10 da ucuz halle aeanıları tertip edilmittir. 
mut1ardır. olına üzere iki nüsha olarak tan· si e oeraber bulunan baıvckil Dala-

Ziyafet, saat l-i,55 e kadar ailr• zirn edil.mitti. diyenin sulhperverane emellerine '===============D:u:h:u:l:iy~e=tO=v:e:l:S:k:u:ru:':t:ur=.===============:-;.· 
mU§tÜr. Hita~ında, Alman hariciye B. Riben~op, Fransızca olan nüs- yardım .e~ilmek lazım geldiğini kay

4 

- · - • 

nazın Fon Rıbentrop, tekrar oteline hayı ve JorJ Bone de, Almanca ya- dey]emıştır. 7 Birincikanun Çarıamba matinelerinde İsmetpaşa 
dönmÜf ve saat 15 de Fransa hari- zılrnış olan diğer nüshayı imzalamış- Fransa hariciye nazırı Jorj Bone 
ciye nezaretine gitmiştir. lardır. de, Fransızca beyanatta bulunmus 

Burada bir kıt'a aellm resmini imza merasimi, dört dakika de- ve imzalanan deklerasyonla bundan 
ifa etmiş ve nezaretin kapısında ha- vam etmiştir. Müteakıbcn, her ik1 sonra Almanya-Fransa arasında ye
riciye nazın Jorj Bone tarafından "lazır, saath salonu terk ederek. Ro- ni bir devir açıldı~nı. bütün ihtilaf
karşılanan Fon Ribentrop, yüz ıene tondo aalonuna geçmişler ve orada lann ortadan kalktığını söylemiş, 
evci Paris sulh muahedeıinin imza- bütün beynelmilel mesaili uzun kahraman Alınan ve Fransız mil -
landığı büyük saath salona alınmış- müddet tetkik eylemişlerdir. Fransız Jetlerinin, bundan sonra dost yaşa
tır. Salon, büyük avizelerle tenvir ve Alman matbuat mümessilleri, mak istediklerini kaydeylemiştir. 
edilmiş her tarafa projölc.törler kon· bu esnada aaatlı salonda beklemiş-- Fransa hariciye nazırı Jori Bone 
muştur. )erdir. ve refikası, bu Akşam Baron Fon Ri-

&ron Fon Ribentrop, Alman sÜ· Fon Ribentropla Jorj Bone ve her bentrop ve maiyeti ~~r~fine rnükel-

bulvarında 

!el: 4065 Yeni Sinemada Tel 4065 

Görülmemiş zengin program 4 Saat 33 kısım b:rden 
Türkçe izahatlı Fo:ıı: Jurnal 

1 - K ARA KORSAN 
2 - BİR MİLLETİN 

Türkçe Sözlü Şaheser 

İSTİKLALİ 
Kahramanlık rekoru - Dehfet verici Kovboy filmi 

vari elbiseaile- gelmiş , Jorj I3one bü- iki devletin sefirleri, iki saat kadar lef bir ziyafet vermi~lerdir . 
yük ürı iformasını giymişti. [ki ,lcv- müzakerede bulunduktan eon"~ iki hariciye nazırı arasındaki mü-
let h 1 ~'ye na~r~rı. derlı~l gen· · ·· · - - ~ : ~· ' ' : ~~ == ~ ~. s~ znkerder,yanndadevamedecektir.lla~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1,15 3-7 de 



• 
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.SAHiFE 5 (ANADOLU) 7 Birincikanun Çarşamba 1938 

Aktör muharrir ıı _____ ~!_l.!"1!• ~---ı-Üçüncü karısından da AN K 
boşanmak üzere 

M:eşhur Fransız aktör ve tiyatro K A D I N L A R ve E R K E K LE R 

-14-

Herek 
YAZAN: Kadircan Kaflı 

reis gülümsedi 

muharriri Saşa Gitrinin, 27 yaşındaki 
kansından boşanmak üzere olduğu 
haber veriliyor. 
Saşa Gitrinin ilçüncil karısı olan 

bu kadında artisttir ve jaklin De
lilbak ismile meşhurdur. 

Kadını düşüren ihtiras 
ve görgü azlığıdır 

Aldıkları haberden leventlerin fena halde kızdlk
Davayı kadın açmıştır ve kocasını 

uzun zamandanberi eve uğramamak
la itham etmektedir. Sa~a Gitri ken
disinin, eve gitmediği müddet zarfın
da Paristeki Amerikan hastahane-

Erkek ne şımarık kadından, ne de 
fazla ağırından hoşlanır! ları 

İnce Ali ile tıyas, tepeye doğru ka
ralara tırmanmağa başladılar. 

Otuz kırk adım gittikçe beraber gö
türdükleri yirmi leventten birisini O

raya bırakıyorlardı. 
Böylece tepeye kadar otuzar kırkar 

adım aralıkla bir dizi yapmış ol uyoı·
lardı. 

Herek Reis yedekte getirdiği Vene
dik gemisini koyun karşı kıy:ısına, ve 
gece yarısından sonra ay doğduğu za
man gölgede olduğu için görünmiye
cek şekllde demirledi. 

Kendi gernh.inl de çabucak kızağa 
çekerek aankl yağlamak için hazırlık 
yapmağa başladı. Bu aralık İnce Ali
den haberler geliyordu: 
-Yassı buruna geldiler. Birisi ka

yıktan çıktı. Leylek yuvasına tırma
nıyor .. Oradan bizi gözetliyor. Bi1i 
gördü. 0,radan ayrıldı. Kayığa döndü 
ve açıldılar. Dosdoğru Mikanosun ba· 
tısına gidiyorlar. Rotayı değiştirmi. 

yorlar. Ufukta kayboldular. 
Herek Reis son haberi alır almaz 

gemiyi yağlamağa hazırlanan levent. 
lere emir verdi : 

-Dikkat .• Kızaktan indirilecek. 
Leventler kocaman halatlara hep 

birden asılınca zaten dümen tarafı 

•ığlıkt& olan kadırga suya doğru kay
dı. 

Herek Reis şimdi de o gün esir al
dığı Venedik gemisini biraz önce ken
di gemisinin bulunduğu yere getirdi. 
Onun direk ve yelkenlerine, kendi di
rek ve yelkenlerini andıracak bir şekli 
vert.li. Sonra bütün !evetleri kıç kasa
ranın önüne topladı. Onlara, Venedik
li!erin yapmak istedikleri baskını an
lattı. 

Hepsi de komurdandılar. 
Palalarının saplarını hınçla sıkıyor

lart.lı. 

-Onları tepelemeliyiz .. 
-Buraya kadar yormıyalım. Biz 

onların bulundukları yere gidelim. 
-Gidelim .. Hemen gidelim. 
Iforek Reis devam etti: 
-Heyecana kapılmaktan bir fayda 

~ıkmaz. Neden yorulacağız. Mademki 
istiyorlar, gelsinler. Hoş geldiler, safa 
geldiler. Geleceklerse görecekleri de 
rnr. Düşünün ki bizden çoklukturlar. 

-Çokluk olsun.. Şimdiye kadar 
böylelerini tepelemedik mi? 

-Tepeledik. Fakat bir işin bitiril. 
me•i için kolay yol varken güç olanu 
gidilmez. Bana güveniyor musunuz? 

-Elbet.. Güveniyoruz. Hep güven
cik. Hep güveneceğiz. Böyle bağırı

yorlardı. 

Arka taraftan birisi haykırdı: 
-Yaşasın Herek Reis. 
Bu sözleri hepsi birden tekrarladı

lar ve yalçın kayalıklar, korkunç o
y· klarla girintilerde sanki daha bü
y.lk bir sesle uğultu halinde haykırdı
lar. 

hallerinden belli idi sinde kalmış olduğunu ileri sürüyor. 
Fransız kanununa göre hastanede Gazetemizin anketi her tarafta bil- Hatta öyle kadınlar vardır ki ken-

ulunan bir adamın eve gitmemesi yük alaka ile karşılanmıştır. Sebebi dilerini erkeklerle her hususta bir sa
oilesini ihmal "ayıl:ı.maz. Onun için, de malümdur: Erkek ve kadına ve ai- yarak erkekler için tabii görülen hu-
adının bu cihetten da\·ayı kazan- leye taallük etmesi.. dutlara kadar ilerlemeğe, ha~ o hu-

ması pek ihtimal dahilinde görülmü- Anketimize bugün cevap veren zat dudu bile geçmeğe kalkışırlar. Mesell 
or. Fakat, Saşa Gitrinin de boşan- İzmir Ticaret ve Sanari Odası büro- bir erkek bir yerde kahkaha ile gülme-

mak arzusunda olduğu söyleniyor. lar direktörü B. Hayri Puyandır. si tabii sayılabilir, halbuki bir kadı-
• Aktörün ilk karısı Şarlot Liz idi. Saçları uzunca bir ömürle ağarmış nın kahkaha ile gülmesi onu küçiUı: 

İkinci karısı da meşhur şantöz İvon olan B. Hayri Puyan bizimle konuşur- düşürür, mahçup vaziyete sokar. Bu 
Prentandır. 1936 da İvon Prentan-' ken, tecrübeli insanlaı·a mahsus bir gibi hallere kadınların dikkat etms
dan bo~alan Saşa Giriti 1937 de De- şekilde gülüyor: !eri, erkeğin her yaptığını yapmak 
l!ibak ile evlenmiştir. -Güzel bir anket - diyordu.- Bu- istememeleri lazımdır. 

yurun, sualinizi bekliyorum. -Erkeği sinirlendiren nasıl bir 
-Kadını düşüren ve küçülten haL kadındır? Erkek nasıl bir kadından 

ler nelerdir? hoşlanır? 
Torbalıdaki 

Cin aye f -Bir kadını birinci derecede küçük -Eı·keği sinirlendiren kadın, teh-
düşilren şey ihtirastır. İkincisi de like hududunu ve erkeğini iyice an

Rencber Şükrü muhtar görgü azlığı. layamamış olan kadınlardır. Keıı. 

t f d "ld" "ldü Kadınlar, yaşadıkları hayat icabı disine ait hudud dahilinde hareket 
ara ın an o uru olarak hayatı erkekler kadar iyi ve in- ederek bu hududun dışına çıkmıyan 
Torbalı, (Hususi muhabirimiz - ceden inceye tetkike imkan yok fırsat kadın hiç şüphesiz daima makbuldur. 

Bu yerler hiç şOphesi;. o zamana ka- masının başına bell\ oıan bu Türk kor- den) _ Burada demirci köyünde bulamazlar. Bu itibarla görgüleri Bir kadının neş'esi, tavrı hareketle. 
Jar bö'-'le yiğit •e,lerlnl, camlan kopa- sanını tepeliyecektL Artık Ağriboza bir cinayet olmus.tur. Demirci köyü d F 1 -· .. 1 ... 1 . k k ri daima tabiilik hududu dışına çık-, az ır. az a gorgu u ı e şımarı a- . 
rak •ıkan alkışları hiç dinlemenıi~ti. diğer adalara ve Mora kıyılarına dile· muhtarı Yunus ile tütüncü Şükrü d rt t k 1- d mamalıdır. Bir erkek şımarık bır ka-, ını ayı e me azım ır. • 
Cilzamlıiar ile kudurmuş köpeklerin diğl zaman gemllerıni göııderebilecek, arasında bir kavga çıkmış, muhtar dından hoşlanmadığı gibi fazla agır 

İhtirası ben şöyle anlarım : 
boğuşmaları sırasıııda yükselen sesler oralara erzak, cephane asker retışti- Yunus, köy bekçisine aid mavzeri ve ciddi kadından da hoşlanmaz. Er-

i 1 Bir kadın, arkadaşlarından birinin k h ne kııdar korkunç ve iğrenç ld yse, bu receKtf. a arak Şükrüye ateş etmiştir. keğin gözüne bakara onun ru unu 
sesler o kadar heybetli ve saygı değer Ne zamandanberı koca doııanmasııe Çıkan mermi, Şükrünün kafa ta- fazla tanıdığı olduğunu görür, onu okuyabilen, kocasının karakterini 
idi. her tnratı turaılııh ve arnılıgı halde sına isabetle derhal ölümünü intaç kıskanır, fazla arkadaş edinmeği is- iyi keşfederek ona göre hattı hare. 

Herek Reis yeniden söze başladı: lnılamamış fakat en •oııra ca•uslan etmiştir. Katil, jandarmalar tarafın- ter. Yahut, komşularından veya tanı- ketini tayin eden kadın aile yuvası-
-Hepiniz yaşayın.. Ka<andıgımız ~ayesinde yuvasını öğ'renmi~ti. rasug. dan yakalanmış, müddeiumumilik- dıklarından birisi evini fevkalade gü- nın saadetini temin için bir varlıktır, 

zaferler hepimizinılir. Bir tor.adan -!arla iş görmenin ne kadar faydalı rn çe hadise tahkikatına başlanmıstır. fe,·kala"d' e -Ailede kadın mı, erkek mi aeçim-"' zel döşemiştir, o da evini • 
bana kadar hepimize sağlık dileriz. verimli olduğunu bir defa daha gör. sizdir? 

bir şekilde döşetmek için kocasını 
Şimdi aranızdan yirmi gönüllüye ihti. müş olacaktı. B' k -Biz eı·kekler: 
yacım var. İ•tiyenler kollarını kaldır- Tinoslu iki delikanlıyı kendi ıremisi- lf ayıp tazyıka başlar. Bu kadınlar geçimsizdir. cDiyecek 
sınlar. Bunlara ağır bir iş vereceğim. ne ve kayıklarını da kendi gemisinin Kemalpaşa hakimi B. Celal Baysal, Diğer bir misal: Flan kadın, krı- olsak hiç şüphesiz kadınların şu cevabı 

Yirmi kol yerine bütün kollar kalk- yedeğine aldı. iş başında iken aıı~ızın ha~talanmış ve casile Avrupa seyahatine çıkmıştır. ile karşılaşacağız: 
tı. Hem de bunların ell~rinde pırıl pı- K~mandasın~a dört ıırıli, iiç kadıı·- 18 p:ü;ı devam edeıı bir rahabızlık ne- İhtiras buna. gören bazı kadınları da c- Erkek değiller mi? onuu için 
nl )·aııaıı yüz kudar yalııı kılıç ve pa- ga bı~ Brı~a.ntın vnrd'.: . ticesiıııle, İzmir Şifa yunlunda ölmü~- ayni seyahat için kocasını tazyik et- böyle söylüyorlar.> 
1a vardı. Bngantını onden gonderdı. On se- tür. l\Ierhum, değerli adliyecilerimiz- meğe sevkeder. Kocasının mali vazi- Bu sualinizi hayatı tam manasiyle 

Herek Reis glilümsedi: kiz çift küreği olan bu hafif ve küçük dendi. Ailesi efradına taziyetlerimizi yetini düşünmeden onu yapamıyaca- anlamış bir kadına sormalısınız. Ç!lD• 
-Zaten böyle olacağını biliyordum. gemi son hızla kor<an ;\'Uva•ına ııide- sunar, merhuma da magferet dileriz. ıh bilyük masraflar altına sokar. kil o kadın milnsif olur ve en doğru 

Benim öcçmenı gerek.. cek, kendisini hi~ gJ•termeden Herek cevabı verir. 
Le,·enuer bil'ibirinin öııiin• geçmek Gaz maskelerı· tecru··besı· Reisi gözetli;·ecck. orııda olup olmı.- -Hangi kadın cemiyete fayda!~ 

'çin itişiyorlardı. dır? 
AldıklHı haberden k ızdıldurı bun- dığını, neler ynptıj!ını öj7renerek geri-

dan da anlaşılıyordu. 
Herek Rei" b"J(ıı·dı: 

-Düzen .. Düzen isterim .. 
Hepsi mum oldular. 
İçlerinden en kun·etli, en ııçık ıröz 

\e iyi yüzücü olanlan ayalı. Onl:uı 

esir Veııedik gemisine götürdü. Düe. 
man baskın verdiği sırada ne yapa -
caklarını bütün inceliklerine kadar an
lattı. İnce Aliyi de bunların bnşlıı.rıııa 

koymuştu. 

Ken<lh;i de kemli v:emisile koydan 
çıktı. Büyük Dekanzanın !ıalı'lna doğ
ru açıldı. Akşamdan solll'a, cüzamlılar 
adasına dönmek üzere provasını bir 
kaç saat önce geldiği tarafa çevirdi. 

• • 
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KİM Kİl\Iİ BASTIRDI 
Venedik amirali Nikola Fıınale bü

yük bir sevinç içindeydi. 
En sonra Adalar denizinde donan-

ye dönecekti. -Ana ..... Hakiki bir ana cemiy8' 

Amiral ondan <olll'a diğer gemileri-
nin yapacakları i~leri kuınandaıılnrı_ 

na bildirecekti. 

Keşif ·gemisi gitti. Cüzamlılar at.lıı. 

sına iki üç ~antlik bir )'el'e karlar gel
miş olan amirale dönerek raporunu 
\·erdi: 

-Herek Reis, yııvasındadır. Her 

her noktadan fa.'·dalı olur. Ana olmı.. 
.nın kadın cemiyete başka şekillerde 

de fa;·dalı olabilir. Fakat evliıd yetiş
tiren bir kadın derece,inde deki!.. 

-Aile 'aadelinde yalan lazım mı
dır? 

-Bir tabir vardır: 
cDuruku maş lahat amıZ> derler. 

l\Iüstesna zamanlarda latif bazı ya-

şeyden haber~iz bir halde gemisini kı- !anlar vardır ki hakikat kadar kuv-
zağ-a çekmiş, yağlamakla uğra~ıyor. • vetli ve faydalıdırlar. 

Casusların yanılmı~ olmaları veya Fakat ben (doğru)nıın ve (tloğru-

onlar adadan ayrıldıktan sonra Herek lu)ğun her yerde daima zaferyab ol-
duğunu gördüm ve biliyorum. Bu kaiReisin çıkıp gitmiş bulunması bekle-
de ezelidir ve değişmez. Onun için 

nebilirdi. Amir:tl yalnız bundan kor- insan daima doğruluktan ayrılmama-
kuyordu. Fakat kendi gemisi vasıta- lıdır. 

•ile yaptığı bu ke~if onun son korku· M. M. Vekaleti seferberlik işleri nı ve bu denemelerden çok memnun -İnsanlara aşk mı, alışkınlık mı 
sunu da savmış, sevincini son derece- umum müdürünün şehrimize geldi- kaldıklarını yazmıştık. Yukarıdaki hakimdir? 
ye getirmiş bulunuyordu. ğini, lzmir itfaiyesile, polislerine gaz resimde umum müdür. itfaiye bina- -Daimi olarak alı~kınlık .. B:ızan 

- Devam edecek - maskelerile tecrübeler yaptıdıkları- sında teftiş esnasında görülüyor. da aşk. ______ , ____________________________ ..... __________ __ 
onları çerçeveliyor .. 

HI 
evin işlerini döndürecek hem de keııdisile meşgul olacak, kitap filan 
okuyacak bir canyoldaşı arıyor. İşte tam sana göre ... Seni onun yanına 
kapılandırayım, görecek,in, Boğaziçinde, ne güzel bir ralıda oturur. 
O muhitte, kim bilir, belki de iyi bir kısmetin ç~kar. Pek çok ahbapları 
vardır. Gideyim ona haber vereyim. 

Rop doşambrini araladı. Vücudunu uzun uzun süzdü: 
- Göğsüm biraz düşük. l\laamafih, pek te fena değil.. Sevilebilir, 

seksapeli var. Vücudüm umumiyet itibarile narin ve biçimli. Hele kal
çalarımla bacaklarımın hiçbir kusuru yok. Velhasıl bir erkeği mem
nun edecek bütün hassalara malikim. O halde ümidlenmeğe hakkım 
yok mu? .. Nakleden: Vaıa ·Nurettin 

-- 6 --
Artık ya~ yirmiyi çoktan geçmiş, genç kızlık hayalleri ölmüş, şiire 

;e edebiyata olan merakı tavsamıştı. Şimdi maziyi hatırladıkça utaıı
cından için için ağlıyor, talihsizliğine lanetler okuyordu. Yok, arlık 
yalnız yaşıyacak, namusile, annesinin, babasının telkinatile yaşıya

caktı. Erkeklerden uzak. 
Böylece seneler geçti. Nihayet bir mağazada satıcı oldu. Altı sene 

ınücadele, bütün ilmidlerini yıpratmıştı. İstanbula geldiği zaman son 
derece muvaffakıy~t ummuştu. Halbuki ancak açlıktan ölmemek maz
hariyetine nail olmuştu. Şimdi artık arşın arşın kumaşlar, kadın çama
~ırlan satıyor, tereddüd eden müşterileri olur•n onlara fikir Yeriyor, 
kandırmağa çalışıyordu. İşle, bir gün, bunlardan biri, ona kar~ı sami
miyet duymuş, halindeki hususiyet, konuşmasındaki terbiye, nazarı 

<l kkatini celbetmiş, merak ederek onunla muhavereye başlamıştı. 
Kendisine gösterilen bu alfıkadan, Naciye, mütelıassi8 olmuş ve 

derdlerini dökmüştü, 
l'llüşteıi hayretle dedi ki: 
- Aman, gözüm, senin yel'in bura•ı değil! S:ıtıcılıkta ne yapacak
'• Eli Y•şııı; geJ,en gene aylık. Dur dinle lıeni! Sana bir iyilik p-

"8' m I:ir ahb:ı.lıım hanımefendi var. Çok Kengin<lir. ralnızdll'. Jlenı 

Bir ay sonra Naciye yalıya yerleşti. Bedia hanımefendi kendisinden 
son derece hazzetti ve genç kadın için, yeni bir hayat devri başladı. 

l\lerhum Bahri pasanın zevce•i odasında derin bir uyku ile uyurken 
aşağıda Naciye, koltuğun içine büzülmüş. Asabi asabi düşünüyordu. 
Adnanın gelişi, e\'İn içine mildhiş bir yenilik getfrecekti. Genç kadın 
kendi kendine sonıyordu. 

- nen güzelim. hunu bana birçok erkekler söyledi. Oldukça tahsi
lim ve terbiyem rnr. Şu menhus harp bizi altüst etmeseydi. Bugtm zen
ııın ve itibarlı bir ailenin kı~ı olacaktım. Kendi derecem de bir adama 
rastlardım. \' e bugün bu şımarık zengin koca karının maiyetinde ola
cağıma rahat bir hayat yaşardım. 

I<ader niçin bana bu hali layık görüyor? Servet ve saadet sahibi pek 
çok kadınlardan güzel olduğum halde niçin felek onları bana layik 
görü.vor da, beni daima felek altında eziyor. Demin adaleti rnutlaka
dan bahsediyordu. Ne gülünç bird<'n yerinden fırladı: 
Aynanın önüne geçti, bir ressam ciddiyetile, kendini inceden inceye 

tetkike başladı: 

- Bakalım nerem iyi, nerem fena? Siyah parlak saçlarım, yumuşak 
ve mat tenim ku,ursuzdur. diyebilirim. Burnum biraz kemiklice ... Fakat 
çok şükür ki küçük olduğu için pek göze çarpmıyor. Kıskanç bir kadın 
onıı yandan görünce •atmaca gagasına benziyor!> Diyebilir. Fakat du
daklarımın şehvani kıvırımı cidden cazibeli. Gözlerim hiç fena deı?il ! 
Filhakika alelıiue bir ı·enk ..• Sirah. lakin kirpiklerim, kalın bir gölge 

On dört yaşımdanberi talihin bana musallatça gadretmesine rağmen 
şimdi bir parça ümidlenmeğe hakkım yok mu? 

Naciye tekrar yerine oturdu. Bir sigara yaktı. Bedia hanımefendi 
sigaraları yüzerlik kutular olarak toptan alır; ve bunlardan, genç kadın 
azami istifade ederdi. 

:Mavi dumanları arasından, Naciye, şimdi artık kat'i şekil almış olan 
ümidini düşünüyordu. Evet, bu artık bir hayal değil, ismi olan cismi 
olan bir hakikatti. 

Adnan bey!. .. 
Eğer o Bedia ha111mefendinin babadan yüzbinlerce lira mira.a kon

muş genç bir oğlu olduğunu, ve bu çocuğun sanatoryumdan bir gün dö. 
neceğini bilmeseydi. Bu kapalı, yeknesak hayatın kahrını çeker mi idi? 

Güya, alakadar değilmiş gibi, mütemadiyen genç kadının ağzını ara 
mış, ve neticede şu kararı vermişti: 

- Naciye aklını başına topla. Belki fır,at budur. Harallerimin ta
hakkukunu hakettiğim mevkiin iade"ini bu 'uretle elde edebileceğim. 

Bu ilmidle sabretmiş, aylar, seneler geçmişti. Arasıra, liıkayd bir ta
vırla sorardı: 

- Ümid ederim ki oğlunuzun hayatı !sviçrede düzelmektedir. 
Bedia hanımefendi ce,•ap verirdi: 
- Yavaş yavaş iylle~mekledir yavrucuğum!. -Arkası ••r -
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Yazan: Tuğrul Deliorman 

Yzb. Cevad Süere 
Fakat bu, ne vakte kadar böyle devam edecek? 

Doktora: r - Donu da çıkar. yavaş yavaş giyiniyordu. Beni kar-
- Aman c!oktorcığım, dedim, Diye bağırınca, bizıın şu cesaret şısında görünce de.ha fuzla afalla-

sabalıa git, kaçırılır fırsat de"<!. He- ile meşhur doktor, bir cccuk gilıi mıştı, Aüdal abdal yüzüme bakıyor
rif altın babası, yanına iki de jandar-' aglamağn baıladı: ayaklarıma ka- du. Gözlerimle, biraz evvel cebin
ma veririm. Zaten, köy pek yakın. panmak için eğildi. Mlitl.i~ bir ses- den çıkermış olduğu paraları era-
Bu taraflara e~kıya gelmeğe cesaret le: dım. Yoklu. Meğer, cf.tkıya• kaçın· 
edemez yal. Beıı ele Liraı sonra eşkı· - K Ik, donunu ~ıkar; diyo- ca. Doktorun ilk işi paraları cebine 

Yolcu ve eşya vapurları, yarın harbe 
girecek bir şekle konuyor! 

ya takibine çık cagım. rum aan ... yerleştirmrk olmu~. 
Kabul elti, jandarmalara direk- Dedim - T nbii değil mi ya, diye söze 

tifleri verdim ve terkime bir .,şkıya- Artık. bütlin vücudü bariz bir karıştı. Bizim de tor; Eğer para can· 
ya lazım olacak fişekliklı-ri, poturu, titremeye tutulmu•tu. ııükrer gibi: lısı olmasa imiş Ta kaimdeki «Kork-
entariyi, daha ne lazımsa aldım. - Donunu çıkar!. nıau apnrtmanını yaptırabilir mi 

"Hüsnüniyetlerin elçileri,, adı verilen büyük gemiler, ya
rın öbür gün suiniyete de hizmet ed·~ceklerdir 

Erteai günü, akvam yakın. Dok Diye haykırınca, i§e koyuldu. idi. 
torun geçeceği yolun kenarında, bir Fakat, bu anda, şehir etrnlındım çat Kaymakam gülümseyerek de-
hendek içinde, intizardayım. Hava cut tüfek sesleri gelmeı'.:e ba~ladı. vam etti: 
soğuk. Kar yağmak ihtimali fazla. Bu da, planımızın numaralarından - Ondan sonra, doktorda bir 
Elimdeki mavzeri sımsıkı tutarak, biri idi. Jandarma kumandanı. bir sessizlik başladı. Ne evinden çıkar. 
onun ııel.,ceği yolu gözlemekteyim. kaç neferi ile bizden el!i metre ka- ne de ar11mıza karı ırclı. Jandarma 
Bulunduium yer, şehre yarım saat· dar geride, ağaçlar atında idi. Be- kumandanı onbaşıd11n ve jandarma-
lik bir mesafede. cHayt> diye bağır- mm: !ardan, kimseye hakikati söyJemive· 
aan bizim hükfunetten duyulacak. - Donunu çıkar.. ceklerine dair yemin almıştım. Bu 
Yolun iki tarafı orman. dekor, bu. Diye yüksek sesle bağırmam yüzden. mesele, hakiki bir soygun· 
Yolun dönemecinden göründü. iki üzerine silahlara sarılacaklar ve ben ruluk şeklinde §ayi olmuştu. 
larafında iki jandarma. Kendisi, de silah seslerini duyunca tabana Ve bir gün, Doktor kayboluver· 
i:.ürklü paltosuna iyice sarınmış, el- kuvvet kaçacaktım. di. lstanbula gitmiş, bir daha dön-
leri, ceplerinde, ara11ra, korkulu ba- Gürültü, gittikçe yaklaşıyordu. memi•ti. O zamandanberi apartman· 
kıtlarla aağı - aolu kritik ediyor. Doktor, donunu çözmeğe çalışırken lar, sıhhat müdürlükleri yapmış, tek-
Hayvanı, &.di adımda. ben, tel1t eseri gösterdim ve: rar cesurlaşmış orada ... işte dostlar. 

Bana on metre kadar kalınca he- - Sen, bir daha benim tuzağı- onbeı - yirmi kişilik eakıya crt sini 
men yerimden fırladım. Yüzümde, ma düşersin. tek ba•ına haklıyan cesur dokto -
beyaz, ince bir bezden maske bulun· Tehdidini aavurarak ortadaki eş- run hikayesi. 
duğunu ıöylemeğe lüzum yok tabii. yadan hiç birine el uuıtm:J.dan uzak- Allah rahmet eyl.-ain, iyi adam 
Değiıik bir sesle: laştım. dı. Normaadi Havr limanında 

- Kımıldayanın canı cehenne- Atım ve elbiselerim, tepenin ar- Şiıman nüfuR memuru, göbeği 1588 seıa:sine kadar dünya denizle- !arda bir lngi!iz diretnevutunun lıaca 
me.. ka amacında idi. Çarçabuk giyine- ni zor taşıyarak kaymakamın yanı· rinln eşsiz hı'ikimi addedilen İspanya dumanlarını görür. 

Diye haykırdım. rek, atı, ağaçlıklar arasından süre na gitti ve kucağından gazetesini ala Jevleti. dünyanın dört Lucıığına ,... .. _ İngiliz devleti a•ıı·lardanberi harp 
- Eller yukarı. süre tekrar onların yanlarına ııel· rak bize döndü: pilnılş ülkeleri iılttre ediyordu. O fari- gemileriyle birlikte ticaret gemilerinin 
Jandarmalar, tüfeklerine sarıla- dirn. - Kaymakam bey~ ,a7 te v~· he kad:ır güneş grup etmiyen devlet çuğalma'1na dn gayet Lilyük emek 

cak oldular. Hemen bir kuru aıkı bo- - Büyük geçmi~ olsun Doktor reyim, dim.-yin. Gene küçücük bir lsPanyn icli. sarretmHir. ~laamafih, umumi harp 
talttım. bey. Şimdi, jandarmalardan öğren havaJistı-n koca bir hikay .. çıkarır 1ng,.;zıer nislıet •n 7.0Y.ftı. Fal<. t $eneleriylr, h:ırıı sonra•ı •enelPriııdt• 

- Atlardan a§ağı.. dim. Sabahtan beri o herifi kovalı- ve bizi de şu güzelim sofradan malı t•panyollarla ) akın bir i~tikbalde lıv.I' yer yüzünde Lir çok ıJeği~iklikler oldu. 
P' Doktor, aapsan keailmişti. yorduın, Bula bula aeni bulmuş. fa· rum eder. ölç!i§ebil"rıli. Ilı tehJ,k~yl önleme< iç ıı ı·.ski lııızı imparatorluklar çöküp gi-

- Ben kazanın doktoruyum; kat, bu ne hal? - SON - l•panyol!ar lngiliz sahillerine hücum derken yerlerine yenileri çıktı. Bu 
dedi. Titremesi, hala devam ediyor ve Tuğrul Delionnan etti. Fakat talih lspanyolların aleyhi- yilzılen<li~ ki bilyUk devletler arasında 

- Ne olunan ol, diye cevap ver- ne dönmüştü. l\!üthiş bir kasırga ve müthiş bir •ilahlanma yerışı başladı. 

. olacuk harp oyunları da oynayacaklar
dır. 

1 Bu rnpurların bir çoklıırı inşa eıli

lirktn üzerlerine derhal top yerleşti

rilebilecek şek.ide lıir planla tezgı\hla-
r:ı yerleştiriliyor. 

:lıledeni~·et dünyası bu büyük ı:-emi
lere bugün (hil•niiniyetin elçileri) na
mını vermektedir. Aı.ıma bu elçilerin 
yarın, öbürgiln suiniyete de hizmete 
Amade bulunduğu da bütün cihanın 
malümudur. 

Bunun için bütün milletler mütema
di bir hızla inşa halindedir. Atlas de
nizleri bir tecrilbe tahtasına benzeti-
!emiştir. Büyük devletler yarınki kuv
,·etlerinl daha bugUnden bu denizler 
clzerinde deneyor. 

Umumi harpten ıın ·~ne . on raya 
kadıtr lngilizler ticaret ve yoku ıremi
leri itibariyle de birinciliği muhafııza 
edebiliyordu. l\laje.tik vapurunun dün
ya yüzünde başka bir eşi yoktu. Maa
mafih, iıni olarak Almanlar ort.aya 
çıktı ve flremen, Enupa Lüyük vapur
ları iıı~a etti. 

dim. L h. t Sovyet Rusya vangın ateşleri çinde İspanyol gemi- Bu yarışın perde arka•ında cereyan 
..,... Amma. aonra başına bir fe- e ıs an !eri battı. 1 f ı· t• d . d . b. dircli. 

ı•k ı· d' · k b" 1 d • l r< en a:t ıye ınt aır per eyı ır par-a et ge ır, ıye tıtre ır aes e e- O zama-ı.;,111 itiL:ır 'il ııglltcreııin . . Hakimiyet lla!yunlara gtçmek üze-

Hrt·men, Yapurn o zamana kadar 
;'ı.IHje•tik vapurunun ahiµ olJujly 
mavi kurdeleyi 1nı:ilizlerin ı:Iind n ç .. 
kip aldı. İşte bu zamandan itibaren 
rekabet arttı. Ve bu rekabet limandan 
limana koşarak milletler! kızıttırdı. 

İtalyanlar ilk tehlike ~aretini verdL 
Reks ve Konte de Savoyayı denize in· 

varn etti. muazzam lıoyl.ıdi büWn dünya deniz- ça kaldırıp bakacak olur,ak Ltı bilyilk re iken Fransızlar ortaya çıktı ve Nor-
- Eö, burası dağ be, İliye gürle- an aş Si eriııde goı·uıııııeı(e başladı. 1805 sene. ılevletleriıı n:ı. ıl bir enerji ve fnali- mandiyeyi denize indirdi. Bu esnada 

dim; haydi çok. söylenme; 1'.urşunu inde (eski <lcııiz kurdu) naıniyle anı- yelle çalıştığını bakınca ııörilrl:z lııgilizler l.ıir köşeye çekilmiş gibi idi. 
yedinmi anlanın, doktorluğu. 'an , ·el3oıı imparator Napolyon Bu- Silüh, cephırne. malZl'me. hııır• nıaıJ. Kekulıetten vıızgeçerı·k hakimiyeti di-

Eller yukarda oldug'u halde o ve l h t t 1 d T ı b" h · · ı ı ı · · ·ıı ti · kt"' H bl 
Lehl.stan, Rusyaya, ,..c:rovyet a ey· _ n•par ı spanyo onanmasını ro- ce, ve ır arp ıçııı üzum oaı• gıc:ıı ger mı" ere mı verece ı... ar 

J'andarmalar yere indiler. Her üçü- .:ı r ı ı ·k· · b" h · t • t 'd · · 1 h bl ur garı a ı ıncı ır ezıme e ug:ır • m:ıddelerin ııe kndar bllyük bir hızla umıımı en yırnıı sene evve ve nr 
nü de ayni hizaya getirerek tüfekle- ~ k d mıştı Bu lıezimetlerı sonrn bir rnkit ıımunıiden on sene 80nrııya kadar vak-
rini ve doktorun tabancasını aldık- tarı ı"ttı• a a gı"rmı"yeceg., ;nı" va ettı" .:. nepo edilebildikleri insana hayret ve.. • • ı:eldıgı ki l paıı~·ul imparatorluğu de- . tiyle mc~hur olan Manitunye vapuru 
tan ıonra: · 1 h'k· ı· · b b ı· ·1 rıyor. 1 h · d·ı -6 000 t Övr'den: diaenin •afhaları sırasında yabancı nız er a ımıye ıııı üs ıltün ııgı te- ve < a a sonra ınşa e ı en ;, , on. 

- Candırma, arkadaşını bağla, re.ı-e terketti. , Milletler bir harbin çıkacağını mu- luk :.ıa.;e•tik ile bir ayağı Avrupa di-
Ded" Moskova ile Lehistan arasında- diyarlarda oturan muayyen Leh dev-

un. k. k h · l" d · İngiltere deYleti bugünkü haliyle hakkak addediyorlarmış gibi silllı ya- ğer ayağı Nevyorkta olan İngilizler 
Onlar, rollerinde muvaffak ol- 1 ço e emmıyet ı ana~maya aır !et adamlıırı Londrada ve diğer dev-

1
.. •• .. 

1 
k. ··ık 

1 
. . h f 

J d b Varsovodan mütemmim malümat . , _ . ııııya yuzuıu e ·ı u e erını mu n aza rışı yapıyor. P.u •iliihlar ıırn•ınrla ti- meydanı lıaşkalnrııı:ı lıoş l.ıırakır mı 
dular. an armanın iri, fırlattığım · le_t m~rkezlerınde 1~hıs'.ona .. knr~· edelıilmek için her devletten daha kuv- caret gemileri de mevctütur. Çünkü idiler"! 
"1Ie bağlanmıştı. almış bul~nuyoruz. . hıısedılen hasmane hıslerın gund,.n vetıi bir donanmaya muhtaçtır. Ve ticaret gemileri askeri nakliyat husu-

Bu candırmayı da sen bağlı Evvela fU noktaya ehemmıvetle .. t kt ld • h""k• t 

Yacaksın efendi. · ise.ret etmek lazımdır: Lehisİanın lgu~e "b~ld~a .a 1 °d.ııgBunul lu ~ımh 1 hep bu •ebep!edir ki var kuvvetiyle do- "unda bir harp anında silah Ye cepha-
' b" · ·ı•f] · ) d .•. · erme ı ırmı er ır. u ıa e l'T a n·ınma•ıııı her gün bı"r derece daha ne k0 rlaı· ıu··zunılıı bı·r ,·a·. ıtadır. Ben hala doktordan çifteye ben- • ır ıha a netıce en ıgını memnu· b" b 1 k . d. d F ' , u ·' 

• ' . . .. ..... .. .. .. .. ır çare uma ıcap f' ıyor u. ran kııvvetle ıd· · y·· 1 b. 1 B·ı a n 1 h b .. !ik ·ıı ti 1 u 
zetti~i yumrukları beklıyordum. nıyetle gordugumuz- teşebbusu Leh •ız Alman anla•masının mevzuu· ı ırıyor. uz erce, ın erce ı ı e a ey ' uy mı e er yo c 

k k d h"·k• k İngiliz ticaret gemisi böyle bir donan. ve eşya taşımağa mahsus olarak inşa Neredd Herif, or u an sapır sa- ~ umet idare adamları için ço ye- bahs olması Lehlilerin, Rusya ilr 
k 1 • b 1 d ) b" d d b h" ma sayesinde denizlerde serbe~t ola- ettikleri vapurları yarınki bir harpte pır titriyere ya varmaga aşa ı: nı 0 an ır ü~ünce en ve ir ısten ol~n mÜ7akerelrrini bir kat daha ta-

G · · d rnk •e"rı·se·'er ecler İngı·ıı·z bn"ı·ag·ı s.ı·ıa·h ve cephPne tnşımag·a da elverişli - özünü seveyım; ne ısterse~ ojiuyor. Bu düşünceyi vr bu hissi cil rtmelerine ve bu husu.,taki faa- ' 0 
, " • ' ',• " • 

•. B" . b k d d 1 bu donanmanın top namlıları ü•tün. bir halde meydana getiriyorlar. vereceııım. ızı ıra a savuşup gı- oğuran amil Lehistanın F raMadan iyetlerini artırmahrına sebeb ol· 
d l de gururla sallanır. Reks, Bremen, Normandiye, Kuin 

e İm. uzak olması ve bir kıskacın ikı· ucu mustur. ı 
Ç k ·· 1 b ·ı d G Çünkü hanp-i denizde olursa olsun Meri, ve diğer büyük vapur ar yarın-

- o aoy enme, ag a can ır- arasında bulunmuı olmasıdır. örünüııe nazaran. Lehistan 
mayı... S I d be . F . Rusyaya, Rusya aleyhıne te•ekkül yolcular başlarını döndilrünce ufuk- ki bir harpte beşeriyete pahalıya mal 

Görmeliydiniz o yüksekten ko- ene er ~n ~ı ransız dıplo- edecı:"k ittifakların hiçbirine girmive 
nuşan adamı. Kendisine çevrilmiş matlarının hır çogu, Lehistan d,.vlet ce -.,ini k11tiyetle temin e i~ b,;lu· ziyete düsmiyecek surette yeniden 
namluya sık sık göz atıı·ak jandar- adamlnrının, Leh hükumetini bila- nuyor. Resmi Pnt ajansının verdiği tanzimi için en müsait bir zamanda 
mayı bağladı. Ve her ikisini de, birer hare çok mü•kül bir vaziyete düsü- izahata göre Lehistan hükfımeti bu hulunduklarını söylemis bulunuyor. 

yaya kar ı ta11rruzi bir maksat bes

liyen hiçbir bloka intisap edemezd!. 

Lehistan - Almanya arasındaki a<le-
tekme vurarak yere yıktım. recek, garip bir harici siyaset takip yeni anlaşmaya çok mühim bir kıv- Berlin, Leh - Rus anlaşmasından 

l 1 ' · b mi tecavüz o •uretle tanzim edilmi'° Sıra, doktora gelmişti. O kadar ettiklerini hayrete görmüş erdir. met atfetmekte ve bu anlasmayı di· <rayrı memnun ir vaziyette görünü- -
korkak ve biçare davranıyordu ki, Maamafih Leh devlet adamları ara- ğer itilafların takip edeceğini gizle- yor. Bu anla~ma Almanyanın Uk- tir ki, Fransa müsteına olmak üze
endan gelecek herhangi bir tehlike- sında kendilerine söylenilen •İyasi memrktedir. rayna hakkındaki tasavvurlarına re, Almanya herhangi bir hüküme· 
re ihtimal veremediğim için kendi- ve Skilane tavsiyeleri hüsnük<h•ıl Bük~,ıe yakında müzakereye kar~ı bir suikast sayılıyor. Eğer Al- te teraviiz edec<"k olursa Lehistan 
ıini bağlamayı lüzumauz buldum. edenler d~ vardır. işte bu tavsiyeler, baslanıyor. manyanın müstakil bir Ukrayna vü ' devlete yardım edemez. Rusya vf' 

- Ceblerinde ne varsa, §U ta,ın ve Leh diplomatlarının vaziyetini . Çok kı!ll bir zaman içeri•inde Le- ruda g"tirmek hakkındaki tasavvur Almanyanın imza ettikleri ademi te-
Ustüne bo~lt. daha derin bir şekilde görmüs olma- hıstan Bükreole müzakerelere baş- !arı tahakkuk edecl'k olursa Lehis cavüz misttkları arasındaki derin 

Emrimi, aeve ıeve yaptı. işin, !arının iyi neticesi Moskova ile Var- lıyacaktır. Rütenya me•ı-le•i ortaya tan kendi tebeasından 7-8 milyon fark bu noktadadır. Bugüne kadar 
bununla biteceğini zannediyordu. şova tarafından neşred;Jen müşte- çıkalıcl 11rı~ri Rnmanya ve Lehistarı Ukraynalıyı feda etmek mecburiy<'· Lehistan Rusyanın tecavüzü ihtimıı 
Altın aa.atindan başlıyarak kravat rek tebliğde görünüyor. arnsındakı doetane münasebetlt'rin tinde kalacak ve Rusya aleyhindl'kl !ine kar~ı hazırlanan anlaşmalarda.., 
ineıine kadar ne eşyası varsa hepsi- Münihten aonra an)af111aları bir parça azalm .. o!ma•ınrlıın L .. his- Alman harici siyasetinin inki•afı herhangi birisine girmek hakkını ha 
ni ortaya dök.tü. tekrar gözden geçinnek lan hükfımeti çok endi~eye düşmü• Lehistanın harici siyaseti için diğer izdi. Moskovn ile Var•OVil arasında 

flu sıın!in CeYa]ıı çok çabuk veril
eli. :lloritanyn e•kimiş addediliyordu. 
Dıı itibarla, Fransızların Normandiye 
vapuruna daha büyük ve daha süratll 
yeni bir vapurla cevap vermek icabet
t\ii'i için Kuin Meri \'apurunu geç~n 
yıl Bahrimııhitlere indirdi. Bu sayede 
mavi kurdele Fransızlıırdan tekrar 
İngilizlere geçti. 

Binlerce tonluk bu büyük vapur kar
şısında FrtınRizlar birinciliği elden ka
çırmıştı. Normnncliye vapurunu ta
mir \'e ı. inha karar \'~rdiler. Çünkü bu 
vapurun ak.,ak bazı tara!'ları vartlı. 

Altı ay uğraşan Fran<ız mühenclislerl 

• ·ormandiyede bilyük tadilat yaptı ve 

bu sayede birincilik Fransızların eline 

tekrar geçti, mavi kurdele Kuin :lıferi-

den Normaıırliyeye verildi. Bu hıldi. e 

lıütüıı dünyayı hayrette bıraktı, Hay. 

ret etnılyen ve LJtüıı olıın bineti ~ükı1-

netle knr~ılıyan lnıriliılerdi. 

Y<ıınıılnrın daima yama olarak ka

hcağını bilen soğukkanlı İngilizlerin 

ııdeti, hiç Lir zaman bütün barutu Lir 
hamleıle ynkmuk degiltlir. Onlıır ihtı
.\·atlıı hareket etrnes!tıi bilir. 

- Soyun. llzımdır. görünmektrdir. > sahalarda bir çok mü küliitın çık- ki ad .. mi tecavüz mu~hedesinin '!'· 

bak l F ·ı ü k ' ·etekim •ükilnetle i~ gören bu mil. Yalvaran ış arını, bezle ört:.i- Varsovadan aldığımız haberll're ranaa 1 e m .,. ere masına st"beb olacııktır. ni metnile bu nokta tamamile deği~· 
lü yüzüme dikerek ağlamalı bir seıı- göre, Münih anlıı masını müteakip fran..-ı il~ olarak mü?akerel .. re Neticeyi elde eden albay Bek de- mistir. let mavi kurdeleyi çok :ız bir mfüldet 
J S 1 !. L 1 ı F 1 ıırırn ) enidPrı altlı ve birkaç yıl kur-e: marepl Ritz - mig i, Lehistanın gf' ınce-, e 15 nn · rıınsa i " anlM- ğil mar ... "ldır. Bundan ba~ka, bugün için, L<' 

F k · · ·· k · · -• ll'll• loa~k.ı nıilletl re ye ·memek üze-- Soyunayım mı? Rusya, Almanya, · ransa ve Roman- ma · ıçın mu:nı f'r!'ve gırışmeyi res- Huhha: Lehistanın siyas.-tinde his tan Almanyaya fazla mfüemuyil 
D d Za il ··1 · 1 1 ) kl'f t • k · re iralıeılen (pı·tibatı da alınmı•lır. iye sor u. va ı, o İlm sarı ı· ya ile obn an aşma arının yenid men te ı '" mf"!lf" ıırar vermıştir. :ıörünen ve devam edecek gibi olan bir siyaset takip edemez. Danziııin ' 

iında idi. tetkiki icap ettiğini çok yerinde ola- Fransa ve fngiltt're yeni Çe~o•lovak l:ııı değişmenin hariciye nazırı albay ameli sahada Almanyaya terkeclil. Bu senenin 28 temmuzunda Kahel-
- Soyun dedik ya 1,. rak takdir etmi' ve Ruıya ile olan devletinin hudutlarını ırrantı <"tmesi- Bekin eseri olmayıp bizzat mare~al miş olması bugün bir vakiadır. Oi- berdtlı•ki muazzam gemi inşaat tezgah. 

Ha 1 l l k L h d · t · L h" K 1 ) lnrında ı(unıırıl şirketinin bilyilk bir - sta o urum. anla,manın pek müstace o ara ye· ni e i tan an ıs "yınce " ıatıtn• Rıtz Semiglinin eseri olduğu anlaoı- ğer taraftan Almanyn. kral aro i ,. 
- Hali dırlanıyor. Dediğimi niden müzaker,.oı lüzımaeldi"'ini dü. da müz kere teklifini. rf'Sml'n t .. k. I ,.. . uyu•arAk Riitrnva hakkındaki Lel-- rnlcu \'npııru clohu rlenlze ı~cıır;ıııı. 

.. ~ L ıyor. rakat Polonyanın Rusya ıle · · .• A . ı ;;·ı ıı d • t ·ı 
ynp, yoksa... şünmelr. kiyasetini de g:>stermittir. rarlıyacııktır. Bu vazıyrt """1.•~ndıı . . . . taleplerine mulıalc>fet t>lmeı.ıf" karar yn znm.ırn n •. ı' •111 \"C'ı z ~tı 1 -

V 1 l 1 d M b . F rtlar dahıl d Anlasmasının vazıyetı bır haylı de- · · G AI l h. t "Ük rlı "'' tczgr.hı nn,]· 1 nrmaııdt-e nam ıyı, •emen anına ayı- ünih anlaşmasından sonra ır ta- · ransa muayven sa . . ın .~ vrrmıstır. rne manva ... ıs an· , . " " . .. " 
yordum. raftan siyasi v ke • h. diseler de- Lelıistanı müdafaa edıp etrnıyecegı ği tirmiş olmasına ra~men. Leh'.~- d.ı bulunan Alman ekalliyPti hakkı.., I \"P \"O Kııl11 :\feri .. '" k ~,del lıır. kn-

Cek.eti çıkardı. vam ederken ~:; r ::.ra~tan mare- açıkça taahhüd etmek lüzum V<" tan - Almanya dostlugunun henuz da: Lehistan hayli mii~kül Lir vıızi cıık rl {teı· hil:> Jk b · , .. pur d k, l :ı 
- Pantalonu da... I ., k '.

1 
ek. k be d mecburiyetini duyacaktır. Varşova- halelden masun olduğu da muhak- yette bırakncak olan bir dahili siva- halindedir. Kuin Eliz. bet ırnını nrlle-

T ~ dd"'d .• . . .. .. k şa mos ova ı e va ıt ay tme en d d . J • I .. ı k V d ld k d 1 h k 1 ı h ı e.e u ettıgını ı;:orunce te rar ., a evam =en nvay,.t .. r,. "'or ... ma- ı<n tır .. arsova ıın a ığımız set ta ·ip r i mı-si ususunda ısrar et- ce o an ıu ,·np r n cm Ci.OlO ton 
tetige uzandım. muzakerelere başlamıştır. rrşal haricive nazırı B Rek'e Fran· ..,alıJmat bu noktaya teyit etmekte- TT't"ktedir. Vakia Di.vet ve ayan m"~- olup lı.gll'7. tk .. rc fı o u il onıı t n 

Kayııı çözdü, ve don, gömlekçe Vaziyet bu safhada iken Rüt<"n· sız - 1 ... h anlasmasının 1 ,.hislanın is lir. !i.l.-ri İr tihaplarında Prılnı>v;ıdaki daha nrtBC"tk \'e ln npur 11'-lll ~•rıe-
Jıaldı. va hAdi-1 zuhur etmiftir. Bu!.&- tikbal<le maceralı ve tclılikeli bir va- Bugüne kadar, Lehistan Alm:>n-! - tı v!\lru 7 inci oahifeJ., - •'nde lhrn~ı c-J·tec-.:ktır. 
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Çıldıran Dünya çiMotKLER ı 
Reklam BİR TEKLİF. 

Yazan: ANTONl E. ZİSKA 
-30-

Çeviren: ASIM KÜL TÜR 

Kırmız ı~ık. j clı. Onn. yeniden: 'gelmedi. Tiyatrod:ı Lillion temsil 
Be~ yi.'z metre uzuııluğuııcla bir - Siz liivcrveriııizi çekcı·ken nı- ediliyordu. nu h:ırikulade bir§cydi. 

ınesa!edı yedi sıra halinde otomo- rulan adam ne yaıııym«hı '? Dedim. Znnnedel'sem müzik te vardı. 
h~~e: belliyorlar. Kızgın mutörler, - Hiçbir ŞPy. _ Hiç onu tahattur ediyor mu-
kufürbadık eden şoförler'.. - Dıı;arıdan mı gclnıiş, yoksa bir sunuz, yahucl şekli gözlerin önüne 

l\Iavi .şık. ma~acl.::ın mı oraya doğrn gitmi~ti? geliyor mu? 
. Derhıl vahşi bir av ba~lıyoı·. Miitl- - Bir mu. aclıı otunıyurdu. - Ölen genç adamın mı? Hayır. 

~ış seslfr. Parlak ve riitulıetli asfalt - Sizden uzakta mı icli'! _Bununla bir ne durumda oldu-
üzerindt lastik tekerlerklerin kay - - Hayır. Çok yakınımızda, erken ğunu bilirsin? 
llıalarır.ı görüyorsunuz. olcluğu i~iıı, salonda kimse yoktu. - Ah e\•et, genç bir adamdı. Tra-

Bu •ıyametten kurtularak ellinci Yanımızda yalnız iki kadın vardı. şa şiddetle ihtiyacı vardı. Vezneda_ 
Sokağı teşkil eden Betes Bara var- Bunlar da onu tanımıyorlarmış. ra yaklaşmadan önce bir kibrit iste-
dık. - Bu ·zam.~mda bayanımz ne yap- mek için yanıma gelmişti. Fakat ben-

Bir ihtiyar= tı? de yoktu. Halbuki masası üzerinde 
- .Muvaffakıyet, neyi ifade eder? - O mu? Birşey yapmadı. dolu bir kibrit kutusu vardı. «Ben-

bedi. - Şüphe!'liz, bir adam öli.irken siz den kilıl'it isti:receğine önündeki ku-
Diğ!ri: de birşeyler duymuş olacaksınız? Ludan ah~ dedim. Bir deli gibi yüzü-
- Bunu çok anlamak isterim, ce- - Tabii yere düşer düşmez yanı- nü buruşturdu. Sigarasını yaktıktan 

Tabını verdim. •1u yaklaştım. Ltiverile fişenklerini sonra veznedara doğru ilerledi. Rü-
Ve Peteks Elektrola bunların ko- aldım. Silahı dolu idi. Fakat adam velveri çıkardı. O vakit onu yere 

lluşrnalırını keserek en sonunda: d' 
- Herkea bunu istiyor, dedi. daha. ölmemişti. Hastahanede öldü. ser ım. 

- Hiçbir şey söylemedi mi? - Adı ne imiş? 
Kırmızı yüzlü Maron kostümlü bir . _ .. .. . . _ Gazeteler yazıyormuş, Fredy 

elbise aiymiş olan Mike O'grady'ye Bır yıgın soz soyledı, fakat dınle- imiş. Fakat kızım gazeteyi yırtmış. 
(Diter adı horozdur) bir polis hafi- medim. Bu sözleri buılin bütün ıraze- Bütün gazeteler benim de fotoira-
l'esi ne içmek istediğini soruyordu. teler yazıyorlar. fımı neşrediyorlar. 
llu adam, daha dün bir ırenci yere -Karısı ve çocukları var mı imiş? Bu esnada onu biri çağırdı. Kalk-
terıniştf. Bu genci öldürürken neler - Karısı yokmuş, söylediklerine tı, ben de kalktım. 
4tıydutunu ondan öğrenmek fate- göre bir dostu varmış. Bu ~ibilerin Karşıda bilyük ışıklı bir Pano var-
Qiın. O bu zamanda: daima birer dostu vardır. dı. Her otuz saniyede bir, oradan 

- Bana içki getirilmedi. Bununla - Gıızeteler 0 havadisi nereden yüksek bir :ses şunu tekrar ediyordu: 
beraber çok içmiyorum. Diyordu. aldılar? •Tey!\kkuz ferasettir. Hs.yatını 
Xendhıine: - Ben bir muhabire telefon ettim. kurtarmak için yoldan geçerken beş 

k - ötrendim lci biraz evvel bir Onu tanırsın1z, zeki bir tiptir. Rapo. dakikayı feda etmekten çekinme, 
avgada bulunmuşsunuz? rumu hazırl:ırken komiserliğe gel- hayat, güzel birşeydir.> 
- O bir iki defa, cevabını verdi. mişti. Ondan sonra Laldızımla bir- Hayat ciclden güzel midir?. 
- Hiç kimseyi öldürmek mecbu- likte tiy:ı.troya gittim. Karım bizimle - Arkası var -

tiYetinde kaldınız mı? 
L·-:- Ben mi? Şüphesiz, 
ırı~ini öldürdüm. 
- Nasıl olddu? 
- Hold up. 
- Nasıl? 

daha dün 

t. - O öyle istedi. Öyle oldu ve has-

G~neşte görülen çiller 
fazlalaşb 

Reklamcılık san'ati, günden gü
rıe daha ser! ve asrımızın ruhiyatı
rıa uygun bir şekilde inkişaf ediyor. 
Bir vakitler, sadece süs olsun, diye 
'<adınların bacaklarına, kollarına re-
1im işlettikleri duyulmuştu. 

Şimdi de bu buluş, daha şumuI-
1 ü bir şekil aldı ve reklam vasıtası 
oldu . 

lngiltere devlet me 
Kanadaya n • 

zının 
• 

Planı öne sürenlerin müdafa 
Çıplak sırtlarına muhtelif ve ma- ) b } J k ı-uf simaların karikatörleri çizilen eri esas ka u o unaca 

kadınlar, dansözler, Amerika barla- ı· ·1 d 1 · · · k k · 1 · rınd k f t l d h' ngı tere ev etı merkezım Ka- or usudur kı, ngılter 
"'dilty ve a Keşadn aln arın .. a .. dt~şk ır nada dominyon una nakle başladı. lini, Kanadayı intiha 
w ormuş. a ın ar yuru u çe K I C Am 'ka v b ] 
~ k 1 d k. k 'k .. l . d w ra orcun erı ya yapacagı u unuyor. 
vr ab arın la ıh arıkattor erıı·n e agız seyahat dolayısiyle bu nakil keyfi- Kanada 

e urun arı are e e ge ıyormuş.. · ı· ·ı· l · 1 d" · M' Fak t t l d k' b d yeti ngı ız erı meşgu c ıyor. Şım- 3 ılyon 700 bin 
a unu mama ı ır ı, un an, d" kad · l' ·· "1 · · r~ · d k 

fena sekilde istifade edenler bulu- ıye . ar. mıs ı go.rku memış rnuaz- nış ıgın e ço zengin v 
n b'l'J M ı· b" Yah d' d .. zam hır planın tatbı safhasına geç- lan olan Kanada mily 

a ı ır. ese a, ır u ı ansoz . . J .1. K l w k 
9 

t B H'tl · b' k .. . mcsını ngı ız ra ının yapacagı se- nın is an ve iş bulma 
ır ına ay ı erın, ır omunıst te h l ·ı ·ı· ·· 1 1 ·ı· d' 1 ·ı M l' · · b. f . d S 1. . ya ate ı gı ı goren er ngı ız gazete- ır. ngı tere devlet ad 

k uh/.ninı?, .. 1} t a~~;.t e ta mm lerinde neşriyatta bulunuyorlar. Fil- keyfiyetini hatırlatan 
abrı 'kor.kaerıt~ı lış e e ı ır .. vfe ayrı ka!

1
- hakika dünya haritası göz önüne alı- kuka doğru adım attır 

rı u arı or ere azamı ena ıe ı - B · 1 ba d K 
lerı·n· d h·ı· l O t kdi d nınca muazzam rıtanya mparator- şm a anadanın g 

ı e vere ı ır er. a r e, 1 .. ·ı J ·ı· dala d k" k' · "bar' 1 d 
1... .. d .. .. h ugu ı e ngı ız a rı aratın a ı mev ı ıtı ıy e ünya 

mese a, uç ansozun, yanyana mu - l ·· 
telif num alar ya t kl ta muvasa a ve rabıtanın ne kadar güç- gun ve yarın alacağı is 

ar P ı arını aav- l""kl ld .. ·· "] k · E l .. k · l' vur edi · . u e yapı ıgı goru ece tır. n aon gun ugu, gere genış ı 

A kamız· dak" bu"y"'k k 'k t'" dünya hadiseleri bütün İngilizlere ye istidadı oluşu bulun r arın ı u arı a or- an1 . • . . • 
ler ne hale 8' liri ? ıunu atmıştır: Brıtanya ımpara- savvur edılen ve U!tbik 

B
. . c eKr l K.!! .

1 
k torluk merkezi Avrupa.da bulun- bu muazzam nakil pla 

ızım eczacı ema a.mı re • d k b' h k d r ·ı . b' le ı b'" • ... . ' u ça ır arp vu un a ngı terenın ır aç ay evve en u 
lamcılıgı pek aev~r. Bılmem, bundan beyni yalnız birkaç sat içinde tay- fabrikalarından bir kaç 
istifadeyi hiç düıündü mü? yareler tarafından parçalanmıya ma- Kanadaya naldetti1er. 

Geçenlerde, Yedi Gün mecmua- ruzdur. Bundan baska, Umumi harp adım atıldıktan sonra 
sındaki bir fotomontajda onun, bir .enelerindeki taht;lbahir ablukaları !atının geniş teıkilatlı 
kadın vücudu ile arzı endam edi§i İngiltereye pahalıya mal olmuttur. de Kanadaya götürülec 
vardı. Bu yeni usulü de kendisine O derecede ki, Almanlar bu abluka- Bankaları Kapadada in 
tavsiye edebilirim: yı şayet vakit ve zamanile adama- ri şube hinalariyle teş 

hanede öldü. Dedi. • 
- Nasıl oldu da siz tam zamanın- y • J k 1 da Yeti~tiniz? ent e e er 

Yaz vakti gelince, sırtına muh- kıllı tertip edebilselerdi Britanye im- ~~retle ha~ı~~a~a-~tadır 
telif kolonya ve esanslarının şişe re- paratorluğu derhal mahvolabilirdi. gı anda gurultusuz patı 
simleriyle beraber isimlerini de yaz- Fakat AJmanlann hazırlıksız olarak çantası ve kasalarla birli 
sın ve bugün Çeşmede, yarın incir- böyle bir teşebbüse girişmeleri kendi d~ki ~1erkez Bankası t 
altında, öbür gün Karşıyaka banyo- aleyhlerine bir netice yerdi. Miis- hır rnuddette oray~ nak 
larında dolaşsın .. Hatta, birkaç ka- temlekelerden tedarik edilecek zahi- Kanad~nın rr:esahaı sat 
dm tutup sırtlarına kolonyanın §ifa- releri abluka içinde bulunacak dev- P~. İngılte.resı~~en 40 _k 
sına dair vecizeler yazdırsın, eczane- Jet merkezine nakiJ, bin bir müşkü- ~ufuau şımdıl.ık on hır 
sini reklam etsin. Dostluk icabı, ken- lata tabidir. Mant üzerinden uçarak u kadar genış olan to 
diıine hatırlatıyorum. Valllahi pek Londrayı bombardıman edecek bin- azzam bir iskan siyaseti 

7 
fena buluı değildir hani... lerle düfman tayyaresi ise İngiltere ratışlıdır. Daha şimdide 

1 0 bin kilometre UZUD· Çimdik merkezini harabeye çevirebileceği den Kanadaya senede 
insan gitmelctedir. 

- Tesadüf, adamın biri vezneda- J k 
l'ııı ilzerine atıldığı \'akft lokantada U ' 
huıunuyonlum. Adamın daha ne ya

lla.cağını iyice düşünemediği lıir za

ltıanda endahl ettim. 

so bin kilometre genişliğindedir L h . t S t R mak7:Jı~ü~ ::n~a~~~: 
de bir külçe olan giineş te belki lıir e ıs an - ovye us,. göçsiyasetisayeaindebu 

- Tabii? 
- Tabii onu öl<lüdüm. 

d.:-:- Şu halde, o adam çalmak iste
t '&-ı \'akit siz de te ·adüfen lokan -
ada bulunuyordunuz? 
. - Evet, erkenden yemek yimek 
l~t· t 'Yordum. Karımla erkenden lokan-
ıtl·a gitmiştim. 

- Demek karınızda orada idi? 
- Şüphesiz, da.ima birlikte yeriz. 
- Ölen adam veznedarı tehdit m: 

etmişti?. 
~ - Evet ben de tam bu zamanda 
abzeye yapıştım. 

( - Bir ad~ım öldürmek şüphesiz 
01·kunç derecede güçtür, değil mi? 

gün soğuyup toprak olarak.. ya adalarmda yaşıyan in 
Pakat, güneşin yüzünü basan son l mı azamı Kanadaya iakiı 

çiller orada büyük bir kasırgaya se- ya an aşması olabilecektir. lngiliz don 
bebiyet vermiştir. Yalnız soğuk ve barınmasına elverisli yer 
~ıcak dalgalarının çarpışması demek - Baıtarafı 6 ncı Sahifed e - si Bromberg ve Pozanda Vi•ner ta- da çoktur. Devlet ·merk 
olan kasırga, güneşte olunca şüphe- Alman ekalJiyetleri, dürüstlükleri- rafından irat ecliJen nutukların met- endüstri ve ordu teıkila 
siz. ki yer yüzündeki kasırgaların hiç ni Lehistana karşı isbat etmek mak- . . v· b kl d L_ld 1 k K d nını yazmıştır. ısner u nutu a- an ıuı ırı ara ana a 
birine benzemez. Nitekim, giineşteki sadiyle, ayrı namzet listeleri çıkar- d A k f d" h ·· · · d ~ ·ı l kt' K 1 "k t t 
trn kasırga 

0 
kadar şiddetli olmuş- h"kA l . rın a: « rtı er ın urrıyetı egı, ece ır. ra ın ı ame e 

mamıstır, u umet namzet erme rey ·ııA h'' · · ha d d b ·· k .. B k" h 
l k . d .. · d k' · mı ı grupun urrıyetı mevzuu - a a ugun u u mg 
ur ı, onun yanın a yer yuztin e ı vermislerdir. Fakat bu Lehistandaki . . d' B · b 

biitün kasırgalar hafif bir meltem Al J l L h . . .. . hıatır.> ıyor. u grup Alman siya- yerme eş on yıl sonra 
man arın, e lılerın mulkı tama- . k k · ı o 

ri.izgarı gibi kalır. . kı .
1 

.
1
. . . k" setıne aya uyduruyor ve c:Dünya mer ezı o an tava sar 

Güneşteki kasırga üç hafta sürmüş mıyete ~y rı hı. gı ı hır sıyaset ta ıp sahasında kendisinin de mensup bu- nenler tahminlerinde ald 
Ve Teı:ıı·· 'e T el' 'k' h ft ·ı etmelerme manı olmaz. l d ~ .. . "dd' d' L d ~· mı ~v ın son ı ı a ası ı e • • un ugu buyuk bir milletin iradesile rmı ı ıa e ıyor. on ra 

Günetin Va4ington ruathane!inden Taşrinisaninin ilk haftasında devam Lehıstanda da bır H enlayn var k •• d w l" Ot d 
alınan rer.D1İ t · t' ? at ı bir yol çizmiş olan kuvvetler na ıgı ro u avaya 

e mış ır. mı· ta f d t b' d"l sonra dünya siyaseti Kan 
Güneşteki lekelerden ı;ık ı-ıık hah- Ka~ırgayı dünyadan, teleskoplarla Lehistandaki bu Alman ekalli- ra ın an es ıt e ı en» programı l . . . 

sedilir ve dünyadaki birçok hadise- ~e~·ı·eden alimler bunun sebebivet t" A d v·s t f tatbik etmek istiyor. (Mallım oldu- aylıkla ıdare edılebılecek 
!erin, hatta insanların tabiatmduki verdiği lekeleri - yani güneşte kabuk ye ı .. ayan da~lasınk and" ıAlver ara ın- ğu üzere Lehistandaki Alman ekal- görmek beş, on yıl daha · 

bll değişiklik amili olarak bunlar gös- d hl d f y f dan ıdare e ı me te ır. man ~nç- l l . . .. k" 1 b'l h - Onu öldüreceğiniz yerde pey a anmasını - a otogra la tes- . .. . . . . iyetinin miktarı 750.000 kişidir). ar ıçın mum un o a ı e 
al'eketlnden menedemez miydiniz? terilir. bit etmişlerdir. lık te~kku1llerının ~eısı ~lan bu zat Herhalde Leh - Rus anlatması planın lngiltere imparat 

- Hum! Dedi. 

h - tsı çabuk bece•·mek icap edi- Kozmoğı·afyacıların haber verdi- GüneAteki bu yeni lekeler oldukça cLehlı Hen ayn> lakabıyle anılır. L d d d · b' t · h 1 asıl büyük bir ehemmiy 
~ı:ı • • v· r Leh devi t' . . . on ra a erın ır esır usu e ge-

l·.,.ı·du. Eğer sürntli davranmasa ğine göre, güneı:;in çehre:'lindeki çiller biiyi.iktiir ve 170 bin kilometre uzun- ısne ' e 1 çerçeve9ı ıçerı- k t • ) ~ K 111 •• • d Al l . . . . tirmiş olacaktır. Bu anlasmanın şar anya ımparator ugu an 
!tı o da işini süratle başaracaktı. bugunlerdc gene fazlnlaşmıştır. nu luğunda, 80 bin kilometre genişliğin- sın e man ar ıçın, açıkça bır sıya- . - . d k "h" b.. }Ah reye L~ l d kt 
~l'k k ı ı d . . . .. h · . vazıyetın e ço mu ım ır sa a ese oaş a ı an sonra 

'ia.· ı e Ogrede ayakta bir yere da- le e er a~ ın a nE'dır? Alımler bun- de bıı· saha kaplamaktndır. sı mu tanyet ıstemektedir. . .. . v• .. • • • ln .1 d I 
aı_llarak bir gin aldı. Parlak nazarlı l:ırm gUne:;dn soğuma~ından ileri gel-! Günes lekelerinin yer yüzü ve in- İkincitesrin b. · · ·· .. rı vucuda getırecegı umıt edılehı- gı t.e~e arasın a yapı 8 

"n . ~. . .. . . . . " . · . · ayının ınncı gunu, . mesaıdır. Kral Corcun se 
....,; CÜ&1eli reniş omuzlu bir adam- dıgını soyliiyorbr. Erımış ateş halın- - DeYamı 8 ncı Sahıfede - Almanca nefredilen bir Leh gazete- lır. b · l d h · d'd 
~~--------.. ----•••••••-••--"••-•••••--•••• - nase et1y e a a şım ı e 

1- - 1 lıkladan dolayı candan tebrik etme·' ~ihayet gece yarısından iki saat bil bilahara takdim edeceğiz. ye Amerika si~a~t mihv~r 
Umumi barpt~ Amerika enteliceııs t'er' i~i· 11ed l b k d l t · · · ği unutmıyalım. Arkadaşlarımın sonra sokak kapısının zili çalmağa on iki kişi yakaladık. Diğer üçünü de .. en er u ~. 1 ev e ın 

G 2 11 
C A S U S 11 fedakarane h,izmetleri tabii j'ilksck başladı. Fakat 0 zamana kadar geçen öldürdük. Bu kadar. muştereke~ dn~e edecek~ 

kumandanhkça nazarı itibare alı- gaatlerde, her üçü de biribirine ihsas - Bravo, takdir ediyorum. Çok yorlar .. Fılhakıka bu ık • R Q M AN } nacak ve takdir edilecektir. ettirmeden deh§etli bir teşJaş içinde güzel hareket ettiniz. ve zen~~n devlet başbaJa 
1 ı Piyatro kıpkırmızı olmuştu. kıvranıyorlardı. Onun için knpının G. 2 nin bu icratından sonra !span- lursa ~~nya y~ayı~ı~ k 
\ fKahramanlık, kan l'e dehşeti 1 Or.dan sonra teşkilata mensup a- zili çalar çalmaz her üçil de bir tek yadaki casus teşkilatı tamamiyle im- t~~d~ul olacagı :..u ~ . 

'~ .__ _ _ _ __ ,..,..~ centelerin deruhte edecek:eri vazi- adam imiş gibi birden fırladılar ve ha edilmişti. g.ılız fıloıunun en. u~ 
\ ittan: \Tomaı Coosoıı) Amerika entelicenı servis kı(mandam feleri taksim ettiler. Planları kurul- koridora çıktılar. j El'tesi gtin Piyetro - Emilya ile be- rıka~ın gaj sa;ıllerınde 

J du. Sonra azalardan bir kı~mı der- Birazdan önlerine kısa şişman bir raber trene binmiş Parise gidiyorlar- ver lımanıkod~~ ~r· 
~o • 3 • hal çağırılarak 18.zım olan talimat ndam çıktı. dı. Piyetro bir aylık izin temin etmiş- Bu ta ~~ ç .. ak~ny~ 

bt; nra kahvehaneden çıktılar ve Kapı derhal açıldı. Saniyeler verildi. Reis - Ne oldu diye sordu. ti. Diğer taraftan terfiini de muhak- ot t~nica da f11 u ~ut 
}l~ak.:ıiye bindiler. • i• inde geniş bir salonda G. 2 casus .Mi.iteakıbcn reis itiraz kabul et - _ Reısim emirltriniz ifa {'dildi. kak bekliyordu. Fakat tren Fransa teh~?..1. atın b" ~.kn 1~lılt 
p?'etro - Nereye gidiyoruz? teşkili'ttı reisinin huzurunda bulunu-ımıyrn bir ifade He: Her şey yolundadır. hudutlarına vardığı zaman şenlikler v~n ıgı e~. lu~u . _on .. 

aj ~t\'ık tüldü - Gayet basit rei- yorlanlı. }{eis iki arkadaşı ~amimi· - Şu \•aziyette bütün goece uyu- Di.irdü clP kol kola girerek \•emek- içinde çıldıran halktan 3 saat evvel Sın~~P~.r us erıyle ı~t~hka 
l'e~?rnıeğe gidiyoruz. Gideğimiz yer yetle karşıhıdı ve ellerini birer birer imadan saba~n kadar burnclu bekld- haneye girdiler. · mlitarekt' imzalandığını haber aldı. ka~ı l ır ;.~rette İngılız d 
t11-ııu evi \'e ayni zamanda teşkilii- sıktı. mek mecbunyetindeyiz. R · · k ld v Ve bu suretle ikinci bir izine lüzum ezıy ~· . 1 osuna yakın 

rtıe k p· t 't' - eısım anca a ıgımız tali - Amerıka ıle İngiltere filo 
r ez yazıhanesidir. Piyeiro ve Arvık teker teker söze 1~'e ~o ı ı~·az etmeğe bile düşün- mat ve tahminlere öre hareket et- kalmadı. . .. 

~a- l>ektln, fakat tedbir almaya- basladılar Ve reise görmi.iş oldu,(- n1edı. İtıraz ıtaatsizlik ifade ederdi k b . t'gd k ld k _ s O N - leşık hareket etmelerı ıse, 
rn " · · ' V k E ·ı d . . . · meme mec urıye ın e a ı · nın büyük emellerine der 

1 Yız? Be.iki t.akip ederler. ları iı;ıleri teferruatiyle anlattılar. 11 uı mı yayı ilşüni.iyordu. Bil- - Sebebi? t b'I k · 
aa; Reis bizzat tedbir almamış ol- İcraata geÇnıek için °mli::ıaade talep tün gece yalnız kalınca çekeceği ıs- - Doktor. Klausu ve diğer caMus- TUDUS-KOrSı•ka ye Kere ~ece ~r. d kl 
Lir 1 Rayet tabii biz lazım olan ted- etliler. ıtırabı geçriceği heyecanı hicısediyor- lnrı zahmet çekmeden v. akaladık ve k'ld ana kyu kar ab" na t" 

f!ri ı d I' k i b T 1. ı e ve ço ya ın ır a ı 
tıı4 k H acaktı.k. Fakat artık lı'.'ızu- Reis hiı"ibit'iııi takip eden hudise- u. 'a ·a ne yapa 1 ıı·c 1. Amrr·ttiiiniz yere getirerek hap.,et- mes'elesı· . n1 L B . .J al . . ı A mınyo uıdan l'ltanya q 
ı:q· • ınacıı. ('iiııkü her şey tespit lerı dıkkatle dinledikten sonra: Her tarafa hızım olan talimat ve- tik. Ancak reisleri ve yanında bulu- merkezi haline getirildiktı 
~cı~ış Vaziyettedir. Binaeırnleyh - :Mutabıkız eledi. Bu akşam der- rildikten sonra vakitlerini öldürmek nan iki kişi mukavemet •österdiler. - Baıtarafı 1 inci eahiEede - d'. h 't .. · d k ~ g11r- unya arı ası uzerın e ço 
~ib ... ınerl<'ıı bUtiin teşkilat olduğu hal icraata girişelim. Buna ait emir- için tek tük vil'lki atmağa ve dereden Te!llim olmak i~temediler, ceb- kaklarda uzun • 

e 1 r n l ar cLJj~aa.kL"u.::· ._...,. .. ~ 



7 Birincikanun Çarşamba 1938 (A~AuV.l..U) 

İTALYA iN YEN i TEMAYÜLLERİ 
İtalya matbuatı üç nokta üzerinde duruyor 

Tunus, Süveyş rejimi, Cibu-

• 
Isa 

2000 senedenheri 
yanlış temsil 
edilmiş 

Fransada VilauJr isminde bir dok. 
tor, şimdiye kadar (2000) seneden· 

~AHIFE 8 
.... ~~ ..... '----------------

Amerikada tam otuz 
otomobil var 

Yapılan istatistiğe göre, vasati olarak 
beş kişiye bir otomobil düşüyor 

tinin Habeşistanla b beri artistler tarafından yapılmış • 

ra ltasl olan cl:m» ya aid resimlerin tama
men yani~ olduğunu, !sanın fennen 
imkanı olmıyan bir şekilde temsil 

L T t• h kk Z f) d h • • f k t edildiğini görerek birçok tecrübeler e e~ps ın a 1 var: ayı . ar an erşey ıstenır' a a yapmış ve hakikaten ~armıha gerili 

k ı•ı k k J k ı· } ı lsanın duruşunun ve bilhass~ ellerile uvvet 1 ere şap a çı arı ır' uvvet 1 o a ım ayaklarındaki çivilerin yanlış çakıl-
mış olduğunu görmüş bunu tecrübe-

y AZAN: !eril: ~s~at etmiştir. 
Bır ıkı meslek arkadaşiyle birlikte 

Piyer Oominik çalışan doktor Vilndr Fransanın ta-
__ .;.___________ nınmış, sözüne ve ilmine itimad edi-

HiidiseleF ilerledikçe, Habeşist.a.. lir bir şahsiyettir. 
ı'ın 1talyn için zor yutulur bir lokma Kendisi bu hususbki tecrübeleri-
olduğ..ı teb., -z etmekte, t~panyn me- 'li ve \"ardığı neticeyi şöyle izah edi. 
elesinin be.;hude yere masraflı ve \"Or: 

kanlı bir iş olduğu tebwyyUn etmekte, - Evvela 1cınnm be~ y~ra~ı isimli 
Tuna üzerinde ve Brenner üzerinde serin :niiellifi docıturn doktor Rar-
tehlike lıü.} ~mektedir. Bu itibarla da bet ile, teşrih dersinde kullandtğl!Tlız 
Roma - Berlin mihverini sarsmak is- l:nda 'T!\lnrdnn biri üzerinde tecrü· 
temiyen İtalya l ngil ere'ye ve Fran- M. Mussolini b~ye bıı şlıyarnk, şimdiye kadar bil-
~a'ya dönmek arzusunu hissetmekte- Tunuslular ve genç Faslılar mahfil· en muhimi Fransa'nın mukavemet ka- :nn düny:ının ve bil~a~~a hıri!'ltiyan 
dir. İngiliz - İtalyan anlaşmnsı bu yol- !erini ciddi surette endişeye düşilrmilş pasitesidir.> <1

1
:-minin ı~ayı rıa•nl iac:ıvir ettiklerini 

da ilk ıtdımdır; Fransız. İtalyan ikin. olduğu da maltımdur. Bunlar şöyle dil· Le Temps'in hakkı var. Zayıflardan vikudu'lun duruş sekli ile çivilerin 
cisi olnca~tır ve bu anlaşma mukad- ıünmilşlerUir: Ne de olsa Fransa bi- her şey istenir, fakat kuvvetlilere şap- ~~r:lere cakılmış olması Jazımgeldi-
derdı. Fakat 1985 itilafı esnasınd dm en iyi müttefikimizdir. Libya'nın ka çıkarılır. Kuvvetli olalım. ~mı tetkike koyulduk .. Aınrlardan· 
fazla bir şey elde etmediği kanaatin· ~avııllı müslUmanlarının elinden mal heri birçok münakaşalara sebebiyet 
de bulunan Jtalya .biz bu kanaatte ·e mülkleri alııımaktadır; D f vermiş olan bu hnsuıou tamamen av-
değiliz- bu dönüşü p&bah ödetmeyi İtalya şimali A:frika'da Fransa'nın eklarasyOUe dınlatabilmek istiyorduk. Bilme~ 
ummaktadır. z"y ı·ne uhip olsnydı müslüman • . • çarmıha gerilmiş İsa resimlerine ve-

Kı sı 1 lya bu dönO n k nd·- all rın n g p \ e gareti çok dahn d w - ~ha.ştarafı 1 ıncı sahif~de. -b va heykellerine hiç dikkat ettiniz 
. k l l 'dd ugu gı ı bunu da kabul edıp ıca a- . ., Biltil tk' l b" . ınc .. z" ~.ı o mt mı i t•.) r. md ı etli ol aktı. mı. n sana ar ar ır ınsan vU-

b d 
._,,. l 

1 
b B } k d k ayak uydurmaktan baıka çare .. ud 1 .. d .• il u onilş z<ırurıuır; la undan u mu uı. emeye ilave c ece 1 ·· unun avuç an 1çın en çıvı e 

,en mamıttır. hl · · vaz geçmez; Fran a öd sin od mcsin ey gorc.ıııiyorum. Evvelce yMpılan hu I 
1 

F h • d mı anarak ve dıfer ikı çfvi fle avak· 
İtalya gene döıu ek mccbul'iyetindl Jut ta hih erınden sonra 193a itila .~tled s;e•e eye draünsapce~tes~n en 1anndan bir ha~ üzerine çakıl~rak Son yapılan bir i. tatistiğe göre, ~·erlerde 3 kişiye bir, en nz olan yerler-

aıu ı5 ı zamnn n arıe e ımza. ~ . w •• 

kalac k ır. ftalya'ya müsta kbel lta!van _ Fransıı. 1 1 F Al b ·ıurabılecegını zannederek eserlerini Amerikan birleşik devletlerinde 30 de de 10 kişiye 1 otomobil isabet etli· 
d ! 

· anmış o an ranaı:z - man eyan· k' 
Şim t 'ya ll k iht" ı har - tostluğunu tatmin et.miye kafi taviı- . . b 1 k ı- 'l şe ılde yapmı,Iardır. Buna imkan milyon olomolıil vardır. 19:~9 senesi yor. 

1 t d 1 
nameıının mnnaaı u o rn azımge· , kt İlk . · 

:e e ·r. r i e erde bulunmuştur. Tunus Frunsız im- ı lir ve budur. ~? . ur. . o:arak tecrübemı canlı için hükumet otomobillere yeni plaka ---------------.. 
k ) Ul , 1 p nya'd ki gö. paratorluğunun en mühim unsurla- 0 ki- .k. • b. hır ın~an ilzerınde yaptım •. SanatkAr· dağıtmaya karar verdiğine göre, pıtı- Gu''neşte go''ru .. /en çı·l· 
d 10 00 

e ra.syonun 1 ıncı ır manası 1 d - . d" w •• 

n en , nını annyurd rından b:ridir. biz imparatorluk için- d ı~ d .. t •1 b" tt ımn nstin ügil gıbı ben de avuçla- ka resmi 400 milvon dolar tutacaktır. . , a ,om a gos erı en asa ıye en . . . . . · • / f / / f 
erı alı)'Or, mikvcre sadakatini teyit le milli azlık karakterini haiz ve ya- d k .. l I I ~ h·r rının u;ınden hır kolu çıviledım, son- BirleşiK devletleri tecıkil eden 8 hü- er az a aş l 1 k l · d e pe guze an aıı acagı veç ı c .. ~ 
cer n 11r yan an da Varşova.Ro- ~ancı bir devletin kontrolü altında ltalyaya bir nevi Fransız mukabelesi r~ kolun .ucuna \•ucudunun Y~1: ağır· kumet için biribirinden biraz farklı - Baıtarafı 7 inci aahifede -

ma h .. t ı üz rinde Almanya'nın aley- nşıyan bir yabancı koloni kabul ede- teşkil etmesidir. 'ıgı~~a bırşey n~tım, ve avuç ıçın~ekl plaklar hazırlanmıştır. sanlar üzerindeki tesiri, bu milnase-
hinde ç yor ve her fırsattan istifn- neyiz. 1 Fransa Eicczire konferanaındanbe- derını yırtıldığ~nı mOsahede ettım.. Ayni istatistikte her de\'let içinde betle bir kerre daha teyid ecUlmiı 
de ederek matbuatını Fransa'ya snl- S"heyş mec;elesi iki kelimeyle hü- ri bazı t vizat mukabilinde İtalya· ~~ı hal?e b.u Aekılde avuçlarından çf. otomobil adedinin nüfusa nispetle en oluyor. Güneşteki bu halin yer yü
dırtıyor. Hemen sôyliyelim ki bu hal.- asa olunabilir: 1\fısır topraklarında J• Alman ittifakından çalmağa aht- vıle~~ış hır fsanın çarmıhtan dilş- fazla otomobil Kaliforniyadadır. Bu- züııde husule getirdiği hadise, iJ. 
sız ve ş.ddetli Jıaıete milnakaşaların " nu kanalı kazan ve tahvillerin eıı bii- mat bulu uyor. 1935 deki Lival.Mus rnesı ı~ap .eder. Ondan so~ra reıııfm. radaki 2 milyon 189 bin otomobil nü- mi tabiri ile mağnetik futına-
cevap vermiyeceiiz; şu iki kA!i sebep- . . ... _ !errle üzerınde kan lekelerı görntdO. f k . d'l" 3 k" · . b" t ı · 1 f · ·I ·d· M • tik yük kısmını satın alan Fran!l:zlar ol- aolını ıtılafını Fransızlar bu makaat- • . .. . . . . . usa ta sım e ı ırse ışıse ır o o- ar, şıma ecıı erı ır. ape 
le ki bunlar hiç bir ciddi esasa dayan. "'!ınc gore hu lekelcrın olabılmeı:ıı ıçın . .. . d d ı ı · . l· . h -nuştur. Daha sonraları, bu tahville. la yapmışlardı, bütün Habeıiatan ! . . w. mobıl duşmektedır. Bu suretle ora a a ga arın ın-..an aı ın ru u uze-
mıyor; sonra bir Fransız. İtalyan mü- . bil ilk k h"d" d t .. . . d "'dd • de sanın nvuç ıclerınden dPgıl fakP.t • k . b" 4 ,_.1. 1 .1 b'I" rı"ne tcsı'ı·lcr·ı bt"ı\·t··ıktu··r Tel 1· y ··e rad nn y ısmını ı ıv en sa ın aldı. aercuzettının cvamı mu etınce h. • • 1 • ner esın ır o~omovı ı var c enı e ı ır. . · :s 6' • • 

nasebet}erinin is~kba.line ehemmiyet I' l 'd . d t . d k • )" ı ( l d • .ıleklerdekı küçüle ,cemıkler arasın- n·w b"kA ti d k• t b") d \ 'O d•t Ultıl(l"ll rok "'"rar go··rmekte \.ana ı areıın e Fr&nsız - ngiliz e açı veya gız ı ta yan ar an esır· . ıger u ume er e ı o omo ı a e- . ' •• ') ,... • 
\'ermiyoruz. ı..::!c· . • • d·kı • .. h 1 1 h b" dan puta çakılmış olması ıcap eder. . .. . . 1 d dı·ı· ç 1··ınku" ha\·a,}•ı bı·r takım elek• 

· ın. ımıyeti bundan ılerı· aelır. Habe- ıeme ı erı muza aret ere ep ır t . " dı ve nufusa ıuspetı şun ar ır: · • ' "'" Esasen bu gazete mücadeleleri bi. • şte bu cıh etten { ., "00) d k d · istan'dan Silveycı kanaliyle avrılan maksada hizmet etmeie çalııtılar. . .. .. . . - sene en- Albamada 257 bin otomobil; 11 ki. rik dalgas ı çarp ışmıı ·ta ır. 
zim üzerimizde teaır yapmak maksa- v - • • • • berı butun artıstlerın re~~am Ye hey-
dını güdüyor, ve hakikaten de, biz e- ve harp halinde imparatorluğunun ab- Fakat lunparatorluk tacını .gıydıkt.en keltra!(ların hemen hrmen hepsi f<:ıa-
g~ er 1938 in chasta adamı> olsaydık okaıına şahit olan İtalyan kanaldaki sonra talya ufak tefek tavızlerle İk· • • • . 1 . d ... 1 . b" · tif ti ld K "ka "b" T vı R\ uç ıç erın en Cl\ ı f'nmıq ır ŞP-
bu tehditler Uzerirnizde tesir yapmak- ::eyrUsefer itfbarıyle ikinci safta ge!- a •. ~mez 0 u. or~ı • 1

w ı, U· kilde tasvir etmis olmakı.rı ile ayni 
tan belki hali kalmazdı. Fakat harp- ditlni ileri sürmektedir. Yani İngilte ~':; ııbı aralan yapları ıstemege bat· hataya düşmU~lerdir. 
ten öncenin eski TUrkiyesi veya Habs- reden ıonra kanaldan en ziyade a L • • Bununla beraber jan Givı>rmin Ye 

• "U' ; ·tifade d od r V h k"k t d Fransa bu deklarasyon aayeaınde . . . . • burgların seliibetsız Avusturya - ~a- 4 e en u • e a ı a en e, . Van Dık ı~mındı:>kı ~anatkarlar cok 
caristan'iyle Fransa arasında çok fark 19~6 denberi, İtalya, kanal münakale- Alm~;a ·~~ uyufı:"ak, .~ark hudutl~· doP,ru bir dü~ilnilıı eseri olıırak İsayı 
vardır. Fransa bCiyilk bir millettir ve lerınde sıraaiyle , Almanya'yı, Hollan- rını mumkun olabıleceg~ ka~ar tem•· bileklerinden çivilenmiş şekilde tas
dilnyanın ikinci imparatorluğudur ve layı, Norveç'i ve Fransa'yı j'eride bı- nat altın~. almak ~uretayl~. ıcavbı~da vir etmislerdir. 
biz bir yandan ltalya'ya karşı dostlu. rakmıştır. Bu itibarla ya i'eçit ücreti- ltal.yan ~u~aharetınden ~ustag~ı ka Ayaklarına gelince. büyiltülm!is 
w • • l nin azaltıl . "d l 1 labılecetını de Romaya ıma etmıf o- . . . . gumuzu ve onun dilnyadakı gilze mev. mnsını )a ı are ma cama- • • • resımlere dıkkat edınız, sol ayak sn~ 
k.f · 1 r · d k" · ndan b. "k· · · t 'l lu,.or kı Akdenızde zuhur edebılmek w • ı nı mn ın nza etme.ııı hususun a ı • ı ır ı ısının talyunlara verı - • • .. ~yagm UzermP. atılmış ve her iki 
t ·ı · · i t · d k k d . ~e~ı·ni , .... hııt ct h tt- 1 . •• • 1 ıstıdadında olan muatakbcl Fransız. . w w ~mennı erımıı: eyıt e er en, en ı -.. · • . • a a a z\3nnl reJımı- I ~:rak hırden <lo~rudnn dogruva ha-
'\o k.. · · d h f k · · t · ı d w • t• •1 . . . . tal,.an rekabeti bakımından bunun · . . · ' "'ev ıımızı e mu a aza etme azının- 'lln amnmıy e egış ırı mesını ıstıye- • . . , . "m ilzerıne cakılmış vazıyettedir. 

şiye bir tane. Arizona da 106 bin oto- . . · ~· 
mobil; 4 kişiye bir tane . Arkansasta İzmır sulh hnkuk hakımlıgınden: 
174 bin (11 kişiye 1), Koloradoda 2S2 Snfiye ve Ahmed: Emine ve Salı.. 
bin (5 kişiye 1), Kovnektikatta 388 hin şnyian mutasarrıf oldukları lımtr 
Jin (5 kişiye 1), Delevarda 53 bin de Dibekbn .. ı 550 sokağında kail\ 17 
(5 kişiye 1) Floridnda 348 bin 5 kişiye ~o. ve :~00 lira kıymeti muhıı~meneli 
bir, Corciyadn 364 bin 8 kişiye bir, e' in mahkemece verilen izalei ıuyu 
ldahoda 114 bin 4 kişiye 1, lllinoisde kıırarınn iQtinaden 10 1 9:38 salı gQ. 

(:Merkezi Şikago olan hükumet). 1 niı saat l;:i te lzmir sulh hukuk ma~ 
:nilyon 555 bin 5 kişiye l, l ndianndn mesi ~alonunda c;atışı yapılacaktır 
~16 bin 4 kişiye 1, 1oYada 658 hiıı 4 nu artırmncla tuhmin olunan bedelin 
kişiye bir, Kansastn 494 bin 4 kişiy<' <, yetmiş beşi nishetinde bedel veril· 
t , Kcnt=ıkide 34:> bin 8 kişiyel. Luiza- diği ·urettc talibine, i hale<1i ynpılacak 
nada 216 l.ıin 8 kişiye 1, Mcynde I:>S nksi takdirde satış oııbeş gün daha U• 

l!yiz. kt' E b 1 • ehemmıyetı ınkar edılcmez. . . . . v ·e ır. ~ a.::.en u mese.e yalnız bizı . d ki' ""toşterek r.ıvı her ıkı ayngm üst kıs- (fi kı· şı·)·e 1 ), l\"crı·ln"dcln 333 bı"n 5 kı·- zatılarak ikinci artırmnsı 
t Parıs e arar.ynnu, metni itibari- .. • " 
talyan matbuatı Oç nokta Ozerind JAkadar etmı>z. "'1tnl ortadan delmistir. Bu vaziyette çarşamba gliniı saat 15 te gene daire-

2aıırJ39 

d
. T , l l le de Münihte imzalanan lngİJiz.AJ. şiye 1, Massacuscttsde 743, 6 kişiye 1, 

Jsrar e ıyor: unuı ta talyanların Nihayet. bazı talyan gazeteleri • d •. t•• d.. ..:ıe vücudun durabilmesi için ayak mizde yapılncaktır. 
S k ı man deklarasyonun an us un ur '!' · d 1 ·1, n 360 b" 3 k' · 

vaziyeti, veyş ana ı rejimi ve Cibu- talya'nın Habeş:stan'da demiryolla- tk· h"k' 
1 

• d 
1 

d · lcemiklerinin ('Ok sağlam olmaı;n icap ·' ışıgan a mı )O m ışıye Gayri menkul üzerınde hak ta!tlt'ın.. 
ti'nin Habeşistan'la münasebetleri. ·ını ve yollr.ırını Masauah ~ Asab ~- bubeudmet elvhe em." 

1 
e a~a a"ı,nn a "tmektedir. Bütün Yücud yere düş- 1, ::\linensotada 704 4 kişiye l, Missisi- de bu lunanlar ellerindeki re~ınl vesa· 

Birincı· nokta hakkında, Taymı"s'ı'ı • 'h d •· · b mue en su carı 0 acagını eyan k .. k.1 i 11 • d ..:ı· ·u 1"'' b" (11kişive1 ) 'I" "d .zerıne tcvcı e ecegmı, unun neti- d" 
1 

S • A d k" F rne uzere çe ı m ş o < uı.cun an 1117.- pı e ,,) ııı . , •' ıssun e ikleri ile birlikte yirmi g{ın içinde da-
R h b 

.. . k. .. ) 1 . . e ıyor ar. anıyen vrupa a ı ran- . _ k" · 1) ~ r oma mu a ırı ı ı gun ıvve şun arı esi olarak dUn Habeş tıcaretınin % lı-rin flerıye doğru cıkmış olması la- 702 bin (5 ·ışıye • ~ı ontanada 135 ireye müracaatları lazımdır. Aksi tak-
yazı,,·ordu. O . . d t• •. c·b t ' ' . llz-Alman hudutlarının bundan böy- .,ımdır b" 4 k' . ·e 1 "•eı·rask d 351 b. (4 1 ,, • nının üzerın en geç ıgı ı u 1 nın . · ın ışı~ • ~ .. u o a ın dirde haklarında tapu sicili malüm o -

cftalya'nın. ıömürge]er hususundr. ıymetsiz bir arazi haline geleceğini le layetegayyer kalacaiını ifade edi. RUtttn arti~tlerde ayni hataya kişiye 1), Nevadada 32 bin, 3 kişiye 1, m:ıdıkça paylaşmadan hariç kalacak· 
endişeleri arttıkça, Tunus İtalya ile ve Fransız olmaktan devam ettikçe yorlar ve salisen de bundan böyle a ... a~tlanmaktadır. Sonrn birçoklan Nuru Hampşa\'rcla !)~)bin (:l kişiye 1 ), lal"clır. )Iliznyedcye iştirak etmek is. 
Fransa arasında esaslı mesele haline 1öyle kalaca~nı tebarüz ettiriyorlar. raluında zuhur edebile-cek her tür- da fqayı dört çivi ile çakmışlardır. Niyu Ccrseyue 862 bin (5 kişiye 1). tiyenler kıymeti ınuhamminenin % 
ırelmektedir. Tunus hususundaki Fran· 'le en iyisi bütün demiryolu hisseleri- lü ihtilaflı sulh yolu ile haJletmeii Bu hataya Van Dik de bile rastlanır. Niyu l\leksikoc.la 9 bin (4 kişiye 1), ycıli buçuğu nisbetinde pey akçesi veya 
ııs - İtalyan ihtilifı ltalya'nın enter- e beraber Fransıı Somali'sini Jtalya. taahhUt ediyorlar. tsayı birçok ktmRcler de başı aşatı Niyu Yorkda 2 milyon 234 bin (6 kişi- milli bir banka teminatı göstermeleri 
nuyonal vaziyetindeki kuvvet veyn va terketmemi:ıln münasip olacağı bi- .• De~l-~r-~sy~nun kıym~ti bil~a11a doğru dilşmüş olarak tasvir ederler. ye 1), Şimali Karolinada 450 bin (7 lazımdır. 
zlfa a-öre artmakta veya hafiflemek- ıe telmih ediliyor. İmdi, B. Daladiye- ık~~· ucuncu maddele-rınde munde· Buna da imkln yoktur. Bilhassa Yu- kişiye 1), Şinı11li Dnkotadn 141 bin Şartname 20/12 938 tarihinden i· 
tedlr. ıin ToJıoland ve Kamerun hakkındaki mıç~ır. Fr;uısa _ile Almanya araların- nnnlılarda rastlanan bu şekil yanlış- (5 kişiye 1 ), Ohioda 1 milyon 696 bin tibnren herkesin görcbilme~i için a -

cŞimdi İtalya'nın vaziyeti yeniden 'tlaruf beyanatı Cibuti için de, TunuR dakı hududu layetegayyer olaak ~a: tır. (4 kişiye 1), Oklahomada 449 bin (6 çıkta v.e ga)'ri menkulün evsafı da 
kuvvetlenmiş olduiu için milcadele ye- ıçin de, Süveyş'teki Franıız menfaat- b~~ etmekle Alaas Lor~n meaeles~ı Ölen bir vücudun baı üzeri öne kişiye 1), Oregonda 300 bin (3 kişiye şartnamede yazılıdır. 
niden ba"ayabilı"r ve Almanya'nın . S . 1 • muebbeden Fransa lehme halletmıf du-şme". ı· ı·cap eder. Yaptıfrımız tec- ) 1 t ,.. • erı ve urıye çın de muteberdir. 

1 
k" b. k .. .-. - 1 , Pensilvanync a 1 milyon 739 bin. Gayri menkulün vergi ve sair knnun 

yardımına ~iivenen İtalya'nın bu ta . oluyor ar ı tr aç harpte muteka· rübeler neticesindP. başın ·l~rbal öne • • - Sulhu, emnfyetı veya başkasının b"I iden ele ge . 
1 

b .k. (6 kişiye 1 ), Roclaylandda 149 bin(5 mükellefiyetleri sntıcılnı-a ve % iki· 
leplere şimdiye kadar görillmemi~ bir w • • ı en e çmıı o an u ı ı eğilme~i \'e bu şekil<le yüzün cephe- k" . ) C b- K ı · d 2 b" b k ;ı l 

lostlu&'unu hır. tavız mukabilinde elde -valet ı"ht"ıla· fanın bu •uretle halledı"J. ışıye 1 , enu ı aro ına a 51 ın uçu dellaliye ve ferag harçları n ı· ~enişlik vermesJne şaşmamak Iazım- ~ .. den görülmesi IAzımchr. Baş daima etmek milmkün olacağı çocukca dü- ··• 
1 

h .. m ·ıkı· hu""k' t . b" k.l (7 kişiye 1), Cenubi Dakotada 156 bin cıya ait olup ihale bedeli 4efaten ve 
dır.> 

1 
mıf o ması ... ume arasın· belk~miğine mu\'azı ır şe ı de eğil- ( k' ) T 2 b. (S k" 

Bu münkündilr. Fakat bua-ün Fran- t:ıilncesinden kurtu ~amız lazımdır. dak· münasehatın mliatakbel aalihı mektedir. 4 ışiye 1 ' nnneside 34 ııı ı. peşinen ödenecektir. 
sızların Tunus'ta İtalyanlardan daha ~~zim gi.bi büyük .hır l~paratorl~k heU: de Avrupa sulhünü daima teh: Şimdi~·e kadar tas\'İr edilen ha gö- şiyeTl)k, Ko'.un1ıbh·lı<l~ 162>~7bibn. <4

(_kity.e ihaleyi müteakip müRteri ihale be· 
kalabalık oldukları malumdur. Libya- ·çın sakın: ~~vvetlı, .~~ndınde~ emın dit eden pürüzlü bir meselenin orta. rülüyor ki birçok cephelerden fenni ~), e sast,ı mı~ on '" .. ~n ° ışı- delini \'er~ccliği veya verenıe~iği ~u: 
daki İtalyan kolonizasyonunun genç kalmak katıdır. Dedıgım oldugu &iin dan kalkması itibariyle hayati bir t ecrübelere dayanamıyor. Şu halde ~e), Utnhda. l06 bı!ı Y' kışı),~ l,) Ver- rette ga\'rı menkul tekrar 15 gun mud 

dostluklar kendisine bedava ve sadık ehemmiyete maliktir.. (2000) seneden beri görmeğe alıştı- ?1ontt.a 80,. bı~ _( 5 kışıyc 1 ).' \ ırcı.ı} ad 1 artırnrn~ a konulu~> b~ nrtı~mad~ 
Hınızhk Qlarak gelecektir. Dljer taraftan timdiye kadar Av. ğımız lsanın tasviri yanlıştır. .ı:2 bın _( ~ kışıy e 1)' Y :ı;:ıns:tondn 451 ı çok l d 1 \ rc'lrn üzerıne ıh~lesı 

Karantinada lnönil caddesin-de Geçen gün Le Temps'ın Roma mu. rupanın bütün müaellah ihtilafları b~n (6 kı. ?'e 1), Garh\ \ ıı:cınyada 246 ynpılnc. k m t. h. kkuk edecek ıhale 
Manisalı Fuad oğlu Turgut, GiridJj habiri şöyle diyordu: aralarındaki tefevvuk daiyeainden hiltlerinde samimiyetle devam edebi- ı bın ~7. kışıye 1 ~ • V •. ı<on ın~e :13 bin farkı hiçlıir gun l mc hı cet knlmak 
Ali.oğlu Mehmedin dükkinında ye. cİtalya'nın talepleri icabına göre doimuf olan bu iki hükUnıetin bun· lirlene. Avrupa ve dünya sulhu nok (~ kışıye 1), Vıyomıngde 6o hın 3 ki· .ibe mi\ n muşt.eri-
mek yidlkten sonra B. Mehmedin ce- pek ehemmiyetsiz veya çok mfihim ola- dan böyle silaha milracaat etmiye. tai nazanndan ehemmiyet ve kıyme- şıye 1. d n t h 1 o htır. Dah fazla ma 
ketini çalmış, bir liraya Selim oğlu biİ1r. Faşist politikası bütün imkanları ceklerini, aralarında çıkabilecek ih- ti ölçülemiyecek mühim bir merhale Göruliı~ or ki Amerikııl'ın h m 11 her it ma dairemizin 
Apturrahmana satmııtır. istiamal' eder. ltalya'nın Fransa'ya du. tilifları hep sulh 7oluJle halledecek- tetkil eder. memleketınde 'asatı olar .. k 

Suçlu, Jakal&ıımlftır. / ruma Jlldı.elere lailıclır ve bunların leriııi ilin etmeleri • eier bu taah· Hamdi Nüzhet ÇANCAR 1 ot"..., 1 "ı ~· 1 
• 



General Şan·Kay-Şek'in sevgilisi 

Fran..acla Kol .. Matyo Majör mU....Mlerüulea menn 
Htiaeyin .Rasa otlu 

her türlü Ortopedik kemik haatalddan için konalar, Mtitehanik, 
~'i el ve ayaklar, Mde, ..._k, Mnak d&plldWderi lfla teda'ri lmr
'-1-n hilmuayene ölçü Gaerne )'apıbr. Taklitlerin .. • konmaaus. 

ADRES: İzmir Konak Kızıla., merbai karpaa 
GUzel lzmir Haa No. 26 

~iiracaat aaatları: 9--12 Ye 14-17/50 ye kadar. 

l>evlet Demiryollanndan: 
~ Haftada dört gün Karakuyu yolu ile Alaancak - Afyon araıın-

i,liyen J 307/1308 No. lu yolcu katarlannda yolculann yemek, içtlt ıhtiyaçlarını temin için idaremizce bulundurulmakta olan büvet
ı.:- bir ıene için acık artırma usuliyle kıraya verilecektir. Muhammen 
~ bedeli (750) liradır. lıteklilerin (5625) kurut muvakkat temi
~t Yatırmaları ve artırmaya girmeğe manii kanuni .bir balleri olmadı
g;ı rnüben in vesikaları ile ihale günü olarak tayan. ~lunan 16/ 12/ 
... ~Cuma günü saat 15 de lzmirde Alsancakta Sekızınci itletme bi
~nda teşekküledecek komisyonumuza müracaatlan ilan olunur. 
"""tllaıneler komiıyondan parasız alınır. 1 4 7 1 1 ( 4 246) 
tt Komisyonumuzda mevcud proje ve fenni şartna~ele~ne gö
l.! Nazilli istasyonunda yapılacak Dortuar yatakhane bınaııyle bu 
~h ait ıu, elektrik ve lağım tesisatı ve ayni iıtuyonda yapılacak 

llıııunıi hela binuiyle bu binaya ait ıu, elektrik ve lağım teıisatı 
~ vahidi kıyası fiyat esaıı üzerinden 20/ 12/ 938 tarihine müaa-

S.Iı günü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. . 
1ııı.._ Dortuar binasının eksiltmesi saat ( 16) da ve umumi hela bı
~llı!l ebilmıeei de 1aat ( 17) de olmak üzere ayn, ayn olarak ya
-~br. 

Dortuar binuuun muhammen bedeli (9966) lira ( 46) kuruş 
~ llnıumi hela binuının muhammen bedeli de (2533) lira (88) ku
~r. 

~ Bu ite girmek istiyenlerin Dor tuar binası için ( 7 4 7) lira ( 48) 
~ Ve umumi heli binan için ( 190) lira ( 5) kuruş muvakkat te
~t Yabrmalan kanuni ikametgahı gösterir bir vesika, eier istekli 
ı1.... lirltet İle şirk~tin ıicilline kavıth ve halen faaliyette bulunduğuna 
';:' alakadar makamattan alınacak bir vesika ile ıirket ıirküleri ve 
~ n&nıına hareket edenin Noterden musaddak bir vekaletname
~ •e kanunun dördüncü maddesine göre ite girmeğ~ manii kanuni 
h:. h.ııeri bulunmadığına dair beyannameler~ te~li.f mektuplannı 
~ binuı ic:in eaat ( 15) e ve umumi hell bınuı ıçan de eaat ( 16) 
~komisyona vermeleri Iazımdır. 

b...ı Poata ile gönderilecek teahhütlü mektupların postada vuku 
~ teahhürabndan mes'uliyet kabul edilmez. 
~ . ~ame ve planlar Aleancakta Sekizinci İşletme vezneıinden 
--=: lira mukabilinde satın alınabilir. 27 2 7 11 

1 
( 4214.L 

<ANADOLU) 

ı-. Resimli haberler 
infilak tehlikelerine karşı 

j 

Foto muhabirine atılan davak 
Gazetelerde foto muhabirliği yap

mak, zannedildiği gibi hem kolay de
tUdir, hem de bazan insanın başına ga 
ile de çıkarabilir. 

lşte resimde gördüğünüz genç te, 
mesleğin kahrına uğramış bir foto 
muhabiridir. Bu muhabir, lngilterede 
maruf bir ailenin genç ve güzel kızı -
om fotoi"rafını çekmek istemiştir. Kı
zın annesi de mülayim davranmış ve 
muhabir, evin içine kadar sokulmuş -
tur. Fakat anne ve kız, kendisine mü
kemmel bir dayak ziyafeti vermişler
dir. İşin asıl enteressan olan ciheti şu
dur: 

Ayni maksatla orada dolaşmakta o
lan diğer bir foto muhabiri, kendi mes 
lekdaşının dayak yimesi hadisesini tesbıte muvaffak olmuştur .. 

Manisa Valiliğinden: 
J - Keşifnamedeki bir zarb hatası yüzünden ilanının yeniden 

yapılması kararlaştırılan Akhisar - Kırkağaç yolunun 0+000-11 + 
100 üncü kilometreleri arasındaki kısmın toprak teıviye, onbeş adet 
menfez ve şosa inşaatı (74629) lira (55) kuruşluk keşifnamesi dai
reeinde vahit fiat esası üzerinde yeniden eksiltmeye çıkarıl -
mıftır. 

2 - Bu işe ait ketif evraka ve teferruatı 3 lira 7 4 kuru§ bedel 
mukabilinde Manisa Nafia müdürlüğünden alınabilir. 

3 - ihale birinci kanunun 22 inci perıJCmbe günü saat 1 J de 
Manisa daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı ( 4981) lira ( 50) kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün evvel usulü dairesinde 

Manisa valiliğinden alınmış ehliyet vesikalariyle 1938 yılına ait Ti
caret oduı veAikaaı ve muvakkat teminata ait banka mektup veya 
makbuzunu 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde hazırlı
yacaklan zarfın İçine koyarak ihale günü yukarıda tarihi yazılı per
,embe RÜnÜ saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve postada 
vukubulacak gecikmelerin nazarı tibara alınmıyacağı ilan olunur. 

7 J 1 1 5 21 ( 4 296) 

1 

I 
f 

7 Birincikanun Caıpınba 1938 

ıimir Levazım amirlili •atın alma ko
mi•yona ildnları 

Bornova askeri satın alma komisyonundan: 
) - Ciheti ukeriye ihtiyacı için on bet ton ekmeklik un pazar-

. , 

. bk ıuretile satın alınacakbr. 
2 - Pazalaiı 8 / 12/ 938 perşembe günü eaat 10 da yapıW:Utır. 
3 _ Umum tahmin tutan 1688 lira olup ilk teminab 127 lıradır. 
4 _ Şartnameei her gün komisyonda görüle~lir. . . 
5 - lıteklilerin bildirilen vaktinde teminatlarile bırl~!~ _Bor • 

novada askeri satın alma komiıyonuna ıelmelerı ıliiı olu-
nur. 4299 

1 lzmir Belediyai lldnlaırı 1 
ı _ Sokak tenviratı için satın alı- cek mali ve fenni şartnamesi veçhile 

nacak 5000 adet elektrik ampulü ma- ve bu şartnamelere merbut listede milf 
kine ve elektrik mühendislijinden üe- redatı ve muhammen bedelleri göste
retaiz olarak tedarik edilecek mali ve rilen sokak tenviratı için satın alına
fenni şartnameleri veçhile açık eksilt- cak 29 kalem elektrik tesisatı tamira
mete konulmuştur. Muhammen bedeli tı malzemesi açık eksiltmeğe konııl • 
beheri 27 kuruştan 1350 liradır, ihale- muştur. Heyeti umumiyesinin rnuham
si de 23/12/938 cuma &'ilnü saat 16 men bedeli 2753 lira 50 kuruştur. İha
dadır. tıtirak edecekler 101 lira 25 lesi de 23 12 988 cuma günü saat 18 
kuruşluk muvakkat teminat makbuzu dadır. iştirak edecekler 206 lira 75 
ile encümene gelirler. ~t;ruşluk teminat makbuzu ile enca • 

2 - Makine ve elektrik mühendis- mene &"elirler. 
Jijinden Ucretaia olarak tedarik edile- 7-13-16--20 



Heidenia maz Zayi eutsche Le· 
lzmir Ticaret lisesinden amış ol- vante Lı·nı·e 

v 

gı c 
1111111111111111111111mı 11 11mmmmm1111mmmımıım1111111 umımmımnnımıııınıııııııı duğum 18/ 10/938 tarihli ve 401 
Karilerimize kolaylık ol-
mak üzere, gazetemizde 
(Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır

numaralı tasdiknamemi kaybettim. 
Küçük ilan şartları Yenisini çıkaracağımdan hükmü ol- G. l\'L B. ff ve sobaları 

dık. 

Dört satırlık küçük ilanlardan: madığını ilan ederim. - Dostum bu ne şıklık! Hem mas-
Bir defa için 30 kuruş Yapıcıoğlunda Yusufdede cad- ffamburg rafının çokluğundan ve aylığının ida-
İki defa için 50 kuruş desinde 661 numaralı sokak re etmediğinden bahsedersin, hem de 
Üç defa için 70 kuruş 44 mektep numarası Kazım oğ. S d' . h 

1 
. çiçek gibi giyinmişsin. 

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

Dört defa için 80 kuruş Enver « ar ınıen> vapuru a en lıma- - Tabii değil mi ya, ben bu şıklı-
Devamlı kfiçilk ilanların her d~fası nımızda olup Anvers. Rotterdam, ğımı bir mazot ocağına borçluyum. 
için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık N .11. 1. h k k hkem"'sı'n Bremen ve Hamburg limnnları icin - Canım. şıklık ile mazot ocağı n-

~ T azı ı a ıye u u · ma " - ~ 
olmak üzer~ her satlr 30 h&n 1 ı- d . 4307 yük alacaktır. rasındaki münasebeti anlıyamauım. 
bar cdllmiştir. Bi.! küçük i!iin 120 en· . - Senin gnlibrt haberin yok: Ben 
harf tan ibaret oimahdır. Dört satır Nazillinin aydoğdu nıahalle~ınde . « \Veisse ee~ vapuru 19 dan 24 bir müddet ewel bir 

sınız. dan fazla htr ~abr için ayrıca 10

1 
otuıan Burdurun zafer mahnllesı~den ılkkanuna l.adar Anvers, Rotter- HE{DENfA 

kuru~ alınır. O:sman oglu ıvacı Süleyman Nışan- dam, Bremen ve Hamburg limanla-
Muayenehane aranıyor rının kan 1 yeri belir::.iz l\Iehmed kı- . . "k ] k 

Bı·ı· dı·ş tabı.bı' mu h l - rı ıçın '-'U a aca ·tır. t -
1 

t A . . ı d ay ene aneye eve- . .ı Jiitmile n. ancı ale) hine açtıgı bo - J mnzo ocagı ıı mış ım. zızım, o r:a ar 
rişli kir.alık ev arıvor. Başturnk cad- Mıt1uısıp arayanl.ıra: d t• . uhakeme iktisatlı bir ocak ki bo.:ni fazla nuıhru-. 1 · · .. ı.~ı· b. h · · . . ·s anma l\asmın ne ıceı m -des.ı ile kıçeşmelik arasında olur a TecruJJt:. 1 ır mu asıp ış arı) or • ı - . d . . l3l · · American Export Lines kat ma rafından kurtardı"ı gibi, ta-. ~ · H H ınde: Kanunu me enrn n ıncı ~ 
daha memnun oJunacaktır. tıyenler hUkumet caddesmde acı a- . . f b ['.' __ . · 6 17 38 

d b k arrufn da alıştırrlı. \'e bu suretle ar-. h medde ıne te\ fıkan tara ı. rın o~an- ı:.xırıa» vapuru _ e e - • 
:Müracaat yeri: Kestelli caddesi san otehnde 56 numaralı ynz1 aneye 

1 
k b h ti' ld _ u anlaşı len. N k . . tırdığım para ile kendime dE•b itina 

No 153 Mustafa milracnat. ma arına ve ·n a a ı 0 ug - ıyor. evyor • ıçın yük alacak- ile bakmu<,n imlcan 1 ·ul•·bı'lclı:n·ı. şı·m-
• !an mezburenin bir sene miiddetle baş- tır. ~ u " 

di de kış yaklaşmakta oldugunuan Lir E .d . . . d h. .. d' . .<asile evlenememesine Nazilli aslıyt E . . 
20112138 vlenmeleri Kolaylaıtıran ı aresı ıçın a ı ml.lracaat e ınız. 903 t 'h « :.xmınısten vapuru HEİDENf 

B K d I 39 H k k hukuk mahkemesinin 22 4 • .... al'ı d . . .. A Danııma aervisi . ar ıça ı u u çu 91 164 k rasile ka e bekJenıyor. Nevyork icın yuk ala- • 
Yazı =-1eri lisan dersleri, emval İlyas d 3 ve 1 esas arnr unma - k ~ 

~ · rar verilmiş olduğundan tebliğ maka- ca tır. mazot sobası nlmağa hnzırlanıvorum. 
Küçük ilanlardan istifade ediniz! mına kaim ~ımak üzere keyfiyet nan cExtavia, vapuru 29 '1213s de tşt~ o.~amaıı .beni daha şık ve d;ha ne-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111mınım111111111 olunur. be::eniyor. Nevyork için yük ala- şel~::::~.,~~~ d r, bu ocak sobalar-

L üzuılıl u -Notlar Olivier ve en J:~nıton Worren Linet Ltd. ~'::. ı:i:~~::~:~~ imkAnı , .• ,,.bir 

Telef on numaraları: 
Yanım ihban: 2222-2632, Karşıyaka: 6055, imdadı sıhhi: 2046, 

D:ıilddeiumumilik: 2455 polis: 2463, şehir telefonu müracaat numara-
11: 2200, ıehirler arası telef on müracaat numarası: 2150, elektrik 
olrketi: 2091, hava gazı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Karşıyaka 
eu idaresi: 5106 Basmahane istasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2184, Pasaport vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acaııtası: 2674 
lzmir ıu şirketi: 3016 takii istemek için :4040. 

ürekisı cfncemore:t vapuru 11 İlkkanun
da bekleniyor, Burgas. Yama ve 

LfMİTE'f Köstence limanlarına yük alacaktır. 

Vapur acentası Den Norsk:-Middelhavslinje, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 
bankası karşısında Dunlop 

DEMİRYOLLARI: 
Kasaba hattı - İzmir - İstanbul - Ankara: Her gün saat yedide. 

[Pazar. Cuma, Çar§amba günleri yataklı vagon - büfe vardır]. lzmir -
Soma her gün 17,20 de otoray, İzmir - Alaıehir her gün 15,10 da· 
tren, 16,25 de otoray. lzmir - Badırma: Pazartesi, Çar§ambo, Cuma 
sün1eri 7,30 da

1
1air aün1er 12 de ekspres. 

Aydm hattı - lzmir • Karalruyu • Afyon: Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her gÜn 15,40 el!!; ~~iz~ 
ye Salı, Per,embe, Cumartesi günleri 6,30 da. İzmir - Tire - Ödemiş: 
hef gün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemİ§e. 16,30 da Tireye otoray. 

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

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

l6,tS, 17,15, 18,50, 20,10, 21,40. 
İzmir- Karııyka - 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 Karfıyakaya ilk vapur s at 5,30 da Pasaporttan, gece 

son vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Karııyakadan fzmire ille vapur 
saat 6 da, son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yanın saatta bir kar
ıılıkb vaı>urlar hareket eder. 

ŞEHİR DAHILt NAKiL VASITALARI: 
Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Gtiıelyalıdan bette, ikinci 

tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece son tram 
vay Güzelyalıdan 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 
bq - dakikada bir tramvay vardır. 

Otobüsler: Buca, Bornovo, Basmahane, Tepecik 'Ye Alaanc:alı 
hattına her gün muntazam otobüsler i§lemektedir. 

DENIZYOLLARI: 
Çarıamba günleri saat 12de fstanbula sürat poıtası.Perıembe 20de ara 

postası. Çar~mba onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de Mer· 
ıin postası (Rodosa da uğrar). Karaburun postaaı pazar günleri saat 
8 de, çar.ıambe günleri 9 da .• 

M EMLE f' E T H A RI C 1 : 
ltlllyan V&purlan muntazam poetalar. Çarıamba nat 17 de Pire, 

Brendizi, Venedik, Triyeste. Per§embe l 7 de Rodos, adalar. 

NÖBETÇi ECZANELER: 
CUMA: Kemeraltında 1ttihad, Güzelyahda Güzelyalı, lr&"atpaza. 

nnda Asri, İkiçeşmelikte İkiçeşm~lik, Alsancakta B. Fuat. 
CUMARTF..Sl: Başdurakta Sıhhat, 
PAZAR: Kemeraltında Hilal, Kara taşta B. Habif, Keçecilerde Ye. 

ni lzmir, Irgatpazı:ınııdn Asri 
PAZARTESİ: Kemraltında Şifa, Güzelyalıda GOzelyalı, Tilkilikte 

B. Faik, lkiçeşmelikte İkiçeşmelik, Alsımcakta B. Fuad, Ayvuklada 
SALI: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer. 

Alsancakta B. Ahmed I .. ütfi, Eşrefpaşada Eşrefpa a. 
ÇARŞAMBA: Başdurakta Sıhhat, Karataşta B. Habif, Tilkilikte 

Yeni lzmir, Jrgatpnzarında Asri. 
PERŞEMBE: Kemernltında Hilal. Karantinada B. Eşref, Tilkilik· 

te Il. Fuad, Eşrefpaşn.da Eşrefpaşa. 

ı ı ı ı ı ı ı mı ıı ı ı ı ı ı ıı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı mı ııı mu11111111111111H111m11111111111111 mı ı ı nımmmiıi'111 ıTiıııuı ı 
Mersinli fidanlığı müdürlüğün-
den: 

Cin~ 

Havuz inşaası 

Bedeli 
L. 

2930 
ihale günü 

15/12/938 

Ke fi 
K. 
06 

Muvakkat teminat 
J. 

2 o 

1 - Fidanlıkta inşa edilecek beton havuz açık eksiltmeye ko
nu!muştur. Fenni ve hususi şeraiti anlamak istiyenler her gün Fidan-
lık müdürlüğüne müracaat edebilirler. . , 

2 - Eksiltmeye iştirak edecek talipler muvakkat temınatı ~al 
aandığına yatırarak makbuz veya banka mektubu ibraz edeceklerdır. 

3 - Eksiltme 15 birincikfınun 938 perşembe günü saat 15.30 
ela fidanlıkta yapılacaktır. 

4 - Taliplerin eksiltme gününde fidanlıkta teşekki.H edt"cek 
komisyona müracatlnrı ilan olunur. 30 3 7 11 ( 4239) 

B1RINCl KORDON REES Oslo 
BINASI TEL 2443 . .. 

POLO 3 b. . · kAnuııda cBayard> vapuru 12 ılkkanun-c > vapuru ırıncı a 
LONDRADAN gelip yük çıkaracak da bekleniyor, Jskenderiye, Dieppe, 
ve ayni zamanda LO~DRA ve Ht.:LL ve Norveç umum limanları için yük 
için yiık alacaktır. alacaktır. 
DEUTSCHE L!'~NANTE - LİNİE 
cDELOS> vapuru birinci kanunun Service Maritime Roumain 

ortasında Hamburg, Bremen ve An- Buca rest 
versten gelip yük çıkaraktır. . .. 

LİVERPOL HATTI «Duroston vapuru 27 ılkkanun-
cALGERİA:N'.> ve cLESBİAN~ va- da bekleniyor, Köstence için yük 

purlarımn yükleri !stanbulcla aktar - alacaktır. 
ma ederek DENİZBANK vapurlarile 
1zmire gelmiştir. 

Societe vepear de Bulgare 

Frate i 0 erco «Tzar Ferdinnnd> vapuru 9 ilk-

kanuna doğru Burgas Yama için 

Vapur A centa t .lareket edecektir. 

ADR1AT1CA S. A. di NAVIGA· ~--------
TlONE: 

ZARA motörü 5-12 tarihinde ge
lerek 6-12 tnrıhinde Pire Korfo San
tııkuarantn Brindisi Valoııa Drnç 
Gravosn Ppalato Zara Fiurne Tries
te ve Ven ediğe hareket edecektir. 

LERO motöril 8-12 tarihnde ge
lerek ayni güncle Patmos Leros Ka
limnos 1stanköy ve Rodosa hareket 

•edecektir. unu 
ROYALE NCERLANDA1SE 

KUMPANYASI: Dişleri inci gibi 
ORlON vapuru 30-::. 1 tarihinde 

geterek Rotterdam Amsterdarn ve yapan et~erine ku. 
Hamburg için mal alacaktır. 

HERCULES Vapuru 9-12 tarihin- yet a OIZa güzel 
de gelerek Burgaz Varna ve Kösten· ' O 

ce için mal alacaktır. l_ko_k_u_v_e_r_e_n_e_y_ni 1 
SVENSKA ORIENT LINIEN formiildür. 

KUMPANYASI: 
FREYA motörU 3-12 tarihinde 

Rotterdam Hamburg lskandina\')'n 
ve Baltık limanları için mal alacak -
tır. 

MARİLYA motörU 10/12 tarihinde 
Rotterdam Hnmburg İskandinavya 
ve Baltık limanları için mal alacak-

tır. 

SERViCE MAR1T1ME ROU
MAIN KUMPANYASI: 

ALBA JGLlA vapul'u 14-12 tari
hinde gelerek ?v1nlta l\1arsilya Ceno
va Jimanlnn için yttk ve yolcu ala
caktır. 

İlandaki hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değişikliklerden dolayı 
acente mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla taf.silat çin ikinci kordonda ı 
72-4 numarada FRA TET. .. L1 SPERO
CO vepur ncentn~ına miiracaat edil
mes rica olunur. 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

er. iyi müshildir 

Eksir Şahap 
B~sur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artınr. 

.. 
Dr. Behcet Uz 

• 
Çocuk hastahklan 

mütehassısı 
H~talarını 11 ,3) dan bire 

kada: Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul ed_:-, 

mağazasına koş, bu fırsatı kaçırma. E\'inize bir 

HE 
fi 

ENIA 
mazot oc:ık ve sobası almayı ihmal et meyiniz. 

1939 mode 
Blaupunkt ra yo arını 

frfutlaka dinle· . . 
yınız 

• .. 
ennın en mu. 

tekamll hari· 
kası dır 

.4.ltı lambalısı 133 liradır 

l\Iuiki zevkını yaz ve k1ş gece ve gunduz lnitüıı labiiliğile ancak bU 
ahızalarln tatmin edebilirsiniz. 

hmir ve haYalisi acenteliği •e her nevi radyo malzeme satış yeri 

A.R.Ozman ve H. Güvan 
TeJl'raf Ozman. Saman İskelesi lstanbul han No. 17 Telefon 3309 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mfitehaınsı 

( Verem ve sa:re } 
Basmehane polis karakolu ya· 

nındn 747 

Nıemleket lıaetane.,,i 
başoperatôı--(i 

}\q. Nuri Ar;(an 
Adres: il inci Bey!er sok.ık 

fırın k~rşısı.. Kabul saati arı 
3-7 kadar. Tele: muayene· 
hane 3125 .. Evi 298J --------------Te.efon: 4115 . ~ ·------------....... -..--.-.............. ~ ............ ____________ .......... 

Operatör 

Cemil Oral 
Memleket hastan es 

eski operatörü 
lzmire avdet etmif olup her gün 

öğleye kadar GUndo~du Fransız 

hastahanesinde öileden sonra Bi· 
rinci Beyleraokağında No. 42 d,.j 
hastalarını kabul eder. J 

Telefon: 2252 Ha.st hane 
Telefon: 2310 Klinik 

Doktor 

Demir Ali 
Avrupada tetkik seyahatindetı 

gelmiştir. Hastalarını her gi.111 
mueyen:-p,:;ne .. 'nd .. kıı"ul !.der. 

DUK.1 Ol< 
M. ŞEVI<i UGUR 
DAHİLİ l IAST ALIKLAR 

MÜTEHASSISI 
ikinci Beyler sokak No. 82 

Telefon No. 3286 Telefon: 2004 - ~005 Telefon: 3350 

...... l'vf_e_m_le_k....,e-t~h-a-s-ta-n;;fı - --r.,-1E~R""'"'KE~Z-:H-=-AS~T~A~Nrst ıı.._-=:::-.. ---.--.~------, -~·;;- ·k-;a-•h t- ·" 
Ev. 

GÖZ MOTEHASSISJ Do .... för j lr.ıer ez as aı,esı 
dahiliye matehassısı Doktor B ( . operatörü 
D Bii.rhan engii 

r. Celal Yarkın Halid Baran MEMLEKET HASTA!'lrrst ı Dr. Cevad A pso 
1': un ·eneh"J.e: Ikinci Beyler 

sokak No, 25. Telefonn:39:>6 
Evi: Göztei>e No.1 in l 

Tele.f'>n c1 · 

2 inci beyler sokalt, Hamam 
Kıırşııında No. 45 

Her gün 3 den 7 ye kadar 
TELEFON· 1?06 

GÖZ MOTEI ı\SSISI (Öğleden onra) ı astala.ını 

sonrn Beyler soh~ğv ..ıaki mt1aye·[ ısı No. 81 d k.ı: ~ol d r 
il Ha6tnh:.rını h!?r g ·n öa!ed n. 'lkint.İ b yl r sok. k tci kr:w 

. al' ı, "':,;n<t<> k--hıı~,..i.r·_ M -....!~-:,. ::\ } 5 _.....;. f "'13 _. 



• 
EHMI 

Makina Tamirhanesi 

lzmir: I<estane pazarı demirciler No. 67 -69 

Her türlü motör, makina tamiratı, imalat ve montajı 
Bilumum döküm, teJviye ve torna itleri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - iti söz verilen gün ve saatte bitirmek. 
2 - Müşteriye azami suhulet, fiatlerde itidal, iıte temizliktir 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
26 inci terli p planı 

2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 9 38 
Sayı Lira Sayı Lira 
1 Mükafat 10000 30 n (SOO) 15000 
1 " 20000 60 (200) 12000 .. 
1 ikramiye 45000 100 (100) 10000 

" 1 " 15000 400 (50) 20000 ,, 
" 12000 630 (30) 181l00 

10000 " ,, 
800 (20) 16QOO (3000) 6000 " " (1000) 4000 

ı·-~. " 

Siz de MET ALLU~v'l ''0,, Lambalarıııı 
alırsanız 

Hem bol ııık almıı olur, hem iktuad elmiş olur, hem lamba deiittirmek 
teP kurtulur, hem de aarfiyatınızm ek•ildijiini ilk faturada görilrsünU. 

Cev i 
Elektrik· Telefon ve malz2mesi deposu. 

.. 

Sienıens fabrik:alJrı mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefo:ı 3332 

TÜRKİYE 
CUMHUWİYETI 

(AN.ADOLOJ Ririnc:ik&iıun 1938 

------...;;;;:;:;=..I 
Erkek kostüm kumaş 

l'ardesülerinizi ve 
bayanların kürk man 
to veBuga Yaka kürk 
lerini İBRAHiM KA 
RAKAŞA bakmadan 1 

• • 
geçmeyınız. 

Odunpazarı Na. 12 - 1 

Tip 77 
En müşkülpesent radyo ainle-

.~....., 

yicilerinin radyosu dahili imalatı ~ 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan ' 
,aseler sayesinde yüksek ve tabii ~ 
bir ses verir. 

Tip 100 
Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

yüksek kaliteli ve kudretli bir sü
per. Ses kalitesi ve berraklığı. çok 
yüksek bir radyo. En 9on ve mo· 
dem, kırmızı c T unııeram.t lam· 
baları ile mücehhez. 

Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarc111. 
Sihirli göz. 
Cesim hoparlör. • 

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

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

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 
-------.-------------------------------- .. 
''ŞiF A,, Balık Yağı Otel Fuar ve lokantası 

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

yalnız 7 5 kuruş. 

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

lzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 
·eder. Muted;I fiat, denize nazır odalar.. • 

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi: tenzilat 

l'"L~kantamızda: 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve

rilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir. 

4a mo ... mıııımııı:ıı:::ıı:111111 .......................... ıı 

= 

-
-

ili 11111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111il11111111111 ı 111 lllfl 111 il 

Sıhhat balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en 

hali sidir 

iki defa süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat eczahanesi 

ti Depo: Meşhur ŞİFA ECZANESİ • 
Ba~durak Büyük Salepçioğlu hanı kar11ısında 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııınmmınıınıııımıı111 · 

T. i5- BANKA~J -1938 ~ 
Küçük Cari He5aplc:ı.r 

ikramiye pl&.nl== 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 • 500 • ,ıooo > 

16 • 250 > 4000 > 
76 > 100 , 760•) 
80 ,. 1\0 > 4000 • 

200 > 25 .. ~OJO • 

384 > 281'i00 • 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. 1 Ey
liil, ı Birincikanun tarihlerinde çeki. 
leccktir. 

En az 50 lira mt!vrluat! bulunan 
hesaplar kuralara d:;hll edilecektir. 

İımir' : 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

~ 

ve prıne sa· 
bunlarıdır. 
Her yerden ıs .. 

rarla arayınız 

ÜMİT ı1~RİKASI @ 
Ticarethanesi 

Telaraf: ÜMlDüN Telefon: 3047 
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Anadolu Matbaası 
Kitap kısmı A ıd 

Res~i ve ~ayn r.e~mi evrakı matbua ile taşra belediye 

Çı } ve koy büroJan ıçın defter, makbuz ve bnletenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERSı lamir 2 net Be~ler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

.. ' - ! • 
.... I..._ li. ·.~. ~ .1 .. ,, , .. •: "t'~l' •• ,.·1tr.' . !'.,,. 

· Emlak ve Eytam Bankasından: .... 
F..u No. 

,,... . 
No. ıu 

A. 393 

Yeri 
PEŞ f N 

Kuzuoğlu çarıısı Şalvarlıoğlu harunda 
Ada 3-43, parsel 121 

E. Y. Tj. 
63-7-8 

A 671 Akçalı mescit M. Damlacık yokutu S3 59/1 

A 721 
Ada 102, parsel 57 
Birinci tepecik sakızlar eokalr. 

A 723 Tepecik muhacir sokak 
Jfl..32' 3-4-36 

29 2 2 
A. 837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman S. 

315 hiıseei 
16-22 

A. 839 Güneş M. Gelincik S. 
28/ 48 hissesi 

11-23 .. 
A. 846 Karataş poatacı Ali Riza sok. 39-3) 

35/80 hiıaeıi 
A. 866 Bornova Bozslan mevkii 872 

3/8 hi1eeai 

A. 1111 Buca Tınaztepe sokak 
A 11_15 Mecidiye M. tclM'afcı sokak 

18-20 
42-44-46-43-SO, 

Ada 550, parıel 26. 18/ 32 his. 

12 

71 89 

24 11 

A. 1124 Dördüncü Sultnniye M. Nezaket S. "ıi, 37 39/1 
Ada 16, parsel 14. 

A. 1126 Dördüncü Sultaniye M. Hacı Mevlüt 18 16 

18 
S. Ada 16,•parsel 12. 

A. 1155 Sultaniye M. Hacı Mevlüt S. 
314 hiueıi 

126 126 

Nev'i 

Mai aza 

M2. 
Arıa 27 

> 103 
> 119 

Ev 

> 

> 

Maakule c4> dö
nüm ha~ . ) 

M2 · 
Arta 361 

> 66 

> 1048 

Ev 

Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

200.- 40.-

81.- 16.20 

309.- 61.80 
59.50 11.90 

120.- 24.-

2? 2.- 58.40 

175.- 35.-

75.- 15.-

5.-
8·t.37 

7.-
16.87 

32.25 6.45 

12.50 2.50 

23.10 4.62 

14.- 2.80 

250.- 50.-

54.15 10.83 

10.- 2.-

117.90 23.58 

500.- 100.-
PAZARLIKLA 

A. 648 Mahmudiye M. Mumcuzade ıokak 
Ada 485, parael 57. 

izahatı yukarıda yazılı pyri menkul~rin peıin ve cpazarbkla> ea tı9ları 9 l 2 9 38 cuma günü saat 
11 de yapılacaktır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yan-
lannda birer fotoğrafla nufus tnlc~r,.J .. rini getirmeleri. ?."ct-':\-7 

VEBOLiD 
SuJlUI kirechal taafiye eden cilıazlar 

v LiD 
Kendini tanı~k için evinize kadar 

a•lir 

\'EBOLID JU~lOR 
D .... 1 a 4-S litre tallı au verir W Upl C:ıll:.\-• 

Saatte 900 litreden 7 ,250 litre7c 
kadar 

z 
• eç11i Suları tatlıiaşt · r, 

Tasfiye eder 

VEBOLiD 
Evlerin miibrem ihtiyacıdır 

Tediyede koiaylık 

Fabrika bahar lıazanlarınısı oe lıalnrilerlerinizi kireçli 
aayun tahribinden kurtarınız · 

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

Telel• UU. P..ta lal.._ 72. Telsraf adrulı VeboUd. 

' 

Osram-&1-ampullan kulla-
nınız. Osram • lt!J]. ampulları 
sarf edecek 1 eri cereyana 
mukabil size el<le edilehil
mesi kahil olan azami ziyayı 

temin ederler. 

AMPULLARI 
AEG Türkiye Vekilleri: 

·"' Elektron 
Tirk Anonim El~ktrik Şirketi Vmumi1esi Türk Anonim Şirketi' 

ISTANBUL P.K. 1449 ISTANBUL P. K. 1144 

Satıı ilinı Kapa!ı zarf usulile eksiltme ilanı 
lzmir Nafia Müdürlüğünden: ~:::es;1

1

: 1'~~:~:n7n:::~ 
::.ksiltmeye konulan i~: Dikilide yeniden yaptırılacak hüki'ı- !;en uhdeyi tasarruflarında bulunan 

1u işin keşif tutarı: 
'3u işe aid evrak \'e şartnameler 
\Şağıda yazılıdır: 

' 0 teki il er: 

':.ksiltmenin yapılacağı y"'r tarih 
ve gün: 

:ksiltmeye girebılmek için 

r eklif mektupları. 

Muvakkat teminat: 

sı 

met konağı bir kısım inşaatı. lzmirde kahramanlar mahallesinde 
14984 lira 6 kuruş 
A - Kapalı eksiltme şartname _ 1418 sayılı sokakta 18 No. tajda mu-

kayyed dort odalı ve ayrıca mutbahı 

B. - Mukavele projesi havi 750 lira kıymeti muhammeneli 
C - Bayındırlık işleri genel şart· evin mahkemece verilen izaleyi şuyu 

namesi 
D H 

kararına istinaden 9/1/939 pazartesi 
- ususl şartname ve yapı iş· 

leri ff'nni şartnamesi g-ilnil saat 15 te İzmir sulh hukuk mah 
E - Keı;İı:narne ve projeler ~ eme ~i alonunda satışı yapılacaktır. 
Bu evrakı lzmir N fıa rrıüdürl"-ün- Bu ar·ırmada tnhmin olunan bedelin 
de gÖ"Ün incdiw t 'li rl ·. ı;'c 75 nisbctinde bedel verildiği tak -
24 ilk kAn tın 9 8 cu1nmteri giinli J'rde t .lıb;ne ihalesi yapılacak aksi 
f'~at 11 de İzmr N fıa mHdürW-ün- ı d 
dl toplanacak komisyonda kapalı n ( ' rtle sı:tış 15 glin daha uzatılarak 
:r r f u"ulile yanılacaktır. :kinci artırması 24/1/939 salı günü 
lst k ' inin el:siltme gününden en -,ant 15 t gene dairemizde yapılacak
az 8 " ün evvel İzmir valiliğine mii- tır. 
rae<.atla alacakları ehliyet vesikası Guyri menkul üzerinde hak taıebin
ticaret odası belgesi ve l I 24 liralık de lıuluanlar ellerindeki resmi vesaik
muvakkat teminat ihraz olunacak. 
Besinci maddede yazılı saattan bir le birlikte 20 gün içinde dairemize mil 
saat evvel İzmir nafıa müdürlü~ün- racaat etmeleri lazımdır aksi takdirde 
de müteşekkil komisyon reisliğine haklarında tapu sicilince malUm ol. 
makbuz muknbilinde verilecektir. mdaıkça paylaşmadan hariç kalacak. 
Postada vaki gecikmeler kabul edil- !ardır. 

Şartname 19/ 12/ 938 tarihinden iti-rnez. 
1124 lira. 

3-7-11-15 4274 haren herkesin görebilmesi için açık-
.................. İİllllİıiıı ............ iiiııiaİılm .. • 

1 
ta gayri menkuliln evsafı da şartnam-e 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğiinden: 

Görülen ihtiyaç üzerine Ege lisesinin besinci sınıfı da açılmıştır. 
Kayıt muamelesi devam etmektedir. Kayıt işleri için her gün 

sabahtan aksama kadar Karantinada karakol yanında Mansuri Kona-
tna müracaat olunmalıdır. Telefon: 2929 -
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankasından: 

Ecnebi memleketlerden klering yolu ile bankamıza havale edil
mif veya edilecek mebaliğin lehdarlan tarafından bankamız tavas
ıutu olmaksızın ve ticaret veya borçlar kanunundaki matlubun dev
ri veya temliki eeklinde yapılacak olan devirler bizce tamamen me
nedilmiıtir. Bu itibarla lehdarlarla matluplarmı ahara devretmek is
tiyenler bankamıza müracaatla bu hususta ne şekilde muamele ya
pılmak lazım geleceği hakkında muktezi malumatı almalnrı lüzumu 
ehemmiyetle ilan olunur. 

de yazılıdır. 
Gayri menkulün vergi vesair kanu

ni milkellefiyetleri satıcıya ve ?O /5,1-2 

dellaliye ve fer ağ harçları alıcıya ait 
olup ihale bedeli defaten ve peşinen 
ödenecektir. 

Müzayedeye iştirak etmek istiyenler 
kıymeti muhamenenin %/ 7,5 niabe
tinde pey akçası veya millt bir banka 
teminatı ibraz etmeleri lizımdır. 

İhaleyi müteakip müşteri ihale be. 
delini vermediği veya veremediği tak
dirde gayri menkul tekrar 15 gün 
müddetle artırmaya konulup talibine 
ih esi yapılacak ve arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hiçbir hükme hacet 
kalmaksızın vecibesini ifa etmiyen 
muşteriden tah::ıil olunacaktır. 

Daha fazla malilmat almak istiyen
ler d ir mi~·n 938 2599 sayılı dosya

tı ri liı umu ilan olunur. 
4312 


