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Bugün Paristen Berline avdet 

edecektir 
l \.. .1 Her~ aabablan. (lzmir) ele çıkar •İ1a•i cazetedir Telefoaı - 217C NtJSHASI HERYERDE 5 Kuntıttır ~ · ~ 

lnOnünUn bir.· nutuk· vermeleri muht m 

; Kastamoni kendir sanayi n\erkezi olacaktır 

Ciımhılrreisimizin Zongıl:l
dakta tetkikat yapmaları 

muhtemeldir 
Kastamoni sevinç içindedir. Çünkü İnönü, Kastamoni vila

yet Parti kongresinde d'e müzaker~tı takip edeceklerdir 

Romadal<i görüş
nıeler 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAA • 
Münih konferanıınm ıiyaıet aaha

aında doiurduğu yeni usullerden biri 
ıi de muhtelif büyijk devletlerin me
ıul ricali arasındaki p.hai temasları 
artırmıt olmasıdır. 

Münih l:onferanaına aelinceye ka
dnr Franaa olaun, lnsiltere olaun, 
totaliter devlet adamlariyle her han
ai bir tahsi temaıtan bahaolunduiu-

ı..:1- :.: ..... -L. : ••• .-: ... - ... 1-...,.. ı..:.- ·-

1 
--~ 

yi Milletler Cemiyeti ıahaama topla·, Arı kara. 7 (Husu. i. ~/uhabirimi:ıı -ı9S8 cuma gUnil topla~a~ak olan. Ku
m ğn çalıııyorlardı. Çekoslovakya den: Telefonla)- Reıı:uc ımhurumuz tnmoni parti kongresını şereflendi:te-
hadiseainde Almanyanın 'birden bi· j General 1 met İnönü, ~ bi'rinci 'kllııun - Devamı 6 ıncı aahifede -
re nlmağa temayül eder •ibi sörün- · 

~i~~üd~:~~~~~ii::i:::~ei·~f:;~i~~ Nafıa VekaA. letı· 
~~~::j~:a~:~v:~:; :;:;d;:f ~l:ıe~~ 
dokuduktan sonra totaliter devlet- 1 • 

}erle Uyu§abilmek iç~. -~nlarla lzmirdeki ecnebi şirketlerden bazAla-
ıahsan temaıa gelmekte buyuk fay- ı 

dalar olduiunu bil'amel öirenmİf rını satın almagv a karar verdi. 
oldu. Yirmi dört ıaat içinde karar 
verilip tatbik edilen Münih konferan- İstanbul. 7 (Hu,.;uı.;i muhabirimiz- başhyan müzakereler müsait bir ha-
11 bunun en yakm bir neticeai olduiu ' den) - Tramvay ve tunel ~irketleri- va içinde devam etmektedir. Son mü-
sibi Alman harici,.e nazırının Pari- ; nin hükümetçe satın alınması için -Devamı 6 mcı Sabiled.,_ 

ıe yaptaiı ıon seyahat ve lnciliz --------------------------

baıvekili ile hariciye nazırının önü- Kudu·· ste. olanlar müzdeki ayın bida,.etinde Romaya 
mukarrer olan ziyaretleri de hep 
ayni kanaatin mah•ulüdürler. 

Almanya harici,.e nazırının Paria 

ziyal"etini iıtilzam ettiren eabap ma
lumdur. Halbuki sathi bir nazarla 

• bakılır•• lnıiliz batnkili ile harici
ye nasırının Roma7a kadar l»ir 
aeyıt.hat yapmalarına ortada bir M• 

bep yok zannedilir. 
Filhakika lnsiltere ile ltalya ara· 

amd.a lmnlanm&f olan bu pakt •ar· 
dır Ya 18 Nisanda imsalanmı.t olan 
bu pakt seçen ayın ortaaandan heri 
tatbikat aahanna intikal etmiftir. 
Şu halde lnıriliz naaırlarının Roma 
ai7antia1 latilzem ettiren MMp ne 
olabilir?. 

Dünkü çarpışmalarda ölenler var. Yahu
diler, Türklerin tütünlerini yaktılar 

Tam bir anlaşmaya 
varmışlardır 

Istanbulda başlıyan tahkikat 

B. Salih Kılıç 
Ben vak'a mahallinde 

değildim, diyor 
11 vatandaşın ölümij hadisesi mes' -

elesi tamik edilmektedir 

Yeni vali tetkik
ler yapıyor 

İstanbul, 7 ( Hususi telgraf ) -

Ankaradan gelen iki mülkiye rnü

f ettişi Dolmabahçe sarayının kapı
sında cereyan eden ve ~ 1 vatandaşın 
ö!Omiyle neticelenen müeS:>if hidise-

lienelkurmay ~kanımız mare9al 
F · ç k k nin tahkikine başlamışlardır. Bu-
evzı a ma .. ·r d . 1 l d ki 

A · 7 (R d ) o·· k gun ı a esı aman ar ııra.rn a e 
tına, a vo - una ~m ı· ·· d·· ·· ,. l"h T.• ı ı 1 t b ı • d k" hl ... • d"l . . po ıs mu uru ::sa ı .ı\.l ıç a s an u 

apgıB alkı te ıg ne9re 1 mi ış~~r: polis erkanından bazı zevat da var-
a an antantı gene Kurmay d 

başkanları Atina konferansı 6 kl- ırI.I b 1 d ğ ö . t B Lu .. tlı" K·-..ıar . . a er a ın ı ına g re emnıye • ıru 

nunucvvel akşamı nıhayete ermış üdü ıox.u 1 b" 1 s 1. d d ;;.·ıd· ud· • tt d 
D 6 S bil d 

m r • nce soru an ır sua e a- ın e c.ı ım; m ınye e e mu-
- eYamı ıncı a e e-- l"h K 1 . x~ öb t . "d" 

Prens Pof· 
!ansa Cumhurre
isiyle konuştu 

Alber Lebrun 

Pai~, 7 (Radyo} - Dün, Londra

dan bun.ya gelen Yugoslavya kral 

naibi prens Pol ile refikası prenses 

Olgn, Yugo!'lav.ra. sefarethanesine 
inmivlerdir. 

Prens Pol, bu•ün hariciye na~m 
jorj Boneyi kabul etmiş ve·kendiliy
le uzun müddet konuşmuştur. 

Cumhurreisi Alber Lebrun \•e re
fikası, bugün prens PoJ ve prenses 
Olga şerefine Eliza sarayında mü
kellef bir ziyafet \'ermişlerdir. 

Alber, Lebrun, ziyafetten evvel 
ı>rens Polle uzun müddet _konuşmuş
tur . • _ .................. ~ 

ı ı ıç avın umran n e çı ı ı. 

- Hadise esnasında vaka mahal. - Devamı 3 üncü aahilede -

Millet Mec isinde 
Gümrük tarifesinin 756 ıncı maddesine giren 
t!fyanın zarfları da resimden muof tutulacak 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz- ya kıyasen zarflarının da resimden 
den) - Büyük Millet meclisinin muaf olma. ı hakkındaki kanun ka
bugünkü toplantısında bazı teklif- bul edilmiştir. 
ler, büdce ve milli müdafaa encü- Türkiye-Fransa arasında bazı me
menlerine gönderilmiş. gümrük ta- seleler hakKındaki protokolların mü 
rifesinin 756 ıncı madesinde giren zakere edileceği sırada kürsüya ge-
ve gümrük resmi verilmiyen eşya- - Devamı 3 üncü aahilede -

ANADOLU' DA 
Bugün başladı, okuyunuz. 

Esrarengiz Konak 
Zeka, entrika, kadın parmağı, aşk 

menfaat, cinayet ve cür'et dolu 

• 
bir zabıta romanı 

Peygamber hazreti Sü-
leymanın gözdeleri 

Tarihi, nefis 

bir tefrika 

Yazan: 

HatD"larda oldaia Ye~lılle lnailte. 
re ile İtalya araamda elye.uı meri
J'•l mevkilııde bulunan M>n pakt •· 
lellde bir deldara•yon nyahud bir 
iki .ıene evvel imzalanmaıı ile 3lme
ai bir olmuı olan bir centilmen itili... 
fa mahiyetinde delildir; iki bUkU
ınet araımdaki pürüzleri ayıklayan, 
iki hükumetin Ak •• Kızıl denizde
lıti ı:nütekabil hak Ye Yaaiyetlerini 
tanzim eden senİf ve fumullil bir 
ınuahcde mahiy~tindedir, An. Bugün 
cak muahedenin taazimi ile meriye- lskender Fahrettin 

Sertelli te intikali araımda yedi sekiz a1 seç 2 8 
mittir ve bu mUddet zarfında bazı 

bleıeleler mahiyetlerini deiiftirmit-
lcrdir. Meıcla; paktın meri,.et me~- Sahife 
kiine 1rirm.eıi ~in lranımazlak komi-
tesi nıukarreratının lıpan1ada ta- 16 sah:felik meccani 
1narniyle tatbik edilmeleri meırut KudUı, 7 (Radyo) - Araplaı411a ve yaralananlar olmuştur. } l f 
hulunduiu halde lnsiltere bilahare tbUizler arasında buırUn de kanlı Yahudiler, Türklere ait tütün ser- İ avemizi üt en milvez• 
Münih l:onferanaı e.naaında balya· çapışmalar olmuş, gerek İngilizler- ailerine a"irmi~ler ve benzin döktUlc- ziJerden isteyiniz .. 

-Dnuıu 2 iDoi ..hile.._ ci•R n sar.Ut .Araplardan ölınler: ten ıonra tütünlere ateı vermiıledir. ----.---~--·-

rihi eaer yakında s•cetem.iade 

11 .. b&·f~l~~y;~;, .. ".~ ..................... ~ ........... CiJllU_u=!"~-""'',...._ , 1 

Güzide muharririmizin Anado-

lu karileri için hasU"laclıiı bu ta-
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(ANADOLU) 
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SAHlFE 2 

Politi 
• o sı ve n s IJalLili hastalıklar miltıha6ıı.ıt Dr. 

Kont C"yn o un nutku ort lı ı velvel 
lisind ki \fa y yı ş di sokak nu ay 

- Koraiknyı, Tunusu isteri.,. •.. 

~ rd · ltaly mebus n ınec
. ta 'p ediyor: 

~a-m=~CiEi:=-~..=-=:ae~....,,..,--.-...iiii:miiliiiiiiili:i__...._.~~~----------..---· 

Sütç ·· ve yoğurt-
Şevki Uğ ıyoYTd:-- .. 

itin garibi şu ki Korsiknlılar ltalyanlardan ötedenberi nefret ettik
leri ibi Fansızlar da minelezel Korsikalıladım hoşlanmazlar; hatta 
onlardan kız almazlar. Tunusa gelince; halkmm A!'at> olduğunu bütün 
düny biJiı-. 

Nü.nıayı !eri n 'mayişlcrle karşılnmak adetinin tekerrürüne bu mü. 
na botle d p.hid o uyoruz: 

Koral al ar it !yadan nefret ettikler'ni, Tunu lul r da Frans ya 
bnğlı!ıklarmı bay r ı orl r. 

1 in talep 11 fhası d , red n b ş ; mür 'yan.edir. 
M amafih «m"r lyanel!> t b' • · «cani an » limes· l de t bdil 

r 
bir 

• 
ı erya 
azı laııı 

a 
arı 

e e olması 
ı ıyor, plan-

AJ gömlek 
çular -2-

Bu hnsıalık bazı defo l1afif !!e 
kilcrd~ s.) tedt·r. O zaınun boğ,ız-

Anf kontrold~ neler da şi .kinlık olmaz. Bundan ba ka 
lıastalarda hic indifa olmıyabilir ki, 

görüldü bunn ·da indifasız kızıl derler. Bu 

edebiliriz. Tunu un k nmı emen t lr ahtapot, Tunusun kanını emmek 
iatiyen aç htapota müman t e!diyor. ~ r cı (.>mperyalizmin l[a:z
ma difli kanlı h y !ini talepte d , redte c ; cyni t kilde; gorm k mÜm· 
kündür. 

Zavallı lokmalılc meml ltetler ve zavallı kurbanlık milleti r .. 
Avrupanın aç ta fı tok t rfın g Jdınytn". Vaziyeti lame.mile değiş-

Rültürpark ve 939 İzmir fuarının 'tarafından evelcc Avrupadan getiri
yeııi plUnları hazırlanmıştır. Yeni len müteha ı B. Hanstan şehrimiz 
fuar 420,000 metre murabbalık bir belediye reisliğine uzun ve mufasgal 

Belediye rei r rinin emri üıerin vakaların bir kısmında nekahat de
belediye baş hekimi. kimyakeri, zabıta virlerinde nefas husule gelir. Bazı 
bnş amiri ve muteaclclid zabıta memur- vakalarda da nefas hiç görülmemek
lnrı 1zınird ki sut \'e yoğurt imalAt - tcdir. Kızılın çok ağır sekiUeri de 
hnnelerini kontrol etmişlerdir. 25 üt- vardır. Bunlarda umumi hal pek 
çil ve yoğurtçu, nıuhtelü hareketlerin- vahim bir kle düşer. Hararet dere
den dolayı cezalandırılmıı;Jardır. ~a _ c i çok yüksek s yreder. Hasttılar
zıları~un kapları, südlerJ, yoğurtları da hezeyan, ihtilaçlar, kusmalar ve 
ga) ri sıhhi vaziyette oldukları nnl:ışı- ayni zamanda ishaller lıusule gelir. 
tarak yerlerimle imha ettirllmiştir. Bunlarda indifa da ziyade olur. Ak
Relediye, gıda mncldeleri satan tica- ciğer cihetinden ve böbreklerde ih
rethaneleri sıkı bir kontrol ve teftişe tilatla~ zu?ur eder. ~n.un için has
tabi tutacaktır. Bu gibi rerler için ye- ta derın bır dalgınlık ıçınde takat ız 
ni bir belediye tenbihnamesi de hazır- yatar. 

snha Uzelinde kurulacaktır. Beletli- bir rapor gelmiştir. 

tiriniz; •ikbııl e budur. Kanı emilen vıırlık bu ınezelleti bizzat red-
d tme ikçe emilm kten kurtuJmıyacaktır. 

*** 

yııo rei i B. doktor Behçet Uz, Kül - Bu raporda büyük bir enetji mah. 
tOrpaı ktn fuar mü na ebetiyle yapı- sulı.i olan İzmir fuar ayında hali ha
lacak muhtelif inşaata ait yerleri zırda neler yapabileceği ve yapılma
tanzım için mühE'ndislere liızımge- sı hakkında bazı mütalealarda bu -
len direktif) ri vermi tır. lunmuş ve fuann, kültilrpark içinde 

ada.Ll• tada! Killtürparka, ch·nrındaki arazi - kurulmasındaki isabetinden takdir-
0 ":-l - den il rn edilen saha, yakında ihata de bahsolunmuştur. 

!anmaktadır. Bu agu killerde vücudün muh-

" .. duvnrlarile çe-. rilince teşcir ve te • Kültiırparkta inşa!lına başlanan 
OJ4UŞme er Kemt'raltı caddesinde Kijçük S viye i ·ne b !anacaktır. devrim müzesini~ beton sömeı kıs-

- Baştnrafı ı inci sahifede_ pçioğlu hamnd ot ran F u d o- Bu en eki fuarda geçen yıllara mı bitmiş, temel duvıırlantta geçll-
nın oynamış oldu-u mühim rolü na u Turgud, hırsızlık s cundan zab1- nnzaran dnha üstün güzellikler 'ıie miştir. 
zarı dikkate alarak bunun tamnmiy ca Y k 1anmı tır. Ya lan tahki veniliklcr gorili rektir. Büyük işler Fu:ır mimarı R. Gotye Fransaya 
le tatbikini beklemeyi doğru bulmn Qltta Turgudun, muhtelif tarihler çın akında ameleler faaliyete g - gitmi tir. Kfütürparkta bu yıl inşa 

-l Ali o-ıu Ahmedın bir CPketini cirilcc kl rdfr. Fuar esna ında lz- edilecek \'e fuar zamanına kadar ye-mıı, 1 Jy nn bir taht d c.n b"n k" b k 
5ükrü o-ıu M hmedin ir ce t ve mire fazla en h celbi ve i tikbal- tislirilecek sergi sarayı binası ile a-ur gonUIIU a kerbi kafi bir teminat L C d · k · · 
'lir saatini, nvi in ır ce ·etını, ele fuarın tek ımiil ettirilmesi için ne çık hava tiyatrosunun plfınlarını ha-tela ki ed r k muahedenin meriy t 11.1 1 ı d b. k 
. "il'Cİp o- n zz ti 1 e ır ce t ve gibi y 11iliklcr yapılması Jazımgeldi- zırh~·aı·tık şehrimiz belediye rcJsliğJ-mev iin irmesinc nza gö • rmi - 1 H J J t H 

. .. 1 "'><lnta onunu, a i oğ u üsnünün ğini tetkik ettirmek üzere belediye ne gönderecektir. 
hr. u boylc olmakla beraber pan- ve maran oz Hasarım da bazı eşya-
ya m l si halledilmif de-ildir. Bi- nı çaldığı ani s lmıştır. Suçlu çal· -------------------
18.ldı bütUn pürüzlerini, bütün tehli- d w t k b t ' k Atatu·· rk .. n lzmı·r . ı ı e yayı a ar en za ı aca ya a-kelerini muhafaza clm kt tlır. u. 1 t Yerli malı ve 

-=+=-
Gelenler 

Maliye müfettişlerinden B. Lütfi 
Kama lstanbuldan sehrimize gelmiş~ 
tir. Manisa defterdarı B. Mustafa 
Artan Maniı:radan gelmiş, bir gün 
kalarak tekrar Manisaya dönmÜ§· 
tür. 

--=+=---
İhtilas 

Diki1i kazasında maliye tahsildar
larından biri ihtias suretile zimetine 
on lora geçirdğinden adliyeye veril-
miştir. • h d 1 dd . . k'I anını§ ır. h 

1 a e nin en saa ı ma esını tef ı E~r a l a arı ar Irma 
eden Akdeni:zde at tükonun muha- Alsancakta Şehitler cadde inde Tayin 
{azası İçin ltalyanın İspany dan ka- '\li oğlu H san ile Durmus o - ıu Ce- f • d f d 1 d k 
milen tini, ete ini ç kmesi ve bil- .,. h [ f LJ f 12 B v ~ d zmır e ter ar ığı vari at ont-

~-.:.--. -

'"I c rarlı .,.· rn içrtk n ö ülmüş. ıtap a ınt e neşr· rıa ta • n.anun a rol memurlarından B. Mehmed ô-hassa ispanyada kendi ine ait iktı- z bıtaca yak ı. n 1 lardır. H nın b [ A 'd d 
sadi m hiy tte veya toprak İ§U H edilecek aş tyacak zer. m?SY? .varı at mü ürlüğüne 

telif yerlerinde nokta nokta nezifler 
de zuhur edebilir. Böbreklerde ve 
bağırsaklarda da nezifler husule ge
lerek hastanın kan kaybetmetini 
mucip olduğu için vahim akıbetler 
göstermektedir. Kızılda kulak ilti
hapları, kalp hastalıkları, mafsal il
tihapları pek çok görülmektedir. 
Bahusus böbrek hastalıkları, hasta
lığın üçüncü haftasında veyahud 
altıncı haftaaına meydana çıkar. Ko
runmak için: 

Hastayı ayırmak lazımdır. Huta 
ya bir kişi bakmalı ve hariçle ihtilat 
etmemelidir. Bahuaua hastalık olan 
yer1ere gitmemelidir. 

- Bitti -

Ekmek ucuz, 
)atılacak üz rinde 5, Celalin üzerinde de iki tayın edılmıştır. 

mahiyetinde mümtaz bir vaziyet nl- parça c mr bulunmu tur. Hnlkevi eh 'dl Şefimizin ölümü mu Ulu l ı. nomi ve artırma hafta ı 
ınnması icap eder. Kumar na betıle İzmir<le ~azılmış ~ azıJ .. rı, ~ ın onik" inde başlıyacaktır. Hazır- -=-- Buğday f iatf eri tetkik 

HuJB.a fspıınyn meselesi bcynel- Peştemalcılarbası cadde inde B verilen söylevleri toplamaktadır. Bir- anan proğrama gore o gün saat 17,SO İkı· kamyon çarpıştı 
milel bir mesele mahiyetinden çıka- Şamilin kahvcsindA Muhidin oölu çpk kimseler, buyuk acı münasebctile la Halkevinde bir toplantı ve büyük ediliyor 
rak fspanyolların tamomiyJe kendi- Ahm:d, Mehı_ned oğl~ ~ustafa, Yu- ~nzdıkları ~ansur ve manzu~ :azı!n~ı bir töre~ yapılac~ktır. Vali .B. Fazlı Belediye temizlik iş~i- Belediyece ekmek ve un fiatleri 
lerine it dahili bir ka.vgalan haline uf 0 lu Şamıl ve Alı o lu Mehmed törenlerdekı nutukları, Halkevı reıslı- Güleç hır nutuk ıradedecektır. Okul- • • • T üzerinde tetkikler yapılmaktadır . 
elmedikçe, Akdenizin f rkında hiç um r oynarl rken 320 kuruş para gine göndermişlerdir. Bütün eserler !arda )etli malı ve artırma mevzulu /erınden bırı yara/andı Haber aldığımıza göre bu ene buğ-
bir fey hnlledilm'ş olmıy --akt r. le yak lanmı~ı rd r. toplnn~ıktan .t1onra bir it,.Qp halind azı mü abnk lnrı to.tip- o nnnr.nt.h.. Duu" JCUCU ~vııru r..unurı.ıunr cı- , __ .... .. - ~ ~· Ll .. __ --

Cebclüttankı clind bu undurnn Dögwme'< nEoşred ı cc ktır. llnlkevinde,.Pnrti ocak.larında konfe- varında doktor l\Iustafa bey bulva- zaran daha düşüktur. Onun için ek-b l Akd 
• · k ı ı k ı il mek fiatinfn tenzili de milmkiln o-ve unun <-nızın ga p ı ı 'k fi d O Ayrıca Hnlkevi tarafından Atatlir- rans ar verı ece , :rer ı ma arımızın rında iki kamyon çarpışmıştır. Ilele-

hakim kalmak istiyen in ilter için -ı s· I ' cır~ r ~s ~ n sr;ıin kün tzl""·re nit hatıralarının da der- hafta içinde fazla istihlaki için muh- di\'enin temizlik işlerinde kullanılan lacağı llmid ediliyor. Bu hususta ya-
o.g u u yman, ır a ın ın~s :.:- lenm ine ba lanmıştır. Bu hatıraları elif şekillerde propağırnda yapılacak· 126 numaralı kamyon, şoför Osma- kında bir karar alınacaktır. 

olduğu meydandadır. ~.de~ Ahmed oğlu Mehmedı dog- bilenler, Halke..,inc mektupla malQ - tır. nm idaresinde silprüntil taşırken; o- -=-+=-
Diler t raft n lt lyanl nn on muştur. mnt vermektedirler. Atatllrkün çok -=+=- för Mehmedin idnı·esinde \.'e İzmir JşıkJar kÖyÜ 

atınle•d ortaya atmağa kalkııtıkları Söz atmak kıj.·m tJi olan 1zmir habraları da ay - Fecı· kaza lıelediyesinde 258 numarada knyıdlı 
Koraik ve Tunus i eri de Akdeniz Ahmet o-ıu 1 ral im, Mustnfa rıca bir kitap halinde neşre<lilccektir. pamuk lıalyesi taşıyan kamyon, dik- Bornova z. mektebı 

Gön ·ı v Ahm"t Ü tünd adlarmdn ı · · 
tatükosunu t esasından nlAkadal' -=..:..=- 4 yaşındaki çocuk katsizlik yüzUnclcn be edıye temız- d k 

eyliyen bir meıseJe te~kil d rl r. iki :·ç ki i, s d ı: o~ıu R mazan Ara Damga cezaları lik kamyonuna çarpmış. her iki kam yar ım mınta a&ına 
gün ev l de işaret etmiş oldu um z. 1 1 z kad ı 13 }a ~ıda _Mefharet boğuldu yon da az miktarda hasara uğramış- alındı 
veçhile Korsikn adasına veya Tun .s \r sa harf dn zlık ttıl l rmden ya- mı ı · d • [ • r_ k z . I ,_.. tır. Temizlik kamyonundn bulunan ,,,._a ıye aıre erınce yc-Sme a7.asının eytın er KO - t . l'k . ·ı . d A t il h wı aahillcrine h kim bir ltnlya A ı:de z • .. d f . b" k I t R cmız ı ışçı erın en p u n og u Anknrnda ve bazı vila~ etlerde zf. 

raat mektepleri, köy kalkınmasındıı 
ko\•Hh c c aı;Jı yardımlarda bulunm k 

Kumar / ·ı d / k vun e ecı ır azn o muş ur. o- . _ .. tatUkoıunu ve hatta Avnı a m va· fa Sl e i ece .. I . d H K Alı yuzunden yaralanmıştır. 1 ukurçesme mevki- manya geçmen erın en asan o-
zeneaini altüsüt edecek Y ni bir amil ind n ıdi le kumar oy _ ]) mga .kar unun b. ı m dd 1 rını ar'm 4 ya ındaki oğlu Sabit, evinin 
olacaktır. ltalyad bilhns a impara· nar n 14 lira p· ra ile yakalanan ğ ·ren 3678 ~ lı nunun 17 ' 'nünde oynarken yarım metre de· 
torl k ihtir starı geni§ bir a hada Hil E'yin. Mu t. f • Hasan, Ali, Feti, Hl uncu madd !eri. d m c z rıı ı inliğinde bir su çukuruna düşmüş 

tadu·lnr. -=+=--

B. Asım T un"c :ıy Zi:ai kalkınmada bu şekilde mU-

köp rmeğe batladıktan sonra fngil- Muharrem ve Hakkı adi yeye veril. h "lf emrnl k n n ınn t vık, n m li- ve boğulmuştur. 
teı·enin böyle bir §eye muvafakat et- miş erdir. ye dairelerince tnhsil olunac ğını tas-

A k T . hk . hlm ıslcr görülmesi mümkün olacağı 
n ·ara emvız ma emesı aza- d"kk t l d - · · · • . : .. . • nnzarı ı a e a ın ıgı ıçın zırnat 

lıgına tayın edılen Muddeıumumı vekalet· b'T' . t ktl 1 ri 
mealne imkan tasavvur edilemez. [ b [ d rih etmiştir. Onun için şimdiye kadnı Kaldı ki, iki hükumet arasında Ma iye şu e erin e 

-=+=-

Mantardan zehir· 
lenen/ero 

B. Asım Tuncay dün İzmir vapurile . . 1
' u un z~ra~ me ~p e • 

·ı b 1 h k · b" k ııın, cıvarlarındakı hır veya bır kaç stan u a are et etmış, ır ço ar- kı· .. ·cıa daire i tarnfrndnn takip edilen uzun ve çetin bir müzakere mevzuu 1 f' inci kunun 939 dan it'barcn 
• h bu k bil işle. ·n maliye) e clE'\ ro!unm -teıldl edeccğı §Üp esiz olan gıırbi deft~rc! rJ · emrin eki maliye tahsil 

k d 1 f d . d'1 · t' l>j'U ynr<lım mıntakaları hududu a aş arı tara ın an teşyı e ı mıs ır. . . . . 
B A T f b ld A ıcıne almalaıı, çıftçılere her suretle 

d ı ve bund ın onra maliye d ir 1 rin Mısır budu unun &nrahntla tayini, şubelerin le y ni kayıt ve defter 
. sım uncay, stan u an n- • . 

k k . yıırdımlarda bulunmaları, fennı zıra-çeşme ka7..nsının Alaçatı nahiye- arnya geçece tır 
ı ı i k'p ve tnh il ol nacağı Adliye veka Süv Yf kann ı mese es nin tetkiki tutma usull rıl tutu! cak d fo•rle- · nt u ullerini öğreterek yiiksek ve -

inde Tokoğlu mahallesinde oturan rim almalarını temin eylemeleri hak letind n b'r t mimi ~ehrimiz cumhu-Habeılstanla şarki Afrika hudutla- re aid tnl'm tn 1 r Maliy Ver 
nnın tea iti gibi dah bir çok muaJ. killetind n d fterdarlığa g imi tir. r·}et müclcl iumumiligine lıild'rilmiş - ,...emal oğlu Sevi • Cemal oğlu Ha- Yakıtsız banyo kında ziraat mektepleri miidürliikle-
lak meseleler bulunmaktndır. tir. an, Mehmed oğlu Behzad, O man rine lıir tamim göndermiştir. Haber 

ığa çe mesi mevkiinde bir tarladan aldığımıza göre Burnava mektebi mil Avrup da bi has• dört büyük dev 
let arasında esaslı bir teşriki m<-sai 
fikri mev:zuubahsolurk n bu gibi U
rü:zlerin mutlııka ayıklanması bir 
zaruret te§kil edecektir. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

in iltere harp menfa· 
katarına don nma 

ön derecek 

• 
rıye 
o) - Sur"ye p 
da Fili tin i in t 

nacak olan konf er n bir hey t 
gönderrn ğe k r r vcrrni tir. 

Dikka 
lla\temlzin a hileleri g ç v kit 

makioey t ra atı mı~tır. Özür di
ler ve sahif lerin sağdan sola taki

bini ricn ed ri:r.:. 

topladıkları mantarı yemek suretile Hava aloıak istiyen dOrlilğ!l, yardım mıntakası dahiline G~çen ay Burnava nahiyesinin Işıklar köyünU 

• 
esı 

-=+=-•• • 
oyyım a 

- zehirlenmişlerdir. LJ yım ansızın de . na nı-: almıştır. 
T d /• ·ı lzmir /iman•na 227 - . ~=-:- . . ze düstü Bu köy halkına fenni ziraat usul-

a i atını ngı _ter Kazanç ıkıncı taksıtı .. .. . ıeri ağretiJecek, tarıaıarı, mektebin 
Ve domı.nyonfar da vapur gelip g •ttİ K . . . 'k' . k 't Dun sabah saat on raddelerınde traktör ve pulluklariyle sürillccek. 

ı azanç vergısının ı ıncı ta sı h'"k" t ·· .. d A .. k r1 kinciteşrin ayındn lzmir limanına .. . . . u ume. onun e tatur mey< anı bilha9.sa kim~e:ıiz, yardıma muhtaç 
ta dik etti' er girip çı an va put miktarı hakkında :ıde°:e zamanı gelmıştır. M~Jıye şu- ö~ündckı Dolma mevkiinde bir ha· çiftçilere; ailelerine, asker ailelerine 

Sofy • 7 (A.A) - Stdani Ajan ı ticaret od aı tarafından bir iıtatir.tik clerı, bu ay zarfında vergı borçla- dısc ol1?1uştur. geniş mikyasta yardım edilecektir. 
uh, b'ri bi diriyor: ı zırlnnm1ştır. Buna göre g~çen ay nnı ödemeler için vergi mükellefle- Aldıgımız malumata göre, Mişon Bu işlerde bizzat ziraat mektebi tn
!n 'it re hükOmeti ilE' domin) on limana ~53 TU k, 8 .Alınan, t Bulgar, ine tebligat yapmağa başlamı§lar- oğlu Hayım 60 ya larmdadır. Evin- }ebe i çalışacak, böylece kPndi zirn'i 
k metleri ö i m hede<1min as- 5 Amerıknn, 1 D rıımarka, 4 Hollan- d de 58 lik bir karısı vardır. ismi Bo- bilgilerini de art1rmış olacaklardır. 
ri maddeleri.} le Lozıı,.. muahede i- da, 8 İnlf iz, 4 Fratı :z:, 3 laveç, 18 ır. -=+=- hora 1.. Fakat k, rı koca, epeyce asa· Koylilye ait ziraat işlerinin geni 
1 T , ya had ti rırnn a kerJI ten ltalya, 1 Polony , 3 M c r, 2 Nor - z· bi oldukları için aralarında hem n mikyasta r:örülme i için ziraat veka. 
eri ·ne m t nlli ı:ı k mı rinin \tCÇ. 3 ornanya, 2 Sovyct, 8 Yunan, ıyaret sık sık ağız dalaşması vukubulmak- Jetinden traktör ve pulluklar isten 
tbikind n , azgeçtiklerini Bulgar 2 YugosJ vy , 1 Pan üt~ .vapuru ol. Şehrimiz Yumın general konso- ta ve bu hal, Hayı mı bizar etmekte- miştir. 

hOkfı et'ne tebliğ etmi ]eftlir. mak üzere 227 vapur gırıp çıkmış - losu M. Vrizakis dün belediye reisi dir. 
Bu t~~liğ clornfnyontann rnuv. faknL tır. B nlann .. ayri safi tonilato mile- B. Dr. B 0 hçet Uzu ziyaret etmiştir. Dün sabah gene bir aile kavgası 

d · t 272793 tur -=+=- bao gösterince Hayım, evden fırla-1 rını istihsal husu un a ıcra ı icap arı · Y 

elen formaliteler yilzünden dalın e- . Havacı/ıh dersleri yıp hava almak üzere deniz kenarı-
k d na gelmiş ve asabiyetten tir tir tit-

el yapıınmamışur. Halkevi o uma o asr öğretmenlerden ilk tedrisat mü- remeğe başlamıştır. 
C. H. P. 

T unustaki İtalyanlar Şehrimiz Halkevi neşriyat ve kU- ettişi olmak i tiyenlerin Ankarada Bu sinir hali içinde yürüme ini 
tüphane kolunun İkiç şmelikte 1\Ium Gazi terbiye enstitüsünden mezun bile şaşıran biçare Hayım a ahını C. H. P. vilayet kongr si bu nym 

tazyik ediliyormuş cu caddesindeki çocuk ok"'Uma_odası- imaları Kültür bakanlığınca şart t kin için deniz havasından istifa- on beşinci perşembe gunü Hakevi 
Roma. 7 (Rndyo) -ltalJ an gaze- nı ikinciteşrin ayı zarfında muhtelif bul edilmiştir. Orta okullarla di- de imkanlarını araştırırken ansızın salonunda topl n c ktır. 

Vilayet kongreai 
toplanıyor 

t Jeri; Tunu taki İtalyanların, rnfite- okullara mensup 720 talebe ziyaret r okullarda talebeye haftada bir denize düşmüştür. Parti genel sekret rlıginden bu 
madiyen tazyik cd ldıklermi ve dlln, ve oradaki muhtelif kıtaplan, mec- •aat havacılık dersi verilecektir. Etraftan yeti enler Hayımı deniz hu usta viluyet part başkanlığına 
elli lt lyanın su1 muameleye maruz munJan okumak suretiyle i tifade Müfredat progrnmına havacılık der· den çıkarmak suretile rnuhak k bir emir gelmiıtır. Kongre hazırlıkları 
~aldıiını yazıryorl r. f!tmişlerdir. sı iluve dilmiştir. ölUmden kurtarmı hu-dır bıtm k U~ rodr 



1 oış POLITiK~I 
Filistin konferan · 

sına doğru 
Fili"tin ınaııdıİ. ıuın lngiltere müs. 

tt:ml~ktlt>r n~ız ı tııı~ ııörf:', yeııidtn 

tef"1ri, fukal hııkibtta tadili için 
Loııdra'da toµlanac. k olan koııferan

sııı hazırlıkları hayli ilerlemi~tir. Ha
zı arap meınlekHleri münıe<silleriniıı 

yola çıktıkları dıı Lilclirilmeklediı-. 

Gelecek ayın başlangıçlurnıda toplu. 

fA Al>OLU)' ' -

Roma mülakatının, dörtler konf e
ransına inkılap etmesi ihtimalin

den bahsolunuyor 
~:~a~=~ :1a;il~:~;n":1;~pı:ı'.~~" r~~~:~~ İngiliz kabi~es;, dün toplanmış ve nümayişlerin mahiyetini tetkik eylemiştir. 
yahudileri ve arap memltketlednin ç b · R ·· J Ak h kk d • d•d • h · "• • b•td• d• nıüme•ııilleri iştirak edeceklertlir. Fi- em e!" .ayn, 0:-Ila mu.a atı a ın a şım ı en ıza at VefeffityecegtnJ l lT l 
listin'in mukadderatını tayin edetek 
ollııı müzakerelere ıu·ap m<•mleketlcri
nin k1lrıştırı1nuı::;ı, Jngillere'nin zım
nen .Panaı·ap> hareketini tanıması 

demektir. Esasen İngiltere hükumeti. 
nin Balfur beyannamesini, yeniden 
tefsire tabi tutması Fili~lin'de karşı-
Iaıtıiı arap mukavemetinden, İnıtilte-
r .. nin, iyi münasebette bulunmıya da. 
ima husus! ehemmiyet verdiği arap 
memleketlerinin tazyikinden ileri gel
miıtir. 

Londra'da topl:ınacak yuvarlak ma-

Lonclru, 7 (R.ıcl,;u) - Arnm kam:ı-,~in )fu"oliııi ile konuşup konuşnııya.ınacak kur:ırlardan Fransayı habcrdar'ııulunmuştur. 
nısıııııı bugüııhü itLnı:ııııcl:ı m~ba,; - tnı?ını a~laıııuk isleıliğini söylemi~tir.1 edecegini ilave eylemi~tir. Alukac.larlnr, yeni çıkan ihtiliıfların 
lanlun lltııdcrson, L:ı"rkil Ne ·i[ (,'~nı 1 Ba<\'ehil, verdiği cc\apta, Romu,a LondrH, 7 (Radyo) - İngiliz k:ılıL h 11 . . . R n m··ı k t d .. ti · · · I . :ı ı ıçın onh u a ·a ının or er 
berlarndeıı bazı m<'>l'ic!cr h~l;kında gilnıcdeıı e\'el, orada vuku bulacak ııe.<i, bugün toplanmı8 ve fal.nı ıle . . . . . . . 

.. · d'd · ·· b'l .. konferan<ına ıııkılap etmesı ıhtımalııı-sualler rnrmu~ ve ezcümle, !:omaya muza kereler hakkında şım ı en ız:ı. Frıııısa<la yapılan mııleka ı nunıa. 
gittiğinde, Slil·en kanalı nıcsel<'si i - hatla bulunamıracağını söylemiş, alı- yişlerin nııdıiyeti etrafında lelkikatla den bah•etmeğe başlamışlardır. 

ı-------------~ 

üt··n ita yada1 Fransa· Almanya 

6 Birinci kanun 19 38 P~rıoemh<' 

P zariıksız satış 
Kanun; Buraa Konya 
ve Adana vildyetlerin· 
de de tatbik oluna.:ak 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Ankara, İstanbul ve 1zmirde 
olduğu gibi yakında Burı;a, ı-ı.ııya ve 
Ad nada dn pazarlıksız satı kanunu
n n tatbik.ine başlanaeak!ır. llu üç 
vilayet valileri bu hususu tasvip et
mfşler \·e fikirle ini merkeze J; ıdir • 
nıişlerdir. Her üç vilolyelte de ayn ny
rı komis:;onlnr teşkil edilecek Ye bu 
komisyonlar tııra fıııüaıı pazarlıksız 

•atı~ kantınunun tatbikine geçilec<: -
tir. 

Polonya 
Çekoslovakyaya bit 
kısım arazi iade 

edecek 
\'aqıol'a, 7 (Radyo) - Poı ::ya hil 

kıimeli, Çekoslovakya hakınıla lıe~la. 
mekte olduğu dostluk duygu!-arını is. 
bat için, l1oraska ha\'alisinde bir kı. 
sım araziyi iade etmiye karar vernıir 
tir. • 

Amerika matbuatı sa konferansına aı:•P memleketlerin- Fransa afe,.·hine niimayisler Napo- Deklerasyonun ı·mzasından sonra 
dm gelecek olan mume~•ıller bu mem- J , ' 

l ' 1 A/ / d • k • 1 l h d Avrupanın hugilnkü vaziye; l~ketler'.n hilkümetl~ri tarafından. ~e: iue man ar a ıstira etmıs, 1..er. baş .. lıyan mu .. zakere er cok mu·· im ir 
çılecektır. Kral !bnısuud, kendısını , l..ar~ı ında mütebayyirdir 
temsil etmek üzere oğlu Emir Faysa- Roma, 7 (Radyo) - Torino·da 1iltihak etmişler ve Fransız konsolos- Paris, 7 (Radyo) - Almanya t"si, Almanya ve Fransa hariciye Ne,·.1uk, 7 (Ratlyo) - Amerilt.. 
lı göndermiştir. Fakat Filbtin'den ~i- Fransa aleyhine nümayiş yapan ta- hanesi önünde haykırmışlardır. hariciye nazırı Fon Ribentrop, bu nazırları arasındaki müzakerelerin matbuatı, Anupanın bugünkü siya,\ 
uecek olan mümes;iller, anlaşılıyor !ebe, Alman konsoloshanesi önün· lıalyanın diğer şehirlerinde de sabah mechul asker abide!ine gide- nazırları arasındaki müzakerelere durumundan bahisle uzun makaleler 
ki, İngiltere hükümeti tarafından se- de toplanmışlar ve dostane tezahü- ayni şekilde nümayişler olmuştur. dek merasimle çelenkler koymuş ve büyük ehemmiyet vermektedir. Ay- .1·azmakta Te Pariste, Almanya ile 

·ı kt' ! ·ıt h!ik" t• d h rafta bulunmuşlardır. Alman kon- Roma, 7 (Radyo) - Fransa a- saat on birde müzeyi ziyaret eyle· ni gazete; bu müzakereler esnasın- Fransa nra•ında bir deklara yon im -
çı ece ır. ngı ere ume ı e er 1 b lk k t 1 b 1 h' d ki .. . 1 b .. d d Al 1 k 1 . 1 

ıo osu, a ona çı mış ve a e eye ey ın e numayış er; ugun e, mistir. a, man müstem e e erı mese e- zalanırken, Almanyanın en kuVTetU 
zilmre arabın temsilini temin etmeyi bir söylev vermiştir. ltalyanın muhtelif şehirlerinde de- Fon Ribentrop; müzeden sonra, sinin de mevzuu bahsolduğunu ve müttefiki bulunan İtalyanın, güritllll• 
vadetmekle beraber, tedhiş hareket- Napoli, 7 (Radyo) - Fransa vam eylemiştir. Yapılan nümayiş- buradaki naziler evini ziyaret etmiş fakat bir karar verilmediğini iddia l!I teıahUratla Franudan arazi ko. 
\erinde rol oynıyan kimselerin Lon. aleyhine nümayi§ yapan talebeye, !erde müteaddid hatipler söylevler ve Alman kolonisile konuşmuştur. ediyor. parmak istemesini çok garip ve hay> 
clra'ya çağrılmıyacaklarını bildirmi• seyahat için gelen Alman işçileri de vermişlerdir. Alman hariciye nazırı, müteakıben. Paris. 7 (Radyo) - Hariciye na- rete şayan bulmaktadır. 
tir. Anlaşılıyor ki bu formül milftüyü Alman-Fransız kulübüne gitmiş ve zırı Jorj Bone, lngiliz sefiri Sir Erik 
Londra'ya gitmekten meneden bir for- E e d e ı orada şerefine verilen ziyafette bu- Fiş'i kabul ederek, Almanya-Fran-

mlildilr Fakat Londra konferansının rzıncan eınıryo u lunmuştur. sa arasında imzalanan deklerasyon 
t 1 . f'k · ·1 · ·· uı ı· F·ı·s Fon Ribentrop, öğleden sonra da hakında izahat vermiştir. op anması ı rı ı erı sur e ı, ı ı - . . . . p . ( R d ) Al 
. . hariciye nczaretıne gıtmış ve Jorı arıs, 7 a yo - many;ı 

'ıin arapları arasındaki ayrılık bu me- Bone ile müzakerelerine devam ey- hariciye nazırı Fon Ribentropla 
•elenin en dikkate llyik olan noktala- B 11 • d. } k M • d !emiştir. Fransa hariciye nazırı Jorj Bone 
rından biridir. Londra'da temsil me- U ayın ın e açı aca • er asım e, Gece Alman sefarethanesinde arasındaki müzakereler geç vakit 

selesi karşısında tebartiz eden bu de- B k•ı• • d h b J kJ d Fon Ribentrop ve maiyeti şerefine sona ermiştir. 
rin ihtiııtf, lngiltere'nin Balfur be. aşve l lmJZ e aztr U Unaca ar ır büyük bir ziyafet verilmiştir. .Fon_ Ribentrop, yarın Berline mü-
>ıtıuuı.weoıııı ı.uuu.. eLUICti. ·~ııı yırmı rtıı11.ara, T (nuouol Lcı,.ı .. r) -Eı-\1· uiı l\lollu ·~ltlllerımı:. Lulunacak Paris, 7 (Radyo) - Tan gaze- teveccıhen buradan ayrılacaktır. 
seneden beri neye •iJvendiiini anlat- ziııcan demiryolunun açılış merasi- ·ve bu münasebetle Erzincana mebus 
maktadır. On ıene !\.adar evvel Lon- mi bu ayın 11 inde yapılaeaktır. Me-1 larımızdan da elli kişi kadar gidecek 

te"bı't rasimde sayın başvekil Celiil Bayar-lıir • dra'da Hlndiıtan'ın idareıini " 

• tm.k lçin bir yuvarlak masa konfe-

ranaı toplanmıştı. Davetli olduiiu hal
de Londra'ya gitmek istemiyen Gan

dl'ye bu hareketinin sebebi sorulduiu 

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

Artırma haftası 

Ziraat bankası 
Yağmurlardan zarar gören çiftçi

lerimizin borclarını tecil etti 

• 
lngiliz matbuatı 
Almanyaya hücum 

ediyor 
Londra, 7 (Radyo) - ln11iliz ga

zeteleri, Yahudilere karşı alınan ted
birlerden dolayı Almanya aleyhine 
neşriyat yapmağa başlamışlardır. 

Emil Hasa 
Dün sefirleri kabul etti 

Prat, 7 (Radyo) - Çeko Jovak:va 
cumhur reisi Emil Hasa bugün ilk de
fo olarak ecnebi devleller efirlerlnl 
kabul eylemi tir. 

Frankistler Cumhuri· 
zaman şu cevabı vermişti: 

-İngilizlere, Hintliler arasındaki 

anlaşmazlıklardan doğacak mücadele-

Baıvehilimiz, bu münasebetle Ankara Hal- umum müdürlüğü. bu mühim karaı'.ı, Ankarn • 7 (Iltı•U>İ mııhabirimiz-
keı.ıinde mühim bir söylev verecek bankanın bi!tlin şübelerine bildirmiş- den) - .son ra.ğmurl~r sebebile zar~r yetcilerin 363 tayya· 

A k tir. Yag"nıurlardan zarar gören çift. gören çıft~ılerın e"kı senelere aıt ' Yi seyretmek zevkini tattırmamak i. n aa, 7 (Husus! muhahbirimiz. ve artırma kurumu başkanı general • • d H - H l 
B Ö c.iler, bu ~arcde vaziyetlerini düzelt- bor~ları Ziraat bankası meclisi idn- resını UŞUrmuş er çin. den) - aşvekil B. Celıil Bayar, a- Kazım zalp, a) ııı 15 inci günü zi-

12 . . p t . mek imkilnını elde etmiş olacaklardır. resi kıır:ırile tecil olunmuştur. Bankı Pari. 7 (Raci, o) _ Frnnk! !erin, 
A 1 1 . k' d h''k" t• F' yııı ıncı azar esı günü saat 17 raat bankaı umum müdürü B. Cez-

n aşı ı, or ı man a u ume ı, ı- d H lk . d .. ı· . . ..h. b' . t . G • ------------------------------ ~eçen ay ı'çı'nde vıık bulan ha a ı· t' d 1 G d" . . t e a evın e soy ıyecegı mu ım ır mı zçın, 1 ıncı günü haricıye veki- a ,. mu. 
ıs ın e eg:ısyonunu an ı nın ışare t ki 1. 1 h ft 1. B ş··k .. S - . . .. .. G b d"JJ M harebelerinde, cumhurh·et•i 1,pan-ettlf' kt - ö .. d t t k nu u a yer 1 ma 1 ve artırma a a- ı . u nı aracoglu, 17 ıncı gunu • •• ı er "d tt ..., ' 

ı no ayı goz nun e u ara se- 1 t . S" b k ··a. · B N ayrıffiU a ı ya a yaya ait 363 tayyare dü•Ordüklerl r ek 1 1 .1. 1 F'J· ı· sını açac.< ıı. unıer an umum mu tiril . u- , ,ec o ursa, ngı ız er, ı ıs ın yuvar. .. .. • . .. . öylenivar 
lak masa konferansında bir arap mü- Saat .19 da K~ıtu: ~akanlı~ı lalını rullııh Sumer, ~ 8 ınci günü ekonomi lcin yeni bir layiha Petrol icin ikinei son- " . . 
C d ı . . k' . t d kl "ı H 1- ve terbıye heyetı reısı B. Salını tara- bakanı B. Şakır Kesebir taraflarııı- , , 
a e esının zev mı a aca aru '. a . . . · h / dı d • b ( cJ 

b k . L d k f b' 1 .•. fından bir nutuk ırnd edılecektır. A- dan ulu•al ekonomı ve artırma mev- azır an Q}a a.e an l u ı on ra on eransı, arap ır ıgı. . . . y 

n . t h'' . b' .1 t k'l t ym 13 üncll günü ziraat vekılı B. zulu konferanslar verılecektir. Bu İstanbul, 7 (lfugu•i muhabirimiz. Ankara, 7 (Husus'ı muhabı'rı' ın eza urüne ır vesı e eş ı e nıe- , . .. .. . .. 
lstanbulda baş .. 
lıyan tahkikat lidir. Araplar ancak böyle birlik man- I·~ı~ Kuı·doğlu, a~ı~ 14 uncu gün~ nutuk ve ko~feransl:ır, Ankara rad- den) - Maliye vekaleti, gayri müba- mizden) _ Midyatta kinci bir p~t

zarası karşıs:ndadır ki dünyanın na- mıllı mlldafaa vekılı, ulusal ekonomı yosu vasıtasıyle yurda yayılacaktu·. dil bonoları kesirlerinin ne suretle rol sondajı yapılmaktadır. Burada 
Zarında hak kazanabilirler. ödenmesi lazım geleceğini tespit e- çalı makta olan mütehassıs heyet, - Baıtarafı 1 inci ıahifede -

Balfur beyannamesinin adalet ve M ı k ı d decek bir kanun layihası hazırlamış- Türk p~trolünün her halde burada Yolunda cevap vermiştir. Iülkiye 
hak mefhumu bakımıııdan en sakat as a yo un a tır. bulunacağını ümit etmektedir. müfettişlerinln tahkikatı bir hafta 
olan tarafı, kaleme alınırken, Filistin. Bu layihaya göre gayri mübadil- Çalışmalara hararetle devam e- sürecek ve bu huausta tanzim edecek 
deki arap nüfu unun reyine müracaat !erin bütün müşkülleri halledilecek ·liliyor. Ümidin hakikat halini al - !eri rapor dahiliye vekilletine veri-
•dilmemesidir. Bu, manda mefhumu- ve bonoları kesirli olan gayri müba- ması için pek az zaman geçeceği lecektir. 
ııu · · d k d B p l b • f b ·ı b / dillerin istihkakları nakden verile- so"ylenı'yor. Iüfettişler, bu hAdiseden başk3. n prensıpme e ay ırı ır. eyanna- arça r m 
llleyi hazırlıyanlar, arapların AmerL anmış l 0 0 0 ı U Un- cektir. ş h h vi!Ayet ve belediye işjerinln e<ki vnll 
le fı b Kanun liiyihası, bu kaydı da ihti- a ı" nşa zamanına alt kısımlarını da tetkik a kıtasındaki kırmızı renkli insanlar uş ve k t hı· . . l' J .. 

'b m a a sa ının ne o uugu va etmektedir. ve teftiş edeceklerdir. 
iı 1• yahudi muhacereti karşı~ındn çö- Berline gitmiyeceh İ tanbul, 7 (Hu•usl telgraf) -
lUn içine çekileceklerini ve nihayet / l M "fı f h • • 
lll!lnkariz olacaklarını zannetmiş ola- an aşı amamışfır. U US a rtrı ParieA 7 (Radyo) - İran sefa- Yeni valimiz D. Liltfi Kı.rdar ilim-

cak\ardır. Arapların mukavemetleri İstanbul, 7 (Hususi muhai>irimlz- bulmak mümkiln olamamıştır. Ha- Gelecek sene icinde rethanesi; bugün resmi bir tebliğ lılk saha adak~ t~tklkle~ıne bugün 
~e bu yirmi sene içinde azalacağı yer- den) _ Maslak yolunda parçalan- <lisenin bir kaza veya kasden ika ' r.esretmis ve Şehinşahın, yakında de devam etmı fır. Verılen karnra 
de &rap nu"fusuııun altı .-u··z bı'nden do- b 1 t N ı olacak Be. !ini ziyaret edecceği hakkındaki göre Taksimdeki umumi he!Alar vık-

, mış bir otomobil u unıı:~ş ur. _u- edi miş bir cinayetle alakadar olup A k H • h . . bazr ti . d' •. h b l . t k tırılacak ve bu suretle hazır1an~cıık 
kuz yiJz doksan bine çıkması, Filistin marası 1439 dur. Otomobılın Taksım olmadığı hakkında henüz kat'i bir n ara, 7 ( ususı mu ahın - ı gaze erın ver ıgı a er erı e -
araplarının raşnmak ve ayni zamanda de (Taksim apartma) nında oturan neticeye vatılmamı>ıtır. Çok esrareıı- mizden) - Hükumetçe 939 yılında zip etmiştir. olan meydan yeni plan daire inde 
ııı L. ı T·· k' d f h D J b h tanzim edilecektir. U...ıdderatlarına hakim olmak az.. B. :r.tehmed Aliye ait olduğu an aşıl- giz görünen bu hf.dise hakkında e- ur ıye e umumi tıü us ta tiri ya- 0 ma a çe İ l 
lllin! isbat etmi~lir. Geçmiş yirmi sene mıştı. Yapılan araştırmalara ve talı- hemrııiyellc tahkikata devam edili • pılmaıı kararaştırılmıştır. Tayin edi- s;an~~ • 7 (H~sıı,l telgraf -:-
28rfında Fili•tin'in yahudi nüfusu do- kikata rağmen B. Mehmed Aliyi yor. lecek bir günde Türkiyenin her la· Camii yakınindeki aa- Yem po ıs mll~ü~umllz Sa.dreddın 
iurıı ve muhaceret ile bir misli artmış rafında Lirden nüfus tahriri yapıla- , • ~ka bug!in fehrımıze gelerek vazıfe-
lae, ayni müddet zarfında arap nüfusu AKI.AA caktır. Ayni zamanda eski nüfus hılJe bır cesed bulundu sıne başlamışbr. 
Yalnız doğum ile yUzde otuz beş nisbe. SON D defterleri yenilenecek ve nüfus it- lstanbul, 7 (Hufüsi muhabiri • M Mec)İsinde 
~fıı~e tezayüt etmiftir. Ve arap nüfu~u - !erimizde modern bir sistem ihdas mizden) - Dolmabahçe camii ya- • 
&hır ekseriyeti teşkil ettiğinden iki e edilecektir. kınında Saray kayıkhanesi civarın- - Baıtarafı t inci ıahifede -

tıUfusun biribirine olan ni<beti bu Yir- Ilkb h d h . ·? Bükre§te 25 tethişçi da bir cesed bulunmuştur. Üzerin- len meclis hariciye encümeni reisı 
~i ilene içinde pek az değişmiştir. Re- a ar a arp mı var de beyaz fanila, kurşuni pantalon. B. Hasan Saka (Trabzon) mevzuu 
•.ı-t, İngiltere, Balfur beyannamesiyle • yakalandı ayağında kahve rengi iskarpin bu- bahis layiha üzerinde bazı tetkiklere 
~ı.-ı 1 d 1 .ı en yolun çıkmaz olduğunu anla. Lonclra, 7 (Radyo) - Cenubi Af- baharda medeniyeti mahvedecek Blikreş, 7 (Radyo) - Tedhiş ya- unan cesed, 45 yaşların a bir er- lüzum görüldüğünü söy iyerek la-
l'ınca rücat ederek, başka formüller rika harbiye nazrırı Ozvalt Pirov, k k b'r ha p 1 _ .. 

1 
. pan demir muhafızlar teşkilltına keğe aidir. yihanın tekrar hariciye encümenine 

~tı.ınıya başlamıştır. Yu\'arlak masa Avrupa seyahatinden dönmüş ve va- .
0

r unç 
1 

r 
0 acagını soy emış- men~up yirmi be kişi, bugiln zabı- Elbisesinde yalnız 124 numaralı iade•ini istemiş ve Meclis, bu tekli-· 

t.'.'llferansı bu formülü bulmak için ki beyanatında, Avrupanın tam bir tır. taca yakalanmıtlardır. Yeni kanuna bir tayyare piyankosu bileti bulun- fi kabul etmiştir. 
111 •nrnaktadır. emniyetsizlik hnuı içinde bulun. Sir Ozvalt Pirov'un bu beyanatı, g1ire, bunların hepsi idama mahkQm muştur. Hüviyeti tesbit edilememiı- Büyük Millet Meclisi ' pazartesi 

dı.Lt111114 u Dil hal d"aııı ıd•rM, ilk· bııraıla darla akaler yapDUfbr. olacalılardıt. tir. Tahkikata devam ediliyor. ıünil toplanacnktır 
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1 BoırsaaPüya$a -·I 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 

SAHIFE4 

r ' 
1 - ind Zencileri arasında 1 

Mesacero 

Kı dınların hüküm sürdük- JZMIR ANKARA .,.. 
6/12/938 

leri bir memlekette Kr. S. Kr.S. 
8 13 50 

14 125 

UZUM 

Hı t , ?uval Malın cinai a' va 275 inhisar 
'J • 254 1 üzüm tarım 

Sterlin -

Dolar 

F. Frangl 
Liret 

lsviçre F. 
Florin 

Rayşmark 
Belga 

Drahmi 

laval· Massolini mua· 
hedelerinin şimdi hü• 
kümsüz kaldığından 

bahsediyor 
5.90 

.125.33 
Roma, 6 (Radyo) - MesaceM 

gazetesi; bugün yazdıiJ bir maka· 
3.3225 lede, ltalya ile Fransa arasında ta ~ 

• 118 Ş. Rlza H • 14 
16 25 

18 
6.6~25 haddüs eden ihtilaftan bahtedeli 

28.3325 şunlan kaydeylemiıtir: 

Kukurundusda erkekler kad~nların l<ölesidirler. Bura
mn k~bile reisi bile bir kadındır. Evlenmede de 

kadın eşini bulur 

120 Paterson 

67 Alyoti Bi. 

29 K. Akyeğit 
12 Albayrak 

68.2675 cLaval ile Mussolini araeında 14 14 12 
18 12 50.33 akdolunan muahedelerde, Tunus 17 12 
16 25 21.1275 meselesinin halli lazım geldiii bak· 16 25 
13 .1.0775 kında bir kayıt vardı. Bu kayıt, Uç ııı 

14 25 14 25 11 S. Gomel 

Bir erkefi iki kadın severse, biribir .erile düello ederler. Kadın Lo· 
fusa yattıfı m!idde:çe, er yata.~ta kalmağa ve pehrize mecburdur 

7 Esnaf ban. 

888 
~18205 

15 25 15 25 ., 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçeta 

1.5525 senedenberi unutulmuş ve bu hu-
4.3025 susta fiili sahada bir şey olmamıştır. 
5.90 Halbuki, ltalya, 1935 senesindeki 

23.6375 deği~miştir. Bunu, Fransa matbuııb 

25 I 075 ve sıyasi m~hafili takdir etmelidir· 
Zloti 

Brezilya ormanlarında fenni tet -
ltilderde bulunan profesör Blenin ri. 
yuetindeki heyet Parise dönmilştür. 
Heyet, tetkikat sahaaı içinde bulunan 
Hind köylerini de dolaşmış ve bura 
ahalisinin rarip yaşayış tarzları hak
kında notliN' almıtlardır. Bunlar ara.. 
ıında en fazla nazarı dikkati celbe -
den, Kuk•rundus köyünde oturan 
Hindlilerin enteressan hayatlarıdır. 

1DOD3 

Pengü 

Ley 0
·
9 

ler. Ve realıteye boyun eğmelidir • 
· 025 ler. 

ÜZÜM FlA1i.LERt 
No. 

Dinar 2.8225 -~---""'!:!::------
34.445 Tayyare Sineması Fiat -

Yen 
lsveç Kr. 

Ruble 
30·3925 Bugünden itibaren 

7 
8 
9 

13 
13 50 

14 50 
15 50 
18 

ESHAM ve 

23.7325 

TAHVİLAT 
Beklenilen büyük program 

Dilber İspanyol artist ve şantözl 
1 lMPERIO AR· 

JANTlNAin 

10 
11 

incir 
Çuval Malın cinsi 
'81 Ş. Remzi 
!22 U j. taranto 
l 72 H. Alyoti 

Kr. S. Kr.S. 

ANKARA 
6/12/938 

19 3 3 ikramiyeli 

Umum sigorta 
Ergani 19.30 

10.75 
9 12 11 75 -------------
9 9 Kondor 6 25 6 25 

Büyük ve sehhar temalll 

ENDÜLÜS 
GECELERi 

Bu köy en korkulu ormanların ara -
ıındadır ve hep zenci Hindlilerle mes 
lıO.ndur. Ufak bir devlet gibi ,d'.ğer 

Hindlilcrden :ıyrı yaşıyan bu küçük 
köyün hayatı tamamiyle esrarengiz -
dlr. Bu esrarenjliz köyün idaresi, baş
tan nihuyete kadar kadınların ilin -
dedir. Erk•luer adeta kadınların kD
lesi va1iyetindedirler. Kendiler:nc 
verilel'I iş!eri yapmadıkları takdirde, 
yılan der:•inden kırbacla dayağa tMh 
kOm edilirler ve kadınlar tarafr "111 
döğülürlernıiş .. Profesörün notların -

675 
[63629 

Haf;f b'r arızaya uğramış 
ve man·laya inmiştir Carmen romanından filme alınan 

164304 
. ,", c r .r ı • lı · ştk:Ide yasamak 1 zı hususi usul ve adetlere riayet edL 
lac.ı r. Yaln" h d ıı ı .r tarafınnan ida- rorlar. Mesela genç bir kız sevdiği er
ı e cu 1eu lıcı köy, en korkunç or!!lan- kegi validesinden t:ılep ettiği zaman, 

ZAH1RE EORSASI 

Berlin, 6 (Radyo) _ Tokyoya bir şaheser 
. Ayrıca zengin teferruat 

~ıtmiş olan Kondor adındaki Alman 
.ıyyaresi. dönüşte hafif bir arıza Telef on: 3646 
dolayısile Manilaya inmeğe mecbur Seanslar: 3 - 6 - 9 
lcalmıştır. Cumartesi, Pazar 12 • 3 • 1 • 9 

~--~-------~--;;;;;İİİİİiİİİ~-----· 
da köy şllyle anlatılmaktadır: 'arın kı~ılarında kurul"lluştur. Bn erkek kızı kabul etmezse kız sevdiği İZ.lU f R 

Köye ilk vardığımız ~ün, Köy ahali- )·ö) de kadınlar erkek ellıisr•i yani erkeği kandırmak için elinden ne ge. ZAHİRE 

al kadın erkek, çoluk çocuk bir anda '>arta1 on giyn•c ktcdirler. Erkekler lirse yapmaktan geri kalmaz. Fakat ';'uval Malın cinsi 
köyden firar etmişlerdi. Dui' etei'in- ise k~dınlar gibi uzun bir kostıım ile tesadllfen evli olan bir erkeğe sevgi 213 ç. susam 
deki ağaçların ilzerine maymunlar gi- ı11cutl:ırını kapatmaktadırlıır bağlar ve ona talip çıkarsa, 0 zaman 128 K. deru 
bi tırmanıp. meyvelerile, dallarla, yer- Köyde kadın , hakimi mutlaktır. vaziyet b:ışka şekil alır. Kadın kocası- 888 B. Pamuk 

kabile reisi bile sehirbaz bir kadındır. nı kaybedeceğini hissetler etmez, o - _ 
den bera~r'erinde taşıdıkları taş • 1 un! lı b k b'l d kT <>17 ton P çekirdek 

Kr. S. Kr.S. 

17 
8 50 

40 49 

4 75 5 
!arla bizi kar~ılnmağa başladılar. Bu Erkekler , bil:ikaydışart kadınlara i -

1 
a ern er o a ı e en çe ı ır ve 

tnat ve riayete mecburdurlar. Erkek- lıaşka kabileye ka~ar. Eğer oraya da --------------
korkulu ist!kbal hoşumuza gitmemekle . . . . . syni kız gider ve Lalebinde ısrar eder-
beraber bizi nıeyu.. etmedi. Çuııkü 0 >rın ışlerını ltadınlar tayın ederler. lk' k 1 1 . ..._ • . . . . se, o za.man ı ac ın çm aueııo 1.t:Mıp 

' civarda yaşıyan zenci Hindlilerin en ınzıfeyl onlar verırler. Erkek ışlerken edilir. Dilello gün i!n·1e her iki tarafın 
büyük barı• vasıtası olan gr:ımofoııa l e kadınlar nezaret ederler. Ava kn- dostları toplanır. Ve iki kadın arasın· 
maliktik. P.i:ıa enaleyh mııhbele et _ ' ınlar gider ve erkekler kadınlarını da yapılan döğüşmeyi seyrederler. Araf far 1 J ngi[iz ka· 
meden er1'n b;r yere çekildik ve gra- l.izmetçi gibi takip mecburiyetinde Kndınlıır düellodo silah istimal et- rakollarını bombaladı 
mafoı'ıumuıu kurarak evvelce tedarik \<alırlar. ntı'er. Aral 0 rın a serbest güreşe ben · · ıı· d" · ı F k Kudüs, 6 (Radyo) - Filistiııin 

Buııün matinelerden itibaren 

Elhamra sinemasında 
Türk artistlerinin • Türk rejiıör - operatör ve teknik adamlarınm kendi 

memleketimizde lı.azırladıfı MUSAHIBZADE CELALiN 

Aynaroz Kadısı : ~ 
Oynayanlar: Behzad - 1. Calip - Emin BELLi - Halide • Şevkiye • •· 

Mahmud • Necla - Muammer - Perihan • Nevin 
VE 

HAZIM- VASFİ 
etmiş olduğumuz semte uygun plak - Köy k:ıdınlarının idaresi gayet nor- ııyen ı r :ne o. ır. n ·at tırnak 
!arı çalmaia başladık. nal olacak ki, ahali arasındaki sami- 1 ı rilc birbi• •·in·., .l"Ö~ l e rini çıkarma- rrnhtelif yerlerinde yeni hadiseler ol- Alaturka ıarkılar CEVDET KOZAN idaresindeki ıaz heyeti· Muıi-

Gramafonıımuz, harpsiz sulhil imza nıiyet ve muhabbet çok kuvvetlidir. iia baka rla r. Delı ' 1i lı i r !rğuşma O- ı;ıuştur. Araplar ngiliz karakollarına ki adaptasyonuı M. C. ve CEVDET KOZAN 
etıniye hazır olduğumuzu bildirdi. Evlenme usulleri medeni memleket- ! ır. Nihayet iki taraftan biri muka_ "· d Aynaroz sahneleri bilhassa yerinde filme çekilmittr. • llcum e erek bomba atmışlar, yahu-, • 
Sesi duyulmağa ba~lar başlamaz, a- !erde takip edilen usullerin aksidir. \emet cde:ııiyecek dereceye geldiği za d'l • Fiyatlara zam yapılmamııtır. ı erle dolu olan zırhlı bir otobüse a- SEANSLAR H 
taçlara iltica eden Hindlliler yavaş Kız evlenmek arzusunu izhar ettiği za nan seyirciler karışır ve dôğüşmeğe t t . 1 d' l: m.ııiı--ıııiii-•'-e•r•gİıiınıii'iıiıiil•-3m;-•S-iiılllıİ7İıııııii9mdiıııaiııım ______ ı ____ ııii 
Y 

, d"I fo umuzun e• . hed" 1 l -ı eş e mış er ır. • 
~qınıerffgnma n ~~an'. ~n~n ~efile qanın v~nilia~tffrili~Maği~~mhuha~ ~•••••••••--•m•n•••••••••••-••-••-••••••••••~ . 

rafını sarınajia baıladılar. Muahedeyi lıdesıne a-ider, ve sevdiği genci ha - . . V 'W 
t k d l k 

gısı olursa olsun davayı kaybeder ve B d 
derhal imzaladık! Ve ıayet enteres - ya ar a aşı o ara validesinden is - ugün en itibaren 1 
Nn a-eçen takdim meraaimi zevkimizi ter. Hediyesiz talepler derhal reddedi- galip karı kocaya sahip olur. Düello - d ! 
art d f' dan sonra mağ!Op kadın metalibatın- V • s • 

;e;~ıarın pek ender u&-radıklan ırE:vıenme usullerinde köy ahalisi da ısrar ederse, kabile reisinin ga - Tel: 4065 I en l l nema Q Tel 4065 
"l Kukurundus köyünün ahalisi ta - medeniyet görmüş Hindliler gibi ba - z3bına uğrar ve derhal katledilir. 

Kadın doğurduktan sonra lohusa -

lık müddetince erkek te onunla bera
ber yalakta 9 gün kalır ve ancak kay
namış patates ve sıcak su ile beslenir. 
Loğu~a kadın ise ahbaplarından ve 
ı::uabal:ırınd:ııı gelen mükellef yemek
leri tek başına yir. 9 gün a-eçtikten 

Görülmemiş zengin program 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izahatlı Fox Jurnal 

1 - KARA KORSAN 
2 - BİR MİLLETİN 

Türkçe Sözlü Şaheser 

İSTiKLALİ 
sonra erkek yat:ıktan kalkar ve işi - Kahramanlık rekoru _ Dehşet verici Kovboy filmi 
ne başlar. Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1,15 3-7 de 

Kukurundus ahalisi tasavvurun fev Jl••-••••ı••••.;..;.iı.;.~;.;.-~ııl.m•••••-••m••••m-•-••-•n•I 
kinde hicap duyar, terbiyeli insanlar. 
dır. Köyde çıplak gezmek veyahut 
çıplak olan adama bakmak katiyen 
yasaktır. 

Bizden evvel geçen yabancı bir he
yet içinde bir de doktor varmış.. Za
vallı doktor köyün usul ve adetlerini 
öğrenmeden hasta olan bir zenciyi 
soymak ve muayene etmek istemiş. 

Fakat bunu haber alan ahali dokto -
run üzerine hücum etmiş; müşkülat. 
la yakayı kurtarmış... Tesadüf eseri 
olarak baktığı hasta zenci de iki gUn 
sonra ölmüş. O zaman bütün Jıalk dok 
toru aramağa çıkmış, fakat maiyetin
aeki zenciler hadiseyi zamanında \la -
ber alarak doktoru dağlara kaçırmış
lar ve bu suretle hayatını kurtarmış
lar .. 

Bu küçük köyiln bazı adetleri is • 
tlsna edilirse ahalisi çok masum ve 
sakindir. Her akşam !4lerinden avdet 
eder etmez derhal masalarını kurarlar 
yirler, içerler ve ejilenirler. Birbirle. 
rinl çok se\•erler .. 

Köye ilk &~ri~imizdıı doA'an kara 
bulutlar zııil olduktan sonra köy ah~ 
l'sl heyetimize bilytlk misafirperver -

• l - Devamı 8 inci aaJıifede -

1 Büyük fedakarlık • Görülmemiş bir program 

işte Kültürpark sinemasının 

1 
lzmir sayın halkına hazırladığı büyük 

• 

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

Büyük Fransız artistleri Bill!ir sesli dilber artist 

Pıerre R. VVilm 
Edvvıg F euıllere 

Gracce Moor 
ve büyük sanatkir 

Gar ant Gary 
nefis, cazip bir şekilde temsil edilmiş Tarafından müstesna bir ıurette ya-

ırençllk, neş'e, dans mıu:ik filmi ratılınıt ailevi • içtimai aık faciaaı 
AYRICAı Tlirkçe ıözlü FOKS JOURNAL 1 
SEANSLAR HER CON: Herşe ıenin için 3,10 ve 7,20 de 

Malakalı kadın 5 ve 9 da 
Cumartesi pazar ıünleri saat 11 de herşey ıenin için filnıi ile başlar. 

DiKKAT: Atatürkümlizün cenaze törenlerini halkımızın tama. 
mile ıörmeıini temin için her gün ıaat 2 de ve cumarte.i 11 de pazar 
günleri 10 da ucuz halk aeanıları tertip edilmittir. 

Duhuliye 1 O ve 15 kuruıtur. 



.. r, - " T ( -

(ANADOL1UF;).;_;:::::;::::::;;;:;;;;:;;;::;;iii'~:----=--::-ı-;---::7"~"°7~"')·~~8...-B~in~·n~c~i~tan;;;;;~u~n-1•9•3•6-P•e•r~pc-m_be~ 
J [ fktis~d ) Havacılık aleminde 

SAHiFE 5 

. " .,.,. 

~ Dünya zeytinya- Küçük tayyareler 
ğı istihsalatı 

• 

- 15- YAZAN: Kadircan Kaflı Bu yıl dünya zeytin yağı İ•tih- Artık 
salatı 260 bin ton olarak tahmin yavaş yavaş rağ· 

bet bulacaktır V enedikliler tuzağa düşmüşlerdi! 
Baskın ümid edilmiyen bir netice vermişti. Kalyonlar 

yanıyor, Amiral gemisini alevler sarıyordu 

edilmekte ve bu miktar geçen ııene 
rekoltesinin aşağısında görülmek· 
tedir. 

Dünya zeytin yağı iıtihaalitin
da batta gelen ispanyanın bu ııenelti 
rekoltesinin, geçen senekinden nok
san olduğu öğrenilmektedir. 

ltalyada da bu seneki rekoltenin 
geçen seneden aşağı bir rakam ve-

Gemilerde ışık yakılmasını yasak Reisi görmüş değillerdi. Yaptığı işleri - Denize ... Denize atlayın!... receği hesaplanmaktadır. 
etınifti. Yalnız kendi gemisinin kıç duyarak onu korkunç bir canavar şek. Yarı çıplak yirmi Jeventin, palala. Yunanistanda da az mahsul elde 
kHarası ortasına mavi bir fener as. linde sanıyorlardı. Onlar için fenalık rını ağızlarına alarak denize atladık- edileceği gelen haberlerden anlatıl
mıştı. Bunun da provaya gelen tarafı.. olan yeğitlikleri, yakışıklı, genç ve ı Jarı, en yakın kıyıya doiru yüzdükleri maktadır. 
nı kalın ve siyah bir örtü ile kapamış- dinç bir delikanlının yapabileceğini görüldü. T unua ve Cezair ietihsalatı üze-
tı. Böylelikle ışığı yalnız geriden ge- hiç akıllarına sığdıramıyorlardı. -Kaçıyorlar .... Tutun!.... rinde yapılan tahminler ise, bu ııene· 
)enler ıröreceklerdi. Venedik amiralı Türk gemisinin bulunduğu yerden: Venedikli zabitler böyle baliırıyor- ki rekoltenin geçen seneden dun bir 
böylelikle filonun kendi arkasından -Dayan .. Ha gayret .. Dayan! lıırdı. rakamvereceğini göstermektedir. 
borda nizamında .ırelmesini ve bu niza- Diye kesil< kumandalar duyuluyor· Amiral da: Zeytin yağı ticaretimizin son za-
mı bozmamasını kolaylaştırmıştı. du. -Herek reisi diri yakalayın! Sa- manlarda bir durgunluk devresi ııe-

:Adaya yaklaşınca iki kadırıra bir Gemi çabucak denize indirilmiş w 'un kaçırmayın! çirdiği malumdür. 
ıraliyl koyun arka taraftaki aizına şimdi boğazdan çıkmak için, hemen Diyordu. 

Dünya zeytin yağı iıtihsalatının 
yolladı. Kendisi de diğer beş gemi ile yelken açmıştı, hem de kürek çekiyor- Venedik askerleri Türk gemısıne 
ön tarafa, asıl hücum yerine geçti. du. Fakat çalışan kürek sayısının pek dolmuşlar, fakat orada ne çarpışacak bu seneki noksan durumu, zeytin 

Herek Reis eğer arkadaki dar bo- az olduğu karanlıkta iyice görülemi- ne de öldürecek adanı bulabiliyorlar- yağı ticaretimizin yeni bir inkişaf 
iazdan çılunağa savaşırsa onu yolun- yordu. dı. Hatta .ırürekçileri de yoktu. Ortalık- imkanı hazırlıyacağını umuyoruz. 
dan alıkoymak için bir tek kadırga bi- Amiral Nikola Türk .ıremisinin boia- ta birdenbire büyük bir şaşkınlık ırö.. 
le yeterdi. Çünkü çıkış ıırasında hiç z& doğru geişine sevindi. Öndeki tek rilldü: 
bir manevra yapamaz, en küçük bir kadırıraya bile en küçük bir zarar &'el· -Hay allahın belası... Bunlar ne 
dlkkatslzlik·ponunda ondaki sivri ve mesini bot görmediği için ona iskele- ~abuk kaçtılar? ... 
keskin k&yalara oturarak parçalanır- ye doğru açılması ve Türk gemisinin Eski bir zabit hepsinden önce işi 
dı. gerisine düşecek şekilde manevra yap- kavradı: 

Fakat ön taraftaki boğaz oldukça ması için emir verdi. - Yemin ederim ki bu da blr tuzak 
genişti ve hızla çıkarak boiazı kapa. Amiral şöyle düşünmüştü: tır. Biz bir Türk gemisinde değiliz. 
yan gemilere saldırmak için çok ny. -Kendisini bastıranın bir tek ge. -Ne diyorsun? 
.ırundu. mi olduğunu sanıyor. Yoksa diğer bo -Gördüğümü söylüyorum. 

Ege mıntakaaı pamuk iatihaala
tının bu ııeneki memnun edici du ru· 
muna geçen yazıda işaret edilmiş ve 

bu yılın ihraç ürünleri arasında ka
lite satış ve fiat bakımından da bir 
üstünlük gösterdiğini bildirmiştik. 

Pamuk istihsalatımız her sene 

muntazaman artmaktadır. Fakat bu Vakit gece yarısına yaklaştığı za- ğazdan çıkarak kaçmak isterdi. Şim. Amiral da şaşırmıştı. 
h t di dosdog"ru · d yükselme yalnız E"e mıntakaeına man er şey amam olmuştu. pençemıze üşecek. Türklerin böyle döğüşmekten kaçtı • 

Amiral Nikola, kumandasındaki üç Türk gemisi bütün hızıyla ileriy< Türklerin böyle döğilşmekten kaç- mahsus değildir. 
galiyi boiazın ağzına ve kırkar elli- atıldı. Ateş etmiyordu. Amiral buna lıklarını hiç duymamıştı. zaten ka. Bütün Türkiye pamuk istihsa· 
şzr kulaç aralıkla, provaları boğaza da sevindi: ·anların kaç kişi olduklarını da aşağı !atı muntazaman artmakta ve kalite-
tlönük olduğu halde sıraladı. Çabuk Dövüşmcğe niyeti yok. Korkaklığ' vukarı kendi göziyle görmüş bulunu- si yükselmektedir. 
göze çarpmaması için de bütün yelken tuttu. Lakin, daha iyi, ateş etseydi •ıordu. Aşağıdaki rakamlar bu hususta 
!eri indirtti. Brigantini diğer gemileri- top alevlerinin aydınlığında bizi gö- Henüz ctuzak gemi> ye rampa et- daha iyi bir fikir verebilecektir. 
ne haber götürmek üzere geride bırak- rebilirdi. memiş olan kadırgadan kıyıya doğru Ton 
tı. Kadırıraya iı:e şu emri verdi: İnce Ali ırüvertenin ortasında ileri- yüzerek uuklaşan !evetleri öldürmek 1 )32 20209 

Bir kü:çük· tayyare, zora gelince 
caddeler üstünden uçtu 

-Boğaza ırir. Herek Reisin gemisi- ye ve ıreriye kumanda veriyordu: için ok atıyorlardı. 1933 28052 Tayyare ile ıezintl yapmağı çok aevenlerden biri de meıhur alnema ••• 
ne ateş et ve onu savaş için zorla. -Bütan fitilleri yakın 1. Bu sırada ctuzak gemi> nin baş ta- 1934 34865 tiati Myrna Loy'dür. 

Kadırıra boğazın ortasını henüz ıreç- . . . . . . rafında korkunç bir patla,_· ı• oldu. 1935 52257 d b'l bol! • Niyork - jonni jon, Brodvay sa .. seması, -yollar aki otomo ı u-
nı i şti ki uzaktan telaşlı •esler duyul- ;- Topçul;ır top başımı ... Diğer«ıri - CleriYe-.. Gemilere... 1 <}36 51779 !onlarının meşhur bit- dans~ısıdır. &· ğu gibi- tayyareden de ırörünmiy~k 
du: ' kıç kasa raya.. Kancaları çekmeğe vakit kalmadı. 1937 64 7 35 adam, biriktirdiği iki bin dolarla kePt bir dereceyi bulacaktır. 

- Basıldık ... Düşman var... Yalın palalarını sallıyorlar, birer Geminin ortasında ve kıç tarafında disine göre küçük bir tayyare yaptu. insanların kanat takarak uçmuı 
Bunlar TUrk leventleri idiler. şimşek gibi patlatıyorlardı. da evvelkinden daha korkunç iki pat. Tu·· rı·stı•k yollar mış ve Amerikayı ilk defa olmak Ü - hadisesi, bir zamanlar eski alimleri de 
Amiral da, bütün Venedik zabitle. Amiral, gemilerinin Türk gemı"' lııyış oldu. zere baştan başa katetmiştir. hararetli ara~tırmalara sevketmişti. 

rile askerleri de gülümsediler.. tarafına düşen yerininde sıkı bir saf Alevler birdenbire etrafı sardı. j k "ki Ta,.·,·arenin sıkleti 366 kilodur. On Bugün tayyare, bu hakikati meyda. 
B f k t d k H nşaat ic, in tet ı er , - u se er yaman ıs ır ı · em rapıın zırhlı askerlerine güveniyordu. Gecenin karanlığında denizin bu metre de uzunluğu vardır. Los Ange. na çıkarmıştır. 

de diri diri yakahyııcağım: . . Türf·ler, onların aşılmaz v~ geçilmez ııokta,ındıı "anki üç yanar dağ fışkır- yapılıyor J;'ten Niyorka kadar ohın nıe•afe, bu Fakat tayyare motörlüdür. Tayya. 
- Eh, bir sı~rarsın çekırge. ıkı sıç- çemberi içinde kıRkınak kalacaklurdı. ıııı~tı. Rehayat esna8ında ao saattu nlınmı~- rede nıotörün mevcud olması onun sık 

r:ırsın çekirge, lakin üçüncüsünde.. İnce Alı" gu·· 1• bı'r Se".·le haJ·kıı·clı .. A ·. 1 N"k 1• 1- .... .. .. Bir lngiliz sermayedar grubuna " mııa ı o ıı çı gına uonmuştu: .. ..h d" 1 .1. 1· . tır. !etini ve dolayioile gündelik hayatı • 
Diyorlardı D'" t d d'" T 1 1 H 1. tl . k 1 K . , mensup uç mu en ıs ngı ız, zmır k k · - or yan a uşman var. op ar. - a a aıı es.... es, dıyorum.. . 'k il . t tk"k . . Şim,liye kadar bu ·adar ilçük bir nuzda kullanışlı olmamasını intaç et-

lçlerir:de H~rek Rei'<~ ıe yapılması B it 1 . ı· h l 1 b turıstı ya arı ınşaatını e ı ıçın k 11 1 Ate ...... ş~şşşş !. a a ar ışıyor, a at ar irer iki. h . . l . I d" A A toyyare ile ayni sürat yapılamamıştır. miştir. Planör, kısmen u anışı se 
la'zımgeidig·;ni ~onu•anıar \'O kararia,. k ·ı· d j~e rımıze ge mış er ır. yrıca n· k k ·ı ı· b' • Türk gemisinin pro,·a<ıııda ve lıor· şer esı ıvor u d b T k b 1 · Seyahatta i ma8raf miktarı (30) do- de, onun da anca eg ence ı ır s)lor 

l b 1 d . · . · karadan a ir ür gru u ge mış· 
tıran ar ı c H.r ı: dalarında arka arkaya yedi top pat- Bırdenlııre yükselen ale\'ler aıniml !ıırı geçmemiştir. olduğunu düşünmek lazımdır. 

--Sağ koluyla sağ bacağından bir !adı. Ortalık aydınlandı. gemi8iniıı yelkenini de tutuşturdu. tir.Haber aldığımıza göre vilayet tu Asıl mühim olan nokta, gök yüzün- Fransız tayyare mühendislerinden 
gemiye, sol koluyla sol bacağından da Güllelerd_ en bir kaçı Venedik gemi- Dig·er iki gemi bir iki dakikanın içinde d ·ık d f 1 de yolunu şaşıran ı·oni ı·onon'in yere birisi, insan göksüne konacak olan ktl-ristik yolları arasın a ı e a z-
başka bir gemiye bağlam~lı. sonra ge. !erinden her birinin bordalarına ve baştan •onuna kııdar aleYlere bürün- B 1 . K 1 m'r Bor inmeden şoselerin üwrinde u~ması ve çük bir motörle ve hafif kanatlar!& mir- uca, zmır- arşıya, z ı - - , 
mileri biribirinin ter• taraflarına doğ- su kesimi hizalarına çıırpını , liikin nıüs.tü. 1 1 · ı f it il .'·olculardan bag·ırarak gideceji;i yolu caddelerin üzerinde tehlikesiz bir su-nova, zmir- ncıra tı as a yo arı 
ru sürmeli. bir zıırar ,·crmemişlt>rc.li. Amirııl Nikola çabuk uzaklaştı ,.~ inşa edilecektir. Şehrimize gelen •ormasıclır. Filhakika hiç yere inme- rette seyahat edebileceğini isbata ça • 

-Amiral ıremisiniıı baş direğine Amiralin ıremisinde bir maşale tu- ,l"elkenini güçlükle söndürdü. Fakat mühendis grupları tetkikat yapa• ~< den bütün Amerikayı kateden bu kil- lışmıştı. 
lıaş aşağı asmalı.. tuştu. • diğer gemiler büyük çatırdılıırla yanı. bu volların inşaası için hükcmet.e çük tayyarenin çık1trdığı motör s'oi Ancak. molörün işlemesile ba~lıyan 

-Etlerini cımbızla kopara kopara Diğer gemilerde de alevle görüldü. yorlardı. Forsalar zencirlerini ve ip- tekliflerde bulunacaklardır. Vilayet de bir dereceye kadar hafiftir. sarsıntı, insan kalbini bir kaç hamle-
öldürmeli.. Üç gali ile kadırıııı Türk gemisinin •erini kırarak boşıınıyorlıır. Güv?rte- turistik yollarının inşaasına mart Amerikan tarrare fabrikaları. git· de tahrip etmekte ve vücut bu harekete 

-Ben olsam kafese koyar Yenediğe üstüne çullandılar. Kancaladılar. Jere fırlıyorlardı. Orada boğaz boğaza ayında başlanacaktır . tikçe moda olan küçük tayyareledn kar~ı mukavemet edememektedir. 
yollardım. Kafesin üstüne de cişte bir Sımsıkı ve bir daha kurtulanııya- bir dövüş, biı' kaçı~ına, bir çığlık ve mükemmel bir şekil alması için durma Her halde yakııı, istikbal; yolcu 
deniz canavarı!> diye yazdırırdım. O. cak şekilde bağladılar. haykırış vardı. dındaıı bir kızıllık görüldü. Orası dan çalışmaktadırlar. Eji:er motörle - tayarelerinin de daha kullanışlı, daha 
nu herkese i'ÖStererek devlet de pek İnce Alinin son kumandası gemile- Bu çığlıklar ve haykırışların ü•tün· amiral Nikolanın diji:er Uç gemisinin rin daha ufak, ve kanatların nisbeten ucuz, ve daha kilçilk olarak --0tomo • 
çok para kazanırdı. rin biribirlerine ya.,lanmalarından de uzaktan uzaji:a top sesleri geliyor- bulunduğu yerdi. -ağ!am ve küçük olması isinıle biraz bil gibi - bir vaziyete indireceğini tah-

Bunlann hiçbiri şüphesiz Herek doğan çatırdılarııı üillünde yükseldi: dıı. 1leride \e yalçın kayalıklanıı ar- -Arkası var - daha ileri gidilif'e. her halde Niyork nıiıı ederiz . 
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Preumo - thoraxe onu iyice sarstı. Fakat ümidvarız. Eski zamanlar 
sibi ırene burada mesud günler geçireceğimize eminim. 

Nihayet işte Adnanın telgrafı gelmişti. Beyaz kağıdın iizerine kara
l&nmış kara cümleler, i)<i kadının kalbini ayrı ayrı şekillerde çarptırdı. 

Bedia hanımefendi, annelik aşkile sevinçte idi. Naciye ise, entrikası, 
nın bir an evvel çevrilmesini sabırsızlıkla bekliyordu. 

Ne yazık ki kimyagerler, hadiselerin ruhlardaki tesirlerini, }ıamızla
nnı madenler üzerindeki aksülamellerini tahlil ettikleri halde tahlil 
edemiyorlardı. İki kadın ayni dam altında başbaşa yaşıyor, adeta sa
mimi dosttular. Laakal bunlardan biri bu fikirde. Bir delikanlı bunların 
muhitine ıreJecek, müdhiş bir derdJe mamul biricik oğul anne S~\'illÇ 
;çindedir ve saadetini etrafa ilan ediyor. 

Diier kadın nazikane güiümsiyerek susuyor. Yüzünde nüfu'z edilmez 
bir maske takılı. Ruhundaki sır faşolunmu~·or. Sükutunda şüpheli ve 
tehlikeli aiırhiı hissediliyor. 

Naciye sigarasını ıçmekte devam ediyor. Gözleri yan kapalı, sol eli 
pürpençe gibi, koltuğunun kenarını sıkıyor. Pusuda yatmış bir vah~i 
hayvanı andırmaktadır. Şikarının ini baımda bekliyen bir Yahşi hay
Taıı.ı. 

Saat on iki idi. Adnan yalıya gelmişti. Bedia hanımefendi oğlu ile ve genç adam indi. Koşa koşa merdivenleri çıktı ve Bedia hanımefendi-
Adnanı görmeğc gelen teyzesi Barika hanım ile maaile haşhaşa kalmak nin kollan arasına atılarak: 
· · J k u ı k - Annecig" im! hte "eldim !.. Ölmedim, ıçın o günü ,,aciye hanımın yanız yeme yimeHini rica etmişti. · " sıhhatteyim ... Görüyor-

Barika hanım, Bedia hanımefendinin hemşiı·esi idi. Ablasından kü
çük olmasına rağmen ondan yşlı .ırözüküyordu. Son derece musikiye 
meraklı idi. 

Şarkı beslerdi; sesi gayet güzeldi ve piyno çalardı.. Hatta bir iki 
meşhur pliik onun e~eriydi. 

Delikanlı henüz gelmeden iki kız kardeş, konuşuyorlardı. 

- Demek Adnan geliyor!.. Eh, gözün aydın!.. 
Sevinçten ne yapacağını bilemiyen Bedia hanımefendi: 
- Ayol! Telgrafı alıncıya kadar haberim yoktu ... Birdenbire öyle 

~aşırdım ki. .. 
- Sanntoryonıdan büsbütün çıkıyor mu? 
- Orasını pek bilmem amma, her halde Hıhhali çok iyileşmiş olacak. 

Çünkü izin \'eriyorlar. 
- Oh, oh, çok iyi... Şimdi artık çocuğun yaııında iken, saadetin ta. 

marn olacak!.. 
~ 

- Elimden geldiği kadar onun rahatını temin edeceğim .... 
- Ha ... Aklımda iken sorayım: O yanına aldığın kadından mem-

nun musun? .. 

- Çok! Fevkalfıde bir kadın doğru~u ... Benim için tanı 
can yoldaşı!.. 

- Oh oh ... Demek ki, yalnızlıktan kurtuldun ... E'kiden, can sıkın
tısından ne kadar şikayet ederdin ... 

sun ya ... 
- Hamdolsun evlatçığım ..• Oh! Kavuşturana çok şükür 1 
lhtlyar kadın oğluna sarılmıştı. Onun yüzünü, ıröztlnU, s&çlanııı 

öpüyor, doyamryordu. 
hı Teyzesi seslendi: 

- Yalı.u ! Biraz da ben göreyim, ben öpeyim, bırak!.. 
Yutat öpüşmeler ... 

t .. · - Artık büsbütün mü geldin ~ocuğunı? Sıhhatin nasıl? İyi mi?. 
Doktorlar ne diyorlar?.. , 

- Doktor Schwer aynen şu sözleri sö~·ledi: c Yaz mevsimlni fstan
bulda, ailenin yanında geçirebilirsin. Haydi bak:tyım 1 Uğurlar olsun! 
Sıhhatin iyidir. Gönlünü ferah tut!.. Tabii, ben de, işime pek uygun 
gelen bu nasihati tuttum. 

- Doktor sana bunu büyük •Con,ultation'dan - Konsültasyondan) 
' sonra n11 söyledi! 
1 - Evet. Beni ıcığındaıı cıcığına kadar muayene ettiler. Oh! Hayat 

.. 

ne iyi şey ... Ciğerlerde bozukluk olmadı mı me.•ele yoktur!.. 
- Benim neşeli eYlıidım ! Gel, seni bir daha öpeyim ... 
Ana oğul, tekrar öpüştüler. Sonra, Bedia hanımefendi, p~ncereden 

otomobile baktı. 
_ A ... Ayol. ... Eşyaların nerede Adnan? .. 
Genç adam biraz tereddüdle: 

Bir otomobil sesi, mübahaseyi kPsti. lki kadın heyecanla yerlerinden ~ 
fırladılar. Bahçenin çakılları hışırdadı. Aşaıtıdaki büyilk mermer mer· 

::.~; cıinnın: .. i~te ... ~f'\· ... ··ro-Katiı>·an ott~İınOl· ... .. . .. 
- Arkas1 \"Hr -
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Türkiye ve dostları l=-A-----N ____ K .......... E ........ T~.İ M.....,;,;.,..İ-..;.....Z .......... 1 
G. lnönü haricte de ha-, 

raretle alkışlanıyor 
KADINLAR ve ERKEKLER 

Hava taarruzunda halk müdafaası 
H •• • Gururunu kaybeden ka-

GÜNÜN iSi 

duduklerı zam~ dın düşmüş sayılır 
nında harekete geçmelı . -.--
Tehlike Bir gazete yazıyor: 

1 .. ürk mjlleti, Atatürkün işinin devamı Evıne, kocasına ve çocuklarına bağlı 
iç!n talih.ni lnönüne emanet etmiştir Ayrı ayrı kumanda şekli, zararlı- kadın, cemiyete daha faydalıdır 

EIIinikon. l\~ellon gazetesi ve 12/ v tlı bir devamcı bulacaklardır. "' • •• • • 
11/938 tarıhlı ve «Yeni baakan> Oiwer t r ftnn lsm tln"nünün mut- dır, hadıseler bunu gosternııııtır 
bathiı altında ynzdıwı başm kale - lak bir e riy ti Cumhurr isl'wine t 'k . · · • T ainde ıoyle d . . h b T' k .

11 
. . .. b" 

1
.. !!tı balın «teknık muharebelerın- 16, 17 yaşındakı gençlerden de ayı·ı-

ıyor. nt ı u mı tının r uzu- d dil h' ı h k b' · ~ cDün A k B" "k 1\
1 

ll . .. d . d' z· b'' "k e> şman ucum arı cep e ar a- ca ır yedek ıtfalye teşkilatı yapıl-
n ara uyu ı et unu ego term e r. ıra uyu 'l 1 1 , .. 1 · · · ·· ·· ·· Mecliainin C h · · . . . · t l d b l h' d' . ma Sır, c Y ) ı auı t:cektır. Şehır ve ması munlfık gorulı.ıyor. 

L-p ettı•w• 1 utml .~r~. ıKı mel Aıntı- ~ ır. ~ n hrın ka -~ t mb ır _ı1s1ıp- köylü halk cephelerde dovüşen silfth- Bütün metnleketi bir harp vukuun-
Pil gı sme nonu, em ta- n ıçm e ar t cu'"n u mı et ı l\irku"n b .. k" T" k. . .. d · " d k d 

1 
: ı askerler kndar tehdide maruzdur. da J abancı taJ ya relerden koruma , 

ugun u ur ıyeyı vucu a ımı ve s ı ost ının tetnennı t . · · · ~ 
getirmek için aarfettiwi 

8 
yıg yret- ettı .. i fayanı hayret b r ıürat tatn d 1\ı u~~emel düşnıan hllcumların. ç~relerının ehen:mı.yetle arand.ıgı bu. 

ketlerclir. Kadın, (kadıtılık çerçe
vesi)' içinde k:ıldıgı müddetçe cazip
tir. F:ıknt ben ş:ıh~n.ı1, kofıu~tuğu za
man insanı yotmad:rn kendisile fikir 
teatisi milmklln ôİilbilecek olan ve 
mrınevl cephesi kuvvetli bulunan ka
dıntardafi erkeklerden hoşlandı ve 
hoşlnnaca~ı k:ınaatinde) im .. 

iade bati dk · b' ffak l b~ an sıvıl halkı koı umak hususunda- gunlerde ecııe-bı dıyarlnrda şımdiye 
ıca ve en sa m saı ar- ır muva ıyet ve o un ır çe- k dil 0 ı b · · 1 1 · h · k d ı · bdap id' T" ki · b" · k · k 'ki kl ... h il . . ı ş nce er utun mı let erın z n nı a nr a ınan tedbıtlerden de bahset-

1:t-- ı'J ı. ':1r._!enın1 uy]u ın.1~ vı D e l§kını1 a kt~ ıAtır ... k. işgal ediyor ve hep bu maksadladır mek faydalı oJacaktır. 
~- e aynı wxıasup a ça ı mış ı & me o uyor ı, tatu un eae- . . . F · · · · _.ı_Lrt.._ ~~ ~ 't'ba tı ı be be • Jo!!- ı . d al l ki, hükümetimız de ttfaive teşkilatı ransızl.ır ıkı buçuk mı iyon nfl-
umuaaaan ı ı ren o un ra t rı azım o n rnane~ ı ve ı teme - · f · · ·· L~~'--- ·ııA ı . . . I .. . d l · · bi j ha ı t p · , usu olan Parıs şehrıni ta vyare hu-'1UIUDmuı ve mı ı yaratı ış uıınm er uzerın e aai m olarak yaşıyacak ıçın r pro e zır amış ır. ro1ey e · . 
luıneden fille çıkmaıı için ~üca- ve ıahıılann değitmeıi onu aarma- göre Dahiliye Vekilinin reisliği al- ~~~~a;ındğan ;orurlmak mak~adıle 
dele etmiıtir. yacaktır. Bu temeller lnönil 18ye- tında bir itfaiye müşa\ ere heyeti tet- it ' ki sı . ı7a ~t ~apmı~ ve k u sı-

Blyiik inkıllpçının açhiı çığır- sinde daha metin olacak milletini bir kili de mukarrerdir. Dahiliye Vekille- f 
1~; ~~. ıç; ~·yon ~rca ra~l ta~-

da y6riimek azminde bulunan Türk kat daha aevindirecektir. tinde bir ihtisas bürosu teşkili dUşU- ~ 1 rnış ır.d erkm ve ornahşe r edr -
-ıft.-J K al' ha ı d "' · • f f 1 .. .. . d d ül kt ... ih . b nın yangın an orunması ususun n uuu.u, em ın fa ıgı ı~ın a~- smet nonu ıayeaın e oıtmem n me e, tısas Urosunun sefer- <l t' .1 •t• . k'l't 
1-· dev tın · · · l" · l l k t • 1 l d l k · k' b ltk k'l-" ilA . • d'l mey nna ge ırı en ı faı) e teş ı a ----. am e esı ıçın ta ıını amet e e guze yo una ve o t u ın ışa- er teş ı utma cıvesı 't('sbıt e ı - 1 k d l--.11 t · · f d w d d k . A arı çu muazzam ır. 
uuuune emane etmı tır. ına ogru evam e ece tır. rsıu- mektedir. Hazırlanmış olan kanun 

Ankara B" "k M 11 M )' · 1 --' · h' d l AJm,uılur Berliııde «nılıcJafaa lek-• uyu ı et ec sı- usaı mü ım hA ise r devresinde projesi belediye tc~kilfitı olan yer-
nm l.met lnönüne venl'ği mutlak bu noktanın teyidi fevkalade ehem- 1 d 'b k k k t t 

niği'> namile bir fakülte tesis etmiş
lcrdıı·. Bu fakulte, henüz yeni bir -'--'-et · ·ı h' T" k · tlid' er en nş a as erı ·~mununun a -

~•7 reyı, mumaı ey ın ur mıye ır.> b'k d'ld'- · ı d • · rt 
- 911-A!-- pb"' bü. ··k h ti · AKROPOLIS ı e ı ıgı j er er e ıhtıyaç ve §a -111111aD1C ya gı yu ızme erın c • ihtisas işi olan ctayyarelerden ko-
d.lıdebeyle ta.diki ve Kemal Ata- 12/Xl/1938 lara göre yangın önleme ve söndür- v • ' db" ı · ı t: • d' ş runma teknfgb ile mücehhez bırçok 
tilrkan muazzam itini tamamhya- Ankara Büyük Millet Meclisi, ~e .e ır en a ınmasını Amır ır. e-
c•ln- emin olduğunun keza debde- mutlak bir ekseriyetle lamet İnönü- ~ır,. kasaba ve köylerde yardımcı mütehassıslar yetiştirecektir. 
b.yle izharı manasındadır. nü Cumhurreialiğine aeçmi tir. ıtfaıyeler ?: teşldl edilecektir. Butiln ecnebi milletler müdafaa 

l.met lnönünün intihabı Yunan- Kemal Atatürkün hıraktı·ı boş Bu teşkılata 17 yaşını bitirenler- ertıbatı ara:sında en fazla nazarı 
W. için 111e9'ud bir hadisedir. Pay- Iuk öyle kolay dolacak f ylerden ol d~.n, 60 yaşını bitirmemiş olana kadar itibare alınacak cihetin (halkı der
tahblmzm mükerreren misafir etti- mamakla beraber en münasip halefi Turk vatandaşı erkeklerden gönullli-j hal tehlikeden haberdar etmek) ol-
ii Lmet lnönü Yur.anis anıv sami- ismetten başka oİamazdı. Milletinin ler seçilir. Spor teşkilatına dahil 15, - Devamı 7 inci sahifede -

mf n laararetli doatu olduğunu her gösterdiği itimad tam yerindedir. 
fınatta iıpat etmiştir. ismet lnönü vatanını ölü görmi 

Yunan· Türk dostluğunun tesis ye dayanamıyan askerlerden olup 
ve tarıininde yeni Cumhurreisinin 1919 r,.Ia Anadolu içlerine çekilerek 
yardımı büyüktür. zaferli taarruzlarını hazırlamışlar-

Milyarlar harbi 
aşladı 

Kemal Atatürkün beklenmiyen dır. Gerek ıeferde gerekse hazerde 
ililmü Gzerine derin ve iztıraplı bir Atatürkün yanıbaşıncla ikinci phıa 
yee duyan Yunan milleti, 1smet İnö- olarak bulunmuı olan bu zatın ha
Düniin dost ve müttefik Türk mille- kiki mevkiini tayin edebilmek için 
tinin telliiine seçilmseinden de çok tarihte Tiveli Epaminondas ile Pelo-
mearur olmuştur. pitasa kadar gitmek lazımdır. Ata- ı ·ı •ı "'h] h •• 1 ·ı 

Doıt ve müttefik milletin Bü- türk efsane, büyük ışık, miknatıs, ngı tere Si a anmaya ergun mi -
yük Ölüsüne karşı şeref vergisini yüce uçuş, geniş fikir ve hakimi ira- J •ı• ı· f d• 
&!emekte olan Yunanistan, yaratı- de idi. lnönü dirayet metod hassa- yon ngı lZ Irası sar e JyOr 
Lt ipdeki hissesi-ayni ayarda kıy- . f . b 1. ' b'k . ' H . . 

1 

. 
tli la 

. Ş f' . 'd . l sıyet, en ve ısa et ı tat ı tır. are- Bugün sulh ıle harp vasıtaları he- Belısha geçen gün çok iyi düşünül-
me o n yem e ının ı aresı a tın- ... . . .. . 
da 

..J_ T" k. · b.. ..,_ l d katı askerıye esnasında Kurmay men hemen atbaşı beraber yürümek. muş bır alav kilçilk hesaplar yaptı. 
ua. ur ıyenın uyuK yo una e- . . .: . • . . .. 

ed 
• · d tlak tt başkanı, bilahare de siyasi ve diplo- tedır. Sulhu temıne çalışan devlet Bunlardan oğl'endıgımıze gore, İn-

vam eceiın en mu sure e d 1 . . 'lAhl w ·ıı •ıAhl k .. emindir.> mat sıfatiyle Aynştayn tipinde ilim a am ~rı aynı gayretı sı a anmaga gı. ere sı a . anma ıçın senede 340 
. -~• d ı h tı 

1 
l . Qarfedıyorlar. mılyon, yanı aşağı yukarı günde ı 

cı:. ı ~ıııı.ı:ıt a am annı a r atan uysa sıması t . . .. .. . ·ı t · · 12/Xl/1938 .
1 

b" .. . l . . .. . . Son ngılız - Fransız gouşmelerı mı yon ngılız liraaı aarfetmekte -
1 f .. .. .. • .h l:) b 1 e utun mezıyet ermı gostermıştır. miinasebetiyle Fransızca Paris Soir dir. 

,_. calaınt edat nondu~unbaıntı ka 1
1~ • adş- Lozanda ecnebi dip)omatlan ha- gazetesi bu naktaya işaret edivor: Her halde İngiltere ne yaptığını 

MI) ın yaz ıgı şma a esın e . b' ·ı k l kl . 1 ·1 L d . b'l . b' 1 k t d w 'ld' t diyor ki: .ın ır savaşçı ı e a §1 aşaca annı Mıster Çember ay~ ı e or Halı- ~ mıye~ ır meme e ... ~gı ır .. n-
A ft d 1 ) fl f beklerken çok nazik, çok uysal ve faks lngiltereye Maıd of Orlans va- gılterenın masrafını mıfusa tak~ım 

« n ara an ge en te gra ar s- .1 .. . d .. k ö . ·· ·· k · M · t s · h 
met fnönünün mutlak bir ekseriyet- vekayii kavramış olan nazik bir Av- puru 1 e dondüler. e eı s.~ g 

1 
uruz ı, l. ıs er m.1~ ve-

le Cumh 
· ı·w• 'ld'"' .. h'l ) .. k h . I d. Demek ki, Orleanlı Bakire, yani ya Mıster Brovn, yanı her 1nıılız va-

uneıs ıgıne seçı ıgını ı - rupa ı gorere ayret etmış er ı. J t d h ·· .11• üd f · · dirmekted' D , an Dark bu işin başında bulunu) or. an aşı er gun mı ı m a aa ıçın 
ır ost ve müttefik Tür- Kemal ilham ve umumi çizg Fakat bugün mesele jan Darkm za- cebinden 4.5 frank kadar bir para 

)üyenin gidişini takip ederek bilen- idi. ismet b11nları tanzim ve metodlc: manmda olduw ı gibi, düşmanları çıkarıp Yermektedir. 
lerce bunun baıka türlü olmasına tatbik edendir. Harpte olduğu gib: vıırdunuzdan kovmak değil, her- Fransada da .l\I. Dupont veya M. 
imkin yoktu. sulha da Komutanın düşüncelerin' 1 aııgi bir clü~manın girmek ihtimali- Martin hemen hemen ayni parayı 

Yeni Türkiyenin yaratıcısı öl- sırasiyle tanzim etmiş ve tatbik mev- ne mani olmaktır. veriyor. Fakat bu ne bizim için, ne 
dükten sonra meratip silsilesinin ba- kiine koymuştur. Bunun için de bir müdafaa terti- de onlar için bir teselli teşkil etmez. 

tında lsnıet fnönü geliyordu. Onun .. Adı onun. a.dından aynla .. maz. Bu.·- batı aln k lftzımdır. Çünkü bu mü- • . 
k ı bo 1 

r _ d f t t'b t h h k tl Demek oluyor kı, mılyarlar muha-
aeferde ve hazerde mesai arkadaşı yu oması ıcın yunun o en ~sız a a er ı a mı azı are e er za-
Kmmay başkanı ve Başbakan ola- kadar urun olmaaı )hım değildiT. ruri gô term' tir. . rebesi başlamıştır. Çilnkü, tabit va-
rak tabii halefi idi. Bu beklenilen Kendisini Kemal gibi bir zattan Fransa ile lngilterenin de müdafa- ziyet Her Milller için de, Sinyor Ro-
netice dost ve müttefik Türkiyenin sonra bu yuce mevkiye getiren yu- a t i ı nı i t •rek olacaktır. Mis- manelli iç.in de aynidir. 
ne kadar yekvücut olduğunu da ale- karıda zıkrettiğimiz s ... bepl r ir. Ve t Çe b 1 ·n m mleket·ne döner- Bu milyarlar harbinde, ne de ol
me ispat etmiştir. b~ sebepler dmuzlarımn üstüne al· ken bunu da d i 'inmek için fırsat sa, demokrailerin vaziyeti pek fena 

Ekselans ismet lnönünün Tür- dıgı hu ağır yükü tasıyabilecek kud- bulmu tur. İngiliz başvekili, ayni d~ğil ! Henüz paralan var. İptidai 
kiye Cumhuriyetinin reisliğine inti- reti Ona vermektedirler. Milletinin vapurda, Çanakalede İngiliz kuv - maddeleri, demirleri, bakırları, pet
habını derin bir memnuniyet ve sa- verdiği itimad rey~ Ona işine de- vetlerine kumandanlık etmiş olan rolleri, lastikleri de var. 
mimt bir sevinçle selamlarız. Esa- vam edebilecek kuvveti vermiştir. mareşal Biı;dvood'la karşılaşmış ve Halbuki ötekilerde bunlardan pek 
sen memleketimize yaptığı ziyaret- Türk anayasasının bu kritik anda ikisi beraber Framıa ile müşterek bir az bulunuyor. Fakat, buna mukabil 
ferden sonra yeni Reisle Yunan mil- düzgünce işlemesi komsu ve dost 'l~keri birliğin kara kuvvetleri bakı- onlarda nizam var. Hem de, biri ~er-
eti arasında hususi rabıtalar husule memlekette vaziyetin ne kadar sağ m~nıdan. olan \'aziyetini göden geçir- maye, diğeri iş olmak üzere iki ni-
ıelmiştir. larn mesnetlere dayandığını da ka- mış.erdır. . . zam. 

Atina halkı ismet lnönünü riya- rakteristik olarak ispat etmektedir. ~-eselenın kara. kuYvetlerı tarafı, Bunlardan ikisi de IAzımdr. 
tız biT coşkunlukla mükerreren al- Yunan miJleti bu sayanı memnu- tabu F:amıayı alakadar eden taraf Ekseriya bizde meveut olmıyan 
kışlamıştır. Yunan - Iürk dostluk niyet müeyyide] r katflıtnda itmi- demektır. nizam eğer birdenbire sahip bulun-
ve ittifakını en geni' manada anh- nan hissetmektedir. Esasen l$met Daha ziyade İngiltereye ait olan duğumuz bütün zenginlikleri. çi
yan bu asker - siyasiye Yunan halkı lnönünü daima hususi bir aostumuz kısım bu müdafaanın deniz tarafı- mento vazifesini görerek. kuvvetlen_ 
biifii.n takdirlerini izhar etmişti. Bu addederdik. dır. A direcek olursa, milyarlar harbini de-
ittifak hakkında beslediği iman da- Müşarileyh daha Lozandan bas- Bu mesele, kanunuevvelde, İngiliz mokrasiler kazanacaklardır. 
ha ilk aaniye~en itibar«!n sarsılmaz- lıyarak iki milletin teşriki mesaisini hava nazırı Sir Kingsley Vood, Fran Bu suretle asıl harbin de öniine 
dı. Esasen iki milletin dostluğunun clüşünmüt ve sonradnn bu yakınlaş· sız hnva nazırı 1\1. Guy La Chambre geçilmiş olur. ÇilnkU. evvela dPmok
ıeri bir aurette inkişafının amili de masının his halinde inkılAbı için hiç- ve general Vııillemin ile görüşme- rat olmıyan devletlerin nefeı:ı tukete
baehttı. bir şeyi esirgememiştir. Yunan mil- ğe geldiği zaman mevzuubahs ola _ cek. sahadan kendiliklerinden çeki-

Ekse]ans lnönünün Cumhurreis- Jeti ismet İnönü sayesinde Türki- caktır. leceklerdir. 
li~ine intihabı sayesinde, ölen tarihi yenin terakki ve refah yolunda iler- Görülüyor ki, temaslar ve anlaş · ---------------
Öndel'İn çizdiği siyasaya devam olu- liyeceğini ve iki millet arasındaki malnr henilz ~ona ermi!'! değildir. Silah taaunak 
nacak ve Onun istediwi neticeye ula- dostluğun inkişaf edeceğini .ümit et Bütün bunlar pahalıya mal olmak Kemeraltı cadrb!ittde Mehmrc 
,ılacaktır. H ta DAhi Atatürkün mektedir. Bunu ümit ve temenn ' ndır \e olacaktır da. ')olu Hüseyinin üzerincle bir tabanc. 
lt;•ün Meri lnöniınım phıında li- eder. İngiliz harbiye n zın Mister Hore hulunmuş, zabıtaca Alınmı .. •ır 

- Ailede k:ıdın tnı, erkek mi ge
çimsizdir? 

:8 Nazif Çagatay gUIUmsedi ve: 
- Çok nazik bir sual diyerek şu 

mütaleada bulundu: 
- Bunun için tipik bir kaide ko

namaz. Her nilenin bünyesine g5re 
tahavYill gösterir. 

- Hangi kadın cernlyete fayda-
B. NHff Çafatay lıdır? 

Diln de belediye hukuk mUşviri _ Ben ~ahs:ın aile YLJVa~mın en 
B. Nazif Çagtıtay beledlyesindekı .. . 
daireslrıde gördilk. Evvelce tznıir muhım uzvu o!.ın kadının dışarıda 
birinci hııkuk trıahkemeııinde reis\ e- c;alışmasını, çalışmak isteme11ini hat 
killiğinde, daha e\ velce birinci hu- görmem. K ... ine, ko~asına ı;ocrntı.ıfla 
kukta ve Ağırcez:ıda :ız:ılıkta bulun- lf)ağdlı lodlan kadın cemiyet için daha 

ay a ı ır. 

mu~ olan genç hukukçu, anketimizi _Zevç veya zevce, keneli arkada-
enteressan buldu. Hem çalışıyor, şının hiyanetini göri.irse ne yapma
hem suallı>rimize cevspları veriyor- lıdır? 
d u : B . ". b. . ti - u gıvı ır vazı.re n tahnddU-

- Kadını <l''ş .. ı·en ve küçülten ii halinde yapılacak hareket hak-
haller nelerdir? kında kestirme bir kaide ortaya ko-

- Pmıımi bir fabirl 0 gururunu namaz. Mesleğimiz hukuk olduğuna 
kaybeden kadın ki.içilk düsmiiş sayı- göre bizim bu mesele icin dü!\line
lır. Kadın eri8ilmez bir mahlük kal- bileceğimiz şev hisle değil. ma;tıkla 
dıkça daima kadınlık gururunu ~u- hareket edip iı,i av::.kıbı kanunfyesf-
hafaza etmiş, yük~ek kalmış olur. ne terketmekten ibarırttir. 

- Erkeği ginirlı:>ndiren nasıl bir - Aile sadetfnde v:ılan lazım mı-
kadındır; erkeğin nasıl bir kadın- dır? · 
dan hoşlanır? - (Duruğu masla.hatarniz) kay-

- B~ sualinize cevap verirken iki fil1UJ~memek §&rtile Iizımdıt. 
tıo a l\zerınneaurmak Iazımgeli- - tn~nlarn aşk mı, alışkanlık mı 
vor. Kadını iki noktadan müta}ea hakimdir? 
edebiliriz: - Ru muhakkak ki aşk yaşamıyor. 

Birincisi, kadnın manevi cep- Aile ha~·atını alu;kanlık devam etti-
he!'Iİ. diğeri ele m:ıclcli giirilnüsü.. riyoı. };arı, koc~nın biribirini ara-

~r:vted cephc>de kadınlık gururu mas a~~ tan rle[il. alı~kanlıktandır. 
mesell'!'Iİ baı-ıtarhr. M P~ela bir kadı. Buı )n isti-;naları olabilir, fakat bun
n~n er~ekçe dllşiinme'ıi. miitalea yit- !ar nerhalde miinferi:d ve büyük aşk 
rtttrnesı kadınlığa yakışmıyan hare- hficliı;ıeleridir. 

• 
General lnönü Balkan antantı K . 
Kastamonide Başkanları 

- Ba,taraf ı 1 inci sahifede _ - Ba9tarafı t mci sahiff'de -
cekler<lit. Bu haclıse. kongrenin bilyiik ve mesai bii) ük bir kardelllik icinde 
>ir hususiJ etini teşkil edeceği ıçın tam bir anlaşma ile neticelemnittir. 
Kastamonicleki parti menst pları se - Tetkik edilen bütün m~seleletdc! 
viç içindedir. kardeş1ik zihniyeti içinde tam ve 
~ayın 1ı:ım'i!t İnönü bu münasebeti~ 1Iliikemmel bir beraberliğe varılmıt-

Kaatamoni muhitinin biltttn ihtiyaç - tır. ,, 
!atını dinlemiş olacaklardır. tUrkiye ~enel kurmav baskahl 

Reisicumhurumuztın. kongre mii .- ve maiyetindeki askeri heyet, cuma 
nasebetile. tekmil m rrıleketi alakaclnr günii buradan lstanbula hare~t e
·decek mühim bir nutuk vermeleri de 
muhtemeldir. 

İstanbul, 7 (Hususi muhabirimiz. 
den: Telefonla) - Reisicumhurumuz 
General ismet lnönO Kastamonidekf 
ııarti kongreeinde bulunduktan sonra 
,.,eyahatlerine devamla f neboluya gi. 
ıiecekler ve hıt\'a müsat olduğu takdir 
de Cide ile diter i<ıkelelere uğrayarak 
ve her uğradıkları yerde halkla temas
lar yaparak Zonguldağı şereflendlre. 

de~ektir. 
Atina, 7 (Radyo) - Romanya 

genel kurmay başkanı general Ste-
fan Poneako ile maiyeti ve Y ugoa
lavya pnel kurmay '-titanı pneral 
Simoviç ve maiyeti, bugün memle
ketlerine dönmüşlerdir. istasyonda, 
Balkan devletleri ıe-firleri ile Yu -
nan ~enel kurmay baıııkanı ıeneral 
Papasoe ve dijer aakeri rical tara· 
fından tetri edilmiılerdir. 

ceklerdir. ~ r t .I' k l Sayın İsmet İnönüniln Zonguldak. I•QTİQ Ye d eti 
tan doğruca Ankaraya dönüp dönmi.- · - Bat tarafı t incide -
veceğ~ ve g'.clecehe ne>relere şeref ve-ızakeeler. her ik işirketin de satış be
receğı henüz belli değildir. delleri üzerinde cereyan eylemekte-

lstanbul. 7 (Jlu8usi muhabirimiz - dir. Yakında kat'f neticeye vanla
den: Telefonla)-Reisicumhur Gene cak ve satış mukaveleleri derhal im
ral İsmet İnönil Kastamonide (Kasta-ıza edilecektir. 
m~nitıin kendir sanayiine merkez ola- Fffikümet, 1stanbuTdaki imti:rnzlı 
ragını) ihsas eılcn , özlerle ke\ fiyeti sirketleri satın aldıktan sonra fzmır
Kastnmoni 1Talkma tebşir buyurmuş- cıeki bazı şirketleTin satın alınması 

lanltr. kin murahhaslar nafia vekftİetince 
Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz - J.nkara) a davet eclilccek, trıitznl< -

elen) - Cumhur reisimiz fsmet İnö- relere başlanacaktır. 
nil tetkik ı:1eyahatlerfne devam eyle -
mekteclir. Ka~tamonide halkın bü~1Uk riyor: 
1 e-za1ıOrntı arıunndA Dndtısa gid Reıiskumhur lcım t fnonü btt -
f\ımhurrei~ittı.iı , orada köyle-tefen de rttirı ö lf"'detı sonra Kastarnonu hü~ 
O'e\en binlerce halkın iıüiraki)e feYka- ktımet konagında memm ~t- mn"P~ 
.ide samimi Ye parlak teznhiiratla timleti kabül etm · ~. nrilteakıh 'tt li
,lkıslar arasmda karşılanmıştır. eeyi ıriyaref f"'Vlem 'e •e ondtım son~a 

KııtetRmonu, 1 (A.A.) - Am.ıdo- Kaıtfmnnrmrlf' ) n · v~ {lffi ... 
' ": 1ı<""•~191 J 11ep~;" - 1,L .,..1 • • 1 · ' 1 

t' •1 
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ze: 
- cBugün blrşey yok> dedi. Son

ra müessesenin nelerden müteşekkil 
olduğunu anlatmağa başladı. Buhra
na ve Kraşa rağmen burada bir mev
ki üç yüz kırk bin dolara mal olu
Yormuş. (1790) da, bugün 78 numa
ranın bulunduğu yerde bir ağaç var
tnış. Bu ağ-aç altında Nevyorkun on 
iki bangeri toplanırmış .. O vakit içti
tna serbeırtmiş. 'I'abi! borsada öyle 
İmiş. Fakat bugün borsa azaları ara
larında bir konturat yapmış bulunu
Yorlar. N evyork bor~ası, hükOmet 
içinde hUkumet değildir. Onun kr 

dilklerden muhtelif mıntakalara : 

receği ve tehlikeyi halkın duymıyn
r ağı da nazaır itibare alınarak dü

;iklerin adedi çoji:altılıyor. Modern 

Mizalı 

r 
POLiS ROMANI• 1 ran müsteri kayıt defterini önüne - Güzel kravat -dedi- benim de müşteriye baktı. ce kafasını salladı. • -••••r:. cekti. kalemi mürekkebe batırdı ve böle bir tanesini nereden tedarik Tam o sırada katip avdet etti ve · - Pederinizi yakından tanıyor-

1
.smini yazdı. Katip deftere yazılan ,.debileceğimi lütfen söyler misi • Sidmot'dan kendisini takip etmesi- dum. Vaktile bu otele yüksek alaka 

E • k k ismi ters okııdu ve gözlerini dört niz? ni rica etti. Sidmor katibi takip ede- gösteriyordu. 
srarengız ona açtı. Otel katibi büsbütün şaşırdı. A- rek bir kapuya vardı. Kapıda par- - Biliyorum; onun için buraya 

......, ___ .., Donald B. Siclmor... caba bir divane ile mi karşılaşmıştı. lak bronz üzerinde « Müdür K. geldim. 
- 1 - Bu isimde mıknatisi bir kuvvet Yoksa sersemleşmiş bir biçare ile Krekluk> ibaresi yazılı bir levha var - Londradan ne zaman ayrılmış-

Hol şehrinde Spledit otelinin mer bakmaktan kendini alamadı. Fakat varmış gibi katip kuru öksürdü. mi konuşuyordu. dı. M. Kreklıık onu görünce sandal- tınız Mösyö Sidmor? 
ltıer sütunlarının arasından bir bu- tam bu sırada kırmızı yüzlü şişman Abdal görünen adamın yazısı da o Fakat içinden gelen bir ses, yasından kalktı. Kendisi uzun boy- - Tahminen on sene eve! t. 
<lala gibi yürüyüp sıyrılan gencin bir centilmene çarptı. nisbette güzeldi. - Hayır -diyordu- bu acaip a- lu, şişman bir adamdı. Bakışları çok -Müfareket ettiğiniz zaman çok 
teessürü gözlerinden okunuyordu. - Affınızı rica ederim, dedi. Delikanlı Holün latif manzarası- dam, ne sersemdir, ne de deli!. canlı idi. Elleri kırmızı vücudütıe gençtiniz galiba l. 

Üzerinde fena dikilmi4 bir elbi· Çok kibirli görünen muhatabı, na bir göz gezdirdi. Ve herkesin - Mösyö Sidmor bir dakika mü- göre zayıftı. - Ancak on sekiz yaşında idim. 
ae vardı. Ağır adımlarla ilerliyordu. onu; müşkülatla fark edeceği müstehzi saade buyurunuz. - Siz ..... Mösyö Sidmor musu- -Ani şekildde mi hareket etmiş-
1-ı - Dikkat ederseniz daha iyi e- bir hareketle dudaklarını kımıldat· Dedi defteri topladı, kapıyı nuz? tiniz? 

ol' un tık ziyaretçileri hayretlerini dersinizi tı. Fakat derakap ciddiyetini f!lkın- açarak içeriye girdi. Diyerek önünde duran otel defte- - Evet, öyle hatırlıyorum. 
ll:i:ı:liyemiyen müstehzi nazarlarla Cevabile karşıladı. dı ve önündeki açık deftere iğilerek Genç Sdmor ise yatıhanenin üze- rine bir göz gezdirdi. Genç Sidmor hem konusuyor, 
<>na bakıyorlardı. Eski ve pis ba\ u- Garson İse komik bir hareket yap· i~minin önüne bir adres yazdı. Üte- r!ne dayanarak bu debdebeli muhi- Genç suale ehemmiyet vermemiş hem de müdürün kravatı üzerindeki 
hınu bir.nevi ikrahla taşıyan bir gar- h d d I gıı·"Jdu··r· lın_katibi adtesi görünce hem hayret ti hüzütı dolu bakıs.larla gözden ge- olacak ki bir bas. hareketi ile cevap iğneden gözünü kaldırınıyordıı. 

tı ve a iseyi seyre en eri h 
•on kendisini takip ediyordu. Garso- ettı, em de tela~la oturduğu yerden çirmeğe başladı. Nazarları birdenbi- verdi. Krekluk'un redingotunun ve - Her halde böyle olacak. Cün- · 
rıun yağlıca bir bahşiş alamıyacağı dü. Otelin teşrifat memuru ise çar- sıçradı. Genç milşte/i hüviyetini re garsonun ayakları dibinde bekli- yeleğinin kesiliş tarzına bakıyordu. kü bu uzun müddet zarfında herkes 
besbelli idi. pışmayı gördü ve kaşlarını çatmak şöylece t.unemlemıştr: yen yıpranmış bavula ilİ§ti. Sonra Müdür tekrar ıordu: ıi:ri sordu. 

Etrafındakilerin mlistehziyana suretle hiddetini izhar etti. Fakat bir Donald B. Sıdmor M~incon Ho- garlonun göğsünü sıkan altın düğ· - Mösyö Doland Simdor ıiz mi- Genç derin biP düşünceye kapılır 
t~b~ssümlerine dikkat bile etmiyen ~ey söylemedi. pishaleri.. melerle müzeyyen dar cekete acaiı:ı siniz? gibi gözüktü. Sonra: 
~avallı genç, teessür dolu gözlerle, Yabancı müşterinin harici görü- Sidmor vazih adresini yazdıktan bir nazar fırlatı. Laübaliyane dene- Genç başını daha kuvvetlice sai- - Hakikaten herkes soruyor 
adeta sersem sersem, otelin altın nüşü, üzerinde taşıdığı yıpranmış sonra kayıdsız bir tavırla ela gözle- bilecek bir şekilde, !adı ve o zaman müdürün kravatı muydu? 
r~rıklerle tezyin edilmiş tavanlarına ve eski elbiselere rağmen, onun had- tini sers,.mleşmiş olan katibin yii- - Bu giydiğin ceketten müteeı· üzerinde duran iğneyi gördü. Dedi. 
bakıyordu. di zatında bir aristokrat oldu;(unıı züne dikti. Ye derin derin içini çek- sir olmaz mısın? Müdür tekrar sordu: iğnenin üzerindeki kırmızı, şim· 
k Büyük bir salona girince etrafta gösteriyordu. Memurun tereddüdü- ti. Diye sordu. - Siz Andreo Sidmor'un oğlu di yegil bir renk göstermi•ti: 
0nulmuş saksılara, yemyeşil geniş ne rağmen, genç adam, yazıhanenin Garsonun üzerindeki göttılekle - Ne dediğinizi anlıyamadıml mu oluyorsunuz? Tabii .. Gazeteler bile yaz • 

l>apraklı fidanlara ayni ıersemlikle 1 
mermer masası üzerinde açık dı.ı- kravata bir bakıt folatı: Garson tvela önün;, ıonra ırenç Genç üçüncü defa olarak aeıııiz- dılar. - Devad edecek -



8 Birinci kanun (A NADOLU, SAHiFE 8 

düğümü nedir? Spr.r işleri: -
Bir Fransız mecmu?-sı, kendi zaviyes:nden Yahu:Jiıik vaziyetini nasıl görüyor? 

Beden terbiyesi teşki
litı ve Elemanlar 

Almanyadaki son Yahudi düşmanlığı 
Maamafih bu dJşmanlıh, tarihin bugüne mah

su hadisesi değildir 
Va!<J.ile Rusya ve Ro1na11yada da ayni hadiseler olmuştu 

Vu mecmuasından: ,,-~~'!"'"l'~~~~~rınE.~'7-ı yeni zannetmek, tarih bilmemek de -
7 Teşrinisanidc Polo::ynlı b:r genç. 

Pariste Almn.n sefarcthanesine girdi. 
Ve orada sefaret müşaviri olan Von 
Rat'ın üzerine ateş ederek bu adamı 
öldürdü. 

Onyc<li yaşında bulunun Folonyııh 
yahudi, polise verdi~i ifadesinde bil
hassa şu noktalnra temas ediyor: 

- Een, scfnrctlıane kapısından i
çeriye girdiğim vakit miltem:ıdiyen 

anamı \"e karde~lerimi düşOnüyordıım. 
Onlar, Almanlar tarafından hudud 
harici edilmiş ve eski pilskü çadırlr
rın içinde binbf r sefaletle çarpışmnk 
mecburiyetinde kalmı~hlrdı. 

Bizim de diker Jnsanlardan farkı. 
mız ne idi? 

Niçin bize de onlar &ibi yaşamak 

hakkı verilmiyordu 1 
Sefarcthanede gözilmün önünde 

Von Rat belirdi. Yon Rat, huzur ve 
saadet içinde yaşamakta; benim anam 
la kardeşlerim ve bütün yahudiler ise 
felaketten baş almamakta idiler. 

.. T e oldui'umu pek kestiremiyorum!. 
Kendimi ansızın polislerin kolları 

arasında buldum. Sonradan öğrendi. 
i"ime göre ben, Von Rat'ı aiır ıurette 
yar:ıJamışım ! 

Eh! Dünyanın gözlerini yahudi . 
!erin çektiii feci işlere çevirmek içir 
yaptığım cinayeti ben, hiç te yersiz 
bulmadım .•. > 

Polonyalı Herıelin bu ifadesind" 
haklı tnrnfJar yok değildir. Ancnk, 
onun Von Rat'ı öldürmesi Almnn yn
hudiliği için bflyOk bir feliket olmuş-
tur. 

Evvela Berlinde umumi bir mitin" 
hazırlanmış ve gurup gurup caddelere 
sokaklara dağılan Almanlar tam biı 

metotla müsevi mağazalıırınıı, müscv· 
fabrikalarına. müsevi evlerine hücu
ma başla~ışlar.dır. I!crlinden alınnr 

haberler eğer doğru ise, bu zaman:ı 
kadar Alman ynhudiliği bu kadar şe 
dld ve bu kadar a2'tr hiçbir muamele 
görmemiştir. 

Rivayete nazaran o gUn Berl"ndr 
olduğu g ibi M:iinihte, Nürcmb r ' 
Frankfort'tn, Kolonya'd:ı \"C d" - r 
birlerde de mt knh"l yi b" m · ı:n c 
sert şekli yahud r üzeı ine tn b · 
edilmisti. 

NUreMbe'r 'tc\ · m Tr te il~ be~ 5 
HJ \•c yirmi y<?di yrr 1ı \ardır. Y h•ı 

diler ara nda mütemadi bir s rcl'ı 

jntib:nlnr çoğalmaktadır. 

Göbels. verdiği bir cm·ı ·,.. 
rata mani olmuş, \'C yah d.!<'ri h mn

** 
Spor 

Lik maçları 
Üçok - Alsancak 

terbiyesi kanunu ile ı Yaşlara göre jimnastik .. Jimna"'-
beraber, teşkiliitlandırılmağa bnş- tik tarihi.. Hareketlerin adale ve 
lanaıa yurd gençlerini koruyu-1 azalara tesirleri.. Hastalık jimnas
cu ve yetiştirici spor işleri; artık 1 tikleri.. Masaj .. İlah.. Mevzulann
bir elden idare edilecek; be - dan müteşekkilcir .. Jimnastiğe ma. 
~en terbiyesi ge~el . direktörlüğü vazi giden ilimlerden: Anatomif bil
ıle gene beden terbıyesı kanunu um- has:ıa ehemmiyetle gösterilen dersle 
delerinden olan mektep ve kuHip rin en başında bulunur. Bu dersin de 
sporlarının, yalnız kendi ellerinde, biricik hocası, kıymetli z. Cemal Ala 
yalnız kendi mensuplarile yapılnbi- R'Öziin tedrisi ile gayeye uygun yUrfl· 

karşılaşacaklar leceği, her b~ş yüz. kişi_yi iç.inde ba- düğünü derhal ili ve etmeliyim .. Uma 

L!'- 1ar •• •• d nndıran cemıyetlerın bır mütehassıs mi kültür bakımından ve bJlhassa 
ut maç ına pazar aunu evam 11 d b" . t" k . w 

cd"l . .. . e n e, ır spor cemıye ı yapma ögretmenlere icnp edecek, antrenöre 
ı ecektır. Dun akşam aıanlıkta mecburiyetinde olu"u Spor i~lcri- "nra"ncak · t d · lü d jf 

• ~ •• " J ' J 4 , e rıs usu , pe ago 
yapılan bır toplantıda, maçların ha- nin ne kadar vasi ve önemli tutuldu- ve buna mümasil derslerin yer aldı:Jt.; 

11 inci aırda Yahudiler in R\layadan muhacereti . . kemleri ve ıaatları teabit edilrni~ ~unu, bütün yurddaşlara, sıhhat, ne- !arını da zikretmeliyim .. 
'arını ıım sıkı kapamış, ve onların fikri işlerini tamamen ellerıne geçır- 1 tir. Saat on birde yapılacak Demir- şe, irade ve iyi bir vatandaş olmak Spor işlerinde çok geri bulunma
Mtün ümitlerini bu suretle kırmıştı~. mişlerdi. ~ . . spor-Doğanspor maçını Baha Ko • meziyetlerini kazandırmak için, ne mız hasal.ıilc, ecnebi neşriyattan hıtf. 
Hudutlardan da kovulan bu muhncır İlk yahudi aleytarlıgının şıddetı al At y 

1 
. kadar titiz dUşünülUp, ne kadar ye- fade edilebilmesi ve ayni yerde du · · · ı d"" k R d J> .ı ''e Al ı nor p, eş<1por- aman ar maçını . . -cafılelerı tekrar A manyaya oume usya n, sonra . "om~nyaua A • - h k M f Al k Ü rınde bır kalkınma tnrzı bulunuldu. rup sayıklnmnmak gnyesile haftada 

mecburiyetinde kalınca, artık iıısan - mnnynda baş gös~{!rd.ı. Hatta Fra~- a em ust~ a, sa~ca • çok ğunu bize gösteriyor... 6 saat üzerinden bir ecnebi dil tedrts 
'ıktan tecerrüt etmiş bir halde ne ya - sada ~reyfus haclıs:sı . mün.asebet~le maçını. antrenor ı:ores ıdare ede- Fakat, bu kadar geniş kol ve cemi· edilmesi. şubenin ayrı bir hususiyeti 
!lacaklarını şaşırmı~dırlnr. yahudılere acı acı dış bılendı. Bu~ün ceklerdır. Sabahleyın de bu takımla- yetlere aynlncnk bu teşkilatm, tek ni teşkil eder .. Bu bilgilerinden bat-

B. Hitler iktidar me\fkine gelme- Almanyadaki Y:\hudi aleyhtarlıgını rın ikincileri oynıyacaklardır. gayeye gidebilmesi ve o neticeyi el- ka: 
!en önce Almanyada M0,000, Avus - de edebilmesi için kafi miktarda sev- İdarecilik vnsıflarını kuvvetlen-
ııryada da 2i50.000 yahudi vardı. Bu B F h kedici, öğretici, çalıştırıcı, bu işten dirmek, bir heves ve şevk, heyecan ve 

750.000 yahudiden 200.000 kişinin • . anlar kadrosu var mıdıı:? rilmek düşUncesiledir. Gençlik teşki-
"1icret ettiğini düşünece_k olursa~ bu_- J r ransız m ~ ar- . Bu su.al.i aaştı~~ak, cevnpln~dıra- !atı \"e bu teşkilatı içinde barındıran 
?ün Alman.rada gene n"0.000 musevı· bılmek ıçın, bugun mevcud muesse- memleket çalışmaları ders halinde 
"lin mevcut olduğunu anlarız. • • seleri gözden geçirmek faydlı olur .. verilir .. 

Ancak hUkümetin tntbik ettiği İlk hamlede Ankaradaki Gazi ter- Ameli, nazari, idari bakımdan 
-ıroğr2mla bu mevcut ta Almanyada rırı yazıyor biye enstitüsü beden terbiyesi şubesi gençlerin bilgileri bir istikamette top 
ızun müddet kalamıyacak, tehdit su - akla gelir: !anır .. üç sene nihayetinde, beden 
•·etile o1sun, ynhut o~ları bl\tün bütün - Baıtarafı 7 inci sahifede - bu kadar değerli bir aktör az görmü- Bu müessese 1932 senesinde, ilk terbiye<;i mütehassıs ve öt!etmeni 
icnre:tcn. men şekhndc o~sun Alman bile Adetler değişmiş. Şişman 1'.ız ör- Şllmdilt. Meşhur bir .sanat.kir olmama- nenr-oı~raı< lrntnrarnu tecırısat.a ~~- olarnk Ôıploma verllir ve hayata bı-
yah:.ıdılcrı ergeç m~mleketı terketmek taya çıkıp oynıyarak türküsünü biti- sı hayret! mış ve ılk mezunlarını 935 senesııı- rakılır .. 
mecburiyetinde k:>lacnklardır. rip yerine oturduğu zaman, hayranla- o zaman Mısırlı tiyatro mUdilrü: de 22 kişi olarak vermiştir. Bugüne :. 

7.aten Almanyadaki yahudi serma- n: -Nasıl meşhur değil? dedi. Meş- ~adar ilç senelik me.zunlnrla, ilk sene Bu mü es eseden başka An karada. 
•esi yıwa~ yavaş suyunu çekmekte - -Bir daha! Yaşa! Varol! Yaktın hur. Kendisi Paris konservatu\'arın- lık mezunların vazıf e başında olnn- ki atletizm ve futbol antrenör kurs
·e ynln el ilerin mali° kuvveti Almnnlar beni! diye bağırıyorlnr amma, eskiden dan mezundur. Silvain'in sınıfında o- larının mevcutlu, kız ve erkek olmak ları da ayrı birn kıymeti iri er.. Bu 
arafmdan durmadan milli müese3e - olduğu gibi şimdi artık şarkıcı kıza kumuş. Hatta bir müsabakada ikinci üzere yüzil geçmez.. el~manlarııı ela kendi branşlan üze
cre geçiri1rnektedir. ~eker veya çiçek vermiyorlar. Garson. mükafatı bile kazanacakmış.. Teşkilatın bilgili elemanları sıra- rinden istifade bahşolduklan hiç 

Yahudiler İC(İn hicret erlilecek yer- la, ona şişe şişe yalancı ~ampanya, bi- İtiraf etmek isterim ki, bizim başka sına ve en başına geçecek kabiliyet ~nnhe götürmez .. fı'akat ne olur~a 
'er evvelce şuralnriydi: Şili, Paragu- ra, gazoz gönderiyorlar. memleket ahalisine karşı duyduğu. ve bilgide bulunan bu gençlerin ma- ol un bütün bu kadnr kıymetli ele _ 
y, Ha"ti cenubi Afrika. Avusturalya. Bunlar, hediyelere mahsus olan muz his çok gariptir. Tiyatro müddrl' al:~ef sayıl~~ı pek azdır .. Bu ~nyıYl manlar veren bu müesseseler, ilk 
Şimd" buralarda onlarn kajılarını ayrı bir masa üzerine konuyor. Mn~a bana bunları söyler söylemez bütün ~ogaltmak. ı~ın neler y~pmnk lazım- hamlede beden terbiyesi direktö'rlü

. pamı ' r. Ancak Yahudiler için bu. doldu mu idi, alıyorlar şişeleri şano- alakam kayboldu ve piyesin son perde- ciır? Sualını ~n~n ~ş~gıd~ kon~şa- ğilnü~. yurdun her tnrafında, ayni 
ın "k" Y r VRrdır. R •nlnrdan birinci nun üzerine koyuyorlar. Ondan sonra, ~ini beklemeden çıktım. rak, burada hılgılerı ilzerınde bıraz gaye ıle çalışabilmesi ve ayni netice-

i !\f 1 
., • ,r-eri de Kql,ndır. sarkıcı kız, bu bir sırn ~işelerin arkn- :. satırlar karalıyacağım. nin alınabilmesi için kafi ferdler ye-

Yah r. H zrC'ti t r him"n mu- qında oyununa de\'am ediyor. Tabii bu Fransız muharriri bundan sonra, Şimdi tekrar tahsil miidde,:i üç ~e- tiştirmekten uzaktır .. Fikrimce bu 
n nrn. M ill' de l Pİ.\'Ce :çkileri sonrn g:ızinonun sahibi kızdan, eski şarkın artık tamamile uyandı- ne olan hu mil~.ssese de amelı bak~m- gayeye en çabuk zamanda, en bera-
m S'"r ·, n·lı •·e• B b"l <> a- . t k b" · • k ·11 ] · · d'k dan Alman mutehassısı Kurt Dama her sekilde ııJa~ab"ıJmnk \ 'C ı"lk ham " ' varı fıyatma alacaktır. ıp ı ızını gını yazara garp mı et erını ı . ' .. s • ·.• " -

-c'ile ve Filistinde ıı~r..,!lıl;:l ırı fela • ı kate davet edı'yor. tarafından. nıukem_mel .olar.ak çalışı- lede bile muvaffakıyetle yUrüyebil-dansing!er<le olduğu gibi. h 
t 'cı, artık bir hü a et . in" . lır. Fazlnsıle atletızm üzc.rıne e cm- mek için, eler hal eski beden terbiyesi 
\" ff k olamı) nr:ık dü yn iç"ne ya- Kah ·redeki büyük Operadan Şam. I K f/ / [ mi.ret verilir. Hentbol,. vole~'bol, b_:ı, öğretmenleri ile, kulüplerde bugilne 

<laki halk tiyotrolarınn kadar, şark U anı mış yün er ketbol ve buna mtima:.ıl bUtun kadar çalışmış idare adamları, bu 
'iyatrolnrmııı ucnJP öyle hoş \"e eğlen- Şehrimiz Türkofisine gelen ma· oyunlarla beraber. her sene kışın Ulu husuta bilgileri var olduğuna şilphe 

s··r~üne urrrndıkln r ı d w "d"I k k k .!eli hnlıınlnrı kalr.,,ı ır ki! lumata göre talya hükumeti bir ka agına gı ı ere ·aya sporu, yazın götüriilmeycnler, ynz de,·re~inde 

ye knstilc onlnrJnıı 3"' ,000 k" .~) ı te\. ·or z: 
sırasile , ş ıya yazı • lJ ·,. t. alro lıatırn.<ıı rarname ile yat~klık yünlerinin satı· Kaadenizdeki on beş günlük yüzme dört aylık bir kurs halinde toplanıl-

1 b h k ı b kursları ile, yüzme sporunun metod- malı ... Gazi terbiye enstitilsü tedı-is Kah"rc oı ı ır d.ı. :\1ils1U mnn ka- şını azı ü üm ere ta i tutmuştUT . . d . kif ettirmiştir. 1 - RQmnhl r tara'"·ndım yahucli 
Te1.ahurat €S n ıncla ) pıl n h 

ratın kıymeti bir m"ly"r ur t r. A • 2 ~ Fraı 
nca yahudılerdeıı bir m:ı~ nr al ~ 'Tl 11) dan )' h d"! r"n ı. w'l 

1 m~sı • 
tır. 3 - OndördUncü ve onbc~·nci a • 

Göring, bilhassa yahudilerin Al .1 sırlarda Kstil ve Aragon yahudi kat • 
man ticnretindeki mevkiini günden liamı. 
güne sarsmakta, ve onları borsa işle- Fransa inkilfıbı kebirinden sonr8 
rinden şiddetle uzaklaştırmaktadır. yahudiler, başta saydığımız tarihi fc-

Son hAdise dolayisile İsviçre, Bel - Jaketlerin acısını çık:ırmışlardı. Ge -
çJka, Fransa ve Hollanda hudutlarına rek Amerikada, gerek Fransa, lngil • 
yıfılan binlerce yahudinin hali acına- tere ve Almanyada en mühim mevki
cak derecede sefilanedir. ler işgal eden mUseviler zaman zaman 

Her memleket, onlara karşı kap:- bulundukları memleketlerin mali ve 

Almanync!a :.n•r;Un kü Ya'ıudi muhacereti 

ları öğrenilir. Eskırım ersı için hu- heyetine A vrupadan '-'eni dönmüşler 
dınJarı oyunu 1 ""lard, ki perdelerin Bu kararname mucibince kullanıl d d ı J 

susi öğretmenler en ers er alınır; le yapılacak takviyeli kadro elinden 
ı:ı:ası~~ · n cyr~d~rler. Şnmda, B. la- mış yataklık yünlerin yeni yünlerL hatta bir uevr ede Türkkuşu ile geçirilmelidir .. Böylece şef ve idare-
dı de . h .ık tı~" trolr.rında da nnra- k t I d"J · t" K ll k · a·ı k h ı k arış ırı maııı mene ı mıs ır. u a· teşri ·i mesaı e ı ere • avacı ı spo- d hakıınından dolavı fiktan ortadan 

ır, elkrinde ~aş~ il: tuttu~- nıJm,ş yataklık yünler aı;cak yıkan- rile de iştigal edilmişti... kalktığı gibi, tezad .teşkil eden fikit-
arı nt d n~ırlaı·. Nnrgıle ıçenknn d kt d f kt d'ld"kt d bü .1 , . . ı an ve ezen e c e ı ı en son- Bu bakım nn tün ~por şubeleri ler ve işler de bir noktada birleşmiş 

nar ı c e mı .} . knrl::ır. (K il l ·· ) · · 1 d 1~ ı k t tb·k d ı v rn u anı mıs yun ısını a tın c:ı. ame ı o ara a ı e i ir. .1. alnız olur. Spor iı:ıleri de derme ratma ele-
II.a ır 1 rırrC: n size yalnız bir tane- t k 1 b:I kt" k. · , 
. . 1 t sa ı§a çı arı a ı ece. ır. şu kadar vaı· ı, bütün bu ~aydıkla- nıanlardan ziyade. IJilgili elemanla-

.;ını nn ı.ı ayım: 
rımız; müessesenin içindeki gençler rın eline geçerek, yapılacak teşki -O akşam Kahiredc, Ezbekiye tiyat- · d 

Hl. nd Zenc1· lerı· tarafın an muayyen bir kalite, mu- ıatta; gönül rahatlığı ile, eıemanl•-rosuna gitmiştim. Burası, Kahirenin 
ayyen bir muvaffakıyetle ynpılması rının kudret ve bilgilerlnden emin, en az Avrupalılaşmış tiyatrolarından d 

d icap e er .. Sene sonundaki umumi daha çok iyi görüşler \'e buluı;larla, 
1>iridir. O gece, bizim 1\Iolier'in Skapi- ar ast Il a imtihanlarda muvaffak olamıyanlar, bizim bünyemize uygun bir :i~tem 
nin hileleri tarzında, içinde kelime o-
yunları ve adamı çuvala koyup döğme. - Batt•rafı 4 ncü Sahifede - mües3eseyi terkederler.. halinde çalışılmasına muvaffakıyetle 
ler gibi sahneler bulunan adi bir ko- lik göstermiştir. Nazari •. bilgileri_ is~, .Nizameddin de\'am etmiş olur.. . 
:nedi oynuyordu. Aralarında sekiz giin kaldık. B u 

1 

Kır .• a~, v ıldan. ~ş~r ~ıhı ... t"v:ç mek- Erkek Lisesi terbiyeı 
··aa t f d k .. lül b" . teplerınde tah:ıılını gormuş Turk mil- bedeniye muallimi Tabii ben, Arapça konuşmalardan mu e zar ın a ·o:r er ızı memnun . . . 

tın k . . 11 . d · 1 b'"til k tehasısların elıııdedır .. Bu bılgiler: Faik Cöka7 bir şey anlamıyordum. Fakat, ne olup e e ıçın e erın en ge en u n o -
bittiğini hareketlerden anlamak kabil- !aylıkları gösterdiler. Tebii gerek eğ 
di, çUnkü baş rolü almış olan oyuncu lencelerde ve gerek,.;e gezintilerde köy 
mahir birisi idi. Bu büyük komik, ro- hakimleri olan kadınlar en büyük a • 
lünü hakikaten canlandırıyordu. Gülü- !akayı gösteriyorlardı.> 
yor, alay ediyor, tehditler savuruvor
du Seyredenlerin hepsi, hatta loc:ıdaki 
İngilizler bile, kahkahadan kırılıyor_ 
!ardı. 

Perde arasında tiyatron un rnüdU
rü, benimle görüşmeğe gelmişti. Ken
disini tebrik ettim ve bunda gayet sa-
mimi idim. 
-Baş roldeki aktör çok iyi oynu

yor, dedim. Bu kadar tabii oynayan, 

Zayi 
926 seııe..,indc İzmir Tumlupunar 

ilk mektebinden aldığım şahadetna
memi zayi ettim. Yenhıini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Kaşıynknda intibah . okağında 
Ahmed oıi"lu Tefvik Balcoi"lu 



<-'NADOLU) 8 Birinci kanan 1938 f'ceıfem~ 

General Şan-KayeŞek'in . sevgilisi Aleni teşekkür Zayi ızmir uoazım amirliği •atUt aıma 1ı<· 
Uful eden re:fikam Rabi'a. altlnbula.. hlmr . belediye$htdeıı 898 sicil to.- miayonu ilanları 

kın hastalığı sırasında ve ameliyatın- förlük ehliyetnamem ile nüfus cüzd~ lzmir 1.eTazun Amirlfli SAT. AL KO. Jb.. den: 
da canla, başla çalışan ve bütün fenni nımı kaybettim. Yenisini alacağımdan 1 - Milis. Küllük, Bodrum gamizonlannın senelik ihtiyaeı elan 
tedbirleri tatbik eden askeri, memle - eskisinin hükmü yoktur. · (18650) kilo sade yağı 18/ 2. Teş/988 de yapılan ihale netiet-
ket Şinasi hastaneleri doktorlarına ve Birinci kordon 208 numara. · sinde hiçbir istekli çıkamadığından yeniden kanunt şekilde · oı 
memleket hastanesi hemşire ve hasta Hayri Çavuş oğlu beş gün temdit edilerek 115/12/ 938 günü saat 15 te kapalı zart 

**I 
bakıcılarına, cenaze merasiminde bu- ' usulile ihalesi yapılacaktır. 
lunmak üzere kaıalardan gelenlere ve Menemen Asliye hukuk mahkeme. 2 - Muhammen bedeli (13984) lira muvakkat teminat (10•8) lira-
zerekse burada bizzat iştirik eden1ere sinden: dır. 

•• 5 •• telg-raf ve mektupla bizzat gelip tazi- Men~menin Türkeli köyünden Be- 3 - İstekliler ticaret odaaından alaca.klan ticaret vesikalarile ve 
- Sana, liun1ari söylemek iste- lenmişti. yette bulunanlara sonsuz şükran ve kir karısı Fatma tarafından ayni köy. muvakkat teminat mukabilinde mal müdürlüklerine yatıracak-

mezdim Pari.. Çünkü seni takdir Zaten 0 , hep böyle mütecessisti. minnetlerimi ayrı ayrı arza acım mani den Ahmet oğlu Bekir aleyhine açılan ları makbuzla birlikte zarflan saat 14 te alay satın alma ko. 
ediyorum. Sonra, annenin ölümün- Bilhassa Pari'ye aid her şey üzerin- olduğundan (ANADOLU) nun tavas- ihtar davasından dolayı müddeialeyh misyonluğuna verilmiş olacaktır. 
den doğan bir matem içindesin .. de, gizli bir kıskançlıkla dururdu. .sutunu dilerim. namına çıkarılan davetiye ve milba. 4 - Milas, Küllük yailan ile Bodrum yaflan bir müteahhide ayni 

Fakat. ona da çok acıyorum. iyi Pari, onun iki kıskaç gibi birşcy Manisa vilayet jandarma K. şir tarafından verilen meşrubatta ika- ıartname dahilinde verileceği gibi Milis ve Bodrum earnizon-
çocuktur ve benim ölen kocamın ye-- yakalamak istiyen gözlerinden sıy- BNB metgahının meçhul bulundufu bildi- lanııın yatları da ayn ayn şartnamelerle ba3ka isteklilere de 
ğenidir. rılıp kurtulmak için hemen odastna Mitat Altınbulak rilmiş olduğundan mesbuk talep iiu- . verilecektir. 

- Fakat kimden bahsediyorau- gitti. Fakat Eleni elinde dikmekte • " rine tebliğatın ilanen yapılmasına ka.- 5 - Paraaız olarak şartname Milis ordu evinde satın alma komfs-
nuz, anlıyamadım. o1duğu bir kumaş parçası üe oraya KAY rar Yerilmiştir. Muhakeme günü ola. yonundan her zama.n alınabilir. 29-S-8-lS 4286 

- Nikos Papadatoa'tan.. da geldi. NA rak ~8/12/988 tarih ve saat 10 da biz. l:il' l.eYaaun Amirlifl SAT. AL KO. ıt.. den: 
- Ben, böyle bir isim işitmedim. - Ne var ne yok Pari.. zat veya bir vekilde röndermeditI su. l ·- Salihlideki kıta ihtiyacı fçfn a~ık eksiltme ile ( 45) toiı mad~n 
- Evet, onu da ben biliyorum. - İyilik Elenil.. YJ rett.e tebliiatın yıı.pıhnıı sayılaca.it kömtirii satın alınacaktır. 

Hani 8eJli her gün uzaktan takip - Geç kaldın. Galiba biraz do- CJ ilin olunur. 2 - Hepsinin tutarı (581) liradır. Şartname& hır gü.n Manisada 
~den.. laştın? ·Müdrir tümen satın alma komisyonunda görülebilir. 

Pari tahammül edemedi .Heyecan· - Evet ... Canım sıkılmıştı da.. lzmir 'birinci mmtaka tapu ticil s_...:. ilk teminatı (43) ıtra 88 kuruttur. . 
Ia atıldı: Eleni, gözlerinin bütün dikkati ile muhafızlıiından: • 4 - İhalesi 14/ 12/ 938 çarşamba &'Ünü yapılacaktır. Saat 11 de . 

- Evet, tanıdım ... Bu akşam da ona bakıyordu. Pari başını çevirdi. Kadiriye mahalleıinin Mesçit so- 6 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddel~ 
şurada bir evde.. Eleni, ondaki gayri tabiiliği sezmiş- VJT' fEL TUZU kağında ka.ın ss yeni tapu numaralı rinde yazııı beı.geıerıe birlikte ticaret odası vesikası ve ıem.m.t 

- Evet, evet, ta kendisi... ti. Pari, şimdiye kadar hiç böyle ha- ve 80 numaratajh saiı Çerkez Yu.. larile beraber tam vaktinde Manisada tümen satın aınia ' koıiıfa.. 
- Fakat ben ne yapabillrim, ne reket etmemitti. Demek ki bir şey Nekris. romatizma, kum sancılan suftan mahlfil hane ve tarla solu yonuna l'elmeleri. 29-8-8-18 428'1 

diyebilirim) vardı. na karşı mide kara ciier ve böbrekle- Fatma arsası arkası süpürgeci vere- I l I . . • ima k . 
Anı k · ._ _ _ı•w• d El b k "kl!t.. I · ~A-t ler . h sı' ö ü 't k _ .1 etanhu evaz.1m amırlı~ satın a omıayonundan . - ama ısmaıgım şey şu ur: eni, ir e aı ıi.&, acun i e içinin rı 1,C:Uuz • sesı ane n mesçı so &il ı e 1 · 

Ona kar§ı tamamen Jakayıt mı- çivilendiğini duydu, En ucuz maden suyu elde edilir. mahud olan bir ev sucu lbrahimiıı ıtanbul komutanlığına bailı birlikler namına komiayonda meY· 
sın~ _ - Fakat çehren kızarmıf .. Seni malı iken 826 senesinde öl il • c:ud evsafı dahilinde nakliye kotumu ile mekk.Ari hayvanatı •tın ala-

Pari kıpkırmızı kesildi. Başını iğ· gören, sevgilisi ile yeni konu~muo İzmir ikinci icra memurlutundan: raseti 4 hisse itibarile bir ::::e.~ ~=~ nac.kbr. Hayvan sahiplerinin hayvanlarile beraber Fındıklıda komu-
di. Garip bir baş dönmesi içinde idi. bir kıza benzetir. İzmirde kemeraltında Mehpare ma.. run Nazike ve 3 hissesi de mahlule tanlık satın alına komisyonuna gelmeleri. 23-25-29-8 4194 
EJleri titriyordu. Cevap veremedi.. Pari, büsbütün kızardı ve zoraki ğazasında halen ikametgahı meçhul kalmış ve badehu 1840 senesinde lzmir levazım amirliği satın alma komieyonundan: 

Kadın ona doğru iğildi. Saçlarıru bir kahkaha attı: teni zade Osman Zeki ve vekili Ah- Nazikenin de ölmesile veaseti kl!il- Ordu sıhhiyesi için (2~00) adet battaniye 2~/ J 2/ 938· aalı güftG. 
okşadı: - Bu da nereden çı1'tı? .. Delir· met Fahri taraflarına. ]arı Racibe ve Ayşeye münhasır kal- saat on beşte Tophanede Jstanbul levazım amirliği satın alına koım.. 

- Halbuki, zavallı o kadar me- din mi sen Elenn. İzmir belediyesine olan 17503 lira dığı bunlarda işbu gayri menkuldeki yonunda kapalı zarfla eluıiltmesi yapılacaktır. Tehmin bedeli 2'4000 
yus ki... E1eni ısrar etti: 20 kuruşun temini istifası için malik hisselerini intikalden sonra satmağa liradır. f Jk teminat 1800 liradır. Şartname ve nümuneai komieyon-

Gene cevap veremedi. Bir şeyler - Ben aldandığımı zannetmiyo- olduğunuz İzmir Gazi bulvarı 12 No.Ju tal!p olduklarından ve yapılan araş- da görülür. İst~klilerin ka~unt vesikalarile beraber belli saattan bir 
söylemek i3tiyordu, fakat söyliye· rum. Sende sevdalı bir kız hali var .. ada dahilinde 11No.ll arsanız25/2/931 tırmada da bu gayri menkulün tapu saat evvel komısyona teklif mektuplarını vermeleri. 
ceklerini toparlayamıyordu. Kadın Pari, asebileşmekten kendini ala- tarihinde yapılan açık artırma sonun- kaydı bulunamadığından tasarruf 3-8-1.3-J 7 
k~~~~~b. m~,fu~b~e~~: daMOOlirn~~~m~~isilım~cih~n~~k~ve~~nı~~17/ _~--~~~~-~--~~-~-~----~----• 

4276 

Üç gün sonra pazara tesadüfe~ - Çocuklaşma Eleni -dedi- ben belediyesine izafetle Ahmet Saide iha- 12/ 988 cumartesi günü mahalline ı • T J f M••d ••ı ••ğ•• d 
yordu. Kilise dönüşünd~. babas1 kendi halinde bir kızım.. ıei katiyyesi icra kılınmış olduğundan g"idileceğinden bu gayri menkulde zmır e e on U ru U Un en: 
ayrılmıştı. O, yalnız gidiyordu. Bir Eleni, ses çıkarmadan döndü. O bu ilin tarihinden itibaren 10 ıün tasarruf hakkı iddia eden var ise de 1 - idare ihtiyacı için dört pozisyonlu bir telefon şehirler uui 
aralık yanı ba'1.Ilda bir gölgenin be- müdhiş kıskaçlık, onu kemirmeğe içinde daireye müracaatla ihaleye kar- on gün zarfında mıntakamıza veya- masası kapalı urf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıtbr. 
lirdiğini hissetti ve başını kaldırın- başladı. şı bir deyeceğiniz yoksa müşt~risi nL hud da tahkikat l'ÜllÜ mahallindeki 2 - Muhammen bedelli (7.000) yedi bin lira, muvakkat teminat 
ca onu gördü: Pari artık seviyordu. Hem de ru- m.ına tescili icra kılınacağı ilin olu- memura milracat etmeleri ilan olu- · (525) beş yüz yirmi bef lira olup ebiltmesi J3 •kinunu.nt 

Siyah, parlak ve derin gözlerin· hunun ilk tattığı, geniş, cotkun, ha- nur. nur. 1939 Cuma günü saat 15 de lzmirde Telefon Müdürlüiil bi-
den fırlıyan saf, samimt bir bakış, raretli bir afkla seviyordu. 1 1 na11ndaki satın alma komiıyonunda yapılacaktır. · · 
~deta ~ı~k bir duman gibi onu ea- Ni.ka ile gizlice ~u.luşuyorlardı: Jzmir Beledi • //a l l _ 3-Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu U. 
rıvermı~tı: Elenı harekete geçmıştı. Eakat Parı _ yesı n ar _ kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflannı o gün aaat• l.f ·e Jr.a. 

- Ba~ını sağ olsun demekliğiroe ı;ok dikkatli hareket ~diyordu .. Ba-' 1 G' it h .. d k' 8Q 2 32143 d(lr mezkur komisyona vereceklerdir. 
müsaade eder misiniz~ zan Niko'nun akrabası olan kadının 

321
-
46 

ır321anı ıçın e .1 
.. / ' • • 

16 Y'4 temaıt edilmi~tir. 1 senelik ic.a- 4 - Ş.rtnam~~r her gün la:mir Telefon müdürlü.jü ile laa.ııbul 
P • · •tı·ı · k k -'-- h f'f b' . d l b ba • ve 52 sayılı dükkinların en- i'lntn muhammen bedeli 32 liradır. İş- T 1 d arı, ışı mıycce acım e. ı ır evın e, saat arca aş şa oturup , e cfon Mü ürlüğü Levazım aniirliiinc:len paru.ız veril• 

sesle: sevişiyorlardı. kazı ı:n~t~ahıde ~~t ol~a~ üzere yı~l tirak edecekler. 2. lira 50 kuruşluk te. cektir. 22 8 24 10 ( 4·166) · -
- Mersi t Burada ilk bulustukları ve dudak ması ışının baş muhendı.slıkten tedarik minat makbuzu ile encümene gelirler. 
D~~il~. ~~~W~~afı~h~~u~~~i~~~ş~n~~am•riv~~e S-B~~~~~"~ann~nı----------------------------
- Sizi rahatsız etmiş olmaya - yacaktı. ve açık arttırma ile ihalesi 18.12.938 1363. üncü sokakta (Hali,:xı ağa çarş~ı 

yım? Niko, nişan hazırlıklarını düşü - salı gün il saat 16 ya temdit edilmiştir. yen.ı yol) 2 sayılı dOk~~ın ~~len ış-
Cevap vermedi. Fakat gözlerini nüyordu. K •t bed li 64 ı· 40 k 1 . galı altında bu)unan mustecırın mu-eşı e ıra uruştur. ştı- 1 1 ··dd ı· · hita d te ı· 

kaldırarak, seven ve teslim olan biı Kafalinyada'ki küçük emlakin- rak edecekler 5 liralık teminat makbu- <.a~e e mu ~ mı~ mın . a 
8 ım 

bakı l baktı D l'k ı b b d baz l k · ·b· . edılmek şartıle, bır sene müddetle ve 
ş a ona . e ı an ı u a- . en ı arını sataca , gazına gı ı zu ıle encümene gelirler. . . . . . . 

kışlann manası ile duyduğu saadet b. . l ~ b l k açık arttırma ıle ıcara verılmesı ışı 
. . ır yer ış etmege aş ıyaca tı. 2 - Belediye emlak ve akarından baş kat'pl'kt ki t · h·ı ve heyecan ıçın, . . . . .. . ~ ı ı e şar namesı v~ ı e, 

B
. . 

1
. . • . - Ceçınırız, mesud oluruz Pa· 863 üncu sokakta (Halım aga çarşısı 13.12.938 salı günü saat 16 ya tem-

- ıraz gezme ım mı, ıster mı · l) 4 1 d"kkA . . ) ri 1. yenı yo sayı ı u anın 1 sene dit edilmiştir Bir senelik icarının mu-
sınız . . . · 

D d
. p . s· b.

1
. . . Dıyordu. Beşıncı ay olmuştu. müddetle ve açık arttırma ile icara hemmen bedeli 40 liradır. İştirak ede-

e ı. an, < ız ı ırsınız> der S b 1 1 d N"k b' ·ı i · · b k"'t' ı·ktek' 1 · · b ·ı 'b' b il d on u uşma arın a, ı o ona ır verı mes ışı aş a ıp ı ı şartna.. cek er 3 lıralık t.emınat mak uıu ı e 
gı ı aşını ae a ı. k . d. · h. 

B
. t 1 . . k me tuL goster ı: roesı veç ıle 18.12.938 salı günü saat encümene gelirler. 4294 
ır saa sonra ev erının apısın- . . . ______________ .:._ _____________ _ 

dan girerken, hayatı başka türlü - ş~e, satış muamelesı bıtmış, ' • D • b k M •• d •• 1 ·· ..., •• d • 
görüyordu. Gözleri taze bir askın para gelıyor. _zmır enız an U Ur UgUD en. 
alevleri ile yanıyordu. Kalbi ~üd- Niko, usul dairesinde hareket et- Alaybey tersanemizde bulunan 3 salapurya ile 4 mavna eskilikleri 

lzmir Vakıflar MQdürlüğünden: 
lsmetpaşa bulvarı köşesindeki vakıflara aid gazinonun üç yU. 

yetmiş lira elli kuruş bedeli keşifli camlı demirli saçakları 18/ 1 l / 93-8 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltm~ye konulmuttur. lha .. 
lesi 9/ 12/ 938 tarihinde vakıflar idaresinde yapılacaktır. · 

Muvakkat teminatı yirmi dokuz liradır. · 
Talip olanarın şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye i!tl

rak için de ihale günü saat onda vakıflar dareaine müracaatları. 
23-29--3-8 411.6 

iz mir 
den: 

Vakıflar Müdürlüğün. 
hiç surette çarpıyordu. mek istiyordu. Kendisini, münasip dolayısile a~ı~. artırma suretile ve şek~i h~zırlarile l S ~irinci kanun 

Kulaklarında, hala onun sözleri bir şekilde babasından istyecekti. ~rşe~~·~nu saat 15 8~~~~~caktır:. Talıplrın .tazlal malumat almaları lsmetpaşa bulvarı köşesindeki Va~flar gazinosu.na bitiii.k ar ... 
vardı: Yalnız bir şart ilave ediyordu: ıçı1!.J~ 1 • n tt;rsan.,e_ ~e ıgıne mu racaat arı 1 an ° unur. 4322 daki molozların kaldırılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko ~ 

- Seni s.e"'.'iyorum .Pari -demişti- - Nikah gecikmemelidir. Senden Manisa Kız enstitüsü direktörlü- nulmustur. 
fakat ıunu ıtıraf edeyım: hiç, hiç bir şey istemiyorum. ..., •• lh~lesi 9/ 12/ 938 tarihine müsadif cuma gü:"~ saat onda Va• 

Ben. fakir bir gencim. Sana par- Pari: gunden• kıflar idaretindedir · · 
lak bir hayat ve istikbal vadede- _ Devam edecek _ • Muvakkat teminat c9> liradır. 
mem. Ancak, sana olan sevgim, 1 - Manisa Akşam Kız San'at okuluna 4 milimetre kalınlı- Taliplerin ihf\le günü saat onda Vakıflar idaresine müracaatlari 
mümkün olan saadetimizi hazırlı - Zayi ğında ve kahve renginde 2093 metre ınurabbaı linolyom eksiltme ilan olunur. 23-29-3-8 4192 
yacaktır, korkma! suretiyle alınacaktır. ...,.._ __ ıııiıııİıııl ________ ııııiıııııit_._ .... _____ .... ioıiıııııi.._ _ _ 

Niko, ne kadar güzel konuşuyor· 24/ 7 ( 928 tarihinde İzmir ticaret 2 -:-:-. ~s~ltme 22/ 1 2/ 938 Perşembe günü aaat l S de Manisa J • v k fi Müdürlüğün. du} mektebınden almış olduğum tasdik- Kız Enstıtusu bınuında yapılacaktır. zmır 8 1 8r 
Sesi de, tatlıydı. Tekin yere, 0 ~ameyi zay~ .et~im . . : en.~sini alaca- . " İsteklilerin zamanında Mektep Müdürlüğüne müracaatları d : 

kadar aüzel de teganni e~iyordu. gım?an. eskısının hu~u yo~tur. !_an ~~r... • u 8 11 14 en 
Eleni, kapıdan heycanlı heyecanlı İzmır ticaret mcktebı . talebesmden J • 1 T• "" f • Mı h b • U • Kemeraltı caddesindeki (hacı) Sadullah otelinin <339> lira be. 

giren Pari'ye dikkatle baktı. Şüphe- 328 No. lu Hurııt Erey zmır V l taye l U ase el nUSU deli keşifli muhtelif tamiratı 20 gün müddetle açık eluiltmeye konul-

siye Müdürlüğünden: 
INGILTERENIN ENO "MEYVA Tuzu" 
MARKASİ GİBİ TANITh.Mis DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYV A TUZU" sondcrece teksif cdilmis 
bir toz olub, p;anüle ~eklindeki mümasil müstahzarlar· 
dan daha kat ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO " MEYV A TUZU ,, almakda israr cdini.ı. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

938 senesi birinci ve ikinci taksit yol vergisinin tediye müddet
leri hülul etmiş olduğundan gerek birinci ve gerekse ikinci taksit borç
larını vermemiş mükelefler hakkında kanunt muameleye mahal bıra
kılmaksızın her mükellef mensup oldukları muhasebei hususiye tah
sil şubelerine yol parası borçlarını yatırmaları ilan olunur. 

l-...{>-8-11 

-Devlet Demiryollarından; 

muştur. 

Jlıalesi 9 1 12/ q38 tarihine müsadif cuma günü saat onda Vakıf. 
lar idaresndedir. 

Muvakkat temineot «26~ liradır. Bu gibi işleri yapmış olanlnrın 
ihale aünü saat ımda Vakıflar idaresine gelmeleri. 

. 23-29-3-8 4193 . 

Maliye Vekiletinden: 
İşletmemizin Haydarpaşa Ankara hattı üzerinde KLM. 335-438 · 

arasındaki ocaklardan 10.000 3/ m Balastın ihzarı kapalı zarf uaulile 1 - 31 Kanunuevvel J 937 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 
eksiltmeye çıkerılmıştır. beş kuruşluklarla yüz parahklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 

Eksiltmesi l 6/ 12/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on evvel 1938 akşamından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 
birde Haydarpaşada gar binası dahilinde birinci işletme eksiltme ko- Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 kanunu evvel 1938 akşa-
misyonunca yapılacaktır. mına kadar bilumum mal sandıklarile Cümhuriyet merkez ve Ziraat 

2490 sayılı kanunun tayin ettiği evsafı haiz isteklilerin balast bankalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 
şartnamesinde yazılı ve beher metre mik'abı J 50 kurus muhammen 2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numaralı kanu
beJele göre muvakkat teminatı ile teklif mektuplarını ~ksiltme günü nun sekzinci maddesi mucibince 1 kanunu sani 1939 tarihinden iti. 
saat ) O na kadar komisyon reisliğine teslim etmeleri lô.zımdır. haren bir sene zarfında ancak mal sandıklarına ve Cumhuriyet mer· 

Mukavele projesi ile ~artname yol Başmüfettişliğinden para- kez bankasına yapJacak tediyata kullanılabilecektir. 
IJZ OWU verilir. 2 4 8 12 (8623/ 4265) 4-8-15-17-19-21-23-25-'J.7-29-JI 
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ILA LAR 
1111il111111111111 
Kanıer· · 

llHllMllHlllllHIKHlllllMlllHHJllHIUIHHlllHIHHllllllll 
yl k ol

mak uz tem· zde 
(Re.s:ni o ıy ) üçük 
ilanlar için b·r sü un ayı -
dık. 

Küçük ilan ŞQTtları 

Zayi Deutsche Le-
lzmir Ticaret lisesinden amış ol- vante Lı·nı·e 

duğum 18 1 O 938 tarihli ve 401 
numaralı tasdiknamemi kaybettim. 
Y enısini çıkaracağımdan hükmü ol- G. M. B. H 

Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

İş arayan ar, "ş v renle-
rin, kiralı,. v rr'k 
ilanlarını burada bulacak-
sımz. 

Mua79nebane aranıy r 
B;ıo dı tab"bi mu en neye elve-

tişli 1'iralık ev arı r. B rak cad-
desi ile lk"ç me · r ı da olursa 
~· ıınem ol n c ktır 
Müracaat yeri: Ke telli caddesl 

No. 15S Mustafa 

Dört tır k kuç ki nl rd n: 
.Bir d fa i ·n 30 kuruı 
lki defa i in 60 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dort deb için 80 kuruş 

Devamlı kilç.Ok ilanların her dtfası 
iç n 10 kuruş alınır. B r kolaylık 

m k u ere her satır 30 h rf iti
bar ed m ·r. tl • k k ı.d.n 120 
h rftan ·b ret oım lıdır. Dört satır 

madığını ilan ederim. - Dostum bu ne şıklık! Hem ma -
Yapıcıoglunda Yusufde<le cad- ff b rafının çokluğundan ve aylığının ida-
desirtde 661 numaralı sokak am urg re etmediğinden bahseder:ıin, hem de 
44 mektep numarası Kazım oğ. «Sa d" . h 1 1. çiçek gibi giyinmişsin. 

Enver r ınıen> vapuru a en ıma.. T b"A d - .1 · b b kl - a ıı egı mı ya, en u şı ı-

------------- nımızda olup Anvers, Rotterdam, ğımı bir mazot ocağına borçluyum. 
h kuk mahkeme n _ Bremen ve Hamburg limanları için - Canım, ~ıklık ile mazot ocağı a-

4307 yük alacaktır. , raaındak miınas beti anlıyamadım. 
· W . - SE! · l"ba ha rin yok: Ben 

a d du mahallesınde « eıssesee vapuru J 9 dan 24 b. müdd 1 b 

N illi a 

dan fazla h r gatır iç n ayrıca 10

1 
o ur 

kuruş alınır. O m 
crn 

. . ır e e e r 
B r r n zafer mahallesınden ılkkanuna kadar Anvera, Rotter- ı 
oglu ıvacı Suleyman Nişan- dam, Bremen ve Hamburg limanla- HE DENIA 

karı ı l eri belir iz M-ehmed kı- rı irı"n y""k ı kt 

mllracaat. 

• :r u a aca ır. t 1 t A · · k d ncı aleyhıne aç.tığı bo - mazo .ocngı a mı ım. zızım, o a ar 
M "p ara anma davasının neticei muhakeme_ iktisatlı bir ocak ki ben· fazla rnahru-
Tecrüb li bir muha ip i arıyor; is- A.~ • Ex L' k t f t k inde: Kanunu medeninin 131 inci nmerıcan port ınea a ma~ra ım .ın urtardıgı gibi ta-

. enl r hükumet caddes nde Hacı Ha- E · · f d ı t d v lı ' m dôe ·ne tevfikan tarafların boşan- xmu vapuru 6 12 38 de bek- arru a a a 1 ır 1• e u surete ar-
an oteiınde 56 numaralı yazıhaneye 1 . t d w • ·ıp k d. l h ·t· 

ma arına ve kabahatli olduğu anlaşı - enıyor. Nevyork için yük alacak- ır ıgım paı a 1 en ıme <.a a ı ına 
lan meıbuTen n bir sene müddetle baş- trr. il~ bakmağa imt an bulalıi~dim. Şim-

~------------·------------- ·ı 1 • N -11• 1 -y~ dı~kışyahlaşmakbcl~~n~nbir 
! K .d . . . dah. .. d. ·-z ıa{8Sı e ev nememesıne azı ı ae ı "' Ex · · 201 l2/38 -tlenmeleri olaylaşbran ı aresı ıçın ı muracaat e mı . . . 22 4 938 ta "h « mmısteu vapuru HEIDENJA 

D . . B Kardı lı 39 Hukukçu hukuk mahk~mesının rı de !>ekle . N k. . ""k la-
. ~a servuı . · ça tL-- d 3 ve 191 eeas 164 kal'ar unmatasile ka- nıyor. evyor ıçın yu a 

Yazı ışlerı lısan derslerı, emval uyma . il . 'dıu·· d ...... bı·x. aka- caktır. mazot S'Obası almağa haınrlanıy 
V •• t1• • 1 A J d • ~ d din• J rar ver mış. o.ı..ı gun a.. uıc ı5 m orum. nuçuk 1 an ar an ısırrel e e ız mına kaim olmak fHiere keyfiyet ilin cExtavia> vapuru 29112/38 de ı~ o_zaman _beni daha şık ve daha ne-

ımu.rnnımnuKWlllUIURllUHJIUlUlllfflOOUllllllllllllk'UUllUllUllnmnUm~ olunUl'. ~~!~r~iyor. Nevyork içfo yük ala- fe}~c:::!\~~a ler, bu ocak sobalar-

.... ~. Lüzumlu Notlar --Olmer ve Joluııton Warren Linea Lıd. =~ ~:.ı.:,~ imkl.ııı ··-bil 
--...-ıılİ"'"'!'iiıııııim----~-----------------.. = ş•• kA_. clncemore> vapuru 1 J llkkAnun-...-·T~Z::: aı ure ası l · J G · b l d · e!el'Ulı ftumar an: da hekleniyor, Burgaı, Varna ve zmırue azı U Varın a .ZlTaat 

f Yanım ihban: 2222-2532, Kar§ıyaka: 6055, imdadı sıhhf: 2048. LIMlTET Köstence limanlarına yük alacaktır. b 
lllO~•.amilik: 24öi poliı: 2463, teh~ telefonu mUraoaaı numara- Vm10l' acenta!ı ankası karşısında Dunlop 
m: 2200, tehirler arası telefon miirataat rıttmarası: 215&, tlelttl'lk -r Dett Norake Middelhavalm;.t, 
tfrkMl2 1091, Jiava ıazı: 2826 hava .-~ tabttkuı: 229.f, Karşıyaka BfRjNCl KORDON REES o.to mağazasına koş, bu tırgatı k~ırma. Evıniıe bir 

HEİDENIA 
IU lclla'Nll: 1105 Basmahane istasyonu: 868'8, Alsancak istasyonu: POT ~NASI TEL.3 b ~~3k~ nda cBayard> vapuru 12 ilkkanun-
llMt ~.W.port •aJ)ur iskelesi: 2854, Denizl>ank vapur acantam: 2474 c uv, vapuTu rıncı anu d be . I 
.lzmW • fil"~eti: 8015 tabi istemek fçin:4040. LONDRADAN gelip ) k çıkaracak a klenıyor, .kenderiye, Di.eppe, 
t D E M l R Y Ô L L A R 1 : ve ayni zamanda LONDRA ve HU?.L ve Norveç umum limanlm için yük 
r Kuaha hatb - lzınir - lıtmfml. Anbra: Her atin saat yedide. için yük al caktır. alacaktır. 
(Pazar, Cuma, Çar§&mba gürd'eri yatakh vagon • büfe vardır]. lzmir • DEUTSCHE LENANTE - LlNİE 

mazot ocak ve sobası almayı ihmal et meyiniz. 

Soma her gün 17,20 de otoray~ İzmir. Alı,.IW her aWı 15,10 da cDELOS> vapuru birinci kanunun Service Maritime Roumain 
~ 16,25 de otoray. lmıir • B.dlrma: PazarteH, ÇUp8ıba, Cuma ortasında Hamburg, Bremen ve An- B u c ar e ı t 1939 modeli 

Blaupunkt radyolarını 
aGnleri 7,:JlJda' Ait gi!nler 12 de efupl'et. versten gelip yük çıknaktır. D A 

.Aı,dm- laftı - fmrir. kan.kuyu • Aftort: pazartesi, CaJ'!llmhe, LtVERPOL HATTI « uroston vapuru 27 ilkkanun-
Cuma ve Pazar aiiWlen 21,35 de. Nüiftlye her gUn t!S,40 d!.:,. ~eniz!!: cALGERl.AN ve cLESBİAN> va- ela bekleniyor, Köatence için yük 
ye Siıh; Per,emhe, Cumart~ai ğtinleri 6,30 da. Jzmir _ Tire_ Ödemif: purlarmın yükleri t tanbulda aktar - alacaktır. 
W illrl,38 ele katar. 17,30 c:fıl Ödemqe. 16,30 ek Titeye otoray. ma ederek DENİZBANK vapurlarile 

HAV Al. 1 K AT ARLA R 1 : lzmire gelmiştir. 
lzmir ·Buca: 5,25; 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,4', ıe,20, i7,44,t9,10 

20,48 
... "8'wnoft: 5,30, .,.., S.07, ıt,ıı, lz,211, 13,12, 14,40, 

ıe,1s, 11,1s, ıs,so, 20.ıo, zı,«t. 
.... Kuııyka - Hatıhuseyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

J3,09, t•50, 16,50, ı 7,47, 19,30, 21,25 
1zmir • MeMnien: 5,48, (yıalmz cu'Jiıartesi aünleri: 13,03.)' 

Jt. KÖRFEZ VAPURLARI: 
/ fmmden Kar,ıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, eece 
'-~ 11,30 da ~ kaDrat. Ka11ıfw:lladıtn lzıntre ~ vapur 
A&t - tDn T&P111' da 24 dedir. Gümlüzleri her yarnn Matta f;jt _..., 
...... -...- llauibt eder. 

ŞEHiR DAHiLi NA~lL VASITALA:RI: 
~ Tlblftylıar: Sabahleyin ilk tnaiııtay Gilzelyahdan befte, ikinci 
tramvay 6 da hareket eder. KonMıf•• 5,20, 8, 20 d.dir. ~e son tnım 
vay GGze)yabdan 24,Sda, Konaktan Mr de haaet ecler. Gticfüı her 
... • N • • Mr tramvay vardır. 

Otoblalerı Baca, Bomovo, Bamn.ı.tne, T 91111aili Ye AI.mcalr 
.. ltmlr ra.f rıOn muntazam otObüaler iflemektedir. 

DENIZYOLLARI: 
Çaqamt.a sGnTen aaat 12de lıfan'fnıla aürat poafaıı.PerıemLe 20de ara 
pmtuL ~ ond. Menin tirat postalL Pazar gtinti 12 ele Mer
a ... llt (...,_ .. uir-). Lrab1111m JJDIWl puar pnleri saat 
• de, prpmba aünleri 9 da.. 

};- MEMLEKET HARiCi: 
' ftalyan vaparltn muntazam postalar. Çarpmba aaat 17 de Pire, 
Bnndizi, V' enedik, Triyeste. Perıembe 17 de Rodoa, adalar. 

t NOBETÇf ECZANELER: 
CUlrlA: Kemeraltında lttibad, Gtlzelyalıda GOzelyah, Iraatpaz .. 

ruıcfa Mrt, 11dçeşmelikte lldçeşmelUr:. Alaancakta B. Fuat. 
CUMARTESİ: Başdurakta Sıhhat. 
P.lZAK: KeJ'l'leraJbnda Bfil!, K.,.trt,..ıfaft,...a B. Habtf, ıte~e-etterde Y~ 

at lzmir, lrgatpazannda Asri 
PAaJJt"I1St: Kemra1tmda Şifa, Gifte~aıı•a Gtızelyalı. Tilkf11ftf 

B. Faile, lldçeşmelikte lkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvukla~a 
SALI: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Keıttr, 

:Alsancakta B. Ahmed Lütfi, Eşrefpaşada l'.frefpaoa. 
ÇARŞAMBA: Başdurakta Sıhhat, Karataşta S. Hablf, Titldlikte 

:reni İzmir, Irgatpazennda Asrt, 
PERŞEMBE: Kemeraltında HiIAl, Karantinada B. Eşref, Tilkntk-

te B. Fuad, Eşrefp&şada Eşrefpaşa. 

UlllllllllMIHHttlttltllltttRllllHllHIUllllllllUllHllltlflflJHllllllllHINllntlMtttttttnl 
Mersinli fidanlığı mii iirlüğün-
den: 

Havuz in§aaaı 

Bedeli 
L. 

Ket fi 
K. 
06 

Muvakbt teminat 
J . 
ıı 2930 

lhaJe günü 
15/12 938 

1 - Fidanlıkta inşa edilecek bet()n havuz açık eksilt.?1ey~ ko. 
nulmuttur. Fenni ve hususi eeraiti anlamak iatiyenler her 1ıun Fidan-
lık müdürlüğüne müracaat edebilirler. . 

2 - Ekıiltmeye ietirak edecek talipler muvakkat temmatı mal 
andliına yatırarak makbuz veya banka mektubu ibra~. ~eceklerdir. 

3 - Eksi tme 1 S birmcikanun 938 perıembe rıunu saat 1 S.30 
da fidanlıkta yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ekailtme gününde fidanlık.ta teıekkül edecek 
U.U.,ona mitMatlan illa olUDm. 30 l 7 11 (4239) 

Societe vapeur de Bulgare 

F }) ~ « T zar F eıdinanch vapuru 9 ilk 
rate İ perCO kanuna doğru Burgas Varna için 

Vapttr Acentası hareket ~-n=.tA 'tlCA S. A di NA vfGA-1....,-....-..., .... , lliııı' -·t•rıiıiıılıııiılııi•ı•,~---..,_1 
ZARA motörü 5-12 tarihinde ge- ep o ın 

Jerek 6-12 tarihınde Pire Kotfo San-
takuaranta Brindisi V alona Draç 
Gravosa Ppalato Zara Fiume Tries- D • 
te ve Venediğe hareket edecektir. ış 

umo motörü 8-12 tarlhnde ge
lerek ayni gUnde Pafırtos Leros Ka-

Jimnos tstanköy ve ıtodoıa hareket JI "acunu 
edecektir. l J' .l ~ 

ROYALE NtERLANı>AIS! 
KUMPANYASI: 

ORlON vapuru 30-11 tarihinde 

gelerek Rottcrdam Amsterdam ve 
Hambarg için mal alacaktır. 

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

SVENSKA ORIENT LINIEN 
KUMPANYASI: 

FREYA motörft 3-12 tarfhhrde 
Rotteı dam Hamburg İskandinavya 
ve Baltık limanları için mal alacak -
tır. 

MARlLYA motöril 10 12 tarihinde 
Ro terdarn Hamburg İskandinavya 
ve Ba tık fimanlan için mal alacak-

tır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN K\JMP ANY ASI: 

Dişleri inci gibi 
yapan etlerine ku. 
vet, ağıza güzel 
koku • veren eynı 

1 formüldür. . 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabit olarak yapan 

eR İyİ mllahi(dit 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvve6 iştihayı artınr. 

.rrJut laka din/,,. 
• • 

yınız 

•• 
11n en mu.. 

tekamil hari· 
kası dır 

Altı lt:unbalıaı 133 liradır 

Muiki zevkını yaz ve kış ge<·e ve ııundilz blltUn tabiilitile ancalıl •• 
aluzalarla tatmin edebilirsiniz . 

lzmir ve havaliai acenteliii ve her nevi radyo malzeme aalıf .,_. 

A.R. Ozman oe H. Gilvan 
Tell'J'al Ozmaır. Saman lalc~ldd latanbm haft No. 17 Telefoa 3389 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tanay 
Bula:şıcı, ıalaın ha.Uhklar 

mtıtellasısı 

(Verem ve saire ) 
Basmahane polie karakolu Y• 

nında 1·'7 

Telefon: 4115 

()peratiJr 

Cemil Oral 

-------------------------Memleket lıaetanesi 
bafOperatöril 

~Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler ıolak 

{mn kal'fllL. Kabul taatları 
3-7 le.adar. Tele: mua7eae· 
hane Sl2S •• Evi 2980 

·----------------------
Doktor 

Demir Ali 
AL"BA JUL1A vaptrra 14-12 tarf- / L h 

hinde gelerek P.1alta Marsilya Ceno-"-.................. - •• --111 Mem e"et astan es 
A nupada tetkik .eyahetinclen 

ıe1miftir. Hnf•lenru her ıh 
mua enehanesinde kabul eder. 

va limanları için y(lk ve yolcu aıa- Dr. Behçet uz ••ki opnatöru 
cakhr. 

tlAndaki hareket tarihleriyle nn- Çocuk hastalıkları 
}anlardaki değ'işikllklerden dolayı mütehassısı 
acente mewliyet kabul etmez. Daha 
fazla tafsilat ~in ikinci kordonda 
72-4 numarada FRA TELLİ SPERO
CO vepur acentasma müracaat edil
meı rica olonor. 

Telef on: 2004 - 2005 

Hastalanm l t ,3() da• bire 
kadar Beyler sokatında Ahenk 
matbaası yaıuada kabu1 eder. 

lzmire &•det etmit olup lıer elin 
öileye kadar Cündojdaı Franaaz 
haıta"aftealndt! atı.cin ...... aı .. 
rinci Beyleraokatında No. 42 d• 
haataiarım uLul "*'· 

Telefonz !262 Ha•t8fwane 
Telefon: 2310 Kliaik 
Telefon: 3390 !•. 

LJK1 OR 
M. ŞEVKi UGUR 

DAHbJ HASTALIKLAR 
MOTEHASSISI 

ikinci Beyler ıokak No. 82 
T elefo No. 3 286 

emle et hastaneai 1 Minili HAST wr- ~ . ~ ~ -#,~ h 
GÖZ MOTEHASMSI •bokta;· l ınerlle~ aıtane•i 

ılahiliye miJtehassısı Doktor B operatörü 
D C ı 1 Bürhan engl1 

r. e a Yarkın Halid Baran MEMLEKET HASTANESi Dr. Cevad Alp y 
Muaveneba~: ikinci Beyler 2 1nc·ı be•ler sokak, Hamam GÖZ MOTEHASSISI (Öi)eden 80111'11) hutalaranı 
kak N 25 T ı f 39ı:.6 ' N u~..a-•-rmı her ,Un öğleden llcind beyler eolutk ı kar· ıo o. . e.e oıııı: ~ Kart•ında o. 45 ~ 

Evi: Göztepe No. 101 j Her tün 3 den 7 ye kadar ecmra ~-::f::~ muaye. Tı ::0
·: 

1
1-; = 

ll • ...!T!e:le~tn~n~·--~;4..;... ____ .... __ .ı.=.._ ......... T.EL.._F._r_o.N~·--806 ...... __,lı ... "iiiiiiiı-....-. ............. _. __ ..... ._.,_ .............................. .... 

• 



SAHIF"E tr 

E 
Makina Tamirhanesi 

lzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

Her türlü motör, makina tamiratı, imalat ve montajı 
Bilumum döküm, teaviye ve torna i§leri 

Telefon: 3993 

Prensiplerimiz: 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
26 İnci tertip plim 

2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 938 
111 

Sayı 
1 Mükafat 
1 " 1 ikramiye 
1 ,, 

,, 
.. 
" 

Siz de 

Lira Sayı 

10000 30 n 
20000 60 .. 
45000 100 

" 1500() 40J 
" 12000 600 

10000 .. 
800 (3000) 6000 " 

(1000) 4000 

MET ALLUM ''D,, 

Lira 
(500) 15000 
(2JO) 12000 
(100) 1000\l 

(50) 20000 
(3:l) 18000 
(20) 16000 

Lamhalarını 
alırsam:ı: 

Hem bol ııık almıt olur, hem iktıu.d elmit olur, hem lamba deiiftiruıelc 

t.n kurtulur, hem de aarfiyatmu:m .. k.ildiiini ilk faturada ııörüraiinüa. 

Elektrik • Telefon ve malz<.!mesi depasu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefo,1 3332 

TURKtn 
OUMHU IJYETI 

(ANADOLU} Birincik&ııuıı, 193& 

_____ ...;;;;;;=.,ı 
Erkek kostüm kumaş 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man· 
to veBuga Yaka kürk 
/erini iBRAHiM KA 
RAKAŞA bakmadan 
geçmeyınız. 

Odunpazarı No. 12 _ / 

Tip 77 
En müşkülpesent radyo i:linle

yicilerinin radyosu dahili imalatı >~:-ı: 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan !'... ' 

şaseler sayesinde yüksek ve tabii ;:'. 
bir ses verir. 

Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

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

Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcııı. 
Sihirli aöz. 
Cesim hoparlör. 

Ve bir çok başka yenilikler bu d d. 1 k l · · k d ' ra yoyu ın eme ze v erını artırma ta ır. 

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

Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 
~~--~--~------~~~~--~~~------ l~!!!l'l!!:lmlll!!~~----~ııı-------

''ŞİFA,, Bal k Yağı 

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

yalnız 7 5 kuruş. 

Depo: Meşhur ŞİFA ECZANESİ 

T. iŞ BAN~'.>J 7" 
1938 

Küı;üK Cari Hı.ı:&a.plcır 

iKram&'ie pl&nı==ı 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 > 4000 • 

16 > 250 > 4000 • 
76 • 100 > 7601) 
80 • 50 • 4000 c 

200 • 25 • öO~O • 
384 • 281100 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. 1 Ey
!fil, 1 Birincikiinun tarihlerinde çeki
lecektir. 

En az 60 lira mevrluah bulunan 
hesaplar kura !ara d~hil edilecektir. 

0 el Fuar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

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

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

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi tenzilat 
yapılır. 

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

rilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 

kafidir. 

•lllltınnım ıı ııııınııım ıı ııı ııı ıı ı ııııı ıı ııı mıınnıııı ııı ııııııııımııııııııııııııııııaı 

Sıhhat balıkyağı ~ 
- -- -
= Norveçya balıkyağlannın en ~ 
- halisidir ~ 
- -= = - -iki defa süzülmüştür -

Şerbet gibi içilebilir = 
= = _ Hamdi Nüzhet Çançar _ 
- -
- Sıhhat eczahanesi - -- -

Ba~dıırak Büyük Salepçioğlu hanı ka~ısında 

ı lllHI 1111fi1111111111 fil il f lll ı lllll lll lll li 11111111 il il lll llllll lll il lll lf ı 1111111ili111 

lzmir: 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız 

Amil ~ 
ÜMİT FABRİKASI ~ 

Ticarethanesi 
Telaraf: ÜMIDUN Telefon: 3047 



·--

Mat aası 
KDtap ko~oıtı1D 

•==r 
• ı-. , ' ı ;t},; -· ..:! rr 

RADYO Endüstrisine BAŞI TUTAN iki Alman markası 

HORNYPHONveBRAUN 
1-Seste sadakat · 
2-6 ses ayan 

S-Kalın ve ince seste ayni berraklık 
4-Sarfiyatta tasarruf sistemi ( 7o30 

5->Iunzam oparlör tertibatı 
6-Gramofon için tertib:ıt 

ı-çift sUutli ayar dUğmesi 
'8-praziti ke.sen hususi toprak prizi 
9--Yeni sistem termik sigorta 
l~Işıklı ve iaimli istasyon ayarı 
11-Dört dilimli sihirli göz 
12--13 metreden itibaren kısa dalga 
lS-Kısa dalgada yliksek randımanlı 

ant! feeding tertibatı 
14-.Motör\U tiplerde 10 otomatik 

iıtuyon .-J-' 

sm ... ~ _ _._._ 

GARANT1Ll BİR RADYO 
ÇÜNKÜ 

1 - Yedek aksamı tama
men mevcuddur. 

2 - MUkemmel tamir atöl
yesi :müşterilerin em

rine amadedir. 

Bü) ük bir sürpriz 
1 nisan 1939 a kadar satılan 1939 

'todeli HORNYPHON ve BRAUN 
· .~dyoları sahiplerine büyUk bir silr -
""İZ olmak üzere gayet zı>nırin bir eş
·a piyangosu tertib edilmiştir. 600 nu-
1ıaraya isabet vaki olacaktır. Lira 
c ciye bir pırlanta platin kol saati 165 
~ ciye 14 apr altın ceb saati 100 

~ cüye Perpet:iüm P. S. otomatik 
gramofon 66 

1 cüye PtrpetUüm P. S. S otomatik 
gramofon 40 

:; inciye Doksa marka altın 14 ayar 
kadın kol saati 60 

Bunlardan başka 496 numaraya 

m"ht~lif hedeiyeler 

...... , Umumi Vekili 
-.... İstanbul, Havuzlu Han 

Rikardo Levi Müe;s~sesi 
~ İstanbul Umumi Acentası: 

!l'ilrk Elektrik Tesisatı ve Ticaret İşleri Müessese~. 

OSMAN ŞA/(AR 
Galata maiazuı : Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

Han , Zemin kat 

Beyazıt maiazuı 
Üniversite caddesi No. 28 
Elektrik idaresi karşısında 

Kadıköy mağazuı : Muvakkitane caddesi No. 33/2 

Ankarada : S. ve N. Kardas 
Viliyetlerde Sabf Yerleri 

İzmirde 
Eski şehirde 
Bursa da 
Trabzotttfa 
Sama unda 
Kırklarellnde 

Lflleburırazda 
Edremidde 
Erzurumda 
Konyada 
Ereğlide 

Zonguldakdt 

Panetti ve Pariente 
: İbrahim Ener 
: !sak Şoef 

Hakkı Atmaca 
: AlAeddin Sutlç! 
: Fehmi Akar 

Ali Şefik Şimşek 
Fereli M. Öner 
Neşet Solak 

: Mumca J •deşler 
: Atamer l . deşler 

M. A. GUrol 

HORN.1 . _ !:SRAUN 
Radyoları bu sene daha yüksek, daha mUkemmel ve 

daha zarif modellerle piyasaya çıkmıştır. 

HORNYPHON RADYOLARI 
193<) mo<le!'er;!ıi~ı f:atleri: 

Tipi Prinz: 8 Uimbaya muadil 4 L. 
> İ.ord: 12 ,. ,. 6/6 L. 
> Reks: 12 > > 6/ 6 L. 

M<'törlil otomatik 

L. Vade 
135 12 Ay 
1S6 12 Ay 

216 12 Ay 

>Olymplk: 16 lambaya muadil 8 L. 285 12 Ay 
Motörlü otomatik ,fı _ 

BRAUN RADYOLARI 
6 Lambalı model Stiper 165 12 Ay 
6 > Model Süper!Uks 195 12 Ay 
6 > üstte gramofonlu 250 12 Ay 

PERPETÜÜN GRAMOFONLARI 
Kendiliğ:nden 8 Pl~k değiştiren Elektrikli Gramofon Mobilyası 

Muhtelif otomatik pikup modelleri 

Resmi ve gayn resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy bürolan için defter, makbuz ve bületenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: lzmir 2 ncl Beyler So. Parti Binuı içindde Tel 277f!· ı 

VEBOLiD 
Suyun kirecini taafiye eden cihazlar 

VEBOLiD 
Kendini tanıtmak için evinize kadar 

aelir 

SAHiFE 1:1 

W tipi cihazlar 
Saatte 900 litreden 7,250 litreye 

kadar 

VEBOLlD JUNlOR 
Dakikada 4-5 litre tatlı 811 ....... 

EBOLiD CiHAZLARI 
Acı Ve Kireç~i Suları tatlılaştıı·ır, 

Kirecini Tasfiye eder 

BOLiD 
Evlerim mübrem ihtiyacıdır 

Tediyede kolaylık 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kaloriferlerinizi kireçli 
suyun tahribinden karlarınız 

12 A Y v E R E s İ Y E Telefon 2365. Posta kutıuu 72. Telgraf adresi: Vebolid. 

'---------------------------------------------·--'~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~~~~ 

VEBOLiD Ltd. Şti. lzmir Şubesi 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cacl. No. 15 1 

Nafia Veka .. etinden: lzmir Lise ve Ortao~<ullar satın alma komisyonu başkanlığından: 
...... 

,1 - Aydın bataklığı kurutma ameliyatı keşif bedeli (61.250) 
liradır. 

2 - Eksiltme 23/12/ 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
( 15) de Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü Su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - lıteldiler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayın
dırlık i§leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri ( 3) lira ( 7) 
kurut mukabilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 4312) lira (50) 
kuruıluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile Nafıa Vekaletin., müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
Uzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde ve.ika talebinde bulunmıyanlar elcsiltmeye iştirak ede
me%ler. 

5 - lıteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sa
attan bir saat eveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Poetada olan rıeçikmeler kabul edilmez. (4202) 29 3 8 13 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdür :ü-

idaremizce bir sene zarfında Merkezden ve civar kazalardan 
satın alınacak tahminen dört buçuk milyon kilo çuvallı malların 
(Üzüm, incir ve sair İptidai maddeler) ambarlarımızda yapılacak ha
maliye işleri 15/ 12/938 günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen hamaliye ücreti 8860 muvakkat teminatı 664.50 
liradır. Sartnarnesi levazım şubemizde görülebilir. isteklilerin 2490 
sayılı k~nun hükümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını, 
muvakkat teminatı nakıt makbuz veya banka teminat mektuplariyle 
tayin olunan saatt<.n bir saat evvel Baş Müdürlüğümüzdeki komisyo-
na vermeleri ilan olunur. 1 3 6 8 (4258) 

Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun ve mevsiminde kuzu 
"ti 
Dana eti 

Dana eti 
Dana eti 
Koyun ve inek südü 

Koyun ve inek südü 

Koyun ve inek yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 
Kaşar peyniri 

Azı 

16000 Kilo 
2750 « 

5800 

2000 
1750 
6600 

3100 

7100 

2400 

2750 
900 

« 

« 
« 
« 

c 

« 

« 

« 
« 

Çoğu 

19000 
3300 

7500 

2500 
2100 
8500 

4000 

9000 

3400 

3300 
1200 

Kilo fiatı 
L. K. S. 

9 75 
50 

30 

30 
30 
15 

15 

17 

17 

17 
80 

50 

50 

50 

Muhammen tutarı 
L. K. 

1852 50 
1650 00 

2250 00 

750 00 
630 00 

1275 00 

600 00 

1575 

595 

577 
960 

00 

00 

50 

llk teminat Hangi okullara ait olduğu 
L. K. 

1 38 94 Karşıyaka Kız Öğ. Okulu 
123 75 c « c 

168 7 5 Kız Erkek Lisesi pansiyonları ve 

56 
47 
95 

25 
25 
63 

bölge San'at okulu. 
Buca Ortaokul pansiyonu. 
Kız Öğ. Okulu 
Kız Erkek liseleri pansiyonları ile 
bölge San 'at okulu. 

45 00 Buca Ortaokul pansiyonu ve Kı
zılçullu öğretmen okulu. 

1 18 1 3 Kız, Erkek liseleri pansiyonları. ile 
bölge San'at okulu. 

44 62 Buca Ortaokul pansiyonu ile Kı

43 
72 

31 
00 

zılçullu öğretmen okulu. 
Karşıyaka Kız öğretmen okulu. 
Kız Erkek liseleri ile Buca Orta
okul pansiyonu ve bölge San'at 
okulu. 

'3eyaz teneke peyniri 4060 « 5280 45 2376 178 20 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 
Yumurta 98600 Adet 124300 1 75 2175 25 163 l 5 Bütün yatılı okulların ihtiyacı. 

lzmir yatılı okullarının 193 8 mali yılı yiyecek ihtiyaçları yukarıda hizalarında yazılı tahmin fiatları ile 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

27112/938 Salı günü saat 14 te lzmir Hükumet konağında Kül tür Direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık eksiltmeleri ay-
rı ayrı yapılacaktır. 

Şartnameler her gün Kültür Direktörlüğünde Komisyon masasında görülebilir. 
Bu işlere şirketler ve yabancı tab'alılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 Üncü maddelerinde yazılı vesikalarla girebilirler. isteklilerin yuka· 

rıda yazılı teminat miktarlarına göre alıtları ile belli gün ve saatta komisyona müracaatları. 8 14 20 25 ( 4305) 

• E Türk Maarif cemiyetdi 1 -~:~~~~!is ~;!e~?!!:a~~e~'!~~~:k tahlili yaptırılmış 
ge Lisesi direktörlüğün en: ve sıhhiye vekaletince tasdikten geçmi menba içme suyunun proje,inin 

C 1 
tanzimi 2-12-938 günilnden itibaren 20 giln müddetle acık eksiltmeye 

örü en ihtiyaç üzerine Ege lisesinin beşinci sınıfı da açılmıştır. konulmuştur. 
Kayıt muamelesi devam etmektedir. Kayıt işleri için her gün Taliplerin şeraiti anlamak ve pey koymak üzere ~:?-1!?-!l3~ gününe 

sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanında Mansuri Kona- kadar Salihli belediyesine müracaatları ilfın olunu•. 6 8 10 13 4303 
ğına müracaat olunmalıd•r. T ,.ı~fon: 2929 


