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Hükiimetimizin kararı 
Memlekette 11 şirketin satın 

alınacağı bildirildi 
Irak ve Irana uzanacdk demiryolu için faaliyet devam 

ediyor. Ray ferşiyatına yakında başlanacak 

Nümayişler 
etrafında 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
halya ile Fransa arasındaki Tu

nus ve Koraika yaygaralan eitükçe 
alevleniyor. 

Evelemirde mebusların bu mü· 
mnyİf teklinde batlıyan sonra Roma 
aokaklarında yaysaralı tezahürata 
vesile letkil eden •• nihayet 
Jtalyan sazetelerinin hararetli 

Satın alınacak sirketler arasında lzmir tranr .. 
vay ·elektrik ve su firketleri ele vardır 

Erzincan hattını Nafia Vekili B. Ali 
Çetinkaya açacak 

f 
1 

in önü 
Dün Taşköprüye 

kadar gittiler 
,____=+=-

Kdylülerin istekleri 
mektep üzerinde 

toplanıyor 
--.:..-----

Savarano, lnönünü Zon· 
guldağa götürecek 

lıtanbul 8 (Tele fonla) - T et
kik aeyahatinde bulunan Cum -
hur reiaimiz General ismet İnönü,f 
bu sabah Kastamoni valisi Avni1 
Doğan ile birlikte T aşköprüye git· 
mitler, köylü ile görüşmüşlerdir. 
Cumhur reisimiz akşam Kastamo-

- Devamı 3 üncü aahifede - 1 

lngiltere 

Tunusta nümayişler 
. 

Franaa aleyhine Mila noda yapılan nümayiı .. 

Roma, 8 (Radyo) - Gazeteler. Tunusta ltalya aleyhine büyük bir 
Tunustan aldıkları yeni haberleri nümayiş yapılmış ve binlerce nüma
ne,retmeğe başlamışlardır. Bu ha- yişçi, İtalya konsoloshanesi önünde neşriyatına mevzu olan hu talep

ler henUz ltalya hükumeti tarafın
dan reımen kendislııe mal edilmit 
değildir. Bu itibarla bugün için çok 
yakın bir harp tehlikesi ıeklini gÖi· 

~ 
Almanyaya fflÜS• berlere göre: dün gece aat yirmide, - Dnamı 2 nci Sahifede -

.. tenniyoran da yarın her hangi bir 
~eni vaziyet kar§ıamda mahiyetini 
de İ§lİrebiJir ve kolayca iki lıükilme· 
ti t hlikeli bir badireye sijrükleyebi .. 

tem/eke vermiyor Alman Hariciye Nazırı 

• U """ a~u.a.a. ..Uf.& 

yanı karı• taraf ca nasıl karıılaaaca· 
gını anlamak için mafbuat yaygara
ları veyahud lınlk tezahüratı teldin· 
d o. taya atılmış olan bir çok mese
lci r 'n kolaylıkla tehlikeli bir aaha
ya girdikleri ve iki hükumeti hiç de 

Nafia vekili Ali Çetin kaya makamında 
istemedikleri aerıüzeıtlere aliriiJde. , . .. 
d 'kl · t "ht k .... 1 .. t" Ankara, 8 (1 clefonla) - Dıyım - muhteşem kopriller kurulmu tur Buıı-

ı erı arı e ço soru mu~ ur. . · 
Ş. d'l · h ld • • h k"k" h' bakırdan Irak \ ' C lnma uzn~ılacnk <i •- lal'ııı ınşantı pek yakında bitecektit 
ım ı n a e ıtm a ı ı ma ıye- · 

tl. ıudur· j a"lt 1t J ·ı miryoluııuıı l>iyarıbakmlaıı :-:onrak' :\1iit<:: kiberı de rav ferşiyatmn kı~la-. n.ı ere a ya ı e aeçen · ·. 
Nisand9ı bir pakt imzalamıı ve bu 131 kilometre ine kadar olan 6 kı. ıın nacaktır. 131 inci kilometreden ~onru-
pakt ıeçen ayın orta•ındanberi me- da inşaat ilerlemflktC'dir. Yola tesadüf ki )edinci kısmın fenni hnzırhkhm 
riyet mevkiine ginniftir. Halbuki eden nehirler üzerinde gayet biiyük ve -Devamı 2 inci aahilede-

paktın meriyet mevkiine airelailmeai ----------------------------

için evelemirde ı.panyadaki ecnebi I-Iava kurumu 1·çtı·maı ve bilbaaaa ltalyan kuvvetlerinin ta-
mamiyle seri çekilmif olması li.zım-

MiJ•temlekat Nazırı, 
bu taleplerin nazarı 
ıtıôare a-tınmadtfını 

söyledi 

fngiltcre nıflstrmleNit na:ırı 

dün Paristen ayrıldı 

Von Ribentrop, Fransa Hariciye 
Nazırını Berline davet etti 

Paris, 8 (A.A.) - Fransız Al
man dostluk cemiyetinin bugün ver 
diği öğle ziyafetinde Alman harici
ye nazm Fon Ribentrop ile mezkur 
cemiyet reisi Scapini çok samimi 
nutuklar teati etmiştir. 

Scapini söylediği nutukta Alman 
1lariciye nazırının Parise yaptığı bu 
.lİyaretin iki memleket mür.a nba
tırıda mühim yeni bir meı!ıale te;:>
kil ettiğini ehemmiyetle kaydeylc
mi .tir. 

Fon Ribentrop cevab1nda iki 2eliyordu. Bundan sonra da ispan
yadaki dahili muhariplere muharip 
hakkı tanılmaaı icap ediyordu. ı •. 
panyadaki iki tarafa muharip hakkı 
tanılınca seneral Frankonun donan 
maaı Cumhuriyetçi lspanyollann fi. 

Ebedi Şef, minnet 
hürmetle anıldı 

ve l/(, l 1,·rı "1 ,,/11 ',·dı111<l fd 
" " •• '' memlekette tesis edilmi;; olan Al-

Londra, 8 (Radyo} - Avam ka- man-Fransız dostluk ce~iyetlerinin Yon Rihentrop 
maraıında. Almanyanın müstcmle l . ı ı· · b' · ld b" "d k k 
k 1 1 . l kk d l b' mu 1arıp er nes mm . ır ~sf"rı o u- ı umumı e ar ı arşıya çarpışını~ 

e ta ep erı m ın il ~oru an tr ~ b · l · "k' 1 l l b' b' l · h kk d h b 
D 4 .. 5 h"f d ;2;UllU ve u cemıyet erm ı ı mem e- o an arın ır ır ert a ın a mu a 

- evamı ncu a ı e e - D 2 • • h ·ı d ket halkının büyük bir ktsmuıa har- - evamı ıncı sa ı e e-

losuna faik olduğu için Franko hü-

kumeti derhal Baraelonaya kartı K ı• • b ) f J d T •• k 
bahri l>ir abloka ilin edebilecekti. urumun ge ırı u yı az a ır. ur . Artırma haftası 
Bu suretle hariçten mühimmat •e za
hire her türlü iraalattan mahrum 
kalacak ok.n Cumhuriyetçi lspanyol
ların kısa bir zaman içinde Franko 
kuvvetleri karıısıncla tam ltir mai. 
lubiyete duçar olacağı ümid ediliyor
du. 

Münih konferanımı müteakip ln
~ilizler ltalya - lnariltere paktının ltir 
•n evvel meriyet mevkiine arirme.in
de faide tasavvur ettiler ve ltalyan
larca paktın meriyete arirmesi için 
daha evelce yapılması lizımgelen 

nıiitekacldim tartlar yerine aretiril

rneden paktın meriyet mevkii.ne arir

ınesine mu•af akat ettiler. Ayni za· 
ananda lspanyollara muharip hakkı· 

nan tanılmaıı için de ltalyaya kartı 
bazı taahhüdata sirittiler. lnailiz na
~ırlarmın aon Pariı ıeyahati esna· 
•ında mevzubahıolan meaelelerden 

- D811Q.mı 8 inci salı il ede -

kuşu çalışmalarından müsbet 
neticeler alınmıştır 

programı 

Vekiller birer konf e· 
rana verecekler 

Aııkarn, 7 ( A.A.) - füls,·ekil Ce
lal Hynr dokuzuncu arttırma \ ' C yerli 
malı hafta:lıııı ayın 12 inci pazartesi 
günü saat 17 de Halkevinde söyliye
ceği bir nutukla açacaktır. 

Ayııi guıı ak~amı saat 19,10 da 
Ankara radyo unda maarif \"ekaleti 
talim ve terbiye heyeti reisi İhsan 
Sungu bir nutuk söyliyecektir. 

13 alı günü . aat l .30 dn ziraat 
,·ekili Faik Kıırdoglu, 

14 çarşambn günu aat 18.~0 da 
milli rnildafaa vekili ve ulusal eko
nomi ve arttırma kurumu başknm 

general Kazım Özalp, 

15 perşembe günü saat 22 de zira-
K.ampın açıl1tına aid bir intiba at bankası umum müdilr muavini 

Ankara. 8 (Telef onla) - Tilrk ha- edilmiş, içtimaa niha'.t·et verilmiştir. C . E . 

B 1 d• • • . . · ezmı rem, e e ıye fCJSJDe va kur~mu genel merkez heyetı bu - M:rkez ıdare. heyetin!~. genel mer- clye vekili RUkrü Saracoğlu, 
&'lin sayla\· B. Cevdet Kerjm 1ncedn. kez ıdnre he~ etme verdıgı rapor şu • 17 cumartesi günü . aat 18.30 da 

Açık mektup yının riyasetinde ikinci alt aylık top- dur= 16 cuma günü saat 21.ao da hari-
ıantıaını yapmıştır. cBu toplantımız, milletimizi günler- Sümerbank genel direktörü Nurul -

Yazan: M. Arılanketener Ebedt Şef Atatürkün ha ırasını ta- ce ıstırap, göz yaşı içinde bırakan ve lah Sümer, 
Bu sıün mizah ıütunlarımızda ıiz için bet dakika ayakta sükut edil- cihanda kederli akisler yaratan ma- 18 pazar gilnil saat 19.80 da eko-

okuyunüz; cidden çok beğenecek- miş, mUteakiben geçen zabıt ve hazır. tem gUnlerimize rastlıyor Onbir yıl _ nomi ve artırrfta hakkında birer kon 

~-iz··-----------·• ~u rapor ok\lnmuf; büoııço taavip - Devamı 8 inci ıaJıifedt - ferans vereceklerdir. 

~----------------------------~ 
ANA O OLU' DA 

Tarihi ve büyük bir tefrika 
••• 

Hz. Süleymanın 
Gözdeleri 

Türk muharrirlerinin en güzidelcrini Kendi tahrir aileai içinde 
bulundurmağa çalışan ANADOLU, Vali • Nurettin, Kadircan K 
gibi iki kıymetli romancıdan sonra eserlerini hepinizin lezzetle okudu 
au lskf!nder Fahrettin Sertelliyi de temin eylemi tir. Tanınma§ tarih· 
çim iz, 

Sülevman Peygamberin Gözdeleri 
Eserini Anadolu karilcrinc vermiştir. Bu eser çok alakalı ve güzeldir. 
Muharririn kudretli ualubu ve mev zuun heyecanı içinde hepinizi 
ıürükliyecektir. Yakında ba§lıyoruz .. 

Kadınların hakim 
Sarhoşlar 

olduğu diyarda 
cenneti 

Bir Franeız muharririnin Hindi Çini röportajıdtr. Sekiznci sahi
femi7de oku ·unuz .. 
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l r:,~'~: .. ~.a::~.:: . .J. lhti as n hududu 
Her feyin bir hududla tahdidi, belki, mümkündür; fakat ihtiraaın 

ağzına h ıdudun t i u :-ıız •• 

İtalyanın .Kor a ve T=u• hakkınll ki emellerinden bahseden bir 
lnıriliz ırazetesi Mussolininin bir nutkuna temaı ederek: 

- Duçe, Habo iatan iıtilaaından •cnra .ltalya artık tatmin edilmiş 
devletler arasına girmiftirıo demiıti; timdi bu yeni talepleri o nutukla 
nasıl telif kabul eder. 

Sualini soruyor. Ru su im muhatabı fahı le.r veya m"iletler olamaz. 
Muhatap mevkiinde buluı n varlık, u1nu i ı ahiyctte, emp"rya
llzmdlr. 

Empeyalizmin her tasallut merhalesi, yeni bir tas llut h r~keline 
batlanırıç teıkil ed r. Varılan hedef; hedefe varııla bera r tekevvün 
eden yeni bir g )'t'nin me de' noktaa. ır. Bu miltemadı hareket ancak 
mukabil tazy•kle c!urabllir. 

Dün, g rbın batka emperyaliıtleri bu yolda yürüdüler. Bugün de 
daha batka emperyaliıtler ayni yolun yolculuğnnu yapıyorlar. 

Almanya müı emleke istiyor, halya müıt rnl ke i tiyor, Polonya 
müatemleke istiyor; fakat y r yüzünde; timdiki zavallı e ·rıerdcn b f
ka; eıirler diyarı kalmamııtır. iki taraflı ihtiraılaın mülevves aalya
Jan ayni e•İr beldelerin ve ayni esir intan aürülerinin Üzerlerine dö· 
lriilüyor. 

Sömürmek, mazlum ·anı mmek, gi!zyaılan üıtıinde tahtlar kur
mak, ufrunda kaynamağa başladıfını gbrdüğlitnilz ihtirastır ki gilmin 
birinde yer yüzünü yeniden kana boyayacaktır. 

ATI"Upanın buırUnkU iki taraflı dava11, beıeriyeti tehdid eden en 
b\17tik Uettlr. 

*** 
Bugün 

Hava nasıl olacak 
Tunusta 

nümayişler 
Ankara, 8 (Radyo)- De, Jet me- - Ba,ıarafı birinci oa if de_ 

teorolojl işleri umum müdürlüğü ra- toplanarak haykırdıktan sonra, kon 
poruna göre son 24 a t zarfında ha- soloshan nin duvarlarını kırmızı 
,.a vaziyeti bUtOn yurdda yer yer ra- mavi ve b~yaz boyalarla boyamıştı,' 
ğışh geçmiştir. Metre murabbaı ha- Nümayişçiler, grup halinde cad
tına Orduda 8, Glresondnd 44, dl. delerden geçmişler ve sesleri çıktı
ğer yerlerde 1·18 kilomeğram yağ- ğı kedr.r: 

mur yağmıştır. - Sicilyayı, Sardonyayı isteriz! 
Yurdum1Jz ve civar memleketler Diye bağırmı-lardır. 

hava vaz!yetlne gllre ynnn (bugiln Londra. 8 (Radyo) - Deyli EJ..,_ 
Anadolunun çenup do u ıonda hava pres gazetesi, F rıınsa ile it, !yada 
bulutlu, doğu c garrtn çok bulutlu vukubulan nümayişlerd n bahseden 
ve yağmurlu, di7'cr yerlerde de ka- bir makalesinde diyor ki: 
pah ve yer yer ya~şlı geçecektir. cBıı nümayışlerin manası asikar
RUzglr şimalden Eğe de kuvvetlice, dır. ltalı·a Tun usta arazi istediğini 
d!ier yerlerde orta kuvvette esecek- açıkça bildiriyor.> 

t1rAl~an Hariciye Pariste 
ltalya aleyhine 

Nazırı Paristen yiş.er ol 
·ma-

ayrıldı Paris, 8 (Radyo) - Bi krce u
niversite talebesi. bugün lıalya a-

- Baıtarafı birinci .sahifede - leyhine nü , işler yapmışlar ve 
• betlerini telkin eylemiş olduğunu te- büyük caddelerden geçerek: 

barüıi ettirmiştir. - \'enedik Fransaya, Habeşis-
Fon Ribentrop milletten millete tan Negü•e! 

olan d ygulann o;e münasebetll'rin Dire bağırm,.Jardır. 
devletten devlete olan tem~yüller· Ün ·versitdilerdc-n lıa•ka Korsi-
de mühim bir siyasi rol oynadığını kalılar da ayrıca nümayı,ı r yapını -
beyan eylemiştir. !ardır. 

Peın., (Radyo) - Alman hari- Panamerikan 
ciye nazın Fon Ribentrop, bugün k f 
Parilten ayrılmıştır. Envalit istasyo- on eransı 

höllü lb>eırD ırD 
/""'~~=----::"""-~:":~----":":.----------":"""----:--"!"-----------1· Şt1'1ri l' iiur divor ki: 

yo ·far proj si Deniz bankta Gazla zehir Ienme 
Yeni sene büdçRsi . Gazlarla tesemmüm, teneffüe 

t ld • edılen gazların cinsine göre tahav• e ge l hazırlıkları vül eden bir çok hastalık tabloları 
Denizbankın yeni yıl büdcesi için vukua .. ge.~irmektedirler. iyi yanma· 

ta 
Buyo l

•[' L lstanbulda Denizbank umum mü- mış komurden veyahud musluğıı 
arrn R kısmı 1,200,000 dürlüğünde alakadar müdürler u- k~palı sobalardan çıkan gazlarla Z&-

mum müdür B. Ziya Önişin r~isli- hırlenmeler, mevsim itibariyle soı. 
liraya inşa er.'ilecektir ğinde içtima etmekte ve tetkikler zamanlarda çok görülmektedir. 

yapmaktadırlar. Hava gazı ile ve oxit di acitle d.o 
lzmir vilayeti turiotik yolları pro- yollarıdır. Ş.?sesi henüz yapılmamıs Bunun için on gündenberi lstan- tesemmüm eksık değildir. Zehirleı>-

i<" ve planları • afıa vek'1letince tas· olan Tepekoy-Selçuk yolu da, mü~ bulda bulunan Denizbank lzm. . me, gazların teneffüsü ile vuku bt, 
dik ve iade edılr:ıiştir. \il.yet daimi rnıkasaya çıkarılan birinci kısım tu- besi müdürü Ha~met Dülgeninı~~~- lur. Bunlar baş ağ,rısı, bulantı, 
encüm .. ni, lzmiri bır turıst şehri ha-. ristik yollar arasındadır. müzdeki hafta içinde lzmire döne- kusmaları muc_ip ol~rlar. Bununla 
line sokac .. k ol n bu yolbrın inşa· Bu yol üzerinde istikşaflara baş- •. h be I beraber baş donmesı ve felce be11.-
sına derhal bnslamak için iki ay lanmı tır. cegı a r a ınmıştır. zer şekillerde husule gelmektedir. 
müddetle bir münakasa açmıştır. Turıstik yollar, Nafıa vekaletinin -=+-=-- Bundan başka nabızda te•erru g6-
Münaksanın bu kadar uzatılması murakabesinde vilayet tarafından İht ·1 • rüldüğü gibi hastada büyük bir da.1-
hariçt..-n yolların in aasuıa talip o- } aptırılacaktır. Parau hususi vari- l as SUÇU gnlık ve kendisini bilmemezlik v..ı-
lan ecnebi sermayedl\r e fl'n grup- dattan ve vilayet büdcesinden ayrı· Jhtilas suçundan e\'clce şehrimiz kuaı;elir. Ayni zamanda ihtilaçlotr 
larının tetkik ve teklif imkanlarını acak paralardan verilecektir. Vila- ağırceza mahkeme:;iııce hıık!.mnda da zuhur eder. 1 lad devreyi atlat .. n 
rtırmak mak.udiledir. ·r uri tik yol- yet turistik yollarının inşaası ıçın beraet kar:m verilen Kemalpa•a ku- hastalar zehirlenme tehlikesini b .. r-

br projesine göre vild.yetin turistik 'lluhtelif ecnebi sermayedar gruplar zasının ören kö ·u k t'f' ·. . taraf ederlerse de ekserı"ya ert .. aı· 
1 ·ı k 00 00 · · J oopera ı ı reısı ve 

yo !arının ı k ısmı 1,2 , O !ıraya hrafından müracaatlar ve teklifler 1 gün sarsılırlar, hararet derecesi yü.lt-
inşa edilecektir. !ık kısımdaki turis- yapılmı tır. Yeni teklifler, tetkik e· mem~r arından B. Sadi, SO!eyınan ve aelir. Ve bir Zatürree de başlamıı 
tik yollar Bo !anlıdan ba lıyarak ilmektedir. En müsait teklifi ya- Kadrı haklarındaki karar temyiz mah bulunur. 
Alsancak spor sahası önüne, lzmir- .,,.,ak firma, turistik yolları inşa e- kemesince ııakzedilmiş, dUn mahkeme Bazı zehirli gazlar da şiddetli ııı-
Karşıyaka, lzmir-Bornova ve Buca decektir. ye tekrar başlanmıştır. cık yaptıkları gibi, boğulma hissini 

• 'akza iltiba kararı verildikten son verirler. Nefes borulaını tahıit 
• • 
tcın ücret 

' 
Avukatlar 
tarif esi hazırlanacak 

rıı suçlulardan B. Sü!cymana tebli~a• ederek büyük ~ir takım iltihaplara 
·upılnıadığı ııııla,ı.mış, mıuıı d ceL •eLeb olurlar. Oksürükle ceraha.tlı 

" . IJalgaml..ır çıkarırlar. efea darlıg-ı ui ıçiıı muhakeme b"şka bir güne ın. 
ve zıcret huhule gelir. Bazı defa en 

rııkılnııştır. · ] 
ınce 1ava yollarına kadar intişar 

-=-+ -- ederek mühlik bir surette yanmaları 
İki kamyon c, arpıştı mucip olmaktadır. Onun için bu gi· 

A 5 • d • b 'J bi zehirlenmelerde derhal lazımııe-
yı n 1 şın e yenı aro İu.are· Menemenin Emiralem nahiye - len tedbirleri tatbik etmek icap eder. 

•İnde Tepecik mevkiinde bir kam- ---------------
he ye fi seçimi yapılacak von kazası olmustur. lzmir beledi-

1 L;r·r i h." ıı 9:1 ıl n itibar'n uı ı s ndıgı k ,ruınrnştur. vesinde kayıtlı soför .Hakkı Akçalı- Hükumetif11izin 
kararı ~, riyete ı(rm· ol '! 31J!J sayılı avu- '\eni n\'ukatlık kanununa gore !z. !lın idaresindeki 265 sayılı kamyon· 

·, tlık kan·"' a t ,~;an t ·:hil olu- lrde merkezi bir baro teşkil edilmi~- 'a Manisa belediyesinde kayıtlı 25 
' c k h .v ) ! ui .ı ı i in 111 ıııc ir. Adliye teşkila'ı itib:ır'le İzmir vi- •ayılı kamyon çarpışmışlardır. Şo- - Baıtarafı 1 inci sahifede -

madede gvsierilen saralı t da:res'n I' ıiyeti uç daıre ·i kazaiyeye ayrılmı~ _ för Abdullah Yalçının idaresindeki ikmal edilmiş olup, bugünlerde müna.. 
ve lıııro levhıı. ında k-yıtlı avukat adc- tır. Bunlar hmir merket:i ile Ödemiş 25 kasaya konacaktır. 

sayılı. kamyon hasara ug"ramıştır. D · 
di nisbetinde namzedi ihtiva eden !is. ve Berganındır. Bu yerlerde bulunan emıryolu, iki kola ayrılacak biri 

Nüfusca zayiat olmamıttır. I k d' • · d R T tenin Ankara baro rei•liğine gönde- a\'UkatJarın adları, soy adları, ruh _ ra a ve ıgerı e eşan, afAuyu ve 
ri!mes', bu ~uretle tanyy!iıı eden nam- satn:ıme numaraları mahalli müddei- Dicle üzerinden İran hududuna dot • 
zetlere ait umumi !' enin Ankar 1munıiliklerinden İzmir cumhuriyet B. Sedat Çumralı ru gidecektir. 
har t rafınd. ıı İl nir baro•uııa te•·- nıfldueiumumiliğine ı:eım· tir. Müd Temviz mahk .. ,.,,.si ,,,.,,ı.aonA tA- Irak' :ı ayrılacak kısmın b!itün tet-
diı fıınhın en Lib ı ıı rn çok bir a.ı m nıiJ:k, liu listeleri :ıruy:ı dı; yin edilen B. Asım Tuncay lzmir- k.katı ıkmal olunmuş, harıtaları h ... 
za•fıııda bu rstey' da1'il olanlar ara- ıi diımiştir. den ayrıldığı için müddeiumumilik zırlanmış; yolun güzergahı da tesbit 
sında baro idare ın disi t.arafınd.ı.. 34D9 sayılı kanuna göre llmirdekı 1 vazifesini müddeiumumi ba• mua- edilmiştir. ran hududuna doğru gi • 
eçilec k 12 a\ ukala a:t mazbatanın baro teşkilatı için 15 birinci kanun . 
ene Ankar baro u a gönderilme ·i per~embe günü saat 14,30 da lzmir vini B. Sedad Çumralı ifaya ba~la- decek hattın Duhana kadar olan kıs-

\dl:; e \'C ·a etiııd n ş1;hrimız mud !ei- bar suııda umumi heyet toplantısı, mıştır. mının da haritaları ikmal edilmiştir. 

ıımumil';:i. e b .d:r:ırr.· "tir. yeni baro reisi ve idare meclisi seçim; Satın alınacak 
.An karada umum barolara şamil yapılacaktır. Yeni teşkil olunacak he· Belediye işlerini teftiş 

~ır ı a~ ·yet divanı te ekkOI e,mış ir. yet, avukat ücretleri tarifesini ha - Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz. şirketler 
Çalışamı} acnk vazı~ le du en ihtiyar zır!ıyacak ve Adliye Vekftletine gön- d K Ankara, 8 (Telefonla) - Nafıa \'e-

ün arsıyakada belediye is] · · 
ve mallı;! avukatlar için de b;r yar - derccektir. • erını kiiletinin satın almağa karar verdiği 

ve inşaatı teftiş etmiştir. lstanbul tramvay şirketi mümeasille-

• • ve ıncır satış ve m 
• • 

-=....;-=-

B. Raufi Manyas 
Şehrimizde bulunan Denizbank 

denizyolları müdürü B. Raufi Man
yas lstanbula gitmi tir. 

ri, vekiletle temaslarına devam etmek· 

tedider. l\!Umessiller, teklif mahiye-

tinde telakki edilemiyecek şartlarını 

lıir muhtıra ile bildirmişlerdir. Veka· 

Jet te, şirketin tesi<atı iptidaiyesi bak-

nu Fran11z-Alman bayrakları ile do· Yarın Limada toplanacak 
natılmıfttr. 8,20 de kordiplomatik, Lima, 8 A.A.) - Amerika devlet
aaat dokuzda da önde bayan Bone !erinin sekizinci en•ernnsyonal kon. 
ve Ribentrop, arkada da Fon Riben- feransı 10 ka.ıunuevvelde açılacak 
trop ile B. Bone istasyona gelmişler- ve mesai 30 kiinuııuevvelde nihayete kındaki diişilncelerini ve mUbayea ıart 
dir. erecektir. Panemrikan birliği hlar~ Zabıta da~ lıırını havi mukabil bir muhtırayı ken. 

vazıyetı 

Genç bir kız bayan Ri entropa kon•eyi konferans ruznan e•ine po- Kışlık zeriyat her tarafta ikmal dilerine tevdi etmiştir. 111ilmessiller, 
lnnnızı gullerden yapılmış bir bükct lıtik, ekonon:ik, ktilt!ir, ad • mahiy tti l h r Adliye koridorunda bir vaka \·ekıiletiıı bu sarih mübııyea şartlaıı 
vermiştir. Alman haric;ye nazırı haiz olan Amerika kıtıısı te•an du- edildi • akala pamUR {O Um.arı Adliye binaın<la Ankaralı Hüseyin kıır 1 ındu merkezleri olan Brük

8
el _ 

kendisini teşyie gelen zevata veda nu tebaruz et iıen 23 m.ode ko)rııuş • k d ı· ·ı O b 1 

1 
bulunmaktaı.lır. !zl!'ir l r a kay:dl r. ,ı ı:nre dün ·a .ır ımıınımızdan dışı memleket- 0g u .-man, ir kadın mese e•iııden den talimat istiyeceklerini bildirmiş-

etmif talyan elçisinin elini sıkmış· l n ıı k .. dı r borsııd.ı •atılan ü • lere ~ apılan incir ihracatı 33136 ton- r·emil karı., 1 28 yaşında Nazikeye ler<liL 
tır. Bundan sonra beş vagonluk hu- Lima, 8 (R dı o) Cumartesi zum mi tarı Cl.!Jll\ tona b~liğ olmu' dur. Bunun 1337:l tonu yalnız Al -

O U b d t 1 k 1 k . . hakaret etmiş ve yakalanmıştır. Hiiklımetimiıin satın almag·,a karar 
auai trenindeki aslana lıinmiş ve g n ura :ı op naca 0 n on- tur .• !ıııta; ı üzüm rekoltesi 80.000 mnnı·aya ihraç edilmıştır. 

' t A 'k h . . d ld' · .. k F' ti s·· 13 20 k El Taıla yaralamak ,·erdi'"i tirketler arasında İstanbul tren 9,IO da hareket etmiştir. Hu- ' ran' a, merı a. arıcıye nazırı ton tahmin e i ıgıne gore 'to 18 ıa er: ıızme - ııruş, - Tepecikte Yeni mahallede " 
• h' b' d d d· Kordel Hul, ıntihım lıir. ~lcv \'e-ı in tondur. lzı ir a enteler birliği leme 10-14 kuruş, paçal 9-11 kuruş. Nebi tmmvay, t!inel, ha\'agazı; İzmir tram-

&usı tren ıç ır yer e urma an k ~ 1 d l ı· A 'k .11• . . t'ı.l h d · · 6 2 • k t R k lt oö-lu Fehmi, geçim~izlik vu··zu·· d 
B 1. rece , " v e ın, mcrı anın mı ı ıı, ~·ine giı•e nıevsını ııı ı asından ur a ıııcır , ~ uruş ur. e o e " o • n en vay ve elektrik, su; Bursa elektrik 

hududa gidecek oradan er ıne ge- Od f · t' k · · · ı· Dem· kızı Dudu•·u b d 
... . Al ' p . I . . m a asına ı~ ıra etmesıc.ı ıs ıye- s birinrikıı.nun 93 nkşıımlna kadar 35 ton tahmin ediliyor. ır , aşın an taşla şil'kelleri; Edirne, Tekirdağ, Balık«-

çece tır. manyanın arıs e çısı, cektir S yaralamıştır. 
nazlTB hududa kadar refakat edecek· · lznılr 1 mıınından d ş Memleketlere Pamuk: on hafta içinde pamuk ~ir, Gaziayintap, Mersin elektrik te. 
ıir. Deniz fener eri so.8 ~ ton tız!ım ihraç olunmuştur. fiatleri tekrar yükselmiştir. Şimdi E:ırar 

Fon Ribentrop, hareketinden ev- r.unun 40361 tonu A.ıııuıı~a; a sevk pı>şin 47 kuruş, vadeli satışlar 49 Namazgahta Karaman sokağıııda 
sisleri vurdır. 

Nafıa vekaleti, bu satın alma karıı. 
ve! Fransa hariciye nazırını resmen Umum mt.idür tetkik· ve !hı·aç edılnıi t'r. kurnştur. Son hafta içinde, (yani Şakir oğlu Bekir esrar sigarası içer-
Berline davet etmi tir. [ Diln üzüm f; le inde hrr nuına- % ikinciteşrin - 3 kiınunevvel hafta- ken görülmüş, üzerinde 15 santigıam rıııı kendilerine tebliğ etmiş; hep•i d~ 

Berlin, 8 (Radyo) _ Fon Ri- er yaptı rada onar ııara daha tt Mzzül olnıus- 'lnda) 154G balye pamuk ihraç edil- esrar bulunmuştur. nıuYafakut cevabı veı·m~lerdir. 
Şehrimizde bulunan iktısad vekiı- ur. Bir haı:tııdaJ\bPri iz.mır Hzllnı fi- mişt·r. Bunun 663 balyesi İtalyaya. Kız kaçırma Mevzuubahis Airketlerle milzaker•'-bentrop buraya geldikten sonra, y 

, Parieteki müşahedeleri için uzun bir Jeti fencler umum ınüd•ıril B. Yusuf ntl~r·:ı' goralc. tenezzul her nııma 1"9 balyesi Romanyaya, 384 balyesi Tepecikte İncirli sokağında 8 ııu- !ere ) akında başlanacaktır. 
• ed k Zıya Yenıkale oııUncleki fenerlerin rada lıirer kuru~ derece>intledir. ,ıa- Alnıanyaya sevk ve ihraç edilmşi - maralı evde oturan Zekeriya og"lu rapor tanzim ere Hitlere vere-

bul unduğu yerde tetkikler 'apmıs- amafıh biriııeikılnun 'e yılbaşı . ipa- tir. Mustafa, ayni mahallede Apturah-cektir. o • 
tır. rı~leri sebebiyle fi11.tlerin tekrar yük- :Mevsim başından, yani iki aydan- nıan kızı 16 yaşında Bahriyeyi evin-

Karşıya a spor 
sahası 

Bıı.zı 'apur kaptanlnrı, Yenikale elmesi çok muhtemeldir. beri limanımızdan ihraç edilen pa- den almış, kasabada hamamcı Rüs-
onünden geçerken fenerlerin yakı- Diın üz ım fia!leri ~oyle idi: muk miktrı 3598 balyedir. temin evine götUrmQştUr. Kızı kaçı-
nnda batmış bir gemi enkazı görmüş 7 numara 13 kuruş, 8 numara 13,5 Akala tohumları: ran zabıtaca aranıyor. 

Gümrükte 
iki memura işten el 

çektirildi lerdır. Kapt nlat, her vakit gelip kuruş, 9 numara 11.5 kuru}, 10 nu- Ziraat vekaletinin emriyle İzmir BJÇ&k t1L4unak 
Kulüp binası da inşa geçtikçe görmedikleri bu enkazın marn 15.5 kiıı a • 11 numara 18 ku- vilayetinde müstahsil elinde bulu - Fevzipaşa bulvarında Buldanlı ehrimiz gümük bn m dUrü Bay 

son zamanlarda gorünmesinden Ye- ru,tur. nan her türlü pamuk tohumları top- Sıılihte ve Tepeeikte fırıncı Hasipte Seyfi tarafından gümrüğe ait e>ki 
ettiriliyor~ nikale önündeki fenerlerin yer de - İncir: Borsada Kaydettirilen İn- !anacak, bunların yerine N'azilli birer bıçak bulunarak zabıtaca mü- evrak tetkik edilirken 1929 senesine , 

Karşıyakada Osma zade mevkiin- ğ' tirip değiştirmedikleriııin tetkiki- cir satışı, mevsim iptidasından pamuk ıslah istasyonunda yetiştiril- sadere edilmiştir. 
de inşa edilen spor anh• ı tamamlan- ni istemişlerdir. Fenerler umum mil- dün akşama kaılar 19716 tondur. miş yeni akala pamuk tohumları tev- Hakaret 
mıştır. Sahada lnsa ed;Jecek klüp bi- düril tarafından şamandıralann va. Halbuki piya ada ve mıntakada sa- zi edilecektir. Karantinada Şetaret sokağında 

nası ile spor salonu da 1!1752 liraya ziyeti dalgıç marifetiyle tetkik etti- tılan indr miktarı çok dııha fıtzla.. Ekim: Çakır Ayşe, yapıcı Hüseyine ağır 
ihale edilmiştir. Bunlar da kışııı ik- tilmiş, fenerlerin yerlerinin değiş • dır. Bütü satışların borrncla kaydetti- favaların mU ait gitme i sebebiy- sözlerle, Karşıyakada İntikam eoka-
mal olunacak, Karşıyaka gençliği mediği neticesine varılmıştır. Umum rilmediği anlaşılıyor. Çilnkü acente- le bu yıl ekim vaziyeti çok iyidir. ğında Yıınyalı Fatma ve Kemal. Yan 
yeni ve en gtızcl bir spor sahası ile mildür, bu tetkikten sonra latanbula ler birliği listelerine göre mevsim ip- Kışlık zeriyat, her tarafta bitirilmit- yalı A!Aeddine hakaret etmlı ve ya-
lndtp lıbaallll• lı&Vllf& br, sttmlfttr. 1.iılaıınılıın 8 blriııcllc:Anun •lıtamına tir. l<alanmıılarıiır 

ait bir şeker sur timali meydana çı
karılmış, 250 çuval şekerin gilmrük 
re mi verilmeden l alnız ardi)·e 1 a
lınarak ithal edıldiği anlaşılmıştır. 

Bu suçlu alakadar manifesto memur 
larıııdan ikısıne r!imrük ve inhl ar 
!ar vekiletinın emriyle lştı:n 'el ~ek
tirllmlşlerdtr 
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!Dış POLİİİK~l 
Dört devlet 
arasında 

(ANADOLU) 

Japonların, Çinde işgal ettikleri ara 
zi, zanedildiği kadar çok değildir 

Çin hükumeti tarafından neşrolunan istatistiklere göre, Japonlar, ancak 
dokuz eyaletin esaslı münakalat yolları üzerinde küçük miktarda 

bir kıs~m araziyi ellerinde tutmaktadırlar 

Eski Yer ay isteminin en son saf. 
hnsını ifııd eden Streza cephe i, ya
ni lngiliz • Fram:nz - İtulyaıı işbirliği 
yıkılalı, enternasyonal münasebetle
ri, şöyle bir çerçe,·e içinden görrneğe 
alışmıştık: Bir taraftan Roma - H<!r
lin nıih\·eri, diğer taraftan da lngiliz
Frnnsız te mıüdü a.rasıncln bir çar
pışma. Filhakika zavahirde hala her 
iki cephe ele ağlamlığını muhafnza 
etmektedir. Berlin - Roma mihveri 
lıütfin hıziyle donüyor. İngiltere ile C'nnkiang, 7 (A.A) - Çin ajansı rinde tam politik ve idari kontro){ini.i peidir. Bu ej alet dahilinde 132 mmtn- 61 i rnni ,rlızde 81 i, Santungda arazi-
Fı·ansa arasındaki mlinmıebetler de bildiriyor: icra etmektedir. kadan 44 ü yani arazinin yüzde 33 :ı ııin yiizde 70 i, Aııhveyde yüzde 6G, 
Çemberlayn'ın Pari ·e ) uptığı son e- Hükumet tarafından neşredilen h- Çin htikumetinin kı mi :-urette kon- japonların elindedir. japonların kon Kananda ) Uzde 59, Sanside yilzde 44, 

yahat üzerine, takviye edilmiştir. Bu- tntistiklerc göre jnpoıılnr şimdiye ka- trolüniı icra ettiği mrntakalar iı;e 248 trolü altında bulunan arazinin ni:)beU Hopeyde yuzde 36, Kiongsuda yüzdı? 
nuııla berubeı·. iki cephenin, .Milııih- dar isıneıı doku7. eyaleti işgal etmiş dir. Ve umum arazinin yüzde 31,05 şi- Kiaııgsudcı yüzde 14, Sekiangda :\üz- 27 nisbetifıdedir. 
ten e\·vel olduğu gibi, birilıirine kar·ı gibi görüıımekte ise de hakikatta an- <lir. Bu rukumlur içinebittabi Şang - de 3, Honanda yüzde 3,, Snnside yüz. Çin kısmi kontrol nisbetleri ehem-
vnziyet almadığı da muhakkaktır. Bil- ·ak mühim şehirleri ve esaslı milna- ha\' ~nnkin Hantov Isınan, Han- de birdir. miyet itibarile şôyledir: 
liki on bir ar zarfnıda bu iki ceph~- kale yolları boyunca küçük miktnrd11 ko~.' ve T.:;in;tao gibi, biiyük şehirlet· n.okuz eyaletin. heyeti. umumiyesin Kinng u yüzde 5~, 8nnsi ~ ilzde 55, 
yi teşkil eden dört devletin, dış politi- araZİ\'İ ellerinde tutmaktnclır. dnh"ld'. de Japon kontrolü vasatı olarak ara- Hoıınn ) üzde 38, Anhver yüzde 34, 
kalarıııda istiklal ilin ettikleri görül- ç· ·. , . . . . 1 11 

• zinin an<!ak yilzde 7,41 i Ozerinde C!l- S il d 30 ll . •il de 30 . ının bu re~mı ı tatıctıklerı Lu H Kısmi kontrolden anlaşılması ıa • . U antung Y z e , opeı ~ z ' 
me.kted1ır. . 

1 
. 

1 
eyaletin yani Kinngsu, Şekiang, An- zım gelen mana şudur: rıcTr. . 

1 
ç· 

1
.
1 

. k t 
10 1 

Şekiang yüzde 16, Hupeh yüzde 14, 
1- ngıltere talya ıle an aşmıştır. . amamıy e ın ı erın on ro n - K' . •il d 6 Halbuki 1tah-a'nın :Pransa ile mUnase- hvey, Kıangsı, Santung, Honan, San- japonlar bu mıtakaların dahilinde tında bulunan arazinin nisbeti en çok ıangsı ~ z e · 

betleri gergi~ndir. Birknç ay evvel, İn- si, Hupeh ve Hopei eyaletleri vnlile. birkaç noktada bulunmakta fakat Çin Kiongsidedir. Bu eyaletteki 83 mmtn- Hülü n olnrak bilyi.ık şehirler hnı•Jç 
ıilterenin, Fransız. ttalynn müna«e • rinclen nlınan raporlar e!las tutularak nskerleri veyahut çetecileri tarafın - kadan 78 i ayni arazinin yüzde 94 dil Çinin dokuz eyaletinin vaziyeti §U -

hetleri böyle gergin bir vaziyette iken tanzim edilmiştir. dan ihata edilmiş bulunan bu nokta. Çinlilerin kontrolündedir. dur: 
lts.1} a ile nnlaşmn .. ı, İngiliz - Frnn ·ız Bu eyaletlerdeki mıııtakaların ade- !arın haricine çıkmnmnktndır. Çinlflerin kontrolilndeki arazi: Çin idari 'c politik koıılrolu ~ uzd 
tesanCidi~ le telif kabul etmez bir h::ı. di 7% dır. Çiıı hiikumeti bu mıntnkıı- l\fıntaknlardan en çoğu jnponlnnn Hopchde 70 mıntnkadnn 60 ı yani 61 14, Kısmi Çin kontrolü yuzde 31,05 
reket telakki edilecekti. Hallıuki lıugiin hırdı.ın 48!J u y:ıni yüzde 61,ı14 il üze~ kontrolı.i ullrnda bulunan eyalet IIo - yüzde 86,, Şekiangda 75 mıntnkadan japon kontrolü yilzde 7 41 dir. 

İngiliz başvekilinin Uoma'yı ziyaret ----------------------------·---------------------------
etm ısi gibi bir nümari in yapılmasına 
bile mani teşkil etmiyor. 

2 - Fransa Almanya ile anlaşmı~
tır. Halbuki Almanya'nın İngiltere ile 

Yeni valinin tetkikleri 
münasebetleri i'era'indir. Birkaç ay E • • • • • d ' } } A h • b • d l t f f d 
ev\·el, Fransa'mn İngiliz - Alman mü- ffililOilU mey anının SÜr at e aÇl ffiaSl z zaman sonra, lÇ ır eV e ara ın an 
11asebetleri böyle gergin bir vaziyette • • l d d d mağlup edilemiyecek dereceye gelecektir 
iken İtalya ile anlaşması, İngiltere - lÇln ame C a C İ arttı,rıl l Kiye! 8 (Radyo) _Alman donan- lomiştir: 

• 
19 38 CU!-{le_ 9 Birinci kanuıı 

• f 5 

• 
in önü 

- Baıtarafı birinci sahifede -
niye avdet buyurmuşlardır. 

lnönü'nün bu seyahati esnasın
la yaptığı hasbıhallerde, köylüle-
rin istekleri en fazla mektep temi
ni üzerinde toplanmaktadır. 

Cumhur reisimizin, yarın (bu
gün) Kastamoni kongresinde mü
him bir nutuk irad buyurma1an 
muhtemeldir. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Cum 
hur reisimiz General ismet lnönü
nün Kastamoniden lneboluya geç
meleri ve Karadeniz sahil şehirleri· 
ni ziyaret etmeleri muh~mel gÖ· 
rülmektedir. 

Bebekte demirli bulunan Savo
rona yatı, General lnönünün Ka
radenizde yapcağı seyahMt için ha
zırlanmaktadır. Yat, R6isicumhu
rumuzu lneboludan Zonguldağa 
götürecektir. Savaranonun bugün
lerde Karadenize hareketi beklen 
mektedir. 
__________________ ... ____ ___ 

Mülteciler 
lngilterede siyasetle 

uğraşamazlar 
Londra, 8 (Radjo) - İngiltere da 

hiliye n zm eti; A rn turyn, Çekoslo
\ nk) n \C Alnuın)adan lngiltf'ı )C il. 
tica edenlerin, si) u etle ijtigal edemi
yecekleri 'e 1 nglliz toprnklarmııı, ba~ 
kul. ı ının si) nsi emellerine ahne ol· 
mndığını kendilerine bildirmiştir. 

Elçiliklerde defişiklık 
yapılmıyacak 

Ankarn, 8 (Telefonla) - Bazı ga. 
zeteler, elçiliklerde tadilat icrn mm 
kararln§lırıldığıııı ) azmışlardır. BI' Ji'ı·ansa tesanildiyle telif kabul etmez I . . B ril k .. Al • b .. tü 

b ·r hareket telakki edilecekti Halbu- stanbul, 8 (Telefonla) - \ali na çıkarılması için buradakı amele ması için ilk tay~ are gemisinin inşa- -. ug 11• ~ • maıı~ a, u n ns- haber resmen tekzip edilmekt dir. 
ı · D L''tf' K d b ·· B t . d d' f ı ı t ı t . . . . kerı satvetını Hıtlcre medyundur. k. bugün Alman harich·e vekilinin r. u ı ır ar ugun eyazı \: e a e ı az a aş ırı mı~ ır. ına başlnnmı~tır. Bu gemı, yırmı hın • . . 1 ~ E · ·· ·· d l · B · d d d h l · Silahlarımız son ı tem ve çok mü-Par·s•· z· ·aret etmesi gibi bir nüma- . mmonu mey an arını gezmış, tet- ayazıt mey anı a er a temı7...- ton hacminde o]up Kont Jeplin is- .. , • . . M •} d 
•• 

1 1 ı.} . . ~ . kiklerde bulunmuştur. lenecek, meydandaki kırtasiye dü- . . ' kemmeldır. \em Almanya, az bır za ani a a 
yıım }'apılmasına bıle manı tellkıl et. y . .. b' l d '-" 1 k ld l k mını alacaktır. man sonra hiç bir kuvvet tarafından 

enı camım ıran evve mey a· KBn arı a ırı aca tır. ' Mı.IS h • b • ~ k 
miyor. Maeşal Görini', bu manaıebetle mağJQp edilmiyecek bir dereceye ~e- uf lf ır turan optU 

Ayni ıeyi, Roma - BerJin mihveri L k f 
1 

irad ettiti bir nutukta ıunları ıöy- lecektir. Mantila, S (Radyo) -Bugün bura 
hakkında da ı6ylenebilir: 1talya'nın o omotı• a ıyoruz da bir tuflln kopmuş, yüzlerce ev yı-
Fransa ile münasebetleri gera-in bir kılmış, Hl kişi ölmüş ve birçok k!m-

:~=i~;~; ik~n- A!~~~ h~~~!:~_ v_:.~,~li- Yahudi diiş manlı ·""ı seler de yaı·alanmı tır. 
na nmın olmadıtı gibi, Almanya'nın T •ıt • f ., -ı:.. d • ·ı 5 . HUkurnet, evsiz kalan ) üzl r e 
!nai]t@re ile münasebetleri gergin bir ıngı erenın aç ıgı RTe l ı e yj baruıdırmak için tedlıiı·ler almıs-
vaziyet~ iken, İnglliz hariciye vekili 41 lokcmotif alınacak Romanya harekete geldi .. Almanvada /ngiliz tır. 
tarafmdan yapılacak bir nümayiş zi- J 

yaretinin kabulü de aykırıdır. lstanbul, 8 (Telefonla) - lngil- vagon alınacaktır. İngiltereye ısmar· tebeasından olan Yahudiler • Bir Amerika lievil Çcmberlayn 
o •a1ae bu garip vaziyetten ne ne- terenin bize acbğı 16 milyon ster- 1 k 1 . . k ·kı d h . B ı · .d. 

0
·· 

tice çıkaracnğız? Berlin - Roma mih- linglik kredide~. devlet demiryolları anaca vapur ar ıçın tet ı. t>re e- eyetı er ıne gı ıyor nümilzdeki Salı günü mü-
veri dafılmı~. ~ransa İngiltere ile bo- için 41 lokomotif ve bir miktar ela vam edilmektedir. Bükreş, 8 (Radyo) - Dahiliye na- tine göndermiş olduğu uzun bir ra - him ve siyasi bir nutuk 
zuşmuı da yen~ r~upz:nanl~r mı yapı- zırı Arman Kalinezko, bugün beya - porda, Almanyada yahudiler aleyhine iradedecektir 
lıyorT Hemen söyhyelım kı mesele gö_ F l natta bulunmuş ve Romanyanın da, alınan tedbirler yüzünden lngiliz te -
rUndtii'U kadar basit deiildir. Ve bu ransa par amentosu vakında yahudi meselesini halledece- baası olan :rnhudilerin de zarar gör- Paris, B {Radyo) - Londra ec-. ı b nk nebi matbuat birliği, salı günii baş-
vazı~t ya nız ugil il manzaraya ha- ğini bildirdikten sonra vüzlerce va - düklerini lıildirmiştir. ı_ ·ı N ·ı r- be la f' b' 
kıl _,_ iz h d'l B . ı . . . . ' · · veKı evı 'lı?!"m r yn şere ıne ır 

&ı.A a e ı emez. u cereyan arın hudı aılesının, Romen tabiiyetiııdcn Londra, 8 (Radyo) - Berline gidip . f k . B . f h 
başlan cı Münih'tir A ı ı , ] · zıy~ et 'Verece hr. u zıya ete, n-

~ı . . .· . ~ a~ı ı,>or cı P.ar/amentova Veri/en 62 istizah takriri Üze· iı;kat edildiğini, bunCJan bayle, hiçbir Hitleri görmek üzere Amerikadan l.ıu- riciye nazın Lord Halifaks, 1 ord 
Milnfh te dört bUl ilk de\ letm mukad. J rahudinin devlet islerinde kullanılmı, rava bir hevet gelmiştir Bu he\·elin Çö' ·ı 1 d b l d 
de · d d d.. t l · · • b • k h • l l J ·ı · " · · · · • rçı ve nazır ar an azı nrı a -ratını 1 are e en or sa a.h1.>:et1: ~- rıne lTÇO atıp er S6% s6y e 1 er yacağını söylemiştir. Almanyadn yahudiler aleyhine alı- vetlidir. 
dam, dörtler paktına benzer bır ışbırlı- Lo d 8 (R d ) ı ·ıt · 'dd tr db' ı d ·ı 
ği üıerinde mutabık kalmışlardır. Fa- ,. Paris, 8 (Rad.~o~ . .:- Fransz pnr· v~r D~ladiye, ot~rduğu yerden, hü· B ·ı· n ~·af, th a Y~ h-... n~ı erenm n.n~ şlıl'tle dı te .· ır erd enkv~zi"eçı mc- Nev~.ı .Çembc~lay~, ~u ziyaf~tte 
1•• ıı. 1 . a·ı ~. lamen tosu bu gun ogleden sonra sa kumetın bu takrırlere cevap verme- eı ın se are anesı, arıcıl e nezare- sını, ı er en ı ıca e ece tır. çok muhım ve ııyaıı bır nutuk ırat -t .unun nası temın e ı ecegı tef er- ' . 
rudtyle tesblt edilmemiştir. MUnih at- at on bc§t~, . ~eri_Yonun !iya~et~nde ğe ha_zır olduğu~.u s?ylemiştir. edecektır. 
mosferi içinde Almanya İngiltere ile~- 1938 sene~ı ı.kıncı fevkalade ıçtımaı Reıs, bu?un l~Z~rıne celseyi ya- ""ara -'en ı·z -'e . r, rtın a ------
bedi sulh anlaşması imzalamayı düşün_ nı akd~tmıştır. . . •. . rır:n saat tatıl etmıştır. ~I a~ a~ T~ Erzincan hattı 
dU. Ayni şeyi Fransa ile imzalamayı Parlamento reıs~, ~l~n bır ~ebu- Saat 16 da celse açılmış ve evve 
vadetti. İngiltere İtalya ile münasebet. sun h.~tırası~ı te~.ıt .. ıçm parlame~- la Paris mebusu Fernan Loran sÖ7. 
lerini normalteştirrnek için 16 nisan toyu .~ç dakıka su~u~a davet .c~mış nlarak, hükumetin icraatını tasvip 
mukavelesinin rneriyete girmesini te- v_e ~~~a~~ben ~5 .ıstızah tak_nrı "'e- eylemiştir. Bundan sonra. bir çuk 
min etmeği taahhüt etti. Fransa dn rıldıgmı soylemıştır. Ba~vekıl Ed - mebuslar söz almış ve münakaşalar 
derhal Roma'ya sefir göndereceA-ini geç vakte kadar sürmüstür. 

Vapurlar limanlara iltica ettiler. 
lstanbula yağmur yağıyor 

bildirdi. Dört başvekil sarmaş dolaş Fran.sa'yı eskisi gibi tazyik etmekte Parlamento, yarın takrar topla-
banıtılar ve anlaştılar. devam edecek olursa, bu defa aldığı nacak ve hatipleri dinlemeğe devam İs.:anbu~. 8 <_Telefonla~. :-- K~ra- Karadenize çıkmak üzere bulunan 

arı derslerden istifade eden Polonva d k · denızde şıddetlı fırtına hukum sur - 1 k 1 1 d 
Fakat Çemberlayn ve Daladi) e ~ e ece tır. kt d' S f d k' 1 Z vapur ar da limanda a mış ar ır. 

,.ı da içine nlnn bir !'lark kombinezo- p . 8 (R . me e ır. e er e ı vapuı· ar on-
mınıleketlerine geri döncliikten son- " . . . . ı. arıs, adyo) - Ayan meclı- uldak E ğl' . s· b ·ıt· t- Bugün İstanbula yağmur yağmağa 

. . . nuna gerı dönebılır. Sonra Daladiye. . .. ..v g ' re ı 'e ıno a ı ıca e 
ra l\ltinıh anlaşmasının şümul ve c- . d k' . . . . sı, bu gun ogleden sora toplanmıs mişlerdir baılamıştır. 

Ankara, 8 (Rad)o) - Er :n 3'1 

hattının n~ıhş törenini Nafta \'ekıli 

B. Ali Çetinka) a yapacaktır. Anknra
dan başka Erzincan \•e civar vıla) et. 
!erden vatiler, belediye rci l r · den 
mürekkep mümessiller ve halk mt.>ra -
simde bulunacakhr. 

Erzincan ista yon una bil) uk L ·r t .. k 
kuı·ulmuş Ye elektrik te isntı d ta -
mamlanmıştır. Davetliler için ) erl r 
hazırlanmı~tır. 

hen1miyeti yavaş ya\·nş :mlnşılmıyn nın Fran. a. a. 1 ~~l~ı)~etını takvıye el- ve kııa bir müzakereden sonra, salı • 
başladı. Ve antaşıldık~a bunun Alman- mekte n~ıllı i~S).a ı~ Almanyasının günü içtima etmek 6zere celseyi ta- ------------------ -=-+-=--
ya•ya orta Avrupa'da temin ettiği \'a- hususi bır al al '.ardır. til eylemiştir. Dolmabahçe ha"" dı·sesı· Uydurma mülakat 
ziretin manası <.la tebarifa etti. Bunun 1talya'nın Fransa ya knı·şı takın- -=::ı-==-----------• 
lncilteredeki reaksiyonu silahlanma dığı tavra gelince; bu doğrudnn doK- Belçı· ka Loudra, 8 (Rııdyo) - Amerika ga. 

d. E b zetelerindeıı biri, Almanya abik im-teeelli etmiştir. :Münih'ten bir batınh1\ ruyn oı>ortUuizm ır. • snsen u opor. 
zaman için sulh getiren Çemberlarn'rn tüniı:ıt siynset senelerde~beri İtalyan kabines;n=n istifası mu- T hk•k h ' t• ı· •• d •• •• •• paratoru Kal· er \

1
ilhemle r phğı 

var kuwetiyle silahlanmıya başlaması, CHŞ politikasmın en barız hususiyeti- hakkak mt? a l ey e ( po IS mu urunun ve za• 111 iddin ettiği biı· mülakatı ııeşı·etmi • 
1 Al b " l f d } • • ld tir. Ro) ter ajansı, bu mtilaknbn, ta-söılerle hareketler arnsında garip te- r.i teşkil etmiştir. talya, m.arıyn- Brüksel. 8 (A.A.) - Bütün ga- 1ta amir erinin i a C erlOl 3 1 mamen uydurma olduğunu ve K ) -

zat teşkil etmiyor mu? cinn çekiniyor. lngiltere'ye de dış ge- zetelcr hükumetin istifa etmesinin · k · · · • 
.. . . k' .. i "mez Frans 'ya karşı da bir c:vur f t b l 8 (T l f l ) D l Habe 'ld"w. .. had' . zerın, ço danberı hıçbır gazetecı ili! 

Almanya Munıh te ı sozlere
1 

uygun çbrc. si. ~· tak' tmezsc fn muhakkak olduğunu bildirmekte ol bahs anh"ud. . .e e hokn.ka _-;- ko mh a il r. verkıı ıgbı~e iOre, .L ıecnın konu madığını haber veriyor. 
o!mıyan bu hnrekettten dolayı ngilte- u a.ıyn> > ase ı ıp e ' - duğu halde, siyasi mehafilde kabi- çe a ı8C8ını ta ı caece e- meeu erı ya n ır zamanaa mey-
re'ye gücendi. lngiltere'nin Amerika ~ızmin ~teşi söner. nenin vaziyeti dün amele fırkası ek- yet vazifesine ba!lamıtttr. Heyet, dana çıkarılacaktır. Tahkik heyeti, -=+=-
it~ ticaret ınuahedesi imzalaması'na da. Fakat bu dakika içindeki cereyan- eeriyeti yarafından verilen karar ü- polis müdürü Salih Kılınc ve zabıta bu feci hadisenin vukuunda tanzim İngiliz go""nüUüJerİ 
h~ ziyade gUcendi. Ve hele yahudilcr hıra bakarak müstakbel kombinezon· zerine istifa etmeleri beklenen 808_ omirlerinin ifadelerien müracaat et- olunan evralu da tetkik lüzumunu 
hakkında aldığı :ı-eni şiddetli tedbirle lar hakkında mana çıkarılamaz. tngi. yaliet nazırların hattı hareketleri mi§tir. görmüıtür. Londrada hararetle 
ttn fngiltere'de uyandırdıfı akisleri !iz - Alman rekabeti devamlı olamnz. hakkında muhtelif ~ayialar devran 

öğrenince bOsbütün köpürdü. Fran!:ı Olu~sa: Avrupa'd~ çok şe~·Jeriıı. deği~- etmektedir. Nazırlar meclisi dün öğ- /zmitteJıi yanoın v.U ..J.n•l• karfrlanc/rlar 
ııe ebedi sulh anlaşması imzalamak İS- mesı lazımaır. Rıbentrop un zıyaretı, leden sonra B. Spakın riyasetinde • Ai au s; Londra, 8 (Radyo) - Cumhuri-
tameslnin bir sebebi budur. Diğ'er bir Çemberlayn•ın seyahati, şu ve lbu Ya· toplanmıştır. iki saat süren cel8e • •6nJ'iJriJlJIJ Mansure köun tecrit edildi yetçi İspanyada döğüşen 309 lngiliz 
tıebebi de Frnnsa'yı tekrar ~arka dlSn- ziyet, Milnih'te alelacele veril!p de ne- den sonra bir tebliğ neşrcdilmi§tir. . .. 1 ~ . . gönüllüsü bugün Viktorya istasyo-
ınekten mc>ııetmektir. Mıinih nnlaşmn- reye varacağı iyice malOm olmıyan Bu tebliğde Mdece meclisin siyaıi 1s.~nbul, 8 (Telefonla) - lzmıt- Kuduı, 8 (Radyo) - lngılız aı- uuna gelmiş Atley ve binlerce i çi 
!tiyle Fransa ister istemez şarktan eli- kararların tatbikidlr. Fakat Münih'tc vaziyeti tetkik etmİ§ olduğu ve cu- te dun gece çıkan yangın, ancak ~a- kerleri, Mansure köyünü tecrid et- tarafından alkışlanmıştır. 150 lsve::ç 
nı kolunu çekmi~tir. Bu, Almanya'nın bulanan ıula'I' henaz durulmamııtır. ma günü yeniden toplanK&ğı bty&\n baha Wfl eöndürülebilmiştir. Dört mişler ve köyde ataıtırmalar YftD- vö~;ııı::.·: "'- - ... ...,lPketlerine dön-
ı,ıne elverir. FakAt •i•r Alma!3va A. ı. ESMER edilinaktedir. dükkan tamamen yanmıttır. maia baılamıılardı,. 
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ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 

/rigiltere, Almanyaya 
müstemleke vermiyor 

- Baştarafı birinci ıahifede -
suale, miistemlekat nazın Malkom 
Makdonald tarafından cevap veril· 
miştir. Nazır, Alman müstemleke 
taleplerinin lngiliz mandası altında 

/ta/yan şdiri, bir Rus konte fZl\11R ANKARA 
7/ J2/ 938 • • • ÜZÜM 

5.90 bulunan topraklarda çok fena kar-

aşık ımış .. sıne 
Çuval Malın cinsi 
281 Ş. R. Halefi 

93 İn. idaresi 

Kr. S. Kr.S 
14 75 15 50 
10 25 14 

Sterlin 
Dolar 
F. Frang' 

J 25 .7525 şılandığını söylemiş ve beyanatını 
3.3275 §U sözlerle bitirmiştir: 

76 Y. E. Bnciyo 13 25 13 25 Liret 6.615 - lngilterede müstemlekelerini 

Danonçiyo ile ko.1! tes, bir Fransız köyünde herkesten 53 M. H. Nazlı 12 
6 K. Taner 14 50 

14 25 
16 5() 

lsviçre F. 
Florin 
Raşmark 

28.4275 veya mandası alhndaki topraklan 
68.385 başkalarına devretmeği kabul ede-
50.41 75 bilecek hiç bir grup yoktur. Hükü· giz1i o1aralc dokuz ay aşk hayatı geçirmişler 509 

619093 
21.1775 . . d b 1 d 1.0775 metımız e un ar andır. Böyle bir 

Belga 
Drahmi 

Şimdi sefil vaziyette buiun::ın ve bir otelin küçücük odasında otu· 
619602 

Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçe ta 

1.5525 mesele üzerinde müzakerelere giriş· 
4.3075 mediği gibi, hatta nazarı itibara bile 

~r.an Rus _lı,on.tesi, müteveffa şairi t;ok seııcliğini söylüyor 
·' '. .ı;t::. ;_ı · ,...., • ,,. .. ---;- ;·---: çirdiği odanın köşelerinde yer yer si- ÜZÜM: FlATLERİ 

No. 

5.90 almamıştır. 
Zloti 23.6375 Nazır, bundan sonra manda usu· 

. • ' • • ,,,1& ya'< duman lekeleri vardı. Danonçi Fiat Pengü 
Ley 

25. 107 5 lünün bütün müstemlekelerde tat• 
O. 9025 biki hakkında işçi partisinin takririne 
2.8225 de cevap vermiş buna imkan olma-

34.445 dığını, çünkü bazılarının kendini 

yonun bizzat yaktığı ateşten çıkan 
dumanların lekeleri. Fakat şair du

l vara en küçük bir yazı bil~ yazma
mıştı. Fakat onun gizli aşkını ortaya 
çıkaracak tek kimse, sevgilisi yaşı
yoı·du. Bu, hiçbir kadına beş gün· 
den fazla gönlünü kaptırmıyan şairi 

-
7 
8 
9 

10 
11 

9 ay yanında alakoyabilen bir Rus incir 
ka:lını idi. Çuval Malın cinsi 

lhtiyı.r bahçıvan bize maziyi şöyle 45 Ş. Remzi 
hikaye etti: ı 64304 
-Şimdi o kadın sefalet içinde imiş. 

ismi kontes Grulumpef' tir. Servetini 16·!349 

13 
13 50 

14 50 
15 50 
18 

Kr. S. Kr. S. 
12 75 15 75 

kaybedince, buralara gelmişti. F ev· 
kalade güzel, muntazam bir vücudu, 
bütün gözleri saatlerce üzerinden 
ayırmıyacak kadar sevimli, şirin bir 
yüzü vardı. Onun gözleri, baktığı 

kimselerin kalbini tutuşturan bir 
mE şale idi sanki.. Kokulu sigara iç. 

ZAHiRE BORSASI 

mı ğe bayılırdı. 

:3öylediğine göre, kontes Danon
çi; o'tu daha evvel ltalyada tanımış

İZMİR 
ZAHİRE 

Çuval Malın cinsi 
15 ton nohut 

Kr. S. Kr.S. 
7 125 

17 752 Ç. sısam 16 75 
2497 kent Palamut 200 

11 B. Pamuk 
450 

40 

Buraya yerleştikten bir müddet son- ----
ra o da geldi. Onu çok sevdiği mu- ~ık: Ahba~ı'.' selii~.ladı. O fırsattan 
hakkak idi. Çünkü son zamanlara ıstıfade bızı kendısıne tanıttı. Mağ-

. kadar Jna para gönderdiğini söylü- ru,., :akat çok ~ibardı. Asil bir kadırı 
yorlar. Kontes te çılgın bir aşıktı. olcl~gu ~e'.' ~alı~d en ~ elli it:i. ~e··i~ar 
Hııtta şairden ayrıldıktan sonra se- va zıyetı bızı muteessır etnııştı. Öyle. 
ne lerce hiçbir tarafa gitmedi. ' ce kaldık. Söze o ba ş l adı : 

Dinar 
Yen 
lsveç Kr. 
Ruble 

ESHAM ve 

30.3925 idare edebilecek vaziyete olmadığı-
23.7525 nı, bir kısmının ise -Singapur gibi· 

TAHVI.LA" T •evkü}ceyş bakım~an İngilterenin 
hayalı menfaatlerı mevzubahs ola

ANKARA cağını söylemiştir. işçi partisinin 
takriri, 127 muhalife karşı 253 rey-

7I 12/ 938 le reddedilmiştir. 
l 933 ikramiyeli Ergani 19.30 
Sivas-Erzurum hattı lstanbul rıhtım 12.20 
'stikrazı 111 19.- lstanbul Tramvay 12.90 
3ivas-Erzurum hattı Bomonti Nektar 8.-
·st:krazı iV 19.- Umum sigarta 10.55 

m • 
1 El ha;;;,.~"'"' ;;~;~-:ı~ında 

Türk artistlerinin • Türk rejisör - operatör ve teknik adamlarınm kendi 
memleketimizde hazırladığı MUSAHIBZADE CELALiN 

Aynaroz Kadısı 
Oynayanla r: Behzad • f. Galip - Emin BELLi • Halide • Şevkiye • 

Mahmud - Necla • Mu '<mmer. Perihan • Nevin 
VE 

HAZ !fv1- VASFİ 
İstasyondaki otelin bir odasınd a - Bir şey mi istiyordu' tı·•? 

K t f Ala turka şarkılar CEVDET l".:OZAN idar.,sindeki saz heyeti • Mu•İ· 
ge, 'ilane yaşıyan Rus kontesile ara- - on es, a buyurun .. B[i\·iik sa 

· D · d . · ki adap tasyonu: M. C. ve CEVDET KOZAN 
sır a görüşürüm . Bnna daima uyk u- r, anonçıyo' an .... Evet , bfrkuç se· 

1 · · . f' Aynaroz sa hneleri bilhassa yerinde filme çekilıni§tr. 
su <lu ğun clan şikayet etder. Şu oda- ne evve sı z ın mısa ırin iz olan şair 

a ger.i.rdiltl..,..; . •"'"•lo• l b V- .türı,.·· 'An het.hao+ ....... .. ı... ial:L~P o ....._ .. , ı,. .AJÇ..,...J..:. l 1 ı F iyc-.tJa ra zam yapılmamııtır. 
ır r,.. • .e....... .... .OC"""TT.:::>Lırı..n. :t. ıı:=c l> un .o. -u· .....-- ...-

nutamadığını anlatır. niz kontes... ~m:::::~===~:::::::::::::::::= 
Maamafih fcv kallide güzelliğinin Daldı .. Pencereden ovaya baktı. ti• 

izlerini elan ta ~ımaktudır. Kokulu 1özleri dolmu ştu .. Zarif tnbakasın· 
si~:arayı da terkctmiştir. Jan bir sigara çıkardı, yaktı. Biraz 

Telefon: 3151 Görülmemiş bir program.. Zevkine doyum olmıyq 
iki film 

Saf köylü, tatlı tatlı anlatırken 
Müteveffa ltalya şairi c .. b,;,,ı 1')1,.. 0 ,..çiyo.. bi~den durdu: ısıbt, cevap verdi: 

- Evet... Danonçiyo çok kıym eti' 

bir arkadaşımdı. Onunla hayntt~ 

'atlı hatıralarımız vardır. Mektup 
-a~ı. fotoğraflarımız benim için eı' 

kıymetli hediyelerdir. Bazı müellif-

Bugün Kültürpark sinemasının 
İzm:r·n sayın halkına eu tüyük hediyesi olacaktır 

Paris .. lkindk:.rıun.. r:ı k çıktık. Ufa cık, odamsı bir yere 1 - Sizi, dedi. Otele götüreyim de 
Bi pazar gezinfri bizi Villakump- giı·dik. Duvarlar kireç lenmiş, fakat lonu da görün .. 

ıaya yakın olan Veliji köyüne kadar bs cl an asızdı . ı Yola çıktık. İstasyonun küçük ote
getinnişti. Büyük caddenin kenanna 27 sene evvel şairin aşk hayatı ge. linin salonunda kontes ile karşılaş

F rc:nsız::a ~öz'.ü ~spanyol hayatını musavver 

1
V:cdan mücadeles· Lahabenera kar' nr dayanmış olan tayyare fab

rikalarının hangarlan altından ge
çerken, çok garip bir tesadüfle kar
şılaştık. Bize rehper olan köylü, or
manın kenarında küçücük bir evi 
parmağile gösterdL Ve: 

- Şu sesizliğe gömülmilş kilçük 

Tokyo - Beri in 46 
15 dalıika .• 

saat 
'er ve gazeteciler mühim paralar tek 
'if e.derek onları benden almak iste-
:tiler. fakat bu hatıralar verilir mi ? 
0'lların yeri, benimle beraber me
zarımdır .. 

t Fransız sinema 8.leminin en müm-
taz artistleri 

RENE SAINT-CYR, JEAN CAL\ 
NO JULES BERRİ • SINORET 

Dünyanın en büyük İspanyol dan
aözü ve fantözü asrın karmeni 

ZARAH LANDER 

evi görüyor musunuz? Dedi. O ev. · 
meşhur İtalyan şairi Danon~iyayı A/ 
aylarca sinesinde misafir olarak ta- man 

- Kontes .. 

-Tarafından yaratalmıı heyecanlı 
büyük aık macerası- mevzuu ta
mamiyle aile hayatından alınrnış 

K J f • - Ever beni üzmek istemez ise-

J niz, artık bu mevzuu kapayalım.. güvenerek genç bir kızla evlenen 
onuor ayvaresı, saatte 1 olan bu film, parasına, servetine 

Tarafrndan yaratılmıt İspanyol 
şarkılariyle lspanyol danalariyle 
süslenınit çol< zenırin ve çok nefla 
bir film. 

şımıştır. 

Bu sözler bizi yolumuzdan çevir
mek için kafi geldi. Bu küçük evi 
ziyaret etmek arzusuna kapldık. 
Yemyeşil ovanın ortasından yıl an 

gibi uzanan, etrafı otlarla dolu olan 
bir patikaya saptık. 

Oraya vardığı zaman istikbalimize 
çıkan iki siyah köpeğin havlamasile 
karşılaştık. Genç bir kadın bize yak
laştı. Güzel bir kadındı bu, kendisi 
ne: 

- Garbiye Danonçiyo'nun vaktile 
bu evde oturup oturmadığını sorduk . 

Bu sualimizde haklı idik. Çünkü 
meşhur ltalyan şairinin bu pejmür
de ve bakımsız evde oturmuş olaca
ğını hiç te tahmin edemiyorduk. 

Genç kadın güldü fakat sualimizi 
cevapsız bırakarak, sadece: ı 

- Baba m geliyor. lstediğiniz iza
hatı bizzat verecektir. 

Dedi. 
Domuzlanna yiyecek vermekle 

meşgul olan köylü, bizi göriinee işi

ni bıraktı. Ve yanımıza geldi. Kızil e 

görüştükten sonra bize döndü: 
- Evet. dedi. Meşhur İtalyan ~ni ri 

1914 senesinde burııya gelmiş ve ny
larca bu evde nturmuştur. 

O, burada herke•ten gizlerliii-i •ev_ 
gilisi ile kalmıştır. fsterMniz size yat
tıkları odayı gii<tereyim. 

Öniimii ze d!i <tii. Rizi. esas bina
dan ufak bir lıahçe il" ayılan buji'
day depo< unn hen7.er bir vne geti"
di. Yer yer ~ iiri' ıniiş tahts bir meı · •'i
vend~ıı. J,:ıjımızı tııvanlara ç:::·~ • 

OaS afi 2 9 8 ki lo1nE?fre SÜT af le UCfU Gene daldı. Kokulu sigarasından ihtiyar bir adamın çektiği ıstırabı 
• bir iki nefes çekip, onun dumanla- musavver cidden görülmeğe değer Ayrıca Foka Jurnal 

çen salı günü Berlinclen Tokyoya mil- :-ına büründü. ı mükemmel bir eser. 
teveccihe.r havalanmıştı. Tayyare Ber 
liııle Tokyo arasındaki 

13700 
kilo- Dikkat ettim. Cidden güzeldi.. İh- 1 Fiatler 20 • 30 Talebe Pazar günü 15 • 20 diğer günler 10 • 15 

'.i.ı-arhg"ına rag"men güzel.. 'Biletler Kültürpark kiıeleriyle park içerisinden geçen otobüalerde 
:n ~trelik mesafeyi en az 55 saatte ka-

k B · t' t k Mavimtırak sigara dumanlarına satılmaktadır. 
leiece ti. u yenı ıp e i büyük yol- Seanslar: Her gün vicdan mücadelesi 5,10 ve 9 da lahamenera 3,20 
cu tayyaresinin sürati saatte 300 kile;.. bürüı\en çehresi ve vücudu sihirkar ! ve 7,10 da 
matreyi geçiyordu. bir güzellik taşıyordu.. Cumartesi ve pazar 11,45 de lahabenera ile baılar 

Kondor, salı günü saat 15.57 de ha_ •••••••••-~*~*i..~.!:::::::::::::::::::::::=~==~~· reket ederek çarşamba günü sabahı il - ~ 
saat dördü on geçe ilk merhale olan 
Basraya inmiştir. Oradan da s!iratle 

ı , 

Bugünden itibaren 

Tel: 4065 Yeni Sinemada Tel 4065 

Görülrrıem=ş zeng~n program - 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izahatlı Fox Jurnal 

1 - KARA /(ORSAN 
2 - BİR MİLLETİN 

Türkçe Sözlü Şaheser 

İSTiKLALi 
Kahramanlık rekoru - Dehıet verici Kovboy filmi 

Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1,15 3.7 de 
r ......... ı:ıallGDQl: .......... Elll ........... 11:11 .. ımıı .................. .. 

:la Hanoya varmıştır. Hanoydan d·; balık bir kütle tarafından karşılan • çok muvaffakiyetli olan bu seferile , 
müsait şartlar altında havalanan tay, mıştır. Tokyodaki Alman büyük elçi- Almanlar, japonyaya, Hollandaya va 
yare saatte 300 ve 370 kilometre gi;:. si tayyarecileri tebrik ederek, bu açu Mançul<;oya ayni tipte birçok tayya • 

. . r e satmavı dü şünmektedir' 
mek üzere 4000 metre irtifadan uça- şun Almanya ıle ıaponya arasında K d · t . T k d M . on or ayyare:o; ı o ·yo an .flll ... 

rıık Tokyaya saat 13.57 de inmiştir. mevcut bağların daıma daha sıkı ol - çukoya, oradan da Batavyara uçac.ık 
Tayyarede beş kişilik mürettebatla duğunun bir sembolü telakki edilece - ve Amsterdam - Batavya arasında s~· 

. , yı>lcu olarak Almanyanın Tokyo kon- ğini söylemiştir. ratli bir irtibat tesis edecektir. 
Kondor tayv-reıi Tokyo va harekel ederken solosu Yung bulunakta idi. Söylendiğine göre bu tayyare sefe • Kondor, Berlin • Tokyo seferinde 

Konc!nr i• nıincleki dört motörlü ı•o ı vrılarak saat ll,37de Hindistan da ki Kondor tayyaresi, Tokyoya40 saat rinde Almanlar ticart bir gaye güt • saatte vasati 2!l8 kilometre ile uçmu}-
- · · · · ı.. ·· ı dl .i · ;-:-- .; ge - Karaşiye, ertesi günü sabahı saat B.10 ta ulaşmıştır. Tayyare Tokyoda kala- mektedirler. Tayyarenin süratli ve tur. 
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Tu~~o~,~:::~A==N=K==E=_T~-i=M==l_z~~~l 
KADINLAR- ERKE KLER 

- 16- YAZAN: Kadircan Kaflı 

Amiralın yarası hafifti 
• 
ilk iş olarak Hrisanti ve Fotiyi karşısına 

dikerek bağırdı 
Amiral şaşırmış bir halde idi. Dediği için iiıinıdi o ba~a geçmişti. yah·erıyorlar, ağlıyorlardı. 
11d kocaman galiyi bir türlü kurta· Kinden çılgın Lıiı- hnle gelmiş olan -Öyle olaydı lıiz kaçmaz mıyd1~? 

rıımıyordu. Hatta oradan can korku· leventler ellerine geçen e~irleri di· Dive inliyorlardt. 
sile kendilerini denize atan zabit ve reklere asmak, soııra da Vcııedik ami· Fakııt bu ısözleı· amiralin kulakları· 
kumandanlarla askerleri bile kurta. ralinin ardında onun gidecegi yere ka. na girmek değil, değmiyordu bile .. 

Takma elli mühendis 
· sayesinds kabil 

olacak mı? Geçimsizliğin erkek 
veya kadını olamaz 

Ben, mağrur, kendini beğenmiş, uka
la kadınlan hiç sevmem 

Alı,am ltarıaından dayak yiyen er
kek mi, kadın mı haklı idi? ramıyardu. dar girlPN'k tepelemek jstediklerini Hiç şüphe:-;iz Herek Reisin eline 

Bu sırada top sesleri yaklaştı. haykırı.} orlardı. geçmiş olsnlardı, hak ettikleri hald.? Hilal eczanesinden içeri ırirdiiiml -Aile saadetinde yalan lazım mı. 
Geriye, bu ıealerfn ~eldiii tarafa Fakat Topal İbrahim onları sustur. bu derece korkunç bir işkenceye uğra. zaman Kemal Ak~ ayakta idi. Beni dır? 

bakhğı ıaman bir geminin. iki Vene. du: maılardı. karfıladı. -Ben yalanın aaadet dojııraeağıu 
dik gemisini kovaladıfını, barut alev. Şimdi reisi düşüneceğiz. Onun sağ. Ynptıklarıııa bin defa pişmandılar Fıanıız tayyare aanayii atölye- -Hayır ola reçet.e mi! hiç Z&DJMtmem. Yalan yalandır, şu ka 
lermin aydınlıtında görebildi. lıiı her ~eyden öncedir. amma, son pişmanlık para etmiyordu. ınde büyük arqtırmalar yaparken Dedi. dar var ki bazı yalanlar medlüllerin• 

İki Venedik kadırgası Vak§aya doğ Geminin provasını Çan<larlıya çevir· Foti bu acılara daha çok dayanama. fect bir kaza neticeainde iki elini -Hayır - dedim- anket! Gözbebek· de yalanın fenalığını tqımazlar. Be1t 
ru alabildia'ine uıaklqıyorlardı. di. dı ve öldü. kaybeden Makı Seruy isimli bir tay- lerinae bir şlınfek çaktı. Yeni bir rek· bunlan pek yal• saymam. 

Amiralın yanında bulunan ve 7&flı Hepsi buna hak verdiler. Hrisanti can çekişiyordu. yue mühend iai kazayı müteakip çok l&m ,,_ilelini bulaqa beui101'1u. -İnsanlarda aık mı, alıjkanlık mı 
bir zabit: Canlarından daha çok sevdikleri yi- Amiral onların ikisini de gemisinin iyi tedavi 1ıördüiü için ölüm tehlike· Kaamafih, hlkimdir? 

-Herek reiı orada.. · / tit reislerinin sağlık bulması için ana. baş direğine sallandırdı. Böylece dos. ıinden kurtulmu§ ancak iki elinden -Aman yahu imtihan •hır sibi bir Atk; fizyolojik ve fizik bir duy~-
Dedi. yurda dönmek gerekti. Zaten iki yıl- doğru Suda limanına döndü. mahrum kalmıştır. Şimdi iyilqmek şey olacak. nun edebiyatıdır. Edebiyat haqi ı.. 
Sahiden Herek Reis timdi iki kadır- danberi oraya o kadar hasret kalmış. Bereket versin ki Herek reisinin üzere olan Makam takma elleriyle Diye ilive etti, oturduk, ilk ıualiıni yat safhasında ne kadar if l'ÖnDÜf Ye 

i'anın a.rdını bırakmıı, onlann Uzer. ludı ki.. yaralanmış oldufunu neden sonra duy. yeniden ayni ara,tırmalara devam aordum: ne kadar hikim olmuı iae afk ta iıı-
lerine ~liyordu. .9. du da bu bozgunu bir zafer şekline 80• edeceği bildiriliyor. -Kadını dilfüren, l'ÜÇülten haller sanlara o kadar hlkim olur. BQatta 

Bir bıldırım gibi yeti~ti. Prova top. - ıı - karak Venediğe bildirmekten çekinme· Maka Seruy yaptığı arqtırmalar banıileridir! qk bir sarhofluktur, sarhO§lukla ya-
Jarile yaman bir ateş açtı. Amiral ~- BİR MİRAS. di. ve elde ettiği neticelerle daha çok Kemal Kamil, maruf kahkahaların. pılan her şeyin hesap, ve mantik ltar-
miai de karşılık verdi. Amiralin ) arası hafifti. İlk iş oln- \"enediklilerin dliştukleri tuzak ve ıenç bir ya9tayken Fransa tayyare dan birJni atarak: şısında aldığı renk ne iae aşk ta hayata 

Bir top düellosu başlamıştı. rak Hristanti ile Fotiyi kaışısına dik. iki casusun başlarına geleııler pek ça- aanayiine büyük yardımları dokun· -Kadın cinsiyetini erkete bir men- ayni rengi verecektir. 
Herek reis kocaman teknenin etra- miş : buk etrafa yayıldı. Andros bunu du\ - muş ve geçenlerde açılan beynelmi- faat ~.arııhi~ olarak peş~eş Çekerse el- Kemal Aktaş suallerime kısa cevap 

fında dönüyor, güvertelerini yala ta- -Alçnklar ! .. Bu işi siz yaptırdınıı. duğu zaman yilzü kül gibi oldu. Oda:aı· lel tayyare sergsi münasebetiyle ~t duşece~tı.r, kadının cısmani ve ru- vermekle imtihanı sonuna erdirmek 
cak şekilde a'illle yağdırıyordu. Siz benim değil, Herek Reisin casusla. na çekildi. Çok ıeçmeden de: Makam hayatı ve yaptığı . l h k· hi nezahetını ihlil eden berşey, her istirordu, teşekkür ettim. Ben aynlır-
Bir ara~ık Vcnedik galiıinin kıç kasa rı imişsiniz! -Nefes alamıyorum. Hava! .. Ha· kında izahatı havi bir tabl~'.::ıi:in hareket kendisini ufaltır, rahim, nazik, ken; o imtihanda muvaffak olmuı bir 

rasına bıribirf ardından iki l'Oll• çarp. Demişti. vat bir köteıine konulmustur. Birkaç şefik normal ~e vakur olmıyan kadının talebe gibi . 
tı. Bir tarafını söküp attı. -Fakat. Vallahi değil. Biz biz ~i.. Diye haykırarak çırpınmaia batla- gündenberi artık Maka Seruy kol cemaatta Y.er~ ~ k~hr... . -. Azi~~m b~ ne sıkı imtihan. 

-Amiral.... Amiral vuruldu!.... z:e.. dı. ağızları kapalı bir ceket giymekte ve -Erkeiı sınırlendıren nasıl bır ka- Dıye soylenıyordu. _ 
Ayni zamancta Türk gemisinin ba~ İki i de Amiralin ayaklarına ka Ayni zamanda iki de bir ı:'encereve il · · le. l - kla ak dındır? Kapıdan çıkınca başı sargılı bJrl • ,, e erının no san ıgını aa m ta- s al' K ı Ak · · · ka arasına da Venediklilerin kocamırn !)anmışlardı. koşuyor: d u ım ema taşın l'özlilklerın- ıle karşılaştım. Dehşetlı küfür ederek, 

gfillelerinden biri blltiln hızile çarptı. Lakin oradan kaldırdılar. -Geliyorlar mı? Geliyorlar mı.... ır. .. . . de retlebler yaptı .. ~endiıfni bir lahze konuşuyordu. 
'Üstünde duran on beş kadar levent, Bütün caauslara yaptıkları gibi ön· J)iyu soruyordu. Henuz yumı bet ~~tları~ 0~ dflfUndUrdU ve dedikı: -Kadın değil • diyordu - Allahur 
başlarında Herek reis olduiu halde ee kulaklannı, sonra burÜnlannı, da. _ Devamı var- bu fen adamı; kendıaıne iki eline -BOtOn erkekler namına lif etmemek belası .. Eve geç ve sarhot gittim. Diye 
üst üste yuvarlanmışlardı. ha sonra da dillerini kestiler. Gilver- maJ olan fect kazaya rağmen kat 'iy- IJ:&llhiyetinde değilim, ben kendi heaa- başımı ne hale soktu. 

Cç dört tanesi şimdiden can vermiş- tenin ortasında derileri parça parça DOK TOR yen ccaaretinden bir şey kaybetme· hıma şu tip kadınları sevmem: Bak allah aıkına! 
le di. Oklar hala ıslık çalarak yağı- oluncaya kadar kırbaçla dövdüler. Vü- M. ŞEVKİ UGUR miş ve araştırmalarına yeniden de.- Mağrur, kendini beienmiş; yanm ~ Ynındaki zat: 
uı ı ı. cutlarıııdaıı kanlar sızarak ve yarı "ıp- , ~ı ., • • b .. ile . d kumuş olduiunu bilmiyen, aklının er· -Birader • diye cevap verdi- Mil-.. DAHiLi H vanl' cuec:egmı ve uaun e nn en dl&ı 1 . . 
-Reise koşun! Reis vuruldu!... lak blr halde denize sokup çıkarıldılar. AST ALIKLAR .. ıpe •' mevzu ar etrafmda tabir caız nm; sen de çok pçimsizıin. ~ 
İki gemide de kargaşalıklar oldu. Tuzlu sular yaralarına girdikçe kor. . MÜTEHA.S.51SI mahrum oldugu halde takma eUerk iae ukalalık yapan kadın, haşin ve ka. kafa ile kimbilir kadıncajua ııel• 
Venedik gemisinin forsalan gUrek· ku~? ve ?ayanılmaz ağrılar veriyordu.! ikinci Beyler sokak No. 82 itine devam edeceğini bildirmekte- ba., sert kadın işte benim sevmediğim yapmışındır. 

re asılmışlardı. Çünkü sırtlarında İkısı de ılk zamanlarda hiç durmadan ı Telefon No . .3286 dir. Maks Seruy feci kaza ve İltik· kadınlar.. -Yapmadım, hiç birşey yapmadım 
,e n omuzlarında şaklayan demir kır. bali hakkında diyor ki: -Bir sual daha soracağım Aktaş vallahi! Şarla söylemeğe başlamııııa 
b, ç nr derilerini dilim dilim k~bartı. J 938 . . «- Şimdi geçirmekte ~lduğum ıl~i~. ~;lede erkek mi, kadın mı ge. heman bir fırladı; 
vordu. Sağlam kalan biricik kadırga gençlik kraJiçesİ •ınır buhranları tamamen zaıl olduk- ~ıımııdır • -Ulan herif. ıece yarısından son-
da onun ardıııa düşmek için carı 2!~- tan sonra yeniden laboratuvarıma Dostumuz burada durakladı, kaln e- ra, sen mahalleyi ayaklandırmağa u-
) oı du. giderek çalışmalarıma devam ede- !erimiz kalmıştı. tanmıyor musun? 

İki ilç saat sonra, giıneş tf6ğarken ceğim. Ben yaralandıktan sonra da -Şu fincanları soğutnııyalım -de· Demesin mi? Kelim kızıverdi. Ya· 
orada, iki büyük Venedik kadırgasının ~~ratuvarda gene direktifl~riı:n da- di. soğuk kahveden derin bir yudum ratana sığındım. Suratın bodurla ka-
yarı yanya kömür haline gelen tekne· hılmde çalışmalara devam cdıklı. Ka- çekti. rışık bir tane patlattım. işte, topu to- . 
Jeri bir çok öl iller, k,ıyılarda canlarını za vukua ~eldiği zaman bir tayyare -Bak bana ark d _ d d' . pu J apbğım. Kafama kulplu tavayı 

t .. .. .. o· l .. .. ki' k a aş e ı . geçım· 
kurtarabilmiş olan bir çok askerler ve mo orunu ıze motoru te ıne ao - s' r·. k ~. k vapıştırdı. Bak şu hale bak allah aş. 
zabitler vardı. Türk leventleri esirleri mağa çalıfıyordum. Ben yokken • .ız ıg~n er egı adını olmaz, geçimsiz. kına. Gôrdlin mü olnnlan? ' 
zincirlere vuruyorlar, yola çıkmak için mesai arkadatlarım tazyik eclilmit lik mızaç ve seciye, karekter işidir. Fazla dinlemedim: 
cabucak hazırlanıyorlardı. Çünkü He· hava dolu bir cihaz hazırlamıtlardı. -Pekila hangi kadını cemiyete Allah için, bu adam mı haklı idi, 
rek Rei!I önce, şakağı a çarpan bir ka. Bu cihazı çahttırmağa başladığımız faydalı bulursunuz? karısı mı, ne dersiniz? 
!as ı rça 'le baş ka radan guverteye anda tayzik edilmiş hava birdenbire -Hiç şüphe yok ki tam maıuısi) le 
) u arlanmış, sonra s ğ omuzunun bir patladı. Bunda hiç kimsenin kusuru ana olan kadını. 

ağısındnn giren bir okla da olduk- yoktur. Nitekim yapılan keşiflerde -Karı veya kocadan biri diğerini 
** 

ca ır bir surette yaralanmıştı. de hiç kimıeyi itham etmek kabiJ aıdatmıı olduğunu i'Örilrse ne yapma. Fiat artıfı 
Bu aralık çok kan knybetmiş, ken· olamadı. Eaasen ben de bunun böy- lı. Toprak mahaullerile hayvan ve 

· · t' ari t b k 1 le olmasını istiyordum. -Aradaki vaziyeti, ne bahasma hayvani maddelerı'n alım .... bmı f1-· c n geçmış ı. s e u sene genç ız ar ara"'ında bir glizcllik \ (e ne~e mil 1 • _. 
J{ ç kasaranın sedirinde yarı ölü bir kası. açılmış, bu müsabakada kazanan kızın l!l38 gençJjk krali•·e~~ >i·:~ Maamafih artık iyiletmit vazi- olursa olsun feshetmeli. atlerinde % 5 ten fazla artıı ve. 

h de Uzanmıştı mim taaıma k 1 tı ı t s ıı yetteyim. Takma elJerim yapıldım ya eksı'lı'• vuku bulunca V-1- 61ete . ~ sı arar aş n mış ır. 'oldaki resim juri heyet· .. .. d k . • · 3' e&a& 

Kendinden geçmeden önee: lann han~i vazirette durduklarını göstrirnr İkinci re·. 
1 
bunun .~ ~z. aman gene liboratuvanmda, me- modelini medana çıkannağa çah§ll- haber verilmesi Ziraat Vekaletin • 

-Topal İbrahim kumandayı alsın! kada birinciJiği 
0

kazanan ,Jozet Dravde ismİndeki 1'"r~-;ım ~ ~usıt a. sai arkada,larımın çalıtmalanna ne- cajun. Şimdiki halde bazı ilmi eaer- den viayet ziraat müdürlüğüne biJ. 
· · nsız ızı ır. zaret ederek Dizel motörlil tayyare lerin tetkkiyle vakit aeçiriyorum. dirilmiştir. 

Nakleden: Vaid· Nurettin 
•• 8 --

-Ne!. Otelde mi?.. Ne münasebet? .. 
- Evet ... Gelmezden evvel oraya biraz uğradım ... 
- Allah Allah ... Yolla şoförü hemen getirsin ... Bu da ne demek? .. 
Adnan gene tereddild etti ve: 
- Yani.. Şey ... Ben tabii sizinle oturacağım ... Fakat biraz sonra .... 

Şimdilik Beyoğlu taraflarında işim var .. Bir arkadaşımla beraberim ... 
Bir sanatoryom arkadaşı ... Buraya beraber geldik ... O otelde ltalmağa 
mecbur ... Ben de onu birkaç zaman yalnız bırakamıyacağım ... 

- Yavrucuğum! Ev enin ... Bir değil, on tane arkadaşını rahat rahat 
misafir edecek odalarımız var hamdolsun ... Onu buraya getirmeliy
din ... Haydi çabuk otomobile atla ... Git dostunu al... Birlikte ~emek 
yiyelim. 

- Yok anneciğim ... Kabil değil. .. Arkadaşım biraz çekingendir. 
Beni çok sever; lakin yalılara, hanımefendilere sokulamaz ... Utanır ... 
Bu sebeple onu buraya ~etiremeyiz ... Yadırgar .. . Zaten gelmez ... Oh, 
benim cici anneciğimi lsrar etme .. Ne olur? .. Birkaç zaman ben, gah 
öğleyin, kih akşam yemeklerine gelir, sizi görürüm... Zaten geceleri 
beraber değiliz a ... Uykudayız ... Uykuda da biribirimizi göremiyoruz .. 
Ha burada yatmışım, ha orada ... Hep bir değil mi'! .. 

- l'ekili ... Kadem bu lfa4aı iarÇ" ediyorsun ... latediiiıı a ibi yap .• 

Tabiidir ki,. ben ı:JenI da~in~ı--a•)~'a~nllıllm~d~a~h1~isllse~t~mlle~t~i·t~e.rc•i~h-ed~e·ri~m-.. •. Iİİllll•••ef!'e•n~d~i.~N~"~a•ci~y•e•y•i iod~aİlsınlllİıa•ç•al!lt•ırtt•ı•. İİİİİmİİİİıİİİıİııll•••••••-
.- ~m~n, acıktım, annecltim ... Emretsen d; yemek yesek ... Yoksa, Mea'ud bir anne memnuniyetile: 

mısafır mı gelecek?... - Ah, ıekerim! Ne saadet!.. Gözüme bili on yaşında imiş gibi gôzil-
- Hayır) avrucuğum ... Sen teyzen ... Ba~aka kimse yok! ken aslan gibi evlidıma kavuşmak, onunla konu§abilmek, öpü~bilmek. 
- Zanneder:-;em bir ııedlmen vardı ... Öyle yazmıştın ... Ne oldu? ne saadet ... Hamdolsun, neşesi, sıhhati yerinde... Allahın büyUklilifi, 
- Burada ... Lakin bua-ünlük ailece kalmak istedim de... kurtuldu işte! ..• Geçen sene bir cif erle nasıl yapyabilecek diye endi .. 
- Bu nedime adetini de fstanbulda sen icad ettin ıaliba .•• Sana ar- içindeydik ... 

kadaşlık eden bu hanım ne biçim şey? .. Surat..,ızın blri mi?.. - Hissinizi anlıyorum, hanımefendi ... Takdir ediyorum. Siz, anne-
- Yok! .. Hiç te değil!. .. Çok sevimli, çok hoş ı ... lerin en iyisisiniz .... 
- Öyleyse, vah vah .... Göremedim .. Aman, karnım ~ ... llerşeyden Bedia hanımefendi, gayet ciddi bir nazarlar Naciyeye baktı ve ilive 

evvel o lazım ... Sofraya otursak.. etti: 
Bedia hanımefendi, zile ba tı, emir verdı. llep birden yemek .odasına - Kızım! Bana deseler ki: «Adnanın ciğerlerinde bir anza kalmıya-

geçtilcr. cak. Fakat buna mukabil sen iki bacağını birden kestirecek in! .. Böyle 
Sofrada, Adnan, teyzesine sataştı. bir teklüi sevine se\•ine kabul ederim ... İnanır mısın? ... 
- Hali bir koca bulamadın mı, teyzeciğim?.. - Eminim hanımefendi... 
- Bulamadık evlildım... - Neyse, şimdi beni biraz müteessir edE>n uf ak birşey var ... Bir müd-
Şişli<leki evinde yapayalııız sıkılmıyor musun?. Bütün gün ne yapı· det, Adnan bizimle beraber oturmıyacak. 

yorsun? Naciye, hayretle sordu: 
- Musiki ile \'akit geçiriyorum, ömür ve ifiyetinize de dua ediyorum. - Nasıl? ... Henilz gelmişken gitmege mi niyetli? .. 
Gülüştüler. - Yok ... Gitmiyecek ... Beyoğlunda kalacak ... 
İki siyah göz, pencerenin arkasından, genç adamın gelişini tetkik et- - Yalnız başına .. Beyoglunda ml? .. Ne tuhaf şey!.. 

mişti. - Yalnız değilmiş. Bir arkadaın varını~... Çekingen bir ÇO('\lkmu,. 
Naciye, Adnaıun, henilz yirmi Uç yaşında, uzun boylu, sarı saçlı, gQ. Ailelere sokulmaiı sevmezmi~ ... Oğlum da onunla beraber knlacak-

zel endamlı, derin mavi gözlü bir ırenç olduğunu memnuniyetle gördü. m1ş .• 
Genç kadın, hiçbir tafsilAtı kaçırmamıştı. Bir eli kalçasının üstünde, - Garip şey!.. Bu i!\ ~izin tuhafınıza gitmedi mi~ .. 
diğeri perdeyi sımsıkı tutmuş, yapacağı planı tasarlıyordu. - E\•et .. Fakat birkaç günlilk mesele ... Tabii arkada~ı gider gitmez 

Akşama doğru, Adnan, annesinden rnfüıaa<le alıp, te~ ze~inin evine bı 
rakmak üure o~ı,ml ~., lttr 'lİQnıobile bhıdiktın llQ.Ql'.a. Bedia ~ 

derhal buraya gelecektir ... 
- llanııi otele iı4mi1ler? 

-Arkuı TU-
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(ANADOLU) 

Yazan; 

iktibaslar: 

G. İnönü ve Al
man basıııı 

Büyük bir adamın bıraktığı bir 
eseri temadi ettirmek, kolay değil
dir. Zim o büyük adamın eseri ile 

Dr. CemiL Süleymo.n alel"d bir m nın kabiliyeti arasın· 
k ·11 b r nbird da bir mu aye .... y pıldı ~ ı za.man, 

Bir batnm n m l canını g t rm<'m bu k ılaş ırma, ekserıya ikincisi 
c •••.•• O gece F hrt nni nın muhte- elini çekeı ek: nin al yhine neticelenir. Bunun için 

em arabesk snlonun top nan guz •· - .l\lu ' de ediniz .. Dedi.. Çok yor- Türkiye, ismet İnönünü d vlet reis-
rin arasınd , o u ı al b ı ar • nı... liğine intıhapla, selefinin d recesine 
ir uçurum gibi derin 'e cnzıp goriı- B ·ımem. Bu sarho luk arn ında, o- hakkiyle varabilecek ve onun y ri 
üyordu.. d t 1 f e mek n rcd n aklımn ni tamamen doldurabilecek bir insan 

Gözleri gözlerime il"ş "kC'e, sanh.i du- in • i ? .• 1 ce bıl kleri ikinci defa bulmanın vndiği memnuniyet ve 
kJarındaıı dudaklarıma tat ı b"r z - ko zevki duymalıdır. 

ir kıyor; yüreğime a kın ze ki, ıztı- Müteveffa A türk gibi t ·m t 
abın lezzeti dol yordu. Gozl rimi 0- ) L lnönü de, Biiyük H rpt vvel " 

" 
ka 

SAHIF~ ~ 

n- ay. 
Muztarip Çinin fedakar ve yurdsever kadını 

e eniyetini acı bir 
a ıtham ediyor 

uzaffer oluncaya veya çökmek zorunda kalıncaya 
ar, hatta topraklar kana doyup ateŞten taç giyin

sıun gözlerinden kur mı · · · •1 ..,id t- ~ l\ r n if re h "z .de karı ık; ba- sonraki Türkiy nin y nılf"nmesi u -

. ziyaya koştum; bUtfin g t:ı onun ıztı- tı un e e en fUsmılu rüzgara runda çalı n n sle mensup ur. Erkekler şunu bilmeldirler ki, bizi Y - perver Çin kadını hakkında bir fikir 
ahından kaçarak, ba:. • ımızın k nntıaııtıı n tık.. 1884 te 1zmird do n devlet reisi k d.nlar, cephedeki kahraman asker- azan: Jvermiye kafidir. O, bu eserinde, dü· 
sine sığındım... ..'*.. lnönü. eski Osmanlı imparatorluwu }erimize yardım etmek için. her ~e- şünce ve duygularını hem Çin'e hem 

ceye kadar ücadele ed~ceğiz.,, 

F akat ben, daha üz il r·yıe, d hn B nim bildiğim efsane}e h"ç devrinde, ismet Pa.~a olarak parlak yimizi, hatta canımızı feda etmiye Valter Boşhard de bütün cihana büyük bir açıklıkla 
uhteşemleriyle he. cnı ımı a\ uturken enzemiyordu . .ı. e ytircgimde Le) lii bir askeri kar"yer ) pmıştır. 1908 hazırız. ifade e mektedir. 

1 k · · d ö I · 1 '1\1 ·ı hı· te\ ekkillu" ııe "ıl T k h k · ç ?\o.ve Z ürher Sa_vtungun uzak l\1 d A ·ıı ti b"" t•• h" aravananın oş oş ın e, g ge erı ı ı e .ı.ı ecnunun ı , " - enesindeki g nç ür ar etınc in ordularının baş kumandanı « f' enı mı c er, u un a ıtna· 
mClphemiyetlerin içi ıde, bir Y1 an g bi, dızlnrd n ilhıını a. k i in biltiln ge- ·.,tirak etmiş, Türkiyenin son yirmi- Çang-Kay-Şek "in refikası, gt"Çenler· Şnrk mu ha biti ....__ mclerin büyük bir saygısızlıkla par· 
naznrlarının at şi parl an iki kudre - e d rin maya d lan şair evgililerin 30 sene içinde g•çirdiği bütün harp· de işte bu gözlerle Çin'in kadın ale- ilaca, alet ve sargı malzemesi gibi ~lnnm~sına •. ,C~d .. ki si;il hal~ın yı
li göz, beni hep oraya, bu salonda ilk hilznU, elemi vardı. Onu kollnrımızın lerde asker olarak mes'uliyetli mev- mine hitap etmiştir. Bu sözler, mu- lüzumlu şeylerin en seri vasıtalarla gı~ halınde oldu~u.1.mesıne ~u~ade 
defa tesadüf -ittiğim bu sihirkfir ve arasında hissett"kçe, içimden hırs ve kiler isgal eylemiştir. Bilhassa Ça- vakkat hükumet merkezindeki poli- teminine çalıştı. Suçav'da bir misi- ettı.ler. Anca~. ~utun garp alemı bu 
ateşli kadının ayaklarının altına çeki- behimiyet heyecanları taşıyor; usa - mıkkale harbinde Türk karargahı ti~a ve sosyete hayatına hakim olan yon hastahanesinde çalışan Ameri- Facıalara se~ırcı kal.sa, ~zun. y~llar 
yordu. Bilmem, 8arhoş muydum .. He- bım geriliyor; leziz ve nafiz kadın ko- umumisinde harekat şubesi reisliği- bir kadından beklenebilen sözlerdi. lcalı bir hekim kadın bizzat Mada- korkaklık ızafe edılen hız Çınlıler, 
yecan, aklımı idrakimi almıştı. Tıpkı kusu, tatlı bir kevser gibi başımı dön- ni ifa etmistir. Yabancıbr arasında kısaca cMa -nın gönderd"ği bir teşekkür mektu· cesur olduğumuzu isbht eaec ğiz. 
bay"ku§un ağtmn inca boynunu uza. dllrilyordu. Kollarımın kuvvetli de - İsmet Paşa, SO) edı olan (İnönü) dam:. diye anılan bu kadın, yalm' '~iyle bir paket çikolatayı alınca, gös- . «~uuffer oluncaya kadar veya 
tan bir serçe gibi, tehlikeye ihtıytırım- ra ... ~u, b na tl'mns ettn mel. için kıv- ·smini Türk - Yunan 1-arb"nde lnö- teşci edici sözlerle iktifa etmemek- erilen bu alakedan dolayı son derece dız ço!anek zorunda kalıncaya ka
la koştum; canımı saadetimi ona kcn- rannn kndın vilcudunun rnuk vem tle- nü mevkiinde ihraz e ı •i muzaffe- tedir. Bu itibarla, sözlerinin hemer nütehassis olduğunu büyük bir he- dar, hatta mukaddes toprak! rımız 
di elin:ıle sundum.. rini kırdı. Musikinin füsunkar dnlgn- riyete istinaden almıştır. Zira bu es· arkasından filiyata geçti ki, bu d yecanla anlatıyordu. kana do~~p ateşten t~~ giyinceye 

:.. lan, onu, deniz ortnsındu çabalamak- ki mücahit, 1918 mağlubiyetini mü- Çin'in birinci ledisinden bekenen va Cepheyi teftiş için yapılan bu kadar m~dele edecegız.» 
Onu gördüğüm ilk g ce idi. Bfitiln tan takatı kesilen bir kaza kurbnnı gi. •eakip derhal, Kemal PMa tarafın- zifeleri müdrik olduğuna bir delil •olculuklarda.n birinde başkuman- Bu sozler, Bayan Çan-Kay-~ 

:fel§ketim, bu ge metle d ıu gecen=n b.i, her geçen dakika zarfında, bir par. dan idare olunan milli istiklal müca dir. lan He karısını taşıyan tayyare, az k'in Amerika ôleminde radyo ile 
ruhu esrarında doğdu. Gözlerinin i- çn daha canını, kudretini nl rak kol - ~ele ine i tirak eylemişti. 1927 de evlendiği «ünden beri bt • alsın japon tayyarelerinin hücu· yaptığı b~r hitabesin?en a_~ınmışt.ı:: 
çinae yanan arzu u, benim gözlerimin !arımın arasına n ıyordu. V J du vl ~ F kat bugünkü Reisicumhur İ&· vorulmak hilmiyen kadın, kocas nuna kurban gidecekti. Bilinmiyen Bayan ın Kanada ya gonderdıgı 
içinde söndürmek i Uyen bir di~i bny- cuduma temas ettik e, yUr gıniıı h le- met lnönü, sade parkık askeri mu- Çan-Kay-Şek'e daimi surette refa- :r sebeble, haber alma tertibatı va- bir mektubunda sunları okuyoruz: 
van hali vardı. Sıcak ve h yecanlı canını goğ ümün içinde hı ediJ or- vaff kiyet ve tecrübelere mııl~~ bir kat etmektedir. Geçen on y1l zarfın z.ifesini yapnmamış ve baı:kuman- c:Öyle ümit edi~orum ki, y~ba~
nefesi, beynimi b r alev gıbi s rmıştı. dum. Nefesinin at~şi, ben·m ) Uregim ahsiyet d ğildir. Bunun harıcınd da, } orgunluk, dermansızlık, cesn ..Jan havalandıktan sonra 

011 
iki ja~ ,., mernleketlerdckı de:nok~rsılerın 

Gölgelerin içinde g·zıenen zarif başı de de yol bulmuştu. GalilJa he) ecaııı- ve hemen her sahada bir politi~~c~~ retsizlik gibi sözlerin mana mı bil pon tayyaresindf'n mürekkep bir fi- bize yar~_ım.a geleceklerı .gun ~r~ık 
bent surükJiy n tehlike k dar cazip d h' tt•. nın haiz olması lazımgelen her turlu medi"•ini, bu kadm bir çok defalar lo çatıp gelmi ti. Fakat bu filo, her uzak degıldır. Bu arada, hı~, elımız· ıh . :'l.A ö [j n d a· ı . . mı o ısse ı. d 1 h • pacagız Ne '°~ 8 ı~ıuır g r n yor u. erımın _İster misiniz? .. Dedi. Biraz bal!- evsaf ve kabiliyeti nefsinde cemet- isbat etmistir. rıedense, bacıkunıandanın tayyaresi- en ~e en er şey ) 8 · 

içme dikkat ederken bulannn nazaı·- . . l t 1 .. .. T'" k"yen"ın kal Bayan r ... 11 Kay-Şek 1936 ill. .1i takib,. koyulmamıştı Atlcak bu var kı, topların, tankların, bombar-k k 1 II s lıkt n pek bu mı tır. sme nonu ur ı • v:ı • · - · ' ı · · · h ı· d larında, fdrnkini yakan ~izli ateşi, ona çı 8 ım.. 8
' n ız - k k ... b" I kanununda dostlarının ısrar ve ııa- vak'a Bayan Çnn-Kav-Şek"in yeni dıman tayyare erının yıgın a ın e-

tath bir ıztırap gibi yüreğimin içinde naldım... kınmasında ço at 
1 ır ro oyna- sihatlarına ;ağmen, esir kocasını kur· teşkil edilmiş olan sıhhi •e organi- ki saldırışları ne netice vereceğini 

ı b t At t ··rk'" ~anıbnşınd:ı ve k' k t" M f"h b' 1 hissediyordum. p klerin nltında gU. Kollarım :ırasında bir nrhoş g· i mış ır. 8 u un ~. .. .. tatmak veya onun mukadd ratını zasyonlar:ını teftiş mak adiyle, dört ım~e . es ~re~ez. aama ~ · ız er 
zel ve yumuşak kadın ''ile du un bir silrük1 nirken, başı omuzuma dil. l\ _ onunla beraber, kendı başına duşu· aylasmak için, S"onfu'y tayyare ~ün sonra tekrar cepheye uçmasına h~r ıhtımalı ~~ze aldırdık. Kullanıla-
yılan kadar kuvvetli ve h t knllü - yordu. lçki ve sıgara koku ule z hir. nen ve hareket eden bir insan sıfa- il gitti-i zaman en büyi.lk cesaret" .. nJel olamamıştır. bıl.~cek tek. sılahımız kalıncıya kalfa r 
]erini sezrne1c, leziz ve h nlı bir lenen ha,·adan , serin m h l:ın çı r )l" ve büyük bir eadnk tla ~"Llı • O'ÖStPrmiştir. Bu tayyare sderi bir Ekseriya çok tehlikeli bir şekil ~'ucadeleyı bırakmamaya azmet-
ze •kti Ve bana bu zevki vcr"rken, göz. onı tır. Kend· i 19 25 senesinden Cin dev] tadan ının refilrnsı ç n fev alan bu ) olculuklar arnsında, hayır ık .. Çıkmaz gözlerim"zin önlın nk' El 1 • f 1 J 
l ' ' i ' d f d · 1937 s .. nesine kadar bitı inkıta baş- k A de bir hddise idı Fakat, cok geç ve yardım işlerine ve yazılan mc:-k e e verıp za ere o an arsı mnz erıının çın e zn ımı arayan esıse. bir rtiyn p r esi sı)'rıln ış ı. 8 un i - ~·ekı"llık vazıf s"ın"ıı ·fa etmı·ş, fakat med n bu hadıs 'i taki.p c:den h.ar.p tuplara cevap vem iye tah is edil inanımıza sadık knldığımız müddet-kAr nazarları zehirli bir iğne gibi yO- k b · • ~ k O 

çinde biri birimizi duba ya ın 'e ır- 1 d . l d r· kiyevi L: usan- aylarınd , «Madam>, Çın kadını ıçın mi olan bir çok gürtler, haftalar var- çe, Japonya bizi ezemiyece ·tir. üş-reğimi acıbyordu. Küçük ve yumuşak ı mfı::. hı" edı"yor, '"Y ışıgında 1 uhları- )ltn a11 e\ \ e ur k f d .. d d" L • d k t" • • t'ı f f d"yo 
:.- " d b"" "k l" f art• le errü ve tecerru ıye mr ır. manımızın uve ını ıs ın n e ı -ayaklarının davetkar hnrel.iitı, siyah mızı dnhn d rin scziyoı dt k. Geceni "le konfe-r ... n m a u~u. lir muva - .ey kalmadığını da isbat etmi<ıtir. Dünyanırı dört bir tarafından, rum, sanılmasın. Çok b~;rük ve kor-

tüllerin altında, billQr kadar şeffak kalbi ketum ve e rarengizdi. Bizi bic- akıy tle t m _ıl .eylemısttr. ı-.ı:rp son Çan-Kav-Şek çifti, gibi biribirini Madamın l:}ürosunda muamelesi gö- kunç bir istirap cekecegız. Ancak 
görünen ipek vllcu u, bendeki azimkar a ı Türkiyeııının ger-·k hancı ve ge- mu""kemmcl b·ır surntt .. tamnmlıyan. ru··1m .. kte olan mektuplar geliyor. bedelini almadım. ka.nımızı akıtmıya-birimize yaklaştıran rr!zli \ e cazip kuv- '- '" '" 1 d 
mukavemeti her saniye bir parça da- 1 . . 1 f"k d hilı p litık .,111d n bahseder- arsılmaz bir ahenkle büyiik ve mii Geçenlerde, nutukları, gazete ma- cağız. Çin bu ııntı rnn an, manen 
h kırıyor; ~ip di teri, ı lak \e n- vetin, bu h yecaıılı yalnız ık 1 

< e, n n l u ract lnönünütı k t'i ve mü 1<aielerini. seçme mektupları ihtiva daha kuv\•<>tli olnrak çıkacak ve her-
te li dudakları, in anı ö ume sürilklii- beliğ bir varhgı, n d rin b"r m, . ' 1·· .. t t.. u·z etlirrnemeg-e im terek bir hedt>fe yürüye-n bir çift den 'e geliri yarnlı askerlere talı- kese saygı tt ikin edecek olan bir bü-

b h d b. ım ro unu ux. r cihan tarihinde p-k ender ra tldn . . . d f f ı h yen tatlı ir eyecan gibi b )1 nimi s. - rnrdı. Hiçbirşey sö) leme en, h ç !r ,. '"is edilmış olan bır eser ne.redıldı. ynazrnze yyp amr amr ıa utyı 
rıyordu. Başımı ışıktan saklnyarak harekette bulunmadan b"ribirimizi du. kan yoktur. . . • .. . maktadır. Bu esere bir göz atmak, bu vatan- yüklüğe doğru yürüyecektir.> 

i i · d' Atatürkün e kı sılah ve tecrubelı Çan-Kay-Sek, memlf"ketinin a gözler m onn çevır ım; bnşk lnnnın ... u-.·or, he) ecnnlarımızı yıir klerinı ·ı·ı h 
k 11 d k k ki .r " ~ orknda ı fııımet lnönünün, Türki- det ve teamüllerini e::niiz unutma o ann an açara onun • l nnna lı"sanından dinliyorduk. O, ba ını ın r ~ ...,... b Ç l'd' C b h. 
serildim. Tıpkı baykuş n <+ ınn ince ye Büyük J\iillet Meclisi tarafından mıs olan halis ~r . i~ ı ır. a.r a ıc 
boynunu uzatan bir serçe gibiydim. mer sutuna dayayarak yllzUnU nya çe. müttefikan Reisicumhurluğa seç·ı. avak . basm~~ıgı ıçın, Avruna Vt' 

r • virdi, ben, onun derin gllzlerlne dnl ı. • 
1 

b".d' I 1 .. .. •. Amerıka polıtıkası ona hem yabancı 
,. • rnesı pe . a 11 ır. şmet nonunurı . . k 

usikf, insanlar bir ka ırga gib. r k, m !ı' bın, b ı_ e raı kudıı Bl:vük ÖH.i t raf•ndnn kendisine ve hem d ek .. erıyn acnıp gelme te-
savuruyordu. Ş'dd li ·y ı ın 1

t nda çehr ine nak~tt gi caz"p \€ eb ılı rü de~re:dıl,.n eri el'nden gel n bütün dir. Bunn mukabil. karısı l\fay·LİJ?f! 
renkler, hayaller biribir'ne k ı nrak ~ a içlnd aı ki klum idrak"mi k. be' -ayretl id re etmf'kle kalmıyarak, Soonr. Çan, Amerikndn Velsley ko 
duvarlara akseden mü hem golgeleı· Um. Knllı"ml ona 11 :sıl 'crdiğimi Lil ~e.ız oldu u yiıks k kabıliyetler sa lejinde okumuştm; Gnrhin mantn 
gibi; hayat .... Hissedilen, akat seçil- miyorum. Ynlnız 0 ş •ameUi gecfye ait ye inde onu tekemmül ettireceğine litesini bil~i~i, ~nladığı gi~i. lngiliz 
meyen hllmmnlı bir riıy. ytı. lı nziyor- he) ccnnlı 1 i.ıyadan, knı .uıhk bir sah- "lluh~kkak nazariyle bakmak gerek- ceye de hakımdır. O, aynı zamand? 
du. BOtOn gece, b ım ate içinde yan tı"r. B.z, Almanyanın, bu v'erimli fa- aarple şark arasında mutavassıtlıı· 

ı . e hatırlı.> orum: l B k dı; yUreğim'n ı, d d k ı rnda ı ,,. 11.veti alaka ile takip edeceg"ini ve rolünü de. üzerine a mıstır. ir co · 
ku T: 1 11 d Bronz ak ıl ıın içıııdc, pn1n i.} 1 •A ~ b d 1 1 1 t t 

usftreyi rut u ..... zun ç ~o nn a, At t'" 1 •• halefi ile dahi iyi dostluk ya ancı ıp omat ara gaz e murıa· 

' 

S-K 
D .. n İta) yada pro esto 

nümayi !eri yapı dı 
· ··1 1 rı· k d · b a urı.;:un d ' k "k b" !Usuzluktan k ımlarıı seri! n bir zıı. r n go ge e en genış ve eynz münasebatı tesisni arzuladığını, ım birleri, M? am ı, ço nazı ır ev 

vallı ceyllln gibi, helecan içinde aşkn bir merdivenden inmiştik. Snlkımla - diden temin edebiliriz. sahi~i V?"Japoncadan ba~.ka y.a~ancı Tunusta halk ltalyan ko soloshane· 
o kadar susamıştım. Elınin teması, rın, knmerılen, yıldızlardnn gızıediif +-=- di] bılmıyen kocasının sozlerını her 

~::~"~:".;'0~~~::.··_:~~~ı~~:!·";.~~t muz";m b;r hıya.bnııdn, kol k•
1
• uzun Be lt;i ka kabinesi :;;g~.~;:.':'.~:·;:,:~::h:d:ü:~~: sini faş la dı, camları kırdı 

onun kalbine yol bulmuştu. Fa mt he- zı.:n ) dr:.ıduk. BrUkscl. 7 (Ilndyo) - Başvekil yış ve kavrayış kabiliyeti yüksek 

A 
GÜNLÜK SlY ASİ GAZETE 

Sahzp ve Başm Jıarriri 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 
Umumı neşriyat ve 11azı işleri 

m d ·ra 
HAMDI NÜSHET ÇANÇA. 

l DAREHANESt 
1zmir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Partisi binası iç· de 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TELEFON: 2776. Posta kutusu:40 

A BONE ŞERAİTİ 
Yıllı4ı 1400, Altı O'Vlığı 800 

Kuruştur. 

Yabancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır. 

Gilnfl geçmiş nüshnlar 25 kuruştur. 
'ANADOLrJ 'MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

zlerim c;:,pnh, kabine inde yaptığı tad!lfitı bir kadın olarak tanımak ~erefine it l talepleri, bütün dünya matbuatında 
tamamlamı \e maliye nezaretini nail olmuslardır. a yan 
janse • n uhde ine vermiştir. Harp,. Bayan Çang-Kay-Şek'e cok fena tesir bıraktı 

m, ti' rin. men 1 t n arasın -
n, ya nız s·ıadet yolunun g çtiğinı. 
r.ic1im. Ben onu kolu.ıdan çekerek, 

>U cazip ve ebedi ru) n içmde, gölge
re sürlikleı ken o: 
- Yapma ... Diyı>rdu. Ben, hast~ 

·e tehlikE'li bir kadınını ... A kını ba
irelere , ma umlar • ·la. 

De i idim, he) can, Jınn, iılraki-
1i r.lmıştı. Ilır ındnn kudurmuş bit 

hny\·nn gibi, onu kollarımın nrasınd·ı 
ıkarak, karanlıkta dudaklarını nra . 
dım. 

Bu tema!'!. hayatta duydugum e:r 
tatlı ve i!Ahi bir ze\ kti. Fakat bana b 
zevki 'eren rludnklar, kanımı, sandc 
timi zehirledi. 

- lô 1Ikkanun 923 -

P i l:!. yeni vazifeler yükledi. Muhasamalar ~ 
Bruksel, 7 (Radyo) - ar cımen- Ş h Ne,·-.·ok g (Rad •o) ttalvanın da 1tal~·a nJe-.·hine yapılmış olnn nO· baqlayıp da şimali Çin ve an. g ay- .l .; , ~. -. ., .; ., 

to, bugiln toplanmıs, 42 muhnlif ve ~ k h h ı ı · t sto lç'n t z"h·'rl.,rdc · dan kal"anlar Nankin'e sel gibı akın- mhstemleke. mesele. ınde ı attı n- may ş erı pro e ı e .. u ~· 11 mu tenkifc> karşı 111 reyle knbi- .,., ı. ı t 
Ca l\·1adam, hemen hayır ve yardım reketini mevzuu bahseden Nevyork vu unmuş ur. 

neye itimnd be»nn evlemiştir. • · d · b" ·· · ·ı t ı be i 
.; " müesseselerini,n başına g çerek yurt- Herald Tribüne cBir diktntörün sö - Torıno u uç ın uıım~rsı e n c 

Kızılay evleri 
Tapu senet leri 

v~ri,ecek 

suzları, öksüzleri barındırmak, onla- zil> ba lığı altındaki yazısında ezcüm- ve bunlara iltihak eden her srnıftnrı 
ra iş bulmak için faaliyete koyuldu. Je diyor ki: halk Fransız konsoloshanesi önünde 
Geçen ayla r zarfında hep bu bahtsız Habeşistnnın ilhakı mescslesinde niimayişlercle bulunduktnn sonra .Al -
ve talihsiz sivil halkın islerine ken- ~1ussolini bundan böyle İtalyanın ken- mnn konsolo hnnesine giderek or!l(ltı 
dini verdi; fobrikalardn calı~an ka- el isini tatmin edilmiş devletlerden ad- Jn do tluk te.mhUrl ri ~ npmı~tır. 
dm ve kızlntın güç islerin.e b.ilfiil yar- llC'ttiğiııi \'C lt:ı.Jynn milletinin mils • Florıııı ndn lıalk lıir miting nktrd" 

Kızılay tarafından vaktile lzmir· dım etti. Yaralı ~s~erlf':ın ıztırapla. tcmlekc lınh ında t:ıhlko tnraftm ı l'ek Tunu la ' K •r "k ela bulunan i-
de vukubulan zelzeJ .. d evleri yıkıl- rını hafifl 0 tmek ıçın elmrt n gelen• 1ldu runu ö~ lemiı;ti. l)mılı rlıı lı ıııb r oltl 'llllU ilaıı cJ~ 
mıs olanlara tevzi edilen yangın sa- yaptı. Bu i~lerini bitirdıkten sonrr Goı·üll ~ or ki b:ı kn ıııa nit bir ın·ı: ıııi tir. 
hasında kızıl y mnhall~sindeki 140 cepheye {!iden ba~kurnandana re fa cl.ın ııfı k Lir pıırça11111 kendi elin t Homa, ~ ( A.A) 
evin tapu S"'nedJ,.ri, sahiplt>rİ namı- kat etti. Kocası askeri ve mtid f~n . >k kı~ ınrtll ola<::ı ,ını k ·fl·lti i f 
, 8 el'an çıkarıl m mıstır. Bunun s - i<ılerini teftis edrrl H1, o. a kerl~rın ınaıı Lir cliktnlol"lln \cıdi!! ıtırı kı 
lıebi evlerin lıulunduwu .ıra IMm 1 k tedavileri yap•I n s hrn revırlC' 

d 1 ıııeti p<'k tc kalnııyur. '<ızılay namına 'eril•nemi~ olmn - rini, mi iyon hasta! anelerini ons f 
Hom.ı, 8 ( • . A) - t.ıl. 1111 Ct n "ıdır. Kurum merkez h V ti r<>isliği h. ı ı · 1 · .1 b' 

~ nlf'rkezi ve şima şe ur erınu n ır -tBOvUknda> ıu arsaların tapu ~nf'dlerinin he -ı Bu tefticıler. esna ında en 7.ntiir' 
.r 1 l } 1 k ç klarıııclrı hulk Tunu ~A \ K r n C rn l S l rma11 en verılmcsini i t n ı"' ir ye net" e o an ı tynr ~rı ttro tırarn 

1 
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Alman tayyaresi Mizah 
Manila sahillerinde 

denize battı 
l\fonila, 7 (R:ıd.ro) - Hafif bir a-

Açık mektup 
-Dr. Behçet Salih Uz'a-

A~·ni gunun gecesinde mösyö M. Bugün biı'az modern her fabrika- Htısla bana en açık cevabı verdi ve 
Juııior l.ıil' kom•erde asri mi.izjği din- da, ynrı otomatik makineler, yeti~kin - Elişçileri dimnğ işçileri oluyor-

rmı 11etice:-;incle diin sahile inerken 
batan Koııdor adındaki Alman tn.rya_ 
.va ~evkolunacaktır. 

Kondorun kumandanı ile pilotları, 
re:-ıi, deniz çekildikten sonra çıkarıla
cak ve parça haline konaı·ak Alrnanya
vapurla Alman.raya döneceklerdir . 

Azizim Belediye reisi!.. 
Şu yazıya başlarken yanımdaki üç arkadasla karsi odadaki be§ 

Jeı-ken gördüm. Ve burada öğren- yirmi beş nıakiııi!"tin yerini tutar. lar. Böyle olmıyanlar öle~klerdir. 
elim ki o, karısı ile birlikte bi.ivük bir Bu mi~nllcr kafi midirler?. Dedi ve şöyle devam etti: 

arkadaşa ~ ~ 

- Yahu!. Behçet Salih kaç senedenberi belediye reisidir?. 
Sualini tevcih ettim. Kimisi beş dedi; kimisi sekize çıktı; bazıları 

da altı sene olduğunu söylediler. Cümlemiz de münevver olduğumuz 
ve Belediye işleriyle pek yakından alakadar bulunduğumuz için söy
lenen rakamların vasa6sini hesap ettim; yedi buçuk sene cıktı. Artık 

heyecanla, çin sanat eserlerinden kol Traş bıçağı yapan fabrikayı ge- - Ben yedi yüz elli işçiyi, işsiz 
leksi.ronlar yapmağa çok meraklı zerken cı.akin, tecrübeli ve biraz yaş- kaldıktan sonra devamlı surette rnü
imiı;-. Ve Amerikan111 en inançlı nik- Jı bir adanı olan direktör sunları :'!Ö\'- şahedc ve tetkik ettim. )fakinenin 

-=+=-

biıı adamlarından biri bulunuyor-- ledi: • · terakkisi ile fabrika dışına atılan bu 
nıus B .. · · ·ı · } · · 1 t k" d kl , :.· - uguıı sahıp olduğumuz te!':eb- ışçı erın ıangı .vo u a ıp e ece e-

!ayyare):e binerek Xevyorka döne- bi.i~ organizacı.yonlannın. ilmin , ve rini öğrenmek istedim. Bunların yal
cegım vakıt maruf Amerika ekono- tekniğin bi.itiin fütuhatından istifade- nız yüzde onu, Lir ay içinde, iş bula
nıi;-;~~ C. ~ru:sk ile ta~ıştım. yi istesek, yahud istifadeye kalkış- bildi. Yüzde altmışı liç ay işsiz kal-

Şuplıesız Amerıkadaki işsizlik • sak in~anların ancak on bes yılda clı. Diğer kısmı, neticede. yeni bir 
ten konuşuyoruz. Bil'çok milyonlar istihlfik eclebileceklerini bir" yılda meşgale bulamadı ve aradan dokuz 
sahibi olan bu adam dedi ki: meydana getirebiliriz. ay geçtiği halde hala bil'şcy kaza-
. - Darvinin eı:ıerlerinden bir ye. Yalnız son altı aya aid sahip oldu- namadı. 

l'ınde şu par~a vardır. ğumuz icad Rrevelerini ku1lanmağa Bu işçil~rin yüzde yirmi . dokuzu 
, «Hayatın ıcaplarına uy~~yan .. ı~~ kalkışsak işçilerimizin yüzde sekse- zamanımız için faydasız bir hale 
\ e ferd ıs:ıfa kanunu mucıbınce olu- nine yol vermek icap edecektir. Bir geldi demektir. Şu halde Darviniıı 
~e ~a~kumdur. Hayat şartları de- teşebbüsün en modern neticelerini ıstıfaya aid sözleri bir hakikat şek-

Aleviler 
Beyrut jandarmaları
nın silahlarını aldılar 

Beyrut, 7 (Radyo) -Alevilerden mü 
rekkep bir çete; bugün bir jandarma
nın silahlarını almış ve bazı yerlerde 
otobüs ve kamyonları durdurarak, yol 
cuları soymuşluı·. 

Hahamlar Filistinde 
ikamet edecekler 

~riyse de, doğruysa da Allah kabul etsin... ~ 
Gelelim mes'elei ma nahnü fihaya: 
Beyoğlu caddesinin genişletilmesi tasavvurunu okur, okumaz sa

na o kadar kızdım, o derece hiddetlendim ki tarif edemem. Demek ki 
sağlı, sollu binaları direk üstüne alarak herhangi dar bir caddeyi ge
nişletmek pekalfı mümkünmüş ... 

O halde, ey Doktor Behçet Uz; sen ne diye bu kadar senedir şu 
bağırsaktan nişan veren Kemeraltı caddesini genişletmedin? Neden 
Arastayı, Balcılar içini bu halde bıraktın?. Allahtan korkmadın di· 
yelim; fakat bizim idare müdürü İbrahimden demi korkmadın?. O 
lbrahim ki kendisinden şeytanın bile ödü kopar ... 

iı§mıştır.> . . . l' . 1 B 1 h 1 .. . • . . . . elde etmek ıstedığımiz vakit bunları mı a ıyor. u !'!onuncu arma vo ma- Beyrut, 7 (Radyo) - İngiltere; 
Bu adam ne sovledıgmı, bılıyordu • ... · Al d k 

Düşün bir kere azizim Doktor; Mezarlıkbaşmdan itibaren sağlı, 
sollu bütün dükkanların alt katlarını yıkıyoruz. Eğer dükkanlar tek 
katlı ise yıktığımızın yerine direklerin üstünde birer dükkan yaptırı
yoruz. Diğerlerini muntazam direkler Üstüne alıyoruz. Sağlı, sollu 
enfes tretuvarlar ... Halk; yazın güneşten, kışın yağmurdan muha
faza olunarak direklerin içinden rahat, rahat yürüyor. Şimdiki cadde
de de otomobiller, arabalar, kamyonlar diledikleri gibi tokuşuyorlar. 

o ... k' .1.k k. t. 1 k . · kullanmalıvız. ga mahkumdurlar. Yenı hayat şart- manya an açan otuz hahamın 
, ~uz ışı ı on ıo omısyonu · FT t• 'd· d · 

azalarından biri idi. Doksan milyo Diğer birçok sanayi erbabı başka larına intibak edemezler. Onlal' ne- .ı ıs ın~ gı ıp or~w a ıkamet etm~le-
doları o temsil ediyordu. !Vlüessese~ ifadelerle ayni şeyi tekrar ettiler. siller i.çin~e yalnız a~le~e~ini ~nki- ~~:d::::~:eeree:ı:~~~en, A:?- ~e-
lerinde çalışan amele miktarı seksen Faydasız bir hale gelen insanlar şaf .etdtırrnış, yahudd. sı ;;.la a elDen sa- va esme"'e baQlamışO:.ne yenı ır a. 
bindir. Cebinde fil dişinden yapıl- . ., yesm e yaşamış, ımalS arını umu- IS Y • 

truş daima birkaç kilçük fil bul (fşsız kalanlar) ne yapıyorlar. ra uğratnuşlardır. Bugün ise adale-
Sade bu kadarcık tnı~. Hayır Doktor, hayır ... 

liundan ba k ik. bin fld ~nukr. Amerikada en meşhur taharri mü- nin yel'ine çelik geçmiştir. O halde 
ş a ı ı en ınure - 1 . d b. . 1 k . 

J·ep bf k 11 k . . ... ü d essese erın en ırı o an e onomı ne olacak? \ r o e sıyoıı surus var ır. 

Fil dişfoden, altından, gümüşten, enstitüsünün reisi M. E. Lubon bu hu - Arkası var -

ağaçtan, camdan bronzdan kristal- -----------------------------
dan ve kabili tahayyül ve mümkün 
olan her maddeden fil kolleksivon_ 
lan toplamaktadır. Hatta fille;den 
Yapılmış bir gerdanlık bile var. On -
da her ölçüde en küçü.2-iinden tutu -
ı-ıuz da en btiyüğiine kadar her çe
şitte filrerden kollekiyoıılar bulunur. 

Bu onun bir hastalığı, bir iptilasıdır. 
Bununla beı·aber blitün söyledikleri 

llıevsuk deiildiı·. 1ki giin sonra gün 
R"ibi nşil,<ar bir ~•Y uınlı kla onun söy -
lediklerlni dUşUnmeğe başladım. 
Amerikanın Rasyonalize edilmi' bl.t -
ttın fabrikalaını gördüm. Elli mües-
8eseyi j'ezdim. Her biı'inde ayni seri 
terakkiye şalıid oldum. 

«İO\VR> da bir gün bir dokuma 
fabrikasını geziyordum. Direktöı', 
büyük bir gururla, bana Lugün yal
nıı bir amelenin nezaret ettiği bir 
llıakine ile, sekiz saatte meydana ge -
tireceii ipliA'i bundan yüz yıl evvel 
lcu-k beş bin amelenin on altı saat 
Çah,mak suretile ve o \•akit kullanı
lan çıkrıklarla yapabildiklerini söy
ledi. 

Gelecek harbi" kim 
kazanacak? 

Bir İngiliz muharririne göre: 

Yegane çare, Macaristan, Rom~nya 
ve Yugoslavyanın Almanyaya karşı 

birleşmesidir 
Lonı.lracla iııti~:ır etlen «l'omınon- harp etmeden sevkülceyş bakımdan 

wealth :ı> nıecnrnasın<lan: 1 g,tyet biiyük elıemmıyeti haiz bır za-
Başka nam altıııda harLetmek son ıfer kazanmak üzere bulunuyorlar. 

asrın lıuldl.ığu en ucuz harp tarzıdır. Bu yeni tarz hınbin başlıca tabi
Çüııkü stratejik ehemiyeti olan ufak yegini silahlanma programları teşkil 
bir memlekette patlak \'eren herhan- ediyor. 

gi bir harpte hangi tarafın kazanma- İngiltere acaba bir Avrupa harbine 
8Jnl istiyorsanız o tarafa, kendi mad- iştiriik etse, İspanya mukabil tarafta 

di menbalannızdan fazla fedakar- olduğu takdirde netice ne olur? Ev
lık etmeden kolayca y3ı·dım eder ve vela Cebelllttarıktan bir Ussii bahri 

o takdirde acaibi aeb 'ai alem arbk acaibi semaniyei alem olaca
irtibatı kesilmiş olacaktır. 

ğından bu sekizincisini görmek üzere başlıyacak olan seyyah; şey lngfüere haı1çle temasını idame 
etti n k . i K 1 'ht" t pardon; turist aknım bir düşün... Kendimi Pariste farzederek çıka-

r le ıç n ap yo unu ı ıyar e se k · ti . h ··ı ed' . ca rıvaye erı ta ayyu ıyorum: 
gene tehlıkeden uzaklaşmış olmıya- M T·· k" ed d".kk" J d. kl u··atu"ndc orı'ı'm" al bı"r 
Caktlr Ç" kü 1 . 1 - onşer, ur ıy e u an arı ıre er . ...n spanyanın şıma ve I k t 
cenubu garbt kıyılanndan hareket mem e Ae varmıf... . h .k l"d b' 

- man maşerı; arı u a e ır fCY ... 
eden düşman denizaltı gemileri ve Derken efendim; M~rtaval Kazmirof vapuriyle gelen ilk turist 
tayyreleri bu deniz yolunu daimi bir kafilesi kordona çıkıyor. lbolara binince ver elini Kemeraltı ... 
mürakabe altında bulunduracaklar- Golf pantalonlu, omuzları dürbünlü, başları kasketli, kalın bağa 
dır. Hele düşman Kanarya adaları- gözlüklü Mösyölerle saçları arkaya topuz yapılmı .. , kaknem suratlı, 
ııı da kendine hava ve deniz üssü it- erkek iskarpinli kokonalar enayi, enayi bakma bakma direkli caddeye 
tihaz ederse bu tehlike büsbütün ço- dalıyorlar. Vaktiyle tek katlı oldukları için direklerin tepesine yapılan 

dükkanlardan caddeye alış-veriş kov~ları sarkıyor. Beş kuruşu kovağalmış olacaktır. 
ya atıyorsun; dükkancı yukarıya çekiyor ve ayni kova iJe bir tabak 

Binaenaleyh bugünkü İspanya har pekmezli .muhalJebi saJlıyor. Turistlerde hayret artık haddülgayesini 
binin neticesi İngiltere için hayati bulmuştur.; dayanamıyorlar, ısrafı göze alıp beşer kuruş da onlar aö
bir ehemmireti haizdir. 1na-iltere hiç külüyor1e.r. 
şi1phesiz İspanya ile dost kalmak is- lıte milli servet artu, gitti. .. 
liyecektir. Hele bitaraf bir İspanya Azizim Doktor Bay Behçet Uz!.. 
İngilterenin pek işine yarayacaktır. Biliyorum; bu iş için para lazımdır diyeceksin ... Amenna ... Fakat 

l~panyanın, Alman ve İtalyaya her iş para ile yapılmaz; paradan evvel azmü iman gerek ... Sen bir 
te!lıri ve hakimiyeti altına girişi ln- defo bu işe inah; alt tarafını ister şehircilik mütehassısı Doktor Mem
&iltere ve Fransanın Almanya ve İtal- duha, ister Belediye mimarı Reşide bırak .. Hakkı Ocakoğlundan da 
yaya karşı herhangi bir harbe girme- rica et; mes"elenin mahalli tarafını kendisi, siyasi tarafını da ortağı 
si halinde harbin neticesini büsbütün Şevket Bilgin birer baırnakale ile teşrih etsin. Esasen bizim Hamdi 
değiştirecektir. Bunu mügrik olan A- Sansar da harici bir başmakale ile bu mevzuu ele alacaktır. 
manya ve İtalya Frankoya her türlü Bütün bunlarla beraber şu mendebur saat kulesini de kaldırıp ora
yardımı yapmaktan geri durmu- sını bizim Aıım ismetin veya İrfan Hazarın kafası gibi cavlaklaştırır-
yorlaı-. san seni bütün dünyaya 

Almanya ve İtalyanın ademi mü- - İşte yeryüzünün bir tanecik imarcılık komprimesi • 

Bostoııda elekLl'ik lambaları faü
:tikasını gezdim. Orada 1918 de bir 
amele günde kırk ampul yap1yordu. 
:airaz sotlt'a otomatik imalat kabul 
edildi. Şimdi bir amelenin nezaret 
ettiii bir makine 24 saatte yetmiş 
üç bin ampul imal etmektedir. Her 
otomatik makine yerine konur kon
maz Mr biri için dokuz yiiz dok -
8•n iki işçiye yol verilmiş demektir. 

dahale taahhi.idlerini hiçe sayan ha- Diye sevine, sevine takdim ederiz. Zaten boyca bizim İbrahim gibi 
neticeyi i:;terliğiniz btikamete tevcih ola1·ak hıtifade imkanı kalmaz. İs- reketlerine İngiltere ve Fransa da !s- komprime olduğun için bu unvan sana abancı da gelmez. 
edebilirsiniz.. panya sahillerine pek yakın oluşu panya hükumetine yardım etmek su- Göreyim Doktor seni .. Bu hususta Leblebicioğlu Reşadın müta-

Biraz sonra dünyaca tanınmış traş 
hıc;ağı yapan bir fabrikaya gittik. 
:aul'ada bir :vardımcı amele 1913 t 

beş yüz traş. bıçağı yaparken bugi1ıı 
ayni zaman içinde otuz iki bin bıçak 
meydana ,getirmektedir. 
Ayakkabı sanayiinde yüz makinf' 

bir günde yirmi beş bin amelenin 
hptığı işi yapıyor. 

Bu uı<ul. Rritanyanın on yedinci ve dolayısile o taraftan açılacak top retile mukabele etmiş olsalardı ara- leasmı aldıktan sonra paçaları sıvayıp derhal işe başlamalısın ... 
on ~ekizinci yüz yıllarında Avupa- ateşine tamamen açık olan Cebülüt- da müvazene teessüs etmiş olurdu. Baki ... Hüvel hallakul baki... 
rlaki rakiplerini' karşı kullandığı ta- tarık böyle bir harp vukuunda !ngil- Almanya ve İtalya yardımlarını 

biyenin tekamül etmiş bir şeklidir. terenin Akdeniz filosunu barındırmı- pek aşırı götürdükleri takdirde Fran.. 
Bunun son misalini İspanya har- yacaktır. qa ve İngiltere mali cihetten daha Aslına mutabıktır. 

Tornavida 
binde görüyoruz. Daha Frankonun O takdirde İngilterenin ta İsken- büyük imkanlara sahip oldukların
ırduları hükumet aleyhine harekete deriyeye kadar bahri üsü bulunmı- dan bu iki de\·leti bu yarışta kolayca 
"ec.,:er geçmez İtalyan taypıreleri ve yacak clP.mektir. İngiliz harp gemi- q-eride bırakabilirdi. ıliiiiiiiiiiiiii••Iİll••••••-•I 
\lman zırhlılan Frankonun asker- !erinin Cebelilttarık boğazından geç- l\Iaamafih, Macaristan, Romanya Dr • Behcel Uz 

İzmir şehri sekeııesinden 

Murteza Anlaiıkesener 

Pürjen Şahap 
1 edııi Afrika darı t~panyaya naklet- rneğe muvaffak olup olamı.racakları ve Yugosla,·ya; Alm:myaya karşı it- • 
;nek guretile ıı~i gf'nerıı.le yardım et- ca.vı sualdir. tihad e<lecck olurlarsa ve bu ittihada Çocuk hastalıkları Tesirini tabii olarak yapan 
neğe ba~lamışlardı. Muhasım tarafın İspanya sahille- Polonya da dahil ollursa siyasetini mütehassısı en iyi müshildir 
İngiltere halıl cHinya vaziyetini si- rinde ve Dalear adalarında bahri Us- daima sağlam esaslara istinad ettir- Ek • ş h 

a:ıi bakımdan görlirken, diktatörler leı·i bulunuşu lııgilterenin Adalaı· de- mek btiyen ltalyn. bitar:ıf knlmağı Hastalanm l 1.30 dan bire Sil a ap 
ne:<eleyi bfüıbiitüıı başka bir gözle, nizindeki hakimiyetine nihayet ver_ tercih edecek ve böylece müstakbel kadar Beyler sokağında Ahenk Basur memelerini gideri:. 
ı~keri zaviyeden görmektedirler. miş olacaktır. Fransanın da ayni şe- bir Av!·upa harbi önlenmiş olacak- matbaası yanında kabul eder. Kuvveti iştihayı arhnr. 

Öyle ki bugün İtalya ve Almanya hiç kilde Afrikadaki milstem~l~e:k:e~le:r~il~e~b~r~. •••~--~-~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

POLts ROMANI: ı - Hayır, Londraya geleli bir sa- ların hususi ahvali, her ne olursa ol- titremesinden belli idi. ediyorsunuz) 
~-•••r:ı at oluyor. sun, gazetelerde muhakkak ne§redi- - Yani cinayet işlemek istedi- - Banyosu ayrı, hususi bir oda 

Genç, hala otel patronunun kra- lir. niz; istiyorum. Böyle bir şekil beni 

E • ko k vatındaki ineye bakıyor ve cebinde~ - Ben de böyle tahmin ediyor- - Muhakkak değil. Yalnız bey- memnun edecektir. Çünkü Meids-srare ngız n Q ki ufaklıkları tıkırdatıyordu. Sözü- dum. Fakat ben yakalandığım za- nime fırlıyan kandan gözlerim kıp- tonda konförlü oda bulamadım. 
_ 2 _ nü tamHamladı: man şerefli bir aileye mensup oldu- kırmızı Eolmuştuy. kl k d' - ~urad~al rakh~tınMız hekr cihet-

- em de doğruca bu otele gel- ğumu söylcmeği unuttum. Anlata- - vet.. umru arım en ı- ten temın e ı ece tır. era etme-
- Gazeteler mi?... 

0

f"dikleriniz doğrudur. dim. bildim mD liğinden işledi. Ne olduğunu ben de yin ancak Mösyö Sidmor müsaade-
.Ju Sıdmor her ıeyi garip görüyor- - Tabii!.. Neden doğrusunu - Peder ve validenizi görmeğe Otel müdürü korkak bir nazarla iyice bilemedim. nizle ufak bir noktayı izah edeyim: 
Q ıöylemiyeyim?. gitmediniz mi? ona baktı. - Doğru mu söyleyorsunuz? Otel defterinde yazdığınız adres 

Sandalyenin üzerine çıktı Vf' - Demek ki hapishanede idi- - Hayır daha gitmedim ... Bu - Sualimi suitelakki etmemeniz Otel sahibi muhatabının ellerine nazarı dikkati celbeder. Splendit ote-
8.Yaklarını toparlıyarak oturdu. Pan- .uz. • ine çok bahalı olacak değil mi? şartiyle daha bir şey soracağım. Mü- bakarak gülümsedi ve linin defterinde «Hapishane» keli-
talonu tamam ile burusmustu. Sarı Otel patronu inanmak istemi- - Pek hatırlamıyorum.. Fakat saade eder misiniz? - Hayatta, insanın aklını kay- mesi göze iyi çarpmaz. 
telçları karışıktı ve tras~ ihtiyaç gös· ıordu.. 0 kadar da değil.. Zannedersem on - Hay hay... bettiğini bazı dakikalar vardır. Bu _ Doğru. Fakat en son adre-
t~tecck bir vaziyette idi. - Evet, hakikatin ta kendisi.. on iki lira kadar.. - Tefekkür ederim... Neden hadiseden sonra yumruklarınızın sim bu idi. 

- Ne olacak -dedi- insanları"" F" akat şu kravatınızdaki ine ne ka- M h l d T b'• b. l I •· u avere garip olduğu kadar yakalandınız?. akıllanmış o acağını tahmin e iyo- - a ıı ızim e eğ eniyorsu-
!'tı~rakını izale etmek pek kolay bir Jar güzel. ayni int!leri nerede satı- gencin tipi de garipti. Krekling me- Genç Sıdmor bu suale de tela~ rum, dedi. nuz l.. Londradaki adresiniz maruf-
~~Ydir. yorlar acaba?. şin koltuğuna yaklaştı: göstermeden cevap verdi. - Her ne olursa olsun. Bundan tur. Sidmor malikanesi dayınızın ve-
~ - Tabii.. Bilhassa sizin gibi ya- Krekling birdenbire telaşa düş- - Acaip -dedi- tahliye edildiği- - Cinayet suçundan ı sonra Peruko ile gezen hakimlerle fatından sonra tamamiyle size inti-
oJtıdan tanınmış bir ailenin çocuğu tü. Gencin hapishane mevzu unu bı- nize dair gazeteler hiç bir şey yaz- - Cinayet mi?. dgst olmıyacağım. kal edecektir. 

llrsa... rakarak sözü altın ineye getirmesi madı. . - Evet, bir hata işledim, - Hadiseye siz mi sebeb verdi- - Orası hala esrarlı kalan eski 
t Sıdınor derin bir nefes aldı ve hayretini mucip olmu~tu. - Allah Allah, ben davul zur- - Hata. mı nel niz?. br mezardır. Maamafih arzu ettiği-
~krar göziiııü inenin üzerine dikti. - Holden çıkar çıkmaz cenup na ile mi çıkacaktım?. Sessiz, sada- - Evvet, evvelce adamın öldü- - Hayır, ben neden sebeb ola- niz şekilde kaydımı düzelteyim. An-

d k - Bir insan hapishaneyi boyla- tarafındaki koridorda bir kuyumcu sız ayrıldım. ğünü zannetmiştim. Sonradan bey· yım?. Beğenmediğim bir isimle beni' cak odanıza bitişik olan yazıhanede 
~I lnn sonra ne yüksek mevkiin, ne var, oradan satın aldım ..... Sizi ne - Tabil... Halbuki siz İngiltere- ninden vurulduğunu anladım. O za- çağırdı. Böylece hareket ettiğimden:bulunan yazıcınız bana sersem ser-
~ e .i~rninin ve sairenin eşeri kalır . vakit sı-rbest bıraktılar?. ııin en eski ve en şerefli bir ailesine man katle teşebbüs suçu ile itham müteessir oldum. Fakat ne yapayım sem bakıyordu. Şeytanlığım hare· 
"tı.til,Pıshane her ~eyi tarihe karıştı- , - İki hafta evvel!. mensupsunuz. Londrada büyük bir edildim. ki bu isim bütün ailemizin şerefini,kete geldi ve mumaileyhi büsbütiin 

- Derhal Londraya mı sıeldi- malik5.nenin ~enç varisisiniz. Sizin - Hım ... Anlaşıldı. ihlal ediyordu. senf'!m]f'!stirmıak l";., o Adr~si yaz-
T-iaoiııh"",.. rnt, - n~TTll!" a.iiv~ niz' ' 1· . 
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Hayvan Hastalıklar~ Nümayişler Hindi Çiniden bir Fransız muharririnin röportajı: 

Şap ve Tabak etrafında 'V' d l h k. . bWisôd~·c~~·;.:-::::~::.;.f. .n..a ın arın a ım olduğu dıyarl. 
Ha;·vanla-da 2 -mmaı uliıi 

Yazan: V-ert:n'.er rnüdüril 

Nazım Uygur 

=~:n::~m::;~1~;.:.~·=:~~·==~ Sarhoşlar· cennetı.nde 2 saat 
istedikleri bu talebe muvafakat et· 

ı1 °?edi, bu ıuretle lapanyollara muha
rıp hakkı tanmması keyfiyeti de 

Bu hastalık köylülerce 
şap ve tabak hastalığı adla 
:riyle tnnınılır. İki ltrnaklı 
hayvanların l.ep·i. deve! r 
ve basta hayvenların çiğ sil 
dünü içen küçük çocuklar 
bu hastalığa tutulurlar. 

---... ~ - • gayri muayyen bir zamana tehir e· 
dilmiş oldu. 

f şte son günlerde haly~da mey
dan aJan ve gün geçtikçe biraz daha 
alevlenen Korsika ve Tunu• talebi 
nümayişleri Fransanm bu müma.ne· 
atına karşı bir nevi mukabele mahi. 
yetindedir ve daha doğruııu Fransız-

Fil avından dönüş - güzel 
rakısına sarılış 

kadının bir işareti -
- ölülere ikram! 

• • 
pırınç 

~·- ı düşünecek olursak, başta söylediği-
' " miz uzun kulelerin mahiyetini daha 

Hastalığa tutulan h"Y
vanlat,n ağızlarında (list 
alt dudaklarının ve yanak
larının içinde dilinde \'e 
dilinin altında) evvelfı kü
cük kabarcıklar hasıl olur. r 

Ve bu krıbarcıklar açı larn k 
geniş kırmızı yaralar m ey. 
dana gelir. Ve: hayvan bu 
yaYahudaıı eok ağ .. ı chnuu 
ğundan sert yemler yiye
n•c~, a:,z nchn köpüklü sal 

't P., .J ları İspanyollara muharipler h4kkı-
lıi na tanımağa icbar etmek için ortaya 

, ~tılmıştır. 

i Ancak Fransızlar işi fazla ciddi 
·.:- . '""lakki ettiler ve bu sokak nümayiş-

•• ~,.. ~~. 1 • rini lüzuı!"undan fazla bir haasa-
~ , =yeti<> karşıladılar. 

..,,~·~ , Son gelen haberlerden anlo.,1lı-

. ·. ~ '. ~::.~:; ~:;:"~:'l~~r b:ıa::laş~ya'!:!~~ 1 
n·r · _;;....,eJt:..,,;.J,-.-.... /;.,._.~,.rıı.°",°""""lf;;&.~"" -·r'::r. J ... - ·1~ n.':.l7!ı rlarının önümilz-
ı; rı ,. s · · a 1·arı1 · 01· • • • • 

• • • 
1 'kı aym ~· li\}o?ltnde Romaya yapa-

iyi anlamış oluruz. 
Ben, bu izahatı rehberimden alır. 

ken, dışarıda boruların çalındığını 

işittim. Başımızı uzatup ta dışarıya 
baktığımız vakit, bir sürü filin Ra· 
dezli avcılarla köye doğru yaklaştı. 
ğını gördük. Yammızdaki kadınlar 
da dahil olduğu halde diğer evler
deki kadınlar derhal sokağa dökül
düler. Dansa. teganniye ba~ladılar. 

Radezliler fil avcılığı ile ve fil ye
ti~tirme sanatı ile bütün Hindi Çint. 
de me~hurduıfar. Dünyanın en gfl
zel filleri burada avlanır. Biz de ka· 
dınlarla beraber aşagıya inmiştik. yr nr akar, c.~rece:ıi yilk<>elir, mer'- e \'e tcmız s \'Crmelı \'e hayvrım k.ı· j ki • t' • b. d•' rtl d · tl d. . . . _. ~a arı zıyare 1n yenı ır o .ar 

a a ıse o a) amaz, ışlcrini glcır- a; ca yıy l.ı 1 ce~ · yıımu~nk ve sulu konfer kl' k lb d·ı • L 
1 t h d 

. . ·. ansı ıe ıne a e a mesı on- ' O günkü avda iki güzel fil yavrusu 
( a ıı·, a ır a ı.:;e mütemadiyen yatar ~ıdalarln (ycşıl nt, kepeklı ve unlu çor- '""r"'d 'dd' ti d'' Ü •• 1 • b 

· t' d"' . .. N.h t • b I 1 ) 1• 1 • • • "" a cı ıye e ut nu mege .J.f· ı 
gevı gc ırmez uşünur .• ı aye ag- a ar.a ues eme ıdır. , •v .. • 

S 
·ı . kl . • anmıştır. Dıg-er taraftan dun Parıa-

.zmd:-ın akan ::::alycleriyle tırnakları- ag am me · crı s" anlar ilk sat{- • • 'en memleketıne avdf't etmış olan 
'a bulaşı:·, tırnak aralarında ya- "1•1 r.rı sücHi :ı'm"m:ılı ve ellerini bu \iman hariciye nazırı Fon Rib. n-

hu •uie gelerek duyduğu şiJ - ti le bul:ı<: ırmam'.llıdır. Çün'di me- ' '"<>p'un Fransa hükumet merkezinde 
de i ağmlnıı topall!ır yattığı yeı·. meden akacak ilk süt damlalarında zi
clcn çok mı..işküJatla kalkar. Sağ- yade miktarda mikrop vardır. • uhınurlcen oradaki İtalya sefiri ile 
mal ineklerde memelerinin başların- Hastaların ağızlarındaki yaralar> görüıtüğü ve alelade bir nez.:ıket zi
da yar:llar h~sule gelir. Bazı hay- bir değneğin ucuna snrılmış temiz birj ··~eAti gibi gösterilmek iaten~len bu 
\'anlarda ve bılhassa genç danalarda pamuğu gili~rinli tentürdiyoda veya ı mulakatın tam ktrk bet dakıka de
hastalık bağırsaklarda yerleşerek 100 gram sirkede ıo gram şap erittik-1 vam ettiği de haber veriliyor ki, Al· 
şiddetli i:sal ve sancılarla hayvanı öl-1 ten sonra hasıl olan bu şaplı sirkeye -:ıan nazırının Fransa devlet adam-
,... • 1 o.urur. veyahut dağlarda daima tesadüf etti- 'ariyle mülakatları eınasında bu me· 
ŞAP HASTALIÔI NE SURETLEli'iniz kekik otunu bir tencerede bol JU ~leye de temu ettiii ve he1ki de 

HAYVANLARA BULAŞIR? ile kaynahp soğuttuktan sonra hasıl F'ranaa ile İtalyanın arasını bulmaia 
Şap_ hastahgmı gözle görUnmiyen olacak bu suya batırıp yaralara kanat.

1

1 -;ahıtsiı tahmin edilebilir. 
çok küçük hayvancıklar (mikroplar) r ... 1an sürülür. Bu tarzdaki tedavi her Romada i.lcinci bir dörtler konfe. 
yapar. Bu hayvancıklar hasta hayvan-1 'rün akşam yeminden sonra yapılmalı- -anımın toplanması tasavvurları ne 
!arın ağızlarından akan salyalarında dır. Günde bir sabah bir akşam yapılır. dereceye kadar tahakkuk edebilir; 
gübrelerinde, sidiklerinde, sütlerinde sa faydalıdır. burası kestirilemezse de her halde 
pek çok miktarda bulunur. İşte bu Tırnak aralarında yaralı hayvanla- bu yay1?aralarla Fransadan lapan.-
hayv:ınların salya, sidik ve gübrele- rın bulunduğu yer kuru ve temiz olma- yollara muharipler hakkını tanıması Hindi Çiniden Volia mecmuaaına 

1

ladım. Ancak madivenrleki i~aret. 
riyle kirlettikler i otları yiyen veya hdır. Tırnak yaralarına karşı en iyi i- ,_ yt• t' • • tih 1 d·leb'ılec'"'-· yazıhyor: !er nazarı dikkati; ıi celbedi~·ordu. Bı· , . ._, . ~e ıye mm ıs aa e ı ...-gme ..-ırlettıgı suyu ıçen hayvanlar derhal 1aç bir kilo suda 40 gram göztaşı erit- ü p • Bana, merdivon boyah 'C sembolik re~im. 

·k b ı . ld kt d . A ve bu suretle Roma e arı• ara•m· . . . . mı ro u a ıı ve a ı an sonra a en :nekle yapılacak ılaçtır. Hayvanlarm . • , . • , • • • , -Darlak yayl~Rına gıdınız, dedıle. lerle işlf')nmiş siis U bir eı-;er gibi idi 
az iki, en çok on bir günde hastalanır- ayaklarının bu göztaşıh suda iki daki· da yenı bar ~tili.f a~dı ı~m bır zemın 1 Oradaki Radez kabilesi elan anane- lşte bu çıkma eh ı sonra öniiınüZll: 
Jar. ı ka ksdnr bır.'.!kıJması çok faydalıdır. hazırlanacag1?'a h~kmetmek hatllh lerini muhafaza etmektedir. Hindi bir koridora r:ıstladık. Geuç Ye gü-

Hastahk doğrudan doğruya iıast:ı 7'1rnak yaralarına ardıç katranı sür- olmaz kanaa~ınd.~yız. Çininin bu hafif meşrep, lakin çok zel kadın yanındaki diğer giizel nr· 
hayvanlarrlnn sağlamlara temnsla mekle de tedavi etmek mümkündür. Hamdı. Nuzhet ÇANÇAR samimi ve mültefit insanlarını gör. kadaşiyle bize doğru ilerledi \'c bi7... 
geç'iği gibi hasta hayvanların salya. ·r::ıtranla tedavi hem ucuz ve hem de -=+=- meden sakın memleketimizden ayrıl salonlarına doğru götürdü. Rehbl' 
sidik, gilbre Ye sütlerile elleri ve elbi- ·ullamş'ıdır. Katranla tedavi her gün i Ev [enen rer mayınız. Yalnız size bir tavsiyemiz rim yavaşça yanıma sokuldu, kulağı 
sesi, kunclunıc:ı kirlenen hnyv.:ın sahip- · atran sürülmiyerek iki günde bir sü-l fk' . . d 1 . bel d' vardır: O da Radez kabilesinin dai- ma; 
lerı. t•• J k l 1 ··ı . . 1 ıncı tesrın ayına zmır e ı-ı k 11 d- . . k d . 'lif d' ... d"' .. d ··1 . , uccar ar ye ass.p ar ve rnyvan- ·u mesı kıfayet eder. Sık sık katran l ~ d . . d 123 .f 1 ma u an ıgı pırınç ra -u:;ın an ıçme - .ı.~ er ıvenı gor unuz cgı m 

la
... • 1 t . 1 d .. "! . ye ev enwe nıresın e ç1 t ev- , . . O d f l ·kt d k 11 d d" d' d k. . tl h'\} 4ı sagan ar vası asıy e e geçer. suru mesı zarardır. l . . y 

1 18 .k. . . .. 1 yınız. n an aza mı ar a u an- - e ı- mer ıven e ı ışare er ı rnc 
T 1 1 

k _ v enmıstır. a nız ı mcı teşrm gu-' . . a·kk d 11 .1 ı· l k. 
avu.< ar, ·uşlar, köpekler, kedi ''e Ha.~talıgın agır şeklini geçiren hasta .. f 

8 
· 'f . b' d l ma.k fena netıceler verır. sa ı ·ate şayan ır. .ı.v ere ıvenc P 

1 d 1 d b h t 1 
_ b nu çı tın ır en ev enrne muame- D 1 k 1 , . 1 · · ; b · ı 'k' k d ··- .. a·· 1) sıçan ar, omuz ar a u asa ıgı u- '"arvanları veterinerlere (ha,·tarlara) 

1 
• ara yay ası .t1oıs eya etının unn u resım er ı ·ı a ın gogsu ur. ar 

laşlırırlar. _ Devamı 9 ncu ahifede _ _elen yapılmıştır. göbeğindedir. Radezler burada otu- lak ekenesi, kadını daima hakim \'r 

Hasta hayvan nakleden vagonlara ·---------- za yakın köye maliktirler. Köy dedi- mukaddes tanımaktadır. Onların :> 
-- ı yeniden 29 muallim ilave edilmiştir. 

ve hasta hayvan konmuş ahırlara te~ Hava ku:"umu ğim zaman şunu anlamanız ıa.zım- naneleri icabı. k:;ı<lm. ver:-t<ıet hak~<· 
lnönü kam11ında 13894 motörlü u miz!enmeden sRğlam hayvan konursa 1 dır~ Bazan iki üç yüz metre uzunlu- m ıtaya, bayramla1·da riyasrt etnH' 

bu hnyvanlar da hastalığa tutulurlar. çuş, 14896 planör uçuşu yapılmış V' ğu bulan ve ev üstüne evden teı:;Pk- iZe, el ava i~lerinc bnkmağa ı::!dah · 
Su yalakları bu hastalığın yayılma- içti ffial I azami dikkat ve itina ile l .•çbir knı· 1tül eden bu upuzun kuleler her köy- ,·ettardır. 

sına en b!rinci vasıtasıdır. Çünkü bu kaydedilmemiştir. de üç dört tanedir. Diz ii~ ·i ,. .. kerrk dalın, kcndileı 
- Baştarafı bHnci s:ıhifotle - k b' b' · · "k" -.· 

Y
alaktan su içen hasta h:ıv. vanlar Sll'"tı Harbiye me ·ti' 1 ırıncı ve 1 ı·· Radezl<'rin bu alelacai11 ede ~ni ,,.;hi 2~ J-i.:i(ll"n ibaret olıın biı· ~·er 

• 'ık tarihinin her sahifesinde oıııın bin bulaştırırlar. Ve onun arkasından Sil • sınıf la!ebe~ine bu sene de planör d'>• 'rnrıı.ıdan n-i"ı rlii11.1-iin1 z~, ınn. vnnı.... "('J'l. rn~. ]'tı ::el ~aı <l·•lve .vok ll 
'-lir hatırası bulunan Türk hava kuru- " e ,., J 

içen sag-rlam hayvanlar mil.robu almıtı ->i verilecektir. 116 olan mevcudun .. da ki rehber"ınclen lıayr timi saki a lepim iz ha ırlaı ın Jzerincle otun· 
~ :rnnun yası sonsuz \'e derinclir. 

Olurlar. 
y1sı iki yüze çıkarılacaktır. madım. ·or<luk. Gene kndınlar<l'ln bil'i i. lır 

Onun takd"ı Ye iltif:ıtlar:lc şeref 
Şu ıı·rılattıD-ıma nnzaran bu h~ staıı_ f:umh·ıriyetin onhec.;inci vıhna 2' O, lıana bu hu:su ta izahat ver - 1 ~ b. ı t• · • ~ 1uymuş. alfi.lrnlarmdan kuvvet alnı.ı~ 

1 
b '1a L oğrıı uzat.lıgı ır c es ıyı ynmınr 

x..n mikrobu bil'umum hayvmıbr, in :< P f" ile iştirak edil mis, 12 tav· Ji: 
g• lan kt·rum mrnz, d · okl ğ ı gibi V" h 1 ko~ du; 

avlanmıştı. 

N~ ~ 
4 ··~'\ -.;a..-M 

Küçi.ik kasab:ının bütün halkı bir 
·ere toplanmış gibi idi. Büyük küp
ere doldurulmuş olan pirit>-ç rakıla. 
·ı ortay:ı kondu ve herl.«is geniş ha .. 
·ırlnra oturdu. Rurnd!l rakı, hayatın 
egfrne ıını"ııru gil~i bir şeydi. Her 
ercl, aile mer~imincie. ölüde,.,..<hr, 
"t> hl!r tiirlü bayramlarda durmadan 
:ıkıliçercli. Allaha duada, ölüJerden 
Jtimdaclda velhasıl Lütün husu!'!f ve 
r>smi işlexde rakı birinci planda ge
·yıırcl ıı. 

R:ıdezliler rakıyı kamı~ bir boru 
' ic"~ Qrlardı Ye yanında sığır eti ae 
ultmuyordu. llurada rakın hazır
·ımnk mühim bir sanattır. Rakı kOp· 

iki !'lene durur, herkes rakısını, 

··~knlarından saklar. B·ızan rakısı
ın ~erini söylemeden ölen insanlar 
ile \'ardır. 

Durada rakı alemleri ~öyle bat
'ar: 

sanlar, gıda, eşya ve saire ile kolayc ";lo 3 ·l·c!e uçmuş, ıs paraşütçü - Buluııdu-um ·~ yı. da ('Ok fa l ın da hep b··yuk h.ım'.sinin gölgesin: - Dmmnymız -dedi- içiniz! eağlam hayvanlara geçer. Bundan ö- :up h inde a.Lmı~lır. vahşi hay\·an Htrdır. TI~dezler on a- Kadınlı, erkekli herkes }rn'lu:larR 
':>aş ucunda hic:ısec.lecekt:r. Cumhuriyet gençliğ·inin uçmağa 1:ır .. ın hücunnrnnan kurtulmak icin lrn- Bu c1estide, meşhur pirinç ıakı.,. luruı·. Biribirlcrine sunduklan ra• 

türü yapılacak en mühim iş hastaları Acı gi.inler'.mizin büyük tesellisi u- .,, rılı. "ı göst('rd:ği aHika ve sevğiyi burada mıştan mamul evlcırini birihirleri' in 'rı desti!eri ile yavaş yavaş sarhot 

Sıkı bı·r kordon altına almak ve btı 'an :yeni şefimizi ·, .Türk hava kurtı- f•'\•"lce so··\·Jcclı·r,ı·m n-ı'bı' n k l ' .. aydetmek, bize büyük bir iftihar ve- '.izerine imal ederler. Znten bu ıızun , ' · · ,., "' • "r ·ac aq. ılmağu. bu e~mada hizmetçiler de, 
hayvanlara bakacak adamları ayır- !11llTIUll teşekl.ül ve nıe.,..:ıi3'.nde çok e· recektir. !kulelerde oturanlar bil'ibirleriyle lanın bana bu rakıdan içmemı>kliği ~ 

1 1 1 111 eği geçmiş bulunan 1. önünü hür _ 'rnfif hafif teganni etmeğe başlar~ 
mak ve hasta arın bu unduk arı ) er1J Beynelmilel hava federasyonu baş- ııkrabadır. Bazan bunların sayıc;ı .ılt mi söylemi~lerdi. Fakat güzel kadı- ıar. Hizmetçiler a\.·aktadır. Erkek 

k
. . . . . . k metle sel.'.imlarız. k. · · b 1 300 t l"k k 1 · ımsenın gırmemesını temın etme - .. 

1 
.. , .. h 

1 
., ı:anı prens Bilesko Ankaraya gel - mış ışıyı u ur. me re ı ti e- nın gösterdiğı nezalketi kabalıkla k d 1 1 d Onı·n ıır ··• ucu " · ·atı bt" t·· ·e a ın ar '"'arı uzanmış ar ır. Bu 

• •• • • . ... 1 un ·ı- · bLırııdakı' tetkiklerı' netı'ceslnde !erin altında ahırlar vnrdır. Ahıl'la- ı 1 d p .J tir. Hasta hayvanların ahırlarını te-
1 

, ~ •
1 

h"\·kırnn .,~1- h•ıA k· 
1 

ki 'll!Ş, mrşı ayamaz ım. irinç rakısını iç- 'eganniden Mnra, evin erkeği şu 17e
ld\de teganni ecler: . .. . . "ıkııırı ı e "· · a a ,ı a a- 1 ra mandalaı· be\·ırı'ı· \'e dom11zla1· t• mız tutmak yerlere sonmemış kırec · "' . mü~be~ tahassfüılerle ayrı mıştır. • · ~ ını. 

d 
.. k k ı·kı . . k k k. . rımızdn. çmlamakt:ı, yarınki havacılı - IS 2., h . d n - ı· d t bag·lanır. Burada Ye"a·ı1e ha·kı'mı·n k"dııı ol o me ve yem ı erını sı sı ıreç- • . . - •> azıran a ~r ın e op. - o .. 

le badana etmek ve ahırı havalandıı · jımız için en emın bır kuvvet kaynağı J::nan hPynelmilel havacılık kongresi- Muiz kasabasına yaklaştığımız za- duğunu söylemiştim. 
Senin güzel göğüslerin, kn·rak be

lin, parlak gözlerin. mükemmel kaş· 
mak lizırndır. ;JrnaktaJır. ne kurumu muz namına saylav B. şlik- man kulaklarıma çarpan şarkılar- Rehberim dişleri dökülmüş ve kam 
HASTA HAYVANLARA NASIL K11rumumu"t1n son altı a~lık gcli- rü Kocaman iştirak etmiş, havacılık la, bir çok kadın ve çoluk çocuk. ses- buru çıkmış bir kadını bana göster- ların beni sarho~ etti. 
BAKMALI VE NE İLE TEDAVİ ri 2.122.:~96 liraJır. Bunun 642,248 li- federasyonu Türk milletine karsı sem- !eri ile biraz durdum. Yanımdakı reh di: Rnna istecliğin her şeyi Yereceğim. 

ETMELİDİR? rası piyangodan gelmiştir. Geçen altı patisini, kendisini münhal reis~ vekiL berim tekrar sözüne devam .et~i: - İşte bu Radezlerin reisidir. mücevherler yağdıracağım. Yalnıı 
'.Aftzlarında şapyaraları olan hay. aya nazaran 70,061 liralık fazlalık var liklerinden birine seçmekle göstermiş., - Bu esler, yeni bir merasım. 111 ?aş Dedi. Eğer bir kadın reislik hak- ;;en benimle şu küçük hasırın ilfltiin-

vanlar mer'aya gönderilmiyerek te- ı d~r ki, bu da milletimizin, hava tehli. tir. lıyacağmı anlatmaktadır. Radezlıler kından vazgeçip te ha.kkmı kocası- de, bir defacık ~eviş. Orada kliçillc 
miz bir ahıra konulup bu hayvanlara ke~i karşısında uyanıklığını kaybet- Defterlerimiz Maliye Vekilleti mli· fil avına gitmişlerdir. Avdet yaklaş- na verirse kocası bunu kabul edebi- bir yorganın altında berubeı· kala .. 
aabah ve akşam temiz bir kova ile ta. mediğiniıı kıymetli işaretidir. fettişleri tarafından muntazaman koıı tığı için kadınlar onları karşılamak lir. Fakat kansının ölmesiyle bu hak 

ı. •A _ Bn sene lnönü kampına 138 trol edilmiş, hesap işlerinin intizamı ijzere şarkı söyleyip oyun oynuyor- kendisinden sakıt olur. Erkeğin 
57 

· ı· t ·ı lar. tekrar reislik hakkı alması, karısıııın 
genç i~tirak etıni?.tir. Bunlardan <.nıve ge ıra ı e sarfiyatın evrakı mil'> -

l Kasabanın ilk mahallesine giı'er- yakın akrabasından biri ile cvlenme-
C l l i B dvknzu A. bröve:>i almıştır. lıiteye müstenit olduğu görülmüştür b.1. d d tt · , · . . . . .. . . . · ken otom o ı ı ur ti um; si ile kabildir. 

!tın. Seni çok istiyorum. Sen beniJtl 

ol.. llh ... 

E!';},i talebe de uçuş kabılıyetını ar· 122 . şubemız ~üfettı~ler tarafındaıi Küme küme yığılmış insanlar ve Erkek annesinin ismini alır. Ev-
hrmıştır. teftış, muamelat tetkık edilmiştir. çocuklar bize bakıyorlardı. leııı'p te "OCtıg~ u olunca bu isim dog· - ". 1 k. l d 11 

B 
'"' bıo··\·e'ı· alanlar·dan 28 gen" Gerek havacılık haftasında geı:·eı· I k 1 1 . . ... d b. ~ Y -seçc·r. 

1 

a ııız. es ·ı anane ere ar ' 

RHdf!zlilPr Pil açtk şeh\·et alemle

rini. biribirleriıHlerı hiç. saklamaz ' 
lar. Hunlar, cok tabii bir hava içinde 

•rnn ~ar ı nr c egıl, u merasim eP.nıt· , - '~ · • :> · Y • . n. Uzun u e erın onun en ıze dog- ı·udan dog-ru\·a «fı'laA ncanın })a))ası" k J 1 - · b 
Ergazi kampıncln yetiştirilmiş, ayrı- cumhuriyet ve rama~an. bayramların. ru bakan genç ve güzel bir kadın ba. sekline girer .. Babnnm kızı veya oğk ,ında :ıl<Hiulill'clen de bir çok şarkJ• 
ca turizm brövesi verilmiştir. da konferansla~ verıl.m.ış, gazeteler, na e l ile işaret etti. Ben, rehberi- ~lduğuna göre bu unvan mti;ı:ekke nr silyleııir. Bizını buluııduğnnnıı 

C _'T'ürk knşıınun tckl'lit- ku~mı rfa sinemalar ve afışler gıbı her türlü va- me baktım. O gülerek ile: _ 1
1 
ve müennes suretinde olur. Her nil ·akı fi leminden Uç qaat sonra, kndıll 

·rn rnlmtı~. h('r türlii ihtiyacımız dev - : sıudardan istifade edilmi~tir'. lemekliğimi söyledi. Güzel ka - burada beraber yaşar. Baba, anııe •c erkeklerin, ift çift yattıkhırınJ 
let mUesseleri tarafından temin edil. Gelece'k günlerde de, azız mılletimi- dının bulunduğu yere çıkmak herr:en 1 amuca, dayı. teyze, onların çocukları .{Ö~ leriınizle gordiı k ,.e ayr:::dık. 

zin h imaye ve muhabbetlerinden, he-ıhemen imkansızdı. Rehberimin, gü-ıhep bir aradadırlar. Rm·ada talak 

ç - Önümüzdeki yılların mesaisi- yetinizin değerli itimatla:ından ala.. (zel kadından aldığı bir merdi:en ba- yoktur. 

Basta lıavvaııla.r mua71ene cd:l·yor ni başarmak için öğretmen kadrosuna cağımız kuvvetle çalışacagız.> na doğru uzatıldı. Tırmanmaga baş- On ailenin bir arada oturdufnınu 
1 • 

Otnnwl ili 111izle -ı:ı~hir hnrieiııc dot 
- D-.. rı 9 ncu ahifede -
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General Şan~Kay·Ş~k'in sevgilisi 200 yıl •• once 
lngilterenin F ransaya karşı siyasi 

**I 
·- 6-· 

vaziyeti nasıldı? 

·vinston Çörçilin dede
rinden bir kumandan 

Bu kadını kim soymuş, 
kim takip ediyormuş? · 

- Canim ..(!iyordu- aceleye se- Eleni dogruldu. Başım iki - tar!\fa 
bep ne} salladı : 

- Bimem, içimde mechul bir - Ah, seni ah! ... Benden gizliyor. 
üzüntü var .. Adeta seni kaybedece- dun ~mma ..• 
gımı ~nıyoru~. . . - Canım Eleni, bırak şunları da, 

Elenı berşeyı öirenınıştı. Son defa ne oldu ise onu söyle: 
onlan yan yana, Nikonun akrabumın Eleni güya, baygınlık geçiriyormuş 
evine girerken görmilftil. gibi; 

Fransızlarla çarpışh. Sonra gizlice 
bir sulh akdedildi 

Dinlenen şahitler, suçlular ·hak· 
kında kat'i kanaat sahibi olma· 

Jıklarını söylediler 
Fakat Pariye hiç bir şey s~yleme. :..._ Biraz su ver -dedi- evvela bir Vinston Çöçilin siyasi ve tarihi mev. diriyor]a. Hatti muharebe belki Fran- Eşref paşada oturan 50 yaşlarında seri B. Haşim Akçetiıı de dinlendi ve 

mişti. Bir defasında Parinin baba.sın~ dnmJa 
1 

ıı:... ç·· k"" zulara dair yirmiden fazla eseri var- sızların galibiyeti ile bitecekti. Lakin bayan Seher davacı mevkiinde temiz şunları söy1edi: 
. . . .. su a ayım a~ ... ıma... un u se· · · · · tte Al" 1 B hk' her şeyı heber vermeği düşünmüş, nin nn . d .. .. k h 

1 
dır. Geçen sene «Tanıdığım adamlar:> bir çok muharebelerde büyük bir rol gıyııımış vazıye • ı çavuş a ona - u hadise ta ikatına adli kı-

fakat çekinmişti. d b~~~a, se~~- u~un~~ a~p 0

1
- isminde bir eser ne~retmişti. Bugün oynıyan tesadüf burada da neticeyi de nazaran çok genç görünen Ömer de sim reisi B. Sırrı Erkon el koymuştıJ, 

Pari, bir gün onu zıvanadan çıka-
1 
u;, . ı·- ~m, ~: ım, yı ım.. ava - de yeni neşrolunan cl\lfarlborough, ha- ğiştiriyor, Fransız kumandanı VIllar, suçlu sandalyasında oturuyorlardı. 'A- Ben de kendisile birlikte bulundum. 

racak bir llkırdı s~ylemiş ve bu ar- ı arıcıgım a . ... . . . . yatı ve devri» ismindeki kitabından bacağından yaralanıyor ve orduyu iırceza mahkemesi qalonu nisbeten Reis - Kanaatınız nedir ? 
zuları içinde kalmış, kimseden iltifat Genç kız, bır deh a-ıbı, atıldı, bn bahsetmek istiyoruz. terke mecbur oluvor. boştu. - Bu suçu işlediklerine dair baı·iz 
ve alaka görmiyen kızı, daha tehlikeli bardak su aldı: Malborough dük.ası Con Çörçil. Bu suretle, me~kez düşüyor ve plan )fahkeme reisi B. Süreyya Orhon bir kanaatım yoktur. 
bir düşman haline getirmiJti. - Haydi iç ve söyle; çUn}.;ü delire· VinRton ÇörçiHn dedeleriııdendir ve düşilnüldüğü gibi netice vermiş olu- rahatsız bulunduğundan riyaset mev- Reis - Yolda bir kumaş parça~ı 

Mükaleme şöyle olmuştu. ceğirn.. tngilterenin 17 inci ve 18 inci asır ta- yor. kiinde B. Abdurrahman Bir, iddiama- bulumnuş. Alinin evine giden yolda 
Eleııi, ruhundaki noktadan mülhem Eleni suyu da içtikten sonra, bir rihinde büyük mevki olan bir siyasi Devrin en kanlı ·muharebesi · olan kamında müddeiumumi muavini B. bulunan bu kumaş, Seherin e"indekl 

olarak, parça durdu; sonra, toparlandı.. generaldir. lsmi halk arasında l\laıb- Malplike ınuhaı-ebe~inde gahp daha. Rüştü Uskent bulunuyorlardı. Müba- sandıkta bulunan kuma~ parçaların. 
-Yalnız güzellik bir kıymet ifade - Sen, bana neden bunu söyleme. roug diye meşhur olan bir şarkı ile ef- zararlı çıkmış, 24 bin telefat vermiş- ııirin sesi koridorda çınladı: dan birisi imiş? 

etmez • demişti _ bazıları ona ırilven· din? Ben ki senin kardeşin gibiyim. ianevi bir kahraman adı halini almış- tir. Halbuki Fransızların zayiatı bu- - Bakkal Mehmed ! . - Evet .. Yolda böyle biı' kumaı 
mekle budalalık ediyorlar. Felaketlerde de ortaktık, saadetlerdt: tır. General Fransaya kaı·şı muhare- nuıı tam yarısı, 12 bindi. Kısa boylu, matı·uş bir adam mah- parçası bulundu. Hatta kadın da btı 

Eleni de; de ... Ne çıkardı? Bana, esrarını ver· belerde büyük galibiyetler kazanmış. /. keme salonuna girdi. Heyetin önüne kumaş parçasının kendi sandıiında 
-Doğru söylüyor.sun -cevabını ver- mekJe ne kaybederdin sanJ<i !.. tır. Ondan sonra general 1'1arlborough, kadar ilerledi. Reis, kendisine, suçlu bulunan kumaşlardan bir paı·ça oldu .. 

mişti • fakat güzel bir kızın, ayni za- Pari yavaş yavaş a.sabil~şmeğe baş. Vinı:ıton Çörçil, iki a~m eYVelki de- bir iki muharebede daha muvaffakiyet mevkiinde bulunanları gösterdi: ğunu sö,.vledi. Bu şekilde bir de .ıab!t 
manda iyi ve faziletli bir insan oldu. lanuştı: desinin hayatına, onun büyük zafer. kazanmıştır. Fakat, o smıda İngilte- - Btuıları tanıyor musun, akraba- varakası tuttuk. 
ğunu da hele bir d""Un.. o taktirde - Canım, kuzum Eleni, bırak bun ler devre-;i olan 1708 den başlıyor ve re<le hükumet Tori Partisinin eline lık, düşmanlık gibi birşe'-· var mı? 

~ " Sonra B. Hasan Riza Tarımman 
tercih edilmez mi? Jarı da ne var, ne oldu, onu anlat.. ölümü tarihi: 1722 ye kadar <le\Tam geçmişti ve 1702 de üçüncü Giyomdan T y k - anworum... o .. dinlendi. Bn. Seherin eYi önünde tar-Ya insan hem çirkin, hem de manen - Bıraka),m ha! .. Onları söylem:- ediyor. sonra tahta çıkan krali~e Annaya ta. ş h"d 
kötü ve bozuk olursa! .. O takdirde ne yeyim öyle mi? Halbuki, bak, gene eıı General .Marlborough ikinci jakın mamile hakimdi. a 

1 doğru söylüyeceğine namus lada çift sürerken kendisinin polisler 
lt t . D h 1711 d "t"b L d . ve vicdanı üzerine yemin ettikten son- tarafıııdan da ... et edı"ldı·g·ı·nı·, dı•·aı·da 

yapmalı? Böyle bedbehtlığa tahammül yakının benim, ben!.. Derken, Elen: sa ıına ı zamanında orduda ~alışmaya a a eıı ı ı nreu on ra gız- • • 
mümkün müdür? gögwsüne iki defa vurdu: başlamış, sonra Giyom d'Oranj, 1688 tiden gizliye Fransa ile müzakereye ra görülen bir izin gra tüfeiinin izi mi. 

t b 1 Reis: 
Pari, bu sözleri, kalbinin bütün sa.- - İşte, şu çirkin S"andığın Eleni de ngiltere kralı olunca onuu emrine aş amıştı. Evvela, sulh ittifak dev. başka bir iz mi olduğu hakkında gözü 

fiyeti ile söylemiştL Halbuki Eleni, yok mu, işte 0 !.. geçmiştir. E\'vela 1680, sonra 1701 !etleri ile Fransa arasında görilşilhl· - Bu iki kişi, geceleyin bu kadının önünde tetkikat yaptıklarını söyledi, 
bu cümlelerde kendisine tevcih edil - -Devam edecek- de Hollanda ordusunun " ba~ına veril- rordu. Sonradan İngiltere Fransa ile evine girip kendisine işkence etmişler, 

k , - Başka birşey bilmiyorum, 
miş bir ima görmilştü. miştir. Bu orduyu Fransız kralı on ·endi başına bir sulh yapmağı daha silahla tehdid ederek parasını alıp git-

f k ld Dedi. Pari, kucaklarında b.ilyümüş, kendi dördüncü Luinin ortalığa hakim ol. muva ı bu u. miQler, hatta bogw ar gibi vaparak ka-

T K •k F 'l ~ " Davacı kadına :ıoruJdu: 
ailesinin himaı.·e ve alakasını görmüş UDUS • QlSJ a mak istediği iddiası iizertne Awupn ransa ı e anlaşmak istiyen Tori d il (' t" t • t b -., . ını y z ıs u ya aga ya ırnuş, agu·- - Son sözün nedir? 
otan bu çirkin ve hasta ruhlu bedbaht devletleri birleşerek toplamışlardı. parti~ı general :\Iarlborough aleyhin· · 
maklUkun, bir gün kendisini zehirli· - Battarafı 6 ncı Sahifede - Bu ordunun başıuda olarak Con de harekete geçmişti. 1712 de mecliste maması için ağzını kapamışlar. Sonra - Bu ::ı.uçlular, lıilhas:4a çele Ali de-

l d t k .. d ı ri ·ı tesaıı··tıe ç ·ı k b 1 d"1 b" k ·ı d a... hl" k f f t'l tk"k t nilen lıu adam, karakolda ifade ver· yebilecek bir yılan olduğunu hiç şilp· ar a o uran .. r eşe ı e u - örçı, Fran~a.rı evvela 1689 da Yal- a u e ı en ır ararnarne ı e, or u- .... n e a·u u .sı a ı e te ·ı ·a yap-
he.3İZ hatırlamamıştı. rini ilan eylemek maksadiyle bir çok kurda mağlilp etmiş, 1704 te Hoştel- nun generale verdiği fevkalade tahsi- m1şsın. Nasıl oldu bunlaı·? diği vakit her~eyi itiraf etti. Bütün 

O gün, işe ıitmeii hiç istememişti. tezahürat yapılmıştır. te Fransızlara karşı büyük bir galibi- sala mani olunmuştu. General ?\larl· - Polisler beni çağırdılar. tı;\"in dı- ~ahitler de duydular. Şimdi huzuru. 

1 S · 8 (AA) tn- Sa f t t · t · t' BI h f · nuzda herşeyi saklıyar, duymadıkla. çinden gelen bir hir;, bütün. ııeş'esini assarı, · - un $.Sar ye· emm e mış ır. en aym za eı•i borotı.gh o ıamana kadar hizmetlerine v.arını a~nık girdikleri iıl<lia edild .. · 
w il'likununu da~ıtıyordu. Sanki, bir liniversitesi 1,al~~i Konika Vtt Tu .. i~mini ve~ild~rl bu galibiyeti 1ngiliz- bir mükafat olmak üze;e ordu tahsi- için ellerindeki gra tüfeğile dıvaı;~ :~: .. :;~:~~:r~:::aı:~z a~;ıl~;,r~:~~o~~ 
felaket kopmak üzereydi. Sanki bir nusta. İtalya aleyhıne yapılmış olan ler Con Çorçilm en bliyük muharebesi s t ü d .1 . b ır.. 1 d t "k t . 1 D d b' . · 

1 1 k d d 
· . .. . sayarlar 

1706 
d R .

1
.d 

1708 
d a ın.ın Y ı e ı <ı uçu5unu a ıyor u. azyı e mış er. ıvar a ır ız vardı. kuru ağaç gibi bıra1..'1:ılar. Şimdi dı 

şey er o aca tı da daha şim i en için· tezahürlere mukabıl numayışler ya • • . a. amı 1 e, e Bır müddet sonra general vazife_ Ben de tetkik ettim. Dıvardakı" namlı k" 
(le bı·r önd11 '"'U bunu eszeı· k he ekete 

1 
z h ta ku tl . .. . Udenard da galılııvet kazanan gener"I . . arknmı ta ıp ve beni tehdid ediyorlal'. 

-.. e r pı mıştır. a ı vve erı numayış· h . - . . · .. sınden çıkarılıyor ve rerıııe Armond izi 6 milim büyüklüğünde idi. gra tü- Rei.-. - S('ni tehdid ediyorlar~a po.-
gelmişti F 1 h a:yatmın son devresınde de bır çrık d"k ta . d'l" H"k"' t" f -· . · eilerin ransız konı:Jo os anesine yak - h d 1 . 

1 
t u ası ym e ı ıyor. u ·ume ın em- egınm namhsi da ayni büyüklükte lise müracaat et, (Suçlulara) gizin blr 

Son buluştuklarının üçüncü günü.. mua e e er ımza amış ır. · -1 h k . \uşmalarına mani olmuştur. t'l ı e are ·et eden bu yenı kumandan, bulunuyordo. Bunu ölçerek tesbit et- diyeceğiniz Hır mı'? 
Eleni bir yere, dikişe gitmişti. Pa- "tt"f k d ı ti · F k · t"k Talebe ihtilal marşları terennüm l\Ialplake muha~e.besi devrin en biL ı ı u e\· e erı ransayn arşı teK. ı ·ten sonra namlıyı dıvara vurm:ık - Suçsuzuz. Adalet bekliyoru7.. 

ri evde yalnızdı. Bazı şeyler dikiyor rar bir i nurrııza kal'ar verdikleri za- suretile ayni şekilde bazı izler dah:ı :\lüddeiumumi de ev\'elce beruetle. 
·e h t•'f haf"f t nı · ederek Nı'ko\.·u ede"ek ve Dil"e"'ı· alkışlıvarak Opera yük muhart-besi olmuştur. Bu çarpı~.- t ' u ı 1 ega 11 .ı • ~ ., • nıan, u~dltere ile Fransa arasında mü- yapmağa çalıştık, fakat sonradan yap rin i hıtecli"i maznunlar hakındaki ta-
IO · ü d mada bir taraftu 100 bin Fransız as_ h c şun .ror u. fırka kumandanlığı binasj]e hükumet tnreke ilan edildiğini söylliyor ve hare- tığımız be~. altı iz, ilk ize bir türlü lebini tekrarladı. 

Evlenecekleri aünler '.·akındı. Ba. keri, diğer tarafta da 120 lıiu ittifak k • konağı önüne gelmişler ve ordu ile t<t etmiyor. benzemedi. 
bmıı, elbette ki bu izdivaca muvafakat devletleri askeri bulunuyordu. Bu ra. Halbuki Frnnsa ile hazırlanan sulh Reis - Kanaatin nedir? 
d kt. Çünkü ke d" . ,., İtalyan kardeşlerini selamlamışlar - kamlar 0 zamanki mııharebeler ic:n 

e ece ı. • n ı~ıne sorunca, .... · muabe<le:'Iİ 1712 sene:-i 6 haziranında - Dıvardaki iz, her halde bu silah-
lıa ıleı· .. eyı· ı"tı"raf edece1 ;tı" Y"lııız qı"n• dır. bü.> ük bir kuvvetti. ittifak devletlerı· ı · 1 1 • " .l\. • "' -. .. par amentnya veriliyor. ~Iüzakere e~- a yapı nıanııştır. Kanaatırn bu mer-
diye kadar herşeyi ondan ırizlemekle Paris, 8 (A.A) - Radikal sosya - ordmıu11u İngiliz, İskoç, İrlanda, Dani- nasında general :\Iarlborough söz alı- keıdedir. 
hata "şled·· ·n· "'nlıyordu ÇUnk'· b•'- 1 t b 1 marka, Prus .. •a, Hanover, Sakson ve ı ıgı ı ~ · u ...- llist par amen o gru u par amento " yor ve şiddetle muahede aleyhinde bu. Şahit sıfalile lkiçeşmelik baş komi. 
bası, koyu dindar, ahliik meselelerin- intihabat encilmenindeki rnümessille· Hollanda askerleri teşkil ediyordu ve lumlrak bilhasırn diyor ki: 

Reis, 
- :\Iuhakeme bitti, dedi, haftaya 

:ialı günü karar tefhim edilecektir. 
~Iüba~ir de salonda bulunanlara ba

ğırdı: 

- ~Iuhakeme bitti. 

de re bu gibi hadiselerde hiç şaka. gö- Kalvinci, Luterci, Anglikan, Katohk -Bu tarzda · bir sulh lnııilterenin 
t . b' H . t"yandı rine intihabat kanununda tadilat ya- gibi tu·· rıu·· mezheple · k" H h ı ki uımıren ır ırıs ı . ' . . re mensup ·ımse:- bmi bÜtiin diğt!r dev1etlert' karşı hakir ayvan asta 1 arı 

•'iaa. mafı'h Parı· müteselli idi. çu··n- pılmasımn hemen mdzakere edilıp e - !erdi. ' düşürecektir, diyor. 
kü babasının kendisini çok sevdiğini dilmemesi hakkında talimat vermek Ü· Bu ordunun başında da· devrin en Fakat, muahede imza ediliyor ve ge 

l:ı ·ı· d zere toplanmıa ve babdaki tnüz0 kere. bi1yük iki kumandanı olan Marlboı·o- - Baıtarafı 8 inci aayfada -
ı ıyor u: "( .. neral, sürgüne gönderiliyor. İki ser1e 

Aff d lerin tehirine karar vermiştir. ugh ile Savoya prensi Öjen ''ardı. muayene ve tedavi ettirmelidir. 
- e er, Fransı d d 1 'r 1 Avrupada kalan Con Çörçil, 1714 <le Ko.nm ·Ve keçilerde bu hastalık eh. 
Diye düşünüyordu. Roma, 8 (Radyo) - Ttınustaki t - · z or usu a mnreşa ıl arın kraliçe Annanrn ölt'i1nt··1 \" • hük~ 

"d · 1 d · · ızerrne u- h · d kl d 11 - 1 Küçük bir şarkı.vı hafif hafif te - talyım general konı:ıolosu orada .,,.a _ 1 aresı a tın a ıdı. t · v· · · a zıya e aya - arın a 0 c u~un< an ., V" me e geçen v ıg partı~ı tarafından tek. b 1 t d · · · · b" k · · 
ganııi ederken, ansızın ve şiddetle ka- pılan İtalyan aleyhtarı ntimayişleri mston Çörçil, dört ciltlik eı;eriııde rar memleketine çı:ığrırılıvor. Bununla un arıu e avıısı ~~ı~~ .. ır te ne ıçıne 
l)l 

'
•urulmag-a başladı. ' b" k . . . bu muharebeve büı,-ük bir :ver ayırmak- 1 b h'"k' t . . · . . lcatran ve kepek dokülup bulamaç hrı. 

lr ere d h - ı d d • · • 1era er u ume e ıstırak ettırmıyoı·· . . 
- Paı·ı· ı. Parı" I n a ıımumı va ı nez ın e ta ve biı" çok taf~ı·1a· t vern1ekteclı"r. ' . . lıne gelmceye kadar kal'ıştırdıklaıı ., lar ve düka, ömrünün sonuna kadar 
Bu ses, Eleninin sesi idi. şiddetle protesto etmiştir. Bu akşam Fran~ı7. ordu~una iki cenahtan hü- ~atosuncla ;\'aşı,ror. sonra k~~·unl~r~ sıra ile bu tekne içiıı-
Pencereden başını uzattı: gazeteleri bu hııheri büyük başlıkkr cum cdılecek, onların imchıdına kuY- Şiiphesiz ki \·insıton Çörçil dedelE'- den geçumelı~ır. -
- Dur, Eieni, ne oluyorsun? altında neşretmekte ve bu nümayişle- vet gönderen merkez bu suretle zay1f rinden birinin' bu hikayesini y~zarken, Şap hastahgı hayya.n saghk zabıta-
Eleni, sahte bir telaş ve samimiyet!e rin 1''ransız makamatınm çirgin bir düşecek ve buraya, 33 topla beraber, kendisinin çok taraftar olduğu bugün- sı kanununa girmiş hastahklar arasın-

kemik, boynuz, bağırsak gibi nı:ı<lıle

lel"iniıı çıkarılması yasaktır. 

Hastalığı vaktinde haber vermiyen, 
saklayan \e bu suretll' ha:-talığın ya. 

yılmasma :-:ebebiyet veren ve sağlık 

zauıtası komi~yonunun verdiği kara. 

rın hilafına hareket edenler bir aydan 

bir ~eneye kadar hapi:-. ve 30 liradan 
400 liraya kadar nakdi ceza ile tecziy2 
edilirler. 

Şap hastalığı fevkalade bulaşıcı bir 
bağırdı: tarafgirliği eseri okluğunu .'·azmak _ ekıwriyeti. İngiliz a~kerleı·inden mü- kil Fransız. İngiliz dostıux..unu hatır- dadır. Bu hastalığm memleket için-

g hastalık olmmmıa }'ağmcn öldürücü 
- Çabuk! ... Çabuk kapıyı aç!... tadır. rekkep pıyaılelerle bir hlicum yapıla. lamış ve iki memleket arasındaki «an- deki hayvanlara bulaşıp yayılmaması -. 

t kt p· d 1 · t - d'k değildir. Bu hastalığa tutulanların 
Ah zavallı Pariciğim, sorma!.. Tıu111sta talJ!oıı kon<~oloshanesi ca ı. ıya e erın aç ıgı ge 1 ten içeri ane\'i> dostluğu işaret etmek istemi~- i"ill hayvanlarında hastalık gören 

d "kt •>o b. ı ı '" Y ancak iki yüzde biri ölebilir. Fakat 
Pari, kalbinde, gene o meçhul ve taşla11dı. e mı an ·~ ın o an süvari et' gire- tir. kimseler hemen köy ihtiyar heyetin~ 

ki M 1 ı k · k d k köylüyü ve hay\'an tüccarlarını ikti. 
korkunç görünen hissin ayaklandığını Paris, s (Radyo) - Tunu8 tan ha- ce er Ye ı a P a ·enrn ar a"ın a ·i o- veya en yakın zabıta memuruna veya 
l "b' ld vacl" t..""r•tıısız ·ü, .. ırileı·· ·ı ,.,., k saden öldürür. Çünkü ,.ift ve ~raba (uyar gı ı o u. ber veriliyor: .. . l' ' • , " ' 1 1 e .,. .... rpışaca - Jl f hh hükumet veterinerine haber vermek ::. 

- Allahım -diye inledi. iukat ne Dün gece İtalya aleyhine nümayiş- Jardı. l %lSSl a meclisi ve veteriner gelinceye kadar hasta hayvanlarını hizmetten alakoyar. Ve 
oluyoruz Eleni ! ler ve tezahürat yapılmıştır. Binden Bu plan noktası noktasın:ı. tatbik e- · Vilayet hıfzıssıhha meclisi dün hayvanlarını \'e bunlarla temasta bu- ağıı.larınclaki yaraların acısınd:rn 

Ve süratJe kapıya doğru koştu . . . l k 1 dilmiş. fakal derhal mües~ir bir neti- Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdür- lunan sağlam hayvanların ahırların.ı yemlerini yiyemedikleri için son de-• · fazla nümavışçı talyan onso oshane- 1 t ıı .1 ... 1 Eleni korkunç ve uğursuz bir rüz- . . .. .. ~ ·· ce a ınmamış 1. e~ u l 709 sabahı lügw ünde müdür B. Doktor C~vdet kapatıp beklemek mecburiv. etindedir. ret•e zayıf düıjürür \'e bir daha da es-
' sının onunde toplanmıs, nmrekkeu t • d · b kt t t · 

gar gilıi içerive daldı Parinin boy- • h - <.1aa ~ e 1 uçu a opçu a ('Şı ba~lamış. Saraçoğlunun reisliğinde toplanmış Hasta inek, koyun, keçi sütlerinin kay- ki hallerine kolay kolay gelemezler. 

1 
• ' hokkası ve taş atarak konsolos anenin saat ~ ela da muharebe umunıilesmi · nuna sarı dı: k N. ·i ·ı · • ~ Ş- vilayet sıhhat işleri etrafında müza- natıJmadan satılması.yasaktır. Çünkii Kasaplık iseler etlerinin üçte birini, 

Ah · · b ·m b tb ht p camlarını ırmışlardır. ümas şçı er ti. 1ttifak ordu~u evv~la Fransızların kerelerde bulunmuşlardır. bu :;ütlerde sap mikrobu bulunduğun- ~üt hayvanı iseler sütlerinin yarısını 
.· - S ) ankumd, . enı , e ab"I a- İtalyan kulübü önünde de tezahiirat sol cenahıııa hücum ediyorlar. Con Çör • ı ım.. ana ne a aı acı~ orum ı sen.. P 

1
. . . . r." dan küçük çocuklar tarafından çiğ ha. kaybederler. Hastalık çıkan mahaller-

Pari ıstırapla . Eleniyi sar:>iı: yapmışlardır. 0 ıs, b~ ı~ı ~ınayı ıw;UÇ- çilin idre.si altındaki Hollanda ordusu /(ı d / h k !inde içilecek olursa hastalık çocukla- <le ha:n-an ve maddelerinin alım satı-
- Ne var, ne oldu? itikle muhafaza edebılmıştır. dn ~ağ cenahtan taarruza geçiyor. a ın arın Q İm 0/· ra da bulaşır. mı <lurur bu itibarla yetiştirene w 
_ Evet, ne oldu, söyle, beni çıldır. Nümayişçiler, buııdan sonra so~ak- Fakat. Fransızlar büyük bir muka. duğu diyar Sağlık zabıtası kanunu mucibince tücc<1rlara hu hastalık çok bahalıva 

t:.ıcaksın... larda gezmişler, vatan şarkıları soyle- vemet gösteriyorlar.Ilolanda ordusuna _ Baştara.fı 8 inci ıayfada _ şap hastalığının çıktığı mahaller kor- oturur. 

_ Şu kapı~·ı kapat zavall~ "Parici- mişlerdir. yarım saat içinde beş bin telefat ver- ru ilerliyorduk, rehberim bir yeri don altına ahnl'r. Ve kordon dohilin- Ha~tnlığın bir nıı E:\"Yei kalkma~ı ,.._~ 
gim .. Kapat ta kimse görmesin, duy- gösterdi; deki hayvanlara hükumet veterinerleci hu:;ule gelet•ek zararların miimküıı ol -
ııuısın felaketimizi.. JJ D • A •• • • d - Burası mezarlıkhr. tarafından aşı tatbik olunur ve kordon duğu kadar kısa bir zamanda ~önmE>si 

Pari hala,, vaziyeti kavrayamıyor. aJMJ Cl)C'JMeDJD CD: Dedi. İçeride bir adam vardı. Sağ son hastanın şifa bulduğu tal'ihten iti- için herkese dü:jen \'icdani lıorç htı.;-
ılu. Ko~tu. telaştan açık kalan kapıyı Eşrefpaşa hastahanesi ~tü dairesi inşaatı 999 lira 48 kuruş keşif ttı- elindeki bir dişten mezarın iç.ine mü- baren 15 gün sonra köydeki bil'umunı talığı vaktiııtle hükümetc habPr \"er-
kapadı. Eteni, kendini bir koltuğa at· tariyle ve 16 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklile- temadiyen bir şeyler akıtıyordu. :\ie· ahırlar \'e hayvan Konan yerler fenni mek \ 'l! siinılurülme::d için lazım ı::-elt:n 
nııştı, yarı baygın gibi idi. rin 2490 sayılı yasa . hükümlerine göre hazırlıyacakları .tenıinatlariyle ğer ölülere de bu suretle rakı verilir- olarak temizlendikten ı-;onra kaldırılır. tedbirlt'ri hlikmnet ,·cteriıH'r mem1t '"-

Pari. Eleniyi kucakladı: ' birlikt~ birincikinu·n 9'38 ·pazarteıai &ünü saat 11 de daimi enci.imeniııe mi~. Buruda bir insamn ölülerin ba- Bu kordon dahilinden dısarıy::ı iki tır- !arının tarif \'P ı · ı ' : n ·ıır:ııe ılik-

- Söyle, iöyle Elel.l)., ~· olldu ?;. -· ba~vu,rmaiarı:;· · 9--ış- -· ··· · · · · ... _._ 4ıa44 iJ.nda bizut rakı iırıneli itvaptu'. ~ı liayv~aruı ve punlarfl: ait d ri 1
·nt1 

.. •• """' 
1 
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A vrupanın e irdıği 
Beş ün ük lztırab 

A vrupanın son buhranlı günlerine 
ait yep·yen" b0 r film çevr· di 

Telefon numaraları; 
Yangın ihbarı: 2222-25<!2, Karşıyaka: 5055, imdadı sıhhi: Z046, 

müddeıumumilik: 2455 :ıo!i3: 3403, şehiP telefonu müracaat numara· 
sı: 2200, şl!hirler ara,;ı telefon müracaat numarası: 2150, elektrill 
şirketi: 20!ll, hava gazı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Karşıyaka 
su idar ·: 51<>.; Basmahane istasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2134, Pasaport vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acantası: 2674 
lzmir su şirketi: 3015 taksi istemek için :4040. 

DEMİRYOLLARI: 
Kasaba hatb - hmir • lstanbul • Ankara: Her ıün saat yedide 

f Pazar. Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon • büfe vardır ı. İzmir • 
Soma her ı:ün 17,2() de otoray, İzmir· Alaşehir her gün 15,10 da 

/ngiliz-Alman-Frans•z ihtilafında Avrupa- tr.~n, 1.6•25 de otoray. lzmir. Badırma: Pazartesi, Çaf1'll1'ba, Cuma 
gunlerı 7.JO da sair ıtiinler 12 de ekspres. 

daki vaziyet çok feci idi Aydın hattı - lzmir • Karakuyu ·Afyon: Pazartesi, Çar§amba, 
23 Eylülden 28 E~liıle kadar de-ı . EvP.'t ~ulmuşturı Yen· ç ,·rec Cuma ve Pazar günleri 21.35 de. Nazilliye her gün 15,40 da. Denizli-

vam eden bu beş gıinlük ıstırap ım fılmın evzuu ı: im t nı! ye~ Per • C ai g .. nlcri 6.30 da. 1 ir ·Tire - Ödemiş: 
Anında LAhiyde bulunuyordum. Ya-' Bu ı::,vzu, (Beş g ınl .ık ıstı ap) • ı. hef l[lln 5 .35 dek r. l 7 da Ödemif"'. 16,30 d:ı Tireye otoray. 
rumdaki arkadaşlanmla yeni çevi- Avrupanuı, ö :.m onli'lde geçird ii'· l İ • HAVA L KATARLAR 1: 
recetiıniz filmler ilzerinde görü~ü- be gun uk ıstır:ı ı bc'I bizzat g ,,.ıe- 20,zrrur ·Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 
yorduk. Her zaman hararetle, se\·inç I rimle görmilş, kall>imle ona şarid 4? . 
le, büyük bir heyecanla temas etti- olmuştum. 

16 
mur • Bomova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 

ğimiz sinema mevzulan birdenbire Derhal senaryoyu yazmnğa baş- ,15, l 7,15, 18.50, 20.10, 21,40. 
biltiln alakasını ve cazibesini kaybet- !adım. Bu filmde tamamen hisler lzmir • Ka"ıv a • Hacıhüseyinler: 5.43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 
miştl. üzerinde durdum. (Radyo), kahra- 13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25 

Na•ııl kaybetmeoin dost.um! manlarımııı en kun •tlisidir. Hitle- İzmir KMenemen: 5.48, (yalnız cumıırtui aiinleri: 13,03.) 
Almanya ile 1nıı1ltere arasındaki rin Çemberlayniıı seslerini burada Ü R F EZ VAPURLAR 1: 

ııörtlşmeler bayırlı bir netice verme dinliyeceksiniz. Her ailenin bu beş lzmirdt>n Kar ıvakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece 
miş, dünya umulllİ harpte olduğu gi- gün içinde • radyo başındı. • geçirdi- son vapur 11 ,30 da Konaktan .ka~r. ~tı~alaıdan İzmire ille vapur 
bi llltlm havaa1n1 yaşamıya başla- ği heyecan ve endişe e!erde tama- saat 6 da, 10n vapur da 24 dedır. Gunduzlerı her yarım ııaatta bir kar-
nıqtı. men zaptedilmiştir. Öyle Umid etli- ıılıklı vapurlar harek~t eder. 

Artık atzımızı bıçaklar açmaz yorum ki bu eserim, eşleri arasında ı Ş EH 1 R DA H 1 L t NA K 1 L VA S 1 TALA R 1 : 
old.a. Jyf bir nc.t alacaktır. Çunkü. o büyük' t Tr~vaylar: Se.bılıleyin ilk tramvay Güzelyalıdan beıte, ikinci 

Ban, kendi kaıancımd:ı'l v film-ıu•ır.ılıı tamamen d"'mu , cTJ..ı lıut.m ram~~.v da h eket d r. Konııktan 5.20, 6, 20 dedir. Gece son tram 
!erin harp dolayısile uğrıyacağı z:ı-. kalplerile ı ıışamış ola!! arkaı!aşlarla bevay _,u~lyalıd n 2.ıl.Sda, Konaktan bir de harek..ı eder. Gündüz her 
rardu zerrece ku kulanmıyordum. filmi çevirdim. ' •

0
.,aobkikat bir trıımvav vardır. 

Beni en çok üzen ve ırözlerimi :aşb Ancak filmi Pari'in gorebilme•i h l h üs r: Buca, Bornovo. Basmahane, Tepecik ve Alsancalr 
dolduran endi~e. insanlığın tekrar I>'.iıııunusanido olalıilecek1ir. Çünkü ı' attına e• giin ntıuam otoLüsler işlemektedir. 
botaz boğaza ııelmek iızere bulun- tundar. evvel onu Hollaııdada ıı:ö:1- Ç L_D F. N f Z y Ol.LA R 1: 

arıamDB günleri aaat 12de latanbula !IÜrat po&taaı.Pe,.şemhe 20d~ ara 
muıydı. termek mecburiyeti' deyiz. 

ı pogtau 1"'-rşaınlıa onda Mersin sürat poıtası. Pazar gu··nu·· 12 d• Mer-
naan, bu z:ımand senaryo fılan Bilha"sa burada Erik Vcın Str:ıy- . "" ~ 

diltünUr müydü hiç? me teşekkur l'tmek mecburi) etinde· 8s
1".~stası· (Roc!osa d u'rar). Karaburun postası pazar günleri saat 

Bil b 
. . ...,, C&rfaIJlba günleri 9 da .. 

nıee unye, 27 EylUlde otomo- yım. Bu "an'alk!ir bana çok yardım · 
bilimle Pariı;e doiru hareket ettim etti. Diğer arkadaşlarımdan .fan Lo
Hollandayı geçtikten sonra harbin der, janGall:ın, )loris Ma)" da fil
ilk aliimetleri bütün dehşetile kendi. min muvaffakıyeti için Çf)k çalı tı
ıini ıı:österdi. Şo3e\eı·, oteller, dağ- Jar. Heps ne ayrı ayrı çok ey burç-

M EM LE K ET H A RI C 1 : 
ltalyan vapurları muntazam postalar. Çar~mba saat 17 de Pire 

Brımdizi, VeneJik, T riyeste. Perfemb<o 17 de Rodos, adalar. ' 

lar, tarlalar: tanklardan, tayyare- Iııyum. N Ö B E T ç 1 E C z A N E L E R •. 
!erden, zırhlı otomobillerden, asker CUMA: Kemeraltında lttihad, Güzelyalıda Güzelplı, Ir"&tpaza. 
ltrden ve kucaklarında çocuk, sırt- • Paur. Vou"den rmda Asri, lkiçeşmelikte lkiçe melik. Akmrakta B. FuaL 

Eıl mond G revil 

lannda eşya olduıi'u halde şarktan,ı~-------------·ıl C'Ull!ARTF.Sl: Başdurakta Sıhhat, 
&"arba doiJru hicret eden Fran ız ve Doktor 
Belçika köylülerinden ııeçilemiyecek p AZAR: Kemeraltında Hilal, Kara taşta B. Ilabif, Keçecilerde Ye. 

Bakteryoıog ni lzmir, lrgatpazarında Asri 
bir bale l'lrmişti. 

Daha iki h~fta önce burııl:ırı 8an-, A. Kemal Tonav 
detin ılık gilnefile yıkanıyor: şimdi J 

'l 1111111111111111111111111111111111i11111111ı111111111! 1111111111111111illi1111111111111ilti111rı11111111ıı111 nı 
kararlnlf ve &öz ya,ı içinde olıınl Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mütehasısı 
inıan yüzleri neşeden bin bir teb~s-
ılim içinde çalkanıyodu. (Verem ve saıre ) 

Sanki bava, kurşun gibi hepimizin Basmahane polis karakolu ya· 
• bllflD& çökmUftU. Yollarda çocuklar nında 747 

atlıyor, anneler ve babalar ağlıyor Telefon: 4115 
tabiat ta bu mateme iştirak etmiş gıbi l•·-------------·11 
h ıçkırıy ordu. 
Başım önüme düşmüş olduğu hal

de ,u masum insanların yakında du
çar olacakları kanlı faciayı için için 
hiuediyordum. 

Artık başım, hiçbir şe:I' yaratamaz 
olmuştu. Bütün mevzularını birer, 
birer benden kaçmış; yalnız (kan) 
dan ve (ölüm) den başka blrfey 
ıröremez hale girmiştim. 

Parise 'ardığım gün, orasını da 
tanınmıyacak bir halde buldum. Da
ladeie'nin bir emriyle siliih altına alı
nan Fransız gençliği, yu\·ası boz•Jlaıı 
kn,ıar gıbi caddelerin ortasında \'e 
istasyonlarda bUzUHlp kalmışlardı. 

Adeta bu tehlikeli zamanlar, lıa~ 

---.-.--~--~--------Doktor 
Bürhan Bengü 
MEMLEKET HAST ANESI 

GÖZ MOTEHASSISI 
Hastalarını her gün öğ!eden 1 • 

sonra Beyler sokağındaki muay ... 
nehent!'ıinde kabul M .. r. 1 

-ı 
Uperat6r 

Cemil Oral 
Memlehet hastanesi 

eski operatörü 
tan ba a h rkt•I fUUr uz yapmıştı lzrnire avdet etmi' olup her ırün 
Hiçbir ftrd akzını nçıp mantıki bir ô"l.,ye kad r Gündoğdu Fran.,,, 
şey •oyleyenıtyor; tnlnız kaşlannı h ... ıahaneıinde öiıled~ aonra Bi-
çatarak ve dudaklarını ıaırıırak öntl- rinci Beylerıokaiında No. 42 d~ '' 
ne lıakıyordu. haatalarını kabul eder. 

Tam yirmi sekizinci gunün öğle- Telefon: 2252 Haıtahane 
den sonrası, radyolardan kopup ıre- Telefon: 2310 Klinik 
len biı· havadis bize İngiliz ve Alman Telefon: 3350 E'" 
nnla,mamıı müjdeledi. Demek harp ı---;..;~.;.;;.;.;;_..;;;~----,11 
iifetlnln önüne ıre~llmiş, artık kan- ı-M~--1~----------
dnn. ül!lmılen ve yoldıı gôrc!UğUm em eket haetane:.İ 
~efıılet •ahııelerlnden kurtulmuştu. başoperatör Ü 

Radyoda duyduğıım haber, çılgın 
ıribi beni ~okata attı. Yollarda ko§a. M. Nuri Arkan 
rak bağırmak, gençenleri kucakla-
yıp yanaklarından öpmek !htiyncile Adres: ikinci Beyler sok.ak 
tutıışuyorclu!l'I; ı fınn karşısı.. Kabul saatları 1 

Yalnız ben değil, on dakikn cince 3.7 kadar. Tele: muay<?na-
aiılıyan bUtUn Faris de benim ıılbi, hane 3125 .. Evi 298J 
caddelere fırtamıştı. 

Herke! gUHlyordu ! 
Herkes kucaklaşıp öpüşüyordu. 
t ta yonlarda biriken, ve anaları. 

nııı, sevı;rilllerinin yanlanndan bir 
türlü ayrılmak istemiyen delikanlı

lar da artık ı;rUlüyordu. 

............ -~-""'!"-----------Merkez hastanesi 
operatiJrü 

Dr. Cevad Alpsoy 
(Öğleden sonra) hastalarını 

!kinci beyler sokak şerbe-tçi kar-

ızmir Levazım amirliği .o;atın 
misyonu ilanları 

alma kr· 

lzmir levazım amirlği satın alma komisyonundan: 
Ad"t Cinsi 
250 Katana yem torbası 
4 30 Yerli hayvan y<'m torbası 
65 Katana için ş.,plı yular Laşlı • ı 

100 Yarli hayvan için şaplı yular ba~lığı 
105 Keçeli belleme 
650 Gebre 
360 Sünger 

40 Çul 
100 K t~na kıl kolan 
1 20 yerlı hayvan için kıl kolnn 
1 Ot! Paybeııt 
Yukarıda cins ve miktarları yaz.in on hir kalem mutabiy.- arık 

ksiltnıe il~ e tın alınacal tır. 1 lapııin'n tutarı. 16'."ıJ lira 75 kuruşt~r. 
Ş ırtnam·•i· Şı:ııtnameoi ;\laııı a tüm satın alma komisyonundan pa
rasız nlı:-ıabilir. 

İrl~•i: 19 12 938 pazarte•i giinü saat 11 dedir. 
l ik tem nalı. 124 lira 05 kuru tur. 
Lkriltmeye g;recekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde -

!erinde yazılı l.ıelgelerıle birlikte ticaret odası vesikası ve temnatları ile 
tam vaki "de Manis<1 tüm satırı alma komisyonuna gelsinler. 

9-13-16-18 434j 

&ı no\ ıı askeri satın alma komisyonundan: 
1 - iheı: askeriye ihtiyacı ıçin on beş ton ekmeklik un pazar· 

lık suretile sutın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 1 O 12 938 cumartes günü saat 9 da yapıla • 

cııktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1725 lira olup ilk teminatı 129 liradır. 
4 - lst<"klıl .. rin yırkıırıda bildirilen gün ve saatında teminatları

ile- p:r) kte Borııov, da askeri satın alma komisyonuna gel-
meleri n.:ın olunur. 4338 

--~~ --Bornova Mk.-ri satın alma komi•yonundan: 
1 - Ciheti askeriye icin on beş ton ekmeklik un pazarlık sure· 

tile ~utn alınacaktır. 
2 - Panrlığı 1 O 12 938 cumartesi günü saat 9,30 da yapıla

caktır. 
3 - Cmun• tahmin tutarı 172; lra olup ilk teminatı 129 li,adır. 
4 - !stekı;!,·rin vukarıda bildirilen gün ve saatında teminatları 

ile birlikte Bornovada askeri satın alma komisyonuna gel-
meleri il!in olunur. 4336 - Bornova üskeri satın alma komisyonundan: 

1 - Cih.-ı askeriye ihtiyacı için on beş ton ekmeklik un pazar· 
lık sııretile •atın alınacaktır. 

2 - Pazıırlıaı 1 O 12 938 cumartesi günü saat 1 O da yapıla • 
caktır. 

l te bu anda, birdenbire kafamın 
içinde bir pencere açıldı. Kendi ken
dime bağırdın: ,ısı No. 81 de kabul eder. ! 

3 - Umum tahmin tutarı 161\8 lira olup ilk teminatı 127 liraclır. 
4 - isteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatında teminatları· 

le bi•likte Bornovada askeri satın alma komisyonuna ııel· 

- Buldum 1 Buldum 1 ..!,ele: 33 l 5 EVi '.{?.O'l t ~elzri ilan lunur. 4337 

Karilerimize kolaylık ol-
mak üzere, gazeteınizde 

{Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır

dık. 

İş arayanlar, ;ş verenle
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarını burada bulacak-
sınız. 

Muayenehane aranıyor 
Bir ~i~ tabibi muayenehaneye elve-

Küçük ilan şartları 
D,'irt •atırlık kiiçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 kunış 
İki defa için 50 kuruş 
tç defa için 70 kuruş 
Dort defa için 80 kuruş 

Devamlı küçük ilanların her d !fası 
için JO kuru~ alınır. Bir kolaylık 

olmak üaer~ her satır 30 !::iri iti· 
bar edilmıştir. Bir küçük i!:in 120 
harftnn ibaret olmalıdır. Dört satır 
dan fazla hu oatır içrn ayrıca. 10( 
kuruş alınır. 

rişli kiralık ev arıyor. Ba~turak cad- Muhasip anıymıl ım: 
cle"i ile fkiçc~melik arasında ulur;a Tecrübeli bir muha,•ip iş arıyor: is.-
daha memnun olunacaktır tiyeııler hükümet c dde<inde Hacı Ha-

J\Iüracaat yeri: Ke•telli caddesi san otelinde 56 numaralı yazıhaney11 
No. 153 J\Iustafa müracaat. 

Evlenmeleri Kolaylaştıran 1 Hiam.etçi aranıyor 
Danışma servisi Yemek pişirme•ini bilen. ev işlerini 

Yazı i~leri lisan dersleri, emval 1 gören, iyi sern~ yapan bir hizmetçi 
idaresi için dahi müracaat ediniz. aranıyor. Talipler ırazetemizde (B. B.) 

B. Kardıçalı 39 Hukukçu adre~ine müracaat etmelidirler. 
İlyas d.3 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
Olivier ve 

Şürekası 
L'.M!TE'f 

\"nyıur acentas1 
ElR iNC! KORDON REE5 

Bll'J ASI TEL. 2443 
•POLO vapuru 3 birinci kfıııunda 

LO:>llll!A])A_ • ırelip yük çıkaracak 

ve ~yııf z:ı,,.,anıl,ı LO. 'l>HA ve HULL 
i~·in yük alacaktır. 

l>Et:T,'CIU: I.~:. ',\.'Ti-: - T.INI P. 
•DELOS• vapuru biı·inci kilııunuıı 

orla-ında Ilaınbıırg, Brl'men ve An
ver leıı J!ı lip yiik '1kar'4ktır. 

I.l \"J:;Hl'OL lL\TTf 
•AL<;ERI..\., > ve •LESBIA~·h \a

purlarının yükıeri htanl>ulcla aktar. 
m.~ ederek DE:--ılZBA, 'K vapurlarile 
!~mire gelmiştir. 

ı: rateHi ~perco 
V apr•;o A centa.~t 
ADRIA TICA S. A. di 

NA VIGATIONE 
LERO Motörü 8 1 2 tarihind<' 

gelerek ayni gün Patmos Leros Ka· 
limnos !stanköy Rodosa hareket 
edecektir. 

VEST A \'apuru 12 12 tari 
hinde gt'lip ayni gün Micl:lli Selanik 
Drac lstırnbul Burgas Yama ve Kös
tenct"ye hareket .. decektir, 

LERO Motörü 1 2 1 2 de gele· 
rek 1 2 1 2 tarihinde Pire Korfu Sa 
randa Brindi•i Yalana Drac Gravu, 
sa Spalato Zara Fiume T rieste vr 
Venedik . 

P FOSCAR! Motörü 13 12 
t11rihinde limanımıza gelerek 14 12 
<l" Leros Rodos Briııdisi Bari T ries , 
tt' ve \' enedik limanlarına hareket 
edecektir. 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

HERCCLES \' purn 8 '1 :! ta 
rihindr gelerek BURGAS VARNA 
ve KÖSTENCE için yük alacaktır. 

OBERON Vapuru 12112 ta 
rilıinde gelip Rotlerdam Amsterdam 
ve Hamburg İçin Yük alacaktır. 

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

Hamburg 
«Smdiııien> vapuru halen lim• 

nıınızda olup A.ıvers, Rotterdam, 

Bremen ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

•\Veissesee ı> vapuru 19 dan 2r 
olkkilnuna kadar Anvers, Rottel' 
fam, Brf'men ve H mburı:ı limanla
rı için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Exiria» vapuru 6'12/38 de bek· 

!eniyor. Nevyork için yük alacak· 
tır. 

cEıcminister vapuru 20 'I 2/38 
~e bekleniyor. Nevyork için yük ala
caktır. 

«Extavia» vapuru 29/12/38 de 
btldeniyor. Nevyork için yük ala· 
,aktır. 

Johnston Warren Lines Ltd. 
«lncemore» vapuru 1 1 llkkanun

..Ja bekleniyor, Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına yük alacaktır. 

---
Den Norske Middelha.vslinje, 
Oslo 

«Bayard• vapuru 12 ilkkiınun
Ja bekleniyor, lskendt:riye, Dieppe, 

ve Norveç umum limanları için yük 
alacaktır. 

Service Maritime Roumain 
Bucarest 

• Durostor .> vapuru 27 ilkkanun· 

da bekleniyor, Köstence için yük 

alacaktır. 

Societe vapeur de Bulgare 

T7ar Ferdinand• vapuru 9 ilk-

SVENSKA ORIENT LINElN kanuna doğru Burgas Varna için 

MARSlUA Vapuru 7 '12 ta hareket edecektir. 
rihinde gelip Rotterdam Hamburg 

l~kan~inavya, ve Blatık limanları i 1 s ı• 
çın yuk alacaktır. t 

GOTLA 'D Motörü 22 12 ta ep o ın 
rihindl' beklenmekte olup Rotter 
dam l lamburg lskandinavya ve Bal
tık limanları için yük alarak h::ıre
ket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

ALBA JULIA Vapuru 14 · ı 2 
tarihinde gelerek Malta Marsilya V<' 
Cenova limanları için yük ve yolcu 
alır. 

ilandaki hareket tarihleriyle nav 
lunlardaki değişikliklerd<'n Acent 
meo' uliyet kabul etmez. Daha faz!, 
tafoilat için !kinci Kordonda 7 2 .f 
numarada FRA TELLi SPERCO 
vapur acentalığıııa müracaat .. dil 
mesı rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 

Diş 
Macunu 
Dişleri incı gibi 

yapan eferine ku. 
vet, ağıza güzel 
koku 

. 
eynı I veren 

f ormii ld :jr. __ ... ________________ , 
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Makina Tamirhanesi 

fzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

• • • 
Her türlü motör, makina tamiratı, imalat ve montajı 

Bilumum döküm, tesviye ve torna İ§leri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - iti ıöz verilen gün ve aaatte bitirmek. 
Z - Müıteriye azami auhulet, fiatlerde itidal, itte temiz.liktir 

Sayı 
1 Mükifat 

1 " 
1 ikramiye 
1 
1 
1 
2 
4 

Siz de 

" 
" 
" 
" 

Lira Sayı Lwa 
10000 30 .. (500) .15000 
20000 60 ., (200) 12000 
45000 ıoa (IOO) 1oooa 

" 15000 400 (50) 20000 
" 12000 (30) 18~00 

10000 " 
(3000) 6000 • \20) 16000 

(1000) 4000 

-
MET ALLUM ''D,, Limh1ları:ıı 

alırsanız 
Henı bol ıtık almıt olur, hem iktııad etmit olur, hem lamba deiiıtirmek 

teaı kwtulur, hem de 1&rfiyatınızm ekaildiiini ilk faturada cörilrıüııüa:. 

ET LLU 
Cevfik aykent 

Elektrik - Telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telef on 3332 

biri 

Birin<ikaawn 1938 

rkek kostüm kamaş Tip 7 7 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man
to u• Buga Yaha kürk 
lerini IBRAHIM KA 
AKAŞA bakmadan t . . 
geçmeyınız .. 
Odwıpazarı No. 12 _ / 

En müşkülpesent radyo ctinle- ~ ./ 
yicilerinin radyosu dahili imalitı .L 
ve tekmil akustik evsafı tophyan ~ , 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii < 
bir ses verir . 

TiplOO ............ 
Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

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

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 
Band ayarcı••· 
Sihirli göz. 
Cesim hopaTlör. • 

Ve bir çok ba~ka yenilikler, bu radyoyu dinleme zekvlerini artırmak tadır. 

. M. Tevfik Beykent 
Elektrık, telefon ve malzemesi Siemens fabrikaları mümessili. 

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

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

yalnız 7 5 kuruş. 

Depo: Meşhur ŞİFA ECZANESİ 

T. iŞ BANKA~I 
1938 

Küçük Cari Haoaplor 

lkra.m&lie. plö.nı-
4 adet 1000 L. 41)00 L. 
8 > 500 > 4000 > 

16 > 260 > -'000 > 
76 > 100 > 7601) > 
80 > f>O > 4000 c 

200 a 26 .. ıiO»O > 
-.............-

384. • 284;00 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. 1 Ey
lCıl, 1 Birfncikanun tarihlerinde çeki. 
lecektlr. 

En az 50 lira mevduatı bulunan 
hesaplar kuralnra dahil edilecektir. 

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

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

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve huauıi tenzilat 
yapılır. · 

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

rilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir. 

••1111111111111 ıııııuııııuıııııııııııııuıııııııııııııııuııııuıııuuıııııııııııııııııııı.._ 

~ Sıhhat balıkyağı ; 
= Norveçya balıkyağlarının en ~ 

~ halisidir İ 
= ilci defa süzülmüıtür i 
- Şerbet gibi içilebilir ~ - = - -= ~ _ Hamdi Nüzhet Çançar !_ 

Sıhhat eczahanesi -1 Başdurak IU1y0.k Salepçioğlu hanı karşısında 1 
... ıııııııııııııı111111111111iıııı11111111111111111111111111111111111111111111uuımu111111.._. 

lzmir: 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa· 
bunlarıdır. 
Her yerden ıs• 

· rarla arayınız 

Amilt 
ÜMiT FABRİKASI 1) 

Ticarethanesi 
Tcl1ıraf: ÜMIDUN Telefon: .3047 
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ıc-ANApoıu· Matbaası Açıld--1-- Kotap kosmo 
Resmi ve gayrı resmi evrakı matb:ıa i' e taşra be!ediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en 
son nilmuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERSı.lzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

..... ! ... 

TE 
1 

---

------------------ Beş kıtada 70 den fazla. memlekette -------- TELEFUNKEN 

iktisat V ekitleti lzmir 
ihracat ko1 trolörlüğün 
de,: 

PG amut 
nazarına: 

•1 t ııır:.ca cı_ar 111n 

Palamut cTip -Nümune:. lcd. nizamname.dnin 20 inci ma 1 clcsine 
röre, heyetçe yeniden tespit \'e ıhzar edilmiştir. 

Alikadarlarm, 15 birine: k:\r: un 1!)38 tarihinden itibaren merıyet 
mevkiine girecek olan, mezkü · nümuıuıleri görmek ve tedarik etmek 
üzere acele dairemize müracaatları. 4341 

Zonguldak Urbayhğından: 
Bir mtıhendia bir fen memuru aranıyor. 
276 lira ücretli bir mühendis veya mimar mühendis, 100 lira ücretli 

bir fen memuru alınacaktır. Taliplerin 31-12-938 tarihine kadar ica
beden evrakı mClsbite ve vesikalariyle Zonguldak belediye riyasetine 
resmen mUracaatlan ilan olunur. 9 16 8849 

lzmir vilayeti muhasebei hususi
ye miJ.cl'ilrlüğünden: 

Y ıllk kira bedeli 
Lira K. Yeri Cinsi 
2S - Balçova ıhcaları arazisi dahilinde Güllük 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinai yazıla 

güllük bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 7/12/938 gününden 
itibaren 1 S gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Kirasına talip olanların her gün muhasebei hususiye müdüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 22/ 
12 1938 perşembe günü saat on birde depoı;ito makbuzları le birlikte 
~i encümene müracaatları lan olunur. 9-11 433) 

Emlak ve E ;tam Ba:-.kasından : 
Esas No. 

1148 
1147 

Yeri 

• 
Salhane Tramvay caddesinde 

No. su 

Taj 371 
Nev'i . 
Ev 

Senelik 
kirası 
306.-

Depozitosıı 

T. L . 
45.90 

875 

Karataş Postacı Ali Rıza so 112/ 70 
hissesi 
Hlkapınar Kağıthane caddesi 

Bahribaba parkı karsısında 
Cöztepe tıramvay cad. Şehit Fethi bey 
sokak 
Karataş lhsaniye sokak 

Taj 15 
Eski 276 
Yeni 278 

c 80 

Taj 7 
c 4 

Ev 
Ev 

Dükkan 

Ev 

"30.-
30.-

102.-

96.-

4.50 
4.50 

15.30 

14.40 

Yeni 4/ A Ev 90.- f3.50 
14.12.938 Çarşamba günü saat ONBİRDE ihalele-

Türkiye Ziraat bankası Soma 
aj2nsınlan: 

Borçlunun adı • Senet No. 1Dö. Ye. 
11 2 

1 11 2 

1 2 

6 
3 

4 

3 

2 

30 

3 

7 

28 

5 
15 

2 

Cinsi Mevkii 
Tarla Akçavlu 
Tar1a z "Y~ » 

(Hafız) Ahmet ayanzade 4162 
1) > ) 4189 

tin s~k 
Tarla v~ Hacı Osman 
3 sak ZC"ytin kesiği 
Tarla Çay civan 
Tarla Musa Hoca 

» > • 
» » » 

Kırkağnçtan Gölcüklü kızı Şefika 

> 

> 

> 

> 

> 

Çilli 
Musa hoca 

Dalyan 
Pınarı 

» » 4197 / J 1 

Musa hoca » > 
Çilli 

Musa hoca 
Mehmed 

Musahocadan {hacı) Şerif 4125 
damadı Mehmed 

Pınarı 
Hatun K. Gür- Kuş Mehmed oğlu Esad 

lecik 
Hatun K . An· » > > 
cık Pınar 

Bayat K. Bayat köyünden Yusuf 
Köprü altı oğlu Akif 
Yağmurlu K. Kırkağaçtan Şevket bey 

üyücük mevki mahdumu Adil 
» > » » » 

28 

4029 

4046/ 10 

Yağmurlu kö. Cuma M. Mumcu oğulla· J 091 
Oran mevki rından Ali oğlu Etem 

2814 numaralı kanun şumulü dahilinde bulunan alacağımızdan 
dolayı yukarıda isimleri yazılı zevata borçlarını ödemeleri için muk
tazi tebliğat ve ihtarnameler yazıldığı halde kanuni müddet zarfında 
yine tediye etmemiş oldukları için bankamız lehine ipotekli bulunan 
isimleri hizf'.larmdaki gayri menkul emvalleri tahsili emval kanunu 
hükümlerine göre yirmi bir gün müddetle açık artırmaya çıkarıl -

mıştır. 
ihalesi 21/12/938 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da yapılaca-

ğınd<m taliplerin muayyen gün ve saatta Soma kazası idare heyetine 
ve daha fazla malumat almuk int:yenlerin ajansımıza müracaat el -
meleri ilan olunur. 4334 

Kadıköy Vakıflar müdürlüğün
den: 

- Alem dağında taşdP.len mevkiinde yeniden inşa olunaca\ 
kesifleri yekunu 12704 lira 4 ~ kuruş olan müdür ve ma· 
ki~ist, revir, müstahdemin binalan inşaatı ma müştemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usulile 9 1121938 den 29/ 
t 2/ 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - l3u inşaata aid projeler fenni hususi şartname ile eksiltme 
sartnamesi ve mukavele projesi parasız olarak Ankara • 
da vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünden, ls
tanbulda vakıflar baş mimarlığından, lzmirde vakıflar mü
dür1ilğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29 1 1 2 938 tarihine raslıyan perşembe günü saat 
l 4 de Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası dahilinde ko -
misyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 952 iira 83 Jriı. 
ruştur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mimar ve mühendisler 9"38 se· 
nesine aid ticaret odası vesikası ve yine bu yıla tlid olar~k 
nafıa müdürlüğünden alınmış on bin liraık tek bir bina in
şaatını yapmış ve muvaffak olmuş olduğunu bildiren yapı 
müteahhidliği vesikasını göstermesi lazımcfır. 

5 - Teklif mektupları 29/ 12/ 938 perşembe ~tinü saat 13 e ka
dar Kadıköy vakıflar müdürlüğü ko~yon reisliğine mak
buz mukabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektubunun yazılışında 
ve bu zarfların tevdiinde, posta ile gönderilmesinde taliple
rin 2490 sayılı kanunun 32, 33 , 34 üncü maddelerine har• 
fiyen riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

9-14-19-24 4331 

1 

______ ...,,,.. ____ -ıı-__________ 1 

Memleket hastanesi ___ M_E_R_i&_z.__HAS--TA_N_F..S_ 11 
dahiliye mütehassısı Göz MÜTEHASSISI 

Doktor 
Dr. Celal Yarkın Halid Baran 

Mu~venehae: !kinci Beyle:
sokak No. 25. Te!cfonn:3955 

1 Evi: Göz.tepe No.101 J 
TelP.foT\: 'l'\4;; 

2 inci beyler sokak, Hamam 
Karşısında No. 45 

Her gün 3 den 7 ye kadar 
T :fON. ~806 __, 


