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lngilterede 
Bugün için en mühim mesele 

milli müdafaa işidir 

Japonlar~! Cenubi inde ilerliyorlar 
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Çek • Macar ihtilifı 
Macaristan, beş sınıf aske

ri silah altına çağırdı 

Mısır kralı 
Tayyare pilotu 

olacak 
Kahire, 15 (Radyo) - :'ılısır kra

lı bil'inci Faruk, Ül,\',ntl'e pilotu ol
mağıı karar vermiş ve derslere bıış

lamıstır. 

j Tt;yyare teşkilatı. k.umandanı: 
kralın, mükemmel bır pılot olarak 
yetiştirilme:ıi için muallimlere kat'i 
emirler vermitşir. 

Mussolini, Munih anlaşmasını imzJ.lıyan!arı Romaya. ça- Hükumet, ~skenderiyed: kral için, 
bir tayyare ıstasronu teı:ıı~ edecek-

'~lrdı, Almanya da Macaristana itidal tavsiye ediyor tir. -=+=-
~~~~~~----~-------~~~~~-

Budapeştede heyecan var 

- Devamı 3 ünüc sahifede -

lngiltere -Italya 

_ 1.vustur}'ada 
Papa:slarla Çebler ve 
Yahudiler h:ıkbında 

z ~eri tedbirler 
Virnna, 13 (H.ad~o) - A\'tıslur

,·a ~ı;talteri Durkl'l. bazı papa:-;Jarla 
Çekler ve ~·ahudiler hakkında zecı·i 

·tedbirler alııımal'il içiıı lıhımgPlen
lere Pmirler Yt>rmiştir. Sebebi; son 
müessif nümayi~lere. bunların ön 
ayak olmalarıdır. 

--=~--

Türkistanda isyan 
Rus kıtaatı, isyanı bastırmak için 

tedbir almışlardır 

. ''* ' l 
Türkiıtanlı bir kabi le reisi 

Tahran, 15 (Radyo) - Son ha-ı Tahran, 15 (Radyo) - Türkis 
berlcre göre, Türkistanda yeni bir tanda baş gösteren isyan, gittikçe 
isyan bas göstermistir. Asiler, büyümektedir. 

, (BeybiıgüJhattını tutmuşlardır. Al:ikadar mehafıle göre, ısyan 
~ isyanın bastırılması için Rus kı- edcnlNin basındn, Ti.irkistanın en 
taah tarafından tedbirler alınmıştır. nüfuzlu adamları bulunmaktadır. 

Harp akademisinde 
Diploma tevzii merasimi bu sene 

. 38 kurmay daha kazandık 
lstanbul, 1 5 (Hususi) - Harp 

' cıkademisinde bugün diploma tevz!i 
merasimi yapılmıştır. Tahsillerini 

ikmal eden suba) larımıza, diploma. 
lan verilmiştir. 

D 3 .. .. h"f d t - evamı unuc sa ı e e -

Genel sekreterliğin telgrafları 
• 

Va"limiz ve lzmir parti-
lileri takdir edildi 

.· 
Millet; Atatürk rejimine, Parti Vf. 

hükumetine tam itimat ve bağ .. 
/ılığını göstermiş bulunuyor 

Vali B. Fazlı Güleç 
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"' 'I Sı hhi bahisler l l Valıılı ha•talıklar ınut•hauı.31-Z::: 
il '"1 1ki Uğu.r diyor ki: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~e-n~i~s~in-e-~~~~d~a· Çocukları hastalık-

bir kaza tan korumak 
XI 

Kuyucu Murad: 1 

Sadrıazam 9 yaşındaki 
çocuğu nasıl boğdu? 

Eylül ayında geçen 
12470,2 to~ 

faz~a 
üzum, 
ihraç 

seneye nazaran 
102,8 ton incır 
edildi 

İki usta iskeleden 
aşağı düştü 

İsmetpaşa bulvarında Yeni yap· 
tırılmakta olan Sinema binasında 
çalı~an Veli oğlu inı;.-ıat ustası İbra· 
him ve Rıza, üzerinde çalı•tıkları is
kelenin müvazcnesinin bozulması 
yüzünden yere düşmüşlerdir. ibra· 

Açık havanın çocuklarda mües
sir olabilmesi güneş ışıklarının kuv
vetli tesirinden tevellüd eder. Onun 
için soğuk su ile birlikte açık hava
da çok müessir olmaktadır. Bu iki 
tesir çocuğun vücudü üzerinde so
ğuk tesiri yapmaz. Vücud ısınır ve 
cild kanlanır. işte bu iki faktörü en 
iyi olarak birlikte sahillerde iıuim..ık 

Celalilere karşı yürüyüş - Ka~enderoğ:u 
ve arkadaşlarının toplant sı 

Yazan: M. Ayhan 

S.'ehrimiz tı"c,•ıı·rt \"e ".·aıı,·ı,·ı· oıla~ı- laıı "hrarnt nı ktan da udur: b R d h tayız. .• him asından ağır, ıza a mu te· 8 d b k ki k 
h 1 d · b •>8 22!ll,4 ton lı"zı·ım, 27sn,2 ton 1·ncı'r, un an as a çocu arın açı nın azır a ıgı ir rapora göre - - " lif yerlerind<"n hafif sıırett<" vanılnn- h ı · h k 1 ı 

A • t 30 k 20 ton hıll'(I·,, 1·ııc·ı·ı·, 807.3 ton ze,·tı· 11 • ava< a genış are et er yapma arı, 
ııus ostan • Evlül aksamına ·a- mıslardır. Yaralılar, Memleket has- .. dl · · k 1 1 · · 

d 1 · ı· ' ' ı k t .J2!\.6 ton ııalıtmııt, l?_·.ı.s toıl ze,,·tin- vucu ı-rının ası arını sert eştırır 
1 nr znıır ımanın,lan dış nıcm e ·e - tahanesine kaldırılmışlardır. k l d" · A · d 
!ere 17357,7 ton üzüm, 0500,8 ton yağı, 12.1,5 ton arpa, 450 ton bakin, v.- uvvet en ırır. ynı zaman a 
· · "h e 200,9 ton kıımcları, 10 1011 nohııcl, uzviyette tf"messülü ziyadeleştirdi · 
ıncır ı raç edilmi~tir. Gc~en sen 24 k } k k 
ayni turıhteki üzüm ihracatı 1887 57.7 ton pirina yağı, ıı:ı.8 ton va - i o aça ai icin S<"rtlf"•lirmedr bunun pek 

Sadrnızam Kuyucu Murad Paşa, delisiyim. Kuyucu denilen herife ton, incir ihracatı da n:ınR ton iıli. J'dkc•. 21 ,!I ton batkm; 520.8 ton tü- miihim faydaları vardır. 
kuyular, mezarlar kazdırmakla meş ba, eğer miyim? ııu yıl üzümde 12470,2 ton, inciı· de tün, ı ~-12.7 ton miynnkökü. 4:1,2 ton afyon H..r çocukta eiiitim meselesi pek 
hur olarak Osmanlı tarihine geçmis· Deyince bir iızeti nefis mP•elesi 102.8 ton fazlalık vardır. ,ıı.-am, ı ton Lalnııınıu. ~.n ton .ı·ıı~ rok ehemmiyet kesbeder. Bahusus 
tir. Çok sert, bazan hislerine mağ- de ortaya çıkmıştı. Kara Said ıse, 1 _ 8 lliriııc·itP~riıı hafta•ıııda li- üzüm. ıı;G sıv; r, ı:ı malak.~ ı:\ ojilak, Kem?r ist asyonunda ebiid~tif cocukların terbiyelerinde 
1• "f d .. maha bı"lmı'y•n u fikirde idi: 16 k · ı k rok dikkatli davranmak lazım gelir. 
af denilen büyüklüğü ömründe an- Ekmekçizadenin götiirdliğü ha ra ım e U U U Ufak bir terbiye hatası yüzünden 
up, vazı e e musa ' • manımızdan ılı~ nıenılı·kdlere yapı- ••çı. nıeı· t·j). ı J-b h • d t t /c{ 

cak bir kaç defa iÖsterebilmiş olan zineye dokunmamak, sadrıazamla k ~ Evvelki gece saat 20.30 da De- telafisi imkanı olmıyan bir çok •e-
bir adamdı. karşılaşmıyarak garbi Anadolu ha- c H p k ongrelerı nizliden_ şehrimize gel.en trendPn kametl~r ve fenalıklar zuhura gel-

0, Sultan Ahmed devrinin l!'n valisinde yağma ile, •ehirleri ,.ıe g.- • • • oca Kemer ıstasyonunda ınen Acıpa· m .. kt,.dır. 
korkunç sadrı azamı olmuştu. Si- çirmekle oyalanmak, daima kaçak , .ıınlı kas.ası orrullarından l lüs.-yin Cocukhra lüzumsuz yere ,ef • 
yasetindeki ıiddet ve katiy,..te ilave- bir yol tutma~:· . . . . . j , .• -.ıu lürahimiıı L>eraberinde hıılunan ı·at ve itina ıı;östnilecek olursa on-
ten, ihtiyar zekasının sönmek, yıp- Nılıayet bınnrı fıkır galıp ıı;eldı: Buca y·ukarı mGhalle ve ihinci Sü~ hFV~Z renkli h-.ybesi icinde ?9 kilo hırt!a gizli bir çok sinir lıozuklukla-
runmak bilmiyen kudret ve inceliii;i lcalıınd.t sadrazamın ordusile ka~ak afyon bulunmu~tur. Yarnlan rıııın mrydan çıkmasına sebebiyet 

ile ba7an müdhiş tuzaklar Örerdi. Çarpı ınak.. • .. ley•m • kon ar el eri toplandı t<llıkikatta fbralıim, lıu afyonların vnilir. Çoruİ•un anne V<' lıabadan 
(Bundan evvelki yazılarımda o· K !ender oglu, dı<ıer t.ıraftan, anıye O kını oldu"uııu. Deniz lide satamadı "ördüğü ve hiç te yerinde olmayan 
ııa aid bazı hadi, eler yazmıştım.) günün ha~lıca <nkeşl,.rinden Mus· 1 Buca Yukarımahalle C H. P. Bucal~lar, sevgilerini Vali ve ı,,, •• ğı için satış için lzmire getirdiğini bu müsfik han·ket, onun tine! ve 

Bazan uyur gibi, gülümser gibi lu çavuşu (ki bi~~h~r~. K ~.Yu.~u Mu- Ocak kongresi, dün gece topanr'.H~· kan B. hvlı Giil<"çe götürmesini B. söylemistir. Hakkında tutulan talı- •inir cümlesind .. ki f<"na tagayyürle
noörünürdit F'akat bu haletin arka· rad tarafından oldurulmuştur.) da tır. Kongreye Val"ı VA Parti reisı B. Mehmet /\!demirden yalvarm,.lar kikat e~rakiyle lüralıim Adliyeye 
., ' ' k d" · · • 1 rİ cok g<'çmeden meydana çıkarır. sandan muhakkak ki, müdhiş bir kendi tarafına çekm<"k için te•ehbii- razlı c··ı · il .. kurul yar ve <"n ısını, samimı gösteri erle is· verilmistir 

b 1 ·. u er namına yon 1 k d · 1 • 1 d" · · Sinir istidadını tas.·ıy·an bu çocuk-facia, bir kaç idam doğar gelirdi. salta u unmu•, ona ~<"ktup yaz_- dımcı üyelerindt"n B. Mehmed A -
1
tasyona a ar teşyı ey emış er ır. J __ · -

En yumuşak, en tabii, en halim, mıştı. Mektupta, kendı kuvvetlerı- demir riyaset etmistir. • G • ''b d ·ıı 'arda hiç ı .. hoea vitmirn asahi hal-
selim dakikalarının bir tarafında, nin v~ arka_daşlarının yaptıkları par-j Yoklama netic~•inde. rrıev_cud F~r<"fpaş~ kamuı~una baglı C. 11. ayrzmU Q ı er l·r yüz göster..,,ekte gecikmez. 0-
korkunç ve emsalsiz bir hiddet giz- lak bır sektlde anlatıldıktan sonra 9? 2 . 870 . k ye istır:ık P. İkıncı Suleyınanıye ocak kongre- M .. hl t d.. J • nun için çocuklarının terbiyesinde 
lenirdi. - - Artık Ali Osmandan ümid l~t._~z,mıın'ı şı 078ngdrı:I k ~esbit si, dün gece, vali ve Parti ba,kanı u e un sonrı ernr ')ek zivade itina Q"ÖSt<"rmek anne 

e ıgı an ası mıs ve ı" 1 c · ""l l"l\ · kt" ·\ t k 
Ne zaman, ne yapacağını kimse yok. Can gö\ldede oldukça bas eğ- edildikten ·sonr~ seçim yaptlarak, namına avukat Ekrem Fdran tara· . .'ayrı mu ıac ı_ erın \'a · '' e. a - Vt> b~h,.f:, ın en mühim bir vazifesi 

bilmediği için, Kuyucu Murad Paşa- mek ihtimali de yok. Allah yardım- 8. ş .. rd Balka~lı Osman Bnhçeli, fından açılmış, yoklamadan ve dilek- dm kıymet kııml")'O~uııa wrmı.~ nl- olmalıdır. 
h J d k' ' · " y 1 b" · d · · cluklurı do;;vuhrdnkı nok•:ın evrakı nın etrafında bulunanlar veya er cımız o ursa, yanımız a ı sayısız Ali Ciyu Mustafa Yaylacık ve u- erın tes tlın en sonra seçıme geçı- · · ' . . . · . -Arkası var -

hanii bir mesele dolayısile onunla kahramanlarla o koca bunağı da or-' suf Esenİi idare heyetine ve asil mu- lf"rek; Bn. Makbule Resne, B. Akif t~mam!amalnrı ~çın verı!Pn mtl~ıld 
t 1 1 b 1 .. t d k ld O 11 Ü k"' i B ş f y 1 1 ·ı O k N . E eltin ~ona ermMır. Nok•:ınların ık -
:m;sk' t;~ er, oy~~ a~~ın ~s. - da :J" b ı_rı_p, /man ı ara: ' •. u·,rnhhaslıklara da, 820 reyle Ah'""t ı ~azkk sÖaı d nu.d azhmı ,'<"n mali için veril.en mühlet znrfm<ln 

tudn ~_'d. a arının sa an ıgını ıs- E~r an .. erıskını eragat e~tıreceg~z. Balkanlı, Mehmed o,.reli, I me ve a
1 

h ı I klze end ı Bare Meyektbıne1 , mliral':t•'t ederek muameıeıeriri t.ı-
İnviUz Ceneral 

ko ~s -, fos!l ıe erıcr ı. ger, gun o ocanın (yanı koca ıh-\Tıın Kazım Turin Salih Kn 11aman, nıura ı ns ı ara a n. a u e I 
Aaıd lud b 1 ee1·r1 . . . · · y !acık R . . . . . . mnmlnndırnnınr ~ok olnıue!ııı·. • -

1 .. o .. ? zor. a ar, "ı er tıyar Murad Paşanın demek ıstı Osman BuhçPli, Mustnfn a~ Al: esne ıle B. H.ıltm Oılgen seçılmı~- 1nnbul deftordnrhiJ:ındn ir<ki! olu- Lnııclrııcln mezııniyPti ır<•ciren ~eh· 
a mış, yurumüşlerdı. ... yor) ba ına do~arsn. bi7İrn de ynp~ \!'\moil Göçmen, 1 lasan ;\tfl ve ı lerd~r. . .... ...... 1 rınıı 1-·~ı.v11 ıııut1ut1nın t •. r~ t' m r-ırırr-r. n-t,.,~t •. ~1"1'nn ITT1_ o.tosu H. 

Hatta bunlardan Kalender oglu tkl d d·Jl d Ciya seçılmışer.· 'ı'r Kongre, çok lıeyecanlı olmuşttır. ıı kıs• lıı"r zam·ındn tnsfi,·e islerini ' (;ol'l<'s .\l,•ksı< C:ret'ı.ı g~lmı•tır. 
·ı K. . "k" . ı arımız,a ımız, şanımız ı er e n . . , . " , , , . . .. • . . 
1 e •a Saıd, Osmanlı hu umet d 1 1 Kongre çok heyecanlı olmu~tur. bitirecek. muameleleri henüz intaç B A ı · R C f°k l 
al .. yhine büyük bir plan hazırlamış- o aş'.r . ' Tuz ı·stı.hsala" tı edilmemi~ olan doernlnr Ozerin.' kı~·- • l rz a . e l e 
lardı Dıyordu. fakat kurnaz Kuyucu S b t 1 g<"rı- kd: ·kt Konyn sulh hakimi, lımir e•kl ' . · ' adrııznm ricat terti a ın ' met ta ır olunnca ır. 

Üsküdardan ittil:iaren bütün A- bunu da hesaplamış, hemen Muslu l d h d ha7ırln· B [ 80 b • mlistnntiki n. ft.li Rıza ('elik!>\ lıir ay er e endek tesisatını a u yı J ın tona 
nadoluyu ellerine geçirmek.. çavuşa, !çel sancaiıı beyliğini tevcih mıstı. ., nıezuniy«tl<' sPhrimizP ırelm.~ilir. 

iki asi reis, müsterek harekete- edivermişti. .Asiler u~e aldnnarak çıl· baliğ oluyor Oğretmenler BORSA 
diyorlardı. Şehirleri muhasara edi- Muslu da zeki idi. Kabul etti "'in nnr 1, lgorun l nın doğu tarn ·ı "·ı . ıt t· 1 1 i t"h ı•t 1 . k I h . k •. 1 , · .. a ara yaya d I ". nı.t ı .ız aeınc n ' ı •a a n c e- d 
yor, vergı, as er topuyor, azme- fa at, ası er aleyhıne harbe i•tirak fınJ~kı' '1ısı dusıına sııldır 1 n.r. , .• 11 ttız ı··ı·h .. l't ı• tk· ·ı .· ı arasın a 1 · 1 · · 1 · . l . y · e~ " r or bel t . " . ' ı '" ,, ı ,, ıncı eşı ınc e 
en e e ieçırıyor, dev et ıçınde, ası etmemek sartıle.. ani, bir nevi bi Mu ad p b'ırnz r.vvel " es , •tn tıız 1• t"h ı·t 1 - lk" 't · ı 

J I . . . . . k - k d . - r aşa, ' . ' . ~ ı a a 1 ·> ıncı eşrınr e N k •t • [ 
•ev etı şaşırtan ıkıncı ve seyyar hır taraf alaca , emektı. almıst B' t skerinin bcışına sona eı·e'·ekt". .... • . . - . k a 1 ve tavın <>r 1,.-, 17 d 1 h ı· . 1 d K ,, . ·. ı. ına n- · ' ' ıı. • agınuı , ngmı, aca 
ev et a ıne gelıyor ar.~·. on~a, _Kuy~cu a~nı zamanda, asilere hareket <"tmi•ti, Asiler de; olur<a bu yıl Ç'amaltı tuzla•ında 1zmiı· - Topallı okulu öi!retmele-\ n~~ 
Kar~man;, Bursn havalısını alıust dogru şoyle hır haber uçurdu: _Allah Allah! \ 180,000 ton tuz istihea\i mümkün rinden n. Kemal Erbil ~Hidafaai hu- 1017 

lii l O 9:\R 

nzoM 
lnlıisar idn. 6 50 
1. ıtzUm Ta. 9 50 

1() 

etmışlerdı. - Kuyucu Murad Pa~anın yn· Avazelerile hücum ec1iy11lardı. <ol:ıeaktır. kuk okulu ba~öı(retmenliidne. :.fi. 

ve ~t;la~~;ıti~i~ika:~=~k~~k:~ı:r~ ~~:~~e~0:f;;d,':;:~ 7b;~etHeti::r~ m~~~~;;i·ç~~-m~:::~:d~:::ı:~~ ~01~\ H-\k 7 =-d ı~~~~ ~~it'.~ i~~:~:i~'.~ ö!;~~~;:~ı~~~ni:~ ~~~ 
F. Solari 
Üztürk L. Ş. 

A l)"Oti lıi. 

il l 21\ 17 nO 
9 25 13 15 

kudretten de artıyordu. lılar. zıametlıler, Halepte kıtlık ve i\ar!ttğt ht"yaz basını V<" sakalını topJ a san ığı tihanında muvaffakı.\·eti görülen ~71 
M. Bexikçi 
i\L j. Tarnnli 
Y. T. Talftt 

10 50 14 
12 125 15 

0 r,o 12 50 Sıı.drı.azam Ku_y~cu Murad p,.şa, srfalet çektiklerinden kızmışlar, or- rağa sürterek, ı;ıö~ ya.lan r=nde; [ bb n. f)erif Egeli Kar~ıyaka ortn okul ~rıo 
tlalep cııv:ırdındaı ıdık. Moısırdan gelıen dudan aynlmışlaı r.. . . - ilahi 1.. Bugün düsman karsı- Va i teş~ üslerde riyaziye tiii"rrtmcn\iii;ine. l'rln Ilirin- 2 !fi 
uvve~ erı e.a ara rta Anado u- Bu haber asi erın cesaretmı hüs- sında ben kulun~ utandırma!. Pir- bulundu ci okul öğretmeni nn. Mükitfnt iz - 2 ::n 

Pater•on 11 !\O 17 

ya de>~ru gelırken bütün cesaretini artırdı. liğime merhamet eyle 1 Dini mübin r. . mi.·_ ~li-··ıkı l\!illi okuluna Kar.aı·a- 99 - Cidi Kalender oğlu seni -de· Kalend<"r og"lıı ve arkada•ları ve pe"g·'ml . . ·.. . I · mo- ı \'ali ll. faı\ı .ulec· eenuf \'r l'rı ' ·" · .' l. · 

A. R. iiziimcli ı l 
Allıa>THk 12 

· · , ">erın•erıatııçın lı2' • · ··· · k r·· ""kÇ""l'k .. ·· ···etmenın 119 D. Ardili 
mişti· bak bu ihtiyar kalender Ku· 20 000 ki•ilik bir kuvvetlf" etrnft ta- tinı vr ·. t · ' . 1 _ kil• ıınlnrı bırlııııntlP hır (halk san- a - "'~u ııı 1 ·oyu oın '· · 

· ·. ' ser"' ın namusunu parc.t 1 k · · ı k ı k ~1ushfa l'ızl ultıl l'ıln Birinci oku 10~ ı;. <'<'lardin 
yucunun pençei biamanından seni lan ederek Göksun vay lası boğa· yan nı\ifsidleri ·-. 1 · 1. kk <hki dı;ı) kurn::ı · 1<:ııı ":ı ·aı ar nıa ·anı- · · ' · ·' ·' ... : 
feytanlar bile kurtarabilir mi~ zını bir an evvel ka~yıp •adrazamı ıı;afrass• 7 nivet;~ız~e:sıal"ı<ı ah',~di~e- J;ıru n ürnea:ıt elmi~tir. Sıkı~ık vaz'.- lt~n.a. :11e'.wm .. n - ı_ıarıııandah -~~'.'''. R:i R. Remzi 

Dag"lar delileri ile Tanrı bilmez- orada tuza<>a dusürm.,k için hare - tinde maJ,·ımd S dg .. . \ ·ı!ta kıılaıı e. nala yarılım maksaılı- oı,ııelmenı n. Tevfık Fırat, Kuçuk 80 R. Saınoel 
~ ur. en en avntı nus- . ' · . (' .. \' k"" ... , t· .- l'I · ı I' · "7 · K \ 

~r. baldırı kısalar, ağaçtan, odun - kete geçtiler. ret dilerim All- l. S , . - ~ 1 le kunılacttk ,:ıntltgın, •~rınaye ı za. • ıır ı o~ un'. ,ı> m ec ı mı< er< ıı. ·• J. o wn 
•_ı p· ·ı k'" 1 k"" J k•f· · d h .. 1 aııml eıtUl ""111 "' ı tır \ '.\fenenıemıı .Ju,:ıhe\' köv okuln 71 K. 1':1111'1' can ırı er, or er, ose er, a ır Fakat Kuyucu, ht"'r~eyı a n on .. Jana ~aldıro.tnlaru. n\ 

4 
T· .. ıtt·n hazır anını~ · .. _· . .· ~ · ~ 

Muradlar, Şikloz Ahmedler, hele ceden lıesaplamıs, gelip bojia7ı tut 'nm!. " an V<rnıe "111 1 ~;rl,uç· rıld:ıııl1t·ri bii<krdl'n fi)Tıl- Oj!l"l'tm_eııı .r.; Halı.<~·'~"•' ile Tlaeaıı- ~7 P. l'ııl'İ 
hele bir karşı karsıya gelelim? Balı- mu~. ustaca tertiİıat almıstı. 1 D•y .. clun <'iti 11"ıkta o'"" pıtrn oıı bin lil'aya balii:; lı'.r k.ııyı~ oyrı•Uııeııı ı .. f)l'ref lıel'<l• 28 11. Cola\rn 

d · · ' N · d A" l k . k 1 " · 1 
' ! , n~ edılnıı~lenlır. 27 P. Klark 

bnızı e1nersınızr. evcıvan mı ır, gır ı tepeııın ar a.ınc :ı.. k "-Uyucu n!(lıyordu. F.,knt top .olHılunın:ılda< 11. · 

nedir an t•ınız? . Yeniç<"ri ve diğer kapıkolları, te-:rn tan lıa~ını kaldırdti'•ı vakit ilıti· - 19 ~r. I!. l'\:ızlı 
Bu saydığı iıımler, hakikaten pe Ü7erinde, eteklere kadar yayıl - yar s:ıdr;ızanıın çehre~i sa k" ı · _ Dr. Bay Tahs in Vilayet is t".!tistik 

C,.Jali den.ile_ n asilerin elebaşılarının mıs. fakat istihkam icindr. . 1 dt"nb,ire d .. <,i•.ivrrdı·. n 
1 ıır 7 1'~ 1 

' n // n 11n1!~H lakapları ıdı. . Yalnız Mtsır orduw, tf"penın e· . K.1°ları ç..ıtıldı, gi;zleri koıkunç ıı" talıilıi doktor · Tah<in de )il ıl!'ı 
Bunlar, padışah tarafınd~n def - teğinden itibaren •ağ tnrafa dogru I Lır s,kıl nlrlı Şim••k J>"ilıi kılınrını üçüncü milli tıp kıınger.e•iııe i~tlrnk Vilil\'elin 9:ıR "''nMi j,t:ıti,tik vı\-

42
.
102

:1 
ten:lar Ekmekçi~ade ~asıta~ıe s~d: uzannn sahrada ve açıkta. .ıyıı·dı vpaııltlı. (llevam edecek) ic:in bugün Ank:ır:ıyu ırıdecektır. lığı, hı;zırl:ınmıRlıl'. Tetkik icin Ra~-
rıazama gönderılen hır hazıneyı bı- ı-•• •• ~I V<'kitlet j,tnti•tik unınnı -~ıiidürlilğO_- ·'o. 
le zapt için süratle Karaman Y?lunu Kulturpark sinem:ısı: Kiba r halkın sineması olacaktır ili' ııöndcrill'n yıllık mu•veddel<'l'I, 

7 

tutmuılardı. Fakat Ekmekçızade, " " ' tawip edilip gelince yeni yıllığın lı:ı- 8 

bir şüphe üzerini!', Ankara yolun· A ilevi ve ictimai f ilimler gösterec ~ktiJ' ~ılm:t<tna lı:ı~lnnncnktır. !) 
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17 50 dan geçmiş ve kurtulmuştu. " " Progrnmlar;nın mu"kemmeliyetile tema· - -- lo 
Fakat asiler de, Kuyucu Mura- B H LJ lk. c 11 

dın ne müdhiş bir ihtiyar tilki oldu· yüz edecektir . ilseyin nU ı ura iNCiR 
l d J• f B k l I ki \ uval Malın cinsi Kr. S K r . S. 

14 i:unu biliyor ar ı. . " " stirahat ic, in aranılan tekm il eVSQ l haiz Oı>;al ve klıla ıasta ı a rı mu· 7 !\O 
Son bir toplantıda Tanrıbılmez tahasstB ı d .. O;erli Doktorumuz B. 2GS R. Rızn 

l kt 1 T · 200 il. Alyoti 
~ya;',.a kalkmış, . . o aca ır lüeeyin H ulki Cura, ıp kom(rl'S I-
~ ., d j k l 17 ~- RPmzi _ Ağalar, beyler - <"mıstı• g<" • " " 5 • • • • b • k ne iştirak etmek lİl:ere bu ün n n· 

1
. b kları indirip sadrıazamı lZln rçın rr gezinti v e eğlence aynağı raya "itmişt ir. ~l M. ll. ;>fazlı 
ın ayra Ç"' k" Ku u f kt • nı N. F:llıil'lik 
karşılamıya çıkalım. un u y - o aca ır 

M d h zaman muradına er• " " G .. [[ •k / k K B k { üf tt • • 24 JI. .. e~llC!l 
cu .. ura!h'. erd. dişi yoktur, snn- uze l V e zarafet abidesi O aca tı r • Q an ıtt m ~ ıs : J!l A \ha~·rak 
mıştır. otıyı;:. d. n kuvvetli neleri o·kk t R .k.. d . d.d h llükıimet konağında \'eterlner eli- 9 Eenaf lııııı. 
mayın.. • iZ e 1 a esmı uşa a şım } en ı nınız rektilr\üğüniin boşnltıldığı daire, 
le ' • k ı'klerini kırmıştır. azır a • emırıp em H d kül\Oı• bnknnh«ı mtlfettisliitine \ah- 702 

Bu tekıı.fı', rüesadan Kör ay. ar 1 d • G • • l f •} " D 1 s h f f l is edilmiştir. Şehri.mir.de hulunıın 10718;; 
da .~oğru bulmuştu. Fakat aıı ar inemamızın e e ı: uze l m ve ucuz iatt1r rnüfetti~ n. Hikmet Türk, lıuı·ada 

delııı; D •J --··------------------------------------ ~alışacaktır 107S 7 _ Ben ki, adım ültümde aıı ar 
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tANADOLU) 

Almanya, kaybettiği müs· 
temlekeleri geri istiyor 

Bata 
Cekoslovakyada reisi 
' 
cumhur olmak istiyor 

Prag. 15 (Radyo) - 'Meşhur a
vakkalıı falırikutörü Bala, cumhur
.rehıliğiııe namzP<lliğini koymağa 
kanır vermiştir. Batu, şimdiye ka -
dar ı:;abık cumhurreisi Beneşin siya
si r:ıkilıi olarak tanınmıştır. 

Çin - Japon harbi 

Manisa mektupları • 

Hoparlör tesisatından 
çok istifade ediliyor 

Yeni sehir meclisi azasının 4 ü ba-, 
yan, 12 si yüksek kültür sahibidir 

d V H • • • d - Ba~tarafı 1 nci Sahifede- l\lanisa, (Anadolu) - Belediye ıkat, 4 doktor, ı eczacı, ~emekli ~e-

D •• B ı· u·· ·versite binasın a on epın rıyasetın e gazetesi; Ccnub~ Çinde ?aşlıyan j~- ~eçiminin neticesi hakkında malU - ,neral, 1 uncu. 1 manifaturacı. l e -
Ull; er in nI d ı h ı· -- pon harekfLtı munaselıetıyle yazdıgı mat vermiştim. Seçim neticesi, :\la- ınekli öğretmen, 4 bayan, 4 çiftçi ve 

b. ( .. t leke günü) tertip e i miş, arar et ı bir başm~~alcd~, ~ngilte~·eni~ Çinde- ~is:ı için ~evkaltıde ehemmiyeti ha- lıağcıdan tesekkül etmi~lir. ü:. el erin 
ır mus em ki menufııne buyuk daıbe \Uruldu- ızdıı·. Paıtı yoklamasında namzed 12 ::ıi yük.t>k tah~iı gormüs kimseler-

o··yıavler verilmiştir ğunu tebarüz ettirmektedir. seçme hu:munda parti mensupların~ dir. 
S -" . . Sanghay, 14 (A.A.) - Cna tamamen serbe.st bırakmış olan nllı Yeni şehir meclisi, l ikinciteşrinnr 

Bugün. propaganda nazırı Göbels ve daha' Müte~ddid ha.tıpler, hararetlı u~- Pre~ gnzetesi başlığına ölen bir ja- ve pal'ti başkanı Dr. B. Lütfi Kırdar, toplanarak reis \'C riyaset divanı ~e-
Berlin, 15 (Raclyo) - .. ' lı' ·çok kimseler hazır bulunmuştur. tuk.la.r ırad etmışler ve Alman mıl- pon z:\l>.ıl'ını'n notlarından aldığı seçimde ittifakla varılan neticeden çimini ,\•nırncakhr. Yeni meclisten - . . b' . l Alman mu~- ıı . . , k -

unı\ersıte ına 14 ııH ı.t, 1 · B . ıada sövle\·ler \'Crtlmı~ ve e"- letının. rcda<lıncluıı almış olan · t 1 k ordusu yorulmus- telgr·ıfh Dahilire Vek'1letini ve p·ır- l\laııis:ı içiıı "Ok h:n.•ırlı w.1 fcı"izli is-
t 1 k 1 . . . Bav\·en Sata terı ucsı ' . . . . l . 14'lmpard or u ~ • • J < < " .., _, • 

em E. e erı ıç.ııı · ' (mi.is- ki Alman müstcmlek(•lerirıde Alman 1~1ü~temlek<.'ll·ı·ı 111.ut~a <a gen alaca- tur» kelııneleriııi koyduğu bir ma- ti genel sekreterliğini halıerdar et - lt>ı' lwklenelıiliı·. 
Von Hep'in riyasetinde. bi~· . ba\'rag· ınııı nıkıncla tt•knu· dalga la- gıııı lıeyan !',\'IPmı!'itıı-. 1 k 1 . d d' k.. mh,;tir Hoparlör tesisatı: . . ) t . · eclılmı>: ve na"- . · I ·a esın .e ı) or ı. · 
temleke gum.ı eıtıf:,· erkanı ile, nacağı söylenmi~tir. «Bu yorgunhık yalnız Çindeki Yeni şehir mecli:ıi 5 tüccar, 3 nvu- Şehrin yedi yerinde Komııli fiknq. 
~ onal so3yalı:st par bl japon ordusuna mahsus değil a~ni yon için fosisnt yapılmı~tır. )fuhteliı 

1 7aınanda lıi.itiin japonyaya şamıl - ç k M •ht.l"f meydanlara ve Halkevint, konulan . k b . . _J u.. iskambil yü- dir. Son Zdtnanlardtı Teanin ş.imal e - acarı ı a ı hopıırlörlt rle g\ıniın Ye gecenin mtı-
g;liz a ınesınae m • · bölgesi hududunu zivarc~ ~tmış o- - Baştarafı 1 nci Sahifede- ayy~n . .zamanlınıııdn lrnlka gılZl'I 

1 zünden lan İngiliz kadın muharrırı Atley rin, hemen silah altına alınmasmı ve mur:.ıkı pnr~nlnrı flinlettirilmeUP. 

d •ı ~ t l k ölen japoıt askcrl,.rinin eşyası ara- bunların, pazartesi gününe kadar Ilalkr\·imlc Y<'rilrn rniisnmPre. kon-

hl•m ta l a yapı a c a . T ahtakalede birci- ı:aııda bulunmuş karnelerde buna kıtaalarına iltihak etınis bulun mala- fc.ı·an:-<lar dn Sl'hl'(' yayılmakl:ııhr. 
t /du benzer bir çok notlar görmüştür. rını kararlastırmıştır. • Halk, Kompli fikatöl'lc>r üni.indf' lop-

-----------:- . . ' na ye o A .. Bu makaleye göre ~in .kıtaah Munih. f 5 (Radyo) - Çekoslo- !anarak bu ne.şı·iyatı alak~, ZP\'k ve 
.. cf, fı • ine büyük ehemmıyet verılıyor. . ista~lnıl, 15 U~.u~.usı) - Bugun\Kiankiang Tean bölgesındekı mu - vakya Hariciye nazırı Svalkoski, bu heyecanln takıp ctmektedıl'ler. 

mu a aa iŞ d k .., nu· ıskam~ıl o.yunu y.urnnd~n. Tahtaka- harebeler esnasında mühim gani - gün Eger yeliyle Prağa mütevecci~ Vali n. Liitfi Kırcların, ht>niiz rli-
Krafın, Avam k2m:ı.rasın a o, uy:rcagı led·e· bır. cınay~~ ışlenmı!?tır. -~an:a~fmetler ele geçirm.iştir. G~zete japon hen hareket etmiştir. ğer büytik ~ehirlerimizcle hoparlör 

b d • .. him kayıtlar bulunac'ıktır P:lı ısınınde .hırı ... ar~ad~.§1 .~useyını kıtalnrı vaziyetinın vaktıle Rusya - Prağ, 15 (Radyo) - Bugün çı- tesisatı yapılmadan )Iani::.a şehrin-
tukta una aır mu . . L dra 15 (Radyo) _ İngiltere hılle Y~~tı dıye oldurmuştur. nın içlerine kadar sokularak ora~a kan resmi bir tebliğde; Macaristan- de bu teı::i~atı tamamlattırmmn, lınl-

Londra, 15 (Rad~~~) - Ha~bıJ.e ı .. o~alihazıl'da t•n mühim mel{ele, Univer sitede mahvolan Na~olyon ~rdusunu~kı- dan Çek topraklarına giren üçyüz 1 kı bunlaı·Jnn azami şekilde btifade 
nazın Horbelisa, lıuguıı rady~da bır l ıçı·~r müdafaa i~idir. ne benzediğim kaydedıyor ve dıyor dört kişilik bir Macar müfrezesinin, 1 ettirnıe:-i takdir<' değer. Halk, bun-

i · e İngiltereııuı nıu- nu 
1 D [ b [ cJ k bl k l 1 k k l d w d 1 ut ık ira<l c mı~ \' . • . . H ··kum et; harp rnkmmda halkı er S ere aş an l i: d a o a a tına a ınara ya a an ıgı dan çok müteşekkir ve memnun ur 

daf sı ıçın hükumetın aldıgı ~de~ı h ~lıklı bulundurmak için, her tiir-
1
. b l 

15 
(H A) 

1
. «Çin ordusunun Tea°; yakının) a ve bunların, ortalığı karıştırmak is- ----:---

} kk d uzun uza t) a azır stan u , ususı - stan- . 1 f k ]ade zayıata ma o- d'kl · b'ld' ·1 · · 
t dbırler ıa ın a l'' t dbirlere lıaşnmnaktadır. b 1 .. . . . d b b h d . ıapon ara ev a te 1 erı 1 ırı mı~tır. LJarp akademesı"nde 

• A • t' u e u unıversıtesın e u sa a te rı- l k feri japonyanın çe R 15 (R d ) M · .rıı taf ıl,ıt vermış ır. 1k' •te r'nin s inde açılacak olan· R k .. B .
1 

lan son par a za .. oma, a yo - acarıs-
L d a 15 (Radyo) - Sabık ha- ın~ı ş ı 1 1 . . sata başlanmıştır. e tor Cemı ı t' zevetini bir kat daha guçleş- b f' . b .. H . . - Ba•tarafı 1 inci sahifede -

Oll r 1 avam kamarasında, kra a tınel JOl- s·ı } • j d J · b J ın va J tanın ura SC ırı, ugun arıcıye y 

!d . du"n lıir söylev I f . . .. ı se , yenı yı ers erme as anma- . . t' Ak d . k d G l '1' 
ı·Icfye nazırı en, jun nutkunda milli mü da aa ıçın mu .. b t'I . d 1 d:_. t tırmış ır. . . nazırı Kont Cianoyu ziyaret etmiş a emı ·uman anı e11erc1 hı 

'·er•mı"ş ve bütün lngilizlerin, vatanın1h.n1 kwıdlar bulunacağı söyleniyor. ksı mdunase e ı e ıra eye ıgı mı - Tokyo, 14 (A.A.) - Harıcıye- M . t l Ç k k Fuad, bu münasebetle genç kurmnv-
. . ı • · ' .. • un a: .. ve acarıs ana e osova ya ara- · 

miitlafa~ı Içiıı hazır olduğunu bıldır- Londrı.. J;) (Radyo) - IIukumet,I - Üniversite, memleketin itiba- nin salahiyettar bir memu1ru ?onen sında bas gösteren ihtilafın biran lara hitaben bir nutuk irad etmiştir . 
. - ·. k b · · te- .. d 60 ·· ~ına kadar olanlar- . . A • • • 1 · 1 rak ngıltere- . . . . l · · d dikten sonrn, mıllı bır a ınenın 16 J asın an ~ a~ . . rına ıtımadma layık hır hale gelmıs- ~ayıa <ırm tersme 0.a . . h evvel halledılnıesı ıçın, talyanın yar- Bu sene harp akademısın en me .. 

ki ül etmesi ve milli müdafaaya dan hangilerinin harbe elverııılı oldu-1 tir. • nin cenup Cindeki Japon ılerı are- dım ve ıniidahalesini istemistir. zun olan subaylarımızın :sayı:sı 38 
şb~' u~k ehemmiyet verilmesi lüzumu- ğunu te!'bite başlamı'ltır. k 

1 
Demistir. keti lınkkında hiç bir teşebbüste iki diplomat.bir buçuk s~at ko- dı'r 

uy "' lı .. ·· toı>lanaca · o an • ld ~ b'ld' k · .. tt' . f. Çarşam a gunu , M ı · • bulunınamıs o ugunu ı ırme ~ nusmuslardır • 
11U tebaruz e ırmış ır. r . 1 milli müdafaa B uno ussa ını . t ·ı· b" ·. . . lt l d 

L ndrn 15 (Rndyo) - İngiliz ka- nazırla!' mec l:slll( e: . r tedir. Bununla beraber ngı iZ u- Evvelki gi.in buraya gelen Maca- a va a 
o ' . d'l- . · · alınan .:.on tedlı ırler tetkık ouna- .. B C · · · • . H . . . h A k # lıinesinde bazı mühı mta ı at .'j apı- ıçın ' · B a 2 9 unda yük el~ısı . raıoıe 1.ap~n} anın ye~ ustan .. ..n .. ıye, nezareh. ususı .. a- K b. . l . Yahu• 

laC .,, ... ıuının.~ ll. y ni tesebbüsüniin arıfesınde şahsı lem nıudunı (Kont Sakı) de, mute- am ıyo ış erı 
ev 'eniyor teşebbüste bulunarak Hongkong aki~~n ~ussoli~iyi ziyaret. et~iş ve Ji/ere yasak edildi 

Roma, 15 (Radyo) - Mussolinin yakınında )Etpılaca~ hare~etlerin se.fı~ın, K.ont Cıan~y~ vakı murj.c~- Romn, ı;; (Ran:.·o) _ Hiıkl'ımet: 
küçük oğlu Bruno .Mussolini, bu ayını f ngilizler icin ınucıp olacagı zor- atını t~kıar e.:ylt!dmıştır. dl\1us~~ mı, kamuiyo İ!;<lcriyle ıne..;gul olan bütiııı 

· · . \ . · l\lactınstana \'ar ım va etmıs ve 
1 2!l unda 'Madmazel Cına Robertı luk1.-r üzerınde 1urıcıye nazır mu- . · . • yahudilerin, hu nw:-;leklerı uzak a~-

ile evlenecektir. avini Horinusinin dikkatini çekmiş- Munıh anhı~.nrn~ın.ı ı~zalıy~~ d~~- tmlmasını emretnıi~tfr. Bu emir ii-

u d h b . letler be>.şvekıllennın, enedı te ır 1 zerine, p::ıra borsa..:ına girmı:>k rlr• \'a-

k . . du·· n Mussolini- y urma a er tır. k konforas akdederek. Çekoslovakya- huclilcre \·asak olmustıır. 

İtalyada 
-------
otarşı 

Otarşı omıtesı, İstanbul, 15 (Hususi) - Suriye Genel se reter- Macaristtın ihtilafını halletmeleri lü- . R . 
d ı d zumunu ortaya atmıştır. Lord uncıman t• t gazeteleri, Hatayda asayis.i temin / {ı 

nl•ll ı·yase 10 e Op an 1 fz.g-' z·n fe gra l Berlin, 15 (Radyo) - Hitler, , r eden kıtaatımızın geri çekildi<Yi hak- ç ki . . .. . t 
'"' Venedik konferansına simdilik lü- e er ıçın yuz lS er· 

R l S (Radvo) İtalya 'ırilmiştir. . kında bir haber neşretmişlerdir. _ Baştarafı ı inci sahifede - zum olmadığını Mussoliniye bildir- • 
oma,k . . J b u"n bas· Mussolini. müzakereleri takıp Bu haber tamamen asılsız ve uy- [in iane vermıs 
· omıtesı; ug • ~ .1 1 ederim. miş ve evvela iki devlet arasındaki ~ 

otarşı ı· . . . t' de top- eden gazetecı ere: durmadır. vr-·,, Dahili,\·e \'ekili ve .. k 1 t k b 1 Londra, 1;; (Rad.\'O) - Lord Run-vekil Musso ınınm rıydase ın k . 1 - Siz burada seyirci değilsiniz. muza ere ere e rar as anmasını, 
B toplantı a . se er ıs- ı k Go••lcu••kte _._., C. H. P. GenPl Sekreteri bı'r ı'tı'la-f bulunmadıg·ı tak.dı'rde o za- çiman; Çekoslovakya muhacirleri lanmıştır. u w l 'L.~ ve Sizin de düşüncelerinizi an ama T Şükrü Kaya 

tihsalatının çoga masına. ıturyo . 

1

. . 1 man bir çare düsünülmesini ilave ey- için iane toplıyan kombyona, bugün 
d · olunan ,:ıeker fabrı- ısterım.~ d 1 LJarp g~mı· .. 'erı" ı·çı"n Ankara, ıı (A.A.) - Dahiliye !emiştir.~ , 1 yüzsterlingöndermiştir. Kapua a ınşa. .

1 
. 'J: k _ Demı'Q ve gazetecileri in emiştir. flı - - _ 

l t r ve <t Vekili parti genel sekreteri B. Şük-kalarının genış e ı mesıne ara b • t l k 
ır er san? yapı aca rü Kaya son yapılan belediye inti-

e f k .. lstanbul, 15 ~H~s~st) - G~l- 1 habatından nlınan netice mOnaııebe-ltalyan ır ası c~.k~~· h~rp gemılerı ınşa~ı~a salıhıtilc ıımtım müfettişlere vali ve C'. 11. 

d sunda ha:t:ırlanan proje, hükumetçe gepa as ote ının u un Du .. n, Kadiks liman.ın. a. n tasvib edilmişitr. lat• oımı~·an viıa~·etıer valiliklerine 
aşağı o a ki telgrafı ırönclerm i~tir: 

dört vapura bindırıldı Başvekilimiz Belediye iıılih,,hatının neti<'leri- eşyaları satılacaktır 
1 1 ı Kaclik~- ·A t[ k f ·r "n • ni almış huhınuyorum. R11 defnki ~ Ra<l\ o) - b;pan~'a- larıntlı.ıki talraıı nıpur al'·. rn aVU U se l l l 

Nnpo:ı, .l) 5 cceİr ltulymı fırkıtsl,' ten sonra )Jal~gar~ da g~.d~_ce.~l~r 1 kabul etti iııti~ah.ın lıPr. la.rafta ~er.~k .. halkı_mı- Bu müzayedeyi behemehal 
dan buıa,.ı ~un b"··t h.ıaI Vik- ve onı<laıı da lıir mıktar gonullu a-

1 

zm ıntıhaba ışlıraktakı buyuk alaka 
bu.\ uk meruı:;ımle "~ ~u.a J,arşılana- !arak Napuliye hareket edecekler- Ankara, 14 ~~.A.) -. - Arna- ,·e nisbeti ve gerek namzedlcrimize kaçırmayınız 
tor Enuınuel üıra:tııı an . · , ti k hiikümetının yenı Ankara . . 

dır. 1 vu u f C 1. b .. b kar~ı gö~tf'rdikleri itimadı ve ıntıha-caktır. f k " J T sefiri B. Asa acu ı ugun a~ve- .. . . . . . ,· . Bugün saat onda Birinci kordonda Pasaport vapur iskelesi karşı· 
Arın 20 sinde gelerek o~an ll' a, Kaçakcılıkla muca e .. e kil R Celal Bayar tarafından baş- hın yuk~ek lıır ıntızam \ e clı~ıpl'.n Slnda (EGE PALAS) otelinde mevcud fevkalade lüks ve nadide 

18 bin kisic.len mürekkeplır. Ankara, 14 (A.A.) - Geçen ''ekaAlette kabul edilmiştir. dairesinde cereyan eden tarzını mü- mobilyalar açık artırma suretile satılacaktır. " b .. Kadikste 
ltalran i'ırka::ıı, uguıı bir hafta içinde gümrük m.uhaf·a· za Darc1.nı· B dapeşte- talea ve intibalarımla parti umumt Satılacak e§yalar arasında kestane ağacından mamul mükemme1 

· "nünde bir k O k 1 U kr' t 1 1 b"f k k k 'ki ka general Kepode]yanonun ° teşkilatı 62 açakçı, 3 1 ı o gum· reis vekiline arz ve keyfi~•etin umtt- ıs a ayna ı u e are anahtarlı yeme masası, maro en ı nape 
geçid resmi yaptıktan sonra vapur- rük kaçağı, 3 kilo 832 gram uyuş- e do·· ndu"" mi rei~imiz Büyük Ş.ef Atatiı.·rk.e su- dört koltuk, catnlı mavondan mamul kütüphane. muhtelit boyda ya-
l t Ucu madde 1 tabanca 44 ke - Y - h zıhanelerzıhaneler, fevk- '~de lu"ks mavundan mamul modern yatak ara bindirildi. ur . ' ' . . . .. mılmasını kendilerınden ı:;tır am ıua 

I'ırkayı hamil olan Ligorya, Sar sim ha~".'an~ ıl.e 16 kaçakçı hayvanı :Munih, 15 (Radyo) -Bır ıkı gun: ettim. odası takımları, avnalı dolap, iki aded karyolası maa ıomyası komi-
denya, Kalabriya ve Piyemonte ad- ele geçırılrl)lştır. denberi burada bulun~n ~~e- evve:kı ı Filhakika ''üksek Türk milletinin dinosu, mavon orta masası, yeni bir halde iki aded maroken kolt~k, 
M ün Hitlerle mühim hır mulakut J a- · masif mavondan mamul aynalı tuvalet, muhtelif bir çok yemek ıs • 

Elhamra /.Milli Kü- ~an Macaristan :-;abık başvekili Da- 1 h.~r zaman ve he~.ye.rde Ulu Şef Ata- kemleleri, hasır kanape takımları, mavondan mamul iki kapılı kri::.tal 
.. h • . · ı. gu··n tan•are ile Budapeşteye turke ve ontm reJımıne ve C. H. Par- aynalı dola .... O'ece lam- baları, İn.rr iliz mamulatından 15 aded kesme tup ane Sineması 1 anı, ull • • .. t div. ·ı· .. ... ~ 

h k t tmı. 'tı'ı· • tisine ve hükumetine gos er gı ı ı- b k 1 1 k t k ve ye 
Bugiinden itibaren 

GPçt-n ı-ı·ıw şı·kı>r lıa) ramın· 

tlıı hiit iirı lzmiri kahkaba
ıl:ııı kınp geçin·n Lizim 

iıç kahramalar. 
Ar~ak palahıyıkyan 
ye kumpanyası 

Ge.ı;rn FrnP gfüı)ü~ünüz film
lerinıleu ılalıa fı'' l..:aladc 

, arauıklan 

Üç ahbap cavuş
lar eğlen;yor 

Tiirk•;•~ ~üılü 

SP:m,.lıır: 3 5 ": Q da 

are e e ş · · . . l' .
1 

ronz i i~cr direkli ve yarım karyo a ar, Ü'ı:erinin pamu ya a • 

A b il mad ve bnğlılığın en yem mısa ı mı - ni bir halde yün battaniyeleri müteaddid cibinlikler yatak ~f,aflakrı1: na e a !etimizin medeni siyasi olgunluğu- muhtelif şekilde 15 adet kristal aynalı dolaplar, tekrar m':1hteli ren l 

v J n a"rı{arak nun ve payrti disiplinin.e dikkat ve karyolalar ve bir çok komodinular, üzeri mermerli Amerıkan har, ye-
.n.ocasınaa J ria\·etiıı bariz bir tecelh ve tezahU- b l b h ld k b"yük yald• ... Jı 

k r · ni ir halde firijider buz do a ı iyi bir a e para asası, u .... . 
tekrar e ... ,Jenece • riicllir. . b 1 d k 11 ve aw-a o v salon avnası ve altının konsolu, 9 lam a ı ra yo onso u !!ı• m -

Paris, 15 (Radyo) - Ana Bella, Dahiliye Vrkilih ve .Pn~~ı genel fonlu bir çok plaklarile. muhtelif Amerikan istirahat koltuklan, çok 
kocası Jan Muraddan kat'i surette 8 "kreteri olmak aysıye e gene kıymetli muhtelif yağlı boya tablolar, kadife kaplı şezlong, orta ma-

l v k r veı·mı' .. tı'r Ze\'" ve lkendi eseri olan bu parlak ve manalı b 30 k d U k 
anı. maga ·ara '> • ~ • • • saları çiçeklik kolonalar, muhtelif boy ve e atta parça a ar ş:ı 

· b' denberı· ayrı .,,.aşamış- neticeyi milletimize ve şehırlı ve ka- ' d 1 · · b' k b'l ze\•ce, ır sene • J • Isparta Gördes taban hlıları yollu ve secca e erı, vesaıre ır ço mo ı -
1 d sabah vatandaşlarımıza şükranla 
ar ı. . 1 . d b yalar müzavede suretile satılacaktır. 

Ana Bella. bu nvın 26 sında bura- arzetmeği ve partı üye erme e u 
J Bu fırsatı kacınnavınız. 

dan Amerikaya hareket edPcektir. milli muYaffakıy.et~en dolayı teşek: fırsat artırma salonu 
:\Ie~hur yıldızın, üçüncü defa ola- kiir ve tebriklerımı sunmayı şereflı Aziz Şınık: Telefon 20$6 

rak e~·leneceği ı;öyleniyor. 1 lıir vazife bilirim. 



-1DAREHA. E.:il 
; •mir lk..inci Beyler ıok.a'.t 
-...Halk. Partlii b.ina~ı içinl~ 

Telgraf: 1zroir - A..~ADOLI..! 
Telefon 27i6 .. Posta lutı.ua: .ı ı; 

ABONE ~ERAfT[ 
Yill.ığı 140v, alh ayl.&ğı 8JJ 

L.:uruttur 

aboo~ ücreti 2 7 liraıiır 

.A..~Ll.JULU ~l \f!J \.\.SL'i J \ 

=ı A::ılL.\ll~TIR 

(A N/\DOJ .U J 
SAHTF'F' ı 

ır7.uııu çok i~ i aıılıvorıım. Ciinkii ıo:eıı 

le ııııln1rnnk VP tı ııldıırn n tıiı-~e~ ı ı 

- Devamı 5 nci Sahifed~ -



• •rr'rr" (ANADOLLıı ------ , _______ ~-- · --... · lb tlınnri T ... ~rin PA%AR Hl::l8 
--~~~~~~~------~~~~--------~--~----~~--~~~~-----·- -- ~--_:.;,_:_ __ _;_.;.;.,.;_ ____ ~----------~·--------------~------------~·--~-----------------------~ 

r.,..,,_ Bi?y;ik hikaye--=«·---- ') "Sulha inanalım,, İngiltere, Fransa ve Av- Çe~ mes'elesi; 50 i y b k • • i Fakat gaflete • • mılyar frank. 

-53- ~!!;~~~~ka!ğı~~!şar- 1 düşmiyelim rxın<lo~:~~~~~:kc~;;~~~~,~~~'"ı"- fr~7a::~;:ı:~t:e~~~;~ 
Kettiler bubam suna ... :i\asıl Sen Osman giliıı ı>virıdc saklı dıı- selc:>rine dair Vail.\' Telgraph gazetesi- nan ve şimdiye kadnı· demokl'nsilerin muazzam bir paraya 

~ıydılaı"?. l'Hll T(lhinlen o paraları almağa ka- ııc sanını dikkat lıir makale yuı.mı~ - zc''ıt'ı ilze>rinclt> iddialar yürüten lıiitüıı mal oldu 
Bir mücldet hareketsiz kaldı. 1 dir:-;in .. Suçumuzu hağı~la.. tır. \Bu makalenin tercümesini aşağı- de\"let adanılan bugün h;in hak ka • 
Menfezden :-;u damlalarının R<>sd K.•. oğlu gururunu okşıyarı lıu ,.a kovurnnız.l zaıınıışlardıı·. Diğrr t:ınıfian harlıi Devlet banknlnn ve hazineler ta-

bir hıçkırık gibi aksediyordu. Ve sö:zlt>re r:ığmcıı oıılıın uyağilP itti: · nu~ü;1 her İngiliz dedct adamının. umuminin der-.ini lıatırlıyaıı \'C Fran- rafından ne~redilen raporlar3 göre, 
tnumuıı titrek ale\'İ baba ogulun gÖ\' / - Cici in P\ inizt>.. Emnu• eğer de- \'azifc.-:i İngiltere ile Fr:ın-:ıı ara:;ındıı sıı, lııgiltere ile tesriki me-::ıi Nmı:k Avnıpada seferberlik hazırlıkları 
•t!:-;iııi örümcekli lltı\·,·ıı·J .. ı='a çı'zı·,·or- diı'Tiniz yalan ~ıkarsa :-;ağ gomam k' 1 ı k b -1nı·1111 ml'ı'nıkiın mertebe \ oltı11cl·1 ,. lı bi.lt" l l t 1 J • .. _ " ·ı < o~t u · ag • • .. a "an un 1 eve ne nm a- 50 milyar frnııka (iki buçuk mil 
~hı. :-;izi.. takviye etmektir. Çiinkü bu iki dev- rınıu ku\•,·ei maneviyc:-.i kıl'ı!mış bu-

Tahir Lulıasının Kıllı uğ'luııun e- Pestcnwllarııw büı·liııeıı kadıııl;ıı· lt>tin arasını açmak demek Almanya- lunııyor. yar Türk lirasına) mal olmuştur. 
lin~le ne işkencelere marnz kaldığı- 1 sokuklu yulnız kalınca ihtiyar ku- nm kuvvetini artırmak ı\cmeklir. Hulgaristatıllıı, Rumam·ada, Yu _ Bu umumi yekunun içinde eyllıl 
rıı ıdrak ettikçe kiıı ve iııtikum dııy-, drn: Şayet İngiliz imparatorluğu ile gu,~Iavyfüln, Lehistaııda ,.,;ziyet bü) •

1 
ayı zarfında f ransanın yaptığı se-

guları artıyordu. Ve ayni zamanda 
1 

- Allah nre <le Tahir bize öğret- Fransa cumhuriyeti hnrp giinlel'in<le, ledır. Her tnrafta kll\ \'et kııllanmnğa ferberlik masrafı 8 milyar frnnktır. 
kendisine kan Yeren bu mukadclefl Hği o~· unu kPncli hozma~a.. galebe nnlarındn birbirine Hizumlu hiç t~redd~t -etm~yen km'\'etle teşriki Be iç ikanın ancak bir, iki. gün de _ 
gövdenin karşısında meı·hametin Diye koı·kusuııu izhar etti. iclh·.se 0 günlcroen ba~ka olan bugiln me'>aı etmıye dogru bir mecburi\·et d h 

1 
• 

2
,.,

0 
.
1 b 'J (' ı · b' b' 1 h' · ·ı 1 • · vam e en azır ıgı L mı yon mustarip eden sızısını duyuyor, u 11 • ı ıııııeı· (11111 her zamnnkinden daha fazla ır ır e- ıssı ı er emege başladı. )Iaamafih 

vaziyeti kabul etmek i--tenıiyen bir Kıllı oğlu mlidhiş lıidcletli idi. fngilizce «Di PiyupıL~ gazetesi rine muhtaçtırlar. Zira bu iki cle\'le - Çe ·o~lo\•akyanın muknclderattaıı çı- frank tutm~şt~r.' Fak~t, Hollanda 
isyanla: Yoluna hep lııı dc,\'ll!\ çıkıyonlu. Ar- diplomatik muhabiı'inin yazdığmn tin mu!<ltnkbel emııiYeti \'C i"'tiklali kan dersi sade bir taraflı olmıyncak-ı harp hazırlıgı ıçın 2 mılyon frank 

- Buba .. Dive hn_vkırdı, bu kör tık bu fazla idi. I<:t'e küfiirlerc• başla- gÜl'C, İngiliz bnşvekili n. Çemberlavn müttehit kalmalannn bağlıdır. lır. sarfetmiştir. 
c,.Jagı gözlerimiı; gördüğü adan sen dı. Zeybekler hiirıııt>tkftnıııe susu - Xoel yol'tusuna kadar Garbi Avı:tı- Herkes fraMız askeri mnkaniznıa:41 Hu dersin lıir tnraf'lı olmaması Fnın- İngilterenin seferberlik masrnfı 
nıisirı '?.. lyor, dinliyorlardı. ıwcla l•ir «Dörtler mi:-ıakı» Yücude 11111 ,.,ı>btıcak h:ırekete getirilmesine sız \'e İngiliz parhımcntolnrınıı1 ı'ttı'. · h .. l b 1 .,.. ıse enuz tamami e tes it edileme 

Bu bvanın, bu inanmak i:temiye. n İçlE'rinde .. J __ ·alnız ı'ıı. gc.nc;leri lL_a- gf'tiı·cbilcct>ğini üınid ediyoı·i'a da, harran oldu. Rnhnt evlerini. işlerini hnz edceeklei yeni bfr hattı hnrc-
" - ı ı ı o f · miş olmakla bernber cEkonomist tıaykırısın sarsınlı:ıı Ömer agayı gıt- ~anıtı başı oııunde c Pgı < ı. e enın l.ılitiiıı mesul nazırlarına memleketin bırakar.ak mukadderatın onlar için kete bağlıdır. Du muazzam te:-iri ber-

mekte ~lduğu ebedi yoldan bir an hiddetini takip ediyordu. Hiddet miicudele kuvv~tleriııi ve haya hü- hazırlarlığı en .-lim hadiseye göğils tarnf etmek için bakalım ııc yapacak- mecmuası bu masrafı 5 milynr 
durdurdu ve uyrılmaktn olduğu fı. ırrnfikiııiıı en yüksı.ık zanrnııını inti- cıımlurına karşı miidııfoasmı daha germek üzere cepheye koşan mil· J:ır? Son senelerde harp silUhları için frank olarak tahmin etmektedir. 
l eme, kan pıhtılarile kupunmış gBz- lııq.> elti: ı-;uğlamla~tırmak yolundu talimat yonluren Fransız vutnnper\'el'ini het• R!ll'fNlilen pımılnr:t bnkıp tn Lunlarm Yalnız filonun seferberliğine l 2 
ı~ri son bir defa anıl:ındı. Ayaklnıı-j - I\:ııclıkriylil Talıiı· f'f'enin n<.ıuk- \'C'l'tnistr. ke8 tukdil' etti. IJir idnı•t>sizlik yüzilıııl<!rı lımın gittivi-'milyon, havn mlidafon tertilMtınn 
ııa sunlnw~ ve kt>ııdisiııt• imkan \'e lnl'llıa sntaslı. Us:ıklarınııı yo:-ımnln- !>iğe!' bil' t::ılıirll'. kalıiııf'yi ~u lllL'- Avııi ;.rnnıandn 1un·:ıduki znflnrı- ııi gııl'crck nel\orıır. dogTwnı! Me>:f'la 15 ın'I ,0 k ... ~ .1 • eo· ı· l · , I . ı} n, gnz mas ·esı ıçın , mı 
mum aydııılığıııu!ı lıll~hiltiin ııeri::;un nııa Mla~tı. ıVlllll ı ( t' parn~ma giiz altlc lıir süzh· ikaz <'1miş oluyor: ııa raü-nıeıı vuzifel<'riııc Pmniyetlı• ~u- I• 1·:111 U}.ı ngıllcre \e oıılııı-la lıirlil\- 1. f 

1
.
1 

.. 
k 1 "" t ı ı·· 1 . . • yon ster 111 sar i'c.: ı mıstır. görüııeıı lıir yilı furk etti. Kendisine dikti. ~llllUıt ('illl)tıa ol 1ı amn' r.:ı- «Sulha itimad l'clı•linı, fakat lıiç- rılmı r~l'llll:-\IZ {•ı·kaıııhal'bi}ı'Si dP t:ık- [ o llll [ ıgcl' ( e\'k•tleı· ıı·:ııh>lı lııl'. u- . 

<.likilt>tı tııı gözleı·iıı parıltı ında mils·lnıuııı ılulıu gdıııelli ıııi el'e'! ibJ.ıgı, 1.\~:.ıre toplarıııııı imalim• hız dire hl\'ıktıl'. l'l'tlP hnreket ı•tıwlırıli Alımın telıll-' Çekoslov.ıkya cl,1 hentiz ınasrnf 
teh:ti Lir intikunı, ve bir C'ellad ge-! l>edi. !Java kll\'\'l'tll'ı'itıin iki mbılinr Yakın zıım:ıııl:mln Fı·an~n lıiı·çok ht•,.,iııiıı lııı kadar ilel'i gilmiyC'l'L'ğİ .ırını resmPn bilt1iımi~ değildir. R11 

''inci yoklu. Omid, ı:-ıtıı·ı.qı Vl' rııerha- 1 Kıllı oğlu Kndıl,iiyliidl•n kıır1ııl- 1 ilılağı, tayyare 1opl:mııııı imalne hı:t. ınli~küllere uğı·nırnı; ve ht>p~incleıı ko- ~liplw~izdi. )Jıı:ıhı•dclı•ı· bm:ıılm:ığıı ılP ııunla beraber Çekoslovak devlt-t 
met bu bakışa dolmux:tu. Bu gözler- muyı çoktan cHişüııüyorclu. O bu dıığ vermek, gelecek iki St'ne içinde yü7• tayİıkla ~ıynlmıştır . .:\l<'~elfı bu n:ıl'ın \'u m ettikC'c etli. 11tı iki clew•ll kor- bankasının ıu'şretliği haftalık plan-
de kendisinden !J!rşey vuı·dı. lurdıı kendisine nıkip olmnyn başlı- kadar yeni h:.ırp gemisini denize in· lıid:.ı\·ctiııde düşmanın ndet itilmrile kııklık · birlıirlPı'iıw itinırılsızlık w ni çalara göre, Prag hiiktimetinin e-

0 "' l j dirmel· Ye kadınlaı-clun m.. kk teı·e;'\•ukıına raü-men Frun:->nnın km·- hnyet ileri ·ini giirmemezlik ·' iizilndcn - ~ llm.. ,·ordu. Ve bu. kPyfini lrnçınyorclu. ' m·e · ep ' 0 
.. 1 1 1 

ferberlik maı.;rafı 371 milyon nltın 
I>iye inledi. • ,. . . . yardımcı kU\'VPtlt•r vticude getirmek vet \'e nefsine itimat ku:rnnmn~ı akln muc n Hl e etmedileı-. ~l:ııiden <ler nl-

1• ılız knrtlasmadun lıııclanm:.ılı ıdı. k ı· il z· f k krondur. Ve bil tün geride bıraktıkla1'1nın • mu arrerc ıı·. havret verir. nın ıyız. ,a ımızı ıınete çcvlrmt li-
hatmı:-1ı, kl\ci.ik bir yavrunun s evgi!'\i Bundun iyi fır.;:ınt olnmnzch. Son buhran csnnsıncl:ı. İııglterc hii- Orta Avrupacln hu>:ııh• f.lı'lrn eleği - ) iz. 1 İtalya ve Almnnyn gibi, ınnsınf 
gii:del'iııi bt;ğulaııtlıl'Llı. l\Ium a.ydın- - Alm gelin keratayı.. klimcti, memlt'ketin l.ıombardıman şikliğ'İn ehcnımi~ etini ~özcleıı knçır - 1 l <'rını neşir hususu~ıcla ketum d~n 
lığı \'e nnrntal'ip yilz bir mayi d am- Emrini Yerdi. layyureleı·inc karsı müdafaa teskilft- nıumnk lazımdır. Avu:-ıtuı·yıının ilhıı- Ekmekç.ı}ı" kten ranan memleketlerın son sderber 
lası arkasında knylıoldu. Tahit' kendisini c.ağ·ırnınğa gelen tında bliyiik biı· ·zaaf görmii!>ti.ir. kı, Çeko"lonıkyanın parc;alanm:ısı, kii 1 ., iğe ve harp hazırlığına ne harcadık 

Vl' lıir son nefes veriş dudakln- zrylwkleri tızııktan gbı·düğü zumun Onun ic;in yeniden bazı fabrikalar çük anlaşmanın iııkırnzı. LP.histnııın Başvekı"llı.g"" e 
1 

larını kat'i ::;ıekilde lcsbit etmek 
rını kıpırdattı: korku.n(: lıir surette güldli.. . tan:'ı!·e topu J:nıım:ığa bnşlı>•ncaktır. bitaraflığı, ve Rus~·anııı Anuııa siy:ı-

- intikam.. - Iyı ornamı:jlnr onıııu anam gıl. Sılahlnrdakı Lu le:zayücl. şimdiye setinden muhtemel olan u:· .kıu.,,tırıl - _ Ba~aı-ah 4 ncü Sahifede_ mi.imki.in değildir. Fakat Alman 
Tnhir bu dudak hareketine c:nr· Aı;;koluıı .. Diye clii~lindii.. : kadar tahsi~ olunan yiiz milyonlarca ma3ı Tuna hn\'ZHı-1ını Knrn<lrnize kı- ılııyurnıak gayesi \'ııt'. ('ok :11:1, lfildıı devlet bankasının bl:mcol.uına göre 

paıı nefesin kt'lime haline gelemi- 7,eylıekiL'l' Kıllı oğlunun selftmını ~tpı·line ilfıve~Pn 400 milyon sterline tlnr Nazilere nçnnştır. lJilyilk bit· ~ı'f, lıfl,\'Ok hiı· rehber ol. Almanyanın lınrp ha7.n lıklarınn 
yen mana!'ını J!p.lyet vazih oltu·uk i~it- :-;iiylNlilPr. ' daha mnl olncaldır. Lehistan, Yuguslıı\·yn \'J Rıım:ıııra m:ık için • hPr~e.\'lh'ıı evn•I tahı.::il et- başladığı mayıs nilı<lyt·Lindenbe-ri te-
ti ve !'l<ll"lldığı ayıtklul'ı terk etti. A- Tahir oıılnl'ı takip Ptti. 1 I•'akat, yal111z pıu·n, top\'~ fayynrr vaziyetin \'ehametini iıll'nk edip te nwk lfmmdır. dnvüldeki banknotlnr 1 mil) ar 800 
ğır dır doğruldu. Alttan vman Kıllı oğlu Tahiri <'ileri nrkasrn<lu lngilterenin gelrımetini temine kflfi te~riki mt>::ı~.i~e h:ı~hmazlnrs:t Al- tşte hu tarihten sonı·n Dnlacliye ar- milyon mark fuzlala~trırılmıstır. 
d ...... ·~ıg, '1" J.,l~· .ıiilı.c gil>i btiyti;·oı• ! ~·11 !' 11 ~H1 1. ı lll. ıt·lı 4i lıtr ıı"". nı, • g<h u ııi.i. or. ınnnları A\TUpaya hakim olmak hlll tık ıııı ln ulm.ulı. i nh er ited n ta- Bunun 1 milyar 277 mil) onu ise 

u ve gözler.~ıı~'.e alevle'.· ynnıyordu. . - Nettin i~leıı Kııdıköylü .. dedi. I l\Tiiclafaa işinde yaı·dımı dol5una- yas1 ı~!t h:r -ı! ah ıı•.''anı:. dnıı l<ıkık _ rih PJ(reje:-;i olnrnk ı.;ıkar ~·ıkmnz :\far. son buhranlı glinlerde çıkarılmıştır. 
Bu Ct!~ed onuııde sakın, fakat teh- 1.Iılld a7. geld1 de unı.ını da mı sor- cak vatandaşlara ela ihli,rnç hasıl knk t>tmi~ olaraktır :-ilya li;-;e:ıine profı•:-ıür tn~ in Nlildi. 

tikeli bir duruşu vaı·tlı. Sıkıl.an yum-
1 mağıı kalktın? j o~uyot'. im:lilik lıı!.illerc için. lliiyi.ik Alman sislemi hariciııcleki biHlln iki biıı yıllık ıw:i: zekidiı·. 

ı·uklnr ve gerilen ytız deri~ı babnsı- Tahir ellerini kuşaöına f\Ol..:tn: ,ı lııı· oı·ılu lazım <leırılf\e ele, hav hllctı- cle\'lellerin ve bilhassa İngiltere ,.e 1'atıı·-<les - F.nııdcki ekmekçi <!ilk- O, çocukluk lı:ıy:ıtınılan su ki!çilk 
rıın i;Öylediği bir lek kelimeden daha A lclım:-:a lıulıamın malıııı n1- mu na karşı ko~·ın:ık, yangın söndür- Fransanın dunımu da buna göre <ili- k:iıııııdnn <1yrılaıı Dalncliye hir tar:ıf- intilıaı hcı· zanı:ın lıatırlrır: 
nlanalı iuiler. dını .. Srııiıı gibi ocak söndürPrek mek. :-;ıhhi yardımlarda lıulunmttk zenlenmek mecbnriyeiiııcle kalacnktıı'. tıııı J;itincecle ve tarihte del'inlesirken - Orange tiyatr•):>Utııla bir cll'am 

O gece kadınlar da gelmediler. 
'kıllı oğlu başladıkları rakı alemini 
Y~u·ım lm·akmadı. Siyirkeııt şarabı 
bu intizal'ı uyuşturdu. 

El'tP.si gi.in bir zeybek onları alıp 
getirmek emrini aldı. Radınlnr kah

ve kauı·mıdan girer girmez Kıllı oğ
lunun kirli aynklanna kapandılar. 
İhtiyar kadın : 

- Amanın diyem pfem,. Korku· 
muıd'tn sana gelemedik. Dün gece 
Talıir babıtsının k&ç(ığını haber alın
ca E've gelmiş. Rtıı adan gidince bizi 
bıçukta karsıla<lı. Tiabasıııın bll'aktı
cı 9a•·alan i·~tedi. Cun kayguHile ver
clilr .. Senin emrini yapamadık .. Oc:ı-

-'"!-

M,.rsecies sonsuz bir sevinç içinde 
!di. Ve bunda dn haldı idi. ÇUııkü hav~ı 
?nııhalet'etleri kalbini endi~elerle 
ı·ınn11dırmıştı. Soııı·n; diinyndn ye
gu•1e sevdiği ndıınıı ~ol<larıberi gür
ın rrnişti. Bilhas;-;a .se\'gilisi Eclmon
durı birinci knpiaıılığıı terfi rttğiııi 
t't•nıi sahibi l\lnreliıı le\'ecciihiiııii, 

ı-11 hnblwt \0 P itimııılıııı kazandığını 
vcı lıizı:.ıt ~Iol'eliıı. bir an P\'\'el izcli
va~\an icin çalıştığını siiyle\'iııce dil
ber t.'>Panyol kızının neşesi l.ıüshiiliin 
:ı.rttı. Eıltnoııd iluvPlt•ıı: hoeusı 
t ".kiı•ı"ı ı . . 

" 1 :-ıon enıı·ınııı IJ'ıı.-ıını mukad-· 
chı s l ı i ı· \' 'l z 'ı l' t 1 • k 1 . l t . - . . 1 • " e e u · <ı e ıg-1111 ve )il· 
ııuun İ"iıı f' .. ı··ı l 1 . 1· 1 k 

y .. ~e <uc ar gıc ıp ge mc · 
na·c lıurh·et · ı · ıııc e buhıııduğuııu da söy 
]t•d i. 

mal uğrılamıyom. Anamı dul. knr- gibi işlere mu:n·enct edecek retic::tiril- Fransanın orta ve şarki A\Tupada dünya yilzl.lnde lıirdl!nbire bir hare- eyr0diyorduk .. Arkamızdan biri i n-
deslerinıi ök:-;üz Lu·aktığııı yetiflmedi miş gençlere ihtiyrıç vardır. Bunun ki ·iyasetinin temelinden sarsılmış ol- ket oldu. ynğa kalktı. 
mi ki.. ı i<"in ~·akında ciddi tedbirler alınıı- dıığuııu lrnhul etmek lazımdır. Diğer Bu haı·ekct mmııııi lınrbiıı lı:ışla Yiizii kıpkırmızı \ e kcncli"i çok 

Kıllı oğlunun gözleri kan çanağı- caktır. tal'aftan Framııyı ÇPklerle olan a~-ı nımııydı. hr.yecanlı.'·dı. BirdPnlıire lıağırclı: 
na döndü. Raşınn kan hücum etti ve cağım.. keri ittifaklarını bozmakla itham et- Dulacliye ih1.i,\·at z:ıhiti olarak har- - Ne zaman, ne zanı:ın, lıi:t. AnH'-
'l'ahirin "özünü kegHek alıldı: Dccli. meyiz. Bu ittifak ancnk Çekler tn- lıf' i~tirak etti. Hnl'ptc bilhas;:ıa yarnr- rikalılar da lrn 11c\·iden tiyatrolar 

- ne gidinin küpei!'i ele!. Bub:ı.- Sonra onları tabanca tehdidi al- arnıza uğtadıktan \'e harp başladık- lıklnrı g-öriildü. Buıııın neticc~i iıç gi.ırercğiz'.' 
nın paralarını ele> gccirmek için bu- tında tutarak arka bahçeye çıkan tan sonra Fnınsnya miidahale hak- takdire 'e lıir de lejJ·oıı donörn hııiz AınPriknlıya b.tHını ceviren bir 
baııı nkatili olduğun .\'Plmezcle anan küçük knpıya kadar cekildi: kını \'eriyordu. olan genç prnfesıir umumi harpten Fran:-ız \iftçisi ona şu cevabı ver -
biçuk çeker. bana cln küfür eder, if- - Kıllı oğlu cnnın şeytanın ya. Binaenaleyh Fran::;anın Rözüııii tut . .;oııra CarpcntrnRyn lıelediyl' rei,;i se- eli: 
lira atarsın ha.. nına . nıudığı iddia edilemez. Fransa milda çileli. 1 fl19 ela, 1D2 I dı>, ı92g clr. - İki bin yıl istPI'! 

Odada bulunan iki 7.nybek atıl- Dedi \'c iki el ateş etti. Duvardan haleye huzıl'lnnmıRlı. l~l2~ ele, 1!):1(i ela Dııladi,\·e~·i nıelıus Kiiçük Jijdvanl:ı çifliçinin bu 

mn k icin rmil' bek 1 er bir t:ı vır ta km- nr-ıtıkta n sonra lı[i t ii ıı k tt\'\'etini ~a- I ~laa.nıu~ih. gerek ~.ra~sanın. ge~·e~- ola!'U k p~rhı m:ntocln göı·i.l)~orur.. . 'l'C\'a bı 50 k t(l~ir clm i~tir. 
dıkları rnda 'l'ahiı· tauane:ı.larnıı cııklarıııa \'ereı·ck Oilmanı nt'\'ıııe se lııgılteıcııın pre!'lJJ \e otot'ılesıııın hıışYekıl hıh·aı·d ))Juchye hıtık Ticlkı de hızi digc>r millellerden 
çekti: kosttı. Kı>nclisini lıekliycıı kansilP baltalandığını kabul etmek lazımdır. içiııdeıı retiı-ııni~ ve halk 7.e\•kleriyla tefrik eclcn lıu iki bin \'ıllık vern et-

- Bulıamın katlli olmadım, Qtn- atlara atlndılar (S ... ) ye doğru uzak kaybolan itimadı kazanmak kolay ol pişmis bir aclamclır. :\tuhnkemrlt>riıı- tir. · 

nıe sokulursanız sizin cunıııızı ulu- In~tılar. - Devam edecek - nııyaeuktır. Anupunın kUçük memle- ele daima mii\'aZC'nelidir \'e kendisi Tıtayna. Pari. -Soir 

Kont dö Montekristo 
-----------------Yazan: 

' ' 
1 

Elbe ndnsınrlnn mektp getiı en Bd
mondu castıslukln itham etmek J.n
ılnl' kolay bir Rey olnmnzdı. Genç 
kaptanın 3 düsmnnı elinılc mildhiı:ı 
hir silflh \'f\l'tlı. nu iiç l hıs, lı hk 1 

l:ırın \'e bnhl'i~·rlilerin en çok <iPvnm 
ettikleri Marsil) n meylıan(•Jpı·iııclen 

bi1'iııdc her :ıks:ıııı birlr~iyoı-lardı. 
:.\J Pl'unaıw plfınlarıııın tatbildııi oı · -
du kararla,,tırnııslanlı. 

Bu müddet içinıle hiç hir e,} d 
haberi olnm·nn genç kaptan E<lm ıı 
nisnlıı.::ı ~fer edenin \'anında hm at 
ıım cıı me.-:ud \'<' C'n lıııhli) nr dakikn· 
larıııı S{l'C'İl'İyordıı. 

- J)ev.ım eclecck -

--~--~----------------_Memleket hastanesi 
tki !lPVllflzn,ı ı· . . il k 1 ı - k,"t florıt"~ı·rı rrnrı" ~- ... .::t.a o kadar r:ık kull:ınma.trı dilRllııclii. E-.ac:pn ark11sındaıı 1 eklnr ı'I r~cı 1 .. ,, e f.'"eııç saadl•t hulya!'\ı c ı st>\·gısıııı ııı<,:ııı rvt e ·a r')ı :ıc ıgıııı " ~, .,, ,. ·• • ·- e ·. moru ara- dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın içinde nıkıt ge<:iı·iı·l,eıı 1fersedesiıı d:ı artık g·iir.i!P giirnıiiştii. Jıenwk ki, ııııı\·afa.kn·et giıı.;!N'nıt•o;ini ,·e onlar- mııhno;f'heei, F:ırno g'l'lllisiniıı gt>nc c:ındn cerevnn Pılı n nıukal,.mı>\'İ ta
h•j zrzt\Llt•ı;i Feı·nnncl oıılura hi~~et- 0111111 kalbiııı> hnşkası hı'.ikiıncli \'C' 0 ılaıı nık!'lrk bir riitlıPyr nıazlıar ol- kapl:ııııııı i,.,tf'Cliği gilıi Pznıek i<:iıı ilk nrnnıile dinlt>mi .ti. f'.iıınu ela ilfl~·e <'l-

tirnwdPn görllnmez lıiı· giilge~ g-ilıi ;ıalı::1ı da :ırtık nıkııııl:ııı la!ll.\'M<lıı: mn:-.ı;ıı çc:>kemiynt'lanlı. Ve> onun ici.n vasıtalarını lPıniıı etıııi~ti. ııwk lib:ınıctıı- ki, l•'ı•:ııı anın o zn111nn- Muayenehae: ikinci Beyler 
~ıyrılıp kaçmıştı. Bu vaziyeti lıirtlen- Gt'ııÇ kııııtan Ednıond T>onte:'I !. İz- g<'ııç 1,aptaıı lıakkııııla ılehşetll l.ıll' YukaJ'l(la get:eıı h[ıctist'lcl'in <'t'- ki idnrf' i, Donaııaıi ile temns etmt>ğ'i 
Liı·e iki!'Iİ de ayni an l<:iııde kanadı- zeti ııpfsi. erkeklik gururuna müd- J;in \'e gnraz be,,liyo!'lardı. 1 rey:ıııından ela :ıııl:ı~ılclığt vechilt' hiiylik bir :-.uç olaruk telfıkki ediyor- sokak No. 25. Telefonn:3956 
]ar. :\Ier:'lecle:-. hayl'etle: his bir darbe yiyen Ferııancl 0 daki- Ferıınndın Danı::-lcı le görli~me~i I D_anglı"'r genç knp:anın .her hareketi- clıı. Evi: Göztepe No.1013 

- Hakikaten -dedi- Feı·naıı(l ne kachın itibaren Donte in amansız bir çok gecikmedi. Duıılnrı, Donte.se beş nı adım adım takıp eılt\'orclu. Hatta Napolyonun tardile tekrar mev- Telefon: ?545 
oldu.. dU1;1mııııı olmuştu. on kuruş \'erip oğlu avdet edinceye l.ıiri ıci k_aptan Lı"'kll'I' \'P.fat etmeden kii iktidara geçen 18 inci l.ui hüku- .. __ .-,,;.;,.; __________ _ 

Fakat cok geç farkına vnı·mıRlnr. Genç kaptan nrıııteH kimı:;e~·e fe- kadar babıı~ıııa tnrif eclilmt'Z hnka- C\'\ el bile genı:ı lrnptanın pr~ini hı- meti, biJyiik Rerdnrın pıırmnğile pnt - Hizm~t ç i aranryor 
dı: Feı-n::ı~cl ka~mıştı. Ve, do~t de~it. nalık dmemisti. 'i\faamafih düşman- ret ler yapnn faizl'i tc:>rzi Kan~Pl'llR 1'akmaq1ğındıın Elbe tıclıı~ıncla mnt- lnk ,·erecek olıın muhtemel ihtilal- Ril' ınlie:s:-.e:-:l'Clc :-ı:ılı:.ıhtan ak!'anrn 
clii"?mnn olarak ayrılnııRtı. !arını lıilirordu. Dirisi faizci tf'ı·zi t:ınıslırclı. Dangler Fernanclın gene 1 ut bUyük Nnpol~·oııun elini' verile- den eo], korkuyordu. Rıı ı;ebeple Riip- kadar çah:-mnk i.lzerc bir kadına ih

Heı·ge\'i gi\ı'mii:'ltii. \'e hi<: ~llphe- Knııderus, diğeri Farao gemisinin kaptana kar~ı lıcslccliği kin Ye arla- eeJ, \ c re,·abı nlın:wı k nwktııp nıe~e- hf'li Rnhıı.;ları aman ız ceznlarl.t tec- 1i~ nç \'nrdır. Arzu cılenlL•J'İn Dastu
!!lz tah~~:yül ettiği snndetP engel o-\muh:ısibi D:ınglı>rrli. Rnnlar ela Dan- veli anlnyınca kt>ndi dii,,,manlığını lesi mevzuu hah eclilirken ~·nrı acık ziye ediyordu. Şu halt:\ göre statüko- rakln Sıhhnt eczahane ine mürac::ı
l&ıu d~ anlamı~tı. MerHliuin, ken- te:ıten Lir fenalık iörmemişlerdi. Fa tatmin etmek için Femandı alet ola- ktılan k:ıptan kanıansmın kapısının .nuıı kuvvetli ı.lüşmnnlnrmdnn bit·ine atları. 
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r'_ h h r.f b • - ·ı Filistin meselesi 
r TQ~SQ, er QT ı Q lT ffll ya_r ri.~~~:~0~:'.~;.~~s~·~ii,:i'."1'.'.'.;','.İ<~;~s;~~:: 

f; 
lt'lt't·ııı ilk Rahitt'lerindt>ıı fr sahilt>le--

İngiliz Kralını Amerika
ya davet etti ra k k k d e ' riı11· iıılibıl ı•dt•rkeıı, d .. dıa eski bir mt>--n acı verme te ır sdı• • l<'ilistiıı ırwsele:;i, iiıı plaua g't:Ç-

. e r1wktediı·. Filh:ıkilrn orla Avl'Upa kri-
' zi ıı i ıı devanı ettiğ'i üç ay kadaı· bir za- Ü • 

maıı zarfında Filistinde ôleıı \'e \'Hl'a- avetın kabul edilmesi ve parlak istik· 
bal töreııi yapılması ·bekleniyor ' Çaresi: 

Silah rİıasrafını 
azaltmaktadır! 

Franaanm büdcesindeki açık sene
lerdenberi devam eden bir haldir ve 
birçok kabineler mali zorluklara ça- ~ 
re bulamadıkları için devrilmiıtir. 
Mali meaeleler üzerinde mütehaaatS 
bir kalem olan A . L. Jön imzaıiyle 1 
«Pariıuar» ~azeteainde çıkan bir ya
zıda her vaziye t son safhası ile 1röz
d en ıreçirilmektedir ... 

Geçen Nisan ayında maliye nazırı ı 
İ\I. l\Iarşando mecliste bulunduğu 
beyanatında hazinenin 80 milyar ,~ 
frank açığı olduğunu söylemişti. 

Dokuz ayda 30 milyar, yani her üç 
ayda 10 milyar ve sened e 40 milyar 
açık .. 

Bu rakamlar Nisanda, t esbit edil
diğine göre, Çeko~lovakya hadİ!'lele
rinin netice:.ıi ol.arak kısmt seferber
lik gibi yapılan masraflar o zaman 
tahmin edilememişti. j 

Bununla beraber, açığı senede 40' 
milyar olat•ak kabul etsek bile Fran-

j • 

!ananların miktan Süclet nııntakasın-
daki ölenlerden çok fazladır. 

Fili::-;tin meselesi ~on had safhusrna. 
ge~en nisanın sonlarına doğru girnıiş

tı. Geçen sene Lord Peelin reisliği al
tında bir komisyon Filistinc gitmiş 
ve yaptığı tetkikattan sonra memleke~ 

ı tiı.ı ü_ç kı8ma. H,\'rılma,,;ını tawiye et
mıştı. Komısyonun teklifine göre, 
Filistinin ı-ıahil kısımları rnhudilere 

1 • 

· terkedilecek, iç kısımları araplal'a ln-
' rakılacak Kudüs şehri dahil olmak ü
ı zere küçük bir mıntaka da İngiliz ida-
1 resi altında kalacaktı. Arapları ve Ya

hudileri tatmin edeceği zannedilen bu 
/ tekli_f, her iki tarafı da memnun et _ 
medı. Araplar projenin tatbikine mu
kavemet etmek için ayaklandılar. Bu 
sıralara kadar Filistindeki mücadele. 
~·alnız araplarla yahudih•r arasına 
münhasır iken, araplar İngiliz me -
murlarına karşı da tethiş hareketine 

ı başladılar. Birkaç yüksek tngiliz me
, murunun katli üzerine, İngiliz hiikü -
'. meti, lethiş hareketini, daha şiddetli 
tethiş tedbiriyle bastırmıya çalıştı. 
Nihayet geçen niı=:anın Ronlarına doğ
ru taksim prnje~iniıı tatbiki ~ekilleri
ni karnrla~tırmak üzere, Vudhedin 
reü;liği altında lıir heyet F'ilistine git
ti. I!u heyetin gidiısi iizerinedir ki F'i-' , , 
li;-;tindeki hareket, h; iki mahiretini 

I* ' 

sız maliyesinin kalkınma meselesi- ' 

1 

almıştır. Birkaç hafta evel. Ramala-

nin ne kadar müşkül olduğu mer· ı' ya yakın bir .rercle İngiliz müfrezele- İngiliz kralının Fransayı ziyareti intibala r andan 
dandadır. ,- t . . ... ı rile Rilahlı araplar arıqında asker' 1rnıiliz kral ve kraliçesinin Cum - deki yaza doğru gideceklerini son Bal-

Senede kırk rnilyal'lık oı:ıt•ık nasıl . . . Fra nsa ve ngıltere hava nazırlan bır arada h k' • • ı ., 
:ı f k t b b h d .. .. 1 ı 1 ı· 1 "k 1. .. are atı andıran bir müsademe ol hurı·e·ı..,,· 1• RllZ\'el<l tarnfınclan gelecek mııral serahatlerinde bildirmişlerdir. oluyor? Bu, birdenbire olan, gözle- a a unu ır esap orunun an onunc e e ıram se · ınc e vu ~cır go-- - " . 

b k b . k ı· · l il ı h"l. • t' 1" · k muştur. · sene Amerikayı zi,\·arete d;l\'et ec1ile- Bu hususta ııesredilen reısmi tebliğde rimizin önünde birdenbire açılan bir a~ a ırşey saymama . azım. cır. r yor ar \'e u rnme ııı m· ~ün u-ı 1 ·1· h' 
h 1 k ngı ız ükı1meti Filistin araplar·ı'le cek1er·ı· Ne\·~·orkl.mı, bi.i' ük bir ihti - şö\'le denilmekıtıvlir: uçurum değildir. Bilakis, ta l930-3 1 Natamam al şekıllerı • pon arı resmen ırmasından veya .. . c • J 

Bu k It 1 b ·ı· '? k 1· · d mucadelede ıken arap alemi de Fı'lı's m"l şeklı'nde bildirilmekleclir. «Kral ve kruliçı>, Kannda başvekili buhranı sıralarında başlamı<:. olan, açı aza ı a ı ır mı. paranın -ıyme ını üşürmesindenı . . - ... 
~ · · · k k tın hakkındakı sempatisini göstermek Gelecek ~·az kral VI inci Corç ile tarafından öniimiizdeki yaza Kanada-\'aYaş .ravas bir heYelandır Hazmede muvazeneyı teşkıl et- or uyorlar. f t k . 

1931 sen~si soı{~nda h~kumetin me k için kırk milyar kadar bir para-/ Bu korku ile de sermayeler devlet ırsbailıt~ı açırmh~m~ktadır. Geçen se - kararlaştırmışla rdn·. Kanada seyahat yı zı~· .ı re teri hakkında yapılan daveti 
... · · · · r d · . . ne un arap ükumdarları Filistfo kararlaştırmıslardır. l\.aııcla seyahat- memnuniyetle kabnl etmişlerdir. Kral 

ma~raf bildcesi 273 milyar 745 mil-~yafıhktıyaç kol
1
unca, ~unu ydalnız_ .m~s~ e .~n e varı1dat h~lı.ned gırkec1ek yerde, meselesinin adilane bir tarzda halli !erini bitirdikten sonra , Amerika bir- ve kraliçe. Kanadayı gelecek ·yazın 

\'ondu Burak· m 193" d 17 ·ı.. . ra ı ısma a temın e ecegımızı yun çorap arın ıçın e a n·or. Ba- . . t .1. h" ~ • . 1 1 • • 
• · a ' .. e mı;\ ,u, 1 

·• ·d d :- şr h · kte 'd zıl d b k k ·ı 1• h ıçın ngı rz uknmetinden ricada bu_ !eşik devletrini ziyaı·ete clwet ccl k- l::t~ an"ıçl:.mnrla zıvaretı ümit-etmek-
ertesi sene 11 milyar daha arttı. urnı e. emeyız. ıp esız, mu . ~ı . a:rı ı. u or ·u 1 P- par.Q .<ı.ı•ını 11.- h.nı~1ırrı:t. otn b"t!Ç°tl11. sınr ~~ı ı__..._.. ı,,;ım.,.k.totür · 

1934, 35 ve 36 senelerin d eki fazlalık~ ol.mak lazımdır._ Bu, f .. wdah b:r~\·- rıce kaçır~na~ ve burada bulamadık- araplarının davmm11 muhtelif · R • lt İn iliz kral ve kralice~ini VI ın"ı Coı·ç 
1
'Je kaı·ı"ı, 

. dır. Fakat bugün tek başına b1r ışe laı·ı {'111nı\ el ı haı-ka 'erlerde ara- l · . ' anıp UZ\ e • g ... "' prens \•e 
ta 1937 de 36 mılyar fazlalaşmak ve k . t' · 1 S .. d .. t . . mem eketlerındeki halk tabakası da memleketi zivarete davet edecek ve prnnse~likleri Z"manında da Amer i . 

f b d . . k' 391 varamaz. ma ıs ıyor ar .... on uç or .sene ıçın- b . . · ' · 1 "' 
ma~ra ü cesının ye unu e · . . . . 1.? F l -r.• 1 k . · enımsemıye başlamıştır. Birkac gün onları kendi beyaz evinde alıkoyac:ı <-

.. k 1• 1 Yenı vergıler mı ıhcla::; etme ı. a- c e r rcırnrnc an çı an sermayenın 80 deııbe . K h' d 
1 

· kan hundan eYel ziyaret etmiş deffl· 

!erdir. Bu zi~·aret, tahta çıkışlarından 

sonraki ikinci ~eyahalleri olacaktır • 

Duıı<laıı C\'\'el .gel;P-n temmuzda Paris. 

gitmiı;;lerıli. Fakat bu ~cyahatlernde 

ru ·~e ıyoı-. _ . . .. .. . . _ · . . . rı a ıre e top anan bir kon _ tır. 

1200 reçe te kal, açıgı kapatmak ıçın butun ver- mılyardun lazl:ı oldugu resmen bıldı- grede araplaı·ın p·ı· t' d k' .
11 

r>·- t . ft (Y lecek sene ncıla -· · · ı· ·1 ı· .. , ı ıs rn e ı mı et - ıger aıa an. r-e 
19.., 8 b d . 0 .1 . gileriıı ıki mıslıne çıkarılmaısı azım- rı mec ı mı. t· ı h kk 1 . t .1. 

..., aşın a ı~e 40 mı yarı geçı- . , p . . .. .. .. .. ? aş arı a llll a duydukları hisler , cak olan Nevvork ısergi~ı dC' ngı ız 
voruz ve 40 mih•arlık bir' açık haber gelecektır. Esa::;en bu ela muvaft ak ara nıçm duşuruluyor . 1 heyecanlı nutuklarla it\ırle r>d'I . ,t.. . . . . . 'k• . . , -
• • J k b' .J -·ıct· ('" k.. B · t k 1 h"k- t ' " 1 mış 11 • 1't"tl Ye kralıcesını Aıımerı ,l\I ız\a Yeriliyor Demek oluyor ki rna:raf 0 unaca ır çare ııeg-ı ır. . uıı u u vnzı,\'e -al'mo.;ınc a u ume Verilen habere gfre k . . . 1\ ' ' , • • • • • 

· ' ' ~ 1 tt k · fh 11 · ·, r'\ç Fransa bankasına müracaat mecbu- > ' ongıe namın.t t 'htim·ılini kU\·vetlendırmekte<lır. 
hüdcesi yedi !:le.ne içinde 160 milyar ver~_ :r .~r .. 1 ·ça' ı:ı. .ı ·a erını~ gt - .·. . . . . •. .· .. bir heyet Londraya giderek İngiliz hıi re 1 

' 

fazlalaştı ve bu artı~ın· 80 mil varı leştıgı gorulmektedır.' Öyle bır nok- ı ı~ etınde kalı~ oı. N ıtekım, :;on ıkı kumetile tema:; edecektir J•' • . 
1 

. . Serginin mUdürli \rro\'l'l' Valen lnıltın-
.,, " . d'-. 'b' .. f d h"k t l' . ,sct:-;eıı )il- . 

son iki sene zarfındadır. 1 ta var .kı, M:. Kayunun de ıgı. gı ı, uc; sene zat· ırı a .u ·um: • ransa kaç gürıdenberi. '"";ıtC'''P hiikılmetile duğu lıir lıeyırnatta • lııgiliz hüküm -

B 1 b ·,.. 1_. ·ı.· . . k' o nokta geçildi mi, vergi kendı ken- bankasından 40 mılyar frank borç ı' Tı"ik h·u·icive vel·ı·ı· S 't T f'k ı llaı·J,·ırmııl ısergi\·i göı·me.ve gelmeleri unun a entuel', ull"ıuırıııı ta ıp . . . . . . . , J . .. . • • • • • \ ı eyı ev ı · 1e " 
.. . . dmı .nirütebılır. Bırçok \'ergıler bu- a mı~tır. Bu. genı-ı Lucke (ıntlatıon) tem«~ı"clıı·. . 

d h kti tl ~ t k " l.. ııi rok temcıı ııi el tiği ıı i ı-;öyleıni~tıı-. 

ele , Pari;-. sl•yahateriııde olduğu gbf. 

preııM'..; l•:ı izalıet ile prenile~ ~Iargartt' 

ana \'C balırılurına refakat etmiyecek
lcl'diı·. 

e en u me er uu vazıye ın ·ar~ı- crün lıu noktada bulunmaktadır. siyasetidir ki, bıı ·'·üzden iki .-ıerıP 1 S . T . . . . . . 
• , .. 

6 
• • • .. eJ ıt evfıkm Filıslın nıe-ıcle-ııııı Kral Corcun Ameı·ikayı zi~·areti . -

:nnda hareketsız· kalmadılar. Budcel' Dünya borçlanlyor ıçınde frangın uç defa kn meli düsii- haletmek · · . 1 . kl'. 
tıçığını kapatmaya çalıştılar. Hattaı o halde dahili i:ıtikraz mı akdet- rüldü. . . lbildi l'ilme~i~~li~~.eı~e~~~·f~ı: '.-ı:~rtl:·ı'.pt'.~ 1 ~iya:-;i me.hafilcle ele .k.LIV\'etle ümit Denizdeki define 

· · · ' 1 p J t' · l" ·· - ı · • .ıı ı -~u- edilınekteılır. Bundu ıkı memleket a- . her türlü siyn:;ellere giriştiler: Para- meli '! aranın oymc mı t u:;;urmpge rn·-'dııı·: ı· k A l 
1 k b l 1 ı 

1 

1'U;-.tn<l:ıki dıı~tJuğu l-;l'V\'Ctl·<'ı.H ıre.C'e. ras fırma ara du"n nın kıvmetı'nı· du"şµ"r·mek, ~·u"k.,eltmok ~üphesiz>'' bütün maliye nazırları ço se cp t'r<. ı>n c olayı haş\'unılur. 1 - Fili:-;tinde üir (l"\'let krırtılacak- 1 -
J J "' " " •ı:r ;,mil (>'Öl !ılrıwkh ' 111'. ıı~ılıı mılle~ .. .. . k t t k · f' k k ·bugün kendilerini buna mecbur gö- Fakat başlıca gaye borcun altın ağıı·. tır · b / d 

ınusta ·ar uma·,. maı;;r.a ı ısma ,. . . _.. . b'l . l - lt kt 1 1 <)•> 2 l 1. · I · tinin, Çekoı::lovakya me3elec:;:ııcle gön- OŞ an l 
. , • • • • 1 ri.ıyorlar. O, cıddı lngıltere ı e Hı- ıgını aıa ma a< ır. , •> c en >"'rı 2 - Bu dıfrlet \'akt ·ı T .. k 'h' h 

sıstemli masraf yapmak Yergı ıhdas h"k' . h 2 ·~ . ı e ı.ı gı ı , dertliği nıt>ktuplnıl:ı ~u!hü t'mine iz 
' tikraz ·ıkdeeliror Ruzveltin Ameri- u umetın orcu 7<> mılrnrchm 400 bir müddet İngilteı·e 1· h' · 

1 t k · •'d t t k t k · c - • • • 
1 ın ımavesı a - met etmiş olan R•ıl\'•'ltP k:ırı-ı hiıylik 

t! mt: • "aı ı a a e rar e ·rar vergı f k d · 1 m· ı· ı,··ı"a çıl·m ı~tıt· F"I< ·ıt l !)') <> lekı' tınd·ı kal k · . . . . :. kası azla miktarda· re ı muame e- · • '< \_ 7 • " • • ,,~ c · < • uca ,.e teclriıccn istiklaliıı" ık" h' · ı ı w 

koymak gıbı sıyasetlcrı tecrube et-ı . . . . . . f . ı· r.: •
1
. . . km· kt , bir sevgi ve te~e' ·ur ıs8ı c u~·c ugu 

tiler. lerıne gırışıyor. Hıtlerın Al manyası- ran" 6:),5 mı ıgı am cıilınlık Puen- ıışaca . 1.r.. . ilave edilerek, kra!ın, ziyaretiyle ln-
Hasta büdcenfn _başına. doktorun na gelince •. tahmin edildiğine g

0

öre, kare fr:ıııg1 idi. Rugünkli frank:ar m:nedile~~~:i~~ne yahrıclı muhacereti ırilizlerin bu ıl:..yg- ılnı·ına terr•liman 
lıiri gitti biri geldi. Bu doktorlara 19:34 sene~ı ~onundan geçen hazn·an ise 27 milgram altın üzrrindedir. · olacağı söylenme~tedir. 
her şeyi yapmak salahy_eti' de veriJ-.:nihayetine kadar, tam 24 milyar Bu suretle. borcun altın olarnk mik- 4 - Bugün Filistinde yaşıyan ya- Şimdiye 1<ndar hı.:1 :r İngi'ıı kralı 
mişti. 'Oç ısene zarfında 'bu mütehas-f mark istikraz etmiştir. (Bu da 300 tarı o nisbette az~l1;1ış ~ulu~ıuyor. hu diler için ekalliyet haklıın tanına_ Amerikan~ gitnw::li;-~i için, Vl Ir.c" ('nr 

sıslar tam 1200 kanun Hiyhası, yani· mi lyar frank kadar bir para eder.) Fakat borcun hakıkı mahıyetı gene cak ve İngiltere bu hakları garanti ede cun lıu ziyareti eok mühim ol:ıcaktır. 

n. :\Icıhmud Alan,\·alı tarafındatt 

Çeşmede kam flularımızda vaktiyle 

batmış olan gemilerdeki altın ve g U. 

ınüş eşyanı naraştırılmasına baŞlan. 
mı:;tır. 

Haber aldığımıza göre, çok karlı 
olduğunu söylediği bu iş için B. Mah 

mud Alanyalı, Denizbank tahlisiye 

ixlerini kulanmak istemektedir. Bu-1200 reçete verililer. Fakat bu ilaç-1 Fakat, dahili i:-ıtikraz da iyi bir ayni olarak kalıyor. cektir. Kralın bu itibarla Amcırı~ad.ı çok Lıı 
!ar d a netice vermedi ve buhranıyol değildir. j Fakat, paranın kıymetini düşür- Filistin meselesinin bir çıkmaza yük ve gorülnıemiş l:ıir tezahüratla nun için Denizbank umum miiditr-
yilkselmekte devam etti. Yeni bir dahili i~tikraz tertibi or- meğe ani iflastan gitmeye mütemadi-

1 
girmiş bulunma~ından İngilizler .de karşılanac,1ğı tahmin edilı ~. Ç!inkti, lüğüne müracaat etmiştir. 

Ba13langıçta. hiidce ayda bir mil- taya çıkarıldığı zaman hazine ·tara- yen devam edilemez. E~a:-;en, para- mustariptirler. Ve arapları tatmin ede kardeşi VIII inci F,c)yarcl, heni.iz Gal Diğer bir mi.itesebbis de vakth·Je 
yar açık veriyordu. Bugün ise hafta- fından bİl' uelleteıı neşrNliliyor. ı nın kıymeti her defa clüşi.irlildükçe cek l.ıir formül üzerinclı• görüşmeyi prensi iken Amerikaya gitliğ'i zaman Çeşme açıklarınd~ batmış olan ·iki 
ela bir milyara 'yakın. Biraz evvel de Bunda: «iRtikrazda parlak bir şekil-' faydaı:;ı gittikçe azalıyor, tehlikesi dü~Undüklel'i anlaşılıtıaktaclır. Bir de- bile çok büyük tezahürata sel.ıep ol - nıpurun demir aksamını çıkarmak 
ılediğimiz gibi, bu rakamlara Awu- ele muvaffak olundu» deniliyor. Bu, çoğalıyor. Bu tehlikelerin başlıcası fa Irak hariciye vekili İngilterede bir muştu. o gün Broclveyde prensi kar- için hükumete müracaatla araştır-
ııadaki gon buhran m'iinaRehetile .rn- «parlak bir şekilde borç para aldım». içtimai tehlikelerdiı'. f:ünkii. fiatlerin çok defalar .Yüksek ve ı:ıelilhiyctli kim- Qılamak için toplanan halk. Alla~ Ok- .. d · · t · · ,. ma mmıaa esı ıs emıştır. 
ııılan masraflar, dahil de.ğil. Mesela demekt~n baıjka birşey d~ği~dir. . 1 tabi: ~ey rinde. bir nizamsızlık hasıl 1 selerle gö.rüşmüştr .. Hari~İ\·e vekili ynnosumm ilk defa olarak ta~·yare ile 
geçen ay hazineden 4 mılyon frank Hakıkaten, Fransada ıstıkraz gıt-ı ol uy oı. Lord Hahfaks şerefıne zıyafet ver - geçtikten sonra Amerika~·a dönen 
çıkacağı tahmin edilmişti, halbuki tikçe eski kolaylığını kaybediyor. Hü- Nitekim, M. Daladiye 6 mayısta mış, harbiye vekiliyle görüşmüş ve Lindbergin gelişinde görülen kalaba Doğanspor 
bunun üç mi:-.li masraf yapıldı, hazi-ı kum et daimi varidat şeklindeki is- frangın son defa olarak düşürüldii- müstemelkeler vekiliyle ele temas et - lığı bile gölgede b1rakm1ştı. 
ııeden 12 milyar-800 milyon frank tikrazdan vazgeçmiş ve «gayri miis- ğünü ı:ıöylemişti ve bunu hC'r iki miştir . Sonra İngiltercnin Fili·tin Hıılkın kral ve kl'~liçeye, prense Ege fik/eri şampiyon• 
~lındı. takar borç» yani en gayri müstakar mecli_:;ı önünde son günlerde tekrar meselesi üzerincİe kHt'i karar vermek gösterilenden daha fazla tezahiiı·atta J 

Hesap-oyunları istikraz :;ıeklin~ daha büyük mikyas- teyid etmiş bulunuyor. Bu ~uretle, üzere bulunduğunun diğer bir delili bulunacağı tabiidir. Uğunu kaybetti 
Şimdi n e olacak? Hazine 40 mil- ta başvuruyor. Bundan başka, hiiku- İngiliz lir~sı 179 frank olanık kal- de Filistin umumi valisi Sir Harolcl Bununla beraber, resmi Ameı·ikan 1znıir bölgesi şampiyonu Doğan. 

yar açık verdi;:.se, bu ne ile kapatıla- met ekseriya iı;tikraz tahvili sahiple- makta devam edecek. Mak Maykelin ansızın Lomlraya çağ- mehafilinde İngiliz kral ve kraliçesi- spoı', Ege likleri müsabakasında 
cak? rinc i:-ıtisnai isl.ifadeler gösteriyor. Sila h masrafları rılmasıdır. Eı-ıasen Çcmberluyn de ge- nin clavet edileceğine dair malumat ve muhtelif' btılgeler şampiyonlarına 

:\I esele bir defı:ıyıa-mahsus masraf ıvı:eseHi, sermayenin itfası ve faiz-· Paranın kıymetini dfü~ürmek şek- çen hafta avam kamarasında iracl eti"' rilmemektec1ir. Ameı·ikan birleşik eh>\' galip gelmi~ ve bu likler için kon u. 
olıaydı. Fransa ba.nkasının altın lerin tesviyesi hakkında-teminat ve-, !indeki çare de ortadan kalktığına tiği nutukla «bütün yarnlurı» techl\'İ Jetleri hükumet dairesi namına söz lan kupayı kazanmı~tı. 
m evcud u fazlalaştırılır, avans alı- r iyor. göre mali kalkınma için ne yapıla- edeceğini söyliyerek Filistin yaraRını söylemiye selahiyetli bir zat bu htı - Haber aldığımıza göre, müsaba • 
nır, bir çare bulunurdu. Bütün bunlar istikraz karşısındaki cak? da iyma etmişti. Irak hal'iciye \'ekili susta şöyle elemiştir: kalar e:-ınfünnda Doğanspor takımın-

Fakat, sırf hesap vaziyetini kur- tereddüdleri'yenmek·için değil ·mi? Evvela şu iki rakama bakalım: tarafından yapılan teklife ne derece- - Amerikalılar, kral ve kraliçeyi da oynatılan ınfülafi oyuncu B. Meh-
tarmak için yapılan bu ameliyeler IIükOmet ayda üç, dört milyar pa- 1938 büdcesinde umumi hizmetler ye kadar uygun olduğu iyice bilinme- çok severler. l\1emleketimizi ziyaret - med Reşad nizami ıniiddetini ikmal 
yeni bir servet yaratamaz. Bir frank ra bulmak mecburiyetinde kalır ve tahsisah 27 milyar frank, a.yni büd- mekle beraber, İngiltere hükumetinin leri, her halde büyük bir sevinçle kar- rtmedigi için federaı-ıyon Doğampor
lçin ister 43 miligram• altın kabul istikraz edeceği para 400 milyar ka- cede (Eylı11 sonunda yapılan kısmı Filistin· meselesini intaç etmek ıçın şılanacaktır. lulann şampiyonluğunu tanımamı~ 
edilsin, ister 27 milii!'am. Mem leke- dar olursa serma}•elerin bu kadar seferberlik masrafı hariç olmak üze- yeni ve yahudilerden ziyade arapların VI ıııcı Corçle kı'aliçe Elizahet. tır. 
tin sen•eti aene ayni kalacaktır. Bu, büyük bir istikraz karşısında tered· re) milli müdafaa tahsisatı: 28 mil- noktai nazarma yakın bir proje ha- Kanadaya, I\:anada başvekili tarafın- Bu yii:t:ıleıı Ege likleri xampiyon-
sadece bir hesap muamelesidir. düd etmeleri pek haklıdır. yar frank. Yekun: 55 milyar. zırlamakta olduğu anlaşılmaktadır. ıdan davet edilmis ve kralla halice de luğu, Doğanı,;;yordan Aydınspor takı-
11vth ~CiP, aW,i1 takdird.e JAPWlt Hıtldlmatm açli'mı gijzlerll:Wı - Devamı 7 noi Sahifede - A. Ş. Esmer bu daveti kabul ettiklerini ve önümüz mına geçmiştir. 



_ .... . 
( A!"unoı.\ rı 

Roman gibi!. F ranklen Ruzvelt 
Topal artist! Ümidini hiç kaybetmiyen adam 

---· -....- - -

.Niyorkun meşhur zen
• 

cı filezofu 

(Şima l otel i) fil m inde 
.· 

dızlarııı hoşnnmalannda daima cle
,·eran eden dedikodulu şayialara 

ra:-tlanıyor. Bilfıki~ onlara adeta 
herke,; al'!yor ,.e biril>irinden aj rılan 
bu iki artisti siııemıımn kurbanı oı ... 
rak görüyorl:.r .. 

bağırdı. Bu h a r t>keti sade intföap edil- llnkkateıı. iki artistin ayı·ılmaları. 
mesini temin et medi. ay11i zamanda ııa sebep sinemadır. Ciinkü C'Ylenıli
!".Öh relinin yHyılnıa:-ııııa Ye Yar isi ol - ]('rİ gi.indt>ııheri rnL1slekleri icabı hc'
duğıı büyük isimden istifnde etmek men hemen daima lıiribirleriııc1en 
değil, kendi şah-ıiyetile muvaffak ol- uzak yaşamışlardır. Holivud, bir~ok 
mak istediğini Ye bıına nıtıktcdir ol- mPshıır \ f' glİZPl arilsth•ri kaçırdığı 
duğuııu da bütün rakip ,.e düşmaııl.ırı ~ihi. \ıınnb 1llıı~ ı rh A' rı ı> ·ulan . , 11 •• 

na blJa te1mi;; o1diı. Devamı 8 nt:i Sahifede _ 
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" 
ın son buhran!1 

• Alman birliğine 
şark devletle:ri~e 

gecesı 

--Yaz an :iJWS!!?r ...... 

İvon Dello.:; 

Harp p.1 t1a !na : iiz _re ike .ı su ~h nasıl 
ı~ .. rt a -·ı .,dı? . 

Eski Fransız Har:· 
cive /\raz.trı .................... .__,~_....,....._..... 

BaFekil Dalacliye , nlt!(·liı: .. te \'eı·di
g:i bey~nutta Fnııı:-;ız hlikunıeciııiıı 

Luhranlı günlerde üzerine dil -
şen çifte vazife.}'i gllzdce izah ettt: 
.Bir taraftım, Jost ,.e kahl'am:ın bir 
mı>mlekeli en şiddetli bir luarnızclnıı 
kurtarmak için "'ert Lir tarzı hareket 
takınmak Jazımuı . .Bu hareketle ma-

Sulh ıııı ıl kurl:ıl'ıldı"? 

, ,\fiiııihtı• toplaıııııı krrnfenııır-;taıı 

·;onra ınenıleketJeı-iııe cliıııcııc İııgilh 

\ e FnıııRı% lıaı:ıvt>kil l Pri nı i 11 eth·riıw 
lıuııu anlattılar, •J devlet lı:ııwekil
!eı·i urnııınua gorli:;lilcıı me.;eJe ~r·. \'a 
rılaıı anla ,ına, gidiş gelişlPrılcld ınf'
rn:-:iın ıı?.un uzuıı r:ızı ılı. 

Fak,ıl. Fr.ın ·ız gaz<•lesi bu t;u·ihi 
.. ..,liııler lıakl,ıııcla bazı mülPnımirıı 
nrnllım:ıt \ Cl'Pl't'k. lıatlıe rıı:ıni olan 
ıniiz:.kı>rl'lel'in ııasıl cere.r:ııı etti[•iııj 
aıılalıyoı·: 

L'sh. i /"J'toı.ı;ı = 1.ıu·:ciyt ıw~ıı ı 
Him olan Hılarltmla lıultın<lu ve sefer- 1 l'rın Deflıas 27 eyllılt!eyiz. \'aziycl en buhraulı 
bt:'rlik hazırlıkları ~·npıl<lı. Ditier t:ı - IL·Hc>.;;inde. <. enıhel'lcı,\ 11111 Ifil er 

J "' ;;üz.leı·ini işitmek v, m.ı.buttlı!'ı oku -
r:.ıftan kan ve göz .vaQı !'leli :.ıkıtacuk, ·' ~tpf ığı ie9elıufü;ler l.ıeklenilen neti--ı mak kafidir. Biz }ı_•k c5ı:ıc;ı iizı'l'irıd .. 
A\.'l'Upa medeni.velini mahveılecek IJİl' 1 n•:-·i vermemi~tİI'. Alınaıı • Cek huclu Ja l'ışmny:t , ı;;iddet siru o:ıct ! rı i bı rnkmı · 
harbin üııUtıe gçmek icnıJ edi~·orclu. dııııda htldi:ıeler lıiribil'iııi üıkip Nli-

11 ğa ç:t!ışırken onlrır nun af f ,1xiyetleı'i- 1 
lhtiUl.fm, (J'ittik"e hulli kabil olnıı- · 1 rtır. nı~iltere ilf' fi ı·nn:-a arasmdakt 

b ... nı, üt dp ettikleri 11 .-ıullcrin zdcrleı-~ 
.yacnk Liı· şekil ulôıuı eıı 1·uhranlı ıııra- k" temaslarda harp tl'!ıkJikesini uzak-

• v şe ·,ınde görüyodHı', lıtı ı'H.ı!den vaz 
da Frnnsız ve lnırlliz hükumetleri laştırmış değildir. IHltiin Frnıısada 

a• geçmiye de hiç n:~ eUeı·i yok. 
herşe.vden evvel felaketin kopmasına B ihtiyat efradı silfth altına çagw•ıranık unun İ<'İıı dikkat edelim, g(istcrrli-
mani olmak için Alman tnlepl .. rini el- w• • tebliğler asıldı. İngiliz filosu da se-"' gımız mi.isamahukar!ık ve fa;da hiis-
lerindeıı i'eldiiri kadar azaltmaü-a ça- ferher edildi. Alm:ın ordu:>u harlJ~ 

a a nüniyet onlar tar:ıfrndan zafiyet eseı·· 
lıştılar. olar:ık telakki edilme8itıü, fü·Ie teliikki hazır lıir vaz·.rctte<lir .. 

imdiye kadar Fran anın f!n emin eclerlerı:; h el 1 h· l .:'".f 
1 

t 27 Eylul: Endişeli gün 
l 1 . . e ıın an cer .ı l:id nı e e - ')7 ı· ı ~ ı ı h 

t o~t arı, en :ıadık mütlefıkleri olan 1 mı···e t bb.. d 
1 0 1 1 1 

- <..y u sa rn ı uyandığımız za-
k . 

1 
. • . . .. _, eşe u<: e erer. ıı ara aıı a.~- r ··ı. A 

Frnıısız bo!jı·ekili Jfııııilı ccıılcrşımı-

~1111 im :a!11rnı 
haı·iciye neznretindcn çıkan iki tel
grnf A\Tupada milyonlarca kişinin 
ö!Umiine mani oluyor. 

H. Bonııcııin hu teşebbüsleri mu-

Üzüm satış!arı 
İhracat cok hararet· , 

lidir 
Üziim fiatleri yiik..;;elmE•kte clenım 

<.diyCAı·. lhntcat. hummulı bir sekilde 
cle,·anı etmektedir. İhracatcıla;·a mü-, . 
ieııHtdiyen yeni .siparişler gelnıckte-

clir. ni.i{('t' mPnılekeltlı•l'in iizünı sa

lıı;ılaı·ı, İznıil' Lizünılerine olaıı fazla 

.alpp ve nığlıt•l kar~ı~ıııda clurnııı~ 

gibidir. Satı.~ ve ilırat;tuki si.ir.attcn 

n'Ü~tahsil ve tilccal'lanmız Hzami sP

kilde fayda gol'cteklerdir. 

--· 
Yila.\·cı lıu.susi nıuha<ıelJe nüidüril 

B. Adil Sayar bir hafta mezuniyetle 

B:ı lıkc:1ire gitmiştir. 

Aylık mezuniyetini 1:-ıtuııbulcla ge

çiren villiyet istatistik mliclliı·ü n. Ka
zım Dt·ml ı:ıehl'imize gelmiş. vazife-
siıı.f' Laşlamıştır. 

Yen; b~r içme suyu 
Husu~! muliıısebeye ait ııttRal su

.n1 kaynağının ilel'İ:'linde, dtığ'İar ara
sında. reni ve çok gtizel bir içme ~u
yu bulunmuştur. Bu su, tetkik ettiri
lecektiı'. 

1zmir Sulh Hukuk mahkemesin 
den: ımse erııı arazısını bu gun Alman or- m·ık 1 'h tt 1 I" 

1 
F k • mıııı Hı un \TUJı:l endişe içindedil'. \'affı.ık netice \'l'rmi~tir. Edesi salıah 

. • rn c:ı e en t e .tzımc ır. • :ı at S lh h . B ı k d 
du u ı~gal ederken onların namını , . u ll mu alaza ümitleri arlık ııck 28 cylQlde, :.\Iussolini Jlillcrin ülti- ucacan en i namrna esaletet 
hürmetle anmak· Lelki lıirn clo~ru j _,f. .Dala.clıj:e vatanııı·_':e .s.ıı:h km·etle- azalmı~lır. mntomunu yirmi dört ;-;aat geç hıra- ve çocukl~rı ııamınn velayetten da 
olmaz. Çünkli sadece namlarını hür - r~·n.ın <~~~mı. s~ferber~ıgıııı ıl;~ı: ederken O glln öğ'lı den akşııma kadar P:ı- kılnı:ı-:ıııı ılaha :>onrn da bir konfe _ vacı Ayl?e il~ Yusuf ve N?zrr.İyl"!nİT 
~ıetle anmak belki onlara karşı biı• ha so:-Iedı~ı .gıbı, b.und.ı. nrn\·attHI< olma- ı·i::: - Loııclra - <.;tok mfüıtahkem nokta- ran~ loplanmasıııı 1cmiıı <'<liyor. ıayian ve İlsen mutasarrıf olduk!A 
.<uret gilıi gelebilir . Fakat bu anda nm en ıy.ı çaresı lngıltere \'e Fraıı;ia- larrnın hHricinclc bazı yerlrre Alman Mussolini telefon ediyor · ' 1 iltıcada portakal sokaiYında 1 SA 

en mukaddea .. zifemiı onların he -ı nııı ellerınde bulunan son kozlarını ord L1 larının gi rnı e!'iİJh' mfüıaacl e erle- O gün Deı·lincle F'ra nsua Pmıi'lc yıda ~ 5 O lira kıymeti trnı .. hommenel 
niiz kurtarılablleceklerse kurtarılma- cı.~ .?t~n~ <l_eğllclir. Ynlııız ku\'Vetiıı cek bir tnrzı ha! bulmak için proJc- IIiL1erle görüi)nwyc ı:ddh·or. Görii~- yan.,_ ~. bir çntı altında üc odalı v· 
iarına , yaı<alurını sarmağa ve hiirı·i- sozuııu dınlı.renlede iyi şerait iciıııle leri tetkik C'cliyorlar. nıe.''" daha yeni lıaı:laclıklan bir sı- 1 • b" kd · 

1 1 k k k ., oır m:,.tar ır mi ~r havhıytı rıüı 
yet içiıı<le yaşamalarına imkan ver _,an aşma· anca· ·u,·vetıe kabildir. Ak~am saat altıya Çl'.\'rek kala rııcla1<'lefon çalı~·nr: Mııı-;:-ıcılini Jlit-

A İ 1 - lertıil ev ile gene nucanın yıkık kc 
ll1ektir. vrupayı tekrar kurmak için _ ııgi terenin Pari~ sefjri Sir Erik Firıs !erle konuşmak i.,tiyor. 

.:\falfü kalan, evi barkı dağılan, ye- böyle bir teşelıbfü;e A\Tupanın haki- geliyor, hariciyı: n:ızıı·ı Borıne ile gö- Bu trlefon nııthH\'Cl'C"i Fransız _ -net deresinde içinde 19 zeytin 2 ar 

ni hududlar yapmnğa, yeni ordular katım ihtiyacı vaı· _ rnpılncıık !'iP\', ıli~iiyor. Fı-aıı~a haı·id~·e nazırı o :t.a- 1'1nıuıı gi:irüşeıneı-;iııi ha:-ıka hir ~ekle mut ve 45 incir ağacını havi 551 
tı:l')kiline yeni Lir müv:.ızeneli iktisn -:k~ılanları da bli,.;biitürı IJOznıak cJt>.ğil- man öğrcııiyoı· ki, ı>rlP,;i gün saat iki-lııokaC'<ıktır. Fraıı,;ııa Pon-ıp Ti itlerden metre murabba111dnki yi.iz lirn kıy 
dı hayat kurmaı&a mecbur olan Çe - dır. Sade sulhii j:-,temck te küfi gri- ·''c• kadar Çek hükiinwti Herliıw mü- ayrılıp l<'raıı sız sel"al'c>thaııf•siııc ge- •neti muhcımmeneli tarla ve gPn' 
kos}ov~~yanı~, .. ümftsi~l~ğe kapılmn-:mez, sulha lı:ık kar.arınwk, sııllıii nıc~ııillC'l'iııi lı(li1ulP.rnwzgc ve~·a Al -ılir gelmez Alman lıat:idn~ nazın Bucanın Ko~u yerinc1~ içinde bir ktı 
magı ı~ın. lıutun tarıhınde görülen f h t 1 • nıaıı muJıtarnsını kı:ılıul elınez-ıe Al- Fon Rihetl'op keıalisini tl'.Jefona çü-
J • 1. t . . . . 1 <'l e me' lazımdır. Bu d:t ç:dıs•u·ak f 1 ı·k 1 ~ yu iki <yvn iki badem dört ·kaval 
ı:ı}n t)e ve vaJanperverlık hııı me ılı- . .. ırı~ııya S" l!J'Jeı· ı · i arı ı•ılrc:Pk ve gırı)oı". (füı:ıl iic.'f' c:.'t\\Tf'k vnı·.) 
ı . <l B ınızanı gugtert'J't•k. fed.ıkarlıkı.·ı l1ıı- j L 1 w b. d 1 
J '"'Cl ''aı· ll' 1 k t · aoııı"t lı· ı· k "t e kt' \ j l · ' ~J~Ş arrnu <1-.',<tl"l Ve ır '"n1l mu ıtf _,.. • . u meme e, aynı zu ··Jtın.nrnk elde c>diliı- , ., • .ı e t t!. gc!t ('C · ıı·. " nwıı ıaı'H'ıye ıı:ı,,,ın l>aladiyı· .. · 

mm~lnl~tnl •. dostls.r~.nın.ve biıtlln medeni! Şliphe.cıiz k'r ~ullı.:uw~k lıiilliıı mil· o ge a sa.nt cn\ü~ .ç·~ ı.ıyn ·1~ (\:ııl.ıeı·ln.pıııı .)•tl'ııı .J\liiııilw ge- vi 735'1. metre murabbaındaki i!t 
ı "' erın nıuessır yardımlnrııın • . radyo ile! Jfli~r:edlian uaflıııHı ö ~li- Uıı llitlt11· ve Mu~srılıııi ile· ı;iirtı*ııı'"'gt· VÜ:t. elli lira kıym~ıı muharnmf'nel 

muhfoç btılunuror ve 1.nıırn huk kazaıı. 1 letl~n.n -Rı,lahlnrını hıı·ı.ıl,nı:ıları ilP yor ve•: i ılavl>t i!dileeekleriııi lıildiı-i\"ıW ~a~ın mahkemece verilen izalei ~u 
mıştır. 'LellıdıI". J•aka1, lıu ıwtı<·ı'.\'I' varnınk •l:ir ııelicı• ıılahilı•cpfimi bil~ı'mj' ~!J (•ylul ıwr~emlJP .. ('e.nılıl'~·lı..\·ıı, k . 

·ç· F 'I ! ·ıt · 1' ı II 1 · yu anm i.i:zerine l 6 11 938 tarihı 
Çeko.c.ılovnkya daha f:ızln. kiiçüllii- 1

• ı~ı 'rnnl'i_:ı 1 c .. ııgı Prıonııı_ • _ 1 ıgeı· P ı·i ı>r ı .. ı it eı·e .. gı .. de .. r l.i.ç u ndi ılı•fa ol j Daludiy .. , 711 u:-;so ı i ııi Vl' l1 itler .\Hi 11 ih-- _ ıe mi.i.sadif çarsamb<1 günü S<:!at 1' 
Hir, e::ıir. derecesine cHiş(irlilu''ı·se 1-ıı bı'r.~ılahlnndıgı nıucldctr.e f'ılalılnıını:ı- rııak ıızt·ı·c gıJruşurdurrı.» ti' toplaııı)odar. Bu toplaııtı11ııı ue- J 1 S il 

11 ~ıe zmir u l Hukuk nuıhkemer 
cinn•·el olmak!" k·ıln1az .. h .. t ları, gayrinıiisa\'İ \ ,ızi.rı tte lıulııııııw- Iliyor, fakat o tındaki şerait ılahi- lic:csi cJp ıııaltıııı. sulh yolııııda f'Pda- 1 rl I "-' .... • , ~up esız n- ,a onun a sutı~ arı yapıluc<lklır. JJ, 
miri kabil olmıyan bir hnb olur. A:sır malan Jazınıc'.ır. linclP. lıiı· t'a.vda çık:.teağıııı limit et. I kfırlıkta lııılııııuluyol' \ e Fı-nıısanın artırmada tahmin olunan bedelleri 

Ocak kongreleri 
Asans(5r ocağı kon

gresi fflp/andı 
C. II. P. ocak kongreleri, semt 

~emt devam etmektedir. EYelki ~e

c-e asnn.sör ocağıııın .vıllık kongl'e~i. 

a~aıı!"örcleki ııarti ocağı binagıntln 
toplanmış, kongre rı>iı-ıiğ:ine kamun 
\'öııkunıl İİYPRİ n. Salıri KPmal {ız -
"t·lenı seı;ilnıiş, Jtiııhunıhın yıllık iıı 
\'(•. he:a~ı ı-apol'lan olrnııarak uı.;;<lik 
edılını1'lır. Miiteakıbpn semt halkı
ııın nıuhtPlif ihtiyaç ve dilckh•ri teq
.,~.t olıııınnı.~ .. vt•ııi yüııkm·uı ~c.ıı;irtti 
·~oz, munıhhaslıklanı dn D. Faik Ar
···ı'.idı•ı" ŞPm~i Acı:ık, Kiulri (j)!iit. 

J\.Iu~tafo Çetiııdo.ıfon, Haydar Karn
~iiz, nıurnhlın. lnra cln n. Faik Ar
ıriideı· \"e Şemı'li Adak secilmisler • 
eli~ • 

Yeııi ~·önkıınılu relırik reler·, haşa
n !ar dil.eriz. 

İzmir -Rtı!h hııkul< mahkemı><:inden: 
!>.181241 !j 

fkamet!•iihı meçhul olan P!rlştfne
'i Demir oğ-hı Ahrtıeclin cT:ı,•acı tar~
''ından ga.dmbetine dair mahnlle tnil-

-rıessillerfııdetı getirdiği vesika<lan 

-ııtımailehdn ikamet.gfthıııın meçhul 

·r l<encfüinin de nerede lıuluncltığl1 
'•Pinmediğinden mahkemece ilanen 

"bliğat yapılma~ııın kı·ar verilmiff ol 

'n.vmıdnn Plriştineli D~rrıir nğlu Ah
ıetliıı muhakemenin muallak buJıın
'uğu 5 11 !):18 t:n·ihine -mii~aclif cn
··ı:ırte~I güıı ü saat 11 de iımh' !{ltlh hu 
·uk mahkemesitıcle ha7.tt" bulunmaın 
·e,,•a bir ''ekil göndermediğiniz tak • 
'il'Cle h~:kkınıı!cla gıyap knrarı ithnz 

clilecc>; .. dnden tebliğ makumınn kaim 
1

m:ık üzere ilanen tebliğ olunur. 

Kehıalu--.a icra memu ... Junda~ 
Pomak Rehçete (500) liraya 

•oı·çlu Kemalp:ışttdan tıomnk Hncı 
\hrnc>rl \'Cl'e.-ırsi ,.e kiiçi.ik Ahmcıd 
c• Asİ,\'f? vr J ilf'ri vı:ı uıı:ı lnrı F'at
':trıııı hu hor~ İc'in m:ıhcuz Vfl mu. 

"-ılı•r~ ıtatııırıcla ka.\'ıth rayt·i men

•ıllcol'irıdl'11 Eylfll !)!31 liP'ilı \'l> 125 

·r,ııtı·nlı J;ırıh,,·a ırıtislerıid r.eJE>bf. 
1 • 

m< •1f.fM .• kah ... 'hf T1 !'! 
1>'P\'J1l f:frı·ı it' il J . ı•·;ı ıını, ı.r:ıı·IJpıı, ~i-

l .. 1 P 'ı. c" rı tı lı P rı \' ( ıl i 1" ın a Jı d t ıcl ( 2 6) 
ı;.vilk ~ro\ ı iıı (fi) <lPli 7.1'.\'li:J (!H 
··ırıul a_ğ';wını q•ım:ı (120) lia mu. 

'•mm P•ı k ı ,.m ı>tl i ilci diin ii nı iki P\'

k ZP\'finlik "" n~·11i tarih (12:1) Jardaııberi Al . .•. . . Bııgiin nıuddi km·vcl!cı·p hc·r :t.a- rıwdiğiııi iluvP f'diyoı-. millU·fiki lJltııı ('ekosl<ıVııky:ı m:ıfiıl yi.izde yetmi~ beşi nisbetinde hed< 
man Lırlıgı sn·ac::etınc. Yiııı> o ,,.,.,.n -.:'f'ıf ııı1 J 1 iı·cl' ,,,,,,· 1 · 1 1 ı· ·ı· l · • k' 1 f 1 ·ı • ,. ' ' " Hl' ıa L' gp ıı·ı ı\'lıl ;ur ' ı·· · tt ·· t ·ıe ı· ·ı J karşı ı.ı1ıı·k de\'letleı·'ı], ı"tl"f k , ımnıı llH en aza ı ıtıy:ıt"ınıız var. 1 .. 1 .. 1... ·l' 1 .• 1 . 1. ·I ·ı·-· ı . · .... ı t ı~ı sure c n-ıuş erı r ne ı uı,. 

" ~ ı ıı e.a ıııa ız ıtı ,uııı< ! ı ıı-.ıımııı ı:;L· Pi ıı•ı ıg-ı- I•'· 1. T•' .. . . 1 .. 1 . .1. . ı" .. ··.·tı·"t ı · ı k k · t •kd' d 1 
·ıım:ı ı·:• 1ı tarıuva nıiistl'tıid rTidf'Jiler 

1 }ı·ıft·ı ııııııll'\'·ı kıı\'\'l•ll ·ı·ıl I· 11, 1.,, . .ı .. ıl ı .ııı..,1;..:: ııı \unıı 111111 ., " erı yapı aca, a sı « ır e hl'tıR 
':ıvnnan Fr.· nsız em11'ıvet· · · ı ı · · 1 cıı '.ır ·' ,ız-ıııı ilan dmi-;lir. ·· ı 1 ı k 'k· · · 

J • J ı ıçın Hl, ıı· · ·ı · l\1 - ·ı ' z·ıtı ·ır · t ··h· ]·• geı· •k ı ı·z·ın , 11 • l. · l \' · l ·ıı·ı 1 . 1 . 1, l't H~I gı ıı, • uııı 11<> yPııi lıir nılı .un c,;ı Hl u • ' cı ı ı ıcı .ırtırrnfü 
mu ım biı' me ledir. Bugüne kacl~r ... t ı .ı ,•ı ı ııyr· ınıız, ge>rl'' :ızıvP vı ı 'c·r· \'<! ııt•ı l' ı 'tır. • :ı- l. 1 !. 938 Cuıııa günü saat 15 d 
sız ~i.vnsetiı11"11 "nc.}ıtaı·ı ol"l"·•k l"la·ı,·- dun .. \':.t sullıii lıun:ı lıııvlıtlır. kat [•'n111!<ız lı:ıril'iyrı ııazl!'I kPnıli;;i•ıi <lcıgmııslıır: l>iirt garp d,., IPliııiıı iz- 1 .... .. .. .. "" . •t:nc < airenıizdt• y<ıpılacaktır. 
Çeko~Iovakyu, pek haklı olarak, Fraıı- . ••iirırıPf.· .J'Pl€' 1 ı İn •ili:t ,..;ı rir:ııı• «c·ı s·ı Lar Plliklı·ri aııl:ıırnıa nılııı .. 

· k ı ı · Cuyti nwnkul i.i.t:eriııde lınk tnlc 
ki Nlilmiştir. Bu telakkinin jstinnt el- Jı "T l'<'fiıııızi :ı:, ıl'lıııiyı• im, ~oııuna k.ı- Jean Thorvenin (lntrun) 
t .•• ı an M ·· · A ı 1 ı , ı ı· ı· h bincl(-' butunanıur ellerindeki rcsm ıgı şey ya lllZ Çekos)OV~lky:uıın cJost- {i ra ı _e n• ( ,ı l"l il C C \'.llll C < E'.llll, fili il l'llllZ 

!uğuna sııdnkati , ordusunun ceRaı·eti kurlaı·ıl:ılıiliı·., di.vor. Z . vesuikleri ile birlikte yirmi gi.irt içir. 
harı.> rnalzf•mesinin kıymeti değildiı'. na beliti. l· os '?. Pl· llal'İl'İ.V<' ll<:IZll'I I:nıınc ~imcli (•;ıııs- OJ' l de dnirPmize mi.iracaatları lazımdır 

t.:. ' ' ı ı ı ı t• ı· · f L •• b k d Aksi hnlde haklamıcla taplı sicili aynı 7,.amanda ktiçük nnl:ışrnaııın ehem t •nn o< !'.'lıt'l ıt ya ııızı ır. yurnııycıl', zmır egna ve eaa.ı an asın an 
· t' ı / f 1 J ı· ı•· 1 1 · t ı ı· J ' ld - 3 h" k J • ··d d. .n~lftrn olmadıkc.a paylas.madan im mıye 1 ve "ransanın Sü\'j'etler birliği yor ar. )(';: ı.Vrll'. ıtı'( Pil lll'f' (• r on ça ırrıJ': sa.ı na ıgım ısse :ırşı ıgı o e ı-

ile iş bil'liği etmesi imkanlandır. . . , llnric:iye genci :-;c>kı-eteri :'iT. Lı'.İe k<>n ğim 30 J'radan 29/5/928 tarih ve riç kalaccıklardır. 
B l - Baştarafı 7 ıncı sahıfede - di~ine ,\ vnıpaııın lıel' tarafından al- 13057, 62S6, nur:ıaralı on beş liralık Şnrtn'1me 23 1 O 93R tnrihindeı 
azı arı buna artık geçmiş bir rnn- 1 itibnren herkc~in görebilmesi ic_ir 

zi ohırak bakıyorlar ve artık ancak, mıştır. !Talhuki ,Ja 11 ::\IUrn l'aristc clığ"ı :-;on halH•rh•l'İ lıilılirmcktedir. ve 26/4/931 tarih ve 35048 numara-
. ı b ı· 1 k k" t ı· ık CIC_ıkta ve !!nyri menkullerin evsaf lngiliz clo$tluğu ile Berlin ve Romadn- kalmağa mecburdur. llaricİ\"e ııazıı·ı ela bunları lıas\·ekile ı on eş ıra.: • ceman o uz ıra ı -

ki cliktatö J • h.. ·· · tl • ı habN veri\·or. · !makbuzumu zayi ettim. Yenisini ala :la sortnnmede yazılıdır. Mi.izavede 
.,, r erın . us~unıye 7rı üz.eriııe lki artist biribirlerini anC'ak lıoş : k k · · 1 k -
ı~tfnnt .e<lecek bır sıyaset :sı~temınden 'kaldıkları zaman görebilmektenli- Daşvekil o sınırla ı\mcl'ikan scfi- ca~ı~dan eskısının hükmü olmadı- :ul~~~:ıe~~·~i~ yı~t~~=nye;di ıyb~ç~: · 
bahııeclıyorlnr. Ben şu knnantteyim ki, • , . . . . . . · l';ni kabul etmi~tir ve ona Avrupanın ğı ılan olunur. 
ne Fransız hükOmetinin, ne de İngiliz leı. Fakat yenı hıı fılın ıcin yaptık- Ruz\ eltten yeni lıiı• mektup bekle- Bergama kazasına bağlı Kınık na- qu nisbetinde pey akçası veya mili' 

k 1) 1'11 t' ll 'l'ı•vfik 

·ıı·I""' ''ııılıal'iı· İ-;rııail ~inııılı•n n•· .. 
·1t•ı S:ı lih c·t•ıııılıroıı .vnli]p mahdııd 
'Hln) lirn mıılınnınınn kıYmf'lli hP!I ,.. .. . 
rıııırm :ıo;;ı c•ı•kirılPk~i~ 117.ıtt"l h:ıi{ı. 

·,. Tc•.;;ı·iııil-!\'''"I <ı·n t:ıı·ih fi:-1 ııuma-
" l ı i '\ '' lı , .. , .. t . 1 l ~. ,.,,tıs eıı" < <' ,.wıneııdert> 
•t11•lrı"ı'1 1 - w 

H n ı.::ı ı.t .'ili ;p·ırrı R0]11 ~ll fll'lğt 

·ıt"Jrnl\ı Pan~:ınl ~imdi hP!Pclit•p ka
·nklıı!ı iiııii ~·ol iJ,, ıııahclııcl alt kntın-

'•t :::u ile mi!trliMil< hi" b<ılı de.l(-lr
.,~n \'(' :l~'l'IC:t Sil fft?;\'İl\i ilC' ~:ı\·ak 

'nkıını:ıir·ı mııhoıu.:; h:ısit ııcıtıl cloku
..,a 10.'<isııtı ilııt k:ıtt!l ii" rıılrı lıiı• mut
·,~ıh bir aralık ev haliıırlP kııll:thıl:ı.h 
·rlHl:m ı::amil tPmamı ( ı .'500) Jirn 
'-ıvmetiııclı:ı cleiioitnıe>ııin Uc te bir hi~-
ft<:f c;:ıtılnıak üzere miizayecle,·e ve. 
·ilmfı:ı.tlr. · hitkO.metinin fikri bu merkezde deği) .. ları tnııkavele onlnrı gene birini Pa- diğ-iııi söylüyor. hiyesinin Türl< cedid mahallesinden bir banka teminatı İrahe etmeleri la 

dir. ı rise, birini Ho!linıcla çekerek birilJi- Serezli Musa oğlu zımdır. Gayri menkulün vergi ve ıta · 14-11-::JS nn7.arte<ıl gün il ııa:ıt 
tt ı Fransız hariciye nazırının te~ehbüsü Kara İsmail Timur ir kanuni mükellefiyetleri satıcılar< ı ı - 12 ele l(ı>mnln:ıcıa icra claire;:ılıı-

a ya ve Alrtıanya. ile aramızdaki rinclen ayırıyordu. Hariciye nazırı tek k:c:ıııa cW~.llııl'. 1 · I''·' ı D 3 ve 1
' iki buçuk dellaliye ve feraf · r v~1pılacak birinci artırmtı~ıncla 

gergın ıam giderilmesi ve bir anlaş - Aıınabella Amerik:ırn ı·:ııp,ıo•ı yor, veritecf'k kararları lıiı'er birer ' harçları alıcıya ait olup ihale bedel' LPklif eclilPı:'Pk heneJ mtthnmtnPn 
mağa varı1rna3ı li'izımclır clemivorum. sonra evvelii «Darnne" ve u~ağı fil- taı tıyoı·. Uzun uzun dii~lindi.iktcn --- • t' ı .J · ı Akhi:1ar icra men111rluğıından: defatt!n ve peşinen ödenecektir. ·ıvme ın ~·Lizue Y"ttniı:ı. hPşini gectiğf 
Bunun lüzumunu inkar etmek realite- mini cı'virdi. Fakat :ıdrnsınclan ikin- soıırn gece yan.,ıııclan ~onra ~ant bir- il lal;rlir<lıı ih:ıle nctı·ı,,,.,..,ktı't•. n:1s :103 1aleyi müteakip müşteri ih;ı.lı \ '" \ 
lerdetı uzak '·ııJunmuk c]emektı'ı·. Fa- cı· iıı·r fı'lm ı·cı·n l<cııclı'-ıı·ıc ıııukav"l" de nihayet bir ı>eye k:ırar veriyor: \'e'.:ı·ıı· Jfı'ı'~.·11ü t k u .. l ~ ' Akhisanb Fethiye .ı ., bedelini vermediği ve ya vnemedi- ı o san bit' lırclc•I teklifi lırılin<lP 
kat realist hareket realitenin zaruret- yaptılar: «Siiv.en kanalı» da .l.Jiltik- Du, sulhıı kurtıımak için yapıla- Yavzere 2i>O lira ve masraflara bor- ği surette gayri menkul tekrar 1 ı; '"llii~teriııin n1iil7.C'mİ\•\•Pfi bnld knJ~ 
ı i 1 k cak :-ıon gnrreltir. Hariciye nazırı k . 
er nf çekmek ve acı oldukları zaman iten sonra artıst Av~u~nya < onme Frnn,.;anın Berlin sefiri Frnn,.;ua Pon~ cundan clrılayı Yaya köycle damlıca gün müddetle artırmaya konulur- "'1a "'fl'"tıle art.ıı•mn on beş gUn uzn-
lıoyun eğmek demek değildir. Ayni za ve kocnsmı bulmak ıı~~ıyorclıı. ~n~a mevkiinde 3200 m. m. içinde 16 sak- talibine ihalesi yapılacak arada ta- tılncnktır. 
manc.la ist·ı~ "ht' 1 k ı muvaffak oolanınılı. «şınıal otel ı » ı;;- -ıc•ye ııcele hir telgraf çekiyor ':~ ze~·ti n i havi gün doğdu w gi\n i ntfüd hakkuk edecek ihale farkı hiç bir 2!'l-l 1-!'l:1R <:ı:t lı ,l!iin ü nyn i ,r.ı:rn ttp 

, ı a ı ıra::: arına arşı mu- . 1 k" . . . . • liı'tl ı .. ·· ı ek ı'cl"m · · ö ı.. 1 ı k k' · k mınc e ı fılmını tlerhrıl ÇC\"ırme!'C b:ı;: er c gonı~ 11 ., ~- esıııı 8 Y Lı- ve kıblesi }'Ol poyrazı abdunnhmun güna hükme hacet ka maksızın ve- v:ını ara i ıncı ın·tırmn5ıınrln tf1l<ıif 
aveme_t edecek kuvetlerin muhafaza lamıı". ı ı,:-.zımrrn]ı"\•oı·<ltı. yor. Sefir, Hitlcre Siide.t Almanları- "k 6 h' ı A h' · b ı ı b f · " 'd h ,..,.Jı'J,.,cek h"'clel mtıhnmmeıı kı,·mpfı"ıı olunabılecek kararını muhafnz , 1 "'' .: b'"° • ile çevn. ıs;:.er <' •ı ıs.<;ı>sı orç u :ı- ci e~ini i a etmıyen muşterı en ta. - '"'' ,. " 

a} a ça- Ru muddet zal'fııına .Tan :Miira hir nııı Alımıııyaya ilhakıııııı Fransa vr ra ait bunun heyc1.i umumiye"ının sil olunacaktır. Daha fazla malumat vil:ule ~·Pttrıi~ bE>ı:ıini bulmnrlıii'ı tnk-
Iısarak acı şe 't' d.. it w • A, raı 1 uze mege çalış - aralık Amı>rkaya gitmiş ve km ısile JııgilterC'nin lcminntı altında esasen kıynwti 180 lira borc:luyn ait his:-;csi almak istiyener mahkemenin 938 rlirdr ?280 sa~·ılı knnıııı mucihincı> 
ınakJ~zımdır. ' ık b" ·· b b ki ı d·ı · ıct- ı ı· · k'I 9 1 d ' t ıı·"'"I kb .~ t ısa il' zaman ıçın era er ya!')amı~- re~men anı ~· ı mı~ o uguııu. m 1~0 ıra ve µ-ene aynı mev ·H c g(in - J 27 sayı 1 osyasına rntiracaat et- •n ıs c ı•rnru eı·ı· . orc he~ ~ene tnk-

~*; tır. Fakat sonra tekrar Parise dön- teminatın ela Çcko.:ılornkyaııın sözü- rloğdusu Ahmet gün indi:ıı ve poyrazı meleri lazımdır. ~ite bnf>'lnnarnktır. • , 
B-a-lt)_rı_k_a_)_'b_e_t-tikten sonra $apını,miiR, lıir daha videıneıııistir. nü yerine getireceğinde şli1ıhc bırı,k TTn~im kıble8i yol ile çenik 6160 l\I. Mmnk i~tivpnlpı·iıı ihnle \"tıkitlr-
atıp bir emniyet ve muvazene siste_ Bngi.in, aralnrına uzun me.:;nfolr.r mayacağıııı hatıl'latacuktır. Bina - :\T. 8;; :-:ak zeytini havi tarhının heyeti cahtır Harci c!ellcıliye.si alıma ait $Htı~ ··lnılP vii•1.rlp y/l(li hnruk clr.nnzito nk
mini kökünden söküp atmadan evvel \"e uzun ayrılıklnl' giren iki aı·tist onaleyh. sulhıı ıııulıafaza clmek IIit- uınuıni~·esi !"H10 lira nlup borçluya ait pe~im\ir. hbu gayri menkuller iizC'rin "P1P"ile icra claire8in'1e hn7.ır hıılıın
Fran.sanın bununla ne kaybedip ne kn biribirinden n:--rılmnyı clahn miinn:::ip Jeriıı elirıdedfr. 6 hissede ı hissesi 200 lira olup i~bu <le hir hıtk idclin eılenler \'Eırsıı ellerin- main.,, vı> f·ızln iznh•ıt j..;ti,·enlm·in 
zanacağ'ını düşünmek IUzımdır. Çi.in- bulmu$1arclır. Yalnız. boşanmak için Fran,:;ız hııriciye nazın saat i.içc iki parça gayri menkul lıir ay miictılet rleki vesaiklerle hil'likte 20 giin içi nele htt.t!'ii nelen il ihnrrn fl"•k hıılun:111 snrt
kil Fran;:.ıa bu ı;iyasetle asırlardan beri· Annnbelln Ameriknrlan Pari.o:;e gel- ın kala do Frnıısnnın Lnnrlrıı elc:is' ~e al' ık adırmağ<ı çıkanlrnıştll", lhnle- knı <lairesinc m!lttırIHıtl~ri nksi hal- nanıı>vi ttöriln tPtt·ilı- p\•Jpmpl .. ri ve 
büyüklilğ'linii temin etmiştir ve bu -1 miştir. Rnnıınln bertıbPı·. ?.il Tc><~rini- Korbeııe telgraf çekiyor. Hep bir a- 'lİ 17 1 l 0~8 pcrşı>ınhe giinii s:uıt 1 J ele hııklnn tapu E<itilifıce ıomlılt olma· 1 ııı mlifklc>r iizrrinrl11 h;,. n·nnn hnk VP 

gün bu !tiya!!letin zaaflarının fenn. ne- eV\'elcle tekrar Anıerikaya döne- rada toplanıp göriişmt-yi teklif celi- f•n Hi rrı kallnr Akhisar i<'l'n daire•ıin drkçn pııyla~nuığn girrml•zleı-. l:-;tekli 'llnenk iclrlia ·ıııcla lııılııtı•ınlnı..,n ~·ir-
tlcel~rini pekfila gÖrÜyOl'UZ. cektir. yor. fltı konfı l"flJ1<;ta :'llUR80IİJIİ rlP le> ,V:tpılacaktır. O !.{[İn mııhanımcn kl,V oJatıl<ırın r;., 7-5 pe~r rtkçıı::;ı \'{',Vllhut mi C[İin j,.incle "f'<ıİknlnrile (l;)İ"l'\"f' 

Alnıooıyn ve İtalyanın hentiz ~ıı1h- Jan 1\Hirn Annah<!llanın ikinci ko- lrnluııncaktır. \ r tekliri k:ıhul rtnwı-ıf notıııfn rr 75 rıi lıulıırı-;<ı ihale bıılrntı7. milli bir banka mektubu vermpleı·i mliı•llf'fl!ıllıın :ılrcıi tnkılinlı> hııklır•·ı 
çu bft dtişilnce taşımadıklarını ıınla-·casıclır. Ondan a.vrılı.lıkl:ııı !;OJl!'n için Alrnııııy:ıya 1hly;ı nıiiı·:ıı·:ıal (• ·:ı ı:ı g(lıı ıız:ııtılııı·ıık Jl,iıtd :ıı·fırnıa,;l ~arttır. t. t<·klilerlıı o gıııı mtı,LY.\'t•rı ;,"'" Qİ('ilivlP ~;ı1dl nlm1 1'!1f'lanrı n•ı\'-
mak :için bu iki memleketin devlet re-tüçllndl bir defa evl1111t!ct:~i t.u.iırnin ··t:ktir. ~ 1:.2 ~ı~8 c•tıın,ı p-i1 111i n~·ııl 11arııte her gı.ıattı• icrtl ~Juin:slne gı:ılmeleri ilan lrıı;rn'l'1 "n ı ,,,.;,. ı,.,ı ... ,,., .. .-,ı ilfi ~ı ııllıfıur. 

Ul•r'J11in llarakııluine dtwc umık ı~il:ınwr.t11Jir. ~ .ı.ıl'etla a t .. rilıi ~ı;ı..:e .fnın-" L.ç~ '=ıLı~ ~nt'i Hı!<lr:~ı ; .1:.ı. ~ılırı~·,ı.tl ıııı. Du~>~ 'Nr.ı :28 l:.!!i 
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Daha neler? ıldızlar ve aş_k 
n .. arın aşk telakkileri, arzu ve hasr~tleri nelerdir? Aşk maceralarında 

neler düşünür ve duyarlar? işte yıldızların söyledikleri!. 

Edvig Föyger tek erkekten ve aldatıl
_maktatirçok zevk aldığını söylüyor 

Aşkın bin üç şek
li varmış! 

Sinema kaç 
bunlartn 

Tiri o Roft1i çok · darbe!e7t J· imiş. Mişel Mor an da çok ıztırap çekmiş. 

türlü aşk geçirdi ve 
kahramanları kimlerdir? 

..... ' 
D. Dar_iyö 

-y-

• 
ı se '' c.:~h tab:'i b(r :::evktir ,, diyip çıkıyor ./ 

f 

... l 
llc·r::-:e~ ınoday. rnbiclir. l'~akat başladı. Daha :;oııra asrımızın ;ı::-:kı ,' 

~~şk değ'işnwz:-> dl't'lf'r. Hiçte öyle de-, Anıcrikı~n aşkı mocla haline girdi. 
gıl. Aşkın cl:ı nıotla~ı Yar. Amenknn a~kı hakkındn bir sine-

Yakw aRl.ı. \'erdiği ııet!celPr itiha- ma mecrnua,.;ıncla Fransız mtılıarrir 

rile tahlil ederek d: ima birbirinin a~·- leriııdPıı lıil'isi ~ımhm ·' :11.1.\ ı r: 
ııi görüyoruz .. Fakat bu neticeye 'ar- cAnwt'İkan a~l-ıııı ili, dC'f:ı Amcıı·i _ 
mak için gidilen yl')Jlar biribirinden kaya dair ~ azılmı:; bir kitabı okurken 
çok farklıdır. Şefkatle doğan rommı- öğrendim. Sonra Anıerikada dolnş
lik a~klar 'ardır. Me::;l'la ~fo,.;c )J(ıyle tıkça gordiiklerimi ııot ettim. Ameri
aşklardan hoşlamrdı. ~Iehtap ı~ığ'ın- kalılarrn tı:jk tel:ikkisinin lıamlıaska. 
da ~evgilisiyle kol kola ge7.mek. ~e\'gi- olcluğuııu lıu glin tamnmile öğrenmi; 

1 
lisinin önünde eliz çöküp hüngür hiin- bulunuyorum. Anıel'iknda biı· vakit. 
gür ağlamak, uyku:,:;11z geceler geçir - ler kadınlar ko\'l)Oylar için çılclırı) or. 

ı mek bu çeşit a~ıklur için lıir idealdir. ı:mlı. 1".eııclisini :-;cvdirmek btiyeıı ele 
1900 Paris sergisi bıyık ve tek göz- lıkaıılı ·bir .ıta biniyoı". eline bir ke • 

!ilk aşkını dünyaya tanıttı. O devrin meııd ve bir altı patlar alnrak kırla. 
kadını güzel bir bıyık Ye monokl için da dolaşmağa çıkıyordu. Bu vaziyette 
bayıldı. Sonra aşk::ıız sevgiler moda bir delikanlının ilanı askına red cern
oldu. Kadın ve erkek yalnız rahat ya- bı \·erecek kız , Amerikada bulunma: 

şamak, çocuk yapmak için birleştiler. olmu. tu. 
Sonrn nltı silindir otonıohil :ışkı • oma ~·ı rlo A ııwrikacl:ı me. hu. 

oldu. O \'akit .Amerikan kızlrıı·ı : :sl,ı 
taıı luılısfdukrıı c·(llli<uıı11m·. J]ir kalplerinde saklıyarı mahcub deliknn
saj grnç kı:: gilJi rıkmı {/f1tİ.<;. /'()- lırnr~ı gönül \'ermeğ·e başlaclılar. 

Ortada. Simon !;imon, sağ tarafında Mi~el Morgan ve Tino Ro3 sİ, solun d a Edvig F öyger, aşağıda D. Dariyö mnııfi/; faraflrıı·ıııı Nrriwll' .. J)ol- lluıırlnn sonra sinema :-.rnatı ('\'\•ela 

Yıldızl:ır beyaıı sinema perdesinde t~rketse aşkım bir kat daha ~uvvetle- ta zerk rl11111111nı. lıelki lıiı' rrkc/, T ino Rossİ yo/aı· ttms11ıclrı 1ıııı·ıu loıı<111 bir .<:11 AıııPl'ika) n, ::;onra biıllin dün.raya yep 

l
•

1 
nnı hislerin beT çeşidini bize anla- nu·. _ A_l<latılmaktan, terkedılmekten frıı da yok 11cse kadi/r. kar!l11· 1111- çir;cfii .. Daiıııo lıı 11rra11 frrı i.-;iıı - ~eni lıir ask çc.,idi Yaydı. Bu se\•ginin 
"' h - b k d Sesi, .ııiiziiııiiıı rnırıi. n:fa l>ebrk- · ı· ") 

1 H 
rni·lü ihtirai>ladu vur.ın va şı ı r zev uyarım. ıııwmk lıir kadm oloco!.'. Bu111ı de.. ınuc·I< ı huclolf Val:ıminodur. \·allan-

tı or r. er . L"' k ~· t h .k 1 k k 1 ' 'fi in:-:111w 111111111:-;ak lıir kadife t• 1 
k 1 

. . . lıı ·ti~ or bütün ::;e\'gı q: ı·, r egı a n cc en, çap ·111 ac ın- kuıd i clr ilircr t' eti iuor: - Aı;;kı ıınla 1 mn k rok gliç, diyol'. ı no «l\ <is) o Bok en filmi ile kulırıı _ 
:t!eb nn .. e~ını •1 ' .. "k 1 d d . 1 B b f''k' 1 d . . 1 .. 1 lıi.<;.<ıİni ı·criyoı'. .tl.:;k mundt ı iııi k lı 1 .l k t . . • , d go·nİ\ onız.: )fuşfı ar ın ıror a r . en u ı ıı ·c e egı- - Ne ~ cıpn~·ım huyum ım· e ! flpıı Aş tan a ıseuebilemek için macera - man aş ·ı anıttı. Bu <le\'r<' yeti~ip te 

şekıll rmı oı a a · 1. K d 1 1 d • ' • . . . l krıırli.-ıindeıı dıılın laflı sii!llfitır.ıı J h 
h 

A vg·ıer kıskanclıklal'. . ım. a ın guru r u oma ıgı, yapmıı- { ı pkı sahnede olılugunı gılıırım. la- !arla dolu uzun seneler yaı;amıık, tec- ,a rnnıaıı W' fedakfır bir kocayı h~t\·a-
asl,Iar va şı ~ ı • · · k d - k't k - . k Ilı ' · Raııatfair yok gibidir. Sö!lletkt ıı ""b 1 · k 1. 1· ı· d t h kk k 
F~'kat' onlar , ... ıruı sahnede yaşıyan cı_ .)apma ıgı ,.n ı e r ·egın a rne yatta da hırçın lıir katl11~ rolü oyııu~·o- ru e er geçıl'me azını. nsan on se- ın e a u ·u ettirmb•en kaç ka-

·• , zu _ _ diııi kalbi iızP.rİll<' koy1111ym·, sa- ı 

d 
-·ıd·ıı· Oıılar da \"asıvor- hakını olur. rum. Kızmazsanı yıı,.ı:ıdıgınıı. u arl:ııı- ne, ,·irmi ::;ene evlilikten sonra bile < ın Yardır! 

l'nuhJuklar el{l • • - 1 
- • dt'l'<' İUOl/lSl/ll ,'-l('Hİ/<' 11///0fılf<JI'. • • .. • J) ·ı , 

]
,,

1
• 

0 
aruı .l .• ""'"ceraları vnr .. Acelıa 'an p 1·yer Omon mazsum kachr.ı ol·ı·lugum11 ~ınl. ıyanıırn- . . .. \ 1 •• 

/ 
sadııkatındt•ıı , nıuşterek saadetmden ug as I• ayrbnnksın hu~usi hiı· ask 

... nl W4 ..... Jt S ~(1nıwıııilr. Jloyth ıçıııı r. ıı"soı·: ı. h 1 A k .. .. .. .• . · · - · • ' . •1 ... k ha ·ret ce- . rum. Ask mı! • uphe Yok kı h:ıvatın r.. .. • ., 
1 

l ·z . 1 • • 1 ua st'C emez. nca · olumun eşıgınc a- cınsı .nırat tıgıııı unutmanrnlıdır n 1 
bıı- yıldız bangı tuı u :.ış a s • Frıuıscrn111 ('il qeııç r.rkt•k .~w<> - .. • . . . · .. · 1 JJıtlwı A. oı·sı11·cı ı 111· qı ıı 11:0111 ıwıı k ı. t k .. 'k' ·r b" b. 1 . ·j 1 1 1 1 1 · ' • 

1 
mı '\" arken neler · . . . . , en guzel , en sıhırlı, fakııt Pil ırm· l u - l t 1 1 · 7 . .1•. ya vas ı ·an gun ı ·ı çı t ır ır ennı ne:-;ey e c o u o an çı gm asktır Valns 

ker? o macel'R ar . ~ k a lı"ı• ?ilCI yıldızlarıııdaıı bll'ı.'Hclıı". faal, \ uhrn h bsidir llirbirini sewn insan- ?/ar./<~ .. ", ,0• ' , ". ıcn,ı.~a,ı l!l'I T,~I il halı1 sevi_,·orlarsa «\'asadık \"C me!rnt ı Beri bu rıskı AY!'UJ)U\"a t."1.1ıit11 .. (ll ' 
du. ün ur'' Bu noktayı mera e en ı kı<vetli , .~porcıı lıir ad11111. !la - "

1 
· k. . · ti 1..ı· • . . : 1 :wyı t n·a~ e 1 H r a< anı< ıı·. n ı.<ı • • ~ . • • • • " • 

sinenı., n.1i.inekkidi, stüdyo stütl) o ge - yatta 11111vaffak olmarıııı <'Ok ::ıu· ~ır en b~:.ıı· ·111,l ta ı ıll' s('\'gı :çe,rsıııc e ka11ır. fakat kr•ndi.~i ılı ,."' rqilile- oldu~». d~mcık haklarıdıı·. Gençlerııı - Lılı.vaıı ?.ı~ın :ı~kl:ın cl:-t :-::ıirane 
.. ld - · ,·asıva ı 1\·or ·ır:-a oc ıııı Yıgııı arııı - . · se\'gısı lıır arn<:tınnadır, bir iimid .a~ıkl:ırı \'<' sıırı yeniden diriltti. cYal-

z rek )ıldızlıı.ra bunu sormuş, a ıgı oldırğ111111 anfoıım·tır. Kimseye ·1. 'il· f. ,.1'. k 1 .·> s'k. 1111,. f.:od l· kalmn- Çok a·· ·· 1 t bunlardan · ca n ne ar" aı ı a ıı .• · a ın, tatlı· · ' ~·· ıışıuı - kaynağHlır. He·· genç «:<everim» der- ııızlık> filmi ronıaıılik :ı:-kııı , irminci 
cevapları yazmıştır. '1 e bağlı kolm(tkfan lıoşlanmcrz. Bn- ask ''oktur. O hırçın bir histir. !nsan diıkleı·iııiıı fru·k111n 1·n.nna:: gibi ken erte<:i giin cartık sevmiyorum> ılt>l'ııı l'ahrika) a tnııan ],nlbiııi \'t~ni. 
bir kaçı.- tıl itikatlara i11111111-. Bazrn rırsı.e- se,·dlği vakit fırtınlar arnsında yaşar, giiı ıiniiı'. lliirnii, kl'ıfrri ıım•p11 clirehileceğini hiç hatırından çıkn.ı·- tll'll Çnl'plırdı. J'nkat az hiı· ı:ıın.1•11 snn 

Edvig Föy ger . . li, cksf>rİ!fll Jı ifzıi 11/üd iir. J{adı;ıl<r- vahşi bir kapla n kaclaı· kıskanç olur. tutlı bir 1tda m. f'akııt }ırikim ol _ mamalı. rn g!'ııc ask mnıldilı'-;lİ , <' m:ıclclı olı _ 

J 11ce. 'UZ'lOJ bir boy. Çok zrn if bır rı f.ıprel', .trr kn t oıılu nlr11ı da ima Zayı r \"e ııy~aı erkeği 11 her hareketi 111a yı da Sll'İ!fOr. [{ cıuli1;i dr. bu - Ben sahııccle talihsiz kiiçllk kızları l'ak h [j 1, lİ m !'lll"<lii. A llll' ı·ikn ıtRkJ lıtı-ı-
e ıdarn. Ağ1r esaralı bir .. bakış._.. i;-;tih.::al1. alaulı lıir di/lrı bahse - a~k ateşinin iizerine clii:-:en bir clanıln 111111 faı·/mıdndıı·: ~·asattım. Onlara çok acıyorum. Hep:-;i bütiiıı uııul:ıraktı. Fakat hcı·elü't , rr. 

K l·--1 ·tane tane süyluyen ha- . . .. .. d L'w b h 1. tl , 1 · • 1 . hiç -:uçları yokken ıstırap çeken mah- · 
I! m"""erı b" der· O•ılara dıi.rnrn11 qılıı aonııı- su ur. r,ger l1 aı·e,e eı caımı o uı- - En~t. ... Be11 1'ı'lıncl"kı· l<,·ıhı·anıan- "'lll ki Greta Cal'bo askın imdadına . . ç 'k f ,,.1a dekolte 11· • ' • • • " !Cıklar. Fakat b"n yaşattığım kahra_ 

1.ım 1nr ses. 0 a., .. ·h 1 111 ek lıayaftrz eıı l1iiy1ik (lr::ıdarın- sa tabii aşk söner . Bir darbımesel lıklarıma çok benzh·orum F k t b" yetişti. 
elb. Muhteşem mucev er er.. . , .

1
. · . . a a ır manların en acınmağa layık olanı _ C 

ısc - k ..,sın:ı,. •ı::ı- daıı biridir. Cesıu· ıı<ırlc' ır ır. «ask u.nımaz» der . Yan yana olup ta1Korsikalı crı'bı' fa·,l t 1. I w•ı· F k t l'b f I k reta Garbonun a<:kı me~·uın, e.v-lnsaıı bn manzara ar)i.. a•• '\. . , . . . • - " ,. a a eş ı < egı ını . yım. a a ga ı a e a et kendisini 
b - Bugünün içtimi sartfarı insanı h 1 h 1 b ı k mahluku ı H t l · t 1 tnni, mel'un bir asktır. Ağır kirpikli, 

(l
va ?neU..•n 01an bir pet1..'G11C gı 1 Ol'tl • • OJ'U uy.uya 1 .C.'11 1 ı c. 1 1 a ta YCtliğim clarbel0r hana acı bir se\·en erı anıyor, g!' İp 011Jaı-ı btı)U\"Or • 

, ... « çok ga,·risamimi Yas::ıtnıağa mecbur d d h el !n d B r 1·1 1 · · · tanrları e'lrarlı kadın as,kı, K:ıdınl"r ke'Tldinden gef'ciyO'T'. lnsan oml .,, se\'gısın. en aıma şup e e e~·ırn. w - ers. ol.du. Vaktile fakiı·dim. Şimdi de en e a {et erınıden memnunum. On- <• 
)' edı",·or F k t b .ı., "J

0

"C hı"'leı·ı·nıı' kt b k ·ap a b l d b' k Valantinovu h,'I' alleı·ı"ıı<le \ .. ., 0 ttıla --.:ı ·- _1..:t ffl Ze-rdelı:i mace· J • • a a urau .. " ,, ,, Ran sevınce uyma an aş a J ac gı 1 enı bırçok tenkit edcııler var arı a uyu . saadetler gibi başkala - J .,, • •'"" r, 
go,-uilgu -ı·cun ı m d l ~ - n h .. b' k . l d . r O • · erkekler de Garboyu. J. d nia hcıtıı·- osc ogrıı ~1),,·liveceğim. en em cu • ırço ış er var ıı · ynadıgım filmlerin kahramanları rından kı~kanarak kalbimde yaşatı _ 
1aperest casus ·a ~ rı retkarım, hem de lıircok ihtiraslarım s· s· adeta b' h"k· ld 1 O 1 k A 1 ~ Bütün kadınlar Garboyu taklit ettiler, 
l ımon ımon ' ana a ım o u ar. n arın ·a yorıım. c ela bu i<'imde yaşıyan fe!a- Fakat bu moda da deYam etmedi. 

yor_ . var. B ü,·ük ad::ım ol mal, isterim. Fa- 1 ·ı '·ı'i - rekterleri hala içimde ,·asıyor. Her ketler uzun zaman ~i.iı·mı·.\ "cel• . ~ .. .. - F k t b b. b·r yakit keııdıle- J mwnı kt nrliRine bcrg l!/(UI /\ • • n ·~. . ~ ~ " . dıve )farlen, (.',.:ırhoyu olclurclü. 
.• a a eı: ıç ı , .. _ kat kader e de imıınım nır. Allahın ük bit mahliık .. l'ahş'i bfr nıhıı .\_enı ı -~ ~~nlıgımın bırçok noktala- korkuyorum. Bugün yirmi yaşında - l\Ia\'i melek :filmi haUi erlH'lrrin 

llnJ ~anlandırdıgım kadınları~ ha) a istediğinden başka türlü olmak eli- ~·at. Hat1111rıı saf bil' r;ncıık rrn· ı_ını degıştırıyoı·. Kahram~nları ben rım .. l\lesut değilim .. Fakat ot.ızumda kalbinde ya:jıvor. )fi.ite' azi mektep 
tına ımrenmedim. İmrensem bıle o ha . d . ıa"ıı"ı bı··· ~efkrrttrıı ~ aşatmı.rorunı. Onlar l.ıcnı yaşatıyor- belkı mesut olurum clh·e u"rkt··1,.0 • • miı.de değil. Ben yaşamak ve sevmek ıuııın 011, n ,, ,, ı :. lar F k .. .. . l . . ıum. mualliminiıı hayatına -J\•cı :ıldlıeline 
ya·tı· Yrtşamak elimde değildir. Benı ·yogw tulmıış. Biraz inatçı bir ira- ı·uh. uma ath~arkıd s~~·lu~e_n benım. şle Ikia,yat 0 kRdar çabuk değiş2n bir ı::e.r rağnıt>n- gıpte e<leıı 1ll ],,·ıll:ıı· "ı·kek 

istiyor um. Fakat bir çiçek gibi değil , un ç , ' 
studyo cesaretleııclirivor. :Müesı::ese - bı'r v•ıhşi ha.vvan gibi .vaşamak , .e deye de malik .• . Sabest, cesur, B Ş ı egışmı~ en parçası... ı ... var! 
nfn d d • . b'. h ' . b ·. k en arloya çok benzerim. Çünkü ken n• R R 
• ışın n mahcup. sessız ır ma - sevmek. .. Son m ocla kHdınları hi ı· sev- JıurClff'lere ıııanm111rzn ·zı·ı ız. eli öz varlığım filmlerinde yaşattı. .rıyer· ısar· Vi/m u yeni bir devrin mebdeiclil'. thti-

luk oluyoruın. Adeta bütiiıı kadınlık ·n· 1 · k 1 1 bı'r f\endini koııtrol ede.bı ıyoı· 1ıe be 1 k 1 . . . s"' · . .. rnslı aşk, ı1arcalıvan V!' lıaraı) Nlen . -hı , gili gı ı, esn zaman acın a rını . . . 1 .. k .. l .· t n c e şar ·ılarımda. kımız de aynı ", 1'!/ıtıııı 11arrıttığı 7ıiı· adam. . 
sıla arını elimden keYbediyorum. O k d ·b· , · ke.ndıHı hakıııdakı 111 um en c- k d . . . B a~k deni. 

• 1 • , ar a aş gı ı .severım.. .. .. .. . b .1. . . e erı ıfadeye çalışıyoruz· o hareket- ttzl?lı musikişinas, ba::r•ıı sair Her k,·ıclın keııclı"ııı· 
vakıt yanız bır tek ergeğe inanmak. l D . irreddutsuzce soylıyc ı ıyo~ • . leri"I b .· 1 ' p k ~ ' l\Iarlen zanııet-

t k k y. 1 Danye arıyoH . b•' 1 . s d'klerı .,, e ' en sesım e... . (( <ıt._hi.sleriııcle samimi , illCllj'a meg~e ba~ıaclı. bir e er egın şefkat.li himavesi a - - Ben ışte oy eyım . ev ı - "S • 

tında yaşıyan bil' kadın olmak istiyo- Hafif, ince bir ı·itc11t .. Kanat - mi çok ~everim. Hakkımda ne clüşü - Mişel Mor gan ~·~ b~ı:~ıı.~ıcele»ind~ıı. uzak. Tıp- Birden hire Klodet K.ılber ve Klark 
rum. Kadına en yakışan şey zaaftır. , lanmış gibi bir yiiı iiyiiş:. K endi nü rlerse clii~ünsünler, ne derlerse de- • lri gözlr.ı·. kederli ııc rcııJ..siz . . '. şoı•alye gıbı. H·ilyalaı-ı Gabi Amerikada şöhret buldular. Ye-
:thtirs kadınları güzeleşlirir, fakat Jzcre.qleriııc tal>i biı- mahlitk .. Si- sinler, bana vız gelir. Yalandan, riya- biı hayata bakrır rıibi Jıcırckef<>iz 1{.i~: ı.:ınd~ yaşıy~n, oeııç kızlar i- ni lıir aşk şekli meydana çıkmı~tı. 
k.ndınlıktnn da uzakla~tırı r. Ben sah- niı lcrine h iç hakim <hiJil .• Bakı- kar hktan nefret ederim. SeYimli ol - dımı.ııot. Bir r.ocu_g~u Jıatırlataıı yazı nıış aş· tumatılaı 1111 0- Bu çeşit aska erkek kendini k ı. 

•• y kırnwktan ~evk al 1 b"· d l'k . . ... ~ • ' acı 
nede bir çok türlü aşkları canlandıra- 1ıors1nıu-: kahkaha ile gülüyor, duğuma inanırım. Şimdiye kadar ha- zayi/ bir wofili ı'ar. Fakat ağzı lı ~ a ı ıı e 1 an- na faık gorur, lakayttır. Sevgili~iyle 
bil' oruın. Fak:ıt hayatta sevmediğim Mı· dak-ika !lom·a rmızı rıktıriı ka- yt beni çok şımarttı. . Fakat acı dar- rol: güzel bir kadın aiizL. Yüzii · alay eder. Hatt.a onu tahkir eder. Kn-bi/ erkeğin yüzüne gülmek, onun te- dnr ş0t'kı söylüyor. Biraz ~~?nra beler_rediğim de oldu .. Yalnız bu dar- ·fcnksiz .. Sönmek fizcre olan biı· ,!;rı~elik~nlı lıiçbir sucrrime doğ dm nncak bundan sonr:ı crkeğ~ çılgın 

. , . lıislerile alay etmek, onu aa iiike<h 11 kıpkırıııızı kesılıyot. belerı adeta t:ıkclis e<lıyorum. Onlar 1şığı hatırlatacak /wdm· renksiz. doyruya cevap ~·ermedi. ca aşık l')lur. 
:~ ~:~~disi oynamak elimden gel_ , Siziıılc knı•ga. e!liyfoi·; f'li11r.t ilk o!maguydı bu~ünkü muvazen8elibml~~: Bu çncı k elenecek ıtaşfa a.iiır bir Fakrr.t 1ıe?' güzel şeyi srı:ll"{jinin Bu şekil. Amerikan haynlıncln 1 · _ 

':/ <l f · l ıı·a aı ı"a a arsa Juk ol ka ktu er es l"J .. , l 'b · f<ıı kıııdodu'. A~kı kı limcle.tde vlik bir muvaffakivet ı ı .. H~ S .. hususun a zay1 ıradeli 1 astge en şe.yı 1 - mama ım n yo · · h ?lll11' rı tı dnynıı.~ gı ı 1ıoruuıı rlıt- d •• 1 . • ~ rnzanc ı. Nı•J _ 
~:\aJ;;ıgibi kalbime, aşkıma hitap lıaytef et meyi11iz. Fak(lf ?u öfke- .1se~erim, sam imi hislerimi gizleme~. rıışfrw. () bu gcıll' uaşıoda harli _ egı • mukaddes bw emanet g 'bi retten doğan aşk moda oldu. 

, . ·k y• k'"rü körüne :sevmek leneıı J.:aduı katşıswdn m: <le k? · yı yaşamak , çok par:ı hnrcamak ıs- srleılr Jııı·ımlr /l(trak lıiı• ihthıNı•- 1 ı:ıt~ı ·akl.m~ıa{i~ .hıliyoı'. llayatı Kadınlar bu modadan sonra kö f'k 
edebılen eı egı o lk l · t · A k t b ·• b · kt' r k · '' lı qı< Nwla ı 1çe1 ısı ııdc o ç ı ·s \'erine kaplan besle v J l J'l isterim. Hatta bana öyle geliyor ki, ::arsanız derhal Y~ :en ~~·ı sı~a erı~d ş l a ıı ır zev. ır. . a ·at dan ı/q/ıa t•ok ım~adt . .". mdı' bı'i. n · l . . ı ıı ı) .... • mege )aş adılar 

•v• kek b i aldatsa yahut iııdirivor • Azar ıgıtmen:ten a e. sevaı e asa.... zı lnıiis uibi ılııı l'}Jor. Fakcıt a.ı~k- l ıc,nr zruııan SCl'pisiı i kı lilııc- Il:ıkalım bu aşkı hangi veni '~ld 
aevdıiım er en , eı c a11latamı11acak... drıha yeni bir şekle sokacak? ; ızı 



ızm11· rn .~;~_1.h.ııem mev H .<:atın alma l?.r
~:syon 'ı ilanları --------İzmir Müttahkem Mevki Satın Alına Komisyonundan: 

1 - ~6 Birinci,eşrin 933 Çarşamba günü saat 1 1 de Fındıklıdaki 
~stan~u.l kômutanlığı sat ın a lma komisyonunda kapalı zarfla 
ıhalesı ıcru kılınacağı Anadolu gazetesinin 9, J 4 birincitesrin 
938 tarihli nüshalariyle ilan edilen (844000) kilo Lıru ot. ih
tiyacının cvsaf:nda tadilat yapı lacağından alınmasından sarfı 
nazar edild iğ i ilan olunur. ( 3 796 ) 

İzmir müstahkem mevki satın alına komisyonundan: 
Miktarı 

kilo 
11650 

1- lzmir müstahkem mevki kıtaatı için pazarlık suretile (11650) 
kilo patates satın alınacaktır. 

2- Jhaesi 18/ 1. Tes./ 938 salı günü saat on beşte kı~lada izmir 
müatahkem mevki satın alma komis• onunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı katiye akçesi (113) lira (59) kuru,tur. 
4 - Puarlığa İ§tirak edecekler teminatı katiyelerile birlikte ihale 

saatından evvel komisyona müracaatları. 

ı:;;;ıir .milıtahkem mevki aatın alına komiıyonundan: 
Miktan 

çift 
800 

1- Gi!.zelyahda tayye.re alayı karargahında mevcud (800) çift 
köhne fotin pazarlık suretile sahlacaktar. 

2 - Taliplerin ihale günü olan 19/1. Te4. I 938 çarşamba günü 
saat 10 da güzelyalıda tayyare alayı karargahında müteşekkil 
komiıyona müracaatları. 

_,.... ....._ --- . ---.-.. ~------------'-·---------lzmir müstahkem mevki ıatın alına komisyonundan: 
(404700) aded beyaz boz ve haki renkte makaranın la.palı zar-f

la eksiltmesinde talip (ıkmadıihndan 'Pa%arlıkla eksiltmesi 20/10/938 
perşembe gUnU saat on beıte T ophanedc latan bul levt\Ztnı t.mirliği sa· 
tın alına komiıvonunda yapılacaktır. Het:>tinin tahmhı bedeli ~0352 
lira 50 kuruştur. ilk lemi~atı 2276 lira 44 kurustur. Şartname ve nu
muncai komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beta
raber belli aaatta komisyona gelmeleri. 

Deniz levazım aahn alma komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 36114 lira 13 kuruş olan 107,900 kilo 

sabun 1 ikinci te4rin 938 tarihine raslıyan salı günü ıaal 11.30 da ka
palt zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı «2708» lira «56» kuru$ olup ,artnamesi 
komisyondan «181» kurut bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - tsteklilerin 2490 aavılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarım en geç belli olan gün ve saattan bir 
saat evveline kadar Kasımpa§ada bulunan komisyon baakanlığına ver-
melen. 16-22- 27- 1 7452/3801 

lzmir müıtahkem mevki •atın Al. Ko. riyaıetinden: 

1 - 30 9/9!38 cuma günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle ihale ccli
Jeceği ilan edilen Diyarbakırda tayyare kLtaatı için iki hangar
la iki garaj iıışaatına muyyen gün ve satte talip çıkmadığından 
2490 !ayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince bir oy zıırfmdu 
pnzaı lıkla yapıhıcaktır. 

2 - Keşif bedelleri tutan (225579) lira 12 kuruş (12G28). lira 96 
kuruştur. 

:? - (13000) lirası 938 mail yılı büqcesin<lcn kor muhasebec>iliğin
c.leki mevcud t ah i. attan ver ilecek geri kalanı 939 senesin d e 
ödenecek bonolara bağlanacaktır. 

.t - Keşif ve şartnamelerini görmek istiyenler istekliler her ıriin 

mesai saatlerinde yedici kor inşaat şubesinde ve Diyarbakır le
vnzhrı amiı'lfği satın alma komisonun<la görebilirler. 

6 - hıtekliler keşif ve prnj el eri on bir lira 28 kuruş mukabilinde 1.I. 
M. VekAleti e tnakin inşaat şubesinden alabilirler. 

6 - Ek~iltmeyı'! l!}ti rak edenler nafia talimatına uygun bu işe ait 
vesikalariyle kanunun diğer tespit ettiği vesaik ve teminatları 
ile birlikte komisyona müracaatlurı. S 16 23 30 3703 

İzmir Müıtahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Konya kıtaatının senelik ihtiyac ı olan 16 000 kilo sabunun ka

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
7. - Şarlnamesi K onyada 5. Kor Satın Alma komisyonlarındadır. 

!stekliLr şartnameyi komisyonda okuyabilirler . 
3 - İşbu 16000 kilo sabunun muhammen tutarı 6400 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yi.ızde yirmi beş miktar fazlası da dahil oldu

ğu halde ilk teminatı 600 liradır. 
S - Eksiltme 28 1 O 9 38 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 

11 de Konyada 5. Kor Satın A lma Komisyonunda yapıla
f'tıklır. 

6 - lste klileı 28 1. Teş. '938 C uma güni.i saat 1 O na kadar teklif 
mektupların ı Konyada 5. Kor Satın Alma Komisyonu başkan
lığına verecek veyahud göndereceklerdir. Bu saattan sonra ve
ı ı len veyahud gönderilen mektuplar alınmıyacaktır. Saat aya
rı Kolordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2-490 sayılı kanunun hükumlerine ve bilhassa 32 maddesine 
uygun olmıyan mektupların sahipleri eb iltmeye iştirak etti-
rilmive-cektir. 1 3 16 21 25 ( 3 7 64} 

·~-rı. Mü;;;hk--;;:ı· Mevki ıahn alma k~miayonundan : 
1..,t·ıı•Lulda yaptrılacak olan beş parça garaj VP hangarın kapalı 

znd!a ilıal~ıli lü ı O 9:.:8 ı;arşamlıa günü saat 1 ı de yapılacaktır. :\fo
hıını:ncu ? eşif berleJlr•i mecmu (167061) lira 97 knı·uştnr. İlk temi
natı ( %0!J) liradıl'. ı;iı.ıl'tname~i S:·rn kunış muknlıiliııde iıışaut şube
Pin<lı»ı :dıııalıilil'. lsleklilel'iıı il i: t e miırnt makbuz veya mektupla
rile 2.JfıO srnyıh k~munun 2 ve 3 nci.i ma<lc.lelel'inde vazılı vesikala ril e 
fhale giiııü~ı:ıen !-lekiz gün evvel nufiu fen miidtirıtigilnden nlacakları 
veııiknlarile benıbel' ihale günü ihaln saatından en az bir su.:ıt evve
ll:ı~ kadar teklif mektuplrını Fındıklıda komutanlık satın alma ko-
misvonmıa vermeleri. ı 5 11 l G 3623 

hmir müıtahk•m mevki ıatın alma komiayohundan: 
1 - İzmir tayyare alayı için Gaziemirde yaptıtılar.ak ( 4590) 

lira bedeli keşifli beton künklere demir ilavesi açık ekıiltme 
auretile münakasaya kônmuttur. 

2 - ihalesi 22 birinci leştin 938 cumartesi günü saat on da 
kıılada hmir müatahkem mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkata akçası (344) lira 25 kuruıtur. 
4 - Şartname, keşifname ve reami her giln komiıyonda görü

lebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtb olduklarına dair vesika 

göıtermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun ~ ve 3cü 

maddelerinde ve ıartnameıinde yazılı vıikaları ve teminat 
muvakkatalarile birlikte ihale ıaatından evvel komisyona 

müracaatlan.. &-11-16-20 3673 

T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa ajansından: 
~A HlFE 10 

Zayi hisse sP-nedi 
Urla e~naf Vl' ahali lıaııku~ınd:ın 

Senet No. Borçlunun adı 
141 Selim oğlu Hüseyin 

199 

» 

)) 

Hasan Hüseyin. O. Riza 
ve F alma ve Omahan 

}) )) 

)) )) 

Mevkii 
Küplü pmar 

Küplice 

Dede yaka 

I 

Cinsi 
bağ 

tarla 

9 sak 
zeytin 

7 }) 

M.k 
4 / 3 

4/3 

1 

Hudud. 
Şark Mehmed çavuş, garp Kurucu
lu zade, şimal Raşid ağa, cenup 
Mehmecl çavuş 
Eylul 327 tarih 230/231 
Şark Hazır oğlu Ali elyevm verese
si, garp Ayşe ve Kamile ve Huriye 
ve Zeynep, şimal Kandil oğlu İbra-
him, cenup Fincan Ahmed 
K. sani 928 T. 18 No. 

almış olduğum 7:162. 736~. 7:164 nu
maralı iiç adet hb~e senedimi za~·i 

ettim. Bu ~enedlerin hükmü olmadı-

ğını ilan edeı·im. 
Denizli cezaevi ba~gardi~·:ını 

Hay reel din 'Taneri 
D. :3 

Kemalpaşa icra memuluğund~uı: 

T. C . .Z ıraat bankası Kemalpaşa a-
Şark cebel, garp şimal Ayşe ve Ka-
mile ve Huriye ve Zeynep tarafından Ratış ilfırn neşredilmiş olan 

K. sani 929 No. 16 Parsadan Yunm; oğlıı iurahimin Par 

Şa.k Sarı Hüseyin tarlası, garp ce· sanm Yaran kuyu ve karye civarında 

bel, şimal l:- erl . r Y orgi, cenup Ay- iki pal'ça bağ ve tarlası (95 :) lira be-
se ve Y.amile ve Huriye ve Zeynep delle miişterisi namına ihale kılındık
K. san\ 929 T. 14 No. 

Yukarıda is;mleri yazılı bordu ların b nkamıza olan borçlarının vadesi hulul ettiği ve tebliğ olunan 
ihbarname müddeti dahi geçtiği halde elyevm borçlarını ödemediklerin bankamıza ipotekli bulur.lan yuka
rıda evsafı yazılı dört parça gayri menkulleri 3202 sayılı k.ı.nun mucibince kırk he§ gün müddetle müza. 

tan ~onra İhale bedelini mü~terisi ver
mediğinden ihalesi feshedilerek on 
beş gün müddetle nrtırmnğa çıkarıl -

yede ye çıkanlmı§br. mışlır. 

Birinci artırması 29/11/938 tarihine müaadif sah günü saat ondabaşlıyarak saat 11 de bitecektir. Bu Almak istiyenlel'in :1 l 1 938 tari
hine mfü;adif per~embe giinü saat 11 
den 12 ye kaclar Kemlapaşa icra. M. • 
kimliğinde hazır lıulnnma.lrı ve fazla 
ma!Ctmat nlmıık i!.ıtiyenlerin açık bu
lunan şartnameyi görüp tetkik etme
leri iJan olunur. Dosya numıu:ası 

9!':7/ 135 

arlırrp~da sürülen ,pey banka al~ca iını temin etmediği takdirck ikinci artırmaya bırakılacaktır. 
İkinci artırma 13/12/938 tarihine müsadif salı günü saat ondanbaşıyarak on birde bitecektir. Ban

ka müşteris:ne ihe le edip etmemekt e serbestir. Satılığa çıkarılan gayri menkul üzerinde bir hak iddia e
denler diğer alscaklılar tarihi iland :ın itibaren yirmi gün içinde resmivesikalarile birlikte müracaat etme
leri aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar
dır. Talip olanların % 7,5 pey akçeletiyle veya daha ziyade tafsilat almak istiyenlerin her gün bankamızda-
ki ıartnameyi tetkik etmek üzere gelmeleri ilin olunur. 3782 

._, ..:.a..ı .,. ...- rt d* d CO-C' __............. ------ Mi!M ___ W ____ _ 

·ınhisarlar umum müdürlüğünden: iz mir Eşref paşa hastanesi Baş· 
1 - Tefri4i tekanür e<len Balıkesir, Bursa, Edime, Erzurum, tabip/ig-' inden• 

lzmir, Konya, Althisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce ka- • 
bul edilen tipler dahilinde ve ,$artnameleri mucibince yaptırılacağı ve E,refpaşa hastanesi için alınacak olan (5564) lira (Z50) ktmfıp 
22/Vlll/938 tarihinde ihale edileceii evvelce ilan edilen 1348 parça muhammen kıymetli (114) kalem muhtelif cins al.it ve edevatı tıb-
eşya ihale edilmediğinden yeniden kapalı nrf uauliyle eksiltmeye biye 4/10/938 tarihinden itibaren on bet gün müddetle ve kapalı ıatf 
konmu, tur. uı~~ile ekıiltmeye konulmu9tur. Taliplerin nümuneleri görmek ve ıe-

11 - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli «30776» lira «6h taıtı anlamak Üzere her gün hastane bat tabebetine müracaatları v• 
kuru4 ve muvakkat teminatı «2308.25» liradtr. ektiltmegünü olan20/10/938 pettembe günü aaat onda vilayet encü-

111 _ Ekıiltme J/Xl/938 tan'hine re.ılıyan salı günü saat «15» de menine kapalı teklif mektuplarını vermeleri ilin olunr. 
Kabata4ta levazım ve mübayeat ,ubesindeki alım komiıyonunda ya· 4-8 .. 12 . . 16 3653 

pılacaktır. Devlet D · ll d JV - 1348 parça e•yaya aid yeni müfredat liıteleri ile ıartname emzryo arın an: 
ve resimleri 153 kuru• bedel mukabilinde latanbuda adı geçen komis- Komisyonumuzda mevcud proje ve fenni ıartnamelerine P.Öre 
yol'daıı Ankara ve İzmir bas müdürlüklerinden almabi~ir: . . ve (9937) lira muhammen bedelle Nazillide yaptırılacak (Dort~ar) 

V - 1348 parça et Ya eksiltmesine iştirak etmekiıtıyenlerın hır yatakhane inşaat ve tesisat . işi 27/1O/938 tarihine müsadif perşem-
defada asgari 20,000 liralık böyle bir işi muvaffakıyetle yapmış ol- be günü saat (16) da Alsancakta ıeki:zinci İ•letme binasmclaki k~ 
dukfarını gösterir vesikayı inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ay- misyonca kapaJı zarf usuli ile ihale edilecektir. 
rıca bir fenni ehlivet ve ekailtmeve lslirak veıika~ı ~imala~ 18.zımdır. Bu İ§e girmek iatiyenlerin (746) liralık muvakkat teminatı ver-

VJ - Mühürlü teklif mektubunu kanuni ~e~aık ıle. Y cı maddede meleri ve (2490) sayılı kanunun 10 uncu maddeıinin (F.) fıkrasına 
yazılı in.pat ,ubemizden ah~acak eksiltmeye ııhrak veıık~1 ~e % 7,5 ve yükıek batvekaletin 6/2/938 tarih ve 6/ 488 No. lu tamimine 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtıva ede- tevfikan Nafıa vekaletine ( 8) gün evvel bir iıtida ile müıracaat edi· 
cek olan kapalı zarfların ihale günü en g~ç saat on dörde kadar ~?kd· lerek bu İf için alınmış ehliyet vesikasını ve kanunun ( 4) üncü mad· 
rıda adı geçen alım komisyonu batkanlıgına makbuz muka~ ın ~ desi mucibince İşe girmeğe manii kanuni halleri bulunmadığına dair 
vermeleri la7ımdır. 16-20- 24-29 743S 380 beyanname ve teklif mektuplarile ayni gün ve saat on beıe lıia~ 

A d t ;:·ı A t. daı·mı"' encümenin· komiı~on riıliği?e vermeleri lazımdır. Ehliyet \resikuı gösteremiyen y ın v l aye l ler eksıltmeye gıremezlr. 

d Şartnameler üçer lira mukabilinde Alsancak veznesinden satın 
en: alınabilir. 11- 16 3702 

Aydın ziraat müdürlüğünde mevcud M~ro v~ Mayer tohu~ 
kalbur makinelerinden 1 O adedi Aydında tamı.r edılmek ve tamır 
edildikten sonra mahallerine gönderilmek şa~tıl~ ve .~7 /1?/93~ ta
rihli pertembe günii saat on beşte vilayet daımı encumenınde ıhale 
edilmek üzere on beş gün müddtle açtk eksiltmeye çıkarılmıştlr •. 

Tamir için muhammen bedel 400 l~ra~ar. M~vakk~~ temmat 
akçacı 30 lir dır. Fazla malumat almak ıstıyenlerın encumen kale-
mine müracaatlan. 16-18--20--22 • 

/zmir tramvay ve elektrik Türk Anonı_m 
şirketinden: .. 

16 ille teşrin 1938 tarihinden 15 nisan 1939 tarıhıne kadar 
TRAMVAY SERViSi 

Haftanın günleri 
Tramvay deposu: 

BiRİNCi KALKIŞ Saat 6 da 
· MÜTEAKİP KALKIŞLAR: Saat 19,30 kadar h~r 4 ve 5 

dakikada bir, saat 19'30 dan 23,30 a kadar her 7 ve 8 da~ 
kikada bir. ş 
SONUNCU KALKIŞ : Saal 23,30 da 

Konak: 
BiRiNCİ KALKIŞ: Saat 6,25 de 
MOTEAKIP KALKIŞLAR: Saat 20 ye kadar her 4 ve 5 da

kikada bir. Saat 20 den 24 e kadar her 7 ve 8 dakikada bir. 
SONUNCU KALKIŞ : Saat 24 te 

Hafiye [ - Pazar ıü!eri depo ve Konaktan saat 6 le 6,54 arasında 
olan kalkı,lar her 7 ve 8 dakikada bir, diğer kallcı,lar haftanın aair 
günlerindeki sırayı takip ederler. 

Hafye il - Şirket i~ilerini taşımıya tahsis edilen bir araba, depo
dan saal 5 le ve Konaktan saat 5,30 da hareket eder. Ayni ite tahsis 
edilen diğet bir araha da depodan saat 24,30 da ve Konaktan aaat t 
de hareket eder. 

Yolcular, boş yerlerin mevcudu nisbetinde bu arabalara k&.bul 
edi~irler. 16 - 20 

lzmir Golf klubünden: 
İzmir Golf klubünün ıenelik umumi heyeti içtimaının ruzname

mede yazılı hususları müzakeYe etmek üzt:re 30/10/938 tarihine mü
sadif pu'.ar günü ıaat 18 de Bornovada kain klüp binasında akdedi
leceği ilan olunur. 

RUZNAME: 
1 - 1937 /1938 senesi hesabahnın tetkik ve tasdiki 
2 - 1938/ 1939 senesine aid büdçenin müzakere ve tasdiki. 
3 - idare heveti reis ve murakio intihabı . 

İ?mir müstahkem mevki sahn alına komisyonundan: 
Dört yüz kilo 25 No. lu iki bin sekiı yüz kilo 60 No. lu bej renk

te keten ipliğinin kapalı zarfla ebiltmeıi 24/10/938 pazartesi günil 
saat on beşte Tophanede lstanbul levazım amirliği satın alma komiı· 
yonunda yapılacaktır. Hepsinin talımin bedeli ( (35,000) lira ilk te
minatı 2625 lirııdır. Şartnamesi 175 kuru~ mukabilinde komiıyon
dan alınır İsteklilerin kanuni ves1kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale ıaahndan bir u.-=- t eve:! komisyona verm~ı~ri 7 12 16 21 2689 

Basmane ve Alsancak ambarlarında süpürmek suretile toplanan 
aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif cins hububat 9/11/938 çar
şamba günü saat 15 de Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda ayn 
ayrı olarak aç1k artırma suretHe sahlacaklardır. Sözü geçen hububat . 
Alsnncaık ve Ba8mane ambar müdürlüklerine müracaat edilmek sur .. 
tiyle görülebilir. İsteklilerin işe girmeğe manii kanuni bir halleri bu. 
lunmadığına dair beyannameler ve muvakkat teminatın da yatırıldı· 
ğma dair muktazi makbuzlarla komiıyona müracaatları lazımdır. 
Şartnameler komisyondan parasız alıntr. Muhammen bedel 22400 ku
ruş muvakkat teminat 2431 kuruştur. 
Nerde bulunduğu T oplantımn Takribi Beher kilosuna 

cinsi miktarı takdir edilen 

Alsancak ambarında 
(( 

Baımane 

(( 

(( 

« 

(( 

Zahire 
Hurda incir 
Karışık arpa 

ve buğday 
Bakla 

11 16 

kilo kıymet 
25000 7 5 santim 

300 3 Kurut 
10000 65 ıantim 

5000 
(3718) 

1.25 Kuruı 

lzmir orman 
den: 

başmühendisliğin-

Kemalpaıa llçesinin Yukarı kızılca köyü civarında bulunan Ömel" 
yokuıu Devlet ormanından 404 metre mikap çam efçarı 15 gün müd
detle ıerbeat artırmaya çıkarılmıttır. Beher metre mikabının muham
men bedeli 505 kuruştur. 

Muvakkat teminat 153 lira. 2 kuruştur. 
İhale 21 /10/ /938 tarihine müaadif Cuma günü saat 14 de iz. 

mir Orman baş mühendisliğinde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler Orman bat mühendisliğinden ve Kemalpa

şa bölge şefliğinden paras1z alınır. Fazla tafsilat almak iıliyenler Or 
man baş mühendi&li~ine Ye Kemalpa§a bölge ,efliğine müracaat~ 
ları ilin olunur. 11 14 16 20 ( 3732) 

inhisarlar 
deıı: 

Umum Müdürlüğün-

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eb'adında 1() 
milyon silindirlik rakı mantarı pazarlık usuliyle ısatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş hesabı ile 
40.000 lira ve muvakkat teminatı 3000 liradır. 

ili - Pazarlık 31 /X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14 de Kabata,ta Levazım ve Mübayeat .Şubesindeki ahm komisyo
nunda yapılacakhr. 

iV - Şartnameler 2 lira bede! mukabillnde İnhisarlar levazım 
ve mübayeat ~ubeıiyle Ankara ve lzmir başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

V - İstekHler :n n ... 1n hk ir;n tayin E'dilen v.iin ve saatte ~ 7.5 
l üvenme par., fariylc birlikte yuknıda l"ch Pf"<"e n komi.wo~a fY~lmele-
ri ilan o!unur. 14 16 22 29 ( .:, 7f.~/731 1 ) 
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l Eylfıl, 1 Birincikanun 
tarihlerind ! çekil ece '<tir 

°En aı SO hra mevdl.lah • 
buluna ı hesaplar kura• 
l•ra d.aa; t cdılecektır. 

hane 312 .. Evi 293t> -
Uoktoı· 

Cumartesi gün
leri mecca:ıen 

Telefon: 4223 

DOKTO~ 

M. ŞEV:<! UGU~ 

llanrlaki herr'ket tarihlerile nav
lunlardaki clet' i<> ikliklerden acenta 
mes'uliv 0 t kabul etmez. Daha fazla 
tafsilat - icin İkinci Kordonda FRA
TELLİ SPERCO vapur acentalığı
na müracaat l"rlilme!li rira olunur. 

TELEFON: 2004/2005 
Tf"'eı fC ftZ1KM4few -

Göz Hekimi 
l\ll fA 1' Oı(EL 

Adres: Beyler Nunıa.:ı 
sokağı N'>. 23 

Kabul saatleri: 0ğle::le::1 evel 
saat 10~12 ögıeden sonra 

15.30 - 17 Tel~. 3-H ! 

................... 
Pürjen Şahap 

Tesirini tabii olarak yapan 
en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderlr. 

Kuvveti iştihayı artırır, 

Baktroyo'.oğ 

ZühtüErgjn 
Her türlü, idrar, balga:n, 

kan ve saire tahlilJeri yapılır. 

Mnracaa! yeru 

•kinci beyler ıııo'cı!c No. 25 

Telefon: 3869 
................................ 

1 
Karşıyaka Şemikle7'1 

köyünde 1 
Tanı tesisatlı bahçe ve ba" 

ist;yen!er okusun 
Karşıyakanın Şemikler köyün

de altı dönüm kadar siyah üzüm 
bağ, altı dönüm kadar muhtelif 
meyva ağaçları, yirmi dört dö -
nüm kadar sebze yetiştirmeğe 
çok elverişli bir ikamet edilecek 
ev, hayvan damı, samanlık, 9 
beygir kuvetinde muntazam mo
tör, yi.ik aıabası ve hayvan İcarla 
almak istiyenler Aydın h~ttı sey
yar nıulıabirimiı bay Yu:sufa mü 

== .. 

Siz d~ 

16 lli.-inci Tı·~rin PAZAR 1938 

ve kapalı o!arak satılmaktadır. Ne· 
f at!c:n ~hve ,1d: r. 70 ve 150 santi-
satılır, 

MET ALLLJM '·O,, Lamb.ı~a :ı::u 
alırsanıL 

Heın bol ış . k almış olur, hem iktuad etmiş olur, hem lamba değiştirmeli 
ten kurtulur, hem de sarfiyatınızın f'luildiR-ini ilk faturada görürsünüz. 

J\\ETALLU 
t:evlik Baykent 

Elektrik • Telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peşteına:e1lar 77 - 79 telefon 3332 

... n -



16 Birinci T e~rin P AZ -'R 1 938 

. ~. Rtı(_ 911 ~di 

• Rc.4 912 NMli 

• 

• llC,f. 911 u NMli 

t 

( AN/\001.l ı) 

• 

Radyo tarihinde R. c. A. başta olmak üzere şimdiye kadar hiçbir 
radyo yüksek evsafı ucuz fiat ile telif edememiştir. 

Bir araya geıemiyen bu evsafı mucize şeklinde R. c. A. 1939 mode
linde başarrnuğa muvaffak olmuş ve akla hayret veren bu rekoru kır
mıştmr. 

Yeni ahizeleri _görmek ve bunıan beğenmek için istical ediniz. He
men ve bugünden tezi yoktur. 

R. C. A. 1939 medetleri radyo mevsiminin en şayanı hayret hadi· 
seyi teşkil etmektedirler • 

• RCA Nlagara ~U 

Bu cihaz, ı l ıen 2000 metreye kadar 
dörı türlü dalgaları alan 5 lambalı ilk 
modeldir. Bu dört muhıeli1 dalgayı al
ma kabiliyeıi dolayısıle, umumi rande· 
manı, aynı sınıftan diğer biı radyo ta· 
rafından şimdiye kadar erişilmemiştir. 

• TlC,4 98 "40dell, 

Bu cihaz, RCA'nın yüksek teknik svsa
hnı ve Avrupa mamulatı tarzında ku
yu, krome ile süslü (piyano ıarzı) gayet 
lüks hatları hai:z 8 lambalı ilk modeldir 
Mücehhez olduğu yüksek frekanslara 
mahsus bir lambası sayesinde makine 
büyük bir hassasiyet kesbeder ve bil
hassa kısa dalgalarda şayanı hayret bir 
netice verir. 
İstasyon isimlerini ihliYa eden büyük 
kadran, ayarı kolaylaşttrn. 13 ila 2000 
mene arasındaki dör2 nrnhıelif dalga· 
nın randemanı eşsızdı.,. 

------------------------------------·------------------------------
ı BOURLA-BiRADERLER i Z Mi R ANKARA STANBUL .. 

SkJ:llFEl~ 
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