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Adriyatik denizinde Al
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Atatürkün Sıhhi Durumu 
Bir haf ta evvel zuhur eden arazlar 

' l Almanya bitaraf 
kalmak istiyor 

tamamiyle geçmiş ve hastalık, 
mal seyrine avdet etmiştir 1 

Slovak-Macar müzakerelerinin Viya. 
nada başlıyacağı söyleniyor fakat ... 

O b• • • İ b} • "' eden arazlar tamamiyle geçmiş- Öke -------B--·------
fi lflflCI e ıg tir. Nabız: muntazam, kuvvetli; Doktor Nihat Reşat Bencer 1 ! eneş 

İstanbul, 22 (A.A.) - Riya- 80, teneffüs; 19, hararet derecesi Mü§avir Doktorlar : l L d 
seti cumhur umumi kitipliğin- 36,8 dir. Profesör Doktor Akil Muhtar 1 Tay yare i e 911 ra-
den: Hastalık normal seyrine avdet Özdem ya vardı 

1 - Reiıicumhur Atalürkün etmiştir. Günlük teblii neşrine Profesör Doktor Hayrullah 
sıhhi vaziyetleri hakkında müda- lüzum ka!mamı,tır. Diker 

1 
vi ve müşavir tabibleri tarafından Müdavi Doktorlar: P rofesör Doktor Süreyya Hi-
bu akşam saat 20 de verilen ra- Profesör Doktor Neşet Ömer dayet Serter 
por ikinci maddededir: İrdelk Doktor Abravaya Marmaralı 

1 2 - Bir hafta evvel zuhur Profeser _Doktor M. Ke,;ııal « Mehmed Ki.mil J!e~ 

Çin - Japon mütare-
kesi arif esindeyiz 

Japonlar, birinci şart o~arak, Mareşal Ş ın-Kay-Şe-

Lonra ~2 (Radyo) - 36 .Tapon 
tayyaresi, bu sabah llankov şehrini 
bombardıman etmişler, şimendifer 
is tasyonu il~ biiyük binaların mühim 
bir kısmını yak'lTlışlardır. 

Japon cloııanma kumandanı, Yang
çe nehrinde bulunan İngiliz donanma 
kuman lanına lıir muhtara \·ermiş ve 
bnnıbuı·ciınıaıı La~lıyacağından İngiliz 
filORllllU emin lıir yere çekmıNini aksi 
takllİl'de me:ıuli~ t-.! kabul etmiyeceği
•ıi hildirmişti ı·. 

Şanghay, 22 (Rad~·o) - Kanto
ıııı n ımkut ııııclaıı ~oııra ~eh inle müd
hiş biı· panik başl.ınııştır. Yüzlet'ce 
Yar: 1ı ve muhaci t' yol ortasında kc.tl
mı tır. 

Su ve cı·znk fikclam, feci bit' \'azi
~ (·t husule gctirmiştiı·. 

I.onura, 22 (Rad) o) - Tokyodan 

lınLer verilcliğine göre, Japon alaka

dar mehafi li, bi r Çin - Japon m i.itare

keRinden bahsetmeğe başlamı şlarclır. 

Lonra. 22 (Radyo) - Japonlar , 
ınareşal Şan-Kay-Şek i.;tifa etmek şar 

tile Çinle bir mütareke kabul edecek

lerini bildirmişlerdir. 
Paris, 22 (Radyo) - .Japonya ile 

Çin arasında bir mütareke akdi için 
İngiltere tarııfmdan t:ıvassuta başlan
clığı söyleniyor. 

Onl n, 22 (Radyo) ~ l\lareşal 

Is tan bul 
Tramvay şirketi borç· 
larrnı vermiyor mu? 
t tnnbul , 22 (Hususi) - İstanbul 

tı:~mvay şirketinin imtiyaznamesine 
g~re tnahhüdlerini yerine getirmedi
gı. b?rçlannı vermediği anlaşıln11ş
tır. Şırketin, İstanbul elektrik idare
sine olan borcu, mühim bir yekuna 
bnliğ olmuştur. 

Japon askerleri 
Rarı-Ka~ -Şek, karı sile birlikte bu ak- Çin cephesinden alınan son haberlere 
~k~am llanko\'dan buraya gclmi;;ıtir. göre Çi n müdafaa hattı Hankovuıı 
Mareşalın yaıırnda bulunan Çin baş- t akr iben yüz kilometre şimalinde ve I 
vekili Vasin Vey, İngiliz sefirile ko- Yangtze uzunluğunda yapılmışl. ı ı·. 1 
nuşmuş ve Çinin mütarekeye razı ol- milyona ~:aı~ın Çin!i dağı~ık bi r haloe 
duğunu bildirmiştir. . • ı H.ı~nken ıstıkametınde rıcat t•lmcklc-

Tokyo, 22 (A.A.) - Meı kezı. dıı. 
11 

-

B. Beneş • 
Lonclra, 2~ (Radyo) - Sabık Çe

ko!ılrı\'akya cumhurreisi Ed\'at' Be
ne~. bugiin karısı ve katiplPrile bir
liktı> Pnıgdaıı tayyare ile 1.nıı·aya 

gelmi~tir. 

- Deva.mı 2 nci Sahife de -

--.=-:--=--

Viyana p arla mento binası 

Prag, 22 (Radyo) - (Slovak) cektir. 
gazetesi; Slovak - Macar müzakere· Alakadar mehafilde söylendiği
lerinin, önümüzdeki Pazartesi günü ne göre, müzakerelerin Viyanada 
Viyanada başlıyacağını haber ver- cereyan etmesine, Amanya rıza gös
mektedir. \ termeınckte ve bu meselede tama· 

Prag, 22 (Radyo) - Macar - men bitaraf kalmak istemektedir. 
S lovak müzakereleri, Munih anlaş- ! Müzakerelerin, nerede başlıya• 
ması esaslarına göre cereyan ede- cağı henüz belli değildir . 

Bu sene her 
alaka ve 

... •• nu uz 
halde 
fiatı 

layık olduğu 
bulacaktır 

Talepte de fazlalık vardır. Piyasanın 
bir haftaya kadar açılması bekleniyor 
Tütün piyasasının Cumhuriyet tarihinden evvel açmak istememek· 

bayramından sonra açılması bek- tedirler. 

F k b• • lenmektedir. Müstahı:ıiller, hesapla- Amerikan tiitün kumpanynla· 
~ r a:1sı z a ınes1 rını yıl başından evvel temizlemek riyle tüccarların "e lnhi. arlar idare• 

Eliz :ı sarayında Leb- ~e yeni .Yıl için e~i~e. hazı~1a_nm~k sinin eksperleri, tütün mınt~kaların· 
uzere pıyasanın ıkıncı tesnnın ılk da yapmakta oldukları tetkıklerden 

runu n riyasetinde günlerinde açılma!ıını i:ıtemektedir- :sehrimize dönmü:slerdir. Bir kısım 
[ d ler. Fakat alıcı ti.iccarlarla sirketle- eksperin, tütün mıntakalarındaki 

tap an l rin, nralarında anla:;ıtıkları hakkın- tetkiklerine de\ anı etmektedirler. 

F r a n sa Başvekili M. Daladiye 
P:ıri s, 22 (Rad\'o) - Fraıı:'>ız J,n

bincsi, l.nıgün Eliza sarayında Cum -
hur reisi B. Alber Lebrunun ri.fasetin 
de toplanmış Ye uzun müzakerelerde 
bulunmuştur. 

İçtimadan ~oııra dahiliye nezare

tince ne~rolunan resmi bir tebliğde, 

başvekil Edvar Daladiyenin, mali vı 
iktı:'>ndi program etrafında izahat ver
diğ·i \ e hariciye nazırı J orj Boııenir 

de harici vaziyeti izah ettiği uil<liril
miştir. 

daki şayia yeniden kuvvetlenmiş- I Gecende de yazdığımız veçhile, 
tir. Bu şayiaya göre tüccar ve kum- Amerikan tütün kumpanalan başlı 
panyalar, piyasayı 1 5 ikinci teşrin 1 - Devamı 2 nci Sahifed e -

Gelecek hafta 
Almanyanın, mühim kararlar verece· 

ği ve Rayiştağı da toplantıya 
Ç3ğırac:ığı söyleniyor 

Bu pnranm tahsili için ve tanhlıüd
lerin d e yerine getir ilmemesi sebe
Lile tramvay şirketine el konulması 
muhtemel görtilmekte clir. - . ------ -=-- ---

C~mhurayetçi İspanya ıehirlerinde İtalyan bombalaril~ öle n çocuklar 
Valansiya, 22 (Radyo) - Fran- yare ile buraya gelmiş ve belediye 

kistler, bu ı-;abah şehri bombardım ı.ı n lsaruyrnda bir konfer ans ~~e ı·mi~tir. Maden ı·hracatımız . ıB k f ·t general Mını.ha ve t 'ler ve ellı bomba almışlardır u on er nn:; a, · Kont dö Martel e ınış l k · Madrid valisi ile daha birçok zevat İstanbul, 2::? <Husu~i) - B. llhami 
Gerek burnc a ve gere se Alkala N · .. . 1 · t . ı 

Paris, 22 (Raclyo) - Suriye fev- . ' ., hazır bulunmuşlardır. ... afız Turkı~e - ngıl eıe an aşması-
knl!ide komiseri Kont dö Martel, ya- Doetal'esııle atılan .b~mbalnrdan ... o A lvaros Delvııyo, Madrid halkının na naznl'an memleketimizden İngilte
kında tekaüd edilecektir. Mumailer- kişi ölmliş '.:,C 91 kışı yaralanmıştır. ve Lilhas~m genç erkeklerle kızlann reye japılacak maden ihracatıııı tes-
hin ~erine Gabriyel Puyonun tayin e- :vtadrid, 22 ( Radyo) - H a riciye göster dikleri büyUk fedakarlığı şilk- bit etmek için Londr~_)·~ gitn:1iştir. 
di!eceii söyleniyor. nazll'l Alvaros Delvayo, bu~ün t ay- 1 ranla anmıştır. Oı·ada aUikadarlarla ~orilşecektır. 

M. Hitler arkadaşlarile 

Paris, 22 (Radyo) - Alman-ı Berlin, 22 (Radyo) - Raysta-
yanın, gelecek hafta içinde miihim gw ın fevkalade içtimaa davet d"l 
k l w • b . . d e ı ece-arar ar verecegı ve unun ıçın e, w. • 
Rayştağ meclisini fevkalade içtimaa gı hakkındakı haberler, resmen tek-
davet edeceği söyleniyor. - ·ı 
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jB~rgama koşu yeri Çoçuklarda soysal 
tesbit edildi tedbirler 

Üzüm ve ıncir rekolteleri yarı yarı- Baytar müdürü döndü - s -

c ...... ,, 

n uz 

t ld k d·ıd· D'k'J' ·~ Çokeskiçağlardaçocuklardaba-
- Baş tarafı ı incide - ı' knsından Almanyavn yaı,ılacak tü- ya Sa l ._ l Ve SeV e l l ı ı ı ve Bergamada Vılayet bav- kım noktasında l . b' ...... 

b 
J 1 t · · 1 · · dk'k · n 11ç ır sey gozonu-

aşına, rekoltenin yarısı kadar ( 14 • tün ihracatının dn geçen yıllara na- ar ış erını te 1 eden Baytar mli- ne :ı.lınmıvor· Büyük b' ·ı ı~ · · 

Bu sene l1er halde layık olduğu 
alaka ve f İatı bulacaktır 

Talepte de fazla!ık vardır. P:yasanın 
bir haftava kadar açılması bekleniyor 

15 .. mi1on kilo) • belki de dahn fazla zararı çok fazla 0Ic1cağı muhokkak s· haftalık ı·hracat lıakkında Tı·caret dürü B. Nazım Uygur şehrimi~e de biivüyebiİeıı ç kr 1 hıma ııçın-b t ki d 1 h ı l'" dönmüstür ı .. · .. ocu ar ayat arı· 
m.~ ay:a .. y~pa.ca ar ır. n İsar ar, göri.ilmektedir. " B , · · .. .. .. nı guçlukle kurtarabilivorlardı. Fa-
T urk tutun lımıted ve tiiti.in tüccar- 1 h' l 'd • 1. d k' k d d b a) tar nıuduru Bergamada ko- kat asırlar gectı"kçe • kl b 
1 "b d ki . 'k ı n ısar ar ı aresı, e ın e ı sto • h } d , · • b' . B çocu arın a· arının mu ayea e ece erı mı tar .. .. 1 o ası a ır rapor azır a 1 şu )erının tes ıtı ve ergama mez· kımı için <17. çok bazı tedb" 1 t tb' 
da 15 milyon kiloya ynkmdır. Bu tutun geçen yrllara nazaran az oldu- bahasının ıslahı. fenni şekle sokul- ki dü~iinülmiis ve . 1 ır etr aB ı· 

ly · B 1 gwu içi b 1 · d 11 k Soıı ay zarfında limanırnızd,:ın 83. dig-er n l k ti (648 t n~· · l · · dk'k · · B · ·. \apımışır. u-yı unnnıston ve u garistan tütiin n u yı pıyasa tm c n 18 ço. A ıem <.' ·e ere > • oıı r .. sı ış erım te ı. etrnıstır. erga- lunduğurnuı: bu . - . "d . 
rekolteleri azdır. Bu itibarla memle- mübayeat yapacaktır. Türk tütün e~nebı meınleketleıt' vnki ihracat, olmak üzer~ 2291,4 ton.. manın Şeytan kırı İsmini taşıyan cukl k yenı çag a ıse ço-
ketimiz tüti.inlerin .. dahn fazla rn ;_ l=mited sirketi d .. piyasaya cirecek bılhassa üzıim ve incird"' bir rekor Birincitesrin ayının ikinci haftn- büyük meydanlık, koşular için mü- ya o~~~n hg~J atnne ve ger~kb'baba
bet edilecegwi tabiidir. Onun için, tir Üzu"m. V'" ı'ncı'r ""nh• scull . l -1 teıtkil edec k kadar fazladır. Şimdiye smda yapılan diğer ihracat sunlar- said bir saha olarak göri.ilmi.is ve ye- sıchhAı •, fa. ':rıt daln'ınlmı ~e ır çok 

. ._, erıı )U yı k d· Al k 1 d . . . . . \t" eıını e )iT ore rınvet d"l 
bu sebeble tütünlerimizin iyi fiatle iyi fintlerle sntılmnktn ve ihruç edil- .!1 

. .'ır m nyı'.ya .. se~ .0 .unan ır: rın tanzımı kararlaştırılmıstır. :\lez·'mi~tir. Bunun j in d; bir ~-ok e ~: 
ıahlmaları haklı olarak beklenmek- mektedir. Tüt" h ,.. .. .. uzumler, rekoltenın uçte bırını geç- Almanyaya 2975,9 ton lngilte- baha da bu senı> içinde ıslah edile- 1 k 1 ç ç mu-
tedir. ele sı'n1dı'k'ı vaz'yut~ mn s.uh.umt~'zt~n nıiştir. 28 n9:u.,tostnn 15 birinci tC"~- reye 122, 1' Fransnya 17i 1 ltal~ cektir. 1 ~sslese er .. uruf mk.uştur. Nüfusun ço-

. ı e ı ve cı ..ln u un . k k d 1. d . • • , . ~n ması ıçın a ·ır ve muhtaç 
Almanya piynsasının açık o!ması vaziyeti iyi fiatlc-rle sotılacuiıııı gos• rın a ·~a.1."ı.:ıa . a ar ımnnırn•z nn y~ya 19,(ı, dıgc r memleketlere .. Dıkılicle, sığırların beslenmesi İere savsal yardımlarda 1 l annk 

ve anlaşmalar sebebile Ege mınta- termektedir )apılan u.wrn ılmıu1t:nın 24392 to- 1823,S ton olm:ıt iı.l ' ı; 113.2 to:1 •cın bulunan yeni palamut yemi ile k d . "I. b' im unma 
• 1 ll Almatıy. ··n S"\ kl"dilmistir. Umu- inrir ve 500 ton hurdn, halyava alakadar olan Bavtar müdürü 20 c:carklmu llmb k ır mı ekse e .. Y~kdtur. 

• 'h 3"AO . .,99 2 k 1 . • P 1· d 'k - ' u arın a ırnsı7 ı. yuzun en 
mı ı rac?.t ı 1, 5 tondur. } , ton pamu • mu ıtelıf mt"m· ton e ıt te arı etmi~tir. Bunlar ölü ıl t p k f 1 1 B .. 1 .. 

1 k I:ı z· . 1 n e 1 e az ac. ır. ll o ume. ma-
ncir i~"Fı"at•nda d<ı vazi\'f"t avnı- lı: etlere ·116 6 ton palamut 79 8 Jornova .ırnrıt mektebıne getirile- n'ı 0 1 ....... k ·,.· tl k kl 

• J • ' ' k . . .. ,.. ı .. ın n1u a ·a çocu ara 

1 dır. '33 bin tonluk r•koltePin ton zeytin yağı 2446.8 tnn arpa. ~: A. orada fnbrıknsyon edılecek ve 1 yardım bürolarının ihtiyacn göre a 
1
17401.2 tonu ihrac edihni"tir l3u- 7Q9 5 ton bakla 50 5 akdarı 125 ıılahara yem olarnk kullanılacaktır. açılması laAzın1dır Do~ l · 

,. r ' • • • y · b I l . . gum mese esı-

0 
. . d k/ nU'l 5285.) u clo;rudan Joğruya ton nohud, 20 ton f,ısulya. 36,7 ton enı u unan pa amut yemı, gıdn n!n de dikkati nazara alınması i 

mer camızn e sa anan Ar·aplar, Almrın~a):•\ ~·~:nderilen İncirdir. kumdan, 273 ton kepek, 67 ton ~~kımındcın çok fo}'dalı görülrni.i~- eder. Ctiııkii evlenı~elerin azaı:a:. 

l
• .

1
. [ Swelrı.rn~z I !c~~et ~~dsınır1 h 7•:- nw~dn köki.i, 20 ton ce\ iz, 7 .9 ton tur. ı, çocuk düşi.irme hadist"leri, çocuk 

ngl lZ ere ateş açmzş! ardzr il.· dı~ı hı~ ı tat•stıge r-o~e. 1 S • 8 bı- den, 27 l.7,8 tön tiiti.in, 25 ton su .., --- \cıprnıırnak di.işiincelerinin Lulun-
Kuclil , 22 (A.A.) Ynzi~ ('ltf' olıııU lılr. ruıcıte .rırı hd'tasınd~ lınıaııımızdc n sam. 4 37.6 pula~ııut hul.:ısası, 1 ~.8 ya O'ffi Ur başla dJ ıncısı vr hattfı ahlakın 7.rtyıflığı ço-

hu UIC' g leı luh fü•;C'l ine hUkOııırt J•' le' Kt ili l ·I l 1 . . rııuhtelıf r" ... ml"'ketlere yapıl.ın ılıra- ton defoe ~ oprng ' 1 .5 halı, 1 O ıp, O ctık do {Umu na büyiik darbeler ••r-
' ı ır "' u ıH ,ı c.11 pı nın- cnt .. 1 d' . ? 1 1 15 8 k k' T f d [ k 

mnk mları v ııl bir kars-n~nlık çık- lıııd.ı da iki l T '>'> A. 1 <') ~ ır. · - ton nı mur>ıu, ' ayası cf' ır l UZ a a zarar ar Var nı.ı ·tddır. 
mndığıtnkdll'dcıateQ ~ıHHlrmeml1d- ııgıız \e ..... ı:ııı o- Alrn<>nY.' n_ 11941.9 ton, ln?.il- deği, 99 toıı kavım (Mısırcı), 12,3 S b 1 w I .1 Di{(er ı.mıftan çocuk ölümleri· 

., nı(ı tUr. terf'V" 4~ 7 I· 51 2 it 1 t .. .. (1 ·ı ) 20 6 on annr yagtnur arı evvelkı . el - d f 1 
c etini bugUn ~ant 16 dan abnh 10 n OıııPı· camflrıdeld Araplnr. lngiliz . • ransavn ' , VI'\- on )as uzum ngı t .. r,,.yc . . k ı,· d lı' 1 l . y • n•n o um an aza olu unu, eh~m-
indlrme e k. r: r veımi leı dır. va 108.S. dı.· rr me~ıl .. J •!ere ı .. ıo .. 2.6 to. n y.ı indı (Mı ıra) ilır::ıç edilıni~ a şnm ır F'~ ıre )aş ar.nı .tır. a.g- rniyetle J!ÖzÖnÜnl." rılmak büvük bir 

Şehr. k' k d k l k n kerleriııe ale'l ac;mı 1 ır, İngilizler ton olm,•l:. ı z rC" 1 .. 6'l2,9 ton ıızuın, tır. nnır gece bır ar, lık ıııddetlenmıs, ı \'azif olmalıdır Yapılnc••.'~k hht 
ın e ı ·aphın a !':I ·ı Jır ont- do mukabde Ptıni:şlerclir. 13. . • . 'lk h f d ı '> . . • . p· c ·· ··k .. " d k . · ' " 1 

rol te i edilı:>rektir. Yalnız Yafa ır. ncıt rının ı o. t~sın ı ya- J ,_ Bırıncıte<>rıtıdt' ıre) e 158 sı- uınru onun eve l>azı sokn !arda 1 tl>dbırlele çocuk ölümlerinin nz ço 
ve Şam kapılaı'l Reyı üseferı> açık bu- p pılnn ıhrnc~t ~ıhnrı cu ıdı: . ğır, 34 mala~, 16~ oğlc k ve aym ... 19 sular t~p:anmıştır. Belediye tanzifat öni.i a~ınırso da. çocuk doğumlarının 
luı dul'U!acaktır. ragda Alman~~ a 1213.1 ton, in ılı('- t nda gene.1 ıre lımnnına 229 sıgır, ıınelesının f .. aliyeti ile sabahleyin dn ÇOtTal~ılmnsına ziyade iyle önem 

Kııdlis, 22 ( Hndyo) _ Nnlılıı'ltın I rC')'e 149. 1 rnnsnya 181. 3, lıalynya 35 malak ıhrnç oluıımmıtur. lıi:itün lôğınılı:ır açılmış, soknklnr te- vcrınek ıcap eder. Bunun için de 
şimalinde İngiliz n!':kerlerile Arap Mason l:ıc'!larında mizlcnmis vl' bu suretle sulnrın ela- soyan! ynrdımlar çok geniş tutulma-

çeteleri ara ında kanlı çnrpısmalarl neler bulundu? Cumhuriyet Bataklıkların ku- 'ıa fnla birikmemesine mcydnn bı- lıdır. 
olmuş ve Uç lngilizle on beş Arnp - A - Arkası vu -

Ilmti~lav, 22 ( Ruch o) Jfopnrnn b J rokılınamıstır 

Anri Ponso, tekaiid ~ 
sevkolunuyor 

mn on locnl.ır111dn znbıt c ~ npılnn a yra mı rutu ması için Son yn~rn:ırlar. tnrlnlnrını hazır- Beied ı·ye . • 
nr, !ltll'nHl) rdn gNJ('} kurmay bil kan- lıynn çiftçiler için fa) dalı olmuştur. r eıs} 
lığına nııl hlr t. l,ıın t'\ ı nk bıılumıl'ı l..1 /k b · P, [ 
\e mı n lflcaı:ırnıın r ı k nene hiı- na evi <le ·r prcğ· Haz1rlanan proı"e ve· azar ıksız satış işle• 

Son yaiYmurlr-r Tuzladn bnzı za-
JIUk ım h ıkunı tinci 11 '(> ırr>r k haric 1 kil.ıt- ram hazır/aJı halete p.o"n JPr1.ldı· rini kontrol etti 

t, 11 1 .ıra nl lıkl. ı·ıııı i ımt ed c k C'\- l4 ~ rarlnr yapınıstır. İncimad tav::ılnrın-
p 

sonun ~ riıı 

ni muknrr r 
hiikılmcti n 
muştur. 

Beneş 
Tayyare ile Londraya 

vardı 
- B ştrafı 1 inci sahifede -

Edvar Benes. burada bir muddPt 
knlacak \C mütcakıbeıı Şikagoya gi
der k orada oturacak ve gider git
mez mUtcacldid konfernn lar vere~ 

cektir. 
Snbık rci!':icumhur, İngiliz ricn-

lindcn kimcıc ile konuşmamıqtır. 
Lonclra, 22 (A.A.) - g,..ki ÇC'kocı

lovnkya rei icumhuru bugün öglı:> 

uzeı l J.ondra) a gel mi tir. Yı 1 ıncla 

konf raıı vcl'mek tizcrc Şik.ı •o 
iiniveı· ite i tarafından yapılan da
vet üzerine Amerikaya gidecektir. 

Lonclra) ı zi) nreti kat'ı~ yen hu u
si mahiyetted'r. Çeko~lovnk mehn
fılindeıı be) an oluııduğuıın goı e B • 
neş Lonclradnki ıknmeti ırn ıncln reg 
mi hiçbir temasta bulunmı,rncnktıl'. 
Hatta suitefehhUmlerı:> me) elan ver
memek için Jııgiliz i~ ·t ııdnml -
rile goruşmiyecektir. 

ı•uk de Nlilnıi .ir. Cuınhuriyetin on h·· İn i yıl ö ı Gıız lv lı il ~ 1 ıjı ·ıı·n -
1\i.imü bayrnmını tes'id icin 1 i lkevi ınchki h. 1: bulunan ı ,j lıin· iıl< 
de bir program h :zır! ıını"'tır. Buna b.ıtnklığın J,urııtulmn ı kin Kur ırn· 

Kral Karol lp:öre 28 Tr~riııi<.'vvd 5 nt 12 de bir ka ~ı mn "'ÜC ekle tc ),'lııtı l'<'İ ligiıı 
• • • söyl v vcrilf'r k bnyram nçılarnktır.1 ce hmm·lnıı: ıı pr1ljc\ t lkik \ c ln!'ıdi! 
} ngıltz hükiimdarının Ayni giin 17 d"" muallim B R"~id için • « frn \' ı fık'liıı • lııdcı·ilmi tiı· 

d 
· • k b / . tnrafından (Mondros m\ıtarckrsinin 1 İzmir hrinin sı•mn mınt.ıkn 111, 

avef l nz a U ef f z imznlnnmnsınn kadar) tnt'vzulu bir ı lınnın ı l elJl.ıihil 117.erindc lıenl11 
Lon Ira. 22 ( \.A.) - Kral Knro- konfernns verilerC'ktir. Gece, 1 lal- L!r CC'\ np ~ oktıır. 

llın on bcşt ıı l n t rine knclnr kevi röstf>rirl kolu (Bir giiniil ınn- H: lı<'r :ı uı nnııza g-or . \'t'l al l. hı· 
J..oı dr:ıyı ~(\, ı l c•m 1 h 1 kınca sa1ı) piyesi:'i temsil rdecektir. tı:>l\liri İz rıir \ ·ıavel \(l bel ı:\(l btitl 
ltıgiliz hükiınıdaı·ları tm·ııfıııdan \ u- K1z Mımllim mektebi son sınıf ı•e1ı>ı·indC'n cip ı:>ne\ ı nıllhim b'r pnı·n 
kıı bulnn dn\Nİ knbul tti'i'i r men talel --si dt> 28 te·rinievveld<.' Pın<>r- ııın Lı i.c mıılm: ı ıınrtila k ıbııl l' 

bilclirilmcktcd'I' bas• köyünde bir müsamere verecek- d klir. 
\'('Iİ hd ~P\ ıhnti cqıı, ındn krnla )erdir. 1 

ref.ıkat edecektir. 29 Tesrinif'vveldc- hnrıishanc>df'ki 7 boğa dalı,,_ rlı-dr 

Belediye rei~i Dr. 8. Behç('t Uz, 
işe lrnsreC!il 0 rek derhal yığın haline : n ~ar .1 a tctt' .ı bnlunmuş-, 

l . ·1 w b l b l b" bılhassa pnzarlıksız ntı i iyle nla-
e ırı megc aıı anmış, u suret e u- k d ı t · 
.. .. .. n ar o mu ur. ızamnameye mu-

yuk znrarlarııı onu nlınmıştır. Hnvn- lıalif hareket ede 'ht'k .. .. . . . .. . . n ve ı ı nra sapnn 
lnr ınusaıd gıtmcdıgı takdırclc. rv- esnaftan bazıları ceznlnndırılmı tır. 

Gelenl'!r 
vclcc tnhınin edildiği gibi İ uz lada 

1 J ikincitt>şrine kadnr istihsnl:ıt yc1-
pılnnııyncaktır. 

Manisa mcb'usu n. Turgud Türk

Mual/im/e rin meskP.n oğlu, Aydın mel) usu B. Nuri Gök
lepn şehrimize gclmislerdir. 

bed0 //eri 
S ·lniıniı ilkokul muallimlerinin Ağamemnun Ilıca suyu 

932 yılına ait mesken bedellerinden Balc;ovndn Ağamernnun ılıcn su· 
20 bin lirnlık kısmı bu sene ödene- yu kaynaklarına yakın bir yerde ya· 

Mısır va ide 
kraliçesi 

Ş~refine bit ziyafet 
ve:ildi 

mahkôrn!arn öğle yeıneni v•ril. rck, 
\'ali bir nutuk irad edC"cektir. ö-ıe
drn sonr·• c1a ~ lnlkevinde torıhr,• 1n
cak, 18 d,.. muallim Kazım Gürpı· 
nar tar, fıl'c'an bir konfNc>ns \ ril .. 
ı f"'Hir, /\vni gPC'f' saat 20 de Rato 
r~i i B l\1u t fa Miinir bir konf<'rans 
v<·rN C'k ve on hr İne i vıla gir ı kcn 

kt . M "f ''d" 1" w ·· b d pıh:ın arastırmada iki sıcak su kay· 
Köylrrin 'z:de sığır n linin ısl<lhı e ır. norı mu ur ugu, or ro- d h 

. 1 n ları hazırl.mıağa haşlamıştır. nrığı a a buhındu~unu ya1.mıştık. 

Paı is. 22 (l{Hd)o) Mı ır \aliu • 
kınliç i Nıızlınııı ıef'n l\lıı.ır ·· 
f.ırt llı ıllf imi· 111 ıkell f L'r zi) .ıftt 
\'eı ılrr.i tir. 

ndı il bir tıiir ok·ın coktır. 

Avcloğdu (,l,ulu 

ırin 'i A yc>t .aytar nıiidürlüğünc:e ___ . Bu kaynakların suları tahlil ettiril· 
cı lışmalarn devam edilmektedir. 

BOR SA 
miş, radyo aktivİtt' itibnriyle Ağa· 

Evvelce Karacabey harasından alı mc>mnun kaplıca ulrırı vazivetind 

nar .. k kü) lere taksim t'di!C'n damız olduğu ll'ılnsılrnıotır 13u sıc;k sula· 
lık bo w abrdan baska, Koıl\.•adan 7 ÜZÜM ,- ,.. rrn cla demir bonıl.,rla ve muntnzam ( ,,,.,., nırıı ,, rin i r s ,.· .., 
monto.kon, yarınıl,nrı hoğo d_1ha ~e 40 lııhi ... :ıı· ~,~ · 1'~·· ~~I". 

1 
tP i atlrı Avnmemnun ılıc .. sı.ılnrınn 

t 'rı"ln•ı' tı"r }1 1 d 1 · [)"k'I' 'k' -·' iliıvc•si içirı ke~if 'ar)ıla"aktır. ı ' · Hın ar .ııı )('Si '·ı 1• 1 ı- (i:~7 Esnaf lınıık 12 7ı1 18 1 __ " ~ ' ~ 

sı de Tire köyleı İne gönderilıniştir. 187 P.ıt'•l' 011 ı O '>5 1 ·> ,.,f'": 
'" .. " '" Yankesicilik 

l'"1aliye mer-.~1rları 
ve resmi mühürler 

lflG ('>zttiı-k. 12 17 ı 
177 Y. 1. 1'.ılfıt lG !iO 17 !iO RaÖsmnhtu'}e dvarınd<l ~angın y~ 
l 'Hi ş. ı: izn l 3 !iO 1 fi I 'inde rnf•r oğl 11 16 yaşında Sliley-
~fl l\I. H. Nnzh 1 C ı 7 2:; mnn, lspartrılı 1 insanın rehinden 

Bu zi:.af ·ti rei icuınlııır n. Alb ı· 
I ehr n. lın H:k ı 1 B. Ihı.adi\ f> \ h ı
rici) (' 1 rızıı ı .Joı·J n il h, ır b ıluıı • 

Kur ı) 1 d ı Ankar ı okulunu 

baklı olnr.1k icl n~ e lilınf'ktr bulu-' 
nnıı (Avdö ıdtı) subesinin ilıtiync: 
kar ısında ıniıstAkıl okuln t.ıhvili 
Kiiltür ~ir'°klöı liı linte muvafık gö- ,..1 ı· 1 .1 .. 121'i l\l .. T. 'l'oııto 

J\ .ı ıye ın<'mur a:rınoan resmi mu 
4 1 S. lrl,im 

lıiir kullanınağa srıl:ıhiyf'tli olanl.ır 

] o 12 875 ) an kesicilik surl'Iİ\ 1, 170 lira çaldı· 
] :~ 75 ı :1 7r, ğından zabıtaca yakalunmıı:ı \ e pat 
12 7 5 ı ~; 7r; geri "lmc11.ık sahilJİrw H"I ilrni~t ir. 

riilıııii~tiir. 

<O ~tuklarile 

hakkında Maliye Vekaletinden vi-

l<l)ctr bir tamim gelırıistir. Vil.lyet

lerde Milli 1· mlak ve muhakeınat 
müdiirleri, tekiki itiraz ve tahsitıt 

!J8 Allı.11· ık 

:1!'ıA. H. uzum li 
2G 1 ı. A rditi 

3 \. Puııjnyo 
3 fü1dl'i A J,) i) it 

1 1 11 -=+=--
10) .. Tabanca ile tehdid 

12 1 :.! 3hl ö öhş1dmlrfaJm rf damrf drrf 
13 50 1:1 50 

RUHA ZEVK VEREN DEKORASYONiLE 
komisyonkm. giindelik gavri safi 2fl17 
k, 7.c\nÇları t. kdir kornİs) onları, tP 47:lf1 ili 

Bucada Yuknrı rrrnllAllede l\1eh

med oğlu lsmnil. hir 1 Öpek meselc

siııde11 l bydar oğlu 1 lasanı tub~nC'n 
il tchdid ettiğinden zahıtn y kalı:ırı· 
mı tır. 

1 

Cennet içinde cennet yuvasına döne;-ı 

KÜ 
B üyük Film .. 

Di at: 
Harikülade sürprizlerle bir 
kaç gün zarfında açılryor .. 

l-R~iffif'k·ü·şid da~etiyeı~;il. mizi şimdiden belcleyiniz .. _ ... _ ..... .__ ___ __..._._. ---. --.... ..,_ __ .._....._....__ ....._ __ . -

S"ll tukdir lıevetleri, kuz ıl.ırdn tC'd· 

k 'k' 't' l ·ı· " d l'k · 
476 62 

ı ·ı ı ırnz, to \Si at. gun e ı gayrı incir 

snfi k,ızançları takdir komisyonlnrı, Çuval Malın cinııi Kt-. S. Kr. S. 
resen takdir hcyetlC'ri ınülıi.ir kulla

nacaklardır. Bunlnrın haricinde ka

lan mcmurıyNlcrin bu meyanda va-

I ric:ltıt ve talısil:ıt kontrol memurln

ri) le veznt'dnrlnrın, knzn Milli Eın· 

1 
lak, nv vergisi mcmurlarınııı resmi 

miihür kullanmalarına lüzum gö
rülmediği bildirilmiştir. 

-:- -
Dikili Baytarlığı: 

Dikili baytnrlığınn tayin edilen 
B. lhenn Anknradan g<"lmi~ ve vnzi

I fesine bnşlrırtınk lizrrc Dikiliye git· 
miwtir 1 

!~4G S. Hiza 
86 il. $P bC' 
;;~ .M. ll. N:ızlı 

508 
11724!'1 

----= 
117707 

7 !iOHi 
13 50 

fi 12!l fi 11 ~!) 

Mümeyyiz heyetinin tcsbit ettiği 
fiatl r 

• , o. Fi:ıt 

7 l 0,7!) 

8 ] 1 :-o 
!) ı <>.:-,o 

1 o 11 n 
1 l ı 7.GO 

C. H. P. Ocak 
kongreleri 

C:. H. P. Dolaplıkuyu k ımllnunn 
bnğlı Bntcı mescid oca~ı kongresi, 

1 
diin gece yopılmı ve dilekler teebit 
edildikten sonra yeni iclore heyeti 
seçih1istir. 

1 Eski gnz tecil~rdt:"n Agtılı Çetin, 
Zt'ki Cihanı:!İr, l\lehmed Bencik, 
l lul(ısi Tatlıcıbnsı ve ~1ehmPd Bu
kaıı idnr .. lı<'yctint": w~ne Agah C-
t in ve ~l•ıc;tnf ..l ~unınır nıuralıhas
lı "n s t;İ!n< 1 dit. 
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lngilterede Silahlanma 
·~ .~' ..... " .. 

i!'~-0 'N fl'~~:e- E R -L E R 
er""' .,l\; ,J '-• • • • • ' ' 

!manya, eski müstemleke F aaliye ·i artıyor 
• • 

erını almağa karar verdi Gerekha-rbiye ve ereksehavaneza . 
Gerek İngiltere ve gerekse Fransa, Almanyayı tatmin etmegı RaQıt( retleri, lngilterey çelikten bir çem-
f!ttiler . Belcika ile Portekizin de fedakarlık yapmaları isteniliyor b • • J ""' k d•ı 

Eerlin, 22 (R;dyo) _ Feld ma- Pari~. 22 (Radyo) - Müstemleke- Londra, 22 (Radyo) - -Alman- er ıçın~ a mag arar ver l er 
res 1 Göering dört senelik bir prog- ]er için Almanya ile Fransa arasında yanın eski müstemlekeleri hakkında d 22 (R d ) I l 
ıam t nzim etmiştir. Bu programda, müzakereler başlc.ıdığı hakkındaki ha- uzun makaleler yazan İngiliz matbu- L?n ~a~ l a yo - ·ı"~i · D' Roma, 22 (R< yo) - (Jurnale gal eden gazeteler dün hava nazın 
Alınan~·a:un eski müstemlekelerinde ber :ıRıl~ızdır. atı, geı·ek İngiltere ve gerek Franı;,a terı:_nın sılah anma programı .ı ere- . ıta~ya) gazet~sı silahlanma faa- tarafından yapılan 'e Arrnistrong 
ynpıla~k ıslahat tesbit edilmişti r. Berlin. 22 (Radyo) - l\föstemle- tarafından bu hususta bazı fedakaı·- mege başlamıştır. Gere~ harbıye v~ lıyetmden ba~sıle ~azdığı uzun bir Viskers müesseselerinin mühim 

Alakad
·•r· n1eh•ıfı'l bll ın·ogramın tan- keler hakkında lıaşlıyan propganda !ıklar yapılacağını ve fakat müslem- gl erekse hava kuvvetlen nezaretlerı, makalede f ngılterc ıle F ransaya sid- mı'ktarda h t . k " • ' ' "it · l'kt b" b · · d ti" ) ·· · arp avyaresı vapma 

zimini manidar görmekte ve Almaıı- çok geni:ılemiştir. lekelere o derece ihtiyaçları olmıyan ngı _ereyı çe 1 en . ır çen er ıçıne e 1 
• mc~m etm ~te ve Munihte . . . b' f .. · . : 

, k" .. ·t lekelerini i:;til'dad Bu arnı \ irmi sf'ktzine Ladenburg- Belcika ve Portekiz gibi küçük de\'- a lmaga karar vermışler ve bunun su lh ı stedıklerini öyledikleri halde ıçın yenı ır abrıka kuracagına da-
' 1 nın, es ı mu:; em · · · · · h .. ı·· t db' l · l 1 d · d" ·· · 1 b ·ı b.lh . . . k d· F . no'iltere ve Bel- cln. nıl\stemlekelrr için bit· enstitü ti- letlerin <le Almanvaya mü~lemleke ıçın er tur u e ır en a mış ar ır. şım ı mutemadi) n silahlandıkla- ır 0 an eyanutı ı e ı assa alaka-
ıçm ~ n ın a ransa, • · H lk h" k '" · '}"hl ·ı · .. 

k 
..• caat edecegw i manasını is- çılacaktır. Açılma merasımı Fon vermeleri Jii.zım geldiğini ka,·detmek- a • u umetın sı a anma rını ı erı surmekte ır. dar oluyorlar. 

~ı aya nıurıı J d'w• h . . 'd A . 
t'mzaç eylemektedirler. IIep'in riya~etinde yapılacaktıı·. tedir. programına ver ıgı e :mı;ııy~~ı ı - ynı ~azete, l hal devam eder- Bütün matbuat silahlanma lehi-

merika eski alacak
larını istiyor 

ünyada mevcut altının yüzde elli 
sekizi Amerikadadır 

va~ington, 22 (Radyo) _ Ameri- altınlarının yüzde elli sekizinin halen yakında birer nota vereceğini Ye tak
ka maliye nazırı Morgentav, bugün Amerikada bulunduğu neticesine sitle.riı~ ödenmesini istiyeceğini söy-
nıaliyecilerle uzun müddet konuş- varmışlardır. Iemışbr. 
nıu tur. Yaşington, 22 (Radyo) - Ameri- Sugan, Amerikanın, para yerine 

Alakndarlar, son zamanlarda Ame ka hazine nazırı Sugan; Amerika- müstemleke de kabul edebileceğini 
rikaya çok altın geldiğini ve dünya~ nın, alacaklı bulunduğu devletlere i!a ve eylemiştir 1 

• 

lngiltere-Italya 
a-

Mısı~ ordusu 
Arttırılacak ve tayya

relerle takviy e olu· 
nackatır ...................... , 

k d b
•k k•• . . Kahire, 22 (A.A.) - Gelecek se-

ID a tat 1 mev 11ne gırıyor neler zarrınaa orcıu kuyvetleri mühim 

rak ederek, her fedakarlıgı goster- se, ltalya ıle Alma yanın da silahlan nde ··t } .. ··t·· ş· d" 
w • b" . • ~ mu a ea yuru uyor. ım ıyc 

mege ve hı_ç . ır şey esırgememege ma~a başlıyacakl ını ve böyle bir kadar ekseri hükumetin silahlanma 
karar vermıştır. . h~lm, ~üny~ sulhu için çok tehlikeli masraflarını tenkit eden Liberal 

Hava nazırı (Hud), memleketın bır vazıyet ıhdas edeceğini ilave ey- Nevs Chronicle gazetes· dahi h"-
istediği hava kuvvelerini vücuda ge- !emektedir. ku"metı'n m"ll" '"d f ~ t · ~ · · h"k" · . ı ı mu a aa sıs emı su-
tirmek ~çın u umetçe ~eı:ış tertı- . Lond:a, 22 (A.A.) - Hala ve ratle mükemmelleştirmek için elin-
bat aldıgını beyan eylemıştır.. daıma sılahlanma meselesiyle işti- den geleni yapmasını istemektedir 

L ondra, 22 ( R adyo) - lngiliz • 
gazeteleri; silahlanma lehine uzun 
maka leler yazmakta ve İngilterenin, 
biran evvel Milli Müdafaasını ta
mamlaması lüzumundan bahseyle
mekted irle r . 

SİZE 
Mevsimin en iyi fil imler ini 

hazırladı 

s ı z ı 
Memnun edecek bir 

te~kilatla 

YAKINDA 

~4.ÇILIYOR 

Atatürk 

Ru en ordusu ma
evraları bitti 

Kral, veliahd ve prens F rederik 
sahasını gezdiler manevra 

Bükreş, 22 (Rac o) - Rumen or- Bükreş, 22 (Radyo) - Kral J{n, 

dusunun sonbahar büyük manevra- rol, bugün öğleden sonra Rumen 
ları, dün gece bitnı ştir. harp gemilerini teftiş etmiş Virmen-

Kral, refakatind veliahd Gran tinorda istirahat etmiştir. 
Voyvod mihael, pr ns Frederik Ilon- Hava ve deniz nazırı Pol Eto Do
jolern ve claha bi çok zevat olduğu resko bir söylev vermiş ve Rumen 
halde manevraları cereyan ettiği donanmasının, son zamanlarda çok 
sahaya gitmiştir. takviye edildiğini beyan eylemiştir. 

Rumen ordusu, arın kralın huzu- Müteakiben tersaneye gidilmiş 
nmda lıüyük get;it ·e:;;mi yapacaktır. ve orada \'clialid Gran Voyvod Mi

Teçit re. mini müt kıp beşyiız ki i-J ha el, yeni yapılacak olan bir tahtel· 
lik bir ziyafet ver· ecektir. bahirin ilk çivi.sini çakmıştır. 

• 1 bir miktarda artırılacaktır. Ordu mev //e Af • t R 
Ek Londra, 22 (~ady~) - (_Deyl~ mu~hede tas.~ik olunacak ve derhal c:ıcıu yüz bin kişiye çıkarılacak ve ganıs an Ve o· 
ı ıspres) gazetesıne gore,. İ~gı.ltere tatbık mevkı ıne konacaktır. Bun u Lın modern iayayrc ile tcchiz edile- manya kralları arasın- Adr·yatik denizinde 
ta ya anlaşmasının, 16 ıkıncı t es- .. t k" 1\1 ı · · d b' b cektir . d . k."' . ~ mu ea ıp, usso mı e ır eyan- · d k ·ı t J f/ :tın en evvel tatbık mev ııne gırme- d k B l d l .1 Öğrenildiğine göre Mısır hüku- a ce ı en e gra ar 

si için, iki hükumet arasında muta- nj arne nedşre .. e~~ •
1 

ade~r a a ~drı 1 e meti yakında Jfobeşist~nın .1taly<L ta- Ankara, 22 (A.A.) - Afganistan 
bakat } 1 l t spanya a gozu o ma ıgmı teyı ey- f 1 t t k . l· . ı 1- b' · · t · ~ ıası o muş ur . . . ra ınum zap ı nı anıyaca ve Adıs- \la rnm " ırıııcı eşrın dogum gü-

Alman a icin serbest bir mın· • 
Avam kamara:sı, açılır açılmaz , lıyecektır. Ababaya bir konsolos gönderecektir. nü münasebetile 10 10 938 de reisi- taka ay.rılacağı söyleniyor 

Söylenildiğine göre İtalya kıptı ki- cumhurumuz Atatürk tarafından çe-

ç k k b
e • lisesi hakkındaki ihtilafı Mısırın ar- kilen tebrik telgrafile bu telgrafa 18/ Roma, 22 (R dyo) - ltalya,,ile müzakerelere başlamıştır. 

inesi zusuna muvafık bir şekilde hallede - 10 938 de alınan cevahi telgraf su - Almanya içiı1 A · t'k d · · d Al"k d } C d e a Cektı·r. ıya ı _ eıuzm_. e a a a. r ar, ya enova a veya 
retleri as.·ng-ıdadır. b b" J -ser est ır iman yırmagı taahhud hud da Trıyestede Amanyaya bir 
Majeste l\Iohammed Zahir Han 1 d" · d / 

1 
ey e ığın en, bu ususta Almanya mıntaka ayrılacağını söylüyorlar. 

smail Müştak yarın Afganistan kra~abil z Mı R P ALA s 
S l salonlarında 1 

iyasi partileri azaltmağa ve teme yasasını d f d·ı kt• ) Iajcstelerinin doğumlnrıııııı ~'11 - M k • e ne l ece ır ılİİlliİll1Ü llliİlla"PbetiJt> en derin tebrik- acar or estrası 
.Jeğiştirmeğe karar verdı 1 !erimle birlikte şahı-;! ı-:aadctleri ve y d' k d .. kk .. k l l . M U 1 slmılıul. 22 (Ilu:-;usi) - Parisle k d Af .11 . . e ı ·a ın m mure ·cp mtı ·emme )ır acar Orkestrası her 

. . . . . . . . . ar eş garı mı etının refahı hak- ·· ı d k d C · p ·· · Prag 2" (Radyo) _ Kabıne, bu- mıslıı·. tedavı edılırl\en keııdısıııc :rapılnn hır k 1 k" t •1 . . lgun saat atı a c nser, ans ve umartesı, azar gunlerı de saat beşte 
•• ' ... ':ı. 1 v• t• l . . . . . . 111( a ·ı enır.nııı erıının kalmliinr ~ • 

g.un öğleden sonrıı başevkil Sıı·ovun Temelyasıı-ıı.nı c :gı~ ı~·~ne c ıç_ın amelıyat nctı~P:ııı~.de hastanede :erat ricn eclnim. ' ı te?ansat ~e suvr eler verme.ge baslıyacağını muhterem müşterileri-
1·ıya e inde toplanmış ve uzun müza- iki kombyon te::ikıl eclılmıştıı · Bu l"o- eden B. hmıaıl :\luştakın cenazesı bu- • .. • mıze arz ıle kesb şeref eylerız. 
ker ı rde bulunduktan son ra, siyaı-;i misyonlaı-, juridik mahiyetinde ola - gün !'enıplon ekspresile şehrimize (İs- l•'k. 1,. • K· ,. 1 A .. l\. ATA.TUnA İzmirpalas müdüriyeti TELEFO N: 3133 

b 11. b l · · · • • ~c .ını; .ım,ı la tuı·k 
I>arn rin bir kısmım rn.vetmeğe ve cak ve Çekoslovakyanın e ı a~ ı a- tanbula) getırılmiştıl'. -Yarın yapıla- T" ·k·. . . 
t 

· · • k··ı ı kt' · · · d . d f uı ı~ e cumhurıyetı başkanı emel yasasını cleğıştırmege karar ver- damlarından teşek ·u ecece ıı. cak cenaze merasımın en :sonra e ne 
dilecektir. ~ Ankara · ı Dogum yıdönümüm clolavısile olan 

V k il h t
• l• ·ı n~azikane tebriklerinden doİa~"l ek;;e-

e i er eye ı ngı tere Stalin öldürül- ıansınıza teşekkür ederek şahsi saa-. Y k d Al detleri ve kardeş ve <lost milletin refa-

el~fçilik mi, hayır! 
A nkaray a gıtme· a ın a manya medı· hı hakkında en samimi temennilerimi ş Bahri Savc 

mı.şlerdir · ı d 
1 

k ıtl'Z eylerim. ark dünyasını~ atmosferinden, kıymet hükümlerinden, dünyevL 

1 e e aca 
_ Bıı görüş ve idare ed nizamından başka bir dünyanın -buna garp dün-

1 tanbul. 22 (Husu~i) - Buraya an aş Moskova, 22 ~Rady.o_) . Afganisüın kralı d " . 
k 

- bl d S ) U ı } · yası ıyoruz • yen nızamlara ve sistemlerle dolu dekoru ve hava-
ge. lmiı:; ve başvekil B. Celal Bayarın Roma, 22 (Radyo) _ İngilterenin ak. şam. çı ~n resmı. te. ıg e.~ .. t~_ı- ' o wmmed Za ıır s '( . d'k 8 rıyasetinde toplanarak ntznamede 1 d Al . . nın , hır suıkasd netıcesınde oldurul- Ankara, 22 (A.A.) - Romanya ı ı ın~ gır ı . u manevi muhit değiştirişin tarihi, tanzimata ka-

. yn on a manya ıle ele anlasmak ı~- • .. kk d k" k · k ı · · · . - . dar g ıder. Fakat eski çerçiv 1 • • d d • k ı · · bulunan meselelerı· müzakere etmış o- . ~. . . ~ dügu ha ın a ı şayialar te zıp r a ının 16 bırıncı te~rın dogum gü- . . . e e r ıç ın en, me reaenın s o a at..k zıhni-
t 

- l " , · yetınden bu zıhnı etin d'. .. ·· hAd' ı • 'd • 
lan veı··11 . . h .. A k ·a\·a git ıyecegı ve rnnuıı ıçın, bugünlerde d 'l . t ' nu muıuısebetile 15/10/938 tarihinde ' . unyayı goruş ve a ıse erı ı are edış tarzın-
' ~ı erımız, enuz n aı . - . .. e ı mış ır. . . dan baska hır kül ur h d" · ı · ·b 
nıem'.lerdir. Yaı·ııı buradan Ankara- Berlıne donecek olan İ ngiliz sefiri B. I reısıcumhunnnuz Atatürk tarafını.lan .. ~ ve ayat ıyarının ıcap arına ıntı ak ediş imizin 

k 'l . . tarıhı muhakkak ki · k "d" H tt d h b' k · • · 
J a müteveccihen hareket etmeleri Nevil Hen<ler~ona talimat verildiği M . og"" lu çe 1 en tebrık telgrafı le 16/ /10 ~138 .. yem, ço yenı ır. a a a a o Je tıf bır eda ıle 
mu meldir. söyleniyor. enemencı de alınan cevabi telgraf suretleri aşa- soylersek de.mek l zımdır ki; bu intibakın daha ilk safhalarındayız. 

j d 
ğıdaclır: Bu g~ç~ş; da a umumi bir tabirle, bu dünya değiştiriş, rahatlık 

Elhamra Sim·masında 1 An karaya dön Ü 1\lajeste Karo! II v~ kon.for _ıçınde ·çen bir seyahatin muhit ve m anzara değiştirişi gi-
bı sesaız bır halde I B 1 • ·d b • Romanya kralı .. .. .. 0 amaz. azı şey erı gerı e ırakırken, bazı ıeylerı 

Dünya sinemacılığının iki eşsiz 
şöhreti 

GRETA GARBO 
CHARLES BOYER 

Tarafından şahane bir güzellikle 
yaratılan senenin en m uazzam ve 

muhteşem filmi 

KONTES 
VALEVSKA 

SEANSLAR: 3,30. 6. 8,30 
Cumartesi aaat 1 de talebe 15 Kr. 
Pazar saat 11 de çok ucuz matine 

SALON ( 20) KOLTUK (30) Kr. 

İstanbul, 22 (Hususi) - Har ici
ye Vekaleti genel sekreteri B. Numan 
)renemeııcioğlu lmgtin Aııkaraya ırit-
miştir. 

Bükreş ustumuzden, ıçn 'zden, kafamızdan, benliğimizden atarken e lbette 
Majestelerinin doğum yıldönümü sızlıyan tarafları z, acı duyan yerlerimiz olacaktır. İçine girmeğe 

müna-:ehetile en samimi tebriklerim- uğraştığımız yeni artlar manzumesinin karşısında da şaşkınlıkları • 
I~ lıir!ikte şah:;i saadetleri ve mütte-

1 
~1112•. t~reddüdleri iz, seçme ve benimseme sıkıntılarımız, b ir kelime 

fık ve dost Roınanyanın refahı içiıı ıle, ıntıbak ıztırap arımız bulunacaktır. Elbette içimizdeki eski dağla-F ransada olan hararetli temennilerimin kabu- rı söküp atarken ı 'kü bu dağların içinde olan bazı sinirlerimiz ağrı. 
" lUnü rica etlerim. yacaktır. Ve biz i imizde yeni dünyamızın battan aşağıya betonla 

Ayan l•Çl•Il kısmi se- J\. ATA'l'Üfll{ örülü temellerini tarken elbette bir ağırlık, bir tahammül edememe 
Kamlil Atatiirk duygusunu yaşıya ağız. • ı Ankara İnşalarımız ulvi ir, fakat bu inşalara katlanırken duyduğumuz 

çı m o uy o T Ger ek şahsını gerek memleketim tah ammül istirab ı a büyüktür.Zayıf olanlar yan yoldan geri dönme-
P aris, 22 (Radyo) - Yarın, Fran- için olan t emennilerinden dolayı ek- 1 i i bile tıöze alıyor ar ; eski dünyamızın hayat akııına alışmıştık, gene 

~anın otuz Yilayetinde kısmi inti?a- selanı;;l.~rına ~ok samimi bir surette 

1 

ona dönelim, diyo lar. Bu sözleri söylemek cesaretini gösteremiyen-
bat olacak ve 97 ayan aza~a seçıle- te!jiekkur ederım. ler veya ruhunu, erkedilen alemin manevi nufuzundan kurtaramı-
cektir. l{arol il - Devamı 8 nci Sahifede -
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Tc"'rin PAZAR 1938 (ANADOLU) 

A <-,. ,.,_\ ffi..ı.'~ . ı 
t-r$~,.-:%./~ 

~~2 
Tarihten bir kanlı .yaprak! Çemberı~yn ve 

... tılsımlı şemsiye .,., 
fJtomobil satıslarrnda _. 

yeni bir usul 
Amerikan otomobil fabrikatörle· 

Kuyucu Murad (paşa) Eml·r ki~~i;i~~.:ı::1~ı;b~~:~;;~~irı~.,~~~ı~i~~~~ 
~:~~i'~;kft~z ;~~~~;ıe Ç~~~~~·~ı~;:ı,~~e 1~~~~~~ 

ri arabalarını satmak için yeni bir ş a h 1 n a· s ı I b o gv d u rd u? buı~ii~!~:.l~~z /(~z~:~~~~:)(~~t/ni }~~~~~: 
çare bulmuşlardır: Bu iş için güzel t t 

-r u unuz ela. biıliin Avl'Upa H' hattn 
kızları seferber etmişlerdir. Fakat, • Bü,vük P.ritanya, uçurumun kennrın· 
bu mücadele otomobiller kadar kız- J 'k' · ı. · } c a, ı ·ıııcı uır rnt·p felaketiıır> ynvar-

lar da karlı çıkmaktad· .. = Eg'IJ er ben de bu daya g'"' ın ı·nıı·kamını almaz- !anmak iizere. lşte öyle biı· zamanda 
Otomobille kendhıine k"ra, otnmo- G9 hık bir ihtiyar, elinden eksik et-

bile müşteri avlamıya ç•kan kıza, nıedlği tıl~ımlı sr.msİ\'esini alıvoı· \'e 
şirket altı ay müddetle ve hiçbir pa· F • ı d d "-" • ı k d I 1 l • . . . 
ra almadan veriyor. Her gün de bir· sam, ı za e egı ' eşe za e o ayım ;~:.a yo lllll\ tutanLk, ).Jmıihe koşu-
kaç teneke benzin tahsiaah vardır. " 

------------------·- _ .tlilyoıılal'ra in~an, bir aııda !ııgi-
Bu müddet zadındll kız, o sık ve 11on h o h dı l' ı. 

Emler şa ' 000 ' edı·, ellerı· nurdan ol- iZ uaşvekiJini göz Ölliİlle getirİVOr! model otomobil icinde büytik •ehir- lT b l · .,, zun oy u, yolda yiiriirken daima 
lerin bekar erkeklerle dolu ol ö an nüne bakan, kan,.ını yanından ek-
cnddelerinde, eğlence yerlerinde b •• l b • • l • / sik etmiyen bir pir .. 
dolaşacaktır. Bu gidip gelmeler, ge- r:!un U guze C, or ayı pışıre~ erın. •• llayatıııda hiç tayyareye Linme-
zintiler esnasında he'" halde bir er• -=> • t.. · mıs olan bu ihtiyara birclenbiı·e ne 
keğe rastlıyacakhr. Bu son si11tem 1 i d h 

Fı·ı d • • • k E • h b d 0 c l1 a, ava yolile ~fllııihe koşmak 
otomobili güzel kız derhal erkeiin za enlfl OYUOU Ve Jfltl amJ, mır şa lfl Urllllll an pi- ihtiyacını dttydu? Bu fltıale, o glin-
nı\Zarı dikkatini celbed~cektir. Bir ı d 

1 •• d d f d k er e Çemberlayn değil, onun te!aş-
laraftan kıza atık olurken diğer ta- rinç ve cig" er piis;!<Ürtmuş, avayı a il z~ e azanmıştı lı vaziyeti kolayca cevap veriyordu .. 
raftan otomobil de hoşuna gidecek· Çemberlayn (Do\·ningstrit) te ra-

"İr. J Zaman biı·inci ~ultan Ahmed za- 1 l llmü fazilet cshabına bu füı mı yapı- hat ı·ahat vakit geçirir, adeti veçhile 
Şimdi artık otomobilin vazifesi manı. , yazan: M. Ayhan lacaktı? ı·kurt'lile beraber bahçesinde snbııhla-

"itmi,, kızın rolü başlamı$hr: Erke-I Sadrıazam, gene Kuyucu Murad Kuyucu derhal cevap verdi: ı·ı gezinti yaparken, sonbahar top-
ğe, bu otomili satmak istedigwini söy- P""" j F 1 t t . .. 1 kt' r.- • K f . . b" k t l" .. - Sabret efendı' t Sabret hoc"m ı··ıklaı·ı oı1a ha,·kı lı .. •• . _ • ..,,..... • a .;:a Pr esı gun zeva \'a ı ı•,ınır-ı a asının ıç.ınc ır ur c uşmuşş- • ··· .. • ' .. re : 
luyor. Tabu, kıbar adam boyle ~·~ 1 Hadise, Heyşchil'cle Eınirşahın M· ~ahın sarayının öniinden geçenler, tu.. sen!. ı Dizi kanla sulaınannız ı 
arzu karfısın~a derhal: «ot~mobılı rayında geı;iyordn. Emiı·şah. sadna- bazı sesler duydular: 1 Bir aı·ı:ı.lık Seyclişehil'den bir heye- Fil zade, için için: ÇPmbel'l:ıy.n, bu h~ıykır~ş kar.~ısın-
ben alayım>> dıyor ve otomobıl bu su zamın sevdiği adamlardandı. Ana- Bir topuz sesi.. ı>aha doğru.qu 0 tin geldiği haber verildi.. Oldu -dedi- Kuyurunun kuyu- da iirpel'dL 
retle satılıyor .• Ayni adam ek1'eriya l doluyu saran kargaşalıklar, e~kiya rnkitlı:>t·de kamçı makamında kulla-' Heyetin başında Fil zade vardı. .sunu şcytanu taşlattık. Hakisi Allah j Milletlerin ıııukndderatlarını ida-
kızı da almaktadır. Gerek kız, ge • ı gürültilleri, ~ofta i~yaııları vı:> Cela- nılan bir topu7. ~apın se:-ıi.. Kuyucu l\Iurad paşa, heyeti, ihti- kerim!. 1 re eden l.ıiiyük adamlar, tehlikeli za-
rek otomobil şirketi kar etmiştir. liler gürültü !eri içinde, ze kiisı ve Ve biri, ram la kabul etti. Filhakika, Kuyucu :\I urad pa~a nıaıı 1 aı·cla lıeıı 1 ik !erinden uzak l:ışır-
Kız ayrıca şirketten bu işine mukabil kurna:dığı ile daima bitaraf kalmış.! - Yazık d•. ~il mi -diye bağmyoı·-: O gün, E nirşah ela veda edip yeni kız~ıştı: . . . ıl~~·· IInl ve is~ikbalin mesuliyetlerini 
para da alıyor. hatta devlete ınllzahnret bile etmiş clu- a\·ıp değil mi? Ulemn:nı. dayak 1'ancak beyliğini aldığı Alfüyeve gi- Aıtık bu derecesı de fazla ıdı. dıışlinerek, vıcdanlnrınm sesini du-

Fakat hazan otomohilll avcılar al- ve Kuvucuyu kendi::;ine ividen ınye t k. ı · .. "l u" decekti - Heyet, sndrıaznmı se!amlavıp varlar ve hemen harekete gelirler . . • • • · · a ma · ne zanrnn, nerec e goru m ş- · . · 1• •• 
tı ay geçtığı halde bır netıc~ye. vara- ıgınclırnııştı. tür! j Heyet, Kuyucu~·u, son zalerlerclen çıktıktan bıraz sonra, Kuyucu 2\!tı-ı Çem hel'ln) nin tıbıınlı şemsiyesini, 
mıyorlar. O zaman otomobıl 'ırkele 1 Emil'şah, hocalara karşı gizli bir ı Bu sese yliksekten mlislehzi lıir r1 la\'l tebrik ettikten sonra ihtiyar rad pa~a, çadırının içinde aşağı yu- sulh iı;iıı bit müze yapılmak lazım. 
teslim etmeğe, hem de bu müddet hınç ta,.ıvor ve onlara kar~ı vesile , . . ' 1 saclı·ı· ~zam !'lOrdtı. k4trı dolaşmağa başladı. Hazır bulu-' gebe, o müzenin en mutena bir ve-

"· · ses cevap verıyordu · ·' .. • · • -ıarfında yaktıkları ltenzinin parası· buldukça .sert davrnıınıaktan zevk, · . İ :t l.ı • . . 1 lı . d .. - Sizin memlekette ahval nice • nanlur, kımıldamadan ona Lakıyor- rine asmak iktiza ec1ecek .. 
ıı vermeye mec:bur tutuluyorlar. alı•·or<ltı. - ·~ e, ll zam.rnc a, ur.ı a go- tl. ·? lnrdı. ç• ' ı , ıt enırıer n~·n. 11{•1·eye s.;icleJ',;t: git-
\yni zamanda şirket de zarardadır, Sadrıfızamın kPncfüdni sPvcliğini rülmi.iştür! Seni Fil zade mi, deve - Çok iyi devletlümuz, :ınrn.k.. - Kuyucu gene bir kuyu kazı- ~iıı, şem~iyesini hiç bırakmaz. O, de-

:~n~ü. altı ay zarfında otomobil es-

1 

bildiği için dP. adeta lıir ııı: vi rermnn- :zade mi seni!.. Sen gelir•, benim kah- _ Ne var, bir şey mi? yor, fuatle bu şem$iyeyi birçok kara bu • 

.ımışhr. lı, bir nevi imtiyazlı geçiniyordu, Hiç i'anuuı ~eklıanlarımdan şikaret ey- _ şu Emirşahın sekbn.nlarınd:ın Diye mmldanıyorlnı-dı. Eli ile on- lutlarn ;;ıiper etmiş ve İngil!ereyi mu-
Fakat. lusa bir uman zarfında , kim.:3eye hesap \'ermPk istemiyordu. !ersin ha? bıktık, usandık.. hıra işaret etti, hepsi de çekildiler. hutaralardaıı kurtarmış gibi ona bağ--

elde edilen tecrıibeye göre bu uau( IKıımaııdasımlaki ~f'~lıanlnr ela va-ı Zavallı kadı, dayağı yimiş ve c:ı- Kuyucu, hafifçe kaşlannı çattı ve Tam bu sırada kethüdası geleli. lıdır . 
.. Jt&eriyete göre muvaffak netice ver· zh•eti kavramı:slal'clı . Bu itibarla., si- k t t k··en<lı· kendı'ne ·. - Hayrola!.. İhtiyar Çl'mberl.1yn, bu <::efer fg. · · · nını zoı· ·uı· armuı ı. 
\İştir. Çünkü Amerikan kızları oto- murık, mlitera\'İz, kii"tah. <;anulru j p • ~ • _ Emfrşnh da :ırhk kabak drıdl - Emiı-~ah, hareket Ptmek ister. koı;yadnn Lı.mdrnya m detin de de 

4 • • • ? 1 .. 1 . !\:adı (efendı) köşe ba!'lnıa varın- k 1 1 · · i 
ıobil kullanmakta olduğu kadu ke~ılmışlerdı. Konya hnvıı ısım e gız- .. . . .. vermeğe başladı. Veda. için ·u unuzun çal ırnın gel- şenıs1ye ııı unutmamış \ e i tasonda 

;nlişteri avlamakta da · ınahiı- olduk- liderı gizliye şıınlnr süyleniyorcitı: C'a, thııılip Emır.şahın sal'uyına bak- Diye dUşilndU. di.. trenden inerken, şapkasından evvel 
tarını g8stermitlerdir. - Emirsrtlı ela. l.H'\ ;:ıurefinıll" bir tı: , . . _ Neler yapıyorlar, söyleyi~ de Kuyucu, yarım dakika. güzl~rini onıı almıştır! 

sovgtınl'tııhır O <ln çnlııJ ı,:ıı·pıyor .. 1 lo,ger !Jı>n de bunun rntdkamını dinlivelim ·? hiç kıpmndatl ketlılldusınıı baktı. <.'ernbeı·lunı, bu lınrek tile 
Gzce/e.yin görülen Sekbanlar. kndmhıı·a. krnlara. :ılnıazt;ı.ını Fil 7.ade d~fll, eo;ek zude,j Fll zade, zalen bu ~uuli bekliyoı·- baktı. Sonra: ınal şuııu iflıam <'tınel, ı~t mı tir. 

alal·m:sema j.!PnÇ ddika~ılılara. e\'lPl'f' !'lHl'kln(ı- kıtta eşek ~rnd ... e~şek olayı ıl ı l H bb ,• k bb • . k b·ı' "tk - Boğ mel'utıll - dedi - aııııın ver- 4'.Blllutlur lıerıuz ku\ bolmu devil· 
\ 1 k ı· 1 ı h tt De<li ve köşeyi döndU ·ı'u. Lı eyı u e :)apaıa' t~ı k r Jir! ~ • , -

" 
t • 

1
... • .. d.. .. ı e< ıvoı-. caı·:şı arı a uctıza. a :ı · lıir tnliikatla bir zeka oyunu ile nn- me sa ·ırı. ep nız ıı aımısemayı gun uz gor- · . . ' • 

•• •• •• •• 1 bec?nvnya mnl nlıyoı·. koylrı·ı ka.:3ıp latmağa başladı. Fil 7.nde. bu arada Kethildn saşıl'ch, innnrnamı~ . )'!1- K&.mi Oral 
muşsunuzdur. Fakat Yugoslavyanın k I l A • ı 

anınıynr atı. bol bol, sadrıazama komplırnanlar hucl ela emri i.vi an amnmış gilıi idi. 
Zngrep ,ehri civarında Bladez lcasa-j s ... 011 o-ece, Se.»ılis, ehl'in ilrri rre]eıı- Aı aclnn he~. on ay geçmi~ti. Sadn J{Lı:-·\ıcu tekrur etti: ,.. ·' "" yapıyor ve Kuyucunun koltuklarını 
1 · h Ik ·· kt• h. - ilzam Ku,vtı~u .'.\1 uracl paşaya Emir-uası a ı, onu, aure 1 ır yagmur !erinden lıir grnıı, L:ı7.ı siki'ıv<'tçi kabartıyordu. - F,vı>t, Emişnhı boğ. tliyornm sn-
yağdığı sırada geceleyin görmek im-/ halkla lıeralın tıvanılnn \'P ı,:ulıl:ır- "alı aleylıiııde Lfr(·ok şeyleı· söylrn- Fil 7.alle bir aralık şiiyle dt'dİ: na!. 
kanına nail olmu,tardır. laıı ~'ilzad<> Alıd~ıl'l'ahiııı ('ı.•lelıirıirı mi~ti. Fakat ~~tdnfızam aldırış etıni- Kt'lhlida fırladı \'l' cl<'l'hal tı>rlilıat 
Y&ğmurun en ,iddtli sırasında bu .. yontu: - Dcvlf't iı:inde cltvlflt olmaz. Sa-

l ı .ı f le b" • eviıı<le toplaıımışları.lı. ı >rnll~·r do • 1 h h uldı.. Oudan sonra keneli ~adırııın 
ut arı naraaınunn lf ıran ır 2ıya, . Cel<111 kiinılııınu kı"men eznıeğe lıiLi devlet, sultan Ahmel an nz- girdi. Fil zndf', mi. afiı• ı>dildigi Lir 

k b[ d d I ~· .. .. .• .. klllmfüı. Emil'salıııı ı:tf'khaıılarnıın y:ıp .. k l d·- 1 .. 1 k retleridil· Onclan ~onrcı. ela efendimi- i n a n e e a aımusema gorunmu4· · · nıııvaıı H • o n. ll!! ı~er ennı c r :ı- · <:. adıl'lrı kn.ın~ın<laıı. keth ihlanın g .. 
t ki k 1 t N t . l fı'"I • . ' ' . . . 1 zı· tanırız ve illa bl:dm ırilıi IJiç·ıı·e 

den nlnral~ l.ıiz de Lerc:katıııa ere-
!'İz .. 

Çok geçmrdPn giimils ini. y:t\'• 

gıbr. sofra iskemlf'~i geldi •t! ha21r' 
lık l.ın~lHdı. ı miı-l'tthltr kethüda ŞU•1' 

dun bıınd:rn knııu,uorlaruı. 

lç oğ-lmılarırnlaıı Liri. elinde peşkir 
tilr. Henüz uykuya yatmamı~ olan 1 ı aı·ı. oııu.~u nıtıs ıı .. <' ll'C< e. • ı - (•ıı·rrıışl ı. Keyrı yernıde ıdı. Hıı hnrp- . , ,., , ı·ip \ıktığ-ıııı. h:ıliıııle lıiı· fe\'knlfüle-

b
. k 

1 
lk 

1
... .. h 7.adı:>nın, halk namııı:1 Pl'lMi ı~iin. fıJ- te Enıirşah Kuyucur:.ı sadaknt gö;:;. kul nesneleri, ka:zand1klan tevecrlih lik ollluğurnı sezdi.. ltıtarnk aynkl:ı, Emirsalıın ark:ı tarıı 

ır ıaım ıa a aımusemayı ayret fmdn clunıyorclu. 
mirşahı zi~·aı·ellt' \'a.Zi\ ' f'tİ n1l:ıııma- ternıi~. nıua\ <'nette lıtılnıımustu. Şim lrri stıii:>timal e.derek devlet kurup j Emir~ah, mükellef bir kıyafetle, 

içinde temaşaya koyulmuşlar ve uyu. Ek 
gını \' e lıtı lıalll'!'t' hir ııilın~·f>t ~Pl'İl - di ('onımdn d.ı yanında lrnlıınuyor- . fnkiı• LimmC'ti zulme boğarsak hu kethüdanın ç:ı.dırmrln h:ı.hlnrın üze- • ·mrkhlı· dilim dilim ke ildi "c 

Yanlnrı da, bu ender hadisenin sey- 1 1 cltın n ı tate lı t t kon 1 

mesirıi i::;lr.me:-ıi rnraıfaştırılmı::ıt ı. c u. . • . . millkii milletin h:ı.li nf'ye \'nnr? .. 
1 
ine ~erilen minclt•rdc bağdaş kur- 1 11 11 c;oı n ası, or aya 

rinden mahrum bırakmamak için, 1 Ona, AJaiyc s:ıncağı hC'ylıgını \'er- lllemnyn, padi~ahl alempenahm mu~tu. du .. 
hemen uyandırmıtlardır. ı · l'eth .. d mi~tir. mi~ti. ve <::adrıfı7.amlal' har.eratının muhab- Kethüda. beşuş hir çehre ile içeri- 'ı.. u a, 
Yayalar nasr/ yürü· Bu karat"a g;)re giines b;ıttıktan Racln:lznnı. oıııı çekNl1İ.vı:>nlr>riıı. bet ve knenıleri dlinynca m:ıınm ye git'di: - Buyurun,- dedi- bn~lıynlım .. 

ı.onra yava yitriiyt•nl;r ~oı e-11 ... rind~ rahne! ela lı:ı.kikalr>ıı oııdarı mii~tı>ki iken. bize darak l'P\'amıdır?· - neraherce yem<'k yiy<>lim de. - Duyurun; DiAmillfıh .. 
yece~[er? jbir mendil ahud gaz-•tr hu'ırıdur- ııl:ııılanrı sızıltıbrıııı. lıonıurlıılanın l{uyuru başını kaldırdı ve Pil z:ı- soma, sahihi devlet hauctlerinc gi- . niı· lokma ekmek ı . mlı ve knşı~ı 

A 'k d K 1 b' l k k k b · · d d" l E • b · • · l 1· (" t l rl 1 n 1 • "Orlıa.\'a clal<lırı1> aL.zına scıktn: merı a a o om ıa şe ıri so a • ma mec ur-ıyetm e ır f?r. ger u H'znıı~ı ı.. deye baktı: < e ıın... ıy e rnyuı· u ar. eııcıenı- "' o 

larında otomobil kazalaınm çoğal • tedbir umulan neticeyi Vf"rm,.7.s'" va· J\l'ııdi lü•ııdirıP: - llayHk mı? zin ı:ı.ofrnsıııa da şeref \'eı·miş ol ursu- - Ooooh -dedi- C'lleri ııuı·dan ol-
ması yüzünden ıeyrisefer dairesi ya- ya yürüyenler tıpkı otomobiller gi • - ı:u Emir.şah yiiziinclrn galiba, Fil zade. gözlrrini ;\'a~arttı: ınuz. snn pi~irenlerin .. Çorbayı güzel Y!lP· 
ya yürüyenlerin aelametini muhafaza bi ellerinde birer f,.ner tafımağa ba•'kalarını da danllıu·af!ız. - I>a:-·ak ya!.. Dayak y:ı !.. Kulu- Emir~ah: rnışlar .. 
maksadiyle hayli garip bir karar ver mecbur tutulacaklardır. Di,vP dii ~nıımeğP başlarııı:;.tı. nnz topuz sapı ile dayak yimişimdir. - E~tağfurullah, clC'di, nimt>tiniz- 'ram bn sırada, al'kada durnn iÇ 
IWllAi•MWF c•au it&• a ı ı 4 - oğlnm, elindeki peşkiri fırı, ttı ye 

(" Cmuwi harpt.: Amer k:.t enle İ<.· '-'"' .,, J'\ i-ıi: '••. bl'clı. i:'lf'leı·clen som·n manrvl yıwgunluğa rar vermemi~ olsalar bile yakalamak peşkirin altından yağlı bir kemencl 
ilk olarak ıııız:ırı dikkatini C'<'lbe- uğramağa IJ:.ı.~ladı. !için muhtelif \'asttalar:ı lıa~\'Ul'ar:ık- göziiktü. İç oğlanı, kemendi. korkunç 

G 2 11 C A S Ü S 11 den nokta şu idi: j Mektupları taşıyan llelçikalı nasıl ].ardı. bir ııı. lı!lret ve sCirntle Eınirşnhın 
ıı.... l snaııyollar yakın ist:ı1.;yoıııl!ın gr- iildfö·(\lml\~tli? Bilha~ a binalarda 

0 
. . p 

1 1 
. t' 

1 
boynuna attı ve ayağını fönir~nhııı 

ROMAN 1 1 
• mm ıçın ec rol n vnzl\"e ı c el' • 

• çrıı :ıskt>r dolu tl'l'ıılt'rcll'!n not a ı.vor, yangın çıkarma haplarını yerleşti- · 31rtm:ı day::ıynrak kemf.'ndin ur.unu 
· ı hal direktöl'üne bildirdi. Ve ornclnn ve gidPC'ekleri Y<'»let·i fpspıt ı:>c iyor. ren !::1panyofüır muııl keşfedilmişti? çekti.. 

; fKahraman[ ık, kan V ~ d ~h 'Ç;tl Abam dıı topladıkları nıa!Umatı biı- ~Iuhakkak ki, casusluğu hainin biri da Fraıı~ız ?:1bıtasma hnber nrildi. Bunu okudur kuvvetli ve ani şPkil· 
\~ ____ ••• : kağıd ii7.erine ya?.ıyor ve sf'yyar ~n- 1 yapmıştı ... Fakat kimdi? t~pnnyol Zabıta derhal faaliyete geçti \'e ay- de ynpmıştı ki, Eınirş:ıhın rığzındtı 

·1 ('1' ın·ıs ('on" ) A ·ı ı z · ,, · J / • ı.· n 1 k l 1 1 D n' g'! de f ·p"n\•ollaı·ı le b 1 bulunan lokma çorba pirin"lert ve u.zan: o • ..on mcı·ı •rı 111 ı 11'< .ıs Nr rı·ı ~ ;11111aıır a11ı , 11cı uır e çi a ıya veriyol' nrc ı. >İl' teşkilatı hep bunn düşüniiyordu. Re- ı L n _ . ". . • n e aş annı ... 
1 1 1 - b 1 1 k çot·lı::ı.ytı doğranan kiiçUk ciğPr par# 

- 4 - kaç g:liıı ı;:oııı·a lıu Dekikıtlı ölü ola- Ueri o g-ece hu~u::ıi bir içtima akdet- top ac ı:.p gı 1 mnC> e 0 ·antasında ı 
çııları, aclela şi<lcl~tle bir tiıı'iirme i r 

!spnn7~1 birdenbire yer!ıı~:n kalk 

1 

. ~ llimayen.1 çok. ku~·vetlid!':· ~\~- ı·ak bulıındıı. Fakat ni<;in ''.e ~inıler nıişlercli. hizm1>tçilik ed~ıı bi'.: kad~ı~~ da yn- bıırııuııdan ve ağ-.zınılan puskürE'rek 
tı ve elını Pedroye uzataıuk. nı zamanda hıç koı kmam ! Dr) e ıla- tarafından öl<ltirtilcHiğil lıır Hlrlü Acaba ne karar ver<>~ekleı·di? Za- kalaclı. P. R. nın go~terclıgı :ımelc kethüdanın suratma ve ()J'tad:ıl\İ 

- Hiçbir pis Ameriknlı bu h!idi- ve e<lel'ek cPbinclen koca ellerini çı- t •t a·ı 1. / il p d k k 1 - b 1 levleı·inin bir "O;:..undn taharri,·nt ~·a- "oı·b · · ,1 .. k"J<l .. . . . . . . . 1 1 e:::pı " ı mrc ı. va ı e ı·o te ·r·ar or .;:maga a~ n- " ~ ' · • · ,. anın lÇll1C' uo u u. . 
sevı bılml\·or. Şımdı Madı·ıdlı o l u- kanlı: 1 . . • ı ı ı T· h ... t · · ı . k 1 - ı ı~ · .. h 1, • · nıŞ · · . . . ı . .. . .. _ Sonra P. n. daha miilıım bır şey dı.Du 8eferv:ıkıwızorkurtararaktı. ıııcı. ,1 anı~a netıcesınce Jn ı-ı ç oganı •,nıııf',ı ı :-er<' <<'\ıır. 
funuza tamamen kanaat getırdıın. - ). alnız başıma tı(: kışı ılf• Logıı- 1 k .1. t'.. . · . . '. . . lan b 1 . f· ... 1 k k"I .· kop- \' (' j 8iııi biliri\'ermisti. 7.. vnllıııırı ıc· 

P R ı n h · d t•t" • ·<l . • • .. · · . • . . c E' cı: e ti· Bılhasqa meclı~ ıcıncle onu hı" sevmı- un aı ın mıı .l!'>:>.t ro 1 eı 1 
" • • 

· · e "'n eyecan an 1 ıı)ot u. ~abılıl'ım. Şu hale gorc. ıkı kı~ı ıçın . . • . , . - .,. , . . , .
0 

·ıfl . tiği çorLa. bıırrımıdaıı gelnı. tı. 
Tehlikevi :ıtlattıgı halde koı·kuclan . . . 1kı İsp.Lm ol amele lıın.tlarda ı~- Yen iki :ıza V<Li'dı. ninaerınleyh !-llip- ) e lı.ılınde bulundu. T.u kı kı sı- . A • • ·ıcll 

• de çah~~ımaz mıvını'! Sırndı seııın ı· . 1 c1·ı, ;.. 1. . . . l.>. t' k · · · I . . ., 1 !:3adrıazama 1t•kmıl hnb ı \ 11 
dilini yutmuştu: Söz söylemeğe "nıe- . · · · ' ım,\ ı• 1 111 n~,ıc; .u ıctııe ır ,L ım lıelerin hep lizerincle toplanması metıdıferclc kondoktor olıtrn' c:nlı- , • ı · ... c; • ı . d.. ü L l<fu. 

1. , kt 1 vazıfen burasını tnras . .-ut rtmek ve bcJ.':tz hapla!' koyuyol'lanh. . . ı;ıan hir Belt;ikalı ile fsviçredeki Al- \e ı~ı.LZ oıııa 1
'
1 J"ie, J tı u . ·rı .. 

en 1 J 0 u. . . , k nıuhtemeldı. Koca gecevı korkudan . A •• • Fıl zadl' bnntı el tHP c::ı. e\ ın 1 

l\lnnmafih irdihmıcla muvaf- Anıenka a1nıılal'll11 bıırııya :1) n · Bu haplar Almanlaı·ın vangın çıkaı·- k . 
1
. ·v · 1, tnan l'aı:m-ı teşkılatına gt>nd~nlen·k-

1 
. 

1 
f 

1 
..l • d••l 

· . . . . . • . uv ·usuz geçu·c ı. ı organın n dntt. • ,. . . • "k 1 t t>ıı :-. erıııt en ıı· auı \ ' :ır 
f:ık ve bu suretle fspanvol ameleleri- baqfLl'til\ derhal bize lııı'ın \'ermek~ .. mak ıı,:ın 11.;tımal ettıkleı-ı ınad<leleı•- · . , . tı. ~ımendılPrcı Bel<;ı ~ılı c cdıal ya- rına; 

Tl .ın teskil:itımı dahil oldu. Sarı \'e u- lsin lrnııclıırı ibaret olucuk. P . 11. Ya- elen yaptlınışlı. Nitekim birkıı<: Yrtn- uzanmış. l.i:lınde kor..amnn bıı: 1.01·~.a im.landı. A.rni znmflnLla ayni <'VlPr 
. . · . . .. .1 1. 1~ k t k dunıvuı·dn . llk hamlede kendını mu. 1 k. 1 .. 1 ·'k· l· . l , . . 1 - 1stt> -dedi- l·il ı..ı<leıı ıı o 

zun çehı eli adam, amele basılıırı ıdt. ni Pedro Pantillo <ln !'"a"leıı huııu nr- gıntıı 011uı!t' ~'''"' emt>c ı . • a ıı . e. · . ·. ~ ... · . . " I( ~ ı np .ı Hı .L .uıııc n ~ ~ııı ıma r- alı•min burnu ' d. 11 lıı 
11ındı"ıdı"n eski seke nelerinden mada zu ecli.vonlu. Bu ve..,, ile ile hirıulnnla ser depolar kllJ'tuldtı. Hu lııqılını t.;- d.d.ıa dnıek l\Jll onu kull.ııı,ıc :tk - 1 ı.lıli:n toplıtr hakkııı<lu k&tl ı dert•ct•ı.h• 
'~ dğeı· pu kııı tür 1) 
herkesi öldilrınek saUi.hiyetini haiz- geçen hadi:ıı:>lel'i VP prnpagaııdalaı•ı timal eden hıpt.ny<ıllar yakalandı \' c tı.. i nınlumat 'Vt•reıı lıir kai{ıd cbhi lııı -
di. Fakat ona muhabbet göstermiş mllkemnıtd öğrenecekti. Ceı..:e ele tn- Fı·tıtısır. dharıı hadııııa ı:ıevhdi!e - Fakat hiçbir şe;-.• olmadı. LrLkin !'r- IL111dı1. Hu nıülı'.iınatı Peclrodaıı snrı-J (l} ?-"o\erih ~aı ı 
ve: l'a ~ :>.udata \lkım.ktu ~erlıe>1ti. lşte bu rPklıir hnn.( ULı·fıııdn kur un.ı dizli. tesi ~uhah mecli1'iıı billün azı:ı.lurıııın nı gı>lı'ıı Lir t~panyo unıt~Ie veı•mişli.Jrıiri 7.t1imin cP 

_ Hatn1m iı;in ıu·amız<.l~ çalış! s.ıı·etlı? P. R. cliuwetle i ~ P lınşlndı. ili. . kenrli>line kar~ı soğuk duvt·ı:ııu.lıklurı. Tı.ı.bli u d'1- ~akah1ndı. geı·i ı ~ 
Dedi. Ye l;,fr $~ri,ı. J~l:4 1 trı&>li.\ı· me,dnn~ lı- l 1p ... r.1 :.ıl cu ~:s tr: .. l.iı .. ~ı l.ıu h ı.' ı· - ıu h.i~~tti. l\.enJiiini ölı;Htı·meie ka· ı - Devam pıı.,,. .. ,, -

ı l 
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IFlKIRLER 1 ispanya basit bir pa-Südetlerden 
Ukranya 

sonra 
mı? ,;,::~~~~:~:.~.;.~~~~~~~ ~:: zarlık malı değildir! 

ğurmasına •ebep olduğu hle,hurdur. 

Doktorların buna ne diyeceğini bil- YAZAN 
mem amma, anlaşıldığına göre, kah- 1 

kahanın insan hayatı üzerinde her A/verez de/ Vayo 
1 
halde büyük rolü var. Olmasa tabi- 1 
atte kahkaha da olmazdı. Zaten gül- İSPANYA HARİCiYE NAZIRI 

İSPANYOL MİLLETİ 
lVIaamafih, Po!onya, Macaristan, Ro· 
manyd, Yugoslavya ve İtalya, Alman 

ko!onisirıin tazyikini göğüsle
rinde hissetmektedirler 

La repüblik gazetesinde Edit 
Br: k "'n yazıyor: 

mek İnsanlara mahsus birşeydir. Di-
ğer mahlukatta sevinip çırpınttıak 

varsa da gülmek yoktur. 
Bir tatlı bakış, bir gülüşü canıma 

değdi. 

Yabar:cı istilasına karşı sonuna 
kadar mücadele edecektir 

Demişler. Tatlı dil, güleryüz yılanı 
deliğinden çıkarır, derler. Komedi· 

f'Pkoc:Jo\·tık\·ncla Almnn nksivonu- g in Do~ çe Algl.'mııııyc Caytung> ler, komikler, tarlolar
1 

orta oyunları, 
nun inkişafın; çok büyük bir dik.kat- Prn~a, SJo, ak .m". cıler;inı-'. hu yarım sinemalar hep gülmek için değil mi? 
le takip etmek H\zımch. Bu aksı~ on teclbırle hnllNlılmıı:ı nnınrı~·lc bak- Bazılarımız ıUler yUzlU diye bir bat• 
llc; muhtelif saha<lu tezahür etmek- mamMını ihtar Nlİ\•oı·clu. Hurnc.ln ka muhabbet ve itimad kaaanmıyor 
l~dir: 1 dı>nfli~ ordu ki, Rlovnkvn. Flnmanlnr mu? Velhuıl ıülmek ve hele kahka. 

1 - gvvelil ekonomik ı:ınhacla gibi, hndl te!'ll'ii mecli inP \'e n keri halar savurup etrafı da ona celbet-
meyclnıın gelecek sıkı bir nnlnşmn muhtariyetini" ımhip olmnlıdır! mek ne "'• ne 'il? Ak· 
nkti mnksadiyle Pı·agn ynpılnn tek- Bu tekliflerin nrchndn giıleııen fltı- si de ne fena, ne fena! .. Nite· 
ıifler. Ç tııktl bu ekonomik nnlnşmn RilnCP)'İ PP?.mek irin, bu )'n?.ıyı :wni kim itimizin çıkmaza ıaptıiı zaman-
Cekoıt)o\'akyn için ha~ ntt bir zaru- gün cV'olkh~er Bcolınhter» ÔP çıkan larda 0 iti lehimize •Örebilecekler\! General Franko 
ret haline gelmiş \'e infialinden da- bir mnknle flp ki\ n~lnnrnk lfııımdır. karşı ne kadar ıUler yUalU davranır 1 pnnrndıı g ı· k general Fı·nnko-
hn km' etil olmuştur; fakat böyle Bu r:nzPtr. clikkati wııi hiı" nılık sevimli görünmeie çabalarız ı Bu r.i: mm gerek hukumet ku\\ etlerinin af
lıir an.la tma ı ter ı temez politik sa- mesele 1 Ozı>ı ltıe <'rkh·orchı. Ukrnn· het böyle! Gelelim halk evlerinde larındn bulunım ~·abancı goııüllulel'iıı 
huda te frler ~ npacaktır. ('Berlln bil· ,\•n n7.lı"tı, dört cle\·let nrnaıncln tak- yapılan müıametelerin fotoirafla- enterna yonnl bir komisyoııun kont
gi\mrll'k lttihadıua taraftardır; Prag ıı.im eclilmis olan !10 mil~on ntlfmılu rınaı rotu nltındn geı·iye çekildikleri ve bu 
kt:'ııdisiııe cliKer memleketlert' karşı bu milletin el<' vnbntu·ı boyunclunı- 1 Şimdiye kadar sördiliüm fotoğ. suretle iki trır:ıfın ~·nlııız lın,.hırınn 
tt•selıbtl'4lerinde bir miktnr serbesti ğundnn km tulnınk lınkkı<lır deııili • raflardan birkaçı iatiına edilirae mil- kal'şı karşıya kalrlıkl:m lıugunleı·dp, 
bıı·.ılrnrnk bir uzluşmu elde etnıeğ-e yordu. tebakiıinde güler bir yüs, neteli bir 1 hukumetçi hınnı) nnııı lıaril'iye ıın7.ırı 
c;ıdışrırnktadır.) 1 Ukr:uıyn ... Bozl'nbl'ı·girı lınvntirıi bakıt na:aara çarpmaz. Acaba ıüf_iB. Al\~ruz del \'o,\rııı1111 nşrıgıclnki 

2 _ Poloma • ?il ncnr tnleplt'rinc ri<lcliye nlmnnrn ~mmnnı gelmiş clr- me.lni mi beceremiyoru~, yokra 0 ; azıısı hu~:..ır;i bir ınuııa t:ışımnktn -

hırsı lwdhuh diye tU\'81P edilebilecek ğll midir: S:ırktn, mn~~umla~u! tn- fotoğrafı müsamerenin, oyunun ae• dıl'. 

Franaaya iltica eden 

Lir ihtiraz rnfını tutnrnk, ~ıılh voln le biı l<nlo- . 1• Ul" 1 .• b' fh d •• · vım ı ve g unç u ır aa aıun l\tı mı J, • • ~ • • 
A im t\\'anm gösterdiği mnlikiyet nizn~\·on ... Tht. ~ nrmm bUyUk ml'ııe-ı • . . . Vuto.nınnzın ) w nncı ı lıla ııın nın cumhuı 1) et ol'clu tıııtııı s.ıfl.ıı md.ı 

iL • • k 1 çekemıyoru:z! Het" halde mUhırn bır k ··a f 1 d tt" · h b t · ı L il ı hır rnda kısmen ele, kcndMnin göa k!'li o inen tır. , ... • 

1 

:ır~ı mu a na nH ::ı e\ nm <' ıgı o - fır e mış o .ın ) .ıu.ın ı goıılı u ı· 
cliktl(i'I b v.ı toprnklnr {!zerinde Po- Bu nUfuz \'Olııncln SJO\·n'k\0 fl ilk kusur oluyor lu, Eotograflar alelac·\· tuz nydanberi, bütiııı dünya davamı- 1 geri çekilisini ne hududduz biı• .ımi 
Jo • " 1 emelleri olmasınm dn merhnlNlil'. Slovaklar Almanlnr gibi yip sert ve nahoş, magmum, lüzu- zın haklı olduğunu nnlnmıştır. Hiçbiı· ı miyetle ifa el mi olduğu mı ! p.ıt edeı 

ll\ nııın < a d f l 'dd. h · · E b d · 13 · t t : " . d . Ki d h önce )!Llgal ,-nhudilerc \'e kon]Citli'4tlere cltlı:1mnn• mun an az a cı ı ve atta ıtıra I diişman propagandası u avan ıh- urndn, ıpl'rlerde, pan~ anın hfü 
e 

111 
'ar ıı. m. n 

8 
i. t' hüklim dırl::ır. Slovnkvn, Almnnvavn karşı edelim ki, ba:zan da bira:z korkunç lal ed mez. Ve İspmı~ ol cumhuriyeti-

1 
ı·iyeti ugnınd.ı lıaı lı deı· k erl'f • l 

ecler!c sahibi ohu zihn ~ c ı 
1 

mUsbet hi !erinin bir delilini. knr· çehreı ... atudior. Ben bu kabahati nin yaptığı kahramancn mücadelenin ı mış olan enlerı1asyonnl lh al.ırı ll) • 
i" ·ı · ı B"rkaç gtln evel, ro onya · ki · · k • it 1 k i · ırt ~ or · 1 ırnt A lmnnlnrı pnrti11fnl clırlltme e daha zıy•de fotoğrafçılara hamledı- ·ıymetnı nzn maz. gıy a anma teı·ım. 

ordu11unun, Bohumin mmtnkasım vermiştir. Slovnk~·a Pragn fnzln !'!!\- yorum. Çünkü onlar ıireti de aur-ette j İsp::ınyndn ona mun~ yen bir politikl nen harbin en tı·rıjik nnlnrım on-
rnlihletlnden 48 11nnt e\•el işgal etme- mimi auı·oltc bnğlırnmnmnk ve onun temata ettirecek kadar ihtimam l'C»•· sistem empoze etmek için değil, fakat hırla lıirlikte geçirttim. Onların, hu 
i de bu rekRbete delalet etme:.. mi? 11ira~·et snhnımu\ girmemek enrtlyle 

1 

termiyorlar. memleketi bir hnrp \e genişleme cum anıncln harikOIMc hnllel'lni goı• 
Çünk!I burada ıtratejik kıymeti bil- Almanya IC'in kıymetli bir mlltteflk VISALEDDIN vasıtası hnline getirmek için gönder- düm. Cesnretlerinlıı n~tıdeligİni \'C' 
vük bir demiryolu merke?.i \'ardı, olnbilir. Fnknt keııctino bı>ndt!demP.• + rilmiş yabancı iııtilU ordularının bu· diısma~larımızn knrsı nıukm·emetiıı 
·. \" . verde Almnnyanın ela gözü diği takdirclc sıo,·nkynyı kf'n<li ha- Ü midini kesmiyen lunmn111 i knndnlh \"nkın ım örtmek en nazık nnl::ırında knhı·nmnnlı~lnı I• 

'ı ed n: nı b.tli . ·ord•'t C::unu dn kavde· Jine teı·ketmesi ele miimkiinclür. içhı dU•mnnlnrımız e kldenbl!ri cum ni gördüm . .l\hlkcmıncl a 'lerlerdı. On· 

neferi Franaı7. jan 

0 ugu nı~ • · or ' • • tJ k • [ ' 'ıl ' ' 1 1 d k · t"k l in ·ı t d · <.l il k" Polon~·rı\'a terkeclllı>n dött İkinci merhale, rnrım mılyon ·- nısan l buriyelin de ynbnncı t itler allmda nr pan~ n~ a emo r.ı ı man ı - re e ıyoruz. 
e m ı • ~ ı · Rl' · hr. Oı "ci -

6

, • • nın da\ eline urnrak h, k'kı gom\l\l\- A\·rup. nm s ha ·' ı m. 
1 , ntak•da 1"'1;000 mnn ll~:ıma • • Vaka, çok basıttır~ Echnon3 Ro. oldugunu H ilf. aun gcrı dui·mamı tır. J k t h kk 

11 
U . I 

tadıı• ki Prngda fö lendiğine nnza· dir ki Polonrn '"" 1\1 acarbtanın müş-

1 
land isminde 21 yaşında bir fngili% F k t b "k h 1 d kl .

1 
ler sıfntile geldi! r: Geniş olçu<le A \ 'oruz. ·' ' . ııc. 

ı • • • • n n , nnsızııı, u p" oş an ı aı . . bir ulh •.. ~ok!'!., bıı k ç fi\ ıç 1 ı·an bunlu Polonyaya ılhaklnrını terek bır hudud enıellerırle Alman- delikanlısı var Bu delikanlı iatikba- d 1.11 h k 1 1 ·dıı· Çtın rupnnın 'e bt'!lkı bütun dun~ anın ı - . · 
• • e ı c en mn rum a mış aı · - te bir ükQıı t hJ ı ' ı eıı ,.e bu 

kabul etmemektedirler. . yanın yolunu kapamaları Rerlfn mah l li parlak bir coğrafya alimidir. Bir kü cumhuriyet ordusunda }\arbeden tikbali nıevzmıbahls olduğunun for· . . . . 
nıter taraftnn, şl\rk me~elelerın· !illf'l'ine göre nıevzuubnhis olnmnz. . .. • . .. .. . . . . •w. • kında idiler. Şimdi tnrif edilmt:z bfr da harp kll\ \Ctl rının tnhrıp 1 

h 1 l)"Zl Alman or· ıkaç ay evel lngıltere hukumetı ken- butlın gontillulerm kendılıgınden gerı . h' !I 
1 1 

} "d \"Onlnı·ını hnzıı·I dıkları bir ulha <le mUte a ıs o nn " • B ı ı · · ı ·ı ti . b . • • . 1 .. ~ mınnet ıs.s e m rı ış nrınn n ıı o- • ' • • . . ır.ııı · · ı - ,azı arını Clll ıŞ<') e c l Ş ı en U dııını cotı-af! t•tkıklerde bulunmak çekmek huAu unda spanyol hukume- · ·ı .l\f 't .· d ı ti " t t · · · ır~ la .1 Polonva ı tık a ermın c og· 1 R •. lış lıizl del' in uı·ct gı , u ecn' ız C\ c eı ı a mın ıç n 
n 

1 
• t kt ve Teııen emeller miitnlea edilirken işte bütiln Jüser• lraka aandermiıtir. Delikanlı tinin \'ermiş olduğu knrar biitiin dii- uyoruz. u ıt) 11 · · bugün A\ll tuı·, U) ı. :.. rın ç ko~ıo _ 

l'\\htA'\ın<lan şt\p~e e mek e i , f Slo- bu \'nziyet göz öniinde tutulmalıdır. seyahata çıkmadan evel 25 yaıında rüst mUşahidlerin nntarında hiç bir tc miitehnssis ccliyor. Fak~t karar ':e· \ akrnn , e , a\ ~ı:ı , 
0

,·, butbn kilçük 
nııntakıuıının buyUk e ser) e 

1 
' M" El Sk t · · d b" ·· h b k t J'". ·· da mil- rilmistİı' 'e milletler cemi\ eti kornıs- · . · • 11 - iddia Bu ıöriiş cl(jıt \'C\'a beş cle\"let arasın ıı enor 0 ıamın e ır aenç şup e ıra mnmıı:; Jr. >ll ) .m '" ' · <le\ leilerı f dıı edı>n bır ulha de •il 

\'akladan muı·ekkep O ( ugunu ' 1 ' • • • w • kızla niıanlanmıştır. Ji birlik hiikGmcıti etrafında sağlnm yonu, harcıkctlerini koııtı·ol etmek \C t , . d I ll"ll B" . • bil. 
etmektedir da ltlzumlu ırtıbnt vasıtnlıgı edebi· 29 E ı·ıd d l"k 1 L d d'" ıı·. k"ld t 1 n • nıemlekr.tin var 1 J)aın·ol hukumetiniıı go11Ullulerin sp.ıın.ı. n, ). , . ı r ' ı ım en ' . ·ı . gi . 1 l\f .· t R \'a Y u e e ı an ı on raya Q· ıı şe ı e op a mı ... , . \ ük vnz.ıfemız bııılcırc 'ntnnd ı ma-

Etklenildi~inden çok daha 1 erı - lır: Po onyn, ncnı 1 ~ an, oman. ' nünce Mis Skotun birinciteıırinin otu lığını ve millet olarak istikbalini mu- çekilişini ~n dtırLi t \O knt't ı:;ekilde j Ar t lü tii . 1 ·ı 
clPn ve Çek re~mı mehafillerlnce k:ı· Yugoglnvyn. 1talya, ki. itirnf etsinler zunda batka bir lngiliz delikanlısiy· hnfnz'n ctmh·c mmıdc 1 pnnvol mille- ~ nptıgını mus. hcıdl' etmek için her lutıl~ cı. c H'~kn ol 1 n t o lı m nt mık-
b b"ld" il ı acar k 1 . . . • b k 1 1 ki ·ı 1 kl d e rrın mu c t r ını c ı me -ul ~clilmez olduğu ı 11" en • ' ve\·a etme ·inler, Alman o onı:ıının le evleneceğini ve izdivaç merasimi- ti, ve ote ynıı<la bulun rolleri ya nncı turlu o ayı ::ıra naı o nc:ı ar ır. 

1
. d" h"t 

1 
·k 

1
, 

1. b hu.su~- . 1 "b t t 1 ·ıı l' 1 k t t . ır ı~ e ı . P ec ı n ). taleperine gelince, Ber ın u ' t \'ı'kini göğu leı•inde his~etmekte- nin Sen Boıvel kiliıeıinde yapıla- i tilfümıa paı·n,·anlık etmekten ı are paııyo mı e ı, mem e e amnmı- ·ıh . · ı l ı t 1·dealı"ne · d"• tnV- az. . , . . . . k ·ti l nm \eımışonnncae . 
ta, Dudapeşteyc ınür.ahır ı~ e •. 1 Bunlar Almnnvavı kusatmn cağını öğrenmittir. bazı nsı generaller 'aı dır. le ~ nbnnct ı tıla ındnn m u uncı\. n muttefikan i tirnk cdh oru 
·r b" "lkOt mu- oır er. • ' · · k ı h k" 1 dnhn enerJık ' • • · ı::ı edilınirecek cılan ır RL . hatasını tekrarlı) acak bir ittifak ~C'k hdivaç ilanları kilisenin kapısına ·ac nr er zaman ınc en ' ' . S Bu millet anlıımıstır ki, bu On, 

haf aza etmektedir. "" l\Iacarlar, Bı a r de değil fakat fili bir tesanüde asılmıştı. Edmon Roland ayni kilise- lı ı urette mucoclele~ e nzmetmııı;tır. on son hnftalnr zarfında An up. a vu-
ti lava köprlısünün başını Almanla- .ın. d de~ elbirliğiyle ağır bir mü- ye müracaat t>derek kendisinin de Miı Skot verdiği kararlardan haftnlar zarfında A\•rupada. \Uk~n kun gelen hadi elerden onr h r !n 
tın işi'nl etmiş olmasından endişe duy ıst~n~ ·ı ~uvvd teskil Prlt'bilirlel'. 30 birinciteşrinde Miı Elenor Skotla ıayet çabuk ıeçen bir kı:zdır. Belki gelen müdhiş \"e korku!1ç. hadı cıle~ın en tehlikeli nfhnlnrınd m bl~in gir-
lnn'ktndırlar .. te J: 1 

)· heı"lh~r genP tekrar c _ evlf'neceğini bildirmiş ve düiün ilan- düiilne kadar yeni nitanlıciyle ev- \'erdiği tccrube onu ümıl ızl!ge ~C\' e- miş hııhınmnktn;lı;. J'titlln hu gilç • 
.__ ,.., · tı rallı Ru- ~uının .ı · ' · • • ı k O k"t · ı , k ·e ·le lıilfll\fs İs]>'lllYnnııı. ktı- ' · · ' --.:ılovak\.•ıı. \'e J{nrpn a l' 1 tcsnııild veni muva7.ı>ne~·i !arının kılıse kanısına asılmasını ıs- enm• t•n va•ı•çer. va ı yenı- t ece ) ı ı ' ' . . • : • l ı· ı lııkleri onlcmck için s ı maz b'r ener-

tt' • ti k em·ıre- de ım. Hl • • • t d" b ·ı· d b. t dd""d d · · · k ·ııetleriıı rııe\'rııılı\ ctıııı le ır ıcı tı~·aıııuıa lbznl etliği do u • · ı k" . k• 1 . tevnmınz vntrncak mil• temiştır. z ıvaç memuru u ı anın en uzun ır ere u eYresı geçır- çu mı . . . . . k •l ji ile bir ordu vnr:ıtılmı tır. :Rizzat 
ltıi · · · <le ken<lı- P ıı-ıı .ı< nı l • • •• • d - f "'I' · • d b • ı l - r ı ec!C'n teslınm et pnlıtıknsııın uı mı1 • 

Yit'. Bel'liıı lıer ikı!lllll . r ti kıırşı \eni tecn\ tı7.lt>r ba- tuhaflıgı uzerııı e cogra ya a ımının me en enım e ev enmeae azı o ur. . . . 1 k .. t k milletten gelen lıu enerJİ ist'J,Jal' in 
ltrtne verilen ~ulıtnri..,etle iktıfa ct- 1) eıo i a=ı 1emek ~artiyle nazarı dikkatini celbedince delikan- Demittir. edılm' ıııe rnzı o ınnma nzmını a - en İ\ i garanti idir H riçt 1 re tıı 
ınu · \' Geçen hn~ııın te s c ı ıı .. · ™• ... .,, • ·•05!'' c . ·' · · , • 
.,;rnete teş·dk etmekteı ır. ' ' arı·uzu, i tilıı kll\ellerine kın ı iki ny 

.. l'··n·nd ••• 1.:i:2:;;;ğ.n karg•:·:ır Kont do·· Montekrı·sto. m(lddetl en hn in biı- mul.f n ,k -
ktan i tlfade ederek cııyrıldı, ~ ç. 

~· A~·rıhıını kim e tarketınf'mıştı. y d D •• 
t 

1
a.111111n nıuvarrak olduğunu gorduk- azan: Ale ksan r uma-----

f'n on. da mnıın .-
ı n orada kalın:vıııı ( "k" r '" z11lıılnııın ynııluılıkln e\lt'l'ine geldi-! fiı•nH sahibi !\toıel ılı' onu t<:' l'lli- ı.ıı Alnı, ıılıın \ ı loııe k.11 ı ~oktu. \'Unlnı evi\ ordu. Hu mtn ar~ btırtıf:lttl'ılutı \l' .ıtlııı, fnkat hakilrn- olnn ııhı l.ırın cln r. il'uın JReı·ık ı c lıı~hc - . . ' . b b 1 !' \'C uğrn ı~ Ol'clu 

ııtkı\ t• · cısı · .• 1 ın LeMbl'l' hnpıı.e 11tı mn nı • gıııı, ve ,,fersı'cle:s ıle bt'rn er <' N 1·1· · · , ta.ırnızl.ırındnn <1.ıh idd tli nim ı 
il t• • e ın keııcfoıiııe cesnrt \'f'rnı trıı I• erıınnd ııe oldu. nHcyL' gitlı i' onun ·_ 1 I' J< derin \"f'\'C gitmek ıizere Lir·ızdan :l\'det - Edmoıı<lu muhakkuk gtlımllk 

1 
. h • 

u~ınıa11 rnflvcuttu. Neşe~i nnıhakk~k 1 )f er~cdı'~ln tl'~'Zl'1.aıle iııi lı<'r tn· t:mcl ol'.J~ıg'ıınu su c•ı ı v~ :rn ~<l~ceğini s1ivlı>ıti \' b·;b~S~nın' elle- Ye liman ıslel'İ için çağıı ınıMlnrdır. tuı· .• \ı:ı~cı ~ı·ın;11l er gün oOO J, o n-
ki llC.:nktı, Ve Lıı suretle vnrnttığı çır- ··ırtn nrnılıl!lr, t'nk:\t (l knbohnuA ·ıngzını kılıtlocll. . ·el" l'iııtlen oııerek a\·ıılrlı • • Zahıtn ile lııuıka ııe nlfıl<nsı olnlJillr? lgırlııtı.ıı~a fomlıa aı·l~erpl ıı .!ı \U k \· 

n h~diRe • Mı \'e o 1
' - l>unıp dnnlugumuz ~eı c • · · }l" ·du \'ctlcrınııı :UH n ız )Om )at'uım.ıı l.ırı 

znrnnn herknıe.yuann c;ıkacn' 1u. ' ·l ulı"t J\·011lltıı·tıı1 :nıc-kltı· bnAımız.ı lıelfl mı grtiı rliın 1 :\1 erseılı' cndtlcyi gciı mek içftı trn l) oı . ıı.ı \l' cuınhuri~ etçi hnllnrıııı d ırn. 
e nu ~ n J ,. .. k t f'HY • k t s · ·ı· · ce aret - I>cvum edl!cek -- M lf . r"' ' to• 1 1 l 1 B ır t!C' Fdrnondu ·11r nr111mn ~ • n çı mış ı. • e\gı ı~ıne • tlnn do, en du mnn topçpl. rının , 

• l t~ri, ~·alancı. cnsuı:ı. se\'( ı)(ı- bttll mtiddelumıı~nl ige veri mi~ 0 
• '

11 1 
e • ı d k rkuclAh Hnnek için iki elleri~ le onu ıığ'ur - ~ lcıı·ı·ııe kntlnn1111 lnı·dıı·. Oıtll "nkı" 'h1ıt r~ııce bu ihaneti sen vnptın ! Di- -'tı•~u hnkkınclakı clü.,Un<'elerini tnk· rnuhtcmcl i)lnn Knnc er e 0 

~fC~kl.i • ll "' • ll!!ttl. ]adı. Mc kteplerde olem but un hnrp \a ıt. ları (') ' 
Fernah'l . \'İ\'e cth. • Bu p;ırnd·t ?.n\'nlh l\ll'l'!ICd s bir - Scıvgilim -eledi- Lizi snntlC'rce r. ndım.til 1 ı ın çık tılıııı ıı· 

l tn ıtıtiknnı hi lcıri çok kn\'· . Jnr dPdi Fernnnd mn~ntıın . • • T t . b k . Y ı · 1 k • ' . . . 
\•Hli oll'nRkl , - Pnng' . h . :liı()f\]\ C iıZPl'lllC yıkılmt!lll, il fi))• e ·lettırme ! er } ffia } ırtasıy•e k rleı imiz, ~tul ki topr, rın k mrn • 
kalnttırclıktn: beraber Edmonclt~ı~: nJtından mektubu aldı .. Bu nrekelın ~;uı ~r; kııılıktnn nynktn dtıramı)'or·ı Ve, onu. glızdeıı J,:nlıolurıcn)n kn- d.nmı l:ır gibi toprn~ı ~.ıpı ı r • 
(İ , •• ,. Ronrn :\ierı:;eclc!'I ı e 1 - ·u olmadı. 1 ' .ı k c1 • • ı k } ' J k d · ö l h ı 1 lhu11.adrı kar" k . k~ıı knti\'Cll ( ogı . f'> l' l" •. elli 'el'c>de\' c \'tl\'flrlılnl!) ullŞCCO 6 IH' tukıp Ntı bundun ı.onrn 11a onn u laf)} aca il.(, g l rı\ •U 11 mu ntl'J ı , o 

vl nrsını gelmek ını .l • ·t•. z ettı - e ır< m mı, · · · . · ·l ı · · !\.b· k 
ll7.dı Çl\•tkll • l Dnnlorııın } l l ti ı· ı· "ttınkı"ı•in,··ırkU\'\'Oll•n\dol etli. Mılll<''\'1)'nlı tnmnnıı~e ıumemıslirınn un İ'tı'I• 1 · . • onuı k k" 1 kıslnrı • . . •t kler ı 1unun n ıe- . \C'll< ıııı ıı n. " ' . . 1\1 k 1 l h k 
lttttdi!lni rn 1 

1 
C!I rn Jfi d li r.izı ı ı ece · 1 . . . ·f 1 .• ·d 1, 11 u(•ık bir hareke- bôzulmuştu, Fnknt cliııclcn geldıgı e tcplcrde kul anı an mu te- lan du ntnnın butbn \.ısıt. ı. rını .ı 

t . u ınkkak m w lfı,,.. decck- eı • . ·n çok saçmnc ıı. nı saı ec n oı u. J • 1 ı·r l k , . ı· ,. b ı b 
ı, :P.u lleb" 1 • ng 1 ı' c . . lı"f tnhmını .1 1 1. t' .. 1 •1 1 n .,~ınJı•tı henUz ce!!n· kr.dar kendini tutu~ ordu. Hnstn o an ı ma zemcnin ve ırtasıyenın yer ı tneet ugrnlmı~Jnıclır. e füllll un ~ 

"' .,p e ka"nıa- t 'h ettı ıa ., 1 ge\•ezelı< o ·un c ı- ı \e>a nıc >·•)b ö • • •• 1 f b "k l .. l . . h . t · d b" .unntıar il K !ı' gı ercı · .. kii mekttı nı · .. 1,, b'l' ı t" . k b t mlş ol:m Edmon O· l~clmöııdun bnba"mı bCI btltlln ınu e- a rı a aramızdan ternını, m suret- larla bıı·lıkte, cum Ul'B c çı or u ıt 
e anter İ!!!e t kt de- çun F and pek a u 1 ı- re mı ny e nıc • ' · · · h 1 ki ı· 1 k il k h kk · tt · \tan-ı tıttıı r BI 0 urma 3 zdığıını 'erıı. " 1 f 1 .• t,csir \"apabilirdl. essır etmol< istemi.> ordtı. Hılilkıs mu e çocu nrımızın :>er ı ma ı ti an- aç .ıya Jrncl. r mu .ı n 11uı e e er -

1 e . r nrahk K nt hn ,.e va· zeı ınc e ena Jll · - k w • • ."' 1 ·r \/ k• k 1. t d . 
il Dahgla • n er mu • • d l'k . 1\1 • d gl kork ısu da bundan ileri temel bir :fenalığın önüne geçme mega alıştırılması ıçın n aarı e a- mi ölnaııQ'ı nıU l'mme ı) t' erece ın 
- Bu h:~~ Ynnınn gitti ve: yor l~ 11 l.ıuh:ıreketleri g~:~zpd 

1 
:

1 
• ~~ı;e e nb b~ple ~llnden geldi~i için Arzusu hllli.fınn olnrnk tnlıii gö- ]erince lktısad \ eknleti hezdinde heııuı mı nıı dcgilcli. 

11erı reldl. se ac~bn mektuptan mı - .
0 

di\·orsun 1 Şu ela ·ı ~ \ a- ~e ~yo\ve l~ ~t 0 g!l termemeğe çn- rllnmcgc çnlışı:ı.•or ı. te ebbüste bulunulmustur. Alilka-1 Bu mun ıım n keri gayrete mu • 
Dedi ' tclfıkkı ~n~·n atıı.rnk Edmon u ·ur- 1'a ar d ee r n 1 Znvnllı ihth·~r zanı:ın znman - dar fabriknlara ve Si.im er Banka\ a- vazi olnrak, 1 pmn ol cumhur·vet! 

-A·nlMıl kikati ~ı 1;,ann <:'minim 
1 

k .. ış~~ı· u. nbıtn ile beraber ayrılır- Allnh "'nkln ı~. bn ımızrı bir fenalık zılan t zk~rede, mektef!1ler koop;r, - dem kı Uk ı· Jım ıfı ile nı 'ki n' 
'h'ıektubu •attı~n nkhn lınşınan değil, tarncngıtmD~nglnr meselenin çho .kk~uk- k .c ınronkz •. an' tısına \'e' gerek!le ih- gelmt1sin, tiflerınin ki.içük spari~ erinin derhal tııhkimcl d \·nm ('tıııi tir. t"Jl• ı' 1 
..... :ı. gını ve mn an ıt Fakn .. ·· ·ıın ta n u en ge e nı • · • 1 D 11 · S h ·r d •ı.taınıı t:ıek"J" . . ın 11 ma • - ve cul'L . k i. l.ı b - r k tmertıılernl, Di) • aOyleııi)·ordu. kabulü bıldirilmıştır. - evamı ncı a 1 c e -

.-.. ~. • • bılı~·or un. him oldugunu dafalar i9'D iıdece 1 t )'ar a asına, ... e a e 
tlfl•r ınektı.ıbli 7ll'tmaıiın, ! ıttiii ıırada rnü 
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Amerika 
Ve 

Avrupa si-
• 

yasetı 

Amerikalılar 
Bu hususta neler 
düşünü) arlar? 

M. Ruzvelt 

(ANADOLU) 

iNGiLTERE 
Maltayı tahkim etti 

Öyle ki 
Bugün lıerhangi bir düşmana karşı 

koyabilecek bir vaziyettedir 

İngi liz donanması 
İtalyanlar Habeşi~tanı fethetmek ı ettiler. Bu enstitüye tnyin eclilecck 

için yola çıktıları zaman İngilizler te- mütehas. ıs profesörlerin nezareti al
~ebbü:ıü hoş görmüyor, fakat büyük tında )ngiliz kültürü bilgisi ile 
harpten sonraki devrede silahlanmayı Malta adasındaki kablettarih devir -
fazla ihmal etmeleri yüzünden de pek 

1 

lerdenberi de\·am edegelen yerli kül
ileriye gidip İtalyanın fütuhat emel- türü tevhide çalışacaktır. 

,.. • Nevyorktan bir manzara !erine bilfiil mani olamamışlardı. Yeni kanunu esasi bahşi suretile 
;:,on Avrupa buhranı esnasında en bir ihtilaftan sıyrılıp çıkmak imkanı- Hatta bir İtalyan - İngfliz harbi :Maltalıları memnun bırakn İngiltere 

zıyade dikkati çeken hadiselerden biri nı bulana aşk ol un. zuhur ettiği takdirde İtalyanların ilk l\Ialtanı nve adadaki üs~ü bahrinin 
de Amerikadan gelen Lesti. Reisicum- Amerikanın cinfiratçı> olma- fır~atta Akdenizde en ehemmiyetli takviyesine de çok ehemmiyet vermiş 
hur Ruzveltin Alman devlet reisi Hit- .sından anlaşılan mana ikiye bölüne- üs~übahrileri olan ::\Ialtaya bir hava olacağı muhakkaktır. Vakıa yapılan 
lere gönderdiği mektuplar ve iltizam bilir. 1nfiratçıların bir tnraftan infi- hücumu yaparak adayı hak ile yeban i a>ıkeri ve bahri ıslahat ve tadilat, a::ı
ettiği sulh siyaseti herkesin malCımu- ratçıhğı diğer taraftan sulhperverli- edecekle~i ~ayiası bile o zaman deve-ı· keri sır olduklarından, gazetelerde ya 
dur. ği vardır. ran etmıştı. zılmıyorsn da her halde zamanın icnp-

Bu münasebetle Amerikanın Av- Hakiki Amerikan infiratçı!n ~·a- Habe~istan harbinin devam ettiği )arına uygun olarak sessiz sadasız ya 
rupa siyaseti karşısında dilşilndük - hancı aleyhtarıdır. ve Harp aleyhtarı- anlarda belki de l\Ialta son sistem bom 

1 pılmıştır. 
lerini öğrenmek faydalı olacaktır. dır. Amerika uğruna bir harbe isiye- bardıman tayayrelerinin hücumuna 1 Geçen temmuzda 1926 yılındanbe-

Meşhur Amerikan radyo konfe - re.k iştirak ederler .. Fakat başkaları kar~ı koyabilecek bir derecede müs -! ri ilk defa olmak üzere bir İtalvan fi
ransçısı Sving, bunu açık bir şekilde hesabına hnrhetmek başkalarının har tahkem değildi. Bu noktayı kat'! ol~- 1 

!osu Maltayı resmen ziyaret ~tmişti. 
hulasa ederek eliyor ki: • bini yapmak istemezler. r ak bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz bir Vukuu sırasında İtalya ile İngiltere 

cDünyada hiçbir demokrat mem- Onlar mü~terek emniyet sistemine şey varsa tııh<lidi teslihat nazariyele-1 arasındaki gerginlik zail olma:ıı sure-

\ l ı 

Bay Çemberlayna hücun1! 

Bir hes" p • 
ı: 

"Rusya ve !y bu 
davada haybe t"ler,, 

Hitler İngiltere ve Fransayı satın al
mış, Mussolininin emelJeri 

düşmüştür 
• 
ıse suya 

leket Amerika kadar faşist aleyhtarı de muhaliftirler. Bu sif;temde başka- rine kendini fazla kaptırmış olan BU- 1 tinde telakki olunan bu ziyaret bir ba
değildir. Fakat bu aleyhtarlık, kor - !arının kendi gayelerini kazanmak yük Britanya imparatorluğunun mey kımdan da :Maltalıların en yeni 1tal
kudan olduğu kadar nefretten mi ile- için Amerikayı kendi aralarına sok - dan okumıya pek benziyen o İtalyan 1 

yan vahidi harplerini görmek fırsatı-
ri geliyor. Eğer böyle ise, bu nefretin mak gayesinin gUclüldilğünii vehme- tefahürlerinden sonra var kuv\·eti ile nı vermiş oldu. . . . . M. M~s~olini ve M. Hitler •w. . . A 

., Amerikanın harict siya etine mühim derler. Hakiki Amerika infiratçıla- silahlanmağa başladığıdır. j Fi!vuki )laltaya gelen İtalyan filo- T (S hırıncı frşrın •19~8 tarı/ılı Thc n~.n se.ferberlıgını. ılan hususunda 
surette tesir etmesi lazım gelir. rı, beynelmilel dille konuşmazlar. On- İngilizler bir taraftan deııiz ve ha- ııu son zamnnlurda yeniden yapılnnş· l\ C'I' Stute,cmıaua<l 1' atı011 mam ırı - gosterılen tcreddüd ve fazln tet:hhUt 

Eğer mem1eket dahilinde faşizme· lar sulhun yegane garantisini, Ameri- \'a kuvvetlerini, hummalı hir faaliyet-: casına tamir ve tecdi<l edilmiş olan sın dan:) • 0;'lŞ~a . ure e ao11~ .iz 1 lleğilô~r. 
doğru bir temayül baş göstereceğin- kn haklarını kim. enin jhJfüe cesaret le artırmıya çalışırken, bir taraftan 1 cJülyo Çezere> ve cKonte di Kavur» . Ma li na~ariy~leriye meıhur lnııı-

1 
e n~ılt~rc bnş\•ckıh ve ~e de Hıt

den korkuluyorsa harici siyasete ol edemiyecek kadar ku\•vetli olmakta da başta :Malta ve Cebelilttarık bulun- diritnavtlarile en son sistem destro- lız muharrırl~rınden 
1
8d J.BM. Key- b~~ O) na. ıklnrı _o. unu -bıra.n !çın 

kadar tesir etmez. Fakat daima gayri bulurlar. mak üzere en chemmivetli üs ü hah- yerlerden mürekkepti. nea aşağıdakı maka e e · Cham- ı e- hakıkate kalbetmek nıyetınde 
müttehit olan Amerikalıların umu - Bu sebepten başka milletlerin yan- rilerini takviye ve fen~in en son ihti-1 lki İtalyan zırhlısı siiratleri, 1op- berlaynın politikasını tiddet1e tenkid değillerdir. ÇüııkLi bu iki pişkin poli· 
rniyet itibarile Almanya ve İtalya a- Jış veya doğru miicadrlelerile alaka- ralarına dayanan modern vasıtalarla ları ve harici manzarnları tamam ile ederek diyor k i=. ı tikacıdan birine gaflet, diğerine de 
ley hinde o'{!uklarını söylemek cai7. - dar olmamak gibi bir yol tutarlar. techiz ediyorlar. 1 değişip 1anınmıyacak bir hale gelecek . Ef·~~~: um~ı7ıy.e,_ he.r türlii tf'nki- ci.nnet .. nlfetme ~ dogr~ olamaz. l~a-
dir . Fakat l.içbir memleket, Amerika Yalnız şu gayeyi güderler: Ameri- İ ngilizler Maltayı yalnız tahkimle derecede tccdid eclilmi~lenlir. Ve lıu c~ır~ıc\eı:~~ . :ı a~.ı_k. hır mu:·a~fakı- du.ıcleı ın bu. ŞPkıl.de c~eı ('~ nn etmesıne 
kadar da kendini emin hi etmez .. İn- knyı bir yabancı harbindren korumak. kalmadılar. Adanın ve l\laltalıların gün yeni vapılan gemiler miistesnn ol ) :n h 1 kf'!l~ını ıdare eUı. l· aknt sebeı~ B. Ilıtler ıle .~". Çemberlaynın 
fıratçılığı da bittabi bu emniyet hbin- Bu sebeple harbe sevk eden meseleler- idare bakımından da hoşnuL<>uzluk - mak üzer~ ltalyan donanmnsmm en sc k aftnlı~r ıçı.n~P geçen .facianuı B. Hıtlt:>r .:ı"'ıl .h d.e.t nı 1 _t:kranya 01-
den geliyor. I>ün,·a ahvali Atııerika 1 den hiç birini iltizam etmezler. !arını muciı> olacak pek çok tedbirler k ı tl' • h'd' h ı ·"d' ar a ındnkı lınkıkı ebl'!plcrı 'c mnk ması -<l gıl, bıJakı aynı olmasıdır • 

.J I uc re ı \fi ı ı arp eıı ır. ll 1 k u· t ft R k' •w . 
menafiine hi sedilecek derecede te ir Bu suretle Amerikalı «infiratçı> ve kararlar aldılar. l\l esclfı daha 19:~8 Mc nrı mi _- 111 ynnlı., nnl~:ıııs olması ıg.e'.' ııı~a 'n u. ~.~n.rn ~n ·ıp ettı~ı 
f.!tmedikçe Amerikanın in iyaki ola- bütün harici siyasetlere karı.,ı itimad yılı temmuzu nda İ ngiliz Avam Kama- Vafancı doktor mah• nrnhteınPldır. 1Iatk, sulhuıı uçu.nı - polıtıkn ıse, kPndı ııııın ıhmal ed ıl· 
rak dUşilııcesi sadece emin kalnutk 1 edemez Lir halde lıultınuı-. rn:;ıncla müstemlekeler ıwzıı·ı ~l alkom .l 4 mıın:ı yuvarlanmaktan atıc:ık hıl' n- lllN!İtıe imkan \'ernwdiğ-i için B. Çem. 
olur kI, bu dn ihtilaflara karışmamak 1 Onlara gore, yakın Amerikıın tari- ~lakdoııald :\!a lta adası için yeni Lıi r keme huz urunda damın nıuhareti: cesareti ve soğuk- berlıı) ııııı io::ini koluylaştırmış oldu. 
demektir. hinde i~lenmiş en büyük hata. Amer i- kanunu esıu i hazırlamış olduğunu ha-, K h kanlılıgı snyesınde kuı1.uldugunu lladisPI r•n cere) nn şekli aşağı. 

Bu fübarla bir fikir etrafında bir- kanın harbi umumiye girmiş olnıa:ıı- ber veriyordu. open ag ceza mahkemesi huzu- zanııediyor. Pek muhtemeldir ki 1n- daki miılııhazalarla iznh edilebilir : 
runda cere d b ' d b"' t " ·ıt b k'l' · d ,.J k 1 B' Jl'tl 1 h d r· · Uk l leşmemiş olan Amerikalılar, A \'rupa- dır. Bunu bir daha nsla tekrar etmek Bu kanunu est ıiye göre adada me- • yan e e~ _ır ava u un ı ere nşve ı ıııın m·maııan ene i ı ı er a~ı e e mın ranya o -

nın bugünkü tehlikelerinden uzak kal istemezler. sul bir hiikümet te.si:ıi henüz miim- halkı alakadar etmıştır. şahsi lıeıleflerinin peşinde koşma ı duğunu açıkta bildirmir.ılir. Balkan-
mnk husu unda hep birdirler. 1 Zira harbi umumi, onların intlincle ki.in görülmemekle beralıer cdevlet Bu davada ıuçlu sandalyesine 0 - ve l ııgiltercnin kat'i vaziyetini bildir !ar, gıırbı A \l'Upa, kolonilerde mat-

'.Anupa işleri karşısında Amerika bir idealizm hııreketiydi, hiç te idea- surası> ismi altında bir meclis kurul- turan Enyar Niyelıen isminde bir a - nıek hmıusunda lazınıgelcn teşeb- lup te' e-;sii daireleri olabilirdi. Fa • 
ıçın ileri sürülecek iki temayül he- list şekilde bitmemi:i olan en felaket- ~ası Ye meclisin intihap edeceği aza- damdır. Bu, bütün hastalıkları tabii biıs l ere tr>ehlıür etıne:si ) üzünden kat Hitler niyetini J<utiyetle açığa 
men hemen bundan ibarettir. Faşist amiz bir sulha müncer olmuştur.> )ar vasıta ile adanın idaresine iştirak usullerle tedavi ettiğn i iddia eden bir sulh son dnkiknlarcla tehlike giı- vuı du. Onun bu gibi işlerde karan· 
aleyhtarı olması ve bir de infirat siya- edebilmesi derpis olunmuştu. şarlatandır. Yalancı doktorun teda- . t' H tt b d h' k l' b' . na ad • ,. nd: m olduğu malum -
seti takip etmesi.. l\l altadaki tn.giliz vali;;i bu mecli- vi tarzı, aıcak ıu ile ı slattığı bir p a r- n~ış ır. w~ ~ u ~ .1 u~·vet. 1

• ır ıh- du. Yulmz, kU\T"\l'tlı Hılahlarla müceh 

h k k . b 'k' t fil Beş yüz mayraunun . t d kt' k' b s t' · ı ça pamukla vücudü ovma ktan iba- tımal degıldır. İngılız mılletmın sulh hez b' n1ıJvonluk oı·duwu, sngwlam Hiç şUp e yo ı, u ı ·ı emay , se rıyase e ece ı ı, u ure ı ıc are . . ır .J ~ 
biribirini nakzeder bir haldedir. Zira ~ayahatı Bilvük Britnnya imparatorluğunun re t basit bir şekildir. 1 pcrvcr hı1ssı~atıt, hmek)k'clakna vu_:ulmda- tahkimatı Ye Ru ya ile ıkı bir tehli· 

- ~ • F k b d · kJ ' t 7 d mış gaye erın a a u ·u ugrun a Avrupa yakın bir istikbalde harbe gi- . diğer bazı verleriııdeki usulü idarenin a a t u te avı ş~ 1 yaşın a '. . . . . w kc ittifakı olan Çekoslovııkya Alman 
l f . 1 b' t ft Mathura adındakı vapurun geçen 'd' G. t ont•ııcı ~ 1 . Sı'yen Har ı'ımı'nde bı'r kızın ha•talı- I8lısmal' cdılmı:.tır: ve C'gPr lıu g:we- h . . "h' b' t hl'k recek o ursn c a~ıst er> ır ara a, aynı ır. .ene emmuz :ı • u ngı- .. 1 • yanın cena ı ıçm mu mı ır e ı e 

cdemokrasil~n d; diğer tarafta ola- hafta çok acaip ve görülmemiş bir liz mi.i:-temlekecilerinden Con Adams ğını iyi edememiş, bilakiı kızcağızın 
1 
Ier meydana vurulacak olsaydı, bel- arzettiğinden evvelfı hu işin halli lii.-

caktır. Amerika. dahi bittabi demok- yolcu kafilesile Kalkütadan ha- Hunter Malta vali muavinliğine tayin ölümüne ıebep olmuştu r. lıte ya -ı ki bunlrır tasvip edecek bazı kim ·e- zımg liyordu. Binnennlevh iç politi~ 
rasiler ta rafında yer alacaktır. Bu da- rke t etmı~ olduğu Londradan bildi- edildi. lancı doktor bu sebepten dolayı ler bulunacı.ı.ktı, fakat pek çok kim- ka oyunu şu ek ilde tecelli etti: Al
hi, infirat • iyasetinin t.'lmnmile aley- 1 r ilmcktedir. Geminin bu yolcuları :;\laltamn şimdiki valisi ise general ma hkeme karşısındadır. Enyar bu ~eler tarafındnn rcrld<'dile Pkti. Hiç mnnya, büyük bir donanma inşa ın
hinde bir hareket olacaktır. IRhesus tipinde. (SOO) ~ded ~~ymun Çarı~ Ronham Ka~terdir. Bu idareli itin ha yli uzun bir hap is cezasına 1 şüphe yok ki eğer lnr"ltere, Fransa dan rnzg çmtğe muvafakat Ye ko-

0 znman Amerika efkarında bir dur. Ve Portorıkoya cınalerının ço - ve dirayetli asker 1936 şubatındanbe- k adar gideceğini düşünerek kendini \·e Rusya müphem ve miıtereddid loni meselesinde gevşek davranmak 
iht ilaf baş göstermiş bulunur. Böyle ialmaaı için götürülmektedirle r . ri oldukça müşkül bir siyasi durumu t iddetle müdafaa ediyor : vaziyetten kurtularak hep bir ağız- suretile l11giltereyi satın almıştır. 

1 i
l Bu faıileden olan maymunlar, A- muvaffakıyet \'e kiya~etle idare etmiş «- Ben k endi arzumla doktor • dan konuşmuş olsaydılar miizakere- Belki de İııpnnya da dahil olmak Uze-

A N AD Q L LJ merika birleşik devletler ünive rsite- İtalya münasebatın şeker renk olduğu luk yapmış değilim. Birkaç ıene evel lerin muhtelif devrelerinde sulbü re garpteki emellerinden feragat su-
sinden ilmi t etk iklerde bulunmak bir sırada Maltalıların i~tikHi.l i ter bir arkada~ı~ın e.vine gi~miştim. Ka-

1 
tehlikeye sokmadan şerefli bir an- retiyle Fransayı da satın almıştır. 

üzere , fazla mikyasta talep edilmek- bir tavır almalrına rağmen İngiliz naı hasta ıdı. İyı masaJ yaptığımı )aşmaya varılması mümkün olurdu. Balkanlara nüfuz etmesine milsaade Gllnlük siyasi ga:zete K 
tedir. deniz kuvvetlerinin bu mühim üssü söyledim. adının vücudünü ovdum, Böyle müttehid bir cephe alınmak· etmek suretiyle ltnlyaynyı da tatmin 

Sab.ilı ve Baımuharriri Hindista n, aon zamanlarda, mem- bahrisini tedrici, fakat cle\'amh bir iyi oldu. Sonra bu havadia ıehre ya- fan m!ltevaliyen ictinap olundu. Baş etmiştir. Silesyadaki Almanları (bu· 
HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTE~f lekette bu cins maymunların gittik- !'Urette tahkim ve takviyeye muvaf- yıldı. Her haata adeta yalvararak vekil hiç bir zaman harp aktiinlite- güıı içitı) fc>cln etmek \:e ileride Rus 

Umumi neşriyat ve yazı i tleri mü- çe azalmakta olduğunu görerek ih- fak olmuştur. masaj ist iyordu. lıtırap çeken ve sine 1rnrşı hakqızlıkta bulunmadı. ganimetlerinden hi nlacaklnrı ü-
dürü Hamdi Nüzhet Çançar racatç ılarını menetmek için bir ka- H.138 kanunu esasisinden evvel, a- benden sükün ve şifa dilenen insan- Beyaz kitapta neşredilen muhalıe - midini \'ermek suretiyre Polonyayı - rarname çıkaracağını bildirmiştir. dada 1933 yı lı kanunu esasisi hilküm ların müracaatını tabii reddedemez- rattn askeri harekata geçilmesi ih- cta i kat etmiştir. Ortada feda edile· 
Jamir lliııci Beyler sok.ak Kolombia üniversitesinden doktor sürüyordu. !<~ski kanuna göre 1\laita dim.>> timaline dair hiçbir kaydın bu !un - cek bir ÇeknsloYnkya kalıyordu. Gö 

Karfenter bu haberi alır almaz, Por· İngiltere tacının bir müstemlekesi sa- ı Mahkemeye gelen b ir cok ,ahitle r mama ı, Rusya ile temasa geçilmesi- rünü~e bakılırsa bundan sonra vaki C.Halk Partisi bİ.D&!ı içinde I .,, 
Telgraf: fmü.r _ ANADOLC 

1

torikoda ( Rhensus) maymunlarının yılı;,ordu. suçlunun mucize kabilinden kendile - ne yanaşılmaması, İngiliz donanması olacak hareket Ukranynyı ele ge • 

l D A R E lI A 'ESl 

Telefon 2776 .. Posta kutuıu: 4,)5 yetiştirilmesi İçin bir koloni tesisine İngilizler Maltndaki üssü bahriyi rini ölümden kurtardıiını aöylemiı- çirmek maksadi) le Almanya ile Po-
----------.,...-...,----1 karar vererek kararını mevkii tat- ıslah, adada bir hava hücumuna karşı )e rdir. dam hastanın gözüne bakar bakmaz Ionyanııı kuracakları ittifakıtır. (A;-

AB O N E ŞERAtT t bike koymuştur. Bu ıuretle çoğaltı- müessir korunma tertibat ve teşkilatıi Ölen kızın da babası şahid olarak ha reketini anlıyor, termometre bile ni z mnndn japonJanm da Siberya 
YJ.lığı 1400, alb ayJ.ı&ı aaa lacak olan maymunlar Amerika la- vücüde getirmekle kalmadılar. Malta- dinlenmiıtir. O da : kullanmağa lüzum görmüyor. O ka- üzerine yurilmesi muknrerdir. (Maa 
~ur buratuarlarının ihtiyacını kartılama nın idare merkezi olan Valettn şeh-~ - Kızımın ölümünde bu adamın dar yaman adam! ınafih japoııranın merkezt Çinde gi-

Yabancı memleketler için senelik 1 i• k ifayet edebileceklerdir. Ameri- rinde bir kUltilr enstitOsil de tesis hiç suçu yoktur. Ecel gelmi9, bu za. Cümleleriyle bitirmişti. riştiği avanhir yüzilnden bu hareket 
abone Qcreti 27 liradır i kanın her sene 1 irmi hin Bhesua cin- f valJı ne yapsın? Demiştir. Fakat bütün bu ıehadetlt"rin, ya • bir hayli tehlikeye girmi tir.) .ltıg. 

ıi maymuna ihtiyacı olduğu heaap meni karamameai çıkarılmadan ev- . Baba, auçluyu uzun uzadıya met- lancı doktoru kanunun tayin ettiği solini. kendi. inin dC' farkında oldu-
.Al\'ADOLU .MATBAASINDA. ı edilmittir. vel birkaç vapur daha maymun nak- hetmit ve ifadeıini: cezadan kurtaramıyacağına ıüphe ğu veçhile, ortada kalmıgtır; fakat 

BASILMI:.;tıR Hindi.atandan maymun ihracının 1 ledilec•ii 1&nııohınmaktadır. 1 - Bilir ıniainiz Bay hakim, bu •· 
1 
yoktur . 1 - Devamı 7 nci Sahifede -
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Panama kanalı SiLAHLANMA iz Re~imli Haberler ___ ] 
- - -- --: . -'-• ._ ...... "' ... ,. 

Kanalda iki va purun karşılaşma~ı 

Bundan yirmi beş sen:. or:c~ ~çı:mıştı 
Bu muazzam eser 22000 işçinİn 

hayatı pahasın:ı y:ıpı~dı 
Kristof Kolomb Amerikayı keş- 1 O 1:kteşrin l 913 de, Birleşik 

iettiği gündenberi, iki büyük ese- Amerika Cumhurreisi, Va~ington 
ıi birlestirmek için fikirler ileri sü- daki Beyaz SC'rnyda elektrik düğ
rülmiy~, planlar projeler hazırlan- mesine basarak Panama kanalının 
mıya başlamıştır. Amerikanın keşfin Gamboa barajını havaya atmıştır. 
Je olduğu gibi bunda da maksat, he~ Bu suretle, di.inyanın iki büyük de
.:lef, Hindistana en kısa ve kestirme nizi birbirin~ kavu1muştur; 81.000 
yoldan varmaktı. Bir zamanlar, Mek metre uzunlu9:unda olan bu kanal, 
sika fatihi Hernando Kertezin öna- 1 5 ağustos 1914 de cihan seyrisefe
yak elmas üzerine beşinci Şarl bu rine açılmıştır. 
davayı benimsemiş, fakat o devrin Atlas okyonusnndaki Limo!1 kör
teknik kıyafetsizliği karşısında pro- fez[rr10n itibaren, kanalın Gatun gö
jenin tatbikina imkan olrnamştı. Bil· lüne kadar o1an 1 1 kilometrelik kıs
hassa, Lopez de Caura, Diegs de mı deniz se-viyesindedir: buradan 
Merkado, İngiliz amiralı Nelson, sonra, kanalın seviyesi denizden 26 
Aleksandr fon Humbold ve Bir]e!]İk metre yükselmektedir. 37 kilometre 

Amerika cumhurreisi Monroenin de uzunluğunda olan bu göl kıs:nından 
proje ve tesebbüsleri akim kalmış- d k l · · p d M' - sonra a, ana sevıyesı e ro ıgu-

t. Süveyş kanalının muvaffakyet- elden itibaren d~i~mekte ve 13 ki

le açılması, Panama kanalının da lometre uzunlugunda olan bu son 

açılabi1eceği ümidini kuvvetlendir- kısımdan sonra Panamaya Büyük 
mistir. Süve~·s kanalını açmıya mu- Okya:ıos:ı çıkılmaktadır. 
vaffak olan. f erdinand dö Lasseps-1 Bugün, seyrüseferi Süveyş kana

in baskanlığında kurulan bir kum- lıın da aşmeokta olan Panama kanalı, 
any; J 882 de faaliyete gecmiş fa. 1 cihanın en ehemmiyetli hayat unsur-

p ' . ~ h lan arasında bulunmaktadır. Ameri-
kn t, 0 devrın en meşhur, ve meş ur k ·1·~ "d f b k d 

v • k k l p an'n mı ıı mu a aası a ımın an 
oldugu nısbette or unç o an "= a- k d 1.. 1 · d" k · k d l ·· · b l d ne ·a ar uzum u ıse, unya e o-
nama ıs an a ı» uzerıne, aş an ı-

ğı tarihten yedi yıl sonra kanal in

saatı tekrar tatil edilmistir. 
O zaman müzakerelerôen sonra, 

Birleşik Amerika hükumetleri kong

resi 1 906 da kanalın inşaasına ye
niden karar vererek işlerin başımı 
mühendis albay Goethalsı getirmi .. r 
tir. Çok geçmeden, perçin tokmak
larının gürültüsü ile karışan burgu 
nakinelerinin uğultusu, kanal inşa
tlının birinci devresinde Ko1omda 
sıtmadan ölen 22.000 i~çiye çalın~n 
bir maten havasını andırmıstır. 

Maam<'.fih, Amerikalılar bu afete 
kar:-;;ı giri~tikleri mücadeleden mu
zaffer çıkmışardır. Fevkalade mü
kemmel bir şekilde organize edilmiş 
olan sıtma mücadelesi ve sıcak mem
leketlerdeki hastalıklara karşı mü· 
cadele usullerinin ileriliği sayesinde 
tabiatin insanları kemirmesinin önü

ne geçilmiştir. 

Bay Çemberlayna 

Vapurlar süı·atler ini 
sahile çok yakından ilerJ.iyorlar 

Zabıtad1 
&W&<lm-'1 hücum 

f 6 ncı Sahifede _ Çocuğu cfövrnüş 
_ Baştara ı K k · d H·· · 

ıt 1 
. haricindeki alem icin arşıya a ıstasyonun a useyın 

l>u husus a ) a · A · -ı S 'd b. d ] 
t b 

ka bir<ıe\· değilclir 
1 

vnı og u aı , ır san aya mese-
eferruattan aş . " · · ı · d K 1 -ı J o d n ITk ın İngiltere içiıı ne de- asın en ema og u ) aşm a 

u po.ı ı ladn u.u asıkardır 1nsdıte- Fehmiyi dövmiistiir. 
rece cazıp o ub -; · ç ı Ak" · t' \"e de <: a ·~~> d!,rı0n metresini 
renin denizlerdeki ha ınuye ı -

- · d 'k' hal fer :ı halde dövmü" 
rıiz nşırı impaatorlugu, şım 1 1 

- K T _ 

l k
. . kalmaktadıt. Ingiltere arşıyakada Musavat so <"' - 1 nda 

c e, ra ıpsız . Al1med · ı · _ı H ı·ı k · · lh bir zaman icin emnı- · · · ıs mese es:noen a,1 ·zı 
ıçıtn glut uzlun ış ol·u• ''oı· lı;giltereYe Fatmayı dövmü~tür. Fatma, Ahme-
:re .a ına a mm ·' · . ·. . . . . . 
hu va müdafııagını tamamlaması ıç tn dm metresı ım1ş. işe gitmemiş ve: 

\'akit bırakılıvor. :Mıuısolinin Akde- - Sen de çalış para kazan de
nizdeki emell~ri suya düşi.irülü:vo~. miş, Lu yüzden çıkan münakasa bü-
H tt 1 ,.a hükOmetı bı- .. .. Ah d k J a a bu işten spnn_, . yumuş, me aya ları altına al-
le kar edebilir. Ve kimbilir belkı de dığı metresini fena halde dövmüs-

1toskovadan ricate mecbur olacak tür. Kadın da karakola giderek şik~
ikinci diktatör de Hitler olabili.r. ~i- yett.e b.ulunu~c~ .suçlu tutulmuş, 
ğer taraftan totaliter dinin kapıtalıst Adlıye} e verılmıstır. 
k 

. · .· · m·ıg-ıup Eve taarruz 
·olu gosvalıst hem~erısını ' İ . . 

edecek ~]ursa acaba bu netice kaç kıçeşmelıkte Çukur sokağında 
1ngilizi alak~dnr eder? ·Diplomasi Mehmed oğlu Güleda adında biri, 
sahasııı<la m:ığlübiyete uğrıyan Rus-1 Yusuf kızı 24.!'_aşında Nigarın evi
ya ve !taly:ıdır İngiltere ile Fransa 

1 
ne taarruz cttıgmden yakalanmı~-

sndece şereflerini fcchı etmekle ve tır. 
mezmum bir harekete karşı dostane 1 . Hakl\ret 
muanıele göstermekle kalmışlardır. t lkiçeı:melıkte Karam~~ sokağın-

Kı,;ıaca yapılan bir hesap bu neti- da Aron kızı Oru, su dokmek me
cevı veı·ivnl'. İngilterP başvekili bu selesinden Mehmed kzı Aziz-:y 
isten ufak hir fe<lakarlıkla kurtuldu- hakaret etmiş ve ~eşhud 9 uçlar k~ı 
iuna kanidir ve gaz ma~kelı'riylt> nununa göre Adlıyeye verilmi~tir. 
hnsln ar::ık çİÇC'k } ıtketlerİ\1le biten' . 
bir ı · tnlık ı-ahııe nrtistliğini. muvak içinde çarpınma~na seb~bıyet ver -

k t l 
· ·çı"ıl d'ıhi olsa birçök mis olm:ıı;;ma ragmen. -..ıcdanı hu-n Hı' za maıı ı , · ~ . . 

ann kalbinin herecnn "'e helecan zur içinde kabul edıp geçmıstir. 

A vprupa d'!vletlerinin silah vaziyeti 
ve yarışı ne halde? 

~·---ı 

Fransız donanması 
İngiliz b~·,.,vekı'lı' l\11" 'ht '"' unı en clönüıı- Lındıı dı.ı.va mfülafaa:rnıa elwrişli 

c:e ~öyle demişti: gelebilecek talim \'P nakliye uçııkları-
-Bit· yeııi harhin felaketlerini ııı giisterir. 

neslimizin tı-ıtmıyacağına inanıyorum. Bu eedvele gör~ Ru~yayı havacıhk-
F:ıkat üç gün sonra da Avam kama- ta en ön planda bulmak lazım. Fakat 

rasrnc!a şu beyanatta bulundu: İngilizler, Ru:-1yada uzun bir tetkik 
- İııgiltereııin dikkat \'e süratle seyahatine cıkmış olan meı:hur .Ame

silfahlanmağa devam etmesi lazımdır. riknıı uçııkçısı LindLerge da) anarak 
Yalnız kuvvetli bir İngiltere A vrup:ı- diyorlar ki: 
du sulhu konıyabilir. « l'çakların hepsi diğer deYletlerin 

Baş\'ekilin ilk s(izü üzenne, Jngil- havn ktt\"\'ellerile bo~,r ölçüşecek dere

tereııiıı ·"il[ıhlanması işile uğrasaıılar cede modern değildirler.» 
clos~·alarını raflara yığmağa h:zır _ . Ge~1e İngiliz istihlıaralı şu netice

Janmışlardı. Son sözleri plan dosva- yı verıyor: .. 
larınııı tekrar uçılma:-ıına sebep ol~lu • «So~ ~:ıı ıçınde yapıl.mış olan «siyn-
• . . · sı temızlık» h'r Rıı~ pılollarındnn bir 

\ ·e bıttabı Avnıpadaki diğer milletle - "l" ·1 l.ı't · t• - çoguııun o unıı e ı mıs ır.» 

rin siltıhlaıımada aldıkları dertıceler, Fakat bu idr!ialnra ;·ağmen Ru:-ıya
lıaşardıkları işler üzerinde yapılan nııı harn silfıhlannıa.;ıında büyük ko
ehcmmiyet kazandı. İngiliz ka.\' trnkla- !aylıklara nrnlik olcluğu muhakkaktır. 
rı_na ·gAüre a\Tupa ~e\"letlerinin huıdiıı ı 2.5 milyon miit .; •assıs işçi ve nıi.ihen
ku sılahlanma vazıyetleri şöyle trsbit disin çalı~tığı g;~ bü,·ük fabrika en 
edilmiş bulıınvor · · 

1 1 
· kı:-:a zamanda en çok nııktarcla ihth'at 

.11 - !Al'A I\.UlTETLERI . 
motör ve hnrp le\'azımı yetiştirebilir. 

Almanya 
lngillcrc 
1tal~·a 
Fransa 

i-1500 
2600 
1700 
1700 

1200 

7000 
61)00 
.,ooo 
5000 
~400 

1 Şimdi her ay 600 yeni uçak vapan 
Alman.\·a bir harp vukuuncb ayda bin 

Çl,koslo\'akya 600 l~OO 

uçak yapabilecek kudreti haizdir. Bu 

güııkli Avrup:ının en mükemmel hava 

filolarına l"ah'p olan ltal.ra ise ancak 

ayda 180 ııçak yapabilmektedir. İngil

tere, Almanya ve İtalyanın hava ku\'

\'etleri dereceo.:indc bir hava ordu~ıı 

kurabilmek iç in in:::an ia' .atin in f ev

J'-·ı d l.ı"r J:· a i ·e.t gi,iste..ı:me tellir. 
11 - J\.AI:A J\.[Tl'8TLEJ?İ 

~ 

"-' 
,..'.<; 
cı.ı 

-5 ... 
...ı:: 

cı, :... 
~ N 

9Cr0.000 

700,000 
1,r;oo.000 

700.000 
120,000 
200,00Q 

1:>0.000 
~no.oo:> 

;J,)0.000 
50,000 

() :.:> "';:l 
~ a -,_ 
:... 
~ ~ 

Son üç n,v zn rfın<la fabrikalarda-

~ ~' .:!?' ..,, ki çalışma tarzı :-;:rn derece modern 
E .-:...· S :ı: l . 1 1 k 1 ·- .=: - :.-. 11r ŞC'' c ·onmustur. 1~ ll\' s011ra n-
~ ~ :-:: ·= 1 • . • . 
~ f:. ~ .;5 gılı:t. lıa\'n oı'Clıısu r:ıkipleriııi:ı fevkine 

2.700,000 
5,00!l.000 

ı;ıkmış :-;nrılncaktır. 

1\.tl:tı nımcLıır.ı 

14,000,000 
Bir harp aııcıtk toprak zaplctmek-

l ,00().CWJ le h~anılalıilir .. JI derıı harp vasıla-
500,000 !arı uıı kaide.\ i deği..;Lirmişlerdir. i\lü

l.S00,000 trhas:-;ıslar on !Jeş gün e\ ''el. dünyada 
1.200,000 hir harbin pııtlıyatai•ı tahmin Pdildi-
1.600.000 ğı z:ımnıı Fnmsız orcl..ısıınun O.\ nı,va

l.~300.000 cağı ro!iin ehemmiyetini kabul etmek
l,000.000 te müttefiktirler. 

-~ 
7-: 
N ..... 
~ 
ClJ 

c.:. 

ı:; ı 

n ('edvelindeki rrık:lmlarn şunları 

d.t ihh C' etnıel:ılir. 

1 talyada rcı~:8t h'~kila tları na meıı
r sııp 7.5 milyon partizan \ €' :dmanvada 

:f.: ı soo.coo s. A. ile s. s. · 
~ ı Seferberlikte> bu dtıvletlerin hep-

Japon kıtalarına yiyecek 

Rur:ıtla günlüğünü resmin sağ l\Ci- vecPk Lir-ıe\· lrnlnnrım"kta """ 1 • • • • ' ... ' n:: ma ll'l1-

ŞCSJI!e ~~ıkıı~ız: . mi) et Çı.!kınekt~dir. Japon eı·kanı hur-
1 o_I uz:r~ude ~ıyah bir karınca ka- Li) esi bunun da çaresiıın bulmuştur: 

labalıgı gıbı ,Japon askerleri vnrdır. Tayyareler orduyu takip etmekt 
~u askeı:ıer Y~ııg-çc 'aclisinde iler - Ye parastitlerle ~ iyecek ,.e harp leva~ 
,emketedırler. T· akat lıuna rağmen yi- zımı atmaktadır. 

--------------------------
Zavallı Çin muhacir yavrucukları 

Dıı resim 1er TT ankovdaki mt1hacir; kansı Bn. Şan-Kay-Şek bütün de-.. ıe\ 
çocuklal'ının halini gosteriyor. Bura- · le · le k d v ı· b. , ı~ ı·ıııc oca~ına en eger ı ır var .. 
da çocuklar b ir kaç günden bir kaç 

1 
ld - . . . ~ 

haftaya kadar .Japon hombardıman-\ l ımcı o ugu gıbı bır çok sosyal ko .. 

lanml. n mµh<\faıa edilerek daha iç~- ruma. i şlerine de znn~aıı bulı:naktad1r. 
r:ye. emniyetli mıntaknlara ~ ollaıı _, Re ımcle B~1. Şa~-~:a~ -Şekın çocuk· 
maktadır. l\Iaruf Çin kumandanının hırla oynadıgı goruluyor. 

ln~iliz kızının köpek aşkı 

İngiltere 1 !} 5fl 
Fransa G 17 

İtalya 4 '). 
~) 

1''1 v~ 

61 
112 

vs 

78 
81 

sinin :-;ilah altına alacakları kun·ct-
289 !er. hiç ı;;Uphe~iz bildirdiğimi;r. rakam-
162 lan kat kat aşacaktıı·. Fakat bu ra - 1ııgiliz ııarlamcıılo~u azasın<lan rcsımcl.e görüyor~unuz. 
22~ kamlar tıılim ve ierhiye edilmiş olan Lir zatııı kızı ol:ın .:\lis nridle.\· kiiçi.ik Bunlar Kennel c:lıı~indendir ,.e kı ,_ 

69 kun·etlt.>nlir ~i bugi.iıılin a:-;ıl ehemmi- ki.ipekleı:~ lıliyütı~eklc n:~~guldi~r. O n~etlidir. Ger\; İngiliz kızının baş~a A!m·.nya !) 6 2~ 36 
H.11 l.ACIUI< 

Havacılı'{ yirmi beş yılda modern 
harp tekniğinde ilk ıı!tıııcfa yer alnıı;;j 
bulunuyor. Biııne1ıaleyh evYe.a büyük 
devletleriıı h~ va ordularını tetkik 

edelim: 
A cedvelintle bildirdiğimiz rakam-

lar, hiç şüplıe:;iz, ancak hakikate ya
kın Lahminlcr ::rnretincte kabul edile
bilir. !Ik hat uça!darı diye verdiğimiz 
rakamlar. son sh;tımı \'(' en moLlerıı 
uçakları gösterir. 

Yekunu dolduran uçaklar ise ica-

yetli addetlilebilecek şey de budur. ııun :::ünıler tl>~kıl ecleıı kopeklerın<len 1 cmsten bi-r ~ ığın köpeği daha vardır 

Geçen umumi harp ba!'lnngıcııırln -----------------------------
:::ağa sola yıldırım gibi inmiş olan Al
manyunın elinde bugünkü gibi 3 mil- · 
yon 600 bin kişi değil, 11 milyon a -
dam vardı. 

Küçük Haile Selase 

nr;\·fz ÜZERIXDE 
Denizde İngilterenin kudreti zerre 

kadar münkaşa kabul etmez. Rus,va
nrn elinde, den iz üstünde dört eski 
zırhlıclan l.ıaşka birşey yoktur. Fakat 
uenizaltı ktı\'Yetleri çok mühimdir. 
İngiltere şu anda 110 harp gemisi :.·up 

Şu üç çocuğun ortasındaki yavru

ya bakınız, helki çehresini hatırlar-

sınız. 

Bu çocuk e ki Habeş irnparalonı 

Haile Selfı:ı.iycnin oğlu ıırens Sahle

dir. Hcsim, Ku<lüstc çekilmi~t i r. Fo

toğraf, Amerika şark araştırmaları 

enstitüsünün bahçesinde profesörler

den birisinin kar1~1 tarafından çekil

miştir. İmparntor aile~i, enstitünün 

karşıf;mcla bir e\'e taşmmı»tır. Küçük 

prens şimdi mükemmel İngilizcP <iğ

renmiş bulunmaktadır. 

tırmakla me~guldür. 
• r 

4'ı · Jt>rını [1.ıınıı t'lrri• t<ıı•dır 
Si /,Al/ f,ı1 \'J/ ıl rA IUŞI 

])f]l' AM f;!Jj}"Ql~ 71\'Pttı.ııı t-rı 111 mu•ı:ıı ın •ıtını llıV"ılle-

Velhasıl Avrupa devletleri gırtlak ı· ... cıır l'.Jı·v ltı •ı!ız n·ıı Jo•:-ıııınııı Jstı·rlıği 

larını:ı ka.dar siJUhlandıklan halele l<ı-ırı:ır ııı tı 1 
"' ırıt• -> : ... rrıı .... .11r••pr 1 na~ de 

kenilcrini kafi derecede emniyette 
saymamaktadırlar. Her gün tank, top, 

. gemi sayısı çoğal ' ' or. Bir yıl sonra 
elde c:cle ekleri s"l ah anna dereceleri 

·~ıı•ıt l ).!l Kı11J111 ııı 111;11 rı·tt•1c1e fnt!VCUd-

ılı it 

Bıı ~:· r·r•ttt· 11·1 ın~. ll"rı•ı-1111-u, ,...J ı'iln 

} zııl1> <!Kl'e•ı "!l l l l tı rı ~'l't ıı ıı ır. tın ına-

Cchelüttarıh ü.:ı:erinde tı:r lngiliz t ,,.yares. l yaıııııda bllgtinku dc ı eceler go gede 
kalmış ol c ktır. Bu h l h p nin but-

ı ,,. 11 i!O ' vı 

........ ı.r inanı .. ıl r-? 
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ihtiyar mı kaza
nacak, genç mi? 

Herkes. esnaf, alıcı. gazeteci, bele- A •k ld 
.~~:~~" ,~i:.k~1;~:'.ır1ı:~:~~~:ıesi.~~B~~ı:;: mert antn SeS Yl lZl ita/yan mühendis suda 

13000 metre dalacak Hayat cilveleri de yuvrh-uı ğ-ınıız hayat1n. llP çözül- t • • .J I 
nıeı lJir dügunıli, ne nrap.-;~tçı Lir~e.v ma em ıcınue. 
imiş? 9 

n1nıl:ı n iinee kabul rt ! .. Şimdi ~İzt1 aıılatacağım bu h:ka\·p 
cihan ölçüsüncle biı· ha foe deııilcliı·. 
Hatta ba7.1 iıHaıırıklar bunun inı·eli
ıl'ini hiç kanıyaınıracaklardır. 

Aksi gibi vesti;·enleki adam da li'ı

ııet herifin biri imis .. Eline .sıkıstırı
lan paralal'J clikkatll' saydıktan ı-><;nra: 

Kaclııılaı· Yapurda, tranıva~·c.la, C\'
<le; 

-. Dün -dire konuşuyorlar- çorap 
aldım. Yüz doksan kurus. Halbuki 
daha öner bu çor:ıplaı· yü; yetmiş ku
ruştn. 

Çünkü yeni kocasını vurdular 
ll!eseJ(ı cepleı·i dolu lıiı· aılıımııı bu 

~·azın1a esaslı Uir alüka gü;;ter~ceğini 
hiç ııııımuyoı·um. Fakat utıııa kaı·~ı -
!ık nvuc; dolusu para kuzanınıyan lJil' 
adanı benim Lu hikfıyenıi derin bir a
laka ile okuyacüklır. 

Ve gene böyle bir adam hik:i;·emi
zin kahramanı olan Vasili İveniç Ras
toprrkiııe lıliyük bir sempati göstere
cektir. 
Vasili lvan'ç, ve yahud Yoldaş Hns

topirkin tiyatroya gitmek üzere ken
disine bir bilet satın aldı. 

Vasili Rastopirkin, gündeliğini ıı
lır almaz, hatta santimini daha sar
fetmeclen doğru tiyatroya yollandı. 
Kendisine parterin on altıncı sırasın

da bir bilet tedarik etti. 
Vasili Ra~topirkin çoktandı r tiyat

r o gibi bir kültür müessesesinde bir 
kaç saatini geçirmeği arzuluyordu. 1 ~ 
te bundan ötlirü ele, gözünü bile kırp
madan bllliln bi r ruble suladı. Sade, 
biletçi elinden parnyı alırken, içinden 
bir ah çekli.. 

- ~,eni iloğ'lu it. .-;eni. diye sö,·len~ 
di. I!enı dilPnci ıni sandın. da ~lime 
j kapik :-;ıkıştn·ırorsun ~ . Bu hareketi~ 
ııe kar~ılık liıstiklerini suratına çalma 
dıi;ıma dııa el.. Ilaydi defol Lak:ıyını 
karşımdan .. 

Yesli,·ercleki adamın bıı sözlerin -
cl;n derhal bir münkaşa kapısı açıldı. 
Kavga gtiı·li!tll başladı. 

\'estiycrdeki adam danalar gibi 
haykırıyordu : 

- Hemen defol buradan git! Yok
•a elimden bir kaza çıkacak .. 

\'asili İvaniç te : 
- Bu kadar yliksek se,le bağırma 

be miskin adam, diyordu . \'erdiğim 
para ile iktifa ederek paltonrn filan 
muhafaza et; yarın sana alt tarafını 
·elir ir im. 
Vestiyerdeki adam bir türlü nımusa-

mak istidadını gö.termiyord~ :. ' 
- Ben ne senin eşı·alarını muha

faza ederim, ne de paranı alır ı m. Ş u 
meymenetsiz suratnıı gö rmek bile 
istemiyorum. Derh al çek arabanı J 

Belki doğrudur . Fakat benim bil
diğim, eskiden esııafııı bit· alış veriş 
sisten1i vardı. 

Bu çorapla yirmi kuruş fedaldir
lık yapar, diğer bir e.~ya parçasında 
ot ıız kuruşluk ylikseklik temin eder
eli. 

Hatla ve hatta •mesela yalnız ço
ra ' alıp ta kendisine zar, zor makul 
fiatlen teııziliıl ;·aptıranları peyler, 
bir borçlu gözü ile tetkik eder ve on
ların, tekrar mağazaya gelmelerini 
dört gözle beklerlerdi. Gelince de in
tikamlarını almadan salnı!lzlardı. 

Ancak, benim aklımın zor erdiıl'i 
nokta şudur: 

Fiat !ayinindeki hadlerin tesbiti 
ve kontrolü .. 

l\fağazanın birinde otuz kuru~a 
8atılan Uir nıeyve, diğerinde ı11ükem
melen yirmi beş kuruşa satılbailiyor. 

Bu neden? 

• 

Profesör Picc;.ard 
Roma, 17 Teşrinievvel - Gene bir 

1 ta l ı·an alimi, (Messagero) adlı ~·eni 
bir alet icad etmiştir. Bu iiİetle 
13,000 metre denizin derinliiline 
inecek ve orada ilmi tetkikatla ~es
gul olacaktır. , 

:1-lalGmduı· ki, profesör Piccard da 
son zamanlarda denizin dibine in· 
meğc hazırlanıyor ve bu in iş iç i>t 
(Ydı·ostat) adını verdiği ve hava 
tecrübesine tahsi~ ettiği makin eRin. 
den istifade etmek istiyordu. 

Saleazzi adını taşıyan İta lyan mil. 
hencl iei, Piccardın bu hava aletin den 
çok istifade elmişlir. 1 talyaı1 mlll· eıı. 

"' n'!P ,, ı itrı ( 1:1,(}(ltı' 

derinlii\e ineceğ[ne nazaran P iccnrd, 
(Ydrostat) ile ancak 10,000 m etre 
denizden aşağıya ine-cektir. 

\'asili !vaniviç, bu gece için ihti
mamla hazırlandı. Yüzünü yıkadı. 
Traş oldu, boyun bağı taktı. 

Vasili !vaniç, Vasili İvaniç ! Ah 
ıh ! 

Tiyatronun d iğer hademeler i de i
şe karıştılar.6 kapiğin bi r sadaka gi
bi veril mesi meselesi etrafında kendi 
aralarında münakaşaya başladılar. 

Ya dükkan kirasından, yahud ma
lın alımında veya umumi masraflar 
arasında farklar var da ondan? 

Şu halde• 
Ruth Etting İtal,,-a,, miiheıı d i•inin aleti uz un 

Daha bir müddet bu zikzaklar de-
lloliı·ııd, 17 tesriııi eı·ı•el: tiren yıldız erkenden e,·ine " 1 · 1. hc•aplarla ve bilha•sa kablo tert!ba. 

.ı-.e mıs 1. 

d · ı ı·-- K ·ı b' 1 · lınrlm1 üzacle kalmak icin tanzim B u a rada zaman da durmadan ge
Hayatla ne tuhaf aksilikler bulun- çiyordu. Son seyirciler içer i giriyor, 

,-am edip duracaktır. Her gece radyo başın a dın ec ıgı - orası e ır rnç saat konuştuhtaıı' 
1
.
1 

d . · 
. re ı en mo erıı cıhazlarla m!lcehhe :ıı. 

:azarlık, biraz da karşılıklı izzeti- miz, ve, nefis şarkılarile yalnız Ame- sonra lıır aralık ayağa lcalkmıs: cliı-. <luğumı hiç düşünmedin mi? Hayatın oyun da ba~J ıyordu. 
bin bir çeşid cilvelerinden h iç olmaz- Vestyierdeki adanı h,'ıl,"ı fk · ö ·esıni a-

ııefıs \'e ınadların eseridir. rikn•·ı deg';iJ bütün clünuayı kendisine - Bu ııece erkenden ntmak islı' İht' ı · p · 1 ·ı İ t 1 • • • .. , .. · ~ ~ c • - ıynr a ım ıcca.rc ı e gene a ~ 

. _Al'.laıımamak ıçın pazarlık gayre- mtflun etmiş olan meşhur ses ve gü- yanım! ;·an mühendisi Saleazzi arasında ve. sa bir tanesi hatırına gelmedi mi? Kra lamamıştı . Yas ili fvaniçi işaret ede
vatını takarken senin çelik elin titre- rek: 
medi mi ? B ' t ı · d b ' • • • 

1 
. - u parazı , c ı .vo r u, ır ba~ka 

Oh, oh .. ~Vasılı İvanı~ · .. Büsen h_a- defa tiyatroya geld i ği zaman kend i as
yatta ne aksılıkler, ne kotulukler gız- kısım beraber geti rsi n.. Paltosunu 

lını go~teren alıcı aldatmak için bü- . . · · k Demislir · 1 · f · .. · · · t.. h '_ . . zellık yıldızı Ruth Ettıng'ın yenı ·o- ·· · ıı ı ıı r rrkoru leessus elm ış dem ektır . 
. un me are~ ve zekasını çenesıne yllk- .. 1 Zaten Holivucldaki artistler erke n Bakalım deniz d ibi mücadelesini 
Jıyen satıcı ıle ka ı·şı karşıya adeta da- cası dun gece vuru muştur. 1 t ·! . . . . . 

c en ya a ı aı. ı ıht ı; ıu· m ı yahud genç mı k azana. 
ma .oyn:ıyorlardı . Myri Al derman ııclını taşıyan Ruth - Devamı 9 ncu sahifede_ ca k '? 
Şımdı de bu huy, bu itiyad biribi- Etting'in yeni kocası, Martin Snyder Jidir. fal an kendisi muhafaza etsin. 

. Hııl~uki tiyatı:o ~akti gelin:e Vasi- Vasili 1vaniç hırsından ağlamak 
lı İvanıç Rastopırkın, fevkalade şen üzere idi: 

ve f~v~aliide neşeli bir halde tiratro- - Ah sen koca bunak .. Vakit mü-
• ya gıttı. . it olsaydı bu söylediğin sözler için 

Yolda gıderken de şunları aklın- hen senin sııkalını volıınlını Fakat 
dan g_eçi~iyo:du~ «Bi1_' çok insanlar ne yapayım ki oyun başlıyor.~-
var kı'. şımdı şu da~ı~ada meyhane- Vasili 1vaniç l.ııı sözleri söyledik
Jere, bırahanelere gıdıyorlar. Orada ten sonra paltosunu giydi. ıastiklerini 
kafalarını tütsülüyorlar Alkolün şapl"asının içine koyarak b ı · ı. 

d'" b' ki ki b' 'b' 1 · · · un arı "'" ver 1gı ır şımarı 1 a ıı·ı ır eı-ının rukJadı ve tiyatro ~alonuna girme;._ 
başlarını, gözlerini kınyorlar. Ben i- istedi. !- ""«'' kapıda duran had ''""'"r 
Je tiyat roya gidiyornm. Elimde bil~t sırt;ııdn paı« ''U olıluğıı için om: :,, . . 
var .. Ot·ası güzel, sıcak, kültürel hır bır:.ıkmad 11 r 
yerdi r . Sonr:ı bütün bunlar:ı k:ırşı ver \'ıuili !.:oniç, adeta ağlar >ı Li ıı·: 
eliğim para da bir tek rubledir .. • sesle: 

\~~1~i~i !vnniç, oyun.un başlarnıas.ı- _ T\arcl('şhır, :'1evgili ,\Tı/da:laı\ ·li-
n:ı yırmı dakıku kula tıy:ıtroy:ı gelılı. yordu, baksanıza, elinııle lı'ieliın nır . 

cSoyunun.cıya kadar, ayn_ay:ı gidiplŞunun bir ucunu kopaı·l\·"r;ı:. benim 
kravatını bı raz sıkıca lıaglayıncıya de ı'eoı·ı· gı'ı•m . e .... d d' 1 .,,...:: t.nı mus~ıaeeın .. 
kadar tam vakit olur!• diye düşli'l- , .. 1 .. 
d ü. \asılı vanıçın bu sözleı·iııi dinle. 

Bizim ~evgili Vasili h·aniç Rasto- mediler. Onu gene iç'ri bırakmndılııı-. 
pirkin yoldaşımız soyuıımağa başla- \'a~ili İ\'aniç Rastopikirin re yn -

dı. Tam bu sırada, gözüne vestiyerde- pacağını şaşırmıştı. Oyun başl:ınııştı. 

k i bir il ıl.n gözilne ilişti.. İçeriden mıızik sesleri geliyordu. A· 
! lllfida şunlar yazılı idi : dameağ-ızın elinde bilet vardı; hal bu 
<Palto, fapka vesairenin rıı11hnfırnı ki i~eri gi rem iyordu. 

için 20 krıpil: unıırk ınrcbıırirlir.» l'fıık Jıiı · te t"<•dd~idt!en sonra i<'k 
Bu iliinı görür görmez Va"il 1vani

çin kalbi duracak gibi oldu. Kendi 
kendine: 

- Eyvahlar olsun, diye söyleneli. 

ı·ar ve siiralle soyundu. Palto"'1nu, 

1:1slikleı·ini, şapkasını bir çıkın yaptı. 

Elinde bu çıkın ocluğu halde salon 

Ben de bu kadar para yok. Biletin pa- kapısından geçmek istedi. 
rasını tamamen Yerdim. Fakat ba~ka Fakat gene müsaade etmediler. 
param kalmadı. Belki 8 kapik kadar - Yok ne hacet, dediler, bari e\•i· 
birşey çıkar. Bu kadar bir parayı ka- nizi de sırtlayıp gelseydiniz. 

ı:i ile giılicle~ gizliye'. dedikodu ha- tarafından yaralanmıştır. Bu adam --------------- · 
lııı<le bov olçusmektedır. . 

G.. · ı k. 1 - 1 
Amerika ses kraliçesinin eskı kocası-

ıın ge ece· pazar ıgın papuç arı 
muhakkak dama atılacaktır. dır. Ve kendi~i miralaydır . 

('IJ!Dl ll. Dün gece radyoıfaki vazifesini bi-

FIKRA: Telifçilik mi, Hayır ! 
- Baştarafı 3 üncü sahifede -

yanlar, bu suretle de kendini yen-i ilemin ucauz1 bucaksız ufuklarına 

tam bir serbe stlikle bırakarnıyanlar d a ha baıtka bir yol tutuyorlar: 
Telifçilik! .. 

Esba bı mucibesini, an'anelere sadal<atin bir milletin maşeri m e v
cudiyetinin eıa.lı şartı olması keyfiyeti teşkil eden telifçilik ile, bu 
zümre, J-.u medeniyet istihalemi:zi en muvafık kanallar içine soktukla· 
rını zannederler. O nlar-a göre Osmanl ı imparator l uğunun kurduğu 
şartlar ve tarihi akışlar içinde tekevvün eden mist ik şark dünyasını 
bırakmak artık bir zarure ttir. Fa ka t hu dünyanın da ha li ayakta ka· 
la n bazı kıymetleri vardır ki hunl a r artık biz im m anevi varl ığımızın, 

maşeri benliğimizin e sas cevh eri ve a na direğ i hükmüne girmiş t ir. 

Bunları da ata r sak mayamız bozu lur, binamız çöke r. O n un için yegi.ne 
doğru yol, b u esas ce vhe r in etrafın ı yen i dünyanın yeni klyme tle ri ile 
doldurma k , bu a na direğin ü stüne yeni a le m in çatısın ı kurmak ta.1r. 
Eski sin in iyi taraflartnı, yeninin muvafık tara fları ile te l if e tme k 1A-

2ımdır. 

lzmir defterdarlığından: 
Eaas No. 

1434 Güzel yalı T rıımvay Cad. 1170 Taj No.lu 337 
M. M . Arsa 

143S 3 üncü Karata, Asansör &okak 16 No.lu 168 
M. M. Arsa 

1436 3 üncü Karalaf Aras sokak 48/ 1 No.lu 83 M. 
M. Arsa 

1437 Güzelyalı Tramvay Cad. 1174 Taj No. lu 527 
M. M. Arsa 

1438 1 ci Sülevmaniye Tevfik Tekin ve Altıntaş so. 
35 kapu No. lu (354.50) M. M . Arsa 

1439 S alhane Selamet sokak 20/1 Taj No. lu 59 
M. M . Arsa 

1440 2 ci Karantina 1 ci Oar sokak 3 kapu No. lu 249 
M. M. Arsa 

144 1 3 cü Karataş İslahane sokak 29 Taj No. Arsanın 
9132 hissesi 

1442 3 CÜ• Karataş H. Rifat paşa cad. 329/335 yeni 
No. 607,50 M. M. Arsa 

1443 Salhane Selamet sokak 16 Taj No. lu 61 M. M. 
Arsa 

1444 2 ci Karantina İskele cad. 50/1 T a j No. 159 
M. M. Arsa 

1445 2 ci Karantina İskele cad. 85 Taj No. lu 99,50 
M. M. Arsa 

1446 2 ci Karantina İskele cad. 50 Taj No. lu 170,50 
M. M. Arsa 

1447 2 ci Karantina İskele cad. 68/1 Taj No. lu 106 
M. M. Arsa 

1448 Güzelyalı Ferah sokak 91 O Ada 1 parsel sayılı 
144 M. M. Arsa 

1449 2 ci Karantina Türkoğlu sol<ak 354 Ada 1 parsel 

Lira Kt, 

sos 50 

42 00 

24 90 

790 50 

141 8C 

17 7( 

87 15 

7 29 

151 88 

18 30 

71 55 

44 78 

85 2!' 

42 4( 

57 60 

bul ettirebilirsem, ne ala! Aksi takdir 1 Ifallıuki zaman geçiyor, muziko 
de işler kötü 1 Lıl.stiklerimi, şapkamı sesleri ha babam geli;•orclıı. Neı·ede 

Hayır! .. Te lifçilik zihniyeti ile hareket edersek bü tün yeni nİ• 
ıamları, gene eski kıymet hükümlerinin nüfuzu altına sokmuş oluruz. 
Binaenaleyh ye ni nizamların h a k ik i k arakterini yanlı ş bir te f s ire tabi 
tutar ve onun ha k ik i ka rakterin i kavrayamayız . Böyle olunca da dö
ne r , dolaşır ve ke nd imizi g e ne esk i kıymet hükümle r inin üstüne ku
rulmuf dünyanın geri dekoı-u ve atmeaf eri İ çinde buluruz. Telifçiliği 

topyeklln inki r etnıek lizımdır. Bu kend imizi ink&r, büyük ve haş

metli m azimizin değerl i m e d en iye t yaratma k abiliyet ini red etm ek, 
nı azisi olmıyan bir soysuz halinde ortaya çıkmak demek değ ildir. Biz 
t<~1 ifçil iğ i r edde d iyoruz ; f akat yeni nizamın , yen i kıymet hükümleri· 
nin <lünya:sı ; c:-in~e bu nizamın ve dünyanın müsb e t metodları ile halin 
ve tarih in ıı.;.ind eki benliğ imizi, kendimizi arıyoruz ve büyük ma2inin 
tRrih örsünde p işmiş, olgunlaşmış olan bu «benliğimiz ve kendimiz » i 
yeni Ale min d e b ir yaratıcısı haline ıokmağa uğraııyoruz. 

sayılı 747 metre murabbaı Arsa 186 75 

çıkarmadan, palto ile oturmak icap 
edecek .. 

Neyse .. Aziz dostumuz Vasili !vn
niç paltosj]e lastiklerini çıkaı·dı. Bun
lara şapkasını da ekledi ve vestiyer
deki adamlardan birine uzattı : 

-Affedersiniz amca, dedi, ufak
Jığım çıkışmadı, bu elimdekileri say-

Ş AP KA 
Meraklılarına 

Vl YANANI:V MEŞHUT' 

P. veC.HABIG 
marka ıapkala· 
rıııı en son model 
w:ri gelmiftir. 

Taklitlerinden 
aakınmak ıçın 
111 reıimdeki mar 
kaya dikkat. 

ise oyuının birinci perdesi bitmek iize. ·--re idi. 

Zavallı Vasili İvaniç arlık tama. Fransa a Lehistan Kanton Şehri 
men kendinden geçmiş bir halde idi. J 

Yukarıda yazılı Emvalin mülkiyeti 20/10/938 tarihinden iti
baren (15) gün müddetle açık artırma uıuliyle müzayedeye konul. 
muştur. ihalesi 3/11 /938 tarihinde perşembe günü ıaat 15 dedir. Ta. 
tiplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları 20 27 (3853) 

Tekrar vestiyerdeki kapıcıya koştu: Muah'!desi de hü- kinci Şanghay mı v. k l d 
- Ah seni koca morı·k. ah, diyr olacak? Nafia e a etin en: 

söylendi .. Karıştırdığın haltları be - kümsüz kaldı! 1 Vaşington, 22 (A.A.) - Kanto- Eksiltm eye konu an iş: 
ğendin mi? Bilet elimde olclug-u hal- ' 'aı·şov·ı 29 (Rad~o) - Polonva . 1 B d B k h' · l"h ı· k f ' '• :- ' · mm ıapoular tarafından zaptı bu - ergama a a ırçay ovası ve ne ır. LS a atı ame ıyatı, eşi 
de içeri giremiyorum. "natbuatı; Lehısian - F_ransa muahc- mıntakadaki Amerikan menfaatleri bedeli (1 564 863) lira (86) kuru~tur. 

Bir aralık ikisi arasında az dahr. lesinin hükümsüz kaldıgını ve Polon- için tehlikeli added ilmekle berabf"r' 2 - Eksiltme 14/11/938 tarihine rastlıvan Pazartesi günü saat 
bir dövüş çıkacaktı. Fakat tiyatrouur: ı ı 1 ı "k J V k" l · S 1 1 • \'anın ıunc an sonra .. yanız a" ac arlbu tehlikenin İngiliz menfaatlerini (15) de Nafıa e a etı u ar u. mum Müdür üıı-ü su eksiltme komİs· 
diğer hııclemel<•ri işe karıştılur ela bu - 1 ı k ] k ı·e menfaaltar olacagı r ev etler le ye- tehdicl eden tehlikeden daha az ol- yonu odasında apa ı ?arf usulıyle yapılaca tır. 
fena hadiseyi önlediler. Hatta içlerin· · ı .. · k d İ kl' I k k 
den en meha retlisi olan bir ihtiyar : 

·ıi muahecle!Pr ııkdedı ecegını ay duğu kaydedilmektedi r. Şimdiden' 3 - ste ı er e siltme şartnamesi, mu avele projesi, Bayındır. 
•tmekteclirler. Amerikan diplomatik mahfil lerinde ı,1r ;. Jer; "'~n°l ••rtnamesi , fenni sartname ve Projeleri (50) lira mu· 

- Doğrusunu isterseniz, eledi, si- 1 U 1 b l 
- - ------------- Ilongkongun ikinci bi r Şaııghay ola- kabilinde Su ar mum Müdürlw:i;ünden a a i irler. zin bu akşamki haliniz bana dokuııclu. 
kardı. Bin lıiı· beli\ ile onu, sokak el i- cağ ı •öy lenmekle ve bu şehr i n daha 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (60 696) liralık 

Eşyalarınııı benim vestiyere asınız! 
Hem şimdi •izden para falan ela iste- mamışımılır. ziyade dahile bağlı olan ticar et inin muvakkat tem inat vermesi ve eksiltmenin V?ı:ıılnaii"ı ıriinden en az se-

Vasili !vaııiç, tiyatroya girmekten söneceği tahmin edilmektedir. Jn- ki" ııün evvel ellerinde bulunan bütün vesi!:alrrl~ birli!rt" bir istida ile miyonını. Fakat peygamber aşkıııa 
yarın ge\irmeği unntmayınız. vaz geçli. Elindeki lıileti satılığa çı- llOlliar ~aııghayda göslcrdikleri faa- Vekale te müracaat ederek bu İşe mahıus oh•,•k ü zere vesöka almaları 

Vasili lvaniç mahzun lıir eda ile: kardı. Binbir bela ile onu sokak di - li,vctin Çl'r~rvesini a~madıklan \'e ve bu vesikavı ibra7 etmeleri sarttır. Bu m i.ldc!et içinde vesika talebin
- İkinci perde başladıktan sonra 'encilerinden hirine on altı kapiğe sat- açıkkapı sipseli neticesinde A ıııeri- de bulunmıvenlBr eksiltmeye istiralc e<!eme:der. 

eşynlarımı vestiyere vermek neye ya- mağa m· nıft'ıık oldu. kalılara wrilen imti;·azlarn ria; •I 5 - İstl"klill"rin teklif mek~uplarını ikinci maddedt' yazılı saatten 
rar? Şimdi artık içeri girsem bile hir Vestiyerdeki düşmanıha okkalı ettikleri takdirde Ameı-ikanın cl iJılo - b•r saat evvelin" ı.:adar Sular Umum Müdürlüiüne makbuz muka
bir şer anlamama imkan yok.. Ben 'Jir tUkürf.ik ~ttıktan ıonrn sokağa çık- mııtik bir miidııhn l~de bulunınıyaea- bilinde vermeleri lô.:zımdır. 

~~!"."""====== ----- • pifuleri ı~nı.ın :;lan ıeyntmsi'e alış _ tı . IP.usı;adan) iı :zannedilmektedir, 1 Po.ıada olan 'lecikmeler kabul edilmez. 21 21) ~ ı 5 (3849) 
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Paraya tapan artist: 
KEV FRANSIS 

Sinemayı bir 
bir koca 

aşk yüzünden mi, yoksa gene zengin 
mi terkediyor, burası henüz anlaşılamadı 

23 Iliı inci Tı•şı in PAZAR 1 D38 

YENİ PARLIY N YILDIZLAR 
Bunlar nasıl yükselir e şöhret kazanırlar? 

ı~ 

Mi,: 

Sağdan sola: Nina Senkler, Jake1en Lemarşaı Gebi Andrö ve An ita Dona 
Pari~ - Dünyamızın bunca kala- ch•fa ol~un filme ç rnhilmek idn her I ,~ 1 \ d ı .. \.Jn )) J n ren, PcrpignaıHlan 

balığı içinden bazı i-;imler havalana- tiirlli fedakarlığı.) pt um. ÇoJ, sc,·di- 1 . • • .. • ge -
rak şöhret şahikalarına çıkı~·orlar .. 1 fdm anıH'ıni bal>H 11 lerkederek hu- cı~ harıkulade bır gıızeldır. Fotoğraf 
Bunlar kimlerdir'? Hangi rüzgarın ra~·a gelmek, ve l ırnda umulmadık musahaka~ıııda birinci gelen hu güzel 
hangi tıbımı onları böyle göz karar- müşküllerlf' çalışrr ak, hazan küçük Je_aıı_ Remoir tarafından çok beğenil-
tıc:ı irtifalara çıkarmıştır. bir ümi<l bahasın arzu edilmh·en mıştır. 

ne~·az pı•rdeııiıı güzel yıldızlaı·ın- scyleri ~·apmak b 1 yaştaki bir ·kız 1 
Gene çok nefis bir kız olan Delitn 

nan Danielle Dariyöyü, Corinne için ne agır şeyle olduğunu tahmin ~auren Finlandiyadan gelmiştir. Bı.>r
Luchariei Michele .Morganı ve diğer edersiniz. lın 'e Londrada da epeyce çalışmış 
)erini meşhur yapan :-:ebepler neler-

1 
Yedi nydaııber ' ir ki, ebeveynim- ?ul_ıı~an bu güzel istikbal için çok va-

dir? den aynyım. Onla , benim artist ol- ıdlıdır. 
nur:ıcla teı::a<lüfün ve kabiliyetin mama sidclefü• mu ·ızdılar. Fakat ne (Yeni arti~tler) filmi. istikb:ılin 

rolü nedir'? yaııa~·ım: işte, sirr i onlardan tanın- güzel yıldızlarını sinesinde taşımak-
} h 1 b

. . D k 1 1 tadır. 
Sahne vazı an meç u ır sımayı men n,,·rıyım. a o uğumu ileride 

tetkik ederken onun istikbalini, şöh- arıyacak mıyım! Memleketimi öyle Bakalım zanınn neler gôsterecek?. 
rctini, zenginliğini, hiilüsa mukaclde- özliiyonıın ki.. Rolancl Miglieı•y 
ratını birkaç kelime ile ke11ip atmı-1 .Niııa Sinclair c uzun müddet ha- ---------------
yorlnr mı? yatla mücadele etn ş bir kızdır. o da bir cinayet 

Sahıır. vazılaı-ının arfüı.tleı-i hir lıiıe ~tınl:ın :;iiylc·ı 
kıt,u hşfeclt•J' gibi kt>~fetnıekl.eki ılh'-ı - T>(Jrt yıl ol or ki, ıniıtenıncli- - Baştarafı 8 inci sayfada_ 

K y Fran~is: gözleri. ağzı. tem.iz elan ayrılmak mecburiyeti yıldızın ha retleri kabili inkfır değildir. yen ılidiııiyonım. Çalmatlığıın kapı, :l\Jyri Alclernum kansını) atak odn-
\:C d:.ımdüz alnıyla yıldızların en gu- kalbinde derin bir yam açmıştı. Biri- Nice milyoner yıldızlar vardır ki, miirnc:aat etmedi· m yer kalmadı. sıırn kadar foşyi €derek :::.alona d" _ 
z ileri arasındadır. birinden ayrılan karı koca, hayatla- bu paralarını kendilerini ilk keşfede- küçiik sinamn işle 'ne ,·arıncayn ka-ı müstü. on 

rzun boylu, çok mütenasip endam- rınn karlerin çizdiği yolda devam etti- ne borçltıdprlar. 1 
dar baş vurdum. ayat çok mi.isktil ! Salonda bir sigara daha tellendi _ 

lı 
0 

n Key Fransi::1, aşkın bütün z.~vk \ !er. Şüphe yok ki muvaffakıyetinin Hazan .o derl'ce me ıı~ olduğum anlar miye çalışan i\'lyri Alderman. arka _ 

lel·ı·nı" tattırmagvı bilen olgun ve guze_l Birisi meşhur bir yıldız olmak e- kanaviçesi içinde talihin de büyük oldu kı ! .. l\Iaamaf ümidim hiç sar-ı "ında bir gürültü dunnuş ve g . · 1 d v 'Jel" d" . . erıye 
bir kadının heyacan verici cazibelerı- mel ile sinamaya geçmeği düşündü, ünfuzu vardır. 1 sı mı~ egı ır. ontip te gürültüyü tetkik etmek üze-
ııe maliktiı·. diğeri memuriyet hayatında terakki Son haftanın güıel eserle~·i a_rası~- I~cnrı ~eaııson im dıma yctişmt>:-:~y-\re iken kenrlisine doğru meçhul bir 

Key Fraırnis kadar giizel bir_ ~a.h- etti ve bugün Amerikanın çok mühim da, (yeni yıldızlar) adlı fılmı bıl- 1 el~ l~clkı. ~·c_ııe çuk cekecektim. f$iikür adamııı tabanca ile ateş ettiğini gör-
1Uk için ise hayat güç bir yol degıldır. mevki ini işgal eden adamlarından bi- mem seyrettiniz mi'? 1 k~ ~ımdı ıyı bir yol ~rirmi~ Y:ızi~·ctte- nıüştilr. 
Güz l!iğine meftun olan bütün erkek- risi oldu. Size, bilhassa bu filmi görmenizi yım. Bugiinlerde ı harlcs Tranet ile Tabncadan çıakn kurşunlar, ses 
!er, gizli bir maksat peşinde koşarak Key Frnnsis, Holivuda doğru tavsiye ederim. Yeni yeni simaların i (Şarkı siiyliiyoruıı l filmini bitirmiş rıldızıııın reni kocnsını hiç bir keli~ 
yahud koşmıynrak onun bütün arzu- yollandı. Orada Kennet Mak Kenna ürkek bakışları, sarı yahud siyah bulunuronıın. me .!'öylemeye meydan vermeden ye-
larını yerine getirmekte biribiriyle ile ilk filmini çevirdi. Bu filmden saçların buklelediği zarif başlar, he-\ re yuvarlamıştır. 
yarışa çıkarlar. sonra evlendiler. nilz hareketlerdeki yabancılık ve R A s p u T • Silah sesine en önce Ruth Etting 

Anesi ;Katerina bir aktristi, fakat Bir ay sonra boşandılar. Bu bo _ beceribizliklerle önünüzde geçit 1 N yetişmiş, yarı çıplak bir hade, 
bu meslek ihtiraslı bir lCız olan J(eyin şanmnnın ~ebebi çok gariptir: Si- resmi apan bu muhtelif küçük kııla- - lmdnd ! 1mdnd ! 
ilk gı.inlerde hiç hoşuna gitmiyordu. ııemacılık zevkleri biribirine uvmu- ra kimbilir istikbal neler vadediyor. K•• J •• k Diye kocasının üzerine ahlmıştır. 
Keyin daha pek küçük yaşta iken mü- yormuş .. Key Fransis artık sevda a- Şunu unutmamız ki (yeni yıldız- U turp uf Si fi e • Buradaki manzara hakikaten fe-

temadiyen tekrarladığı lıir cümle var- le.:rıinden elini, eteğiııi çekmiş görii- lar) filmine çıkan Gaby Andreu, d cidir. 
d•r: Allahaısmarladtk Holivud mı,vordu. :\hıcly Mnde, N'ima Siııelair, .Jague- ffiaSJ a C'iinkii, bir zanrnnlnr yıldız için çıl-

- Bence para, hel' işin başında Parayı <'Ok 8enıı yıldtz, cluha ço- Senelerce ynlnız \'aziyetini düı-Un- Jine Leınnrchand, Rabila Sauren, _ __ ılırıın \e onunla ber~ber yaşıyan mi-
gelir.. . cuk deııecc>k lrnchıı· ,!!'eııçkeıı, yiiksek dü ''e para kHzanmağa çalıştı .. Scı·- Anita Dana uzun tetkikler, pro\•:ılar, Q rnlay :l\Taı·tiıı Snyder clindc>ki taban-

0 l gt
"n ..1,. h:-tlii hu fikirdedır : mtıhitlcrc girmek imlümnı aramış- he1't, gül'iiltli:-ıiiz cviııcle Vfü\"clı 11 . 1 1 lt 11 .. .. 'vnıyan/ar.• c:ısile a~ :ı.k ihıtii durınal,ta ve yeni ko-

, nı ı l'" < • • • • • • • • • •• · • ,.,. • ız- ve ay arca 1a a yı arca 8tıl'ı'n mu- J 

\
r ktı"I" az pura ile gecınrnege tır. l\.<>lleıdr.ıı a\ nlclıgı vakıt j.Iıster;;lmelçısılc, hıınanlarile ber·ıbcr h 1 1 1 lı 1•1• k H B cası ise ıd kan içiııde a,\aklarıııın eli-- a · " , • . · : . . . .. • · , .. şa ece en en !-lonra u muva a ·ıyc- a rry a ur - . R. Wilm, M ar- 1 • d 

""' b k ı·ı g· 111 gu"ıılerim oldu .. Şım- l\Iorovuıı hususı katılıı olmustur. Ilu Bugun hM' Fransisterı col· '··ıh ·o l 1 1 ·ı . 1 ı · cele Chantal mı L' )Htıııaktadır. •ııec ur ·a uı ı · · · • \. ı.ı. s - t' ,:avusa ıı mıs eı·c ır. 1) 1• 

)
. .. 

1 
. t kı·aı· ,.aıı.amağı iste- kaclınm ko<:a~ı mP~hm· milyunkr ılunııyor. G • 1 1 l\.I 1 "I 1 1 . 1 R l ~ • o ısler, S<'S kraliçeı;inin c•\ ine g-el-ı ı 

0 
gun en e , J -. • ıeçen C'l'( e aı ,. :• ac c >ıze ~u ıe I us çar ıgının ınhidamı h l'kl . . 

P 
·Tıf eden ve delice- Yaııclerl)ilfıı ortnğı idi. Daha sonra O şımdi \'n!'ııer nrosa lı·ıg-rfl\·nıı tl 1. 1 t. l . . 

111 
a- < 

1 C'rı v:.ıkıt ılerhal mırala\ ~fart"n ın m ara~ını ı:-- • h 
1 

. . k 
1 

· • . ' yana :ı ull ıııııııtış u: zır ıyan ve ısr.ıı tarihe karı S 1 d .. 1 1 'f t . 1 • 
ine .h . ı •·ın adamlan hiç sevmem .. Birleşik Amerika cum uriyet erının mu ·:ıw eyi bozar:ık, ~irkelten nnla - Siıwman o kadar -:enlim ki, bir şan R as utin b" . . .. ." • ı ~ er ı C\" e mış er \'e n<rır ~·n-

.ıı c ) ' 
1
eg- ·ıııı· ça- ~leksika ·el'al'etine tavin edildi \'e kı- aldığı 800,000 frııngı ı·ecla ecluı·ek ·11 · .. pb b 'ı 11 

erce ınsanın olu-ı r::ılı~ ı da hastanye :-evk etmislerdir 
.oun ar bana •1~ ' < ıını meshtır t<n·,·nreci Lindlıerge ver- lınıdcl;ın U\Tıldı. Nev\·oı·k·ı g ' it" 0 . an u ış ır macera Her zaman hazin ı;arkılarını din· 1, 

1 
b· !=:kala!'ının en • ~ • ı · • ' o- mune se e o ""dh" b" ·· · 

• • ~ • • • • < ı ı. - çok seveıı giizel artistin hakiki hir peresttır Bu fil 1 A ik ı J ı r · · R h laıılar gibi görliniır.~ cli. ı·ad:ı bııg·iiıılercle tay~;areci ve milvo- aşk yiiziinı!Pn mi, ~·ok~a çok zengin d ~· ı .. 1 . ' .. me~ a ı arın ec ıgınıız 'ut Etting-,j bir kaç gun 
Kev Fransi:;in mütevazi haynll Du ::ıilı•niıı vnnınclan ayrılan l{('y ııer fö·ik P.anako\·J:ı. evlenecel· . olan biı- adamla ev!C'nmck yüziinılen l egid ~rtıst er.ın ısımlerınden an- için rnd~ oda dinliycmiyeceğiz. O şim 

hn k ... l;rına. örnek olabilecek kadar Fransis Aınerikamıı Paıısil\"anya \·a-1 Du izdivaç. Afrikada bir h~~·Ji ele- mi ı-;iııt•mayı terklotligi henüı nıeç- d~şı ıgı veçhıl~ Fransızla~ın ~ilmi- di snl'kılarıııın eıı elim \'e acıklı tuf.1-
guz ldir li~i 7\1 ister Peıışonıııı yanınn girdi. elik odu uyaııdırnııştıı·. Çünkü ~rnrayı hultlür. b~r ve _çok nefıs, çok sanatkarane 1 nım ağır y:ır.ılı J,ol'.nsının yanında. 

K~, •• küçücük bir ev~e ~lu;~r. Rur:odnki vnzH"e>i \'alinin e\'inde ya- " ıekılde hazırla ~· duı uıahWıdır. 
Biı· zenci kaclm on seneden erı yı ı- pılan reı-ımi kabullere nezarel etmek, Bu sene görecegv imiz en güzel filml d .k. t . 2ı11 Yanındadır. davetlileri kabul etmek mektuplara r en 1 ı anesı 

İd . . deki bu hizmetçi kndın, kt' (. 118 ., l k d ' \ (C :~i:U~~~~:,1fü·~~'.,f:.n~"~.~:~·1;~k:~.: :::~Eı'.:;~;~/::::z ç~~ ::~~:~ ~::1;~~ ı Yl u p teze a ı n ,1, , alınmış cennet) 
Stüdyoy~ yıldızla beraber gıder. Onu bilgisini ve görgüsünü artırdı. Arlık 
giydirir ve evin hesaplarını tutar. kibar muhitlerde nasıl hareket etmek 

Keyin hesaplarını tutmak çok zor icap ettiğini, nasıl konuşulduğunu bi-

b. . v • Ç" k" Kev çok az pa-ır ış degildır. un u · . ~ Jiyor ,.e hareketlerini bu bilgisine uy-
ra ,arfcder. Haftada kazandıgı. ;:ıOOO 

· · b' 'ktirır dolar.n hemen hepsını ırı . · . 
Kcy ihtiyarlayınca para cıhetın-

durabiliyordu. 
İşte J{ey, Divig Fransis isminde 

bir adamla ansızın sevişip evlendiği 
, v kat'i surette 

<len sıkıntı çekmemege vakit kibar hayatın bütün icaplarını 
:.ızmetnıiştir. ..h t bilen lıir kadındı. 

K ) in zarif bir kadın diye şo re . . . . 

1
• b trrı.fında yapılan Bu ılk evlenmenın aşkla hıç bır 
~az nmasına se ep, e • A kt y ı k • . el Iıştığı kumpan- alakası yo u. a nız menfaat esas-
re lamdan ve bır e ça d v ıarına dayanan maddi bir evlenme .. 
\•alarııı sarfettiği ihtimamdan og - . 
• . 

1 
· i keneli , ap- Bu evh·nmcclen kısa bır zaman 

ı 1t tur. Rey elbıse erın · . . 
t 

. '. · . ·ken elbisele- sonra Key A vrupaya hır seyahat yap-
ırmaz. Bır ı:ıırkete gıreı . . ,. k .. .. · · . " f d yapılması tı. Parıste ıken ~ ... evyor ta şoyle boyle 

l"ın1 °
1 
şırket tara ın an • tanıdığı bir Amerikalı ile karşılaştı. 

mu rnve eye şart konur. . · ·· .. 
T{. F . · . ··ıt" ·ıe veba- A\'111 vapurla Amerıkaya donduler • 
.ı: ey • ransıs basıt ku urı • · . . . . 

"t k"l ' k l mer Ve güverh'dC gezerken bırıbırlern·le 
s z v ı e ortn halli bir acın - · _. · 

t b 
· el d v k"m" evlenmegı kararlastırdılar. Ke\· Ame-

e e ın en aha üksege ç1 ·~ ... - .. .. • · rikaya doner donmez kocasından ay-
mı tır. 

örgü örmeği sever, h ayvanlar a ba
yı ır c\·inde iki köpek, iki kedi, bir 
papağan, bir tavşan, bir kanarya, bir 
kırmızı bnlık ve üç kurbağa besler. 

t-,., ;::;:,;.,.;..":>C~~c~-"'· 

rıldı. 1-Ilıı yıl çevrilen filmlerden ~Çalın ıi:eslne menırnp olduklarından ŞİİJ)he-
Boşanma karan verilmrden e\'vel ı ilfl ı k1 mış cennet> ismini taşıyan va:;; . 1 en~ıc enir. Ve poli.in bu şiiphe:;;i 

Llikse kaçan yalnız bir tarafı var
<lır: 1çi. En yüksek markalı içkileri 
içer ve bu da az masraflı bir iş değil-

dir. 
Kej• Fransisin, bu k~dar bü~·ü~ bir 

şöhret kazanması, zekası ve ıstıdadı 
Yüztınden değildir. Şöhretini temin 
eden sebeplerden birisi güzelliği, di
ğeri de kibar muhitleı·Ie olan münase-

bet' dil'. 

sevgilisi bir memuriyeUe N'evyorktan başlıyoı· ve Ilethofenin bir bestesıle rcnndedir. Çünkü St{'ffi «Fufolle> 
uzaklaşmıs ve Bastona gitmişti. Ka- . . . . 1•1 . 
d;n Nevy~rkta kaldı ve daha çobuk bitiro_r. Bu filmde çok .. yenı ·ı:e ·~rıJ~~ i a_rnbıle meşhıı_r Ye ele geçmeRine inı - daş piyanisti teşv ederek ona yeni 
ara kazanmnk için talihini tiyatroda ~al hır ,taraf vnr. Bu guzel muzı p !kan olmırun hır hırsızdan başka kim- bir iıınııç \'eriyor! r. Piyanist, hu iki 

pd w• dUı:r.Undü lıs vak ası etrafında toplanmıştır. 11c degrildir iki "l'k\das IlOlisin kenclı" I aı·t· t· "I "h t' · ı· ·ıt enemegı " · İ ki · .. ' • ~ · ıs ın, o en şo ını c ırı eceğine 
Bu işte çabuk muvaffak oldu. Pa- Vak'a 1Dl4 ten e\•vel geçiyor. llerind~n şilphelenc1iğini .sezince Viya! inanmıstır. Onları çalacağı yeni bes-

ra ve söhret kazandı. Pariste ta.nıştığı artist Viynnada bUytik bir muvaf!a- nadan snvuşu\•orlnr. Bir kövde valmz ı tevi lıa~ırhyor. B ı sırada iki hırsız 
sevgillsile evlendi. Fakat harat iki kiyet knzanmışlardır. Bunlardan Karı başına • · kt 1 "ht: · , 
emeli birden kucaklamağa mil. nade keınan çahyor. Stcffi de şarkı söylU • I . ~ aşam.a a 

0 
an 

1 
. ıyar pıya. kim olduklarını P aniste öylüyorlar. 

etmez. Bu tatlı nşk macerası çabuk yor ve dans edi~·oı'. İki sanatkarın cıı I nıst Lnngocnın evine ~ldı)'orlur. İh- Şöhretinin kimler !inde yükseleceği_ 
bitti ve Key. ikinci kocasından da lıştıkları ~alon dolup boşalıyor, Pnkat t!yar ve yorgun ply:ınıst dehasından nin fnrkıııa vnrnı _ihtiyar dedn bir 

bd,ttndı. Hııkikatcn sevdial kocasın - polis l.ııınlarm beynelmilel hır:m çe • şUphelenme~e lıa§lımııtıtır. tkl nı·kn- yoisc dUşüyor. 
..... 

1 
~ 

Polis ihtiynr piyanistin eYine kn -

clur gelmiştiı·. Fakat kapıclnn clinlecli-

ği muziğin gtizelliği karşısmcla va~i -
fesini yapmnktı:ın vazgeçerek sanışu

yor. Resim bu filmden bir sahnedir. 

2 - Fedi Bnrtolomo ve Arlen Ve-

lan ile Vnrner Bnk..:terin beraber çe. 

virdikleri c:'ıiüptezel kadın> filminin 
bir snhnc i. 



.. 

' / ! 

,ANAVVLU) 
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~ s p an ya basit bir p 1zarlık malı değildir ·~~~~~·~!.!.!:~~~~ I 
- Ba;tnrafı S nci Sahifede - taç oldugu ekmeği vermekten istinkaf ANADOLU f 23 Birinci Teşrin PAZAR 1338 

huJ,umetile milleJi ar ında ahenk hiç mı edecekler? Kıtlığıl" bizi te :timiyete 
• Arabi : 27 Şaban 1357 bir z, m·ın bugünkü kadar tam olma- mecbur edeceğini :sananlar \"arc;a . hu- T k · · · 'l\.T f 

Rumi : 10 lci Teırin 1354 
mı tır. tspan~ol tarihinin. milet:ıı nun tspan~ada harbi bitirmt·k içiıı bir a Vlm Ve llOtfar ı· 
miız·ıheretiııP ve nizamın nıuhafnza- carc olduğu havalinc be~ hude yere kn- ... 
sını i tinnd eden otorite nnlnnşının pılmn ın.. . .......... :.,-~._:: ... ~ .... ::-:-:~~:":-:'.:"::":~~~-·-·· .. -·----....,---------
bu 'Linin\ kadar kuwetli olduğu biı· Biz her ııe;.·c mal olur:-:n ol 'llll ve Telef on numaraları: 
l>a kn dl'nini hntırlanrnk güç olu!'. en acı ıl'ltıruplurdnn çekinmeden mu- Yangın i lı La l'ı: 22:22-2532, Karşıyaka: 505:5, imdadı sıh hi: 2046, 
Bar \onun hu\ tuarruzlım doluyı- knvemet etmeye azimliyiz. müddeiumumilik: 245!i ~o li : 2463. !;l•hir telefonu müracaat numnrn-
sile knrarılığa gömiılü olduğu geceler- lspnııyn, kendi mukadderatı l>un:ı sı : ~200, ~ehirJer ara.:11 te lefon mOracnat numarası: 2150, elektrik 
d '. h r vatandaş. bir knç eııe <:'\'\'el bağlı olduğunu bildiği için rnuknve- ı;:frketi: 20!.JI. ha\ a gazı: 2326 h:ı.va gazı fabrikası: 2~94, Karşıyaka 
mev<' cl')ctinin tehlikeli olacağı ke - met etmektedir ve edecektir. O bilir su idnre<ıi: 6105 Basmahane istasymu: 3638, Alsancak i tıısyonu : 
nar m.hallelerclc rnhutçn dolrı abilir. ki bir kere harp bitince, \'atanlarını 2134, Pasaport vapur i·kelesi: 2854, Denizl>ank vapur acnntaıcı : 2G74 
B. ına hiç bir şey gelmiyeceğinden e- seven blitün l panyolların el birliğile hmir su )ı keti: 3015 taksi i temek için :4040. 
min olabilir. İngiltere \C Uirlesik dev- hlir \e kudretli bir l ·panya ynrntmak Havalı katarları: 
J ti rfn en buyUk gazetelerinin muha- kabil olacaktır. Hükumetin, lspnnyol hmir _ ı:uc:a. 

5 25 7 8 05 
!) '>S 

birleri bu iddiayı teyid elmektcrlirler. milletinin arzusunu serbestçe ifade 20,40. · ' ' ' ' ' ,.;ı ' 
12•0-' 14•45• 16•20• 17•44• l!>, lO 

... ıillct, t panyayı l>n ka tcirlU kur- edebilm ei için bütün garantilerle fzmir-Rornova: 5.30 6.46, 8,07, 10, 15 12,25, 13,12, 14,40, 16, lS, 
tnrmnk mümkün olmadığı için her birlikte vadettiği plebi it, yabancı i - ı .. 15 8 ı 1. , l .50,, 20, l O, 2 1,4 0. 
S(')'(' tahammul etmiştir. Ak~i halde til!'ı J ortudarı kalktıkuın soııra spaıı- lzınfr- Karşı.\·aka-ll ncıhu··. nvı"nler ·. "',43, l () 1 o 

l · h b k k 1 k ,-J ·ı 7,38, 8,30, ı o,:.w, -· , onu müteanrrız de\ !et erın n·"'ınn yaııın iı·le"'nıe~iııi m{inı ün ı aL:a ·- 13 0 "; a 14,50, 16,GO. 17.47, 19,30, 21,?.5, 
terk etmek icap ~derdi. Şimdi. çetiıı tıı·. 1 · 

. zmır - ;.\Jenemen: 5,48, O'ıdnız cumartesi ifÜnleri : 13,03,) bfr kışın başında bulunuyoruz. F.n n- N b 
ğır fednkaı-lıklar lıahasına ödedigi - Kemalpaıa icra memurluğun· ö etçi eczaneler: 
miz j.:İyecekleri 1 ·paııyaya getiren f ı dan:· PA ZAR'l'ESf: Kemraltıııda Şifa, G ilzdyalıda Güzelyalı , T il k iliktf• 

gili_z gemilerinin . b~tı~·ılmnsı. k~) fi. - Yulum Kızılca kooperatifine ~·al~aik, J kiçeşmeJikte lklçeşmeli k, A i • • ncakta B. Fu~d. Ayvuk laıi• 
~·etı. gı~ln _mesele~ını bı~ ha~ lı cıddı - borçlu Kürt lbrahimin işbu borcu-
leştırmıştır. Hnrıcin omel't yardımı nun temini için haczedilen Yuko.rı ... ALI: Kemeraltında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
olmasa, ~uz binlerce kadın \ e çocuk kızılcanın A hat deresi mevkiinde Alsancakta B. Ahmed Lütfi. Eşre!paşada Eşrefpaşa. 
k_ışm, açlığın tarif edilmez işkencele_ - ka" ı·n ve t:-punun cyluA l 9 34 tarihli ÇARŞAMBA: Başd utak ta Sıhhat, Karutaıta B. llabit, Tilkilik.tt 

O ) ,.1: 
4

• Yeni İzm ir, lrgatpazıı.rında Asrf, rıne maruz kalacaklardır. narın gOZ l 95 ı · ·ır d bo 1 nAmına 
]eri şimdiye kadar be~e~i ~e:ı.nnUdün b •ı t l ı ;:y~~:ıc~rıka: Ar~~ ; hmed PERŞE:\t BE: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Eıref, Tilkllik-
lıspanyol sivil halkının ıstıraplarına > P ş w . Y . . 

1 
te B. Fuad, Eşrefpaşada Eşrefpaıa. 

karşı anlayış ve sempatilerinin l.ıunca garbcn Adem oglu kerımc!ı şımt\ en CU.M A: Kemcraltında It tih a d, G Uzelyalıda GU2elyalı, Irir&tpau. 
clelilini vermiş olan demokratik ınem- A blak Ahmed ce ııuben çay 'l/e Va· rında Asri, lkiçeşmelikt e Ikiçe~melik, Alsancakta B. Fuat. 
leketlere dikilmiştir. ziyr' t beyannatne!İne göre şıırk an CUMARTESİ : Başd ı.ı rakta Sıhhat, 

Ö d k k d b ·· kasa p og· lu L\lımed aarben 'l/e ş inıa- . PA2~R : Kemeraıtında H iliJ, Kuata~ta B. Hatı i!, Kt:~ı.!Cf!~rdt Ye. nümüz e i ış esnasın n, l1 yuz • o nı !zmıl', lrgatpa:ıarında Asri 
binlerce insanın irörülmemiş azaplara leıı d ereden sonra Aylak o$ lu A h- r---;--;-:-----------_,,--------
katlanması ıstenmiyorsa, bu gayret- med bağları ile mahdud tapuda ss 14 lzmir Lise ve orta o.~ullar alım 
lerin çoialmuı lAzımdı r. lsp.:ınyol ve vaziyet beyannamesine göre tnh- t k • b k 
milleti eşsiz bir tevazua sahiptir. Bu Sa ım OmtSyOnU a.fil l ., d 

minen 4595 M. M. miktarında ve ; an lgln an• 
vuzden onun yardımına koşmak mese· • . t ·. B ""l k l • 
iesi son derece basittir. Onun gıdası- heyctı umumiye~i 175 lira kıymetın zm• o ge ~anat o u unun yakacak ihtiyaçlarından 40 ton 
nın bnslıca unsurlarından biri ekmek- de imarsız bir kı ta bağın mülkiyeti Zonguldak .ıe.vamaran kömürüne tahmin edilen fiat 540 lira olup 11 / 
tir. Bt;ğdayı mahreç bulamıracak ka- açık artırma suretiyle ve birinci açık 10/938 !:ırıhınde yapıla? açık. eksiltmesinde kömürü vermeğe istekli 
dar bol olan memleketler lakaycl mı a rt ırmas ı 24 1 1 938 Perşembe gü- ç~~~adıgınd~n açık eksıltmeaı 8/ 11 /938 tarihine tesadüf eden Salı 

gunu saat 16 d K" •t .. o· kf' 1 ... .. d ıl k .. knlncaklar ve İspanyol milletine muh- n ü saat onbirden o n ikiye kadar Ke- ilk . ~ l'ı• ur ıre or ugun e yap ma uzere uzahlmt!hr. 

l . . temınat 40 lıra 50 kurustur. - K l k malpaşa cra daıresınde yapılmak j kl'I . . • .. 
ı• ra. 1 e V .. w ste ı erın §artnameaını gormek üzere her gün Kültür Direktör-

uzere satılıga konuldu bu arhrmada lüğüıne ve ihaleye i•tirak etmek · t' t · d uk d 1 .. 
• • • • 'l' ıa ıyen erın e y an a ya:ı:ı ı gun ve 

BU.tün asri konforu haiz 5 satış bedelı tahmın olunan kıymetın saatte temınat makbuzlariyle birlikte Kültür Direktörlüğünde toplana-
odab ve içinde elektriği, suyu, fa 75 ini bulursa e n çok art ı ranın cak olım komisyona müracaatları. 3890 

bs.nyoıu, fevkalade güzel nezareti füıtünde bırakılacaktı r. Aksi ta kdir· / zmir defte d / ., d • 
olan Gü%elyalı 54 üncü sokakta de en çok artıranın taahhüdil ba ki r ar 1 gın an. 
(Eaki Nuri &y Sok.) 6 numaralı ka lmak şartiyle satış on beş giin Ha~sa Mehm~ Zeki varislerinin 936 yılı veraset vergisinden 
ev kiralıktır. daha u~atı larak ikinci artırmAs ı 9 1 olan bakıye 22874 lıranın temini taluili için tahsili emval kanununa 

Her gün öileden evvel ayni 1 , 938 C .. .. . tl d tevfikan haczedilmit olan Karata, tramvay caddesinde kain 499 sayıh •. .. uma gunu aynı saa er e l .. .. .. . ., . 
:;:.,..m.u.r.a.c.aa~t:::·----------" l k B d d h' ev e 501 sayılı dukkan uzerınaekı yarı hissesine evvelce sürülen pey 

Z . yapı aca tır. u artırma a a 1 sa · "d h t• h dd I'" 'k .. "lmed'W• d K wl 
ayı . . ı are eye ınce a ı ayı goru ıgın en ve uzuog u çarııaında 

tış bedelı gene tahmın olunan bede- kain 43 ve 45 No. lu han üzerindeki 19464192 hinede 1086624 hiase-
fzmir Belediyesinden aldığım lin "'0 7 5 ini bulmazsa 2280 No. lu sine ve yolbedeateninde kain 50 aayıh dükkan ü:zerindeki 56 hiaaec:le 

1405 No. lu amatör şoför ehliyetna· kanun mucibince .satış geri .?ıra~ıla- ~8. hiaaeai e~velce ~1 gün müddetle müzayedeye çıkarıldığı halde ta-

k be . y . . . I caktır. iş bu gayrı menkul uzerınde llbı çıkraıadıgmdan ıdare heyetnin 10/10/938 gün ve 908 sayılı kara 
meıını ay tt ım. enısını a aca· h h . b' 1 h k l b" d . · • 
.. d k' . . h "k .. I d • er angı ır surete a ta e ın e rına mtisteı ıden tekrar 10 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıttır. 
~~m an es ısının u mu 

0 
ma ı gı bulunnnla r e llerindeki resmi vesiket· Almak ve satıf fattnamelerini öğrenmek istiyenlerin 2/11 /938 

ılan olunur. !arı ile birlikte yirmi gün zarfında Çar~"mba eünü saat 3 de Vilayet idare heyetine müracaatları. 
Belediye caddesi 12 Buca icraya müracaatları lazımdır . .A.ksi h ı · h • • h ., 

Fernad Bourauet halde hakları tapu sicillince malum A met ı na ıyesı mu tarlıgından: 
olmadıkça p~ylaşma~an hariç ~alır· 20/10/938 günü saat 15 de yapılacağı ilin edilen Ahmetli na. 

TAS H 1 H l~r. Satı§ pe~ı!! P~t~ ıle olup mil~te· biyesi elektrik tesisatına mezkur günde talip zuhur etmediğinden eksilt 
Cnzctcmizin 21 1 O 938 tarihli tıden 8>:rıco ~. ~kı bu~~k dellalı)'e me 31 /10/938 ~üniiı saat 15 e talik edimi•tir. 

ve 7660 sayılı nüshasının 7 inci sa· alınır. ilan tarıhındcn ıt1ıbare~ şrt· Talip olanların mezkur günde Ahmetli muhtarlığına müracaat-
hıfesinde neşredilen 1stanbul Tele- name ~e~ ~eıe açıktır. steklı 0 an- ları ili.n olunur. 
fon müdürlüğü ilanında yapılacak larm o ıkı buçuk pey akçası veya - - -------------------------
66 aded (Menhol) deneceği yerde Milli bank itibar mektubu ve 9351 Devlet demir yollarından: 
(Mcnhol) kelımesi sehven (Pen- 409 dosya No. su ile K~malpafa lc
hol) olarak tertip edilmiş t ir. Keyfi- ra mcmurluiuna müracaa tları ilan 
yet tashih olunur. olunur. 

~aı·k 
. 

sauayı kumpanyasından: 

Örümcek Tip 
Horoz Tip 

Kelebek Tip 

13 
s 

9 

90 cm 
(90 cm 
(85 cm 

(85 cm 
(75 cm 

Kuruş 
804 
764 
731 

675 
615 

lıbu fiatl~r fabrikada teslim ve bedeli peıin öc:lenmesi meırut 36 
m. bir top için alıp aa11ari 1 balyalık (Yani 25 top) satıılata mah· 

~~ . . d 
1 - 24 top almak istiyen müfteriler yukarıdakı fıatlere yüz e 

2 :zamla mal alabilirler. 
lktısad Vekaletinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiği 
kapot bezi Hatlarına uyeun oldu~u tasdik olunur. 

fzmir Ticaret Odası 
Resmi mühür ve imzası 

Manisada yeni yapılan sinema 
bınası kiraya verilecek 

Manisa Valiliğinden: 
t - Maniaada Atatürk asfalt bulvarı üzerinde vilayet husuai 

idaresi tarafından yeni yapılan ıinama binası üç yıl müd
detle 9000 lira bedel lb.erinden açık artırma suretile müza. 

yedeye konulmuttur. 
2 - Şartnamesi vilayet daimi encümeninden parasız olarak aJı. 

nabilr. 
3 - lhaleai teırini aaninin üçüncü perfembe günü saat 11 de Ma. 

nba •ili.yet daimi encUmeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat" teminat miktarı 675 liradır. 
J i--23-21-2 3811 

Muhammen bedelleri ile miktar ve nevileri a•aiıda yazılı dama
canalar 9/11 /938 tarihine milaadif Çarıamba gilnü saat (16) da 
2490 sayılı artırma, eksiltme ve hale kanununun 46 ıncı maddesinin · 
A. fıkrasına istinaden pazarlık suretiyle satılacaktır. 

isteklilerin ( 2850) ilci bin sekiz yüz elli kurut muvakkat teminat 
yatırmaları ve ayni gün ve saatte komisyona müracaattan lizımdır. 

İhaleyi müteakip bedelinin derhal ve defaten yatırılması la· 
tınıdır. 
Cinıi Miktan Nev'i Muhammen bedeli 

Beheri 
Kurut 

Damacana 108 
38 
28 
76 
46 

Demirli büyük 150 
75 
90 

Çıplak « 
Sepetli (( 

(( 

« 
(( Düzaiin-ıepetli küçük 150 

100 Çıplak « 
23 • 27 "(3902) 

« 

/zmir defterdarlığından: 
icar No. 

398 Bornova Mansur oğlu Narlı kuyu mevkiinde 15 
dönümü tarla 

401 Seydiköy Demir yolu hattı yolunda 15 dekar 350 
metre tarla 

402 Birinci kordon Balıkhane altında 9 Taj No. lu 

Lira Kr. 

38 00 

56 ()() 

dükkan 135 00 
Yukarıda yazılı Emvalin senelik icarlar.na talip çıkmadığından 

10 gün müddetle temdide bırakılmııtır. ihalesi 3/11 /938 tarihinde 
Perıembe günüı saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlik müdürlüğüne 
müracaatları. 3905 

Denizbanktan: 
1 - Konak iakeleıi orta teras örtü intaatı açık eksiltmeye konul

muftUr. Muhammen bedeli (7258) lira (16) kuruttur. 
Pey akça11 f 544) lira (36) kuru9tur. 

2 - Eksiltme 26/10/938 Çartamba günü saat 16 da lzmir fUbe
sinde yapılaraktır. Fazla malumat almak İAtiyenlerin Jıubemi· 
ze müracaatları ilan olunur. 21 23 (3S69) 

... ....._.... 
~ ... - -

· fürk Maarif Cemiyeti Büyük Eşya 
Piyangosu Planı 

l - Geliri ~le, T ürk ôğrenr iierine yurdlar açmak, Türk çocuktan 
ec.ıehi okullara gitmekten vareste kılacak bilgi ile birlikte iyi dil öğ. 
retir kolJt> iler kurmhk ; fakir. kimııesiz fakat çalııkan, zeki yavru ları· 
mızın 9kum:ıb.rına yardım etmek üzere, Türk maarif cemiyeti tarafın 
dn her yıl oJdu~u gibi bu yıl da bir (eşya piyona-oıu ) tertip edilmiştir. 

2 - Piyango f.. İkinci teşrin 1938 de noter ve istiyenlerin önünde 
Ankarada çekilecektir. 

3 -- fkramiyelerin isabet miktarını çoğaltmak Üze!'e her bilet 4 
parçaya ayrılmı§hr. Her parçası bir liradır. Bir biletin dört parçası 
~ yrı y ' yerlere gönderileceği için ikramiyeler, batka baıka yerlerdt 
başka, baıka kimselere ve çok adamlara İsabet etmiş olacaktır. Geçer. 
yılbrdl'\ ikramiye olarak ( 450 ) kişiye isabet etmekte idi. Yeni ekle gö 
re (1003 ) kişiye ikramiye ve (1000) kişiye de amorti isabet etmİ§ ola· 
caktır. 

4 - Çıkan ikramİyPler, taşınma Ücreti bilet sahibine ait olmak üze. 
re, istenilen yere gönderilir. İatiyenler çıkan ikramiyeyi planda yazılı 
değerin yüzde onu ekıiğ ile cemiyete bırakabilirler. 

5 - İkramiyeler Ankarada cemiyet merkezince ve fatanbulda Er· 
zurum hanında Türk maarif cemiyeti resmi ilan it leri bürosu li~itet 
ıirketi müdürlüiünce tevzi edilir. Taırada bulunan ikramiye sahipleri 
biletlerin taahhüdlü olarak cemiyet merkezine veya yukarıda adresi 
yazılı ilan itleri bürosuna ıöndermek suretiyle ikramiyelerini alabi. 
!irler. 

6 - ikramiyeler, listelerin daiıtılmasını müteakip dağıtılmağa bat
!anır. 

7 - Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilit in-len en aıağı 24 
saat evel cemiyet merkezini haberdar etmeleri lazımdır. Akı i takdirde 
hiçbir hak idia edeme:.:er. 

8 .__ Cemiyeth resmi mühürü bulunmıvan biletler kabul edilmez. 
9 - 5. Şubat 1939 tarihine kadar alınmayan ikramiyeler cemiyet• 

bırakılmıı ıayıhr. 

1 O- Piyanıoya konan eıya biletri afaiı• la yazılmıştır. 
Saya Lira isabet miktarı Tutarı 

1 4000 4 kiıiye 1000 er lira '000 lıtenilen yerli malı ena 
1 2000 4 » 500 ,, )00 » » 
2 1000 
6 
7 

15 
65 

155 

400 
200 
100 

40 
20 

8 )) 250 » 2 )00 » ,, 
24 )) 100 )) : 400 )) ,, 
28 )) 50 » 1400 )) ,, 
60 » 25 " JGOO » 

" 260 )) 10 )) !600 » ,, 
620 » 5 » ~lOO » 

250 4 1000 » l » 1000 Amorti 
2008 20000 ikramiye yek unu 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

llı. P?Ya piyanttoıu biletlerinden al ı nlar, bilgi kaynaklarını bolla, 
• ırmak ve bilgi yollarında yürüyen g nçlerimizin rastlıyacakları ıüç. 
ilkleri kaldırmak amacile kurulan (1 ÜRK MAARiF CEMiYETİ) nir 

: ıini kolaylaıtırmak olacakları gibi talilerini de denemiş bulunacak· 
" ardır. 

Akhisar kaymakamlığından: 
Manisa • Akhisar kazası köylerinin Ecza dolapları için mübayee 

·dilecek 12/15 kalem ve bedeli muhammeni bin liradan ibaret ec• 
ayı tıbbiye ile ayrıca ı>ortatif bir sandık içinde yüzelli lira bedeli 
'luhammin alalı cerrahiye ve eczayi tabbiye eksiltme kanununa tev· 
'kan 20 gün milddetle açık eksiltmeye konmuş olup 10/ 11 /S38 
ler9embe giiınü saat 15 de ihaleyi katiyesi İcra kılınacağından talip 
tanların prtnameai mucibince Akhisar kaymakamlığında müte--
ekkil komisyona müracaat etmeleri ve bedeli muhammini üzerinden 
..,o 7.5 teminat akçasını komisyon emrine Akhisar Ziraat Bankasını 
atırmaları ili.n olunur. 

(39')1) 

Denizbanktan: 
Cumhuriyetimizin onbe,inci yıl dönümü mÜinasebetiyle 28,29, 

O ilkte4rin günlerinde Körfez vapurlarının gidi, dönüt biletlerinde 
üzde elli tenzilat yapılacaktı. (3907) 

'nhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk «150.000» 

det ve 100 ~iloluk «180.000» adet tuz çuvalı ayra ayrı kapalı zarf usu. 
yle eksiltmeye konmu,tur. 

il - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruf hesa• 
ivle «34500» lira ve muvakkat teminatı «2587,50» lira, 100 kiloluk. 
uın beheri 41 kuru4 hesabiyle «73800» lira ve muvakkat teminatı 
4940» liradır. 

İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 25 
antim ve 100 kiloluklar için de 50 santim zammedilir. 

ili - Eksiltme 7 /Xl/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü 50 
ik cuvallar saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 da Kaba tafta V,. 
azım ve Mubayeat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakt.,, 

iV - Şattnameler 50 tikler 1. 73 lira ve 100 lükler 3. 70 lira be
let mukabilinde inhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayeat 
Jubeaiyle Ankara ve İzmir Ba, müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7 ,5 gü
ıerune parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
>lan kapalı zarfların ihale günü eksiltme saatlerinden yarımşar saat 
~vveline kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Baıkanlığını 
nakbuz mukal>ilinde verilmesi lazımdır. 

23 26 30 3 (7731/3899) 

lzmir defterdarlığından: 
Eski yıllar veraset vergisinden olan borcunun temini tahsili için 

ahsili emval kanununa tevfikan haczedilerek idare heyetinin karatiyle 
>05 lira fr7.erinden talibi uhdesine ilk ihalesi yapılmı4 olan Karııyaka 
Y emifçipaşa sokağında 64 sayılı evin on gün sonra kati ihalesi yapı· 
'acağından daha fa:zla bedelle taliplerin mukayyet 600 lira kıymeti 
"izerinde o/o 10 pey akçasını hamilen 2/10/938 Çar§amba günü saat 
15 de Vi\i.yet idare heyetine gelmeleri ilin olunur. 3900 

lzmir inhisarlar baş müdürlüğün
den: 

idaremizce bu sene zarfında İzmirden Aatın alınacak kuru i.izüm 
lerin idare ambarlarından rıhhma ,imendiferle getirilecek hurdalarır 
istasyondan idare ambarlarına ve tas iskeleye ve rıhtıma kadar nakliye 
İfleri acık eksiltmeye konulmustur. 

Muhammen nakliye ücreti 4665 muvakkat teminatı 349.88 
liradır. 

Şartnamesi Levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 4/ 11 / 918 
2ünü saat 15 de Ba, müdiirlüğümüzdeki komisyona gelm~leri ilin 
olctnur. 23 27 (3878) 



'(ANADOLU) - SA HTFB 

Tasaer'uf lçin 
ulu kullanınız. Osram·m-ampullarının ışık 

Kemalpaşa icra memurluğun
dan: 

Kemalpaşada mukim iken ha

len ikametgahı meçhul Abdullah ka

rısı Naciye tarafına 20 7 932 ve 

20 8 932 tarihlerinde ödenmek Ü· 

zere dört kıta emre muharrer senetle 
Kemalpaşa kooperatifinden ödünç 
illdığınız 1 78 liranın masraf ve '' 9 
faiz ve ücreti vekaletle birlikte ha
cız yolu ile tahsili talebiyle koope
ratif vekili Ziya Elgün taraf ındnn 
oleyhinize icraya vaki müracaat 
üzerine çekler ve emre muharrer ~e
nedat hakkındaki ahkama tevfikan 
937 197 No. ile namınıza çıkarılan 
beş glinlük ödeme emri ikametga· 
hınızın meçhul bulunması hasebiyle 
bila tebliğ iade edilmiştir. Tarihi ilan· 
dan itibaren on gün zarfında. mezkur 
borcunuzu birriza ödemeniz ve ya 
borcunuza yetecek bilcümle mal hak 

. d o am-m-aınr . . . 
trnvıratınız a sr . e~·ana nislwtle harikuladedır, yanı uc-ııı zıya. 

. 1 . f uikJerı cer ' ven m erı sar e lt' ın in ederler. 

ve alacaklarınızı gfü1termeniz ve bor
cun tamamına ve ya bir kısmına 
itirazınız varsa gene on gün içinde 

itirazınızı yapmanız lazımdır. Aksi 

takdirde müddet mururundan sonra 
hakkınızda icrai takibata devam olu· 
nacağı ödeme tebliği makamına ka

im olmak üzere ilan olunur. 

AMPULLARI. 
. Türl..i>e Vekilini: Elektron 

Memur aranıyor 

Orta mektep tahsilini bitirmiş as· 

kerlik vazifesini yapmış daktilo ma

kinesinde acele yazı yazan bir me· 
mura ihtiyaç vardır. Taliplerin bor

servisleriyle Anadolu matbaası ida

re memurluğuna müracaatları. --

AEG .. lürk Anonim Şırkı•ıi 
~ . ...., Elektrik Şirketi Umurrııyesı 
Türk Anonım 449 

iSTANBUL P.K. l 
İSTANBUL P. K. 1144 

ı.k vkı" .taL'ın cl.n~ k:-. 
ızmir müstan em ır;.e_ ·~ 

misyonu ılonları 
M k' S t Alma Komisyonund:ın: 

lzmir Müstahkem ev ı a ın 1 ~ Yöstt'receğ'i vrrdt> ( 282(ı) 
ı T l vı Komutan ıgının µ • . k k "it 1 - zmir ayyare a aJ ·fı· b' bina tadil ve ıslahı a<:ı e sı me 
1. 59 kuru§ bedel keşı ı ır 
ıra k nmuştur. · 
suretife münakasa~;8 ~ersembe güni.i saat 15 de Kı~lada lz-

2 -1haJesJ 27 1. teş. 1\ 1 k" 5 \tm Alma Komisyonunda yapıla· 
. Müst.,,hkeın "' ev ı .. 

flllr 

_ ~~1<.tı~. uvakkataak.;ası (212) liradır. 
'2 J euıınatı m . . 1 .. k . l .. ·· ı 
~ - 1c.~ıifname ve proJesı ıer ııun ·omısyonc a goru e:· 
' _ Şartuarne 

I
JJilikr.liler Ticaret od.ısında kayıtlı oldukl .. ırıırn c.lc1ir veııika gö -

5 - ate · · d d. 1 k ır"ecburıyetın e ır er. 

Et;krf!_'ı: eve i~tirak edecekler 2490 sayılı karıuııun f. 'Ve 3 üncı.i 
/. - Sl m 1 

. d 1 . k l . u ddelninde ve şartnamesın e yazı ı vesı a arı ve temıfüıt 

rna kltatalariyle birlikte ihale s.ıatındun evvel komisyona 
;~::a.atlurı. ı ı ıs 19 23 (3740) 

_..,, _., Müıtahkem Mevki Satın Alma Konıiıyon·mdan: 
lı011 ır . ·ı·ayvRre . layı birlikleri ihtiyttcı icin ( 100) lon Siıııikok 

ımır "" .. · k 
1 - .. ürü açık tk:::iltıne suretiyle ınun.ıkaımya ·oııınııştuı. 

komi · 5 lk' c't ·n 938 Cumartesi O'tinü sual 1 O cl<1 Kısla'1 ~ı 
ıha esı uı ı eşrı ~ · 

2 - lırnir Müstahkem Mevki Salın Alına I' orni,,yoııunJ,l vupıla-
c~ktır. . 
I hrnin edilen ı utan ( 2900) lıradır. 

.3 _. 8 
• t muvakkata akçası (217) lira 50 knru!3tur. 

·remına .. ··ı ı ·ı· 4 - amı•'İ her gün komisvonda g0n1 
.. JL ır. . . .. 

c:.artrı ld kl d ır V"Sı1·a CTOS-5 - -< kliler TiC'arct odasında kayıtlı o u · arına a ··• "' 
iste . . . 

6 - rnek Jnecburıyetıdedırler. 7 3 .. .. 
ter •Jtrn«•ye istirak edecekler 2490 s~wılı kı>r'1"un - ve u:ıcu 
r;J<sı . · . d · l ·k la,.1 ve temınat 1 - r- ddelennde ,.c şartnamesın e yazı ı V?~L cı · • .. 
fl'l3 kkntalaıirle birlikte ihale santından e:vvt>l komısyonfl mı.ı· 
f'l'lı..ıva) 19 23 28 3 (3838) 

aat arı. 
1ac 

. ~iistahkem Mevki Satın Alma Kom:svnn•l:<hn: . 
!ti"'' · Deniz komutanlı<~ı birliklerinin (650CO) kılo ekmek ıh-

1 - l~~:ı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuc:tur. . .. 
tı)~esi 25 1. te~ . 938 salı günü s~at 16 da Kışlada İzmır Mus-

2 _ lh8 kertl Mevki Satın Alma K~mısvonunda yapılacaktır. 
u~h ·n edilen tutarı (6662) !ıra 50 kuru~tur. 
•hfl'll 9 

3 _ 1 a . at muvakkata akçası ( 49 ) lira 69 hıru~tur. 
'f"errıın~ k · d ·· ··1 b·ı· 4 - ı rnesi her gün omısyon a goru "' ı ır. 

5 - ıartlll~l Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 
tek ı er 

l - s k mecburivetindedirler. 
> terı~e e istir~k edecekler 2490 sayılı kaPunun 2 ve 3 iincü 

7 
ı;:.ıtsıdtnl1e~ de ve sartnameırıinde yazılı vesikalariyle teminat 

- d e erın ·. 
J11fl teklif mektuplarını ihale saatından evvel komisyona ver~ 
ve. bulunacaklardır. 9 14 18 23 (3712)_ 
f1l' 5 

- - l K . . d ~ ~: hkem mevki satın A . o. rıyasetın en: 
-

1 111ir 111ust~ 38 cııma günü snut 11 ele kapalı zarf trnuliyle ihale <'eli
,,_,....... 30 ?. ·ı· edilen Divarbakırda tayyare kıtaatı için iki hnngar-

1 eıJl 1 an · · k d ~ ..ı JeC · iıı~aatınn muvyen gün ve satte talıp çı ·ma ıgınuan 
iki garuJ ·.•' · · · · · f l in . 1 k•ımımın 40 ıncı madJesi mucıl.ıınce bır a~· zar ınc a 

qJ90 ~:ı~ 1 ı . 
"' · ·Jıkln yapıl:ıcaklır. 
paı~;, bedelleri tutm·ı (~2GG79) Jirn 12 kunış (12528) liı'a 9G 

- Ke~ı 
:z '· ınıstlll"· · l l h 1• ·ı·~ · ,:t .. ) ı·ı .. ı"ı 1138 mali \'Ilı hü<lce~ınc en mı- mu l\'ll'1Jecı ıf.('ın-, ooo l • ,, . ' . • . 
5 - (U_ nıe\·ctHl tıth-d-:altan \·erilec<•k gen kalanı 9:19 Renesmde 

dekı k bonolara lrnğlanacaktıı-. 
öıh'nPce . ı·Lııarnel ""riııi görmC'k bti_,·eıı ler istekliler h<'r gtln 

· ı· re !'•l • ı k 1 4 - }\ı::~ı .... tlı·riııtlı· ~edici kili' iıı--nut ı;ulıe~lııılı• \'t' Pıynr ıa ·ı ı· e 
·ıı ı;,ıı.ı ı k · ı .. l ·ı · ·I r nlt • · . 1·.,.j "atın :ı nı:t nnı1,.;orıtıııt n gnrt• ıı ıı l' • 
· 'ı. nıı r ı ,.., k 1 · ı · l 'l 

\ ·L:tıın ' ·t· \ ı• ııı oı'• lt>l'I 01\ bir liı•n 98 kunıs mu ·a J1 ını e •\ . , . . . ke;;ı . -
~ _ 1-ılı>}dı) eı tı t'rnııldn ln~nat şulıc lnılı•n nlahllirlel'. . 

'1 Vekt le . t"ıı·ak t•d ııler tı:ıfia tnllın:ılınn ııygmı hıı ıse Alt 
;l • 'I' lq 1 1 . 
Fk"iıtıne> \oıoıuııın <Iİğf'r t~~plt ettiil \'esalk \'t> tem nat arı 

li - • ı rJ•;lı> u ı 16 2·1 ° ... ı.ı S702 \'p.ıi}\f\ ıı · ml~p..ına ın rAC•lılt arı. S --
• 11\·t~ }.O 

u~ t.ıır .. 

h"'!ir Müstahkem. Mevki Satın Alma Komisyonundan: -
1 - lzmir Tayyare Alayı birliklerinin ( 18000) kilo ke~ilmi~ sığır 

eti veyahud kovun eli Vt"Va burulmus keci eti ihtivacı açık ek-
~iltrne sur~tiyl~ münakas~ya'konmuitur.. * 

2 - lhalf'~İ 5 lkinciteşrin 938 Cumartesi günü saat 15.30 da Kış· 
lada Izmir Müstahkem f\'1evki Satın Alma Komiıtyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 -·Tahmin edilen tutarı ( 4360) liradır. 
4 - Temimıt muvakkata akcası 364 lira 50 kurustur. 
S - Ş.utnamesi lıer gün kot~İ~yond" görülebilir. . 
6 - istekliler Ticaret odcı:Hnda kayıtlı olduklarına dair vesika gÖs· 

termt'k mecburiyetidedirll"r. 
7 - [biltnıey~ i~tirc.ık edeceklt'r 2490 sayılı k.mumın 2 ve 1 ünci.i 

mf'l<~di"lc-rind(" \ rı ~.n~ntime-si11clt• y.ızılı vesik<tbrı H• teminat 
nıuvnkk.Ltctlrırİ) it: bırlıktr- ilıale s,ıdlıııclaıı evvel komisyonc\ 
mürnnıatlrırı. 19 23 28 3 (3836) 

----İz-mir Müstahke;;-Mevki Satm Alma K~isyonundan: 
1 - İzrnir Tayyare alayı için Caziemirde yctptırılacak ( 4590) lirn 

lwdel kesif!i beton küııklt>re demir ilavesi 2!. 1. Teıj. 938 ta· 
rilıinde açık eksiltme suret iv le yapılan eksiltmesinde'\ erilen fiat 
bahalı göri.ildiiğiirıcl"n t'biltme on gün uzatılarak ihale:ıi 3 
2. te. 91H Per~l"nıbe giirıi.i saat 1 S de Kıslad.t İzmir l\lli:rtalı· 
kem mevki satııı :ılııın knıııi~onuncla apıbcaklır. 

2 - 'J'enıin.ı l nıııv.ıkkcıta ak<:n:-u ( 344) lira 25 kuru~lur. 
3 - Şartnarnı', kt!)İf mmw ve resmi lıer gün komisyonda göriile

hilir. 
4 - isteklilur Ticart>I odnsıııdn kayıtlı olduklarına dair vesika gös

tnmek nwcburiy~tiııdedirler. 
5 - Eksiltmeye İı;tirnk edPcekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 linci\ 

madc!::-le;ind~ ve sartnamesinde yazılı vesiknları ve teminat 
muvakkatnlar:ylc birlikte ihale saatından evvel komisyona 
mi.irac<ıtları. (3908) 

™ lzmi;•mü~t~hkem mevki Sat. Al. Ko. Riyasetinden f 
TI:ırp akaclr.mı>: .. i hny,·aırntı için :rno toıı ~·ulnfın kapalı zarfla <'k'i]t. 

nw!"i :;:> 10 9:1~ !"alı gOııü :-;a:ıt 15,:~o da Toph:rnecle 1. tanhııl levazım 
amirliğ-i :-:atın alma konıisyoıııınıla yapılacaktır. Tahmin lwdeli 16!>00 
lira ilk t,•ıniııntı 12::7 lira 50 knrn~tur. Şıııtırnme ve nümunesi koınis
,·oııchı görülebilir. 1:-tcklill'rin kanuni vesikalari~·le beraber tl'klif 
·mı-ktuplannı ihnlc ~aatinden bil' :-ıaat E'\'el komisyona vermeleri. 

-inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

ı idart-rnizin Pa~abah~e fabrikasında monte edilecek 1 aded 
400.000 litrelik, 5 aded 200,000 litr~lik.' 2 aded 100,000 litrelik ve 2 
d d 50 000 litrelik cem'an 10 aded ıspırto tankının tartname ve res· 

:nie muci,bince imali kapalı zarf usulile eksiltmeye .k~nmuştur 
11 -Heyeti umumiyesinin muh~en bedelı sıf İstanbul 32,500 

lira ve muvakkat teminatı 2.437.50 lıradll'. 
ili _ Ek&iltme 18/Xİ/938 tarihin~ raılı!an cuma g~nü saat 15de 

Kabataşta levazım vemübayeat şubesındekı alım komısyonunda ya· 

yapılacaktır. 31' b d l k b'l" d . h' l iV _ Sartname ve resimler 1.6 ıra e e mu a ı ın e ın ı~ar ar 
umum müdürlüğüı leva7im ve mübayeat şubeıile Ankara ve lzmır baş 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V-Ek 'itmeye i•tirak etmek iıtiyenlerin fiatsiı fenni teklif _me.ktu 
aı 7'r b .. f .. ed . L l 

bunu verilecek malzemeye ait ütun te e~r~at v etay redsım erı e ı~a 

1,. t · l · · ve bilhassa hava çıkıf ve gırıt supaplarını etayye p an 
a resım erını . I" 'h l .. .. d 

1 taJ' dan sonraki vazıyet P anını ı a e gunun en en !!CÇ 
arını ve mon l "d·· ı··W• .. k" t f b 'ka 10 .. r e kadar inhisar ar umum mu ur ugu mus ~ra a rı -

l gunb e~v~ ~."d .. lu"'au··ne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta • 
ar şu eııı mu ut> • d b" .. 
... k 'ltmeve iıtirak veıikalarmı münakasa günün en ır gun 
.._...mmın e ıı l d 1 · k 'k 1 1 

1 k ,. ub- _Jen almaları izım ır. ~tıra vesı ası a mı yan ar evve me.z ur ş nı • 
müne.kaıaya kabul edilmiyeceklerdır. . . . 

VI _ Mühürlü teklif mektubunu kanuni veıika ıle be9ıncı ~·~
dede ya~ılı müskirat fabrikalar şubemizden alınacak eksiltmeye ~ştı· 
rak vesikası ve 9( 7 5 güvenme parası makbuzu veva banka temınat 
mektubunu ihtiv: ed~cek olan kapalı zarfların ekailtme gü~ü en geç 
saat 14 e kttdıır yukarıda ıadı geçen alım komisyonu ba~kanhr,ına mak· 
~ı.n mı.l~Zlbilinde verHme1i l.bundlf, 4-14-24-7 7038/3640 

KÜÇÜK İLANLAR 
ı 111111111rrı111111u111rı1111111ırm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r 111111111111111111 ıı 

Karilerin1:ze ko~aylık ol-
mak üzere, gazetemizde 
(Resmi o1mıyan) küçük 
ilanlar için ı,:r sütun ayır
dık. 

İş arayanlar, iş verenle
r~n, kira!ık ve müteferrik 
i1anlarını burada bulacak-
smız. 

- -+---

Kücük ilan sarfları , , 
Dört !'alırlık kliçiik ilanlnrdım: 

Bir defa için iJO kunı 
İki defa için fiO kunıc: 
üç defa için 70 l\tıt'tı'l 
1Jö!'t defa için 80 kuru 

r>e,•amlı küçük ili'uıların her defa 1 
için 10 kuruş alınır. Bir 1-::ola\•lıl 

olnrnk üzer(~ her satır 30 harf ili 
lıar ~dilmiştir. nir kiiçiık ilan 120

1 
harftan ilıal'et olmalıdır. Dört satuı 
cl:m fazla her :>atıı· için a) rıca 1~ 
kurnş alınır. 1 
---------------1 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 

f zmir gün\rük mu haf aza taburu satın 
alma komisyonundan: 

Cinsi 
Yazı masası 
Gürgen san· 
::lal ya 

Muhammen 
Miktarı tutarı 

Adet Lr. Kr. 
41 328 00 

100 100 00 

Muvakkat 
teminatı 

Lr. Kr. 
25 00 
8 00 

Eksiltme 
tarihi 

28 10 938 
28 10 938 

Eksiltme 
Saati 

S. D. 
11 01} 
11 30 

1 - İzmir Gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için ( 41) ade~ yazı 
masası ile ( 100) adet sandalvanın 28 1 O 938 Cuma günü hizaların· 
da gösterilen gün ve saatlarda açık eksiltme suretile münaknsMı yapı· 
lacaktır. Şartname ve resim örnekleri komisyonda görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarı kar-
5ılannda gösterilmistir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü madde· 
lİnde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat mak· 
~uz veya banka mektuplariyle birlikte ihale saatında lzmir Beyler 
sokağı arkası geri tütün kumpanyası yanıııdaki 168 sayıda tabur sa-
tın _alma komisyonuna müracaatları. 13 18 23 27 (3760) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - Tefrisi tekarrf .. eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, 

izmir, Konya, Akhisar, A:yon ve Yalova idareleri için idaremizce ka
bul edilen tipler dahilinde ve sartnameleri mucibince vaptmlacağı ve 
22/Vlll/938 tarihinde ihale edilece~i evvelce ilan edilen 1348 parça 
~şya ihale edilmedi~inden yeniden kapalı zarf uıullyle eksiltmeye 
konmuştur. 

11 - 1348 oarça eayanın muhammen becleli «30776» lira «61 » 
kuru• ve muvakkat teminatı «2308.25~> liradır. 

IH - Eksiltme t/Xl/938 tarihine raslıyan salı günü sae.t «15» de 
Kabatasta levazım ve mübayeat şubesindeki alım komisyonunda ya• 

\ 

pılacaktır. 
iV - 1348 parça e yaya aid yeni nıüfredat listeleri ile şartname 

ve resimleri 153 kuruı beJel mukabtlinde lstanbuda adı geçen komis .. 
voPdan Ankara ve İzmir bas müdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça e,ya eksiltmesine ittirak etmekistiyenlerin bir 
def ada aa~ari 20,000 liralık böyle bir i,i muvaffakıyetle yapmış ol· 
duklarını gösterir vesikayı inhisarlar İn$aat subesine ibraz ederek ay· 
rıca bir fenni ehlivet ve eksiltmeve İştirak vesikası almaları lazımdır 

VJ - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
yazılı in,aat 4ubemi:Tden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve o/o7,! 
güvenme parası makbuzu veya banl<a teminat mektubunu ihtiva ede· 
cek olan kaı>alı zarfların ihale günü en geç saat on dörde kadar yuka· 
rıda adı geçen alım komisyonu ba,kanhğına makbuz mukabilinde 
vermeleri lbımdır. 16-20-24-r-29 7438/380C 

Memleket Hastanesi Başhekim· 
liğinden: 

İzmir memleket hastanesinin 1/4/938 tarihinden 30/6/938 ta• 
rihine kadar vetat eden eşhasın euaları 6/ 10/ 938 tarihinden 26 / 
10/938 tarihine kadar yirmi gün müddetle açık artırmaya çıkarıl • 
mıstır. Artıma günü 26/1O/938 tarihine raslıyan çarşamba gün il sa· 
at dokuzdan on ikiye kadar memleket hastanesinde heyet huzurun· 
da satılacaktır. İsteklilerin mezklır gün ve saatta hastaneye müraca· 
atları ilan olunur. 6-11-15-23 3667 

-Türkkuşu genel Direktörlüğün· 
den: 
Tiirkkuşu t~!)kilatında motorlu ve motorsuz tayyareler üzerinde 

öğretmen olarak çalışmak maksadile yeti!?tirilecek 1 S gence ihtiyaç 
vardır. Aranan bellibaşlı ~cırtlar şunlardır: 

1 - Türk (soyundan) olmak. 
2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olma(ıa elverişli olmak. 
4 - Boyu 1.58 den aşağı olmamak. 
5 - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmiş olmak. 
6 - En az 18, en çok 22 yaşında olmak. 
7 - İki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 

Öğretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden Türkkuşu tes· 
kilatında uçuculuk öğrenmis bulunan planörcülük B. veya C. bröve· 
!erile işe başladıkları tarihten, lıiç uçmamış bulunanlara da planörcü· 
lük B brövesi f\ldıkları tarihten itibaren nizflmname mucibince vatmal.:, 
yemek ve giyim masrafları Türkkuşuna ait olmak iizere ayda-Lise 1 O 
tahsilini görınüslcre 25, liseyi bitirmiş olanlara 30 lira ücret verile· 
cektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış derC'celcrine gö 
re göstrcklri zamlar hususi bir talimatname ile tesbit edilmi~ bnlun • 
maktadır. 

1 ükkusu:na bu suretle seçileceklerin öğretmen muavini olunC'ava 
kadar, normal olarak be, sene evlenmemeyi ve hususi bir taohlıütna· 
meyi imza ederek Türkku~unun vereceği vnzif leri on s~ne: miiddet· 
le görmeği kabul ve ta8hhiıd elmt'<ıİ şarttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak İ:;lİyenler Tiirkkusu Ta
lim Terbiye Bürosu Dir,..kıörltigi.ine doğrudan doğruya ahsen veya 
yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayıd muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de:vnın oluna
caiında.n müracıuıtların lıu tarihe kadar yapılması şaıttır. 

6 1 ı 16 21 26 • ı 6 1 2 18 24 
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luk kumaşlarınızı Bakteryolog Şürekası vante Linie 
A. Kemal Tonay LiMiTET G M B H Şarap}a-..·ı 

İbrahim Karakaşa . .. 
bakmadan almayın. 

Son moda hazır man

Bulaşıcı, salgın hastalıklar V :ıpur acentaSl • • • 
rnütehasısı BfRINCI KORDON REES Hamburg İzm:r incir ve üzüm tarım 

(Verem ve saire ) BiNASI TEL. 2443 «ATHEN,, vapuru 10 birinciteJ· satış kooperatifleri b:r1ıği 
Basmahane polis karakolu ya- THE ELLERMAN LINES LTD t fı d d . · rinde bekleniyor. Roterdam, Ham· ara n an, geçen sene en· 

nında 25 1 LONDRA HA TII burg ve Bremen için yük alacaktır. b · 1 kt 1 f. 
Telefon: 4115 cPOLO> vapuru 19 eylılle kadar «WESTSEE» vapuru 23 birinci en yapıma a o.an ne .s 

=--"'!'"~-..... ------ ---
Mektep 

kitapları 
ilk, orta ve lise kitap 
farı en iyi şartlar ile 

Yavuz kitaphane-
sinde satılmak

tadır 

Londra ve Hu! için yük alaca"ktır.. teşrinde bekleniyor. Roterdam, şaraplar piyasada daima 
cALBA TROS> vapuru 18 eylul- Hamburg ve Bremen için yük ala • dah f 1 kt d 

de gelecek ve 28 eylule kadar doğru caktır. a az a aranma a ır, 
Londra için yük alacaktır. • AMERİCAN EXPORT LINES Tar iş şarapları şarapçı· 

1 
clkON8 1b~~> ;apur.u 28kedyluldde !-e- «EXPRESS» vapuru 14 birinci lık tekn"ğin :n en modern 

ece ırıncı teşrıne a ar ogru teırinde bekleniyor. Nevyork için . 
Londra için yük alarektır. yük alacaktır. ıcap!arına göre ve sıhhi 

< !RENTINO> vapu:':1 1 ~ biri;ıci «EXHIBITOR» vapuru 24 bi • şartlara tevfikan T ar;ş şa-
teşrınde _gelecek 1 8. ~ırın_~ı teşrıne rinci te§rinde bekleniyor. Nevyork . 
kadar dogru Londra ıçın yuk alacak- içn yük alacaktır. rap fabrıkasmda yapıl· 
tır. «EXERMONT» vapuru 24 bi- maktadır. 

LIVERPOL HA TII rinci te§rinde bekleniyor. Nevyork B.lh 
cBEJ...GRAVIAN> vapuru 18 ey- için yük alacaktır. . assa halk tarafından 

lulde L'.'ndradan ge_lecek yük çıka- PiRE AKTARMASI SERi sevilen Sek ve Dörrı:sek 
rıp aynı zamanda Lıverpol v, Glaa- SEFERLER · . . . . 
kow için yük alacaktır. «EXCALlBUR» vapuru 21 bi· cınslerını tavsıye eder.z. 
c~TY1<?~ LA~G~[~~-> ~apu- rinci teırinde Pireden Bo&ton ve Şarap, sıhhat, neş' e ve ku't 

------------ ru ey u _ege ece ırıncı teş- Nevyork için harekl"t edecektir. t · 
J rine kadar Lıverpol ve Glaskow için «EXETER» vapuru 4 ikinci tef· ve ver.r. 

Taze Tem:z Ucuz İlaç 
Her Türlü Tuvale~ Çe1itleri 

Hamdi NüzhetÇançar 

Sıhhat Eczanesi 

yük alacaktır. · d p· ed B N k 
BRISTOL HA TII ~'? e ır en ost?n ve evyor 

• ıçııı hareket edecektır. 
cSELMA> vapuru 20 eylulde ge- EXCAMBION 18 ·k· · t 

22 l · ı k d d • B · « » ı 111cı e§-lecek ey u e a ar ogru rıstol · d p· d Bo t N k · · ··k ı kt rın e ıre en s on ve evyor 
ıçın yu a aca ır . · h k d k · 
DEUTSCHE LEVANTE • LIN!E ıçın are el e ece tır. 

DELOS 16 l ' ld cEXCAMBION> vapuru 23 ey• c > vapuru ey u e ge- • ld . N k B 
1 k ··k k k lu e Pıreden evyor ve oston ece yu çı araca . . . h k d k . 

ıçın are et e ece tır . 

to, elbise, Pardsü Başdurak Büyük Salepciozlu 
Hanı karşısında 

Muşamba 1
1 

______ _ 

~·ratelli Sperco 
Den Norske Midt!elhavslinje 

OSLO 
Her yerd e açık 

fasefne rağme:ı 
litrelık ş:şelerde 

ve kapa!ı o'.arak 
fat ları ~hve.ıdir. 
satılır, 

Qdunpazarı No. 12 '·--------_ 

Fiat maktu 

1.T cBA Y ARD > vapuru 24 birinci 
y apu;- A cenl!IS? teşrinde b<-kleniyor. Le Havre. Di-

ROY AL NEELANDAIS eppe ve Dünkerk ve Norveç umum 
KUMPANYA~! limanları için yük alacaktır . 

STE ROY ALE HONGROISE 
«SOKRATES» vapuru 15/10 DANUBE MARITIME 

satılmaktadır. N 
70 ve 150 santi-

1 

- -- ı 

Memleket ha~tanesi 
başoperatöt"Ü 

M. Nuri Arkan 
da beklenmekte olup Roterdam BUD APEST 
Amaterdam ve Hamburg limanları · . . . 
için yük alacaktır. «DUNA» vapuru 17 bırıncı teş· 
«HELRDERıı vapuru 31/10 da rinde bekleniyor Tuna limanlan i

beklenmete olup Roterdam Ham • çin yük alacaktır. 

MET ALLUM '·O,, Lambı1 arını 
alırsanız 

Heın bol ı~.k almış olur, hem iktı•acl ctmit olur, hem lamba deiiıtirme 
ten kurtulur, hem de ıarfiyatınız ın eksildiğini ilk faturada ııörürsün .. 

Siz de 

Septolin 
Adres: İkinci Beyler sokak 

fırın kar~ısı.. Kabul saatlart 
3·7 kadar. Tele: muayene• 
hane 312 .. Evi 2980 

b~rg ve Amsterda.ın limanlan için . .«SZEGEDıı vapur.o ikinc; te§"? 
yı.ik alacaktır. ıptıdalannda beklenıyor. Tuna )ı. 

SVENSKA ORIENT LINEINE mantarı için yük alacaktır. 
«V ASLAND» motörü 15/10 «BUDAPEST» vapuru 20 birin-

Diş il•·-------------

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku .. 
vet, ağıza güzel 
koku veren yeni 

1 formüldür. 
--------------

da beklenmekte olup Roterdam ci teırinde bekleniyor. İıkenderiye 
:•---------·- Hamburg Danmark ve Baltık liman için yük alacaktır. 

ları için yük alacaktır. SERViCE MARITIME Doktor 
«BİRKALANDıı motörü' 30/10 ROUMAIN 

Kemal Salih Ay say da beklenmete olup Roterdam BUCA REST 
~ari ve intani hastalıklar Hamburg Gdynia Danzig Dan • «DUROSTOR» vapuru 10 bi -

miUeha,osısı 
mark ve Baltık lirnanlan için yük rinci te§rinde Köıtence, Galatz, ve 
alacaktır. 30/10 a kadar Norveç Galatz aktarması Tuna limanlan i-

Baamahane poatahane için yük kabul eder. çin yük alacaktır. 
karııaı No. 30 FINSKA Al A. JOHNSTON W ARREN LINES 

Cumartesi gün
leri meccanen 

Telefon: 4223 

PLOHDJAMA» vapuru 15/10 U VERPOOL 
da Anvers Finlandiya limanla~ı için «DROMORE» vapuru 30 birin-
yük alacaktır. ci teırinde bekleniyor. Liverpool ve 
SERViCE MARITIME ROUMAIN Anvera limanlarından yük çıkara • 

«ALBA JULIA» vapuru 21/10 cak ve Burgas, Köstence Sulina 
da limanımıza gelip Malta Marsilya Galatz limanları için yük alacaktır. 

----------·- ve Cenova limanları için yük ve ARMEMENT DEPPE S. A. 
yolcu alır. ANYERS 

t ........ ------------·. ADRIATICA SOCIET A AN di cMAROC> vapuru 8 birinci teş-1•----·-----,--.. 11 NAVIGAZfONE rinden 12 birinci teşrine kadar An-
Dr. Behcet Uz DOKTOR «BARLETIAıı motörü 12/10 vers (doğru) limanı için yük ala-

• M ŞEVKİ UGUR da gelip ayni gün saat 17 de Pire caktır. 
Çocuk hastalıkları · Korfu Saranda Brendizi Valona Vapurlaıın hareket tarihlerile 

Draç Gravuaa Spalato Zara Fiume navlunlardaki değişikliklerden acen 
mütehassısı DAHiLi HASTALIKLAR Trieste ve Venedik limanlarına yük ta mesuliyet kabul etmez. 

Aastalannı 11,3() dan bire MÜTEHASSISI ve yolcu alarak hareket edecektir. Daha fazla tafsilat almak için bi-
kadar Beyler sokağında Ahenk ikinci Beyler sokak No. 82 1 «l.EROıı motörü 13/10 da gelip rinci kordonda W . F. Henry van 

d k 1 d Telefon No. 3286 ayni gün saat 19 da Patmo, Ll'•o der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-matbaası yanın a abu e er. ,-----------•il Kalimno latanköy Rodoa Bari Ve- lığına müracat edilmesi rica olunur. 
-- '------------- nedik ve Trieate limanları için yük Telefon : 2007/ 2008 

•• 
... --- .. 

T~ i5 RANKA~I 
(- ~1938 
K3lÔK Cari He&cıplClr 
!K~&_ı.ıe· plÖlnı~ 

f adet lOOOL. 4000 L. 
8 .. 500 .. 4000. 

16 • 250.. 40()0 .. 
76 • 100" 760() "' 
80 • 50 .. 4000 • 

200 • 25 .. 5000 " -384 .. 28600 " 
Kwalar 1 Mart, 1 Hazira11 
1 Eyllll, 1 Birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir. 
EJ az SO llra mevduatı 
buluna;ı hesaplar kura
lar& dahil edilecektir. 

ve yolcu alır. 

ilandaki hereket tarihlerile nav
lunlardaki değişikliklerden acenta 
mea"uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tafsilat için ikinci Kordonda FRA
TELLI SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 ................ _ .. 
Göz Hekimi 

l'flITAT OREL 
Adres: Beyler Numan 

sokağı. N o. 23 
Kabul saatleri: Ôileden eve! 
saat 10-12 öğleden sonra 

15..30 • 17 Tele. 3434 

Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Moracaat yerı: 

.kinci beyler wokak No. 25 

Telefon: 3869 

1 
Karşıyaka Şemikler 

k6yünde 
am tesisatlı bahçeve ba 

istiyenler okusun 
Karş ıyakanın Şemikler köyün· m••----------•11 de altı dönüm kadar siyah üzüm 

Piirjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

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, yük arabası ve hayvan icarla 
almak istiyenler Aydın hattı sey
yar muhabirimiz bay Yusufa mü 
racaa t e tsin .. 

L 
Cev ik Baykent 

Elektrik· Telefo:ı ve malzemesi deposu. 

Siemen:: fabrikaları mümessili 
Peştema'. cılar 77 - 79 telefon 3332 

KU---

TÜRXi)'E 
OUMHVIJYET 


