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Macaristan 
Çekoslovakyaya yeni bir nota 
vermiş 48 saat içinde cevap 

istediğini bildirmiştir 
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Miiste e er meselesi 
Almanyada, eski müstemleke/erin 
iadesi için propagandalar başladı 

Matbuat, Almanyanın, paz.,.r!ık kabul etmediğini ileri sürmekte ve umumi 
efkar da, 20 sene evel yapıJail h:ıksız1ığın tamir edileceği ümidindedirler 93----------Gene yeni nizam 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Son hadiıeJerle Veraayın kurdu

ğu Avrupa nizamının bozulduğuna 
ve Münih anlaımaaının yeni bir ni
zam yaratmaktan uzak olduğuna 1 
dün İ§aret etmİ§tİm. 

si lüzumunu tebarüz ettirmişlerdir. 
Bundan yirmi yıl evvel galiplerin 

Almanya hakkında reva gördükleri 
haksızlığın bu sefer tamir edileceği 
kanaati, umumi efkarda yerle~miş-
tir. 

Matbuat, bu mesele etrafında neş 
riyata başlamış ve Almanyanın, pa
zarlık kabul etmediğini kaydeyle -

Avrupa yeniden ... ebedir. Bugünkü • mistir. 
ihtilaclar, biribirini takip eden ağır ·Alakadarlar, Almanyanın, eski 
hadiseler ve milletlerin cidden baı müstemlekelerini almış bulunan 
döndürücü bir dereceyi bulan ıili.h- d 1 l d +-kl"f b kl d"• · · b'l ev et er en o.e ı e e ıgını ı • 
}anmaları bu 1rebeliğin en aarih, en d" · l d" 

• AA 1 ırmışer ır. 
barız arazıdır. Berlin 25 (Radyo) - Eski Al-

Acaba doğacak çocuk ne olacak?· • • . .' 1 k l · · b" l · man mustem e e erının ıran evve 
Türkçesi Avrupanın ve onunla bır- P.. Hitler arkadat lariyle birlikte . d . . . Al d ·· · 1 
• •· · d"' · • . ıa esı ıcın manya a numayış er 

hktc. ~utun unyanın yenı nızamı ne I Eerlın, 25 (Radyo) - A~man- lamıştır. Yapılan nümayişlerde bir yapılmakta ve halk, hükumetin 
olabılır?. h t f d k" ·· l 1 k h t· } ·· ·· 1 · 1 1 db" 1 b 

B kd. d b"l k • . k yanın er ara ın a es ı mustem e- ço a ıp er soz soy emış er ve eski bu hususta a acağı te ır ere sa ır-
unu ta ır e e ı me ıçın yı ı- k l · · · d 1 b .. l k l · b' l · D 3 il ·· h'f d 

1 
• h" . ··r k e er ıçın genış propagan a ar aş· mustem e e erın ır an evve ıade- - evamı nuc sa ı e e -

an nızamın ma ıyelme ııu uz etme 

ırl aş ve • • • 
ı ımız 

Hankov şehri Japon 
ların elinde 

Çin belediye reisi, şehri dün sabah bir kato· 
lik papasına bırakarak kaçtı! 

Bir Japon s ·ıı ari ... abiti 
Honkong, 25 (Rad~""O) - Honkong bugün resmi bir tebliğ enşretmiş v~ 

belediye reisi, bu aban erkenden şeh- Japonlarla sulh müzakerelerine baş • 
ri · tolik ppazı (~rjakti)o)ya t • }andığı, başvekil (Vanaın Vey) in 
Um etmis ve kaçmıştır. Kantona giderek. İngiliz sefirinin 

lazımdır. Verıay muahedeainin ne 
gı ı f içinde yazılıp 'mz 1 n l• 

ğını hepimiz hatırlarız. Umumi har
bin mütarekf!sİ orta yerde iki zümre 
b akmı§h. Galipler ve mailuplar ... 

Galipleri temail eden Amerika, ln
giltere Frıın~a ve ltalya devlet adam
ları Versayda toplandılar. Eski Ro
ınanın mağluplara Veeyl diyen ka
idesini ele aldılar. Ne hak 
de iler, ne ndalet dediler, ne umu
mi harp esnasında bütün dünyaya I 
l<ar§ı giriştikleri taahhüdleri hatır
lndılar. Ne iktısadi zaruretleri dü
şündüler, ne coğrafya amillerini akıl-

ave~ 

Japon ordular1, saat !l,10 dn şehre sulh tava sutunu istediği hakkındaki 
B. Celal Bayar' dün girmişlerdir. haberleri tekzib eylemiştir. ruz 

Baytar umum müdürü ve mutalıassıs 
müş:ıvirler ş~hrimize gelerel{ tet

lfjkle:rde bulundular 

larına getirdiler. Yalnız kendi men- Yeni m!l.ı,GV:!le, memleketimizden Yunan ·s
faatlerine, yalnız kendi keyiflerine 
göre dünyanın haritasını kestiler,! tane: hayvan ve tavuk ihrac:ıtının artm~sını 1 
biçtiler, budadılar ve yirmi aenedir temin edecektir 
devam eden ucubeyi meydana getir· 
diler. Tiikivedeıı Yunani tmrn ynpılan mum m(ıdürii R. Snbri Okutman im· 

Böyle gecenin seherinden elbette hav' an. ihraeatıııın korunması ve ar- za edecektir. ( 
bir hayır olamazdı. tır;lması için bnzı tedbirler nlıııacak- Baytar umum müdürü, rcfukatin-

Milletlerin zihniyeti çok deği§- tır. Bu· nwksadla hükumetimizle Yu de ziraat :·ek aleti milteha::;sıs müşuwvi 
mi§tİ. Dört sene yalnız hak için, yal- nanistan arasında bir baytari muka- ri B. :Nakı Cevad Akk~r~an oldu~u 
nız adalet için boğuştuklarına ve bu vele akd ve imzn edilecektir. Bu mu- halde Ankaradan ş:hrı~ıze gelmış, 
korkunç badirenin aonunda harbe kavcled ziraat vekfıletı veteriner u-1 - Devamı 5 ncı Sahıfede -

paydos boruıu çalacak yeni bir ada- ---w------------ --------------
let nizamının doracağına inanan Fı· ıı· st. d l 
milletler bu zavallı hulyalarının ta- e çarpışma ar 
hakkukunu beklerken Veraay mua-

Başvekalete geldikleri Honkong, 25 (Rado) - Japon kı • Tokyo, 25 (A.A) - Gazetelerin btı 
•• .. • • • .. .. taatı, Kantıt>n cephesinde de ilerleme- sabah çıkardıkları fe\·kalade nU hnla· 

gunun ıkıncı yıldonu- ğe ba~laınışlardır. nnda bilidrildlgine göre cenuba doğ. 
.. .. •d 4k tt "J 1 Honfong, 25 (Rndyo) - Honkon- ru ilerliyen Japon kıtaları Pekin-Han-munu l r e l er / k d · • 1 ·· e ·· de ''e Hankeu-gun sukutu, marasal (Şıın-Kn.r-Ş k)i eu emır)ou uz ıın 

mm 10 kilometre simalinde Sekeu ka-r11üşkiıl vaziyete sokmuştur. 
Alakadarların ifadesine göre, aske- sahasını işgal etmislerdir. lle-ri hare

ri parti; sonuna kadar harbe devam kata devam olunmaktadır. 
edilmesi için maraşal (Şaıı-Ka)-Sek) Hnnkcu, 25 (A.A) - Loyangdan 
e bir muhtıra Yermiş ve zaferin temi- Santral Ne\ se bildirild"gine gore Cin 
ni uğrunda her çaı·eye bas 'urulmmn- milli çeteleri Taiyuanin 40 ve 45 ki
m, milli servetlerden istifnde edilme-

sini \'e Çin milletinin, her husu~ça e

ferber bir hale konnuısını istemistir. 
Paris, 25 (Rado) -- Çin htikOmeti, 

r 

Jometre şimnlincle ve Tantung Pucen 
demiryolu üzerinde kfün Kautsung ve 
Tameng şehirlerini ~ nicJen zaptet • 
mişlerdir. 

''Ç ._, D .. ı aıran unya,, 



1 

"Garb,, 1 kaz1namamak ...• 
gayb~tmekL. 

Vefat 

1 ?'t 

Cennet içinde cennet yuvasına dönen 
•• 

KULT UR PAR 
Büyük Film .. 

Dikkat: 

K SiNEMASll 
Harikülô:de sürprizlerle bir 
kaç gün zarfında açılıyor .• 

Resmi küşad davetiyel~;i! .. 
mizi şimdiden belcleyiniz 
r- •w•••••-·-·~••• • ---~-••~ ••-~ • ••••~•....-. 

---·· ·- · 
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1 

VtIZlV'JTUZ 14:1 . . 
. ] :11 
llkokulların Ö~retmen tcıyinlt"ri 

11akkındaki son tayin ve nakil kar:ır JO!) 
nameleri Kültür bakanlıg~_rından s.eh- 106 S 

1 rı:; T~ 
""İm;z kültür direktörlü<~üne gel -

71 
Ö 

mi~tir. Bu kararnamelere göre Sam-
58 

J 
sunun Havza - Sivrikese köyi.i öğ-

t . B K D 5:J S re menı ay asım oğnn 

Karşıycıka örnek köyü öğretmenli- 24 .:\I 
E 22 p 

~ine, lazık Atatürk okulu öğretme 
19 A ni Bn. Müzeyyen Ertuğru l Öd 0 mis

Bademiye oku lu öğretmenliP:in~ SOJ 8 
Muğla - Ula nahiyesi öğretme;~ le ~ 486!1!)8 

rinden Zehran Pakkan Karşıyaka-'-
Bostanlı ögretmenliğine, dana öğ -ı 4.D.J 11 G 
retmen okulu mezunlarından Ad -
nan Karayel Tirenin Yeğenli köyü 
öğretmenliğine, Adana erkek öğret-
rnen okulu mezunlarından Bav 
Hasan Özsaygı Tire - ÇobanköyÜ 
okuluna, Cemal Çetiner Tire - Doy-
ranlı köyü ö9-retmenliğine, İzmir 
kız öğretme okulu mezunlarından ,., 

1 · \ ,ııv:ı 
Rn Saf ıye Arda Bergama - Pınarı ,.,:-1) 1 1 · .. 
köyü öğretmenliğin~. Nahide Ka - , ~~:ı :\~~ı 
falı oğlu Torbalı - Bozküv okulu öğ- ')

81 
· 

relmenliğin~. Jspart:ı - Ya!vaç Gazi ~~lli Ş. 
Pasa okulu eski öğretmeni T\fostafu 

1 
:11 ~;11 

Çelikkan Kemalpaşa - Dcreköv o-j 8 1. , 
kulu öğretmenl iğine. Gazi tı:rhiye 1 l "'•>ıı 
"'nsti tiisü ta it> besinden C dtıl Özt":1 12:ı;~::: 
r:ay Kemalpa~a - Cumalı köyü öğ- ----ı 
'"etmenliqine, Zühtü Güleç Kemal 1 ')~os·> -!J " 
"Jaşa - Damlacık köyü öğretmen li-, 
ne, Alsancak okulu öğretrnenleırin- çııv:ıl 
·len Muazzez Kaynarsay lstanbul-' 1210 n . 
l:'atih ilçesi 15 inci okul ö ··retm 0nli-ı !\!) r 
-~ine, 7mir Sehid Fethi bev okulu n·· 
·jğretmenleıinden Nevin Okay Al-
rnncnk okulu öğretmenliğine, Ülki.i 
'lkulu öğretmenlerinden Azize Egt· 
Sehid Fethi bey okuluna, Burmwn 
9 Eylül okulu eski Ö~retmeni irfan 2 
Knyru lstanhul - Bakırköy ilc:e~i bi- ı : 
.-inci okul öğretmenliğine tayin c
~lilm işlerdir. 

-------~--~~------
etmiyor. Oe mf'k ve.k tilP "tların ba
!}tn& gelen şimdi d~ k öpeklerin ha-

-
Sab a h : 
Öğle: 



SAHiFE 3 .,... (ANADOI.U) 
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'1'<· • . 
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·Ş_O ,.N - ·. HABER LE R 

lmanyada ''ilk harp hattı,, 
tihkamlarla kuşatılmıştır 

İstihkamlarda kalörifer, akar su, elektrik ve hava-

lf __ D_ü_ş_ün_d_u_ .. k_l_er_i_m _ _J 
"Yeni nizam,, 

Arkadaıımız Hamdi Nüzhetin 
dünkü sayıda bu başlık altında ve 
Munih anlatmasının neticelerini izah 
eden güzel bir yazısı vardı. Hamdi 
Nüzhet, yazıaını fU fjkir esaaı üze
rinde bitiriyordu: 

«Bir yeni nizama doğru gidiliyor.» 
Benim fikrimce dünya politikaa1, 

parmağına taktığı fenerle Diyojen 
gibi, bir nizam anyor. 

Fakat, yalnız diplomatların değil. 

l 
•h [ ·ı k •• ••k k "' h 1- h [ b ·ı Bütün mezhep ve mealek adamlarıa nm a Cl az arı l e UÇU as erı as_ a ane er 1 e Var nın kafalarını çatlatacak olan da iıte 

B 
.
1
. 

2
r:. (A A ) _ Angrlft gaze- kamların Üzerleri göz alabildiği ka- kil eylemektedir. Umumi harbin hey bu «yeni nizamdır». 

eı ın, .., . . . b r . . k. J . . h tt lıa~lığı altında dar ot, toprak, ~emenlerle daha şım- et ı ı tıh anılarında harbetmiş o _ Dünyamız, hamı umuminin kanlı 
te ı c.ılk harp a l> "' d.<l .. t'll ·· t" T · 1 b't 1 1 b 1 h kk d h" b. f'k' b d' · · · d h kk k k. b. d dl . d ki ı en or l muş ur. amamıy e ı - aıı ar un ar a · ·111 a ıç ır ı ır a ıreaı ıçın e, mu a a ı, ır 

Almanyanın garp hu u aıın a . miş olan ilk müdafaa hattına asker- edinemezler. Bu istihkamların en 1 nizam taafiyeıi geçirir gibi olmuttur. 
i tihkumlnrını gizliyen yerlere . aıl ler yerleşmiş bulunuyor. :'ılütehas - bariz vasıflarrndan biri de tank hü-

1 
Bunu takiben de iki aenelik hadiae

bazı re imler ııeşrediyor ve dıyor 1 sısların nezareti altında bu i:;tihkam- cumlarıııa karşı .hu:;usi tertibatı ha- lerin muğlak ve girift tecellileri ara
ki: l Jarı gezmek fırsatını bulmuş olanlar iz olmalarıdır. aında yeni bir taafiye alametleri gö-

Bu i tihkiimlar her hangi bir mem istihkamların en ince teferruata va- Askerlerin bu istihkamlarda ika- zükmüttür. 

ı k 
.. t'l. k ı müdafaa için rıncaya kadar azami itina ile hazır- metlerine gelince her hangi bir ace- Fakat, bana öyle geliyor ki, kökü 

e etı ı 1 uya nrş • • ·t· 1 d b 1 d d h k r·· ı· ı t• d k h k. · · 
b k d 

·a ılmış olan istih- lanmış bir planın gene azamı ı ına e e un nr an a a on or ü o a - a, on o uzuncu atta on ae ızıncı 
ug n n ar ) P · ·ı · ld - " K lö ·r k l ktr"k · • d b 1 b •. ··k · 

k 
amıdır Garp hu- ile tahakkuk ettırı mış o ugunu gor- maz. a rı er, a ar su, e e · ı ve aaır ıçın e u unan o uyu nızam 

anıl rm en muazz • ı . . . 1 1 'h 1 h d · b b -· · d 
1 

d ·malden cenuba ka- müşlerdir. Bu ı:-.tıhkam ar me huz havalanma cı az arı ep mevcuttur. erdı, ıartları aıtan aıa degıfmıı 

d
ut bnmızü t ah~ı m mevki haline ge- mütearrıza karşı hemen hemen hiç lçerlerde modern küçük askeri has- olan dünyamızın aırtında daha uzun 
ar u m s a e h d t 1 d d .. . • ki d 

,.,r. rn· . 

Macaris an, 
vakyaya nota verdi 

CekosloP8 
' 

Yeni notada 48 saat zarfında cevap 
verilmesi istenilivor -

tirilmi tir. lnşa~ı tamamlanan istih· gözükmiyen küçUcük e efler teş- ahane er e var ır. muddet tepınıp, zon ayıp uracak-
hr. Bretialavda Slovakların Mncarlar aleyhine nümayiıleri 

ord Halifaks, mühim bir 
söylev verdi 

Aranan ve teaia edilmek İatenen Londra, 25 (Radyo) - Macaris· na kadar tahliye edilmiş olmasını 
nizam ne olabilir?.. tan, Çekoslovakyaya yeni bir nota tekrar etmi~ ve Çekoslovakyanın 

Mevcud iktıaadi ve İçtimai mez- vermiş ve son isteklerine 48 saat 
hepleri, devlet bayrakları ile bera- zarfında cevap istemiştir. ademi muvafakati halinde İtalya, 
her cebre, ıiddete ve ailah kuvvetine Macaristan, kendisine aicl yerle- Polonya ve Almanyanın hakemliği· 
iatinad ederek küremizin muhtelif rin, bu ayın otuzuncu günü akşamı- ni istiyeceğini bildirmiştir. 
kötelerine dikmeğe çalışmak, zahi- -------------- --------------
ren, aklın ve mantığın kabule yana-
tabileceği bir keyfiyettir. Fakat bu 
bayrakları açacak ve menfaatleri 

Irk esasına müsteniden halihazırda yapılan hudut tashih- karşılıklı olarak tanzim edecek bü-
yük hegemonyalar arasındaki tezad-

ıerİ n İn, sulhü temin edeceg"" i üm:t olunuyor dan sarfınazar, bu cebri yürüyütler 
de kıaa bir ömürden sonra devrele-

Londrn, 25 (A.A.) _ Edimburg-1 şimdire kad~r tatbik edil~emi~tir. 1 tiliifııı sebeplerini bertaraf etmeğe rini ikmal edeceklerdir. 
da bfr nutuk soyliyen Lord Halifaks Lord Ilnlıfaks Macarıstamn meş- uğraşırsa ekalliyetlere verilecek te
A\ rupa buhranından bahsetmiş ve ru taleplerde lıulunduğunu ve bun-: minat hakkında da uyuşmak kabil 
ezcümle demiştir ki: . . lnrın isafını arzu ettiğini kaydettik- olur. Bu say etle haksızlıklar azalmış 

Çünkü r~alite, mütemadiyen deği. 
tiyor. Büyük halk yığınlarının ~uur 
ve iatekleri, yepyeni görüş ve ölçüw 
lere teveccüh etmittir. Jık esasına milstenı~en halı~n~ır- ten sonra demiştir ki: ve istikbal için do tane bir tesriki 

da , pılan hudud teslıhatımn ıstık - . . . . . ~ Halk, o halk değildir. 
lh 

. d _. . .. .d d' Fakat bu gıbı mı>. elelerın ıdeal bır me.'lai temin edilmi!' olur Fakat tn. 
1 ar ve su temın e ecegını umı e ı- . . . • .. • · Aar1mızın en büyük hadiselerin-
·o m şı·maı· 'reı·sa'-' muahedesinde şekılde hallıne ımkan yoktur. Çunkü giltere sulhu temin etmek için diğer d b .. d k f d d· - . . J ru . .,, en ırı e, « a a» e ıgımız nea-
yapılmakta olan tadilat Milletler ce- her yerde ekalliyet bulunacaktır. devletlerle lıilikte hakkiyle çalışmak nede doğan büyük inkılaptır. Bu ka-
m· p mm bir n d e i de d r- F. ~ i_hiilaf hali?de her i~i tara~ta i~ter e onun ~iğerleri.yle ayni kuv- f , yl" • pa ırtı ile, ıhç., çizme 
pi e ılmektedir. Fakat bu madde husnümyet gosterır \'e hnkıkaten ıh- ,·ette olnınsı Juzımgelır. eürültüJeri ile dünyayı dehtete boğ

Topçu atış 
tatbikatı 

Ankara Halkevi Denizbankta 
Resim ~alerisi açı 'dı Yeni te~kilô.t yapıldı 

Ankara, 25 (A.A.) - Ankara İstanbul, 25 (Huımsi) - Deniz-
Halkevi resim ve aeykel galerbi bu-

1 
bank umum mildürlüğil teşkilatında 

T p umuzun göster· giin saat 16.15 de B. ı ~afi Atıf Kan-.1. O Ç bazı değişikle yaı:iılmış, muhtelif iş-

ff k t sunun bu çok mühim teşebbüsünden 
dl"ği muva a ıye lt>r ayrı ayrı müdürlüklere bnğlan-

dolayı Halkevine ve cidden güzel 

d 
mıştır. Yeni teşkilfıt ile faaliyet bu-

takdire şayan ır salonu bu işe tahırls ettiğinden dola- «ün 
o başlamıştır. 

mak iatiyenlerin peşinden gitmek ia
temiyor. 

Kafalar inaanlatıyor, 
Kafalar bir adalete İnanmak ve 

varlık iatiyor.. Bunu heaaplamadan 
kurulacak herhanei bir nizamın öm
rü de kıaa olacaktır. 

Diplomatlar nizamı, cebrin ve tid
detin nizamı değil, büyük, milletler 
nizamı, adalet nizamı lazımdır. Bu
nun tahakkuku iae uzun aenelere 
bağlıdır. 

Çe~oslovakya Cumhuriyet 
Almanya ile bir tediye bayramı 
anlaşması ahdetti Her tarafta büyük 
Berlin, 2S (A.A.} - Alman de· h / k/ b [ d 

legeleri dün burada Südet memleket azır l ara aş an l 
1eri ile Çekoslovakya arası da bir istanbul, 2S (Hususi} - Cumhl; 
· ediye anlaşması imzalamı )ardı.. riyetin on besinci yıldönümü bay • 
gu tediveler için Alll'anya il Çe · ramı için hükumet merkezimizde 
koslovakya arasındaki tedi lf'rd 
kullanılan usuller kullanılac.: ktır biiyük hnzırlıklar yapılmaktadır. 

lngiltere 
Japonyayı prote to 

etti 
Londra, 25 (A.A.) - Tok ·odaki 

İngiliz bOyük Plçi~i japonlar İngi
liz Sanpipcre topçekerini bon bardı
man etmeleri hıuli~esini jnpo hnri
ciye nazırı mua' ini nezdinde protes
to etmiştir. Bi.lyilk elçi jnpon makam 
!arının daimi surette İngiliz g milPri
nin yerlerinden haberdar ed mekte 
bulunmaları sebebiyle bu ht cumun 
tevil edilmez mahiyeti üzerinde bil-
hası:;n ı~rar eylerni~tir. 

Bayram, t msalsiz tezahüratla kutlu-

lanacaktır. Yurdun her tarafından 

gelen izciler, An karada toplu halde 

cçid talimlerine baslamışlardır. 

!!7 10 fJ98 

PERŞEMBE aksamı 
AÇILIYOR 

Açılıs programı: 

1 tanbul, 25 (Husu!l'i) - Bugün, yı belediyeler bankasına teşekkür I --=..:..=--
nnm ·zteki topçu atış okul.unda, atış eden bir nutku ile açılmıştır. Açılı~ 

1 

T } d Japon hnricis e mızır 1'1.ln\ ıni der-
tatbikatı yapılmıştır. Tatbıkatta. ge- töreninde yüze ) akın da\'etli bulun- ra cya a hal bu hususta bir tahkikat çılaca-

Orhan Rahmi Gökçe 

SAHRA KIZI 
LEYLA 
TÜRKÇE 

Sozlü ve şarkılı bil,> ilk 
ŞARK filmi 

~er:ıllcrimizle davetliler bulunmuş- muş ve davetlilere iğara ve şeker Sıtm-rı ile müc':ldele G ~ne ve11i nizam ğını vadetmiştir. İngiliz büyük elçi-

ur. h. . d . l ı.krnm edilmiştir. Çok muvaffak ol- f" B t f ı · · h.f d sı' btt te ebhıl · ""hcıen •·a mı tır --------------Topçu endnhtı ımnyesın e pıyn-ı .. . o • • ~irne, 25 (A.A.) -Trakya sıt· - af ara ı ıncı aa ı e e - . u "'" J • 

demi in düsmnn hattına doğru iter- mu,. olan galerıdc ''9 resım \ e beş ma mücadelesine, miicadelc te~kilil- bunlara mügtenid yeni bir anlaşma, Mülahnznlnrını bildirml'k ' talı- Müstemlekeler 
lem ini te~iıı eden bu atışlar, çok heykel teşhir edilmektedir. Halkın tı tarafından bu yaz devam edilrıı~I? yeni bir nizam meydana getirmele- kikat neticelerine göre znrar' ziyan 

l'llUVaffakn·etli olmuş, güzel netice- gezip g(irmesini \'e istediği. e:-;el'İ ~n: Ve yeniden l:ir çok bataklıklar kuru ridir. talep etmek uzere 1ngiliz hu umeti- meselesi 
le l • , tın nlmnsını temin için galerıde daımı l l t B d E<l' . c··l I Münih ihtilafı böyle bir anlatma ııin '·eni bir mü<lnhnlede bulunma ı 

r a ınmışbr. u mu~ ur. ura a ırnenın u · . • - Baştrafı t inci sahifede ...:... 
Or cnern l FaJ11·eddin Allny. tal- bir memur \ardır. w nın k'l.bıl oldui7unu göster-mek itiba- mih;;tebnd değildir. 

lıı g· terdikleri muvaffnkıvot- Gnleri saat 1 O c\,111 1 :! ye ve 14 den baha batakhgı da akıtılmış, sazlık riyle büyük bir ehemmiyete malik- sı:dıkla intizar eylemektedır . 
t n d~Jn~ ~ topçumuzu tebrik etmis- ı !l a kadar halka duhnliye:-iz olarak yakılmış, böylelikle sıtma belusın -

1 
tir. Umumi harp galipleri ilk defa Roma, 25 (A.A.) - Btitün ltal-

tır. açık bulunmaktadır. dan Edirne de kurtumu,tur 1 ol.ara_k «Münih» de galibiyetin ken- Mrsrr ·Avustralya yan matbuatı Almanyanm müs -

-:-- --=-.:--- K -
1
+ 

1
--: ~:1;.:1i:~e;ei~~iğdi fkela

1
m hkakkkını1 kay- Seyahafni yapacak tayya- temleke taleplerini tebarüz ettirmek 

F 
' Ed. d r.,, JOT J . ,.. . e a o ara artı arın- . . le ve bu metalibatın gerek hukuki 

ransız san at- ırne ~ . dakılerle tam bir müsavat dairesin- re
1er Isına l.yed gerek Sİ) asi bakımdnn hiç bir itiraz 

k 
... l Eğ "tmenler kursu dev· Enternasyonal ış konferansıJdeBgörb~'~ıü'lerdir. Kahire, 25 (Radyo) - Mı ır - göttirmivccegini ka,fdetmektedir. . ar arı . d , 1 •• k h ı tt ' u ır 1 k adımdır ve hiç şüpheaiz "' J' . . . . J. e ege er n a u e ı b d . Avustralya seyahatini yapacak olan Gazeteler bu meselenin şimdi tat • · resını '-ıf. r 1 • ~n. an.aonra devam edecektır. Ye- d 1 .1. b b d 

Yakında memleketi· 
mize gelecekler 

. t tanbul, 25 (Hususi) - Fransız 
~1:;rn ve ~nhne nrtistlerinde~ ~:~ş-

nntkar Harri Borun reıslıgın
cl ' ko nedi Fransez heveti yakında 
~eml ketirnize gelerek. Ankaraya 
gıdecektır. 

Fr n ız a .... 
'ı.ı tleri, Ankara Halke-

\ ind on be teşrini anide üç tem il 
\ere ki erdir. 

-=+ -
Kral Karol 

C' l d 25 (AA ) Kral Jorı b ört ngı ız om ar ıman tayyaresi biknt sahasında ele alınm .. sı ıu··zu • • on re, · · - nı ıı- nızamın kurulmaaı, dünya aul- 1 .. .... 
1 h bugiin smailiyeve varmışlardır. ·ı · ·· .. l dün Buckingham sarayında ha en unün hakiki bir aurette kurtulmut "' munu 1 erı suruyor ar. 

Londrada toplanmakta olan enter - addedilebilmeıi için daha bir takım 
l i· ofisi konferansına i~ti-' p~~üzlerin ayıklanma•ı lazımdır. Son d ~kı· k a· . 

nasyona :ı Muat 1 k ı · h .. b.. ·· " . . . eme e meae eaı enuz utun 
rak eden 60 delegeyı kabul etmıştır. beka.ret" · h f t kt d' B -

ını mu a aza eme e ır. u H 
Kazım Dirik önümüzdeki ayın o - - :..:+-- ve buna mümaail meseleler halledil- k h • 
nunda açılac~k olan eğitmenler ok~ Mareşalımız medikçe büyük devletlerin bir maaa .iLan OV şe rı 

Edirne, 25 (A.A.) - Edirn• e
ğitmenleri kursunun bu seneki dev~ 
resi sona ermi~ ve çok iyi neticeler 
alınmıştır. Dün Karaağaçagide -
rek eğitmenleri teftis eden generai 

lu hakkında ızahat almı.ştır. Bu yem batında karıı kar§ıya oturmalarına 
n:ıe~un~ar Trakyanın hır çok yerle- lstanbuldrın Ankaraya ~e.dünyanın mukadderatına yeni bir Ataşler ic. inde, caddeler yatak ve 
rını ışıga kavuşturacaklardır. ıatıkamet verecek olan yeni bir ni-

Kurstan mezun olan 250 gf'nç g!diyor izamın temellerini atmalarına imkan y /ar/a d / d 
20 muallimi ile birlikte Atatürk anı- İ!:tanbul, 25 (Husu i) Genel yoktur. Son Çekoalovakya buhranı Organ 0 U Ur 
dına gelerek çelenk koymuş ve A- kurmay başkanı mareşal Fevzi Çak- gibi daha bir iki buhranın zuhur et- Tok) o, 2;> (Radyo) - Han kov Caddeler, ey e ya ı.) atak,. yorr:ar 
tatürk davasının mukaddes ~un:ıiıu- mak, bu akşamki ekspresle Ankara- mesine ve halledilmeaine intizar et- ,.ehri ateşler ıçindedir. Çinlil r kaçar larlu doludur. 
riyetin canlı :-'e şuu~lu ?ekçı~erı ol- ya hareket etmiştir. Mareşal istus- meliyiz. keıı suyu ke tiler. Çinliler, Yangeç nehrindf> hazıra-

Ge[ecek ayın on beşin- duklarına d.aır and ıçmıslerdır. yonda merasimle teşyi edilmiştir. 1 Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Şı>hı in iki mil) ondan ib.11 t olan dıklan uç bin andnla bin rek kaç-
Genç eğıtmt"nler halk tarafından '1 •••••••••••••••••••••••••••• nUfustından bir mil~ on 'kişi kaçtı. tılar. 

de Londraya gidecek hararetle alkışlanmışlardır. G RET A GAR B O ~ 
Londra, 25 (Radyo} - Roman- -=+=-- C HAR LE S B Oy ER j Z M 1 R PALAS salonlarında 1 

ya kr lı Karol, refakatinde veliahd lngiliz müşahidleri Tarafından Macar orkestrası 
Crnnd Voyvoda Mihail olduğu hal- L d Jöndü oynanan Yedi kadından mürekkep mükemmel bir Macar Orkestrası her 
de gelecek ayın on beşinde buraya on raya a, KONTES VALESKA 

) M h 

l
gün saat altıda konser, dan ve Cumarte i, Pazar giinleri de saat beşte 

gelecek ve beledive lordu tarafın- Londra, 25 (A.A. - uni "' d H tedansat ve suvnreler vermeğe ba lıyacnğını muhterem müşterileri-
dan erefine büyük bir ziyafet veri- nnlaşmasından sonra Süt et mınta- Filmi muvaffakıyetle EL AMR A sinemasında mize arz ile kesbi seref evl riz. 
lecektir. Bu zi)•afet esnasında kar- kalamın gitmiş olan 31 ngiliz mii- göterilmekte devam ediyor. j 

hd __ ..ı d' .. ·· .._·-.-----------------------~, zmirp as müdüriyeti TELEFON: 3133 §ılıklı nutukhu irad edilecektir • şa i i Lo,ır.ıraya ônmuştur. .... .,. 
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teplerde yidiği fıtlakaların, >opala
rın, ş:ırnarların, kulak, saç çekmele
ı·in faziletlerni inkar ederek da • 
yak i.-ine (heyret) etmezdi. 

S\H!FF.1 

Ga?.('tPnin vrr<liYi habertı gllrc 
layak ııtılaeıık çonık ~!(er kız i•r 
ııektebin miid!irünılen izin alıııacak, 
rkek i"e birinci"inde hiç kim ·eve 
·orıılmadan pataldanacak, o giin hir 
!aha bir yaram,,zlık ;1•aparsa tekrar 
ılövillmek için müdürden sorula. 
cak! 

Ru ela claya)!ın modern usulii ! 7.a
,·alh bizler, yalnız horadaıı değil: 
mubas.ırclan bile giincle sekır. defa 
paparayı yirclik ele kim•e ne arat, ne 
~ornrdt ! 

Eve dönünce dayak yidiğinıizrlen 
babamıza şikfıyet et•ek lıir knç tokat 
da ondan yemekliğimiz muhakkak • 
tı .. 

Almanyacla çok yaramazlık yarıp 
ela miltemadiyen clayak yemeğe 

mahk(lm olan çocukları doktora mu-

ayene ettireceklermiş. ~e iil!l mem
leket! 

Geçenlerde lzmir lisesinin ellinci 
yıldöniimünü kutlulayan saçları a
ğarmış muhterem \'e her biri•i yük- Bizim 7.amanımızcla biiyle doktl\
'ek mevkiler sahibi olan zevatın için- ra baktırma külfetleri ele yoktu. Ya
de dayak >·eme mi~ bir tane göRteri- ramazlık nıı yapıy\'r; bas •o payı! .. 
lemn .. Demek dayağın bir meziyeti Tekrar yaptı gene indir •illeyi!. u ... 
,-armış ki o zaman mekteplerde bu lanmndı değil mi, şaklat değneyl, 

hiineri tatbik etmişler \'e semereleri- idi.. ... Hey gidi giinler hey ••• Hem de 
ni de memleket, vek\lle, \'aliler, ku- bize derlerdi ki: 
mandanlar, avukatlar, hekimler, ga- - Dayak cennetten çıkmadır! 
zeteci!er, büyiik tiiccarlar yetiştir-! Almanlar bu cennet mahsulüna 
mek suretiyle elde eylemişler. yeni öğrenebildiler. Hay zekiilarına 

Şu halde Almanyada bu mübarek bereket! 
u•uliin tatbiki kabul edilmiş olması- Tiryaki 

İktısat Vekaleti, ipek kadın çorapla
rında kaliteyi muhakkak 

temin edecek 
na! .• T iaayen i bu ialer ı imdi ?. 

Ma r.iza .ederu~ ma~a~ Atina, Sanayi Umum Müdürünün alınan ve alı· 
soy le, aımdı keyfıaı naaındır; k a lo ? 

biriainin birdenbire haatalandıiını, 

karnından büyük ıatırap çekmekte 

luğuııurı ma'i programını :ı!l ıBl eıleı

\'f m'<ll bııhranı lıütliıı marw ile ınenı-

olduiunu gönnUıtUr. Fakat adamca- lekele ııetirir. 
f 'l't'~ekkııı· n· ıııııı· ki onıııı ~inıdHiı 

iız, bunun aebebini bilmediği için, 
ıbelki aancılanmıştır» diye düşün- lıd.ı '" biı- f'kı-i _vııktıır. 

Bir g-ün ven~ m:Jyurderden ~Rn1imi 
ırkacl!işları ~öyle bir mektup almış-
~ır: 

(?·:Ker jlÜzel Lir~<'v ~e\·retnıPk is -
~er:-:.Pııiz llitff'n ~a~lt (8) clr ......... ) 

1 

}fi]~·arderiıı arkadu~!ttrı c.ht\t:t o!tı-\ 

ıan yt·rt" ~uratle kr.snıı ~ ur \'e nradıı 

aru gö:~ıu kızL.l }:L'H~ nıily;;ı ... teri bul
ntıs.1ıtrdır 

"'.\t ~t·lt;l; rıt><l:n "'Jrn·a anluşınılıı.ıtıı·: 

\lilyardt:r ~akiıı bir hava ic;iıııle ve 
'"ıirl .• H" t.IO!'l.~Unnn ynııında tvlenmP mc-

'4( ·inı:ni ~·:ıprn~tır. 

Çimdik 1 

Doktor-operatör 
Arif Yurcu 

Merkez hastanesi 
or eratörü 

Hastalarını her gün saat 1 S 
-len 19 za kadar ikici beyler ao 

' ·ağı müzayede salonu karşısında 
78 Numara lı muayenehaneslndc 

kabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Muayeneh a ne 3393 

Evi 4042 
.nüıtür. Çünkü aürüaünün otladıfı' Yalnız Siı- .frlııı Lllnını n~ıı 1 iiclll 
otlaklarda zehirli ot bulunmadığını t>VindPn artık lıa \\:, bit· f'\'t• t: .. <.ıj11ıa('li 

bildiği ıibi, efer hayvan ot tan 2~hir- ğı \'t> lıu t•\'İn t·~hi P\"d ·n daha Yt•ııi· 

lenıe bile, diferlerinin de zc .. 'tiı:._lene .. ve n1unt:1z ım rnuL!lyt'Iİ ol .. t.-Kt süylı:: 

Sir .J h·1 l·:!lt>rıtınıı hf'r s~ıbah ('l' - ıu·r. rrren l'Pslur~ınıııa hiç yun~ı~maz. 
eı>ı!eıı kn!kal' ııme'ed<• berabPı· f:ılı- ı-:lindeki sandovicini trende yirk<n o-

ceğini hesap etmiıtir. ılı. yor rika.\'a vidrır. Orıu ~.mt'lt>511İnin ~oğ'ıı Li-
lnek çok ıeçmeden kıvrana kıvra.. ln~iliz t'fk .. lrl ıın1nnı:vt'.:.İ lıillıa~-ı· l' ,!;:.ıh~f·rı t'ınınıaz. 

na ölmüıti!r. Çiftçi derhal muayene lııı ııı.ktu ile ~idıletli s ıı-_.te :•'alıad~ı (" "kii J•:l'erm:ııı ~mel,.ılen f:ırks11 
yf' ıiritmif, hayvanın kamını yar- 1 ulınakta. yenı; nıil.\urd~r .Johrı f·~ne1· •İr lıM.yıtt _,.a,,~u-. <:üııdP hil· tnilynıı 
ıntttır. TflOflllll yeni te-~eblıu:-ıiinu idd tle :ıl. 'r:tı·k+:,11 f:ızla Yf't'l!İ VPl't-"~ h:ı ~rene,• 

Bi; de ne ıöraün: ln";in karnında k ~ııuHaktac1,r. ııi'y~ırilfı' f4ll\irlt ri \"C f:tkir hu vatı 
"bir enrerek yılanı kıvrdmış yatıyor. l:llernıuııııı baba~l he~ yıl llı•t•c ii1 '1ı· SPYt'i'. 

Yılanın, ıabahleyin erkenden ot .. i~ü~..:tii. ı:~_~·ıl ra~ıyaı.ı .hıı. ~ı 1:.~~rd~ J!unt1n •çindir ki o, milyardf'rlik 
tar araıında bulundu;u, ıoğuktan ıhtıyar, cgıurıu ken:lı, ı g•ln .\"fı..ı~tıı arıri~ı ·rirırle•1 h:ç birine kendisini 
kımıldanamıyacak bir halde iken ot- 1 nıi•, bütün hııiliz ti<'~retirıi ynpaıı d< :qıtırnıamısıır. 
larla ineiin aizına rittiii zannedil- :niz vo.q .. nır!:-ı:~·ıııı k ''Hli de ... ktlh 1 ıtt·ırH.I~ R;ızf'H l·:l!errn!ııı \':1ptı~1 tren .;e~·a· 

rııı görmek ön1ür birşeydir. 
O adam ki, daha ıreçen gün ln<ıiliz

leriıı lıüyük diplonıallaı-ınd~ıı biı'isini 

eviııde kalıul etmiş ve onunJ:ı' suuller
ee kunuşrnuştu r. 

ArnL:ı diplomal, Elll•rmnnla ne ko
nn~~d1ilir'! 

Ne koııuşacnk? lııi!iz devletinin on
dan rieı ettiği mühim bir i•tikrnzın 
sıırll:ıı-ını ve bu şartların tatbik şek -
!ini genç milyarderle kararla~tırmak ! 

** 

nacak tedbi rler hakkında sözleri 
Ankara, - lktısat vekaleti . ana~-i tiplorle değ; t rmek gibı, lktısııd Ve

umum müdürlüğünün~. ka'.ite~ı .. <lü~li~ j kaletinin taV:-'İyeleriıı. tatLik etmeyi 
ipek. kadın çoraplar_ı uzerıııde onemıı 1 kararlaştırmış olduk!arını \'P en son 
tetbırler almış oldugunuz azmı~ ve sa gelen haberler üzerine kendisinden 
nayi umum müdürü B. Reşat Benerin 

1 mııltimat rıca ettiğim'z •anayi umum 
f,taııbulda 'ıınayitilerle yaptığı te-1 müdürü FL Re<at Bener, hepimizi ~·a
ma~;lıır sıra,ııulu, çorap fabrikatörle- kından alıikalaııdır::ın bu nıe•e•e hak
riyle de ırürüşerek, kendilerine yük<ek kında •"nlaı-ı ;öylem-.ıir: 

kaliteli ve dayanıklı mamıiliıt bakımın-1 •-Sanayiimiz lıer sahaıla biiyilk 
dan vekaletin kııti kararını aırlattıiiı- adınılırrla ilerlemekteı!ir. Runun için 
nı hııber· wı-mi~tik. hlikirııret büy,ık f~d.ık.ırlıklıır yapmış, 

1ııce iµek kadın Mı-aplan, çiiriiklii- kaırnHlıır Ye gummklel'ie sanayii hi
ğünılen ~ika, et edilen mamiıliıtımı- ınaye ('\miş ve müsbet neticeler ahn
zın başırıda gelnwktedir. \'ekiıletin nııştır. Fakat, bugün iııki,af halinıle 
r;ol':tp vasıflarını tt·~lıit {·dPn niz:.ımııa .. olan sanuyiin haşlhngıçta tnm :ı.rzuya 

ıne,inden sonra, fabrikalürlerin bu güre imaliıtta buluıımıısı bekleııemez

nizamıııııneye uygun çorap çıkarmak di. Yeni sanayiin, bilha"'a hıı•ıı•I 

mecburiyetleri dul:ıyısile ellerinde- mii•'"seleı·iıı idare ettiği kı<ımlarıl:ı 

ki makinelere en iyi vasıflarda iplik dü~ilk k:ıliteli mal çıkarmasının, bir 
kullanmıya başlamı~ olmıılan, çorap başlanıııç devresi zarnreti olmakla he
kulilelerini biı· miktıır clüzeltmişli. ı-aber hlikumet bir taraftan tedbir al
Jliğer taraftan, mü~terinın :ılııcağı ço- mayı faydalı görmllştiir. 

rahın ''"ıfl:ıı·ını bilerek almıyn ba~-ı Bunun için hükumetin gayesi, in
la~~~ ~l~1a~1, .nizamnamC'nin temin 1 kişa~ etmiş olan ~an~) iin bt1nda_n .~on
Ettıgı ıkıncı bır faydıı olmuştur. ra bılhassa rasyonıılıze ecl,lmesını te-

Çorap fabrikatörlerinin miltehassıs min etmektir. Yani sanaviimizin ar
usta getirmek ve makinelerini, sağ-ı tık iyi mal ve ııcıız mal çıkarması, hU-
lam kalitede mal çıkartacak modern - Devamı 8 nci Sahifede -mitti!"'. J inıal etrn -iltı. hatltriııd~ daiın:ı ü':li•ı~·ü rrıcvki~ Li • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-:::;:.:---....------------------------------------------------~; °'\ nıak iı·ırı iltica Ptlecek yer nrnyorclu. 1 fakat G. 2 in filakın A lm a n ca- ğilim. Çünkü sana karşı itimadım Almanların casus teşkilatına dahil 
• l'm.tım"ı ha ·nt.• Am~r.ka t-n te.i•·.-ı ~ ,... r' i-i: · k 1 f d ld - k· ı · k f 1 d D o· b 1 h k r· h İ ı· - ' l:ereket ,·er-ırı: <t•hiı-dr bol a' ·er sus arı tara ın an yapı ıgını pe a a ço aza ı r . ostum ıyez: en o ursun em ey ıni yaparsın em 

2 11 
C A S U S l l rnrdı. llt•nı de t·eplwlerdeıı gelmiş, bi liyordu. H a tta Diyez i şüphe e tt i- Amerikaıla rın adamı olmuşsam bu de bol para alırsın diyor. 

tehlikelere ve iııfilaklııra alışmış big ğimiz iki üç fspanyolla beraber der- hareketim, onlara dü~man olmaklı- Pıyetro gayet tabii olarak bu tek-
il R Q M AN J ft".kt•r lıu ~un·etler daima so- hal yakalayabi~irdik. Fakat bu ha- ğımdan ileri gelmiştir. Amerikalıla- lifi büyük bir sevinçle kabul ediyor. 

_ ...._. kak fara dng-ılıh V<' ya va~ yavaş reketle arzu edılen maksad hasıl ol- ra karşı duyduğum kin \'C garazı Ve kardeşi gibi telakki ettiği Alman-

rK- .. a·h-r•a_m_:ı_n-:[ .. ı~k-"':k'."a_n_V_e_d-:·eh ~e ~ı f ~elıdn ııs~~·i~iııi ,. bittabi >iikuııdini mıyacaktı. Çünkü infilaka sebebiyet başka hiç bir millete beslemiyorum. !arla teşriki mesai edeceğini söylü-
' ' • ·· ıtenıın ettı. ı 1 . . . 1 f d ' 0 1 f 1 k k .. •, ---- •• ~·- .. 

1 1 1 1 
. veren erın tecz ıyesı m at up ay ayı nara ena ı yapma ıçın seve yor. 

( ' ) · · · ı ı>ıhayet bu muı cet znrfıııc a c n ın- . . . . \azan: (Tomııs onson Anıen/:a cnll'iıl'r·rı un·r.• kırılf<uıı Mil _ _ , .•. temın edemezdı. seve canımı bı le feda ederım. Dıyez o zaman yerinden kalkı-
fılakın nede ne• et etlıgı de meydana ş h 1 ·· f t h' 1 k · · D t b .. d' p· t '-- ki k - 6 k - · I u a e gore u ur ısse me sızın ıyes e essum e ıyor; yor ve ıye royu ırnca ayıp j ·i ya-

Bu itibarla ela l.<panya toprakla- l~ıı sonra zuhur eden lıir lıfıdise lloıı n ·1tı: _ . _ . _ . . alakası zlık gösterdik ancak Piyet- - Daha ilk görüşümüzde Ame- nağından ÖpÜy1>r. Ve: 
h l h d 1 1. lı' lem!;>: yenı bılmlm1" \'e benzın- . t ı · ti t k' h 'k 1 1 d'•' . . 1 - 'fel.lı'fimı' kabul adeceuı'nı'ze rma da ııidemi;·ordu. Bu adam açık şe rinde u ey imiz e c ehşet ı ır · roya yenı a ıma a ve a ıp usu- rı a ı arı sevme ıgınızı an amıstım , ,., 

gbz bir adamdı, Kuvvetli olmakla mukabil rasus teşkiliıtı mevu('d ol- !erle tıka b''"11 doldurulmuş olan iki sundaki e nerjisini artırarak ~beke- ve ond n Jolayı sen i sevmiştim. o kadar İman getirmi•tim ki, nrkadaş 
beraber yıpranmıştı \'e bunun te•iri- duıruıııı meydana çıkardı. ikinci depo infilak etmi~ti. 1 yi meydana çıkarmasın ı tavsiye et- Çünkü bende tasavvurun fevkinde ları bu akşam için içtimna davet et
le şarabın sarho.~luğunu kaldıramı- ve Bon şehrinin Riikuııel bulduğu bir O ııecP. halk da dahil olmak üzere tik. bir Amerikan düşmanıyım. F aknt tim. Bu saatte hafi İçtima salonu
yordu. lımi Dıyıızdı. \'e inşa edilen sırı;da duyul"n korkun~ bir infilak, Bon şehrinde kim<e ıı~·uyamadı. Gün Namuslu genç elindl!'n geld i ği ka- ben senin gibi ellerim bağlı olarak muzda onlar toplanmış olacaktır. 

•benzin depolarınrla çalışan lspan- şehir ve <'İvanndıı fed lıiı• telfış u-' dli~ olur olmaz derhal tahkikata dar çalısmağa ba~ladı. Bu suretle az durmıyorum... Binaonaleyh kalk gidtlirn, lıeın mu· 
yolların am~ıe b:ı~uı idi. Piyetro a- yandırdı. Bnn ~~hı-inde kmlmaclık ba~landı. iki benzin depo•u eeraren- bir zaman içinde Diyezin en yakın O gece baskao birsey konusulmu · amelenizi tamamlarız lıern de hep 
mele başı Dıyazle yakından dost ol- cam kalmadı. Cepheden gelip hasta- giz bir şekilde berhava edilmiş ve arkadaşı oldu ve onun mutlak itima yor. Esasen Piyetro J" fazla ileri g it sinin huzurunda 8adakat yrnıini ve
mak için hiç zahmet çel:medi. Ve hanede tedavi altında bulun:ın h:ıs-lmuhafaznlnrma tayin edilmiş olan dını kazandı. bir akşam ·Piyetro !.- mek istemiyor. Çi.inkü fazla alaka rirsin. 
dtrhal bu adamın fena bir i1 hazırla- ta ve yaralı ::skerlerin ~oğu tekrar on iki nPfer de enkaz altına gömül- panyol Dıyezle beraber şarap içer- göstermesi takdirinde şüphe altına Diyor. Berabere~ m<"vlıan~<l•n 
dığını hi~setti. !:;aralandı ve bir kı~mı ela öldü. milşlii. Cirnrdaki binalar infilakten ken Pıyetro ıarhosluk a lt.imi göe- düşmesi muhtemeldir. Fakat "rtesı çıkıyorlar _ Uzunra bi• yol .yiiriidiik 

Fakan ne hazırlıyordu?. Gayet ta- Bu infiliikın Eon şehrinde uyun - tıınıamiyle harap olmu,tu. Depola- terdi. H albuki hakıkatte sarhoş de- abam v" Diyez oldukça s.ıılıos ten sonra ayrılıyor, bira? "on•ıı gr 
bll olarak bunu doğrudan doğruya dırdığı korkunç tela~ın tarifi gayri 1 rın bu lıındnğu ~-er artık belli değildi. ~il_di. Maamafilı. sarhoşluğu . vesile 

1 

old uktan sonra tekrar <ıynı ~alı'.s 1 ne bulu,~yorldr. Bazı \~rlerd" ko•u 
soramazdı • .Maamafih Piyetrv bu a- kabildir. Gecelik kıyafetleriyle so - .\1 ulı:ıfız bir düziıne ııeferiıı eı-pıış- ıtt ıhaz ederek guyu sırrını ıfşa et- ~.çı lıyor. Ve bu sder Dıyn lııç bır yorbr. Karrnakansık yollardan ,.,.. 
dıırndan •UJJheltndiğini, fıtkat ıır.- kaklara dokülen halk iııt'ilfıkın te- !arı bi'~ bulıınııın•lı. 'l'lll.arriyat ve i<- m<'ğ<' ha lıyor· tahrik görmrden afızın ı açıyor. V.-, çiyorlo-ır Bu har•k•rlPrin lınl a·ıı,ı:ı 
dlv., kadar müsbet birşer elde ede- k!'rrllriiudeıı kuı-k:ıı-:ık f\'leı'İııe :ıv- tinbl-< lıir fil; dıı vermeyin<'" lrıfi!A- - Dıy<'z diyor- sarhoşluk ai:·zı- Pıyetrnva: bir t.ıkipteft kıı, ~ııl aı. "iı , anıl 
rn~diiini, ıwıırnhfıh munıııileyhi dik- det etmiyor, fecaııtrn ııere•leıı ııeş'd kin kaza ıı~tiresindo ı·ııkLJLtıhluiiu mı aç ıyor. sırrımı sana "marıl"t edi· - Do•nuz. Anı~rib,}rlara fen~l·I: d,uırıı tı~ f) -·~ z 1-, ~,ı 
ki!ltl. tıır.k!p 1.ttii'in r.;a3ı;t~ tıilıliidik ettiiini bilmeditind~Iı canını kurtur· rı:srur:n if,,.n eJilJi. }'<Jtum. T:a.bii it:tıdı;n korktı1.:ak d .. yapmıJ.k i::ıtı:rtt.:n, sen dce Lt.:nirn ~ıLı ~. ı f. .. ~~· .. -



(ANADOLU) 

enya'nın mukadderatı 
l(~rpatlaraltı Rusyasının Macaristana verilmesi ancak Al-

manyanın işine yarıyabilecektir 

(FiKiRLER j 
Hamdolsun ... 

- gski rnmnznnlarda ni.ı~ha satar
larmış, gördün mü? 

- Xasıl göl'menı? Kalal.ı:ılık )'erlı'

re toplıııııJ'l:ıl', hiı· elleriııdı> hazır ııüs-

Ç k l k b 
• f b • hrılar, iıh•ki ellerinde nwşnmmalar, 

e O t t nyetler, hndi~Jcr okurlar. ZenLilli s ova yanın l ara ır ampon kiifeli, takkeli, cntnrili. snrıklı, sarık~ 
sız, kadın, eı·kck etrafıııı -:arnrlar. Jevl t. l F . ı · J d. Kurnaz softa kftfj bir kalabalık göı· -

u~ e l o ması J ansanın e ınae ır dükten oımı bükülmüş lıir mu~nm-
s . . . . may ı rıçmağn bıışlnrken esi de yük_ 

on l.adıselerın ısıgında yapılmn-1 y AZAN lbıdır. selmeğ'e başlar ve: 
51 zaruri olan bir şey varsa o da F ran-ı --, ~ulh davası, bölünmez bir blok _Baş :ığnsı için! 
s?nın ~ış po1itik~sını u.mumi hatla- s • s b İ halınde kalı~·o.~; bütün şarki ve ortu _ Göz ağrı 1 için! 
rıyle gozdcn geçırmektır. ' eTJ :l a ye ~Avrupa kuçuk devletlerinin men- _ Kulunç için! 
• Bu i) telaşsız ve acelesiz ya1:'mak 

1 
_ 1 fa~ti tesanüd halinde kalmaktır. iç- _ Yılancık için? 

l.:zımdır, aksi halde pek :üphelı yol- !erdir. lerınden bnzıları bu tesanüde muha- _ J. ıtma için! 

ı;-rda mecralara ntılmak ihtimali var-ı İkinci şart. da_, Macaristan la Po-
1 
li~ hmeket .~tmiş old~klan içind~r - Kur~uıı geçmC'me~' için! 

aır. . . lonyanın, a~agı Karpatlar Rusyası kı Çek~slo" akya malum olan fela- - Denız tutnınmıık ıçin ! 
Bunhrdan bırı, Fransanın l\1aca- bir defa Macaristana ilhak edildik- kete ugramıştır. A~ağı Karpatlnr - Cin ve peri çarpmamak için! 

ristanın teveccühiinü kaza~mak ve ten sonrn Berliniıı politiknsına alet I Rusyasının rütenlere yabancı bir - Yürümeyen çocuklar için! l 
Polony.-nın dostluğunu yemden fet- olmaktan vna geçip geçıniyecekle- devlete bağlanması, hiç bir müşkü- - Sinir illeti için! 
hetm~k için, iki ~e?1leketin müşte-

1 
rini bilmektedir. Çekoslovak pasta- lü h~~letrne.z. . Velhnsı~ cdcrt.lcre devn, hnstnlnrn' 

rek bır hudut sahıb~ oJmak arzusu-, sından iştahlaı 1 artan Macarlar, Ro-1 Boyle bır hal suretı, sulh siyase- şifa, em·nı knznlnr vo belfilnr için> di
na müz~~ıuet ~tm:sı olu~. .. manyadaki haklarını istemiye kal- tine. l~iz?1et olmak şöyle dursun, ye bağırıp dururlnrdı. Alnn nlmrn, bo-

Den.1.ıyor kı, böyle bı~ muşterek kışmıyacaklar mıdır? Trnnsilvanya- yenı ıhtılafların kaynağı olan iştah- .runlarmn n ım ıısnnn ynğrnn ederler
hudud bır Polonyn-Macarı~t~n .: Ro- da iki buçuk milyon Macar vardır. lnrı bilmekten ba .ka bir işe yaramı- di. 
manyn blokunun teşekku!u~u ~.o- Budapeste 1918 de bunları istemek- yaca.ktır, ~uda. Bcrli~e, Hegemon· - A,k ve sevda için de var midi? 
la) lnştırır, bu da, Çek kalesmın duş· t • d t B" l ·· d ya sıyasetıne uygun hır ek ilde h Ol ? F' k t d h . d . . 1 en gerı urmomış ır. oy ec~. soz e , a- - mnz mı. ıı n o n n pnhn-
me ın .:n sonra cernumızmın yürü· p 1 M R bl k r· sımJarını bölmek inıkô.nını verec k 
mesirıt- kar ı koyabilecek vegiı.ne' ı· ob?nyal - acnr - ukn:1tebn l o ııd ı- tir e - hydı. Altın yaldızın ynzılmış. Başın-

• ,ı • • l ı ır ro oy namı) u va ı u ama an · d:ı (Ah miııel :ışk) le\·hası dn vrırdı, 
ııtuı8ı~al,;ır. l k I . . J yıkıl .. cakl r. Polorıyaya gelince, 41 İnı-ı - · --, t ı ~· .. y - 'J'Psir yapar mıydı, 

LI, m.er_n e e .erının evam 1 diki devlet allamlarıııın mahareti • t 1 
f tı t 1 k } · U"" 3DJS an 8 - Hilmi~ ıJrmu~uıı, ııe clemi:;lel'. men ac.. erını emıııyt- e a m;:ı - i ıtı- · J l.:ı k'IJ b" "k &~ • 

} . d b.. .. r 1 snyesırı e, şu veya u şe ı <', uyu. (Sii.wa11 ııwm.ı cı~kıı iltiç cylı muli 
y':cını usse en utun .·r~ns~zarı Alman kom!}USUSU ile bir anlaşma Eaytari bir mukavele 

Trakyada kalkınma faaliyeti 

Tavuk ve yumurta ihra
catı 1 milyon lirayı bu u 
T rakyanın muhtelif yerlerinde açılan 
aı tezyenier su derdini kökünden 

hallediyor 

• 

ahık~sız bıra~a~ıyaca~ bır ıd~ıadır.1 zemini bulmıyacak mıdır? Meselu • lıiç,) 
.• l·al:at bu ıddıa, dogru olabılmek bu anlaşmn, Polonya isteklerinin Al- akdedıvoruz (Ey şeyhi krıMıwt fiınış ez ele su- Tralmcuıın şirin ~tlıfrlcriıı "r-n: G l;;d Tekirdağ. 
ıç.ın, t~Jıakkuk e~ınekte~ ~wk olanlmanlarınkin~ muvazi olduğu sömür- _ Haşturufı 1 inci sahifede_ yun iç) F.clirnc (lluımfli) - Trnkynmn tn-ltun ınılnr en ivi dereceli \e k'r 
Lır ço.c ~artları ıcap ettırır. . . geler işinde bir tesanüd şeklinde ola- . _ Bereket ver. in lıuıılnr<lnn kur_ vuk ve yumurtn ihrarah bu seııo bir <lir. Btınl.ın çıkarnn, mnkinı.:l ri 

Ev, e1a Çekoslovak yanın, ıstesın maz nıı? bazı t~etkıkJ~r yapmıştır. Bu tc>lkiknt, tulduk. milyon liraya yak!m;mı<ıtır. IW ve ten hep Türk n tnlnrıchr. 
isetmesin, bundan böyle Almnnva-

1 
N'h t .. •. .. t d evvelu lzmır veteriner direktörlü- yumurt:ı ı bol ciııı:ı tavukların artma- Artezven artırmnk Tekire!.· •. l'zun 

nın orta Avrupa, nüfuzuna bir ~Jet • Kı ayetluçuhnclku ve soL~ s~rk ka. ğiındc başlamış, sonrn Yunani8tnna - Öyle deme, hnmdolsun bunlı:ır - sı milli ekonommh·e ku\'\·etli bir d !';- k~prlı. Merlçt<' clahl de\·am <'il'vor. 
. • .. • . . . IA aşagı arpa ar a ının uyu e - d k t ı ı k ı r 

vazıfcsı. gorecegı~ı kabul etmek a-l seriyetini teşkil eden rütenlerin Ma- hayvnn .ıhrac.ntı ynpnn Uiccnrlnrla an ·ur u c u ·, c e ........ tektir. Trakyrıda ., imdiye kadar (10u) Çanakkale makineleri . atın aln.ı ıır. 
~~m. g· lır: H~~bukı .bu muhakkak de-

1 
caristana ilhaklarını istemesidir ki C('leplnın mıitalerılarının ela n1ın • 1 ısoluldiıı fenni kiime li ir;ta!lyon açılmı~tıı·. Bu }H'ogram hirkaç sene de\'nm der-

gıldı;. H~ç ş~p!:~sız Çekoslovaky~ 
1 
artık bu nkla bile gelt.:mez. Ilelgra- ~ı~ııı ~~\I\'.~ .fık gilriilmU~tür. Runun lfl3!) cln bu rııknm bir misli rırtacak. se, 'l'rnky:rnın su davm;ı en iyi t ırıda 

Re~lınlc ış bırlıgı yapmak mecb.~rı- j dın resmi gazetesi « Vreınt"'~nin yaz· ıçın dun ogle<l n evci tic, ret ve 811• F ·ı • f • d tır ve yeni yılda 'l'rnkyndaki hnrckcti hallerlllmiş olacnktır. Jeoloğlnr iyi vt 
yctı.ııde. ~~~acaktır; ~azılarınn gor~, 1 dığı gibi «Macarlar asağı Karpatlar ıınyi o<lnsı snlonundn hir toplantı l ıs ın e çarpış- leşvik için Zirunt \'ekfı)etinin bir mii- limitli hnherlt'r V<'rmektedir. 
l;u ış bırlıgınden tabııyete ancak hır R d k · · lı.· h t b k yapılnwıtır Hnvvn.ıı ihrnc·ıtçıl" · 1 malar es e e ynpmnsı bokleıımektedir. nıı - f.'IJitml'nlr.ri faalilıeti f d . . I usynsın a pe ıvı ır a ırzı ıra • 'V • • .. • .. rıy e 
udımı··ı:ncsake. var ır; ıstırap arınınjmamışlardır ki şi~1di ri.itenleri istiye.'celepleri, hnyvnn lhrncntındakl mns mm verimini clikkntle rırrı~tırnn ve 250 kişilik J~dirnc Eğitmen k.ır u 
ven lUJ rca sıyonunun da buna yar- Lilsinler.> 1 raflnrı aznlt mrık için ne gibi terli.>. _ - Enştarnfı ı inci nhlfcde _ göıii ile gôren köyHlmiizU fenni ta - hu ı;enekl devrcıdni m<lkemmel 1. rzdn 
dım edeceği söyleniyor. Bize göre, 1 g· k .. . l - . ,. l . .. . . ır . . . . vukçuluk ~ok sarmıştır. 1 hlt!rmi~tir. Eğitmenler gurupl. r h •. 

ır aç gun e\ ve , ruten sıyası er alınalıılecegı hakkın ela mlltalea- zlleı e ) erlesmfşlerdır Bunlnr ıcln n 1 k . t 
1 

d .. k 1 ıı ı ·ık k il t lb.k t · · ö d 
bu, tam miyle realist olan Çek ka-ısefleri, Çekoslovakya ana ya a iyle lar dermeyan evlemişlerclir yapılmnktn .olan kışl~lar biter bit - amhız ıt 11~'; ukon arı.nhti~ talgıbnı 1 o - ı·lnlcmeı· ılerdolru arn n ı rı ıçın g n e-
ral<terini 1 t k ı ç k ded'J · 1 ... K 1 R j · · ına ı as a ıga ·ar l ı va ı u un - . 
] yon;~ ~~ımn ~ur. e • ~a 1 mı 0h an ~:n~ı. ar~~t ar ~s- Dnytari munmelenin kolnylastırıl-ırne~. kı~l~Jnra ~eklleceklerdjr. mnk, nlınım tedbirleri koİaylrı,tırmıs- Eğitmenlerin bir ) ılhk faaliyet hn-
er, yaşamı§ o u arı traJık saatler-l)asının mu tarı)etı~ı e e etmış- mnkla bernbeı· Hiırnh bir 6ekilde yn- Fıll tının cllger şehirlerinde de tır. yntı tnm bir film haline ko11mu tur. 

de, muha!lınıları tarafından ezilme- ler ve. ~~na r~uknbıl Çekoslovak 1 pılması için ne gibi teclbll'ler nlınn- kı~lal~r yapılmaktadır. :ı.ıgillı as -1 Bu sıme çok kurak giden mıntnka- l'mumi rnüfettis Geııernl Kfızım Di -
lerine imkan v k · · .. devletı ıçınde almalarını kabul et- kerlerı de\·amlı olarak Fılıstinde gar ı d d l · ı b ı · 1· Yn· rik Egftmenlerle bir görüşme vnpnmı 
term· l d' ermcme azmını gos- mişlerdir. Rüten siyasi şeflerinin bileceği de miiznkere olunmuştur. nfzon hnlinde kalacaktır. Rıınd~n 1 nr ıı u ıı .nrı n.r c>s enmış .ır, •. g ~ tır - .-

1§ er ır. • murlıı \'O çıçcklı olnn :rerlenn vcrımı • 
Kahraman b' t1 h b bu kararı Pragın bir manevrası ol-

1 
'l'oplnnbyn vil:ıyet veteriner direk- mak nd memleketin idaresini taınn- . . ----·-~-

" .. en .. ı:. ces?re e, ~r ı .. k b 1 d'l L' .. . torii B. Nazım l:ygıır dn lştb·nk et- miyle ele almaktır. ısc çoktur. Arıhırn her nıersımde gıdn . " 
oıılemek ıçın buyuk bır fedakarh-ıdugu a u e ı se ıle, nıtenlerın . 1 1 . . verel'uk çiçek \'C muhit hazırlanmak- Balıkesırde ca katlandılaı. Şimdi hiç vakit kay- ynui uşağı Karpntku ukraynalıları-ımıştır. ngıhz .kıırn_ın.r~.ııca beyan olm)d.~ı- tndır. 
lJetmedc-n devletlerini yeni temel· j nın slıw oldukları da unutulmmnalı- 'l'tılıminlore göre, hiikCımetimizle ~~ı~a. g.fö e h.udus harek!itı biltıın Avmr dr polmı • 
ı .. . el •. d 1 11. 1 . b • 1 1• 1 .. k. ı· ~.· ı· ılı ·tının temızlenmesınde bir tas- Şeker fabrıkası er \ızerın e bir Çek _ Slovak - nı- ır; on nrın n acarı~tana ag anma- uırnn Hı unw ı urnımıdn rınıd ve 1 t . . ~ Edirııedeki ıııınnınc agıl çiftliğinin 
t d l . ı' k ı ı kA 'b k b. } k . • rı k h 'h . aııgıc nn ıbarettır. . . 1 1 d en ev etı ıalinde organize etme - arı ır ı prensı e ay ·ırı ır ıare et ımz:ı cı ı ı>ce · nyvan ı nıecıtına aıt K d ,,

5 
(A 

1 
bi.irük koyun ırnru u naıılı de\' et e- k J k 

l w 1 J d ·e . k 1 y . t k u U'!, ,... .A.) - l(ın ilç ted- ki )'J • • J"" I' ·1· uru aca c ugraşıyor ar. Bundan böyle ara- o ur u. ~ 'nı mu avt:' <', unnıııs anın ·asnp- h. . . 1 1.1 f t•. 
1
, 1 posuırn nn ec ı mı tır, !ıC ırne vı ıwc- · 

l d b 1 r 1 il 1 '1 ı .. lk. k" l'k h t •ht' ışçı ııam Nınışu. >llnar l-JO t• ·rı···. Adi' ,~ k·ı t'l arın a ya ancı "'oktur. Politik ha- o onya ı ara n acar arın muite- ı 'e um es ı nrvana ı ıyacını t .. 1 . 1 1, JI 1 h 1 • 

1 

ı numune çı t ıgı ıse ı.re e a c ı 
ı J • } d d l · 1 k l l ı k t' · d . . aı ı 11nc e ,anın a ı mu arc Je mc , . • . . . . Yat arının muvazenesi ~arka doğru rek bır ıu u a sa up o mu ta eo e- mem e ·c ımız en temın etnıesme . r k 1 . 1 !' Zırııı CC'Za e .. ·ının çal ma~ı Jçın . atıl- • 

l:aymıştır. Şimdi ,_u.'tün komşulari'-'-' rine miizaheret etmek bir hota olur. lyarıyacak, bu sebeple de ntt:'mlrketi-
1~ 1

1
1
).aü "bYi enııs. ere ı. . d 'k' muk ü~erPdir, Bu suretle ceuıe\'İ da .. J /k tetkik/erin netice / 

1 d 
.u J 1 . d . . · f ı . . . n r çnı pışnın eıma:sın n ı ı 

e . ost geçinmderi ır,zımdır. Fakat Rüten meselesı, aha genış bır m<>- ~ıze az n para gırmesını v~ h:ıy~·an İngiliz nskeri yııralanmı~tır. l ho rıınclımnnlı çalışacaktır. .. b tt. 
eslcı dostlukl .... rından vaz geçecek_lselenin ancak bir tarafıdır. Bu da ıhracntımızın rırtmn ını temın crlıre- 1 1 ·ı·· k 1 • k r.. J\csilmiş taıııık ihracatı mus e ır 
1 . ... · 1 . . . . kt'. ngı ız 11'\n nm nrı gece so nı;rı B 1 k . H 
erı nasıl tahmin olunabilir? Ukranya meselesıdır kı he~ devletı I ce •11 

•• • .. .. .. rıknrnk yasağının clevnmına karar~ 1'rnk~·:ıın keı.ilmfı; tn\'uklal'Jn 0.'ri- n ı e ır. ( ll u t) -Susgırlık el 
Çekl~r 1 'it F lAkadar eder· Polonya Rusyn Çe- \ ekalet \'elenıH'I' ıımum mııduJ"u k flk) o"'Lık ~una V""Onlnrilc &v. v:mndn yeni lıir şekEr fabrika ı ku-, ngı ere ve . ransanın a a ' ' ' • . .. h .. . . .. 1 . vermişlerdir. Uu vnsak eı;ıki "Chfrd 1 oı• ~ .. o ,,. 1 1 . 

~konornik müzaheretine muhta - koslovnkya Romanya ve Macarıs- \'P mııtt:' as..o;ıs mııı;nvm. flun zmır ı · . . '"' e rupn.} n cvki için hnzırlıkulrn lıo<ılnn- ru mn 1 çın tetkiklere devam edfl-
tırl"r v . 1 d dl 5. 13 .. t .. ' ı·ıı·ı meseleler gibi bu rnpııriyle lstnnbula gitmişlerdir, 0-

1
snat l n d:m surlnr hrırıcındeki şehir- • mektedlr. Köylerdeki pnncnr duru. 

~· • ı enı ıu u arının garantısı tan. u un m ı , , . el 1 1)3 d . lb . mıştır. 
onlar l\.l" .h b 'k' d I t t d .. .. b. · de ister istemez bütün radpn I rnk\·n~·a gC1çecC1k, tetkıklC'r- " "<' ... en ıt aren trıtbık olıınn- JJıılııııaJı (il lr •.İ/''f'1ılrr munu tetkik edt!n mliwhns ıslnr, ra-

< a ı unı te u ı ı eve ara- agunun ırın · 1 1 1 t 1 S 1• • . caktır / ı 
fınclan rc-smen vadedilmiştir. Polon- 8Umulivle ortaya çıkacaktır. Aşağı,ılı• Jll. uııaca ~ V<' r<'n <' • ı• :~nık yolıy- , ·.. .... 'l'rakya :ırtezlen iŞIHl'i hızlı ve müıs- por nnnı \c kurokllerini hnzırlnmış-
' 111 1 kl 1 1 . . K ·ı R 1\1 . t ııc Atın:wn gıc\ı:>c<>k. ha\'tnrı mukn\·e- hudus 2,ı (AA) - Ha\'fnY·ı ve 1 1 fh f ı· JI ·ı· t lnrclır. F'rıbrlknnm kurulrıca"•ı mnh:ıl, /a ve I'• acur az ı an mese e t-rının arpat ar us yasının acarıs ana . · . . . r.. : , • '. • • •• . • •• • . • .. - ıct b r s:ı n.ra g l'C ı. er vı ure ve c; 

hi:ll!inden sonra bu garantiye Alman- bağlanması kUfi der~cede karışık lenin 1 ~~za ı<'ın .ıl.ı.ıkad:ır makam- ııitlen bıı ahı) 1 ngılız asken gelmjş• her kozuda hu hnl'ekct lıı:ı~laınıştır. hcniiz kat'i olıır:ık tesbit edilememiş-
. l 1 d . . k d ki d' 1 . ı_· 1 . b .. b•'t" k t Jarln mıızakcre\·e başlıyacaklnrclır. tir. • j 11 . 1 t "b 1 l 1" k t ti tik t tk'kl d 1 t• x )n ve ta ya .. a ıştıra ~.ece. t>:- ı.r. o an uır mese ey~ .us u un -arış ır- • ep ıncc ecrn e er ynpı ıy~r. •a ·a r. e ı ·er en man ne ıcere gv-
F akat, şunu ıtıraf etmelıyız kı, lngıl.I maktan başka bır ışe yaramıyacak- t:.' ' en ileri giden Kırklareli 'ılayctinin re, Ilnhke jr kö> Jerjnde bir dönüm ,.a 
tere ve Fransanın bu garantiye kıy- tır. K A R A K O R S A N ·lfabne ki, Ltllcbuı·gaz k:ızalnrıdır, Bu ati olarak üç ton pancnr yetiştirebi-
nıet vermeleri ölçüsündedir ki, yeni Genf> Çekoslovakyanın bir tam- O iki kazada nçılnn ve gür su fışkıran le ek, bu dn pi,rn nmn şimdiki duru-
devletin organizasyonunda onun pon devlet, bir nevi bitaraf mıntaka T R K Ç E SÖZ 1... O nrt zfyeıılerln sayı ı l dir. muna göre otuz lirn temin edecektir. 

d 1 1 · · b · d d. h 1· · ı k Al Al ı Büvük mizansenli t.-rihi film Frdrick Marc.h ..- Fransı·ıka Gaal j B b 1 · ·ı ı:ı b ı yar ımınn ge me en nıs etın e ır a mı nara - manyaya net o mn- n a o ı e ınyrn o u nrnsınılnki l\Iii tnh il, diğer mahsullerden dönurr 
ki, Çek Slovaklar istikla1lerini ve ması Fran. ı:zların elindedir. Bu bitn- Reii: Cecille B. de Mille 1 Sinanlı koyünde (5), Llileburgaıdrı brışınn on beş lira kaznnalıildiğine nn-
hük~mr~nilerini, serbest bir. millet raf mmtftkarun imkan nisbetindt" ge- PEK YA K J N DA ELHAMRA SiNEMASINDA _. ,en on (3) nrteziyeııin herbiri 2 J n- znr.ın, pancar ekimi çok faydalı olrı _ 
lıaysıyetıyle muhafaza edebılecek- nis olmnsı Fransanın menfaati icn· " ntte ortulnma 200 1on ~u \'eri~·or. Di.ı- cnktır. 
--------~-..... ----:-~~!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--İ.ı!-~----------
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- 1 r M ' -Sen bunu nereden biliyor-
k Kander evine döndüğü ve yalnız K t d .. t k • t sun~. 
cJ~~~~ı Uıc:nanl.A rlukhen .. ç~kd ıstırap on o on e r ıs o -11iz Edmond ile beraber ayni 

· .. raz.r;;ar ı '-'uzun en ma- ·d ) 
um bir u l h' ,1 k l g~mı e ça 1§}'oruz. Bu sebeble 1 n 

d b. eenç a ey ıne uru an na· b 1 
;~~ ... •.r lecaviize sürüklendiğini - yazan. Aleksandr Diima şr,yi i jyprun). Bi'laenaleyh Farno 
uşk~~~~: ve dehşe~li bir azap için- . .. .. . . . . . . . .. . • . gemisinin l~iiy~ilf ı ıapolyonun mat-

de l Y0 r.du. Cöz1erinin önün- rın hayalı onunde dıkılıyordu. I3u tubu mıha eder gıbı bır hareket gos-ı -Sen ne vakıttenberı Edmond sına otuımomahdır. rut olduğu adadan geçtiğini Edmon-
den ~ e~sedesın ve ihtiyar Dantesin adamdan çok korkuyordu. Dangla- terdin, lınlbuki Fernandın eline geç- Dantesi kendi çanından daha fazla - Edmondun hakıkatte sudu dun ynver vastasiyle Bonllpartn 
çchrelerı a~·rı~mı} ordu. J lerikisini de rin aleyhinde harekette bulunmak mesi için knsteıı yere düşürdün. seviyorsun? olmadığına mı kannat ediyorsun j' ı mektup verdiğini biliyorum .. Bunu 
c;ıldırmı 'e edb<:ıht bir seki ide gö·ı' teşebbüsii onu titretiyordu. Şimdi azabı vicdanı icindeyim. Uy- - Ne <lem ek istediğinizi anlıya- _ Evet Ed d 1 . 1 . boş kafoml koy! .. Şu hale gön' Don-
riiyor gibi idi. O, Parayı çok sevme- -Hem mesele karışık, hem de ku uyuyamıyorum. o"nun için ~ler- mndım; I ·, ' . mon ; uç )it zaman 

1 

tesi müdafaa edecek olnn!nrm g çi-
. • n ruhen f . . d <l . . • uç u o aınaz ! ki . hl .k l . d .. .. . 

sın.~ r~gm.e f ena bır adnın benı nasıl k~n .. ır. ı ıse bnşknlarını dn sederi ve ihtiyar Dantesı bulup her - Bu boş knfa ile benı nasıl an- _ B" , .. _ .. . rcc~ erı le Aı e erı e gozoınıne 
dcglldı. Bılhns a enalık hueusunda'aleylıirnc suruklıyecek ve Lu~ıma .. f • k d' lıyal T . 1.) t . "d f Ujuk sozler claıma hoşunalgetır ... Mesela cosuslukb ,;uçlu o!nn 
vicdanı kat'iyyen pitıkin değildi. Ni- bela getirecek şeb 1 Ş'ı' ctmeg~Jdart~r v~r ~111; tutlu k ~.J>·ı ılr. ın}' k en d'nn .c ı kmu a akn gider. Safdil bir ndnm olduğunu ilk Eclmondun mtldafile-ri ci.iriim st-riki 

d korkun . ... ' ang a onu ı e e e ın eı aııaıy e ıare et e ıp ı e nrı acn d f I k f k ı k IAkk' d'I ki c1· B 
tt>kim vic anının. ç sesı oııa, Diye di.işiinüyordu. ve dt!lirdin mi? Diye l>ağırdı ... olursa d x. .: 1 b;I 1 e a o ara göstermiyor un, o ot o ara .. t~ a : .e ~ e~~ er. !r. . n sn-

1\1 m bır adamın knnı · .• n °ısrusunu soy esen 1 e, .. ı · · k' · ı k d na soylıyec<>gımı soyJ .. dım, ıst('di-
. - nsu na -Binaenaleyh kat ı karar verme- Kanteruı knt'i bir ifade ile- hayır sen de casus olarak tel5kki edile· şunu oy ıyeyıın 1• senı m a nr .. . 'b' 

1 
k t 11 ırırdin ! den Danglnrı görmek dahn münasip dclirm~dim ı .Cevabını verdi- bilakis cek ve onunla beraber ıuç sandalya. acıklandıran Edınondun vaziyeti çok gın Kgı ı drnre e .. keut b l D' d on erus su a mec ur 0 _ 

ıyor u. d M d . olur. salim bir kafa ile düşündüm. Masum titna oturtulacaktıın. fenndır. Neden biliyor musun) A 1) du Danglar da genç kaptanın ,. . _ 
• .Kander bir ~n ~· ersei;isın h:: Dedi ~·e d:rl.mt evinden çıkarak bir ~dum.ın iskence~~r altında .ezi~- . -:- Bilakis} n ha~ikati i bat d7· be?~m ynzdığım masuı;ı mektuptan ye;i nnla ılıncaya kadar gt-mi~~:1 
ıhtıyar Dontesın ) a~ına. g P onun evıne gıttı. . . mesıı~e vıcdanım musnade etmıy~L mı) ecek ~~dar . zek.~sı nok an bır degıl ! Hnyır: Fakat o kıbirli ve nıağ- idaresini istt>mf>k iizerc F arao ı;-t-mi i 
c;•i öylemek ve hakıkatı ortaycı at- -:- Dnngla: •e~ı aldattın, dedı. . ı:aın Danglar he.r ~~~~n olduguladam değıl.ım. Çünku Edmond ma· rurdu. Şöhret kazanmak İçin kat'iy- sahibi Mö!!yÖ Mnrt>lin ynnma gitti. 
nıak kanmnı \'erdi. fnk.Lıt D.anea- eCı;>a icve2dak dıyc yazdığın mek· gıbı bu ıefer de haınlıgını yaptı.. sumdur. Bınnenaleyh suç sandalya· yen altıkndar olmadığı i !ere karıstı.I .. Devnm edeu:k _ 
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(ANADOLU) ı:;AH!F'F' 

Tan gazetesinin Pt>rlnıtojik l!"tkiklf'r 
•• 
Oğretmenin 

• • 
otorıtesı 

Onun Sosyal şah-

mühim bir yazısı: 

Sömürgeler • 
ışı 
• iNGil.Zl ER 

Dünya su1hu için ne diyorlar? 

Cekos[ ovaky aya benzemez .~:~eh~:?~.~ '~":ıi~,.,. Mill l c · · · 
t değil, bütün dünyada, bir otorite buh- et er emıyetının o 

imişi 
~~~~~~~~------..--~~~~~~~ ranından bahsedilmektedir. Okullar-

dusu olmalı • 
Çünkü denizlere lngiltere hakimdir.1 

Almanya bu mesele 

Hayır! 
Herşeyden evvel 
diğer devletlerin 

hüsnü niyeti 
lazımdır 

1 

için harbe !(İriş3bilir mi? 
• 

daki otorite buhranı da bunun içinde
dir. Demek ki otorite buhranı ve di-
siplin ihtiyacı yalnız bizim değil, bü -

tün dünyanın müşterek me\'Zuudur. G •• }}" kJ b } • } b 
Okullarda bozulan dissiplini yeni- Uze ı e aşarı amıyan iŞ er U 0 

den kurmak için neler tavsiye edildi- d ·ı k""l •• d d"" J ·ı b•J• • ' ğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. u 1 e ox:un en ·1ze tı e 1 ırmış. 
Bizde tavsiye edilen çareler arasında, 
dayak ve sopanın da bulunduğunu. 

hayret etmiyerek, gördük. 
Hafızlar KUR' AXI anlıyarak de

ğil, anlamıyarak ezberledikleri için 
okurlar. Bu hfızlar gibi pedegoji ka
idelerinin de hafızları vardır; bunlar 
da ne ve niçin olduğunu bilmedikleri 
pedagoji tekniklerini ezberlemişler

dir; anlamıyarak, fakat anlamış gibi, 
söylerler. cDayak terbiye için lazım
dır. diyenler bunlar arasındadır! 

Otoritenin neden zayıflaığını anla-

Fran11zca cTan» ııazeteıinin Ber- - mak için önce otoritenin nereden gel-
lin muhabiri bildiriyor: lnııiliz donanması diğini bilmeliyiz. Otoriteyi cismani 

Münihte lif. Daladiyenin Alman rükdeki son nutkunda da Dilf Kuper var. Fakat asıl söylenmemesi liizım- vasıflarda aramak caiz midir? Boy, Uluılar Soıyeteıi Konseyi tonlantı halinde 
milletinden ııördüğü samimi tezahü-'ve Çörçil gibi husu~i.le h~:pçi fiki~-ı'ge_le~ sözler bunlıırdır. Almanyada

1
bos, güzellik, yaş, kuvvet otorite için Londrada intişar eden Daily He- şekilde araştırmalarını istiyor. On! 

rattan dolayı memnun olduğunu ve lıer taşıyan bazı lngılızlerı ışaret edı- lif un ıh nnlaşm~Rında~ hem.e~ sonra kaynak olabilir mi? Paris öğretmen rald gazetesinden: ra güre bu şekilde bir umumt anla 
Luna havret ettiğini söylediği anlatı- 1 rordu. Fransayla lngılterenın sılahlarını okulunun tecrübe okulunda kambur Son krizin karanlık günlerinden ma faşizmi öldürecektir. Çünkü f 
lıyor. 0 "tarihi 29 eyliil gününün fil-1 Bu suretle, ezelden beri devam arttıracaklarından bahsetmelerini ve bodur bir institütör, bir öğretmen ortaya bir netice çıkmış bulunuyor: şizm ancak milletlerin uğradıkla 
mini Lugün gösteren sinemalardan eden bir vaziyet kar~ıeında bulunu- hayretle karşılıyorlar. ~nkat acaba tanırım ki sınıfının en haşari talebesi Herkeste, hakkaniyete dayanan de- ekonomik hııbızlıkları onlara daı 
birine gelecek olsa kendbi - beyaz 1 yoruz. İki memlek~t veya iki, ~ru~ a~lamıyorlar mıİki _lllünıh_ an !aşması ü_zerin~eki ~toritesi •öbür sınıfların vamlı bir sulh ihti~·acı var. ma tekrarlıyarak onlar da daimi bi 
perdede görününce halkın hala na- karşı karşıya gelmış ve her hırı dı- bıle FrarıRay~a. ?gılte'.e'.·ı bu har~- cısm~-~ı nevıde~ _mesut vasıflar taşı.- Son patırdılar esnasında ııazete- harp hır<ı uyandırmakla hayatın 
sıl alkışladığını görecektir, Hatta 1 ğerinin kendi8ine saldıracağını zan- kete _sev~e kafıdır ve ~kı. devlet hı_ç yan o~retı:n~nlerınclen çok fazla ~dı: mize okuyucularımızdan binlerce idame edebilmektedir. İngiltere e! 
hazan öyle oluyor ki Fransız başve- nediyor. . t~ Hıtler;~ ~rzusuna tabı olmak nı- Vefa _ıdadısın~e ~ocamız olan. ce.bırcı mektup yağdı. Bunların hepsinde karı umumiye•i \'ersay, Sen Jerme 
kili ile Çemberlayn diktatörlerden! Gayet basit: Anlaşmanın ertesı,tınde degıldırler. İbrahım efendı dunyanın en çırkın ve alelade in•anlar Çekoslovakvanın ve Tarianon muahedelerinin Alman 
daha.fazla alkışlanıyorlar. günü pe~ tabiidir ki, bu vaziyete dü- Müıtemleke meıeleleri ortaya çı· biçi_msiz insanı olmakla beraber tale- göz göre göre paylaşılmasına ·isyan ya, :>Iacaristan ,.e Polonyaya haksı 

Bu Almn milletinin bugünkü ruh şülecektı. Almanyanın beş seneden- kıyor: besı tarafından çok sayılırdı. Bunun ediyor, onun güvendiği iki büytik de- bir takım yükler tahmil ettiği kana 
haletini gösteren mühim bir delildir. beri takip ettiği. (hem de o _ka_dar/ Eğ.er Alrı:any~ hakikaten ~~rupa- sebebi?.. . . . ... . mokrasinin ona Jayıkı veçhile el alindedir. İtalynya, İngiltere !le mU 
Şüphesiz ki bu millet, başında bulu- iyi neticeler aldıgı) o_ taarruzı sıya- da suk_Onetı temın etmek ıstıyorsa . Bun~n se?e?ı b~ ıkı • ogretmenın uzatmamış olmasından dolayı hicap teforik olarak harp ettiği takdirde 
nanlara karşı, memleketlerine yeni- setin artık bıra~ılaca~ı~a Fr_a,nsayla ken.dı.sınden be.~lene? ş~~ s~lh hare- cı.smanı fakırl~klerıne ragmen, zen- duyuyor ve diinya sulhünün artık birçok mükafatlar vaadedilmiş fa 
den arazi ilave ettikleri, bilhassa ha- İngiltere nasıl ınanabılırlerdı. • \ ~~tıdır, Sarrebuktekı gıbı sozler de- gın ve kuvvetlı olmalarıdır. Bu Fran- sağlam bir temele bağlanma.ı sıra- kat. bu , aid yp•·ine getirilmemiştir. 
riçteki vatandaşlarını Alman hudut- ı Diğer taraft~n Alı:nanya da, ~ge.r gıl. Almanyada beklenen şey, ar • sız ile bu Tü:k. ç~~ bi~g.ili . insan~ar: sının gelip te geçtiğini bağırıyorlar- F'listin ayni zamanda hem Yahudi· 
!arı içine aldıkları için müteşekkir- hakikaten bu sıyaset_ı bıra_kmak ı•tı- tı_k tale~l?rde bulu~maması ~e)'.'a, hem ~e çok ıy_ı ~gretıcı~erdı. Cebırcı dı. !ere hem de AraPlara bağışlanmıştır 
dir. Fakat, bunun hanııi şerait içinde yorsa .bile, ona b~ sıyasetı kazandı- bır şey ~-stıyecek~e. bıle_ bunun karşı- !~rahım efendı bıze cebır ve hend~se İngilterede efkarı umumiye buırün Üçüncü bir g.up ise sulhü yeni bi 
tahakkuk ettirildiğini ve birkaç ke- 'ran vasıtaya, yanı orduya nasıl d?" lığını_ goster~esıdır. ~ıra. AJ".'anya- ogretm.ekl.e kal'."amı~, . De~car~e ın o merkezdedir ki daimi sulh ancak s.lahları tahdid konferansının yapıl
re, bilhassa 27 ve 28 eyliilde dünya-1 kunabilirdi? Alma~y~, muzaffer bır da büyük bır e~emmıyetı haız ol~- XVII ıncı ~sı: _ınsanıyetı üzerınde İngilterenin ba~ına amele fırkası n asırda gör!lyor vs Almanyanın bu 
nın:başta bulunanların hatası ile, 1 devlet gibi elde ettığı muvaffakıyet- c_ak bazı fedakarlıklarda b~l~nabı- yaptığı şeyı bızım çocu~ kafalarımız- geçtiği zaman teessüs etmiş olacak- yarışta müşkül bir ekonomik durum
az kalsın felikete sürüklenmek de-, !eri bu ordunun sııyesnde kazanmış- lır. Bunların en başında da sıla~lan- da yapmıştı: :\fatema~ı~ anlayışımı- tır. da bulunuşunun onu böyle bir teklüi 
recesine geldiğini de biliyr. Itır. Onun için ordu, a.deta bir mııbud ma cihetin.den yapılacak fedakarlık zın _yapısını~ temellerını atmıştı. ~~- Aldığımız binlerce mektubu tet- k~laca kabule sevkedeceğini dOşü· 

Şunu da unutmuyor ki, gene o ı olmuştur. Ordu b~g~n Al1_'.'a~y~.~~: gelmekted'..r. . rahım ~fendı _gels~ ders verse, dı) ~ kik ve tasnif ettik ve İngiliz halkının nuyor. 
··nı d Süd t Almanları için açıla- memleketin kuvvetının ve buyuklugu Bugünku halde bundan hıç bahse- beklerdık. Cograf}a hocamız Remzı dü~üncelerine tercüman olan fikir Bu grup şii\·Je hir nazariye daha 

ıru er e e ı b" k 'd · h d"ld·-· k Y l d"" Al '" d l "d" B" h 't · · · · cak bir harp hiçbir cihetten haklı nün itiraz kabul etmez ır aı esı a- ı ıgı .yo . anız unyanın . man: .,.,y e öy e ı ı. ıze arı a sevgısı, ve tekliflerin birkaç muayyen gnı- ileri slirüyor: Son kriz demokrasileri 
gö;terilemezdi, çünkü Almanyıı bii- !ine gelmiştir. . . ya leh_ıne yapması beklenen ıktısaclı yer yüzü aşkını veren değerli insan o pa ayrıldıklnl'lnı gördük. Netice şunu pek korkutmuştur. Onlar silahlanma 
tün Mediklerini elde etmişti. Alman- Ordunun tahdıdı nk.~a getirile - feda~arlıklardan .• b_ahsolu~uyor. idi. Onun dersi bitince saadetimiz de gösteriyor: i.•ine simdi her zamankinden fazla 
vanın lıu hareketi ancak daha fazla- mez. Alman>· anın buııun ~ilahlarını Sankı Almanya dahılı ıktısadıyatını bitti sanrr<lık ! Böyle hocalar na•ıl f<e- İngiltere efkiın umumi>·esi ~Tillet- bir hız nrerı klcrclir. Bu, ayni imkıln-
~ını btiyor şeklinde izah edilebilirdi. bırakmasına im_ k. iın yoktur. O halde v~ harice ihr_acn_tı'.ı,ı istediği gibi tan- !er cemiyetinin canlandırılmasının !ara sahip olmıy.ın Almanyayı ürkü-

d 1 hl başkaları d me g b vilmez, hatta onlara pedagoji dininin Bu kaışık vaziyet tam zamanında aşırı erece sı a !'nm_ay.ı .. - . zım: e mış ı ı. ve milletlerin ona daha esaslı bağlar- tPtek. 01111 si 1hlan azaltma prensi-
halledildi. Bu, bir mucize değilse lşunu yapıyor, bunu duşunuyor dıye Mustemlekelerden bahsolunuyor. totemleri gibi nasıl olur da tapınıl- la bajT!ıınmasının dünya sıılhuııa çok bine yaklastıracaktır. Bu grupa na-
bile bir talih eseridir. Fakat, vaziyet' haklı göstermek lazımdır. Sonra resmi bir gazele olan Ham - maz ! hadim olacağı kanaatinde. İngiliz zar:rn aynı hal. l!alıesistan seferi yü-
gen~ ayni şekilde devam ederse teh- Söz\l!r ve filiyat: burger Fremdenblat'ta meselenin şu Otorite manevi bir kuvvettir; ho- halkına göre Milletler cemiyeti hu- zun<le ı P<'k \'ahim bir ekonomik va-
like gene mevcuttur. Vaziyetin 0 şe- Bu çıkmazdan na,ıl ç:kılaca:? şekilde ortaya atılmasına hayret e- canın manevi varlığından gelir ve, günkü Jngiltere hükumetinin idare- ziyete clü~en İtalya irin de varittir. 
kilde devam etmiyeceğini de bize Bunun yolu bugün için malum degıl: diliyor: •. Almıınya bu me•ele ~ak - he~ manevi varlık gib.i, onun d~ ka~'-JRizliği yüziinden zafa uğrıımı~ bulun- Gazeteye gel'n mektuplar arasın-
kim temin edebilir? şüphe•iz, Almanyadan, hatta re_smı kında muzakerelere başlamaga a- nagı soRyetedır. Otorıte, maddı hır maktadır. Halk enterııa<yoııal prob- ela bil' ii~iinrii zümre daha göze çar-

Her taraftaki endite• mahfellerden bile, Avrupa vazıye- made bulunmaktadır.• eser gibi, kurulac:ık bir şev değil, bel-lıemlerin aııcuk ve ancak otoriter pıyor. Hunlaı· miifrit •ilahları tahdid 
İşte, Fransada, İnırilterede, her tinde umumi ~ir •~kün t~-~i~i_ ı:~in- :.'~.ni ~!manya müstemle~e me~e- ki ve ancak, her_ ı:ıanev: kuvvet gibi bir milletler mecli"i tarafından Jtı- tnrnflaI"ları, o kadar ki, yıılnız Mil

memlekette hatta Almanyada his- de bazı seslerın yukseldıgını ışıtıyo- lesı uzerınde Fransa ve İngıltere ıle yaşanacak ve huvıyet o.arak taşına- yıkı verltile halledilereği kanaatin- !eller cemi)·e!min kuvvetli bir rolü 
solunan endişe buradan geliyor. ruz. :\Te"ela Fölkişe Beolıahter gaze- müzakereleı·e gırışmeyi kabul ede- cak bir şeydir. Şimdi açıktan açığa dedir. Bu işin zorluğu ise İngiltereyi ve dnnannrn>ı nlma'1nı iRtiyorlar ve 
Memleket efkiln umumiyesine res- tesinde okuyoruz: rek bir liltufia bulunuyor. Bu mesele soralım. Otorite denilen bu sırlı kuv- ve japonayı tekrar ~!illetler mccli- lıu kuvvetin lJti· ıin diinyaya hükmet
men tercümen olanlar Fransızlarla •Avrupada siya•i Lir hakimiye~ is- üzerinde daha şimdiden fikir işlet- vetin seyyal kaynağı nedir? sine Lağlayabilmektedir. Halkın nok- me•ını. güzellikle halledilemiyen 
İngilizlerin 111ilnih anlaşmasını heye- t~miyor~z. lstediğ'.ı;ıiz yalnı1::::!~~ meğe başlandığı anlaşılıyor. İlk, orta, yüksek okul öğretmenle- tai nazarı 0 merkezdedir ki Alman- projeleri bu ordunun kôkünden hal-
canla karşıladıklarını, tenkidler tın emnıyetıdır. Dıger mem e Geçen gün Berlinde bulunan bir rine meslek adamı ~ahsiyetini veren b • 1 d _ IPtme•ini ilc•i •iirtiyorlar. 

b
. ı k ıı k ta yıı :\J illetler cemiyetine ag an ıgı 

yükseldiğini görerek hayret etmiş iktısadi ır gayer e u anma zat Alman hükumet erkanından ba- başlıca iki eleman vardır. İlmi bilgi ' Onların fikrince beşeriyet arasın· 
gibi görünmeğe çalışıyorlar. Onlara istediğimiz_ yok.• . . .. . zılariyle yemek yerken kendisinde ve öğretim tekniği, bir öğretmen ne takdirde diğer devletler onu takip da na.ıl gayrikabili ıslah bazı müte-
ıröre, Fransızlar ve İngilizler Hitle- Fakat bız bu gıbı_ sozlerl çok dın- Almanyanın müstemleke hususunda kadar iyi bilir ve bildiğinı ne kadHr edeceklerdir. Bu da onlara nazaran, caviz ferdler varsa Milletler arasın
re, şükranla, ellerini uzatmışlardır. !edik. Fiiliyat bu sozl_ere u_yı:ıuyo.r Kamerun ve şarki Afrikayla iktifa iyi ve çok öğretebilirse 0 derece ideal bir konferans akdile ve bütün siyasi da da hiç hak, hukuk gözetmiyen, 
Buna da hayret ediyorlar, çünkii Hit- ve başka sesler_ bunlaı '.n aksını hay- etmiyeceğini, Fransız Kongosunu, bir öğretmen olmak ve n d<>reee çıık ve ekonomik derdlerin orada deşilip fırsatını bulunrn komşularını istila
lere, bu sefer de harp çıkarmadığı kırıyor. 26 eylulde .. Hıtler Sportpa- Belçika Kongosunu ve Angloyu da otorite sahibi olmak imkanını d~ t:ı- tahlil edilmesi ve el birlii(ile herkesi dan ~ekinmi~·enler vardır ve onların 
ı"rı"n teşekku··r edı"lmesi lazımdır. !astaki nutkunu.. soylem. e.d.en evvel istiyeceg-ini sövlemişler. HuJasa, Al- B "dd" b' "dd' d h k t lııı teceviizkıiranc hareketlerinin • t , şır. u 1 ıaya ır ı ıa a a a a - memnun edecek hal şekilleri aran-

Bundan başka, başkalarının harp- spiker çıkmış, şoyle demış _ı · . manya bütün orta Afrikayı kucaklı- hm. Bir öğretmen çoocuklarının. tale- masile başarılabilecektir. Halk, bu önüne geçbilecek yeşil masa konfe-

çi niyetler beslediği ileri sürülüyor. cBiz bugün atık _Ye~say .~ev:ınde yan ve şimali Afrika ile cenubi Afri- besinin ruhi ihtiyaçlarından, psikolo- rans!arı değil kuvvetli bir dünya po-
l Bugun ıstedıgını Av- konferansta koloniler, iptidai marl- ı· · · c1· "d Geçen gün Alman propaganda nazı- bu unmuyoruz. · kayı biribrinden ayıran geniş bir im jik zaruretlerinden ne derece lıabeı· _ ısının mevcu ıyelı ir. 

t Almanyadır • deler ve ekaJlivetler meselesi tetkik İd h · d b" "k kt ı·ının bize dediğine nazaran, Alman- rupaya yap ıran . · "k paratorluk istiyor. dar ise ve onların ruhi tekemmülleri- , are anemız e ırı ·en me up-
ya tahdid edilmiştir. Hitler Sarreb- Bu sözlerde kısmen bır bakı at Almanların büyük planlara ve nin icaplarına uymıya ne kadar mu- edileceği sölendiği takdirde Alman- !ar arasında teferrüt eden bir grup 

hadsız hesapsız ihtiraslara düşkün vaffak olursa 0 derece iyi bir öğret _ yanın ona iştirake hahiş göstereceği- ta milletler arasında beynelmilelci
oldukları maJ(imdur. Bir de sonra men olur. ni düşünüyor. Onlara nazaran Al- Jik hislerinin yayılmasını istiyor, ge-

OK 1 A 
bugün başlarında bulunanlar realist Bu anlayıştan sonra çok mühim manyay1 Milletler cemiyetine celbe- nişliyen biı:_ demokrasinin faşizmi 

muyorlardır ki Almanyanın müstem- dern demokrasilerle insan telakkisi dünya sulhü namına bu vadide yapı- Jııpon halkının, başlarındaki dikta. 
lekeler karşısındaki vaziyeti orta çok değişmiş bulunuyor. İnsanlar hak Jacak fedakarlığa değecektir. törlerin hakikati kendiledrinden sak-Ko~ L NLAR olduklarını söylerler. Şüphesiz unut- bir nokta üzerinde daha durıılım. Mo- decek böyle bir yem zaruridir ve söndüreceğini, Alman, İtalyan ve 

llllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Avrupa karşısındaki vaziyetine ben- ve hürriyetlerini daha iyi anlıyorlar İkinci bir zümre de Milletler ce- ladıklarını öğrendikleri vakit onları 

K 
[ zemez. Almanya Çekoslovakyayı a- ve bu hak ve hürriyetlerini daha iyi meyeti haricinde bir dünya sulhü takip etmiyeceklerini düşünüor. 

Karilerimize kolaylık ol
mak üzere, gazetemizde 
(Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır· 

dık. 
İş arayanlar, iş verenle

rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarını burada bulacak· 
sınız. 

-=+=-

,. ... . . 

üçük ifan ŞC Tf arı deta kuşatmıştı, memleket de ona sağlamak istiyorlar. Çocuklar, genç - konferan"' akdini terviç ediyor. Bu Velha,ıl gelen yığınlarca mektup 
Dört satırlık küçük ilanlardan: mukııvemet edebilecek vaziyette de- Jer ve talebeler de böyle, bugün orta zümre, Amerika da dahil olmak üze- İngiltere halkının dünya sulhile ne 

Bir defa için 30 kuruş ğildi. Çekoslovakyanın müttefikleri zaman okullarında olduğu gibi, ezber- re bütün dünya milletlerinin bir ma- kadar yakından alakadar olduğunu 
Tki defa için 50 kuruş ona yardım etmek için taarruzi bir Jetmeg, korku ile itaata zorlamak sa başında toplanmalarını ve bütün göstermesi itibarile pek manidardır. 
Üç defa için 70 kuruş harp yapmağa mecburdurlar. mümkün değildir. kozlarını ortaya dökerek aradaki -
Dört ~e~a i_ç~n 80 kuruş j :Müstemleke işinde mesele tama- Yani cebir ve istibdat terbi - haksızhklan, uyuşmamazlı~ları iza~e Kira'ık ev 

Devamlı kuçük ılanları~ her defası miyle terstir. Bu müstemlekelere gi- ye vasıtası olamaz. Talebeden isteni- yollarını dostane ve muslıhan~ J;~r 
için 10 kuruş alınır. Bır kolaylık den denizin hakimi Almanya değil, Jecek şey korku değil, saygı, inkiyat ~ _ı 
olmak üzere her satır 30 harf iti- İngilteredir. Almanya istediği müs- değil , itaattır. Bu da yukarıda saydı- ğa çalışmalıdır. Bunun için yeni ilim
bar edilmiştir. Bir küçük ilan 120 'temlekeleri almak için bir harbe gi- ğımız otorite elemanları ile mümkün !eri taşıyan ve yeni çocuk .. ııenç adam 
harftan ibaret olmah~ı'.. Dört satır lrişmeyi ıröze alırsa ilk taarruz ede- olur. anlayışını taşıyan yeni öğretmmenler 
dan fazla her satır ıçın aynca 10 1 cek olan odur. Şüphesiz böyle bir tec Şimdi netice çıkaralım: Her mem- Uizımdır. İhtiyaç yepyeni bir peclego
kuruş alınır. lrobeye girişmekten de çekinecek- Jeket okullarında bozulan eski disipli- jiye , yepyeni bir terbiye refiminedir. 

1 tir. ni tekrar ve zorlıı koymıya değil, ye- Otorite işini ben böyle düsilnüyorum 
-- Devamı 8 nc:i Sahifede - rine yeni bir insan disiplini yaratma- (Bugün) 

• ly _.ı.._ ......... .# 

Bütün asri konforu haiz S 
odalı ve içinde elektriği, suyu. 

banyosu, fevkalade güzel nezareti 
olan Güzely,..lı 54 üncü sokakta 
(Eski Nuri B< y Sok.) 6 numaralı 
ev kiralıktır. 

Her gün öğleden evvel ayni 
,.ve müracaat. -
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Napolyon, Arşimet, 
manso ve daha 

Bethofen, Spinoza, Balzak, 
k1"~ boylu imişler 

Ruzveltin imzası niçin ve nasıl 
taklit edilecekmiş? 

Hadisenin f evkaladelikten uzak 
olduğu düşüncesi de varmıs 

' 

lzmird~n .gjden par.ışütcü g~nçl : r 
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Yunan matbuatından: MüJhakat ınektupları: -----------
Çeşme:le parti seçim .. 

I~ ' 

• ·-- ~J 
/erinden şikayet 

Çeşme muhabirimizden aldığı -
mız bir mektupta, Musalla mahal -
lesinde yapılan ocak kongresini mu
kayyed azanın çok büyiik bir şevk 
ve tehalükle yaptıklarını ve dilekle
rin tesbit edildiği ve bu dileklerin i 

"Proiya,, gaztesi memle
ketimiz hakkında ne 

Ressam 
Bir nk anı .) m ~(nd ıı >nnı. g ni" 

hiı· dh an uı~C'rine oturmu , biri re 
sam ôteki air, iki d :;t konu u) arlar-
dı. Şuır, m kad. ınn: 

• ve şaır yazıyor? 
lıgını H' bizim hfl\ .ıtımızın nnormnl çinde geçen sene nnason mnhsuli.i. 

~··Uarmın ebeı> olduğu anlac:ıama- nü almak suretile Cesmelilere bü- Anadolu toprakları üzerinde yeni ve eski 
mızlıklarchm İll'l"İ gC''İ\ or. P.ir tanı- yük ) ardımda bulunan inhisarlar i-
dıgım hqıkeltras \'ardı: tecı·ubeti: daresine t şekkür edilmesi ve ynrdı- Tür kiye arasında bir münasebet bulundu· 

Pragda 
Yahudilere boykot 

ilan ettil<'-r 
Prag, 2S (Radyo) - Bugiin, 

Yahudiler için boykot ilan edilmiş 
ve bütiin mağaznlara ynftalar ya
•)ıştırılarak. bu mağ.ızalardan alı'} 
veriş etıııemc~i halka tavsiye edil-
ıni.ştir. 

Niyorktaki son ente· 
ressan casuslu '1 davası -ll.ıklı ııı. ded", me "ut olmamı 

tel, solu budur .... Sen beni C\ lf'ndirme-
ı; . il. 

karı,ını, <; cukl.ırıııı bıraktı, ku~ b<1i- mın bu sene de yapılması temenni o- ğ k h • b • .J ı ·ı k 
du gilti. Hel'ke Ollll kabahatli lnıldu .. lunınası gibi maddeler bulunduğu unu· gösterece lÇ lT ae l yo tur - Baştarafı 7 inci sahifede -
Ben de bti biıtun mazur gol'li.) or <l<> bildirilmektedir. f zmir<len yazılıyor: «Anndohıdaki} dur. Hu husu ta gerek belediye reisi nnştır. 

Hasır! A la ... S n kendi bu ııu 
P\ it ıı. eğ ·r ho u ııu gıdi,} oı u. B n bı 

riJim. Bakmız ıuısıl: San'ııtını even, Muhabirimiz ayni me.ktubunda iktisndi ve ı-ıos.)al hayatın derinlikle- lJı·. Behçet. gerek e diğer lımirliler, Nev.rork cıısu hık dıwa~ı heınllz 
herkt; e tanılmı . m ıııa e tleri olan Yenicami mahallesindeki ocak kon- rine ntifuz N1ecek 6hmmk, hu~ule ge- bize kafi derecede izahat vermişlerdir. ilk giinlerin<ledir. Şayet Riimrihin ifa 

·• • knrı.,mnm. _u ~e~ keltrnş iyi, zeki. ~ir kadınla e\- gre-sinde ) apılan secimin mukayyed len biiyük değişiklikle beraber, çırpı- c lfodii<ıtriel teslihatını> famamla- d<'lcri diğer şahitler ve ve ikalarla 
-Pt:ki niçin? ı. l· ı, 01 ı hazetmedı ı, ho lnıımudı- ı:ı.at) 1 incittirccek hir sekilde cere- nnn bfr canlılıkla kar~ılarız. makta olan Tlirkiye, ml'sut hir i tik- tı•yicl edilecek olursa Amerikadaki 

C'u ıku ... Çünktt m ti tll'r f'\ lcıı ı mulıitlerdcn alıko'ı arak ) erde, tam yan ettiğini ve bu toplantıda bir 
741

_ lznh edelim: Anadolu toprakları bul ynr.ntroııktndır. Almnn büylik elçi i Dieckhoffon vazi 
me'l1 lidirler. n ene ınod ·ı n bır t.ıkım nw huri- tın inlıisarlar idare-sinden haksız 0 iizC'dl'indbt\ :reni ve eski Türkiye, al'a- J:ugiın Anadolu Tıirkiyenin sanayi yeti çok müşkiillPsecoktir ve geri çn-

-1 te lıu çok acı .. Ye n bunu bu ) etkrin Ç<'şidine koca mı m:ıhkum l k "kA l d b 1 d - !'llll n iı• münllsebet bulunduğunu, n1erkezi olrnu tur. ttç tane muazzam ğırılması li\zımgelecektir. Bununla ara şı avet er e u un ugunu, .. . . . . 
rnd u ı ık onmeclen, ş ı duv. rlar etti. Bir kere bir Uru r mi bu tler, h lb k' b 'k" ti l . l . 'd gof;terebılecek hıcbır delıl yoktur. fabrika altı aydı~· faaliyete geçmiş bu- berabC>r şimdiki hrı1de Amerika re~-LT a u ı u sı·aye ere ınusar ı a- .... '. • 
knfunıı yıkılmadan o) le) ı ı.rnı mı tat ız \ e c.tzıl.ıe iz bir takım kadın . . 

1 
lk .. t ı·w. 8. kı Turkn·enııı « 't avaş ym•aş> !un maktadırlar. Runlar<lan Nazilli mi rnehafili bu mesele hakkında bir 

t . - · b . . resmın gecen sene la a gos ere ıgı . · .. .. . . . . . 
:F'akııt düşiın eııe. bana menet ıgın u bu ten ,}aplırı.)or rn guııdc on defa d · dd 

1
.. t k'l tt'W' . umde~ı hayntının bulun :ıafhalarına fubrıkmn 1500 kışı ıstihdam etmekte şey sô\•lememektedir. 

t ,.1 h . . yar ımm sı ı am es ı e ıgını .. . . . · 
saadetin, iki saattir gıp a em en a - mana ız zı,} aretlcr l uzunden onu ra- b'Jd' . • nufuz etmıştı. Halbukı bu sefer h - olup, bunların sayısını 2400 e çıkar- Rümrihin mahkemede verdiği bazı 
nelerini eyrettirdim. Galiba bn kala- hnt ız ed'.> or, sonra her gece ona bir 

1 Mırıyolr. . .1• t t' b k l mire çıktığımız vakit herşeyi hareket mağa çalışmaktadır. ifadeler güHinç olmuştur. Bir takım 
t b·ı k d' · l · · ik" k k 1 lb" l h 1 ese enın vı ave" par 1 as an ı- t ·· <l"k '1'11 t' d' · · 1 İk' · f b 'k Jl ,_. l rının ız ıra ı e en ı e\: ınç erını ·ı e vap, açı ren· e c 1\'en er azır a- w 1 fl 1 "ld" "l<l'W ... 1.. e gor u . ·' ı e ın m;an arı ona en ıncı a rı a ursanın )lerinos .l\ımse er bu işin ciddiyetinden şüphe 

. 1. - 1 h d 1 d 1 . ki Jl gına te gra a m ırı llYını ı .ıve e- .. 1. . 1 d' f b 'k d B d • . D'W 
mı~ ı ) apan \e) ngmur u ava a yer- \'iP a on an sa ona uru· u\·or. ,aııa , b k 1 b' d b F l son sura ı ,·crmış er ı. a rı ası ır. unun ran ımanı mem- etmıştır. ıger taraftan Nevyorktaki 

· t 11 1 d ü k cak d" k · J • b J 1 et u u me tu JU az e av ·az 1 1 · I tk'k b" b 1 k t• 'ht" t k'f t k b d · · sız yur uz za\ a ı arı uş nere· ı , ı) ece ::;ın o un ara razı o masın, c··ı kd' 'k 
8

. - 1 l k zmın e te ı :ıt yapan ır ya ancı, e e ın ı ıyaca ma ı aye etme te- u av ayı ılk tahrık eden Amerika 
d \ k ·r "atan fe zengı'nleı· gı· k h 1 l' · u eçe trı ım ettı · ır yo suz u b ·· k" T'. k' h"kA t' · · h."k"' ı· Jd • d o a ınc a ayı ~ na - ı aca c ayır.> c ıye cevap versın. lb d k k ugun u ur ·ıye u ·ume ının, mem- nır. u lı me ı o ugun an bu meselenin 

L. l k · t" ? Fak t b' · 1 ti vnrsa e ette mey ana çı nca tır. 1 k ı· "h" t k 1 n·- f b 'k d 1 "t' S l"l 1 k b" · ı o ma ıs ıyor::;un. a ızım ça ışına şar arımızın C ]" 1 d l .. .h e e ın en mu ım mm a ·ası sayı an, ıger a rı a a zmı "'n e u oz mut a a ır esası olacağını ıleri sUr-
- Benim için ne söyler en Ö) le. 6teki erkeklerden daha çok bizi ~ uva- t mf 1 aı K aş arımız musterı Anadolunun ileri gitmesi için sarf et- fabrikasıdır. nıektedir. 

Seni, böyle bir budalalık. tamiri ka- ya bağladığını bilir in rlegil mi'! Ar- 0 sun ar. tiği gayretleri derhal te lim etmekte- Türkiye s:ınayide çok ilerlemiştir. Hadise sansasyonel olmakla bera-
oil olmıyan bir aptallık yapmakta yar- tist biitün kuvvet 'e kudretini e erin< - dir. Yunan fobrikatöleri bu cihete dikkat her benelmilel mahiyette bulundu-
dım edemi)ecek kadar çok verdim. vemıiş olnrak, bu ya!nı?. baş.ına olan Kızılay haf tası Türkiye hiikumetinin. t~şkilat ve etmelidirler. Türk meslf'kdaşları teş- ğundan Avrupa poııtasından aldığı-

-Ne var bunda? Memnun değil didişmelerden, c:ıonra ) ııva ına dondu- hareket ·erı· idnre bakımından, asri devletlerin de- riki mesaiye hazırdırlar. mız malUmata göre günü gilnüne 
misin?. Bana oyle geliyor ki ·enin gü zaman mecalsizdir. Kadın tahnkktı- recesine yükselmeğe çalıştığı malum- Th. D. davanın inkişaflannı bildireceğiz. 
lıu hayatında saadet ziyadesile ken- "'.ü ona kendini çabucak kabul et~i - J{ızılay haftası miinasebetiy1e ilk Sömürge/er ·şi 
dini hi settiriyor. rır. Ancak, boJ unduruk fazla agır okulların son sınıf talebeleri arasın- lkf f k "'/ f • • k k d l 
-Hakhsın. Ben mes'udum, tama- gelmiye başlarsa 0 zaman sakınmak da olduğu gibi ii~e. en~titü, öğretmen ısa Ve Q e l, lpe Q ln çorap- - Battarafı 6 ncı Sahifede -

mile me:;'udum. Karımı bütün kalbim- lA ı B t 'k' fazla g ıı·p t k il t ı b · ıa k / Hula«a, Alman.vanın müstemleke 
azımc ır. unun azyı ı ' ' e \'e ora o l\ an a e e'll arn~ınc ( farında a ı·le'"l. muhakkal' 

le seviyorum. Bele çocuğumu düşün- arti tik çalışma.) a engel oldu mu, bir Kızılay mevzulu yazı milsabakalan J _ talenlerinin yerine getirilmesi her 
düğiım zaman içimden gülmekteyim. hamle ile ondan 1) rılır \e kaçar, hev açılmıstır. Bu müsabakalarda mu - • d k ı:ıeyden evel diğer de\'letlerin hUsnil-
Evlenmek bana emin ve sakin sularile keltraş arkaclac:ıımın \olu tuttugtı gibi. vaffok olacak talebf'ye Kızılay tara- femtn e ece 11•h·etlerine bağlı bir meseledir. Bu 
bir liman, adeta meçhul memleketler- Karısı snşırmış kalmış. za, allı: fından lıediyeler verilecektir .. .. . . . .. . .. ıınkla yalnız Almanlar için değil, 
d . · k 'fi · · . Ik h ı .,. ' ' · - Baştarafı 4 uncu sahıfede - le, falırıkaların lıt1!1\'esme gorc \"a- 1. _ . d'd 

e :} enı eşı er ıçın ~ e en azır a- cBen ona ne yaptım?-. d.ive }1alfı oru- l\Iüteaddid yardım kolları ~emt A . . . - . . . .. .. . • . \nmPrunıı vermege şım ı en razı 
• . . dd" b' kö f ld . • . . . • . . • ' • · . jkumetın takıp ettıgı gayelerden hırı· oılm:ısıı mumkıııı olnn ısılahlar • apıl- l 1 F 1 . . d b" 1 di 

mıya )arı,} an ma ı ır r ez o u. yormu«. Bır artı tın hakıkı hır e~n ol- sPmt Kızılav kunımuna ii\·e kıwıd ,.e . . . nı unan ran.sız ar ıçın e oy e 1'. 
B .1 d , , l b k u .. . . "' '· ' • '· 1 sı olmus;tur. Bunun ıçın alınan tcd- •nıştır. Bu ııizamııameniıı ana g.ıye~i 

en e,. enmez en ene u a ar gu- mak için iyı ve zeki olmak ~rtı"mez. teberı·n kabul etmektedirler. . " . . . ·ı· Lene Lauret 
zel tablolar vapmamışhm. B d b k 'h . t . b". t k t bırlerden bm. nnnyı mamu atının kalite ıslahına doğrn gidiştir. l\oııaıı 

• un an n.ş a, nı a)e ız ıı a n - · f J"h 11 • · ı· h"'k" ı ı · k · l'k ı Peki 0 halde? . . . f . cvsa ını ısa teı rn·ıc ır. ıı um eı-.e ÇLirii · ıp ı ku laııılma-
- " . '. . • sahıbı olmnk, memnun bır eıagat vukarı mahal/e,'err.'e İktisat vekaleti bu tedbirlerin SP- mnsı. mnkiııe 1enle keneli biinyelC'riııe 
-Sana soylıyeyım kı benım saade- ister. Genç. tecrübesiz. hn'-·atı bilmi- 1 ı ,... 

h ı · " ri · i lll!P olarıık şi pırl '" ' .,; ı;:-öı·e bir hcıd dnh ilinde mu:ı~ yen llll-

Tefs;rfere yol açan 
b;r zivaret time bir mucize, anormal bir a , hır '-'en bir kadında bunu bulmak ta mu- • t " ın<-aa ı·ıı• kull~ndığı Amerikan mal'ııhırdn iplik Jiııllnnınnlnrı ve ııihn-

mUstesna şey gibi b~k. Evet evliliğin cizedir .. Güzel bir kaclııı, tanılm ~ biı k t · t · · ı · k ı J'rl'lı'ıı. 9_fi (A.A.) - Dt"ın p l 
ld - d h · · .. d"k k d" • , dcıı"ı...,.·ı enc•:n, .. n; r'iin üO. bezi. <'irııeııtn, ontı. ~ 1\. "ı \ P nıu~ enııııı H ac:ıgı ıpt· c;or:ı ıııı o on-

ne o ugun u a a ıyı gor u çe, en 1 erkekle 'lenh or. Artık nun kQluıı- " ... ' ' "' l ı k B • ı ,. bel•rlıu-• r·ıs· 
1
• Dr B mıı Ilır f! iı ki k: tlıu ~ rnplıırııını has vnn sııf ipekten olup olına(lı rı- a ııı~ iik c>lcisi .ips inin erchtes-

taliimden hayrette ka ıyorum. e da kcnd nl go termE>k e\ dn-.ıı a d.u- ' •'"' • 
· n l U ı · d l \ı sıflıu·ım trısbit etmi 'ir. ııı te:slıil edt>Lilmeı:ıi. suı 1 ipek ise cin- l"'<lc>rııle Alınnn haricive nazırı Fon kendimi farkına varmadan tehlikeyı şü.•·or. T"bı'"ı bu cl.ı hnkl• bir arzu. H!tl- ı..ıe ıce.~ zun reis ı" ııı e ton anm• . 

·' .. ' mahallelerde b:"'·"ı J{aclııı çoı"llllaı·ı «'nırıı·,.,.. kncl 1r elik ;;ini Öl.freııme~i l~nıin t•ıli'mi tir. l'i'wııtrobn ~ rıptığı ziyaret bir "Ole geçmiş ve neden sonra bu çılgın ce:-a- bukı' koc.", ,!l"ı"atı ı'le <lidi 111 ... kten '· or- yuknrı .:... kaldırım • ' 
1 

• ' ' - J "" " .. • '" " kııti çekecek ılı'r'N' tfe inı:•':ltı çok ho- thitiiıı lııııılilr vmıi bir tar.ıftaıı tt-fsirln" ~ol nrmıı<tır. yi malUmat 
retile sap !ll'l kesilen adamn benzeti- crtın. Z"manı kendine kısıı bultı.vor ve \ e lağım inşaatının ihale kurarları- 1 h f"ll l b 

c. .. zuk ve çllriik bir hnlde irli. Hakikatte finıt. diğer taraftarı lrnli:('ııiıı tt>l'Jli- P :ın mc> ıı ' ere e eyan olunduğunn 
yorum. boyuna ötede beride kenrli ini g .ter- nı \ermi~tir. ipC'kli çoraplnrııı iner olrıı".l!'lt <lrıl.ı~ı- 1 ti. rahntu ıılı mış olnn bazı fnbrikıı ~iırr bu zi\·nrf't Alınnn hariciye na-

-Nedir bundaki lıu kndar müthiş me<re ,·aktı kal mı" oı·. t~tP iki i df' si h" ı } .., " -ıi) )!."' hiçbir urrtıe kulıtı iıı• f, i \t' n :ı ıp erinin IOŞlllUt ~ritnwmi :tir. t<;\. zınnııı da\ l'ti (izerirıı' vukubulmuş 
tehlikeler? kltyele ba Jıyor. Y:ı eık k klnı 11111 "'aridat i."'leri 

B . • . • 1 . . bü 1.w.. . Y ı "f' tired(•!l m.ım(ıl çorıııılı.r dt~t·(·esiııı!C' saf tııtLikulıııa \'t• fiııt kontroluırn lıaş- ve nıııııllakta lrnlıınnn biıtiln mesele-
- ırıncısı, ıep ının Y ıgu, ınsa- uyu} or, ) ah ut mukın en1et f'cliyor. . .. .. .. 

nın kabiliyetini kaybetme i, omın n- H 'k' t kd" ·d d 1 t it t a- Defterdarlık varıdat muduru 11. mukn\ im olma..;ı talep edilemez. Co- J.ıııınca, k<•ııcli meııfnatiııi, memleket ler ırorii~iılmiıştur. 
er ı ı n 11 e e ıa) a 1 a u · r ·ı· ı· t T k ı· D ft d ·ı r:.ııı iııceldikçe siiplı<>"li7. ınukm•pmc- ------za1ma ıdır. Bir nrti t için bu ehemmi- hah kalmı) or... Alı ııe k dar arti t, a a e ·ı- ~· :"' er. arın :mrı e rılC'ııfıuıti ile telif ettirenıi) eıı bfızı 

)etliclir zannC>divonım .. Zira dU iın ailelerinin iç \ll uııu lıilirın ki kalın Ba)ındır. 1ıre, C~dt'ını~ ve 1orbnl: tinden ele k~l\bf'cl•r. Fnkal T!ırki)e- lubriLıt·ılar şiku~c·t etAıi~lcı· \C' bıı Hitler 
ki bu dakikada hn~atrn bn it şartlarını ı.nzı ceıı1.ıcl bıı".r kııı·b·ııı. f, kıt }ı~ı· h·ı',- kn7. larındu \uncl.ıt ınnatnt'lerını deki ipek Ç'lrap. fazla ol.ır:ıh ('. 1.i nı.ı-

1 

u ıı ,, ,. ı ı ı ttıll.Jiı·ll•\ İll kıılkm:ı ıııa ç·ılısını hır 
soylemi\onım. l"m_ umİ\.·e.tle .e\li.,6.lma- de ç k det~ cellaltır. Jl~ ~ I' 'g (' n 'k- tetkik etmis \C' sehrimize dön"r"'k kiııclenle, ~aıı ış mımıır.ı ar !1 \'e Hın • • . -ı südef mıntakalarında 

k k l b d ki d r d 1 - t" !ıs elrntlnrln dokııııınıısı ılolıl\ ısi) it' dır. ma mü emme ır es ır \ eı l\e e- am Lir miiziııi\ eıı aı k:ıılıı ınıcl· ~ clıııı. raporuııu .. , ter dr ıgı:ı vernıış ır. B 1. 25 R d ) H 1 · b' ·ı ı t 1 t A\ rupıı çorapl:ıı ııın nıız:ırnn d.ıh.ı çok • fonıleketiıı meııf:ınti, saıuı) iin in- n ın, ( a yo - it er, 
rın ıı· çogu aı e _ıa).·rı. 1 on arı _nınam- Bazı zi . .\rıretçiler de \,ll'llı. tuzisiyeıı- 1 ·· S 1 ] J k" k 
1 k 1 d d <:iil'lık Lir halıle irnııl eclilnıektı' idi. kiş:ıfı ile lıt>raher, Lu inkişafa muva- Jugun i.ic et f"r e mes un mınta a-
ayıp uvvet en ır ıgı zarnııı_ı 1 

ya- elen Lir parça pi)nııo rica etliler. Ka- B. Adil Sa)'QT y ... k~l"t"" te p't ellı'leı1 ı•ı'z ımıı ıme ço- . . . . . lan gezmiş ve Çekoslovakyadan Al-
rarlar:. Ha.ttn ba~ı. defa c\lı olm:ık lıili)eti, Şoı eıı'i aııdırdıgı bir çokla- ' a" .,., 1 

' " • zı olarak gıden bır Vliksek kalıte ve . . ... , 
me leğın ıcabı gıbı savılır. Bekar, . . M ... zuniyetle Rcılıkcsirde hulu • rap sanayiinin bııgüıı içinde bulun- · manyaya geçen ıstıhkamları teftıf 

· rıncn l<nl"Lıl C'clıleı1 cto~ttıı11 ••tız 1 n1 d - t k ·k ti b" · ucuz mal preıısipindeclir. Bu itibarla "vlemı"ştı'r. genç bir noter diışünüleınez bjle .. Ji":,- . . J • • , 
0 

- nan vilayet Mulıasebt'i Hususiye uyu (• nı ı:ıar arn \'e unyesıne ,.,, -
kat bizim gibi res. anı, şnil', he) J,e·- !od lerıııdeıı lıırınr b.ısl ır b lnınaz miidi.irii B. Adil S;ıyar lzınire clön- t S gtın olarak hu knlite diişilklilğiiııün a~ınan tedbirlerin tatb.ikinc devam c-
traş, müzisiyen olanlar, onu rnlnız knrı ı, ynnıııclakile öıwe hnfift n, Liraz müs ve,, zife~ine ba~laınıştır. liııiine geçmek üzere h:ızırlanmıştıl'. dılecek ve çorap fabrıkalarının bün- ı k h • • nazJ. 
tetkik etmek, Oflll yeniden \'lİCt:clC ge-'sonra dn, ba'ibnp l,oııuşm.ıya koyul- /foşlıC<ı iİÇ şro·t: yeleri VC tesislerinin, yüksek kalitede ra arıcıye 
tirmek için. hayatın dısmda y~c:aı·ız; 1 cin. Söz, birinden ötekine !'('\('!ek, l.ıil' 1· ·ı · kabı.nesı· cnu çorap endiistrisinin hnlen haizi mal çıkaracak Se\•iyeleri bulması te- n Bag\J dada döndü 
Lendı"m•.?.ı· l:r p."rçn, sankl b:r t.·.h) - mı !'eldi ki pi~ 110\11 diıılcı)en ~alııız ngı IZ lıuluncluğu teknik şnrtlarla nu clüşiık- . dildikten sonr k bJ!. ·l 

T • .. 1 _ .. ö .. k k 0 tü B mın e a nnca v\ e 
b k Jdım z \ ıı 1 t ii1run nune geçme ço · g ç r. u • B wd d 25 (R d ) 1 k ) u iyice ı!;~".nE:k için geriy• <'f'ld.nı.~ en ·n . ,, a ı < os mı o zaman D .. t 1 d /:: .. . . . imalata müsaade edilecek ve bu su- ag a , a yo - ra 

ı,ıbi, hay ı;:a=' uzakta tutarız. tstt. ı ı- piyanoyu kapnclı ve bir parça mnh- un op c n l ugun ~ebeplerı, l>aşlıca uç noktada toplı) a- . hariciye nazırı B. Şefik Essndi, tay-
b ll{i tı ·ı b 1) d J [ k biliriz. retle, çoraplarda da kalıte, muhakkak .1 b .. L d d b z m gibi'e!' ic in evleı.mek bir i;;t'~ ~ ı çup i g{. ms.eı e ı e. ana: « rnra_ n e top anaca tır yare 1 e ugun on ra an urayn 

olabilir. Artist adı verilen sinirli, f- bu hep böyledır ... dedı, kımm mfizık- L <l 2ı: (1 d ) B k'I Birncisi memleketin çorap maki- elde edilmiş olacaktır. dönmüstür. 

tız, çok duyan, çocuk-ınsn.n mızncın- en nze mcz.> n ıa mu ış l b .. k k b" ,· · - - . e ı ı:.ssa ı, un anı an ge-· · · ı t h t · Btıı1clan d ı "th" on ro, > n yo - nsve 1 ı1eleı·1· e\·safı noksaı1dır Btı noksan Fakat Ştınu da unutmamak laAzım B ş· f'k r _ d" d'" ş d 
daki ndamn husu i, hemen hemen bu- bir şer olur mu? ..:nn'atmızı sevmiyen Çember ayn. , ug.un t_e ~ar a ıne} 1 lığı gidermek için çornp fabrikatör- dır: Bir sanayide birdenbire bir te- çerken, Irak sefarethanesinde şere
lunmaz bir kadm tipi l~zımdır .. Ah bir kadınla evlenmek .. Vnzgcç dostum, topbmıstır. K~bıne ıçtım.aı_nda, Is- lel"İ en modern makineleri getirtmek kemmill beklemek, bUtun tedbirlere fine verilen ziyafette bulunmuş ve 
o qenin de beğendiğin bUyiık an'at- bann inun. e\lenme. Ynlnız!'!ın, serbe t- koçyadan g:lmış ~lan hnrıcıye nazı- için teşvik edilmiştir. Fabrikalar bu ral:'111en, kolay değildir. İngiliz kuma- hu vesile ile Filistin meself"si hak -
kuA ı· buııtı 11e gLlzel an1 "mıstı. At"'l''"'- sin. Bu '· alnızlıg"•ın 'e bu hi1rriyetin rı lorcl ! lalı faks ıle genel kurmay tİJl makinelerle cihazlandıktan sonra, k d S · · ı·ı k t 

ıM "-'"' k 1 G k d h b ~ı, Fransız kö;:eJesi cribi ı:ıarsılmnz ka- ın ° .. u. rıye r.ı.ca .. ı e.. onusmuş .u.r. 
gl"nı"n du"alan arasında kendı'nı· sade kı'-·metini bil. baş anı gt>nera or · a azır u· iı·i makine nok8anlıgw ından do<ran • er F l f 1 k h • ı " 1 J d -' er ti 1 t k "k b'l . .. . ı ıstm mu tusu, ra arıcıye 
!an' ata l'ıasretmiŞ ne miikemmel bir -Şa ılacak ŞP\' ! SC'n ynlmzlıktnn unmuAş ar ır. . • .. , 

1 
mahzur, kendiliğinden kalkacaktır. nan er yanız e nı ı gı uzerıne nazırının, Filistin meselesi için Lon· 

hayat! Geçen gun, ) irmi ene ) nlnız bah edi~ or un. Biraz onra. ben bu- .. Aln~a~a.~la~. w~ıl~~ n:'.ud.?foa ışıe- fkinci mesele şudur: İyi vasıfta ~!eğil, .uzun senelı-rin alışkanlığı ve 0 ldrada yaptığı siyasi temasları tasvip 
başına dolaştığ'ı güllerle dolu küçük radan ayrıldıgım zaman, eger şu sı- rını~ g~ı uşuldugunu soyluyorlar. ipekli çorap çıkartmak jyi ustaya ve ışte bır anane haline gelen milli iti- eylemiştir. 
bahçe inin önunden gııe~erken baktım.' cak oclaııcla çalısmak arzusu du) nrsan Kabıne yarın da toplanacaktır. i~·i işçiye ihtiyaç gö:.;terir. Fabrika yatlar üzerlne kurulmuştur. 
Bu bekarlığın sükChı~tidir. Şimdi bu I etrafında o bomboş ve geniş kimsesiz- .. . k sahiplerine bu teknik zaruret anlatıl- Bu itibarla çorapçıhğımızda da tam 

. d . . b kl ı 1 ••. h' t 1 1 1 e bovuna munaknşa edeceğız.. Fa ·at 1 t • t 'ki 
adamı bır e evlı. aıle s>ba ı, çocu a-ı ıgı ı se mec en çn ı mana c C\'am - · . . . w mış ve yapı an a\•sıye ve eşvı er beklediklerimizin taha.kkuku, alına-

. . kl 1 d b'l' . C" b. ..k k t 1 . mnclem benım ışarellerıme ragmen ev- .. . f b 'k t•· 1 1 d t rını yetışhrme · e, para kazanmak a, e ı ırsın. .:-oııra uyu sı ın ı nı. . . . . . uzerıne n rı n or er ara arın a op- cnk km•\·tli tedbirlerin çok kı~altmı~ 
. . . . . l"kl . k d' k a· !ılığı tntmn·a karar verdın ışte sana k A d · .. b' - ~ ışlerıle meşgul hır halde <lilşün; ese- ce aret ız ı · er, ın anın en ı en ın- .. . . • . ' . lanarn Yrupa an ı) ı ır u::;ta ge- olduğu bir zamana bırakmak, vani 
rinin ayni olacai'ına inanır mısın? 1 elen, kendi saıı'atındım şüpheye d\iş- kuç~k bır kı~ap, okum.anı :avsıye e- tirtilmesini kararlaştırmıştır. Bu us- iyi vasıflı makineler ve bunları • iyi 

Sen bana onu sö'- lü'-'orsun ben tiiğU anlar \'ardır Hovle zamanlarda derını. Eu, dıkknt et kı, e\·lı, hem de ta geldikten sonra da \'etişmis ele- · ı t k t · ·ı · d" - _, _, • 1 • • • • • , 4 
• • ... ış e ece us a ve ışçı erın mcvcu ıye-

de sana Viktor Hogo'yu hatırlatayım. yanı başında, saclık, se\ en ve kede- karısı taı afından çok sevılen, mesut man olmamasından dolayı vnkı olan tiyle bulmak zaruridir. > 
Ev1i olmak onu sıktı mı zanneder in, 1 rini akıtabilecek bir kalb bulmnkla bir erkek tarafmdan yazılmıs ır. Eu hatalar <liizelmiş olacaktır. _ + 
o kadar mükemmel eserler yazdı ki? ıinsnn saadet duynr değil mi?. Cocuk, benim bir dostumdur, artistlerin ara- Yapılacak iiçüncü işe gelince: Eu 
doğrusu .. Fakat her koca, karısı tara- hele çocuk .... Onun e>bep iz ve daima ındn geçirdi·1 i nile ha~atlanndnn ba- d:ı, mevcut imkanlara göre hazırlnn
fından rahat bırakılabilmek için onun kaybolan kfü;p)eri. nuııu her zaman l zılarının kı·oki. iııi çizmis. Bu kitabın mış olan nizamname, hükiiınlcrinin. 

Yunan Kralı 
dehasına malik değildir. Ôyle bir a- dii lınürüm. Biz arti tler için çocuk ba,.ınclaıı onunn kndar her tarafı cloğ yalnız tam ve ideal vnsıflarda çorap Avrupa seyahatine 
damın eşi olmak kolay nu sanırsın .. ayrılmaz bir şnrttır. lhti) nrlarken bi ruıiur. lTPm rı l<a<hır r'loğrudur ki sn- imal edilmesini temin edecek hükUm- cıkıyor 
Onun karısından çok daha mes'ut a- zi te elli eden yalnız onlardır .. Başı- bibi onu tabbetmek istemedi. Bun ler ihtiva etmek üzere yeniden tanzi-
mele karıları vnrdır. mmn dökiilen açlarım, in nnın ken-joku, !'IOnra geı koııuşalıın, zannederim midir ki, bu da ancak, fabrikaların Atina, 25 (Radyo) - Yunan 

-Senin gibi evli ve mes'ut bir a- di ynnında ktlçük l>ir kıın ral basta. ki fikrini değiştirecek in!. makine techizatı ile işçi kadrolarının kralı ikinci Y orgi, bu ayın sonunda, 
damın evlilikten bu şikayeti çok ga-1 nltın arı ı gibi, kıHık, ) C>niclen bit- Şair, re 9nm do tunun vercliyi def- ikmalinden sonra bııhis nıe\'Zlııı olabi- Yunanistan haricinde miitenekki · 
rlp şey. it iğini göı me i ne kaunr f'Vinç \erir .. teri nldı, e\ ine göhiı diı; fnk:ıt dikkat lecektir. Hunlar .) npıldıktnıı oıırcı, ren seyahate çıkacaktır. Kralın se 

-KendimC' göre konuşmadığımı Nilıav~t i te nafii(' söyltl\ or un. Ar- il snkhyam. clığı kiıı bazı ~ nprnkln rı çnrap va ı fi arı dn bittnui yiik~eltile- yahati, heş altı hafta sürecek ve gı
sana tekrar edhorum. Benim nrinı ti'>t aile içiı le .)ıl,am.ıl, iç"ıı )apılmı - benim elim g .ti, l> n lt- herke C' ilan cektir. Buıııın için de )ukarclnki iki yabında. veliahd Prens Pavlo kral-
batkalannda gordUğLlm kederlerin-, tır. c:di~ oı uın. CU'tırı gerçekte~nıe~i Lekleıınwktt'dir. lık umurunu vekiileten tedvir ede 
dın, an a; ailelerindı b::ı)~na rastla. Ei:z l;ı riblrimi:z' kna edcmeı;lım .t.1 /c ıı D d, Eı.ıiUn ) LU UrlUk~ı:t olun niuunrıama .. cıktiı 
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Yeni çevrilen güzel bir film ''--:-H:-=a--viiiiiiiiiOia~d;=a~F-===-~:;::;;;:;;;;:::---=;:::;;;:;:;~~~mm;" 
fı evzu bir haydutluk havası içinde R d • 

vatan 3.şıklığı v~ hürriyetperverliktir apso ı 
Meşhur Bageut, 
boşluklarda viyo

lonsel ç3.lr·Jor! 
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l:e:ıin ytzJ nçıktı. Çünkü k6yA kral 
hazretlerinin hurm t tnhsildarlan gel 
mişti. l"kOCY!'. k öylerine böyle me-

Bir çoğumuzun bildiğine oı e, ~ ı - ki cırı!jının in tıkan rnı nımak .çı \ ı· 
lanlar, kurbağaları bile yut r la r de - lanları yidiği tesbit edilmiştir. Yukn
ğil mi? H albuki, kurbağa ·n in<len, rJda, <ledi{•imiz kurbnğa ile tab ·ı kur
fa kat ku rbnğ·:da>ı daha biı uk, çelik baga) a bakınız. Şimdi de nsağıd ki 
gibi t:ı rt, çev"k bi r mah!Uku da, an- , r me bakmız. • 

'Su1 gun .kah1·amanm affını istiyen genç t•c Argyl d,i..::, ;'c A:an ı.7 1 erk rnurlıır r.eld:ı{i zamıın, iıdctn o ~ün-
ı·e Janni lcr bir rnn bnbn günü olurdu, 1 

. 1 g ilterede yeni bir film çevrilmiş-' biiyük rnükfıfat vardır. ) • Da~·ak, hakarPt, haı~is V<! h~~an 
tır . • ıcvzuu çok cntessandır. Alanı Soknkta rastladığım ço·ul·lar .. _ m!lan öldürmek bu znlım tah"ilrlar-
rolünde Vnrner, Bnlfur rolünde Fretl- temadi ven yumntkları 1 <.: k~ • 'mı u. !arın her an yantı~ı islerden eli. 1 

d
. Il 

1 
): J . n sı ı) or nr, l" k.. . 1 ıe arto qmev, ':ınni l'O!linde Arliıı asılı olan ilanı yırtmak, onu a\·aklnr ~ır oşeyc gız enerek kralın me- ı 

Yilnn vardır. Bir sinama mecmuası, altına almak istiyorlardı. B~n ise, murlnrını hayranlıklar içinde sPvre 
filmin mevzuunu şu şekilde romancc onların Lu hareketlerine mani olu- bnş!ndım. (iylc yn, uzun yıllarclan-
etm'ştir. yordum... herı hep onları adaletiıH~ "" bih·i.il<'- ' 

Bunları size anlattığım zamanlar- Nasıl mani olmıyayım7 liiğüne dair hocamın sözlerile kendi-
dn , ben de sizin gibi küçüktiim yav-1 Çiırıkti ilanda kralın imza-:ı vardı. mi büyiit~üştlim. 1 
rularım 1 Sizin gibi ben de köy rnek- Bu ilfını oraya koyan, kralın vekili Halbukı o an da halkın cektFri 1c;. 

tebine giderdim. Ancak aramızda Arjil Düküydü. tırap bana da doknnu~·or<1 u ! :;:.ıdkımı 
yalnız bir fark vardı. Bu fark, sizin j Na ıl bu çocuklar krala ve bizzat bütün tutmak, şevket]fi kraJönn ve 
nkşnmları eve, yani annenizin baba- Dük hazretlerine isyan ediyorlardı? onun memı~rlarından zerre kadar f1:ip 
nızın yanına avdetiniz, benim ise ge- Hocama bu kavga mı anlattığım he etr~emcv? çalışarak k ö<>edo d ı•~ıır 
ce) i mektepte geçirmekliğimdir. zaman, 0 benden son derece mem- ken hırdenbıre ranıba~ımda bir 8ilah 

Evet ben, geceyi de mektepte ge- nun oldu. Çiinkü kralın sadık tebaası patladı. 
çirirdim. Çünkü babam, bir gi.in beni olan küçük naJfour, ~·nııi (ben) ve- Ru siliih ortalığı karma kar1~ık etti. 
yanına ~ağırdı; . irilen derslerden nıtikl'mmelen istifa- UPrkPcı biı·ihi,.J"lr- J>.ı>ı.,,.(I". ··iliihlı 

- Oglum, dedı. Ben memleketten de ediyorum. kimin ntlığııu iiğrcnmek istiym·dıı. 1 

nyrılıyoru~1. Se~.i de burada m.ekte-ı Hocam da b~nim gilıi hkoçyalıy- Hiç kimı::e ~ilfıhın kimin tarafın- ' 
be yerleştırccegım. Mekteptekı ho- dı Fakat her necle 1 k 1 1 1 dan atıldığını görmemi-.:ti. 1 · · 1 · nse ~ O<'ya ı ı arı .., 
can senın her şeyın olacaktır. Hoca- sevmezdi Onun a t 1 'ff Fakat ben görmüs. tüm. Evet. ko'"-. . . rn;;ıra e a uz et-
nm ndı Compelldır. Bay Compellın tigv i A l nıı Berck k ı· . k a· . QedP durtırk E''l m eçhtı I lıir adam be- 1 

. . e ım e.-- ı en ısıne 
n?sı~a_t!~rınden dışarıya çık~a ! Bel- dehşet verir; !inden bir t abanca çıkarmıq ve kral 
kLgıttigım m mle etten •, nı Ameri- ı A · • · hazretlerinin hmn1c:i tah~ilrlarınt bir k d - ı. ı. 

a an çabuk gelirim. Belli olmaz. Diye odanın i\inde bar..ırır du kur~unda cnn ız olnrnk yere sermiş-
Ancak kral hazretlerinin sadık bir rurd~ı. 0 

- ti. ı 
bende.si olmaya çalış oğlum! O kral • Ben, a ::Y.zımt acın ta tahsil dan vu-
ki büyük Britanyanın ve 1rlandamn 1 Belki tarih dersİe~ind 11• 1 '"nn adamı söylemek flz<"'"PYkE''l bir. 
h 'k" ·a· e mua ım c-a ımı ır. riııı'z sı"ze Al"n 1·~ k . . . .. 1 dt'nbirc ağzımın bir p} tarafından . . . " -.el'c ısmını soy e-

Babam ~rıl Balfour, \•u si.izler~le~ mişlerdir. Evvelce onun başını geti- g'0rdüm .. 
• oııra benı k~cakhyara~ ayrılıp gıtlı. rene büyiik milkiLfutlur vadı>tlilcliğini Raşımı ['e,.iYP re\'i,.flirn. 

- O vnkıtler Anıenkanın nerede .·iiyl~miştim l Fakııt ~imdi, valnız r~. Genr- rrnrlıııl hi ..... ,ırı"ll ,,.,.,.., rı .. ;y. 

oldtuğunu, memleketim olan lskoç- ko\ynlılal' dt-ğil, lngili:1.lt!r İı :le onun ru siddetli lıakışlarla bakıyo!·du. Bu 
)~), uzak mı, )ahud yakrn mı bu- vntaıııle"\{'l'Jiğıni. ce. areti•ıı P.ııı · , .. _kimdi'! 
lund ığunu hiç bilmezdim. ltılL.f•:ınu 1•1, n•:ı takdir edı>ri• •r. Kaçmak i .•P<Hm. nncnk kacı~ım 
Adamlarımız beni köy mektebine Alan Berck ilk defa lııgilizier alev- daha çok ~rakalanrnamı iru'l " ti. 

Y<'rlc> tirdiler. Hakikaten burada hine harekete geçen ve ba<jırı·~ tl•pl~- Çünkü birkac dakika son"'a kımrlimi 
C' mpe ll ndh bir muallim vardı. dığı arkadaşlarile dağlarda gezc·ı•. bu adamın b~~ .. ,.irine birımic; bulrlum. 

G ne o devirlerde 1skoçyayı zn- zalim İngiliz memurlarına adalet O da berırırd e ~·<ınımn athıcl•. IH>rt 
lım bir adam olan Arjil Dükü idare dersi veren ve zayıfları her an koru- nala, dağa doğru tırmnnmağa başla-
d b.. t" dık. 

e ıyordu. Herkes lıu adamdan yaka yan ıı genç ır. 

I 

l şl'<', l J) Lı nsc i •ırn /. 
bir [ığacın a'tın 1.. 'ı ar rı ' 
'i ini bek İ) or. 

2 - Kurbn ·,a yılnnı ~ 

kuy ruk tarafınd n ~"nı •ğ' 

" l ı ıJ. tır. 

·e ınnıe- 3 - Yılan nrtık mide~ e gıtmi 'e 
kurbnğ. da bo) le bir gebeş haline 

\ahrnı~. j miş ir. 
rıı;'an · .. 

ilker, onun İngiltere imparatorluğu Fakııt hoc.nmın telkini ile lıen onu - Arkamızdan bir se-ı haykırı- Resmini gördüğünüz Maurice Ua· ı 
w • çok alçak bır adam • anmıştım. Ren ?ordu: ;uet, sirmnın nktörü, S'Jorcu, fud-

nnmına çıkardıgı emırlere, kral na- de onu şevtanııı şeriki zannf'clivr, - Ynsn Alan Berck ! Yaı:1n ! bol kaptanı ve dnnsçı olmasını::\ :ra... . Fr~ • ada ~ n znmanl:ırd, t . ''. l'L l: rr <'ıknrılm:ıkt,ulır. \ uharı ı >r 
ınına yaptığı zulümlere adeta diş bi- ndını cluy~nrnak için kulaklan.mı t~·cygi~~n _ üsUki~dbP n:perdiğimi 1hikcı: men en hararetli meşgale.ı:i viyole~- 'İmıdutına f.ızla. eh:m~i\'et \~ı·ilmeırl' Fransız tn~yare fol.irika ınııı iç kı mı 
lerdi ı k k b 

1 
• • t -. baskın se ım. ~ eger ı enım yanımc n ı sel calmaktır. 1 hnşlnnmıştır. Şımdı gu nde ikıy iiz tay gozukmekt<'dir. 

• tı ıyor. ·asa a aı a 'ap I'~ • - d h k. k · , 
F

"lh k'k b .. l ·ıt · kil •1 b . d a nm mes ur eş ıyn Alnn Rerc mış. F kat L • 1 1. l ı a ı n ugun ngı ere ımpara- ları isitir işitmez p ere ınıyor um. U ki 1 0 a ou vıyo onse ın ça ınması . ~ . .. . zatmınıvım <'ocu arım. 111ın-
torluğunun sadık bir bendes1 bulun-! Ancak hır ı;nbah koye gelen bır 1 .. 1 • • ·l b k ld k R t ~epmizin zannettiği gibi yer yüzün· 

kt 
. . . '· " b " t"" d •. agun eıcc ıern er a ı . ann s-

mnktnyım · ona hilrmet etme e ve mektup işın rerıgını uu.s u un egış- k . t 'kl . 1• • 1 d k" hü de değil, kök vüzündedir. ' . ~ . . oçva ı" ı a ıne ve ınsan ar a ı r .; 
onu daima sevmekte ?.~ima ö~ plan- tirdi. Bu mektup Amerıkadan gelı- riv~t fikrine dair en cı:aslı fikirleri Mauric~ Bauguet, uzun yıllar -
dayım amma, söyledıgım eskı hatı- yordu. Uocnm Campell mektubu bil- b. k' d' K ll 1 d be "hl d h 1 u genç eş ·ıvn ver ı. rn arın zu - an ri yaptığı provalara istinad e-
nl~r t~ri~e ~ittir. Bu tan ~r .e e- yük bir dikkatle açtı. Ve içindekileri rnüntı, vergilerin cokluğımu. yüksek derek geçen hafta Parisin en yüksek 
nüz hürrıyetın ndı etrafa ) a) ılma- gizli gizli okudu. 1 sınıfla fakir sınıfın ezeli farkını on-mı tı j ı ' katlı apartmanlarından birinin ki.i-

ç il
. k . .. k B. Campf•ll nıektubu bitirdikten dan daha i~·i anlatacak hiç kimseye k ba 
n il krallar halkı esır gorme - .. . ı . çü lkonunda viyolenselini çal -

. . . . sonra bana dondil: · rast gelmedım. 
te, onlardan istediği gıbı vergı al- 1 • • • 'ld .. ld.. mağa başlamıştır. 
m kt ·d ı Dn\ id Balbour, dedi. Artık baban Dıkknt P.clınız ! Tah;;ı an o u-
~il~as~·n İskoçya İngiliz istilıda- lskoçyaya ~iç gelemiyecek ! · Çünkü ren o de~~l~i. :anındaki arkadaşla- bir En tehl~keH oyunlar icra eden 

dınuan çok çekmiştir. Ilunun içindir babaıı ölmi.ış!Uı·. Onu bekleme! Fa- rından l>ırı ıydı. Alan Berck arkada- can bazdan daha cesur olan Ba
~i znınan zaman 1skoçyah köyliller kat babanın vasb:l'tnııme:;ine göre, şına kaçmasını tav:-1iye etti. Oda ni- guet, hava boşluğu içinde ve göz 
1 ~an ederek kraldan hürriyet iste- çok müteessirim ki ı-en de burada · şanlım ynnıma gelmeden kaçmak is- karartıcı irtifalar dahilinde akrobatlı 
lnışlerdir. 1 kalamıyacaksın !. Baban seni Edim- t . d ı· danslar yaparak viyolonselle R ap· 

Bir k b " 1 k" .. . emem, C( ı. 
. n şaın hocam Campell beni di- ougc c ı amcamn yanına gonderı- Al B ki bcabcr tahsildarı sodi parra k tt b" zınin d'bi . D w • • ı an ere e , :r sını · usursuz sure e ı-

ı ne oturttu. rıyor. ogrusunu ıstersen Davıd, sen- "ld"" d n'"anlısını aramıva tirmı'ct"ır O 'k' 'd 'd - Ynv • d 
1 

• d d 
1 

o uren a amın ı\ö' ~ :ır • nun musı ıye aı aı 
!skoçyaJı ~~·dedi, sakın kendini bu en. ~!rı acagım an ° ayı çok ke- çıktık. Ve birkaç. gün sonra güzel n~ktai nazarı. {dansla musiki) yi 

, a~Iılann havasına kaptır- derlıJ ım. ! . . k • bırleştirmektir. 
ma) asın: Onlar, fidi birer eskiyadan Köyde yalnız kaldığım zamanlar, Jnnnını bulduk. Bu kız 0 a . 
bnşkn bırşey değillerdirler ~ Onlar hep babamı diişilnürdüm. Onun bir dar güzel ve o kadar cana yakındıkı, mi . . 1• 1. d k k d. 

gw macıdırlnr A . , w. • • 1 ki Ar . . 1 şan Alan cının e ıne tes ım e ere uza • ı-
) n • sidir ı Kanuna ve gün çıkıp gelecegmı, benı kollarının 

1 
skoçya isti u ı ıçın ça ı . • •a . . . 

krnla karşı her an silah istimal eder- arasına alacağını tehayyül ettikçe Brecke o bütün mevcudlyetıle bag- ~ ~laı a göndermek ıstedı. 
Ier. Ne zaman onların tlnğ şarkılarını yüreğim heyecan içind(' çırpınıyordu. landı. Ve, . Zorln gemiye bindirildim. Gemide 

l pan)n hnrhlne 1 tlrıık e~ bey - lamı,.tı r. Yukarıda ana,·atann 
nelmilel gönüllUlcr ıı \ det et ege ba-.-ıbir ltal~ nn gurubu gorulti)or. 

duy. nm, derh l kulaklarımı tıkarım. ! Artık koyde cluraınnzclım. Bir sn-1 - Ne yaparsanız yapınız. deui. kımi görsem beğenlrsiııiz ! 
Ç ı.inkil ben krnl hnzr~tıerinin haki- lıah hocanın veda ederek elli dört Beni nişıınlımın yanına götürmeyi- Alan lierck ile Jnnninei ! Onlar rafınd an nı;ılmagn mahkum edildi-ı ürillın ine k, rar H rdi. Onlar,) ani 
ki bendesiyim. Sen de onun hakiki mil uzaklıkta olan Edimborgun niz ı Çünkü onu seviyordum. ~ıusa- hükumet kuvvetlerinin tazyiki ile ğini duyar cluymnz derhal Argyl e bnnniıı ile Alnn Breck uzak m emle-
bir hendesi olmıya çnlı.şacnksın. lyolunu tuttum. Yolda yaya gidiyor- ade ediniz, ben milcadelenizde sizin gemiye kaçmışlardı: Düküne koştum: j ketlcre ooru giderl c>rken gözl ı im 
Hocamın kOçilk mevcudiyetim det dum. Ben yaştaki bir çocuk için bu yanınızda bulunayım 1 Bu bana ye- l"akat bu defa talih ona yar ~l- - M erhamet! Merh amet . t Di- ynşlnndı. Ben de onlarla hernber git-

Yaptığı tesirlerle ben de İskoçya nsi- uzun yolun meşakkatine katlanmak tişir! . . • olm~dı. ?iinkü kn~tan: ~lan B r.rckın ye bağırdım ! Onu öld' sır: ·zı imek i tedim. LfLkin Alan son defn 
!erine dil man oımıyn başlamıştım. az birşer değildi t ı Alan Berck bana ızın \'erclı: Ben, gemıdek1. mevcudıyetı.nı hükOmet , , Urme) ııu · yn.,.!ı gozlerimi öperken bann şu cüm-

bş . u~ n Ü" çocukla boğaz' • gene amcamın şatosunun volunu tut- kuvvetlerme ıh bar ettı. Ve onu tev .. Onu asnı aJ ınız ' Ben de 1 koçynh- . . 1 d . 
H atta ır g ,. 1 .. .. .. • ""·k kif • • ı O b" k . l e)ı soy e ı: 

b • d' Buna sebep, duvara Velhasıl durmadan yilruyordum. tum. Ancak amcnm beni çok soıs.. ettlrcll. ) ım · nu ız ço severız ! O dOnya- J l 
a;gaz gel ı~İr unndı. [Yalnız başıma birçok dağlar, dereler kabul etti. Çünkil o; babamdan bana Onun t~vkiff beni g~ce gtlndüz 

1 

nın en temiz ve en a il bir cıamıdır. - c:Arhk koçyn\ 
1 sevmiş ' tn-

~~ış olan •Uk hnrflerle şu sntırlnr ve köyler aştım. Bir öğle ilstil ktıçUk kalan mirasın UstUne oturmak fstl- uyutmıyarpk harap bir hale koydıı. onıı asmayınız ir ! A mavı z ı nımış bulun uyorsun küçük Bnlfour ! 
, lan da bü) bir kö~·e 1rirdim. yordu. re ~ nı>ablllrdlm? fah k me te-kr r to >l. 1 1, \'c \' ntnnın ~· ihtiyncı var!> 
~ nzılıydı: . k f sın.ı getirene Köyde bir fevknludelik vardı. Uer~ llattn bir 1rUn beni yabancı bir ie- l31r ~Un oııı.ın kr~ı mııhkemeı.1 tA- Aluıı u~r" km meml kctt ıı oı nm n Nino Fa-anlc 

Alan Brochın n 
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2j ~irinci Trtrin SAl.J 1938 \ANAJ)OLU, ------
Hankovda Çin - Japon 

sulh müzakeresi başladı 

11111111111111i11111111111il111111.!!!!!l I ı 1il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111li11 

Lüzumlu Notlar 
Telefon numaraları: 

Mareşal Şan- Kay .. Şekin memleket 
içerisine çekileceği söyler iyor 

TTongkonv, 2ı; (A.Al - Alınan lıa- 1 t:ırnflnrlıırı nrnsınıla c'dıli ihtilaflar 
zı haberlere göre hüviyeti bil nmi~·en baş gfütPrıliğini teyit etrnişlelrdir. 

b:ı ı Çin Jelegelni arasında llonkong-1 lliğer tııruftnh mnra~ul Şını-Kay
' ~ sulh müzaKeleri başl:ırnı,tır. t:ene Şekiıı de memleket içerlerine eekill'ce
bll haberler göre <;rn hariciye nazırı ği •nyialan du dolıışmuktadır. A~·ni 

ile mua\'iri bu müzakereler i~in lıııra- zamanda <;in lmşl'ekili lngiliz teşeb
da bulunmaktadır. Çin hükumetile aı- Lti•Li üzerine ltııJyQ ve Almanya taru
kı temns halinde bulunan birçok ıevııt fındun ;apılmukta olan tuva"•ut •a -
Havas ajan ı muhabirile yaplıklıırı ye•iııde japorıyaılıın mutedil şı.rtlnr 

kom.~mnJa "ılh tnraftarlarile Bonuna kopnrnbilecei(i ümidinde olduğu d:ı 

kadar japonlarn karıı hurl.ıedilme i söylenmektedir. 

Ynnırııı ihbarı: 22~2-2ö;J2, Karşıyaka: 5055, imclndı sıhhi: 2046, 
müclu~iuın~mi;ık: 2 !5'ı :ıoli•: 2463, şehir telefonu müracaat numara
"': ~~00. ~et.irler arası telefon müracnnt numarası: 2150, elektrik 
~irkoti: 2091, bava gazı: 2326 ha\'& ırazı fabrikası: 2::!94, Karşıyaka 
su idure,ı: 5105 Basmahane istasycnu: 3638, Alsancak ista•yonu: 
2134, I tbapoıt Yapur iskelesi: 2854, Deniz bank vapur acantası: 26i4 
Izmir su şirketi: 3015 taksi i.<temek için :4040. 

DF.NİZYOLLARI: 

Almanya •. Litvanya 
Alm;ınya, Litvanyaya en beş senelik bir 

ademi tecavüz misakı teklif etti 
Berlin, 25 (Radyo) - Almon.' olduğu mualıedenin fe•hini ve Lit

ynnın Kovno sf'firi; Litvanyaya vr.- Yanyado yetişen iptidai maddelnin 
1ilmek üzeri" bufıÜn hükiımeıin • Alınonadan baska bir meı.1lekl"te 
d.:n bi~ nota almış. ~e derhol gö.ıü- sevk edilmeıne;i tovsiye edilmiştir. 
rup, Lıtvanya l larıcıye ne2aretın° I . b kl'Il · k b 1 t 

'
. 1 · · B ıl Al .ı lvunya, u te ı erı ·a u e tevc ı ~y ~mı~tır. u notn a, -

rnanya taraf;ndan l.itvanyaya on tiği takdirdi' Almanya d .... l\!l"rnelin 
Leş senelik bır ademi tecavüz misa· ~erLest ınmı"kaya ifraıııa rıLa ııös
kı teklif edilmiş, Rusya ile yopmı~' !erecektir. 

Amerika 
Filistin mandas1na 
karışmak istemiyor 
Vaşington, 25 (Radyo) - Ame 

ika cumhur reisi B. Ruzvelt, say 
lavlardan Bn. Editin suallerine ce-

İnğilter~ -Japonya 

Japonyanın Lon:lra 
sefiri beyanatta 

bulundu 
vap vermiş ve Filistin hadiseleri Londra, 2(j (Radyo) _ nu Rıılıah 
hakkında şunları söylemiştir: . . . . . 

H "k" 1 A 'k r·1· buraya gelen yenı ;apon .•efm Slge--- u ume , merı anın · ı ıs-
tindeki mt-nafiinin haleldar olma • mut<ıı sefarethanenin biiyilk salo
'l'losı için fngiltere ile daimi surette nuncl:ı g!lzetecileri kabul etmiş \'e l.ıe 
temasso bulunuyor. yan:ılta l.ıulunarnk ~unbrı siiylemi~-

lngilter<'nin Filistin mandasın<ı tir: 

Salı .ırünii saat 16 cla lstanbula sürat POalası. Perşembe 20 da ara 
rcstası. Çar$amba onda Mersin sürat postası. Pazar gi!nü 12 de Mer
sin postası (Rodosa da uğrar). Karaburun postası pazar günleri saat 
8 de, çarşamba günleri 9 da .. 

MEMLEKET HARİCİ: 
lıalyan vapurları muntazam postalar. Çauamba ıaat 1 7 de Pire, 

Brendizi, Venedik, Triyeste. Perşembe 17 de Rodos, adalar. 

DF.MİRYOLLARI: 
Kasaba hattı - İzmir • İstanbul • Ankara: Her gün saat yedide. 

f Pnaı'. Cuma, Çaraamba günleri yataklı vagon • büfe vardır l lzmir • 
Soma her f>'Ün 17,20 de otoray, İzmir • Alafebir her gün 15,10 da 
tren, 16,25 de otoray. İzmir • Badırma: Pazarteıi, Çar~amba, Cuma 
ııünleri 7,30 da sair günler 12 de ekıpres, 

' Avdın hattı - İzmir• Karakuyu - Afyon: Pazartesi, Çar4amba, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her gün 15,40 da. Denizli
ye Salı, Persembe, Cumarteıi günleri 6,30 da. lzmir - Tire :-Öde~it; 
hef gün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemlıe, 16,30 da Tireye otoray. 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
İzmirdrn Karsıvakava ilk vaour ıaat 5,30 da Pasaporttan, gece 

~on vaour 11.30 da Konaktan kalkar. Karftvakadan lzmire ilk vapur 
sP11t 6 da, •on vapur d:ı 24 dedir. Gündüzleri her yarım saaıta bir kar
,ılıklı vapurlar hareket eder. 

HAVALI KATARLARI: 
İzmir· Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 

20,40 
lzmir - Ro•nova: 5,'.:0, p 46, 8,07, 10,15, 12,23, 13,12, 14,40, 

16,15, 17.15, 13 zo. 23.10, 21,40. 
hmir • Kar.nvhı - IIacıhü~~vinler: 5.43, 7,28, 8,30, 12,20, 12,1 O 

13,0'1, 14 Z'.l. 16,5ü, 17.47. 19.'.:0, 21,25 
lznü - r.Iencr:ı"n: 5 43 (yalnız cum:ı.rtesi günleri: 13,03.) 

• n f : 
-.,.,: .... ( . ) .. ·..,. • • pı- ,_., r·····çol ..... , .• .., '·- .... .. . 

tramvpy \ ... •'- • - l • ' r ''- .. 1.f' .. ., !'"" "'l"' r. ~" 4"' ,.,.. r ... · - - 1 
vay c:--~·· ' '· ; ,.. . { r• • t n ~; r ::1 Q, 1ı .. r .. !c~t ec.: . c .. ' . ' ,. 
beş • C:3ir~I 4' :_ '! "'-~· ı '\.' v. ~·''°· 

Oıob" · p. .... ' 
geline!", Lıı hu usta yapılacak bir 

- Vz:ık •,ark hadi~eleri yiizünclen 1 ttıı • 1 • · 1 • 
dPfıitikliğe bizim müdahalemize im ıa 1

•• "' • ' • r :... ·· 'er ;.r ... •'. . ( 

lnııilteı·e - -japorıya mlinas•h:ıtıııın kan yoktur. r·•·,r.r•rr....,• ,. . miltee$•ir olduğunu söyleroem, mtı· 
~ . ~ .. _.\_P.ı;;::\:'\1' \· l'·•·r' ıı., ~"lın' J\a~··: .. 'l I! 

Ş . balağa elmemış olurum. Bununla · 
l , .• ., , 

Uşnı er Yeni lzn'il', ,,..,,., · ı:ı ·ıı-·'r<in ..\ ıri. 
,.:; berııl.ıcr; bu iki biiyllk de\•letin do<·) 

Hakkındaki muhakeme, tune nıilna<el.ıet tesi~ etmeleri ve ara- Ulllllllllllllll!::!illlli;:ı::'.lllilllllllllli l!lillll!lli:ıllll.:'11' 11 ' .. '
11 li: i ı ııııı; ! l illi.· ıı i ,;j ! il 

p t · b J kt larındaki ihtilatları hil<nü suretle 
azar esı a$ ıyamıyaca ır hıılletmeğe çalışmaları, su lh için çok 
\'iynn:ı. 2r. (Radyo) - Avustnr-

1
. 

1 
d 

ya abık baş,·ekil Dr. Şuşniğin mu•! (•ız ... u"!m_ı_ı _u_r ... -"------
lıakemesır:e Pazartesi ırllnü. ba,ıa- Kostümlük JVf ant;;:" 
naml\'acaktır. Eunun sebel.ıı, clogva-

1 
l k 'l 

laı~n-henllz tıımaml:ınmamış olm~il- u kumaş arınızı 
sır. 

Büyük Beritanya 
Silahlanma icin bu 
serıe bir bucuk mil· 
yar sterlin ayırdı. 

J.nııdru, 2G (A.A.) - lnıriltere
nin; silııhlnnına için bu seneki blld-ı 

) e koyduğu tahsidat, bir buçuk 
nıl yar lnırlllz lirasıdır. Bu tahıı!Jat 
likadarlarca bll)'ük ehemmiyetle 

kn rşı lanınıştır. 

Tokyoda sevinç 
'fok)'o, 25 (A.A.) - Japon kuv

\'etlerlıı!n Hankova girdiği buırun 
Tokyo halkına fabrikaların çaldığı 

dlldllklerle ilin edilmiştir. BUtUn bl-ı 
ıııılar donatılmıştır. Binlerce kişi u-
rayııı önüne gelerek imparatora ta-· 
ziınatta bulunmuştur. Bir hafta sU- 1 

ı erek şenlikler tertip edilmiş, Han-. 
kovun :zaptı ırunu milli ba}·ram !ilin,. 
olunmuştur. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Bııırün saat 

• 

16,SO da Japon ordusunun Han kova 1 lb h' 
girdiği ı·umen teyid olunmaktadır. ra ım Karakaşa 

Novoslavya 
Eski Çekoslovakya 
devleti bu ismi almıştır 

Prag, 25 (Radyo) - Alakadar 
mehafilde eöylendiğine göre, Çe -
koslovakyaya ad vermek için !eşek· 
kül eden komiıyon, eski Çekoslo -
vakya devlerinin bundan sonra 
<ı ovoslavya? adını almasını ten -
aip etmİjtir, 

bakmadan almayın. 
Son moda hazır man

Pardsü. to, elbise, 
Muşamba 
Qdunpazarı No. 12 

Fiat maktu ._ _______________ ___ 

Da1:-ı<liye 
Radik:ıl . .:o~y-f'st kor.-

1 

frans ıda tavyare 
kazası 

gr 1in :le söz 
söyliyecek 

Paris, 25 (Radyo) - Sento Do
r;yen mıntakasında askeri bir tay
yare düşmüş ve içindekilerle bera-

Paria , 25 (Radyo) - Radikal 
1 
ber parçalanmıştır. 

sosyalistlerin senelik kongresi. pe · Benzin f İatlerinde 
~embe günü Morsiyada toplanocak- tenzilat 
tır. t 

stıınbul, 25 (Hususi) - Benzin 
Alakadorlar, bu kongreye büyük petrol fiyatları yeniden indirilmiş • 

ehemmiyet vermektedirler. 1 tir. Gazın çift l.ıily'iik tenekesi limir-
Ba~velcil Daladiye; kongrede de 510 döküm kilogramı 15, benzi. 

dahili ve harici siyaset etrafında u· nin çift bllyUk tenekesi 670, döklim 
zun izahat verecek ve müteakiben Utre3! 15.20 kuruşa satılacaktır. 

de, Fransada kuvvetli bir kabinenin (Şan-Kay .. Şek) 
tıotkili lüzumundan bahsedecektir. 

Kongre pazar günü sona erecek Nereye gitti? 
Vt' o gün verilecek olan mükellef ve Londra, 25 (Radyo) - Karısile 
büyük ziyafette ba.eveki Daladiye birlikte tayyare ile Hankovdan ka-
. • b' .. ' k . ' çan mareşal Şan-Kay-Şekin nereye 

iıyası ır sovl~v verece ıır . 'tt'!<.' 1 .. b ıı· d • ')d' I•----· ı '•ı ıenuz e ı egı ır. 

Naipi Dr. Behcet Uz -
• 

hastalık.lan Çocuk 
mütehassısı 

Domuz kasaphanesi 
açıldı 

Haıtalarırİı 11,3() dan bire Naipi domuz kasaph~nesi tekrar 
kadar Beyler sokağında Ahenk 1 :ı~ıldı. Şera.feddi~ bey caddesi No. 
matbaası yanında kabul eder. 2- her vakıt temız ve taze et bulu-

- nur. -lstanbul Telefon müdi1rlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için 19 kalemde demir kablo irtibat kutusu, izole 

mayii, tevzi kutuıu, kurfun kaplı tel, köprü raptiye, direk kan
ca ayaiı, laıtikli tel veaair malzeme kapalı zarf ile ekıiltme
ye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 18807 lira 75 kuruttur. Muvakkat temi
nat 1411 lira olup ekıiltmesi 2/12/938 Cuma günü ıaat 15 
de müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 -Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubiyle 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün aaat 14 e ka
dar komiıyona vereceklerdir, 

4 - Şartnameleri her gün Levazım amirliiimizde göriilebllir. 
ıs 31 14 2s (3829) 

·• 

f;AHIF'F il\ 

lstanbul Telefon müdür/İiğanden: 
1 - İdare ihtiyacı İçin yeni yapılacak 66 adet Menhol, 175 adet Ek

odası ile kapağı ve 950 metre bir kanallı çimento boru. 4820 
metre iki kanallı çimento boru kapalı zarfla eksiltmeye konul
mu§tur. 

2- Muhammen bedeli 19063 lira 66 kurutlur. Muvakkat teminat 
1430 lira olup eksiltmesi 7/11 /938 Pazartesi günü saat 15 de 
müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat mak
buz veya banka mektubu ile beraber Nafıa Vekaletinden alın
mıt ehliyet vesair veıikalarını muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 de kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Ehliyet veıikası için eksiltmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün evvel bir istida ile İıtanbul Vilayetine müracaat edil-

. . meı! ve İst~d~larda en az 10000 lira kıymetinde bu i•e benzer 
bır ıt yaptıgına daır ıt yaptıran dairelerden alınmıt vesika ilittirilmeıl 

muktezidir. 

5 - Şaı lnameler her gün Levazım dairemizde pörülebilir. 
21 25 29 3 (3870) 

iz mir defterdarlığından: 
Esas No. 

1434 Güzelyalı Tramvay Cad. 1170 Taj No.lu 337 
M. M. Arsa 

1435 3 üncü Karataı Aıanaör ıokak 16 No.lu 168 
M. M. Arsa 

1436 3 üncü Karala§ Araa ıokak 48/1 No.lu 83 M. 
M. Araa 

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

1438 l ci Süleymaniye Tevfik Tekin ve Altıntaf ıo. 
35 kapu No. lu (354,50) M. M. Arsa 

1439 Salhane Selamet ıokak 20/1 Taj No. lu 59 
M. M. Arsa 

1440 2 ci Karata, 1 ci Dar ıokak 3 kapu No. lu 249 
M. M. Arsa 

1441 3 cü Karata4 İılahane sokak 29 Taj No. Ananın 
9/32 hiaaeıi 

Lira Kr. 

505 50 

42 00 

24 90 

790 50 

141 80 

17 70 

87 15 

7 29 
1442 3 cüı Karatq H. Rifat paşa cad. 329/335 yeni 

No. 607,50 M. M. Ana 151 88 
1443 Salhane Selimet ıokak 16 Taj No. lu 61 M. M. 

Arsa 
1444 2 ci Karantina iskele cad. 5011 Taj No. 159 

M. M. Arsa 
1445 2 ci Karantina iskele 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 
1443 C.i'z,.ıv, 1 ı Fe•·h sokak 910 Ada 1 parsel sayılı 

14ll ~f. M. Ar•" 

18 30 

71 55 

44 78 

85 25 

42 40 

57 60 
1449 2 ri :, .. ..,.:...,. Ti'r1,oi'.J,, ~olr·k 354 Ad:ı 1 parsel 

•-v•J, "147 r.oal .. Jnp-•bb•> A .,, J81J 75 
Yı• 1 "'ıcl• · ·~~··· fnv•l'-ı - lilk'v ti ?1/10/9"8 tarihinden iti• 

t> .......... ,.,,..., ('> .. ,., ·: 
11,... • ... ~ .. ı,. ..... ~,r-~ ı· - ·1liv 1 "" rıüzavf'deye konul. 

1 ., .. , ... fl '·" • 1'' f':'J'•<ı • .·ı -.,,•. nn .. •errba ~ünü •azt 15 ded:r Ta-l 'iı lerin M ' !i F.rr.l"k rı'.«!ürli'"""e miirnca•tları. 2!) 25 27 (3S53) 

l !ftarbu:· Te "ef ~~:;dır;htö;lüğü;;: 
de_ı.: 

l - İc'··~mi7 il t'ya·ı iç'" m!llıt•l;f f'b'~cHa on kalem font boru ve 
ı.,,,.rrwıtı k•.,Plı --r('~ el,sO!t'1!t've cılcarılmıştır. 

2 - Muhırm"lf'n beilel 4320<! )irs 20 kurıı.ı.,r. 
Muv.kkat teminat 2616 li•a olup eksiltmesi 24 ikinci ~..ışrin 
938 Perşembe ~ünü saat 16 da telefon direktörlüiü binasın• 
daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 15 e kadar mez
kur komisyona vereceklerdir. 

4 -Şartnamesi 241 kurut mukabilinde her gün Levazım amirlil{i-
mizden alınabilir. 9 22 4 19 (3710) 

Karahayıt nahiye merkezi Dala· 
ma muhtarlığından: 

Aydına bailı Karahayıt merkezi olan dalama ile beş kilometra 
mesafede bulunan Karahayıt köylerinin tehir planlarının tanzimi 
19/10/938 tarihinden itibaren açık ekıiltmeye konulmuttur. 

1 - Her iki köyün tehir planı yapılacak sahanın meaahai ıat
hiyeai ve fenni •artnameaine bailı kırokiıi mucibince 96.5 hektardır. 

Dalamanın 11 hektar meskun 41.5 hektar gayri meskun Ka. 
rahayıtın 15 hektar ırayri meıkudur. 

2 - Meskun olan kıımın muhammen fiati beher hektarı 20 
ve gayri meskUn kısmının beher hektarı 11 liradan 1295 lira 50 ku
nl§lUr. 

3 - Ekıiltmeye iştirak şartları (Nafıa Vekaletinin şehircilik 
talimatnamesi ahkamına ve f nni eıaaliırına tamamen uyırun ihtiıaı 
ve1ikaaı ile keti bedeli olan 1295 lira 50 kuru9un yüzde 7.5 tan 
9716 kurut teminat akçaaının köy aandıiına emaneten teslim edildi
iine dair makbuzun ihrazt. 

4 - ihale tarihinden itibaren bir harta içind,. temin akçasının 
o/o 15 iblağı. 

5 - Şehircilik talimatnamesi n>ucibince bilumum mıısarif 
müteahhide ait olacaktır. 

6 - İhale tarihinden itibaren on gün içinde mukavelen'-ı tan• 
zlmi. 

7-İhale 13/11/938 tarihine müaadif pazar tünü saııt 14 de 
Dalama köy odaaında icra edileceğinden yuk>ırıda 3 üncü maddede 
yazılı evsafı haiz olanların Dalama muhtarlığına müracaatları ilin 
olurrur. 20 25 30 4 (3858) 

lzmir iDhisarlar baş müdürlü
ğünden: 

Çamalt: Tu2':lasındaki idare malı Kasap dükkanı 31 /5/939 tari
hine kadar açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. Yıllık muham
men kira berleli 60 muvakkat teminatı 2.43 llradır. 

isteklilerin 5/11 /938 jfÜnÜ saat 11 d 4 Ba• mfül1Jrlü,;ümü7 deki 
l.omisyona ı:...Jmelcri ilan olunur. :11; ;rn ?" "') (" 10) 
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J . l h 1. ' t l k Izmı·r sı·cı·ıı· Tı·caret Memurlu- lzmı·r sı·cı·ıı· Tı·ca- İzmir belediyensinden: ..: ;rLi ;,ı .. ~.s a :<!rn rnevllı .f.:a ırı a m:ı. r • 
• '[ [ 1 - Eşrefpa~a damlacık deresin· 

mısvon·ı r cin arı .., d t J v 1 gun an· re memur ugun- de yapı rl\ış olan kanalizasyonun su 
1 - İstcmbul komutanlıih birlikleri hayvanatının ihtiyacı için ' lardlm konınması için orada mev· 

(')00000) kilo yulaf satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi Sicil edilmiş olan [ A. Lafont ve mahdumları limitet şirketi l esas dan: cud çukurların doldurularak imlası 
7 2. Te~. 938 Pazartesi günü saat 1 S de yapılacaktır. Mu- mukavelenamesinin sermayeden bahseden 4 üncü maddesini değiş- i::i ba.s mühendislikten tedarik edi-
lmmmen tutarı ( 46800) liradır. Sartnamesi 234 kuru~ urn- tiren layiha Ticaret kanunu hükumlerine göre sicilin 2375 numarasına Tes~il edilmiş olan [Türkiye İ~ lccek keı;;if ve ısartnamesi veçhile a-
kabilinde- verilebilir. İsteklilerin ilk 

0

teminat makbuz veya mek- kayt ve tescil edildiği ilin olunur. Bankası lzmir ~ubesi] 2 inci mi.idiir- cık eksiltmeve konulmustur. Kesif 
tu plariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 i.inc:i.i rnadde-lerinde ya- İ:ır:mir Sicili Ticaret memurluğu resmi mührü lüğl.ine Cevat Özelselin tnyinine bedeli bin lir;dır. lhalesi 1 5 11 938 
?ılı vesiknlariyle beraber ihale günü ihale saalındau en az bir ve f. Tenik imzası rni.itedair 20 1 O 938 tarihiyle tas- salı gi.inii saat 16 dadır. İstirak ccle-
scı.ıl e\\·diııe kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutan- J: Layiha dikli .bey,umame Ticaret kanunu- cekler 75 liralık teminat · maklıuzu 
!ık S tın Almn. komisvomına geln,t>leri. 2 1 26 30 S (3876) A L f h_ı } A h t• ıG/S/ nun hükümlerine göre sicilin 2376 ile encümene gelirler. 

J • a onl. ve ma uum arı limited şirketi umumı eye ı 
İzMİr Müsbhkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: . 938 tarihinde lzmir Yeni tuhafiy eciler çar,ısmda 26 numaralı yazı· ~~malasınu kayt ''e tescil edildiği 2 - Eşrefpasa Damlacık dere· 

1 - fzmir Müstahkem Mevki Seferihisar ve Çeşme mıntakasındaki hanede içtimaını yapmıştır. 1 an ° unu~. sinde yaptırılmıs olan istinad duvar 
kıtaatın ( 61000) kilo kesilmi:j sığır eti vey:.ılıu.d ko~un eti içtimada şeriklerden Othmar Lafont ile Arthur Lafont ve La. lzmir Sicili ticaret me- !arının daha bir *miktar yiikseltilme-
Vt'va burulmuş keçi eti ihtiyacı kapalı znrf usulıle eksıltmeye font oğlu Arthurun Türkiye Cumhuriyeti lzmir ikinci Noterliğinin murluğu mühürii ve F. si isi ba mi.ihendislikten tedarik e-
k / / l l • da T enik imzası dilecek ke:s.if ve şartnamesi \'eçhile ·onmustur. • l d f . 3 2 937 tarih 1254 sayılı ve T. C. Marsilya Baş Konso os ugun 

2 - ihalesi 28 1. Tes 9-ıs Cuma günü saat 12 dt> Kısa a zmır tanzim edilmis 19/1 /938 tarih 76/1 sayılı Vekaletnamelere istinaden J: Beyanname açık t"ksiltmeye konulmustur. Ke -
Mi.istahkem Mevki Satın Alrna komi:syonunda yapılacaktır. vekilleri Kemal Haraççının hazır bulunduğu ve bunların tirket ser· J • • k• N "if bedeli 1150 liradır. İhalesi 15 / 

3-Tahmin edilf'n tutarı ( 13420) liradır. mayesini teşkil eden 50.000 (elli bin lirayı) kamilen temsil ettikleri Zffilf 1 lilCİ Oter- .11 918 salı gi.iııli saat on altıdadır. 
4 -Teminat muvakkata akçası ( 1006) lirn 1)0 kuruştur. göri.!·lmfü ve müzakerata başlanmıştır. ı· v. d iştirak edecekler 86 lira 25 kurus -
5 -Sartr>aınt"si her gün komisyonda görülebilir. . . .. Şirketin sermayesini 25.000 (yirmi be.ş bin) lira ~isse .daha .çı· 1g1n en: hık tr:minnt mnkbuzu ile encüme~c 
6 - fstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına daır vesıkn gos- karmak suretiyle 50.000 liradan 75.000 (yehnİ' bet bın) hraya ıh- gelirler. 26-1-8-11 

d d. ] - b" ) B<ınkamız Baltkesir subesi mü-
termek mecburivetin e ır er. lag-1 ittifak1 ara ile kabul edilm1'"' ve mezkuAr 25.000 (yirmi beş ın d .. ·· 'k h , --....--------------

- d ki ?490 1 k 2 3 ·· .. :c uru ı en a İren şubemiz ikinci mü-
7 - Eksiltmeye iştirak e ece er - sayı ı an unun ve u.ncu lira şeriklerden Othmar Lafont tarafından taahhüd ve nakden vaze- d" l" ~ · Dokuz kurus. otuz paradan satıl-d 1 k 1 ur ugı.iııe tayin olunan ve 7 Tesri-

maddelerinde ve şartnamesin e yazı 1 vesi ·a arı ve tmınat dilmi~ ve Arlhur Lafont ta.rafından evvelce sermaye olarak vazedil- rıi sani f 936 tarihli ve lzmir Tica-ret maktn olan birinci nevi ekmeğin 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından en az bir saat evvel mi .. olan ı1<i binanın ıtirkete nakten satılmıe olması dolayısiyle. ıirket · ·ıı· 1880 k 1 6 

b 1 kl 3 8 27 26 (3766) ':! Y -: sıcı ınin numarasına tescil ve -i osunun 2 1 O 938 tarihinden i-
komisvona vermiş u unaca ardır. 1 1 - k l · · c1·· d. dd · · D-ıdaki •ekılde ta· 1 _ _:.. _ ~ -.- esas mu ave enamesının or tincü ma esının a§ae Y il.an o unan sirkülerimizde göste- tibrıren 9 kuruş 20 paradan satıla _ 

Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: diline karar verilmiştir. rılen esaslar dairesinde müştereken cağı ilan olunur. 
3932 1 - Sökedeki birlik ihtiyacı için ( 400) ton yulaf kapalı zarfla mü- imzalar okunamamıştır. Türkiye tş Bankası İzmir şubesi na- --------------

mı.ka~ya konmuştur. mına birinci derecede imzaya sala- İ . 
2 - ihalesi 7 2. Teşrin 938 Pazartesi günü saat l 1 de yapıla- Dördüncü madde Muaddel Dördüncü madde. hiyetli bulunan Bay Cevat Öze Is~- zmır Asliye Mahkemesi 2 inci 

caktır. ]in aşağıda nümunesi mevzu imza- Hukuk dairesinden: 
3 - Umum tahmin tutarı ( 18000) lira olup ilk teminatı ( 1350) Şirketin ıermayeai 50.000 (Elli bin) Sirketin sermayesi 75.000 (yet- sının usu1en tasdikini rica ederiz. Tepecikte inhisarlar yaprak de· 

liradır. Tu··rk Lı'rası olup bunlardan·. m·ı·;ıı. beş bin Türk lirası) olup bun- ?O T I 1938 
"!$ - • evve posunda gece bekçisi Hamza kızı 

4 - Şmtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 15.000 Lirası nakden: lardan: Türkiye iş Bankası A. S. 
5 - Eksiltmesine i~tirak edenlerin Ticaret odalarna kayıtlı olduk- 8.000 « Yeni Tuhafiye- 29.000 Lirll' ık hissesi izmir Şubesi · Sabiycnin kocası müddeialeyh Te-

larna dair vesika ibraz edeceklerdir. cilerde 26/24 No. bi· Arthur Lafont 16 kuruşluk damga pulu pccikte Yokuş sokağında 1234 No. 
6 _Eksiltmesine iştirak edeceklerin yukarıda bildirilen gün ve na olarak. 43.500 Liralık hissesi ~ay Cevat Özelselin lu sokak 2 num<.a4\lı evde S~dık oğ-

saatten bir saat evvel teklif ve teminat mektuplarını makbuz 6.000 Lirası İzmir Gündoğ- Othmar Lafont ırnzası lu Emin Kamer aleyhine açtığı bo· 
karşılığı Bornovada Askeri Satın Alma Komisyonuna vermeri- du mahallesinde De· 2.500 Liralık hi&1esi Yukarıdaki beyanname altında şanma davasının dava arzuhal su· 
leri ilan olunur. 22 26 1 S ( 3883) mir Çember sokak 17 Lafont oilu Arthur mevzu imzaların 7 T esrini sani 936 retiyle davetiye varakası müddei

numarah binadan mü- Beyler tarafından ahz ve taahhüd tarih ve 1880 ve 5 teşrinievvel 1937
1 
aleyhin bulunamadığı derhnariyle 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Tümen Edremitteki birliklerinin ihtiyacı olan ( 1 000) ton odun 

k lı zarfla alınacaktır. Tahmin edilen bedeli ( 8000) liradır. Eksilt~ 
ı::a~ 10/11 /938 Perşembe günü saat 15 dedir. Teminatı 600 liradır. 
Evsafını ve şartlarını görmek i~tiyen~er ~~em it Tüme~,. Satı~ Alm~ 
Komisyon ur da her gün ve eksıltmesıne ıştırak edecek t .. 1~plerın temı
nat mektuplariyle teklif mektuplarını muc.\}'yen saatt~n hır saat evvel 
Ed emit Tümen Satın Alma Komisyonuna vermel~rı. 
~ r 22 26 30 6 (3885) 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan is: 
1 - Bergamada Bakırcay ovası ve nehir islahatı ameliyatı, ketiE 

bedeli (1 564 863) lira (86) kurul!tur. 
2 - Eksiltme 14/11 /938 tarihine rasthyan Pazartesi günü saat 

(15) de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komis-
yonu odaaında kapalı z~rf usuliyle yap~lacaktır. . • 

3 _ ist~kliler eksıltme şartnamesı, mukavele proıesı, Bayındır· 
Jık İı>leri srenel şartnamesi, fenni sartname ve projeleri (50) lira mu· 
kab 0li de-Sular Umum Müdürlüığünden alabilirler. 1 

~ _ Eksiltmeye girebilmek. için ~eteklilerin... (~.o 696) liralık 
kk t t · at vermesi ve eksıltmenın vaprlacast"t tlunclen en a7. se-

muva a emın ·k l 1 b. ı·k· b. · 'd ·ı 
k . ·· l 11 'nde bulunan bütün veu a ar a ır ı te ır ıı1h a 1 e 
ı7. gun evve e erı k ·· ·k ı ı 

Vekalete müracaat ederek bu ise mahsus o.~mdd~ ~7;erde ve".ka a rnl ab~rı 
b 

·k ·b etmeleri •arttır. Bu mu et ıçm e ve&ı a. ta e lll· ve u vesı avı ı raz " 
de bulunmıyanln e!<eiltmeye istirak eden:e~le~. 

1 klilerin teklif mektuplarını ık•ncı mPdderJ~ yazılı saatten 

b
. 5 - steı· k d r Sular Umum Müdürlüğüne makbuz muka-
ır saat evve me a a 

bilinde vermeleri la7tmdır. 1 5 (3849) 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 21 26 3 

Sağır, Di siz ve Körler mües
sesi m.üdürlüğünden: 
. 1 - 60 l~ra Ücretli terzi ustası. 

2 - 50 lıra ücretli öğretme 
Aranıyor. Taliplerin ~eraiti 

0

öğrenmek üzere müessese müdür-

lü ... .. e mürıı.caatları. 25 26 (3917) gun_ . . - __ ---

- N~zilli B_ele:.ı'iye .Riyasetinde~:. 
illide beledıyece yaptırılacak olan ı 7400 lira bedelı ke~ıfll 

Naz ı tt h'·k·· 1 • . 2490 No. u ar ırma ve ekaltıne kanunuf!un u um erm~ 
hal bınuı f usulile 17 / 10/ 938 de eksiltmeye korıulmu~tur. ihalesi 

.. k tı zar 
l'Ore ar• teai günii ~aat 16 da Nazilli belediyesinde yaoılacak-
7 /11 /938 nazar A • • • .dl fpnnı ~11.rtnıune v"" ~rOJelerı meccanen bdı:Jy,. dal-
tır. Mütuhhı .rr, de~airlr. 18-22-2tJ-30 381~ 
relin.len taJ .. rık • 

teşekkil. edilmiıtir. tarih ve 2089 numaralarla ticaret 1 bila tebliğ iade edilmis ve zabıta 
29.000 Liralık hissesi si~~linc~ mü~e~cel. ~~yanna~ele.re marifetiyle yapılan t~hkikatta hu 

Arthur l..afont mustt>n.d oldugu bıldır!le~ daıremız- cihet teyit edilmiş olduğundan müd· 
18.500 Liralık hissesi ce saklı 7 11 936 tarıhh ve 11768 deialeyhe tebligatın ilanen ve ilsakan 

Othmar Wont genel 14/ 50 özel numaralı vesika · k .
1 

. l k.k 
2.500 L1'ralık hı"ssesı· 'b' T··k· 1 b k l . ıcrasına arar verı mış ve ta\ ı atı 

mucı ınce u ıye ş an ası zmır 9 11 938 ç b t 1 O t 
Laf t ~ı A th b . . .1 l"h' 1. d' k arşam a saa na a-on og u r ur su esmı temsı e se a ıyet ı ıre tör . . 

Beyler tarafından ahz ve taah- Şüreka yeniden vazını taahhüd Bay Haki Erol ve direktör muavini l ıkınedkarar verilmiş "~ buna d.air 
hüd edilmiştir. Şüreka yeniden va- ettikleri hisselerinin tamamını Bay Cahit Erelin olduğunu ve yine olan nva arzuhal suretıyle davetıye 
zını taahhüd ettikleri hissele~nin bervechi pe'in tediye eylemi§ler· yukarda mevzu imza nümunesinin mahkeme divanhanesine talik edil· 
nısfı bervechi pe~in tediye eybmi,. dir. mezkur bankanın İzmir subesi ikin- miş olduğundan müddeialeyhin 
lerdir. ci mi.idiirlüğüne tayin ~lunap Bay mezkur gün ve saatta lzmir ikinci 

26/8/938 30 kuru$luk damga pulu Cevat Özelsel tarafrndan huzu- Hukuk mahkemesinde hazır bulun-
<tl.J5ad Vekille i Ticaret u .un rumda konulduğunu tasdik ederim. ması ve ya bir vekil göndermesi ak· 

müdürlüğü reımi mührü Bin dokuz yüz otuz sekiz yılı teş- si takdirde tahkikatın gıyabında ce-
İmzalar okunamadı rinievvel ayının yirminci persembe d. l kk d k . 

A L f M h_ı dl L d ş· k · k l ··n.. 20 I O l 9JB · reyan e ıp '" ın a gıyap ararı ıt-. a ont ve a au arı imite ır etı esas mu ave ename- gu u. .
1 

I ~ d . . bl' • 
sinin sermayeden bahseden dördüncü maddesini değittiren bu liyiha T. C. İzmir ikinci Noteri tı laz 0 unacagı nvetıyenın te 1~1 

muvafık görü\m\'q olmakla Ticaret kanununun 514 üncü maddesine rt>smi mührü ve M. Emin maknmına kaim olmak üzere ilan 
tevfikan tasd:k kundı. Erener imzası olunur. 

İktııat Vekili N. 
im:?a okunamadı 

20/10/938 15 kurutluk damga pulu 
1 kuru,luk Tayyare pulu 

İktısad Vekaleti Ticaret umum 
müdürlüğü resmi mührü 

Damm\ kanununun 26 ıncı maddesi delaletiyle 12 inci madde
sine tevfik~ıı Sirket ~ermayesinin 50.000 liradan 75.000 liraya çıl<a
rılması dolayısiyle ar•an sermayeden istifası lazımgelen binde ilci nis
bi resim Vekalette saklı layıhaya ( 50) elli lirt.lık pul yapıştırılmak •u· 
retiyle tahsil olunmustur. 

lktısad Vekaleti Ticaret umum 
müdürlüğü resmi mührü 

İmza okunamadı 
----------~-------- ---~~-------... ....... lzmir vilayeti -d~fterdarlıf!;ından: 

Verai borcundan dolayı müzayede ile satılacak radyo makinesi 
~ 

Kahveci Süleyman oğlu Kerim Atasoyun vergi borcundan ötü-
rü tahsili emval kanunu hü.kum)erine tevfikan haczedilmi! olan Ce
neral Elektrikon markalı oparlörü ayrı ve kendisinden gramofonlu 
15 Iembalı bir adet salon radyoaiyle 30 adet gramofon plaki 27 / 10/ 
938 ~ününe rastlıyan Perıembe gününde aleni müzayede ile satıla
cağından taliplerin yevmi mezklırde Basmane Maliye şubesine mü. 
racaatlarr lüzumu ilan olunur. 25 26 (3924) 

Izmir in!tisarlar baş müdürlü
ğünden: 

Çamaltı Tuzlasındaki idare malı Kasap dükkanı 31/5/939 tari
hine kadar açık artırma suretiyle kira ya verilecektir. Yıllık muham· 
men kira bedeli 60 muvakkat teminatı 2,43 liradır. 

istek\ilerin 5/11 /938 günü saat 11 de Baş müdürlüğümüzdeki 
ı komi.syona r,.elmeleri ilan olunur. 25 26 27 29 (3910) 

/zmir Defterdarlığından: 
3478 numaralı kanunla yapılan tadilatla birlikte daha evvelki bü

tün tadilat hükümlerini ihtiva etmek üzere Maliye Vekaletince bastı
rılan damga resmi kanununun isteklilerin 1 O kuruş mukabilinde milli 
emlak a~barmdan tedarik edebilecekleri ilan olunur. 3929 

-z:raat Müdürlüğiinden: 
Bormwadaki vilayet fidanlığında mevcud altmıs sekiz zeytin ağa. 

cının muhammen 1200 ki!o kadar zevtin danesi mahsulü acık artıma 
ile satılacaktır. ihale 7 teırrinisani 938 tarihine raslıyan pazartesi günü 
saat dcku7d~n on ikive kadar vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
isteklilerin şeraiti anlamak için 2iraat müdür1i.iiüne müracaatları ilin 
.:ılunur 3374 

il 

Türk Maarif Cemiyeti Büyük Eşya 
Piyangosu Planı 

J - Geliri ile, 1\irk i>ğrew iierine yurd1ar açmak, Türk çocuklaPI 
ecnebi okullara gitmekten vareııte kılacak bilgi ile birlikte iyi dil öğ
retir kollejll"r kurm1.k; fakir. kimaeaiz fakat çalışkan, zeki yavruları
mızın okum:ı1arın ıı vsrdım etmek üzere, Türk maarif cemiyeti tarafın 
dn her yıl oldu~u 2'ibi bu yıl da bir (eşya piyongoıu) tertip edilmiştir. 

2 - Piyango r.. ikinci teşrin 1938 de noter ve iıtiyenlerin önünde 
Ankarada çekilecektir. 

3 ·- ikramiyelerin i.aabet miktarını çoğaltmak üze!"e her bilet 4 
parçaya ayrılmıştır. Her parçası bir liradır. Bir biletin dört parça11 
ayrı ayrı yerlPre fÖ:'lderileceti için ikramiyeler, başka başka yerlerde 
ba,ka, başka kimııelere ve çok adamlara isabet elmiş olacaktır. Geçen 
yıfhrdn ikramiye olarak (450) kişiye isabet e-tmekte idi. Yeni şekle gÖ 

re ( 1003) kişiye ikramiye ve ( 1000) kişiye de amorti isabet etmiş ola. 
caktır. 

4 - Çıkan ikramiyeler, t&fınma ücreti bilet sahibine ait olmak üze. 
re, İstenilen yere gönderilir. İstiyenler çıkan ikramiyeyi planda yazılı 
değerin yüzde onu ek.siğile cemiyete bırakabilirler. 

5 - ikramiyeler Ankarada cemiyet merkezince ve lstanbulda Er. 
:ı:urum hanında Türk maarif cemiyeti re•mi ilin işleri bürosu limitet 
şirketi müdürlüğünce levxi edilir. Taşl"ada bulunan ikramiye sahipleri 
biletlerin taahhüdlü olarak cemiyet merkezine veya yukarıda adreai 
yazılı ilan işleri bürosuna röndermek suretiyle ikramiytolerini alabi
lirler. 

6 - ikramiyeler, listelerin dağıhlmaaını müteakip dağıtılmağa haş
lanır. 

7 - Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekilişin-den en aşağı 24 
saat evel cemiyet merkezini haberdar etmeleri lazımdır. Akai takdirde 
hiçbir hak idia edemezler. 

8 - Cemiyetb resmi mühürü bulunmıyan biletler kabul edilmez. 
9 - 5. Şubat 1939 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler cemiyete 

bırakılmıf ıayılır. 

10- Piyangoya ka.nan eşya biletri aşağı• la yazılmıştır. 
Sayı Lir isabet miktarı Tutarı 

1 4000 4 kişiye 1000 er lira '000 istenilen yerli malı "fY' 
1 2000 4 » 500 ?. ~00 )) » 
2 1000 8 » 250 » 2 JOO » 

" " 6 400 24 » 100 )) : 400 » ,, " 7 200 28 )) 50 » 1 400 » " 
1 s 100 60 » 25 il ı 500 » .. .. 
65 40 260 » 1 o J) : 600 )) 

" 1ss 20 s20 » s )) :ı rno » •• 
250 4 1000 » 1 >) 1000 A nıorti 

2008 20000 lkranıiye yekunu 
n~ e•ya piyangosu biletlerinden alınlar, bilgi kaynaklannı bolla,. 

tırmak ve bilgi yollarında yüri.iyen g nçlerimizin ra:.tlıyacakları güç. 

lüklcri kaldırmak amacile kurulan (1 ÜRK MAARiF CEMiYETi) nin 
ifini kof ylattırmak olacakları gibi talilerini de dcnemiı bulunacak
l~uq'. 
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Bayram için en kıymetli hediye 

s. FERİT 
ECZACIBAŞI 

Kolony~ ,; ve kremleri 
~ ..... ";"' ,... -

,, 

Bes cicek . . ' 
llJanulya 

- ... i (ANAD0LU) . . -
~~--~~--~------~~--~~------~-

01 iv i er ve Deutsche Le-
Şürekisı vante Linie 

L!MlTET G. M. B. H 
Vapur acentası ~ Hamburg lzm:r incir ve üzüm tarım 

BIRINCI KORDON REES . satış kooperatifleri birliği 

Tariş 
Şarapları 

ı cVESTSEE> vapuru halen li- f d d 
BiNASI TEL 2443 d 1 R d H tara ın an, geçen sene en-

manımız a o up otter am, am-
THE ELLERMAN LINES L TD. burg ve Bremen için yük alacaktır. beri yapılmakta olan nefis 

LONDRA HATTI 
-- cCAIRO:o vapuru 31 Birincites- şaraplar piyasada daima 

« TRENTINO> vapuru 29 Birin- · d beki · R -
· · d LONDRA HULL A rın e enıyor, otterdam, Ham- daha fazla aranmaktadır cıteşrın e , ve n- b B ' 

1. ··k k k · urg ve remen İçin yük alacaktır T . 
1 versten ge ıp yu çı araca ve aynı · arış şarap,arı şarapçı-

zamanda LONDRA ve HULL için ARMEMENT H. SCHULDT l k . . . 
yük alacaktır. cHE!NRICH SCHMİDT, vapu- ı teknığın.n en modern 

c THURSQ, vapuru 6 lkinciteş-, ru 31 Birinci teşrinde bekleniyor, İcaplarına göre ve sıhhi 
rinde L_ON~RA, HULL ve An:ers- 1 Rotterdam, Hamburg ve Bremen şartlara tevfikan T ariş şa-

Muhc.. b )et ten gelıp yuk çıkaracak ve aynı. z~- için yük alacaktır. f b '.k d l 
• • manda LONDRA ve HULL ıçın AMERİKAN EXPORT LINES rap a r, asın a yapı -

çıçeğı yük alacaktır. . . . . cEXHIBITOR, vapuru 24 Bi- maktadır. 

Bahar -
Altın 

damlası 
Dalya 
Revdor 
Ful 
Unutma 

beni 
Senin için 

Leylak 
Krep forjel 

Yasemin 
Nergis nuar 

• Bütün Türkiye için merkez depo.-

cPOLO• vapuru !kıncı teşrının rinciteşrinde bekleniyor, Nevyork B:lhassa halk tarafından 
sonunda Londra, HULL ve An:ers- için yük alacaktır. 
ten gelip yük çıkaracak ve aynı_z_a-i cEXERMONT. vapuru 30 Bi- sevilen Sek ve Dömisek 
manda LONDRA ve HULL ıçın · · · d b ki · · 1 . · · d 

.. k l k 

1 

rıncıteşrın e e enıyor, Nevyork cıns er.nı tavsıye e er:z. 
yu a aLlcaVEtıRr.POOL HATTI için yük alacaktır. Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 

. . cEXMOUTH. vapuru 7 !kinci-
cALGERIAN> vapuru 1 O !kıncı teşrinde bekleniyor, Nevyork için vet ver:r. 

teşrinde LIVERPOOL ve GLAS-ıyük alacaktır. 
GOWdan gelip yükçıkaracak. PiRE AKTARMASI SERi SE-

cMARDIN!AN> vapuru 25 FERLER 
ikinci tesrinde LIVERPOOL ve 1 
GLASGOW dan gelip yük çıkara- . c_EX~ALIB_UR, vapuru 21 Bi-

k rıncıteşrınde Pıreden Baston ve Nev-
ca DEUTSCHE LEY ANTE LINE york İçin hareket edecektir. . . 

KRETA 1. d cEXETER> vapuru 4 lkıncıteş-
< , vapuru ımanımız a . d p· d B N k 

1 HAMBURG, BREMEN ve ~·~ e ıre en ost~n ve evyor 0 up .. k ıçın hareket .. decektır. 
ANVERSten yuk çıkarma tadır. cEXCAMBION, vapuru 18 lkin-

--

T ŞiFA ECZANESi ,. _______________ ,, -s ı• ı Doktor epto Jll_ A. ~~";;İoı;!nay 
ı~· ratelli Sperco 
V apu:- A ccn(nst 

citeşrinde Pireden Bostan ve Nev
york için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELHA
VSLfNJe 

Her yerde açık 
faset:ne rağmen 
litrelık ş:şelerde 

ve kapa'.ı olarak 
f;atları chve.ıd.r. 

OSLO 
ROY AL NEE.LANDAIS cBA y ARD• vapuru 24 Birinci-

KUMPANYA!ıl 

satılır, 

SAH!F'F.1~ 

satı'ma1dadır. Ne• 
70 ve 150 santi-

Bula•ıcı, salgın hastalıklar CRAT S 19110 d teşrinde bekleniyor. Le Havre, Di-
• cSO E • vapuru a D·· k k N r 

mlltehasısı limanımıza gelip Rotterdam Amster- eppel u~. er .. vke 1 orvkeç umum ı-
( v ' } H 1. 1 · · .. k man arı ıçın yu a aca tır. 

Diş Siz de MET ALLUM '·O,, Lambalarım 
alırsanız 

Heın bol ııık almıt olur, hem iktısad etmıt olur, hem lamba deiittirmek 
ten kurtulur, hem de aarfiyatınızın eksildiğini ilk faturada ırörürailnib. 

Mcicunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku
vet, ağıza · ·güzel 

1 

koku veren eyni 
f ormiildür. 
---------------

erem ve saıre dam ve amburg ıman arı ıçın yu STE ROY ALE HONGROISE 
Basmahane polis karakolu ya- alacaktır. DANUBE MARITIME 

nında 25 1 cHELDER> vapuru 31/ 10 da bek- BUDAPEŞTE 

5 lenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
Telefon: 411 ve Amsterdam limanları için yük ala- cDUNA> vapuru 20 Birinciteş-

___ ;;..;...;.. ________ ,,caktır. rinde bekleniyor, Tuna limanları için 

SVENSKA ORIENT LINIE yük alacaktır. 
cVASLAND• motörU ell·eym li- cSZEGED. vapuru ikinciteşrin -------------JVl ekte p manımızda olup Rotterdam ffamburg iptidalarında Tuna limanları için 

Danmark ve Baltık limanları için' yük alacaktır. 

k•t ı . yük almaktadır. SERViCE MARITIME ROU-} ap arı cBIRKALAND• motöril 30 110 da MAiN 
1 beklenmekte olup Rotterdam Ham - BUCAREST 

f fk, orta l)<? lise kitap burg Gdynıa Danzig Danmark ve Bal- cDUROST<?R• v';~.uru 5 ikinci 
. . l ·1 1 tık limanları için yük alacaktır. 30 \ teşrınde beklenıyor, Kostence, G~-

ları en ıyı şart ar 1 e 10 a kadar Norveç için yük kabul e- latz ve Galatz aktarması Tuna lı-
y k"f h der. manları için yük alacaktır. a VUZ l ap ane- FINSKA Al A Vapurların hareket tarihlerile --••••••••H•ll\I o d J k cPOHJANMAA• vapuru limanı- navlunlardaki değişikliklerden aceıı 

.- Doktor Sin e Sa İl ma • mızda olup Anvers Finlandiya liman- 'ı ta mesuliyet kabul .e.tınez. . . . 
Kemal Salih Aysay d ·!arı için yük almaktadır. Daha fazla tafsılat almak ıçın hı-

. ta Ir SERViCE MARITIME ROMAIN irinci kordonda W. F. Henry van 
Sari ve intani hastaltklar cALBA JULIA• vapuru 2L 10 da der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-
- ·- miltehassısı 

Baımahane poıtahane 

,l karım No. 30 

Cumartesi gün
leri meccanen 

• . ... 
Telefon: 4223 

•-------------ıJbeklenmekte olup Malta Marsilya Ce- lığına müracat edilmesi rica olunur. 
nova limanları için yük ve yolcu alır. Telefon: 2007 / 2008 
ADRIATICA S. A. di NAVIGA-

1 
__________ _ 

ZIONE 1111 l k h ~ 
cZARA> motörü 19 10 da gelip !Yıem e et astanesz 

DOKTOR 
M. ŞEVKİ UGUR 

ayni gün saat 17 de Pire Korfu Sa - dahiliye mütehassısı 
DAHiLi HASTALIKLAR randa Brendizi Valona Draç Gravusa 

MÜTEHASSISI Spalato Zara Fiume Trieste ve Ve - Dr. Celal y arkın 

il 
ikinci Beyler sokak No. 82 1 nedik limanları için yük alarak hare-, 

Telefon No. 3286 ket edecektir. j Muayenehae: İkinci Beyler 

----------·•- cF. GRIMANh motörü 20
1
10 cla 1 sokak No. 25. Telefonn:395.J 

'------------- gelip ayni gün saat 19 da Patmo Le-

T. iS.~BANKA~I 
~1938 ' 

KuÇÔk Cari He&aplar 

l_krçı~&~~ pl&nı= 

4 adetlOOOL 4000 L 
8 .. 500 " 4000., 

16 .. 250,. 4000 .. 
76 .. 100,. 7600 .. 
80 " 50 .. 4000 .. 

200 .. 25 ,, 5000 .. -384 .. . 28600" 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziraıı 
1 Eylül, 1 Birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 Hra mevduah 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

ro Kalimno İstanköy Rodos Bari Ve- Evi: Göztepe No.1013 
nedik ve Trieste limanları için yük ııı..-T.;.e.;.1.;e.;.fo;.;n.:_?.;.54.;.5 _____ _ 
alarak hareket edecektir. 

ilandaki hereket tarihlerile nav
lunlardaki değişikliklerden acenta 
mes'uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tafsilat için ikinci Kordonda FRA
TELLI SPERCO vapur acentalığı
na müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

en iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

Taze Temiz Ucuz İlaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇançar 
Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepcioğlu 

Hanı karşısında 

""!'~-----~-'"'!"':~--Karşıyaka Şemikler 
k6yünde 

Tanı tesisatlı bahçeve ba 
istiyenler okusun 

Karşıyakanın Şemikler köyün· 
de altı dönüm kadar siyah üzüm 
bağ, altı dönüm kadar muhtelif 
meyva ağaçları, yirmi dört dö -
nüm kadar sebze yetiştirmeğe 
çok elverişli bir ikamçt 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 
racaat etsin .. 

----------------Memleket ha~tanesi 
başoperat6,-ü 

M. Nuri Arkan 
Adres: İkinci Beyler sokak 

fırın karşısı.. Kabul saatları 
3-7 kadar. Tele: muayene· 
hane 312 .. Evi 2980 

··--------------··----~~--------

Cevfik Bay ent 
Elektrik· Telefon ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikal3rı mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 


