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Çek-Macar 'Büyük Şefin valide·' 
lerine abide Çin-Japon harbi 

Çekoslovakya, Macarista
nın notasına cevap verdi 

Cumhurreisimiz Atatürkün anne -
Jeri Bn. Zübeyde için Karşıyakada 

Sotukkuyuda Salih pap camiinde gü
sel bf r park içinde bir ibide inşa edi-1 
leceiini, vakıflar idaresi tarafından da 
bu harap camiin yeniden inşa oluna -
catını yazmıştık. Hazırlanan plana 
röre abidenin ilk kısmının inşaatı be
lediyece münakasaya çıkarılmıştır. 

Hankov şehri sahillerinde 26 Japon harp 
gemisi demir atmıştır 

Bu kısım, onbin Iiralıktır ve inşaata 

Bazı yerlerde plebisit yapılmasını istemiyen iki Nazır İs- derhaı başlanacaktır. 

Hatay ihracatı tifa etti. Müzakerelerin Viyanada başlıyacağı söyleniyor 

Macarlann davası 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Macariatanla Çekoslovakya ara
aındaki hadud ihtilafı merkezi Av
rupada yeni hir buhran doaurmak 
iıtidadını gösteriyor. 

Suriy~nin la%la güm· 
rak koyması y'iizünclen 
bundan sonra memle· 

~etimi% yoluyla 
yapılacaktır 

J p taı klan 
Tokyo, 26 (Radyo) - HankO\' a- dan en 

hillerinde 26 japon harp g mi i el 
mirlenıiştir. i 1 

Macariıtan bu yüzden haftalar
danberi beı sınıf askerini silah altın
da bulundurmaktadır. Macarlar 
için hemen hemen yarı umumi aefer
berlik demek olan bu vaziyetin ilani-
haye idame edilebilmesine imlcin ı V iya.~n bir gorumtş 

Tokyo, 26 (R dyo) - Hankov - - Devamı 5 nci Sahifede -

olmadıiı için Macar efkirı umumi- Prag, 26 (A.A.) - Otomobi. kam "ıakkında birçok anlaşmalar mevcut
yesi bir asabi sabırsızlık söatermek- yon \'e otobü. ler üzerlerinde:ıdl"Ver&i ur. Tediyeler iki hükumet arasında 
te, davanın hiran evel halledilmesini kaldmlmıştır. Petrol ve behzin üze- <ararlaştırılmış olan hususi bir kli
iatemektedir. Ancak mes'ele • İfe rindeki &'limrük resmi de aqltılmış- ·ing vasıtasiyle yapılacaktır. 
eier bir kunret darbeai karıttırmaz- tır. Pra&', 26 (A.A.) - Slovakyada 
sa. kolay kolay halledilecek bir saf- Pra&', 26 (A.A.) - HOkOınet SU- Macar - Çek hududuna 12 kilometre 
ha arzetnıiyor. •-.. det mıntakası menşeli eşy.ıpıın Çekos- 11esafede Velkimeder bölgesinde 

Sebebi de ıu: Macarlarla Çekler lovak hilkQmeti dahiline vergısız >ulunan Bofa nahiyesi üzerinde iki 
arasındaki ihtll&f .hakikatte )tir top- &'irmeeine karar vermiştir. Bu suretle \facar tP•·vı:ırt>~i hir f':ek askeri tay-
rak da•aaıdır. Şimdiki Çekoalovak- um.um! J~tihsala~a bir ~akım gilçlü~- yaresini düşürmllılerdir. 1 
yanın cenup kıamında ve Macarista- lerın önüne geçılmek ıstenmektedır. Prag, 26 lA.A.J - Nazırlar mec
na yakın yerlerde mühim bir Macar Filhakika Sildet Alman müessesele- isinin içtimaı saat 21,80 a kadar de
ekalliyeti yaıamaktadır. Macariıtan ri ile Çekoslovak rnile~seseleri ara- mm etmiştir. Meclis Macar nota ı
bu ekalliyetin kendi mukadderatına sında varı i lemi eşva, ip idai rnad- 1a veril cek cevabın metni hakkı 

Ceza gören mağazalara 
yaftalar yapıştırılacak 
Pazarlıksız satış mevzuu üzerinde 

yerinde bir hassasiyet var 
Pazarlıksız satıs hakkındaki ka-1 

nunun muntazam b'r sekilde t 
-..-tt1p-,..-ıın:llft aımann; ,.. .... ••·••ar•liud ·it'••ı'lft ~ - o.. .. ı;3.'8M6c -..a..r-

vatana ilhak edilmesini istiyor. Çe- .,... kine belediyece bilyuk ehemm vet ve 

k 
1 

Hata'y devld reisi Toyftır Sökmen rilmektedir. E\•elki gün yapılan kon-
oslovakya da buna muanz delil· M • 

dir. O da Macar ekaJliyetlerini Ye d c h • İstanbul, 26 (Busuat) - Surtyenin trolda kanuna aykın şekilde etiket anlsa a Um Urıyet Hatay ihracatına karıı koydutu faz- kullandıktan görillen 150 esnnf \e 
onların mukim olduklan topraklan la gümrük dolayisile Hatay kabinesi- mafaza sahibi cezalandırılmı tır. j 
Macaristana terketmeie amade • b h l kl nin son toplantısında konuşmalar cer- Etiketlerin üzerine bir malın ev-
d~r. Şu ~·~de ihtilaf ne~ed~ kalıyor, ayram l azı r ı arı yan etmiş ve Hatay ihracatının, mem- safını, a'lda maddelerinin kan ık o-
dıyeceksınız !. Madamkı bır tarafın ı ı d leketimiz yoliyle yapılması kararlaş - up o ma ığını yazmak lazımgeldi-
istediğini öbür taraf ta vermeie ha- ., .. • • tırılmıştır. ği halde buna riayet edilmedi- i, gP-
7.ırdır. Bu alıı verit yapılır İt debi- Bugüz;el vı ayetımı%de yapılan yeni eaerlerin İskenderun, 26 (A.A) - Suriyenin lişi güzel adi ve değiştirilebilen eti-
ler. 1 acrlıı fdrenlerİno b J ..J Hataydan gidecek eşyadan yüzde yir- ketler kullanıldığı görülmti~tür. Me-

Nazariyatta doiru olan bu netice ı .. .., :Jf anaı mfbe~ ailmrük alma.<nna mukabele Q)a- sela, zetini ele alalım. Ze\ tin tan lf'ri 
tatbikatında maalesef öyle değildir. Birinci yol, Maniaa • RetBdiye rak Hatay hükumetinin de &.} ni şekil- nin Karaburun mu A\, alık mı Ti-
Macarlar kendi ırkdatlarmı isterken yoludur. Bu yol, Akhisar fOlelİ de hareket etmesi üzerine tahassül ril"e . 1 . d ' . · ld ki ' 

f k b . ı L ki ıc. k b .. · d l ak j . . d 1 •• 1 b .• cıns erın en mı o u arının 
11 acı ır e çauu uau yapma u uzerın en ayn m tadır. eden yem vazıyet o ay.ısı e urada . . . 
ekalliyetlerle birlikte kendi ırkdat· Halk bahçeainin açılıı töreni, çok devlet reisi Ekselans Fayfur Sökme- e~ıket. u~erlerınd~- .yazılması, go t -
larından olmıyan büyük bir (Ruten) parlak ve Mmimi oldu. Davetliler' nin başkanhiJndıi bir toplantı yapıl- ~ılmeı:ıı lazımgeldıgı haldP kanun ve 
ekseriyeti ile meakiın mühim bir top- araıında köylerden sele le ktll lmıotır. Toplantıda mecli." reisi başve- ızahnamedeki bu hükümlere ria\ et 
rak parçasmı da beraber almak iati- Gelenlere aipra ve teke~ r:vz~o.,di~ kll, vekilJer, bir kısım mebmılar, ls- olun.mama~tadır. ~u gibiler. derh.al 
Yorlar. itte davanın iç yüzü bu!.. j mek ıuretile izaz edildmiler kenderun ticaret odası erkanı ve tüc- teczıye edılmektedır le edılecektır. 

Macaristanın bu iddiuıaı ltalya Halle bahçainin açılJ!ı mU~bo- carlar hazır bulunmuştur. Ayakk~bılann ~ ~z~r~erindeki ~tiket-
ile Polonyada alabildiklerine köriik- · tile bir aöylev veren belediye reisi - Devamı 3 ncü Sahifede _ ler, flabıt ve degıştırılemez şekıldc ol 
lüyorlar. j B. Avni Gemicioğlu. biıhçe yerinin, -- : =- mak laz~mdır. . A li.raya, diğer tuhafi.} e e ) asının da 

Otuz bef milyonluk bir nüfusa ma- evvelce bir mezbelelik ve haaralık v J d Beledıyeye yapılan şıkayetlerde yiıksek ve degiştirilebilir etiketli fi. 
lik olan Polonya Avrupanm orta- yuvası iken, vali B. Lütfi Kırdarın anze an evelc~ 4 ~ira~a alınan .bir uyak~nhı- atlar altında satıldıgı 1 'ldirilmi~tir. 
sında ve tam Almanya ile Sovyet yüksek himmetile timdi bir bahçe AT k k ~ J)~n, ş~mdı v~tıket sebebıyle 5-~ lıra\'a B ledi) e, bu me eleler üzerinde de 
Rusya arasında aıkıtıp kalmlftır. haline getirildiğini ıöyledi ve Mani· l~evyor ta OnTeranr bır gömlel'ın 225 kuruş yerme üç 1 - Devamı 2 nci Sahifede -

Polonya ne yapl,!) yaparak bu iki hü- sa ahalisi namına tetekkürlerini bil- /ar voroco (, - -----··------------------· 
kumet arasmda kuvvetli bir seci vü- dirdi. 
cude getirmek ve bu auretle hemken Vali B. Lütfi Kırdar, tÜm«eneral 
di postunu kurtarmak •e hem de Al- Tevfik Öke ve bütün davetliler. mü-
manlarm Şarka dofru senitlemele- 1 teakiben Muradiye köyüne lfittiler 
rine mani olmak azmindedir. Çeko.-1 ve orada da Manisa - Muradiye -
lovakyanın artık iktı .. den ve aiyaae- Menemen yolunu açtılar. Buradaki 
ten Almanyaya bir peyk olmaktan I tören de çok parlak ve halkın eevin-
'baıka bir .. y yapamıyacaiını pekli& ı ci içinde yapıldı. Bütün köylüler, 
1.Utlifi için Alman nüfuzuna ıinne- yolun iki tarafına dizili olduğu haJ-
••te •iratan Macarlara temayül de davul zurna çalarak davetlileri 
etn.e1rte •e onlarla hudud birliti ya- k.arııladılar. Davetliler, istasyon cı-
::ak ... eeddi tahakkak ettirmei• varında kurulan takın altından aese .. ___ _ 

ltaı7.,_ • rek tören yerine ıelcliler. Valimiz 
daha d&n. :lince, bu hükUınet 8. Lütfi Kırdar, burada bir aöylev 

ok mllhba ~merkezi AYrUpada verdi ve cumhuriyetin, her aahada 
ç M la1r ntifuaa malik bulu· 
nuyor, ~ A il yarattığı baprılar ve yenilikler ara-
yaptıiı Roma Palctı,,:. ~·!:": e ııncla devletin en çok yollara ehem-
nın mukadderatında .!..-: bir ::ü miyet verdiiüıi, yollann, memle • 
rolü o;nu~o~u. ~~ AYUstur- Mani8a .,,·alisi Dr. B. Lütfi Kırdar ketin ticaret, aıhhat ve asayİf bakı-
yayı ılha lf en ve onaıa akabinde Manil8. 26 (Hususi)- Cumhu-- mınc:lan olcluiu kadar müclafaaıı i- D. vanzeıaıuı 
de Çekoalova.kyayı • .._.ır..t AVl'U· riyetin 1; inci yıldlSnümü )1JÜnaae- çin de büyük ehemmiyeti haiz oldu· Nevyork, 26 (Radyo) - Belçika 
P•da artık bır bul • •riaaaııracak betile büyük tcnlikler yapalac•kbr. iunu, büyük ,ef Atatürkün nurlu aabık başveklll Vanzeland, bqraya nl-
hir hale ifrat etmelerı ,A......._ın bu Bunun için haz~rlanan pı:9jram, direktiflerile fOle ve demiryolu ln- mittir. 'vanzeland, matbuat mttmes-
lcıamındaki ltalyan nüfuzunu •ıfıra çok ıeniftir. . ... ının büyük bir inkipf ıöıtercli- •illerine vaki beyanatında, cihan sul. 
bıdirdi. Diier t;ıraftan MaC&l'latanaa Şehirde ıimdidesa taJdaı )!'apıl • ğini aöylec:li ve az bir zaman içinde hunun, iktiaadiyatla kaim oldujunu 
Alınan nüfuzuna boyun etmek tela- makta ve her w.f •Üılenmektedir. yapılan büyük itlerin.. eayı)am:ya • ıöylemit. Kunlh analomasının, sul • 
lilceaine maruz hulunmuı ltatıraa Buaün valimiz B. LütEi Kırdar ack bc:lar çok olduiunu ilive etti. han temini için bir pranti teşkil ey-
11\enf aatlerini kökünden baltahyaealır veciz bir nutuk1a iki ;yolun ve bir de Valimiz, Maniea vilayet büdce- ~edilfni illve etmiıtir. 
'İr tehlike arzetmektedir. Macaria- halk bahçeeinm acwt -töftnlerini ainclen 193.3 1ene8indetı bugüne- ka- Vanzellnd, burada mnhtelif kon -

- Devamı 3 ncU Sahifede - 7apta. - Dnama 1 MI Salalf ... - fıramlar venclktir. 

Çıldıran Dünya 
Yarın Anadolu' da okuyacaksınız 
Bu eser bütün alaka ve merakınızı 

kendi Üzerinde toplıyacaktır 
BU!'lk bir muharririn bütün dünyayı dolaprak herteyin bir içyüzG

n'7 bır alda ••imaz, hayret edilecek cihetini bulmuı, yatadıiımız &le
•mn ıaribelerini, tezadlarım hu eMrde toplallUftır. 

Çeviren: Asım İsmet Kültür 

Üstad Küşterinin 
Karagöz perdesi 

'.' 
Cumartesi günü Anadolu sütunların· 

da açılmış olacaktır 
K ...... tli ve yeslne mezah U.tadımıs KUtteri, seçen sene oldui11 si· 

hl llu ._ ele ricamızı kabul ederek Camantal silnUnden itibaren pe..., 
deılnl açarak ayineden auretler söatermete batlıyacaktır. Üstadımız 
ebl Det'•, allka, kahkaha ve hayretler içinde bırakacaktır. ' 
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Konuşmak; ~ir hakı.nıa ırör; daim!jeıı <lirıu.mık L_'r hakikati ola~ ko.mı~.- Tu··rkı·ye -Italya rı·caret ıKızılay h.a ft.ası dün Çoçuklard. a soysal bir yaratma taal1yt-tıdır. Kotıu~ac,maktakı Lu.ruk ze\'kı ~nlamctnll~. go. 

adam be" an zihnmdc bıı"e ·IH hal- rünme 'ne '" ·nı:ımak ld n gelmı,·or. bıttı ted b1rler 
kctmcdc ı·e derhal lıu halkettiklel'ini Kon usan adamın. i~ yapan adam ol- t d • ) 
]ban denilen bır lıaridik k•lıyı ><llın- ımıdıj(ın; ·.ö,·Ier; l, ınu~ınaııııı, faali>"' ve e ıye an aşması -

9 
-

1 l
'"h" 3· h ft d • ' t' Süt çocukl••ının h.a·'-lı'-lar-da ela ortU)'U koymaktadır. En mrtrıa iZ te engPI olduğ•rnıı, aıçlımızı an l I) ti- ır a a a ıyı ne ı- - - ... "' 

gözüken ı f ı·ın altında •ihn! bir h- len . •Z l'J<'rıcirl rin · ' pm oev ri- bunlara mahsus açılan kıliniklere 
diıı. )·aratıcı lıir faaliyetin. ortaya lıil'- rnizi kiistek ecliğiııi anlatırlar: ıarıa Bir yıllık kontenJ· an listesi \' ekaletten celer alındı müracaat etmeleri veyahud bunlara 
•(•.der duk~k 1 tiren Iıir ~ırınnışıtı 1>e;·11'r mi,j ; Urümeu derler. En•t aid hasthanelere gitmt'leri lizımge-
gizli :ırlıiını sezmek mümkündıır.l>ımm>t lafla. sti:dt>. koııu,ma ile pr;ıı'r h . . d k" a!akadarlara geldi lluıı Kızılay haftasının SOJlll ol- lir. Kimoeai1: veya metruk sağlam ço-
Blıtliıı nksiyonlanmız, muhakkak ki gemi "nin nasıl ''ül'ii.ı lıilecei(ini bu şe flffilZ e ı nak münasebetiyle Karsıvakada cukları <la bunlara mahsus yurdlara 
en•la lıir soz haliııcle iç alemimize, ze- hakikati kauamıyanbrn anlatmıynl' Hükumı-timi?le İt3l}a ara5ında kuru üzüm 100,000, tütün 332.00C '«nıhul'iyet m't'ytlanıntla bir toplan- ~~rerek canlarını ku•tarmak İcaı> 
ku clüny:ımıza doğar ıe uiz bunları, mu.ıuzı Ankarada akd ve i= edilmi~ olan zeytinyagı 663,000, pamuk 3 mil )'apılmı~tır. eder. Anne ve babası olan roru\ı:lar 
Ja~k •• it> deiil~ bile, kendimizle Y<o- lıı-an •acl ·e lı.ı,kasındaki h,ıkikati )Cni ticaret ve tedive >nuahedf'sİ hü yon 975,000, krom ve kronik 99- Kızılay kunımLı namına biı- hifa- ;,;~ ,_Y., ı;ocutu anne südünd .. n 
ııışarak muayyen bir haz ,.,. h reket değil: kendisindeki hakikati ele ancak kür.ıleri h~kkında iktı"<ld vekaletin- bin, keçi boynuzu 33125 lira yağ! '>eden sonra öğl'etnıen B. )lecııti Çift mahrum bıralmıa.malctı.-. Bunun ~in 

halinde te,bit ederiz. Düşünmek, bü- konuşma 'a.re,inde anlıphilir. Bize dı-n schrimiz Türkofis müdürlüğü- tohumlar 231875, halıkyağı 132 ;i tarafından Kızılay kurumunun anneleri, evli-llarına kendi sütlerini 
tun r. vkini kendi I< ndirnizl kon - ceı, P \'ren adamın, R linıcleri cOm- ne nıııfassal maltını ıt a Jmi<!ir. bin 500, balmumu 1 O bin, pamuı •·aptığı büyük hizmetlere dair bir nu- vermeğe te~vik etmek gerektir. 
mak mahi~·etinden alıyor .. lünab .L leleri arasmda, ilni BLirdııl!ü fikirler Yeni anlasma ı ;;,İnci tesrin 938 döküntüsü 66250. kirli Vf> yık.arımı' 1uk irad olunmuş, OOlll'n tören<!<' bu- Cocu!(u <'mzin»,.k şartil,., icap 
etmek, münakaşayı bir kaığanın a'<a-. de _biz ken«i düş.oı:ce:erimiz.in _lıize lıi- den itibaren mer'iy~t m<"vl:iine gi- yün ve tiftik 994,000, yün dökiin un an okullar talebe<i bir g<'eid re,,._ .. .ı .. r ... ann,.:vi m""kifatland.ı • su-
bi "rtifaına çıkarmak; konuşmak le:z- le ılk anda kendıııı hı ettırme~cıı cep. k 30 h . lY , 0 t "h" tüsü 66250, kıl 33125, halı 66,250 mi yapmı~lardır. Soğukkuyuda Salih ,,.tile bu hu•u•u •G~in etm"k ı~z·m-lh . . . . 1 rece ve azıran . -r arı ıne 
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zetinin uçsuz, bu~aksız ifrad da!galn- elerını gurme:z mıyız. ipek kozası 132. O. ıpe o untu '1aşa camii aı·Jusunda Atatüı· ün v.a- dır. E:rnim,., m;iki\fat•nı ve günlük 
rınd .k~nd:m"izi kaybetmek dı•ı1-il mi- Çok defa !Ja7.t kimselerin s izler"n- kadar muteber olacaktır. Bu anlas- sü 66,250, mangenez cevheri 3' idelerinin mezarı ziyaret edilmiş, yo.rdımlarını alabilm,.k irin ann"l"r 
dir? de bir mil.na göremez \e onların bü - ma hükümlerine gör" ltalya tarafın bin J 2), kurşun cevheri 231 bir bir ~elenk konul mu tm'. <'<><"ukla.n da.ima .,. dü1:enı; h;,. ,.,1c;ı. 

Konu arak sel'er, konUŞarak nef - yük Lir gayretle ıınlatmnğa ıığra tık- dan mı-mleketimiz mah•ullni ı<;ın 875, antimuan cevheri 99175. zım Kızılay haftası içinde muhteHf de di,.,an~ .. rle,... ır"tir...,..lidi-1 .... Su-
ret eder, konuşarak lıenlik duygumu- lan . .-!eri hayatı ve s çma sıfaUan bir senelik olarak ayrılan koot<"n - para 662i0. kömür 397500, ha,,. kollar tal'afıııdan Karşıyakada ~7 rada coculclnrın J!...-.. k ı,,. ;,.1,.ri v., 
ztı ·n•a ederiz. ile mahkum eder'z. Hallıuki, biı.7. in- janda Ege mıntakası nı ehemmiyet-'amyand 66,250, boynuz ve kemil· rnrdımcı iiyc daha kayıcl edilmis ,.e f!""r"k terh:v,.lPri h~k1<•r>da ann .. f,.r 

Duş!in;nek; kendimizle. '.ku~ak. ki- flı olsak ve biraz du unsek yanıld~-ı lı- alakadar ..den maddeler \'ardır.133, ı.25, kitre 33125, tıbbi. n•batlar ııene bir hafta "çinde 350 fakir ,aç- mali-mat alır -.o coct11'nau ona ,,-öre 
fapl , kıt:ıbet :ırlc . ında:kı muellıfle, ğımızı, ~iki anlıyacağız. Bize bayngı lzmir piyasa•ını al5.k, ar eden bu 662J, afyon 193,750. tıbbı nebattr arı traş ettil'ilerek hamamda yıkat- b..sl•r. b'reclc hutalık'ardan koru
seyr tn:ek e~y~ ile k~n~maktan baş- ve ı;açma gelen şe~ler, 0 •eyde b!zatihi/anla•ma hükümleri ve kontPnjan kullanılan maddeler 99375. ham de tırılmı~. 400 fakir falehenin •adan mu• c-'mlar. 
ka ~ır? Bız.ı kendımızle, baskala- b" d'l'k • • 1 klan zı" ]'stesı' mu"'hı'mdı'r Kontf'n'an listesin ri 662 500 yulaf 331250, kel""k kestirilmi,, 1 fakir aileye muhtelif f"ocuklar A<•la..., bu .,.ibi di•pana<'r-. . .... : mc't'cut ır a ı ı ve m .... nQ. ız ı - ı · · ı • 1 

1 
· 

rıy e, e•ya ıle, hülasa, hayat ıle te - • . . . . d deki miktarlar liret üzerindt>n isp 165,625, tuzlu barsak 33125. P"- • yardımlarda bulunu mu<ttır. ı,.,;n Y""'~rmda bir c1., rüt mutbahı h !. d b 1 d büt"· b rnde bıze o slizlerı soılı~en n amın. ı ·- . ?650CO 1 · I< ı k nun ıı·ır haf 
ma.. a ın e u un uran un u · •. · . . , •de dünkü kur olan hir liret ( .625 çavra 82812, dıger emtıa - zmır ızı li)' ·unınıu ' ' - hı1un"llatıdır. An"el"r \.u~atlan h .. m 
" !ıkla ] k \ı"J k • k" b du"nr'sına kaı·•ı lıızım lıır .~a\ıancı .. . ·• k ]' )' ) 1 1 " '· f••J'1· 0 tı' daha mt'ı'\ıı'rn \'P aon: .ar r a ·onu a ı me ım anını u- ,~ kuru• uzerınden Tur ırasına tah- ıra ı:c. ' aa '· r .,, •·-.,iz ....... rn .ı .. u•uz <üt t.·min .. d ... 
!aL" ınemiz d~til midir? olu,umu?.ıla ileri ıı:el"r. \'İl edilmis "' "" mikturları gÖ•t~r • Ayrıca on:ki ada ;).,. Traulus ,.,. n "' .ıs!Jı.dır .• lubtelif kolların t"- bilme1;..ı;rı,.,_ CalıMro """"'"r çoculc-
Edebiyatın intak ~analı, eşya \'C • ı·şe farkları, lıelki, muha!:ılıınıı- mi,ti" bin!l'aziy<" ihrac edil.-c<"k maddele- ınin etıikl~ri ;~ııi ye~ l'1 ı he üz ı"'"" kanı.ol 8 tı,.,..ı" bu'unkn çocuk 

h:ı,yvanlarla olan reel münasebetimizi zın konuşnııılımna karşı bir l!ıhanı- Yumurtıı 596250 lirn, ta7' ba - rin kontı-njan listesi de sudur: merkezce kat'i sureJte tı»pit edil - "'ır..ıı~.,,,,, b··a1<•rJ,.r. Crcuk gün
bir fahıs!andırma ve bu şahısla bir mül imkan•rıı ortadan .b.-aldırabilir. !ık 530000 1 ra. balık yumurta•ı "' Siga!a yaP.ı 16562, pirina 39750 memi~tir. Okullarda talebeye Kızı- ,>;izleri rnn'i b .. sinlprJ,. b ... ı .. nir. Sa
kon"ıma hayali içinde daha aarih bir İki ayrı görüş zaviye•i içim!: b.uıu • ha,-yar 1 6'ı62 lira, lm"clııv ı milyon kuru tizüm 9275~. fasulye, mPrci- la,- meV>:ulu tahrir vnifelerl '"'ril • bah ve <ık•arn v~ imkô."ı olursa öile 
şekilde canlandırmak endişesinden nan iki kimse birbirinin sozlerınıle, 656,250 lirn. arpa 862,000 lira, çav- 1'1ek, nohud ve dıı;:ı-r kuru s<"bz~ı,., mi.lir.' En gıizel yazı )'azanlıır ku - 7~manında ann,.si tarafından .. mzi-
do~uştur. kendi içini kaplıyan bir ferahlık , dar 132,'iOO lira, diğn lıubulıat (hakla hariç) 66250, c~nlı .v" k .. - nıııı hırafııHlan mükufatlaııılınla- .;ı;r. 

Birçok ata süzleri konuşmayı ayıp ışıklı bir tat bulamaz. Dunu kalıul et- 198 750, kuru .,.ı,7,.1 r (162.500, silmis hayvanlar 198 750 lıralık.. """1"" Ru ribj rnruk vv•ı'ları, ralı"'n 
lelil:ki etmişti. Birçok, hakim, filezof mek lazım<lır: Falc.ıt • ·ııı EJ~:rnıla ' -.:-- ,nn.,ı ... ;n hulunc'ukhrı miit>ss"'"" 
\'!makul dedifimiz :ıdanılaı· ela fazla şunn oa itiraf elmeliılir ki, ~n j"f'\'ı"-'C • • • • 1 Feci bir kaz::ı 'Arp rok yp),,~ vf'rlP•de a•ıl..,,.lıdır. 
konuşmağa ge\'ezelik adıııı takmışlur saydığı bir irı•an lıile. ııilwrc.t konu,- Istan bu la sev kedı- Barda l çın 1 ş. er' ~üt devrt>•iru bitirmi• co~uklar i ... 
ve bu bUytlk ze\·ki hamlığııı, maniigız- manııı tadını fazla du,ymıış lı.ir ııı.an- /(es tane ağ ::cında.n bunl"r iri.., nçılm .. bu'unan küçük 
Jığın, mfinaiebe j~Jii'in bir eseri Ola- dır; ODU biraz nlU a.maJıa İk Ur ıJa. len mallar ondan sonra !d ''OCuk okulfarma Vt'Vahud ÇOruk bah-
rnk ıröstermişlerdir. Yal:tn ! ... Hayir, mnk liizımdır. Çüııkii; belki bizim ko. düşen adam ô Ü •elf'ri:ıP bırak.lor. v .. burada ÇOC'1k-

belki valan deiil, fakat muhakkak nuşmalarımız da onun kıymet hiikiinı- • • Ör:lemisin Zeytinlik köyü halkın- la daim~ mii•ebbiy .. ı,.ri tarafından 
ki yanlışt. Bu ataııörlerinin \"e bü}·ük !eri karşı,ında ayni mahküm de!'f•ce- İzmir vapurundan tiıc·ıBır kadınla çı ~lp gıt· elan B. ölükbaş. o~ullnrından Abdul "'1U .... afaza edilir. Çocuk di~".:ın·~· 
adamların bu •üşüncelerinin, imnn- yi :ılmaktııdır. l H , "d. l p misler fak at.. !ah o:~ıu Salih Gölcük. Gölcük yay- 1 .,rın~e Ç'>CUİ{Un tartılm.ıısı ıcın hır 
lık münasebetlerinin en karekteri ti\<, Bulıı'i Sarcı Car ar muşteRI ır _r , ' lasrnda hir kestane aj;=ından kMl- tt'razı bulundurulma., lazımdır. Ço-

Son 7 amand ı İzmirdı 11 fstanl•uL / [,v.-,lki gPce fzmir ·Torbalı yo- tatll' silkerkt'n muvazenesini kav· •uk bunda her hafta ve aonrab.r• 
mühim miktarda ticar.~t f'.S\"1•1, lıil-1 lıı Üzn~nde Ltız Mustafanın k,,hve- bNlnek h ~ı üurİm' yer<' dü~ınü. 'ı .. r ay tartılmak ger,.ktir. Muhtarı tahkir Ceza gören mağa 

zalara yaftalar 
, yapışhnlacak 

1 1 1 ;k ..ı;ı~~ d" f7 
• !-.ınde bır \. 1k<1 o1rnu~tur. Bır ış ırın \:f'" ölmli'>tiir Oy n r~lartnl\ f"lmft çocukl .. r . l ıassa mn ısu 81"\ e • ..,._,tl" • ı , . ] " 1 · 1 K etmış er 1 ·ı . • . unıus l<lllt"CTf'rı zmırt" tTf' en v~ e -- İC'İn d,.. hi.may~ mü t"Sf'leri. ac:ı1tr4 mir vapuru stanbuld.m, Lmır l("ıl\' h l' d · fi k l K d' 

. Ç'f l'k k'" .. el 1 ' ma ote ın e mısa r ·a an a ır BORSA Çünl<ii bu ya,larda <-ocuklarda h ... Çeşmenın ı t ı oyun e mu,. çok fazla esy<ı p:etirdi•"•irıden hıı '""! ·ı ş 'f d d b' d · d 
. ı · eo · og u erı a ın a ır a R.m. ıan ar~ l talıkl ar faz1alas.ır. Süt çocuiu d~Y-

tar Rüstem oğlu B. Hıkmet Mutlu- yanın tahliyt"si gecikmi• ve lsta~ • ına mı>rk<'z böliik kumandanlı;;.ına . resinde yapılan be&l.,me yanlıtlıkla.rı 
er ölçüler kanununa aykırı olarak bııh sevkedilmek üz•re satlara yuk- mi.irncaatla basından geçen vakayı • ÜZÜM yüzünden b;rcrk hastlıklar m .. yda-- Baıtara.fı 1 inci aahifede - ' ' .ı · · k' / ('pı·;ıl m:ılıı t'lıısf Kr. S. Kr. S. 
atarsız ve damgasız kantar kullan- ]etilen mühim miktarda eşyanınlanlatmı< ve <"'ml'tır 1 : ·~ 9 " A. R. t\zümeü 

9 50 
J 

1 25 
na cıkar v .. ilerJ,.mi devrelerd" gö-lı i.;·etle durmaktadır. Dün tica- Ah d -ı S ]'h K tt k . .. I 1 t _Gece Turkuaz barında icki

1 
ı. ·> rülm .. g"e ba•lar. Bahu us kemik has-nan me og u a ı ana an yi.i lenemıy<'cegı an ası mış ı. . b"ı· 7GO IC Taner l O 75 14 75 ~ 

ret odasından yaptJ,iımız tahkikata k . . b 1 .. 1 ictiın 72 numaralı taksı otomo ı ı talılcları ..,ek çok .örülen aft'tl .. rden-. . kantarı musadere etme ıstemı~. u Ru vaziyet karşısı'1r.a tuc-ıır ::ır, 1 · f" '.. r h dl .. .. .. 
1
. 709 PalN.<on 11 l .; ırure mııhtelif eşya t'e maddelerın, .. .. .. 1 .. - .. so oru ı· <'r a a goruştum, on ıra 

1
?. dir. für de kimsesiz kalan ve himayt' Yüzden aralarında çıkan munka~;ı • Deni7 bank uınuın mudur ıqune k b'l' d . d d nç 

1 
(;60 Y. j. Talat 7 -

hatta ırıda maddeleriyle lıililmum tu- _ 1 • mu a ı ın e acıye a ın a ge S. Erkin 
1 

:ı 
75 17 50 

altm.la bu•unmıyan hu yaştaki çocuk 
. . . . esnasında Salih Kanadın ogullaıı t .. lgrafla sikayettf' bulunarak tıca - bir kadın buldu otomobile birlikte u-l 1 Jarm terbiy,. ve ahliklanrun fena-hafite eşyasının :fıatlerının tiearet, . .. . k 

1 
- • ' ' 1 •12.1 jiro 12 75 1-1 25 

• . .. Mustafa, Hüseym ve Ahmed mus· ret esyalarının lımanıl,1 ·a anı~ını bindik. Ferhad: laıtığ ı da görülür. 
od m e beledıve taraflarınılln mu . 1 · _ . D . B . . .. .. k . bT :J72 Al;-o!i bi. ı l 18 

• • T _ tereken muhtar B. Mutlunı taı- bildirmişl .. rdi. Ilunun ıız"n.nc• enızl - en sızı goturece yen ı ı- ~,o~, Alb',ıı·r:ık Jl 
50 

ı:ı :;<ı tereken tespiti 1nümkündür. op 1 
kir ederek kantarıt eslim etmemi~-ıbank umum müdi.irlüği.i. lzmir va-,yorum. . . :~02 ü. T. sirkeli ı·ı t:ı ı tı fiatıerine yllzde 10-15 ni'<- · . . ] .. - d f _ t Dedi ve k.adınla bı-ni lzmır - Tor-
lerdır. puru süvarısıne sat ar uzerın e ıu '--! I .. . d L· l\i -• f 207 lnhkır 7 50 betin e hızanç ilal'esi}"le bunu yap- "k ...., ı yo u uz.-rın e az u~a anın 

İırn·m bütlin e<yanın """""' yu ·- k h . "t'·-~-- O d lV1u•tafa ıgo Esnaf ban. 1~ 17 

i4 
9 50 

mak mkün olduğuna göre halkı, • ı · ·a vesme go UIUU. ra a • - 1 Jl 
50 pıştırılarak halka o magaznlara lenmesini, ond~n sonra h~rcket et- il• beraber Ayrancı Ahmed ve kar- l!l9 j. Tranto •• 

z&nrdan kurtarmak için bu tedbire k · 165 ş R' Halef 1? '" 12 ?5 kıırşı dikkatli olmaları lıildiril~ce ·- mesini bildirmi~ ve lzmir vapuru, desi Mehmed, şoför f'erhadın da · · · ğ 
75 

-
başvurmak çok >·erinde bir hareket tir. 1 saat on alt•da hareket ed.-ceği yerd•• iltihakile üzerime çullandı lar, beni ~~~ ~· be~~~~:to 7 75 ~~ ~~ 

rn :;<ı 

olur, Belediye cezalarmdan mağaza Dün lktrnncl \'ek:iletinden beledi- üç s:ıat teehlıürle. fakat bütün ~al-lsabaha kadar dövdüler, kadın, oto-I ı~:ı Öztilrk rn 50 15 
~e dükan sahipleri, ticaret odasına d 1 b Id kaldı Benı sabaha kadar 

ye rei•liğine gelen biı· tahriratta pa- l..rd,,1,i e•yayı alarak hareket e e • mo 1 e .,· . d k' 
285 

Ü l :ı:ı )f. H .• 'a7.lı 11 2;; 16 5() şikayette buhmmuşlardır. Kanun . . . 1. ı - hapsettıl•r Czerım e ı rayı k k 
1 0 

~ ? 
zarlık.ız sahş nıecburıyetıııe aıt """it . ı,,1 ;,•ir ) ld· 1· c:: b hl . be . k l 09 A <e ı rnıı. JO 5 l" -~ hükümlerine uymıyan taı;zda etiket .. "" ·' · zora a ı ar. ~a a eyın nı apı 

101 
l\I B 'k 

11 5
o 1 7 

nun ve kararname ile bunla.ra mu.t~- --=--'-=- dı.a_ rı attılar, yaya olarak hasla hal- . eşı çi l ı; kullan:ınlara birinci defa ihtarda 0 l dA m l ,_ 
1

• d' 76 j. J\oh<'n 10 50 14 75 
allik izabnam~ye g re zmır c sı - vanmı_:van am'!Ja de lzmire geldim ve size şiciyet e ı- 10 bulunacak, ikinci defa!Unda 2-0 lira, ld . t tb'k l ~ _ 46 A. )!ayda 13 75 

Ü Ü d f d 50 1. k . diye kadar neler yapı ıgı, a ı :ı- caddeaı'n- yorum 
çilnc · e asın a ır:ı ceza e•ı ·- . . . lkiçeşmelikte Uluya! · b tnh 32 D. Arditi l:J 50 13 7'1 ]••ek hatta dükkan ve mag· azaların tın ne suretle cereyan ettıgı ve ~ımdı- k d k' Bu sikayet üzerine za ıtaca -, 17 Vilel l 2 ~25 12 G2.i ·~ , ı de Kırk merdivenler arşısın a ' kikata ·giris.ilmis,, Naciye adındaki kapatılmasına kadar gidilecektir. ye kadar ne gibi neticeler alındığı d , ___ _ 

1 bu .. vu"k elektı"rı'k lambasının yanma ı k d b j Ş ı'fı"n söyledikle Belt>diye tarafından ceza ırörenlerin sorulmuştur. Belediye reislij(i, hazırı , ·a ın u unmu~, er • 
6576 l.ıu cezala;ı birer yafta ile cezalan- yacağı bir raporla \'ekiılele mallı- ğından matbaamıza ikayet edil - rini ndoğru olduğu anlaşılmtştır. 

494427 ' kt' / · t'r Şoför Ferhadla diğer suçlular ya d lan maıiazaların vitrinlerine ya- mat verece ır. mı~ 1 • ı----

:;;~;;;; __ ~~~~-----------~~~~~~~~~~=====~, k~anmış, hM~. Tmbalı h~~u 0003 dahilinde olduii;u için Torbalı adli - 5 1 

yesin<' verilmi~],..rdir. i':ii111 fiaflui 

ükemmel kol uklarile 
. ;.. . ' . . ' . '· - ·~ .. : ' . . 

-=+=--
Nüfus hüviyet 
cüzdanları 

Cennet içinde cennet yuvasına dönen 
Okullara kayıd edilen talebenin 

nüfus hüviyet ci.izdanlarının okul
lardaki dosyalarda saklanması usu
lü. ni.ifus hüviyet cüzdanlaNnın 
tı-ıuni i>letde daima lınıp v"rilmeai 
ııe ve tal.-l.ıeııin sikayetlerjn kl'be
biyet verdiğinden mektı-p idar..Je -
rini mPsgul ettiği .an1a~ılmı~tır. KÜL TÜRPARK SİNE ASI 

~:ültiiı bakanlıi\ıııdan ~dHimiz 
LJarı"kuHlô:cle sürprizlerle bir kültür •lir.-ktörlüğÜn.! g~1Pn bir e • 
nı rnirdı- bundan •onra okullarımıza 
kaç gün zarfında açılıyor.. ııirm,.k istiyt'n tııl<"b,.nin ntifu• lıü Büyük Film .. 

.,;yet ciizdanlarınrna gör,. usulü 

Ç~ı\'ll l 
·~:! 
2G 

G:! 
~8 
.,~ _, 

7 
8 
!l 
ıo 

11 
lnci.r 

n1alın riıısi 

T. 1. T. 1. ir. 
ş. ıı. ıraı.r 

M. j. Tara nto 
ll. Lf'Vİ 
j. T rnıılo 

827 
12rı-0ı:ı:ı 

12591 o 

Kı·. ~-

8 2~ 
7 :;o 
!I r,o 

7 25 
7 7 r, 

F' t 
ıo 50 
il 2!> 
12 50 
! '.l r.o 
17 •)--·· 
Kr. s. 
17 
17 
•t {il) 

7 
.,. 
-·' 

] .2 LU 

B. Avni Sakrrırn 

--=7=--
Agcra suyu ve yeni 

lağım 
B?lediy<"nin. ı-sk.i İzmir hafriya· 

tında m<'ydana çıkan Agora suyu te
sisa tını tamamladığı ve suyu, Kül
türparktaki sun ·ı göle akıttığını 
yar:mıstık. 

Suyun grçti3i silhada eski lafım 
tı-sisatının kısmen bo.w1< olduğu ~ij 
ı ülmü~ w bu kısımda 'l'ni la"ım İn· 
saa ı belediyece muvafık görül · 
miittlir. 

---.. :----
Şehir rr.ıoclis i 

Yeni ~ehir meclisi 1 ikinci tt"srİn• 
d,. toplanacak ve mesaisine baslıya
caktır ilk c<'ls<"de r<"is ve riya•et di
vanı seçiıTii )'apıldcaktır 

Beledive inşaatı 
Şehir garajı ihata 

dııJf:ırları yaptırılryor 
B .. lediy .. re"i [), il. H•l ç ı 1 , 

clün ÇO<·uk lı sla•ıffi ',. s lıır • ı.ıjı 
insaa1JJJJ tt"fti etnıi.~~ir (.ıarajın in 
~aatı çok ılrrlcntistir. t~ara.juı i!ı ı
ı-.. duv,trldrl t.kt rnüt,..c.ılılıjl'\_ ilı,le 
o1uıHııu~tur 11 ok._,ı1 ı e-. !ı l..ın1İ 
ri, f>refp.ı .ı Dol.ı•JU "~ ıı Vt' T,1 
kilikle üç y<·ııi l;, ını İn•usı ıhı ilnle 
edilrııi,tir. 

---, 

Afesl~ki tetk;k 'er 
n .. ı..dıye h"' miıh .. ml 1 R. c~· 

hid (<"ç?'n, st·hir ~<1rajı j,,.to.,r>rTfl<' 
lnsnat ht-~~T)IC'l.rt icuı 1n!'11aı f)roft- .. IR d d·• . • ı ·ı -lairesinde kay.cilan yapıldıktan son 

1 
esmi küşa avetıye_ e~ı ra ni.ifııs cüzdanlarının talebı-y,. v .. -

. • d"d b kl ri!m .. •i bildirilmiştir. Bu huııusl<ı bn mizı şım_ l en e ıeyınız kanlık kültür kurulu döl k;mır d 

'-••••••••••••••••••--~~~--------•••••••••••# mı;ıtır, 
Dikkat: Türkotis müdürü B. Avni Sal:- ,sörll"rll" R;;r)<nırk \- 111"" l~ki tl"t • 

man dün l .ıanbula p;itmistir ffükaç Viklndı• lwhnımn . , .. •• .l'""!an"'1' 
ii..ln ıonr~ $c::lırlmi2e d~t\ec tır ~ .. \ 111"' i 1: 
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"2.7 nirin~ftrşrin Prrşemb~ l 9:l8 

lngiliz Başvekili Çember
layn, müstemlekeler işini 
arkadaşlarile konuştu 

İktibaslar 
ASIM KÜL10R 

Tatilde okudugum bir eser bende 
hiç unutamayacağım intibalar bırak
tı. (1) 

En büyük ve en zengin İngiliz ga
zetelerinden birinin gerçekt~n atıl

gan zeki ve kültülü bir muharriri, 
dünya üzerinde bir seyahat yaparak 
sördüklerini, olduğu gibi, raa!ist bir 
kaleme) yazmıf. Muharrir seyahati
ne Jngiltereden bathyarak Ameri
kayı ve bqtan bata Asyayı, Afrika
yı dolattıktan aonra kutuplara yakın 
yerlerde balina, Avusturalyada tav

Filistinde • 
vazı et 

Eski Kudüs sehrinde sükun teessüs etti. .. 
Şimalde yeni hadiseler var 

Kudüs, 26 (A.A) - Şehirde sükun telgraf çekerek Amerika hükfımetinin 
teessüs etmiştir. Niza mve asayiş hü- Filistin meselesindeki hatlı hareketi
hüm sürmektedir. Maamafih \'aroşlar- ni şiddetle protesto etmiştir. 
da tecavüzler devam etmektedir. Fi - Kudüs, 26 (Radyo) - Araplar, 
listiııin şimal mıntakasında birçok Musul petrol borularını parçalamış
hadiseler zuhur etmiş olduğu haber ]ardır. 
verilmektedir. Çetelerle lngiliz a$erleri arasın-

Kudüs, 25 (A.A) - Nablu eşrafı da vukubulan çarpışma neticesinde 
Kudüsteki Amerika konsolosuna bir altı Arap ölmüştür. 

tan avlannı görmüt, Comodos ada--------------------------------------

1\.T ·ı Ç b l k b ·ne'"l• to lamış V f '- • J smda, ilk devre hayvanatmdan F d •ııA J.YeVl em er ayn, a l 9' 'P e a .. 7tlp eae• yegane kalan Voronun bir anda ransa a mı 1 
Ceg., ı· sı7vaset hakkında n ~ zırlara malumat vermı·ştı·r yabani bir öküzü nası) yediiini 

'.T görmüt ve milletlerin yafayıtları-

Lon dra 26 (Radyo) _ Başvekil 'maralar açılmadan evel fikirlerini En mühim miişkül cenuöi Afrika na ait, tezadlarla dolu, hiç bil-
Ne\ il Çe~berlayn; İskoçyada mU- sö~·l~melerini kendilerinden rica et- hükum~tinin bazı meselelerde mua- mediiimiz, bir çok garip ve 

müdafaa 
Harbiye Nezaretinin verdiği siparişler 

güçlükle yetiştiriliyor h i) etlerle konuşmuş ve umu mıştır. 
9 

• , . jrız vazıye~te k~lmasıdır .. Kameron tayanı hayret mütahedeler getirmiı
İ) eti arkadaşJariyle ırözden Lond~a, ... 6. (Rad) o) - Ta~ mıs 1 ve Portekız _milst_e1?1~eke~ınden bir tir. Bunlar çoktur. Ben burada yal-
kten onrn, Almanya _ lngil- gazetesı M ünıh konferansından son-

1 
kısmının verılmesı ıçın bır mahzur nız bir daneaini alacaiım. Muharrir Paris, 26 (Radyo) - Fransa har- fabrikalara verilen siparişlere gelin-

ı zlaşma ı ve bilhassa müı:ıtem- raki vaziyet~en b~hisle yazdığı baş-

1 
yo~tur. :anıranika kıyılannın da Hindistan seyahatinden hahaeder- biye nezaretinin , milli müdafaaya ce, grevler ve saire yüz Un den ikmal 

1 i etrafında fikir teati in- makalede dıyor kı: verılmesı hususunda zorluk olmıya- ken tunları yazıyor: müteallik siparişleri, devlet fabrika - olunamadı. Hatta, bu gibi fabrikalar, 
lunmu tur. Şimdi sıra Almanyanın müstemle-,caktır. . • • ~ . larında bile teehhtirle yapılmaktadır. hariçten aldıkları bir milyar frank-

Lo dra, 26 (A.A.) _ Deyli l\f eyl kelerinin iadesi meselesine gelmiş- İngiltere bu mütaleadadır. Fakat • Nılgı~ı dasl~nndan .•e~ı~or~.u~. Bu sene, verilen siparişlerin ancak lık siparişleri dahi v11ktinde teslim 
D , 1i Ekspres gazetelerinin bildir tir. Fakat bu mesele ilk tahminler- cenubi Afrika hülcQmetinin itirazına Bırdenbare büyük .. ~ay~I! aıbı soru- yüzde kırkı teslim edilebildi. Hususi edemediler. 

• s: B ç b J den fazla müşkllit tevlid etmiştir !karsı ne dh•ebilecektir nen, hayvanlar surüsü ıle karıılat- ------------------ -------------------------gvrc . em er af'll ayrıca · " · · ı ı d k d"" 
t . G d t' tık. Cerek tara ar a, gere ort du- ç k 1 k Hı 

himmat nezare ı v c~ e .ge ı- var arasmda, keramiiin ıah eserini e os ova ya ve ususi muhasebelerin 
ine kat'i surette muhalıf hır va- c h • b t k·ı d · • k'ld ti b h . um urıyet ay et ı e en, pıtmı, ı •n a ar ey- M . ı . zıYet nlmıştır. ramı betle dikilmitlerdi. Onlann yanmda, acaristan esap ıı erı 

I o drn, 26 (~ .. A._) - Parla.men- dalgalı bir kubbe altında ayrıca be- . . . Anknr~, 26 (Hususi) - İç b:ıkıın-
toıı ın bu ~eferkı ıçtımn devresı açı- ~ · tonarmeden yapılmıt atlar dur.ıyor- - Ilastarafı 1 ıncı sahıfede - lık hmaısı muha!'lebelerin mali kayıt. 
lır ::ı ılmaz _ lngilter~n!n ve impara- Baıvekil ·miz Ankarava aidiyor ~ ı· l J du. Bunlardan baıka, iskeletleri ku- d~ mutabı~ kalmıştır. Bu c.c~·::ıp bu- ları~n~ tanzim şeklinin organize edil
torlu n müd fnası ıçın parlamento- 1 OT e • AJe ır er cıe, rulmut bir halde, intaat halinde olan gün Macarıstanın Prag sefırme tev- mesını kararlaştırmıştır. Bütün hu. 
1 U maRı icap eden kararlar ha~- törene iıtirak icin lstanbuldan hareket ettiler ve belli batlı aksamı demirden ya- di olunacaktır. SUSİ Jn,ijha!'lebe işlerinin bir esas dahi· 
kında m ı ımat veren bir beyaz kı- ' 

1 1 
d .. .. d k B 1 Pnris, 27 (Radyo) - Hnvas ajan- linde yapılmasını temin edecek olan 

· 1 tanbu1 26 (il LI ll Aı) C h · d J ti f · ı · A k pı an put ar a ıoruyor u . un an . . . . . tnp ıkarılacağı kuvvetle tahmın e- s • s - um u- ev e er se ır erı, n araya hare- . . . sı bıldırıyor: bu teşebhu ıçın Bakanlık muhtelif 
• d'" • • ti b · · ld" " " ·· k t d' J B k"l' · yapan Amerıkan makınele.-ı, beton dilm tedir. Politik mahfillerın u- rı) e n on eşıncı yı onumu munase e e ıyor ar. a§ve ı ımıı: B. Celal . . . Çeko lovakyn kabine~inde ihtilaf "ila;) etlerin hu u i muhasebe direk. 

şlinduklerine göre 1937 şubatı dört betiyle Ankarada yapılancak olan Bayarın da, yann Ankaraya dönme- yollarını yapan a~.ı m~kınel~r~ı. çıkmış ve Slovakyanın bazı yerlerin- törlerinden rnilrekkep bir komisyon 
senet k silahlanma planı için alınan törene iştirak etmek üzere ecnebi 1 Jeri muhtemeldir. Bu put Brahman ~m~e aıt deiıldır. de plebisit yapılmasını kabul etmi- teşkil etmiştir. Komisyonda hu11ust 

k l "d kr Burada, Orta Hmdıstanda, buna h b . . . . . . 
bir buçuk milyarlık fev a a e e- . yet milnakaliit ve dahiliye nazırları mu ase e ışlerındekı ıhtısasına bına-
din "n bir kaç yüz milyon lira daha mana~~·~ pu~perest olanlard~r. Bu~- istifa eylemiştir. en Ankara defterdar muavini B. Ha-
f zlalaştırılmnsı müstebat değildir. KarabuHk rabrı·kası lam buyuk bır kısmına Dravıdas dı- Çekoslovakya hariciye nazırı Val- san Fehmi de bulunacaktır. 
Me'lf zuubahsolacak, mesele yalnız T ~ yorl~r. ;na~a7ın adlal'lna Ayına· kof ski, hilkfimetin cevabi notasını ----------------
harp levazımının ye bilhassa tayya,;~ - nas enı me te ır. Macar sefirine vermiş ve müzakere-
i tih alinin fazlalaştırılması degıl J J . . Betondan yapılan beygirler, fey- lere derhal başlanmaını bildirmiş-
! k t milli müdafaa için başlıca bü- nşaatı tetkik etmek Üzere ngı/ız yüksek mü· tanlarm hilcumu kartısmda Hindis- tir. 
tin endüstrilerin randımanlarının h ı· l • d • Lk b • 1. , f l k tanm bir ucundan diier ucuna, bir Çekoslovakyanın cevabi notasın-. . en' ıs erın en mureR ep ır r. ev e ae ece h ı d k k · · · " lb k. m ah u derecede yükselmesıdır. A .. .. . °' e . am e e açm~. ıçın~•t· . a u ı da, plebisit yapılması istenilen yer-

! d 26 R d
• ) _ A , İstanbul, 26 (Hu. usı) - Karabuk murekkep bır heyet gelecektır. Bu he- bu bet metre yukaeklıktekı atlarm ler için Polonva Roman'-·a Alman-

on rn, ( a S 0 vam 'e ı "k d · f b 'k · t t t t tk'k b" · d" · ·· ·· d k · · dd d ' ~ ' ,J ' çe ı · ve emır a rı a ı ınşaa mı e - yet e ı ·atını ıtır ıkten sonra ınşa- onun e ı genış ca e en, her gün, va ve ltal'-•tmın hakimliwgi i tenmiş-
ıa~ ka~~ art, conÜM ' ,,..,._ =---.._ ı.::..... 1....-...1 f .-.ıı ~ J 

• AıA c"~ .. H:rıe·ı·e ouaiin.•onve-. nı".tere- ati hız verilecek ve fabrika, ilkbaliar- en madem yüzlerce otomobil geç- tı"r .. 
gu u açılacnktır. el 1 l k k üh d ı d d b en ngı ız yu se m en ıse rrn en a ilyük törenle açılacaktır mektedir ,. "il ') p · .,6 (R d ) ç k 1 k 

B vekil • ,.evil Çemberlayn; A- · · arıs, - a yo - e os ova -
, n kamarasında müttehit bir ka- ya-Macaristan müzakerelerinin Vi-

Mı h 
Bir çok insanlar vardır ki bir kaç yanada başlıya~ağı söyleniyor. 

Lin le ispatı vücud etmek istediğin ısır UH Lu""' metı• derece farkla, böyle hayallerinin ya-
d n, bugün kabineyi toplamış ve R rattıiı esaret zincirlerile bağlıdır 
bund n sonra takip edeceği siyaset lar. Bailı dururlar. Batlan arkada Hatay ihracah 
hakkında nazırlara maJCımat vermiş, olarak yürürler. BirteY görmeden, Meselenin ehemmiyeti takdir edile-

3 - Renkli M t K t 
2 - EKLER JURNAL 
TÜRKÇE sözlü ve şarkılı 

L E Y L A 
1 - SEHRA KIZI 
Açılış proııramı 

AÇILDI 
BUGÜN 

4 - Altın varakalar 

b ı i n eti beyenmiyenler varı;ın, ka- Üc Senede hazır olmak Üzere bir donanma bir it yapmadan, bir iz ve eaer bırak· rek emsali karalar alınmaııı etrafın· 
l madan yatar •e aiderler. ---------------------yapmafa karar verdi cKıiltür mecmua$1ndan> da görüşmeler yapılmıştır. Lük b .k l Fi 

Büyük bayram 
dolayısile 

Suriyenin Hataya gönderdiği Av- 8 te rı fe gra arı 
Kahire, 26 (Radyo) - Kral Fa -1 kumeti, üç sene içinde İngiltere fahri- A k 26 (H ) 

M d 
rupa mamulatı eşyanın doğrudan doğ- n ara, ususı - Çocuk esir-

ruk, halka hitaben bir beyanname kalarında müteaddid destroyelerle acarların avası 
a tem. · llat "h cat ın ana geme kurumu genel merkezi tarafın-

neşretıniş ve ramazam tebr~k ettik - torbitolar ve tahtelbahirler •a acak - ru;) ını, ay ı ra ın 
ten sonra, Mısırın kuvvetlı olmak t ) p - Battrafı l inci sahifede - vatana yapılma ı, transit muamelesin dan sureti husu iyede Viyanada bas-
mecburiyetinde bulundutunu kayd ve ır. tana el koyacak veya orada iktısa- de Halep tiıccarlarına azamı teslihat tırılan cLuks> tebrik telgrafnameleri 

Tren tarifelerinde 
tenzilat yapılıyor 

devletin bu iş için azami aayret gös- Yapılacak harp aemilerinin mecmu den kuvvetli bir tekilde yerletecek gö terilmesi, huna rağmen dost ve her telgraf merkezinde bulunmakta-
tereceğini ilave eylemiştir. tonilatosu, otuz altı bin tondan ibaret olan bir Almanyanm ertesi günü komsu Surh enin müskülat ihdası ha- dır: Tebrik telgraflnrımzm bu süslü 

Alakadar mehafile gore, Mısır hi1- olacaktır. .Attrivat:lc d .. nizine inmek tetebbü- . " · . . kagıtla muhatabınıza verilme!;ini is-
.. h. b. k · imde anavabmm cenub 'ılaYetlerın -

A ara, 26 (Husu!'li) - Devlet de- sune ıç ır uvvet manı olamaz. Bu . . . ·. ter eniz arzunuzu telgraf memuruna 
:mir\ lları ve limanları işletme genel R d k itibarla İtalya Almanların nüfuzla den hır kısmınm transıtının lskende- so·ıe .· · \T h t t 1 f .. dd 

J R d•k 1 • 1 s · . ~ınız. eyau grn mus\e e-direktörlüğü cumhuı:iyet.in onbeşinci 1 a 1 a ve a ) a os rını daha ziyade artırmamalarında run lımanından yapılması, bu suretle nizin bir kösesine c:Luks> kelimesini 
;-. ıl nın kutlanması törenınde bulun • kendi hayatı ile de alakadar ve men- öldürülmek isteenn Hatay iktisadi ha- ) nzmanız kafidir. Telgraf Ucretinden 
mn uzere Ankaraya veya kazalardan 

1 
• k • faattardır. yatının bilakis canlandırılıp inkişaf baska , erf'ceginiz 1tı kurus mak adı-

v·ı· t merkezlerine gidecek olan yol- ya ıst ongresı Evvelce Macaristana vermit oldu- ettirilmesi hııkkıncln muzakı•n•ler ~a- nızı temin ed1:ı. 
cul r için tren tarife ücretlerinde ten- iu müzaheret vaidlerini bir tarafa pılmıştır. Tebrik telgrafınızı siı lü kagıtla 
z t yapmağa karar vermiştir. Tenzi b1.rakaak bile itte sırf bunun içindir Alınacak olan tedbirlere d::ıir tica- ::ılan muhatabınızın fazla memnun ola-
ı· t, ·1e biletleri, banliyö hattı ve halk Kongre, buglin Varsilyada toplanacak, ki, ltalyada Macarlan tutmakta ken- ret odası erkanı ve ileri gelen tüccar-ıcağına ve zarafetinize hükmedeceiine 
l r biletleri hariç olmak üzere Dev / k diaine menfaattar aörüyor. lar Nafıa vekilinin başkanlıgı nda top- şüphe ) oktur. 
1 t b b 1 DalaJı·ve bı·r röıv ev verEce A k l min ollarıncla mu e er u unan '4 .T .., OT •• nca talyanın ve Polonyanın )anarak suratle bir rnpor h zırh~ n _ -----
d tarif ler uzeriııden : apıla~ak: Paris, 26 (Radyo) _ Radikal ve tukla açacaktır. Daladiya, mühim ;uzah.eretlerine raimen Almanlar caklardır. · F d ı~ 

I cut tarifelerden ) uzde yı:~ı radikal sosyalist partiı;ıi kongresi, ve siyasi söylevini, Cumartesi ırünil acarıstanın Rütenyayı yutmalanna A tak , 26 (A A) raDS8 3 ma 1 
n· <)inde )apılac~~ ol.an ~u t~nzıla_t yarın (Gran Pale) de toplanacaktır. verecektir. ve bu suretle hem kendilerine Şark n )a, . - Dt>\'let re - • 
28, .. 9, 30 ve 31 bırıncıteşrın gunlerı- Kongrenin zirai ve iktısadi encümen Paris, 26 (Radyo) - Başvekil Da- yolunu kapamalarına ve hem de Po- isi lskenderundan buraya gelmiştir. vazıyet 
ne tnUnhasır kalacaktır. }eri, buııün toplanmışlar ve raporla- ladiya; radikal ve radikal sosyalist lonya ile hudud birliii yapmalanna Harbiyedeki ikam~tgahlarında gece Bvdçenin muva.zenesı· 

-=+=- nnı hazırlamışlardır. partisi kongresini açmak üzere refa- da taraftar deiildirler. Bu noktada yarısına kadar devam eden bir top -
Kız taleben:n göre- Bu akşam Marsilyaya hareket e- katinde nazırlardan bazıları olduk- Almanları~ ı_ngi!t~reden,. Fran~dan lantıda gilmrük vaziyeti dolayisile için elli milyar frank 
cek.l • . . decek olan başvekil ve parti başka- lan halde, saat 20.50 de Marsilyaya ve hatta kilçük ıtı.llfm dıier ikı uz- alınması lazımgelen tedbirlere dair l 

erı asker/ık Jersı nı Edvar Daladiya, kongreyi bir nu-lhareket etmiştir. vu olan Romanya ıle Yugoalavyadan Antakya tüccarlariyle görusmüşttir. azım 
A kara, 26 (Hususi) _ Lise ve da mUzaharet göreceklerine ıüpbe Reyhaniye, 26 (A.A) - Bugün dev Paris, 26 (Radyo) _ ParlsOvar 

o\ 1?ektebıerde gösterilmekte olan yoktur. Jet refsi Ekselans Tayfur Sokmenin gazetesi, Fransız büdcesinin müva-
a rlı~ derslerinin ayni şekilde kız Marsilyaya Ordumuza Silah altmdaki hazır askerlerine h~zurıle kaza teşkilatı dolayi ile mera zenesi için elli milyar franga ihtiya~ 
t, ~ ) e de teşmili muvafık görül- raimen buaüne kadar Macarları bir 81~ y~pılmı hr. Bu suretle \eni hiı - olduğunu yazmakta ve mali vaziye-
ınu, r. , • 24 saattan~eri yağ• 11 hakim daha ilti• hareketten alıkoyan da İtte budur. I kumetı~ teşkilinden SOnra ordU Ve tin, ancak bU paranın tedarikinden 

L e, J uksek tnektep ve üniversite, mur yaıXrıyor hak •ttı• . Macaristanm hu noktada fazla ile-1 ~ey~a~ıye nahiy~~ri kaza h line çev- sonra düzelebileceğini kaydeylemek 
pr 1. rında J&rdırncı ve geri biz- 5 .:;1 rı gidebileceiine ihtimal verilemez. rılmıştır. 1 tedir. 
m r aıt ).a_ınlacak degişiklikler av- Marsilya, 26 (Radyo) - 24 sa - Ankara, 26 (Hususi) - Yeniden Buaünkü makaadları olsa olsa fazla l ,__lmllli!!)lm--~-..~~-----. 
rıca nazal'I ıtıbara alınacaktır. c;eç;n attenberi yağmur yağmaktadır. Halk on bir hakim ordumuza iltihak et- talebden batlıyarak yannki müza- ş· ı · . c h . • Anadolu' nun 
c r \ ılındn oldugu gibi bu yıl d k seylap tehlikesinden korkmaktadır. miştir. kere masasında ne koparabilirlerse l 1 yenı Um urrezsı 
t::ıl b;ye kamp )aptırılrnasına l~zu~ " onunla iktifa etmekten Jbaret ola- Santiyago dö Şili, 26 ( A.A. ) - Takvı·m·ı 

rulmemistir. G RET A CAR B O bilir.. Riyaseticumhur intihabatı ııeticele-
1938-1939 ders rılında kız talebe- C H A R LE S B Oy ER Hamdi Nüzhet Çançar ri: 

~·e t rilecek a kerlik ders Progra _ Halkçılar cephesi namzedi B. Agitr 
nıı u kil le tatbik edilecektir. Tarafından oynanan G k ı··b· 220.892, sai cenah fırkalarının nam 

7' es inci sınıf kız talebeye 9 uncu KONT''C"C! v· ALE'C!KA ün eş u u Ü zedi B. Ros 213, 251 rey kazanmıt-
sın programı, ıo _ 11 inci sınıf ve LJ .H J. S l . . l lardır. 

k mektep ile üniversite kız tale- Filmi muvaffakıyetle EL HAMRA ıinemuında por İf erını afvetti Yalnız birkaç rey kalmı tır. Maa-
fl \C ıo uncu sınıf programla- göterilmekte devam ediyor. htanbu1, 26 (Hususi) - Gün s ku- mafih hu reyler neticeyi ele riştirebi-

rı b r ur da go tcrilerek1 ir. ' ~ liıbu, por işlerini hığ"etmistir. ]erek devildir. 
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27 Birinciteşrin Perşembe 1938 (ANADO LU} - ..... - - S H 

Büyük bayram ( ÇİMDİKLER ı· Şuşnig'in muhakem 
Bayraklı vapurun- gelecek ay! 
dan gelen mektup domuz Halkevinin zengin bir 

Dün, tersane posta.hanesi dam-yarışı 

E:ski dün}'flda yaz mPv imlerinde programı. var l gasını taşıyan bir mek tup aldım. lm-
r l::ıJlnra ~IeHlm edenler. ek eriya dl'- zasına baktım : «Hürmetkarınız Ba y-
nizin güzdlıkleriııi temaşa eclerek i - fzmir llalkevi 938 yılı Cumhuri- A}ai.ı t.arnfııı<l::ın (C'uınlıudyet eko- rakh vapuru» diyor. Merak e ttim, 

Eski Başvekilin sır ortağı, 
şahitlik edecek! 

al ey] 

tirahatla rnkit geçirirler. Hizim pJ.ıj yet bayramı için aşagıdalc i kutlula. uomi ·j) mevzulu IJil' sö,·Jev \'erilecek d t b d' d ? o ~ 
t
. . • os um aca a ne ıyor u · ncagızı F. ki Aı>uslurra başvekili Şu~nigin miş, her husu ta lıu itim:ıcla l 

!arda .t ıı çokra •bet goı·en şey-bılll) o- ma programını hazırlamıştır : u h k d ~ · · k 

1 

· er ea arayıp tara ıgı ıçın me tu· Alnurn Mik(ımeti tarafrndan muha. duğunu ispat ctmiısti. 
el " 1 rı aı· k z k d 1 'Hi l'ir'ın(~ı·t"""ı·Jı ~""l ı 0 dC' ll3 - ~;o Hiriı dtc:.rin Pmrnr guııü '"- •• j .. ı gın ·um an UZ'•tı- • -· ' ' ••·•. - l • . . . uunu aynen neşrecııyorum : 

1 

kem esine gelecek ay ba.,lnnacnktır. Fakat bugun Şuşnigin da 
m k, b 1 ıtla rııea • .a k daı ucudu I (İ tıkl.d) mP\'Ztılu kısa bır so~l<'\' uııı 17 de ııkıfap tıu·ıJıı (C'unıhtıt·ı- 1 1• d k~ Ş . \'' , 1 1 1 . 1 k 

\'.t>l H~;nıııduıı bugüu<> lrn<lur iukıHip 1 «Azizim Bay Çimdik» • a um u ı· ı, uşnıg, ıyaıı~ı .~ - oıı un a e lllll e en uvvetli şa 
g ti' 'kızartmaktır. \erilecek \C t~tiklıd nuu·sı çahııwkı•rı ı nıamıı tımıfmdun i.ı "fil edildıği zamnn ı-nk Buıoııun buJunacag·ı lı b 

1 ık · · l J l uıleleri) f el ·efe ö<rretnıerıi Kaz1m «Zaman zaman ben denizi_ çimd ik 
'ı ı ı el ıı \ n plaJlarındu i 

z ) 11hkl r -. ardır. M e~ela 

av'l- ı mıızııı frl\ iri \tlZ•l etı n nın aı·ı .... te1. kif olunmuş ~e bir müddet V~yn- li,J(>r. E :ıs.en, Şt1Qt1ig tevkif "( t c sütunlarına da çekiştirip hakkımda r 
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f' . .. 
.. h k · V" yeni -arkud l:ı.rı i nü üyor r.ıyordu. 1 Bu milcldet ıarfJnda 11iJ et ro Diyezi ~uptu. t!inn nale ı müh t m rn ı n:-pt .! Amer: .ı ente i<•t>n"i "' r-. ı .. i : ı ,i C:.af ur z o d k'' d n bil ren ko· İkinisi de ben? İn depolartmn 

1 

davet etm1şti. Bir~ }ıancde bernber- eunu bcıiı !i.1l etm k " z'f 

2 C A S Ü S ] l mitey .el hil ofo~or. iııfilôkı e en biıi mağlCtp eur in~ ce rırap i iyorlardı . Di> ez bepjmiıi ne an ü.ç hı d 1 n 
~ Ayni p~c· R y.e:tıromm k omitede den ayni vaziyete bir daha dü~ek hn..>.rc.tleı· içinde bırnk"n bir h::rneket- d. poııun 1ç1nde ak!. ı l. ı.u 

...ıııl'Mll:!ı • R Ü M AN J ~ör~~; · k.onu~luyor .. Uz\m ü-ı is tem iyord u. le J>jyctronun da,·.etinf' itiraz ız ica- hu· ıg e .olunc.'l d pod n 
ı-e.ıı ~ ir ı i' mıka , d.un o nr.a Pıyetcr-0 , Sonr.n zer.ek Diye7. ı. e ger k e nrkn- bet ctmi ti. ar.,ıdak:i m h mm~ t d 

•...... _ f k;;hram;nf ;k=;kan ve d eh "j; tl 1 Amerikalıların tt-lsiz t ~gra f sifr in i da hmnı yakalnınnk i !.emiyorduk. l~ununlıı beraber ıt ilerledikcc Di-
-.. 1 ----·~ ~hnağa memur edif?yor.. Ptyeh·o Çünkü onların \'n~ıta iyle bütün Al· yez he)ecnnn dü !bordu. H 1ini gö-
) ıı~.an: ffowu ( 0 11 on) An 'ka cı tdi<X'1 a dfıtt • • A . k . ronn casmı tc kilfıtım ele ge.çirmck ve ren Piyctro - nrkndnfJm ne)Jn lmr: 

s~~I v;rıyı°r .. d" y~ı a ~sam, .1t~~k onlar vn ıt.a iyle ba k mcmlcl<etlerde diye sorchı~ O \akit J)iyez hafif bir dıgı d:ı muh kk. ktı, ıh<'! 
- 7 ,_. _:ı_ k . . d.kk 

1 
.. e ı ~!tş .0 dnn k ıger c le po arıBn ın 

1
1 u 1 çalışan diğer cncıusları mc) dana çık~ sesle, f~knt futur getirme.den sırrını ii k~11'ukol .ıı iı ı i ckpo 

Nihayet .dar bir y.ola varıyorlar. nı aıuınwı tutmn ıçm ı ate yu2- mes~e-sı e onuşu uyor. u c epo· . . . SÖ\ led' da m ı.k' nlmJ , 1 eh n· 
\ı 1 d b · · ı '- · t._k S O k' ~ n ı · d ~- • rıp yakalamak nrıu undn ıdık. Bına- • ı. • . > e 0 ya un iç.in e ir eve gırıyor ar. ıerıne ua ıyor. onra Jyez va ıt 'r uon şenrın ... n uzn~h ve agzına I . . . D .· • k 1 y 1 ber \'ermek 'cnp .ccl reli. JI tn 
Haydudlar, bu evin bodrumundn zayi e tmeden hnza etmesi lUL; ırnge- kada r top m erm ileri ve barutla do1u 1 ennle~ h nhnmn 1 ıcabcden c bıttnbı - lr şe) ım ) 

0 
• anız stıbırsız . d b'l 1 Ç 1 ·cı· f • • '· • ""11nkü '' k ü sın e ' ··· ı içtima edıyorlardı Pıyetro Dıyez 1e11 }'emin kağıdını hPz.ırlam i!a bas· ı ı. derhn alınan' ı e l ·r. muhaf zn \'e sınmı>un· vu 1 uu a am ç nr- de rnl 1 .ol. 

ile be.raber bodruma indiklc-ri 7.aman lıyor Hazır bulunanlar da ı:ınhid sı- Pıyetroımn 0 rıksom mi.ibim ola- mııngalarını Uık\ i) e etmekti. ~eickim kndıts Bon i tn )-Onunun dışında hı.ıhı-
odada ltı 11ahıs bekliyordu. Bu a- fatiyle imza edecek leırdi. Bı.ı imza ra.k JeShıt etiği karar arasında ko· lılit<ln n eı'i mtle s eler; \>ilha a nnn küçük mtıhimmnt depo unu beı·- 1 m, dnn, na 1 m m 

hıs1arı Pı)etro hiç tanımıyordu. n~~1. r;nürek.~e~.le değil, kanla ve.ril- mite ar'knda~1a.rıımı ertes i .gece .i ç,i~ tayyare h:ınt,"ılt'l. rı \€ depolm· tnm hava e~~l?r. Binneonfo)h infilakl\'Jlllı Pi\'etronun \llc 
Anı le ve ba amele kısmından ol- dıgını d ... soyluyor: s-ok dabn rnuhım ve çok drıhn cıddı nutlıaf:ııa nltıııa almdı .etrnfJna dn tar.nk:ıt;ını ı tinc.e)'C k;ıdar ou bere- ter kapl.ım ı. Ç l ı 
dukl rı kıyafetlerinden belli idi. · - Bu gibi fevkaladeliklere kan- bir Jıareket yapacnklnrı .id i. Fakat G. 2 ye mensup kUUiyetli h:il tabn;rri cıını grçire<'C'idm. ıHc~ııd:ın , p rı ke-.;·ı 1. 
Bodrumda bir masa ve bes ah ı san· dan daha münasip mürekkep bu1u· yan kapnlı konuşulduğu için va:d.lmemurlnrı, dıığ1h ! dı. Gerek tahnı·ı-j -l r ;_,·pt m tı:-tılcn ,Dlyezin nğzınJ açtır- If\'l"Z bum,ı farketti ve - llC o 
dalyeden ha ka bir.ııey yoktu. Işık namaz. yeti o1du~ gibi te cıbit edemem işti.ılerc ve gcı-ekıse nefeJ'lere ~upheler'ni mı>ıtı. Dın•z knıııışmrık için \'c!!!le nrı- rahnt-ıızlnnchn mı: )Ok;;n 

namına adeoe bir iki mum yanıyor-ı Diye W ~e ediy.or . Ne ıne1'an•t hazırlanmı~t ı ; hunu .<lav et eılecek ohm heı·hnngi lıir snh ·a ~ onııtı~ 1.rılıı 1 t>ı ~f'~ i ifşa etti. Hu ı- kunı'lu, <le<li. 
du. Sahne korkunçtu. Nitekim Rı- Pıyetro gayet t?bii, itiraz etm)- bir ti.irlü onlarruıdJ. Gayet tabii so · ,dt:'r~ın~ :ıtt'S nçmııları İ<'in de kat'i emh·j ~t~e P 'K•f•ı "~u~:ı 4-\ l'\'\'E'tli mnl"ı. lj avırlı b'r f'.hir sim 
yetro bir 1 ~çin tu7.nğa düştüğünü ~·or. Yemini alan bızwt yemin kağı- ramazdı da. crıldı . n :ıt elılt• C'lııı ~ıı. \ P Alnı.ııı c:ı"ıı l:ırı- roııun :ık ınıln.P l!t:ct'. 
sanat k ıkatledileceğinden bile kor · .d.ın ı .okuy.o; w.e herkes dinJiyor. Son- Ertesi ,gi.in nlessabah .reisini hrı C asusl ıırın en u! k üplıelefj'lJi ela~ nm tert·p e> 1 ·ıı·,. o'ılukloaı·ı plan da -E\et l""Jıal~ı n hm 
ku~or. ı:a eller toplu iğne ..ile deliniyor ve bt"rdar tJ. et etmemek için bu tun bu tcıdbirler :ınhısılmı .. ııl r\ nrıl ı. Pl:ın ~u icl': 

Fakat hiç de böyle olmıyor. Bila- herkes kendi knnından alarak :Yemin Pıy~tTonun bu şiiphesi he pimizi g;f"m:ıli itiıın He :ılmd \'e h iç ki.rnst>ye 
1 l\1ıi h 'mmat <lPpos ınun nkınınclı.ki sS!.fror. kusnu k g lıi ohl\·or m 

ki D yez k ndısini .deri·al arkada • .k~dıru ha ta PJyetro olruak üz·r t~J;ı dü ··.rdü. 5ebebi de, pJbaı.k h ncı ettiı'ilmedi. GUnchız sakin geçti. hu.:ıu"ı drwıda i t lı<'I, m edı t:'l \, ğın ık l\eç rı\ ıı m. 
larma takdim edıyor o da simaları- imzalıy.orlnr. Ondan pnra R yetı.o ":~ .ı..n belli oJmwn s.ındıın ile ri zeli- ıGecc gı:liıı<:t! ıep .ı~ fi ıta bekli}'QI du . ~ ll.\ .. s Ahmın .cı:. us teşkiı . tl.!.:l meın-1 -Dt1·cı m t dcc·, J.-
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(ANADOLU) • · 

Çin - Japon harbi 
- Bastarafı 1. inci nl\ifedc -

içm muhtelif ~ eı ~·e .din.anı'tJ.et- ~er
leştirmişlerdi.ı·. 

! Fi KiRLER j Devlet Şurası kanun projesi 

Bizim bayramımız 
Japon ero ı selıre girer girmez Tabiat ne temizdir? Dağlar, tas-

vazi.reti anlamı~ \ e- dinamitlerin ırn.t k 

Kamutay Adliye encü
meni yeni bir metin 

hazırladı 

lar vakit vakit yı anır rürgarlar su-
lamasına meydıın vermeıııiştir. ada burada kaim~ çiıiik oıçank es-

i JlanS.'(:>\', 26 (R:ad~ G) - Kato!ik ayı dağıtır, ne güzel ifna eder? 
pnpaz Perzakinonun tt•:sis ettiği hi 

)~nizlerin temizliği ve teaffüne ma-

l 
taraf mıııtnka. j .. ıpoırlar.ca da taııııı

ıi tuzu ba~lı bamna dikkate ıeeza !.. 
. mışlır. Papas, hugiin japon kuman-

/ e, helıe balıkMina tavuk "'!C boruz-

1 

ıla.ulıu-.uu ~·.M.ı·i't -.et..JWş ~~ öı.ı m ntn- arın pullu ve :ipekli elbieeleri ne Ankar.a, 2G {lhısusı) - lhı.ku 1c- r.a &ıı trn'k ıı r ~' rçile-
&tı<'Alk ır .ı ticaP.tı o1duiıı- 'tı l 1 

nükemmeldirl Hayvanatın ve hat- 11 geçen t e\ l"f'<dl' knm ta:-:n ''ermi cek \ e millı ira l il t. 'in olumıc:ık 
ihl.ania \i U O,\' } 1 - 1 ( 

A\ ufacık ku larm yıkanmaları, top- 0 l ugu < e\ tel l-}Urası kanunu l:i.} ih.ı- en nz bes zat, mudd muilik' if -
a \ertni ·r. k 

ak "e sair muzadı tcaffün Wr ~ 81
• nn '' 'az tatil e girme · -~ ı i g ·ec \: ~rd'r :\l•<ldeium ımiler 

(Ra ) ) - Hank- ' akaya üzerinde çırpınıp zevaidden d~ bu·k. ç gun ' 1 adlh·e en~me- 'azifelerinin icra ınd, hiç hir m. k:ı-
cinr n<'la ·m mık rda ç·n k ı; n d t k'k 
,:e · mut.it' b r harbe ut ısm 

1
• Zdde kalmağa çabalamafah hep bu ın <' et ı C'cl'lm.i :\.(' .eAA i t1ltfü· m1n ~mir '\"t! neznr ti nltınd: olma-

_:_ı:~· . •. 1 ı__· • k ler gorerek .}eni bir Ş<'kil alını tır. up nıutal ·~~ı:uıı kanun r · p-
B k \"\et, Kanton - Hanko\' dem·~'<> erru;aıgı .temtne ve guueruı, ÇIÇC - E ü ci ' • . . .. ne men, mu p sebt?pkr maııLa- 4ann11. m:gun gru·dukieri eşki d oy-
lwı ımüdafaa etmel1:e ve ).a\as ~ ... - '"rın ferah verıcı kokuları da bu mu- tasında, bu la) ihanın Fı·nnsadaki hu li ece'klerdir. 

l\&f ıc ba d gru çekilmekt~rr. ·emmeliyeti temine matuftur. Ve1- kornet komı erine mutenn.'Zlr (ilan l}e, -et uı'fl mda. bin -daY"1\ a. ir 
1 

ıa!* :· ~~ 25e:Am~l~~t;·;;:~ n ak asıl, tahiat aleminin istihdaf ettiği :~dde ~ n:'fük te k'Ja da m d - r is.lerindeu ıOJn ak .u re ,. · 
K.ar-Şek ,-.e ıd'ğer hükumet aza 

1 
ha -ey. temizlik ve güzelliktir. İnMnhk eıumumı erın rn:tife1erini ifa tar ı cec.eg.i .iki daire ~·e· ·~le um 

ı len C nkı--ı... ~ulunm·,_,.- 'W>e v.,,.m·ı :a bövL ..l-:.iJ mi~ ~emiz ve mükem- hakkındaki 'kayıdlar de\let surasın:a tipten terekküp eden bir Jdar nci.1-
~ ugu-<; l'7 ILot\Wl • n:v "'ıe wc,r; • • 'e umumi h-e) ete 'e dea' i darieJeri- meni bulunacaktır. 

Maniaacla ~ infa edilmekte o lan ainema ıtang-ın ·cra komitesi urafı dan ''t"Tİ· nel clbi.eler gıymelc msanın kr ne vazıfe \erilme 1-~le bur..l"nıı faa-. ı · ı t" l · ıl k k ~ - Basmua\ in \ e muaYinleı·l ül -
J ır yo 1 z. k0prüler ve ınf"..nf~lcrle ı c er erın aeı ış oren ~n yap. aca - lece." ~nrarıarı teı;bit etmek üzere 2~ ıünlcü ahval ve tabiatini değiştir- liyet arzları hakkında ihukıimler ı;e zimlerden hukuk n1hu<l iktısad f 

t . tı '\i csai~ iç.in bir ını1s or ır. Ezcümle, !;por kulub, nmıs sa - 'teşr mewe1<le <Or.adn t-op1anac:\klard1r. :nez mi~ lnsanlan elbieesiyle iıtik- u ul H! ka ·a~ıer mer·i kanuna mus- teleJ'İ ha nJ bil~Her okulu ' 
.
1
°.g r.-~~ 1. ..fettigw ini eüyicdi ha ı ve tadnırnun açılış törenleri \'a- Şan-Kar-Şekin nan kov h~wzasm betl iht · ı k ı 

1 .ı ' z: vın tt"a sa~ · • . · ·,.ı ederler, diyen hemen hemen doğ- e 1~ aç arı arşı a) ac:ık daha lnra muadil olduğu kıi tlir a 
• e: pılacaUır. bo.,,<w.ltnı:ı.kln Çın kıtaahnı i1\Zeteler "1 eöy1emis gibidir. r~ )Ona! esa Ja~ı Hıt a etmek sure- ğıncn tn dik edilrni olan ' b ncı 

- 1-·.e bugün .açılma törenin' Manisa • h mu, cok .guzel ,.e mu- ıuırafrndan ~~ber ,·.erilen yeni planın Bayramlarda muhakkak temiz ve ti) le mue e e.} ı mu tekim_ ıl bir hale m-em1eket fakulte H ·' uk ek 
L } J_ 1 ' +" , rd n l"' lliuı;kkuku !Çin 'kullanmak nh'"etinde - k k }d ~·~ ... •ı.;>rıız uu yo .oö cuzn lurıye.ın aumn b r e r. nu esere c " mn- d' B 1~ ld w ,__ :. '11Ük~mmd elbiw1er $?~•ele "'c ~i çı araca 0 uğunu ta h~h etmekte- epleri mezunlarından olma 

t _ ıı.:_ ~ +.i<>-i iler.i hareket ruhunu.ı ır. u P anın ne o ugu ırt:nuz beUi . ndaz- •• dir 1 
?.UUJ• ..._ J ıs stnôı> i mi \'erildi. degildir. ~lerden ziyade tıra ve mu- · . . o ııcaktır. 

bil ~e-liei ve hu ruhu ta~ı) an ça- s--md halde _,in~k ve ziyaret- Adhye endimemnce hazırlanan Vazife: 
Cumhuri~ et bn\·ramı günü olan <'U L<>ndro, '25 {A.A~ - B. 'Sigemitsu ıK..._.. •-

Jı .. k .. •1 Manisa vilayeti halkının fo. le.rde bulunmak. biz Tül'klerin yıl- 7_5 maddelik layiha. dokuz fasıl uze- ne\'let süra ı hukumet lıa.zır-
marte"'i gunü. -0,i'IC'den C\"veJ hükıUmet Ç ı ihtfüifındn mubt~I ıbir lngifü l 

)
;.,,

1
• ••!"'f'Herinden biridir. • 1 .. 11-.r ı. _,:ı k" lanmı! a-ietleridir. Geçen ıün ıgOr- rme ayrı m~ştır. nnnrnk nrilecek 'kanun ıa~ ih:ılıırı. 

• ""' konnır da lrnb l !'eni )ap1lacak '\e ".a'\>ı u ... e, ~ı 11.ar~ISlm.tn ı jnpon y L!tl-1 
Ö 'h · b .... du··a;i,., Vilayet malt.amman bir be- e,..-.a : imti) nz mukm <'l<' \'(' sartna eleri 

ni' muzdeki cum urıyet ayra- 01 .u.teukı·ı,,.n .A tut r'ktin u'üttü~ Nl _ hxttı hueketi hnkkrn<la gazf'teciler e-- Adi' 

B k Ş f A ·· k ) .. ~ n t ,..,I ": t:.ı.ra(ından oru1aıı mı.le .ı;ıu c~\'abı \'"'r yannamesi. bu müstaheen .adeti ba- ı~e l' cum n·n· 1 hazu-l:ıd gı ha1'kındn mutalea be\·an \ C' n·z m-
ı mıdn, üyii e tat ur ten a - lenider koııduklaıı mıra, sut yumua m·~ur~ ~ " tın t kta ve 'bllhaasa ballutnwn metne ıgore de\ let ı;ıur~sı b"r r<'ıste name 1ayiha1arını tC'tkik; 

clı w ırnız kuvvet iayesinden v.ilayeti- mmızzam bir geçıt resmi yapılaenk - - Rı"z nazana madı"•-•·-tini Gumburiyet havr.- beş da 're reisi \ e \'trmi be auıdan Kanunların \C niznmnam er·n 
- banş istiyoruz. 1\1 e bnrışı &.&.a r- il kk b 

nı.i~de y.pılan daha bir cok y.eni c- tır. memnuniyetle kar.şıhyacağız. mma c:eLetmektedir. Hakikaten de m rl! -ep, aş\.ekalete bağlıdır. Şu- gi)gterdiği i leri ru' ot; hu kum t 
~·r:krin ar1ima törenini ;apacağız. A,\Jll otuzuncu aOnü de K-0ldere o- L d '>6 (il d öylet Bu bav.ram. n~lcketin düt- ra, üç~ idarı, iki i kau.i ·şıere bakan rafından ha\ale olunan her t 10 

-~•: r k'--f k b t t ı"yen ., . on ra, - a yo) - Çin1iler1e . • "li -~-- bu ta- bet daıreye a)nlm star. Her daire b'r me e1eler h ,·kın.:ın müt"lea b 
K:.m&Üzm, teva 1GJ a u e n 1 kulunun tt!melatma mera!;imi ·apı - Jnponlar.ın. barba d~' am etmek ka- man ıstı etlKHllı "·e ~unun nun · .a " u. .. ' 
el.im 'leriyı' emreden nurlu bir~ . . • ~ •d'kll.eri AÖ l . . ba~.k- "'nden vdbuatoneeklzmil- .re.ıs \e uört azadan terekküp edecek ,.e Mari dav l, rı fll\et \(' h 
.. .a ' . . . . lncak, ve uç okıal bmusı merlıl ıın1e açı- rannı 'eı 1 ) ~nı~ or. umu .. '_ • . tir. . 
)İmchr. Buna hep1mızın 111anı var ı İngiliz ef'ri, bu-gtin Honkongtan yon ballan büyük bir badıreden kur- . . • decektır. 
d .... ~ muvaffak olaca;. .. z. Ya- 1aukt. r.. . YıGnau1uya har.ek~t etmi tir. Sefirin tulduiu için yapılan l>a'\ .ııımıdır fy- R~ , d re re ı u~ aza1 . uranın it'l. rı i 1erc> nit ' 

tLt ya-sın -cumhurıyet, ! cı gwnu dtı "oı:ume\ı teme1::ıt- d ~ 1 d sö 
1 

• d' _LL __ .ı __ !, __ _, 1·.,.. ı_ __ .ıur Bu sek mekte rden ez ni birinci, ikinci \C' uçuncu sa.n ma 1e • ır-
1 

oıa n u\I un ugtı . ) enen mare!'lal ı ~UC"T QCPucn r-3 r- uua · 
ol A . ı. ı ~ l'z \ol \e kn: -eruıtitusti n~ı mu ... n.ıın: '

0
_ bayr __ ..J_ 1---..-ı...:_.ı __ --'--•- '~k"llik. umum1 :tn~fet i k, trorecektir. s~ sun taturıL.. an-Kil~ -Şek1-e "onu acai:"l ..... .. 1111Ma ~~OllCll ~................ . ~ 

o;~etıek nutkuna !tt'>n ,·erc1i 'e 1.orf'ııleri ) apılacMktır. !unu) or. -dokunana lcaılar bıepimiz.ia eevinip ı;e ordu mufet ıgı -etn • m ıe - Birinci ~aire: Hukumet tar 
•idd~.tıe aikıtlanclı. ( um ur·~ et bMyramı, Mnnisada se-=-~e hakkı Yaldır. Vilayet ,arlı'kt.a Ye~a ulli ikte bu u lm s. ha7.trlannrn'k Hrilen kanun ,pr 

le ..a L • . ,_ ca ~n k tlulaırı&Nlktır. RUKU..,;,g' •- -' bk · l .1. • _MaıaNade. btSıüıı rae ~r ço~ }C M mak•mıma dediği aibl, bu bayram- ~m)·1z ma em \e.).:t aza ıı-. arm- ımi, nizamname 1.ı) ihalnrrnı ' ni -ussolini da bizlerin ft mub.lcbk ~ da buiunmuş. ~ abud bu 1·.u.if~ erıe znmırıame1ere nit tef ir talep! ini; 

l d 
yepyeni e11Me1ıeriyle ortaya çakma- bak kau.nmı§; ..,·11~ etlel'de en az uç idari mnknm1nr nra ındn 'azi e Ye 

•panya an dönen !arı we birimizin diierini behemebal ene memur·)etJeroe uhtnd ıktan salabiyetten doğan ihtilafları tk·11 
lru J b • tebrik edip dini bayramlarda yapta· 80ıtra,, merku dai~lt>ri e-dE'cf'k; füger dmı·e1erin ', ıf Pl ti 

man an ve %Q ıtam - '-"'....._L ·---d-: ~-L- dfir]u}d~rı nde H' () Ôerecf'd~k~ {' <ll~lndtı kn)an l !eri t tkik \ (' l Uİ •et 

D__!!yçland vapuru 
gınuz m ....... 9Cll Zl_ycau:::uıcu ft:&l'al' 

V b 1 d ı_ kabul etti ~memiz '~ nes\i haEıra tt:h'ber oi- murjyet -e.1-d ' ahud hu'k k m" • ooe~E'ktir. 
apurun an ar arın a ansızın Çt'Kall • '-G R. o) ıt. ha . maklı-ımu~ eh m \e e1z~m ·T. ZJira ·rrkaeri ihiz :~in 1 d.ni~e: M mıf ' 

ateş tamamen SÖndürüld-5 :lcih Musı1ofü1i~ bugun "aat 12 de lrnuı Cu~uriyet baynnu ~ _balkm bu ':~m lan i ·m. ih sa.s ,.~ tN: - nıın ~~u~. ,ı~ ~~·uıg~t:.ı;er~: 
~c milli l\f. nazırlarının huzuriyle kendi aızus.ayle icad dtiil bir bey 

1 d N ,_ 9G ıı1A. _.. ~ H 1 .ı __ L • belerıy e tanınmış ı;e kU'lc ya ı i- lmnunu ile de'\let !l\lra m:ı te'\ di e-
Nevyorlc. 26 (A.A.) - ~oyç an. J • e~·~-01'&~ -.. '\ ·~• - .. ambı:ırg SJ'J'ln~adını ~len iki hrıiyun fırkası ram UCU1CSbr. 

vapuıırndan alınan bir telsızde mü- Am~rJk~ iLa~ nıa mumessıli saat 6-i kumandanı ~oer:at (8'ı·tH ~; '~ mn- v--•tıd.la tinaiı otan utlar ara mdan kamıa-j dıJmiş olnp da idnri kaza) n mr\ zu 
,J ilJ ı., d · · d tay~• MıÇ.i~ lct ·r. te~ki1 t'tm'i~n tını..,ı an; \ ıJ, vetlı>r 

1 etLeb.atnı yangını söndiırmeie mu- ıue o)Çudl ın '8'1ıl\.&rısm en §U te~i- ~~etinde huhrnmu~ <>inn d91~1i7. zabiti · ı 'd ~ · ..ı K De\ !et şurasına ,-ei~. daire rc+~i \ e idııttsii kanuna mucib 'nrC' de' u-
' af fak olı;nu.ı: oldukları bildirilmek-ı zı a nuş -oı Ul{U1'1U Olu.emi.tır: 1mlıu1 eyJ.e.ınisür. ayyo ~ ·v d 

1 
;aza seçimi için J ukandaki va~ıflnra ramn11 d-o,1Tt1dıtn doğru) n \ C\'fi i irnz 

ledı... .ı.~m ~ üri müştiir. Fec_ irıvak -=+=-.. ltaiz olanlar arnınnda beş mislinden ~ o1i'.' h~ "'~ri~M!e'k i!lleri. 
~t"\·y.or'k. 2G (:A.A.) - 20 llkteş- ti ~olumuuı de\:am ıedee:e-ğhııizi (iJlllit y ngoslavıva Maliye Nazırı oluyor nz olmnmak uzere ba~vekaletçe bir (":~m ~t5n. llmm~ tıizm tl r"ne 

ri de Bromerhaundt-n :r\.evyorlrn edıyoruz. J J>.aci!I.. !G {Radyo~ _ Fr.ansı:ı kn amzed lıb1~ tert"p <>•una-cakur. Yat"l~'lln eem;~ eHerd n ı:;ay11m 1 için 

mü ~"cciru>11 ha~ket etmi olup Çek· Macar me«:lesile IJiue~<l.e :rniıhim tadilut ı0iar.aktır. Kaın nta) adli~e H dah1lh e ene - hukum~te 'nlci müracaatı n t k'k 
T~v~e )(ilor burnunun 320 kilo- Fa,~st meclisinin bir ı~' J -6 ·ı .Alakadarlar. rnali)e 'l'lP%&re:Ünıe men eri. adlhe e dahıli\ e \ek 1 ri ıedee~'kt f'. Bu daire. bir' i d r eede 
nıeu~ ce ubi p.rlcisinde bulunmak- kararı a u . a ıar aefr Ka~ yOll\lfl eetiri!~eğini SÖ)Jüyorlaı·. buz r 'le 1 planarak ıste ile mu- 'n7. 0hll\ı ~~F.'n bı\. d 
fa an Do,~land upuru.ndan ehin Belgrad, 26 (füı<l) o) _ Yugu:slav- a) ed olmBk n ac • ulunan' r- .dt -o1, n ıs v lıaklond. 
re.~ biri "ma-nd i areti a ınm ır. Roma, 26 (Rad)O) - Büyük fa-~· tı.arıci) ne:z.ıretı, Mnc:ıristan - Çe- o ··k d,.. K er ıçın uç mir n mz d a)ıracaktır. ıedf!'Ce'k. m~m rlar m h k n ı 
Bu isarette geminin anbarlarında ş· t mecli i pazarte i gunü akşamı B. ko to\ ) ı me elesi etrafında btiyük U 0 ent ~amuta) bu amz dler arasınd - 11• huklımlenne gore kar r l"er c k-
:ı.·a~n ıkm ı1 lduğu b'ldirilmekte- Mtı olininin riyn ~tinde saat 22 den <le\letlerin sorgusuna cernp \ermiş H' 'm ~ap caktı . tir. 
dir. v~ ,a.cu ~ arıdım i n ekt..f'dir. 2,05 e 'knd, r ıren bfr ictima aktet - Yt1n1 '' T)l • , 1 nıe,..e1e ne hiç ala- Avu•tralyaya umumi R i 'n eçeceg-i ir ut umumı ka- Cçün<:ü daire: 'M aH 'e ıkb 'dı i~-

.. nvorö, 2'6 (A.A.) - Do~·c;land miştir. Meclis bir teblig neşretmiştir. kast <>lmad1jını bildirmiı=1tir. tJQ/ • la .Jp ık \ uıfe 'nı g recek ·r. t:mu- Serie gümr k 'e inh":sarlar · eri m ~ 
,.a ıırıanclan aiınan yeni b'r tel ız Bu tehliğde japonv~nn samimi Ye de -

1 
O U m'i ka p re n verecez; idari fleri naf'a hizmelteri \'E! imt a7.l r·, e 

de mUrette-batın yangını 'n<lürdüğü rin do tıuk his1eri iblag olunmakta - Kn kaçırma lAnd~. '26 (R-adyo) - Kral a1 .,.orecek ,e \azı · 1e e ba'kaeakıtr. mRden arama ı ve imb)'1l7.11. 'ba nn -
tP, ·4 olunmaktadır. Maama:fih icn- dır. Uırfa<da Ru~tem mnhane~inde otu- tmcı jorj. öç ile.ne ~çın Dilk odö Kent Umumi katip r.anın umumi hele- mn~. mlld~n · 't'rin'n fıt'S"h iı1 er·nı 
hında \"aTd mciıı ibulunmak "izere ikt Meclis ezciirnle LiiJ\·anı n <H.irt t') a- rnn H t'l!'ıeyin \nzt l3 ) asında Şerı f~ i A Hl turaJva umumi 'aliUjine ta~ ıiıı "inden başka, lı bir daittl~rin 'e tetk 'k edec-e'k:hr. 
reM,f Do:\"-<;fondm bulunduğu mRhal- Jetinin hundan boy'le .milli topruğııı k.açırm11ğa \~!'lt-hbiis rden Ka\alah eyl~n:i~t~'. D~k do Kent, geJe~k se- •a\·a daire en umumi h~.r~tinın mil- !le\lf't şura ırı<:R · i an m:ıh",et-
Jn doiru ) ollaı-ına d.evam e'tmekt-e- ecza ından olnragını nrnbE\n'in bir lla an oglu Ali')' ergök, zabıt.aca tu- ne ıkincı~·ı ıc.l ~kerelen.H 'ftirak edıemh~ektir. tc ıtetkık ohanaeak ı.e,. bıt ekal t 
dlıier. hakr·,. kabul etmiştir. tulmuştur. decektir. 8afm11aw111 w- a muarial6 •- - ne..... a -* s .. ife4e _ 

--------------~ıı=:=:?:::~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!J!i!!!!.-------~--~----.-.. ... --;;...;.. 
-15- i ne dilşfip onu me~;daaa ~Jda1 • 

Fr.anko gemi · in muhasibi Dang- K t d .. M t k • t rı ) erde bıliki ırıaaum olaa ir 
ıı ... i . i \8kınd.an b'len. natdcas:ı on o on e rıs o mın rnahkum"reilai istiı k lutd r 
kuvweUi. kumu H• zeki bir adam- 'kUstahhk go terdil.er. 
<1•. Dir:a'\eti v~ zaikisı saye~nde te- - Demek ki. ka.,tanlarıd 
n 'ı bir nıtı Wl)&n .More j zahm~t - Yazan: Aleksandr Düma şlerine lumsınağa u la4ı}u• 
""kmenen kandırdı VE' F.dmonclun Bu cümle PerJ.1ıke g:·,Tn·s 
vaztyetl ta~tn "dinN•ye 'kadar gemi- )O uz .. T.u'kin farkı surncladır ki, bu- ı;ıktı. \.e Fran )1 i<t kıHak hağta<lı. allikti. O gUnlerde d~ g.arip ha.zı ~a- \·e dir!'leı,'1nı mermer uzerine danı- bir .ari.sUlcr.atm epmd 
nirı ıduı e ini elı'ııe alma.,.n muvaffak rad11ki liıı t u ' elm.aslarJ.a ~ ·- Bm l rt im aı. t rot arak kn.l .an- !ifalar deveı-.au etmej'e başlanuşt.ı. .'arak mektubu okuma<ra b·ışln .. , . 

a s 1 ,., ' ' '1 
• • Uem ıM\•.en ordu tı m d · •~ · 

oldu. letımi ti, dam cldu dan~lfılı marıi- dah e 'ne oturdu. '.aı~oq)-Otı, hiikQm- a ondaki davetJHer de BaUaru or- Fernand vasıtasile rnUddeiumuı:ııili- • • ~ r>ta. ı k -
Na t olsa bn Ş<>k"l az ürecpk• ket er H JHlt'l HUI ııef s bır eibıSıl") e da1 lı,iı eıwrasında, ~t 'M1n·at1an 1cen- taya alnuılnr ve ona muhtelif sual- {:e gônderilen Dang1arın huzır mt·lr ıl«waun «lrindf'n 'kıymetli 'hir tabn-

<' ~ku F.drnond isinin basına ge('- buruıınıu t u. tli t.aı· frn3 re~~tmek ~ tedi. Ve -0n- l~r .:ıçm ı şlardı. Ilalfur herşeyi bfü- tubunu okuyordu.. ka ~ıkanrol'du. Tabaka ga,· t rnıı-
nıe e R 0clftf~eıcek dhe dtl'TUDU~or- F..dmoıı lla MerSE'd~R ~ifti arasın- landan birkaç lc'~i u~ atıtaştı. Bun- ~ 0• ı·dıı. Çuııktl bundan PV\'C1 kral nai- - Çok lcarıuı1ık lıir nıest'lC' .tı'clı ıtaann \'P güzeldı. R ı z t b k 
clu. • "' ı b , ı1aki fıırk bu Mi. .Bura.dn ma'-i 'kan luı n e)aıırnd~ illlt' :lı ~r 1·~qıt'ynrnnı 1 oıura'k ta) in emilmis ve yilk!ô!t•k bfr . _o, bu !lözlerı So)lerkeıı mu• ... "·ır H:indNı hır:ız enfh .aMı , 

F k_ t. D nRI rın tım"<lleri dalın \'l' zenginlik huküm süriı~ordu. Ora- da ııardl. Fllkat f.)1;4 l~ tlrıstc..natla- ~ref kazannııstJ. Dnh:ı doxrusu o ıdı. Aı'k.ı 111t1:ı clıırıııı lıir pıqıaz r:ı ıın Çf'kti. 
".n ıı_ 1.d•. Çtınku F.dmon<lun .ga~hu- da i-ıe fukaralık, yevmi c;alışma ıizthı- rın u kı~m• k lli i btı~ülc Nttıpnh O· rtrnlerde Maı· il~ nııın ha!'lmiıddeiu- !ili lnr için ağzndan lıir~ok c>ıt Juf- T> rı . . 
lJl\etıı.111•1 ~z.a"a.ca ını bili\oı·du. tu u. ha~atm saMht mücacldtsi. '" nun clu nıau an itli KM'!ikıth a1dan- mumi!ô!i olnıu!'ltu. jlıır knçırdı. .ı\et 1 C'l<lı11 l ır lı k. ı· 

Tulılıın 1 nl '""· iı anlanırı d. tıı- fak ut kıpkırmızı 't• cf'\ 'al h .. ılk mı~.ordu. Aı+~t kruUa•·•n hKkimh ~- Znmnnımız ok aca) iptir di- lfrul mum<'ssili muchlt•iumumı Aca\ ip mi r ,,,. 
J'ht> n~ k_ad r bıtğlı oMu~tınu pek kaıııı.. tini t~~ede.n bir lMı•alıu -b~ mdıı ~oıctu. Knnın1ıl\tn ne1rr oruMııguıııı ne :Meranın mektubu. nlonda 1op- rli • onl.11111 rd i d m trud b r • • 
:ıa tal nıın ~delu1 rı~. JHkın ıami?:in 1 .'.\fark iz d{' S<'n Mnanın z<'ngin M- ı-e Netice ind.e ~ıt~ut n \'an! -0\du- hıtm~khgin imkam yoktur. Pi~mau •anmı!'I olan aristokratlara okın un- pnratordur. O, atın ı i ıd · in 
tle\l nH da o k ıbılcl"n olar:ık bizi foııuııdn :ıri"ltokrat l.tr toplaumıştL ğu için ~ ıtokrK11ann kendh~;Tli af- ~imı)anlar t>ol.1ur. Biııaeııa1e~ lı teh- ca. nrnlurında tarifi ga\ r'k:ıhil bir Fr.ın aııııı ıı-tma bf nı en C'\'\ ı1 
rnClkf>llef teı' n edı1nıiş bir alona BıJ salon o zaııı.ın -gerek Mar ilyanın fetmedi:lderhıt .,ek ıila lbiH~OJ"{lu. a- h~e b~k1Pnmlyen lnr )erden lıırı1en- hiddet uyandı. o k:ıdar ki göz)pı·i onlardan daha i) imi dı? On ın i inı-
.. e\'lcedhor. Bir ad11mın ~ansı, öteki- , e gE>re\: e b'ü1un f'ran aımı ea mü- polyon ı0 tariht.eı·de ar-tfltolcraUa,. ara- bre 7.ulrnr edebilir'! kor olmııs, <linıagları islemez bir • 
nin hl1ıhil~ ftd~tıı ?.en<'ıı· tıalkalnn ile ke!lf•f, e en m 'stokrafüır salonu icl.i. smda qans bır tPA• ohtralc telakki Bundan bırkaç d111<lk:ı t>V\'<'l nğır luı1'4:' gel mis, kin ve korku ile do!ıı ll< rf'd(ln ha!ô!ladı nı dt Onüni\z .. 
lıil'iLitin~ 'b:ıglıt:lır.. llıkuHmiz mı Da\ 1 tlflt r lıi'p tanınmış simalal'dı. ecliHsordu. kadife perdes'inin nr a!'lınita t>\'gi- oluı·ak ııwktuhıın umunıı mahh tiııı• P.u ozlnlı:ı bil\ Ol lfor 1 lıııın 
tevui .. ~ k\ıçlık 1 ir ""olan Mer Nl JIC'psi tatuko t:ır:.ıftnrları, \'e E,-l Mor Jrn"1ı ~ .. e mntf'kebbir li ile i lcnne ı1özlene konu!l:ın \'E' lııle dikknt etmt>mi~lel'cli. l:ıi1f'\ı \Uİ tı mev uıı h ılıi:11 <>dili' r 
iin fakiı·hane inde ba!'llann tı. Hal be ucl ı ınclaki matrut btıyüic Napol- Mark.ide S~n N'~r.anın !-engin ~to- buse!M-tent:i 'f'<len clamnt'I Mö yô naı-1 Malum Jll mektup, hazır nwk • clL>nıt>kti < o rın hukflml 1 i-
c:ın 'k" (al\iı• gf' cin ni~an mera i i vonun aman z dilsm~uıları i{!L F.ran- nunda toptanmış «\lan 1'ristohatlar !or bu ifa~e!'lite ra imi unutmuş ıupııı, Jlin ennlt>\ h m.u tıkan lıi. nt' g rP h 1, k dn dı 1 • , _ 

ne ;<';ti. ınd' de tekrar~· .an m..._ ız •ht ht1i imt'~ui.uını luğ\.etm~sti. 1 dn Nap'OlY6nırn <Jü Mıın•'Bn ~di. O \'t.' .1deia muddt> mumillk ~an~n1ye. bi.ı· kı)m t nlamnzdı. Bnıımı'· lıt'ı; r.ı 1t r \ 11 
ra irnj icra ed'lt>n ('Ok zen.ır.ın Ye mt1- Sonra bil) ilk bir kası~ aıbı bQ}11k zamanın arıi tokrat ~alGntarında ~n ine otıırmu tu ("ebmdt-n btr mek- :rnl>f>r 11 tokrat <IPnilC'n hu hf'ı ı 1 r nı th 1 1 1 

13 

kellet tez,> iıı ~dılmij bir ulona ıc!ri- B@ııapartın .seriUUJÜ m~ydan• milhJm konuşmalar ti~ aset-e m\lte- tup çık~rdt obamn anında durdu mF>ktuLu l a:rnn ıı~rn~ı d lı;ııııın ııı: .. ıl ll \ ;ıın J .k 
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• 
ızmır 

• itfaiyesi 
Elli sekiz senelik bir maziye sahiptir 

ltf aiyeci 3 şeyden korkar 
Susuzluk, rüzgar, fena yol!. 

, 
• 
lzmirin yangınlar gecesi - Ermeniler hortumları nasıl 

kestiler? - Eski hatıralar ve ıtf aivenin inkişafı! 

İngiliz filoloğla- F ransanın dostluk b 
•• 

rına gore 

insanlar artık sulh 
istiyorlar 

ları çözülüyor! 
ihtimal ki, Bay Çember/ayna 

rak diktatörlerle uyuşacakt 
Son Avrupa karışıklıklarının en de-, 

rin akisler uyandıracağı yer hiç şüp- 1 

hesiz ki Fransadır. Çekoslovakya hii
di~atının Fran•anın dış siyasetini ta
mamiyle bozduğunu söylemekle mü
balağa etmiş olmayız. Yeni kurulacak 
Frnn8a harici siyasetinin ne esasa isti
nat ettirileceği şimdiden tahmin edile-1 
me?.. Mnamafih, Fransanın umumi 

1 

harpten !'-\Onra kurduğu ve Uu ~on va--Elli sekiz senelik bir mazisi bulu- • - · ziyetler dolayısiyle yıkılmaıi'a mah-
nan İzmir itfaiyesi geçen sene alınan küm olan dostluklarına son bir nazar 
_. .. bu yıl da alınacak olan, yeni lesi- atfetmek meraklı olacaktır. 
-::ıtile çok kuvvetli bir şekle giecek- 1918 zaferinden beri Fransız dış 
tir. !zmirdeki itfaiye efradımız için- • u siyasetine umumiyetle cemnivet• mef-
de şimdiye kadar bin bir macera ya- İngiliz filoloğları, Munih anlaşma- humu hakim olmuştur. Fran~ızlar ar-

sından evvel d. ünyanın geçirmiş oldu- dularının kazandıg· 1 bir anda lıı·ıe 1.'kı"n-
eamış, tehlikelerle kucaklaşmış olan- ı- 1 . ları vardır. Bunu düşünerek itfaiye- ' gu har~. te,hlıkesine karşı .ngiltere ci bir düşman istili\"ınclan korku.ror- /ııqılıtre Splıerv mecmııası 
ciler arasında bir saat kadar dolaş- , Başvekılı Nevıl Çemberlayn ıle karı- lardı. General Foş zaferin Ren kı ·ıla- iki itt'fak ıla kuvvetlerinden 
tım: 1 ' .sına gönderilen binlerce mektuplar rına kadar götürülme- ini istem "sti. I kaybc•n• 1 di. Artı!< Ren 

İ l üz. erinde d.urmak. ta ve bu hadise üze- Böylelikle Fran anın kola'· nıliılafan tahkim eri mi ti. Tarafe.rnin 
zmir itfaiyesinin çalışkan ve ener- d h ' rın e aylı tetkıkat yapmaktadırlar. edebileceg·; bir hududu olac,·ıktı. rin·n rarılımıııa •i ııp etme<i 

jik müdürü B. İbrahim Günay ile 1 ' • 1 Meşhur ngiliz profesörlerinden Fransa htikiımeti bu fikrinden an- > ı, "')'ordu. 
beraber Gazi bulvarındaki itfaiye H D p t d • k 

. · · au • yaz 1_ırı son bir ı;na alede cak bir Anglo • Amerikan garanti,; ı Fransa, Romanya ve Yugusl 
merkez binasını geziyoruz. O anla- ı h t tıyor: ıı~san arın,.um~mı arp en sonra cen- vaadiyle vazgeçmişti. Lakin, harpten de anl,~ma!ar y,ıpmış•ı Bıı 

' ga~erlı~ .hıslerınden epeyce tecerrüd sonra yapılan bir •ürü rnidler gibi bu lıirincisı l!l:?6 •ene,inrle Pari"t 
- Yangın, alevler bizim düşman- tt ki k ı J kte b e 1 e:ını . ~.re e.y eme ve unun, vaid de bir türlü ~·erine getirilmemi"- lanıın bir dostluk anla~masıyd 

alarımızdır. Onları bir anda çevir- • d t b f ı h ı ı - ., me enıye ıçın ır a 1 ayır o c ugunu ti. \'aid veren Amerika cumhurreiRİ gosla\:,·a ile l !127 sene,inJe 
mek, birşey yapamıyacak vaziyete ·ı · ·ı kt d" 1 erı st rme e il". \!ilson kendi halkı taı·afınrlaıı tenkiıl ııaıı m~uhule~ se menli itibar 
getirmek .. İşte bizim vazifemiz bu P ı· ·· ı· k" • ro esor c ıyor ·ı: edilmiş, Anıerikanın çekiln1esi, lngil- men Ronuı ~cı ile iınzalanunın 
kaclnr. ~[e•lek, tehlikeli olmakla bera ln"·a 1 t k t k b" · c 0 nar, ar 1 opra ıçın ırı- terenin de çekilmesine iyi bi bahane di. iki cleYlet bir ademi tecavüz 
her bu meslekte bulunanlar için zevk- birlerini öldürmek istemiyorlar. teşkil etmişti. Fransa, eski müttefik-1 giri~mi~ler. Kendilerine dışard 
lidir de .. Başka türlü düşünenler, Eskiden harplerde a··ıenler ı·çı·n d · ' es- !erinden fayda çıkmıyacağını anla- lecek tecııvüzlere kar~ı da mille 
zaten itfaiyeye intisap edemezler. tanlar yazılır ve kahramanlık göste- b k yınca aşka tedbirlere başvurmuş ve miyeti ah amı dairesinde müt 
Biz itfaiyecileri müşkül vaziyete dü- ~enler, uzun zaman te~cil ~dilir.di: Bu, Almanyayı sıkı bir göz hapsi allına harekete geçmeği kabul etm 
~üren üç şey vardır: ınsanların, cenrıaverlık hıslerını ok- alan Fransız dostlukları lıöyle tees- Bu ittifaklardan hiçbiri Polon 

1 - Yangının fatihi mesabesinde ~a.rdı'. Ck:çe, u":'um! harpte ölenler süs etmişti. 1 Çekoslovakya ile yapılan ittl 
olan suyun bulunup bulunmayışı. ıçın şımdı de a~ıdel.er _yapdıyor ve on- Bu dostluklardan ilki Pariste 19 kadar •ağlam ve bağlayıcı eleği 

2 - Yangının yardımcısı olan çıl- lar hakkında sıtayışkar davranılıyor, şubiıta 19"1 senesinde Polonya ile im-/ B 1 k"b 
·· • ı · h lb k" ı··ıd d - · · un arı ta ı en Fransa Sovye 

gı~ ruzgar arın e•me•ı. a u 1• geçen ey u e ünyanın ge - zalanan siya i ittifaktı. Bu tedafüi bir . · 
:ı - Serbest hareketimize engel çirdiği buhran esnasında, yübinlerce anlaşma idi ve tarafeynden her hangi. ya ıle de bır anlaşma yapmıştı. 

olan dar, çapraşık, arızalı yerler. ...:- ana baba ve o kadar da genç kız, harp biri tecavüze uğradığı vakit diğeri 0 _ hede 2 mayıs 1935 senesinde 
Ve izahatına şöylece devam etti: tehli.kesi karşısında. harekete. geldiler. na yardım edecekti. 16 birinci teşrin imzalanmıştı. Bu bir mütekabil 
- Bizim şah•an geçirdiğimiz teh- Nevıl Çemberlayn ıle zevcesıne uzun 1926 senesinde gene bu iki memleket anlaşma•ıydı, iki devlett~n he 

likeli anlara değil, şehir ve halk için mektuplar gönderdiler ve sulhu kur- arasında ikinci bir «mütekabil temi-ı biri tecavüze uğrarsa diğeri onu 
tehlikeli geçen yangınları size anlat- tarmasını istediler. nah anlaşması yaptlmıştı. Bu ı dımına koşacaktL. Bu anlaşma 
mak isterim. İki yıl eve! Bayraklı Kadınların, harbe karşı o)an nefret- yeni ani ka ; ı ~ ·ı a i r ,. aııc.ıı ır sene evve 
i"1ünde demirli duran Secton fran•ız !eri, tarihte eskidir. Görüyoruz ki, bu çiııliyordu. Almanya taahhüdlerini i- haber verilmt:k şartiyle milnfesi 
vapurunun benzin ambarlarından nefret, şimdi de bakidir. fa etmezse Fransa ve Polonya miltte- caktır. 
bir yangın çıkmıştı. Semada müdhiş İngiltere başvekili ile zevcesine fikan silaha müracaatla Almanyayı Almanyanın Lokarno muahe 
infiliıkler oluyor, kızıl renkler ta mektup gönderip sulhun kurtarılma- taahhüdlerini ifaya icabar edecekler- yırtma"ı üzerine lngilterede bir 
uzaklardan görünüyordu. Gece yarısı bir tecrii e esnasında sını istiyenler, yalnız umumi harbin di. Şurası şayanı dikkattir ki 1936 I ittifakı aktcdilmişti. Fransa, her 

r1.ıkant·bu.kmiıF"dhkiş tehlikeye son sürat- ~. · . •.. • ~ ~;. ...... "'\. \ bt irhdl ekıı yangın çıkmıştı. En büyük ve ı fecaatine şahit olanlar değildir. Bun- mahr:1ı~fda Alm
1 

an.ra Lokarno anlaşma- 1 bir tecavüz halinde İngiltere ve 
P ~·e ıştı . a at yangın çıkan gemi , .._ -~· • l e i elisi kerestecilerde Vakıf hoca 1 d f l 'k t' .. . 

1 
"ı ı a ına o arak Ren havzasını işgal kanın ynrılınıına knşmaii'ı tna 

denizin otasında duruyordu. İnfilak- . ""-,'- .. ,_,. .._ ~ sokağında bir mobilye fabrikasında ar arasın a, 
0 

e a e 1 gormıyen er- ettiği \'akit Pulonya venliği siizii tut-/etmi*ti. lliğl'r <ik"ller de a)·ni tu 
tan mürettebattan iki tayfa parçalan ....._ ' çıkandı. Yangın o k~ıdar şiddetii,I den yüz binlerce insanlar vardır. Bu muş \"e ordıısıınıı FranRanın emrineıdü Fransaya karşı )aıımışlardı. 
mı.., kaptnn la diğer tayfalar Rahile ' hava o kadar ga.rri müsaid bulunu- 'ı hal bize şunu ifhamediyor: tah•ise amade olduğunu bildirmişti., Fransanın )·aptıgı bütün anlaşma 
ka~mışlardı. Bayraklı iskele•inden yordu ki büyük tehlike;·i bir andn İnsanlar, bundan sonra sulhun teh- Bu teklif lngiltere hükumetinin müda- en hakiki ve gü\·enilebiliri bu " 
•nndallarıı atlıyarak motopomple- sezmemek mllmkün değildi. Mobil· like.ve girdiğini hissedince, eskisi gibi halesiyle reddedilmi* ve o tarihtt>n lcusudıır. Franxaııııı diğer dostlu 
rinıizle \·apura yanaşlık, her tarafın- ye fabrikasıııclan çıkan yang111, o liıkayd kalmıyacaklar ve bu felaketin itibaren de Fransmıın Polonya ile o- zaafa ugrnılıkc;a lngiltereyle 
dan ateş kusan, tehlike dolu vapura ,,emtte on bir mağazayı birden sar-' önüne geçmek için medeni vıısıtalıırın lan dostluk nıuahedPsi git gide zaafa dostane münasdıatı kuvvetlenm 
girdik. Kaptnn, Bayraklı iskelesin- mış, gı•nişlemişli. Ayni saatte şehrin hepsine bıışvuracııklar, bu seferki gi- uğramı*tı. dir. 
cll•n bana şöyle bağmyordu: ._

1 
lıeş yerinde birden )'angınlar çıkmış bi muvaffak ta olacaklardır.• Fran'lı Çekoslo\•akya ile 2!\ birinci- Frnn<a ılı~ ,jyaseti simrli Liz 

- Gitmeyiniz, delirdiniz mi siz? '" olmıısını hiç unutamayız. 1 kanun 192.! tarihinde bir dostluk ak- re ycıı.idl'n üınzim "'!ilmektedir. 
Nı•recle i•e öteki depolar ela infilak Fakat teşkiliılımız, bir anda İzmi- ltfiye teşkiliıtında on seneden :ı 4 detmişti. Beynelmilel bir nıüşkiil kar- tenin ne olacağını şimdiden kesti 
eılecek, parça parça olacakRınız. Fa- . rin Rekiz yerinde birden çıkacak yan seneye kadar çalışmış, hayatının şısındn iki ıll'vlet milletler cemiyeti mümkün ıleğilclir. ihtimal ki Fr 
kat Oı·acla vazı"fe cluvgu•ıı bı"ze teh ı·k ı ahka·nıı ıl:ıı·resinde mültefı"kaıı h.·ıre - "On Lııhı·aııılaıı """ ,.e "' lı"nı çıka 

' , 0 • • · - ını siindürnıeğe kafi vesaitle müceh- genç ı an arım tehlikelerle çar-
0 

... " ·" ' 

lı"k•\·e atılmamızı emredı'vordıı ate k ket edecekler ve Lirlıirlerinin nıen,·ıfı·- muııheılı•.Jurinı· tazeli«ecek ve mi 
c. • ' ' - hez oldug"unclan bu emsabiz derece- pışarıı geçirmiş arkadaşlar ' ' 

ıtin içine girdik, mücadele saatlerce, h'I" d ı 1 d T"lk"I k ini koruyuraklıırdı. Çemberla)·ııa uyarak diktatörlerle d t hl"k ı ı d 1 . d 1 . a a var ır. şga esnasın a ı 1 i _ 
biiyük bir tehlike ile göğüs göğii"e e e ı e ere o u geceyı e zmır te çıkan bir yangında 27 ev yanmış- Bu anlaşmanın ~ inci maddesi Ho- anlaşnrn esasına doğru yürüyece 
g~çti. Bu hal, Azraille pençeleşmek itfaiye tarihinde muvaffakıyetle se- tı. 0 yangın e"nasında bir itfaiye henzollernin iadesine mukavemet kay- Şura,ıı ~a.rnııı dikkattir ;·;, Fraııs 
demekti. Nefsimize olan itimad ve d risine ilave ettik. O vakit İzmir valisi zabiti, yanında fiç Yunan nefe rile dını ortaya koyuyordu. 16 birinciteş- hemen hemen lıültin anla~ıııaları 
gayretimizi artırarak havanın çok tı olan .c.eneral Kazım Dir_ik o geceye bir bina üzerinde yangına su sıkıyor- rin 1926 senesinde Lokarnoda iki dev- Jetler cemiyeti ahtnameleri esa 

ı (tzmırın Yangınlar gecesi) adını Ver Jet arasında ikı"ncı· bı'r cmu··tekabı'l te- ı" • tı"nat ettı"rı"lmı··ıı'r Bu cCo,·enan 
rüzgalı olmasına ve ateşi mütemadi- yor, - ıansıarla hem kendimizi - muş. Söylendiğine göre hortuml arı 

0 

" • ayarıı mişti minab ittifakı aktedildi. Gerek bu it- artık hükmü kalmamıs~a Fra•anı 
yen körüklemesine rağmen çalıştık. ıslatıyor, hem de alevlerde boğuşuyor 

1 
· . . Ermenile kestikleri ıçın yukarıya 

Neticede hem vapuru, hem de vapur- duk, diğer taraftan da infilak eden tfaıyecı.lere .. e~ ço~ ~e.yecan veren su çtkmamağa başlamış ve bu dört tifak, gerc•k Fransanın Polonya ile ge- tifaklarının da hükümden sakıt ol 
da diğer depolarda bulunan mühim ı benzin tenekeleri havaya uçuyor, ye- şey,. gece~'.n. su~unetı .ıç.ınde A!arm- kişinin üzerinde bulundukları binayı ne ayni tarihte akdettiği ittifak esası ğunu farzetmek lazım gelir. Fra 
miktarda benzini kurtardık. Böylece, 1 re düşerek büyük bir gürültiı ile pat- ~.ehlı~e zılının tız sesıdır. Bu ışaret yangın sarmış. 0 vakit itfaiye zabiti, Lokarno anlaşması ahkamına istinat Herdeki planlarını hazırlarken bil 
Bayraklının da bir felakete uğrama-ıllıyor, etafa saçılan benzinlerden ye- uzerıne .sı.cak yatakla.rımızdan fırlı- kendisini yangın içine atarak yaralı ettirilmişti. Binaenleyh, Almanya Lo- sa bu noktayı gözden kaçırmam 
sına mani olduk. Bir yıl evvel, Bay- ni alev sütunları fışkırıyordu. Üç sa- y~rak gıyın'.°e.k,. makıneler başında- vaziyette kurtulmuş, fakat üç Yunan karna anlaşmasını hiçe sayınca diğer dll". 
raklı civarında bir petrol ve benzin at süren mücadele neticesinde yangı- kı vn~ı~elerımı:ı alarak. harek_e~ ~t- neferi cayır cayır yanmıştır.. Ayni 
deposunda çıkan, bir çok vatandaş- nı, deppnun dört duvarı arasına sok- mek ıçın a~am:. 35 sanıye . kafıdı'.'. zabit, gene işgal esnasında Turanda 
Jarın hayatına mal olan büyük yan- tuk ve biliyorsunu 3000 teneke pet- Yangın yer'.ne gıd~rken. daı.ma gen.'.ş Standard depolarında çıkan büyük 
gını da hahrlarsınız. Gece hadise ye- rol ve benzinle birçok bidonlar kur- yolları t~rcıh ederız. Çünkü s~n s~- yangında iki arkadaşile büyük bir 
tine yetiştiğimiz zaman deponun ci- tardık. atıe. yetışmek ve ya~gını. teMıkeHı.z tehlike atlatmıştır. İnfilaklar esna
\·arındaki tarlalar, hendekler akan Dört yıl evvel İzmirin düştüğü bü- vazıyete sokmak vazıfemızdır. İtfaı- sında dökülen mühim miktarda ben
alevler halinde benzin ve pet • yük tehlikeyi itfaiye erleri hiç unut- ye için en mühim tehlike, böyle ha- zin ve petrol, deniz üzerinden alev· 
rolla dolu idi. Ateşe beş metreye ka- mazlar. o ııece, şehrin beş yerinde reket esnasınd~ makinenin önüne bir ler halinde Alsancaktaki biiyük iske
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araba, otomobıl, yahud yolcu çık- leye kadar yayılmış, iskelenin yan
ması, fırlamasıdır. ması tehlike"i başgöstermişti. Hatta 

Netikim evvelce Üçkuyularda bir itfaiyenin bir kolu, ateş almasına 

yağ fabrikasında çıkan yangına ye- mani olmak için iskele üzerinde ça
tişmek için son süratle yol alırken lışmağa başlamıştı. ltfaiye zabiti Tu
tamir halinde bulunan ve üzerinde randaki depoda yangını söndürür
hiçbir işaret görmediğimiz Göztepe ken arkadaşlarile depoya fazla ynk
köprüsünde bir kaza geçirmiştik. !aşmış bulunuyormuş. Tam ateşin 

Makineyi durdurmağa ne zaman, ne hafiflediği sırada toprağa sinen, 

Kariler:m:ze kolaylık ol
mak üzere, gazetem:zde 
(Resmi olmıyan) küçük 
ilanlar için b:r sütun ayır
dık . 

İş arayanlar, iş verenle
r:n, k:ralık ve müteferr.k 
ilanlannı burada bulacak-

--==-+-==--

Küçük ilan şartlar 
Dört satırlık kilelik .lanlardan: 

Bir defa için 30 kuruş 
iki defa için 50 kuruş 
-Cç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

Devamlı küçilk ilanların her defa 
icin 10 kuruş alınıı. Bir kolay] 
olmak üzere her satır 30 harf it 
bar edilmiştir. Bir küçük ilan 12 
harftan ibaret olmalıdır. Dört satı 
dan fazla her "atır için ayrıca 1 
kuruş alınır. 

de mesafe vardı. Makinenin, köprü hendek ve yarlara dolan benzin sı
üzerindeki eğreti tramvay rayların- zıntıları birden parl ayınca ilç arka- smız. 
dan nasıl seke seke uçtuğunu, köp- daş, alevler içinden güçlükle canla

Küçük ilanlardan istifad e rüyü nasıl geçtiğini bilmiyoruz. rını kurtarmışlar, hatta hortumları 

Sademelerden müvazene kaybol- bile kurtaramamışlardır. İtfaiye eri 
ediniz! 

du, araba sağ tarafa yattı, arabayı demek, hayatını şehrin ve ha l kın se- MÜTEFERRiK: ieimli bir hro,ürünrlen mevrutl k 
kaldırarak altında kalan üç eri m u- liimeti namına hi~e _,ıpn bir fedai !anları mektupla ,. M n şifahen İ< 
hakkak bir ölümden kurtardık. Bu demektir. j llediyP kitap - Tirede Dr. 8. Sırrı yenlere Rıhhi Lil!{ive hizmet namın 
üç arkadaş o vakit yaralanmışlardır. I - Devamı 9 ncu aahifede - , Tiıa•I, cllalk ; 0 i•ı -.o"-t•' iii(ütlrr1> 00
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eliren heykeltraŞ! 
1 

RAMAZAN- -
- FIKRALARI 

Bir ruh dalaletinden doğan büyük facia! 
---~-----...... . ... 

Biri genç olmak üzere üç 
Şekerlemeden ye! 
Bir Ramazan günli hocanın biri 

cerre çıkmış bir kazaya giderken 
)'olda bir Bektaşiye te adüf etmiş 

arkadaş olmuslar. Bir iki saat. yol 
aldıktan ~onra hoca oruçlu olduğu 

Sinema Yıldız 1arı bir 
arada nerde gorünür 

kişiyi nasıl öldürdü? 
Hadisede aşk ta var. Katil heyl<eltraş; 
işmdi Ethel gelecek, or~ u da boğup 4

• • -

öldüreceğim, diyordu! . --··~ ...... 

\ . . 

··~ 

... 
'.-e •' ·-....,, 

için yorulmuş Bektaşiye: 
- Erenler ben yoruldum biraz 

dinlenelim. 
Demiş Bektaşi de: 

- Ben hocam şu orucun bir faydası 
olmadığını bilip dururken ne diye 
tutarsın, milbarek vilcuduna yazık 

değil mi? Bu Ağustos sıcağında aç 
su~uz durulur mu? İki saat yol yü
riimekle hemen yoruldun. Bana ge
lince, göriiyorsun ya hiç yürümemiş 
gibiyim. 

IJ oca cevn p vermiş: 
- Erenler bu bahisler derin b:ı

hi !erdir senin aklın ermez oruçta 
ecrinzim vardır. 

- Allah sann akıl versin hocnm 
ben ne oruç tutarım ne de sevap i · 
terim. Çilnkü açlığa hiç dayanamam. 

Biraz daha yol aldıktan sona hoca 
tekrar yorulmuş bir ağacın gölgesine 
oturmuşlar biraz hoşbeşten sonra 
hoca saatine bakarak: 

- Erenler, iftara iki snat kaldı. 
Sf'n heğbende ne varsa çıkar. Benim
kinde de kızarmış tavuk biraz köfte 
teneke kutuda biraz baklava var 
mllmkün ol n da biraz alata yapsak 
ben ikindi namazını kıldıktan sonra 

• ~ biraz şekerleme yapacağım. Top 
Du tarihten eonrtı k::nc )'ıllat geç· atılınca beni uyanclıır:-ıın olmaz mı? 

Saöda. tı·a.tain a~r •rrogat"' Cthn, ıuraa. 6ldftrll1rn Ot('cıre ç ermıika ı ti - BaşUstüne hocam ben herşeyi 
Nevyork, 1 o 1 e rıni e~ef 935: .torkun dıp kö elerınden bırisinde 1 v~mntce, .rerl"Jt n•nThllhltt\, ge- hazırlarım. Top ntılınca c:ıeni uyan
Robert lrvın bir köy pı:tEJasının 1 kuçuk bn ptınsyon odasına yerleş- rek Nevyurll 6ıerurcnıu.ıt. kcud sin- dınrım. Fakat kaza merkezine daha 

oğludur. Ktiçükken o ela babası gibi :;nişti. Pansyonun sahibi Cedon ai- cı~n oan~ettıl'T't' . .: .. lll a..ı.n, uuıo"" Bu üç saatlik yolumuz var top sesini 
köy papası olmak istedi. Ve din ders- ]esiydi. Madam Gedon uzun yıUar şohrete. s:beb Otu aı r cılı.,ıl\ ae mü- duymak mümkün değildir. Şu hale 
lerinde eplyce ılerledi. ı çıplak modellik vazifesini yaptık - dahalesını ce~l,..-or;u •1ı~u11 .. 'ır•K 1.aya- göre iftannızı ı:ıaatinizle yaparsınız. 

"Genç Duglas, Morlenin kürkünü 
taşıyor. Con Kravfort Kontans 

Benetle kolkoladır,, 

. ' 
Fakat genç Robert sonradan hey- tan sonra işinden ayrılmıstı. ! tıdır. Veronını mudeıc:ilikte gıttik- Hoca namazı kılıp uykuya dalmış, 

keltmşlığa heves etti. Otuz yaşınaj Mösyö Gedon Roberte 5an'atini ~e muvaffak olmı~a ve bır çuk ma- Bektaşi sofrayı giizelce hazırladık- Jon R.ravron, /JolJ Ancerosra yem me -mrTm ptimıdj tgıthlceum tçfn ayt..kkabi 
geldiği vakit hazırladığı eserlerden sorduğu vakit aldığı cevap su ol- gazalar onun yenı yeni resimlerini tan ı-onra yemeklere bakıp bakıp ffft1101' 
mühim bir kısmını sergilerde teşhir mustu: J almıya başladı. içini çekerek keneli kendine: HoUvuttn bOton §5hrctlcrın, ne ka-~fevknlllde mfld pt p nıorılnrındn gös 
etti. - Ren halıcıyım ve filezofum ı 1 Bu sırada genç heykeltraş Robcrt - l'lan Erenler bu tavukla bakin- ar tnnınmış artisi varsa cilmlcsinin ttcrildt Binanın önllnll ke if bir ballC 

Bu ees{'rler güzel şeylerdi. l\lü- Cedon ailesinin büyük kızı Ethel de kendi eserlerinde muvaffak oldu- vaya oruçlu olan insanlar bile daya- bir ırada görllndiiklcri biricik saion, ltnbakası doldurmuştu. Salonun Çin 
nekkitl r heykeltraştan ve eserlerin- kırmızı )Üzlii, yaramaz bakışlı, ha- ğu için modellik yapan Veronicnyı mazken senin gibi oruç.uzlar na ıl büyt1k bir filmın ilk defa olmak tıze-lmuhitfne benzeme i için hiçbir fedn-

• 0 r in 
0 

u i nramı ve onu bulmu§tU. tahammül eder. ~ olurs ben gUzel- re gô terildiği sUvnr :v~ uh · d'Jen k!irlıktnn çekinmemı ti. :Mademki 
Ancak o, dm meselelerine de ta- d,.fa gördüğü vakit birdenbire ba- Lakin bu defa heykeltraşla Vero· ce kltinıı:ı,ıı do~ ururum. oca lıysn- lnerna S:llonundur. M eJ ti ız f'lm n m vzt u Ç"nde g ç yordu, mü s-

mam n yüz .. çe~ırm değildı. ı ğırmış, n~ca arasında geçen günler pek. şe- dıktan sonra ona da bir masal söyle- tiç sene didinmege 'e (50,000,000) sese fılmi go terdigi loı a da Çin 
~eseln koylu kadınlarla kur yap- - Ah, işte siz, ew•t ancak siz dıd ''e kısn oldu. rim. frank mn rafa mal olan cşu fani dun- çesni i \ermek i tem'ş 'l;e bunda rnu-

mak i ti) en Robeort, onlara şunu (Yılan _ Kadın) heyke1ime model Diyerc>k sofranın başına oturmuş, ya> filmi jlJ gö terildiği g r ~·nema 'affak olmuştu. Kapın n önunde d • 
sÖ} lerdi. 1 olabilirsiniz ı Bunu sizden yal varı- Şimdi 1917 yılındayız. meydanda ne vnrı:m ) cmis bitirmiş mc huri 11n ı ir m hc>ri h. Jiıı 1- r n ml'trodot 1 J uwe i bir opnrlo-

- Celıniz beraber ya~ıyalım 1 1 rım1 1 w ~\~tık Robert cennettt>n kovudu-/ hocaya bir lokma kuru ekmek bı- me in eb J> ol mu t r. ı un 'nı dımi~ 1 ion 1 
Ben sizi her günahtan munezzehl Demisti gu ıçın çok muztariotir. Ve ct"nnet- raknıış. l\Te\ uu Hil..ınrile Ç'ndl' ff ç ı u 1 )ıldı laımın i imlerin' 
kılacağım 1 . Ethel ise 0 sıralarda Joe Kudner len kovulm~s•?a sebeb de hazreti ı llol'a ll\'ktıdan uyanıp sofrada bir fanı dun) 3 , fılmiı in m ~dana ti- l\I rl n IJi rih, K 

Onu her zaman meşgul eden b~r adlı bir gence nişanlıydı. ~avva, }';\111 Ethel olduğuna kani- Şt~Y krılmrıdığını goı•ürH'ı~ oruç hnlilt' rilınesi için hiı;lıir fctln' ar!ıktan ç ki- <' ·, Jonn :Krın forcl Kn t. n 
fikir vardı. Bu fikir, muka.~des ~ı-j Ailenin ikinci kızı Veronica da dı r: .. _ fena hnld<> lıiddetlt nmis. nilmemişti. Jhınu herkC's gibi sinema ilah ... 

ı (y l ) 'f - Bır oun o h G ııç Duglu I ll\ rb. nk . raı1<>nin tap arın ı an tavsı ettıgı şeyın, sarısın, penbe Tenkli, latif bir kızdı. . . ". · er~ey .. rn Men grne - l•irenler hu ne hnl gana top atı- lileminin patluk ~ ıldızlıırı tin l>ili~ or-
. nı cennf'tte k wd an HaYva o . sevgılısıne b., .. vurmt•'l ve onn ko- . d n kurküııu taı-ıJ .ırnk ı:ın na ınsa n og ur . , on yedı yaşında olmasına rağ- · · !men beni uvandır dı>memıs mi idim? Jar 1• inaennleyh Foks müe esi C'on Krmfoord \"C K 
anamızdan başka birşey olmadığı ıd- k d l casının yanında şunları söylem isti: nt ktnşi devap verir. bir tC'crube mnhiyetindc fılmi go ter-

. d 1 men ocasın an nyrı mıştı. . · J kol idıl r. Şur ı 
dıasıy ı. \! . f l 'k d . A - Çok yalvarırım sıze Ethel ! _ Efendi h:.ızretlcd oruçta ecri- mege karar \erdigi gece Holi\ ulun , <'d ı·m kı bLı t crLı 

K d 1 . h d , eronıca, aza mı tar a cınsı ca- , . U\arel ı ne 
n ın ve ya an• ya u ) ı - . . . . . ) alnız hır defa icin barın model olu- azim \'ar buyurmuştunuz. biıtiin ,.ôhretleri bir nrm a g Jmis ol- gel ı f ı · kt 11 zh nde ilk 

lan ve kndın, onun başının içinde zıbeye malıktı. Bunun ıçın onun fo. Es · ('-' l K d ) · · - t~·i amma orucun da hir derecesi dulur. n c>r ı mı gorm 
.. d' • .. d' - r· . d . 'f d d'J' . nuz. erım 1 1 an - a ın ıçın .. 1 m ili görmeğ gelen nema yıldız 

mutt>bm!1 ıyl en ç.~~ınan, dmutema ı- 1 togra ısın en ıstı a e e ı ıyor, sıga- sizden bn<-ka hiç kimsevi model ya- vnr. Saat on iki~c gelhıce iftar etmek Film KahteJ in muhtP !'lll Ye lnrıııı gorme re eh orlannı • 
yne ogaz asan ı ı unsur u. rn kumpanyaları. otomobil mağa7.a- B b . 1 . 1 fnrz i<li. Beni niçin uvandırmııctın. 
A~ k ld - l d R b ' pamaın. u enım sa \eserım o a-

sı o ugu 7:amnn :ır a o nt ları Veronicaya kıymet veriyordu. caktır! ~ Vallnhi efendi hazretleri mı ıl 
hayvanat bahçesıne gıder; orada V . . 'b' _, mışıl uyuyordunuz. l'nrndırma - ı 

ti Yılalll"rı seyrt>d~rd'ı 1 Ba7.an eronıca. a11nesı gı 1 çıp· Kocnsının dn ısrarı üz .. rine Ethel ı L' lil 1 .. k 1 · 'gı saa erce ... · . d ır r u ·ıynmn< ım. 
Genç he·vkeltraşın ikinci bir ka- lak modellık de yapıyor u. bu teklifi kahul etti. Fakat r"'smin _Pek i3,'..i simdi bı>n ne v'. W• 

J 1 1 'lk ·· 1 d b 1 " '} · b~ ,ı• v ı~ eregım. naati de (Cinnyet yapmak)• v~ onun Robert, dn ıa ı gun er e u yapı acagı tarı u tC$ ıt t"tmeaı. - Üziilnı0 cf\iııtli hazretlel'i \ nıı-
meşru bulunduğuna ina~m.aktı. Ez- kızın gösterdiği iltifatlara aldın~ et· ~?~ert 1 :•ı\~! Jamfıncl·m . kendi I tığııı ~ekerlt'ıneık·n yersin olur blteı-; 
cümle o, Havva ananın ıltıfatlarına memiş. lakin nişanlı olan Ethel ken· teklıfının kabulund,.n sonra bır dok- nrnksaıl karın doyurmak değil mi? 
kulak vermiş olan insan oğluna deh disini deli etmi ti. tora müracaat etmic; ve kendi~inin s. G 

şetli surette kızar. ve Allah gibi ken-' Bir filezof. heykeltraş, yahud ha- kısır edilmesini doktordan yalvar- --------------
disi de insanlara ceza vermekten lıcı olan Robert bir gi.in gi.izel Etheleo mı~tır. Masum olan t\lösvö Cedon bir 
h.oslanndı. 1 su hitapta bulundu: Buna sebeb, bi;.;.;n m,.v .. ııdiyeti- gün sonra tevkifhaneden çıkarılmış-

Bazan Robert arkadaşlarına su - Sevgilim! Gördüğün daç,Jarın ni P'İttikce sar an ( Öl~iirm,.k) t•fTla· tır: tahkikat, bu tahliyeden sonra 
fikirleri söylerdi: arkasına beraberce gidelim. Orada yülünün öniinP. 11 r=lrnp~;rlir. Dok- başka bir yol alarak Ethelin yardımı 

- Yakayı ele veren caniler her küçük bir çoban kabilesi vardır. Sen tor, Roberti tedavi ,.dece,,.ini vadet· ve cinayet mahallinde bulunan hey
halde budaladırlar. Onlar ya aldık- ve ben, tek b,. ımıza hu kabilt-de he mis ve ertesi ~ün tekrar klini:.e ~d- keltra lığa ait aletlerin şahadetiyle 
lan mahirnne tedbirlerin kurbanı raher yasnrız. Şellalelerin sesi, ve su- mesini ~öyJ .. misse d- artık Robert asıl caninin yani Robertin üzerine 
oluyorlar, ya da bilgisizliklerinin ~e: dn yüzen kırmızı balıkların sıçra· ortall\rda görünrnemi~tir. çevrilmiştir. 
zasını görerek vahşi hayvanlar gıbı yışl~rı ne güzeldir Ethell Orman, Üç gün ıonr~ l.,te busırada Robert ortadan kay-
boyunlarını vuruvorlardı. Ben böy- geyı.klerle ve ceylanlarla doludur. Pazar günü Mö~yö C•don evi- bolmus ve bütün taharrilere karşı 
le açıkça cinayetİer yapacak kadar Se~1ınle oradn ~;.avlarız.'. koşarız, nin kapısını "iddctle çaldığı halde gene bulunamamıştır. 
le açıkça cinayetler yapcak akılsız- bagırırız ve sevı~ırız sevgılım ! An- iceriden hiç kimse ses vermemış- Amnikan polisini aylarca meş-

Annabella -Jean Murat 

lardan deg· ilim E- · t'kbalde böyle lıyor musun bcnı ! tir. gul eden, ve polis kuvvetlerinin 
. ger ıs ı \ k ı .. .. b . 1 A 1 b ı d · · · d k · biı şey yaparsam herhalde kendimi : ııca ,ıutun u ı :ı~u a~klam Ya n•z u sıra ar a '""ın ıçın e 1 umumi seferberlğine rağmen hiç bir 1 ve., n. :uıa·;.~~~~""'-"~~ 

-- "' 

elektrikli s d I , ·ketmem ! ragmen Ethel Roberte hıç yüz ver- kiiçük köpek acı acı hav lamı~. ev yerde bulunamıyan cani nihayet Fran nnın mesh ur arti. tl"rı'nden 1 ç k an a ye) e se'\i . . ç·· k" E h 1 . h' b' k' . " ün il Anneb lln b ı hnfta içinde 
Yani alacağım tertibatla kat'iyyen ~emış!ı. un u t e. nışanlısı Joe dahilinde °?Ü . mı .ır ':a . anın cere- geçen gün bir otel hizmetçisi tarafın- J ean ı urat ile Anncbella tam dort Holİ\ uda müte\ ecCJh n hareket e. 
yı.kayı polislere teslim etmem! Kunerı çkıld_ırasıy.a sedvıyor, ona iha- yan ettiğinı hıssettırmdısdtı'~d l" dan teşhis edilerek polise ihbar edil- yıl önce, yani 4 teşrinie\'\el 1934 ele d<'cektir. Oradn bu 0 el )Jld zı bek-

Robert bunları söyledikten son· net etme ıstemıyor ~· . .. Mösyö Gedon tere u e uz.um mi tir. evlenmişlerdi. Onların kurdukları n- li~ en me hur T) ron P \erdir. Tyron 
ra şu cümleleri ilave ediyordu: ı Bundan ~ol~~ıdı~ kı bır gun Ro- görmedf':n kapıyı kırarak evden ıçe- Kendisini hapishanede ziyaret ile yuva. ı her sanntkarm dilinde ge- Pover Holivudda (erk k gbzeli) ndı-

- Cinayeti yaptıktan sonra de· bert Kudnerın u.zerıne atılı:"~ş yum- riye girmistir. . . eden bir muharirimize heykeltraş ziyor; iki mekteplinin nrse dolu a • nı al mı ., e bir çok , ıl ızl rı kendi i-
•. 1 fakat yapmadan evvel kaçacak 1 ruk, tekme ve dış yaraları ıçınde iki Burada manzara çok fecıdır. Ev- Robert lrvin şu ~yanatta bulun- kını audırnn bu çiftin he\ ecanlı se\. 1 h r. r ti b ı mı 
J~j~·. ~amalıdır. Bu kaçacak delik, genç 'd'~hşiyane bir şekilde kavga et- vela,Vçırılçı~lak bık'r hal~~l Y~.t~~ta ~- mustur: G d 1 gisine herke imreni~ ordu. b 1 :ı. eni .l ıkını 
k ·~ı· hiç bir suretle cani mevki- misler ı. tan eronıca ço tan ° muş ur. - - Geçen pazar e on ara git- Faknt ha) at J an ~Iurat'" a '·ar < l' k eı ı J f h b k ..ı k 1 d .. ur ı~ ece mi-
in&; bu undurmamak için gösterece- Maamn, İ • ~ avga~a~ ~onra nun yanında ve gene ~r.~o .. a a ya- miştim. Ethel ornya gelecek ve ben, olma ı ! 

g·inizzeki~~inden ilia~ttir. RobmtkKudn~ınarasıd~J~Ctı.~- tan Madam G~donda~udu~ I onvn nsmini burada yapacakbm. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~ 

O d
. I ken gayri ihtiyari; kat bir gün Roberte ma am edon Yerde ise, kiracı olan genç ngi- Fakat Etheli evde bulamadım. Za-

nu ın er d' ı· . d l'k d 'k d'l . .. d h k d . k K A R A K o R s A N N .. l dam ne zeki düşünüş- şu emri ver ı: ızın e ı eşı e ı mış vucu u ru · ten ma sa ım resım yapma değil 
I . e guze a ' _ Lütfen evimizden ayrılınız 1 suz bir halde uzanmaktadır. Etheliyi öldürmekti. ' T O R K ç E S Ö z L O 
erı var! k . kendisini ala- Burada istenmiyorsunuz! 1 Polis, bu müdhiş cinayetten der- Bu esnada kar ıma Veronica ile Bü:vük mizansenli tnrihi film Frdrick March - Fransi ka Gaal 

Deme ·ten ınsan Veronica, hususi not defterinde hal haberdar edilmİ§; ve tahkikat annesi çıktı. Beni Ethelden uzaklas- Reji: Cecille B. d Mili 
nıa2dı. • bu saattnn acı acı bahseder, ve Ro- neticesinde Mösyö Gedon tevkif tıran onlardı. Onların vÜC'udunu or- p EK y AK J N O A ELHAMRA SiNEMASINDA 

k
. ·R• b t 1 ·n Nev- berte ait duygularını samimiyetle cdilmiıtir - Devamı 8 nci Sahifede _ •••••miııılliılıiilllılillrııiitııiıııiiııııliıııiill•••ıiıilm•-iıiılkılı-.;.;.~~- .o.11 5 aene var ı, o er rvı ' .,.. 

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



<ANAıDOUı) 

ıHiKAYE 
Zabıtada Şehirler arası 

telefonu 
(Memel) meselesi V on Ribentrop 

Ve Almanyanın A lmanya Hariciye Sarhoşlı.ık 

• ·ama~ıılh cadae•iııdc bir kahve- istedikleri Nazırı ansızın Ber-
~·e sarhos halde giden, ma ·a. vj! kaııı Mısır, Suriye, frak- ''arşoYa, 26 (A.A.) - na,·as ajan- lindon Romaya 
raml;ırını. fiıl<·:ın ve ç:ınaklan kının sındaır: 

lzmirli ~lehmed Yelhnci ile Serif la da muhavereye liükCınwtin naşiri efkarı olan Doy- hareket etti 
oğlıı Yah ·a ve Hamdi z,a"ıt,ıca· '·'a- ı Vi l · Al Ana muhabbeti ,, . baş/andı ·y ezer gaze eRı manyanın Kav - Londra, 26 (Rad,rn) - Al'll.an,,·:ı Ö 1 J kalnıımışlarılır. n° ·d 0 kı· t ı · · · L't t mı·iinil se;·ahnt e veriı'en do ·ti· - ret ·dtınılıı lıuJ ııciurılJm. Bütün lıun- "' " ora e çıRının 1 ''an;·a ora harici;·e nazın \'on Ribeııtrop. bu ak-

d ı.· ı " ) f'·' · ı.. l d .. i.afal etmı'• flükumeı. şehil']er aı·ası telefon te- elçi.siııc onb.es sene irin bir ad.enıi te-nm an vır ..,ana ljll ı A/ı)'ey; au,,.ı.- ıırııı netıce,ix ol uıruııu lıili.rnnl,ım D , .. .. şanı Berliııdeıı Romaya hareket etıni.~-
tı: kanı rnr mıdır" Da ırnhııııPtle n: llorahirrıitı mane- sisatıııı geni~letir.ken, şehrimizin ti- cav(iz muah!'desi ve Litvany& toprak- tir. \'on Ril:ıeııtı-nbuıı lıu ani seyahat' 

-Asprn vıqıtwım evalıallenlt•n Fıık:ıt lıir ı.ınııe,·e .J;;f :ınlatm~ııır mı· 'ı ~•·lıtclı 16 ~·n"'1nıla TTayrlye;·i iı!-fal cari .-hc.nımiyetini daima gözününde ları i.çi.n garanti teklif ettiğini ve bu- lıurn si.rn.<;ıl mduıfinrJe hayret uyaıı-
bir!ııd;•, Bınrı.ıııı>..,,;.ı Lııı ıı;.11 cüzıım- f:ir aııe ;~;ıı ' S<cndf ... ,.;a e.lrrek C:azilnr raılde indeki e\·ine 1 bulunduı nııış n 1sUıııLul, Ankar~dı.ın ııun ı~·ııı şuııları ~:ırt koştuğunu yazı- ılırnııstır. 
Jılar Jı ••. tane•iııf ziyart't etır..!<tım~ dı ütPk erı• i•eıızeınPz, değil nıi• ..\lu- gllturrn , . ., kirleten Ad:ınalı berber olduğu gilıi lzmiı'den de her tarafa .. ıor: .ı\.lahdarlar' bu s.e;alıatin ..\fara-

İri yarı. d.-v ırilıi bir vı.ıaıılu fakal,!ı 4jd.;ak 0 r rııııeiz~ 01.,Cliktlr. r':ıka! kalfo<ı 7.i.rn zalııtar:ı tutulmıış, hak- muhawreyi temin i<;in tt«llıirler almış- l - Litrnnya Sovyeller birliği~le ristarı _ Çekoslornk,;-a !hlilMile mii-
çocuk v!Lı Liı• yfuü oltın doktr.r. lıeııi 

1 
muciZt' oıınuy, nl lla•tı\lık. senelPr- kında tahkik:ıta lıa. lanmıştır. tır. olan ademi tecaviiz muahedesini fes - nu.,el.ıettar olduğunu l.ıiltlirmişlerd r. 

Y ld h t - fi ı ç · . Bt "em·ı ı ı k F lıetm.eliılir. \. R anına a ı ve us a.ıgı en er emi< 1 t " 'il etme ılıcasında hır vaka ı ' ı eı en o ara· mır zamanın- on ilıeııtroı> ~lu«olini ıı~ de ko. 1 _ • • e ııı ı.ıoruu • t.'ll't. ınıu ııezareth:ı- ? ır lı ~ 
o aıılarııı lıulcııduıcu fJ:<V\'uıı:.ı <luğnı 1 Cı·•nlPılt> Ilıı·a nın,·kı'ı'ııcle Ku"rr.ık da Anurıa ıııükıilemeleı·ine nrıfan Iz- - - ulıu :ıt ihrncatıııın en m(i - ııuşııeakhr . .. , .. • • <.Pli Jnı\-.\ oııa ııakJetnıl:'k rztır:trııH.la •· "!; l' "'., } • k 
> urüdtık. \ olc!Jı doktor: k 11 k A · · $erffi11 kah\'PsinrlP nt•ıı·eıı 0°. man 0 ;,_ mir telefonu, dünden itibaren Suri."e ıım ·ısmını Almanyay ayapmalıdır. Roma, 26 (Rarlyo) - Alman.ı·a ha-' a' ı . ıınt,, lıu habt•n allnC'a, çıl- ı " ' ~ ·' 3 ''f ı· b 

-Eldivenlerinizi ~ıkurmayııı ' ,.e dıl'acak ırilıi oldıı. lfeıxtiıı gelip r<>c"ı- in Alımecl Kah\'Pri ile ':\lıı•tafa oiflu Mı81r, l\faverani Erdun, Irak ve Filis- . - "'eme' ser est bir arazi ha - riei)'e nazırı \'on Rib.entı·op ı:ıımar-
ı'ç bir .ıere dukunmuıııağa çulışııı. - 1 . kl hl k .. Mıı!ı:ırrenı Yasemin arasıncla ala - tin ile ıtörü~ıııeğe bas.lamıs,tır. lıne koyma)ıdır. ie.•i giiııiiıı" kaılar Liır~da kılacak Vl' 
''u"nkı·ı· lıı'ı· .··eı·ı'ıı'ı,,ı' tıı·nıul.·ıı·-.·.·ıııız , .• ı.u K.'.1• 'Pntıı· parnıu 1 ·ar uı· ::ı:-;nıd:.ın v;o- G•tzflleve göre Litvnnva hu"k. m

0
t' t k'" ı 

' • ·' 

0 

u t'Uk lllP"•le>inrleıı ka\'~a rıkmı.. Yıı. A · ı K . '" · • · u ' ı- nıli ~u ·ıvı•ıı t ı~r·j.Jra flerliııl' diiııeı•ek-
yere 'izdeıı H\'el lıir rüzanılı sül'tüıı- nıyol', sıuıdetleı·ı·e rıı'atlu kalıyordu ve lııın·eın, Ahrneıli •uıır~lııl•:e ı'Je do"\,'e- ynı zamunta arnlıiiğe kad:u· u- nın bu teklit'Jet·e yıl lıaşııı<)an en~ı tir. 
:n ,., e 1 h 1 k h' 1 . 1 oradan aııeak koc•:"ı anrulıiliyordu. , zatılıııı lıul ta Jstanlıul yoliyle 1zmire revap wı·mesi istenmektedir .. uşs <er " ·ıınıııız ze ıı· enır. . · rek raralamı tıı-. Lağlaıımıs.tır. 

Dedi ve pavyona yaklaşınca, et-lıin- Bır güıı .. zuvallı uılaın e\'e tlUntllığ'.ı 
den bir diidUk çıkuı·tlı, üttilrd(i. I zaıııaıı, k:m'lııı lıul:ınıadı. Hor t:.ıl':.ıl ı Dan;ı ıüşnıüı 

Bııhçenin her l:.ırııfıııdan, pavyon- aradılur, nık. Polj,p h:.ılıer verilı.li. num:ıı·:ırl.ı !i~iinrii Yaka sıokaY,n. 
dan, yıı•eminler ara"ını.luıı yüzleri göz- C:eııe yok. Nıhayet <ınıı Len lıuldıım. dn Ahmed oj{lıı 12 y:ı~lannda Mu<ta 
!erişi,, çUrürnüş, :ığlar gilıi gözleriyle Henı d" biraz evvel kendi•iııi giirdii- fıı Yalrın, bir dtın:ının hücum ve sü3-
dokturun eıı küç(ık harfkeliııi tukip ğl!nuiz l.ııılıçedp \'e ayni yerılt•. Kızını nıPsiyle l.ıara~ıntlan r:ır;ılanmıştır. 

Muayyen saat(frde, müstakbel de
mir sunayi merkezimizle ırörüşme de 
bu suretle temin edilmi~lir. 

Moskovada ~don ha<tr.1.:.ır Ldinli. Doktor: 
1 
kue:ıı{ıııa :.ılınıştı. Yiizü gijzii tırmık Aiır •<>zl .. lıakarf't 

-Bunları, tledi, sonrn goı·ürüz! 1<- içinde idi. Gölliı'mek için dört erkek flılrı>şm,·li t.P fzmMi snkaiiın<ln Yeni ilaclar buldular 
ter<eniz Hlzi daha evvel çocukların 1 

kun·et istimal etmesi icalı etti. Kadın Burlınneddin ln?.ı 1\feli'ıhat VP. nrkn- • 
lıulunduı{u tlııireye götüreyim. , . ~ (yaı·al:ırı kastlen yapmıştı. Onu, mlit- claşı Ruhi}·e. !?.mirli Ali kızı Fevzi.ve Reis, idnı·c reisi \"c azacvecvcvvv 

-Çocuklıır da mı \'ar? · hiş hııstahktan kurtaralıilmek için, ;·e :ıı{ır •iizler !llyli)'erı>k lıakarell<' MoskoYa kimya ve eczacılık araş-
He;.~ecanımı saklamıığa çalışar:k, elimizden geleni )·aptık. Yaralarını buJun<lııkl.:.ırınılıın zalııtaca tutul- tırmalnn enslitüsii, muhtelif nebat-

sordtııcum llll suale doktor başını eg- sardık, damarlarına iğne raptık. Fay- mn~lardır. !ardan çıkarılmış bir çok yeni alka-

Amsterdamda 
Bir liman kazası oldu 

Amsterdam, 26 (Radyo) - Bu 
gün limanda bir deniz kazası olmus 
Yunan bandralı Hırısıisis adındaki 
vapur Portekiz bandtralı Mariya 
Kris tin a ad lı vapura çarparak bat-
mıştır. 

Batan Yunan vapurunun tayfası 
tayfası kurtarılmıştır, • 

m~kle ee\•ap verdi. Yürüdük. Bir de- 1 da etmedi. Geç kalmıştık. Bahçeye gir- Sar\nntılık lidler bulmuştur. 
mır parm~klık önünde udrduk. Kapıcı 1 miş, orada iki gün ,aklaıımışlı, ve Tralimn)(n çnr•mnd:ı İbrahim oğ _ Ilu :>·eni alkolidler :ırasında, bil - Jngi/tere 
ııçtı'. Ötekılere benzer Lir bahçeye ha•t:ıhğı kendi kendine telkih etmiş- lu Kazım, Mrho~ oldnğu halde Al! hassa, profesör Orekovun laboratua-
ıtlrdık. Arkamızdan kapı kapandı. ti. Kendisine niçiıı bunu rnptığını sor- kansı na<'el'f' •a,.kıntıhk ettiğinden ı·ında. elde edilen "alsolini kaydeyle- Romanyadan 200 bin 
~erhal etrafımızı lıir sürü kadın sar-' duğum zaman yüzüme hazin hazin zalııtaça yakalanmıştır. mek ıcap eder. Fılhakika, bu yeni 

ı.D baktı, tatlı tnth gülümsedi ve: Bıçak çekmek ilaç, kan tazyikinin fazlalığından ton buğday satın aldı 
oktorun bir işareti üzerine, ka- . . ·ı · ı h · · h ı L 

dınlar fazla sokulmadılar, durdular. -:-Artıkb, dedı, bençı bu:ada alıkoy- Tepecikte KilJi;ıd.lıane cadtle•inde J ~~ı ge en ıpertonı as~a ığ'.n} şim- ondra, 26 (~dyo} _ lngilte-
tlerde Ç• 1 U . d b' k d maga mec ursun uz. ocugumdan an- lıahkçı Recep. alarak meselesı'nden dı) e kadar bulunan yegane ılacıdır. re, Romanyadan 20.0,000 ton huğ _ , ımen er zerın e, ır a ın ~ d J Bu 

k • d b' ki ramaz•ınız. Xaciye, fsmetpasa hu!v,arıncla Hu"". e- Bu hipertoni hastalığı, en ziyade di- ay satın a mıştır. buğdaylar. ucaırın a ır çocu a oturmuştu. Yil- - ' ·' ll d fa h 
zünde bir örtii vardı, ve yalnız göz.1 Doktor sustu ve bir müddet sonra .\·in oğlu elbiMci Hü•erin, bekçi B. mağlan ile çalışan entelektüellerde mi i mü a anın i tiya.cma sarfo -
!er, hariküliide bir ışıkla parlıyan göz sordu: . . Siileymana sebep$iz bıçak çektikle- gözükmektedir. Tahammül edilmez I.,nacaluır. 
!eri görilnüyordu. öteki dünyadan ge-1 -~e dersınız? rinden znhıtara tLttuln:ıuşl.1rdır. ba~ ağrıları, baş dönmesi, umumi -----~--
l!y-0rmu, gibi boğuk lıir sesle, nlnnlve -tnanılmı:;ıı.eak ş.ey doktor! Feda- Havaya •ilah atmak zaaf, kulakların mütemadi surette Ruzve}t 
lıenzer şeyler söyİiyerek çocuğu salİı- klirlığın böylesini duymamıştım. Fa- Burnavııda Yeni mahallede :\!usta çınlaması çok müı<iç arazı vardır. 
y-0rdu. ıkat, hastalığı telkih etmek için ··ara- fa oğlu l\fuharrern, yanında bulunan Faka!, halen, hastanın bir kaç gün Sulh için radyoda bir 

Kadının gözlerinin •ilırine kapıla- lınmak kafi '?li.did . Ir.ııeer adındaki kadını mahalle ço- 1 ila .2 milirigram gibi az miktarda J 
rotk ona dofru ilerledim. Fakat dokJ -Bazıın ~ıifıdır amma.. Mıng.1la, rııklarının öptüklnini giinnü•, ço- sal11olın alması, hastalığı taman:ıiyle SÖy eO Verecek 

Yunan Kralı 
Paris yoluyla Lon

draya gidecek 
Atiııa, 25 (A.A.) - Gazet•ler, 

Kralın çarşamba akşamı Pari yo
lile Londraya gideceği ve müt<"n•k
kiren vukubulacak olan bu "<'yaha
tin bir kaç hafta süreceğini yazıyor
kır. 

Hitler Viyanada 
Viyana, 25 (A.A.) - Führer kı

.<a bir ziyaret için Engeraudan hura
ya gelmiş ve t::ırih müzesini ziyarel 
etmistir. 

"ideal,, bir filim 
kumpanyası ... 

Amer;kan sinema \'e f''m mermııa
lıınndan biri (İdeal) bir film kum -
ııan;-ası kurmak için hangi sanatkar
lanıı bir araya getirilmesi lfızımgel
diği hakkında bir yazı ne~retmiştir. 
Buna nazaran (ideal) sijpen·izörler 
şun1ardır ~ 

David Selznick, l:balt Disney, Kor 
da, Zamuck, Rene Clair. 

Rejisörler: 
tor lwlumdan tutarak mani oldu. Bıı ha talık belkı geçmez di~e kendini ra- rukları korkutmak \'e dağıtmak mak geçirmeğe kafi gelmektedir. Vaşington, 26 (Radyo) _ Cum-
~nad-.~oeuk, başını ?ize doğnı ~e..-ır- 1 ~ mı ·' iki &'~ ' dur'.11 d:m, .kindi •apiyle havaya <iliih atmıştır. Mu- Salşolin, orta A<yada )'etişen ul- hur reisi Ruzvelt, yarcn radyoda Saııatklirlnr: 
dı. Dehfet \'lı h~şyetımden. oldutım: YMlllıtrı ı çOCuırununk ı·e surfüp hıirrem ·nkalanmıştır. ı,ol;ırrilıt~rj i nılndeki yabani bir ne- suln için mühim bir söylev vere el<- G bo, lL ;ıı • C'h rı .. , 

Fı·ank Kobra, Cukor. 

)•rde dooakalmı~tım. Çocugnn yilzb durmu§. E.rar ıatarken battan ,çıkanlmakt.adır. Bu nebat tir. Lau~lıton, • larlene Ditrich. Jnnet 
heıneıt hemen yoktu. Dudakları k~lmal . JJ:ıydi şimdi gid'p ötckUcri göre- Çııknrç~şmede Komiser :lfahmurl o,:ı gilıl çok az miktarda salsolfni 'lacdnnald, •'ormn Şerer, ..\Iayrııa 
ını~tı. yanakl:ıı-ı birer pıhtı hal_ı~de Jun. •ok:ığında İzmirli Ali Mehmed, fz- ihtiva ettiğinden, bu sene bu nebat- L b Loy, Wllliam Povell, Cbaı·le~ Borer, 
idi. Buna ragmen kadı~, .. ke~.dısınel Ötekiler mi? Yerimden kall:ıp bu mirli Murad oiı.!u ı.f Phmede :ıo "an- tan a•garl on ton topf:ınaeak ve bu e rUO Anııabella, Rober Tayl-Or, Clark Gab-
<kı!ru yaph.ğı~ ha.~ek.elı gormuş, ço- menhus ha•talık yuvasından kaçmak tig-ram r. rar satarken ırörülmii• za- sw-etıe hipertoni haRtalığının yeniş Sefir/er şerefine br·r le. 
cuıtu, Wsbut!ın gog~une bastırmıştı . . .. miktarda teclavi•i iç'n Fz m" ı TaLif \'e tuthiki imUn"ız lıir~ey -. . • ' ıstedım. F"kat ayaklarım tutmuvordu. bıtaca her ikisi tutulmu" adliv ·e · ı :ı ı ,.e en 
fakat, aynı zamanda harıkulade gözle- . " · P) 'kt d 1 J' ld d'l · j al) partı"sz• Verdı' dir. Her •ulıada ve du•ıvanın her tara IA! • • .. • • Olduğum yel'e yığılıp kaldım Dokt r veri!mi<tir. mı ar a sa so ın e e e ı mış o a-
rı , tikıınt!mı gomliş de benı paylı- . · 

0 
• caktır. Paris, 26 "adyo) _ Cumhurreı'sı· fındn olduğu gilıi Holivutta da ır,.rek vormuş gib' b' b k 1 b k , d ısrar etmedı. Urlada bir kavga » l"k'" 

1 
k ... _, k 

. . .. ı ır a ışa a ı;or u.I 1. r.ıo·ııınn •. . . G~n<' profr.qör Orehovhun <eneki.o I.elıı·uıı, lıugOn se!1rler şerefine Rıııı rn·oıu ..._,,.,,r. Y.ere reıısöner gere·-
Btı h~uımı anl~mış olmasınd~n utan- _ ! ı in ela 7.Pyt.nlık mahallesıncle uyt~n I ismindeki Lir Kafkasya nebntıııdan Bolye şatosunda Lir av partisi tertip "" •aırntkal'!ıır Dra•ında :ıııı.aı ız bir 
dım V<' kendlmı yenerek, çocuıtun saç- Kostümlük, Manto· oplamlkla mesıı:ııl olan 0.<man og- çıkardığı pJatifiliııin tetkikinde de eylemi~tir. , r:kuLkPth~:.trdıı·k. Bunları. bır arı.ırsı ıce-
lımnı okşamak üzere eğildim. lu Mus1:ıfa Atak ile Bulgari•tan ıı:öç-j k t t' 1 11 

d'l . tırme ıç l• ·abil değıldir. · - 1 k k [ . ço f'n eresan ne ıre er e c e e ı mı~ Kadın, bırdenL!re dogruldu: U umaş arınlZl menlerınden :ırustafa nra•ında kav- ı· B . · lk 
1 

• ı b"b k b k 
, ~ . . . . . . 1r. u ) enı n a oıt, u re , ar~a -Harır, hayır· ya rıkmı•, sopa ı!P bmbmnı döve- \'e (ilser ağrılnrında çok iyi tesirleri 

Dive bağırdı Elimi geri rektim hiç ı·ek yaralamı•lardır. .. .. 1 kt b k . d' k d 
.. · , ' gvru rne e, a.~ nen şım ıye a nr 

olme2_a ona l.ıir yardımda bulunmak Vapurda bir kaza ıııaliim olan aO-opin giLi tali tesil'ler 
nrzu•ile el!mi cebime gotürdum. F.ı·clki gere l'manıla demirli hıı- yaılmamnktadıı· ve hu siJ<'pten atr-0-

F#kat lıu sefer doktor: lıııı:ın Alııııın bandıralı VesPt \'apıı- piııı> faik Lulunmaktadır. 
-Lüzum ok, dedi, koeası şehrin en nınıla lıir kaza olmuştıır. Amele Şe- - --· 

2enırin tliccaı-Janndan l.ıh1dir. lhtıyaeı ı·if oğlıı f'pınnl A ltınta•, ~at ilzerin-
yok. ele bulunan H!ltın lı:ılyelerini vinç 

H:ryretlr dokloı·a lıaktım. dı•miriıw lıııf'.laılıklan sonm rllişeıı 
~ifa kadar kafi, d~di, hem gı·liniz, balyı•lf'l'dl'n lıiriniıı altıııcla kalar:ık 

yazı.haneme gidelim de, kadının ma- giii(sünıleıı ;-aralanmış, hastahaneye 
rerıunnı anlatayım, kaldınlmıştır. 

rife, ti lırt!ml yörm!ı de beni wvlı- Hakaret 

Deliren heykeitraş 
- Ba9tarafı 7 inci H.iıifede -

tadan kaldırmalıydım. Derhal vazi
feye başladım. Otomatik bir halde 
ikisini de derhal öldürdütn. H.em 

önilndel<J mııs.Wakl ne!ia bir çny, dok- Kamnliuacln İnönü caddesinde vura, vura, i~kence yapa yapa onları 
toru dirıliyordum: DaYi ol!:lu rıanycl Alalof. elbise alıı:n öldürdüm. Öyle amma, bunları öl-
-t mı flnf{al.:ı olıın bu kadın, şeh- satım meselesinden Yusef oğlu Şe- dürdükten sonra kendimi öyle ha-

. l fif hissettim ki tarif edemem! rın tn e-iize ·e en ~ngin kızlarından moeli tokatla dö,·rrek tahkir ettii{in-
lıiri !dl. Bir gençle ·e\'İftf. Evlendiler. den zabıtaca yakalanmıştır. Arttk Etheli bekliyordum. Ah, 
Karı k«-a l>!rfbirleı-ine denk idiln ve Desti ile yaralamak o gün gelseydi. Onu öyle g'Ü:ı:e] 
~ir ç-0eııJdarı cıldu. Biraz ev\'eJ, Leh- fkinc.i kordonda banka altında öldürecektim kil 
çede yörıl ıgtin(iı ~ocuk, ~imdi •ekiz ~eydisehirli Ali. su almak meselesin- Tam iki saatapar tmanda gezdim. 
pşıııd.ııdır ve ü~ ~llPdir annesi ile rlen Hüseyin oğlu Emin Çolağı desti Saadetten, neş 'eden sarhoştum. Bir 
bera' ·r, '"•r•d 0dır. Çocuk d,,,.·dıııt'u ·ı 1ı d ı sabunun üzerine Yeronicanın resmi-"" u. ~ ~ "" ı e aşın an yara amıştır. 
zaman MI g Is, çok 1..ayıftı, ona ıüt i Hırsızlık ni hak ettim. Sonra, yüzünün de al-
\'ereml; ordu. Kainv.alde.si ona bir K çısını aldım. 
"t in b ld B k b 1 arııntinada 176 ıncı 8okakta 18 Fakat bu sırada kiracı genr lngi.-su il e U u.. u, öylü, ağlam ir numar:ılı ewl~ :llustafa oğlu Salih, ' 

kadındı. Fw ~-OeUk, bir türlü bü.rü- Rifat Sütçüler, Halil oğlu Zeki At- !iz aklıma geld i. 
müyor. giinden güne zayıflıyordu. Ço- Jamaz, Anhnlı Dn. Şazimentin evine O, odesın~a .. mı~ıJ mışı~ uyuyor-
cuğu, en bG;1ik doktorlara gösterdiler. . ek b' 'ft . k . .1 b' 'ft du. Yava•ça olul.-rın vııttıgı odadan 

gırcr ır rı ıs ·arpın ı e ır çı · f ... 
'lhayet bir kan mua.rene.<i yapıldı. • b h K . d· 1 çalmı"I 1 S 1 1 • k 1 dışarıya çıktım. ngılızm kapısını 

I • k san <l 9 arc ır. uç u ar 'a a- G k' h y,ızıhane<le lıir koltuğa gömi\lml!ş ra ım . ara aşa lanmıslardır. . açtım. enç ıract ala uyuyordu. 
<ı!t!u. Sutnln~ muayene erlildi. Kanı • Elimde tuttuğum heykel k .. •kisi ile 
t•mlz çıktı. Fakat yapılan tahkikat, oriun vücudunu bir hamlede deli k-
.s<ıtninen'n ecdııdında. bir cüzamlı oldu bakmadan almayın. Macaristan de~ik ettim. o da. diğerleri gibi öl 
ı[unu r.ıeydana çıkarmıştı. tşte ışin Son moda hazır man- müstü .• 
ıısıl korkunç farafı, bu hastalık da, Kabinesinde esaslı Yirmi yedinci tesrini evvelde baR 

hu.duı'. füı müthiş ha. talık, bazan ne- to, elbise, Pardsii. tadilat olac--k lıyacak olan Robert /rvin in m'lhk ... 
•iller üzerinden aşar \'e sonra kendini mesi simdidPn hütün Amt>rib ef 
y)ls.teıir. Ilu sefer de lıöyle olmuştu. Mu~amba 
Sütnine hasta olmamakla beraber, Qdunpazarı No. 12 
'llt verdiği çocuğa cüzam ıışılamı,tı. 

-Hayret! ... Peki annesi ne yaptı-
-Annesi ml? Geldi beni buldu ve Fiat maktu 

Budapeste 26 (Radyo) - Ma- karı umumiyesini me~gul etmt>kto. 
caristan kabinesind .. !'saslı tadilat dir. 
yapılacak VI' ba<vPkil lmredi, geni~ Her kes birihirin• soru •or · 
salahiyet istiyecektir. - Acaba, Robert hakikaten ,ıA 

1 

Macaristanın mili! mü-lafaa İçin 1 li midir? Yoksa bu cinav 0 tlni o. bi 
yeni bir program tanzim edece,ği !erek ve i t•vt-rek P1İ yarı·pı'"" 

Devlet Şurası 
kanun projesi 

- Baştarafı 5 nci Sahifede -
ten havale edilecek ve bunlar hak
kında verilecek kararlar lıaw~kiılete 
l.ıilı.lirilerektfr. 

-1938 

Resimli hafta 
Kısa b=r .z.amandıı Türlciyenin 

.biricik ev mecmuası oldu 

5 kurusla • 
Umumi v.aziyet: 36 salıif<• roman ıır a>k lıikıi 

ne\'let ~urası umumi b.-yeti r<'ısı yesi, ..-:ııLıı.a lıikaye<>ri , 1 iıı k.t-Fn ... ' 
ve clliire ı·ei ·!eriyle azalar<Uın "'' u- kendi lı.enı:line İtah·aı><:.a d•r ·lerı b 
mumi katipten tı-~kkül edecektir. dınlırns iş örnekl~i {doğrudan d,, • 
Umumi heyet; hükumetçe hazıl'i.a- ruya iıd.arehanesin.den abone olan
narak vel'ilen kanun lilyiha)arı ve le.re koyduıCu .. lbiee rn.odellerinir 
imtiyaz, mukav.ele ve .ı;artn:ı.m.eleri J pııı.tronu d.a gönderilir). ~a. spoı 
una yasanın 52 iıı,ci nınddesinde y;ı.. vesaire vesaire. 
zıh nizamname ve tefsirleri hakkın- 6 ıncı numarasını alıp ok.uyun.uz 
da müta)ea beyan edere.k; hus.u,:i 7 inci numarası f,.vk.alade nüsha 
kanunlarda devlet şiiı-a•ı umum! he- olarak 52 sahife 5 kuruş 
yetinde görülecek yazılı işleri gör<'
cek, devlet şurası l'fi~inin veya ait 
olduğu vekiıletin gördüğü lüzum üze. 
rine sevko)unacak işleri tetkik ede- ı 
cektir. 

Umumi heyet, devlet şilrası ba~ka
nının reisliği .altında toplanacak • 
tır . Reis bulunmadığı takdircie daire 
reislerinin kıdemlisi vekalet ed.ecek
ti ı·. İçtima ni•abı daire reL,ler),vle 
umumi k.iitip vR azanın sayısı yeku
nunun yarıdan lıir fazla•ı olacaktır. 
Kararlar, mevcut az.anın ekscıriyeti 

ik verilecı>k, re,-ler müsavi olduğu . 
takdirde reisin bulunduğu taraf ter
cih olunacaktır. 

Umumi heyette memurların muha 
keme•inc ve inzibati işler müzakere 
rdilirkeıı, önce J,u işler hakkında 

r y vermiş ol.anlarla hükiinwtı;e İ•· 

ti~ari mahi;·etle miitalea hilılil'ilme. 

,j i~·in gCiııd~riHp tP. rle\"İt-t ~ura:-;ı u~ 

numi hfl.VPlirıılt> J!•irii~illfn \'R itl!"tri 
'avaya nıı•\"7ll n alıilecF--k i~lt'rde, 

,,; .,.,,,, .~ ?"f'is \"P azalo:ı.rı lıu 

B~k)eyiniz -
ANADOLU 1 

Günlük siyasi gazete 

f:ahilı ~·'-' Ra.,.mıılıarri..ri 
RA) llAR RL~llÜ OK lE l 

l 01unıi nf' ri)J.t '"" 'al~ ı•lt>ri uıü· 
ULJrü lJamdi '\" iiı.het c ... ouı~Jr 

( '.Hall 1'11-.rtııı.i Lıua.oı lçiu.le 
1 •l~raf, Jımir - A.-.AOOLC 

T•l• ton 27)(1 .. J'osı.& kQtusu: .t ı; 

A ll O 
Yıllıgı l_.O •, altı ·~lığı !ıJJ 

J. nru~tur 

ınemltk.etler için ıeoeJijı. 

abone iit.·reti 27 liradır 

A AJJULU MA'fHA .\Si. ı> \ kızını iy( etmem için yalvıırdı. Ben de 
Lm l.ı~r;ı)·a ı.!Jım, ~ ~n ıoi!JJ.,t n•zl' ... ____________ .,._. .<;yl~niyor. Ja,.uH Frıınş;;J.,, 

u~.ı.ıııy:.ıca '!\ larc.lır • 

' 



(ANADOLt..) ------·- 27 nirinrilrşr:n r,. .. ~,. 

lngiltere Milli miıdaf aasını tak- ( ' Resimli Dünya Haberl~ri 
Vİyede ne düşünüyor? ~D~r.~V~o-ro-n~of~un~----------==--~-----~ 

Maamafih, İngiliz askeri sisteminin sulh zamanında diğer muvaffakıyeti 
devletlerinğine benzemesi ihtimali çok azdır 

lngiltere, her hangi bir harp 
te kat'i faikiyet istiyor 

YAZAN 
Rober lö Moal 

ğ·er on üç fırka müteharrik kadrova 
idhal edilmektedir. • 

B. Hore Belischanın haber vermiş 
olduğu tedbirlerin ehemmiyeti ordu 
mevcudunun arttırılmasını ve talim 
müddetinin uzatılmasını icap ettire
cektir. Geriye bu neticenin ne şekilde 
elde edileceğini bilmek kalır. 

Hükümetin en sonunda kabul ede
ceği şekil hangisi oursa olsun, İngiliz 
askel'i sisteminin, sulh zamanında, 
Avrupa büyük devletlerinin sistemine 
benzer olmasına pek az ihtimal var
dır. Bununla beraber, harbiye nezare 
tinin milli hazırlanma yolunda sürat
li terakkiler elde edilmiş olduğunu ve 

bıgiliz askerleri sE.'ferberliğin ilaniyle İngiliz ordusu-
Ç mberlayn politikasının butun 1 ~erbeı;t olsun._ \'e küçlik ordular mik- nun tamamının fı.taliyete geçmeRi nrı _ 

m t tenkidcilerinin ve ayni zaman- darca. o~ misli üstün orduların işini ındaki fasıla) ı git gide a?,altmıya ç~-
da taraftarlarının bundan böyle paro- ıtorebılsın.> hşıldığını gösterir. 
lal rı şudur: İngiltere manen ve mad- Memleketten istenebilecek gayret- ---:-----------
d d diktatörlukler kadar kuvvetli !eri tahdit etmek arzusu bu makalede J • t r • • 
olm ıdır, l oba mahvolacaktır. Bu sarahatle tezahür etmektedir. zmrr r r aryesı esmini gör uglinüz ~eorges o- !': • I 
nokta uzerinde Tim~ ekolıi liberal g_ Bununla beraber, bu arzu)•a mesul - Battarafı 6 ncı Sahi/eti.,. - igny evelce de bahsettiğimiz gibi ta- Yukarıda gördüğüniiz iki fotoğrn-ı tedir. Solda i e, iki çift 
konomist, emperyolist Observer ekol- hükQmet mahfilleri iştirak etmiyor- Mesleğinde en eski arlcadaşımız mamen zihni hn~attan mahrum, he - fı bir Amerikan fotoğrafcı ı te bite çnladıkları bir av etrafı 
leri mutabıktırlar Yavaş yavaş inti- lar. Times ile Daily Telegraph gaze- 27 ~enedenberi itfaiyede çalışan İb- sap bilmiyen, ismini dahi hafızasında ~uvaffak olmuştur. Sağ tarafta, nç ini doyurdukları re bit 
zam! gruplanan ve kalkınma yolunu telerinin, başvekilin sulh zamanında rahım Yusuftur. Çok tecrübe1i olan tutnmıyan tam bir gayri tabii re bu- bır arslan nnnı beklerken goziikmek
gö t rdiği zaman milli hükumete mü- mecburi askerlik hizmetinin konulmı- bu ~rk~daş.ın fiç yıl eveli Altındağın- dala iken bizzat doktor \'oronof ta - -------------- -----------'! 
zah ret etmiye amade olan bu dağınık yacağı hakkındaki beyanatı her hangi da ınhısar ıdare~inin Elibınari;\·e de- rnfından husyelere yapılan aşılarla 
fak t mühim kuvetler karşısında, bir şekilde bir cmilli hizmet> teşkila- posundan çıkan büyük yangında teh tabii bir insan olmuş, ve fennin hari
muh. lif değilse bile, muhtelif Rebep- tı kurulması ihtimalini bertaraf eder likelere atılışı görülmeğe değerdi. külide tesirile şimdi mukemmelen he
ler dolayısiyle, talebedilecek fedakar- mahiyette tef ir etmemiş olmaları ma- Etrafımızdan vızlıyaral:: uçuşan fi- sap yapan. çok güzel gazete okuyan 
hkarı çekişe çelCişe pazarlık etrniye nidardır. 1 !e~ler hepimizi büri! k bi.- tehlike ve oldukça düzgün söz c:;öyhiyen bir 

r m r • ı.:Pır İki muhafazakfir gazete dü'ünce- ıçınde bırakıyordu. Civardaki diğer genç haline girrni'tir. Tababette, gün 
Ev Hl işçilerin ve tradeuniyonların ]erini tasrih etmekte ve başlangıç ol- <iepoların ateş alması mümkündü. Bu geçtikçe bOyOIC mevki alan muhtelif 

durumunu gözden geçirelim. lngilte- rnak üzere lüzumu anında her vatan- boğuşmada da hakim çıktık, hatta gudelere aşı yapmak rn selesi, ilmin 
renin bugünkünden çok daha kuvvet- daşa '\'erilebilecek askeri ve sivil vazi- birçok fişekleri kurtardık. İnhisarlar yeni sahalardaki yeni zaferlerini gös
li olması icap ettiğini inkar etmeden, felerin kaydebileceği bir sicilin tesi- umum mUdUrü, o vakit itfaiyemizi termesi itibarile dikkate şa~ andır. 
l. bor parti ve sendikalar şefleri git sini istemektedirler. takdir etmiştir. Dôrt yıl önce Georges Poigny e\'i-
gide daha çok tahditçi miilahazalar Gonüllü teşkilatı lngilterede eski-! :. niıı yolunu bile bilmez iken bugUn ken- <li ~ ~:lliııiiıiiıoo'"'W'I 
ileri ürrnektedirler. denberi mevcuttur. Ordunun gönüllü İtfaiye teşkilatı 1885 te 1zmirdeki di memleketinden kalkıp civar kn:;a- F.cnebilerin Afrika ve H indistan-j hile, muazzam ve ihtiy. 

Endişeli Avrupa buhranının beklen- ihtiyatlar ıdevamlı harplerle ehemmi- si~orta şirketleri tarafından tesis balarda seyahat etmekte ve bazen tu- daki fil nvlurı meşhurdu•. Bunlardn cılar tarafından öldürul 
medik neticeden az zaman önce, 1ngil yetli miktarda çoğalmıştır. Yeni or- edilmiştir. O vakitki itfaiye teşkilatı bii bir insandan daha kuHetli bir ha- da bilhassa yerlilerden i tif:-ıde c>rlcr- ,]işleri sökillilııcc insan 
teı bir harbe intizar eedrken, bütün ganizasyonların teşkilinde de ayni me- tulumbalardan ibaretti. 1888 de bir fıza istidadı göstermektedir. !er. gıiriılmiisltlr. 

ıtı lu lngilizler süküııet içinde vazife- tot kullanılmıştır: Alman sigorta şirketi, 1894 te Fran-
ler·ni yapmıya harzırlanırlarken, ve da- A.R.P. (Pasif müdafaa. ~ervisi), sız sigorta şirketleri ayrı ayrı itfaiye 
ho \elce seferber edilmiş olan muaz- gönüllü kadın servU, sivil hava mu- grupları meydana getirmişler, niha
z m endu:stri i, azami hadde doğru hafızları V. S .... Avrupa vaziyetinin yet müşterek bir itfaiye doğmuştur. 
h r im biraz ahda uratlenirken, Da- son zamanlarda gerginleşmesinden az 32 sene evvel lzmirde tazyikli su te

ily Herald gazete i oldukça kısa fa- önce de, bu muhtelif sahalarda tahak- sisatı yapıldıktan sonra şehrin muh
knt göze çarpacak bir şekilde neşredi- kuk eden terakkiler hakkında toplan- telif yerlerine yangın muslukları koy 
len v askerı bir mütehassısın imza ını mış olan malumat, bir kaç aya kadar durulmuşsa da, bu da maksadı te-
ta ı) an makale inde «mecburi askeri 17 Ha 65 ) aşında bir milyondan fazla mine kafi gelmemiş 1 t 1 b 1 ·ı 

· · b ık· 1.. . , e u um a arı e 
hizmet usuliınlin tesısıne e ı uzum erkek ve kadının, milli hızmete alına- bü ·ük 1 k b. ·1 ·· ·· .} yangın ara arşı ırşey yapı-
olmadığı> mütaleasını ı erı suruyordu. rak sivil işlerinin haricinde, lüzumu 1 -

1 1 
. 

Erte i günü parlamento ve mahfil- ' . . . amıyacagı an aşı mış, nıhayet 20 
. 1 • d k · t d' halinde derhal seferber edılrnelerını Mart 340 da itfaiye İzmir belediye-

lerınde bu maka enın ne eme. 
1~ e ı- mümkün kılacak surette talim edilebi- . · 1 1 ·' rt · k · 

ği hakkında hücuma uğrıyan ışçı par- _. . . .. . . sının ma ı o muş, ı:ııgo a şır etlerı-
ti i ahsiyetleri, maksatlarının temiz- lece~ını. tahmıne musaıttı. _ .. .. nin kuvvetsiz, dermansız itfaiyesi 

_ .. u-- .. d Şımdıden mevcut olan bu gonullu · 1 - • t k ·k • 1 Jiğınden ve sözlerinin durus ugun en . A .. • • • "v"k yerme mes egın e nı ıcap anna 
tiphe edilmesine kızmıştılar. Harp t~şkılatını~, huk~~e~ın daha bu .. u uygu,!.1 tesisat vücude getirilmiş, ma-

b 1 b l huri askerlik hiz- bır tecanüs ve dısıplın altına alabıle- kineler alınmıştır. Belediye reisi B. 
a r aş amaz mec - · b · Uf · ·ı · · k ·ıtlanna 

metinin tesisi hakkındaki kararın baş- cegı ve ır n us sıcı ının a.} Dr. Behçet Uzun belediye reisliği za-
vek·l tarafından muhalefet şeflerine tevfikan vatandaşları hizmete sevke- manında da modern makinelerle tec
bildırilmiş ve onlar tarafından kabul deceği müstakbel geniş teşkilatın bir hiz edilmiş, hatta geçen sene son sis
edilmiş olduğu cevabını verdiler. nüvesini teşkil etmeleri ihtimali '\'ar- tem müteaddid otopomp, motopomp 

Tekrar edelim: İşçi ve sendikalist dır. ve arazözler satın alınmıştır. Şimdi 
ş flerinin ekserisi, dış tehlike karşısın- Harbiye nazın B. Hor Belischa söy- 5500 liraya yeni ve son sistem bir 
da nıemleketin devamlı ve disiplinli !ediği bir nutukta kara ordusunun baş kılavuz otopompu alınacaktır. İtfai
bir gayret sarfetmesi lüzumunu kabul tan başa reorganize edileceğini haber ye binasında makine ve arabaların 
etmektedirler fakat işçi sınıfının el- vermiştir. Bu nutuk, muhtemel bir tamiri için bir atölye, erlerin rnesle
d etmiş old lu h kl dan hiç olmaz- milli hizmet çerçevesi içinde silahlı ki bilgilerini artırmağa yarıyacak 
a bir kı u a ar 

1 
d k kuvvetlerin sabit ve mUtehavvil un- bir kütüphane, zehirli gaz ve kimye-

ımını masun bu un urma . • . . A 1 k ı her 

lngiltere kraliçesi 
ve çocuklar 

emelinden 1 . d - .11 surlarının alabılecegı nısbetleri aydın- vı maddeler yangın arına arş 
as a vaz ıreçmış egı er- tmakt d . rt'b t b b r dük k di . la a ır. türlü techızat ve te ı a , er e ra ilçük prensesleri de yanına alarak 

1 
Şimdi de hUkQ k . f ·n Filhakika prOa'l'amda dokuz piya kinı vardır. Lokanta, yatak kovuş- çocuk hastanelerine gider, çocukların 

bazı kısımlarında ~e~ e serJyehıntıle de fırkasının, ilç makineli fırkanın v~ !arı temiz ve muntazamdır. BUtUn sıhhatleri ile alakadar olur, onlara he-1 
. h r edilen temay~Ua ~z .. s~ra a nizami ordu fırkalarına müşebih bir makineler, sık sık muayeneden geçi- diyeler gBtilrilr, hatta onlarla yemek 
ı: 'ı·m. erı goz en gt?- fırkanın vücuda getırilmesi vardır rilmektedir. Salonda şehrin bUtUn yir. Resimde, böyle bir ziyaret tesbit 
çıre 1 • • ı ı d ·1 • 1 s ndey 'I'ımesde Serutatoı· geçen- Bundan böyle nizami orduyla Terri- sokaklannı göste~en kabartma har - e ı mıttf r. 

1 ·d şunları yrızıyordu: torial ordusunun silah ve cihazları ta- talar vardır. ltf aıye erlerinin. yap- •-.-1------h---- . 

Yuknrıdaki re imde ghriil Hiğü \CÇ 

Geçenlerde Amerlkadn büyük bir parçalamış ve iskeleyi d 
tayfun ve fırtına olmus, Ne\' London- tirmiştir. Bu hidisede e 
da, dalgalar bazı vapurları, lrn,rıklan ta kaydedilmiştir. 

Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae: İkinci Beyler 

ıokak No. 25. Telefonn:3956 
Evi: Göztepe No.1018 

Telefon: 2545 

Dokto 
Bakteryolo 

A. Kemal 
Bulaşıcı, salgın ha 

miltehas 

(Verem ve s 
Basmahane polis k 

nında 251 
e Bir gün h!'.ıp etmek icap edecekse, mamen a . .rni ?lacak \e .Territorial za- tıklan bu haritalard~ erler, b~r yan-

1 
ır.ıem/eket a~tanesı 1 

ks ıarımm tamamlarr.ış, eksiksiz bitleri, nızamı oruddakı meslekdaşları ~ın zuhurunda haıırı Y?lu takıp ed.e- ba•operatö-rü r--------------
n~ an 'f m~~faa, aonantl'.amız ka- gibi renel kurmay kolejinin hususi ceklerini kolayca tesbıt etmektedır- r 

Telefon: 4 

lıır pası Iilğü elinde tutan bir hava kurslanndan reçirtilecektir. Nihayet ler. Kadro 54 kltiliktir. Bunlann s2 1 M Nuri Arkan 
dnr üs~On harbedeJim. Geçen harpte diter beş Territorial fırkası da hava- i ate~çidir. Son zamanda bUyUk yan- • 
k~v,etıle . darbe indirmiş olan ka- a karşı aktif müdafaaya hasredilecek gınlan gece ve gllndilz fotoğrafla Adres: !kinci Bey'er ıokak 
b ze fena bır. d k' faaliyetimize yeni tir. jtesbit etmek için mükemmel bir de fınn karı111.. Kabul saatlar\ 
~~da ve d~~:~e :~iyecek şartlar için- Dernek ki yen1 Territorial ordusu, f ototraf atölyesi vncude re tirilmiş- 3. 7 kadar. Tele: muayene· 

ıı· unsur ı a evvelce on dört fırkadan mürekkep- tir. hane 312 •. Evi 2980 

Taze Temiz Ucuz llaç 
Her Tllrlil Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇancar 
J 

Sıhhat Eczanesi 
de harbedelim. tınanelerini ken şimdi on seki fırkaya çıkacakır. 1 İtfaiye binasının önünde gllzel bir _ _ 

Stratejimiz Chatnmın la Bu on sekiz fırkadan dotrudan de park tesis edilmiştir. İzmir itfa!- saadetinde onun dn bUyOk bir hi e i Bqdurak Büyük Salepcioğlu 
• 1 
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L .. .. z mlu Notlar 
Telef on numaralan: 

Yangın ihbarı: 2~::!::!-25.~2, l~arşıyaka: 5%5. imdadı ~ıhhi: 20J6, 
müddeiuımımilik: 2t!5li ;ıolis: 246H, şehir telefoııu ırıhraet1;ıt numaı·a. 
eı: ~200, şdıil'lı::r nıaı;ı tı·lelorı nıürııcırnt nunuu·ı.ı~ı: 2150, f'.!ektrik 
şirketi: 2001, lıarn gazı: 2326 l!~wtt gnzı fµIJt•ikası: 2::!94, Karşıyaka 
Eu i<lnresı: 6 l l)5 Ba:smahanc istasyı;ıııu: 3638, A lsımca k Lıtaı:ıyonu: 
2134, Pn npoı·t qıpur iskelesi: 2854, Deıdzlıank vu!Jur ucentaın: 26i4 
I:mir su şiı·kcti: 3015 tak~l istenıek için :JOJO. 

DF.NfZYOLLARl: 
Sah f.?Ünii saat 16 da İstnnbula sürat postası. Per embe 20 da ara 

postası. Çarşamba onda Mersin sürat postası. Pazar gilnü 12 de Mer
sin oosta&.ı ( Rodosa da t.ıirar). J(~raburun posluı paıar gü_. leri aaat 
8 de, çarsamba günleri 9 da .. 

MEMLEKET H A Ri C f : 
ltalyan vapurları muntazi\m poatalar. Çartal'J'lba saat 17 de Pire, 

Srendiıi, Venedik, Triyesle, Perşembe 17 de Rodos, adalar. 

DEMIRYOLLARI: 
Kasaba hattı - fmıir - İstanbul • Ankara: Her gün ıaRt vedide. 

(Pazar. Cuma, Çartamba Jiinleri yataklı va~on " büfe vardır ı. hmir • 
Soma her p,ün 17,20 de otoray, İzmir. Ala,ehir her gün 15,10 da 
tren, 16.25 de otoray. Jzmir • Badırma: }> zartesi, Çartamba, Cuma 
günleri 7,30 da sair günler 12 de ekşpres. 

Aydın hattı - İzmir • Karakuyu • Af yon: Pazartesi, ÇarAamba, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her gün 15,40 d!". Denizli
ye Salı, Per.şembe, Cumartesi günleri 6,30 da. hmir • Tire • Ödemiş: 
hef gün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemite, 16,30 da Tireye otoray. 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
lzmirden Kartıvakaya ilk vaour saat 5,30 da Pasaporttan, gece 

son vaı:ıut 11.30 da Konaktan kalkar. Kartıvakadan lzmire ilk vaQur 
saat 6 da, JOn vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım ıaatta bir kar
şılıklr vapurlar hareket eder. 

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

20,40 
fzmir. Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 

16,15, 17,15. 18,50, 20,10, 21.40. 
İzmir. Kar§ıyka - Hacıhfüseyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25 
lzmir • Menemen: 5,48, (yalnız cumartesi gijnleri: 13,03.) 

ŞEHiR DAH1Lt NAKJL VASITALARI: 
Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Güzelyahdan bette, ikinci 

tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece ıon tram 
vay Güzelyalıdan 24,5da, Konaktan bir de hareket eder. Cilndiiı her 
bet - dakikada bir tramvay vardır. 

Otobüsler: Buca, Bomovb, Baıffiahahe. Te~ik 'Ye 1 Alaıı.ncak· 
hattın her gün muntazam otobüsler iılemektedir. 

NÖBETÇi ECZANELER: .. 
PERŞEMBE: Kenıernltında Hilal, Karantinada B. Eşref, Tılkilık· 

te B. Fuad, Eşrefpaşada Eşrefı:ıaşa. 

-

...................... 1!1111111 ...... __ ___ 

ilan 
Bir çocuk dadası aranıyor. Arzu 

edenler, Kar§ıyakada dit tabibi 
Kenan Çelebiye müracaat etain· 
ler. Liıan bilenler tercih edilecek· . 

Ödemiş kazasının Bezdegüme 
köyünün çay civan mevkiinde bu
lunan ı>arkan Çerkes Musa tarlası, 
garben yol. simalen Birgili Molla 
ALdullalı tarlası, ceımben Jbrnlıim 
oğlu Mehrned verı;-sesi tarlaaı ile 
t evrili Lir parçada tahminen bir 
lıektar 3785 M2 tarlayı lıuııdan 40 
sene evvel Balkanlı lbrahimden ha
ricen ve adiyt•n satın almak suretile 
Bezclegiime köyünden Hüseyin oğ· 
lu lı;mail Kocaağanın senetsiz ve 
nizasız malik sıfatile tasarrufunda 
bulunduğu ve bu suretle lsrnnil Ko· 
çaağa tarafından namına senetsi;;ç 
ıasarrufattaıı tescili istenilmiş ol • 
rııakla taptı kaydı bulunnıı-r~ın bu 
t::ırl~mn tasarrufu hakkında yeı inde 
tahkikat ve tetkikat yaptnak iizere 
J 1 1 1 918 tarihine raslıyan cuma 
gi.irıii yerin,.. lapu mt>murn p;idece -
~inden eski sahibi Blkanh fbrl:lhi
min sağlık veya ölümü ile nerede 
bulunduğu mechul bulunduğundan 

· bu tarla hakkında tasarruf veyahud 
ba!-";kaca bir hak iddia edenler varsa 
tahkikat günii yerindP- hazır bulun
maları vevahud tahkikat gününe 
kad~r ya;ı ile Ödemiş tapu idaresi· 
ne mfüacaatları tebliğ yerine geç • 
mek üzere ilan olunur. 

isterseniz ziya kabili~ 
:yetine erişileınenlİŞ olaq 
Osraın-mJ-aın pullarını 

kullanınız. 

AMPULLARI 
~ . 

AEG ,Türkije Vekilleri: 

I ürk Aııonim Şirk.eti 
Elektron 

Ti.irk Anonim Et .. ı...trik ~ırı...i"lİ Vrrıumt)r'>İ 
İSTAN BUL P. K. 1449 

GRAETZ 
1939 

İSTAN BUL P. K. 1144 

GRAE 
1939 

Muıilci %evkini2i tatmin edecek RADYO her halde 1939 mod 

Markalı radyosudur. 2 senedenberi alanlar memnuniyetlerini f:ıh 
ediyorlar. 

GÖRMEK, ·DİNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz İcab 
Mütenavip ve mütemadi cerey9ndn işliyen RADYOLARIMIZ v 

NOT: Hın ttirlü l,,,ABMA ve bU tiiıı yırdtJlc p~ç~lar daimt surett 
b~ılunduruhır. 

Umum vekili ve Depoziteri ı 

S. Kalomeni 
Telefone 2751 

Telgraf: Caldtı.u 
Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethane.si ittisalin 



~A nrrı:: ı ı 

Aydın Nafıa eksiltme komis
yonundan: 

ta 1 - 2~ I 10/938 eünü ihalesi yapılmak üzere eksiltmeyew ç~rı· 
n 49329 lira .51 kwıat ke~~f bedelli Nazillide hükil.nel )loJMI) UJP· 

atına talip çılonadtimdan y;niden eksiltmeye ko.,.uttw', 
2 - Bu işe a;d •art name ve evrak tonlardır: 
A - Kaptlı ~vf usuH:yle ekailtnttı ~ 
B - Mubyrfe proje-si 
C - Bayındtrlık i"leri genel prtnameai ye"'" isleri ıeraiti unıu· 

miy~sl 

D - F i"tl lll ŞNt~ısıe 
E - K~r.jf ıtJdnli cetvelleri 
F - Re•imlet-
İtt.i,.f"ıaln bu ""'° .Aydın l'!•fta J"i'~!"""• ıörd>Ui.rftr, 

3 . , ~liltme l4/ll/63' tarihind~ Paza.rteai tiipü sqt 011 .b"'e 
Ayd119 N.afM ~ tf)planıa.cak komCıyonda ,apı\aca.ldır. 

4 .......... F-'Wkme bfııs• ,MI psuliy)ı! ~-.,.ı."1tt11, 
5-- Eı.Qtmqe p•b"-"' için itttkJi)erin 3700 ı: .... J,k ınuv•kr 

icat teminM y,.,_., ve &a.Wen en az 8 gün ev~.el V ~~~~te mürp
caat ~erek Nafıa Veiıiletind~n alının.- yapı ınuteehhültıı vu!b.a 
ı:öıterrnesi ve müte~ bizvat dipJomah mül~.,O:s vey- rmmar 
olmast • .,. • .....,..,. ltirilfyl~ müıtereken teklif yapmaaı v• R)Ur 

kavelevi birl;Jde im~ etm.,; liıımdır. 
6 __ T.w1f .mekı.,.trrı ,.ııtJıırıda İifilW:ii ıne~dtrk venle .tUt· 

tan bir _.t e~eUne ~ Nafta dairesine Petirj'tı"~k e'·silt-ıe kom~ 
yon reislijine makbu 111uk.Mlinıfe verilttektw. PMtll Ue tı6~deriecek 
rnekhıpların nfhayet üçüncf BNlddede ya%ılt an._ kadu r.•lrn1

• ,,ı.,,.,. 
ve dıt ~f ın mühür .......,.., i1e iyice kapahl1'l•! olması ~zun:.,r, Poılo-
da olaıak ıeçibıea" bbut edklnıtz. 27 2 7 11 (3~18' 

I 

(ANAIJOLU) 
~~-::-~~~~~~__;.~~~:..:..:.~~--~~~~-

lzmir vilayeti Muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Yıllık kiR &edeli 
Lira Kı. 

50 00 
YERi CiNSi No. 

Keten prfısı Bekir Dükkin 17 
Pa'a hanı içinde. 

l~ej Huıwiy_,• -,&ı olup Yu)Ja ... yer ve cinai yazılı alev bir 
•ene m~etle idrara verılmek üzere ytniden artırmaya çıkarılmlfhr. 
~ ~gr~ ~ıtir•nlerin her gi;n Muhasebei Husu•İye müdüri-
1eb Varıdlt blcmı~ fle pey tWmek ittiyenlerin de U»le gijpü olan 
7/1,. l / 938 :•~arte~.i ıii~ .aaat 1 1 dle <l.pozito makbudariyle birlikte 
Vita et DıımJ Encu 11:-111~ müreı:aatlart ilin olunuı. 25 27 29 

ln!ı.,sar ar amltı Tuzlası mü
dür öğünden= 

l - Tuıb1tnz khı alınaak 90.291.t()O metre mikabı ç:rah çuı 
ktrett~ıi ~ ektilUııeye konınuttur. 

2- ~·~ .. ~~.tes.ı!l~ tı.~tlla~•j roUdür5yetimizde ve İzmir Bat nMi· 
durıugumuzde gorülebilir. 

3 - Beh{'r metre ın.ikih»nn ınuhaınmen bedeli 43 lira muvakkat 
teminatı 291 l!ra 19 lnJl'Ujlur. 

-4 - Taltpterin il}aJe gü,nU olan 7 /ll/t38 Pazartesi saat 14 de te
minat eltrderiyte birtiktc mUdüriJetimiz Alım Komisyonuna 
müracaatlan. 2lS ı1 31 5 3920 

• lzmir tramvay· ve-Clektrik Türk 
anonim ş;rkctinden: 

l!Wctrife mütedair nıüstı.cel meselıtl•e taalluk eden ahvalde, 
ıecelf>vin Karııyaka yazıhanesine tel~f..ıa ypku ....... münNNt
.,,_ 1W ı:e.-.ap aLunecWc1..n t•kdirde l.ı~r'e, 223t Ne_ ya, telefen 
etmeleri mercu bulunduğu, Hytn Karşır-"• abonelerimizce bilinmek 
b«e üln ........ 25 27 

lzmifinhisarlar 'b°aş ıiiiiliirliı: .., .. .. gunaen: 
. Çamah& Tudutndaki WMe Malt K.#p dük!cinı 31 /5/939 tari-

lttne bdw aak attmn. wretiyle kiray• yeri1ecektir. Yıllık muham
llMll kira bedeli 10 mtl'Vakkat teminatı 2,43 liradır. 

İıteldileria 511 t /931 g8nü saat 11 .le Bat müdürlüğümüzdeki 
k...WK'DI'& Hhnelıeri Uitt olullUI', 25 26 27 29 (1910) 

lzm~r inhisarlar baş müdll.rlüğün
den: 

Warenıiue l,u aene zarttnda hmirden satın alınacal: kuru üzüm
~rin idare ..... ~ından rıhttma finaendlf erle getirilecek hurdaların 
11taıyonda1t idare alllbarlarına ve tq iıkel.,e ve nht.. "-clu lllklJ• 
itleri açdı ekaittmeye ~tur. 

MuhamfQelt nakfiye ücreti 4665 muvakkat temhıatı 349.M 

"'*· Şa.rhJılı~•İ LevaUN ~~IJIWM görfdebilir. isteklilerin 4/ 11 /938 
günü saat 15 de Bas müdürlüiümüzdeld komiıvona ~elm~leri ilin 
!' " 23 25 27 29 (3878) 

Devlet demir yollarından: 
Muhammen bedeJl•İ ile m~r ve vasıflan asaiıd11 yazıb İı>1ik

Ler 11/11/938 wiNne rıüsrdif Cum• PİilJÜ ...ı 06) da acık .ok.tilı· 
ıpe ıuretiyle A.t.nca1t· '°d idarf' binuıpda l'lhn abnacaktır. Bu ite c'r· 
ııaek Wiyeat.rin ( 116) linJtk tnUvakf,.at teminat v ......... i •~ .a-..m.ı 

l 
t.Jİa ettiii ve.ıkat.r'Jt rte bnunma d6rdündi 11V.dd~ mudbiace • 
ıinneie mam1 kammi t.rr hall-m bul_..dıi•ııa dair Jwva~ • 
ayni gün Ma( (ta) ye bdn k"llllayon ..-lir~ ro~..tlıwı ..,......., 

Cu "e •'t !fftn:ıme4er komiıyo..da ..,. • • _.ı..,w.cıw, 
Mulw-.ee w.I 

M~lctut ~ Jıiw 
Ons' k;to K.r"f 

1 ç'":ı tamir 'pliii ıooo 105,. ııo 
Çuvaldız ipliji l 000 65 - 70 

ı ____ -""'.._.. __________ _..2.A_..27-...28---._.(39ftı~~)---.!-~--
Muhammen bedelleri ile miktar Y~ oıevwi •••i* yd ._. 

canelar 9/11 /938 tarihi~ müudil C-..mha «tiPİi Mal ()§) da 
%490 sayılı art~ ~e v~ .ı.. ~ 46 ..a .sıacMeeWn 
A. fıkrasın" istinaden oazarlık suretiyle MtalK.kıtr. 

ltıkldı.ita (2850) iki bin sekiz yüz elli kuru• muvakkat teminat 
yatırmaları ve avni 9'Ön ve saatte koıpilf• .. ,.i.iıruattlan IUu.cl1r,. 

ihaleyi NGltaki.P bedelinin derlau ve dflatq JaıınilllAtl )i.. 

~ımdır. 
Cinsi 

Da•ec•M 
« 
« 
« 
« 

Mlctan Neıv'; 

108 
38 
28 
1• 
41 

··-----~----~~-------------~-----------------.----Kuvvet, iıtiha ve vit 

-
ihtiyacınız için 

~CZA#;I tsA$1 

lıJJ.iYMA~ FERIJ 
110STA"ZARAT we ITltl\'AT PA8RIKAll 

Senenin en taze mahsulü 

• DllD 

........ --···· 

Kilosu yalnız 75 kuruş 

ifa E zan i 
Izmir gün1rük mu haf aza taburu satın 
alma komisyonundan: 

Cinsi 
YMt me.sast 
Gürgen san· 
dalya 

Muhammen 
Miktarı tu~rı 
~ Lr, Kr. 

4• 326 00 
100 100 00 

Muvakkat 
temirwJ EhiJtm.e 

Lr. K,, tanıtı 
25 00 28 10 938 
8 00 28 10 938 

Eksiltme 
Saati 

S. D. 
11 00 
11 30 

1 -. lzmir Gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için ( 41) adet yazı 
masası ıle ( 100) adet sandalyanın 28 1 O 938 C ·· ·· h" 1 d .. . uma gunu ıza arın-

a «östertlen etli' 4Vc saedude eçık eksi1tme sureti1e münakasası yapı· 
lacaktır. Şartname ve resim örnekleri komisyonda görülebilir. 

2 - Umum tahmin tutarları ile muvakkat teminat miktarı kar
şılarında şösterilmistir. 

) - lstekHkrin 2490 -5ayıL kammun ikinci V4t ücüncti madde.. 
•m<k ve prtnamekrin~ y.azılı veşıkaJaıl. rıuıvak.k.at ı.rıintlt m~ 
bt.ıı ifteya be.nka mektupl.wiyle birfılct, jJ,aJ. ıuunda 1%ffl'1 Beyla 
sokağı arkası geri tütün kumpanyası yanındaki 168 sayıda tabur sa-
tın alma komisyonuna müracaatları. 13 18 23 27 (3760) 

lzmir tlelterd;iıığıntlan: 
Esas No. 

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

143!1 3 üncü Karata, Asansör sokak 16 No.lu 168 
.._..._~ 

14341 3 indi "--t Aıu -.k 41/l No.lu 13 M, 
M.Ana 

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

1438 1 ci Sülevm.,Uyı T~vfik T• v• AJlıntaı ıo, 
35 kapu No. hı (354,50) M. M. Ata 

l.f39 Salhane Se1-et ao1r91c fO/I TaJ Na. lu !9 
M. M. Arsa 

1440 2 ci Karataş 1 ci Dar aokak 3 kapu No. lu 249 
M. M_ Arsa 

1441 3 cü ıw.t .. f8'•1tıf't ffbk 29 Taj No. Ar... 
9/32 hisaeıi 

Lira Kr. 

505 50 

42 00 

24 90 

790 50 

141 80 

17 70 

87 15 

7 29 
1442 3 ~Ü Karala• H. Rifat ~ ıad. 329/335 y.W 

No. 607,50 M. M. Arsa 151 88 
1443 Salhane Seli.et IOk.lı 11 Taj No. ı.. 61 M. M. 

Arsa 
1444 2 ci Karantina lıkete cad. 50/t T~j No. 159 

M. M. Arsa 
1445 2 ci Karantiıta 14ele ced. 85 T aj No. lu 99,50 

M. M. Arsa 
1446 2 ci Karantina iskele cad. 50 T aj No. lu 170,50 

M.M. Ar~ 
1447 2 d Lnntiata lslrıel.: cM. Alt Taj Ne. h 106 

M. M. Arsa 

18 30 

71 55 

44 78 

85 25 

42 40 
l448 ?ü.v'yalı Ferah solak 910 Ada 1 .. .-el sayalı 

44 M. M. Ana 57 60 
1449 2 ci Karantina Türkoğlu sokak 354 Ada 1 panel 

sayılı 747 metre murabbaı ArM lB6 '15 
y... ... .... ..... •• diı.d ., •• , ...... , ••• w.. 

.. ren ( 15) JÜn müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konul
mutt• • ......_, ~/11/ .. ..,.,f fs ,_.em1'e stıni aat 1S .WS,. Ta. 
lpletia .IRli f.mllk -fdlrl5il'•r ••r•~ 20 2S 27 (3853) 



l'AHIF 

Sümerbanli. 
vante Linie 
G.M. B. H 

Tariş 
Şarapları 

ffamburg .İzm:r incir ve üzüm tarım 
· VESTS satış kooperatifleri b:rliği 

YERLi MAI_jLAR 
ı « EE. vapuru halen li- fı 
manımızda olup Rotterdam, Ham- tara ndan, geçen seneden-

burg ve Bremen için yük alacaktır . beri yapılmakta olan nefis 

cCAIRO. vapuru 31 Birinciteş- şaraplar piyasada daima 
rinde bekleniyor, Rotterdam, Ham- daha fazla aranmaktadır 

PAZARI 
burg ve Bremen için yük alacaktır. T . ' 

ARMEMENT H. SCHULDT arış şarapları şarapçı-
cHEINRICH SCHMIDT• vapu- lık tekniğin:n en modern 

ru 31 Birinciteşrinde bekleniyor, icaplarına göre ve sıhhi 
~~tte~~am , Hamburg ve Bremen şartlara tevfikan Tar iş şa-
ıçın yuk alacaktır. . 

AMERiKAN EXPORT LINES rap fabrıkasında yapıl-

--------~-.-------- cEXHIBITOR. vapuru 24 Bi- maktadır. 
~i~cite.~rinde bekleniyor, Nevyork Bilhassa halk tarafınd 
ıçın yuk alacaktır. . an 

Kanuni talimatına uygun 
bayraklar Sümerbank yerli

1 mallar pazarında satılır 

cEXERMONT. vapuru 30 Bi- sevılen Sek ve Dörrıisek 
~i~citeşrinde bekleniyor, Nevyork cinslerini tavsiye ederiz. 
ıçın yük alacaktır. Ş hh , 

cEXMOUTH» vapuru 7 ikinci- arap, sı at, neş e ve kuv 
teşrinde bekleniyor, Nevyork için vet ver;r. 
yük alacaktır . 

PiRE AKTARMASI SERi SE
FERLER 

cEXCALIBUR> vapuru 21 Bi
rinciteşrinde Pireden Baston ve Nev
york için hareket edecektir. 

cEXETER» vapuru 4 lkincites
r:nde Pireden Baston ve Nevyork 
ic;in hareket edecektir. 

«EXCAMBION. vapuru 18 lkin-
citeşrinde Pireden Baston ve Nev
york için hareket edecektir. 

Fiatlarda yüzde 10 
DEN NORSKE MIDDELHA

VSLINJe 
OSLO 
cBA Y ARD> vapuru 24 Birinci

teşrinde bekleniyor. Le Havre, Di
eppe Dünkerk ve Norveç umum li
manları için yük alacaktır. 

~. 

tenzilat yapılmıştır STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEŞTE 

Makina Tamirhanesi 
f~i 1ı1öz verdiği giinde teslim etmeyi prenı.ip 

edinen ve bununla iftihar eden 

bir miiessesedir 

TELEFON : 3993 

lzmir: Kestane Pazarı Demirciler 

No. 67- 69 

,_ - .. - ,. 

T. i5 BANKA~I 
) ,. ·'(\ 1938~ ·

KdÇü'k Cari He&aplcır 

i_~rp.tfttqe pl&nt== 
• 

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 Haziraıa 
1 EylQI, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. 
En az SO Hra mevduab 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

--~· ratelli Sperco 
Vapur A centast 

cDUNA> vapuru 20 Birincites
rinde bekleniyor, Tuna limanları içi~ 
yük alacaktır. 

SZEG 
iptidalarında 
yük alacaktır. 

vapuru i inciteşrirl 

Tuna limanları için 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN 

BUCAREST 
ROY AL NEELANDAIS cDUROSTOR. vapuru 5 ikinci 

KUMPANYA~! teşrinde bekleniyor, Köstence, Ga-
SOCRA TES vapuru 29 1 O da latz ve Galatz aktarması Tuna li

limanımızdan Roterdam, Amster- manları için yük alacaktır. 
dam ve Hamburg limanlarına müt~ Vapurların hareket tarihlerile 
veccihen hareket edecektir navlunlardaki değişikliklerden acen 

HELDER vapuru 30 1 O da li- ta mDeshuliyfetlkabufl .e,.tınelz. k . . b 
1 k R a a az a ta sı at a ma ıçın i-

manımıza ge ere otterdam, Ams- . . k d d W F H 
terdam Ve H b g . . .. k I k rıncı or on a . . enry van am ur ıçın yu a aca - d z C er ee ve o. n. v. vapur acenta-
tır. SVENSKA ORİENT LINIE lığına müracat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2007 2008 
BIRKALAND motörü 30 l O da 

beklenmekte olup Roterdam, Ham- oı• • 
burg, Gdynia, Danzig, Danimarka lVler Ve 
ve Baltık lim.ınları içiıı yük alacak-

Şürekası 
LlM!TET 

BORELA D motörü 14 11 ta
rihinde glerek Roterdam, Hamburg. 
Gdynia, Danzig, Danimarka Nor
veç ve Baltık limanları için mal ala
caktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. 

\
1 npnr acenta9ı 

BiRiNCi KORDON REES 
BiNASI TEL. 2443 

LEVANT Motörü 2 11 tarihin- THE ELLERMAN LINES L TD. 
de gelecek ve 4 11 tarihinde hare- LONDRA HATTI 
ket edecek ve Anvers ve Gdynia için TRENTINO 29 B' · c > vapuru ırın-

mal alacaktır. citeşrinde LONDRA, HULL ve An
SERViCE MARITIME ROMAIN versten gelip yük çıkaracak ve ayni 
. PELEŞ vapuru 16 l l tarihi~de zamanda LONDRA ve HULL için 
lımanımıza gelerek Malta, Marsılya yük alacaktır. 
ve Cenova limanları için mal alarak c THURSO> vapuru 6 fkincite§• 
17 / l l tarihinde hareket edecektir. rind LO ORA HULL A • 
ADRIATICA S. A. di NA VIGA- e • ve nvers 

ZİONE ten gelip yük çıkaracak ve ayni za-

BARLETTA Motörü 26/10 da ~~nda LONDRA ve HULL için 
yuk alacaktır . 

gelerek ayni gün saat 1 7 de Pire, Kor •POLO pur lk' · t · · , > va u ıncı eşrının 

fo, Saranda, Brendizi, Yalana, Draç, sonund L d HULL A a on ra, ve nvers· 
Gravusa, Spalıito, Zara, Fiume,Tri- ten gelip yük çıkaracak ve ayni za-
este ve Venedik limanları için yük manda LONDRA ve HULL için 
alarak hareket edecektir. yük alacaktır. 

LERO Motörü 2 7 / l O da gelip LIVERPOOL HATTI 
ayni gün saat 19 da h~reket edecek cALGERIAN> vapuru 1 O ikinci 
ve Patmos, Lero~, Kalım~os, latan- teşrinde LIVERPOOL ve GLAS-
köy, Rodos, Barı, Yenedık ve Tri- GOWd ı· ··k k k 

1. I · · "k 1 k an ge ıp yu çı araca . 
este ıman arı ıçın yu a aca tır. cMARDINIAN> vapuru Z5 

il• d k' h k t t ·hı ·ı ikinci teşrinde LIVERPOOL ve an a ı ere e arı erı e nav- . .. 
1 1 d k. d • · ı'kl'kl d t GLASGOW dan gelıp yuk çıkara-un ara ı egış ı er en acen a k 
mes'uliyet kabul etmez. Daha fazla ca · 
tafıilat için ikinci Kordonda FRA- DEUTSCHE LEY ANTE LINIE 
TELLi SPERCO vapur acentalığı· cKRET A> vapuru limanımızda 
na müracaat edilmesi rica olunur. olup HAMBURG, BREMEN ve 

TFl.EFON: 2004/2005 ANVERSten :vük cıkarmaktad.ır. 

Her yerde açık ve kapalı olarak satı!ma\tadır. N 
fasetine rağmen fiatları ~hve:ıdir. 70 ve 150 santi 
litrelik şişelerde satılır, 

Siz de MET ALLUM ''Ü,, La:ıı;~:!~~ıu 
Heın bol ııık almıı olur, hem iktısad etmiı olur, hem lamba deiiıtirm 
ten kurtulur, hem de ıarfiyatınızın eksildiğini ilk faturada a-örür•Ün· 

Elektrik • Telef on v~ malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 


