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Erkek İi;~·miz··~iii- u·· r iye Al 
yaşında • a 
ORHAN RAHMİ GÖKÇE --------------------

Misa f · rimiz doktor F ·nk, dün :Elli yıl... Fani o) anlar için hemen 
h eme n vasati denebilecek bir ömür 
ölçüsü. 

hmirin e ski idadisi, eski sultani
si ve bug ünkü erkek lisesi, üç büyük 
idare inkılabı içinde, işte bu faniler 
ölçüsünün çenberinden sıyrılarak 
kuruluşu yerinde , ya4amak ve yetiş
tirmek mukad.sferinin tJunmı ile bah
tiyar ve mağrur olarak, ellinci yıla 

2ird i. 
Hep bera beY, hiç tereddüd e tme

d en diyebilir iz ki : 

akşam nkarada •• •• u 
----------·------------

Sayın misafirim iz; iki memleket piyasalarının, müte
kabil nıenfaatler üzerınde kısa bir zamanda 

inkişaf edeceğini söylüyor 
-~~r' 

Bele.ika kralı , 

Babası için inşa olunan heykeli açmak üzerı 
Parise gidecek 

Brüksel, 8 (Radyo) - Belçika 
kralı müteveffa Alber için Parisin 
Konkord meydanında yapılan bi.i -
yük heykel, bu ayın on ikinci gÜnti 
büyük merasimle açılacaktır. Bu 
münasebetle kral Leopold, rdaka
tinde veliahd prens Döflander ve 
başvekil Spak oldukları halde o gün 
Parise gidecek ve doğruca Eliza sa
rayım\ uzimetle Cumhur reisi R. 
Lebrunu ziyaret edecek, .. erefine 
verilecek ziyafette hazır bulunduk-
1nn sonra, valide kraliçe E1izabetle 
birlikte Konkord meydanındaki 

Elli asu·, beş yüz, beş hin asır son
ra, gene bu çatı ve onun adı var ola
caktır. Edebi olan Türk mllletinin 
ta rihi, e bedi bir İzmir lisesini kayde ·heykeli açacaktır. 

d ip duracaktır. 
İ :z:mir lisesi, kültü.- müesseseleri- . 

rni:z: içinde ağır batlı, vakarlı bir var
lığ ın şerefli bir blançosu ile bugün 
Yarım asırlık çağını idrak ederken, 
İçimizde derin bir hürmet ve takdis 
hissinin doğduğunu duyuyoruz. 

lisemiz, ] 299 senesinde ilk İzmir 
idadisi olarak arılmıştır. Bu idadi, 
T ürk inkılap tarihinde rolü bulu
nanla rdan mühim bir kısmını, kendi 
çatısı alhnda, en ileri ve en idealist 
f ikir ve ruhlar]Q vatanın muk•dde
r-atı iJe alakadar olmak ü~·...,, yetit- ' 
· k t • t• Alıııaıı ıktısad nn.~ırı Bay Pıuıkl!ıı Ankarayı ziıııı:eti -in tibcıl<ırwdaıı hrnıek ıaadet;-: ıcıra e mış ır. 

ı ... ııır ıultaniıti de bu saadeti ade- Ankara, 8 (Hu:-;u~i) - Almnnya riciye veknleti erkanı ile İktisart Ve- t-ıa bir zamanda inkigaf ed~ceği mu-
ta bir vazife olarak tevarüs etmiş ve ikti!lac! nımrı Dr. Funl\, bugün b n - kili v ericalimizin çoğu hazır bulun . hakkaktır., 
bunu İzmir liıeıi, bahtiyar bir alm kalnrımızla m uhtelif ~a n ay i mües:ıe~ m ıı şlArclı r. Berlin , 8 (Rad yo) - Milli iktı
yazuıı olarak benimsemiştir. j ~elerim izi zi~·:ıret ederek tetkikatta Doktor Funk. akşam tren ile bura - sad nazırı doktor F unk, İstanbul -

____ lz_mi li e inin ill •.e lİ§tir.dik" kıy.- .b1.U mmıış ve ~arifr~ vı:ıkal t' r,-cınel dnn 1stanbu1a hareket etrni., i~İ"'I - d:ın harek etin.den sonra Sofyaya da 
metlerden bir kıamı, gençlik çağla- 1 ~ekreteri Bay Nıımnn ~ cnemenc ioğ- yondn merasimle uğurlnnmı~tır.. uğrıyacrfk ve Bul~aristnn rica lile 
rının geçtiii çatı bugün bayram ya- }unun verdiği zi,,·afette hazır bulun - ~Tisafirimiz. gazetecilere beyana - müzakereler de bulunacaktır. 

Parken , toprağa intikal etmiş bulu- muştur. tında: 
nu yorlar. Doktor Funk şerefine, gece Al- - Buradan biiyi.ik hislerle a~·rılı -

Bir kısmı ise, vekalet, mesuliyet, maıı :-;e farethatH':o;İncle mükellef bir yorum. fki mem leket pira:-;aJurınııı. 
cemiyet ve kıymet sandalyelerinde ziyafet verilmi~t i r. Hu ziyafette, ha- mütekabil menfaatler üzerinde ve kı
bulunnıuş ve bugün hakları olan isti
rahate çekilmi§lerdir. Gene bir kıs
mı da şimdi, aramızda, şahsiyetleri
nin etrafında birer muhabbet ve 
hürmet halesi olarak yaşamakta ve 
çalışmaktadırlar. 

Sanki hu müessesenin çatısının 
görünme z bir yerinde; 

- H em çok, hem de iyi yetiştir! 
Şeklinde, fakat insan iradesinin, 

kültür ve hoc~lık aşkının kendiliğin
de n Ya:z!p kondurduğu bir tılsım 
vardır ve onu bu kadar büyük, bu 

- Devamı 3 ncü Sahifede -

Rusya - Fransa 
İki devlet arasındaki ittifak, Munih 
anlaşmasından sonra hükümsüzdür 

\ ' arsova, 8 ( Rach'o) - :\Iosko\'a- 'sa arasında mü nakit ittifak muahe 
<lan hal>er veriliyor: 1 desinin, ~Iunih aııla:;;masından :':Onra 

(Pranlu) j!azetesi, hugiin nıiihim tamamen hi.iki.imsüz kaldtğıuı kaydey
bir malfale yazmış \'e Rusya ile Fran- lemiıştir. 

• 
lzmir 

• • 
lisesinin bayramı 

- ----- ---~ ~-l \ 
llll 

Çen\berlayn 
Londrada fahri hem

se ~ri ilan edildi 

H. ('< ı11lml'layıı 

Loncl ru, 8 ( Hadyo ) - .B~Jediye Lor
du. lıas\'ekil Çemlıerhıynin. fahri hem
',;ehri olarak akbul ('(l i l cliğini , Lugiin 
lıir telıliğ'le ilan erlemi~tir. -Salı günü 
Anadoluda 
"Yabanın kini,, 
Büyük hikaye 

Bundan birkaç gün evvel c:A'MAS
RA . GK'.\l l Cl LI~lÜ» fülı altındaki 

hikayesini bü -

Kral, merasimden sonra Belçika 
sefa rethanesinde Belçika kolonisi -
ni kabul edecek ve akşam, buraya 
dönecektr. 

Valide kraliçe Elizabet, :-',,riste
ki ikametini bir müddet daha tem
did edecek tir. 

Paristen alınan haberlere göre, llt lçilaı 1:1 alı Lwpold 

Leopold P ariste büyük merasimle ' karşılanacaktır. 

Fran · st tayyare er 
Dün, Madrid üzerine uçmuşlar ve paraşüt· 

lerle halka buğday atmışlardır 

General Fra nko 
P aris, 8 (Radyo) - General Fraıı t Tayyareler, a~ rıca dn 178 bin pa. 

ı ko: :\faclrit halkının erzak:'ız kaldı- 1 ht atmışlardır. Bu paketlerde muh
ğını haber almı:j '''-'dün, ;rn ta~yare- t-elif gıda maddeler! konmuştu. 

1) c yiiklettiği 64 ton buğdayı, para-/ C:uınhuriyetçiler, Fnrakist tayya. 
şiltle ) 1aclrit i.izeriııe attırmılitır. relerine siddetli ateş acmı~lardır. 

Amerika, ltalyaya bir 
nota verdi 

İtalyadaki Amerikan tebaası Yahu .. 
dilere ilişilmemesi talep edildi 

P :Hi . 8 ( Radyo) - HaYa!'I ajan-ı ectilmeme ·i istenilmiş ve ahi takdir-
sının Roma muhabiri lıiltlirivur · d A ·k d k d' 

A 
'k · · c, merı ·nnın a, ·en ı menıleket-

merı anın Roma sefiri lıugün . 
hariciye nazırı Kont Cian~vu ziya- lerıııde yaşıynn ve het· hu:-;usta geniş 
ret etmiş \·e bir nota vermi~tir. ·nu ~wrbesti.re malik olan ltalyan tebaa

ledbirl eriıı, Amerika te lıaası olup sına ayni t ed lıfrl t'l'İ alacağı lıildiril~ 
lta!yacla oturan ;vahudilere tatbik miştir. 

r--------------------------------, 
Montekristo 

~:du:~lU:e:~1~ Büyu··k Fransız muh. ·arrı·rı· Aleksandr Du··-Li11eni;1 §İıııdiki 111iıc/ii1· ı·e nıııallim leı-i 
I kaclaşımız Ke -.. :m'.~ e rkek lisesinin 50 inci yıl- Hiz m e t gaze tesi müessisi . .. f • k } "k } 

donumu bug ün lise binasında ve m erhum idiler. Lisede yapılacak törene lıse mu- mal Bilbaşar ' ffiarıın ne IS Ve ÇQ a a a ı romanı 
c.~mhuriyet rneydanında Atatür - Sabahleyin saat 10,30 da lisede dürü B. H ilmi Erdimin ~ut~u ~le ANADOLU ka - ............. •• ,. 
ku .. n heyk e li önünde yapılacak bü - toplanılacak, bir a rada y emek ye- başlanacak , müteakiben lısenın ılk rıl eri ne yeni bir B •• ''A d ı 

k j b Kemal Bilbaıar eser veriyor. 
1 ug n ~~ll tö renle kutlulanacaktır. İzmir necek, istikla l marşı söylenecek , mezunlarından ola n zmir me usu u na o u nun 

lıse · d l · ı k B H l M b ' k ·· l' Bu eser , yakın günlerin hayatından ,, sın e yetişenler kurumu tarafın nutuk a r verı ece , cumhuriyet . a il enteş ır nutu soy ıye-

~an imdi memleketin büyük işleri meydanına gidilerek A tatürkün cek, buna son mezunlardan B. Haş- ~:~cle~~··zbuihu~b;aths~ıs~~~yi~~b~annm,a~Kı~:llaı:ı~E;f~e;d:ıinr;,. 7 ı•ncı• sahı•fesı•nde 
l aşında v e yliksek m evkilerde bu - heyk e line bir şükran çele n gi k onu - m e t cevap verecektir. .~ • .. , 
unan eski ve ye ni lise mezunları - lacaktır. T örene davet edilmiş ola n İzmir 

hu t örene da ve t edilmişlerdir. Nutuk verecekler arasında, m ek - lisesi mezunlarından Roma sefi ri - onun hiç olmazsa adını duymuşsunuz- • -.-.---- ----
ki 1.299 yı~ında .açılan lis~nin.o va- tebin eski mezunlarından M an isa miz B. Hüseyin R~~~-ıp. t.örende bu- dur .. Resimli olarak tefrikasına başladığımız bu entresan macer a roma-

tld ınuallunlerı BB. Halıd Zıya ve ıaylavı B. Refik Şevket İnce de var - Devamı 3 ncu Sahifede - - • nını mutlaka oku unuz_. Sizi he yecanl~rla e inden sürükleyecek •• 
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ı ı ~~·~:,~~~~:,~:: ~ 
• Şet•lti Uğur diyor ki: 

E~y~lu~l-a_y_ı_n_d~aml!!'k~ı-u-z-u-m--ı~h~l-1-.n-e-b-ol_u_f a_c_i_a-sı Çocukları hasta .. 
Muhasarada 5 Alman Gemisi - lıklardan korumak Ayın 22 sinde tem-

-5-M. Ayhan - racatı çok yüksektir yizJe duruşma 
6 l L 1 - Çutult hatta tilAh kafdesin-

-J • :yapı OCOft d~h bile ha~talılt alabilıt btıhtin için 

Alman filo u, Bahrimuhitikebirin Geçen sene Eylül ayına nazaran üzüm. ıı!~~~~ı~:n!:~i~~~~/::e~!~:~ :;h: ~!~ ~~t::a~: :~~~~aç~u'i~~J!~~!: 
• •ı... • J •ı l k •d • d (12328 5) • • d 1794 4 kum edilen vapur kaptanı B. Meh- lazıtn felttıektedit. Çotuilına bi-Cenap r tı1eametınue ı er eme te ı ı e ' , ıncır e ' ton med Ali kapUin, İzmir Agırceza kan şahsın hastaya bakmaması icap 

Fakat bu teşebbüsün tatbik kabi- · haberi verdi: f J J k mahkemesinin mahkumiyet kararı- eder. Çünkü hastaya bakan ~hut 
iiyeti de çok mühim ..: e hüvuktü. cAlman filosu, Bahrimuhiti ke- d.Z a l Var n~ temyizen itiraz etmişti nu kara- da t;t>cuğa temas ed~tse derh41 haı-

Alman iıssilbahrilerindeki Alman birin c nup istikaınetine, Horn bur- Şel rimiz Ticaret odasınca bli e- • 4430,6 ton Uzum, 7690,4 totı in- ~a milddeiumumili~. ve ba~ı ?:'1.v~~ı- talıği Ç.C:X:~~~- bu~a~htmı• olacalt~~t. 
filosunun yerinden ayrılarak İngiliz nuna doğru ilerlemektedir. > nenin eylQl ayında dış memleketlere cir, 1046•6 ton pamukı 713,ı toh pa- .ar taraf1·1dah da ıtıraz edıl.d~gı .ıçııı Nezle, oksurult: g~bı arızalardan gul-
ana filosu ile bilyük ve esaslı bir har- Lord, bu ikinci, sarih telgrafı alır yapılan ihracatla bu ihracatın geçen lamut, 17,9 ton zeytinyağı. t~myi! mahkenıesihde 22 bırıncıteş- me ve konu,ma 1~4! aii%tİan fırlayan 
be a-irmesi ! almaz, derhal f ngiliz, ana filosunda- ~ene e\ lül a.\ ına nazaran mukaye!';eli Bu ~ene eylul annda vapılan rınde durtıs~.a yapıl~ası kararlaştı- damlac!klar !OCUp va11l ve çocuk 

itte. uıak tatktaki Alman fHosu- 1ki Aytit ve Akabt dritnavutlariyle b' · t· ı · t'k h 1 1 t B · ta- . . . • ~ ı:ılmıştı. O gun mahkum \'P. avttkRt• haıtahga yakalanmış olur. Faltat 
ır ıs a ı ı azıy anm Ş ır. u 1 • üzüm ıhracatı bır rekor teşkıl ede .. 1 • · 'dd" edb. l 1 k 1 nu ancak ve ancak bu tedb·r kurta- 1telsizle temasa gelerek derhal Bahri- t' t· - .. 1 .. 1 1938 1 k . 'h arı temyız mahkemesınd\; hazır ltU· cı ı t ır er a ınaca o ursa tabii .. 

, ı ıg egore e) u • a.} ınc a ı ı - k d d •ük kti rı 1 d· k• · 
rabilirdi. Çünkü böyle bir hareket ınuhiti atlasiden, cenubi Amerika- racat şuciur: 1 ce erece e J se r. ueçen se- unacakludır. ır ı bu sırayet vukua gelmeE b11"' 
takllirfnde, lnriltere bahriye nazırı 1 nın şark sahillerini takiben Alman 1675n 1 t .. l' n 484 8 t . _ ne a) ni ay znrfında 44M.6 ton + nunla beraber çocuiun temuta 1'u-

• . ~·. on uz ım, :• , on ın 1 d .. l h 
~~ 4lpheatı uzak-şarka· rtm~e-rd~ii 1 fi~osun~n kar$Uıına çıkmaları emri··cir;Sü,G'ton pamuk, 765.8 ton ·pala'- iizüm ihraç·edHdiği halde ·bu sene Yunan tütültleri ~n ug~.ca~aşırar~ :'e eşyayı ~t-
ıkı bUyUk zırhlıyı derhal serı çagı-,nı verdı. tnut, 4a 5 ,8 ton zevtin.vag~ ı, 9216,3 167o9,1 ton ihraç edilmis.tir. Bunun ta emzıgı bıle bu gıbı bulı:cı teıır• 

k ı Şehrimizdeki alakadatlata gelen ı d k b 1 d k • md raca ve intikam almaktan vazseçe- ki dritnavud aldıkları bu emir t . 868 6 t b kla 7&8 ton 10813 8 tonu Alnıanyavn i 060 7 10 
t . y 

1 
t . er en uza u un \trma zı ır. 

rek Jıfanı denizinde vuku bulan yeni üzerine amiral Stardın kumanda- on aı pa, .,.,' on a ' r: _ -:_. • • • ' • ' ~a ma 8 g~re bu .yıl unan 9 .m tu- ormal ve sağlam bir çocuk YB"' 
taaruza ehmmiyet verecekti. Yani, iıında hareket ettiler. iki gemi, evve- kumdan, ı. .. A,1 ton nohud, 8<>u,!l tonu İngılteıe)e, 363,3 tonu Fransa- tun ıekoltesı 41 mıl~ondur. Geç.ense- şının ilerlemeaile neEle olmaktan 
ana filo}U bu fkl zırhlıdan mahrum li Avrolho Roks adalarındaki ami- ton kepek, 100,4 ton yulaf, :n ton ya, 456:9 tonu ftalyaya, ~074,4 t.o- ne 53 mıl)ondu. Yunan tut~n~erı. yıtf uzak kalır, tilkin bazı çocuklar var
ederek za'fa dlltllrmiyecekti. ı tal Stardın filosu ile birleşeceklerdi. badem, 6& ,6. ton palamut hulba!{ı, nu da dıger nıenıleketlete ıhraç edıl- trıur )'Mian rtııntakalatda ıyı olrtııt8 - clır lci mektep ça~ma geldikleri halde 

Tek çare, fakat neticesi muhak- Bu suretle kuvvetli bir İngiliz filosu 1451.5 ton mı~ ankokü, l 115,3 ton miştir. İncir ihracatında da geçen tur. etraftaki hastalıklı e,hastan bu ıi· 
kak ve ylizde doksan dokuz saran- tesekkül etmis olataktı. Cenubi hıtiin. 89,2 ton tUtiln kırıntısı, 150,l eneye nazaf'ar1 1794 4 t-Onluk bir hi hastalıkları çabuk lauanırlar ve 
tili elan etı eaaıth çare, ancak bun-~ Amerikanın ın~htelif limanlarında ton ku!{pe, 25 ton fnsulya, 8,5 ton ha- fazlalık vardır. Kızılay haf tası kendisinde mevcud olan bir iıtidad 
dan llııaretti. ı bulunan lhgiliz acentaları, Alman lı. 4,1 ton deri !10.!l ton dPfne ~ P -1 E) 101 l 938 zarfında ihraç edilen . . . . ve kabiliyet bunu intac ecler. r.... 

Fakat Alman imparatoru Kay filosunun vaziyeti ve seyrü s~feri ragı, ~15.2 ton ka\' tın, 8 ton yıımm·- incirleı·de' 2243,l tonu Almam a~·a, Kız1ılay haftası 20 bmncı teşrın <1en sa~.Jam bünyeti çocuklar kolay 
zer Vilhelm Almatı donanmuını, hakkında kafi mallımat v~rince ta. 50.2 ton ııh ina 'agı, 4!) ton ) a !l098.8 tonu lııgiltere\ e. 656,6 tonu de baş !Y.~aktı~. Kızılayın ıençler kolay ha!i!ta olmazlar bir çok teıir· 
harp ırntid~ınca üsı\İ bahrisinde derhal lıart-kete gect-ceklerdi. Şayet ıızum. 20 ton ip, 17 ton hın rııız, 1 ·5 F raıı a~ a, 66 tonu ilah ,ı\ a, 3420.~ dern~gı. uyelİrı, Kı~ılay haf~aıı~da lere karsı cisme) mukavemetleri vaf"o 
kapalı tutmak a%İm ve kararında Alman f ılosu Horn burununu dola- toıı mazı, 1 ı.2 lon ce\ iz kultlgu, 1,4 tonu dıı dıger memleketlett• ihraç bu güyti~ ft! lıaht ınilee1~rn!2e uye dır. · 
· · Al d b. .. k B · h ' · ı · ton hak · hamızı, 1,7 ton ya~ ihcir .. edilmi tiı yazmak ıçin ıe rln ıttuhteliı semt· .. ıdı. man onanmuının ütun er- şara ahrıınu ıtı at asıye geçerse · t le ihd~ f al'yete l@ç~l!kl dit H f Vuttıehında multa\remeti eltniyan 
kan Ye mürettebatı, buna muarız o takdirde f olkltmd araları açıkla- Yıınaııi tana 1858 adet ıgır, 60 Yas htiimlerimiı, nJrlltere ve Mı r a ı er . a. ltla 1 il dil 1 d iti kabil' 

ld kt ka tel l t - d k d·k · ı k · 'k malaK 1544 ogl. k, ~74 ko~un, 427 ıra yaş incirlerimiz de Almanva ve tanın başlahgı~ıhda Kı21lay Uy~lerı çocu r te, en ~t tı ~ •· 
o.b~ .ı_ar~ ~~ ralao ~arının y~~ ı.gı rın a arşısına ı ı ece ve ıntı a- kuzu,' ıat ihraç edilmi tir. İnglltereve sevkedilnıt tir. Ka~ütıla- Cutnhutiy~t meydanında Atatür • yet ıebebil~ en ufak hatict titldett~ft 
gı ı ~•u21ere açı raa çarpı,ma& ıs- mı alacaklardı · , k.. he it ı· • Ü d lan lt .. ı...iJ ilt ........ Jtı ı... i t J .... 
edÜtle · h lele · ö . ·. . . 1 E) 101 9S7 n) ındaki ihracat mikta- rımız da 31712 ton olarak Mısıra ıh- utl Y e ı on n e top aca ı to- o ~ m ~eısısb o r ..-e naı a ı.a ç., 

tt . rı d a ımparator rııa 1 s- Halbukı, amıral Fon Speenın fı- rı da şu idi: raç edllml tir. ren yapacaklar ,heykele rnilteaddid buk yakalanitlır. Bu gibi toeuklar 
ermıyor u. ] ·k· " 1 h d h. ·· ' k 1 '-1 · k iti d 

H ' U k k k. f'l osu, ı ı gun evve , em e ıç go- şü ran çe en1t erı oyaca aı ıt. sık sık nezİe olurlar sık sık öltıürUr· atta, za ~r ta ı ı oya mua- .. H 1 • · ' 
venct için, ana filonun ser~st bı- runmeden. o~~ bur~nunu do aş- oo··rt Yun~nlı L. f ı· . - . - ler veyahud ishal olurlar. Bunlara 
rakılmuı hakkında Yerilen bir liyi- mı,, Bahrımuhıtı kebır sularını ter- ~ ıman aa yetı Ftıydalı "'' ltonlertıns çok ehemmiyet \'trett!k lizım .~!len 
hayı bile kat'iyyen nazarı itibara al-ıketmiş ve Atlas denizinde ilerleme- Karaıularımızcla Bir ayda limanımısa fztntr baroımtınn da•ett d• rine aahhi t~dbirlerin daha fazha tatbik 
madı. Re ba~lamıs hL~unuyordu. Hatta • , onümUzdeki Salı filnil saat lC.M da ~dtlftteaı icattt eder. 

Bu layihayı, bahriye .. te4kilat.ın- 1 Folkland adalarına dogru ilerliyor- ya/talandı 229 uapur flTl ~ 91Jıtı t~mit barosund.a cceia huku pre~- _ ~ı tal-
dan aelen, zırhlı, knw•zor. terpıdo du. Çeşme kazasında Fener nclttsı civa- E~ liıl !)38 ayı zarfında limantmıın sıt>lerlnde tahvıIJer> m.:ıvzulu bır 
m?rettebatı~ın. in:ızalarmı ta~ıyan ~iri - Devam edeeek......, rındn kaı a ulnnmızda iki andalln girip çıkntt vapur miktarı hakkındııtkonf~ranR ver~eti kabu @dert Anka-
yıgih takrır, ııtıda ve ıaıre takıp - kaça!, balık :t\ in an Yunan tebea ın - ticaret oda~mcn ·bfr f~ttttl tfk httzır - ra n tmlt flltdtu"!U 

• ediyordu.. . .. 1 Zabıtada ı.I n Sakızlı Nikoli oglu Leonicl.ı 1< n- l.ııımıstır. t ~tat i tikte u m lumat rnr B. ~al~a Kantar ya~·ın Ankatadan 
Fakat ımpar~tor, ba~r~ye erkanı t ) ndi~. Kostaııtin oglu Manol, K tan- dır: şehrımıze g_elecektır. KonferanA 

harbiyHihe enur verınıttı: • · M'v FnnkbQ.l! • 
4
.., 

Bu te1t1ınl!r, tttecllıe ıuhu1matfan Dhot~k •e kafak tüUJn ıçmek 'isnı i ıı dt' d;ırt ki~;d 11 nu n1:lrnlı gıını - ~ Dell; iku, l l:1tılgar, 5 Danımarka, 5 1666 Esnkf baııtfagı. 9 to 1~ Set 
redde.liliyotdu. • Fevzıpasa bulvaında ~t~"?·. M'.:h rük muhltfaza motoru tarafınclar. )a - Felemenk, 3 Fransız, 11 tngili:ı:, 2 Ô;man yartfını 1a'74 fi'. !i!<Hati 1 ~5 1~ 50 

lmlJaratorun bundaltı rnakıadı med ve Yusuf Mehmedbırıbını dov kalanmıştır. Sandallarda a'' aletlE'ri tsve", 14 İtalyan 1 Polom•a, 3 Macar, w. • • • •• 9!~ M. j. 1ar~tıto 8 13 &O 
·d· d"kl ' d Al' dd 'tıd v ' • Oegırmendere nahıyclllllfl Cok-fU ı ı. u erın en, ıpasa ca esı e ve f'\ lıınmış rnuhim mik~arda bnlık 4 Norveç 1 Roman va 3 Yuguslavva . 879 Paterson 10 25 14 
Osttl lıahtiıinde beltlı)'ecelt olan Nail kacak tütün içtiklerinden zabı- elde edilmiştir. Suçlular Çe mc nd - 14 Yuna~ vapuru ~l~ak ilz~re 229 aia9 ~if!lıline blr.~çu~ •at uzak- 717 j. Taranto 9 13 80 

Al .... d .... h h'n' h· .. •tt.. ta k 1 mıılardı . . ' ta lzwirık mevkıındekı devl~t or-man ohinm-ı an ı ı _.., ""• ca ya a an r. ı ·) e ı e 'erllını lcrdıt. vat>ur Umanıttııza girip ~lkttııştır. J 613 K. 1'anet 8 1! SO 
son bit lloı, lötı Wt ıilAh ve vuıta Kumar N h 1 : Bunıarıfi safi totiilAtORu 171,051 dir. mb'anında. ydangıln çıkmış aflmdan t~d- 564 Al bayrak 10 126 1& SO 
olarak kullanılrhüı Yt elenirden tu- K~ecilerde arabacı Salıh, i ad ır sayesın e atı saat zar ın a son- ~49 A. fıie~çi 10 '~ ı8 ~5 
yik yap,nüı.. ve ~üleymah kumar oynanıak su-

1 
Bergamada ilimevi ----: - - dürülmüıtür. Elli hektar arazi·.. 4s5 A. lt. tJzUttıl!O 8 9 26 

Halttultl ~u likit tatnatnile yah- çuhdan tabtaca ak~lanmıs ve il:ter- Bergamada llimevi adını taşıyafl Su şirketi zeo aiaç tamamch yanmıştır. Suç- S22 Uztlrrt tantn. 11 50 19 
lıştı. Kayıer Vilheltn, b\iyült bir ha- Jetinde biret biçak bulunmuştur. bir otel vardır ki, daha ziyade Ber- lu zabıtaca aranıyor. 315 j. I(ohen 7 50 11 
t~ itli~etthı. Çünkü harp vaz~yeti- Bir kaza . gamaya gelecek seyyahlar için ha- Fazla aldıfı pa•ayı Kontrplak/arda da 305 j. T. Talat ~ M 1~ 
nı, tek "8tıtıa tN kadar tenit hır şe- Karşıyakada Fahreddınpaşa cad- zırlanınıştır. Konforludur, gü:ıel - • J ecJ·yar ~ d t_ ~85 M. ıt. atfı io h 25 
kilde kavramasına imkan yoktu ve desinde deniz banysu önünde lzmir dit vesairedir. Huıuıi rnuhaaebe iti e ı aamgayı o a yapacaR 121 D. Arditi ıo 25 İ2 
taleyleri de dinlemesi lazımdı: ~lediyesi~d.e S?7 .~yıd? ICayı.tlı ı,o: bundaki maksadı gözeterek oteli . Su. tarifesi, son defa Nafıa Ve~ile- t 70; 1ayılı ticatette taifitin 120 Ş. ft. tta. 10 78 16 2ô 

imparatorun bu hatasıdır kı Al- for muavını Kamılıtı ıdart-sındekı 200 lı'ra rı.bi çok az hır fiatle icara tınce metre murabbaı 12 kuruş uze - .. 'h t .. k be · 11n A. t>a.,a"'no 10 75 ıs ' . . . . . . men ı ve ' raca m mura a ıı ve &. .., • 

mflft dotıanmaııtıı tam 4 sene ıü - otomobıl Bostanlıdan gelmekte o - vermiştir. Halbuki iki arkadaşımı- rınden tesbıt edılmış ve yeni tatıfe - korunması kanununun birinci mad S't t-. tcıark 11 25 12 ~O 
ren harp esnasında, adeta muattal lan belediye tramvayına çarpmıs, zın aöulediğine göre otelin idareaitı nin 1 ikinci kanun MS den muteber d . 'b· T" k k t ı~k 95 Akseik bank. g 78 10 1S 

ıc k d b' h 1 be · · 1 b b' ' ' . .. esı mucı ınce ur on rp a bit hilde cıtaa tı ve sa ece ır ta te - ygeırın yara anmasına se e ıyet de kavrayıf, kifayetıizdır. Me-aela, olması muvafık göriltmüştur. l h Llt nd lk d k .. I 81 M. Beşikçi 10 SO 12 
ır il ıfetinaen o eye g~çeme· vermıs ır. bu ataadaşlar, sa saat ae ız e Su sirketi mildürlugii veni tari(e- . . . 52 öıtork L. $. '7 ftO 8 bah f ı• ' .ı~ .. t · t' L bah k' d ı norrh atı aa: ı a tısa \t'e at!-

rrieıifıe, kara ordulannın faaliyetine Hakaret kalkıp kahvaltı iıtemişler, kendıl~-I . 
1 1 

t .h. .t". tt.,.. tınce hazırlanan nızamname şehrı- 39 Mustafa Gtlr 1 o 50 12 50 
.. la k . d b. h Al k b' . . k d d Ah b k 1 1 nın ıa~ angıç arı ırıe ı ır!ız c ı!Sı . d k' l .. k d 1 1 . . mu1avi, on rı ta vıye e en ır a sanca ta ırıncı or on a - rirıe; u işle ali adar 0 anın geme- . . mız e ı a a a ar ara ge mıştır. :17 Ahmed Talat 12 12 

reke! IÖltereıtıemetine .ebebiyet ~ed oğlu ~ehrned otomobil pa:ıa.~- digi cevabı vertlmi,. Bunun üzerıne 1 ıçııı . ' ekaletle cer) mı eden n~uhuher<> Bu nizamnamenin muvakkat !14 Vitel 11 7Fi 11 75 
verdı. lıgı nteseesınden Veysel oglu sofor kahvaltıdan feragatle bir kahve ol- ~ ıızun<len araılaıı 9 .n geçmıs ve bu maddesinde ni%amnamenin neşri 73 ş. Remzi ıı O 12 

7 Tepüıiaani: Salihe hakaret ettiğinden zabıtaca suh verilmesi istenmiş, bu defa da milclel zarfında şirket. aboııernanla - tarihind~n itibaten bir ay zarfıtıdl!l 19 K Ak\ ftit 9 50 J 2 
lngiliz baş amiralı Lotd Fieıer yakala11mıshr. 1 ocak daha yanmad• denilnıis. rından metre mikabı 14 kuruştan tah f b 'k e ·th la .. trıl r satıcılar el- 19 s. Erkın 13 50 13 75 

Eın • · " · 1 . . . a rı a v ı a .,. a , , 
Valparezo limanından bir telgraf al- nıyetı ıuuıtıma Bergama gibi turistik bir şehirde ılat ) apmıstı. Şımdı bu fazla para - l · de bulunan konarplakların 11813 
dı . Bunda Fon Spee idaresindeki Al- Fe'V?'.ipasa bu1varındaki garajda böyle bir otelde, müşteriler bir kah- nın abonetnanlara iadesine b&şlan - erın d b·r beyanname i~ ma 886&&6 
man filoıunun meçhul bir semte Mustafa oğlu Ali AJtaş, kendisine vahı, hatta bir kahve bulamazlat mı tır. Metre mlkibı başına fazla ali- hİ~cu un~üy~'k tnülkiye memuru 9488ff8 
mUtevet=cihdn, limanan ha~kl!t ~ te~lim edHen SO çuvalı dliıııütdüğti- sa çok fenadır. Nazarı dıkkatı celbe nan 2 kuru!!, abonemanl;rın son ~ a biınlden a u m-b·•rdutl .. r tL a 

b u d .. .. r k . . . . . 1 na ırmeee ...... u • • De ,, 
tiiini huiriyer u: • nu. _s.oy ıyere emnıyetı suııstıma derız. ll!f Jık he apl&rınd&n tenzil edilecek - yarınameletde yazılı ltonttpllklat 

Bu 1entt neteıı leh) ettıgıtıden !abıtaca yakalantnıstır. ı ir . ,, ı tt' 1 
1
.. f tıd- mu 

· · · ba la · eanayı mure ıt erı ara ı .n 8 
9 Dü!man donanması, hanaı ıstı- Yangın t nrıc:ı_ Belediye İflfddfı : - ayene edilerek datngalanacaldar 

kametı tutmuftU) Kar,ıyakada Fırat soka ında Be J J .• • d .1 k . d i . il taeeliye 
Lord bu ciheti tayin edemiyor- kir oğlu Hakkının dikkatsizlik y'ü- Beledi) e rei~i n Dr. RehçPt t:z. f .uaıreıı umum ma· .enı me dte ıae 1 e şın "?,.i· tekrıı·t... 

' · .. · d k f dü ~;ultü k ·v.. d k" muhte- tme \'e amga anma ışı n • du. Fakat bir kaç saat sonra Santı- zunden evın e yangın çı mış, •- n n. rpar cı .. rın a ı J-"l a h • • ı · . . tü 

10 
ıı 

odalt' 1 ·u f th · k t d J ·• d" "lmü r· lif beledıyE" inşaatını tefti!! etmiştir ur f8 tlntlSe I• lyOt hiç bır bilrı ve malOmata zutn 
a ı n ı z te ate anesı, u e a ru ur. .. ,. İktl ad vekaleti iş dairesi umum mil göıterrnerneaine mebrd niıatnnarne Çnv 1 

sineması: Kibat halkın siniması olacalıtır diırU B. F.nis Behiç Kor ortık, yarın tnaddetitıde yaıılı kontrol ·~ dam :~:! 
• lzntir vapurile şehrimize geletektlr ıa itinin ıp!k ~oraplatda olcluiu ıt 

Ailevi ve içtimai /ilimler fÖtterecektır Umum tnudilr. İzmir ve mUfhakatıt bi döftudan dolfuya vilAyet ticaret 1:: 

Prosr1ttrı/t1rının m'iJlıemmeliyetile tema- Mani"a ve Aydına iş kanunu tatbi- ve sanayi .~ıanbitat;'·rt·~ Y•bl- 14 
..1 /ı . katı Uz rinde t ttışlerde bulunacaktır. ması veltj1e1~_!' r . a)~' nı bildşet J~- 1 1 S eır•cl tır titnız ticaret OCilaiı teıs ıtine tu-

-:!!!+:!ltı- &O 

" 
" 

" " 

ÜZÜM FİATLF.Rt 
kr ,, 
d o 
• ııa ,, 

lıtirahat i9in aranılan teltmil '" alı laaiı 6 ıncı tıp ltonır~ılne mittit. ı. 
l k u G 82 n. Franko o aca tır /zmirden raporlar B. nulusi ür ıts46 

12 o 
10 50 

'"' " Sizita için bir ıızinti v~ t!flence ltaynafı g6ttderilecek 
Olacaktır 16 birinci teşrinde Ankarada top 

Urla, Çeşme ve A~tı jandar- 87270 
ma teıkillıtını teftif eden vilayet 98116 

tst 
g &o 
ıo 28 
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Güzellilt us z.araft1t dbid~si olacaktır ıanacak altıncı tıp kongresine şehri 
mizden gid cek murahhaslar ve ser· " " 

·andarma komutanı hinba!ı B. Hu 
1uıi Gür ~hrimize dönmüttüt. 8n. Feriha Bal,,,, • k t R •k•• d • d•d h } he t doktorlar, önümüzdeki hafta İz --1 a esmı uşa a şım 1 en azır anınız. mirden hareket edeceklerdir. Şehri . 

inemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiattır rei"ligine gönderilmek üzere rnpoı-Ia 1 
miz doktorlarından bazıları, kongr 

.......................................... mlıl••••••••••••ili hazırlamıılardır. 

Etr~ık vo11uru 
İzmir ilk tedri • t müf 

den Ba~·an Feriha B l ı • 
Diln Mersinden limanımıza gel - t m tpa n nü ti 

me~i beklenen Etrüsk vapuru, bir mının, pedngoji, p' kolb i 
.uıı riitarla buiün arelecektir. u ulü mualHmlit·ne t ııı ecl lm 

bi 
ki 

lü 
ra, 
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(AN).l>(>J ıTJ 

r~tô$ =.··.·.HABER LER .'. 
Ankara 

Radyo istasyonu tec
rübe neşriyatına 

devam ediyor 

t 
e -ltalya anlaşması Ank~u·a, , (Hu u i) - Yeni An

karn nıd) o islns\ onu ('umnrte:si 'e 
Pa%al' nkşanılal'I tl'crıibe ııeşriyalmn 
devam drııektt1 ılil'. Elirnl•sgul ı·adyo 
ista:-;yoııu için <:ok uııgin l>ir ne~ri

.rat programı httzıl'lanmakla<lır. 
'l'ecrülıe ııe ri~ atı mtinııselıetiyle i -

mevkiine • • 
gırıyor 

•t• t11:;\ on mil<lilrlüğüne dış memleket} ıraz terdeki yurdda lardan birçok mek-

9 l1iri11 iteşı in PAZAn 1938 

Dahiliye Vekaleti 
Teşkilat kanunu, bu sene Büyük 

Millet Meclisinden çıkacaktır 
Ankara, 8 (Hususi) - Dahili- ]eri ile mıntaknvi idare heyetleri 1e 

) e vekaleti teşkilat kaııunu, bu se- kil edilecek ve dahiliye 'ekaletıııc· 
neınecli ten çıkncaktır. Bu kanuna merbut memurların rna.lslarmd., 
göre, 63 vilayette vali muavinlik- zam yapılacaktır . 

Jorj Bone Mussolini, 
etmemiş, 

gönüllülerin İspany ..:.dan çekilmesine 
İngiltere de imparatorluğu tasdik e 

suretle haraket etmiştir 

• ltuplar gelmektedir. Bu mektuplarda 
aynı lyeni radyo ista yonumuzun ne-.ri~a- Dün ayan meclisi Hariciye encümeninde 

tından memnuniyetle bah ediliyor. • • • • h 
sıyasi vazıyetı ıza etti 

I
•Stanbulda Paris, 8 (Rad}o) - Hariciye na- mahiyeti anlatmıştır. 

zırı Jorj Bone, bugün ayan meclisi Jorj Bone, sorulan suallere d 

B l d • • • b "tt • hariciye encümeninde harici siya - mukni cevaplar vermis ve Fransa e e ıye secımı ı ı set ve umumi vaziyet etrafında u - . . . . h ı~ 
'. · d · l . mn sıyasetını tamamen ıza e) e -

Roma, g (Rncl~ o) _ Haricj) e na- 0 , .mı kumarasıııa tasdik ettirecek- ııelıi ıı~uhariplPriıı geri ?eki.l~esi me

zırı Kont Ciano ile Jngiliz . efiri tir. 1 :selelt!ı ıı ı dt> Londra kubıııe~uıııı \ere
Lord Pert ara ında devam ed:n .mü· lı Alfıkadar mchafilde suylediğiı~e cegi bw:ı teminuta nıukubil t:spanyada 

zakereler, bu gece 80nn crmı~tır. güre, general 1' ranko~ n muhnrıp }wı·p t•dPn ltnh an gonııllulerinin der-

1ngiliere-1ta!~ a aıılaşına:sıııın tal- hakları \'erilm ei husu un ela da, 1n- hal gel'İ Çt>kilme:sini kabul etliği riva-
bik me\'kiine girme i, artık emri 'a- giltere hiç itiı uz etmemiştir. yet edilmektedir. 

lstaııhul, 8 ( lhı. usı) - Beledıye zun uı:a 1) a ıza ıat vermıs ve Mu - . . 
::ıeçimi sona ermi,. ve her tarafta cıım- nih anlaşmasını tahlil ettikten son- mıstır. .. . . . . 
hurh·et halk partisi namzetleri büyi.ık ra, 1919 yılından bugüne kadar Encumen reısı Anrı Beran1e, en
bir i.ttifakla kazanmıştır. Fran anın muhtelif devletlerle ak - cümen namına hariciye nazırına 

dettiği muahedelerin iktisap ettiği te ekkür etmiştir. 
ki haline girmiştir. R 8 (AA) Kont Cı"·ıno ı'le II ı t b" "k il k"l" b"' 

1 <l 1 .... 1 oma, . - • nen mevcu uyu m ~ u ata u 
tals n, bu ebepten o ayı, gonu - . . . . . • . . . 

1 ı .· 1 d kilme ine iti- Lord Perth nrıı ındakı dunkü mu la - ~ uk Brıtany.ı hlıkumetıııın Habeş ım-
u eıın ... pnma an çe kk' ld ı·ıd·~· t 1 - t ı·k· . 'k' . Gö / • • ,.., t . : katta rnuhim bil' tera 1 e e ('( ı lgl para Ol' UgUUUn R ( 1 illi 1 lllCl teş - cm'!n er fCln 

ı .. z e mernı tır. d' . d k d 'd . , ' 
lngilteıe de, 1tah·a imparatorlu- tahmin e~ilmek~e. ır. , r~n e avam .amara ın a yenı en ıç- Ankara, 8 (Hususi) - Sıhhat ve- Londra halkı 

Çek muhacirleri için mühim miktarda iane ğunu kabul ve ta dik etmek hu usun Unıumıyetle ıyı haber a~.ı~ ~eha - t~nıan bn l.ama. ı ~ama~ına ,kadar .. ta - killeti bu . ene memlekete getirile
da, as ni uretl hareket eylemiştir. fillere gore fa~ı t hilkumetının. ımp~l- Jık :t~e~ ı11teme~ınde \e lt.ıiyu huku- cek otuz beş bin goçmen aiJe~inin 

lngıltere; Hulya imparatorluğu- ratorluğunuıı tanınması ve cumhurı - melıııın ııse bu tnnııı~unın. derhal ya- yerleştirilme hazırlıklarına şimdi- Vermekte devam ediyor 
11u, 1 teşrinisunide toplanacak olan ) etçi lspan) a ordusunda harbeden ec- pılmasını taleb etme ındedır. den başlamıştır. Bu hazırlıklar ara- Londrn, 8 (Radyo) - Sil det şehir Gazetelerin topladıkları 

Fransız parlamentosunun 
feshedileceği söyleniyor 

Bu şayia, Sosy~listlerle Komünistler mehafilinde endişe 
uyandırmıştır. Halk cephesinin yıkıldığı söyleniyor 

Pari , (Racl 01 _ Alakadar me- a ii:ıerin endi~ lerfııı "ııldamnmakta -' mun ricası uzeriııe bundan vazgeçti -
hafilde çıkan bir şayiaya gore: J<"'rAn- tlıl'lr. Jer. 
ız parlamentosu ~ .. ı.ınaa feshedile- Bu giın, Sosyalist prırtbine men - Alfıkndarhır, halk cephesinin, ar -

cektir up bazı mühim şahsiyetler. istifa et- tık yıkıldığını beyan ediyorlar. 
So yalisUerle komünistler, bu ~ay:i- me ·s ed'J r de, r i:; Leon Bulu -

Etmekten Sarfınazar Etti 
İhtilalin önüne geçilmek üzere şiddet'.i tedbirler alınacağı 

söyleniyor. İdare şek1i, bilahara düşünülecek 
Londrn, 8 (Radyo) _Fili tin ah- mandanlıga da yeni tehligat )·cıpa-1 Kudiıs. 8 (A.A) - Fili. tindP ha

' ali, İngiltereyi düşundurmege b _ cagrnı bildirmişlerdir. 1' n . on derece gergindir. Telgr~f 
lamıştır. Hükumet, Fili tin i ) anını ba. tır - muhaberesi akşama kadar temın 

. ~la kadar mehafil; Filistin de asa- mağ • mutlak urete karnr vermiş- edileme~ı~tir. Filistin ynhudileri 
Yışın tenıini irin hilk~ t' 'ddetli tir. Taksim plfmı be, tamamen orta- Irak harıcı) e n:ızırı tarnfından tek-
i ,. ume ın, şı d 1 · · · d 
edb rler "lmag k d. • · · \'e dan kalclırılmı H' \ uzi~ ette btikrar lif ecl'ln i olan Arap e\' etı ıçın e .. u arar 'er ıgını ,J • • • 

buı nJ n davet olunan Filı:stin fe\'ka- hasıl oldu ·tan onra Filistiniıı id.ıre- bir ekal.liJ et . ~~~u unun tat~ıkını 
li'ide komiserine bu hu uta geniş sa- si için bir şekil düşi.ınülmesi mmu- aznmı bır eııerJı ıle r:cl?etr_neg~ .ha-
ldhiyet bah~edeceği gibi, askeri ku- fık görülmüştür. 1 zır bulunduklarını bıldırmışleıdır. 

Sadabad paktı 

Hariciye Nazırları 
D~vlet, Munihanlaşmasına göre teşekkül edi- Ankarada toplan· 
Yor. Macarlarla da müzakerelere girişiliyor mıyacak mı? 

Yeni Çekoslovakya 

pnrnlnr 
sın da göçmenlerin en büyiik istih~al \'e kasabalarından hicret eden Çek- 1 çoktur. 
\'ası tası ola~ pnlluklrırı~ da ):apt~rı~- Jer için toplanan iane, miıhim bir l Pnri ten hnber alındığına g öre, 
ma me-ıelesı \'ardır. İıskan daıre::-ı .ı- yekuna baliğ olmu~tur. Bugün de orada da iane defterleri nçılmışhr. 
parişlerini, göçmenlere, üç seneden- yirmi beş L>in sterlin toplanmıştır.! 
beri muvaffakıyetle pulluk temin e-
dt!u Türk licıırel bankasının atoh e
lerine \'ermegi kararla tırmıştır. 

MERKURI 
Rusların reborunu 

kıramadı 
l.ondra. ( Rndyo) - Ru~ıa rın te-

si:s ettiklt1l'İ )10 ·ko\·a-Sanfran:-i ko 
rekorunu kırmnk üzere yola çıkan 

Son dakika: 

Müessif bir kaza 
Sayın misafirimiz doktor F unkun 

refikaları bir kazaya uğradılar 
Merkuri adındaki deniz tayynre:si: Ankara, 8 (A.A.) - 1 - Bugün,ılazım gelen ihtimam ve tedavi yapıl· 
altı bin mil katettikten sonra, lıen- Alman iktisat nazırı ve refikaları şe- 1 mıştır. Doldorların verdiği rapor,ay• 
zini bittiğinrlen, Oranj nehrinin sa- refine Baıvekil B. Celal Bayar ve re- nen ikinci rnaddededır. 
hıllerinde karaya inmeğe mecbur fikaları tarafından Marmara kö kün 2 - Numune hastahanesi tarafın-

kalmı tıı'. de verilen ziyafette, Alman misafir· dan verilen rapor: 

inine<', twYnrrnin, buz lerle dahiliye vekili ve C.H.P. enel Alm n ikti t n :urı B. Dr. Funk 
parça ı haline gelmiş olduğu görül- • .. •. . ı efikası Bn. Funk'un mu y n sinde 

sekreterı B. Şukru Kaya, harcıye v • ) d'd' 'I l L k 
müştür. so omuz t r ı ı ı ao omuz u Si\& 

kili Dr. Tevfik Rüttü Ar s, Milli mü yomı görülmüş v Luks syon d rhftl 

Er kek Lisemiz 
50 yaşında 

-

- Başlarafı 1 nci Sahifede
kadar kıymetli, bu kadar velüd ve 
randımanlı yapan da, budur. 

Buradan yetişenlerin olgunlukla
rının kalitelerindeki fark ve tefev-

dafaa vekili gener"a1 Kazım Özalp, t"ed edilmiştir. Umumı vaziyette n
Nafia vekili Ali Çetin Kayn, iktiıınt dişt•yi muc İp bir hal yoktur. Bay n 
vekili Şakir Kesebir, inhisarlar veki Funk oteline ılönmüştür. 
li Rana Tarhan, Ziraat vekili Faik lmza 
Kurtoğlu ve r fikaları hazır bulun- Dr. Nuriddin Aruman 
mutlardır. ~ Cok ııc~eli re ·en bu z ı\. ft ti 

Ziyafet pek samimi bir hava için- ınuteakip. , ukun g<'len bu mue 'f 
de geçmiıtir. Yemeği müteakip, Bn. knzn ebelıile, Ilaı:ı\ ekil Celal Ba\ . r 
Ceal Bayar, Bn. Funk Bn. Yon Kol- 'e zi) afette hazır bulunan Yek'ller 
ler, Bn. Şakir Kese bir, Bn. Kurtoğlu Ye refikaları \'C' Rerlm bm uk <'I ı iz 

vuk, İşte bundan ileri geliyor. Mek- çiflikte, bir araba gezintisi yaparlar- Hamdi Arpa!, • rumun<' ha tah n ı. 
tebi yapan ve talebeyi yaratıp yetiı- ken araba devrilmiş ve Bayanlar, ne gelerek, Ek elan:; Funk'n , e bU • 
tiren, §Üpheye mahal yok, muallim- mühim bir arızaya uğramadan kaza- silk elçi \on ı~ o il ere tee ürler'nf 
dir. Eğer bu lzmir müeaııeaesi, Tür- yı atlatmışlardır. Alman iktisat na- bilclırmi ler \'e ha tanın ah\'. J' h k-

zırmın refikalrı Bn. Funk'un sol kolu k l · th } ) I kiye kültür müesseseleri tarihi için- ın n emnl\ .ı ı m um. t r. k 
incinmiştir. Numune hastahanesinde n\ det etmı lrclir. 

de, tevazula, saadetle muhafaza et-

tiği bir varhğa sahip İse, bunda hiç 

şüpheıiz, dünkü ve bugünkü mualli

min ve idarecinin hürmet ve şükra

na deger rolü de vardır. 

Bugün Cumhuriyetin kanadları 

altında, güzide bir talim ve terbiye 

heyeti ile feyiz ve itila yollarını ta
mamen genitletmiı olan lisemiz, 
içinde bulunduğu hür ve temiz at -
mC?sferle elbette ki varlıfından bek-

Sulhe ve enerjiye dair 
İRFAN HAZAR 

Çemberlayna en büyük sulh mükafatları hazırlanıyor. Paris, bu 
adam için güzel bir (Sulhevi) yaptırıyor". Onun ıu bir hafta içinde 
aldığı tebrik mektuplarının sayısı yüz binleri a~ıyor ! 

Paris, 8 (Rad)o) - l\1unih anlaş- zef Tiso), buglin ( umhurrebi vekili I 
8 

H ") S "d ba 
nı ı \e h'I . . . . k t stanbul, ( ususı - a a t k ç ı e yem Çek devletının te- general Sırovı ıle onu~muş ur. d I l h . . lediğimiz ve umduğumuzu fazlası 
Re ·kmunc de\am olunuyor. Prağ, 8 (Rad) o) - Slovak kabi - paktını imzalıyan ev et er arıcı ye fazlasına verecektir. Keza, bunda 

Pariste Daladierye yapılan muazzam resmi knbul, her türlü tas. 
virin fevkindedir. O, bu defaki Almanya dönüıünde, bir milli kah. 
raman, ve muzaffer bir kumandan neşesile Parisc girdi. 

Bugün, Prağdıı toplanan muhte1if ne i ile Çek kabine i, bugün general nazırlnrının, Ankarada toplanacak- da ıüphe etmek için çok inaafaız ol- • 
~ın.takalar valilerile belediye. rei:sleri Sırm ının riJ a etinde toplannu!?tır. 1 ları hakkındaki haberlere doğru na· malıdır. [Ne tekim; lzmir lisesin-t enı ~~dutların, 1910 ·senesinde oldu- Slovak kabinesi, bnş\ekil (Jojef zarile bakılmamaktadır. den son yetitenler de, yüksek tahsil 
:P~o~bı tesbit edilmek istenildiğinden Tiso), ma.a:if nazırı (Markoy Kar -ı Alakadar mehafil, bu hususta ve ihtisas işlerinde birinci plandadır· 

p :oda bulunmuşlardır. tak), dahılı~ e nazırı ( Fcrnan llo - • d w ' )d' lar.) 
Ç k arıs, 8 (Radyo) - l\Tacarlarla vans), nıilli ikti ad nazırı (Voplen~) malumattar egı ır. Bugün, eıki lzmir idadisini, eaki 

k e 0 lovnkya arasında yarın müza- \'C malise nazırı (.Jnn Lister) elen i - İzmir ıultaniıini ve Cumhuriyetin 
relere b 1 . R nn aş anacaktır. Çekoslovakya bnrettır. o manya bugünkü büyük ve kudretli liseıini, 

1 ına ınuzakereleri takip edecek Slovakların hükfımet merkezi, (San ellinici yıldönümünün mÜ§terek his-
0 an Slovak hukumeti ba vekili (Jo- ... 'Iarten) 1'ehriüır. Bizden tütün alıyor ae ve naaibi içinde hürmetle aelam-

lamak vazifemizdir. 

Elhamra /. Milli Kütüphane sineması 
Bugün her biri ba§lı ba§ına harıka olan fransızca sözlü iki film birden 

takdim ediyoruz 

7 

1 --- Süt kare/esler .. 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Baı rollerde: Henri Carat ve Meg Lemaııier ve Lucien BarrouX 

2 --- Kadın oyunları 
U ANSIZCA SÖZLÜ 

Baş rollerde. Lorette Young - Vnrner Baxt r 
Ayrıca: Büyük Türk amiralı BARBAROS adına lstanbulda 

yapılan ihtifal tekmil teferrüatile gösterilecektir. 

Jstanbul, 8 (Hususi) - Roman 

va tiitiin inhisarı delege:si, memle -

ketimizden külliyetli miktarda tü -

tün almak iizere buraya gelmistir. 

Fransa 
Bur gos hükumetini 

Orhan Rahır.ı Gökçe 

• 
lzmir Lisesinin 

bayramı 
- Battarafı 1 nci Sahifede

lunamıyacağını telgrafla lise mü -

tasdik etti dürlüğ~ne. bildirmiştir. .. .. 
Bugun lısede ) apılacak toren ıçın 

P"ı··ı·' s (Rad\•o) - Frnnsrı, Bur- h )" 'ba d .. t .. .,, · opar or tertı tı a ona gore an-
go:s hllkumetiııi tııskicle ve ynkındcl zim edilmi tir. Nutuklar, mevcud 
i~ ası bir mume :sil göndermeğe ka- hoparlör sebekesinden i tifade edi-

rar vermiştir. lıerek bütün şehire yayılacaktır. 

Daladiernin de şu bir hafta içinde aldıgı tebrik mektuplarının 
sayısı, Çemberlayninkilerden birkaç misil fazladır. 

Dünya ne kadar değişti! 
Eskiden, 

- Aman harp yapmıyalım! Harpten çekiniyoruz; harp istemi
yoruz biz! 

• ?iyen devlet reialeri, halk kütleleri tarafından linç edilirdi. Şim• 
dı ıae onlar, tam bir tevkir ve takdis havası içinde göklere çıkarılı
yor. 

Ancnk bu zaman içinde, ne Dü ç ye, ne Führere kendi milleti için
den tek bir ferd, 

- Bizi harbe sokmadığınızdan ve sulhu koruduğunuzdan dolayı 
size şükranlarımızı sunarız. 

Nevinden tek bir mektup yazmağa cesaret edememiştir. 
Eğer bu iki şef, kendi milleti içinden böyle bir mektup almış olsa, 

rejimlerinin ve milli enerjilerinin çürüdüğüne- hükmederek ıstırap
larından sabahlara kadar uyuyamıyacaklarına tamamen ınan. 
malıyız. 

Çünkü totnlitaire d vletler, bazı demokrat devletlerde olduğu 
gibi, Hazreti lsanın, 

«Bir yanagımza vurana, öbür yanagmızı da ç viriniz ! Kim 
seyle kavga etmeyiniz!» 
Düsturunu almağa tenezzül etmemişler; lakin gen o peygamb _ 
rin şu akidelerini ÖpPrek başlarına koymuşlardır: 

- ıKaybetmesini ôze alan behemehal kazan caktır; Ölm sini 
bilen ebediyen yaııyacaktır.» 
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UNYADA neler oldu ? 
neler oluy or • ___ , 

85 bin bosanmrı d ava-'olarak buluncluv;unu halıer alan po-
~ li.s derhal tahkikata giri~mi:üh·. Sılı-

Slnın müdaf a astn l hi iıııdad cıtornolıille Nııpolide bir 

vapan avukat lıastahunt.>ye y:dmbıı ı.reııç. ölli rıılt• 
mut:udele }wlıııdt• \"t'l'dig-i iJ'adt'~iıı-

T.111 tlı .ı .ı\ ıık<ıll:ırı!ıd.ııı J\<ld.uı dt>: :\ap<ılidt'ıı kus~ılıa..;ııw doııerkt'ıı 
Slıol'l f•ll 1111 "lt'llt'Cleıılwrı lıııkukı ıııel'fıul lıir aclarııııı kı·ııdl;ıiııi l•ıh•lll
~ .ıl'dıııı ll'n1İ)el 11111 J,atilıi umı11111sı ·a)la )aralaıııı~ uldugııııu siijl~rııis
sıtalile tam (1G) IJııı Lo .ınma dıl\.ı- lir. Fc1knt mıııl:ıl.:t z.ılııla:-ıı yaplıgı 
<ırnııı ıntid:ı!'aa:-11111 ,\ apmı:;ılıl'. Bu zat talıkikatlaıı zavallı J!<'rıdıı. altmış 
~5 E.\ lultlt• tle evlennwsiııin otuzun. dokuz ya :ıııda lıuluııan lıab:ısı tara
cu yılllöııiimiiııli kutlaını tır. f'ıııd::ııı \Urtılmus oldıığu aıılasılmı!5-

Villa:sıııda kendisini teLıikP gelen lır. K<tUI lı•ılı:ı l'İıı:.ıyt-ti blı~diklf'n 
uı·I-ncla lrııı:ı iJ,1 İ-.;!ıdı hııhı· r:ıın ıng-il soıır.ı c rt:ıcl;ııı Jwylıolınıı!?!tıı·. Polis 
tereııiıı fnhfr sııııf'ı ara<11ııda ııe de- l.ııı ııetiı·e.rt· \ :ırınea olııwk iizere l.Jıı

riıı izlt>I' bıraktıgmı, bo ·anma d1n a- luıııuı genri lıir cl:ıha i .. tic\·~ıp etrnis 
]arından j..,lihraç etnıtk kabil uldu-

\'ı• 1,atiliıı adil<' ('İlla.\ ı>liıı :-ıt·lwlıiııi 
ğnııu ti~ !emiştir . . Aınelelt•ı arn!i!ıııdu .. . . . , 
bo anınal::ırrn daima aı·1.nıukta ve ı·gTeııını k ı-·te>ınışlıı·. l· ak:ıt yaralı 
"lı~rtıııı idare etliği c·cnıh etiıı de her aıhıııı }Jtı lın">ustfı lıir t<>k kelimf' sor
gun yı1zlncı> ho~nıımay:.ı ııamzetl lememekt.e i~raı· vlrııiş, hatta soıı ,\t-'

ciftt> Iazınıgt:leıı mnllıınnt n' Üt\ İ~f'· nıiııde La•ııııdtı lııılunaıı }nıo,;t::ıhnııe 
leı ı..·ermek m~cburi) .;-tinde lrnlclıgıııı papu~ııırı Lıill· ifı.'ulaU:ı irnlunm:ıktaıı 

ilave etmiştir. çekinmiş, lıcıylecı> habn~mı miHlt1 him 
Short, hukukıııı hu ~ahfüııııdn. 1 !1 l .J mt'vkiine kovnl':ık olun si)r.li sövle-

ı • • 
scnı:> indenberi çalışınugu başluını~ meden .ıoıı ııı:.fesini ı,:t>ı·ıniştir. 

ve o zamandaııberi bir.zat (85) l.ıin •----~-----------
boşanma dav:ı:sma bakmıştıı·. Son' 
on ene içinde, yukarcla ~öylediğimiz 
cemiyetin Londra komitesinin eliıı

dı::rı gene zikrecliltliği vc>çhile tam on 
altı 1.Jiıı lıoşannıa <lm·fü.n geçmiştir. j 

Evlenme:;inin otuzuncu yılını kut

Taze l'em·z Ucul l:a~ 

Hamdi NüzhztC.ın :rı , 
' J 

Sıhhat Eczanesi 
Julıyaıı avukat, lılitliıı lıu talihsizle- Başdurak Büy:.ik S :e?ciojlu 
tin akil:ıetlerindeıı ve lıosanına se- Han kart"rd-ı 

beplerinden edindiği tı>crübeleı'in l . _ 
~endisine çok tu~daıı oıduğunu si:iy- ı Karşıyaka Şemıkler 
emiştil'. Bundan yirmi sene e\'velki kövünde 

tecnibe izliği ile (fena bir koca) ti- J 

pi olc.lnğunu inkfır etmemektedir. Tam tesisatlı bahçeve ba 
Fakat ~nş~~ı~rıııı.n b~dbahtl~~Jal'ın- istyen!er okusun 
dan edındıgı tecrübe ıle, evlılık ha- K k 5 'ki k" .. 

arşıya anın , emı er oyun-
) atında en miidhi~ ve yıkıcı bir has- de altı dönüm kadar siyah üzüm 
talık olarak v:ıı;ıflandırclığ'ı «hodbin- bağ, altı dönüm kadar muhtelif 
lib ten kendisini tecricl e<lebilmi!'\, meyva ağaçları, yirmi dört dö -
!;aa<.lete ulaşmıştır. 1.-ıte o zamandan- nüm kadar sebze yetiştirmeğ~ 
beı i heı· eve na ib ola mı) an saadet, çok elverişli bir ikamet edilecek 
onların yuvasını l.ıir an bile terket- ev, hayvan damı, samanlık, 9 
:nemiştir. beygir kuvetinde muntazam mo· 

Sovvet gazeteleri tör, vük arabası ve lıayvan İcarla 
-' almuk istiyenler Aydın hattı :ıt>y-

1!11~ ··enesiııtle Rusyada tımttnıi 

2,729,000 tirajlı 859 gazete mevctı~
tu. l 937 St'llı::siııde Sovyetler birliğin
de yalnız (Prav<.la) gazetesinin bir 1 

gliıılLık tirajı 2,000,01.iO nüshayı bul
muştur. Bütün memlekette i~e. 

yar muhabirimi:.o: bay Y t1su fa rııi.i 

Teni~ nnmile maruf 

Satılık arsa 
36,197,000 tirajlı 8,521 gazete inti- Karnyakeıdn. Donanmacı mahal-
ı:ı:ır etmektedir. lesinde Fadıl bey sokağında Tenis 

1913 senesinde. Rusça gazeteler namile maruf arsa 3500 lira pe§in 
hariç, <:arlık Rusyasında 24 milli para ile satıhktır. Talip olanların 

,ANADOUJJ ~A' 

Münih kararı Hava hücumlarına k 
şehir ve halkı müda 

Yugoslavyada iyi 
Balon maniaları, havai mayn tarlal 

ağ örgüleri nedir? Bunlardan nas 
istifade edilir? 

. 
tesir yaptı 

Yırc.osr \V l!ASl.:YJI 
Mı111i.Jı kıınıı /ıı,.ı: 

rıııığ:ı nı:ıtu f ol•lll lıislt•ı•in in 11<' J,:ıclar 

a:-<ilane hisler oldugunu anlc.ı.nuık için - 4 - lekd i nı u htc•mel hİI' kı'\) ar 
oııuıı l'tıhuııun derinliklerine inmek Ali l'cwr;.ııılı tahrip bombahu"ınrn na kar)ı konımak için dicl 
lazımdır. bit· ~ehfr ve o şehrin sivil halkı için ne ,vorlar. Yc.ılııız İngiltere mi 

Son :ıtıchı • fuAsolini dahi sahneye bdar kuı·kunç l.ıir tehlike ve tehdit yukarı her memleket bu k 
çıktı ve c.lef1leclilmek iizere ola~ bir da- te~kil ettiğini Ba!'~lonun general tim~ıli oııltınıek çuı·elcrine L· 
vayı kurtarmük i<;irı .oı-t:ı.yn atıldı. Fnıııko turyareleri tarafından bom- la nıeşgııldüı·. 
:ırtı~sçıliııi ile. 1Iitler ı·a~ıntlaki 2ıkı Lurdıımrn t•dilmesi ktıfi derecede buat Yanuııı bonılJ<1lııı•ı.· 
miiııtıse!Jetler sayesinde :\Iunih temas- etti. THişman tayy:nelel'i bir 
lal'! son zmnanhırırı en lıiiyük h~ıdise-l Buı·~ploıı ~ehrinin v~ B:lt·selonlula- cum edince yulııız ~i~ fever 
:-ıi oldu. . l'ırı uğ-1'.ulıkl:ın feci ~ıkibet lılitlin cHiıı- lıonılıalun al mazl:ır, iı•a.bın 

Sunı muaht•ueleriııc lıağhlığı ılohı- yanın gö1.lcrini açtı. Ve herkes anladı ~ıkaı·ıcı bombal:U' ıln 1,ıılln 

yı..;iyl • ;.ız çok rC:'kingen hareket <'den ki nıiisüıkLPI bir har11te bir ~ehl'e hi.i- Bugiiıı ıılellımum biıtuıı 
Daladiye, '{ulhuıı kul'1ut'llması husu- cıını ilf' orn;n.ı idi feveranlı bombul:.ırı hnva km'\'f'tlel'inde kııllanıl 

Amıda kencfoıinc tereLlüp eclen ''.azife- y:tğ'dınıcak tlil~mun tu.v.nıı·eled bir lıomlı:.ıları hemen hemen 
yi \ akııı· ve şerefli l,ir tarzdu ifu et- kaç saat içinde o mum meyi lıir hara- a:..-nidir. Yangın bomb;.ısı ( 
miştir. B. Benes \'e Çekoslovakyu dııhi hezare çevirebilirler. Maalees~üf lııı modern Lir tahrip aletidir, 
"4Ulhun kurtarılmasına hizmet etmiş- böyledir ve bu itibarladır ki her mil- sıt hacimde bir tayyaı·e bo 
le1'<1ir. Zuten lnı hususta en büyük hiz-

1 
lel daha şimdiden bu korkunç tehlike (2000) taneden fazla taşıy 

meti y~ıpaıılı:ıı· onlnı·llır. Bunlar tarihe \'e tehdide kar~ı tedbirler almakla Çok Jlikseklen atılacak 

ait olan bir ~uçuk avakıbini yliklen- 1
1 rneşguldur. çıkarıcı bombalar biı· evin 

mişlerdil'. Fukat Çekoslovakya için Düşman üıy.yarel~ı·inden nlılac::ı.k l~p üst kat döşemesinde in 

t k . d'l k b d b k b' 1 [bombalardan bır sehır halkının en çok lır. Bombanın hereti umum 
a·ıp e ıece tın an aş·a ır yo k' v• • :l. f 1 h. . 

r çe ınecegı ııevı a l everan ı t.ı rıp ruk müste::.nn olmak üzer 
.voktu. « '\ ııgosla\Tflnın Çekoslovakyn bonıb:ılarıdıl', .nımdırn yapılmıştır. 
me~eıe~i karşı;-;ındaki vaziyeti dürüst Bugün kullunılan flit feveranlı tah-

olmu~ mudur? rip bombalarının içinde hedefe isabet 
C't0l<0sloy;ık,\·:ı ve Ronrnnya ile nra- eder etmez patlayanları bulunduğu 

mw.da Ma<'aristana knr~ı hududları- gibi, hmmsi bir takım tet·tibat saye
mızın muhıı.fazasına matuf bir ittifak siııde hedefe hmbet ettikten sonra mu-

\'U.l'!iıl'. Bun'dun birkaç sene evvel ki.i
çlik nııtantın gcni~letilmesi htıstısun

da Yugosla\·yanın lüzum ve ihliy.aç 

ayyen zamanlnrda infilak edenleri de 
varclır. 

Tahrip bombaları, (2) ton ağırlı· 

Bomba hedefe isııbct ed 

rnsıtasiyle bombanın içind 

ateş aldı mı bütün lıombaıı 
şiddetli hi ı· h~-traret neşre 

bir ale\·le .ranmağa bıı.şlar \ 

l::ır saçar. Bu kıvılcımlar e 

tutu şhı ru rla r. 

Yangın l>onılıaları yanar 

rettikleri haral'et o derec 

ki infilakı müteakip l.ıirço 

dan ateş çıktığım ve etraft 

hep birclen ateş aldığını gö 

Diget taraftan man.} ezy 

ı-;u ile söndürmek de mllmk' 

dilde ancak 8-t gazete cıkmakta~·dı. 15/J 0/938 Pazartesi günü saat on 
Btlgiln i"'e 8ovyet ler birliğinde, R u ·- beş buçukta Karşıyaka Halk Partisi i ıı~aıı l ıg-ı n bllKL! ıı (\uclu~la nııd;ı <lıılaşn ı 
ça hariç, GS millı dilde 2,9G5 gazete baıkanlığına müracaat etmeleri ilin ;-;uadet telıessiinılel'iııi vlicuclu Keliı· -
"ıkmaktadır. Aradaki fark, 35 defa- olunur. . D. 3. 1 nıı· ..• ılllttıklrıı·ırı(\an llul.·ı"ı ı'ıı.~ .. , lı<rıı -------------

Pürjen Şa 
dan fazladır. ••••••• ... •••••--- ,, - ·' •• r:- M k - ':ı ani olurak ba~kına uğray~1cak h:.dk 

minnet lıislf'l'ini kuz:.ın1111şlnrdıı-. ('eııı e tep ipel' gibi kuzılnıı~ ıı,\'llklara i\tic:.ı t'l-Sovyetler birliğinde fnlırilrn ve Doktor 
zirai bölge gazeteleri <le çok ı·ev.ıç- IJf-'1'1:1.\ ıı :mllıuıı temini ...-~ırelı:ı·ini l.;ıı ııtlidirleı· \t' 1.ıbii o :.ııııl:.ı xiper k:17.-

tadır. Fabrikalat'da, So\khozlanla, Kemal Salih Ay say nıuk İ\iıı bii.\ tik bil' g:.ıyret surt't-lrııiş k ı rıuk ınevzu lıuhis cıbrnıy:.ıı·:ıgıııdıııı lıu 
ll'aktor ve zinıi makiııP ista ·yonla- lir. Duıı.\'~ıııııı t•ıı büyilk llevlt-lirıiıı ı·tap arı ;İpı•r\t'l'in t'V\elt'e Viit'\!Lb !o'"l-'tİnlmiş 

~ın·i \~ irHaui h u ·la>klar · · ı ı ı ı rmda, hulı:m .ı,GOS ırıatbu gaZı:!t.' iıı u.ı.h t:ı l,ork:.ıldı!, lt!~iı·ıııı .nııı:ılıift>l'L'l • ııw •ır·ı •ı:t.ınır ı ı-. 

tişar eylı::mektı::dir. ml\tdıa . ... ısı l.ıil' hır1.Ll:ı sl\lhuıı lf'ıııiııi iı.;iıı u~ı·n~ •/k l k llulasa lıııgliııün lı~ıva h:ıl'lıi lıcı 
lığ-111&1 iuı:;:ııılık turihiıııle ikiııd biı ' orta v ~ ise itaı ~elıir ve kasubaııın kendisine m·vekf' 

Babası tarafından VU• Basmahane p ostahane l 

Eksir Şa 
Ba.slır memd~rini 

K uvveti iştihayı a 

Daktilo karşısı No. 30 misul bulm:.ık k:ıbil degildir. htiya· farı en İyi şart far ife >ntıhlemel Lir hava hi.lcunrnna kaı·şı 
rulan evlat, babas ını 

1 

İngiliz ·lıaıwekilinin üt'iineü clefn ol ~azıl'lanmış ve kap eden miirlafaa ye Ticaretane veya bank 

C t • •• 1 mıık ıizeı-e tavv~ıre ile. il itler ne7.dinı ya VUZ kitaphane• 'rnrunma tertibat ve IC'ı;ıkilatını ince- mış bay veya bayan d 
ele vermiyor! umar esı gun. l gitnıesiııi ica~. etli ren tımiJ iıısıııılıl len inceye diişünerek vücuda getir- bir memura ihtiyaç v 

Napoli ch•aıında kn ab:ılaı·dan }eri meccanen hi~sitlil'. sinde satılmak- ni~ olmasını emrediyor. bilen tercih edilir. Miirac 
birinde {Luici 1\1 n ı~·one) admda bir il ith•r cl:ıh i .sıı I hu ku rtarmrıw;a ga,\·· 1 !)te bu y(izdendir ki İngilteı·edf' !erin ikinci kordonda Sa 
gencin kafatasını delip geçen bit· Telefon: 4223 ret elmi~ olan ~iikı'ana :!ayan bir ~ah ta dır rnkel'i makamlar ve !'Iİ\'il halk iki se- ğında Şerif Riza halefler 

k urşu nl a ö Iüm d erec esin de yaralı _ ,..,;·~·;;-;•;Pİİİ•m.;.si~,,·~e;tt~i~r ·.;.H~i.;.U~e~r~i n~k;u~r;d;e·"';· l~e~r i~n~i ~k~·u~r~t·a~r-.iiiiiiiiii:i:';iiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ•r•ıe•d•e•n•b•e•r•i ılhıluılmiİmmalilı.lbiliiiır .lfılaılaılliİlyllet•l•e.lmiie~mlİlıiİ9İli nİlemmmü~ra~c~a~a~t~la~r~ıİI. ••• ............ ._.-:-.~as .......... ----• 
Elanı;, bitkin bir halde ne yapaca-

1 
da bir ilah gibi Blanşın önünde yük- Yavrusunu kollarının arasına al-

ğını clüı~ünürkcn, Şarlin süratle LU- seldi! madan, onu kanıncaya kadar Ciptip 
nanın arnba::.ına koştuğunu ve ara- Evet o, yalan söylemiyordu ! sıkmadan, kokup okşamadan bir an-
banm ic;inden deminki miniminiyi Blanş, birdenbire kalbinin dur- nenin çocuğunu seyretmesi cehenne-

c:ı.nhibi kendic:ı.inin böylece 

~ ' Namus Hırsızı 1 
- Yüt·üyelim ! 

Diye mırıldandı. 

Dört buçuk ay evvel d 

( Bir Aile Faciası ) I· 
~ ., kollarının arasına ::ılarak kendi ya-

1
mak üzere bulunduğunu his~eder gi-,mi lıir ıstıraptı. 

l - ı ı · -· · 1 h ı ı · reı·; \·e onun nını~ t ogı·u ge < ıg-ını t e şet e ııs-

1 
bi oldu. Şarl bu ıstırabın derecesini düşün- kul::ığın:ı, 

(Al'ka ::ıettı. Demek bu melek çocuk, bu masum ·müyor muydu. 

Çeviren : İrfan Hazar Bu çocuk kimdi? ıve tertemiz l'uhlu ravrıı, zavallı Gene onun sesi, Blonşın kulakla- ı 
.... - · - · -·-· - · - · - · .. · ·-· - ·-·· Şarl, niçin onu kollal'ının nrn.sına, Margiritiydi ! rına çarptı: 

Şart, Ifümşla kar~ılaşıı- karşılaş- ela iştiyakla görebilmek arzu:-ıunu •alıyordu? Ök~üz l\Inrgirit! -- Lüna ! Alınız çocuğu! Artık e\'e 
maz derhal parmağını dudaklarına mütemadiven baltalamak istivordu., lI ayır! Anne sütü emmiyen ve bir paçav- ·dönme zamanınız gelmiştir sanırım! 1 

g ötürdü. Ha.vır, ~nun artık çocugJ.u y. oktu! Du melek ve pırlanta yavru, Blan-

1 

ra gibi başka ve yabancı bir annenin Lüna, Şarlin kucağından "Ocu<ru 
• • :r «> 1 ~alıil, \'P. Ha~ınııha 

\·e ona, Hem niçin .:\fargiriti görmek isti- şm :;\Jaı·giriti olamazdı! kucağına atılan biçare Margiril! aldı. HAYDAH nü~IJÜ ( 
Susma-ıını, kendisine selam ver- yecekti? Blanştan böyle bir çocuk doğm·ı· "B!anş, iözlerini Liitün kuvvetile Onu güzelce araba1'ına yerleştir- Vmumi ne~riyat ,~ pz 

f . . ı 0 b .. k.. . . b h sına ihtimal verilemezdi. açarnk yavrusuna bakıvordu. · di 1 dur·· u·· Jlam·l·ı ,..
1 
•• 1 ılı"'t memes nı nmret etti mın us.run ·u :-ıevıııcı ve sa a - . · i · , " , 

• . : .· . . . . . .• . . Fukat Şarlin, şu kelımeleri Elan- Kendi kanından, kendi etinden,! Bıı sırada Bl:ınş, gayri ihtiyari kol- . -
Bl~nş •. heykel gıbı havuzun başın-.

1
t~_nb:ıı kendı ıçınde ~ll~~ettıgı _bahar şın kul:ıklarında anı-ıııın çınladı: kendi uşkından dünynyn gelen l.ıed- !arını ~çmış bulundu. O, yavrusunu lDARJ<:H \NE 

da dınıdık duruyordu. nızgaıı acaba ı\lal'gıı-ıtı Şartın ya-ı - l~te c;oeuğun! Kucağına alnın- lıuhl Mar,a'irite! Lünanın elindıın almak, biricik çocu- 1zmit fi.inci Br~lt>r 
Şarl, niçin yalnız gelmişti'! nında bulabilmek ihtiyııcındıı.n mı dıııı ve kimseye belli etmeden onu Ne olurdu! ğunu Şarlin karısı Uermansın kolla- C.H~lk Parti 1 Lıua 1 

Niçin onun yanında çocuk yoktu? neşet ediyordu? doyu doya seyı•et! Tanrı rnfümade et!c'leydi de J.ıu ço- rı a.rasına tekrar bırakmamak için Telgraf: İzmir - A:'tl 
Öyle ya... Blanş, aşk gUııleı'İtı<le giydiği ro- IJoya <laya seyretmek! rıık, Şarl ile Blanşm meşru izdivaç-ludei.a arabaya hikum etmf'k isti-, _1_'t'_ı_e_to_0 __ 

2_7_76_·_·_P_0_~_ta._.1ı.--ı 
Sarl, BJanşe: buna lıakarken ansızın Şal'li yanıl>~- Bunun im kam vur mıydı... lal'llıdan dünyaya gelseydi ı yordu. j AH o~ E :;; f, H ,\ 

- Yarın LüksemLurg parkına ge- şmda Jiördü. l.Haıış, kulukhmna iuanam1yarı:ık Lakin boj le olmadı... Kerıdiı:ıini lıu deliC'<> harf'ketten \t! Lııı l40ı.I, ııltı &ı)LL 
liniz ! Size orada ~ocuğunuzu gö3tı;ı,..l CUlmı:k i~tedi. başını :;;ıı~le ~evi~·~i.. .. .. Yı.ıvaş y.~;·.u.ş Blan~ın boğazını hıç- giiçl~i.ikle menedebilidi. .

1 

l..ııru~tıır 
ı·~cı:ğim 1 OUlemedi. Ona .~~.Hin s~~ttetı, bu tun lıeyeca-· kırıklur dugllmlemege başladı. 1 Lakin gö~leri ağır ağır kap:ınclı. Yalıanrı memlelı..etler i 

Detnişii. Elini uzattı! nı, ve butun ~ı~kılı: baktı! Ve başı dönf,iyordu I Al'tık Blanş ortalıkta hiçbir ~ey abone iı••rrti 27 li 
Çocuk neredeydi! Şal'!, uzutılan bu ele nlclırış etme- 1 ı o.yıl'! Şakakları durmadan arıyor, diz· :göremez oldn... l •------------ı 
Blanş, çocuğu :i\hrgiriti yahud di... Şurl. yo.l:ın söylemiyordu. !eri ~rtık kırndlni kaldırarnıyordu. 1 İşte bu sırac.la onun kohına, tılrisi 

yenı limilı: Karn.rlyayı Şarlin yanm-1 Ne oluyordu? ~aı l, f!>n.l M~ı·iir.ıdn b~başı, o .11,n· ı I:v• t ! girdi ı .............. _. ... 

(41) AN AD O 
Günlük siyasi g 

ANA UULU MAI'l:U:\S 



~ .•• , .... r; < t\NAOOtU) - - -"---------·----------·-

Sulh kurt l u diye her
kes sev 

0 nmektedir 

Bit genç ltal H b . t d 
A d . d f ,. ya, a eşıs an a u Ilrj 

rap eresın e ecı d Q -

şekilde boğuldu ugunu bulamamış! 
Eulıkesir - nir gün dncı>.. Şehirc 

bir saat kadar mesafede bulunan 

B 
ti l • bb .. •• ., f.11 /t _lf. ı · • ,. Çayıhi:-mr civarındaki Arap cleresintty J\.UZıJe tın leşe USt:112 1·a5·mf!n -rl. l~JUSSO znz mu•,ue balık lulıırken bir ğenc; uoğul-

dahafe etmemiş ola ... :dı' harp ta patlıyacaktı (ll~~~iı~el'eniıı biraz ilerisindeki so-

125 milyon urlık ziraate elv@rişli 
arazi ve hesapsız maden damarı 

bulacaklarını sanmışlardı, halbuki. y; ~ 'slı.ra :Kamyonla kuııı \·1:1 bış çekmek-
, 'ERR azan .a 

1 

ftlillS tc olan şoför Kasım ile nıtıa\·iııi Ka-

=5J. '7J!~T.f!-ljo/ Azttn dir oğlu Ualip. ta~ ocağındıı çalışan 
::.:.;;;;;;;; ~ ~.-....;:.:: · J.lu!'ltafa oğlu Bekir vt• amele Şükril ~ Huı·p it!lilike.<ıiııiıı riııleıımiı:ı ntdu- oğlu Ihıyclar adında dört kişi saat 

ğıiU lıillliı·eıı haLer Llilliıı Fran:;ızhırın 17 ~·c doğru L~ılık tutmak tizere de-
kulliiııi sevinçle Uı·petmiştir. lltı s - re) e iıımi~lerdil'. Taşçı Bekir, cebin-
vinÇ dllın anın üiillin menıleketlel'i ta- de bulunan lıir dinamiti ateşliyerck 
raflhlhrn. pa) laşılını<;tır. lJuluı l\hıııih Rlt,\'a atmış, biraz sonrh d~t c:.uyun 
tof.Hah ısı ilan etlildigi 2aınn11 İngil-, izerincle göriinıneğe Laşhyaıı lııılık-
tereôe lıüytik lıir t.imit dogmuş \e 13. an tutmak üzel'e şoföl· muavini Ga-
.NeYil Çeml.ıerla.rnın alkıf'llanmış oldu- ıip, akıntıya doğru gitmiştir. Su fuz-
ğu s\'am kamaı-asıınıı celsesitıde te- : n akıntılı bulunduğu için ornd:.ı.ki 
zahUr etmiştir. ltulyada. halta Alman- lel' mani olmak jı:;1.emiŞl\!l':'le de Oa-
yut!a, cumhur reisleri :ıulh lelı!nde te- !ip, yü7.ıne lıildiğini ı:;öyli~·ı.H·ek bu 

şel.ıbü!!te ı.ıuluımıuş ohııı Birleşik de,·- ihtarlara ehemmiret \'ermemiştir. 
Jetler ve Ai:jlrnUn gilıi Amerika mem- ~lıdu eıleyce kaitın Calip, dahn 
ldtetlerlnUe, h~r ~ el'ıle kalııbulıklar derinlere doğru uçılnıı~. fakat liira?. 

se ·iç içindedir. tıııuııı mlına layık ~iç 
1 

sonru lıirdı•nbirf' ı:;ııyun içel'i):inı:ı gö-
bH· insan yoktuı· ki biı· fei'ahluma hıs- mü itivermiş, lıiı-knc: defa dalıp çık- 1:;sı, i ffalıı ş iıııva ı af<ıı ıı Lrıııdı a'da 
si tluyrııastn. tıktan ~onı·a bir d:thh görlilmemi~tir. ltalya Habeşistanı istilaya bun _ ya devam t • , ., ..ı 

1 
d .. 1 1 1 e mı)!, onaaı1 sonra aa 

Milletler }ıı.ı.ı·ıı istemlyol'. Harp Şoför J{a~ım. bş~ı Bekil' ,.e nme e <:m uç sene evv~ Jtt giin erde bas- memleketin n l f I ' 1 ı ı· 1 k 1 . · 1u ıa azasına ça ısmış. 
l<orkı.ln", ı:rayfi iıısatıt, medeni lııı· . Haydar z:ınılh~·ı bir müddet nı-nştn·· amış ve atı, ye<. ı ayı· .)lr muhnre- lır \vrunpnın k· k · .·k 

., a l..ı d ·ı . . .ırısı va:ı:ıvt>tı ar· 
ı.iün~a}a ~·akışın1yan ve iki onlu al'fl- mışlar:-;a da lıulamayıııcn, \•ak'ııdnıı e en sonra m ıavf'te erdirmişti l 'IAI l - · ' 
.ı:;Jltda durust uit· tlltello) !l inhi l\l' et- nıtıdLleiumumiliğ·i \'l' jnnıltu·mayı hu- İtalyan Habe-~i.stanın fethine 

0

bi.i-' !ll.Slll( '
1 

Si c: l .ırrnı fozlalastırmıyı 
tiği umaıılaıda uifrilııJUğU lıtitıitı a- . , !Jerd,o· elmi~ll•rLlil'. yi.ik Lir limidle giıişmi~ \'e orad.1 :ıkkntedeıı ltalva l lnbt•şist:ma •ar 
s:.ıltti ka) L;etmiş Lıiı· lıaıekt:!llir. Uiı· l\/wııl,· /ı,q 'tt> 1.ı ı,. ıl/ııi lr-111i1ı 11!. ,, lııflili. lır"-ıı., kiliıı11ı /,trı Uitııu ' ;\IUddl'İlllllllıııİ H. Sadık Yırl'.dı, \'<1Sİ bir ser'><>l t•le gt"cirı--ceğiııi 7.aıı t-dt>ct"k p.ıra l>11lıımrmııslıt 

Yıtlıııl'. ı1ıuhaıipleriıı d~ğil, f:ıktll . .. .'ı.t>A~ııdııflıi bi/ıliıı.11.lıir ~ıııl:luıı ı•ııiyıır. jvak'a yPrİı;e g-ilmis 8tııht yapılun: 11~:l 1 :~işti . . lblbuki bugi.iıı halyaııııı,, İtulyaıı hıa~İyeci.lc·ri 'ıı:,ıı· i~lnt' 
ilıtiyurlann kadınlının ve çunıklurın ı·:ı va2ıyet duzPlını-tır. lı>rıııı reıııdc ıı l<'siı.:e e:ılıflmı~ ohın Ce- nt'aşlırmnt!a l't'~l ıl mı>~·d:ın:i çık~11·ıl-; Luy uk bır sukutu lı.ıyale ugr,\dığı, ıc,:ın 9t•rnı,ıyt•yı lııgıltefrJeıı lmlnbi 
Aörü köı·üıı'e kıtalleri Lutüıı halkı 1 .Hirle~ik de\ let!tı·: Avı·upayıı l~nrış- k?sıo;·ak. ~·:ılaııpı''.'.verleı:iııiı;, gı•ne;·~ıl mı~~ıı·. Culiuiı~ i~dı•ta lıi:· kııy'.ı ~ihi 

1 
H~be~~staııt.la.n unıt..luğunu bulama- leceklt•rini zrürnedi) orl,ıı·dı. P'aka 

nrnske ta~ımı.ık 11 uretij le haya tını k Llr-
1 
mamak .. hususu~1d.r kı a~·z~ısu ıı:ı ra rnwıı !5~ l'O\'l gı l>ı en er.ı ık Ln· şef in l'm _ cl:ı:ıı: olan eler eıı ııı. h~ı h ı~nıııcl.L k eı_ı-, dıgı so.y.lenmek tedir. j l.spaııya lıaı·hi ılin tlevaın etmesi in 

farmıya mecLur eden gaz vasıtı.ıl::ıiyle 1 ı.ırtık dunya luıtlıse!Pl':nııı dışınıl:.ı ya- rı :ıltında çalışmış ol:ın o cesur asker- llısını kurlarmıynuık hogulclugu \l' lngılız ga7.eteleriniıı ',;erdiği tna- gili7. - ltnlyan anlnsınasının tatbi1 

0 zehirlemeler, yalnız i~lihkaın \'e u:>-
1 
şırttnıaz.' Hiç bir m~ıuh~~e.\ it: lwğl:ııı- 1 1t1 ı·iıı, milli topı-:ıklıınnııı ırc'ııi~ bir o~·anın .faz!'.~ lı.~tak o~ma~ll~llhn r.<'~e- lumala. göre, 11.n.Leş. lınrbi ltalyay.\ mevkiine konulrna~uın mani olmut 

keri fabrikaların değil meıleni.ret a- ına. a. kın ve ~arez hıslerııı: knpılınn~a pan::ısıııı, h:ırp:4lZ w hn.tta nıiin:ıka- dın !lıı~ tın ııstunc çıkmnılı~ı nnl,ıı:ııl-ı 150 ':1ı~yon lngılız lırasnıa \'e 5 Lıin tur. 

"" 
1 

lı. 'kt' . . . olclLıg~ lı S"ll"t 1 da, her sa:ı lın :ıa \' Ilı oldugu an l;t J'(la. sa sız lPrketmek ıneelnı nvt'ti nele k ·ti mı~tır. askerının hayal ına ınal olm ustur 1 Bun un lıı ı..cr ıber it"!\ a f-1 b .. · .. ıı·arıııın ırı·11mı~ '".. • · · • -ı - ... ·. G 1. 7 • · u • · .. _ a p,,ıı 

1 
. f h ·ı.· . 

1 
~ aı·tık terazinin kefesine mane\'i mli:ı:aharet- dıkl:.ıı·ı zaman hangi h:ıleti ruhiye için- Dogulan şolor mtıa\•mı ,a ıp 1 10 zamanlar ltalyanlar l 25 milvon tanda vine bir çok isler "'apmıstır 

~ser erın 11 ta ı·ıuı, ımıan ıgın . .. . . .. ı . 1· . I· ı . c . , 1· ,. te'- l k · . . . • 4. • -' • . ·~. . . . • ._ lernıtleh, mustakbel l.ıır mhdııhnlc u- de olcluklnr1111 t:lR<l\'\'tıı· etmek mlim- ~.uş ,ııı.ıı( -~c 1.ı. e;;c< ı nuneı-;JJH' " arı zıraate elverışlı nrnzı ve hesap Mesela, 1600 mil yeni yol yapmış 
katlanmak ı~tedemedıa-ı çııkın \e kot midndt'n tlnha fazlıı.smı ııt nhilrcrk kiiıı nıiicllir'! lını edı\mıştır. . . 1 sız maden damarları bulacaklarını tır. Yekunu yedi yüz mil tutan di 
kunç haU~rdı~~ . . tıw\ kiclP vlmıılttlır. .ı-foıt>ı·ik:ı lıuı:·nııkii 1 (\•koslo\'aJ,ya t: l'.ıfınılnn tcrkt•ıli- Gecen yıllhnlü <lu nyııı ~·f'rde arnı. zannetrnişlerdi. Fakat bugün 1 b.he- ~er bir çok yollar da insa hnlinde 

!şte son gunlertle herkesın ve b~l- ıııwy<ı~ası Ye kaıuınlal'iyle lwmoynnun len toıwnkhıı·ııı t:ıhliye<ıi ~artlarını ~ekilıle kut.alaı· olnin~ttı. şistandn elde edilen yalnız gayet dir. Bir çok ~ehirler de iı~ar edilıni. 
ha&H eski rnuhadJJlı:.ı·iu \'e mouei 11 tedl'ici i:stihalesi :-;a,\·e:;iııcle :ıdaleti mii-j taıızim içi11 lıir eııtenı:ısyonııl komiR- • -=+=-- nz miktarda altın, kahve ve hubu - tir. 

tahrip vtdlltalarının ılehşet verici te- ~~faa ellenlere . ~i.I' harlıi . kuzanıı~~ık ,-~~llllll ~.eskili ,.e pleJıi,it y:ıpıl:ıc:ık Fa i t ale htarı or- battu~ ibarettir. . 1 Yalnız. İtalya 1 labeşist•:nda. fta1-
rakkiledni takip etmiş olanların güz- ı~ııı rnrclım L·d uılır; Anıenkaııın boy- lıolgeleı ı ıı e nll! l'll:t:'!yoııal kıtalar tara- Ş S Y Dıger tarnft;ın ltalya H,\beşıstan ) an memurlarını yerleştıremıyor. 
leri önünde bu manzaralar vardı. l\Iu- le lıir lıaı·pteıı lrnçınnıası pek giiçtiir. :fıııclnıı is~~ıli lııı ıw' iclı'ıı htı.disı>lerde kesfra ş~fj da diişi.indiiği.i i:stisrnar planına da C:eçen sene basında. 1938 de Habc 
nih anlamasının sebebi.ret vermiş ol- B. Çemuerla,\·11111 i şaret ettiği gibi a~ıl lıuıı<l:ııı lı'.ıjll• takip eclilıııP~i liizını ge- ...... baş!ıya~~a~nı~tır. Buna ?a. memle • !'t.stan~. 5~?.00~ ltalyan yerleştiril<'. 
Jd•u dUn ·a ol••u" :'u" ı•J .. kı' [uz hl"ıı·lı•ı · 

1 1 1 1 
, } . . ııeıı yolıı ı~di'c~l clııll ldeılil'. Arlık heı1 ketın vus atı, sermayesızlık sebep bılecegı soylenıyordu. H<llbuki bu· 

uar :r " • ~ " nwst• e c «' Hll ur. ( um llll' re ısı H lli',- . • _ • 1 k .. · ı k d' 1 l H .. k l · · 
m d t 'll ti 

1 
b el b" 

1 
b 

1 
pnlahlı ktılueag-:ı ı eıızİ\'Pıı lıiı· .\lm·ııı- Jt [y h ''k,. t • + o ara gosterı me · te ır. tu va. · a- gun, as ·er er hatıç olmak iı7 ~'ıe 

e en mı e er il un an oy e u \"elin mliteha:-ısi:-; ediei leşebbii:o;Jeriııe .. ·l . . . ' '. ·-· . . a a u um~ l l os··b . f h' d 1 7 .. ~, • ti fi. o 1 
. • • .. . • , ~ ,1~ a ıstıraliı w umıt"ızlıgı ıwk acıklı ' eşıstanın et ın ıı sonra uır mud- l abeşıstan a ancak 5u, 00 tnlyar 

nevıden feliket:erı onlemı.re azmetmı.ş 
1 
ı·ağnıen, n. Mıı~soliııinin miicl11hııle~i j olan bir Çekoslcn·akyn ııl'~ıqıncla entt'ı·- ktitıiniii ! n ptiS :ıpôt tuliU det daha Habeşlere karşı çarpışmı- \'ardır. 

olduklarına delalet eder: Cumhur reı- ulmasavdı harp muhokkaktı. Halbuki l rrns,·oııııl hiı· ·ı~l<'·ı··ı n'·tııı'·ı k ı ---------------'"------! . " '" <. ,, • ·onıı nurnı r d ld 
si Ruzveılt yüksek bfr hisle lıuna ter- Fr;tsııııııı:~:m;ıcla hf;lft t;lçi:-;i yrıktur. ufukta hıl:a ml'Hllt ol:ııı lııılutl:ıra l'[Jğ- e ın en a ı F ransJ.da Kuin E:lizabetle rekab·~t ı·ç;r.1. 
c!lman b muŞtur. u son u ln urın <Pi':> en pek çok- 1 meıı ynrınrn sulhıı i~·iıı nıiıhirıı bir ga- :\Ie~hur ftalyaıı oı·kı'strn sefl Tn"- "" 1 

Fakat harbe nasıl mani olmalı 1 t ş- tur \'e hatırda tntu lmak lttzınıcl ı r. E- rant i tcskil Pcltıı·. 
t 

1 

kanini. son giinlerclff :\! ilanoya J'Plcli-
te asıl güçHik buradadır. ~üsrıi.iniyet M~e'.ı hel' ı:;e,\' lJitnıiş deği;clir. ~.ilı1.~ııı ı\!'lık tnrihi olan lrn ::o edlil ~iıııil. 
sahibi adamların hararetlı arzusu tatbıkat ~uhn,;ıııcla her h:ılde guçluk- sullıuıı d:ıha i~ i ır:ıraııt i e li'Pt:ct'ri vı>ııi ;;.i 7.anı:uı. P!iıııl~m pa-:apol'ltı :ılıııını.-ı 90 bin tonluk iransat

lantik yapılıyor 
kafi tiej'ildir: bu hüsnliniyetlerin pra- ler ~ıkıırncaktır. Frıkat ('eko;;loYak.rn IJİı' denin ba~langıeı r·lnıalıclıı.'; h~ıl'lıi "P kl'ıırli..,iqiıı hir ıl:ıhn mPmlPkPt dı
tik: bir suretk! tecanllsü de Hlzımdtr. nıağlıip olınad:rn, takdire şn.} :ın bil' ilüıı edecek c;:ın \'P dildiik ~p.slrl'itıi Qıııa çıkmasına nıi.is:ıade r.dilmr.nıi~-

Milletler cemiyeti lıir tecanüs tecrli- ı't..a.t·agat \'e \'ekarl:t, chinya sulhunu günlel'Cleııbcı·i Pndbe ieintle beklr.mis tir. 

be»i olmuştur; fakat bu cemiyetin kurtarmak iein parçalanmasını kabLtl olan Frnııi;a, şimdi neşe ve "P\'in1; İ<'in~ 
toplantıları pratik neticelere varama- etmi;;tir. Yirmi seıwıleııberi. nwmleket- dedir. · 

mıştır. Hatta bazı hallerde, verdiği /" "' 

yanlış i.imitlerle, faydasınd:ın ziyade ( r u· ~ <dl ua 0.J- u (f?)::· r.;::a l 
zararı dokunmuştur. Demek ki başka V U U U ~ - U 
bir Şey lazım. Fakat ne? 

NobeJ su!h mtikaf atı Evveli hayat ritminin son clC'recl' 
hızlanmış olduğu ve ~özlerin, hıttla 
teJwrafla !teati edildiği zımrnnlur uile. Şu gazeteciler, hakikaten zaman iki defa B~rlinc gitlip geldiği için, 
filler tarafmdan geride bınıkılclığı zaman çok enterf"ssan tipler olurlar. biraz iııtirahat ve mt-zuniyet veril

Liı dün va modası geç mis dipluınatik Hadiselerin, hiç olmıyacak tarafın- melidir, kafi!. 

tısulleriı~ tadili icap edP.ı', İngiliz bı-ış- dan, akla, hayale ı:;elm dik şeyler Sulh miikiı.fatı dıı m~rt·d~'n çıkıyor? 
Vekili B. Çemberlayn, Flihrere doğru k 

1 
lnsaf ve ınarılık, ihtiyar dünyamıza 

çı arır ar. 
tıçrnak için tayyareye binmemiş oba~·- M I 4 p . S . i t • l en ı bu kadar klistü de büsbütün orla-
d11 dünya harbi patlamış olacaktı; ese a arıs oır ga e esı, lf~m dan kalktı? 
h 1 1 h ı bir anket açmış: ı . . erşeyin şahsi temas ara Ye :ıva ~·o l Hep L~röbrt' lur devletm haşma 
lıtrı Stı~·e::ıinde hıtlltdilıniş oldug-u rııü- - Başvekilimİ;ı Daladiyeyt' sul ıu 1 " • • • , • • • • 1 çullanmış at·: 
te~kip &ünlerde de \'AZİ~ et uyni ul- temın eltığı ıçın ne hf'dıye verırsı- 8 d ( L . . . , 
tnu

11
tu•, . ., - u tara ı enım, cığerlei-1111 

7 • nız. b . · ı.• d ı~ l ~ eh ısterım, uır parça a uarıa fi ete 
Sonra "Jıternast·on:ıl diirüsi.Hige, o· h l'f h h'b' " "' ıyE> mu le ı iş, aş, yaş !a ı ınc k li · d b' h':I )( 

ftnzava •·e •·erı'lmiş süze hürmet esal:i· •or uş C b' k ... b es, ya u, yagma a ıze ı se yo ,, • • .. m . •enç ır ız şu ccva ı ver· 7 
latıııa döniiş liizım<lır. Bir memleket, mls.. 1 mu. 
utınyanın önünde imzalamıs o1<.ll1ğll _·_Bir buse veririm! Diye diye bir devleti parçalarlar 

lıüttin mualıeclel~rGıi üst üste çiğne!', Daladiyaya şekerle hal ol!!un fakat ve onlar sofradan ellerini, ağızluını 
Ve lıtın:ı mukabil protestoclun başka arkasından seb:teci kadının hediye· silerek kall<arken, biz gazeteciler 

~it· hareketle ne işe ynruı•'/ Bu bakım- sini (bir kiife mantarı) da yemek' kalkar, 
an rivakürlık o katla!' inki!?uf etmis- şartı ile .• Gönül bu ya, oncağızda' - f:, şimdi de mükafatı kime ve

:ir ki .şaşırtı<'ı bit• kolarlıklıı . hnlkııı mantar hediye ediyor. Fukara bir iş- relim? 
ıti~·atlun ara~rna. girme yulunt!nclır. çi ise, yok canından, «seve seve yir-J Diye sorarız,, Eger Fransa ve Rus
Itükumdlerfn ahliikını yük~etnıek mi frank veririm» demiş. Daladiye, ya Çekoslovakyayı terketmemiş ol-

1azımc.Iır. İleride çıkması mııhtemcl Gazete sütunlarında kalan bu çeşitli ııalardı, insanlı ve sulh na • 
ll'lüşkilatın ;:ıulh rolıındaıı hıılledilnıe~i hediyeleri alacak defterine yaza mına fedakarlık yapacaklar mıydı, 
husunuft şaşmaz. lıir uzim df' şarttır. dursun, beri taraftan da İngiliz ga- 'sanıyoruz. Hayır, o da laf, o da ya-

:Nihayet sulhu korumak i,;tiyen zeteleri faaliyete geçmişler: lan!. 
?tlilletler ı:\ı·asınoa -ki en lıiiyiik ei<- - Nobel sulh mükafatını kirtıe Hem, a canım, insanlık, sulh halin-
seriyettirler - önceden vapılmı~ ı:a. vermek lazımdır, diye.. de midir ki, mükafatı da mevzuuba-
l'ih lıir anlaşmıya ihti;ı,·aç ~·ardır. Dlin· Meselede ihtilaf var: his olabilsin .. İspanyada iloğul1arı, 
Ya i'İt gide daralıyor, radvonun tav- Kimi Çemberlayne, kimi Musso- hiribirinin burnunu ısırıp gözünü çı-
~·arenin, enternasyonal ınUlrndel~lerİn liniye, kimi Benese verilsin, diyorlar. karmakta, Çinde her gün binlerce 
Çokluğu ve ~ürati bumla fımil oluyor. Bittabi bir Almana sorarlarsa o dahi kişi ölüp gitmektediı:'. Ortada sulh 
Her hungi Lir bölgede zuhur eden b:r «bizim Hitere verilmek lazımdır» namına hiçbir şey yok iken, sulh na• 
hadise diğerlel'i iistiinde tesir :vnp- diyecektir.. mına mükafat vermek, bence, yir
llıaktah hali kalmıyor. Bitlerin bir Halbuki bana kalırsa, hu miikafat, minci asrın tarihi hezeyanlarından 
Ultimatomu Nevyork borsasını sars- hiçbirisine layık el yildir. Çember· biri olsa gerektir .• 
rnııtll' ve ~ı.ın.ih anla~masından son- layne, olsa olu., bu yaşta tayyare ilo 1 ÇtMbfK 

J\fıılıımııılr ki Tcı""Hl11•ıi lıtıgiirıkii 

tt11l\·ıtn idarrsitıP muhııliftfr ,.,. nwm 1ıııtilter8yle Fraıı a ar:ısıııdaki en r~tk ID IU ~eııt>siııclc>ıı itllınr~ıı ::)obn-
1ol<r--tin<ll"'1 u ·1,rı ktn yacı.a m :ı ktrı <1 n·. l lıii~·iik gemi yn r.~ı tekr;ı ı· lıırnl:ımı.!} bu- ton - i\e\') ork sefel'lerinl.! lıu~lıyac:ı.k-
n ll ~"ne TiflYrodtıı ·'·nnılnn musiki luını~·or · tır. 
lıH.\Tflmıncl:ı lıir oı-kı>:-;tı·nyı i<lııı·p frin llıınd:ııı döl'! -~C'll ekaılaı• e\lıJ F'rıın Dtıgtin 1ıir iıırııft:ın Norınaııcli ma\ i 
davet f'clildiği zııman da, cliktatörle- :-;ızlar, ıliinyanııı l'ıı hU~·iik gemisi ohın J,onlı~lfıyı Kuin Metideıı :ılmaj .ı ça

l'L' kat".~ı olan kini ile, lııı drl\'eti l'C'cl- «Nornrnııclı) yi ynptıl-l:ırı znm:ııı fıı- l_ı~ıl'l,eıı Frnn<;ız ticaı·c·ti lıahtİ.\Qf;j ll 

cl.Ptmi~li. Avıı~tıır.\'a Alnrnnyaya g-pc·-l~~li7:lt>ı: c~<' d~ı.Jı~ıl «K~'.irı i\J~u~r.ı>,\ i lrz- Irıuiltfll' elen geride lrnlnı:ık ı temiyor: 
tıkfı1 ıı soıırn. her seıw idan• tıt(iği g.ıh,ı J,n,\ ınw~l.ıtdı. F'ı,ın!'\t1.l.ıı ııı bu :-fi l\uiıı Elizalıel cll'ııiı:e itııliıılrlıkteıı 
s~ılzhıırg f< ..... ~Valiıll' de Lu sene gil - hada l'ı'lırıı·u Pldl' t'lıııck ic:in y:ırt ıklan 11'11111 :ı, Fransız hahı i fiC-~ll l t ııeı.nreli 
meıniştiı'. lıiilüıı g·:ı.\ n1 llı•r lıo~n cıknııstı. (.'liııkii 1ıı~ilttıı·pniıı lııı ·'eni g1 mi:siııe bir ı·:ı-

Soıı aylal' zaı·fıntla Del~ikadn bn- «Kııiıı :'llPt'İ~ l•'r:ııı~ı~hıı·ın tnııı;;atl:ın- kip \:ıpnınyıt karar \E'tmi~tir. Uu Rtı-
zı konsel'lel'i idnre Pdf'lı To:;;k:ıniııi l rf>fle İıı 1 rı"lı'·,.l"ı·ı'ıı ... , feı 1, ve J,Jı"z!tı.nf tiğiııdeıı az < ııha i)iİ,\'tiktü. o 1

·' " _ '"" 

orada biiylik lezahül'leı·ı> \'C'!'\ilc• ol- · · ı 'k" k ı · · Jo'ak:\l oııcluıı sonra iki nwnıh•kPt a- ısmıııı e ı ı ·arc e~ ltf'rnhıııe mııknbi 
ınusltı. füı koıı:-;eı·l ... rclen biriııt> o Si· rhm ızlnr <ltı, Ntırınnııdi:i e ~ C'ni biı 
ı-.ıcl:ı Hı-ılı,:ikada lıuhıırnıı ll.dyfüı fa- ı·n ıııd:ıki .\:ıt·ı~ siind sıılt:ısıııclu krn- kardr:;; gı•liı·el't:'klC>f·ılir. 
ı;1i,.,t mah•ıriliııdp s,idddlt> tı·ııkitl 0 _ llisiııi giblL•rdi. Kuiıı ~l~ı·i t< ıı W L' •• 1 1- r l':tllSrllllll )"t'Jlı 111~!1 l'dPl'f' İ frnn 
lıırııntıştur. lmı·i) it• c:\orııı:ııııli.ı> ıleıı lıli:ı iık olılcwu tıfl.ınfik ~ıı1 lıiıı tııııluk, ) .ıııi ., 1 l'l· 

Btıg;üıı. biı· mlicldc't memfekı•lini h ı ı .. t 't'l · l 1 N i' ı 1 !l t e sum ı ı ım·ı:. e ııııtııı ı·ı'koı•tııııı • oı·ırı:ıııı ıl en. gt•ı t k ııg'ilteı·t•ııiıı Jı 1 
gi.iı·ınek liz<'re JJelçikaclnn ftalyaya kıraınıyo!'du. ııuııuııl:• ber:ıheı· il,i f.rt'-1 iki g·ı•nıisiııcleıı lıu.\ iık ul:ıcakitl'. ili 
gelnıiş olan orkestra şefinin oı·:Hla 1 • "'' "r: f gemi A vnıpııj in .Amerika :ır:ı:-;ııılnkiJ uç· g.ı>ın.ı ........... ,.tın. m·:ı-ııfı.<1.ıtılır. 
pasapoıiuırnn elinden alındığı haber 'ı st'ferleriııi hemE>n hem" · :· 11 eııı gpmınııı ııı:;;nsı ıcııı lıiı· T,·ınuı 
\'eriliyor. «İngiliz birleşik matbuat · · dl ııyııı mııc ı et- ~ . ' 

le> '·ırıırorlürdı lrız·ııı ı · . 1 't la.\·ıhnsı hazırl:ınmı. fır. \ t- mt C'li!\İı 
a i:ııısı» 11111 venliğ'i lıu hnheı·e göre ·' · ' • ·' ıırı. rnzaıı ı> ~- · 
, ki l'ekoru 1-ıı·ı.' onltı. U·-.ıııı ı11ı"ıtlcl·~t ~ l'ııi tııp.laııtı dtı\'l e:oıindı• ılc:rlı:.ı m!l:rn. 
l'osk::ıııiııi :;\Jilfınoyn gı>ldiği zaman '· "" k ı 

A\ nıpad,ııı .Anıeı·ikn> :ı 1, 11 '':llıuk .~it-1. ı'rf· tclı ·rek, k:ılıııl t dilcligi l:ıkclirdt 
PU!'l:qıodıı poli:-; t nnıfmtlaıı nıiis:ıdt•- nıek l' •l onı l' . ~I . ., ., l ııııı:ı,ıt:ı lı:ışlaııa '.tklıı 
n• eclilmi~tir YC' buııd:ııı MıH':l Lla t ' « '-ııııı • ı•ı-ı ele k:ılııı · f.ı- J)'ğ". f• 1 f{ 
ıııcnılt•ketteıı ılı~al'l çıknıasma mü - ),:d n~ıl .\fa\İ lııırtlt>lll~ ı Aıııerikıı -fıı- .. 

1.'t 1 .ı n tll.ı .Nnt-rn[ıtıılitlc~ <it>, u-
1-':illL•rc• l'ekonı ulunwtiııi Fı·nrı,.;ızlnı·ıl[!fıııı nttıııırnl\ l(•ırı 'ım~ı <lf'~işiklikltı 

:-.a:ıcle edilmiyrcektir. SPbep olanık, h f f . \'ııptJmıst ır F·ık·ıt b 1 1.1. 
1 1 'l'oskaııiııin son zamanlarda haricte ınu a uza e ını~lrı·ıli. NcJl'lnmıcli. ,\- · . ·. · ' · 11 m 1 a on ı t-

··k· 1 ı·eı:(> gızlı tıılulıll'tkt•ı ı · 1 ı ı 
faşh;t aleyhtarlığıııı f:ızf:daştınlığı meı t ,ıı :tıı .A \'t'upa>·ıı raldlıiııclerı ela- ı"'ılıt>r \, 

11 
' '

1 11 
· •llııttn fl H'-

gi.i-.tt•rmeklf'dir. ha çuliuk vc-lnıiştil'. V!> nsıl n f,or ola- : . · <L 
1 ıı·un ııen·nııııJtıriııde d ri 

To,;kaııini.vi ııe Mil:1nncla. nr dt> 
Strez<ı g-ölii civarıııduki e:ıki kö~kün
tle Lııhıı) görüsmek kabil olmamış

tır. Fakat, -süylencliğine göre orke~t

ra şefi şehirde :ıerbesltiı' \'e ilk günii 
oğlu \'nlterle l>erııbeı· dolaşmıştır. 

Bell!diye teftişi 
Belediy~ L•ı~heklnıt n. Safp İ(n. 

şıkçıoğlu, eli.in şe!ıiı'deki lôkı'ınta, 

otel Ye gazinolı1hlan bazılarını tef. 
ti~ etmiştir 

. k ı ı şıklık \'aınltJı;;ı 'l.'lı ı" ı·ı ki ti' l' ı a ı:ı ııı sııyılm:ıldadıt·. Fakat, ı;oıı · .-., • 1 ld ı mi.' e ır. 'ı 
1 · f · :ıurrotı~ Norm·ıncli \'l' · ... ~ ı · ı 
Jll' se eı·ıııcle Kııiıı l\leri Lu rekoru tlıı , ... - • ' • 111 eı<'r ı>rırıc t :ı-
l·ıı· . . • . lı,t lıtlnık lıır s''ı"•fJrı çll>·ı'"ık \'e n1·1 . ' mı:;; \'e mavı konlelan l\orm.mdı- · · u " ' "'"' \ ı 
elen nlmıstır. · koı·del:lyı frkrar ele gc<çirmck için ya-

1ngilizler Kttin :\Ieri ile iktifa vt- rı:;.a b:(~Jı.racakf ır. 
me~ ip c11tha biıyiik hir vııımr ~·npmıt
ytı La~liı.llılttr \ e t>V\ eke de ~·azıfıı:\'ı
mız gibi, Kuin Vitiziıbı t i~mindc-!ki 1111 

Jt~ffii, feıgfıhfaki inşalıtı bitetek, deni
ze indirildi \'e kraliçe Elizabet t:ıntfın 
dun i!lmi \'erildi. 'I'rtın. ntlanligin su 
lizel'indeki inşnnlı cln htr ~cı1e tlevnm 

edecek, bnfünı 3rınrtı tecr!ibeleı·i ynpıln-

--
Yeni bir kurum 

füıgitn sant ôncln RP-trıetnltı cnc1-
cJe,.inüe r~mirll>r ~:ır:;;;ı~ıtıtln 15 numa
rada (Saftır. clilsiı \ ~ kfü·ler }foruma 
kuT'umu lımil' me'rkeY.i) açıl:ıc:ıl,tır. 
Açılma törenine 'ilftyet ve beledi:\• 
erkanı dnvct cdilınişll'rtliı'. • 
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Hayvan terbiyesinde esas sabır ve güzel muamele etmekti~. Vazifesini 
yapanlara faz~a yem~k, şekerleme ve saire verilir 

En ziyade yaramaz olan köpekler üzerinde 
iyi neticeler alınmaktadır 

,,. .. 

ve onu diri diri ya-· azılı olanlar bu mektepte çok iyi ter
nımıza getirme imtihanıydı. Tecrü- biye görüyorlar. 
beye iştirak eden Üç köpekten üçü Müdür Bay Bobe, ehemmiyetle 
de, epey bir koşuşmaan sonra kuş· bu noktaya işaret etti: 
lan yakaladıl~r. Ve onların tek bir - Uslu köpeklerden yılarız, de· 
tüyüne bile halel getirmeden yam· di; lakin yaramazlardan daima 
mıza getirdiler. memnunuz! Geçenlerde elime geçen 

KöpekJerin ilk zamanlarda ağız· yaramaz bir köpek, son provaların
larmı açtırmak için burunlarını sık- da fevkalade bir muvaffakıyet gös-
1!1ak lazımdır. terdi. Bu muvaffakıyet, tam iiç gün 

Eşyayt" yakalamıyan ve onun üç gece avını kovaladıktan !!Onra, 

ön~nde. duran köpeklerin kulakları onu tutup diri diri bana getirmesin-
ıhafıf mıktarda sıkılıyor. den ibarettir. 
1 Bilhassa (Köpekler mektebinde) Müdür, gülerek şu cümlelerle 

~ ... av aramıya fazla ehemmiyet verili- sözünü bitirdi: 

Bu mektebin nerede olduğunu Bilhassa iklim ve memleket itiba- yor. . . .. .. ~ - Köpekler, büyük bir şevk ve 
anlamak istedik. Bize rehberlik eden rile de köpeklerin terb"ye s ı·· ·· . Avını ıyı arıyan kopekler muka- heyecanla avlarının arkasından ko-

a k d kl k d k
. d _. t' kt . 1 u u unu tatlar kazanıyor. Bu mükafatlar, şarlar. Bilhassa avı yakalayıp da si-

r a as, parma a arsı a ı orman- egış ırme eyız. k d d .. 1 · - · · ' · 
l 

- .. ·t d" - E- l b l k . yu arı a a soy edıgım ız gibi ufak ze getirırken öyle memnun ve öyle 
ıgı gos er ı: ger on arı u suret e ta sım et- f k . k . - . 

ı t d 1 1 
- . . k t b" d· h lı · te e yıyece ten baska hır sey de- magrur, olurlar kı bunu anlatmak 

ş e ora a orman ıgın ıçın- mezse er ıye en ayır semere- - ildir • · , .. k" d - .1d. 
de! ler alamayız ı g : mum un egı ır r 

Dedl
•. Ş . · d . k' kid b . Dıkkate şayandır ki uslu köpek- İnsan hazan bunların arasında 

una ısaret e eyım ı es en erı ı b" d k 1 · A • • • '. • • 

I·ı J d'k H k'' t b ·· t b" :. k'" kl . ki er ter ıye en açıyor ar; bılakıs kendısını de ıyı anlıyor 
er e ı . a 11ca en urası gu,. er ıye goren ope erın çocu arı • · 

z~I bir ormandı. Fakat mektep hala daha çok terbiyeye müsteittirler. ı 

.. 

O::ıttr iJW:fl'tkilinıi; Eoy Ct>lcil Bııııaı· dt rlcri 111ı;ıılarke11, aşcıfjufo ılu 1•eyiııi 
k11l/aııırknı {JÖ~ırk11okfulir. 

• 
lngiliz kuvvetleri 

Umumi bir rapor tanzim edilerek 1 
Teşrinisaniden evvel verilecek 

. Londra, 8 (Radyo) - S~n ha- zim edilerek, Avam kamarasının 
dıselerden sonra, İngilterenin, hava toplanacağı 1 teşrinisaniden evvel 
deniz ve kara kuvvetlerinin ne rad- hükümete verilmesi lazım gelenlc
dede bulundukları halCKında umu - re bildirilmistir . . 
mi ve gayet mufassal bir rapor tan-

görünmiyordu. Terbiye bu suretle veraseten intikal ı• h • l u Hd •• l 
Birden ku~akla~~mıza çarpan bir ediyor, deı:ne~tir. . 1 n ısar.. ar.. 'ln.U ur_ Ü .. ~~~~-~~-~~~~~~~ 

U 
~~~~~~~...,,.,.._ 

çok sesler, bıze kopek dostlarımız- Mektebımızde, ancak yılda bır • 
dan uzak olmadığımızı anlattı. iki defa şehir yüzü gören talebeleri- 1 l 

Avcıların çok iyi tanıdığı bay miz de vardır. Onlar büyük müsa- memur arının 
Robe, nihayet ağaçların arasından bakalara iştirak ederler. Ve sahiple-
çıktı; ve bize, ri tarafından tekrar mektebimize 

maaşları 
- Buyurunuz! Sizi bekliyorduk! yerleştirilirler. Devlet memurları hakkını veren yeni 
Dedi. Bu sırada elliye yakın köpek et-
Ötedenberi (Hayvan mürebbisi) rafımızı çevirmişti. Hepsi de müdü- bir kanun projesi hazırlandı 

$ıfatı aklıma gelir gelmez, birden- rün etrafını kusatıyor, ona bin türlü H"k~ t . h" 1 "d" C seı·ı""ı'ndekı" dereceler de 
b

. ·· .. ·· .. .. d b h .
1 

"f l b, .. l -d u ume ın ısar ar umum mu ur ., orta 
ıre gozumun onun en can az a· ı tı at ar ve te essum er yag ırıyor- 1 .. ~ .. 1 .. t J ugu mPrnur arının ucre ve cıerece- mektep mezunu alınacaktır. Yük -

ne memurları geçer. lardı. ı · h kk d b" k · · h k h ·ı 
E 1 

. _ .. . . en a m a ır anun proJesı a- se ta sı i olanlar ilk hizmete giriş-
! erınde kamçı oldugu halde En fazla guc olan sey, ılk terbı- 1 t l\l · b 1 1• 'h t 3 · ·· 

1 
· . k . k ll h d' · 

1 
zır amış ır. 1 ucıp se ep er a.vı a - e l. üncü Ye yüksek bir mektepten 

yuz erını e sıtere ve zava ı ay- ye ır. d · d' k d h b"t 1 kl b ··- . . _ . .. .. .. . . • • ::.;m a, şım ıye a ar er sene u çe- mezun oma a eraber yabancı bir 
varılan do gerek bızı eglendıren o Cu nku kopeklerın ılk terbıyesm· · b - 1 k d 1 d d . · . .. sıne ag anan a ro ar a erece ve memlekette yüksek l.ıir ihti:.;as mek-
adamlardan şıddetle nefret ederim. de. bazı insıyakları ya kökunden ., ti . .. .1 kl . 'f 

H ıh k
. b R b ··ı ·· h k h d d 1 · . 1 ucrP erı gosterı mP e ıl<tı a olunan tebinden diploma almış olanlar ıı 

a u ı ay o eun gu en yu- ı ma vetme , ya u a on arı ıyı yo -
z~i .. sevimli çehre. s_i, ve tatlı sözleri lara se.vketmek lazııı:ıdır. 1 mhisarlar memurlarının önceden,_hiz inci: li~e wya muadili mesle>k mek-
bızı derhal kendısıne ısındırdı. Bu ıse, cok emek ıster. \ mete alınmalannda ve .'lrrnra tertı \'e teplerindf'n me7.un olanlar 16 ıncı 

Bay Robe av köpekleri mektebi Mesela, lutulan avı yememek, yükselmeleriyle iicref ve miktarları- Ve orta tah::.ili görenler 18 inri rlere-

rnüdürüdür. Ava hiç alışn:ıamış ·~.ö-ıa~ın üzerine ~birdenbire. atılmamak, nın ta~ in ve tahdidinde !Hanıl:~cak <·eden hizmete alınacaklardır. 
pekler bu mektepte terbıye edılır. agzıyla tuttugu kuşu hıç zede-leme- !)artlar ve takip edilecek e~aslann Bunlardan 13-lG. 18 inci clerPceye 
Ve ondan sonra kendilerine diploma den sahibine getirmek, avı dikkatli devlet memurlanna kıvasla bir ka- alınacak olanlardan garp lisııııların
verilerek pazara çıkarılır. bir tarzda takip etmek, onun kaçma· ııuna bağlanması, bu i

0

darede calı- dan birini bildikleri imtihanla belli 
Buruda satılık av köpeklerinden sına mani olmak icin evin arkasın- ~anların hakları ve vazifelerine bağ- olanlar bir derece daha ~'ük:;ıpğe alı

nıada; sırf avcılara ait köpekler de dan zıkzaklı bir surette koşmak, tü- !anmaları noktasından çok lüzumlu na bileceklerdir. 
kurs geçirir. Onların bilgileri ve fek seslerinden ürkmemek, avcıla- bir ihtiİ·aç halini aldığına işaret edil- D serisindeki 19 uncu derecPn in 
mektep istidadları bu kurslarda taze- nn ısl!klarına daima kulak vermek, mektedir. kısımlarına kabul olunabilmek için 
!enir. Müdür, bilhassa bize su 1za- ve ıslık isaretlerile icabında sür'atle Projeye göre inhisarlar umum mü- en az Türkce okm· .vazar olmak şart 
hatı verdi: . siğirtmek, ve icabında hareketsiz clürlUğü kadrmmna dahil daimi me- olacaktır. Umum müdür ve kısım 

- Mektebimizin mevcudu alt- bir tarzda ölü gibi kalmak ilk ayla- mur ve müstahdemlerin seri ve dere- müdürleriyle hukuk müşaviri. avu -
mıştır. Geçen ay ise iki yüz talebe- rın dersleridir. CPleriyle aylıkları şu şekilde tespit katlar ve mühendislerin tayinlerinde 
miz vardı. Bay müdür, önümüzde küçük edilmektedir: derece kayıdlarına bakılmı.vacağı 

O, bir arkadaşın sualine derhal bir tecrübe yaptı. 1 A :-:eri~ien 6 derece dahil olacak- gibi idari zaruretler veya meslekt 
şu cevabı verdi; Ve sekiz on köpe~t> hareketsiz tır. Bil'inci derece 600-700; ikinci inhi::ıarlar dolayı~iyle R ve C serile-

- Dayak mı 1 .. Hayır, bizim da- kalmalarını emretti. l lo.kikaten fo- derece 500-599; üçüncü rlerece 400- rindeki her devreye icra vekilleri he
yakla ve kaba muamele ile hiç ala- toğraf objektiflerimizin önünde bi.i- 49!'1; cliirdilncü derece ~50-399; be- yeti karariyle memur alınabilecek-
kamız yoktur. Bu işte hayvanların tiin köpekler ölü gibi kaldılar. ·«inci CiP.rece 300-349; altıncı derece tir. 
ruhi haletlerini nazarı itibara almak Sonra, küçük bir ıslık bunları ha- 275-299 lira aylık ücretlerdir. İcabınd.a hizmete alınacak :ı.·aban
şarttır. Onlar güzel muameleye ha- rekete getirdi. . 1 B serisind~ 7-11 inci derece dahil cı mütehassıslar, azami aylık hmm-
yılırlar. Hayvan terbiyesinde de esas Yeni ve küçük köpekler bılhassa olacaktır: 7 inci derece 250-274; sunun da bu kanun hükümlerine ba-
sabretmektir. fazlasiyle hoşumuza gidiyordu. j s inci derece 225-249; dokuzuncu kılmaksızın hususi bir mukavele ile 

Vazifesini iyi yapan talebeleri- Çünkü, onların önütıe atılan ölü derece 200-224; 1 O uncu derece alınabilecekleridfr. 
mizin yemeklerini çoğaltırız. Onla- bir kuş, yahud tavşan bu köpekleri 175-199; 11 inci derece 150-174 lira Devlet memurlanna kanunen ve
ra çörek ve şekerlemeler misillu mü- evvela şaşırtıyor, sonradan biribirle- ücret alacaklardır. 'rilmekte olan mesken 1.azminatı. in-
kafatlar veririz. Ancak bağırmıya, rinin içine girerek karmakarışık bir C serisine dahil olan 12-18 inc.i de- hisarlar umum müdürlüğünün An . 
Ye onlara sopa atmıya kalkmak hiç yığın oluyorlardı. receler şunlardır: 12 inci derece 125 karada ikamet eden memur ve mfüı-
bir iyi netice vermez. Köpeklere, , 149; 13 üncü derece 100-124; 14 tahdemlerine ayni hüküm ve nisbet 

Bilhassa dayak, onları bizden av- - Tut 1 Getir! ' üncü derece 90·99; 15 inci derece dairesinde verilecektir. 
!arımız gibi kaçırır. Ve bir daha da Kumandaları verilirken evveli 80-89; 16 ıncı derece 70-79; 17 inci Bidayeten tayin olunacak me • 
ele avuca girmez bir hale sokar. odun parçalariyle işe başlanır. derece 60-69: 18 inci derece ~0-59. 1 

mur ve müstahdemlere alınacakları 
B}z,. talebeleri~izin. terbiyesinde Ancak~~ ı:ıaddeleri -~yice geti:~?. D ~~ris~ni ' 'şk~l .ed~n _ ı9 unc) de-

1 

derecenin en az aylığı tahsis oluna-
ferdı bır usul takıp edıyoruz. Yani ve onları ıyıce tutan kopeklere olu rece uç tıpt/: Bırıncı tıp 40-'19; 2 caktır. Üç sınıfa ayrılmıs olan 19 de
toplu terbiyeden ziyade ferdi terbi- keklik, ölü tavşan ve ö lü kuşlar gös~ inci tip 30-39; üçüncü tip 20-29 lira .

1 

recenin her sınıfına, bidayeten alına 
yeye ehemmiyet veriyoruz. terilir. ücret alaca~ladır. bilecek müstahdeme o ı:nnıfın en az 

Çünkü her hayvan, baş]ı başına Direktör bi:zi başka bir imtihan· A serisindeki dereceler yüksek ücreti ödenecektir. İnzibat kararları 
bir alemdir. Ve müstakilen terbiye- da bulundurdu. mektep; B serisindeki dereceler li-jveya idari kabiliyetsizlikler dolayı-
ye muhtaçtır. Bu imtihan. diri olarak bir~ gü- se veya muadili meslek mektepl~ri; ısiyle yahud kendi arzulariyle bu -

lu11duklaı·ı dcı:cl•clQrd ıı ıt~ -ı_lıir 

vazifeye kaldırılmış olanlar jçin e - 1 

velki dereceleri müktesep bir hak 
teşkil etmiyece ktir. Ancak kıdem 

hakları mahfuz olacaktır. 1 
Bir derecede iki sene kalnn memur' 

Dr. Behcet Uz 
9 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

ve müstahdemlere aşağıdaki esaslarn Hastalarını 11,3~ dan bire 
göre kıdem zammı verilecektir. kadar Beyler sokağında Ahenk 

A - Sicilli müsait olan ve bulundu- matbaası yanında kabul eder. 
ğu derecede iki seneyi dolduran. her' -••:cııt1~Eııı••••••••I 
memur ve müstahdeme aldığı derece- 1 göre alınabilecekleri dereceden daha 
sinin en yüksek miktarına varıncaya l aşağı derecede l.ıir \'azifeye tayin e. 
kadaı· Cumhuriyet ba~Tamıncla sene-: el ilmiş bulunanların o derecelere ka. 
Jik kıdem zammıııın iki misli verile- 1 dar lerfi müclclct kaydına tahi olmı

cektir. Kıdem zammında 24 üncü ara yacaktır. 
giren hizmetler iki gcıw tıdılolunacuk \ Ilarcirah, vekfılct tahRisat.ile has • 
tır. 1 talık, a;-;kı•ri hizmet it;iıı ayrılışta. me 

B - Bu surztle verilecek kıdem zam zuniyet kadro açığında verilE>cek lic • 

)arı Cumhuriyet bayranııımı takip e 
1 
ret \'e tazminat ile diğer hizmet şart. 

den ikin<'i te;.:rin ayının bnşıııclan mu-ıları .bir ni~amname ile te:ıbit .. edile· 
teber olf c:ıktır. cekt r. İııhısarlar memur Ye mustah • 

c· - iki sene içinde mtıhtPlif mrzu- demlerine verilecek harcirah ve tanı• 
niyetlerle altı aydan zi~·ııcle iı:.ten ay - nacak diğer haklar dP\ let memurla:-~ 
rılan menııırlarııı kıdem zammı gelc-

1 
rında nfarklı olmıyacaktır. 

cek sPneye uırakılacaktır. Vazife ka-ı Projenin meriyet tarihinde B seri· 
bı olarak kaza ve hastalık halleri bu sinde bulunupta, yüksek bir mekte~ 
hükümden nıüRtNma olacaktır. : ten mezun olmıyan memur'ınrın ehJi .. 

D - Kıdem zamları, cezai tedbir } et ve liyakatll•ri görtilealer, A :ıeri1 

olarak tehir edilebilecektir veya Yeril 
1 
ı:.inin 6 ıncı derecesine kadar, kewli1' 

miyecektir. C sel"isinde buluııan~ardan ehliyet ,·e 
Terfi eden memur ve mfü.ıtahdemle !iy~ıkati olanlar., B Rerisinin 7 nci 

rin ~·eni a~·lığı t!~ağıdaki esaRlara gö- derecesine kadP·r terfi edebilecekler -
re tayin olunacaktll": ı clir. 

A - Daimi hizmeti on Reneyi.~eçmi- ProjeniR mcriyete girdiği tarihte 
yenlere terfi ettiği derecenin en azı mevcut o1an memur ve miistahdemlt* 
veı·ilecekt.il'. . . 1 rin hıhsil i clerecelerinP bakılmıyarnk 

B - Hızmetı on serwyı geçenleı·e ı tnwaıılurı. deı·N'l' ve iicretleri şöyle 
terfi ettiği derecenin en az miktarilo~tayiıı olunacaktır. 
on ıı.eneden fazla olan her tam htz -1 A • Her memur ve miistahdemltı 
met ~enesi için o derecenin :Oiı· sene-! almakta olduğ'u ücret, hanlti derece1 

lik kıdem zammının ınecnrnu verile - \'C tl'kfılıül ediror"a o derPcenin erı 
ı· . 

cektir. 20 den fazla rur.met seneteri az miktarile o ücrete geçtiği tarih' 
hesaba katılmıyacaktır. 1 ten kanunun yürürlük tarihine kaclııl' 

C - Yukarı dereceye terfi için bu-1 geçen her tnm hizmet genesi için ° 
lunduğu clcrececle en az üç sene sıtrt ~derecenin hir ıı.enelik kıdem zarnfll1 

olacaktır. • 1 ~·ek unu \'Prileeek1.ir. J1u ::ıuretle t:ı , 
Yüksek mektep mezunalrı için bu hakkuk ettirilecek iicret, memurun ııl1 

~üddet iki sene olacaktır. Müddeti -1 makta olduğu ücrete tekfthiil edftl 
nı doldurmadan yukarı dereceye ve - ı derecenin azami badini geçmiyece1'' 
ya birden fazla yukarı derecı>l~re 1er- tir. 
fi edenler, eski ve >;ırıısile aradaki • Ancak hu madde hiikmiine glift 
derece aylıklarını l.ıirer terfi müdcle- tesbit edilecek miktarlar her met11ıl

1 

tince almadan geçtikleri derece ay - run almakta olcluğu Ucretten fntlll 
liklanm ~lamıyac:•1<larıdır. i~e. farkının \'eril ırıesi, şimdiki üctt' 

D • İkinci muclclede gösterilen şart- tinde hi r terfi müddeti geçirmiş ol' 
lara haiz olduklan halde, bu şartlar ma:-1ına bağlı ol:ıcaktır. 
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Belgrad, 8 (A.A.) - Samupra

va gazetesi dün akşam «siyasi hezi-
Londra, 8 <R~dyo) - Sabık hari- met» ba~lığı altında nel:?rettiği bir 

H BirinrıtPeı ııı )' A7. AI~ l ~:uı 

Stratosfer tabakasına 
yeni bir çıkış 

eiye nazırı Ani.on İdt>ıı; bugün Bir- ba~makalede köri.i köriine takip e- M ff k h ı ı •ı 
miııgatıda biı· :-;(iyle\' \'l'rmi~ ve Çem- dilen bir siyaseti bariz hir ~ekilde uva a ıyet ası o ursa, tayyare ı e 
lwl'la.nıirı 1-1iya!'l1 kaıuıaliJH• ıntıhalir temsil eden ıne~lıur itilafın Zagrep- 1000 k•J J d•J k 
olmakla lıeralwı·; onıııı son zaıııaıı- le toplanan miittehit muhalefet par 1 o metre kat e 1 ece 
!arda cihun ı-<ulhu h;in i:\arl'ettiği me- tileri tarafından lanzımı üzerin-
se1,,·ii takdil'leı·r :;ıayaıı bulduğunu den sene g-eçtiğini kaydetmekte vel 

~öylemi~ur. şöyle demektedir: Fakat balon boraya tutulursa par-
--=--:---- - Bu itilaf milletin kısmı azamı 

Hatay mümessilimiz 
şehrimize geldi 

tarafından büyük bir infia.1.1e .. kar~ı- calanması da muhakkaktır 
lanmıs ve bu sebepten lıukumsuz ' 

Aydırı belediy~ 2·,ıtilıubalı bu.ı;la:ıgı~·uı da 
Aydın, (Hususi) - Hallkevı koy

cu!Uk şubesi ilçilncü gezisini bu h"fta 
lmJlm ko) u, Pınarcteresi, Koc:ıgür ve 

Talıtacı köylerine yaptı. 
Bu gezide diş hekimi, 25 kişinin cli

şini baktı, 20 diş çıkardı. 

J " 

kalmı~tı. Bunun için 8 ilk teşrin 
Hatay nezdinde Türkiye mümes- Y ogoslavya tarihinde müttehit mu

sili B. Cenld Açıkalııı evelki gün halefet partileri tarafından tasvip 
~ehrimize gelmi~lir. edilen siyasetin ölümüni.i tesbit e -
----------------den bir tarih olarak kalacaktır. 

Düzeltme ·----
Mahrubat işi 

Dün dost İran konsolosluğun • . 
d kt b ld k A ııkarn 8 ( 1 r u:-;ıı~ı) - _\J a hnılrn t 

an şu me u u a ı : ' . . . .. 1 
Muhterem gazetenizin 7647 sa- kanuntınıın talbıkı dolayısıyle ko-

yılı 5 ı O 938 tarihli nüshasının mür sp '.dila:syonuııu ü.ııliyecek .. t~~-
3 ünc;Ü sahifesinde lran Hariciye Ve-1 lıirler alınmaktudıı:. Bırç~k ~ buyuk 
ziri S. Ex Muzaffer Aalamın ismi- ticaret mtiesseselerı \'e nııllı banka- 1 
nin yanlıslıkla Süleyman Elmeraci Itır, şubeleri vasıtaı.ıiyle her tarafta 

1 

yazıldığı maallihtiram bildirilir. kömür satışı yupacakladır. Bu arada 

lran Konsolosu i~. ziraat, 'J'iirk ticaret bankaları da 
H. Ghods kômüı· ~atacakladır. Tita~ müe~~e:;e-

---------------ı:si, bu <.:ahada e.uslı vazife almı~tır. 
den de uzun boylu bahsolunmaktadır. ----+ 

Sıtma mücadele memuru, elliye ya
:Km köylü muayene ederek sıtmalıla

ra iğne yaptı, dalaklılarn kinin da -
ğıttı. Birçoklarının da kanını aldı. 

Hesap işlerine ait kısımdan şu ra- Telef onda tehdit 
kamlan alıyorum. iki aı·kada15 lwlon lcu 111ın içil/(/e. 

Belediyenin 9H4 - 937 d5rt yıllık Kemerde Sürmeli sokakta Şamh Paria _ Soirden: derece bir l'e:-1nnıet nrzeclel'. 

bütçeleri yekunu 448,7?0 liradır. Dört Meleğin umumi evinde sermaye Bu defa Varşovndan aldığımız bir Şu :ınclaki karnrımız, 28,000 metre 

yıllık tııhakkuk J·ekunu a
91

•445 ha- Said kızı 28 yaşında Necla, Haydar telgraf. doktoı· ,Jac1konarkir ilt• , iız- yiik~elnwkıil'. Yaııi Moıılıilnn tepesin· 
Ebe, iki lohmıayı muayene ve teJ.ı

vi etti. 
fü<· tahsilatı :ı51.011 i:\abıka tahsilatı . M h d f d 1 • • • ., • \ ., • .., k"l l . ı l . k - k 

· . . oğlu tenekecı e me tara ın an ba~ı Burz' :-;kınııı ırtıı a re"koru11u kır- ı eıı ~·) ı ome ı e ta rn) u ege çı ·aca· 
44 437 umum tahsılat yekunu da d'd d'I · b ı · - ı kt · . A ··k ı t . • 

Kültür ispekteri, dört köyün kül -
tür vaziyetile mektep ihtiyaçlarını 

r:~ • • telefonla teh ı e ımi~ ve za ıtaca mak ii:ı:erc hazırlandıkları haberini gız ıenıe ıı. meıı cıı ._ e\eıı 'e 
3.,.,,.ı4n lıradır. k ı Mehmed adliyeye veril- . Anclerson 22.0GO )1. ve yük:elmi ler 

tetkik ve tesbit etti. 

Belediyenin dört yılda yaptığı başlı ya. ~ anan verdı. di. Binaenale\ lı bu r~koru kırdığımız 
3pun .. fig.v ?sa.ır>p.ımna .wnpfi~y ca masraflar da şunlardır. mıştır. Bu irtifa balonla katedilecektir. · 

·ı • --- gün irtifa sampi)onu biz olacağız de· 
k .. kadın v·e halk eğlence ve oyunları tertip olun - 42.493 temizlik işlerine, 31,48~ ı - l l Balonun :sepeti Uzerinde elfın tek- nlektı'ı·. Bayan öğretmenler, oy Ge en er 

çocuklarile meşgul oldular. maktadır. şık masrafları, 11•738 ı:.u yollan için, nikçiler uğraşmaktadır. Yukarı ... ı harıkulfıde ve tahmini-
Belecli.''e bro~iiriincle bu müddet i- 3 6-ı k J l · " ı 10 036 ı·tfaı·,·e b B R f'k S k 'I f'h d h h Gençler, köylerin her bakımdan u- · · o a <mm m~as · ' · · - Manisa me usu . e ı . ev et ~t aama ı şu an a erşey azır mizden fazla "oğuktur. Bu !-!Oğuğ-u yer 

mumi vaziyetlerile alakalandılar. Her çinde şehrin elektreği yapıldığı, temiz ye, 3,686 spora, 6,345 parklara, 7,846 İnce Manisadan, Trabzon mebusu demektir. Yalnız havanın müsaid yüzti soğuğu ile muka~ese etmek 

köyde Halkevinin radyosu çalınarak 11ıhhi su d~nasıııın hıtlldilerek tesisa muhtaçlara yardım ve ilaç, 883 fuar B. Sırrı Day Ankaradan, Ziraat ve- bir vaziyet alması !'\abıro,;ızlıkla bek- gayri kabilclir. Kutupların en şiddet
kövllilere muzik parçaları dinletildi. ta başlandığı beş ay sonra şehrin bıı için, 5,019 belediye bankasına, 15,157 kaleti müsaviri B. İhsan İstanbul- !eniyor. ı; ::ıoğuğu, Slrotesfer soğuğu j'anmda 

·Köycülük şübesi hazırladığı proğ- suya kavuşac:;ğı, bugünkü dektrik cumhuri~·et merkez bankasına, ye - dan şehri~ize gelmişlerdir. Bu husu!'lta bizi tenvir etmesi için güzel bir bahardır. 
ranı mucibince il merkezine bağlı bü- tesisatı şehtin ihtiyacını knrşılıyama- kilıı 13s:n 7 lirıı. gazetemiz doktor· Juclkonarkive tel- Ancak lfıburatunrlardı:ı ona yakın 
tün köyleri dolaşacaktıı'. dığındnıı te~i:rntın yeni bir motörle İlimiz cevresincle N'uzilli, l:'ımırln, Günde B _ J O lira ka- grafl.a müracaat etmiştir. stın'i bir soğuk temin edilebilir. 

Belediue seçiıııi: tak,•iyesi w ı-<ebekeııiıı tt\'l'ii için ek- Karapınar, Siikc, Ku;\tıcak belediye Doktordan aldığımız telgrafı aşa- Buna mukabil günesin harareti de 
Aydın belediye intihabatı 11azaı· gü siltmeğ'e çıkanldığı, gt çirdiği .-afha- ~eeimleri bitmis, halk reylerini itti - isf ·:yenler. ğıya dercediyoruz. hatü tü\•a haraıetinden birkaç misil 

H ! kın çoğu me\' im dola- lal' izah oh ımaktndır a ·la · l' li namz ti ı ·n Z P- ı.ıaı t e sı ini.e rnzır- fazl.ıdıı· . ...,ti·aiotıfe·rd~'ki Ulfra-\ İo· 
"isile bağ , e bnhçeleriııde gcic olma - Broşiircle beledi) enin dôrt ) ılda ılir. oku.sun lıkları bitmişti!'. Ancak rüzgarın ke- lets şualarını hiçbir hava tazyiki da-
larına rağmen intihabata büyilk ala- halkta11 ~'8.J6 lira tenvir.ıt re-'mi ilun\' \·c parti başbnımız Bar Üz- Azimtı!t dolayısile tam takım bir silmesi lazımdır. Rüzgar kesilir ke- ğ'ıtnmaz. Güneş 0 kadar )·akıcıdır 

l .. 'tt'f kl tah;:,il ettiği, bnna mukabil ~eh it· ten- demi_!' lıtın<l:ı. beınlJerlerin.tıt' ib•nn - incf" is matbaası i~ler bir vaziyette silmez derhal hnv:ılnnarağız. Gide- ki in~nnm deri·dni finicle tahriş· eder. 
1\n gl.J:.termehie \'e rt-\· erı nı ı ı a a' . 1 1 1 f' - · · St t f t b ka d 1 

· viratı için :11483 !ıra hnnuc.I gı cin kurııl ıi.\.('leri oldıığu ıal< e < ıin ,oz - acele satılıktır. cegımız rer ra os er a a · sı ır. Bur:ıclı.ı hava da \'Oktur. ıı:saıılaı·ın 
p::ıı li rıanızı-tleı·irıt' \l•rnıektedirler. kaycloluıırııu:jlur. doğana gidt'l'ek uı'lPdiye seC'inıı vr par- Miirabıt çarsısı 25 numarada J1alonunıuz, bu znmaıın kad:ır Jnpı- aç \e ısuz kalmn.ıı. nıumkündur; fa· 

lıılih::ıp dolu.\ İ ile IJcledi~e, parti, Broşürde ~ehriıı sağlık i.,;Jpri iize - ti i:jlerini lt-tkik t•lnıi~lt•rdir. l venı hurufat döktim evi Aziz Hey- lan balunlnrrn eıı bliyliğüdür. Şi~tiğı kat birlrnç dakika luı\'Uısız kalnın.::;ı 
Jırılkevi ve bili ün cal'şı donatılmıştır. rinde alınan tecluir w başarı hın i'7ler- O. J:rı•ı ı il; beli.)<> mi.iracaat.. D. 15 vakit. F.yfel kulesinin yarısını geçe>cek imkan hnririııdedir. 
Crreleı·i df' tPmirat .uıııılmuktadıı·. ,. '!T.'7 1+ Str:ıto~l'tr iı.\ iP rn[ıdlıiı; ha!5 nğrı!'lt 

(;l('l' giıııdıiz ıııuzil,al:ıı· ı;alnıakla, ı •:awenıp•• K"* 'd'o' .. nh--~t~ d--~~ o•iiil N~ o nt'e:n·-k-rı·st' o ',\H(llll' ki alıııııızııı ç.ıtla,\ıı~:wıııı :-ın-

1 
B ııır:-1ıııız. L\rtık lıu baş ngTJ:sile dü· 

M . ~üıımeııiz, \'e bir iş y:ıpmanız kabil Tarsus ve .er_ sın değ-iletir. 
f ~ ......... "':;ı;ı;::;;;;:,.;;;:n:: :.=x----.-:-.w ,.. .. , y az::ın: .Aleksandr Düml. r Hunun içfo bal<ınumuzun sepeti höyükleri ha rı yatı .... çok muhkem bir surette zırhlanmış-

tır. Adeta bir kale halini alan sepet. 
başladı tem içeriye ne soğuk, ,.e ne yakıcı 

güııes girebilir: içeı·d" havn-.ızlık· 
Döı t seneden beri Tarsus şehri 

icinde ve Gözlü Kule höyüğünde 
bir Amerikan heyeti tarafından yap
tırılmakta olan hafriyat .bu sene 
ikinci devre (alısmasına on beş ey
lulden itibaren hc.ışlanmıştır. 

Simd iye kadar yapılan hafriyat-
ta görülen muvaffakıyetlerin bu se- ~_:-~ 
ne de devam edeceğine muhakkak . . . . h l~k ·1 t t~ııın ~·erinde bııluıınıadıgını \e onun d -1- girışını a~·nı erecaıı \'e a a a ı e a-
nazariyle bakılmaktadır. Kültür i- gtıı·11rl" kip edi.\•orlarclı: kahraman N'apol~·onun yerini on se- yerini genç hiı· şah-ıın i~gal ettiğini, 

f d k · l " Jkeııli denizin sularını " - ı · ı k rektörlüğü tara ın an omıser o a- ıe Ü r -· Kaptan Lt>kler grmiclı>ıı karaya kii:\iııci Lui i~gal ediyordu. Rüylik saga ''e sıı a Pnıır er \ernw ·ıe oldn-
rak hafrı"yata Adana Müze rnüdürü,yararak ilHliyordu .. ç c ıregm .. e ~e- . ı · . g7uııu ha.\TetiP gılrnıii~ler<li. Iltı !!e11ç 

ı gar atlıyacak. denizle geçirdiği cesurane :Napol»oıw karşı hu:su..;ı ıır "e\°S.\'I .. B. Yalman ) 'ale11n ııezaret etmek-, rilen .rclkcııl(>r miisnH les('ll r.u. z . - l . tıztın ho.\'lıı ""''ik \ ticucllu snmur s,'l"-
"' mücadeleleri kendine has olan ge- Ye muhabbet be:sliyı•n ,;\Tore, gemı- '- ' ted"ır. lann. da tes.·irile, dalga arır.1 u_ze·rı·n- lı, güzel. siyah giizlu hiı·i idi. 

ı . k \'ezeliğile anlatacak. herke~i güldii- nin F.lbe adasına uğramasını daha 
A t tk.k seyahatinde bulu-! dekı tekneyı ZC\"k \"t• neşe 1 e sC\ e- c-• l' l' . Çehresinde tarifi kabil olnm.·an 

vrupa e ı d' 1 , . · ki ırdan rec<'kti. önceden temin ehni~li. .-ıımc ı: \.Orsı-
llan ·ı l bu miinasebetle se- c tyon u. 1' arao gem ısı uza . : l" k 1 ( .. 'ra1Jol~·oı1tıı1) bfr cici diyet gıi7.e çaq11.rnrdu. Kü -mumaı ey 1 ! ]'. ·d Hep:-;inclen fazla heyecan \'C a a- a ı büyiik serdnrın .~. 

1 yal t .. ı · · k saltmıs ve muay- ge 1\ oı t•. 1 t d k"P· ı çükteıı her telılikPnin önüne gecme-1a gun erını ı < ~ .. .. ·, • ,. • b'. , b h . .1 · .· bekli\'en. sahibi l\Iös- eline verilmek üzere mu eme " . 
Yen d Tarsusa donmus- 181<:> scne,.,ı ~ub.ıtın 11 sa a ına ka ı e gemı~ ı . t . . ı· k k'b ı: ' ı-;ıne ıılı~mış CC\'Val lıir gence benzi zamanın a • . . . L kl . b · ana ''erılen gız ı evra ın a ı e ını • .. ' -
tü tesadüf edivordu. l\luhteşem gemıyı \'Ö ?lforeldı. Kaptan e erın ır go- .. _ . . ı.. kl' d vordu 

r. . · · . _ ogrenm<'k ıçın merakla •ı<' ıyor u.
1
. · 

~ * görmek için Sen-İ\'an !'\tll'larında bin- leta ile göndernıış oldugu ::ıon mek- ı JJ h . ı:- Bu genç garip spyfrciler iizcdııde 
'" • b 1 k 1 1 İ . 1 erkt>slen fazla olun e\'ecan 'e a el- h 

1 1 
. . Teşrini evvelde aş aması a-ılerce halk toplanmı~tı. Bu meraklı tubu hiıla cebinde taşı~·on u. zmıl', . . · are ,et erılt•, cıd<liyPtile hnrikulaclc• 

M · · S uksu , ~ ı kası bıınclaıı ill'l'l gelıyordu. Acaba b'. l ·. 1 . k 
1 

,. 
rar altına alınan ersının o se\·irci kütlesi geminin uzak engin- Tir,· este ve ~n poli limanlarına ugrı- k .. .. . t . . ıı e:-ııı Hın · ıyon u. bıllııı~~a gen-

k.. ·· ··k h" ... ünde ' · · 1 ·' · ·aptan Lekler btl\ uk ımpara oı u n.ı- · •'k]'r' . .. ~efv· unde Yomu tebpeh uyug "na- !erde tesadüf ettiği hava muhalefet-lyan gemi pamuk \'(>~aire: 7.Cngin hir;ı-;ıl , ..... t" . 1:-11\·ır kuruluvor- cın çe\:Aı ıbgınık'goreıı. kadınlar: 
11a rıyat son Avrupa u ranı ~u . • . · . . .. h'b' · goımuıı u, ne JI .i • • - ca a ımola! 
sebctile Profesör Carstangın lngil- l~rıııde.n. nw·nl ktırt.~ıl~!uguııu ''e şım- hamule ile gelı.rnrdu. ~~~1 "'

1 1 ı chı '! Ilıiyiık Xapolyoıı neler sôyle- Diye biribirleriııe ı:ıoruyorlardı. 
te d k d ı ı'yle tah- dı gemıyı gunırla sul'ukleyen yelken- t' aı·"t ı'ı-1)Prinin knr!ı gıtlıgıııdon Al- .. 

1 
.. , G · . h'ı.· . re en çı maması o ayıs . . . . . ır, ,- ., I mıs ı. ıcmınııı sa ıuı .:\lorel iı-<ı• yelkf'nlinııı 

ll'linen on gün kadar teehhüre uğra- lerın, engınlerırı sıdclellı k~sırgaları ]aha şiikrediyorclu. Fakat l\lorel faz- işte, :\lorelin hiitün derdi ,.e bütün ikinci kaptanı Edmoıı Dante.::i tanı-
karsısında ne korkunç i.ehlıkelcr ge- ı - d· ı ı 

ll'lıstır. .., • . . . b' . . . ı la izah·tt ·dmak kaptanın agzın an heyecam hu suallere kaptan< an a a- mıştı. 1Iorel hirinci kaptan Lcklcrin • - .. h f · çirdigını nasıl tahmın ede ılırdı? ,, ' ' • . . 
Haber aldıgımıza gore a rıyata k . k k 11. 'd' eo h .· cı·ınlenıek istecliğin<len sabır, cagı ce\·aplar üzerıncle toplam) or- ga~·lrnbetiııdı) bir Rebep lıulanm or-

k Fa ·at gcmı ço ·un·e ı ı ı. ülll'- erşe~ ı . • . . , . 
Pe yakında baslanacaktır. .. d 1 1 h Ik 1 1 1 k ·,.·11 le huluııtı\"Ol'dU. Dılha%a du. Seyırciler iic dıreklı fa!'ao gemı- du. Acalıa! • 'ecleıı ikinci kaptan 

B 1 k ·.. ..... k hl" öııun e top anmış o an a n.-- ,.,ız ı ı,;ı ı . . . . ... 
u yı azı, hoyugun vu arısın- ' .. "k 1. 1 . 1 . 'd 1 . l 1 keııclisi ile k-ıptaıı Leklcr \'e sının M:m~ilrıı linıanııııı gırı~ını t~- 11anles gemi~i idarıı er1iyordu1 Ona 

d b ı b . 1 .k . . - l men lıll\'U • ıınanııı c eııız J\aı c en- ya ııız · • .. . 
1 a u unan ır esı etı ımparator u- : . .. 1 1 t k t 'ı. k t ·f~chıı lı·ısk·t \larsilnıda las:-1ız hir lıe\·ı•c·aıılıı btkııı rrler er- da itimadı vardı. F:ıkat Eılmonnd - d . . . k 1 . f d d ııi genııııııı murt' le w ını \'P ·ap arı-ı Jll' ·cı<; a~ .ı • • ·• • • • · · .

1 
, 

gu evrıne cut etı ·a esı etra ın a e • 1 l 1 1 F k' . l 'lm"''e ll'l'iP olmadığı kl'ıı .. \1 orPI lıiiruk • T;ıpolyon ı e te- Dnnte <;ok <rendi. Ş ı hale gi)re ne 
d k ·· k" l k hrıııı yakıın aıı anıyor arcı. • arao ırnseııın >• ',.., • · • 

Vam e ece ve mum un o ursa a- ' .. ·. 1.. •. . , 1 . . . .. 1 •• k (. ·) l1'1kkıııch ela maliınıat nıas l'lnwl,lı• l'ıı·ihe knn~m·ak olaıı olmtısln'! 
ı~ · -1 b' b" .. · d' <renıı"rnııı uç c ııPgıııın \t' t umt•nının \ lll\sP :-;U • ' , 

1 enın sag amca ır urcu tamır e 1 ... 1 1 \ - 1 •1. · 1 k · L ••• 1 ~rt·ınisiııi ın·ıgrnr hiı· t<•la~I. :-ıe:r<'- Btını1t1l:ı lwl':ılıC>r ~lol'r'1 geminin l k k .. J ı· d l f "ti:Tlıını ellerdı> nı uıH uguııu ıı J\'or- a nw ıs ı,\oıc ıı. • . 
ere açı muze rn ın e nıu la aza s,,., . . 1. t L 1.1 · . 1. 8 .. · !"' di,•onhı. F':ıl-:ıl Lel,!pr ll!'l'Nle idi? idarpo,;iııiıı nw\ztıulıahi olılıığn za-ed'] kt' hnlı C.:emıı1111 ,ap attı P' eı· ıc ı. , ıı ı ı llP 1< ı. · 1 

ece ır. ' · . k . 1 ll 1 "·ı·t •,ıd·.ılel"l'ı·ııı· Şubat 1815 <ivıni nldııkça \':trı:.ırnıı::;tı VP herkes maulaı·da genç ikiıı<"i kaptan ıçııı B l f . t t • ' Bıı dt>lllZ ll I ( ıın 1 • l' ' 

l uksene 
11

' rıya a ~~ezare ıçın · l~ . ,hr •sini giirıııemifl 0 _ A' nıpaııııı hııı·ita:-;ilP ıwralH'r si- Lıyfalaı•ııı r:ınıp·ı h.t'i'.Il'lıklıırını "ey- Lekk•ı· \ al,i itirnzlaı ınd:ı. ],aptnnın 
Re ece hayet dokuz mutehassıstan \ c> nwı < .ıııe <;< 

1 
• • • • • .. , l • .• ı· . ı ı L •kl, · , ... "k .. k l' el f• !· 't' • ı , . .. kk k I:> . 1 1 .. · ı· ugörnwkıs(l\·oı·lar-\'aı-;etııııhırhanılt·deallu:-1te<lll:ts-ıtll~ıııııı. Lu,rn l tı gozu mu-« encım en .1z.ıoıınıım.l!tm\.u-ınure · ·ep ol<1ccl tır. "lll hafnyatın an aı. sııııı 1 011 • • j · ' • .. .• •• .• ·· • • k · ı t ı k k lıtı\ tık "' ıııııl\ oıı ) ııı·lltı. '-','t•ıı '" ıt""'''l

0

ı aııt•ııı ne ol- dıı· .. ce\ .·llJını \ cı·c\ı"ttı'ı11· l1atıı·lı,·or•ltı Önümüzdeki hazırlıklnrı ikmal edil- <lı. F~ık.ıt t:ııııy.ınl:ır c a aıııınıyan-ırın <•ıı >UYU. as ·pıı . ı...,, • ,-., ._ ._ ._ .. ,., , J , • 

.tnİ§ bulunacaktır hı!' gibi geminin Jimuna mağrurane o zaman I.W..1e :.ıcl:.ısıııda matru<l bu- nrnştu ~ Garip şe~ ! .. Se~ irdler kao- - lJe\·am eqecek -

t.ın da mtı!';(ıırip olma\ ız. 
Sepet knpnndıgı zaman nrlık ha

riçlt> miina r>lıetinıizi keı;mek mecbu
ı·i~ ı'tiıııl" l..ılırız. Bııı·:n n bfrcok alet. 
ll'l' ·' erlt:>slirilmistiı·. 1,u ali'tlı•ı·le ilmi· 
arastıl'nı:ı l.11 ııııızfl dC•\ :ıın elleedi;iz. 

Oıı 1-1rldz g:ınt kurlar lıizi idare 
Nlel'Pk olıın temiz hava Lurada sak
lıclır. 1\üçiik biı· pencereden di.inyayı 
:scyrPclecrğimiz gibi orndaıı fotoğ

rafilcı·ılP almak ımkan haline gire-
cel, tir. 

l\laamafih lıutun hunlara rağmer. 
gene :Strato::-;fP.rin kolli te:-<irlerine 
mani olmak için çoktanlıeri .!'lpor yap
maktayız. \'liruclıımuzu mümkiin 
mertebe kuv' etlendiriyonız. 

~'için Stratosfel'e çıkacağız? 
Evvelfi, oradaki havanın mahiye. 

tiııi anlı~ acnğız. Öyle bir hava ki ne 
bıılul, ıw cll' hava tazyiki ntr! 

Nelıtlan büyiite11, mizaçlarımızın 
iyi ''e kötü olma. ına sebep olan koz
mik i:\Ualannın müı•pkkeLatını bura
da arnştıl'ar.:agız. 

Elektriğ~, ~e ·p , e görmeğe datr 
tetkiklerimiz bunları sonlandıracak. 

A"ıl maksadımız şuphe yok ki St
rato~ferd e tayyarf') le sefer yapabil
meyi ter.ı1iıı etmektir. ])u-ıüııünüz ki 
~aattc> l 000 kiloınt•lrt>lik bir stirate 
ka, uşnıak harıkulfıd<' lıir~Pydir. 

Şimdi Z,d,uptıııe uHlisiııde bulun. 
ınaktn) ız. Htlzgarın l>ir:ı;.-. hafifle
ınt>si.\ 10 dt>ı·hnl ;. tıla c·ıkaeağız. An
C'ak ,\ olda şidck ili bil' horaya tutu
luı·ı.ıak, iprl,tt•n nıanıul olan balonu
muzun pııı· :ıla11.1l'a1,rıııa ~üıılıe yok
l Ul'. 

Doktor .J od~ k - • Ta ı·ldeH' 
1 üzbaşı: Huz. nsl i 
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''Harp Ya 

Eski bir halıra 
O glizl'l temmuz sabahı, Raııl .\Je-,yok. anını~1 ııe dwrıınıiyeti v::ır. F~ıkat 

narb ııi-;~uılıısı F l'allıslltll. ne ı·tı un, l'I lı- bul, daha il' bu ld 11 ııı, pt•k kı} :.ık lıir 

tımtln fünddik g·e:dıılileriııi ~ apı\ •ll'· ~t Y • 
bnlı. Bu >ula ıılışkıııılı!.n·. Her giin O ııtı~ıl oz ! l\ı) .ti,, mı.\ nk. K~ıl'

s~ı~ıt oıı biı· lıuçugu dognı, l•'r~lllHUUi'. t.'I<' .inden de ek ha l'ı•n::ı 1 oınıŞtı} oı·,.:uıı. 
ni~aıılı~ıııı duiı·e iııtlı•ıı almı~u. gelfı·I ı:elki IJciylC' k(ıt.ııışmı~k :,sı il~ r> t!anw~
ve ikisi bMiktc og-le 'emeğ·i içııı :ı,,: ııç Lıı·. aııımu eııı teınııı ed· ı·ıııı l~ı. hıç 

kızın t\ ine gideı !erdi. hu,\ le >1özler lıir g.•ııc l-ız ~w1.1na ya-
Fl'ansuaı oıı eki:z j ~u~ında\'dı. Çol, kışnnyrıı•. 

gü:tel ve r:ızip l.ılr kızdı. ı t:eıw kız k:ıhk.1lı.ı\ ı lı.ıHlı: 
Yirmi llç yuşıııda olaıı Haul, t1 rkdi: -'.:\lıılıakk ık ki, ı·~ki ınırnııı kadın-

t:ıvırlı, uf çelll'cli, lıll'nz krıb::ıca l.ıir lal'ı daha :;aiı·rıne imi iM'. Delil mi i~

gösterii nltıııd:ı çok ha~:-<as, c;ok mü- tiyoı'. ... uıı? Belki cic~ ııilernizden lıirine 

Jı.ıyim uİl' tubiat taşı) un u:tuıı Luylu aittir. <;cıı·çi duraıı.aı· uz degil e de ... 

yoıkı~ıklı Lir Jlençli. 1 Şuna l.ıak. 
Bir :ışk iz~İ.\'acı ynp:ıc:ıklarıdı. j '.:lfadcı111 Dertrnıı, kızınııı kendisine 

Bunu :ı.nlamnk ıçın hullt:rine bakmak, tt ~ 
1 
.. k k"l 

1 
I"' 

. . . . k kt. f'" 1. y 1 unı ıg-ı rncu ı ::ı ıı n •11. • 
mf:'stıt .~rüHlşlerını J!lıtme .t il ı.. o -ı · 

• . Birden \'tizü :,;apsaı-ı ke-ıilcli vı• ilk 
<la sah:ıf <lükkanlanhmnda kıtapları • 

... . :-a\'fa~ını acarken Plleri titriYot·du. 
k::ıı·ıştırmaktan hoşlaııırlanlı. e-lwı· • • · 

k 
. 1 ı «Sevgili nişanlım Fı·ansuvaz Ber-

nıizde lıü,·Uk bir ütüpanemız o a- . . . . .. 
· tran a. Aşk sun·mın lıtt mı,;ralurını bu-

cak, derlerdi, daha şunımuz olacnk, • 
tün kalbimle sunll\'Orum. 

buyumuz olııcıtk> şimdiden müstak-ı c Yirmi üç tem~rnz lıin dokuz yüz 
bel yuvalarım zihnen kurmnkla meş- on dört. 
gllldüler. Projeler süratle ilerliyor, 

1 

Raııl :\lenar.~ 
fUzler parhvor, kalpler cnrpıyordu. J{ . k 

1 
ki 

J • ızının sesı ıı a · arına müphem 
R~uı e~ildi, n bir kitap çekip çıkur- · b" k'J 

1 
. · d 

ır se ı t e erısn·oı· ıı. 

dı: 1 " l ~ . L'I . 
k 

-Amma c a ronınıı ı < ŞC\'mı:-; ha! 
-Ah, ııe güzel lıir buluş. Ha ın, · · 

1\ .. , Bir az gülesin diye ki tabı sana getir-
sevcrilim, bu mavi cilt içinde ,.,[use -

• • elim. Bu :-;una eski devri hu! ırlalır bel-
11in nefis bir eseri.. ki. 

-Fevkalade .. Bunu 1.ıen etajere ko-
1 

Annesinin ilk ııi~anından haberdar 
y~ca~ım. Kütüp:rnede öteki kitapla- olmıy:.ın genç kız lıunu fena bir rnak

rın içinde k;ıyLolur. 

-Hayır, onu yanınızda 

nız, bu kitııp r.şk şiirleriyle 

::;atla "öylemiyordıı. O bir :r.anıaııe kı
suklur.sı·' ııydı. Şimdi aşkla uğı·aşmıva kimin 
.ı 1 d İv.tkti \'ar'! Artıl~ gençler hayalı ta-
1.LO u ur.ıh il l 't . . 1 } ı ayvü e \'H .:ı g€'çı nnıyor :ıı·, 1:1~ ~h-

Durı.fn 1 • 
~ :· . .. • l:ırını k ... :r.:.ınnııya h:.ıkıyorlul'. 
Ç~bınden Slılosunu rık::m.h ve ku-J , 1 d -u t k . . k k' l 1 t 't -ı. " a lint ı:.er ran uı;~ı • ·ı :ı ll ı -

çUk kfüıl.ıa şunları va:zdı: . • . · ... 
S ·ı· . 1 • F n t rı \'t'll t:'l)f' l'l.\ le ı U1ll,\'OJ'(f [I. ]•.\ et, lıu o-

« ı:!Viı ı nı~an ım r:ınsu:.ız ·er r~- · . . . . 
.. ". . .. na ırı>nçlıgıııı hatıl'latıynrdu. fakat 

na. Aşk şaırının bu mısral:.mnı bülun. k 1 ı·-. ·ı . ı. d' · hı'ç ele LAib' 1 ·ızıııın recıgı gııı neıı ısınc .., ım e sunuyorum. 1 • . 
. · . .. . .. gülmek uı·zu u \'ermıyordu. 

111 Baş ıyor,, Diyorduli 
uki 63 yılda 7 defa 

Al A YA VE FRANSANIN HARBE TUTUS-
MAlARINA RAMAK KALMISTI 

Her def asında iş sulh }·olu ile hal şeklini buldu 
. . . ~ '1898 F asoda hadisesi baslnl'. 

Almanya ıle Fransa, 1870 teıı 1938 e kadar olan devre ·~·~de to~~ 1 '> • " • • '1 911 An a· h ,. c1· 
topu iki defa harp etmi~lerdir. Fakat gene bu uzun devre ıçınde, Su- t Gen( ft.ıl~ .ııı - 11.ıhı>ş lı::ıı bı do '"'a lr a lSPr 
dellt-r meselesi de dahil old4iu halde yedj defa iki tarafın mülki ve layısiyle sık :,;ık adı ı.wt:(•n bir fl'l'/ ı; F;ıkat F:ıs mesle~I lııı kndnı· 
askeri idareleri, genel kurmayları «tetikte» durmuşlar, şifreli telgraf- vnrdn·: Tsaıı,t~ g(ilii.:. Hu gölden .. ç_ı- l.ıitnıis <_>lmndı. _ ı !)l 1 A lmally!l.SI, p: 
lar menfaatleri aşmış, seferberlik emirlerinin verilmesine ramak kalmış ],an koll~ıı·, i\ıl ııehnne kal'ı:;nr. Nılın .l<H'nHinı t <'Cmıyctlel'le sannyı ku 
ve harp iki tarafçıı da «mukadder» telakki olunmuştur. Mıi'\ıl' 7.İl':Hllİ üzeriıırleki biiyı1)\ ehe.m·ı te11Pı·iııin <'8İı•i o!mu~. rnyılnınk, ı.'"< 

' miyetiııi aıılatmaga hacet yok .. lng-i. ııi~lemck ihtiyaciyle çıı·pınıyortlt· Esasen umunıı harLe' aid vesikalar da aradan bu kadar zaman geç-
lizl er, İtalyanların NiJe karı:;;nn hu Onıın için .A lmnnyu F:ı.s rnPseJ~siı tikten sonra bitaraf bir gözle tetkik olunursa, harbin mesuliyetinin 
kollanıı mectalarını değiştirerı'k lckı•ar ıH'Ül~·a nttı. O ıralnrcla çık bazı kimselere raci olduğu görülmekle beraber, kimsenin istiye istiye 
Nil sul:ırmı azaltac:ıklanndan çekin- bir kaı·g:ı~alık yll7.ündcn bir Frrın bu muazzam faciaya atılmadığı anlaşılır. Urnumi harp, birisinin dedi- ı 
mişlenli. Habeş hal'bine gö:-;teı·diklı~- miifre:>:r~i Pas sı'hriııi ii'lgnl etnıi ği gibi, «İhtirasların kazaen boşanmasının» neticesinden değil, harbe 
ri büyük alakanı11 başlıca ~r.beoi de fakat sükun \'<' nizam kurulduktqı giren memleketler zimamdarlaı ının tehlike karşısında şaşkınlığa düş-
lıu idi. 1 sonra dı'rhal c;ekilip s,rilmişli. Bunun rneleri yüzünden patlak vermiı;tir. · • 1 

Fo~ada hadi,.:esi, Iııg·ilizlel'lll nı i.ız01·ine Alırı:ın F'raıı :ıııın mualw 
J 8 7 5 ka dl·olar kanunu be_~·i Fl'an~a ile Almanya ara~ınd:ıki civarl:ıra ~·erleşnwlel'i~ le neticele- clelrrlc kıııHlisinr. hah~e(HJen hnklnı. 

. ! n1 L:nasebetler gayet sama imi idi. Fa- nen hadi..;Pdiı·: 
1 
ıJU 'Slll'e1 lr. deği~tirmis oldu~unıı 

l Almanya ile ~·aptığı uzun bır kat Pransada da, Alman,\ ada da bıı 1 O Temmuz 19:38 dP. 1,ir ~efor }ıp. söylNli. Tam o ~ırndn da Pnr!>ıtc• 
harplan çıktıktuıı ve ktımün ihlil:lli- ıfak lıahaııP, ihliraslal'ı tahrik ede- ,\·etinin basında olcluğ·u halde Kon- bit' kabine krizi patlak vm·cli. Al
linin sarsıtılarını r.:eçinlikten sonra. ·ek nıli"ait bir zemin lıuldu. Fran:;a, godan >:"ile doğru çıkmakta olan nıaıınl bu fırsatı g:rnimet bilerf'k 1 
Frnnsn 1875 te yarnlurrnı sarmakla · ~ · F b 11 ' 

)Jl" ıll'a hükumetin bcı~lllH geçmek is- ·ran!-!ıZ yllz aşı~ı ufarşan, l•nı.n!;a temmuz tarihinde Frnnsız polbıinin 
me:-<,gulılü. ısı:J e,,·lülülnıle, Almanya- L' d · ı tt" G · ı· ı ı b 1 A ı· ı· - iyen \'C halk arasında kendine bir\ok nanııırn r oşa ayı ııma e ı. ıene o ı:;:ga ı a t111< a u ıınan .-..g-ar ıı· ımn-
ya olan beş milyarlık borcunu ödemiş 1. 1 lı tarihlerde bir lngiliz-:\Irnır orcltı- ııı önüne bir toıır."k"r .volhıch. n11 

d 1 :ıra tar nr ulan genernl Bulanjeııiıı 
\'C Ptını~ya askerleri, biraz a rn teeı:: suna kumanda etmekle olan serdar g-c>mi Alman tehaa~ıııın c>nıniyetini 
~ı··ıf'le, '"'r.·ııısız topraklarım tahliye et. rtaya attığı ikilik içinde bocalıyordu. I~ı·c:·ıı"ı· ele'. ı·ııgı'll "ı·c· ""T . l 1 . I' il 1 ·.ı 
- r ~ " ,. namına .ı ı- tf'nıııı ec Pce \tı. \ll aıııl:ın u~u şııı-
nıi;;lercli. Bu lrnrıJlen ::ıonra Fran:-;a~· ı \.lnıanyada Raystaı.ı;claıı hm·ı) lıütcesi sır Sudanının başlan ba~a zaptet- ı clt•tli, hnkaı·et Fransa ırın ağırdı. 
kıskıvrak bağ-ladığıııı sanan Dismnrk "çin ,)'t>ııi tahsisat almak istiyeıı Bis - nıeklC' nıc>~guldi.i. İki tarrıf da gi.i-,1Tekrnr hrrkeı,: l'nrli,;ey<' düştü, tl'k
bu devletin pek çabuk kalkındığı ka- rnark ta bu hüdiseJ i baynne ittihaz e- nün birinde .muhakk sııretl0 kar - rnr ?ene! kurm:ı\·lar h:ıritngının üzf'-

naatindeydi. Onun için daha 1871 le, lerek . gazetelerin Fnır.;;aya yaptık_ ı;;ılıışac.aktı. ~ite kim b.ıı ~ar~ıln~'.~ıa I !'in0 p~riJc~!lc>ı·. Sil:'\!ı. c~npol~nncln~i 
ufak teft>k l'll'J IPı'İ lıalıane ederek Fraıı 'an hiicunılun teı;vika lıa~Jaclı. Hal- 19 eylulde nıkua gel<lı. Kıcııer yıız-ısto~lar_.ı!"~f:clı•ıı gPç11~ı:clı. Seteı·herlık 
"fi ile !:atı:-mnk j,temi~ti. Fakat U.ı.7() buki mesele haddi zatiııde lı:ıqitti; lıa~ı 'laı·~atlan Po~acla~·ı ter- Pmırlı>rını ta:jıyan kagıtlar, çekme
te daha milhim bir bahane çıktı: Or- kedip gitmesini igf celi. ;'.\J ar~an cin re!Pnleıı yan ~ arı.\·n çıkarıldı . Bir 

Biı-ımark neblenin c:ısu!4ltık yaptığıııı onHl:ın arıı·ıık Fı·ıııı::>ız hlikünwliııiıı lanırtan da Pal'isl0 HPJ'lin ıırnsında llusunu yeniden teşkil etmekte ol:.ın 
ilPri süren>k işi lıüJ iitıııek istedi. emri.' lı· n·J.:ilebile<.:r•ği c.:cvalııııı \'Pi' harıl hani ıııi.ı'l.11 kPı-01"1· c•ı:-rı>\':rn ecli-

Fr:ııı ·a, hurp lwliııde 14 1.000 :.ıskı•ı· Fnıııs:ııırn Bt>J'liıı .~Pfil'i lierlıdle }w. di. lluııun ıizpı·iııP Fı·aıısı:t. vı• lııgiliz ·' ıırdıı. O :-;ıl'ada Iıı;ıiltı-rfl Fı·ansayn 
d:.ıha lt•<iarik edelıilmek İ\İ 11 «k:ıclro - ı·jl'i~ p nazın Flunıtıııı ga,\'l'ı:>tlel'i sn- haı·iı-i'v•' ll•'i'.ttl't'llt'l'İ arn..ı.ıncl:ı ııııı- tııiii'.:.ı h:ıı·ı.•t PtJnt'l,lf' hf'ı·ub r. aizllcn 
\ut" kıınuıııı~ p.n çık:u·dıv" Zl,lınnn, P"s ıı.ı iJt, nfl h ıkil<i ı • ·nı~ ı n o huht>t'f'ler lın , lıı lı. J;'yılrn hn i. • lortanm::t!'!llTI lı!ı ıı • 1ırtz)ı ir- lııtlP 

mnı·k da çilecleıı ~ıJ,tı. Y:.ıı·ı re~mı Al- df'l L'l(i. Esııseıı F'l'~ın,;:ı lııı i~(ı• }uıklı i~i't~1p,ııi.ııcı• me.~el.ı1 11in f't1 ııgi derhal / ... olrnıu.~ıu. fp, ı,irr;ok dı ı'nlaı· kopft. 
ııwn gazeteleri hlicuma g(ı;tiler: halkı nlılııgu için, Şııeblr ~eı·best lıırakıldı cıt·ı.n~t ı: Artık ıkı mı>mleket ele ~tnıı~ c:.ık kadar gerildikten :;oııra nihayet 
nıııhternel lıir harb<' hazırlamıy:ı ko- ve harp tPhlikesirıin önüne geçllmis cletıiziuin iki yuka:-ıınd:ııı lıirilıiı·iıw .1 soııteşl'fııdı• .A lmaııya ve Frnn~a 
rulduhıı·. Dir t::ıraftnn C!a Almaıwa- oldu. kurik:ıtürleı-. hicri.veler yıııfdınnı-

l 1 1 l,ir uzla~nıaya vanlıla~·. Fa~. Fraıısa-l 
• Yıl'mı dort temmuz bın c.lokuz yuz ı . . . 

d .. ·t ı Şımclı ba~kn bır seylc nıı:ışgııl olan 
• on ot · J · d ı · ı - · ·ı J • - • f k 1 L · · 1 d t 

1 
"' 1 'J &"llÇ <ıı ~ınne,;ın e ,ı c egışı { ıgı ar- Jcl'iıı lın:,ladı · :ırı u ışı. c I"Hl'l a ıı-

. R~u ... , eı1111·» . . . l k 1 s · ı · ·· 
ııııı hl"r ınemlı>keite1d elçileri, ga7.cte- 1888Musavva ha"dı·se~ı~ ~·a .ııı~ acı. 1' • 1 ııııı himayı>i-\i ~ıltına J,ııııuldıı. Bunn 

113 O tarihle• • r:ıııı;a .,f ıc:ıt· ııwsı' fi- . • • 
· . . • ' m ıı lrn hı 1 Alnı a ıı ı r l>ı'a.srnın em nl\'f"tı-, .. .. . . , . . l kP-tmemı~tı. Hır ko tugun o una o- mamlıyorlarclı. • on zat er erıne g;ııve-

CulumSı) eıek · turmu~. telefonu açmış Lir arkachışiy- nen Almanlar, reni galihiyPtlr·ı· pe -
3 ftal~ an • Ilabeş h:ırhı clolayısıle sınde kı>nclisiııe ovun Pclildiği kn- . .. • . . 

1 
. : 

· nı, sukuıı \"P. nızamın H anıı>ııını ga. lıiı· znmaıılar ismi gaıetelf>rin ilk snY- naatiııdc olduğu i<;in, lJUnıın ::ıcı:-tı- . 
1 

· ı· l l' t h 
-Buyurun, matmazel Fr:ınsuaz 

1 
k 1 e ·onusııvon u: ~inde~ diler. 1811 dl' heı·şp_ri nlmak Bertran dedi. 1 ., · · ı 

ı :ın l ı nwe W l'IYC' ı c ı• • raıı uya a -f:ılarıııda yeı· alan bıı ~eJıı·i oknyucu - ııı {.·ıkann:w:ı c::ılı~ı.''ordıı. Oııuıı iı.·iıı 
· nıil <'clildi. Fr:ııısn t:ıh\ il ol~ff:tk .A 1-

' -Dokuzd~ııı evwl . t'l11 :ılmıy:ı ve e- t>linclc ıılduğıı halde bunu yaprn:ıclı~ı 
Fr~uısuaz ıhı ayni telıes üınlc oııa . ~· ı> 1 i m 1 lı ·1• fı"Jm ı ı "l' 

1 
cegım. •Jıne- a as :ı ya <11 J ic:in nıOtees"if olwı Bismar \ ta ıu ün 

Ce't"~P \'enli: 
\'Urmış. bunlal'ı hoş giirüyor, hııtt:L le:s<'İ elli -- Fırsatt:m istifııcle edin. Beni 

Sonra giyinmek iizere oılasıııa koş- il onlu. 
tu. !') mn.\'ls J!-l7:) f(• Alnı:ıııy:ı, Frnns:ı 

).[adam Uel'I nııı lıaı·eketsiz, :- • ::;İz, nı>zcliııctc tı•lıılit ıl11lıı hi ı· tP~elılıiistcı 

mııtmaıel B~ı·tı·aıı diye d~ılıu uzun za
man \ai'ıramıyacaksıııız. Bir a~ son
ı·a nı~d m Menar olacaKım. l·~vet, mti • 

yulııız knldı. Coi'. y:uıl:ırı !ll'aHıııd:ı, ~:ı- Jrnlıınılıı. Fah:ıt Fraıı,.:a lın.' ıııı e•,.me
yö, tam yirmi üç a~usto.s lıiıı doku% 

rorıııış ırneıt t.izı.'riıııl .. ı> sil_ı·ııiı· vilıi nluıı l}IJİye •• iı:_:ıb~dı·ı.,H· ıııııka\<1 ıı1Pl<' .l.:ıraı· 
~uz on Jt.iı t fLiııu, it:.ıul Meııııl', Aı deıı . 

. . . . s:ılııfoı•ı kallııııııı gozlı•ı·ı~ le gtıı·liyor, \ ı•ı·ntıstı. l· l':ı11>11i'. gcınel kurnı.ı) ı he -
<:ı:>).Jht:!sıııdt:! l:ııı· Ş:ll'ıt!Jlltl ı~ııl;t'lıvle ınak- :ı . • . 

• \'P lıu) ııı·ı !mı :.ııılık odwla. nll':;ıtıt .ııı•ııı;- nıPn l'ııt~lı,vete gcc;tı. 
tul düşmüştü. . .

1 liğinin o lıltif ;;alı:ı.lııııı diışUııiiyonlu: \"nzi)etiıı .~ergiııle~nıP"İ. öteki 11wm 
Senelt:r g1:çti.. B. Ilerlrnııın ıslerı 

· Yimli i\ç temmuz lJin dokuz yüz on lekctlPrcle de kaygılal' uranclm~aktan bozuldu. FıtLl'iku iflasa siiriiklencli. 
dört g·ünlinii.. geri kalm~dı. Lor<l Der!Ji, lıatt:'.'ı kra -

Fulıl'ikf4törün ş:.ıhsI eşyalarını bile Pı·cıııRI ·corlr111: IIik:ıye lic·e \'ikton a Fransa lehinde nıiida -
sattılar. Sonrn Fraıı,.:uvaz Bedran • · 

- ha!l'cle buluııdnlar. Fakat asıl tesir 
amcazadelerindeıı jear Bertanla ev - s t ı • ep O in gö,tereıı, Rıı-<ya iı.ıparntoru ikinci 
lenı.li. Pek faal ve rıüıteşel.Jlıis olan bu Aleksaııdrın Bel'!iııe gönclenliği açık 
ııclam fabrikayı eline aldı ve kayın pe- ve kafi bir mes:tjdı. IJıırp heyüla:-:ı 
derinin ifla5a sürüklediği müessese Diş Macunu uzaklaşmıştı ve artık tek ba~ııın olnrn-
sayesinde zengin oldu. b clığını a ılıyan Fraıı n, rahat bir nefe~ 

Kurduklan yu\'::ı, zahiren mesut D~şleri inci g: i yapan alabildi 

lannıır. Llntılnıamıs ol:ı.nlnl' g-Prr.k. :\Iıı- f)plk:ıs:-t:ı l<'l'aıısaııın ~boyun l'~-

~avva Sap dı>ııizi sahillerinin k:ıı·-;ısııı nıeklı•ıı-<e, istemiyel'ek cl::dıi 01~~1, 

cl:.:ı , iki mercan ndasınııı ıizeı·iııt' ku- lıat·J,j kabul dece[riııi~ bir az ela ih
nılmtı~ ufak lıir şehirdir. ti.vat~ız. l.ıil' li!-i~tnla siiyle~ ip <iıll'lı· 

İt:ılya o ı:ını:.nı da Ai'rikııda biı· haı· yordıı. 
lH 1 gil'İ'!lıııisti. Fakal :ı.ıı·r kl1ııcli lıııta - Nilıa.\'f:'l, ıı:ı:ıııı Vı' tPlılikı•lt·ı·lı! do 
!.Lrı dcıln~ isilP. k~tı',ıl<ışlıgı :!İll'ln\,t .. ı· - ln ııııi:.rnken•IPrJı ıı s()ıırn l•'ı·aıt"\ll 

dl'll fı'l';ıııı-::ı.ı ı ıııı .. c;rı/ ltı!tı,\'cwdıı. lt<ıl- ilkl-:L111111 lı:ı."ll:(ıı~'ı<·ıır<l:ı ·' ıizbıı ,ı 
):tlll:ıl', ..\fus:ı\a~ı zaııtt:diııl'e, ccıwlıi~ .\lal'ımıı:ı l·'ns:ıd:ıyı l(•ı·!.l'!ııwk ıııııı·i· 

lel'ill h:ıkl:.ı.ı·ını 1t'l11İnat altına abıı ııi \ t'l'LIİ. 

knpil lilfısyonl:ır..ı kaldırdı lal'. Bııııuıı 1905 Vilh elm T ancadc 
iızeriııe Franı:ıız himayesinde olun ~a-

!'i l!l05 de Avrnpa hava>1ııı1 gc-!ıısl:ır. ana vatanı yanlıml:trııııı r·:ığ·ıı•-
rlılar. IH' eııdi:)c lıulutlan knplamıstı. Rtı -

D h . ı· · 1 · · 1 . 1 -· rn, jnııoııra ile harp ettiği ic:iıı Fran 
•Ll fü ısenııı ı c ıııcıt· çeurcegı · . . . . . 

1 11 b. t f ı t F' 1 t sn za~·ıf bıı· me\'kıde ıdı. Geııç ımpa-
ı o c ıırnn ır ara ı vo' U I'. • u rn o za 

k . lt l b k. ·ı· ı· · . h ı·t rator Vilhclııı, biı' günü ötekine U\'-111an ı a ya aşve ·ı ı ~rı:-;pı te c ı - . · 
ı ·d .·· •"ll"l" k , 1 . 1 h 1 mıyan. hamleler ve rıcatlerle dolu 
eı en, guıu uu a'gaaıcan oşa- b' 1. 'k t k' d' d O . . . ır po ıtı a a ıp e ıyor u. sıra-
ıııyorclu. Almanya ıle olan ıttıfakrnı 

1 
d ı~ it d d .. h 

f . . .. ar a ·asa su anın an a muza a-her ırsattcı ılerı surer, dururdu. Za-
ret g·öı·en Alman hi.ikiımeti, bu araziten Bismark tn nel'cde bir ateş görse. 
nin beynelmilel statüsünü te.c:plt için 

onu köriiklemi\·e koşm·ordıı. ftal:ra tı· k f 
188 7 S bl l • · · ır on erans toplanmasını iste-ne e mese eSl ,e Fransa. karşılıklı tehditler ;,;anır- .. 

~ ' _ B" mı!'ılt. Fakat bu talebi kabul etmek 

görünüyordu, fakat lıu faal, dürüst l etlerine kuvvet, ağıza gü-
fakat atak:.ı!ız koca yanında Fransu-' ] k k · f 

2 :21 nisan 1887 ele Havas nj:msı. mıra başladılar. Agustos ayında ıs- h · d F k 
1 

. . · · ususun a nrnsız ·a mıesınııı 
u saadete kavuşmamıştı. ze o u veren yem or-

Çocukl:ı.rının bile tulıiatleri kendi- müldür. düıı.rnııııı her tarafına su haberi gön- ıııark Fr~.nsa~:a bir nota ':erdi: Al - içinde ihtilaf \'ardı: Hariciye ıın-
sine ~enzemirordu. On altı yaşıııdaki_ li ._ _____________ cleriyonhı: man şansolyesı bu notada bır ~ulh po- zırı Delkasse, Alman talebine muha-

oğlu 1.ıahriyeli olmak istiyor ve uzak ••M-•eJl!lllmlm-/•e•k-e_t_h_a_e•t•a-n·~ Pnnri - sür - -'.\Jozel garında Fran litikası lehinde idareikelam _etmekle lefet ediyor, başvekil Ru,•ye ise. 
tnacer:ı.lara atılmak için aile yu\'asını sız polis koıni,.;eri ohrn Şııeble, Alman beraber, bir harp çıktığı takdırde Al-: vaktiyle .Mnrlridde Tanen hakkın _ 
terketmekten başka bir şey düşünmü-, başoperatörü ı polisi tarafından levkif edilmiştir. ınanyunın bütün kuvvetiyle 1talyaya da imzalanmış olan nrnhacleyi iş-
yordu. On sekiz yaşında olan kızı da Şimdiki halde mumaileyhiıı uirpusuya .vurdım edeceğini söylemekten <le çc- tirak eden sekiz cle\'letiıı yapacak-
pratik ve müspet dfü;ıünceliydi, ra-ı M. Nurİ Arkan düşürülcli.iğü kanaati vardır; çünkü kinmiyol'du. O zamnn ela, daha bir ları bir konferansta, parti\'i kur-
kamlar içinde yaşıyor \'e babasına ha- Şenble, Ar-siir-Moze.!ldeki Alman ko - gün önce heı~kesin meçhulü olan «Mu- nazlıkla kaznnmnyı düşi.inü;·orclu. 
kiki bir muavin vazifesi görüyordu. Adres: İkinci Beyler sokak miseri Gautohclaıı hudutt<ıki poli;:; ser- sr..v,·a» ismi, halkın ağ:r.ına düştü; ga-ı iıoıte, vaziyetin gergin olduğu bıı 

IIayatlan, ~·ekne;:;:ı.k Ye hareketsiz, fırın karşısı.. Kabul saatla~t visinin nasıl temin edileceğini görüş- zeteleriıı biriııci snyfalal'tnda görün- anlurcla Jdi ki, Ka~ zer Vilhelm :n 
kaygısız \'e neşesiz geçip gidiyordu. 3-7 kadar. Tele: muayene- ınek füı:ere keııdisiııi da\'et eden mi.ite· miye ba~laclı. jmart 1905 ele karaya çıkarak beyaz 

.Bir yaz akşamı, parkta Lir geıinti- hane 312 .. Evi 2980 ııclrlit mektuplar almıştı. DUn, öğleden 1tuly:rnm Afrlk~ıda ı.r.lı·iştiğ1 harJl. i bir ala binnıiş olduğu )mide. arka-
deıı sonra, madam Bertran, kocasiyle •-------------- - ı;onrn ı:ınat ikiye cioğnı Şıwble yayn vünden. giiIH' onun uleyhine bir reviş sındaki tuııtHnalı kafile ile Tanca 
kızmın işleri dolayısiyle hiç ayrılmak ı•••••••••• ••lım••••ı olııruk komiı.ter Gaııtohla lnılu~mıya nlıyonltı. Üstelik [•'rnmuuııu <lıt kal'i ·ya girdi. IJelkaa~n i:stil'.l nıl·t·buriy e-
istemedikleri Parbılen bıkmış biı· hal- Baktroyoloğ gitmiştiı·. Tlııdııclu geı;er grçıııez, buğ bir tavır aldığıııı gilrı•ıı Kl'iSpi 21 itinde laıldı. Alnıuuyu uii,\'leliklt 

dt> evine dt.iııüyordu. z •• ht• • E • kiitlikleriniıı Hl'ka!'ltıın gizlenmiş ve be. Ağıı>ıto ta Alın:.ın~·uyn giderek Bis- diplumtıtik bir zafer kunzaııınış tll 
Kızı riızgUı gibi y:.:ı.nınd~ııı geçti. u u rgın y:ız giimleklel' gi}nıi~ ohm Alnı~ııı pn ıııal'ld:ı koıııı~lu. Fakat ıırn Yt•rılr> Di~·lcltı. Ntıtkt?de uu rne=>le)i koııu~nrnli 
-Küııpı;ı dtlkkftııların:ı şöyle lıir lb ıııt'mıırlan nııınıailt'yhiıı İİi'.t>ı·iııı> mark tl:ı, lıuı·p laktirinılP Hmıynııııı ilzen• Aht>z.irashl J.ıir koııferaıı~ top 

Her tu··rıu··, idrar, baham, b.ıkını}:.4 gTaiycıl'um. Bir !ııgilizce IU- ~ :ılılrııısl:ıl', kt•ııdiHiııi .rı:ıkulıyaruk eelı· l•'ransuılun t<.tt'<ıfa olae:•g-1111 tigreıımiş lıtııdı. l\lıizukeı·eleı" baı;i\'ekıl Huv~·,. 
ifUti~le bir de. rinziye kitnlıına ihtj kan ve saire tahliJleri ya;>ılır. rtın, Nove:.ıııa gutiiınıU~lc>r, oradn el· bıılıımı)ordıı. Orıuıı iciıı Krispi~e ınii- ııiıı gilniı;ıııııllıı dııgı·ıı oldıııhınu mP'" 
yucım \"~ı·. B:ıknlım be.iki sah:ıi'lı.ıı·d:ı lt>rine kelepı;e vuı·mtıl'!lnrclır.» tı•midiyt•ıı uılnletleıı, !'\1tlhLnıı Vf-' sııi- daıın (1 ıkııı·dı: (, ııııktl fngıltı>re, Rtı~ M.Oracaat yeru f 
l.nılururn. JJ11ılııtta l.ıııluııaıı lıir polis kuınh::.e- in~rleıı b:ı}ıgeti i. Hirkaı,; gün iı:iııde ya. lıll'lt>şik cle,·letlt>r, lıııttu taı,,·ı 

Genç kız, akşnma cloğnı, ııefe.3 ııefe· ı.kinci beyler llO~U~ No. 25 ı·iniıı Levkifi yiizUrıden bir hHrLiıı çık· llalyıı t>ski lt>ra\•iizkfır l:ıvl'ını lıırak- dahi, Frıııısıi'. 1ezf11t> mtl:t.tıhııı·et etti 
ıe ve neşeli bir tavırla geldi: Telefon: 3869 rna~ı. o zınmııı bile ins!ııı:ı manasız tı ve «Mmı!ıvv::ı~ i':c!rni "lorı lttılyrrn-Tİa- ler. lrıglliz • Frnrıııı:t. dustlLığLınu• 

a'1ıklarımı tJı.tldwm. ~ i lr.al;.ıı i'ı.İnır.Qcok bir şıo::1 ı.ii. ÇünHi 1!71 ılo:n- beş harbiıııı }.f\Jl\.r ~~r.r r ı.tmnı.1.lu. a:aolan da bu anlara.tan itılraı ı, 

many:ı~·a Iüıngodaıı \'C' Al'ı·ikadnn 
hir rniktnı· nrazi verdi \'e luıı·p me. 
lrğ'i. kaıı:ıdlarını C'ırparuk uznkl:ılJITl 
l! il ti. 

1938 Südet meselesi 
7 \lt>rsay ıııuahf'clr-si rmıcihin 

~c lıir t:utıt)ı>n c.levlc>t olarak kuru • 
lı:ın Çekoslovakynnın Almanya v~ 
L\vusturyu ile mü~terek olan hudut 
•nıntnkalarında Si.idet Almnnlnrı 
oturmaktndır. 13u Alınanlar, Hitle· 
'"in .A.lmmıyadn iktidara geçisinder 
sonra aralnrındA spor ve gençlik or
"Yan izasyon lnrı kurdular. Bunların 
Saşına da Konard Heıılayn adında 
1;,İr jimnı'\Stik muallimi geçti. Bu 
•eşekküller avni zamanda siyasetle 
le uğraşıyorlar, Çekoslovakyayı 

· eşkil eden bir cok ekalliyetler arn
nnda kendi haklarını müdafaaya ça. 
'ısıyorlardı. Fakat şubatta ani bir 
\adicıe oldu. Almanya Avusturyayı 
'!hak etti. R_u ~urelle, Slidetll"rle 
neskun mıntakalar, tamamen Al ~ 
nan hududlarına biti<ıik bir hale gir 
niıı bulunuyordu. Siidetler önce, 
·~endilerine bir cok haklar verilme~i 
1i istediler. Fakı:"\t Çek hüki.imetile 
'-lenlayn arasındd yapılan nıüzake· 
'er akim kaldı. Tehlikeyi sezen ve 
mlhun korunmasına hiiyiik bir e • 
ıemmiyet veren f ngilterı;-, Lord 
1uncimanın reisliğinde Gir heyeti 
'...i tarafı uzlastırmak üzere, Praga 
•önderdi. 1 akat ağustostan itibarl"n 
1

1"' Alman)'a rıMnevrnlar dolayısile 
ldu~unu söyledı~i biivi.ik askt>rİ 
azırlıklara baslamı~tı. Bir taraftan 

1 
rl Südet arazisinde karga!!alıklcır 
ksik ulrııuyordu. A[:ustos bidave 
· rıde va:ı.iyet daha ziyade gerginle!! 
, 14 eyi ide hu gerginlik en had 
aflıtı,.,ına ~irmisti. 25 Alman fırka 
ı lıududdn Çekoslmıkyaya girmt>k 
··in emir bekliyordu. Fran anın \•tı• 
İVt'tİ bilha9sa Pazikti. Hir ittifak 
ıu ı rl.-s:J • (' ~ · 1 • 1 ~ağlı 

- t>e-.am1 10 r.::w Sahlfed.-
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------..--------------------~-------Mark o Polonun maceraları 

• 
I M A N E 

Büyük bir şark hikayesinden çıkan film 
--~-~-~ ...... ~---~ 

Geri kuperin çevirdiği bu 
film, çok enteressandır 

........,... .,...,.,,,...., 

-

Alaturka sedirlere oturduk. ipek 

HOLİVUT ECLENİYOR 
Yıldızlar kanlı güreşlerden adeta 

delicesine bir zevk duyuyorlar 
Hemde öyl~ 

lerden 

! 

,. 

güreşler ki, 
bazıları ölü 

her sene bu güreşe giren
olarak kaldırılıyor 

'~fX 
'.r~~l ~u 
.. ~~\~ 1 

seccadelerin çevrelediği odanın için 1 ~ " 

de ödağacı ve yasemin kokusu her .f' t 
ı .. ~ ıjda J\lruk Gabc ile Karo[ Lombeı·' in ı 1·ı·clıe alıı 111ıs biı ru:iııılu ", ~olda.ı\'ornıascı·cı t'C' 'f'"l'<ıll Poı•tı, <t>ıO[! da 

yere dağılmıştı. ~ · 
Geniş ve muntazam kalçalı yarı ~ Simmı Sımm, lJ ı!i/ıı.'l il oğlu ile kaı ıuı 

uryan bir hizmetçi kız, bize nar şer· ~ "l- H olinıtla giılrn bir Fransız si nema kortu üzerinde vücutları A pollan lrn- PttiklPri lmrl.ı r:ı ıln .ım <'llılC'l-\"l' baş-
'·.~ ır; • .·.· .1 mecmuası muharriri, gazetesine yolla- dar güzel iki delikanlı, tunç yiizlpı·in- !arlar. 

beti dağıttı. ,...,..,~ :ı 
Tam şerbetleri içtiğimiz sırada, -- 6 <lığı mektubundu müşahedelerini şöy- den sızan terlere aldırı!' lıile etmeden Sinema :-.aırntiyle me gul olanların 

önümüzdeki kö§eden atlas bir perde Son ,qiinlerirı en güzel filmlerinden biri de Markolopoııun maceralarıdır. Ba.ş le anlatıyor: tenis orunyorlar. nu ılelikanlıları bii- lıarhıra gitmek meraklaı ı yerindedir. 
açıldı. rolde GarıJ Cooper, Çin impamtonmun kızı rolünde Sigird Gurie, Ahmet ro- «Holivutta oturanlar eğlenceyi se- tün kadın yıldızların evinde görmek Ba!'kıt nereye git~inller'? 

Perdenin içinden kara kaşlı, ka- liinde de Baseı Rathban vardır. Bir 11ıııharrir, filmi şöule 1ıiiUisa ediyor: verler; her toplanma veı-;ilesini ı:vı mümkündür. Bunların me:-lekleri ne- Vakıa Los Anje1us<la ht>r dilden fi-
ra gözlü bir şark dilberi çıktı. Bu dil- sin! Bilmem ki teklifime rıza göste- Fakat bu ilerleyiş biliyor musu- karşılarlar. Hemen her toplantı viı:ıki dir? nereden para kazanırlar? Ilu rıok- limlt>r gibteren lıirçok :-ıineına \ nr. 
ber, uryan değildi. Topuklanna ka- rir misin 1 ~uz kaç ayda imkan haline girdD kadehlerinin etrafında olur. Zaten taları kimse lıilmez. Fakat film çe\'ircn :-;anatkarlar bcış 
dar çok nefis ipekliler giymişti. Marco Polo tereddüd etmeden Tam sekiz buçuk ayda 1 Sf'kiz bu- bütün Amerikada en çok içilen viski- :\1iryam nihayet smlan çıkabildi ve \'akitlerini geçirmek icin i:nhii sineına-

Yanımdaki dostum, onu arma~ babasını kuca adı: çuk ay dağda, taşta. ve çadırda ya- clir. • i. Hfirliğe gidildiği \'a it ev . a- biıe lıir chos geldiniz> db elJilcli. Rii- ya gitmezler. 
ğiyle bana gösterdi: - San~ bin teşekkür ~evgili ba· tan Marco Polo, bir çok şerirlerin hibi vi~ki üzeriııe vi!'ki sunar. Çok ki- yiık :-1a~rntkfıı· acalıa ne so~ liyecek, sö- 'fiyatrova mı? Holh ut.ta da ti~ atro 

_ İşte, dedi; bize en güzel şark bam, dedı. Zaten Venedık~~ otu~- hücumuna da maruz ka1dı. bar ve çok tanınm1ş bir çok kadınların ze nasıl başlıyacak diye kulaklarımı .'·ok gibidir. Bazen ~ehir şehir dolıı:-,11n 
hikayeleri söyliyecek olan kadın 1 maktan ne çıkar! ~~n .de böyle bı.r Şükür ki o, yanında silahlarını bir saat içenıinde, oldukça hürmetli dört açmış bekliyorum. sey.) nr IJir tiratro he.) etinin ~olu uğ-
0, sizin için buraya kadar zahmet seyahati çokta~~~ı ıstıyor~um. Bı- muhafaza e-tmisti. kadehlerle yarım düzüne \'iski içtikle- - Birer kula - kuka içsek na:-ıl o- rar. burada birkaç tem-.ıiJ \erir. Bazcın 
etti. Kendisine teşekkür ediniz! neceğimiz gemı ıçın ne emır huyu- Nihayet bir gün Marco Polo ken· rini gözümle gördüm. !ur? amııWr clııvetlilerinl' huEıııs1 ~ekil de 

Hepimiz ayağa kalktık. Genç ve rulur? . ,.. .. .. .. disini Çin diyarında buldu. . B~r g~n ak~am ü~eri. l\~iryam Ho~- Saat beş, bugün de her gün gibi bir oyun oynarlar OfH'l'H karikaliirii :-;ayı 
güzel hikayecinin yumuşak ellerin- Baba, hır ıa1 hza duşu?1d~. d Yolda rastgeldiği Tibetli bir sey- kınsın zıyaretıne gıtmışlım. Amerı- tayyare gökte dumand:rn harflerle bıı lncak kadaı· feııa ol:ın operasında sı7.e 
den tutarak onları hararetle sıktık Sevgili oğ un~ gemı erın en en yaha yaklastı: kadıı ziyaretler ekseriya bu saatlerde yeni içkini nrcklanıını yazıyor. Biz miizik di,,·e dinletilen giirültuclen ka-

d daklarımıza götürdük ... iyisini vermek lazımdı: - Pekine hangi yoldan gidece- yapılır. ele buzlar içenıindeıı çıkarılan bir şi- faınz şi:<l'I'. Açık h.:ı\·ada kon:-;er , eren 
veHs~kn~a ~ 1 ... k yastıklarla _Oğlum, dedi; sana en büyük ğim? «Miry:ım Hopkins çok tanınmış bir şecleıı bardaklarımıza dökülen kula- Bı)\t•I de• oturulacak gilıi lıir yer deg·il-

ı ayecı, evve a ıpe . . ) 'k' d · · · ·· · · · T l b' kö e e oturdu. gemım olan (Paıso yu ve ı ı e Seyyah, Marco Poloyu baştan yıldızdır. Evını kıme sorsam go.sterır-ıkuka.vı ıçtık. diı'. 
çev0rı 

1 0 an ır ş y k hane ol· hizmetçimi veriyorum. Eğer Tanrı tırnağa kadar süzdü: ler!> diye düşünüyordum. Fakat öy- Miryam çok sö~ ledi. çok g-lilılü. Ih>r K.ı<lııı erl\ek sinema sanatkarları 
nun oturması -ço şa ç· . t . 1 p k' 1 1 . k ı· 1 k 1 1 . A- 1 l .... clu. müsaade edef'Se, ın _ımpara orıy e - e ınde ne yapacaksın deli- e o madı. Beııı yıldıza .ta ı ım. ecece şeye a ay ı>~tı. gzın'.. an ~utuıı. çıkan- pahalı l'g'leneelcri . e' erler, bilhn-.ı:ıa 
.. .. .. . k d ..• benim aramda yapacagın mukavele- kanlı ı arkadaşlarla beraber bır haylı dolaş- hırı not t~ttıın. 1\'te soyledıklen: .kumara bayılırhır. Holh·utta bu mnk-

Çunku şark koşelerı, a ın vu den sonra gene ayni gemi ile yurda - Bir ticaret mukavelesi için ha- tık. Epeyce araştırdık. Nihayet yol- «-Riliyor musunuz, Lih :ık, Beti "at için müteaıldid kulüpler açılmı~-
cudlarını öyle kav~ıyor, ~~ları 0 k~- dönersin! Bu ticaret mukavelesi, kanı göreceğim! elan geçen birisi: Da\'İs ile bir film çeYiriyor. Bir kula tır. Klo\ n - kulüp buııhırın en basında 
dar kendisine çekıy.?r kı, ınsan gu· bütün Avrupa tüccarlarını benim - Nereden geliyorsun sen? -Zannedersem burası olacak.. -kuka daha içer misiniz? JI:l\ a o ka gelir. Knııun Ln Ajııclosta kumar oy-
zel bir kadının bu kaşelerde oturma· küçük birer şubem haline koyacak- - Ve~edikten ! . Diye~.ek bi~e h~r ~~ra.~ı gü~eş içer- c~a :-;ıcak ki .. Ah der:- ~.a:tim gc~di. Bi- nanmıı rna musaade etmez. Fakat be-
8ına .b~yılı~ kalır! . • . . ._ tır. - Kafıleniz. nerede? sınde guzel bır ~oşku go~terdı.' . lıyor musunuz ben muzık der~ı alıyo-j Jediye ,.e poli erkam nrnsıncla parayla 
v Bızım dılber hıkayecımız de d.ı Göreyim seni oğlum! - Ben kafıleyle seyahat etine- Yarı açık kapıyı çaldım. Bır defa, rum.> elde edilmi: bazı adamların göz , um-
~erleri gibi ayaklar~~~. altın~ aldı D.ı.z Js tehlikeli amma, netice büyük! dim 1 Tek bir gemi ile ve iki arka- iiç defa, beş defa ... Cevap \'eren olma- Hazin katıralnrla dolu olma~ı icab mal'iı ~:ıresiııde burnlarda açık ~lene-
tıstü gelerek bize gulumsed~. :' e ~u: ümid ettiğinden daha fazla büyük! dasia Çin sularına gelirken, Basra eh .. Yıldı~ın oto~obili bahçt>nin bir kö- eden bu lmhçe.) e bu neşe ve Lu hercai-! cek clt•r0ccıle l'iel'lıe ·t kuımıı· a~ nnnır. 
zcl gözlerini kırpa kırpa hıkayesını Marco Polo, üç günlük bir hazır- açıklarında kazaya uğradım! şesınekılı ganıJda duruyor: lik hiç yakışmıyor. Bu küşkü \'e ha1ıçt:' Bazan mlit'sse--enin ~ahibi11.: poli--in 
anla~mıya başladı: . lıktan sonra gemisinin yelkenlerini - Tek bir gemi ve iki arkadaşla -l\~ndemk.i .ı:;es çıkmıyor, girelim. yi C'on jillıt'l'l .nıptırmı~lı. 7.anıllı Con Hr:ı:-ı bozulur. o \':ıkit hıı miİl'"~eseııin 

Bır zamanlar Venedıkte Marco t Ark dasları hakikaten cesur mı? -1\.apıyı ılıyol'lız, giiıel bir holde- buraya o kadar çok se,·iyorclu ki ölli- dpı·hnl J-aıı:ıiılılıgı gimiliir Y·ılı 
P 1 h 'k 1• d ·· 1 aç ı. a · · ·v • ' ıız, ~o adlı genç ve arı u ~ e g~ze. gemicilerdi. - Evet dostum! tek bir gemi ve ~·ı~'. ı..u.muşHk koltuklara yerleşi~·or, lmüııden !;~nnı .. cl!~Pl~iııiı.ı kiilleriııi eviıı biri j krıpatılırı.1ıı )erine ııciı açılır. 
b~~ erkek vardı. Yaşı ~e~uz .Y~rmı Bunlar· fırtına, bora ve kasırga iki arkadaş! m,ı:-ıal.ııcl.a açık duran kutudan bırer ve bahçeııın ılol'l ko <'::.ıne !';HÇmnlarıııı 'ı ıldızlaı· ~:ılnız 1\uliıplerık kumnr 
dCll'ttü. Onun uzun kırpıklermı ve • d . . h t. Se'-·yah Narco Polonun cesareti- yaprnk ı.1ıga rast alıp .vakı.voruz. Güzel \·:ısi.n•t l'l nıisiı. ~:L 'l I l se" a a ı J • tı~ ıı.ırnazl.ır. \ ,ı rıslnı·dıı da o~ ıınl'lar. 
llZÜm oibi siyah gözlerini seyret- ain emeden ay arca .enızl dl 1e ve onun sekiz buçuk avdanberi bir kız kar~ımıza dikiliyor: k 0 y · t d t l B' çok lıman ar an ve 1 .J • l~ilh,ısscı bu al \ .ırısl.ırıııda mil;. onla-
.mi e için Fransadan, unanıs an an yap 1 ar. ır kl . b' k d I gecirdiği kara sergüzestine hayret -:\!ıs Hopkins ha\·uzdadır, banyo Akşam Rtıat • t•kiz, dokuza doğru ra Yar.ın sel'vetler kaybedilir. At ya-

/ 
talyaya aelen bir çok kadınlar var- dillerini bilmedi erı 1 ~ ço a a ar- : y · yapıyor. Holi\'utun barlara gitme zamanıdır. 

d • d k"· f l d t ler ettı. e, rı ·]arını takip etmek ve o,·nnmak i"İn 
ı. anH, or ez er

1 
end ge~d1• • d A _ Og" !um, dedi. Burada bana Işık içerisinde vüzen bir kaç odadan Los Anjelo:sun harlan "Ok me~htırcltıı·. ~ k . . u n " " islerini güçlerini bırnh-ıp kosan 

Marco Polo mağrurdu. La in ıyı ersey yo un a gı ıyor · · - ras~geldı"g· ı·ne hamdüsena et! Cünkü, geçerek bahçeye giriyoruz. Havuzda Mesela bunlardan Brovn l>eı·lıı' tıpkı ı 11 ı d - ·ıa· 
k 1 d . k B ki d M rco Polo • . ) a nız ~ ı c ız ar egı ır. reJ'i ·ôr-

a plı" 'ıdı'. Onun uzun boyu, ınç ca .. · .. k abs.rafaçı arın a lda F sı'mdı· Pekı'nde bu'·yu··k bı'r harp v"'r- bir insan şeklı· kımıldanı"·or. arkada- k lı. 1 k n " ·ocaman ır ,me on ı-ap ·a Liçimint!e iM, film amilleri, film ~irketle-
KÖğaü d k 1 ları kendisini bey- huyu ır ırtınaya tutu u. ırtına . d d şım söze başlıyor·. ·apıl ı tır L k t l 1 • ar aça b b k h f · d l d B harbı yapan Ahme a ın - ) m ş · r a a rnn ann en me:; •. ri idare meclisi nzaları ela , ar _ 
gire t.·n kt her nevi kara ve de- ile tam ir uçu 8 ta miıca e e ır. u . · · · k -Beraberı'mde Holı'vı'ıta gelen bı"r h T k 1 l :n' oı me e, . . . d . da bir asıret reısıdır. Ha an onu uru ro ac eroc ur. Burada bir har-lclır. Bazı şirketler. men;-;uplarınclan 
ı~(~rkışlarkında birinckı getırdıayokrauy: ettıBu mücadelenin neticesi ise çok çok yıld~nberi bir evad gibi sara- Fransız gazetecisi var. d~k portakal ~erbe.ti 100 franga (hi- kimlerin yarı~ ahalarınn gittikleı'ini 
~ş ta azanan umar l · k d' · b" "k Havuzdaki kadın, suları köpürte - zım paramızla beş ) · ·ı· F k t 1 ı ı be~ ") d 1 kötü oldu. Çünkü, üç arkadaşile be- yında bes emış, en ısıne uyu . . ıra ya ıçı ır. a a ve ne mı ar W) lıettikleriııi öğrcırnwk 

~. er eri · · O · h k b rek yüzmekte devam edi"·or: buna mukabıl buı·arl b··t·ı t 1 · · k il 
Fakat M p lo için bu darbı raber Venediğin en güzel delikanlı- rütbeler vermı.~tı.. ıse a anıdn v~l -Helo! " ' a u l n anınmış,ıçın casu~ ·u anır. 

~sel y • ~~coç·~ k" o heriki sa~ sı dalgaların içine düştü. iltifatlarını suııstımal ederek, e~~ yıldızları .görmeniz mümkündür. Holinıt Amel'iknlıların \'ı·e.stlingde 
hıada d ersız ırf.f kunl u , d O, yüzmek biliyordu. yalnız Çinin bütün Asyanın en gu· -Dostum bir Fransız gazeteci~i- l\!aı:tı~ Re:·.ııı deli gibi giildiiğiinü i~i- cliklel'i giirel'!e de meraklıdır. Ru gü-

a muva a o uyor u. , d d 1 k 1 K k . .. koydu ı dir. tırsınız. bıngpı· Ho~er 'L\ ·ıg-ınıza lıa- res ~eı·t beı·L' 1 1 . ı· H 
Ancak b .. k tıran ve ka· Fakat günlerce eniz üstün e ze ızı o an u osıne goz · "' '·' ·•• · · .ıı Hı' seyr ır. er ~ene 

dınları başt~ go~ amaş keği~ baba- kalmak muhakkak bir ölümdü. Marco Polo, bu hikayeyi can k~- Kadın tebessüm ediyor, başındaki sar ve ınm~ n bile demeyi! lüzum gör- birkaç giire:-ıçinin güre;; meydanından 
'~.çok zeki, ç~k a~~:i~r bir kumaş T~nr~: o~lan.ölümden kurtardı. lağiyle dinlemeğe başladı. Ve hır· ~~~!~~r~aşlığı düzeltiyor ve bize hay- meden geçıp gider. ölüsü kaldırılır. 
tuccarı idi. Doğrudan dooğruya şark İkı gunluk hır meşakkatten son- den sordu: .. Hol.inıttıı bu çeşit barlardan yüz- Bu güre~lerclen biı·ini seyrettim .• e-
tnernleketlerile yaptığı ipek ticareti ra. fa~ir bir İranlı kayıkç~ Marco As~anı.n bu en guzel kızının ha- -Helo, hava pek sıcak. lercesı \ nr. içlerinden birkaçı bakm·- .rirciler ~mısın ela ekserirnti teı;kil e-
kendisine, o zamanın parasiyle yüz Polo ıle arkadaslarını kayıgına aldı. bası kımdır~ Birkaç dakika bekliyoruz, arkada- sınız, birdenbire parlamıştır. Fakat den kadınla!' duha h~yecanlıydılar. 

' binlerce sarı lira kazandırmışh. Bir Ancak bundan sonra gene fela- - Bizzat Çin hakanıdırl . şım tekrar söze başlıyor: bu parlaklık mm~akkakattır, ancak Yalnız bu akşam nltı kişinin ba:,;ı ~ a-
iÜn o, güzel oğlunu yanına çağırdı: ketler baş g?sterdi. . . - Lütfen hikayenize devam edı· sidir~rkadaşım bir Fransız gazeteci- altı ay, çok çok bır ı:ıene devam eder. rıl<lı. Üç pehlh·nn sed.re~ le götürülecek 

• "':"-Oğlum, dedi. Seni çok mühim Felaketerın sebebı, Marco Polo- nız dostum! . .. _ • S~nra söner gider. Bunları işleten a- kadar ağır yaralandı. Ring birkflt• lit-
bır lf üzerine memur etmek istiyo· nun arkadassız kalma~ı~dı. - Ahmedın bu kustahlıgı baka -Ne duruyorsunuz. Suya atılsam- mıl yıldı7.ları görmek merakıdır. Gre- re J,aııla sulandı. :Mlisamı reyi Ali ha-
turn. Bana yapacağın hizmet çok O, iki hafta sonra ıkı arkadaşını nı kızdırdı. Onu saraydan dışarıya za. Burası 0 kadar gi.ızel ki.. ta G::ırboyu yahut Cari Kuperi gör- b:.ının glireşme:.i kapadı. 
~Üyiiktür; fakat ayni zamanda teh- da topraklara gömdü. attı. Fakat Ahmed rahat durma~ı. Bahçede yalnız değiliz. Yıldızın oğ- mek i.lzere kalkıp da Holivuda kadar Ali baba iri yıırı bir ermenidir. Hin-
lı~elidir. Düıün ki buradan ta Pe- Artık yalnızdı. Kendi a!liretinden topladığı kırk hın lu bir köşede Fransız mürebbiyesiyle gelmiş sinema meraklıları vardır. Bun- ge ayakları çıplak, ımtında kırmızı 
kllıe gideceksin... Bu yolculukta Yapayalnız yollara düştü. kiti ile Pekine hücum etti. Korka • oynuyor. Çocuktan başkn birçok da lar Greta.nın ~olivud bulvarlarında bir bornozla çıkar. Ali baba karıss.ına 
UZun denizler, sonsuz yollar, uçla- Arap çöllerinden, ve lranın o ıı· rım ki.. yabancılar var. Fakat bunları bize ayağında terlıklerle dolaşmadığını ve çıkan muhasımmı biı· ) umrukt _ 
ti! ki k k ka d .,. tanıştır k ki · ki n 1 · G · K · h' t n 'f' 

ı i. ö ere değen dağlar ve niha:r.et· cak yaylalarından geçti ten sonra - Neden or rsınız ostum r ma msenın a ın, gc mı- rarı uperm ıç ram vaya binmedi- re ~erdi. Sonra üzerine cıknrn.k .. · 
- L 1 h il ı-.:ı D 10 S hlE d-- yor Ha L dak' t · -· · · 1. l ·· •· \UCtı-/ -ı ,ı;ıu u · ·· ecci en • er c:gi. - evamı ncu a • ..--- • vıızun yanı aşın • ı enıs 1 gını ögrenıncc uun arı gormegı iimid _ Devamı ı o ncu Sahifede-
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infilak kurbanları Marko Polonun 
maceraları 

J.urnal dö Nasyon Faşist meclisi 
Uç ay müddetle tatil ıtonıa, 8 (A.A) ı:u) uı.. 

meclisi .l\lu oliniııin riya etincJ ik • 

Dün, 134 kisinin cesedleri cıkarılmıstır. edildi ci içtimaını ::ıktedmistır. n, lıra h:ır . 
Roma, 8 (R;ıdyp) _ t~wiçre fecle- ci ~i~·::ı~et. meıseı:ıerinin mtiıı: ka a"'ı a 

- Ba~tarafı 9 urn;:u .IP.Yfıt.da - 1 - Ne olursa olsun hakanın ta· r:ıl meclisi; :.\Iunih konferan~ını ak- fahsı-: edılcn bır toplantı !'laat 22 e 

~ ' , 
Daha 37 cesed vardır 

Tokyo, 8 (Radyo) - Yubarı bugi.in çıkarılmıstır. 37 kisinin cesed - Ahmedin gale~sindenl rufınd teden devletlere kar.,.ı şiddetli bir Ji- bıişln?1ış \e aat hiı·e do rru b" m· ·r 
mm takasındaki maden ocaklarında teri de bugün, yom1 çıkarılacaktır. - Demek o, epiyce cesurdur. - O halde! . anla ne~riyaıı yap;tıJ ulu::;lar s.o:-ye- fçtımadan !'lOllre;ı ne> redilc n re rr.i 
vukubulan infiluktan sonra galeriler- Bu facia, umumi teessürü mucip ol- - Epiyce ne dernek? Çok cesur- - Evet dostum, o haldt"? 1e~iııin naşiri pfk:irı Jurnal ıw f,\as- teblıge mıznrnn meclif;i tr.fbll" rı 
de kalarak ölen 134 ki . ._irıin ce edleri mustur. dpr. - O halde ey Venedikli ! Bilmiş yonu. üç ay müddetle bpalmıs, mli- yerme kaim olacak \ l' 1939 m r· 

------·-..,...._.. Marco Polo kendi kendine düşün- ol ki karşında bir saattenberi senin- cliirü ilt! nıuhıırrjrleı'inden birinin tında toplanacnk ol:ııı Korpor. \ 
D A b • k • dü. Tali.in öni.in? çıka:dığı .. b~ ~adı~ le _konuşan adam, biz7.,nt ÇjlJ hakanı ilrnmet ,.e ik3-:JnJ istirdat eylemi~~ tnsvi_P hlikumleri meclisi ihda"ınn mu· .ran ra ızm ongresı ~esolpsı dolnyısıyle bıraz UZlılUr gı- :ııyn-~adır. Ordum vezirlerimin tir. t~::ılhk knnun lnyıhasını tasv:p etmi~· 

l bı oldu. ıdaresınde harp.tedir. Ben ise, tebdil tır. 
V' h • J l d hıkal çarçabuk seyyah arkadaşı- kıyafet etmiş olduğum halde geride G • k [ // :\Ieclis ayni .zamnndn milli korpor ~ 
~,Q ıreae top Q n f na sordu~ bulunuyorı.ım. Al şana atımı ye j- ayrımen U ma arın. ronlaı· kon eyinin is .ıhınn muten!!1' 

- ~ab~ Halmnın kızı Kuko~İn la_hlarımı vereyim! Eğer galebe be- acık artırma ilanı kanun ~ayıhn-.;ını da tfüı\ip c>tmistir. 
Abrnedı sevıyor mu~ nım tarafımda kalırsa istediğin İpt>k ı·k.' . . w :\1eclıs harici siJasrt h kkındn h Ç 

~ J ··ıd ·· · · k ıncı lcra memurlugundan ' ı · . · 1 

B• k h t•bt F•ı• t• d ı· ""'eyyı:ı 1 gu u: tıcaretı mu avelesini derhal iın7.ala- . · . J11 ıınnc a bulunmanuıktadır. 
lfÇO a 1 er, 1 IS 10 man aSl 3 ey. - Hayır, dedi, bilakis müdhiş rım. k Açık ~rtırma ıl~ paraya çevnle- :'ıteclisin sekizinci içtim. ı bu ak-

lı• •dd tı• h •• 1 d b 1 d ı urt>f~.e nefret .eder. . f lt1k~ın, bey~{~rdc:n .İnmek iizere ~~cm;.ayrı menkul un ne olduğu: ı::1nı >ıfl:tt ?2 <le nktedilecektir. 
ıne şı e l ucum ar a u un u ar 1 İka yolcu bıraz sustulnr. . ıken etruftan Sllahlı y~rmi otuz kişi c . k .. w D u K 1" o R 
J{ ı · R • . . . Birden l\lurco Polo dostuna dön- çıl.;tı. . ıayrı men ulun bulundugu m,.v 

n urc, 8 ( ad) o) - Pmı Arn- hf etmı:;;tır. el... . . kı, rmıhallesi, sokağı numarası: Bor- M r ;t. 
bizm kongresi, bugUn toplnnmıştu. l{oııgı e ı·ei i. celsenin gizli olarak u · . . . . Bunlar kımlerdı? novn Kemal pasa caddesi e ki 8 • · ŞEVK UuUR 
Birçok hatipler, Fili~in mandası :ı- dev.ım etme ini teklif etmiştir. Bu- 1 • - Bu. hnrhe ?eri de, gırrnek ıster- l lak~n ~1arco .. Poloya baktı! ııi 1 O No. ıajlı 5878 Jirn 65 ,kur~ea DAHJLI HASTALIKLAR 
J ) hine iddetli hücumfı:ırdıı bulun- nun üıeıiııe ogleden onntki müza- dını: d~~ı. Ah bır hayı. anım ve yep- . - f:..ndışeye luzum yok l Bunlar ipot,.kli l}ane MÜTEHASSISI 
muşlaı dıı. • kereler gizli olmuştur yem sılahlarım olsaydı 1 bı.1dendır ! ~ı· kd' 1' k . l.k · S yy } ki s d . D d' a ır o UIHlJJ ıyınet: 3'100 lı- İnci Bt"yler okak o. 82 

1 mi sbJ lenmiyeıı bjı· hntip, 1ngil- Pıızarte:si gilııu çı::l:se uleııl olııc;:ık- e 
8 1

' mer~ .a or 
11

' e 1
• d ·relefon No. 3286 

teı J e bir oltimatum verilmesini tek- tu· - J larpte kınım tarafrnı ıılır9ın Fakat Mı:ırro Polo, kafikniıı oıa- ru ır. 
' · delik.uılı? sında bir r;ift göz gördü. Aı tınııamn yapılacağı yer, gün. lzmir Asliye İkinci Hukuk cJ:i. 

Bu gözler, Venedik güzdlerinin şaat: 14 11 938 paznrtesi saat 11 reaindenc 

Çek matbuatı "Harp yarın başlıyor ~ö~lerine benzemiyordu. Bu göl- fnnir Jkinci icra dairesi. Davac_ı N.am.a:ı~fıhta lsmetpaşa 

d
. d k ,, letde bütün Lir sark Vto. şarkın t'zdi 1 - işbu gayri menkuliin artır- rı~ahallesı lkıncı sakoryn sokağında 
ıyor U e~rarı alev alev yanıyordu. rnn §art namesi 19 ı O 938 tarihin· f:ıır numarnlı hanede mukime Siiley-

Al l 
. l [ -lla§tarahSinciaayfada- O, hakanın kendioiııe dikkatli den itibar n 38 12142 ile lkiıc'. _ ınnn kızı l·atmn Türkman tarafın· 

man arca ışga O unan Çek kasabalarında bulunduğu için harp tak foincle 0 _ dikkatli bnkmasma aldms etnıiv.e 1 • • • ' 
1 

'" dnıı kocası 1 lasnn Basri aleylııne ac;ı-
b

. Ç • l k d d b b' 'f · .. .. ·.. ra µaıresmm muayyen numarasın lan ı 0 1 d .. dd . 950 ın ek var diyor na yardım drn ·k lllı'l'buriy.etinde ıe oya oya 11 ır çı t gozu rnu- rf ) k • .. }.,') • • • • k ) anınn '- Q\.'Osın ,ı mu eıa-
. . .. idi Fransı:r. ve lngiliz Jc:vld adam- lemadiyen terrıa a ediv<ırdu. . a ıer e&rn gore ı ınesı ı<;ın µ~ı tı:. lf'yl) hakkmda 6 1? _9 .~8 tarihinde 

Pıng, 8 (Radyo) -Almanların,lmı ılerı surerek protı-sıodu bulun - I ~··d t • • • t t Bu ırada fıttkarı MJrco f>r.foy 1 ilanda ya:.ı:ılı oltmlardDn fozla mnlu- rnafıkeınt>ye w·lmt:>sı ırın kendisine 
1\1 ·t l 't •

1
• f . . . _ . arı, esas ..JU ,. arazısının uazı sar - ,,.. • .1 • 

unın an nşmn ı nı a ına olarak ış - muşlar, böyle bır lıuk ızlıgın, cıhan 1 it d Al l ı.· dA y kla tı; 'JHlt olmnk istjyenler, jsbu ~artnn- l fmen teblıgat icra edildigi halde 
1 ·kı . Ç k k bal h 1. . "h" d d"I •w. 1 ar n ın a mnnyılyn erı-..m ~n ':I l d'W. ga etlı en e · asa nrı a a ısı, tarı ın e kayıt e ı medıgınden ba -ı ı"ba t 1 t kl"fl · . p ı.·ıd· - Hı-r ry lıazırdır eledi lstP nıeye ve 38 12142 dosyp. numar;ısi- g~ ıne ıgınden davacının sebk eden Al I .. k . .. .. . re o nn e ı erını raga uı ır· • , · . l b. . 
mn~. arn mut~v.ant gosterme tel h~sle alakadar buyuk devlet.l~rın diler. Çekuslovakya bunları kabul sana bir müfreu- de a kerl it> ınemuriyetimize mliracaat etme· ta e me bınaen müddeiaJeyh Jınk-

teredçlud etmemıştır. dıkkat nazarlarını celp eylemısler· t ki 1 t ~ f b l'k ·ı~ 
1 

• 1· ı· kında gıyap kararı tastirile anında 
C ı . l I l. l d d' - e ınr e nern~r, s~ er er ı ı an e - . • • ıc ır. .1 . . . 

uzete er, ışga o unan şe ur er e- ır. 1• B .. . 1 .1. b k"l" fıllınkka Alımed r~kini 7aptet- 2 A . . k . . 0ı:ızete ı e ılnnına karar ve-rılmış ol· 
k. Ç ld . 950 b" b 1. ld • 1 ı. unun uzerıne m~ı ız asve ı ı - rtırmaya ıştıra ıcın :vu- d • d b 

ı e erın, ıne a ığ o ugu- B Ç L I ~ . b' k ~ d". n}ek iizereydi. Çünkii lınkanın n ... k d l k . , 7 . ;; ugun an u hususu hnkkında ta· 
. em er ayn anı ır arar ver ı. . . . . "' . ..,.., arı a ya:Lı ı ıymetın ,. ,S nısbc.- .· d"l '?8 . .. 

Çin - Japon harbi 
Bir lay~•a ıeye binerek, U. l litlerle kr.r)ım ~hırlı. Ahıncdınkıleı İse tinde pey veya Milli hir l3ankanın yı~.; ı en - .. 1.? 938 tarıl ıne mu· 
konusmak üzere Herhtesgadene dağlılardan n.ıiirekkepti. teminat -mt"ktubu te •d" d'l kt. sa ı cuma gıınu sant oııdu müddt:>i· 
3itti. ·B. I fillerin tavrı kati idi. Si.i- Hatta Ahmedin askerleri Ha}çıı- ( 1 24) ' 

1 
e 

1 
ece ır · İ l~yh_in lzmir . A~Hye mahkemesi 

detler haklarını kendileri alamazlnr nm sar;yıkna doğru il<trlemekte, 3 - fpotek sahibj .alacaklıbrla ktlncı .hukh~k dkadı~edsmdd ispat vücfud 

ı ·ı~hl d ed w • • - Ku ·osin ı Kukosin l ı·- 1 k e me5ı n ' tn · ır e avncı tara ın· 
sa, oıı ara sı ~ a yar ım ec.egmı S l . .: :. .. .. · t ıger aıa ·adarların ve İrtifak hakkı d d · d"l ı I k b l 

Pek.in - Hankov hattı u··zerı·ndekı' ı·s- söyli.iyordu. 13. Çeınberlnyn hemen Beserı gokyuzunu tutrnnlc.tnyç!ı. ahiplerinin gayri menkul iizerind~ lan_ erdmdı.yalnkee ıde~ı.v?.ınlr~ dalu 
l d 1 ı_ •• k b" · u harp ~_ıeta bir kız ka"' k f • h ki . e mış a ıy e n ısının 11r a ı ..on rnya g~ erex. orn•e a menın • µlJ - ~a &1 1• ~<ı a arını hususi:yie faiz ve mas, 1 k ·k h ı k . 

t d b b d d•ıd• diğer nzasile, soııra da B. Daladiye ğından ba~kn birşey değildi. rafa datr olan iddialarını isbu ilan ta.1 ·ı ·n~ 'ie r~ı ~ :k?°1f"yel . keul d~l asyOD a Om ar iman e 1 l ile B. Bone ile konuştu. Sonra gene i'.larco Polo evvela diiımanm ri- tarihinden itJooren •yirmi gü;ı i(iı1de mtyre t· ~1~ 1 a 
1 .n~u ~ k menırl 

Tol'Yo, 8 (Radyo) -Japon orduları üzerindeki biitün i fas\·onları bombnr- royyare ile Almanvaya giderek bu catS hattını keşti. 0vrakı mi.isbitelerile birlikte ıpemu~ gıy; ~n ~)t ~ır~ ece i u -u I bs~ 
Hankov üzer.ine ~·Urümekte, bugiln de dıman etmişlerdir . sefer Godesber~de -B l litlerle ~·.eni- onra, tek ba~ına olmak iizt>re ,.jyetirııjze bildirmeleri tcap eder ıdnlkı .10 

endl<le e~· ·anufı~k~nnın bl~w a · 
• · d k B ··ı k · k üze.r~ harp sahaaınııı ortasınn geld". k . h ld h ki . · a ı mn esıııe lt>v ı · n le ıu Dlll.· 

de\·am eylemişlerdir. (Luğ Liııg) h:ıvniis1 .. de bniı muh:ı- en onuştu. u ınu ll attun çı an >· ~1 a e a arı tapu 1 illile .. n kamm;ı ka1r • k .. · b 
Tayyareler, Peki~. Hımkov hnth rebeler baslamıştır başlıqı netice şu idi: 1 !itler görüş ~ b - Alınıed ! Ahmed 1 Cesur olan bit olmadıkça satış bedelioin parlas- vap k -ı~ 0 1

1
1 

uz r l u gı 
"' . meler bir neti~eye bağlanmadan kı· ur~ya ge~r! 'J)Osından hariç kalırlar. marı 1 

an ° unur. 

• taatına hareket emri ~ermiyccekti. Dıye bagırdı. 4....,.,.. Gö.-ıt~rilen günde nrtırmaya Doktor 
Bu görüşmeyi,· Alman taleplerini Ahr:ıed, ev~ela bu sese aldırı~ i3tirak edenler artırma şartnamesini Bakteryo!og 
anlatan muhturn -:ı.•e B. Daladive He etmek ıstt'medı. =>kuınuş 'V"' lüzumlu mall'ımat ,almıs 
il Bonenin onun arkasından dR ge- l:aki~ sonr~dan. kahramanlı~ınn ve bunları tamamen kabul etmiş ad A. Kemal Tonay 
neral Gamlenin Londrava seyahat- yedıremıyerek ah ıle beraber harp ve itibar olunurlar 

ltalyan kuvvetleri 
1 J J [ dö l E [ 1 k F d . k f ·ı meydanına geldi. ~ T . d.l· d spanyaaan ta yaya nüyor ar. vve a, nrı ve gere . nmsa a, geı e ngı - 1 ~ - ayın e 1 en ?.aman a gav-

tereJe alınan emniyet tedbirleri şte Marco Polo ile Ahmedin ° ~j menktıl üç defa bağırıldıktan so~-
mütehnsısı 

( Veren1 ve sa"re } 

BulaRıcı, sn lgın hastalıklar 

(23 Mart fırkası) dönecektir. tekip etti. B. l litler bir taraftan d,,, kanlı çurpışması bu suretle ba~la · ·a en çok artırana ihale edilir, An· 

Roma, 8 (Radyo) - fsp:ınyadn. bu rılmıştır. Bu fırk:ı, 17 bin kişiden Südet işinin Almı..ınya için A ·rnpa· dı. 
1 

. . . ~ak artırnın bedeli muharnmı"n kıy- llnsmalıane polis karakolu ya-
iunnn (23 mart fırkası) nın derhal ibarettir. Diğer ltnlyan kuvvetleri de, da son arazi mutalebesini t~şkil et· ~ ımed n7 bır 7.;.ıman ıçı!'cle a - metin yiİ7.,<.le yetmiş beşini btılınnz nında 251 
ltaiyn}•n. dönmesi için, Mussolini He peyderpey 1ta1yayn Jöııecektir. tiğini ve Alrnaııyanın lıiçbir zaman .ı~~' a~. y;ıvarblaıı<l~ .. ~mı~ agzın<lnn veya batış istiyenin al~cağına ruchfl· Telef on: 4115 
general Frımko ıırasındı:ı. kaı·arlaştı .. yabancı nasyonalistleri kendi top· a an an ar, cygırının agzından ge· nı olan diğer al..ı.caklıJar bulunup t.ıı :;~;::;::;:========::-,! 

rağında toplamak niyetinde olmariı len ~aı_ıJa~il knrıştı. bedel bunlnrın o g ~ ri menkul ile 1 Kostümlük, Mant-;: 1 
o one e Fransa el'an muallakta idi. Karsılıklı me • ~un~u başsı7.. k~lan A:hmedın undan faJ'.lnya çıkmazs~ en çok ar-, uk kumaşlarınızr K 1 1 ( B k) 

1 

ğını tasrih etmi~ti. f nkat mesele L~~ın .~ş bu kadarla kalmadı. . temin edilmiş alacaklarının mecmu- / 

ı ·ı • • • • . aajlar boyuna gidip geliyordu. B. leşkerI:rı, darmadagmık bır halde t1ranın taahhüdü baki kalmak ib'.e-
ngr ı.z sefırını kabul Normandı büyüklü· çembertayn son ve kahramanca bir kaçmaga baş_1f\dı1_ar . . re artırma on beş gün daha teındi'1 
etmemi.42 def ildir ğünde ik ·n i bir çareye baş vurdu: B. Mussoliniye 

1}a~a?ın.k~le.r ıse zafer qıd~l~rıy- ve on beşinci 29 1 1 9 38 Sillı giinü 
':t' . l C Vapur müracaat f"tti. Onun tmıassutuile le F ekı!1ın ıçını l.>ayran1a çevırdıler. ayni snatta yapılacak artırmada. be-j 

.L:ondra, Ş (Ra~y.o) - Polony;ı daha yapacak Hitler ashri hazırlıkları tdıir etrne- . * * . .. deli satı§ istiyenin alacağına ri.ich -
efm, Polonya harıcıye nazırı kol9"" P . 8 (R d ) - F . yi ve Munilıte kendisinin, Mussoli· Bır hafta sorıra P~kındc:n donen ııı olnıı di~er nlacuklıların o gnyri 

nel Bekin, Var ovadaki İngiliz acfi· N arısd,. d a ?'0d . L~ansu, ninin B reınL-rJayn ve B Daladi· Marco Polonun yanıııda hakanın rnc:ııkul ile temin edj}rıJi§ alacakl.m 
orman ı erecesın e yenı uır va- · · ı...- ıx:: ,. ' b' k l d' ı · l b' l"k · 

rini kabul etmek istemediği ve AP pur in a etmc:.ğe kar r v ·~ti B yenin iştirak ecJ,.cekleri bir konfe - ~r ç~ ıe ıye erıy e . ır 1 · te, zengın mecmuundan fazlay9 ~ıkınnk şartile, 1 
vam kamarasında Polonya için ce-- vapur, 12 milyon lngi~:,mıİir~sın~ ronsın toplanmasını kabul etti. Bıı bır ~c~r~t mu\~velt'~ı.;e v~r~ı: . en çok artıran? ihale cdili_r. Böyle bir 
reyan eden müzakereler esnasında mal olacak ve Havr - Nevyork se· konferans bir giin içjnde, Südet top .. sı h ıinıeı~ ıb.7.a kı e, Vf'. 1 ıç bır bedt"'l elde edılt!mezse ıha)t" Y'1pıl-, 

.. .. . f ) · ·4 .. d . k raklarının Alman ordusu tarafın • mucev ere ,-a 1 ı ıyas 0 mıyan ın<p~ ve snt ış talebi di.işer. 
sarf olunan sozlerden muteessır ol- er erını gun e yapaca tır. <l l . l ~.J·ı ... k 1 hediy~ Marco J>oolonun kucağında- 6 Cav · meııkul k d" · 
d • h kk -1-''-' h l . kz• Yeni vapurun, 1942 senesinde an nası JŞia caı ecegını prpr a • k" : . . . . . - * rı. eıı ısıne 

ugu a ın~ı aber erı te ıp h 1 • .. l . tırdı Ve 1 ilk teşrin tarihinde Al· ı ııefıs hedı} e ıdı 1 ıhalc ohıııan kımse derlınl veva ve-
1 . . azır o acagı soy enıyor. • Ş'" h ı k' L ı <l" · l " 

ey emı§ür. ı A k " db• ) mnn askerlerinin ilk nıüfrezeleri • up es 7. 1 u ıe ı~e.nı~ ne 0 
- rilen mühlet içinde parayı vermezse 

~~... J s erı te ır er Südet mınt kıuuno girdiler. Bu SU• dugl.~na m.erak ~deceksınıı:d.ı:ı ihple knrtm fe•holunf\rak kendisin· 

Londrada 
daki yedinci harp ihtinuıli de berla· Soyl~mıye. hnç.~t v.ar r:1ı bıl;nem, den evvel t"n vHksek teklifte bulu· 

-« Fransada kalkıyor raf edilmi oldu. bu hedıre Çın guıelı Kuko~ın<len nan kimşe nrzetmlş olduğu be.d llt-
'r h [ p · 8 (R d ) ç..e1. ı k haşka kımdır~ ıılınag·a rnzı olursn onD r(t?'.ı olmaz 
.1. a""are ücum arın· arıs, Q yo - KOS ova • - . .. 

'-' .T ya meselesinden dolayı, alınan aske- k:ın hükCımeUe)·ine men up kovboy~ \.'eya bulunmazsa hemen on beş ı;tl\ıı 
dan korunma d tedbirler, bu ayın on birinci günij farın iştirakiyle hünerler gö leriJir, Go••.. ffekı•mı• müddeti: artırm?~0 cı~~rılıp en co~ 

'b l • akşamına kadar tamamen kalpırı1 • f.ese14 t,;iı· sQvıırJ doktor saniyede bir .., artı:ana ıhale edılır. l~ı ıhale .ara;ın· 
fecrü e erı mıs ve askeri kun·.etler terhis edil .. unnavı kcmenU devfrir ııtındım in r MITAT OBEL Jakı fark "e geçen ~unler içın ~ 5 

[onara,, 8 (Radyo) - Tayyare mi· olacaktır. kıskı~·rak bağlar, soııra
1 

tekrnr ahnn ten hesap olun~_cak foiz ve di~er ~a· 1 
Adres: Beyler Numan ı l k 1 k 1 k bücüınlanndan korunm"' tecrübe • .. biner. Burada \'{ihşi Atlarlu, y:ıban Ü· rar ar nyrıcıı. 'u.·m.e ıacet a rna ·, 

... sokağı No. 23 t ı d } 1 • ffakı l · I · · H ı· İ .., J • kllzlerivle hiinerler gösterilil" Palrıı· Ö ınzın memurıye ımızce n ıcı an tn 1• 
en ,:ıu~~bel yete nndetice en'!:ışbtır. 0 lVU eg enıyor çolıır halkı gü1dli:rmeğe çalı ;r ~tan- Kabul saatleri: jleden evet sil olunacağı ilan olunur. j 

ı.1ecru er eması a, sun .ı U· . • saat 10·12 öğleden sonra 
!utlar yapılmı§ vş Londra f kı .. • - Baıtarafı 9 uncu qyfada - ura knnlt değil. l>ılakis eğlencelldjr, lS,30. 17 Tefe. 3.43 i tülm~r, · a a or du ü tünde tepin~~e bn lndı. Hakem Canb~zhane benim bulundı.ığum .., 

- ce "'· •., mani olmak isteyiııce rakibini lnrakıp gece, Amel'Hrnn fıırmasonlıo·111daıı "' ....... "" 

G
•• •• ıı ··ı lıakeme saidıı·aı. Ali l>abaylıı. hakemi kırk bin kişi bu fe\·kıı.Hide mµsQmereyi 
ODU U er biribirinden ayırmağo. altı pehlivt'n a-örmek üzere Ametiknmn her ]{ö e~ 

~~~~~~~====·-M em/eke t hastanesi 

Karşıyaka kulübün~ 1 

den: lbrahim Karakaşa 

l . . ve altl polis güç muvaffak oldu. Cok- inden gelmi U, lelerinden doktorlar, 
spanyadan çekılıyor truı bayılmış olan rakibini ise iki dok- :ıvukatlar. yük ek memurlar. hı\klm-
Ronı:ı, 8 (Radyo)' - ispanyadaki tor ayıltamıımıştı. ler oi.ıı.n bu kırk bin ıdşi ~eknesak el. 

gönüllülerlıı çekilmestne, gelecek Halk bu mımzarıwı seyretmekten bise gi;111işti. ;Mavi \'l! JormızJ ipek 
hafta başlanncakbr. delice ine memnundur. gömlek. başlnı-ında kırmızı f.eı1ler ..... 

A1ilkadarlarm verdikleri rnalnma At canbıızhııneleri de Hofü•utun ki- Di}-·ebilirim ki halk. cnnbaztıımedeki 
ta göre, her iki taraftan ilk partide bar e~lence yerlel'i s:ıyılır. Kolizeum h!inerlerden zivı:ıde bu kıl'k Lin 'far. 
onar bin a6nUllü kpanya toprakla- 80,000 kişi alabilecek geni bir cnnbnz- mnsonun bu kt)~ıfelte ı.·aJmrlıı otur-
rmı terkede;ekiir, hanedir, Burada arasıra bir~k Ameri- mıılıı.rını ibıi'endl; on! ı·ı ıılkışladı. 

dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae: lkinci Beyler 

sokak No. 25. Telcfonn:3955 

Evi: Göztepe No.HHJ 

Telefon: ?54) 

Kuli.i6ümi.izün senelik ;ldı top
lııntası Birinci te rinin pazar gunu 
nyın onaltısında sabahle:rin saat' on-· 

1 da kulüp binasında yapılacaktır. 
1 Kulüpte kayJtlı q7anın teşrifleri 1i-
ra olunur. l 

1 Karsıvaka ku'übü .. 
idare he yeti 

bakmadan almayın. 
Son moda hazır matı' 

Pardsfı to, elbise, 
Muşamba 
Qdunpazarı No. 12 

Fiat maktu 



::;AJJlFE lı 

ı zmir miCstahkem mevki .fi atın alma kr -
misvonı.ı ilanları 

lzrıir Miistahkcm Mevki satın alma komi.syonundan: 
1-.t:ıııhul lrnınulaıılıgı bil'likleri lı a \ \ :ı ıwtıııııı ihtİ\'a<'ı ıcın 

(<ıvı;noo) lcılo yul:ıf atm alınacaktır. Kap<: lı zari la ihale;-:i- 17 Eiriıı
ı:iteşı in 9~8 pa~al'te. i giiııü saat ıo,:rn d a )·apılacaktır. l\luhamnıen 
tutan (46800) lirauır. Ilk teminatı (:j510) liraclır. Ş:ııhı:ımt>:<i 2:14 
kuru 'J nıukalıilfnde verilebilir. Tsteklilel'irı ilk teıııiıı:ıt ın:ıhl.Hız \'!'' .\':l 

lnLkt uplurile ~4HO ~avılı haıııııı u ıı 2 \' ı• :: nr li ın:ıılılf'fl'riıılk ~ ıızılı 
\~~ik~lal'İlı· beınlJel l lı•tlı· g;iiıı ii i lı~ıl e s:ı :ılııııbıı t 11 a z lıir s aat ı•\\'•·linı' 
balaı· ld-:lit ıııı•Uııplı·ıı1t Fıııdıklıda k11rıı11Lııılıl. atılı ulııı.ı kuıııı ~) ,,_ 
tıuııa \'erıııeleı i. ı G !l ı 1 ::ti:.!~ ... .................. - .. -_. ~ .---. ...... .....,.. ..... __ _ 

hmir Mt.ialalıketn Mevki satın a]ma komisyonundan: 
33 Tl\nıtın bil'l!lderi havvanalı iciıı (40000ıl) kilo ~ ulaf salın alrna

caktır. Kapalı :rnı·rıu iJ~ll'"İ 17 Biriııdtesı·iıı 9:3' p:ızrırlcsi giiııil 
:;.ıat lil de .>UlJ1lar:ıH11·. .\tulımmcıı tutarı (~ıl~tHI) lir~ıclır. tik tem i
natı 1560 lmıtlır. Snrtnnınrs i her gtin koınisyıırHlH giil'i\lı'lıilir. l stı·kli
ı~rin Hk temlııut nwklıuz \ e~ t1 nıektııpl:u il<' ::!4D!l :ı~ ılı kanunun 2 \ "P 

::! ncO maddeleı inde y~1z.ıh \ ı~ ikalarile bı•r::ılıPr ilıalP 11iiıı11 ihale "'an
tın•.htıı eıı ul'. Liı· aut evv<'liııe k:ıcl:u· teklıf m f•ktuplnrını Fııalıklı<la 
kc.ınıutanltk ı;utııı nlnıa komi.;;yonıına wrmPlel'İ. l i -0-1 1 36~~ 
- hınir Müıtahk;nı Mevki satın-~l~-; ko~isyonundan: 

Kt~it' bedeli ( !il ıi(i) lirn ~:ı kıını~taıı ih:ıı·et l! n lıht> s il'iıı Çayırhi
~ur n1c\ kiindP yapılacnk olnn var.iın iııc.:asının ikm:ıliıw l:ılip çıkmu
<.lığıııdaıı ilıule. i ııı;ık ulnrnk J 7 10 ~1:18 pa7.ıırtPı-;i gliııtl ~aat ] !'ı 1 r. 
yuµılmıAk liz.eı•e ııaz:ıı lıg-a lıımkılmı!)t.H". İlk tcminııt 2187 liı'a ıiO ku
ru~tur. Hu in! uid ~eı·ail. ııl.ın ve ke:-;;i.f Ankara, l staıılıul; tznıfr leva
zım unıil'likleri ve Hulıke:;fr satın ~ılma komisyoııuııda gifri!!ebiliı•. 1'a
lirılet·in ehiiyet \'e'lllrnsile kanunun 2 ve :~ ncii ınacldt•lı>ı·inde ~·azılı 
lıelgt'lt:r \ ' t: temiııat rııul,buzlarile muayyen saatta komi,,yoııa miinı-
c"'atlnrı. 1 ö 9 14 :ı3!)2 

..... ~ ----------- lz-;ir Müıtahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
Konyadaki kıtaetırı senelik ihtiyacı olan (8000) kilo çekirdek

siz kuru iizlim f\Çık eksiltmeye konulmustur. 
Şartname i Konyndn. Kor Satın Al~a Komisyonundndır. İstek

liler enrtnnmeyi bu komisyonlarda görebilirler. 
işbu 8000 kilo çekirdeksiz kuru üzümün muh::ımmen tutarı 

( 1600) liradır. 
llk teminalı şurtnamesind" .. ~İ yüzde yirmi beş ııisl.ıetindeki mik

tarı da dahil olduğu halde 1 50 liradır. 
Eksiltme J 5/ 1 O 938 tarihine tesadüf erten cumartesi günü saat 

'1 O da Kor Satın Alma Komisyonunda yapıiacnktır. 
Jsteklilerin teminat mektubu veya vezne makhuzlarile 7.anıanın-

da bulunmaları. 30 4 9 1 3 ( 3594) 

İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma K~;-nund.:-: ·-· 
Jhale günü talibi çıkmıyan İstanbul Komutanlığıırn bağlı birlik· 

ler hayvanatı için 844000 kilo kuru ot satın alınacağından tekrar ka
palı zarfla ihalesi 26 l tes. 938 çarşamba giiı ii saat 1 1 de yapılacak
tır. Muhammen tutarı (21944) liradır. İlk teminntı 16tl6 lirndır. Snrt
namesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminnt ~ıok-
1.:ıuz veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 i.inci.i maddele· 
rinde ya.zıh vesikalariyle beraber ihale günü ihale saatından evvel en 
az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanhk 
Satın Alma Komisyonuna vermderi. 9 14 19 23 (3715) 

bmir Müatahk nı Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
.J - İzmir Tayyare Birlikleri için Caziemirde ynptırıldcnk 7 405 

lira bedel ke ifli bina insaatınııı 7 1. tes. 918 t.ıı ilıinde kn
;:;. palı ~arfla yapı an elesiltı~esiııde LnlıI;iıı teklifi kabul eclilrııe

diğin<len pazarlıkla yaptırılacaktıı. 
2 - İhalesi 1 2 1. teş. 938 Çar~amba giini.i snnt 1 5 dt> Kı~la<la İz

mir Müatahkem Mevki Satın AlmL\ Komisyonuııdn ynpıb-

caktır. 
3- Teminat muvakkn.ta akçası (555) lira 38 kurustur. 
4 - Keşif şartnamesi ve projesi her giiıı komiı;yondn göri.ilebilir. 
6-İ.tekliler ticaret odasında kayi.iıtlı olduklarına daire vesika gös-

teı·mek mecburiyetindedirler. 
6 _Pazarlığa iştirnk edecekler 2490 sayılı ka1111mııı 2 Vl' 3 iinci.i 

m
11

ddelerincle ve şartnamesinde y<.mlı vt>sikaları \'c teminat 
muvakkatalarile birlikle ihale saatınd.uı evvd komiayonil ınü-1 

\ 

l rucaEttltltı. (1714) 

• f · Müiltahketn Mevki Satın AJma Koıtıisyonundan: 
ı:mır , ·ı . · · k ı J - lzmir Mi.istahkeın Mevki Askeri lıast.uıesı ı ıtıy.ıcı. ı~·ııı. ·c1ıx1 ı 

· zarfla eksiltmede bulunan (3Cı000) kilo koyuıı t'lı ıhtıyr\cınn 
·ı f' · l ı.. h ) 0" -··ıldu·· V-ünden paz,ırlıkla satın alınacaktır. 

verı en ıa ua n ı g ı \ o 1 , · • 
2 _ İhaleı~i 14 l .teş. 938 cuma günü snat 15 < e Kılilnda lznıır 

Müstahkem Mevki Satın Alma KomisyonunJa yapılacaktır. 
3 -Tahmin edileıı tutarı ( 15480) liradır'. 
4 - ı· 'ı1at muvukkata akçası ( 1 1(>1) lıraclıl'. 

emı 1 b r 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görii"' ı ır. . . .. 
6 _istekliler Ticaret oodasında kayıtlı olcluklarıııa claır ves·ka gos• 

termek mecburiyetindedirler. 
7 _Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kam'.nun 2 ve 3 ü_ncü 

dd 1 · d ve sarlnamesinde :;razı lı vesıkaları ve tt>mınat ma e erın e . 
rnuvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvf>I komisyona 

müracaatları. (3 71 3) 

ı · ·· t hkem mevki satın alma komiııyom•r.r1"'n: 
zmır mus a . ·ı l 
l5 tanbul komutanlığına bağlı o1ıon ve olmı~an bırlıx er n"'':'ın: 

ko .... · d ud evsafı dahilinde b"nf>l< nekhve koı;uMu. r""'kmeh 
··.ısyon a mevc ı.ı 

tüfek ko umu ve mekare havvanı na7nJıkla satın almaı-'.\ktır. -nyvan 
•~hipl · ş · h anlarile birlikte Fındıkhcla komutanlık satın ıolma 

. erının ayv . - -14--19 3645 
korruayonuna gelmelerı. 4 9 -·-------
...._ 1 -.wM" t hkem Mevki Sat1n Alma Komisunl'\ımd:t.n~ 

1 zmt ır . uDs a. k utanlı<Yı birliklerinin (65000) kilo eknıek ih-
- zmır enız om ., . 

t
. k 1 f usulile eksıltmeye konmustur. 
ıyacı apa ı zar .. .. , l . .. 

2 _ ihalesi 2 5 ı . tes. 9 38 salı gu~u s?at 16 da Kı§lnda Ztı" ır Mus-
tahkem Mevki Satın Alma Konıısyonunda yapılacaktır. 

3 T h . d"l t tarı (6667) lira 50 kurustur. - a mın e ı en u - . · 
4 -T · t kkata akçası ( 499) lırn 69 kuruştur. 

emına muva .. "] bT 
5 - Şartnamesi her gi.in komisyonda goru e 1 ır. 
6 - lıtekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair VPsika gös-

termek mecburivetindP.dirler. 
7 - Eksiltıneve iştirak edecekler 2490 snyılı kanunun 2 ve 3 iincLİ 

maddele;inde ve sartnamesinde ynzılı vesikaluı iylt> teminat 
ve tc-k lif ml"ktuplannı ihale saatından evvel komisyoıın ver .. 
mis bulunanıklaıdır. 9 14 1 H 2 L_<lZ.J .. D 

.__t;";i; MÜ;;hı;;-Mevki Salın Alma Komisyontmchn: 
l7 1 O C) 38 pazartesi giinii ıaal 16 da Maııi!lada .ıskeri snt ın <1l -

~tı. komisvoııunda acık ~ksiltme surt-tile ilınlesi vnpıJ,ıcnfıı Anadolu 
ga:zett"sİniıı 30 eyll'ıl ı; birinC'İlesriıı 938 tarihle-rinde il;\n edilı·n 20100 
kilo nıerdrnek miktarının ( 30000) kilo c>lclu~u ve lt>rııinnt ınııvakkn
l~ ak.çaeında ıe.o lita olduiu taıhihen ilS&n olunur. q 11 (371fı) 

(ANADOLU) .,......~- ~ - ~ 9 Birindtf'şı·in PAZAR 1938 
j rnı iı Miıı.lahkrnı l\1t"v ki Salın Aln-1a_K_o_m_i_s_yo_1_1.:...u_n_d_aı_1_: -----:--l~-l---b--/--'T"--{--r---J_:__ . .:..:.:..=k=~:.:.:...-/.:..:..:.::..:::.::.....:~::._ 
Keşit bedeli ( 107501) lira 45 kurustan ibaret olan Kütahyada S an U . .1 e eTOn lTe fÖr ÜğÜn-

ins~ı edilecek iki t~!~ lıang<lrı ile iiç ceph;neli_ğe 3 1 O 9'8 tarihinde den.• 
t,ılıp nılrnr etmedıgıııdt•ıı tekrar kapalı zarf uı;ulile hnlesi 1 11 938 
Salı ~ünii snat 1 1 e bırakılını$hr. 1 - İdaremiz ihtiyacı için muhtelif eh'adda on kalem font boru ve 

ihalesi Balıkesir Kor Satın Alma Komisyonunda yaptlacaktır. teferruatı kapalı zarfla elaillmeye çıkarılmt~lır. 
. . Mu~·akkat teminatı (6625) lira 8 kuru\itur. Bu i~e ait plan, ke- 2 - Muhammen bedel 48209 lira 20 kuruştur. 

~ıt. fennı ve umumi seraitname ile eki ve temel hafriyatı tafsilat res- Muvakkat teminat 3616 lira olup eksiltmesi 24 ikinci lesrin 
mi. Aııkara, İıı:ıııir 'Vt fstanbul Levazım amirlikleriyle Balıkesir Kor 938 Perşembe gi.inü saat 16 da telefon direktörlüğü binasın· 
S.ıtııt Alına Koıııis onıınd,\ gGriilebilir. TuHplerin kaııutıun 2 ve 3 daki salan alma komisyonunda yapılacaktır. 
(iııcu ııı.ıdıl.· ll'ı iııdr· , ,vılı Lt'lı.wlerle Giıllkte ılıalt· gi.\ni.i vı• sc:ıatındah 3-Talipler muvakkat teminat ntakbuz veya banka mektubu ile 
Liı· .ı;-ı,ıl <'\'\'<•! it klif rııektupl.uını Bulıkesir Kor S~tın Alm<1 komis kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarnıı o gün 15 e kaJar me.z-
voııa Vt-rııwlı·ri . 9-15-21-27 3690 kôr komisyona vereceklerdir. 

İzmir. müatahkem mevki satın alma komisyonundan: 4 - Şartnamesi 241 kuruş mukabilinde her gün Levazım amirliği .. 
l - lstanbul komutanlığına bağlı birliklerle Gümüşsuyu hasta- mizden alınabilir. 9 22 4 19 (3710) 

nesi için (50,000) kilo koyun eti satın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 12 1. Teş. 938 çarsamba günü saat 10,30 da
)apılacaktıt. Muh~mrnen hl"deli (21,750) liradır. hk temi
nntı (1 ü32) füadır. Şartnamesi her gün komisyonda gôrüle
bilir. isteklilerin ilk teıninal makbuz veya mektuplarile 2490 
eavılı kanunuıı 2 ve 3 cü maddelerinde va:r.ılı vesikale.rile be
r,ıber ihalP gtinü ihale saatından en az bir saat t>vveline kadar 
~eklif mektuplcırını Fındıklıda komutanlık satın alma komis-
yonunn verııwleri. 23-28-4-9 3492 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ayrı nyn kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup 20 Vl 938 

tarihinde ilıale! edilemiyen İzmirde yaptırılacak T\Hi.İn bakım ve 
işlemP evi in~aatile temel kazıkları iııi bir klil halinde y~nid~n ih· 
zar edilen şartname ve projesi mucibince kupalı zarf uıulile ek
siltmeye konulmuştur. 

lI - 1 leyeli umumiyesinin keşH bedeli 764426 lira 33 kuruş ve mu
vakkat temincıtı 34827 lira 5 kurustur. 

Ill - Eksiltme 1 XI 938 tarihine rastlı~an salı günü saat 11 de Ka
bata~tc1 Levazım ve ınübayect şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 38,22 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
Levazım ve mübayeat subesilt> Ankara ve İzmir Basmüdüı-Hik-
lerinde-n alınabilir. , . 

V - Fenııt ~art namesinde izah edilen t-smılar dairesinde yapılacak 
temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Slmples, 13rechtel 
Abaloreıız, Miharlis Most vesair firmaların usul Ve sistemlerine 
\'eyn bunlara mümasil sistemlere göre yapılacaktır. 

VI - lsteklilı>rin c.!iplomalı mühendis veya mimar olmaları, olmadık
]. ı ı tnkdirol~ avııi C'vsn fı haiz bir mütehassısı insatm sonuna 
bdar daimi olnr:ık iş basında bulunduracaklarını Not ... rlikten 
ntÜsaddnk bir taahhüd ka.t•ıdı ile temin etmeleri ve bundan baş
b asgari 500,000 lirc>l rk bu gibi in~oat yapmış olduklnrını gös
terir \ csibyı ılrn it> gii n iindcn sekiz gi.in cv\•eli nt> kndar l nhisar
bı umum mi.idi.irlüğii inı;a<lt şubesine ibrnz e:derek ayrıca mli
naknsnya istirak ve t-hliye-t vesikası alnıaları lazımdır. 

Vll- 1\1\.ihi..irli.i teklif mektubunu kanuni vesaik ile 6 ınr.ı mr1drlede 
yazılı eksiltmeye iştirak. vesikası ve c, 7.S güvenme parası mak
lnızıı veycı banka te:rninat mektubunu ihtiva edecek olah kapalı 
7arfl.ırııı el.ı;i)ı ıne gi.i nü eıı geç saat 1 O a kadar yukarıda adı gt:
<.:(111 alım komisyonu başkanlıılm,ı m.lkbuz truk.lbilinde: verilme
si lazımdır. 18 27 10 22 (64<)2 34\9) 

--·--------.-..~--....... ~· 
inhisarlar Umum Miidürlüğiin-

den: 
Cinsi Mit..~.:.rı Muhamm~n Ce. Mu vak kat Eksiltme 

Echeri tuları teminat nin •ekli 
saati 

L. 
.360X700 m/111 25.0üO 2 

Kr. 1.. Kr. 
08 5:.WOO.--

L. Kr. 
38SO.- Kaoalı zarf 

15.-lop 'P.frikli vede si-
1ara ka~ıdı 
'24.5 m/m n l'n 750 boLin ~ - 341.78 24.64 Açık ek· 
~oLin Sİ""ora ka rıc!ı silt. 15.30 

1 -Sıırhıl\meleri mu.::ibince s~lııı el111acak yulrnrıda cins ve miktarı 
·y~zılı 2ı:; orıo lb l sio-aı-a kağıdı kapalı :.ı:arf u•ulild ve 750 bobin 
si·•rna kiı~ıdı acık eksiltmeye konmuslur. 

il ~- Mııhnr.ımen b_ddleri!e muvakkat teminatları yukarıda göste-

rilmi<1!İr. 
lIJ - Ek~aı me 8/Xİ/918 tarihine raslıyan sah günü hizalarında 

yaıılı .sac-tlarda Kabataşla levazım ve mübayeat ,ubesindeki 
alım kor.ıisyonurd:ı yarılacaklır. 

IV - Şartnamebr 2,60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar leva • 
zırn vemi:buyeal §Ubesile Ankara ve İzmir başmüdürlüklerin· 
c!cn u ~:na.bilir. 

V _ f.hiltmeve girmek isteyip te bu eb'adda kağıd vermiyecek 
cbn flrmaların teklif edecekleri eb'adı ihale gününden bir haf
ta evv,.line kadar inhisarlar tüti:•n fabrikalar §ubesine bildir
mdc.,.i, ve münakasa1·a i~tirak vesikası almaları lazımdır. 

VJ _ Acık ei'J;iltmcye i~tirak etmek istiyenlerin eksiltme için ta
yin ı::diien gün ve sa<_tta o/n 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı 
gecen komiı;yona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine İştirak et• 
mpk ir..4İvenlerinde mühürlü teklif mektubunu kanuni \resaikle 
<rt 7.5 gilvenmo parası makbuzu veya banka teminat mektu
b~nu ihtiva edecek olan kapalı 7.arfları eksiltme günü en geç 
saat 14.:~0 7a kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mnkıı.bilinde vermeleri lazımdır . 

25....-9~21-2 6720/3613 

-fa:mir vilayeti M;;hasebei Husu
siye Müdürlüğünden: 

Muhammen satış 
bedeli 

LiRA K. 
1137 sn 

CİNSİ YERİ 
12 • ı 4 - 16 - Sayılı İzmir Memleket ha&ta-

Evlerin enkaı:ı neıi yamnda. 
Memlektot hnslanesinin tevsii icin satın alman biti,iğindeki 12 • 14 

ve 16 sayılı binJ\•arm yerine yapılacak ~avyonun yeri hazırlanmak 
..zere me:dcfır binnlilrm yıktırma v~ nakıl maırefı müflerilerine alt 
.:ı~ak u7 .. re anka,,111 ımtışı 6/10/938 güni"nden itibaren 15 gUn müd~ 
Jetle yeniden açıh artınnaya cıkımlımşhr. Salı~ ,artlarnu tiğrenmek 
stiyen'erin her ... ün Muhnıebei huııuıiye müdüriyeti varidat kalemi-
1e ve pey sürrı"k İ"t° •"ı11 

.. rin de ihı\le Pünü olan 20/10/938 Per•em· 
'1e rrünü sar:t J 1 de (lt'oo:ı;to mal.buzlarivle birlikte Vilayet Daimi 
~ncümen"ttc rn"rac.ant'arı ilin olunur, O 11-13 3711 

SeferihisaY kasabası içme suyu 
· eksiltme ilanı 

~ - ~eferihisar kasabasına getirllecek içme suyu işi kapalı znrf 
uıulıJe ekaıltnıeye konmu,tur. Yapılacak iş: Suyutı 9 kilom lre me· 
safeden jsalesi, depo ve kapotaj inşasile tevzi şebekesidir. 

2 - Bu işin muhammen keşif bedeli «59672,60» llradır. 
3 - Bu işe aid şartnameler ve evrak •unlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. -- Femıi şartname 
C. -=- Muka vt!le projesi 
D ..... Bayıudırlık l4lefi genel ıatlnantesi 
E - Vahidi Hat ceaveli. , 
F ~ Ke,ifcedveli 
G - Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı «2» lira «98» kuru§ mukabilin 

de Seferihisar belediyeııint.len alabilirler. 
4 - Eksiltme 28/10/938 cuma gtlnü saat on beste Seferihisaı 

belediye dairesinde yapılacaktır. -
5 - El(ııiltmeye girebilmek ıçin Tilrk tabiiyetinde olmak ve aşa· 

ğıdaki vesaiki ibra:ı etmek lazımdır. 
A. __... Bu iş için «4238, 13» lira muvakkat teminat makbuz ve

ya mektubu 
8. - Nafıa vekaletinln 12/8/938 tarlh ve 67 /11624 sayı1ı 

emirlerine göre bu İ§ lçirt alınmış ehliyet veslkası ve ticaret odası v~ 
~ikası 

6 - İeklif mektuplarının dördüncü maddede yazılı saattan hir 
,aat evveline kadar belediye eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabili verilmesi lazımdır. 3676/7093 7-9-12-15 

lzmir 
ğinden: 

Orman Basmühendisli-, 

Buca nahiyesine bağlı yıkık kc-mer devlet ormanından 900 ken
tal pırnal çahsımn ve Bornava nahiyesine bağlı Mengene devlet or
Manından keresleliğe gavri salih devrik 350 kental kuru çam odunu 
15 g-ün müddetle serbest ıntırmaya cıkarılmıştır. 

Çalının beher kentalinin muhammen bedeli 5 kuruştur. Temi· 
nalı muvakkatesi 371 kuruştur. 

Kuru çam odununun muhammen bedeli kentali 6 kuruştur. Te
minatı muvakkatesi 158 kuruştur. 

ihale 21110/938 tarihine müsadif cu."na günü saat 14 de lzmir 
Orman baş mühendisliğinde yapılacaktır. 

Şartname; projeler orman bas mühendisliğinden parasız alınır. 
Fazla tafsilat almak istiyenler Orman bat mühendisliğine mü raca .. 

dları ilan olunur. 9 12 15 20 (3703) 

lzmir iskan Mr.idürlüğünden: 
1 - Çt>~mt' kcı?.nsının Çiftlik köyüııde t::ımire nıuhtnç dokuz knr

gir ,., İ•ı nwvcud ke~ifnaınelerinc gÜrc tanıİrl\ll 27 9 918 gii
ni.imlt·ıı ilibıın'ıı 15 gl.iıı rniidcletle nçık eksiltmeye konul
rnıı!jtıır. 

2 - l\lulıf\ınınen kesif bedeli ceın'nn 952 lirn 36 kurwılur. 
3 - FbUtnw 1 3 1 O 938 güııü sant 2 d~ fzınir lskAı~ rlnir<>sincle 

hti.ite~t kkil koınisyoıı lıuzururıdıı yapıl.ıc.ıktır. 
4- !\.h·\t ud ş,ırlııanw \.' e ke::;if l'n:-ıkı lıN giin lsk;uı dairesiıırle 

gi i riild ıilir. 

5 - l.bıltrıwdt•ıı lıir ıı.ı.ıt t'\'\'el nıuv,ıKkat l<>ıniı1c1l ht•deli olaıak 
71 lirn 43 kuruş yntınlJığın.ı <l<\ir vesik.uıın koıııİs) 011 rei ·I". -. · ı . lA d ı; ı 
gııw vr.ı ı nıesı azım ır. 

6 - lskklilerin yukarıda yazılı 
racnntlını ilan nlunur. 

gün ·ve saatte iskan dairesine mii-
'27 1 5 9 (3534) 

k u ııı J> a ıı yası n da 11: Saı·k 
.. 

~anayı ~, 

Örümcek Tip 13 90 
Kuruı 

cm 804 
Horoz Tip 8 (90 cm 764 

(85 cm 731 
Kelebek Tip 9 (85 cm 675 

(75 cm 615 

İşbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli pe~in ödenmesi meşrut 36 
m. bir top için ahp asgari 1 balyalık (Yani 25 top) ıatıtlara mah
austur. 

1 - 24 top almak isliyen mÜ§leriler yukarıdaki fiatlere yüzde 
2 zamla mal alabillrler . 

fktıııad Vekaletinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiği 
kapol bezi Hatlarına uygun oldujiu taidik olunur. 

lzmir Ticaret Odası 
Resmi mühür ve imzası 

Ticaret da}zmir Birinci İcra Memurluğun· lzmir Sicil 
memurluğundan : 

(Giunio Mıııiııelli S. D. Din
•nnntidee 1 lnldi) Ticnrcl unvaniyle 
lzınirde Miınra Kemalettin cadcl~· 
sinde ) 1 ınımaıcılı S. D. Diornanti -
des ticnret ,,:e kuıııieyoıı f'Vİ11İ dı=-vrt>n 

dlnnık nyni ıııev:w tize ılıır- ticatt>I 
ec.l'-'n Giunlo 1\1. rinı•lli S. n. Dianıan
tides lıcılefirıi11 işbu ticarel uııvanıııı 
ticaret knnuırn lıiiklırnleriue göre> til· 
cilj il 2 '3 7 1 1Hllllf!T88ı 1\f\ knyd \ t" 1 <' 

ı il r-ı.lildıgi il 1\ nhı ı\I ır. 3 7 07 

Esnaf baııknc;ma rehinle borç
lu Ali Cl\lip, Salih Sarım ve AhmC"-

de nit relıiııli mlict>Ylıerat 11 1 O 
938 tarihini" miisndif salı günii ı::a-
al 12 de satı \'apıbcaktır. Mezklir 
ıelıinleriıı ınkdir t"'ciileıı kıymelleri-

ııiıı \' i.İzde \'elnıİ~ b~şini bulmadı ğı 
lakdiıde ikinci at tıımAsı 13 l O 9 3R 

çar~nmb" gtinli saat 12 de lzmirde 
Kuyurnculm çnr~ısında sntısı yapı· 
lac.ıktır. Taliplerin mahallind t-ki 
nwnıura miiı,ı nutl.11 ı il~ıı olunur. 



"°I•_.. (ANAOOJ,U) 
..=.:..:.....__::_:_~~~--~~ ...... ".'.".'.::========:::;:==:::-:---::::-:--::----:~~~~-~~~~~ ~~~~~----~~------~------~----------~---·,.,.,..,~------~--------=---w~-~=-===="=-=-S \HI J."1: 17 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyangosu 
25 inci tertip planı 

6 ıncı keşide 11 1 ci T eşrindedir • 
Sayı Lira Sayı 

1 Mükafat 

1 " 
1 İkramiye 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

" 
" 
" 
,, 

Lira 
200000 

50000 
200000 
40000 
25000 
20000 
15000 
10000 

6000 

10 it (1500) 15000 
20 ., (1000) 20000 

100 11 (200) 20lOJ 

300 " (70) 21000 
562 " (50) 2810'.l 
lOOJ ,, (40) 40000 

" (10)380000 
1090100 

mm 'P 
Türk Maarif Cemiyeti Büyük Eşya 

Piyangosu Planı 
1 - Geliri ae, Tu\·k öğrenr ilerine yurdlar açmak, Türk çocukları 

ecııebi okullara &itmekten vareste kılacak bilgi ile birlikte iyi dil Öğ· 
retir kollejler kurmak; fakir. kimaeaiz fakat çalışkan, zeki yavruları
mızın okum::.b.nna yardım etmek üzere, Türk maarif cemiyeti tarafın 
dn her yıl oldu~u J?ibi bu yıl da bir (eıya piyongoau} ter-tip edilmiıtir. 

2 - Piyango !;, İkinci teırin 1938 de noter ve iatiyenlerin önünde 
Anknrada çekilecektir. 

3 - ikramiyelerin iaabet miktarını çoğaltmak üzere her bilet 4 
parçaya ayrılmıştır. Her parçaaı bir liradır. Bir biletin dört parçaaı 

ayrı ayrı yerlere gönderileceii için ikramiyeler, başka baıka yerlerde 
baıka, batka kimaelere ve çok adamlara isabet etmit olacaktır. Geçen 
yLlhrda ikramiye olarak (450) kişiye isabet etmekte idi. Yeni şekle ııö 
re ( 1003) kiıiye ikramiye ve ( 1000) kişiye de amorti isabet etınit ola- · 
caktır. · 

4 - Çıkan ikramiyeler, ta§ınma ücreti bilet sahibine ait olnıak üze
re, istenilen yea-e gönderilir. İatiyenler çıkan ikramiyeyi planda yazıla 
değerin yüzde onu ekaiğile cemiyete bırakabilirler. 

5 - İkramiyeler Ankarada cemiyet merkezince ve İatanbulda Er
zurum hanında Türk maarif cemiyeti resmi ilan işleri bürosu lirnitet 
firketi müdürlüğünce tevzi edilir. Taırada bulunan ikramiye sahipleri 
biletlerin taahhüdlü olarak cemiyet merkezine veya yukarıda adresi 
yazılı ilan itleri bürosuna göndermek suretiyle ikramiyelerini alabi
lirler. 

6 - ikramiyeler, listelerin dağıtılmasını müteakip dağıtılmağa baı-.' -
!anır. 

7 - Biletlerini kaybedenlerin, piyangonun çekiliıinden en aıağı 24 
saat evel cemiyet merkezini haberdar etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hiçbir hak idia edemezler. 

8 - Cemiyetin reami mühürü bulunmıyan biletler kabul edilmez. 
9 _ 5. Şubat 1939 tarihine kadar alınmıyan ikramiyeler cemiyete 

bırakılmıı aayılır. 
1 O- Piyanıoya konan eşya biletri aıağıda yazılmıthr. 
Say; Lira laa.bet miktarı Tutan 

1 4000 4 kit iye J 000 er lira 4000 la ten ilen yerli malı eıya 
ı 2000 4 J) 500 2000 » J> " 

2 1000 8 » 250 )) 2000 » " " 
G 400 24 » 100 » 2400 » ,, ., 
7 200 28 )) 50 » 1400 » ,, " 

1 5 ı 00 60 » 25 " 1500 » ,, ,, 
65 40 260 • 10 > 2600 » " ,, 

1 s 5 20 620 :ıt 5 » 31 00 » » •• 
250 4 1000 » 1 » 1000 Amorti 

2008 20000 ikramiye yekunu 
ftu erva piyangosu biletlerinden alanlar, bilgi kaynaklannı bollaş· 

t ırmak ve bilgi yollarında yürüyen gençlerimizin rastlıyacakları güç
lükleri kaldırmak amacile kurulan (TÜRK MAARiF CEMiYETi) nin 

işini kolaylaıtırmak olacakları l'İbi talilerini de denemiı bulunacak-
tardır. 

Salihli Çocuk esirgeme kurumu 
Başkanlığı:u/an: · 

1 - Salilihde Mitat pap caddesinde Çocuk Esirgeme Kurumu 
ıinama binası müzayede ile ve bir sene müddetle icara ve
rilecektir. 

2 - Sinama binası içinde demirbaş olarak (188) koltuk ile kite 
elektrik tesiastı vesair malzeme mevcuddur. 

3 -:- :ihale 12 teırinievvel 938 çarıamba günü saat 17 de Halk
evindedir. Arzu edenlere derhal müzayede kaimesi gönde-

ı .... .,, 
rilir. , 7-8-9-11-12 3686 

.. 
r-.g,,lı.,..., Aı > , ... ,. 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 500" 4000,. 

16 " 250 ,, 4000 ,, 
76 " 100,, 7600 " 
80 " 50 it 4000 • 

200 .. 25 ,, 5000 " -384 " 28600 .. 
Kuralar 1Mart,1 Haziran 
1 Eylfll, 1 Birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

0 livier ve Deutsche Le- T ariş 
Şürekisı vante Linie 

LİMİTET G M 8 u Şarapları 
Vapur acentası • • · 

H b İzmir incir ve üzüm tarım BIRJNCI KORDON REES am urg 
BiNASI TEL. 2443 (<ATHEN}> vapuru 10 birincitef· satış kooperatifleri b~rliği 

THE ELLERMAN Ll.NES L m. rinde bekleniyor. Roterdam, Ham- tarafından, geçen seneden· 
LONDRA HA IT! Lurg ve Bremen için yük alac~~ır: beri a ılmakta olan nefis 

«POLO» vapuru 19 eylule kadar «WESTSEE» vapuru 23 bırıncı Y p 
Londra ve Hul için yük alacaktır. te§rinde bekleniyor. Roterdam, şaraplar piyasada daima 

cALBATROS» v~puru 18 ey~ul- Hamburg ve Bremen için yük ala - daha fazla aranınaktadır 
de gelecek ve 28 eylule kadar dogru caktır. . ' 
Londra için yük alacaktır. AMERİCAN EXPORT LiNF.S T arış şarapları şarapçı-

clONl~f'!> ;apur_u 28 eylô.l~e !-e- «EXPRESS» vapuru 14 birinci lık tekn:ğin~n en modern 
lece k 8 bmncı teşrıne kada:- cıogru teırinde bekleniyor. Nevyork için . l .. .. 
Londra için yük ala~ktır. yük alacaktır. ıcap arına gore ve sıhhı 

« ~rRENTlNO> vapu~:ı 1 ~ biri~ci «EXHIBITOR» vapuru 24 bi • şartlara tevfikan Tar iş şa-
teşrınde gelect"k 18 bırıncı te!trıne rinci tetrinde bekleniyor. Nevyork f b 'k d 1 
kadar doüru Londra için yük alacak- 1• .• k l kt rap a rı asın a yapı -

e- çn yu a aca ır. 

tır. «EXERMONT» vapuru 24 bi. maktadır. 
UVERPOL HATTI rinci teşrinde bekleniyor. Nevyork B"lh h Ik t f d 

cBELGRAVIAN> vapuru 18 ey- . . ..k l akt ı assa a ara ın an • ıçın yu a ac ır. 
lulde Londradan gelecek yük ç1ka- PlRE AKTARMASI SER( sevilen Sek ve Dörnisek 
rıp ayni zamanda Liverpol ve Clas- SEFERLER · } · • d 
kow için yük alacaktır. «EXCALIBUR» vapuru 21 bi- cıns ermı tavsiye e eriz. 

cCITYOF ~ANCASTER> vapu- tinci teırinde Pireden Boston ve Şarap, sıhhat, neş' e ve ku·., 
ru 28 eyluld.e gelecek 5 birinci t.e.ş- Nevyork için harekl't edecektir. t . 

k d L ı el k ve ver,r. rine a ar ıverpo ve as ow ıçın «EXETER» vapuru 4 ikinci lef· 
yük alacaktır. • d p· ed B t N k 

BRISTOL HA TII ~!' e ır en os ?n ve evyot 
... ıçın hareket edecektir. 

cSELMA> .. vapuru 20 :ylulde. ge- «EXCAMEİON» 18 ikinci teı-
lecek 22 eylule kadar dogyu Brıstol • d p· ed Bo t N k 
· · ·· k 1 k rtn e tr en s on ve ev yor 
ıçın yu a aca tır. · • h k ed kt' 
DEUTSCHE LEY ANTE - LfNIE ıçın are el ece ır. 

.. «EXCAMBION» vapuru 23 ey· 
.:DEL08» vapuru 16 eylulde ge- l"ld p· d N k B t 

l k ·· k k k u e ıre en evyor ve os on 
ece yu çı araca · için hareket edecektir. • 

Fratelli Sperco 
Vapur Acenf11sı 

ROY AL NEELANDAIS 
KUMPANY~I 

Den Norske Middelhavslinje 
OSLO 

cBAYARD> vapuru 24 birinci 
teşrinde bekleniyor. Le Havre, Di
cppe ve Dünkerk ve Norveç umum 
limanları için yük alacaktır. 

Her yerde açık ve kapalı olarak 
fasetine rağmen fiatlan ~hve.1dir. 
litrelik şişelerde satılır, 

satılmaktadır. Ne• 
70 ve 150 santi• 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARİTİME 

BUDAPEST 

«SOKRATES» vapuru lS/10 
da beklenmekte olup Roterdam 
Amıterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. «DUNA» vapuru 17 birinci tef· 

«HELRDER» vapuru 31/10 da rinde bekleniyor Tuna limanlan i
Leklenmete olup Roterdam Ham • çin yük alacaktır. 

Siz de METALLUM '·O,, Lambalarını 
alırsanız 

burg ve Amsterdam limanlan için «SZEGED» vapuru ikim: teşrin 
yük alacaktır. · iptidalarında bekleniyor. Tuna li-

SVENSKA ORlENT LİNEİNE mantarı için yük alacaktır. 
«V ASLAND» motörü 15/10 «BUDAPF.ST» vapuru 20 birin-

da beklenmekte olup Roterdam ci teırinde bekleniyor. 1skenderiye 
Hamburi' Danmark ve Baltık liman için yük alacaktır. . 
ları için yük alacaırtU-. 5 Yl E l 

«BIRKALAND» moti>rü 30/10 ROUMAfN 
da beklenmete olup Roterdam B U C A R E S T 
Hamburg Gdynia Danzig Dan • (<DUROSTOR» vapuru 1 O Li • 
mark ve Baltık limanlan için yük rmci tetrinde Köatence, Galatz, ve 
alacaktır. 30/10 a kadar Norveç Galatz aktarması Tuna limanları İ· 
için yük kabul eder. çin yük alacaktır. 

FINSKA A/ A. JOHNSTON W ARREN UNES 
PLOHDJAMA» vapuru 15/10 LIYERPOOL 

da Anvers Finlandiya limanları için «DROMORE» vapuru 30 birin· 
yük alacaklar. ci tetrinde bekleniyor. Liverpool ve 
SERViCE MARITIME ROUMAİN Anvers limanlarından yük çıkara -

«ALBA JULIA» vapuru 21/10 cak ve Burgas, Köstence Sulina 
da limanımıza gelip Ma'-ta Marsilya Galatz limanları için yük alacaktır. 
ve Cenova limanlan için yük ve ARMEMENT DEPPE S. A. 
yolcu alır. ANVERS 

ADRtATICA SOCIF.TA AN di «MAROC> vapuru 8 birinci teş-
NA VIGAZ10NE rinden 1 2 birinci teşrine kadar An-

. «BARLETIA» motörü 12/10 vers (doğru) ]imanı için yük ala
da gelip ayni gün saat 17 de Pire caktır. 
Korfu Saranda Brendizi Valona Vapurların hareket tarih!erile 
Draç Gravusa Spalato Zara Fiume navlunlardaki değişikliklerden acen 
Trieste ve Venedik limanlarına yük ta mesuliyet kabul etmez. 
ve yolcu alarak hareket edecektir. Daha fazla tafsilat almak içi:n bi-

«LERO» motörü 13/10 da gelip rinci kordonda W. F. Henry van 
ayni gün saat 19 da Patmo, Lero der Zee ve Co. n. v. vapur acenta
Kalimno İstanköy Rodos Bari Ve- lığına müracat edilmesi rica olunur. 
nedik ve Trieıte limanları için yük Telefon: 2007 2008 
ve yolcu alır. 

tafsilat için İkinci Kordonda FRA· 
İlandaki hereket tarihlerile nav- TELLİ SPERCO vapur acentalı~· 

lunlardaki değişikliklerden acenta na müracaat edilmesi rica olunur. 
mes'uliyet kabul etmez. Daha fazla TELEFON: 2004/2005 

ınt.isarlar Umum Müdürlüğünden: 
I - İzmir - Bornova banliye şömendöf er hattı üzerindeki Çığılı 

ista.syonnndan idaremizin çamaltı tuzlasma şartname ve 
proje.si mucibince yapılacak !'IU isalesi ameliyesi kapalı zarf 
usuli.i ile eksiltmeye konmuştur. 

II -Keşif bedeli 20325 lira 13 kuruş ve muvakkat teminatı 15~4.39 
liradır. 

III Ebiltme 14 ' X ' 938 tarihine raslayan cuma günü saat 15 
te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo-
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 102 kuruş bedel mukabilnde inhisar
iar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Ankara 
ve İzmr başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Ehiltme.re işti~·ak etmek istiyenlerin fenni evrak ve Yesaikinl 
bilhassa on bin liralık bu gibi işleri muyaffakıyetıe yapını" 
olduklarını gösterir vesikayı ihale gününden 3 gün evveline 
kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası 

ve muvakkat güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının eksiltme günü en geç 

saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu baş-

kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 
(689S) so s 6 ıo 

Heın bol ışık almış olur, hem iktıaad etmiş olur, heın lamba deiiıtirmek 
ten kurtulur, hem de sarfiyatınızm eksildiğini ilk faturada görüraünü:ı. 

' ' "·'ft<M;"'"'.JCM< ""' 

:) 
'j 
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LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik- Telefon ve malzemesi depo8rı. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 


