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' U ıhhi durumları ' Filistin • 

tatür 
hak e 1 riyasetinde bir konferans toplanacak nda resmAI t bl•gV Beyaz kitap çıktı. Müstemlekeler Nazırının 

Londrn, 9 (Rad~ o) - Fili-. tin hal,-

I•k b} yetini muhafaze etmektedir. Ha - alqam saat 20 de verilen rapor 1 - Reisicumhur Atatürkün rnıdaki lıeyaz kitup, bugün çıkını tır. 1 

ı•DC•I te ig"' d . 36 8 d' N b ı"kın" cı" madded- _ıı·r ·. Bu kitapta, mü-.tnkil bir ~ah udi de\ -raret ereceaı , ır. a ız mun- ea ıhhA ı'yetler' h kkı d ··d · ~ a ı vaz ı a n a mu avı letinin te. isi imkan ız s:röriilmJ.iŞ oldu-
lstanbul, 9 (A.A.) - Riyaseti tazam 128, teneffüs 28 dir. 2 - Bugünü yorgun ve da1-- • b"bl · f d b qçuı ve mÜ§avır ta ı erı tara m an u ğu k:wdedildiği gilıi, bir .A raı> ele' ı _ 

Cumhur umumi katipliğinden: u·· hl geçirdiler. Umumi ahvaldeki ciddi-
1 - Reisicumhur Atatürkün ÇÜDCÜ te İg"" yet biraz daha ilerlemiıtir. Nabız: aktam saat 24 de verilen rapor i- tinin de vUcurla g tirilm i kab"l ol 

kinci maddededir. nrndığı zikredilmi~tir. 
s:hhi vaziyetleri hakkında müdavi · muntazam, dakikada 124, tenef-
ve müpvir tabibleri tarafından bu Istanbul, 9 (A.A.) - Riyeseti füs: 40, hararet derecesi: 37,06dır. 2 - Saat yirmiden itibaren dal- Re~nz kitnbın bir kı mında şunlar 

il Cumhur umumi katipliğinden: d b nlık tın U A h l yazılmı.-;tır: 
.sabah saat onda ver en rapor ikin- 1 - Reı"sicumhur Atatu'"rku''n Dör üncü te lig"' hgı ard wl tır. mumktı ~_J~a Hve- ' «lngilteı·e. maııdıilt'l' devlet ı;;ıföti -

ah ı nb ı 9 (AA ) R . e ı ı mı c ı ırı >ırıne ,·akJa ... hrm. _ l
ci maddededir. amete ogru seyretme euır. ~- 1 "k' .11 t' b" . 1 .. 

2 - Geceyi r atsız geçirdiler. sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ata u, · · - İyaseti raret derecesı: 37,06 nabıs: 132, g" a çııh ·acak ve mü t 1 ·k 
1 Umumi hallerindeki vıt?.ivet ciddi· v~ mü~avir t"bibleri tarafından bu Cumhur umumi katipliğinden: teneffüs: 33 dür . . ~ . ..1 l. · keme e er nazııı-

'i-..--.ııiı.ıııiiıiııiıiıllııiiıiıııııİiıiıııiiııiııii-...;.;;;;.;;.;,.;.;..;,;,;;;;:,:;.;....;.;,;..,;,;.:.:;;.;.;;.,;.;.:...;;;;.;;,;,;;,;;,:;:.;..;;;:.;:.:.:.:.:.;;;;.;;;...;;.;;... .... _______ _.~;-..-..-.;._...;..;;,;;.;,;;;.;..;;;.-...-.. .... ..-..;______ n ı n rı~ a:-e ı ırh ı e >1 r o ıı f e rn 11 s 1 ,
1 
plı _ 

llı.tlerı·n Mu·· nı.hte verdı•gv ,· 1 Başvekilimiz ynr~k,_Yahud! \'e ~rap 111lllcıhh 1 rı-m clınlıyecektıl'. :Sılalı kullanan 't 'd. 

Ankaradan lstanbula det.gösteren Arahlaı· ve bunların li -
den olun lMş müftü, koııfer.ın" t 

h l 
döndüler rılmı~:.ıc:ıktıl'. 

mu.. ı·m söv ev İstanbul. 9 (Telefonla) - BasHki . l ııgiltere. l.Ju konfcl'aıı la ı. b ı· il -

J limiz B. ('ela! Ha) aı-, hu usi trenle ~ıce elde edf!mi~ ecek olur~.ı, ınandnt l' 

A nktıradaıı burayrı gelmişler ve Hay- e\·let olm_ı k dola) i ıle icaLını du u
durpıısa ista~yonunda kar<ıılnnmı~lar- necek \'e dıgt'r devletleri de bund. n hn 
hr. berdar wedecektir. Şu kad, r k ' 'mp, -

Ha -.ekilimız, motorle dogrucn Dol- ıatorlugun Hindi tan ~olu nn ı 
ırınl.nhçr arayıııu gitmi;ıJerclfr. 

Filistin müftüııü 

k, H.)f. h.tdli \ Akalı, d i
fngi ıer nin nu ııda ı nltmdu k~

lncaktır. 

İngilleH', Fili tine n 111ı ~aıdıınd:. 
bulunmakta daima <1 'am edecektir.~ Almanya, miistemlekelerini tamamen geri aldıktan son

ra, İngiltere ve Fransadan hiçbirşey istemiyecekt'r 

Silahlanma yarışı 1 Japonyada 
Kabine buhranı 

Nafia Vekaleti 
H a mdi N üzhet ÇA~ÇAR 

Avı-upa devletleri arasındaki te .. 
lihat Yanıı bUtün §İddetiyle devam 
ediyor. Münib konferansından beri 
lı o :t-ı~11:: , ı, ı ~ vvennı:ı 

dar ihm 1 ettikle ri, teliha t işine aza
mi bir aürat v rdiler. Şu aon iki sene 
zarfındn y lnız l ngilterenin teıılihat 
iç.in fevkalade büdcesinden bir buçuk 
n1ilyar İngiliz liralık bir tahaieat ka
bul ettiğini aölemek bu s ilahlanma 
deliliğinin m illetleri müdhiş bir uçu-
r uma ürükle mekte olduğunu ifade 

için kafi bir b 1ağata maliktir. B. Hitle r arka- daşJariyJe birlikte .. 
Alman ve italya g ibi totaliter .l\l u ı ı i lı, ~ ( A .A) - llu l'. ı d.ı "O\'lı.:· j C'İlıtie Alıııuıı.\ aııııı Fraıısadan ve i n -

devleti r m emleketin bütün çalı4ma diği 111ıtukta il iller lıa~ka ıle\ldlc ı·iıı giltert!deıı hi<;bir sey istemi) ecegiııi 
kabiliye tni müdafaai milliye üzerin-

1 

~ilahlaıım,ı-.ıııııı kendisini korkut mu. kaydettikten onı·a dem isti r J.:i: 

de te k sif e~~,~~rdir. D~ha iki gün cı_ı~ııı ı \'t' ılun~ıı lı.ı~taıı as:ıgı~a kadııt'j . - ı:iz.yalııız oı:l~rl:ı i; ,\·apnıak, ya
e vel halya butun huauııı sermayeler ~alahlnndıgı zaman Almam mun tek ili aynı ııı::b€t ctnh ılmdc nlı..; veı·i~) ap· 
üzerinden iki senede tahsil edilmek kıwıa Lir ze~ tin dnliyle cloln~ını.; ara- mnk i. tiyoruz. 

Üzere yüzde y edi buçuk miktarında }('ıı~ı sö~ lenıiş.ir. ı II it l t> ı· Fr<1n~ada w lngi ltc l'edc jk-
fevkali.dc b ir vergi to.h ı; i .!.ıc karar Hitler mi.!:st nleke me:sele-i hari - - Devamı 3 üncü 11ahifede -
verdi .• 

F r ansa da diğerlerinden geri kal
tnamak için elinden eelen her feyi 
)apıyor. Son aünlerde maliye nazı
rının değiıtirilme•İ ve büdcede aza
ıni tasarruf taraftarlığiyle maruf 
olan a dliye nazırı Bay Reyno'nun 
n1aliye nezaretine l'etirilmesi ancak 
hu makaadla ihtiyar dilmit bir ha
rek ettir. Franaızlar da bütiin kuvvet
lerini s ilahlanma üzerinde teksif 

deh ilmek için büdcelerin in diğer 

kıaımlannda a za mi hadd ine kadar 
bir taa:ırruf ya pmak istiyorlar. 

Bu çılgınca ye.rış karşısında insan 
Rayri ihtiyari sor uyor : Bu h a l nere· 
Ye kada r gidecek? . 

Hiç ıüphesiz beşeriyetin §İmdiye 

kadar hir m islini idrak ve hatta ta· 
hayyül bile etmediği bir harbe! .• 

Milletler çahtma kabiliyetlerini 
•oıı haddine kadar bel'etmekte olan 
lıı.ı maırafa sonuna kadar tahammül 
~dernezler. 

Eğer aon günlerde yeniden alev
lcnınefe baılıyan tahdidi tealihat 
içUı pratik bir çare bulunmaz ve 
del'J.ıal tatbikata başlanmazsa umu· 
~i 1:atr harbin pek yakında patlama
'llla intizar etmek lazımdır. 

Silahların tahdidi.... Bu çok tatlı 

b Y•le ameli bir tatbik kabiliyeti 

l panya harbi 
F rankistler, ş · ddetli bir muharebeden 
sonra Ağıl2r tepelerini zaptetmişl~rdjr 

Müfrit militarist a miral Suç ugu 

Tokyo, 9 (Radyo) Hnrbiye ne_ 
zareti matbuat bü1 o~u sefi Albay 
'Ka-to, millı . Pferhedik mtiııasebetile 
bii~ ilk endü ·i nıfü".;seselerinin takın 
dıkla ı·ı 'azi\ et ..ıebebile !:iddetli bir 
ihtarda bulunmuştur. Ru ihtal', mali
\"C nezal'etiniıı nokt~ıi nnzarımı avkırı 
oldugundan nazırl -Ke-ga ııın i;tifn
·ı münasebet ile ırnlıınede bııhı nıı çık~ 
ma:-:ı mııhtemelcl'r. 

Maarif nazırı Tito ile dahillve na -
zın anı i rnl ( Sueçugu) maHye nazırı
nın noktoi nnırnrına ı:i~fü·tlc muhalif 
olup, en çok nıilitaı-iz~ıi mudafna edi. 
.lorlar. 

Halk sandığı 
Bu ayın on beşinde İs .. 

tanbulda açılacak 
1 tnnbul, (T e]efonla) - Hal~ 

butnıak m aalesef pek güçtür. 
ln giliz ler dünya itlerinde a11.lahi

~ tle ıöz söyliyebilmek İçin her a&• 

~ ~il Avrupanın her hane~ ~ir dev- Fransız topraklarına iltica eden lapanyollardan bir erup Sandığı, bu nyın on beşinde merra 
etı kadar kuvvetli olmak ıstıyorlar. 

l) niz silahları itinde lneiltereye bir 
f•ikiyet kabul eden Almanlar Avru
~ kıtasındaki nüfuslarının kesafe· 

._ Davamı 3 üncü aahifede -

Paris, 9 (aRdyo) - ~rank.i tler,!cephane ve esir bırakarak .rica t et- simle açılacakt:r. .. ... 
Ağılar tepelerini zaptetmışlerdır. Bu mislerdir. A Halk Sandıgı mudurl~gun em 
rada vukubulan şiddetli muhareb~- be lak ve eytam bankası e kı muhaseb 
.:len sonra cumhuriyetçiler, mühim Fra nkistler_. bu muharebede ş m üdürü 'e Halk bankası murakib 
zayiat vererek ve külliyetli miktarda yüz esir aldıklanıu iddia edi) crl:ır. I B. Sermed tayin edilmiştir 

120 kilon1etre yol kat' eden 6 motörlü 
tren ısmarladı 

üzere 156 ) olcu alan \'e 

enstütü binası Ege kız 
inşaatı.< 

Kültür Bakanlığı, enstütü binasının 
planlarını hazırlatmaktadır 

1zmir'de bıittin Ege mınt.ık, o:ı h - ı~t nlıul'da ruzt>l anatl,ıı akt.dı.:mi i 
tiyacını karşılı~ .ıcak bti~ LikHıkte bir mut ha,sıslaı ına iı \ rmi tir .• eh
( Kız en1-1titilsiı) Lina"ı ~ apılnragıııı ı imiz kiiltur clirektorliıgunc gelen ma. 
yazmı., tık. 11 ııtt.a kordonda ' a ıf Çı- lum ta gore en ti tunun planları sü -
nar bul\ an uzeriııcle geni bir ada, ratle hazırlanaca < \'C onra inşaata 
en..;titiiye ayrılmış \"e etrafı dıval'la bası. nacaktır. lnsaatın muhinı bir 
çe\'l·ilmicıti. Kültiir Bakanhgı, ·ehri- kı mmın 939 \'llmda ikm I ('di}ı>bfü• -
mizde in sa ı>ıtirileeck olan Kız l'n ti_ cegi kun etle soylenh or. 
tü~ii bina:;ı planının hazırlaıım. ı i in - Devnmı 3 ünc ü sahifede -

Erzi can hattı 
Bu ay içinde ve büyük törenle Baş

vekilimiz tarafından açılacaktır 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Erzın
·a n hattı, başvekilimiz 8. Celal B -
·ar tarafından merasimle acılacak
r. Millet meclisi namına törene i 

irak edecek otuz s. yl vdan mürek 
kep kamutay heyeti "e davetlı lerı 

gbturecek tren, <ı) ın on dordunde 
Ankaradan hareket ed cektir. 

Ba e,•ekılimiz, Erzincandan dö
nerken M lat) ada duracak ve bazı 
t tkıkl rd bulunduktan sonra, doi
ruc lstanbula gelecektir. 



~n:ıncı. rin PERŞEMBE 19~8 

~OKRA 

Şiirin hüviyeti 
BAHRi SAVCI 

Bütün c eb mektepler veya ıahıi ve münferid temayül ve cere
yanlar onu arıyor. Bütün aan'at görüşleri esrarengiz bir fizyolojinin 
teırih muammaları içinde, meçhul bir bünye ve tahıiyet halindeki 
bu hüviyetin karakter sistemini tayine uğraııyor. Daha doğruau orİ· 
jinal huauıiyetlerin temayüz etme iatekleri içinde çırpınan san'at 
telakkileri, tiirin hüviyetini, kendi idrak ediş ve ıekillendiri.ş telakki 
tarzları içinde billürlaştırmaia uğratıyor. 

Şiirin dıı varlığına aid bütün münakaıalar. zaman zaman coşkun 
kavgaların amirleri ıahlandıran gürültülü safhaları halini almasına 
rağmen dünyanın belki her tarafında nihayet birer hal suretine bağ
lanabilmiştir. Fakat tiirin özünü, iç varlığının mana ve karakter vaa
fına dair münakaıaları bu kadar kolaylıkla bir hal auretine bağla
mak mümkün olamamııtır. 

B..itün nizamlan bir sükunun statığı içeriainde durgun bir seyir ka
zanmış olan cemiyetlerde bıle şiirin hüviyetine aid muayyen kanaatler 
uzun zaman devam edememiş ve ye ini bu hüviye;tin daha baıka bir 
zaviye ve ııık altındaki teırihi idı·ik ediı tarzına bırakmııtır. 

ltık bu kadarla da kalmamııtır. Muhtelif devirlerde ayni ıiiri mü
cerred manada ıiir deiil. şu veya bu tiirin ıu vey bu ıiiri veya bütün 
şiirleri • baıka, baıka anlayıı zihniyetlerinin zevk kadrosu içinde 
baıka, batka telakki nimetlerine veya hüaranlarına hedef olmu§lur. 
Bu muhakkaktır. Hiç füpheaiz bugünkU dU)'Uf tartları içinde okunan 
bir Şikiapir, bir Göte, bir Baki ve bir Nedim hatta, bir Hamid ve bir 
Hatim dünlril zevk ve hatta erit atmoaf erinde benliiini eritmit ve tah· 
slyetlnln if adeabıl hu atmoaterin atom imtizaçlannda bul"TIUf olan bir 
okuyucunun anladıtı manada ve hüviyetle bir Şekapir, Göte ve Hatim 
deiillerdir. Bu itibarla onların: Kelime ve ıekil bakımından en kil· 
çUk bir deiiıiklii• utramıyan ıiirleri de. bUtUn mana dUnyaaı ile be
raber o zamanki hüviyeti ile yaııyan ıiirler deiildir. 

Görülüyor ki muhtelif zaman ve mekan çerçeveleri içinde, biribi
rinden farklı maddelerden örülmüı mutena kumatlar gibi ayrı parıl
tılar ve renk kombinezonları göateren tiir. bizatihi. seyyal bir hüviye
tin hiçbir zaman atatikletemiyecek. formüle edilemiyecek cevheri 
halindedir. Biitlbı mektepler ve aan'at adamlan hu hUviyetin. derin 
manalar aleminde P21i bir akıtla cereyan eden aırrı yakaladıklarını 

I 

hiaaettikleri anda derhal bir zafer aayhaaı ile tiiri fethettiklerini ilin 
ederler. Ve kari onların aunduiu ıkairin lezzetine; bir 
emme ihtiraaı ile titriyen dudaklarının zevk çırpınıtlarını uzatır. Fa
kat çok aeçmeden ıörürUz ki, dudaklaJ'unızın nemli aathından hütün 
duyuı melekelerimize yayılan bu ıiir artık bize yabancı bir hüviyetin 
tataızlıiı içinde kendini vermektedir. O ıiir artık unutulmutlur. Ha
yır o ıiirin o zamanki ıartlar ıçeriıinde ruh alemimizde realize olan 

. hüviyeti, yeni bir atmoafer ve tartlar manzumeainde bize artık yaban
cı bir çehre ıibi ıelmektedir. 

Nice mııralan vardır ki muayyen bir devrede bizim biitün varhiı· 
mızı kaplıan bir sirayet kudretine aahip oldutu halde birkaç zaman 
aonra acıklı bir unutulut içinde bize uzak bir meaafenin öteainde 
kendi niıyan alemlerine gömülürler. Bunlar bedbaht tiirlerdir ve 
hüviyetleri, daima deiiten ,artlann kalıplarına uyduracak bir aliati· 
kiyette kuramamıt mıaralardır. 

Şiirin hüviyetinin, neden bu kadar deiitici unaurlardan meydana 
gerdijinı anlamaia imkan yoktur. 

Bu hüviyeti hiçbir İnsan oilu bütün muammalan ile beraber bir 
tahlil ve bedahat ufkuna çtkaramıyacaktır. Her zaman onu lıieıfetti
gimiz hulyasına kapılacağız ve her zaman bu hüviyetin aırlarını an

lamaktaki aczimizi de idrak edeceiiz. 

Akala ve yerli pamuk
lar karıştırılmıyacak 

(ANADOLU) 

r- 1L"€:!< :ç wa~+:= 

1 Şehoır DahöDö 
• WT z:w= s T I w a 

iç ticaret umum müdürü şehrimize geldi 

Pazarlıksız satış kanunu 
tatbikatını tetkik edecek 

z 

SAHif.t. .2 

Sıhhi bahisler -ı 
t lJahtli ha~talıklar mfltehcuııat-lJr. 

• Şevki Uğur di71or iri: 

Ağız hastalıkları 
-111-

nr , #iSW 

TÜRKKUŞU 
K üçiik çocukların hazım bozuk-u ç ucu U•• ye luklarının seyri esnasında aaızları

run iç taraflarında beyaz bir _örtü 

kaydına 
şeklinde iltihap zuhur etmektedir. 
Çocuklar bu iltihap sebebile anne 
memesini ememezler. Bu suretle gı-

başland ı da11z kaJ.rlar. Onun için çocukJann 

Dün ihracat kontroıo··rıu··k daı·resı·nde _ mide ve bağırsaklarının bozulması-
-------------- na çok ehemmiyet vermek icap eder. 

•h l } b• t ) t t } o·· d •• ·· 'd Umumiyetle ağız hastahklann-l raca çı ar ır op an 1 yap ı ar or uncu evreye dan korunmak için sabah ı,·e akşam 
.i.k~~s~d veka!_eti iç ticaret umum 1 ~elediye. pazarlıksız satıı kanu- d h • İ k• a.izı iyic:e temizlemek. ve. yıkama~ 

~uduru B. Mumtaz Rek. berabe - nu ıle kararname ve izahnameleri - a a genış eş 1- lazı~~lir. Bu~~-· c:lit!eı:ın v~ ciıı 
rınde Ankara belediyesi iktısad mü-1 nin, halkın lehine olarak tatbiki hu- J • t} • • ı· etlennın de temızlıgı muhım hır rol 
dürü B. Şevket Süreyya olduğu hal-lsusunda büyük itina ve hassasiyet a a gırl ıyor oynamaktadır. 
d A k d h · · . . ·· t kt d" o·· b 1-.:ı· ü il n d . . Bu sebeble dişleri ve diş etle-e n ara an şe rımıze gelmıştır. gos erme e ır. un e eaıye me- ç nc1.1 evesını muvaffakıyetle rin" f J mak la . .. k. 

Umum müdür lzmirdeki iktısad murlarından kadın ve erkek, 25 ki- ikmal etnıiş olan Türkkuıu İzmir ıu- b ıadırç .. a .. .. jımgelır. k 1;:~ ü 
vck"' l t" t k ·ı· ' t f . d k . şılik bir heyet, ayrı guruplar halin- besi, dördilncU devreye başlamak il- ur . 8 çu~umBf ol an yen: ı -

0 
.. a ~: eş 1 atını c tı~ ~ ~e tir. de çarşıdaki mağazalarda dolaşarak, zere talebe kaydını açmıştır. üç ae- ye erı var ır. u~ a.n rn: niki. ola-
u~ oglf"den sonra şehrımız ıhracat pazarlıksız satış kanunu mucibincelne gibi kısa bir zamanda büyük mu- ~k defetm~~· müh_ım bır ke~fiyet· 

tacı~le~!: -~ge ~m.takası ihraca~. kon- pazarlıksız satış yapması lazım ge- vaff akyetler temin eden TUrkkuıu, tır. Bunu~aı!: pek ınce ~lan dit t~z-
trol~rlugu daıresınde Bay Mumtaz len mağazaların pazarlıkla satıp de- dördüncü devreye daha ~enlı bir lar~nı kul_ ___ ak çok buyük ve iyi 
Rekın. beı_kanlığında toplanarak ih-

1 
vam edip etmedikleri hak.kında tet· teşkilAtla 8'1rmektedlr. Havacı bir te.ırl~! yapmakt~r. • . 

racat ışlerı hakkında hupihalde bu- kikler yapmışladır. nesil yetiştirmek ~ayesiyle çalı- M~dı taaffun maddelen havı 
lunmuılardır. Bu tetkiklerde bet mağaza sahibi- şan 1'11rkkuşu, dördUnca devre için ol~n ~~ız sularından. ~fı. nazar 

Bu meyanda ihracatçılar, bazı di- nin, gene pazarlıkla satı§ yaptıkları uçucu Qellh şu evsafı haiz bulunan edılebılır. Bazı muannid ~ ıltihap
leklerini bildirrniılerdir. Toplantıda tesbit edilmiş ve bunlar cezalandırıl-, talebeyi alacaktır: · larının sebebi olan teker. nekria aiu 
baş kontrolör B. Ali Emre ile Tica-1 mıştır. 1 1 - On yecli yapnı doldurmuş bu- kaıaızlık ve vahim klonöz gibi alır 
ret odası umumi katibi B. Mehmed Etiket usulüne belediyece göste- lunma& ve otuz betten yukan olma- hastalıklarda eaae hutalık aöz önU-
Ali Et. n de bulunmuşlardır. rilen fazla ehemmiyet sebebile şeh- ması. ne alınarak ona aöre sıhhi tedbirler 

iç tıcaret umum müdürü, pazar- rimizdeki bazı ticarethanelerin şika-I 2-Lise vey~ muadili mekteplerin almak icap der ' 
lıksız satış kanunun lzmidcki tatbi- yette bulunduklarını yazmıştık B 9 10 11 

. . ıfl d i M e · 
katı hakkında da tekikler yapacak- Mümtaz Rek bütün bu meseİele~ , , ıncı sın arına mil av m eme çocuklarında aörülen ajız 
tır. Dün belediye reisi Dr. B. Behçet, üzerinde ehe~miyetle duracak, tel- bulunması: (Tahsilini bu sınıflarda iltihaplarının çoğu pamukçuktur. 
Uzu ziyaret etmiştir. 1 kikler yapacaktır. bırakmış olanlar kaydedilemezler). Bunda çocuğun ağzı asla silinme· 

3 -Lise veya muadili mektep me- melidir. Meme veren nnneler meme-

J? ucada zunu olanların askerliğini yapma- lerinin meme başlarını iyice temh-
yangın mış olması, • lemeyi unutmamalıdır. Sun·t beale-· 

v k b l d. Al . db. l 4 Yük k kt "d . . -n.arşıya a e e ıye ınan serı te ır er - se me ep mu avımı nen çocukların emdikleri emzik şi-
müdürüne tabanca d olauların gene askerliğini yapma- şelerinin ve emzikliklerinin çok bO-

sayesin e yangın ça- mış bulunplası. "'k b" d!l.l __ t "t" ·ı t . l 
k ·ıd • yu ır UUUl ve ı ına ı e emız en-ce ı ı bak söndiirüldü 5 - Sıhhati yerinde, uçuşa elve- ı . I~ d Ba "t "b" ..•• , . . me erı wzım ır. aı gı ı gorunen 

Diı? s~bnh Ka~şıyaka. belediye Diln. saat 16,5 de Bucada Dutlu nşlı bulunması ~e boyunun 1,58 den bu temizlik keyfiyeti çocuaun ııh-
şubesı bınasında bır tehdıd vak ası sokağında yapıcı ustası Caferin 8 aşai'ı olmaması, h . h U • d bü·•'-

l t ş b · . · ı 1 6 s· 1 ati ve ayatı zenn e ne r-o muş ur. u e mildüru B. Kanı, daı- sayılı ahşap evinden yanırın çıkmış - ıyasa ve sosyal haklara ma-
'"ede vazifesiyle meşgul bulunduğu ve Buca belediye reisinin. hemen tz- lik olması, uyırunıuz hali bulunma- roller oynar. 
sırada Yamanlar su dairesinde hadi-1 mirden imdad istemesi O zerine bele- nıası; - B l T T 1 -
~le ! 6 y~şla~ında Cevad, birdenbire diye reisimiz doktor B. Behçet Uzun Bu fera~ti haiz kadın erkek her 
ıçerıye gım ş ve: emriyle itfaiyemiz koşmuş, kuyular-ıTürk tencı, Tllrkkuşu kanadları al- BORSA 

J - Beni işten cık~raca~ınızı ha1!_er d~ı ıu:. ,.~ıu lli!Y.r•r lıavı.ı;ı.wua •ı.ı tına .ırirr.bilAN'!lctir . OZOM 
aldım. Buraya bak. k"l k ı· 1 "tf . k TUrk hava kurumu, Türkkuşuna 

J)iyerek belinden çıkardığı bir ta- çe ı me sure ıy e ve_ 1 aıye u~an- kaydedilecek gençler için bütiln ko- Çuval malın cinsi Kr. S. Kr.S. 
baııcayı mador B. Kaniye tevcih et- danının aldığı tertılıat saye~ınde !aylıkları göstermektedir. Uçucu 749 Alyoti Bi. 12 60 18 60 
miş, fakat tabancayı ateş etmek ce- yangın söndürülmiltüş. ıilye olmak istiyenlerin, yalnız; 538 T. aatıı koope.ı·atifi U 50 18 
saretini kendisinde bulamadığı için Ev ve eşya sigortasızdır. Zabıtaca A - Tahsil derecelerini te\-sik 230 Ş. Riza Ha. 14 60 15 
çıkıp gitmiştir. Müdür B. Kini, bu tahkikata başlanmıştır. için müdavim bulunduklan mektep 184 M. H. Nazlı 16 60 16 50 
tehdid vakasından derhal polisi ha- y ıınırın, bu evde mevsim münase- idarelerinden alacakları bir vesika- l 72 j. Kohen 18 876 ı.- 63 
berdar etmiştir. . . yı 'eya mektep mezunu iseler diplo- 127 Pateraon )S 18-

z b t 1 kt d Letıvle venı kurulmuş olan sobnda J 63 Esnaf ban 17 60 17 60 a ı a, ıuçluyu arama a ır. • • ma arını · 
yakılan ateşten soba yakınındaki o- B _ Nüfus cilzdanlarını 60 M. Hüanü 13 ıs 

Bir tehdit vak'ası 

Pamuk meselesı• dunların ateş almasından çıkmıştır. c _Vesikalık dört tane fotoi'raf 46 Kil. Taner 14 375 16 
--..:..-- beraberlerinde a-etirmeleri kafidir. 261 P. Klark 10 50 ıs 50 

Ak • h k b / L L' b - · - 31 jiro Şürekası 13 ıs 
sı are ette u unaca~ cr.rcır Ta Rady,,Ja bir konfe· Kadife kalesi -=+=- 21 s. Ergin ı4 2s 14:25· 

h · l l d• · · k rans verilecek Ôgretmenler arasında ı3 j. Y. Talat ıs 75 14 60 
rikası sa ıp eri ceza an ırılaca Bu yıl tamamen tzmir erkek.lisesi yardirekwrıerin 1---. Ayın üçü~ü günü Ankarada Zi- l d l k d B "1 h ı ö ş k' c d 2495 Yekun Bazı ~ erlerdeki pamuk çırçır fabrı- yerli pamukların karışık \'aziyette raat Vekaletinde vekil B. Faik Kur- 1 ağac an ırı aca eıı · J.' e mec z. a ır an oğan, 

k1 d ek kt kJ ... nıdn-a b ' Şeref Horasanlı Alaeddin Candemir 560637 Eski yekün kaluı ının, pamu arı pre e e er çı ı arı gur g . unu yapan çır- d w 1 i r·. d kllet· 1- K d"f k ı · · t • ı 
aka a cin · pamukların ) erli p.tmuk- çır fabrikaları sahiplerinin cezalan - og unun re 8 ıgın e ve ın a a- a 1 e ·a esmın amamen agaç an ve Halil Onural pin llcretlerine kül- -----

rı knrıştıdıkları görülmüştilr. dırılacakları ve ayrıca mah..,,ullerimiz kadar müdtir ve mütehassısları ile dırılmagı için vilayetçe tedbirler alın- tur bakanlığınca beşer lira zamme- 563182 U. yekfin 
Şehrimizdeki bazı tnccarlar, bnl~ n- U1.erinde hile ) nptıkl •. rındaıı d )layı çiftçi ve fabrika müdiirleri bir top- mıştır. Viliiyet ziı ant m!\dilrliiğü, bu dilmi~tir. . Vıilm fiatl#n 

}ardan akala ve yerli malı pamuklarm haklarında takilıat yapılacağı bildiri!- Jantı yapmışlar, Adana ve memleket mühim işle alakadar olacak, mevsi-' Karşıyaka ortaokul tarih - coğr:ıf- Numua 
\arışık çıktığını ticaret ve sanayi o-

1 miştir. Bundan ı;onra pamuk çırçır pamukçuluğu ve pamuk çeşidleri miııcl~ Kadife kalesine dikilecek zey- ya stajyeri Bn. Tilrkan Pekel öğret- 7 

Fiat 
12 
ıs .ia ı reisliğine şikilyet etnüşlerdir. 1 fabrikaları, preseden geçirdikleri pa- hakkında Ada nada tetkikler yapnn tiıı fidanlarını şimdiden hazırlıya- menliie terfi etmiş, lise mezunlann- 8 

Ticaret odası, bu meseleye buyük muk balyalarının llzerlerine {Akala) heyetin \'erdiği rapor üzerinde mU- caktır. İki yıldanberi Kadifekalesi- den Bn. Semiha Nazlı Karataş rta- S 
ehemmiyet vermiştir. ViUiyetten bli _ive (Yerli) damgalarını basacaklardır. zakereleıde buh.mmuşlardır. Vekil, ııin ağaçlandırılması i<:in sarfedilen okul İngilizce yardımcı, tıp fakülte- lO 
tun kazalara gonderılen bir tamimı.le 1 Bu suretle muhtelı! cms pamukların memleket pamukçuluğu hakkında ıne ai, çok fnyclalı neticeler vermiş, si dişçi şubesi mezunlarından Bn. 11 

ıs 75 
14 75 
17 50 

lzmir'de vizıte ) apılırken akala ve karıştırılmasının önüne geçilecektır. etraflı izahat vermiştir. Bu gBrOş- ekilen fidanlar tamamen tutmuştur. Makbule Süren ve lise mezunların- .tN_CtR 
mede 'al'llrın neticeler hakkında a- Bu yı1, kalenııı boş olan her tarafına dan Bn. Reyyan Tezel Karataş orta- Çuval malın cıwıı Kr. S. KrL. 

yın 15 hıci Sah guuü saat ı 9 da An- dikilecek fıdanlarJa teıhir işi tamam okulu tabliye ) ardımcı öğ-retmenlik- 1141 M. H. ~azh 
11 JI J l k m ı•t • kara radyo iyle bir konferans neşre- lanacaktır. lerine tayin edilmiılerdir. 622 Ş. Rem~ı 

7 17 50 
7 25 16 

ır.ıanaa ar 0 esı 1dilecektir. BLI neşr:yat, pamuk müs- : _ -=+=- 151 H. Levı 
1 tahsillel'l \ e alakadar tşekkllllerin K bezı· Mez !Jaha için yeni 188 

H. Şe~beş 
8 15 

10 25 10 25 

{ ı . . b. . d. A' .. 1 k 1 ehemmiyetle takip edecekleri tabii- a put 58 c. Cenelebi 
Ş eflill Itır }. tffianyaya ffiUStem e e dir. Ziraat Vekaletinden vila)ete ge- p· d lJ makineler a/ınclı 27 B. ~ranko 

• • J • •• k d • ı d• len bir tamimde bu neşri; at hak km- ıyasa a gene aza al Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, 25 O~tük 

9 25 9 25 
17 70 17 75 
10 10 

verılmeSl meSeıeSl 0\UZa ere e 1 ffie 1 da aHikadnrlarm mütalealarının ve- 1ktısad Vekaletinin aldığı tedbir dün Karşıyaka, Dayraklı semtlerin- 14 A. Karako 
kfı1ete gonderilmesi bilJirlmiştir. neticesi olarak Kayseri bez fabrika.! de tetkikler yapmıştır. Karııyakada 

ı7 50 17 50 

r ene, 9 (Radyo) - Mandalar aktadır. Mahaul aahtları: sındıın şehrimizde qir firmaya kaput kaldırım döşenecek yollar tespit edil 2171 Yekun 
k ıte 1• ışlerini sona erdirmiştir. Komite. Almanya) a müstemleke Günlilk toprak ve hay\•an malı- bezi geldiğini 'e kaput bezlerinin miştir. Mezbahada yeni bazı maki- 140698 E ki yekun 
\ ı il n r porda, biltün müstemleke - verilmesi mesele ini müzakere etme- 1 • d 1 d ~ ulleri satı fiatleri hakkmda her pıya a a bu un ugunu ) a2mıştık. neler tnonte edilmektedir. 'Belediye 
1 ı le 11 k'ş f ka) dedildiği zikrol un - miştir. 1 giln Ankara ı·ııdyosunda neşriyat ya- Dilıı yaptığımız tetkikatta piyasada reisi. bu itleri de ) erinde tetkik ey-

Kültürpark • 
sıneması 

Bugün 1 O teşrini aani Perşembeden itibaren şahe1erler serisinden 

Namus lekesi 
fılnıini takdim edecektir. 

VlKTOR FRANCEN - SESUE HAYAKAVA - LOVIS JOVET 
Tarafın an müstesna bir zevkle yaratılmı§ meveimin en büyük 

filmı evinin saadeti, cocuklarının istikbali, kocasının istirahati için 
çc:ılı n bir annenn ftra yüzünden çektği iıtirabı musavver içtima1, 
nhlaki dram .• Ayrıca Türkçe Foks 1urnal - Renkli Miki 

S nslar her RÜn: 3.45 - 6.1 5 - 9 da 
(' ı lesi pazar Saat 1, I 5 de ilave seans vardır. 
f' tı~r· ı>f',.k duht•l"v,..; (l ... l.;t ~O. 30 ta\ebe 10 • 15 kuruıtur. 

p1lacaktır. gene kaput bezi khlmadıtını, birçok ]emiştir. 
--+=- tuccarlann, güçlükle kaput bezi bul- -•A~l!!l'1 --.---ımııı.!!k~k-.. --Halkevinde duklannı öğrendik. Şehrimiz Tica.- enı teşe ur 

cnrct ve Sanayi odası, bu mesele ü
zerinde ehemmiyetle meşgul olmallalke\ i n ı·iı atı hakkında bil' 

program hrızırlaıımı tır. Yarın saat 
20,45 de Türk mu~iki i, Cumarte i 
j gtinıı aut 13 de lıa\ rak mera imi, 
saat 20 de yurt bilgisi hakkında 

konferans, 2-0,80 da akın piyesi neş
riyatı. Pazar a-Unü saat 15 de sıhhi 
öğUtleı· konferansı, grupla beraber 
bayrak indirme rasinıi, saat 20 
de karagoz ne riyatı. ehrin muhte
lıf yerlı>rindeki hoparlörlerle biltiln 
~bre yayılacaktır. 

ğa başlamıştır. 

Kaput bezi azlıgına karşı surat!P 
tedlıiı· alınması için vekalet nezdin
de tekrar teşebbOste bulunulacak
br. 

-----=. =--
Şshir meclisi 

Şehir m('clbi bugün ~ant 16 da 
lıeledı} e alon unda toplanacak, me
sai•ine d~nım edecektir. 

Miitkül ıerait dahiHnde vaz'ı 
hami eden refikam Bayan Haailte 
&kerestecinin dolumu ••••ında 
iki hayatın kurtanlmaaına yiik
aek bil1ri, kabiliyet ve hazakatanı 
kullanan lzmirin kıymetli dotum 
mütehaaaıaı doktor Kamran Ke· 
nan Öra' e alenen tetekkwde bu
hanmayı bir vazife bilirim. 

M, M. V. Hava mUsteşarhfı 

fen şube.,inde 
Fuat Erkül 

148864 U l ek un 
HUBUBAT 

Çll\ al • falın cinsi Kr. S. Kr. S 
2rnt Ç'. Bıycl11' 4 6 75 5 0b"5 

167 Ç. 8 \ il 15 50 16 2;; 
4Gıl Kent Palamut 270 460 
al B. Pamuk 40 40 
lJO Tcın <;t:kircllk 

Dövmek 
Karsıyakada vapur ieke sinde 

Said o~lu Ali ve Hasan oğlu HiJmj 
bir saat rn~elcsinden birbirlerini 
dövm üslerdir. 

Karat.aşta Salih in ailı-evind"'" J hJ l 
o;,.)u lsmail. D•stım k•"'• (' t'" ·ı , .• 
1-!üseyin ~r A ..,. ... v; cövmüştt.ir-
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lst nbul tramvay ve tünel 
şirketlerini satın alıyoruz 

1 Düıündüklerim J Lordlar ve Avam kama
lkinci bir dünya har- ralarında münakaşalar 

bine doğru gidiş! · -·, 
Orhan Rahmi Gökçe Bugün, l\1illi müdafaa işi ve Cumartesi 

Sovyet inkılabının yirminci yıl- •• " d ,. } k } k 
dönümünde, yani Münih anlaşma- gunU e UffiUffil İŞ er OllUŞU aca İlf 
sından sonra, veya Paris ve Romada Londra, 9 (Radyo) - Lordlar vam kamaruı kralın nutku hakında 
ve yahud d11 Venedikte vukubula- ka b ··nk·· · · d .. 1 . . f · d marasının uau u ıçtımaın a, müzakerede bulunacaktır Bilhassa 

--------------·· cak dort er ıçtımaının are esın e .. · 

d k . İk" • k S t · d l .. .. .. kralın nutku etrafında mumkereler dı• politika münakasa edilecektir 

M
.. k 1 A k d t r 1 şır et ovye zımam ar arının şu sozunu . . • _ . Uza ere er n ara a Cereyan e ece 1 • duyuyoruz: cereyan etmıştır. Azadan Lord Brı- Yarın milli müdafaa meaeleleri mü-

b 15 • k d ı" h" d } J • • ikinci bir dünya harbine doğru ceman: lngilterenin, Akdenizde f. zal<'Cre edilecek, cuma günü de u-
U ayın ıne a ar sa a ıyettar e ege ennı gidiyoruz. talya ile dost geçinmek Uıtediğini ve mumi müzakere yapılacaktır . Pazar 

•• d • b J ki d Esbabı mucibesi anlatılmıyan bu Akdenizde bir istikrar husule gel - tesi günü muhalefetin dış politika 
Ankara ya gon ermış u unaca ar ~r görüş, b~gü.nkü. insa~~ığı~ çok has· ~esi için bu ş:kilde ha~eket e~?1ek hakkındaki teklifi müzakereye ko -

ı 
1 

N f V k"l t• t. . til 11 Alaka<lıır mehafilin verdiği malü- sas olan ıdrak cıhazı uzerınde mu - luzumunun ~ıkar odugunu soyle- nacaktır. 
İstanbul, 9 (Telefonla) - stan - . a 18

• e ~ e ı, ıamvay ve ne mata göre, müzakereler, yakında so. hakkak ki, telaşlı bir ihtizazla çırpı- mıştır. Bir kaç muhafazakar mebus kra-
bul tramvay ve tünel şirketlerinin sa- şırketlerıne bırer me~t~p yazmış ve na erecek, tramvay ve tunel şirketle. nacaktır. Harp aonrasındanberi, ku- Lord Smel: Muaaolinin, general hn rnühiınmat bakanlığından ve 
tın alııunıw hakındaki müzakerelere salahıyettar delegelerını, bu ayın 15 rinin, 1939 senesi başlangıcında dev- ruluı akııakhklanmn, menfaat ihti- Frankonun galibiyetini istediğini be- mecburi milli hizmetten bahsetme
birincl kAnunun onbeıinde başlana· inci günU Aııkarada bulundurmaları Jet elile ~letilnıesi imkanı .hasıl ola. raslannın ve. ideoloji tezadlannın yan etmiıtir. meaini teeaaürle kaydeden bir tak-
eatı aöyleniyor. lüzumunu bnldirmittir. caktır. memleket memleket, kıt'a kıt'a ve Londra, 9 (AA) - Buaün A- rir vermi§lerdir. 

çeşid çefid tezahürler gö.terdiii bir --------------------------

A lmany ada Yahudiler aley[€:-J.1~~ Hayah ucuzlatmak için 
hine nümayişler başladı i;:.m~=ı:. bir tedbir 

Bir cihan ki, muhtelif hak ve (Haftalık ko··yıu·· pazarı)· 
mantık iddialan içindedir. Bu ciha-

Bir Yahudi tarafından yaralanan Paris Alman sefaret. ~~n~~"~;t~nfi~ıı:ek:~~r~~ kurulacak 
h •.. u""ncu·· ka"'ti"bı" Von Rat o""ldu" !emek, elbette ki akit bir hareket . Beled!."ec~ UÇ • Basmahane istasyonıı için tetkikler yaptırmakla idi. Mer -
anesı "ld" - " h kk d k" h b b olamazdı. cıvannda dörtyüz bin lira sarfile bir kez halinin inşaatı uzun süreceği iç in 

t 1 H·tıerin emri" le bi ' tın o ugu a ın a ı a er ura- B ·· fed k~ ı k " 1 (M k . . • . . . . . Pariıı, 9 (Radyo) -Bir )'ııhudi ta- kaç saa e\'ve .. 1 ' .• • ı ' ugun . a a~ ı gosteren er, er ez hal!) inşa ettırılecegını yaz- ~ımdı l.ıu yerde büyük bır pazar ku. 
rafından tabanca ile yaralanmış o- rinci sınıf elçılık başsekreterlığıne da büyük biı· teessür uyandırmış- sulh ve emnıyet namına avaz avaz mıştık. Hal inşa edilinceye kadar o - rulmıısı kararlaştırılmı~tır. Bele<li
lan Alman aefarethaneai üçUncU aek terfi ettirilmiştir. . . tır. bağıranlar, bağlantı noktasından ko- rada haftada bir gUn (Haftalık köylü yece , merkez halinin ihata dıvarları. 
ret.ti Von Rat, bu&i!n ~aat lG;so da Jorj Bone, Alman sefırm.e memu: Erç Feldde, havralara ateş veril- parak dünyamızın üstüne doğru pazarı) kurulması muvafık görülmilş- nın ~imdiden in,a ettirilmesi muvafık 
ölmllftllr. ru mahsus göndererek tazıyetlerlnı ! miş ve yahudi mağazalarının camla- sür'atle 1rnşan o tehlikeyi, o korkunç tur. Belediye reisi Dr. B. Behçet Uz, göriilmüştar. Bunun için bir münaka-

Öİlim haberinin yayılması üzeri- bild~iştir. . . . ! n kınlmıştır. Yahudi aleyhtarlığı- harp felaketini de görüyorlar.endişe uzak yakın köylerden İzm!r'e fazla sa açılacak ve ın~aata derhal b:ışlana-
ns, :S.rlinde yahudiler nleyhine nll· Berlın, 9 (Radyo) - Bır yahudı l b h"di . b . ,

1 
bi k bundandır. Bocalama, bundan ileri miktarda köylünün, muhtelif mahsul- caktır. lnşaatla birlikte topl'uk tc>\·i

mayitJ.er yapılmıştır. tarafından yaral.anan ı;.ı'.11anyanın l nııı, u a ~e ~ilnas~ etı) e r at geliyor. Siyasi, millt izzeti nefia fe- !erini getirip satmaları ve bu suretle yesi de yapılacak ve bu geniş saha 
a.Jtreter Von Rat, vefatından bir Pariıı sefareti üçüncü katıbı Von Ra- daha artacagı ~oylenıyor. . dakarlıkları, zikzaklar, silahlanma- İzmir'de hayat ucuzluğuna nisbetenll (Haftalık köylü pazarı) yeri olaruk 

!ar hep bunun tesirleridir. tesir edecek bir hareket yaratılması hazırlanacaktır. • k Ordu . Harp, zaman zaman atetin bir 

f ç Ve dış turizmi teşvi Atlı spor musa- :~~üv~!::::~!ibi~i;::~ Silahlanma yarışı Santo Françesko 
..eil b k [ kıvranmqı, durmuştur. Henüz topra - Baıtarafı 1 inci sahifede - T • B 

M
. '" . h l'f l . d 1 a a arı ğa çıkamamış olmakla beraber sahili tini ileri •llrerek kara silahlarında ay ayyareıı eyruta in· 

emleketlO ffill te l yer eflil e Ve 5• htanbul, 9 (Hususi muhabirimiz- yavaş yavaş aşındırmağa ba.,lamı~ ni faikiyetin kendileri için de tanın- meğe mRcbur oldu 
l L 11 A k <l 11 l 1 k den) - Ordu atlı spor milsabakala- ve karsısına dikilen sun"i iündelik ma11 lizımge\diğini iddia ediyor- floma, 9 (A.A) _ Tok)'o • Roma 
411 u d 11 dl d a ule eı yau ırı aca nne. yann atlı sopr kulllbunoe baş. --~ı . 11 . '-•f: .,_ d lar t:" . • !anacaktır. U ün snrecek mQsaba- ıoeo erın teme erme X<l ı muı;tar F • yolunu merhıılelerle katetmeie te,eb. 
Ankara, 9 (Telefonla) - Nafıa de yapılacak otellerın ınşnatına ya • k 

1 
·d· ! 

1
" k . 

1 
d 

1 
su yürütmüştür. Daha bir kaç gün evvel Alman bü» ~den Santo France11<>oco tayyaresi 

V kıl t . . d t . . t 'k . . k d b 1 kt T b 1 j a aı a mama ı osu ar a yapı a- s· lh l'k b' :le.let reisi bütü Avru h"k6met d e e ı; ıç ve ış. urızmı .eşvı ıçın, ın a. aş anaca ır. ra zon - ran caktır. • . ız, s,'.' un, .on s:.nı; ı ır garan n pa u saat 12/ 10 a Montelio lıııva meyda. 
memleketin muhtelıf yerlerınde ve bu transıt yolunda da oteller yapılacak "il lı k 

1 
.. ü ü . ll' tıye rnalık olabılecegını sanmıyoruz merkezlerini bermutat velveleye ve· nından kalkarak Şam istikmetine ha.-

a d 1 ta bul A- 1- d t il b t il · d t bü l · · 1 "' sa a a arın üçunr. g nü. ,us ç·· k h b" •k h ı· b" tku d b t • il · aü rek t t · t' ra a s n ve uıı..ara a o e er \'e u o e erın yanın a, o o s er ıçın 
1
. . b 

1 
. 

1 
k un Ü arp esasen ır va ıa a ııı ren ır nu n a u ezı ı erıye - e e mış ır. 

. . . . . . . so ını eyne mılel altın a tın upası- ' .. . B 
)'&ptırıwığa karar vermıştır. garaılar mşa edılecektır. k k" d b' .. . de, Avrupanın garp muntehası ık "üyor, kara ailihlannda Alman fai· eyrut, 9 (Radyo) - Roma • Tok-

.. nı azıınmış olan e ıp e ır goiterış ı L-
Gi!mlifhaııe, Bayburt ve Karakose il b k kt Asyanın en uzak şark noktasındz l<iyetİllİll lcabul edilmeoi ıartiJOI• bir yo yo unu mer .... lelerle katetmei'e te-

m sa a ası yapaca ır. halen vardır ve devam etmektedir. tahdidi tealihata hazır oldufUnu id· şebbüs eden (Santo Franceako) tayya. 
Bu hal, dünya nizamının kuru· JiA ediyordu. resi, burada innıe~e mecbur kalınış-

Artırmada fesad luş ve seyrecliı bozukluğundan ge- Böyle bir iddianm bütün devletler tır. Tayyare, inerken .sakatlanmış ve 
karışttranlar len, müthiı ve korkunç bir mukad- tarafından .kabulii demek Avrupada radyo tela-raf memuru yaralanm;ş • ltalya kabinesi 

deri andırıyor. Alman hegemonyaaının nıilletlerara- tır. Bununla beraber Romad ha 
• İstanbul, 9 (Telefonla) - Güm- Fakat ikinci bir dünya harbinden 11 bir karar ile resmen taadik ve il&n . ' an re. 

Cumartesi günü toplanacak ve ırk hakk1nda rük başm.Odilrlüi'ü satış salonunda sonra gelecek olan ıulh. yıkılan. ya· •dilmeainden farluız bir,.,. olur ki ket ettıkten sonra ıaatta 474 kilomet-
. k • yapılan bır artırmaya fesad karış- nan harap olan insanlık ve medeni 1>una lngilterenin olsun Franaanın j re kated!!rek süı·at rekorunu kırımı -

mütemmım kararlar Verece tır tırdıklan gör°.1en üç kişi, ~e~let ar- yet 'tııemi için ebediyete kadar bil< >bun, Sovyet Rusyanın :ısun ve hat· tır. 
Roma, 9 (Radyo) -Nazırlar mec ' aile hukukunun himayesi için alına- tırma ve eksıltmelerıne ıştırakten bir telafi ve teselli devresi olamıya· ta bir bakımdan ltalyanın ohun mı· 

!isi, bu.Un Mussolinin riyasetinde cak tedbirler de konuşulmuştur. [menedilmişlerdir. Bunlar şunlardır: caktır. vafakat etmelerine iınk&n yoktur. 
Dinimale urayında toplanın~ ve j Nazırlar meclisi, önümüzdeki Cu- ~ahç.ekapıda borsa kırathan~sı Yirmi asırlık uzun ve devamlı Şu halde ne olacak?. Bir harp, ya- Mısır hükumeti 

Yer ürünlerin ·n hatJ• faşiat partisi esas nizamnamesinde martesi günü tekrar toplanacak ve mustecırı Cemı.l, AnkKara caddk~~ın- fikir, beden, sermaye, ilim hamlele. kında içtinal:n ıras-ri kabil bir felaket 
dil , f d .. .1 k "tem~•m de Cemal Azmı ve uzguncu "' o- . . h (" 1 ed . . . •L .__ • 1 it .. k k? yapılacak ta at etra ın a muzake- ırk hakkıııda ven ece m... - '--k rının ma su u o an m enıyetımız ıuıi -terıJ'et n aıma mı ço ece .. 

el 1 ..., d k . turan ..,. Namer. d • ·ı b' ka bi k . . d t l kl • r erde bu UDmuştur . .ı>U meyan a, ,kararı tetkik edece tır. egı ır Ç Sene, r aç ay IÇın e Almanlar, eğer timdiye kadar ile· Q l QTlnQ mani 
bile kendi kendini imha edeı:ektir. ri ıoüNiikl.eri ber davada yaptıkları / 

• Hitlerin Münihte Facia da buradadır. ıibi kara ailahlarmda faikiyet iddi- o mata _çalı,ıy<Jr 'aponya Amerıka umda da ıwaredecekolarlarıa, ma- Mısır hOktlınetı; toprak mahsulle-
J~ - verdicri söylev Zabıtada aleaef ltir harp patlıyKakbr. :i hastalıklanna mani olııbilmek 

Tokyo 9 (A.A) - Domei ajansı - İngiltere ile olan politikaya gelince: ~ . . -b,. d _ Maanaafib Alma11y&JUD çok yeni ıçln, ecnebi memleketlerinden Mm-
' - Battarafı 1 ıncı aa ue e - J b "dd" " ı 1 1-· t ı :ra ldhal edil k 1 t k .. " tın dit>lomatik radektörüne göre Ari- İki memleket arasında ivi münasebet. .. . .1 h B--L o an u ı ıasmı mu• eme,.. a ep- ece o ıııı opra ur .. n-

. . tidar mevkıınde Almanya ı e mu a • _. tafımak . . . . . , "b" , __ ,_ ı · · el 1. 1 • 
lanın Amerika politikası aşağıdakı !erin şartı japonyaya itimattır. ja - ·ı k ·· t· . n ad"mlar bulundu. "'·kiıı"pah" nd a . .ı· -ı len qmde bır ailih gı ı •lllıanmak ennın emru: aıı .ııa ım o dugu hak-

. l . d k' h' rebe etme u; •>e ~ &:.il ı pazan a """'' og u . ek ib•=--ı· _,_ hat leb"l' kı d .... . ki . . PrenaıplerdeD millhem olacaktır: ponya ngıltereden uzak doğu a ı a. _ ö ]' k şöyle demiştir: Eşref ve Kemerde Ahmed oil 5 .. _ utem ...- • - ıra ııe ı u-. n a ,..,...ır ıı.tmrll erme bır şeha-
EkPDomi sahada japonya açık kapı kim vaziyetinin tanınmasını l~temekte gunu 

8

1 Y .11~er~uhalefet •efi diyor ki: leymanm "-·rle inde bir b" uk bu- Bay Hitler claha ııilin irad ettlii bir detname ırösterilmejj mecburiyetini 
· · · ak 1 ·ı i h k f 1 i · - ngı ız • ..._ r er ıça u Al ·· 'hda •-•""'~ B h Ve musavat prensıplerını tanıyac - ve ngı z a ve men aat er ne rıaye- . Al ·ııetini değil, rejimi mııh· lunmuı zabıtaca u..dere edilm .• nutukta -•J'aııın nıuıteoıleke ı s e-..,-.. u usıuta şehrimiz 

~ır Ancak politik sabada Amerikadan te amade bulunduğunu bildimıekte - Bız km~nt~ı Bu auııi o"ydir. tir ' m ış talebini tekru .diyor, iıu meselenin 
1
Türk.ofis müdürlüiüne malumat ıel-

. h k" . . . . . . vetme ıs ıyoruz. , .,... • . 1 • '--d . t ' 
Japonyaya iİ ım vazıyetını ve teşfıkı .dır. . . . . 'l Alınan milleti arasın. o..ı:.-...Lı. --1---L ~ ... harp - ea& o ..... ıfını fat..t mıt ır. 
llaelallerl uzak doiuda yeni bir oiza - Domei ajan•ının redaktörü japon- Çünk.il rfeııkm 1 

ekt . v _ --~B ,...--lwıda Al • milletleraruı bir aııialet nıeMt..l •• 1---------------
. . k d - d . . da bır ar yo uı. n.c:mcmıe uca yo og- . .... ili • -

illin kurulmasına matuf bulunan ıa - yanın uza ogu a yenı nızamın ku· 1 b" k' . Alman milletini lu lımail . '--=--'- Mehmed ıılaba ııır•- m etleraraaı mün- ıddiaya ımı.teoııeı..ı.r1n iatirdadı 
ııo ., uko ç· d k" 1 1 d . b 1 . Hlt er, ır ım>e , lf mue_......... ba • 1 • 1 • • 

nya - ... anç . ve ın aras'.n _a ılru ması e•er n e )a ancı eerma~·e erı "mden kurtarmaktan bıımettiği za- oğlu Ahnıedi değnekle dövmU,tür. t~ tanzım _111.eae eaı o dutunu ileri ıtın.ie bir silah aibi kullanmak fik· 
•ıkı ınilnasebetlerı tarumıısını ııtiye- kabule amade bulundugunu kardet - reJı l .

1
. lı .1 tına bu busuıta ,... ___ uı 1___ Mlrüyoffu. Filhakika Almanya, müı rintleıllrler. Yani mu.t.nılekeleri 

cekı· kt d' man ngı ız nıe U•" vwmaDU .._ •--•.ıı.ı.r· . "atirda .... __ ,_ 
ır. me e ır. sal.lihiyet sahibi olnıaJıklım cevabını Kemeraltında lı11m ojlu şoför _... ını ı . t .etmek için Wr ~ _.._ ~ .. llıaek prtiyle t••· 

lıı verdiğini söylemiş ve Alıruınyanın boş Nazmi idareıindeki emaf ve işçiler b•rp ~~aktan •eı:zdır. ~.lan k~- '~. ~Wiade Almanya için fal. 
BU HAFTA 1 yere hakkını müzakere yoliyle aramış birliğine aid otomobili Hüteyin oğlu vetle ıa~irda.t ·~•bil~ek llWI ••-·ıkİJ'•t iııi4ıaıındaa feragat -ek ...• 

El HAMRA sinemasında 1 olduğunu ilii.ve ettiktan sonra netice 9 ya,ında lamail Hakkıya çarptır !::,"~hı::=~:~~ ~ilaıı.ı~- . ı;-r.a edaliıa ı.ı.. AJ-nların 
S.1>eain ilk büyük FranllZ filmi olan olarnk şöyle demiştir: mış, ayatından yaralanmuıruı se • . • b" . Itır ıaiiidet tem .iıldiua .~ mak•d• ..Uat.enld elııuıı. 

- Eğer hak.kımızı norınııl ypWan bebiyet vermiıtir. Şoför, zabıtaca --~· ~ .. )'dır. $v haLle laatıra EC-- iıörie .ıetıı... Anupaıla yakın YAN J K G Ô NÜ L LE R giderek istihsal e<lemezııek PDll zıırla yakalanmıştır plalıilır ki, Almanlar kara •ilüla· Itır lıan... llolali almak pek de ko-
ıı.I:ıcali'ız Bı~ak çekmek nua ltir faiki7et talelti ilari ıürerek 1&7 kelay t..bO olmıyacaktw. 

Şaheoeri. Uzun zamanlardanberl görmediğiniz umumi 
teeeaür ve heyecan uyandırmaktadır 

Baırollerde: JEAN GABiN MIRELLE BALIN 
Gibi büyük arti&tler tarafından yaratılan bu kunetli aık ve ihtirao 

olra.,., tekrar tekrar sörülecek silzel bir filimdir. 

. Alsancakta Şerafeddin bey cad- lcaltul edilm,..I imkinı ol••Yan ı.u \ lİanıdi Nıtzhet ÇANÇAR 

Ege enstitüsli binası desinde Abdülfettah oğlu Sami, sar- Sayısız inaan.larııı tpplanı!~ı hes.ııpllZ lllilyonların eridiii film 
h.oş olarak arkadaşı Hasan oğlu Bed- T U R K C E 

inşaatı rıye biçak çektiğinden zabıtaca tu • B f J b"} M k I 
- Ba,tarafı t inci oahiled&- tulmuştur. U a 0 l aceralar f8 l 

DiKKAT: Cumarteoi giinU saat l de talebe matinesi 1 İmar ):ıliinında iki ada arasındtın Hınwık V"' 
geçen yol meselesinin de kat't şekilde Yeni müzayede bede8tanında Ce- c. 

talebere 15 kuruıtur. 1 edd M 1 Çini, .. Japonu eııran bir fı.rtUIL Mrbin sorıauz dehşeti 1 
Pazar ıünleri saat 11 de çok ucuz fiyatla aile matinesi ı hıılledildlği memnuniyetle haber alt~- ma o~lu Cevad ve Beh~ in, ua- ş 

mıştır. Yolu ihtiva eden kıgım. şelıır tafa oglu B. Muharremın odasından angay eSr _.rJ 
Salon 2° Koltuk 30 kuMıftur. meclisi kararile Kültür BRk,.nhğına ayakkabı ve gömlek çaldıklarından 

5eanolar: 2,15-4,.30-6,4!>-9 b _ 1_ I l ~ Hepaı· L...~- L ~ L E de r·-------------------------·-' SatıJacakt·• :Za ıtaca yiU<a aDmlf aıt12lr. '--------..:.:::::::::.:-::::::!:=::...::....;;A~----"--------

• 
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İngiliz deniz subayı ( ÇİMDiKLER ') u ra a meselesi 
Almanyanın Sovyet Ukray

Amerikadaki son 
panik 

nasıl yetişir? 

nası a gözü varın ş! 
Muharrir diyor ki: "Biz bun] r a meşgul olmamaııyız. 

Fransanın selameti İmparatorluktan gelecektir, 
istikbalimiz denizlerdedir.,, 

Her i'eçen gün, ,getirdiği yeni ha
berler le, üçüncü Rayh'ın şark ve ce
nup ı.rki istikametindeki politika:sını 
daha sarahatle kavramak imkamnı 
b ize vermektedir.Mühim olan nokta şu 
dur ki Almanya Roma' da ve diğer yer
le rde Rtttenya'nın Çeko"lO\'ak devleti 
çerçevesi içinde kalmusı fikriııi kabul 
ettfrm~tir. Çekoslovakya, ıı,t;keri ba
kımdan, artık müdaf nası imkan .. ız bir 
~lekettir. Alman kıtalarının Bo
hemya yaylasının etrafını ~eviren dağ-

Şu Amerikalılar, şu V cls ve do
layıaiyle şu gazeteciler, o lur şey de
ğiliz : 

Me~hur muharrir Yeisin bir ro
manı radyoda temsil ediliyormuş. 
H""yal bu ya, Merih yıldızındaki 
halk ~H.inyurnı..cu saldırıyormuş. Hem 
de, tam Amerikanın üstüne .. Rad
yoda, spikerin telaşlı t<'"la~lı : 

- Geliyorlar, topları , tüfekleri, 
zeh irli gazları ile on dakikaya var
madan beynimizde çakacaklar. 

Demesi üzerine kaçan kaçana ; 

bir kıyamettir kopmuş. cKorku dağ

ları beklen şeklindeki ata 8ÖZÜ, çok

tan tarihe karıştı. Korku hiç bir ye

ri beklemiyor. Cesaret yüre~in için

de oturuy or, ko rku ise tavan aralı

ğına çıkmış fare gibi kafa ya tırma

nıp ortalığı a ltüst ediyo r. 

Evelki sene, Fuar gazinosun•ın 

içinde tabanca sesleri ile karışık b ir 

hadise olmuştu . Ben, İzmirin bir çok 

kahramanlarının nasıl dağılıp kaç· 
lık rnıntakları işgal etmiş olması Çe- tıklarım orada görmüıtüm. Amma, 
koalova.k devletini Almanya'nın eli- ben de babayiğitin biri miy im? C e-

şti Al ' "kt" d" Rusyayı idare edenler .... 
ne verm r. manya mn 1 ısa ı sur taraflarım eksik ve n oksan de-
kudreti gerısını tamamlıyacaktır. !ar (veya Rütenler) daha o zamandan üzerinde kuvvetle faaliyete geçeceğin- ~ 
Praır, yarın, eğer henüz girmemişse, aralarında çarpışıyorlardı. Veya Po- den emin olubiliriı. Çeko::;lovakya ne ğildir, fakat h iç olmazsa kaçarken. 
Alman nüfuzu altına girecektir ve lonyahlara miizahnret ediyordu. Bu- ölçüde bu faaliyete i ştirak edecektir?. mutlaka zekamı kullanır ve arasıra 
.Berlin Macaristan, Romauy:ı, Polonya gün, oraya hakim olan Polonyalılar, Bunu sonra göreceğiz, fakat günün bi- bir matah olar" k ileri sürdüğüm y i
v e Rusya üzerinde faıtliyette bulun- Rüten tebalarını J.ıehlileştirmeye kal. rinde, intikam hissini -.adece taraf de- ğitliğimi, biçare bir nesne gibi pek 
mak için Riltenya'dan i.stifadc etmek kıştı lar. Leh tJkrayna,sıııa, hakkiyle ğiştirmiş olduğunu görmek mevkiinde ortada bırakmam . 
. n iyetindedir . Bunun yanında, Macar- inkiyat etmemi~ olan bu ülkede milli olcağız. O akşam ise, amanallah .. Masa
ların 1919 da ekseriyette oldukları, zihniyeti temsil etmeleri için Pil. u<ls- gsa en Almanya'nın Polonya'dan ların altına giren mi. masaların üs-

:0 zamandanberi birçok Slovakların ki'nin eski askerlerini buraya yerleş- daha uzakta gözli vardır. Bir iş birli- t imden sıçrayan mı, merdivenlere 

Ingilterenin bu yüksek mektebi şimdiye 
kadar çok büyük şöhret ler yetiştirmiştir 

yerleınıiş <>lduiu bazı şehirlerin Ma- t irdiler. Bu u ul iyi neticeler vermiş ği karekteri de alabilecek olan Polon. yat~n mı, neler isterseniz! 

i ta , · · · görilnmüyor. Hakikatte, Lvov'cla olan ya ameliyesinin ötesinde çok daha Ölüm bu ı Şaka deg· il·, palavrayı 1 
.ear s n n geçme ı veya geçmemesının Bir g~mi modeli namzedler denizcilik dersi alırlarken 

Ü R h son tezahürler ve kavgalar hu geniş mUhim diğer bir ameliye belirmekte.. f d" t ti w ld ne ehemmiyeti :kalır. çüncü ay tas ıye e ıp, am gır aga sa ırıyor . İ ngiliz hava . ubaylarıııın nP ~·olda dene inden sonra (.1idşııllnen) vanı· 
l yta b. l"t"ka cenubu şarki Polonya'sı eyaletinde, dir: Sovyet Ukrayna~ına karşı hare- U t ., 

bilir ki, Alman a e rı ır PO ı ı ~~ mıyaym~: • .. yeti~tirildiklerini bundan ev,•el yine zabit 11amzedi sıfatını alır. Arlık tn-
d k ık ğ t kd. d t•· ı·· Lehlilerden dil, anane, din itibariyle ket. B A le hl d ıste böyle 

&U ıniye ·a ıştı •ı a · ır e mo or u ızım men a ar a • bu sütunlarda ::uılatmıştık. Şimdi de lebe zabit olmuş demektir ve gerek 
t , __ , hil a k '-· lunan bir ayrı olan halkın, enerjik şeflerin ida- Üçüncü Havh"m son hedefi burası- b" mıslar 
ır.-.aarın cumuna Çl ı.t\\ " ır gece yaşa , · dünya sularına hakim olan Büyük ana vatan sulnı·ında, geı·ek~. e ecnebı" 

k k k b. · k resi altında kendisi milli bir azlık ola- d B" R h k · Al o·· ·· d B R it Macari tan'dan or aca ır şeyı yo ır. ır üçiincü ay i cskı manya un gece ruyam a , ay uzve - Britanya impar:ı.torluğu filolarına ku- sularında herhangi bir gemiye tayin 
tur. Yarın Almanya RAman'-·a'nın haA. rak teliikki ettiğini gösterir. ·1 k" H b b l . t l • 1 k uyordum 1 d 

v ., ı e es ı a s urg ar ımpara or ugu - e onu! · manda eden deniz subaylarının ne yo - e ilmeğe hak kaznnmışt1r. 
mı. ı· olmak ı"stı·yecektı"r. ,,e bı"lhassa İmdi, Polon'-'a Ukfaynası aşagı· b k 1 Bana •ordu· d "ld ki · t k"k ı · · B t " " mın ir ·ısrnını kendinde top amıştır. " . · . . A • a yeti~tirı i eriiıı et ı cc ecegız. ugün ngiltere tahtını işgal eden 
Ukaryna'nın hamisi olmak istiyecek- Karpatlar Rusya'sı veya ROtenya ile Bay Çımdık dedı- hadıse hak- ı ·ı· d · k b" 1 b · D t- · 1 Berlin'in müzaheret ettiği Viyana ile - . . . . - ngı ız enız mc.·te ı ta e esı _ar rna eJte a tıncı Çorç ile nbık kral 
tir. Şimdiden Ukrayna cva'bmperven sınırdaı:ıtır. Onun i"indir ki Rütenya, kında fıkrın nedır? th d · b ekteb"nde okur 'r"d 

:.- ır Moskova arasındaki eski husumet, on . . . mou enız su ay m ı - ı son dukası (Dartmauth) mekte. 
Jeri Berlin'e nkm etmektedirler. Ril- Almanya için, bir manivela gibi faali- - Yallahı -dedım- bu temsıl, ge· ıar. 1937 Yılına kndar vani bir sene lı" . "Ik d . . 

• Uk 1 1 d 1 1ekı"zı"ncı· 0 <:ı1·ci" dog·muı:ı \'e ondokuzun k 1 M '· "h d"" d 1 · · ' • mı ı en·esınden son devresıne kıı-tenya ·raymı.' ı tnhrikçi erle o a - yetiıı! üsttine istinat ettirnbıleceği nok- ' "· .. "" çe a mış.. unı te, ort ev etın "\'\"eline kadar l:ıu mektep talebe. i . 
caktır. Bunl rın birleri Polonya Uk- tadır. Alman~a'mn bu fırsntı k çır- ·u asrı dolclurınuş ohm hu:rnmet, y-Gni \xişvckill~ı l uturuı,.ı tca Juuy u 'i9lc:ı&u; cımııh teşkılatmn ı:nt>ı lutulu)orınrcıı. -

1 
- ' •- ·· ... a ~ • •• 

rayna'lılarm kıyamını Ye yrıhğını, mıyacağınn innnnlım. Şimdiden Leh.. ıi.r şekilde meydana çıkmaktadır. Ve konuşurllen verilmeliydi ~ balcalım Yani bir sınıf talebesi kendinden ela- or düka ı 1912 yılında mektebi ik
hnzırlarnaya çalışacaklardır. 6 ilii 600 Alman münasebetleri eski ine naza- <arşı karşıya olun kuvvetler iki z ıd ne olacaktı .. Y~ls efeı:diy~ yatırıp "ıa büyük sınıf talebesiyle temas ede- mal etmiş ve (Kumberlancl) ismindeki 
bin Slavm oturduğu bu küçfık ülke ran gevşemiş görünüyoı·, 1.ıiltı'.in tel· deoloji renklel"iııi ta~ırnrlar. k .. ba tarafına ellı ta ne şımşır sopası mezeli. Halbuki bir scneclenlıeri Dart- deniz talebesi talim gemisinde gemi-
Alman politika ınm Polonya ve Rus- graf'ların bize bahsettikleri Polonyıı Fakat taı·ih, yeni • Je:ıtlerde. eski atmalı. Çünkü tem sili vak~tsiz. o ldu. nınuth <leniz subay mektebi diğer mek- ciliği öğrenmişti. 
ya'ya karşı faaliyet merkezi halini n- yahudilerinin Almanya'dan Leh hu e~ tlerin maksat ve hedeflerini bulu- Çımdik tepler şekline konulmucıtuı-. Dunyanm en bilgil" , en ameli de. 
ı ... ,, 01·tır d d d - ·· · · hf': d" · \ . E b" · ı ı ı t · ı Z.aterı ( lfl02) .•·ılında lnırıliz deniz 
....... A • u una ogru urumesı 11 ı e:sı ar ·or. ,sa~~ln ızım, rnese e el" e. _ ngı: ·' ~ niz zabitlerini yetiştirt. ,1 (Dartm:ıuth)-
Ukrayna'lıların büyük knlnbalığı şova'ya karşı ) eni Alman zihniye! ere \'e bılhası:ıa ltnly:.ının yuptıgı gı- Tashı•h mektebi esaslı tadilata tabi tutulmuş- mektebi he lı . 1 h. t• • 

b k ı k kt · · IJ · · 1 1 ı· kt 'tı. O zamaııa kacl,"ı· t"lelıe bu··tu··11 \•nk- ş oy e nıeşa ır ye ıştır-So\•vetler birliği'nde vaşar. Kırk mil- a ·ımınc an ara erı tır. anzıg Y< ı . mef-!gu o mamıza uzum yu · ur. " ... ., ., mis lıir ihti rıs ocağıdır. 
yon kişi deniliyor: Bu, Ruslardan ol- belki de L-,:h ko~!doru ·~~ele.inin or Avrupa'ııın merkezinde bize kurul- İzmir ikinci icra memurluiun. tini cBritaniu> adındaki mektep ge-
dukÇI' ayrı, ruhen daha açık, ayni za- taya çı~ıgını g~ı:n~ek ıçın her hald< wş ulun birkaç tuzaktan yaknmızı ı;ı- dan: misinde geçirirdi. (1902) yılında bu 
mandu daha septik, gurbe daha yakın çok beklıycek degılız. Bundan bask: ırdık. Daha başka tuzaklar clu hazır- Anadolu gaze tesinin J 3 birinci mt'klcıp talm gemisi ilga olunmuş ve 
diyeceğim geliyur, bir millettir. Rus. Polonyadaki Alnımı azhklarıııın lıi nrnıştır. Frnııı..ıa'ııın ::ıelfıtneti impa- teşrin 938 tarihinde yedinci sahife- 0 zamanlar İngiltere kralı olnn yedin-
lardan evvel hıristiyaulaşmış ve me- nıa) esi mesele:;i de nll'dır. Herlin'i 1 torluk tan geleceğiııi ,·e isti kbalimi... s inde 38/ 7 6 54 No. ile satışa konu- ci Ed,·ard Daı tmnuth mektE!biniıı te.. 
d4nil,.c:miı:ılerdir; siyasi bir ananeleri L\ ov mm takasındaki Ukrayna nzlığ .ıı denizlerde olduğunu hatırlıyalım. lan hanenin s.artnamesi 19 / ı 0 / 9 3t: 

~ ~ 'llCl taşını atma törenini bizznt ken-
mevcuttur. Ve on dokuzuncu asır zar------------------------------- tarihinden itibaren açık bulundu -

t disi idare etmişti. 
fında. bir edebiyat y:ıra mıya muvaf- D •• h rulduğu yazılacağı yerde sehven 
fak olmuşlardır. Nazari olarak, Uk- unvanın en meş ur K f Dar tmauteh mektebi (1905) yılın-
rayna Sovyet cumhuriyeti muhtar - 19/ l l 1938 yazılmıştır. ey iye t taı-ı da ikmal edilerek faaliyete ba~ladı. 
dır. Hakikatte. bu muhtariyet ancak hihen ilan olunur. Ayni zamanda mesleki talim iki sene

den dürt seneye çıkarıldı. Talebe evve-

KOÇARLIDA 

Zeytinyağı 
fabrikası 
kurulacak 

zahiridir ve ancak dahili idare ile ma- •• • o·· 1 du·. 
arife inhi~ar eder. Ordu Rustur. cucesı !er in şarkıla rını maharetle t eganni et-

1917 de bir milli meelis intihap et- mi9lir. Almaııyadan sonr a Avrupıı 
tneyi tilhavvUl eden Ukrayna'Jılar is- · merkezlerini dolaşmı~ ve en son ola-

la (Osbor ne) deki kollejde der:;ı görü- Köylerde Se!lgın ta. 
rorlar Ye sonrn. Dartmauth) mekte-

mam i J e kaldırılıyor tiklAl saatinıin çalmı~ olduğunu san- Bıraktıg'"' ı 500 bin dotarlık servet ye rak Londraya gitmişt i. l>ine geçiyorlardı. Tıpkı bizim Kuleli 
mıtlardı. E sasen Moskova onlara kar- ' O arada İngiltere kraliçesi Viktor- \'e Harbiye mekteplerinde olduğu gi-

k 1 d d B L" • h l k • d ·ıd • ya cüceyi yakından tanımak arzusunu • · Koçarlı , ( Hususi) - Koçarlı 
'

1 ço uysa avrım .1 ve re.st ı- tım ane ere ta sım e l l l) l . merkez kö)·Ü bu vıl ko""y "' 
tovsk sulh muahedesı, Rus ımzalar izha r etmiş ve onu saraya çağırmış- (1921) yılında (Osborne) kolleji • • ~ namına 
yanında, Ukrayna milleti mümes il - J,,oııdı a: tı . de ilga olundu ve bütün tahsil ve ta- yaptıgı pamuk, bugday, mısır, arpa, 
Jerinden iki inin imza. nı da taşır. Nev~ orktan haber \'erildiğine gô- Mirallay Doil t antana ile İngiltere lim müddeti (Dartmauth) da temer- bakla zeriyatından bin liralık m ahsul 
O zaman imparator ViJhelm de AJ- re meşhur Amerikalı cüce Ceims Doil kralının sarayına girmiş ve kraliçe- küz ett irildi. Bugün bu mektep mils- almış, bu suretle halkın köy iş ler i 
manya'nın miittefiki bi:r Ukrayna yn.. yetmiş yılını doldurduğu biı- smıda nin yUk~ek iltifatına mazhar olduk - Lakbel İngiliz. deniz subayl~r:nı ba~ için vereceği mükellefiyetini )'an 
ratmak sırası gelmiş olduğunu san- vefat <'tmi<>ti r Mir lay Doilin ismi tan sonra sarayı terkederken önünü langıçtan :-;onuna kadar yetıştıren bır y . d " . . K ha O 
nuıtı. Mahalli bir bilyük mülk sahiLi, medenb et alemi içinde nğızdan ağıza kesen gazetecilere: ilim ve irfa nyuvası haline gelmiştir. arıya ın ırmıştır. amun Y s-
Hetman Skoropadevski Jııunun reisi o-1 geçmişti. :Miralaylık rütbesini ona ar- _ Kraliçe .şayanı takdis bir küçük ){ektep doğrudan doğruya bir deniz man ve m uhtar Mehm ed Çoban, 
du. Sonra Alman mağlfıbiyeti üzerine kadnşları vermişlerdi. Bu küçük ci - hanımdır. Albayının kumandası altında olup gelecek yıllar köy şahsiyeti namına 
Hetman mevkiini kaybetti. simli adamın boyu 1,04 metreden faz- Demiştir. muhtelif devrelerden terekküp eden daha verimli gelirler temin ederek 

Ukrayna'da beyazlarl:.ı kızıllar bir la değildi. Ayni senede yedinci Edvard tara- \'e her devreye bir deniz astt!ğmenı ne- köylüden salmayı bütün büt ün kal-
müddet harbettiler. Fak:ıt Ukrayna Tompu namındaki zata arabacılık fından kabul edilmiş ve 1900 senesin- zaret eder. Mektebin yüksek ihtisas dırmak azm"ınd d" K l k 

ta l ı ı b · • · t ı· · . e ır. oçar ı amu-va nperver el'i, Sovyetlere, ngi tere yapıyordu ve hayatını u suretle ka. de Parisin beynelmilel fuarında teşhir sahıbı bir heyetı a ımıyesı vardır ve 
ve Franga'nın yardım ettiği Vrangel zanıyordu. At koşularında daiına hu- edilmişti. Miralay Doil cücele rin r efah her muallime yardımcılar muavenet nuna bağlı beş köyde de bu suret-
ve Denikin ordularına, n:ihayet Kiye- susi bir mevki işgal ediyordu. , e tealisi için var kuvvetiyle çalışını~ eder. Talim heyeti baş muallimin ida- le köy adına zeriyat yapılarak gelir 
fc kadar girmi~ olan ve on sekizinci Patronu ve ayni zamanda dostu o- ve nihayet onları büyük bir teşkilaUı resi altında çalışır. Her namzet (13) temin edilmiştir. 
a rın büyük Polonya'sını kurmayı tL- lan Tompus, 1883 senesinde vnfat et- bağlıyan in:Janôır. buçuk yaşında mektebe girerek ihzari Koçarlı Aydın vilayetinin en çok 
hayyül eden P ilsudeski'ye nyni zaman. tikten sonra cilce miralay Doil ·ana- 1900 senesinden sonra Nevyorktan sınıfta iki devre geçirir ve bu devr - ve en iyi cins zeytin yetişt iren bir 
da karşı koyacak kadar kuvvetli değil- tından vaz geçmiş ve Lir ticarethann. hiç ayrılmamıştır. Fakat çalışmasın- !er i muvaffakıyetle bitirince her b ·ı i mıntakasıdı r. K ararlı lar ö teden beri 
Jerdi. Sonunda Polonya'hlat garbe doğ Je muhasip olarak alınmıştı. Fakat bu dan vaz geçmemiş, mütemadiyen para meşhur bir İngiliz amiralinin iı>mini burada fenni bir zeytin yağı fabr'i~ 
r u çekildiler, beyaz Rus cephesi yı- işinde beş aydan fazla kalmamışb. Müteveffa cüce miralay Doil toplamıstır. Doktorlar bundan beş se- taşıyan 5 sınıftan birisine dahil olur. kası kurulmasını isterlerdi. Halkı n 
kıldı. Makno maktiil ve mağlQp olan Tekrar at koşularında kendini göster- Bir rivayete göre, Doil, eski patro- ne evvel çalışmasına mani olmuşlar. Her sınıfın ayrı inzibat zabitleri ve bu dileği tahakkuk etmek üzeredir. 
Petliura memleketten çekilerek Pari- meğe başlamıştı. CUceliğiyle şöhret nun karısını deli gibi seviyormuş. Fa. dı. O zaman villasına çekilmiş ve me- gedikli muavinleri vardır. Talim mtid· Ziraat vek5le i. KocMlıda mocfC"rrl 
se iltica etti ve bir kaç sene sonra ora- bulmuş olan Doil alkışlnnmnğı çok se· kat karı ondan hoşianrnıyormuş. nafil umumiyeye hadim teıekküllere deti (11) de\ redir. bir z~ytin vağı fabrika 1 kurfl"""i' 
da bir y~hudi tarafından kat1edidi. verdi. 1898 senesinde miı~lay Doil Avru· çvrap örmekle vaktini geçirmeie baş- Bu (11) deneyi ikmal eden tnleb 1·nrarlast ırmı ve hunu Ziraat ~a11· 

Böylece t:krayııa hemen tamamiyet- Binaenaleyh t ekrar Tompuson evi- pa seyu atıne çıkmış \'e o arada Al- lamıştır. denizde gezen bir mektep tahm gen · kası' asıt~siyle yaptırmak üzere tnh· 
le Ru idare ine geçti, fııkat mtlbim ne nvdet etti. Ve onun gibi cUce olan manyayı da ziyaret etmiştı. En bilyUk tinılay Doil vefatında 500,0CO do- sine geçt'ı' ' ' e bu gemide topı;uluk, tor- sisatını verrni.,tir. Köy odasının tah
bir kı ınını eski Galiçya Polonya'dan Tompusun zevcesilc münasebet kuı- şöhreti de Al 1anyada kazanmıştı. larhk bir ·servet bırakmış ve vasiyeti p ito ve nı : kine d ı::rslerin.n u tbikntı- sis ettiği genis bir nrsado fabrika kll· 
koparılamamıştı. Harpten ünce bu du. Doil bu suı etle az ıaman zarfında ç nkü cüce olduğundan maada muh- üzerine bu ı•rvet Oç muayyen yetim- nı pek c aslı bir surette göriir. TalP- rulmak i.iz .. re miitf"has ıslRr tt"tkikat 
Galiçya'dn, bilhassa Lemberg9de (Bu dul Tompusun patronu ve meneJ~ri telıf baılarda çalışmış ve o zaman he- haneye mü avi şekilde takiim edil. be mektep tul1m gemisinde 8 ay geçi- yapını lar Vf' fabrikn yerini kati oh•' 
2'Ül1 Lvov) Polonya'lılnrln Ukrc~·na lı- olmuştu. nilz Almanyay girmemiş olan zenci· mi,tir. rir ve bu 8 aylık talim \C tatbikat rak tesbit etmi~lcrclir. 



SAHJPE S - ·-- ~-... 1 O lkincıtcşrin 

Kayzer Vilhelm Nasıl Kaçtı? 
Alman imparato.runun F reyzös şato- Yıldız olamıy~n Clair 

J •• l . u ll· d r.· Tervor. sunua son gun erı, no an aya Tırarı 
Holivudda iki cins film cevirilir-

Askeri meclisin son içtimaı - Alman imparatorunun bulunduğu şato· 
da verilen karar - Hindenburg hararetli göz yaşları döküyor 

( A) , (B). (B) fi/imlerinde rol 
alanlar, yıldız olamamağa 

Kay zer, ordunun ihtilalini 
k u monclandan, hic olmazsa 

ı;e tahtını terketmesi lüzumunu kendisine söyliyen 
kalmasını istemisti 

mahkumdurlar 
, Prusya Kralı olarak 

la bilir mi, alamaz mı? 
Cevaplardan 23 Ü menfi , on 

beşi ise rni.itereddiddi. Yalnız bu 
bu suale rnüsbet olarak tek bir ce
vap gelmisti. 

ikinci st;al de buydu: 
- Almnn orduları, Alman bolse

viklerine hücum edebilirler mi, ·e
demezler mi? 

. Cevaplardan sc>kizi ( ev<·t). yir
mı dokuzu (hayır). oıı iLisi müs -
tenkifti. 

<? ııncl:' gt•nc tele ton. çaldı. Baş-
vekıl telefonda fili endi~eli haberi 
~ t"rİyordu: 

.. 

- Uıııumi vaziyet. imparatorun 
CC'd'nl terki saltaııatıııı icap ettir -
mı>ktt>dir. 

, . Kayzcr Vilheın 
•· ... nyzN, beklenıniyeıı bu telefon ·t. I 

1 · b · d b" d 1 · yorınus gını o ll\ ordu. 
1c\ erın en ır t"n ;ıre sarannıs, ve ·• 4 .~ • • • 

sank' 
0 

1 ·t t' ı S ., • ( -« l:.vvela nobetcının benı uyaıı 

tu 
.3ı ·ı 11 yı ~·1 ıya :··- ll. gıuı 0 mkus~ dırmasile ayağa kalktım. Hududun 

. , na raı.{men ımparator. cıs erı .. .. k · -
e 1., ·· 1 h b l onu ne altıya ya ın otomobıl yıgıl-

m c ı;:ıe ŞO) e .. ynııat•a u u:-ı:nuş- t 8 ) k' 'dd' I y 
t mış ı. un ar ıme aı ı anıma 

ur: Al _ yaklaşan bir zabit, benimle Alman-
- rnan orduların•n kuma•ılıgı- .. .. .. u d dd · · · 
H

. d b · . F ca goruştu. nu u an ıçerıye gıre-
nı ın en urg a verıyorum. · akat, ki · · .. led' O · ld 
Prusya ordularının basında ben kal- ce erını soy . ı. . na ~anı 0 

• u.m. 

k . t . · (Pasaportsuz ıcerıye gıremezsınız) ma ıs erım. . · 
Alman imp arato runu durduran çavu' dedım. Neden sonra tekrar yanıma 

(A d 
teşrinisani 1918) tan sonra General Şülenburg ve 1 Uzun siiren bu müzakereden biiyük rütbeli bir zabit geldi. 

mster am, 'pı G 1 G .. . .. 1 -«B' d , kt d d' B' - Pasaportlarınız yok mu? Şu essen, . enera roner e soy e ce- sonra heyet yem .. k salonuna geçti. . . . ız e ~asaport ) o . e ı. ız 
C'lair Tervor 

halde esefl
e söylerim ki Hollanda vap verdıler: iT k 'ld·-· d sıze ıltıca edıyoruz!~ Nevyorktan yazılıyor: 

- İmparator, ihtilalcilere kar"l t almf yemeld yBenı dıgfı sıtral fa genke 1 Demek hududumuza gelen buza- Holh·tıddn filmler (Al \'e (B) 
L·ududlarından içeriye girmenizin "' e e on ca ı u e a f" e on ro 
n boyun egw mt-melidir Eks ve Ver\'İer b' h. d.. . '. . ); !bitler, Hollandanın kendilerini hi- di~·e iki~·e a~·rılıl'. ( A) l'irma!l.ı btRı-
imkanı yoktur. · ' acı ır ava ıs getırmıstı: . . . van f'ln 1 · l tl l A b' k t 

l ı.ıte, Kayzer ikinci Guiyom ve ma- kuvvetlerinin onların üzerine gön-ı B k'I K · . p maye etmesını ıstiyorlardı. Derhal • 
1 1 eı c e e e )ı ır ·ıyme \ e 

~ d .1 . lA d - aşve 1 • ayzenn rusya h d d . . I f . O ilmi lıir renk vardır. Bunlarda en bu-
i' ti kanı !lllağlup Almanyadan erı mesı azım ır. ve imnaratorluk tahtından tamamen u u gensme te e on ettım. ra- · .. 

· · · C .. k ·· ld . • r: • ~ \! ~' 1 ~ • • • .Yllk ve. en guzel ~ ıldızlar ı ol alırlar. 
Hollanda hududlarma ıltıca eder- roner te rar soz a ı. vnz. geçtiğini 1ugün Alman halkına dan bızım kumandan geldı. Görse - (B) f'l 1 . • ,. 1 Ik 
k ·ık d f bö' 1 b" edl k ) - Havır dedi dahili bir harp be . . . . . . . . ı m erı ıse 'lamamen rn ·n en ı e a y e ır r e arşı aş- ~ • • yan name ıle bıldırmıstır 1 j nız onlarla bızımkiler arasında ne h t 1 · · f } d için orduyu hiçbir zaman emrimiz- . . . • ' ma ım~u ur. şçının. e na ın 'e umu-
mış ar ı. . . d . Z l· b' . d' ı Berlınm o zarnankı manzarasını I kadar süslü bir takdim merasimi ya- mi.retle halk111 ho!'lmın gidt'C('k ol n 

Hududda Pınkaer adlı bır çavus e t.utamayız.. aten on ar, ızı m- tahayy\il edebilirsiniz! Bir taraftan pıldı ! bu filmlerde cdeb; H' ilmı çr ni Llu-
nöbet tutuyordu. Ve ilk defa impa- lemıyeceklerdı~. Kari Liebkneş Alman Sovyet cum-1 Nihayet yanımdaki arkadasım ka- şüntilmez. Ilnzan buıılnı ııı ~c·nnn o-

lıe>ÇPn guıı onunla bir gaziuotla 
ıulusmu~luk. Fol\ film kumpanya. 
~ının lıe ~ ıllık ('mektı r nrti,.ti olaıı 
Tre' or ban. e ki H olh ucl hatıra la. 
'"ınclaıı bnh etli. Bir nı alık yanırnı~-
1nıı geçen bir 'ıldızı arnrnğile go • 
~ererek giillım edi '(', 

- Bakınız ri<: n rderım, dedi. Bu 
TPnç kız • ~ \' ıwka gPleli henüz iki 
:. oldu. , ·ııı'atin ııe oldngunu ancak 

perclc>de goı en \ e bıı a da~ uznn 
t k ) d b damdı Bu sırada Kayzer General Grö- h · · · ·ı· _ _ı· d'- f · ra oru arşı ıyan a u a · . .. .. ' urıyetını ı an eoıyor, wer tara - rakoldan küçük bir resım \'akaladı. ları lıasit poli" !'omanfnrıııdan. her te('rÜbC'lerden \"e uzun tetk~leı·den 
B 1. d 'h T' 'l k ki t t ner e dondu· R · d F·ı· ş d ~ er ın e ı tı acı er so a ~n ~ı - P k' d. d' d l .

1
• b" h tan ayıştRg a ı ıp ay man sos- Bana, hangi bir cinayetten, yahucl hir aile· tnmaınen bihaber bulu rnn öziim ona 

1 b . t f t b l v klerın - e ı e ı a 11 ı ır arp yap- ı· h · · · k 'k muş ar; ır ara an o şe ı • l · k• b .. k . ya ıst cum urıyetını uruyor, ve 1 ·- - Bak f;tıııal ka,·gnsıııdnıı Jahznda çıkarılır. bu arlisl. simdi llo'\udun helli başlı 
h . ·ı · mıya ım Anca en, mutare enın 'd k" d 1 1 "k' d bir taraftan da cum urıyetçı erın . · , . k· I S tı ar mev ıın e o an Hl umete e Dedi. Anl':ık ( B) filml<'l'İııin <ll'asıra çok l>il' \ ıl<lızıdır. 

k .. ''ki d'W' 'h 'lAI . b"t"' Al ımzasına kadar Spada a avım. on- Eb . dl b' . r t . . f> 'kk k ı·ı . oru e ıgı ı tıa ateşı u un - d b d B 
1
.- d" gene er d ı ır sos}a ıs geçıyor- \esme dı at Pttiml ·u\'\'et ı erıne ele rastlanır. Seııan·o- .~ic:in?. edcı ! r-\e gibi bir ı::rn'at 

k l ı 'k . . .. ra or unun asın a c>r ıne one - d . · manyayı sarma te ı ı esını goster- . - u. Bu adam Alınanların Kayzeri i- ııun eııtı·ıhuda oyıınrlığı ehemmh etli muvaffakı~ eti gostermiı:ıtir~ 

dig·i zaman ise imparator ve maiye- rımK. . . k .. 1. 1 (Fı"rar) di. Soııra arkadas.·ırn hiiyiik rütbeli role gifrı• bu eReı·lerin de znman za-. kA B r d k 1 d ayzer, vazıyetın neze etını )iT 1 b' . Hu unllC'r daima b.ışımın etini yi-
tı erH·anllı der ıp eKı~ aç~ı~ ar'ltı: türlii kavramıyordu. Tahammiili.i Rus Çarı Nikolanın basına gelen ır zabit göstNdi. maıı edebi bir mahıyct aldıgı goru- \ ı->rek beni J,emiri~ or. Çtinku ) ıılnız 

o an aya ayzerın ı ıcası, l G .. .., - Su adama da dikkatle bak! li.ir. bu genç kız dcgil, dnha birçoklarını 
Napolyonun lngilizlere ilticasına son dereceye var~n)G~ne.ra roner felaket. Ka

1
yzerin de başına gf"lmek Dedi. Yalnız, (A) fı'lmlerı' krı'z c·#'""ı'rı'r- sı'ze cro"t"1·ebı'lı'rı'm kı', bı'rkaç ".'·lık 

b Ka d d ra t b·ıı · niha'-·et şu acı soz en ırnparatora iizere idi. ste bu endise ve istirap B k E I 1 K d .. · .., .. ,. b "' " .... enzer rşı a u n o omo ı erın J • a tı11ı '"''' .... l ar0ım a ken, (B) fı'ln1le1·ı· btı11claıı miltee~ ı·ı· ""lı mndnıı onı·" b"'\ "Z peı·ct .. nı'n 

b 
'ı · · d k b'tl · söylemek mecburiyetinde kaldı: iledir ki Kayzer mi.itereddid dakika- · J " .. ·~ gor- -~ ..... ' " '· "· " 

ve un arın ıçın en çı an za ı erın \ k 1 d d"-.. b"' "k ··tı r b't d k olmaz. krnliceleı i olnrn lardı . . "d ld ki )' k - Asaletmeapl f rtı · f" iniz e lar yasıyordu. NihayPt, bir aralık ugum uyu ru 'e 1 za ı · eme .. .. • 
kıme aı o u arını e an avraya- d l d _ d"s" m 'ivor musu ı )' · 1 b l H" d ı Almanların me~hur imparatoruy Çuııku onları tutnn bııyük ~ ıgmdır. BPn i~e t.ım be ~ ıldanbPri bura-
mıyan Hollandalı çavuş hudud bo- or uoma ıgını 'ud.,un > d k d: mbecıstenGa~rımıskuu~an ın~en- dut · - Bir ciıııty('t, yahud sonu lrnnla niha- da\ım. Ihs \il snn'atin buttin inc~-

d .. d' • t kt nuz) Bugün 0 sız en zıya ,. en ı urg ve roner te rar ımparat-:>nın 1 . . )'ki . b l l ı. yun a mu tema ıyen ısrar e me e: . .' . 
1 

. ; • • Bizim kumandanın eınrile he _ yı>t bulnıı ht>rhangı bır acık 'e casu - ı erıııı. u uıı lU usiyetlerini ıl\a\'-
- Pasaportlarınız yok mu? Şu generallerine ıtaat edıyor. Sıze de- )anına geldıler. · ·. · d - h k luk hik,ıyecıi lıu e!H'ı·Jprin me,zııunu ramnk iç'n rrcf' guncliiz çahstım. 

. k' }-' il O d k' I pımız ıstasvoııa ognı are et ettik · halde esefle söylerım ı ıo anda ğil ı - r u, ter ı sa tanatınız mese- H . d h - 1. _ · teskil c<lC>rken onlar. clckorn da çok lak in, ııP oldum ,;nnhı ! Bir ta~aftan 
. . . . . . • . . . ava e set ı surette soguktu. 

hutludlarından ıcerı gırmenızın ım - imparator, hnzin hazin Gröner e lesı etrafında ısrar edıyor! Berlınde- İmpa. t d h 4 l ehemmiyrt \'ermezlı•r. 1''okı:.un. diger t.traftan \Varner kum-
A • . A ·ı ·ı 1 k _ı· ra or ora an ususı tren e kanı yoktur. baktı: kı askerı anarşıer ıereme tc;;ı ı r. Ameronoe · 'tt' (A) filnıl('rİllf' t>ko;<'l'İ,\C'll(' dekor pnmnlarınıı biı' türlu elinden kur-

k d. d k k ·ı · · d " n e gı ı. > l ı · 1 · Deme te ır. _ Peki, dedi. ordunun sa a at Kayzere ursun gı >ı tesır e en B 1 k için biıılc•rcP lira sarfcc i ır. loln u- tulaını) onım. Onlar beni Ö,\ iP bir en-
• .' ··dd d" un arı yazar en umumi har-

... yemini nerede kaldı? bu sözler onu bır mu et acı acı u- b'n h . l dun ateşin giizellel'ini. mesela bir elediler ki, bC' , ılclaı beri ~nt anne, 
• • ı ..ı · ı mes ur sıma arını gözümüzün ı · b s f'Son ı•çtı•ma· \ - Hangi yemin haşmetmeap? si.indürmüs. nihayet ımparator, .-ıın ön"' · t' · B .. J . Greta Carboyu. bil' l\lar enı, ir ~il- Gazeteci, Arnknt, MektPı,Ji kız, Mii-

\ ' !,/ B ki . b • ·d.. k une ge ırıyoruz.. eşıncı oq, Pu-

k 
ıı zamanda yemin kimin a ına ge- den urg a onere : ankara Klem 8 . . . Alb 'n Sidnei. bir Aıına Belin) ı (A) film- zikhol dan ow. \ P doktor ı cıllt>riııe 

9 tesrinisani saat dokuz buçu ta ı· ı s h ld l · hazırlayınız! ' anso, ırıncı er, ı · · k k 1 l w ·ı ı· k k • ıyor •. - u a e >enı - Birı'ncı· ı\I k d 1 ~ J f .. H' erme nngHJe etme o ay c eı.n { ır. <;:ı H "tka cı nım ı tı 
Hindenburg' un riyaseti altında as- · - · ı e san r · · os, o eor. ın- · . (LJerşey bı"tmı"ştı"r) Vatanı tek edece~ım. denburo L"cl d f. o· H . Bunların bır esere ('ıkına ının ımk,1- Şuphc )ok kı hıılk b ni tannor. \·e 
k b

. l l V · t nı k d' . I t ,.,, u en or • ıgz, aıg b' d _ . . {"ri ır mec is top anmıştı. azıye Demekten en ını a amamış ır. Yellico .b. d . d 1 . b .. ' nı hazan ır senet egerınde ynpıln- l> ·ni .tlkıslıyor. Haftada lınzan ı:rnn, 

1 k k hık l 
"d G H' d l\A ı· d k 'k . .. 1 · · ·· gı ı o e\•rın ev erı ugun . 1 .. k 

18 i aten te i e i ı i. . ın en - ıvıec ıs evam etme te ı en te- 1 lindenburg ıse teessur erını guç ne oldular? cnk ::ıarfı~ nt a mum undtir. bazan ela 2.500 do ı ı, ra knınn'h· 
burg, G. Plessen, G. Gröner, diğer fon çaldı. Berlin merkez kumandanı zaptetmiş Bu I h . d k l (B) filmleriııde bo\ le bir azamet ğını 'akidll'. 

ba fı k 
.. K · . lA ' ' . d' h' narın epsı e topra a tın- k 0 zı se er, Kayzerin i amet ettığı .ayzerın yaverıne şu ma umatı ver- .- Eğer Allah ıstesey ı ıç te da değiller mi? ve eı~.dişe yo ·tur. ıılaı·, ~organları- 1 al in undan ne <ık~ ı · 1 >e "rilıni 

Frenöz aatosuna gittiler. dı: vaziyet bövle olmazdı. Um A h b' b 11. b l k h na gore ayaklarını kıi\arak, bin bir ki bir defn (B) ınıfına girdim. (B) 
l:' C h d · b. · k b umı ar m e ı aşı a ra- . w 1 

Kayzer. Aman Ordusunun bu mü - ep e en gayrı muntazam ır Dive hir st>yler söyleme· mf"C u· man K . b .. k .1 b' kalıba gırmege ça ışnrak clüm·a pn- ınıfı beni yuttu. Artık onun koca-
l k J b" .. dd - · ı ayzer ıse ugun arısı e ır- - · 

Lıı'm ru"ku.'nlerı·nı' yanınd ... kont şu··- surette ge en as er er utun ca e- riyetinde kalrnıstır. likte mu··k l kt zarında tutunmagn çah~ırlar. nrnn knrnındnn kurtulmnnın imkanı 
r " I · k l t y · . .k .: k emme en yasama a ve ., k t b• , B) .. . . 
lenburg ve amiral Von Hintz oldu~ erı k apkamı::dı.r. azıyet gıttı çe Kayzer bu soz~ çok ızn;t . şehir dahilinde verilen konferansla- Fu ~ azanı ( , .11!mlermı idare ~oktur! 

nez
1 

a et es Gı~?r. .. h k l _ Bırak şimdı Allahı 1. enı br~- rı lıiç kacırmamaktadır e.den umpnna arın ıçınde nadir is- Ah Tanrım, ne olurdu!. Bir defa-
ğu halde kabul etti. mparator, roner ın a ı oldu- hat bırakmanızdan başka sızden ır • p 

1
·G d k tıdadlar da \"ardır. Onlar na:-nlsn (B) cık ol un; e' et. ~·alnız bir defacık ol-

1 w • t tt. V h ld . au or eau ı f'I 1 . . . - 1 Hindenburg, imparatorun e ini guna ışare e ı. e, şu a e ımpa- şey istemiyorum. ı m ermııı pençe ·ıne dlı. mü ... lcr \ (' sun (A) filmlerinde guzel bir ro e 
sıkarken göz yaşlarını zaptedeme- rator sıfatile derhal terki saltanata Dem istir.· artık oradan cıkamamak. o damp:. - çık n~ dım. O , akit taın.ımen mura-
ll'liş ve ağlamıya başlamıştı. O. fa- raziyim, dedi. Ancak Prüsya kralı Saat ~ste meclisten ayrılan Kay- Pamuk f iatleri yı ~111:.lnrından ntnmnmnk he>dbaht- dnnn ererdim. l\Iuhakk:ık ki l>en 
t.iayı bir türlü Kayzere söylemek ce- kalmak şartilel zer, dairesi~e çekilmiş ve sabahın sa- Pamuk fiatleri, son hafta içinde lığına uğramı larchr. (A) filmleri için 'nı ntılm1ş bir k:ı-
saretini kendisinde bulamadı. O zamana kadar sesini çıkarmı- at ~ıltısında Hollandaya hareket et - 2,5 kuru,. kadnr du müştıir. Bunun Çünkii 03) . ınıfına nwnsup ol- dındım. fücn ederim.. Şimdiki lnı-

Lakin General Gröner yerine o- yan amiral Von Hintz ise. miştir. -ebebi, tamamen iktı:-;ııdidir l\laama- mıık, nıii. tler arasınd.ı hiı n?. ıtibar- çtik ı~ızlnr. 'ıldız di) e göklere cı'kar-
lutur oturmaz söze başladı: - Fakat. diye itiraz etti, Alman fih kilo bn ıııa 45 k ırus. ııormııl gö- :-ızlığa uğramak demektir. (B) ı-ıı- cıı· ınız bilgi ... izl('r m lektt·n llt anlı-

- Haşmetmeapl Şu anda ordu ordusunun Alman halkına karşı si- ( _u ududda \ ı-iılmekte<lir. nıfı. )lik ek olmı~an, gerek kiiltlir, )oılar saıık'' B<'n oıı ar k:ıdur mu-
.ihtilal halindedir. En çok güvendiği- zi müdafaa edeceğini nereden bili - fli ',/ - gerek an'at ıwkta;;ınclnn geri kalan yaftak olam z m ım. 
tniz Eks La Sapel e Vervier kıta- yorsunuz? B u tarihin üzerinden tam yirmi Kiralık ve (A) · ınıfıncla mu\'lıffnkıyet gôs- He>m su ı fi, biliniz ~d .~Jtın. tinıt-
ları da asilere iltihnk etmiştir. ikiye yıl geçti. Artık çavu~luktan çıkarak teremecliği için (n) ye diisen "nn'nt- roda nıu\nff:ık ohıı. J, ıçuk vn-.:taıı-
cı.yrılan kuvvetlerden hiç bir İştifa- Bu ndan evvel ordu şefleri ara - çiftçilik yapmakta olan Bay Pink · Tütün deposu karların yeri gibi anlatılır. berı snhnNle p.tl'ln ·ııı kcncl'nıe gi"i-
de memul dt"ğildir. Asilere karşı bu sında küçük bir anket yapılmıştı . haer'i geçen gün evinde ziyaret et- Biı·ıız evvel de yazdığımız gilıi ha- re bir yıldızdım. lliç b'ı· zamaıı ~ine-
k d 1 H k 

Sekiz bin balya tütün için rok k'k t h ı ı ~· k uvvetl.. katiyen hnrp e emeyiz. K ronprenz ile mira ay ey an etin tik. ı · a iç le böyle değildir. Hnlk uv- mn' a rah nrmH< ıın · ·"1
111 emayn a<:ı 

h d p· k elveriıl i ve mükemmel bir depo , k' · ı k' L • • oincıe-nalevh terki saltanatınız zaru- neticelerini meclise getir iler. An- Kırk yaşlarında görünen ın - . ıııı. halk ruhunu, halk mizacını çok olmndıın. Bi :ı 1 0 > 11 111 •ı~·nl!ıma 
1 k b 1 kiralıktır. latiyenler, Banko Dı · · k 

ti<lir hasmetmeap f kette su miihim sual1er vardı: haer çav.uş, bizi çok güze a u et- • ıyı R\Tamı. olnn bu grubun iri ele k ı . nrlı lt.ı · • 
f 1 Roma ikinci müdiirü B. Muzaffe J O 1 1 

Kc1yz r bu sozleri der.in bir .. i7Y- - mparator .. ord.ununbası.n.a.ıze- ti. Yirmi yıl o."nc,..ki hatıra.arını.an- -~1 cleiyiistidadlnr\e('lrıiı Trf'\or:,· - Th,t o .ıı \,ız · ,·ın-
- I d re müracaat etsinler. 1 1 D ı., "f tap is;ind ... dınli;•ordu. Bıraz sukut- çerek, kuvvetle ıktıdar mevkunı a- latırken snnkı on arı yenı en ) ası- _ rıncıa kn·metler \ nrdu-. - .. va mı 6 ır.cı Cft ·' ede -
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_ima " ada ikt ·sat tama 
mi e· devlet eştiriliyor 

Mikropların en 
küçüğü 

MANKUEA 

Otoınobiile adam 
avlıyan iki güzel 

kadın? 
• «1- ransı~~a cT?~ gnzc>tc inin Beri altına almaktadır. v Bu nisbet ~iğer l\likroplar, insanların Ye hayvanla- Dir pazar gi.ıni.ı Paris'in opera mey-

• Kamu aydan bu ı·çtı·ma devre- lın muh~bıı·~ bıldırıyor: . dev~euenıe ~e aşıt~, j:ukar~ aynıdir=ırın hayatı.m üzerinde mühim roller danında bir lngiliz doktoru gezerken 
YO je Buııdcm bırkaç gUn evvel Alman ık- İngıltrede yuzde yırmı ekız. Ame - oynıyaıı mini mini canlı mahlfiklur- 1 nwa kuldırınmıa lüks bir otomobil 

Sı.nde çı}racak· fır tisad nui~tes:.ın Heı· Brinkmaıı, Dos- riknıı birleşik devletlerinde yüzde ü~, dıl'. Fakat hu ı;uıı dereec küçiik mah- ~·u;ıa~nıış. Otomobili idare eden esmer 
~ eldorf'tln bir nutuk söyledi \ e Alman Fransa' da ) uzdc ~4. ltal) u'da yuzde !Okların aı u:sınclu d.ı cüssel"c 0 kadar ~·c glizel bir genç kndm doktora tebe~-

Ank: ra, (H ı ı) - Çiftçi mella-ı dilen mcnklll , e gn) ri menkul m~llar, gazetelerinde nutkun bir lıOla 3 ı çık- 38· 1 fark 'ardır ki imırııı acletn hayret i- lıils ederken kumral arkadaşı, otomo-
r n k nma ıh kıııduki k nun pro- ç·ftçi malı w , zuunn okulmu~tur. tı. el ı~yçc. ~l~cmaync Sa.} tuııg .. clu, c- . l~iğ~r tnr~fta~, eger demiı'yollnrı çiııdc kahı·. BHzı mikr<ıplar dev gibi, 1 bilin penceresinden uzanmış doktor
J • huk m h zırlanmı tır. Kamu- Teşkilatımıza mutcnazır olarak her henımı) c>tını ışuret ecleı ~k .. lıu nutku gıbı ~tı) u~ ı lerın d '!et elinde oldu- bazıhırı da onların raıııııda ~üce elice dan ateş i:stenıiştir. Doktor cebinden 
muta) m bu d \le inde muzu kere edil- kcn , c beledi) :sınırı içinde .. mrndan a' ııuı 11 retmı.stı ~-. . gu . go~oııünde tu ,tulur:su. şu ııe!iceyc kaJ ır. 1 üzel'irıtle kıymetli taşlar bulunan bir 
nıe i muht m Jd'r. bulun. ıı ziıai .ıhnl ır a)rı Mü t •sarın, de\ dlC: ıktı:;adı)utın ".ıı~ılıı. Almnn)a d.t de\•let mfllı ge .ı Bu kilçilcük nıikroplann nra ıııda ultııı çuknuık çıkararak gayet nazlka-

a.} rı birc·r zir.ıi daire iti - nıun. :se!J .. tı h.-kkıııd.ıhı bu uutkt~, de\•-, lırııı .uçte ikisini .<72 milyar iızerinı.leıı şimdi.re kndar •'il kuçtik olur.ık tanı- ne, kulhna takdim etmiş. 
bur ecli mı ' her zir.u daırede bir zi - ılet tııra~ıı.ıdtı.n :ıu edilen Ve\~ ı.~t!ka- 45 mılynrı~ keııdı koııtrolü nltıııda bu- nan_ ııe.zlc mikrulıu Jdi. H.ılbuki şimdd Bir iki dakika ı~oııuştuktt ıı onr:ı 
ı·uı cil , e çiftçi mecli i bulu nal.ağı met ' 1 ııcı,ı ıkt :s.ı~t.ın bı.lı.:>c>clıldı.gı h~ 

1 

ltınduru.} oı. .venı Lır mikrop bulunmuştur. Bu kadııılar, doktoru otomobillerine ça-
tn rih edilmiştir. Pro)enin ikinc· frıs- g~nlcrde f run u ıçın de eht:mnıı) ctlı- Şunu da unutmamak Hizımdır ki, mikrop nezle mikrobundan daha ku- 1 ğırmışlurdır. Doktor bu da\·eti kabul 

rai suçların Ur tle tahkik, takıp 'e Jını te:;;kil eden 6-14 uncil m <.ldelerin-ı dır., iktiırntfaki sözde serbest kısım da,.> ani çi.ıktllı·. Bu mikrobun ismi mnnkuea' _ ı edip olomoL!le Linmiştll'. 
h k . h kkı d ı· . d ·ht· d 'f . il . l . J· akut, Alıırnıl\ cıun bu me ele el.ıha (1 1 . k . J • } • dır O k .ı ı.ü Uktll k' lı 'k 1 G . . . d . . l u a eme ı a n ne mız e ı ıyn- eçı tçı mn armm korunm.l ser\ ıs erı b' . · m e e:se erın e serıı:; ya ın 11 arların . • uur ,.. ç r ·ı. u nıı rop, ıeceyı ne ıçuı e geçırmı er. o-

cı k rşılıyac k e aslara muhtevi hU - bunların tesekkul tarzı , c rnzifeleri Çb.ıskka. ı~ şekıl~le ort.'ıya konulu.} or. ) nhut tu rartellerin elindedir. Serbes- cisimleri 1,500 defa l.Hiyülten bir mik- tomoLil sa Lalı aatin 3 tinde bir gara 
kG l 1 d. . t t t b·t d.J . ç·r . r 1 . . ün u oıuda y,udümlu (devlet tara- ro'kopla L k 1 .. 1 u·ı kt c1· . ti ü il d K d 1 

m er _mevcut oma ıgınn J are c - e ı ı mıştır. ı~ tç~ me ı ~rıııın fıııclaıı idnre edilen) iktiı:;ut mlinaku- tiııiı lıakikntc>n hliküm sUrdüğil s~ ha :s . . ~ ı ır:su goru e ı ıne e ır. Jdlllk n ne ge Pb'J~ırmuş .ur. ıı ıu r 
mektedır. mUntehnp ve ayrı lm er te nkkül hn- il . . ' . . bu , ti 1 1 

d Bu nırnı mıııi mikrop cenubi Ameı-i- o torn, otomo ı ı gnrn1a koyacnkhı-
D 

• v • • • • • • • • şn.} a ıtı) nç go:slerm y"cek hır hakı - ~ uıe e son terece gn}et rna ı ut . ı i ı d. o b 11 k ıgcr kana lardakı h ıl. mler: imde derpış ve ııade edııme ı çıftçı k . I . . . ka da lıUyUk yaralnr halinde teznhUr rmı BB) em şer ır. tomo i 'en do -
<Gerçi, 20 temmuz 1880 tarihinde mallannm korunma:sı i inin bilha :su cı~ 1 ~· • , • • • • t~r \ e .. gıttıkç.e de nza.lmaktadı.r.. Hu, edt:ıı bir ha.} vnn hn talıgıııııı m.,raz u-1 torla kumuıl kadııı iı m: 1 r, fukııt. 

neşredilen kır bekçileri hakkıııdaki ktı- nıcmleketlınfzde haiz olcl ığu mı.i~tes .1 l<: r Brın~n n ın ışaı t cttığın ~ö: oı ta 'u"atttkı 'c kuçiık sana) ıdır. nıilıdir. 1 direksyonda bulunan e mel' k dın ) e 
uun bu maksatla tanzim edilmiş ise de n 1 ehemmi) etin belırtihnesi ve bil .1 re Alman) n dıı devletin masrafı mı Ilı. Her Bri11kmnn bunl. rın da büyük sn- 1 .'..\1ankuea denen bu küçük mikrop rindeıı kımıldımınmış, kunmıl kadın 

ekiz madde.> •kı.tırılan hilkümlerl ha n bu fş üzerinde )akrn ve cle\aınlı varidatın üçte biridir. Bu suretle, dev. nnyi karşısında mukavemet edip et- kış uykuısuııu yııtnr, nncnk sıcak nıe-.- sUratle geri döner k tekrar otomobi-
nrasında bilhas a zirai inzibata ve bu- al.lkanın temini mcıksathırıntlaıı doğ- !et Lu varidatı kendiliğinden kontrol mi.} ecelJcrini mer:ık c ··.} or ve biraz imde me) darın çıknr. Bunun açtığı le ntlamış ve otomobil Urutlc uzak-
nun temin suretine ait te i ler mevcut mu tur. I ncı duyarak gdril.}or ki bu \'aziyetin yal'alar, eksedya dermansız kalır. E· la !11ıştır. . 
olmamaktan başka, bekçilerin kulla - Köy ihti.} ar heyetlerile, belediye en- din çok fevkinde muhafaza ücreti n:ı- bir ııetke i olarak tc>şeLbUs kabiliyeti ğer zamanında yetişmek mUmkUn ol-1 Za\·::ıllı doktor bu bcklemcdığf harc-
mş şekilleri, vazife ve mesuliyetleri cilmenlerine kanunlarının verdigi ıı - nıı altında t.ıhsiUlt ~ apm.ıkta \'e bu ka.> l.ıolmnk "z . d. Ç" kil .· . nrnzsa hayvaııı mutlaka öldUrUr. ket kuşı ıııda derhal şUphelenmiş ve 

t 
'l • ıa· d bktt •• V. A d •kA ' ueıeır. ull :.anınıeı- . •d 1 1 ar ... gös erı memış o llL?:Un an tnt i a n ıt ve feri vaüelerının çoklu u nusu:sı yüz en ,.ı a\et tevalı etmekte oldu - b lı h · -=+=- pnıasıııın yerın e o up oma 115.na 

hemen hiçbir t rafta bu dar çerçeve- ehemmiyeti haiz ve devamlı alaka ''e gundan bu hUkiinıle hem bu gibi me. .ı . 
1 yazı ane adamı veyn memur ha- Yıı/dız bnkmış, fuknt içinde ı~.000 Fuu ı:ı 

ye sıkıştırılan hUkUmlerden faydala - takibi müstelzim olL.ll bu ;şin bu te - Sl 1 olııııy n te ekkUllerin faaliyetle - lını almaktadır. ol amıy an frangı ile 50 İngiliz lirası \ e daha bir 
nılamamış \e netice olarnk maUannın şekkGllere verilme ini mahzurlu kıl- rlne son verilmiş •.ehem de bnzı ~c.·.1 Her Briııkmnn'a göre ikti:ö:attıı ser- Clair Tervor! çok kağıt bulunan parn cUzdarumn ye. 
korunması her zaman, her yeı·de ih - mı tır. 1 Jercle çiftçiyi z ... rara uğratan falı iş üc- best bir kısmın muhnfnz::ı edilebiJme:si 8 f • . rinde olmadığım hüzUnle görmOştUr. 

l v t . . . . . 
1 

. . A - aştnra ı 5 ncı Sahıfede - Dokto , kit · d J' h 
ma e ugramış ır. Koruma sernslerının h yerarşıye r tler un enmış \ e H) ııı zamanda mu- hntta kuvve .en dirilmesi İYİ olur .. E- • hkQ d 1 r. rn g~çırme en po 1 e a-

Çarşı ve mahalle bekçileri, yalnız- tabi olması, ve merkeze kadar bir mah hı:ıfazn işinin muntazam bir halde meR ğer bu miimküıı de. ilıı k· ".t 11 d ... 1 m~~a d~n m ur· ber vermış, yirmı dört saat zarfında 
ca şehir ve kasabalarda polisin ynr _ rut halinde u .. aması mahiyetinin ica- ul bir te~kilata verilmesi temin edil- tılmalı ve bü ·tık g c :

11 
e ~rA agı_ I Si~e~n 

1 
hd' . . sarışııı ve esmer kadınlar ynkalunmış-

dımcı kuV\eti mahiyetinde, yalnız bu- hından ve mnk adın tahakkukunu te- miş olacaktır. ı . . ) snnı:ıyı teşkılatının n n. te. ıdlerı ve zengın tır. 
rslardaki can ve mal em iyetinin mu- min mOtalea ından ilhnmını nlmış -1 Cibn,·et ve teRkilfıt mnsrnfınd::ın l~a- ylerıne bır devlet teşkilatı konulmnh- teklifleı·l benım bır an olsun kanna-1 Bir adamın kı 'metİ 
hafazası mnksadile teşkil edilmiş oldu- tır. Çiftçi mecli }erinin köy \ebeledi- çınmak ve netice olarak masrnf~ız cır. . . timi değiştirmeclf. Tiyatronun sndık 
kundan bu teşkilat mevzuun dışınd ye rei lerinin başkanlığı altında ku - yapılı:ıcak talı iliitın asgari ni betlere Alman ıktı nt müşavirinin Ln söy- bir hayranı olnrnk yıllarca sahnede nedir? 
kalmnktndır. Köy kanunun derpiş et- rulmnsı icra salfıhhetinin bu yerleıin istinat imkfmmı temin etmek mal a- lediklerine gore demek olu.ror ki mut- çnlıstım. Belki de bir Sara Bernar Her zamnn tekrar edilir durulur: 
tiği. köy korucuları da ayni mahiyet- mümessil ve icra amiri olnıı makam- dile tahsilütın köy ve belediye idare- lak bir deYlet "ştirme :-.iy. nti tatbik yetişebilirdim ı.. Amedkalılnr pratik \'e tccrill.ıeli adam. 
tedır. tarından toplanması mnksadını hedef )erinin varidatlarım cibavete memur olunacak ve bu, otoriter idarenin son A k k . ld' t }ardır. işte onun içindir ki her şeyin 

980 yıl d U il lıığ · b ı ı · bir t• . 1 k nca rız ge ı çat ı. 
. ın a y r. r e gıren .• e e- tutmuştur. 1 vasıtalar ve teşkilat tarafından yapıl- ne ıce ı o acn . Para ızlı değerini ölçmPğe pek merak ederler. 

dıye kanunu, beJedıye sınırlan ıçınde- Köylerde şehir ve kasabalarda ku- mn ı muvafık gBrülmilştar. Bir mad- 1 -;-_ canıma tak dedi. iş- Amerikalılar, dunyada mevcut ne 
ki ç"!•çi mallarının korunması vazife- rulan çiftçi meclislerinin umumuna şa deden ibuıct olan 13 Uncü fasıldaki K te bu mu tar rnziyette iken siııema- kadar hay\·nn \ar=- . onların ınaddi 
sini beledı elere tahmil etmiş ise tle 1 mil murakip bir heyet ve mercie bnğ- hlikUmlerle korunnıı~ a tabi olan her a ynar SU ile ) a girdim. Söyledim ya. Ben ona hiç değerlel'ini olçnıü !erdir. Hntta yııl-
bunun __ ~arşılık ve i~anlannı ~erpiş 

1 
lannıası zaruri gorüldı.iğilnden her \ ~- çiftçiye zirai sicille kayıt mecburiyeti j ki CC k d yalvarmadım! .. Tiilfi)\is 0 bana... nız bununla da knlınamı,.lar, insanla- . 

etmedıgınden bu hükumde şehır ve 

1 

layet merkez.inde bir mı.trakabe ıneclı- tahmil edil mi, ve ınfü~yyideler kon ~ 1 r ı CU Yan l Bunları sör Ih-en sarısın krı dm aı _ rm da tutarını bulmuşlardır. 
kasaba hudutları dahilinde olsun he. si te~kil edildiği gibi çiftçi mallarının muştur. j Kemerde Kahramanlar ıııevkiiııde . • k l.k n ~ 

1 

• ' • ı. Ameı ikalılar diyorlar ki: c lmınn 
h t tb

'k a·ı . t• B ek ld d A \'\'UZ k<>r A . ızın Q) aga a tı. \.!Z\ın klrpıklerını men .emen a ı e ı memış ır. u ·orunma esaslarını umumt ·i e er Zfrai suçlar: · .. ısı yşe, e\·ınde komşulu- . madam ki t!ll çok çıılıi'nn lıir mahlftk· 
projenin hazırlanmasında, yabancı :pi , tnmıim ve tatbikatı murakabe Ondordüncil fn~ıı zirai suçların rfyle çay pişirirken mangal yanında oğuşturdu. Onda, nrnrndına rııııl tur, o halde ekonomi itibariyle daha 
memleketleı Jn mevzuatından mQlhem maksndile de merkezde ııtnkalı vekn- thhkik u ılile alnknlı olan h'Uklimterl oyı;ı.ıya.n tılm11 ve Ne atı rıdluı-ın .. ol mı~ nlaı-ıu on.:u!L ıoıt11'nb1 vflı-4\ı fnı.1'4 doQ-Qt•li olnuun ıaınm h ..... 
olduğu gibi, umumi müfettiş ve vali- }et ve daire nıilmessillerlnden n"iClte- ihtiva etmektedir. Bu fasılda zirai dnkı. ç?cuklnr, mangal üzerinde bir Kapıya kadar kendı ine refakat el- Binaenaleyh, zencflerle, beyaı in-
lerin mUtalealarından da faydalanıl - ,ekkil bir konsey \Qcude getirmiş - uçların silratle tahkıki \'e suçların kap ıçınde k ynayau tıuyuıı dokill- tim. Emılıırm kıymetlerini ayrı 11yrı tarhı 
mıştır. tir. meydana ~karılması, suçluların yaka- mesiy,1e ayakları yanarak yanrnı~lar- Pnrn ka1.anan ve halkın haklı ı·aK- etme)!e çalışmışlardır. Amerikalılar, 

Projenin esasları: Çiftçi meclisi azalığına seçilecek l.ımnası ve çiftçi mallıı rına yapılan za- dır. '1 aralı çocuklar, :Memleket ha~- L t. h 1 :w Cl . T r~•ı<'ileı iıı degerini e\•velce tesbf t et-
Lftyihanın umunıt lıukilmlere tnnl- olnnlnrın hniz olmalıuı lazımgelen va- rarların tesbit s..ıreti hakkındaki hü- tnhnnesine kaldırılmtJardıl'. e nıe nıaz ar 

0 
tm • ıs aıre re- ınişlcrdir. 

lfik eden 16 ıncı maddelerinde zirai sn- sıflarla bu meclislerin toplaontı zı· - kUmleri ihth·n etmektedir. 1 \'Orun içini ~ir yılan yiyordu. Bu yı- ~imdi de bir ruhi) atçı ortnyn 

ha ve dairelerle, çiftçi m Harı ve zirai mantarı ve şekileri bu vasıflarda gos- Zirai suçların takip Ye muhnkemc- AN AD Q L LJ lan, . . çıkmış. beyuzların kı) metini • rorfolk 
.sJc!ller tarif edilml,. tir. terilmiş milteferri hükümler nizam - i için konuıan hükümlerin, te;-kilatın - Bır M aılen, hır Amrnl.Pllao, bir duknlığımt.ıkl çiftçi ısmıflurını esus 

lmar planları tanzım edilen 11ebir ııame"'e bırakılmıştır. lki maddeden ga~·esi olan muhafaza ke~ fivetinin ve G 1 k Gt eta Garbo 
1 

tutarnk şo\'le ht" aplıınııştır: 
'il' ., ., ., ., ün Ü siyasi gazete cı k ' . ı 1 

ve kasabalarda planda gösterilen imar te.,ekkul edeıı UçUııcu fasıllara çiftçi çiftçi emni) etinin tt:mıni mn'ksadını ·~na ına 1 ucıusıy( 1 
• 1 Yeni dog.nn Lir \OCtıg ıı deg J'f nn-

hududu dışında kalan yerler, imar meclislerinin rnzife \ e ı:ılnhiyetlerii- hcclet tutnıal::tadır. ~abib \C Ba?wuhıırııri ** c:ık 2.-, kunıştur. <_!ocuk be ) nşınn 
plnnlan yapılmıyan mahallerde çiftçi ne, kararmın tetkik 'e itirnz merci - ' l\1 uht~lif hilkUmlerden bahseden HA 1 DAi< JW~DO OK 1 E\1 B ı f ... f geldiği rnkit kıymeti 250 kuruşıı çı-
meclfslerJnin tayin edecekleri hudut !erine ve ne şekilde kntiJe.,cceğine nit 16 ıncı !asılda bekçilere \erilecek si- t:muıni neşriyat 'e 'ıızı i~lcrı mil· U.UnffiU~ QİOgra knl'. On ~n ıııdıı i e iki miısli artnr. H. 
uı\ında kalan mahaller zirai saha ad- hükümleri ihtiva etmektedir. ı !ahların cin ile bekçi kıyııfctlerfııin Juru Hawd~lıct c;.ıu~.ır men calışabilecek ~ ı~ın.ı geline tam 
dedflmiş Ve kanun hükümleri, bu n- Konıma tc~ kiltitı ·ı-e gelirler: tanzim edilecek nizıwııınme ile ta) in 1DAH1:. t1 A •' t::3 t ffia k İne 5 l ~00 kuruş kı~ met l uwııır. 
ha içindeki çiftçi mallarının korunma- TeşkiUlt \•e hizmetin taalluk ettiği olunacağım, bekçi amirlerile bekçile- 1ımit" lkioci .Heyler t1uk.a'c 22 ) uş, in!IUnın en kı) metli oldutu 
ı üzerinde temerkilz ettirilmi tir. l erlerden alınacak muhafaza ücretle. ı-iıı jandarmanın silah kulhınmağa me C.Halk. l'arıı i Lıoa .. ı ı-;iııJ, Bir fotoğraf makinesi bulun- ·' n tıı· ki o uırnaıı tc m 1200 kuruş e-

Köylerde, çiftçinin korunmağa talıi ve rinin tnyin aziimi hndleri memleketin zun oldukları hallerde ııilalı istimal e. 1 '.l elgraf: hmir - A~ \O' )L\! muştur. Sahibi her kim ise Kantar der. Ondun oııra kı\'meti du mejfe 
kanun mevzuuna dahil malları köy iş- en.·et :se\ije:.i \e köjlunun \azıy ti decekleri çiftçi mallarının korunma ı 'Jdelou 2i76 .. Po:otı l...uı ı,u; .ı. ı~ karakolu karşısında 7 numaralı bnşlar. rıo yasında du 600kur 1 n, 70 

}erinden bulunduğundan köy merkez- derpiş edilmek uretile te bit edilmiş hnkkında alınacak karurlarn, çıknrı1a- AB 0 l\ E ~ .l!. HA f fi magazııda Hüseyin Dinmeze mü- ) a ındn i e ı; l\tırıı~n kndcır du<ı ı. Ile-
leri zirai saha dahiline nJınmış, or - geliri masraf knrşılıyumı) nn koylere cak netice \'e ya aklara muhalif ha - \ ıllığı HOJ, altı UJ lı~ı HJ J racaat etsinler. D. 3 le yetmiş ynşını n tı mı. in nıı arlık 
manlar hu ust muhafaza hilkOmlerine \ ilayet ve beledi~ e blıtçelerinden ~ nr- re ket edenlerin parn ceza.sile cezalıın- l.uru;tur on pnı·n bile etmez. 
tAbi bulunduğundan bunlar kanunun clırn ) apılma ı kabul edilmiştir. Mem-

1 clırılacuğı zir:ıi duirede zararların ke- Def İne 
mevzuu dışında bırakılmıştlr. Jeketin birçok .} erlerinde e aslı hiçbir şif ve te bi için Juzumlu kar::ır vukuf j \ahancı meruld .. etler iı;io Fcut'lik J\1 ali) e menıurlarıııclan mi.ıreJ,kep 

Bu sahalar içindeki ekilmiş, dikil- inzibat knydına ve knnuııi hilkilmlere 'ehli eçileceği. kanunun tıübik şekli ıı ıılıone ücreti 27 hr.ı lır lıir heyet oııiiıı<le dun de Çntalkayn 
miş yerlerle ziraat işlerinde kullanı - tabi olmaksızın teşekkül eden bekçi 

1 
ve muşterekcn hazırlanac::ık niznnma- A!\ A Ll•LL '-lA'l 8 A \SD IH dagındn define arıtştırmalan ynpıl-

lan veya bu iil'lerle alakalı bulunan, ya.. heyetleri ölçüsUz ve nio.ıbetsiz şekilde me h .. kkıııdaki hukümleri ihtiva et - liA!ilLMl~.llrl mı~tır .• ıcmurların. bugün şehrimize 
hut umumun faydalanmasına tahsise- bu !Aylhada kabul edilen azami had - mektedil'. dönmeleri muhtemeldfr. 

Hu Ameril·nhya gore 70 yıı ınn ge
lenleri ülı.ltlren ': lı iler iktisada çok 
l'İnyet ettikleri için gqy<:t haklıdır. 

llu he:-.aplaı ı yapan Amerikalı, ynl
nız bir gecede yüzlerce lira kazanan 
nrtl tleri unutmuş olsa gerek. 

<CI .-.C•~-·------9'91-------------.. 
Amerika entelicen "'\ kat ne soyli.} ebildlm, ne de saklıya- - Fnknt izahat i:stemeyini7.. Çiin- - ll ayıl', bu şı:kilı..le gitmenizi is- nğ eli ile onunun omuzlarını, ondnn 

I CASUsıı 
IJildlm. kil öylemeğe mazurum. temiyorum. Darılmnnıza razı deği- sonra g(lzeJ saçlarım ok adı \'e dudnk-

- Emilya IJe:ııl me ud ediyorsun. 
Bu anda dilnyaııın en bahtiyar adamı 
olduğumu hi sediyorum. Çok teşek
kür ederim. 

Emilya mükfılemenin girdiği mec- hm. I l~ı 11.11 onun saçlarının iızeı ine yerleş-
radan sıyrılıp kaçmak i tiyordu.. _ lhnlnıadım, emin olun .. Bu- tırdı: 

ROMANI Hatta Piyetro gittikçe nrtan yeUni nunln beraber ben! sevmediginizi 1 . --S~e,·giJim neden nğhyorsuıı - dl'-

görmUş olmasına rağmen.. ve e\·mek imkanıııa malik bulun - dı - : rlanın. A kımız eıı l.ıU,·ilk mani-
1 Kahramanlık kan ı>e dehşeti Piyetro heyecan içinde çırpınıyor- B b ı · 1 · b' ı b k · -:,,., _ ' - u a ııs erı ır >enara ıra - madığınızı da nazarı dikkate almı.k alan atlatacak kııdar kuvvetlidir. Ynl-

\ azan: (Toma Con on) Am-..:ka entelic°"'B •erv;"' ~·umanda"ı•ı•• du. T kkn h t k d t sak çok iyi olur. Eskiden olduğu gi- l!lzımgelır. 1 \'arırım, nğlama. Ye dilber Emilya) ı 
"" • .,,. ., "" r. • - eşe ... re ace yo · o::ı um. bi gene dost geçinmemizi istemez mi- · · · · 

Onu size ben ba<rı.ladıın. . ., 1 Ph·etro bunu sölemekle kızın elin yavaş yavaş silrilkJıyerek bır koltuk 
cı • sın.. · 1 d ı 

- Peki, buna teşekkür etmek Hi- _ Hayır, içimdekini gizlemeğc Pi) etro o unu oy lem ekle dilber kı san u .>ayn oturttu. - 18 -
Hazırlık ilerledikçe Piyetronun he orsunu 'l zım gelmez ıni? ve söylememeğe kendimi cebrcde- zın elinden kurtulmak için hafif bir ı Emilya beş ~a~ikn k~daı sllren bir 

yecanı nrtıyordu. Ona aşkını söliye- - Hnır, hiç bir şeyim yok... - O zaman benim de teşekkür et- mem. Yapamam bunu.. ı hareket ynptı. durgunluk geçırdı. Ses ız sedasız kol-
ceği dakikaların yaklaştığını tasav- - Şu halde?.. nıem lazım.. Emilya i temiyerek giildli. Fnkat o, kendi ini dnha kU\~vetU tukta oturuyordu. Pi:etro Le onu11 
'ur edf) ordu. Kendi kendine - Hiç .. Oclnnın süküneti içinde- - Fakat benim duyduğum hi:s, - }"'nkat bu mesele üzerine fıızlcı tuttu: j ~açlarını biraz daha okşadıktan sonra 

- Ben onu seviyorum. -diyordu- ki bu tatlı dakiknlnn düşilnüyorum. tamamile baskr.dl:-. münakaşa imldhı~ı .. dır. 'e diye~ iı:ı, - Bana lrnr~ı dargınlık göstere- k~rşı ına. geçip. oturmuştu. Şımdi 
anlaşılan o da beni seviyor. Bazı ha- Piyetronun bu cilmlesini genç kız Emilyn Piyetroııun sözünü ke ti: beni tazyik etmeyiniz. Size karşı cek olursanız, hayatımı zehirlemiş dılber kızın latıf mnnzarasını eyre 
rekutiyle bana büyük Omidler veri- manalı bir tebessUmlc karşıladı. Pi- - lleri~ e gitmeyin rica ederim •. 

1 
içimde bir hü nO teveccUh beslediği- oluı·:ıunuz. ko} uldu. 

) or, fakat hazan da beni yeise dUşü- yetro devam etti. Bu gibi şeylel'e yarıa~mıık arzusunu mi ve fakat mevcut bir maniden do- -·•eden. .. 'iha} et Emilya kafasını kaldırdı 
ı11yor. Acaba kendisini bütün mevcu - Evet, sizi tanıdığım dakikadan- hiç bir zaman bekliyemedlm. Çilnkil layı sizi se\•mek imkllnmı bulamadı- -ÇilnkU, ben de izi seviyorum. fnkat gozlerinl Piyetronun gözleri ile 
diyetimle sevdiğimi kat'I şekilde an- beri hnkkınızda içimden derin bir bazı şahsi engeller size daha kuvvet- ğımı ltfraf ediyorum. Emilya bu sözleri söylerken Piyet- knrşılaştıı mak ı~temedı. l\1aamaffh. 
lntayım mı? his duydum ve bu his gün geçtikçe li hisserlerle bağlanmaklığ'ıma maııi-ı Piyetro başını önüne eğdi ve ce- ronun daha yakınına geldi , e başı De' am cclecek -

Piyetro çok mesud ve memnundu. kuvvet buluyor. dir.. vap vermedi. Mahvolduiunu lıiBBe- omuzuna dayandı. Plyetro kendini kay- Doktor 
Çünkü sevgilisi yanında idi. Ve bel- Emflya oturduğu yerin biraz ileri· - Fnkat bu bir fela.kettir. diyordu. betmiştl. Kollarını açtı \'e dilber kı-
k~ de biraz sonra onu tamamiyle sinde duran kUçük biı cisme mani- Plyetro deminki saadetten uzak- - Pekô.lli öyle ol un: j:tıtı, Uzerine doğı·u ~ğileıı \tkudunı.t Demir A/i 
kendine mal edecekti. Dilber Emilya ı dar bir nazar fıı lnttı. Sanı a lıaşını laşıp derhal ) else dUşmU~ tU.. Dedi ve kalktı. kolları aı a ma aldı. \' ~ saçlarını öp 
bird~bire ona garip bir bakış bak- önUne eğdi. Yüzünü hafif bir ku·mı- - Neden? .. Neden evmek ve se- Fnkat ayni dakikada Emilya dn •ne re b ı~lndı. 
tı: j zılık kaplamışt:: vişmek lmkansızlıiı kar;ısındası- kalktı ve Piyetronu kolundan tut- En il~ B.) ı bitttln \ iicudunu titreten 

- Neniz var? IHlt~Hli ıonm\1.- - 13ıı:ı d ai:• arıı yleyim, fa- ıı.ı?. 1 t~.. , tı.l lıı kııık t anı ı:.~vl• ı. Pfyitro 

A vrupada tetkik eyahatinden 
gelmittir. Hastalarını her gün 
rıı11r>ver.0hııın .... ird... <:ıbu eder. -
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SAHiFE 7 

1 ır -- Ü a 1 (FiKiRLER 1 ,r .. Küşter_ i 
Tekaütler... ~ 

Yazan: AN1.0Nl fi ZİSKA Çeviren: ASIM KÜL TOR -Kozanda bir badem ağacı senede ----·------------------J 
Perdesi 

-J2- iki altın verirmi~. Şimdi de ona yakın 
gidip uğraşım nerede! --- 9 ---

B. Buvankarenin sala vermesi za-Rolli Ksnl knmpta bize refakat' Rehperimiz ! llııitnok kar~ıla~tığımız 1 •inde lıir RÜrprizle karşılaştık. Bu 
~de~ Lap.on, seYgili~'.ı'.in Amautu (ıı.~·ılılitüıı avlaru eııdalıt ediror ve: .. lgloonun içinde yirmi se~i~ ki~i ika
kada çocuk laşımaga mahsuij dcıı- - Huhlar lıu avları iıldürmek ıçın met edıyordu. Hane sahıbı kar üze
deıı torlıa) taşınıııgıı ba~ladığıııı ha- göııcleri) ol'lar, pğer onlarııı hediye- rinde bir deriye •nnlarak yattı. Ba
ber aldı. Buradan itilıarerı ."Oluna leriııi liıkayılj ile k:trşılı.ı·acak olur- na da iki karı.ile birlikte deri torba 
yalnız olarak devam etmeğe lı:ışl:ıdı. «ık, sonra aı;Jıl;tr.n ıslıraı> çekeriz.,içiııde yatmamı teklif etti. Kadınlar 
Adet nıucilıirıce ıı 'sıınlı.ıııııt c\'ine di)·o,·du. (blitan Eskimoların yatarken soyun
vıırnıadıuı iıııct• a\'ui nıalıııllede yer- Üldlt .. düi{ü lıarvllnlarııı yalnız dil dukları gilıi) çırçıplak soyunmuır 
le~en ku!ıllı .. leı· halkını a) rı ayn zi- '"" keııtikleı·i ulııııy~r. kurtların ~l- lıırdı. Yatnr:;en, bana ela, aralarındı 
Jaret !'dt'tek en sonunda kızııt bu- ıe .. iııi ııu«ıl p:ırçalı)·acaklarını görüp 1yer ııyırıııak için lıiraz ıızakl'aştılar. 
luııduğu eve ıridel'ekti. Fakat lıütüıı nılıte.,oir olmamaları için gözlerini Bu misafirperverlik lııtzan nazik tec
konu~malıırındıı se)·ahat mak<adı- itiııa ile to. prnifa gönıürordu. 1 rilbeleri tahrik edebilir. Fakat İsveç 
nı asla Lildir..:.ıiyecekti. Buııdr.n l.ıa~- y ı ·· tıl d d'" ti dı"ımız 

.ı us n e 1 ~er ra• a d". ne Norveç bunu mi"ıfirleriıı& kıır•ı 
ka tal'ır ve ~özlerinde yeis ,.e •ıılıır- k~lıi!eler bi7.i yemeğe dtt\•et e ıyor- . . ' 
sızhk ııanıııı" hi,.lıir imada bulun mı- ı d B d E. k' "d ti ·ne uv 1 tıır cemıle olarak \·apıvorlar. .... ,.. ar ı. urtt a s ımo a e erı ~ - · · 
yacııktı . .'.lüstakbel nişanlısının iglo- gun hareket etmek lıizımdır. Ve fı- E<kimolardıı kalıılerine yakın yer-
osine(eviııe)vardığındu da. ilk önce, detler ~oktur. l\!egela; ayni yemekte !erde, yoldaşımız gibi çek kazmaları 
nyrı uyrı, lıüliln aile efrııdile koııuea- hem lıalık, hem et yemek memnudur. taşıyoıfar. 
cak, bu koııu,ına esııa.<ıııda ya\'uk- 1 

ll:ıtta bunlar ayni yoldan kulübeye 
1 

Anupn E,kiıııoları zengin Ye ba
u,unu gürı:ıeınizlikteıı ırelecek, aıı-

g etirilmemPli<lir. Çilnkü denizde ya-' zan binlerce Hen geyiğine sahiptir-
cak en sonunda onunlu konu~abile- ki 

şıran han•anlıırln knrada yaşıyan !er. Bu .geyi · erin her biri iki yüz 
:ekli. · k d 

h<"ı \'3nlar ezeldenberi yekdiğerlnın ron e ıyor. 
Kızııı elini i'temesi de uzun ve sı- " 

nn. l:orkunç diişm~ ıdırlar. !l!üdafa-1 Amerikanın kızıl derilileıi gibi 
kıcı lıir hava içinde devam edecek kk 

asız l.ıu'uııduidarı zaman lıunların bir onlar da teru · i ediyorlar. Fakat me 
bir konuşma takip edecektir. Sonun- h 
da, hiçlıir merasim yapılmadan kız- araya gelmeltrini Eskimo eaniyane deniyetin ma iyetini anlıyacak ka-
la birlikte avdet edecektir. bir hareket sayar. ı dar ilerlememişlerdir. Buzlara, aç-

• lık fırtınasına ve vahşi hayYnnlara 
Biz, delıkanlıdan önce, nişanlısı- Bu UlkedP üç a.~:kaldık. Öyle aile- karşı galip.oluyorlar. Fakat para ve 

nı görmci'e murnffak olduk. Kız git- k 
. d' K . lere rastladık ki lıunlar haftalardan- rahat onların ·arakterlerini bozmuş 

zel, harekethy ı. ono elbıse ve · b ı K d' · d • . . beri ava kavusmamışlardı. Buna rağ- u unuyor. en ısın en ayrılacagı-
ayakkabı yapmasını bılıyordu. Ko- ' . · d b' f k . . . . . . men davetlerini reddetmek kendılerı mız zaman a ıze re a at eden Es-
ıak denılen elbısonın ım:ılı bazı me- . · k' b' t b ·t· f d" . • . için hakaret •ayılırdı. Bır goece mısa- ımo ızza unu ı ıra e ıyordu. 
sulıyetlcr! davet eder. Eger bu elbJ"e . dildi"imiZ bir Eskimo kulübe-! _Arkası var-
impermeable değilse avcının hayatı fır 8 g 
tehlikeye girer. ----------------------------

Tam kızı ziyaretimiz zamanında, lngı•ıı•z hu•• ku•• mdarları ona bir yabancı talip olmuştu. Ku, ii-
detin koyduğu müddetten daha uzun 
bir zaman nıukaı•om~t etti. Ancak 
üçüncü gün muvafakat ederek yeni 
nitanlısının arkasına takılarak gitti. 
DördUncil gün de bize refakat eden 
Lapon .reldl. O hakikf nişanlı idi. 
Fakat ,ıeç kalmıştı. Adı 'Mannadklo
rJ olan bu Lapon deHkanlısı neticeyi 

ötrenince: 
- Sonsuz derecede mUteeesirim. 

dedJ. Sonra arkasına bakmadan gei
dlrıt Yerin yolunu tuttu. 

Esk1 haklannın mutebtr olma~ı 
1 in bu delikanlının bir ~ıl daha bek
lemesi llzımdır. Bu zamnn arasında 
kendisi de, muvnkkııt bir zıımıın için, 
başka bir kadını alabilir. Asıl ni~an
hsına kavuştuktan sonra bu kadını 
da muhafaza edebilir. Çok Z'<mıııı
lar, burada bir erkeğin birçok kadın
ları bir kadının da birçok erkekleri 
(ıev~lerl) vardır. 

Bunlar ayni ku!Ubede oturu)·orlar, 
aralarında hiç lıir ahenksizlik yok
tur. Aile kavga•ı Rahneleri oııhr içfıı 
meçhuldür. Uzun bir ava çıkan \'e 

başka bir ıebeple uzun bir yolculuğa 
koyulan lılr Lllpon y linın" kemli ka
dınlarından Lirini alama.z. Ba~kıı bir 
kadın alır ve onu alclıip gibi tertemiz 
Yerine iade etmelidir 

Ô:ıümüzdeki yaz içinde Amerikayı zi
yaret edecekler. Ruzvelt bundan 

dolayı memnun 
Londra, 8 (A.A.) - Kral ve kra- neşretmiş ve İngiliz hükümdarlan

lice önllml!zdeki yaz zar'ında Ame- nın, yazın Amerikayı ziyaret etme
rika birleşik de,•letlerini ziyaret et- !eri hakkında kendilerine vaki dave
mek ilzere Ruzveltin davetini ka- ti kabul ettiklerini, Amerikada beş 
bul eylemişlerdir. gQn kalncaklannı bildirmiş, bundan 

\'c<ington,. S (Radyo) -Cumhur- ,buyuk bir ;ıevinç duyduğunu ilave 
rel< Ruzl'eft, bugiln bir beyanname eylemiştir. 

Bagünün Babil kulesi: 
Filistin 

Zıınnediliyor ki Filistin'de yıılnız 

yahudi \'e arup \'ardır. Hakikatte bu-

Alm~nların Çekoslo· 
vakyada buldukları 

güzel sigaralar 
Almnn kıtııları Ç~koslovukya'ya 

ru<ı dUnyıınııı t•n kozmopolit Lir yel'i- aı·ı·clı'klt·ı·ı· _,_ ·ı A .. · · 
l!> Vtlı.lil , ınx.u reıısının çı ... 

lir. ( 'Uııkü l.ıurad11 rnlıudileı-. hangi k 1 kl 1 ·ı 1 h h" · · · • · arcı uı·tnl un )!t z~ , er 1rı~ın111 u .. 

-Çermik kazası mükemmel sakız 

yeti~tirir. Ne su ister, ne de tapa. Za-

maııı ge~di nıi bıçağı vur, •akııı nl.. manı gelmı"şt• 
Giden ugru~an nerede. lf 

-Urfa ve Diyıınbııkır arazisinde - Aman ne saz, Karagözüm, ,rüyada öyle mi oldun?. 
neler yetişmez; nar mı, ayYa mı, erik aman ııe saz .. Neydi o eski <azların -1\e münasebet Karagöz; 0 eski 
mi, buğduy mi, ka\'un mu, ne isterdin! halı .. Sahnenin önilne beş, altı tapon U$uller ıırtık kalkmış. Güzide san'at
Yün. pamuk, arpa buğday öbek öbek ... mal otu~urlardı. Arkada bir cureu- kirlardan mürekkep bir saz heyetı .• 
Giden nerede, çalısmı nerede, uğra- nadır gıderdı. Kızbr göz süzerler, Ara. •ıı·a müstesna sesli bir ba>an 
~nıı ııercdt"I mil~terılcr yııvan y~vaıı gülerek kız. seans halindıı okuyup çekilivor ·Bir 

-Terkos giilu ci\·arıııda gayet mü- !ara karşı saçlarını dilzeltirlerdi. kilıarhk, l.ıir kibarlık ki a&-z;nıın iU· 

kemınel hayvuııatı ehlfye yeti,ir. O - O hal benim de b&flma geldi yu aktı. 
havalide yazın çıkan ufak tefek haşa- Hacivad... - Çal.ıuk kes ... 
rat l.ıilhasa kümes hayvanatı mü. - Ne gibi?.. - Neyi?. 
kemmel besler. Biri J>eş değil, onbeş - Ne gibi olacak?. Bir akşnm ga- - Ağzının suyunu ... 
yapar. Hani ya gidip uğraşıııı? zinoya gittim; sırtımda Fasuna bir - Neden Karagöz?. 

-Ne hacet; Menemen ovası bom- ceket, ıröğsUmde altın kordon vardı. - .Memleketin lllğımları yağmur 
boş. Zeytln mi istersin, bostan mı, yok- Bıyıkları da koç boynuzu kıvırtmı,. suyunu b!le almıyor. Kuvvetlice lıir 
sa ırOI ma !. tım. Böyle bir fiyaka ile masanın ba- yağmurlıı sokaklar çaya dönüyor. 

Acaba buralarda ne yetişmez, neler şına geçip oturdum. Çıpro tavasın- Bu suya bir de ıenin ağız suyun ilti
olmaz ! Hani ya giden, nerede uğraşan, dan, salatasından, beyaz peynirin- hak eder"f' kapanla denize daldırıl
nerede7. den, kavunundan fıstık bademine mış fare gibi hepimiz boğuluruz ha-

-Buna da ne hacet! Şu bostanlı kadar ne vanıa hepsinden getirttim. cı cavcav ... 
iskelesinden biraz ötede ve o güzel Bir de 45 derecelik anzorot açtır- - Latifeyi bırak Karagözüm de 
sulak arazide acaba ne olmaz, neler dım.. dinle .• O akşam enfes bir saz dlnle-
yetiımez 1 Yanı başında 25000 nUfus- - O da ne ola?· dlm. Etraftan aazıı kanşan d:ı yok. 
luk Karşıyaka. Ne yetiştirsen satıl- - İmam suyu imam ... Senin an- Hani uşak faslı devam ederken hi-
maz. Beş senede hangi tarla bai' ve lıyacaiın; rakı.... cazklrı kOrdOden ıarkı istiyen iz'an. 
bostan olmaz 1 Ekip biçenden ve,zgeç- - Sonra?·· .ızlar vardır ya ... 
tik; ıriden, gören nerede? - Oraya n:ıfile namazı kılmaia _Evet... 

-Menemen pazarını görenler bay. gitmemiştim ya; çaloştırmaia baş- - Onlnr yok ... Nehavend s:ız 8e-
ret içinde kalır ve o kazıının ne mer. !adım. Kafayı tuttuktan aonra sah- maislne ayak uydurarak zeybek oyu. 
tebe mUnbit ve feyyaz olduiunu gö- neye bir bakayım dedim; aman Al- nu oynamafıa kalkanl:ır yok .• cYan-
rür. Toprağı kazan nerede? lah ... Blribirinden gUzel beş afet ... dım Allah• diye batıran yok.. (Bi-

-G i b Hele blr tanesi bana bakıp bakıp ah zim kanuni Mehmed, hatır ıaynı·, ene sen n ugUn ateşinlifıin U-
edlyor. beni iyi tanır) diyerek aialık takı-

zerinde. Sakın bunun sebebi, tekaUt _ Allah Allah .• Vurulmuş mu?. nan ve bu tavırla saza alenen (bir 
maaşlarının ayın ikinci ailnQ üç be: - Anlaşılan vurulmuş işte .. Er- F:minem yap bakalım) buyuran yok .. 
dakikada \'e kolaylık.la ele geçmesi ol- keklerden midesi bozuk çıkar da ka- Hulba herkes kendi hürri\•etini b:ıs
masın. dııılardan çıkmaz mı Hacivad? · Su- kasının sırtile tahdid etmiş; eğlcni-

-Bilmem, bu kolaylıklar mı, yok- rat bu surat deyip bana yanmış.. yor. 

h t . 1 d - Ondaki mide, mide deiil çöp _ Nerde bu a·ıem Hacı·vad' .• sa re ave mı, an ayama ım g:tti. Te-
kaat olan yan gelip sefasına bakıyor. tenekesi imiş. - lzmirde ... 
I . ı i . 1 b' 1 - Haltetmi"in mendebur.. - Acaı'p,. Ger•e bir avdır •aza ı.c ı rın n ı• işe uğrıışl•ğı y•ık, ne. ' ' ~ 
den acalıa ı. - Ne ise, devam et.. . ıritti,fim yok ıımma bir ayda bu ka-

v isaledditı - Ben ona baktım Hacıvad. o ba- dar tabavvüle de inanacağım ırelml-
na baktı. Derken sınttı. Ben de sı- yor do§'rusu .. 

Belcikada 
Kabine buhranı 

kalmadı 
Brüksel, 9 (Radyo) - Sosyalis1 

~artisi kongresi, bugiln sona ernılş
tır. Kongre, başvekil Spak'ın aiyase
tlııi tasvip etml~ ve kendisine itimad 
reyini vernıi~tir. Bu mOnasebetle ka
bine lıuhrıını zıdl olmuş ve başvekil 
nazırlar meclisinde karar verildiği 
ilzeı·e Bm·gosa milme<sil ta.\•ini için 
lıir kararname tanzim ederek krala 
sunmuştur. 

--= !--~--

Fransa - Almanya 
Bir de'Plersyon İmza· 

lıyacaklar 

"Ittım amma kimse farkına varma- _ Ayol bu rü •ya .... 
ıın diye gizliden sınttırn. - Sahi be gene daldırmışım~ 

- Eee? • - İki bardak bira içtim. Mil kem 
- Derken efendim, yanıma bir mel blr vakit geçirdim ve enfeı bir 

ıanıon sokuldu, (Bayan merkume u}·ku çektikten sonra sabahleyin 
bir şişe şampanya istiyor) dedi. Ar- Busınahaneden tren• binince Mene
ık dayanılır mı Hacivad; serde er- menin yolunu tuttum •• 

keklik var, haysll•et var, hovardalık - Menemende ne vardı 1. 
:ar. Hemen (göt Ur) dedim; gitti ve _ Ne yok Karagözüm?. Senin 
ıir müddet sahneden kaybolan B.a- 8arboşlukta ferman dinlemez l\lusta

van merkume tekrar sahneye ~e~ır- fa Onaran mı yok, para tutmağa töv· 
iten bana baş!le teşekkllr etti. Dık at beli Mustafa Akıncı mı yok, para sar. 
ttim; herkes bana bakıyor.. !etmemek için traş olmağı haram sa. 

- Tabii.... yan Mustafa Abalı mı yok; ne yok? 
- Ne diye talıii? · Onları şöyle bir ziyaret ettim. DüşUı 
- Bu en~yi dümlıeleği de kimmiş azizim; ::'lfu•tafa Onaran çarşı ca-

!fye hakmı,ınrdır. miine hatip. Mu<tafa Akıncı heve • 
- Haltetmiş in mendebur; bayan kiirım kumpanvıı•ına komik, l\Iı.sta

merkumenin a kını kazanan bu balı- fa Abalı da B~y Kenanın yerine ec-
iyar kimdir diye baktılar. zacı olmu• ... 

- s.en ö~le zannet~. - Ecz~cı Bay Kenan ne olmuş?. 
_ Fılhakıka e\'\'ela oyle sandımdı p d d' d "h t k • • 

1 
- ara er ın en nı aye ·aza. Seyahatimize TeS3iojurmont ka!Ji

lulnln refakatndo clc\'am edyonız. 
Yol emaaında, ilk defa l.ıu ülkelerde 
ıeyahat eden Led~nin J<~•kimolarnı 

hauaslyet ve inceliğine dair yazdığı 
§e;•ler! tudik ediroruz. 

memleketlere ııeldilrrse yahudiyim zerinde 1918-J!J38 tarihleri \'ıtzılmı< 
deım·kten zt)'ftde orıılı olduklarını id- eııfe.< 'iıtaralar lıulmıışlardır. Halbıık~ 
.!iu dnıektrılirler. Orııda öyle yalıudi- lıunlıır, ~·ek luJJrnklurıııu ilk l(irt!ıkle
'er \':ırrlır ki. _n.hııdid• ı çok mesela ri ı·ukit bu nefis "il!&ralıtn. •ımki rn:ıs 
lngil'.z:.Lı·, l·'ran,,.ızdır. l.t·h·ir, Alman ... de kıırtarılacakl:ırın; bildikleri ıçın 

lır. lfrı· rnhuıl'. ır•ldit'i memleketin •Siiclet knrdr•leri• tıırnfınclan husıh! 
"'ulet!C'r::ı! ... aıı:,nPlerini hatta harici ~urcttc hazırl:ınnus zttnnPttiler. 11aJ. 

11 ıınzıır"1r:rıııı lıenıber ıtelirdikleri i-
1 
Luki hiç te öyle ckğ'ilıfi. Ne ırar'p te

·:ıı FiF<fi•ı lı•"""' ,ı:ıcıılı bulacalı bir tellidir ki lıu l(üzel •igurular, Ç'ekos. 
nH·nı le k r·t hali ııded ir. lornkyu 'nın )'irmiııri devir senc·sini 

J.'i1h-ttin'de rr~·ıneıı üç dil kullanı- kutlun1,lk için hnzırlanını~tı. 

Lonclra. n (Hnd)•o) - Bu haftı 

"onunda, Fransıı ile Almanya ara 
"ında lıir tleklerıuıyon imzalanacağ 
söyleniyPr. 

il •ıcı·\·ad amma erte•i "'iln ı•ı an a- .• ' . . _,. ' . ya haham olmuş. Her kestııri tavuk.-
hm. Efendım: dört şışe şampan~ 1\ tan kırk para alıyor. 
'marlamışım. Rakı parası,kmezbe! ~a- - l\Iühim tebeddülllt var ... 
"a•ı •ampan"a para•ı der en zım V B H" ü E ı· k · • " .ı - ar va n}' 't~n v ı vo 
cüzdan hapı yutmuş .. Bir aylık ka- ? • ... • • 

Yollarda birçok avlara rastlıyo-

ruz. Artık açlıktan korkmuyoruz. 

'ır: 1ıııdlizC"e, urupra, ilıranice. Fakat 
,rada o kadar çok rlil \'artlır ki. ef<a
ııenin Babil kulesine taş çıkıırtır. 

Dilkkiuıl:ırın \'İlriııleriııcle en az altı 

dılle pzılmış yazılar Yaı-dır. 

Deklera")'On, ~Hinihte Bitlerle 
Çemherlnyn araoında imzalanan an
luşmaııııı ayni olacaktır. 

d . . S d mu .. 
zanç bir akşam a erımış.. en e E ? 

- •\·et .... 
- Çenem eskime•in diye artık ko-

r 

Kont - ' Ü kulaklarında çınlıyor.du. . nuşmuyor. O. çiftçi Muhiddin, Har • t ı Ne garip sey ı Merdıvenlerı çık· . . 

M j 
. · . . , mandallı l\fehmed bır ~ırket kurmu•-

0 n e r 1 S O nıştı .. Halbukı merdıvenlerden ını· !ar. Yaiilık ~evre teıbih ödağacı 
'.'or ve ebediyete ıevkolunuyor zan- kef~; bezi ~ibi ah~et eşy:sı ıatıyor: 
"!ediyordu. . .. .. .. , !ar. llfakındları Allııhı dolaba koyup ---Ya zan·. Aleksandr D u·· ma Bu ağır ve elemlı yurur~ş.bırden- yer yüzünde yaptıkl~rını unutturmak 

---------------------------- ------- Sire durdu. Donteı keı_ı~ı•ını topar- suretile cennete girmekmiş .• 
••·23••• E.dmond beyhude mücadele et· 1 Kayık, bir azrail gibi deniz ortasın• dık- diye orasını haber veriyorlardı. lamağa çalıııyordu. ilk ışı nerede bu- - Fena fikir değil; bunlar cen-

h k kt J d 1 be !unduğunu tesbit etmek ve kafa- nette Ju"zumlu adamlar ... . . .. . tiğini anlıyordu. Çünkü kendini de- da duran siya ayaya yanaşma a .. an arma ar için iki vazifele- I d k 
- Rahat otur bızı muşkıl vnzı· . b'I . d 1 h k 'd' c·· 1 . ·d t ı'nanamıyordu. rının sonu gelmı'ştı' Fakat b 1ında burasını can an ırma tı. Xeden Karagözüm' 

nıze atsa ı e ıan arma ar mu a • ı ı. oz erıne a e a u onun Y"k k d 1 1 T d.. - • · · 
Yette b8ıra~ma 1. Diy~r~ardı.k . . kak at~ş edecekler ve onu öldüre· Çünkü çoktan serbest olarak evinde için cefa ve işken~enin baıİangıcı .. l~ se ık ~var~ a b çfvrı 1

' dort - Cennetteki .!ükutu ihlal ec!er 

Ü
-del • enı ııe~ı~e gotürece sınız ve ceklerdi. Genç kaptan iıe hadisenin bulunmaeı lazımgelirdi. idi. Istıraplarının bundan sonra dah Ahkoşe ı, daç larır lyeB e 

1 
u un~ly~r. u. ler de cennet ehlıni düşünmekten 

ın eıumumının huzuruna çıkara· b k d b" .. . . . t . d b 1 d a o uvar un arın ı erısıne kurtarırlar 
cıık O 'k' )' u a ar uyumeaını ıs emıyor u. Müddeiumumi öy e va etme· artacağını pekala biliyordu. Mane-_, obru b'ır tek adım b'ıle atılmazdı. 'sonra"K' ar:ıg" ü b 1 1 

•ınız. na ı ı aua ım var: M d .. l . . .. .. d 1 M d . . . b . a .. - , oz m. un ar a ve-
Ya ıı'z eıkı'yasınız ve onun emı'r· erse es goz erının onun en ayrı· miş mi idi. üd eıumuınının u va· vıyatı tamamiyle bozulmu•tu Mu Bilha11a en"'inlerde temiz hava için- d ı k k k ' . k 1 • · . . .. . k .. • '. · • • a a~ıp çı ar en ooperatıf bıış aııı 

erine itaat etmiyorsunuz ve yahud mıyordu. Yegane hevesı ve arzusu dıni neden ınfaz etmedıgı ve sene· avemet gostermege mecalı yoktu. de, serbest hayat yaşayan bir adam Bay Osmana rastladım. Kendi•i esa-
da kendisi yalancının biridir ve ver· onu görmekti. Ye bu arzu ve heve-llerce kalması muhtemel bulunan. lf ~yakları sendeliyor, sarhoş gibi yü- için vaziyet büıbütün feci idi. Deni- sen evl!yadandı; bu defa terf; etti-
diği sözü yerine getirmiyor. sin yarattığı iştiyakladır ki, ölmek kalesine nasıl sevkedilm.,kte oldugu· ruyordu. zin hududları yoktu, Gemiıini iyi rllml~; eteği. öpUlecek enbiyndan <'i· 

E.dmond celladların elinden kur· de istemiyordu. nu aklına sığdıramıyordu. Bu arada Jandarmalardan biri: kullanan bir kaptanın önüne ıed çı- muş. Elde tesbih dilde Allah .. 1 llah. 
hılınak ve denize atılmak için tek- Meuedes ve onun istikbali namı· kayık sahile yana•mı~h. Artık gün· .. - Karaya çıktık dedi. Dalgaların kamazdı. Allah; !anki Eb~ssuud efendi: in t!i 
~~r bütün kuvvetiyle harekete geçti. na hayatını tehlikeye kaymağa sala- düz olmuştu. Kayaların üzerinde bu- h~cumuna uğramış bir kayığın di· E.dmond en müthit dalgalardan kendisi 

akat bir jandarma neferi tüfeiıinin hiyet ve hakkı yoktu. Bir kaç -.1akika lunan lf kalesi mükemmel şekilde bınde yürüyor gibi sallanıyorsun 1 ... bile hiç bir zaman korkmamıftı. Mu- _ Bİ~İm Osm:m hı?. 
naınlısını beynine dayadı ve, evvel canavarLr gibi vahşileş~iş görünliyordu. Kayıkçı, jandarma· Neden doğru yürümiyorıun ~ azzam ıedler gibi önüne çıkan o 

- En ufak bir hareketiniz haya· olan genç kaptan, bu düşüncelerin nın yardımiyle yelkenleri indirdi. ~~nt~a cevap vermedi.. Kulakla- korkunç dalgalara bile serferu etme- =~;~!"ise Bay Pavanknre merhn 
bnıza mal olur. Dedi. teıiriyle kayıiın kenarına çekildi ve Danteı teneffüs ettiği deniz hava· rı ışıtmıyordu. Hafızası işlemiyor· mişti. Onlarla gururla boy ölçü~müş- mun salii verme•i zamanı gelmiştir; 

Jandarma ayağiyle de genç kap· sükunetle oturdu. Taliini hadisatın ıından mahrum oacağı dakikaların du. Etrafına sersem sersem bakıyor- tü. Seyahatlerine muhalefeti hava ayol sen neler @açmalıyorsun?. 
tanın göğsüne baeıyordu. Fakat hak- cereyanına terketmişti. •ayılı olduğunu hissediyordu. Jan· du. Arkasına önüne ve etrafına ko- ne kadar deh,etli oluraa olsun cesa- _ Hiddetlenme Karaıözüm; rQ'. 
ll;ı olarak bu akıbete ıürüklenen Zabit ve jandarmale.r gözlerini darmalar genç kaptanı yakasından nulmu9 olan jandarmaları tetkik edi- retle ve yılmadan devam ederdi. Fa- ya bu ... 
l!enç kaptan hakkın verdiği kuvetle genç kaptanın üzerine çivilemi•ler- ve ellerinden tutarak kaldırdılar ve yord~. Jandarmalar yürüdüler, 0 da kat bu uğurauz hapishanenin taslı _ Ha, ~ahi... 
:;:ucadele ediyor ve fakat silahına di. Onun hakkında almı~ oldukları karaya çıkmak için icbar ettiler. ~ayrı ihtiyari onları takip etti. Bir duvarlarının karşısında sersem ~e _. Sonrıı onr!an da ayrıl<lım. tek-

Yanan jandarma da silahın verdiği emirler kafi idi. Firarına mani ol· Gözü önünde duran menhus ka- kapudan geçtiğini ve o kapunun korkak bir vaziyette duraklamış. rnr trene binerek cııddeyi tuttum. 
manevi mukavemetle mukabele edi- maları ve onu !f kalesi ;zindanların11 lenin korkunç mt1nzar11•1 yetişmi· son.radan kapandığını rüya görmüş kalmıştı. 1 ·-Devam t~ec~k -
\ rdu canlı olarak teolim etmeleri şarttı. yormuş aıbi jandarmalar ona -var· aıbı hatırlıyordu Kapunun aüriiltü- - Devaın ec1..,,.•, - KUıteri ... 
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ltalyanın deniz tica- Selanikte 
t f I Zengin Lignit kömürü 

Maarif havadisleri re 1 osu bulundu 

Manisa Halkevi çalışıyor 
_Almanyanın ortıı öğremen okulla- 942 k d 44 . Selfinik., 9 (Radyo) - Burada 

rındaki öğretmen na mzedlerinin, ye a ar yenı zengin liğnit kömürü bulunmustuw. 
(Nasyonal sooyalizm) esaslarını çok gemi yaptıracak/ar Şimendiferler nazırı Spiridon: bıı 
iyi kavraml~rı için, Hitler'.n (Müca- Roma _ İtalya deniz ticaret •İr- kömü.: hakkında tetkikatta bulun e 
delem - Merın Kamp) eserıyle Rosen ket· 1942 . k d ' mak uzere buraya gelmıştır 
b ,. ( • . . . ı, s e n e~ın c a ar mecınuu 1 B. d . h 
.e~gdı~kkYtılrmın_ctı a1 srın tefsa1ne~ı~ eAsle (250) bi;t ton tutan 44 ye ni gemi , ap ır e tıcaret mua e• 

rını ı a e mu a ea e me erını - tıracakt · 

1 

. 
man hükumeti emir vermiştir. B 1 ır. 37 . ..k d .. d .. desı yapacaklar Halkevinin o uz kolu da 

un arın sı yu , Ye m e yuk 
Almanyada 1934 ve 1935 yılların- ve yolc t - t h ·. d·ı kt· 1 Londra, 9 (Rad,·o) - Devli Eks-- u aşımaga a sıs e ı ece ır. . · • 

da dogum fazla olduğundan 1940 Kıs . b't . 1 . , ııreH gazeteHı, İngiltere ile İtalya a-. • men ınşası ı mış o an yenı ge- . . 
ta ılkokullarda çok çocuk olacagı . . rasında bır tıcaret muahedesi akdi 
düşünelerek şimdiden tedbir almağa mılerın sefer yapacakları mahaller , için yakında müzakerelere başlıı.na-
başlanmıştır. (Settin) şehrinde, 1940 şöyle tesbit edilmiştir: cağını yazıyor. 

faaliyet halinde • 

Köylerde temsiller veriliyor, spor iş!erile uğraşılıyor, 
halkın tenvir edilmesi için durmadan çalışılıyor 

ta şimdikinden (55) sınıf fazla ola- 11 tanesi şimıfü Amerika.ya ve 
caktır. Bugün sınıflar kırk beşer üze- Uzak şark, üçü Karadenize, on biri 
rindedir. Ya yeni binalar yapılacak, şimal ve şark denizlerine, altı•ı İtal
ya sınıf mevcutları, kırk beşin üstil- ya sahillerine, ikisi orta Amerika Ye 
ne çıkarılacaktır. Fakat kırk beşten 
fazlaya çıkarılmak istenilmiyor. 

cenubi Pasifiğe, ikisi cenubi Ameri

kaya, işliyecek, biri Şanghay - İtal

a; biri İsk enderiye - İtalya, lıiri de 

lstanbul - İtalya arasındadır. 

Büyük bir otomobil 
fabrikası 

Alm:ınya'da 1940 senesinde buyilk 
bir fabrikıt kurulacak, bu fabrikada 
umumi otomobiller imal edilecektir. 
Bu fabrikaya daha bugünden 130,000 
eıtomobil sipariş edilmiştir. 

. ) 

.. 

Berlin. Viyanaya bir emir vererek 
kütüphan~lerden şu aşağıki kitap
ların yok edilme<ini istemiştir: 

l ~ Yahudilerin ve yahudi mu-
hiplerinin e<erleri, mesela psiko - a
n .. liz'e nıiiteullik eserlerle İtalyalı 
:IIontefri ve Bllhler ıcibi müelliflerin 

İtalyanın ilç büyük vapur şirketi 
de 1100 milyon liret sermayelerile 
Finnar ~irk etiııe illıak eylemi~lerdir. 

İzmir belediyesinden: 
Be-her metre murabbaı 300 ku • 

ru9tan 1653 lira bedeli muhammen• 
li 57 inci adanın 551 metre murab-

ıerdi ruhiyata dayanan eserleri. ı---A-y_v_a_lı_k--f---M---1-.- baındaki 1 O sayılı arsasının satışı bq 
2 - !lfttrkı'cı ve buna mütemayil dan: craD em

9
u
3
ru u

8
gu

9
n· katiplikteki şartnamesi veçhile 2/ 

~·~rler. Eski A vu<turyada maarifçi B .. osya 0 12 938 cuma günü saat 16 da açık 
C:löckd ve Rotııenaıı taraftarı eser- ergamada tuccard,ın Halil Ka · t ·ı "h l d'I k · 1 · k ·ı T b 1 A I • Al ar ırma ı e ı a e e ı ece tır. ştırıı 
ler. mı masa orç u yva ıgın tın t k · tı' 1 124 ı· 1 k t · t 

h
. k . d . e me ıs yen er ıra ı emına 

3 - Sulheii fikir yayan eserler ova na ıye mer e-zın e mukım ve kb · ı .. ı· 1 · 1 · j k" d . . · d ma uzu ı e encumene ge ır er. 
A ,., ... •a birliği, Farma•onluk veşaire . zmır s an aıre•ınde bun an mu- 10-18-22-29 4064 
ile milletler "osyele"i te'siri altında kaddem mustahdem ecıp oğlu Se· 
~ıkaıı eserler. lanikli Nazif Yalçınkayanın borcu --B-.·-y-ıı-1d_ı_r_lı_k_s-ah_a_s_ı_n_d_a_h_a_l _.-a-n-tr_al_ 

4 - Avusturyacı kitaplar, Dolfu- t~mine kafi ~n~ur nahiyedeki gay- binası için ifraz edilen 81 ve 43 sayı-
sii meth eden eserler. rı menkullerı <laıremizce hacız edi · 1 ' ı ıHlanın etrafına duvar insa'1 ve tel 

fi - Alman büyiik adamlarını kü- lerek takdi~i. kıymet yapılmış ise dt 0 ekilme•i ile zemininin tes~iyesi i'i 
çiik<iyen e"erler, f'ransız, İngiliz, boçlu takdırı kıymet muamelesine ,as mühendislikten tedarik edilecek 
Amerikan kültiirünlin Alman kültü- İt~r~z etti~ir.den _yeniden mahallin< r;if ve şartnameleri veçhile açık ek
ründen daha üst olduğunu iddia e- g_ıdıl~rek iıç. ~en_ıın}i ehli vukuf ma i ltmeğe konulmuştur. Keşif bedeli 
den eserler. rıfetıyl~ 3 bırıncı kanun 938 tarihim i647 lira 60 kuruştur. İhalesi de 29/ 

Manisa Halkevi temsil kolu 6 - Führcr'i, eserini ve nasyonal müsadı~ ~umartesi günü saat on bir '1 938 , alı günü saat 16 dadır. lştL 
Manisa Halkevi, yüksek bir fa& Köycülük komitesi, köylere mun-'dilerine un ve kömür de verilm->kte· sosyalizmi tenkid eden eserler. de takdırı kıymet muamelesinin ic ·ak edecekler 424 liralık teminat mak-

li~et sahası ve gençlik _için ems~l~izJ1 lazam geziler t~_rtip etmektedir. Zi- dir. Elli mahkuma, iç çamaşırı tevzi 7 - (L'art de nature) taraftarla- rasına karar verilmiş ve borçlunur •uzu ile encümene gelirler. 
bır hareket yuvası halıne gelmıştır. raatçı, Doktor, Oğretmen ve Baytar- edilmiştir. rının eserleri. ikametgahı meçhul bulunduğu an 10-15-18-22 
Ayrı ayrı döşeli salonları, muhteli f J !ardan teşekkül eden bu kol. Horoz- Doktorlardan hamiyetli dört zat, 8 - Kristof ve Şimid ıribi müellif- !aşılmakla yevmi muayyende hazı 
daireleriyle orada Halkevinin her köy, Muradiye , Karaoğlanlı köyle- haftanın ikişer günü dispanserde ka- !erin çocuk edebiyatları. bulunması hakkındaki davetiyenir • Başkiitiplikteki şartnamesi veçhile 
kolu için geniş bir faaliyet zemini rini nümunelik olarak ele almıstır. !arak müracaat eden hastaları mua· 9 - Dini eserler. ilanen tebliğine karar verilmiş oldu- Ye sartnameRine merbut listelerde mu-
hazırlanmıştır. Son defa 20.000 lira KC' y kanununun tatbiki için çalışa- yene etmekte, çok fakir olanların Her kütüphane, lOHazjrana kadar, ğundan mezkur gün ve saatta biz- ihammen bedelleri \ 'e müfredatı yazı
sarfiyle genişletilen ve bazı ilaveler· rak bu kanunun feyiz verici hüküm- ilaçlarını da Halkevi vPrmektedir. listelerini merkeze gönderecekler - zat ve ya bilvekale Ayvalık icra dai- · h belediye kimyahanesi için satın alı-
~e fevkalade güzel bir bina haline lerinın noksansız sekilde yerine ge· Spor kolunun faaliyeti de çok zen dir. Ve bunlar yok edilecektir. resinde bulunması lüzumu ve bu- nacs k 120 kalem aliit ve edevatın a~ık 
getirilen Halkevinde h .. r zaman için tirilmesi içi nfaaliyet sarf etmekte· gindir. Tenis, basketbol vol .. ybol Arı·antinde: lunmadığı takdird~ ':"ukarrer takdiri jek iltme ile ihale i 18 11 938 cuma 
çalıf8.n bir gençlik kitlesiyle karşılaş~ dir. 8ahaları vardır. l'echizatı mükem· . . .. .. . . . . lu.ym t m"-l&.mel .. ının gıyeıbınd.a ya ,..unu •unt. 1G ya tenıdit t:ı.liluı·~ ir. 
mak mümkündür. Halkevinin başın Manisada bir köycülük blirosu mel olan 40 kişilik dağcılık kolu var· Arıantın h~ku".'.e:ı bır tecr~be ılk pılacağı teblığ makamına ka im ol· llereti umumiyeoi nnimuhammen be-

d C 
, k 1 ba . 8 A d be .. .. M . d G B d - b' okulu rnpmagı duşünmektedır. Bu mak üzere hukuk I" h k d ı · ıın l ı · 60 k t ! . k a azı o u ı.:· ş öğretmem . Z· var ır ve per§em gun u, aııısa- ır. eçen sene oz a ga ır seya- · ... . . . • . usu u mu a .. -, c ı . " ıra llrLI' ur. ştıra ede-

mi Önakın gibi değerli ve mü tefek- - . ok~ l un ogı etmen lerı ... mlısa?ıık~ ı_le 1 melerı ka nununun 141 İnci mad· cekler 75 liralık tenıin :ıt makbuzu ile 
kir bir genç bulunmaktadır. P. eçılec e k. maasları )'UZde yırmı nıs- desine tevfikan ili\n olunur c ı ıınıııc geli rle r. 

Manisa Halkevi, bütün Halkev- betinde fazla olacaktır . 
Je-rimiz içinde örnek olarak gösteri- Okul başöğretmeninin yanıba~m-
lebilecek duruma girmiştir . da. çocuk babalarından mürekkep 

1200 den fazla üyesi bulunan Ma- bir komite ele çalıHacaktır. 
nisa Halkevinde dokuz kolun, doku- Amerikada: 
zu da faaliyet halindedir. Halkevi Amerikanın ( Luiyon) a;-aletincl e 
Kitapsaray kolu bütün gazete ve (seyyar kütüı>haııe) te•i' dilmi~tir. 
mecmuaları, yeni neşriyatı getirte- Buna (Bukmobil) d~nilmekteclir. (0-

rek üyelerinin istifadesine hazır bu- tomobil • kütüphane) nin on bir hin 
cild kitabı ,·aı·dır. ilk dokuz ay• zar

lundurmaktadır. Horozköy Mu • fıncl:ı (17:\500) ki~iye kitap vermi~-
radiye, Saruhanlı, Çobanisa, Kara- tir. 
oğlanlı köylerinde Kitapsaray kolu- • • 
nun müteaddid okuma odaları var- , f sV CTPde: 
dır. Bu kol (Gediz) adlı aylık bir de Manisa Halkevi sa !onunda dinleyiciler fsdçre ' hlikümeli, (köde bir "ene 
mecmua çıkarmaktadır. nın pazarıdır. Halkevi köycülük ko- ıhat tertip eden bu kol. orada bir h&f- •t~.il kanunu hazırlamak üzeredir 

Dil, edebi~at ko':"i~esi, seri kon· mitesinden bazı gençle-r, 0 gi.in bü- ta _kalmıstır: C'.e~ı; .bu kolun çalı.~tır· Bu kamına göre bir i~e \'P)'a bir ,a. 
f~ranslar tertıp _etmıştır. A~rıca ter· roda kalarak köylülerin hükum~tle dıgı ve _yetıştı~dıgı __ clokuz pehlıvan ııata p:irecek olan geııcleı-. nra,·a a
tıp olunan edebıyat gecelerınde ed~- I . I . . . k d'I . , be l'k vardır kı, Manısa gures takımını tes- hnınazclaıı önce kih·lerde hireı· ' ene 
bi görüşmeler yapılmakta ve bunlar, 0 an ıs ~rı ı~ın. e~. '.erme .~"1~ r 1

• kil etmektedirler. . . "taj yapacaklardır. · Bu bi" seııt• i<-in -1 
halkın yüksek alakasiyle karşılan· ederek ışlerının sur atle gorulmesı· Manisada dört spor kulübünün ele gençler, kö~· lü)·ii, köylüniin ihti
maktadır. Dil ve edebiyat komitesı, ne çalısırlar . Hasta köylüler doktor- dördüne de Halkevi spor kolu tara- yacını, \'aziyelini, <evinç \'e keclerle
mahalli şiveleri te-sbit etmiştir. Ya- !ar tarafından muayene edilerek ilaç- fından manen ve maddeten yardım- rıni öğrenmiş olacaktır. 
kında tabettirecektir. Folklar üzerin- 1 1 verilmekte köylere mecmua ve larda bulunulma kta , aralarınrla mü-1---------------
deki faaliyeti, Parti genel •ekreterli- art ' sabakalar tertip edilerek birinciliği Kemalpa§A Tapu memurluğun
g"inin tal.dirlerini celbetmiştir . (Ma kazanana kupalar verilmektedir. 
nisa coğrafyası) adlı bir eser bastır-
mı~tır. Ayrıca (Manisa tarihi) ni 937 senesi kupasını Yıldırım spor 
yazdırmıştır. Tevsi edilmekte olan takımı ka;ı:annııştır . Atlı spora da 
bu eser, yakında tabettirilecektir. büyük kıymet verilmektedir. Avcı-
(Turizm bakımından Manisa) diye !ar, muayyen zamanlarda kendi sa· 
ayrıca bir eser de hazırlattırmakta- halarında verimli faaliyet sarfetmek· 

dır. tedirle-r. 
Kurslar komitesi, lngilizce , Al

Halkevi, şehrin muhtelif yerlerin-

de hoparlör tesisatı yaptırmıştır. 

dan: 
Kemalpaşa ilçesinin Cambel kö

yünün Evran gölü nam diğer incir· 

li pınarda vaki şarkan Arap oğlu 

Ali garben Çay şimalen yol cenuben 

çay ile çevrili 4595 M. M. eskiden 

bağ halen tarla şubat 329 gün ve 
71 1 sayılı tapu sicili kaydına müs
tenit Kuşadalı Osman oğlu Musta
fadan 330 yılında haricen satın al-

Kızılayın sevindirdiği yavrular 

manca kursları açmıştır. Hapishane
deki mahkum ve mevkuflar için de 
A ve B dershaneleı·i açmış, mahkum· 
!arı okutturmuştur. Gençler için ke· 
man ve mandolin kursları da açtır
mıştır. Kurslar komitesinin faaliye
ti çok mükcmmddir. 

Ajans haberleri, günü gününe hal· ma suretiyle Çambel köyün~en Ali . • 
ka bildirilmekete, ayrıca Sıhhat, iç- oğlu Osmanın ve ölümiyle de mi- fzmır hız1ı ıa .' kıınımu. Ririnci tes- k ı 68 yobula par:ı yardımında bu-

Ar komitesi her on beş günde bir 
konser vermektedir. Teşkil olu
nan Koro, Halk tarafından rağbetle 
karşılanmıştır. Keman ve mandolin 
kurslarını bu kol idare etmektedir. 
Temsil kolunda çalışan üyeler öğ
retmenlerden mürekkeptir. Bir kav
ganın sonu, son temsil edilen eser
dir. Karaoğlanlı, Saruhanlı, Muradi
ye köylerine sık sık giden temsil ko
h, piy,.sler vere-r,.k köylünün uv
' li yükseltmek için çalısrYJaktadır. 

. · · · 1 k z l'h ·ı ı· 1 'riıı avında ki~e•mel ik Ka r~ı,·aka lıı rak ih t'yaç larını gidermis. ,·e 
tımaıyat vesaıreye aıt haberler, kon- rasçı arı arısı e ı a ı e ev at arı · .' . • 

Han L"tf · b . ive Kahramanlar,nd ıkı drnpaıı.erle - 1~2 kız - " ke k mektep çoc1,1ğımt1 
feranslar bu tesisatla yapılmakta, k I 1 

.. ve. u 1.yenın u gayrı men- rı"nde kadın - erk" \'e c·oc·uk o lnı.ık ~,·, tlı"ı·ın ı· ·tı· ı·. '"uk ııı·ıc\ 0, kı" · ı 
'k f ı· · d d h k u uzerındekı tasarrufları kaza ta- ' h ' ' " ı·e,;ım er. 

muzı aa ıyetın en e alk her a - k . 711I 1938 .. üzere 2142 hastaya bnknııs. i liı r l a- J\ ız ılay ın gb dircliği lıir kac .rnnu.nı 
pu omısyonunun gun . . 

şam istifade ettirilmektedir. v 63 l k . I t sd'k ed'I . rını v~rm ı,t ı r Kurum, l.nınılan lın•- lı'•"terın,. kled ıı·. c sayı ı ararıy e a ı ı mış-ı · 
Halkevi, köylünün bayraklarına tir. lıan tarihinden itibaren bir ay------------------------------

Halkevi baıkanı Azmi Önakın daima büyük alaka göstermiş, on· hitamında yukarıda adları yazılı _ T• d - - D:>ktor 
gazeteler gönderilmektedir. !ara bando göndererek neş·eıerini, kimseler namına tescil edilecektir. 1 re e 

içtimai yardım kolu 49 yoksul ta· zevklerini artırmağa çalışmıştır. Bu müddet içinde bu yerde tasarruf Bü r han Be ngri 
1 be 

. h' t kted. y··k k Manisa Halkevinde bu kadar can· iddiasında bulunanlar varsa tasar- Dr. S. Sırrı Tine! 
e yı ımaye e me ır . u se l . ı· b" f 1. 1. f . a· . .k l I b" l'k MEMJ FKFT HA <:TANF"I . . • . ı ve verım ı ır aa ıyet yaratan va ı ru u ıapat e ıcı veaı a ara ır ı te · ..... 
tahsılı bu kol tarafından temın edı- ve parti başkanı Dokt"" Lütfi Kır· Kemalpaşa Ta1>u memurluğuna mü- , İstanbul eski Alemdar Sıhhat GÖZ ]l~flTEH 4.SSIC:I 
len 12 talebe vardır Gene bu komi· darı tebrik ve takdir etmemek hak- racaatları ve alakadarırıa tebligat 1 Yurdu hekimlerinden H~stol~r·I'I h..,r !"Ün öğ!ı:d~n 

b k 1 
·ı 1 · · "b 1 k 1 k ka I ak I ı Hastalarını yalnız gündüzleri ka- sen•!\ Dp·•I •ro'·~ •r•hki muP 

ı.. RZı Y" eu aı e erın "'"" v e ı " •ız ı · o ur. ma amma im o m üzere i an bul ve tedavi Pd'"r ""L · -' ı L ı .ı 
telerin; de temin eylem.,ktcdir. Ken- Şahap Göksel olunur. ' .r?l'n""''G ·~ ·w '""'"'· __. 
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Zayi diploma Doktor alınacak 
927 • 928 d~re yılı ~onundıo. ITmit 

San'atlar mektebi dökümcülük ŞU• Devlet Demiryolları Umum Mil· 
besinden alınış olduğum diplomamı d l 

---------·---· kaybettim. yenisi alacağımdan ar üğünden: 
eskisinin hükmü yoktur. J l l d ı kl L. •• _ .. ~etme er e münhal bulunan kısım hekimi erine, mecı;;ııu.Jl 

Hoca Nusraddin merhum Rama- 5 7 numaralı Mehmet Döker hizmete tabi olmıyan \'e bu sene askerlik hizmetini Litfrmi~ olan. 

Garı•p bı•r dog"" um gecesı• zanda tir.valdleşir, her .şeye kızaıın~. KemalP&§a icra Memurluğun· gençlBerdedn kbe§ ldoktoı alınacaktır. l ~ 
. Bilhassa iftar vakti yaklaşlrken ya- dan: u o tor ara ayda 177 lira ücret ve ikametleri için ayrıca oj~ 

nma varılamazmış. Bir gün iftara H l . })' 1' man verilecektir. Lojman bulunmıyan yerlerde ev kiraM verilir. Kı· l 
· lft8i)izceden çeviren: Perihan PARLA beş on dakika. kala ehemmiyetsiz Parsacla u usıye e 1 ıra borçlu sımları dahilinde yapacakları vazife seyahatlerinde ayrıca harcırah. 

Betty gece saat üçt~ kocasını uyan- mıştı. Tom: . . . birşeyden :karısına bağırıp çağırma- ~~rsa.dan Hacı ~ehmecl oğlu lsma- ta alırlar. İ 
dırdı. . -Gidip. orom~bili getıre~ım, .dedı. fa başlamış: dm nııan 3l4 t~.rıh v~ l l/33 numa- Talip olanların bir dilekçe ile Ankarada :ıat işleri müdürlüiJijn~ # 

Tom, aözlerini açınca onu bir az te- Bır şey dü4Unmüyorsun deiil.~ı? - Ahırdaki merk-ep bile benim ralı Tapuya mustenıt Parsanın ca- müracaat etmeleri ilan olunur. 10-1 J-13-15-17 ~061/4713 
llflı &'ördü. Sebebini öj'rendlli zaman: . -. Hayır. Zigfrid'e şarkı soylemek huyları~ı öğrendi de sen otuz sene- miikcbir mahallesinde vaki sağı ha· 1 h• } u M•• d•• ı·· "'•• d • 

-Sahi mi? Diye sordu ve uykulu ıııtıyorum. . dir, öğrenemedin. Sana bin kere fız Mehmed hanesi solu Şıhhoca Ha- Il ISar ar ffiUffi U Ur UgUD en. 
L ı d tti -Kahraman oğlumuza bır hnrp t b 'h tti · ifta fr d b h · · 

UYJLU u evam e : .. .. .. .. . . . en ı e m, r so asın a.. e e- san ark.ası hoca Hüseyin cephesi ta- Idaremizce Pasabahçe fabrikasında yaptırılacağı 2T/11/938 t ... 
-Bu geee gelişi de ne oluyor? Ba- tuı:kusu soylesen. ~yı ed~rsı_n._ mehal salata · isterim, dedim. Gene ·k ·ı hd d ıı· 1i d .,, · d _ rihinde ihale edilec~g-i ilan edilen 15202 lira 40 kuruş keşif bedelli 

basının uykusunu hiç düşünmemiş Tom otomobılı getırdığı zaına.n vapmamışsın. rı ı e ma u e ı ra egenn e ar .. . .. . . . . • • • , 
Bett k" paltosunu giymış · K sası sablmak üzere müı:ayecleye ve- betonarme doşemelerJe saır muteferrık ı§lcrın proıe ve ketiflerınde 

mf? k Y ge.çe~ sdeneb ık!' . ·du Ay ısı- arısı da canım hocam - demiş • ·ı . . 1O'12/938 "h' .• bazı tadilat yapılacağından ksiltmenin kaldırıldığı ilan olunur ]' 
-Ya annesininkini? a}>lnm on~n .. e e ıy ~I .. :. , ~ geçen akşam salata ya.ptım diye laya rı mıştır. tarı ıne musa- ..ıf066-BZı 2 - r 
Tom fazla telif Heri röstermiyor- ğmda. bUsbiltun sarı gortmUj ordd~k· t met kopardın. Safı solu belli ol mı- dif Cumartesi günü saat 1 r - '2 de Bo z M b M . 

tı -• k T a ·kaya. yerleştir ı en d • t kt • ••d•• ı•• du. Bu haliyle karısını suk~ıı~e sev om onu ·.1 
• • yan bira amsın. Kemalpaşa İcra dairesinde yapılacak rOOVa traa e e 1 U Ur U-'-

-etmek istediti &nl&flhyordu. Zımnenjsonra tekrar dıreks_y~n~ geç~di •orlar- - Halt etmişsin 5ıalata acı büberli birinci artı;mada teklif edilecek he- .., •• d 
ona diyordu kio cBu .ırayet tabit bir Süratle yollarına ernm )1 olduğu için kızmıştım. gun en: 
hal hergün bir sürtl çocuk dünyaya,:d1. . d b. be -Vallahi koracığım ahırdaki ese- deli muhammen kıymetinin yüzde 
gelİyor.P Bir zaman geldi ki ~ır en ~re k ~- ğin huyunu aldım da !ölenin hu~'U~U yetmiş beşini bulduğu takdirde iha- Mektebimiz için ameli ve nazari bilgisi olan bir tütüncü·u~ta~ı---

Sonra Bettey'ye dönerek: :zinleri bitti ve dur,maga mec ur a. bir tUr?ü alamadım. . le edilecektir. Noksan bir bedel tek- na ihtiyacımız vardır. Ta1ip olanların cvrakile mektep müdürlüifil:ıt 
.. d ı . T hemen atlamı-.ı 'l"akınlarda müracaatları .ıt059 

-Demek geliyor ha? Şu halde o- ı ar· om " "' . Hoca dayanamamış, ~okağa fırla- lifi halinde mÜ§terinin milzemiyeti ----:=-:--· ----=~--~--~---~""._..~.;...~---
nümtizdeki salı dansa gidebileceğiz. bir benzin istasyonu vardıtr doıye . btloş mış. Biraz dobştıktan sonra te~bihi s· T. k. 1 . M ... d b rara koşmuş u mı e- baki kalmak şartiyle artırma on be~ ıgara ırya ıe rıne UJ e 

Bctfy • yere oraya u . b . ı· d . behane ederek eye gelip kupwı cal- gün uzatılır. 26/ 12/ 938 Pazartesi 
-Eve.t dedi ve arkasından doğru ri suya düşünce iecenı~ u s&a ın e mış. . · 

snznlen tere v; istirabıııa ehemmiyet 6reçebilecek. bir oto~obıl . bekleme,~e - Kim o? günü ayni saatte yapılacak ikinci ar- Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptıiı tahriktW. 
. . . karar verdıler. Bu ım ada aı abanın ~ '1" t d t kl'f d"l k :ı.t-'-'d' 1 D kt l k d'l · h d · • t k ~ vnmıye!'ek ılave ettı: 

1 
bi . adam pe . Teı;;bihim kalmış. çabuk Yerınız. ırma a e ı e ı ece en son ve en m,... ~• ır er. o ot ar en ı enne er aıma aııarayı er --7 

-Onu da dansa götürürüz olmaz nında uzun boy u genç d.1 
) - Kapı açılmadan tesbih pencereden fazla bedel mukabilinde ihale edile· ta niye ettikleri halde terkebnemektedirler • 

da olmuştu. Tom seslen ı : H ek · mı? 
1 

• i 1 . ? atılm1.ş. oca, karısımn bu hareketine c tır. 
. -Sen benzmc m sın . Al k · ı Tom bir taraftan hazırlanıyor, hır Ot b·ı· . . 1 ~ gel daha çok kızmıs. Aradan he~ dakika ma ıstiyen erin muhammen 

• ı -Havır omo ı ınızı a maga - . · · k d d b taraftan düşünüyordu: Ne zamand~n . · · . . . geçtıkten ı-;onra hoca gene bir lıeha- ıymetinin yüz e ye i uçuğu nis· . . z ,..; .d k 1 r dını. Hemen ıııınız. .1 1 . 1 h ~ 
beri onun ismını iıs .. n oyınııt a. - T h , ti gözle?'ini açmı,.tı. ne ı e eve ge mış ve c a a mti layim betinde teminat akçaeiyle ihale va-

v ·ı z·~ "d'i ..Jbi hıç om a~ıe e ':t b' d ·ı 1 dı. O da aaııer n lg.a.rı •• Dikkat edince adamın midesi hizasın- ır sn a ı e: kitlerinde cra dairesinde hazır bu~ 
bir şeyden korkmıyacaktı. da bir rovelveri kt.>ndilerine tevcih ile: lunmaları ve fazla izahat istiyen1~ 

Kan~ına ~ordu: k • . ettiğini gördü. - Yahu mendilim kalmış. rin bu günden itibaren açık bulunan 
-Bir baba otlttnu karşılama ıçın ı -Beni korkutma yahu! Gangster Demiş. Karısı hiç cevap vermeden ~artnameyi gorup tetkik etmeleri 

nasıl giyinmelidir? o;\'·unu oynamanın sırası deiil. Htlttfı gene pencereden mendili atmış. ve mülk üzerinde bir gılna hak ve 

Halbuki Dr. Perl '~n son 
Alman ıcadı 

Sonra rica etti: . d" . kar bize yardım etmeni rica edecektim. Hoca biraz 5=onra tekrar gelmiş. :ılacak iddiagında bulunanların yirmi 
--Betty biraz bekle, ~ım ı ıs . - Yı,;bancı adam bir an tereddüt gc- Bu Refer de enfiye kutu~unu i::ıtemiş. ~ün içinde vesikalariyle daireye mü- . S~i a~ız~ığı kulla~ul.?ığ~da. ~ütünü~. ko~u ve ~eu~ni. laomıı•• 

p~nlerini getirir giydiriıjun. Sen hıç çirdi, sonra: Kutu, kapı açılmadan pencereden racaatlan aksi halde ·nakları tapu si- ııtedıklerı mıktlll'da tiltun ıçebılırler. Ç~kü bu aıızhiın ıçerüd" ~r~ 
bır şey yapma. t k -Müteessirim. Fakat sizin araba. atılmış. Hoca bütün bütiin küplere :iliyle ispat sabit olmıyanların pay- yedek Joıım:d~ bul.una? .kim .. yevi madde tü.tünün.: Niko .. tin, Piriii.ia • ." • , 

Ve onun korkusunu unnt urma binmi!ö! •.. Ü" defa kapıya <>'eldiai hal- Amo yak ...:L hirl d 89 .. L~ d =1 ...::..;. • . 
1 

. devam etti. nıza da şiddetle ihtiyacım vaı·. Şaka .. - - "' 0 lasmadan hariç tutulacağı ilan olu- n gwı ze erını yuz e aereceım e l'IZer, asız, ....,.r·T•· . 
mliksadlyle latlfe erme · yapmadığıma emin olabilirsiniz. Tom ıie karısı bir kere olsun «içeriye gir> n~r. yürek temiz kahr. 
Betty: sordu. dememiş.. Fiati her yerde 150 kuruttur. 

B 1 ı baetane' e giderken yol- · K d d w ·ı · · · · T k d '---ak 1 k N - un ar ·• .· bir! - Gece yarısı buraya nereden gd- .- a ın egı mı, en ıyı-.ıınin bor- iyi. Ağzma lfıyık, bundan iyi katla- optan, pera en e satıı: Kemeralh Kar o •l'flll o. 74 
da konuşuruz. Se.n doguın e'<ıne din? nu alhnda kalsın! Diye sokakta bir yif olmaz. MAZHAR ÖNGÖR 
telefon etsen dedı. ı -O b . b"l w. • Oto aşağı, bir vuks.rı dolaşırken iftar to- _ Kimin a~zına laA\.·ık?. • l ,. • / "ğ • l L 

-D • övlüvorsun; belki odayı rası enım 1 ecegım ış. - . . • p; lzmtr eVazım QffllT l l Satın Q ma . Rr-
ogru .8 

.• • "ht' ı mobilinizi ve üzerinizde mevcut para. nu patlamış. Hoca da soluğu f"1tmın - Canım 18.fın gelişi öyle .. Tabii 
hazırlamak ıçın zamana ı ıyaç arı k d 1 k 1 • •ı,.c l 
\.'rdır. . yı derhal teslim ediniz. ap}.sın ~ a mış, ·apıyı Çil mış. henim ağzıma Hl.yık; başka kimin mısyona ı "n arı 

Tonı, telefon etmek üzere merdi- ' - Paraya hoş geldin. Üzerimdeki- Kım 0 · . ol ne ak! İzmir levazım amirliği satın alma komiaY.onu Yeisliğinden: · :. 
,.e . - - d le.ı· hep ıı cııiıı olsun ltm 'latimi ae - Kim olaeak, beh n ''efaıtl'l.: ı~te H oc:ımn sabrı, takati tUkenmls. Bir 1 - Milas, Küllük, Bodrum aamizonlarınıı· senelik ihtivac1 olan • ıı erı ınnıege oa a ı . .ı. umarayı e:ıt- · · ' · ..- ~ • .1 

IJere biliyordu. çoııkü günlerden. hat- t~kdim ~deyim. Fakat otomol.iile Şid- 1
Jenim ! ha'!nlede kadaif tepsi~ine snrılrnı': ( 123500) kilo yulaf 10/ 1 b 938 günü yapılan ihal~ye kiİ'nll 

ta haftalardan beri kendi kendine kaç detle ihtiyacımız var! Onu bize bırak. - Sen kimsin? - Behey nankör kadın. bir ·saat- i~tirak. etmediğinden kanuni şekilde pazarlıkla ahnacaktn. 
defa tekrarlamıştı. Telefonda: İ Bu sırada Betty başını dışarı çıkar- - Ne ÇRbuk unuttun karı: on ela- tir kar~ımda tl\rlii türlti yemPkler Pazarlık günü 16 2. Teş 938 Çarşamba' günü saat ·ı ı de"Cir, 

t T ti b. ı '<ika evvel burada idim! · d ı ld v b'ld"ğ. 2 l\ .l h b d l (6904) ı· klc · (518) t· -Ben .l\lrs. Marş'ın zevciyim ... De- · mış ı. a ı ır 8es e: \'er'lm e oruç u o ugumu ı ı ın - ıv u ammen e e ıra muva at temınat tr&' 
di. ! -Size raı.-ıtladığımızdan dolayı çok - Ha, 8en misin kocacığım. Se!'lin- halde bir kere :;ofraya buyur demez. dır. 

E t d
. h . ·n·n ··nün memnunuz dedi. Çocuğumuzun doğu- 'len bir türlü anhyamadım. Gene ne ~iıı ! 3- İstekliler Ticaret odasından alacakları Ticaret vesikalaıriy.l• 

--« \'e » ıyen enışıresı ı o - 1 
· mu için hastaneye gidh·orduk. istiyorsun? - Ayol >;e11 misafir mi-ıin '! ham muvakkat temin mukabilinde mal müdürlüklerinden · alacalc-

<leki lbteye baktığını görür gibi olu·ı Yabancı adam şaşı~ıştı: - Benim yatağımla yorganımı misafirp yapılır! ları makbuzla birlikte ihale ~matında Milasta Asker! gazinoda 
,Y{Jrdu. -Hay allah. Demek ~iz lohtısat'ı- Vf'r ! - Ne olur~a olsun. evcl~n ti:lrılıp Satın Alma komisyonuna müracaatları. . . 

-Biz l\Irs. l\forş'ı ayın on dördün-. nız? - Şimdi Yeremem, işim \'ar. ta çıkhgımı biliyor:-;un ya; bu kafi.. 4 - ::VtiJas Bodrum yulafları ayrı ayrı şartname ile ihale ~dile'bU. 
den evvel beklemiyorduk. Hayır, daha değil. - Ne işin ''armış çabuk ol benim - Bir daha darılıp ts çıkma! ce~i gibi her iki garnİ7-onun yulafları da bir iıtek1iye· ve-nJ.. 

-İşte bir fevkaladelik olacak. Doğru mu soylUyorı-ıunuz? ·le işim var. - Çıkar!ô!am nf' olnr? bilecdctir. · 
-Fakat ochı:m11 h21.:r.ırlamıs değiliz. - Çok doğru. - Re hocam tonu du~ nıaılııı nıı if- - İşte bö~·le olur: Ac ~ıı~uz ::ıo- 5 - Arzu edenler paıasız ~artnamr:yi her gün Milas askeri '&'~ 

Tamamiyle emin misiniz? Bunu Tomi söylemişti, ilave etti: ' al' ediyorum. Biraz ~onra jrel yata!< 1.\aklarda gezerf'in ! . noda Satın Alma komisyonundan alabilirler. • 
•rom sert sert: -Bize biraz benzin bulamaz mısı- 'a vereyim, yorgan da vereyim .. İs- Bu karşıhklı sözler teati edilirken ı 5 J o ı S (3974) 
-Tabii eminiz! Dedi bagwırdı. Bir nız?. . ter'len ~amaşırlarını da.. hoC'a bir tarııfrnn ıu· karnmn kada- ·--;;~-;--oo;-...,.----:-"":""-...':-~~--...;..;~~;...-~,;.;.~------

' • 1 

Deniz Levazım satınalma komisyonundan: 
haylı ~öylendikti-n ııoııra: j Kı:'la bir müzakereden :-1onra her O ~1r:ıda .vağ'mur lrn~l:ımı:;ı. Hoca \'ifi ab~tımrnkt:ı (le\'am cdf'ı'. Bir 1 T h · - a min edilen bedeli 23145 lira elli kuruş olan l 19,000 ldt. 

-Benimle münıı~aşa etmeyiniz. şe_, • • voluna. girmişti: Benzin bulun- IJari kapıyı açta ic;eı·d:.:ı bekliye~·im anılık: 
y d b . b pirinç 17 /11 /938 tarihine rastlıyan perıemhe ıünü saat 14 te 

Çocuklar dUnyaya a-elirken zaman ve duktan sonra hastaneye kadar bera_ rlemi~. Kapı açılmış. hocıı içeriye gir- - Karıcıgım - er - en ::.enın u 
1 t b ·ı · İft f k d t k d f oldı.ığu1111 b"I a· kapalı zarf usulile alınmak üzere ekailtmeye t..onulmu•tı.ar. · zemin bilmezler. stedikleri vakıt ve ' her gidecekler ondan sonra o omo ı ını~. ar ııo rasmın arııısın a o ur- a ar \'e asız 1 .mez ım. 'l" -l ..,. 

ı , . k ~ .J 1 l ? 2 Muvakkat teminatı 1735 lira 92 kuruş olup t•rlhameaf ko~t... 
istedikler yerde doğaı·lar. dedi. vabancı adamrn olacaktı. Onu yakalat· ınu~. .,fuzıp arı hocaya lıu:ı.·ımm - Neu<'n an ac rn. · (~ k 1 yondan her gün parasız olarak alınabilir. 

Bu muhavereyi nıerdİ\•en lıaşmcla mak için ele en ufak bir teşebbustc lJiJe dememi~tir. ~HY31lı hocanın kar- - t'. k~re ·apıya gp cli~1 clı• ic;e-
1 1 . l k . l d 3 - lateklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 

rliııli,\•eıı Betty h~r seyi anlamıştı. ~a- bulunmıyacaklardı. Hırsız arabayı ~ıinnda nefi" yı>nıc < f'l'I atı17tırc ı ça rıyc a rna ın. 
1 d tk kt d l · t' S b .b t l . 1 l . cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç b-ııı· gu··n v- .. · attan 

\'allı sevgili Tom'u a:-;abiyclinı.len ne- kendi kullanmak tar:.ıftarirdi. Bum '> a yu unm~ı a evam e mış ır. - una u ı re c er:-ı o Ul' c a hır .. "" 
1 

. 1 k k d · ı· 1 • • t 1 h h . t • l .. . bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komiay' on :\aa. 
zaket kaıdelerini bile unutmu~tu. da kabul ettiler. Ha~-clut. buralarcları Bır ara ı a ayı .epsı,.;ı or H,\"!l ge- c a a e t•mmıre :'ız ~ey ere gurenıp 'T 

h d l . h k l . . f k b k . kanlığına vermeleri. 1 5 1 O 15 7968/3967 Betty yavaşça: uzaklaşması lazlm geldiği için araba- lince oca ayan:ımamı:-ı. )Jr a r.e - e eYırıı. ı,;o ram, arını, ıra ıp gıt-

-Telefonu kapa! Diyebildi. Tom yı çok hızlı sürüyordu. Yolda Betty miş. KarHn yan gözle bakıp ~iiliim- mez<ıin. lzmir. levazım amirliği satın alma komisyonu reisliğinden: · 
eliyle nıikrofoı~u kapıyarak: dedi ki: 'lermis .. Hoca yiğitli~i pislememek - Bn lrnl yalnız bana rleğil :-ana 

-Laf anlamak i~~emiyor. Ne kadlir -Zamanında hastanede olmak iR. :çin ~~s çıkarmamı~. F'aknt biraz sO'n- da ibret olmalıdır. 
1 - lzmir tayyare alayı birlikleri için açık eksiİtme sur.etile.',;ü.~ 

naka~ada bulun~n 1 00 ton sömikok . kömürüne talip c;;ık
":adıgından eksıltme on gün uzatılarak iahllesi 16/.2. T e•
rın 938. ç.:~şamba günii saat on beŞte kışlada lzmir lev~
zım a:nıırlı?ı satın alrna komisyonunda ynpılacaktır. 

kızdım bilmezsin, Zigfricı•i hastane- tiyoruz~ Çocuğun kaldırım kenarında ·a tekrar dayanamı~: - Neden'? 
den başka bir yerde karşılamak ister. doğması hoş bir şey olmaz tabii. Ya- - Karıcığım kndayifin şuruhu az ..:_ Neden olacak. Bundan ~onrı.ı 
elim. bancı adam: ~elmiş galiba! heni 1nzdırdığm zaman evimi bırakıp 

- Acele etmeliyiz Tomi.... Otuz mil- - Çok :--inirlisiniz. dedi. - Neden anladın'!· l>ir yere gitmiyeceğim. 
volumuz var. - Öyle mi? Çünkü kahraman biı _ Şey. hani geçen ak~am ben ka- - Ne yapacakı-;ın ı:.anki? 

2 - Tahmın edılen tutan 2900 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 271 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir -O kadar değil canım. En fazla yavrunun annesiyim de ondan. ·layif yerken şuruplar ~akalımdan -Bu defa d:ı kolundan tutup seni 

Yirmi sekizdir. Tekrar telefona döne· -Onun c:kahraman:. olmasına se- damlıyordu da.. . "okağa atacaA'!m. 5 - İştekliler ticaret odasında kaıtlı olduklarına. dair -vesika 
rek: bep nedir? _ Zararı yok. hafif olmuş. rlaha s. c. göstermek mecburiyetindedirler. · 

- Size diyorum ki: Biz hareket et- - Tehlike: Büyük tehlikeler hü-
nı.ek üzereyiz. Çocuk da yola çıkmıı:ı yük kahramanlar doğurur. 
tır. Ümit ederim ki hepimiz zamanın- -Yanlış. Bazan da uzun bacaklı fi. 
da orada bulunuruz. rariler doğurur. 

Yukarı çıkarken söyleniyordu. Ka- Betty'nin i~tirahı fazlal:ı~m1ştı. Fa-
rı:ıı: kat doğum evine de yakluşıyorlanlı. 

-Bundan sonra daha sakin konu~- Tom: 
tnağa ve daha terlbirli olm11ğa nıecb~- - Hiraz daha geyret, Betty ! Ce.c::uı 
?'ll1. <leğil mi sevgilim? De<li. ol. Diye karı:-ıını teı-ıelli ediyordu. 

- Söz veriyorum kHrıcığım. Artık Direksyondaki :ıclam: 
fı:sıltı ile konuşacağım. - Çok gayretli "izin gibi ve cicldi-

Betty 'alizini j erlt'!jtiriyordu: Bir yetti ilave etti: · 
c;:ınıLız, biı· şifon y~şll meııdil, hiç gi- -Eğer ce:'lür bir çacuk olursa, ce 
~ilınemiş bir gecelik, manikür takımı, sur anne v<> babaxa malik olduğun. 
0ı>eı a dürbünü ·v. s. dandır. 

Kocası takıldı : Betty•nin sık sık nefes alısı, hafit 
- Nt: o gezintiye mi çıkıyor~un? 
-Zaııı:ın ım~ı I geçecek'? Tırnakla-

l"1n11 manikür yaparım. birnz irilesin
ce l17..ıklaı'<lan geçenleri :-;eyrederim .. 

Oıı dakika -.:onrn her ~~y huzırlıuı. 

iniltileri iki adamı da bir zaman sus 
turdu. 

Retty hır"ıza ~ordu: 
- Sizin kimseniz yok nıı• ·: 
-Vardı fakat onu terkettim. 

6 - E~silt.~1eye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ... ~e ü-
-Tekı·aı· birleR,!ô!eniz·? İçeri "'irdikleri zaman yabancı a- çuncu nıaddelerı· d t · d 1 k l e- • n e ve ~ar namesın e yazı t vesi a aq ve 
-Çok geç ı Onun i<ıtemediği o ka- elam merdivenleı-i koşarnk çıktı: te?1ınatt muvakkatelerile birlikte ihale saatından evv~I ko~ 

lar çok şer yaptım ki... Benim de bir -Bir dakika bekleyin. Ce,.;ur yın-- -ı=:7:'ım~ı_s.:.,y..:;.o.:.:n.::a...;m~i.ı~· r.:;a::ca~a:.::t:.:.la~r:.,:ı.:... -:---:--------_:4~0~6:!;7~-
1Jebeğim vardı ve babası ile iftihar <'- rııya ben de bir doğum hediyesi \'er- İzm~r le.vazım amirliği salın alma komisyonu reisli~inden: 
le bilecekti. Ne yazık! ... Bett~·: mek i:-;tiyorum, eledi ve Betty'yp Lir 1 - lzmır müstahkem mevki merkez kıtaatının kapalı zarf usulite 

- ::\Iuhakkak dedi Ye eliyle tarif ~- mendil uzattı. münakasada bulunan 27700 kilo sade yağı ihtiyacına· talip 
!erek: . - Siz buna: «Biiylik tehlikeler bü- ı:.ıkınaJığından pazarlıkla satın alınaccıktır. 

- Sola sapın .. Doğru gidin... Ta- yük kahrnmnnlnrı doğurur dediniz. 2 - ihalesi 14 2. Tesrin 938 pnzartesi "Ünü saat on b~:U-e ki~la-
nıım. ge<lik. Tumi'ciğim tam zam~-ı lı~n de hu ciimleyi ,.;i)~ le .deği:-tiı:ip bil' da İzmir levazım amirliği satın nlıı~a komisvonunda yapıfa. 
ıında yetistlk. ı:::.i1,e ele çok te!'l.ekkur dmıtur olarak kııbnl eclıyonım. cCe- caktır. · · ·· 
•eleriz.· · ~tır ve mert insanlar karşılnrındakile- 3 - Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

-Bana tegekklir etme~in. Yapmak re de ayni ha:-leti taşırJıır.» 4 -Tahmin edilen tutan 2631 S liradır. 
'tediğimi cı~;ha taıııamlanıudım. Bettr'ııin gözleri sulanmıştı: 5 - ı:eminalı muvakkate akça!'ı 1974 lirndır. 
Hıı manidaı· . ciimleri dinlh·erek hal- -;Siz ciciden İ) i bir in. anmı<:ınız. 6 - istekliler ticaret odasında kavıtlı olcluklarına dair · ve;ika 
~ ,ı ,, ;,;ıclilrr. Tomi bir eliyle arnhaııın Dedi. göstermek mecburiyetindedirler. 

anahtarım adamın n\·urunn lıır:ık~r- 1çeı·i girdiler. 7 - Pazarlıva istirak edecekler 2490 savılı kanunun iki ,.e üdin-
" ı dığer kolu.\ l:ı ela Betty',,·e ı::a,.ıl. • r~ndilin iC'inclr unhıı· \ardı: Ro- cü maddelerinde ve snrtnamesinde yazılı \'esikaları ve ·t~mi-
ı-.:t ı. Yel Yer. fi ~eklik \·e otomobilin ofl rıah ln- 1 natı mu\•ak ka tı>lerilı> birlikte ihale saatından ~vvel kom is-
J\;qıryı lıir ha . .;tn bakıcl a('fı. ı•ı... yona müracaatarı. 4068 . . 
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lzmir Sicili 
ğundan: 

Ticaret Memurlu-
~~~ ..... ~~~~(_A_NADOL~U:::_ı~~:-~~:-~~~~~~~~iTI~~~i!i~~~f:~~'.t§~~~:fi;;~7I~~ii~ 

Devlet Demi1yollarından: 

fcscil edılmiş olan [Gayri menkul emvalı i ]etme Türk Limited ·ir
ketı] esa• nukavelenamesinin 4 üncü maddesini değiştiren layiha tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 238_ numa~asına kay t ve tescil 
~dildiği ilan olunur. 

1: La) iha İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü 
ve F. T enik imzası 

G:ıyri menkul emvali işletme Türk Limited 
şirkPtinin 19- Mayıs 1936 Salı günü içtima 
eden hissedaran heyeti kararı ile tadil edi-
len esas mukavelenamenin 4 üncü maddesi 

Dörduncü Maddenin yemi şekli 

Şirketin sermaye$İ ( 40.000) 
ıırk bin Türk lirası olup bundan 
beş bin ( ;ooo) lirası Bay j .. k Neef 
de Sainval \e dığer beş bin (5000) 
lirası Bay Moriı erbeke ve otuz 
bin (30.000) lira11 da Şark Sanayi 
kumpanyası Ti.ırk Anonim ıos-

Dördüncü Maddenin eski §ekli 

Şirketin serrnay,.•İ ( 140.000) 
yüz kırk bin Türk lirası olup bun
dan beş bin (5000) lirası Mösyö 
J-k Neef de Sainval ve <liğer 
(5000) beı bin lirası Mösyo Mori! 
Verbeke ve yüz otuz bin ( 130000) 
lirası da Şark Sanayi Kumpanyası 

AIMnrnk ',. · 1..ıll upıııar depolarına vagon içeri•inde bir St'ne 
zarfında gelecek takrıben (35,000) ton kömürün vagonlardan yere 
tahlıy., v.- ıctifi, istif malıallinJen azami ( 1 5) metre mesafeye nakli 
ve lokomr tif tenderlerine verilmesi işinin eksiltmes; için 21 1 O 938 
tınihinde yapıla" münakasa kanuni beplerle fe ıhedilmiştir. Yeni 
münakasa 22'1 I 938 tarihine müsadif salı günü ıaat (16) da Al· 
sanc.ık sekızinci i~letme komisyonunda kapalı :rarf u•ulile yapıla • 
caktır. Bu i~ icin tahmin edilen bedeli ao,ağıda yazılıdır. Bu .,kıiltmeye 
girmek i~tiyenl.,rin ( 1050) liralık muvakkat teminat Vf!rmeleri ve ka
nunun tayin ettiği V<'•ikalarla ayni kanunun 4 üncü m d.,ıi mucibin
ce ise girmeöe manii kanuni bir hall!'ri bulunmadığına dair hf.yann'-1· 
me ve tekliflerini havi mektupları ayni F saat ~5 e kadar komiı -
on reioliğin" \ermeleri Lhımdır. 

l - . Bu İsi' ırirec .. kler tahliye ve yükleme isim kendi amele ve 
ve aiti ile vapacaktır. 

2 - T .. klif mektuplarında şartname ve mukavele projesinin tama· 
men okunup kabd eclil.-li~ini heyan ve İmza ederek bu şartnameleri 
teklif mektnplariyle birlikte vereC<"klerdir. 

Bu ise aid •artn..ımeler lzmirde 8 inci işletme komisyonunda para
sız dağıtılacaktır. 

Beher tonu Tutarı 
itin tah-

Türk Anonim Şirketi tarafından işin ne~'i 
kabul ve taahlıüd edilmi~tir. Şüre- Kömür vagonlarından yerı- tahliye ve i tifi 

yde•ı tarafınd<1n kabul v 
tuahhüd dilmiştir. Şürekii mu-

min edilen 
lturuş 
17,5 
22,5 

kuru~ 
6125.00 
7875.00 ınaileyhin isimleri hizaların -

da gosterilen mebaligin tediyesini 
taahhüd ve nısıf hiss~lerini berveç
hi peşin tediye etmiş].,rdir. Hisse
dar adedi beti tecavüz etmediği 
müddetçe hisselerin ahara devr 
ve furuhta ve sermayenin tezyit 
veya tenkisi umum sermayeyi tem
sil eden şürekanın ittifaklariyle ve
fat ve saire ııibi auretlerde hisseda
ranın adedi beşi tecavüz ey !ediği 
takdirde sermayenin üç rub· unu 
temsil ed"'n şürek!nın muvafaka
tiyle sermayenin tezyidi caizdir. 

k.3.i mumaileyhin isimleri hizaların- Kömür istif mahallinden ( 15) metre mesafeye 
da gösteril~n mebaligin tediyesini nakil ve lokomotif tenderlcrine verilme i 
teahhüd ve nısıf hissel.-rinl berveç- 6-10-15-19 4023 
hi peşin tediye etmişlerdir. 

Hissedar adedi beşi tecavüz et- Alsancak Ş bicller yadigar aokaimda l l lr.apı 50 harita numaralı 
mediği müddetçe hisselerin ahara (Eeaki helva fabrikası denilen) deponun lojman kısmı hariç diler 
devr ve furuhtu ve sermayenin tez- bölünmüş olan k1tmı açık artıma suret"le l 5/ ll /938 salı günii saat 
yit veya tenkisi umum sermayeyi onda Alsnncal: sekizinci isletme komisyonunda kiraya verile ktir. 
temsil eden şürekanın İttifakları Muhammen üı,; senelik kira bedeli (600) liradır. lsteldilerin 
ile vefat ve saire sibi aurrtlerde ( 4500) kuruıtan ibaret bulunan muvakkat teminatı yatırmaları ve 
hissedaranın adedi beşi tecavüz ey- i•e girmei?e manii lcanuni bir h ileri olmadığına mütedair beyanname 
!ediği trkdirde s rmayenin üç rub"- !erle muayyen gün ve aaatta komiıyona mürıı.caat etmeleri liı•mdır. 
unu temsil eden şiırekanın muva· Şartnameler komisyondan para112: verilir. 28-2-6-10 3949 
fakatiyle sermayenin tezyidi caiz- Açıkıntırma suretiyle 9/11 /938 tarihinde satılacağı ilin edilen 

Keza ayni suretle ve Tioaret ka· 
nununun 506 ıncı madde.indeki 
miktardan aşağı düşmemek şar· 
tiyle şirket sermayesinin tenki ine 
karar verebilir. Şürek! eşhası sali 
•eye karşı dahi ancak ıahibi olduk
lc.rı hisaelere tekabül eden mebaliğ 
niabetinde mea·uldürler. Gerek 
tezyit ve gerek tenkisi ııermaye do
layısile vaki olacak mukarrerat ve 
tadilatın telı:.emmiilü ve muteber 
olması için, bu mukarr ratı ittihaz 
eden hey.eti umumiye evralu ve 
vesaiki sairenin İktıaat Vekaletine 
tevdi ile ve lazım gelen izin ve mu
vatakatın iatihal olunacaktır. 

dir. asaiıda muhammen miktarları il<? cinsleri yazılı döküntülerin ihaleai 
Keza ayni suretle ve Ticar.et ka: 25/11 /938 Cuma günü sant 15 e bırakılmıştır. 

nununun 506 ıncı maddesındekı isteklilerin \~e girmeğe mani! kanuni bir ha\leri bulunmadığına 
miktardan aşağı diış_m_emek ~~- dair bevannameler ve muvakkat teminatın da yatırıldığına dair mak
tiyle Şirket ~er~~yesının tenkısı- buzlarla muayyen ~ün ve saatle Alaancak 8 inci İtltıtme binasında 
ne ~arar. verılebılır. . . toplanacak komiıyc. a müracaatları lazımdır. 

Şureka, eş?a.sı salıseye k~rşı da- Döküntüler Alsancak ve Basmahane ambar müdürlüklerine mü-
hi ancak sahıbı oldukları hısselere k • 1 h 11" d ·· "1 b'l" c.. t J k · k b"l d b 1.. . b . d racaat e . ıne n•relıy e ma a ın e ıı:oru e ı ır. °""r name er onuı-
te a. u

1
d .. el en me a ıg nıs etın e yondan paraıı:ı: alınır. Muhammen bedel (324) lira muvakkat temi, 

mes u ur er. . . . nat (2430) kuruıtur. 
Gerek tezyıt ve gerek tenk:e• 

sermay dolayı iyle vaki ol cak 
mukarrer t ve tadilatın t kemmü- N ed b l d • . . b er e u un ugu 
lü ve muteber olması ıçın, u mu- Al k mb da 

T oplııntının 
cinai 

Zahire 
Hurda incir 
Kantık arpa 
ve bujday. 

Takribi 
miktarı 

kilo 
25000 

300 
10000 

Bebe,. kilosuna 
takdir edilen 

kıymet 

'h ed h . . aanca a arın karreratı ittı az en ey etı umu- 75 santim 
3 kurut 

GS autim miye evrak ve vesaiki ıoı>İrenin lk- Baa~ : 
tıaad Vek&letinc tevdi i\., ve lazım 8 

ııelen izin ve muvafakat iıtihıal 
olunacaktır. 

Gııştf menkul emvali i,Ietm Türk limite! irketi imza okunamadı 
.1 ~ kuruthık. damga pulu 

1 > tayyare pulu 
C.yri menkul Emvali işletme 

velenametinin dördüncü maddeaini 
rülmflı olmak.la Ticaret kanununun 
dik kılındı, 

lktıaad Vekaleti 

Türk Limited Şirketi esas muka
değiştiren bu liiyiha muvafık gö
S 14 üncü maddeaine tevfikan tas-

İktıaad Vekili N. 
imza okunamadı 

Ticaret umum müdürlüğü 
resmi mührü 

1 kuruıluk tayyare pulu 1 S kuruşluk Damga pulu 

Eksiltme ilanı 
Armutlu belediyesinden: 

J - Yaptırılacak i~ Armutlu kasabasının Belediye aınırı içindeki 
mamur ve gayri mamur yeni yapı ve yollar kanununun 4 ün
cü maddesi hükmüne tevfikan Belediyece teabit edilmi bulu
nan hudud dahilinde tahminen otuz hektar mamur ve yirmı 
hektar boş araziden mürekkep ceman elli hektarlık yerin va
ziyeti hazıra ve müstakbele haritasının yaptırılması işidir. 

2 - Muhammen bedeli: Dokuz yüz liradır 
3 - Eksiltme açıktır. Ve müddeti yirmi gündür. 
4 - Teminat parası Altmıı yedi lira elli kuruştur. Müteahhit iha

lenin akabinde bu miktan % .1 S teminatı kat' iyeye iblağ ede
cektir. 

; _ Müteahhit tarihi ihaleden itibaren yüz elli gün zarfında taahhü-
dünü ifa etmiş olacaktır. 

6 _Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı artırma ve eksiltme ka
nunu ve zeyilleri hükmüne tevfikan muktezi vesaiki ibraz et
meğe mecburdur. 

7 - ihale günü 28111 /938 Pazarteıi sünü saat 16 dadır. 
8 _Eksiltme mahalli Kemalpaşa • Armutlu kasabası Belediye en· 

cümenindedir. 
9 _ Ş tnameai Annutlu Belediyesinde meccanen verilir. 

ar J0--13-16--19 

lzmir Vilayeti i\1uhasebei hususiye• 
varidat memurluğundan : 
Yeni inşaat sabiplerile kum 
nakliyab yapanların nazarı 

dikkatine 
Kum ocaldarından iıı!aat mahallerine nakledilec k kuıı_ıların 

(tq ve toprak ocakları ni:ı:amnameıine tevfikan) ocak ~hallinden 
kaldınlmudım evvel reami ödenerek nakliye te:ı:kereaı alırunaaı 

ammı;lıt..enaleyh nakledilecek kumlann resmi en ya.kın muh~se~i 
huauaiye fubelerine yabnlmadan nakliyat yapılır~ yıne ı;e:ı:lru~ ~ı· 

· :":ı" --L-,, ... _ • ._.filaın L.... mıail cezaaıyle bırlik-
zeınıwmonro ,,-... ----~-~ ....... .,... 

« Bakla 5000 1,25 kurut 
5 10 15 20 ( 401 ) 

Devlet Demiryollarına alınacak mü
fettiş muavini müsabaka şartları 

Hareket müfettişı yetışml"k üzere müsabaka ile müfettiş muavi· 
ni alınacaktır. Müsabaka artları aşağıda yazılıdır. 

1 - imtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müd
detinin hitamında müfettişliği tasdik edilenlerin aylıkları 151 liraya 
iblağ olunacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanlarının yapılacağı mahaller, taliplerin ad"-
dine göre bilahare teıbit edilecektir. . 

3 - Müfettiş muavini olabilmek için lazım olan evsaf ve veıaık: 
a) Türk olmak, 
b) 40 yaşını geçmemiş olmak, 
c) Mühendis veyn yük~k iktısad ve ticaret mektebi, Mül

kiye mektebi, Hukuk veya Fen fakültesi mezunu olmak. 
ç) İşletme merkezlerinde yapılacak sağlık muayenesinde 

faal hizmette çalışmağa mani bir hali olmamak. 
d) Aıkerlikte ilişiği bulunmamak, 
e) Fransızca, Almanca, lnsilizce ve İtalyanca lisanlarından 

birine v kıf olmak tercih sebebidir. 
Müracaatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik: 

a) istida ile 6 aded vesika fotoğrafı, 
b) Polisten tasdikli iyi durwn kağıdı, 
c) Nüfus cüzdanı, 
ç) Mektep diplcması, 
d) Askerlik vesikası 

) Makine ile y3zılmış kısa tercümeihal verakası, 
~) Şimdiye kadar baş~ yerde çalışmışsa aldığı bonservis 

örnel:leı i. 
Bu vesikaları eksik olanlM ve muayyen vakitte müracaat etmi-

yenler müsabdka imtihanına kabul edilmezle~. . .. . . 
4 _ Müsabaka imtihanları 28/ 11 /938 tarıhıne musadıf pazartesı 

2ünü yapılacaktır. Talipler yazılı vesaikle en nihayet 201l1 /938 ta
rihine kadar Sirkeci. Havdarpaşa. l:ı:mir, Ankara, Afyon ve Adana 
ltletme müdürlüklerine müracaat etmiş ve sıhhi muayenelerini yap· 
tırmı, omalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında: Riyaziye (Ali değil), memleketin 
"ktısadi coğrafyası, iktııad, Türk ve Türkiye tarihi, umumi tarih ,.e 
~ografya ıorulacak ve bildiği dile ve miitekabilen Türkçeden tercü· 
me yaptırılacaktır. 

6 - Stai müddeti: 
1 2 3 üncü sınıf ista•yon ve anbatlarda 
Hasılat ıerviainde 
Bat müfettiılik kaleminde 
Müfetti• kur11mda ve imtihan 
Müfettit n zdindc: 

10-11-13-15-17 

12 ay 
4 > 

2 > 
3 :> 

3 • 

24 :> 

4712 40(ı0 

ı·e-re_s_m_i_n_ta-:h-a-::il-;:i-c-::h:-e"'.t:':"in-e~g:;i-:;d:;il:ec:e:;ğ~in:d:i"e:'.n:-'":n:;i-;:ı:a:m:;n:a:;m;;:e;-hükilmle~i~; 
uv"un hareket olunması çin alakadarların malumu olmak üzere ılin 
ol~rnır. 1 3 5 8 10 

-

Amili 

O LUA.._ 

amaşır 

ve anyo 
. 

için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa• 
bunlarıdır. 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız 

ÜMİT FABRİKASI 
1'i carethanesi 

Telg-raf: ı..; l\1İDUN Telefon· 3047 

Heidenia mazot ocağı 
ve ·sobaları 

_ Do,tum lıu ne şıklık 1 Hem mn>
ra. ıııın çokluğundan ve a; lığının iıla
re etmectiğinclcn bahseder,;in, hem ıle 

çi<;ek gibi giyinmi ·~in. 
_ Talıii değil mi yıı, ben lıu şıklı

ğımı bir mazot ocağına lıorçluvıım. 
- Canım, şıklık ile mazot ocagı a

ragıııdaki münasebeti anhyumı 'lım. 
- Senin galiba haberin yok: Ben 

bir müddet evvel bir 

HEIDENtA 
mazot ocağı almıştım. Azizim, o katlar 
iktisatlı bir ocak ki beni fazla mahru 
kat mıı•rafındıın kurtardığı gibi, ta
sarrufa da alııtırdı. \'e bu suret P n ·
tır<lığım para ile kendime dahn tına 
ile bakmağa imkan bulabildim. Şim
di de kış yaklaşmakta olduğundan bır 

HElDENfA 
mazot solıası alrr.ağa hazır1anıyorum. 
İşte 0 zaman beni daha şık ve daha ne
şeli göreceksin. 

_ Aman bira ı-, bu ocak sobalar
dan tzm:rde tedarik ınkinı var>a l:..r 
tane de ben ala;ı ım. 

_Har har. 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 
bankası karşısında Do~loo 

1 ıı r ıııagaz.ıs na koş, lıu fır at ka r rn \ i 

HE. ENİA 
maıot cak \'e sobas a.ma; ı hmaı el n e .ı ız. 
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KÜÇÜ ~ LAR Olivier ~e • aeutsche Le-
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111[ 11111111111111111111 Ş urekası v ant e Lini e 

MOTEFERRIK: -Küçük ilan şartları I LMiTE'f G. M. B. H 
Dükk{ın ıuıkli -Mütekait Se\ 1 Dört ntıılıkkuçuki!?mlardan: \ 7apur acentası Hamburg 

Öğilderi Pul. tlltüıı. piyango bil tıeri Bir defa için 30 kuı uş 
,.e ire ... ntış ~erini Rnsnıahun den iki d fn için 5v kuru!! B1R1NCI KORDON REES AMERiKAN EXPORT LlNFS 

t , .ı ~ • · 70 k u" BiN ASI TEL 2443 Kııpılardn 15 numnrnya nakletmiştıı. t.J ı ·ı ıçııı ur chXMOU'rlb vapuru 6 ikinciteş-
Doı t cl 0f•ı kin o kurmı THE El 1 f.'.R'LlAN LINF..S l1D i k 1 

Evlenmeleri kolaylaştırmak için 
kurduğum danışma servisine her 
ırk ve sınıftan müracaat edebi!ir. 

B. Kardıçah 39 Hukuk mezunu 
İlyas d.5 

lı verenler: 

-.~ • T L .. O .. NDıRv • ı·inde bekleniyor, Ne'·~ork iç n yi\ na-
Dn ,ımlı kuruk ilaııhırııı her defası A HATii 

• caktır. 
ir'ıı 10 k 11 l alınır. Bir kolaylık «TRENTlNO> Yapuru 29 Birin- . . . 
o mnk lı 1 hn !;atır 30 hm·f iti- ·t · d LONDRA HULL A cEXCELI.ıO> vapuru 14 ıkıncıteş-

cı eşrın e , ve n- . . . . "k 
b r · ır Bir km:uk ilan 120 t ı· "k k k . rınae bekleniyor; Nevvork ıçın yu · vers en ge ıp yu çı araca ve aynı · 

n ıb. ret olmalıdır. Dort satır zamanda LONDRA ve HULL için {l)acaktır. 
f hı;r atır içın ayrıca 10 yük J caktır. cEXAMELIA> vapuru 21 ikinciteş-

ınır. c THURSO> vapuru 6 lkinciteş- rinde bekJeniyor, revyork için yük 
r dı a 3nıyor - Ilır 9ocuk dtıdısı rinde LONDRA, HULL ve Anver • alacaktır. 

Ebe aranıyor -Blr do~ , Arzu ec r Karı) akada ten gelip yük çıkaracak ve ayni za- cEXCHANGE> \apuru 2 birinci-
hizmet görmek üzere bir ebe nrnnı- d' '" lı bi l\.ennn Çelebiye müracaat manda LONDRA ve HULL için kl1nunda bekleniyor, Nevyork için yük 
yor. Anadolu ırazete inde E. M. O. e nleı. Li nn bilenler tercih olu- yük alacaktır. alacaktır. 

BAŞAGRISIMI? 
Eğlenti aleminden sonra gelen baş ağrısı mide 
bozu~uğu "Toxin" lerin vücudunuzda ~ğald

'\; ıgma ısarettir. Bu tehlikeli" Toxin n len ENO 
\~ "~EYVA TUZU u içerek def ediniz. ENO 
' 1~zız ve k~vvet vericidir. ENO kanınızı temizler 
~ ~ü~uddaki zehirlen atar, baş ağnsı ve kabmı:; 

~nune geçer ENO size sıhhatmızı ve kuvvetinizi 
ıade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

, , .. 

E N' . O· . ; INGl~. T.ERENIN "MEYV.A T .. u z~r 
· . · "FRUIT SALT'~:.L . . . 

mQracaatlntı. 

1 
c:POLO> vapuru Jkinci teşrinin PiRE AKTARMASI SERi SE- -

1 
sonund.a L~.ndra, HULL ve Anvera- FERLER -

Kültür Lisesi ten gelıp vuk çıkaracak ve ayni za- 1 
manda LONDRA ve HULL için cEXCAMBlON> vapuru 18 fldnci-

Ge e rs eri yük alscaktır. teşrinde Pireden Bo ton ve Nevyork 

. . . . . . . . 

Fennin bir harikası 

( Agru deLukse) LIVERPOOL HA 171 için hnr ket decektir. 
1 - iki sen denberi yapılan tecrübelerle yüzdeyüz muvaffakıyet cALCERIAN> vapuru 1 O ikinci «EXOCHORDA> vapuru 2 birln-

c8ateren lise ve ortaokul diploması ahnak iatiyenler için 1rece d LIV 
teşrin e ERPOOL ve CLAS- cikAnunda Pireden Bo +-~n Ne"'"Ork dersleri bu ders senesinde de b ılamııtır. GOWd 1 k ka w •.r 

:-- Cece dersleri için Kemeraltında Birinci Beyler aokaiında (30) an ~le ip yü çı racak. için hareket edecektir. 
cMARO Nl.Aı'J> vapuru 25 cEXCALIBUR> vapuru 16 birinci 

numaralı ev hazırlanmııtır. ikinci teşrinde Lf VE.RPOOL ve . , 
3 - Kız ve erkek herkes bu derslere devam edebilir. Derslere h• GLASGOW d li "k k k&nynda Pıreden Boston ve Nevrork an ge p yu çı ara· . 

aUn aaat 19 da baılanır. Saat 21 de nihayet verilir. cak. ıçln hareket edecektir. 
4 - Dersler için ayda yalnız beş lira al nır. DEUTSCHE LEY ANTE LINIE cEXETER> vnpuru 29 birincikli-
5 - Girmek iatiyenlerin hüviyet cüzdanı ile sıhhat raporu ve 3 cKRETA u 1• d nunda Pireden Boston ve Nevyork > vapur ımanımı% a . . 

adecl fotoiraf ile her gUn saat 18 den itibaren mezldir adre.. nlup HAMBURC, BREMEN ve ıçln hareket edecektır. 
mllracaatları lüzumu rica olunur. D: 8 ANVERSten yük çıkarmaktadır. Vapurların hareket tarihlerile 

Eczacı başı 

S. FERiT 
Altın damlası 

navlunlardaki değişikliklerden acen 

F il• S ta meıuliyet kabul etmez. rate 1 perco DahJl fazla tafsilat almak için bi· 
'I T A rinci kordonda W. F. Henry van 
V apar Cenfa!tf der Zee ve Co. n. v. vapur acenta· 

Lğına mlirecat edihneai rica olunur. 
ADRIANTICA S. A. D. NAVI- Telefon: 2007/-2008 
GATIONE 

ALBANO vapuru 9/ 11 tarihinde Dr. Behcet Uz 
gelerek Pire Kalamata Patre.s Bren· • 
dizi Venedik ve T rieste için me.I ala- Çocuk hastalıklan 
caktır. mütehassısı 

LERO motörü J 0/11 tarihinde Hastalannı 11,,() dan bire 
gelerek. Patmo Leros Kalimnoı ls- kadar Beyler sokağında Ahenk 
tanköy ve Rodoa için rnal alacaktır. matbaası yanında kabul eder. 

LERO motörü 14/ l 1 tarihinde !~~~==~~~~~~~~~ 
gelerek Pire Korfo Saranda Brendi-
zi Avlonya Draç Rağosa Spalato Pürjen Şahap 
Zara Fiume T rie te ve Venedik için e ir' i ii o arak y p 
mal alacak ve 15/ 1 1 tarihinde saat en iyi mtıshildir 

11 de hareket edecektir. Eksir Şahap 
ROYAI.. NERLANDAJS KUM· 
P ANY ASI Basur memelerini giderir. 

.. 
c 

... 
on. 

Tıraş bıçakları 
Bir taneaiyle bir ay müt madiyen traı olunacak dünyad biricik 

bıçakbr 

10 adedi 75 kuruştur 
D•poau: Ma~har Önaör Kemeraltı karakol karııaı No. 74 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

Muaild zevkin\zi tatmin edecek RADYO bel baJde 1939 modeli 

GRAETZ HlDER vapuru limanımızda olup Kuvveti i'tihayı arhnr. 
Roterdam Ameterdam ve Hamburg ~;:;:::;::::::======-=~I 
limanları için mal almaktadır. Memleket hastanesi Markalı radyosudur. 2 senedenberi alanlar memnuniyetlerini izh r 

UL YSSF.S vapuru J 4/ 11 tarihin- dahi/iye mütehassışı ediyorlar. 
GÖRMEK, DİNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 

de gelerek Amcstcrdam için mal ala- Dr. Celal y arkın Mütenavip ve mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMl.l vardır. 

Bahar 
caktır. NOT: Her türlü LAMBA ve bütün yedek paçalar daimi urette 

D SVENSKA ORIENT LINIE.N Muayeoebae: İkinci Beyler bulundurulur. 

alya B ç· k KUMPANYASI sokak No. 25. Telefonn:3956 
eş lÇe BORELAND motörü 14/11 ta- Evi: Göıtepe No.1018 Umum vekili veDepoziteri : 

K 1 ı 
rihinde beklenmekte olup Rotter- Telefon: 7545 

0 onya arı dam Hnmburg Gdynia Danzig Da-====:::;;;:;;;:;::::;::==~! 
nimarka ve Baltık limanları için mal DOKTOR 

Bütün Türkiyenin ısrarla kullan alaca;~~VICE MARITIME ROU- M. ŞEVKİ UGUR 
S. Kalomeni 

d ki b•A _. k k 1 MAİN DAHiLi HASTALIKLAR 
1 arl ta il ÇIÇe ko U arı PELEŞ vapuru 16/11 tarihinde MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 Merkez deposu gelip Malta Marsilya Cenova liman- Telefon No. 3286 
ları için yolcu ve yük alacaktır. 

Ş • f E • ilanlardaki hareket tarihleriyle ı--~O~ıp-e_r_a_t_ö_r.._. __ ..,;;;~;. 1 a ez ne s 1 navlunlardaki değişikliklerden acen-
tıs mes'uliyet kabul etmez. Daha faz- Cemil Oral 

Siz de MET ALLUM ''Ü,, Laıili~:~:~~ru 
lieuı bol lf

0

ık almıt olur, hem iktıaad etmiı olur, hem linıba deiiftirmek 
ten brtulur. hem d aariiynbnızm d: iHiııini ilk faturada görüraünU.a. 

u 
nt 

Elektrik - Telefon ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
P cştem.l:cı!ar 7 7 • 7.J te!ef 0.1 333.2 

ll\ tafsilat için İkinci kordonda 
FRATElll SPERCO Memleket hastanesi 

Vapur acentahğına müracaat eski operat6rii 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2004 - 2005 lzmire avdet etmİf olup her aün - 1 öileye kadar Cündofdu Fransız 

Septolı•n haatahaneainde ötleden sonra Bi-
l'incl Beyleraokaimda No. 42 d• 
hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2252 Hastahane 

Dl
•ş Telefon: 2310 Klinik 

Telefop: 3350 Ev. 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan ef erine ku .. 
vet, ağıza güzel 

1 

koku veren eyni 
f orn1ii ld ijr. .-

Kemal Salih Aysay 
'e intani hastal•klar 

mUteba ı ı 

Baa~•h•ııe poıtahane 

kartıaı No. 30 

Cumartesi gün
leri meccanen 

Tele fon: 4223 

Telefon: 2751 
T elgnf: C.ldau 

Büyük Kardi~lı Hcın 
Omega tiçarethaneai ittisalinde 

Türk hava kurumu 

Büyü~ ~iyangosu 
26 ıncı terli p planı 

1 ıncı keşide 11 2 ci T eşrindedir 
Sayı Lira 
1 Mükafat 10000 

20000 
40000 

1 " 
1 ikramiye 
1 15000 

" 12000 
,. 10000 

4000 
4000 

Yurcu 
Merkez hastanesi 

oreratörü 
Hastalarını aaat 15 ten 19 za kadar 
2 ci beyler ıokai< 78 N. muayeneha-
neainde kabul eder. Tel.3393 

Sayı 
30 
60 

100 
400 
600 
800 

Lira 

" (500) 15000 
.. (lSO) 9000 

• (100) 10000 
n (50) 20000 

" (30) 18000 

" (20) 16000 

MERKEZ HAST ANESll 
GÖZ MOTEHASSJSI 

Dolttor 
Halid Baran 

2 inci beyler aokak, Hamam 
Karıısında No. 45 

Her gün 3 den 7 ye kadar 
TELEFON: 3806 

·'!'!!'!"~'l""IJl!'P!I'!""'!'!!'~~~~-~ 
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.- An~dolu Matbaası Açıldı 
Kotap kosmn ._ -

Resmi ve gayrı resmi evrakı ınatbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en ..._ 
son nüınuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab ed~Jir. ~ 

T E L E F O N : 2776 

İşi temiz ol.arak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatırnM 
el.er hal 
}'ehıni uıakiırn tamirlıaııesi 

gelir. 

Çünkü: 
T 2 sencdenberi hassas ve temiz is 
}apmakla tanınan atelye. işi günün~ 
de teslim etmeği prensip edinmi~tir. 

111ir: Kestane pazarı demirciler No 67-69 Telefon:3993 raal 
. ...., : . . ~ ,· . . . . . \. · ... · :--;:.,~ .. .;) ·~~-" ·:f 

• 

• T.I BANKA~I 
1 38 

Kuçüll Ca!i He&o.plcır 

lkrcıma~e pl&.nh-

4 adet 1000 L 4000 l-
e " soo • 4000 .. 

16 " 250 " 4000 " 
76 • lGO .. 7600 " 
~ • 50" 4000. 

!!... • 25 • 5000 ,, 
~. 28600,. 
t'~ı ı•; 1 Mart, 1 Huiraa 
1 YiA1, 1 Birincikanun 
fıllri1alerinde ~ekilecektir. 

tli u SO i'ir';,."a;evduatı 
bdl-nen iıesa_p_lar kura
lara dsbil edilecek.tir. 

Taıjş 

~!~~!!~~arı~. 
satış koOJ»l'Atifleri birliğ i 
tarafından, i'19en seneden
beri yapılmakta Q!an nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla arWllllllktadır, 

Tariş şarapllrı §arapçı· 
lık tekniAiİJ;n en modern 
icaplann" ıar~ ve sıhhi 
şartlar4i ~~ Tariş şa-

rap f.abfikaımd.ı yapıl
maktl\dır. 

BilhNııı bA~~ tlrafından 
sevileq Sc~ va Dömisek 
cinsleFifti *a'iiliy'* ederiz. 
Şarap,llkb&t. ~ıte ve kuv 
vet vedr-. 

Her yerde ~& ~ kapah olar~ ~tılmaktadır, Ne-
fasetine rağmen fiatları ehV6ndlr .. 70 w 150 santi-. 
litrelik şişelel'do. satılır, 

--------

. 1 

~ 
Pardesülerinizi ve 

bayanların kürk man· 

Bütün 

Di.inyaya 
·Hakiki 

1 
e ile 

Dinletmeğe 
Kabiliyetli 

to ve B':'ga Yaka kürk . 

1 
/erini JBRAHlM KA 
RAJ.(AŞA bakmadan . . -
geçmeyınız. j • 

1 ndunoazan No. 12 - ; L 

Uoktor 
Bakteryo'.og 

A. Kemal Tonay 
Bulaşıcı, .... a.ıl!iın ı.~::rtaitldar 

ORiON 77 

O~ION 10~ 

tea• 

Verim 
Güzel 

ses, 

ve lüks 
Tezyinat 
Ve ucuz 

Fiatlı 

mtiteha"ı"ı 

( V erenı ve sa re ) 
Bctsnıahaııe polıs karakolu ya · 1 

nında 251 

ORJON Radiulaıı gelm:ştiı. Tevfik Baykent 

Telefon: 4115 

Elektrik - Rad}·o - Teiefr.n ve Malzemesi 
Pestemalcılar 77 -79 Tel. 3332 

t 

.f iJ A İM ON FENER L ER j' 
Meraklılarına Müjde: 

200 ila 600 metre ışık ver !n 

1938 Modeli 

DAIMON 
f ener~eri gelmiştir 
1) i .ış k. nlnı k İ<'in \nl111:1J 

D A İ JVI O N .Pilleri 
i L t~ 

D A İ ıı.1 O fi Ampüllerini 
Kullanım! ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

,lllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllll~ ~ 

~ Sıhhat balıkyağı ~ - -- -- -- -= -~ Norveçya balıkyağlarının en ~ 
~ halisidir ~ 

---------------·sıiillıiR ~ iki defa süzülmüştür = -------- = Şerbet giti içilebilir = 
Memleket ha1:tanesi , ~ § 

başoperaUJr"ü Dr. Ziya Üstün ·;; Hamdi Nüzhet Cancar § 
M. Nuri Arkan Doium v:!:~~:.~.:·t•lıkiara § Sıhhat eczaha~esi ' § 

Adres; 1.kmd Beyle.r aokll ( Almanyadan döndü) ~ ~ 
Cmıı karşaa.. Kabul saat\a.,.. Haııtalarım 15-19 arası Birinci ~ Ba~durak Bnynk Salepçioğlu hanı kar~ısında ~ 
3--7 kadar Tele· muayene· ' kordon 312 No. lu apartmanında' ;L__ _§ 

Toptan ve peraMac:te ıatıf yeri: - KemeraltJ caddesi No. 71 J'arit hane 312 .. Evi 2980 kabul eder. _: ~~11m1111111111111111111111mnı111111ıu1111111111111111111111111111111111mtııu11111111111um~-
maiazaaı-. l:ıım~ Teı. adreai: Tariı - hmir ~leh 4195 _ !._ _________ • 



( ' YİRMİ SEKIZlNCI YIL 
!'o: 7 6 78 

Perşembe 

10 
1kincitcşrin 938 

Her eün sabahları (lzmir) de çıkar aiyaai cazetedir Telefon! 2776 

2 inci 
Bas 

~ı_s_u_z_•_•·--~~-----J 

Büyiik Atamızı kaybettik ve tari
he verdik. Türk ·Milleti sağ olsun 

Meclis Yarın Toplanıyor! 
- ·- --- -

~ 

Cumhuriyet hükômetinin resmi tebliği 

''Türkiyenin en büyük makamına geçecek olan zatın etrafında; hükumetiyle, şanlı ordusı· 
ile, bütün kudret ve kuvveti ile Türb milleti sarsılmaz bir varlık 

olarak toplanacak ve yükselmesinde devam edecektir.,, 
. . ' 

Ankara, 10 (Anadolu Ajansı) •·•· Rapordur· 

10 --ikinci teşrin-- 1938 . 
Atatürkün müdavi ve müşavir tabibleri tara. 

fından verilen rapor suretidir: 
''Reisicumhur Atatürkün umumi hallerindeki . , 

vehamet, dün gece saat ·24 te neşredilen tebliğ-
den Sonra her an artarak, bugün, 1 O - ikinci teş
rin - 1938 perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe 
Büyük Şefimiz derin bir koma içinde terki ha
yat etmişlerdir. 

Müdavi Tabibler: 
Profesör Dr. Neş'et Ömer Ürdelk 
Profesör M. Kemal Öke 
Dr. Nihat Reşad Bencer 

Müşavir Tabibler: .. 
Profesör Dr. Akil Muhtar Üzen 
Profesör Dr. Hayrullah Diker 
Profesör Dr. Süreyya Hidayet Serter 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Mel'°1ed Kamil Berk 



\ ANADOLU) 

um r R.Vel il.nın t hl i 
Millet Meclisi yarın Ankarada topla
narak y ni Cumhurreisini seç cektir 

An.lıa~a, 10 Anadolu Ajansı: 

ReisicumhQr vekili ve Biiyük Millet Meclisi Reisinin tebliğidir: 

Reisicumhur Atcıt'ilrkün milleti mateme gar- . 
hey/iyen derin ziya.ı do/qyısiyle teşkilatı esasi
ye kanonunun otuz '6rclü:ncü madde ı mucibin-
ce yeni Reisicumhur intihap edilmek ü:ıere teş
rini saninin on birinci cuma günü sa.at on birde 
Büyük Millet Meclisini içtimcıa davet ederirn. 

Reisicumhur Vekili ve Büyük Millet l\1eclisi Reisi 

Mustafa Abddlhalik Renda 

ŞJ~·; H,r4ar i4i.fdi Öktem 
fıf etrlyat mtidtirü: H. N. Çançar 

A NADOLU matbaaaında 
.............. :r. , 



S lFE 3 

kiimetin resmi t ı 
Tesellimizi aıicak ve ancakonun b -
yük eserine bağldıkta ve aziz vata 

mızın hizmetinde aranz 
Ankara, lO(A.A)--- TO.rkiye cumhuriyeti lıiJ 

kdmetinin resmi teblitidir: 
• 

Müdavi ve müşavir tabiblerinin neşredilen son raporu Atatürkün diiD 
yaya gözlenni kapadığını bildirmektedir. 

Bu acı hadise ile Türk vatam Büyük Yapıcısını, Türk milleti bu Ulu --
fini, insanlı y • • u tarife 
sığını yan 

Kederlerimizin tese ·~-
ve aziz vatanımızın • 

her -- - ..... -

Reisi Abdülhalik enda, Reisic,··-
lerdir. 

Yine teeki18tı eaaıiye kanuououo 34 a maddesi mucibince, 
Millet Meclisi derhal yeni Reiıicamhoru intihap edecektir. 

Torkiyeoin en btıyok ma a na te Uatı e1uiye kanununa go 
ek olan zatln ·etrafında; btıkOmeıile, lı ord1Jıile batan kudret ve 11rmrv .. __ 

tile Tark milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yakıelme1m 
devam edecektir. 

Bugün ayrılığına ağladığımız büyük şefimiz Atatürk, her vakit Türk mil. 
!etine güvendi, eserlerini bu güvenle yazdı, idaresi esbabını da istikmal ederde 
güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyet.. 
le yaşatacakhr. 

Tiirk g n«;liği, onun kıym 
olan C r iye Cumhuriye i • 
yacak ve onun izind yur y 

K al tatürk, Türkun ta 
gonlunde daima ya aya~--

• r. 
hind 
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.. ,.. - ... 

. . . -. - -. . 
~-

eu·yii'k·· 11ure hiiımet ·. 
> ,- • I ., .. . ı ' . - J . . . ,... ... .... , . . .. .. . . .. . . .. . r .. ı 

Ankar ı O Alıadoı , ·/·x··· .. , • · _ ,_~ .. ~ ; .. a, -. . ft_,, .. ~~:ı·~~· - ·- . ,- '·T' · ·· 

Atatürkün .. ölümü' 1 

., _aoI&VISile .. aerek· 
An1taraaa Ve · -e-.·~eıt ~tfi~~ilam illılll: 

, { t . . •.r ..-, • ı • .,, 

res~i dair~ler, ~lç.iliiq~t~~.~8-sOloSlukltr~ · 
partı evlerı ve h3Ui\-~Yle~L--l>ap:ilia:~~ 
yarıya -_- indirinişl~rdir.c.: - · ..... 

._ . 
J. • . • 


