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Atatiirkün ce a merasi- İnönü 
m•ne otuz devlet tarafında Dün ilk toplantısını yapan yeni 

hey' etler gönderi ecekti k~,~~~~J(AeA.~i~:~~.~~~>~,~~~. buyurdular 
l!l de başta Ba~\'ekıl Celal Bayar ol-1 :'.ıat 16 ela Reisicumhur Inönü 

Cenaze merasimi, bu ayın 21 inci Pazartesi günü yapılacaktır. G 1 duğu halde icra Yek illeri he\ eti toplu . . . enera · ı k ı~ · · h 1· t ·
1
. .. .. .. füı:-Hkalet daırcsını tesrif buYurmu~-

0 ara .eı:-;ıcum ur snıe nonuıınn · ~ • • 
• 

Milan Stoyadinoviç, bizzat bulunacaklardır. lngiltere bir Metaksas, 
prensle bir Mareşal gönderecektir. Askeri hey' etler hareket etnıek 

üzeredirler. · Cenaze merasimi çok mutantan olacaktır 

Ankara (Atatürk) oluyor 

köşklerine giderek kendilerine göı:ıleri- l:ıı· 'e riya~elinde toplanan icra vekil-
len itimaddan ve kabineye dahillerin- leri heyetinde muhtelif meseleler ılS
<len dolayı minnet ve şükranlarını nr-, rüşillrniıştUr. 

Kral Karol 
Paris yoluyla Lon
draya hareket etti 

B. Şükrü Kaya ve 
T. Rüstü Aras . 

Jlaris, 12 (Radyo) - Kral Karol, İstirahata muhtac ol· 
nyın 20 inci günii burada bulunacak l ' 
'e hll:-tm 8Urette Fransız ricaliyle duklarından yeni ka· 
tenıa~lnrda btıhrncluktan :;onra, erte- ı.. de v zr"f 
· ·· r 1 h k . cıne a e -ıı ınııı ,(Jll( nt\'a are ·et edecektir. 

Btikı·p~, l:.! .(Radyo) Kral Ka- - J .. _,... r/ , r,... r 
j rol. Pnri~ yoliyle Loııdra.,·a baı ek et 
Ptmiş \'t' istasyonda İt'zahlirntla ugur 
lan mşt ı r. 

Taziyet ler 
Budapeşte, 11 (A.A.) - Kemal 

Atatürkün vefatı miinaeebetile Ma
caristan naibi Türkiye B. !\ 1. Mecfüi 
reisine hararetli bir taziye telgrafı 
çekmiştir. Naib ayni zamanda husu
si kalem direktörünü :f ürkiye orta 
elçisine gönderek taziyetlerini bil
dirmiştir. 

Paris, 11 (A.A.) - Protokol di
rektörü B. Loze dün Türkiye büyük 
elcisini Zİ\ aret ederek B. Bonne'nin Or. Rüştü Aras 
tazı\etlermi bildirmi tir. 1 ·\l. 12 (llu usi~ - · ahık 

l\loskova, 11 (A .. ) - Türkiye I>.ıhilı)C \ k"lı B. Silkrü 1\a)a ile ~:ı
cumhur başkanı Atatürk ün vefatı bık Hnrici:. c \ ekili B. Tevfik Rllstil 
miinasebetile 8. l .itvinof Türkive Aı·a ın, istirahati i..,tilznnı etmel,t.e 
büyük elçisi B. Zekai Apaydını zi- olan ıhhi rnz'\ etleri doln,p~iyle .\ e. 
yaret ederek SO\•yetler birliği hü -j ııi 1-.aLined 'uzife u~m,~m~k ıztmmıı-H E ReEziKi bilR'i;•ld'j"'SıJm,,_tı_r_. --, 



.. 

Eflaki sağır yapan «Sademelerle> bir dünya 
Tut~t.u ç.ııiır ç.atır. yanıyor gök kuppeden. 
Gök gözleriyle, kızıl· saçlariyle cBiiir.> .Ata. 
Kanayan bağrımızda yanacak müebbeden .• 

Hani, güneş 11eye o rengini karartmamış 
Hani ..... Sular hala nn lm ges1erle akacak 
Kalbim nasıl 'VUruyor_ Nasıl yaşı.yol"\IIn d:ı 
Nasıl gözüm gene bu ışıltiyle bakacak ..... 

Sii.r.u ri Gl:ikl;aş 

Atam için 
Her şey susmuş bugece, her taraf taş kesilmiş. 

Dimdik dolaşan başlar hep yerlere eği.lm1ş. 
ihtiyar, gene. tik.nllu, biltün ulus ayaktn 
~vlerle tutnşnıu§ bir mahşer -var sokakta. 
Birdenbire bu mahşer nereden çıktı sorma! 
Hepsinin vücudunu sarmış müthiş bir humma! 
Herşey kalkmış aradan, ne perde ne de duvar, 

'Hepsi bir tı:k 'ka1p olmuş. bir ~esle çarpıy<11'lar. 
Sanki birden kesilmiş ciğerlerin ııef esi; 
Bir kulakla dinliyor hepsi de ayni ses. 

tşte l'adyq başladı hıçkırıkla beraber 
Beyinlere !'k ~ibi saplandı kara hnber: 
.Bugün .saat dokuzu be~ ge~ öld!l ıA.ta 
Şimşelc1i gözlerini artık yumdu bayata; 
~"asıl ta~n· ~önilller bu dernsız acı)'l i 
Eyvab ! Eyıırnh ! Kaybettik büyilk kurtarıcı}'!, 
Ağla! As!} mı'1letim seni yaratan öldü! 
Çürllrn!lş vücuduna hayatı katan i>ldil ! 
Dünyaya barış dersi veren bir iDBan öldü ! 

:Ebedililt sırrına eren bir insan öldü! 

Güne!; doğardı onun gözünün mavisinde 
$im~ kuvvet bu1urtlu :gü ·üldiyen sesinde. 

Huzurunda tabiat saygiyle baş eğerdi 
A -aklan yerdeydi, başı göğe <ley erdi. · 
Bftyüktü, bu ktırede bir tek benze.,.i yoktu. 
JBOyfik sayılanların böyle eseri yoktu. 
Komutandı buna bir delildir btlyük zafer 
Dlhidi, dehi.sının bel,iesidir devrimler. 
Meza,..t'ı ! Gaflet etme! Elinden kazmayı at I 
O daracık çtikun sığar mı hiç 'bu bayat. 
Mezarcı! K'arşmdıiki ltü_çiik biı· ce.set değ.il! 

'Bir kaç tane "kemikle bir knç pn~n et değil! 
Gi%li bir elle .boşaltılsaydı tarih 
;Arz, gfi:neş, ay, müşteri. evranos, zuhal. mera 

Daha isimlerini bilmediğim füE;;lDler 
Şu .sınırsız boşluktan iiiÇseydi birerbfrt:'r 
Dflşflneemd.o. inanın yoktur zerrece hatam 
~çılan o boşluğa pne sıtmazaı Atam l 
Mwm:ıl Gaflet etmel Elinden .kazm!l,rı !!t ! 
O daracık çukura sıt.maz bu büyük hayat ! 
Vermeyiz ha~re 'kadar onu toprağa. taşa! 
Onu biz çoktan gömdük on seklz milyon ba~a 

1 10/11/938 ,ılhseıı Gürtiu 

ATAM 
(Ttirkii Türk yapan Atam) yurda can veren Alam . 
Bajrıma atef düıtü duydujumu anlatamam 
Haykırsa da ki.inat sen ölmezain samnm 
Seni ben yere vermem tarihten kJtnnınm. 

Kalbimizde açtığın izler~ bil. pek derindir; 
Yerler Gökler değildir, yiln!iimiz yerindir. 
Biz yurd ıevgisini aeniılle duydUk A~, 
Hm pcünden aldık, hep ıana uyduk Atam. 

~ nurlu yolun yolcularıyız biz ele, 
Gayemiz yürümektir bu pan)dayan izde. 
Bil, sönmez gönlümüzde tututturduğun atet, 
Dönmez olaa bu dünya parlamaz ola aiinet. 

Damanmı?4a yanan !kanımız hakkı için 
Vubjmm, ıülkümilz, canımız hakkı için 
Tarlliin yapraimı yanarak reçiyoruz 
Önüne geldik Atam İfle and içiyoruz.. 

Kız lisesi son 81nı f 
1-1 .ı t mı:: UTKUN 

Atamız için 
Tek bir söz bulamadım. m'1.m bu, demek için 
Bu lmla -ı::nrsı1dl bir Tiirklük için ii~in: 
Niçin -yok olmadım da gördüm bup:ünü niçin, 
nnım van1· mı söndü tlemeğe bir güneş. 

Yıllardır 1d kalemin onu :ınlafamnd1, 
1ler renkte beı: ışıkta g~rünclü onun adı, 
O günesin eşicli, güneş onun 1rnnnd1: 
Dilim varmaz ki söner derneğe bu güneş. 

O akan sudan değil, şimşekleı·den bir rseldi. 
Her kızıl saç bir yönü, aydınlatan bir teldi, 
O d11nyaya yalnız ilk değH, hem ile SOD gelıli 
l){lim varn· mı söner derneğe bu güneş. 

O .i'Öı.lerden .almıştı ca~an deniz renğini 
O başın g5lgesiydi kızıllat.an enıini 
Ne yerde ne de gökte bulurum bir dengini 
Sonra da sönmez derim o gUneşin güneşi. 

Nedime Tura'tı Yaz1eı 
. ' . ... __ , . 

Marmara ve Ege denizinde 6 motör 
battı. Kayıblar çoktur 

Piyasa yarın 
c..çılıyor 

SAHİFE! 

Bu hastalık bazı defa c!a buna 
mübteJa insanların çıkardıkları if., 
razların mendillere, elbise ve diğer 
eşyaya y11pışmasiyle de sağlam in· 

Tütün piya::ıası, her tarafla :ı~ıla- sanları bulastırabilir. Şu ihale göre 
caktır. Mmtaka rekoltesi otuz mil- griµ siraJ•t-:l eden bir hastahk gibi 
yon kilodur. Geçen sene 40 milyon- tdakki edilmelidir. Hastalığa kar.ıı_ı 
dan fazla idi. istidad herkeste mevcuddur. Buna· • 

Geçenlerde Ege denizi ile Marma- bulunan sekiz tayfadan dördü kur- Yunan ve Bulgar tütünleri, bu yıl uğnyan insanların cok defa av.aita 
ra ve Karadenizde kopan fırtuıa ea- tulınuştur. Diğer dördünün ne o1- ~o~ azdır. Bu itibarla tli~le:imiz ~zdikleri icin hastalık. diper fr,san
nasında bir ~ok motoıierin battığı duğu belli değildir. 1~1 aatılaca~ .. 1:1ahsul kalıte .ıtiba- lara da böylece ve daha çok kolav 
ve bu motörlerde bulunan kaptan 3 - Sakarya nehri kıyılarından nyle de ?0~ ı!ıdır: 1 olarak siray"'t eder. _ 
ve tayfalardan bır kı~mının kurtarıl- odun yüklü olarak lstanbula hare- ı;atı_erbeın 

1
1Y1 -~alıtelerde ~eı;e~ se- Grip çok defa Liryerc ~rdimi, bir. 

d - ı.. - d ka b ld - k el 1 b l l 1 ·ı -ı B ne} e nıs t e Yuzde 20-25 nıı:;betınde k . la b 1 ,_ •• 1 ıgını, uır çogunun d y o ugu et e en, ne o u u srnaı og u . ilk k 1 = t h . dT n· ço rnsan rt uıaıtıraraK gun erce 
şehrimizdeki alakadarlara ;gelen ma- Ömerin idaresindeki J 1 tonluk Ala- : s~ 1.

0
t aıcagı a mıknl e. 1 ıfy.ort.l .1- hatta haftalarca hükmünü sürer. 

1• 1 .. .. p kk .1 f .11. ger Aa ı e ere verece en ıa enn 
um~ttan an asılmıştır: çam motoru, arma aya ı e çı ıA geçen seneki fiatlerden düşkün ol- Bu hastalık en ziyade son bahar. 

Fırtına esuasındakı kazalar şun- arasında batmış, yalnız kaptan kur-l_''"'aca-ı kuvv tl x 1 . k ·ı•Jb l · 1 • d 1 
l 1 t ı t M t .. d b l _, .. t ·~., g e e suy ~nıyor. 1§ :ve l K anar mevsım erın c sa -arc ır= u muş ur. o or e u unan oor 

1 B P ·ı B t f b - ld kl d'I · L•k l gınlar yapmaktadır. Hastalığı geçi-- andırma - erc\ma le an• ay anı~ O~U ll ATI zanne ; mı<:ge 1 maçıarı . • -
dırma limanı arasında calışan Lütfü de lsmaıl Osman, Mehmed oglu 0.- ren ıınaanlarda pek .kısa hır muddet 
Celil motörü kaptanı Dursun, Bı:m- TTıan, z,.kerriya octlu Ahmed ve ma- Bu haf ta yapıl· için bir muafiyet husule- ge1ir. Ayni 
dırmaya gelirken Dut limanı ile Ye- ldnist Mehmed <'rf),,..,nı t~ •van bu k zamanda tekrar yaka1amlc:iığtnda 
nice köyü ara~ında yelkensiz ve di· tayfafarın kurtuldukları anla~ılmış- mıyaca hastaLgın ağır şekli alcuak seyret-
reksiz bir şarpi görmüştür. İr.inde tır. Büyük. matemimiz dolayısile bu 1 mediği görü ür. 
kirnse bulunmıyan bu şarpiyi. mo· 4 - Knr~l"li v:ı~., ... t;.,.,,.:ı ... P<ımiz haftaki lik mararı tel»r edilmis.·tir. 

f "' N~ oluna olsun grip hastalığına törüne bag·tıyan kaptan onu Ban - 1,.;;,,üT'rl""rı '"'~"" -.r:;t,.l:; "y..,.,. ... ı. "t"n- y Al k h d ·· b . arın sanca sa a!!ln a musa a- k-1- '- · · ıA 1 d 
dırmava 9t"!tİrmistir $arpinin suvun 1 ···1~ ,...:~-n,.. 1·t ... ,..,..,.,., ~11., ,.;:1-4:; ,, .. kal l ak ya aıanmama~ .ıçın azımge en te • . . . . ~ ar yapı mıyac tır. __ L d 
üzerindeki kısmı beyaz. suyun altın- ı..,Phnlı1l•1 , ........... ;ı ,..-1., R A 1·~,,.::ı Lirlet"e ba~ vur~ icap e er . 
--laki kı~mı koyu yeııil lı>ovah iceri - kaptanın idaresindeki 22 tonluk T oshih Hastalık seyri itibariyle pek tmıh-
sinde bir küuk \ardır. ÜZPTinde ko- Ceylanı Bahri .adınd<lki motör de Arkadttşımız Ilahri Sa\·cmın dün-ı telif .şclcillcr gö.ıterwe~tecllr. Pd ha-
vu mavi ve kTTm\7.1 rt-n'klerle biT Sarı Ahmed ile O ikili iskelesi ara - kü 'fıkrasının ilk :satrı maa1esef, ~·a-. fif sekillerinden tutunuz da ç-0k ağır 
(fare) resmi vardır. Sahibi araştın- sında Tuzağzı önünde batmış, kap- zınm ortalarına konmak suretiyle 1 şekillerine kadar bir çok ~kler 
lan b:1 ıarpi.d.e ~~1u.nan kimsenin ne tan ve tayfaları sabile iltica etmi§· kanştınlmıştır. Tashih eder, 6zür müşahede edilmektedir. 
oldugu bellı degildır. !erdir. dileriz. - Arkut•• -

2 - Kocaeli vilayetinde Karasu 5 -Kandire le.azası dahilinde sa--·--------------
kazasının Deniz !köyünden hareket hillcrde muhtelif tarih ve mahallerde resindeki ihsanı Hüda :motörü de Turanda lnrn~lık 
eden odun yiiklü ve fneboJulu Bay- beş cesed görülmüştür. Bun1ann fırtınadan kayalıklara çarparak bat- Turanda 'tn~ ocaktarmdl'l B~h oğ-
ram kaptanın idaresindeki 23 ton- hüviyetlerini tesbit etmek mümk.ün mış, 'hüviyetleri tesbit edaemiyen 3 

1 
Ju Yuı:ıuf, ·taşcı B. İhsan Zurzaman1!1 

h1k Sert motörü, Dikili ile Sarıasma olamamıştır. tayfasının akıbetleri hakkında hiç- ba~ aletlerini çaldığından ga~ tı~ 
arasındaki ll• ı,.rtl::. ih;.trnu:tır. ı .. ;"rı,. fı - f n .. hnlnln İhe.,..,.. ı-sıo~roın ;,ı,._ h•r Jh;:ı1ht-r ~lınAIT.l="TYl•"t'r. h·akaianmıştır. 

(ATATÜRK) 
Yıldrmnlar y!lğı:yor. Şimsckler çalayOl'dn. 
Sarıyordu her yandan kara bulutJar ylll'du. 
Azgın stılar taşıyor, -yanlıyordu sclrer. 
s.ntl~ lr.al~ ~u. -alı-. 
Yoluyordu nine1er kınalı stı .1anm. 
Ka1 anlık görüyordu genç, !htiyar yarını. 
FıeHiket boraları es.yordu kuvvetle, 
'rerke saldınyordn kendi hakanı bile. 
.Kal'!lal!llştl kimsede yaşamamn neş'esi,, 
Kısılmıştı kahraman geçinenlerin sesi. 
KTilt vurulmuş 1di sarlki ulusal dile 
nrtulmii>ıtii iımitler ~iy:ıh bir perde ile. 
). .. rnh yüreklerin 51, 

lia)kırnn bir Arslanın sesi tuttu cihanı. 
\Ju ses on yedi milyon TOrk oğlunun seöirdi. 
Cmr.lıt ~ iyet fecrinin ilabi nağmesiydL 
Bu ~sti katillere Tilrk ölmez )aşar diyen 
Dı.işmanları sindiren, siperleri ~viren. 
Bu seste gizlenmişti ma .• eri bir hüviyyet, 
Ru seste ya~ayordu ebe,di bir hürri) et 
Bn sesti ist ikliilin, zaferlerin mujde~i. 
Bu seste gurilnmfiştli ATATÜRKÜN çelıre~i 

St'n, ölclün ıııii ATATÜRK'! ... Karalur lıağlayalım, 
.\liüeminle nllaı·cıı giilmeyip ağlayalım. 

·cı1h~ek zevkini bize l\lu zaferin \"'erdi. 
1 sı klı 'bilgilerin ınetleniyet getirdi. 

fo!aı•.ı yalnız biz değil, koca lıir cihan ağhu·. 
Cibzleı ine renk \'el en ma' i a uman ağlar. 
{'rı ağ-la1-, ıater ağlar, tarih ağlar, JiUU ağla1 
l\l ıh uıılıu· banndırnn koı.:a 1.ıiı· \atan ağlar. 
s~n b"!' hain kar değil, beşed harika) dııı, 
l{e~ki biz, ole) dik te yahnz sen kalnydın. 
Sildiıı sUpürJUıı attın göklerin bulutunu, 
neııişlett.iıı sevgili '.5ttrdunun hududunu. 
l>urdurdun boraları şimşekleı·i fırlattın, 
Türk iline nur ı:ıaç.an glineşlerj yarattın. 
furk oğlu l..ıenliğinde istiklalini göre.ili, 
Taşıd1~1 knlplerden suna bir çelenk ördü. 

Sl!n ölmedin ATA TÜll K bu kalplerdir serin 
Evet! ... On yedi milyon Türkün göğsün<lür yerin. 

... Jliiscyin At'ni 0-:ıııı 

Mümkün müydü? 
. Nasıl inanayım ben bu siyah, meş'um güne, 
Nasıl inanayım ben Atamın öldüğüne .... 
1\lün kün ~üdür bir güneş doğmamak üzre batsm '? 

* Göremez ıutı"k tarih, onun gibi kahraman, 
Onun gibi bir yoktan bir mucize yaratan .. 
Tannın, mümkünse eğer, bir eşini yaratsın t 

* E.n büyük varlıktı o, her arlıihn üstünde: 
Kosk.ocamo.n bir alem diz cökerdi önünde. 
Mümkünmüydü ki ecel ona tla el uzatsın> 

T,.biP V ,.,..,.,.,,r, 

-ATAM-
Bir tarih devirdin; bir tarib aşd.ın • 
:Etsiz bir hamleyle ;goie ulaştın 
Bir fikir, ideal haıinde taşdın 
Yurdumu .kurtardın, ettin nur; Atam .. 

Yolun yolumuzdur, azmin azmimiz 
Her gözde yer etti gösterdiğin iz 
Amlm, yıllara çöktüler de diz 
Türküm, Türklüiüme bir ,aurur; Atam .. 

Ankara, Türklüğün kabesi bugün 
Oradan clo~uştu 1beklenile.n gün 
Talih denilen şey durmken kiiakün 
ıOnu 11en eyled.in plrsürur; Ataıri .. 

Kabrin kalbimizdir, kalbimiz kabrin 
Boynumuz bükülü. yaramaz derin 
Sen bir pey2amberdin, rejimin <ie din 
Etmezdin düşmandan hiç fütur; Atam ... 

Odıane hürmetle cihan eğildi 
Ölmedin, bu RÖqme ·ölüm de2ilili 
Ölüm. 'huzurunda ölme~i bildi 
Rir fani cle~ildir. Lir cumhur; Atam .• 

Ai(lama 'Türk ı:.tenci. sus .. Sil ~'!ışını 
Atam incinm~sin, cJik tut ba~ını 
Tariheo. ya7arken mezar ta~ın1 
Bir baı<kf\ tarihe mal olur: Atam .. 

' ::~ı-; Okan 

Yaşayan ölüve: 

• 

On twl;.i7 milvon rıabız, ca~lıvor Atam diye. 
On 8~kiz milyon c;ift ~öz. ağlıyor Atam diye. 

Yaşayan Bir ölüsün; me7.ann kalbimizd~. 
Cözyasından bir nehir: akıyor s;tecemizde. 

Kücük.' büyüle hepimiz, yas tutup ağlıyoruz. 
Hüzünle bağrımıza; k@lra ta§ bağµyoruz. 

Sen bir eser yarattın, bize bahran le.aldı. 
Garp senden ilham aldı, prk senden ilham aldı. 

Çınlıyor her kulakta; o ~ür~ azimkar se.sin. 
Yüzümüze ça.n:nyor. her .an 8M2k ndesın. 

Sen bir ulus evladı, vatanı yaratansın~ 
Gözümüzden bopnıp~ kalbimizde yatansın. 

Sokaklar a~lıyanla, yas tutanlarla dolu, 
Göz yaşıyla ıslandı, vatanın Anadolu. 

Daha dün yerde .idin, bugün göğe yükse.lıdııt. 
Sen bir ulus bağrından, Türklük kanından .gelıdı1t. 

Nice ufuklar aftı, hürriyet veren sesin. 
Havadasın yerdeıin, ~lıyan gözlcrcle.in. 

Sen her Türkün kanında. yae tutan kalblerdesin. 
Her varlığın üıtünde, yükseten gukterdettin. 

tıı:ı. .. t ~.,.,,... 



( ANADOl ,l)) 
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Atatürkün j 

C . . Millet meclisi 
1 • • ,.,... ...... ' ....:!· ' .-- --~~ .. ._.. · ... --..................... - enaze merasımı 

• • 
-· Baıtarafı 1 inci sahifede - p . . k 

ismet ve Avrupa 
kün cenaze merasiminde hazlr bulu- azartesı gtlnü toplanaca ' yas vece· 
nacak~olan heyet, buradan hareket • • • 
etmi~tir. naze Dlerasımı kanununu tasvıp edecek 

Londra, , 2 {Radyo) - Royter 
Ajansı- yazıyor: ~kara, 12. ~Telefonla? - Büyiik kanununu müzakere \•e kabul ede-

in önü 
matbuatının 

• 
sevıncı 

• Ankara şehrinin, (Atatürk.) adı- MıHet Medisı.. pazartesı günü öğle- ccktir. 
nı alacağı Ankarndan haber veril • d~n .sonra ~~pla~~:ak ve yeni kabi- Mecliiin pazartesi günk.ü celsc
mektedir. z:.ın t~ül ettıgı ~aldcında.lti rei- sinde bir cok hatipler söz alacaklar 

Sofya, 12 (RaJyo) _ KTal Bo- sıcmnhu~"Un t~.skcresı oku_?acaktı:. 11.•e milleti derin teessürlere gark e-
ris Başvekil Köse l:vanof ve SObran- Medi • muteakı'"ben hülrumeıin den Atatilikün ölümü münasebetile 

• ya.reisi, Atatürkün ölümü münase- hazırladığı )"a ~e c.enaze merasimi hitabelerde bulunacaklardır. 
Af~ü~elnöaününhaef~mam, Türhlyeni~ çokdaha ~eta~cl~~~~i~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

inühim ve kuvvetli olacağına delil teşkil eder dir.Atatürkün ~enaze merasınıine Filistin meselesi 
· · k ı· b" k' . i§tirak edecek olan Bulgar heyeti; 

Paris., 12 (A.A.) - Üi'leden sonra mekle kalkınmasına fasıla vermek- çok daha U\•vet ı ır mev ·ı 1~gal e- p f ıı... b' · • · h · 1 b ·ı · saray nazın ano , nar ıye nazırı 
~kan pzete1er Js~et lnönünün iııti- sizin -~evam etmek ~zminde olduğu- decegı t~. rn~ 0 una 

1 ır. .. .. general Dask.alof, erk.anı harbiye 11\11'.. J k 1 N M 
ha.hı h~kkında müta.lealar . serde:- nu g~.sterm~k .t>lU·:hyle Fransızlara I.,ondı.ı, ı.... (Radyo) -... ~:'.tun.Av- reiai Lokas'tan mürekkep olacaktır. ı"ıustem e e er azırı ( alkom Makdo ... 
mekted.irler. R.utrausıge~.ut. ıl: Parı- ço.k ~uzel l.nr Sl)- ası kiyaset denü ver rupa. matbuatı'. l~mel İn.onun~n Cum- Aynca bir de müfreze gönderilecek- • "" • •• 
Suar.aazetelerı hmet !nonün.un şa~- mıştır. hur riyasetine ıntıhap edılmesınden do- tir. naldt)R Verdtgl soylev 
.llyetine u:zun makaleler tahsıs €tmış B. Janet şiiyle devam E>diyor: lavı memnunivet göstermekte ve tnö- Selanik.. 12 (Radyo~ - Beledi-
lerdir. Atutürke hıdE>f olarak onun en ~·:ı- .: ü ... k ·ek. k ıdret \'e mezi,·etl . ye,. Atatücküu doğduğu e-. in ibulun- ..on~ra, q 2 (Radyo) - lngiliz vet değil, siyasi bir kuvvet sarfı la .. 

arısuar makale:siııdı: şoyle dı- rm mesai !lrkadaşını. Ataturk tara- -
1 

lı h t kt d. duğu caddeye (Atatürk caddesi) mustem eK:e er nazın . l\talk.om zım ır. Sl er enuz ten ı e 'lme-P 
. . k l ııun n 'u s t ~ erın- .. l '- 1 M d A ·ı h .. k·ı d.i 

f d ı l 
,1_ _ • den uzun uz:.ıc ıyu a l'le me · e ıı·. • . . ' .,..,, L~ ~d . d ·-· b. -'-1 b b h .. '-... etın" ı · yor: ın au yapı mış o an ~alkınma ışıne ,, . ismim vermıştır. .ınaK.aonaı :ıra ettıgı ır nutkunda ffie.tL e era er uır.um mese eyı 

Bu!rün Pati!! ve Londr.a ıneş'e. iç.in- ait ilk gayıretleı·de onunla çalışmış Ankar:ı, 12 ( 1 eletonla) - Lond- Atina., 12 (A.A.) -Atjna Ajan- demiştir iki: hall~~~k için zaman~n~a harekete 
dedir. ÇUnkil lsmet lnönü tngıltere olan ::ı.rkadaşıuı intihap etmekle r:.ıcla bulunm<ıkta olan Yunan Kralı sı hilc1iriyor: -filistin m~iesini lıalk ek ._ geçt!gıru ~bul etmelıy~. Araplar-
\'e .Fr•naa ile daima en dostane mü- Türkiye büyük millet mecfüıi çok iyi ikiIIci .Jurj, Cumhurrei:;;imiz ı~met Cumhur başkanı Atatürkün ölü- . t Ld 1._ • • tma!i 

1 
la 'ı ahudıler arasında 'hır anla~mn 

~-tl id t . t' n . · h k t ı. 1 F'l k' l .. .. 1 . t 1 .k tel 1· k . - .ıL-'bc . b- - Y 'L ır 11 cın ner ne Aa ar ill(UV\'et tsttm .7.8· • • b" h t...... .ll.J" k ııS!eU1: er ame e mış ır. iLJlr uı·e ·e te utı uıımuştur. ı va ı ııoıtuııe ııı· e Jl'l - gra ı c:e · nıış ve mu ırn:ı. rı utun unan marue e· . . • • ... • ıçın ızce ma zuı- yog;ı.UT. 1 \ uza ere 
Uberte gazetc:sinde Lir makale TürkiJ eııin kalkmma h:.ıreketiııe de- devlet riylısetiııe iııtih:.ı.p edildiğinden rinde hakik:i bir yei ve elem doğur- nm hallı iCJn yalnız asken bir kuv- akamete uğrarsa hükfunetin, iki ta

Y:4Zm14 olan Cla.µde Janel'ye ;göre \'am edeceği :ve ge.rek A~rupada ge- dohıyı derin bir memnuniyet duydu. mu§tur. Dost ve müttefik Tür'kiye- '\·et hallooernez. Bu miihim m~le~ raf için de adilane olacak bir bal şek-
'l'tırldye, İsmet lnönünü intihap et - rek yı.ı'kııı ~arkta ~ok da1ha mühim, ğunu bVdirnıi~tir. nin Düyü'k Şefinin ziyaı heı tarafta nin halln için yalnız askeri bir kuv- li bulacağına şüphemiz yoktur. 

büyük ve samimi bir teessür hasıl ----------------------------

Berlinde dört bin Yahudi 
te k ·r edilmiştir 

etmiştir. Bütün gazetler Atatürkün Mı•• l k l F 
t~üme.~~lini neşr:derek mem~e - ustem e e er ve ransa 
ketın butun terekkı ve meden ıyet 
sahaAında tektar dirilmesi için başar 
chia muazzam eseri kaydetmekte ve r rr ·ı v k • f • 
Atatürkün yalnız yeni Türkiyenin .r,ransa, 1. ogo f e .namerunu Verm~ ıs em_• 
banisi değil, ~yn~ .zamanda Türk - yorsa Madagaskarı versin 
Yunan dostlugu ıle Balkan antantı- 1 

nın da en büyük hararetli amili oldu- Paris, 12 (Radyo) - A~manya-ı Lonclra, 1 2 (Radyo) - İngila 
ğunu tebarüz ettirmektedirler. nın müstemleke h~k.kınd~i. -r:ıet~Ü- mehafili; F~ansanın, hiç o;mnzsa 

B. y h d. f d o·· ~ .. :';;-.;; .. ",., Von R t . . Al Estiya gazetesi Atatürkün dahi- batı. Fransız resmı mehafılmı du - Mada~skar 1 Ahnanyay·a iade et-
ır a U I tara ID a::1 ...... ~ ... w., _ _.. .... a IÇlll manya. yane eserini kaydettikten sonra di- sündürmektedir. Söylendiğine göre, ınesi llazım geldiğini ileri s\.innekte 

d k
• y h d•J b• • l .. t • t kJ d• J yor ki: Togo ile Kamerun'un .Almanyaya ve umumi sulhun muhafazası -için a 1 a U ) er Ir ID 11 yar r:: :l :·:;:. azmına Verece er tr • . ~unanist~n m~t:efiki Türk mille- iadesi, ~ ransa için imkansız görül -

1 
Al~a~~ ta7min ~dilmesini za -

P&ris, 12 (Radyo) _ Havas Ajan-' hakkındaki ne~riyaLın 1 "mnmen yalan\ layı Alman hazinesine bir milyar )fark tinın matemıne ı.ştıralc etmektedir. mektedır · rurı gormektedır. 
11 ha'ber veriyor: 1 olduğa mı 'e bu yala111. nn. Alman düş- tazminat Yerilecektir. Türkiye için daima iyi bir .Şef olmu~ -----------------------------

:Almanyadaki Yahudiler aleyhin~ manı Y:ıhtıc!İlf'" iar3fırıdaıı uydurul- Paı"is, 12 (Radyo) - Bir Y.ahudi olan Atatürkün ayni zamanda Türk- 'l cı·g"' erc·ı Musta-
b~lıyan hareket, cittikçe ,.geni~lenıek- duğunu söylemi~fr. tarafından öldürülen Alman sefaret- Yunan münasebetlerinin iyi bir ha- , 
t~. Eer:in, 1~ (fü.tdyo) - Nuırlar ha.nesi ü~üncü kiltibi (Yon Rat), dün misi olrhuştur. Türkiyenin ihyası Sayın okuyucu· fanın k tli 

.Aimanya.nın Paric; sef:ırethane.si mecJisi, lnıgiin 111cır<:'~~d Göeringin ri- gece .. Alman kilisesine nakledilmiş ve imkA.~ını anlamı~ ~e ~şamnş olan a 
ü~üncU kltibi (Voıı Rat) ın bir Ya· y·asetinde toplmımı~tır. Bu toplantıda ?u~un •. Bel'linden gelen bir heyetin Atatu~k cle;a"2_h bır Tur'k - Yunan faTımızaJ ltAu••dJel·UmUmı· SUCfu· 
huaı ıa-~ından öldürülmesi üzerine 'U' h el'! h l k d k l 1 ıstırnkryle bir avin '-'apılmıştır. AY-in- dostlugtı .ımlc:amnı da anlamış ve lYJ• aı . 

nu .ı a u ı er a • ın a şu nr:ıı- ax a ın · · " L- B h ı Fevkalade ahvalin icap ettirdi- , 
Bttlint• ft'~-ı...ura, Münib, Vi.:nma ve ' ' . • de, Rarici,•e nazırı JorJ· Bone, ecnebi ~ muştır. ugün ayata veda e- JlUJl teczı·yesı·nı· ~·stedı· 

...,, ~·...., 0 t .ı "' A T ği i\ sün.ti ve fazla tabı va:z.i. 
- .. ~ • .ı ... .ı... .. ...k .. \n..l...n .... ~n~"';.>'.<'i:'k~ lnl!,l, ır; ~dir1ı:r nazır buhmmuı:tur. uen tntürk ürk.iyeyi. tasavvur et-

1 Al d"ı" ı . "t.• h .,. •w• t hn l kld yeti bizi, on ild ıahiie halinde in- I • · O -· JI • h 11 nnuıp41 yakılan Yahudi havralılT'l, . -. . r_n~nj"ıt :u't )'l:lutuıcı .ı a D• Cenaze akşam üzeri hıta!'\yona gö- tıgı ve nası o ası azımsa o şe i e zmtrm egınnenuagı ma aı e -
l9'ibır. dıler ıı;ın 1 .ıkıııcı kaııuncla.n sonra top- türülmüş ve, milli merasimle gömill· ve Türk - Yunan dostluğunu da 'tar- ti~a.r etmekte olan gazetemizi, &e• sinde sarho Juk ~ üzünd.en cığerc.i 

'Sem bir habere göre, ya?Pn.a edilen tan ve perakende Sl;itıŞ yasaktır. mek üzere hususi trenle Berline .!eV· sin edilmiş bir şekilde bırakmıştır . kiz aahileye indirmek z.anıreti ile Mustafayı öldüren Giridli Alinin 
eım 2 - Miiesseseleı·de çalışan ~·11baneı .kedilmic:ıtir. ~radini gazetesi yazıyor: ka:şılaıtır.dL T.ürkiyede, ~izi~ ro- ı muhakem~sine dün ehrimiz Ağır-

ve P•ınlf.rı -:parçalanan Yahudi mağa- v h l .. C 1 tif k kull d - ' - -ğ d 4 ı. d 
2
&lai:ula pek ~ktuT. ı. a ~H Here G haita lçinüe yol ·verile. Prai'., 12 (Radyo) _ Alm~rnvadan ı.nnhur ıbaşkanı Atatürkiin Ö· a ma ınenın an ıgı aı;;a ı ceza ımaıı~emesin e devam edilmi~-

Pam, 12 (Radyo) - Almanynda- cektir. .. . .. Çekoslovakya hududlarma iltic~ eden lümü. ~ost ve müttefik memleketi :o~t~r. Ta~ı ad~di~~z, çok ka~h· , ıtir. Muhakeme son safhaya ge1cli~i 
ki Yahudilerin, toplu bir halde Alman- 3 - (Yon Hat) ın oliimunden do- Yahudiler. otuz Link . ~.' e bal!ğ' olmuş elem ıçıncle hıralc.maktadrr. Fak.at A ll'I ıçınayekn~-pdart ı gle ınce~e .a ar için bu celsede iddia makamını i • 

. . I:ı:n galeyana gel ı.:n Alman millet.üiln tur. - tatiiik tarafından atılan temeller öy- nıevcu agı ım12 a vuıyetı tut- l d - cM - • . . 

lyi~:n.~ail~ıeiltemı·~t~rı-.ar veri:Uk1erı, l3er- Yahuc:nere .y~ptığı maddi .ztı.raı·lar, Berlin. 12 (A.A.) _ Doln~"n ba- 1e bir granit teşkil etmektedir Jri ye- mak istedik, •ahifelerimizi seki- ~a R~· e~ Um~- eı~c1md'umı mudavuıı lıMolCll " ":u.· "' • "-' h dil L f ,ı ~ t "~" . T ,_ , b d . d' d'k B .. 1 d '-~ - d . u~tu sK.ent ı ıasını ser ede-~ . gene ~ a u er =ra ınwtı:ı azmin edi- .zı hııberlere göre Beri inde . dı· ·e nı ür.Uye u iı'fanit üzerin e otur· 2e m ır ı · uaun er e 1ULg1 ı- k l T k k 
Yabu~ bır kısmı, ma.l~an~ı leeek v-e (Von Rat) · hfi.disesinden do- dar dö:rt bin Yahudi :tevk'f~ ·~· ~a- makta ve tarih te büyük iılah.atçı mızın Avrupadan geJmeaini bekli- ıre sucunun, Ur ceza anunu. 

ııtı:mata baolamışlaı-dır. Yahudılerın 1 ~ ı ı~ ır. Kemal Atatürkün adını bu granit yorıız. . nun 448 inci maddesi mucibine~ 
InChim bir .kısmı, korkularından .ıa· y üetrine hakketmiş bulunmaktadır. Gen -hadis"de ağır tabrik d~ na2arı dik-
bıtaya müracaat etmişler '<e muhafa- urdd Ankara 12 ('Telefonla) _Ata· • e ıfatla 7e seri ha.akı •ehe- !kate aimara'k- teczıyesini istemiştir. 

._. uuwerını l.S emıt er ır. . türkun cenaze merasimi ço mutan- • u a aa :ıçın murıa eme, tJa~ a oir ıa - i'--1 .•. t . ı d' a yas ' k bıyle. ~aı..eteaın tabı nefasetinin M"d f . . ' k L k il . 

• .:Panı, 1! (Radyo) - Hamlıuri'ta tan olacaktır. Bir ç.ok mem1elcetler- akaadıgını da görüyoruz. Buna gün~ btrakılmıstn. 
li' Be.rli de 1600 y ı E J karıı da tec:lbirler alıyoruz. Oç · 
ın ... • n u ıııdi tevkif dı·rne Samsun ve ZonguJdalr halkı <le." geı:cek olan. ~eyet erin. önü - dört güne "'·du .. lllOTmaı -Jdi- - - . --edilmiştJl'. f _ .. müzde'kı hafta ıçmde peyderpey -r-' <lf o Y, •t :ı.. 
Yaba~ Yahudilerin, Alınan top. 1 • • d ge1meğe başlıyacakları bildiriliyor. mizle, İzmirin en k uvvet li, en mo 1 

R Q%0Sl 
taklarını muayyen bir mUddet içinde C em IÇlll e Bükres. Sofva ve Atina sefirleri-, zengin, fikir. havadis ve kalem Dün gece hüklım~t ıönündı" tıram-
t k ı d bek1 · ı •t•b · ı ol \'ay caddesi virajında bir otobüsle btr 
.ı~1ı1· etme e.ri.lüz_ u_mu_, hükun.ıe.tçe. •ken_ Zongu.ı_<.1,:.ık, . ıı (A.A.) _ Radyo- millet meclisiıı.in ve fos, kiJıl•ı "s"st') e miz e enıyor ar. 

1 ı arıy e en 011&1.n l'aır:et~ a· 
\1 ... -ı- b ld 1 B b 1 ... l ~-"' k 1 . t' . d •d«e· trnmvny carım::m:'l~t oJrnu$tar. Ankıa-

'M.u.e 1 ırı mıştı.r. l1 gı 1 t' t l Pa- nun ver<lıgı elım hul.ırrlt:l'le mı teme kaııununıuı mıllete :ı.d t ili 1 t K •• •• k ra ıızme ımı:ıe evam "' 
l'ıa verilmemesi için bütün Lunblara gurk olun ZonguJdı:ık bu kara haberin i rakki \ e ı·efah getire ·e~ •h nı 1 ele. e- UÇU antant ei:ı. lıapalaR önOnrle Karatnş istiknmetlnP-
taı · t ril . . . . . . . _ • . . t anı e e rırıt• - ~itmı>k ilzeı·e hareket edl'n ;ı 2 sanlı 

una ve mıştır. agır havası ıçırıdt>dır. Uü.\ uk \'arlıgı- son nt'lt: t:rmc "ti: on d:ınılı.ı li.ı.··'-·-ı- - Baıtau.fı t inci sahif ... ~ ~ - 'H ık t _ u.uu; •• •• ç(Je ıreıt ı rarn\•ay arabası,. mukabil semtte• 
't4•in•tun, 12 'füı.d,•o ) - Yulıu- nı kı.tl bedt'ııleriıı hü·'nu" \ .... İ"'e"'Ju· ı·u n. ı " "' il' .. Kuruk anta t d ·- " -' n 1 H · -ı " Y ... ;ı. ,, ,, .. "' <." ~"' ıa r.ıtt aı· ~:ı .a,..:ıca~ırıı.ı :suz \'e reıı ve " n ın ıger ıKı rüknü ı1·tştemale1l~ır ha.:;ınc a tın·ı -og u ""PlPn boş b' t b'ı~ı 

di~ Al d k' k i · l .1"kk . . . · . . R • - • · ~. ır 1J o u:>Je rpısmıs, 
r, nıanya a ı ıı· da~lanııu kur- çınct' uıı · aıılurıııı \t' i~iui Lerki·deu lt•\lı'tııı ık t ıdurıuu, huküme1ın kud- oları omanya ııle Yugoılavyaya ge- Sadettin, Uşaldı B. A1ının -dükkfl.- tram\•av ve otobüsü mı kı 1 

'° -almım tedbirl~rdeıı <lol:.t.fJ btırada bütün halk radyu L:.t~ıııdaıı a) rılmı,; a- ·etim ', paı·t iıı irı y.ol la rı na inkılııpç ıla_ lince ayni zamanda Balkan antantı- 1 ııı ııuan panta Jon \'E' eşya çatdığından mıştır. -Ba~knca .z.n~,;a 1 rı rı -
iUtnayiş'ler yapnıışlltruır. rı.ı.k onun lıü:, ük varlığınu hüı :rııet H ı · · · .. · u · na dahil ı ıL •• "k" d ı 1 ı.. Q mamı ır. ın ve gen<; ıgııı em•rJısıııe g \'erımış ı o a.n vu ı ı ev etin Maca. zalııtaca y.l'k:ı1anmıştır. Tramvayda bulunan yolcul:ır, korku 

fl'omadevis), rııdyoda lıir ~öyle\' milletin elemiue h;tirak etmiştir. Gün- ıbn .%on.'!'tılclak Lüttin Yekarh hüzün riııtanıı.1tarşı olan tedafii vaziyetler·· 
".ernı[ş Ye hadiseleri protesto etmiş- düz Ajan.sın tebliğini duyan halk ce:.-... ve temkinli yeisle milletin mukııcldera- u.i müft~~ konımakla be.rabe~ f.!eçirmekle k:;.m,.ış-la•ndı•r•.--.... -
tır. . t~ c~:ste d~·Iet ve hüklım€t mümessili- tın ın ylieeliğiııe ve ululuğuna inanını ba•k.a tar.afla.rda ınüdafaa edileedc SayLsız insanların topla 'ildtğı heıapsız milyonların eridi6i film 

.. Münih, 12 (Radyo) - Hitler, bu- nı :ıy:ıret ve sonsuz acısını ifade er- azelemektedir. 4aha Wıim menlaatleri, ifa dile- Tü.-kçe S6z1U 
~~tn .Ah1:an .gazetecilerin~. da\·et <'tmjş lem~ş~ır., . ~Ialk ~·adyo başlarında H' F..dirne, 11 (A.A.) - Atatürkün ce~ pek çok daha ebemmjyetli ırol- B fal b•ı M 

'ke-ndılerırle uzun mucldet konuş- me~ daııl.tıda tup!.tnnıakladıı·. H erke::;- hayata gözler.ini yumması her yerde lerı vanllJ'. Küçük antanta ister 1ste- ti o ı aceralar Kralı 
ltıu~tur. Bu esnada, propaganda na- te ve her )'tı\'acla \'e her yürekte .ral- olduğu gibi Edirnede de tasviri müm mez J,ir meaııed vazifesi g" .. -olan VE 
21

1'1 Cri)bels de hazır bulunmuştur. nız ve yalnız onun inanarak ba~ardığı k- 1 b ' .. c1 Balkan antanb bund 11..:rml 
11

!._ __ C "'--, - ~ . . l I ." .. " un o mı:van u· teeı:~ur uı-e.n ırm1ı1- an IOOJ' e uuua• "'ini Japonu saran bı·r f ı rt h b' TO~ıs, mutea1cıben ecnebi matbu- prensıbler ugrunc a uu.ruk Türk mil- t B . : ki . . ·.ı · .1 • • ıaea 1'areket aerbe ti .•. t'h--, _,, Y ' " ına.. ar ın 
at rn- .

11 
. . 

1 
. . k 0.1. t' .. .1 ır. a\ ı a aı varıy:ı ınuır11mıştır. ı amı u ı -.. ~... Ş Es 

umesRt erını kabul etmi§ Alman_ etının a l ıye ıııe guvcnı erek çalış- D"rt b. • . mittir Artık .ant tın d b 1 al b' a ~·ad :llT h . . ' 1 . . . o eş _ya~ındaki y.a\.·ruia.rdan yet- . an • a .. a ır ngay r~ ""J 
, . a :ı a udıler aleyhıne yapılan taz- mak sııretı.rle ve mılletın tek irade . ı·k 'ht' 1 k d .. . • lk rol oynaması• .. . ,_ di L_ - d . ..1 u..& : 
-"ıkı~ · .. - 'f d . mış ı ı n·ar ara a ar butun ha -..., ·u.en •ana.an a 11U&• LJ 

raonsuz dehşeti 

1 
rın, huk1imetçe tertip edildiği luıynagı \'e tam 1 a esı olan büyük n- :tk K .. - . ha müamir ,.,. • ti"L- t 1 nepsı· bı1• ,,,..r.,n LALE de lıııı o uyu urtarıcı Yuce Başbugun mll- • ... ır u ııuame a mauna 445 u 

1 let ve memleketi saadete k.:,wu§turan ımkan h•aıl olmuftw'. YuıodaTY• ·••·--~~-----••••••••••••••••• 
~~~As~emasın~ hü~k~l~üz~~~ay~~~~ R~~n h~~~ nWe~~~~~-~-------------~~~~~~; 
LOREı Ve HARDl

.N/•N cağını Türk milletine yakışır bir sü- Bukreıte'ki mülakatları eınaıında l>u ""-ült •• k • 
k\ln Ve Saadetle tekrarlamaktadır. meVZU\ln 1-yık olduğu ebemrnİyet}e ~I · urpar sıneması 

~güne lcadar bir çok filmlerini kahkaha ile • neş'e ile gördünüz. :Samsun, 11 (A.A.) -Büyük :ıcıyı na.zarı dikkate alındığına şÜplıe Bnoün 1 O · 
".A "'AT EN SON ESERLERi b b ... ,_ . ...aa·.,..o . t d ~ -~'1..tu 1 - e~ini ısani Perşembed'cn itibaren :sa~ser'- serı·~nden ~ ve u senenin yegane i.ıyuK. ve yem • -' neş1·ı,ya ın an ögı·enen bütün yua • - ırx .., 

filmler.i EŞSİZ BİR KAHKAHA TUFANI OLAN halk en derin matem içinedemr. Haındi Nüzhet ÇANÇAR Namus lekesi 
TORKÇE SÖZLO Bayı-:ıkla'r yanya indirildi. Atatürk ramıuum12 Büyük .Atamıu ve -011un filmini takdim edecektir. LOREL HARD/ anıtının önünde ve hoparlörler kar- müebbed <eserlerine gönülden bağlı-

• şı:ıın~n top1annn halkın zöz y~lan lık nişan~leri görülnıe.ktedir. Ktdm 

f S V ı Ç R E D E dınmıyor. Bu derin acıdan -duyduk· erkek büyUk küçük ihe.rkes bu derin 
) lan heyecanlı teesstirlerle ağlıyanlar acının verdiği hilziln ve elemi ıbily.ilk 

l<adar aizi güldürecek, eğlendirecek bu arasınd~. bayaz:lar vardır. AtatUrkiln Türk milletine yakışır bir sakinetle · 
ŞAHESER1 hiç bir vakit hayalinizden bile ı btıtün ~onilllerı sarsan aziz hatırası- karşılamağa çalıı;rnakta ve nziz Ata-

' 

na derın bil' tazim nişane& olarak lannın en büvük eseri olan curnhuri· 

~ .... ~~·S~E~~~~S;L~A~R~:-~3~-~5~- ~7~-~9~~G~E~Ç~~~~~Ş~O~~~~~A~Z~S:l~N:l~Z ı maiaza.lar dilkkön~r ken~likl~n- ~t ~jim~e-g6n0lden bailılıklarını 
• , den kapandı. ller tarafta milli kah- tekrarlamaktadırlar. 

VİKT-OR FRANCEN - SESUE HAY AKA VA - L'OVIS JO 
• T~rafı~d~n müste.ana bir zevkle ya.rntı1mış mevsimin en büyük 

filmı evının saadetı, çocuklanruu istikbali, kocasının istirahati için 
çalı!an bir ıamıenn itra yüzünden çektği istirabı musavver içtimai, 
ahlaki dram .. Aynca Türkçe Foks Jurnal - Renkli Miki 

Seanslar h~ ızün-: 3, 45 - 6, 1 S - 9 da 
Cumartesi pazar : Saat 1. 15 de i!tl\'e seans vardır. 
rıatler~ Park duhulivesi dalıll 20. 30 talebe 10 - 15 kuru$tur. 
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SAHİFE 1 

Cinin Vasi/ Zaharof u 
' 

Hayret! 
Çocuklarının sac;· 

ları sarıdıı 

Fakat gözleri çekik 
bu nasıl şey! 

Çinde ~ilyonlar kaza
nan sar şin dilber 

·-

Çinlilerin aldığı yeni bir toplfa ~"'!le ral Şan - Kay - Şekin karısı ve 
~!ü~a viri 

J.! I 11 /fl!JS 

OZOM 
Çural • ~ffıJm ci1ı.<ti Kr. S. 

ti:! 1 K. Tuner l ;-, 2:) 
~:;4 Ş. Hıza Ha. ] ., .. 
4!17 A.R. (hümcii l!~ 75 
16G Y. t. 1'Hh1t 12 

42!1 l nJıisar ida. 10 
278 o Trırım Ş. 15 
rn2 l'utel' orı 1 t 
10!) :\ f..i .'J'~mrn lo l;) 
100 Esııaı' Haıık. 17 7,; 
!19 )1. H. :\' azlı l~ -.... 

Kr. S . 
18 50 
16 7:; 
15 
15 50 
13 
18 50 
15 
1:) 

11 75 
16 

>ı j. Koheıı ]J 
.., __ 
._,ın 14 75 

30 Üztiirk ı:; •)-
-Ö 15 ·>--·' 

;~ 132 

fi700C11 

157;ı 1:::: 
Fi11t Sn 
!~ ';-

ı·· t J 

1 :ı ,ı:ı !l 
l .:J, 7fı lO 
17,.)C) 11 

Hurn.:n.AT 
Çıınıl .1/<ı/111 ciııxi l\ı. S. l\.r. S. 

31;; Ç. Duğ. 5 
IG9 « Fa.,ulya 8 23 12 {)f) 

21 « sı~;.m 16 
71 « )f. l>. . 1 

;; 71 H. Pamuk :;!J 4() 
10 Ton J>. c:c. 3 

Umumi harbin son günlerindeydi. bile rnağnznsı açıldı: Bu mağazayı ı eden A vrupalılaıın ~.r~~ında ~:il
Mağ!Qp bir Avusturyamn merkezi nçnn Şnnghayın en dıllıer ve en ne- hassa lrnnkacılar. hııyuk malı -
olan Viynnndn, para kıymetini kay- fis kaciınıyclı . Şanghaym kibar mu- ~·eciler, ve bii_vük nıiiteahhitler Ankara 
betmi . gokaklnrda göriinen sefalet biti, Viyanaclnn ınc>mlek etlerine ge. le bulunuyordu. Bunlar. yeni ba - Sterlin 5.97 

Para borsası 

gittikçe nrtmıya başlamıştı . 1 lc>n r:uzel kadını eyretmek için fıdc- amak iizere bulunan japon - Çin Dolar 125.95 
Thercs İrikmayer o zamanlar on ta Yarışa çıkı~·orlardı. ıarhiııc malzeme. para ve cephane F. frnngı J.3375 

::.ltı yaşındaydı. Babası dti\'arcı ve/ .1 ağaz •• nı ıı gün den gün~ ~ı~·me!i •erecı>k olan i . ada.mıa:.iydi: j Liret 6 .625 
annesi otomobil fabrikalarının birin- arttı. Yalııız Şanghnylılar degıl, cı- Bu ·ırııda herkesın goltl Şanghay- 1s\'İçre F. 

28
.
50 de ameleydl. Bunlar, ancak iş bul- ' var şehirlerde mobilyelerini oradan 1 aydı. Hükümete ~·ıınnc:nrnk. Şang-1 fL.ırin 

63
_ 1, 5 

·Z A 
Gazet ıl rle niçin iyi 

geçinemezler? 
Bunların bir çoğunda, gazetecilerin 

suaHeri ve istizahları rol oynuyor. 

.. 

l 
. --ti' ! 

• 
dukları vakit çalıŞlrlardı. Theres İrik tedarike başladılar. (a~·-Çek'in emnh·et \'E' itimadını ka- SO. JSS 
mayer, küçük ve fakir evlerinde ya-1 1930 yılında da Şanghayrn merkez ·anmak 

0 
anlarda milyon rlPğ-crinrle Rnyşmark Greta Garbo 

payalnız oturur, Pamaşır yıkar, bu- mahallesinde yeni bir banka acıldı. Belga 21.297 S Fransızların me!'ıhur bir hik LH ı r C ın I~rnvforcl ., C• virdiği filmlerl1t ~ l k bir muva"fakyetti. Bütün entrikala-lac:ııkJan temizler, ve yırtık çorapla- Şüphesiz ki Şanghayda banka ar ço Drnhmi 1.09 rnnlır: )Jemlcketinde mavi gbzlii Ye ~eşgul olnn g . c>ıcciler heıı.ız mesle-d l 1 ıd w • • b b k da fazla miktaı ra \'e çevirdikleri clolaplnı :ı rağmen 
1 1 

- · · · 
1 

· k rı tamire eni. o ugu ıçın u nn ·a Lev,1 1.53 ~arı saçlı kızlarla görüşmekten Jı c.111 ge yeııı gırmış ıır ızııı cl:l\·etine rıldı-
Anneyle baba bu sarışın ve güzel da ııaznrı <likkati celbetmedi. \\•rupnl simı;arlnr tek bir ki~inin ö- Çekcslovak Kr. 

4
.
325 

bir İngiliz Don juanı, Fransız kızla- ı·ış rtmediln. 
kızlarının istikbalini düşünmemiş\ Ancnk yeni bankayı idare edenin •ıiiııde boyun eğmek mecburiyetinde rının beyaz, kara gözlü ve siyah .açh Ancak işsiz, ikinci der•cede gazete 
d x.·ıı d" ıt· ı k d'I · · Viyanalı güzel Theres olması mese- kaldlar. Peçetn 5·97 olduğunu işitmic:ı. Biraz da onlarla dü. muhbirleri bu daveti kabul etti. Ve et>ı er ı. ıço mazsa en ı erının . . . b" d b' d •. t' a· Zloti 23.642ı; • · . . 
çe kliği sefa Jeti o çekmemeliydi. Bu . len ın rengını ır en ıre egış ır ı. O. her tü rHi mn nialn ra Ye her tür- şO P kalkm" k O zere F '" nsaya dogru yıldız ertesı gün gozetelerde kendi haJc. 

. . 1 ı Gene o bankaya da akı.olar başlad~. ili tc>hlikelerc !:Öğils gerPrek Ç'in hü- Pen~ii 24. 7 45 yola çıkmış. DUnkcrk limanında Fran- kıııdn manasız ve yavan bır takım y.azı. 
nun ıçın babnyln anne Tlıeres rik- Fakat :ısıl mesele, Çın hilkOmetı- k ~ t' . h . . 

1 
. . t 

1 
b Ley 0.9 J saya ayak basmış tesadüf bu ya, k ı·şı- lar okudu. 

ma t '- fi d ktil (S • tti 1 1 ume ının arp sıparıs Prını e c aşı- . -. · . . . 
yere s eno.ra ve a o gre • n in biz zat bu bankayla meşgu o - k d. . 1 d ıı . ' . 1 •1 f) ·nar 2 RO 2 5 , ına ;ık çıkan Fran<ız kızının gözlerı 

1 
Bundan kıznn Ka terın artık evın• 

ler. Lakin daktilo ve stenografi kurs- mn ı ve ona milyonlar değerinde si- na en_ 1 1 a ı. _u sıııa:ı~ er mı yon- yen ~4 Ql:.lt; ... ... : • --· ___..,.. ~· ...l : • ~.. c·uııı} guu 
larndan sonra gene ona -bir vazife .· ı . . rmeı;h di larcn lıra kıymet1tıde~ dı. 1 1 K 10. 7 5 hnl geri dönmüş. Londradaki aıI°adaş- SO) l edı. Bu sefer g azeteciler kızdılar 

. . .. pnıış N \(' • . . Sovlt·m r hacet. \Rr nn? Bu CPsur "Vf"C' r. b d" ı. . tk ~ h kk d ut•-bulnm:ıdılnr. ÇUnkil o devırde bütun Artık Theresin Şnnghnydnkı •n- 1 ilt hh't \'. 
1 

Tb p .. ı.ı.. 2'.\.7275 !arına cFransnn bastan aşa gez ım. ve uu yem sana ·ar a ·m a m ~-
. . l'k k l d 1 • • k 11 f b' ''e atı gaıı m ea ı . ıyann ı e- . : h"d b" h ld 1 B l.- t 

Viyana ı .. c;ız ı ten .ın ıyor u. lonlan kibar muhıtın ::nü e c ır . ~~ b· k k' d ~ ·ı d· E~h"'m l'Je f~hvı·la"f bir tek kııragözlii. sıyah gaçlı l"ran ız ı ır cep e a ı nr. u cepı1':'ye ra -
• Th J • • ö ı- ·· J • t O · k ıes~n .ı~ a ım~e t>gı 1• 1 '.# ,_. • • 1 1? t ·· II b · •aff 

1

•• eres. snrı saçı, ırı g z u guze toplantı ycrı oJmuş u. raya gırme , ..,. . . kızına rast gelmedını, hepsı sarı snç ı men \.a eırn ep uınun mu~ aııu.. 
bir kızdı. Herkes ona (güzel) oldu- orada l.ıirkaç diplom. tile mill:ıkatta . <ınmı (.ın~c ve An_uı:~1 rnalıyecılc-1 1933 ikramiyeli Ergani 19.25 mavi gözlü, demiş. [yeti bir iı;tisnadır. Fakat bu parlak 
ğunu söylerdi. Annesinin çalıştığı bulunabilmek biiyilkler için bir şeref- rı ~raı-;ırıdnkı :ıdı, ,< füısıı .. zzıharof) tur. Yankesicilik Bugün sinemadan bahsedenlerin ba- muvaffakıyetine rağmen gazeteciler 
fabrikalardan bilinin ustası onunln tı'. 8

,
0
n ayla_rda 

1 her~s ın Şnnghnv\ ııları. bu İngiliz se.v.,·ahıncbn fark ız- halfı yıldızın nrkasınılndır. 
t t k 11 - h ı J JJi::ıal'cnmii ö11iinde Mehmed kızı 

evlenmek istedi. znt~n <liplomnt n:ımzetleri ilk staj- erKe me • uzere 
0 

c ııguıııı a ıPr a - A • • • dırlar. ömründe lıir stiit!yodan içed Ufak biı· murnffakıyetsizJiğini bek. A lı lı b f k Ll d
•W • ' 1 1 ~ clık. Hundan ı-ıoıırn o, .\vrupada otu- 12 \':t!)ında İclalın cebınden 350 ku- k t d nılaı· el" btı me\"ZlUl lh·orhr 1\1:31 de ~·ınutkftı· Ne\'~'orkta. nne u n er ızına ge r ıg-ı lnı·ıııı .Şaıwhavda :ı. apar arcı. ..,,ang- kt S t" . ..h. 

1
. k • . b t aya a mamış a a .. · • ' · · ·' ,J-

,., • · ı"ıca u· erv<' ının mu ıın ır ıs ı s "d ~ı Saım za ı a- · ... . 1 · · · ı - k' • vakit, o birdenbire jsynııkur bir in- hay bevnelmilel meselelerin kayn·ı- ' ·. . . - uşunu c:a an uı og u ' dair yazı yazıyor ve gariptir kı bu ya- cGo > pıye:ıını o.rnac ıgı va ıt -flmıt 
Jd • 

1 
' ~ . kt mıııı lngılız 'e Amerıka banknlarma ca tutulmuştu J n ı 'e yıldızlar iizerindeki €ttiği mııvafJakıveti kazanamadı. Bu vır n ı. . d ığ'ı bu~ uk bıı: ocab ı. d b 1 , te"liın edt>ıı \ iyHııaJı glizel. dilnyanın .t zı ~rıln .· ıdm eri ~ : . mU\ nffnkwetı;izlİk bütiin Aıner.tkan - Havır nnne dedı Ben evlen- hte lıu ocngın aşın a u unan -ı;e . . 1 .. 1 Al ,.. f kkür e ır eıı e 

0 
U)oı. · 

k . t • . • I B' • b" ] ş uıin~·claki veni l.ınnkanın kasaları- en zeııgııı uç ya ıtıt dort kaclıııından enı eşe Avrupacla yıldızlarla gazeteler~ l':I rrazetecilt>rini fülcta SC\"ir\tlil'di· .. me · ıs emıyorum. iltiln ır ınynt ane. ,J • ,J birisi \ ' t' belki de en miihimidir 5 ·· . . . 1) ,.· hAIA ·k-- t ı · 
. . Jinde tutan tek bir kişi vardı. O . . . · _ .. Lekeli hummadan 1 gun yattı- smclaki mlinaselıet ~amımıdır. Onla- )lıgun a a Amerı .uı gn~e e erı mi,iddetınce camaşır Yıkamak ev nı e . Ther<' n 'aııında ıkı tane de kuçuk . . b"b" B . 

1 
• d· · 1" t · · ı ·h· d . k · · h' 

. . - • • d \'i) arı·ılı fttkir du\ urcıııııı kızı gu- · w ım T epecık hastanesı serta ı ı ay rın sıncmacıhkla ve yıldız aı a aır -.a erının a e) ın e ) azma ıçın ıç ıdnresıylc ugraşmak. lıayır lıayır, a, ' , 1. c.;ocuk vardı!'. Bu çocuklar sarı reng- Lg .. f" S b .. 1 t b"b Firuzanın ha- . d kl rı ıa ı'n"nılabilir Olsa olsa bir fmmtı kaçırmıyorlar. Daha g""°n-1 zelTherres<ı. d' .. 1 · I k'k' . utı arı ıe a 1 yazı al n • -y• 
ben l>urılan yapamam. Ben ev enmek ç· . Z h E te ır, \'e goz erı < e çe ı ·tır. IlıYayete k . . 1 d · ı ·ıne ve gece b". '"baltg"a "Rr(lır Fakat Ameri lerdt> Katerinin kendi «benzerini> ken-. ının a aro u 1 I zı ve ıtınn ı te avı er ıı az mu a .• . -ıste,".'em ! • • 1936 ,-ıh içinde Çine doğru akın naz~ra n bıı n ".' nn~ı'. Y'"~.klarıdır • ündüz yan 1 mdan ayrı im ıyan hem- kada iş böyle degil di r. G azetelcr yıl. d i nıını ınıı M hııeye çıkmaktan menet-

Eger o sıralarda Theres bu ı?.dıvaeı • ) akımla Çın hııl.umc ıne mensup B. H . F t aya a-
1 
zların mukadderatmn hfıkimdirler. !iği hnkkında ,(itun su tun yazılar yaz. 

kabul etmiş olsaydı belki şimdi Çin bir nazırın kalıinc>dc>n i~tifa edeceği şıre baynnk .. lay~ıy~ v_eblA ~ m t( ıt. 
1 

,··h r diim'avı tutan bir dılar 
· · · · · · ı . .1 , 'h . . , .. leni teıı1ek ur erımın ı agına gaze- s er erse şo re ı . . · ış]erınde hakıki bir dekışıklık olur- Silah taşyan ar 'e mauam I eı ese refakat etmek u- . • . d . . 'tkt ı 

48 
sa·ıt i"ersinde tahtınclan llnlbuki hakikat bunun tamamiyle · · " 1 Ah k' c- h ı 1 k 1 tenizın tavassutunu rıca e erım. sana .ır • ~ du 1. Şüphe yok kf ınsanlar, henuz kiçeşmelikte Namazga mev ·ı- , zeı·e ~aııg ayc an ayrı acağı ·uvvet e B 

1
. d ı indirebilirler Amerikan gazetecileri aksine idi. 

· t'kb 1 hıık· J l d ~r h d ğl Ah dd b"r sus .ı 1 kt el' 1 ergama ma ıye vezne ar · . . ıı ı a e " ım o amıyor ar. in e .ı.t e me o u me e ı - Ei•
1
.Y enme e ır. H Ö.,en tam Hügonun dediği gibi eyer yüzUn- Luız Renerın macel'ası da buna oen-

(Therea eczacı) tnh çnkı ve Ali oğlu Halilde hir hı- Robcrt l\irıa asan ele her ateşi fitilleyen bir dev > \'e zer. \'iymuıh bir yıldız olarak Lui:ı 
Theres on yedi yaşına girer girmez çak, K<.'çeciJerdc Peşte_malcı~.nr .~ın- 1- cJ';esleri, gök gürültli~ünü andıran> lıunclaıı2 sene eve] Holivuda geldi. Viyananın m<.'şhur eczacılarından bi- cı caddesinde Oman oglu Şukr:ude M •• yede birer ejderdir. Az tanınmıştı. Gayet kötil İngilizce 

rlle evlendi. Kendisi gibi güzel olan bir bıçak bulunmuş, zabıtaca müsa- uza Gazeteci bir yıldıza bir kere düşman konuşuyordu. Gazeteciler kendisiyle 
diier Viyanalı kızlar bu izdivaçtan dere edilmiştir. olmıya görsün .. Bu dü~manhk tee süs görü~tiikten sonra hakkında biribiri. 

dolayı Theresi çekemediler. Onu kıs- ile fevkalade büyük Satış ettikl<!n sonra yıldızın nrkasındn do- ni bozan hUkilmlerle dolu yazılar ~·az. kandılar. AN AD Q L U T ln:;.ır, en ufak hareketlerini gözler, en dılnr. A k Th b 
.. l d d"k d ı 13 İkinci t-rin Pazar günü ebah saat 10 da Birinci Kordon ay- 1 n· k d"l b d k ı k 

nca crcs oy e e ı o u ara ~ manasız sözlerini fena tefsir eder. ır aç ı il iği ve ç.o mem e et 
hiç ehemmiyet vermiyordu. ı Günlük siyasi gazete yare ıinemaaını geçince Gün doğduda polia noktası yanında 4 No. lu Saklanırsa, saklandığı yerden bulur, gezdiği için onu malumatlı kadın sı-

Onun iki hizmetçiei, şık mantolan evde maruf bir aileye ait fevkalide 7.arif ve nadide mobilyaları müza. çıkarır, çok gezer:;e, «gezişinde kötü fatına iayık görenler oldu. Eski bir a-
n bir otomobili vardı. Zengin muhit- ııbib Te Baomuharrlri yede suretiyle satılacaktır. mana var!> içki içerse csarhoş> eler: ilt>deıı geldiği ve maziye ait rabıtalnn 
Jerde görünen, mükellef merasimle- HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM Satılacak mobilyalar arasında masif cevizden mamul kabartmP içmezse cyaşamnsını bilmiyor.> dam- kıramadığı için Lir kaç gazete kendi. 
re iştirak eden T,heres pir gün kendi Umumi neıriyat Hı yazı itleri nıü· aynalı büfe, 4 köfe açılır yemek masası, 6 adet ~en ıandalye, .: gasını basar .. Binaenaleyh onun iste.! sinden saf \'e hoş tabirlerle bahsetti. 

kendine isyan etti: l durü 11 meli Nüz et Yw~ parçalı yeni bir halde yün kadifeli koltuk takımı, ııgara mualan, tı• <liklerini yapmaktan başka çare yok- Bir kaç baloda muhteşem tuvaletle 
- Hayır, diye bağırdı. l\Ic\•kile- 1D AR E:li'A. N ES t pen~ere oerdeleri ve kome:ılen, kristal camlı vitrin, gayet iyi ses' tur. görenler, onu okuyucularına moda ma.. 

rinden ve haller!nden memnun olan 11mir İlcinci Beyler eokak: (RÖMHILDT) markalı yeni bir halde Alman piynnosu ma tabureıt' Greta Garlıo gibi şöhretini yapmış ğazalarının canlı l'Jir reklamı gibi an-
bOtQn bu baqit iııc:canlar içinde arbk C.Halk Partiai binan içiade elektrik avizeleri, kristal camlı aynalı büfe, Rus dikiı ve nakıt ayalr' bir yıldız bile gazetecilerin elinden ya- }attılar. 
bunalıyorum. Virana bana dar ge- Telgraf: İzmir - A.ı.~ADOLC makina, tek kanatlı aynalı dolaplar, yeni bir halde lngiliz mamu1i.• kayı sıyıramıyor, kaçmağa uğraştık- Gazetecileri evinde pijema ile kabul 
liyor! 1 Telefon 2176. P- kat•"'' •Ui iki direkli iki ı.;,mk brom kesme karyolama ıomya, kristal üc ayn>' ça takip olunuyor: hakkında bin bir cttı. Hafifmeşrep bir kadın olduğuna 

Yirmi yaşında iken Theres kocn- A lJ 0 NE ş ER At T t tuvalet, ayni maldan iki komodino, 6 lambalı Telefonken marka rac' ~eşit declikodu yapılıyor. Eğer Greta dair yazılar yazıldı. Bu yazılar yazıl-
sın dan aynldı. Ancak bu aynhştanj ı-.ıı.g. l•OO, Ub aybg> ~J yo yeni bir halde güzel bir armonik el ve ayaklı. kolonolı portmantr tckror fim çe,•irmeğe başlarsa gaze- dıkça m~\'affak olamıyacağı~ı. anla-
sonrn o, YiyananJD en yilksek ve ~i- kunıotur i·· poker masaları, iki adet birer buçuk kitilik çift kesme nikel karyoJ· lecilerin bu filmi iyi kaşılamıyacağını !ayan Luız Rener bir köşede ıkı sene 
yasi sosyetelerincte göründü. Kendisi - ma Amerikan somya1İt.n Kadifeli ıenzlonklar, bir çok y~mek iskemJ... söylemeğe hacet yok... bekledi. Kendl~fnl unutturdu. Sonra 
bir kat daha güzelle§mlşti. Altın saç-I Yabancı memleketlcır için eme1ik • leri, duvar aaatı, aynalı femtiyelik, 9 parça salon takımı, iki kişilik nikf'. Gazetecilerle ara ı açık olan yalnız gazeterıltrı elrie etti. «Şarkın Çehre-
lıırı, gölgeli iri g~zlerini halelendirl-

1 

abone Gereli 
27 liradır 1 keıme karyola, orta muaları, 2 deri koltuk, yağlı boya ve basma tahlc> Garbo değilir. K. terin Hepbuı n, Luiz Sİ> filrnfnl çevfrirk~ıı bütan &'aıetelc-

yor; Terezin bnznn sert, bazan mü- ANADOLUM.ATBAASIND.1 lar, paravan, nikel portmantolar, Bayan. tuvaleti, 2 ~det köte camla~;. Rener, Klodet Kolber de bu sınıftan- ı 1\ n cıııı-ııeıı yJUıiar y111.rlırdı ve an· IAyinı olan tablad onları bir kat da- BASILMl~TIR tilphane yeni bir halde çocuk arabası, divan, komodınolar, porselen ılr dır. c k onclurı nııra m .. ,hur ol~bildi. 
ha &'ilzelleştiriyordu. ·çeklik 'vazo etejerler kutlu ayna, f()mine aynuı, aynalı tapka1ı'k. Bundan dört sene evvel Katerin Klodet Knlhf'rtn v .. Nonna Ştrerin 

Bir gUn onu sar1 ırka mensup genç Doktor ı :mh orta ma'.a, Şam ~bure, plik ve bir ç~k halı ve seccadeler ve ıairf Hepburn Holınıda gelcUği vakit tanın- gazet cıleı·, ımı~ı çok iyi idi. Bilt9n 
bir adamla gördQJer. Bu adam The· bir ,.ok lürumlu efyalar açık artırma ıuretıyle satılacaktır. mış lıir yıldız cleğild:. Tiyatrodaki mJ- g zete'er b ı iki yıldızın zekasındaD"" 
resc fazla iltifat ediyor, onu arnu ct- Bürhan Bengfi. • fınab kaçınaayuuz. vaffakıyeti Ne\yorkun hudutlannı zarafetınden vo .. deliğinden takdirle, 
tiği kadar parayn. ve lüks hayata ME1u' rı:.'rT HASTANESi Aziz ~ınık aşıp Holivud kadar gelememicıti. cVe- bah ederlerdi. Onlarla yapılan her mO· 
garkediyordu. _ ""-""'L Y 1 raaet • filmini çevirirken, bııaz rek- ukı mUb•liıgn ile lehl~e olarak e•· 

Bu adam. Çinin VLvana •ef•rivdl. GÖZ MO"n:HAssISI Fırsat artırma salonu lilm yapmak l•tedl \'e gazelecllerı e\'ı ' '. lltunlarına .g;çerdı. -
(TherH Bank cı) Hutaluını her aifn Biiedm ,.,. 1 ~ N 2056 :ıe ç ğırdı. r akıt snınnn hırınde Klodet degiş-

1928 yılındn, Şanghayın en işlek •oma Bey sokajmdalci muay• L e eron O. Fııknt. o sıı· dn .foı·i:ı Şu .~c \c - Devamı 6 ıncı sahifede -
caddelerinden birinde btiyilk biı r.10- neh11ueAinde kabul ~er. _ • . . ~ ... . , .... ......- - ,, - . 
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Son dilek 
Türkler lstandu!H !l'ireli ancak bir 

bııı;uk yıl olmuştu. Falih Sultan Meh
med bu büyük şehrin kuşatılması ve 

Macera 
Romanı 

(ANADOLU) 

'• 

!HEREK . REiSI Aşk, deniz 
ve harp 

alınmasında , Türk donanmasının bü. !..-------------------------------------~-~"':::::""":"":"":"-~~-----------
yü.k bir iş göremediğini görmüştü. Bu- _ J _ YAZAN: Kadircan Kaf/ı 
nun için de hemen kadırga limanı ve 

Geliboluda tezgahlar kurmuş. Tilrk ve l•1ı d • l •k • J k • l LJ 
. Avrupalı u8talar idıue8irıde lıilyük bir tiyar enizcı ö ünce on ı l yaşınaa l og\J u ne-

donanma hazırlamnğ:ı. lıaşlamıştı. 
_Halbuki çok önce Menteşe kıyıların- k V • • 

da, Ayvalık, Ayazment taraflarında re ,• naya reıse emanet ettı 
gönüllli Tilrk denizcileı·l eksik edğil - , 
dl. 

Bunlar sık sık E~e denizinde ~kın- "Dog" dug" um zaman uzun ve cılız bir çocukmuşum da babama anama bu kadar 
!ar yaparlar, Venedık ve Rodos şoval· ' 

;;~e~:~:; ~m~~~~:n~a;ıunı:ı;:~::~ı~~~: ıkınmalar, sıkınmalar bu Herek gibi yumurcağı çıkarmak için miydi,, dedi 
Toplansalar bile ancak ikisi veya üçü 
bir araya gelirler, bilyilk bir doannma 
kuramulardı. 

İstanbulun kuşatılmasından önce 
Fatlh Sultan Mehmed Venediklilerle 
lıir sözleşme yapmış, Adalar denizinde 
korsanlık eden Türk gemilerini ele ge
cirirlerse istediklerini yapma_kta onla
rı serbest bırakmıştı. Bu, şüphesiz, 
kendisi İstanbul ile uğraşırken Vene
dikliler onların yardımlarına gelme. 
sinler diye ister istemez kabul edilen 
lıir şarttı. Bu yüzden on onbeş kadar 
Türk g1inUllil gemisi ya düşman tara. 
fından bastırıiınış, yahut denize açıl
maktan vazgeçmişlerdi. 

Bunların aralarından Kaya reis e•· 
k! bir deniz kurdu ldi. 

Çandarlı kasabasının beş altı Rant 
cjoğusundaki karanlık koy, en dalgalı 
,;e fırtınalı zamanlarda bile bir t~bak 
içindeki zeytinyağı gil>i durgundu. 
L:ğer levendleriııe kışın bir iki ay için 
izin vererek köylerine yollarsa o za -
man körfezin ucuna dökülen (Bakır 

deresi) ağzından içeri.ve giriyor, ora- ı 

da dinleniyordu. Ka!'esi sancak beyi 
de ona yardım ediyordu. 

Kaya Reisin gemisi onsekiz çift kü
rekli bir kalitaydı, Hepsi Tilrk olduk
ları için yilz savaşçısı vardı. Lakin 
kürekçilerin de hepsi Türk oldukları 

ı3 lkincit.,şrin PAZAR 1938 

- Kısmet ney~e onu göriirilı. r"'
kı ;.ımmR, hu çocıık n., olur<n' -: 

Koca :lfahnıudun oğlu ... 
- Yaaa.. Bize anlatır dururdu. 

Kaya Reis çoeuğun sırtını okşadı: 
- Basın ~uğolsun, oğul .. Biz he

meııyola ~ıkaeagız ... Hay<li sen artık 
köyüne dön .. 

Çocul, Yunu,:~ lı!!kll. Yunusun 
ıltıdakları lıir "ey sllylenıek için kı
nıılıJadı. Fııkul bu sırada Kaya Reis 
geriye dönmüştü : 

- Şaban, oradan yirmi altın gc. 
tir .. Şu küçüğe ver de anasına ırvtür. 
sün.. 

Çocuk bu sefer telli.ılı tela§lı Yu
nusun kolunu dilrtmüş: 

- Söyle! Söylesene! diyordu. 
Onu görenler henüz bir iki gün ön

ce yetim kalmış bir yavru sanmal&r
dı. 

Kaya Reis lıunun farklna vardı. 

- Ne l'ar? Ne söyliyeceksin? 

de. 
- Şey .. Ben köye dönmiyecej!'inı 

- Ya ne yapacaksın? 

Yunus anlattı: 

- Koca llfahmud onu benimle yol

larken size emanet olduğunu sö.\'ledi 

•Denim boşluğumu doldurur. Bir ka~ 
yıl sonra artar bile ... Kaya Rei.~ ben

den bunu esirgemesin .. Son dilei'im· 

dir .. • <ledi. Kendisi de istiyor .. Yaşına 

bakmayın Reis .. Gözü pe)ctir. Bir de

likanlı gibi iş görür. Babasının yQklu· 

ğunda erine kardeşlerine bakan htp 

o dur. 

Ka> a Re;; çoeuğrı sorJu: 

- Senin adın ne? 

- Herek .. 

- Bu ne lıi~im ı'1m böyle?. Sen 

Herek gibi değilsin. :\'e ise, kaç kar
deşin var? 

- İki.. ki•i de kliçük .. Altı Ye do. 
kuz yaşında ... 

l Kaya Reis onun sırtım okşadı: 
- Peki.: Seni, Topal 11.ırahim, le. 

ı·eııt kiltü&-üne )'iiZdıroııı. 

için savaş sırasında onları da silah - • 1 . 

d b . 1 !'ki bü ük bir kuvvet Janııı da sapı ve uzun kını ku~aıı:rnın im r.onra onıın vclı anılırorrlıı. Ciı"•ın J - Acaba öldü mii dersiniz" 
an ırıyor, öy e ı e Y 1 d k' \ 'b' l ı·ı 1 'd' B' k' k ıahibl oluyordu. iki tarafından çıkmış~ı. Başın a ı ~·~- gı - 'e ,' <Hn ı ı ı. ıraz u>:ınrn yüzü, . - Bozbayırclan ·ımse ~·o mu ge-

1 Şaban bir kese içinde virmi· :ılımı 
luyorlar~ı'. :U:"entlerden biri gelen getirmişti. Ka)'a Reis on~ (Herek) 

8 
atlının bırısını tanımıştı. gösterdi. 

Gemlnin altı çok sivri değildi. Az 
1 
şil takke üzerine ~afıf ve bmma bır, 'e)Tek ınrıkları ve sabıı, ııııl'lak im- mı de? . . 

su çeki~·ordu. Bu yüzden büyük dal-, sarık sarmışh. ra gözleri vardı. S:•·, aş Ye maneı rn '1· J - Var .. Yunus adında bır delıkan-
valarda çok sallanıyordu amma derin. [ Kürekçilerle yelkene ilerin son hı12.ır- rasında ctirekkrden l'e)·a kasaralar., lı rnr .. 

- .. İşte Yunus ge.!iyor.. \ - Bu senin hakkındır. Dönüşte eve 
Dı~ e haber verdı. götürürsün. Şimdilik gene biz aaklıya-
Bu sahiden Yunuslu. Onunla bera- hm. 

.•. !iği pek az olan kıyılarda bile korku. lıkarma bakıyordu. dan güvert::ye, üç döı·t adam boyu yer- 1 Karaca Hasan lıir sıçra), ta. kıç ber gelen diğer atlı da on iki )'aşların- Şimdi göndereyim, Reis,, An:ı.-
• ·uz gez yoı, lıa,krnlarını \'e nıanevra- Başlıca leventleri de onun sağında ]erden bile karaca gibi sıçrar. ba~ a~a- kasaradan gül'erteye atladı. Orada ha- da bir çocuktu. ma liizım olur ... Hem, ya döneriz, ya 

lannı çok iyi yapıyordu. ve solunda idiler. Bunlar ela aşa;tı yu- ğı yuvarlanacağı sanılırken ııynk listü zır olan leventlere göz gezdirdi. Yunus geç kaldığı için atla yola dönmeyiz!.. 
Çok su çeken bu"yilk dil•man ~emı' 1 Son sözleri söyelrken sesi daha sert ' "' - karı onun gibi gil'innıiRlercli. Onun gi- [ B d ki ~ıkmıs atı geri yollamak için de ken. · · !erilse az derin yerlere giderlerse ka- · · . dli~enli. 11 Rıı·a a soıı yo amayı yapan . .. ''.. · • olmustu. Kaya Reis onun gözlerinin 

;valara ve kumluklara oturuyorlardı. llıi silahları rnrdı. On,ekızdeıı yukarı Karaca Hasan ceı'ap vereli: Topal İbrahim hnber vernıi.~li: ılı koyunden olan bu çocugu yanına aL içine bakarak gülümsedi. Herek iliwe 
Kaya Reis Bakır deresi içlerine doğ- pek gözlü, dinç ve yeğit Aııaclolu eı· - - Yalnız Koca Mahmud ek~ik.. - Bir ekgiğimiz daha var.. mış olmalıydı. ıetli: 

ru çekilince ve derenin ağzını da bir !eri idiler. Koco Mahmul elli beşlik bir ihti- - Kimdir' Kaya Reis onu görünce: - Babam her gidişinde böyle söy 
zincirle kapayınca artık hiçbir bas - Kürekçiler yerlerine yerleşmişler, ,-anlı. Lilkin delikanlılarla omuz omu- - Yunue.. _Koca Mahmuılun n<' halile oldu-· !erdi. Anıma. gene de gelirdi. 
kın korkusu kalmt\'oı·clu. iskarnıozlar yoklaıınıış ve ı'ağlann1li· za döı·ü~ürdü. Fakat son akından clö. - Borba.ı·ırlı YLtnııR nıLı'? Karaca Haeaıı ile arkada•_ları .,;;_ 

ğunu öğreniriz. 6" 

Bu kliçilk Türk ~emisi, onsekiz çift tı. Yelkenlerin açıl~ıaları için iplerini nli~te durup durup saneılanıııağa ba~- _ Ewt.. Dedi. Jümsecliler. 
küreg"ini •ekerek üç büvük ,.elkeni de çekmekten başka bır ış kalnıam•,tı. i lanıış, Çandarlı yakuıınclııki köyü Du sırada Çandarlı .Yolunun döne- - Kiminle göndereceksin? 

• ' ' ı t k k k ı 1 Şimdi Çandarlı yolunun döneme-şişirince, ka•an kurtulamıyor, kovalı- Orta boru, ı na.z v. e ır ya.ş a_rın- (Bozbayır) a gitmişti. meciııde iki atlı görllndil. Dört nal ge-
0 

k' - Bizim ıri'at burada •. Köv. e '"'de-
. ' - \ cinde bir atlı daha görilndil. nu ·ım- "' .ı·an tutamıyordu. da bir levent, gemının orta dıreıı:ln.. Kaya reis meraklı meraklı mırıl- liyorlardı. Karaca Hasan ile Topal cek .. O göturlir .. 

d - k k b ı ! se tanımadı. Yunus atlan arkadan .,, Kaya Reis bunun için gemisine (At- den kıç kasa.~·a~a .. ogru a s~yara . ıı· rlaııdı: brahim kıç ka araya doğru doğru- 1,,çiincü bir .atlıdan lıahgediyordu. 
nınca) adını koymuş, bunu kırmızı kaç adım yurudu. Onun. soyle'.11e~ıne gelen atlıya bıraktı. Arkasındaki ço- Paraları ona verdiler. 
boya ile kıç tarafına yazdırmıştı. vakit kalma.dan Kaya Reıs ~~dı ~ı: ~ B •• } d b' '- cuk ta onunla berabeı·di. Yarım saat geçmemişti ki T!irk ge-

O kış havalar güzel gitmişti. Henüz - Herşey hazır .. Öyle degıl mı, To 1 U g UZ e eser en Jr parça Reisile Yunus şöyle konuştular: misi oraya toplanmış olan köylüler 
şubatın onbeşi olduğu halde ağaçlar pal İbrahim? . . . . . Türk palalaı-mm şinışekl~ri altında her an bir kaç düşmanın yere - Nereden geciktin? Az duhıı ıı:i- Ye çobanlıınn: 
~içek açmış, kırlar ye~illenmi~ti. Sol baldırının .ıııırlerrnı hır_ sav'.'~: 'dü\!ÜJl'ü görülüyordu. Bir ka~ dakika içinde Venedik kadırguını ye- diyorduk.. \ - Ui(ur ola! .. Sarn' ola! .. 

t . d·~ · . . o ·ı,··ıgını ıyı K :II h dl 1 k ~ D Kaya Reis kıç kasaraııııı önünde a- ta kılıçla kes ır ıgı ıçın '·' · deiin., alan "fi;rk genıi'i Fatih sultan Mehmedin bulduğu kuyuya dol!'· - oca · a mu a .vo" çı ·acagı- iye bağrı"ları ::ırasıııda denize açı-
yakta' duruyordu. Geniş omuzları, u. atamıyordu. Onun için böyle ~nılıyor- ru geliyordu. mız gırada birdenbire ağırlaştı. Beni lıyordu. • 

1 h 'd d Ç"nk" gemı'de iki İbrahım daha F·tr'I· •ordıı·. alıkoydu. Bir iki gtinden iyilesirim, K R · k zun boyu, iri vücudu i e sa ı en ko. u. u u ~ • · a;·a eıs endi•ini uğurlıyıınlara 
caman blr kaya parçası kadar sert ı•arch. - Bu canlı f!ÖIR .. k;mdir, onu görmeliyim ve alnından öpmeliyim! atla gi<ler, ,-etişiriz, derli. haykırdı: 
ı·c dikti. Yilzünü ~evreliyeıı kır saka- - F.vet. Reis.. Karaca har.a.1 bey ı<üler.•k cevap verdi: - ::<onra' - Hosca imim!. 

h b K R · • ıa soluı1a baktı· s k k - Jfoca llfohmuıl i.dles.meıli.. " ' Jı ile uzun bıyıklar ona da a üyük aya eıs sagıı ' · -- arayda oİL<' meydan okuyara ılıç çeken Levenddir: Herek coOnra denizin enginlerine <loğru 
lıiı· he.vbet veriyordu. Kısa çepkeni, - Sanırım ki hepiıniz buradayız? reisi! Dün akşam öldü. baktı ı·e söylendi. 
geniş kuşağı, kırmızı ve kısa şalvarı Leventlerin en gözü açık ve bilgili fatihin ka~lnrı çalıidı. 1 - Nur içinde ratsnı. Hepimiz o Bizin lııce Ali heniiz görünme-
Yardı. Kuşağının arasında iki hançer ofanı Karaca Ha~andı. Ancak ;·ir?ıi I • • . . •... _ . yolun yolcusu.ı·uz... 1 di. 
görün!lyordu. Geniş ağızlı uzun bir pa- döı't yasında olduğu halde Kara Ret~- ... _ ....... _ - Döşekte üldiiğii için ıığlı;-ordu. 1 

== = - Aı·kosı l'Ot' -

.._ rağırdığıııızı srırmağı unut - ket.<iz kalımstı Pivetrova tee .. ürün- !ık içinde kaynıyordu. E ı· b' .. .. d'" .... 
k 1 · • ' · . .. · ~ · ' · · \ '4_..VVe a ır ru.ra gor ugunu zannet-

Auıeri ·a ente icens servısı: tum. Bu ııkRam .erken ~·elırsen acele elen darılmıstı Yahud da hu hareketi Piyetro oldukça dolaştıktan sonı·a ı· F k t 'k d .. . . . , . . ı. a a gecı ·me en ruya görme-

11 
C A S U S 

11 
"anıma kadar çık. dıı·e ı·~ımıssınız. bılerek Yapmrntı merkez birahanelerindeıı bı'rı· ıe g· d'-· · ı d Ç" k" E ·ı h k 
J • • • •• • • • • ~.. ·., • • .. • 'ıo • ı 11·- 1g1nı an a ı. un ·u i mı ya a ·lka-

R OMAN I 
Sehebıı1ıı sokı akbtlıı nıı.ı ;"

1
1 

· k Pıyetro dılber kızın odasından çı- di ve kenard::ı boş duran bir •anda!- ten gazinoya girmişti. \' e etrafı dol-
En11 ya ·ıp ırınızı o,. u: ·ınca kend' d 't d' A • t k ıı· · . • ı o asma gı me ı. şagı- yeJ>e o urara ır vıski ısmarladı. durmuş olan müşter'ler b' b' 
_ E\'l'L sızi gönne!< isliyordum. va ınd' d 1 1 1 ktı T .. ı l\l h 1 b' h' ı e ırer ırer 

• 
1 ve er rn yo a çı . eessu- eç u ır ıs, Yilreğini tazvik · bakaı·ak ilerliyordu Onu k" d · ı 

1 r k d h 1 1 F.milyanın kırmı.zılaean _çehresinden ründen boğulacak gibiydi. Temiz ediyordu. Derin bir teessür teneffil ö .. d. ~ ·ı oşe. e ya. Kahramanlık an ııe e şet k k t p t hav . 'ht' d [ .. - nız g runce ona ogru ı er!edı 1 , : mana çı arm~ · ıs ı.ı·en ıı·e ro: aı a ı ıyacı vardı. Bun an maa- sünu daraltmıştı.. Kulakları eınlı E .1 . !' .. 
,..., - ••" <l A '\ - mı ya n1asasına \·ana~nıca ırrt-

Yazan: (Touıas Conson) Amerika erıtelicens servis kıı~ıandanı -Bir seyleı· var· dedi - bir •e)·ler a l"l'ika telefon etmek, doktorla yordu. Bir kadının ismi kaf::ısıııı ka- ro ayağa kalktı. E~ilya;ıın dudak-
hissecliyorunı. Fakat sö.rlenıeğe ce"ı- cereyan eden hadise,\'i anlatmak rıslmyordu 

' E .
1 

• !arından teessürü besbelli idi. Acı 
ret etmiyorsunuz. ve ayni zamanda arkadaşlarının ela - mı Ya .. Emilya.. bir tebessümle: 

-Affet - dedi. ani bir heyecan ge. zi arzu ediyorum. - Hayır!. Senden saklı hiçlıir ~e- onlan takip edip etmediğini öğren- Dilber kız, onu seviyordu. O da -1\Iuhakkak beni bekli,ı·ordunuz. 
cirdim. O heyecanın tesiriyle sizi sev- Piyetro manen fena halde sar<ıl- yim yok. ıııek istyordu. bütün mevcudiyetle ona bağlı idi. Dedi ve oturdu. 
<liğimi..._. nıışlı. . 1 - Muhakkak bir~eyler saklıyoı·- Takip edilmediğini iyice anla)'ll1- Sevyileri karşılıklı olduğuna göre. _Doğrusunu sövlemek kap eder-

Piyetro sözünü kesti: -Maalesef söz veremiyeceji;inı -ele- sunuz. ca telefon kö~kiine girdi. Ve Ani.kin neden mesud ve bahtiyar olamazlar- se, hnı·ır! .. Anide ;aptığımız bu has-
-Yoksa, nadim mi oldunuz? di - Çünkü seviyorum ve seven insan, ı Birdenbire fil;;.ir değiştirdiniz Ye telefonııııu açtı. Hadiseleri olduğu gi- dı. Emilyaya saadet hakkını esirge- kının beni ne kadar memnun ettigi-
- Hayır; nadim olmıyorum ... Fa- daima sevgisinden bahsetmeğe yürek susuyor;ıunuz. Emilya yarı ciddi, bi anlattı. Ve reise hemen söylemesi- yen şahsi mania neden ibaretti? ni de hilemezsiniz .. 

kat bırakın sözümü bitireyim. Ani bir acılarını azaltabilir. 1 - Rica ederim - dedi - şüphele- ni rica etli. Diğer tara:ıan.Artik te Viskilerin adedi ·dördü hulmııştu. lki,;i ne oııırdular. Gar,;oıı )·etişti 
herecan tesirile sizi sevdigimi söyle- Piyetro hem bunlaı·ı söylüyor hem rinizi uyandırnıayınız. arkadaşlarm kenclilerını mukenıme- - Sarhoş olmağa ırelmez. Jıa~ka ' ı·e madma1.eliıı l.ıir~e.ı· emredip etme-
nı.iştim, bununla beraber sevmek hak. de yüreğinin müthiş bir korku ile çarp- - Hayır k:ıt'iyyen şüphe etme-· len takip ettikl.erini.' '.a~at elan e~in viski. i~miyeyiın. [ d iğini sordu. Pis etro iki viski s?yled~. 
kını haiz değilim. Söylediklerimi u- tığını duyuyordu. Mükaleme bu mev. dim. d'.şında bekledıklerını 'e. faka.! şım- Duşundü. 

1

sonra kıırşılıklı lıakıstılar Ye ı•temı-
nutmanızı bilhassa rica edeceğim. Ve zu üzerine devam ederse münasebet- Ve Emilya yediği manevi dnrbe~·e dıye kadar o evden hı~ kımsenın ~ık- Fakat ne ~·apacaklı" Enıi!yadan ycrek g-ıilduler. Ar;ılarıııı bozan, ş~y 
eğer dostluğumuzun haleldar olmama- !erinin büsbütün ke8ilmesi ihtimali mukabele etmek için doğruldu: nıadığı Ye eliin o civanla dola"tıkla- a,vrı olunca haYat manasız ı·e bos ne iıiı. ı,,., .ı 'eri dt• J,ilnıiynnlu. 
~ını aı·7.u ederseniz bu mevzuu bir da- mevcuttu.Bunu düşünüyordu.Halbuki - Ayrılmak zamanının geldiğini rını söyledi. . !oluyordu. Dirs;ğini masanın üzerin~' Petrn "'''"'et: 
ha karıştırmamanızı yalvarırım. Pi;-etro buna katiyyen razı olamaztlı. zannecli.ı·orum. Bundan başka biraz . Telefon mu~ııberes'..nd.en sonra dayadı, kafasını avuçlarına aldı.! - Siıd··ı.: a.ı rılı'.ıı!ıııı zaman gez-

Piyetro bu söz üzerine tekrar süku- Onun için behsi çe\'İl'mek ITU'Cbmiye- işim de var. Pıyetro Madrıdın en buyuk eaddele- Gazino müdavimlerini seyrettiıl'i bir mek fihr'"''" ıolrhı:-uııı11.ıı gö;•leme-
tu hayale uğradı. ti hasıl olmu~tu. Netekim miibahasayı Yazılacak mektuplarını \'ar. rindn biri olan Kale \'itorya bulva- sırada kar~ı.ındaki a,·ııanııı ,nıı·dı- nıi~liniz. ) nbn lıernhP!' rıkardık 

f•:nıtlya ise "özünü sö\·le bitirdi: takip eden sukutten i"tif:ıde ederek: Ve. ıı.l'l'ılr!ı. ı·ında dolnşma{!'a b:ı~lıırlı. Vaktin ge~- mile sigara cluııı:ınl;ırı içinde Eıııil-J lledi. 
-Merdane bir şekiİtl~ ~öz vermeni. -A - dedi • hakikaten beni niçin EıııH,ı·a ye!'inde nıermer gibi har;-. ıııiş olnıa•P'a ruğmeıı cadde kalaba- yanrn uolıı~tıııını ııörJiı. 

t' Umumi har pte 

G.2 
- 19. 

- :Ocınu v:ıı· -
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URLA iCRA MEMURLUCUN-
DAN: 38-31 Yıldızlar 

Gayri menkul u.llf ilim 
lzmirde tüccardan lsmaile borç

meğe b.ıı.ladı. Jkinci e\ len isinden son- lu Kızılbahccden Hatip oğlu Ali Rı· 
ra, gazetecilere bu izdivacına dair iza. zanın isbu borcundan dolayı mah
hat vel'rtıedi, ve genç kocasiyle resmi- cuz ve satılmaaı mukarrer a,ağada 
nin gazete "1Ütunlarında ne~rine müsa- mevki ve kıymetleri yazılı dokuz 
ade etmedi. parça gayri menkul satılığa çıkarıl-

Klodet bunu, yaparken kocasına mı~tır. 

- Battarafı 4 üncü sahifede. -

httmet etmek ve ettirmek istiyordu. -ı: ı _ Kızılbehçenin Buldan altı 
Kocası Ametikada tanmmıs bir ku- mevkiinde tahtani iki fevkani bir 

lak, bojaz, bµrun mOteba sısı idi. oda ve tahtani bir mutbahı havi ker· 
Tabit doktor joel Pre.sman .. isminin · ·· t•· k" "ti ·· t··ı·· b ' hi . pıç, us u ıremı e or u u ına ve r 

ve resminin gazetelerrn sinema sütun- k h · l d .. t d"' ·· . . . . . su uyusunun avı o an or onum 
Jarında neşrlnı ıstemedı. Onun Jçın ha- .. "1" ı 000 ı· g maa muştemı atı ıra mu-
~azetecilerden yilz. çevirdi Fakat bil- hammen bedelle. 
uın matbuat akybıne döndü. Hem ya- 2 A · k"d t n . . - ynı mev ı e apunu 
aılm&aını fatemedijı feyler yazıldı, K" . 926 2.... da . . a. ıanı ve ~ numarasın 
1ıem de Xlodetiıı filmleri eakıaı kadar ka tl d'" t d'" .. (490) ı· a 'belentmez oldu. yı ı on or onum ır 

muhammen bedelle. 
Bazı )"lldızlar gazetecilerle görüş- 3 _ Ayni mevkide tapunun 36 

mekten Qrker bazılan da f ototrafları- d t l lar k L-yıth . . numarasın a ar a o a an 
mn nlfl"fırl lltemezler. Halbukı Holı- 1 h 1 "k" d.. .. L- • (300) 
fttta. tı1Plerbıc1e minimini fotoj'raf ~ up a en on ı ı onum ıxıg 
maldneltrlyle her yıldızın arkuından lıra muhammen bedelle. .• 
kopn, amatör Ye profeayonel. bir U- 4 - Karakuyu başı mevkünde 
ı1l fototrafçı v&Mır. ve tapunun 3 7 numarasında ka,ıtb 

En büktnilmiyen zamanlarda klişe üç dönüm iki nJek zeytinlik (100) 
alı!'lar. Yıldız ffnerken, yemek yer. 1

ira muhammen bedelle. 
bn. aam.derketı fotoj'raflan ~kilir. S - Kayık bap ınevkiin* ve 
JWe G:IMGr fotoiı'af~ann elinden •apunun -40 numarumda byıth 
Jmıtul111 7oktur. 'ıalen alb dönüm tarla olup içindr 

BkıHri,.tle auzeı yakıpkh fJengin ":>ir adet dolanlı w kuymunu müş
deJOgnJılar olan b; amaUSr~ yıldlZ- ··mil parça (800) lira muhammen 
l&rua Jamuat lıayatlennın en mahrem ":>edeBe. 
ubııelerlııe kadar aokulabilirler. 6 - Ayni mevkide tapunun .f 1 

J'otojnf almaktan ibaret olan ha- numammnda byi'Üı .-. dönüm 
Jı:lkt müatlarmı, lıtırmet, iftiyak, qk tarla ( 150) liıa muhammen be
t.rutlavl• ıizliyerek hiç alınamaz delle. 
uımedila TMf7wtJerle bile fotofraf 7 - Kö-d-L mevkiinde tapunun 
~-. 42 nUIDlllUIDda kayıtlı iki dön6m 

J:ier bu fotofraflar, •uetelerde iki evlek tarla (SO) lira mulwmmen 

<.AN>\ DOLU ) 

Eksiltme ilinı 
Armutlu belediyesinden: 
.1 - Yaptırılacak iş: Armutlu kasabasının Belediye sınırı içindeki 

mamur ve gayri mamur yeni yap1 ve.- yollar kanununun 4 ün
cü maddesi hükmüne tevfikan Belediyece tesbit edilmiş bulu
nan hudud dahilinde tahminen otuz hektar mamur ve yirmi 
hektar bos araziden mürekkep ceman elli hektarhk yerin va
ziyeti ha~ra ve müstakbele haritasının yaptırılması işidir. 

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

lenin akabinde bu miktarı c c 1 5 teminatı kat' iyeye iblağ ede-
cektir. 

5 - Müteahhit tarihi ihaloden 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 28 1 1 938 Pazar lesi günü saat 16 eladır. • 
8 - Eksiltme mahalli Kemalpaşa - Armutlu kasabası Beledıye en-

cümenindedir. 
9 - Şartnamesi Armutlu Bele<iiyeainde meccanen verilir. 

1~13_.::;16--__ 1_9 ______ _ 

-ı.-ta_n_b_u_l-=Tı=-e~le-~::..-o-n-m-üdürlüğiJnden: 
ı - idare ihtiyacı için 19 -lemde demir kablo~ 1am... ..... 

maJİİ, teni kutusu, lmrtun kapb tel, kö,r6 raptiye, ......... 
ca ayail, IUtikli tel neair malzeme bpala sarf ile •• r 
ye konulmUflur. __ 1...1-a • 

2-Mvlwmmen bedeli 18807 lira 75 kuruftur. Mu....-. ._.. 
nal 1411 lira olup ebiltmeai 2/12/938 Cuma sUnO ~J~ 
ele müdürlük binasındaki. Satm Alma Komilyonunda ,....-

3-Ta':;"'-, muvakkat teminat makbuz veya IManb mektubi)'le 
kaınmi yeaa.ild muhtevi kapalı zarflanm O ı0n IUI 14 e ... 
dar komMyona .~. 
c.....__leri her atin Levamn amirliiirnizde ........ 4 -.,.-- 18 31 14 28 (3829 

zmir inhisarlar aımiidiirlü .. 
~ ollqdı, beDd batan yıldız- bedelle 
ıu ~ bir a.1r1ıca ıçen1ııde 8 · A . kide 43 umanda ğünden: =:-= t.bJDr•f ile kartı kal'flya kayıd; 1:mclh~ tarla ~.SO) lira 8400 kilo meşe ~eya pırnar kömürü dairemade mevcud ..,.tna· 

u.~~ altlnda ....... --1 oöziiııen muhaınmen bedelle. me9ine ıöre pazarlıkla aatın alınacak.br . 1 -'-lile . 
~-v ....- ....... • L __ • M--L-- f" ı·· ... SO S kuruş teminatı 63 lıradır. ate& nn 

Jııbri7am Hopkbıs husuat l&ayabnda 9 - K•..t..lı ce ..biye meraczi UIUIPlmen ıa ı .,. . • ki k . i-
t.___ derununda Ye.......,. 48 Damara- 16/l I / 938 aünü saat \ 5 de baş müdürlüğümüzde omıayona •~ 
~ ........... • 11--13 -4082 

CilıHnin nnsi de pek jyi •eiildir. sanda yekcliieline muttwl bir fırın, m~e;!1!er~i.!ıt!!&~n~o~l~u~n~u~r:.,. ----:----;:;:---:---;----.---
Oınm boyanırken alınmış fototratlan bir dükkan ve bir maiaza olarak lzmir ikinci icra memurluiundan: Deutsche Le• 
.... JUıram bil fotıoiraflara Mke- mukayyet olup halen her ÜÇÜ harap B' borçtan dolayı icrnen mahcuz 
ı... ... ve enkaz halinde ar• olan ifhu ma- buı::..u lznıir Kahramanlar mahal- vante Linie ----------=-· ___ hallin heyeti umumiyeai de (200) lesinin Turna sokağında ~ki 60 1 

Bergama Vakıflar Memurluğun
( an: 
Kazası Köyü Mevk;i Cinai Vakfı 

Bergama Bergama Bağlar yolu Zeytinlik Hacı HiUeyin ap 
« « Seytan kın « « « 
« Çam köyü Mardil •< « c 
« Sağancı T okath < c c 
« « Yayla < < c 
« « incirli < c c 
« « Arap c c c 
« Alacalar Çeltik dere c ., c 
« Kapu kaya Kapu kaya c ~anlı 

Dikili Dikilide Koca beylik « Ha. Hüseyin ala 
« Samanlık S.mant• c Şaciu-ftnlı 
« Çanduh lbca eder c Ha. H&.e,in aia 
Bergama Vakıflar idareeine ait •Hbut nlaflaidan yabrlda 1ftn• 

la1eri yazılı 12 parça zeytinliiin 938 yda mahRıli •711 ayn miza 
yede kaimesiyle 31 /10/938 den 15/11/938 Mh sünGne lmMto t~ 
sh müddetle ve açık artırma uealiyle ariiayedeye ~. ı.. 
teldileria •~ra:ti öğrenmek ve fHla malumat almak üzere her_.. Blr.r _ 
,._ V.Wlar merr.urluiuna ve ihale ılnli olan 15/l t /938 Wt SÜ· -
nfi Mat on dönte Berrama V:ıloflıar meDllll'haiunda mOteıellldl ihale 
llmnllYonuna mtirfteaatlltn ilin olunur. 4 8 9 13 (4008 

Devlet demiryolI~ından: J -
Devlet Demiryollarına alınacak mü. -
fettiş muavini miisabaka şartları -

Hareket müfettiti yetİflnek üzere müsabaka ile müfettiş muavi- = 
ni alınacaktır. Mü..heka tartları •ta~ıda yanlıdll'. 

1 - imtihanda lmzanenlara 130 lira aylık verilecek ve staj müd- -
detinin hitamında müfettitliii tMdik' eJilenlerin aylaklan 151 liraya 
iblli olunacaktır. 

2 - Müeabaka imtihanlarının yapılacaih mahaller, taliplerin ade
dine a&e billhare tabit edilecektir. 

3 - Müfettit muavini olubilmt-k için lazım olan evaaf ve veıaik: 
a) Türk olmak, 
h) 40 )'afini aeçmemis olmak, 
c) Mlihendie veya yüksek iktısad ve tiCAret mektebi. Mül

kiye mektebi, Hukuk veya Fen fakültf'si mezunu olmak. 
ç) ltletme merkezlerinde yapılacak sa~lık muayenealııde 

faal hizmette çalışmağa mani bir hali olmamak. 
d) Aakerlikte ilitiği bulunmamak, 
e) Franaaua, Almanca, fngilizce- ve ftalyanca liaanlarındar 

birine \'akıf olmak tercih ııebebidir. 
Mürac.aatname ile birlikte ibraz edilecek vesaik: 

a) l.ıidf\ ile 6 aded vesika fotoğrafı, 
b) Polisten tö!ldikli iyi durum Krı.~ıdı, 
c) Nüfus cüzdanı, 
ç) Mektep diploması, 
d) Atkerli1' veaikaaı 

-

e) Makine ile yazılmıs kısa tercümeihal verakası, 
f) Şimdiye kadar başka yerde çal~ıfaa aldığı boMCl'Yi 

örnekleri. 
~....:.:...~LIM11M1tfa~n'111!!a-.,,.........-.....t'---~--~~~-:-'~~_,.,_.~:-::-.-~-~' '"''"'7- • w'8a8Etc: :nı&r aüiaııt 'C'buJ 

.._... wı,. mahkameai 2 ci ~- lira ~uham_m.en bedelle ve f&ı'tna· )eni 48/ 1 No. h ve 1200 lira muham- G M B ff 
........ ...._.: melerı mucibJ.DCe •blacaktır. men kıymetli hanenin açık artırma • • ' 

Tepecikte lnbiıarlar yaprak Şartnmneyi önnek iaiyenlerin u. · ,._ ile s tılmasına karar 
~mula ... 'l>eq .... lfamsa ftw 9J6..1 • Mi&Ara ve _ yt"n1ı-r müsabaka imtilıanın11. kabul f"dilrnl"Zlt"r . 
._..e De kocası Tepecikte yokuş nmdır. sadif perşembe glln saat 15 te .yapı-
10katuıda 1284 No. Jı sokak 2 No. Iı Birinci artırma J 5112 938 günü lacak bil'inci artırmada kıymetı mu- AMERiKAN EXPOf<T ı..lNES 
;llaHde mıufie birlikte sakin Sadık oıaat onda Urla icra memurluğu oda- hammtnenin ~ 75 şin i bulmak şar- «EXM01"T1h rnpuru fı i kincite~-
Olla !mm Kamer aleyhine açtıiı ,,nda yapılacaktır. Artınnftya İşti- tiyle jl;a~ ri menlnıl en çolc artıranın tinde bekleniyor, Nevyork için yl\k :ıla
baıJaıtma davasının dava arzuhal .su- .. ak için muhammen bedelin vüzdc.- astUnde bırakılacakt1r. Ba artırma- caktır. 
reWe davetiye varakası müddeialey- vedi buçuğu n~tinde pey ~kçası da bedel ~ " 75 şi bulmazsa SO 112 1 «EXCELLO> \'apuru 14 ikinciteş
hhı ikn:uıtdhmın meçhuliyetine bi- ve milli bir banka teminat mek- 938 cuma günü saat- 15 te yapıl~c.ak rinde bekleniyor; Nevyork için yük 
naen ilAntm 911.1/938 çarıamba aaat ya . . ,. ikinci arbrmada ımtış 2280 °· lı alııcaktır 
lt da mahkemede gerek bizzat ve •ubu .t:vd_ı edılmek lazımdır. kanuna tabi olmacl -·ından ~d~l ne cEXA~iELIA., vapuru 21 ikincilq-
rerekae bir \•ekil ırönderilmui için Bırıncı artırmada muhammen oluma o~un en ~ok artı ·ana ihale . d beki . N k . io '-'ilk 

1. be l k" h rt rın e enıvor, evy"'r JÇ ,, 
tebliarat yapılmadıiı halde müddei- bedelin yüzde yetmiı ti veri rnez- olmıacaktır. Bo bapta ı ar rma şa -

1 
k · 

aleyla mahkemeye gelmem.it ve bir se en çok artıranın taahhüdü baki u.ameıi 4 12 988 tarihinden itibaren a a:~~·~HANGE> ,•apuru 2 birinci· 
vekil dahi 66Ddermemlı oldu,iwıdan kalmak prtiyle 31 / 12/ 938 günü herkese açk bulunacaktr · ~ . N k . . yük 
bs'kkmda gıyap uran ittihazına ka- . ! '- " • rt '- Bu arayri menkul üz.erinde herhan- kanunda beldenıyor, evfOI' ~ın 

. • aynı saatte ıa.ıncı a ırman yapıı.a- . . b 1 1 al k 
rar venlmlt tahkıkatı 80/11/988 ear- caktır. l 1er iki artırmada işbu asy- gi bir hak ıddı~:ındn Ou ~nan ar acalRtır. SERi S" 
pmba aat ı ı e talik edildiiindeıı . k ı•--1 T c z· t ha 1.... ilin tarihinden ıtıbaren 2 gun zar- P E AKTARMASI ı;, 

rı men u KrrJe . . ıraa n11.aaı- . b" l'kt .k. . . 
Y"1111 mezkfirda milddeialeyhiD 281 ... 1 ka ·b- fında ' 'esaiki Jle ır ı · e 1 ıncı ıc.ra- FERLER 

nm ., aayuı nun mucı ınce · k · takd" d 
mahkemede hazır buluıunası veya 1 b 1 (Si ı"O) k tem'n ya müracaat etmelerı a 81 ır e cEXCA.\IBlON> vapuru ıs ikiN:i· 
bir kili k mat u u o an J uruı ı . ilil b"t olmıyanlar 

'l..av:...ı an:mt •aıadermeaf aksi edilmek suretile 129 uncu maddeye haltları tapu aıc e ada ı h r·" ka- te~rinde Pireden Boston ve Nevyork 
t&11. ınıe tahkıkatın rıyabında .ur.e- _ . paranın paylaşmasın an a 1~ • • • 
• d' b' d ha t h ... :,_ t gore ihale yapılır. kl d ıçın hareket edecektır. "an • ıp 41' a a AUIJ8 ve mu- weı· 'ndi 1 k laca ar ır. . . 
ha'kemeye kabul edit.neyeceii jpy&p . ~a~~ş 1 peıı r .. ı;>°tc sa· Milzayede}'e .iştıirak etmek için cEXOCHORDA> npunı 2 • bırın-
brannın tebliği makamına kaim hıbı d~ger ~l~caltlıla.r ve .&rtifa~ h~k- 3 7 •6 pey akçesi veya milli banka cikinunda Pireden Boston ve Nevyork 
kaim olmak üzere Db olunur lu sahıplerının ıayrı menkul uzerın· teminat mektubu ve 38 .3020 doıya için hareket f!fle~ktir. 
------------·-- deki hak ve iddialanru ifbu ilaı.dan numarası ile gösterilen gün ve saatte cEXCALIBUR> \'apuru 16 birinci 

Z • yirmi aün içinde daireye bildirmeleri müracaat etmeleri ilin olunur. kAnynda Pireden Boston ve Nevyork 
ayı ve aüi halde haklan tapu eieilile .. , MERKEZ HAST ANF.Sr çin hareket edecektir. 

Nafıa Vıklletinden iltllıaal etti- bit olmıyanluın •bf bedelinin pay COZ MO'l'EHASSlSI cEXETER• vapuru 29 birine~ 
llm 18/VIl/9S2 tanlı ve 181 lafbnlmuanbrı hariç bırakılacak lı nunda Pireden Boston ve Nnyork 
elelctrik mtibendlsi ruhutııunelU:IJ lan ve iıbu art .._ya itti.lak ed ... nle- Do tor için hareket edecektir. 
taybettlm. Yenl.sini ~aracaimdan .m ..ııı b•kkındalci kanun h6kr."' u ı ·d Baran 
ftbfnbl hükmü olmidıimı JllD .... lerini ve artırma wtname9ini ktlb..ı' na ı 

9 1 Vapurların hareket tarihlerile 
rım. 409 etmlı aadolunacaklan ilin o mıv. 2 inci beyler aokak, Hamam navlunlardaki demıikliklerden acen 

tzmır - lnGnU caadeaf - 682 Kartwmla No. 45 b ••• 
-.ıı1 ---.. h-.....,._,.__ ~-m oflu , __ ..ı_ ta mesuliyet ka u etmez. 
...... vnu-.n .ıunwım AW Her pın 3 den 1 ye3806-..uar Daha fazla tafai1lt almak için bi-

... H~ Septoıı·n ·--~TF.-1.~EF.-.mt-::;:--- rinci kordonda w. f. Henry .en 
,~,~-~-9111~-••ılil•lraı Açk arbrma ilanı der Zee ve C.o. n. v. vapur acmta-

ş A P K A 
!aıthli icra memurluiundan: bim• mürccat edilmeai rica ohımaı. 

Diş 
Adala nahiyesinin Dikili taş mev- Telefon: 2007 / 2008 

kllade tapunun 9,987 tarih "e 60 nun 
~I mvamada ltayıdlı 4 hektar 8017 lı•--111111'!!!~--------·ıı 
ırıeraklılarıno metre murabbaı tarla heyeti umumi- Operat6r 

Mulca 9apka
lann ~n eon mo
delleri gelmiştir. 

Taklitlerinden 
sakıur.ak için ıu 
'l"cısimdeki nıarka 

ya dikkat. 

..... ı:mıı ............... .. 

Mı 
'esi 1200 lira 'kıymeti muhammene- C •ı Q J 

acun---···~ile 14/ 12 938 tarihine mihıadif emı ra 
~aqamba gtno ~aat 14 - ıa te ihale Memleket Tıaataneai 
olanmalt Qzere açık artırma ile ıatı-

D 1 • • • •b• bla ~ıkaılnuttır. Talip olanlar O «(in eski Operat6rÜ 
iş erı ıncı gı 1 ve aaatte yQ,,,de yedi bu~uk lzaıire e.det .......... her si.la 

Yapan etler.ine ku .. 'P9" akçeıı:ile huır bulunmaltn li- öğleye kadar CUndotdu FranAS 
zımdır. Yilzde yetmiş beşi bu mazsa h,utahaaeaincle iittede• ...,.. Bi· .. 1 on beş ~n sonraya bıra1nlarak on rinci 8eylenokat.m4a .No. <41 • 

vet, ağıza guze betinei «On kaç kuruşa çıkarsa (1k- laaatalannt kaa...l eder. 
~ın .-n çok beilt'l verene ihale edile- Teleloaı 225Z Hutalaa-koku Veren eyni eelrtir. Daha faz,a malftmat almak Telefon: 2310 Klinik 

' 

1Btfyenlerin 9~8 1264 ~yılı d<>t'vada E 

f •Jd•• 1 Telefon: 3350 •· ormü. ur. rnncot '8rtnameyi okumaları Q2u- ı_..;. ________ ,_ __ ., 
,_ .... _______ ... ___ .. mu Ulu o1unur. 4100 

4 - Miiı.ahaka imtilıanları 28 1 1 9 ~8 tarihine müaadif pezarte.i 
giinü yap1lacaktır. T aliPll"r yazılı vrsaikle f"ft nihayet 20 1 l /9J8 ta
rihine kadar Sirkeci. Havdarı>aea. fzmir, Anlca,.a. Afyon \re Adana 
işletme müdürlüklerine müracaat etmif ve sıhhi muayenderini yap
tırmış omalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında: Riyflziye (At1 dc~1', memleketin 
iktıaadt co~rafyası, iktısad. Türk ve Trrkive taTihi. umumt tarih ve 
cograf ya sorulacak ve bildiği dile ve mütekabilen Türkçeden tcrdi
me yaptınlacaktu. 

6 - Staj müddeti: 
1 12/ 3 üncü Mnıf istasyon ve anbarlarda 
Hast1at seT"Visindc 
Baş müfettişlik kaleminde 
Müfettiş kurwnda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

10-11-13-15-17 

Doktor alınacak 

12 ay 
4 > 
2 > 

3 > 
J > 

24 > 
4712 40D11 

işletmelerde münhal bulunan kısım hekimliklerine. mecburi 
hizmete tabi olmıyan ve bu sene askerlik hizmetini bitirmit olan 
gençlerden beş doktor alınacaktır. 

Bu doktorlara ayda J 7 7 lira ücret ve .iknmetleri .için ayrıııca loj
man verilecektir. Lojman bulu.nmıyan yerlerde .ev kirau v~rilir. Kt-
11mları dahilinde )apacak.ları vazife ıeyahatlcrinde aynca hatarah 
ta aLrlaı. 

Talip olanlann bir dilekçe ile Ankarada ut işleri müdürtü~ne 
müracaat etmeleri ilin olunur. 10--H-t3-•5-17 4061 14713 

llkkurşun, Ciftekahve, Karapmar, CumaovM&, Umurlu ve Sağhk 
istasyon lan nda inae edilecek birer aded makuçı binaaı ile iMı binalara 
yapılacak su ve lağım ~sieat itlerinin eksiltmesi .. abidi kı)'U fiat esa
ın üzerinden arrı ayn olaTalc S.12.938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on altıda hnıir Alsancakta sekizinci işletme binasında toplanacak 
komiıyon tarafından kapalı 7.arf usutile yapılacaktır. Htt inta edilecek 
bina için muvf\kkat teminat miktarı ( 225) lira olup ehliye.t veeika.ına 
lüzum yoktur. Her binanın muhammen Wt!li 3000 liradır. Bu isf'! 
girmek iıttiyenlerin kanunun dördüncü maddesi mucibince ise girme2-e 
manii kanuni bir halleri bulunmadıfnna rlair bf.yaaname ve teklif mek
tuplarını ayni jlÜn saat on befC kadar XOmİıeyon rea!iiine Vfftneleri 
lazımdır. 

Poeta ile .gönderilecek teklif mektupları her hanai bic 9Cbepten ge-

cikecek olursa bu k.a!MI teklif mektuplan nazar• ihbara alumuyacak
tır. 

Her iş kin ayrı ayn ha:urlanan duültme, ifl\Ri ve nafıa genel tart: 
namelerile mukavele projf-si • .tlsilei liat ceıdveli proje vmair ı~nııı eY• 

rak Alaanel'ktıı tıeltizinci i~n·,. vc.-zauindeıı birer lira mukabilinde 
.,_tın alınabilir. J-H-i A- 3 40$5 

il Daimi er..cümeııinden: 
Tire ......kez ikinci okulu atıHIUn ~ı 2SJ7 lira •7 ....... 

~ tutariTle ft 7.0 .Pin müddetle mu:ık aMilt&eıe k: ı ld•••• • i .. 
tttialsin 2eG .yılı ye• hükümlerine lliire laaaarbtaıc.M.n' ..... 
•11~ tıirlitrte 2S ;~ t91ria 938 t>azarteei ıünü uat 11 tle l D.iml 
Eadim•• ... ~ -13-17-21 (4042 
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MÜTEFERRiK: 1 Küçük ilan şartlcırı ı 
Dtık~in nakli - )!ülekait Şevki 

Öğüderi Pul. tütün. pi)·ango biletleri 
\'e •aire satı• yerini Ba•nıahaneden 
Kqıılarda 15 numa ra)·a nakletmiştir. 

Dört satırlık kiiçük ilimlardon: 
Bir defa için 30 kuruş 
tki defa için 50 kuruş 
"Cç ôefa için 70 kuru~ 

Oiivier ve 
Şürekası 

LMıTE"f 

\
1 apur acen ta~ı 

BlRiNCl KORDON REES 
BIJllASl TEL 24-0 1 

Evlenmeleri kolaylaıtınnak için 
kurcluj'um danışma servisine her 
ırk ve sınıftan müracaat edcbi!ir. 

Dört defa i,in 80 kuruş 
Devamlı k!lçtik ilanların her defası 
için 10 kuruş alınır. Bir kolaylık 
olmak üıer> her 'atır 30 harf iti- THE ELl...ERMAN LINES L TD. 

B. Kardıçalı 39 Hukuk mezunu bar edilmi•tir. Bir kücük ilan 120 L01'ı'DRA HATI1 
harftan ib~ret olmalıdır. Dört satır c TRENTI 0> vapuru 29 Birin-İlyas d.5 
dan fazla her satır için ayrıca lO citeşrinde LONDRA, HULL ve An-

J, verenler: i 
kuru alınır. versten gelip yük çıkaracak ve ayni 
Dadı aranıyor -Bir çocuk dadısı i zamanda LONDRA ve HULL ii;in 

Ebe aranıyor - Bir doğum evinde aranıyor. Arzu edenler Karşıyakada yük alacaktır. 
hizmet görmek üzere bir ebe aranı- diş tabibi Kenan Çelebiye müracaat « THURSO> vapuru 6 lkinciteş
yor. Anadolu gazetesinde E. M. O. etsinler. Lisan bilenler tercih !llu- rinde LONDRA, HULL ve Anvers
h•üracaatlan. nur. ten gelip yük çıkaracak ve ayni za

Horoz 

Kelebek 

san ayı 

Tip 13 
Tip 8 

Tip 9 

kuınpauyası udaıı; 

90 cm 
(90 cm 
(85 cm 

(85 cm 
(75 cm 

Kurut 
804 
764 
731 
675 
615 

manda LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

cPOLO> vapuru ikinci teşrinin 
sonunda Londra. HULL ve Anvers
ten gelip yük çıl..aracak ve ayni za
manJa LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL IIA TTI 
«ALCERIAN > vapuru l O İkinci 

teşrinde LIVERPOOL ve GLAS. 
CO\V dan 11rlip yük çıkaracak. 

cMARDINIAN > vapuru 25 
ikinci teşrinde LIVERPOOL ve 

yüzde CLASGOW dan gelip yül: çıkara
~ak . 

lıbu fiıı.tler fabrikada teslim ve bedeli pe~in ödenmeıi me,rut 36 
:n. bir top için alıp aıgari 1 balyalık (Yani 25 top) aatıtlara mah
sustur. 

1 - 24 top almak iatiyen müfteriler yukarıdaki fiatlere 
2 zamla mal alabilirler. 

lktıaad Vekaletinin 5/8/938 tarihinde teıbit ettiii 
kapot bezi fiatlarına uyıun olduiu tasdik olunur. 

lunir Ticuet Odası 
Reami mühür ve im,.aıı • 

Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

- Dostum bu ne şıklık! Hem m:ı•
r:ıfıııııı ~olduturufan ve .ııylııi'ının id~
re ~tmediıi'inden bahseder in, hem de 
~ i~ek ıribl ıriylnmi~sin. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
cKRETA> vapuru limanımızda 

ı>lup HAMBURG. BREMEl'J ve 
ANVERSten yük çıkarmaktadır. 

F ratelli Sperco 
V apu-:- A ccnta-;! 

ADRIA TICA S. A. eli NA Vl
GA TIONE 

LERO ınotörü 14 1 1 tarihinde 
l":elcrek Pire korfo Sarandtı Brendizi 
Avlonya Draç R..ğ'osa Spalato Zara 

W tipi cihazlar 
Saatle 900 litreden 7,250 litreye 

kadar 

VEBOLiD 
Suyun kir~cini tasfiye ıl!den cihazlar 

VEBOLiD 
'endini tanıtmak için evinize kadar 

ırelir 

VEBOL1D Jt:XİOR 
Dakika.da. 4-S litre ta.tlı ıu verir 

VEBOLiD CiHAZLARI 

Acı Ve Kireçli Suları tatlılaştırır, 
Kirecini Tasfiye eder 

VEBOLiD 
Evlerin mübrem ihtiyacıdır 

Tediyede kolaylık 

Fabrika buhar kazanlarınız.ı ve halt>rilerinizi kireçli 
suyun tahribinden kurtarınız. 

_ Tııbil dei'il mi ya, ben bu ~ıklı
~ımı 1.ıir mazot ocailna borçluyum. 

- Canım, şıklık ile mazot ocağı a
ra ınd&kl mllnaııebeti anlıyıımadım. 

nln ıaliba haber in yok: Ben 
Lir müddet @".·v.l bir 

Fiume l rİl"'•te ve Vı-nedik İçin mal VEBOLı·o Ltd. Ştı• lzmı"r Şubesı" 
alacak ve 1 5 l 1 krihir le •aat 1 7 

de hareket edecektir Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 
ISEO vapuru 14 11 tarihinde - ---------------------------------------

HE1DEN1A 
mazot ocail almıştım. Azizim, o k:ıdar 
lktiıatlı bir ocak ki beni fazla mahru
kat mauafından kurt:ı.rdığı gibi, ta
eamı!a da ahşhrdı. Ye bu ~ııretle ar
tırdığım para ile kendime nnh:ı itina 
ile .balı:mağa imkan bolabiklim. Şim
di de ~ yakla~makta olduğundan bir 

HEIDENfA 
mazot sobası alıruığa hazırlanıyorum. 

İşte o ıaman beni daha şık ve daha ne
~eli glireoeksin. 

- Aman birader, bıı ocak ~obalar
dan !zmirde tedarik imkanı varsa lıi r 
lııne de ben al y:ım. 

- Har hay, 

fzmirde Gazi bulvarında ziraat 

. bankası karşısında Dunlop 
'ahu.una k.oo, bu fıraatı kaçırma. Evinl.ze bir 

HEİDENİA 
lllltot orak ve sobası almııyı ihmal et meyiniz 

~elip s,.Janik Kö•t<'nce Varo.a Bur· 
l(az içjn mal alacaktır. 

P. FOSCARI motörü 1 S 1 1 tari
hinde gelerek Lero Rodotı Brindisi 
Bari Trieste ve Vencdik için mal 
alacak ve l 6 1 1 tarihinde saat l 7 de 
'ıardı:et ..deuktir. 

F. GRIMANt motörü 17 11 ta
rihinde gelerek Patmos Leros Ka• 
limnos lstanköy ve Rodos için mal 

'alacı.k ve ayni gün akşam 19 da ha
reket ed.-cektir. 

ROYALE NERLANDAISE 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 14 1 1 tarihin
de gelnek doğru Anvers Amur
.-lam ve Hamburg için mal alacnk ve 
18 /J 1 tarihind,. lıı>rek.-t ..decektir. 

SVESKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASI 

BORELAND motörü halen lima
nımızda olup Rotterdam Hambur~ 
Gdynia Dansig Danimarka ve Bal
tık limanları irin m..J alaTak 17 /11 
•arihind.- hareket edecektir. 

TUNİSİA motörü 22 / 11 de Rot
terdam Hamburg Skandinavya ve 
Baltık limanlarına müttveccih.,n ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITlME ROU· 
MAiN KUMPANYASI 

PELEŞ vapuru l 7 l l tarihinde 

·----------------------, galip Malta Marsilya Cenova için •n A ı· M o N FEN ERLER ı· yük ve yolcu alacaktır. 

Meraklılarına Müjde: 
200 ili 600 metre ışık veren 

1938 Modeli 

DAIMON 

ilanlardaki hareket tarihleriyle 
navlunlardaki dcği§ikliklerden acen
te meı · uliyet kabul etmez. Daha faz
la tafsilat için ikinci kordonda 

FRATELLl SPERCO 
Vapur acentalığına müracaat 

edilmC9i rica olunur. 
TELEFO 2004 - 2005 

•ve 
ister eniz ziya kabili· 

·yetine erişileınenıiş olan 
· Übram-llll!-ampullar1111 

kullanınız. 

ı:ı 

. 
.'Bun.unl.çtn daünakedlı 
,e~ lfl 1'uzlu. 

-·· 

AMPULLARI 
AEG Türl..i)e el.illeri: 'Elektron 

1 url.. Anonim Şirketi 

iSTA BUL . P.K._1144 
'.Turlı Anonim Elektrik ~ırl.eıi Lmumİ)esi 

tSTA BUL P.K. 1449 

Fenerleri gelmiştir Manisa valiliğinden: 
ı,1 ış .k alm:ık .için yalnız l - Akhisar - Kırkağaç yolunun O ~ 000-11-t l 00 üncü kilo -

D A 1 M O N P'[[ • • metrel.,ri arasındaki kıomm toprak tesviyesi, şose halinde inşası ve 

Manioa vilay"t daımi encümeni önünde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır. 

5 - isteklilerin ihale gününden t'n az sekiz gün evvel u•uİtl daire
sinde Manisa vilayetinden alınmış ehliyet v .. .,kalaril .. 1 <lJ8 yılına aid 
ticaret odası vesikasını ve muvakkat teminata ıud baııka mektup ve
ya makbuzu 2490 sayılı kanunun otuz ikinci nıacldesi dair<'oinde ha
ziırlıyacaklan zarfın içine koyarak ihal<' günü saat ona kadar Manisa 
valiliğine vermeleri ve postada vukubulacak ı<rcikmelerin nazarı iti-

l erı ayni :ı:arnanda on bes menfez yaptırılma•• c87856. lira .ss. !.uru -
1 L .t: luk ke~ifnamesi üez;inden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş· 

D A J M O N Ampüllerini tur. 
2 - Bu İfe aid keşifname evral.ı ve teferriiatı dört lira 40 kuruş 

Kullanım~ ve her yerde D A l M O N mukabilinde vilayet nafia müdürlüğünden alınabilir. 
,...._ __ , __ m=a~r~k~as~ı~n:a~d~ik~k~a~t~e~d:.;in:.:i~z.---------..-1 j b · 3 - hale birinci kanunun irirıcı per§embe ııünii saat on birde bara alınmıyacağı ilan olunur. ıl-13-20-27 :49~8 -
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Ana olu Matbaası 
Kötap lko~ırrrnn Açıldı 

Resmi ve gayrı resıni evrakı matbua i~e tc.şra be~ediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADRES: lsmıird~ .Aı&aıdolu Matbaası T E L E F O N : 2776 

_ .. 

İşi temiz olarak aöz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatırına 
derhal 

Fehmi makine tamirhanesi 

~elir. 

Çünkü: 
12 senedenberi hassas ve temiz i5 
yapmakla tanınan atelye, i:;i günün
d~ teslim etmeiıi prensip e..iinmiştir. 

lzınir: Kestane pazarı demirciler No 67-69 

• 

T. i5 BANKA~I 
.ç 1938 

Köçük Cari He&aplcır 

lkrami'ie pl&nı .. 
4 Me.tlOOOI.. COOD L. 
8 • 500 • 4()()0. 

16 • 250. 4fJOO. 
76 • 100. 7600. 
80 • so. 4000. 

200 • 2S.. 5000 • -™ • 28to0. 
Kuralar 1Mart,1 iQ.• 
t Eyi~ 1 Biri11°iı' • 
tari1t1erüıdLrS°· 
En u 50 lira m . tı 
'bulunan beaaplar k-
lara dahli eıillecektir. 

GRAETZ 
1939 

Muaiki :zeTkin izi tatmin edecek RAD l O her halde 1939 modeli 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 senedenberi alanlar memnuniyetlerini izhar 

ediyorlar. 
GÖRMEK, DiNLEMEK oonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 

Mütenavip ve mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. 
NOT: Her türlü LAMBA ve bütün ye<lek paçalar daimi surette 

bulun durulur 

Umum vekili veDepoziteri: 

S. Kalomeni 
Telefon: 2751 Büyük Kardiçalı Han 

Telgraf: Caldau Omega ticarethanesi ittioa~ 

lzmir ithalat-gümrüğü müdür".' 
lüğünden: 

Muhammen Muvakkat ihale Cinsi 

Pürjen Şahap 
Teariai t.lıü olarak yapan 

eı: iyf mlkshildir 

Eksir Şahap 
Basur ıaemeleftni gitlorir. 

K.ııneti ~hayı artınr. 

Dr. Behcet ·Uz • 
Çocuk hastalıklan 

mütehassısı 
Hastalanm 11,3:> dan bire 

kadar Beyler sokağında A&eok 
matbaası yamada kabul eder. 

Memleket hcutanesi 
dahiliye mütehauısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayeoebae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefoım:39S5 
Pardesülerinizi ve Evi: Gih:tepe No.1018 

bay anların kürk man-1, ._....;;T.;;.el;.;;ef;,;;o~n:;...;;.?.S;.;4-.s _____ ,
1 

to ve Buga Yaka kürk11--~~~~~--,ı 
ferini lBRAHIM KA DOKTOR 
RAKAŞA bakmadan M ŞEVKİ UGUR 

• • 
geçmeyınız. 

dun azan No. 12 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T ay 
l)ıa)a,..._ Mlıırm hutalıltlar 

~huwı 

(Verem ve saire ) 
Basmahane polis karakolu ya

nında 251 

Telefon: 4115 

DAHILl HASTALIKLAR 
MOl:EHAS.SISI 

İlciı:ıci Beyler eokak Ne>. 82 
Telefon No. 3266 

Doktor 
Arif Yurcu 

Merkez hastaneıi 
Oferatörü 

Hastalarını ıaat 15 ten 19 sa kadar 
2 cİ beyler sokak 78 N. mua1eneha-
neıinde kalıul eder. Tel.3393 

bedeli teminat gün ve saat 
Kanape, koltuk yazı- 6117 459 29/11I938 15 '·---------------- .----------------11 Memleket ha~tanesı Dr. Ziya Üstün hane, dolap etajer ve kapalı :zarf ı 
emsali mobilya ı 

1 - lzmir Gümrükleri ihtiyacı İçin yukarıda yazılı mefru'8t ka-

başoperatörii 

M. Nuri Arkan 
Doium ve kadın haıtalıklan 

mütehauııı 

palı zarf usulivle mübayea olunacaktır. ı 
2 - İıtek!ilerin ihale g\in ve ıa atından •m a" bir saat evveline kadar 1 Adres: ikinci Beyler sokak 

teminat ile birlikte teklif mektuola nnı usulü dairesinde mübayaa ko- 1 fınn karşısı.. Kabul saatlan 
misvonun" vermeleri. l 3-7 kadar. Tele: muayene• 

3 - Şer,.;tini ve Pvaafını görmek kin h•• vii., C.iimrük l.ev~zım ı hane 312 .. Evi 29~0 

.( Almanyadan döndü) 
1 Hastalarını 15-19 arası Birinci-

' 

kordon Gazikadınlar durak yeril 
yakınında 312 No. lı.ı apartman. 

Servisine müracaat olunması. 13 18 23 . 28 ( 4093) 

İzmirin en kıymetli hediyesi 

S. FERİT 
Eczacıbaşı 

Kolonyaları 

Bahar· Altın Daml!laı. Dalya - Bet Çiçek - Ful - Krep Jorjet Rn 
Dor • Maoulya • Ntıt"giı Nuar - Senın İçin - Unutma Beni • Le,Wc 
Blau • Muhlıbbet Çiçeği • Y uemin .. 

Merkez deposu 

~ifa Eczahanesi 
sa ele METALLUM ''0,, L':ı::!~lll 

Hem lıol ıtık almıı olur, hem iktıaad etmit olur, hem lamlıa clei~k 
teo kurtulur, hem de aarfiyatınızıo eksildiiini ilk faturada cörilrAballa. 

ET LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik - Telefon ve malzemesi depo~rı. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

lzmir: 

LUKS 
•6KULU 

CA.MASIR ıc BAIJYO 

,SABC LARI 

Amili 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

s1bun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız 

ÜMİT FABRİKASI 
Ticarethanesi 

T clgraf C!\11DUı. Telefon. 3047 


