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Acımızı Paylaşanlar lngiliz Nazırları, bugün 
Dost devletler, büyük matemi- Pariste bulunacaklar 

• 
mıze iştirak ettiler 

Sofya, Belgrad, Bükreş, Peşte ve Tahranda yapılan 
toplantılar .• Metaks.:.sın yaveri dün 7 çelenk koydu 

Cenaze merasimi günü, Romanyada bütün mekteplerde deısler tatil 

Par is, son günlerde 
malar icin 

siyasi ve mühim yoğur· 
merkez mi oldu? 

edildi. Peııede aokak lambaları siyah tüllerle örtüldü 
/randa, j " ,' .:P.. , 
Tahran, 22 (A.A.) - Dün An

karada yapılamakta olan milli cena
ze merasimi münuebetile gazeteler 
sahifelerini bu kederli ha.diaeye tah
sis etmekte ve her biri Atatürkün 
göstennit olduğu dahiyane faal ve 
münevver ruh ve zihniyetini heye -
canlı tabirlerle sena eylemekteclir
ler. 

lran pzeteai bqmakalesinde di
yor ki: 

Londra, 22 · c&adyo) - İngiliz ka
binesi, bugün, batyekil N evll Çember 
!aynin riyasetinde toplanmış ,ve hari- · 
ciye nazırı Lord H&lif ak.aın, harici 
durum hakkındaki izahatı dinlendik-
ten sonra, Alman matbuatının 1nail; 
tere hakkındaki ağır ve şiddetli neşri· 
yatı etrafında. tetkibtta bulunmuı-

Paris, 22 (Radyo) - Kabine, ya • 

nn saat onda, Eliza sarayında ve 
Cumhurreisi Lebrunun riyasetinde 
toplancak ve hariciye nazırı 'jorj Bo
nenin, harici durum hakkındaki iza
hatını dinledikten sonra, İngiliz nazır
lviJe vukubulacak müzakereler etra
fında konuıacaktır. 

Berlin, 22 (Radyo) - ln~liz ve 

• 

M. Çemberlayn 

tiki devlet deniz kuvvetleri de tetkik 
olunacağı, uzak şarlc davası etrafın. 

da fikir teati edileceği söyleniyor. 
Paris, 22 (Radyo) - Siyasi me

hafil, Parisin son günlerde siyasi yu

ğurmalar için mühim bir merkez ha
line geldiğini bildiriyorlar. Dün, Ro .• 
manya kralı Karol, bugün İRgiltere 
başvekili Çemberlayn · ile hariciye na
zın Halifaks ve yann da Yugosla\7ya 
kral naibi prens Pol gelecektir. . . 

Londra, 22 (Radyo) - Başvek.fl 
N evil Çemberlayn ile hariciye nazırı 
Lord Ha lif aks refakatlerinde zevcele
ri ve hariciye nezareti müsteşarı A. 
leksandr Kandoğan, Sir Vilyam St -
ranğ oldukları halde yarın °buraaa~ 
Kaleye hareket edecekler ve akşatri 

cKahraman ve ••il Türk milleti
nin uğramış olduğu derin matem 
bugün en yilktek haddini bulmut- Fransız nazırları arasında Pariıte vukubulacak müzakereler esnasında saat 17,40 ta Pariste bulunacaklardıı·. 

tur. 
Zira Türak milleti bul(iin en ıerefli 
•e en liyakatli evl&dmı ebedt ika • 
metgahına götürmek mecburiyetin· 
de bulunmaktadır. G\lzel Ankara 
ıehri, bugün iıtırap verici eninler 
beldesi haline gelmittir. Bütün Türk 
milleti mütemadiyen en lıar&retli 
temennilerini mevzuu, en kuvvetli 

Londra biiyük 
elçimiz 

f!arief siyasetimiide' 
tlefiıiklik olmıyaca
ğını Lord Halif akıa 

bildirdi 

ilhamlarının membaı olmut olan Şe-
f inden ayrılmağa bir türlü karar ve
remediğinden en acı mihnetler için
de bulunuyor. Atatürk yalnız kah-
raman milletinin büyük bir ıefi ol- Londra, 22 (Radyo) - Türkiye 
makla kalmamıttır. O, ayni zaman- t büyük elçisi B. Fethi Okyar, bugün 

Japonya İmparatorluk 
meclisi toplandı ' 

Almanya - Japonya arasında kültüre) 
bir muah~de akdolunacak ve 

bütün Y ~hudiler koğulacak 
da beşeriyetin de en büyük eYladı • 1 hariciye nazırı Lord Halifaksı ziya • 
olmuştur. Atatürkün cenaza mera~ , ı ret etıni~ ve Türkiyenin harici siyn- Tokyo, 22 (Radyo) - İmparator- dik eylemiştir. Bu muahede, iki mem 
simine iıtirak eden ve milyonlarca ~ · 1 ecl h ı · 'f ~-~ 4tfllt, setinde hı'r-bı'r degwişiklik olmıyacağını luk meclisi, bugün imparatorun riya- leket arasında imzalandıktan ve tat-
ınsam temai en eyet erın vazı e- -~;:;:ı~~~-;;~1f'>-:;~ lı' 
ai,. tamiri kabul olmıyan bu zıyadan ·....;;; .· ve Türkiye _ lngiltere dostluğunun, setinde toplanmış ve hükumetin mec bik mevkiine konduktan sonra, hiç 
dolayı biltfin dünyanın elem ve ke- . -~~~:.ı..-..~....,.~~--~ıL..,~.:. ....... ;;;,._..~....:,;~""' mütekabil menfaatlere dayandığını esil gönderdiği Almanya-japonya bir yahudi jayon topraklarında ban-
derine tercüman olmak.tadır. Ankaradaki Ha-kimiyeti milliye abideıi söylemiştir. kllltUrel muahedesini tetkik ve tas- l namıyacaktır. 

Bu pzete netice olarak diyor ki: nettarhkla medyundur.> diyor: 
cAtatürkün milletine yapmış ol- Tahran gazetsi, ufulüne teessüf cBu gibi dehalar ancak zahiren 

duğu hizmetler çok büyüktür. Ve olunan b~~ük ö}ün~~ ~~z:?etle : öl~rl~r, çünkü hakikat halde millet· 
bir milletin tarihinde misli m~buk rine ve Turk mılletının buyuk şefı lerının telekkilerinde derin ve silin
değildir. Bu sebepten dolayı Türk için tutmakta olduğu mateme tahsis mez izler bırakan eserlerile daima 
nıilleti. velinimetine ebedi bir min- etmiş olduğu baş yazısında şöyle berhayattırlar. Böyle insanlar bir ne 

Atamızın ölümü ve 
kardeş milletler 

Eİ~n ve Yugoslav Başvekilleri duy
duklan teessürij anlatıyorlar 

sil için doğmadıklan gibi bir devre 
için de doğmazlar. Bu gibi insanlar 
milletlerinin bu nimetler kaynağın
dan mütemadiyen müstefit olmala
rına imkan bahşetmek suretile asır
larca milletlerinin tarihlerine ha -
kim olacak insanlardır.> 

Kusis gazetesi, Sa Majeste Şehin
şah ile Türkiyenin yeni reisicumhu
ru Son Ekselans Jsmet İnönü ara • 
sında teati edilen telgraflarda ebedi
leşen Atatürke bu kadar layık bir 
halef intihap etmiş olmasından do

yaptığım bu ziyaret acı hislerle meş- 1 ayı tebrik etmektedir. 
bu oldu. Kemal Atatürkü şahsen tanı- R d 
mak fırsatını bulmuş ve kendisile U· Oman ya Q 

zun görüşmelerde bulunmak şerefine Bükreş, 22 (A.A.) - Rador A· 
nail olmuştum. jansı bildiriyor: . . 

Atatürk yalnız Türk tarihinin bü _ Romanya, Türkiyenio matemını 
yük bir siması değil, ayni zamand~ tamamen paylaşmaktadır. Atatür -
büyük adamıdır. Onun yeni Türkiyeyi kün cenaze merasimi yapıldığı bu
yarata.n e..qeri, asırlara intikal eden ı:tün, bütün memleketet resmi ve.hu: 
bir abide olarak kalacaktır. Şefi için susi bınaların üzerinde rnateroh 
ağlıyan bütün bir milletin arzettiği Tür~ ve Romanya bayrakları ka~ -
manzara hakikaten muazzam, haki - -leşlık hislerini temsil etmekt~dn:. 
katen dokunaklı ve müellirn idi. Türk Yükumetin emrile mekteplerde 
miletinin acısına, ona sıkı ve çözül - dersler tatil edilmiş ve m 11el1i:n1e: 
mez bağlarla bağlı bulunan Elen mil- talebeye büyük ölünün ~ahsıyetı 

Manisanın büyük yası 

• letinin acısını katıyoru.m. h~kkında konferanslar vermişler -
• Ankaradan ayrılırken, TUrk mille- dır.Y l . . . d Marıi.adaki ihtifald~n üç intiba 

t' i k dd t k ndisine tevdi apı an bır hatıra toplantısın a, . 
• ın il_ mu. a .era ını,. e d e: 'k "Tlodern Türkiyenin kurucusu hak· Manisa, (Hususi) - Büyük Şef Cemal Sezgin Büyük Atanın hayatını dökülüyordu. Sonra enın matem 

ettiğı Şefın ölen büJük a ama lllyı k d · · p · . d ı 'h . 1 . . 111 • k l · .. t• 'd· .,. __ d y 
0

_.. kili" b" h 
1 

f ld• w t 
11

. . . "tü U ın a senakar hitabeler verilmiş ve ıçın azar günü Mı:usa a yapı an ı - \e eser erını anlattı. l• amsa bütün marşı ile hey e önun l ıram geçı ı 
....... eş unan UQfve ır a e o ugu ese ısını go r yo - R · . . ,· d . .. . . ~ 1 · · G. M taJu _De 

4 
.. S hif d _ omanya radyo postaları At~ti.ır· tıfal, çok hazin, çok büyük olmuş ve \:ıc am ıle, butün ruhu ı le aglıyordu. başladı ve saat erce sL • 

, e u vamı ncu a e e kUn şahsiyeti ve eseri hakkında bir mukaddes ölünün milli ~e tarihi şe· Atatürk heykeline çelenk konma Saat 16 da .. Knled~m lan topla bu 
~nkara, 22 (A.A) - Yunan baş- Bayram konferans neşretmişlerdir. Gazete • f' il ~ i k'ld eÇmi tir merasimi yapılırken artık kimse iti- akan insan kalabahgı de 'Q.al durdu. 

•ekili Ekselins Metaksas, Türk mat- ,- "\ ler Romanyaıun Lüyük insan Ata- re 1 e münas P şe 1 
e ~ ş • daline ve kendisine sahip değildi. Va· Manisa susmuştu. Şehir, derin bir 

buatına a.:ı.agı-daki bevanatt& bulun • ı Bugün bayramdır. Her sene oldu-ı türk hakk d "h . k 1 1 Halkevfnin önü bir mahşer halinde timiz B. Lütfil Kırdar hevkele çelengi sukuta gömülmüştü. Manisa bu tffs-
Y ~ _ • • • • • .. k • ın a mu eyyıç ma a e er . . . ~ . . . . • 

. lnUftur: . gu gıbı gazetemız iki gun çı mıy a. ve Ankarada y<rıv lan mfü•ssir cena- ıdı. lstıklal marşı saygı ıle dınlendık- koydu ve hitabesini irada başladı. o sürii, biitün derinliği \'e heyecanlıi'ı ile 
.._ -.\nkarqa 1içünd. defa olarak caktır · _ - Devamı 3 üncü sahifede - ten sonra orta okul muallimlerinden da ailıyordu. Sanki matem yaimuru muhafaza etmektedir. 
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Peşinden, demet demet saçlarını yolan, katılmış yumruklarını dilsiz Dahili hutclıkl0.'1 mütıhAtn.n Dr. 
aökler-e kaldırıp Tanrıya isyan edenler-İn say.sı milyonlarca... q;::::::' _____________ .,.. __ ~ ... -..,. ... --------~.---... --------·· Ş~t·ki Uğ'ILT diyor ki: 

Kimsenin gözü, tabiatin cömcrd anası toprağa değmek istemiyor! Dolaplıkuyu polı·s kara- Yunanistan ve Grı·p 
En mukades duygumuzu çalan bir hayırsızdır o! .. 

Güneşe hınçlıyız! Çünkü, hala ışıklarile yer yüzünü aydınlatmak- hayvanlarJmJZ - 5 -
tadır... l J b • k' Bu hastalık çok defa da ağır ı:ıe-

Kendimize küskünüz! Neden yıJ ızl n bir nefeste söndürecek üfle- go Una Q f r V Q Q kilM?r göeterir. Aiır ~kiUerd.e de bas 
yife malik değ-iliz diye!.. Et satışlarına nark ve bel ağrılan çok şiddetli p}ur. Bo: 

Gökler cıvdtııuz, dallar yuvasız, deniz!e:- martısız kalsın. k d ğ.az iitiliabı da fazladır. f3unm pez-
Herşey, her,ey, artık süslerinden soyunsun, ebedi bir geceye bü- K d t B H.k t k on u lesi şiddetlidir, gözlerd~ ve CTÖ% ka-

rUnsün istiyoruz. a as rO ffieffiUlU • l me , arlSI- . Yunani.stana sev~edilen ~~r~ ~ay- oaklacmdaki iltihaplar .Pep 
0 

ziyade 
Fani #Unyamızdan l§ıklar-ını toplarken, kanadlarında bizi de götür- • f J d k k M h d• \an ,etJ~rı~e Yunanıstan mıllı ıktısad şiddetli bir seyr alır. Oksürük de 

1nedin diye, sana bile dargınız Ata!.. lll iğ aı e ere açıran e me 1 nezaretı pıyasa müşteş,ıdığı tarafifl- fazla müziç olarak devam eder. Ne-
Yıllarca ~Jev daireler çizdiğin gönül µfuklarında, hüzün yarasaları- b ·ı 1 d d_an n~.r.k k?nu!.mu~tur. Buna. d~ir ~- fes borularında husule gelen iltihap-

mn tünesneaine nasıl ırazı oldun ı. Bu mev&imııiz yolculuğa çıkmasay· ta anca 1 e yara a l tın~ Tuı_~o~ı~ .~u~e~mdenA Şi!hrımız ~AJr Ier çok aiıt bir ~yr göeterirler. Hat· 
dm, matem denen :p~ursuz misafirin, eşiğimize ayak ıuı basacağı . . . . .. . . .. . . kof ıs mvdurlutune malumat gelmış • ta en in~ nefes yotlarına kadar si-

E\ \ elkı gun Dolaplı ku~ ıı pollıs ka- ı B. Mehmed Akın ve kardeşı Mer- tir Hayvan ihracatçıla ı Akad cd k k y h 
•ardıl.. d ı_ • 1 1 . k· Ak K k k . . - . · rını a a ar rayet ere pe agır astalıklar 

rakolun a uır \ a.rn olmuş. zmır ,ı- can ın arşıya a omıserlıgı tara- ettiği için Atina Türkof' ildn lü l"d le V .. .. 
Ata ••• Bizi bu ümidııizlik kuyusuna attın, nereye gidiyorsun? •• 
Seni, davetine esir eden bu tı sımh ses kimin? .• 

•1 ·1' ·ı B H'k T .. ·k f d· t t ı t hk.k· t , 1 k ıs m wr • tev ı ey r. e zaturree, ~tulcenp 
ı.ı.a:ıtro memuı ,11 fll an . ı met uı ııı ,rn u umuş, a ı a yapıma ğünden veril~!) malümatı ıuığı)'a yaıı· ·bi ü.dh. tehl"k 1. t.. 1 k 
Damar, hılıancıı~ı J .kar:ıkol içinde üzert: ikisini de polis nezaretinde Do- yoruz: ~ ~ ~ ~ _11f ve 1 ~ ' nast,a 1 laı 
Mehmed Akın auıııua birine dorl el laphkuyu polis karakoluna gönder - Yunan·ıstana 1·thal ,dı"l cani h 8

30 nlr. b b . . .. l . 
· · B '1 h d 1\1 <= en ı ay- unun a era er sınır cum esın-

ate_ş etmiş ve onu sağ 1eme:ıi altından mı~tır. . -' e me ve ercan kara· vanlara doğru<}an doğruya ):)ark kon- d .d k h'. ··k b ki kJ k 
Tanr1lığa mı çairıldın?. 
Gitnıeaen olmaz mı, bize Tanrı olmanın hazzı ııana yetmez miydi 

ag-ır surettn , .. ı· ılaı11ı ·t ıı· \'ak·Lııın ko1da ı"stı·c···'p edı'lı'rken memur » e e ço uyu ozu u ar vu ua 
" ·' '

1 ~ ' ii · • H:k k '" 
1 1 

. . ,1.1, mJlrnıştır. Fakat toı>tıın ve perakende g~JiJ, h1ozım kanalı bozulur mide 
~:~~~ ~~!~t)3S ebebi biı kadı" mesele,:;idii.·, B. Hik - 1 m~t . _ ~rako a ge mış ve komıser et satışh~rı narka tabi tutulmuştur. ve baraaklar hastalanır, istih~ bo7.u-

Atam... 

•net Türk Damar, bundan bir müddet ıı:ua~·ınlıgı odasında bulunan l\Iehme- Kuzu eti toptan (okka ile) 40 drab- lur. ~lpt~ de bozy'klukkr görjj)ür. 
r ~ evvel Bn. ,L-ütfiye adında genç bir ka- ,!ı gO}"IDÜŞ, yanında bulunan taba11ca- miden perakende 48 drahmiden ko J . .J tt·~ .. _t 'I b" k k ,, k 

Ş d {83 dl l 1 k . . A ı..· h . ı.~ 1 k k 1\r h ı ' • - r-ıa cı vucuaoa ır ço ırmı;zı ıe e-n D nR\ 4ı"""lii .S'\ ~ _ ~ n n r.::=\\ r"i _s-. ~ ( ın a evlenmiştirKar:jıyakada Atatür · ~ıııı anı ~ır aıe.ıu:t e ~e ere .ue me- yun eti 86 5 perakende 44 drahmiden l ·· ah d ed·J· H d 
~ B U ~ ~U u- '--" ~ U U ~ cs;;B U U dd · ~ 1 k h d" ·· · d.. 1 t · t· ç ' ' ' er mu§ e e 1 ır. araret e_r~e> 

·n leksındde 61,\ılı.um~lra l111 ah ve~eAgkar- kın uzerın:l odrt eb·a.·e~l:~m~şdı_r. ı: koç eti toptan 40, prakende 4.4 drah_ 'li burada çok defa daha yüktıeklerc 
derili tilkilerin e;_wç•ok6"•b~l;-d:;'u ·ıonlu e ~ı~,.·"'\. ı -Og u ı.' e me.~t mi an m~rmlı eıd· en .m .~ wıme ~~ sag miden, Türkiyeden ithal edilen öküz- ;ıkar. Bazı defa vakit vakit ateşsiz 

Hokkabaz Kaznof . . e ı:ardt>şı ~nerc~rn Akuı, henuz nası mem~sı atın an gırmış ve at'~sın • ıe.rin etleri kesilmiş v~ kantar Uzerjn. 3 ed V h. ka h f .dev 
memleket Japonyadır. Japonya tı- ılduğu kat'i şekilde tesbit edilemiyen dan çıkmıştır. Poli~ler, B. Hikmetin den toptarı 21 drahmiden prakende :Jr ;r. f! G ı.r h çft a .r ·~ 

sokağı car~t.nezareti bu derilerin memlek_et hir tarzda Bn. LUtfiyeyi· kaçırmışlar- elinden tabancasını almışlard~r. Ya.-140 drahmiden, Türkiyede~ ithal edi- ~Is:' buuh:~talı~~ uir:y~ td~;:ı;; 
Fr1L:QSada .]'oksçular (el çabuklu- dahılınde taşınmalarını yasak etmış- rlır. . . .• ralı derhal memleket hast~nesıne kal- len dana etleri kantar üzerinde kesil- J<endilerini gayet düskün ~~ haui.z 

tu yıJpan san'atkarlar) birliği hükıl- tir. Çünkü pahalı olan bu derilerin ih Kocası B. Hikmet, ;müddeiumumılıg~ dırılmıştır. Yapılan tahkıkatta. Bn . . miş olarak toı:ıtan 22 drahmiden pe- \issederler 5· · ·· . 1 J · t" l · -~ · · · · ·• • 1 ı '"tf" · K Ö , - . ınlr cum e erı ve ıne 
mete müracaat ·ederek Tuluzda bir racatı ile Jap-onyaya dışardan ecnebi 'e~·dı gı hır ıstıdada, kaı-ısınm ıgfa ,u ıyenıı.1 . arşıya~anın rnek ~De- r;ıkende 44 drahmiden, manda 19 Vl 

1

')elirtilerle iı:;tihasıztı~ ve hastaya 
ıokağa, dünyanın şimdiye kadar ge- parası getirecektir. 'dılerek gar;1oıı 1\lehn!ed v~ Mercan ~a- debaşı) köyünde_ S~gan dede sokagın- 4.0 drahmiden, malak etleri 21 ve 4.:0· ztırap verf'n öksürükler devam 
Jip ~eçm1ş foksçularının en meşhuru) . . .. .. .. .. _ ı-:iflanndan kaçmkhgını ıhbar etmış- da balıkçı İbrahımııı ana::,;ı Bn. İhsa - drahmiden satılacaktır Koyun ve ku- der Kalp zavıflamaları d devam-

. . . Geçen yıl ıçınde oJdurulen gumu~ t• 1111 ,· l IJ l ı ,.. I· l · · · - ·· a olan Marlyüs Kaznofun ısınının ve- . . . . . u-. • C\ llH e u Ufü ugu an aşı mış, ora- zu etlerinin kesilmiş oJurak kantar u. la ısrar gösterir. Onun icin hastalar 
rilml}sini istemişler, bu arzulan ye- rcnklı tılkılerın sayısı 21,276 olup :Müddeiumumilik, bu şikayet üzerine laı~ rılınarak tahkikat için Dolaplıkuyu zerinde satılması yasak edilmiştir. -ıüyük bunaltılar İ$inde kalırlar. 
rine ~etirilmiştir. bunlardan ancak 1625 tane.si dışarı- füçlularm yakalanması ve kadının bu- polıs karakoluna getirilmiştir. B. Hikl Bu kararlara aykırı hareket eden- _ Arkası var_ 

'Kaznof tam 50 yıl bütün dünya ya ihraç edilebilmiştir. Yasak emri , .ıın.ıc.ı.sı için zalııtaya tebligat yapmış- met te tevkif edilmiştir. Tahkikata ter ha.kında ceza tatbik edilecektir. --=+=-
önünde maharet göstermiş biridir. verildikten sonra umum deriler dış tır. devam olunuyor. Şap hastalığı sebebile, son zamanda Zabıtada•. 
İran, Türkiye, Japonya ve Rusyayı memleketlerde satılıı.cah-tır Türkiyeden Yunanistana hayvan it. 

do~. ,1863 senesinde üçüncü Na- 1000 sene evvelki T Ü tün Mevlüt okunurken halatı azalmıştır. 
polJ'P11 .CSnilnde de maharet göster- J f k l /d 
miftir. Ma.dagaskarda bulunduğu tayyare/er 8 ~mi _'Yôn .. i ~ .~at_ı l 
bir ~da artistin kabiliyeti sayesin- Kalküteden bildirılcliğine göre Alakadarlara g~re,. tutım pı~·a~~-
de kraliı!e RanavaJo'-·i kandırarak ev- ıı· d. t h b"" . d sının açılışından şımdıye kadar mu-

, ,, ın ıs anın mcş ur ta ııJ unun an : ~·· t .. l • 'kt . l8 ·ı 
lenmjJtir. Bu suretle siyasete de karı- . .. . . . Jay&a e en 11 un mı arı nu 

. Ha;rde Hosey hır ho;rük ıçınde bl;ll- von kiloyo yilkselmiştir. Piyasada 
pıı Kaznof Madagaskaın Fransa duğu el yazılannda. 1000 yıl evvel · .. · 
Jıimayeainin verilmesini de kansı va~ . . . . .•.. satılan tütünlerden on mılyonunu 

ta il te 
• t - ff k 1 Hmdıstanda tayyare ımal echldıgım Amerikan tütü~ kumpanya~arı almış-

m: ı e. mm e meie muva a. o - .. . . · 
...... anlamıştır. Bugunkil tayyarelerın !ardır. İyi kalite tütünlere kilo başı· 

DIUfı.1<ü. b' . . b . k" t • • .. ! : • ıçı~ıne enz1y~n o zaman ı . ayya- na 70 kuruş verilmektedir . .,:g~~fle-
Gumuş reng .. t,lkı. relerm lx>mbo agacından ve Bıngale- ri 60-35 kuru~ a!-"asıntla satıtmışt}r. 

Ev çöktü, dört kiıi 
yaralandı 

BORSA 
ÜZÜM 

Buca nahiyesinde Yukarı muhalle. Çm•al ıraıın cinsi 
de İbrahim oğlu B. İlyasın evinde 1842 Alyoti bi. 
mevJQt okunurken bir kaza olmu9tur. 678 Ş. Rıza Halefi 
Evin ikinci katına fazla insan doldu· ii30 Esnaf ban. 
ğ"u için ev, bu ağıı-lığa tahammül ede- 298 K. Taner 
rtemiş, çökmüştür. Ankaz altında J\a- 232 Akseki bank. 
lan 60 yaşıııda Nermin, 80 Y,aşında 185 H . .A:1bayrak 
A ·ı "ki d t~ lt 19-2 Pateı·"on yşe ı e ı · yaşm a. ıyas ve a ı ya ... ~ - .. 

Kr. S. Kr.S 
15 25 18 75 
u 60 18 5() 

lı6 16 
15 oO 1G 
13 25 16 
14 25 16 

Vapu.rcJa bir kaza 
Limanda demirli bulunan Alman 

bandıralı Ant~res vapurunda bir Jca 
~a olmuştur. Vapurda çalışan amele 
tbrahim oğlu Ahmed, ayağı uya -
rak ambardaki variller üzerine dilş
'llÜŞ ve yaralanmıştır. 

Zavallı ihtiyar 

..J • • k de uçurulduğu iddia edilfyor. 
aeTıSl yasa Eski tayyareler de şimdikiler gibi 

Kadınların omuzlarında taşıdık~ havada uzun müddet kalabilmekte 
lan tilki deriler;nin en kıymetlisi, imiş fakat. bu vasıtanın neden terke
aümüş renginde olanıdır. Bu renkte dildiği henüz anlaŞııamamıştır. 

:ıında Gül:;üm adlarında dört kişi ya. 1 l~J l\I. Gür 
Gediz ovası rnlannıışlardır. i5 Albayl'•k 

Be~eket ovası olacak -=+=- 36 
ö:ztürk Li şir. 

15 25 15 '15 
16 16 76 

13 50 14 
15 25 lll 25 
15 50 15 50 

İkiçeşmellk cadde~inde 190 sayılı 
3 Wde oturan 90 yaşında bayan Est~r, 
"htlyarhğı yüztinden mangal tizerine 
:lüşmuş. göğsü yanmak suretiyle a
"tır raralanmıştır. Yaralı kadın, has. 
ahaneye kaldtnlmt,br. 

Burnavada Janrın 

P 1 k · t 26 M. H. Nazlı 
Nafıa Vekale~ince Gediz nehri ci- azar 1 SIZ Sa iŞ 

varında Manisa ve Menemen arazisin- • • 3446 

Burnavada Küsük Çay mahalle
;inde B. SUieYJnan ve Alinin 80 nu
narah evinde yangın çıkml.J, derhal 
ıönd(irttlmUştUr. Yangının, bacada 
biriken kurumlar ytlzündeıı fı]ctıtı 
;ınlaşılmıştır. 

Büyük harp ünyaya 
kaca m l oldu 

de yapılacak sulama kanaııarı tesisatı Fıat kontrolii meselesı 592sso 

' 

için bir münakasa açılmıştır. Projeye 
göre Manisa vilAyeti dahilinde Gediz 
nehrind~ıı .aı;1lacak müteaddit kanal 
Iıırla Gediz ovası sulanacağı gibi l\le
nemenin miralem nahiyesinde inşa 

eılilecek bir regülatörle l\Ienemen OVli

sı da sulancaktır. 
Sulama tesi:mtı yapıldıktan sonra 

Bu harpte 20 milyon insan işe 
yaramaz bir hale gelmiştir 

1914 - 18 harbi, beşeriyetin şimdi- yon 300,000, Fransnda 500,000, Al- Gediz ovasından bereket akacaktır. 
ye kadar tanıdığı afetl~rin en kor- ~anyad~ 400,000, İngiltercde 250 görmü, değ!ldir. Britanya Hindista
kuncu olmakla kalmamış, ayni za- bııı, eskı Avusturya - l\1acaristanda nında gripten ölenlerin sayısı 6 mil
manda harbe iştirak eden devletlere 200,000, ltalyada 150,000 kişi hasta- yonu geçmiştir. Vefiyat muharip dev-
de çok pahalıya mal olmuştur. lıktan ölmüştür. letleı·de, normal zamankinden çok 

Bu masrafların bir bilançosunu Yaralı miktarı 17 buçuk milyonu fazla olmuştur. 
yapm8k şüphesiz ki gayet güçtür. geçmiştir. Bu miktardan 5 milyon Harp masarifi: 
Bunj rağmen birçok memleketlerde kadarı Rusyanın, 4 milyonu Alman- Harp maısarifi taLıiriJe münhasıran 
bu hususta eserler yazılmışbr. Bu yanın, 3 milyonu Frnnsanm, 2 mil-· harp için yapılan masrafhm aııla
eser~ mütalea:oınclan bazı netice- yonu eski Avusturya - ~1 acaristanm, mamalıdır. Bı.. ınasratlar listesine 
lere ,y~rmak mümkün olur: 1 mılyonu İtalyanın hiqse:;ine düşer. cloğruchn doğı·uya harp münasebe-
~ ka)"ıbı: Cihan harbi, netice itibarile ölü ve tile yapılan masraflau, bir de aske-
M"bwli! muha ib devletlerin in- yaralı bakımından 20 milyonu teca- ri tazminat, harp kurbanlanna yar

aaıı lUyıbı 8 milyona baliğdir. Rus- vüz eden in an müteessir etmiştir. dım veya akdedilen istikrazların 

ya J,7()9,0()0 ile, Fran::ıa l milyon Nüfusa nisbetle, harpten mütees- amorthmıanlanna kadar :ırerilen faiz-
400,()00 ile, İngiltere 900,000 ile, es- ir ol n de\letlerin başında Fransa Jerin teşkil ettiği masraf grupunu 
ki *•ıti-gPyA - l\Jac~ristau 800,0000 gclfr: 28 nüfus başına bir ölü AJman- ayırmak Jazımdır. 
ile, İtlly,a 466,000 ile, Birleşik Ame- ya l 32, A'ıi usturya - Macat'istan Umumi)•etle birçok hükumetler 
rika 6~,000 ile insan kayıbı listelerin~ 1/50, İngiltere 1,57, İtalya 1/79, Bel- harr) rııa::ıarifi listesine maaş ve borç-
de yer tut~r. çika 1/200, Birleşik Arnc rika 1/ 2000 lan ilave etmemişlerdir. Burada 

Bu rakamlara hastalıktan ölen 3 Harp yalnız cephelerde dövüşen mevzuu bahsedilen istatistikler harbi 
milyondan fazl insan. da dahil et-- insanlara te ir ettiği gibi sivil ahali takib eden senelerde vücuda getiril-
rrı0k Jizımdır. Rusy:ıda yalnız 1 mil- <le cephedekilerden dalı ı az zarar - Devamı 5 nci Sahifede -,. 

tjugün bayram şerefine 

Kültü p k sinemasında 
İki film birden 

Ebedi Şefimiz Atatürk}ün 
Dolmabahçe sarayından Köprüye kadar olan tekmil merasim 

1500 metre tekmili birden 
Ayrıca: Vatan ve istiklal aşkını yüreklere telkin eden 

istiklal fedaileri 
Aşk ... Feragati nefs... l\lillet :.şkı bu filmin esas mevzuunu teşkil etmektedir. 

Pazarlıksız satış kanunun tatbika- ---
tJnda etiketlere fiat koyma i'ini kon- 696776 
trol etmek üzere şehrimizde ticaret 
Jdasile belediye memurlarından mürek 
'<ep bir teşekkül vücuda getirileceğini 
\'azmı~tık. Bu teşekkül hakkındaki 

·mrin bu gün yarın gelmesi beklen
mektedir. Emir gf'linc~. bu memı.Jr 
!ar, toptan satış fiatlerine muayyen 
bir nisbet dahilinde ilave edilecek ka
n hesap ve tesbit edecek ve daha yilk
')ek fiat yazan mağazaları takip ede
ceklerdir. 

'(JZÜ~1 FtATLERt 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

Fiat 

-· 
12 
13 
l4 
15 
18 

Dynkünün ayni 
lNClR 

Çuval :\falın cin.si 
140 j. Taranto .. 

Yeni Odemiş istasyonu _ 6_M_. ıı. Nazlı 
Devlet Demiryofüırı idaresi tarafın 

dan Ödemişin Topbaşı mevkiinde ye
146 

159010 
ııi bir istasyon binası inşa ettirilecek- ----
tir. Hf\zırlanan projeye göre istasyon 159156 

Kr. S. Kr.S 
6 375 637 5 

G 25 G 25 

binası , elektrik, su ve kanalizasyon Zeytinyağı 
tesisatile 15500 lir ay~ mal olacaktır. 30000 kilo A. &.:ıf ant 37 37 
Yeni ista<1yonun inşasından sonra Ö- ZAHİRE 
demişte şimdiki istasyondan yeni İ!· Çuval Malın cinıııi 
tasyona kadar ray döşenecek, y9lçu 625 ç. buğ. 
nakliyatı bu istasyotıdan yapıl~ 91G > arpa 
tır. 60 ton bakla 

Para borsası 
ANKARA 

19/1 1/ 938 
Kapanış F. 

63 ç. Mııır 
737 B. pamuk 
570 ton P. çekirdek 

5 > ak dan 
3 > K. dan 

6016 kilo pazı 

Kr. S. Kr.S 
4 125 4 625 

3 60 
17 
17 

31 46 GO 
3 75 

' 60 
10 

18 26 
Sterlin 
Dolar 

5.90 
,125.2175 

3.3025 

-=+=-
Hayvan hastalığı 

Bir işçi yaratandı 
Aisancak iskelesinde demirli T«rk 

(Ferah) vapurunda bir kaza otmuı
tur. Vapurda çalışan amele Mustafa 
oğlu Bekir, vagonlara kömür boşal
tırken kömür kovalarından blrlnin 
demirlerine sıı.k elinin iki parmafl 
~ık1şrt11ş ve yaralanrnıştır. 

DövU9mek 
Keçecilerde Külhane sokağında 

f !;mail karısı Nazlı ve Bekir kansı 

Safinaz, Basmahane önünde Meh
med ve Omer biribirini dövmOşler -
dir. 

Hem suçlu, hem güçlü t 
Birincikordonda Pasaport binası 

3pünde Halil otlu Kadri, Süleyman 
karısı ~fakbuleye sarkıntılık etmiş 

ve kadının şikiyeti üzerine mildaha 
lede bulunan kocaıı Süleymanı yum
rukta dö\•mUıtur. 

Oç bır11z tutuldu 
KemeraJtmda Şaphane aokağında 

Talat, Rıfat ve Oaman, kahveci B. 
RüRtemin dükklnından 33 fincan, 
tabak ve <:ezve çaldıklarından tutul
muşlardır. 

Bir Almc1n şirketi 
Yuwo•lauya maden· 

lerini iıletecek F. Frangı 
Liret 
lsviçre F. 
Florin 
Ray~mark 
Belga 
Drahmi 

6.5875 VilAyetimizde dört köyde hayvan- Belırad, (U. P. S.) - Yu1ıos-

Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peşe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 

28.3075 tarda şap hastalığı ~ıktığını yazmış. Javya madenlerini ifletmek üzere, 
68.11 tık. Ahnan sıhhi tedbirler ve yapılan Belgradda Alman ıirketlerinden 
)0.1925 JJ.şılar sayesinde hastalığın önU tama- mürekkep bir müe•eeae te,ekkül et-
2 1 .1 7 25 ınile alınmıştır. rniştir. Bu tirket Almanya için Y u-

1.0775 Aydın vilayetinde ayni haıtalığa goslavya maden ocaklarından alman 
1. i 1 25 karşı la7.ımgelen tedbirleri alan lzrnir madenler ıibi •trf madeni mevaddı 
•.297 5 hayvan hastalıkları liburatuar rnüdü- Yugoslavya'dan Almanya'ya ihraç 
5.90 rü B. Kazım İnal Aydından ıehrimi- etmek hakkına maliktir. Bu §İrketin 

,ıJ.5725 ze dönmüştür. sermayesi 1 O milyon dinar olup. 
14.5825 ==ır+--=- müesıiıleri 1. G. Farben Boya en· 

0.90 ue,v'etı·mı·z Jo .. ndu'" clüstriıti ıirketiyle. Bleichert firması 
2.795 n~ J Uı ve Frankfurtda bir bankadır. 

34.445 Büyük Şef AtatUrkün cenaze mera-..-------------

Saat ondan itibnren baş 1n·a1:!aktır. Fı~ !erde zam yok. 20-30 kurustur. Fark dı.ıhulh·esi 
.J 'l l .. 

Dinar 
Yen 
lsveç Kr .. 

yoktu~, Rublo 
30 . .3925 siminde lzmiri tf'msil etmek üzere B. Behçet T'zun riyasetindeki heyet, 
23.6275 Aiikaraya a-ideıı .s..lıdif• rtiaimi.I Dr. diln fehrimize d~.nmtııtür . 
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t -S-6 N · H . A . B E R LE R ( Düşündüklerim J Acımızı paylaşanlcı:r 
C'. d b •• t •• l [-"" İnönünün beyanna-r Tansa Q U Un ame e ma l mesi ve Atatürk 

~ 841tualı l inci aahitede - '\: e dost T ürkı:)Jeıun maruz kaldıgı f!~ 
ze meraaimi hakında mufassal t,..l - lim mateme Bulgaristanm i~tirak et-
graflar neşretmektedirJer. tiğini bildirdi. Ve bir dakik;ı sükut 

Yugosla d . edildi. 
vya a• Müteakıben B. Stoyanef müm-

ıslahatı istemiyor 
Belgrad, 22 (A.A.) - Bugün taz ölünün büyük simasını tasvir 

ORHAN RAHMİ GÖKÇE saat on birde gazeteciler birliğinin etti. Ve: 
büyük saJonunda Balkan antantı «- Büyük bir milletin rönesan

Reisicurnhurumuz İnönünün, mil- Yugoslav milli matbuat komitesi sına ve Balkanlarda mühim bir amil 
lete hitap eden beyannameai, dün ma Atatürkün cenaze merasiminin ce- olan ve Atatürkün eseri bulunan 

H 

L•Jd f b• k. b •• ;.. k h• J •nde g J temli bir ufluın Ü•tünde, intirah, ıük· reyant münasebetile tertip edilen yeni bir devletin te~ekkülüne şahit l e Ve ra nSaDID IrÇO UYU şe lr eri reV er ran, aev•i uyandırarak ve en genç, bir hatıra toplanhsı yapmıştır. Ko- olduk. 

b 1 d G 
·ı f b •k ) b d• J en diri hakikatlerin çok güzel, çok mitenin başkanı B. Yovanoviç Ata- Dedi. 

3Ş 3 J. reVCJ er a rl 3 arJ za te JyOr ar aail nitanelerini vere vere dalgalan- türkün_ hayatı ve ölm~z eserini izah Müt<:akıben söz alan .~ulgarista-
lA • 1 · · protesto t k k dı. eden bır nutuk vermıstir. T oplanb- nın eskı Ankara orta elçısı B. Salor 

Paris, 22 (Radyo) - Hükümetin Son gelen haberlere göre, Lildeki 
maır projelerine karşı başlıyan muha- fabrikaların bir kısmında çalış~n a. 
lef et, gittikçe geııişlemeje yüz tut - 1 b .. .1A t · t·ı· Fran 

t 
me e, ugun grev ı an e mış ı . -

muş ur. · 1 
Amele federasyonu, dün bir içtima sanın diğer birçok şehirlerinde baş l· 

akdetmiş ve projelerin aleyhine hare- yan grevler, vaziyeti zorlaştırmıştır. 
kete geçilmesine karar vermiştir. Paris, 22 (Radyo) - Hükumetin 

Yahudi mes' elesi 

ma ı proJe erını e me rna - • . . _ . . h .. k A • • 1 · 1. . . . p ] f K l A .. k'" 1 k b' . .
1

A 

1 1 
. Ba,ımızda tarihin dıger bır sıması ya u umetı temsı en mec ıs ıkıncı av o ; ema tatur un ayı ır 

sadıle grev ı an ecen ame e, fabrıka - 1 ı 1 .. .. 0 k d · · B M k' T"' k" 1 · · devlet k k d. · k t _ o an amet nonu, « » uun ar a atı reısı . ar ıç, ur ıye orta e çısı uran, en ını ur aran ve 
ları zaptetmege başlamıştır. Hükumet, idi. «0 .»nun en yakın ruh ve fikir B. Aktay ve elçilik memurları Yu- modern ntedeniyet prensiplerini ka1 
şimdilik mukabil te~birler almıyarak atinaaı, «0» nun hürmetle, aevgi ile nan ve Romanya komisyonlarının bul eden sosyal ve politik islahatları( 
vaziyetin inkişafını beklemeğe karar bağlandığı bir aiına idi. şefl~ri, genel kurmay başkanı gene· nı anlattı ve dedi ki: 
vermiştir. Atatürkten bir parçanın mütah· ral Imonviç, yüksek harp meclisi a· - Türkiye kurtarıcısının yorul .. 

Norveç 
has ifadeai olan ismet lnönünde, • zasından general Bele ve ordunun maz enerjisi, faaliyeti sayesinde bu
tar ihteki mevkiinden ve busünkü bahriyenin ve hava kıtaatının diğer gün medeniyet yolunda büyük adım 
büyük kurulutun kendiaine ayırdıiı yüksek mümessilleri bütün hariciye larla ilerlemekt:clir. ~tatürk öldü; 
parlak hiaaeden sarfınazar. Tilrkiye erkanı, matbuat bürosu direktörü fakat onun esen ebedı olacaktır.> 

Kralices nin naaşı Os· •ibi bir devlet varlıiınm muhtaç ol· Tükovic, Avala Ajansının direk - Bundan sonra umumi harp esnaıt 

Mühim bir saf haya girdi. l 
' 6 .. ül duğu çok büyük bir hüviyet vardır: törleri 88. Y ovanovicr ve Kozoma- sında ordusunun başkumandanı oıı 

Yahudiler, gayri oya g tur üyor MUabet fa.ziletkir zeki vatan- ric, bakanlıkların ve matbuatın ve lan ve Atatürkü Sofyada tanımıı 
• .. Londra, 22 (Radyo) - Norveç perver, u-'adeli, metlı., tert:miz bir diğer m~esseselerin müteaddid mü- bulunan general }e~of s.öz alarak, 

menkul mallarını Alman ış buro- kraliçesi Muadın naşı, yann Port hüviyet.. messillerı hazır bulunmuşlardır. Me- daha __ o .~an Turkir~ın esa•!• t• 
J J ı., [ Smut'a götürülecek ve orada bir zırh Şüphe veya tereddüd denilen ıey, rasimden sonra bütün hazır bulu - ceddud~ hakkında fıkir ve tel~lli 

suna aevreaece '- er Jıya bindirilecektir. Naaş. Norve" b h k'k tin. k d t kA nanlar bir dakika sükut ederek par- ler beslıyen ve daha sonra çelıkten . İ 'lt . ' -r u a ı a ar9ıan a opye un .1 f"k' l . . tahakk ._ 
Berlin, 22 (Radyo) - Yahudi me Astogaden gazetesı; ngı erenın, kralı Akon, 1nıriltere kralı JbrJ· Yu- b" ·ıı t• b t' k t lak hatırası bütün Yugoslavların azmı e ı ır erıru tamamen u~ 

k l . d , ır mı e m u en çe ın mu aveme . b" .. k dam h-LL d ki h 
selesi, çok mühim bir safhaya gir- eski Alman müsteml~ e erı~ ~ ya- nan kralı jm;j, Yui'o.slavya kral naibi ve müdafaaıı ile kartıaıacaimı bi· kalbinde ebediyen mahkuk kala - ettıren . u~ a wuun a a-
miştir. Yahudilerin bütün gayri men hudilere yer. verme~. ısteı;ıes~nı, m~~ prens Pol ve Dük Doğloçester tara- lir. cak olan büyük ölüye son ihtiram tı~a -~e ıntıba~arını a~lattı . .V.e o~un 
kul emvali, kısa bir zaman i"inde manya için bır tecavuz telakkı et iından takip olunacaktır I t 1 ·· ·· d" k" be ve tazimi ifa eylemişlerdir buyuk askerlik mezıyetlerı ıle, ıı 4 

-r • ame non~ un u yanname• · · · k d fi b ·· 
Almanya fı:ı bürosuna tamamen trans tedir. Dük Do°'l°"ester Osloya k d • d h L• L"yük Türk ı~d 8 1 • İ d tısnaı uman an vası arım te aruz 

'il • o -.,, • a ar ıın e , em uır uU ev "' ı, u gar ıs an a • ' d• 
fer edilecektir. na~ı takıp ve kral Akone. refakat e- hem bir reiaicumlıur, hem onun bir • ettır ı. . . . . . .. 

H V k 
• ı • • decektir · ı·h • kıl~ k d 1 k k Sofya 22 (A A ) _ Bulgar A- Cemıyetın ıkıncı reısı B. Papal.. 

• e mız • a1 a ve Ul a p a r a &fi O ara O• • • • d f d d.. . d• Jcad t 

arıcıye e J 1 Akon, naşın geçirileceği yerlerde nuturken ne a aild i, ne mUtevazidi? jansı bildiriyor: od. a luhy~nln şın:. ıye f dar a-
askeri mera.sim yapılmamasını em- Dünya millet ve tarih müvacehe- Bugün Kemal Atatürkün cenaze n1ı ıgıAıs a .. ak~ı arın l~~ksa ın a yya]er 

d 1 "' h kk d t · t' • • • .. · · ·· b t'l b a an tatur un po ıtı ve ııoı 

T •• k y OSt ugu a )0 a re nuş ır. •inde hakıkatan en aelahiyetli konu· merasımı munase e ı e sarayın . ay- . . b' 'h . . ur • onan A t b k·ı· t •n bir aimaıı Atatürkün İnandıiı, rağı yanya indirilmiştir. Bu akşam esercının. ır. tabarı çkesınısyafypb. ...• 

k h b• • VUS Urya aşve l . • r· k B 1 · f f d emıyetın ş anı, o a unıver 

At. . n An ara mu a ırıne . pvendiii, heraberc:e ölilme atıldıtı ur - • ~gar cemıye ı tara ın an sitesi mili ilimler profesörü B. Sto-
ına a1ansını 'V l Jtr ve sene elele bir medeniyeti bir akademının kapılanna kadar dolan f 1 . ka d .. 

b t b 1 d .l arın ne o aca5 ını ea'ud millet ve bir mamur m'emle- büyük salonda büyük bir toplantı yaknk~, ele sedyı .. palmil~ al? once te-
eyanat a U Un U k • • m t f ec:l'lm' b" "k "t·· .. h ra ı yo un a surat e er ıyen ve re-

ımse tayın edemez ~etin t emel taıını attıiı bir ıahaiyet er ıp .. ı 1.! ve . uy~ 0 ':1nun a- f h · k I y · T" • 
.. • • • • A • • y • • .. ·• • • tırası ıçın muheyyıç hır tazım mera ~ mı. temın enı:e te o a~ enı ur. 

Atina 22 (Radyo) - Turkıye ha- tır. Ben, hancıye vekaletını) enı de- D • . olarak konuıan lnonu, dünkü beyen- . . lm kıyenın cesaretlı ve enerJık ekonomı 
· . 'k·ı· B Şu"'krü Saraccg· ıu A ruhte eımekliğim hasebiyle bu hu - ıyor • · namesinde l'ayet .a.ri.h ve vecizdi. sımTı yalpı tıdıştıbr. k'l B K" j telakkisi hakkında izahat vererek 
ncıye ve ı ı . ' - ( d . . • • .. 1 op an a aşve ı . ose va-
. A k h b' .. sustaki duygularımı beyan ederek Londra, 22 Ra yo)-Avusturalya Büyük Türk ,efının tarihı ve • em- f k l b . 1 sunları söyledi: 
tına ajansının n ara mu a ıı·ını 1 k l"k k k b 1.. . • • bol b 1 k .. no , ra namına aşyaverı genera • T 

. .. . . diyeceğim ki: c a as er ı · an unun a u u münase- t limul portre.anı, o a an s o.z Ça f .. · G f h "k" t -« eceddüd ve terakki eseri 
kabul etmış ve şunları soylemıştır: Türk Yunan dostluğu çok sağ- betile yetmiş bin kişilik bir kuvvet, yatlannın samimiyeti içinde çizdiii z ne ve ml~ad~ rue ' u T':1.k~ Atatürkün sadık iş ve silan arkadaşı 

- Başvekilim B. Celal Bayar, ~k lam ve "~k samimi bir safhaya girmiş başvekilin huzurunda yemin etmiştir. belli idi. Kelimelerde, bu ya, damla- a ası tve ml ~ ıBs ıkvanı azba~ıt... url ~- olan İsmet İnönünün sahsında la. 
-r • .. • ye ora e çısı er er ve u un e çı- ~ 

defa sayın Yunan başvekili general bulunuyor. Bu dostluk,. şi.mdi doğru- B.~şvek!l, bu mü.na~~~tle bır nutuk larmın kaharıkhgı ve taze nemı ae- lik memurları, genel kurmay baş- yık ve emin bir devamcı bulmu~ • 
:Metak.sasa Türk • Yunan dostluğu dan doğruya milletlerımıze mal ol- soylemış ve demıştır kı: ziliyordu. kan muavini general Hacısekof ve tur.> 1 
hakkındaki ihtisaslarını beyan etmiş muştur.> - Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, Sevenlerin, inananların ve azm garnizon kumandan vekili general Toplantıdan sonra mevcud şah· 

K 1 h 
• yarın ne olacaiını kimse tayin ede - edenlerin kendilerine hi.ç iç •• u ... Mihif eski bafveki11erden B. Danef siyetler Türkiye orta elçisine bir ke-

aro Un Seya atı mez. Bunun için, daima müdafaaya l(lp ahensi, beyannamenin karakte- Llaae~ef bir çok mebuslar ve harici: re daha taziyetlerini bildirdiler w 
amade bir vaziyette bulunmalıyız. rini tefkil ediyordu. .. • ye direktörleri, sivil ve askeri yük- sonra davetlil.~re A~atürkün hayati • • d J .. } Biz, başka memleketler gibi değiliz. , Deiifmit tek ,ey olmadı~ı ,eklın- sek memurlar ve Sofya münevver- ~a~kında m~teadd~? f~tograflan Romanya ıçın çok fay a 1 net c ! er Bir tehlike anında .tngilterenin vak- de millle tce bil~en bi hakıkat, rea- lerinden müteşekkil seçkin bir züm- ıhtıva t>den bır brosur dagıtıldı. 

h 1 . . . tinde yar~ımımıza yetişip yetişemiye- mi bir ae•le dünya ufuklarına da re hazır bulunm~ştur. lr ak 
USU e getırm1ştır ceği belli olmaz. Bundan doJayı kendi- bild iriliyor du . Evet, değişmit hiçbir Atatürkürı. J'.eşı~ ve .. b~?'az !ormızı 

miz, kendi müdafaamızı temine çahR- çiçeklerle çevrılmış buyuk bır port- Roma, 22 (Radyo) - Irak sefiri, 
Bükr~. 22 (Radyo) - Kral Ka - kabul ederek beyanatta bulunmuş ve malıyız. · ~ey yoktur: resi ön planı işgal ediyordu'. bugün hariciye nazırı Kont Ciyanoyu 

rolun refakatinde Parise ve oradan kralın seyahatinden Romanya ıçın Kar• günlerde batlıyan 1rörüş ve Türk - Bulgar cemiyetinin reisi ziyaret etmiş ve hükumetinin, İtalya 
Londraya gitmiş olan hariciye nazırı çok faideli neticeler istihsal olunduğu- VaJkofsk"İ ruh berabeTliği, daima ile r iye, dai- profesör mebus Ketko Stoyanef imparatorluğu~u tasdik ·ettiğini bil· 
(Petresk Komnen), bugün dönmüş - nu söylemiştir. ma f.azilete, dalına yükaeli4e dı>ğru toplantıyı açan nutkunda, komşu dirmiştir. 
tür. Nazır, matbuat " mümes~illerini Cumhurreis secil- ~çılan seciyeli millet seferberliği, 

' yalnız kalıp değiıtirerek, fakat ine~-

Hitler 
• miyecek lifinden, neecinden ve bu neacın 

I svicrede Prağ, 22 (adyo) - .HükQmet, cum saflamlığmdan, ona hikim irade, 
r.::". •[ h • b • •ht • • hur riy~setine namzet gösterilen bari terbiye, telakki tarzı veaaireainden 
.r ranSa 1 e . lÇ lr f f .. 18 yaşından altmış ciye nazırı Valkofskinin, dHha uzun kü ilk bir,ey feda etmiyerek, bi-

lafımız yoktur diyor . yaşına ka_ dar herke. s müd~et için hariciye 11ezaretind~ ka: ::)da ~aha aıkıla§arak, daha güzel-
lacagını ve Çekoslovakyanın selametı k T .. k ·ıı t' · d - .. 

Berlin; 22 (Radyo) - Hitler, bu- asker f namına bu11uıı zaruri olduğunu siya- letere ur mı ~ :nın. yaıa ~aı gu-
'"'n Beraezhadcnde Fransız sefirini i ı·ı b.Jd' . k d" . . . . ne kadar devam edıp gıdecekbr. Ya-
aı.ı 6 • • ~ . par ı ere ı ırmış, en ısınııı reı!'lı- . d ' k d 
kabul · etmiş ve itimatnamesını ~l- Bern, 22 (Radyo) - İsviçre fede- cumhur seçilmerne::ıini rica eylemiş- nı, ~~e ıyete a ar... • • 
nııştır. Sefir, selefinin yolunu takıp ral meclisi, mecburi a~kerlik kanunu tir. T~rk ol~rak, beşer ka~roa~ ıç~-
edece.iini ve iki memleket arasında _. . · . . · v . k .. Pa . 22 (Rad'-·o) _ Çekoslovak'"ll de bır cemıyet ve bu cemıyetı tetkıl 

. nu degıstınnıştır. ı em an una gore, rıs, o1 "' d b' . . . A 

dostane münasebatın temadisine hız· 
1 

. " d ıt . cumhur reisliğine temyiz reisi (:\fa- e en ırer ferd, bıl'er ıçtimaı mah-
svıçrede 18 yaşın an a mış )aşına . ... ·a b'ld' ·ı· luk olarak bunu varlığımızda tarih 

met etmek emelinde bulunduğunu k d 1 1 hepsi askerdir. çak)ın seçılccegı Prag an ı ırı ı - .. • 

söylemiştir. 
a ar o an arın hep boyle tema•a edecektır. t d . ,·or ., 

Hitler, sefirin nutkuna cevap ver-
Yeni kanun, resmen gaze e e ın- · · . . Orhan Rahmi Gökçe 

tişar etmiştir. Mühim bir mülakat 
miş ve Almanyanın, Fransa ile hiç Al an ya Berlin, 22 (Radyo) - Hitler,' bu 
bir ihtilafı olmadığını, bu itibarla, m hafta sonunda Romanya kralı Karol 
iki memleket arasında daimi bir dost Londra sefirini geri ile oğlu veliahd Gran Voyvodo Mi-
luğun teessüs etmemesi için hiçbir se haili kabul edecek ve uzun müddet 
bep tasavvur etmediğini söylemiş, kecek mi? konuşacaktır. Bu konuşmalara bü -
aefire her zaman için mU.z.aharet va- çe · yük ehemmiyet verilmektedir. 
deylemiftir. Berlin, 22 (Radyo) - Almanya-

çember[avnı Jv.ünihe nın, Londra sefirini _geri l7kekk~ced~ıl· İtalya - Romanya 

-=+=-
Ô femişte hırsızlıb 
Ödemişin Çatalkuyu mahallesinde 

rençber Yusuf oğlu İbrahim Sezerin 

evine giren hırsız tarafından 22 li

ralık kumaş çalınmıştır. Hırsızlığı 

Mehmed oğlu Mustafa Tilrkmenin 

yaptığından şüphe edilmektedir. 
'.T hakkındaki şayia, dogru te a ı e ı 

götüren tayyareci öldü memektedir. Bu şayiadan bah~eden Ticaret müzake- Tahkikata devam olunuyor. 

Lo Deyli Telgraf ve Deyli Ekspres ga-
ndra, 22 (Radyo) - Bugün bir k 1 ı a l • b / d Romanya arasında bir ticaret ve kle-

askeıi tayyare düşmüş ve iki tayyare- zeteleri; Almanyadan ovu ::ıın ~- - Te eTl QŞ Q l . . b ·· 
1 

t 1 hima\'e gor- ring muahedesinin akdi ıçın ugm ci parçalanmıştır. Bunlardan biri, hudilerin, ngi terece . '· 
Nevil Çernberlayni l\Iünihe götüren dtikleri takdirde bu ı,ayıanı~ tnhak - Bükreş. 22 (Radyo) - İtalya ile müzakerelere l.>aşlanınıştır. 
Pil~ ı·d·ı. kuk edece~nden endi~ ed~orla~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~ 
-;;.··------~~----~-- ISMETPAŞA BULVARINDA 

ELHAMRA SiNEMASINDA YEN/ SiNEMADA 
ı 'b DİKKAT: Bayram matinelerinden itibaren: D KKA T : Bavram matinelerinden itı arF:n 

Bir hakikatin noksan ifadesi 
Saime Sadi 

Atatürk hakkında bütün dünya matbuatında okuduğumuz, bütUn 
cihan radyolarında dinlediiimiz feylerin kıaa ifadeai ,udur: 

- Atatürk öldü. O. en ağır tartlaT altında bir Türkiye var etti. O, 
Şarkın v~ kendi tarihinin bir dihiai idi. Hem bir biiyük aaker, hem 
de bir devlet idareai idi. O, ayn zamanda çok büyük bir inaandı, 
bir inkılapçı idi. Bir ha•ta Türkiyeyi, diri ve kuvvetli bir mevcudiyet 
haline getirdi. 

Doatla dütmanın birleıtiği ve ister İstemez boyun eğdiği bu hakika• 
tin, büyük bir ifade nokaanı vardır: 

Atatürkü, tam olarak tebariiz ettirememek ve ona,. Türkiyeden ••r
fmazar - insanl ık tarihi içinde hak kazandığı en yüktek mevkii ver
mekte kıakanç davranmak. 

Atatürk, ne yalnız kendi memleketinin kurtarıcıaı idi, ne yalnız 
Yakın farkın bir •İmaıı, ne de muaaıT bir tarihin adamı!-

Atatürk, bütün ve inaaflı manası ile cihanın ve tarihin en büyük a&. 
maaı idi. 

Geçen gÜn, diğer bir sütunlarda, bir arkadaşımızın yazdığı 2ibi, o, 
her cepheai bütün bir varlıktı .. 

Tar ihte büyük kumandanlar görüyoruz. Yalnız harbi kazanmıılar 
ve dütman ordularını, adeta aürü halinde kırbaçla kovalamıılardır. 
Fakat at üstünde doğmuş, at üstünde ölmüşlerdir. Halbuki kıhcın bıra• 
kılmak •. Ve başka işlere sarılmak icap edeceğini takir edememi,lerdir. 

Bazı büyük şahaiyıetler vardır. Yalnız büyük evlet adamı olarak ya• 
şamış, bir devleti 1ılah etmişleT, mükemmel bir or1tanizaayon kurmuı
laTdır. Fakat ~ha öteye geçememişlerdir. 

Bazıları vardır. Sadece müsaid bir sahada bir ihtilal yapmıtlardır. 
Fakat ihtilalin tohumunu ya layikiyle ekemernişler, yahud da bir ihti· 
lalin neticelerinden aonra başlıyan ikinci aahifeyi yaratamamıtlardır. 

Bizim Şefimiz böyle değildi. 

1 

Her sahadaki şaheaerleri, onun dinamik varlığnın mille\. irade ve İa-
teğinin de beraber aürüklemt:ainden doğdu. Tarihin, haata Osmanlı 
imparatorluğu ibi korkun enkaaı üstünde, hem de kısa bir zaman 
içinde bugÜn dünyanın hürmet edip mevki verdiği ileri bir medeniyety 
kuvvetli bir devlet, uyanmıı bir millet yaratmak, hangi şefe, hangi di.. 

Milletin Dolmabahçe sarayında tazim resmi geçidi biye nasip olmuştur. Bunu ancak bir mukayeseye tabi tutuncadır ki, 

EBEDi ŞEFİMİZE EBEDİ ŞEFİMİZE 
Milletin Dolmabahçe sarayındaki tazim resmi geçidi 

- AY R 1 C A - bugün İşittiklerimizden daha samimi, daha d'?ğru, daha yerinde bir 

U .. Ç AHBAB Ç' A tTU'~'LAR EG"LENJYOR kadirtinashk ve insanlık hareketi bl'klemek mümkün olur. 
n ,Y 1 ~, - Atatürk yalnız kendi milletinin, kendi tarihinin veya Yakın ıar-

Türkçe sözlü komedi harikası kın deiil, bütün cihanın en bUyillc alınası idi. 
BAYRAMDA: '1 Deaelerdi, e'ki ve y.eni bütfüı iddialarına reddetmiş, tarih ve milli 

~-~S~~~N~SiLi~~~:•9~~~1~1 -~1 ~~3~~5~~~7~~~9~dia~--------ıiddial~nm~bm~ç~ü~~~u~~dL 

-AYRICA-

LOREL - HARDI /SVIÇREDE 
Türkçe ıözlü kahkaha tufanı 

BAYRAMDA: 
SEANSLAR: 9-1 l-1-3-5-7-9 da 



§İddetli cezaya çarpılanlatdan 
--~~~~------~----~;;;.=o=--=-~~==~=-::~· 

•• 
KUNAR ASIN DAN 

Tıp Aleminde 
Beşeriyetin en büyük düşmanı 

harp Atatürke 
Mersiye 

Bir sonbahar günüydi.i çıktım evimden crkeıı 
Başlar bütün eğilmiş. gözler yaşlı kederden: 
Çok geçmeden işittim ölmüş dendi Atatürk 
Beynimden ah vuruldum ölüne koqmadım ~rı ! 
Gönlümde ) angın oldu, ruhumda bir yanar dağ 
Şiirimle nevha yazmak. matem tutmak kaderden 
Milletine can veren Zübeydenin arslanı 
Can vermene retiml 0 r ağlıyorlar peşinden 
Af yonlarda zelzele. kıyametler koparan 
Ona niçin vakitsiz kıydın ecel söylesen) 
fskenderden büyüktü. Musalardan pek biiyiik 
Kemaliydi beşerin Kemal adlı Koca Türk. 
Dii~man, bora, furtına, ates, kurşun ve gülle 
Yıldırımlar korkudan kaçardı hep önünden. 
Şim!'lek çak.an gözlerin nasıl kapnndı bilmem? 
Sana kabe dikmeli mehtaptan, fecirden. 
Ölüm, kabir ve yokluk bütün bunlar emrihak 
Adem, fena tabii birer hüküm ezeld"n. 
Fakat bilmezdim Allah güneş gurup edermis 
Cihan kabre girermiş düsünmezdim bunu ben. 
Değil yalnız Ankara, vatan, millet ve alem 
Aglıyacak tabehaşr Atasına derinden. 
Kan ağlıyor bu sancak, kan ağlıyor bu millet 
Sönen kcbudu uleye kan ağlıyor eninden. 
Arıburnunda rüzg8r, Kumkalede dalgalar 
Ufuklara sorarlar Kemal mi gitti elden? 
Gittiyse Gazi elden gazalar, inkılaplar, 
Cumhuriyet, istiklal yaşıyacak hep birden. 
Sakaryada şehitlere gökte nucumu ervah 
Sana saygı yağdırır asmandan, zemind!!n 
Sen bir kabre sığmazsın Volkan girer mi kabre? 
Sanl'l mezarlar gerek aıırlardan, tarihten. 
Eserlerin ıaheser kendin bir şahkardın 
indin semadan arza çıktın semaya yerden. 

İzmir 20/ 1 1 /38 
Öğretmen 

YAKUP KENAN 
----~-----------------------------~ Tanrım, günaha girdin ..• 

• 

Siyahlara büründü, genç kızlarla gelinler. 
Büyük ulus yaralı bir tanrı gibi inler. 
Bu ölüm gönlümüzde sızlıyan bir (AH .. ) oldu 
Tanrım onu öldürmek: En büyük günah oldu. .. . . 
O, milyonlarca kalbin 1,1ktan mihrakıydı .. 
Alnımıza yazılan yazının en akıydı, 
Hangi zafer tanrısı ah kıskandı da kıydı? 
Bu ölüm gönlümüzde sızlıyan bir {AH .. ) oldu, 
Tanrım onu öldürmek: En büyük günah oldu. 

• . . 
Şimdi o Okyanustan birer damla bizdedir, 
Şimdi o kutsal cevher sayısız filizdedir, 
Yetmiyor bu teselli, koca millet dizdedir. 
Bu ölüm gönlümüzde sızlıyan bir (AH .. ) oldu, 
Tannm onu öldürmek: En büyük günah oldu .. 

• . . 
O, milyonların bir tek (Baş) la ifadesiydi. 
İyi, doğru, güzele çağıran ses, sesiydi. 
O, bizim Atamızdı, ya dünyanın nesiydi 
Bak insanlık alemi çırpınıyor (AH .. ) diye, 
Tanrım onu öldürmek en büyük günah diy ..... 

* • * 
{CAN) dilediysen tanrım, bizleri öldüreydin, 
Bayrağımı yaralı bir kanat gibi eğdin, 
ATAM fant degıldi, bari bunu bileydin, 
Sarmazdı vatanımı bir yangın gibi bu {AH .. ) 
Günaha girdin tannm, günah i~ledin gü~ah ... 

16/Xl/938 
8ef'gama: Ha•uk Elbe 

"Kahraman,, 
Gö!gen bir nur işledi, gilncşe vardığı giln; 

Seni g6rdilk sc imiz, hnkka yalvnrdıl\'ı, gllıı. 

Seni gördük, bir mazi, sardı dağları, ses iei; 

Bir cAkdeniu dalgası buldu içinde herke . 
Ararsak sana çıkar bu yurdun son yolu da; 
Kutlu bir Tanrı oldun güzel Anadoluda ... 
O kadar eskisin ki, ruhumuzda, şimdi sen; 
Bulursun bu sevgiden asırlan istersen ... 
Ararsan, bakışından, uzun, ovalar erir, 
Dinlersen g6nlil clc>nen '·Oee dağlar ~s verjr. 
Bir dllnya bir millete düşman olduğu zaman. 
Sanııı, büyük hızını, verdi nabzındaki kan 
Dört sınırın, ucunu getirdin, bir araya : 
Dört bucak &evgisini topladın cAnkaru :.·a 
Sesin, btr tıllım gibi, yurdu dolaştı. yer a·er. 
Ve senden, öyle kesktn, hız aldı ki gönOller 
Yüz :ıldn, giden yalan, bir ayda geri geldi. 
Sonra, sanki ruhundan, kartal e ler:i l!f'lrli 
Sanki, yeni bir ı.şık, üzUlclü güzlerinden · 
Ve bir fert, tek başına, bir millP.t yaratt11 

Ba tı~ın yer, tarihtt>n, yer aJmnı~, çok ,eli' - 1 · 
Bir gC.nilne, bir ömilr, bağışla ak çok değil, 
Çok değil, gözümüzün, kanını süz~. süze: 
lamini d6ğmelcrle, işle ek göğsümüze ... 
Çok değil, gözUmilzün içine, çizsek seni~ 
Amrlarca, ya asak, görmek için tek eeni: 
hterse, bundan sonra ufuk yansın, gök y~w 
Çünkü, en bu milletin umduğu knhr.tlmnn m 
Gölgen bir nur iı;:ledi güne e '\'ardıfı gün 
Sani iörduk sesimiz hakka ;·ah·arığı gün. 

C. K. E. Oire men 
Neiliıa• Taa&l 

Atamın tabutu önünde 
Ağla gözlerim ağla; hir durmadan Atana , ... , 
Ağla! Diln yokluğuna lıugllıı varlık katana; 
Agla ayla yıldızı ~inıdi sarıp yatana, 
Hıçkıı· onun öı ilntle dinmesin bugün yaşın. 

fla~·rağının alına baksın güzler ağlasın, 
l\t eş'a ff.ler kalpleriıı :p.ra ını dağlflsııı, 
Ynlmz ~en değil bugttn eller karn hağlt:!iın 
Hıçkır onun ön!.iııde şirndi dinmesin yaşın. 

Bnk na ıl pınldayan ) ıldız1 onun ba,.ından, 
Sarık( bir hüzne ışık c:tizUliıyor ka ından 
Cumhuriyet! 8~n ona borçlusun ilk yaşından 
Hıçkır onun önUııde bug(nı dinmesin yaşm. 

Ağla! Ona clnr gelen bu in an diyarına 
A ·,fa! Güzel yurdunun eksiğine varımı. 
r. ı ağlayışlar .,imdi nnd içmektir yarına, 
11\çkır onun öniludc bugiln dinmesin yaşın 

Tanrım yaptıklarınla buldu mu hak yerini? 
Göklere erken aldın bu mukaddes evini, 
._ana eş bu\madın mı yo~a başka birini, 
Ağla yilk~ekten şimdi. se.nin de akSJn yaşın. 

BUtiln bir Türklük delil, cihan dökmektedir yaş. 
Ay mıdır güneş midir çekilen yavaş yavaş? 
Bırakıyor sayısız ışık peşindP bir baş: 
A~Ia gözlerim ağla; bugiln dinmesin yaşın. 

Öğretmen 
Nedime Turan Yazıcı 

Atan1 yaşıyacaksın 
Bu milletin bağrından fışkıran bir volkandın 

Türklüğe bir kanattın, şereftin. nurdun, candın. 

Ne dağ dedin, ne deniz, sonsuz ufuklar aştın 
Bir yıldırım hıziyle en uzağa ulaştın 

Sen beşeri değildin, Atam bir ıllhiydin 
Yer yüzünün gururu, en büyük bil' dahiydin 

Eğilmeyen dik başlar eğdi hep önünde, 
Jtlavi bakışlarını kapadığın son günde 

Çok azdır yer yarılsa, ırök kubb~ dize gelse, 
Başına yıldızlardan bin bir avize ırelse. 

Yarattığın fert değil, en yüce bir millettir, 
Şanlı, büyük eaerin bizlere emanettir. 

:Atam mChıterih uyu, ç1kt1ğın atumand~ 
Yıldızlara, ıuneıe barat ver oradan da 

Gençlik fimc!i önilnde diz çökilp ant içiyaı, , 
Ey Atam rahat uyu Türklük yaşıyor, diyor 

Pakize Taneler 
İzmir Kız Liseıi coğTafya mualliml 

-Yas-
Taşıyıp girlecek bu ulu yası 
Adın, asırlarca dillerden dile. 
Sana, gözyaşmdan <SrUlen çelenk 
Başında donecek ya~tnn heykele 

GöıılnmUzde alev. gözOmUzde nur 
Sesi. 0 e • ~·erecek akıp engine 
fü·et, gurup etti, fakat o gilneş 
lJoğ'ncak her sabah, doğacak gene 

Nahid Ulvi AkrUn 

Atamızın ölümü ve 

kansere ilanı 
DOKTOR F AHRI IŞIK miş olan bir cam tiipün içinden yük

M • mlı:kct Jıcısta ıe~i: lluııtke ı sek tt-vetl ürlü bir cereyanı elek tiri 
Mı ilhrı.·sı.·ı geçirılirse tüpün içinde tahliye olu-

Ileşeriy erin kar nlık men elerin- nnmayıp kabıye kalan ha, a zerratı 
den bu güne gelinceye kadar in~;;ın iyonisatioıı'a düçar olmakta, yani 
1 r öze görünmiyen, i:dıu belli et- elektrunl •. ra lt) rılrnnktndırlar. Bu 
ıneden can evine kadar soku!'1rnk elektronlar tüpün menfi kutbundan 
aman:;ız hançerini kalbin s ola} an mu bet kutbun.ı doğru cereyanın 
bir düşmanla pençeleşınisler ve her tevettiminün büyiıkluğü nisbetin
zaman maalesef bu miicad~leden de bi. sür'utle atılırlar. Bu esnad., 
mağlup ı.-ıkmışlardır. Bu Ö) le bir kar ılar na bir mania tesadüf ederse 
düşınanki bütün taarruz Ye müda- bu nıaniaya çarpmal rı neticesi 
faa hatları buna karşı tamamen hü- Rontken şuaı hasıl olur. işte bu esa
kumsüzdür, siz hudutda beklerken sa göre yapılmış, yani içerisinde bir 
onu içinize girmiş görür ünüz, sı~ kutbu müsbet ile bir kutbu menfi
ona hücum edinceye kadar o si.t.i den ve bir de an 'katod'dan mürek
çoktan hakihelaka sermiştir. Bu kep ampül1erden yük ek tevettürlü 
müdhiş düşman kim mi diyorsu- asgari 20.000 voltluk bit ceryan 
nuz .. Sormağa hacet yok hepinizin geçirilirse zerratın ionosaf on'a uğ
bildiği Kanser. j ran sı neticesi el.,.ktronlar menfiden 

Kansere karşı her türlü müdafaa müsbete doğru hücum ederlerken 
ve taarruzun neticesiz kaldığını gö- a. tikatode'a tesadüf ederek bu nok
ren be~eriyet artık tamamen ümitle- tadan Rontken şuaının busuline se
rini gaybctmi~ olduğu bir zamanda bebiyet veıırler. Bilahare ısınmış ci
bu mt- h<ı.metsiz düşmanın yeni kes- simlerin elektTön çıkarmaları esas· 
folunan iki silah karşısında evvela üzerine başka sistem tüpler yapıl 
durakladığını sonra da ric'ate baş- mıştır. 
ladığını büyük bir sevinç ve ümitle işte bu suretle hasıl olan (.X) 
gördü. Bütün gözler bu iki noktaya şuaı seyri esnasında tesadüf edece· 
çevrildi.. Rontken ve Radium. ği cisimlerin vezni zerrevileri nisbe-

Eczat.:ıların ilaçlaıınm, operatör- tinde kolaylık veya zorlukla geçer. 
lerin bıçaklarının izharı aciz ettikleri Ve gene seyri üzerinde bir {Platino 
noktadn safı harbe giren Rontken cyanure de Baryum) levh""sına rast 
ve Radium artık bu yırtıcı düşmanı gelirse bu levhada da (Fileoriyet) 
şaşırtmıf bulunuyor. hassası hası) ederek ziyadar bir şek-

Hakikaten kanserin başlangıcını le sokar. Eğer bu levha ile ampül 
erken keşfetmek mümkiin olan va- arasına muhtelif kesafett~ cisimler 
kalarda operatörlerin bıçakları bu konursa bu cisimlerin hayalleri te
hain düşmanı tamamen mağlup et- ressüm eder. işte bu esasa istinaden 
meğe kifayet etmekte ise de ne yazık bugiin tababeti ihya eden Radio!
ki ekseriyetle düıman çok sinsi ola-ıcopie usuli bulunmucıtur. Filhakika 
rak sokulmakta ve artık bıçakların tüp ile ekran arasına bir insan veya 
müdahaleıi hükümsüz ve aciz ka- hayvan konursa (X) şuaatı esnayı 
lacaiı bir zamanda meydana çık- seyrinde vücut dahilinde bulunan 
malcdadır. muhtelif kesafetteki uzuvların muh-

Kanser: Ekseriyetle yaşlı insan- telif koyuluktalci hayallerini levha 
lara ve yıpranmıı uzuvlara taarru- Üzerinde teressüm ettirecek, mesela 
2u seven Kanserin mahiyeti hakkın- kemikler etlere nazaran daha koyu 
da henüz bir çok nazariyelerin mev- gölgeler hasıl edeceğinden kemikler
cud olmasına rağmen kat'i bir ka- de bulunan tegayyürat bariz bir §C· 

naat hbıl etmekten uzak bulunuyo- kilde tesbit olunabileceği gibi, ciğer 
ruz. gibi nisbeten şaffaf olan uzuvlarda 

Mikrobik midir> Henüz mikro- marazı teşekkül etmiş olan tegay• 
bu keşfedilemedi 1. Yoksa diğer bil- yürat ta bu effaf zemin üzerinde 
mediğimiz bazı avamil mi Kanseri koyu leker halinde teressüm ede
tevlit ediyor} Bu da malum deRiL. cektir. 
Malum olan bir şey varsa o da en (X) $uaının bu hassasınd •ı 
beklenilmedik bir anda kendisini 1 ka diğer mühim bir hassası d:ı. 
göstermesidir. Henüz Kanserin sira- üzerinde rast geleceği fotoğraf p 
yeti hakkında kat'i bir vak'a tesbit larma tesir etmesidir. Bu hass" 1 

olunmamıştır. Yeni Kan~erli bir İstifade edilerPk Radiographic ı 
adamdan Kanserin diğer bir adama lü icat edilmi tir. 
keçtiği görülmemiştir. Buna muka- Rontlc.en şuaınm bu iki hassa
biJ Kanserli ailelerin mevcudiyeti de sından alemi tababette teşhis içir 
kat'idir. Mesela Kansetden ölen bir çok büyük İstifad~ler temin olunur.
şahsın şeceresind~ ek .. eriyetle kan- ken bu şuaın ü~üncü bir hassasın
.. er tesbit olunabilmektedir. Belki de dan da tababetin tedavi sahasında 
Kanserf" kar~ı hususi bir istidat, ve- yeni ufuklar açılmış bulunuyor. 
ra~et yolu ile intikal etmektedir. Rontken şuamın bu hassası geçtiği 

Harici azada ba~lıyan kanserin hayattar höcrelerde yaptığı muhtelif 
b~~tangıçta teşhis edilmesi nisbeten tegayyürattır. 
d"'ha kolay ise de karaciğer, mide Rontken enbubesindPn çıkan 
~ibi uzuvlnrdn haşladığı vakit teş- (X) şuaı muayyen ve yeknasak bir 
histe maalesef çok geç kalınmış bu- tulümevçte olmayıp muhtelif tulü
lunulmaktadır. mevçteki §Ualardan müteşekkil bir 
'-- lKanscrhhiç A bir .. va.~i~. pdatkır~ı ile büzmeden ibarettir. içinde en yu-
~ş amaz, atta goz onun e ı yer- k (X) d · 
1 d b 'l t d · · · k tl' muşa şuaatın an en sertıne er e ı e, e avı ıçın en ıyme ı za- . . 
manlar geçinceye kadar nnzan dik- kadar karışık hır şckılde mevcuttur. 

k t }bet ed t b·ı· M Yumuşak şuaat sathi höcerat tara-

B f ı · · hif--' d ml0ı·ı d b' fd' Ş h d ··k a 1 ce m en ° ura 1 ır. ese- f d t k'f d')d'kl d - aştara ı ınc:t aa r.ue - 1 a .. n an ır ır. a sın a en yu A A • • • • ın an ev ı ve masse ı ı erin en 
nım.> J1ek Şövalye ve bilyük adam meıiyet- la adı hır sıyrık ve yara gıhı dudak, derinlere kadar geçemezler. Derin 

kardeş milletler 
Ankara, 22 (Telefonla) - Yunan 1erini taııyordu. Türk tarihinin en va- burunda ve ufak bir bez gibi me- tedavide bize lazım olan bu yumu

başvekill ~nerat ~tetnksasın yaveri him anlarında, yµrdunun mevcudiye- mede etrafa dal budak salıncaya ka- oak §Uaat olmayıp derinlere kadar 
(Lopol!s) ~ bugün öğleden sonra Et- tini kurtararak oiıa yeni Tilr1dyenin 'dar oturduğu ve neden sonra mev· geçmesi icap eden sert ve yeknesak 
no~rafyf\ mOzesine rider k, AtaUlr - bütün so.syaJ politik ve ekonomik hı~ cudiyeti keşfedildiği ekseriyetle gö- §Uaattır ki bu da ancak yüksek te
ktin tabutu 6nünde i?ğilmiı ve lcrt11 vatının ana uılahatında daimt temeller rülmektedir. vettürlü makinelerle istihsal olunur 
ikinci jorj ile Yeliaht prens Pol, hü- verdi. Modern Türkiye cumhuriyeti, Kans~rin mevcudiyeti keşfedil- ve .bakır süsgeçlerden süzülmek su
kllmet ve dost Yunan millf'ti namına dllnyanın terakki sever devletleri ara.. diği dakikada yapılacak ilk iş, şüp- retıyle yumuşak şuaattan tecrit olu-
yedi büyük çelen kkoymnştur. ·ında bugii üh. b' 

1 
.
1 

te k'l he yok ki olduğu yerden hemen aö- nurlar. işte bu esasa nazaran derin 
Yunan askeri heyeti, akşam tnınUe k~ n m ım ır mı ş ı küp atmaktır. Fakat bu söylenildiği kanser tedavilerinde ve içerdeki 

btanbula hareket etmiştir. et~ ir. kadar kolay bir it değildir. Zira et- uzuvlara lazım olan Rontken şua-
S d • . . b Atatürk memleketimize karşı emin rafına o kadar ahtapot gibi kollar atını yollayabilmek için evvela çok 

toya ınov .. çın ey a- ve kıymetli dostluk hlılerl besledi. 8almıştır ki onu so\üp attım, zannet- yüksek tevettürlü cihazlara ihtiya<: 
natl • Yı.ıguslav milleti de y@ni Türkiyenin tiğiniz dakikada o çoktan yerleşmiş olduğu gibi ayni zamanda bu şualn-

• Atasına Ye onun kahraman millettnef bulunmpkta ve sahn ·ye tekrar çık- rı süzmek ve tedavide lazım o1acak 
Belgrad, 22 'A.A) - ·,.. la ajansı karşı dnfrna a~·n· h" 1 1 

··teh . mak için sizin gafletinizi beklemek- olan sert şualan elde etmek için de 
b·ı..ı· . r· J ı ıs ere mu as~ıal ed' bak 1.. . .. l "h ı uırıyo · o!muıtur. Bn~·ük .. 1h ti k t f Ik •. t ır. ır ve a umınyurı1 suzgeç ere ı -

B k·ı h . . ., o un n a a a ı o- l b '- ,.. b t' d D . '- d ·ı aş\'e ı ve nı .cıye nazırı B. Sto- nünde fikre bil .. k b' •
1 

~u şte una ~arşı yegane ç u ıyaç var ır. erın Kanser t~ avı e-
'l·adinovi,. bugUn Avala n3'ansının mü- rek TOrkı'yen,c mhyu bır kacı ı c ıegö e,: kollan da kırmak ve artık icrayı ha- rinde tevettür asO'ari 180.000 volt 
J ... u ur aş anı n Dl.ı ba ed . k b' k1 k k 1 l hak .. . k l 1 w d 
messiline aiağ'ıdald bey natta bulun- \'e büti.tn ifürk ın:ııetıne derin sempati set emır~ce ır .şe. e so m ... a - o ma ı ve ır suzgecın a ın.~gı a 

tur· ve dostluk hfıl rl izi Atatü k hr. Bunun ıçm de elımızde yegane 0,5 bulunmalıdır. Bu bakır suzgeç-
m~ cYent T0rkb•en1n kurucusu, bü- rinin l'elecekte\;un =•anlıtı: n:::t iki müe11ir ailôh Rontken ve Radi- ten ba ~a.bundan ~~ ~ıkan tal~ şua-

. urndur. atı mas ıçın keza alumınyum suzgeÇ 
yük dostumuz Atatürkftn cenaze mera ne olarak yayılması temennisini ar. B'lh b 'k' 'lah . I · f 1 ı 
iminin ''.apı!dığ} u ııncla, krallık zederi:ı: . ., . hı akslsa .ul ı ı s~k. ope~atör e- ıs ımBa o unulr. Id d.l e 

htikO et' büto y 
1 

·ıı r rın ıça arı s e teşrı ı mesaı eder- u suret e e e e ı en sert ,, 
m ~ v~ ~ t • ;.~u~~\·k mı _1~ ı _...,___ lerse alınacak netice daha kat'i v~ miıtecon; şu t ka er olan u7.VL' 

n.amına os,kveldmğıu e 1 • !" r mdı ~- Vere düımek . ltimidvar oörünüyor. kadar yollanarak veni kanser höee· 
tıne maruz a ı acı ıçın en erın Kamilpaşa caddesinde yürürken R k ratı tahr'o olu J 
sempatilerimizi arzetmek isteriz.» yerP dUfen Mehmed oilu Nuri, ba·ı ont on suaı: Ron•ltM .,~~;.~:: ....... ~ +; ,.culü 

Atatttrk, devrimizin en büyük • • tından 1aratanmıııır. :Havuı ıon d,r~e tah iye ·ı. - Devamı 5 Jtci Sahifede -
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dutsuz •J.r d.e.n!ıdir. Pjlotı.ımuz }fe,rp Amerik \'.C .ı\sn padan ir-emilel' da ıll)'Pi Şffi )"1tpnıı!llJ, Bmdıgımız ~y .. 

Büy~k Alinanya ve cenubu 
şarki Avrupası 

Bütün planlarda bir nokta Altı Ranttcnheri her yeri istila eden dak su için biribirinin boğazına sarı-j geliyordu. . ~ .. . . ~ . 

· · ı. l·~ ~~ ı b"'i B ı . b 'J.artardan bf r 1oı:;m almı:itil. 
len çok alp4hııl u~uyordu. Bır ıı, ela- Han"eo~ a ıruı.wtr ge. c ıı yor. un n ) a,.e ıı ' .". . . ~ Vivanada çıkan ( Wi~haftiiche ~ı muka\ im , e :.ır ılmaz bir meta - töstermiştir. Garp de\ leUcri bu hali 
ha doğrusu Pe'kin _ Hankco tren hat- Amerikada mebzul bır url'tte me\•eut yareye bu ılaçıa:dan hır kı ım almış- Nnchrichten) mecmuasının 22 10 938 nette olan ikti adi) atının daimi iyti- cenpbu şarkinin Almanyara siya 

4 

vardJ. ki, 
müşterek olan yegane 

o da küçük Tuna idi 
t d F k t b h t t ı.· k ol"n bu°'d:n-Jan g{)ti~ lıil'J·'cr Balkaa. uk Rus~·a kendı memleket halkının d k l b ~ı l ;;.. i k1l d t 1.,, •. mı arıyor u. • a ·a u a a uırç.o .. e • • • • k b . d dıL tarihli nüshasından: llıl \e inki afında hisse er ı mıya a- ag ı ıaJnın m mıt~ şe n e e a11-.ıu 
yerlerinden tahrip edilmjş bulunuyor- !arda "C ~imal. Am<>ri~acla buğ<jay yı- ihtiyacın~ ba m~an ug ay Bilyiik Almanya '1"C ccmıtJ fal kt made olduğunu bildiı·mişti'r. Derhal etmektedir. Cenubu şarki i::ıe buna 
du. On Jl)i}y9n 491#r :ıarar varfü. Hn tı'11~f'ı ~ırum k n ~ ·um buluJtuyor. r:öndermıiti.. .. . . A ı·n( cısı. fili.> at ve tatbiluıtı da .> apılm1ş ola , rUIOyor ve gttı-bi Avnıpaı.mn bııguıı 
tarafı saran su sakiıı. durgun ve par- Orada da herkes münakaşa ile vakit Doktorlar da ı.ondermıştı. Fa- Al 'P • 'kt· d 

1 
1.."'unk'un ~·a. böyle llir teklif ile -iktisadi Struk p hali içinde bulunduğu buhranlardan · ç· · · d k · · ke bu el tkiorlar &)'Pl ıal1Ulnda E>n ma- maıı ı 1:sa nazır ,.. • laklı. O, bazı yerde Grıroııtı, baıı rtr- ıeı; yor. ımn.ım adma koşma· tÇrn t 

0 
_ 1 d S l"b'"h kında hitam bulan cenubu şarlP se· tur'u itibarile cenubu ~arkl mahsul~ cenubu tırkt memleketlerinin kurtul 

de tamamen sarıdır, bazı yerde de haftalardaııberı murıakaşalar ~·apılı ruf prvpaırandacJ ıtr ı. a 
1 1

"" ~e.r .. h t" . · l't"k d . u göz önün- ter için tabii \'e rnzgeçilrnez bir su - mnllarmı l\'e ikUs:adi kalkmmalaıını 
mavi bir renk almaktadır. ,\Or. Fakı:ıt Çın 1ıar.lSl11lll hiç bir kıy- te fevkalitQe bir g-avret sarfe:~ı~:ı. ~a r ~'. ~e;ı PO ı ~ uı~~ mevzuumı runı JlaZMrı olmak vazi)etini haiz olan bu Jnki afa borçlu oldutunu biliyor. 

Bll811n bir deniz sltında kalan bu mC'li knlmHmıştır. T ... bii parasız rar- Fakat daha fazla ne )"apabılırcl_ı ?. tek u a~~ ı.·~enu ~I f~r 1 
• r ve ekonomik 1>9litikası ağır krizlere Alman'\'anın Bulgatistan dt§ ticare-

d ı 1J y d hangi mıııtaka balkı •ıa kafı e rar M:tın.ı e vesı e \ ermış Jr. . 
toprakta, başka zamanda dünyanın ını 0 

ur mu· ar unı k .1 . ' ı~ıB \·ılına kadar ortada bir Tuna \'e diğer inhidam tezahürlerine kar;ı tindeki hissesi % 50 den, Yugoslav-. · t· p, d 1 . · · ffelebilirdi' Se ·sen mı von ınsun ev. • b" . . y . 
en zeW{n en verlmlı mahallen ye ış· •ll zaman a ) n ııız Japonya pırıQç ". . · 'k" . .1 • . . . le 

1 
problemi rolstu ~nc.4lk es.ki Tıına :mo. mukıivemet gö~t.ere ılecek metırı vazı- yanın, Romanyamn, unanıstanın 

mekt. 44f. En güzel çay burada yeti- gönderiyor. Fakat pirinçle birlikte -ıııdı. Açtı. J ı~ üz ;ı )'~n ıse l~'l~Z :- nartı:.;ı IJ&l'\'al~ndıklan ,.e onun )'e. )'ette bulun mı: n- d'ğer b:r devl t ve Macnıistanın dı' ticaretlerindekf 
tirdi. Buiday boldu, meşhurdu, altmış ~uk<leııi iı:ıgul için arl~adaı japon tay. ":

1
' butunu~b·~rl-'du.' lapı ankybıı:1 . ımd' d~- rincle v,nj JevJ~Uet kımJlduktan son- rekabet ene . C nu'bu ş rU iıukl1 ~ hisse.si c!ı % 26 den fazladır. 

. bu d h t a clı nıze dilsen ır am a su a ı ın en ı. · 
1 

. d 
1 

• b" . . b .. rt 
1 

D d B 
1 

milyen ıaaaıı ra tl ra a ça yaş r · nıreleri ele rrelh·or. A \·ni zamanda ja, . ~ ı,.:tf' 1 · d • 1 ra hu mesele ort:n·a çıktı ve Tuna h~v- met erm en ıııç ırının u gun a ı ~ aha HJ36 yılm a u gar tütun 
· d b lk" H h v ., . . Hı~bir şeye ""' ı $e mıyOl" u \:e se e- . d 1 tl . . ·ı t' a· l"t'k ·ı. · · ·· 'h Yolumıaı Uıerın ~ e ı ~pe e pon tJllıua mı miidafaa ye japonyafıll mezdi. Filhpkika bu çok elim gilnlerde usı t.trafınçla roüna~rıl~r başladı. garp e\' e erının .ı ~.sa _ı ~o ı ı ası- ljıracatının .<",, 61 ıııı, üzum ı racatı-

Honaa villyetlertnden geçtık. Fakat k 1 .ı, k . :k k . . hilk t· b'I ·ilk t-·r c ~a ti b Ru ~uretle yirmi yıl fflüddet~e 'l'una na •ve mu:;taklıel ıktısadı rnkşafına nın % 78 !'IÜ, kesilmiş domuz ihraca. . . . t··· . . arfı açJ an uo) ·ot.ıJı ·ırma ı,m u- Çin ume ı t) ,.,ı e~ re e u - . k B · · d' ı · . fı olmadıiı ıçın ilzermden geç ıgımızın \> t lıff t • 1 meselesi hakkında münakaşa edil.diki itunadı yp tur. unun ıçın ır n ce- tının hemen ~ 100 nü elma ıhraca. 
farlmula bile olmadık. Pilotumuz pu- ker de ~öndermekte .ter~d~üd .etmiyor. hudutsı.ız J.Stıra ı a ı e mege ça ı- tiaJ(je ço.cuia h~miDi verm~kten çeki_ mıhtı §arki mjletleri Almanranın kar- tlnm CO 95 <'len fazlası~ı. soya fasul-
aulaya laakarak uçuyordu. Şurada bu- Halbuk! bu boyJwt~J. ~ınhlerın parası şıyordu. -Sonu var- nildj. Düzü nelerle Tuna pliinı çizUdi. şıhklı erntea mübadelec:.i artırmak ya iJıracatının % 96 ini Almanya çek 
rada ıu içinde kalmış tepeler gözükü- oJmadıgından kendılıgınden meydıtna ROtQn bu pl.inlarda rolişterek için ciddi olan ve tahtında hiçbirşey mi§tir. Almanyanın Romanyad~n 
1or. Yakılmıt evler, yarı harap olmu• bir nokta vardı ki o da 1'Uç0k Tuna gizli olmıyan gayretlerini memnuni- yaptığı mübayaat 1986 yılında 188 
bfr fftir atrUnüyordu. Bu tehir, ih- T A ı • d de\·let)erjnde.n miltoekkil bir blok vQ. yetle karşılıyorlar. Cenubu şarki son ı .ilyon Ley iken bu miktar 1937 dt 
timal Blnlfyosu ile iki milyon nüfus- ıp a e mın e cudaı. getirilerek Almanyamn inkişa._ ~·ıllar.da vuzuhla anlamJştır ki yalnıı 52 7,3 milyon Leye baliğ olmuştuı-. 
tan fbuet olan Hankeo şehridi. Çün- fırıa m.ıni o'rnak gayesi idi. \'e hu ga. Alnıanymuıı iktis::ıdi kudr ti \'e i ·tih- Almanya bu mübayaatını makine ve 
ka Hankeo da iki haftadanberi su al- - 811.ttarafı 4 üncü aahlf'ede - yen b~ ıuaat Radium'un '~ 4,8 kıa- y(t gi.ıJ.enjy41rdı.ı. Ancak lU>d~'nm pi~ J.nk kabiliyeti cenubu şarki milletleri- kömür itası suretiyle tediye etmiş -
tuıda almıştı. ile höcerata olan tahripkar te .. iri mını gösterir. ıRl bu bapta en vaıih IJir plindJ. j}lu- nin hayat standardını yükseltebilir. tir. 

Bil'inci ıeddin yıkılışında kırk bin hakkında çok miicmel bir not yap· & Y §J.Hlah Rouıkttn !u.aatı .da maileyhjn ~rzularına göre Bcrlinin Bu standardı harp sonrası de\·rinde ı 9u6 ~ ılında bu memleketler·n hn
adam b9julmuıtu. \le o ıamandanberi tıktan ~ra biıaz rlıt Radium hak- dahil olmak üz.ere diğer bilcümle tu· \'ohı onrıınize edilm·~ Tuna havzası garp devletlerinin açtıkları krediler riçten )aptıkları makine ithalatının 
de y~ milyon &dam açlığa, hastalık- kında ınaJiim1ıt v~r.elim. alar.dan dah• fazla bir kabiliyeti nü- Üzerinden geçmeli idi. :Muayyen Çek iıı:sanlı~a yakışmıyacak bir dereceye Bulgari tan co 80 nhıi, Macaristan, 
!ara ıaahkQmdu. Tayyart>,miz Çinin NMıl ki bir Rolltken tüpü yük- fuziycye malik olup 30 santimetre parlamento nu~hafillerinin güttükleri dlişürmtiştü. Garp emperyalizminin ''tı 76 in1, Yunani~tan yüzde .62 sini, 
en çok ~lik iBtihaal edildiii ~ocichan sek ceryanlar ahında meçhul bir şua kadın madene nüfuz edebilirler. bu poJjtip en esaslı ilk tartlardan mah 191 denberi tahrip ettiği şeyi Alman ÇekosJovakya % 66 •ını, Yugosla,·ya 
tepesfnin yanındaki düzlüğe indi. ln~ neıretfiyor ve bu şuc-~t bir tekım hi- Bu iua.et .de Rontken fuaatı gi- rumdu ve bu sebeple akim .kalması ya kendisinin güttüğil ticaret politi - co 50 sini, Romanya yilzde 85 fni 
aan burada kendini Sar havzasmdakı kemi ve ki":'yevi vasıfları haiz bu- bi fotoğraf plaklarııu ıniiıee,aair et- muka4dtrdi. Hakik;ıtte ~ fikrj sa - kasile tekrar iyi yapmaktadır. Cenu- Almanyadan amışlardır. 1994 den 
.. na1f merkezinde zann~yordu. Fa- lunuyorea bır takım ha.it cİ•imler meie ve (.X) ~ı kWr <Ve h.Mta bi$i ancak e\·velce Çeklt>rin ve Av.us- bu şarki A\·rupahhm bunu t;tkdir celi- 1937 ye kadar olan ~"llJarda Almaı 
kat turunlar ııçak detl'fldi. Bacaların- de hiç bir hik~i tes"ri.n a!tında ol- ılaha fuzlaaiyle höcer.at ilz.erinde de- t 1 vanın politikasını idare eden bir yorlar ve a-arbi Avrupaııın boş lakırdı- könıilr ihracatı Macaristana 84 bin· 
elan 4ııeanlar çıkıyordu. Kesf!, san maksııın bindsihi esnuengiz suaat rece ve rnüdd,..ti teairlc1i~ JÖ1~ ._~r. ki j kabul .etmj_ş, diğer Tuna devlet l~rına karşı da her ne. kadar h~n~ar den 648 bin, \"unani~tana 118 bin. 
dur8'1Ul bir au civ~rı_ tamıamım lUlpla- neşrederler ki bunlar (Bf"querel şu- muhtelif tegay.} ürat yapınağa muk .. ler~ııd! ise bu fjkir daha iptidada tas- ıyasi maks~thır!a teklıf edilen ıstık- den 6G8 bin, Romnnyaya 13 binden 
rnıı ~lwıuyor<,Ju. Bmale~.ın pencer.e- aatı) namı altında mütalea olunur- te-dirdirler. . . . . , ip edilmemişti, ç.ünki.i ·bunun bam razl~r.ıa cazıp b1J.~. şek!e konmuş olsa 88 bin, Bul8'aristan:ı 6 binden ıı bin 
lerinden ıu cı.Ipları i'eçıyordu. lar. . . lrte Ra.dıu~ qem.ınm de bu ~: bir tııyal oldu"1.a görülmüftü. Ne Bul- d::ı- ı.tı~atsızl.ık gu.sterı.y?rlar. Al~an- tona çıkmıştır. 

Korkunç manzara. _ İğre~, ~ena, Bu hadiıe 1896 da yaru Rontk.e- ~l~kar ku~vetmden . (X) flUU .• •ihi «arist&lt, 08 Kacari,stan ve n.e de Yu- ':a rilttütü tıcaret p~lıhkasında ıtha- --------------
alır l>Jı- .bkıı J)j.u dogru yükaelıyor- nin keşfinden az bir müddet ~nra ıstı.fad~_ed1lere~ ye~u K~~aer Nxre· wuslav)'a Alman)'& aleyhinde tAsaY- ata en ~UyUk ehemm~yet vere~ek k~r: s·· .. k h d .. 
•u. . . .. • . Hanri Bckrel tarofmdan Uranı~'." leıı : dıg~r e•l<ı ~hın hocrol~e U· •ur edilen T»na koof ede)'llS)"Dnunun şıs'.nda~ıne para ycrıne ke~rl.• mı Ilı ll yu arp ll n ya 

Bu eanada hafıf bır ruıgar eiıror. madeninde keşfolundu. Bekrel ın rar vermıyecek bır tarzda tahrıp edıl- tahakkuk edeceğini ümit etmiyorlardı ktıss.dıyatını tamamlamak ıçın muh- k } Jd 
biraz fer.ahlık veriyor. Fakat bira?. bu müşahed .. i mühim araştırmalara melı:tedirler. , .• bu konfedera•yoo bunu teşkil eder- taç olduğu Alman mamulatını kabul ya aça ma 0 ll 
aonra boğucu bir tesir -.Jtında kalıyor. yo) açtı. Hakikaten 1898 tarihincle :. lerken hiç birine hiç bir fa)·da temin .etme~hıi teklif ettiği halde garp hü- • 
nnuz. Burnunuzu bir mendille ön- (M. Chimit) ıve (M.dam Curie) Halihaztrda bütün llemi in.ani- ed mezdi. Çünkü bu Jrorıtederasyona kümetleri cenubu şarkiden itha1atl.arı- .~ Ba;!aıalı 2 DCi .s.lailed. - . 
inek ihtiyacını duyuyor:;unuz. Toryum m.adeninde de ayni hassa vet yatlı gözlerini bu iki hail.kira 1, ~il Jacttk devletler Strukturları iea. m artımaya hiç mUtemayjJ görün mü. ddf~1m ebn ra~k.sız fra~ ol~rak teıbıt ı ? B. d .. Ü ld w b•Jd' d"I y 1 b L~ • • 'k" 1 f rh ( a D ı a hlikQ ti . . bütü e 1 en u ııu tar bua-ünkU franl'• naan neye alışmıyor ız e çur - ') ugunu ı ır ı er. Cl nız u llil· dıkmış \•e bu ı ı ıfığm ut u me a- hiyle ikti~aden birbirine rakiptirler. yor ar. arp me erının n 
ıntıı .._, 41tfN• etrN'a ya,dığı a~ır dieede nazarı dikkati celbeden cihet met ve kudretine 81ğmmış bulunu- Bu devJ~tl~rjıı ~alist düşüneeleri bü. ga)·retleri cenubu şarkiye ihracatları- uymaz. .. .. 
~ lfrenç kokuya da alıımış bulunu- bu iki maden yalnız iken neşrettik- Y"r çok ümit edilir ki yalan bir ati bu kıl t.ı.e • daha ziyade Almanyanın nı artı~ktır. Esıısen başka birşey Bu kaydı ııöı ouundı tutarak bıı 
rorduk. Gflnlerdea ve •Ylardanberi leri fU&at mürekkep halinde bulun- serkeı ve honhar düşmanı esir ede- me .

11
. ...1ft b Uk f d 

1 
yapmalan da bekJenemez. Çünkil &'arp masraflar Franaa için 146 nıilrar; 

l'allfte inaan ve hayvan ölüleriyle ~iukları zamana göre çok dun bup k b .. ü b'l" dil tekrar ınlu,afmııur.n en Uy •~, • •r merııleketJerf cenubu şarki memleket- Almanya için 231 · tnrUtere için 180 • 1 B d bu 'ki .. _..ı.. ce ve u gor nmez, ı lnmeJ f- edlıımeyj ve kendi mUJJ Jktiı•wınııı 1 t 
1 1 

d k h ' ' 6ıhnut bulunuyordu. unpyor ... un an ı c.., .. _ . ..1 b T !eri e ınat it er n en baş a iç bir Birleılk Amerika için 
114 

• Rul)'a 
ENJ ~lı' prajda ikamet tdfyorciuk. daha k1,1vvetli radioactif cisimlerin rtlan ıene giSru ~ez ve 1 ınmez ıu~,. bu ıuretle tekrar ıslab etmfyi dO,U • if fllpmaelar. Fransa v~ İngiltere için için 

192
• ltal i l 

18 
mllJ~ frank 

Otuz adam tayyareınfzi muhafaza edi- be~ber bulundu~ı,ı neticesirü çıkar- atın nurdan ba2ları tılrafandan baip nflyorlar ve bu yolda b~rteri yapıyor· y.ahıız kendi çiftçllerinin değil, ayni t t ' ya ~ D 

)"ordu. Beyneİmilel bir komite muhte- dı1ar ve uz:un arastırma1ar neticesin- lanacaktır. l#rcfı. Almanya aleyhine teH:fp edrten zamandı deniz aoırı zahire rnllstahıil- u Har. 
1 

• 
Y 1 ı __ · · ..... ı- lk k "k kombinezonların arp zarar an. lif kNn_plardaki t11ültecUere ilk tev- :le PEÇHBLENDE usulü ile (Po- 8 nız şunu 11W1l JYY@ ~nutrıı.· """ıt ve e o~omı et· •• _ !erinin menC"atleri Tuna çift~isinin Harn zararJan harbin sebep ol-. . . . ı-~ L· K L _ı___ .-ı.. · fclndi mf!Pltlerınfn zararına n ıce ~e . . ,,, , 

iline batlanmı~tı. lonyum) ve (Radyum) cısımlerın.ı ma ıqar ~•. tıJ'leer ~~ '~ t..,.,., re1cı d hl anlamı•- satış ıhtıy:ıçlarından daha yakmdır. duğu tahribat ve zararlardır. Franaa y Xa t bTl ş ha "'t ed'l · L ı •--f ~ ncttinf bugün " er 8 Y arın no 
0 

omo ı .ı e ang .~' ketfettiler. ı me•ı ve llllŞ angacta IUl Hı ez üırd çu kü mevcut tabii ekonomik Roman) a buğdayı, Kanada buğdayı için bu zararlar 160 milyara, lnJriJ. Rldeeetız Hankeo??n ~·~llelerıne Bu madenlere bu ı......,yı veren -neoi kap eden bir düşmandır, her 1;r~ dl~ bütan Politik •ntrlkolar. ile hiçbir vakit rekabet edeme.. Bu hal ten için 40, Rusya için 88, İtalya için 
•ncet kayıkla gidılıp gelınıyor. Bazı kudretin Radioaçtif ecnrmn atom- qüpheli va'alarda derhal bir müte- :ı: adaha kuvvetlidir. Avusturyanın bilha6 a şimdi tekrnr sabit olmuştur. 120, Belçika için 30 mUyara çıkar. 
lrıah6ltileri_n4e, ıular on m.etre kadar larıpın parçalanmaaından ibaret bu- \ıasaıs doktora müracaat etmek ek- v: 6ildet ülkesinin Almanyaya iltiha- Yani İngiltere Romanyadan dört yilz Diler devletlerle bu miktarlar 500 )'ükuln1lftır, nl~rin 1.k~ncı katlanna lunduğunu ve vejlni cü;züfer~ileri ~eriyetle size hayatınızı yeniden ka- kı ile timal denizinden KaradenizP ka- vagon buğday almak için vaadae bu- rnlly:ırı tecavftz eder. Fakat askert lıadar rlmıektedır. 8"!~ mu1vasa~~- pek yiikse kolan bu cisimler parça- ,andırobiJeçeiji gibi in .. niyet Alemi- p.,. ıdeal ve tabii bUyOk ekonomik hav Juııduğu holde şimdi bu vadin! yerine ın••ı ve tekaUdlyelerl ve borçtaruı tunıMt. itiraz alçaldıtı ıçb 'j yanız d ı- narak daha küçük atomlara ayrıl- nin müıtefikan ilin etmiı 9 Jduip ıanan teşekkülüne mani olan son en. getirmek imkllnını bulamamaktadır. fnJz ve amorttısmanlan da ililve edl· 
linci katlerı doldurmuş u ;nuy~r u. dıklarını ve bunlarda bilahara tek- mukad.dea ~hAda da bilfiil jtıirak ı~Jler ortadan kalkmıştır. Garp mem_ Bu vaziyette Romanya bu muaz- lfrse 4600 milyar cibl bir rakanı kar-

Buralarda. tavanla:ıakl uvar a~a, rar ayrılmak ve parçalanmak sure- t . 1 oJaQ\ksmazdıı Jı:ketlerinin altın kuvveti ile vaki mil. zam satış için kapıldığı büyUk ilmft- ~· ıııtta l':alınz. 
•vlertft demır parma ı a)n] nıı adıb~- tiyle tecezziye devam ettiğini ve bu ' mEı ba . _ı.• la~-1- b'le d-'-•-- nıanDMt teşebbüsleri ise tehlikeli 

88 
_ lerden dolayı ha~·al kırgınlıtına düş.. ll:ırl:ıe lftirlk f!den dev:etıori.:ı ne !"ak tiomiş ve kokmuş sı anan ır L -d· R d' . · d n aıt vaa il raa ı ua~a k d f d ki . 

1 ' . . <lilf _ r.a ıseden a ıatıon un mey ana .. l • ka )'Jlamaz. Du gayretler, Almanyanın milf, milteesslr olmuş ve garp devlet a ar masra a gir l eriuı, on arm ~ok tıııan ölUlerıııe te.,.dilf e yor ı;ıkı•g,nı gene fizik esaslara göre 'TIUracaat etmekle hasla ı~ınız n- cenubu şarki A vrupasında demok • letlerinln vaatlerine itimadını bils - harpten evvel •• harpten ıonrakl 
•.. • ·Uz- meırdana çıkardılar. . .. . . ''" değilıe bir şey kaybet'."'' olmıya: relik nu"l"nelere göre politik bir nu- bütün kaybetmiştir. Buna karşı garp bU~celerinl mukayeıe ile de anlaya. 

1 Bunlann aza.lan P_arçalanmıÔ) İşte bu ıuretle vez1cuzıferdıs akBınız. Fakat kanser ıse çok za fuı ve hakimiyet tesis etmek c~nubu devletlerinin Almanyaya güttüğil ti- bilır ve daha lyfal harpten evvel ve 
~rt korkunç bır şekıl almıştı. tede· 226 olan Radi um Madam Kuri ve nan bu isticaliniz hayatınızı kazan- şarki A vrupn 1 ile ticareti ı nhisnr al- caret politikasını şüpheli göstermek- sonraki umum! doyun mfktan kar~ 

rt de ~ayvan la~lerjne_ ere rast~anı- Oelberne tarefındım 19f O da ea( 'ıracaktır. tın• almak, ticari bir istila vapmak ten \'e bunu cAlmanyanııı cenubi şılaştınlabllir. Aıatıda tablo bir ln-~ordu'. Bır~z u~akta da ıırah ıV~ ıske~ olarak i~tihs~l o!~n8bi1di... .. .. re bu havıadıki milJetıni ce.:ınınlq.. farkl memlekelterine hulul ve nüfu- gfüz mecmuası tarafından lnwtlfz lf • 
...: halıne gırmış ç .... k -lltl~n ıı.~- Radmactıf Cll•mler 3 turlu şua Tuna lirm•k 1. tediii faraziyesine isti03t ZU• ırfbl bir hareket olar~k tavsif et- rası olarak tesblt edllml;ıtir. 
) lar üzerınde •yuyonnuş gıbı durı neşrederle" etmektedir. Bu faraziyenin ne adar mekten \'e cenubu arkıyi bövlece lnglltere badcesl 198 den 2,972 
l' orıuaı. Bu~ı;ınn yanı t>.ı~rı:d• .. ~- 1 - A - Alpa $uaatı Oder nehrile bir· yanlış olduğunu SUd~tler meselesinin korumaktan başka bir şey yaptıkları milyona; FransanınJd 208 d!n 1,714 lee;anın getırıp bıraktığı ıı~ a 

0 
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ta « • • ,. hallinde Alman hilkiımetiniıı takip yoktur. Halbuki Almayanın hareke- milyona, ltalyanın 114 ten 1,014 mil-

de vard_ı. . . . . b ~ - Y- Gama « leftırılıyor ettiif hatta 11.areket g&termittir. Bi. ti hakikatte cenubu ş~rkiye iktisadi yona, Bfrletlk Amerikanın 209 dan Askerlerın bütün faalıyetı ve aya A Alpa euaatı -- Bu suaaı . f d f t'hlAk' · - il Al 
tut k ki b" d' - . . 1 . · Rerliı1 22 (ttad,·o) - Alman hu - natn:ılyh :faraıiye yanlı11 olunca bu ınklşa ın a, s ı ının çogalmasın- 1,684 m yona, manyanın 175 ten, ulan fnsanJarJ ayı ara ın ırme- ı. d. t den cıaım erin mC".cml' ' · . 1J • • f h d t' · . ıı t lli li k .ıt.· b 1 d "J.U 

1 
e neşre nı . . . ı 'utlanndıtn b.ı~ JrJlcpk ve ÇeJı:oşlovşk farazıyeye istinat ettirilerek ginşı. da, re a ve saa e m Yilkaelmesınde l,752 m yon n~ z rasına çı mış-«J tenıfnden ibaret u unıı)·or u. ı. d le · · hemen 'u 7 sını 1~a . . · . d t kt b . 

Öl" d k l k · · b ıt.U ret rmm · · d ·anıl) u;ındi}} ,geçerek Bratis}ava ka .. len mümanaat te~ebbOılıri de t:.ıiraıı yar ım e me en aşka ~ır zarar tır. 
hu ~rpl.fen ı+rtu ~:. ı.çın d'~.~ y~ıe .....Jerler. Lakin. bu şuaat .;an;r~ < 'ar uıan,aÇ.ak büyü1' ~tJ>fıtratm inıa. olmak prektir. vermemektedir. Bu baptaki iftiralar Harpten e\•vel ve sonraki düyunu 
lta nı t"' ş f~ava§ d'l ı~a~. e hı :~ordu. 20.000 kilometre surat •. • 

1 kk.' ına b~tl•nmak üzeredir Almanyanın tasavvuru demokrat ne kadar alçakça da olsa bu bariz umumiye mfktarlannın ybzdeleri de ti!~·~ ~~ne k ~~ e 

1 

~ce ~r a .. P_ Hrl~um atonılarmda1n . mu:'~. .! Alakadarlar Octer ile Tunanm bir- memleketlerde kendlsind~n 0 kadar hakikati detiştiremez, Almanya ile ı:ok dikkate şayandır. Bu yOzde, ln
.. ...;· 1 t ~ 4'.:ı dl 1;1~ şıf~ .1 lu,> nüfuz kabiliı et erı pe cuz 

1 eıtirllmesi içİn Çtkoolovak,·a ve Al· ç..k balıaoc!ıı.n falıat hiçbir valı:lt tefriki mesaiden cenubu şarki için giltere için 948, Fransa için 394, l'onı' e : ' ı r · • k;:n ar ve ;;ı - dir. E f h'" •ıanya arumda bir uzla!I~ ~ııl ol- ciddiyetle •le aİınmamıt olan celban dotan çok hay~Jı neticeler artık red İtalya için 333, Birleşik Amerika l'l'ıak=a)c n~a,_n •. y;me n ~~~ra ~s- B - Beta ~~aKh -od vaa 
1 

: ıutunu bildiriyorlar !!i ticaretini t..krar kurmak» itinin tabak ve inkAredilemez. Bu verlerden yani i~in 2025; Almanya için 2841, Bul-tlrı 1 en bıııı a :mı)·obr. h im# r ı- miy~si itibariyuı at e '~ ~~ · kuk •ttirfl111esldlr Garbin bu istika. Çekoslovakça, Macarlstıın, Roman- garistan için 219, TOrkiye için 189 o an ve ava JLarıı u a sonsuz n.k benuyen bu §Uıutt ._nıy~ • .,_ B ı f t d n· rd b d kur 
bit nıtı d ı d: Nehr'n b' t f d r- . .. ı h r ..a J k r metteki gayretleri anketlere, tetk.ı.&- ya, u arar s an, Yunanistan ve Ar- ur. ıtaraf devletle e ıın an -huı ca e e ır. t1a 

1 

•• ~ ~r~ 
1

~ a 300.000 kilometre bır •ur:ı e j e· ~vrupaaa ar ~rrtrna31 ıere, razete ve mecmua makalelerine, navutluktan Almanyanın vaptığı it- tulamıyarak Holanda için 88, Nor-diır-~ta ~f wnd ..,.rd ,rıa~ı1ar ~tol•~ kn ket ett!_lderikkg~~1. mi enfi ~-.J~ron,au~ Roma, 22 (Racl)'O) - Şimalt ltal- kitaplara, parlamento nutuklanna n halat 1933 den 1936 yılı~a kadar veç için 132, İsveç için 174 ve İsviçre g• ra ı a • .... '9•a - dan muteıe ı.ıotr er ve l'\#UJılm •· h . . • 1 ı k ld ,_ 8'78 d 57 · k k · · -tadır. Bu silahlar bir un deposuna hü- , 3 2 . . . l l!ııderl. Bu UMt o, •anın er tarafında şıdetlı soguk ar boş vaitlere ratmen ıemeres ı a ı.. en 6 mılyon rnar a çı mış - ıtııı 806 dır. . .. 
cu" eden kalkuı fsyan ailihlarıdır. k 

0 bil· 
81

~
1 1

~1,. . e itJ;.,.i ~ AJphe> >atlamıştır. Semblon yoJl!arı tarna· ve ancak mahdut miktarda ve sfyas! tır. Bu % 25 den fazla bir artışı ifa- Şimdiki ~er~it altında, barbın ~u: 
l(•ıtıpımııda yatıyor, fokat uyuyamı- • •Y•I• .?~il~ ve y c!.,. fllU' nen kapanmlflır. mahiyette bir k~ kr<dl itlııe mancer de eder. Bu !erlere Almanyanın )'&J>· tfin bir devletın oabuı~ <e ••rvetı~ı 
)·orı.ız. H d k'kada sflih ve mitral- şııaaltdm u~ la En eert Beta Tirento ile Loırara mebzul kar olduf\l halde dlfer taraftan Alrııanya tıtı ihracat ıae ayni zaman zarfında ve biltOn nOfusu~u a)'akl~ndıra:agı )'6ı sesı ·~ 

8 

ı . s kunetini ihlal tının 5unu . 
1
r r .. 1. .. yum IÖ~ vatmıştır. cenubu şarki memleketlerine bu mem- ~48 nisbetinde artmış, yani 436 dan bir mahiyet aldı~ındanberı, boi'Uf-eı l gecenın u "uaat1 santımetre a ımun • hri ı..-. A-

821 
il k k d ffakıyet de bir kazanç tdfror. Etrafımızda bulunan in~an- k ı. t f ııd ı..mameıı bbili t~v- Soıı haberlere ıöre, Pormida ne le-~ ınabaullerip~ m~nen Ye ıa- ın yon mar a çı mııtır. 1988 ma a muva 1•ı- bir ı k k K- ı..· en~eksiYon k~ff · ~-ıra ı • le tatmıJtır. bit miktarda mwulG bfr ~k nllara yılmda Alman dıt ticaretinde cenu· vermfyecektJr: MailQplar için oldu-

f o ma e me~e .uır ·' . ı tJrjSr. •- -ı.... fi t ft b kt d h i k d l'pler için de be ri t' ~llJ öl6rn mücadelesine- girmi~ bulunu- y _ Cama şuaatı _ Mık~tır Paris, 22 (Ra<fyo) - FrJn~anın ıarnU ol~k Yec)hirc mal\~" • ıe- u şa~ . a a he~Qz .""' 9 nisbetinde u . a ar ga ı. . te .ye ın 
)torlar B" t · h ı k foı·n bı-' ah _..J "t · lm•malar )ir role yerlerine şiddetli kar yatma- rlnden ve Jrf ffatl~rle almıya Ye bu bile bır ıftlrak hıssesı göstermezken yenıden vahşı hayata dönmesı çok . . ıra emız ava a ma ... s aıu,µ,ıan mll .:~pır o .. .,. 

~bhini ~dilrilyorlar, ~m~ ~r ba~ iti~riyk (X) ıuaabna ~k ~~~ ~a ba~am~~~ Yollar kap•nm~~ ıu"~•hu~ı~~rlh r~-~~ 1936 da~,~~~l~~.~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ 



23 lkinciletrin Çartamba 1938 
(ANADOLU) SAHlfE l 

MÜTAREKEDEN 20 YIL SONRA 
İngiltere imparatorluğu Bu~ün hakikat olan bir h8di-

İT ALYA ~ARIN İDDİASINA BAKILIRSA 

Gözlerini cenuba 
çevirmiştir 

Bunun sebebi, umumi harp galiplerinin başka başka 
·menfaatlere sahip olmalarında görülüyor 

İki meşhur İngiliz siya~i muharri- Umumi harpten mağlüp bir dev- lim görmek imkanını bulacaktır. ı leri tarafından işgali, 
rinin c1talyamn harici ve müstemleke let olarak çıkan Almanya 20 sene lcap ederse muharebeye iyi şe- 3 - Alman ordulannın Renin di· 
siyaseti> isimli kitabından bir bahs\ 1 sonra bugün Avrupaya istediğini rait altında, tekrar başlanabilir. Şüp- ğer tarafına çekilmesi, yalnız harblıı 
geçenlerde nakletmiştik. Bunda, Al- yaptıracak bir derecede kuvvetlen- hesiz ki, Renin şark tarafını tama- tekrar başlamak ihtimaline karp 
manyanın müstemleke talebine kal- miş bulunuyor. Bu netice, Almanya- mile işgal etmiş olan bir düşmanla köprü başlarında bir miktar bırakıl-
kışacağını daha evvelden de hisseden nın bazı hususi meziyetleri olduğu çarpışmaktansa nehrin yanındki bir ması, 
İtalyanın Habeşistanı aldığı ve Sin- için mi? ŞUphesiz hayır. Bunun se- <lüşmanla harp etmek dal)a kolay o- 4- Arnerikadan asker celbine, bu 
yor Mussolininin eski Roma irnpara- bebi Almanyanın kararlarında tek lacaktır. miktarın fazlalaştınlmasına ve tall-
torluğunu kurmak istedıği işaret olu. İngiliz donanması ba:;ıına olmasındadır. Halbuki Al- Mareşal Foş, )taresnl Haigin mil- mine hiçbir şekflde sekte verHme-
nuyordu. " _ . t:ın sonra İtalyanın artık ctatmin edU-! nun bulunduğu vaziyettedi~ v~ deva- manyayı umumi harpte mağlfip et- tareke proje~ini münaka~a etmek iq.. mesi, 

Ayni kitaptan bugun gene muhı~ :ni!'!~ olduğunu ve bundan sonra .ll'aı P mına amil olan şey yalnız şımdı.re ka- miş olan devletler bir çoktur. Men- temivor Fakat bu ~artları ileri sor- 5 - Almanların tahliye ettiği yer-
bir par?ayı alıy.o~uz; Bunda Akdenız de~okrnsileri ile tekrar iş birliğin~ 1ar ~a~i~ olduğu nOfuzdur. Bu işe, za~- faatleri ve gayeleri başka başkadir. mey~ cı~bep olan seyleri gözden ge- lerdeki ahalinin derhal başka yer-
meselesınde İngılız \e 1_talyan menfa- "'eçeceğini dOşllndiller. Bu o kndar bil- nedıld ığınden daha çabuk hükUmsüz Bugünkü vaziyetin sebebi sadece bu çirmek arzusundadır. terde iskanı. 
atle~inin nasıl ~~pıştıgı anl~tılıyor: , ak bir katiyetle dUşünülilyordu ki kalabilir. . . dur. Alman otdusu iki yOz elli binden 6 - Bütün denizaltı gemilerinin 

Sınyor Muss~lını, yolu üzer:nde ~~- lngiltere 2 kanunusani 1937 de imza- Ve gene o zaman na~ı~ ln~ılızler .II- Bundan tam yirmi sene evveline fazla adam ve dört binen fazla tüfek ve denizaltı Oslerinin bitaraf bir dev-
yilk Britanya ı!e karş.ılnşac~gını bılı- lan an cCentllmens Agremenb in mü- nci .~il~p İspanyası.nın llkıbetınden şil~- gidersek ne görilrilz? Daha ınütare- kaybctmi ve dört yüz kilometrelik let eline verilmesi. 
:ordu. Onun lçın, İngılterenın do:tı~- z:ıkeresinde maziyi sünger gibi çekip h~I: •?ıyl~rse, b~gün ~e İtaly~~~a~ a: · ke imzalanmadnn, Fransa, İngilte- bir cephede mavlüp olmuatur. Rn rn- 7 - Frnnsa ve Belcikadan alınan 
gunu elde etmek İtalyanın ananevı sı- ;;ilmel· ve İtalya ile ananevi dostluk "11 akıbetın lngıltereyı bek!edıgını dü- re ve Amerika sulh şeraiti üzerinde k 1 .... ·ı d b 1 d rulursa biitiln sili\hların iade<:i. 

t .d. h. ı Akdenizde • . b.1. 1 am ar go7.onı n e u un u · yase 1 ır ve ıç 0 mazsa siyasetine dönmel· arzusunu izahar ~une ı ır er. anlaşamıyorlardı Çilnkil gayeleri bi- . . Maresal Fos, Amerikan ordusunun 
yayılma si~aseti kadar .s~ğlamdır. . ediyordu. 1 teşrinisani 1936 tarihli (Kritika ribirinden ayn idi. o~dunun manevıynb c~~ fena brr şe- daima kunetlendirilmesi ve Alman-

Fakat sınyor Mu.ssol~nı 0. ku~.etlı Halbuki Sinyor Mussoliniyi yalnv. Fasist~) mccm~asında ltalya Habeşı:.· Mareşal Foşun emirber zabiti olan kılde kırılmış denllebılır. ların gittikçe artnn zayıflıkları kar-
i~~nratorlu~n. bugünkü vazıyetını de eski zecri tedbırci devletlere dargın tnnı alar~k İngıltereye kar? ~.un mu- yüzbaşı Lopitalin neşrettiği cMüta- Yapılacak şey iki taraf ordularım 111~ında bunları kullanmak hususun
bılıyordu. lngıhz filosu harpten e\'Vel- la\•ranmakla kalmad faşist hükume- harebelerıne başlamıştır denılıyorda. reke ve sulh> isimli kitabından aldı- mukayese etmek ve karan buna gö- da israr ediyor. Sonra, Mareşal Hai-
kinin ya1:1s1?8 düşmil~tor. Tayy :e in·n ·yaseti Stresa hattı i~mi verile- .,\ . ğımız aşağıdaki parça bunu pek gü- re vermek lazımdır. Verilecek karar ge, ilave edeceği birşey olup olma-
kuvvetlcrı dığer büyük devletler n ryiJecek ·stik metten gitt'kçe daha_ faz- Bunu böylece kabul edersek Sınyor zel gö-termektedir. . d hil 
h · d - d şu h · k' 1 · • 'I ı · · · h ı A • t• tamamiv :. · on o zaman lııç durma an cum- <lığını soruyor . . epsın en. aşagı. ır. . P es~z ~ ng - z klaştı ve B ı·lin - !.omu mihve- ;' usso mının nr cı sıya~e 1 • • · 25 Teşrinievvel 1918 de Mareşal ' · , ' . 
lızler vazıyetlerındekı tehlıkeyı anı- r·ni kurmağn çnlı tı. (Mussolini 23 e n)dınlanıyor. Şu muhakkak kı Ak- F S liadaki karargahında Ma- lnra dcrnm etmektır. . Mareşal Haig, dinledikleri ara-
yorlar ~e silahlanmaya karar verdik- mart 1937 de s!Sylcdi- · bir nutkunda ienizdc bir ~~giliz - İtalyan ihtilafı Ç~.. .:şş~l ~~ig, General Peten, ve Ami- General Perşing, kendi fikrin~ il~rı •unda fikrini deği~tirmesine sebep 
lerini s~ylilyo~lardı. ~ak~t asıl. mesele t , n n zecıi dl>irlcri nsla unutn~ı· nra~ mcvzı~ kalamaz ve bir dün~· ·al Bonu toplamıştı. Onlarla bera- qürmeden evvel General Petenı dm- <>lacak birşey bulamadığını, esasen 
şu: İngılterenın, vazıye.t g r n t :- nı ve, e·c hnlk unutaı:ak h le 1 şekl~nı alır. _ . ber mütareke şeraitini gözden ıre- temek istiyor. Çünkü, Peten harp iş- denizdeki vaziyetin ve ablukanın iti-
meye sebep olmadan sıl hlanm sı la- onn k nd sinin hatırlatacağım öyle hır harpte İtalyanın muttefı- . k 1 t' d • . d d h k.d. t .1 tti-. . · ırme ~ ıyor u. lerın e a a e~ ı ır ve emsı e gı laf devletlerine düşmanı daha fazla 
zımdır. miştir ) a ıhtl\·acı vardır. Bu hususta onun ı- B 1 'k d kı: h b. 'si 

Sinyor MuS!olini k r ı ınd k' fe ·- l'l· n dk törünün bu hareket· ·n en -iyi müttefik de Almanyadır. G e çı1 
8J.olr us\~. e

1
r adnu~uark::r:;ge~h memleketin bu muharebe ile daha zorlamak için birer vasıta teşkil ed .. 

. k d J t .. d' k' 'd Al enera ı en, üi.l un 5 h t~ l"k d ceğini söylüyor. 
kalade fırsntın ancnk b rço ene - rp el m kr ilerinin, Hnbe~istan ştc bunun ıçın ır ı, ma.z~ e - .,ak oluğu için o giln gelmemmişti. nya ı a a a~ı var ır. .. A Bunun üzerine Mareşal Foı k\I• 
ha de'\i m edeccğın de ı ·ord . m r torlu- unu hukuken tanımadık nnynyn knr ı duyduğu bütün dlic; k t rt . n geldi ve aösterilen General Pet E'n uzun mulahazala- d 1 t kkU di t 
:! d h ı t ·r d H nl k h t ak Sin,·o a a e esı g n ,. . man an ara eşe r e yor ve op. 
ırwattan r ıs ı a c tt tt ğu tarzınd izaha çahşı a ı unu nr • . J . mütarekP. p'l"oJ'esini kendisinin de be- ra girişmeden derhal bir noktayı ışa- 1 t . d ,.,. t . 

Berlin mıhverıı an ı;}'ı a~ı ıs or. 
k mpnr t r • n h kuke . . ndi{rini bildirdi. ret ediyor. Bu da, Yil~onun rok ağır (Lea Amıal) 
n · t u muhafaza ıçın <1 • 

H •t dn knrn bir noktn daha var 
1 

. . 1..: .... k ur llk toplandıklan gün evvela :Ma- §Urtlar il ri sürdüğiidür. Hulbukı 
nrı a ah tnlya ıçın '"ç ı o1 • • 

ki bu d~ mühim: Frcnsıı. g Fransa İtalyan krallığı Papa tarnfınd n ı. 7 E , nın A \·usturynd eşal Foş yapacak lan işin bir müta- mesele, asıl, harbe da~~ lehte netıce 
ıTe İngiltere ıml şır dn !taJyımın Ha- ten 1929 8 kadar elli dokuz sene tanın az g ç ·-ini g-rd k. Sonrn gene İta ek<' şerniti hnzırlnmak olduğunu vet"ebilecek ~ernit dahılınde başlıva-
beşistanı işgaline mani olmak i terler- h. fakat bu İtalyanın ne vaşa- ·anın Ç ko ovakya mesnedini A1mnn öylü' or \°C bunun .ne mahiyette ola- bilmek imkanını bulmaktır. 
se Sinyor Mussolini için muvaffakıyet mamış m' anı· olmu,ştur ne de tek'iımo- anın ele geçirmesine müsaade ett" ağını son Amrerikan notasını oku- Renin karşı sahilinde yirmi, otuz 

masına , • . . k b l d b T . . . 
ümiıj.i hl,. kalmıyacaktır. lil e ){antıkı düşünilr~ek a u e e ı ırı varak ızah cdıyor. k·ı t ı·k b. [ b•t f t _ 

"' n · , . . . d'k .. . 1. .. il 1 · d 1 p . v·ı ı ome re ı ır araz ı ara mm a 
Binaenaleyh, Sinyor Mussolininin n·-er taraftan bugünkU vaziyetin ;cı, ıkı ı tator, gız ı gor şme erın e O zaman Genera erşıng ı son . . . . . A • 

. ıg ' . . . . . . ,. 1 tt· . 1' , ka ıttıh:ız ~dılırse bu ınıko.n elde edıl-
derhal, hiç olmazsa Fransanın bıta- İtalya lehinde birçok noktaları vardır, tabuı tı Dıokletı~n'le Maksımıen ın za. başkumundan an razı e ı mı < ıy e . . 

fl • t ı t i ıA d B . A k • . . .. B 111 al Haig İngiliz mıs olur. Renin ts,·ıçrc hurludundan ra ıgını em n e mes ı.ızırn ır. u ki bazı meselelerı muallakta hıra mı- ınanlarında oldugu gıbı, garp dunya oruyor. una 1' areş . . " . . . 
düsıilnceden :M Laval ile milzakereler ü d kt d' 11.- s 1 ~ Ta 1 d 1 1 d Btı hükumetinin Amerikan cumhurreısı Hollandaya kadar ışgal edılmemesı -. • · ya rn saa e verme e ır . .ı.ue. e a, - sını ara arın a par aşmış ar ır. . . . , b ,.. . . . ,.. 

--=+=-
Çal' da 

Dört ev tamamen 
yandı 

Zarar beş bin liradan 
fazladır baılıyor ve böylece 7 kinunisani 1935 "lil 1 . b 1 d b. 'd' 1 .. Al rta Vılsonla bir fıkırde olduğunu \ e u lazımdtr. Yapılacak ı5g:ıl, ı~tıhkam 

na go mesc esı un ar an ırı ır. pay aşmaya gore manya o w . li k d 1 ·ln l\Iareşal Foşa . . . 
b. 1 1 .ua uman an aı 0 

• ve geçıtle ·den ıbarettır ç 1 (H .. ) E ık· 
de ır an aşmaya van ıyor. imparatorluk hukuken tanınacak olur şarki Avrupada serbest kalacak, hal , rmak istedi,.,.ini söylüyor. d b k Al · 1 b b' a • ususı - vve 1 gece 

M ., ___ ., k bahatl• .il . • 1A Af 'k d o .,, Bun an aş a, man arı eş ın b d b.. ..k b. l 
• ~ll"-" ·a ı mı. sa bunun halledilmesi lazımdır. ya ise Akdenızde ve şıma ı rı a a Bunan sonra General Perşing, Vil- . . . ura a uyu ır yaı\gın o muı. 

O ki F B k ·1· s· kd . d ·ı-.: ,_. • k d R B 1. 'h 1 .•.. lokokmotıf ve yüz bın vagon verme- d" A k • zaman ransız aşve ı ı, ın- A enız e ııH ~şı11e yer Her ne a ar oma - er ın mı ve. ·onun notasında şunlan söy edıgını _ b k 
1 

t ort ev yanmıştır. teş, gece va ti 
,.or Mussolinin Habeıistanda ellerini Sinyor .. lussolininin bu hareketin- ri zaruret icabı yapılmış sun'i bir Alet ·~aret ediyor: ge mec ur 1 mış ır. . . tuhafiyeci Osman Kılıncın evinden 
aerbest bırakmış olduğu hakındaki den daha bUyük bir sebep vardır. İn- ol~a da, Rnğlam birşey olmadığını dil· " cElverir ki başka kumananlar böy- . Eğe~ Almanların. Ren. gerı~ıne ç~- çıkmış ve birdenbire genişliyerek 
tenkitlere karıı daima kendisini mil- giltere Akdenizde iki kişi için de yer şUnmek doğru değildir. Bütün kusur. 'e bir mütarekenin, askeri bakımdan kılmesı, yukarıda gösterıl~n şı~endı- diğerlerine sirayet etmiştir. Halk, 
dafaya çalışmıştır. Dediğine göre, olduğunu, İtalyanın bu denizde bir larına rağmen, İtalya siyasetindt.!ki mümkün olduğuna karar versinler.> fer malzP.mesir.i vermelerı temın olu- yangını söndürmeğe çalışmıı. O.. 
M. Lava} İtalyanın arazi ilhakına de- nakil yolu hürriyeti için karşılıklı bir rolünü pek mükemmel oynamaktadır. Mareşal Foş itilaf devletlerinin, nursa tekrar harbe başlamalannın nizliden itfaiye celbedilmiştir. 2,5 _. 
i'fl, fktısadi nüfuz aramaya kalkışaca- anlaşma hususunda kendisiyle pekala Faşizm S{özlerini cenuba çevirmi!ll· '<.endisine mütareke şeraitini tetkik önüne geçilmiş olurdu. Bundan baş- at devam eden yangın, güçlükle 116a-
iıııı ıannediyormuf. Belki Fransız anlaşabileceğini dıişünüyor. tir. Fakat Almanya ile olan beraberli- •. tmeye memur kıl<lıklarını ve bunun ka, Almanların, talıliye edece~leri dürülmüştür. Zarar beş bin lira Jca. 
Baeveklli, Romadaki anlaşmayı imza Halbuki Sinyor Mussolini mesele- ği de diğer taraflarını emniyet altını• -nUmkün olacağı ümidine bulundu- yerlerden ço kçabuk (~eRela 1? dardır. Yangının nasıl çıktığı tahkik 
ederken belki hakikaten, İtalyan Bnş- nin ancak İtalyanın hakimiyeti ile haL :ılmaktadır. İmparatorluğun istikbn~ ; -~unu söylüyor. Sonra, Mareşal Hai- 11;\.Pn zarfında) çıkmaları ı~t~nmelı. edilmektedir. 
vekilinin Habeşistan imparatorluğunu )olunacağı fikrindedir. Ona göre, İtıı.1- karşısında orta ve şarki Avrupadak ' !i. görüşlerini bildirmeğe davet cdi· Bu suretle ağır malzemelerını alıp Kazamız belediyesinin itfaiye 
almak istemediği kanaatinde idi. Fa- vanın istikbali Afrikanın şimal sahil- ihtilaflar Sinyor MussJlini için ikinc· \•or. götüremezler. teşkilatından mahrum bulunmaw, 
kat, Sinyor Mussolininin, Fransa ile Ierindedir. Milstakbel İtalyan impara- derecede kalmıştır. Mareşal, Haig, bunun üzerine, Bundan sonra, General Perşing, yangının büyümesine ıebebiyet ver-
0 anlaşmayı yaparken Tunus üzerinde- torluğunun ikbali ve emniyeti, Roma ı!4keri vaziyeti şu şekilde tesbit et- Mareşl Foş, General Peten ve Vilson- miştir. 
ki bUUln taleplerinden vazgeçmesi pek ·mparatorluğund~ ~~du~ gi~i, ancak Torbalıda miştir: la bir.f~rde olduğunu söylüyor: Bi~i -=+=-
şayanı hayret bir ıey olurdu. Çilnkü. t~aly~nı.n .Ak~e.mz uz~rı.ndekı mutlak l 

1 Alman ordusu henüz tamamile bo- daha ıyı, Alm~nla~ı daha f~na şeraıt Bay ı n dır, da 
İtalya burada uzun zamandanberi hak bır hakımıyetı ıle kabıldır. •• } • 7ulmuş değildir. Hududlanna döne- altına koyan bır mütareke -yapılmalı- .--·------• 
iddia ediyordu. Ve bu.nun. İtalya için, ı.t~lyanla~ Akdeniz~ Mareno~tro.?1 Goçmen ere verı- bilecek ve orada kendilerine mOsavi dır .. Eğer Alman milleti ve hil~Q~eti t . 
çok bilyilk bir ehemmıyetı vardı. ltal- (Bızım denız) derler, bu, boş bır laf 

1 
• hatti ilstün kuvvetlere ıııukavemet hakıkaten devamlı bir sulh ıstıy~r- stasyOD • şehır y 

ya, Libya çölOnde elde ettiği birkaç !eğildir. . . en arazi edebilecek vaziyettedir. !arsa çok ağır olan bu şartlan bıle 
bin kilometre murabbalık yer için bu . Diğer taraftım, İtalya İn.gılterenın lnıriliz ordusu yorgun düşmüştür. kabul edeceklerdir. Almanlar o ka- Ju bozuktur 
taleplerinden vazgeçmezdi. sılahlanmasını dikkatle takıp ediyor, Ve ordusunda elli bin piyade neferi :iar çok fenalık ve zarar yapmışlar-

Dikkate alınacak kUçilk bir nokta biliyor ki 1939 da bu silahlanma ken- Bazı kimseler bu ara· oksiktir. dır ki, onlara karşı yumuşaklık ve Ba}'lndır, (Hususi) - lıtasyo 
daha var ki, 0 da şudur: Habeşistan disinfn o zamana kadar iösterebilece- • h. k l · Fransız ordusu da yorgoundur, A- 11evgi göstermek caiz değildir. dan şehre giden yol çok bozuktur: 
harbini hazırlayıp açmış olan General ği gayretten Ostün olacaktır. zıye sa l p Cl ıyor CIT erikan ordusu ise bir taraftan faz- Askeri vaziyet itilaf devletlerinin Yazın tozdan, kışın çamurdan . 
di Bono, Fransız • İtalyan anlaşması . Bu~adan ~a İtalya bir endişe ve teh- .. !orbalı, (Husu~i) - Cell.ad gö- ~ zayiat verdiği, diğer taraftan tec- cok lehindedir. Almanlar mağ~Qp. ol- le:nemektedir. Bel:ciiyenin bu ~ 
imza edildiii gün, Eritreo ve Somalya dıt hıssetmı:e. b~şlıyor. ~?en~d~ }unun k':1rutulmasıyle me~da~a ~ı· rilbesiz olduğu için düşman ordusu- muştur ve 18 :emmuzdanben rıcat alakadar olması l:ızımdır. Şehır~ 
yQksek komiseri unvanile Romadan yalnız bir hikımıyet kurulabılır fıkrı kan arazı göçmenlere tevzı edılmış- püskürtecek vazivette değildir. "ıalindedir. Daıma ateş altmdn bu- istasyon arasında ışleyen otomobıı 
uıaklaştınlmışhr. de gittikçe ga.yet ~at'i v? m~nakaşa tir. Ancak göl meydan~ndaki ~öylü nu Almanya mütareke şartları ne ıunmalarına rağ~en İngil.iz ve .Fran- ler d~ b':1 >:oldan geçmektedir~er. ,, 

şu muhakkak ki, Sinyor Mussolini, k~bul et_mez bır akıde halı~e g.ırmekt~- }erden ba~ıla~ı bu ar~zı~e sahıp ol.. olursa olsun kabul edecek derecede sız ordutarı eskı kuvve~ındedır. A- lkın~ı hır ~ol mevcud olc:luaıı 
Habeşistan macerasına atılırken, beL d:r· l_ngıl~ereden yana endışe ıle .. bu f:- duklnrı!1ı ıddı:' ve bu ı~dıalannı g~y- mağlfip bulunmıyor. Onun için, ken- merikan ordusu mukabıl taarruzda de seyı:ıseferı? burada ya.ı>ı~ . 
ki doğru, belki yanlış olarak Fransa- kır ~ı~leşın~e.1talyanla~ d~ bu hikimı- ri resm~ k~okılerl~ teyıd ~erek, goç- dislnin kabul edeceği teklüler ileri mühim bir mevki .al~ıştır. . . yaya gıdenle~ı .ra~at5ız etme~tedı. 
nın hl.taraf kalacamna inanıyordu. yet ıçın lngılızlerle bir ıhtılafa düşme- menlerın ıtlemesıne manı olmakta- k 1.. d Yanı· . Tecrübesi de gıttıkçe, hnrbın lehı- Bu arabalara ıkıncı yolun tahsıs ed •• 1 _ .b sürme azım ır. . . d h d • 1 k 
Fransanın iktisadi zecri tedbirlerde nin muhakkak o acagı ve bunun nı a- dırlar. 1 _ B 1 .k .1 Fransadan işgal ne olarak, artmaktadır. Muharebe mesı a a ogru o aca tır. 

· k w • d" il · l l d kaldık e çı a 1 e, kr ve Lava! _ Hor projesinde aldığı vazi- yet bır patla verecegı uş ncesı u- Sene erce au atın a tan 1 . k.ıaunlannın tahli'-'esi bir müddet durduktan sonra te ar 
h ··ki'ı. . . . il lar o unan ~ , d h 

yet de Sinyor Mussolini aanmamış- yanıyor. sonra u umetamızın m yon.. 2 _ Alaaa Loren, Metz ve Stras- baılarsa Amerikan ordusu a a iyi 
tır. Fakat, lnrilterenin sillhlanmaıı .. • rfiyle mey~an~. ~ıkardıiı . ve ~· burrun tahliyeai itilaf devlet lerine bir vaziyette bulunacaktır. 

Fakat, Laval kabinesi düttilkten aasen bizim bu komıuları dU,Undür- menlere tevzı ettigı bu arazı üzenn· b kıl ~- Bu sebeplerden dolayı mOtareke 
· · d ? h h · b. k' · hak 0 dd . ıra mıı~u. • .. sonra Fransanın İtalyaya karşı olan mek. içın değıl mi ir. . de er ~nııı ır . ım.ıenın • ı ıe.: 3 - Fransız ve Belçikalılardan şartlannın çok ağır ~lmagı lıı.zı~dır: 

Memleket ha~tanesi 
bafoperat6rü 

M. Nuri Arkan 
s'-aseti de degı· ·şmisıtir. Bununla bera- Bırçok İtalyan, İngılterenın bu bu- sı ve goçmenlerın ışlemesıne manı 1 d . Diyen General Perşıng ,şun lan ılen 

l.J y • " d di im d • d • 'ld' ,. '~kad la alınan eşyanın a esı, Ad 1'-! . B l L k 
ber Fransa Jfussolininin fütuhatına yük sılahlanma programın anbeenbeşe o aıı ogd~'- e1ııı. ~r. elbedl"WI • ar • 4 _Nüfusun tabimi, sUrüyor: . . res: Kıncı ey er ıo .. a 
karıı tam bir mukavemet ıiy•eti tut- duymak, hatta korkmakla . ra r, rm nazarı ıııuta! ennı .c. enz. Bu eartla- yerine retirildili tak- ı _ Alman ordusunun işgel ettığı f ınn karşısı.. Kabul saatları 
mamııtır. lng'1llz im~aratorlu~nun inhıtat dev- • Beled~y~. n~ı . dirde itillf devletlerinin orduları iyi bOtün d:ğcr memleket arazisinin der- 3. 7 le adar. Tele: muayene· 

ltal11a. unutmuvor rinde oldugu?a kanı bulunuyor. Onla- Beledıye mecl~sı ılk ıçtımaını ya~ rabıta vasıtaları ile hududlanna yer- hal tahliyesi, hane 3125 .. Evi 2<}80 
ttalyanınHabeşistanı fethi bi,. ..,_,_ ra göre, bu ımparatorluk bugün. on rak azadan Bekır Sakaryayı Beledı-

1 
kl A ikan ordusu da ta- 2 _ Alsas Loreniıı itilaf devlet- •------------

• · , · to 1.,,. · 1::-.:~ • tiı qece er. mer ri vaki olup zecri tedbirler k~tr. .. rıfdık , A-:·- ·:-:;ınra r .,..u ye reıe~o eeçmıı • 
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Cinger Ra gers 
Sevimli yıldız, . haftada 600 bin 

frank kazanmaktadır 
Nev jerseyin 
şirin sebze-

CİSİ nası l yı l-
0 

dız oldu 

(ANADOLlı , 

-skandal 
Pariste bir 

lngilterede değişen bir kanun 
• 

idam ve kamcı ceza-, 
kadın zenci 

doğurdu 
Mahkeme; ikiai Je be
y az olan karı lrocayı 

ları kaldırıldı 
Dokuz kuyruklu kedi ismi verilen 

kamçı, insanı çıldırtırdı 
Londra, 17 Tet

riniaani. ayı'!dı lnsiltere kanun 
Paris birinci sulh ceza mahkemesin- lannın kolay ko • 
de, şimdiye kadar misli görülmemiş lay detitmiyeceji 
~arip bir talak davası rüyet edilmit- ni y~ bir kanunUD 
tır. .ı t• . . . 

Mahkemenin teferruatına girme- ue ıtmeaı açan •-
den, hidiseyi izah edelim: vam kamarasında 

Rişar Gondar isminde bir ınilhen- ne kadar çok mü
dis, Monto namında bir kadın ile ev- nakatalar yapıldı
lidir. Rişar bol para kazandıtından i• dünyaca ma
afleıi müreffeh bir hayat geçirmek· l(lmdur. 
tedir. Son zamanlarda kamı hamile Ancak fU aon ay 

Holivut: 10 Teşrinisani 988 kalmış, mühendis ilk çocuiunu ıe- lar içinde lnsilte· 
Buranın gU.zel yıldızlarından Gin- vinçle beklemete başlamıştır. Fakat rede, dahiliye ııa-

pr Roa-er , kilçilk yaşından beri baba. kansı doiurunca, ortoyo ~imsiyab, un Sir Samuel Ho 
ıının dUkkAnında oturur, dükanda sa- arap bir çocuk evlat çıktığını görmüş ar'm rayretile ce-
tılan fasulyalarm, ıspanakların, no - ve derhal muhakemt>ye müracaat e- za kanunlan üze-
hutların hesabını görürdü. derek karısından ayrılmak istediğini rinde l»azı tadilat 

Nev jcrseyde yerleşen zerzevatçı bildirmiştir. yapalmıttar . 
.Mac Math ailesi fakirdi. Küçük kız - Mahkemede, Rişar hakime şöyle Meseli, tiddet-
ları Katerin'l, yani .sonradan Ginger dert yanmıştır: li kamçı cezalan· 
Roger adını alan yavrularını onlar - Bay hakim; bu müellim hadise- nm derhal kaldı • 
dükkanda bırakırlar, · kendisini küçük nin en feci noktası, M onto ile uzun maaı üzerinde na· 
hizmetlerde kullanırlardı. süren ölmez bir aşklş se\'İşip evlen- zırın a&terdiii .~ 

Bir giln zerzevatçı dükkanına milş- memizir. Şaka değil... Tam on sene ahlaki Ye sıhhi ... 
terilerden madam Molley girdi. Mo- .seviştik. Ve onu ilk tanıdığım zaman bepler mecliace de Kamçı ile mahkUm dö.tllthken 
ley şehrin güzel bir U!rzisi olmakla Pindelapoda terzi <;ırağı idi. tasvip edilecek derecede ku.,.,etli- donanmaamda aörüriiz. EzctbDI. 
beraber Mac Math ailesinin de iyi bir Evin hizmetçisinden öğrendim ki, dir. harp aefinelerindeki kamçılama .. 
dostu idi. sonraları beni aldatıyormuş.. Ancak kamçı cezası, hapishanede cundan demirler kaldarıllDlfbr. 

Terzi kadın, yavaşça küçük Kate- Hikim, müteakiben hizmetçiyi is- isyan eden ve sardiyanl&ra hUcum Son s\lnlerde Londrada pça Wr 
rin'fn annesine yaklqtı. ticvap etti. Genç kız mahkemede eden aa:rri kabili ıalah olan mah· Yakayı anlatayım: 

Ona: şunlan anlattı: kiimlara inhisar edecektir. Londranan yUluek ailel--. ...._ 
- Madam, dedi, sizinle ciddi bir - Hanımım evden sık sık çıkar- (Dokuz kuyruklu kedi) adı Yeri- aup dört aenç, bir m~ 

me\"ZU üzerinde görüşmek istiyorum. dı. Bilhası-ıa Bay mühendis Pariste len lnsiliz kamçaaı, her mahkumu hücum etmitler, Ye oııaa elWel&i 
- Buyurunuz 1 Sizi dinliyorum bulunmadığı zamanlarda geceleriu yıldıran, deiil tatbikatiyle fakat ha- kıymetli eıyayJ çalmıılanla. 

dostum. rarıı:ıını operada geçirirdi. Yanına tıraaiyle bile aayrİ kabili tahammül 19 Şubatta baılayan ita sençlerin 
- Kızınızın hakiki değerini bil - da hiç kim~eyi almazdı. Çocuk ze!}ci olan cismani bir cezadır. mahkemesi her tarafta aJ&ka .. ,.._ 

mJyorsunuz 1 olarak doğunca ben pek hayret et- Rivayete söre idam cezaamın da dırıqıı, bilhaaaa mahkeme reı.lala 
- Maksadınızı anhyamadım? medim. bet yıl için kaldarılmasını meclise şiddetli kararı mahkemede ID8ftllt 
- Kızınız çok güzel, çok zarif, dil- Sıra ~uçlu olarak i..:ticYap edilecek teklif edenler vardır. Tecrübe ma· bulunanları çok aarsmlfb. 

le tarif edilemiyecek kadar caziptir. Sevimli yıldız Cinger Ro ıera'in güzel bir pozu... baynna gelince, o ağlaya aı{laya ha- hiyetini alacak olan bu ilga keyfiyeti Kararlardan birisi, Harbey atlmı 
Onu bu kirli çuvallann, patates ko - fakiyetler, aonradan kazanılan zafer., Çünkü birkaç sene sonra Holivuda kimin önüne aelmi~ ve hikimin: 89 reye kartı 114 reJ' ile kabul edil- tafıyan s•nci yedi yıl hap .. •• 7irm1 
kan çekmecelerin aruından kurtara. lerJn yar.ında pek sönük kaldı. - DeYamı 8 inci sahifede - - Çocuk neden siyah doldu 1 mittir. ,.ı1 atır hm..t. mahkGlııa ..... • 
lım. Kwnız haddinden fazla 6{1zeldir, Sualine ıu cevabı vermi§tir: Fakat ita teldifln kanan mahiyeti bundan mada yirmi defa da ( ..... 
:nadam 1 - İzah edeyim. Ben kocamı se- nl almuı için teklifin kanun proje- kuyruklu kedi) kamçiai71e oaa .._ 

- Onu ben de biliyorum; lakin ne viyorum, namuslu bir kadınım. Ha- rulmasını emrediyordu. 
yapmamı arzu edersiniz? mile iken bfr Afrika roportajı oku- ikinci karar da Vilmer'e aitti. O 

- Bu ioi ·bana bırakınız. Ben, Ka. yordum. Zihnim daima zencilerle da bet yal hapae, iki yıl aiır 1ı.ı • .,.. 
terin'i Lon Cray'e takdim edeceğim. meşgul oluyor, onlann resimlerini mahkum edilİniıtir. Ona da oo ... 
O şimdi, pek genç yaşta kızlar ~ra - görüyordum. Hatta bir arkadaşım defa kamçiyle vurulacaktL 
makta ve opereti için yeni yeni hazır- böyle bir kitabı okumamın doğru ol-
bklar yapmaktadır. Her halde patron, madığını ihtar etti. dinlemedim. Bu Hapishanede müthiı 
Katerin'den çok memnun kalacaktır. hale düşmemin sebebi budur. 

- Öyle amma, tiyatro bir kumara Bunun üzerine Parisin iki meşhur 
benzer. Baun çok ümit ,ettiğin bir o- A kadın doktorunun raporu okunmuş-
yundan eli bot çıkarım! J D •ıh • tur. Doktorlar, hamile bir kadın il-

- ·Hiç te öyle deiil!... Katerin, mes man 1 erı · zerinde harict hi'diaelerin tesiri ola-
letinde m&ihakkak muvaffak olacak- bileceğini, ancak böyle bir vaziyetin 

bir facia 

Bu iki mahkUın hapisha.,.._ 
korkmuyorlar.; ancak ~m-. 
hayyel tiddetin~en çekiniy~ 
Filhakika cezanın tatbikatına ... 
geldiii vakit, Harley •e a,rlıa .... 
Vilmer, hüngür hün1rür aflame .. 
batlamıılar; ve gardiyan).;,_ a. 
caklaranda olarak ceza mebeBM 

tır. kabili kıyas olmadığını bildirmişler. 
Madam l\folley'in zeki gözleri, genç L J Baaro lJı•tl en -'e' dir. Meıhur lnsiliz kamçıcıaı 

kızın harı'kUllide güzelliğini yıllarca . vaa , rı j erı 6, a~ Mahkeme derhal kararını vermiş, aine sirmeai ve meclisin tamamen bu 
evvel keşfetmişti. 'J Rişar ile kadını ayırmış, zenci çocu- teklife iftirak etmeai lazmıdır. 

Kilçük sebzeci, Lon Gray'in idare- g o'' ~ _Jelerı· arasın ·-'adır ğu da mühendis ile hiç bir alakası D k k klu kedi-
sindeki dans salonlarında ve tiyatro- _ a ~ U j uulunmadığı kanaatiyle annesine !Jı- O UZ uyru 
larda yıllarca çalıştı. Daha ilk sene - rakmıştır. aevkedilmitlerdir. 
sinde haftalığı beş şiline çıkarılan Ka- ç k ı k d ı bu Ş 1· f İn kı ZCa. Bu hadi:;e Pari8te hem bir skandal 
ter:ina'nın yJyeceii ve giyeceği de kum e OS OVC:t ya an ge en olmuş ve hem de türlü iddialara yol 
panya"·a aitti. k b " } . açmıştır. Bazı kimseler, çocuğun mu 

nin tarihi Bu tiddetli cezaya çarp.ı.ma..-. 
biriai, fU beyanatta bulunnMlfblrı 

Bab~yla ana, küçUk kızlarının bu ğız, ISa İf zamandd pa"· affilŞ:Ir hendise ait bulunduiu kanaatinde-
ınuvaff akiyetinden dolayı son derect> diri er. 

Sakaonlarla Normandların lngil- - EVYeli yanıma bir cloktar .-14 
tereyi iatilbı zamanlaranda buraya Beni muayene ettL Dayak icln ..a... 
setirilen Ye artık tekamül halini a- it bulunduiumu memura .a,.WL 
lan (dokuz kuyruklu kedi) kamçısı, Memur, kollarımı demir bir clirete 

de seviniyorlardı. Lakin bu ilk muvaf-

Pola Negri 
Almanyada bir 
müddet hapis 

yatmış! 
Sessiz sinemanın gilzellik dikt:ıtö

l'Q Pola Negri elan sanat sahasından 
~kilmiş değildir. Onun (Mazurka) 
adlı son filmi hakikaten güzeldir. 
(Şahane tango) da nefis bir eserdir. 

Ancak Pola Negrf'nin Berlindeki 
Şahane hayatı son zamanlarda grub 
etmiştir. Çilnkil, 12 teşrinievvelde Al
ltı.an hükumetinin verdiği bir emirle 
bu büyUk artist Dachau'da ikamete 
lnernur edilmiştir. 

Dachau, şüpheli eşhasın Almanlar Dilber Alman yıldızı .• 
taı-afından teksif edildiii yerdir. d k 

Radyodan aldıj'ımız son haberlere Paris - Bir buçuk yıl önce Lyda tandaş) filmin e end; 
ı6re, Pola Negri iki gUn evvel Alman- Baaro'yu Berlinde görmüştüm. O, lretmisti. 
Yal•ı terketmiş, ve yerleşmek üzere Pragd<ln tayyare ile Berline gelmiş Sinama salonlar 
l'rabluaaarba 1ritmi1Ur. ve ilk defa aöıterilecek olan (Va - Çek güzelinden b~ 

** 
zel bir alına ve iri iki ıiyah ıöze ma· KanmuTfUtadan kalma bir cezadır. aıkı ~ıkı ~tadı. • 
ı .k 1 L Lik Tüylenm UrpererekWı IM""'•iacl-..ıı ...... ı o an yda, az zamanda Leni Re- Bu cezanm azar azar tatuı aa- • . H• beki 
f ast ve Pola Ne gri kadar ehemmiyet haamdan çekildiiini evvela lnailiz Y~ beklı~u~·· ~çdd • .....,._ 
buld bır sırada uiltün t• etiyle laımta 

llku.d f L da' f''h • ... _L~=- milla d'• · d L d .d aırtuna indL Gizlerim clillMHL 88&a.a e a y yı u rer e Q1&U.1111 • ıgerı e y a ır. • 
eden Dr. Göbela'tir. ÜçüncO Ran- Lumilla ne kadar aarııın ise, Ly- .Ucudilm •rimit bir hale sWL • • 
tagın propaganda nazın olan Cöbelı da da 0 niıbette esmerdir. O evvela rada memurun (Biri) Di7en ...ı.l 
Alman sinama dünyasının umumi d 1 _ L_dem· · d ba, l itittim. Demek ki ikinci, llçtiDcll w 

f. . . . . an a&a ıııne evama ş amıı .. d 6 ela bel -~ şe ı gıbı bırıeydır. . ,. da eonradan aıhh ı· . b' bo- dor .Unc r er IKmu takip _. • 
r_L .. 1. . Be l' ) ne a ının ıraz kt 
~K guze mm r ıne ge meaı zulmaıı Lyd , d kil ce L .. , a nın opera an çe - L...&... 

ve onun c: Yarasa>, c:Barkarol> ve meaini intaç etmi t" AYazım çıktıiı kadar acı aa -.-
\ ' • • § ır. rd 

« atandaş> filmlerini çetınnesıne Bundan sonra kendisini tamamen rıyo .. u~. 
amil olan Göbelı' tir. tiyatroya vakfeden Çek güzeli, ıi- Oçuncu darlaeclen aoara -::: 

Lyda, çok münzevi bir hayat ya- nema aleminde de gittikçe muvaffak ~anaına reldL naltzunı ..... ,_ 
şar. Gazetecilerden şiddetle bçar. olmuş, ve Çekoslovakya'nın oldu - ekrar memura, 
Hiç bir gazeteci yoktur ki bu artiıt- ğu kadar Almanya'nın da birinci sı- - ~•aml 
ten uzun boylu bir mülakat elde et- ruf yıldızlan arasına girmittir. Dedı. . karanUıa ale 
miş bulunsun 1 . .. Lyda, önceleri Almancayı i!.i ~o- De~ek kı, mahkeme lca 

Onun bu inzıvasına sebep, F uh- nutamıyordu. Sonradan bu dıli oy- terdiiı aayıya kad~ ...:~,... 
rer'le olan hususi münaaebetidir. le muvaffakıyetli bir surette ilerlet- cektim! .• ; Likin b~ 7 .. sD-l .e 
Doktor Göbels'in, tefe takdim ettiği ti ki, Göte•nin dili Çek artistinin den seçtım. Adeta e ~ ld.-
Çck güzeli, az vak.itte Bay Hitler'in dudaklarında daha nefis bir şekil al- olduml ~ em~da pne ~ V.,..... 
kalbini fethetmiş ve onun gözdeleri mıya bqladı. ma seldı. Benı muayene • ... 

. .. sırasına girmişti. Lyda, okumayı ve sporu seven, mura, 
"'U ıey- Lyda'nın babası Prag hukuk hl- Alman ıinemacılığını ve eserlerini - ~·~itir ~· 

kimlerindendir. Annesi, ancak izdi- olduğu kadar, Fransız sinemacılığı- Emrin• Yer ı . 
.. ~ ı vaca dolayısile operadan ayrılmıftır. nı ve eeerlerini de tetkik eden kül- Ell~m demir~e~ çözWtirken Mi-l Bu ailenin iki kızı vardı. Birisi Lu- türlü bit yıldwhr. din INtiiae kendimi ka~ı 

- • 4 



23 lkinciteorin Çarıamba l 93'1; 

Lüzumlu otlar 
Telef on numaraları: 
Yangın ihbarı: 2222-2532, Karşıyaka: 6055, imdadı sıhhi: 2046, 

milndeiumumilik: 2455 :ıoU.: 2463, şehir telefonu müracaat numara
aı: 2200, şehirler arası telefon müracaılt numaras1: 2150, elektrik 
şirketi: 2091, ha\•a gazı: 2326 ha\•a ırazı fabri1<ası: 2294, Karşıyaka 
su idaresi: 6105 Basmahane istasy0nu: 3638, Alsancıık ish•yonu: 
2134, Pasaport vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acaıitnsı: 2674 
Izmir su şirketi: 8015 taksi istemek için :4040. 

DENiZYOLLARI: 
Çartamba ırünleri aaat 12de lstanbulll aürat postaaLPer;embe 20de ara 
ı><>ıtuı. Çarsamba onda Mersin sürat postası. Paar günü 1"- de Mer
ıin poataaı (Rodosa da uğrar). Karaburun po.ıtaıı pa7at günleri saat 
8 de, çarıamba günleri 9 da •• 

MEMLEKET HARiCi: 
ftalyar. va.purları muntazam postalar. Çauamba saat 17 de Pire, 

lrendizi, Venedik, T riyeıte. PeJ'lembc 17 de Rodos, adalar. 
DEMIRYOLLARI: 

Kasaba hattı - lzmir - İstanbul • Ankara: Her gün saat yedide. 
uar, Cuma, Çartamba günleri yataklı vagon - büfe vardır]. lzmir • 

;:ıoıına lıe!' gün 17,20 de otoray, İzmir - Alatehir her gün 15,10 da 
16,25 de otoray. fzmir - Badııma: Pazartesi, Çar§Bmba, Cuma 

,Onleri• 7,30 da sair ıtünler 12 de ekspres. 
Aydın h tb - lzmir • Karakuyu • Afyon: Pazartesi, Çarşamba, 

C\1111& ve Pazat günleri 21,35 de. Nazilliye 1-.er ııün 15,40 d!: D~li: 
y Salı, Per,embe, Cumarteai günleri 6,30 da. İzmir· Tire. Ödemit: 

aGıı 5,35 de katar. 17,30 da Öclemiıe, 16,30 da Tireye otoray. 
HAVALI KATARLARI: 

1zınir • Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19, 1 O 
20,40 

lzmir ·Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 
1 ,ıs. 11,15, 18,50, 20,10, 21,40. 

lzmir • Kar41yka. Hacıhüaeyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 
13,03, 14,SO, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25 

lmıir • Menemen: 5,48, (yalnız cumartesi günleri: 13,03.) 
KÖRFEZ VAPURLARI: 

İzmirden Karfıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece 
aon valtUI' 11,30 da Konaktan kalkar. Kar§ıyakadan İzmire ilk vapur 
..-t O da, son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yanın ıaatta bir kar. 
lfl)ıklı vapurlar hareket eder. 

ŞEHiR DAHiLi NAKiL VASITALARI: 
Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan beşte, ikinci 

tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5.20, 6, 20 dedir. Gece ıon tram 
vay Gizelyalıdan 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 
bet • dalrjkac:la bir tramvay vardır. 

Otobüaler: Buca, Bomovo, Basmahane, Tepecik ve Alsancalr 
hattına her gün muntazam otobüaler İ!lemektedir. 

NÖBETÇi ECZANELER: 
ÇARŞAMBA: Başdurakta Sıhhat, Kara taşta B. Habil, Tilkilikte 

Yeni tzmlr, Irgatpazannda Asrı, 
PDŞElılBE: Kemeraltında HilAI, Karantinada B. Eşref, Tilkilik· 

te B. Fuad, Etrefl:ıatada Eşrefpaşa. 
CUMA: Kemeraltında lttlhad, Güzelyalıda Güzelyah, lrgatpaza

noda A9d. tldçetmellkte lkiçeşmellk, Alsancakta B. Fuat. 
CUMARTESİ: Başdurakta Sıhhat, 

:.;;111;;;;;;1111;;;;;1111:;;;;;1111;.;:.:;1111;.;:.:;1111:::::::1111;::::1111;::::1111:::::::1111=1111=1111=1111=111111=1111=1111=11111.--1111 nıı ıiılı ı ı ıı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı1 ı i ı nıı 
Cinger Ragers ANADOLU 
- Baıtarafı '1 mci ıahifed .. -

... avet edilen Katerina':r-, .neşhur rejL 
alır Btn derham şöyle bir teklif yap -
tı: 

- Evv.ll ıizin adınızı deiiştir -
meklitim !hım. Bilisin ki Norma şe
rerbı de bua11nkü adı, kendi adı değil
dir. Slzln adınız bugünden itibaren 
Gilıpr Roırer olacaktır. Yeni isminiz 
biraz Svani Roger adını hatırlatacak 
amma, ne zaran '°ar! .. Her halde bu 
ırtızel yıldızla hemıire olmak istersi -
n!z değil mi 1 

Kurnaz rejiıörün teklifi, Katerina 
tira!ından derhal kabul edildi. Bu ta-
rlhten sonra ona Ginger Roırer denil
di. 

Günlük siyasi gaz-!te 

Sahih ve Bqmuharriri 
HAYDAB. RÜ~Ol) ÔKTE\l 

Umumt ne{riyat Te yazı ı+leri mü
dli.ril Hamdi Nüzhet Çaııç.ı.: -lDARl:.HANE'll 
!ımir İkinci Beylor ook.a"c 
C.Hallı. Parti!i biııuı için·lo 

Telgraf: İımi.r - A:-IAUOLl! 
T.Iefon 2776 .. Po•tı kutu•u: \ ı:; 

AIJUN.E ~.EıtAfff 
\ ıllıı;ı HOJ, altı aylıJı aJ ı 

l "ahanr·1 memlek..etler için ıenelik 

Artık tôhret ve servet tacı onun 
başını konmuştu. Her taraftan yağan 
konturato teklifleri, güzel sebzeciyi 

--A•l\•,:•:•~•~•e A.~ ~-:~•~'!"~'!'1;_:_1•;•:,..l~ .. ;_U•A""'l"_ı 
cm sahibi olan yıldız, e<ki sebzeci 

a-ün sestik~ şaşırtıyordu. ldtikkilnıııı da hiç unutmamakta, ve 
Bu&11n Gine-er Roırer, haf,ada (GOO) arasıra oraya giderek bizzat paıJılcan, 

bin frank kazanmaktadır. Yılda otuz! tomates, biber ve lahana ~atmakta • 
milyon frank gibi büyük bir kazan • dır. 

Otel Fuar ve lokantas-; 1 
Azmi Çavuşoğlu 

Birincikordon Tel: 3277 
lzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü ..babı 
iatirahah temin eder. Huıuıi odalar •• 

Lokantamızda: 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. 
Verilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetini haberdar 

etmek kafidir. 

• Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
1 - Bodrumda iki ııavyon ve bir tavla ve bir mutbak inşusı kapalı 

zarf usulile 11,ksiltıneye konulmuş ise de talip çıkmadığından 
20/11/938 de;ı itibaren hır ay zarfında pazarlıkla yaptırılmas1. 
na karar vtrlldl. 

2 - Keşif bedeli (Gö840) liradır. 
S - K:ıt'I teminatı (9878) liradır. 

4 - fıteklil~r bu işe ait keıif planların ve şartnamelerini ),!uğla dağ 
tuiıayı satın almu komisyonundan üç lira bedel mukabilinde al-

i/ d.rabilirler. 
6 - İsteklilerin 6, 1 Klin/D38 den itibaren :Muğla dağ tuğay karar

j"ihuıda mu,qekkil keımi.lyona her ııiln müracaatl><rı. 
19 2s 27 ı usı 

• 

(ANADOLU) SAHiFE 8 

Emlak ve E vtam Bankasından: 
J 

Par :ste c:nayet 

Sevgilisinden red 
cevabı alınca 

Bir kurşunla onu 
öldürüverdi 

Cstıs No. Yeri 
Depozitosu 

P ES i 
Na. su 

E. Y. 
63-7-8 

.. ev L Kıym<!'ti T. L. 
Tj. 

A. 393 Kuzuoğlu çarşısı Şalvarlıoğlu hanında 
Ada 343, parsel 121 

Mağaza 200.- 40.-

M2. 
A. 671 Akçalı mescit M. Damlacık yokuşu 53 59/f Arsa 27 81.- 16.20 

Ada 1 02, parsel 5 7 
A. 721 Birinci tepecik sakızlar sokak 
A. 723 Tepecik muhacir sokak 

30-32. 34-36 
29 2 

) 103 
~ 119 

F.v 

309.- 61.80 
2 59.50 11.90 

A. 837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman S. t 6-22 120.- 24.-
3 · 5 hissesi 

A. 839 Güneş M. Gelincik S. 1 1-23 4 292- 58.40 
28 48 hissesi 

A. 846 Karataş postacı Ali Riza sok. 39.35 » 175.- 35-
35 ı 80 hissesi 

A. 866 Bornova Dozalan mevkii 872 Maakule c4 • di\
nüm bağ 

75 .- 15.-
3 8 hissesi 

M2. 
A. t 111 Buca Tınaztepe sokak 18-20 35.- 7.-
A. 1115 Mecidiye M. telgrafcı sok.ak 42-44-46-48-50 

Arsa 38S 
Ev 84.37 16.87 

Ada 550, parsel 26. J 8132 his. 
M2. 

A. 1119 Kadiriye M. Sülüklügöl sokak. 12 Arsa 645 32.25 6.45 
1/ 2 hissesi ' 

A. 1120 Ali reiı M. Yapıcı ojilu Kuşbaz S. 7 l 89 > 62.50 12.50 2.50 
21 Parsel 1559 ada 

A. 1 121 Birinci Aziziye T opraktepe sokak 24 1 1 > 23.1 o 4.62 

Katil Herber 

Paris, 18 Teşrini•ani - · Pariste 
mukim, otuz altı yaşlarında amele 
Ifaubry, ötedenberi madbazel Jaıı 

A. 1122 

A. t t 23 

Ada 929 panel 1 5. 
Ali Reis Hacı Hüseyin sokak. 
Ada 1563, parsel 1 1 
Üçüncü Sultaniye M. Hacı Ali ef. 
Ada 69, parsel 33 

Oroz'la sıkı sıkı müıııısebette hulu- A. 1124 Dördüncü Sultaniye M. Nezaket S. 

s. 

:ıııyor ve onunla evleneceğini kati · Ada 16, par•el 14. 
yen ümid eJirorcJu. A. ı ı 26 Dördüncü Suftaniye M. Hacı Mevlüt 

Geçen gün sevgilis:ne yaptığı iz- S. Ada 16, parsel 12. 
divaq teklifine Hanbı·y red cevabı A. 1155 Sultaniye M. Hacı Mevlüt S. 
onu şiddetli surette a~abileştirdi. 3 4 hissesi 

Lakin Ilaubry, ( soğukkanlılığını p A Z A R L 1 K L A 
muhafaza ederek madmazel Oroz'a A. 648 Mahmudiye M. Mumcuzade sokak 

23 

367-529-531 

37 39/ 1 

ıs· 16 

18 

126 

25 Harap ev 

126 

Ev 

Arsa 

> 

1\12. 
361 

66 

> 1048 

Ev 

14.- 2.80 

250.- 50.-

54.15 10.83 

10.- 2.-

117.90 23.58 

500.- 100.-
ikinci bir defa daha teklif yaptı. Bu Ada 485, parsel 57. 
tekliften de milsbet bir ce\•ap ala- İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin ve cpazarlıkla• satışları 9 12 ' 938 cuma günü saat 
mır an ılşık, dün sabah sevgilisinin ya- J ] de yapılacaktır. . , . . . . 
ııına girmiş ve elindeki tabanca ile 1 lstrkli olanların hizalarında yazılı depozıto akçesını veznemıze yatırarak artırmaya gırmelerı ve yan-
onu bir kaç kurşunda oldürmüştür. larında birer fotoğrafla nufus tezkerelerini getirmefori. 23-3-7 

• L / / k lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan 
ızmır evC'zım amir iği satın a ma r· lstanbul komutanlıP.•na bağlı birlikler namına komisyonda mev-

misvonu ilanları ·ud evsafı dahilinde nakliye kosumu ile mekkii.ri hayvanatı BBtın alı-
İzmir Levazım Amirli~i SAT. AL. KO. RS. den: nacııktır. Hayvan sahiplerinin hayvanlarile beraber Fındıklıda komu• 

1 B · k ·h · · · (225) ton do .. küm ha- tanlık satın elma komisyonuna gelmeleri. 23-2.:5;;;-....;;;2.;.9:;-_.8_4;..l.;.9.-.+ - ergam<1 garnızon ıtaatı ı tıyacı ıçın _ _ .~· ----- - --
!inde saman aı:ık eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuştur. lzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 

2 - 1 ahnıin bedeli (3973) lira 50 kuru~tur. 1 - lzmir Müstahkem Mevki merkez kıtaatı birliklerinin ( 460) 
Muvakkat teminatı (295) lira 31 kuru~tur. ton linyit maden kömürü ihtiyacL açık eksiltme suretiyle müna· 

3 - Samanın evsafı ile teslinı rrahal ve şartları şartnamesinde ya· kasaya konmuştur. 
zılıdır. Şartnam.- Bergamada uzun çar~ıda Askeri Alım Satım 2- fhaleıi J .1 Birinci kanun 938 Perşembe günü ıaat 15.30 dt 
komisyonundadır. Görmek istiyenler haftanın pazartesi çar· Kısleda lzmir levazım Amirli~i Satın Alma Komisyonund. 

şamba günleri •aat 14 den 16 ya ve cumartesi aünü saat 9 dan 12 ye yapılacaktu. 
kadar k<.miwona müracaat edebilirler. 3 - Tahmin edilen tutarı ( 4922) liradır. 

4 - Eksiltme 2 1 1. Kan.1938 tarihine müsadif Cuma günü saat 4 -Teminatı muvakkata akçası 369 lira 1 5 kuruştur. 
1 O da yapılacaktır. 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

5 - Eksiltm~ yeri Bergamada uzun çarşıda Askeri Alım satım ko- 6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
misyon bir.asıdır. termek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye girmek istiyenler şartnamenin dördüncü madde- 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 •ayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
sinde yazılı vesaiki ihaleden önce komisyona göıtermeleri. maddelerinde V<' şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve teminat 

15 19 23 29 ( 4116} muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona mü· 
--.h-m-:-ir-L:-e,··a·z-ım_A_m_ir~l'"'iğ'"'i-S~A~T-.•AL,..:..;;.. ':':K~O~.;..RS~.;;.. ~d~en:;.;.,: _.-,;.;.-.- _ _rncaa~l.ı:ı:ı. .._,.. 15 20 25 29 ( 41 18) 

Miktarı lıı:mir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
Kilu Cinsi ı - Milas kiilllik borlrum ırnrnizonlarının senl'ik ihtiyacı olan 

9000 Lalına (23300) kilo paıate• ~ 11 9:l8 giinü verilen fiat gali görU!dil-
9000 Pırasa ğiind~n kanıır.i ~ckiıcle yeniden :ı 12 938 güııil saat 9 da eklilt-
9000 Ispanak meye kona·muştur. 
6000 Karnabahar 2 - Muhammen becieli (200:l) lira 80 kuruştur muvakkat teminatı 

1 - lzmir l\:lüstahkem Mevki merkez kıtaatının yukarıda cinsi ve (160) lira 2il ı....ıru~tur. 
miktarı yazılı dört kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiy- :ı - 1.tekliler tioareL oılalarında alacakları ticaret vesikalariy!c mu· 
le münakasaya konmuştur. vnkkat tPın'.natları mukabilinde mal müdürlüklerinden alacak-

2 - ihalesi 1 ı 1. Kan 938 perşembe günü saat 15 de Kışlada iz. !arı ticaret makouzula birlikte vakti muayenede galın alma ko-
mir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonunda yapıla- ıni•yonuna ıı;trncaatları. 
caktır. 4 - J\1iılis bodrum patatesleri bir istekliye verilebil •ceği giiıi ayni 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 1530) liradıı·. şnrtname eı·s~f dahllinde ayrı ayrı istekliye verilebilecektir. 
4 -Teminatı muvakkata akçasL ( 114) lira 75 kuruştur. 5 _ Arzu edenler her gOr şartnameye parasız olarak askeri garnizon· 
5 - Şartnaıne-ı her gün komisyonda görülebilir. da satın alrra kc•mi~yonunan alabilirler. 19 23 27 1 4180 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- -l Am li T AL KO RS d zmir Levazım ir · ği SA • • . en. 

termek mecburiyetindedirler. 1 _ Kıllllıkte !~i p .. vyon ve bir tavla ve bir mutbnk inşası knpalı ıart 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü usuli!e eksiıtıı;~ye konulmuş i•ede talip çıkmadığından 20'11/938 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle ve teminat elen itibare:ı bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılmasına karn ve-
nıuvakkatal&riyle birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-

rilmiştir. 
_ racaatları. 1?__?9 25 29, (4117) 2 --Keıif bedeli ('.ı7842) liradır. 

lzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: s _ Kııt'i teminatı (8677) liradır 
1 - :IIilu> Kıi!ltlk, B0c!r,ını, garnizonların senelik ihtiyacı olan (62000) 4 _ lsteklikler bu ı~e alt keşif pl!nlarnı ve şartnamelerini Muğla dağ-

kilo nbn :; 12 938 günü saat 15 de el:siltmeye kC!ııulmuştur. tu~ayı •ahn a!ma komi•yonundan üç Ura mukabilinde aldırabi-
2 - !olııh:ımmen l;~Üe'i (3100) liradır. :lfuvakkat teminatı 233 liradır. lirler. lsteyı>'l;cre gönderilir. 
3 - htcklııer ıırnıet ou~lıırında alackları ticaret vesikalarile muvak- 5 _ 1steKlileı·in 6/J.kıin./938 den itibaren Muğla dağ tuğayı karnrga. 

knt ~eııı;n.ı1Ja.ı muhbilinde Mal müdürlüftilnden alacakları mak- hında miltt'şekkil komisyona her gün mtiracaatlan 
buzla biriikte ;,1121938 saat 15 den bir saat evvel satın alma ko- ı 19 23 27 ı 4182 
:nisy<muna \•ermiş olacaklardır. 

4 - Ticareo nsıhiarı ibraz edeceklerdir. 
6 - 1s1ek!:ler ~aı·:;ıam•)" her gün parasız olarak askeri garnizonun

dan sat;n ı.lına ~omisyonundan alabilirler. 19 23 27 1 4183 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
l - llliliis al:ıyııPn senelik ihtiyacı olan :JOOOO kilo sığır eti (burul. 

muş ktçi 4/111938 günü yapılan pazarlık suretile eksiltmeye 
hıç bir istekli çıkmı;dığından kanuni şekilde yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme günu 31121938 günü saat 11 dedir. 

2 - Muhammen belle! (6750) liradır Muvakkat teminat (506) lira 
25 kuruştur. 

~ - lst~kliler muvakkat teminatları mukabilinde mal müdürlükle
r'ııden alarn!;iarı ınııkbuzla birlikte ihale giinU oian 3 112 9HS 
;aat 11 den bır suht evvel A. satın alma komisyonuna vermiş 

olacaklıırJı-. 
4 - Ticar~t vesiK11larııı ibraz edeceklerdir. 
5 - hteklıl-r :ı;ırtnamoy! her ırün .b ... asız olarak konıis)·onuıın alh-

tıilirJ.r .qecekıo 23 27 1 ~ı 7~ 
~t 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir tayyare kıtaatı birlikleri için pazarlık euretile ( 80) adet 

İ<.aryola satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 28 ikinci teşrin 938 pazartesi günü saat 1 5 de kıslada 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 -Tahmin edilen tutarı (640) liradır. 
4 -Teminatı muvakkate akçesi ( 48) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görül,.bilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler teminatı muvakkatelerile birlik.it 

ihale aaatındaıı evvel komisyona müracaatları. 4207 

· lzmir levazım amirlivi satın alma komi•yonundan · 
l - F..dr<'mİt 4. tümen birlikJ.,ri için açık eksiltme ile ( 10) ton 

kırmı71 m('rcimek alın<"ca1<tır. 
2 - T ııhmin edilen fiatı ( 1 125) liradır. 
3 - ihalesi 9 11 9 38 cuma 2iinü "" cnda 4. tümen satın almP 

korrisyonunda yapılacaktır 1 t~klilerin 84 lira teminat ak 
çelerile kamiaycna mUcracaatları 23-17-1-6 420S 



S ~JlfFt-: ~ (ANAOOLLJ) 

S l T• Salihli irrn m~nıurlıı~11ıvl:m: · t':3 rlııirPmiz:dı> lı:ızır h11l11ıım!il:ırı l~ -lzmir .ici .İ ıcaret <;.rıvri ııı~ıık111 :-.ıı;ıv :ııdırl'I":ı 11~111 . ıımrııı·. 
d ~.rJrı ];:ı 11~ hl )'PB ııırJı:-n Jlr'l hım n;: lıJ 0 t'IJ ıı tıııılı;:ınııııeri k1::n11•t1n ;'1"1W']ıt 

memurluğun an: mahnıııı~;-; a;; ;ırl:ıl:rnııı J.i:ırı:ı ~· :ıka \ rlrııis hrı- i ııi h11lım•=i ihek yapılır, 
Tescil edilmiş olan (Geri Tnhako mevkinde tarıınuıı ~~ Nn. "<' ~\ ~:1o ~rnlmad1~1 .takrlirdf' rıııhf'f' gün ~onra-

tarihli tapn~·a hfiJZ·lı 60 rlöniinı tarla. ! k .. k ' k mpani inkorporeytf'd İzmir şııbe:'li) . va hırakıl::ıra n jrll11 aç 11ruı:.a t't -
beher dönümü clört lirn kı:rnıetı mıı - · • · 

in vekil tayin kılınan H. \V. Bowcn, hammine~ilc 26 12 , !l!~g tarihine mü- ; kan:a çıksın <'il fazla herki \'f'nere i-
s. B. Fuller ve W A. IIeginbotham :ı ı ı k 

A • sadif paz:ırtesi günü saat 14,15 te i - hale ec i PCC tir. 
, ~rilen vekaletname tıcal'et kanunu . .. . • . . 

.. .. 1 • .. . .1. 2389 
hale edılmek ıızere a<:ık artırma ıle sa- Daha fazla malumat almak ıstıyt-11-

hukum erıne gore sıcı m numa- 1 ~ k 1 t . h .. .. v 

1 
d 

9
.,
8 1374 k t t .1 d·ıd·~ .. 1A 1 tı ıga çı arı mıs ır. lerın er gun og e en sonra .,, . , ra:.ma ay ve ;escı e ı ıgı ı an o u- • .. . .. 

nuı-. 4198 Talip olanlar nnıa~Tyf'n günde yt~z- ı :4a.v~I~ doşyada meYcut şartnameyı go-

1 · de :redibu~uk pey akçesile birlikte ıc- rebılırler. 4204 zmir sicili ticaret memur-
luğu resmi' mührü ve F. Tenik ----------------

1: Vekaletname sika1arı imzaia~·:ı.caktır. sih ,.e ilga l'yler. 
7 - \'ekili mumaileyhin tensip ede- Tasdikaıı lilnwkal Gary Tobako 

Bilumum alikadarance malfım ceği veçhile mezkur ülkede bir mahal~ Kampıni şirketi işbu vekaletnamenin 
ola ki: den veya mahallerden diğer bir ma- kenqi mühr{i kelıirile taht im ve kendi 

Birleşik Amerika hükumetleri Jcr. halle ve\·a mahallere mnkin~, otomo- namına reisi tarafından imza edilme
ecy eyaleti kanunları tahtında mnılü bil mef;usat ve zuruf ıevazımm almak sine ve katibi umumisi tarafından tas
dairesinde ruhsatnameyi haiz, müte- ve~·ahut s~vketrnek makt-1adilc mezkur dik olunmasına bin dokuz yüz otuz 
~ek.kil ve mevcut ve mezkur Jersey ülke hükumeti Yeva memurini tara_ sekiz senesi Ağusto!'!unun 15 ci günü 
eyaletinde, Jersey şehrinde 15 Exc- fından istenilecek. her güna vesika- müsaade etmiştir. 
r ange Place'de merkezi idaresine ma- ]arı müştereken icra, imza ve teslim İmza: Gary Tobako Kampıni 
lik, mühril kebir istimaline mezun ve edecektir. reis, 1. C. Gary tarafından şir-
salahiyettar, ve tütün muamel~tile g _ Şirket umur ,.c muamelatı ket mührü 
meşgul, ve New York eyaletınde için mumaileyh vekilin münasip gö- Şahit: c. B. Gary, katibi umumisi 
New York şehrinde~ 212 ~ifth A:enue receği şerait tahtında müstahdemin 15 Ağu~to:-; 19;~8 tarihinde tahlifi icra 
da idarehaneye mahk ve zırde (şırket) ile katipleri veyahut i~çileri münfe- ve imw ahz olunmuştur. 
diye mevsuf bir şahsiyeti hükmiye o- riden istihdam edecek Ye mezkur ül- New York noteri imza: Noter 
lan Gary (Geri) Tobako Kampıni New kede şirket tarafından şimdi ve}Tahut E. G. )le Kenna: :Mührü resmi 
York şehrinde mukim İrving C. Gary her hangi bir zaman istihdam olu- Formül: 2 ~o. 56579 
ile Charles B. Gary ve Türkiyede İs- nan her hangi ıuthıs Yevahııt e~ha~ı Ben zirde vı:ıziülimza ~e\"york na-
tanbulda mukim randolph Currin, azledecektir. ~ · · hi,·e~i ile mahkemei aliy~si katibi Aı·c-

Tip 77 
En mü~külpesent radyo dinle

yicilerinin radyosu dahili imalatı 
ve tekmil akustik evsafı toplıyan 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii 
bir ses verir. 

Tip 100 
Herkesin radyosu. 

En ucuz fiatle temin olunan 
yüksek kaliteli ve kudretli bir sü-

. per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 

yüksek bir radyo. En son ve mo

dern, kırmızı « T ungsram» lam· 
baları ile mücehhez. 

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibah. 
Band ayarcısı. 
Sihirli göz. 
Cesim hopa·:lör. 

23 Tkiucile~ı·uı Çaqunba 1938 

1 
Franklin W. Bell, L. P. Liles ve Sedat 9 _ Anifiizzikir mukavelename- hibald R. Watson merbut vesika ziri
Abut ve T~rkiyede Sa~s~nda mukim Jerin tenfizi için veyahut şirket me- ne nıenu imza E. G. :\le Kenna'nm 
G. M. Harns, H. C. Griffın ve Joseph nafiinin siyanet ve muhafazası için Kings nahiyesi noteri olduğunu usulü 
A. Few ve Türkiyede 1zmirde mukim mumaile.rhin tensip edeceği derecede, dairesinde nasp Ye tayin edildiğini ev
H. W. Bowen, S. B .. Fuller ve W A. bilumum hukuki ve ticari davalar için rak, sencdat ve vesaiki resmen tagcli-

Ve bir çok başka yenilikler, bu radyoyu dinleme zekvlerini artırmak tadır. 

Heginbotham'i zirde vekili mumaileyh mezkur ülkedeki mahakim dairesine ke mezun ve geJahiyettar bulunduğunu 
ile tav.sif olunduğu veçhile mü~t~reken mürncaat edecek \'e şirket aleyhine mumaileyhin ta~dik ettiği evrak ve 
ikişer olarak veyahut münferiden, ati- veyahut şirket menafiini muhil bir seneclat ve vesaiki mahakimde ,.e de
de her bir fıkrada izah olunduğu veç- surette ikame olunacak hukuki \'eya.. vairde ''e her yerde muteber ve ihti
hile kendine ve kendi nam ve hesabına hut ticari her hangi davada şirketi caca salih olduğunu ve işbu varaka 

M. Tevfik Beykent 
Elektrik, telefon ve malzemesi S iemens fabrikaları mümessili .. 

h.h k ı: k"l ü ·ı e acen- · · · r sa ı , anunı ve ı , m messı v . himaye ve şirket için lazım gelen kılf- zırme mevzu ımzanın onun mzası 
Peştemalcrlar 77-79 Telefon 3332 

ta nasbü tayin etmiştir, şöyle kı: f . a ·te milşt r k t .. 
1 

d olduğunu ve bu imzayı tanıdığımı ve 
Vekili mumaileyh zirde mezkur eı ves 1 e e en evessu e e- nümunesi dairemde mevcut ve mah-

(Ülke) diye zikrolunan Türkiye cum- cek, bilmuhakeme veya iktia eden sair fuz imzaya muvafık ve mutabık bu-
huriyeti dahilinde atide mukarrer su_rette her hangi dava veya takibatı lunduğunu ve mumai1eyhin vesika ver-
umur ve muamelata veyahut müştereken mübaşeret, takip ve mü- meğe ve tasdik etmeğe :ı.elahiyeti ol<lu-
buniarın her hangisini şirket dafaa edecek ,.e bunları ister hakem ğunu tasdi.ken işbu veısika ita kılındı 
namına ifa ve icra edecektir, vasıtasile veyahut ahar bir surette ve imza daire mührü vazedildi. 
şöyle ki: başlıyacak veyahut müdafaa edecekj 17 Ağustos 1938 imza: 

1- Şirket namına olarak her han- veyahut istila! hasıl edecek veyahut 1 , Katip Archibald R. Watson 
gi kanuni vesikayı mezkftr ülkedeki h 1 t . h t . f edecek- Umumi No 5322 . a ve esvıye veya u ın az · 
hilkihnetten münferıden alız ve aldı- . . . . Hususi No. 265 
ğını ikrar ve cevabını ita edecektir. tır. ~fühür ve imzanın Nevvork konilu-

2- Her hangi şahıs, eşhas, şirket- .10 - l\Iezkur ülkede her hangi ğunun olduğu tasdik olu~uı·. 
ler veyahut firmalar ile mtişteı,-eken mahkeme veya mahkemelerde \Teyahut Nevvork 18-8-1938 
müzakerata girişecek ve mezkur ülke- hakim, sulh hakimi, konsolos veyahut · B~ kdnsolos ye. imza. 

Devlet Demiryollarından; - ....... 
Muhammen bedellerile miktar ve cinsleri aşağıda yazılı malları 

komisyonda mevcud fenni şartnamelerine göre 28/ 11 938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 1 5 de açık eksiltme usulile Alsancakta 
8 inci İ§letme binasında sei"ın alınacaktır. . 

Bu İ.!!e girmek istiyenlerin 303 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi 
mucibince işe girme~e manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair 
beyannamelerle komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız dağıtılmaktadır. 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

aded ton Bini . :Tonu 
Tutarı 

Lira 

İzmir birinci icra memurluğundan: 
Göztepe şehit fethi sokak numara 

i eYde bay zi.ra gürsan tarafına: 
İzmir esnaf ve ahali bankasına re

hinle borçlu bulunduğunuz (70.20 li
ra ile 30/ 6/ 938 tarihinden itibaren 
% ı 2 faiz, ücreti vekalet ve masanfla 
birlikte alacaklı vekili talep etmiş ve 
nammıza çıkarılan ödeme emrine kar
şı ikametgahınızın meçhul kaldığı mtl 
başirin meşruatına ve zabıta tahkika
tına göre ilanan tebligata karar ve. 
rilmiş olduğundan işbu ödeme emri 
makamına kaim olan ilanın tarihi na. 

de arazi, ebniye veyahut emlak isti- sair memurlar huzurunda her husus- Resmi mühtir: T. C. Nevyork bıı.şkon- Kiremit Marsilya 
carı hakkında şirket heyeti idaresinin ta münferiden çıkacaktır. / ı:ıolo~luğu (tipi) 

30000 
Kuruş Kuruş 

5000-5500 1500-1650 mndan itibaren onbeş ıün içinde bor-

nıezuniyeti dairesinde lazım gelen ter- .ıı - 1~bu vesika ile verilen sela- No. 2785 Tuğla 30000 J 100~ 1200 I 330- 360 
tibatı ikmal edecektir. hiyetlerin ve bunda münderiç rpe~ali- Merbut varakaya mevzu milhilr T. Kireç ( 135) J 250- J 500 1687.5-2025 

8 - Şirket reisinin tahriren vere- hin tamamen icrası ve şirkete tahad- c. 'Nevyork Baş konsolosluğunun müh- 11-1 5-20-24 4081 
ceği selahiyet üzerine mezkur ülkede düs edecek kanuni ve adil hukukun in- rü olmakla tasdik olunur. Çatal istasymll' civarında ve Ödemiş - Tire şube hatları ,arasm-
ve yahut her hangi kısmında şirket faz ve mudafaaıu hususunda yardım '-· 6 Eylül 1938 dak i müselleste idaremize aid otuz dönüm tarla 2490 No. lu kanun 
hesabına münferiden tütün satın ala. etmek üzere avukatları, vekilleri, da- Remı:1i mühür: hükµm l.erine göre- eç1k artıma usulile üç sene müddetle kiraya veri-
cak veyahut ahar bir surette iktisap va vekilleri ve müşevirleri müştereken T.C. İstanbul Umuru Hukukiye mü- lecektir. ihalesi 12/ 121938 pazartesi günü saat 15 de Alsancak se-
edecck, tütün zürraile, tütün tacirle- istihdam edecek ve mezkur Gaı-y To- dürfüğ'ü kizin<'İ işletme binasında teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 
rile, bayilerile şahıs veyahut eşhas ile bako Kampıni vekili mumaileyhin iş- imza Muhammen iiç senelik kirası (21 O) liradır. Jsteklilerin ( 157 S) 
şirketler veya firmalar ile müzakere bu vekaletname tahtında yapacağı ve Bu suretin dairemde 26 Eylül 1938 kuruş muvakkat teminat makbuzları ile artırmaya girmeğe manii 
ve pazarlık edecek ve mezktlr tütünün yahut yaptıracağı bilumum hususatı tarih 've· 12887/ 2990 iıo. ile musaddak kanuni bir halled olmadığına dair beyanname vermek şartile ayni 
iştirası için mükemmel mukavelena- tasdik ve teyit eder ve mezkur ülke aslına mutabık olduğunu tasdik ede- gün muayyen vakitte toplanacak kog-ıisyonumuza müracaatları ilan 
me veya şartnameler akdedecektir. için 6 şubat 1935 tarihli vekaletname rim. . olunur. 'Şartname komisyonumuzdan parasız verilir. _ 
Berveçhi meşrulı mubayaa olunarak ile vekilJiğe nasp ve tayin edilmiş olan Beyoğlu Dördüncü Noteri l\Iitat 20-25-30--4 4188 
mezkur Ulkede her hangi mahal veya 1stanbulda. W. Keilhau, ve 1zmirde Cemal untay resmlı mUhür ve im- llkkurşun, Çiftekahve, Karapınar, Cumaovası, Umurlu ve Sağlık 
mahallere şirket namına gönderilecek Mark Dew'nun işbu ,·ekilliklerini fe- zası istasyonlarında inşa edilecek birer aded makasçı binası ile bu binalara 
tütün nakli. için mezkur ülkede hükO.- .... - "r, Türkiye Cumhuriyeti Y. No. 15656 yapılacak su ve lağım tesisat işlerinin eksiltmesi vahidi kıyasi fiat esa-
met veyahut memurince istenilecek 'f'. C N sı üzerinden ayrı ayrı olarak 5.12.938 tarihine müsadif pazartesi gı.inü 

. . . . o. 3528 ı d 1 k 
kaffei vesaiki. şirket namına ıcra, ıın- , 9/ 11 ; 1938 saat onatı a zmir Alsancakta sekizinci isletme binasında toplanaca 
za ve teslim edec~tir. . k~ ı· T. C. --:_· · bkomi~~on tarafkından kapalı zarf usulile y;pılacaktır. Her inşa edkilecek 

4-Mezkür ülkede hü ume ın veya iktısat Vekaleti ina ıçın muvt1 kat teminat miktan (225) lira olup ehliyet vesi asma 
memurinin isteyecekleri her güna ve- iç Ticaret Umum Miidürlüjü AnJW.a lüzum yoktur. Her binanın muhammen bedeli 3000 liradır. Bu ·ite 
aikaları şirket namına müştereken ic· 1 girmek İ•tiyenlerin kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe 
ra ve imza ve tealim edecek ve şirket . 1 a" n manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyanname ve teklif mek-
namına iştira olunan · veya~ tupların'ı ayni gün saat on beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri 
but iktisap olunan tütünleri ı la~ımdır. 
Türkiye .haricinde. her. hangi- mahal ktisat Vekaleti iç ticaret umum mü· Poata ile gönderilecek teklif mektuplan her hangi bir sebepten ge-
\reya mahallere mumaileyh vekilin d } · cikecek olursa bu kabil teklif mektupları nazarı itib~ra almmıyacak-
nıünasip göreceği şahıs, eşhas,.şirket ür üğünden: . tır. ı • 

veyahut firmalara . gönderilmek üze- · 30 · .. Her iş için ayn ayn• hazırlanan eksiltme, fenni ve nafıa genel şart-
re sevkedecektir. lkinciteşrin 1330 tarih1i kanun hükümlerine· göre tescil l • · f 

· ed l · l bA ·· ·• · k ı namelerile mukavele p rojesi, silsilei fiat cedve i pro1e vesaır enni ev-6 - MezkQr ülke k~nunu iktizasın- i mış o an e~ne ı tutu n fır et erinden Amerika tahiyetli (Geri T o- k d b" 1· k b"l" d 
bak K C T ba C ) ra Alsan.cakta sekizinci io:ı}etme veznesin en ırer ıra mu a ı ın c ca tütünleri imha 1çın mez o ompanı - .ıary 0 cco ompany şirketi bu kerre müracaat- "!: 4055 

kQr ülke . hükı1metinden ve- la 6 / 2/ 193 5. tarihli ve~aletname . ile şirket vekilliğine tayin edilmiş satın alınabilir. 2-J 3-18- 23 . . h . 
l ı b l d W K Ih f · 'd M k De k 11 k Devlet demiryolları Haydarpaşa işletmesi i tiyacı için şartname-Ytlhut memurlarından müsaa - o an ştan u a . . eı au ve zmır e ar w'un işbu ve i i - 1 kk 

de istihsali için müştereken müra )erini fesh ve ilga eyledi~ini ve firketin İzmir Şubesi için şirket namı- sine göre aşağıda miktar, muhammen bede ve muva at teminatı 
caat edecek ve bu baptaki vesikaların na yapacağı işlerden dogacak dc;lvalarda bütün mahkemelerde dava yazıh kireç, on gün zarfında teslim edilmek şaı:tile açık eksiltmeye 
kaffesini müştereken imzalayacaktır. eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatiyle hazır bulunmak üzere: konulmuştur. 

H W B Eksiltme, 7/ 12/ 938 tarihine raslıyan. çarşamba günü saat·on bir· 6 - Şirkete tevdi edilmiş olsun ol- • · owen 
S B F U de işletme binası dahilinde 1. nci işletme komisyonunca yapılacaktır. tnaa.ın ı:ıirket tarafından sevkolunan · · u er. • 1 d azıt 

'11 'vr A H b th steklilerin, eksiltme şartnamesin e Y ı ·muvakkat teminat ile veiahut eevke~irilecek c:ıian bütün v~ · . : .egın .~. ~~ 1 • • . . • d k d 
lnAlları qirket namı hesabına münfe· Vekıl tayın ettıgını bıldırmış ve lazımgelen vesaıkı ver- kanunun tayin ettiği şerait dairesin e yu an a yazılı tarih· ve.saatta 

7 
eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

titlen ahz, ithal, idhar ve ambara vaz- miştir. Şartname Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden parasız istenilir. 
edecek veyahut ettirecek ve bu maUa- Keyfiet kanuni hükumlere uygun görülmüş olmak la bed l 

· ~ 3/T Cinıi Tonu Beher tonun muhammen e i. Tutarı Muvakkat rıu ·muvakkaten bulunduju antrepo .. ilin olunu r •. , • ıani/ 1938 
' T teminatı lardan v"'va sair ambarlardan, doJt.. ........ ,J • C. k 7500 25 k v., w IKTlsAT VE 1 Kireç 50 1500 uruf O kuruı 56 uruı 

lardan veya maiazalardan teıliml için ''ı KALET 23-26-30-5 8514/ 4206 
iktiza eden ordinolan, ihbarnameleri ' . iç Ticarel Umum Müdürlüğü 
Ve Yahut lazım gelen sair evrak ve Bir sU:eti dairede dosyasında saklanan bu suretin bana ibraz iz mir Gümrükler Mu haf aza !:l'e-
Vesaiki imzalayıp icra ve teslim ede- edilen aslının ayni olduğunu tasdik ederim. o 
Cek, ve mezldlr ülkeye veyahut bunun ~/ ) 1/1 938 Beyojlu Dörcliincü Noteri Mitat nel komutanlığından: 
her han~ kısmına sevkolunan malla- Cemal reami milidir ve imzuı 
rı almak için veyahut orada mezkQr 19/11 /938 İzmir aümriik muhaf~z:a t"buru üçüncü bölilk komutanlığına ait 
Ülkede k!in her hangi mahalle sevk Tasdikli nüaha aihidir. milhür 16/ 11 / 938 günü Urla - lzmir arasında zayi edilmiştir. Bulan-
")]unan malları aktarma için hamule ,- .30 kuruıluk Darnga pulu ların Urla i ÜIIU'iik bölüiü komutanlıjına ietirmelerinin ilanen riça 
•enetıeri ile be)'annameleri veıair vı· (4.l 99) oluıı\lf. :4320 

cu ödemeniz ve takip talebine kartı 

bir itirazınız varsa tarihi ilandan iti

lmren on gün içinde bu itirazını -
zı istida \'e ya şifahen icra dairesine 
bildirip \"e=-ika almanız. Ve bu müd
det zarfında itiraz etmı::niz veyu on
beş gün içinde borcunuzu ödemezse -
ni:t. rehinin olan elmas yüzük ve pan
tat if satılacağ ıilil.nen t~rafınıza teb-
liğ' olunur. 4211 

Memleket hastanesi 
dahiliye mütehassısı 

Dr. Celal Yarkın 
Muayenehae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. T clefonn:3956 
Evi: Göztepe No.1018 

Telefon: 2545 

GüZEL 
ŞAPKA 

Meraklılarına: 
Viyananın meşhur 

P. ve C.· Habig 
Marka şapkaların 
en son modelleri 

gelmiştir 

Taklitlerinden sakınmak için şu 

um Rılimdeki mazkaya Qikka~ • 



_ Z: lkinci!etrin Çarfamba 1938 

lzmıı . t ıa.lat·güm.rüğıi müdür
liiğünd~n: 
Cinsi Muhammen 

bedeli 
6117 Kanape, koltuk yazı

hane, dolap etajer ve 
emsali mobilya 

Muvakkat 
teminat 

459 

İhale 
gün ve saat 

29/11/938 15 
kapalı zarf 

1 - İzmir Gümrükleri ihtiyacı için yukarıda yazılı mefruşat ka
palı zarf usuliyle rnübayea olunacaktır. 

2 - İsteklilerin ihale gün ve aa atından en az bir saat evveline kadar 
teminat ile birlikte teklif mektuplarını usulü dairesinde mübayaa ko
misyonuna vermeleri. 

3 - Şeraitini ve evs'\fını görmek için her ıriln Gümrük VVl\711"1 

~-~,;~;",. ~•~••rı>ıot o 11nmıo,., l l 11\ 7~ 78 ( 409~' 
11---....ı·.ı.iıııımilıiım __________ , 
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Fennin bir har;kası 

( Agru delukse) 
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Tıras bıcakları . ' 
Bir ta.:ıeıiyle bir ay mütemadiyen traf olunacak dünyada biricik 

bıçaktır 

10 adedi 75 kuruştur 
Depoıu: Mazhar Öngör Kemeraltı karakol ka11111 No. 74 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

Musiki zevkinizi tatmin edecek RADYO her halde 1939 modeli 

GRAETZ 
• 

Markalı radyosudur, 2 senedenberi alanlar memnuniyetlerini izhar 
ediyorlar. 

GÖRMEK, DiNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 
Mütenavip ve mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. 

NOT: Her türlü LAMBA ve bütün yedek paçalar daimi surette 
bulundurulur_ 

Umum vekili ve Depoziteri: 

· S. Kalomeni 
TeleEon~ 2751 

Tel&raf: Caldau 
Büyük Kardi h Han 

Omega ticarethaneai ittiııalinde 

İsviçrede Vebbo 'ite A. G. nin 
Türkiye ve Şarkıkarib Vekili Umumisi Vebolid Ltd. Şti. 

Eae mıntakası için lZMİRDE Emlik Bankası yanında 
Resmi Şubesini aÇIDl§ olduğunu arzeder 

VEBOLiD 
acı ve kireçli sular tasfiye cihazları (sabit ve portatif) 

VEBOLID 
Şüpheli sular için tazyikli ve tazyiksiz 
su ile işler hususi teminatb filitreler 
Kalörifer ye Sınai tesisatı için kireçli sulan tasfiye eden teaiııat 

Tediyatta kolaylık • 5 senelik garanti 
İdare Merkezi: Is tan bul Galata Billur S. No. 7 /9. 

Telefon: 44507 - P. K. No. 1094 
Ankara Şubesi: Bankalar caddesi No. 22. 

Telefon: 2681 - P. K. No. 45 
lzmir Şubeli: Samaniskelesi Emlak Bank yanında No. 15. 

Telgraf adresi: Her yerde c Vebolid> 

Manisa Nafia Müdürlüğünden: 
1) Salihli hükumet konağı inşaatı 46329 lira 78 kuruşluk ke§fi 

üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur_ 
2) Bu İşe ait eksiltme şartnamesi ile proje ve keşif kağıtları ve 

bunlara müteferri kağıtlar 232 kuruş mukabilinde Mani98 Na
fia müdürlüğünden alınabilir. 

3) lhaJ,. birinci kanunun sekizinci perşembe günü saat on bette 
Manisa vilayeti Nafia müdürlüğü odaınnda yapılacaktır. 

- 4) Muvt1lkat teminat (3474.73) liradır. 
5) isteklilerin ihaleden en az sekiz gün evvel Manisa Nafıa mü

diirlü~ünden bu iş için alacakları ehliyet vesikası ile 938 aene
j sine ait Ticaret odaaı vesikasını da teklif mektuplarının içe

mine koymaları liizımdır. 
· 6) !,tekliierin Z490 sayılı kanuna göre hazulıyacakları teklif 

mektuplarını 8/Birinci kS.nun/938 perşembe günü saat 14 e 
kadar Nafia müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
bu sat1t~ kadar gelecek surette posta ile göndermeleri ve posta
da vaki teahhurların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

20 23 27 30 

{ANADOLU, 

ı,..,.;, h ı .. diyesinden: fzmir birinci icra memıırluji:undan. 
lfasmahırne civıtrl!ı<I• \1 ı•;'ltil mey-

1 
hmirde belediye karşı•ında Aziz 

danında cephe alan :ı:ı.ııs "'"-ılı a - Ye halil ticarethaneeinde hulıınan hay 
dabr üzerinde iıı~a edilmekte olan be- muzaffer tarafına: 
lediye garajı '1ıntral binıı"ının mü - lzmir e•naf ve ahali bankasına 

temmimat dan olarnk me\'cut ııroie- rehinle borçlu bulunduğunuz (137) 
'ine göre yaplınlneıık kı,men hir ev lira ile :ıo 6/ 938 tarihinden itibaren 
,·e kı,nıuıı üç ka t lı gazino· lokan- ·;, 12 faız, ücreti vekalet ve ma~rafla 
ta \'e üç dükkf.,ı on s2ııe r.ıüddetle icn- birlikte alacaklı \'ekili talep etmiş ve 
ra 'erilnıek iizere 2:J ' l l '938 tarir' ı - ;ı::ımınıza r;ıkarılan ödeme emrine kar_ 
de!l ilibarc;ı ı-, ı:ün miUdetle ,·e kapa- ·ı ikametgahınızın meçhul kaldıi(ı 

!ı z:ırfla ar.ırmr ğ:ı çıkarılmıştır. Ta- 'l'ttib::ışirin me~ruatına ve zabıta tah
kım halinde icar cılilecek olan bu bi- '<ikatına göre iliineıı tebliğata karar 
naların on senelik icannın muham - verilmiş olduğundan işbu ödeme em
men bedeli elli bin lira olup b:ı para ri makamına kaim olan ilanın tarihi 
peş: nen a:ınacaktır. i\Ii.izcıyedeye iş - .iilndan itibaren oniıeş gün içinde 
<irak için mıırnk!<at teminat mıktaıı Jorcu ödemeniz ve takip talebine kar
:3750 liradır. Projelerilıi l!Ürmek istL ,1 bir itirazıııız var<a tarihi ilnnd~ı : 
yeıı!er lı111 mühendisliğe, icar şartna- tibareıı on gtln içinde lıu ilirağı -
mesiııi görmek istiyeııl~r de belediye ·ızı is!ida veya şifahen iera daire"i 
lıaşkiıtipliğine müracaat ederler. Taş- •e bil<lirip ves;ka almanız. Ve bu ınü<1 
rad:m istiyenlcr proje ve icar şartna
mesinin 250 kuruş l·edelini ve postB 
ilcretiııi gönd melidırler. K.ıpalı ı.1rf

la ihalesi 9.' 12 G38 c11ma günü .saat 
16 da belediye encümeninde yapılac::ık 
tır. İştirak eılecckler 2-190 sayılı kanu
nun tarifi dairesinde hazırlanmış tek 
lif mektuplarını ıhale tarihi olan 
9, 12 1938 cuma günü saat 15 e kadar 
encümen reisliğine vermelidirler 

let. zarfında itiraz etmeniz v_eya on 
ıe~ giin lçinde borcunuzu ödemezse -
ıiz rehinin olan (3) kelem ınücevhera
ın satılacağı ilanen tarafınıza teb -
iğ olunur. 4"10 

-23-29-2-6- 4214 

İzmir bir'.nci icra memurluğundan: 
İzmir esnaf şeyh mahallesi 35 nu

maralı evde otura;ı bay tahir tarafına: 
İzmir esnaf ve ahali bankasına 

KAY 
NA 
YI 
CI 

Müdrir 

VİTlcL TUZU 
rehinle borçlu bulunduğumrz (27.40) Nekris, romatizm~: kum sancılan! 
lira ile 30 ı 6/ 938 tarihinden itibaren na kurşı mide kara cıger ve bobrekle
% 12 faiz, ücreti vekalet ve masrafla ri temizler. . ı 
birlikte alacaklı \'ekili talep etmi~ ve En ucuz maden suyu elde edilir. 
namınıza çıkarılan ödeme emrine kar. -
şı ikametgahınızın meçhul kaldığı itibaren on gün ıçinde bu itirazı -
mübaşirin meşruatına ve zabıta tah- nızı istida veya şifahen icra dairesi
kikatına göre ilanen tebliğata karar ne bildirip vesika almanız. Ve bu müd 
verilniiş olduğundan işbu ödeme em- det zarfında itiraz etmeniz veya on 
ri makamına kaim olan ilanın tarihi beş giln içinde borcunuzu ödemezse -
ilandan itibaren onbeş gün içinde niz rehin olnn (1) adet pırlanta yU -
lıllrcu ödemeniz ve takip talebine kar- zilk satılacağı ilanen tarafmıza teb -
şı bir itirazınız varsa tarihi ilandan liğ olunur. 4212 

Denizli Vilayeti Orman çe· 
virge Müdürlüğünden~ 

l - Denizli vilayetinin Acıpayam kazası dahilindeki Bozdağ dev
let ormanının 5. 6, 7, 8, 9, 1 O, l 1 numaralı maktalarında 15940 met
re mikii.p 905 desimetre mikap gayri mamul çam ağacı bir senede 
ormandan kat, imal ve ihraç edilmek üzere ve kapalı zarf uaulile ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 10/ 12/938 tarihine müsadif cumartesi ııünü saat 
onda yapılacaktır 

3 - Artırma Denizli orman çevirge müdürlüğü binası çinde top
lanan orman satış komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Artırmaya konulan çam ağacının beher ııayri mamul metre 
mikabının muhammen tarife bedeli 505 kuruıtur. · 

5 - Muvakkat teminat 6037 lira 62 kuruştur. 
6 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı aaattan 

bir saat evveline kadar Denizli orman ı;evirge müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde evrmeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele projesini görmek ve almak iıtiyenlerin 
Denizli orman çevirge müdürlüğüne müracaat etmeleri lan olu -
- ... _ 17.-17-?0-74 4086 
~ ~ 
1_ıAİMON FENERLER/ 

Meraklılarına Müjde: 
200 illi 600 metre ı:ık veren 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir 
lyi .,ık almlk için yalnız 

D A l M O N Pilleri 
1 L E ... 

D A J 1W' O N Ampüllerini 
Kullanımı ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Sigara Tiryakielrine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücwileri üzeriruie yaptıiı tahribattan 

mü.ıelcidirler. Doktorlar kendilerine her daima ıiprayı terk etmeyi 
tavsiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Halbuki Dr. Perl 
Alman 

'ın son 
icadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri miktarda tütün içehimler. Çüınkü bu ağızlığın içeriıindeki 
yedek kııımda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gılri zehirlerini yüzde 8 derecesinde ıüzer, ajız. ciie. ve 
yürek temiz kahr. 

Fiati her veTde 150 kurustur. 
Toplan, peral.t'nd;, ..,,,~: K'""",..."ltı karakol karıısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 

T.İ5 BA KA~I 
1938 

Küçük Cari He~cıplcır 

lkra.m&ı;e plô.nı-

-< adet 10001- 4))) 1-
8 ,. 500 " 40UC. 

16 .. 250" 4000 • 
76 .. 100" 7600 • 
80 .. 50 " 4000 .. 
ıoo .. 2s .. 5000 .. -3~4 " 28600 .. 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziraa 
1 Eyliil, 1 Birincikanuıı 
tarihlerinde çekilecektir. 
l:.n az :ıU lıra mevauatı 
bulunan hesaplar kura· 
lara dahi <:<ii.lecektir. 

SAHİFE ıtı 

~D G LAM 
Vf' 

BEYAZ. 

LE~ 

. , 
.. ~!-!!~€)~ 

OLUR,,. 

Izmir Orman .Başmühendisli
ğinden: 

lzmir merkez kazasının T raşça köyü civarında bulunan harabe
ler devlet ormanından 853 kental karışık komür 15 gün müddetle 
serbest artırmaya çıkarılmıştır_ 

Beher kentalinin muhammen bedeli 28 kurustur. 
Teminatı muvakkatesi 17 92 kuruştur. • 
Artırmaya 1 1/11 /938 tarihinde çıkarılmış olması itibarile ihaletıi 

26/ I 1 /938 cumartesi günü saat onda lzmirde Gazi bulvarında De
mirelli hanında orman çevirge müdürlüğünde yapılacaktır_ 
Şartname ve projeler çevirge müçlürlüğiinden parasız verilir. Faz· 

la tafsilat almak istiyenler çevirge müdürlüğüne müracaatları ilan o-
lunur. 12-16-19-24 4096 -lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Başhekimliğinden: 

Hastanemize 1 5.79 lira tahmini fiatli tükürük hokkası ve oturak 
sterilizatörü açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltme 1938 Birinci ka
nun ayının birinci Perşembe günü saat 1 1 de olacaktır. isteklilerin 
şeraiti anlamak üzere her gün lzmirde Hastane Başhekimliğine ve ls
tanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğüne ve ihale için de 
2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununa göre yüzde yedi buçuk temi
nat makbuzu veya banka mektubu ve icap eden diğer v<'sikalar ile 
birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel lzmirde Tepecikte Emrazı 
Sariye Hastanesinde müteşekkil komisyona müracaatları 

.--::-~l.;;2=--'-8--. 24-30 4056 

--lzmir Vakıflar Müdürlüg-'=ü-n--
den: 

lsmetpaşa bulvarı köşesindeki Yalcıflar ıı;azinosuna bitişik arsa
daki molozların kaldırılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko · 
nulnıustur. 

lh;lesi 9 / 12 938 tarihine müsadif cuma günü saat onda Va • 
kıflar idarc.ind~d;r 

l\fovakkat t,.m;nat c9• liradır. 
Tali;>lerin ihale gunü saat onda Vakıflar idaresine mUrncaatları 

ilan olunur. 23-29-3-8 4192 

il Daimi encümeninden: 
Buca ücüncü ilkokulunun onarılma•ı i"i ~607> lira <7 2> kur!lf 

açın tutariyle ve 1 5 gün miicldetle acık ebiltrney"' konuldur•undıın is
tekllerin 2490 sayılı yasa hükümlerine gör" hazırl vacakı rı t minat• 
larh.le birlikte 1 1. inci kanun 938 perşembe günü •ııat 11 dı> clai!Tli 
ncümene baş vurmaları. 16 20 23 27 (412.i!) 



ANADOLU) 

KUCÜK İLA ~LAR Ouv .. er<;:ekisı 
- 1 ~ 

Deutsche Le
vante Linie 
G. M. B. H 

ımmmmmuumımm~'WmuummmnmmHUuumumua:.muuwu, mm111111uım11 ı M. rE r 
I~ara~~jm:ze ko~aylık_ ol- Küçük ilan şartları \-apur acent11sı 
mak uzere, gazetem-:zde Dört satırlık ı.;nçük ilanlardan: E!RiNCl KORDON REE3 Hamburg 
(Resmi olmıyan) küçük Rir d;da için RO kuruş BINASI TEL. 2443 

f ki defa için 50 kuruş 
ilanlar için b:r sütun ayır- t ç ciefn için 70 kuruş THE ELLE~~~Al'J LI.NES L 1D. «İSERLOHN) Vapuru 20 sonte~ 
...11k Dort defa İyin 80 kuruş • L?N?RA HA ITI . . rinde bekleniyor, Uotter-dam. Bre-
~ • De\'amlı kuçUh ilanların her defa ı c 1 REN flNO:. vapuru 29 Bmn- nıeıı ve Hamburg linıanlan için yük 
İş arayanlar, iş verenle- için 10 kuruş alınır. Bir kolayhl< citC°~rinde ~O!'i?RA. HULL ve An~ aJurnktır. 
· k' ( k f 'k k h "O 1 _, •t• ver~ten gelıp yuk cıkaracak ve aynı ., .. • \' '>" t rın '.ra 1 ve müte err. - olma uzerP. er sutır .1 ıan ı ı- , , LO ORA. HULL . . cFRIF...DE .. A npuru _., ~on ('!':-

' d'I · t' Bi k · ··k ·ı· ]'>Q zamanoa ve ıçın ·ı,.. J b d b l k bar e 1 mıs r. r ucu 1 an - "k l k rinde beklenivor Rctterdnm. Bre-ı an arını ura a u·aca - } ·ft .b t 1 1 l Dö t t )'U a aca tır. . , 
• uu an ı are o ma 1< ır. r sa ır 1.11 lıf">SQ 6 ·ık· . }I b g ı·manları irin vük 

sımz. • . 0 « ı 1 ' > vapuru ıncıtcf- meıı \ t' am ur ı :r • 
chw fazla hır ~atır ıçın ayrıca 1 . d l O"''Df>A HULL A 
k 1 1 

rın e • . " ı. • v~ nvers- ~lnra ktır. 
ı uruş a .nır. 1. ..k k . 1 JŞ ARIYANLAR: te-rı ge ıp yu çı aracak ve aynı za- « JOREA> Vnpuru 5 den 11 ilk· 
Muhasip arıyanlara: T c-crübdi manda LONDRA ve HULL için kı'.i 

1
• 

1 
. R tt ·el Br-emen \'e 

pir muhasip daimj" veya bir iki saat- Y:ızı \'P terrllml' jıılerile li~an ders- yük alacaktır. 1 nuııa ' 14 '. aı 0 eı_ ~m, .. • 
lik is ara.yor. Tt".mİnat verir. Anada- leri muallimi btılmak V<' em\·al ida- cPOLO> vapuru ikinci te~rinin Hambtıl'g lınıanları 1çın yuk alacak-
}u ıazclesinde B. M. e posta ile mü- re<si i.çin R. Kardiçalı :rn Tluk~ı~cu tı- ~onunda Londrn. HULL ve Anvers- tır. 
f•c~at. -D. 6- rns Özoııarana nıill'acnat edınız. ten gelij) yük cılı..aracak ve ayni za- J.1'"ı-'T">fJ<'" AN F.XPORT LINES 

K •• •• k • ı " d • t• f,. d d• • ' manda LONDRA ve HULL için cEXE UTIVE» Vapuru 28 sonteş-
UÇU l an ar an ıs J el e e ınız. yi!k alacrıktır. ı·inde bekleniyor. Ne\'}'Ork için yük 

lLAN LİVERPOOL HAITI alacaktır. 

!daliye Vekaleti ve Türkiye Cum· 
/ıuriyet Merkez bankasındar: 
28/5 ve 15/12/934 tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibince 

Jlırcına selihiyet verilen ve geliri tamamen Sivas-Erzurum <lemiryolu
nun inşasına tahsis olunan yüzde yedi gelirli Si\•as-lüzurum istikrazının 
yirmi senede itfası meşrut dört buçuk ıııilyoı Jirnlık be:ıiııci tertibinin 
~yıt muamelesi 5 ı 1 2/ 9 38 ak§amı nihayet bulmuk üz.ere 19, 1 1. 9 38 
aabahından itibaren başlamı<>tır. 

Tııhviller hamiline mu1ı ~·rer olup beheri yirmi \·e beş yi.ız lil'a iti
bari kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak iki kuı jre ayrılmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bUtçelerle idare olunan daire ve mü. 
eıse elerce, vi. 1yet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak mlizayede 
ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece sutılmış \'e sa
tılacak olan Millf emlak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul oluna
caklan gibi gerek tahvil ve gerek ku!'Oll bedelleri de tahvillerin tama
men itfasına kadar her türlil vergi ve re:-imden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fintı yüzde 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20 li
r~lık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 !ik tahvil l.ıedeli de 475 lira
dır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Meı·kcz, Türkiye Ct mhuriye
tl Ziraat, Ti.ırkiye h. Emlak \'e Eytam, !faik, 'l'Urk ~icaret ~elecliyel.er 
bankaları ile Sümer, Eti \'e Deniz banklar tarafınduıı 1crn edılmektedır. 
Diier bankalar yasıtntu ile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Serman ve tasarruflarını en emin ve en ~ok gelir getiren sahalarda 
işlet~k isteyenlere keyfiyet ilan ve 11> gUıılük suskrip iyon nılıudeti 
zarfında bankalara müracaatlarının kendı menfaatları iktiza ından bu. 
lwıduiu f~aret olunur. D. 14 

lzmir Memleket hastahanesi 
baştabipliğinden: 

fzmir memleket lıctslanesinde 1 / 7 / 938 tarihinden 31/10/938 
tarihine kadar vefat eden eşhasın eşyaları 12 1 1 / 938 tarihinden 28/ 
1 1 / 938 tarihine kadar açık artırmaya çıkarılmıştır. Arhrma günü 
30/11 / 938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 9-12 ye kadar mem
leket haıtaneainde heyet huzurunda satılacaktır. isteklilerin mezlc.\ir 
gün ve ıaatta haıtaneyc müracaatları ilan olunur. 

Tariş 

~!~!Re·~~llarUı. 
satış kooperatifleri birliği 
tarafından, geçen seneden· 

beri yapılmakta olan nefis 
~arap!ar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

Tar iş şarap arı şarapçı· 
lık tekniğ~nin en modern 
icap!arına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan Tar:ş şa-

rap fabrikasmda yapıl
maktadır. 

Bilhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dörrı~sek 
cinslerini tavsiye ederiz. 
Şarap, sıhhat, neş' e ve ku 
vet ver:r. 

12-1 7-24-25 4049 

Her yerde açık ve kapa1ı olarak sablmakta:iır. Ne· 
fasefne rağmen f.at:arı ~hve,1d.r. 70 v~ 15J sa:ı ~i ~ 
lıtrelık ş;şelt::rde satılır, 

cALGER1AN:. vapuru 1 O İkinci cEXCHANGE» Vapuru 2 ilkkA-
tı-Rr:ndl": Lf VERPOOL ve GLAS- • • . . • 
Go'"''d ı· .. ,_ L k nuııda bcklenıyor. Nevyork ıçın yUk n an ~t": ıp yu"- çıKaraca . 
«MARDINIAN~ vapuru 25 nlacaktır. 

fkinci tesrinde Lf VERPOOL ve DEN NORESKE MIDDELHA VS-
GLASGOW dan gelip yük çıkara- LINJE 
cak. cDA YARD> Yapuru 12 ilkkanun-
DT·.UTSrHE LEVANTE LlNlE. nunda bekleniyor. İi>kenderiye, Di-

4:K.HETA~ vapuru Hnıanımızdn eppe \'C Xorveç unıum limanları için 
olup HAMBURG, BRF.MEN v~ rk 

1 
kt 

ANVERS~en yük çıkarmaktadır. y 1 a aca ır. I l 
SERViCE 1)1AR T ME ROUMAIN 

ı·r~telli :..pcrco 4SUCEAV.-h Vapuru 19 sonteş-

v f'Yrtr··· A cenl-r.r~· ye Duna limanları için yUk alacaktır. 
. ' DUROSTOR Va 1 ·ıkk-

rinde bekleniyor. '"Köstence, Kalas, 

ADRIY A TlC' A S. A. di NA YlGA- 4 • > • puru 1 a-
T10. 'E: nunda beklenıyor. Köstence, Kalas, 

F. GRi MANi motörü 21 / J t ta- ve Duna limanları için j•ük alacaktır. 
~ihinde gelerek 22 / J J tarihinde sa- SOCtETE VAPUER DE BULCARE 
ıt 17 J. Pire Koı-fo Saranda Bren- TZAR FERDIXAND.t Vapuru 4 
~izi Avlonya Draç Ragusa S~lato ilkkilnuııa doğru Burgaz ve Varna 
Zara Fiume Trieste Venediğe hare- için ha:reket edecektir. 
ket edc-cektir. V 1 h k ihl ·ı 

BRlo"''l ·· .. 24/ 11 d l _ apur atın are et tar erı e 
:-., motoru e ge e l 1 d k' d -· 'kl'kl d 

k · ·· l 9 d fJ l nav un ar a ı egışı ı er en acen re ayııı gun ~aat a atmos .e- t ı· t k b ı . z 
K 1. l k'. Rod h a mesu ıye a u e.me . 

ıo a ımno. stan oy osa are- Daha fazla taf!'lilit almak için bi-
kct ederektır. 

/ 
rinci kordonda \V. F. Henry van 

ALBANO vapuru 2~ .1 ~ tarih~n~e der Zee ve Co. n. v. \'apur acenta· 
beklenmekte olup Mıdıllı Selanık lığına mürr.cat edilmesi rica olunur. 
Dedeağaç İstanbul Varna ve Bur1ıaz Telefon: 2007 /2008 
Köatenceye hareket edecektir. 

BRfONf motörü 28 11 tarihinde ı-
~elerek 29 1 1 saat 1 7 de Pire Kor- s 1 • 
fo Saranda Brendisi, A~lonya D.raç epto ın 
Ragusa Spalftto Zara Fıume Trıca-
te ve- Vl"nl"cl;i ... l· ··oı·P.k .. t l"ı-1 ... r ... ktir. 

ROY • .\LE :\r:rmLA):DAİSE KUl\1 
PANYASI: 

ORfON Yapuru limanda olup 
28 / 1 1 tarihinde Rotterdam Ams -
terdam ve Hamburga müteveccihen 
hareket edl"cektir. 

HERMES vapuru 26/ 11 tarihin
de gelecek Burgaz V arna ve Kösten-

Diş 
Macunu 

ceye harek~t ede-cektir. o· ı . . . gı· bı· 
SVENSKA ORİENT LfNlEN iŞ erı ıncı 

KUMPAı 'YASI tJ . k 
TUNfSIA motöril 2211 ı de Rot- yapan e .erıne U-

tndnrn Hamburg l-ıkandinavva Ye .... •• ı 
Baltık limanlarına hareket edecek- Vet, agıza guze 

tirFREYA motörü 2112 tarihinde __ k_o_k_u_v_e.,r_e_n-·e-~nİ 
1 

Rott•rrlam Hnmhurg İskandinavva 
ve Baltık limanltmna hareket "de- formüldür. 
cektir. 

SERVlC:E ::\tARtTl:\IE ROt::MA-
1X Kll)1PAl)YASI: 

AL BA JULIA vapuru 1-4 / 1 2 ta- Pü J• ş h 
rihinde gelt"rek Malta Marsilya ve r en a ap 
Cenova için yük ve yolcu alacaktır. Tesirini tabii olarak yapan 

ilanlardaki hareket tarihleriyle en iyi müshildir 
navlunlardaki değişikliklerden acen-
ta mes'uliyet kabul etmez. Daha faz- Eksir Şahap 
la tafsilat ir.in fkinci kordonda 

FRA TELLi SPERCO Baıur memelerini ficlerir. 
Vapur acentalığına müracaat Kuvveti iştihayı arbnr. 

edilmesi rica olunur. l._~,...~ •• .-... ....... ...--... -..11 
TELEFON : 2004 - 2005 

MERKEZ HASTANF.S 
GÖZ MÜTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 

2 inci beyler aokak, Hamam 
Karıa.ında No. 45 

Her rün 3 den 7 ye kadar 
TELEFON: 3806 

Dr. Behcet Uz 
' Çocuk hastalıktan 

mütehassısı 
Hasta!annı 11,3J dan bire 

kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Muhasebeci 
Arif Yurcu aranıyor 

M k h • iyi bir müessesede çalışmak üze-
er ez astanesı re muhasebeyi h i bilen bir muhasip 

01 eratörü aranmaktadır. lngıliz~e ~ilenler 
tercih olunacaktır. Aşagıdakı adrese 

23 lkincitetl"in €aru.m'ba 1938 

1939 modeli 
Blaupunkt radyolarını 

Mutlaka dinle-
• • 

yınız 

~ . 
l~ennın en mu. 

tekamil hari· 
kası dır 

Altı lambalısı 133 liradır 
l\luiki ze\'kını .raz \'e kış gece Ye gilndüz biltiln tabiiliğile ancak bu 

::ıhızalarla tatmin edeLilir:-iniz. 

İzmir ve havalisi acenteliii ve her nevi radyo malzeme a&lıf yeri 

A. R. Ozman ve H. Güvan 
Telvef Ozman. Saman lakeleai latanbul han No. 17 Telefon 3309 

İzmir: 

Çamaşır 
fiil ve banyo 

için en saf ve 
en dayanıklı 
sabun Jük~ 
markalı beyaz 

• ve pnne sa• 
bunlandır. 
Her yerden ıa. 

rarla arayınu 

Amili 
ÜMİT FABRiKASI A 

Ticarethanesi \91 
T clgraf: O MI DUN Telefon: 3047 

lzmirin en kıymetli hediyesi 

S. FERiT 
Eczacı başı 

Kolonyaları 

a > 

Bahar • Altın Damlası • Dal~ • Bet Ç~ • Ful • Krep Jorjet Re• 
Dor • Manulya • Nerlıia Nuar • Senin için • Unutma Beni • Lqlik 
Blau • Muhabbet Ciçeii • Y uemin.. 

Merkez deposu 

Şifa Eczahanesi 
--D~o-k_t_o_r ~-~.-Merkez haatanesi 

Bllrhan BengiJ operatörü 
MEMLEKET HASTANEst Dr. Cevad Alpsoy 

GÖZ MOTEHASSISI (Öğleden sonra) hastalarını 
Haıtalanm her gün öğleden ikinci beyler sokak şerbetçi k.·r 

ıonra Beyler sokağındaki muaye- §U!I No. 81 de kabul eder. 

l"optan ve perakende ••ht yeriz - Keme~altı caddeai No. 71 Tarif 
'tuuı - lzmlr Tala adrHi ı Tuit - lzmir T•lefı 4195 I

Haatalarını saat 15 ten 19 za k•dar k I .. tla 
. , me tup a muracaa rı 

2 Fi. beyler apka"' 78 N. m"ayeneha· 1 Aıwlolu aazeteıi A. N. c. 
neaınde kabı.al eJeı-. Tel.3393 

n~han •İnde k~bul eder. T,.le: 3315 EV1 3201 
'~;,;,;.:,;;;m-.İİİİİll-.!l!!eıı!l(I!!!!!!~~------ ..... 



23 fkinclte4rlıı Ç&-eamba 1938 (ANADOLU) SAHiFE t~.i \ 
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fşi temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye anyanlann hatınn4 
derhal 

F eh.mi makine tamirhanesi 

ielir .. 

Çünkü: 
12 senedenberi hassas ve temiz iş 
yapmakla tanınan atelye, işi günün· 
de tealim etmeği prensip edinmiıtir. 

DOKTOR RADYO Endüstris:nde BAŞI TL1TAN iki A'man markası I 

n~~~~ HORNYPHONveBRAUN 
MÜTDIASSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 ı 
Tele fon No. 3 286 -
lJoktor 
Bakteryo!og 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mütehasısı 

(Verem ve saire ) 
Basmahane polis karakolu y~ 

nında 251 

Telefon: 4115 

Dr. Ziya Üstün 
Doium •e kadın haıtalıklan 

mütebauıaı 

1-....~ste !adakat 

2--6 ıes ayan 
8-Kahn ve ince seste ayni berraklık 

4-Sarfiyatta tasarruf sistemi( ~30 
5-Munzam oparlör tertibatı 

6-Gramofon için tertibat 

7-Çüt süratli ayar düjmesi 

8-praziti kesen hususi toprak prizi 

9-Y eni sistem termik sigorta 

10-Işıklı ve isimli istasyon ayan 
11-Dört dilin11i sihirli göz 

12-13 metreden itibaren kısa dalga 

13-K.ısa dal~ada yUksek randımanlı 

anti feeding tertibatı 
14-Motörlü tiplerde 10 otomatik 

istasyon 

GARANTİLİ BİR RADYO 
ÇÜNKÜ 

1 -Yedek aksamı tama
men mevcuddur. 

2-Mükemmel tamir atöl
ye&! müşterilerin em

rine amadedir. 

! 
Bü} ük bir sürpriz 
1 nisan 1939 a kadar satılan 1989 

modeli HORXYPIION ve BRAUN 
radyoları sahiplerine büyük bir ıür • 
priz olmak üzere gayet zengin bir ~ 
ya piyangosu tertib edilmiştir. 500 nu
maraya. isabet vaki olacaktır. Lira 
1 ciye bir pırlanta pUltin kol saati 1$6 
2 ciye 14 ayar altın ceb saati 100 
3 cüye Perpetüilm P. S. otomatik 

gramofon 65 
·i cilye Perpetiılim P. S. 3 otomatik 

gramofon 40 
5 inciye Doksa marka altın U ayar 

kadın kol saati 60 

Bunlardan başka 495 numaraya 

ı '7mir: Keıtane pa-ari d"'mirdLr No 67-69 Telefon:3993 ı ( Almanyadan döndü) 

Mıug.,la t Tz•la""'yetz• HıUSUSl""' Mıuha•.-ı Hastalarım 15-19 arası Birinci-

muhtelif hedeiyeler 

Umumi Vekili 
İstanbul, Havuzlu Han 

y ~ 1 kordon Gazikadmlar durak yeri 

b 
yakınında 312 No. lu apartman. 

se e Müdürlüğünden: 
Rikardo Levi Müessesesi 

İstanbul Umumi Acentası: 

Muğla vilayetinin 1200 lira muhammen basım masraflı tarihi Operatör 
121ı21938 pazartesi günü vilayet encümeninde mevcud şartname- Cemil Oral 

Türk Elektrik Tedisatı ve Ticaret İşleri Müessesesi 

deki esaslar dahilinde saat on beşte ihale edilmek. üzere açık eksiltme OSMAN ŞAKAR 
ye konulmuştur. Memleket hastanesi • 

isteklilerin şeraiti anlamak ve pey sünnek üzere yüzde yedi bu 
Galata maiazuı 

Bankalar cadde i, ·o. 47 Voyvoda 
Han , Zemin lmt 

çuk teminat akçelerile vilayet daimi encümenine müracaatları. 4201 eski operatörü Beyazıt majazuı : 
Üniversite caddesi N o. 28 
Elektrik idaresi karşısında 

lzmir Vakıflar MüdJrlüğiinden: 
l11netpafa bulvarı köşesindeki vakıflara aid gazinonun üç yüz 

yetmiı lira elli kuru§ bedeli keşifli camlı demirli saçakları 18/ 11 /938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. iha
lesi 9/12/938 tarihinde vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı yirmi dokuz liradır. 
Talip olanann şeraiti anlamak için her gün ve eksiltmeye işti

rak için de ihale günü saat onda vakıflar daresine müracaatları. 
23--29--3--8 4176 

Siz de MET ALLUM ''D,, Limh.ılarıııı 
alırsanız 

Hem bol ııık alm11 olur, hem iktuad etmiı olur, hem lamba d•iiftirmek 
ten kurtulur hem de aarfiyatınızm ekıildiğini ilk faturada ıörününila. ' . 

Elektrik - Tele on ve malzemesi deposu. 
Siemens fa rika arı mü essili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

\ -

lzmire avdet etmit olup her sUn 
öileye kadar Gündoidu Franaız 
haatahaneainde öileden sonra Bi· 
rinci Beyleraokafında No. 42 d• 
butalannı kabul eler. 

Telefon: 2252 Hastahane 
Telefon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 E•. -Erkek kostüm kumaş 

. . 

Kadıköy maiazaaı : Muvakkitane caddesi Xo. 33/ 2 

Ankarada : S. ve N. Kardas 
Viliyetlerde Satıt Yerleri 

lzmirde 
Eskişehirde 

Bursada 
Trabzoı:ıda 

Samsunda 
Kırklareljnde 
Lüleburgazda 
Edremidde 
Erzurumda 
Konyadn. 
Ereğli de 
Zonguldak ta 

Panetti ve Pariente 
İbrahim Ener 
lsak Şoef 
Hakkı Atmaca 
Afaeddin Saatiçi 
Fehmi Akay 

Ali Şefik Şimşek 
Fereli M. Öner 
Neşet Solak 
Mumca kardeşler 

Atamer Kardeşler 
M. A. Gürol 

PERPETÜÜN 

HORNYt'hU.\J ve HRAUN 
Radyoları bu sene daha yuksek, daha milkemmel n 

daha zarif modellerle pıyasaya çıkmıştır. 

HORNYPHON RADYOLARI 
1939 morlel'er:!:in f:atleri: 

Tipi Prinz: 8 lambaya muadil 4 L. 
> Lord: 12 > > 5/6 L. 
> Reb: 12 > > 5/ 6 L. 

M"törlU otomatik 

L. Vade 
135 12 Ay 
186 12 AT 
216 12 A7 

>Olympik: 16 liimbaya muadil 8 L. 285 12 Ay 
~fotörlü otomatik 

6 
6 
6 

BRAUN RADYOLARI 
Lambalı model Süper 
> Model Süperlüks 
> Üstte gramofonlu 

165 12 Ay 
195 12 Ay 
250 12 Ay 

GRAMOFONLARI 
Kendiliğ.nden 8 Piak değiştiren Elektrikli Gramofon Mobilyası 

Istanbul Telef on Direktörlüğü
den: 

1 -- idare ihtiyacı için muhtelif eb'atta 29 kalem kurıunlu kara 
kablosu ile iki kalem deniz altı kablosu kapalı zarfla eksilt. 
meye çıkarılml§tu 

2 - Muhammen bedel 146794 lira 20 kuruı, muvakkat temi
nat 8590 lira olup eksiltmesi 29/11 / 938 aalı aünü aaat oa 
be,te direktörlük binasındaki satı nalına komiayonunda ya• 
pılacaktır. 

3 - latek1iler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu 
ile kanuni vaıaiki muhtevi kapalı zarflannı her aün saat on 
dörde kadar mezkUr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameai 367 kurut mukabilinde her aün levazım amir-
liiimi7den alınabilir. 2~11-24 3792 

lzm ir Vakıflar 
den: 

Müdürlüğün· 

Kemeraltı c:ıddesindeki (hacı) Sadullah otelinin c:339:. lira be-
geçmey ınız. deli kesifli muhtelif tamiratı 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul-
Odunpazarı No. 12 det zarfında itiraz etmeniz veya on muştur. 

'-------------·-..ıı beş gün ;çimle borcunuzu ödemezse - l!ıalesi 91 l 2/ q38 tarihine müsadif cuma günü saat onda Vakıf· 
lzmir asliye birinci hukuk daire· niz rehinin olan (·0 kalem mücevhe - lar idaresndedir. 

sinden: 938--328 ratın satılacağı ilanen tarafınıza teb- Muvakk"lt teminet c:26> liradır. Bu gibi işleri yapmış olanlarıı 
İzmir hazinei maliyesi ile müddei - 4209 ihale aünü saat onda Vakıflar idaresine gelmeleri. liğ olunur. ., 

aleyhler izmirde gazi bulvannda S. 23-29-3-8 4193 

K. F. mümessilliğini ifa etmekte olan . Tabı·p alınacaktır Nazilli asliye hukuk mahkemesın-
mühendis mehmet tabir ve mumai - den: 938--616 
leyhin kefili lstaııbulda galata hayvar İhtar ilinı 
hanında 22 numarııda zahire tüccarı 

Nazilli altıntaş mahallesinden E-
mehmet şerafettin aralarında müte - min oğlu tenekeci fevzi erdem tarafın
haddis iaşe ve tedrisat masrafı olan dan, karısı üskUdarlı Nadide kızı Sü-

3410 liranın faizi ile beraber tahsili eda aleyhine açılıp müddeialeyhin gı
hakkmclaki davadan müddeialeyhler- yabında ceryan eden boşanma dava -

den mehmet şer af ettin in ikametgahı - sının tahknkatında: müddei aleyhin 
nın meçhuliyetine mebni gazete ile i- yerinin belirsiz olduğ'undan, kanunu 

Askeri fabrikalar Umum Müdür-
lüğünden: 

Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda istihdam edilmek üzer" 
üç tabip alınacaktır. İsteklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarak 
Umum müdürlüğe mUracaatlan. 15-18-21-24-27 4088 

Janen tebligatı kanuniye ifa edildiği medeninin 132 inci madde.si mucibin- - İzmir birinci icra memurluğundan: verilmiş olduğundan işbu ödeme em
halcle yevmi muayyende gelmediğin- ce biray zarfında kocasının evine ve Karantina selçuk sokak (40) nu - ri makamına kaim olan işbu illlnın ta· 
den mdddei hazine vekilinin sebkeden ikametgahına dönüp evlilik vazif ele - maralı evde oturan mehmet tevfik ta- rihi ilandan itibaren on beş gün için-

t 1 b. .1 uh k . . ben ı'cr" rini yapmasının ihtarına ve ilanen rafıns.: de borcu ödemeniz ve takip talebine 
a e ı ı e m a emenm gı3a - . . . k . . . 'h' ·1-.1 . • d H U tebliğine mahkemece karar verilmış ve lzmır esnaf ve ahalı ban asma re- karşı bır ıtınızınız varsa tarı ı ı an-
sına karar verı mış ol~ugun an · ." tahkikat 14/ l2/938 çar~ambaya bıra- hinlc borçlu bulunduğunuz (27.05) li- dan itibaren on gUn içinde bu itira • 
K. nun 938 ci maddesıle ~evaddı mü: ı kılmıştır. keyfiyet ilan olunur. 4200 ra ile 30/ 6/ 938 tın·ihinden itibaren zmızı istida veya şifahen icra daire
teakibesi ahkamına tevfıkan yevmı • ·· __ ;fc 12 faiz, ücreti vekalet ve masrafla sine bildirip vesika almanız. Ve bu 
muhakeme olarak tayin kılınan muhakemede kabul ve ikrar etmiş ad- birlikte' alacaklı vekili talep etmiş ve müddet zarfında itiraz etmeniz veya 
23/12/ 938 cuma saat 10 da masarıfı dolunacağı ~ibi başkaca cezayi nakdi namınıza çıkarılan ödeme emrine onbeş gün içinde borcunuzu ödemezse· 
gıyabyeyi temin ederek muhakemeye ile de mahkum edileceğini. ~bliğ ma - '<~~şı i.k~metgahınızın ~eçhul kaldığı niz reh~nin olan (1) adet altın. saat 
bizzat gelmediği veya vekil gönderme kamına kaim olmnk üzere ılan olunur. mıbaşırın meşr~ntınn ~e .zabıta talı. ntılacaı,rı ilfrncn tarafınıza teblığ o-

:~:,~,;. ~4;,~2~1;1~~-~~S~Z~~~~~~~~~~~~~~~~~·T ld~i ~kdir~ gcya~n icra ~un~ak ~W ~kab9 göre ilaMn ~Wıp~ kanrlunu~ ~13 

" 


