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F - Alma anlaşması Von Ribentrop Reisicumhurumuz ransız n Pazartesi günü Parise E b . J l l .. 
gidecek ene ı aev et er mume 

lngiliz Nazırları dün sabah Har::~;;ı_:~:.~(~:~l:~benı~;:;:. sı·ııerı·nı· kabul buyurJ.u 
zartesı gunu Parıse gıdecek ve Fran- U i 

Londraya avdet ettı
.ler sız ricalile konuşacaktır. - • 

Nazırlar muhtelif mes'eleleri tetkik ettiler ve tam bir 
anlaşmaya vardıklarını resn1i tebliğle bildirdiler 

Komünistler Alman· Fransız anlafması imza edilmeden evvel, 
1 Dalacliye kabineıini devirmete çalıfıyorlar 

Alakadar mehafilin büyilk ehem-
miyet verdiği bu ziyaretten, Fransız 
Hariciye nezareti henüz resmen ha
berdar edilmiş değildir. 

lngiliz - Alman 
(Bergezhaden)deki 
mülakat bir saat 

sürdü 
Berlin, 25 (Radyo) - Emin bir 

Umumi grevler 
gittikçe genişliyor 

• meııbadaıı Lildirildiğirıe göre, Ber-

Anlaşmayı imza için 
R ibentrop Parisc 

gelecek 

l ngiliz Nazırları Lon· 

draya döntlüler 

Paris, 25 (Radyo) - Evelki gün 
burava ~elmiş olan İnailiz ba§vekili 

Çem15cı .liiy.rr lle ıartciye M3ld 
Lord Halifaks, Fransız dev let adam
larile rnüteaddid görü§meler yaptık
tan sonra bu sabah Londraya avdet 
etm islerdir. 

'Havas Ajansı, lngiliz - Fransız 
B. Çemberla yn, Pariate B. Daladiye ile &'Örüıüyor. 

görüşmeleri neticesinde alınan ka rar . ~. . . 
} bl'· ·ı b·td· · f dereceye kadar rol alabılecegı de gıltere de arzu etmeketedır. 
arBı ~uFte ıg ı eAlı ırmdışkıl: rasyonu tetkik edilmistir. ltalya ile bir anlas- ispanya meselesinde zannedil • 

ır ransız • man e a · 1 o 8 · · h'f d ·k · l ·ı ba 1 m a yapı lma• mı Fra nsa kadar n - - evamı mcı aa ı e e -
Vcsı asının ımzası, ngı tere şve- -. • ~ ' 
kili B. Çemberlayn tarafından tas- ----------- --

vip edilmektedir. Bu vesika, vazi - B lk J l tl • 
yetteki gerginliğin izalesi için çalışan a an aev e erı 
iki devletin m~aisine yeni bir unsur 
olarak telakki edilm ektedir. 

~illi rn~d~faa işl~ri.n~e Fransız- Kurmay' başkaniart ko ;ıs eyi toplanıyor 1 ngılız teşrıkı mesaısının başlıca • 

hatları çizilmiştir. Bu anlaşmanın M l At• d b kJ · 
pratik neticeleri askeri eksperler ta- areşa ımız ına a e enıyor 

get:sgadende B. Bitlerle ct>ııubi Af- Reiaicumhurumuz Bulgar Generali 1'askaloa ve f'ranaa Dahiliye na%lrı 
rika birliği mii<lafaa nazırı B. Pirol B. A lber Saro ile ııörütürlerken .. 
ara ındaki mülakat bir kaç saat sür- Reisicumhurumuz General ismet r Hanı ve Bulgar Generali Daskalo 
müştür. Bu göriiş~elerde İngiliz-Al: İnönü, cenaze töreni münasebetiyle su kabul buyurmuşlar ve kendilerH 
maıı münasebetlerı hakkında noktaı Ankaraya gelen yabancı devletler . 

1 
d. B 1~k 1 

d H 
. . . . gorüşmü er ır. u mu a at ar a a. 

naznr teatı ınde buluııulmu~tur. mümessillerinden Sov~ •t harıcıye ko- . . r • • • .. • 
· · · · B , p t mkı·n 1• Fran rıcı'-·e \ ekıhmız B. Şükru Saracoglu -=-=-=-- mıserı muavmı aJ o e , - " 

PEŞTE' de buhran 
~~~~~~--~~~-~ 

lmredi istifa 
etti 

sız Dahiliye nazın B. Alber Saroyu, ile mevzuu bahis devletlerin sefirleri 
Afganistan heyeti reisi Altes Şah Ve- de hazır bulunmuşlardır. 

ANADOLU' da 
Yeni ve nefis bir roman 

başlıyor! 

rafından hazırlanacaktır. Atina, 25 (Radyo) - İki hafta ev- başkanı General (Papago) nun riya- Maca r Baıvekil i lmred i 
Akdeniz meselesinde fngiliz - ve! burada toplanma~ı mukarrer iken, scti~de .topl~nacaktır. Buclape~te, (A.A.) _ lmredi knlıi-

F ransız görüsü aynidir. 16. n isan Ata türkün öhimü üzerine talik edil. Türkıye. Genel kurmay baş.kanı ~a- nesi parlamento huzuruna çıkmış ve 
tarihli lnjiliz - İtalyan itılafının, miş olan Balkan devletleri kurmay raşal Fevzı Çakmak, refakfltındekı 16 aşağıdaki hu u"utı itimat me ele.si ,.

3 
> 

Fransız • ltalyan anlaşmasında ne başkanları konı;e) i, gelecek hafta ip- kişilik heyetle yarın burada beklen - mıştır: · 1 • 
------------- t•d l d k - Devamı 2 nci Sahifede - 1 l\I . . 

Kral Karo[ 
Hitlerle konuffU 

ı a arında Yunan or usu urmay - ı acnrı tana ılhak olunan Çe-
ko lovakya arazisindeki halkı vak
tiyle Çekoslovakya parlamentosunda 
tem il eden M:ı:car mebusların Maca
ristan purlr.mentosuna kabulu. 

Almanyada Yahudi aleyhtarlığı 

Servetlerinin mühim bir 
kısmı zaptediliyor 

Eski Amerika reis~cumhuru ve Be~çika 
meclis: Almanyanın hareketini 

protesto ediyorlar 
Berlin, (A.A.) - Yahudilere ke

silen bir milyar marklık cezanın tah
sili hakkında maliye nezaretinin bir 
emirnamesi gazetede intişar etmiş
tir . Bu ceza, Yahudilerin serveti üze. 
r inden f evka lade bir vergi suretinde 
tahsil olunacaktır. 

2 - Hükfımct projelerinin derhal 
müzakere i. 

- Devamı 6 ıncı aa.hifede -

--=+=-

Alman - Japon 
dostluğu 

Tokyoda yeni bir mu· 
kavelename imzalandı 

Tokyo, 25 (Radyo) - Bugün bura. 

dn Almanya ile japonya ara:;ında bir 
kültür anlaşması imzalanmıştır. Bu 
münasebetle gerek Berlinde ve gerek 
Tokyoda antikomintern paktını teyit 
eden cleklarasyon da neşredilmiştir. 

Alman menbalarından verilen rna
h'.imata göre imzalanan kliltar anlaş-Ecnebi t abiiyetindeki Yahudiler 

bu kanun ahkamına tabi değildir. 
Kral Karol Mecmu serveti beş bin markı aşmı-

ması, anti komintern paktın manevi Memleketimizin yakından tanıdığı ve büyük bir kari kütlesinin 
ahada bir inkişafı mahi)etini alacak, zevkle okuduğu kıymetli muharrir Vali Nurettin, cHIRS» isimli çok 

talebe ve prof esor teatisi gibi mesele- güzel ve battan bata alikah bir romanını ANADOLU karilerine he
ler de mevcut anlaşmaları tahkim ede- diye etmi.4tir. 

lt Berlin, 25 ( Ra dyo ) - Romanya yanlardan bu ceza almmıyacaktır. 
talı Karol, Bergetsgdende B. Hit-ı Tahsil dört taksitte yapılacaktır. 

lerıe görüşmüştür. Müzakerelerde Alman Yahudilerinin bu suretle ser
l'aJnız iki devlet arasındaki sfyasilvetlerinin yüzde yirmisi devlete a-eç
~ılyet değil, iktısadi ve killtil rel ba- miş olacaktır. Diker t araftan sigorta 
Jti llldan da en mühim m"f\'elıeler tet- aandıklarındaki paralar k!milen ve 

k edihniıtir. - - Devama 1 ancı Mhif•d• - -

cektir. 
Anti komintern paktın politik saha. 

da takviyesi veyahud yeni bir Alman
japon askert ittifakı lımalanmaıı mev
ıubahı delildir. 

Bugünlerde ANADOLU'da 
okuyacaksınıı; 
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Geçirdiğimiz kara bayram 
r ~tnüır D©ılhlöDö tnalbeırDeırO l' Dah~ı~:,!ı,k~:~~~~:~ 

Saime Sadi 
Hiçbir bayram, bu kadar yaslı, bu kadar matemli, bu kadar utana

rak gelmedi. Gözlerimizin yaşı ve bulutu içinde, o, mutlaka gelmesi 
lazım, fakat geldiğine pifml\n olarak, korkarak, böyle bir cemiyet 
İçinde üç gün nasıl ya§ayacağını, nası) hava alacağını düşüne düşüne 
çıkageldi .. 

Masum, küçücük yavrularda bile aradığını bulamadı. Üç yaşından 
yüz yaşına kadar bütün bir millet efradının ağladığını gördü. 

Matemin büyüklüğü nisbetinde, bayramın utancı da fazla oldu. Bay
ram, ancak ancak bunu, yani kE>derimizin, ısllrabımızın derinliğini te
barüz etlirmeğe yaradı, işte o kadar .. 

Daha geçenlerde, Cumhuriyet bayramımızı kutlulamıştık. O, onu 
bile görememişti., hasta idi. Dolmabahçedeki yatağında yatıyordu. 

Dışarıda hnlk, sırf Cumhuriyet bayramı olduiu İçin tezahürat ya

pıyordu .. G zetelerde okuduk. Atatürk, eürültüler-i duyunc , yanında 

l.ulunanlardan birine ıormuf: 
- Ne var, nl!' oluyor? 
Ne desinler? 
- Gök gürlüyor, 
Cevabını vermitler .. Yani ona, kendi hastalıiında, kendi eserine aid 

Lir bayramı bile ıöylemek iatememiıler .• 

Cülmüı: 
- Çocuk mu aldatıyorsunuz 7. 
Demiı. Bunun üzerine doğrusunu söylemişler, O, mavi gözleri nemli 

nemli, 
- Eğlenıinler - demiş - gülsünler, söylesinler, haklarıdır. 
Kendisine yaklafan ölüme ve çektiği ıstıraba rağmen, milJetin bay

ram yaptığını istemiş. Ne büyük ruh fedakarlığı .. Kendi çocuklarına 
ve ideale gönUl bailamanın ne büyük tezahürü! ... 

Bi:ı"' her gUnümüzü insanca, medeni olarak, hür olarak bayram gibi 
ya,amak aıı.adetini veren büyük Türk evladının naıı henüz ıoğuma· 
mı,tı. Yokluiunun acıaı içimizde kanar, akla relmiyen, kafa tasımızı 
yerinden oynatan bu ebedi ayrılıtın ıatırabı bir rüzgar gibi eserken, 
bayram mı olurdu, bayram mı 2elirdi, bayram ne demekti? 

r ~ 

1 Ş lUI n <dl alın.,. j8 QJJ li'iHdl 8 lfi'I j 
Garip bir anket 

·''Amerikanın 1 numara) 
. k. . . ' çır ınıyım.,, 

:Amerikanın diatmnzel• isimli en bir yilzilm var. Burnum pc.buç kadar 
bUyük haftalık ıazetesi genç kızlar büyüktür. Bakışım şaşı, dişlerim kö 
nrasındn en samimi itirafları ihE'-A künden s(;kUk, saçlarım kıpkırmızı 
edecek bir nnket yapmıştır. Mevzu: kulaklarım yelpaze gibi; üstelik k~k 
cGUzellik mütehassısı operatörler ta- meyim.» 
rafından yUzümUn ve vücudumun ıslah Matmazel mecmuası, mektup sahih 
olunıunsını niçin isterim ?7> sualine a- okuyucu una e\'vela miitenddit resim 
zami beş yüz kelime ile cevap vermek- lerirıi göndermesiı.i yazmış ve sorır: 

t 
'b tt' da bu sakalet nümunesi zavallı Kali 

en ı :ıre ır. • .• . . . . . Futzu Nevyorka çagırmıştır. 
Bu ankette verdıgı cevap ıle bırıncı. Kızcağız Nevyorka gel .. ği zamnı 

liii kazanan kimse istediği oparetör mektubundn vaıtlıklarıııııı tamameı 

,·asıtasiyle yUzUnde ve vücudunda a- do~ru olduğu görUlmfişUiı-. 

meliyatlar yapılarak, çirkin, l.>ozuk Görenler tahammiil::ıüz derec~dt 
olanı azasını ~Uzelleştirmek imkil- çirkin, mUstekreh olduğunJa karıtı 
nını bulacaktır. Hiç şüphesiz vil- kılmışlıırdır. 
cudu ve yahut yUzU tashihe muhtaç İşin garip tarafı Kali Futzun evvel-
binlerce kişi vardır. ki asırda Amerikada donjuan diye ta-

Bc"' bin cevap arasında birinciliği nınmış olan ylizbaşı Bl'iglıam Yungun 
Calt Layk viluyetinden gelen bir mek- torunu oluşudur. Zamanında bir çok 
tup kazanmıştır. Genç kız, çirkinliğini maccrular ya.,nmış olan bu nd:.ım ge-
öyle anlatıyor: çen asrın Amerikadn en çapkın simnsı 

cBen Amerikanın bir numaralı çir- olarak tanınmış ve 2G defa evlenmiş 
kiniyim .. lğrendirecek kn.dnr çirkin tir. 

Bir farenin marif t · 
Bir adamın pantalonuna girince, 

koca c~dde panik oldu!. 
Londradn Stok Ekssang civarın- vnlh adnmın biitün caddeyi velvele

daki büyük caddelerde geçen hafta ye vererek aynklandırmasıdır. 
beş dakikalık bir pnnik olmuştur. Bu Polisin miiclahale iyle teskin edi
panik clolayısiyle scyrilsefcr durmuş- len yolcunun yanında tfı mağazadan 
tur. itibnren sıçanı takip eden bir tane 

Paniğe sebelı, büyük mağazalar- de kedi peydah oldu. Siçnnın adamın 
dan birinin içinden çıkan bir sıçanın paçasından kurtulduğunu gören ke
caddenin ortasından geçen bir ada- eli tckrnr onu caddenin ortasında ko
mın paçasından içeriye girmesi ve za- valamağa başladı. 

llı------------------------------------------------------------------------------11 ŞtvkiUğurdi~orki: 
Şehir oteli ve Plajlar 

üyük otelin inşasına 939 sene-
de başlanacaktır • 

Sl 

Bostan 11 ve İncir altı plajları da ihya edilecek, incir
altına Bayraklı vapuru seferler yap&cak 

Grip 
-G-

Jlastalık ister hafif ol:ıun, istet 
ağır bir şekilde seyrine devam etmif 
bulıııısun; buna miiptela olan kimst 
mutlaka yatakta yatmalı ve mutlıı~ 
Lir istirahat içinde bulunm:.ılıclır, 
Çiinkil hastalığın yaptığı ihtilatlat 
pek korkunç ve çok tehlikelidir. n. 
husus ukçigcrlerde yaptığı afetler he. 
men dnimn gn~ ı·i müsait bir şekilde 
seyredc>r ve hastaların çoğu hayatını 
kaybederler. Bunun için en hafit 
seyreden griplere uğramış olanlaı 
büyük bir ciddiyetle bütün tedbir~ 
leri tatbik etmelidirler. 

Birinci kord~nda, Şt-hir gazino-ıcektir. Odaları~ he~sinde _de port-ık~;n havuzu yapıla~a~tır .. Den.~ze Zrıtlirrie .ve _Zatiilcenpler gibi ol1 
sunun bulundugu yerde ( 140) ya- 1 manto olarak bır korıdor, hır banyo gırılecek yerler, derınlıklerıne gore dukçtı tehlıkelı olnn hastalıkların 
tnkI:.b~iyük (Şdı~r oteli) .~nşa ed!·jdairesi, sıcak ve soğuk su buluna- filamalarla işaretlenecek, küçük yaş- zuhuruna ~ebep olan grip hnstalığı
lecegını ve otel planının Guzel san -ıcaktır. taki çocuklar için sığ yerler belli ola- na karşı dnima ihtiyatkar davr:ın
ntlar akademisi profesörlerinden B. Alt katta lokanta ve gazino, sa- cak; İnciraltı plajı, en güzel ve temiz mak icap eder. Çocuklrır ,.e bahusus 
Arif Hikmet tarafından hazırlandı- lonlar bulunacak, dış kısmında de-1 bir eğlence, spor ve istirahat yeri ha-1 süt çocukları ve zayif çocuklar mut
ğını yazmı~tık. 1 nize doğru bir açık hava gazinosu lini alacaktır. lnciraltında bulunan 1 laka nezle ve grip olan yerlerden 

Şehir otelinin büyük kapusu, vücuda getirilecektir. Belediyenin, salaş halindeki gazino ve banyolar 1 uzak tutulacaklardır. Grip hastalı-
ikinci kordon kısmında olacak, ka- biiyük oteli inşaa 1939 yılında baş- 1 

da ıslah edilecektir. 1 ğın<lan korunmrık pek güç bir mese-
pudan otele kadar müşterilerin yağ- 1 lıyacağı tahmin ediliyor. Bostanlı plajı: Jedir. Şahsi korunma hemen yok al· 
~urda~ ~.oru~masını temin maksa- Jn~iraltı P.lijında: A A Karşıyakada, Bostanlıdaki plaj bidir. Herhalde herkes ağızlarını 
dıyle buyuk hır sundurma yapılacak- lncıraltı pla1ında vılayet hususı da Belediye tarafından ıslah edile-1 müzadı taaffün meddelerle çalkala_ 
t~~· ?tel, mii~~~dd!d daireleri :e her muhasebe mü_dürlüğü tarafından cektir. Kilometrelerce uzunlukta mak ve gnrgnra yapmak ve kalaba
tu:lu konfor .. u ıhtıva .. edecektı.r. Al-! yaptırılacak te~ısata da yakınd~ baş- ola~ bu plajda belediye tarafından Jık olan yerlel'de oturmamak bile 
dıg•mız malumata gore otelın her lanacaktır. lncıraltında Hu!'!usı mu- gazıno ve banyo soyunma odaları lııı hnstalıktaıı koruynmaz onun için 
odasının tesisat ve inşaatı o şekilde hasebe müdiirlüğü tarafından satın yap~!rılacaktır. !gribe vakalaııan · lSrı ılaı· : t ·,a · _ 

1 k k. b' d d · l · .. · d b' · O ·· .. d k' d · JI 
1 ~ a ag gır yapı aca ·tır ı, ır o a veya aıre- a ınan arazı uzerın e ır gazıno ve numuz e ı yaz mevsimin e m li ve Hl.zım geld .• · . h"J b""til 

d k · .. ·· l .. b k b' d d · ' l l · b ·· d · ·ı f · l B l lA ·ı · ı e ' , ıgı \ eç 
1 

e u n e- ı guru tu aş a ır o a veya aı- 1 mot ern )lr anyo vucu a getırı e- ncıra tı ve ostan ı p aJ arı, lzmi- teduirleri tatbik ederek bakılmah-
reden duyulmıyacaktır. Deniz tara- cektir. Bunun için 45000 lira sarfo- rin en güzel eğlence yerleri haline d Çü k.. f k lı' 'h 1 k 

b k d d . l . l k B .. dd'd 1 k . 1 . l l". d k" f 1 ır. n u en u a ır ı ma pe 
~a Ik a ~n o ~ ve k aıre~rınb af{ı ~yrı 1 unaca tır ~ tnyo;un n;u~e~ l ı ge ece

1 
tır. n~ırı8 tı p aJln a b'lor :_~ acıya mal olur. Hn~tahk ağırlaşır ve 

a
1

A don arı o adcn htır. ud'la . o? akr: 1 soyuknma
1 

ka arı, "kuş kyebr erı u u- bvapur arınııbı. ? ayca yanaşa ı1ecekgı birçok ihtilatlnrın tesiri alhnda ha· 
p an a o tarz a esap e ı mıştır ı naca-, aça ve yu se etonarme etonarme ır ıskcle de yaptın aca , ,•atın mnh b 1 H h ld 
b. halk d b' h d'· 1 l 1 . l k h Ik b h . 1 ·ı k B kl ., , vına se ep o ur. er n e ır on a oturan ır şa ıs, ıger I at ama yer erı o aca tır. a u atta ıs etı ece ayra ı va- sog-uk algmhü-ınd • "b k _ 
b ık 1 d k '· ·· .. · G · ·· ·· d b' 1 • l IA • "d b'I k . c an \ e iri e ya a a on ar an at ıyyen gorunmıye- azınonun onun e genı~ ır purıy e p a1a gı e ı ece tır. 1 1 d k k 1 ~ anmış yer er en açınma ta azım-

Şe 1 Teşcir faaliyeti 
Fidanlıklarda hazır

lıklar başladı 
Vilayet Ziraat müdürlüğü, son-

dır. (Bitti) 

-=-=-=--

Karşıyakada 
bir vak'a 

Planın tanzimine ya
kında başlanıyor 

baharda başlıyacak ağaçlandırma iş- S • d ' l 
leri için şimdiden mühim tedbirler ınema a yer mes e e· 
almıştır. sinden bir kişi ağır 

Mersinlideki fidanlıkta mühim 
miktarda meyvalı, meyvasız ağaç fi- yaralandı 

Eşref Paşada .ı.A.sfalt yo lar yapılacak, danı yetiştirildiği gibi Ziraat Veka· Dün ~aa on dörtto ı-:--ı:·:r-'·-J-
f"'- Jetine de müracaat edilerek Vekalet Sümer sinamasınCla yer meselesi 

S• k}• • • } k fidanlıklarından fidan istenmiştir. yüzünden bir vak"a olmuştur. Os -
ille ) Sp0r SJteSI 0 3C3 dOkqn~dn rn

1
i!dfü:lü.R,ünÜI}. f'.Carşıya- m;ın nalıı R R,.fik nclmcla biri sine-

• .. • A • • • • • .. .. "k b 1 lm a ı fı an ıgında da muhım mık- macla bos hulduğu bir koltuğa otur-
lzmırin mustakbel ımar planının Sıneklı ıstıkametıne uç b~yu . u • tarda fidan yetiştirilmiştir. Beledi- . • • . . 

•an-zimine Belediye tarafından ya- vur açılacak E refpaşadakı eskı me- · K d k' f'd I - d d muş, bıraz sonra koltugun sahıbı ol-
f 

• , yenııı emer e ı ı an ıgııı a, ev-
'cında başlanacaktır. Bunun icin z- zarlıklar, büyük birer park haline ge- rinı"kmal ett'•· ·ç· ··k··ı k - duğunu söyliyeıı Mehmed oğlu B. 

k f d 
. l 1 k f l 11 d 1 k ı ıgı ı ın so u ece agaç- R "<l 1 k . . . . . B nir imar emisyonu tara ın an ıa- tiri ece , as a t yo ar in<:a e i ece , l · ~ l d l k d ası g<" ere· verını ıstemıstır. u 

• • A • • A ,. :ı; • • • arın yerme ve agaç an ırı aca ca - .. · . . . / · 
zırlanan proJenın Nafıa Vekaletı ta- Hılalde Kemer çayı mevkıınden Sı· d 1 d'k'I k d"d ··. 1 ~ yuzdt"ıı ıkı kışı nrasındn kavga çık-

ı . e ere ı ı ece na ı e, guze ag.ıç }"=> 'd k d ld - d 
.. afıııdan tasdiki beklenmektedir nekli semtine kadar olan saha, zmı· f"d 1 t" t' ·ı k l 1 ş mış, 'ası ·un uracı o ugun an . ı an arı ye ıs ırı ere lazır anmı - d · d • k b w 

:\1üstnkbel lzmir planının kolayca rin (Spor sitesi) olacaktır. tır. · yaııın. n taşı _ı~ı unduracı ıçagını 
hazırlanması için Almarıyadan Kon- K"'lt" k . d' k d ı·· t çekmış, Tevfıkı başından ve bonun-u urpar ın şun ıye a ar c or · • 1 S 1 
tafat adı verilen büyük bir makine Yenı· kaynak t .. .. • 1 d 1 t h .. - dan agırca yara amıştır. uç u vo-e uçu agaç un ırı mış ı, enuz agaç- k d k l l d 
satın alınmıstır I d I ] k d b a an sonra ya a anmıs, yara ı a . an ırı mamış o an ısım a son a- l k ld 1 ~ 

Bu mokine ile lzmirin 1: 2500 Bulunan SU tahlif harda ağaçlandırılacaktır. ıastaneye a ırı mışhr. 
metre büyüklüğündeki haritasından --::c:+=-- -=+--
istifade edilecek. bu haritadan alına- ettirilecek 118 ual Kucag"' ındakı· 
~ak muhtelif semtlerin krokilt•ri, is- 1 k w 1r.1erkez flj 

.1 b" "'kl"k k'" "kl"k k Şasa suvu ·aynagı ilerisinde k} 'enı en uyu u ve ·uçu u ·te te ·• • · J • • • 

. .1 k 1 d 1 k . Jaglar arasında yenı bır ıçme suyu Tem ?l ins .. aatı bas. lıyor çocu a 
.. ır edı ece , ora ar a yapı aca yenı k • k f d"ld'- · · k 
:nş<1at ve imarnt işaret olunacaktır. ·ay~agı ·eş e ı ıgını yazmı.ştı . · _,elcdiyenin Basmahane civarında B / k d J .. 

Kontafat makinesi sayesinde şelı-ı ~ ~nı kaynak St~yu yakında tahlıl et- biiyük bir hfıl insa ettirileceği ma- a on an uşen 
rin rntistakhel imar planının hazır-,tırılecek, su nııkynsı anlaşıldıktan ltımdur. inşaata bu~lamak için ev- kadın 
lannıası çok kobylanacaktır. Bele- sonra bu giizel içme suyundan ela vela hina11ın betonarme planlarının 
d. · 13 d } I Al Karşıynbda Salih paşa caddesin-ıye m11nnrı . Şa an ısım, • istifade edilip edilmemesi hususun- çok ince hesaplara mi.isteniden ha- de Muammer karı!'lı Bn. Nedime, 
manyaya giderek bu makineyi ya- da bir karn ·1 kt' zırlanınası lazımgeldiğinden, Bele-

.. d b' "'dd . • r ven ece ır. d B Ç kucağındaki çocuğile evinin balko-pan muessese e ır mu et staJ diye inşaat mühen isi . eçen mii-
1 1 k l k 1 -=+=- k nuna çıktıg~ ı sırada balkonun tahta-

görmüş. p iin arın ma ine i e o ay- tehassıslarla göriişme , onların mü-
kl 

· lı · Agora suyu k 1 lan çürük olduğu için beş metre lı a tanzimı usu erıni öğrenmiştir. talealarını alma· ve mühim plan a- "k k 
Ş h · ·· t kb 1 · l" 40 000 D'k' . l I k .. y· B yu se ·ten yere düşmüş. vücudü -
.
e rın mus a e ımar p anı . 

1 

1 ılıtaş civarındaki Namazn-ah r_ı ıazı_r at_m.a uzere ıyana ve er- .. h I f l d l 
- 5 nun mu te i yer erin en yara an -

lıraya çıkacaktır. mezarlığından boşuna akan Agora ime gıtmıştı. mıştır. Yaralı kadın, çocuğilc birlik-
Alakadarların bize verdikleri ma-. K'"} .. k ... ..1 Bu mühim planlar gelince hfıl te meml .. ket hnstanesı'ne kaldırıl 

IA .. • IA l I d k 'suyunun, u turpar ta sun ı go e b' l . .. k ... ... ~ umata gorc ycnı p an ıazır ar.- ı -
1 

ld _ . . A ınasının teme ınşaatı muna asaya '-
tan sonra müstakbel modern ve ma- akıtı ıgını, bunun ıçın lazım gelen çıkarılacaktır. Belediyece halin iha- mıştır. ı' avrucuk ta yaralıdır. 
mur İzmir ı;ehri, nihayet beş sene gi- beton boru tesisatının tamam oldu- ta duvarlarının inşaasına da derhal 
bi kısa bir znmanda tamamen mey- ğunu yazmıştık. ba~lanacaktır. 

d?na çık~c.~ktı:. Eşrefpaş~dan Ka~ . Agora suyu için yapılan boru te: Mekteplerde kac taf e-
dıfekalesı uzerınden ve cıvarındnn sısatının bazı yerlerde bozuk, eskı ' 

kanalizasyon tesisatı içinden geçtiği be okuyor? 

Alber Saro 
l\1arsilya yolunda 

r ~ugün l:ayram şerefine \ görülmüştür. lzmirin ilk ve orta okullariyle li- Atinn, 25 (Rndyo) - DUn bura-
Suyun temizliğini temin maksa- selerinde enstitü, öğretmen okulu, ya gelmiş olnn Fransa Drıhiliye na

diyle tesisat üzerine rastlıyat" eski, San'at okulunda bu yıl ders gören zm Alber Saro, buglin Pireye gitmiş 
bozuk lağımlar Belediyece derhal talebe miktarı hnkkında vilayet küI-ıve Faliron limanında lıuhınan.(Emil 
tamir edilecektir. Ayni zamanda te- tür direktörlüğünce bir istatistik ha- petren) ndındnki Fransız torpidosu-Kültürpark sineması 

İki film birden 

da 

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

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

İstiklal fedaileri 
S!NEMA 

Aşk ... Feragati nefs... Millet n kı bu filmin esas mevzuunu teşkil etmektedir. 
Saat ondan itibaren baş lıyacaktır. Fiatlerde zam yok. 20- 30 kuruştur. Fark uuhuliyesi yoktur ... 

t ... - PCT tsrti .--ı 

• sisat istikametinde yeni lağım tesi- zırlanmaktadır. Bu istatistik, kazn 1na binerek, l\larsilyaya hareket ey-
satı da yapılacaktır. ve köy okullarındaki talebe miktarı- !emiştir. 

--=+=-- nı da gösterecektir. Bazı kazalardan Ba}Lan devletlaerı· 
Nüfus işleri heniiz ma!Umat gelmediğinden bu I' 

malumntın çabuk gönderilmesi ıs-
lzmir nüfus dairesinde lınlkın tenmiştir. 

- Bnştarafı 1 inci sahifede -

mektedir. 
işlerinin kolaycn görülmesi için nü- y; l 
fus müdürlüğü tarafından tedbir eni teşki cif Belgrad, 25 (Radyo) - Balkan 
alınmıştır. Bundan böyle müracaat Orman müdürlüğü, Büyük Ga- devletl~ri ?e'.ıel kurmay başkanları 
sahipleri sıra numarasiyle hareket zibulvarında bir apartmana nakle- ı konseyıne ıştırak edecek olan Ru
edeceklerdir. dildiğinden, hükumet konağındaki me~ı gen~l kurmay baş~ıını ve m_ai-

Kısa bir zamanda faydası göri.i- eski orman dairesi Hususi muha e-b et~, bug~ıı bmayn gelmı,,. ve şerefınc 
len bu usul, hem müracaat sahiple- be müdürlüğü emrine verilmiş veı' erılen Zl) afette bulunduktan sonra, 
rini bekletmcmekte, hem de nüfus bir kaç odada sıkışık vnzivette vnzi- Yugo lav) n genel kurmay Laşknnı 
dairesindeki izdihamın önüne gllÇ· fe gören memurler, bu oJal r >cr-ı" e :·ugosluv) ıı askeri heywti il Ati· 
mcktedir. l~mijl ıdir. u ya t.arcket etmı;tı.r. 
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Düşündüklerim --- 1 Politika 

"~:,,~~=~~ .~:.~h:.. ~ Leh ordusu, Slovak toprak • .,.~.~~~;:;~~~r:~1~;,:: 
gün içinde enternasyonal politika ha- ı d · ı • h k t b 1 ad Tıpkı, fikirlerin ele bireı· cliiğüme 
,-atında olup bitenlerin bugün en kı- a r 1 n a 1 er 1 a re e e aş 1 bağlanmal:ın gibi .. Hiçbir şey, laalet-
sa bir hülasasını yazıyoruz. Müteakip ı· 

tayin bir uzanı~la dcYam ec ıp g-it-
günlerde bu hüdiselerin şumul ve ehem mez, 

miyetini tebarüz ettirmeğe çalışaca - Sl kl p l h d d k • f "k • • • l d l Bu miilühaza, biitün ruh, kafa te-
ğız. * ova ar, 0 onya U u omısyonu azasınaan ı ısını yara a ı a r. zahürlerinde, bütün ferdi \"C içtimai 

*. Al Cekoslovakyanın daha ı'fıazla k " ··1 . . . t . hadiRelerde, bütün beynelmilel w 'i-Geçmiş on günün en ehemmiyetli manya UCU mesını ıs emıyor , • • ,-a•i olgul!lrda aynen caridir. hiiclisesi olarak efkarı umumiyeyi meş 
gul eden mesele, !ngiliz başvekili Çem Paris, 25 (Radyo) _ Slovakya Bu hadise, Polonyada deı·in akisler 1 Çekoslovakya hükumeti, Polonya- Son gelen haberlere göre; Almaıı- Son Çekoslovak vakıasından son-
berlayn ile hariciye vekili Halifaks ta- hududlarını tesbite memur olan Po- uyandırmış, Polonya askeri kuvvet- nın bu hareketi üzerine hududlarına ya Hariciye nezareti, Polonyanın ra muvakkaten hasıl olan gayı; tabii 
ı·afrndan Parise yapılacak seyahattir. lonya askeri komisyonu, dün Slovak- !eri, derhal Slovakya topraklarına asker yığınağa başlamış ve ayni za- Berlin sefir1ne bir nota vermis ve Al- "likiin, yavaş yavaş, şuradan bura
Son aylar zarfında !ngiliz ve Fransız !arın taarruzuna uğramış ve komis- ileri harekete geçerek {Zafa) kasa- manda Aİmanya ve İta lyadan hima- manyanın, Çekoslovakyanın' daha dan bir takım tahammürler husule 
devlet adamları bir çok karşılıklı ziya. yon azasından ikisi yaralanmıştır. basını işgal eylemiştir. /ye istemiştir. fazla küçülmesine ı·azı olmadığıııı getirmeğe başladı. Çünkü başlamış 
retler yapmışlardır. Fakat enternas- kat'l surette bildirmiştir. olan hadisenin,_tabii neticesi, a • ıl ne-

yonal muvazenenin l\fünih anlaşması- s ı • l D l d • • Paris, 25 (Radyo) -Polonyanın; ticesi gelmemişti.. 
nı takip eden yeni istihalesi içinde ya- os~a ıst er, a a ıyenın Slovakyadaki Polonya askeri heye- Almanya, Südetler meselesini, ~a-
pılacak olan bu ziyarete hususi ehem- tine karşı vukubulan tecavüz üzeri- dece, kendi ırkından 3-4 milyonluk 
miyet atfedilmektedir. Ziyaretin bu_ ne geniş mikyasta askeri harekata bir ekseriyeti kurtarmak gibi tabii 
gün yapılması mukarrerdir. Aca\Ja fı e • l başladığı ve Rumen hududlarına da bir millet izzeti nefsi meselesi şeklin-
iki demokrat devleti idare edenler ara ı·s tı• as l n l ıs tıy o r ar asker sevk ettiği bildiriliyor. de ileriye sürmüştü. o parç:ıyı ilhak 
sındaki görüşmenin mevzuu ne olacak Prağ, 25 (Radyo) _ Slovak hü- etmekle, asıl büyük olan davasını 
tır?. On giln evvel suale cevap verenler kumeti; bugün bir resmi tebliğ neş- hal!eylemiş olmuyordu. 
demokrat devletlerle otoriter devletler retmiş ve Polonya askerlerinin, hu- Hadise, aynen yerinde duruyordu: 
arasında silahsızlanmağa sınır aça . k .k . B k·ı M D J d" dudları geçerek, (Zafa) kasabasını Müstemlekelerin istirdadı... Al-
cak olan şümullü bir anlaşmanın ça- Fransa' da vaziyet ço nazı ttr. aşve 1 • a a ıye, işgal ettiklerini ve Slovak müfreze- manya, muazzam nüfusunun kabın-
ı·eleri aranacağını tahmin ediyorlar . D } N } d ]erine ateş ettiklerini bildirmiştir. dan taşan, günden güne yeni iş, yeni 
dı. Hatta bir dörtler paktından bile ffiUVakkaten ahi iye ezaretini de Üzerine a 1 Londra, 25 (Radyo) - Royter sahş sahaları, yeni yeni ham ve ipti-
b h d nl kt Ajansına göre; Polonya askerlerin- dai malzeme istiyen zorlu kımılda-

a se e er ço u. Paris, 25 (adyo) _ Um umi grev derhal istifa etmesi lüzumunu karar- kabinenin, halkın istediği bir kabine den baska, Macaristan müfrezeleri nışı karşısında elbette susamazdı. !n-
ün gündenberi cereyan eden hlldi- ı"çı·n yarın karar verilecektir. . . laştırmış, bu kararını hükumete bil- olmadığındaııdır. • 
1 b .. ı b' t· ı b"l · de çete halinde Slovak topraklarına saflı bir mantıkla buna baş eğen fik-se er oy e ır ne ıceye varı a 1 mesı Sosyalı"stlerı·n tertip etmek ıstedık- dirmiştir. Daladiye, bugün deg· ilse yarın is- 1 

h d b l l · k f girmişlerdir. rin karşısına, Fransa, ngiltere \'e akkın a es enen ümit erı ço zayı - ler·ı· muazzam miting için hükumet Londra, 25 (Radyo) - Fransadaki tifaya mecbur kalacaktır. Başka tür-
] t t H·tı ·1 İ ·ı· hal f t Paris, 25 (Radyo) - llfacarista- diğer devletlerden bir de eöyle bir a. mış ı_r. 1 er ı e ngı ız_ mu e e. mu··saade etmemiştir. grevler ve Daladiye kabinesi aleyhin. lü olamaz.> 
l ·' ı d b ] k nın, Slovak hududlarına askeri ted- fikir çıkıverdi: ıuer en arasın a uzun ır po emı Bugu··n, Va!ansi,·e havalisindeki deki cer''aıılar, bura sı·"as'ı ınehafı"l"ıı1- p ·, 25 (Rad ) Renol'da 

' ' ' a~ı., yo - .. ' birler aldıg"ı bildiriliyor. Ya zaferlerin netice"i, bu kadar açılmıştır ki bunun manası şudur: fabrikalarda yeniden yirmi bin amele de derin akisler uyandırmıştır. Sala- grevcılerle zabıta arasında musademe- L d 
25 

(R d ) ( . d .. k.. .. . 
Nazi _li?"eri bugün İngiliz. ve Fransız grev ilan etmiştir. Bu havalideki grev- hiyettar kimseler, bu gibi hereketle - ler olmuş ve polislerden elli kişi ağır on ra, a_ yo - Evenıng o ulmuş kanın, bu kadar telef edıl-
mıletının mukadderatını ıdare eden - cı' l er, yetmiş bine balig" olmuş bulu - rin, Fransada sila'hlanma faalı'yetı"nı· tt l t z b t . Standard) gazetesı; Karpat Okran- miş canın hakkı ne olacaktı? d k sure e yara anmış ır. a ı a, grevcı- .. .. .. d k" .. .. 
!erle anlaşabileceğini, fakat emo ra- nuyor, çok geri bırakacağını beyan etmişler- !erden ikiyüz kırk ameleyi tevkif et. yasını?, on~~~z e ı pazar. gunu an- Evet, Almanyanın müstemlekele-
si ile idare edilen memleket~erde_ ya - Hükumet, grevcileri silaha çag·ır _ dir. . 1. sızın ışgalı ıçın Polonya ıle 111aca- . . 1 1 

d F k t b d - h tle mış ır. . . . . rını pay aşmış ar ı. • a a un a 
rından pek emin olamıyacagı cı ~ mıştır. Paris, 25 (Radyo) _ Vazı"yet, çok ş· 1• F An 1 . 1 rıstan arasıııda gızlı bır karar mev-

- nı ıma ı raıısa"" grev er genış e - d ld • hakları vardı. Çünkü ne fedakar!ık-Almanyayı silahsızlandır_a:nıyacagı Paris 25 (Radyo)-İspanyaya gön naziktir. Başvekil Daladiye, dahiliye · t• D · l il k l't k ·1 cu 0 ugunu yazıyor. 
b ·ıd· · t" Dü Hitler sılahsızlanma ' mış ır. emıryo u m na a a ı esı • p · 25 (R d ) .. lar, ne büyük facialar bahasına bu 1 ırmış ır. n . derilmek üzere Bordo limanına indi. nezaretini de muvakkaten zerine al- miştir. Maden amelesi, işi terkederek arıs, a yo -. Bugu~; 
nın ştart.ı .olaraFk, ,Almanh~ko~:~t~e:~a;~- rilmiş olan 14 bin ton buğday, liman mış ve grevcilere karşı şiddetli dav_ ocaklarda kilitlenmişlerdir. Buralar- İtalya ve ~!manya, 1\1acarıstana bır müstemlekelerj ele geçirmişlerdi. Ga

libiyetin de bir hakkı olmıyacak mıy
dı?. l\Iağlup, cezasız mı kalacaktı? 

nın ngılız ve ransız u u - . . . , . b 1 ma·a kara · t• d . . b f b .k ttal k 1 nota vermışler ve Çekoslovakvanın 
. f d 

1 1 
sını istiyordu. An. amelesının grev ılan etmış u unması ran g r vermış ır. a yırmı eş a rı a mua a mış - . 

ıa ın an an aşıma .... d 'kl t"l . t• Parı·s 25 (Radyo) Eskı" muha tır son hududlarına riayetkar kalmasını 
la ld - dair Münihte kendisine te- yuzun en Yiı e 1 memış ır. ' - - · istemişlerdir. 
m~~a~g~:~ildi. Şimdi ayni noktai na- Lil, 25 (Radyo) - Gre~ gittikçe ge ripler cemiyeti reisi (Pişo), bugün 
zarı muhalefetin de anlamasını talep nişlemektedir. Zabıta fabrıkaları grev matbuat mümessiUerine beya~.atta 

Bu da mantıka ve insafa yakın ge. 

d. ı ·1· F . ı·t·k ci ameleden tahliyeye çalışmaktadır. bulunmuş ve ezcumle şunl11rı soyle-e ıyor. ngı ız ve ransız ıç po ı ı a- . S . r tl · ı· . 
sının vaziyetini bilenler, bunun im- Parıs, 25 (Radyo) - os;,a ıs. er mış ır. . . . . 
-lt~u~ oJuı..._uunu takdir ederler. parlamento grubu; bugün fevkalaqe - Eız; Da_ladıye l<abıne~ıne mu-

* bi r toplantı yapmış ve uzun müzake- halefet gösterıyorsak, koınünis!lcrle 

Diğer tarafta;• Almanya ile iki relerden sonra, Daladiye kabinesinin hem fikir olduğumuzdan değil, bu 
garp demokrasisi arasındaki muııa e

belleri geı·ginleştiren bir hadise daha F k e t 
çıkmıştır: Geçen hafta bir po l onyalı ran ıs tayyareler 

Barselonu bombardıman ettiler. 44 
kişi ölmüş, 85 kişi yaralanmıştır 

Bulgar gençleri 
Dün Sof yada bir 
miting yapmışlar 

Sofya, 25 (Radyo) - Üniversite 
·alebsi, bugün muazzam bir miting 
,kdetmişler ve Noyi sulh muahedesi 
mucibince Bulgaristandan a lınan 
yerlerin iadesini istem işlerdir. Zabı 
ta, üniversite talebesini zorla dağı t-
mıştır. 

Papa, dün ansı
zın hastalandı 

yahudi genci, Paristeki Alman sefare
tine giderek katiplerden birini öldür -

müştür. Her tarafta büyük teessür u
yandırnn bu manasız cinayet, Alman
yada yahudiler aleyhinde yeni ve daha 

şiddetli tedbirler alınmasına vesile 
teşkil etmiştir. Berlin ve Münih gibi 

büyük şehirlerde halk yahudi mağaza
larına hücum ederek bunları yağma te 
miştir. Hükumet te Paris cinayeti i. 
çin Alman yahudilerinden bir milyaı· 

Paris, 25 ( Radyo ) -ı Son gelen haberler, Fraııkislleriıı, 

Frankistler, dün tayyarelerle Bar - bu gün de müteaddit tayyarelerle tek- Roma, 25 (Radyo) -Papa on birinci 
selon limanını bombardıman etmişler-! 
d ı At 1 b b 1 d 

1 
rar Barselonu bombardıman et!<te1' (Piyu) bu sabah ibadet esnasında an-

ır . ı an om a ar an yangın ar 
çıkmış, 44 kişi ölmüş ve 85 ki~: yara- teşebbüsünde bulunduklarını bildir - sızın hastalanmıştır. Papanın doktor. 

1 arı, kendi•ine mutlak istirahat tavsi-lanınışlır. mektedir. 

mark tazminat almıştır. Bu, İııgilte - - - ----------- -- ----- --- -------

re, Fransa ve Amerikada çok derin M •• t ı k b 
akisler uyandırmıştır. Amerikanın us em e e gru U 
Bertin sefiri hükumete izahat vermek 

bahanesile geri çağrılmıştır. Alman. Haklarının müdafaası Fransaya 
ya da ayni bahane ile Vaşingtondaki b k [ kl A l 
sefirini geri çekmiştir. tngilterede da- ıra ı mış fopra arın m anyaya 
biliye vekili Con Simon, Yahudiler • d • • k b l • 
bakında alınan şiddetli tedbirleı·in ıa esını a u etmıyor . 
l\Iünih anlaşmasile meydana gelen mü Paris, 25 (Radyo) - Fransada, müstemlekeler nezaretine verilnıiş-
sait atmosferi değiştirdiğini bildir_ muhtelif partilere mensup parlamen- tir, 

ıniştir. Hülasa İngiliz ve Fransız dev- to müstemlekeler grııbu, bugün top-

let adamları arasında bugün yapıla - lanmış ve ŞU kararı vermiştir: Par iste beynelmi ı e' 
cak olan mülakat, iki hafta kadar ev- «Parlamento müstemleke grubu; 
Ve! bu görüşmeğe karar verildiği za- halihazırda Fransanın mandası al- tayyare Sergisi 16 
ınankinden çok başka şartlar içinde tında bulunan haklarının müdafaası 
Vuku bulmaktadır. Fransaya bırakılmış olan toprakla- lnCl sa!onU 

:; rın Almanyaya devredilmesi, haysi- p . 
25 

(R B l ·ı ı 
İtalya kralı ve Habeşistan impara- yetşigen bir hareket olacağından, . arıs, .. ~dyo) - eyne mı e 

toru nezdine Fransız cumhur reisinin .. t 1 k t 1 1 rı· etraf d h tayyare sergısının 16 ıncı salonu, hu-mus em e e a ep e ın a er-
sefiri olarak gönderilen Ponsot, Ro - hangi bir suretle müzakereye giriş- gün cumhur reisi Alber Lebrun tara -
~aya varmış ve itimatnamesini tak - meği kabul etmemesini hükumetten fından merasimle açılmıştır. Salon, 
dım etmiştir. Fakat İtalya ile Fransa rica eder.» gelecek ayın ıı inci gününe kadar a-
arasındaki münasebetler üzerinde bir Bu kararın bir sureti, derhal çık kalacaktır. 
salah husule getireceği zannedilen bu 
hadise, beklenilen neticeyi vermemiş - 1 
tir. Geçen nisanda imzalanan İngi -

İSMETPAŞA BULVARINDA 

YENi SiNEMADA 
DİKKAT: Bayram matinelerinden itibaren: 

»e etmişler ve ziyaret kabul etmesine 
mani olmuşlardır. 

Öğleden sonra intişar eden resmi 
bültende, Papanın ahvali sıhhiyesin _ 
len endişe edilm'10ekte olduğu, bu_ 
ounla beraber istirahat etmesi lil.zım-
1eldiği kayrledilmektedir. 

Papa, halen 82 yaşında olup kalbin
Jen mııztarıptir. 

Kinzley Nud 
Yakında Parise 

gidecek 
Londra, 25 (Radyo) - İngiltere 

Hava kuvvetleri nazırı (Kiıızley 
Nud), yakında Parise gidecek ve 
Fransız ricaliyle temaslarda buluna
caktır, bu seyahata ehemmiyet veril
mektedir. 

Tokyoda 
Almanya - Japonya 

kültürel bir muahede 
Tokyo, 25 (Radyo) - Almanya ile 

japonya arasıııda kültürel bir muahe-
1e bugün imzalanmış ve bu vesile ile 
,utuklar teati olunmuştur. 

Von Keller 

Başvekilimiz 
Karabük fahrikalarrnda let-

len bir mütaleadır. Adalet noktasın-

dan kime hak \'erileceği cihetini araş

tırmı)·acağız. Ancak bu iki kutııp 
ıra~ında mevcud o1an düğümün riya-

kikatta huİrııuyorlar kar ve sinsi bir politika faali;·eti 

Safranbolu, 25, (A.A.) - Basve- içinde gittikçe büyümekte olduğuna 
kil Celal Bayar dün Karabüke gel - i~aret eyliycceğiz. 
miş ve fabrikanın inşaatını bastan 
aşağı tetkik etmiş, müdür ve mühen ll!uvııkkal Se\·inçleriıı gelip geçe-
dislerden lazım gelen izahatı almış ceğ'i günleı-, ellıetts ki çok sürmiye
ve fabrikada çalışan Türk işçilerinin cekti. Hastalık, iki ayrı teşhis ve ifa
muvaffakıyetlerinden memnun kal- de önünde yattığı müdiletçe, tedavi 
mıştır. göremiye{!ek \'e belki rle artacaktı. 

Başvekil Celal Bayar, fabrikada Zavahir ne kadar kurtarılırsa kurta
gördi.iğü İntizamdan ve mesaiden 
dolayı fabrika müdürüne tesekkür 
etmiş ve Zonguldağa hareket .etmis-

rılsın, yarım ve noksan, daha e~aslı 

bir ifade ile, gündelikçi ve idarei 
tir. · maslahatçı olan malum Münih ::ın-

Demir ve çelik fabrikasının bü- !aşmasının nikabı düşmek üzeredir. 
yük bir kısmı ikmal edilmistir. Bu 
yıl başında top fabrikasının ~e gele
cek sene temmuz başında da diğer 

Bugün Almanyayı tam manasiyle 
tatmin etmek, mukabil grup bakı-

kısımlarının tamamen bitirilmesi mınclan elbette çok tehlikeli görülü-
bekleniyor. 

A merika 
Avusturyadan 64 milyon 

dolar alacaklı 

Berlin, 25 (Radyo) - Amerika 
maslahatgüzarı, Avustnryanın Ame. 
rikaya olan 64 mii)·on dolarlık borcu 
hakında Almanya hariciye nezaretine 
bir nota vermiştir. 

Almanya siyasal mehafili, bu nota
nın Almanya - Amerika münasebatını 
daha gergin bir hale koyduğu kana_ 
atıııı göstermişlerdir. 

Çek hududları 

yor, o takdirde, 

1 - Almanya tamamile kun·etle-
necek, harp kabiliyetini artıracak-

tır. 

2 - l\Iuahedelerin hi~bir kıymeti 
kalmadığı hakkında esasen nıeveud 
olan ve .ık 81k demokrasilerin ba~ın::ı 
kakılan hakikatin ağzma yeni lıir 

lokma ,-erilmiş olacaktır. 
3 - Demokratlar grubun cihana 

ve küçük devletlere karşı telkin et-

mek istedikleri emniyetin ancak Lir 
lflftan ibaret olduğu, bir kuvvet gös
terişi ve enerjik bir ayak oynatışı ile 
anlaşılacak, İngiltere ve Fransanın 

Tamamen tesbit edild' otorite1~ri sars'.1acaktır .. 
l Vesaıre vesaıre 

Londra, 25 (Radyo) _ Taymis .. . ·· . 
gazetesi, Londradaki Çek Slovak el- Bu.gun, halledılmemış, fakat .kendi 
çisinin hükumete bir nota verdiğini kendıne bulunduğu kabı tazyık et
yazmaktadır. Notada, Çek hudııdla- mekte olan hadise, işte budur ve ge
r~nı~ tnmamen tesbit edildiği bildi- rek Avrııpanın, gerekse birçok dev
rılm.ı~; beynelmilel grnntinin veril- !etlerin mukadderatı da, bu hadiseye 
mesı ıstenmiştir b • 1 d · ag ı ır. 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
DİKKAT: Bayram matinelerinden itibaren 

liz - İtalyan itilafı üzerine iki devlet 
arasıııda görüşmeler başlamıştı. Fa
kat bu görüşmeler Fransanın cİtalya 
kralı ve Habeşistan imparatoru• nez. 
dine sefir göndermek istememsi yü -
Ziinden inkitaa uğramıştı. Şimdi Mil
tihten sonra İngiltere, Habeşistanın 
talyaya ilhakını tanıdığı gibi, Fran

sa da istenilen sefiri yollamış, fakat 
a_:ada İtalyanın anlaşmak için ileri 
surdüğü şartlar ağırlaşmıştır. Relazi -

Bit- daha Ankaraya 1 
Milletin Dolmahahçe sarayında tazim r esmi geçidi d ônm iyecek 

- AY R l C A - Paris, 25 (Radyo) - Havas ajan-

ÜÇ AHBAB ÇAVUŞLAR EGLENİYOR sına göre, halen Berlinde mezun bulu- , 

EBED/ ŞEFİMİZE EB EDİ ŞEFİMI ZE 
Milletin Dolmabahçe sarayındaki tazim resmi geçidi 

-AYRICA-

LQREL - HARDİ İSVIÇREDE 

- Devamı 5 nai Sahifede -

Türkçe sözlü komedi harikası nan Almanyanın Ankara sefiri (Von 
BAYR A MDA : 

1 
Keller), bir daha Ankaraya dönmiye-

SEANSLAR: 9-l l-1-3-5-7-9 da cek ve yerine doktor (Asman)_ lııFihj J 
ll••••ııılı••••••••••••••iiiı••••••••lllİı•edilecektir. • ,__ J - ---

Türkçe sözlü kahkaha tufanı 
BAYRAMDA: 

SEANSLAR: 9-l 1-1-3-5-7-9 da 1 
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doğan kaptan çocuğu Don Mesinada 
Sipyon ölüm döşeğinde: 

• 
Hoca, son 

r larak .. 
dini m~rasimi yapıyordu. Onun hayalinde intihar eden 
babasının, anasının çehreleri doJaşıyordt.ı. 

Sıhhi bahisler 

Kanser ve kansere 
karşı savaş .• 

-1 
Kanser in"anlar için biaman bir 

gliııkii arama ve drıwmeler göster
Yazan: Dr. M. ŞEVK! UCUR 

düşman, be~pı·iyet için en büyük bir mi~lerılir. İ~le kan,eı·iıı ij{tida müba
cellilddır. Son zanıanlarda kanserden de' lı:ıstalığı olduğu bu tecrübeler
ölenlerin sayısı çoğalmıştır. Zamanı- le anlaşılmış oluyor. Kanser ;,tati,tik· 
mız in.<anlarını ürküten bu h:ı•talıita ~isi Amnikalı llafmanın, milyonlar. 
tutulanların sayısı tüyler örpertici de· c:. insan ilıwrindeki müşahedeleri şu 
receye hübelmiştiı'. neticeyi vermiştir: 

AHupada; Almanyada, lngilte- Ilofman kan•eri verem ile muka-
ı·e,Je, Amerikada yapılan istatistik· yese etmiştir. Enelce veremin ö!U· 
ler-; kan,erin bu asır zarfında yaptı- mü kanserden fazla oliluğu halde, 
ğı zararların pek yüksek olduğunu otuz 'ene zarfında kanserden ölü
göstermektedir. miln veremılen pek fazla olduğunu 

Nihayet o da 
Berlinde 1\laryen ha•tahaneai di- ve hatta bunun iki misline ~ıktığını 

Şehadet getı
•rdı• rektörü profesör ı•avol Lazaroş, ve \'eremden ölümiin de raııya indi· 

928 yılındaki medikal toplantıda, Al- ğini görmü~t!lr. Kan,erin bu derece 
man h'1stahanelerinde yılda yüz kll'k qoğ'alma~ı adeta bir diiııya hadisesi 
bin kanser hastası tedavi altııı<la bu- olmu~tur. 

Sadrıiızam ölüyordu artık.. mıştı. ı- 1 
1 

1 
YAZAN M A YHAN lunduğunu ve yetmiş bin kanserli öl- Londralı doktor Gogri Vilyam 

Çadırın iı,;iııdekiler, korkak ve ses- Kendisi F.rzurum taraflarına ge- • • d . . t 
k • 1 ü~UnU göstermııtır. Amerika ve n- dahi kanser hastalığını mevzii yara-

siz bakışlarla, yumuşa yatağın Us- lince, lıurudaki lıeylerbeyleri ve vali- - gilterede dahi kanserden ölüm vak'a. 
tün~ b?ylu boyt~ııa .uw~a~ eski d"'·· ~el'le b~rl~şırıiş. Kar• önüne kndar'ıtıııı cHişiinmek lazımdır. ıveten hastalanmış, ornlan asabına lıtrı bu son yirmi beş yıldanbel'i ev- !ardan tetkik etmektedir. 
letlılenııe, bıı bııı bır hatlı eden arta ılerlemıjtı. Bu sozler<le ağır bir darhe vardı. iliıveten, yorgun gövdesi ile yatağa velkine nisbeten iki misline çıkmış; K:ınaer şehil'ierde yaşıyan insan-
'talan adar"a bakıyorlardı: Karakuş paşa, bir aKıncı kuvveti Kendi<ine, belki de, düşmüştü.. kanserin' verem hastalığından fazla !arda daha fazla görülmektedir. Son 

lfek.mlıaşı bira~ t'\·vel çadırdan ile İran içine '1ırkmı~t •. ~rzur"ın bey- - !\ih:ıvet sen bir Jııristi\'Unsııı !.. Ölüyordu. Hekim başı çıktıktan son ölüm yaptığı anlaşılmıştır. .vıllarda kan•er ha~talığında kon!ti-
:ıkmı.. lerbeyi Sefer pa,a, hiı· an evvel lıü- Denmek. isteniyordu. . ra , serdarın hocası ıtirdi. ('adır, de· Bunun için Amerika ve İngiltere tli•yon tedavi•İ ve diyet hususu tnt-

- Bizim git.i kulların i~i bitli Şim- cuma geçmek i>tiyonlu. Hatta son Ah, bu haziıı hakikat!.. rin bir sükut içinde idi. Hoca, serda. 'lükumetleri on beş yı!d:ınberi bu bü- hik edilmi~tir. N"a•ıl ki evvelce kemik 
<li rnz.fe hoca efendiye dü tii, diye topluııtıda. epeyce atıp tutmuştu: Evet, 0 halis mllslilman değildi, rııı lıaşucuna diz çöktü .. Evvela hafiJ :tik katle karşı savaş ııçarak enstitü- veremlerine ameliyat yapılmak su-
fı ıldaınıştı. Ve herkes aıılamı~tı ki, - Paşam - ,demişti· mibaa<le bu- Türk te değil.. Hayatın bir macerası, bir fısıltı halinde yasin okudu .. Ser· er yapmışlar ve bir çok tedavi de- retiyle tedavi yapılıı·ken bugün bu 
s:ıdnıl.zam Çigaleza<le Sinan paşa, y~run, ~ulunuz derhü.1 .şah üzerin~ 1 Lir tesadüf onu uzuk denizlerden al-' dar ihtizar. hline giımek üzereydi. oemelerini tatbik etmişlerdir. Hattiı ımıl terkedilıni,, tııbil ı~ık ve gilneş 
ebediyetin yolunu tutmuştu. yuruyeyım. Allah Ştlhıdım olsun kı, ırıış, ıstavl'Uza tapurken Muh .. mmedın Huca eğıldı; '{adium, Rontken ve ameliyat gibi şuulal'lyle tedavi ba~Jamıştır. 
Sadrıi2am, o sabah, vücudunda şahı, elin~ ayağını urganla bağlıya- dinine sokmuş, bununla da kamı - - Bir gayret .. Beraberce .. Tekbiı edaviler takip etmişlerdi!'. Alman operatörlerinden profe· 

büyük bir kırıklık hissetmişti. Fakat rak huzuru devletlerine ~ıkaracağım. yarllk onu mertebe mertebe yükselt. getirelim .. Kelimeyi şahadet getirelim. Kanserin bir konstitüsion hasta- ~ör Zavırbruh, ağır akciğer verem-
keııdiııi kapıp salıvermemişti. Seı·dar muvafakat etmemişti: miş, devletin büyük bir adamı y:ıp - Haydi <levletliim .. Llıiliıhe..... lığı olduğunu ve umuml bir bozuklu- !erinin hep•ini, cild veremini ı~ık ve 

Talihi, lran ~efeı·iııde pek kara, - Hele Karakaş paşa dönüp gel- mıştı. Serdaı', titredi ve gözlerinin önün· ı ·ı · k ;fa ait bulunduğunu, ayni zamanda ziya tN avı erıni tatbi ve tı z•uz ne-
berbed çıkmıştı. O bu sefere, ne ümit-

1
sin, bil" dti~ünürüz. Sen ger~i Enıir-\ Daha Sadrıiızamlıklaıı çekileli çok de, mazisi canlanmıştı. Vaktile her uzviyette bir kan ihtilatı olduğunu batı yemekll'l' yedirmek suretiyle te-

lerle hazırlanmıştı. Fakat talih, yar- göne hanın askerlerini han i~inde 1 ~lmamıştı. Bir müddet Derpa kap - glin tapındığı ıstavroz, yaklaşıyot', beyan etmektedirler. davi ettiklerini beyan eylemiştir. 
dım etmemiş, aksilik abilik üstüne bastırıp kellelerini fstanbula g{in-, !anlığı yapmıştı. Osmanlı hanedanı yakla~ıyor, kendisine duğru geliyor· Kanserin en ziyade et, konserve !şte bunun gibi kan.<erin dahi di-
gelip çatmıştı. derdin amma, lran şahı, han içinde . ülille~inden kız almıstı (Saliha su! - du. · k b'l ı • · k • ler, pişmiş yemekler ve gıdalardan, yetle tedavisı a ı o abilecegı ·ana-

İran hilkilmdarı şah Abbas, ne va- değil, dağ, taş Ü•tünde ve a<keri ile lan) evet, bu bir hayat ve macera idi İ~te babası.. Meşhur kaptan Vis • ·ıyni zamanda beyaz ve kepeksiz un- ati vardır. 
kiltenberidir ki, Şark illerini ka'!p beraberdır. ki, kendisi bile şaşırıp kalıyordu: konde Çigale... tarla beslenmekten husule geldiği Bir çok araştırmalar netice•i kan-
kavur'.lyor. Zaferden zafere koşu- Sefer paşn, serdara epeyce kız- Nereden ...... Nereye?.. Eğiliyor, sanki ona sesleniyordu: yapılan denemelerle göriilmüştür. ,;erin mevzii bir hastalık, bir yara ve-
yordu. Sinan paşa, onun üzerine ha- mı~tı: Fakat, işte herşey başına vurulu - - Oğlum Don Sipyan .. Sen de ölil. insanların yanlış yemekleri; dolayı- yahud bir ur olmadığını irae etmiş-
rekete geçen orduya serdar olarak Keııdisi ile alay mı ediyordu?. yordu. Mesinadaki hıristiyan anası, yorsun ha!.. Diyarıbekir yollarında biı •iyle çi~ yemeklerin ve vitamini bu- tir. Bunun ameliyat yapmakla, ke-
ta.,·in edildiğini duyduğu zaman se- lran :ı.•kerleri, Ermeni kadınlarını, .ı üztine karşı sö«lüyordu. isliim, bir Türk serdarı olarak ölü · ı k ı ı d • 

, 1unan gıdaların ayni zamanda kepek- <ilmekle şifa bu ması ahi o ma ıgı-
\'İnmiş, kızlarını topar!amı~lar, bir hana dol- Serdar Çigale zade Sinan paşa, bu yorsun ha?.. li ekmekle de yenmemesi ve yahud nı da göstermiştir. Zira kan,er, uz-

- Oğlumu da görürüm, bir tatşa iki durmu.~lar, ne"nıümkünse yapıyorlar-·•on sözler karşı.sında ısrarın nafile Serdarın gözlerinde mazisi canlan- bunların noksanlığı, hastalıkta en viyette doğmuş bir konstitusion has-
kuş vururum. Deryada benim, kara dı. Sefer paşa da bunu duymuş, hanı 1 <•lduğunıı anlamışdve bu mukavemeti mıçştı: kt O 1 . . b "d' B' büyük sebebi teşkil etmektedir. tahğıdır. 
da ı gösterenlerle ileri e hesaplaşmak için ocu u. nun ası ısmı u ı ı. ır B b b k b 1 ş h 1 k 

Demişti. basmış, lunlıları yakalayıp kılıçtan •usmuştu. babası vardı. Tanınmış tlir denizci ununla bera er arsa ten e !iği u a e göre anser yaş:ıma me-
S:odnii.zamın oğlu :\!ehmed paşa geçirmiş ve kellele,.iııi !<tan bula yiin- 0 gecenı·n •kşamı henüz ıı."tlm•"'- idi.. Bir gün Me•inadan kalkmı•,, !s. ı·e peklik ve bu $ebeble barsaklıırda. todlarının e yemek usullerinin hata-

" ' -· ki birikmelerden dolayı bar.ak yolu· lı tutıılmMı ytızunaen nu>uıe g~ıu•-
ıirvan valisi idi. Harp sahası, geniş. dermişti. Yaptığı iş, pekala lıir işti. tu ki, dışarıda bir gürültü koptu. İlk paııyaya seere çıkmıştı. Oğlunu da be- ile yavaş yavaş ve sürekli olarak hu-\ğinden, tedavisi.nin de bu sebeblere 

ti ve elbetteki, oğlu ile de temasaıBunuln başıdna k:ıkılmasıııda ne mak- uykuda idi. Şaşkmlıkla; raberindc almı tı. Yola çıktıktan biı «ıl.o a.ol.on 7..ohirle.nme .neticesi hasta- göre yapılması ıcap eder. 
l kl. lsad o abilir i?. müddet •onrn ansızın uzaktan yaban ıg·ın tevellüdünil mucip olduğunu, uıı - Arkası var -

ge ece· ı.. .· k· b 1 n _ Kimdir o'! .. 
. . • . . • Sefer paş:rnın re) ı •1 u ec 1 me· • . .. .. cı kadırgalar görmüşlerdi. Baba'! 

Fakat bu aı zusunu yerme getır vince. Kanıka• paşanın dönmesi bek· Diye b:ıgırdı. Cevap yerınc buyuk· .. . b • 
d ··ı··. d o·ı da .. eme · . . - lkaptan guvertesınden akmış, suratı me en o u~ or u. g unu gor - lenmişti. Aksılık, o da ta kış baslar- çe bir çatırtı ve gürültü daha duydu. . 

. t' 1 k k 1 . t' F k t h' b' d 'ld' A . d nı ekşıterek, mı< ı. ·en çı a ge mış ı. a a ıç ır mu- Çadırı, başımı evrı ı. skerın ça ır B T" k k 1 d 
B·ıı d k" k d's' ·öldü ff k .. · t' 1 . . . . . - unlar, ur orsan arı ır. ı yor u ı, en ı mı ren şey, 1va a ıyet go,terememı~ ı. devirmesi, tehlikelı bıı·şeydı. Bır " - . . . .. 

daha zivade rnrgunluktıı. Ç'ilnkıi ken- Şah, kı•ı geçirmek, yeni hazırlık- van ammaresi, bir tehdit, bir ihtar- Demıştı. Hakıkalen gelenler, Turl 
di~i de ;,ek y~şlı değildi. Şibdi tam el- lar yapmak üzere Tibrize rekilmi•ti. dı. Bunun ·ıricine çık"Tlak, budalalık, korsanları idi, çarçabuk onları muha 
li altı ynşlnrında bulunuyordu. • ,erdar da şöyle dilşilndü: Kışl:ımak. bir gaflet olurdu. Canına Life kıyar· sara, gemiyi zabt ve kendilerini esiı 

Karısından, anasından, oğlundan - Şirvana. o~Ju vali Mehmed pa.lıurdı. \etmişlerdi. 
uzaklarda, Diyarbekir yollarında, ~cııın yanıııa gidip kışlamak, Eve!, talih fena gidiyordu. Hep beraber !stanbul:ı getirilmiş 
bir çadır içinde hayata gözlerini yu. 111 ttksadı, bahar gelince derhal ha- Tup:nlıııııp çıktı ve karanlıkla, ha<· !erdi. Fakat ihtiyar kaptım, bunu ken 
ınuyordu. rekete geçmekti. •a hademe•i çadırını tekr&r kurdul,.r. disine yidirememişli. Karısı l\lesina 

Son hnı·bin, son mağlubiyetin yor- Terslik \'e ui(ur;uzluk i*te burada Ertesi gün tekrar divan toplandı .. da kalmıştı. 
gunluguna ilaveten uğradığı hayal lıa~lamıştı. \Kati karar verilecekti .. Paşalar, arlık B,ir gün keıı~i kendisini ze.hirle~li. 
inkisarı, onu perişan etmi~ti. ı Divan toplanmıştı. Drylerbeyleri, j işi azıtmak istememişlerdi. Bu eski hı. Serdar, yatagında tekrar tıtredı. 

Ümidle, heyeGıınla buralara kadar paşalar, ağalar fikirlerini •öyliye - ristiyana artık daha fazla sert davra- . İşte intihar eden baba!ının çeh~ · 
ko~mııştu. :Meydanı boş bularak ala-lcek!erdi. . \nııam:ızdı: sı... . . . .. .. . 
bildili;ine tecaviiztinü artıran lran J Serdar Çig,de Sinan f1"Şıt. talıh<iz- - Y:ı IT:ılı•pte, y:ıhııt ta lliy:ırıbe- . Sonra kendısını, sar:ıyda gurur gı 
sahı Abbası ezecek, oğlu :\!ehıned Jiğiııin ilk daı·Le~ini yedi. :ert, iidetıı kinle kı~lıımak da~a doıl'rudur. Bir bı oldu. Evet, onu saraya almışlardı 
~aşayı da gôrecekti. Bu yüzden, ken-1 isyankar Lir mukavemetle karsı la~tı:: ordıı •eı·,hırı, lıutiul iizerint!e kışlıya- Bakmışlar, büyütmi'.!ler, terbiye •t · 
disine teklif edilen sadrıiızamlığı 1 -Hayır, bu koca kışı bli ralardıı ~e- maz. . j mışlerdı. Aılını dıı Sınan koymuşlar· 
bile kabul etmemiş, Iran üzerine gi-lçremeyiz. Şah. P~n<en kaclı. Tıbrıze ı Karar bu şekılde çıktıktan sonra, dı. .. 
decek ordunun ıerdarlığını, sadrın- çekildi. Kar yağmaia başlayınca yol-. Köse Sefer p:ışa ile Sivas Beylerbeyi 

1 
Serdar hocanın sesını tekrar duy. 

zamlık gibi pi:dişuhlıktan sonra ge.I !ar kapanacak, kıtlık olacak, efrad Ahmet paşa, Al:ıcaatlı Ha•an paşa, du: . . 
len ikinci yüksek makama tercih ey- ve hayvanat nç kalıp telefata uğrı- !ran üzerine yilrtimek istediler. Bu .- I.I~ydı. devletlum, haydı.. Eşhe· 
!emişti. cak .. Diyan Ruma gitmeliyiz. Orada defa da Çigale uıde ,azı u\madı. Fa· düenlaılahe .... 

Hallıuki kurduğu hulranın teme- kışlar, sonra tekrar geliriz. kat, ınukaveıııdin zaman, .. yumuşa. Serdarın gözlerinde lıiila bir müca-
line su yürümüştü. Şah, işi pek azıt- Serdı:r, mdsınduıı istifade derek ne Halebe dele vardı. Şimdi de anasını görüyor. 
mıştı. Şark ha valisinde mildhiş zu- - Canım • demişti ·o knıl•r uza- gitti, ne de Diyanbekire .. Vana gel - du: 

k 1 d B d b. t ı l'k Uzaklarda M:esinnda kalan kadın .. lıimler yapıyor, ıikletine dayanılmı- ğa ı.itmek. sonra geriye dönmek ne di \'e ·ış a ı. ur:ı a ıı· e ı ı e nt -
.. .. 1 • Seı·dar kendine gelir gibi oldu. E . 

yan bir silindir gibi köyleri, şehirleri olacak~. Şııh bizim ok lanmış avımız. !atlı, çuııku r:ın ordustı \ana kadar t .. 1 yakıyor, insanları öldilrüyol'du. dır. Onu bu k'ş bile ele geçirebiliriz. unu muh, saraya geldi. Fakat daha v.e • mus ümandı ... Bt1..dini benimsemiş 
t b 1 1 b. h b b · k t k .. 1 Ad'l h k t tt'.. . . 1 tı. Hocanın mırıldandı§'ını görünce o Hatta stnn u a şöy e ır a er P:ıfalardan irı, aşını ça ara oncet en ı Cr\"asa are ·e e ıgı ıçın: d tek 1 d .. a rar a ı: 

bile gelmişti: - Yani kışı mutlaka bııralıı.rda duşmıınla karşılaşamadı. . 1 
- Şah; Şeyhli köyilnil zaptettiği geçirelim öyle mi? Halbuki bir müddet sonra. İran şa- - EşhedUenUlılllhe lllilllah ··· 

Ve, ağır ağır gözlerini kapadı. 
giln büyilk olanları kllmflen kılıçtnn - Beli öyle nılina•iptir. Gence, hı, Erzurum Beylerbeyi Kö"e Sefer Mesinnda doğan kaptan Viskonde
geç irdi. KtiçUk çocukları da odalar- latif Lir hıttııdır, hatta hıttııl Rum- paşayı da c,ir ııldı. nin oğlu Don Sipyon, Diyarıbekir yo. 
da harman diplerine serdi. Üzerleri- dıı.n daha gilzo!, dalın ivi kışlanabile- Hem de nasıl 'I !unda meşhur Sinan paşa olarak vefat 
ne, beygir ve <ı~ırların çektiği döğen cek yerleri vardır. llurbi k:ıyl.ıetuği hıılıle.. Sefer pn - etli. 
tııhtnlan yürüttil, hepsini de bu şe- Pa~aluı·dan biri öksürdü. Diğer bir ~a. harbı kazanmış, fakat serdarın 
kilde ö!dardü. ağa atıldı: emirlerini dinlemiyerek ordugahından 

Zulüm ve şiddet bu kadar olıırdıı. _ De,ene ki de,·letliim mutlaka çok uzaklara doğru cHl~manı takip et. 
Yavrucuklar, kimbilir nasıl ölmüş- Şirvana gi!mek i•ter•in. mek istemişti. 

ferdi? _Ne çıknr, oğlumu da görmüş Halbuki, şah, geride kalmıştı \'e 
Saray, buna artık mutlaka bir son olurum.. Sefer paşayı takipten, yorgun argın 

verilmesini ve şahın tepelenmesini Bu son cevap hazuruni iyice kız- dönerken yakalamıştı. Hadi!e, bittabi 
istiyordu. dırmıştı. Bir paşa sert ~ert bağırdı: milhimdi. 

Yugosldvya 
Bin ve beşyüz dinarlık 

kaimelerin ithalini 
yasak etti Tam bu sırada, Revan kalesinin Derya üstünde sefer eylesen, mut. ÇigalP zade sersemleşmiş, şaşırmış 

•ukutundan sonra, şah Abbasın, Os- laka Mesiııaya uğrar, nnnnı görmek tı. A•abiyetle, C'anbulud za<le namın- Belgrad, 25 (Radyo) - Maliye 
manlı ülema•ını bin bir işkence için- i>.tersen. Karada sefere çıksan yolu. daki Halep valisini de bizzat kılıcile nezareti, 1000 ve 500 dinarlık kaime· 
dı• öldürdüğü hakkında da tafsilat nu Şivana kadar uzatıp bu defa da öldürilnce, unun da kardeşleri isyan !erin her ne suretle oluna olaun mem
gelmi ti. Çigale paşa, işte bu ~artlar oğlunu güı·meğe kalkarsın. Ger~e de- bapakbrını açmışlar, yeni hildi•eler lekele idhallni yaıak etmiıtlr. Bunun 
altında, bByle bir hava içinde Os- niz ve karanın mUcahiıli•in amma, bf- çıkmıştı. 1 

sebebi, kaçakç·lı;." 'Dey~ah v•rme-
ır.anlı ordu;ıunun aerdarlıiını ele al- rıu da Umeranın ve Bikerlerin raha. İite şimdi, bu uiıınu2luklarıı ili· mektir. 

Bir Fransız kasabasında 

1500 deli kadın ser
bestçe dolaşıyor! 

Pek çoğu derin bir aşkla yanıp tutuşu
yormuş .. Nasıl mı? Bu yazıyı okuyunuz 

F ranaada l SOO deli kadının elini caddesi.. Yol boyunca yüzlerce ev, 
'<0lunu sallıya sallıya dolaştığı bir ka- hep•i de biribirinin örneği.. Aynı 
.aba varmış .. Bir Fransız gazetecisi tip, içleri ayni taksimatı havi, hatt& 
m kasabaya yaptığı •ey aha ti ve gör-ıhepsin~.e .. ayni ha~at yaşanıyor. He-
1üklerini şöyle anlatıyor: men bu tun evlerın mutfaklarında 

cSabahın saat sekizinde oto farı- · çorba kaynıyor, bütün odalarda ses
·nız bizi Dün -sür· Dron kasabasına 1 

siz, sedasız korkak gölgeler sobala
'ıraktı. Yajimur yağıyor, yollarda 1 rın etrafında toplanmışlar .. Biz, üç 
'cimseler görünmiyordu. kitiden müteıekkil küçilk bir ırup 

Bu kasabaya gelenlerin hepsi, dört halinde chayret verici manzaralat 
·~in kişiden müteşekkıl olan kasaba caddesi> diyebileceğim kırlangıçlar 
lıalkı ve civarındaki aileler rezdin- caddesini geziyoruz. 
de 1500 kadın delinin serbestçe ya· Çaldığımız kapıların ardından 
şadıklarını bilirler. mütereddit bir ayak sesi, sonra yan 

Evet hakikaten bu kasabada 1 500 pencereden uzanan korkak bir haf .. 
deli 8.,r~stçe dolaşıyor. Kasabada Burada deliler değil 1 500 masum 
d:\ğınık bir §ekilde yerl.,şmi' hafif oturuyor. 
deliler ailesi mevcuttur. Ellilik ihti- Bakımevlerinde bir çok hastaya 
yarlar bu hastaların kısmı azamını müşfik bir ihtimamla bakan ve has
teşkil etm.,ktedirler. Ziyaret ettii!i- talar arasında Patros diye çağırılan 
miz müteaddid evlerde rastladığımız kadınlar bizi kapıdan nezaketle kar· 
inıanlar sahit olduğumuz vakalar şılıyordu . 
ruhi v" s~syolojik bakımdan çok Her evde muntazam defterler tu· 
faydalı müşahedeler verdi. tutuyor .. Doktor imzalanmak üze· 

Bana kasabayı gezdiren mıntaka· re kendisine uzatılan defteri alıyor: 
nın doktoru Paaturel çok nazik bir - Nasıl, bir şikayetiniz var mı? 
tavırla hastaları hakkında izahat ve- Hastalarınız iyi bakılıyor mu? 
riyordu: tHaataların hepsini daima Diye soruyor .. Bakımevinin Pe~
göz hapsinde bulundururuz. Mun- ros diye anılan kadını emin bir lı· 
tazam muayene eder ve yaşayışları !anla: 
hakkında daimt bir kontrole tabi tu-1 - Oh bunda şüpheniz olmasın" 
tarız.> Sıhhatleri yerindedir, iki kişi dört 

Sıra•iyle mıntakanın ha.tan<"sini, kişinin yiyecejıini yiyor!. 
eczanesini gezdik, sonra hastaların Diye cevap veriyor ve hastaları• 
bulundukları evleri dolaşmağa ba~· nın p;iinlilk hay:ıtlarını izah ediy~~" 
ladık. Bakımevinin İçi yeni badana gor• 

l<ır!aneıçlPr cadıl,.si sek:.,di mÜf, her t.or,f h,.tt"ı.PVP7 ,.,.;., .. ır~· 
U13uzun bir cadde, kırlanırıçlar - Devamı 8 inci •ahlfed• _. 
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Bu korkunç anlarda Çin hüktı - dık. Paketten çıkan şey tahminen füs edilmez bir hal alıyordu. Islak 
meti büyük bir gayret gösterdi. Me- üç yaşında bir çocu~un hasıydı. Yal- bezlerle burunlarımızı örtmek sure
murlarmı teşyi ederek, maneviyat- nız bu başa dokunulmamıştı. Diğer ile nefes alıyoruz. Sigaramız kalma
larını yükselterek kendilerine i.imit kısımlarınm bir çok yerlerinden bi.i- :lığı için saatlardanberi sigara İçe -
veriyordu. Fakat daha fazla bir .ey yi.ik büyiik et parçaları koparıldığı ·nivoruz. 

Bulgarca S!ovo gazetesinde Pr. Kojuharofun yazısı 

yapamazdı. Şimdiye kadar emsali için cesed delik deşikti .. Kadın bir- Üu vaziyette, bu facia karşı ında 
görülmiyen bu fada karşısında dtin şeyler söyledi. Terciimnn <la biı:t ·nilyonlmcn Çinli gibi şaşkın bir ha-
ya hile birşey yapmağa muktedir de- nakletti: P geliyoruz. Bundan sonra her tür-
ğildi. - Çocuğumdu, diyor. ü ilaçtan, gıdadan. doktordan mah-

Uzun zanıandanberi hastaneler Çocuğu yemişlerdi. Dört giinclen· rum bir köye varıyoruz. Küçük va-

O, ağlamadı, göz yaşlarını ruhun· 
dahi kandile yağ yaptı 

yıkılacak kadar dolmuş bulunuyor· beri gelin ve kayınvalide güneş al )Urumuzun tayfası ellerine.le silahlar 
lar. Bu hastaneler en modern bir şe- tında cerPyanın süri.iklediği istika ılduğu halde hücum eden felaket-
kilde inşa edilmişlerdi. Hastaler için mete götiirülmiişJ .. rdi. Bu macera· •edelere karşı kampımızı müdafaa Bugünkü modern Türkiyenin dogv uşunda 
camekan ve ayrı injeksiyon yerleri mn !'!ahidi olarak Koloınbiya \iniver diyorlcır. 
vardı. Bu gün ise buralarda tavan ve sitesinden doktor llolbroke ile ko - Biz, beyazlar ilk raslndığımız ku- hiç durmadan yanıp durdu 

o kandil 
pençerelere nı:ıılı kalmıs <"iliiler görü- lonel Frecl Nalwyli, doktor l\lunay '~ibelere doğuru yürüyoruz. Ümit· 
yorsun uz. Bunlar kokmuş ve bozul· Reswiki ve Cin doktoru Suan-Liyi ,iz bir insan kafilesi bize doi:{ru ha- Atatürk! , Te kadar muhtl'şem, tan-1 Atat ürk hakkında konuşulurken, bu ı bazı fımillerin ehemmiyetini kim inkar 
muş bir halde duruyorlar. Bunlar şahid olarak gösterebilirim. Yeminle (trarak, hareketler yaparak ·koşu _ nan ve ahenktar bir i:ıim. Du isim çok ı kelimeleri tekrarları:ınk katiyyen mü- edebilir. DüşUnUnüz bir kere: Gözleri. 
toplanır toplanmaz nehir, yerlerine temin ederim ki vazdıklanmı 1931 ıor. Çinliler açık bir surette teessür- büyük harflerle Ankara üzerinde yük- bnlağa etmemiş oluruz. Çünkü, Atn- ni ilk defa Selanikte güneşe a ması te
başkalarını getiriyor. Bütün Çine de üç milyon nufuslu Hankeo'ya 2 erini izhar ederlerse biliniz ki, artık "elen • ayı:ız kartal yuvalı kalenin ka- türk öldükten sonra diinya artık oka- sadüfiin bir eseri değildir. Çocukluğu-
afişler dağıtılmıs sıçan ve bitlerin saat mesafede gözlerimle görmfü stıraolara tahammül edemez bir ha- yalarına oyulmalıdır. dar enteresan değildir. nun ilk günlerinde Selfinik körfezinin 
vebayı nasıl naklettikleri ve bu has- bulunuyordum. e geİmişlerdir. Atatiirk ! Ih~ isim, tali in sihirli Ye Yirmi n'ır tarihi Ata türkün i mi- muazzam panoromasını temn a eden 
talığın ilk i aretlerinin neden ibaret Havanın ağırlığı gittikçe tenef. _Arkası var - görilnmeyen elı tarafından, ef.sane\'İ nin yanmda Hitler, 1\russolini, Stalin, Atatilrkün, geniş ufuklu kart.al balnşı 
olduğu bildirilmişti. Bu, acı bir is- kayalara nakşedildi. Lenin, Pilsud:-;ki \'e <lnha başkalarını olması lazımdır. Çünkü Selfınikte 0-
tih:za idi. Çünkü afişlerin yapıştır.ı.l- • • Eski zamanlarda büyük hükümdar kaydedecektir. Fakat, öyle zannede- lompin yükseklikleri, her şe) i, geniş. 
dıkları duvarlarm altlarında çürü - 111.uamel vergısı hak- ve kumandanlar kendi menkıbelerini, rim, ki yorulmıyan. profili sert çizgili !iği, efendiliği ve güzelliği hatırlatır. 
mÜf insan cesedleri topanmış bulu- l Y J j E- zamanların silemiyeceği şekilde kaya- mavi gözlii bu volkanik adam bu isim- Prometinin ebedi ateşinden birkaç 
nuvordu. Bunları nereye gömmek !ara oydıınırdu. Binaenaleyh, Ankara !erin hiç birisinin ardında kalmıyacak. şuleyi Allah, halktan bir çocuğun ru-
laz~mdı) Toprak tamamen su nl - k J .A t b ı • v ilzerindel~i kayalar da. bu bliyük, şan- tır. huna, korsa, bu iyi temeli atılmış bir 
tında kalmıstı. Her ta.rafı fethedilen ınaa umumı e ıg lı iı:ıim siliıımiyPcek surette. unutul- Enerji, imnn ve deha itibarile At:ı- tohumdur.Böyleruhlnrmüthişihtirns-
tepelerde i;e bunları gömecek yer mrız günlerin tek hatıra~ı olarak ka- türk - Büyük Petro ile de boy ölçüşe- !arla kaynar. Bu ihtira ate.,,i içindeki 
yoktu. Petrol ve benzin bulunan lacak ve yer yüzünde, bize çok yakın bilir. Söylendiğine göre, Rusyayı bir. insan ya yanar, yahut vatani menfa-
yerlerde öliiler yakılıyordu. Kireç Kanuııla vergiden istisna edilen mü- bir ~·erde, çok btiyük ve kudretli bir kaç asır ileri götürerek inkişaf ettir- ntleri için bir meş'ale olur. Atatürk, 
havuzları, depoları sular tarafından ... aclamın bizim asrımızda yaşadığını an. mek isteyen Büyük Petro, ensesine bbyle ihtiras içinde bUtün ömrünce 

tahr.ip edilmiıti. Bund~n baş~a aç- essesalerden Vergi alJ -ffiJŞ J•Se !atacaktır. indirdiği yumrukla Rusyayı az daha yandı, o, kilçUk bir Tiirk memurunun 
lık ınsanları o kadar bıtap hır hale ""' .~ Senelerce e\•vel .N'apolyonun mezarı sakatlıyacakmış. Filhakika, Ru~ya oğluydu. Selanik askeri mektebinin 
koymuıtu ki, dirilerin ölüleri göm- • · ı k nı görmüş ve bu mezar önünde şunları terakki ve inkışafa doğru yollandı.Am- genç talebesi, bilahara Türk ordusu-
nıeğe kuvvetleri kalmamıştı. Kor- geri Vefl ece düşünmüştüm. cFilhakika bu büyük ma. büyük inkılapçının kuvvetli yum- nun zeki bir erkanıharp nbiı Qldu. 

kunç manzar?·:· Y7.mek. ~e?emiyor- 3535 sayılı kanuna müstenid ola-' den muaf tutulmuş oluyor. Ancak adamın zamanını ya~ıyanlar ne kadar ruğunu yedikten sonra boynu iğrildi, İnsan, onun hiç silkun bilmiyen ha. 
~u Uyum~k ıçın gozlerınız.ı kapadı- rak icra Vekilleri Heyetince mua- 1 muafiyet münhasıran döküm işi ya- bah:ir.?rm~ş. ~u baht~yarlar onu yakın- yalpaladı, ve emin adımlarla Hediye- vatının izleri ardında dolaşırken roru-
gınız vakıt'. fan~o~l~.r .~a~.ınde her- me]e vergisinden istisnasına karar panlara aittir. Dükülmüş maddeleri dan gorebılmış, nynı harnyı teneffüs metli. luyor. 
had ölü kafılelerının onunuzden geç verilen san'atlar hakkında Maliye işliyerek bunlardan mamulat vücu- etmiş, bronz yüzilnii gözleriyle göre- Atatürk için bu söylenemez. Fiha'.ı Kemal gibi hayatta bliyük i ler vap. 
tiğini görüyorsunuz. Buna rağmen, Vekaletinden vilayete umumi bir da getirenler, ezciimle musluk dök- bilmişlerdir., Şayet tnli Atntürkün onun glittüğü davanm yolu iizerine mak için doğan bir genç. adımını ce
Hankeo'da gördükleriniz, Çinin i- tebliğ gelmiştir. 71 seri numarasını mecileri tarafından döki.ilen maden- türbesini bana gösterirse, ayni duygıı- de rrUllC'r serpilmiş değildı. Bfrçok ma- aretle ileri atar. Böyle iııcıanlar çalış. 
çinde görüklerinizin hafif bir baş- taşıyan bu tebliğde deniliyor ki: !erden musluk, kilo aksamı, kapı !arla mütehassis olacağıma şiiphe yok. nialarla karşılaştı. Terakki ve medeni- ma~·ı bilir, fakat yaşamayı da bilir.Yer 
lanaıcıdır. «2430 numaralı kanunun ikinci tokmağı, hurufat ve benzerlerini tur. Amma, sağlığında bu fevknlbeşer yet namına kurbanlar verdi. Fakat, rulmnz, tükenmiyen enerjiye sahiptir. 

:. .. . . maddesine 3535 numaralı kanunla imal edenler vergiye tabidirler. Bu ne.lamı gvreme<liğ-ime de çok miitee~sir vnrılan muazzam neticeler ynnında Kemal de genç1ik kuvvetlerini bol bol 
E'.rte~i gün ?ir kano motor b~zı eklenen «S» fıkrasile verilen sala- imalata ait döküm i;?leri de ayni mü- olacağım. veı·ilen kurbnnlar hiç me. abesind diı. -;arfetti. ÇünkU daimi bir ihtir::ıs için-

ararnaga geldı Koonel Notwel ıle h' .. "d h ·k k f d ld v kd" d Ö\·led" B b.. ··k · • d 1 Jc vnnı\·ordu 
A .k d k. H l"b k" b kl ıyete mustenı en mu arrı uvve- es~ese tara ın an yapı ıgı ta ır e, Abtiirk dünvanın en bü\'ük inkilap- . ır o... u U.) u · sıyası e ıa~ 1 ·' • • 
merı alı o tor o ı ro 1 e er- t" b be · · ·· d l t d ~ l k k d · · a\•ni asrı vaşa ış ı 1 ·k· ı t 1 Kemal, ihtilulcilerin meı-kezi olmuş. 

ken rehberimiz, cereyanda biribiri . • . eş ygırı ve gun e ça ış .ır ı~ı sene i satış ıymetinin tayinin e çısıtlır. lçinde ynşadıicımız zamanın l:l d ·k • ,d ~1 ol aknk ıa. ım er .. a' 8 l 
ardından gelen b1 illere enaaliat et _ ışçı ııayısı onu g~ç~e~en sınaı mu- dökümf': taal1uk eden Jcısım harit! tu- ı e eı en nımn ıs anıyet uzerf tu ... u tan Hamidin kanlı idaresini de. 
melde meı:agul bul d s·ı·h esseselerden nevılerı lıstede yazılı 1 k . bed ; eııa-elJeri • .Aiatiirküıı yiiksek şahsiyeti- hareket edemez. Ji'ukut, ortn <'agı bh \ frdiktC'n sonrıı 'l'lirki~ e hay:ıtında ye. 

:r unuyor u. 1 a 1 l h 1 tu ma ıca er. ni tamamile anlıvalıilmemize belki ııi Lir devir açılacağını zannetmişlerdi. 
patlar patlamaz havada a'tttı"kre aza- o an arın kanunun neş·r·i tari i o an M d l . • yükle~tirenlerin önünde hayretten hay-

• :ı- uafiye-t liste'!in e <t·azı ı sanayi · 1 1908 senesindekı' genç T" k 'ht"IAı• 
lan tiz bir ses işitiyoruz. Heglen ıyı 16 7 /9Jô tarıtiınden ıtıbaren mua- J manı o muştur. Fak:ıt, bu kadar \'erim- rete daima düşeceğiz. ur· 1 1 a ı, 

1 .. d . . h kk d erbabından muharrik kuvveti beş 11• ,·e buka<lar eııteı·es"ıl olan oılun ha- ,.1 h 1 b" . 1 i üst üste, Enver bey, Niyazi be:», ve 
n·ı .. an l d m~ e vergı~ın en ıstısnaı a ın a .. l• ısır e ram arı ızı ıa\.•rnn <'< ec"k, 

:r a ıyor u. be · · ·· l' k · · "" :'ıfahmut Şevket paşnvı çıkardı. İhtı"laA. 
Kanomuz hafif sesler cıkaran su İcra Vekilleri Hetince ittihaz olunan ygırı ve gun ü ışçı sayısı onu geç- ytıtını simıtle gözden geçirince, çok Solon'un kanunpet\'erligini övec{'ğiz. " 

miyen1er namına •ı"mdı·}·e kadar ge- J> ·ki' A · t t I S k . lin ynlıııından çık~ıı 'J'ilrkiyenin yeni 
·· ' d k d E ft · · 2 9466 1 24 9 6938 "' kıs lı' · · d t k erı · ı, rıs o e, o ·rat ı izam eder -uzerın e ayıyor u. tra a su tçın- numara ı v~ ta- k k k b a ır zaman ıçm e meye ann ·oy- efendilerini kuşntanları Kemal beğen-
de kalmış bir ev, ağaçlar ve tepeler rihli kararname gönderilmiştir re ma tuan gert'! evanname esa- dukları karşısında hayretten şnşırıp ğiz. Büyiik Petronun Ru~ynyı ileri gö. memişti. Kemal için, genç Türk ihtil! 
görüyorduk. Yalnız Hankeo'nun Listenin tetkikinden anlaşılacağı ~ına göre tarhedilmiş olan vergilerin kalıyoruz. Bir vakitler, Dizraelinin ölü- tih·en ktılın sopa mı, keneli ynkınları- li, tarihte anlaxnm:ımının bir faci. 

terkini ve itirazlı olup da komisyon- münden sonra. onun uzun yıllar düş. nın snknlını kestirmek iclen!iı11·, bı··ıtün ... , sı 1·dı·. iki civar vilayetinde dört milyon ev üzere, evvelce 70 seri numaralı umu- 1 " 
t h d 1 ara sevkedilenler hakkında komis- manı olan Gladston, şahsımı mahsu:ıı mektep kfüıpl::ırı gençligy e hntırl"t"cnk. Taliin .•·anıldıliıııı ve ao"'zlerı' ko··r 0 _ 
a rip e i mişti. mi tebliğ ile maktu vngiye tabi tu- b. .. " .. ' e. 6 

B 
k l I yon lanı verginin terkini icabedece- ı r agaletle avnm kamarasıııda ştiyle N'eva nehri ağzmda Peterı;;burg şeh- larnk yürildüğO için budala kadının 

uranın sa in eri ya boğu muş tulması tebliğ edilmiş olan sınai mü- ~ine dair müt~mmim layiha verilme- itirafıttta bulmımuştu: . . k ~ d 
Veya açlıktan ölmiişlerdi. Bunlardan esseselerden bazıları hüklımetce ver t ü U 1 rını meydana getirmek huı;;u unda onun ·apı 1111 rıçnragı ı;er e, dikkatini 
k si ve tuhsil edilmis olanların da al~- <BU .MUKTED R \rı~ B Y K S • bil ük · ı k ı. 
urtulanları veba ve kolera ynkab· giden muaf tutulmuştur. Bunl~r aQa- • i·Ast l s N DEN ÇE'KII l\"E Büyük Petronun gat·ı·etı· 111• a ıı·lnr ."ııa- Y • 1 er ~ apm:ıyn auiliyeti olmı-- " lfüıul müessese sahiplerine reddedil- N • • AHı E ' •· l • " " kil ilk d ı nıı t y 1 ız bazıları büt"" b f - d ·· t ·ı · t' l · , ~ kt F :rnn ç u :ım ar üzerine diktiğini ş ı. an un u e- gı a gos erı mıs ır. mesi lazımdır. S LE DÜN'Y ANIN DAHA AZ bNTE- c~ ı.:· akat.. Onun ynpbklnrını Atn- Kemal anlamıştı. 

laketlere mukavemet ed~rek kendi- Madeni eşya sannyiinden: Mus- RESAN OLACACINI 1'1'1RAF ET. torkun ı 
lerini kampa götiirecek olun kano· luk dökmecileri, bıçnk, <lestere ve . meye arın getiı-diği bilyiik işler 1htililden sonrn yUk ek makamlar 
tıun gelmesine kadar mukavemet çakı yapan müesseseler. Politika .MELİYİZ.> ianın~ k?.y~rnk ha ılı cem yapacak o- işgal eden bu tesadUfün adamlarına, 
edebilmişlerdi. Bugün de bir takını Tahta sanayiindt':n: Araba tamir- DOKT OR ursak buyuk asker ve devlet ııclamı Kemal hudutsuz bir i tihfafla baktı. 
köyler deniz ortasındaki adalar,\ cileri (yalnız tamir dolayısiyle) kun- - Baştarafı 3 ncü Sahifede- olan Atatü:k rin·e· ii-:ltln çıkacaktır. O Bir vakitler Napolyon da Direktorye-
bcnziyorlar. Tamamile tecrid edil- dura kalıbı ve ökçesi yapan müesse- 'lne lntermızionale gazetesi F'rnn a ile M. ŞEVKİ UGUR Atat~~~· kı profıl.ı A.nknrn kayal~~ına ye ayni. uretJe bakmıştı. Kemal bu ar&-
tnis bir halde bulunuyorlar. Kurtul- seler. ·rnlnşmıık irin Siiveyı;; k-:ınaJınııı idare. DAHiLi HASTALIKLAR e?e<lı.).)en na~ :.clılmış k~la?.ak. golge- cin ağır seneler geçirdi. ÇUnkıl ihtiliil-
rnı:ıl~rını bizden bekliyorlm. F.rl en- Müteferrik sanaviden: Ağızlık, -;iııde ı l.ıhat yapılmas111dan, Cibuti MÜTEHASSISI ~~tt ırlnp,r~a .~kuçıt!ktA ya iiks~tındel .} ata. !er tnrihte bir kere olurdu. O, kendi 
..:ı d l . . · · "1·1nendı·1·e1· h,·ıt 1 1111n ltıtl\"'"a teı·kecı1·1 l ' ır. .uvu · e ro me un o nlı\·nıı hn,·atıııııı b. . •.. 'ıcn oraya gi iyor, seya ıalırnı;.ı pu· tesbih ve tarak imal eden müessese- ı l ... ., - kinci Beyler sokak No. 82 " " . : '. ır semere vermıyecegını 

1 d 13 l ıne . .;inclen. İspanya mesele!':inin iasfi. tukenmez zengın Rus toprnkları tize- ve fırsatı k ç d • h" a· d 
au aya göre tanzim e iyoruz. u er. Telefon No. 3286 . d • . a ır ıgını ısse ıyor u. 
\J d . I K \'e inden, Tunus meselesinin hallinden rın e ) apıcılık ettı. Onun hudutsuz F·ıkat bu··uu··k h b. t 1 1• nıman a ınsan yo unu ~~~ırıyor. ararnameye bağlı listede mün- _ . ~ .. . .. ' ' ,, nr ın sarsın l arı ge ıp 
'{ ld d ll Ik l ·b· d \'e Fransanın Sovyetlerle olan müna- ımkanlnrı yanında, Ataturk yenı Tur. çatmıştı H.. .. . t h"b" k" o a ağaç a arına, sa ım ar gı ı eriç sanayi nevileri açık olduğu ci- Hakaret k. . 1 • usnunıye sa ı ı er ·cını. 
C\'!ılmış insan vücudleri gi)riiyoruz. hetle bunlar hakkında ayrıca izahat ~ebetleriııin yeni baştan tanziminden l{emerde Lale sokağında Hasan ıyeyı s~ ta~.lnrı'.1 .:-" ~ok ihmal ettiği hnrp zabitinin gözü önünde geniş ufuk-
l3ir ağa<: tepesinde bir hn.reket sezi· verilmesine lüzum görülmemiştir. bahsediyor. Görülüyor ki İtalya Fran- o.ğ_lu .Sabit, Azir kızı 30 yaı:Jarındn et~·akletlerıı·n ço~lerı luzerılııe kurdu. Ata- lnr açılmışt1. Fakat, Çanakknlede ka-
,, D h 1 ki y l ( 1 ·a ı"le a11laş--ı·ık ı'çı·n 19'35 senesinde T.' ~ 1 :ır u ı· , ga ıplerın kı ıcı a tında, fakir ve zandı· ı 1• 1 . T.ı ş . t ~ .1or. er a oraya ya aşıyoruz. anız ler nevi maden döken mü- •• "' • · · namı e ve kardeşi EminE'ye ~arhoş. .. .. .. . . g za er erı .uınver pn a or mege 
Bır kadın, hayattadır. Yanında da esseseler -yalnız döküm dolayısiyle- La\·al tarafından verilen kon es iyon - luk saik asiyle hakaret ettig· inden tu- zal ruretlıe. duşmuş, ~ull~r ıçınde harap çalışıyordu. 
h 1 v b 1 b k d l laı· ı·ıe de ı·ktı"fa etmı·,·ecektı·r t ı t 0 muş ır vatan uzermde çalışma'\·<> ,.a ı ıı.r ko ö ·· d a;:ırça anma~a aş amış it a ana dökii en parçayı işlemek suretiyle - · u muş ur. . "" .. , po yonun ~uos va nun en ge-
Q K d 1 k 1 d • bnşlaclı; ve yalnız bırkaç sene içinde r· k·ıd··. K t h b Utuyor. a ın tamamen ~ır n tı. mamu at vücu n getirenler hariç- • • . . .. ı çe ·ı ıgı u uzova n er \'erildigi 
S f' f b. d . k 'ki . d h kk d ı:\rtıllhecl ko 1· .,.o taı .. tfırıılaı1 cıhan şnşılacnk şe.)ler gordU Bo",·Ie ·ık .. ·ı k l t .e .a ır erı emı erinı örtilyo:- tir.) Kay ı a ın a bir az izahat \ · n ıs. mı • • Arap .. noktai nazarına daha U''gun bı·r · ., zaman, 1 ışı ag ama o muşu. Ondan 
..:ıu '' 1 ·· } · d h l · d neşredı'len rapor ı·ıe F·ıı· tı"n me elesı· f ı " hayran kalınacak şeyler a ·ırlarda lıı"r so d" ··ktü d b ı d ·p 
1.1 • ı ~ nız goz erın en ayatta v. verilmesi ıcap e er. ' ı ormu . aranacağı muhakkak g"b· .. . . . . · ' nra ız ço - uaya aşa ı. nemnl 
du· ] l d 8 . d w l bl . ı.· fh 1 0 .. .. ı ı go. kere görillebılır, nıaamafih bize vakın bö 1 d S k 1 . gu r\n aşı ıyN u. ıze ogru çeY 70 seri numara ı umumi te iğin \"t'ııı uır sa aya girmiş o uyor. ıı runuyor. . ' ~ Ye yapma ı. a arya ıarbinden 

tılen bu nazar ve bu gözleri asla u- 4 üncü fıkrasında toplu i~alat yap- beş ay en·el, Peel komisyonu Fillsti- + ": ko~şu: Bulgarı::;~nn hava mı bi. onrn düşmanın firara başladığı haber 
!'lutaımyacağım. Kadını kanoya ala- madıkları cihetle muamele vergisi nin lak-.imini teklif etmisti. Bu tak - A ·k • • z.mle bırlıkte tene~fus .. eden bOyUk bir verilince, O, güldü. Dua mı etsindi?. 
tak l d k il ld kl . . . • merı a seçiminin neticesi Ruzvelt adam hakkında hukmu biz Iavı·kı"le K. d d ekt· İh . A . w 

ke ~o u.mduza.h ~vam1 .kı:tkti . erler- mevzuundan hariç o u ak~ı gö~~~- :ımtk"pkrOJesınin mıgıJ tatbik edilec~ğfoi için bir mağlubiyet telakki edilmek veremeyiz. . b"ıme h uta e ec ı. tılalcı magrur 

11.l 
n u~erın. e, ı t.ı.ma • .. ı .. adının bu- rilen sanayi arasında (ma .ıne d. ok- e ı etmek üzere Filistine gönıieri- lazımdır. Gerçi ha"laA cumhur reı"sı·nın 1 •ıA , 1 •• ır ru aşıyan Kemal kimin önünde 
d - b k 1 b d k 1 ' W stı asa ge en dusmnn o d 1 d" ··k kt" O n ugu ır u u e gor u . mecileri, tornacılar ve tesvıyt'!cı er) en udhecl komi:-;yonu, tak~imin tat- lideri bulundug· u demokrat partı"sı'ılı·n b! Jel • r u arını ız ço ece ı. general üniforması B l d b d l 1 H k b'k' · r yı ırım vuruşuyla g · t bil k · · d k ' . un arı a uraya a ga getirmiş- zikredilmis, cra Vekilleri eyeti a- ı ·ı ımkansız bir proje olduğuna kn - gerek mecHste ve geı·ek ar.,·andakl ek- k 1 d· . ' erı a a me ıçın e 1 ruhunda Dantonun ve Robes. 

tı G 1 d b . b ki I ' . . . 1 J ve ı ıç ,u-be ıle sulh m h d 1 • • • • 
13· ün er en erı. . e iyor ar~ı: rarına bağlı listede ise her nev i m~- 'nr vermıştır. ngiltete hükümeti bu seriveti büyüktür F k t b k • t t k h rr 

1 
ua e e erını pıyerm etrafındaki bUtün hınçlı mev-

kounl~r gerçekte~ .ıkı ~adır:dı. Bırı den döken mü~sseseler yalnız do- kararı kabul ederek, Araplarla Yahu- seçi~den evveık· kada \ ~· e d :~;~~ ' yır m\i : ı .e erln asırlık tahtını lıir cudatın hıncını taşıyordu O yeni bir 

t 
ltugu altında ıtına ıle bır paket küm dolayı siyle vergiden muaf tu- diler ara8ında bir anla~ma için yeni cumhurivetçiler 

1
m 1~rt k~. ~r 1egkıl ır. d.vumn~ ·. n kevı.hr:ır:k, devlet işlerini din- Türkiye meydana getirm~k İstiyordu. 

lltu d s· t t hl'k .. b ı· . d 1/ t l b. . ec ıs e ı ~ıza 1 arı - en as ııma akım bir ·ıı t" ... k l\f . ·ı ~ Yor u. ıraye e ı esını er- tulmuşlnrdır. Muafiyet ıstesın e ır eşe J ıls yapacaktır. Yahudi mü- nı vetmiş be" ad t ·t . k •·· . t 1 ,. . ' mı e m çuru azı ı e hiç bir alakası olmıyan yeni 

ıtaf için kamp, kadın olsun, erkek zikredilen müesseseler, toplu imalat messilleriııim·e Fili-.tin Araplarile mi~e ibl1.ğ et~'şle d~ı ıAıara d)ku.z )e - an~.~.e .~rı~ı aynk altına alıp ezebilmek bir TiirkiYenin sabahını görilyuıdu. 
<:ı •un 1 k . k 1 l k k k . k A . :. • ı er ır. van a ı rne\'- \'e uutun uunlardan sonra modern k .. I B. . d ~ b • ıer esı anca çın çıp a a- yaptı lan cihetle vergı mevzuuna o~ı~u rap memleketleri mümessil - cutları da yirmi sekizi b~ldu. 1928 se. türlü bir d , , . • u • ınnenaleyh, ne dua ediyor, ne e ag-
J'l ı.ıll ediyordu. Hastalık mikrobunu girenlerden hükumetçe muaf tutul- lerının yakında Londrada içtimaa çai- çiminden beri ·ık d f d k" h . b d b e\ Jet me) dnna getırmek, lıyorôu. O, gözyaşlarını ruhundaki 
t·~~~edecek hiç bir Şt'!yin birlikte gö- ması iltizam edilmiş olanlardır. rılacakları resmen bildirilivor Fakat yetçiler dem kı ti e ak ır ı cdum urı-

1 
utnt an. aşka da meyus olmuş bir mil- kandile vağ vaptı ve modern bir Tiir-

1.ıtul . .. d t . d 1 . l F~.1 . t· d . · · • o ra ar nrşısm n mec- e e mıllivet ihtiras 1 • d k . ~ • d" n· rnesıne musaa e e mıyor u. Binaenaleyh esasen topu ıma at 1 ıs ın e bır seneden beri devam eden listeki ve avand k" , .. ti .. t k . t t • ın u~ an ırma . kıyenin doğuşunda bu kan ıl yandı 
t.ır Çin doktoru ayni ihtarı kendile- yapmayan makine dökümcüleri sı- tethiş hareketinden mesul addedilen ye etmiş ~1 al 

1 \:aSzıseberını ~ ~ı .. işe, sırf Atatürkün eliyle bizim durdu 
•ne O ı · d k. 1 · 1 ··r . . • o uyor ar. on eş seçımı goz erimiz ö ·· d d . . · 

hı't Yaptı. zer erın e ı şey erı ne- cak ve soğuk demirciler, tornacı ar mu tının çagrılmıyacaiı iyma edildi- her birinde b. Ik" h .k nun e mey ana getırılen Büyük inkıUipçının ceımrane jestle-
e att 1 F k d h l h • . d ır en•e ıne nnzarnn za- arı alar . . k d 1 ar. a at a a genç o an ve tesviyeciler vergi mevzuunun a- gın en, bu, araplar arasında sukutu yıflamakta idiler. Bu iki sene sonrn Ge ··:. . . . . ri sayesinde yirmi mılyon ınsan rnede. 

~: ın~ koltuğu altındaki paketi de ricindedir. Toplu imalat yapan ma- hayal uyandırmıştır. Fakat Londra iç- cumhurreisr~· . . 1 k çen gun, rnılletının gözyaşları a- niyet içine girdi. Şu halde, Gladstonun 
trı a:agı yerde onu daha itina ile sık- den döküm müesseseleri (ezcümle timai yahudi mehafili ara~inda daha çimde bu ıg\.ıçiın yapı ~~ak" ~nt~ ~.e- rasındn dünyaya gözlerini kapayım, dediği gibi, At:ıtUrk gilıi fevkalbeşei· 
,,aga başladı. İsteğimiz üzerine bu musluk dökmecileri) de bu defa le- büvük bir havai sukutLı u'·andırdı mı"dı"nı· a tpar ınt n muva a ı)e ı lJ.'-lcfhanın şöhretini kazanmış, herkesin bir adam öldükten sonra da düm·a da-

rarl _ 1. D · · " · r ırmıi ır. hU t tt"~. • 1 Pu;.eti açtı. ehşet içinde kal- ra Vekilleri Heyeti karariyle verai· ÇUnkil bu müzmin mu1:linin hallinde A .~ .i." rme e ıgı adam, işte budur. ha az enteresan olmuştur, demekte 
• .;, :;"' ımır lnaanlarm hayatında rol oynıyan haklı dii'll m~·iz? 
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SAHiFE 6 

Güzel İtalyan pren 
sesi nişanlandı 

Giin~n hadiselerinden • 

Japon istilası karşı
sında Cin 

Zabıtada: 
Motosiklet kazaaı 

Birinci kordonda Ahmed oğlu 
Tahsin, bindiği motosikleti fsak oğlu 
11 yaşında Salamona çarptırarak ya
ralanmasına sebebiyet vermiş ve ka
za esnasında kendi•i de yere yuvar
lanarak yaralanmıştır. 

f~~-M---ı~s_ı_r_-_K_r_a_l_ın_ın_i_lk_ç,_o_c_u_g_"' u __ f 

Nişanlısı eski Avustur· 
ya hanedanındandır 

' 

Feriha ismini alan 
kızcağız, Kraliçe 

olamıyacak 

Güzel prenses ve niıan)ısı 
ltaıyan pr e' r n 1 ~ra 

Franwaz de Savc', prens I c ·s •'e 
Barboun'la nişanlanmıştır. 1. ,-an
ların çok sevdikleri bu kHçilk prense• 
bilhassa gözlerinin ve ahııtkının gü
zelliğile bütün İtalyada meşhurdur. 

Kral ilçilncü Viktor Emanuel ile 
Kraliçe nişana muvafakatlarını res
men prens Louls'ye bildirmişlerdir. 
Hayır cemiyelerinde çalışan, fakir ço
cuklarla ciddi bir şekilde alılkadar 

olan prenses bilhassa musikiden hoş
lanır. Onun ekseriyetle operaya de
vam etmesi, hayranlarının da operayı 

• gitmesine ve onu bol bol seyretmesi-
ne vesile olur. 

26 Kılnunuevvel 1914 de doğar 
;\far! Fransvaz'a, geçen sene Toskan· 
da prens Louis'e takdim edilmiş vr 
bu iki genç ilk defa olmak üzere bu 
rada tanışmışlardı. 

Prens Louis, •abık Avusturya kra
liçesi Zita'nın kardeşidir. Dük Han 
ri de Borbon'un on beşinci oğludur. 
Loui» muhtelif yerlerde yaşamış bir 
adamdır. İsviçre, Fransa, To•kan er 
çok kaldığı memleketlerdendir. 

Prens, Fransızcayı, Almancayı, tr 
gilizceyl ve Arapçayı mükemmelen 
bilir. 

Onun Kongodaki ve Mozombik
teki av maceraları bilhııssa meşhur
dur. Son zamanlarda prens Louis Pa
riste yerleşmişti. Şimdi İtalya halkı 
sevgili prenseslerinin ltalyada mı, ya
hud Pariste mi kalacağını pek kesti
rememekte ve bundan da müteessir 
olmaktadırlar. 

Tahmin edildiğine göre İtalyanın 
bu en güzel prensesinin düğünü ilk
baharda olacaktır. 

Almanyada Ya. 
hudi aleyhtarlığı 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -

derhal hazineye devrolunacaktır. Bu 
devrolunan para cezaya uğtlyan Ya
hudilerden tahs!I edilecek miktardan 
fazla da olsa sahiplerine iade edilmi
yecektir. • 

Hooverin nutku ' 
Toranto, (Amerikada) S..A. 

Eski reisicumhur Hoover burada söy
lediği bir nutukta, Almanyada Ya
hudilerin maruz kaldığı menfuı- mua
meleyi şiddetle takbih ederek totali
ter devletlere hücum etmiş ve demiş
tir ki: 

fngilterenin nihayetsiz menfeatlerinin 
bulunduğu Hong - Hongun 

vaziyeti nedir? 

Kavga 
Karşıyakada Soğukkuyuda Meh

med, Tahir ve Vahid adlarında 15 
yaşlarında Uç çocuk birbirleriyle kav
ga etmişlerdir. 

Tecavüz 
Japon istilası Çinde her gün biraz IIong. Kongun Kovlona bağlıyan bü- Karataşta Bekir oğlu (Hacı) a-

daba büyüyor. ve japon istilası karşı- yük posta vapurlarının, feribotların, dında birisi sarhoş olarak Kom•alı 
sıııda, başta İngiltere ve Amerika ol- tüccar vapurlarının arasında., bu ge- Mustafaya tecavüzde bulunmuş. ve 
mak üzere, Çinde birçok menfaatler miler adeta mekik dokur. zabıtaca yakalanmıştır. 
temin etmekte olan dünyanın en büyük Kadın, erkek çocuk tam iki yüz in- Bıçakla yaralamak 
devletleinin de iktısadi zararları art- sanı ferah ferah taşıyan Agamemnon, Tepecikte Kağıthane cadde•inde 
tıkça artıyor. Kristof Kolomb'un yelkenlerini andı- Selılnikli Mehmed Ali, araba sürücü

Avrupanın tanınmı~ bir muharriri, ran eski biçim Çin gemileri, havayı yır- sü Ömer oğlu Mehmedi bıçakla ya
lngilterenin uzak şarktaki hüyiik men- tan düdük, çan ve ıslık sesleri içinde ralamış ve zabıtaca tutularak Adli-
fuat '!'erkezlerinden olan Hong _ Kong suları yarar gider. yeye verilmiştir. 
hakkında enteresan bir yazı yazmış- Çin sahillerine çıkınca, açık havada Kama ile hücum 
tır. Muharririn bu yazısından bazı kı- kokular saçan mutfakları, hamalları, İkiçeşmelikte İsmail Aktepe adın-
ımları alıyoruz. tacirleri ve dopdolu sokaklariyle bü- da birisi, Rasime kama ile hiicum et

e Kanton düştükten sonra artık tün Çin birdenbire gözünüzün, kulağı. tiğinden zabıtaca yakalanmıştır. 
Hong - Knng ölmüştür. Halbuki, İngil- nızın, ve burnunuzun önüne serilir. Yumrukla döğmek 
' ~e imparatorluğu için bu ada. Sanır- O zaman insan hakikaten İ>ıyil le reniP İkice~melikte Kayabaşı sokağındı 
haydan kat kat mühimdir. Şang- nerede olduğunu keııdi J,«ııı\iııe so lfiiseyin, •arhoş olarak Osman oğlt 

ay IJir milletler arası şehriydi. Orada ı·ar. :\.Iustafayı yumrukla döğmiiş n ya. 
her millet'n zabıtası, bankaları, şir- Fakat lıu suali keıı<liıw snrnu.rlaı· 'rnlanar~k Adliyeye verilmiştir. 
etleri, mağazaları \'ardı. Her millet ev,·eı bir saniye durıır. lrıgiltere o,·" Sarhotluk 
ond; evini, kendi kuvvetini müdafaa da, her yerdedir. Huııkalıır, nıağazallıı Keçecilerde Piyal oğlu banınd: 
Lbili)'ordıı. Ru sehir lıiivük Yangçe kr,nı cörler, zırhlılar, tayyare ana g.,. ',eblebici Eşref ile İsmail ve Ali sar. 

nehrine hakim bir vaziyetteydi. Bu mikri hep heı1 İngilteredir. hoşluk saikasiyle biribirini döğmüş 
ohirse Çinin can damarı demekti. Fa- H'>ng - Kongun arkasında Çin var 'erdir. 

• lıu n~hir dahi bir milletler arası D ) mak ),iıın;yen kain balık Çiıı İngı 
hr' h liııe gclnıi~ti. iz t.care ine ııpaçıl •.r. Lonılra şeh•· 

H ' ki H ıııg • Konır, İngilizdi ,.~ il ııg - Kung cephesini kaybetmekle 
1.. İngl'iz<li. Burası, uzak ş:ırkııı 100 mi?yon müşteriyi, 400 n1ilyon ~

• !:. :ıt• •ıkıdır. Bir ada, bir kaya. fo ·,azı kaybedecek demckt;r. Jlu tak 
; ruln;uş bir tepe. Tepede gPçecek 1.rd :.Iunçester dünyanın en bi;yü' 

re ölJm saçan topların lı"ı"1zları gii pamuklu sanayiiııi 400 mil.\·on Çi!>İiy 

·lfür. Açık lıir liman, mevkiin çorak- harrıyamıyacaktır. Alışverişte Ameı-; 
ığına varıncaya kadar Cebellüttarıka ka ikinci, AlmaP)'a (!~!ineli safta geli 
'ıenzer. Orada da yağmur suyundan yor. İngiltere şark denizlerinde ];on 
'ıaşka içecek su yoktur. Dağların mail trolü kaybeder:.;e, İngiltere adalarıııd: 
:ırtlarrndıuı, muazzam beton sarnıç- iş,izlik artar. Büyük Britaııya tecer. 
ara yağmur suları dökülür. rüt etmemelidir. İngiltere, !l!alts.dn 

Hong - Kongda istenen her şeyi 3üveyşte, Singapurda, Cebelüttarıktr 
·apmak için mükemmel surette seçil- Kapta ve Hindistanda olduğu gib 
niş bir yerdir: Bir sürgü, bir kontrol Hong - Kongda da kuvvet bulundur 
apısı, bir de marşandiz deposu! malıdır. 

16 ıncı asrın başlarında Portekiz- Fakat İngiltere, kıtalarda mücade 

Kaza 
Bucada Yukarı mahallede !l ya 

ında Bedri, sulamak için çeşmey .. 
·ötürdüğü bir beygiri koştururken 
!ehmed Ali adınch H yaşında biı 

ocuğa çarptırmtş ve yaralanmasın~ 
ebebiyet vermHir. 

Gürültü yüzünden 
İkiçeşmelikte .Aydınlı Arif, gü

·ültü yapmak yüzünden Haydarı ba
ından yaralamış, zabıtaca yakalan. 
nıştır. 

Kuduz mu 
Tepecikte Kuruçay mahallesin

le Salih oğlu Ahmedin ba•ıbo~ bırp 
'nlan köpeği Hasan oğlu Snlih ve Ha
;an oğlu İzzeti ayaklarından ısırmış-

i 

• 
Kahire .. Tesrinisani.. Adet olduğu üzere çocuk iki yafl
Şehir dalıiliııde atılan 21 pare top, na kaıhıı· haremde halııeaktır. Doğum 

raliçc Feridenin bir km olduğunu şerefine yirmi birı fııkir çocuğa elbise 
!ısırlılara ilan etti. Henüz 18 yaşın- \'Crilmiştir. O giln küçük Ferihayla 
·a olan kraliçenin yeni yavrusu FerL beraber doğan mini minilere de saray 
1a ismini alııııştır. canibinden birer Mısır lirası hediye 

'.l>falı'ımrlıır ki Kral Fuat, •F• harfı- edilmiştir. 

ın ui-ıır ıretirdiiriııe kanaat ettiği için Ancak Feriha kraliçe olmamak 
lltun aile,inin •F• harfiyle baslıyan bedhahtlıihndadır. Varisi saltanat 

iimler almasını vasiyet etmişti. ıhral Farukun yeğeni '.\fehmet Alidir. 

ır. Köpek müşahede altına alınmış
tır. 

Bu da aarhotluk 
Alsancakta Burnova caddesinde 

\li oğlu amele Mehnıed, •arhoş ola
·ak gürültü yaptığından zabıtaca ya
ka' anmıqtır. 

Cam kırmak 

Şaban oğlu Yaşar, sarhoşluk sal

kasiyle Halil Rifat paşa caddesinde 

B. Ahmed Konağın kahvesinin cam
larını kırmış ve zabıtaca yakalan
mıştır. 

·ıer kalyonlariyle Kanton önlerine gel- lelerle kuvvetini israf edemez. Ve et 

likleri vakit bu mevkiin kıymetini mek istemez. O da bilir ki, en ufak bi• 
akdir edemediler. Hong • Kong ada. yorgunluk eseri gösterdiği takdirde 
mı ihmal ettiler. Kantondan oldukça avcı milletler onun Uzerine çullanr 
zakta :.rakao yarımadasına yerleşti- caklardır. 

Avusturyanın h dbalit ciulu 
er. Burası Portekizlilere daha emin Bugüne kadar Çin ordusu Fransı 
•eldi. piyadesinin Majinoda kendisi için çar 

japonlar için, Avrupalıların dört pışacağını zannettiği gibi İngiltere) 
Müteveffa D ır·- ,, 

O!I J~U::. karısı yal'ında 
siyasi hat:rclarını ne.f::redecekti:: 

·üz otuz senedenberi ticaretgah yap- de öyle zannediyordu. 
ıkları ve yerleştikleri Asyanın bu nok- Halbuki İngiltere, şahsı müstear\: 
'"ını itaate almak zor olmadı. harbetmiyecektiı-. Lakin, tii Nelson ,. 

Çin harlı inden şu hakikat çıkar: Kiçncr zamırnındanberi kınında dur:ı 
apoıı emperyalizmi, Asyadan garp kılıcı çekecektir. İşte, Kanton ve Han 
nlıstamelerini sürüp çıkarmak isti- keu alındığı sıralarda uyanık ve tec 
·or. japonlar buna, Şanghayda az çok rübeli adamlar İngiltere için böyle dü 
nuvaffak oldular. Hong _ Kong nasıl şilnmüşlerclir. 

{antonu tutuyorHa, bugün Hninen a- Ne de olsa İngiltere, yirmi sekiz a: 
!a.;ı da Hanoyu öylece tutmaktadır. sonra ikinci defa olarak Uzak şarktı 

Şimdi İngilterenin küçük 
Dolfiis, Mussol•ni ile 

Lilondrindod .. (İEgilterede) İkin-

apon emperyalizmi, Hinen adasını ccephe> kaybetmiştir. citeşrin .. 
la işgal edecektir. Bedbaht Avu•luryanın (Bedbaht 

'· 1! ) u adını al:tn 'In<l.,m l)'"'1f>.:, 
Eğer bundan birkaç hafta evvel önü p d b h 

ıe geçilen Avrupa harbi patlak versey- e Ş t e e U fa 0 1934 yılından beri ilk defadır ki bir 
gazeteciyi, yani beni evine kabul et-

li, japon ordusu ve donanması, Hindi _ Battarafı ı inci aahifede _ 
mek nezaketini göstermiştir. 

:;in'e, Singapura ve Hong - Konga sal- İlk rey tasnifinde hükumet 85 re_v 
1 k O Bu kadın için 1934 ıoenesi bir facia-
ıraca ·tı. zaman Çin, japonya için karşı 115 reyle akali"ette kalmış, mü-, lır. Malumdur ki Avusturya sosyalist 
kin~i derecede bir hasım haline düşe- zakereye yeniden devam olunmuş ve eri, onun kocası başvekil Dolfüsü 
:ektı. büyük emlBk sahipleri mümessili Mar ı 934 Yllı Temmuzunda öldürmüşler-

Hong - Kong gören her seyyah, sal söz alarak hükOmetin lehinde rev 
=-revyorku Yeya Riyodöjaneyroyu gör- vermi"eceg" ini bildirmi• ve ruznam~- Hr. 

.. ·b· h ı · d · ' ., Uzun zamandanberi, başını dinle-, 
m.uş gı _ ı mu ayye esın e ınsan ölçü- nin değiştirilmesini teklif etmiştir. mek ve biraz huzura kavuşmak için 
su~e sıgm_ıyan bır azamet peyda ol. Bunun üzerine ikinci 8efa iirayr bir yer arıyan bu memleketsiz kadın 
lugunu hısseder.• müracaat olunmuş ve bu sefer de hü· nihayet lngilterede Lilondrindod'da 
U~-~klar~a, beş yüz ~ 11.i metre yük- kumet 95 reye karşı 105 reyle kat'i kendisi ve iki çocuğu için sığınacak 

•eklıgındekı kale tepesının, Jıoyu 8arı surette ekalliyette kalmıştır. bir yer bulabilmiştir. 
ıurları içinde yükseldiğini görilrRünüz. l\Iacar parlamento ananelerine göre İngiliz dostumla madam Dolfüsün 
Sonra, yaklaşırsanız, bütün bu dağın İmredi saltanat naibine kabinenin is
~vleri birbir üzerine katlanmış bir şe
hirle örtülü olduğunu farkedersiniz: tifasını vermek mecburiyetindedir. 
l1onako gibi bir yer.. Budapeşte, 25 (Radyo) - kabine 

Koya girer girmez, kendinizi Çin buhranı devam ediyor. Kral naibi a· 
~ehrinin ümit etmediğiniz uğultu ve mira! Horti, muhtelif partiler liderle
q-ürilltüsü içinde bulursunuz. Binlerce rile konuşmaktadır. Allikadarlarc8 
kayık yelkenlerini rüzgirn karşı aç- verilen malı'ımnt~ göre, yen_i kabineyi. 
mışlar. Buralardaki kayıkları ekseri- ya sabık başvekıl (Daranı) veyahut 
ya kadınlar kullanır. Adayı kaleye ta, istifa eden kabinede maarif nazırı 
--------------· olan kont (Teleki) teşkil edecektir. 

tir. Kültür mukave· 

apartmanına girerken, kapıda yedi 

yaşlarında erkek bir çoeuk bizi kar
~ılad ı. Bu çocuğun gözleri iri, ve ken
disi esmerdi. O sırada dostum kula
ğıma fısıldadı:: 

- Dolfüslln oğlu! 
Hakikaten bizi karşılıyan bu yav

ru ne kadar da bababasına benzi-
yordu! 

Y.adamın karşısında 

• 

bir şehrinde oturan Bn. 
sadece dostuz, diyor 

1 l\Iadam Dolfils biraz durdu: 
- Viyanadaıı daha e\•vel aynl

mak istiyordum; dedi. Fakat oğlu

mun ski yaparken bacağını kırması 
bu hareketime mani oldu. Sonradan 
i"e mecbur! bir tarzda ve adeta ka
çarcasına Viyanadan uzaklaşmamız 
oğlumun hastalığını daha fazla şid
detlendirdi. .. 

İsviçre cumhurreisinden gördü-
ğüm nezaketi hiçbir zaman unuta. 
marn. Ancak temelli bir yere yerleş
mek meselem mevzuu bahsolduğu 

vakit dostlarım bana İngiltereyi tav
siye ettiler. Ben, bu tavsiyeyi çok 
yerinde buldum. 

lif adamın son cümlesi bana İtalya
yı hatırlattı; ona şu suali sordum: 
-B. '.\fo"8olini ile olan alakanızdan 

epeyce bah•olunmuştu. Hatta Duçe
nin size yaptığı yardımdan birden

bire vazgeçtiğini söyliyenler de var! 
l\Iadam Dolfüs omuzlarını kal

dırdı: 

- Siyasetle meşgul olmuyorum, 
dedi. Bilha,sa ;\J u":ıolininin siya,;i 
hareketleri beni hiç ilgilemez. 
Ancak, şunu söyliyeyim ki ben onu 
daima bir dost tanıdım. 

- •Umumi harpten beri 21 'de- Belçika parlimentoaunda 
lentJmesi 

Dolfüsün şahsiyeti 
1934 yılındanberi el'an matem el- Bayan Dolfüaün ıon reami.. Konuşmamız Başvekil DolfilsiiTI mokrat idare mahvolmuş ve bunların Brüksel, (A.A.) - Mebusan mec-

yerine diktatörlükler çıkmıştır. !isinde yahudi muhacirleri meselesi. 
Bunlar, kendi şahsi tahakkümleri- sinin müze.keresi sırasında Liberal 

ni idame etmek için yeni yeni pren- mebus Max kendi partisi namına Al
sipler ortaya koymuşlardır.> ınanyada yahudilere yapılan fena 

Hoover, Çin de ve İspanyada aske- muameleyi protesto etmiş ve: 
ı·I lüzum olmakl!lzın imha edllen bin- -•Bu sözlerimin Almanyada işiti
lerce kadın ve çocuğ da mevzuu !erek gayri insani muamelelerin 
bahs eylemiş ve bu tedhiş hareketinin nihayet bulmı;sını temenni ederim.> 
önüne geçmek için bütün dünyanın si- Demiştir. Bu nutuk mecliste şiddet-
lihlanmaaı lazım geldiğini sö· .u .. ı'.: , •~ nlln•" ~~ .. -~ ... 

Roma, (A.A.) - Hariciye nazırı 

Kont Ciano ile Almanyanın Roma se
firi, Cigi sarayında bir kültür muka
velenames! imzalamışlardır. 

biselerini çıkarmıyan bu bedbaht çirdiğim bunca ıstıraplı yıllardan şahsiyetine intikal etti. Madam Dol· 
kadın, Avusturya sosyalistlerinin sonra şimdi bulduğun sUkOnet, bil-! füs, hararetle sözüne devam etti: 
kurşunlan altında kocasının nasıl hassa çocuklarım için çok iyi oldu. J - Kocama diktatör, dediler. J3u 
feci bir surette gözlerini dilnyaya Oğlum İngilizceyi öğreniyor, kızım doğru değildir. O, her devlet adamı
yumduğunu bizzat görmüştü. 1 da bir İngiliz kollejine devam etmek- nin iktidar mevkiine geçer geçmez el· 

Çin • Japon harbi o, çok hazin bir sesle bize şu be- tedir. de ettiği bir nevi otoriteye sahipti. Za-
Tokyo, 25 (adyo) - japon kuv- yanatta bulundu: 1 Beni burada hiç kimse tanımıyor. manımız idarelerinde bunu çok iyi te~ 

vetleri Kanton havalieinde (Çengin- - Bu kilçük şehirdeki ikametim- Yahud tanıyorsa da beni rahatsız et- his edebiliriz. Ancak Dolfüs çok •• 
ney) iİe (Sek pas) kııN!elerir,i işgal den çok memnunum. Her tilrlU teces-;mek istemiyor. Yerimden çok mem-llde yaşıyan bir adamdı. Eskiden han· 
eylemiolerdir. ıüsten uzak kalmak istiyorum. Ge- nunum. - Devamı 9 ncu aahifede -
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Kabiliyet 
Terbiye ve ruh iya t, İnaanları ken

di yaratılıtları ve kabiliyetleri iati

kametinde çalıııp yaşamaia sevke
der. Bir takım iatidadlarımız, bizim 

-8 YAZAN: Kadircan Kaf[ı 
Son dakikalarda etrafına ulan le -

farkına varmadığımız bazı huyları- ventlerine şöyle demişti: 
mız vardır ki, onlar, gölge gibi ete- -Karaca Hasanı reis yuptım o ben 
ğimize yapıımıı; h iç durmadan bi- den daha üstündür. 
zimle beraber yürürler. Sonra Karacaya dönmüştü: 

- Oğlum boş yere kan dökme, si-
Huy ve mizaç kolay kolay deiit - lahsız ve yoksullara ilişme. Hele kız 

mez. Çünkü huyumuzun içinde, kör ve kadınlarla dü~üp kalkma. Her za
oJaaı bir zevkimiz, kahrolaaı, bir te· man diişiin ki, yalnız şu iki yiiz ca11 
fahürümüz vardır. değil, lıütıln Türk kıyılan ve Türk 

Hele İ•tidadın rolü, hele bu ye· gemileri sana emanettir. 
:ı:id ıey?.. Leventler, yıllarca kendilerini zafer 

Meseli ben, belki hayat aevkedin· den zafere götüren bir rehılerini kay
bettikleri için iizülüyorlardı. Fakat 

ce bir amele olurum, bir hammal olu
onun yerine geçen de bir kaç saat öıı. 

rum. Fakat meseli, bir pa tron ola- ce onları ölümün pençesinden kıırta-

mam. Sermaye ile it aören, hesabını, ran! sahiden er bir delikanlıydı. lçle
kitabmı bir ticaret ruhu içinde tan· rinde reisliğe ondan daha layık olan 
zim eden adam, olamam. yoktu. 

Bu ayrı bir istidad ve kabiliyet iti- Karaca Hasan Reis kaşlarını çata-

di. 
Ertesi akşam en meşhur meyha

ne ine gitti. Baş köşeye kuruldu. 
Meyhaneci: 
- Efendimiz, buranın sahibi var-

dır. 

Dedi. 
- Kimdir? 
- Büyük bir senyör .. 
- Burada en büyük senyör en çok 

para verendir. 
- Bir gilrültii çıkar da size zarar 

gelir diye söylemiştim .. 
Çok geçmeden senyör knpıdn gö

ründü. Yanında iki de a~ker vardı. 
Herek ile iki arkadaşını köşede gö
rünce meyhaneciye döndü: 

- Buraya kimse oturmıyacak di
ye söylemedim mi sana? 

- Şey, efendimiz .• Şimdi kalkar
lar .. dir. MeMla bir bakkal olsam, bütün rak söyleniyordu : 

bakkaliye eıyaıınm raflardan, çuval- Herek, meuhanecinin söylemesine - Eh, hepimiz bu denizde oldukça " 
)ardan, paketlerden veıaireden fırla- talanların <lig· er gemilerini ele bura.va diinememişU. Kaya reiı;in ög·ı·ıtlerı"nı· vakit bırakmadan: 

b b elbet onlarla da karşılaşırız. 
yıp irer birer atıma inceiini •a· DENİZ TUZAKLARI ;ekiyordu. Öyle zamanlar olmuştu ki tutuyordu. Hatrn sonunda kurtul- - Boş yere yorulma! Kendisi kal-
nırun.. Deniz havası ve savaş Herek için burada kırktan fazla korsan gemisi makla beraber o gece Aspazyaya dırgın ! Dedi. 

Fakat amelelije &'•lince, iıtidad · toplandı. Hatta papanın bin dört '.'Ü?. kapılmıQ oldug· u için kendisini azar- Ciniviz zabiti iki askere emir ver-pek iyi gelmişti . Az zamanda gelişmış. '.i 

da iıtemez ya, boynumu hUker, koıta. -.Jli altıda Venedik Kardinah Lui t~- lamıştı. Zaten haberler almak üzere di: 
h • d d 1 gerek gemicilikte ve gerek topçuluk t 

nmı ııvar, ıç urma an ça ıtınm.. 'rnrampn kumandasında gönderdiği gönderdiği adam Androsun Pata- ki nsker yaklastılar. Fakat ikisi 
Evet • t•d d k bil. t• ve savaşçılıkta ön safa germişti. Ge- d k 1 d kl · · k • ıs 1 a ın, a ıye m oyna· ~ ">n sekiz bii~·iik gemiden ibaret filoya mostan çıkıp gitmiş olduğunu. karı- e arın arına ye i erı bırer te me 

dığı rol çok mühim •• Mesela; ben be- micilerin ara~ında ve adalanla dolaşıı tamam kırk tııııe Kat~lan kor,;un ge- "mı cln lıt raber götürdüğünü öğreıı- ile kapının eşiğine ym·nrlandılar. 
lediye reisi de olamam. Hekim de dolaşa Yunancayı çok gilzel öğ- · · O d J l k ni i katılmış bulunuyordu. ıııı tı. ra a la ıa ço · kalmayı kor- Senyör kılıca davrandı. 
olamam, zoraki p ir de olamam. renmişti. Karaca Ha:o;an Reis buraları 

·ı d \. ı k ı d Adalar clenizı· bunların korku~u.vlıı kulu bulmuş olmalıydı. Meyhaneci yalvarı_,·ordu. Herek Ben, içimdekini ıöylemek isterim. çok iyi bı en a a ua ı ·çı arın an on 
Sözlerimden çoi u, benim doi rulu- beş kadarını da gemi:.;ine almıştı. itriyordu. Karaca Hasan reb kendi kendini ona sordu: 
tuna iman ettifim, fakat beni sık Her akından sonra ellerine pek çok pa- ti erek başka bir sefer kend· i gib' azarlamakla beraber o güzel kızı ve - Kimdir bu? 
sık kasırgalar içinde bırakan ıeyler· ra geçen le\·entlerin aralarında bulun- m kadar arkadaşla birlikte Ye küçük onunla geçirdiği tatlı zamanları ha- - Senyör Gatano .. 
dir. Ben, baıka türlü olamam. mak herkesin can attığı bir şeydi. Za- ir kayıkla Sığrı limanı ağzına geldi tırlamaktan da kurtulamıyordu. La- - Kimin nesidir? .. 

Ben, ıurada aiız dolusu birisini ten Türk gemiciler inin yerin ahaliye '\ficlilli diika11ının gizli yarıhmiyle bu kin deniz sevgisi, Kaya reısın son - Dilkanın saray bakanı .. 
Çekittirirken, 0 zatı vanı baıında ... ö. 1 . imana giren üç Katalan gemisine doğ- sözleri, levendi erine knrşı duyduğu Senyor Gatona bağırdı: 

" • fen alık yapmamakta devam etme erı 
rUnce: ru ellerinde baltalarla viize ''üze Yak- bağlılık ve vazife aşkı daima üstün - Bir asker olaydın seni dilelloya 

onları günden güne halka sevdiriyor- !aştılar. Gemilerin knrınlarını balta gelivorclu. Adalar denizinde tu··reven çağırırdım. Fakat dua et ki sefil bir - Şimdi medhü aenanızı yapıyor- ,, ,, 
du. Zira gerek Venedikliler, gerek Ro- ile delerek batırdılar. Onlar döndük- Türk korsanlarının birer jkişer düş- satıcısın. Son sözümdür: Buradan duk. 

Diyenlerden olamam. dos şövalyeleri pek kaba ve insafsızca ıeri zaman Karaca Hasan da Here- man tarafından mahfedildiklerini köpeklerini de alarak çıkıp git, yok-
Fakat itiraf ederim ki, bu olama· hareket ediyorlardı. Hele Katalan kor- ke'in kayığı yanına gelerek güverte- de görüyordu. Yokladığı zaman on- sa Uçünüzü de birer köpek gibi.. 

• t 
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Meşhur müzisyen 
Toskanini 

lrkcılık nazariyesini 
' . 

protesto için ltalyan· 
lıktan ayrıldı 

• Toakanini 
Nevyork, Teşrinisani -
Devrimizin büyük muzisyf"nle· 

rinden İtalyan T oskanini, nihayet 
ltalyanlıktan istifaya karar vermiş
tir. Buna sebeb, kızlarından hirisinin 
bir Musevi ile nişanlı bulunn~asıdır. 

T oskanini, mükerrer defalar ce· 
miyetlerde, salonlarda ve ilim mü
esseselerinde Almanyanın ırkcıLk 

nazariyelerini protesto etmiş ve on· 
)arın Yahudilere yaptıkları şiddet ve 

zulümden dolayı mütemadiyen şika-
yet etmişti. 

Toskanini, bu yılbaşı Avustur· 
yanın Salzbourg şehrine gidecek ve 

orada bir muzik idare edecekti. 
Avusturyanın Almanlara ilha • 

kını duyan bu musiki üstadı, Salz· 
bourg'a gitmekten vazgeçti .• 

Şimdi haber aldığımıza göre T oı· 
kanini Amerikalı olmaya karar ver• 

miştir. Bunun sebebi, ltalyanların 
ırkcılık nazariyelerini benimıemiı 
olmalarıdır. yıı keyfiyetleri, beni ıık ıık kazaya sanları birer canavardan farksızdılar. lerine kadar suya gömiilmekte olan ko- Iarın hemen hemen hep~inin de ke- Meyhanenin içi bir iki dakikanın 

da uiratmııtır. Belaya da.. Dinç ve genç adamları, genç kızları, ~a tekneleri sıkı bir top ate i nltına yiflerine, kadına, fazla paraya düş- içinde boşalıvermişti. Herek yanın- -
Bir parça elest iki olabilmek, •iİ· zengin adamları alçakça baskınlarla aldı. Yiizlcrce korsanı giille ve ~u arn. künlüklerinden ötilrii yenildiklerini daki delikanlıya fı~ıldndı: Memleket ha~tanesi 

Jip bGkülebilnıek, ıöyle JCahp deiİf· ele geçiriyorlar, ~·e bir pazarda satı- ında ölclllrdU. nnhyordo. - 1nce Ali.. Git kayığı nazırla. 
tirebilmek, huyumun taban tabana yorlar, ynhut dolgun para karşılığın- Herek, kendisi gibi en genç olanlnr- Bununla beraber bir gün kendisi- Şimdi geliyoruz. 
:zıddıdır. Halbuki, bu kabiliyetin, da salıveriyorlardı. Fakat ~alıveril- lan yirmi dört kişiyi ayırmış ccanh nin de böyle bir ölümle karşılaşaca- Bu sözleri Türkçe söylemişti. M. 

başoperat6rü 

Nuri Arkan 
bu istidadın, bir bakıma faydalı ol· mişler bir kaç zaman sonra gene bir {Ü ileler> diye bir miifreze kurmuştu. rını dli~iinerek gcmi~ini tek bırak- Senyör Gatano kendi kendine: 
duğu zamanlar da vardır. gece yataklarında rahat rahat uynr. Rampa yaptıkları zaman snhidPıı heı mamaya çalışıyordu. Reis oluşundan - Birisi yıldı.. Adres: lkinci Beyler ıok.-k 

Ne çare ki, ben olamam. ken kaldırılıp enginlere götiiriiliiy<•r- \'aııı birer ölüm çnrkı ile çevrilmiş olaıı yedi yıl sonrn 1.ıir kadırga ile iki ka- Diye düşündü. Sonra homurdan- fırın kurşısı.. Kabul ıaatlarl 
Huyumuz, kabiliyet imiz, iatidadı- lardı. '>irer giille halinde düşmun gemi~iııin litadan ibaret kiic;iik bir filo ynpmaış dı: 3.7 kadar. Tele: muayene• 

mız, hayatımızda bu kadar mühim ve Sıı-asile Hamza ve Ytınus beylerle {İ.İYerte~iııe fırlıyorlar, ·ortalığı ka~ııp l.nıluııuyonlu. - \'ay, Türk imişler .. HalU bura- hane 3125 .. Evi 2980 
müeeaairdir , can çıkıyor, huy kılmı İsmai l paşalar kumanda~ında adalar 1rnvunıyorlardı. Soıı zamanlarcln l\Iidilli dlikası da dolaşıyorsunuz ha .. Eski günler •------------·-
kımıldatmıyor. denizine çıkan Türk donanmaları. bu- BöyleliklP llnek arlık yiğitler ar1· ~ikl)fa Kastalozo, birlikte hiikümeti geçti artık.. Siftah yapmak şimdi kıs- işitiliyordu. 

Huyumuz bazan beladır, bazan radnki halkın namus ve parasını koru- ~ında Karaca Hasan reisten :sonra sa- idnre etti;;'i kardeşi Deminiki öldür- met imiş al, sana.. Knraca Hasnn reis buna pek se-
aaadet .• Bana da ters tarafı nasip ol· makla meşguldü. Henüz Türk idare- nh.rordu. müştü. Ayni zamanda Katalan kor- Diye bağırdı. vinmişti. 
muıtur. sine geçmemiş ve dükalar yahut prens- -Allah esirgesin amma, Hasan re- Hanlarına çok yilz Yeriyor, onlara Ayni zamanda uzun ve sivri kıh- Çünkü Anndolunun kıyılarının kar 

ÇiMDİK )erle idare olunan l\lidilli ,.e Limmi 'Ne bir şey oluri'\a yerini nncak bu dol- yaptığı yardımı açığa vurmaktan cını llerckiıı göğsüne doğru biitün sı. mda her zaman düşmanlara ya. 

KAY 
NA 
YI 
cı 

Müdrir 

gibi adalar a halisi de Geliboluya adam- :iurur. çekinmiyorlardı. hızla dürttü. Lakin Herek daha er - taklık eden bu iki yüzlü Ceneviz soy-
lar gönderiyorlar, başlarına bir Türl\ Diyorlarclı. \'enedikliler ~lorada isyan çıka- ken davranmıştı. Önündeki masayı suzu için artık kurtulu:j yoktu. Esir. 
valisi konulmasını yah·arıyorlardı. Hatta şöyle diyenler ele pek çoktu: rıyorlardı. bir kavrayışta kaldırmış, mağrur den Midilli dükasının bütün dalave-
Limmi adası böyle bir arzu iizeriııe -Bıı Karacadan da ba:-k111 çıktı. Arhlnr dl'Jliziııc biiyiik hir filo ·~ene,·izin kafasına fırlatmıştı. Sonra relerini öğrendikten sonr:ı bir kalita 
bir Türk ~ancağı haline konmuş, Ham- En korkulu i~leri, bir çocuk oyuncak- göndermeğe de hıı.zırlnnıyorlardı. şişelerden birisini yerden kalkıırak ile Geliboluyn gönderdi. 
za bey, Boğaz öniindeki Adaların el: :a oynar gibi yapı,,·or. <Efrnk) ta (Kazıklı \'o.n-oda) üze- aldıran askerlerden birinin beynine Fatih, korkunç bir adam olan ve 
ilavesile oranın b~yliğine tayin cdll- Bunlardaıı lıaşka vakit vakit lıa- rine giden ikinci Mehmedin orada çarpmış, can<ı.ız yere sermişti, diğer- Türk kumandanı Hamza bey ile ar-
miıti. lıkçı satıcı kılığına girerek adalarda- çok kalacağını umarak, onun yoklu- !eri kaçmıştı. Şarap bardağını da kadaşlarından başlıyarak bütün esir· 

VIT'l'EL TUZU 

Yedi yıl içinde genç Herek Ka- ki kwmba ve şehirlerde rJl)laşıyor. ğunda biiyii k işler göreceklerini sa- beziryağı kandiline vurunca ortalık leri kazığa oturtarak ölünceye ka
nes adasına iiç ateP. kayığı ile bir gecf! orada düşmanların hazırlıkları, tu- nıyorlar<lı. Midilli diikası Nikolanın katran karanlığına gömülmüştü. dar bırakan Kazıklı Voyvoda (Ora. 
baskın yapmış, yedi Kat alan gemisini zakları, düşünceleri hakkında bilgi- dn gizlice Venecliklilerle birleştiği Birkaç saniye ~onra Senyör Gatanoyu kol) un yurdunu bir ka~ırga gibi ta-
cayır cayır yakmıştı. Kendisi, arka. ler toplııyorclu. ·öyleniyordu. omuzlayarak dışarıya fırlamış, deniz radı ve döndü. Sonbaharın yaklaş-

Nekris, romatizma, kum sancılan da,larile birlikte hiç birinin burnu bile Karaca Hasan reis i:se kendisini I\:araca reis bu işi anlamak üzere kenarına, kayığın bulunduğu tarafa masına rağmen Venediklilerden da-
na 'karşı mide kara ciğer ve böbrekle- kanamadan yüze yüze geri dönmüştü. büsbiitün denize vermiş bulunuyor- HC'reki .Midilliye yolladı. Herek, İnce doğru uzaklaşmıştı, arkadan bağ- ha çabuk davranmak için Midilli 
ri temizler. Fakat Adalar denizinin kor~anlığa du . Kuyuda korkunç zamanlar ge- Ali ile bir Rum delikanlıı;ını alarak 'nşlar duyuluyor. oklar abhyor, as- üzerine geldi. . 
.__E_n_u_c_u_z_m•a•cl•e•n•s•u•y·u-el•d•e•e•d,.i•li·r·~ pek elverişli oluşu ve mal bulunu~u Ka- çirdiği geceden onra tekrar ora) a bir Tiirk atıcı. ı imiş gibi şehire gir- 'kerlerin ve zabitlerin ko~uştukları 
iiimİİİİİİiiiliiİİİİİİİliiiiliiiliiiiiiİiliiiiiiİiliiiiiiİ .............. 11111111~~~~~ .... lllllllllllllllJlll~lllJllllllll .... ~~--.. ~--~~":~~~-c CUU OWOWW 
,.=======~~;;;;;;;,;,;,A~m-e•r•i~k·a_e_n~te•l:ıı:i~ce-n•a-·s•e•rv~i-ı~i:---, Şimdi ne olacaktı? Klaus Çelleri Piyetro o düşünce ile bir taksiye larına gitmek il zere kol kola girdiler 

Umumt harpte 1 görünce azraili görmüş gibi korku- bindi ve otele avdet etti. Fakat otel- ve merdivenleri çıkamağa başladı-

(Sonu var) 

Doktor 

Demir Ali G 2 11 
c A S u s 11 dan şaşırmıştı. Fakat reis ile tema~ ı de daha garip bir hıl.dise ile karşılaş- larE.mil\•a odasında "··apılan talıaı·ri-

neden tehiı· C'dilmişti? Çeller Klnusa tı. ,, . 
• R Q M AN 1 neler söylemişti'!. Taksi otelinin kapısına vardığı yatı Pi;•etroya söylemekten çekinmi- Avrupada tetkik seyahatinden 

_ - Acaba! Şimdi yalnız bulundu- zamaan kapıda bekliyen Emilya Pi· yordu . Yalnız onu hatırlamış olmak gelmiıtir. Ha:-talannı her ıGn 
1 1 v h anlık kan ı1e Jeh•etl - b d k"k l . d"l' ,·etroya .. .. h. k. d muaveneh11n~.111nde kabul eder • na ram , (lı l" -, .; gum u a 1 ac a takıp e 1 ıyor mu- . gorunce ıç ımse en sa- maksadile: • 

._,____ . . '-· yum?. Olabilir, kınmadan üzerine atıldı ve ağlıya- _ Odama gidelim d d" d 1 AN 
} azan: (Tomas Comoo) Amerika entelıcens servıa "'"mandana k - e ı - ora a AD Q L LJ 

Diye düşündü. Ve bunu tesbit et- ra onu öpmeğe başladı: beklemediğimiz bir garabetle karşı-
• 25 • mek istedi. E\•veıa büyük mağazala- - Sevgilim .. Sevgilim diye söy- la•acağız. G----

1 y ünlük siyasi gazete 
Birahanenin önünde duruyorlardı. tasında bırakarak ayrıldılar. rın vitrinleri önünde durmağa başla- eniyordu. Hakikatte bu va .. t h b • 'ha-

dd · d ·· ·· r· zıs e a r ı: e o arada Çeller Piyetrodan müsaade Piyetro onları. ca eyı onunceye I dı .. Anide geriye dönüyor. bakıyor- Aıyetro Emilyanın bu harketinden yallerinden bile geçmezdi. Onun için 
istedi ve doktoru bir kenara çekip bir kadar takip ettı. Ondan sonra ne ldu. Tesadüf ettiği birahanelere giri- telaşa düştü. Ve ne yapacağını şa- Piyetro Se"g·l· . . d . d·-· .• . . - . . . . • ı ısının o asma gır ıgı 
şeyler söyledi Piyetro sarfettiği dik yapacağını bilmedıgınden otelıne yor, ayak üstti bırer ikişer bira ıçı- şırdı. zaman h tt • k k 1 t 

k t 
• k. t ki d b. k - avdet etmek için vava olarak yola yordu. Sonra ela tenha, dar sokak- Emilya i,:;e ağlamakta devam edi-

0 
ayre en agzı açı a mış ı. 

a e ragmen onuş u arın an ır e- • • ~ - damı tnh · tm• lr ded· . . lara dalıp çıkıyordu. yordu. .. arı e ış ı. 

lııne bile işitemedı. çıktı. .. A k . . .. İki Raat süren meşakkatli bir yii- - Fakat bu tel as ne? .. Sana ne Fakat Piyetro artık herşeyi anla-
Bı·r·az ST·nı·a Klaus '•alnız olarak Ona gore plan kurma ıçııı du- .. .. t k' 1·1a·.. . ld ~ m t \r E ·1 b. f k lA 

• v • ruyuş en sonra ta ıp et ı ıgını aıı-ı o u?.. ış ı. e mı yaya, ır ev a adeli-
hekliyen Piyetronun yanına geldi ve şün~eğe ihtiyacı var.~ı~ . ladı. O kadar maharetle takip edi- - Sevincimden ağlıyorum .... Çlin- ğin nazarı dikkatini celbedip ctme-
kekeliyerek: Pıyetronun bu mulakatta tesbıt liyor ki onu takip eden şah:nn çeh- kü avdetin geciktikçe başına bir fe- diğini sordu. Bunun üzerine Emilya, 

-Dostum bu akşam için randovü ettiği yegane nokta. adım adım ta- resini, hatta umumi vaziyetini bile Iaket geldiğine hükmediyordum. odasının vaziyetinin na~uı bulunduğu-

Sahih n Başmuharriri 

HAYDAR RÜ~DÜ ôKTEM 
Umumi neıriyat \e yua itleri mO. 

dürü Hamdi Nüzhet Çuçat -1DAREHANESl 
1ımir İkinci Beyler eoka'< 

C.Ualk Partiıi hioua içinds 
Tdgraf: 1zmir - ANAOOLC 

1 elcfoo 2776 .. Po~l• lı.utu3U: 4H 

ABONE ~ERAf l't 
)ıllığı l40J, altı a}lı~ı 8JJ 

lurıı tur 
~·erine şimdi gidemeyiz .. Yarın haber kip edildikleri idi. Bunun için hiç tefrike muvaffak olamadı. Sözün kı-ı Piyetro hem soruyordu, hem de nu anlatmağa başladı. Şüphesini da
Veririm. Şimdi mösyö Çeller ile gidi- şilphhe etmiyordu. Çeller onları kim sası gölgesinden başka birşey gör-

1 
acele taksinin parasını vererek E- vet edecek en ufak bir iz bile gör-

~·orum. bilir ne vakitenberi takip ediyordu. müyordu. rnilyayı otel içine sürüklemeğe çalış- memişti. \abam~• memleket.er için .enelik 
Dedi, Klausun Piyetroya karşı itim adla - Beni iyice teşhis edemedilerse tı. Nihayet içeriye girdiler. Emilya Piyetro kısmen kendini kaybet- alıonı ıucrett 2 7 liradar 
O arada Çeller de yanlarına geldi. hareket ettiğini ve randevuyu unut- bile benden çok şüphelenh•orlar. bazan ağlıyor, hazan da gülüyor. mişti. Ne hüküm vereceğini bilmi- 1--------------.--

ller ikis~ de Piyetroya hayırlı gece- tuğunu görünce müdahale etmiş olu- Demek ki oyunumuz alaka uyandır- Piyph·o sevgilis:ni memnun etmek yordu. A.l\AVüLlı '1<\ l dA \Si.~{)\ 
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Amerika-' da kış -Baştar~~rün~~:~:ız ~:~~~=~~~~~ğim.. De~!!~on~~d?!!~~~o~~~~e~~~r~~~lerine göre 

y ag"' mur fırtına kar ve dondurucu f'.nda 1?1~ntazam bir bahçe, her taraf J?oktor hemen her hastad": rast- ve ( 1 j540) lira (98) kurus muhammen bedel ve vahidi fiat esası 
' ' çıçek ıçınde.. ladıgı bu hal hakkında bana ızahat ijzerinden Ödemişte yaptırıl~cak yolcu binasiyle bu binaya ait elekt-

•• " / J 34 k • • ''/ ,. f " Ellisini geçmiş ihtiyar kadın de - verdi: rik, su ve lai;(ım tesisatı isi 7 .12.938 tarihine müsadif Çarşamha gü-
r uz gar ar an ışı 0 mUŞ UT li, sıçrıyarak, gülerek bin türlü cil- - Bu vaziyet birçok hastaları- nü saat 16 da Alsancakta 8 inci işletme binasında toplanacak komis-

Nevyork, 25 (Radyo) - Soğuk yi bulmuştur. bu yüzden bütün na- veler yerden temennalar yaparak mızda müşahede olunuyor. Hatta yon tarafından kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 
ansızın bastırmıştır. Yağ - kil vasıtaları durmuş, tayyare mü- yanımıza yaklaştılar. Doktoru tanı- derin bir aşk ile yananlara rastlıyo- Bu işe girmek istiyenlerin ( 1 165.5 7) lira muvakkat teminat 

mur, fırtrnalar kar ve dondurucu nakalatı tatile uğramıştır. yorlar, salonlarında oturmamızı rica ruz .. Hastalarımızın brçoğu da yal- vermeleri ve kaı.unun 4 üncü maddesi mucibince İ§e girmeğe manii 
rüzgarlar, hep birden hüküm sürme- Noyerse mütemadiyen kar yağ- ediyorhırdı. nızca sevgi hastasıdır. Bunların genç kanuni halleri bulunmadığına ve kanuni ikametgahı gösterir beyan-
ğe başlamıştır. maya başlamıştır. - Bay doktor, ne kadar nazik- ?l~nları tehlikeli olabilirler .. Onun nameleri ve e~er istekli bir şirket ise şirketin sicille kayıtlı ve halen 
Şimali Amerikada havalar çok so- lki gün içinde soğuktan ölenler siniz salonumuza şeref lütfunda bu- ıçın mıntakamızda genç hasta bu- faaliyette bulunduğuna dair alakadar makamdan alınacak bir vesika, 
ğumU§tur. Derece, sıfırın altında 20 otuz dördü bulmuştur. lunsanız .. O, bu bay da doktor mu? lundurmuyoruz. Sirket •irküleri ve sirket namına hareket edenin oterlikten musad-

• Salonumuzda bir kaç dakika otur- Hastalr rın diğer bir kısmı da gi- cİak ~irketin vekaletnamesi ve teklif mektupları ayni gün saat on be-

lngl•ttere • 'aponya makla ne büyük dostluk göstermiş yinmek hususunda müthiş bir titiz- ~e kedar komisyon reisliğine vermeleri veya posta ile teahhütlü ola-J j olur? lik göstermektedirler.. Bakıtnevle- rak göndermeleri lazımdır. Postada vukubulacak taahhürattan mesu-
Diye ısrar ediyorlar, sırıtıyorlar, rince kendilerine verilen yeknasak liyet kabul ed"lmez. Bu i~ için ehliyet vesikasına lüzum yok • 

Japonyanın noktaİnazarı, lngİlterece öpmemiz için nasır tutmuş ellerini elbiseleri beyenmiyorlar .. Hatta bir- tur. İnsa edilecek binaya ait kroki ve şartnameler beşer lira mukabi-
ağzımıza kadar yükseltiyorlardı. çokları kasaba halkı tarafından ken- }inde Ankarada ikinci işletme, Haydarpaşada birinci işletme ve iz-

kabule şayan gÖrÜlmemektedı•r Doktor bana: dilerine verilen eski ropları, yırtarak mirde 8 inci işletme veznelerinde satılmaktadır. 
- Aman sakın sual sorma .. Ha- yeniden kendi zevklerine göre diki- 22 26 30 4 ( 41 38) 

fızalarının bir köşesinde uyuklayan yorlar ve hemen hepsinde hastaneye Devlet demiryolları Haydarpaşa işletmesi ihtiyacı için şartname-Londra, 25 (Radyo) - İngiltere· 
nin Tokyo sefiri, Hariciye nazırı B. 
Aritayı dyaret ederek, japon noktai 
nazarının ln.ırilterece kabulüne im
kan olınadıiını bildirmiş ve lngilte
renin lıu nota ile hayal inkisanna ui-

radığını sölemiştir. 

B. Arita, Çindeki yabancı men
faatlerin korunacağını bir kere daha 
teyid ederek, İngilterenin bunu an
lıyacağını bildirmiştir. 

hatıralarını canlandırmak hem ken- ıı;irdikleri zamanki modanın hafıza- sine göre aşağıda miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
dileri hem de ziyaretçileri için daima larında kalan şekilleri görülmekte- yazılı kireç, on gün zarfında teslim edilmek şartile açık eksiltmeye 
tehlikelidir. dir .. Giyinmeğe ehemmiyet vermi- konulmuştur. 

Diye tenbih etmi~ti .. Hiç konuş- yen ~astalar bile muhakka~ su_rette Eksilhne, 7 12 938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat on bir-
muyorduk .. iki ihtiyarcık da p<"nce- sokaga çıktıkları zaman zarıf hır şe- de işletme binası dahilinde 1. nci işletme komisyonunca yapılacaktır. 
re kenarındaki mutat yerlerine otur- kilde şemsiye taşımak merakında- isteklilerin, eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile 

Polonyada muşlar, dikişlerine, yün işlerine dal· dırlar. kanunun tayin ettiği şerait dairesinde yukarıda yazılı tarih ve saatta 
mışlardı.. Kırlangıçlar caddesindeki evlerin eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Pariste Çember/ayn Mason locaları Kırlangıçlar caddesindeki evlerin her birinde iki ".~ya üç kişilik hasta Şartname Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden parasız istenilir. 

Dük dö Vindsor 

ı'le konu t [ d '/d' hemen hepsinde bir veya iki hastaya ıı;rupllarına t~s.a~_uf olun'12~ktahdır. Bu Cinsi Tonu Beher tonun muhammen bedeli Tutarı Muvakkat 
Ş U ağve ı l tesadüf etmek kabil. gru? ar gelışıguze_I d~~ıl, ast~!ın teminatı 

Pati$, 25 (Radyo) - Sabık in- Varşova, 25 (Radyo) - Cumhur Görmüs olduğumuz iki ihtiyar n_evlıneh ve! ev •1akınlerının Y~_kdıge- Kireç 50 1500 kuru~ 75000 kuru~ 5625 kuru, 
giliz kralı ve •imdiki Dük dö Vinsd- reisinin imzasile inti~ar eden bir e - "b" d h b. · ki d""f d" rıy e o• anma arı esasına gore te- 23-2fı-30-5 8514 ' 4206 

T • • •• gı ı a a ırço arına tesa u e ı- kk'"l t . . 
•or,_ bura~an hareketınden eve! baş- mırnamede, Polonyadaki lıiıtlin mason yorduk. Hepsinde ayni çapkın eda, şe u e mıs~~r.A . . . 
vekıl Nevıl Çemberlaynı ziyaret et· localarının liğvedildili ve gani men · ""kQ . il 1 k .. Fransız hukumetı bu hastala ıçın .. . - aynı su net ve aynı zava ı ı goze 1 · 1 · h" .. 
mif ve kendiıile uzun müddet ko • kul mallarının, hayır cemiyetlerine çarpıyordu .. Doktor bana bunların, ev sa ııp erme m~ayyen . ır u~ret 
nuımu•tur devrolunduğu bllılı"rı·ımektedı"r S t k d k" h 1 d vermekte ve hepsı kadın .#, n d<"lıler 

7 • • c en• mın a asın a ı astane ı>r en h' 1 . . b -ı d 1 
t::'. Al · k t J h f"f h 1 ld ki ev sa ıp erının ag atın a da ça ısa-
r ransı.z - man anlaşması Çl ar ıbmıks .. a _ı asdta ark~ u arı· rak ayrıca menfaat temin etmekte

nı ve u oy cıvarın a sa ınane ya- d · 1 
- Blt tar-afı 1 incide - leler üzerinde tam bir aııla~ma,·a 1adıklarını, yerlilerden gayetle ko- ır ı-Gr... 1 ı . . .. . d d"" 

d 
.• · · ' ' f "k 1 b"ld "ki . : I lk uu uır tepenın uznın e orl 
ıgıne göre ademi müdahale komi vardık. lki hükümetimiz arasında ay te rı o una ı ı erını, '" ·ın . • . . 

lesinin it!lafnamesile iktifa olun - hakim olan samimi dostluk ve teşriki 'm zavallılara hürmettı>n ziyade mer- b'.r tt'~fı b~glarlb çhvrılmış_ olan d bu 
muıtur. Bu itilafname mucibince mesai zihniyetini bu kere yeniden 'ıametle baktığını söyledi. guze asa a sa ~ ı~. y~gmur an 
F rankonun muharip haklarının ta - tam ve mutlak olarak teyid etmek Yolu muza gene bir hasta çık- kurtulmuş, ılık bır gune~ın solgun 
nınması için, cephelerdeki bütün ya- fırsatını bulmuştur. mış, doktordan, artık buradan çık· ziyaları altında her zamanki sakin 
bantı gönüllülerin geri alınması la- Şuna kaniim ki milli müdafaa masına müsaade vermesini, Parise ve müşfik bağrında sakladığı hasta-
zıtn gel_n_ıektedir. hususunda olduğu gibi büyük enter- 5_itmek_ için vesaikini hazırlamasını !arını sinesine çekmeğe hazırlanmış-

lngılız-Fransız devlet adamları nasyonal mes'elelerin tetkikinde de rıca edıyordu. Doktor hastaya: tı. 
uzak şark vaziyetine karşı da lakayıt iki bliyük demokrasinin teşt"iki me- . - ~asıl, burada rahat değil nıi- Sisli bir akşam başlıyordu. Otur-
kalmamışlar, dikkatle üzerinde dur- saisi sulhun nefine olarak mazide ol- sın? Dıye sordu. . . duğumuz misafirhanenin önünden 
muşl~~d.'.r. duğu gibi istikbalde de daima iyi ne- , . Kad'.n,. doktoru ıncıtmekten çe- bir deli kadın, kolunda şemsiyesi 

Goruımelerde, Amerikanın da ticeleri vermekte devam edecektir ,men bır ıncelıkle: hem yürüyor hem de yün örüyordu. 
muhtemel iştirakile uzak şarkta ya- K • . · - Tabii doktor, şüphesiz .. Du- Dün kasabasının abam uykusu
bancı devletlerin haklarını koruya- omunıstfer harekete ·ada çok rahatım.. Fakat ne yapa- na hazırlanırken alaca karanlık için-
cak tedbirler alınması imkanları a- vım? Kasaba hayatına bir türlü alı- d t k tt" 1 

1 d H kd . d . . P e er e rm.> 
rqtırı J1l11tır. ·ı •ama ım.. em ta ır e ersınız, a· --------------

Devlet adamları, sıla bir şekilde geçtı er ·iste büyük mağazalara, Sen-hraten • 
temasın muhafaza edilmesine karar 1<analna. Ponten mezarlıii;ına sahip Be/cıka Kralı. 
vtmıiılerdir. Parı"s 25 (R dy ) p··t· J ~lan bir kadın tabii ki bu köy haya· il il 1 • 1 . ·' , a o - o ı ur- l d .. 1 .1 o ant a 8eya ıalınu<>n dtmdil 

Londra, 25 (Radyo) - Başve- nal, Pariste ve şimali Fransadaki ·ına a ışmaz ~gı mı. 
idi Nevi! Çemberlayn ile hariciye na- grevlerin komünisu propaganda _ Zavallı, fakat bahtiyar kadın.. Brüksel, 25 (_Radyo) - ~ral Le-
tıtı Lord Halifaks ve zevceleri, bu- sından doğduğunu ve komiteler Ü • ~e zengin muhayyilen var!. Şüphem opold, refakatınde başvekıl Spak 
sin aaat 17,30 da Pariaten dönmüş- zerinde tazyik icra ve derhal umumi yok ki diğer arkadaşların gibi sen de olduğu halde bugün Hollanda seya-
tlt. grev ilanına mecbur etmek istedi - fakir bir işçisin .. Fakat hayal bu ka- ha tinden dönmüştür. 
, Nevil. Çemberlayn, Viktorya is- ğini bildirmektedir. 1ar zengin olduktan sonra bahtiyar- Kral Leopold, hududdan Hollan
taqonunda kendisini karşılıyan Komünistler, her ne pahasına o- •ın, bahtiyar.. da kraliçesi Yilheminaya bir telgraf 
matbuat mümessillerine beyanatta !ursa olsun, Fransız-Alman dekla· Hasta, yayık yayık sırıtıyor, dok- çekmiş ve gördüğü hüsnü kabulden 
Plllunmuş ve şunları söylemiştir: rasyonundan evvel kabinenin düş· tora eğilerek yavaşca fısıldıyordu: dolayı memnun olduğunu bildirmiş-
, "'- Çok lüzumlu bit ziyaretten mesini istemektedirler. - Hem biliyor musun doktor, tir. 
dısbtiyorut. Pariate, Fransız nazır- Gazete, 1919 danberi bu kadar llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
latife bilumum meseleler hakkında mühim grevler ilan edilmediğini de ....;....;,; ___ ._._._ _____ ,.......,....... ___ _;,._.;._...;.;._...;.;...;.;_.;...., _ __,_ 

lr.otıuftuk. iki memleketin milli mü- ilave etmektedir. L •• ·~ I N ti 
dafaaıı da bu meyanda görütüldü. Maten gazetesi, grevcilerin bir PO· uzum u o ar 
J:ltt hususta, Fransa genel kurmay !is kamyonunu çevirdiklerini, Ha· 
ba,kanını da dinledik. Paris seyaha- vas Ajansı da diğer bir kamyon ur Telef on numaraları: 
timiz hakkında Avam Kamarasını tekerleklerinin parçalandığını bil . 
tenvir edeceğim.> dirmektedirler. 

lotıdta, 25 (Radyo) - Paris Son hadiselerde iki sivil ve bir 
konuşmalarında; Fransa • lngiltere ı"andarma yaralanmıstır G 

1 k r b k la b . . ece yarı 
rne u "dayh a§kan rınıın,d ubn • sına kadar grevcilerle muralılıaslar 
atı •onra a a 11 1 temas ar a u- arasında devam eden müzakereler -

lunrtıaları kararlaıtırılmıştır. d k t" b" t. J t 
D 1

. M 1 . en a ı ır ne ıce a ınamamış ır 
ey ı ey gazetsıne 'öre, Fran- V z· tt · b' b" ""k' d · 

b
. k · a ıye e nıs ı ır su un var ır. 

ıa, ır taarruz vu uunda ngiltereye R 'd ·· f J • d • · k b - on an seyyar mu reze er çe _ 
azamı yar ım etmegı a ul etmiş k"I · ·ı f b "k J b 

1 ·ı d · k"ld F ı mış, grevcı er a rı a arı oşalt 
ve ngı tere e, aynı te ı e ran· tn 1 d 

k hh "d b I ış ar ır. 
saya arıı taa u atta u unmuş - 1 "bat k ti · ı· d h 1 t\lr. nzı ~vve. e~ı ... e. ın e 11 u 

L d 25 (R d ) M h I nan B. Daladıye, ıhtılalı hareketlen 

f l
odn rla'. d Aa l yo - .u .~ ~: 1iddetle karşı koymağa karar vermi~ 

.. ı ı er erın en t e, pazartesı gunu t • 
toplanacak olan Avam Kamarası ri- ır. B D 1 d" k k d · b' . . . a a ıye, mer ez uman a-
yas .. tıne ır takrır vermıt ve başve- nı"le d ·· ·· ·· · b d k · 
k·ı ıu ·ı Ç . e goruşmuş, ıca ın a as erı 

ı "evı emberlaynın, Parıs ko - kuv t ·· t d"l · · k 
ı ve e muracaa ~ ı mesını arar-

nuşma arı hakkında Kamaraya iza- !astırmıştır 
hııt vermesini iıtemiıtir. · Paris, (A.A.) _ l lavas Ajan · 

Roma, 211 (Radyo) - Gazeteler b"ld' · 
t 

.
1
. 

1 
' '1 ı ırıyor: 

ngı ız nazır ariyle Fran•ız nazırları R • hf"ll · d "d . · 
ara8ında Pariste cereyan eden müza- • . e~_mı Fa ı e.;ın Af teyı ettı· 
kerelerden bahsederken, bu husus- gınd gpo;~· y r:n~~ 1 e kt"mlan}M·a .. 

8~~ 
tn mUtalea dermeyan etmenin mev- sınBa H"tl a ın ça, vba 

1
1Y e unı · 

1 
. _ te . ı er ve em er ayn arasın· 

s m"z oldııgunu kaydediyorlar. d · ı d ki .. . ~ a ımza anan e arasyona muşa· 
!'.•rı•, 2., (A.A.") - Fran•ız Baş- bih bir vesika iınzalanacaktır. 

vek'.lı . Daladıer gazetecilere Bu Fransız • Almaı deklarasyo·· 
aşag;clakı be~anatta. bulunmuştur: nunda, iki memleket arasında dost· 

F rans'.z hu kOmetı Çem~erlayn ve Iuk bulunduğu teyid edilecek, kar
J.ord Halıfaksın dostane zıyaretleri- sılıklı surette hududlar garanti altı
ni bilyük bir memnuniyetle karşıla- ~a alınacak ve üçüncü devletlerle 
tnıştır. Fraıısız milleti mümtaz mi•a- olan hususi münasebetler kaydı i 
:firlerimize gösterdiği coşkun teza- tirazisi ile anlasmazlık hallerinde 
hUra:la mi1letimizin şükranını gös- müşavere usulü 'tatbik edileceği tas· 
termışt!r. rih olunacaktır. 

Bugünkü müzakerelerimizde bü- Bu deklarasyonu imza etmek 

Yangın il!barı: 2222-2532, Karşıyaka: 5055, imdadı sıhhi: 2046, 
milddeiumumilik: 2455 :ıolis: 2463, şehir telefonu müracaat numara· 
sı: 2200, ş~hirler arası telefon müracaat numarası: 2150, elektrik 
şirketi: 2091, hava gazı: 2326 hava gazı fabrikası: 2!!94, Karşıyaka 
su idaresi: 5105 Basmahane istasycmu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2134, Pasapoıt vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acsntası: 2674 
Izmir su şirketi: 3015 taksi istemek için :4040. 

DEMiR YOLLARI: 
Kasaba hattı - İzmir - İstanbul - Ankara: Her gün saat yedide. 

f Pazar. Cuma, Çarsamba günleri yataklı vagon ·büfe vardır]. İzmir. 
Soma her r.ün 17,20 de otoray, İzmir· Ala,ehir her gün 15,10 da 
!ren, 16,25 de otoray. İzmir • Badırma: Pazartesi, Çarıamba, Cuma 
ııünleri 7,30 da sair giinler 12 de ekspres. 

A vdın hattı - İzmir - Karakuyu - Afyon: Pazartesi, Çar•amba, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her gün 15,40 da. Denizli
ye Salı, Persembe, Cumartesi günleri 6,30 dıı. İ?mir. Tire :-Ödemit; 
hef gün 5.35 de tatar. 17,30 da Ödemite, 16,30 da Tireye otoray. 

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

20,40 • • ' 

lzmir ·Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 
16,15, 17,15, 18,50, 20,10, 21,40. 

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

İzmir - Menemen: 5,48, (yalnız cumartesi günleri: 13,03.) 
KÖRFEZ VAPURLARI: 

lzmirden Karşıvakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece 
son vaı:ıur 11,30 da Konaktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur 
saat 6 da, •on vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar· 
sıhkh vapurlar hareket eder. 
. ŞEHiR DAHILt NAKiL VASITALAR!: 

Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Güzelyahdan be,te, ikinci 
tratnvav 6 <la hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece son tram 
vay Güzelyalıdan 24,5da, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 
be$ - dakikada bir tramva v vardır. 

Olobüsler: Buca, Bornovo, Basmahane, Tepecik ve Alsancıılr 
~altına her gün muntazam otobüsler işlemektedir. 1ük bir açık kalplilikle enternasyo. üzere Yon R:.:.hentrop pek mulıte 

nııl ır~s'elelerin başlıcalarını miişte- 11el olarak bu ay sorunda Parise ge 
nkl!ıiı tedkik ettik. V t bUtUn meı'.. lcccktir. .11111111111111111111111111111111111lltlllillllllllllll11111111111111111111111lllllllillllllll111111111111111111 

Türk Mı:ıarif CPr-iyeti 
Ege Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Kültür bakanlıii:ının yiiksek mlisaadeleri Tiirk maarif cemiyeti 

tarafından açılması kr.•arlaştırılan Ege lis~sinin hazırlıkları ta
n1aml2nmı stır. 

2 - Okulun Ana, ilk, Orta ve Lise k·sımhrı vardır. 
3 - Okul, Karantina karakolu yanında Mensuri konağında an

lacaktır. Konağ'n havası ve manzarası çok güzel ve bahçesi ge
ni~tir. 

4 - Okula yatılı ve gündüzlü talebe alınacaktır. Ücretl~r a~aV,ıda 
gösterilmiştir. Kamp ücreti buna dahil değildir. 

Gündüzlii talebeden 
Okul derecesi alınacak Yatılı talebeden alınacak ücret 
Ana ve ilk okul 50 Bunun yatılı kısmı yoktur. 
Orta 60 200 liradır 
lise 75 200 liradır. 

5 - Okul ücretleri Üç taksitte alınır. Birinci taksit kavıt tarihindl", 
ikinci taksit birinci kanun iptidasında, iiçüncü taksit mart İp
tidasındadır. (Birinci taksit devresi ge~miş olduii;undan bu se
ne yalnız ikinci ve üçüncü taksitler alınacaktır. ) 

6 - Ege lisesinde 19 1 1 938 cumartesinden itibaren talebe kay -
dına ve 1 ' 12 938 tarihinden itibaren derslere başlan"b.c:ı.ktır. 
Açılacak olan orta okul ve lise kısımları yalnız erkeklere mah
sustur. tik ve ana sınıfı muhtelittir. Orta okul ve lisenin yal
nız birinci sınıfları açılacaktır. 

Kayıd zamanları her gün saat (9) dan ( 12) ye kadardır. 
7 - Müracaat yeri: Karantina karakolu yanında l\lansuri kona -

ğında EGE lisesi direktörlüğü: TELEFON 2920 

Torbalı belediyesinden: 
T orbah kazası Torbalı mahallesinde ( 600) lira bedeli keşifli bir 

Belediye mıntaka binaıımn yapılı:nası 16/11/938 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık münakasaya çıkarılmıttır 2490 sayılı arttırma 
ve eksiltme kanununda yazılı evsafa haiz olan tal' plerin şartname \'e 

ketifnameıini Torbalı Belediye muhasebesinden görebilirler. 

--~~------------ııiıiıııiiiııiıi -Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

Birincikordo'I Atatürk caddesi tayyare 
sineması yanında No. 208 Tel: 3277 

Birinci Kordon Atatürk caddesi Tayyare sineması yanında No. 
208 .. lzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati balı§ 
eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

1 LS~~~~.:.~~~~~~m•kl•,; vo h"""' ,;,.fo<I•• v••ili, v.I 
l

rilecek ziyafetler için Üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar <'tmekl 
kafidir. Devamlı nıüsteril e riınize pansiyon komple tenzilat yapılır. 

NESESİZLİKMİ? 
Neşesiz olmanizin sebebi kanınızı zehirleyen 

- "Toxin" !erin vücutta artmasındandır. Bu teh-

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYI =z • 



SAHiFE 9 .... 
(ANADOLU) 

Gözden düşen 
yıldız! 

Göringin emrile Al
man yıldızının film

leri kaldırıldı 
~-... -

Negrin istifa mı 
d . ' e ıyor. 

l'.ırı.. 2:-i (Rad~nl ı::il' <'lııııılaıı 

:ılına ıı lutbcrlcre göre. (N' CJrriıı) ka

Liııesi istifa cdl'cck Ye yeni kalıiıwyi, 
(H11stipero) te~kil <'yliyecektir. 

Salihli Sulh Hukuk mahkeme-
sinden: Do. No. 9/938 

Salihlinin Eskicami M. den Ka

rahasan oğ. Ali Karanın vefatiyle 
terekesi varislerinden ölü Hüseyin 

Bir yılda yollara 800 bin lira sarf-

o~. Mehmedin talebiyle tesbit edil

miş olduğundan miiteveffada alaca
ğı olanlar la ona bordu bulunanların 
ilan tarihinden bir ay içinde müra
caatla alacak ve borçlarını kaydettir
meler aksi takdirde ne terekeyi ve 

ne de mirasçıları şahsan takip ede
miyeceklcri kanunu medeninin 560 
561 . 569 cu maddeleri gereğince 

edilmiştir. Bu yıl yapılacak 

büyük isler , 

Vilayet nafıa işleri üzerinde hum- yonu, enternasyonal fuarda en mi.ihirr 
malı bir faali~·et göze çarpmaktadır. ve biiyük lıir eser olmuştur. 
B. Fazlı Güleçin, İzmir valiliği esna- Seydiköy okulu da yedi bin lirnrtm• 
sında geçen üç yıl zarfında vilayetin fazla s:ırfcdilmt>k suretiyle ikmal e. 
yalnız yollarına 800,000 lira sarfedil- dilmiş, lzmir emr:ızı sariye ha tanc
miştir. Mektep, köpril vesaire inşaatı sinde 9000 lira sarfiyle bir pav,,·on in
hariç olmak üzere yollar için kısa bir şa olunmuştur. Bu sene yapılmakta 
zamanda bu mi.ihim paranın sarfe- olan 15000 lirulık klsım ela ihale edil
dilmesi lzmir villiyetinde nafıa işleri miştir. İıışaatıı devam olıınmakt:ıdır. 
nin yavaş gittiği zan ve ıehnbında bu- 1\lüteudılit, luıstnne. nıektt"'P bina -
lunanlara en güzel ve en mukni cevap- larında ~ upılan tnmirut ta ayrıdır. 
tır. l\feml11ket hastaneı.inde her yıl pek çok 

Bir muharririmiz, vilayetin nafia y:ıtağı işgal eden kuduz şüpheli tıasta
işleri üzerinde şu rnalUmatı toplamış- 1ar için lzmir liman ve şehir bnkter-
tır: roloji rniiessesesiıH!e munbtznm tedn. 

•[ • \•iye tabi tutulmaları için kuduz te -
Yollar - köpru er. davi yurdu inşa edilmiştir. Bu .sayc<le 
937 senesi zarfında vilayette 14,5 memleket hastane:-;inde fazla .vatnk te

kilornetrelik yeni şosa inşaatı, 3200 min edilerek daha fazla hagtayı ka -
metrelik toprak tesviyesi, 1800 metre- bul etmek inıkiiııı <'ide edilmiştir. 
lik imalat.sız toprak tesviyesi yapıl- Vilayet nnfia işlerinin hfümü su
mıştır. 63 kilometre üzerinde esaslı retle tetvirinde vilayet nafia mü -
şose tamiratı yapılmıştır. dürü baş mühendis B. :\Iuhiddinin bü. 

48 ahşap köprü, 32 kilçük beton köp. yk övünme ve iftihar hiı-;sesi ,·ardır. 
ril ve menfez yaptırılmış, 10 köprü 
menfez de tamir ettirilmiştir. 937 yı- Yapılacak işler: 
hnda. yapılan bütün bu işler için 220 !138 senesi nafia i~leri de çok yük -
bin lira .sax;fedilmiştir. lüdür. Vnlimiz B. Fnzlı Giileçin, 1zmi-

!zmir - Manisayı en kısa yoldan re hayat verecek, şehrin, hatta bölge
bağlıyan şose ilzerinde 62 metre u - nin umran vnzh·etini takvh·e edecek 
zunluğunda (Büyilk Değirmendere . . : . · . 
kö il il) • tt" ·ı · t· v·ı~ t" eserlerınden hırı olan turı:.tık asfalt pr s ınşa e ırı mış ır. ı aye ı-

mizin mUhim nafia eserlerinden biri yolları prcıjesiniıı tatLikiııc üniimüz-
olan bu köprü için 41,000 lira sarfe. deki yıl içinde lıaşlanacaktır. Bu yoL 

dilmiştir. tarın temin edeceği Liiyiik faydalar 

Vilayetin mühim yollarından biri hepimizin malfınrndur . .l\Iuhtelif asar

olan Ödemiş - Çatal şosa-ıı 62 kilomet- atika bölgeleleri, geniş asfalt yollarla 
re uzunluğundadır. Şimdi bu şosanın birilıirine Lnğlanacnk, İzmir bir ( tu-
16 ıncı kilometresine kadar çalışılmak- rist şehri) olacaktır. 

tadır. Bu büyük şosanın in~aatı, muh- O vakit Bergamartan Efeze. Boğda-
teJif yıllara taksim edilmiştir. 

Karaburun yolunda da 27 inci ldlo. 
metreye kadar kısım üzerinde inşaata 
devam edilmektedir. Bu mühim yoluıı 

tamamı 60 kilometredir. 
Beı·gamada Altınova yolunun 16ıncı 

kilometreye kadar olan kısınu ikmal 

ğa. Yamanlarn, Buca, Bornova \'e 

Kar~ıyakaya. Çeşme ve lnciraltı r' ıj-
!arına en r~ıhat ve giizel asfalt yollar
dan gidip gelmek. tarihi cı erleı-i gör. 

mek, eğlenmek rn istir.ıhat etmek, en 

istifadeli ve kolay bir meşğale te~kil 
edilmiştir. Şimdi !l uncu kilometrede edecektil'. 
çalı~ılmaktadır. 

Bina insaatı: ... 
Nafıa işlerinde bina inşaatına da 

mühim mevki verilmektedir. Ödemişte 

Avusturyanın bed
baht dulu 

Emmioğlu ilkokulu inşaatı bitmiş, . - Baıtarafı 6. n~ı. Sahifede -:-
okul binasında bu yıl derslere başlan- gı evde oturuyor ıdı ısek. onun zıra
mıştır. Urln ilk okulu da 937 de ikmal at nazırı ve başvekil olduğu zamnn
edilen mühim nafia eserlerinden biri- Jarda da hep nyni evde oturduk. Ya
dir. şayışımızda hiçbirşey değişmedi. O, 

Geçenlerde açılma töreni yapılan bu ne paraya, ne şöhrete ehemmiyet 
verirdi! eser, göğüsümüzü iftiharla kabartan. 

Urlalıların büyük memnuniyetini cel- 1\ladam I>oJfiig 5 nkin ve derin bir 

Gözden düıen yıldız 

Paris, 2 Teşrinisani 938 Alman 
halkının son derecede sevdiği sine
ma yıldızlarından Lydia Barova, ge
neral Goeringin bir emrile artık film 
çevirmiyecek tir. 

Bir taraftan Bay Hitlerin, Goeb
lesin dostu olan bu Çek güzeli, Göe
ringin de en çok iltifatına mazhar 
olan artistlerdendi. 

Onun çok beğenilen eserlt'rİnl" 
bİ77.nt doktor C<>eb!ı<>s nezaret et
mis. ve onun gayretivle bu eser son
rnz bir rağbete mazhar olmuı:hı. 

ilan olunur. 

u•-·x==--....ıt~··----------------~ IVi.eml.er-..et hastan'!si 

----~--------------------- .... _.. ____________ __ 

Erkek kosti.;n ı .. umaş J 

Patd~süleri11izi ce 
Şimdi general Göering, Lydia 

Bnrov;ının biiWn bu eserJ,..rini rne
netmistir. Artık güzel yıldızın ila

hi tebessümünü göremiyecek olan beyanların kürll mcn·ı 
Almanlar bu men kararından mü- to ve Bug1 Yaka kür] 
teessirdirler. 1 j 

General Cöering. bir kaç aydan- ferini İBRAH M KA 
beri halk arasında deveran eden ve RAKAŞ' A b k d 
sözde L)dia Barova ile Bay Hitlerin ~. a ma an 
hususi münasebetlerine dair söyle- geç mey ınız. 
nen rivayı•tlcri bu karcı.rla ortndan ()r1ıınn?7:tr- No. J 2 
kaldırımı;: oluyor. 

1 ------------~~!!!!!!!!:~=~ 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

Muıiki zevkin\zi tatmin edecek R~..DYO her halde 1939 modeli 

GRAETZ 
beden, mühim bir ihtiyacı karşılıyan sesle ilave etti: 
bir binadır. 26000 liraya çıkmıştır. -cOnu seviyordum.. Onu :;evi-

Güzelyah okulu da yerinde mevcut yorum ... İşte ~-u .. ı;ebep~en ha.t~ı·~Ja~ı-

Markalı radyosudur. 2 senedE'nberi alanlar memnuniyetlerini izhar 
ediyorlar. 

enk d · t•f d d"l k 1? 300 mı yazmayı duşunm~dım degıl. Dü-azın an ıs ı a e e ı ere .... . .. 
1
.. lı k 

·· dü f k t bır tur u uııa ·arar lira sarfiyle o civar halkının ihtiyacı- şun m, a a 
nı temin edecek bOyilklük ve a-üzellik. veremedim. 
te Vficude getirilmiştir. Bana bu hususta birçok teklifler 

Bölge sanat okulunda 20,000 lira yapılıyor. Belki bir giln hntıralanmı 
sarfiyle yeni bir atölye yapısı meyda- yazmaya başlıyacağım.» 
na getirilmiştir. Gene 937 de yapılan Villy Frişoer 
eserler arasında 14000 liraya vücude 
getirilen sivil tayyare meydanındaki 
hangar ve 7600 liraya yaptırılan tay- Zayi 
~al'e istasyon binası vardır. 39,000 İzmir Esnaf ve Ahali bankasın
liraya ikmal edilen Bergama cezaevi dan satın aldığım bir hisse mukabili 
binası da 937 de yapılan eserlerden tediye ettiğim 3/ 12/927 tarih ve 
biridir. 5125/839 No. iki liralık ve l /3 928 

lzmircle Yasıf Çinnr bulvarında tarih ve 5503/312 No. Dört liralık 
kiilttir pakanlığı tarafrnaan inşa etti- ve 3/ l / 928 tarih ve 5419/20 No. 
l'ilecek bölge kı.z enstitüsO için ayrılan iki liralık olmak üzere sekiz liralık 
~eniş arsanın ihata duvarları ikmal makbuzlarımı zayi ettim. Yenisini 
edilnıiş, Ödemişte 75<'0 liraya yeni bir alacağımdan hükmü olmadığı. 
hususi muhasebe biııası yaptırı1mış, Karaburun: Küçükbahçe köyU 
fuardaki vilayet pavyonu için 14000 öiretmeni: M. Yoldaş 
liı-a &ar!edilmiı w İzmir vil&~·ıti pav- Defa: 3 

GÖRMEK DiNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 
Mütenavip v~ mütemadi cereyanda işliyen RADYOLARIMIZ vardır. 

NOT: Her türlü LAMBA ve bütün yedek paçalar daimi surette 
bulundurulur. 

Umum vekili ve Depoziteri: 

S. Kalomeni 
Telefon: 2751 

Telgraf: C.ldau 
Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethaneıi ittiaalinde 

Bcrnova Belediyesinden: 
1 - Bornova mezbahasında bir soyunma odasiyle bir ağıl yaptırı

lacaktır. 
2 - Muhammen bedel 844 lira beş kuruştur. 
3 - ihale 30/ 1 1 /938 Çar~amba günü saat 16 da Bornova Beledi

yesi daimt encümeninde açık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminnt 63 lira 30 kuruştur. 
5 - Sartnameler parr.sı:z verilir. 

lıtcklilcrin Bornova Belediye riyasetine müracaatları ilan olu-
nur. 16 19 22 25 ( 41 ıs) 

rin f'11maı·tı> · 1 " 

, ' 
Yurdun her tarafında 
hazin ihtifali er yapıldı 

Ebedi Şefin cenazesinin kaldırıldığı gün, yurdun her tarafında 
Atatürk anıtları ve biiıstleri önünde hazin törenler yapılmış, söylevler 
verilmiş, Büyük Şefin hatırası taziz edilmistir. Resimlerimiz bu mera-
simlerden birer intibaı tesbit etmektedir. ~ ' 

AYDINDA: 

l IACIHAL.LLER KÖY(N:):: 

EDlRNEDE: 

ÖDEMiŞTE: 



f i temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatırıntı 
derhal 

f,elımi makine t::ıınirhaıu· i 

gelir. 

Çünkü: 
1 2 senedenberi hassas ve temiz is 
yapmakla tanınan atelye, işi günün: 
de teslim etmeği prensip edinmi~tir. 

, lzmlr: Kestane pu·art dern;rciler No 67-69 

Manisa Nafia Müdürlüğifnden: 
.1) Turgutlu Hükumet koneğı inşaatı 46329 lira 78 kuruşluk keş

fi üzerinden kapnlı zarf usuliyle eksiltmeye konmustur. 
2) Bu işe ait eksiltme fartnamesi ile proje ve kf' if ka~ıtları ve 

bunlara mütefcrri kagıtlar 232 kuruş mukabilinde Manisa Na
fia müdürlüğünden alınabilir. 

.3) ihale birinci kanunun sekizinci Perşembe günü !ant on altıda 
Manisn Vilt\yeti Nafia müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4) Muvakkat 'teminatı (3474.73) liradır. 
5) isteklilerin ihaleden en ~z sekiz gün evvt"I Mani•·• ı .... ria mi.i· 

dürlüğünden bu i~ için alacakları ehliyet vesikası ile 9 ~8 s"ne
sine ait ticaret odası vesikasını da teklif mektuplarının icerİ· 
sine koymaları lazımdır. 

6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 8 Birinci kanun 938 Perş~mbe günü saat 1:) e 
kadar Nafia müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ve· 
ya bu saate kadar gelecek surette posta ile göndermeleri ve 
postada vaki teahhurların kabul edilmieceği ilan olunur. 

Siz de 

19 22 26 30 (4170) 

MET ALLUM '·D,, Llmıula:ı ıı 
ahrsanıı. 

Heın bol ııık almıı olur, hem iktıaad etmiı olur, hem limba deiiıtinnelc 
ten kurtulur, hem de aarfiyatmızm ekaildiğini ilk. faturada rörüraünü~ 

Cevfi 
Elektrik · Tele fon ve malzemesi d ep os!l. 

r 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telef o:ı 3332 

Si 
... ' ~ .. ... ..._.. .. . ..... . • • . . .. . .. . . " • .._, . . . ,. t 

UoR.tor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 

, 

Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mutehasısı 

(Verem ve saire ) 
Basm~hane pol' karakolu ya

ıunda 251 

En müşkülpesent radyo dinle
yicilerinin radyosu dahili imalatı 
ve tekmil aku~tik evsafı toplıyan ' 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii , 

_,,L '"''''""' 

Telefon: 4115 

Dr. Ziya Üstün 1 
Doium ve kadın haatalıkları 1 

mütehasaıaı 

( Almanyadan döndü)1 
H n tal arını 15-1 fi arası Bil'itıci-

1 
kordon Oazikadınlar durak yeri 
ynkınında 312 ... 1 0. lu apartman. ' 

Operatör 

c~mil Oral 
Memleket hasf·anesi 

eski operatörü 

bir ı:ıes verir. 

Tip 100 
Herkesin radyosu. 
En uc\.ız fiatle temin oluna 

yüksek kaliteli ve kudretli bir sii

per. Ses kalitesi ve berraklı~ı çok . -

yüksek bir radyo. En son ve mo· 
rlerıı, kırrı11zı « Tungsranı ~ latn
baları ile mücehhez. 

Tip 99 
I ler hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 

lzmire avdet etmİ• olup her gün 
öileye kadar Cündoğdu franıız 

haatahaneıı.inde öğleden sonra Bi·I 
rinci Beyleraoknğında No. 42 d~ 
haatalarını kabul eder. 

Bnnd ayarcısı. -r-
Sıhirli göz. /»~z.c:;~,,,. 

Telefon: 2252 Haatahane Cesim hopa:lör. 
Telefon: 2310 Klinik Ve bir çok başka yenilikler, bu radyoyu dinleme zekvlerini artırmak tadır. 
Telefon: 3350 Ev. 
Wt' )o, 

Sigara t"riryakielrine Müjde 
Tütün kullananlar tütünün vücudier! üzerinöe yaptığı tahribattan 

mü,tekidirlcr. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etm~yi 
tavıiye ettikleri halde terketmemektedirler. 

Ha buKİ r. Per 
Alman 

'ın son 
icadı 

Suıh: agı ... lığ' kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
istedikleri mikt..ırda tütün içebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisindeki 
yedek losımda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak ~ibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kahr. 

Fiati her yerde 150 kurudur. 
Tcpta:n, perakende satış: Kemeraltı karakol karşısı No. 74 

MAZHAR ÖNGÖR 
lff!f ~~~~~:m!!~~~m?:m:.l~~cr:a~~aa!llZI 

._D A İ lif ON FEN E .R LE R İ 
1 /t,;f e r - k l: ! - r · n. ı !'11:·j1 ~ : 

20J i!:l 60J me~: e ı-ık ver .!::ı 

1938 Af edeli 

Al ON 
Fenerleri gelmiıtir 
h i ı k alnı k ic,:in yuln.7. 

b A i MU N .Pi.l l ~r i 
1 L E 

DAl"JON A mpüller ini 
Kullanım~ ve her yerde D A İ M O N 

markasma dikkat ediniz. ~,,...--ııiılilli ... ._. ____________ • 

.. 
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Heidenia mazot ocağı 
ve sobaları 

- Dostum bu ne şıklık! Hem ma5-
·afının çokluğundan '~ aylığının ida-
·e etmediğinden bahsedeı·~in, hem de 
·içek gibi giyinmi~sin. 

- 'f ubii değil mi ya, ben bu şıklı
·rımı bir mazot ocağıııa borçluyum. 

- Canım, şıklık ile mazot ocağı a
·nsındaki münasebeti anlıyamadım. 

- Senin galiba haberin yok: Ben 
,fr müddet evvel bir 

HEIDENtA 
"lnzot ocağı almı:ıtım. Azizim. o kadar 
ktisntlı bir ocak ki beni fazla mahru
·at mn rafından kurtardığı gibi, ta
nrrufa da alıştırdı. Ve bu suretle nr
ırdığım para ile kendime daha itina 
'e bakmağa imkan bulabildim. Şim
li de kış yuklaşrnakta o!Juğurıdan bir 

HEIDENIA 
11azıJt soLnsı nlrııug-a lı:ızırlurııyonım. 

şte o zanı:rn beni d:ıha şık \'l' ıhha ne
li görel't:l.sin. 
- Amaıı Linıder, bu ocak sobulur

laıı t .rnıi rlte tedurik imkanı varsu bir 
ırne de ben uluyım. 

- Hay hay, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 

bankası karşısında Du.nlop 
mağazasıııa koş. bu fırsatı kaçırma. Evinize bir 

HEİDENİA 
mazot ocak ve soba ı almayı ihrnul et meyiniz. 

ızmır Levuzım amirlıgı .~atın alrrıa ii • 

misyonu i,aıları 
İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonu reisliğinden: 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 7 4000 kilo sığır eti· 
nin beher kilosuna teklif olunan (23) Rş. (7 4) santim pahalı görül
düğünden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli ( 18600) ve muvakkat teminatı ( 1390) li· 
radır. 

3 - Etin evsaf ve teslim şartları ile mahalli teslimi şatnamesin· 
de yazılıdır. Şartname Bergamada Uzun Çarşıda askeri alım, satım 
komisyonundan alınabilir. 

4 - Pazarlık 30 11 938 çarsambn günü saat 14 de yapılacak· 
tır. 

5 - istekliler iha~ !laatından evvt-1 muv kkat teminet mekbuz
larile şartnamenin dördüncü madd~sirııJe yazılı Vt" aiki komisyona 
'braza mecburdu), r. 

6 - Şartnameyi görmek İstiyenlt>r haftanın pa:ırart~si ve çar • 
ambn gi.inleri sa"t 14 den 16 ya ve cumertf" i uünli 9 dan 1 2 ye kn
lar R~rkanı.bdn askeri alım satım komi yonu·w miirf\c:aatları. 

12--16--'0-?6 4092 
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G. M. B. H 
Hamburg 

Karilerim.ze ko!aylık o.- Küçük i an şartları Vapur acentası 
mak üzere, gazetemizde Dört satırlık 1iil~ük ilanlardan: BlR1NCl KORDON REES 
(Resmi olmıyan) küçük Bir d~ra için 30 kuruş blNASI TEL. 2443 

1ki defa için 50 kuruş 
ilanlar için bir sütun ayır- üç ciefa için 70 kuruş THE ELLERMAN LINES L TD. 
dık. Dort defa i.,.in so kuruş TRELOTNl'DRA HATfl c:İSERLOHN> Vnpuru 20 sont~ş.. 
ı · Devamlı kilçilİ\. iliinların her defası « N NO> vapuru 29 Birin- rinde bekleniyor, Rotterdam, Bre-ş arayanlar, ı"ş verenle- 't · ,_] ı ONDRA HULL A H b için 1 O kuruş alınır. Bir kolaylık cı e~rınae ~ • ve n- nıen ve anı urg limanları için yük 

rin; kiralık ve müteferrik olmak üzere her ~atır :~o harf iti- versten gelip yük çıkaracak ve ayni alacaktır. 
ilanlarını . burada bulacak- har edilmiştir. Bir kiicük ilan 120 z~.ma~da LONDRA ve HULL için cFRIEDE~A~ Vapuru 29 sonteş-

harftan ibaret olmalıdır. Dört satır yuk THÜ~~r. . . rini:fe bekleniyor, Rotterdam, Bre-
sınız. dan fazla hır satır için ayrıca 10 « o. vapuru 6 İkıncıteş- h Hıı b ı· 
Jş ARIYANLAR: kuruş alınır. ~ rinde L_ON~RA, HULL ve Anverı- me ve m urg ımanları için yUk 

1 ten gelıp yuk çıkaracak ve ayni za- alacaktır. 
, Muhasi~ arıyanlara: Tecrübeli manda LO:-.JDRA ve HULL için c:MOREA> Vapuru 5 den 11 ilk-

btr muhaaıp daimi veya bir iki saat- Yazı ve tercüme işlerile liı:;an der~- yük alacakt ka k d R 
lik is arayor. Teminat verir. Anado- leri muallimi bulmıtk ve emntl ida- «POLO ır. lk· . . , nuna a ar otterdam, Bremen ve 
l ~ . d B 1\1 . .. . . . • . İl ~ vapuru ıncı tesrının Hamburg limanla • . ·ük l k u gazetesın e . ıv . e posta ıle mu- reı:ıı ırın B. Kardıçalı 39 Hukukçu - sonund L d HULL A · rı ıçın ~ a aca -

Ö . . a on ra, ve nvers- tır racaat. -D. 6- yas zonarnna mtlracaat edını<'-. ten "'elı" "k ı k · · L-- •• •• 5 p yu çı11o.araca ve aynı za- 1 
1'.UÇUk İlanlardan İstifade ediniz! ~~nda LONDRA ve HULL için AMER K~N E~PORT LINF.S 

- yuk alacaktır. «EXECUTI\ E> 'apuru 28 sonteş-
LIVERPOOL HA 1TI rinde bekleniyor. Nevyork için ~·Uk iLAN 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Cum· 
huriyet Merkez bankasından: 
28 5 ve J 5 12 934 tarih \'e 2463-2614 numaralı kanunlar mucibince 

ihracına ~elahiyet verilen ve geliri tamamen Si\·a~-lüzunım c!emiryolu
nun irı~a~ına tah!is olunan yüzde yedi gelirli Sivaıı-Erzurum istikrazının 
yitmi senetle itfası meşrut dört buçuk milyon Jirnlık beşinci tertibinin 

kayıt muamelesi 5 l 2 938 akşamı nihayet bulmak üzere 19 11 1938 
sabahından itibaren başlamı~tır. 

Tahviller hatnilhıe nıuhaner olup beheri yirnıi ve beş yiiz !im iti
bari kıymette bil'lik ve yirmi beşlik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bUtçelel'le idare oluıınn daire ve mü
esse elerce, \•Jla~ et hu u i idareleri rn belc>diJ elerce yapılacak müzayede 
\•e münaka n \e mukn\elelerde teıninnt olarak \e hazinece satılmış ve sa
tılac:ık olan Milli em!Gk bedellerinin tediJ csiııdt' başa baş kabul oluna
cnklnrı gibi ,g-ert:k tahvil \ e gerek kutoon bedelleri de tahvillerin tama
men itfasıııa kadar her tiirlü \·ergi \'e re.;;imden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı yüzde 95 olarak tesl.ıit edilnıi!itir. Yani 20 Ji_ 
ralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli ele 475 lira
dır. 

Ra.rıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet .:\ferkez, 'I'iirkiye Cumhuriye
ti Zihat, 'I'iirkiye lş. Emlak \'e Eytum, Halk. Türk Tienret belediyeler 
bankaları ile Sümer, P.ti ve Deniz bnnklaı· tarafrndaıı İCl'a edilmektedir. 
Difer bankalar vnsıta!H ile de tahvil alııııı temiıı olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarım en emin ve en çök gelir getiren snhnlarda 
işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 güııllık suskriwiyon müddeti 
zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatları iktizasından bu-
lunduğu işaret olunur. D. 14 

İzmir Memleket hastahanesi 
başt~bipliğinden: 

lzmir memleket hastanesinde 1 7; 938 tarihinden 31/1 O, 938 
tarihine kadar vefat eden eşhasın eşyaları I 2 1 1 / 938 tarihinden 28/ 
11 938 tarihine kadar açık artırmaya çıkarılmıştır. Artırma gühü 
30 / I 1 / 938 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 9- J .2 ye kadar mem
leket hastanesinde heyet huzurunda satılacaktır. İsteklilerin mezkur 
gün ve saatta hastaneye müracaatları ilan olunur. 

-,., . 
i arış 

~!~!Re1~~~arım 
satış kooperatifleri birliği 
tarafından, geçen seneden
beri yapılmakta olan nefis 
~araplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

Tariş şarapları şarapçı .. 
lık tekniğin· n en modern 
icaJ:>larına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ar~ş şa-

rap fabrikasında yapıl
maktad:r . 

.Bılhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dömisek 
cinsler;ni tavsiye eder~z. 
Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
Vet ver~r. 

12-17-24-25 4049 

I1er yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Na• 
fasef ne rağmen fiatları ~hveadir. 70 ve 15~ sa:lti· 
l. trehk ş· şelerde satılır, 

loptan ve perakende ıatıı yeı-1: - Kemeralh caddeai No. 71 Tarit 
lııa.aa.u •• , - !:amir T•lıı adrHis 'farif - l:ımir T•lefı 4195 

c:ALGERIAN• vapuru 10 ikinci alacaktır. 
tc!rinde LIVERPOOL ve GLAS-ı 
GO\"'d 1· ''k k k cEXCHANGE, Vapuru 2 ilkkl-.~ an ge ıp YU çı araca . . 

cMARDfNIAİl\l~ vapuru 25 nunl:la beklenıyor. Nevyork için yilk 
ikinci teşrinde Lf VERPOOL ve alacaktır. 
GLASGO'W dan gelip yült çıkara- DEN NORESKE MIDDELHA VS-
cnk. LINJE 
DEUTSCHE LEVANTE UNIE 
c:KHETA~ vapuru Hmanımızda d~A YARD:t Yal)uru 12 flkki\nun-

nlup HAMBURG. BREMEN v~ nunda bekleniyor. İskenderiye, Di
ANVERSten yük çıkarmaktadır. eppe ve .Norveç umum limanları için 

yilk alacaktır. 

l"'ratelli ~ perco SERViCE MARİTIME ROUMA.IN 

Van111 A nl"' ~suCEAVA> Vapuru 19 sonteş-
,. · ' CC ' ~'! l'inde bekleniyor. Köstence Kalas 

ADRİYATICA S. A. di NAYİGA- . D ı· J • • .. ' ' 
T10NE: \ e una ıman arı ıçın yuk alacaktır. 

F. CRİMANI motörü 21 11 ta- cDVROSTOR> Vapuru 1 ilkka-
rihinde gelerek 22 1 ) tarihinde sa- tıunda bekleniyor. Köstence, Kalas, 
at 17 de Pire Korfo Saranda Bren- ve Duna limanları için yük alacaktır. 
dizi Avlohya Draç Ragusa Spalato SOCIETE VAPUER DE BULCıılLRE 
Zara Fiume Trieste Venediğe hare- 'I'ZAR FERDINAND> Vapuru 4 
ket edecektir. .. .. ilkkanuna doğru Burgaz ve Varna 
BRf~NI .. motoru 24/ 11 de gele- içih hareket edecektir. 

rek aynı gun Sfü\t 19 da Patmos Le. 
ro Kalimno f ~tanköy Rodosa hare- Vapurların hareket tarihlerile 
ket edece:ktir navlunlardaki değişikliklerden -.cen 
ALBANO v~puru 28 f J 1 tarihinde ta rnesuliyet kabul etmez. 
beklenmekte olup Midilli Selanik • f?aha fazla tafsilat almak için bi· 
Dedeağaç İstanbul Yama ve Burgaz rıncı kordonda W. F. H~nry van 
Köstenccye hareket edecektir. der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-

BRfONf motörü 28/ 1 1 tarihinde lı sna muruat eailme•i rica olunur. 
~elerck 29 1) saat 17 de Pire Kor· Telefon: 2007 !lOO& 
fo Saranda Brendisi, Avlonya Draç 

Ragusa Spalato Zara Fiume Trie•-ı s ı • 
te ve: YenPdiP. .. h"rekPt ed .. rektir. epto ın 

ROYALE NEERLANDAİSE KUM 
PAN'YASI: 

OR10N vapuru limanda olup 
28/ 1 l tarihinde Rotterdam Ams -
terdam ve Hamburga müteveccihen 
hareht edecektir. 

' HERMES vapuru 26/ J J tarihin
de gelecek Burgaz: Yama ve Köstetı
ceye hareket edecektir. 

Diş 
Macunu 

SVENSKA ORIENT LlNlE.N 
kUMPANYASI b 

TUNISJA motörii 22/1' de Rot- Dişleri inci gi i 
terdam Hamburg fstandinavya ve } 
Baltık limanlarına hareket edecek- yapan et erine ku .. 
tir. 

FREYA motörü 2 / 12 tarihinde vet, ag"' IZa güzel 
Rotterdam Hamburg l11kandinavya 
ve Baltık limanlarına hareket ede- koku Veren • 
cektir. eyn._ı 1 

SERVtrE MARlTl)rn ROU:\1A- formüldür. 
İN KUl\IPA~YASI: 

ALBA JULfA vapuru 14/ 12 ta-_.._._..._..._ _____ _. 
rihlnde gelerek Malta Marsilya ve 
Cehova için yük ve yolcu alacaktır. ·--=P~u···-r·J.-e-n ..... _Ş_a_h_a_p __ 

ilanlardaki hllreket tarihleriyle 
navlunlardaki deği~ikliklerden acen-l T 
la mes'uliyet kabul etmez. Daha fn· I esirini tabii olarak yapan 
la tafsilat icin ikinci kordonda' er. iyi müshildir 

FRATEl:.LI SPEnco Ek · Ş h 
Vapur acentalığına müracaat Slr a ap 

edilmesi rica olunur. ı Basur memelerini giderir. 
TELEFON : 2004 - 2005 Kuvveti iştihayı artmr. 

1 

$MERKEZ HASTANB ·----..... ,--~.;._...;..;.;..._ı 
cöz MutEHASslsı 

Doktor 
Halid Baran 

Merkez hastanesi 
oreratdrli 

Haatalarını •aat 15 ten 19 2~ kadar 1 
2 (İ beyler sokak 78 N. muayeneha
ne•inde kab\Jl ed•r. Tel.3393 , 
ı ' txttt ·w ıt PP a: 1 ·w tnı "11 ı 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

mntehassısı 

26 İk inc i t.E>·rın l ım.ı rt -· 

1939 modeli 
Blaupunkt radyolarını 

Mutlaka dinle· 
• • 

yrnız 

Fennin en mu. 
tekamil hari

kasıdır 

Altı lambalısı 133 lirtıtlrr 
l\Iuiki zevkını yaz Ye kış gece ve gündüz bütun tabİiliğile ancak bu 

nhızalarla tatmin edebilirsiniz. 

İzmir ve havaliai acenteliği ve her nevi ı-adyo malzeme satı• yeri 

A. R. Ozman ve fl Gtlvatı 
Telrraf Ozman. Saman lıkeleai latan bul han No. 11 Telefon 3309 

hmit: 

Çamaşır 
vebany<l 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beya1 

• ve prıne s:ı-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs' 

rarla arayınız 

.. • Amili • 
,UMIT FABRiKASI 

Ticarethanesi 
Telgraf: ÜMlDUN T~lefon: 30~7 

lzmirin en kıymetli hediyesi 

S. FERiT 
Eczacı başı 

Kolonyaları 
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olu Matbaası 
Kötap lknsmo Açıldı 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en 
son nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: İzmir 2 nci Beyler So. Parti Binası içindde T el. 2776 
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Suyun kir•rin i tasf iye eden cihazlar 

VEBOLiD 
" "'"dmi tanıtmak için evinize kadar 

arelir 

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

Şimdiye kadar muhteJif marka bir 

çok radyo dinlediniz Bu gün de 

TELEFUNKEN 
radyolarının 939 modellerini dinliye

rek kat'i kararınızı verebilfrsiniz. 

----------------------------------\ V' tıpı cınazınr 
Saatte 900 litre.den 7,25~ litreye 

VEBOLİD JUNİOR 
Dakikada 4.5 litre tatlı au verir § ----

~ --
kadar ------- ----- ----- ---------VE CiHAZLARI ----- ------

------
Beş kıtada 70 den fazla memlekette 

-- -- -
Acı Ve Kireçli Sulaı-ı tatlılaştırır, 

Kirecini Tasfiye eder 

---------------

TELEFUNKEN 
Radyolarınınbüyük bir rağbet ve hı

mat görmesi sizin için en kuvvetli te
minattır. 

---
lzmir satış ; 

yeri ~ -
VEBOLiD --------

Evlerin mübrem ihtiyacıdıu -----
Hakbı Türegün ve ,Şsı.= 

CUMHURİYET 1\IEYDAXI 
AKDENİZ APARTMA~! ----- ---- -

~ 
-----e kolaylık • 

~ -
Türkiye vekili: 

Elektron Türk Anonim Şirketi 
--- ----GALATA VOYVODA CADDESİ 58 62 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kalr>ri ferlerinizi kireçli 
suyun tahribinden kuriarınız 

---
--

~ ---Telefon: 41460.Elektron- Istanbul -- ---- -
L d. Şti. lzmir Şubesi 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

.Anadolu::un bütün mühim şehirlerind ! bayilerim:z vardır ---
~ il il 111111111111111111111111111111111111111111111 ili 111 il ili 1111 ili ili il ili 11111111111111111 ili ili ili 1111 ili !111 111 il 111 il 111ililiiliiliilili11111111111111111 ıııl 

T.İSBAMKA~I 
1938 ~ 

Küçı;k Cari He&aplcır 

lKrami'ie pl&nı~ 
4 adet 1000 L. 4000 1-
8 " 500., 4000. 

16 " 250.. 4000 ,. 
76 ,. 100" 7600 ,. 
80 " 50,, 4000" -
~" 25,, 5000,, -

384 " 28600 ." 'iif ~ 
Kuralar 1 Mart, 1 Hazıra11 -
1 Eylıll, 1 Birincikinu? 
tarihlerinde çekilecektır. 

fn az 5ô lira mevduab 
bulunan hesaplar kura· 
lara dahil edilecektir. 

Fahri Riza Bayraktar 
Sun' i aza amil ve mütehassısı 
Franıada Koien Matyo Majör müesseselerinden mezun 

Hüseyin Rıza oğlu 
Her türlü Ortopedik kemik hastahklan için korsalar, Müteharrik, 

ıun'i el ve ayaklar, Mde, Böbrek, bar.ak dütüklükleri için tedaTI kor
aaları bilmuayene ölçü üzerne ytıpılıt. Taklitlerinden korununuz. 

ADRES: İzmir Konak Kızılay merkezi karııaı 
Güzel lzmir Han No. 26 

Müracaat saatları: 9-12 ve 14-17/50 ye kadar. 
"-

~maa ___ m ____ m:;;ı=-IEBI--__ ..._, Tütünü ile meşhıır Bulgurca ara-
F ennin bir har:k:lsı z zsinin satısı 

( Agru deluk~e) 
::c 
c • - ı: • !:. .... 
• a. c 

" '< ., - .. " .. 'ti ... .. 
a a " a. ı; ... B ;ı. 
" ::!. .; 

= - .. 
a ~ ,... ... .. .. = .. q· .. ., 

.(;' 

:r 

Tıraş bıçakları 
Bir tan.eılyle bir ay mütemadiyen traı olunacak dünyada biricik 

1 
bıçaktır 

10 adecli 75 kuruştur 
Depoıu: Mazhar Önıör Kemeralta karakol karııaı No. 74 

Denizli Vilayeti Orman çevir
ge Müdürlüğüden: 

1 - Denizli Vilayetinin Çivril kazası dahilindeki Akdağın Ka
ranlık dere Devlet ormanının 11, 12, 13, 14, 15, numaralı maktala
rından ( 1624) metre mik'ap gayri mamul çam ağacı bir senede Or
mandan kat imal ve ihraç edilmek üzere .ve kapalı zarf usuliyle artır
maya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 16/ 12/ 938 tarihine müsadif Cuma günü saat 1 5 
de yapılacaktır. 

3 - Artırma Denizli Orman ·Çevirge müdürlüğü binası içinde 
toplanan Orman satış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmaya konulan çam ağacının beher gayri mamul met· 

' 
lzmirin Cumaovası nahiyesine bağ!: Bul~urca nnmiyle maruf ara

zinin müflüs Avu nduk zade biraderler ve ortakları masasına ait kısım· 
larından İzmirde çıkan Y eni Asır gazetesinin 15/ 10/ 938 tarih ve 

1

9988 numaralı vt: lstanbulda intisar eden C umhu riyet gazetesinin 20/ 
' I 0/ 938 tarih ve 5 18 7 numaralı nüshalariyle ilan edilen parselleri, 28 
ve 29 te~rinisani 19 38 pazartesi ve salı günleri saat 1 3 ten 16 ya kadar 
lzmir üçi.indi icra ve iflas memurluğu d airesinde pazarlıkla ve pe in 
pan i!e satılac.aktı r . ilan olunur. 1 S 21 26 ( 4011) 

~111111111111111u1111111111111111111111111111il111111111111111ilil11111111111Hl11111111111111111111 ~ 

= Sıhhat balıkyağı i 
- = 
~ Norveçya balıkyağlarının eıı ~ 
~ halisidir ~ 
-----
-
-------. ---------

iki defa süzülmüştür 
Şerbet git i içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat eczahanesi 

--·-----
---
----= --

~ Baştlurak BüYfik Salt•pçioğlu ha m karşı!ilmda 

\111111111111111111111111111111 ;ll l il llllll l lllllll l il l il l l il l il l l llll l l lllllllll lll l l lllll lllllll lll, 
re mik'abının muhammen tarife bedeli ( 505) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (615} lira 9 kuruştur. 
6 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazı lı saat

tan bir saat evveline kadar Denizli Orman Çevi ·ge müdürlüğüne 
makbuz m ukab ilinde vermeleri lazımdır. Şartname ve mukavele pro
jesini görmek ve almak istiyenlerin Denizli Orman Cevirge m üdfü
lü~iine müracaat etmeleri ilan olunur. 19 22 26 30 t 4 1 il 'l \ 


