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Balkan devletleri 
Genel kurmay başkanları 
kcnseyi Pazartesi günü 

Her sün aabahlan ( baılr ) de çıkar aiyaal sazet~dir Telefonı 2776 NÜSHASI HERYERDE 5 Kur'Ultur 
toplanıyor 
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lngiltere-Fransa 
Hedef, iki devlet arasın.da 
askeri bir .. ittifak· akdetmek. 
Çember/ayn, Fransanın hav'a kuvetlerini bir an evel 
ve azami derecede ıslah etme.sini istemektedir 

Almanya Hariciye Nazırı Von Ribeiıtrop, Frans ının dahili 
gaile!eri yüzünden Pc:ris seyahatini birkaç gü :ı için tehir etti 

. ·-· ... - ,. . . - ..... ._.. ... ,.... l . .. 

Meb'us intihabı 

Paris elçimiz 
lor j Bone ile konuştu 

Paris, 26 (Radyo) - Hariciye 
nazırı Jorj Bone, bugün Türkiye el
çisini kabul etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. 

-=-=-=-
lngiltere 

Avusturalyadaki Al· 

FİLiSTİN MES'ELESİ 
Araplar davalarında 

haklı görülüyor 
man müstemlekelerini M•• t 1 k"t N F"f" t• ·1 · 

V 
• us eme a azırı; ı ısın, maz .. um 

ermıyor · 
Londra, 26 (Radyo) - İngiltere- y ahudilere yuva olamaz Araplar 

nin, A rn~turyadaki Alman müstemle- ' 
kelerini geri \'ermeği kararlaştırdığı haklıdır} r di or .. 
hakkındaki şayialar, alakadar meha- ,;ı ~---,_..,.,.,,"\""_...,,;.,,,.,,.. 
filce tekzip edilmişt ir. 

Bulgaristanın harici 
borr.ları • 

Londrıı, 26 (Radyo) - Harpten 
evvel ve sonraki Bulgar borçları için 
yabancı devletler mümessilleri ile 
Bulgar delekeleri arasında yeni bir 
anlaşma yapılmıştır. Şimdiye kadar 
normal faizin yüzde yedi buçuğu Ö· 

deniyordu. Yeni an laşma ile daha 
fazla faiz ödenecektir. Yeni anla,. 
ma metni S birinci kanun tarihinde 
neşredilecektir. 

Kral Boris 
E "cimizi kabu.l etti • 

Pilİ•tinde Arap-Yahudi m ücad ele.inde ölen le,. 

Londrıı, 26 (Radyo) - Filistin meselesi de yalnız Filistin ile hallo
meıeleai hakkında, müıtemlekat na- lunamaz. Bunun için daha ııeni~ bir 
zm Malkom Makdonald, Avam Ka- saha ister . 
marasında şu beyanatta bulunmuş- Araplar, Yahudilerden korkuyor• 
tur: lar. Çünkü sonradan gelen Yahudi-

' - Filiatindelı: i ıııkcrlerimize at· !erin politik ve ekonomik bakım· 
f 1 ı. k h• diaeler katiyen dan kendilerine hükmettiklerini gör-
o unan 1<or unç a d ·· 1 B · k d be d . . . . . . u er. u vazıyet arsısın a n • 

yalandır. Esasen Fılıstın mesele11 Arap olsam pek haklı. olarak korka· 
askeri değil, tamamen politik ma • rım. > , 
hiyettecfir. Kıtaatımız, orada yalnız Mü~tcmlckat nazırı, Pariate lnvi
nizamı temin edebilir. liz ve Fransız naZJrları araslnda bu 

' ~jli~tinin, zulum gören dünya meselenin mevznu bahis oldıiğunu 
yahudi leri için bi r yuva yapılacağı Amerikanın müdahalesi için Ruz • 
iddia edilemez. Orta Avrupa Yahudi - Devamı 2 nci Sahi~de -

' ' 

Hırs 
' . 

Nefis bir roman 
YAZAN: Vala 

İzmirli kız 
General Şan-Kay-Şek' in 

Sevgilisi 
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İRFAN HAZAR c H p k k ç k h l b. Naaırıyye'li laaya, yakın akrabalarının kendisini ziyarete geldikle- e • e az Q 0 ngre • 0 ayır l zr 

r-ini söyledikleri zaman, o, odasından dışarıya çıktı: bb •• 
Bronşit 

rum! Benim, hiçbir akrabam yoktur! Ben, bu adamları hiç tanımıyo- lerı• hazırlıg\J l leşe US l klBu hastalık cn-ç-ok

1 

g-o-·rülen ha~ta. 
ı · ardan ı;ayılır. Başlı başına bir has-

Dedi. Fakir cocuklarımızı talık gibi Reyrine dcrnm ~der. Bazı 
:. • defa diğer birçok hastalık!Jrın bir 

lıa, nehir kenarında balık avlıyan balıkçılara döndü; onlara, yeni vilayet meclı"sı" azaları da 1 ı"kı"ncı" düşünmek, hepimiz belirtisi hissini \·erir. Tifoda, kız:ı -
- Arkamdan geliniz! mıkta, boğmaca öhürüğünde hatta 
Dedi. K" d · ı k • için borçtur enfiloenza gibi ha talıklarda pek çok 
Balıkçılar, ellerindeki voltaları ve sepetlerindeki balıkları tereddüd anun a SeÇl eCe İlf Kış içindeyiz. Yalnız refah halinde tesııdüf edilen bir hastalıktır. Bron. 

etmeden kucaklarından attılar. Ve onun arkasından yürüdüler. Bun- Dahiliye Yrkaleti ve C. II. Parti- tihahı, 1 ikinci ki'ınun peqembe günü yaşıyanl:ırınıız değil, orta halli vazi- ~it en zlyade "ığuk algııılıklarıııda zu 
!ar nereye gidiyorlardı? Bir .insanın evini barkını, çoluğunu çocuğunu •i genel •ekreterliıl:inden vilayet parti saat on birde Ifalkevinde yapılııcaklır. yelle bulunarılanmız dahi, fakir ço- hur eder. 
terkederek meçhul bir adamın arkaaına düıüp kaaabuından ebedi- b"şkanlığına gelen bir tamimde, ilçe, IJiin saat 17 de parti merkez bina. cukfarımızı dlişOnrnek \'e onları, kışın Bıılıu.,u• kış me\'.<iminde da • 
Ten ayrılmaaı ne caniyane birıeydi! il kongrelerinin tarih ve umumi mec- sında vali ve parti lı>ı,kanı B. Fazlı ı•tırııblı te;irııtıntlan kommak için ha fazla ıı;örülmektedir. Bununla be-

Fakat, !sanın nazarında asıl bu kanlı feragatleri yapa lardır ki kıy- li,; azasıııın intihap günü bildirilmiş. Güleçin rei•liğiııde Iıir toplantı yapıl. ilgilenmek mecburiyetindedir. rnlıer ıruııe~li ;ederde ılalıa azdır. F;ı-
met buldular, ve onlardır ki havvarilik mertebelerine yükseldiler. tir. mıştıı'. Belediye rei•i doktor B. Beh- Sevinçle haber alıyornz ki, fakir ço kat soğuk ve ratip iklimli yerlerde' 

Bu tamime göre viHiyetin bütün il- çet L'z ile vilayet idııre heyeti, beledi- cuklım giydirmek için, halkevi ile kı- 'lcak mevsimlerde az görlilmekl be
çelerinde parti kongreleri 2!l ikinci ye daimi encümeni ve parti ilyönkurul zıla~· te~riki mesai etmi~ler \·e bu ha- raber sonlıahar ve kışııı daha çok ~ö
teşrin "alı guıı!i, İzmir merkn ilçesi üyelerinden bir kısmının bulunduğu yırlı işe ehemmiyet wrerek , lazımge- rülür. 

. . . 
Virgile'in meşhur Tityre'ini hatırlayınız!.. Tityre, bulunduğu yer• 

den yarım metre olsun öteye citmek cesaretini kendinde butan1ıyan, 

bir ot ıibi bir yerde büyüyüp bir yerde çürüyen, her gününü dünü gibi 
ceçiren, ayni gıda, ayni hava, ayni fikir, ayni his, ve ayni baıit kelime
ler ve ayni basit cUml•ler içinde hayatını param parça eden bir bed
bahttır. 

Tityre kaldıiımız niıb•tte hep baıkalarının eakimi• yırtık donunu, 
eskimiı yırtık ıömleiini ıiyeceiiz ve baıkala.rının çürümüı aakızlarını 

'tiiney•cetiz ! 
Yeni bir don, yeni bir gömlek! 
Ve, 
Çifnenmemiı bir sakız! 
Ev•t, 
Bunlardan mahrum kaldıiımız nisbetıe yeni ufuklara doğru uçamı· 

yacaiız! Kahvede oturdujumuz kötenin, evimizdeki ııcak mangalın, 
mahallemizdeki mutad dostların ve ay batı cebimize giren beş on lira
nın hortlak cazibeleri içimizde yaıadıkça Tityre'liiin alev boyundu
ru(undan kurtulmamızın imkinı yoktur ... 

• .. 
1919 yılı 19 mayııında, Samıuna tek batına ayak baaan bir adam, 

arkaaındaki ana, kardeı, dayı, amca, ıan ve töhret gibi her türlü bai· 
)arın hepaini birden bir hamlede koparmıf, ve O, sonauz göklere, me-ç
hul iklimlere çelik kanatlarla uçmak iradeıini, kendisinde her faniden 

daha ziyade lıulmuıtu. 
ideali için en kanlı feraıatlere katlanan Atatürk, sarayın tah11 hak

kındaki (idam kararı)nı duyduğu vakit, hiç heyecanlanmamıı, ve 

tam lıir ooiukkanlılıkla, 
- Adam aen de 1 Ölümden de korkulur mu canım? 
Demiıti. 
Ah .. Onun muhayyelelere sıimıyan cesaret ve fo:ragatinnin binde 

lıir zel'Teaine biz de malik olabilsek!. .. 

r ~ 

1 Ş lUI n dl an 1:1 ~ lUI ifil <dl a ifil J 

~ongresi ele :ıo ikinci te~rin çurşam - bu toplantıda vilayet umumi mecl~i len tedlıirleri almışl .. n!ır. Bronşit dııim::ı boğaz ve burun nez-
lıa günü inikat edecektir. azasının seçimi hazırlıkları üzerinde Fakir çocuklarımıza giyecek ted::ı- lesi ile lıeralıer bu lur. Bokaz ve bu _ 

\'ilılyet umumi mecli•i azasının in- görüşmeler yapılnııştır. riki için, muhtelif kollardan hamiyetli runda hıı,ule yelen bir nezle hıınçere-
halkımıza mür:ıcaat olıınacak, elbL•e. ye ve oradan lıüylik nefes yollarına in

Balık akını 
Körfez de kefal bu yıl 

pek coktur 
' Son zamanlarda körfezin şehir 

'<ısmında balık azalmıştır. Balıkçı
'ar bunun mevsim icabı oldu~,. 1 1nu 
ıöylüyorlar. Gene balıkçıların söy
c:dikleriııe göre büyük çipura balık

•arının hicret zamanı olduğu ıçııı 
balık bolluğu, körfezin ağız kısmına 
foğrudur. Piyasada fazlaca çipura 
)Ulunmasının sebebi de budur. 

Mcndcrekte ve şehir kıyılarında 
bu zamanda en çok bulunan balık, 
kefaldır. Onun için amatör balıkçı • 
lar, en ziyade bu nevi balık avlamak 
:çiıı sahillerde bekleşiyorlar. 

-:-=--- -Dün de tatil idi 
Resmi bayramlar hakkındaki ka

nunupn br madesine göre bayram ve 
tatil günlerini takip eden gün cu· 
martesiye tesadüf ederse o gün de 
tatildir. 

İzmir fuarı 
ç:ımaşır, çorap, gömlek vesuire alına. lişar etmekte gecikmez. Bronşit başla. 
caktır. Bu hayırlı ve insani vıızifeyi rınca hemen daima her iki akçiierde 
üzerlerine ıılmış olan zevsta ko1aylık zuhur eder. Çok defa orta teneff(Js 

Almanya bu sene göstermek ve fakir çocukl:ırımızı giy- bornlarınd:ı durur. Lakin bazı defıı 
dirmek hu"u~und:ı elden gelen az veya r!a ince neres yollarına kadar ileriler. 

iştirak edecek çok yardımı e"irgememek, hepimiz Bron,itlerin nefes borularının fçi-
Almıım·a hiiküıııet"nin 1939 senesi için borçtur. Her yudd:ışın, bu borcu ııi örten iç tabaka şi~er ve kırmızıla

lzmir fıı~rınıı i~tiral;e karar verdiği 1 se\'e Se\'e ifa edecei;iııi ümit ederken. ~ır. sonra da ifraz b .. şlar. Jfost:ılık 
haber alııımı~tır. Türkiye_ Almanya !yennde olan bu te~ehlıilsli Yaktiııtk ılaima bir ke•iklik w i~tilıa"1zlık yu
tic,,ı·et münlisebatıııt!aki inkisııf se- dli~ündilklerirıden dolayı Halkeı·i ile ııar. llaı·:ıret derecesi çnk defa yok. 
lıebile Alnıaııyanııı lzmir fuarı~a işti- Rızılı<yı t~kt!ir eyleriz. tıır. B~z:ın ilk ı:!iıılcı'lle h:ıfif Lir hara. 
raki F.ge mıntakasında memnuniyetle --=-+-=-- ı·<'t dı•ı·en•'i gii<tercbilir. 
karşılanacak bir hadisedir. Haber :ıl. H t h J "t Ha.talık eğer ince nefes borularına 
<lığımıza göre Almanya hl\kilmeti na. a ay ffia SU,a Ve kadar ilerilemi' ise, hararet yükaeJ· 
mına fuarda geniş bir saha üzerinde ı" bir şekil alır. 
büyük bir pav;·on inşa ettirilecek ve mamu.atı 
bu pa\'yonda Alman sanayine ait muh
telif e<erler, hareketler geniş mikyas
ta gösterilecektir. 

---=+=--
Yüzde 99 tenzilattan 

istifade edecek 
K ültürparkta Hatay menşe \'e mevritli mahRul ve 

-Arka~ı rnr-

-=-=-=--
Bıçak çekmek 

İkiçe~m elik caddesinde Kadir oğlu 
Nuri adında biri, İbrahim oğlu Hü
seyin \'e anası Fehimeye bıçak çekti
ğinden zabıtaca yakalanmıştır. 

Kültürparkta geçen seone ima et- mamulatından yü~de !)!) tenzilli gUm· 
f ·ı · t .. . . . . . . rük remi alınması hakkında Vekiller 

dırı heni zfıraal. mtuzcsınlın tka~zımz'· ıçın heyetince ittihaz olunan kararname, Daladı"ye 
er a aa ıye e geçı ece tır. ıraat h . . . • ·-.. · ı E k d şe rımızdekı alakadarlara teblıg etlil-

muzesı, yanız ge mınta asının e- . . .. . . . C h • • • 
- ·~ b"t" T" k' d . h mı~tır. Hukumetımızın bu husustaki um urıyet reJımı"ne 
gı, u un ur ıye e yetışen ma - k . d . 

il . l . . 'h 1· k araıı şu ıır. k h k su erın numune crı, ıstı sa at mi - . . . ay ı .. 1 are tl . 
!arına 'd k ı· . t . 'ki Hatay mılli mah<ııl ve mamullerınııı e e mı 

aı mu ayese ı ıs atıstı er . . . . . . . b l 
buluna k b . d Ulkemıze ıthalını teshıl etmek ıçın Ha- U unmus .? ca ve urasını zıyaret e en-
ler Türkiyede y r h . h tay menşe ve mevridli mahsulat vr , 

• e ısen er nevı ma • l"t il "ki .. d h' . . Paris, 26 (Radyo) - KuırıUnloL 

1 
el t sul hakkında malumat edinebilecck-lma'.'1u a ın g ml'Ll. erımız en ıııı ıt- partisi, başvekil Daladiyenin istifası 

an ırmış ır. --=-+-=-- !erdir. halınde menşe ve mevl'itleri usulü da. lıakkında bı'r karar •uretı' kabul et· 

Bu sebeple dün de resmi devair 
ve mektepler kapalı tutulmuştur. 
Yarın , hükumet konail:ı ve. diğe1 res 
mi devair ve mektepler açıktır. Dı • [ • • t • dah fabrika~arının •eyyar ' memuru sd•il 

lf. errn ın ızamın vererek ]jir ftrmayı GO bin lira.· do· 

karakter ölçülüyor 
Amerika ulemalarından Molten 

Esoriye göre, yiizün şekli, baş, el, 
yazı, gözlerin renk ve biçimi bir in
sanın karakterini belli ettiği gibi, 

dişlerin şekil ve intizamı da karakte

ri belli eden al~metlerdendir. 

Esori, dişleri iki neve ayırıyor. 

Dişleri biraz seyrek olan in•anlar, 

Amerikalıya göre, idealistlerdir. Diş

leri biribirine vakın olanlar menfa
atperestlerdir. Ön dişlerinden ikL i 
büyük olan in•:ınl:ır hayatta iyi şey-

•

evenlerdir. 

ünyanın en büyük 
dolandırıcısı 

Uzun yıllar İstanbul ve ;\[ı.ırcl:ı B S d • · · .ı te 'k ı k ·ı • 0 

. a l Geçenlerde temeli atılmıs olan ıresrnue \'Si o unma şartı e mer i mis.tir. Bunda, Daladiyenin cumhu-
rla yaşıyan btı adam sahte çeklerle (Kültür paviyonu) nun in~aasına g~mrlik tarifesi re~imleri üzerirıde11 
bazı kimselel'i aldatmıştır. En so- Ankara telefon müdürü B. Sadi- devam edilmektedir. ' yüzde doksan dokuz tenziliıt yapılma- riyet rejiminden ayrıldığı, hareket-
nuncu ve en büyük dolandmcılığı 'lİn, lzmir telefon müdürlüğüne ta- "' !ktisad Vekilliğinin teklifi ü7 •,.;no, !erinde parlamentonun fikrini alma· 

· d'ld'" · h be 1 --=-+-=-- dığı zikreailmektedir. 
Atinada yaparak sahte çeklerle yüz yın e ı ıgı a r a ınmıştır. kanunun verdiği sıılıihiyete istinaden. 
binlerce drahmi çalı.n Zarifo~ gene Maaş ita emirleri lcrD Vekilleri heyetince oııanmıştıl'. Paris, 

20 
(Radyo) - Cumhuri-

\'Or ve pa!·a i•tiyor. Kadın imtina yetçi parti gı ubu da bir karar sureti 
kaçmağa muvaffak olmuştur. \ D m k h l'f ] k k b 1 · p edince de, ~öyle diyor: a ga anununa mu a ı o ara " u etmış ve ariste müstemleke 

Amerika kadınları _ Y:ı paranı. ya c1 8 c!lnıııı ! Il :ıydi maaş ita emirlerini damga resmi ka- Nazilli heyeti döndü meselesinin göıJ~ülmesini, parla • 

polis mesleğine ·nb_ukT~~dii~~~i~~~,c~e~~~~~İ~~.~~: ~~:~7 ;~h~::ib:;:~~~:~ :;:~b~~~ I töı~~~:;:cı~ a~i~~t~~';,~~ıı~ü~·~z~r c~~~~;~ ~;~st:t~~.~az~~~:~~!i~:x;:~a;ap~:~~ 
meraklı - Öldür ö"l~yse beni! Haydi ça- hasebe müdürüdür. Bu kabil evrak nan ve çelenk gölllreıı :-<azjlli Parti .~tenmesını şıddetle protesto etmış-

N k 1
. btık ! · · t h kk k t .. 1 . l ad Laşkaııı avukat B. i:>ıınıi Kutluğ ile B. ır. 

e\•yor pn ıs umum diı·ektörliiğü ıçın a a u e tın mış o an cez an I . . 
· · ! Kndının bu korkmnc~.•ına dana- I b .. .. . smaıl Hakkı ve B. Halıd Arpaçtaıı 

geçen ay ıçınc e ııolis me,\Jeg" ine ka- mu >ase e mud l t d' 
k 1• k k .. . r! . d' urı e mu eme ın milteşekkil he,vet A ·ıkaradan selırimı- F. ·ı · • t l 

bul edilecek kadınlar iç"n lıir imli- •ıışı, m:ı• e 1 er ·e. tızerın e te~ır e ı- .. k 1 1 k . l zstın mes e esı· . muştere en mesu tutu aca ·ları ma· ze dönmlişlür. 
han açmıştır. İmtihana yazılan ka. ı·or, t:ıbuııca'1nı colıınc koy:ın adam, 1. k·ı . d b' . l . I ıye ve a etın en ır tamım e \ ;Ja-
dınların ~ayısı 5,245 olup araların- maoke_ .ı çıkarınca, en fazla 20 ya- t bild' .1 . . 
da birçok dan·öz , gazeteci. h:ıstaba- 1ında bir delibnlı olduğu görülilyor .. Jye e ırı mıştır. 
kıcı hemşire, daktilo d:ı \'ardır. )ili- Kadın. nıı:ı oturmıı'inı sii\'lilı·or ve -=-;-=-
l'ttCattt eı!eıılel'deıı yalnız 27 kadııı ı,u yaptığı:ıın cloğrı'. olm.:ıdı~ından Zabıtada, - Baş tarafı l incide -

• 
lngiltere-Fransa 

kubıı l r rlilnıi~ti r. bahst' ıw·ı~ıyoı-. J> elılc:ııılı rıturmus.1 vaziyetin karıfması seb,.bile evvel-
mesi tıırıı.fından on seneye mahküm 

1
,. •Üzll•rin tesiri al!ıııd:ı kalmış, .dinler-il Eve taarruz ce 20 son teşrin olaro.k tesbit edilen 

edild i. Fakııt lıu mahkumiyet gıy:ı -ıranı, ya canını kı•ıı k-ıclıııın 'lh ı t t 1röri:,meo tarihinin bir kac. gün t" hiri . · · '·:ı ı·•:ı eve zı~·aro <' 1 kiçeşmelıkte Halil (erenrli) soka- t .. M f"l b .. ·· 

İngiltere poli~in in (Fantom) na
:ıııını verdiici dünyanın en büyük do
landırıcı<ını Zarifos Atina mahke-

l.ıendir. ÇUnkü Zarifo<u ele geçirmek \' u .. ıı:ıcl!J Kar:ık:ı"<la y:ı~ıyaıı ~eliyor \'e lıunun !izerinn delik.ııılı _ • . , .. ıs en:nıştı. aama ı ı u guruşme-
mUmkUn olamamaktadır. 1919 sene- • ·ol':ı llopper isimli Lir lııgiliz katlı- kaçıyor. • l;ıında Nun nglu Sııleyman sarhoş ol- nin 29 son teşrin salı günü yapılma
sinde dolandırıcılıica başlıyan dünya nı, cesareti \'e k'lrşısındakiııi ikna Birkaç güıı :ır:ıdıl:t:ın Mnı·:ı. po- duğu . halci<' Hüseyin karı~ı: sına ihtimal verilmeketdir. Bu tak
fantomu 1talyada büyük mikya,ta ku,·veti ile r.ıe~hur olarak, Lütün şeh- li•çe yaknlannn clelihnlının henüz Ayşeııın evine tarruz ettiğinden za- dirde Fon Ribentrop Pariste birkaç 
uhte para ~ürdükten sonra kalpa- ı·i günlerce nıe1gul ettiği g;lıi, vuzi- !7 y:ı~ıııd:ı olclu)!ıı :'nl:•şılı~·or. Y:ıka- lııl:ıca tutulmuştur. saat kalacak ve beyannameyi imza 
zanlardan birçoklarını polis el-. ıre- yeti harirte de akisl~r Jıırakmı~tır. !anacağını önrcclrn ke•tirrn eldi- Silah taıımak ettikten sonra derluıl Berline döne-
çirdiği halde Zarifo;. kaçıp kurtul- nu lngP iz kadını, ş~hircle vill[da- kanlı, polisle k:ıı-sıl:ışınc:ı: Znlııtaca yapılan silah yoklama~ın cektir. Fransa hariciye nazırı B. Jorj 
rıuştur. İtalyadan Cezayire kaçan nn bulunduğu m:ıh:ılledcki ym·asın- _ Ar:ırlıfpnız :•clrm, be:ıiııı, cli)·or, da Kemerde Kahraman \'e l\Iehmed- Bone bu hususta Almanyanın Paris 
~olandırıcı kendine Fransa tütün du ya 5ıyorken, goçendr bir gün kapı- r~kat, lıeni ne eli;·~ :ıı·ı)·or"'ııııız? ele, lkiçeşmelikte 1Iusada birer ta- sefiıile görü~müştlir. Haber veril · 
inhii~r milmessili sü•ü vererek bir ya hızlı hızlı vuruluyor. )';'or:' Hoop- Kadına hir~e)· y:ıpm:ıdıın ki ben! banca, Çorakkapıda Ali O•mnnda, diğine göre, komünistlerin tahrika
çok :f'irmalan kafese koymuştur. O- per. k:ıpıyı açınca, elindeki hbaııc~. Df'lik:ııılı m:ılıkemeyl' •:erilmi~tir, İkiçeşmelikte Halil, Halid, Hil~eyin ıhna ve nümayişlerine rağmen hü
radan Belçlkaya gitmiş, fakat p.olis namlusunu kendisine çeviren ~lll':ıtı kadın damcı olmam!lkla beraber, \'e Kenanda birer bıçak, :\1u~tafa, kıimet her türlü tedbirleri aldığı için 
kendisini ralıat bırakmadığından maskeli bi:· adamla l::ırşıl. şıyor. Bu evincl.~ teh licle ıığr:ıclığını bir kere Muzaffer ve Karşıyakada IIüseı•in- Fon Ribentropun Pariste bulunduğu 
Beri.ne il '•t' B ı· d K ·op d k d t bd'dl tb - k ele birer kama bultınmtış, mtl.•adere ,.snada hiç bir hadiseye sebebive t ve-

1 eçmı, ır. er ın e ı a :ım :ı ıııı e ı e mu :ı;ı:ı so U· haber Hrnoiş bulunduğundan.. .. 0 
, edilm i ştir. tilmiyecektir. 

"\---------
Bugün Kültürpark s·nemasında Tel:3151 

Ebedi Şefimiz AtatürkJün 
Muhteşem cenaze alayı 

Dolmabahçeden itibaren Ankarada ebedi istirahatgahıııa te\·di kılındığı 
3000 metre tekmili birden .. 

AYRICA: Vatan müdafaasının kutsiyetini - ~lilliyet aşkının ulviyetini 

istiklal fedalleri 

ana kadar yapılan tekmil merasim .. 

canlandırun büyük harp ve aşkfilmi 

Papa 
Geceyi iyi geçirmiş 
nomn, 26 (Radyo) - Papa, dün 

, geceyi iyi geçirmiştir. Bununla bera
ber tam bir istirahat halinde kalma
sı, müdavi doktorlan tarafından za
ruri görülmüştür. 

Londra - Zurih tay
yare postaları 
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ce~e::;J~;.~
1

::~~~~:~:~~;.::·~~~np:~.~ Grev hareketlerı· enı·şıı· ş. lA 
~.i;i:~ ~en;:;~.~·::!~~~~2ari~eükt:~~! g . yor. ıma l 

Bir itiraf 

kendi işinin başındadır; herkes kad- Fi d fı e d l Büyük Şef, büyük ve tarihi Türk 

l'O saflarındaki mesuJiyet yerini al- rans a a··r l 1• are 1• aAn edı.ldı· evladı Atatürk, hiç §Üphesiz dünya-
mışhr; Türkiyenin umrnn, refah ve da hiçbir insana naaip olmıyan bir 
terakki davasına devnm ediyoruz. heybet ve ~afaa He öldü. Faniliğin 

On beş yıllık Cumhuriyet, bize kapısını kapadı, ebediyetin bol ıfıklı 

kuvvetli bir iç dış nizam. ileri bir Hükumete isvan ve halka karşı cebı·r göstermek suçlarından .. ufuklarına bakan pencerelerini açtı. 
ekonomi, kudretli bir ordu, daimn ',J YUZ• O, herıeyden önce bizimdi. Yalnız 
artan bir bütçe, yani kmrnr~uz lıiı Jerce • hk } k d•J • • Türk olutu ile deiil, yalnız dehası, 
devlet cihazını devretti. Milli mese- JDSail ffia eme ere SeV e ) MJŞtJr kuvvetli idealist tarafı ile deiil, ha-

Jelerimizin hepsi halledilmiştir. Türk . ~~ri:, ~6 ~-Radyo) -. nlan_cor fa~>- esses?leı-inde .gı·e: d_evam etmektedir. tin v~crd~ğ! em.ir yerine. getirilmemiş ği söyleniyor. yır .• O, yüzünü, •açlarını, bakıtlarını 
milletinin istediği tek şey vardır: rıka:sı ı~çıleı ınden tevkıf edılenlerın Fabrıkalar bıı· hadıse.rc mey elan \"e- oldugu ıçm Lılle garnızonunda bu- B , k'l D 1 d' . b .. h · &'Ördüğümüz, enerjisinin yaylım ate-
1 'kt • . . . . . . . . aşve ı a a ıye, ugun arı- . . k" .. 
stikrar ve l'liy ! mı · an otuzu bulmuştur. Ilaclrneler- nlmeden tah lıye ettırılmektedır. I>ört Junan bırınci kolordunun clinını farp . J . B .

1 
k k tanı, ze asanın yalın kılıcını Turk top-

Kanunlarımız, irnde ve tecrübe- de şimdiye kadar kırkı polis ve otuzu bin grevci tarafından işgal edilen heyetini teşkil eden general Doumon cıye nazırı or~ one ı. e onuştu - luluiunun mücadele ve ihtilal aafha
miz milletin dilediğini yerine getir- ıümayişçi olmak üzere 70 kişi) ara- Anzin de kain Escaut Et Neuse fabri cet ile diğer zabitler dün ak~am Va- ~an son~a, Parıs mevkı kumandanı •ında temata edip benimsediğimiz 
meğe kafidir. Büyük Milli faciamız !anmıştır. kasında müdliriyet ihtilafın mu~liha- lenciennesse gelmişlerdir. ~ Di\'anı- ~le emnıyet genel direktörünü ve bir insandı. Biz Onu kitapta, ıaze
}ıükfimet tarafından hiçbir husuı;i . Hükumete isyan ve halka karşı ce,ne bir şekilde hallini ümid ettiği için harp bugün burada ilk defa olarak ~andarma um~~ ku~a~~a~ını ça- tede ~örüp tanımadık. Kimimiz 
tedbir istenmeksizin, hatta kanunla- bır göstermek suçlarından yüzlerce tahliye işi tehir edilmiştir. Anzin hav toplanavak ve daimi surette faaliyet ~ırmış '\'e. asa.yışın temını ıçın alına- Onun elini aıktı, kimimiz onunla ko
rımızdaki hususi saliihiyetlerden hiç kişi mahkemelere sevkolunmuştur. ım:sındak madenciler maden ~aııavii te bulunarak hükumetin verdiği emir cak tedbırlerı konuşmu~tur. nuttuk, kimimiz onunla ayni cephe
biriııin kullanılmasına lüzum kal- Bazı maden kuyularında ve fabrika- amelesine iltihak etmişlerdir. • lere itaat etmiyenleri tevkif ederek Alakadar mehafilde söylendiğine de dövüıtük. O, kimi çocukların yanı 
maksızın, geçti. Millet, sadece ağla- !arda yapılan hasarat sebebiyle iş, Valenciennes eyaletinde dün !la _ bunlar hakkında kükümler \'erecek- göre, asayişin ihlal edilmemesi için batında oturdu, dera okuttu. Şark 
mıştır; fakat hiçbir an nefi~ hakimi- tatil edilmiştir. Sille şehrinde temiz- bah kısmi olan grev akşama doğru tir.. icap ederse en şiddetli tedbirler dahi hududundan batıya, Karadenizden 
ye.tini ve kendine itimadım kaybet- lik sergisi işçileri de greve iştirak et- umumileşmiştir. Anziıı maden kum- Paris, 26 (Radyo) _Hükumetin alınacaktır. Akdenize kadar uzanan Türk va. 
nıemiştir. mişlerdir. panyasının şimendifer amelesini ceb- aldığı şiddetli tedbirler rnünasebetile Şimali Fransada örfi idare ilan e· tanında, Onunla böyle kartı karşıya, 

l'nutrnamak JAzımdır ki Kemalist Şimali Fransada grev sebebiyle ren çalıştırmak hususunda hükume- vaziyetin, çok çabuk inkişaf edece· dilmiştir. yanyana, cöz cöze celmek ıaadetine 
Türkiye inşa halindedir. Temel sağ- ~imendiferlerin askeri kıtalan vası- eremiyenler, hiçolmazıa radyoda ae. 

~~~:~:d!iü::~:iı. fa~a::~:ı~~)~~~ ~~:~~~e~ı~!i~~i~:~~r~çi:ın~ı~:ı~~;:~\~=~ Çekoslovakya, Leh ı·s tana ;i::d~:~ular, hiçolmaz·· eserlerini 
tür; çoktur; birkaç neslin ölesi ceh- ajansının bildirdiğine göre, çarşam- Tam :zamanında bir Hızır aibi her 
dine ihtiyacı vardır. 19 Mayıs 1919 ba günü a-enel federasyon tarafın - hadiseye yetiıen O büyük Türk oilu 
dan beri Tilrkiyede asla dilşmiyen dan &"rev kararı verildiği \'akit hükO- l ile muaıır insanlarız. Biz, Türk tari· 

en büyük kıymet, gene Milli birlik- met de gaflet göstermemiş, umumi yenı· yer er verecektı•r hininentereflidestanclinlerininnes· 
tir. Znman ve say imkanlarımızı da- ;ıervislerin, bilhassa halkın umumi liyiz. Atatürkle beraber bir inkılabı 
ğıtmaksızın, boşa bırakmaksızın, işlerinin görUlmesi için her türlü ted- yi.irüten tarihi nesiliz. Bu ı•re!i ele o 
azami tasarruf ve teksif usulile kul- birleri almıştır. Hnrp znmanların - •erdi bize •. 
]anmak mecburiyetindeyiz. daki mecburi hizmet şeklinin fatbiki Beı on asra aığmıyacak merhale-

Daha mamur, daha zengin, daha de kararlaştırılmıştır. Polonya hükumetinin neşrettig"' i resmi teblig., .. leri, o, tılısımı kendi metanet v~ ira-
knlabalık Tilrkiye: Bu sözler, bizim Anza ve havaliııi şimenclif el'leı'İııiıı deainde cizli duran ıimtek sür'ati ile 

için, her millete göre her vakit doğ- işletilmesi temin edilmiştir. Fransa ve İngiltere, yeni r ek kudiıtlarını ga- atlarken de beraberdik .. 
ru telfikki edilebilecek bir düstur ol- Maaşları artırılmış olan memurla- "'' istiklal mücadelesinden aarfana· 
maktan çok müstesna bir ehemmiyet rın greve iştirak elmiyecekleri tah- ranfi efmeg., e karar Verdı·ıer zar, Çanakkalede, TrabluAa Onunla 
nrzeder. Yirminci asrın biltiln kemal min edHiyor. Htıkuırıet, xı ev~ ı~uıı:ıl< beraber omuz omuza harp eden ba-
şartları tamam oluncıya kadar, Ke- edecek memurları azletmeğe ve yer- ~~aşova, 26 (A.A.) - Ream1

1 

Czadea mıntakasının i~gali esna- la olarak istediği yerleri vermeğc balarımız, ağabeylerimizden birço-
malizm milli kurtuluş dava.-ının tft !erine yeni memurlar tayin etmeğc teblıg: sında jandarma karakolları ve Çe - razi olmuştur. Yeni arazi, bu ayın iu saidır, aramızdadır. Ben diyo-
kendisi olmaktan ·e onun diı;iplin karar vermiştir. 24 son teşrinde Polonya - Çekos- koslovak kıtaları ile çarpışmalar ol- yirmi yedinci gününden birinci ka- rum ki: 
ve prensiplerini istemekten geri kal- Solların hükumet aleyhindeki ha- lovakya tahdidi hudud komisyonun- mustur. nunun birine kadar Rolonya kıtaa- Onun yakınlığını, yafıyan, kahra
mı~ ncaktır. On beş senelik tecrübe- reketlerine rağmen diğer pnrtiler daki Polonya heyetine Çekoslovak-' Çekoslovak ordusunun mümes- tınca tamamen i gal edilmş buluna- manlıiını bilen, Onu kitapta değil. 
}erimiz ve muvaffakıyetlerimiz, bize kabinenin etrafında yer almışlardır. ya erazisinde yapılan tecavüz üze- cıilleri Czadea arnzisini işgal eden caktır. kendi ferdi ve milli hayatının içinde 
doğru yolları ve usulleri ö~Tetmistir. Radikallerle merkez partilerine rine tahdidi hudud işlerine takip e- Polonya kıtalarının kumandanları - Paris, 26 (Radyo) - Fransa ve ıörüp aeven ve Onunla beraber eün
Cumhurreisimiz ilk nutkunda bizi mensup mebuslar, kabine aleyhinde- dilen usul dairesinde devam edilemi- na müracaat ederek bu arazinin işga- lngiltere, ye_ni Çek hududlarını ga- ler, seneler geçirmiş, Onun heyecan 
ı:ın i~ri istikamot miİV$17.f!ne i i.istünde ki tahrikleri tashih etmektedirler. }.'eceği anlaşılmıstır. linin 25 son teşrinde bitirilmesine ranti etmeğe karar vermişlerdir. ve ulviyeti ile büyijyilp yijkıelmiı 
u.ıaıuh. tutuyor: «Sükun, istikı·ar ve Cumhuriyetçi sosyalist grubu da. uu- Dün, 25 son teşrinde Silezyanın 1r w·~~mdan ile birlikte karar vermiş- Roma, 26 (Radyo) - Çek mas-

1 
h. . 

emniyet içinde çalışmaktan başka zı mali kanunların aleyhinde bulun- hareket grubuna mensup kıtalar Po- lerdir. ahatgüzarı Ciyano'yu ziyaret etmi~ 0 an ızle~, ?nu kaybettıkten ı~nra, 
nrzusu olmıyan milletimizi anarşi- makla beraber gene kabinenin etra- lonyaya aid olduğu tasdik edilen Cza ı rag, 26 (Radyo) - Çekoslo - ve yeni Çek hududlarının garanti daha çok ıçh, daha çok kuvvetlı, da-
deıı ve cebirden uzak, bütün vatan- fındadırlar. dea mıntakasındaki araziyi derhal vakya hükumeti, Polonyanın, faz- edilmesini istemiştir. ha mükemmel, . kadroau ve planı 
daşlur jçin nıiisavi bir emnfvet hava- Hükumet, ı):ıı·Iamenloda kendini işgal etmişlerdir. daha geni§ bir ccAtatürk edebiyatı» 
sı içinde bulundurmagı cÜmnurı,rc- ""'iiil.Df:sı.A\'Jl mecbur kalırsa ek~erire- Pragdaki Polonya elçisi Çekoslo- F M ı • N kurmalıydık. Her yazıda, her aözde 
tin en kıymetli nimeti biliyoruz.~ tin müzaharetine mahzar olabilecek vak hukunıcti ııe~dinde hadisey.i ~ro ransa a· ıye· azı·rı biribirini kıakandıran bir batk• ruh 

Cumhuriyetin bugUn yirminci, ve tir.. testo ederek tarzıye talep etmıştır. 

'

r 1 • Ayni zamanda yeni vazı'yet kar- d d sezcisi, daha parlak bir ka'Yl'ayıf bu. lıeş sene sonra da yirmi beşinci yıl- a encıennes, 26 (A . .A.) - Va- b• •• ı d 
dönümlerine hazırlanarak, garp ale- lenciennes eyaletindeki maden mU- şısında takip edilen usulün değişti- ra yo a ır soy ev ver ı• lunmalıydı. Öyle bir edebiyat ki, mu. 
mi insaniyetinin yüksek Tilrkiyesini rilmesini Çekoslovakya tarafından kaddes bir tarih gibi nesilden neaile 

vücudc getirmekten başka birşey dil- AJber SarO Polonyaya bırakılan ve henüz işgal geçmeliydi. Fakat itiraf edeyim ki, 
şirnnıiyelim. Ölmilş olnn Atamıza ve edilmemiş olan arazinin derhal tah- ., yapamadık ... Evet, yapamadık. 
doğacak olan çocuklarımıza borcu- G l 'b l liye edilmesini ve arazinin 1 ilk ka- F ransanın açıgı, gelecek yıl 55 Sebebini arattırdım ve fU iki ne· 
muz bundan ibarettir. e · O U yarım ada- nunda değil 27 sontesrinde Polonya 

sından gec, erken denı·ze aı·sstkeemr·ı~Qtrnı·ra. kamlarına devredilmesini mi/var franga balig., oluyor. Bu ticeye vardım= 
Adagidede 

Yeni bir hükumet 
konağı yapılıyor 

A.dagide, (Hususi) - Nahiyemiz. 
<leki harap hükumet konağının ~·erine 
park itisalindeki arsa üzerine yeni bir 
bina yaptırılmaktadır. Ayrıca bir de 
belediye binası inşa ettirilecektir. Na
h iye müdürü B. Rıfkı, umumi kalkın
ma için çok çalışmaktadır. 

~ J Ya bizim dilimiz,, kalem ve kafa. 
bir cefenk attı Polonya elçisinin bu talepleri Çe- V zivef fazla d .d 

P 
. 26 (,A A ) n h . l koslovak hüklımeti tarafından ka- a J evam e emez 

:ırıs, 
0
· .~ -. .a rı.re >n- bul edilmistir. Pari:s,. 26 <Rndyo) - )!aliye na - vaziyeti kötii gö. terrnek ve halkı nev. 

miz, henü:ı: Onu anlatmaia ve tam 

ölçüde yatatmağa kadir deiildir, 

yahud da, Atatürk o kadar büyüktür kanlığmdan te lıg edılmiştir: zıı·ı Pol Re.nıof, bugün S",'lt vı·rmı·de 1 'd " ., mı e • ürliklemek istiyenlerdir. 
Bav Sarraut Fransız hükümetinin s Ü d ı k ··h· ki muazz b" d ~ ·b· l .,, "1r svalt Pı"rov ra yo< a uzun ve ço. mu ım bir .SÖ.\'- lI"k- t k l <l h' b. el -· ' am ır ac ... ı, sene erce At tü k 'ht' t · · · . .. u ·ume , ·anun ar a ıç ır egı-a r e son ı ıram ve a~ımını yap lev \'ermıs ve ezcumle el • t' k. ve aen 1 • ı - ı· ıkt y • 

hktan sonra Vis Amiral clö Laboste . ; . . : emış ır ı: şiklik yapmıyacaktır. Ameleyi izrar et- e erce ıt enmece ay ır. anı 
'111 ... USSO[ı"nı· ı"[e konu· - B_ınLırımı anlamadıktan sonra, mck ve patronları liizlım~uz yere kol. her neresinden baksanız ıözleriniz. 

ile Tiirkiyedeki deniz ateşemiz ya - JY ... ' ~erbestn·e da .. 
' · . • . yana reJım neye yarar? Jamak, hatırımızdnn geçmez. Yegane de bir batka diyar, bir batka uf'uk, 

nında olduğu halele 24 te~ı-inisani Ra- k Hepınıız tehl"k · k d ı 
at 12 de lstanbuldan Emile Bertin şaca ~· ı .. e~~ın ne ·a ar kor- 1 emd~mi:-, fabrikalarımızı çalıştırmak- bir manzara açılır Ve binaenaleyh 
k Beı·lı'n, 26 (Rnd~·o) - Cenubi A- ~unç 0. ldugu.nu goruyor ve buna kar- tır. Sayı, inı;anları ~aadete ve servete Onu tam manası.le ve bütü"n olarak ruvazörü ile hareket etmiştir. .,, · te lb 

Gönderilen Fransız zabitleri ve merika milli miidafaa nazın Sir Os- ~ı ~erı. < ırler almak lazım geldiği- kavuşturan yegane yoldur. Bunun i _ 
"f \alt p1·ı·o\', btıı·ac1 a 11 Roma.ra hareket ne anı bulnuyoruz. Fakat buna rağ - çindir ki: nmelcnin, kanunun tavin mu rezeııi Ankaracla Türk makam- 1 - b • 

kavrayabilmek için, ayni zamanda 

uzun bir zamanın ağır baılı, daha men. iribirimize zıt hnreket etmek- ettF'ri zamnn haricinde ücret muk0bı·1ı· ları tarafından hararetli bir ihtinı."m etmiştir. t l e .. 

D •• k en < e kurtula-mıvoı u l:-t f ı 1 derin cörütlü tetkikleri ve mukaye-
u•• k o

0
•• vı•ntSOr ve aJaka görmüşlerdir. Sir Osvalt Pirov, )lu ,oJini ile ·o- · . z. r ... ra muza o arnk fazla çn ışma<ı.ını ve eline bol 

nu~ncaktır. bakacak olur ak, dört taraftan bizi para germesini istedik. seleri lazımdır. B. Sarraut Çanakkaleden umumi ':: t , 
l,ondraya dönilp dönmemek 

için henüz karar vermedi 

s:yre tiklerini göriirüz. Vaziyetimiz, ı Fabr·ıkalarım. ız Cuma ak k Herhalde bu ikinci sebep, asıl H• harpte ölen Fransı7.ları 8elamlama- cıdden fe .d. H b. d h • şamı a-
dan geçmek istemedi. Kruvazo"ı• bo- F J d cı ır. er sene ıraz a a panmakta ve ancak P:ıznrtc~· r" .. bep olsa ıerektir, değil mi 7 • • t• e artan b .. t - 1 . 1 • ı gunu 
ğazda tevekkuf ederek g:rnt ı 9 da 1 IS 10 . · u çe açıgı; ge ccek yıl ellı beş açılmaktadır. Bu feci vazivet karsı-

Paris, 26 (Radyo) - Düşes ve Gelibolu yarımadasındaki abı·d"nı·n İ . J ~ılyar franga baliğ olacaktır. Bu ha- sında siparişlerin \'aktind; :retisnı~e-" Araplarla nailizler arasınua lın f ı k' l ki • 
Dlik Dö Vintsorun, Noel yortusu mil- önünde B. Sarraut denize bir çiçek ._, . ' ec a arı ara katlanmadan ni- sine imkan tasanur olunabilir ·mi? 
nasebetiyle Londraya gidecekleri relengi attı. Ve deniz zabitleri uı·r ~iddt•tli çarpışmalar olein ha)ete kadar devam edebileceğine inn- Vaziyet, ıslah edilmeli ve hepi . 

, nacak .. 1 • mız, 
doğru değildir. Sabık kral, her ne dakika sükut ettiler. Kudü~, 26 (Radyo) _ Arapların \'ar~a soy esm. kanunun çerçevesi dahiline girmeli-
kadar ailesi erkfmiyle · barışmış ise Bu müheyyiç mera:ıimdeıı sonrn lngilizler ara:-.ında bugiin ~iddetli bir ~I~li v~ziyeti ıslah için aldığımız yiz. Amelenin hakiki menfaati, iş-
de Londraya dönüp dünmemek için gemi Fransaya doğrn yoluna devam çarpışma olmuş ve .:;aatlerce devam et- tedıbırlerı zarab görenler, ameleyi temek ve fazla para almaktır. Umu-
henüz karar vermemiştir. etmiştir. miştir. Araplardan 011 kişi ölmilştür. darb~lemek istediğimizi ve umumi se- mi refah, ancak bu suretle huo:ıule ge 

• - İngilizler, Arap çetelerini tayyare- faletııı baş gösternıe8ine selıebiyet \'e- lebilir. 

• 
lngiltere 

Silahlanma için gün 
de 180milyonfrank 

sarf ediyor . 1 !erle takip etmişlerdir. receğimizi iddia edenler vardır. Bun- Hükumetin, zenginlerden az ve a-
Bugün ELHAMRA SJNEMASJNDA !ar, uydurma olan bu kara taplolarla -Devamı 8 inci sahifede- Londra, 26 -(Radyo) - l\Iilli mii

dafaa nazırı (Hor Beliçcr), bugün, 

lııı (Devonpor) dn bir söylev vermiş \'e 

1 İngilterenin silahlanma faaliyetinden 

--=+=-

.-20 Asrın güneşi-.. 
Ebedi Şefimiz Atatürk'ün 

Norvec kralice-
• • 1 ISMETP~A BULVARINDA 

YEN/ SiNEMADA . . "' 

Hayat ve icraatından parcal;;
Ehe(li ve mukaddes hatırasını tebcil için film nr
şivlt•rimizde mevcut sesli \•e sözln ve hugnn milyon· 

lar değerinde olan hiUOo filmlerden toplanarak 
hazırlanan tarihi e er • 

Seanslar: 3-5-7-9 Bugün Aile matinesi salon 20, balkon 3., 

sının nası , 
Dün Osloya götürüldü 

Londra, 26 (Radyo) - Refakatin 
de dört torpito olduğu halde Nor\'eç 
kraliçesi )luadm naşını Non·eçe gö
türmekte olan Royalok ndındaki İn
giliz zırhlısı, bugün Oslo limanına 
VMı I ol muştur. Cenaze. merasimle 
zıı·hJıdan nlıııınış ve doğruca kili e
ye götiiriilmü~tür. 

DIKKA T: Bayram matinelerinden itibaren: 

EBEDi ŞEFİMİZE 
lilletin Doimahnhçe arayında tazim resmi gt-çldi 

-A YH.ICA-

ÜÇ AHBAB ÇAVUŞLAR EGLENİYOR 
Türkçe sözlü komedi harikası 

BAYRAMDA: 
SEANSLAR: 9-11-1-3-5-7-9 da 

bah ederek, günde yüz ek en milyon 

Fran ız frangı sarfcdilctiğini beyan 
eylemiştir. 

Bulgaristanda tay· 
yare fabrikası 

Sof$'a - Ilulgari~tanın Kızanlık 
selırinde yeni bir tayyare fabrikanın 
temeli atılmı-ı: tır. Bu fabrika 1tal~·m1-
Jar tarafından in.a edilmektedir. 
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1 Tarihten· Yapraklar 'I 
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(' Oküzlük ve Padişaha damatlıkla derya kap-

SAHiFE <\ 

Politika: 

Romanya Kralının 
Londra ziyareti 

tan lığı arasında elbette ki fark vardır,, Geçen müzakerelerin bir İngiliz 
rmeni Hali paşanın a ı se. gazetesinde daha önceden 

~ 1 }·apılan tahmini 

fer ayıya U rd UgV t ' Romanya kralının Londra ziyı> rol harici siyaseti idareyi kendi eli-u U Z a . · eti günün en mühim siyasi hadise- ne aldı .. Bu siyaset tam Lir bitaraf
;ini teşkil etmektedir. Orta Avru - lık gayesi üzerine ıstinad ediyordu. 
padaki son değişiklik ve Almanya- Romanya ne büyük bir devletle ih-

Sef er dayı yakalanıp bag" !anınca acı acı bag" ırdı: "Seni Kayserinin köpek nın şarki Avrupaya yayılma siyase- tilafa girecekti, ne de büyük bir dev-
li karşısında, bu ziyaret hakikaten !etin muhareb<>sine iştirak edecekti. 

Ermeni tohumu seni!. Zaten senden, mel' anetten başka ne beklenirdı" kı" .. ,, 'Tlühim bir gaye ile yapılmış görül Bu 1936 sonbaharında tutulan 
nektedir. ıiyasetti. Fakat 1937 sonbaharında 

- Yan"ın -dedi- ve yanmalıdır reis de o harbe iştirak etmişti.. \ YAZAN 1 lngilizce «Deyli Harald • gazete :la Romanya kralı bu düsüncededir 
da.. 1 Zavallı Murad reis, o gün arslan- : M • Ayhan sinin siyasi muharriri Kral Karolur' .;e düşüncesinde haklı old-uğunu htı.-

Karşıda, dik, ıert kayahklar ve ca çarpışmıştı. Kara cehennemin Lo.ndra ziyaretini şu şekilde izah Jiselerle görmüştür. 
güzel vadiler üzerine kurulmuş olan topları, Kızıl cehennem menfezleri tılar. 

1 
meğe başladı. Etrafını kalabalık edıyor: Kralın gayesi siyasette istiklal-

köyler ormanlar yanıyordu. Sa • halinde, mütemadiyen ateş kuıuyor- Halk, onlara bakıyordu. Mazgal ı•armıttı. Kaçacak yer yoktu. . K~al Karolun ~-.ondraya res~! dir. Ayni zamanda, iktısadl sahada 
hilclen, silah setleri geliyordu. !ardı. deliklerinden de silahlar uzanıyor· Kaptan paşa sordu: bır zıyaretle gelecegı ~u~d~n tam bır da Romanyayı müstakil bulundur-

Toplar yeni susmuştu. Murad reiı; du. iki ağa, vakur ve heybetli bir fe- _ Burada usul nicedir, Maltalı- ~ene ev~e~ haber verılmısTtı. . . . mak arzusundadır. Bugün bu mak-
Kapudanı derya, köprü üstün· - Dayanın arslanlarım? kilde yaklaştılar. Kapu vurdular, ıe· lar, Floransalılar buralara kadar ııe- 93T8esB.rın~ks~nı 'hl 937 -d eşrıb~~s~~kı satla hareket etmektedir. Kral Al-

d,.n bakıyor ve mağrur, heyecanlı Diye bağırıyor ve ko9uyordu. ilim verdiler.. lirler mi hiç~ 1 . u ı ı tarı arasın a ne . uyu manyanın Karadenize doğru ilerle-
gülümseyordu. Murad reis, o tarihlerde Mora san- _Ey müslüman karde,ler, -de- Sefer dayı ;tukunarak cevap ver- bçirkfar

1
k var! Avustury1anın ılhl\a1kı, mek siyasetinden korkmuyor. Fa-

işte, Malta ada.ının bir çok yer- cak beyi idi.. diler- açınız, açınız. Biz si.ıe silah di: .e os ovakyanın parça anışı, U· kat Almanyanın iktısadi yürüyüşÜ· 
leri, Osmanlı gemilerinin açtığı de- Harp, akşama kadar dev m et· atmağa gelmedik. Biz ıize padişahı- _ Hayır paşam, altı aydır hiç nıh anlaşması.... , nün şiddetinden endişe duyuyor. 
Yamlı atef ve Osmanlı askerlerinin mişti. Murad reis, nihayet o koca rnız efendimizin selamlarını getir- göründükleri yok.. . Bu~unla beraber ~ral K~:oludn Şüphesiz, Almanyanın Balkan 
hücumlariyle yanıyordu. Kara cehennemin toplarını sustur Jik.. _Yal.. ~ıyasetı .o zaman ne ıse .bugun e memleketleri ile olan siyaseti daima 

Hani geçen sene Akdenizde me- muş ve kendi kadırgasını rampa ede Gerek kapunun arkasındakiler, Paşanın gözleri Sefer dayının odur. z.ıyaret esnasındakı cgorıı.:ı- '1kı idi. Tuna vadisi tabii bir ticaret 
kik dokuyup 011manlı donanmasını rek kılıç, ok, topuz ve baltalar] harr .,.rek mazq;a]dakiler ve dinli,·enler arkaıında bulunan b' f .1. t' '1leier> ın mevzuu, Romanyayı ala· yoludur. Alman sanayii ile Balkan-

b H 
· · F k ı· d b , ır ne ere 1 ıs ı. k d d Lh· 1 d b' !arın · · b' 'b' · · 1 k ozan, şaşırtan ıristiyan korsan- vermıştı. a at ta ı, on an, üy!Ü biribirinin yüzüne baktılar Asi reı·s bu b kı h' 1 . 1. ç· .a ar e en .oa ıs er e, ır sene ev• zıraatı ırı ırını tamam ama -

f k k 
. , a ŞI ıase mış 1. U· J , · d' \ k t d 9· . d' ' 

!ar, şövalyeler ve donanmaları ne- za eri at'! se ilde görmek saadeti Ağalardan biri devam etti: buğu bir tarafa, kahve fincanını pa- ve ne ıse ,ım ı g:ne o o aca tır. a ır. ırı ığerinın en iyi pazarını 
redeydi? ni kıskanmı~tı. Gemisinin üstünde - Sefer dayı hakkında çıkarılan şaya fırlattı ve elini beline götürdu. . • • teşkil etmiştir ve böyle olmakta de-

Kadırgaları, kalyonları ne o im us- elinde kılıç, bağrı açık olarak ve ara 'oedhahane sayialara padişahı alem· Fakat geç kalmıştı. Atılan bir ke _ S~n bır .sene zarfında Romanya- vam etmektedir. 
tıı?. Hangi deliğe saklanmışlardı?. !anlar gibi çarpışarak şehid düşmüş -:ıenah efendimiz hiç inanmadılar. mendle kolları sımsık b ·ı d B _ nın sıyasetınde hiç bir del'tişiklik Bunun böyle olması da lazımdır. 
Rabayi~itler şimdi hangi limanlarda tü. Sefer dayı kullarını sevmiyenlerin ğırıyordu: 

1 
ag an '· a yoktur. Çünkü hayallere kapılmıyan Ara~ıra :1-lmanyayı Macaristandan 

sinmiolerdi?. Düsman mağlup olunca, Erme 'Jigarazin bu şayiayı çıkardığına ka- _ S"nin ne Ermeni old • ve yabancı nüfuzu altında bulunmı· ald~gı bugdaydan, Romanya ve Ma-
G~çen yıl, M~hmed pasanın lıa· ni Halil pa,a, 6 Malta kadırgasın 11 oldular. Kendisi orada ise bir par- bilirdim ben alçak .. Allah n~':::ı~~ Y?n kra.l, siyasetini tamamiyle tes- carısta~d~n aldığ'..petroldan mahrum 

tası ve beceriksizliği ile Akdenizde ve en öne Kara cehennemi takaraı ·a görünsün. Değilse nrar yok! yemin ettirir ondan sonr mel'an t'· bıt etmış bulunmaktadır. Hareket- e~m.ek. ıstıyen muzakere teşebbüsle
Hıristiyan donanmaları, Osmanlı lst nbula gelmişti. - Son cümle onlara biraz ... nniyet nı· 1·.ıerıın· s' • K ~ . k·· e k' !erini tesir üzerine de~il. ileri görüşü rı gori.ılmektedir. Bu manasız bir ha-• .. enı ayserının ope .1 . k d. B d .. b' . k tt' ç·· k'' M · 
donanmasını gene bu sularda vur· O giinü hiç unutamıyacaktı. telkin etmisti. Muhafızlardan biri Ermeni tohumu st:ni 5 d b . ı e tayın etme te ır. u a ıvı ır sı· re e ır. un u ne acarıstan Ye ne 

B k 1 
. ' en en, aş 1 k de R bö' 1 b' 1 

muslardı.. ir ço ıediye ve ganimetlerden •eslendi: ka ne beklenir ki?.. yaset ve iyi bir kumandanı tır. ornnnya .. Ye ır seye razı o -
Türk şerefi, Mehmed pa•anın baska, yüz altmış parça top, iki bin - Hele durun ağalar, bir baka- Daha fazla ıöyliyemedi, ağzına 1936 yazında, zecri tedbirler kal- '."~yac~~tır. .Nı~ın r zı olsunlar? E.n 

kabiliyetsizliği ve idaresizliği yüzifn· tüfek götürüyordu. Beş yüz esirden 1 ım... bir tıkaç vuruldu ve bütün plan ön- dırıldığı zaman kral Karo! beyanna· ıyı muşterılerı - veya rehlıkelı bır 
den b.,rbad olmuştu. ellisi. şövalve rutbesi !asıyordu. Bet dakika sonra kapu, ağır ağır ceden hazırlanmış olduğu için asi meıini okumuştu. Habeşistan tec· komş.ul~rı: olan Almanya ile bozuş-

Paditah kızrnış. onu derya kaptan· Ermeni Halil pMa, şimdi de öy '.l.Çıldı ve Sefer dayı göründü. Evet, reis kaldırıldı ve tekrar sandala in- rübesinden Romanya kralı üç neti· mak ıstımıyorlr • , , 
lığından (amirallıktan) uzakla~tır· le bir zafer rıyordu. \•inin ta kendisi idi. dirildi. Sandalda asker dolu idi. Di- ce çıkarmıştı: R.0 '."?n{a. f .. m.anya ıle olan tı-
rnak mecburiyetinde kalmı,tı. Şim- Malta karfısında i[Ördliii:ü man- - Ağalar -dedi- evvel.> ıorayıın, ğer bazı sandallar da ayni şekilde 1 - Milletler cemiyeti, emniyeti carktını ın ·~a. "ttırmek ve arttır-
di, kartıda Malta köyleri yanıp tu· zaraya doymuatu.. Kaplanı derya kimdir? dolu olarak sahile hareket ettiler. temin edecek bir müeıseae olmak .m1 al arzl"husundadı~. F~kat Alma~·a 

d b d O 1 Yanınd k' n b 1 L.k H ı·ı s· ' k H Ik b k d ··ı .. ı·· 1 e o an raca.t "• ııh .. ı~t.nd,,. AlmA tuŞllyor ve şura a, ura a ıman ı a ı P• ~a ve ey ne ou -. - a ı pasa.. ızı en ço seven, a , vaziyeti görüyordu. B;rden· a ımın an ° muş ur· 'k d' · · ·• • 1 "• 

d k d 
- k • k tı ·. · kk d k f d h b' ) . . . . 2 M·· k''l b' · tt J ·ı yanın ı tısa ı sııtemıne ıuruk en· onanmasının çı ar ıgı as erı uv· ·a ınız a en ço se aat e en, at- ıre şe ur ıçınde bır panik koptu. - uş u ır vazıye e nı;:ı · k . . 

vetler, Maltadaki müdafaa kuvvet· - Adanın diğer tarnfına döne ıa burada ıize beylik vermek isti· Aainin maiyeti efradı, reislerinin ya- tereden ve Fransadan yardım bek- me ıstemıyor. , 
\erini müthiş bir •ekilde imha eder· lim, oraları da harap ey]iyelim. N< ,'en yüce Halil paşa.. kalandığını görünce korkudan cil lcmek Romanya için doğru değil · '' ' · d Kr"l Karolun v~ nazırlarının fik-
ken , yeni kaptanı Derya Halil pas.a dersiniz? Asinin gözleri Vf'svese ile fırıl fı· yavrusu gibi dağılmışlardı. ir. " L ri sudur: E{:er Romanya iktıs di iıı-
da o-ü]ümıcyordu.. Rodoı b.,yi olan memi oey; ıl döııüvorclu. Arkasında baştan Sefer dayı, kapalı bulunan s.ehir 3 - Romnnyanın tutaca ii; ı en ~ tiki linı muhafaza edeue harici ti-

Kenrli lcendine ·, - P ~am ·dedi. oralarda fevka · ~ağı efradı vıırdı. kapısının dibine getirildi. Orada bir doğru siyaset ihtilaflı bir vaziyete . d b d d b car·tinı İ•te ii':i gi i i are e e ilir. 
- Öküz -diyordu- ... el de gör, iade bir sey yok. Vakit kaybedec" - PadiS<Ilıımı7'. efendimizin ba- direk vardı. Cellad, düs.meme-ktir. Ne Fran•a veya Rus- n " ir Alman ticaret heyetinden son· 

sen ne yaptın, ben neler yapıya· ğiz. Baruta, gülleye, :zahmete yazıı ' a emniyetleri oldu~una dair sözü- - l~te -dedi· suraya Lir ip ta· ya ile birleşip Alman aleyhtarı siya· ra bu sonbaharda R b' 
1 k 

.. . d . . . l k 1 1 k . k d 1 ·ı b omanyayn ır 
runı ı o aca · .. .,uze yemın e er Mt~ınız. a ım, asa ım eratayı sete gırme , ne e a manya ı e ı•rn · it 1 h t' d ld' it ] 1 

Öküz dedi~i de kimdi? - Ya ne yapalım?. - Ederiz Vallahi ve billalıil ip hazırlandı ve il;,ik boğazına ber Rusya aleyhtarı bir siyaset tut· Balkıın eye 
1 ~fe ı. a ~ah.ar, 

Me hur Öküz Mehmed pasa. 1 - Bend .. nize kalırsa, ya Tralı .. . ~ ... çirildi. ipin dig· er ucunu dev ciis· mak .. Sadece, bitaraf kalmak ve her- a !at 
11 pazlarını '."any.anın) ın Rısa-

. - Buraya hullısü niyetle geldi- ' . . . • • . . . b' bl k h . b I rı n ınn a maeını ıstemıyor ar. o· 
Fakat Mehmed pafa, padişahın !us garp yolunu tuıalıM, ynhud dr •inize Allah şahid olsun mu? qe\ı ıkı ckdlad yakalamıştı. Ası reısin hankgı ır • o • tan arıç u un manvn, ltalyanları hararetle karşıla-

kızınn nişanlandıktan sonra artık Suriye sahilll"rini boylıv,Jmı. Her Ol I ">ğzında ı tıkacı çıkardılar. Bir ye· ma .. . . mıstı.r. 
'k' d d . O 1 - sun, o sun.. d K 1 K 1 b d h 1 yeni bir isim almıştı: ı ı yer e e ısyan va-. ra nra as - S.imdi b.,rıden ne istersiniz? ııiçeri cavuşu sor u: ra aro' u sıyasetı er a .Bugün kralla beraber Londraya 

Damad Mehmed pasa ı. ker çıkarırız. - Bir vasiyetin var mı ı Son sÖ· tatbike başladı ve ilk olarak Roman- ! ·ı· R . .. b .' · E . H I I k l - Cok d"ğil, gemiye kadar bir . · h . . T' ngı ız - umen tıcaret munase etı· 
Halil paşa, kendi kafasının için- · rm<"nı a i , ·as arını ç~ttı; -,,ün nedır? vanın meşhur arırıy<' nazırı ıtu· · k I d' k h d .. D • .. 

1 
. el d 'ahmet.. K:ıµtanıderyanın selam ve f d 

1
. b' k 1 k 1 . c· k.. r .. nı uvvet en ırme ususun a mu· 

den alay ediyordu: - ognı sny ersın • ,.. i- m~ nuhabbetlerini de getirdik .. Biz, Sıı- Se er ayı, ga ız ır üfür savur- es uyu az ettı. . un u • ıtu • son zak . . b. h t d l . t' 
Padi""'h, yedi yaşındaki kızına dam ki dt"nizl.,rde hov ölcü ecel du: derece «Fransız sistemi .> taraftarı R ere ıçınl, '.'1 eye deh ~e mi ışhır • 

.,.. iye üzerine gideriz, buranın ahvali . . . . .1 h b kd' . omaııya ngı tereye a a ıaz n u-
öküz bir damad buldu. Onu, Kap· kimseler yok .. B;,. de Trablu• rrarb; kk d d ki - Gıdın, o Ermem Halile söyle- idı. Almanya 1 e mu are e ta ırın- b b l t 1 k t t k b a ın a mahremane iyece eri . h d .. .. • .. .. . :l R k l . . R d u a . pe ro ve ere• e sa ma , tı· 
tanı d<"rya yaptı, denize saldı. gidelim .. Su asi herif, azılıdır der ar. Miimkiin•<' biraz askerle biraz Y•~·I ede .".1nnemd~ ~ştugu gun 

1
uc : uks ~s er ~ını 0{;'a~~a ~n g~- na mukabil de lngiliz mallarını Al· 

Öküz herif, her şeyi ağzına bur· !er, öyle mi) ·rzak alacav,z. Burası size emanet ~ug u eglı ·.ye 1 tuglu vezird 0 sa. çırı:ıLe. u.zerfe] bo~yet] nrıcıye .. oku- manyc, vasıtası ile değil, doğrudan 
nuna bulastırınca, onu azledip geç- Dimyat beyi cevan V<"rdi: dil<'cek ve · biz gideceğiz. ııen1e gırt agına yapışır, ken isinin •er~ ıtbv.•1no .a. ". a':' asma muza e- doğruya lnır;Jtereden almak istiyor. 
ti. Ökiizlük ve padi,aha damad ol- _ Ev•t pa•. amız, b~•ında bı'r yı · A · · . b' k I • f ne saya, ne Muhammede kul ola - resme ı e gırısmıştı. B ti R Al ~ ·' ~ sı reısın ır ağası u agına ı· k . .. • .. · u sure e omanya, manya 
makla Derya kaptanlığı araunda el- <Zın ceng3.ver varmış .. Karava askt"· , 1 Jdadı: mıyaca bır kopek oldugunu soyle- • • Kral K ile olan ticaretinden tamamiyle ay-
bette ki fark vardı. dökmek bör hayli mt'sele olacak.. - IPanmağa gelmez. Osmanlı ·ım. <Titü> gittikten sonra a- rılmıyacak, yalnız bunu müvazene-

Fakat Halil paşa, tek cepheli dü- - Hele bir toparlanalım, konu ıaşaları, insanı 11üler yüz göstere ye koyacaktır. 
9ünüyordu. Daha doiıru•u Öküz ~uruz. ıöstere bo~azlatırlar. Bir cinayet fa\li aranırken ... 
Mehmed pa§ayı sevmediği, ona düş· Evet, Trablus garpta iayan bav Fakat Sefer dayı, inanmış ve ka· Londradaki müzakerelerin ba•-
man oldu{:u için böyle konuşuyor- -ııjıını açan Sefer dayının müthi, bir >1lmıştı. lıca mevzuu şu olacak: lngiliz - Ru· 
du. Halbuki onun çok zeki ve kuv- 1<urt oldu<lunu o da işitmisti. Onu - [fradımla beraber gelirim.. s k• • t• f •ı• men ticaretine yeniden nasıl bir,.,.. 

Yve0trldiub.irKaednadmı.•ı'onl~u1.ğd11.'n9aunhkeı_r?kes bili ',a•tırabilirse, padisah. daha evvel - Sen bilirsin, nasıl gelirsen e }Z cınaye }Il aı } kil vermeli? Türkiyeye oldu@u gibi 
, \i Kara cehennem harbinde olduğı >el! Elb.,tte ki.paşayı ayağına çağır- Romanyaya da bir kredi verilmesi, 

Kayserili bir Ermeni.. ,ibi, elb,.tte Saray burnunda onı 'Tlazsın.. ld ...., ı ld Rumenlerin ileri sürdüğüne göre, 
Bir çok Türk paşalarının. serdar- karşılar, elini öptürürdü. - Hayır, hayır!. Efrad da iste O ugu an aşı ı faydalı olacaktır. 

!arının, sadrıazamlarının oldu(.ıı gi- \'erilen emir üzerine, •ahile çıkan 'Tlem. Brn tAk 1'asına p-,..];•i'l'l, ye- Fakat bunu lngiliz maliyecileri 
bi, o da Ermeni cinsindendi. lslam 'lsker döndü ve Maltaya, son bir kac 'lin ettiniz, imınıyorum . Ve, maiye- Çekoslovakya adliye ve zabıta ve elinizde delil do vnr; artık ne biraz endişe ile karşılıyorlar ve baş-
olmuf, sara va intisap etmiş ve, ver ~ülle dah<> ıavurulduk'>m sonra do •inin söz söylem<"lerine vakit bırak. kuvvetleri aylarca sUren araştırma- 'iiye snklıyayım? Evet, An na Kindli kabir sekil aramayı tercih ediyorlar. 
elini tali, diyerek pa•alığa kada• '1anma, Akdenizin tirse guJarını yır· -nadan çıktı, ağaları takip etti. !ardan sonra bir cinayet failini ya- 1Jcn öldürdüm. E, l>ir cinayeti ikrar Süphesiz kralın ziyareti sadece bir 
yükselmiı ve nihayet Öküz Mehmed tanık cenubu şarkiye doğru siizliliip Biraz sonra, Kaptan plaşa için kalamışlar ve sonrad:ın bu adamın 'ttikten sonr:ı, :ırtık b:ışkn cinayet- iş ticareti değildir. Kral Karolla, Kral 

in Yer. t' ·ı ı'•tı' .,itti •yrılan mevkı'e cıkıyordu. ste, Ha-paşan ıne gt'ne o ge ırı m ~ ·· ' · bir cinayetin değil, sekiz cinayetin 'eri saklamnnın m:ınaqı yoktur. Ben Corc kardeş çocuklarıdır. Romanya 
Evet, Ermeni Halil, daha evvel !il pa•a ayağa kalkmıştı. Sefer dayı, faili olduğu kendi fkrnrlarile anla· m k:ıdından başka c1:ı sekiz kadın da lngiltereye karşı hakikaten bir 

ce de gene Kaptanı derya idi . Hem Sıcak, müthis bir sıcak vardı. De- vüri\dü ve Halil pn•anın eteklerini ~ılmı•tır. • • >ldtlrmüş bir erkeğim! k rdeş aevııiai vardır ve bu sevııi 
de meşhur cKara cehennem> mu - •ıi7 müthis sur .. tte duro-undu. boy· 1ptü: Aııton Stanel ,· .·mı'nclekı' Lıı aclnm. K " , Oıılım Lunclrtı gibi iğfallc evine ral Karolda daha fazladır. 
harebe•inin kl\hramanı.. <lan haya g;;zii alan Trablusun kum - F.fendimi? bize selamet ve sa-

d k 
vaktile Paı·isle giyotinle b:ışı kesilen okurı ölclürdiiirli"lll söyliyeıı Antoıı Fakat i~ üurinde de görüşm<"ler 

S . d' l\1 lta,·ı y k d" - -.·hille rin < i halk, au"r'atle kaçı•ı- ıdet getirdiniz .. ım ı, a , a ıp oger V<' •·• • Laııdrü tipinde bir katildir. Bu da. ltaııclP, böyle s0 ı·i haline" cinayet- olacaktır" Daha doğrusu, cyüksek 
bir taraftan da lrendisinr],..n evvel vor ve kendi•ini sehir kapısından - Sen de bi7e sadakat getirdin hizmetçi kızlan kandır:ıı·ak evine er i~lemekle taki'l e•tiğ, mnk ;H\ o- siya etlf'r denilen meselelerden :zi. 
bu mevkid,. olan Öküz Mehmed pa• içerive atıyordu. ( 1 O temmuz 161-4) 5ef<"r dayı.. • V I 1 d k . d h Donanmanın bir kısmı limana Asi reis, söyle Lir etrafına baktı. çeken ve orada öldürerek cesedlerini ·ulu!!cn, mevkuf, omuzlarım silkmış yade i~ meselesi görüşülecektir. e 
şa i e a ay e er en o günü e atır· k b fıı·ında \•akan Landı·il "t'bı' onun ha ·e •u c evabı "eı·mı'•tı· ı... bu euer, n,.tice vert"cek olursa her iki 
1 d girdi ve sahile as er çık•rdı. Yirmi ~üphelen<"cek İT"ey yoktu: - .. ' - • ' • " 

8 ı. . d d 1 il 1 ı·eketı'ııi andırır şekı'lde cı·n°yetleı· - Mab•d mı? Btı, bir ZC"k ı'•. ı'· memleket İçin de ı'·i olacaktır. 
Ne idi o Kara cehennem, aman b.,ş parça ka mıa a, ye ken Usti.in· - A ah ömür er veuin paşa· 0 

" ' , ' 

A
li h ı de, toplarını sahilr çevirmi~ti. '1ll2' .. Dnyada da . karada da şevke· !~le-miş olmakla zannaltındadır. lir, benim için 

1 
V. N. Ever 

a ım .. An ton Stoınelin, Pragda pol!iıçe ta. - :-<:ı"ıl 
Kıbrıs •ul,.••nda rarpıaıyorlardı. Bastardadan (Derya kaptanı !<'"· tiP;7 yüksek olsun.. oğukk:ınlılıkla n•ılutarak, bu vazi-

"af o''nı'ı'nd~ ı'dı'l•r. O vakte kadar misinden) indirilen bir sandal, iki l~i nt'for, rll•ri ıı;öbüslerinde cu· nınmı* Anıın Kindi isminde bir kıı- - Evet , kndınlann kanın:ı girmek-
D - • - "' "l ı · ı · il · · ı ü · ı d h tl' ı,· k l ı - yete l':ığmen basını kurtal':ıbil<'eeği 
bo··yJ,.. bı'r 1>•mı· ~o"riilmemı's.ti: ""·avı hamilen, limana dog·ru sür'at- bukla! o-etirdiler. Arkadan da kah- dının ° ı ıll'C me~ı zerıne ız zerıne en e e 1 ıı· zev · 'uy .ugum i.; in "' ~ " ı k d' ı T b d l t b · ·ı midini gö•termi,tir: 

Bu, dok•~n toolu bir "emi idi ve ].., ilerl~di. Kalenin surları iiıtünde ve de göründii. Bir kaç ky ile iki ı.!Uşl\ nıüştUr; ·en ı• • a or il e e vııp ım ıı ışı. ., · ı· ı k .. l " k' l ı •1 ı·ı ııı· ·ı ·ı ı · - Buradan çıkınco ılokuzııncıı ri-
Kornımdor FreRinenin idaresi altın· halk birikmisti. üç aiTa da geldiler. l(e~ı'.·i •.ne~. •oı·ı:ıı.<u yupı ır en, şoy e ve ım e~ "ı ı rı Jot l ııt 1ıı·er bi 
da idi. Ağalar, askerlerin arasından geç- Sefer dayı, aarip bir hiısin tesiri ı.lemı1tır: . . \rer "'yıp dokeıı ~ııton St:ı•ıel, bu~· nııyelin.i iş1l~miyeceğimi gıır:ırıt, cue-

Rahmetli, Cezair konanı Murad tiler ve kale kapıaına kadar yak!a,- altında kıvrandı ve hafif hBfif t..rJ..- - ~lııdamkı yııkıılandım bır kara ları nıısıl öldUrdU11:UnU de buruk bıı· mem, sıze • ·· 



. - _- -· . - ____ - - -·- -. _:- _-:--__ :_ - :::-::;...=z::..~=----

Çıldıran Dünya 
~ANADULU-:...:.,> __________________________________________________________ 2_1_t_k_ı_•1c_ı_te_~_ı_P_ı_P_A_Z __ A._I_\ _ı_~_J_8 __ -, __________________ ıııiıılım __________________________________ _ 

j TIP ALEMiNDE j 
Yaz' n ANTON1 E. ZİSKA 

- 21 -
Çev:ren: ASIM KÜL TÜR 

Doktor IIolLl'l>ke kurtulabilecekler kanalları Ugcrine de iki snliµ işareti 
nrasıııda bir seçme yupıyordu. Bu e • yapmışlardı. Sabah erkenden hareket 
nada kampımızda knlaıılar bizi davet mecburiyetinde idik. F:ıkat bir hufta
ettiler ve bize solumuzdn şimdiye ka- danberi tahlil edilmez fncialııra şa -
dar farkına vurmadığımız bir yıgm hit olan ve her fedukarlığı y:ıpmnğıı 
insan ölilsil gosterdilcır. Bu öli.ller ko- amade bulmuın tnyyaı·ecimiz Heglen 
yu mavi bil' reıık tu ıyorlardı. Hi~ ölmek uzcıre bulunuyordu. Bir evde 
şiiphe yok ki vebanııı kurbanlım idi- \illi.\ ordu. F4 'mizclp lilH'l'\'er olduğu 
ler. Hastladığımız köylO!eri de bcrııbe- halde serum Lulı h'lclik. Çiııde ika
rimizlle göHtrmlyecektik. Çl\nkü velın- met eden Av rpıılılıır tunıfıııdaıı teç -
vı Lıı~kalül'JlUt dü sırayet t!ltiı'ecekler. hiz cdileı·ek Juıııturıc gemisi halind~ 
i. Bu hu usta emir kat'i idi. l>iğer kullnnılmaktn ohrn ~nıınuh l\röller v:ı

• <öylerde, bu mikroba ulaşmamış lıiıı- punı turıı bu zumanılu Bmıkeüyt' gidi
rce köylü \'ardı \'t' bizi bekli~ orlur- yordu. F:ıkat nıuaıc~ef \'11kit gecik -

mişli. Heıdeıı ölltyordu. Kalbi hum
Böyle bir ftıciayı gürmiyenlere lıöy- maıun yliksek hararetine mukave

le bir şeyi nıl~ce yazmak \'e hikaye et. met edt'memişti. 
mek kola) dır. :F'ukut milyonlarca iıı- Bundan b!lşka gürdüğii facia-
anı ııazarlarmdaıı kurtarma ümidi- lar <la bu kalbin mukavt"metini 

nin ışığını tece ::ıilm ettirdikten sonra 

kırmıştı. Biraz . oııra Heglen ölnıüş
til. O bııı:ıil b'r pilottıı. Fııkut in unla
ra • udecc ynrdım etmek istiyen ses iz 
bir kalıranıuıı. 

ln aıılarıı ynrdıın için koşıııı böyle 

Lir iıı anın ölUmü kur ısıııda benim 

gibi :. ı'llnız olan bilenleri görmek için 

" im bir ı dunıın ~ .ı .aclığıııı dlişünlin
ce hicup duyuyordum. 

Bundun oııı·u hı)yııreyi bir <. iııli 
idu!'e edcıcekti. O bizi Şankııya kadar 
g(itlireLilr:eekti. Fakat ılC' zan.ıı·ı vur . 
Biz hi Luruduıı ayrılalım ve bu cehen. 
ııemi tel'kedelinı. \'~hanın t'2 ııtomlu n
ııı görmeden biraz uyıınıak, uyumağıı 
muktedir olmak en Lirinci arzumuzu 
teşkil cdiyon.lu. 

- Devam edect'k -

h iç yilzlerine bukmııdaıı bırakarak ge- Mı• k .
1 riye dönmenin ne demek olduğunu ve 

insanın na~ıl bir kalbe sahip olması 
rnzımgeldiğj anlatmak g(lçtUr. 

Bu faciayı mahallinde görmiyenler 
Ye lıüyUklUğClnU bilmiyenler için an-

Mavz mucidi mah
kemeye verildi 

Kanser savaşı haftası münasebetile 
Birçok senelerdenberi Tüberküloz 

ve Frnna-iye lrnl'şı yapılan mücadele 
faliyetilc de\·am cıttiği hnlde kansere 
karşı ya hiç \'eyahud pek a;1, bit- mü
cadele yapılmaktadır. Son zaman
lardıı knıı. erin ehemmiyet \·e içtimai 
noktai nazarclnn büyük znrarları Tıp 
alimlerini geregi gibi meşgul etmeğe 
başlamış \'e mütemadiyen memleket
lerde kıın er hakkında ciddi bir mii
cndele kaynağı b:ıslıyarnk kaybedi-
len znnrnnları fazla::ıile telafi etmeğc 
germi \'erilnıiştil'. 

Kanst'ı' l S inci asırdanlıeri mallını 
olun bir hastalık olup o zamanlar hu 
afetin yul111z ::\Iol'foloji:ıi tetkik edi
lerek muayyen bir şekil \'erilmedi
ğ-indeıı hııyvaııaiı kışrıyeden yengeç 
ve h•taknza benzetilerek seretan ıın
mı \'erilmişti. 

Dr. Operatör Nuri Arakan 
1zmir Memleket hastnhanesi 

]lariciyc şefi 

A ırlamı terakkiyatile kanser de
nilen teşekkUHln te .. rihi marazi.:ıi hile 
ı·eleri ve en aci tetkik edilmek üzere 
ciddi bir salın açılmış ve enzar nok
tai nnznrından \'ahameti anlaşılmış-

tır. Kanser vefiyatına ait istatistikler Dudak kanserinde bir hastanın ameliyattan evvel ve ameliyattan 
her sene göz knl'artıc~ bir yekuna va- · aonraki hali.. 

la:;:ılına::ıı gayri kabildir. • • d •h •k"' 
I>iğel' koylel'e \'IU'l)"Ol'll7.. Kunomuz iki artist sesleri Üzerın e ı tı ar 

dol<lııktuıı sorırn tt'kl'uı· k~ınıpa döııii- dd • d• 
rarak takribi olnrnk Franı:ı:ıda yir- J - Hnstalnr yllzlerinqc husule knclınlnrdn knnser olmnz diye öte 
mide bir vak'anın kanserle öldi.IKii gelen böyle lıir teşekkülü knlclırmnğı denlıeri lıir tnnmUJ vnrdır. Knnscıı 
ıınlaşıJmnktadıı-. Bu yekuna te~his t'stelik ııoklni ırnznrclnn arzu ederek ihtiyarlık lınstnlığıdıı', dcrl~rse ele, 

yoruz. Oraıht açlıktuıı iskelet halinde yapıldtğJill j Ja e JyOr 
orı iki bin kişi ile, lut::ıt!tlıktan du lıiL Ma 1 me\'zulu \ e rr:ıimlc yapılmış biı· kuyıt bulunmadığı hald~. {i:--;telik 
kirı Uç Lin kişi tophuınıış bulunuyor. ı.,· "f'l:a 1 k ,_ 'ltıı ve erkek iki nıilyonlnr knzanmışlır. Bu noktadan 1 . i ır ı m< e onuşnn .. ı._ 

ı><lilemiyen v:ık'abrı da kaydetnwk talıibe nılirncnnt ede!'ler. yeni letkikat v~ mlişalıedeler gö le
iccılıettiii takdirdı• vefiyatııı c.la!ı:ı 2 _ IItıstnlur t•kseriyetlc vnktile riyor ki gpııçlel'dl' de hatta yirmi ile 
kol'kunç lıiı· Yf•kunn \'aracağı tabii- miiracant ettikleri için tabip müdn- otuz nrn. ındnki sinde ele pek çok rn
dir. , haleye mani Lir teşekkül görmez ve him kan erleri \'Ukuntı görülmüştar ı;lerınden eııjeks yon yapılacak olu~- artist tardıııdan, Miki .Mııvsm mucidi dava açan iki artist, dnvayı böylece 

ları ayırmak ve yıkanmaların.ı temın \ 'olt Dizni ale~ hine Ne\·yorkun en anlattıktan Laşkn, hakkı olmaclan ses_ 
etmek lizımdı. Fakat bu ne ıle ya- ·Uk k nhkenıe.siııde bir dn\'a nrıl- feriyle plak ticareti .\·aı)an adamın U 

Knnser lıeşel'iyeti zalimane ı tırnp- vak'a vaktinde teşhis edilir. Eclıizei Cismi rahim kanserleri daha çok ihti 
lar içinde ölüme sUrükliyen en müd- dahiliye kanserler ise çok defa teş- yarlarda görUlür. 

!· kt ., '-'I' · d · } · · · J se m · ') • ~ı :iCU ı. .ı:, ımız e ~ 11 ııız 0
• :-~ ı b ~1': mıştır; dın·ııyı açanlar, Adrıyana Ka- sulhen halle de yaııa madığı, tazminat 

·okmuş u vardı. Hava gayrı ·a ı 1 
lotti ve Harri Stok\·el, Volt Dizne- ödemekten imtina kaydiyle, tazminat 

hiş bir hastalıktır. J{ansere kar.~ı y:ı- his edilmeden ve teşhis edilebilse Her iki cin. kanserler ay halind< 
pılacak milcadele kan!'erin yalnız öl- bile mUdahale istitbabı tayin edilme- fazla kanama, !'ıdet haricinde ufal 
cliiı·Ucü Lir hastalık olmasından do- den kaybolurlar. tefek hal'cıktıt ve tardidat te irilr teneffü~tu, öldürücü mikroplarla dol ~;n Silli Siııfoni erisinden Şne\'vitşen istiyorlllr. Kadın nrti tin i. tediği taz

muş bulunuyordu. 1'"'asılasız bir su- ~ilmine se::ılerini vermişlerdir; .bu Al- minat mikturı, tl)p yekun yarım mil
ı-ette seri halinde, iğne kırılıncaya. man masalı mevzulu ıf.ilm<le, Adri;v-ana 

layı deiil ayni zamanda evca ve ıstı- Cild kanserlerinden dudaklardaki kaıı:ımaııın zuhur etmesile mutta 1:' 

rahına karşı da mücadeleye girişmek epitellyomalar cerrahi müdahale ile tır. Knchıılnrda gayri tabii kanam" 
mecburiyetinde lnılunmamız dolayı- en giizel ve parlak netice veren rnk'n nın zuhur \'e devamı mutlaka müt 

son ampul lıitinceye kadar enjeksiyon Şııeyvitşen olmak üzere koııu:;mıuş, bu
yapılıyordıı. na mukabil 2400 mark elde etmiştir; 

Tılıbt bir itina a-örmiyenler belki Harri de Prens olmak üzere konuşup. 
tabiat tarafıııdMn kurtarılacak veya 1200 mark almıştır. 
öleceklerdi. Sekıen milyon insan fe- Volt !>izniyle arnlurındaki mukave. 
Jaket içinde çırpınırken on beş lıin in- lenarnede, bu paranın yalnız filmde 
sanın hayat veya ölümü bahıs mevzuu konuşınnlarma mukabil verildiği açık
olabilir mi idi? ça yazılı olma ına rağmen, bu filmle 

Biz de yann ölmüyecek mi idik? şahsen milyonluk bir iş yapmış olan 
c~ mUthiG biı :ı..u11..u il,iiıııle kaldık, Volt Dizni, bununla gözü duymıyarak, 
Yarın bir hastalıh tutularak bu Ka- filmde konuşun jkf uJ"tistiıı oradaki 
d~vralar arasına kavuşmak bizi müt- konuşnrnlarını plağa aldırmaktan çe
hış surette UrkUtUyordu. Kendimizden kinmemiş, mukavelede buna müsait 
korkuyorduk, sık sık i'Uddelerimizi 
Yokluyorduk. --------------

yon-rmtrktrr. e-rkek zırtist, 2r.o,ooo 
mal'kla azıı kanaat gösteriyor. 

Volt Dizni, ıılfıklnrııı, sinkronize 
filmden istifııde edilerek yapıldığını, 
ı filmde konuşulanları tekNr tesblt 
ettiğini ileri ısll rmekte, film konuşması 
için para ödediğine göre pliğa nakil
den dolayı tekraı· ücret l..ı&his mevzuu 
olmıyncağı nokta ıııda durmaktadır. 

Hukukçuların çoğu, Yolt Dizniyi 
muka\'ele ahkamına muhtelif harekı:t
te bulunmuş saymaktndırlar. l\!ahke
menin Volt Dizni aleyhinde karar ve
receği sanılmaktadır~. 

Şişmi~ler mi idi? / l ğ k J 
Bunlar vebanın ilk işaretlerini taşı. ı n S Q n Q C, f Q ne Q U Q r 

lllıyorlal' mı ldi? 

ni merhametsiz \'e korkunç manzara, a ~ 

sileclir. !ardır. hassı a mur.ıc:ıt etmekte istica: 
Iüıısere karşı fuytlulı bir mücadele Fotoğrafı gö:sterilen lm vak'amız amirdiı-. 

yapılabilir nıi? alt dudak epitcliyomnsıdir. Dudnk Iliraz geciken vak'al:ırda ka~ı: 
Bu su:ıle pek yakın bir zamana ka- bıııçla usulü mnhsusile çıkarılıp ıığrıları başlar ki bu hal kanserin c\ 

dar menfi cevap veriliyordu. Son se- ta.snı usulü ile de yeniden dudak ya- va~ına sirayet etı:nekte olduğunu.~() • 
1 l k t d · · t k ül ınlmıctır tcrır. Erken teşhıs zamanında mııcla. ne ere e nnser e a\·ısı ~ ·emm "' · . .. . . . 

t kt b 1 t kk. · d Keza kadınlarda kanser en çok haleyı, mudahale ıse şıfavı temın e me e u unan era • ı sayesın e · 
bugün bilu tereddUd tar:ıfgirane ce- meme: ve rahimde teşekkül eder. eder. Bu hu u ta y:ı~~lacak sn\·a":a 

·1 b'l' E !Af k Yeme kanı::erleri gerek kadının av hastaların çok erken muteha~sıslaro vap verı e ı ır u ımızın ·nnser • 1 · • 

Ü d l · k. u ·d· · b ı basısı ve gerekse bunun haricinde evkini temin etmekten ibarettir m en e e ıne nrşı mı sız u un- · . h 

1 

k 
memede gavri tabii bir tesekkül kn- Frengı, \'ercını ve bulaşık asta ı · <lukları ~sbap ars!}tırılacak olursn lınrcık tar~ında bnşlar. ~Memenin larln nıucndelede olduğu gibi bu gi 

bir me:ıleğln noktai esasiyesine temas herhangi bir noktasında fındık cesn- bilerin mecburi olarak mütehassıs 
etmiyerek hataalılt batıl bir şebekei metinde bir sertlik hissedilir. Bu !ara sevki temin edilmelidir. 
itikatiyede birleşmiş oldukları görü- . ertlik gittikçe biiyür ve etrafına ya- Mi.icndeleclen maksad - Kansen 
!erek a!':ırlardanberi kanserin gayri- pışır. Ve ağrılar başgösterir. Zammı- aicl mütalent ve taharriyatın esbabı
kabili içtinap ve gayri kabili tedavi la koltuk altlarındaki bezelere sira- nı kolaylaştırmak. 
olduğu nazariyesi icrai hükmedili- vet eder. Ru devrede mlitehassıs bir 2 - Tarzı teşhis ve nraz istikşafi-
yordu. hekime nıiiracaat ederek kat'i teşhis yeyi basitleştirmek. GUn olunca ayni facia başladı. Ay- Jayanabı•ı,·r.? 

seksen milyon insanın ölilmUnil nasıl ... . 
ta~vfr etmelidir? Bunun valnız Estan- Açlıga ne kadar zaman dayanılabı. da bir nöbet avazı çıktıiı kadar baiıı·-
tanelerlni vermek milmkündUr. Bu leceği etrafında, ötedeııberi araştırma dığı \'e tepindiği, rastgele yumruk a
f elakete maruz kalan mrnt k l d t- yapılan nıevzulnrdaıı biridir. J\Iuhte- \'Urduğu. anla,.ılm1ştıı· \'e iş~izlik, aç. 

Halen nıallımclur ki kanser meb- konularak müdahale edilen vak'alar 3 - Ahaliye kanser • Profilaksi 
ı.leinde ve a~ çok muhtelif bir zaman kurtulur. teşkiliitıııı nnlntmnkbr. 
da mevzii bir hastalık olup bu devrei Ameliyat ne kadar erken yapılır- Bu hususta muhterem \'ekiiletimiı 

a a rn u ı·r ı d "lü h 
•uzdur. Y"lnız bir kaçını zikr i~in 1 zam.an ar a 0 'm ceza ııı~n ma: lıktün ziyade bu lıarekleri tesirile Lit-
şaııahav Kan"'su Arvve· JI kilm edılen nç bırakılarak yerme getı- kin clüşUiğil neticesine varmıştır. 

mevzih·e3inde kabili tedavi bir ha. - ı::a şifa müddeti o kadar fazladır. beş senelik programında kanserle 
talıktı;. \·e yegane tedavi de cerrahi tedavi- milcadele için geni. bir pay bırak· 

Cerrahinin birçok şifayap olmuş dir. mıştır. Şayanı şükrandır. .. . • • • ı onan, . . . d ki 
1 J\iangsi Hoopek, Kitok San Kwantung r~ldığı e \'.a o muş ve bu su~e~le :ec. ------------

.F'ukieni kıitydelelim. Bu arazi Fransa. rübeye da) ~ıınıı m~lfimat edınılmışse Er kek kostüm kumaş 
dan cıç defa bUyüktUr. de, Lu vazıyete ragmen ~zami . had, 

Evet, burada yalııız estantaııeler asır~lard~.n ~orıra, bugUn bıle katıyetle 
\'ermek mümkUndüJ'. Misal olarak va!- bdlı <legıldır 
liien _ Nmi' kampım ele alıyor ve. ey- Aı;lık ıne\•zuuna ait en yeni hadise
lülüıı yfrmi birinci &"Ününe ait nıace- len.leıı biı·i, ::\Iacal'istaııtla geçmi~tir, 
rayı yazıyorum: orada l>ir hapi. haneye konulan Lukik~ 

Nieıı - Niııg çadır bezlerile Lıanıbo. ismindeki bir erkek, açlık gre\•ine gi
lardıtn yapılmış bir knmptır. On be._: rişnıiştir. Kendi ine verilen ceza, mU
biıı felftketzede burada lıal'Uımıştı r. 
h ebbeden nğır hapi ti, temyizi bu ka-{;uıılur hep, kadın, çocuk \'e köylii!er-
den ibaretti. Bunlara aile başına gllıı- rarı tasdik etmesi üzerine, gre\·e gi. 
de bir U\'UÇ pirinçten fazla birşey ve- rişmeği yerinde gôrmüş ve yerine ge
l'iJnıiyordu. Bu pirinç de ancak kur. 
tııı-ılüLilen vilayetlerin iane ve tebcr
l'~lerile tedarik edilmişti. Tuhaiı şıı 
~ı Lıu jJİriııçiıı yarısı da c.ilrlimti:;tii. 

tirmiştir. 

Hayli zamnı1 nçlığa dııyanan lıu a. 

dnnı, suıı 'i gıchılanclırma teşelıbUsleri-

f • ne clP şiddetle knrşı koym·ak, 5;; gün 'akat çürüki.iııe üakaıı voktu. 21 e\'-
ır1 · · ııt> yemiş. ne de içınislir. Lfikin, bu 5:1 ı de kampı dola~an doktorlar. h:t!Sta-
ıtı· arasındu koleranın bHşladığını gö. gün sonra. sıhhi \'aziycti bil'<lenbire 
i.rorlar. Buna çare bulunamazdı. Ya- bozulmuştur. Bunun iizerine ele Lir 
ııJarnk bil' şey <le kal:ııamı~tı. B!.I ha:;taneye kaldırılmış, sun'i gıdalan
anıptan bin ki i alınarak Pou _ ju dırma ile kendi ini hayatta bırakmak 
~nıpına ııakle<lildi. Soııra muayyen çare:-ine baş\'Unılmuştur. Bu teşebbüs
ır r~·e bir mitralyoz yerleştirildik- ten heniiz bir netice alınmamı'>itır. 

~~ıı sonra bo bir lmhane ile ondört Diğer taraftan Fransada da ba~ka 
~ tı kiıi bir kol ile bir dağa bağlı fa- bir açlık hudi ·e ile karşılaşılmıştır. 
kl?t .etrafı u ile do.lu bi~ yere nakle- 50 yaşında bir iş iz olnn Alfre~ Gi~·
l 

1ldı. Bu e nada nııtralyoz ateşe baş- yom, Ruen şehrinde meşakkntlı bır 
~~·arı.ık. bu ondort lıin ki!i öldiirüldii. yaşayışla süriiklenip duruyor, gecele-

tı fıı.cıanın ııusıl yupıldıgı neden iba- ri şehrin gnrına giderek uoş duran eş
t-et olduiunu anlatamam. Bu korkunç ya \·agoıılarındaıı biri içerisine soku
:~rin verilmesini de temin edemez - luyor, orada sabahlıyormuş. Bir de
l ırn. Böyle bir ölüm, uzun süren bir fasında, içerden kapattığı vagon, ü_. 
l·lr

0
niye tercih edilirdi. Fakat kim bL telik dışardan da kilitlenmiş, kendisi 

ıı- burada birşey düşi.lnillebilir mi? uyurken o vagon, hareket edeck bir 
1}Iankeuye dönmek ve ilaç tedarik katara bağlanmış ve tren 10 gün sü
ü•1tı tayyare ile Şankaya gittik. Yeni- ren bir gidişle Ui Bezaıısoııa kadar git. 

terı hin kHometre yol katettik. Çin ne miş. geçmeyiniz. 
~~rıış bir ülkedir. Çinliler tayrareri tçerae aç, bilaç kalan işsiz, güçsüz Odun azarı No. 

12 ll bayraiının r~n~int tıonmıflar ve adamın trenin durduiu her iıtaa;·on- ._ ___ _._ ..... _____ _ 

l'ardesülerinizi ve 
bayanların kürk man 
to ve Buga Yaka kürk 
/erini IBRAH/M KA 
RAKAŞA bakmada 

\'ak'aları x şu aile t.edavi ve şifayap Rahim kanserlerine gelince: Genç Dr. Ope. Nuri Arkar 
olmuş milşahedat kanserin kabili te-
da\·i olduğunu isbata nıüsaiddir. 
Vaktinde teşhis ~kseriyetle tedaviyi 
mUsmir kılar ve bu .suretle kanserin 
malıdud olduğu bir zamanda bıçakla 
tedu\'i.:ıi mUmkCin olur. 

Kanser ve kansere 
karşı savaş •. Bir zamanlar Radyolojistlerle cer

rahlnr arasında şiddetli münakaşa-
J'a:aıı: Dr. ı.ı. Şevki Uğıo ları mul'ip olan kanserin ziyn ile te- - 2 -

<.İa\·i:o1i bir zamanı mu\'akkat için Bir çok operatörler kan.ser yarala. Şu hale göre bıçaksız olarak kan:;e-
cerrahiye tefevvuk etmiş gibi göril- rıııın ve urlarının kesilip çıkarılması re karşı savaş ynpılabiliı- mi? 
liiyorsa da halen tabipler, cerrahlar, ve bazı ukdelerin uzaklaştırılma:::ı gi- Dr. EJis Berger elli yaşlarında knn 
ve radyoloji. tler yekdiğerinin me\'- bi kanser tedavisini, ameliyatın vak- serli bir ailenin mide ve bağırsnkla
ki!ni m.uayyen bir surette tayin et- tinde yapılmasını tav iye ederler. Hal. rında kanserin gerek menşei hnk-
mışlerdır. Bu usulü tedaviler yalnız lıuki Londra operatörlerinden doktor kındn ve gereks_e başlangıç de -
başına veya yekdiğerlerine muavenet 1 .. . 1• f .··. T' .~ virlerin<le tetkıkler ynpmışbr. 

· · Robert Bel, ,n~ ıpzıg ı pro e~oı ıı ı:;. • • ~ suretıle ıslimal ve tatbik edilerek . Bu Lüyllk katılın yegane sebC'p-
kd·- . uzun zamaııduııben rnptıkları tec- . . 11 .• d ye ıgerıne muarız kalmaktan uzak- • Jermı yaşama u u eıııı e ,.e gı-

laşmışlardır. Kanseı'İn cerrahi teda- rübeler sonunda: kansere karşı savaş dalardaki bozuklukla1·da bulmakta
visinin taı'ihini kat'iyyetle tesbit yapabilmek için yegane çarenin ame- dır. Çunkii barısak yoliyle müzmin 

mlimkün değil~e de bu tarzı tedavinin liyat olduğunu zannetmekte olduğu- \'e kendi kendine bir zehirlenmenin 
eski hatta kan erin layıkile tanınmış muzdan bu savaşta daima mağlı1p ol- kanseri te\•lit ettiğini bu tetkiklerine 
olduğu devirlerde dahi ekseriyetle maktayız. Diyorlar. Berlinde doktor istinat ettirmektedir. 
tatbik edildiği kabul edilmektedir. Oto da birçok denemelerinden, sonra Asırlarımızm in anlarında kıınse. 
Zira kan er teşhi~i vazedilmemiş da- şimdiye kadar yapılan tedavilerin dai- rin birinci devrini müzmin bağırsak 
hi ol~a vücudun herhangi bir nahi- mi ~urette neticesiz kaldığını beyan tenbelliği ve inkibaz teşkil etmektedir. 
resinde liizumsuz ve muzır bir te~ek- etmiştir. E a en bu bozuklukları da te\·Jit eden 
külün bu kadar olmamasını temin 1~ te nnln ılıyor ki kanser hastalığı ~ebepler; yeşil, taze ebzelerin. neba
için hiç şüphe<:iz onu ortadan kaldır- bu usullerle yapılan tefüwilcrle kanse- ti gıdaların, çiğ yemeklerjn yenme i
mak dü~ünillmüştür. re karşı savaş l'npmak pek zayıf bir dir. Dene bilir ki kanser hastalığı ıloğ-

Ancak bu müdahalenin o zaman- ku\'\·ete dayanmaktndır. rudnıı doğı·uya bir gıda lıasmhğıdır. 
!arda bile ittifak ile kabul olunma- Zira kanser hastaların ameliyat ol- Umumiyetle gıda noksanlığı, vitamiıı
mış olduğu bazı durulıu emsalden cluktan sonra nükiislere uğrayarak ela- sizlik veya vitamin azlığının sebep teş
anlaşılıyor ki kanseri incitme beni ha ağır ve vahim şekiller içinde kıv. kil ettiği öylenmektedir. 
veya dokunma bana diye cinaslı isim- randıklarıııı gör(lyoruz. Hastalığı tek- Şu malfınıata göre Berger kan erin 
lerle tavsif ederlerdi. rarhyan hastalar, tedavi için tekrar tedavisi için müzmin bağırsak tenbel 

Kanserin en çok cerrahi usullerle operatörlere gitmekten korkuyorlar Jiğinin kaldırılması lazım geldiğini 
tedavi edilmekte olan eşkall cild ve çekiniyorlar, çekinmeseler bile, tek- beyan etmektedir. Bunun için de ban
Kanserlerldir. Ciltte bUhassn ve - rar mOracaat ettikleri takdirde fayda yolar, yıkanmalar, jimnastikler, sa
cihte teşekkül eden kanserlere cer- görüp görmiyecekleri meçhuldur. Şu- balı yürümeleri \'e günde iki defa bar
rahi tedavinin tatbik edilişinde iki rası muhakkaktır ki, ameliyat yapılan iak bo~altma:-ıı gibi tedbirleı"n :ra-
aebep aramak mümkiltıdür: hastalarda nüka olmaktadır. - Devamı 7 n~i Sahifede -
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O, 1911 senesinde Lüleburgazda Bulgarlara karşı ver
diğimiz harbı, Çatalca müdafaasını da görmüş · 

1 
• "An ara y n 

15 yı so ra 

ra 
ıtur, yeni b·r imand ro Burasını 
e rcrar görmek isterdim.,, 

Resimli Dünya Haberleri 

ı 
r 

Ulu .. ~ re/ikimizde (T. / .) yazıyo,.:. 1 .. · vabı verdi: 
Hariciye bahçesinde Büyük Ölii.- - Hayır! Biz Yunanlılarla harp 

nün tabutunun geçişini bekerken ediyoruz. 1 ngilizlerle Fransızlar bi Brkr{'ş - Bir tnyynreci tayyare· 1 
şiltle kendisini hava boşluğuna at- mine otuz metre kalarak büyUk bir 

kendisiyle tanıştığım meşhur Jngiliz zim işimize · karışmadıkları takdir :.ile u~arken ma~ineye arız olan bir mıştır Tayyareci paraşütle çok mun- demir direğe çarpmıt ve bir aademe 
gazetecisi Bay Ward Parice'le dün de bizden husumet görmiyecekler kaza netice İ tayyare nmudi olarak tazam bir şekilde yere inerken ze· neticesinde aıılı olarak ölmüttUr. 
akşam, Ankara Palas'ta dostça bir dir. toprağa düşmüş ve tayyareci pnra· 1 
sohbet yaptım. Orta Avrupa'da bil- Bir müddet sonra geldiğim lstan-
hassa Almanya ve İtalya'da devlet bul'dan Lozan'a gittim. Bu sırada 
şefleriyle yaptığı mülakatlarla, yaz- konferansta bir inkıta olmuştu; İs-
dığı makale ve kitaplarda dünya öl- met paşa geriye dönüyordu. Ayni 
çüsünde bir şöhret yapan bu muhar- trenle ben de döndüm ve gene be 
rire ilk önce, cGazeteciler, baskala- raber, Ankara'ya giderken Eskişe-
riyle görüşmeyi kendilerine iş . edin- lıir'de Gazi de trene bindi. 
miş kimselerdir; fakat bu, hazan, O zamanki Ankara, çok iptidai 
birbirleriyle konuşmıya mani değil- bir kasaba idi . T aşhan d"'nilen kö-
din dedim. Bu küçük mukaddime, tü bir otelde kaldım . Karşısında k -
dünyanın en büyük hadiselerini ma- yaz badanalı br lokanta vardı. Ye-
hallinde görmek itiyadında bulunan mekleri de, servisi dt: fena olan bu 
ve bir iki gün önce de, dünyanın son lokantada meb'uslar bile yemek yi-
büyük hadisesini görmek üzere şeh- yorlardı. 
rimize gelen Bay Price ile yaptığım Tnnınmış lnci!iz muharriri Gazi, o zaman Çankaya'daki kü-
sohbeti hazırlamış oldu: Ward Price çük köşkünde oturuyordu. Kendi-

l.i 
· ·11~· .. ' 

' 
ı ,. 
' 8 • ı.: 
:·...,.. . 
J 

' 1 
- Büyük bir hadisenin akşa- yetlerden çok fazla idi. Ben, Ça- si tarafından burada iki d_d~ kabul 

mındayız; diye söze başladı, Türki- nakkale'de Gelibolu yarımadasında edildim ve beraberce çay ıçtım. 
yeye ilk de~a gelmiyorum; ilk de!a bulundum.' Orada bu milletin şeca- Must~.fa Kemal .?aşa, bütün ~a
l 911 senesınde İstanbul a gelmı§, atini baba yiğitliğini gözlerimle sabayı goren hu ko~kte bana Tur
Lüleburgaz'da Bulgarlarla yapılan gördUm. kiye'nin atiai için zihninde hazır
muharebede ve Çatalca müdafaasın- Büyük harpten sonra Atatürk- ladığı tasavvurları anlattı ve şeh
da bulunmuştum. O zaman, sultan- le ilk tanısmam 1918 ikinci tesri- rin imarı için yaptıdığı planları 
ların ve Babıali'nin son günleri ninde İsta~bul'd~ Perapalas oteİin- gösterdi. 

Paris - Ceçenlerde buraya ı.ı~ "omanya kralı Karol ve oilu 
veliahd Miıel, Fransa reisicumhuru ile bir av partisi yapmışlardır. 

idi. Bu itibarla onların artık sonu de olmuştur. Şimdi, on beş sene sonraki geli-
Y.a~laşmı~. ola.? haşmet ve ~metle- 13 İlk teşrin 1918 de mütareke- şimd7 bu modern evleri, ... geniş cad
rı~ı ~e gormuş oldum. ? gu.nl.erde nin imzalanacağı sıralarda ben, d;lerı.' sta~yu~l.~rı, resmı ve husu
Turk~?'e hasta adam halınde ı~ı. Limnos adasında bulunuyordum. s~. daı~ele:ı go~unce o ... zaman bana 

~ Turkler, on altıncı asırda Vıyana Mütarekenin imzasından sonra Se- gosterılmış pro1e ve planları hatır· 
surlarına kadar dayanan ve Şekspir lanik ordusunun kurmay baskanı lıyorum. Bu planlar, tatbik sanasın-
.z~?1anı?danbe~i lngiltere'de Gr~.nd olan İngiliz generali bir tötpiao ile da gerçe.kle ~iştir. 
ı:u~k diye s:vıle_n, sayılan, c Turk fstanbul'a gidiyordu. Beni de be- Bu hı: harikadır ve .. bundan çık~
gıbı kuvvetlı> dıye anlatılan savaş- raberine aldı. O sıralarda henüz tor- rılan net~~e şudur: T~r}der: k~ndı
çı, fatih ve kahraman bir millet o- piller kaldırılmamış olduğ~ için se- ne )h·ol golateren h1akbaıkılabır1 lıdf'rkf 

' h hl'k ı· ·d· 1 b l'd p maz ar o unca can a ş ça ışaca 
lan Türk ler, nasıl olmuş da bu ha- ya at te ı e ı ı ı. stan u a era- b' ·ıı . 

l ). . d'k ır mı ettır. 
le dü11mü11lerdi ~ Bunu 1911 de Is- pa as ote ıne ın 1 · B l be · b' k hA h :ı: ır B" .. b l' b" ı . r un ar nım ır ta ım sat ı a-
tanbul'a ilk gelişimde kendi· kendi- l ır .~d~~ · .. bu oteb~n T" ıkr s:ıçre ı tırabrımdır. Siz memleketin icindı 

o an mu uru ana ır ur genera· D h . . b'I' · : 
me sormuştum. 1. . b . 1 k • k L _· be yasıyorsunuz. a a ıyı ı ırsmız. 

S d 
vl" '--ala .., ının enım e onuşma ve oera r- ·T .. k h'"k"' k . . 1 onun a mag up çıgn rına rag· b" k h . k . t d' v. . .. ur u um et mer ezının stan-

T 
.. ki b "" .. k h ce ır a ve ıçme ıs e ıgını soy- b l'd k ld I A k . . men ur er, uyu arpte gene I d" S t d . .1 b" lb" ba u an a ırı ıp n ·ara ya getı· 

kah d
..• .. ..1 B lla d e ı. ır ın a sıvı ır e ıse ve - .1 . k d . be 1. b. k l ramanca oguştu er. u yı r a d f b l b t rı mesı a ar ısa t ı ır arar o -

k d kla lib
. l •1,.b. şm a es u unan u za ın yanına H"'k"' k . b azan ı rı ga ıyet er mag u ı- 'tt" B .. 1 t 11..ı t f K mamıstır. u umet mer ·ezı ura-

gı ım. u sıvı za , ı" us a a e- - 1 . . · 
mal paşa idi Ben h n" b · ·n ya ·gelince stanbul da gösterılemı-

Paris - Eski lngiltere kralı Dük de Vindsor, 
gelen kardeşi Dük de Gloçester ile görüşmüİtür. 
11ı"' 1 111111111il11111111111111111111il1111111111111 n 

tayyare ile buraya 

Şanghay bele
diye reisi 

Suikasttan kurtuldu 

. , e uz u ısını h 1. . . .1 k 
Şöhretini duymuş d • 'ld' ç k- yen araret ı mesaı gosterı ece -

egı ım. ana . N' k' .. .1 .. d N' 
kale.de bizi mağlup eden kuman· tı~. ı~e ım gos~~r~ mıştır e. ı~e-
danın 0 

oldug· unu daha 0··- • ~ım Çınde de hukumet merkezı • 
' ' grenme · P k' 'd N k' ' k ld l · tim nın e ın en an ın e a ırı ma-

mış Bu Türk generali üzerimde de . sı, aşağı yukarı, buna yakın bir fark 
rın .. . . 

bir intiba bıraktı . O günlerde çok gostermıştır. 
Şankay, 25 (Radyo) - Şankay h muztarip görünmekle Günün birinde Ankara, Avrupa· 

b 1 d' · · 1 h' b" "k t t ma zun ve .. 1 k l · d b' · e e ıye reısı a ey ıne ır suı as er- b b k d tl' b' sec'ye ve ener· nın en guze mer ez erın en ırı-
t• e<l"l • t' A 1 k 1 h" era er, u re ı ır 1 

• 1 k b b' k A l ı?. bı 1mdı~ ır. .tı an . urşun arın ıç jiye sahip olduğu anlaşılıyordu. s~ o aca .
1
ve u

1
rayka. ırço vrupa ı 

bırı c e ıye reısine ısabet etmemiş, M t f K l b gün zıyaretçı er ge ece tır. . t 
1 

us a a ema pasa, ana o A k . b. h . b' 
suıkas çı arın önüne geçmek istiyen T" k. , . b'" "k h . b b k"I n ara, yem ır ru tur; yem ır 
bir japon neferi ölmüotür. ur ıye nın uyu ar e u şe 1 

- imandır. Bu şehre ikinci ziyareti
de girmekle büyük bir hata i~ledi- · on bcQ sen += mı :r e sonra yapıyorum ; 

iki auç birden ğini söyledi. Şimdi de hasıl olan on beş sene sonra bir daha gelip 
Kestelli caddesinde sabıkalı şoför vaziyet, işlenmis olan o hatanın .. t kbel terakk.l · · · · k" f • mus a ı erınızı, ın ışa -

Talat, kabadayılık meselesinden bı- akıbeti ve cezası idi. General bu gö- 1 d .. k · · - ş h · . annızı a gorme ısterım. 
çakla Cafer oglu a mi sol elınden rüşmede Türklerle İngilizlerin eski ,...._ 1 l d d T" 
hafif surette yaralamış, Ahmed oğlu d l kl d d b h tt" k' ~dma~. ı ar zamanın .. af kak. bur-
Al" N . - od d" - ı·· S 

1 
ost u arın an a a se ı . ıye e munevver ve mute e ır u-

ı nzrnıyıdl e ovmu~l u~·t· uç uya- Kendisiyle ilk temasım böyle ol- lunmamış değildir. Fakat eski re-
kalanrnış, a iyeye verı mış ır. d H" .. h t M ·· l · h l · k' f •·------------ u. ıç şup e e mem, o zaman us- Jım erın avası on ara ın ışa ve 
Mı lek ha f • tafa Kemal, hayatının en müteessir, faaliyet imkanı vermemişti. Ancak 

em et 1 anesı en muztarip günlerini yaşamakta Atatürk'ün getirdiği rejimdir ki 
bapoperatörü idi. Türkiye'deki kabiliyetlere açılma 

Onu ikinci defa İzmir'e girişi- ve ilerleme imkanını bağıslamıştır. M. Nuri Arkan nin ikinci günü gördüm. 1922 s~ Bu arada kadınların nail olduk-
nesi eylülünde. Bu defa hayatının lan hürriyet ve inkişaftan bahset
en mesut günlerini yaııyorclu. Yu- meden geçmiyeceğim. Bugün, Tür
nan ordusu kaçmış ve muzaffer kiye'de Türk kadınının memleket 
Türkler lzmir· e girmişlerdi. davalarında Türk erkeği ile yanya

Adres: ikinci Beyler ıokak 
fınn karşaı.. Kabul ıaatlan 
3-7 ka.İlar. Tele: muayene· 

Burada çıkan yangını, halkın te- na çalıştığını görmek insana sevinç 

•-------------- laşını görmüştüm. Avrupa'da bu veriyor. 
Za"İ yangının Türkler tarafından çıka- Büyük Şefiniz Atatürkün vefa-

hane 312:5 .. EYİ 2980 

. 'J . rıldığını ve Türk askerlerinin katli- tı, matem verici, fakat onun yerine 
1zmır Esnaf ve Ahalı bankasından amlara giri§tiği hakkında bir takım lımet İnönü'nün gelmesi de me~ • . 

satın aldığım bir hisse mukabili te- rivayetler dolaşmıştır. Fakat ben sut bir hadise olmuştur. Hava hücumuna kartı müdafaa tertibatı alan ıneml~ketlerde halka 
diye ettiğim 8/12/927 tarih ve 5126 orada idim. Ne katliam gördüm; ne Halefle aelef uzun yıllar inkılap mütemadiyen maakeler dağıtılmakt8: ~ır: R~ımimiz, Pa~ıste ucuz maske 
1939 No. lk~ liralık ve 1/8/928 tarih de yangının Türkler tarafından çı- ve terakki yolunda beraber çalış- aatan müeueaelerde halkın alıı verıtını gostermektedır. 
ve 5508/Sr.l numaralı dört liralık karıldığı kanaatindeyim. mışlardı. Atatürk'ün büyük fikir- tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ve 3/1/928 tarih ve 5419/20 No. iki Mustafa Kemal paşa, lzmir'e gi- lerini, engin tasavurlannı tatbi· tını intibalarını Anadolu Ajansının terim.> 
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Londra - Norveç kraliçesi M", 
69 yaıanda olduğu halde burada öl· 
müştür. 

liralık olmak üzere sekiz liralık rince kendisiyle bir mülakat iıte· kat mevkiine koymakta, buna göre hazırladığı tertibat sayesinde !ele- Londra"nın en fazla satılan gaze-
makbuzlarxmı zayi ettim. Yenisini dim. O sırada İngiliz ve Fransız memleketi teıkilatlandınnaia en fonla kolayca Londra·ya verdim. tesine yazı yazan ve gazetecilik f. le· Baraelon - ispanyanın bütUn ao• 
alacai'ımdnıı hUkmü olmadıi'ı. zırhlıları, hala, orada idi. Mülaka· büyük himmet ve muvaffakıyet aöa· 8a§ka bir Avrupa merkezinde bu minde 8~1 büyük bi~. şö~ret olan kaklarında. tayyare bombal'dıma4 

Karabll(l'UD: KUçükbahçe köyü tımdan muzaffer kumandana, ken· teren phıiyet, lsmet lnönü olmut~ kadar kolay ve çabuk muhabere te- ~1ard Prıce, cenıoıze torenı aksamı d h . d"I . 1 k 

ı · d d"k A' ··d·• · ha b } .. 1 d" K d' · t nın a ta rıp c ı mış yo cu amyoa• 
ökfetmen: M. Yoldaş disinirı nA'ilizleTe ve Fransızlara düş· tur. mın e emez ı . ıansa ve mu uru- na un arı soy e ı. en ısıne e- .. . . 

D
ef •.• 8 - - ... ~ ,··-• S Cenaze törennin bütün ta.fıill· ne de tesekkürlcrimi bildirmek is- şekkürle ayrıldım. 1 larına leıaduf edılmektedır. 

•• w • ~ ---·. u ce· ,. 
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Irk ve nesiller 

\ANADOLU) 27 lkıııcite4rin PA 

Kanserv 
re karşı 

- Battarafı 5 nci ~ 
pılmasının gerekli oldu 

Meıhur musikifinas Toskonini, ltal tedir. Bununla beraber 
ya hi.ikWııetinin takip ettiji ırkçılık tedavisinde esas: Umu 

davasına lazmq. ltalyayı protesto _ 9 YAZAN: Kadircan Kaf/ı teneb?ühü gere~tir. B 
ederek ayrılıp aitmiı. masaJ, sabahleyın açk 

Son zamanın bu ırkçılık mocluı, Kalede beş bin asker vardı. Nikola 1 ayağa kadar süzdü. Sıra Halkiye ge- taze ve çiğ zebse yeme 
hakikaten biçare y ahudiler aleyhi· teslim olmadı. Çıkışlar yaptı. Bu sıra- ' lince. onun üzerinde birkaç saniye dur- mübadelenin tenebbühli 
ne epeyce marifetler yumurtlamaia da limandaki gemilerile de yetmiş ka- du: mek ve bu suretle bar 
baıladı. Kendileriai ltirinci amıf in• dar kadırga ve kalyondan ibaret olan -Pek güzelsin! Hem de en cesuru. de temin ederek tenbel 
san, Allahma•f4al •e ekmeli mahlu· Türk filosuna baskın yapmak istedi. Bu delikanlı genç kızın pek hoşuna mak lazımdır. 
kah diye yarattıjı kanı, dimalı, Fakat Herek, böyle bir baskına karşı gitmişti. Berger pişmemiş gıd 
cevheri, sövdeai, yilkaek kalitede limanın ağzına otuz kadar Karamilr- Gülümsedi. kün olduğu kadar ba 
bir cina telakki edenler, bence Wr sel kayıiının biribirine bağlanmasile 1 Omuzlarını azıcık kaldırarak du- yaşamağı tercih eyledi 
hayli aldanıyorlar.. bir set y~pılmasını söylemişti. Karaca dak büktü: mektedir. şu hale göre 

ÇUnkil m.an, cin• at veya J.oi'a, Hasan reıs Sadrazam Mahmut paşaya -Neden korkayım. Bize bir fenalık ve tıbbi tedavisi na ıl 0 
yahud da Hind horozu, Felemenk buııu açtı ve yaptırdı. Fakat Herek yapacak deiilsiniz ya.. Londranın Kiks has 
ineli eleiildir. insanlık denilen te1' bu kayıklar& (Rum ateşi) denilen atef- -Doğrusu yapmak niyetinde olsay. şefi operatör Sir v. A. 
de kalıpta, yahucl lırilN7Yab hamruı leri de koymu!tu. B~ ateşler, tutu4tu- dım gene sana kıyamazdım. Kimin kı- esası zuhuru hakkında 
ö 1 1-1 1 olan kantla lNJun· tu ı.aman denızde bıle yanan korkunç zısın ~n? f e ve faaliyetinin azlığı 

' Y e veya Y e • kahlt kumbaralardı. Toz kömür, küherçile, Bu sırada levetlerin biraz önce çık- dalar taaffun ve tahall 
muyor. luan, ıauahk .. kükürt, neft, nitn.t dö potudan yapı- tıkları köşeden yeni bir kafile görün- çok zehirlerin barsak t 
nm içinde c:loiuyor. Beıiil oraaı- lırdı. Donanmada bunun ustal&rı var- dü. Bunlar da Türk gemicileri idiler mildiği ve bu suretle u 
dır, yqaelıfı, IMl,udQll, •••it*iiii dı. ve her birinin omuzlarında ağaçtan nün zehirlendiğini isbat 

Yer de orası.. ,,, • ..,,. Yapılan set akşamdan sonra lima- yapılmış olan büyücek fıçılar vardı. sanlar il d b' d f a 
K z1 d b .. d'i i . d g n e ır e a 

Sokakta raıtaele törle ldlçiic:Wıt, nın apına götilrillüyor, a-ün doima- ı ar an ırı . ı er nı ürttil: kafi görmektedirler. 
u~ı•- L!_ ... _ ' at r . . dan önce çekiliyordu. İçinde de fedai. ~Su _almaya relıyorlarmış. Halbuki hesap edilirs 

müç~ l9U' a-ma ra •• ırıanıa, ler bulunuyordu. Gündüz baskın kor- Şımdı daha rahatlamiılardı. Çünkü d .. t k 
m6teT&aldir, ... çıkarmaz, ıatafatı kusu yoktu. Limandan çıkmalarına ~ahiden ara sıta TUrk leventleri bura- 0

; s~t abızlık çekti 
yoktur. Kalenclerane aiybunittir. enrel oimasın diye a~ık ·bırakmayı da ya geliforlar, parasını ödeyerek ôte- kçı arı. . ub z:mımk zarın 

. aye erı a5ırsa ta kal 
Sizin için biçltir .. ,.. hiçltir kıymet daha UY&'Un bulmuşlardı. berı alıyorlar, su fıçılarını dolduru- r b' k b t k 
ifade etmiyen bu adam, hakikatte, G.rek Nikolanın ve gerek Katalan yarlar ve ~diyorlar. Adanın hakimi ve a ır ço a ırsa ge 

koraanlarının pmileri bir pce bekle- olan Teodoa Koralis de her türlü ko- ha sonraları bir çok ve 
hepimizden çok y\lluektir. Onu .ıa nen baskına çıktılar. Fakat Umandan laylıfı eıirremiyordu. Bu adam (Ve. arörülen yaralar husul 

__ u ve tabancalannıala · F t' ld" h ı N yumnuuannız r.ıkar çıkmaz kendilerini söndürülmesı - o ı ge ı a .• e mutlu!.. mn, nereden bulacak1 nedik - Türk) harbinin sürdüiü yıl- dir; diye bütün dünyan 
öldürebilirsiniz. Fakat o aizi, ittıe ~üinkün olmayan bfr ateı çemberi -Hiç de haber vermezsin Angeli !. Kocaman te~tilel"i, bakır gilğlimleri !arca, her· iki ıa·rafı da hoş tutmakta zarını ~ekmektedir. 
o küçük kafası ••onun içintlekllerle aruında buldular. Yedi taneti cayır -Geldi amma, bundan ne çikar? dolduranlar oradırn uzıtkla~mıyorhn ve ada ahalisinin rahatını bo'Zmamak Profesör Meçnikbf da 
nefes aldırmadan sehertir. cayır yandı ve dijerleri. k~falar. ~~- Hen Uz nişanlanmadık bile. Babam bir ve l.>u konuşmalar uzayıp gidiyordu. !çin büyük. bir ust.alık _göstermişti. ceyi elde etmiş olduğun 

el 1.. el nizin ü1ttii kıyametten bır örnek ıdı. 1 ürlü razı olmuyor. Son sözleri ~öyli) en ,·e h~p~inden 
Evet, aailam yapı • azllll ır. Ge-k padı'şah , ... aerek !il. adrazam ~lah- \ k Genç kız '.fürk denizcisinin sorgusu- dir. .... ... • ..,, -."'rtı öziinde dnrm:ılı.nlı. Gü- güzel olan kızın udı Halki idi. T~sli~i-

Zora, açlıia, çok çalqmaia dara· mut pafa bunu pek beğendilt>r. Padi- nah ... Sana acımıyor mu'? Bak snna ni doldurmıışlu; omuzuna altlı. :ıa cevap \'ermemi~: Bar::;ak kanseri hazım 
nıklı, hastalıktan uzak insan. yap•: şah, .Mahmut paşa ile birlikte Karaca bir defa nC'ye benzedin? Elbet onun Diğerleri de ela\ randılar. -Lutfen, yol açınız da a-idelirn .. neticesinde barsakta in 
ları.. Amma, za•allı Muaeri mill•t~ı Hasarn reiısin j'emisine &'eldi: istediğ; parayı getirmiştir. Çeşme başından nynldılar. Evden beklerler. demişti. .ıreli~·or ve biriken madde 
aoyup aovana çevirmek. kovup uza; -Saiol uptan .. Yifit denizcisin.. -iş zaten bunun için bozuk gidiyor Henüz on adım gitmemişlerdi ki Bunu o kadar tatlı bir dille ve gil. uzvıyet kendi kendin1n z 
laıtınnakla makaad baaal olur mu • dedi. va.. önde &"iden kızlardan ikisi birden bir ~vlid ediyor, Bunun ne 

Zannetmem... Hasan reis lıiraz ~risindeki He- -Yoksa para getirmedi mi? ler yilzle' söylemişti ki delikanlının kanıerine bir yer hazırı 
R h tl" doktor Abdullah Cev- -Hiç ı çığlık attılar: sanki ruhuna iJlemişti. O, iri ve kara lngilterede yapılan şe 

a me 1 
_ L • • h rek'i gö~terdi: -Kor:ıanlar. Korsanlar!. 

det bir vakitler, nealln aalaaı .•c;m. a- -İnanmam. Şimdi Kandiyede rok &'Özleri o uztın ve kua kirpikler, o se- )erine göre yüz yetmiş 
. t kek •etirilmesini bıle ıate- -Bunu dü~ünen de, yapan da bu " Omuzlarındaki testiler yere dUttü vimli yüz, o güzel boy ve &"iyiniş, bir dan doksan binj erkekler 

raç en er • el d !il< 1 d 1 kazanç varmış. Venedik donaıımasile 
mitti. Topraimda onu huzur an e an ı ır, su tanım.. ve parça parça olarak suları döküldü. anda kafasına oyulmuş bulunuyordu. barsak, on sekiz bininin 
mahrum etmek istemem. Fakat ben· Padişah bu on ~ekiz yaşındaki gen. askerleri orada alış verişi Ç<.ğaltmış. Diğerleri de bu çığlıktan fena hal- A~kadaşlarına: . kanseri olduğunu gösterm 
ce, neılin ..tabı ,öyle olur: ci battan ayağa kadar süzdü. Büyük -Ona sorarsan bunun ter&ini söy- de ürkmüşlerdi. -Yol verin .. gitsinler! dedi. kanser hastalarının yarısı 

Haafalıkla mücadele, iyi ııda, se· bir seYgi ile onu ~lnından öptü: lüyor. Venedikliler beş yıldan beri Bu zamanda, böyle haber:izce onla- Fakat ayni zamanda mühim bir şe- ~ak kanseridir. 
viye, iyi terbiye, tanzim edilmit ha· - Çok yaşayın! Bu denizlerde en Türklerle savaş etmekten fakir <lüş. rın görünüşü hiç şiiphe;; iz şa§ırtıcıy- yi hatırlamış gibi doğruldu: _ Arkası ,. 
yatı :09!'• Ye •ilence vaaıtaları, içti- çok :;izin gibi .erlere ıüveni)·oruz. mü~ler. Usanç. getirmi~ler. Alış verL~ dı . Fakat bu kadar korkmanın manası -Purun ! Zararınııı ödemeliyim. _________ ._ 
mat hayabn aeYinçll ve ba ... ketli ı.1r O a1rfam sadrazam f.tinisine f."frı-- yoknıUf. »oktu. Zaten tanır tanımaz: Kırılan §eyler kimlerindi? Parasını Sen de beni tanımak iste 
çehreye malik oluıu.. lan H•"~n re1'e, .Ma~ut pa9a: . -Demek ki erken davranaaymış -Bunlar Türklerdir. ~•Neefim. Genç kız omuz silkerek 

Yoksa, U'k naaariyeleri, Yahudi --Senı tersane kahyaı.n yapıyoruz. varmış.. Diye biribirlerine haber vermişler- Testilerin sahipleri söylediler. Delikanlı batardı: 
düımanlıjı Yeaaire, .. c1ece birer sös• n.evlet~ dli~ yakından ve daha çok -Kimbilir, o zaman da kendisi be- ıli. Şimdi yollarına devam etmemekle Ellerine birer sarı altın koydu: -Bana adıyla sanıyla 
terif hanketlerlclir ki. aonu selmez. hıımet eder.ııın. ~erir mi}'di? beraber dtnıiHki kadar tdıişlı dej'il- -Gücenmeyin emi? Haydi gule gü- derler. Duydrın mu? 

çl:MDlK dedi. -Züiçe'nin kocası Moraya askere lertli. Sadece onların geldikleri köşeye le. Şimdi h6ll::;i de durmuşl 

1
--------;.;.;.-----~I -Baiıflayın de,·Jetliım. Ben git- ',fitti. Deı:ıpot Tomas'ın yanında bulun- \'armadan önceki sokağa sapmak is- Şimdi j'enç kızların hepsi de gillüm- dikkatle bakmışlardı. 

AN AD Q L U sem yerimi dolduracak yüz ki'i var. du. Tomas ilk zamanlarda parlayıp temişlerdi. >iilyorlardı. Halkl de bakıyordu. lI 
Lakin zamanı deiildir. çabuk söndü ve A vrupaya kaçtı amma Fakat leventler ooludan daha çe. Delikanlı onlardan en sonda olanın reis ~ başına doğru yar · 
-Hünkarımız böyle istiyor. Herek Kiryakos bol bol para ile geldi ,.e ev- vik dananmışlar, yollarını kesmişler- kolunu tuttu. Uzaklaşmakta olan en uz~laştığı tarafa doğru 

Giinllk Iİyaıi gazete denilen delikanlıyı da a!. Yaptıiı hü- lendi. lli. Hepsi de gülüm~üyorlardı. güzel kızı gösterdi: a~rak gözlerile kovalıyorl 
Sahib Te S.,mulurrili nerlerl donanmadaki azaplara öğret.. -Benimki de gitmek istemişti am- En önde yirmi dört yaşlarında u- -Onun adı ne? Genç Türk denizcisinin, 

BAYDAR RÜŞDÜ OK.TE\l sin! ma, ben razı olmadım. ıurı boylu, sırım gibi bir delikanlı var- -Halki. :iğri kılıcının sapını tutara 
rmuml Defliy.1 •• yAA itleri mi- Karaca Hasan reis bunu zorla ka- -Keşki ola~·dın ! ıh. Kiiçük !evet ka,·uğu. daracık cep_ - Halki. .. Hal ki.. forla dimdik ve hızlı hızlı 

düıil Hamdi Nlsbec Çuçu bul etti. İlkbahar a-elince buradaki iş- -Ya ölseydi! keııi, kısa şalvarı ve geniş kırmızı ku- -Kimin kızıdır? 
/ 

~ahiden görülmeğe layıktı 
fDAREdANE3l leri iyice yola koyduktan sonra gelece- Bir kaç saniye sessizlik oldu. şağı, kara yemenileri ile dimdik ve -Androsun. bütün bu genç kızların yür• 

r..u~ lkiaci a.yı. aeka'c ğine söz verdi. Ablak ytızlü, iri yarı bir kız, mını gülümsiyerek onlara bakıyordu. Başı- Son kız da uzaklaşıyordu,/ gidiyordu. 
C.Balk P811i1i biaua ....._ Fakat Herek ilk ve son ce,·abını şöy- mini yüzlil, derin kara gözlü, on üç ııı biraz sallıyarak şakacı bir sesle: Tilrk delikanlısı onlarm arkaların- Halkinin yii7ü aı·tık ge 

Te1_ctaf: lımh _ A:.~A.DOLC le verdi: vaşlarında bir genç kıza dönerek ·or- - Ooo. Bir sürü ce~ lan .. Su ba~ın- dan seslendi: Gözlerinin derinliğindeki 
Telc:fOıD 2716 •• Poa&a k•t•ea: t ti -Ben bu d~nizlerden ayrılamam. du: dan dönilyorhır ! Dedi. -Heey ı Halki !., Buraya bak. Bir şimdi onun her halinde g 

Yılın d<>.Kuz ayına Hdaliçte. ense } apı- -Hrisantiden ne haber! .. O dön- .. Burıla.r ?ldukça güzel yunanca ile defa bak!... Adalar ue)1izine ün almış 
AB ON ı: Ş E il-' t T I yarlar. Böyle bir yaşayış beni öldü- miyecek mi imi§? soylenmıştı. Güze) kız dön~. Yüzünü gergin tut. gan Türk denizci 'ini 

0 
da 

Yalla&a 1400• lll&a •7&.ta 
1'J rür be .. Henüz tam denizci bile olama. Genç kız omuz silkti: Kızların korku ve telasları eskisi ka- mak istiyordijo. Halbuki gözlerinin de- korkunç ve açh sakallı bi 

~ur dım ki.. Bu işi yalnız ben bilmiyorum. -Onu diişünmüyorum ben .. Sevmi- dar_ olmamak~a beraber gene de kaç- rinliiindeki 'kınlcımlar uzaktan bile rak duşünmü~tü. lri yarı 
Yabana mealekell. içi11 ....uk Rum leventleri de biliyorlar. Onlardan yorum ki.. Benim için çıldırıyor. Kov- maga yelten<lıler. Fakat leventler on- farkolum~yordu. dev gibi bir adam. 

aboae 6c:re&i 21 lin4'ar dilekleri kadar alsınlar. dum. Babamdan istemiş. O da cbir e- ların etrafını sarıverdiler. Del~anh kolunu sallayarak onu se- Çünkıi ,:)ık sık balıkçılar 
-7- vin olsun, bana yüz altın \'er, bu işi Hepsi de gülümsüyorlar ve gülüyor- li~dı. Timosa dışarıdan gelenler 

ANADOLU lılATBAASINa.l 
BASILMIŞTIR 

ADALAR GÜZELİ bitirelim!> demiş. Parayı bulur da !ardı. -Güle giile a-it, adalar güzeli. Bana berleri alırlardı: 
- Kız, gözün aydın seva-ilin gelmiş. getirir diye korkuyorum şimdi.. Am- Öndeki delikanlı hepsini başındaP.t darılmadın ya .. Ben seni öğrendim. _ Arku 

•~,.~~~~~~~~~~~~~~k~~~-1i~~~~~~~.~~~~, OaradaPiyetrodaa~aiıyaindi,elik tirdi. du. ba~adı. ~~'uddu, rehresi 
Umumt harpte Ameri a e11te • cena .ervi•ı: ek s r 

tesadüf ettiği telefon köşküne girer oııra takip edeceği hatt~ hareketi ~ııe mi kaçtın, dedi; nereye a-it- tiyari bir tebessüm kapla 

G 2 11 
C A S U S 11 batından geçen macerayı Ar\'ike an- çizerek kendisinin de EmUra gibi dok- tin? O arada Emilya da neş' 

latmak istedi. tor Klausa bu son vat!\•etten ha~r - Doktor Klausa: -Piyetro, biliyor musu • R Q M AN J Fakat Arvik her şeyden haberdar vennefri kararlaştırıJ.'ı • -Doktora mı!.. aklıma nasıl bir gevezelik 
olmuştu. Piyetronun harekatını takip ,,. k · · 

r a at doktorı>. nasıl "haberdar ede. -Evet, çünkü siz 3lTıldıktan son- Piyetro gezintisine dev 
1 fKahramanlık, kan ı1e clehıetı eden G. 2 memurları tam rapor ver- «kti. Emilya ayni vaziyeti bildirmek ra odama çıktım. Ye odamı karma ka- du. 
~ ... _,___ ., _____ .. J mişler ondan sonra doktoru ve Çelle- için bun..ı..;n 1 d kto 'tm' ı· k b ld -Sövle · dedı' C 'l'r4 evve o ra gı ıı ı. rııı u um. ~ , . 

\azan: (Tomas onson) Amerika entelicens 11r:via kumandanı ri takibe başlamışlardı. KendiV.nin de derakıp mı, yoksa Emil. Benim odamda da 4--h . t . --Seni tanıdığım \'e sev 
P . t t k t 1 d t tt' '~ . ~,,,_ ı.. arrıya } ap. d be . S . 26 ıye ro e rar 0 e e av e e 1• ve }a_.u avdetinden sonra mi gitmesi li- d B • . en rı c evgımetre> mev 

• .• ooasına çıktı. Fakat odasının kapısını :l'lmdı? ~ıolar ı. unu haber vermege gıt- ğını teessürle hatırladım. 
l\Iaamafih beni de takip ediyorlar evvel. ayrılac~ğız. açar açmaz beklemediği bir. manza~ Uzunca süren bir düşünceden sonra tım. · ,. beslediğim sevgiyi ölçmek i 

dedi. Ye doktor Klaus ile yaptığı mü- l~ı genç ~ıraz daha konuştular ve ile karşılaştı ve hayr~t ettı. , Oaası, Piyetro, derhal doktoru ziyaretle key- -Doktoru buldunuz mu? -Devam 
lfikatı Çellerin müdahalesini, reisle te- netıcede Emılyanın derhal Dr .. Khrnsu kelimenin tam manasıyle karına karı. fiyeti bildirmekliğin daha muvafık - Hayır, yalnız bir tezkere bırak- r---------~ 
rnnsın tehiri meselesini, sonra da ta- tahariyatta.n haberdar etmesı mu -1 şık idi. Hiç bir şe~·i yerin~ değildi. olacağını dilşündü. Ve vakit zayi etme- tım. 
kip ~ilip edilmedi&'ini anlamak için vafık görüldü. · !odasında yapılan taharriyat Emilya- den Emilyanın odasından geçti. Der- -Bende "bulamadım. Ve sizin gibi 
iki ~aat kadar serseri gibi dolaıtıiını Hatta bu işi Piyetroyu be~lemeden nınkinden çok daha dehşetli idi. Bu hal avdet edeceğini bildiren bir teske- bir -tetkere bıraktım. j 
kısaca anlattı. O zaman Emilya: bile yapmağa mecburdu. Çünkii hem taharriyat bittabi, meçhul şahıslar ta. re bıraktıktan sonra ofomobile bindi --Öyle ile hakikaten henüz eve av-

..__GörUnüşe göre vaziyetimiz daha doktor Klausun fikirlerini alacaktı. 1 rafından yapılmıştı. Daima müteyak- ve doktor Klausun evine gitti. ·- det etmi~deifldir. · · · ı 
tehlikeli aafhalara girecektir. Hem de teşkilatın azası oldujııııdan kiz ve tam zekivetle hareket eden Pi- Fakat doktorun evinde, hasta bakı- Bu mubahasayı bir sükut takip et-

Dedi. vazif uini kusunuz yapmış olacaktı. yetro odasında cürmü n.eydana çıka- cı hemşireden baıka kimseyi bulmadı. ti. Her ikishde düşilnilyo:rdu. lıu işin 
-Onu ben de anladım. Piyetro: racak en ufak bir eser bile bulundurmı Ve doktorun ne zaman avdet edeeeif- &kibeti acaba nereye varacaktı? Ha- · 
- Evet, fakat senin bilmediğin bir -Derhal git, - dedi - bize karşı ta- yordu. BinaenaJeyh yapılan taharriyat ni belli olmadığını ötrenince kalem, diıeler, t(tnler geçtikçe artıyordu. Ga. 

Vfl' ı t..L T llokta daha vardır. Dakikadan dakika- kip ettikleri 11iyasete. ~e k~~ar daha ça. I tan korku veya ş~pheye düş~mezdi.~u k~ğıt istedi, doktora verilmek üzere rip nziyetler fazlalaşıyordu. Nihayet 
la o!dOrillmek tehlikesi karıısındayız. buk vakıf olursak, bmm ıçın daha f&y·ı:•la berabe~ görflyordu kı, h~dı~ bır tezkere karaladı. Ve derhal otele Plyetro 1evslllılni kucakladı ve: 
S~vgilim, sen o adamları yakından ta- dalı olur. manidardı. Pıyetro eıyasından hıç bı- avdet etti. -Hali hazırda birıey yapamayız. Nekris. romatizma, kum 
:nımazsın. Emilya, aev~ilisinin arzı.asuna mu· risinin kaybolmadığını anladıktan EmiJya otele avdet etmiş; Piyetro ·u - dedi. na karsı mide kara c·· 

- Peki la ne v aca - ız? vaf akat ·· · · · 



Çi - apon 
Hongong' ta şiddetli ve çok kanlı 

muharebeler oluyor 

f.AHIFJ:' 8 

Yahudi aleyhtarlığı 
Almanyada Yahudi müesseseleri kapatılacak 
Yahudi düşmanlığı Macaristanda da başladı 

• Londra, 26 (Radyo) - Röyter ya girmek için hiicurn etrni~Ierdir. !;erlin. 2G (Radyo) - Yahudilc- ' mincleki liberal gazete .. inin isgtıl etti-

JşitiJmemiş bir yemek Ajansının verdiği haberlere göre. Yaralıların çok olduğu söyleniyor. riıı Alınan ekonmik hayatından ih-' ği binanın ün il ne gC'lPl'ek cnmlal'ı ve 
Hongong havalisindc şiddetlı' ve çok ı·n h kk d k' · d'l 1 

) • k ı d 
Yazan

·. iGNAT HERMANN "O S'IAL l I ç· 1.1 t 'd .. cı a · ·111 a · ı nızamnamc neşre ı - ııcııcı•rc erı ·ıl'mrş ar ır. Tnlebrler 
Çeviren: SUAT DERViŞ kanlı muharebeler baslamı tır. ı an arı n ınan ın ı er, ecrı mın- . . 1 .. . . . mıştır. lıtıntlıın ~rnıra gene bir liberal yahu-

yalnız knldı~ı kfLtibe bnkan mll"Ja- yerek ttlini eskilikten ~ eşi]e baknıı - - hudi n1ağnznları, n1iic-~~eseleri ve ti- hina Oniinde 'niinıu) iş y·npmı~Jnrdır. 
"oelin arife-ıiııde yazıhanede! J\:ıUip korku \'C hcyc<'aııdan titri- Yi.iı: bin Çinli, imtiyazlı mıntaka- takalarına gonderılınışlerdır. nunn gôrC' Ahn:ın~ udaki biitiin yn- eli gazeteHi olan Azpe!)tiıı bulunduğu 

vir: cl1u adam da mülemadiyen do- bir renk nlmıs olan ceketinin celıine J 'k d caret evleri ta"!nmeıı knp:ı1ılacaktır. I ... Taib Horti isti areleriııe dMan: 
lnpta ne arıyor. cliyf' diişiiniıyorctu: soktu , e kbşelel'i clliğiim yapılmış bil' LJ J r ya l n a Yalnız iaşe vaziyeti nmrnı·ı dikk:ıte etmektedir. De' Jet rei inir1 İmredinin 

Ynkit ak~amn yaklaşıyordu. Bay- mendil cıknrdı. alıncüktır. Arileşlirilmiş olanlara ıla istifa ını knbul edip etmiyeceğinin 
ram eı·te i fazla iş olnımnn diişiince>- - lste hep:oi hul'ada, diyordu. oJ1- müsaade verilecektir. Ancnk hunlnr bu akşam' anlnşılncağı tahmin edil-

<11ile müşavir biı·knç kağıdı aceıe yol- ıan şimdi gene kutularına kovaca- Başlzyan z·syan, genı.şlemeg., e yu··z gayet azdır. mektC'dir. 
lnmağa uğraşıyordu. Kfttip kimbilir ğım. · l\:iiçlik e.snaf liste. indeki yahucli Başvekfılete l>araHyi \eyn Kont 

kacmcı defa olarak ma~ıısınclan Mendilin diiğiimlerini <:özdii Ye tuttu. Yu'·z o .. ıu·· var isimleri, iiçiincü tıiz•mmamenin neş- Teleginin getirilme i mulıtemeldir. 
knlkmıc; dolapta bir!ıe.Yler arı.,·orclu. bütün ni a,..tnlaı·ı bı'r k::g- •dııı t'iz"rı'ne Var~ovn "G (Rad'-'O) Yahudi ~· • ,- rinden e\·el siliııeeektil' " ' - ' " -
Bir ~efts.ında 'kurutma kumu yetiş.- boşalttı. l\Iüoın~·ir nnhyordu. Katip Budape~te, 2G (Rnd) o) - Karpnt car hiiklımeti, miliyetçileri kiliselere B d ~t 26 (A A ). ~ •1 . aleyhtarlığı :miinasebetiyle burada 

b k f d h b b 1 
u ape~ e, .• -,.. - ... azn aı "h' h~ ı· 1 l t , •. v h ı· 

memış, ır nş ·a se er a n uıuıı n· un nrı alımştı. Fa !;nt ne yapmak Ukraııyıı ında ba lıyaıı i 'an, geniş- doldurmustur. . . mu ım ac ı:3e er o muş u. ı .ı. a uc ı 
cedvel nramışh. Arada bir burnunu için? leme re vüz tul t . A ·ı ·I ı k _ . mcclı~ı ~ant 18 tle toplanmıştır. j profesörler azledilmiş ve ilnh·er.ite 

g " m 1 uı. 1 eı e 1ll u Macarıstan (Ongnır) de asker tah- ·. . > • • • • • • • 
mühür mumlarmm arasına ~okuyor, Müı,avirin mecburi hicldeti. yerini met taraft rlnrı nrn ıı el (Host) ta . _ Bıı çok talebeler l eştı Kurıer ıs- muvakkaten tatıl edlmı,.tır. 
araştırıyordu. 1\Iüşavir hiçbir şey dehşetli bil' meraka lıırakmı~tı. Sa- çarpı.şnıalı.ır olm ı \e biır k k:mself'r ıd etmege lın lamıştır. Bu havnlide ----------------------------
!!Sylemiyordu. O daima çok kızdığı bırsızlıklfi bağırdı: yaralanmıştır. asilerle hükOmet taraftarları arasın- Amerikada kış 7.amanl.nr. yaptı.ğı. 4,lbi. homurda~- -' .13unl1ll'l jıe yapncaktlmz, Kano- ~Incari tan huduUarını geçen m'l- da vukubuluıı çarpışnınlnı·da yUz kişi 
makin ıktıfn edıvorclu. 'Fnknt bu mu- pasek?. liyetçiler binlere baliğ olmu tur. !\1ıı- olmüştiir. 
temadi gidis geliş :mOşavirin sabrını -. A)uınm y.emeği içindi. bn:r mO
tüketmişti. ?\ihn~·et lınğırdı, toprnk şavir. Yttrın Noel. Kanma bu ni as
rengindt!ki ylizilne biraz knn ~elen tnlnrı getireceğJmi vnadettim. Evde 
KonopMek heyecanla döğl'Ulmuştn: yiyecek bir şeyim yok. K:ırım bun- o çil Kar altında kalanlardan s~ksen kişi 

ölmüştür. Soğuk çok şiddetl\dir 
- Birşe~· değil. bay mllşnvir, bir lım yanımda kızartıyor. Altı çocu

~ey değil. İJlllğim bitti de, şu 11 telerf ğum var. Onlarn bir Noel gecesi hn- S 
de dikmek istiyorum. Yeni bir yu- Zll'lamaklığım 1:1zım. Halbuki büfe ulh içiıı lngHtere ile Amerika ara· 

Nev)'Ol'k, 26 (Radyo) - Diin şid-' şiddet kesbetmiştir. 
detli lıir kar fırtınası başgösternıis-j l\Jünaknlat, diinclenberi inkitaa 
tir. Kur altında kalanlardan seksen uğramıştır. Ilir çok yolların kapandı

me VCUt kişi olmüştilr. Hava, bugün biraz yu- ğı ve mües:if hiidh~eler vukubulduiu 
mnk alacaktım. bomboş. Sabahtanberi çocuklarım 

- Ne .diyorsun. masanm tizerin- hicbiı' şey yemediler. SJOda daimi bir teşriki mesai 
de. burnunun dibinde olnn şey ne- MU avir gözlliklerini indil'di \·e bu 

dir? kiiçilk beyaz yuvnrlaklnl'a garib ga- oldug" unu söylüyor 
rnu~amış ise de, soğuk son derece bıhmin ulunuyor. 

Hakikaten masanın iizerinde bir rib baktı. F M ı • M 
yumak duruyordu. Konopnsekc> bakmak i;;tedi. Fnkat Loııdra, 26 (Radyo) - Viston - Almanyuya müstemleke ver- ransa Q ıye azırı 

- Akşnma yiyece~iniz kızarmış q-özleri üzerinde ağnrmağa bnşlamıs Çörçi.l; bugiin ~eks'de bir söylev me~e.h. hus~:ı:n<ln lngilt:re hiiklı-
sazan balığı şimdiden aklınızı başı- bıvıkları titri\· en bu Yesilimtrak rt>ıı k- ·vcrmış ve Amerıkanın, donanması- metının verdıgı kıuar takdıre şayan- d d b l 
nızdnn almış. li «ludaklar ,:e solgt;n "çehreden lekt• (ı fazlalaştırma~ hususunda ver~iği d_ı~· Aksi . ta~~i~de muhafazakar par- ra yo Q ı•r so.,y ev 

Konopasek kıpkırmızı olmuştu. içindeki kra\•atına çe\'rildi. g0 rau: K.~rarı. memnunıvetle k~rşıl~dıgını tısındeA bır ~kılık hu~u.le ge!~cek ve 
Yı"rine otmdu ve tekrar dikisiııe bas- B d l. ı· . nıı· 1ro•ıo- oyledıkten sonra, Amerıka ıle in- umuını efkar nevmıdıye du~ecek - B t f 3 .. .. h'f d lf ı· tt' ı· b 'k 1 oı: ·" - mı nn ııç yec: ınız ,.. , - ']t d il . . d . A l. t' - aş ara ı uncu sa ı e e - aa ıye ıı·. · u rı ~ .. rımız muntnzam 
l "dı Bı'rnz "onı•n tekı·ar "er'ınclen ~ı ere nrnsın a su ı ıçın aımı >ır ı. 1 d f 1 . 1 - . 1 • • ·• · "' .. ·' pasek? . . . _ .. . • rne e en aza vcrgı a acagınn ınanırl ur surette ı~lemiyecek olursa, amele 
kalktı ve mnsasın<lan bir anahtar ala- teşrıkı mesaı mevcud bulundugunu Corçıl, nutkuna d~vamln, umumı • ? C h .. ti ·a· . 1 ;.. k 1 k • . d h(Jkfi t b - E\·et efendim. · · F' ·ı d , . k'ld • . . k 1 k ld - b mısınız. ııın urı.> e e ı .u e o Ull<ın aç a nca ve netıce e me e ar 
rak odadan çıktı \azıyetın, ransa ı f" e a)nı e ı e \azıyetın aranı o ugunu ve un- 0. 1 k U 1 . h"kfı t b" 1 D" '· k d 

· _ Yeııil"bilir bı'ı· S"}' mı· baı·J?. ld - ·ıA 1 · t' d d 1 1 'it . b' 1 ır menı e ·t- e, ıangı u · ımc ov- o acaktır. _..oyle bır hal ·arşı~ın a 
11rı•sa .. ·r s"nk' b' s' •1•• ·nek taı·a "' ·' o ugunu ı ave ey emış ır. an o ayı, ngı erenın ıran cvve . · 
Jl u'li • ı .. ı ır ı\ ı ı - L d Ç'" .1 .. .. d . A - le lıır harPkete cesaret ı>delıilir? mali buhran, elbette fazlalaşacaktır. 

fından ısırılmıs gı'bı· veı•ı'ııclen knlktı Müsavir hayret içindeydi. or orçı, sozune evam ede- sılnhlanması zaruri bulundugunu J kA f k , .. ,. . . . • . . " " ... k .. ı d · t' k' .. l · t' Jii umet. azla ·ar temin eden kn 1 tıl\unıet, tiç mıh nrlık bır \'ergı 
Evet efen !im re eze um e emış ır ı: soy em ıs ır. . · \'e ya\':ı.ş ya\'aş dolaba ~·aklaştı. Kil- - !. l · · pıtali. çcık ağıt· ş~ırllara tabi tutmuş- tarh elnwkle mali vaziyeti diizeltmde 

tibi lıu dolabın içinde mütemadiyen - Bunları çabuk kutularnrn yer- tur. Bu gibi kapitnllerdPn yfü.de 77 çalı~ıyor. l'!ın a. niçin 1tıılyadnn, Al-
ne anyabileceğini merak etmi ti. leştiriniz. K B k ı ahycıı·uz. Esasen K~ yl'i me~ru kiiıfa-lmanyndaıı ve Rusynılun daha :ız otcı-

Dolabın içinde, nnznrı dikkati cel- l\flişavir hiddetle emrediyordu. Fa- ur m ay a Ş an Q rı ı·a nılık mesah yoktur. P.iz, nonnnl riter ol un? P.una nedt>n cevaz vermia 
bedebile~ek h~bh- ey yoktu. Biraz. kat e~i birdenbire ::;u.mul}amıştı. Geç- kapitnllere yüzde ilçteh fnzln kfıl' \'oruz? Frıın ızlar! fyi biliniz ki, bll-
kağıcl, biraz ip, birkaç müh(lr mu- ti mnqa ının lıı. ıııa otıır<lu. Du•·n bır.ıkmıyoruz. Bunu iyice biliyor mu- i.ln dtınya bize bnkıyor ve akıbetimizi 
mu ve ik'l: mnkns, dolnbın bir köşe5:İna 'Katip, uçlan miirekkt" [l lekeli pnr- Atinaya vardılar. Konsey, smıuz:' .fiır.ılıahacılık. nrtık Frnn - bekli)Oİ'.~ 
de birkaç yuvarlak kutu vardı. Bu maklarile nL,a~talmı topladı ve on- Radan k::ılkmıştır. Kapitalin, halka Pul Reııyonnn ~öylevi, derin akis-

1 k t 1 ı t • ,. ı~ . . . Pr zartesı· gu··nu·· toplanıyor bnı· olma ııın n~ın meyclan Yermi,\'CCC- 1er uyanıhrmıstır. ,, t 1 k kJ .1 . d kA v d nrı ·u u nnna ,·eı· e~ ırcıı. >il ı ını ~ . 
ım u arın npa ·arı t zerın e ·agı · " -· r h h ·ıAt n k D bitirdikten sonra çnhsma ına de\•am vız. <...:-ı anı Vt' ta ,., :ı fnizlı'ı·ini de ,aşve il nlnclfye de. pnznrteqi gU .. 

t ~ 1 1 k · Atina, 2G (llad. o) - Tiırkİ\ e, Ro- tır. .. · d' d'k · ı ı yapı ırmnga mn 1sus yuvar a nısas- etmek için yerine oturdu. Fakat ça- ona goı·e l1l ır ı ·. 1111 raı yoc n nyni \'adide mühim bir 
ııanya \e Yııgusl:l\yn genel kurmay lJo t Ye miith>fik de, ·letler a !;keri ll ı · ı· · ı·-· t tı' .. ı ı ta p::ıı·ç::ıları görülüyordu. Kutuladan lışma~ına imkan yoktu. Elleı·i titri- ıi :umedıı 18tC( ıgı. nnııı azrım ır ~oy c\' verere dir. 
Ja~kaıılaı·ı, bugun bıır:ıya gelmişler hej c tleri, hu1'iimetiıı misafiridil'. -----------------

lıir tane5i diğerinden biraz uzaktn yor, gözleri kararıyor, şakakları pat- ,·e merasimle karşılnnmışlardıı·. Kon.:ey. Yunan genel kurmay lıaş-
duru"ordu l\fJ•şavı·ı· bLıntı da ).:bu"ı·Je ln'-•acnkmı~. gibi atwol'Chı. I«ınılmnk. 

·' • u u - " - Genel kuı·m:ıy bıışkaııl<.ıı·ı konseyi, kanı gC'ııeral P:ıp::ıgo:.un riyasetinde 
• t k k i · 1· 1 ı rezil olmak,. efnlet. 

ı:ratelli Sperco jOlivier ve 
rın n yanına ·oyma çın e ıne a t ı. ıniimlizdeki pazar günü toplnnacak - 1 toplnnncaktır. 

Rıı nkşam çocuklan actılnı·. Vaoı1~ A cr.nt!l.!ft Şürekası Fakat kutu onn pek hafif gelmi:ı:ti. 

Açtı Ye lıoş olduğunu gönHi. P.ir baş

ka kutuyu nldı, o dn lıo_tu. Üçüncü-

l\Tiişa,·ir bil'knç defa dönUp Koııo
pa~eke baktı. Gözlüğiiniin rnmlıfflnı. 

ı;ıonra d:ı. gözlerini ~ildi. Parmakln-
sii de, dördiincü. O de, beşincisi ele rile masaya muttaricl dnrbeler vuru

lıepsi, he)l i boştu. Yalnız iki kutu- yorrlu. O ela çnlışamıyordu. 
nun içinde bembeyaz nişa~ta vardı. • ~oel yortugundn yağda kızartmak 
cRu da ne demek, diye düşUniiyor- \'O cocuklnrına yedirmek irin kil;?ıd 
1 ı h b .. 1 b 1 1 \'apıstıracnk nisa~taları calnn bn nh· 
< u.t< aBn okn leş gun evve duııbarı1 n · Jaksız kfıtibe tnbii cok kızn ordu. le;. 
mı~ ı. u ·ne ar nz zaman a un arı · . 

1 k 11 b 'l ı· kemlesinin iizerinde mütC'mncln·<>n nn ı u ana ı c ı. .. 
Tam bu sırada Konopasek te ocla- kıpırdıyordu. Nih..ııvet ~~e::in~en ~~l~-

'

·n gı'ı·mı"·tı' '"'u"s"'" .· <l 1 b . tı ve kapıya dogru yurucHı. Kntıp 
• .. "' •• H ı<". ıı ı o a ın ) nnm- . 1 
ela gördüğü zaman yüzü bembeyaz tekrar tıt~em:~~ lıa. lnımştı. dam 
ke ilmişti. kararını ~ımdı .. ı~ı.tcektı. _ 

S 
.. 1 · b k b.. .. )İUşa,·ıı·, mucrıme dogru yaklaştı. 

- oy eyın a ·ayım, utun bu 
\'e: 

nişagtnl::ın nereye koydunuz? 
Katip ellerini kavu~turmuş \'e yal- - Hemı>n şapkanızı \'P parctl'sü-

vanr bir se le: nllzü alarak çarşıya gidiniz di~·e em-
- Beni ele ''ermeyiniz, diyordu, retti. P.UyUk hir ~azmı. hnltğı al.ırak 

karını \'e altı çocuğum \'ıtl'. acele. ~,·e ko!5ar~ınız kı karnııı.ın bu-

. I b ADR1YA1'lCA s. A. di NAVtGA- LM TE'f 

a a l• TİO:NE: \ -spany r F. CRİMANI motörü 21/11 ta- aptır acenta91 

k . [ f [ kf b [ rihinde gelerek 22/11 tarihinde sn· BIRfNCl KORDON REES 
Pran 1st er' tayyare er e attı arı bom a ar· at 17 de Pire Korfo Saranda Bren- BlNASl TEL. 2443 

dan Barselon limanında bir İngiliz dizi A~lonya ~raç Ragusa._Sp<llato THE ELLE.RMAN UNES LTD. 
• • Zara Fıum~ Trıeste Venedıge hare· LONDRA HATfl 

gemısı harap of du ket edecektır. TRENTINO 29 s· · 
BRİONİ .. .. 24ı1 1 de ele· « ~ vapuru ırm· 

Paris, 2G (Rady ,) - Franki~tler, etmislerclir. Hareket etmek iizere k . .. motorul 
9 

d p gL citeşrinde LONDRA. HULL ve Ana 
. t ·ı l .. 1 ~ lb ı· b 1 "t 1 l't 1· re avnı gun saat n atmos e- 1· "k k k . ıç :ıyyare ı e ıug-uıı t e ..,e a ımn- u un:ın mu cac c ı mnrşanc ız tı·Pıı- K. I' İ k" R d l versten ge ıp yu çı araca. ve aynı 
nıııı lıombardımaıı ctmişlerdil'. 1ki !erine bombrılar atılmışlır. ko d ınıko' stan oy 

0 
osa ıare- zamanda LONDRA ve HULL için 

torpito da. Cumhuriyetçi İspanya s::ı- Paris, 26 (Radyo) - Frankistler ~t B;N'Q tı~. 28 , 11 t 'h' d yük alacaktır. 
hillerini topn tutmuştur. 1 bugün tayyarelerle Palmosu bom bar b k-l k "apluru 11. 1·d·11· asrı l~n 'ke « THURSO> vapuru 6 lkincit~-

. ,, 6 (J> d ) II . e enme te o up ı" ı ı ı e anı . d LONDR HU I Parıs. - > 1.n ro - ayas :tJan- dıman etmislerdir Altı kisi ölmüs D d - t t b J y B rın e A. L - ve Anve' ,_ 
1 

. • • - • e eagaç s an u arna ve urgaz . . 
·ına göre, Barse on lımanının bom- ve 25 kişi de ağır surette yaralan _ K" t h eket edecekti ten gelıp yük çıkaracak ve aynı za-
bnrdımanında Kap lak adındaki İngi- t oBsRefnOceNyle at~ ... 28/ 1 1 t ~h· · d manda LONDRA ve HULL için 

.. . mış ır. mo oru arı ın e "k 
liz şilebi çok zarar gormtlş, kıç tara- l k 29/l l at 17 d p· K yu alacaktır. 
fına dttşen bombalnrdan tahrip o - Diğer beş tayyare, Kapollankayı fe ;re d B s:disi Avl ıre D or- «POLO> vapuru İkinci teşrinin 
un:mustur. bombardıman etmiştir. Burada yiiz Ro aran

5
a l re z ' F' onyaT .rac sonunda Londra, HULL ve Anvers-

. k 1 9 k' .. l .. 60 k' . agusa pa ato _ara ıume rıes- 1. . 
Fruııki::ıtler. Poe Plonor\·a demir- ev yı ı mış, ·ışı o muş ve ışı te ve Venedi'le harek~t edecektir. ten ge ıp yu .... çıkaracak ve aynı .z~-

yolunu da ta~·yıırelerle bombard ... maıı yaralanmıştır. ROY ALE NEERLANDAİSE KU.M manda LONDRA ve HULL ıçın 
p ANY ASI: yük alacaktır. 

Mii avir 0 zamana kadar hiçbir nu pışırecf'k zamanı knlsııı. Aıılı~•?r 
ıey c ilşilnmemişti. Şimdi. bu işte bir mu~unuz? Sonra da çoc~klar '.ç~n 
tarı~ıkhk oldu ··unu hi secliyor, fakat cevıı. ve elma n Jırı:;ınız. harınız ıcın 
ıtm~n ne olab~leceğini anlıyarnl)'Or- de .. bir şişe ı~unc ,·eyahud çay" n: bi- A m . A 
~u. l{fiğıd yapı"{tırmağn mahsu:ı ni- leyım ben. ı. oelden sonra ne ı5ıt;yor- r! a, vusturyanın 
~aı:;talar 1 Bunları ne vapabilirdi? anız onu alırsınız. Alın haydı çn-

ORION vapuru limanda olup LİVERPOOL HAITI . . 
28/ 1 ı tarihinde Rotterdam Am~ • cALGERIAN> vapuru 1 O İkıncı 
terdam ve Hamburga müteveccihen teşrinde LIVERPOOL ve CLAS-

-.' ' · · • ~ buk! 

Memleket hastanesi Busüzleri öyJPdiktPnsonracPbin- harp orçlarını istı·yor 
hareket edecektir. GO\t'dan gelip yük çıkaracak. 
HERl\~ES vapuru 26/11 tarihin- c:MARDINIAN> vapuru 2S 

elen ctizdan!nı çıkardı ve bir banknot 
dahiliye mütehassısı alarak maQnnın ilzerine attı. • 

Dr. Ceıa"l Yarkın Konopnsek hayret içincleyrli. 1\l::ı- Ruzvelt gümrük resmı tenzilatın-
Muayenebae: lkind Beyler 

ıokalc No. 25. Telefonn:3956 

snnm Ozerincleki on franklık bir ' • 

banknottu. . A dan Almanyanın istıf ade etme-
- Aman A ilahım .. Dıye lafa hnş-

de gele:ek Burgaz Varna ve Kösten- ikinci teşrinde LlVERPOOL vt 

ceye hareket edecektir. CLASCO\V dan gelip yül; çıkara 
SVENSKA ORIE.NT LINIEN cak. 

KUMPANYASI - DEUTSCHE LEVANTE LIN1E. 
TUNfS1A motörii 22/ 11 de Rot- •KRETA> vapuru 1imammı7.da 

terdam Hamburg fskandinavva ve olup HAMBURC, BREMEf'! ve 
B.tltık limanlarına hareket edecek- .L\NVERS:en yük ç•karmnktadır. hyaıı zavallı kiıtip, dlmle,..iııiıı onu- mesini emıetti 

Evi: Göz tepe No.101 S mı getiı·medi. Hunun ~Pbebi belki mli- tir. DOKTOR 
Telefon: ".545 şavirin sert bir hareket yapını olma- Vasington, 26 (Radyo) - lnoi- lehine yapılacak gümrük resmi ten- FREYA motörü 2/12 tarihinde 

•--------------• ından. belki de hayretten ve mem- liz-A~erikan ticaret anla mnsıııın zil&tından Almanyanın istifacle e - Rotterdam Hamburg İskandinavya 
nunlyetintlen iki çenesinin hümmaya akdi dolayısile ecnebi memlek~tler demiyeceği Cumhur rei i B. Ruz· ve Baltık limanlarına h reket ede 

M. ŞEVKİ UGUR 

1 

MERKEZ HAST ANES 
GÖZ MOTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 

2 inci beyler sokak, Hamam 
Kar!mnda No. 45 

Her eün 3 den 7 ye kadar 
TELEF N: 3 

tutulmuş a-lbi bfribil'ine çarpmasın- -~------------- velt tarafından Malive nazırı B cektir. 
dandı. kiz günden beri yukarı knttnki oda- Morgantnva bildirilmiştir. Almanya, SERVf('g !lf ARt"T'f!\1E ROt':\f A-

Bir nn Mnra mtlşnvir odasında du knpah durap hediyelerini görUn- son zamanda Amerikan mah ulat 1~ KFl\IPA!"Y ASI: 
valnız bulumn-ordu. Fnknt hiç te ce nas.ıl sevineceklerini düşünerek ve mamulfıtını bütün dünyn piyasn-1 ALBA JULIA vapuru 14. 1 2 tn 
Çalışacak hali ;•oktu. Yerind~n kalk- neşelenmişti. Fa.kat arada bir aklımı larında kıymetten dii!;ürm .. k için rilıinde gelerek Malta :\1arsılya ve 
tı. Gilzel paıto~unu giydi, kalın eldi- Konopasek ve yağda kızarmış ni~as- tedbir aldığından Amerika hiik\ımP.- Cenovn için yük ve yolcu ;ıhcaktır. 
venlerinl ge-çlrdi ve kapıyı kilitliye- ta hamu ·ları geldikçe iç.ine derin lıir ti, Avu turyanın lrnrp borçlnrını da 1 llanlardaki hareket tarihlNiyle 
rek çıktı, gitti. hü:ı:Un çöktUğünU hissediyordu. Almanyadnn mısırran isterneğe kn- navlunlc rc.!aki drği ikliklerdıan acen-

"endi altı iOcuj'um~ vı onla~r:ı ııe· - Çek ed biy tı.nJım- r r '\lc;rrni tir. itam ı'ı.ıliyet keLı.ıl etmez. 0.;ı.ha faz 

DAHlLI HA C\T Al IKLAR 
MOTEH SSISJ 

ikinci B 0 vler sok k No. 82 
1 ~},.fon 1n 'i286 ·-la tafsılut için ikinci kordond3 

FRA TELLİ SPERCO 
\ apur acentalığma müracant 

edilmesi ric-a olunur. 
TELEFO~ : 2004 - 2005 



SAHiFE 9 .. -. .:....-. ·.-- ....... ~_..._ ·------ (ANADOLU) -
Sesli sinema nasıl keşfedildi 
Sesli sinema mevzuu, ilim adamla

rının tam otuz yılını yemiştir .. 

20 YIL ÖNCE 
Almanlar, mütareke için Fransızlara 

nasıl müracaat etmişlerdi? 

imparator, Fransız şeraiti
ni hakaretamiz bulmuştu Sessiz sinemalarda çıkan buhran, sesli sinemayı doğurdu. Bu işlerin müte. 

şebbisi, neticenin istihsalinden bir gün evvel hayata gözlerini kdpadı Fakat maNşal Hindenburg, kendisin 
tehdit ediııce: mes~ele değişti 

Sinema dünyaBmda hak:ı1ı:i inkı

liip 1928 yılında olmuştur. Bu inkı

bın birdenbire vukubu'duğunu zan
netmeyiniz. Uzun zamandanberi üze· 
rinde uğraşılmakta olan (Sesli sine
ma) mevzuu, ilim adamlannın tam 
otuz yılını yemiştir. 

Edison, hayallerin sessiz bir suret 
te beyaz perdeye aksini düşünme

den evvel, sesli sinema meselesini de 
hararetle kurcalamıştı. 

Laburatuvarların es-
rarı içinde: 
Eclisonun Kinetoskop adlı kliçük 

bir makinesi vardı. Bu makinenin de
liğinden içeriye madeni bir para at
tığınız zaman, kutunun içinden kii
çü k bir film seyretmeniz mümkün 
oluyordu. Elan bu basit makinelere 
tesadlif etmek .mümkündür. 

Bir gün Edison, bu makinenin 
fonğrafla birleşmesinden hasıl ola
cak şeklini düşünmüş, kutunun içine 
akseden hayallerin konuşabileceğini 
de ispat etmişti. 

Ancak Edisonun bu buluşu naza
riyede kalmıştır . .İşte o sıralarda Lu
mier kardeşler de beyaz perdeye ak
sedecek olan sessiz sinemanın pro
jesini hazırlamışlardı. 
Eğer Lumier kardeşler ortaya çık

masaydı ve Edison da kutudaki ha
yallerin konuşabileceği fikri üzerin
de biraz ısrar etseydi, biz sessiz sine
mayı hiç görmeden sesli sinemaya 
kavuşacaktık. Lakin Edisonun, (her 
icadının pazara çıkması üzerindeki 
ısrarı) onu bu hususta ilmi taharri
lere sevketınemiştir. 

1896 da August Baron, Pariste kii
çilk bir makinenin imtiyazını almış
tt. Bu makine sinemayla fonografın 
izdivacından hasıl olmuştu. (Büyük 
kahve) de onu temaşa eden Parisli se 
yirciler hakikaten Boron'ıın eserine 

şaşıp kalmışlardı. 

Bundan sonra Lonis Lumier ve 

Leon Gaumon da Auguste Baron gi
bi bu neviden makine imtiyazları 

aldılar. Leon Goumon teşebbüsünü 
ticaret sahasın.a dökerek {konuşan 

.. • 

ilk sesli sinemada dünyanın ala kasını Üzerine toplıyan Aljon•on 
resimler) ve (sesli hikayeler) adlı tahttan düşeceğini t ahmin etmiyor . 
makineleriyle epeyce para kazandı. 

1905 de Fransız alimlerinden 1925 yıltndl': 
Henry joly, demin saydığımız ilim Fakat Amel'ika sinema patronları. 
adamlarından daha muvaffakı)·etli 1925 yılında sinema variclHtlarınır 
bir tarzda güzel bir mal<iqe icat et- birdenbire inmekte olduğunv mlişa
ti. Bu makine bugünkü ,;nemanın hede ettiler. Halk, 'essiz sinemadan 
temeli olan şeritlere (ses) ele ka)·de- arlık usanmış mı.vdı '? 
diyordu. Fakat onun kanıuıtince, a- BLına karşı yapılacak çare ne idi'? 
<ıl sesli sinemaya başka yoldan git_! İ~te Vali Slret müesseseleri. ilk 
mek lazımdı. Hakikaten H enrr joly defadır ki bıı endişelerle kendileı·iııi 

keneli makinesinde de fonografdan yakın tehlikeden uzaklaştırmak is
istifade etmişti. .. tediler. llluhakkak ki halk se«iz si-

nemalardan hıkmı~tı. 
İlk tezahürler: Yeni bir şpy'> 
Tel~iz telgrafın harilrnlı1de ternk- Evet, bulıınacuk )'eni lıir Ş<'Y ne o-

kileri, sesli sinemanın d:.ı. inkişafına lubilil'<1i'? 
sebebiyet verdi. (Se'li "inemanın ba-j Umumi bir iflilsla karşıla~maktan 
Lası) adın1 verdiğimiz Auguste Ba- sa, ses:-;iz ~inenında zaruri bir inkı
ron, kendi icadından beş para bile lap yapmak bütün teşebbüslerin ba
kazanmadı. Harpten sonra kör olan şında geliyordu. 
bu kaşif, ancak muavenetle ya~adı Bu inkılabı kim yapacakh? 
ve sonra fakir bir halde öldü. Tali, bu bü,•ük inkılabı Varner 

Mühendis Joyl de icadından isti- kardeşlere bağlanmıştı. 

fade etmedi.. . . .. . Zebi bir aile: 
Pariste ilk seslı sıııema tecrubelerı 

1900 yılı sergisinde yapılmıştır. Bun- Nevyorkta yaşa)'an Sam Varner, 
dan sonra gerek sessiz sinemalarda Polonezli bir kunduracının oğludur. 
ara sıra duyduğumuz sarkılar ve söz Şehiı·den şehire dolaşan ve bizza1 
!er. gerek~e Kalonlarda gösterilen kt>nclisinin malı olan bir piyango)'U 
sesli numaralar hakiki sinema ol -

1 
idare eden bu adam. her gittiği ;-e~

maktan çok uzak idiler. O zamanlar- de ba~ıra bağıra piyangosunun bı
da her yerde hakim olan sessiz sine- Jetlerini satar, ve onunla şöyle böyle 
maydı. Hiç kimse sessiz sinemanın geçinirdi. 

Bir gün hiikümet, her türlü talih 
oyunlarına dayanan hususi piyango-

1 lan bir kararnameyle menetti. Ve 
Sanı Varner de bundan sonra açık
ta kaldı. Ancak Varner'in, Ha!11'i ve 
Allıer adlı iki kardeşi vardı. Bunlar
dan birinci'i sil'keci, diğeri de sa
buncuyclu. 

Varner'in işten çıkması dolayısiyle 
bu üç kardeş baş lıaşa verip vaziyet
'erini düşiindiiler. Zaten Hanri de, 
~lber de sirkecilikten ve sabunculuk 
an bıkıp usanmışlardı. 

Bir s :nema s :!yreder~ 
ben: 
Tamamen işlerin) terketmiş olan 

·1u üç kardeş. bir ak~am ~inema ~a
'onlarıııdan birisine girdileı·. Siııemıı
da oynı)·an film oıılırn o kadar ala
kalandırch ki hemen aralarında şu 
1cararı \'erdiler. 

- Biz c1e ,<ineımı rnlonları açalım! 
Yahud, film yapan kumpanyalarla 
ınlaşarak onlan büyiik,"alonlara an 
ga.ie edelim. 

Bu karar az zamanda tatbiki saha 
·a girdi. 

f 'A ~ • ı 

Klemanao, Vilaon ve Loit Corç Vere 
ay muahedeaini imzadan çıkarlarken 

yorc1 ıı. O söy!Nliklerini bi'.itdikten 
7 Teşrinisani 191~ ... Vakit ak- sonra, b'ıyük Fransız kumandanı 

"ama doğru'.. Almanyanın i~ırali al- A! ınanı yarım dakik<. yukarıdan 
tında bulun~n Belcika"da, Spa'da aşağı bir süzdü. 
eski tarz, büyük bir ev.. • Sonra, F oş elini ceketinin iç ce-

Evin arkadaki odalarından birin· bine soktu ve oradan uzun bir kağıt 
de, masa ba~ında general elbisesi ile çıkardı. Yavaş yavaş açtı ve okudu. derece memnun ediyordu. Fakat (u-
bir adam oturuyor. Duvarın kenarı 3u. r ransanın mütarekeyi hangi 

1lk kazançlar üç kardeşi de son 

mınıi l'ilm merkezi) lıu küçük bezir- na sıralanmıs on bir ki~i d~ kendisi 'artlar altında kabul edeceğini bildi
"aıılara kızma/hı lıaşlndı. Çiinkii ni rlikkatle dinliyor. r<"n proje idi. Mareşal bunları yük
ilmlerin tak,imini doğrudan doğru- Masadaki general kalkıycr. Od:ı- 'ek bir se•le ve tane tane okumuş
·a bu kumpanya idare etmekte idi. dakilerin hepsinin ayrı ayrı ellerini •u. 

l'..'ç karde~in şefi olan Vamer, vn- sıkıyor, ve: «Mareşal kağıdı okumasını bitir-
. t' . k t• . - • - Talihiniz açık olstın diyor .. elikten sonra Dr. Erzberger, bu mu"-'.:Jye ının neza e ını ve eger umumı y 

atan ıçın çalıs.acag"ınızı unutma ·arek tL Al h"k• · nerkeze karşı haklı çıkarlarsa elde - e şar .. rını man u umetıne 
•decekleri büyük kazancı hesaplıya. yın. • Jöndermek İçin kendisine müsaade 
·ak derhal hiikünıete müracaat et- • • ~tmesini ve cevap gelinceye kadar 

Mareşal Hindenburg, umumi har- Fransız ordusuna ateşi kesme emri 
be bir nihayet verilmesi teklifini ile~ verm~sini rica etti. ı .. 

Epeyce uzun süren bir davadan . k d l M r rı sürme üzere, a am arını are- « r oş kağıdı Dr. Erzbergere u· 
·oııra Varner, mahkemeden şu kara- 1 F • d · d sa os a gön erıyor u. zattı, ve: 
·ı aldı: . On, iki adam, zırhları parçalan- «- Mütareke tekliflerimizi a-

(Ticaret •erbesttir. Siz de film ya- mıs otomobilere bindiler ve düsen 't!İrlerinize bildirebilirsiniz, dedi .. 
palıilir ~e .onları istediğiniz gibi tev- me',milerle delik deşil olmu; yolİar- Fakat cevap gelinceye kadar asker
" edersıııız.) dan müşkülatla ilerliyerek La Ka- lerime ateşi kesme emri veremem.> 

Aı-tık, üç kardeşin .rı.ldızı do~muş- pele geldiler .. Burada emir bekliye- ' -
tu. Onlar ılk kazanlarıyle yenı ~·e - ceklerdi. Otomobillerinden dısarı 11 teşrinisani sabahı saat ikiyi 
ni mevzular lıulnıağa başladılar. l\Ie- çıkmadılar. · ceyrek geçe nöbetçi asker M ) 

ı · A 'k rı · · h t t · ' areşa 
<e a, merı ·a y.er 1 erıııın aya 1• ki saat sonra motosikletli bir as- f-'o•u uyandırdı ve bazı Alman mu-
Ga:ıgslerlerle mucadele, A.merıkaı~ ker geldi ve on bir kişinin başında- rahlıaslarının geldiğini ve kendisile 
lagl~rında ka.ıılı a~k sergu~e~t.lerı kine, bir mektup verdi. Dr. Mattlıi- :ok acil bir n:ıcs'ele hakkında görüş
ıesaıre bu y~ııı kuınpaııyanııı ;enı te- as Erzberger mektubu açtı ve arka- mek istediklerini haber verdi. 
)eblıü;leriyledi. . daşlarına okudu: · Mareşal F oş yattığı odadan çık-

Lakin Varııer ve. knı·d.eşlerı bu le- «Fransa hududuna La Kapei yo- tığı zaman Almanları dışarıda otur-
;elılıüslerle ceplerıııdekı parayı tü- lu ile gidiniz. Bir Fransız motosik- 7!UŞ buluyor. Kendisi pijema iledir. 
'<ettiler. Tekrar Nevy~rka gelerek !etli asker müfrezesi sizi karşılaya- Elinde de bir saatle, mütareke şart• 
dostlarından aldıkları bır kaç bin do cak ve düsman cephesinden geçire- !arının diğer bir kopyası vardır 
larla film komi~''onculuğuna başladı cektir. , Gene biribirlerini selamla~ıyor
lar. cLa Kapelden hareket etmeden lar ve F oş geçiyor masasının basına 

Bu sıralarda Amerika hükumeti evvel otomobillerinizin her birine oturuyor. • 
umumi harbe girmek üzereydi. Al- birer beyaz bayrak takmanız mu- ilk olarak gene Dr. Erzberger 
man aleyhtarlığı bütün Amerikayı hakkak lazımdır.» söze başlıyor. 
kasıp kavuruyordu. Varner bu te • Bu son cümle Dr. Erzbergeri fe- «-Geç kaldığımız için mütees-
mayülden istifade ederek Almanlığı na halde kızdırmıştı. Fakat, emre siriz. Çünkü, gönderdiğimiz adam
verin dibine geçiren filmler yapma- itaat etmesi lazımdı. lar buradan Spa'ya kadar olan bü
~a başladı ve bu propaganda filmle- O günlerde yanında misafir ola- tün havalideki bombardımanla kar
ri o kadar rağbet buldu ki iiç kardeş rak bulunan Amerika ticareti bah- şılaşmışlar. Erkanı harbiye şefimiz 
bu işten sekiz yüz bin dolar kadar riye reisi Edvard Hurleyi mareşal bizimle telsizle ancak bundan bir sa-
mühim bir para kazandılar. Foş, Almanlarla yapacağı görüşme- at evvel temasa geçebildi ve mütare-

- Devamı ı ı nci Sahifede - ye davet etmişti. keyi imza etmemizi bildirdi .. 
Hurley, ölümünden bir müddet Bu suretle, Almanlar mütareke 

evvel bana bu mülakatı şu şekilde şeraitini münakaşa etmeksizin im-
anlattı: zalıyorlar. 

cMareşal Foşu görünce Alman- Alman murahhaoları otomobil-
ların yüzünde haoıl olan tesiri öm- !erine binip Mareşal F oşun yanın
rüm oldukça unutamam .. • dan ayrıldıkları zaman saat sabahın 

Mareşalla Almanlar aruında se- beıiydi. Gene ayrılırken ne el sık
lamlaşma, hatır sorma gibi sahneler mışlardı, ne de Allahaısmarladık, de
cereyan etmedi. Mareşal F O! masa· mişlerdi .. 
sının başında idi. Almanların içeri Ezberger ve askerleri cepheleri
girdiğinin farkında değilmiş gibi du- ne dönerlerken, Mareşal F oş ta F ran
ruyordu. Başını önüne eğmiş bir şey- sız ordusuna şu emri vermişti: 
!er yazıyordu. « Bu sabah saat 1 1 de bütün hu-

cAlman heyetinde bulunan iki dudlarda ates kesilecektir.• 
sivilden biri Dr. Erzberger, bu can . :. 
sıkıcı sükiıtu ilk bozan oldu. Sonradan anlaşıldığına göre, Al-

«- Mareşal F oş, diye söze baş- manların Mareşal F aşla 7 teşrinisa
ladı .. Talihimiz sizin elinizde bulu- nide görüşüp tekliflerine cevabı 11 
nuyor .. Ne ihtiyat askerimiz kaldı, teşrinisanide bildirmelerine sebeb, 
ne cephanemiz. Harbe daha fazla de- 'llurahhas heyetinin söylediği gibi, 
vam edemiyeceğiz .. Amer;kım tum- F ranaızların bombardımanı değildi; 
hurreisi Vilson, Alman hükumeti- buna bizzat Kavzer mani olmuştu. 
ne, itilaf devletlerinin ıulh içiıı ilerf Ordunun, Fransaya mü.tareke 
"ürece~i ~artları bize bildifmlye si ••utlarını •ormak üzere adam gön
">:ln ,,,\&.hiyetter olduiıumızn soyh- -lerdiğini haber alan Kayzer, Hin-
di.. denbu"7a Relmi• ve vüztin" karşı: 

CUzelliklerinihayranhkla aeyrederlı:en, aeılerin! de zevk hı dinleditimiıı yıldıılııl'dan lıir \ça~ı fjlm ~evirlrlerkeı> ıf.:rzberııer franııı:ca konuş;.ı- - Devamı •11 nci Sahifada - ....,,! 
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C4G D-1 

ızmir- Levazim amirliği satın aınıa kr
misyonu ilanlarr 

!;mir levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
İM .. ııblll komutanlığma bağlı t lh,'U alayı için (:WO) lorı yulaf satın 

almacaklır. Kaı,alı z:.u-t'la ilıale:-1i 7 l.Kun. 9:18 ç:.ı.l?<ımba günii ~mat 
1-! te yapılacaktır. ~'ltıhammen kı~ mc-ti ( l 5-HiO) fadır. İlk teminatı 
( 1159) liradır. Şartname-ıi lıeı· gün korni-:~ ı.ıııllıt g0ri.ıld.ıilil'. hteklilc
J'İn ilk tt:!!Ilİııı:ıt nıaklıuzu \' t'.' a rnektııplarilt' ~-rno sayılı kaııuııün 2 ve 
~ di nıu<lddeı·itıde yazılı H:sik:...htrile lıeral.ıer ihale günü ihale saatın
d;ın en az lJiı· saat evveline ktıdar tekli!" mektuplannt Fındıklıda ko-
mutanlık satın uJma komisyonuna \'ermeleri. 18-22-27-2 4158 

lzmir levazım amirli~i satm almu korı,i11yon~~~n: 
1 - Edremit 4. tümen birliklt!rİ iı;in a<.:ı!~ eksiltme! ile ( 1 O) ton 

kırmızı mercimek alınacaktır. 
2 - · Tahmin edilen fiatı ( 1125) liradır. 
3 - ihalesi 9/ 12 938 cuma ~ünü saat onda 4. tümen satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 84 lira teminat ak
elerile komis •ona müracaatları. 2l-27-1-6 4208 

zmir Levazım AmirJiğı SAT. AL. KO. RS. den: 
htanbul komutanlığına lı~ığlı Lirlikler iı,:in (4:!0) ton yulaf satın 

alınacaktır. Kapalı zarfla ihale.si 7 l .Kan. ~!38 çuqnmlıa günü saat 
14 te yapılacaktır. :.\luhammen kıymeti (21630) liradır. ilk teminatı 
(1623) liradır. Şartnamesi her gün komb.ı·oııthl g irlilebilir. 1...;teklile
rin ilk teminat makbuzu veya mt>ktuplarile 2490 sa\rılı kununun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı ve"'ikalarile beraber ihale ~ünü ihale ı,ıaatın
dan en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda ko-
mutanlık satın alma komi:~yonuna vermeleı·i. 18-22-27-2 4159 

-lzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. J;';: 
1 - Milfüı küllük boclnırn gamizonlarrnın ..,;enelik • ihtiyacı olan 

(23300) kilo par:nefl 3 11 938 günü \'erilen fiat gali görüldü
ğünderı kanm.i -:-ckiıde yeniden 3 ı~ 9:~8 günü saat 9 da ek.silt
rn~ye ~on~ı"ınııştu r. 

2 - 1fuhamman beacli ('.!00!1) lil'a 80 kurnştur muvakkat teminatı 
(150) iira 20 k.:r.11-tur. 

:J - htekliler ti.::aıe~ uıl:,)annıln alucaklan 1icnrct vesikalal'iyle mu
vakkat tem:ı,atl:.ır·ı mukabilinde mal müdürlüklerinden alacak
ları ticaret makbuzula birlikte \'akii muayenede satın alma ko
misyonuna murucnatları. 

4 - l\.Hıas bodrum p~ta tesleri lıir istekliye verilebileceği gibi ayni 
şartname evs~ı.f dahilinde ayn ayrı istekliye \'erilebilecektir. 

ö - Arzu edenler her giir şartnameye parasız olarak askeri garnizon-
da satın alma k<ımis) onunan alabilirler. 19 23 27 ı 4180 

lzmir Levazım AmirliitsAT:ALKO. RS. den: 
l - Küllükte i~i p.";.yon H bir L.ı.vla ve bir mııtbak inşası kapalı zarf 

usulile e:k3İi trn ... ye i<onulmu~ isede talip çıkmadığmdan 20 11 1938 
den itibart::ı cir ay zarfında pazarlıkla yüpbrılmasına karar ve
rilnıjştir. 

2 - Keşif bedeli (.j7842) liradır. 
•s - Kat'i teminatı (~C77) liradır. 

4 - !steklikler bu ite ait keşif planlarnı ve şartnamelerini Muğla dağ 
tuğayı safın alr,'a komisyonundan üç lira mukabilinde aldırabi

lirler. hteY<"''.l~cre gönderilir. 
5 -::- bte.ıdileı·in €/1.l\Sn., 938 den itibaren Muğla dağ tuğayı kararga

hında mütt>~tl...kil komisyona her gün müracaatları 
z 19 23 27 1 4182 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
1 - Bodrumda iki JJaVyon ve bir tavla ve bir mutbak inşası kapalı 

zarf usuJile ek:ıiltmeye konulmuş ise de talip çıkmadığından 

20/11/938 tlP.H itibaten bir ay zarfında puzarlıkla yaptırılma:;ı. 
na .Karar verilci!. 

2 - Keşif bedeli (Gö840) liradır. 

8 - Kat'i teminatı (9878) liradır. ; 

4 - htekliler bu iş2 ait keşif planların ve şartnamelerini Muğla dağ 

tuğayı satın alını( komisyonundan üç lira bedel mukabilinde al
d.rabilirler. 

5 - İsteklilerin 6, 1 Kan/ 938 den itibaren Muğla dağ tuğay karar
gil.landa müi.c;ıekkil komisyona her gün müracaatları. 

l9 23 27 l 4181 .. 

Izmir Levazım Amirliği SAT. AL KQ. RS. den: 
l - :.\Iila$. Kullük, U0clnmı, garnizonların ::ıenelik ihtiyacı ol:ın (62000) 

kilo odun 5.'12/938 günü saat 15 de eksiltmeye konulmuştur. 
2 - l\Iuhıımmen b~ueii (3100) liradır. Muvakkat teminatı 233 liradır. 
3 - htekliler tinu ı::t od.:ılarında alackları ticaret vesikillarile muvak

kat tem;natlaı ı mui.-r.bilinde Mal müdürlüğünden alacakları mak
buıla biriikte S/121938 saat 15 den bir saat evvel satm alma ko

misy9nuna \'ermiş olacaklardır. 
A - Ticaret vı_sj],;;.iarı ibraz edeceklerdir. 
ö - İstekliler ~artnamEy! her gün parasız olarak askeri garnizonun-

dan ~at;n fılma ~ omisyonundan alabilirler. 19 23 27 1 4183 

İzmir Levazım Amirliği SAT. Al. KO. RS. den: 
ı - :Milas alayının ~~nelik ihtiyacı olan :·:IOOOO kilo sığır eti {burnL 

muş keçi 4/11/ 938 günü yapılan pazarlık suretile eksiltmeye 
hiç bir istekli çıkmı.dığından kanuni şekilde yeniden kapalı zarf 
u;guliJe eksiltıneye konulmuştur. 
Eksiltme günü 3112/938 günU saat 11 dedir. 

2 - Muhammen bc.dt!l (6750) liradır Muvakkat teminat (506) lira 

25 kuruştur. 
!J - 1stekliler muvakkat teminatları mukabilinde mal müdürlükle. 

rinden alaraklan makbuzla birlikte ihale günü olan 3/12/938 
f>aat 11 den bir suut evvel A. satın alma komisyonuna. vermiş 

olacaklardır. 
4 - Ticaret vasikıı.larnı ibraz edeııeklerdir. 
6 - lsteklilar şartnameyi her gün parasız olarak komisyondan al::ı.· 

bilirler. 19 23 27 1 4179 

Izmir Kültür Direktörlüğün
den: 

lzrnir Ortaokullar Alım Satım komiayonu ıekreterliii açılmıf· 
tır. Avlık ücret 40 liradır. isteklilerin 10/12/938 Cumarteıi günü 
1aat 13 e kadar dilekçe ve belaeleı·iyle birlikte mül'llcaatları ilin 
olunur. (4222) 

I 

• ADERS: Izmir 2 nci Beyler So. Parti B~ ıası içindde Tel. 2776 

Dev•et Demiryolıarından; 
1 - İzmir - Dinar hattının Horsunlu - Burhaniye istasvonları ara

sında kilometre 208 deki Feslek deresinden toplanarak .kaldırılmak 
mreıile 5000 M3. balast ih:l'.arı ve vagonlara tahmili metre rnik'abı 
( 138) kuruştan ve Dirıar - Eğirdir hattının Çapalı - Keçiborlu istas· 
yanları arasm.Jaki dağlardan tonlattırmlmak suretile l 0000 M3. ba· 
!astın ihzarı jl,. Vü?"on1arn kolayca tahmil edilecek surettt: depo edil· 
mesi metre mikabı (90) kuruştan ayrı ayrı olarak eksiltmeye: konul
muştur. 

2 - Daimi' teminat mektubu muvakkat teminat mektubu örneği 
ile mukavele projesi ve bayındırlık genel sartnamesi ve eksiltme 
s<:1rtnarnesinden ibaret mi.inakasa evrakı bir lira mukabilinde Alsan
cak işlt:tmıa vnnt's;ncJen alınacaktır. 

'3 - 5000 M1. b<!lastm muhan}Tnt.··n bedeli (6900) liru ve 10000 
M3. balastın muh~mwen bl'."deli (9000) liradır. 

4 - FksHtme 6 / 1 2 9 38 salı günü olup 1 0000 M3. için saat 16 
da ve 5000 M. 3 icin saat 17 de lzmir Alsancak 8 ind i~lctme komis· 
yonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuli]e yanılacaktır. 
Q - Muvakkat teminat miktarı 10000 M. 3 için (675) lira ve 

5000 M. 3 için (517) lira 50 kurustur. 
7 - Ehliyet vesikasına lüzum v~ktur. Anca\t .istekliler bu miktar

da vevahud daha fazla miktarda balast yapt:klarına dair vesika ile ka
n un! ikametgahı gösterir bir vesika, istekli bir Şirket olduğu takdirde 
siciline mukayyet bulunduğuna dair alakadar makamattan bir vesika, 
Sirket sirküleri ve Şirket namına hareket edenin noterlikçe musad· 
dak bir vekaletname göstermleri lazımdır. 

8 - 10000 metre mik'ap balasta ait teklif mektuplariyle istenilen 
vesaikin komisvon reisliğine saat 15 de, ve 5000 nıetre mik'ap balasta 
ait teklif mektuplariyle istenilen vesaik.in de komsyon reisliğine 16 da 
verilmesi lazımdır. 

9 -Teahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların posta yü
zünden vukubulacak teahhurattan mes'uliyet kabul edilmez. 

17 22 27 2 (4137) 
Komisyonumuzda mevcud proje ve fennt şartnamelerine gö· 

re Nazilli istasyonunda yapılacak Dortuar yatakhane binasiyle bu 
binaya ait su, elektrik ve lağım tesisatı ve ayni istasyonda yapılacak 
bir umumi hela binasiyle bu binaya ait su, elektrik ve lağım tesisatı 
isleri vahidi kıyası fiyat e.sası üzerinden 20/ 12/938 tarihine müsa· 
dif Sah günü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Dortuar binasının eksiltmesi saat. ( 16) da ve umumi hela bi
nasının eksiltmesi de saat ( 17) de olmak üzere ayrı, ayrı olarak ·ya
pılacaktır. 

Dortuar binasının muhammen bedeli (9966) lira ( 46) kuruş 
ve umumi hela binasının muhammen bedeli de (2533) lira (88) ku
ruştur. 

Bu işe girmek istivenlerin Dortuar binası için ( 7 4 7) lira ( 48) 
kuruş ve umumi hela binası için ( l 90) lira (5) kuruş muvakkat te
minat yatırmaları, kanuni ikametga.h.ı gösterir bir vesika, eğer istekli 
bir şirket ise şirketin sicilline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna 
dair alakadar makamattan alınacak bir vesika ile şirket sirküleri ve 
sirket namına hareket edenin Noterden musaddak bir vekaletname~ 
;in ve kanunun dördüncü maddesine göre işe girmeğe rnanii kanuni 
bir halleri bulunmadığına dair beyannamelerle teklif mektuplarını 
Dortuar binası için saat ( 1 5) e ve umumi hela binası için de saat ( 16) 
ya kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Posta ile stönderilecek teahhi.itlü mektupların postada vuku 
bulacak teahhüratından mes'uliyet kabul edilmez. 

Şartname ve planlar Alsancakta Sekizinci İşletme veznesinden 
birer lira mukabilinde satın alınabilir. 27 2 7 11 (4224) 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Kültür bakanlığmın yüksek müsaadeleri "Pürk maarif cemiyeti 

tarafından açılması kararlaştırılan Ege lisesinin hazırlıkları ta-

mamlanmıştır. 
2 - Okulun Ana, Jık, Orta ve Lise kısımları vardır. 
3 - Okul, Karantina karakolu yanında Mensurt konağında açı· 

lacaktır. Konağın hava~ı ve manzarası çok güzel ve bahçesi ge-

niştir. .. 
4 - Okula yatılı ve gündüzlü talebe alınacaktır. Ücretler aşağıda 

gösterilmiştir. Kamp ücreti buna dahil değildir. 
Gündüzlü 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 ÜC. taksitte alınır. Birinci taksit kayıt tarihinde, 
ikinci taksit birinci kanun iptidasında, üçüncü taksit mart ip
tidasındadır. (Birinci taksit devresi geçmiş olduğundan bu se
ne yalnız ikinci ve üçüncü taksitler alınacaktır. ) 

6 - Ege lisesinde 19/11 /938 cunıarteainden itibaren talebe kay .. 
dma ve 1/12/938 tarihinden itibaren der•lere baılanacaktır. 
Aç~lacak olan orta okul ve lise kısımları yalnız erkeklere mah· 
suatur. llk ve ana sınıfı muhtelittir. Orta gkul ve lisenin yal
nız birinci sınıfları açılacaktır. 

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

iında E.GE lisesi direktörlüğü: TELEFON 2920 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

1 - Manisada Menemen ovası !!ulama ana kanalı inşaat ve sınaı 
imalatı ile E.miralem regülatörü inşaatı keşif bedeli (552.157) lira 

(68) kurustur. 
2 - Eksiltme l 5/12/938 tarihine raslıyan per~embe günü saat 

( 15) de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüiü su komisyonu oda • 
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - (9tekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık 
isleri gc-nel şartnamesi, fennt F!artname ve proj!>leri (27) lira (6 l) 
kuruş mukabilinde :1ular umum müdi.irlüğiinden alabilirler. 

4 - E.ksiltmc:ye girebilmek için isteklilerin (25.836) Ura (35) 

'i*&WS?'f4 :S: ffi J& ; ! Ç 

Emlak ve Eytam Ban
kasından: 

Mütekaitlerle du1 ve yetimlerin 
nazarı dikkatına 

Maa~larını bankamıza iskonto ettirmekte olan askeri ve mülk\ e
mekli dul ve yetimlerin mart, nisan, mayıs 1939 aylıklarını almak üze
re aşağıdct gösterilen sıra itibarile tayin olunan günlerde ve sıralarını 
kaybedenlerle bu numaralardan har ic kalanların dahi S 12 1938 tari
hinden itibaren sırcıya tabi olmaksız~n her gün gişelerimize müracaatta 
bulunmaları ilan olunur. 

Kaza numarası Tediye tarihleri 
1 - 475 A!keri 1/12/938 Perşembe 

15 - 599 Mülki » » 
476 - 106.5 Askeri 2/ 12/938 Cuma 
600 - 1082 Mülk\ » » 

T 067 - 1506 Askeri 3/12/938 Cumartesi 
1 083 - 1425 Mülki » » 

~ark 
• kumpanyasından: sanayı 

Örümcek 
Kurut 

Tip 13 90 cm 804 
Horoz Tip s (90 cm 764 

(85 cm 731 
Kelebek Tip 9 (85 cm 67S 

{75 cm 615 

lıbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli pefin ödenmesi me§rut 36 
m. bir top için alıp asgari 1 balyalık (Yani 25 lop) satıılara mab· 
ıuıtur. 

l - 24 top almak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere yüzde 
2 :zamla mal alabilirler. 

lktıaad Vekaletinin 5 / 8 / 938 tarihinde tesbit ettiği 
kapot bezi fiatlarına uygun olduğu tasdik olunur. 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçü~ Car~ He&aplcır 

lkra.ma'ie plô.nhı== 
4 adet 1C10L 40001-
8 " 500 " 4000. 

16 " 250" 4000 " 
76 " 100" 7600 " 
80 " 50 " 4000 ,. 

200 " 25" 5000 " -584 
" 28600" 

Kuralar 1Mart,1 Haz:irau 
1 Eyhll, 1 Birincikanun 
tarihlerinde çekilecektir. 
En az 50 lira mevd:ttı 
bulunan hesaplar kuraA 
lara da.bil edilecektir. 

İzmir Ticaret Odası 
Resmi mühür ve imzası 

~llllllllllllll1Ullllllllllllllllllll111111111111llllllllllllllllllllllllllllll111llllllllllllllllll' 

~ Sıhhat balıkyağı ~ 
--

~ Norveçya balıkyağlarının en ~ 
1 halisidir ;;;;; 
= -§ iki defa süzülmüştür -
; Şerbet gibi içilebilir =-
~ Hamdi Nüzhet Cancar ~ = t ' --= = Sıhhat eczahanesi --
i --§1 Başdurak Büyilk Salepçioğlu hanı karşısınt.la 

\1111rı1111llUI111111111111111111111111111111111U1111111111111111111il111111111111111111111111111111 I 
kuru'fluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz giln evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlik
te bir istida ile veka1ett: müracaat ederek bu işe mahsus olm:ık üzere 
vcsik::ı almaları ve bu Yesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıy;uılar eksiltmeye i tirak edemezler. 

5 - isteklilerin -... klif mektuplarını ikinci rnadede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar sular umum mtidi.irlüğüne makbuz mukabi. 
ıind~ vermeleri l.lzımdır. 

Postuda olan gP.cikmeler kabul edi1'11( z. 
20- 27-- 1 --6 43,ı; 4168 
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KUÇÜK İLANLAR SE~~!., .• s!~~~:A_ Deutsche Le- n!~~: vilayeti daimi encüme-
mıııııııııııııııııııııııımıııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11111111111111111111 M ec hu l bir mühendis: van te Lini e 
Karilerimize kolaylık ol- Kücük ilan sartları Buhr:n, her Hiııema kumpanyası- G. M. B. H 
mak üzere, gazetemizde • , nı •aı·stığı gibi Varner'in sinema işle-

Dört satırlık .l<:iiçük ilanlardan: rini de altüst etti. Yeni heyecanlar 
(Resmi olmıyan) küçük Bir d~fa için 30 kuruş bulmak kolay değildi. Bir gün Var- Hamburg 

b 
İki defa için 50 kuruş 

l·ıaA nlar için ir sütun ayır- ner'iıı yanına meçhul bir elektrik mü Üç defa için 70 kuruş 
dık. Dört defa içiu 80 kuruş hendi~· geldi. 

1 
O~a ş~ınlan ~ok"y\eddi: c!SERLOHN» Vapuru 20 sonteş-

. Devamlı küçük ilanların her defası - ınemay a era er musı ·iyi e rinde bekleniyor, Rotterdam Bre-
Jş arayanlar, iş verenle- için 10 kuruş alınır. Bir kolaylık peı:dede yürütmek mümkündür. Me- men ve Jiamburg limanları i;in yük 

rin, kiralık Ve müteferrik olmak üzere her satır 30 harf iti- sela perdede caz çalarken onların alacaktır. 
b d ·ı . t· B. k .... k .1• 120 rrnrnikiyi güzelce duyabileceğiz. İcat FRIEDENA V 

ilanlarını burada bulacak- ar e ı mış ır. ır uc;u ı an •ttiğim makineyi :. · k ·,t . · « > apuru 29 sonteş-
harftan ibaret olmalıdır. Dört satır .. . goıme ı, eısenız rinde bekleniyor, Rotterdam, Bre-

sınız. 
d f 1 h t . . 10 lutfen benımle beraber geliniz. 

an az
1
a lr oa ır ıçın ayrıca 

1 
. men ve Hamburg limanları için yiik 

İŞ ARIY ANLAR: 
kuruş a ınır. .. ., 

Varner Graham Beli Ji'ıburatuarı- alacaktır. 
Muhasip arıyanlara: Tecrübeli 

bir muhasip daim! veya bir iki saat- Yazı ve tercüme jşlerile lisan dHs
Iik iş arayor. Teminat verir. Anado- leri muallimi bulmak ve emval ida
lu gazetesinde B. M. e posta ile mü- resi için B. Kardiçalı 39 Huirnkçu İl-
racaat. -D. 6- yas Özonarana müracaat ediniz. 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 

/LAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cum· 
huriyet Merkez bankasından: 

28 15 ı·e 15 112/ 934 tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibince 
ihracına seliihiyet verilen ve geliri tamamen Sivas-Erzurum demiryolu
nun inşasına tahsis olunan yüzde yedi gelirli Sivas-Erzurum istikrazının 
yirmi senede itfası meşrut dört buçuk milyon liralık beşinci tertibinin 
kayıt muamelesi 5 12/938 akşamı nihayet bulmak üzere 19 11 / 938 
sabahından itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamilinrl muharrer olup beheri yirmi ve beş yüz lira iti
bari kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tahviller umum! ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mil-
• esseselerce, vilayet husus! idareleri ve belediyelerce yapılac.ık müzayede 

ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış ,·e sa
t ılacak olan Milll emlak bedellerinin tediyesinde uaşa baş kabul oluna
caklan gibi gerek tahvil ve gerek kuı>on bedelleri de tahvillerin tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı yUıde 95 olarak tesbit edilmi*tir. Yani 20 li
ralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 lira-

d ı r. 
Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cumhuriye

ti Ziraat, Türkiye lş, Emi8.k ve Eytam, Halk, Türk Ticaret belediyeler 
bankaları ile sumer, Eti ve Deniz banklar tarafından icra edilmektedir. 
Diğer bankalar vasıtası ile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye , .• tasarruflarını en emin ve en çok gelir geliren sahalarda 
işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük suskripsiyon müddeti 
ır:arfında bankalara mUrucaatlarının kendi menfaatlan iktizasmdan bu-
luııdıı~u işaret olunur. D. 14 

Tabip alınacaktır 
-Ask.eri fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkkale, Küçükyozgat ve Erzurumda istihdam edilmek üzere 
i.iç tabip alınacaktır, isteklilerin vesikalarını birer istidaya bağlıyarak 
llmum müdürlüğe m4racaatları. 15-18-21-24-27 4088 

~ariş 

~:~:~e1~!tar•m 
~atış kooperatifleri birliği 
tarafından, geçen seneden 

beri yapılmakta olan nefis 

şaraplar p iyasada daima 

daha fazla aranmaktadır, 
T ar:ş şarapları şarapçı· 

lık tekn'ğ:n·n en modern 

icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan Tar iş şa· 
tap fabrikasında yapıl· 
ınaktadır. 

B;Jhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dörrıisek 
cinslerini tavsiye ederiz. 

Şarap, sıhhat , neş' e ve kuv 
\let ver.r. 

na kardeşi Hanri'yi gönderdi. «l'rfOREA> Vapuru 5 den 11 ilk-
Harri mühendisin yanına gönülsüz kanuna kadar Rotterdam, Bremen ve 

gitmi~li. Fakat perdede ak•eclen sah Hamburg limanları için yük alacak-
neleriıı cazibesiyle Varner'in kardeşi 

k d 
tır. 

o ·a ar sarhoş oldu ki derhal mü-
hendisle bir kontrato imzaladı. AMERiKAN EXPORT L!NES 

Sonradan bu üç kardeş, meşhur «EXECUTIVE• Vapuru 28 sonteş-
Vestern mali müesseseleriyle bu hu- rinde bekleniyor. Nevyork için yUk 
susta anlaşarak va'i mikyasta sesli alacaktır. 
sinema imaline başladılar. Yalnız EXCHANGE V 2 'lkk"-
A ·1 - ·1 b""t" A • " » apuru ı a merı <ayı degı , u un vrupayı 
altü,üt eden Al Jalson'un beyaz per- nunda bekleniyor. Nevyork için yük 
dede şarkı söylemesi, onun meşhur alacaktır. 
caziu~siyle gözümüzün önünde can- DEN NORESKE MIDDELHAVS

LINJE lanması Harri ile Alber'in cebine mil 
yonlar yağdırıyordu. Varner, kendi 
muzafferiyetinin bu büyük gününe «BAYA RD > Vapuru 12 ilkkiinun
maatteessüf erişemedi. Çiinkü bir nunda bekleniyor. İskenderiye, Di
giin eYel hayata gözlerini yumdu. eppe ve Norveç umum limanları için . 

• • yük alacaktır. 
Bundan sonra Vestern kumpanva-

•ı yalnız ~arkılı değil, sözlü film.ler SERViCE MARITIME ROUMAIN 

<le imal etmeğe başladı. Al Jolsonla cSUCEAVA• Vapuru 19 sonteş
;·apılan bir kontutal"o bütün Nevyork rinde bekleniyor. Köstence, Kalas, 
halkını kendi salonlarını dolduruyor- ve Duna limanları için yük alacaktır. 
du. 

B ı cDUROSTOR> Vapuru 1 ilkkil-
uııc an soııra senaryoların, klasik 

ınııziklerin, ve en meşhur romancıla- nıında bekleniyor. Köstence, Kalas, 
ve Duna limanları için yük alacaktır. 
SOCIETE VAPUER DE BULGARE 

TZAR FERDINAND> Vapuru 4 
ilkkilnuna doğru Burgaz ve Varna 
için hareket edecektir. 

rın e:::eı-lerinden alınan mevzuların 

8esli sinemaya girdiğine şalıid olu
yoruz . 

Artık tahttan inmiyeceğini zannet
tiğimiz sessiz film, bizzaure yerini 
sesli filme vermiş ve kendigi tarihe 
karışmıştı. 

Marcel Lopier 

--=+-=--

20 Yıl Önce 
- Ba,tarafı 9 uncu sayfada -
- Bu fedakarlığı yapmayın 1 di-

ye bağırmıştı. 

Vapurların hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden acen 
ta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için bi· 
rinci kordonda W. F. Henry van 
der Zee ve Co. n. v. vapur acente.· 
lıiına rnürı:ı:at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2007 /2008 

General Fon Hindenburg, bir ı
müddet imparatorun karsısında do- s t ı• 
na kalmış •<;>nr~ ~endint toplamış, ep o ın 
Kayzere vazıyetı ızah ederek, otuz 
küsur gün daha harbe devam eder-
lerse, Almanyanın mahvolacağını D • 
söylemişti.. ış 

Fakat Vilhelm tekrar: 
- Yalan söylüyorsun 1 diye ba

ğırmıştı.. Sen de, senin hareketleri
ne uyanlar da vatan hainleridir!. 

Bundan sonra, «Fransızların ne 
gibi mütareke sartları ileri sürecek
lerini bekliyeli,;,» demis ve bu tek
lifler gelince kağıdı ~vvela kendi 
okumuş ve: 

- Fransızların teklif ettikleri af

Macunu 
Dişleri inci gibi 

yapan etlerine ku. 
fedilemez tahkirdir! diye bağırmış- vet, agu ıza 
tı. Bunları hiç almamış gibi davrana- güzel 
cak ve harbe devam edeceksiniz!. k k ' 

Fon Hindenburg müşkül vazi- O U Veren eyn-1 1 
yette kalmış, uzun müddet düşün- f .. ] d ·· 
müş, fakat nihayet Dr. Erzbergere OrffitL Ur. 
şu telsizi çekmişti: ------------

«Mütareke §artlarını cleğiştirmi-
ye çall§ın. Fakat ne olursa olsun der-!ı·-=-------------·ı 
haı imza edin!,, Pür1· en Şahap 

Fon Hindenburg, bundan son-
ra da Kayzere şu telgrafı gönderi· Tesirini tabii olarak yapan 
vor: en iyi müshildir 
- «Sulh için yaptığım teşebbiisle- 1 Ek . Ş h 
ri bozmıya kalkarsanız sizi veya bu 1 sır a a p 
yolda hareket edecek herhangi biri- Basur memelerini gı' derir. 
ni, feci bir akibet beklemektedir.» 

Kayzer, buna hiçbir cevap ver- ı--·K-u•vv-et•i•i;,;ş.;;ti;.;h;.;a~y.;;ı .a;;,r;.;t;.;ır;.;ı;.;r. __ 1 
miyor, bu suretle son mücadelesini 

de kaybetmistir. ı•----··---------
Dr. Behcet Uz (Sunclav Eksı>res"l-, 

Doktor 

Demir Ali 
Avrupada tetkik seyahatinden 

gelmiştir. Hastalarını her gün 
mu~ven,.h~n~,;,,,ı. k~b11l eder. -

• 
Çocuk hastalıklan 

mütehassısı 

1 - Eksiltmeyekonulan iş Aydın ilinin Çine kazasında ilk mekteı: 
inşaatı 27570lira31 kurus kesif bedellidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evr~k ş~nlardır: 
A - Kapalı zarf usuliyle ek~iltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname . 
E- Keş if metraj cetvelleri. 
F-Resimler 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 8/ 12 938 Perşembe günü saat 15 de Vilayet Daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2068 liralık muvakkal 

teminat vermesi ve Aydın vilayetinden bu İş için alınmış mü
teahhitlik vesikası göstermesi yaptığı en büyük işin bedeli 
2500 liradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat diplomalı mü
hendis veya mimar olması veya bunlardan birisiyle müştere· 
ken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi la· 
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 18 22 28 3 (4135) 

lzmir:· 

Amili 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız 

'' . . 
UMIT FABRiKASI 

Ticarethanesi 
Telgraf: ÜMIDUN Telefon: 3047 

lzmirin en kıymetli hediyesi 

S. FERİT 
Eczacı başı 

Kolonyaları 

Bahar· Altın Damlası. Dalya. Bet Çiçek· Ful· Krep Jorjet Rev 
Dor • Manulya • Nergis Nuar • Senin için • Unutma Beni • Leylik 
Blau ·Muhabbet Çiçeği. Yasemin .. 

Merkez deposu 

Şifa Eczahanesi 
Doktor 1

1 

.. _-··T-
1
.•r•e_d_e ___ •ı---D-o-k-to-r---·-Merkez hastanesi t 

Arif Yurcu Bürhan Bengü operatörü r 
Merkez hastanesi Dr. S. Sırrı Tinel MEMLEKET HASTANESi Dr. Cevad Alpsoy 

Hastalarını 11,30 dan bire 
kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

satılmıktadır. Ne· 

70 ve 15) santi-
Her yerde açık ve kapalı olarak 

taseEn~ rağmen fiatları .:hvendir. 

htrelik ş· şelerde satılır, 
'toptan ve perakende ıatıt yeri: - Kemeraltı caddeıi No. 71 Tarif 

ııı.,hu11 - İzmir Telr adrHiı Teriı - l:ımir Telefı 4195 

İstanbul eski Alemdar Sıhhat GÖZ MÜTEHASSISI (Öğleden sonra) hastalarını , 
O{ eratörü Yurdu hekimlerinden Hastalarını her gün öğleden ikinci beyler sokak şerbetçi kar · ı 

Haatalarını saat 15 ten 19 za kadar Hastalarını yalnız gündüzleri ka- sonra Beyler sokağındaki muaye- ,ısı No. 81 de kabul eder. ~ 
2 el beyler aokak 78 N. muayeneha- 1 bul ve tedavi eder. 111,..;n;;;e;;,;h;,;a:;,;n:;,;e;;;•;:;in:;,;d;;;e;..;;k;;ab;;u;;l;.;ed;;,e;;;r;,;;· ___ ...,!!'le: 3315 EV! 3203 
neainde kabul eder. Tel.3393 l ::.._.;;.;,;,~;..;;;;;,::~,.;;;;,;;;;,; _____ : ı 



işi temiz olarali söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatınn4 
derhal 
Fehmi makine tamirhanesi 

aelir.\ 

1 Çünkü: 
'J 2 aenedenberi hassas ve temiz iş 

1 yapmakla tanınan atelye, işi günün
de teslim etmeği prensip edinmiştir. 

İzmir: Keıtane puari demirciler No 67-69 

Manisa Nafia Müdürlüğünden: 
.1) Salihli hükumet konağı inşaatı 46329 lira 78 kuruşluk keşfi 

üzerinden kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
' 2) Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile proje ve keşif kağıtları ve 

bunlara rnüteferri kağıtlar 232 kuruş mukabilinde Manisa Na
fia müdürlüğünden alınabilir. 

.3) ihale birinci kanunun sekizinci perşe.'nbe günü saat on beşte 
Manisa vilayeti Nafia müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4) Muvakkat teminat (3474.73) liradır. 
5) lsteld\lerin ihaleden en az sekiz gün evvel Manisa Nafia mü

diirlüğünden bu iş için alacakları ehliyet vesikası ile 938 sene
sine ait Ticaret odası vesikasını da teklif mektuplarının içe
risine koymaları lazımdır. 

6) f cıteklilerin 2490 sayılı kanuna öre· hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 8/Birinci kfınun/938 per mbe günü saat l 4 c 
kadar Nafia müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 

· bu saate kadar gelecek surette posta ile göndermeleri ve postu
da vaki teahhurlann kabul cdilmiyece • i ilan olunur. • 

20 23 27 30 

Siz de MET ALLUM ''0,, Limbalarıilt 
alırsanız 

Hem bol ııık alm11 olur, hem iktı.aad etmiı olur, hem l&mba deiiftİrm9k 
ten kurtulur, ~ de aarfiyatmızm ekıildiğini ilk faturada söriirıW.0.. 

t:evfik Baykent 
Elektrik· Telefon ve malzemesi depo3u. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telef on 3332 

(ANADOLU) 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal Tanay 
Tip 77 

SAHIFt 12 

BuJAflcı, salam hastalıklar 
mQtehasısı 

(Verem ve saire ) 
Baımahane poliı karakolu ya

nında 747 

En müşkülpesent radyo dinle
yicilerinin radyosu dahili imalatı , --
ve tekmil akustik evsafı toplıyan 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii ' ...,. .. , .... ,,.. 
bir ses verir. 

Telefon: 4115 

Dr. Ziya Üstün 1 Tip J 00 
Doium ve kadm haıt&lıklan 1 

miitehuaı•ı Herkesin radyosu. 

( Almanyadan döndü)ı En ucuz fiatle temin olunan 
Hastalannı 15-19 arası Birinci- yüksek kaliteli ve kudretli bir sü-

1 
kordon Gazikadınlar durak yeri per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 

_yakınında 312 No. lu apartman. l yüksek bir radyo. En son ve mo-
dern, kırmızı « T ungsram> lam
baları ile mücehhez. Operatör 

Cemil Oral 
Memleket hastanesi 

eski operatörü 
lzmire a•det etmit olup her .Ur 

öileye kadar Giindofdu Franıııt 

haatahaneıinde öf leden sonra Bi 
rinci Beyleraokaimda No. 42 df' 
haatalannı kabul eder • 

Telefon: 2252 Haıtahane 

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

Telefon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 E•. 

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

~ . ~ 
uDAI MON FENERLER I 

er ı na üjde: 
200 ila 600 metre ı~ık v\;;r ... 

1938 Modeli 

Fenerleri gelmiştir 
İyi ı ak. almak için 

DAIMON 
1 LE 

)Dlnız 

Pilleri 

D A J 'l-1 O N Ampüllerini 
Kullanınız; ve her yerde D A İ M O N 

markaaına dıkkat ediniz. ____________ ... __________ ima _____ • 

lzmir ithalat-gümrüğü mü •• ur-
lüğünden: 

ihale Cimi Muhammen 
bedeli 
6117 Kanape, koltuk yazı

hane, dolap etajer ve 
emsali mobilya 

Muvakkat 
teminat 

459 
gün ve saat 

29/11/938 15 
kapalı zarf 

1 - lzmir Gümrükleri ihtiyacı ıçın yukarıda yazılı mefruıat ka
palı zarf uıuliyle mübayea olunacaktır. 

2 - isteklilerin ihale gün ve sa atından en a'.! bir aai't evveline kadar 
teminat ile birlikte teklif mektupla nnı usulü dairesinde mübayaa ko
misyonuna vermeleri. 

3 - Şeraitini ve evsaf mı görmek kin h'"" f.ri.in Gümrük L,.vazım 
Se~~~;n• ~•'-'"""" ,.1 •• .,.,.,"'"'· 11 l P. 71 ?A r J(l<r:n 

Mütekait/erle clul ve .vetimlerin 
nazarıdikkatına 

(Maa.alarmı Emlak R"nhwıa iskont<' "'t ;,..Arek E1hnlar için yeni 
ko1Rv1ıklar t•ıı:s o1vn-fn) 

Aı:ıkPTİ zat maaı::ları hÜkumC""t d:3İrC""cıindr mal; . ... vn.., ı- ind"n. 
Miilki zat rnna'-'lrr• veni maliye şubes i bin a~ıı,da aC' ıbn V"Znt:'drn 

tPclive olunar., ktır. 
1 - f\qk~r\ ve l"";;Jk; z:ıt ma~cıl;on ıı-rh.::> ı..1 """' 1 kt>-ıu.., 11 .,.v~·el 9 38 t"' 

rihindPn itit ı:ı rf'n aşağıdaki fıkralarda yazılı mahallerde tedi
vat vapıhır:nktır. 
A :_ _ Askt"'r1 mütt•kaitlerl~ asl.:er\ dul ve yetimlere hükumet 
c1airesi jçindr-ki mnliv~ vnneQinden. 
B - Mülki mütekaitl~rlt"' mülki dul ve ye-timl .. re saman iske
lesinde veni mal!ve mbesinin bulunduğu binada açılacak vez
ne-d~ t<>diyat yflpılacaktır. 
Alakadar zat maasları erbabının 1 kanunu evvel 938 Perşembe 
günü mestti ~natı~dan itibaren ak~am saat beşe kadar bu tali
mat.'l göre kendilerine mah!ıUS kişelere müracaat ederek sıra 
numnrası üzerinden istihkaklarını almnlan. 

2 - Ayhklarnıı ötedenberi Emlak Bankas•na iskonto ettirerek alan
ların yine bankadan iskonto ettirerek alacakları mart Ha mA.
yıs 939 aylıkları için maa~ cüzdanlarında vize muamelesi ya
pılması usulü ilga edilmiş oldu~tmdan bunların mezk\ır aylar 
maaşlarını almak üzere l / 12/ 938 tarihinden itibaren do~ru
dan doğruya Emlak ve Eytam bankasına miirncaat etmeleri 
ve maaşlarını bundan sonra ilk defa iskonto ettirerek almak 
istiyecek olanların da ikinci teşrin 938 nyının hitamından ev
vel defterdarlık muhasebesine maaş cüzdanlariyle birlikte mü
racaatta bulunmaları, 

3 - Yoklama ilmiihaberlerinin 30 kanunu evvel 938 çar~amb2\ gü
nüne kadar Defterdarlık muhasebesine getirmeleri sayın ala-
kadarlara arzolunur. 19 27 ( 4167) 

il Daimi en~ümeninden: 
Buca ütüncü ilkokulunun onarılması işi «607> lira c72> kuruş 

açın tutariyle ve l S:~ün müddetle açık eksiltmeye konulduğunda:ı is
tekllerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları temınat-
1ariy le birlikte ) / 1. inci kanun / 938 perşembe günü saat 11 d<' daim\ 
encümene baş vurmaları. -- • 16 20 23 • 27 ( 4122) 

mll_!~l'm~'!_IS:~-.ııi----IBl--larllem!!llm ... 1 .......... .. 

Otel uar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

Birincikordon Atatürk caddesi tayyare 
sineması yanında No. 208 Tel: 3277 

İzmirin en güzel mevkiin<le bulunur. Her türlü istirahati temin 
eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

1 
~~~~n:~ş~i:;i~i:: pansiyon komple ve hususi tenzilôt 

yapılır. 

Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve
rilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafid ir. 

İsv;crede Vebbo 1ite A. G. nin , 
Türkiye ve Şarkıkarib Vekili Umumisi Vebolid Ltd. Şti. 
Eae mmtakası için IZMIRDE Emlak Bankası yanında 

Resmi Şubesini açmıJ olduğunu ar:.t:eder 

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

VEBOLID 
Şüpheli sular için tazyikli ve tazyiksiz 
su ile işler hususi teminatlı f ilitreler 
Kalörifer ve Sınai teaisatı için kireçli suları tasfiye eden tesisat 

Tediyatta k":Jlaylık - 5 seneNk 1faranti 
idare Merkezi: lstanbul Galata Billur S. No. 7 / 9. 

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

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

Telgraf adresi: Her yerde « Vebolid~ 

~~~~~~ 
lstanbul Telefon müdürlüğünden 

1 - İdare ihtiyacı için 19 kalemde demir kablo irtibat kutusu, izole 
mayii, tevzi kutusu, kurşun kaplı tel, köprü raptiye, direk kan
ca ayağı, lastikli tel vesair malzeme kapalı zarf ile eksiltme
ye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 18807 lira 75 kuruştur. Muvakkat temi
nat 1411 lira olup eksiltmesi 2/12/938 Cuma günü saat 15 
de müdürlük binasındaki Setın Alma Komisyonunda y~pıla. 
caktır. 

3-Talipler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubiyle 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e ka
dar komisyona vereceklerdir. 

4-Şartnarneleri her gün Levazım amirliğimizde görülebilir. 
18 31 14 28 (3829) 

--------------~'"!""."'~--~ Maııisa valiliğinden: 
J ·-Akhisar - Kırkağaç yolunun 0 + 000-11 + 100 üncü kilo. 

metreleri arasındaki kısmın toprak tesviyesi, sose halinde İnşası ve 
ayni zamanda on beş menfez yaptırılması c87856~ lira «85~ kuruş
luk keşifnamesi üezrinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~ 
tur. 

2 - Bu işe aid keşifname evrakı ve teferrüatı dört lira 40 kurut 
mukabilinde vilayet nafia müdürlüğünden alınabilir. 

3 - ihale birinci kanunun birinci perşembe günü saat on birde 
l\fonisa vilayet daimi encümeni önünde yapı lacoktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5643 liradır. 
5 - isteklilerin ihale gününden en az sek iz gün evvel usulü daire· 

'>inde Mtmisa vilayetinden alınmış ehliyet vesikalarile 1938 yılına aid 
ticaret odası vesikasını ve muvakkat terninatn aid banka mektup ve
ya makbuzu 2490 sayılı kanunun otuz ikinci maddesi dairesinde ha· 
ziırlıyacakları zarfın içine koyarak ihale günü saat ona kadar Manisa 
valiliğine vermeleri ve postada vukubulacak gecikmelerin nazarı iti-
oara alınmıyacağı ilan olunur. 8-13-20-27 4028 

I 


