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konferans toplanıyor 1 
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Atatürkün Vasiyetnamesi Ankarada açıldı 

Atatürkün vasiyetnamesi 
dün hususi merasimle ad. 

liye sarayında açıldı 

Aıokara, 21 (Telefenla)-- Bat•._ -
lriijmic B. Cel&l Bayar, Karabük nlf ranko Umumi taarruza hazırlanıyor 
Zoaplulr ıeyalıatia4en \usUn dön· • ı' • 
mit 't'e.ia~y~da Vekiller Ye a&)'· lkı ngiliz vapuru bombalandı 
la~'::.-tuaı::,.::~an~:=~ B. , _____ .. .,. -
lıl. Mecllalae sitmlt ft celeenin lıita• 
....... Mealb, \iaaaıMa Vekiller He
y.a.i teplamlflır. 

V elııller Heyeti 'ittimaı,..ceç Ta kite l 

Ebedi Şefimiz, hemşiresi Bn. M~kbiıleye ayda bin, 
Bn. Afete 800, Bn. Sabihaya 600, Ülküye ikiyüz ve Bn. 

Rukiye ile Nebileye yüzer lira aylık vasiyet ettiler 

ka4ar· ııllnnllftlir. 

Kral Karol . . 
Lontlra ve garbi Av· 

·upa aeyahatintlen 
Btıkreıe .d6ndü 

Bülr.reş; 28 (Radyo) - Roman· 
t . ya kralı S. M. Karo!, yannda Veli· 

Ankara sulh hakimi, Büyiik önderi tebcil ettikten ahd Craıı Voyvoda Mihail ~ulundu· 
0 

ğu halde Londra ve . ııarbı Avrupa 

Sonra ha"kı"m elbisesini gıvmiş Adlive Harı"cive ııeyaha~naen. buray~ dönmü, ve, 
._, 1 ._, 1 · . ._, ' Baıvekıl Mıron Krıstea, nazırlar, 

V Dahi/ive Vekil/erile bircok hakim ve maret:'" Rejan ~skeri rical, kor dip-e .., . . lom11tık ' ve e8kı nazırlar tarafından 

k t huzurunda Vasl.•" fna • t karfllan!Jlııtır. aVU a ~e meyı açmış lT Romanyanın nüfuzunu hariçte 
~ bir kat daha yükıelten kral, halkın 

coıkun tezalıüratı araaında iatuyon
dan ıuaya sitmit ve yollarda tid· 
detle alkıılanmıttır; General Fraİıko hare katı takip ederken .. , 

-=-+-=- Sal&llİanka,· 28 (A.A.) Umumt ka-ıyor. , 

Von Ribentrop raraih t.arafmda~ evvel.~i akşa1?- neş- İyi malftmat alan mllıaf"ılde-iffi• 
, . reılılltn ıetnıi t.blıide şeyle denılmek· olundujuna göre general Fraıılo -.. . b - .., . t.edlr- ' ' 

~er.ıem f! gıtniJ rarıae M~hteli! C<!pbelerde kayde değer bir kiden olduiu gibi finıdj de, Hs'M ' • 

gidecek şey yoktur. Hava lcuvvetlerinln faali- devletlerden -OSaslı yar4lımlar 9ir s'· 

J
l 

Kamutay Toplantı Halinde 

Ankara, 28 (A.A.) - Büyük nan Haaan Rıza Soyakla Neş'et Hakim bu zabıt münderecatını 
Şef Atatürkün vasiyetnamesi bu- Ömer lrdelp benimle birlikte imza mahkeme zabıtlarına , geçirtmİ§ ve · 
gün mahıua merasimle Adliye sara- ettiler.> 1 - Devamı 3 ncü Sahifede -
yında Sulh hukuk mahkemesinde ·,..... J · e 

~:~ı:~~ h:,:ıd:~'Ba;::aM:t~ t4 ransaaa .. vazıv.et 
bule ile Adliye Vekili Hilmi Uran, 'J 
Hariciye Vekili Şükrü S.racoilu, 
Dahiliye Vekili Dr. Refik Saydam, 
bazı meb'ualar va birçok hakimler 
ve avukatlar huır bulunmuılardır. 

Sulh hakimi evvell üzerinde ıİ· 
vil ell:ıiae olduiu halde bir hitabe 
irad ederek Büyük Önderi tebcil et
mit ve bunu mtiteakip kanuni vazi· 
feıine bathyacaiı ifin hakim elbi
eeeini siyerek üzeri muhtelif mühür· 
leri havi bulunan bir zarf, hali .ha· 
zırdaki vaziyetini zapta seçirmek su
retiyle teehit ettikten ıonra açmııtır. 

Umumi grev Perşembe gii.nü baş
lıyor. Hilkdmet şiddetli 

tedbirler alıyor · 
Almılın Hariciye Nazırı R ibbentrop 

Paria, 28 (Radyo) - Almanya 
Hariciye nazırı Von Ribentrobun, 
önümüzdeki per9eml;ıe günü buraya 
ııeleceği ıöyleniyor. Alakadar meha
fil, seyahatin daha fazla ııeri kalma
ıına imkan olmadıjmı söylüyorlar. Bu zarfın itinde i.lr.inci bir zarf 

ile ayrıca bir Wıiıt çılmıııtır ki bu ki- -=+=-
ilt Atatlıkiin hataat hanındaki al- Çember/ayn 
tıncı noter 1-U Kunı.rin, Ha.an 
Rıza Soya)un ve Dr. Ne,'et Ömer Yakında Romaya 
İrdelpin lmularını havi olan bir aidecek 
zabıt varüuıdır. e 

Hakim noter tarafından tutul• Londra, 28 (Radyo) - Deyli 
111\lf oWı Y• meali a,aiıcla münderiç Meyi ııazeteainin yazdığına söre in-
bulunan bu zaptı alenen okumuştur. giliz Başvekili B. Çemberlayn, Ak-

cBuaün 6 tl!frinievvel 1938 ea- denizdeki lngiliz • lıalyan menfaat-
at onbiri on seçerek dairemde itle lerini ve Avrupa umumi vaziyeti 
ııne,ııuJ iken Atatürkiin beni ~ır· İizerinde İtalya ile müzakerelerde 
dıAuu teblii ettiler. Saraya aittim. bulunmak üzere kinunu aani ıonla-
Huzuruna çıktım. Orada sene) aek- rında komaya sidecektir. ltalya Baı-
reter Ha.an Rıza Soyak ile Dr. Ne- vekili B. Muuolininin daveti ve ıe· 
tet Ömer İrdelp hazır olduiu halde yahatin kat'i tarihi buaünlerde bel-
Atatürk üatü kapalı ve mühürlü li olacaktır. 
bu zarfı bana uzattı ve: Deyli Herald sazeteıi de ayni 

cBu benim vaıiyetnamemdir. Frarnıu Bayve küi M. Da/adiye haberi vermekte ve bu seyahatin 
S~e teslim ediyorum. Kanuni icaba- Paris, 28 (Radyo) - Fransız Sos- nasebetiyle izahat vermiş, partiye Noel tatili eana11nda yapılacağmı 
tını icra edersiniz, > dedi. yal partisi şefi miralay Dölarok, par- mensup olanların konfederasyonun taı~ih etmektedir. 

lieızı Atatürk hem de ham !;ıul\l• tiliıı!ı:ı ıımııml ioplaııtıııııda iHV zııll· - De•amı 3 U..11• aahile•• - - Dnamı 3 llncll aahile•e -

· Dü ta 1 ' ' . b b dı tedir. yetı: n yyare erım1zın om ar - . . . . 
t
. . d 8 te d Burıtos hükumetıne muharip ut. 

manı ne ıcesın e a&'on e yangın-
lar çıkmış ve infilaklar vukubulmuş- ları verilir3e, general Franko, C.ın-
tur. Bugün askeri hedeflerle Segorbe huriyetçi İspanyanın bütün sahillerini 
istasyonu müessir surette bombardı- abloka altına alacaktır. 
man edilmiıtir. --=+=-

Ba~selon, 28 (Radyo) - Beş bom. 
bardı.man tayyaresi, bugün Barselona B. Fethi Okyar 
üzerinden uçarak bombalar atmışlar. Hakkındaki haberler 
dır. ~~mbal~'.· limanda demirli bulu- doğru deJfri/Jir 
nan ıkı lngılız vapuruna isabetle ha- 8 
sarat yapmıştır. Nüfusca zarar olma- Ankara, 28 (A.A.) -.Bazı latan. 
mı ştır. bul ır;azetelerinde Londra Bii)'ilk el• , 

Paris, 28 (ltadyo) - General Fran- çiai Fethi Okyar hakkında nrlleıa 
konun, yakında umumi .bir taarruz haberlerin doiru olmadıiını bilılir· 
için hazırlıklara başladığı söyleni- meie Anadolu Ajanıı muuıı•ıır. 

,--t-. H-1 R s' 
t Anadolu'da 
' NAKLEDEN: 

Vala Nurettin 
Güzide romancımızın naklettii'i 
bu eser, ihtirasın, aşlcın ve bu ilci 
kuvvetin tevlit ettiği neticeler!ıı 

bir arada toplanılığı çok heyecaDlı 

bir romandır. Onu büyüle bir lu
letle, derin bir alllca ile takip ad .. 
ceğlnize eminiz. 

Bugünlerde Anadolu 
sütunlarında 

İzmirli Kız 
General Şan - Kay-Şe~ 

kin dilber sevgilisi 
Bir lnır;iliz ır;azeteciıinin yaptıiı bu röportaj aeriıine de birkaç ır;U· 
ne kadar batlıyacaiız. Çinli Ge neralin kalbini fetheden İzmirli kı
zın, çok entereNan bir hayatı vardır. 
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DaJıüi ha.$talıkk:ır milt~hcu.ua D1'. 
Şeııki Uğur diuor ki: 

Bronşit 
-2-

· vel-• - r ı 

ve eye veren hadise 

Vi ayet mumi 
meclisi Bronı;dUerde hararet clerece:'li pek 

yüsek değildir. Yüksek olduğu zaman-

Aza secimi Persembe ıar hnstu1ığın iıerilediğiııe ue1aıet 
, ~ eder. Bronşitlerde öksürük pek mil:z-

İta yn y d efret nduracı Mustafa ateş etmiş, fakat günü yapılacak ~~ ;;:~~~ir. ~~~ğ~~ ar~asın~a b~r :tb·~-"" ar C4 • e en içte Vilayet umumi meclisi azası seçimi- . ş gı ı ır agrı 0 ur \e ır "' J f k k ti nı·n ı bı' · 'kA be .... ·va gıcık hı si husule gelir soğuk havada 

t Urşun ar Pa amamış rıncı unun perşem gunu J - el d . · e yor ar.. a a .. .. pılacağını yazmıstık. t:mumi meclisi uman a, tozlu maddelerın teneffU Ü 
v .. ~ hemen ı t 1 b · "k ·· ük te rt 

Almanya Yahudi nleyhtarlıgwına. lsonra gelip ltalyaya yerles.mişler - Zabıtanın elinden kaçnn bir esrar cı Mustafanın bulundugu otele gondc- azası seçimi ikinci müntehiplerle be- ırnp 1 ır 0 
sur v ı e. . ' eler Bronş'tt "k .. "k 'Ik ·· 1 d 

başladığı zam n, di. er faşU.t mem- dir. kaçakçısı, Tilkilik caddesini velveleye rcrek kendileri de bıraz uzakta dur. lediyc azasının iştirakiyle vilayet ida- · ı ~ 0 sur~ 1 
• gun er e 

leket olan ltnlyad böyle bir aleyh- Yahudilere karşı olan nefret oka- vermiştir. Poli lere tabanca çeken ve muşlardır. Kunduracı Mustafa şüp. re heyeti huzurunda yapılır. Per cmbe kurt~ muaımıd ve agrılıdıı·. Sonrala· 
tarlık örülmemif, bilalı:is sinyor Mu- dar azdır ki, bugüne kadar memleket kaçmağa başlı) an Mu tafa adındaki helenmiş ve karşısmdakileı:in polis gün il sabahleyin Haİkevinde \'ali ve rı ~gr~ azalır ve mebzul balğam çık· 
solini bu taud bir ııiyaıet tutmıya- te kimse cknr ımde.ki acaba bir Ya- bu şahsın nrknsından polisler de kor- olduklarını anlayınca yanında bulunan parti bn~kanı B. }'"azlı Glileçin reis- maga ~şiar. . 
cağını bildirmİ§tİ. hudi mi?~ sualini hiç bir zaman ak- kutmak rnak~adiyle silah attıkları için tnbancayı çekerek polislere ateş etmek liğinde toplanacaklardır. Parti cep- .Bronşıt ço~ukl~rda ~,~ yn~:ı ı~snn ~ 

Onun için son aylar zarfında ima getirmiyordu. Roma halkı nük- caddede bulunan halk iki tarafa kaç- istemiştir. Fakat mermiler ateş alma- hesinden müzakel'e cereyan edecek ve laı d~ çok tehlıkeh olabıl:r. Çuıı~ü ~a~
ftalyada da Yahudi aleyhaterlığı baş- te yapmasını sever.. Bugün de bu ınıştır Vak'a İkiçe melikte Burç 50 ... mış, kunduracı kaçnıağa· başlamış, di- partimizin vilayet umumi meclisi nam- ~lık b~nlard~ ~aha .~ü:.atle ~lerıler. 
lame.sı iyaset aleminde h yretle mesele miinasebetiyle daima tekrar k ğ d. M ' •

1 111 
t f .. ğer Mustafa da kaçmağa teşebbüs et- zetleri kararlaştırılacaktır. Öğleden t e. zaturrdeenın us~ılunu tevlıl eder. 

k la b
. d·ı b' .. 

0
. l k. n ın a ercnn og u ., u a anın uıe- . 1. 1 1 l k htıyarlar a ve zayıf şahıslarda da 

arıı mnış ve bunun sebe ı ara§tt· e ı en ır soz var. ıyor ar ı: . . . . mış. po ıs memur nrı, suçu nrı açır- sonra tekrar yapılacak toplantı vilayet . . . . . 
rılmaya b ılanmıstı. Fransanın ta- - ltalynda 40 bin değil, 40 mil- rınde hır miktar esrar bulunması~le mamak ve yaknlamak için korkutmak heyeti önünde olacak ve bu toplantıda kolaJlıkla kalp bozuklukları t~vhdıne 
nınmış siyasi muh rrirlerindP.n B. yon Yahudi var. Çünkü her ltalyan ba§lamıştır. Istic\•np edilen Mustafa, maksadiyle ateş açmışlardır. O sırada kat'i seçim yapılacaktır. sebep ol~r. . • 
Trom ve Jan Taro kardeşler Roma- oir Yahudi tanır. esrarı l(eçeciler caddesfnde kunduracı Tilkilik caddesinden gelmekte olan Bronşıt ne k dar zayıf olursa ol -
dan yazdıkları bir yazıda bunu etraf- Musso!ini niçin bu karan verdi? .Mustafa ı.dında birinden aldığını söy- 149 B. lhıJil Aşgün, kaçmakta olan p l l K ıun, hasta yatakta istirahat etmeli -
lıca iznh ediyorlar. Mnkaleyi aynen O halde, Mu solinn Yahudi aleyh lemiş, kunduracı Mustafamn suç üstü Mustafayı tabancasiyle birlikte yaka- ar ti ya l QT • dir. Bu hastalıktan korunmak için ev-
clıyoruz. tnrı siyasete karar vermesine ne yakalanması için sivil polis memurla- lamıştır. Diğer Mustafa da tutulmuş- k ' veıa soğuk algınlığına karşı durmak 

Mussolini: clstikbal, bir seyahat amil olmuştur~ rından B. Sabri B. Osman vazife ala- tur. Kunduracı Mu tııfanın tabancası Ongresi llizımgelir. Bunun için insanlar bahu-
programı veya şimendifer tarifesi Mussolinin Yahudi aleyhtarlığı rak işe başlamışlnrdır. İki memur, tetkik edilmiş, namluda bulunan lıeş su sn~lam olanlar soğuğa karşı olan 
gibi te bit olunamaz. Çok uzak bir lHtlerinkinden bambaşkadır. Jkiçcşmelikte yakaladık1arı Mustaf . .yı mermiden dördüniln kapsullarında iğ- hassa iyetlcrini kaybettirmek için 
istikbal için faraziyelerde bulunmak Şüphesiz ki, ikisi de ayni umdeyi esrar ulmak tızere kullanmağa karar ne darbesi bulunduğu görülmüştür. Vali Ve Parti başkanı sertleştirme usullerini tatbik etmeleri 
doğru değildir.> demişti. nkip ediyor: Ne olursa olsun ırkın vermişler ve K çecilerdeki kundur{l- Tahkikata devam ediliyor. B. Fazlı Gülecin re- icabcder. Soğuktan muhafaza etmek 

Çok kat'i gayeleri olun bir adamın saflığını muhafaza etmek ... 
bu ihtiyatlı sözleri, onun Yahudile· Bu, zaten Mussolınin yeni bir is[iğinde toplandı ve vücudu harict şiddetlerden vikaye 
re karşı ol n hareketini birdenbire düşüncesi değildir. Habeşistan har- e C. H. P. Yalılar Kamunu kongresi etmek suıetile korunmak gerektir. 
değiştirmesi üzerine duyulan h.:ıyre· binden sonra daha ilk sene, asker· ŞU • evvelki gün saat 10 da Karantinada -Bitti-
ti biraz azallmaktadır. lerinin geçtikleri yerde dünyaya gcl- kamun binasında vali ve parti başkanı 

] 929 da, Vatiklan ile yaptıfı an· mesine sebep oldukl rı melez çocuk- • B. Fazlı G(l]eçin rei liğimle toplanml.Ş 
)aşmadan sonra talyan y ahudile- ların miktarından korkmıya başla- ce belediye reisi Dr. B. Behçet Uz da bu-
rinin fa~i t devlet içinde vaıiyetini mıştı. Bu afete çare olmak üzere, ~ - lunmuştur. Kamuna bağlı ocaklar-
bir kere daha tesbite karar vermişti. her zaman olduğu gibi, gene şiddetli 

d 
dan gelen dilekle~-0kunarak ilçe kon-

0 zamann kadar Yahudi dinine an tedbirlere baş vurdu: Bir hamle e Profeso·· r B. Eg\i, planı hazırlamak ı·çı·n . h 
1 

gresıne arı1, yönkurulun yıllık iş ve 
cak müsande olunuyordu; fakat Adisakbaya, (macera evesine hesap raporları tastik, yeni yıl bUd-

o andan itibaren Yahudilerin, dinle- düşmüş veya bu hevesi taşıyan ve tetkı"kler k Ankaraya do·· ndu·· . d t t'k d'ld"k ı be b' k d yapara cesı e as 1 e 1 1 ten sonra ilçe 
rini ifada hür oldukları resmen ta- s~.f tal:>:an ırkından . ş !~ a ın kongresi deleğelikleri için seçim yn-
nındı. gon~:rdı. Bunlar da~tılo, ~ntıbe, ve- fzm!r Türkku uııdn yeni devre için rumu 1zmir şubesi tar~fından ~nhn pılmıştır. DeleğeJiklere B. Fahri 

Gene bu kanunla ltalyadaki bü- ya dıger memur sıfatıle dagıtıldı. Fa- ·· k d b 1 t G ı · ahnmış olan arsa üzerınde tetkıkler 
1 

'f l . f d'. (K uye ay ına aş anmı .• ır. .enç erı- • .. . Kesken, Kemal Ozertem, Faik Argü. 
tiin Yahudi teşekküllerine hukuki kat osı vazı e erı m~at uı;erse O· • d T. kk . k t yapmıştır. Profesor B. Eglı, bu tetkik- der, Sabit A~·taq ve Remzi Du.var, ka. 
bir mahiyet verilmişti. Yahudi bir· layca tahmin edilebileceği gibi, bu ~ız ;r~s:n ~'k iı~ l~~una ü~·e ·ayl lerine istinaden mektep binasının pla- mun yönku ·~l ~. !'ki .· a B F h 
likleri c Yahudilerin dini ihtiyaçla- fırsat daima mevcuddu.) saf ırklı 0 ma { ıçın yu e a a a var ır. nını hazırlı'"·acaktır. r ~ e 

1 eı ıne e · a -
ı k h k 

f d t J ri Keskin, Kemal Özertem, Fnik Ar-
rına mfü:avi kanun ve an'anesi mu- talyan yavruları yetiştirme ti. Türk ava urumu tara ın an z. Türkkusu lzmir mektebi, imar sa- güder, Sabit Aytaş ve Hüsnü İkbal 
cibince muavenette bulunulacak ma- lrkın saf kalmosı fikri Mussolini- mirde bir Tiırkkuşu mektebi tesisine hıı.sında Te\i'ik Rüştü Arns bulvarı seçilmişlerdir. 
nevi teşekküller> halini alıyordu . ...!e o kadar derin yerleşmi~tir ki, yal· karar verilmiştir. üzerinde ve montrö meydanı karşısın. 
Onlara s dece din'i merasimi ifa va- nız ayrı ayrı kandan olanlar arasın· Tüı-kkuşu mektebi için mükemmel da. vapılacaktır. -=+=--
zife i. d.e il Yahudıle.~in bütün ~an. dnki_ izdivacı men tmekle k~lmıyor. büyük bir bhıa inşa cttiTilecekttr. Pro- Qli,l*kuşu yelerini catt&\ tılt.ındll. Tütün pİyassa~ında 
nt ve ~ı~ l akları~~ ~\Jdafaa vazıfesı ı,aş~n ~emlekeuen. olan arılerle de fesör mimar B. Eı•ii, TUrkk4şu ,m.ek· toplı) ncak b.u eser, mütea<ldit salon. • • .. •• 
de verılıyordu. Butun İtalyan Yahu- hatta bır Almanla bıle evlenemez.Bu tebi inşa edilmek üzere T. hava ku- !arı, kütüphaneyi ihtiva edecektir. 20 mı/yon kıf o tutun 
dileri de bu tesckkülerin birine gir- gün bir ltalyan dahiliye nezaretinin /d 
meğe mecburdur. müsaadesi olmadan. bir F ransızla, satı ! 

Bugün bütün bunlar değişmiş hatta bir lmanla bile evlenemez. Bu n e Ege rnıntaknsında tutun sntışlnrı-
bulunuyor. Harptenbcri ltalyayn cihetten Mussolini, Hitleri geçmiş· na devam edilmektedir. Bayram gün-
gelmi , yerleıımiş olan 20 bin Yahudi tir. !erinde de muhtel! kumpanya ve 

1 k k l B ı istisnalar için • d meme etten çı arı ıyor. un ar, en d b C y U tüccarların memurları tütün mınta-
geç önümüzdeki sene haziranına Bun~n~.a .. ber?ber, yakın an a~ kalannda milbayenta devam ettik-

Yaralamak 
Namazgahta lastikçi Mustafa, iı 

rekabeti yüzünden Ferid oğlu Fik. 
reti sağ elinden bıçakla yaralamııtır. 

--=+=-
BORSA 

ÜZÜM 
Çuval Maim cinsi Kr. S. Kr.S. 

1768 F. Solari 13 50 20 
1160 A. R. Üzümcil 12 75 ıs 5~ -859 Albayrak 13 50 19 60 
4941. ü. Tarım ıs 75 17 25 
433 Esnaf ahli ban. 13 17 
292 Ş. Rızn hıı. 14 19 2{ 
232 M. H. Nazlı 13 50 18 
146 Pater on 17 18 
1A3 l(. T.oıuır. R c.n on 

134 Akseki bnn. 17 19 
90 M. Beşikçi 18 60 14 75 

59 P. Mihalef 14 125 14 75 
47 inhisar idaresi 12 25 18 50 
44 Kohen bi. 14 50 14 50 
26 A. 1\Iayda 5 650 
19 N, Üzümcil 17 50 17 50 

5 P. Klark 16 50 16 50 
5 j. Kohon 17 50 17 60 

kadar ltalyadan çıkmıQ olacaklar. kılırsa gorulur kı, ltalyawn Yah~dı :ıı ı h l ğ Al d ld - lerinden piyasa nçılalı beri satılan 
Diöerlcrine gelince, isterse ltalya- a ey. tar 1• ına ... m.anya a 0 _ .ug.u 5945 a ib k l l d - ld tiltUn miktarı 20 milyon kiloya yUk-

ya Kudüsün sukutu üzerine hicret ""I l ır sıyasetı amı o muş egı ır. Sarhoşluk yu·· z .. nden kahvecı· ı· f at 595776 
t. ·v h d 1 l · C':. b d k · t'd' selmiştir. TütUn rekoltesi 30 milyon 

• h1!!.i esoç;İ ı a u i ai e erinın torun· ı...,oer Si" cp sa ece ır sıyase ı ır __ _ 
ları oi unlar, onlar da serbest mes- dersek kanunda bazı noktalar vardır } h d kilo olduğuna göre henüz müstahsil, 601721 
}eklerden, faşi t tesekkülJcre gir - ki bunları izah edemeyiz. aş mavzer e e me elinde bulunan ve satılmamış olan 
mekten mennolunu}or. Hatta' on· Mesela, ltalynn kanı Yahudi ka- z • • d miktarı on milyon kilodur. Piyasada 
lara askerlik bile yaptırmıyorlar. Hu nını temizliyor da ari kanını niçin e :(1 Yl VUf U satışlar hararetli şekilde devam et-
la&ı, kendilerini ltalyan milletinden temiz bir hale getirmiyor? Yani na- Evvelki gece Urln knzasının Yelki hoş olduğundan muvaffak olamamış, mektedir. 
ayırıyorlar ve ecnebi imiş gibi mua· sıl oluyor da babası Yahudi, anası köyünde bir cinayet olmuştur. Köy. nihayet kahvede bulunan mavzerini c H p 
mele ediyorlar. ltalyan olan bir çocuk Musa adet- de kahvecilik eden Şakh: oğlu Rlfat almış, ateş ederek öldürmüştür. • • • 
İtalyanlar Ynhudi aleyhtarı değildir 

1 
. o"re go"b•gvı· k .1. 11. 1US"'VAı Kumaş, geceleyin saat bir raddelerin- Katil, vnk'daıı sonra silahiyle bir. 

M li 
. b k . erme g .. eı-ıı ırse n .., k 1 usso nı una arar vcrırken k l da kilise de vaftiz dilirse de sarhoş h ide kahvesine gelip ken- liktc ya ll anmış. adliyeye verilmiştir. 

h · ·11 l h k · · ' a ıyor ' e J" · l '\fü - b l · k" ------------angı amı ere . are ·et et~ıştı.r r ltol an oluyor? Vaftiz ırkı değisti- ı me t r etmege aş ıyan aynı oy- 'iti/ 
Derhal şunu ışaret edelım kı, Ya- . Y. k' 

1 
· den Hüseyin oğlu 19 rnşındn Mehmet ır_ etresini yaralamış 

h dil 1._ l db" I rırmış san ı .. . . k' • u ere ~rşı. n ınan te ır er uzun Sonra harbe istirnk etmis, yahud Zekıyı te ·ıne çalışmı~sa da fazla sar- Çeşmede Sakarya mahalle inde 

Kaza kongresi yarın 
toplanacak 

C. H. P. !içe kongresi )'arın saat 
19 da Halkevi salonupda toplanacak
tır. llçe kongresi deleğeleri, yarın bu 

ÜZÜM FİATLERI 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

!NCİR 
Çuı•al Malın cinsi 

1480 N. H. Nazlı 
794 Ş. Remzi 

Fi at 

ıs 50 
14 25 
15 25 
16 60 
19 

Kr. S. Kr.~. 
7 50 19 

10 60 14 125 zamandanberı hazırlanmıştır. (Me- t b ek"ld h' t ' oturan Ömer oğlu 19 yaşında Kemal 
]"' b' ) b d . .,. a ana şu veya u ı ,. •zme 

se. ır sene evve un an haberı· dokunmuş Yohudilere ftalyanlıl unnedersem bu iyi kalpliliğin ar • Kasap, yaıııııdnn kaçan metresi )1us-
mız vardı.) Bununla beraber bu ka- lıakkı tanınıyor. Bu istisna n · çin ') kasında klı ol n ba ka birşey var .. tafn kızı 18 yaşında Leyla LökUsU 
rar ltalyanları hayrette bırakmış, , d d h b' çok isti na l· vıt \1usto!inin gösterdiği bu cömertlik bıçakla kalçasından yaralamıştır. 

aatte Hıılkevinde buluruıcaklardır. ---
2274 

159156 

h d. b'l' . k" l b'l anun a a a ır k Evli bir adam 
atta ıye ı ırız ı, can arını ı e ı rı , arki bun] ra göre, YahudilN siyasi bir cömertli ·, bir devlet cÖ· Suçlu tutulmuştur. 

81 ·m~~ır:. I k 
1 1 

. kartı alınan tedbirler ncnk on b't• mertliğidir. . Fuar komitesinde 15 yaşında bir kızı 161480 
ZAHlRE 

k
Çu.?ku takl!·a, baytah dr~ d~. esı ol işi kadar bir kı ım hakkında tatbH Asıl mesele nedır? F k . . k 

m uzere, ımse a u ı uşmam •d'l kt' I Ial-ikatte. l\hıssolinin aldığı ted uar omıtesı, dün öğleden sonra acırmrs 
d •'Jd' M I" p· t . ıece ır. 1 bld' ''B D ' ~ egı ır. ese a ıenmon e prensı Bütün bunlar Mussolinin insani oirler talyıın Yahudileri için değil- e e ıye ı·eı ı · r. Behçet Uzun Torbalı ka:zasmın Yoğurtçular kö-

Çu\'al Malın cin ·i 
25 B lya Pamuk 

"Kr. S. Kr'.S. 
46 • 

nin .n:1li.rebbisi. pr?fesör P~llak Ya- ~ir hususiyeti olduğunu,Cermt-n sid- dir. Ciinkü bu lt. \yımlann kendisi- reisliğnde ,toplanmış, yeni ~ene Fuar yünde oturan Bulgaristan göçmenle
hudı ıdı. ~~a!ıçe,nın hususı do~tor~ detine mukabil kendisinde de latin t'e hiç bir zararı dokunmuyor. Bin hazırlıklnıı hakkında rnuzakerede rinden Adem Kuşun 15 yaşındaki kızı 
dn Yahudı ı~ı: ~ralın da askerı evı- 'yi kalpliliği bulunduğunu gösteri- kişiye nıukabil bir Yahudi, ne kadar b~lunmuştur. Fu.a:ın ~ok .mükemmel Fatma Kuşu, 11yni köyden Mehmet oğ-
nc ~avet ettıg_ı k~mseler arasında ek· yor, diyorlar. faal olursa olsun ırkı bozmıya kafi bır eser olmnsı ıçın şımdıden hazır- ıu Halil Avcı tarafından kaçırılmış-
serıyn Y ahudıler bulunurdu. Evet, şüphesiz şüphesiz 1 Fakat - Devamı 6 ncı Sahifede _ lıklara başlanacaktır. tır. Halil Avcı. evli ve üç çocuk babası-

Bur dn kim e Yahudi düsmanı _ _. ... ._._. __ ._· .... _..-=-=--ı:ıı.-.-.-.-.:0----...-_,,,..,.,... __ ._._._ ... ._. ________ _., __ _,.,._ ............... .. " , dır. jandarmalar tarafından takip e-
değil. Çünkü, evvela, Yahudiler ' dilmektedir. 

memlekette faz1 bir yekun teşkil Bugu·· n T ı 3151 
etmiyor: Ancak 40 bin ki i.. a e : Kemalpaşada hırsızlık 

Kemalpaşa kazasının Armutlu köNe zaman gelip yerleştikleri ta· 
yin cdilemiyecek l adar eski olan 
Yahudilerin sayısı yirmi bin kadar 
dır. Lehistan, Rusya, Amanya ve 
Avusturyadaki Yahudi mücadele • 
ııinden sonra gelenl•r de 20 bin an· 
cak vardır. Yeni gelen bu yirmi bin 
Yahudi mü tesna, diRerleri tama -
men ftalyanla mıslardır. 

Hakikaten ltalyndaki Yahudile • 
rin büyük bir kısmı Akdenizli Ya • 
hudilerdir. Bunl:ır Romaya ve İtal
yanın diğer yerlerine cok eski devir
lerde, yahud on beşinci, onaltmcı 

ırlarda lapnny dnn kovuldukt n 

J, un ız 

cenaze alayı 
Dolnınbnlıçeden itibaren Ankaradn ebedi istirahatgahına tevdi kılındığı 

3000 metre tekmili birden .. 
AYRICA: Vatan miidafaasının kutsiyetini - Milliyet aşkının ulviyetini 

istiklal fedaileri 
SEANSLAR: 1stikliil fedaileri: ll- l3,4G - 16,30 - 19,15 - 22 

Cenaze töreni: 12,45-15,30 - 18,15 - 21 

ana kadar yapılım tekmil merasim .. 

canlandıran lıüyük harp ve aşkfilmi 

F!ATLER: KilltOrpark duhuliyesi dahil: 20 - 30 Talebe 10 ve l 5 kuru tur. 

} On<le lbrahim oğlu 1\Iekmet Fukara- ' 
nın evinde hizmetçi Sıdıka tarafından 
11 kulplu altın lira ile ilç elmas yüzük 
bir taşlı yüzük ve bir altın kol saati 
çıılınmıştır. Hırsız aranıyor. 

Efes vapuru 
lzmir - Karşıyaka arnsında işliyen 

Denizbankın Efe vapurunun, tekne. 
sinin temizlenmesi ıçinDenizbankın Is
tanbuldaki ter anesine gönderildiğini 
yazmıştık. Ef es vapuru, 1zmire gel
mek i.l?ere çarşamba günü lstanbuldan 
yola çıkanlacaktır. 

168 Kent Pal mut 300 425 

-ANADOLU 
Günlük iyast gazete 

Salıib •e Ba~muharriri 
HA l DA.K RÜ~DU ÖK'I'EM 

Umumi oeviyat c yuı i,lerl mf1. 
dUrü Hamdi ·ıhhcıt Çauçu -1DARbliA •• E3i 
1[mİt İkinci Beyler 11oıı.a't 
C.Halk Partisi binuı içiado 

'I elgraf: İıtwll' - ANADOLC 
Tt:lt:fon 2776 .. Posta kutu~u: 403 

Ali O E ŞBHAİ rt 
) ~ı 1400, alu aylıgı 8J J 

ku~tur 

l'ahano mr.nıld.ctler fçfo ~elik 

aLone creti 21 lfoadır 

AL\Al.>OLlJ MATliAA.:il.'illA. 
n.A5JLMı~ı rn 

d D pj C =Rft'G" 2 * 
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-
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.lFE 3 

Düfündüklerim 
~-----------------------Hep beraber 

ORHAN RAHMl GÖKÇE 

Çalıtmak, f erdce, cemiyetce çok, 
pek çok çalqmak, hem bir lüzum ve 
zaruret, hem de bir faz ilet halinde 
kartımız~ duruyor, bizi bekliyor .• 

Fakat bu çalıımak, daiınık, me· 

(ANADOLU > 

Filistin mes' efesinin halli icin Lon-. , 
drada bir konferans toplanıyor 

Zabıtada: 
He.kaı~t 

Kar~İyakada Soğukkuyuda Zeli
ra ve kardeşı Fahriye, zeytin topla
mak mes • elesinden Fatmayı ağır aöz· 
lerle, Karantinada 1sak Davi, alacak 
mes'elesinden Hüsnüyü tahkir et· 
miş1er ve yakalanmışlardır. 

todauz ve heaapsız deiil, maksadh, Dolandırıcılık 
planlı ve ölçülü olacaktır. Kafamı- A hu··kuA metlerı·nı·n b. k F·ı· t• A 1 . t•kl"t• . . temi Eşrefpaşa caddesinde Fuad, Hıf-zın btiUin kudretini, tatıdığımız ru· rap lr lSmı; J IS JD rap arının JS J a J JÇJD • zının bir lirasını dolandırmıştır. 

~!.:~ ~;ı~:;i v=~~:k b:.tı~:m:;ı~':: nat verilmedikçe, konferansa iştirak etmiyeceklerini bildirdiler Çakı ile yaralamak 

Busün muasır medeniyet ve cemiyet· Kahire, 28 (Radyo) - Filistin selesinin halli için Londrada toplan· bet bir netice v~miyeceği kanaatin- etmemiştir. Namazgahta İzmirli Ahmed, C.. 
ler seviyeainde kudretli ve medeni meseles için Londrada toplanacak ması mukarer konferansa Filistin dedir. Kahire, 28 (Radyo) - Son haber- ko oğlu Roben Vaturayı çakı ile çe· 
bir millet olduksa, bunu, kısa zaman konferansa, Arap aleminde büyük Araplarının murahhas göndermesi- Kahire, 28 (A.A.) - Bağdattan lere göre, Arap hükumetlerinin bir nesinin altından yaralamış ve yaka-
) k if d :1_ : 1 b" "k • ehemmiyet verilmektedir. ne müsaade edilmiyeceği söyleniyor. Abram gazetesine bildirildiğine göre kısmı, İngiltere hariciye nezaretine 
ara te s e ~f o an uyu ıf ve 1 . .. ~ . . . .. · · · 1 mıştır 

• . 
1 

b'l' . Mısır hükfimeti Filistin konf er ası Bu, Filistin Arapları üzerinde büyük ngıltere hukumetı Irak harıcıye na- muracaatta bulunmuşlar ve Fılıstın an · 
enerJi hamlelerınde bu a ı ırız. ' L ı k 1 ı · · · L d 1 ------. esasları hakkında 1ngiltereden ma- bir infial uyandırmıştır. zırını ondrada top anaca o an mese esı ıçm on rada top anması ·-Fakat claha yapacak çok ış, kate· )0. t . t . t' B 1 b'ld'r'I 

28 
R d F' . . Arap konferansında memleketini mukarrer konferanstan birşey bek- Tecavüz 

E 1 d ma ıs emış ır. u esas ar ı ı ı · Şam ( a yo) - ılıstın me- . . . . . . . . . . .. K k h ı· ·ı - .L dilecek daha çok mesa e er var ır. . .. . l' . . .'. temsıle davet etmıştır. Iemedıklermı bıldırmışlerdır. Bu hu- üçü tu a ıyecı er çarıııınaa 
inkılap Litmemiftir. Tekamiilde te· medıkçe Mu;ır ~ukuıı:ıetı,_ Fi ıs:~n selesı ıçın Londrada toplanacak olan .Mısırın hariciye nazırı Yahya pa- kO.metler, Filistin Araplarının istik- AbdulJah kızı 40 yaşlarında Hatice, 
vakkuf ve çalqmada gevıeklik ka· konferansına iş tırak nıyetmde degıl- konferansa Suriyenin iştirak edip et- şa tarafından temsil edileceği zan ne- lali için teminat verilmedikçe konf e- şahit olarak ifadelerini almak için 
bul edemiyoruz. Mukadderatımızı dir. miyeceği henüz belli dei'ildir. Ala- dilmektedir. ransa iştrak etmiyeceklerini ilave izzet ve Musa adlarındaki çocuklan 

Kudüs, 28 (Radyo) - Filistin me- kadar mehafil, bu konferansın müs- lbnissuud henüz murahhas tayin eylemişlerdir. istedliimiz parlak ufuklarda sela· 
metle yllriltehilmek için, hamuru da- ------------------------------------------

ha yuflll'JDl.k, daha olsun hale Bu··yu·· k ı·ştı·raAk aetirmekUizumUY&l'dır. yasımıza 
Mayuı, faziletten olan bir hamur 

Atatürkün vasi-
yetnamesi 

karakola götürmekte olan poliı rn• 
muru Sal&hiddine mani olmak mak
sadiyle tecavüze kalkııhiından y .. 
kalanmış, Adliyeye verilmiıtir. 

Ye ldealıtçe l»ir yujurma.. d ·ıı l .. - k -Baıtarafı 1 inci sahifede - Kız kaçırma 
Bu kadar •U)'ilk iddialar taııyan e en m l et ere arşı bunu müteakip zarfın timdiki halini Bucada Nabi ıokaiında Rıza c+ 

Ye aerek laayatı ve emniyeti, serekae tavsif ettikten ve üzerinde bulunan lu Mehmed, Resmolu Hüseyin )asi 
istikbali namına çal19mağa mecbur mühürlerin ve imzaların aynen mu- Adileyi kaçırarak kirletmiıtir. Kız 
bulunan 1air millete, bir baaka tUrlü •• k d l hafaza edilmiş olduğunu tesbit ey· 15 d d M h d' . _,, ŞU r uy U arımız )edikten sonra bu ikinci zarfı da aç- yaşına ır ve eme ın nıt•n· 
Ç&lıtma tekU m.evsuuLahı olunamaz. an g mıştır ki bunun içinde bizzat Ata- lısıdır. 

Çok ve İyi çallflllak, çok it çıkar• türkün kendi elleriyle yazılmış olan 
mak, çalqmaiı f u:lletkar ve cemi• vasiyetname çık.mııtır. Sarhoıluk ve kavga 
yetci Lir ruhla 'bqarmak ... Buna o B J •k M • } • } • • b l Hakim bu vasiyetnameyi alenen Bornovada Büyük çarşıda Aziz, 
kadar muhtacız ki... e Çl a Ve acarıstan par amentO relS erlDID eyana •okumuş, ~ynen ~a~~ geçirtt~kten Hilmi, Baha, Mehmed ve Ekrem; 

1 k d R f•k ı• M h•dd• p •• •• ı d•ı ve kanunı merasımı ık.mal ettıkten Mustafanın dükkanında rakı içtik· · arı O UD U· e 1 nce ve U ı ID ars SOZ soy e 1 er sonra celseye nihayet vermiştir. 
76 g~ ·tmen vazı· A k ıeri sırada aarho§ıuk saikasiyle ••n· 

----: 
e ı tatu··r u··n vası·yet dalye ile biribirini döğmüılerdir. 

feye başlıyor Meclia reis~, ~tatürkün ~lümü. dolayıs_il~ milletimizin d~y1uıu b~- namesi a nen a a- Muharrem, başından yaralanmııbr. 
Kızılçullu köy öğretmen oku~~ndaki yük acıya ıştırak eden mı//et/ere mecfısın şükran/arını bı/dırecektır w y Ş Suçlular, yakalanmıştır. 

eğitmenler kursundan mezun e~~btmeıı- Ankara, 28 (Hususi rnuhabiri·ıtazammün eden beyanatları okun- yüksek meclisinin şükran hisleri~ gıdadır: 811. iklet •----ıı 
ler 1 birinci kanun 1938 den ıtı aren . d ) B" "k M'll "'" 1· . B .. . B R f'k .. l 1 d R . b a;.za . k 1 k" 1 mız en - uyu ı et ınec ısı, muştur. unun uzerıne . e ı tercuman o muş ar ır. eıs, unı· DOLMABAHÇE 51911938 k d 
ôdemış ve Bergama aza arı oy e- b .. B R f C . . l' w • t pa- Karşı yakada Banka so ağın a 
rinde tedrisata başlıyacaklardır. Bu ugun . e et amtezın reıs ıgı Şevket nce (Manisa) ve B. Muhid- bütün milletlere bildireceğini söyle ~rtesi. Giritli Şevki bindiği bisikleti iki ya· 
hususta Kültür bakanlığından şehri- altın~a ~.opl~~-mı~hr. lCels: laç~ı~c~ din Pars (Kars) söz söyliyerek Ata- miş ve müteakiben ruznameye ge Malik olduğum bütün nukut ve şındaki Sunaya çarptırarak batından, 
ıulz kUlLUr ..Ii.ıcktorıutune emır ve Ak tAturMkun o~umuMd?11ayısıy eı· 1 e .çı- türkün ölümü münasebetiyle Türk çilerek divanı muhasebatın geçmi~ lisse senetleriyle Çankayadaki men- yaralanmasına sebebiyet vermittir. 

• _ 1 • • 1. te . 1 . t' a ve acarıstan ı et mec ıs erın- ., <ul ve g · k l ı· · C 
eğitm"werın tayın uı sı ge mış ır d l · ... ah.. b'ld' milletinin duyduğu büyük acıya iş· senelere ait bazı hesapları tasdı..,. ayrı men u emva ımı um-
Tayin edilen eiitmenler sekizi kadın e yapı an samımı tez uratı ı ı- . "k h .. . . .. .. _ ,_ .. mriyet Halk Partisine atideki şart-

ren telgraflar ve iki parlamento reis- tıra eden ve eyetler gondcren edılmış, cuma gunu toplanmaA uzc· I t k . t d' 
olmak Uzere 76 kifidir. l . . b'. "k . . . . "'k' .11 l T" k .11 . . 1 .1 . . ara, er ve vasıye e ıyorum: 

Ô 
. l . erının uyu matemımıze ıştıra ı: mı et ere ur mı etinın ve onun re ce seye son verı mıştır. ı _ Nukut ve hisse senetleri, 

ğretmen tayın erı .imdiki gibi, iş hnkası tarafından 

Yankesicilik 

Karataı ortaokulu tarih - coğrafya F d v . t Çemberlayn ıemalandırılacaktır. 
öğretmeni B. Murtaza Gürkaynak Er- ransa a azıye 2 - Her seneki nemadan, bana 
kek liseal tarih. coğrafya öğretmenli- Yakında Romaya 1isbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, -=+=-
Aine, Kız öğretmen okulu tabiiye öğ. - Bat tarafı 1 incide - ı amele sınıfı yalnız mağlı1p olmakla gı· Jecek yaşadıkları müddetçe, Makbuleye Tramvay kazası 

Kemerde Bayram yerinde Ra· 
mazan oğlu Hamit ve Hasan, Ali

nin beş lirasını yankesicilik suretile 
çaldıklarından yakalanmışlardır. 

ı·etmeni Bn. Kadriye Güçlü ililveten grev kararına itiraz ederek bürolarda kalmaz, kendisile beraber cumhuriyet " ' d 
b. kl ay a bin, Afete 800, Sabiha Gökçe- Karantinada İnönü caddesinde ayni okul müdür muavinliğine, Lise ve fabrikalarda mücadele yapmalarını rejimini de mağh1 ıyete sürü er. _ Baıtarafı ı inci sahifede -

mezunlarından Bn. Fatma Gürsu Ka- istemiştir. Paris, 28 (Radyo) - Başvekil Ed- Londra, 28 (Radyo) _ Başve- 'le 600, Ülküye 200 lira ve Rukiye 109 sayılı tramvay arabasından, 
t rta kul b. d ••W 4 dk h . d d'k 1 D 1 d' A k d d'" d le Nebileye şimdikı' yu"zer lı'ra verı'- d d 1 T h' ra aş o o u ta ıiye yar ımcı og- 5 sen i ayı i tıva e en sen ı a nr var a a ıye, n ·ara an onen a-. kil Nevil Çemberlayn; Avam ka· 'ecektir. - tramvay urma an at ıyan a ır 

retmenliğine, Bn. Tahire İpekçi a~~i birliği de umumi konfederasyonun hiliye. nazırı Alber S~royu Har~i.ye ne- marasının bugünkü toplantısında oğlu 1 O yaşında Hayreddin, b&şın-
okul lll&'iliz~ yardımcı öirenmenlıgı.. grev kararına itiraz etmekte ve sen- zaretınde kabul etmış ve kendısıle va- Paris müzakereleri için uzun uza- 3 - Sabiha Gökçene bir ev de dan yaralanmıştır. 
:ne tayin edilmiflerdir. dikalar mensuplarının çarşamba gün- ıiyet hakkında uzun müddet konuş- di a izahat venni§ ve bu mülakatta ~ıınabilecek aynca para verilecektir. 
Bir kadın yediği ba· kU tah~ikita iştirak etmemesini iste- ~uştu~. ~~ı kon~şma~~~-e~.nasında Pa- ikr memleket müdafaa işlerinin ko• 4 - Makbulenin yaşadığı müd-

• • mektedır. . .. rıs valısı ıle polıs mu<luru ele bulun- nuşulduğunu beyan eylemiştir. letçe Çankayada oturduğu ev de em. 
lıktan zehırlendı Paris, 28 (A:A.) -.. Teft~ş serv.ıs~ muştt~r. . . . Muhalefet liderlerinden Major ·inde kalacaktır. 

Fevzi paşa bulvarında Ali kızı Fat- memurları sendika burosu ıle mıllı Alakadar mahafıl, grevlerın, sıya- Atle, lngiltercnin, Paris müzakere- 5 - İsmet İnönünün çocukları-
ma TUrk pazarında bir seyyar ba- Fransız demiryolları şirketi dün sen- si bir mahiyeti haiz olup hariçten idare !erinde yeni taahhüdlere girişip gi- rıa yüksek tahsillerini ikmal için 
Iık~ıdan aldığı balığı yimiş ve kendi- dika heyeti umumiyesinin toplantısın~ edildiği kanaatindedir. Bu kanaat, hü- rişmediğini Başvekilden sormuş ve nuhtaç olacakları yardım yapılacak
.sinde ~ehirlenme arazı görüldüği,inden dan sonra nafia nazırına bir beyanna- kı1metin, esaslı ve çok şedid tedbir ul- Nevil Çemberlayn, İngilterenin, yeni ~ır. 

-=+=---
B. Muhiddin Erener 

Şehrimiz ikinci Noteri B. Emin 

Erenerin oğlu B. Muhiddin Erener, 
hakimlikten istifa ederek avukatlığ• 
başlamıştır. l\luvaffakıyetler dileriı . 

>il 6 -Her sene nemadan mütebak 
hastaneye kaldırılmıştır. Zehirli balı. me tevdi ederek umumi iş konfederas- masını icabettirmektedir. hiç bir taahhüd altına girmediğini miktar yarı yarıya, Türk Tarih v~ .:------~~----·---: 
~satan hakkında takibata devam edi. yonu t~ı·afından verilen emr~. ~.rote~- Şimendifer, elektrik fabrikaları, söylemistir. Dil kurumlarına tahsis edilecektir. Doktor 
liyor to etmışler ve memurların buyuk bır t b'" 1 d dd 1 . t ma N l ş E F 

• . . . . . 0 0 us er ve gı a ma e erı sa an - evi Çemberlayn, beyanatının Demı·r Alı• 

Z• } v kısmının servısın her zamankı gıbı yü- . . . 
ıraat memur ugu rümesini temine çalışacağını teyid ey- ğazalar, askeri idarenın emrıne v~~ıl.~ sonunda .şu~la~ı söylemiştir: . K. AT ATO RK 

t 
. . .. .. .. v.. }emişlerdir mistir. Umumi grev, perşembe gunu - İkıncı kanunun on beşınde A vrupada tetkik seyahatinden 

zmır zıraat mudurlugu kadrosuna · ~ H · · ·ı b' l'k R alarmı h 
• • • - • A d'l Par·s 28 (AA ) - C h .. t . bashvacak ve cuma günü sona erecek- . arıcıye nazırı ı e ır ı te omayı l'elmiftir. Hut er sün 
ıkı zıraat memurlugu daha ılave e ı - ı_, . . v: . . .. um ~1~13~ ç~ s • zıyaret etmek istediğimizi Mussoli· n 1 · / k • t • f muayenehanesinde kabul eder. 
miştir. Yeni kadroya göre iki kazamı- Sosyalıst bırlıgı partısınm reısı eskı tir. . b' . . ·v• • rO lS O ma ıs zyen er 

. azırlarda F d rt' · R nıye ıldırdım. Verdıgı cevapta hı- . 1 · w. • w za daha ıiraat memuru tayın oluna- n w n rossar pa mın ouen B •• . .. .. .. . ' Pohs mes ıgıne gırmege talip olan-
caktır. de yaptıgı toplantıda bir nutuk söyli- r ugun "\ zı Romada gormekten buyuk hır haz ıarın imthanları dün öğleden sonra 

-Tirede -Torbalıtla hırsızlık yerek kararnamelere karşı amele ta- R nasıl l cak duyacağını bidirdi.> Milli kütüphane salonunda emniyet 
rafından yapılan tahrikattan bahset- ava O a Londra gazeteleri, Çemberlaynin müdilrü B. Salahaddin Arslan Korku-

Torbalıda Tepeköyde Ali oğlu Mu 
.sa Sunar ve arkadaşı Durmuş oğlu 
Ahmed Saz namındaki şahısların Te
peköydeki bakkal B. Mehmedin bir 
çuval susamını başka bir evden pa
muk ve yorgan çaldıkları anlaşılmış
tır. Suçlular, adliyeye verilmişlerdir. 

tikten ~onra ezc~~.ıe demiştir ki: Ankara, 28 (Radyo) - Me- Roma seyahati etrafında uzun rna- dun riyasetindeki heyetin önünde ya-
-Eger kan dokulecek olursa sol ce- teorolo1'i enstitüsü umum müdür- k 1 l k ç b 1 • pılmıştır. İmtihana elliden fazla 

1934 d - } w a e er yazma ta ve em enaynın, . . ' 1 b l ki Al d S-LL-t nah şubat e vsag cena 1111 yaptıgı lüğünün raporuna göre yarın (bu- . genç gırmıştir. İmtihan evrakı, mü- ıtan u es • em ar U11J11 

gibi bir kargaşalıga meydan verirse gu"n) Trakya, Kocaelı' ve Ege böl- bu sayede İtalyayı Fransa ıle barış- hürlenerek A k d . Yurdu hekimlerinden 
• • • A • ' t w k d I k d' l n ara a emnıyet umum .__ 

polisle çıkacak bır ıhtılafta ışçiler öle- gelerinde hava kapalı, az bir ihti- ıracagmı ay ey eme te ır er. müdürlüğüne gönderilecek, rnuvaf- Hastalarını yalnız gündüzleri JUS-

cek olursa ve e~r temm~z. 1848 gün_ male göre bazı yerlerde yağışlı ge- -=+=- fak olanlar, polisliğe kabul edilecek- :.,....;h;,;u~l.;;v~eİıııt~e;;d:,:,:a;,;.v.;.i .;ed-er_. ____ _ 
ıerinin havası tekrar bakım oıur:>a çecektir. Kastamonu San, at ıerdir. 

Dr. S. Sırrı Tinel 

• ~qh~mın~~~b~ ~ufu~ekMr~~ ~------------------~l--~ Bugün ELHAMRA SlNEMASINDA vetlice esecek, doğu ve kısmen or- tzmir bölge sanat okulu müdür mu- 1500 kişil.:k Türkiyenin en büyük sa onu 
• ta Anadoluda durgun geçecektir. avini B. Sabri Buyan, kültür bakanlı. YENi SiNEMADA ~ 20 A H Şl -.... d'gV b"l l d .. " h fı'f ese- B•ıgu·· n matinelerden itibaren .... srın gune .... c~k~~r. 0 ge ere ruzgar a - ğınca Kastamonu sanat oklu direk- • 

törlüğüne tayin edilmiştir. 3 B ü y ü K F t L M 36 K I S I l\I B 1 R D E N 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün Müı·de MiiJ.d_e_' 1--20 ASRIN GÜNEŞİ 
U t · t J lar Ebedi Şefimiz ATA TORK'ün hayat ve icraatından parçalar naya ve ıcraa ıncıan parca Perşembe gününden itibaren Elhamra 

Ebedi ve mukaddc!!I hatırasıa.ı tebcil için film ar• ~ : : \f S/YELİ CANA VAR 
sinemasında şivlerimizde mevcut sesli ve s4JzlQ ve bugftn milyon• 

•ar değerinde olan btıttlıı filmlerden toplanarak Aynaroz Kadısı 
hazırlanan tariht eıer 

Londra tchrini altüst eden müdhit Con'un ıergüzettleri 

3 -- HOREL- HARDI }Ş ARIYOR 
.,..ı. ... o·~ ı. J.L,, hol. l.o:u i ru...,..~ __ __._..._... ____ _ Türkçe ıözlü kahkaha tufanı • • ._._ ____ ~___,._._ ......... 

---~~--~7~~~~--------------~ 
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1._ -_T_~ ___ A ___ l_E __ i_· N_D_E_ I Danimarkada AMiRAL HO Atatürk 

r Casus t~şki'atı mey
dana çıkarıldı Emil Ludvikin bir 

DONANMASIZ AMiRAL ! 
Nedir, nasıl korunulmalıdır?.. ş~beke, n·uhtemel blr 1 . Atatilrkiin~:!1~~1 karşısında 

/t·ın kuvveti azalır, hay.ı: günb<'gÜn har le -i ' l stanbulda bıyı ii·ın.ı ınu·· düıı;a milletlerinin duyduğu heye. 
Yazımızııı mevzuu, lıepinıi:ıin İs· ve <la imi surette sönerek ademe doil;· P f ·• lSÇÇ annı Ş . 5 • can ve teessürü ak•ettiren yazılara 

mini t~nıc'ı ıcoız \ete lıisiı .. lcıı cok ru sürüklenir. l~anser; her cin> hay- Kopenhagdan lnııılızre •Deylı hemen her memlekette ve her dil-
tevahhus ~tiğın iZ Lır hastal,k van<la. ve !.atta ııcbatatta d&hi olur. llerald. ırnzde•İr>P uildiriliyor: .. zaye -'eye nasıl koymuş? de çıkan gıızetelerde rastlıyonız. 
-kanser- te,k.l ec! cek•ır. Ehemmi- insanların her Hkında, "rzın her kı- Aylunlanlı~rı dev"ın eden gıdı uı ıL • Fransız nıatlıuatı da, "ık eık ve bH-
yet ve ciddiyetinden korku ile Lah· tasında vardır. Kanser; hemen dai- araştırmıdurdan sonra, Danimarka yük rnytalar ayırarak Atatürkten, 
sedilen bu ha•talık sun zamanlarda nıa 35 yaşından sonra husule gdir. poli~i lıir nazi Caoııs te~kil ... tıııı mey. onun e~siz inkılabından hayranlık • 
daha sık gCıülc1ii iinden bü•ün ~.Iahaz<., daha genç Y<i krda ve h<>t· dana çıkarını~tır. Amiral Horti o tarihlerde Osmanlı !arla bahsediyorlar. 
dünyada kaııter hakkındaki ılmi .a ço.:Lıklardı:ı Lıle ender obrak gö- T"vkif edilenler on dürt kifidir. En büyüğümüzün ölümü müna!e-
tetkikat, 1: nserl mücadele teşki • ıüleblır. Bunların iç;ııde 3 n•ızi ıouıeteçh, lıir imparatorlug"' unda ataşenavaldı.. betiyle memleketimize gelen Paris-
Jatları, tedavi ve teşt.is v, cıt~larınırı B güııe bder yapılan en ciddi Alrn•rn doktoru, lıaııinıarkıı Şle, viır Sair gazetesi muharrirlerinden O. 
artması gilıi büyük mes~i ve gayret· tetkiklere ra~meıı hrıseıın muayyen baııka.•ıııııı ıııüJ,\rU, lıir avnkat kati- İngilizce Nevs Reiew mecmuasın - 1 dırmı~tı, Onu Anupada cTuna ba - P. Gllbert yazıslnda diyor ki: 
'er sarfına ba~laıımı,tır. bir ıeLebi t"sbit olurıaınamıştır. Ya.,lıi ve Uı; Daııimıırk,ılı vardır. lan: llıkçısı• <.lenmef;e lıa~lanmı~tı. •Türk hududuna ııidiyorduk .. Hu-

Verem. fr<!ngi, \:cl.ıa gilıi be~eri· ni, kand~tin ıebebi me-çhuldür. Mik- ll>1riciye neznretindeki lıir top- llfr tarafı kurn ile çevrili lıir mem- 1021 •eneııinde imparator Ş.ırl ve dııtta nöbet bekliyen nefere sor-
yetin ve c<"miyetin auıarıs•z musi- rop ilminin teeNütünd:n~ri herk.,9 hrnııdan sonra resmeıı şu tebliğ ne~- ek;,tin rai~i olun eski deniz kurtlıırııı- Şarlııı haris karm Zita, Macar tahtı. dum: 
betlerinden biri d~ •kanser> dir. Geç kanseri mikroplu l:.ır h .talck :ıan ve redilmi~tir: lan amiral IIorti umıınıi harptenberi na oturmak için :IIac ristana girdik- - Atatürk ölmüş .. Öyle mi? 
tethis edilen, vakit geçirilen kansc>r- tahmin ederek pek çok t~crübç! r •Palı~ uıun bir aqştırmadan son- ~i defa olar~k bir deniz harp gemi. !eri vakit Hortinin "''ğ kolu mesabe. Nefer merhametle yüzüme baktı, 
lide hayat, mukadder o~n i\kılıctinin ve tetkilkı:r yapılmış İ•e de, kans:ı r •. , D;ninıarkn urnzi.ı1de, harp za- !ııin ııüvertesjne ayak bastığı vakit sonra acı acı güldü, eliyle yerden bı"r 

J d 
1 • c·· . l .. 1 t d . ı· sinde Olkn Gömböş, kral taraftarlıırile 

pençeıiııe ü~müş eır.r.:tır. un J:ı rır"•" muayyen Lir mıkop bulu nı~nını.l« i~a lıaşlıy~cak olan bir is- .:oz yaş arıın zıw e ememış ı. şey süpilrüyormuş gibi bir hareket 
" t"lr. m"kt tan bıı knr'<un 1 a~" t t ı " t lı " ,., m \ ı k Macaristanı kendi nufuzu altına al- çarpışarak onlıırı mağlup etmi• ve ,.eç ı çe ı ım ar v ç ı ... ~mış ır. 1 • ıuur ~e en.,. e:c ana çı armış- • yaptı, sanki: •Git işine, içimizde ya-
hastalıktan be~eriyeti kurtarmak i. Ac~.la k,,rıscr, ir$~n intikal eder tır. ,nak emelini güden sinyor Mu~solini, Şarl ile Zitayı esir etmişti. nan acıyı ıen nasıl anlarsın!.> Da-
çin bütün dünya hekiml~ri, dünya mi? Bu Lkir de çok eskidir. Vera·' :!\leml~ketin muhtelif verleı'inde ımiralııı bu zayıf tursfını bildiği için HaL~burg hanedanının !onuncusu mek istedi. Neferin o acı gülütü ka
liıboratuvarları en hakir bir mev:ıu ıet sur~tile, y:ıni anadan, babadan; lıazı tevkifat yapılmıştır. İlıidise ile mu İtalyanın deniz manevralanna da- olan Şarl l\Iadeyzaya silrülmüş ve nef- dar kuvvetli bir ağlayıv olamaz. 
olan kanser i'z .. rinde yorulmadan çocu' a geçen hastalıkların pek ço· alakadar olan başlıca adam, Kop en- vet etmişti. Büyük b;r psikoloğ olan ,.ed.ld"" · d d f latanbula geldı"ğı"mı·z zaman •ehl.r 

1 1 D h h 
"k d B Hitler ise ı•ussolininin bu kurnazlı - ' 1 ıgın en az sonra a men asın. w 

ça ışıyor ar. ünyanın emen er ğu mı roplu ur. ir kı1mında da mik h:ı.gda ;-ıı,ayıın ve Horst fon ?rıart- '" d ölmüştü. Halk sadece kendi vicdan. 
büyük merkezinde kanser üzerinde rop geçmez, fakat ebeveynden ev· tung ismiı:de, ecnebi t>1baasından 'lnJ bir derece daha tekiimtıl ettirmiı a ölmtiştü. !arının emrle umumi bir matem 
çalışan kanseroloji müesseseleri, hu- lada bir •İ•tidadı malı~us· intikal biridir ve şebekeyi onun teşkil etmiş ·e Kiel bahri üssünde denize indirilen Kralsız bir hilkiımetin naibi mevki- içine girmişti.> 
suai hayvan tetkikatı müessesderi :der, o halde, kanserin irsen intikal olduğu z:.ııııedilmektedir. 10,000 tonluk Alman kruvazörünün ini muhafaza eden Horti yavaş yavaş Muharrir, Atatürkün can çekişen 
vücude getirilmiştir. Paris, B•rlın tti~i fJ:ıi k«lıul ediloeek olursa, bu- cCuofüluk ~ebe kesi bir yab:.ncı hılliZi indirilme merasimine aıniralı siyaset aleminden kendiııi çekm . o 
ve Londrada mevcud olırn bu kan nun va mikroplu ve}·a bün)·evi bit • ı • h b k ı tu B lıı dıwet ederek eridi amirahn karı- meydanı Gömbö• ··e Koııt Stefun Be• smanh imparatorluğundan dipdiri 

b 
· L •

1 
• · c ev.c. • e.i& ına uru muş r. u • k • • Q "- bir Türk devleti yarattığına lpret 

ser tetkikatı müesseseleri gibi il- ııasta ık oldui;u anlı:ı.'1lacaktır. rıunla lıer:.uer, casınlar, Danimarka- ·ına e~ti~i~ti. Bu hareket Macaris- lene bırakmıştır. Şimdiki .Macar si ·a· ediyor; 
haııaa Am "k ' u d lar 1 s k · t"k 1 tt··· d · ana Nazı «•kını aşılavı"erınişti. O . ' erı acıa m azzam o - r en aııser ın ı ·a e ıgıne aır r.ın kara ve..-:ı deniz kuvvetleri hak· --. J • setı dah t d ı d h ··•· · •Ü Asyanın kıyısına mükemmel 
1 ·· d · d - · k"I" ı _ d" h d d • · vadar kı· k .... M a mu e ı, a a mu.av;mr:ir arın vucu e getır igı a:ıim t"'t ı at oazı na ır mfi•a e at var ır. "fose- kında değil, Darıimnrka aahi!Jw.rin· " ıııa ,...ır zaman sonra aca- · · ıı· b t t 
h k 

·· · d 1 k d ı· ı ı B k d 1 datandakı· gaz6telerden bı"r kısmı şı·cı.. :r.Iaamafih Macarlar elin umumi harp- ır ne a ın ohumunu serpmişti. Ne-
ep ans.-r uzerın e ça ısma ta ır a ı apo yon onapart anser en ö · den ueçeıı va11urlH hı:kkında malü- ~ b t k 

H l 1 ka 
~ J ıı· b. te k b tt"kl ı • yavaş yavaş emale erdi. Ve ar-

enüz es abı anlaşı amıyan nse !.lüğü gibi validesi, iki hemşiresi da· mat sahibi olmak hedefı"ndeydiler.> e ı ır yahudi aleyhtarlığı neşriyatı- ay e ı er toprakları istemekte 
b b d k h k b 1 tık bugiln mü•te•na bir kuvvete ma-

rin, $e e i ve te avisi no tai naza- i ·anserden ölmüşlerdir. Prof,.•ör Horst fon Harttung, Kopenhagda- ıa aş amışlar, hatta büyUk anneai berdevamdırlar. 
d h kk k k

. b B f ~ · ı l\I d H liktlr. Piyerloti Yatasaydı, Türkiye-
rın an mu a a ·tır ı u azim teş· roca tara ıncan neoredilen mü~a- ki Almanlann ba•ta gelenlerinden muRevı o an a am ortiyi bile ya- Birkaç aene evvel naibin kend· • 
k

·1• b ı · h h h d a· b" k ld k • · dTkl "th t · ı d. ını. nin bu muazzam terakkiai karşısın-
ı .. t. u yoru maz mesaı, emen er .e e' ır Liyü , • ., e meme "n biridir ve Almanca Berliner Börsen- nu ı ı e ı am e mış er ı. yahut ta oi'l n k l "li d - . . 

l
ün bir parça daha kanser muam • e · den .. l.. o·· t - .ı · Amiral Horti, bilahare fakir dil•- t 1 u u ra 

1 
n e ecegı rı- da şa~alardı.> 

; rın ° uJ'.~~·. or çocugun .an zeitung> gnıetesnin Popenhug mu- Ü ,
1 

b" .
1 

• • • vaye o unmuştu. Onu bu fikird"n Fransız kadın muharrı"rlerı"nden 
nasının bir noktasını aydınlatmak <andın olan ıKm d,., meme kan!e- hariri idi. m ş ası ır aı enın çocugudur ve yet- . . • . c 

ta, ilme hizmet etmektedir. Avrup• inden ölliyor. Bu dört ev!dddan bi mi• ,.aşındadır. Eski Avusturya -l\!a- dostları vazgeçırmışler, Katolık Ya.. Mari - Edit dö Bonöy ŞÖJ·le diyor: 
Xazi casuslarından lıirinin Dani- • J O b k k 

ve Amerikada kanser hakkında la" •inin '.•edi. d;C.erinin sekiz c.ocui!u ~aristanın )'e"ane bahr;ye mektebi o- caristanın protestan bir kral istemi,·e- « üyü bir as er ve kıymetli - rıarkanın Baltık denizindeki boğa- " ' b" d l t d · O d vfüıt eserl"r ya:ıılmakta, kanseri' lu}·or, hirinciler-'-n be•i. di;;erJe . ~an Pala mel<.tebinden neıet etti ... ten celtlerine onu ikna etmı"•lerdı·. ır ev e a amı ıdi. yur unu za-, "" • • zında, diğerlnin de Danimarkanın "' • f d f · 
mücadele cernly,.tlerinin hekimlert inden altı•ı kana:re ''akalanara~ ,oııra Osmanlı imparatorlug"un• ate- Artık merkezi Avrupadakl nazı· er. en za. ere ulaştıran .bırinci s. ın.ıf , rn şimal noktası olan Skari"ende fa ~ ili ft o ı k 
ve halka mahsus ilmi ve propagan .lüyorlar. Bu vak' ada kanser hi• şenaval olarak gönderilmi•tir. tazyiki artıp Avusturya- l\facari"ta. mı. şe. ı. meme etme. n. eslının, aliyette bulunduğu söyleniyor. • Ü t hl ll b ı ğ ı 
da ııazeteleri nC'!redilmektedir. A ıile ha•tal>aı bigi görülmektı. iae de . • Bir vakitler İstanbul sosyetelerinde nuıkine müşabih bir ta "d ·1 arı nın ve sanının en 

1 ın tanı-Dunlaı;ın vazıfelerl casusların Ko- rzı 1 are ı e t k tr b. ilt f kk" dl 
merikada milyonlarca liralar sarfilr ·ımserliler ic:inde tesadüf edilen bl' amiral Hortinin ııuzel siyah bnnğı idare edilmeae başlanınca Hortinı·n lı·- an ıym. e 

1 ır m e e ır .> 
· penhagdaki merkezine, boğazlardan ""· At tü k h fl d f 1 yapılan taharriyattan mada, koense ıibi vak'lar çok enderdir. ~k şöhret bulmuştu. O kadar ki İs- derleri Macaristana eski satvetinı· ka. • a r arp sa. ann a ne ere 

ııeçen vkpuılar Jı .. kkında malumat h b d b k d d tin mikrobunu bulacak olana d Kanac:rin vaz'veyi hakkında bu tanbulda bir hayır müessesesi menfa- zandıracağını umdukları '·en· f"k ynnyana ar e en ır uman an 1
• 

1 k b 
\'ermekti. J 

1 1 re B" · y k · h 
milyonlarca dolllr miikafat vadedi ~n lİ tı bın telal>l:isi şöyle hula~· atine y:::pılan blr müzayedede bütün - Devamı s nci Sahifede_ ır esır unan as en ateş attında 

l'oli.in öl:reudlğine göre, casuslar k J .. b k k d k miştir. Bütün dünyada bu hastalı! dilebilir.; kan.er mikrobık bir hııs sefirler ve ~cııebl memleketler mümeı. + arsı astı,.ı ilyU uman an arşı-• lspanvavc vitme'< (izeı·~ Danimarka •ında dona kalmı-'· uaıtıUKI o ae"'ı 
haki.anda böyle çok ciddi bir ilim fa alık d~ğildir, kıınşeri v.1n~n uzvi J '~ • ;illeri ault:ına hoş görünmek için kıy- B ş ·. ""'·" "' 
aliyeti göst.-rmesini yazmak, kan •etin biı:ı:r.t k~ndi lıöcr~leridir. Uz '.Jo1:azını.l:ın ~cçen bir Rus vapuru metli bir eŞYllYI müzayedeye koyar- üyük efin ka- lıır nefere,_ mağlup dtişman kuman-

hakkınd ı Kuı·~nh2gdıın Hamburga d l bil hü ü 1 d 
sere verilmesi !hım gelen ehemmi ivet irinde rüffeyrni ve hafi bir ha oradan da ken metelikaiz wan atDirel Jioni au- an arına e sn muame e e e-

., " hal.Jer ,-~rmi~ler ve bu, yıb k d k d d ö t k k 
yeti bütün şumulile i:ıaha kiıfiJi :at ieçiren höcreler tahriş edilirsı Fmnko kruvazl'..rledıı" telsizle bil- zaye.deye koyacak birşey bu!amamıı, 1 arŞISlll a ce ve ça ınn a yer g 

8 
erece a-

zannederim. ızviyetten ayrılıp evsafını deristi bıyıgını satılığa çıkarmıştı. dar bllyük bir asalete sahipti.> 
Jirilmiftir Kanıer; frengi, verem, veba, ko ..-rek kanser hÖ<"re•İ haline girebi Onun bu teklifi salonda ciddi telak. H Jk k l\Iuahirrir, Atatürkiln, bir &'Un ııe-Şebeke, meydurıa ~ıkaı·ılnıaınak a ı 

lera kadar beşeriyete bela ve belk ;rler. Bu rii~eymi höcrelerin tahr! ki edilmii ve Hortinin bıyığı büytık IIl Ve ar l ma- neral Şerile Türkiyenin nasıl diril • 
;~ın bir çok> kı t~dtıirler 1.1lnıı~tı. ~fe-

bunlardan daha korkunç, felake• inde br.şlıca amil; pislik, k11rınma ;ela, şebok~nıu başlıca a:.ılarından bir bedel mukabilinde satılarak traş t . . d '} . diğini şöyle anlatmış olduğuna lıa-
yaratan bir hastalıktır. E.n korkum 'ar. iltihaplar, y~rnlardır. l\!esela ıkisi Dıuürıı:ırkada tıuluııdukları hal- ettirilmişti. effil Ve l areCI ertfi ret ediyor: 
lıııştalıkların bile çaresini bulan vı :ide, dil<le, duc!al.!a, yü7<le, mid le i.ıiriı..irlerile lıiç ııorüşmemi~ler Amiral, çok sevdiğ-i bıyığın<.lan işte f } cB!zim neslimiz Altay dağlarının 

1 
böyle ayrılmış, lakin onun bu hareketi vazı" eşı" na.::. l oı yilksek yaylalarında kartallar &'ibi 

ııöğsünü kabartarak insaniyet iı e ıeya b'rsa\;ta bora:ı ve gırtll'\kt- ~e dııimu ıır11l~mıd1< başka Lirini ·J -

1 
t d , 'üratle i!erleme~ine vesile te~kil et- . . • '"' vaşamıştır. Bizim uzağı görmek, tim 

mine aşılarını, ilaçlarını iftihara su· a ıim ,.. r.u•ule gel~n bir yara vaktil• kullanmı~lardır. -nişti. ÇUnkü bu vakayı işiten Avus- Da~~hye vekaleti. villiyetlere ııön- •ek glbi hareket etmek, !hım olun-
nan asrı hazır tababeti maalesef <e J;..yikile tedavi ettirilmez. mü:ımiı S~bekeııin yabancı ııemilerinin ııe· derdıaı b t · d d. k" • '.urya - l\facari•tan imparatoru Fran- 0 ır aıııım e ıyor ı: ca tek başımıza yuruımak gibi vasıf. 
kanserin ilerlemiş devirlerinde he mrett~ idame v.: t::ıhriJ ettiriliroe ka• lip ı;eçiş hakkında malümat ediıı - ;ova jozef 0 kadar gülmüştü ki amiral 1 - Takdir ve teşekktır hakkın- !arımız, bu kartal hayatı yafayan 
nüz bir şey yapamamaktadır. şere tahavvül edebih. Tedavi eW ıııek arzularında olmalarına rağ- Hortiyi yaver olarak yanına almıştı. ~a 2_ - ~u-nıhuryetimizlQ baııi$i ha· neslimizin mira8ıdır. o zaman Şark-

Hududları muayyen, çerçevesi ilmiyen sc\fra keaesı t,,şlarının. böl. :nen, Sk ı:Jinavya ve Baltık memle- Umumi harpte imparator 0 zaman laakar mıllı Şef AtatUrkiln fani ha- tıın Garbe doğru hicret edilmişti. 
dar olan bir çok hastalıklar, hasta· ·ek, mes.ıne taslarının, uzun zama k~tlerindeki nıızi casuslannın top- vüzba•ı olan amiral, No•·ora zırhlısı- yata gözlerini kapayıp ebedi istira-
1 f d 1 kad ed 1 d b k 1 d 

t k • • Yeni Tilrklye kurulduktan sonra ise 
arı er en a a ar er, cemiyete te av isiz ıra ı n mi.~. ı.ıarsa ç• ladıkları mulümatı gözden ııeçiren ıa ktımandan tayı·n etmı·ştı·. Yüzbaşı hatır.ahına t.evdi •. nın.a .kadar &'e. çen 

b l d k b 1 d 
eski Türk medeniyetinden iıtifade 

rnünase eti, İçtimai cephesi yoktur. ıan ıumın sonun ~ ·a.,ser a~ a lıfr merkez olduğıı da zannediliyor. •Iorti Otrantoda üç parça gemı· 1·ı· yı·r- ve büyük Türk mılletının kederlı he-
B k b

·1 b. k h ı ki d ·ı ı k k h J • ~ etmek üzere Garptan Yakın Şarka 
una mu a ı ır ço asta ı ar n ~mı etıuua sı · sı ır.ii • """ etme• Hoı>t fon Hı.ı·ttuııg da Ko]Jerılıag- 'TIİ yedi parça İtalyan filotillilsına kar. yecaularını tarihe mal eden günler hicret başladı.> 

vardır ki; haeta ile berab r cemiyet: •edir. Bu meyandl\, fazla icki içmcl d . 11 pek bahadırane harbetmit ve a'"ır yurdun her köşesinde huzur ve sil-
de aliıkalandırır. Mesela; Bulaşıcı •uretile tahriş edilen mide l.ıarsu' n,;I Alınuıı c:~iliği ile her ı;iln temas •ıırette yaralandı"'ı halde gemı·ıer"ı·nı· cAtati\rk bu sözlerinde ne le.adar 
hııotalıklar, frengi, ııtma, verem Jzerinde kaıu rlerin tcha• :.illi cc,ı '·" ulılu~u öil;rcnilmi~lir. ' 0 kün ve büyük milletlere yaraşan ve- haklıydı. Bu ne muıızzam kartal u-

. .urtar~rak Macar ~ularına •-!rmi•tı·. kar ve i•tı"krar ı·çın· de geçlı· Bu ü ·d· A !arda •onra memleke 
bunlar asırlardanberi beşeriyetin ba i(Örülmel..t.,dir. Yıışlı kadınlı.re! • • Ü • ır n- çuşu ı ı. Rır n ., • 
ıında daimi bir bela halini almışlar- müzmin meme iltihapları, mü.ı:miı .u J.;.s~al•k hakkında rnücd.lıez bu Bu. muv ... ffakiyeti ona Otranto as- !er zarfında aziz vatan çocuklurı öl- tin bütünlüğünü. ırkının benliiini 
dır. Bunların mikrobu ve tedavi•İ •·ahim hastalıkları :ıamanla kantero "nmıt•ile k-.bildır. Kıınser ne kadat anı unvanını kazundıı·mıştı. Bu ha- çüsüz derin teessürlerini farksız ve bütün dünyaya tanıttı.> 

1 1 
• h l I Jiseden az sonra da btitün Macar do- iatisnasız bir surette vatanın her bu- lskoçya kraliçesi •l\fari> öldUk -

ma um o maııına ragmen cemiyeti te avvü ediyor. ote: kanser mü rken ı..-~ı,., e-dilirse o kadar kuvvet alakalandırdığmdan dolayıdır ki, cadelesinin birinci •afhasında geleı , l"ıLl!i •ifadır. Kanecr 1 urb;z gci· nanmasına baş kumandan yapılmıştı. cağında muar.zıım törenler halinde ten ıonra kalbinde Kale kelimesinin 
tıbbi ve içtimai bir çok te-~lr.ilat, tet- tkorunma•: Müzmin iltihaplanlan ünen l.:uvvt:t!i h~anlarda da ola- Amiral Hortl bu vakitler muazzam ve inkıtasız br surette Atatürkün yazılı olduğu görülmüş diye bir tn
kikat ve mücadeler yapmak mecbu- uıun ıiiren ~kımsız ynralard"n, pi ıılir. Kanıer mutlaka iJ '.eıl. airı- bir devlet olen Avusturya _ Macaris- manevi huzuruna arzetti. Tarihte giliz efsanesi vardır, bugfln Atatilr
riyeti hasıl olmuştur. l:te, kanser 'iklerd n, tshrişat!ıın içki ;çn>f' ·t.:-r. ar ~ııp~r sanm3'yın•z Ba~i,u:ıııçtıı tanın •on ıımiralıdır. bir eti görülmeyen ve bir heyecanın kün kalbi açılsa oraya •Türkiye> ke
de bunlardan biridir. Vekayi ve is tütCn içmekten ıeveH:i ("(mek vey iç bır ,.~n vermiy.hılir. Ağrısız, Komünist lideri Bela Kun'un kısa eseri olan bu muazzam hareketler limesinin hak edilmiş olduğu gôrü -
tatistikler göıteriyor ki; kanser, te· bunların hu.ullerindc si;r;ırle teda~i ena bakılmış Lir ~uk afetle:, tahri4 !dare•İ esnasında amiral Horti o za. Tilrküm diyerek övun.,n lıüytik milleti- lür.• 
ammüm ve ihtimaldir ki airayet da- ettirmektir. e e<lilirae k~ııs,.,,, inkılap edebilir. manlar Romanyanın i~gali altında o- mi2e liyik bir intizam ve emniyet ha- Emil Ludvik, Atatürkle tanışmak 
hi ediyor. Fakat, kanserin mikrobu· Kanserle mücadelenin ikinci s&f '.)iJini:ıde, yanaklarını:ıda muannit lan Zageol şehrine çıkmış, orada ko- vaaı içinde cereyan etti.Amir, memur şerefine nail olduğunu itaret ettik
nu bilmiyoruz. O halde: Mikrobu. hası: Kanser başladıktan sonradır ekilde devam eden çıbanlar. meme- münistlere kıırıı Romanyalılara yar- ve vatandat tek~ir vücut gibi olııun bir ten ıonra Büyük Şefimiz ile mülaka
ıirayet tarzı malum olmıyan bir haı· ki, bu da cemiyet ve ilim işidir. Kan .,rinizde vecaorz aerılol< ve kabarık· dun etmek için ufak bir cBeya.n or- manzara arzetti. Bu ırüzel ve iftihar- tını töyle anlatıyor: 
talıkla beşeriyet karşılaııyor demek- serden kurtulmak için kanseri mum ıklar ııörüueni:ı acele hekime gidi- duıu vücuda getlrmiiti. 1ı neticeyi hükQmetimize arzetıtim. •Atatürkil ilk defa olarak a•kerl 
tir. 1 te, kanser gibi mühlik ve eera· kün mertebe erken teşhis etmek la· ıiz. Mükerrer ve ~p.yri t,1ı ii kana . Zen&'!~ yahudiler Hortlnin ordusu. Htikümetimiz bu iyi neticenin fatih- elbisenin muazzam haşmeti içinde 
rengiz bir hastalıktan kandimi:ıi na· ;ıımdır. Şunu, her miinevver w· her• -nalardan çekininiz, koyu siyah ren· nu teçhı~ etmiilerdi. Romanya ordu- aalinde aldıklan isabetli tedbirler - tanım19tıın .. Birkaç aene evvel tek
ııl koruyacak ve bununla nasıl mü· kes d .. ~işmez bir kaide olarak hilm~ :li kan kuamalarında. katrana ben· suntın hımayeai altında dövüıen ami- den Jola;- takdir ve tetekkürlerlnin rar huzuruna kabul olundııium ııa
cadele yapacaiıı:ı.... (idir ki: kanser başlangıçta i:•i olur ziyen simsiyah renk':: },(;vclt abclest ral Horti 1919 senesi ağustosunda Bu valilere tebliğine beni memur etti. ınan onu ıivil elbise içinde fakat cla-

Kanıer, Miladdan iki asır evve- bir hastalıktır. Fakı>t, kendi halin~ et;nelerinde derhal nıüt~!ın<~ıs he· dape,teye küçük ordusile muzaffererı Sayın vali arkadaşlan hükümetimi- ima ayni ince tavriyle buldum .. Al
lindenberi malum bir hastalıktır. bırakılan kanser büyümesini. inti . kimiııe koşunuz. Sebepsiz zayıfla- girmişti. r.in bu kararıı~ı arzederken bu husus- nının derinleşmiş çizgilerinde, gö:ı:
Azalarımızın içinde veya dışında, ~arını durdurmaz. behemehal yü ma ile beraber olan daimi hazım bo- Romanyanın himayesi altında ami- taki phsi takdir ve teıekkürleriıni !erinin bakııında, eserini muvaffakı
derimizde, vilcudün her kısmında rür ilerler ve hastasını hiç affetmi- ~ukluklarında, kırk yaşından sonra ral Hortinin kurduğu ilk hükOmet Or. de ilave etmey; vazife bilir. n. Bu yetle batarmış bir insanın emniyet 
her noktasınr,la olabilir. Muaap kıl· yerek ölüme sürükler. O halde; kan tezahür eden barsak tenbelliklerin- ta Avrupada yeni bir korku yaratmış- heyecanlı ve yaslı !lnlerlmizde em- ve huzııru kalbi okunuyordu.> 
dığı hastayı af etmez. yavaş yavaş ser 9üphesini tafıyanlar derhal mil· den korkunuz ve gilphelenini:ı. tı. Nafyedilen llabııbur&' hanedanı na- rlnizde ödev alan ve bu ISdevlerinl •Tflrkiyenln aiyasetini bilenler. 
büyür, o uzvu isistehaleye uğratarak tehanıs hekime kotmalıdırlar. Ce- Her türlü vakıt ziyaı 9ifayı teh!;keye mma hüktımeti idare eden naib aml- en büyük bir aık ve vıızifeperverl!k Atatürkttn demokrasi prensiplerinin 
yerine bir takım ufaklı bi.iyüklü k11- çirilecek her dakika hastalığın lehi- sokar. Erken tqhis hastavı mutlaka ral Horti, yahudilerin kendlaine yap- hissiyle ifa için h!ç bir yorgunluk ·e tatblki ve bu ••ralt ile milletinin rc
barıklıklar -urlar· kaplar, bedenin ne, hastanın aleyhinedir. Hele mem- kurtarır ve unutmayını:ı kiı Boş ye· tığı bilytik yardım: unutarak ııöz yum- fedakarlıktan çekinmeyen zabıta '!ahına çalışmış olduğunu takdiı e-
bir yerinden başke yerlerine de at- leketimizde maalesef hastahr, koca re geçirilecek pek kıymetli 2amanlar mu,tu. teşkilatımıza ve diğer vazlfedarla-ı derler.> 
l•yaralr. hastalığın daima ciddi ve karı tavsiyeleri, görenek bir takım muhakkak, en acı bir akıbet doju- O ıralarda Macarlar tamam on Uç ra da takdirlerimln tamimini bilhaı. •Atatttrklin imzalı bir fotoıırafını 
vahim olan umumile mesini viicmle tedbirl.,rle uzun ve kıymetli :ıaman- rur. yahudiyi diri diri toprağa gömmüı- &a rica ederim. 8 - Em, Ş, - 1 .. aısrmliştUm .• Kuvvetli elinden çık•" 
getirirler. O vakit hasta, kanıerlepr, !arını kaybettikten sonra hekime gel· lzmir meml"k"t haatan~si dahiliye leraj. 60248 - Valiliklere yı.zılmıştır, 'imıa ında Ke.nıal !'minin •on hıırfi. 
rengi ba~uı_n~ gibi 

0

olur, zaifler, dilr.lerind-;n tedavileri yaoılamıyor. mütehauııı ·ruı.ıa ııthdııde bulu~an. yuhudi et- Dahiliye Vekili \sanki verıer! dt•!mek i•t'' "" l·'r ener· 
dGfkilııletır, 11tibaaı hiç ulmu, bel· Kamerlinin hayatımn kurtulmuı, Or. CeW Yarlı.m ııetl.rı, H1>rtıye )'enı bır l&kap kaaaıı- .Or. R. &a,..ı..,. jı 11~ a,ııtıy .. dıııiru ç~kılmioti.• 
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n Dünya ESKi HAYAL 
o·- Fransada 

Yazan: ANTONi E. ZİSKA 
-23-

Çeviren: ASIM KÜL TÜR 
Bir genç nişanlı

sını öldürdü Hakikat oluyor 
Dört tnyynre, bu antte Ilnnkeoda 'nin yoldan çıkma ı ihtimali ele <'Ok· efaletin Yangçeııin orta ve alt vadi- HP-m de düğünlerine 

bulum \or! B"rı H 1 in g tirdiği tur. Çi.inkü yollar haraptır. Yıllaı·- lel"inc y:ıyılclıgıııı \e ne korkunç bir b d Prenses baba ve koca 
bir ada alacaklar 

blij Uk tayy ı· , iki i a k ıi diğeri de cianberi bu yollar tamir edilmemiş- mü:-oavatla folfıketiıı 1loopehide, Ha- eş gün Var l 
Am ı Urnn nli i l n · ! tem ilen tir. ırnnada, Secnnoadn. Şenide, l<ıımg- Bu va - Kolomb'da eczacılık ya-
burayn gelen Koloncl JJurig-n nittir. Esasen biıtlin Ç'nde on bin kiloınct. ıde \'e merkez vilayetlerinde hü- pan ve iyi bir aileye mensup 27 yaş
Bu onuncu u Sen iye gidecektir. l'elik tren yolu vardır, Yalnız büyük küm sürdüğünü gösterdi. larında Arthur Makron isminde bir 
nen l 9~fı-l ~·::W da Ren ;de bulun - şehirler arasında v:ıgon resturanlı Açlık, veba. nıhşet. toprak, ağaç delikanlı, bir senedenberi evlenmeğe 
mu tum. Bu defo da or j gltmekli- bir kaç lııks tren işler. Bir kaç ela kabuğu ve yapraktan ibaret gıdayı, hazırlandığı nişanlısını diiğiin için 
iim kati urete icnp ediyordu. Han- bt'ynelnıilcl hat vardır. Çin dahilinde ve şimdiye kadar güçlilkle mu hafa. kararlaştırılan günden be gün evel 
keodan kaçmak için de bu hareket se~ nhat h;in otolarla deve kafileleri za ettiği bir kaç torba buğdayın ça- o!dürdü .. Herkesi hayret ve dehşet 
regAn ve ile olacaktı. Benzin olma- kullanılmaktadır. Bunlar ise felaket lınmasmn ait şe) !er yazmak için on içinde bırakan bu feci cinayetin es-
dığı çin büyük tayyare, üç gliııden mıı fak· "iM varınca) P krdar milyon ·ahife Jfızımdır. rarı henüz çözülememistir. 

Mihraceııin kızını kaçıran genç, 
Raca olmak istivor 

evel hareket edemezdi. larca insanın daha önceden ölmegi Çinin sefaleti t.ahayyiilü bile kabil Maznun eczacı Arthur Makro- ı cak karşılık olarak evvela (30 
Şu hnlde, bir u çolilnün üstünde demektir. )}mıyım bir has.ret ifade eder, ez- nun nişanlısı Rene Flaudr'u Siyanur dolar ve sonra da sene de 5000 < 

bu küçük Turist tayyaresi ile uça- Amerikan koloncli ile yaptığım ·ümle bu facanın hususiyeti çare bu- dö Potasium ile zehirliyerek öldür- istiyorlar. Bu şerait ile adayı ~ 
caktık. Yolda, suyun çekildiği yer- seyahat bnna bir şey öğretmedi. Yal- lunamamasında ya~ar. iüğü yapılan otopsi ve tahkikat ne· sene müddetle kiraya verecekl 
lerde harabeler ve Çinin rniinbit ara· nız, ne korkunç bir yekna aklıkla -Devam edecek - ticesinde anlaşılmı15tır. Fiat, eski şampiyon ile kor 
Zı.Qı·nı' çamurla ta la dolduran aeniş Filhakika maznun eczacının ni- k Jd d ~ • pe · yüksek ge iğin en, şimd 
··e aan b· ı·r saha go"ı·u"yordum. Dahili- ~anlısı bir ak~am yemeği müteakıp k b k • F l A [ k parayı.bulaca ir yer arama t ye nazırı resmi .surette, iki yüz mil- · • ':>ir barda içerisine bir kaç damla 1 
yon insanın işsiz kaldığını ilan etmiş- r Q n Q l e ffl Q n v Q bir mayi koyduktan sonra üzerine ar. Satılık asalet unvanı 
ti. Bu bilyük rahmetin neyi ifade et- ~ )ir toz serpmiş ve pürgatif almak Amerikanın dört bir tarafı 
tltini ilk naurda anlamak gilı;tür. anlaşabı·ı,·r mı·? htiyacında olduğunu, nişanlısının l k 1 kl fi 1a ona bu ilaçları getirdig-ini sövli • ge en me ·tup nr ve te i er 
Fakat tayyare ile yüksekten uçuldu- J ı·ı l t bb" 1 

Ycrek, bardag· ın muhteviyatını bir ev ı ere macera ı eşe us e 
üu vakit bu anlaşılabilir. Eskiden t' · · t • . amlede dikmiş ve beş dakika sonra ne ıceye vurması ıçın cesare 
tarla olan yerleri bugün sular kapla- ı . . !n feci ihtilarlor içinde kıvranmag-a miştir. Hatta adanın satın alın 
mı· ve edilemez bir bale koy- Kırk s~ne evvel Fransız ngı· 11·z muna. , · d ı k ·· k ~ '-' • ':>aşlamıştır. mesıne ynr ım oma uzere ço 
muştur. b b f Al Her ne kadar doktora baş vurul· yük paralar dn teklif edilmekt 

Eskiden evler bulunan yerlerde 5e atı ugün railSlZ • man ffiUilaSe• rnuş ise de, doktor geinccye kadar mukabilinde kendilerinin de ra 
şimdi htlrabeler görünüyor. Fabrika- 'ş i.ten geçmiştir. ya kraliçe ismini ta ımalan isten 
ların yerlerinde de harap bazı du- batı kadar gergind j Eczacı Arthur Makron ilk ver~ tedir. Bu ekil k bul edildiği ta 
varlar yükselmiştir. Yilz binlerce a Jiği ifadesinde cinayetini itiraf et _ /n9iliz şamp 'yonu ile karı ı de, bir çok kral ve kraliçel~rle 
meleye yaşamak imkanını veren ma· İngiltere. İtalya ile olan F~·~~~ş~::~~ gitikçe düzelmt~tir. ~işti .. Fakat muhakeme esnasında - Ben raca olacağım, sen de be- bir halkı idare etmek pek kolay 
denlerde ise yalnız bir kaç harap du- sını imzaladıktan sonra Bir gün olup Frnnsız.Almnn rnii- Polise verdiği ifadenin hakikate uy- nim kraliçem .. Sadece sıhhat esas sey olmıy caktır. 
var görünüyor. Bunlara birer ad da Alu.an.ra ile yakındu b:r ar'la~ma nasebatının da ayni şekilde dilşele- qun olmadığını, 

0 
zaman kendisine !arına dayanan kanunlarla idare edi- Genç evlilere Holivudda bir 

koymak manasız bir şeydr. Biz Av- yapacağından lHı.hsohınuyor. Bu, ceğini dli~Unmemize ne mnni olabi- malik bulunmadığını, netelcim ifa- len demokrat bir hükumet kuraca- entercssan unvanlar teklif edil 
rupallar bir Çin kelimesinin bir 11e- şiiphe.11iz ki, son günlerin en mühim lir? denin altındaki imzanın tetkik edil- ğız. Şayet günün birinde birisi sıh- tedir. Senaryo ynznnlar: cHaya 
hir, bir şehir, bir dağ veya bir cezalı .::iynsi l.:ldiselerindt!n bidni t~şkil e- -liği takdirde her zamanki normal hat şartlarını bozarsa onu cezalandı- arzular düııesi> c:Muzumu gi 
mı ifade ettiğini asla bilmiyoruz. decektir. İt } d Y h d imzasından başka bir şekilde atılmış racağız.> simler almalarını söylemektedirl 

Hoopeh vilayeti ile kısmen Hon-ho Fransa ile. Al~~nra arasında bir a ya a a U İ olduiunun meydana çıkacağını aöy· Eaki lngiliz şampiyonu Bob Cre· ~enç evliler teklif olur~an _bu is 
Vlllyetinin üstünden geçiyoruz. Yal- nnhı~m~. kabıl mı~ır · B~ sual ile v~- J h 'emistir. gor Kaliforniyaya geldiklerinin er- lerın satılmasını ve kendılerıne o 
illa H"-Qpeh vilayetinin nüfusu, Fran ., •ozd~n. geçıren bır Fran&ız sı· a ey tarhğının Muhakeme sırasında maznun ga- tesi gününden itibaren karısına bu bin doların temin olunmasını 
sanın 1930 daki nüfusu kadar, yani muharm bJlhassa şunları ya - yetle temiz giyinrni§ ve büyük bir teşebbüsünden bahsediyordu. B'"yaz halde5ok arzu eder1er. . 
<>tuz beş milyon tahmin ediliyor. Şe- zı~ or: . . sebebi oğukkanlılıkla kendisine isnad e· renkli Savarak racası ortanca kızını Mustakbel racanın, kurmak 1 

hi 1. 1 . 'nsan cBence, Frasanın İngıltere ıle o- _ Baıtaıafı 2 ncı' Sahı'fede _ -!ilen auru reddetmittir. re.ddettiket.n sonra genç lngili.z şa~- diği çok güzel esaslara rağmen 
rlerde iskelet ha ıne ge mı§ .1 

• - lan mClnasebatını sıklaştırmak ve si- ,.. d b -
J d rt h a halıne ın aelemezdı', her lıalde.r Her ne kadar yapılan tahkikat pıyonu ııımn u gayeye erışmege ha şimdiden bazı muarızları var 
ar, kırlar a Y1 ıcı ayv n • yaseti bugün kendisininkine muarız ı. d E k' · d' 

k kf ı d 1 T r 11 .1 ı· · · d'· · k d ı sonunda, maznunun niıanlısına ver- c;aışı.yor u. ::..s ı prenses ım ı 1e vazık ki, bu diismanları hiçte 
ılAp etmiş e§ ya ar o aşıyor. a • olanlarla, gerek onların gerek bizim l't' usso mın ı teme ısı ve en i e -nis oduğu i c bulunmuş gerek bu Bob un karısıdır. b J d •'ld' B b' k 

lalarda iş yoktur. Fabrikalarda ça- menfat ve şerefimizi kurtaracak şe- rine knrşı tedbir aldığı Yahudiler. cıise muheteviyanın, gerekse maz ~ Bob nrzusundnn bahsettikçe kn· ancı egı ı~. o . un. arısı .. a 
lıtmalc mümkün değildir. Ytkılan kilde bir anlaşma yapmaktır. Londra, Moskova, Paris, Nevyork nunun üzerindeki diğer dört şişenin rısı onu ayıklıyor zannediyordu. prenses Baba.mn. nıle ı .~u must 
şeyJen yeniden yapmaıc ıçın maı:te- Boyle bır anlaşma, bilha sa, asır- Yahudileridir. Kendi inin öy\ed\ği içinde de ele acçen ma·viin yapılan - Hemen Savarakın yanınd bir bel rncanın şımd.ıden cluşmanıdı 
- d kt B d b k · ı d b · t dil ne göre, onun nazarında !VIason Ya • J S b k .... e e yo ur. un an aş a, ınsan ar an erı canan ev · §man:t ımız tahlilleri neticeainde bunların Ciya- adacık satın alacaiız .. Orada hüküm a ı prensesın babası, hük · 

h 1. 1 Al ·ı ı· d hudi1ik ile komünizm ayni şeydir. Se d b k açlıktan yarı ölü bir hale gelince ça- a ıne ge en manya ı e azım ır. D mr Potaıium oldukları görülmüt ve süreceğiz.. n e ir raca arısı sürmekte olduğu Savaraşta ecn 
B Ünyadaki Yahudi, komünis ve h ld lıtmak kuvvetini de kaybeder. u gibi bir teşebbüsün karşılaşacağı . Jtopıi de ayni neticeyi verdiğinden olacaksın .. Bu ~ıe.r . a e prenses ziyaretçilerin fazla kalmasını men 

. güçlükleri inkar etmh·orum. İki mem- mason gazetelerı de onun ııazarınde inayetin sureti ikaı meydana cık- olmaktan daha ıyı hır şey .. k. O z. a. - mekte ve halkın har'ıçle temas 
Burada bütün köyliller kuruttuk- 1 k d bil il.k b' k hil raşizmin en tehlihli düşmanlarıdır L d l 

J • e et ara~ın a y ır ay ırı - -nıstır Ancak cineyetin hanai se _ man annen mecuuren senı en ısı e . k d' B . ki .. h 
arı aiaç kabuklariyle beslenıyor - küm ve ihtilaf denizi, derin bir hi Her gün okuduğu yabancı gazeteler ~ · • . · d k ıstcmeme te ır. u ıste erını 'Jeplc i~lenmiş olduğu anla,ılama _ aynı sevıye e tutaca tır. . . .• . . 

lar. Di~er köylere gelince, onlar da ve kültür farkı ehemmiveti derhal onu hiddetlendiriyor. mı tır. Karısı itiraz ediyordu: ka kabul ettırebıldıgı halde ne garı 
Lir avuç pirinç veya buğday muka- te lim olunacak fikir m~halefetleri Bundanbaşka, ltalyanın parayı- 'Muhalteme sırasında heyeti ha- . - Bir ~ok ~i~li ve ~1alezy~lıyı ti~ ki, ailesine söz geçirememek 
Lllinde kanlarını veya kızlarını ce· var. ihtiyacı vardır. Bugüne kadar bü · 1{ime bilhassa cinayetin niçin işlen· ıdare edebılecegını tahmın edıyor dır. Karısı ve kızı daima Loidrn 
nup mıntakasındaki tüccarlara sat- Almanya tarafından, son hadise- yük lnailiz - Amerikan Yahud: niş olduğunu ortaya koymaia az- musun} gitmektedirer. Kızlarından birisi 
tnak suretiyle ya~ıyorlar. Ben bir kö- lerden anra, müfrit bir kibir ve ıu- ban~a~ı ona kre~~ açmamakta İsra• 'Tletmiş görünüyordu. - Bu hususta hiç bir fikrim yok. orkestra şefile evlenmi , bund 
Pek • h'd ld B kö ki . rur. Fransa tarafından da haksız bir tmıştır. Bunun ıçın ftalyanın Yahu Maznun evvela cinayeti işleme- Hem sen babanın onları nasıl ida- 1 k 
in a~.ına ş~ .1 

. 
0

. um.' .. u pe : 1 tahkire uğramış olmak his i belki li aleyhtarı tedbirleri, hariçteki Ya niıı olduğunu iddia etmiş sonra da re ettiklerini gördün, biliyorsun ... Besbre~ a ... ak 
0}~al~ca B bıG prens. 

•an olillerını yıdıklerı ıçın çok yag. b··t·· b ı )"' ı . hudileri fasist devlete karııtı daha iyi · } · 'h t · l Bana da ög·retirsi ·· 1 a a 8 aşı 0 ugu 0 regor 1 
lı id .

1 
u un un ara ave o unu~ or. . • -s uşan ısının ıntı ar e mış o masını n, oy e yaparız. 1 • . fk .. 

ı er. . . .. .. Fak~t bunların cesaretimizi kırma- bır hareket tutmıya sevketmek mak· )eriye sürmüştür. Diye kocası cevap veriyordu. ev ~nme!e ces~ret etmı • .• 1 rı~ı a 
Burada günü ~unune yaş~nıyor. ğa ve bizi harekete ıreçmekten alı- 'tadile kullanılacak bir harp makine Katilin nişanlısı iyi bir aileden Bob ile karısının bir ada satın al- neııne soylemıs, fakat dıger hır 

Avrupalılar bu mılyonlarca ınsanın koymağa kflfi bir sebep olduklarını si mahiyetini gösteriyor. !eğildir. Katil Arthür'ün annesi ise mak istedikleri haberi evvela Holi- zının orkestra _efile evlenmesi 
ııasıl yaşadıklarını anlayamazlar. lk- ıannetmivorum. Esasen Mussolini kanunun bu ma oğlu üzerine çok düşkün ve kocası- vudda, sonra her tarafta yayıldı. müsaade etmi. olan anne, her ne 
haat ettikleriyle mi? Burada bir Çin Belki "miı:;ali iyi intihap etmedi- hiyetini açıkca anlatıyor. Kanunun nın ölümünden sonra saadeti yalnız Bu haber Savarak kraliçesinin kula- dense kızının bu arzusuna muhal 
amelesi yevmiye vasati olarak beş ğ' .. ,'1 necektir. Fakat şunu hatır- ,onundClki bir maddede dünyadaki ~ğlunun iyi bir izdivaç yapmasında ğına da gitti. Prenses Baba 'nın an· fet gösterm · t' 
frank almaktndır. Bunun neticesidir 1 ~~ '~.et .· ki bundan 40 sene e- Yahudilerin ltalyaya karşı alacakları aramaktadır. nesi bu habere inanmadı. B··r· .. 

1

ş ı.l 
ki, burada fabrikalarda motörlü vet~s;: ~~mFra~sanın İngiltere ile vaziyete göre, bu tedbirlerin hafifle- Filhakika oğlu Reve Flaudr ile - Böyle adalar pek pahalıdır. u un ı~ı~~z ara rağmen prens 
bombalar kullanılmıyor, çUnkil insan olan münasebatı da bugün Fran a tilip şiddetlendirileceği işaret olu - •1işanlıdır. Fakat annesine büyük bir Halbuki benim kızımda bir iğne ala- B.aba se~gıl~ ıne .kaç~ıştı. Eski a 
Çalışması makine masrafından dııha ile Almanya milnasebatı kadar ger- nuyor. hürmeti olduğundan her an yakla- bilecek para yoktur. Onlar ya bi - pıyon .. şırndı. Kaıformy ~a karısın 
az bahalıya mal oluyor. gindi. Kanunda bir çok noktarın müp- şan bu izdivaç nihayet onu felakete zimle eğleniyorlar, yahud zavallılar çok ~~~el bır h.ayat temın et ;ıekt 

Bununla beraber bu meş'um böl· Lord Kiçner kıtalarmm Faşodayı hem bırakılmış olması da bundandır. sürüklemiş, bir yandan annesine 0 _ akıllarını bozmuşlar .. dedi. ve butun Amerıka halkının alakaa 
ied il ı · yabı'lı' } 1. Mesela, harpte ve'-'a facıizmin mü. lan hürmeti dig-er taraftan nı· •ıonlı- Genç evlilerin bu husustaki ka - nı, ıempatiıini celbetmektedir. . 

te rn yon arca ımıan yaıa - ta ı ıye etmeleri üzerine bir harbin " "" :ıt- S b k 
Yor .Jafaasında ölmüs olan bir Musevı- sı.na verdig· i söz arasında kalmıı ve rarları katidir. Savarac: kraliresi, da- a ı .. prenses Ba. ha ya.kında bı · önüne ıeçilrni ti. Fakat Fran adaki Y k Y " k d k B 

Zaman zam~n bir mucize kabi- nasyonaliı:ıt gazeteler 
0 

zamanki ha- nin kazandığı İtalyanlık hak ı to - nışanlıaının vücudünü ortadan kal- madının beden terbiyesi mekteple - çocu unyaya ge.~ır~e tır. _ u _ _ço 
lind b' k k b'l · T..J runlarında hangi göbe;;e kadar de· dırmakla selnmete ereceoı'nı' tahm'ın rı'ndekı' ralı .. masile büyük bir servet c_uğun Savarak hukumda. rl.ıgı uze en ır arza a ı esı saa am o- riciye nazırı 1\1. Delkasseye, ateş e e 11 Y d d h k h b 1 
1•rak gelebiliyor. Bir çok zamanlar- pü~kilrüyoı· ve onu düşman önünden vam edecek~ ederek cinayeti işlemiıtir. yapmış olduğundan malumattar rm ~ ne erece a •a ı 1 0 aca 
da, muayyen merkeze varmadan ön- kaçmış, milli şerefi rencide etmiş ol- Bn cihet ve daha bir çokları ka· lıte bütün zanlar bu nolctada değildi. Singapurlu bir tellal vasıtası nı bır tara~a bıraklım. Fakat bu yav 
ce uzun uzadıya oyulmaktadır. Eş- nıakla itham ediyorlardı. nunda tasrh edilmemistir. Fakat bu, toplanmakta idi. ile Savarak adası civarında pek az ru ~~sıtasıle baba kı~ın ara~ı b~lu 
ltt" ı d'. · ı d d l Mussolinin asıl maksadını da.ha iy.i .Sahit olarak, rnaktu"l kızın en·ıı- meskun ve uygun fiatli bir ada bu- nabılır ve Savara .. i mıhracesı mus /a arın, ıger ınsan ar an, a ıa Sosyalistler Delkusseyi tutuyorlaı kbel d k 
uıun müddet yaşayabilmeleri de dı. Fakat lngilterenin aldığı "azi - qö teriyor. Ve gene görülüyor kı, tesı, ablası dinlenmiı, hepsi de kız.ın lundu. Fakat ne yazık ki, bu ada ta . . racaya uımam tan vazııe 
bu d ·ı ı B d d •rk kanunu sadece si_vasi bir plan - ilacı içti0 ine, o aün Arthu"r ı'le buluııt- Hollanday·a aiddir. Adayı k'ıraya çebılır. _ n an ı er geliyor. un an ma a yet onları da endişeye düşürüyordu. • • ., 

ıeıcer bir tren erzak gönderilecek o- Mesela Joures bu husu. ta şöyle ya- dan ibarettir. Bir kalöriferin muılu- tuğuna ve maktul Gene·nin intihar vermeğe her ne kadar riza göster· -=+=-
tlrs 11 b k ld ğ 'b' t ~unu, soğuğa veya aıcağa doğru etmesine bir sebeb olanııyacag-ına •e· diyse de orada bir racalık te•ekkülü· Amı·ra} Hartı• a yo ar ozu o u u gı ı, re- zıyordu: b :r " 
..., nasıl çevirebilirsek. Mussolinin u hadet etmis.lerdir. ne müıaade verilmedi. Tabii ada 
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cBugün hftdise kapanmış bulunu- k 
yor ya, zannediyorlar ki, İngiltere iyaseti de yarın siddet ve yumu a • Sonra katilin annesi de şahid sı- satın alınmadı. - Ba4taraf1 4 üncU ıahifede -
mülteci bir yol tutacak. Halbuki ln- lığa o şekilde kolayca çevrilebile • fatile dinlendi. Bedbaht kadın oğlu- Bob ile kansı yılmadılar. Gene ay- saplanmışlardı. Avusturya ile Mncs-

c~ktir. nun kendisine kar•ı çok hürmetkar ni yerde işlerine gelir yeni bir ada ri tanı tekrnr birleıtirip İtalyanın yar 
giliz mntbuatı hücumlarına devam E k ld ~ F k ı h ğer dünyadaki Yahudiler artı o uğunu, nişanlanmak, evlenmek buldular. a at bu sefer yeni ada- dımiy e ta ta imparator Şarlın oğlu 
ediyor. İngilterenin silahlanması ya- ona ve onun idaresine kartı aldıkları işinden katiyen haberi olmadıimı, ları hakkında kimseye bir malumat ArşidUk Ottoyu ~etirmek. 
vaQlamıyor. Bu vaziyet karşısında a- • · d w • 1 k d · • ı k d 1 · A t ! d ~ vazıyetı egıştirir erse ve en ismi" og unun nitanlıaını da tanımadığı, vermeme ·te ir er. Öğrenildiğine vu uryanın Almnn)a tara m nn 
caba İngiltere, müfrit vatanpel"\'er. para verirlerse işler yoluna girecek. oğlunun bu cinayeti işlemiş olması- göre bu yeni adanın sahiplt~ri Bob ilhnkı bu ta awuru ortadan kııldır • 

~ Telefon No. 3286 lere uyup, dizginsiz ihtiraslara ka- Vaziyeti ha ka tiirlii gören ita!- nı ümit etmediğini söylemiıtir .. Bu Gregora raca peyesi veriyorlar, an· mıştır. Artık Almanya, Macar· tanır. 
Jl.t / • - pılıp, bir muharebe çıkarmak nrzu- yana pek az raftgeldim. sırada katil aandalyeainden annesi· burnun dibine gelmiş, ve onu İtalyn-

em eket hat: tanesi unda değil mi, diye endişe göster· .. ~erler ki Kudiis alındığı zaman ne: tahkikat neticesine göre bütün delil- nın dairei nüfuzundan u ırmış bulun-
başoperatdrü mekte hakkımız var.> Tıtu• meıhur yedi kollu şamdanı - Bana itimad edersin anne .. Se- ler maznun aleyhindt":dir. maktadır. 

l• Bu yazıdaki <İngiltere> kelimele- Romaya getirmit ve Tiber nehrinde ni temin ederim ki ben katil değilim. Heyeti hakime müddeiumuminin Macaristanda şimdi e ki ordu er-
lYI. Nuri Arkan rinin yerine cAlmanyu kelimesini Mivius köprüsünün altına atmıı. Diye feryad etmiş, bedbaht ann" iddiasını dinledikten sonra sözü mü- kanından binbn§ı Francis Szalassynin 

f Adres: İkinci Beyler ıokak 

3ırı.n karşısı.. Kabul saatlar~ 
h: .. 7 kadar. Tele: muayene• 

koyacak olursak bugUnkU Fransız Belki Musaolini bu şamdanı bir ıün göz yaşlarını zor zaptederek oaluna dafaa vekiline vermiş, maznun v~- ld re ettiği kuvvetli bir nazi cereynru 
efkarı umurniyesinin tam bir hulli· o ıulardan çekip çıkaracaktır. dönmüş: kilinin dört saat sür~n miidellel mii- \'ardır. 
gittikçe <lüzelmiştir. Fakat, onun d~diği gibi, insan - Buna eminim evladım .• Bunl\ -Iafaasına rağmen, 1 • tamamen sa- Horti kııtolik bir memleketi idnn 

Halbuki Fransa ile İngiltere ara- istikbali tahmin edemt":z ve istikbal emınım.. '-ıit olduğundan maznurı n bea sene eden bir protestandır. Bitler i e pr<> 

-ne 3125 •. Evi 2980 sındaki münasebat Faşoda hidise • tren tarifeai ~ibi evvelden hazırla • Dive hıçkmnıstır. -rıüddetle mahkumiyetine karar ve- testan bir memleketi idaı·e ed n biı 
- ıiude.u ıon:a ıaoil halini alınıt ve namaz. J.-ome et - Tbarud Oinlenan ,.bwUwin ifadelwiaıe ve ıimiıti.r, kotolilctır. 
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1 ---LAVRENSiN ffizlı KALMIŞ' MACERALAR! J 
Osmanlı · idaresi, Ammanda orduya 

Milyarder Rokfellerin 
varislerine ne kaldı? 

müracaatla hataya düşmüş .. 
Lavrens bir mektubunda şöyle yazı-

Mekkeye girmek çok kolay. · Çunkü halk müteassıp değil; yor: yalnız 

Bundan bir buçuk sene kadar evvel 
ölmüş olan dünyanm en zengin adamı 
Con Rokfellerin vasiyetnamesi niha -
yet bugün açılmış ve serveti buna gö_ 
re taksim edilmiştir. 

Rokfellerin bıraktığı nakit servet, 
milyarderliğine nisbetle, çok az görül
mektedir. cDünyanın en zengin ada
mı> mirasçılarına 27 milyon dolara 
yakın (bizim paramızla 35 milyon li
ra kadar) bir servet bırakmıştır. Ba -
nun da büyük bir kısmı vergi olarak 
hükumete veriliyor ve varislerin eline 
ancak 6 milyon dolar kalıyor. 

dünya Müslümanlarını gücendirmemek için Hıris
tiyanları bir az uzak tutuyorlar 

CaslUISlUlfil hY~usô lfiftlektUJJıP>Daıro 
•• 

Rokfeller, bu servetinin en büyük 
kısmını torunu Misis Margaret de Ku
evas'la onun iki çocuğuna bırakmak -
tadır. Oğlu küçük Rokfollere ise 600 
bin lira kadar bir para verilmesini va
siyet etmiştir. 

Rokfellerin elinde bulunan birçok 
tahvilat, ifli\s etmiş bir şirkete ait ol-

Müteveffa milyarder Rokfoller 
duğu çin, milyarderin serveti oradan 
çok kaybedilmiştir. Ancak, nakit para
sından hariç olmak üzere Rok!elleriıı 
varislerine birçok emlak ve akar, ~ir
ket hisseleri kalmı ştır . 

LA RE St. R : 
Bir Arap imparatorluğuna en yak

laşan devlet bugünkü halde İbnissuud 
devletidir. Fakat bu da, kum üzerinde 
inşa edilmiş bir binadır. Çölde daimi 
kalacak hiçbir şey kurulamaz. Bu çöl
lerde'n kanla yoğurulmuş kaç krallık 
gelip geçmiştir. Onlar gibi lbnissuu
dun imparatorluğu da bir gün çökecek. 

------
Isırmak 

1111111 .... illllllllmıl .. aııo ............... ııımı ..... 11111...;. .. 

Tepecikte Yavru sokağıncli!".R.
san kızı Ayşe, kavga ettiği Osmanın 
elini ısırarak yaralamıştır. 

Umumhaneler arasında 

Bir Arap imparatorluğu 
haya~dir. Çün!<ü onlar Bugün Arap hükümetlerinin en i)'i 

Kemerde umumhaneler araaıncla 
lstanbullu Fehmi oğlu Bahaeddin, 
geç vakit umumhaneye girmek Uıte. 
miş, vaktin geç olduğundan bahaile 

yerleşmiş olduğu yerler Hicaz, Yemen, · · 1 • k dı lar 
İrak ve Mısırdır. Bunlardan Hicaz Jerı a ınmayınca umumı a n • .bir~eşemezler .. 
d 1 t . lb · d ·a . i t d an Hasan kızı 23 yaşında Muakkek ev e ı nışsuu un ı aresı a ın a M . . 
Hüseyinin idaresinden daha kuvvetli- ve akbulenın çalıştıkları eve zorla 
dir. ~irmiş, bıçakla her ikisini ellerinden 

Kral Hüseyin harptan kalmış bir hafif suretle yaralamıstır. 
mirastı. Biz onun emrinde çalışırdık Kadını döğmüt 

Çete muharebelerinde hava hücumları
{ l .. 

nın ro;u hemen hem~n sıfırdır I ve fena idar o" inden ne kadar nefret Bucada Muradiye camii civarın· 
·tti, inizi anhtnıaııın imkam yoktur . .la Numan oğlu lsmail, Fehim karı· 

, U gittikten sonra beıı şahsen çok mem- ;ı 28 yaşında Ayşenin arkaoını bı· 
Lavrena ~öl adamı.. mırı olmuştum 

T ·t · cip ederek ağır sözlerle tahkir etmİf 
·_' fngilizlerin wnumi harpteki meş- Hüseyinin oğlu Ali de basının İb .-e yumrukla döğmüştür. Suçlu y .. 
lıut caausu Livnına hakkında yeni nissuuda karşı olan husumetini devam <alanmıştır. 
bir Ner, onun bir çok gizli kalmı~ ettirdi. Fakat nihayet o da muvaffak 
eıaceralannı ortaya koymaktadır. olamadı. 
«LiYrenıin mektupları» ismiyle ne§· Bununla beraber, Hicazın kuvYetli 
r4İdilen bu kitabın mühim parçaları- iıir memleket olduğunu zannetmiyo-
nı naldedeceiiz. Lavrenı Ammanda iken.. rum. Yalnız alakayla bakılabilecek 

lan hiçbiri de çölü görmüş değil. Bü· 
ün coğrafyacılar da buradan daima 
~oğrafyanın halledilemiyen büyük bir 

Arabietandaki mücadelesi esna - den uzak bir yere gönderilmesini ıs- bir yerdir. 'lleselesi olarak bahsederler.> 
tında Livren iki gizli seyahat yap- rarla isUyor ,.e 1926 kanunuevvelinde En fazla ümit vereni, İrak, 1929da. «Tayyarelerin tecrübelerini bu Çili 
mıftır ki. bundan ıimdiya kadar ıJin.<Ji~tnna gidiyQr. Vinaton huru.ı;ıınt tın::ı;: ot ~ iiii ·~;•OJ.•Q , • .,. ;jzerinde yapmal{lrını ü~tivorum. Bu. 
hiç bahaedilmemişrir. " niden kurduğu gtindenberi birçok hari- ')üyük bir lieşff olacaktır. Ayni Z&-

01.ivrenı bunlardan birinde Şam- Uç p[ô. 'da kalınca.. kuladelikler meydana geldi. Oradaki manda, bizim tayyarelere de güzel bir 
dalci Oımanlı ordusunun arasına Lavrens Hindistanda, Karaşiden harp idaresi ne İngilizlerin menfaa- ıöhret temin edecektir. Bu suretle dün. 
slrmit, di~erinde de, 1918 de Mek- yedi mil uzaktaki bir tayyaı·e dePosu- tineydi, ne de 1raklılarııı. yanın coğrafyası hakkındaki ma!Q. 
~ye aitmİftİr. na verilmiştir. Burada Lllvrens için Suriye başlangıçta İraktan daha iyi 'Ilatımız da tamaııılanacak. Bu çölüıı 

. Livrenıin Meklı:.eye gidi•inde ı Mekkeden bir cötiiniif. bol bol boş vakit vardır. Arkadaşlıınıı.. 1 b·ı· 1 a· Ç" k" h lk d h keşfi, esasen, ancak tayyareyle yapı-
• L• d .. 1 d' b' . d hal il . . b·ı· d D'k N 1 ' d • 1 t ta b o a l ır er ı. un u oranın a ı a a 'abilir. aiyaat· bir maluad yoktur. Ve bunun avrens, on an uç ay sonra or- er ı, ızı er e erıne geçır~ ı ır· an ı · o ese yaz ıgı me ( up u- .. . .. . . 

aırf --'-ai merak aaikaaile yapıldıg" ı :!unun tank kıtalarına yazılıyor. Ha- !erdi. iyi nıalfımat sahibi bir adam radaki hayatını şöyle anlatıyor: muterakkı ve daha tecrubelıdır.Fakat cHaritaya bakacak olursamz gö-
,.., d k' b d · li b l d • f ld k b k Fransızlar oradan Faysalı uzaklaş- ı·u .. rsu" ı" k' Ru"baelha' l' K · · ·1 · 1 anla11Iıyor. Uvrens Mekkede ken· yatın a ı u evreye cgız geçen u un ugu tara ı a atara üyü cBoş vakitlerimi gramofon çalmak- ı uz ı · ı, araşı ı e s-

diaine altın kakmalı bir kama yaptı· •eneleri> ismi verilmektedir. bir ihtilal ortaya çıkarabilir. la geçiriyorum. Fakat topu topu:lplii- tırdıktan sonra yalnız Lübnanda bir mailiye araoında boş bir saha teşkif 
nyo,ciu. Arabiatanın taçsız kralı Arabistanın taçsız kralı çıkan Aşiret halkını bombardıman et· ğım var.Biri ccenaze marşı>,diğeriBa- merkezi hükümet kurmayı muvafık etmektedir. 
iami verilen caeuı, 1920 senesi ey- ihtilafları, Lionel Kurtise yaz- mek, hiç müsbet netice veren bir i~ ııııı iki keman üzerine yazdığı konser- gördü ve diğer tarafları dört ayrı par- Diğer taraftan, bu teşşebüslin, ta-
liili1ııde arkadaJlanndan H. Hadle- dıjj:ı mektuplarda anlatmaktadır. değildir. Bence hava kuvvetleri mun tosu; üçUncUsil de Bokkorininin so- ça halinde bıraktı. hakkuk anına kadar gizli kalmas1 li• 
ye bir mektup yazmıştı. Hadley A- 1923 temmuzunda yazdığı bir mek- tazam ordular üzerinde bir tesir el- natı. Halbuki bu memleketin vaziyeti beş zım. Tayyareler yola çıkmadan evvel 
rabiitanda onun beraber çalışan en tupta, tank kıtalarına oradaki diğer- de edebilir. Gayri muntazam kuv- c ... Sabahları develerin çıngırakları ayrı hükümet müsait değildi. Belki gazeteler bu işten uzun uzun bahset. 
yakın u.kadaııydı ve Livrensin ler!?i? ~m~iyetini temin için ııire- vetl~r üzerinde~i tesi~i sadece ma- ile uyanıyorum. Gidip bir kaktus ağa- orası da lrak gibi olacak. memeli. Coğrafyacıların birdenbinı 
Mekke Hyahati hakkında malfımat :egını soyluyor ve : nevı .olmaktan ıbarettır. cınııı altına oturuyorum ve Kranvelde- 1921 de lngilterenin m!lstemleke na- ortaya çıkan bir k~şifle karşılaşmalan 
ia_µyordu. c Buna acele bir ihtiyacı yerine Türklerin bir çqk tayyareleri ki eski günlerimi katırlıyarak ağlıyo- zırı olarak Viston Çörçilin bulunmuş daha iyi olur.> 

Livrenı bu mektubunda Mekke- getirmek için karar verdim. Maksa- vardı ve bize karşı kullandılar. Fa- rum. Uzaktan develerin çıııgırak ses- olması bizim için büyilk bir tali eseri- cBu sefere ben de iştirak edeyim de-
yi caarip bir yer ne ağacı var ne de ~ım kendimi artık bir. iş göremez kat, harbin son devresine kadar hiç leri derin bir sarmca dökülen su dam- dir. o zamandaııberi !rakın masrafı miyorum.Fakat isterdim. Bununla be
akan auyu; kear:ıe kayalık da~lar a· daha ~oğrusu es.ki işi~de kullanıl- bir netice elde ed~m~iler. y alr~ı~, laları gibi devam ediyor.> ile Suriyenin masrafını, !rakın refa- raber asıl olan cihet, bu tecrübeniıl 
rUı.ndaki vadilere sığışmış, çok 

81
_ 'llaz bır hale getırmektı. > ~untıızam askerlerımızden bın kişı- Livrens Arabistan isyanım mühim hıyla Suriyenin sefaletini mukayese yapılmasıdır.> 

cak bir tehir> diye tasvir ettikten Livren bu mektubunda cmahud yı Deraa taarruzunda ileri sürünce bir hulasasını, Permana yazdığı bir edersek bunu daha iyi anlarız. Rusya hadisesi: 
aonra töyle devam ediyor: motosiklet kazasını muvakkat bir tesiri !!Örülen bir netice aldılıır. Çe- mektupta yazmıştır. Perman Arabis.. Fransızlar yaptıkları hatalardan 

F 
' l k · h d' t h b ) · h k · l 1927 de Rusyadaki davalar esnasın. , « akat tehre girmek hiç te güç <açma> o ara ıza e ıyor ve sonun e mu are e erı ava uvvetıne a - tandaki develi kıtalara mensup bir ders almamakta ısrar ediyorlar. 

1 d d . k' d t · b' h ı··d·· da Lllvransin ismi bir İngiliz c.llSUlll 
delil, he e ıizin kim oldug-un uzu bi- · a ıyor .': .. ırış e mıyen ır arp usu u ur. zahitti ve yaptıkları mücadeleler hak- Fakat, Iord Gürzon geldikten sonra 

M k k d 1 k J d k d 
olarak geçmiş ve casuslarııı onunla 

lirer.ıe hiç mütküliit yok. Çünkü « otosı et azasın a o mc ten· smt" eğı'şı"yor • ın a bir rapor hazırlıyordu. Filistin. bizim siyasetimiz de değişti. Ben dai-
... b l k ! ) d J k • d Londrada görüştilkleri ileri süt1llmüt-

lıauc hiçte mutaasseıp değil. Yalnız >e, a ı o up su ara a ara veya La b' .. k e ~eni bir Arap isyanı başladığı için ma İngiltereyi de, Fransayı da emper- tti. 
hıriıtiyanları bir az uzakta tutuyor- kuş olup uçarak ortadan kaybol - k I vrı:;ıs, ık mu~det ~oma t~n. bugün Lavrensin anlattıkları büyük yalistlerin deliliklerinden kurtarmaya La 1930 d b 1 d E 
lar. Zira aksi takdirde dünyadaki mak İsterdim. ıt'.l arkı!~ '~in ~e _rarF kava b uvvfet eTrı· ehemmiyeti haizdir . . Bilhassa arabca çalışıyordum. Bunlar bize ]ord Klayv vrens. _a me us ar an r-
.Jı.r. •• 1.. 1 (H' d' d k' rr" k[ • h f ne na eoı mıştır. a at u se er . konu k 1 • d k d .1 Rod siyaset· . 1921 d t k- nest Turtl e yazdıgı mektupta bundaıı 
,...er muı uman ar ın ıstan a ı ı Ur erın a ast: E ş · · · l t y 1 d şan avın erın arasın a ne a ar ı e tt•zunk. t· ılnı d H lb ek. dile dolayı hayret ettı·g-ı·nı· söylüyor ve dl· 

d ·- I d ki .. 1.. l ) . av ısmını a mı~ ı. a nız, ora a fark ld - 1 k h ·' d ve ıger yer er e mua uman ar • , . . j _ . · o ugunu an ama ususun a, rar e ırme ıs ıyor ar ı. a u ı n- k' 
,__ ___ ki d Lavrens, mektuplarından bırınde kım o dugunu keşfetmekte geç kal- taçsız Arabistan kralının bu yazdıkla- b d · kt ·a b k yor 1

: ...-ca ar ır. Ar b' d ki 1 d bah d 1 L" . 1• . 'hb f ya u evreyı ço · an gerı e ıra mış- B.1. . k' 1 1 ·ıt . 
_ « Bu müslümanlar kızarlarsa a ıstan a · macera arın an - m~ ı ar. ":vrens gız ı ıs~ı ~rat şe - rının büyük yardımı olacaktır. t « ı ırım ı on ar ngı erenın res-

•·'-LI~ . . ti . . k le Hal sederken Osmanlı ordusile fngiliz lerınden Palmere yazdıgı hır mek- • ı.> men bildirdiklerine bile inanmazlar., 
._..eyı zıyare erıru eser r. - t b k'ld ) l 0{t • • Afgan ı"s ı V Fakat benim 1926 k•nunuevvelı'nden buki M kk • ı.....Jı r · hac ve Arap kuvvetlerinin çarpı•ması tup a . unu şu şe ı e an atıyor: ngı erenın gavesı yan e " 

e enın uaıı ca ge ırı ca y B' ·· b ba R d' " 1929 şubetına kadar Hindistanda bu· 
ıelenlerin bıraktı~ paradır. hakkında general Vavele yazdıiı ·ı ı~ gudn oon aşı na osd ıky~ ne idı".? Lavrens On • . ba aes enıyor u. zaman yanım a ı- lundumu ispat ederim.> 

c M: ~'. . mektupta şunları söylüyor: !erden biri: · Livrens diyor ki: 1929 da kral Aınanullahın tahttan- Lllvrensin tekrar hava kuvvetlerine 
cDiy e>J:!ttin mı cSizin de dediğiniz gibi taa~uzlar· c- R<>s de~-il onun İ•mi, dedi . clngilizlerin gayesi Türkiyeden be- inmesiyle neticelenen Efganistan is- verilmesi lord Baldvinin müdafwı 

e Ji:ru • da esaa olan hücumdan ziyade ha- Ben kendiıini Rovinıztund.ın tanı - devtleri ayırmak değildi. Çünkü bede.. yaııında Livrensin rolü olduj'una dair zerine olmuştur. Baldvin o zamaıı : 'c;. b yır> - reket lizımdır. Eğer Türkler kuleli rım: Alb11y La•.rens bu .. > . vtler esasen kimseye bağlı olmıyan bir umumi bir ıayia çıkmıştı. Bunun üze.. başvekildi ve bugünkü Jord Tuidlmaıı 
ha 1~ vermem ~.'j~m·b.r.a~at arabalarına üç dört makneli tüfek ko Ondan sonra tekrar itlerim bozuldu. hayat yaşamaktadıdar. Bizim maksa- rlne İnglliz hükümeti Livrensi tekrar olan Mister Con Buçan kendialne 

~t i::İ• du~~kye ı ı~ı~. yarak haftada bir Amman ve Ma· Beni ihtiyat zabitlerinin bulunduğu ka· dımız, Suriye ve lraktaki şehir halkı- Asyadan geri aldı. Livrensin lehinde bahsetmişti. Aü ~ emesı a~ an'nın §llrkındak.i çölleri muhafaza rargaha ııönderdiler. Daha sonra ka- nı Türkiyeden ayırmaktı. Livrens, 1929 senesi temmuzunda Livrens, daha sonra, hava kuvvet• . =fuz hal !dar rdİ kralın buradakı altında alsalardı, bizim develi kuv· rarph kumandanının karşısına çık- Bir Arap konfederasyonu veya im- Sir Huırt Trençard (bugünkü lord !erinden ayrılacağı zaman lord TuldS· 
.;_ı.. e 0 ur.> 

0 
vetlerimizi derhal durdurabilir ve bu tım. Kumandan sordu: paratorluğundan bahsedenler hayal&.. Trençard) a yazdığı bir mektupta, o- mulre bir mektup yazmış ve kendisine 

ır.ıunUt motoaıkfet suretle ihtilil baıtırılabilirdi. Bu da -Hangi sınıftansın? ta kapılıyorlar. İki Arap devletinin senelerde Arabistandaki tayyare se.. bundan dolayı teşşekür ederek şöyl• 
ka onlara 20 kifiden veya 20 bin lnai- -Dün tank kıtaımdaydım. bile birleşmesi için nesiller geçmeai !&... ferlerini anlatıyor. Sonradan felakete demiştir: 

%CUI liz liraeından fazlaya mal olacak bir -Buırtın 7 zımdır. İstikbalde belki birleşebilirler uiJ'Allllf olan 100 R. ve R. 101 tayya- cMister Baldvini görürseniz !Qtfeıı 
Ll'Vreni, harpten aonra, müıtem· fCY değildi. -Tayyar.. bu ümide ben de iştirak ederim. Fakat Nlerinln tecrübe yapacaklarını Lav- kendisine söyleyin: Hava kuvvetlerin• 

Wıe nezaretinde Miıter Çörçilin cHalbuk.i' onlar bize kartı ıüvari, -Peki, yaruı da bahriye olmak lı- bu, onlar için gayri tabii bir hayat ola. rena haber almıştı ve bunun Uzerlne tekrar girişim hayatımdaki en mes-
Anıblatan itleri mütavirliğini etmiı zırhlı tren, develi kıtalar ve blok • ter mlıin? caktır. fl!yle yazıyordu: ut senelerimi teşkil etmiştir. Yine keıı-
~ 1929 haziranında iatifqını ver· havzlar kullandılar. -Hayhay! Zorla ortaya getirilen birlikler teh- cBlr iki mil cenuba gittikleri tak- Jisine bildirmenizi rica ederim ki, bil 
r:!,ir. Ayni aenenin ağuıtosunda lhtillilleri muvaffakıyetaislikle Fakat erteıi ~n L&vrens Krannle ilkelidir. Bu gibi iııJerde aiyasetten ev- dirde tayyareler Rübaelhllli'ye (yani müddet zarfında vazifemde faydall 
~oıpı-·""'·, lı.ava kuvvetlerine yazılan neticelendirecek bir teY ,daha vaıdır çainhıııttL Orada rahat idi. Yalnız, ve! coirafi ve iktısadt vaziyeti ııöz •bet murabba>a) aireceklerdir. Burası olmak için daima çalışmışımdır. 
~'ftenl, lıilviyetinin meydana çık- ki, o da ihanettir. Makabil propa • yalıında çıkacak: olan <çöl. iı:ranı> 11- önünde tutmak llzımdır. Muhtelif yilı binlerce mil murabbaı çok geni~ Bunları, sizin ve Misier Baldvinl~ 
.... Gzerine deveran eden şayialar ganda yerine, büyük bir harekette mindekl kitabından aonra orada da memleketleri biribirine birleştirmeden bir çöldür ve şimdiye kadar hiçbir Av- bana teveccüh göstererek millet lehın' 
~. kinunu..nide orac!_:1 i~· d"imı> hulı•-•.., bazı alçak aeciyeli keıftdilmeıİinden korkuyordu. evvel yolların ve ticaretlerin birlegti- rupılı buraya ayak basmamıştır.Hat- hareket ettiıiini işaret 11tmek için aö1' 
llllt ... 'ltlı. , ·-·---· .. ~--~ ..... , _ .,;~.- .arie'"" Bıuııı11 iCia, keııdillııill lqütere- :rilınul icap eder ia. lr.eııdlı~ı. ırörilftUiilııılla Araplu- lüygrum.~ 

• 
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ÇİMDiKLER 11 Berlinde Hazırlanan SiyilSi izdivSç 
r 
1 

Evet,?.~~!;~~~~! hedef, Meshur İngiliz Faşisti Mosley, 
bazan hayranlıia ve ıevgiye ıebep, 

bazan da bir çok hiılerimizi ifadeye LJı•tlercı· kızla evlendı· vaııta olan ıu gözlerimiz ne hariku· n ~ 
iade feylerdir, değil mi? 

Gün celiyor, kafamızın tam bir 
sayretle bulup hazırladığı mükem· 
mel bir yalan, sene sözlerimizin 
içinde, hatka bir çift sözün zeki ve 
kelepÇ401i bakıtı ile yakayı ele veri-
yor •. 

Güzel bir kadının sözlerinde sör· 
dtiiUııtiz uzaklık ve ensinlik, sizi 
uzun zaman metsul ediyor. Akıam 
karanlığında bir çift sözün uzaktan 
balutı, aizi olduğunuz yerde durdu
rabiliyor Ye içinizi eziyor, zedeliyor .. 

Baluflarda bazan ihtiraolarımız, 

bazan elnaili.ğimiz, bazan riyakirlı
fııııız, içimizin marifetleri, zeki.mı
zın f&klabanlıkları meydana çıkıyor. 

Bir çift sert bakıt, zaman oluyor 
da kamçıdan, ateıten daha derin 
acılar veriyor. 

Fakat bazan sene lıir çift sözün 
tek bir bakıfında, yüreğinizi sene• 
!erce yakan derdin Uatüııe doğru 

e .. n, aerin, ümidli bir rüzsir bulu-
Jorıunuz. 

Sevdiklerimize csözbebeiimiz, 
SÖzUmUaUıı DW'll> diyol'\lz, 

Fakat Jwıdıiımız zaman daı 

Hitlerci kızın başından geçenler - Londra sokaklar•nda 
tecavüze uğrıyan iki kız kardeş · - Meb'us karı- koca 

l
sıfatile parlamentoya girdi ve Mak-ı 

~ ı _I donald kabinesinde vazife aldı. 
ç; ', Ancak, yeni kabinede amele hak-

. kıpda beslenen zayif fikirler, Mos-
•. • . ; leyin kabineden istifasını icap ettir-
~ ., ı di. Bu sırada karısı da mebus seçile-

' ·: rek mecliste kocasının yanına otur-

" · du. 
llfosley, 1931 yılında meclisin mu

tad siyasetile ali.kasını kesti. Altmış 
sahifelik bir beyanname ile yeni bir 
parti teşkil etti. Bunun adı, (Sosyal 
faşist) fırkasıydı. 

Beyannamede bilhassa şu fikir ha
kimdi: (Fır kamız da hiçbir auretle 
dikt&töreyi kabul etmeyiz.) 

Meclis, Mosleyin beyannamesini 
okur okumaz şiddetle onun aleyhine 
kıyam etti. Madde bemadde beyan-
nameyi tenkid etti. Bilhassa sollan •. ..-,ı..;.;.;:...ııo 

FaşiBt lweri Mosl~'ll ve Yahudi taraftarlan bu İngiliz fa- Mü Diıtantı 
İngiliz kara gömleklilerinin meş • şst liderine göz açtırmadılar. ma Hitlerln resmi ve Hitlerin kitap. 

bur şefi Osvald Mosley, Hitlerci kız - Lakin, genç faşist durup dinlen- !arı bulunur, ideta bunlar Alman şe-
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lzmir Defterdarlığından: 
icar No. 

403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
41S 
416 
417 

Lira 
Alsancak Mesudiye cadde: 47 yeni No. lu dükkan 100 
Şehitler Altın sokakta : 31 yeni No. lu Ev 80 
Turan şimendifer cadde 84 taj No. lu Ev IS 
Güzel yurt M. iki çefmelik cad. 82 tajlı Dükkan 83 
Kemer caddesi 21 ve 23 Numaralı Ahır 20 
Kartıyaka Şemilr.ler Menemen cad: 919 metre i.hçc 40 
Yemiş çarşısında 53 cıki numaralı mağaza 171 
Halkapınar kağıthanc cad: Çatalçeşmc ma. 280 No. Ev 48 
Develi köyünde 9190 metre bağ 50 
Develi köyünde 25 dönüm bağ 21 1 
Develi köyünde 13 dönüm bağ 80 
Birinci kordonda T uzanc sokak 1 4 eski No. lu Dükkan 36 

< c c c 1 2/ 18 > > 36 
Tepecik kağıthanc cad: 64 yeni numaralı Ev 90 
Gaziler sinekli cad: 24 künye No. lu tahmini 4 dö. 
tarla S 

418 Bayraklı Şeref sokağında 9 taj No. lu Ev 12 
419 Orhaniye mahal. Kantarcı sokak 19 Numaralı Ev 30 
420 Yol Bcdeatanında 38 taj Numaralı Düklr.an 96 
421 Orhaniyc mahal. Kantarcı sokağında 30 No. lu Ev 2S 
422 Kızlar ağası Hanı yukarı katında 68 taj No. lu oda 18 
423 Kızlar aiaaı Hanı yukarı katında 93 taj No. lu oda 18 
424 Bornova Ha. başı mevkiindc 1 No. arsa ve bir tek oda11 12 
425 Kahramanlar Dereboyu sokak 1 taj numaralı Ev 24 
4 26 Narlıdere yeni kale civarında 3 dönüm tarla 12 
427 Balçova yanıklık mcvkiindc Bahçe yeri 20 
428 Bornova Atatürk caddesi 1 O Numaralı Ev 180 

Yukarıda yazılı emvalin bir acnclik icarları 17 /) 1 /938 tarihin
den itibaren 15 ıün müddetle açık artırma usuliylc müzayedeye k 
nulmuttur. 

ihalesi 15/I 2/938 tarihinde Perşembe aünü saat 15 dedir.- T• 
!iplerin % 7,5 depozito yatırdıklarına dair makbuzlarla Millt Emlik 
müdürlü· üne mürecaatlan illn olunur. 17 22 29 1 4140 

maiyet müdürlüğün· 
- Gözün kör oloun, sözüne, dizi

ne otunun! 
Diye çıkıtıyoruz. 

lardan güzel Dianayla evlendi mek bilmeden çalışıyordu. Mecliııin tine taparlardı. 
İngiliz ordusunda ateşli bir zabit kendisine gösterdiği şiddete o, başka Bir gün bu {ki kız kardeş Berlin 1 - İzmir emniyet müdürlüğünün şimdilik ihtiyacı olan yedi iu. 

olan Osvald Mosley, harpten sonra bir teşkilatla mukabele etti. Bu teş- yolunu tuttular. Bilhassa Dinananın otuz dokuz metro seksen santim yazlık caket kumaiının dairede mQhür
muhafazakar mebusu olarak İngiliz kilat, (genç kara gömlekliler) in harkulade güzelliğ Alman merke- lü nümunesine göre şartnamesi mucibince açık eksiltmeye .konulmuttıir, 

Şarkıların çoğu, sözleri terennüm 
ediyor. Göz, kalbe siden yolun baı· 

parlamentosuna girmişti. Onun ecdadı İnglterede resmen t:ınınmnsile husul zinde akisler uyandırrpağa başladı. 2 - Beher metre kumaşın tahmin bedeli yüz seksen ila yilz doksan ku.. 
lansıcıdır. Gözlerimiz, bir çok his- ı dl b "· ··k k j 1935 ı H · ' arasında or ar ve uyu unıanc an. buldu. yı ı azıranın yirmi dördün- ruştur. _ 
lerimiz üzerindeki teıirini, onun ta- !ar da vardır. Ancak Mosley, bu t~şkilat sırasın- cü günü Luhek'te milli bir şenlik ya- S - İhalesi 5/ 12/ 938 gününe rastlayan pazartesi saat on dörtte emnl. 
biati, efyayı, inaanları görmesinden Kendisi güzel ve kadınlar arasınd:ı- da en kuvvetli arkada~larını kaybet- pılıyor ve Göring de orada nutuk ve- yet müdürlüğünde yapılacaktır. 
daha çok fazladır. Ruhumuzun hu • ki mevkii mükemmel olan Mosle_y, az ti. Çünkü faşizmin lngiliz bünyesinde riyo~du. . 4 - Teminatı muvakata akçesı 105 lira 45 kuruş olup isteklilerin iha-
dudlan, aöalerimiain içinde kapanıp zamanda en kapalı sosyetele~e gırme- yaptığı aksi tesirler gittikçe Mosle- Bırden dınleyicilerden genç bir kız le gününe kadar şart.nameyi görmek ve okumak üzere her sün e:Dıııı,..-

ğe başladı. İyi konuşan ve s~yaset_t~n ye fena not verdiryordu. Göring'in önüne geçti. Yüksek bir müdilrlüğil hesap işeri kalemine müracaattan ilin olunur. 
açılıyor.. salahiyetle bahseden bu eskı zabıtın Bir yıl sonra faşist liderinin kan- sesle, 17 22 29 2 

Fakat bazan öyle sözler, öyle a· istikbalde başvekil olacağını beş altı sı öldil. 1933 te apandisitten ölen - Biz İngilizler de, sizin yaptığı. 
4126 

çık, hilebaz sözler var ki, insanı t•· yıl önce söyl;) enler vardı. Blanş, kocasına iki erkek çocuk bı- mz gibi tek bir adamın direktiflerini 
11Ptı.yor •• ç.,..ıda bir kıınııluk ıeyi Mosley, meşhur zepginlerden ve rakmıştı. kabule ve onları icraya hazırız! 
bet kurup aatanlar, Ahmedin kül&- fngiliz devlet adamlarından Kurz~ · Londra sosyetelerinde bir aşk yıl- Dedi. 
hını Mebmedin baıına seçiren, göz mın Blans adlı kızi~!e evlendi. dızı olarak tanınan Mosley, karısının Bu kız, Diyananın kardeşi Unity 

• • Mareşal Göring in de ifadesine .. 1. .. d k b db' d idi 
söre söre deveyı ltamutu ile yutan, b' 1 H" d" t d o Umun en sonra ço e ın yaşa ı. · 

nazaran, ır zaman ar ın ıs an a 1 • h ·· L J J 
alyahm loeyu oldufiınu iddia "e iı• k 1 . ı· -- "f i . hd . Onun talyaya yaptıgı seya at m11- 071 ra a: .. ra muavın ıgı vazı es nı \l esıııe . . 
pat ec1- açıkgözler •• Bunlar da baı· almış olan Kurzon aileoi tamamen ?i~dir. İtalyan şeflerı M_osl~yı çok Bu vakayı duyan Londralılar, iki 
ka iti özler ve a söalUlerdir. ari ırka mensuptu. ıyı karşıl~~ılar. ~o~a .dönüşilnden kız kardeşin İngiltereye avdetini ha-

Pi • Y sonra İngılız faşıst Iıderı tekrar teş- b ı ı d" b"I d'l · Eter hakikaten ıeytan varıa, mutla- Halbuki Mosley'in kansı Blanş, . • . . 
0 1 er a ır a maz, ona ış ı e ı er. Bıl-

. . .. . .. .. kılat ışlerıne başladı. nun, genç e- hassa Unity'nin Haydpark'ta İspan-
ka bwılann arasından biridir. On- aslen Yahudıydı. Çunkil onun buyuk rin önünde trampeteyle beraber yil- . . . . . 
1 ,.,_._ ı· d ı d · Le L · A · va cumhurıyetçılerının lehıne yap -ara kartı d ..... at ı avranma ı ır. babası mılyoner vvz eıter merı- rüyilş yaptığı ekseriyetle görülüyor- k . • . . . 

ÇiMDiK kahydı. ma ıstedi!'ı mıtınge, halk ısyan et-
• k 1 d ·k · du. ti. Bir adam. onun kolunda bulunan Genç aşı o sıra ar a 11 nazarı- Bütün bu faaliyetlere rağmen ?,fos . . . . . • 

Öldünnelı: kasdi yelerile uğraşmıyordu. Onu meşgul ley gene meclisten güler yüz görme- i'aşıst ışnretını çekıp yırttı. Eger U-
Dolaphkuyu mahallesinde Mus- eden şey ancak servetti. Çünkü Mos- di. Yüzde on y:ıhud yirmi rey kazan- nity otobüse atlayıp da parktan kaç

tafa oğlu Mchrned, eski bir husumet ley karısı Cyntia Blanş'tan (5) mil- mak İngiliz faşistleri için hezimet de- mamış olsaydı, fena bir vaziyete gi-
yüzündcn Veysel oğlu Şakir ve El- yon franklık bir varidata sahip oldu- mekti. recekti. 
mas oğlu Süleymana katil kasti- ğu gibi, şahsi geliri de büyük baba- s· tl 7w k . Diana, kız kardeşi Unity'ye her 
le silah attığından tabancasiylc bir- sından (11) ı_nilyon ve babasında_n ıyase e U5 raşan lZ yerde refakat ediyor; ondan tek bir 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Aydın bataklığı kurutma ameliyatı keşif bedeli ( 61.250) 

liradır. 

2 - Eksiltme 23/ 12/ 938 tarihine rastlıyan cuma günü _, 
( 15) de Nafıa Vekaleti Sulat umum müdürlüğü Su eksiltme komd- ' 
yahu odaaında kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. · t 

3 - istekliler, eksiltme şartnameei, mukavele projeei, Bayın
dırlık i!leri genci ıartnamesi, fenni şartname ve projeleri (3) lira (7) 
kuruı mukabilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 4312) lira (50) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün· 
den en az sekiz ııün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte biİ 
dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere ve•ika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı 16• 

attan bir saat evcline kadar Sular umum müdürlüilünc makbuz mu. 
kabilinde vermeleri lazımdır. 

. Postada olan geçikmeler kabul edilmez. ( 4202) 29 3 8 13 
liktc yak•lanmııtır. da kırk. beş mılyon frank kadar mü- kardeşler: 

Beledi:fi' memuruna l"ıakaret him hır yekQn tutmaktaydı. . . ~aat olsun aynlmak istemiyordu. An-
. • • Kurzon alesınln bütün kızlan si- cak geçenlerde bu sıkı rabıtanın bağ- Mosley de Diananın ayni nisbette Mosley'in İngiliz faşist pariialndem 

M 
Bırfı R korc;'0bn?ad.~ustafa 'okgl lu Siyaset sahasında: yasetle uğraşırlardı. lan birdenbire çözUldü. Diana, bir tesiri altında kalmı~tı. tamamen çekilip çekilmiyeceği meç. 

usta a cmzı, ın ıgı motosı et· - k" . k 1 J b h k k d · ı · K dı k k b k ·ı· huldilr Onun b ı dilet 
1 dd 

- • d .. t dd"d 1 Servetlerinin bu nisbette çok ol- Mesela Blanştan il çil o an es- sa a , ız ar eşme şu ma umatı a n ve er ·e u i i sevgı ı, ya- · a ayını geçr ea 
e ca c uzerın e mu ca ı tur ar . k ü . "d ı· k İ v d. h d "k" f . t ' d h 1 1 • k so r . • d t k . t' B masına rağmen karı koca kendilerini sıca om nızm ı ea ı anca spanya er . u ı ı aşıs er a ev enmege a- n a gene sıyaset sahasına atılaca-
yaptıgın an mene me ıs ıyen "'" . · Art k · ı h • 
led. b 8 Ah d komonizme kaptırmaktan kurtara- harbıne karışmış ve orada komünıst - 1 senın e seya ata çıkamı- rar verdiler. Ancak bundan eve!, gını söyliyenler çoktur. 

ıyc za ıta memuru . me e - .. 1 1 · 1 ğ ı 
hakarette bulunmuş ve yakalanarak madılar. . olan yegenı ı e ev e~mışt . yaca ı1'.' . ? ikisi de Berline seyahat ettiler. Belki yakın bir iti, İngilterede fa. 
Adliyeye verilmiştir. Onların kütüphaneleri Marksın kı- . ~ord Redesdal, daıma kı~larından - Nıç_ın. . . .. Tahmin edildiğine göre onların iz- şizmi kuvveti! bir şekilde doğması • 

.,._ b l d ak taplarle dolup taşıvordu Karı ko- şıkavet eder ve onları tatmın edeme- Bu (nıçin) ın cevabı ertesı gun d' 1 h 1 b" t H"tl .:.arar u un urm · • · · · ı ld ıvaç arını azır ıvan ızza 1 er- na vesile olursa Mosley ile sevgilisi 1 · · "lu Mus- ca, amele meseleleri üzerinde şid- mekten mütevellıd ıstıraplarını her- an aşı ı. .• . .-
kıçcfmcl!ktc M_ercan og B • detle duruyorlar· bunların refahı kese söylerdi. Komünist olan Jessi- Diana, yUksek salonlardan birin- dır. Şu günlerde, ıdealde ve aşkta Diana'yı her halde en ön planda gö-

htafanı:ı (izcnnd~ ~!rdparça, ~sına_ noktalarını araşt;rıyorlardı. caya mukabil, diğer kız kardeşleri de Mosley'e rast .. elmiş ve onun göz- biribirlerini tamamlıyan Mosley ile rürüz. 
anc ıataayonu onun c carar sıgara . ı d k t ı · · t · · ı " · d · · d k" b" . .., '- ~· kı .. . d 5 Mosley 1924 yılında siyasi kana- Diana ve Unıty de sosya emo ra er~nın esıny e yıldırımla vurul mu- Dıana, Stofro rıs cıvann a sa ın ır Paria • Soir'ılea 

sı ıçen ,....,..ürrazza n uzcrın e ' · ı · d d · •a d" ü t·· y ı D' d x.·ı k'l · I d' . b l atlerini değiştirerek amele mebusu olmuşlardır. Onların Uzer erııı e aı- • onm ş u. a nız ıana e,.ı , eve çe ı m1§ er ır. Stefen Devil 

:san~ti:ı:r:am~=·:•:ra=r~=u~u~n~m~u=ş~tu~r~-~~~~~~~~~~~~~~~~~j'~~::ı~:'~~:ıı::::-;ı~~~~~~ .. ~~ ........................ ııııııi .................................................. ~ ~ "\ - Müsterih ol, telaşa !Uzum yok. -En iyiei Madridden ve hatta İs- Ancak ertesi gün sabahleyin uyan- Emilya asabileşti: 
Umumi harpte Amerika entelicens servisi: - Fakat bu, kurşun değil mi idi? panyadan ayrılmaktır. Madamki bu- dıkları zaman oda kapusunun açık - Nihayet seviıiyoruz. Dedi. 
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11 
- Evet; dostlanmızdan hediye na razı olmuyorıun, hiç olmaııısa o- oldutunu ve elbiselerini bıraktıkları Ben bütün hayatımı sana vak. 

olarak gelen bir kurşundu. Şiikür ki teli detiftirelim. yerde bulmadıklarını farkettiler. O fettim. Senden hiç bir şey saklama-

R Q M AN } hedefini bulmadı. - Bu da ancak yann olabilir. zaman, meçhul ıahıslann tekrar o- dım. Fakat sen daima benden çeki· 
• Beraberce kalktılar ve vaziyeti tet Sonra, bugUn bu oda içinde tehlike- daya rfrdlklerini ve gilndüz taharri niyorsun. Gizli bir şey olunca mı1 • 

a Tamanlık, kan Ve Jeh•etl 1 kike başladılar. Kurşun karşıdan gel den maıunuz. Dostlanmısın bu ak- ıtmıte. mu~affa~ • olamadıkları üs- hakkak benden saklıyorsun. Ne<İen 
"1' • ıam bizi tekrar kati tın k t ... bbü tllndekı elbıaelerını de taharri ettik- . ._ ___ .,,,,,,. miş pencerenin camını parçalamıf, e e 9•- • • • her ıeyi söylemekten çekiniyonun ! 

~·----• · ' · ü d b ı ki B lennı anladılar. y uaıı: (Tomaı Coaıon) Amerika entelicens serıııa kunuı.ndıını ve duvarda sabit duran elbıse dola- s n e u unaca arını ummam. u- Pi •• ki . . Bana itimadın yok mu? Nihayet ne-
nıınl b b k k . ye..-onun a ına hır t•Y geldı 

bının tahtalarına saplanmıştı. a era er çı mama ve aynı za- 1 · . ? B 1 d k 1 ıı.. 

K k kt 1 • t" Ya manda her ihtimale kartı tedbir al- Ve heyecan a ceketinin ceplerine yın var· ura ar an ·aça ım, uu..-
urşun ço uza an ge mış ı. p !aşalım 

Ne yazık ki bunu keşfedecek sa- Fakat taş gibi hareketsiz kalan Pi- karşıdaki evin taraçasından veyahud mak da Iizımdır. baktı. ara ç&ntıısı yoktu Emilyanın . . · 
natkir dünyaya henüz gelmedi., yetro kendini çabucak topladı ve başka bir odadan her halde onu atan, Nitekim böyle yaptılar. Kapıları da çantasını almışlardı. . Dıyorum. cOimaz> cevabını ve-

Piyatro _ Heyhat! sevgilisine: tam nişancının biri idi. dikkatle kilitledikten ve pencerelerin Emilya teessürle: rıyorsun. Çaldıkları kiğıdlann ma-
- Yerinden kımıldama!. Piyetro biraz sonra kurşunun sap- kanatlarını dahi iyice kapadıktan - Bil tün paralarım çantada idi. hiyetini soruyorum .. Söylemekte ma 
Diye bağırdı. l~nmış olduğu yerı . •ıldu. Ve sivri sonra Emilyanın odasında sabahladı- Yazmakla para getirtinceye kadar zurum, diyorsun. Rica ederim. Şıı 
V d h 1 kırılmış olan pen- bır bıçağın yardımiyle onu çıkarma- lar. gtlnler geçecek, düşmanlığın bu de- maskeleri yırtalım artık .. 

llinı de akhma böyle bir gevezelik e er a camı 
1 

k d ğa muvaffak oldu. Piyetra kurşunu Yatacakları sırada Piyetro taban- recesini doğrusu beklemezdim. De- Emilya o kadar sinirlenmişti ki 
.. 1 '6 d t d · d" cerenin duvannı siper a ara ışarı- ı· . d" - b ı d p· .. e mifti • .mllıaa e e arze eyım; ı- d ıktı e ıne alınca: casnıı kontrol etti. Yaıtıııın altına ı.. yavaş yavaş ajılamaıra aş a ı. ı -
Ye illve etti. dan gelen kurşunun nere en ç • - Bu mermi bilyilk tabancaların koydu. - Mesele, beni daha fazla allka- yetro da sevgili•inin hakkını teslim-

- Bende defalarca teessür... tını tetkik etmeğe başladı. mermilerindendir. - Tedbir de kuaur etmiyelim. De- dar ediyor. Çünkü paradan başka, le izahat vermek lı1zımgeldiğini an-
Fakat Plyetro sözünü bitirmeğe Fakat hiç bir şey keşfedemedi. Dedi. di.. notlarım da vardı. Beni bu şekilde !adı. 

-27-

Dedi Te aülmeie başladı. 
-. Gnezelin en lüks kısmı! .. Be-

vakit bıılamadı bir kurşun odanın Emilya: . . Emilya hiilii telil.ştan kurtulama- Fakat yatağa girip biribirlne sarıl- soyacaklarını hiç tahayyül etmiyor-
caınını parçaladı. Piyetronun kula- - Kurşun deiıil mi idi!.. Sevgıhm, mıştı.. dıktan IOnra her şeyi unuttular. Bir dum. Fakat bu hareketlerini çok ağır --------------
iından TIZlıyarak geçti, duvarda el- sana bir fey olmadı deil mi? Söy- - O beni alakadar etmez, dedi.

1 
kaç aaat 110nra her ikiıl de derin bir olarak ödeyecekler. Hesaplaşıınz. Kadın mee'clesi 

biae dolabını delerek dolabın arka le.. Benim bildijıim birşey varaa derhal uykuya claldılar. İki meçhul adam - Nı sibi notların vardı? lkiçc•melikte lzmirli sokağında 
tahtalarına saplandı. Dedi. Piyetro heyecana gelmit o- bu otelden kaçıp gtmektir. !tekrar odalanna slrdi bQtQn ı;yala- Piyetro biraz kaba davrandı: Musa oğlu Süleyman, kadın meı'e-

Enıilya _ Allahım ! lan sevgilisini teskin etmek için ya- -Fikriniz ço.k do~r_udur, kaçalım; I nnı karma karı~ık etti, fak~t ~e Pi- -Söylemekte mazıırum. lesinden Salih o!ılu Mehmcdi demir-
Dlşerek yerinden kalkmak istedi. nına gitti. Ve: hkııt nereye gıdectillt? yetro, ne de Emılya ll)'allalıılıil 7 :PHJ. 11 bapJıd.n yaralaınıııır. 

- Devam edecek -



işi temiz olaTak SOZ Verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatırın4 
derhal 

)· ehmi makine tamirluıııe~i 

gelir .. 

Çünkü: 
12 senedenberi hassas ve temiz is 
yapmakla t~nınan atelye, i'l:i günün· 
de teslim etmeği prensip edinmi tir. 

Sigara Tiryakielrine Müjde 
Tüttin kullananlar tütünün vücudieri üzerinöe yapbğı tahrib ttan 

müttelddirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı t rk etmeyi 
~TIİ)'e ettikleri halde terkctmemektedirler. 

Halbuki Dr. peri '!n son 
Alman ıcadı 

Sıhhi ağızlığı kullanıldıgmdn tütünün koku ve lezzetini bo:~1 da~ 
iatedikleri miktnrda tütün içebilirler. Çünkü bu aeızlıt!ın i .erı r.de

1 

1 

yedek lnumda bulunan kimyevi madde tütünün: N- ml'n, P'r'din, 
Amonyak aibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ııl:ız, ciğ r ve 
~ temiz kalıt. 

Fiati her yerde 150 kuruttur. 
]"optan, perakende aatıı: Kemeraltı karakol karflll No. 74 

} MAZHAR ÖNGÖR 

Siz de MET ALLUM '·O,, L.~~ıa~~~ı. 
Jiem bol qak almıt olur, hem iktıaad etmit olur, hem lamba d~g-~şt•.~.ek 
llD ~. )!em de aarfiyatınızm ekaildii'ini ilk faturada eorurıunu:ı. 

Bay 
Elektrik - Telef on ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

... 
~ılGL~~ 

VE 
BE YAZ. 

______ ..,.. ______________ _ 
Erkek kostüm kumaş 

En müşkülpesent radyo dinle· 
yicilerinin radyosu dahili imalatt 

29 lkinciteırin SALI t 938 

ve tekmil akustik evsafı toplıyan 
şaseler sayesinde yüksek ve tabii ' 
bir ses verir. 

Tip 100 
Herkesin radyosu. 
En ucuz fiatle temin olunan 

yül:sek kaliteli ve kudretli bir sil· 
per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 
yüksek bir rad) o. En son ve mo· 
dern, kırmızı « T ungsram > lam· 
baları ile mücehhez. 

Tıp 99 
1 Ier hususta en yüksek kudret 
Otomutik ayar tertibatı. Pardesülerinizi ve 

lbayanların llür k man
to veBıı~ ·· },aha kürk 
l r:ni I 11

1
• \_ iIVf KA 

RA~'T, AS'.A l ~m.:..1 .• n 

Band ayarcısı. -r 
Sihirli göz. /'»-.-ıUij..Q"'I~..,..,..~ 
Cesim hopa:lör. 

\'e bir çok başka y~nilikler, bu radyoyu dinleme zekvlerini artırmak tadır. 

.. ~ . Tevfik Beykent 
Elektrill) teiefon ve malzemesi Siemens fabrikaları mümessili., _ ::,r-;1 yzn z. 

OJ T ') un pazar. , '>. ""..., ..... -~.:.o.•·--- _,,. Pesteı1ıalcılar 77-79 Telefon 3332 • 

'ı·" "ı 
' '"'" " it 

No. V..ud.ası 

At 
At 
De~·ımen 

ti 

T yya:-e 

" 

~~~fi,~:O..~iürk ı 

t bezi sa-

Eni .,.:nf m 36 t"et elik bir topun 
S3tt? fiatl 

kuru} 
655.-
595.-
75~.-

726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-l'öpekli 

f şbu f ati er fabrika teslimi satış fi atı olup ambalaj 

ma'irafı müşteriye aittir. 
25 toptan aşağı satışlarda } ukartdaki fiatlerc 0~ 2 zam 

F mm"a 
enia mazot ocağı 

,.e soba arı 
- Do tum bu ne şıklık! Hem m::ıs. 

rafının c ki ğundan \e aylığının idn-
1 e e m ( inden bnhsedersin, hem de 
çl ek · pi lı ıişsin. 

- 'I'ı b ·ı d 'Ti! mi ~ n. ben btt şıklı· 
gımı ıı· 'll~ z t ca ma borçluyum. 

(' ıın. klık il ın •• ot ocıı.ğı a
ra ıı el ki m 'ı ı <ı b • i ı.nlıyrınındım. 

- ...,enin gnlilın h b rin yol•: Ben 
bir müddet e\' e bir 

HEtDENfA 
mnzot cıca ı ı. mı tım. Azizim. o kadar 
iktiı.:&tlı bir o • k ki beni fazla mahru
kat mıı.~rafıı d. n k rtnrdığı gibi, ta. 
aı rufa d : ı ırdı. Ye bu suretle ar. 
tırdıgım P· ra i e kerdime daha itina 
ile bnkınağ, iı lrnrı bulabildim. Şim· 
di de kış yakin makta olduğundan bir 

HElDENIA 
mazot sob~ ı im. ra hazırlanıyorum. 
1 te o zam, n b ni dnha şıl-: ve d4ha nr 
şeli göreceksin. 

_ Aman lıirnder, bu ocak sobalar· 
dan 1zmirde tcd. rik imkanı varsa bir 
tane ele ben al.~ ım. 

- Hn~ hny, 

lzmirde Gazi bulvarında ziraat 
bankası karşısında Dunloo 

mağazasına koş, bu fırsatı kaçırma. Evinize Lir 

HEİDENİA 
mazot ocak ve ıob&&ı almayı ıbnıal et m~ymiz. 

w -JdNbfWI• • _. 

Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

b irincikordoTJ Atatürk caddesi tayyare 
ineması yanında No. 208 Tel: 3277 
fzmirin en güzel mcvkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 

der. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

Lokantamızda: 
Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve huııuıi ten:ıilit 

.lpılır. 

Sabah, öğle ve akşam yemel leri ve husuşi ziyafetler verili; Ve
ıl cek zi) af etler için Üç saat evvel otel mUd\iriyctinihaberdar etı:nek 
afidir. 
~T 3 1 il I' 1 t 

4'1P'~~·1q•e•1•; nı "&nmn J Bil' 

'DA İ Af ON FENER L ER İ 
Mçraklılarına Mvjde: 

200 ila 600 metre ışık veren 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir 
iyi ış k alın ık için ) ulıu~ 

D A 1 Af O N Pilleri 
i L ~ 

D A i 1W' O JV A.mpüllerini 
Kullanın" ve her yerde D A i M O N 

markasına di ~-at ediniz. 
1tmım1m1••.-qaqv.-..-~ .... IEıltt*tro ... ,.._ ..... a .. 1 .. .-·~··~·~~·--..... ı 

11-------~----------, Fennin bir harikas! 

( Agru deLukse) 
:z: • ... s: - =. 

~ • 
t c 

~ ., 
~ 

it : :ı 
:- it .. 

c a. ~ 
~ a ~ 111 

~ '! ı: 
@. " "" 111 .... -,.. -:;· • ., 

JI' 
i' 

Tıraş bıçakları 
Bir taneaiyle bir ay mütemadiyen trat olunacak dünyada biricik 

1 
bıçaktır 

1 O adedi 75 kuruştı.tr 
Depoau ı Ma~h•r Önaör Kerneraltı karakol kar,m ?11 74 

W cwt Qt#'ZO •< 5 IS lllllf.... p= 



SAHiFE 9 - ·- -

SiGARADA 

• 

Yenilik ... 

HAF i F • • L 

25 

Li ti f 
SiGARA 

20 KURUŞ 

VEBOLiD 
Suyun kirecini taafiye eden cihazlar 

VEBOLiD 
Kendini tanıtmak için evinize kadar 

selir 

W tipi cihazlar 
8aaiW 1'00 litreden 7,2SQ litreye 

VEBOL1D JUNİOR 
Dakikada 4-5 litre tatlı au verir 

kadar 

VEBOLiD CiHAZLARI 
Acı Ve Kireçli Suları tatlılaştırır, 

Kirecini Tasfiye eder • 

VEBOLiD 
Evlerin mübrem ihtiyacıdir 

Tediyede kolaylık 
Fabrika buhar kazanlarınızı ve kalnriferlerinizi kireçli 

. suyun tahribinden kurcarınız 

VEBOLiD Ltd. Şti. lzmir Şubesi 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

Telefon 2365 Posta lcutııau 72 Te!ııraf t.dreıi: Velibolid. 

1' 

AM PU.LLAR~I .. .., .... 

AEG 
fürkiye Vekillırriı Elelitron· 

Türk Anon.fm Elektrik Şirketi Umumiycsi Türk "-im Şi&oıl 

İSTANBUL .ıı p. ~<!1144 · İSTANBUL ' P.K. 1449 

Doktor 
Bakteryolog 

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salırın hastalıklar 

mütehasısı 

(Verem ve saire ) 
B .. mahane polia karakolu ya· 

nında 747 

Telefon: 4115 
KAY

NA 
YJ 
CJ 

Müdrir 

vır·rı:L TUZU 
Nekris, romatizma, kum sancıları 

na karşı mide kara ciğer ve böbrekle
ri temizler. 

En ucuz maden suyu elde edilir. ................................. ._ ........... , ........ 
Zayi 

İzmir Esnaf ve Ahali bankasından 
satın aldığım bir hisse mukabili te
diye ettiğim 3/ 12/ 927 tarih ve 5125 
·939 No. İki liralık ve 1 / 8/ 928 tarih 
ve 5603/ 8/ 2 numaralı dört liralık 

ve S/ 1/ 928 tarih ve 5419/ 20 No. iki 
liralık olmak üzere sekiz liralık 

makbuzlarımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olmadığı. 

Karaburun: Küçükbahçe köyü 
öğretmen: M. Yoldaş 

Defa. 3 

1 Dr. Ziya Üstün 1 

' 

Doium ve kadm haatahkları 
mllt.ı.a-aa 

.( Almanyculan döndii.) 

1 
Hastalarını 16-19 arası Birinci
kordon Gazikadınlar durak yeri 
yakınında 312 No. lu apartmanda 
kabul eder. 

Operatör 

Cemil Oral 
Memleket haatanesi 

eıki operatörü 
l"mire aYdet etmit olup her pn 

öileye kadar Gündojdu Franaız 

haatahaneainde öileden sonra Bi· 
rlnci Beyleraolcaimda No. 42 d,. 
haatalannı kabul eder. 

Telefon: 2252 Haotahane 
TeJ.,fon: 2310 Klinik 
Tel~fon: 3350 Ev. 

lzmir Vakıflar Müdürlüğün-
den: 

lsmetpaşa bulvarı köşesindeki Vakıflar gazinosuna bitiıilc ar .... 
daki molozların kaldırılması 20 gün müddetle açık ekıiltmeye ko • 
nulmuştur. 

ihalesi 9/ 12/ 938 tarihine müsadif cuma günü saat onda Va ,ı 
kıflar idare•indedir 

Muvakkat teminat c9• liradır. 
Taliplerin ihale günü saat onda Vakıflar idaresine müracaatlaııi 

ilan olunur. 23-29-3-a '4192 

Emlak ve Eytam Ban
kasından: 

Mütekaitlerle dul ve yetimlerin 
nazarı dikl<atına 

Maaşlarını bankamıza iskonto ettirmekte olan askeri ve müllı:i e· 
mekli dul ve yetimlerin mart, nisan, mayıs 1939 aylıklarını almak üze
re aşağıda gösterilen sıra itibarile tayin olunan günlerde ve sıralarını 
kaybedenlerle bu numaralardan hariç kalanların dahi 5/ 12/ 1938 tıı.ri· 
hinden itibaren sıraya tabi olmaksızın her gün gişelerimize müracaatbl 
bulunmaları ilan olunur. 

Kaza numarası 
1 - 475 

15- 599 
476-1065 
600-1082 

1067- 1506 
1083-1425 

Askeri 
Mülki 
Askeri 
Mülki 
Askeri 
Mülki 

Tediye tarihleri 
1/ 12/ 938 Perşembe ' 

> > 
2/ 12/ 938 Cuma 

» > 
3/ 12/ 938 Cumartesi 

> > 

Çünkü A~Pİ~İN-senelff) 
den beri her türlü~ soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karıı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

is bal etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesirinde" 

emin olmak için liitfen - ffi rlıaroı 
kasına dikkat ediniz. 



(At AD L\ı) 

Olivier ve 
Şürekası iLA Deutsc Le-

LıM.TEf 

Küçük ilan şartları \~npur acentası 
Dört sr.tırlık 1'Uçülç i\nnln.rcl~n: B1R.NC1 KORDON REE5 

vante Li • 
G.M. B. H 
Hamburg 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

Bır defa için 30 kuru1 
lki defa için 50 kuruş BiN ASI TEL 2443 
"(\ d :r · · 70 k uıı. THE ELLERl\1AN LINES L TD. 

Musiki zevkin\zi tatmin edecek RADYO her haide 1939 modeli 

ç e a ç n ·ur " LONDRA HATii . «İSifüLOHN> Vapuru 20 sonteş.-
Dört d fa iı,.in 80 kuruş 

Dev m!ı küçük ilaıı. rın her d.dası « TREı'JTINO vaouru 29 Birin- rmde bekleniyor, Rotterdnm, Bre- .,; ETZ 
İş arayanlar, iş verenle

rin, kir-alık ve mUtef errik 
ilanlarını burada bulacak-

için 10 k\ır\1~ alınır. Bir kolayiık citeşrinde l.ONDRA. HULL v~ An- m
1
en vke Hnmburg limanları için yük Markalı radyosudur. 2 senede beri alanlar memnuniyetlerini izhar 

h 1. ..1 • k · a n<'a tır d" l ot111ak üıere her satır 30 nrf iti- ı:erst"'n g ıp yu ~ çı.ıcaraca ve aynı · e ıyo r ar. 
b::ır ed'lmişt'r. Bir kbcı.\k ilfin 120 zamanda LONDRA ve HULL için «FRIEDI:NA> Ynpuru 29 sonteş- GÖRMEK, DiNLEMEK gonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 
hnrftnn ibaret olmalıd "· Dört satır yük alacaktır. rinde bekleniyor, Rotterdam. Bre- Mütenavip ve mütemadi cereyanda işl:; en RADYOLARIMl.l vardır. 
d n !azla hu satır !çın nyrıca 10 cTHURSQ, vapuru 6 lkinciteş- men ve lfamburg limanları için yi!k NOT: Her türlü LAMBA ve bü tiin yedek paçalar daimi surette 

sınız. kuruş a mır. \ rinde LO. 'DRA, HULL ve AnveH·laıacnktır. bulundurulur. 
•• •• - ten gelip vük çıkaracak ve ayni zn· . U k ·ı · D •t · 

~ k ·ı"' 1 d . t•f, d d. . ' m~nda LONDRA ve HULL için 1 cl\fOREA» Vapuru 5 den 11 ılk- mum ve l l ve epozı erı : 
.~ ÇU l at1!a an lS l <l e e llllZ. yük alacnktır. kanuna kadar Rotterdam, Bremen ve s !' 

iLAN cPOL?, vapuru fkinci. teşrinin Hamburg limanları için yilk alacak- • j~alomeni 
sonunda Londra, HULL ve Anvers- tır. 
ten gelip yük çıkaracak ve ayni za- AMERiKAN EXPORT LINES Telefon: 2751 Büyük KardiÇtLlı Han 

Maliye Vekaleti ve J;•!lrl~iye Cum .. 
huriyet !lierkez ba kasından: 

2815 \"e 15 12 9 4 tarih \C 2463.2614 numaralı kıınup'ar mucibince 
ıhr cınn 1 hl) et 'erilen ve ge ıri tamım n Sıvas-Erzurum demir~ olu
nun in a m tahs· olun n • de' Qi gelhli Siv s-E1zurum İ$\ikraılnm 
~ irmi senede ıt sı mc rut d l t buçuk milyon Hı alık beş"nci tertibinin 
kayıt muamelesi 5 12 938 ak amı mhayet b\llmak üzere 19 11 938 
e~ buhından itibaren başlamı tır. 

Tahviller lıamilinç muharrer p beheri ) ırmi 'c b ş yüz lira iti-
bari kıymette birlik ve ~ 'rmi b lık olarak iki kupüre aynlmı tır. 

Bu tah\•iller umumi \•e mil h k btıtç !erle idare olunan d ire ve nu. 
esseselerce, \ ilayet hu usi idar leı i \ e bel d "yelerce yu ;ıl c.ak miiza) ede 
\ e milnnk sa ve mukaveleleı d temi:uat olar k ve h:ızine1,;e satılmış ve sa
tılacak olan MilJi eml k bed terinin tedi · inde başa b ş kabijl <>luna
cakları gibi gerek tahvil ve gerek ku.~on bedelleri de t hvillerin tama
men itfasına kadar her tür!tt vergi ve resimden mu f b unac }dardır. 

Tahvillerin ihraç {iatı yüzde 95 olarak tesbit ed"lı f.:tir. Yani 20 li. 
ralık birlik tahvil bedeli 19 \"e 500 liı-alık 25 hk talı\ ,ı beddı de 475 lira-
dır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat, Türkiye lş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret beledıyeler 
1ankalan ile SUmer, EtJ \ e D niz banklar tarafından icra edilmektediı". 
Diğer bankalar -.asıta ı ile de tahvil nlım1 temin olunabılir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren suhalarda 
işletmek isteyenlere keyfiyet ilan ve 15 gUnlUk suskripsiyon müddeti 
zarfında bankalara müracaatlarının kendi menf aatları iktizasındnn bu-
lunduğu işaret olunur. D. 14 

iz mir 
den: 

Emniyet müdür üğün· 

1 - lzmir emniyet mUdürltıiOnlln şimdilik iht~yacı olan altmış iki 
takım sivil elbi:Je dairede milhbrlü ve t\lkilmiş nUmunes ne göı·e ıa:rtna
mesi mucibince açık ek lltmeye konulmuştur. 

2 - Beher talCJmın tahmin bedeli yfrmi altı ila } irmi altı lira elli ku-

rnştur. 
3 - tlıalesi 5/12/938 gününe rastlayan pazartesi saat on dörtte em

niyet mildilrlüğilnde yapılacaktır. 
4 - Teminat muvakketa akçası 123 lira 23 kuruş olup isteklilerin iha

le gününe kadar ıartnameyi görmek ve okumak üzere her iUn emniyet 
mOdürlUi'ü heaap itleri kalemine milracaatları ilan olunur. 

17 22 29 

Tariş 

~!~!~!~itanın 
satış kooperatifleri birliği 
tarafından, geçen seneden· 
beri yapılmakta olan nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

T ariş şaraplan şarapçı
lık tekniğinin en modern 
icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ariş şa· 

rap fabrikasında yapıl
maktadır. 

Bilhassa halk tarafından 
sevilen Sek ve Dömisek 
cinslerini tavsiye ederiz. 
Şarap, sıhhat. neş· e ve kuv 
vet verir. 

4127 

manda LO DRA ve HULL için Telgraf: Caldau Omega ticarethaneai ittiıalinde 
cEXECUTIVE> Vapu~ 28sonte~ 1ı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yük alacaktır. . 
11 F B k 

LIVE..q,POOL HA TII rınde bekleniyor. Nevyork için yUk a yj a yra ta:r 
cALCERIAN:. vapuru 1 O İkinci alacaktır. S ' 

teninde LlVERPOOL ve GLAS- «EXCHANGE> Vapuru 2 ilkk:l- Un i aza amil Ve m{ite/ıassısı 
GO\Vdan 2elio yük çıkaracak. nunda bekleniyor. Nevyork için yilk 

«MARDINİAN:z> vapuru 2S alacaktır. 
{kinci te rinde LIVERPOOL ve DE 
CLASCOW dan gelip yük çıkara- N NORESKE MIDDELHA VS-
cak. LINJE 

DEUTSCHE LEVANTE LtNIE cBAY ARD> Vapuru 12 ilkkanun-
cKRET A:z> vaouru limanımızda nunda bekleniyor. 1skenderiye, Di-

lllup HAMBURG, BREMEN ve .. . .. 
AN\'ERS .. k ka kt dı eppe ve Norveç umum lımnn)arı ıçm 

ten yu çı rma a r. ilk 
1 Y a acaktır. ----

Fratelli ~·perco SERViCE MARITIME ROUMAIN 

«SUCEA VA> Vapuru 19 sonteş-

V aprrT A centa~ rinde bekleniyor. KOstence, Kalas. 

ADR1AT1CA 5. A. eli NA VlGA- ve Duna limanları için yük al~caktır. 
TlONE: «DUROSTOR> Vapuru 1 ilkka-
CİTTA Dl BARİ motörU 1-12 ta- nunda bekleniyor. Köstence, Kalas, 

rihnde gelerek ayni gün İstanbul Pi- ve Duna limanları için yilk alacaktır. 
re, Napoli, Marsilya ve Cenovaya ha SOCIETE VAPUER DE BULGARE 
reket edecektir. 

ZARA motörü 1-12 de gelerek ayni TZAR FERDINAND> Vapuru 4 
günde Patmos Leros Klimons İstan- fl~kanuna doğru Bu~gaz ve Varna 
köy ve Rodosa hareket edecektir. içın hareket edecektır. 

ZARA motörü o-12 tarihin~e ge- Vapurların hareket tarihlerile 
lerek 6-12 tarihinde Pire Korfo San- navlunlardaki değişikliklerden °'"n 
takuaranta Brindisi Valona Draç ta meauliyet kabul etmez. 
Gravosa Ppalato Zara Fiume Tries- Daha fazla tafsilat almak için bi· 
te ve Venediğe hareket edecektir. rinci kordonda W. F. H~nry van 

LERO motöril 8-12 tarihnde ge- der Zee ve Co. n. v. vapur acenta
lerek ayni aıOnde Patmoa Leros Ka- lığına müracat edilmesi rica olunur. 
Umnoa latanki:iy Vft R.odoaa 'ha.e'lr.•i Telefon; 2007 /2008 

edecektir. 

ROYALE NEERLANDAlsE' s ı• KUMPANYASI: t 
ORtON vapuru S0-11 tarihinde ep o ın 

Jelerek Rotterdam Amsterdam ve 
Hamburg için mal alacaktır. D • 

HERCULES Vapuru 9-12 tarihin- ış 
de gelerek Burgaz Varna ve Kösten-

ce için mal alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNIEN Mı 
KUMPANYASI: acunu 

FREYA motörü 3-12 tarihinde 
Rotterdam Hamburg İskandinavya 

ve Baltık limanlan için mal alacak - Dişleri inci gibi 
tır. 

MARlLY A motörü 10/12 tarihinde yapan etlerine ku. 
Rotterdam Hambuıy lsk.ıı.ndinavyr. 

ve Baltık limanları için mal &lacak- vet, ağıza güzel 
tır. 

SERViCE MARlTIME ROU- koku veren eyni 1 
MAlN KUMPANYASI: 

ALBA JULİA vapuru 14-12 tari.. f Ormiildür. 
binde gele.rek Malta llarsilya Ceno-
va limanları için yük ve yolcu ıla- .,.. _________ _ 

caktır. 
llindaki hareket tarihleriyle nav

lunlardaki defişikliklerden dolayı 
acente mesuliyet kabul etmez. Daha 
fazla tafailit çin ikinci kordonda 
72-4 numarada FRATELLl SfERO· 
CO vepur acentasına mUracaat •dil
mes rica Qlunur. 

Telef Qn: 2004 - 2005 

Doktor 
Arif Yurcu 

Merkez haataneai 
operatörü 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

en iyi mtıahlldlr 

Eksir Şahap 
Baaur memeleriai srld.V. 

Kuneti iftibayı arbnr. 

Dr. Behcet Uz • 
Çocuk hastalıkları 

Fran•ada Kolen Matyo Majör müeueselerinden me:zun 
Hüseyin Rıza oğlu 

Her türlü Ortopedik kemik hastalıkları için korıalar, Müteharrik, 
ıun'i el ve ayaklar, Mde, Böbrek, banak düıüldUkleri için tedavi kor
ıaları bilmuayene ölçü Üzeme yapılu-. Taklitlerinden korununuz. 

ADRES: İzmir Konak Kızılay rnerkezi karıı11 
Güzel İzmir Han No. ZG 

Müracaat aaatlalh: 9-12 ve 14-17/50 ye kadar. 
ww•t;''***' '•e .--. *S" m 

İzmir: 

Çamaşır 
..... ...:_ve banyo 

Amili 

için en saf ve 
en dayanıklı 
sabun lük~ 
markalı beya~ 

• ve prıne sa• 
bunlarıdır. 
Her yerden ıs 

rarla arayını: 

ÜMİT FABRİKASI 
Ticarethanesi 

Telgraf: ÜMlDUN Telefon: 3047 

İzmirin =;n kıymetli hediyesi 

S. FERiT 

' s 
~~_.. .. ,.., .. * 

Bahar - Altın Damlası - Dalya - Bet Çiçek • Ful - Krep Jorjet 
Dor • Manulya. Nerıiı Nuar - Senin için· Unutma Beni· Le 
Blau • Muhabbet Çiçeii • Y uemin .. 

Haat.alarmı ••t 15 ten 19 za kadar 
2 el he)oler aokak 78 N. maayeeelta• 

mütehassısı 
Haatalanm ıt,30 dan bire Merkez deposu 

kadar Beyler sokağında Ahenk ş • f E 
matbaası yanında kabul eder. 1 a eza 

Mem e"lret haataneai 
L MERKEZ HASTANES --ııııııı-.-----.---------...... dahiliye mütenaaaııı GÖZ MOTEHASSISI - Doktor Merkez hastanesi 

aeainde kabul eder. Tel.3393 • 
anesı 

Dr. Celal Yarkın Doktor BO.rhan Bengi1 operatörü 
Her yerde açık ve kapalı olarak sablmaktadır. Ne- Muayenehao: lkiuci Beyler Halid Baran MEMLEKET HASTANESi Dr. Cevad Alps 

tasetine ra..ıcnneıı fiatlan ~hvendir. 70 ve 150 santi· aokak No. 2S. Telefoım:39S6 2 inci beyler aokak, Hamam GÖZ MOTEHASSISI (ö-ıeden sonra) hastalar 
6~u N 1018 Kartllında No. 45 Hastalarını her gün öileden İkinci b<;yler sokak şerbetçi k 

litrelik şı"şelerde satılır, Evi: G&ztepe o. '°..,. Beyler aokairnaakt muay• aııı No. 81 de kabul eder. 
Telefon: 2545 Her sün 3 den 7 ye kadar d k b ı ed .. ı Toptaaı .. perakende aabf ,..rh - Kemeralb cadded No. 71 Tarif TELEFON: 3806 .n-.e;,;;h.-aiiiinilieaiiiııiiiılıiinılıiıeııio.iııiıiııııa_u __ e_r.-..~ ...... ....,TiiiıııeUiil..,e·._ ...... 33._ı .. s.._.,E,. .. v __ 3_2_0_3..,.. 

-~--.ıılaalL...-ı...ISllDlll~ı&&....ai-.:ILT..!..!~!!!! - ı... T.Wı 4 •• 4-. __ _.. .... iiiiıiiiiiıı~-------
~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 



~AHIFE l ı 

ızmir Levazım amirliği satın alma kr· 
misyonu ilanları 

İzmir Levaz1ın Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
Miktarı 

Kilo Cinsi 
9000 Lihna 
9000 Pırasa 
9000 Ispanak 
6000 Karnabahar 

.1 - lzmir Müstahkem Mevki merkez kıtaatının yulumda cinsi ve 
miktarı yazılı dört kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiy
le münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi L 1. Kan 938 perşembe aünü saat 15 de Kıılada lz
mir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonunda ya_pıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 1530) liradır. 
4 -Teminatı muvakkata akçası ( 114) lira 75 kuruıtur. 
' - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika aös

termek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltme) e iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddeleriııde ve artnamesinde yazılı vesikalariyle ve teminat 
muvakkatDlarirle birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. 1 S 20 25 29 ( 4117) 

lıtanbul levnzım amir1iği satın alma komisyonundan : 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler namına komisyonda mev

cud evsafı dahilinde nakliye koşumu ile mekkari hayvanatı satın alı
ııacaktır. Hayvan sahiplerinin hayvanlarile beraber Fındıklıda komu· 
tanlık aatm alma komisxonuna selmeleri. 21-25-29-8 4194 

lzmir Levazım Amirliii SAT. AL. KO. RS. den: 
J - İzmir Müstahkem Mevki merkez k,taatı birliklerinin ( 460) 

ton linyit maden kömürü ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konn1Uıtur. 

2 - lhaleai 1 I Birinci kanun/938 Perşembe günü saat 1.5.30 da 
Kıılada lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 4922) liradır. 
.f - Teminatı muvakkata akçası 369 lira 1.5 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Jıtekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika aöe

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekıiltmeye İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikalt\riyle ve temin~t 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. 1.5 2-0 25 29 & 4118) 

JZ:i: Levazım Amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
J - Bergama garnizon kıtaatı ihtiyacı için ( 22S) ton döküm ha

linde saman açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuıtur. 
2- lahmin bedeli (3973) lira 50 kuruıtur. 

Muvakkat teminatı ( 295) lira 31 kuruştur. 
3 - Samanın evsafı ile teslim mahal ve şartlan şartnamesinde ya

zılıdır. Şartname Bergamada uzun çarşıda Askeri Alım Satım 
komiıyonundadır. Görmek istiyenlcr haftanın pazarteei çar

tamba ıünleri ıaat 14 den 16 ya ve cumartesi günü aaat 9 dan 12 ye 
kadar kc.nıiıvona müracaat edebilirler. 

.ıf - Ek•iltme 2/ 1. Kan./9.38 tarihine müıadif Cuma aünü saat 
1 O da yapılacaktır. 

5 - Eksiltme yeri Bergamada uzun çarşıda Askeri Alım satım ko
misyon binasıdır. 

6 - Eksiltmeye girmek İatiyenlcr sartnamcnin dö düncü madde· 
ainde yazılı vesaiki ihaleden önce komisyona aöstermeleri. 

1 5 1 9 21 29 ( 4 1 1 6) 
laaıir Levazım Arnirliii SAT. AL KO. Rı. den: 

ihale aünü talitıi çıkmayım lstanbul komutanlığ'ma lıaıflı birliklei 
hayvanatı için (496000) kilo samanın ihaleai 2/l.Kin/988 Cuma 
~Unu aaat 18,SO da yapılacaktır. Muhammen kıymeti (I 1160) liradır. 
İlk teminatı (937) liradır. Şartnamesi her gün komi yonda KÖrülebi
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mekl uplarile 2490 ııayıh ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikıllarile beraber pazarlık 

l'ÜnU komutanlık satın alma komisyonuna müracaatları. 4282 
_.....,_yııev ..,.._ ... .. ~,_ ____ !'1!111111!91!' 

l:ıımlr Levazım Amirliti SAT. AL. KO. Rı. den: 
İhale günü talibi çıkmıyan İstanbul komutanlığına bağlı birlikler 

hayvanatı için (844000) kilo otun pazarlıkla ihale i 2 12 938 Cuma 
~ünU saat 13 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti (24898) lirndır. İlk 
teminatı (1868) liradır. Şartnamesi her gUn komiqyonda göriilebilir. 
lsteklilerin ilk teminat ve makbuz veya mektuplnrile 2490 ayılı ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve.siknlnrile ihale giinü komutan-
lık aatın alma komisyonuna m!iracaatları. 4233 

-- İzmir Levazım Amirliii SAT :-Ai:-Ko-:-Rs. den: 
(90000) kilo ıspanak (28500) kilo hlhann (70000) kilo Jltrnsa 

(7000) kilo havuç (15000) kereviz (GOOOO) kilo knrnebnhar (~14000) 
demet maydanoz pazarlıkla eksiltmesine i tekli çıknmallığıncluıı tek
rar pazarlığa 1 12 1938 perşembe gUnü sant 14 te Tophanede 1 tnnbul 
levazım amirliği satın alma komisyonunda l apı1ncaktır. T hmin be
deli (18710) lil'a 50 kuruştur. İlk teminatı ( 1403) lira 2!) kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görU1ebilir. İclteklilerin kanuni \'e ikalarile 
beraber belli saatta komisyona gelmeleri. 4234 

......_1zmi;'Levttzı;;,-A·;;;i;iifiSAT.AL~KO. Ra. den: 
1 - Milas, KUIIUk, Bodrum garnizonl!lrının 8enelik ihti~·acı olan 

(13650) kilo sade yağı 18 2. Te~ ~138 de ynpılnn ihale netice
sinde hiçbir istekli çıkamadığından yeniden kanuni şekilde on 
beş gün temdit edilerek 15/12/ 938 günü :saat 15 te kapalı za!'f 

usulile ihalesi yapılacaktır. 
1 - Muhammen bedeli (13984) lira muvakkat teminat (1048) lira

dır. 

8 - lstekliler ticaret odasından alacakları ticaret vesikalarile ve 
muvakkat teminat mukabilinde mal mUdürlUklerine yatıracak
ları makbuzla birlikte zarfları saat 14 te alay satın alma lco
misyonltığuna verilmiş olacaktır. 

4 - Milis, Küllük yağlan ile Bodrum yağlnn bir m(iteahhide ayni 
şartname dahilinde verileceği gibi Milas ve Bodrum garnfzon
lannm yağları da ayrı ayrı şartnamelerle başka isteklilere de 
v~•lecektir. 

15 - Parasız olarak şartname Milas ordu evinde satın alma komis-
-......___ yonundan her zaman alınabilir. 29-8-8-18 4235 

IZJllir Bornova Aakeri Satın Alma Komi•yonundan: 
.1 - Tümen birliklt-rinin ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık ıu

retiyle satın alınmasına karar verilen (9600) kilo Makarna 
gününde istekli çıkmadığından ıon pazarlığı 2/ 1. Kl./938 
Cuma günü saat ( 10.30) da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı (2208) lira olup ilk teminatı 166 liradır. 
3 - Sartnamesi her gün komisyonda görülür. 
4 - isteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatinde teminatlariyle 

birlikte Bornovada Askeri Satın Alma Komisyonuna gelme-
leri ilan olunur. 4227) 

(ANADOLU) 

l:ı.mır Levaz.ım Amirlıri SA'f. AL. KO. Rı. den7_ 
Adet 

l 
3 
2 
2 
2 

Mibemol klarnet yarım l.>em mahfazasile 
Sibemol klarne yarım hem mahfaıasile 

Sibemol trampet nikelaj mahfaza ve sürdinle 
Sibemol büğlü 
Sibemol tenor 

1 Sibemol bariton 
3 Mibemol alto 
3 Sibemol tronbon 
1 SibemoJ bas helekon 
1 Sibemol tenor aksifon 26 sedefli Amerikan 
1 Mibemol bas helekon 
1 Sarı bando davulu tokmak, kayı~. 
1 Sarı bando trampeti zahme kayışı 
1 Çift zil 3S santim kutrunda 
18 Demir nota sehpası. 
ı - İzmir müstahkem mevki bandosu için yukarıda cins ve miktarı 

yazılı on beş kalem saz pazarlık suretile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 9/Birincikanun 938 cuma günü saat 15 te kışlada lzmir 

levazım ümirliği satın alma komiayonunda yapıl:ıcaktır. 
3 - Tahmin edilen t\ltarı (1900) liradır. 
4 - Teminat kafiye akçası (286) liradır. 
5 - Şartname i her gün komisyonda görlllebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler teminat katiyelerile birlikte ihale 

saatından e\'Ve1 komisyona mUracaatları. 243G 
---=--..~ ~ ~· ~ 

İzmir Bornova Askeri Satın Alına Komİlyonundan: 
1 .- Tümen birliklerinin ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık su

retiyle satın alınmasına karar verilen (3900) kilo Şehriyeye 
güniinde isteklisi çıkmadığından son pazarlığı 2/ 1. Ka./938 
Cuma günü saat 1 O da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı (897) lira olup ilk teminatı (67) liradır. 
3 - Şartnamesi her gün lcomiıyonda görülür. 
4 - isteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatinde teminatlariyle 

birlikte Bornovada Askeri Satın Alma Komiıyonuna aelme-
Jeri ilin olunur. ( 4228) 

-----,.~ 

İzmir Bornova Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık su

retiyle satın alınmasına karar verilen 13300 kilo kuru sovana 
gününde isteklisi çıkmadığından son pazarlığı 2/ 1. Ka./938 
Cuma günü saat 9 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 998 lira olup ilk teminatı 75 liradır. 
3 - Şartnamesi her giin komisyonda görülür. 
4 - İsteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatinde teminatlariyle 

birlikte Bornovada Askeri Satın Alma Komisyonuna gelme-
-~_,...J,;_ıi ~~r. (~227) 

İzmir Borno,·a Aıkeri Satın Alma Ko . .,n ... 1~iı""'y•o.,n""'u~n~d~a·n111:..,. ___ _ 

1 - Tümen Birliklerinin ihtiyacı olup bir ay zarfında pazarlık ıu
retiyle satın alınmasına karar verilen ( 25 700) kilo Bulgura 
gününde iste-klisi çıkmadı - ından son pazarlığı 2/ I. Ki./938 

Cuma günü saat 9.30 da yapılacaktır. 
2 - Umum tahmin tutarı (2662) lira olup ilk teminatı (200) li

radır. 

3 - Şartnamesi her &ün komisyonda görülür. 
4 - ls.te~lilerin yukarıda bildirilen gün ve saatinde teminatlariyle 

bırlıkte Bornovada Askeri Satın Alma Komisyonuna gelme-
_. leri ilan olunur. ( 4230) 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL KO. Rs. den: .... ----~-
! - İzmir tuyyare alaı.yı birliklerinin açık eksiltme suretile müıın

kaı.1'!adn lıulunaıı ( 18000) kilo kesilmiş sığır eti \'eyuhud koyun 
eti veya Lurulmuş keçi etine talip çıkmadığından eksiltme on 
gilu uzatılarak ihalesi 3 1.Kan./ 988 curnarte~i günü saat ıo da 
Kışlada lzıııfr ll!vazım ırnıirli~i satııı alıııa kumisyoııunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (4860) liradır. 
3 - 'l'eminat muvakkata akçası (364) lira 50 kuruştur 
4 - ~artııaınesi her ıclin komisyonda görillel.ıilir. 
5 - İıotekliler tkaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve ikn gös

termek mecl.>uriyetindedirler. 
6 - 1'~kşiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde ) azılı ve kaları ve teminat 
muvı.ı.kkutalarile birlikte ihale aatıııdan e\'\'el komi yona mü-

racaatlnrı. 4238 

i=ır [eva:ım = A~;i;Jiğf '"sA'T~ALKo'.™R:.=den: 
1 - Salihlideki kıtn ihtiyacı için açık eksiltme ile (45) ton maden 

kömi.lrU satın n ncaktır. 

2 - Hepsinin tutarı (585) liradır. Şartnamesi her gün Manisada 
tümen satın almn komi yonunda görülebilir. 

3 - İlk teminatı (43) lira 88 kuruştur. 
4 - lhale i 14 12 988 çarsamba günü yapılacaktır. Saat 11 de. 
5 - Ek~iltmeye girecekler 2400 ayılı kanunun 2 ve 3 cü maddele

rinde yazılı belgelerle birlikte ticaret odası vesikası ve teminat 
larile bernber tam vaktinde Manisacla tümen Slltın alma komis-
yomına gelmeleri. 29-3-8-13 4237 

-ı~s-ta-n--=blllbeJe(fiyesinden: 
Kesif bedeli 15467 lira 93 kuruş olan Üsküdar Belediye tah

il ve tahakkuk şubesi icin yaptırılacak bina kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. Eksiltme 9 12 938 Cuma günü saat 1 S de Daimi En
cümende yapılncaktır. Ke§if cvrakile şartnamesi Levazım müdürlü-

ünde aörülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan baş. 
1<a fıa.n isleri miidiirlfüzündf"n ihaled~n üç gün evvel bu iı için alacak
ları fen ehlivet vesikaaile 1 160 lira (9) kuruşluk ilk teminat makbuz 
yeya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu
karıda vazıh günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. 
Bu santtan sonra Vf"rif,.r•k 7Mfl~r kflhııl olunma7 ( 4223) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. ıu 

1148 
1147 

875 

il 28 
il 52 

1146 

Salhane Tramvay caddesinde 
Karataş Postacı Ali Rıza so 1 12/70 
hiaaeıi 
Hlkapınar Kağıthane caddesi 

Bahribaba pa,kı karııımda 
Göztepe tıramvay cad. Şehit Fethi bey 
ıokak 
Karataş İhsaniye ıokak 

Taj 371 

Taj 15 
Eıki 276 
Yeni 278 

c 80 

Tai 7 
c 4 

Cumaovası nahiyesi köy kuru
lundan: 

Cumaovası Bulgurca caddesi bitişiğinden başlıyarak köy 
içinin bir kısmında tahminen 1500 metre murflhbaı kaldırım açık ek
sikmeıine ihale günü olan 16 11 / 38 de talip çıkmadıimdan ihalesi 
2112/ 938 Cuma gününe bırakılmııtır. isteklilerin köy kurulunda ha-
zır bulunmaları ilan olunur. ( ~225) 

lzmir Vakıflar Mi1d'i1rliJfünden: 
İsmetpaşa bulvarı köıesinde'ki vakıflara aiti guinonun üç yüz 

yetmiş lira elli kuruş bedeli keıifli camlı demirli ıa~kları 18 11 938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ekıiltmeye konulmu tur. iha
lesi 9/ 12/938 tarihinde vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı yirmi dokuz liradır. 
Talip olanarın şeraiti anlamak için her ıün ve ekıiltmeye i ti· 

rak için de ihale günü saat onda vakıflar dareıine müracaatl&rı. 

lzmir Vakıflar 
den: 

23-29-3~8 4176 

Müdiirlilğiin· · 
Kemeraltı c.ıddesindeki (hacı) Sadullah otelinin c339> lira be

deli keıifli muhtelif tamiratı 20 aün müddetle açık ckıiltmcye konul
muştur. 

llıalesi 9112/938 tarihine müsadif cuma aünü saat ondn Vakıf· 
lar idaresndedir. 

Muvakknt teminet c26> liradır. Bu gibi işleri yapmıı olanların 
ihale aünü saat onda Vakıflar idareaine aelmeleri. 
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l~----'z .. m~ir_Blmll!""lel_e_d_iy~e""'!"s'!'"'!i"""'J_ıa ... n_l_a_rı~~~ı 
ı - Belediye emlik ve akarından 12/938 cuma aünü aaat 16 da açık 

868 üncü .sokakta (Halimağa çar- artırma ile ihale edilecektir. lıtirak 
şısı yeni yol) 4 sayılı dilkkan başka- etmek istiyenler 124 liralık teminat 
tip1ikteki şartnamesi veçhiJe ve 1 makbuzu ile encümene gelirler . 
sene miiddetle icara verilecektir. Bir 10-18-22-2~ 4064 
senelik icarııun muhammen bedeli 32 
liradır açık arttırnıa ile ihalesi de lzmir belediyeıinden: 
2/ 12/ 938 cuma günü saat 16 dadır. Tepecik caddesinin Emrazı Züh'-
t,tirak edecekler 2 lira 50 kuruşluk revjye hastahane i önüne rastlıyan 
teminat makbuzu ile encümene ge- kısmına paket Ye adi kesme taşlarla 
lirler. 800 metre terbiinde yaptırılacak dö-

2 - Belediye emlik ve akanndan seme başmühendislikten tedarik edi-
856 ncı sokakta (Yemiş çarşısı ur- lecek keşif ve şartnameleri veçhile 
gancılar sokağı) 14/ 1 sayılı dükkan açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
başkatiplikteki şartnamesi veçhle ve bedeli 550 liradır ihlesi de 6/12/ 938 
1 sene müddetle icara verilecektir. ah &"Ünü saat 16 dadır. İ§tirnk ede 
Bir senelik icarımn muhammen be- cekler 41 lira 25 kuruşluk temina 
deli 40 liradır açık arttırma ile iha- makbuzu ile encümene sıelirler. 
lesi de 2/12/938 Cuma ~llnü saat 16 

19
_
22

_
29

_
2 41

7
5 dadır. İştirak edecekler 3 liralık te-

minat makbuzu ile encilmene ~elir- -B---h---.---d__,...,..,._
1 
_.
1 
__ 

1 asma ane cıvarın a 9 ey ü mer 
erg_ Belediye emliik ve akarından danında c~phe .alan 88,36 sayılı a 

868 üncü sokakla (llalimağa çarıısı dal~r üzerın~e ınşa ediln:ıekte olnn bt 
· 1) 2 ı dükk A h 1 . ledıye garaJı santral lıına~ınm mü, 

yenı yo savı ı an, a en ış- . . 
1. lt d b ·, ü t . . temmımatından olarak mevcut prOJf ga ı n n a u unan m ecınn mu- . 

k 1 Üdd t . · h't d t 1. ine göre r pbrılncuk kı men hır a ave e m e ının ı amm a es ım . 
. . . . \'e kısmen Uç katlı gazıııo lokaa 

edılmek şartıle yeniden bır sene müd t .. dUkkt; 'dd ti · 
~ . . . a ve uç. 1111 on sene mu e e ıca. 

detle ve ba§kutphktekı şartnamesı ra verilmek üzere 23 ıı 988 tarihin-
\'fçhile icara verilecektir. Bir senelik d n itibaren 15 güıı mUddetle ve kapa
icarının muhammen bedeli 40 liradır 1ı zarfla arhrmıtğa çıkarılmıgtır. Ta
açık arttırma ile ihalesi de 2/l 2/988 kım halinde icar edilecek olan bu bi
cuma günü saat 16 dadır. İştirak ede naların on enelik icarımn muhıım -
cekler 3 liralık teminat makbuzu ile men bedeli elli bin lira olup bu pnra 
enctlmene gel.rler. pe"inen ahnacı:ıktır. MOzayedeye iş-

4 - Basmahane civannda garaj tirnk için muvakkat teminat mıktan 

santral binasnın inşa edilmiş olan 3750 liradır. Projelerini görmek isti. 
kısımlarına yaptırılacak elek- yenler baş mühendisliğe, icar şartna-
trik tesisatı ışı makne ve mesini görmek istiyeııler de belediye 
elektrik mUhendliğinden te-

baskatipliğiııe müracaat ederler. Taş-
dari~ edilecek k.eşif ve §artnamesi radan istiyenler proje ve icar şartna-
veçhı.le .açık ek.sıltmey~ konulmuşt mesinin 250 kuruş bedelini Ye posta 
ur. Keşıf uedeh 1188 hra 40 kuruş- ücretini göndermelidirler. Kapalı zarf. 
tur ihalesi de 211~~938 cuma günil la ihnle::ıi 9/ 12 938 cuma günü saat 
aat 16 dadır. İştırak edecekler 89 16 da belediye encümeninde yapılacak 

lira 25 kuruşluk teminat makbuzu tır. İştirak edecekler 2490 saydı kanu
ile encilm:~e gelirler: . . ., ? mın tnrifi dairesinde hazırlanmış tek 

5 - Gırıt ham ıçındekı S .. / .. , lif mektuplarını ihale tarihi olan 
32/43, 32 46, ve ~2 52 . ayılı. dük- 9 12 938 cuma günü saat 15 e kadar 
kfinların enkazı müte~h.hıde a~~ ol- encümen reisliiine vermelidirler. 
mak üzere yıkılması ışı başm~hen- _ 23_ 29_ 2-6- 4214 
dislikten tedarik edilecek ke!!ıf ve 

\'e şartnameleri veçhile arttırmaya Beher metre murabbaı 800 ku • 
konulmuştur. Keıif bedeli 64 lira 40 2824 1· b d l' h 
kuru§tur ihalesi de 2/12/938 Cuma rı·uıtad~ . d ıra 3e53e ı mtueammumraeb-n-. ı t' ~ k d ki ı ye mcı a anın me r 
günü saat 16 dadır. ıra e ece er ba d k' 1 O 1 • 1 1 
5 liralık teminat makbuzu le enci.!- m a 1 ve. ~ 18:.ı ı arsa arım~ 
mene gelirler. 15 ıs 22 29 4113 satııı ha~ katıplıkte ı prtnamesı 

veçhile 2.12.938 cuma günü saat 
16 da açık artırma ile ihale edilecek· 

Beher metre murabbaı 300 ku - tir. lıtirak edecekler 212 liralık te· 
ruıtan 1653 lira bedeli muhammen- minat makbuzu ile encümene ııe -
li 5 7 inci adanın S 51 metre murab· 1 o 9 

1 lirler. 11-15- ~2 4083 
baındaki 1 O eayı ı arsasının aatııı ba!il __ _,, _ __,,_-_..,.,.,..... ____ _ 
katipliktt>ki (!artnAmrsi Vf"chile 2 

Senelik Depozitoıu 
Nev'i kiraıı T. L. 
Ev 306.- 45.90 

Ev 30.- 4.50 
Ev 30.- 4.50 

DUkkln 102.- IS.30 

Ev 96.- 14.40 

1- Beher metre murabbaı 605 ku· 
ruştan 980 lira 10 kuruş bedeli mu
hammenli 14 ucü adanın 162 metre 
murabbaındaki (20) sayılı ar nnın 
açık artırma ile ihalesi 6/12 938 .salı 
günü saat on altıya temdid edilmiştir. 
Şartnamesi baş katiplikte görülür. t -
tirak edecekler 73 Iir.a 75 kuruşluk 
teminat makbuzile encümene ırelfrler. 

Yeni -4/ A Ev 90.- 13.50 

2- lki çeımelik caddeıfnde 661 .sa
)•ıh sokaktan itibaren yaptırılacak 
(50) metre boyda lcanallzı,syon f§lnin 
açık eksiltme ile ihale f 6 12 088 cu
ma iUnü saat on altıya temclid edilmiş. 
Ur. Keıif bede1i 436 liradır. K if ve 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kirası 
ri yapılmak iizflr~ artırmaya konmu atur. 

14. 12.938 Çarıamba günü saat ONBIRDE ihalele-

lıteldi 9 lanlann hi7.alarmda yaaılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 
29 3 9 

artn"melerl <le baş mlıhendi ilkten 
tedarik edilir. 1 tirak ed cekler 32 li
ra 76 kuru11Juk teminat m:ı.l·l.mıile en. 
-:ilmıne a-elirli'r 4281 
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Kan v~renler kralı 

. Spayk lfovar ismini taşıyan bu ~-jkan vermi~tit· . Kan verdi~ten sonra 
dam ckan vericiler kralı> dır. Dünya ihastahaneden çıkar v_e dogruca cam
nm en kanlı adamıdır. Fladelfiyanın. baz haneye g)'-ler, en ku\•,·etli zencir-
meşhur simasıdır. 60 yaşındadır. 1 lcri bir hamlede koparır. 
Şi.mdiye kadar 882 kişiye 109 litre l 
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.. Fransa Malıkumları 

(ANADOLU) 

'V i .. ..._ ... ~ 

--~ 
İngiliz nazırları bir kaç gUn evel rle, İnp-il:z nazırları ve bayan Çem-

Fransaya gelerek nazırlarla görltş- lıer!ayıı Kalede vapt:rdan çıkarken 
müşler ve dönmüşlerdir. Resmimiz- ı:,iH·;.iLiyMlm . 

Geçen hnfta, 15,-i\rı>de Lungan bunlar dn J!eçiıl re.~mine bilhassa da-
gö.ii ı:er.<ırıııda -ı\-"; .,. •h :·'ıı•eı· l;!r vet olunınu~lardır. 
geçid re;;mi yapnııı;:larrlı. Yukarıcfa.ki 
re-.:imde gördüğünüz, l·:.viçre ordrnm
nun en ihtiyar ktı mandan landır k, 

11J.°·'. 
Ru~yadan avdetlerini mütea '{ip 

Fran~adn rnahkf\mlar Güyan a- gıdip te gelmiyenler pek çoktur. Re- mahkfımları ve onları götlirmek üze 

cı~ .. nna sevkedilir. Bunların sevk gü- ~imde, geçen hafta Fransada, Sen- re hazırlanan «Ki - Viv?» yani (Kim 
.. ;dü! Laştan başa kendilerini teş- '\ıfartrn hapishansinde bir müddet yaşar?» vapuı·unı.1 görüyoruz. 

!.aklarında hayli dedikodu ç~kan 
ı ayyareci Lindberg ve karısı şimdi 

l .ıındıadadırlar. Onlar, en ziyade ga
'akat işte böyle haberleri olmadan 
-w1e f otografçıların<lan sakınırlar 

a.lı!lan resimlerini gazete sütunların 
ızörilrler .• ) ~ı:: jidenlerle dolar. Çünkü Güyan'a ıkaldıktan sonra Güyana sevkedilen. 

·Madmazel doktor 

kas.,!n ıla 
M ,., ı , : r 1 • 1 ~·· ;,,rı lıiı· l-ız, Ağrıyan, ha..,,ta olan uzva r,al 
eh liyetnamesi olmı:ıclığı halde <lvk-,clı.ıi c.lo!<ıınclurınak. 
torluk' yaptığı i?in .tevkif edilmişti.r. . Ş1mdi 1t cl:.ı.vi etti:~i l~as~aları. 
f'akat bu kız, şımdıye kadar 12 bm lrnıııetten onun t:ı.hlıyesıııı ıstcnıek 
ha~ta. tedavi etmiştir. Tedavi şel; ti 

Hollanda kralicf>gi Vilhı>lmina 1 dt. kocacıı 
Brühele gelmiştir. Resimde:· kl•ıflict> dir. 
ile Belçika kralı ve Hollanda veliah-1 


