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• . ' ' Balkan devleti r 
Genel Kurmay Başkanları 
Konferansı dün Atinada 

toplandı 
Her gün eabahlar1 (İzmir) de çıkar aiyaai ıazetedir Telefon: 2776 NVSH.4SI IIERYERDE 5 Kuruştur 

lile Japonı·ara Mühim bir Darbe indirdi e . 

Büyük Şefin ebedi istira
hatgahı ve anıtı 

Başvekil Parti grubunda izahat verdi 

. ~ '• O-::·· ·.~ 

.. ·~ 

Ueride, Büyük Şef in na&f larının bulunduğu mü zeıi 

Partisi kurultayı 
Yakında· toplanıp umumi reis 

habı işini konuşacaktır 

• • 
ıntı-

Ankara, 29 {Hususi muhabiri- hallini tayin ve yapılacak anıtın şek- lar1a tasvib olunmuştur. 
mizden: Telefonla) - C. H. Partisi lini tesbit için teşkil olunan hususi Başvekil, Atatürk ün ufulü ile 
kamutay grubu, bugün Trabzon komisyonun mesaisi neticesinin Par- hadis olan Cumhuriyet Halk Partisi 
saylavı B. Hasan Sakanın başkanlı- ti grubunun tasvibine arzolunacağı- umumi reisliği intihab için Parti ku

ğında toplanmıştır. k'l C l"l B nı ve müteakiben tatbikata geçilece- rultayının yakında toplanması lü-
Söz alan Başve ı e a ayar, . lk h l ld ~ b'l · · · 

Bü) ük Şefin ebedi istirahatgah ma- ğini beyan etmış, bu beyanat a ı:- zumu ası o ugunu ı dırmıştır. 

Telıdit mektubu Roma seyahati 
Büyük ehemmiye!i 

haizdir Gabaydan para istiyen 
Hüseyin yakalandı 

H;.ise yin, tehdit mektubunun altına 
"bir numard!ı Yahudi düşmanı Al

kapon,, imzasıı11 atmıştır 
fzmirde makara ve iplik ticareti ya

pan B. Salamon Gabaya tehdid mektu

Lu göndererek para istiyen Mehmei 

oğlu D. Hü,.eyiıı c~ııl,elli, zalıılara 

suç üstü yakalanmıştır. Yak'a şöyle 

olmuştur: 

AHam oğlu Salamon Gabay, 76 ya

.:undadır. Evvelki akşam Ç'orakkapıda 

Dibek sokağında 1 numaralı evinde 

bulunduğu sırada evinin kapısı içine 

· . b 
1 

biı· mektup atılmıştır. Kurşun kalem 
M. Nevıl Çem er ayn . . 

.. . le yazılan bu mektubu okuyan ıplık 
Londra, 2!> {Radyo) - Nevıl Çem- tüccarı, kendisinden tehdidle para iı:--

berlaynin Roma seyahatinden ha- tendiğini anlayınca derhal polis kara
hisle uzun bir makale yazan (Pres koluna giderek mektubu vermiş 
A.sosyasyon) ; İngiliz başvekilinin, vak'ayı anlatmıştır. 
Münihte tayin olunan esaslar daire- Mektupta şu satırlar vardı: 

- Devamı 7 inci aahifede - - Devamı 7 nci Sahifede -

\ •• "I • 

Alkopan - Hüaeyin 

, 

FRANSADA UMUMi GRE 
Bütün Fransa, bugün mefluç bir halde bulunuyor 

Muhalifler Daladiyenin 
tifasını istemektedirler 

• 

Hükumet, iş tutmıyan memurları müstafi addedecek • 
Yeni bir kararname ile Daladiyeye salahiyet veri di 

Kanlı çarpışmalardan korkulmaktadır 
F~ansa başvekili B. Daladiye 'ıne posta, radyo, dahili umumi ser- Ier. 

Parıs, 2!> {Radyo) - Fransada \'islerin kısmen temin edilebileceği Komünist parthsi lideri Tores bir 
vaziyet çok vahimdir. Yarın {bugün) kanaati vardır. Lionda üç bin demir- gazeteye şunları söylemiştir: 
ilan e<lilecek grev, Fransayı meflUç 

1

yolu amelesi seferber hale konmuş- -«Hükümetin çekilmesi Iazım-
bir halde bırakacaktır. Hükfimet tur. dır. Çünkü Münihte Fransanın hay-
grevin önüne geçmek için, mühim ve Ameleye beyanname siyeti sıfıra inmiştir. Bunun zararları 
askeri tedbirler almıştır. Konfederasyon bir beyanname da görümüştür. )Ieİnleketin emniyet 

Grev yapılacak • . neşretmiş ve demfryolu işçilerine ve sel:lmeti namına bundan mes'ul 
. Umumı. ı~ konfede~:asyonu. Dala- çarşamba günü her türlü tazyike rağ- olanlar çekilmeli, memleketin mu

dıyeye h_~r _mektup gonder:rek ça.r- men çalışmamalarını, ellerini kolla- kadderatı ile oynamaktan vaza-eç
şamba guııü grev yapı1acagını t~yıd rını bağhyarak oturmalarını emret- melidirler .. > 
etmiştir. Konfe~era~yon, Daladıye- miştir. Amele bu emre itaat edece- Koınüniat partisi kaldırılmalıdır 
nin bu grevde sıyası sebepler bulun- gvı'nı· bı'ldı'rmı'şt'r ıu· • D 'd b 

v • • ı . .ı.uesaı nazırı emenzı e eyanat-
dugu hakkıııdakı beyanatını şıddet- G ·ı · t k ıld t b 1 .. ı d · t' . . . . . revcı er ıt en çı ar ı a u unmuş ve şoy e emış ır: 

le protesto etmıı:ı, ~n-a:;ı hıçbır sebep R" t bl f b 'k .. d"' .. F ·ıı · · k · · k 
1 1 v b'I l'. : t' K f 

1 
one o omo a rı a&ı mu uru, -« ran:;ıız mı etımn <" serıyetı o-

0 rnaL l!{llH" 1 c ıı·mı.~ ır. on 
1
ec era~- 28 hin amele~ine ayrı ayn mektup münist partisinin lağvını arzu e.t-

yonuıı 'ti1eh.llllJUııcta grc' n ıalııdı- .. . 
h .. k ~ t' . ' 

1 
k ' 

1 
goııdererck, geçenlerde ynptıkları mektedır. Fakat henüz bunun sırası 

ye u um.e ının s?sya aı~~a ara ve grev ve fabrikayı işgal hareketleri gelmemiştir. 
kırk saat!~~ mesaıye tecavuzden hu- münasebetile işten çıkarıldıklanm Sovyet paktı taadik edilmiyecek mi? 
ımle geldıgı yazılıdır. bildirmiştir. Amele, günlerdenberi Sağ cenah mensupları meclisi reisi 

Denizcilerin vaziyeti çalı~mamakta ve greve devam et- B. Heryoya bir mektup göndererek, 
Deniz işcileri federa:'lyonu ile ga_ mektedir. SO\·yet - Fransız paktının tasdik edil-

zaie mürettipleri de çarşamba gre- Nümayişler yapanlar hudud hari- menıe~ini. çünkü bu pakt icapları 
vine iştirak edeceklerini bildirmişler- cine çıkarılacak :\Io:'lkova tarafından ~·erine getiril-
clir. Yalnız mağaza, banka ve sigorta ValilE>r ::;iya~i nümayişleri menet- mediğini bidirmişler Ye ricada bu-
meınurları henüz iştiraki kabul et- mi~lerdiı'. Hilafına lı:ıreket edenler lunmu .... Jnrdır. 
memişler ve çalışacaklarını beyan hudud haricine çıkarılacaklardır. Memurların vaziyetleri 
eylemişlerdir. :Şi.itün mıntakalarda vaziyet aynidir. Harp halinde hükümete azami !'a-

Umumi işler Muhalif ricalin beyanatı lahi:vati veren bir kararname imzalan 
Hükümet. çarşamba günü için ted- Hükumet aleyhtarı rical ile nazır- mıştır. 

birler almıştır. l\Iecburi hizmet usu- lar beyantlarına de\'am etmektedır- - Devamı 7 nci Sahifede -

Kral Karol 
Yakında Romaya 

gidecektir 

Kral Karo) 
Belgrad, 29 (Radyo) - Romanya 

kralı Karolun yakında Romaya gi
derek, başvekil Mu~solini ile konu. 
şa.cağını, (Vreme) i&zetesi yazıyor. 

"'--------~-------~--, 

1 Yarın başlıyor 1 

Hırs 
Nakili: 

Vala Nurettin 

Güzide romancamızın bu çok gü
zel, bu çok heyecanlı ve nefia eae
rine yarın başlıyoruz. Büyük bir 
alaka ile okuyacaksınız. 

• 
lzmirli Kız 

General Şan-Kay-Şe
kin sevgilisi 

Bu çok alakalı hayat ve macera röportajı hepinizi şaşırtacaktır. 

Bugün Çinin yegane milli kahramanı olan Generalin sevgilisi, İz
mirli bir kızdır ve bunu bir lnı'iliz muharriri ter.bit etmittir. 

Bugünlerde bekleyiniz 
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Hayat ve ruhiyat: 

Gayri meş' ur hayatın 
şuurla kullanılması 

r ... "' BÖRSA -
' ş ~ ır [g a Ü o Ü lhı ©ı lb> e ır o e ır i 1 Çuval :\falın ~fı~~I 
·'-~=~-----------------""'!'-----~------------· l 162 Alyoti bira. 

Kr. S. Kr.S. 

Vedide Karadayı 
Eir trende dalgın dalgın gderken, zun zamanda pi.:en \'emeğin dahD 

bir kon'ICr veya korıferan ·ta işitme- lezzetli olduğurıu biliriz. Bu netice
den dinlerken surü •ürü fikirler ka- ye varı k i ·h1 bir çok a ri furuıılar 
famızdan geçer .. lşte bu, me~'ur ha- öyle tanzim edilmiştir ki, :.·emek 
yatının gevşemesinden i•tifade ede- konmadan furun kızar, bilarara ha 
rEk &'ayri me. 'ur hayatın ıııeydana r:ıret ke ·ilir. 
çıkma~ıdır. Gayri me~'ur hay;üımız Gayri me~'ur har:ıtımız da bu a
bazan en aüç meselelerimizi halle- 'eşsiz fuı:!ııılara benzer. l'roblemle
der; \ e en mükemmel tefekkiir kabi- rimizi buraya koyar, birikmiş haru
!iyeti gö terir. Meş'ur hayatımızın retle pişmesini bekleriz. 
katiyen yapamıyacıtğı işleri, gösle- Rtitiln zihnt pi•irıne işini şuuru
remiyecefri kabiliyetleri gayri meş"- muzla. yapacak olur"ak zihni ener
ur hayat yapmağa muktedirdir. jiyi i~raf etmiş oluruz ki bu da •inir 

Feler ismindeki Fransız ıllimi, za- •i"tenıimize çok pahalıya mal olur. 
manının ileri ırelen ilimlerinin çaht- :';'u kaide daima doğrudut: 
ma §ekilleri hakkında yaptığı araş- !'zerinde dilşilnmek ve halletmek 
tınnıda yilzde 75 nin keşif veyahud ediğimiz biltün meoıeleleri i~ad e-
icad ettikleri şeylerin o muayyen işle den bilgileri, adetleri ilh .. Topladık
!!len meşıcul omadıkları zam1<ıı mey tan sonra j'r:>Ti nıe•'ura birer muay
dana çıkbfrını söylediklerini kayde- yen vazife olara~ \'ermeliyiz. Hu pi
der. ~irme işinge ısıtma ameliye•i, muay-

Pek çoğumuz meş'ur hayatımızı yen m <elelerimizin üzerinde şuurun 
lüzumundan fazla zorlıyarak kulla- miltekiı•if ve kafi miktar uzun bir 
nınz. Netice itibariyle de verdiğimiz ·nilddet dnrmuiyle başlar. 
kararlar ve dUşilncelerimiz, olabile- Şuuru teksif etmenin en iyi yol
ceği kadar mükemmel olmaz. En bü- !arından birisi me<eleyi lıir kiiğıdn 

yUk hatamız şuradadır: yazmak. ve en mühim cihetleri 
Ruhi kudretimizin Rncak yarısını , aret etmektil'. Eğer mü lıet ve men

kullanıyor ve birikmiş tecrübe ve fi cil.etleri vıırsa her iki taraftan 
muhakemelerimizden a ııari lıir şe- ,1a lı!ltün noktaları te pit etmeğe ça
kilde faydalanıyoruz . Bu •uretle pek !ı~mal1<lır. Son rnhifeyi bit"rin \'P 

çok i•tiı'ahat ve e(rlence saatlerimizi unutnıaia çalışın. Sevdiğiniz, kafa
ırasbedlyoruz. Geyri meş'urun kapı- nızı dinlendirici bir şey yapın. 
aının anahtarı lstirahattır. Gayri !kinci bir yol da, mesele hakkında 
meş'urun en ziyade faalyette bu- ile efradınız ve arkadaşlarınızla 
lundujıı za~an tn çok sev- konu arak muhtelif zaviyelerden, 
diğimiz şeyi yaptı" ımız zaman- muhtelif teferruatı toplamaktır. Bu 
dır. llesud bi~ ruh sıhhatli bir ruh- toplama ameliye. i ~ na ında hiç bir 
tur. Thoreııu'nıın dediği ribi haki- karar vermeyin .. :1-Iünakasayı kesin 
ki, iyi bir ~çi bütün ırünilnü i~le dol- meseleyi pi roe'i için bu·akın .. 
du.nnıyan adamdır? Üçüneü bir yol da m~.:ıele üzerinde 

Şu halde gayri meş'ur hayatımızı yorıılu caya kadar çalıştıktan sonra 
9uıuumnzlıı. nuıl tanzim ederek balık avına, tenis oynamaia gece ise 
kullaııabll!riz? Gayri me9'ur haya- ya.t.ııja ıridin. 
tın kudretinden istifade ederek mu- 1920 senesinde birinciteşrin de bir 
hakemeler!m!zl v karıU"larımızı bi- gece F. Grant Banting isminde ırenç 
ze yeni fikirler ve yaratıcı mefhum- bir kanadalı doktor, hayatını kazan
lar verecek bir sur.rtte na ıl ıslah e- mak için hocalık ediyordu. Erte•i 
delıiliriz! gün vereceği ders üzerinde yorulun-

D şünme, tefekkfir ~! tıpkı ye- ca a kadar çalıştı. Mevzuu şeker ha 
mek pişirmeie benzer .. Her ne ka- t~lıirı i<l;, Bu ı;etin mevzu üzerinde 
dar ekseriya. gaz ocağı veya kuvvetli •aatlerce okudu. 
at•t kullanırsak da ağır ateşte ve u- - Devamı 7 inci aahif.,de -

r Şunıdanı0~1b!lndaırıı) 
Falcı kadının Aşıkları öldüren 

kehaneti Zenci 
Prdda eski imparatorlar sarayı - Bir mUddett aberi Va iııgton civa-

nın altında umumi manzarası :ısırlar. rıııda k1>ru!arda lllınUş çiftlerin bu
danberi dtığişmemiş bir sokak vardır. lunduğu görülmilş ve bunlardan başKa 
lmparator üçUncü Rodolf çok eski za- ,[ah:ı bit'çok kimseler ele yaralanmıştı. 
mantarda bu aokata bütün müneccim- Yaralıların if:ıdeleriııP ııazar:ııı l..o. 
Jeri, folcılan, sihirbazları tvplanu~tı rulukta ~ılgın bir ıeııcı va .:ı. 3ktn -
Gizli ilimlere çok inanan impautor dır. Bu zenciuin e~k:ılı taııı~ıneıı te,, 
ı:ırayına bunları çağırır, devlet işleri bit edilnıi~lir. lleli, kıırııl ga gel~" 
lıakkındıı kendilerile konuşurdu. So- ~iftlere b"rd•nbire al<lırıyor Ye bir 
kak o ııilndenberi cSlmyaırerler soka- söz dahi •öyleınei(e mordan \'ermeden 
ğı> i•miııi taşıyor. öldürüyormuş. Yaralılar a"'1WHla bu-

8-0kak, ismini ve manzarasını değiş- luııaıı madam Bravn vakayı şoyle :ııı
tlrmediği &'ibi aokakta oturan adam- latıyor: 
lsr da mesleklerini detiştirmediler. - Altmışlık Lir dostumla Vıı~ing -
Bu ırun de bu okakta falcılar oturur. ton civarındaki korııya otomobille 

Bu sokakta oturan fıılcıların eıı ~ıkmıştık. 
mtthuru Madam Tebdir. Bcı yaşlı ve Kuytuca lıir kö~~de ;mılıayı durdur
tişmıı.n bir kııdınılır. Yüzü ııilzel bir dıık. Birden lıire basamak:t güzleri o

ııençlitin sevimli h:ırabesi halinde o- yuklaı-ıııdan fırlamış bir zenci atladı 
lan kadın, meşhur muneccim Tiho 

Jlra.kenln evinde oturur. Evine bütiln 
Prai ııirer , çıkar. 

Fakat b11ndan Uç sene evvel ırünün 
birinde bu sokağı polisler bastı ve bu 
ıokııkta bulunan bütün falcıları siya
si işler hakkında fala bakmaktan me -
nettiler. 

Bu memnuiyet ~ebepsiz değildir. 

ve büyük bir revolveri üzerimize çe -
virdi. Arkadaşım cebinden beş dolar 
çıkarıp zenciye vermek ve başından 

savmak istedi. Fakat silahlı hayclııt 

parayı alacağı yerde t:ımam on 'r ke
re arkauaşımın üzerine ateş etti. Ben 
deliye donmüştüm. Ne;·e uğradığımı 

anlamadan diğer kapıdan fırlııdım, 

kaçmağa başladım. Bu ,efer zenci ba-

16 18 

an a ı. otobu·· s Vilayet Meclisi 1006 Ş. Rıza ha. 731 Y. İ. Talat 

kazası Oldu 
intihabatı ;;; fna:t:/ir. 

14. 50 19 50 
13 16 
14 25 19 

9 50 14 50 
420 M. H. Nazlı 14 25 17 50 

Yarın sabah bir top- 379 A. R. üzümcü 
228 Esnaf ban. 

13 50 ]A 625 
14 25 21 

u feci hadisede küçük Şabanın sol 
bacağı parçalandı 

lantı yapılacak 209 K. Taner 
89 j. Taranto 

14 16 25 
16 25 16 25 

Vilayet umumi meclisi aza sec.i- 55 Akseki han. 
mi yarın yapılacaktır. Sabahleyin 39 Paterson 
saat onda ikinci müntehiplerle Şe- 36 F. Sol:ıri 

16 16 
17 17 50 

hir meclisi azası, Halkevi salonun- 3:; öztürk 
da Vali ve Parti başkanı B. Fazlı Gü- 28 N. üzümcü 

16 25 16 ISO 
16 50 17 50 

Turanda Menemen cadde~iııde 7 1 olobüoüıı önüne doiiru ilerlemiştir. 
yaşında Şalıan adında bir çocuğun Şoför • 'azmi, otobüsün bir kazaya 

ir ayağının ııarçalaıımasıle netice- sebebiyet vereceğini anlayınca fren 
!enen lıir otobü" kazaoı olmuştur. yapmakla beraber otobl\.;U, sol tara
Vak'anııı taf>ilıitı şudur: fına doğru sürmekte devam etmiş, 

lecin reisliğinde toplanarak müzake- 18' P. Klark 
rede bulunacaklardır. Partililerin bu 17 S. Bu·kıJ..ıy 

17 17 
17 50 ıs 

.Iani.;a belediye:<inı.le kayıı.llı 45 nihayet bi.;iklele şiddetle bindirmiş. 
-rayılı otobü•, !zmirden aldığı yoku- lir. Arka tarafta bulunan kllçilk Şa
larla hareket ederek Mani.;aya gider- ban, bu sademenin tesirile yere düş

müz· 1 ereeinden sonra yoklama ya- __ _ 
u ~u H fiO 

ken Turanda Menemen caddesine milş, otobüs, kendisini iki metre ka
amud olarak çıkan Cafer Tayyar so- dar 8ürüklemiştir. Çocuğun sol aya-

iki ğı diz kapağından par~ıılanmış, etleri 
ocuk, arısızııı ~olunun listCiııe çık- dökülmüş, ayak kemiklerinden bir 
mıştır. kısmı da yol üzerine düşmilştilr. Şo-

Bisiklet Karşıyaka belediyesinin för, o sırada otobüsiln sol tekerlefri-

kağındaıı lıir bisiklet üzerinde 

ni de şosenin ~ol tarafındıtki hende
~5 plaka numarasını taşıyordu. Oto- ğe dilşürmüştür. 
bil.; şoförü Sami oğlu Nazmi, yolun Bisikletin ön tarafında bulunan 
ağını takip ederken şo•eı-e bir bi-

1 
Hasaııa birşey olmamıştır. Şoför ve 

iketin üzerinde iki çocuğun çıktığı- yolcul r. yaralı çocuğu, olobUsün al
tı gör~nce, otobüsü yolun sol tar:ı.fı- 1 tından kurtarnıa_k için ~tobli<ü iki 
a ıioııru almış \'e yoluna devanı et-

1
metre kaLlar gerıye çekmışler, sonra 

miştir. Fakat bbiklet üzerinde );ulu- vak'aJaıı zabıtayı haberdar etmiş-
an biri 13, diı!;eri 7 ya~ıııdaki Hasan !erdir. Hadise tahkikatına miiddei

ı·e Şaban adlarındaki çocuklar, oto- 1 umumt ır:uavini B. Kemal Berkarda 
lıJsün arkadan yolun sajfından ken-

1 
tarafından el konmuş, tahkikat neti

dilerine doğru geldiğini dilşUnerek cesinde kazanın, şoför Nazmi ile bi
geriye bakmak istemişler, o sırada sikleti idare eden Ha.;anın dikkatsiz. 
bisikletin arkasında bulunan Şaban, 1 liklerinden ileri a-eldiği anlagılmıt
timonu idare eden Ha•anın sol elini tır. 
•utmu~. bisikletin mü,·azenesi kay-r lla•tahaneye kaldırılan Şabanın 
bolmuş, bisiklet, yolun sol tarafına, ayağı ameliyat edilerek kesilmiştir. 

Spor sitesi ve Fuar 
hazırlıkları 

projeler h'az~rlıyor. Mimarlar • 
yenı 

• • he'"' en"l i 

pılacak ve saat on dörtte de Vilayet 
idare heyeti huzurunda yapılacak 
toplantıd meclisi umuminin yeni 
azaları seçilecektir. 

-+ 

Hayvan hastalığı 
'"ilayetimizin dört köyünde hayvan

larda şap hastalığı çıktığını yamıştık. 
Vilayet baytar mildürlüğil, bütUn köy
lerde baytarlar va3ıta,ile tarama yap. 
mı~. neticede 11 köyde şap ha3talığı 

bulunduğn te•bit edilmiş, bütün hay. 
vanl r a,ılanmı~. o nıın\akahr kor
don ultında alınmıştır. 

İzmir limanınd::n hayvan ihr cı 
hakkındaki memnuiyet devam etmek
edir. Cirnr vilayetlerden lzmire h:ıy. 

van ı:etirilmesi de ra•ak etlilmf~tir. 

Yalnız trenle m~zbahada kesilmek üze
re &'Ctirilecek hayvanlar için müsaade 
vardır. 

-=+=-
Orman yangını 

Torbalının Dağ kızılca kö,·ü civa
rındn yangın çıkmış, bir hekt!lr nrazi 
dahilinde 40çam ağacı yanmı,tır.Yapı
lan tahkik:ıtta yangının sığır çobanı 
Süleyman Kaçar, Halil Sever ve arka
daşı Mehmet taraflarından ısınmak 
için yakılan ateşten çıktığı anlaşıl
mıştır. 

Çeşmede hırsızlık 
('eşme kazasının Alaç:ıtı nahiyesin

de reni Mecidiye mahallesinde İ!asan 
ı... ....... .., .. D..., lf,,J;.,t. '2"--: •• 1!- ..... 'll'---~ por sit }" ı 

. . . oğlu Ömer Gezerek evlerine hırsız gir-
. Beynelmilel İzmir fuarının mimarı yap rılmak ı. :eıııle~ m•Jhtelıf .spor mi,. tencere, kazan, tep"i, tel dolap ve 

B Got\"e Par ten •eh•imize g lmlş, sa'1alnrı \'e tcsısat ıçın İtalyan mımar b' ., t t· • 1 • • • .. 'W •• • ... • • • ır n1 . .ı: ar zey ınyagı C" mı~tır. IIır-
'ııarda bu sene inşa edilmek istenen \ ıyettı ' ıyolı, beleılıyece davet edıl- •ızııı Hilmi Halat n" -d b:.. ld • 

· · ::\l' h · · 1 · uın a ııı o ugu 
.<ergi sarayı ve diğer işler hakkında ~ışlı.r.d- !ml atkr;,.şle rımıze ge mışi ~por anlaşılmış, yak:ılanarak :ıddı·eye ve-
hazırla<lığı projeyi getirmiştir. Bele- sıtcsın e e . .,.. er yapmış ve s an- rilmi ·tir. · 
jiye rei i B. Behçet Uz, dün akşam bula ıritmiştir. Oradan Romaya döne- ~ 
belediyede muheııdislerle birlikte B. cek ve lzmir spor sitesi hakkındııki 

Gotye de buluııduğu halde bu proje plan ve projeleri hazırlıyacaklır. İtal
uzerinde tetkikler ,·:ıpmıştır. Bu sa- , an mimar, spor si lesi için ayrılan 
hah ıı;ene mühendislerle ve fuar mi- yeri ~ok muvafık bulmuştur. !lk ola. 
ınarile kültürparka giderek bu proje- r:ık futbol .,tadyomu yapılacak, hııltii 
ııin latl.ıikalı üzeriııd meşğul olacak- at yarışları için bile saha vücude ge-
tır. 

:;"ehrimiz Alnıun Crııer:ıl kon•olosu, 
helediyede reo< B. Behçet Uzu ziyaret 
·ılerek ,..\ 'ınan~·:ının ~l~{9 Rı'llC~İ fuarına 
i 'irakP k;.ırar ver<ligirıl lıildirrniş, puv_ 
von i('ill yt>r istenıiştir. 

lıı .• u ettirilecek Hergi sarayı lıina
,ıncla Alm:ıny:ı i~'n ~O/J metre mıırab-

bıılık L'r yer "' rılını~tır. 
Spor ııteai: 

Hilal mevki'.n,•e Kemer köprüsün

]0n Kııılçulh i liknmelincle mezarlık. 

tirilecektir. Tedricen diirerleri de ya-

pılacaktır. 

-=+=-

!(araka pı ana 
kanalı 

500 metre uzunlu
ğrinda yaptırıldı 

:ara \'e Sinekli me' kiine kadar uz:ııı:ııı 

ahaıla bir ( pGr •i'e•i) te•is oluna-

Belediyece Eşrefpasada inşa et

tirilmekte olan Karakapu ana kana

cağıııı yuznıı~,·k. Bdediyeee lıu yenle lı ikmal edilmi~tir. 500 metre uzun-
luğunda ve bir buçuk metre genişli

na ateş ediycnlu. Tlem kaçıyor, hem ğinde olan bu büyük kanal, ayni za
de imdat i<liyorılum. Nihayet zenci - manda şehrin seylaba maruz kalma-

--=+=--

Pazarlıksız sotış 
Puzarlıksız satıs kaııunu tatbika

tı Belediyece ehen miyetle takip 
edilmektedir. Belediye memurları 

vastasiyle yapılan tedkiklerde kanu 

na aykırı lıareht ettilderi 
ler cezdlandırılmı~lardır. 

görülen 

Buca icme suvu 
' Buca i~me suyunun rJıq şd><'k~ 

tesisatı lıitmek Üzeredir. Bu teai"llt. 
tan sonra nahiye merkezindeki ıç 
~ebekeye başlanacaktır. 

Belediye M O 

encumenı 

Belediye claimi encümeni dün 
3ii;leden sonra reis B . Dr. Behçet 
Uzu n reisliğinde toplanmış , bazı in
"ıat kararları vermi~tir. 

--=-:-=-

İngiliz muharrire 
nin tabanca"ındaıı çıkan bir kurşun masını da önliyecektir. Londrada World's Press News 

5541 
601721 

607262 
ÜZÜ. [ FİATLERİ 

No. 

7 
8 
9 

10 
11 

Fiat 

13 50 
14 50 
15 50 
16 75 
19 

t 'GİR 
~UVlll Malın cinsi 

:\67 H. Levi 
120 l{, Fraııko 

~J8 j. A lhural 
~6 Ş. Remıi 
~l l'. aci 

692 
161430 

162122 

Kr. S. Kr.S. 
7 :!75 14 50 
7 50 10 
7 12 -

9 n 11 
ı~ r.o ıs 50 

ZAHiRE 
r:uval l\Iıılııı r!nsi 

120 Buğday 
1450 Susam 

50 ton P. çekirdejfi 
15 ton Börülce 

1933 kilo Çöven 
2053 kent palamut 
1756 balya pamuk 

lSt?SJOq 

270 
28 

Kr. S. Kr.~. 
5 25 

17 
8 75 
7 75 
ıs 75 

460 
48 60 

ANKARA 

Dolar 
F. Frangı 
Liret 
l<viç l'e F. 
Florin 
R.:ıyşm:ırk 
Bı:lga 

il rahmi 
Leva 
('ekoslov:ık 

P~çeta 

Zloti 
Pt'ngü 
Ley 
ilin ar 

Yeıı 

1 s\'Pe Kr, 
ıtuble 

Kr. 

Esham ve 
19:;:} Türk borcu 

> • • 
• • • 

Kapanıı F. ., ..... .-
125.0875 

8.245 
6.58715 

28.4215 
68.155 
60.1525 
~l.1875 

0575 
.515 

4.28715 
fi.10 

23.50 
24.555 
0.8925 
2 7525 

33.86 

29.SU 
23.6U 

tahvilat 
I. 

l l. 
III . 

1938 
1933 

c' 5 F. ve ikramiyeli 
ikramiydi Ergani 

19.-
19.25 

Tayin 
LiRe nıazunl:ırındaıı B. Ahmet !h

·an Fala,-, Kar~ıyakıı orta okulu ta-

biiye yardımcı öğretmenliğine tayin 
edilmiştir. 

--=+=--beni de yaraladı. h 1 gazetesi mu arrir erinden Bayan 
Bıı hadi.eden iki g!ln evvel jon Kle Vali Tireye gitti Miss Agnes Baron Ankaradan sehri- iki liralık zimmet 

man isminde bir zat daktilo•i;·Ie bir. • T b l h • h b h 1 mize gelmiştir. Meslektaşımız, An- or a ı ususı mu ase e ta si • 
likte bu korulukla hir otom~lıil gezin- Vali ve parti başkanımız B. Fazlı -
i•i yn_ı:ı•ken deli zencinin taarrıızu- Güleç, dün sabah Tire kazasına git- kara, lstanbul ve lzmirde yapacağı darı B. Mehmed Tandoiianın Ş<'h-

f mı··,, bıızı tetkı'kler vaparak akşam u"- tedkiklerini ırazetesine yazacaktır. rimiz Ağırceza mahkemesinde ce • na uğramış ,·e eri şekilde yaralan - 0 
• , 

mı tır. zeri lzmire dönmüştür. Dün gece ki yangın reya~ etm~~te olan .muhakemesi bit-
Madam Teb kendisine müracaat ede
rek Çekoslovakyanın istikbalini so. 
ran birisine şu sözleri söylemiştir: 

cGUneş ufkumuzun üzerinde 1500 defa 
dolup batmadan vatanımızın kolları, 
bacakları, başı kesilecek, elimizde kal
bimizden ba,ka birşey kalmıyacak. 

Yurdumuz<lan ayrılacak, gUrültülU 
ırtnler ıreçirecek ve hareheler ortasın
da ya~yacağ12.> Bu sözler memleket
te derin bir heyecan, kuvvetli bir de
dikodu uyandırmış, polisin müdahale

"'\ mıştır. fhtılas suretıle zimmetine iki 

B •· K •• it •• k • d T } 31 ! Dün gece'. saat 21 .26 da Darağa- lira geçirmek suçundan evvelce bir 
ugun u urpar s nemasın a e : 51 cında _B. Şerıf Remzinin sah'.bi bu- sene sekiz ay hapse mahkum edilen 

lundugu kutu ve kereste fabrıkasın- b h "ld . . . 
d k . f . . u ta sı ar temy·ız mahkemesının 

sine ııebep olmuştur. 
O ıründen sonra Madam Teb yalnız 

rönUI işler!le meşırul oluyor. Fakat 
ıon had;seden sonra şöhreti bir kat 
daha artnıı , kapısının i.inllnde halk, 
ıırıo t.•klom•Ji• m•cbur olmuştur. 

Eb 
• • k) an yangın çı mış ve ıt aıyenın ye- ' 

edl..... Şe rımız A tatu .. ,,. u··n tişmesi üz:rin: ~teş:. e~rafa sirayet nakz nakarı. ü~e:ine bu defaki du-
Tı etmeden sondurulmu§tur. ruşmasında ılıtılas unsurlarının b\1-

M ht ı Yangından mütevellid zarar az- lunmadığı vıe iki lirayı kasden zim-
U eşem cenaze a ayı dır. Zabıta tahkikata baılamıştır. metine ıreçirdiği sabit omadığı için 

Dolmabahçeden itibaren Ankarada ebedi istirahatriihına tevdi kılındığı ana kadar yapılan tekmil merasim .. Yanııının kaza neticesinde çıktıiı beraet etmiştir. 
3000 metre tekmili birden.. muhakkak görülüyor. ---=+=-

AYRICA: Vatan müdafaasının kutsiyetini - filliyet aşkının ulviyetini 

İstiklal fedaileri 
SEANSLAR: htiklıil fedaileri: 11-13,45 - 16.30 -19,15 - 22 

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

canlandıran bilyUk harp ve aşkfilmi 

FIATLER: KUftilrpark duhullye•i dahil: 20 - :ıo T;ıltlıe 10 ve 15 kuruştur. -

-=-+-=--
Açık muhabere: 

Bay Niyazi Ersünef 
Alaancak Karakol tokajı No. 81 
mektubunu:ı: belediye raioine ıön-

derihııittir. 

yaralamak 

Basmahane i~taşyonu önünde Zi
ya u~lu Hakkı, kadın yilzUııden Mu:ı. 
tafa kızı 17 yaıında Fatmayı ç~kı 

ile sul kaba'1ndıın yarıılarnı~ \'e z:ı

bıtac yakal .. r.11rk adliytyt v~rilm ı 1-

tir. 
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Düşündüklerim 1 ----
Çin ordusu Bungçabey mıtakasında 

SAlME SADi 

Yeni vaziyete 
intibak 

Fransa'da 
Demokrasi 

Mi.inih anlac:ıma:-ıından sonra sür - b •• il k b • rıı k t k d Fransa; fazla rüzgarlı ve dalga!~ 
J~rizJel', tH"kitSl :m~a, birföirİlli tak·p et- uyu ır mu va a ıye azan l bir deınokl'USİ11İll enginlerinde hiç 
mektedir: Çekoslovakyanın SüdeUeı· durmadan bocalıror. Rel' hlidise. co-
ile meskun olan mıntakasmı Alman- •• şarak, şahlanarak gelen bir dalga gi .. 
yaya terketmek içiu Münihe giden u a t •• k 1 b• h b d J k ti • • hemen bi, onu bir kere daha. sarsıyor. Kap-
Çemberlayn ve Dalacliye, memleketle- Ç S a SUleO a O .... l lr ffiU are e e apOD UVVe efllll ll tan köprüsünün üstünde en sonuncu 

rine geri döndükten sonra, ::\Hinih ~il- hemen ı·mha edı·ldı•gv •• so··yıenı·yor. Daha bu··yu··k mu··harebeler beklenı·yor kaptan gibi duran Daladiye, hadiseler 
ıa-.ma:-1ıııııı netice~i olarak , A• rupa karşısuıda hemen iki tarafa koşuşup 
m~ .. azenesinin lemeliutlen s:mnldığı_ Hong-Kong, 29 (Radyo) - kanlı muharebede Japonlar hemen rulmus ve püskürtülmüstür. Cin ta- lanmaktadır. çığrışa~ mlire(tebalını, bu fazla <le -
nı görrnü~lerdir. Bir aydanlıeri, beş Bungçabeyde Çinliler parlak bir mu- hemen tamamen imha olunmuslar- arruzu. karsısında Jap~nlar ~ic'ate Son harpte Japon ordusu 10 bin m~kra~. bulunıklıgmdan kurtarabile. 
büvük devletin kaır~ılıklı münasebet- vaffakıyet kazanmıslardır. Bir taraf- d ~ 1 ~ 1 d S d . ce - mı ır; meçhul!.. 
l"rı·rıde gördiig~ümüı kararsızlık, l\lü - ·ı . k l . l k ·~ ır. mecbur o muş ar ır. unyan ın ıs· maktul vermi§tİr. Dalaclive otorite\ i -:ever n-1 d'. 

-. tan ı en uvvet er sarı ır en, dıger . . . h . . . . H 'k · .. d. . . · . · · ' .u:ı 1~ e 
nihten 80nra meydana gelen yeni v.:ı- taraftan Çin tayyareleri bombardı- Çınlıler, kara, denız '\"e ava yol- tırdadından sonra Çınlıler 4 mıl da- ~er ı ı taraf ta mutema .. ıy~n lıınız :-ert \·e şrddetlidir ele ... Daladiye, 
zi~·ete irıtıLak te.,elıbüsüııd~n ilıarctlır. man" b lsl'•rnısl e ·ı d h lariyle üç vilayet ü:zerine taarruzla- ha ilerlemişler ve Kıvançene varmış- takvıye kıtaatı aldıklarından mühım munıkkıtten obun. hürrh'et kutusu -
• J • • ... ' ~ ., • ar ve g rı er e asar ~ · 
İngiltere, :\li.inih göri.işmelerımn aka- yaparak takviye kıtac.ıtmın gelmesi- rına deYam etmektedirler. lardır. ve kanlı muharebeler beklenmekte· ının kapagını kapamakta l..ıile lereddüi 
binde Almanya ile cebedi» sulh anlaş- ne mani olmuslardır. Üç saat süren Honada Japon k .. uvvetleri d urdu- Japon kuvvetleri Kantonda top- dir. etmez. Fakat, I•'ran:m: v~tandaşını( 
ması yapmıştır. Fakat bu anlaşmayı .... ._.. ...... ..:. - · nas - - - • da, ayni şiddet ve sertlikte lıir dec 

takibeden si~ahlanma hazırlığı ve bil- B lk d l tl • l k . Polonya mokrasi. \:e hUrr~!~~ aş~ı .va~·~ır: Bıı 
has.:ıayahudılerhakkındaAlmanyata- a an ev e erı gene ur a~k, Umhın en buyuk bır ihtılaJ untf4 

rıı.fından alınan şiddetli ~e<lbirle~·.in Kay<ltnz ve ~arl~11z olarak Sov· haııından geçmiştir. Onun Lugi.ınkii 
!na-merede uyandırdığı akısler, gos- yet aleyhtal'lı~ı yapmaktau l.ek nok:ıanı, yavaş ya\'aş bu ai'km, 
termiıtir ki ebedi sulh anlaşması bir b k l k fı k. ~ anarşist bir sokak ve ayak ihtirası ha· 
temenniden ibaretmiş. Alman matbu- may aş an arı on eransı c;e ınıyor line gelmek şeklinde gösterdiği te. 
atının İngiltereye karşı y:ıptıklaı·ı hü- . Berlin, 29 (A.A.) - Havas bildi- 7.ahürdür. Muhakkak ki, dahili işlerin. 
cumlar, 1936 senesinde İtalya matbu. rıror: de bu kadar hurriyetperver, bu k&daı 
atının İngiltere hakındaki neşriyatını Sovyet - Polonya deklorasyonu Al- taşkın, bu kadar dağınık ve kararet. 

andırıyor. Diğer taraftan_ İngiltere- Konferans, d iin ilk toplantısını yaptı. Balkan an· 1anyada mevzuu l.ıahsedlmemekle ,ı~ olan Frapsız milleti, harici l.ıil' teb. 
nitntalya ile müna.sebetlerı normalleş- e gazetelerde hemen hemen buna 

1 
ıike karşısrn<la derh<ll toparlanıp tek 

miştir. İki memleket matbuatı, bir tanlı, s, ar k i A vrup :; da sul/1 icin bir mesnettı"r ıiç tema~ edilmemektedir. Maama- yumruk halinde milli vahıletiııi kur .. 
kabus vaziyetinde olan IIal..ıeş anlaş - • ih Herlin siyasi mehafili bu dekla- 1 mayı da bilir. 
maılığının ortadan kalkmasile arlık Atina, 29 (Radyo) - Balk:ııı deY- nıı münasebf'ti!e ııer~,•mbe günü top- ınandanını, harbiye, bahriye Ye hav. a:yonu E:aqıat Ukranyası mesele- şu halde? 
ananevt İngiliz • İtalyan dostluğunun !etleri genel ı~urımıy lıa~kanları kon- lanmıy:mtk w o .!llla, gı,:ııel kurmay mii~tesarlarını .ziyaret elnli~lerdir. inde Almnny<Jı... ve Polonya arasmcla Dahıdiycniıı !'ert otorite~ile Fran-. 
canlandığını tebarüz ettirmektedir. fernnsı, bugün 1i'unan geııal kurmay uaı;;k:rnlan ile ımıiyelleriıı<leki heyet- Hu ziyaretler kendilerine iade edil ıkan ihtlı1fla rnüna:;ebattar gör- ~;ız h~lkmın demokra:si kanalı içinde 
F.tıLkat vaziyetin garabeti bununla da başkanı general Papago:;un riyase- ler, asarıalika ile sair yerleri geze- miştir. nekte tereddi.id etrnı>nıektedir. 1 taaruz eden hareketleri, bize yakında 
bitmiı olmıyor. İtalya matbuatı İngiL tir.de ilk toplantı~ın vapmı.~tır. ~Iat- ceklerdir. Yunan erkanı harbiye reisi mi8a· Alman mehafilinin kanaatine gö. birşeyler gö ·terebilir: 
tere hakkında. cernileklr yazılar ya- buat mümessillel'i.ı:ı. lıayanatta bulu- Başvekil general Metaksas, cumar- firler şerefine bir öğle :ziyafeti verrni!i ·e Polonya kayıdsız ve şart:.ız olarak Ya bir muvakkat diktatörlük. :ıra • 
zarken, Fransaya. karşı ateş püskür - nan Papago.s. Balkan antantının, şar_ tesi günü rene} kurmay başkanlarına tir. .3ovyet aleyhtarı bir vaziyet almak- hut ta bir hükumet buhranı. görlinü. 
mektedir. Fran.sanın İngiltere gibi, ki Avrupu için bir sulh ve milsalemet bir ziyafet verecektir. Atina, 20 (A.A.) - Balkan an· t k. . Ş k' A 

1 
şe nazaran, Dalaıli.re. dikta't:örlüğii en 

Habeş ilhakını tanıyarak İtalyanın mesnedi olduğunu sö~·lemişlir. Atina, 29 (A.A.) - B~lkan an- tantı genel kurmay başkanları konfe- an. çe ınıyor. • ar 1 vrupa me,,e e- son koz olarak oyna~ak i,;temek e \'e 
dostluğunu kazanmak için yaptığı te- Genel kurmay baı:;kanları, yarın tantı genel kurmay baskanları pazar raıı~ı dün aLah ı::aat 9 da Yunan ge- lerı hakkında Almanya ile umumi bundan evvel, son grevlerin ifa<le i i
ş bbü.s, görülüyor ki, beklenilen neti- kral vekili veliaht prens Pol tarafın- günü saraya ve veliahtın köşl<üne gi- ne! kurmay lıa~kanı genel'al Papago_ bir müzakere takdirinde Polonya, çinde. milli bir endışe ile hareket ede. 
ceyi vermemiştir. Bundan da daha. ga- dan kabul olunacaklardır. derek defteri imzalamışlar ve mütea- sun riyaseti altında me~aisine başla- Sovyetleri bir koz olarak kullanmak rek diğer bazı partilerin müzahereti .. 
l'İP olan vaziyet, Alman gazeteler inin, Konferans, Yugoslavya milli hayra- kiben başvekil :Metaksası, kolordu ku. mıştır. emelindedir. ni temiııc çalışmaktadır. 
ln~ltereye karşı ateş. püskürürken Fakat bütün bu hadiseler, Fransa-

.Fransa bakında dostane yazılar yazma- F'iı·ıı·stı·n ~ahudı.lerı· hı·cret Italya, Radosta bir da da yeni bir ihniyet havasının es-ıar1dır. Bu jeatin m!nası, Çemberla. mekte oldui"unu gösterir Demokrasiyi 
yn ve H allfaks, Fransız devlet adamw tayya • ta yo U yar~_tan .. Fı-ansa,. zamanla bile oıs, 
1ar11e ~örOşmek için Parise ıritmek O- re IS 5 Il bugunku çok genış \·e çok eletıtllti hür .. 

~::n:ı;1~ ~!~:::~:Jr» s~~:~~k :::- etmegv e başladı ar tesis ediyor ~~~et~ir~~. yeniden U!tkike mecbur ola. 

llfının imzalanacağı hdkkında neş - Roma. 29 (Radyo) - İtalya haYa 
..... ,w-- ., .... ı.ı:.:;. :ı. --1-~-1-·-::h~ kuvvetleri mıntaknsmm, 12 adayı an Muhacı·r komı·t~s'ı 

Bu karma karışık manzara içinde • ihtiva etmesi \'e Rodo-.ta bir istasyon ·\..... 
v1.zıh n mütebellir olan bir vaziyet Jn ·ı· k J • M t h d 175 J d gı iZ as er erJ. 3 a ffiaf a ev UÇUrffiUŞ ar Jr. teı-is edilmesi kararlaştınlmıştır. Bu 
Sovyet Rusyanın yalnızlığıdır. ' istasyona, general rütbe:oıinde bir ku- Cuma günü toplanıyoı 

KanJı çarpışmalar devam ediyor •man.dan tayin olunacaktır. 
allkadal' olan bir devlet olrnaı!ına rai - B 

.. S 1 . b ·ht· eyrut, 29 (Radyo) - Buraya Hayfa, 29 (Ratlyo) - lnglizlerle 1 Araplar, Yafada bir bomba pat-

Çekoslovak kriZıi ile en yakından Londrn, 29 (Radyo) - Almanya. 
dan hicret edenlerin mukadderatını 
tayin edecek olan beynelmilel komite. 
önümUzdeki cumt:\ gUnü burada top
lanacaktır. 

men, dort devlet, ovyet erı u ı ı • gelen haberlere göre Araplar Safet Araplar arasında bugün de mütead- latmışlardır. 
J&!ın halli ile neticelenen müzakerele- civarında bir İngiliz kampım bas- did çarpışmalar olmuş ve Araplıtr- Fili~tiııden bir hafta içind~ altmış 
re l:aı·ıştırma.mışlardır. Ve neticeye mışlar, bütün binaları tahrip etmiş- dan yirmi ki~i ölmüştür. 1 Yahudi ailesi hicret etmiştir. 
bakılacak oluı·sa , Sovyetleri uzakta lerdir. 15 İngiliz ağır surette yara-
tutmanın sebebi de anlaşılır. lanmıştır. 

Sovyetler, böyle bir netice verecek İngil.iz.lerde l\Ietahmartla 175 A-
. . . rap evını bomba ile uçurmuslardır 

• 
lngiltere -Amerika 

karara şüpheı>ız ıtıraz etmeyecekler- '• · 

di. Filhakika. Münihten \'e bilhassa Arapların şartları Ticaret muah•desı·, beynelmı"lel iktisadi--
Kahire "9 (Rad · ) F'l· ·t' ""' Fransız-Alman Hilafından sonraSov- ' ~ Y 0 

- 1 ı:s ın 
. • Arap lan Londrn konferan!-\ın·' ı·..,.tı·- yatı a/a" kc dar eden mu·'hı·m bı·r akittir 

yellerin sıyası yalnıılıklan 1.ıilslıütün . . . ' . . . • · .. '( 
rak ıı;ın şu ıkı şartı ıleri .si.irnıü~ler Loııdru, 2~l (Radyo) - Amerika 

tebarüz etmi~tir. . " ' 
lıunlar kabul edılmedi.ı!i takdire.le ?.efiri ,iozef Kı>ııt'di, .:\fance .... terde bir 

Fakat bugUnkil maıızura karşısın- . •·ı .. 
gelmıyeccı"' Prını bildirmişleı·dir. '-lö~·I v vernıi~ \ e iki }ı:-ı.Hu evvel im-

da yeni muvazenenin nasıl tebellür e- zalanmıs oları 1 n"'iltcre _ Anıel'ika ti-
Şartlar .~unlardır : . .. 

decei"ine hlikmedeceğiz? Eğer lıugün_ ı h ı · · ı, el ·ı ı 'kt 
ı - Müzakerelerin esasları ev\·el- c:ureı. mutt ettesının, ı..ıeyn mı e ı - ı-

den tesbit edilecektir. .,adiyatı alakadar eden çok mühim bir 
2- Arapln.ı·, İngilizler tarafından .ıkıl oldu~umı Leyan ettikten sonru: 

kU zevahire bakılacak olursa: 

1 - Roma - BerJin mihveri kırıl -

-Birçuk ti ... Jetler, ticureti takyıt 

etmişlı::r, ve bu hususta serbesti im
kanını tnm::ımen selp e~ lemişlerdir. 

Yeni inızalaclığımız İngiltere - Ame

rika ticaret muahedesi, bu -devletler 
için bir örnek olmak mahi.retindedir.» 

Demiştir. 

mı~ olmalı. feshedilen ve faaliyetine tlevam etlen 

t!anü:1:~:t~l~ıl~S ı;~:~\:~·e :tra:undaki ~~~~:~~l~rap komitesince temsil olu- Rutenya da ı· syan 
3 - İıigiltere İtalya ile anlaşmış Alınan gazete le ri lngilter eye h i.icum 

htılunmah. e diyor lar 

Yaziyet bu derece basit olmakla be- Berlin, 29 (Radyo) - Royter A- Asi Rutenler, dün Çeklerden dört 
raber, bugünkü politik cereyanın için- jansı Berlinden bildiriyor: J 
de bu elemanların hepsi de mevcuttur. F.i~i:itin.de nakliyat gre~i dol~yısile. zabit daha öl ÜrmüşlerdiT 
ltoma _ Berlin mihveri M ·· 'ht _ İngılızlerın Arap köylerıne yıyecek 

• unı en son ·· d ·ı · · k t' ~ · b ·· t·· Buda peşle 29 ( R dyo) Ro· tir 
l';t eski mana ve c:ıumülünü kaybet . gon erı me:ımı yn!'ıa et ıgı u un , a - · 
tir. Framıada İn~iliz dostluğu bü~~~ g·azetelerde bildirilmektedir. Alman tenyada baş gösteren isyan, şiddeti- Rotenler, bugün Çeklerden dört 
Lir hayal aukutu uyahchrmıstır. Ital- matbuatı, bu müna~ebetle İngiltere- ni artırmıştır. zabit öldürmüşlerdir. 
~·a İngillereden birşey kopaı~amıyaca- ye hücumlarına yeniden başlamıştır. Son gelen haberler, ( H ust) ile Rotenyadaki Çek memurların-
W"ına kanaat getirdiğinden Fransız Matbuat, İngiltereyi halka hoyratça -:İvar kasabalar arasındaki münaka- dan yirmi bin kişi, hicret için hazır
lllüstemlekelerine göz dikmiştir. Fran_ zulüm yapmakla ittiham ediyorlar. la.t ve temasın kesildiğini bildirmiş- anmışlardır. 
sa da itiraf etmeğe cesaret edememek- ~--•1,111• ..... ••lll!ll~--l!ll~~~-----~--·•• .. •llllİıııılıi•llİıı•mıİll•••••••••• 
le beraber, Orta Avrupadan elini ko- 1500 kişil h T iirkiyenin en büyük salonu 
hınu çekmiıtir. Ve Almanya ile an • YENi SINEl\ '1ADA B .. . } d b 1 Şmak istiyor. Almanya da şarktan lY ugun matıne er en ili aren 
E:litti "eken Fransa ile aııla«maya ha- J k ( ·ı 
zırd/ ~ Büyü ı m 3 6 kısım birden 

Günesi 1. Fakat bu vnziyetler henüz miltebel- 1 20 Asrın t olmaktan uzaktır. Dört devletin • 
arşılıkh münasebetleri, Mi.lnihten son 

~a tneydana. gelen yeni istihaleye intı
k ak. e~fhasındadır. Hadislerin bugün
'F' t1 ı11tıkamet üzerine inkişafı, başta 
r t'tı.nsız hükfunetinin istikrarı olmak 

1'Z,'tf!, birçok şartların devamına bağ
~l ır. Mtırıihte l.ıulunan sular henüz 

l..lı ın nııştır. 

2 

3 

Ebedi Şefimiz ATA TÜRK'ün hayat ve icraatından parç'9.lar 

Şemsiyeli Canavar 
Londra tehrini altüıt eden müdhif Con'un aerıüzettleri 

Horel - Hardi iş arıyor 

Hırs 
Nakleden : Va • Nil 

Mükemmel, nefis 
bir roman 

Yarınki Ana do-

İ talyan taburu 
Şanghaydan İtalyaya 

dönüyor 
Şangay, 29 (Radyo) - Şangayın 

işgalinde vuku bulan hidiseleri mU
te kip, buradgki İtalyan tabacı.sının 

l d b l k 
muhafaza ı için ieltm İtalyan taburu, 

u a U QCQ sınız l.ıugliıı İtaJyHya dönmek üzere Vapura 

• ~ : • • ~ • ' • • • • • ~ )ı ,. 

Çekoslovakya 
Cumhurreisi bugün 

seçilecek 

binclirilmi tir. 
İtalyan taburu, japon ve diğer ec

nebi devletler askeri heyetleri tara.fm. 
dan uW-urlanmııtır. 

Hakaret 
Alsancakta Atatürk caddesinde 

Prağ, 29 (Radyo) - Çekoslo- Emir kızı Emine; otobüs biJetçisi l:ı
vakya yeni Cumhurrei~i. yarın seçe- mail Hakkı oğlu Hüsameddin ile 
cektir. Emil Haşanın Cumhurreisi kontrol memuru Hüseyine hakarette 
seçilmesi ihtimali çok kuvvetlidir. bulunduğundan yakalanmıştır. 

Müjde 
Perşembe gününden itibaren 

sinemasında 

Mü jdll!me .. , 
Elhamra 

Aynaroz Kadısı 
Türkçe sözlü Filmini bekleyiniz 

Bugün ELHAMRA SiNEMASINDA 

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

Hayat ve icraatından p prcalar 
ELedi ve m u kacl.lcs halırasrm te bcil jçiıı· f ilm ar· 
t ivLerjmiz<le m evcut seili ' e s3zlil ve bug ft.n milyon

lar değerintle ola n bQtfln filmlerden toplanarak 
ta r ih i el:!lt'I' 



30 lkinciteırin ÇARŞAMBA 938 (ANADOLU) -
1 Maceralar kahramanı Errol Flin 

lrlandalı genç, aylarca in
san ayağı basmamış 
ormanlarda kalmıştır 

Bir gün ağaç keserken, dağın yamaçlarına doğru uza
nan bir altın damarı görmüş, servetin 

anahtarını ele geçirmişti .. . . .. .. .. ... . 
~ ı , -' " A 

Fakat macera düşkünü kendini tutamamış, denizlerde dolaşmış, 
Japon harbine girmiş, nihayet Holivuda düşmüştür. . ~ 

Lili · Damita 
Cinemondeden: 
Errol'ün ndı batıra gelir gelmez, 

onun maceralar dolu hny. l nı göz 
önüne getirmemek mümkün de-ildir. 
Bu maceraların başında A vustı·alyan 
nın ıssız adaları, korkunç timsahlar 
ve korkunç köpek balıklan, 1 üçük 1 
bir kayıkla Çin ve Hind sularında ya
pılan esrarengiz seyahatler bir sine
ma şeridi gibi gözlerimizin ö ünd~n 
geçer. 

Errol Flin, masa başı maceracıla
rından değildir. 

O, maceralann en şiddetli tarnf. 
larile göğüs göğüse çarp•şm'Ş ve lıiz
zat macera yaşamak için yaratılmış 
bir adamdır. 

Errol'ün Belfost'da oturan babası 
biyoloji profesörüydü. Oğlunu iyi bir 

ile evlendi 

tahsil ve terbiyeyle yetiştirmek isti- manda ağaç keserken yerde altın izi 
yen baba, onu tıbbiyeye vermek is- gördü. 
tedi. Errol, gözlerine inanamıyordu. 

Fakat Errol, hayat için tıbbiyenin Evet, toprağın içindeki altın dama-
değil boksun işe yarıyacağını soyle- rı gittikçe uzayarak yamaca doğru 
di; ve on dokuz yaşında iken tam iki lerliyordu. 
mektepten kovuldu. lrlandalı maceracı, derhal Kiııe-

Amsterdamda verilen bir spor şen- deki kumpanyalara haber gönderdi. 
liğine• Errol Irlanda. boks mümessili Onların ormanda yaptıkları tetki
olarak iştirak etti. kat, hakikaten bu izlerin altın oldn-

Babası oğluna hiç söz geçiremi- ğunu ispat etti. Artık Errol servetin 
yordu. Sidney'e hareket eden aile, elmas anahtarını elde etrfıişti. 
çocuklarını Sidney kollejine \'erdi- Kumpanyalar ilk clefa ona 20,000 
ler. Buranın profcı;;örleri de Errol'ün dolar \"erdiler. İ!! ilerlediR'.i nisbctte 
haşarılığına tahammül edemiyerck kendisine bu meblağdan maada 
onu mektepten kapı dıc:arı ettil,..r. ı10 ı 00 lirn dnhn vereceklerdi. 

Errol'ü en çok cc~beden şoy, Avu~- Errol. Sidncye geldi. Fakat, az bir 
~~ral.ya adaların~n sonsuz güzelh- zamnn içinde elindeki parayı yeyip 
gordı. Oralardakı esrar, ve oralarda- tüketti. Güçlükle kurtarabildiği bir 
ki yerli ~~yatı genç ve c~sur Irlan- kaç yüz dolarla genç İngiliz, küçük 
dalıyı gıttıkçc sarhoş edıyordıı. bir gemi aldı. Yıınına da kendisi gibi 

Bir gün . o: elinde avucunda .ne maceracılardan dört kişi bularak bu 
v~rsn hepsını sattı. Zaten En-ol iln defa Çin denizine hareket etti. 
kıtaplann,dan bnşka para edecek kıy-
metli birşeyi yoktu. Çinin her iskelesinde onun gcçir-

Yeni Kine adalan İngilizlerce ta- diği aşk maceraları sayılmakla bit
mamen tanınmış değildi. Yerlilerin miyecek kadar zengindir.Ancak, bin 
Adet ve ahlakları üzerinde yapılacak bir gece masallarını hatırlatan bu 
tetkikler, avlanacak vahşi hayvan- deniz seferleri, bir gün küçük gemi-

1 
Cinler mi, istih
kam kazan Al

manlar mı? 

Yerin dibinden sesler 
geliyar 

Fransanın Almanya hududuna ya
kın bir köyünde halkı telaşa veren ve 
henüz muamma halinde kalan bir ha
dise olmuştur. 

Köyde kimsesiz genç bir kadın ölü
yor. Eş dost toplanıp cenazesine gidi
yorlar. Mezarcı tabutu toprağa indi. 
rip üzerini örttükten sonra bir takım 
sesler ·şiti~·or: Toprağın altından doğ
ru adı:ta tabuta vurulmuş gibi sesler 
geliyor. Derhal etrafındakilere söylü
yor. 

-Ölü canlan<lı da acaba tabutu aç
m:ık mı istiyor? 

Merak ediyorlar. Mezarcı derhal 
toprakları açıyor ve tabutu çıkarıyor. 

Tabutu açıp bakıyorlar. Hayır, ölü 
<>on uykusunu rahat rahat uyumakta-
lır. 

Fakat yerin dibinden gelen ~esler de
vam etmektedir. Toprak açıhnca da-

ha iyi iştiliyor: Bunlar kazma sesle
idir ... 

Ondırn sonra iki şayia çıkıyor. Hu

rafelere inananlar: 
-Cinler kadından intikam alıyor, 

liyorlar. DUnyacla iken gilnah işlemi~ 
.. i. Şimdi cinler onu mezarında raha 

bırakmıyncaklar, başucunda kama 
'arla \'Urup rahatsız edecekler. 

Bn gil) şeylere innnmıyanlar ise ha 
liseyi b.ışka şekilde izah ediyorlar: 
-Burası Alman hududuna yakı· 

ir yer. Fransanın mahut Majino hat 

ma karşı Almanlar yerin altında i~ 

ihkam kazıyorlar. Öyle ki. bu yeralt 

\'ollar ileri mi~ ilcrlemi~. buraya ka 
iar ge!miı:.tir. Yer altıncla milstahken 

\'ollar açan Alman işçileri gece gün 
lüz çalışıyorlar ve toprağı kazıp be 
on inşaat yapıyorlar. 

Hakik:ıten, mezarın br.şına gidi~ 

oprağı dinliyenler yer altından kaz 

rn ~e. !erinin miitemadiyen geldiği 

ı .yuyorla rnıış. 

Bununla beraber, hadisenin bu şr 

ildeki izahına da inanmıyanlar Ya1 

~mdiki halde muamma h nlleuilmemi 

)Ulmıuyor .. 

Siyasi bir cinayet 
~ luz üniversitesi rek

törün fi öl dürdü/er 
Bükreş, 29 (Radyo) - Klnz Ü 

1iversitesi rektörü, bugün mcchu 
)İr şahıs tarafından öldürlürnüştür 

3u cinayet. bütün Romanyada de 

·in akisler uyandırmıştır. Cinayeti 
1iyasi mahiyeti haiz olduğu söylen; 
vor. _" __________ _ 

Operatör 

Cemil Oral 
lar, yamyamlarla geçirilecek acı ve n1ace?"l\lar kralı Errol Flin 

nin kayaya çarpmasile sona erdi. 
ve tatlı saatler her halde çok alakalı Japonlara karşı harp etmekti. Erro-
şeylerdi. Errol, gene Kineye döndü. Oradaki l'ün içinde yanan ateş sönmiyecek 

Memleket hastanesi 
eski operatörü 

Yeni Kinede zeriyatla meşgul olan dostları, hayranları ve bilhassa kadın derecede kuvvetliydi. Çinliler bu İn-

• 
SAHiFE 4 

İSPANYA HARBİ 
f ngiliz gönüllüleri geriye 

dönmek üzeredirler 
On üç hin kişiden bir kısmı lngili~ 

bir kısmı Kanadalıdır 

Harap olan İspanya şehirlerinden bir manzara 
1936 da İspanyaya bir İngiliz gö-ıanlarından biri geri kalan iııgiliz g 

ıüllüsil ularak gitmiş olan F'rcct K~ıp- rıü!Jülerinin çekilciikleri ~ollurda te 
man geçen sene orada beynelmılel rar cephe almaları olmuştur. Oraları 
ordudaki İngiliz gönüllülerine ku-ıdan kaçanların bıraktıklaı·ı ile yeni 
man<lanlık etmiş, yaralandıktan son iden kuvvet bulan bu gönülliller yoh 
ra ingiltereye dönmüştür. tekrar tutmuşlardı \'e !Ju yol hiH 

Fred Kopman bugün neşrettiği Madridin en mühim mukavemet nok 
'Jir yazıda İspanyadaki harbin ce- ta:::ıını teşkil etmektedir. 
eyanını hulil.sa ediyor ve İngiJiz Harpte tecr!ibesi olan bir kuma 

gönüllülerinin vaziyetini anlatı- dan, bu husust~ c:biitün ömrümce b 
yor: kadar azimkar bir mukavemet gör 

İspanyadaki beynelmilel orduda 'Tledim• demektedir. 
reya onun bugünkü lıakiyesincle Fakat ingiliz ıTöniillü lerinin verdi 
mlunan İngiliz gönüllüleri İspanya- i(i tel:ifat müthi\iti. Muharebeye 60~ 
lan geri dönmek üzere bugün Fran- kişi girmiş, 250 kişi kalmıştı. Diğe 
ız hududuna yakın bir noktada bu- !eri ölmüş, yaralanmış veya kaybo 
unuyorlar. İspanyadan dönecek bu muştu. 
~önüllüler 18 bin kadardır ve bunun Buna mukabil mütemadiyen 
H.iyük bir kısmı in1tiliz, diğerleri de gönüllil geliyor ve, c:ademi mügaha 
~anadalıdır. le• komitesinin hudutlara koydu ... 
İngiliz gönülliile•:i İspanyol cum- nöhetçilere rağmen aramıza illihal 

ıırivrılci kuvvetlı>riıw i '\'arı hııslac.lık ·dh·orılıı :.\Iit.olri"" 1027 t.ıı.mınuaını 
an çok az :soııru. iştirak etmişlerdir. <la Brunetedeki büyük muharebe 
:unları l bir kısmı 1936 temmuzun- ingiliz gönüllüleri adetçe çok ku 
'a ihtilal başladığı zaman eRasen İs- vetli idiler. 
•uı) ada b il mı. in• .liı:'crdi.. Diğer- 1 1 

. 
eri de derhal ingilteredeıı hareket ta yan kun· ~tıerı Buadelnharad 

tmi~lerdi. Brunetedeki taarruz üzerine ma~ 

Buıılaı m lıl•psi erkek de değildi. 'up olmuşlardır. l\!wı~olinin adamla 
lenndc Lıır çok kauııılıır ela vardı bundan bozguna uğradıktan soıf 
i, Liri ınalt>~Pl' lıarpte ölmüştiiı·. Ru, ela İ8JHınyol hiikumetçilerinin zafe 
öniillil olarak ispanyaya ilk ko~~m- l.ıaşlatlı. O sırada İngiliz gönüllüle 
ardan F'elisya Bra\·n'dır. Felisya 25 giin mütemadi surette cephed 
,ondralı bir tiyatro artisti idi. Fakat çarpıştılar. 
ıpanyol rumhuriyetçileri ile bera- Ondnn sonra ela muharebe Ustun 
er silahıııı da pek b i kullanmaşını muharebe oldu. Dnıneteden son 

Jilmiştir. 
Kurtuha cepht•sinde iııgiliz gönül- bundan bir sene evvel Belçitede ç 

illeri teşkilatlı bir cephe tutnıuşlar- pıştılar; 1!'1:17 kanunuevvelinde T 
ı. Fakat ellerinde çok eski silahlar rueli miiclafaa ettiler. En son olara 

·ardı. Buna rağmen, iyi surette silah da bu sene martta Aragonda harp 
ı bulunan düşmanlara .karşı. büyilk derek faşi:stleri sahile doğru pü 
ir mukavemet gôstermışlerdır. kürttüler. 

1907 sene~i başından itibaren in
;iltereden bir çnk göniillU gelmeye 
ı aşladı ve bir iki ay içinde GOO ki~i 
·adar geldi. Bundan sonra İngiliz 
rönüllüleri daha iyi bir teşkilatla 

ANADOLU 
GÜNLÜK SİYASI GAZETE 

· arpışmağa geç~iler • •---S-a_h_i_p_v-·e_B_a_.ş_m_u_Jı_a_ırrı_·rı-· _ __; . 
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTE)I bir zengin, Errol'ün cesaret ve zeka- aşıkları Errol'ü çılgın bir sevinçle giliz gencini pek iyi karşılamadılar. lzmire ••det etmif olup ht!r gür 

sını takdir ederek onu, yerli ameleler karşıladılar. Hatta ateş hattına bile gitmesine ma- öğleye kadar Gündoğdu Fransız Franko Faı-lı ve diğer ecnebi a~kcr 
bulmak ve onları tarlalara angaje Ancak onda artık metelik kalma. ni oldular. hastahanesinde öğleden sonra Bi 'eri ile l\Iadrid kapılarına gelmişti. 

Unı11mi neşriyat ve yazı işleri 
m iid iiı"ii 

etmek için en vahşi kabilelerin ara- mıştı ! Artık \'atan onun göziinde tütü- rinci Beyleraokağmda No. 42 d~ e>n; karşı büyük bir mukavemet gös 
sına gönderdi. Bütün sıkıntılara ve sefaletlere yordu. Errol işte bu sıralarda Lond- hastalarım kabul eder. terenler de gene beynelmilel ordu 

Irlandalı genç. çarşıdan topladığı rağmen bu maceracı İngiliz timsah- raya geldi. Ve macera filmlerinden Telefon: 2252 Haataha:ıe olmuştur. İspanyada daha evel har-
boncuklarla, cicili bicili çakılar ve !arla dolu olan nehirlerden inci top- birinde re· allı. Telefon: 2

310 Klinik betmiş olan ancak 80 neferi ile ingi-
çakmaklarla yola çıktı. Kineden haf- !adı. Telefon: l3SO E.... liz kıtası l\la.drid - Valansiya yolunu 
talarca uzakta bulunan, ve balta i'İr- - Felliketli günler, insanlar için Bu rolden sonra bilhassa onun yıl- Sebebi pek basit! müdafa ediyorlardı. 
memiş, kuş uçmamış ormanlıı.rla mu- derstir. Yılmadan çalışmak lazım! dızı birdenbire parladı. Bir taraftan Çünkü Errol Flin artık şöhret da- Bu yolun her ne bahaııına olursa 
hat olan yerli köyleri ve yerJiler Er- DUsturunu o, hiçbir an aklından Londra, Paris, ve Holivud kumpan- ğına nefes almadan tırmanmış ve olsun müdafa edilmesi emri veril -
rol'ü görünce ondan ilk defa kaçmı- çıkarmadı. yaları ona müteaddid teklifler yapı- ceplerini parayla doldurmuştu. mişti. İngiliz gönüllüleri de, Kanada-
ya, sonradan da bu yabancının yanı- Bu aylar içinde Errol Yeni Kine- yorlar; bir taraftan da Kineliler onun Güzel kız, güzel gözlerini kırpa 1ı ve Amerikalılarla beraber, bu yo-
na yaklaşmıya baıladılar. ye gelen sinema kumpanyalarile ta- gene kendi vatanlarına avdetini bek- kıra ona baktı: lun anahtarı vaziyetinde olan Argan 

Çünkü Errol onlardan çok fazla nıştı. liyorlardı. - Demek siz! Meşhur Errol Flin, da köprü~ilnU tutmuşlardı. 
hoşlandı. Onların selamlarını ve bazı Holivudun ve Londranın en şöh- Errol, parasız bulunduğu sıralarda sizsiniz öyle mi? Gönüllülerin elinde yalnız tüfek 
kelimelerini öğrenmek için aylarca etli rejisörleri Errol'ü karşılarında Pariste güzel bir kıza rastladı. Onu Dedi. bulunuyordu. Biı· iki tane de makine-
yerlilerle yatıp kalktı. görür görmez, epey bir müddet arkasından takip Errol Flin adeti veçhile ağır ağır 1i tüfek. Buna mukabil faşi~tlerin 

Ok atmakta, ata binmekte, ve in- - İşte büyük artist! İşte bize Ia- etti. Onun güzel yüzüne baktı; ona güldü: topları, tankları. makineli ti\f ekleri 
san başı uçurmakta birinçi planda zım olan arslan adam! ağır ağır güldü. - Evet sevgilim, dedi; ben Erro- ve tayyareleri vardı. İçimizdekiler-
gelen Kineliler, karşılarındaki gen- Demekten kendilerni alamadılar. Fakat büttin bu iltifatlar semeresiz l'üm ! Ya siz? den biri daha sonra kan ına yazdığı 
cin her Avrupalı gibi çıtıpıtı birşey Filhakika Errol Flin arslan vü- kaldı. Güzel kız da gülümsiyerek cevap mektupta şöyle yaşıyordu: 
olmadığını, onun da kendileri a-ibi cudlü, ateş gözlü, harikulade çevik Çünkü güzel kız Errol'e yan yan verdi: cHakiki bir cehennemde gibiy- 1 
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ANADOLV MATBAASINDA 1 

BASII..MIŞTIR 

Dr. Ziya Üstün 
gözü kara, kendileri aibi ölümden bir adamdı. O, ilk defa Avustralya baktı. Az kalsın kendisini haşlıya- - Ben de Lily Dmita ! dik. Tanklar, tayyareler etrafımıza 1 
korkmadığını anlayınca artık Er- film kumpanyalarından birinde rol caktı ! - Meşhur sinema yıldızı, meş- bomba yağdırıyorlardı. Fakat bi- ı Doğum ve kadın haatalaklan 
rol'le içli dışlı oldular. aldı; ancak bu rolde istediği ş~kilde Tesadüf bu ya, Errol, Paristen son- bur güzel! zim çocuklar kaplan gibi, pençeleri- mütehauaaı 

Vilcudları çentik içinde olan vahşi muvaffak olamadı. ra onu Londrada, Niyorkta ve Ho!i- Uzun bir ıstırap ve meşakkat tu- le, yerde sürünerek çarpışıyorlar - ( Almanyadan dönd~ 
kadınlar, kımnlan şiş ve vilcudlan O sırada Errol'ün Kinede ektirdi- vudda da gördü. fanından sonra biyoloji profesörü- dı.> 
değnek gibi ince erkekler, nsan etini. ği tütiln tarlaları da bir işe yaramı- Ancak güzel kızın son defaki te- nün haylaz oğlu aşkta da, servette Ricata m~bur oldukları zaman da Hastalarını 15-19 arası Birin 
kuzu eti gibi yiyen yamyamlar Er- yacak bir hale girdi. bessümleri hiçte Paristeki gibi soiuklde imtihanını vermiş ve bu imtihan- gene hep .bir araya toplandılar. kordon Gazikadınlar durak Y 
rol'ün yanından ayrılm1yorlarr11. Şimdi, yalnız bir mesele kat1yor- kaçmamıştı. J.._ da on numara kazanmı~tı. • yakınında 312 No. lu apartman 

İfte bu sıralarda o, bürfll: bir o:· · . ... • · ı. · ·. · .: ·: -: ..ı.1ak ve Niçin? ..r.•'t dm 1 rltiMt'!t - Siiaan Şaııtal - Bu koı-kuhç h~;bin en unutulmaz • kabul eder. 
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ıran Dünya 
Tüyler ürpertici HOKKABAZLAR 

bir cin~yet K•• .. k b• k d d•• 
Bir kadın, 3 çocuğunu UÇU lr UİU an 0• 

Yazan: ANTON1 E. ZİSKA 
-24-

Çeviren: ASIM KÜL TÜR derede boğdu ku··ıen toplar 
F ransada bir kadın beş, üç ve bir 

yaşlarındaki üç yavrusunu öldüre-
Hankeoya avdet. Nehir biraz daha rükliyorlardı. !hayrete düşmirelim; bunların her rek çok feci bir cinayet işlemiştir. 

alçalmış ve etrafa yeni ölüler atmış- Şefleri e"ki bir zahitti. Fakat yüz yerde ca,us teşkilatları var. Bunlar Cinayetin sebebi baska bir erkekle 
tır. Görünmez bir afet olan veba ve kişiyi ba~ıııa toplıyarak şimdi millet geçen kafilelere ve hususi surette se- münasebette bulund~ğu için kocası 
kolera daha umumi bir hal almıştır. namına değil kendi namına çalışıyor- yahat edenlere ait her nevi malO.mata ve kayınpederi tarafından üç çocu
Bu hastalık bugün şuna yarın buna du. Yalnız yaşamasını düşünüyor ve sahip bulunuyorlarmış. Soyacakları ğile beraber evden kovuluşudur. 

Bir üstad anlatıyor: Kadın kesil· 

ihtima: banadır. yalnız para istiyor. Bizden giyinme ve tüccarları biliyorlar. Bugün Çiııde hiç- Vak'a kahramanı kadın Fransa-
Fakat bu kalabalık şehirde, diğer yiyeoek istedi. Kendisine yalınz birkaç bir kafile ve seyyah ta yoktur, yağ - da Juvinkort kasabasında oturmak

taraftan kütle halinde toplantılar ve çukulata ile kakao dolu bir iki maden ma edilecek eşya da kalmamıştır. Fa. tadır. Kocası kendi halinde namuslu 

mez, siz öyle görürsünüz. Bir hata 
yüzünden bir kadın hakikaten iki 

japonlarııı Mançuriyi işgalini protes. suyu şişesi verdik. Bunları aldıktan kat şehirlerde her ne olursa onlar gü- bir adamdır. 
to için mitinkler yapılıyor. Nankin ile sonra tayyareyi yokladılar ve bulduk- nü gününe bundan haberdar olmakta- Albertin daha on yedi yaşınday- t 
Pekin arasında bir mütareke yapıla- ları kakesleri de aldılar. Alacaklarını d~rlar._ B." ş~kilerin istihbaı:at~ Çin hü- ken kendi yaşlarında Pol Porte is-

1 
cağından emin bulunuluyor. Muhasa- aldıkan sonra eski bir asker olan şa- ku~etınınkınden daha genıştır ve da- minde bir delikanlı ile tanışmış, bir 
mat durmuştur. Çin en nihayet tehli- kilerden biri yanımıza gelerek bize ha ıyı tanzim edilmi tir. kaç sene sevişmişler ve evlenmeğe 

parç<l olmuştur 

ke ve sefalet tarafından vahdete ka- ;-ardım etmek istediğini söyledi. Fil - Hgan-Noi deki arkadaşların yar - karar vermişlerdir. Fakat Pol Porte
hakika gereken yardımı yaptı ve onun 'hını ile tayyaremiz kalkmağa muvaf. nin ailesi bu birleşmiye şiddetle ma
sayesinde tayyaremiz daha kısa bir za- fak olııy.or. Ne yiyeceğimiz ve ne de ni olmuş, Albertinle ilk gayri meşru 
manda tamir edildi. Onun vasıtasile - ~çecek ~ır_ yudum_ suyumtız vardı. E- çocuğunu doğurduktan sonra Pol 

vuşmuş bulunuyor. 
Kominternin bir komisyonu, daha 

1910 da çekilmiş filimleri gösteren bir 
sinema salonunda toplanıyor. Buraya 
parasız giriliyor sonra, film kesilerek 
paralar toplanmağa başlanıyor. Bu 
paralar toplandıktan sonradır ki fil
min sonunu görmek erkek veya kadıu 
kahramandan hangisinin galip geldi
ğini daha doğrusu erkeğin hakimiyet 
ve kadının sevildiğini anlamak müm-

dir ki Nankinde istediklerimizi bula- ger yenı bır kaza ıle karşılaşacak olur- Porte askere gitmiştir. 
cağımızı ve benzinin ancak Şankayda 'ak? K ·ı ·ı· · k 'd k · atı , sevgı ısı as ere gı er en 
temini mümkün olacağını öğrendik. Fakat Şankaya varmak için herşeye karnında ikinci gayri meşru çocuğu-

Bu eşkiyalar nasıl oluyor da herşey. baş vuracağız. Yolun yarısındayız. nu hissetmişti. 
den haberleri oluyor? Bundan ötürü -Arkası var - Pol Porte dostu Albertini yalnız 

bırakarak askere gittikten sonra 

A •k l d genç kadın geçinmek imkanlarını mert a su arın a temin için kendisini ikinci çocuğu 
kün oluyor. ile kabul eden F ove isminde br köy-

Ecpebilere karşı olan husumete, b •t lü le evlenmiştir. 
nasyonllstlerin propagandasına, fev- atan gemı er Bir müddet sonra kocasından da 
kalAde kine rağmen, kısa bir emir bir meşru çocuğu olmuştur. 
bütün Çini dolaşıyor bu emirde cSi- Günün birinde eski dostu Pol 

lah kullanmayalım, boykotaj yapa - Ko··pek balıkları (70) mı·lyon dol .. arlık Porte askerden gelmiş ve yine Al-
lım• deniliyor. bertin ile münasebatta bulunmağa 

Silaha silahla mukabele etmemek d f • • d b 1 e inenin en S k h f ı d aş amıştır. . . . .. Tulon.· ve fevka!Ade ihtiyaca, açlığa rağmen a 1 m U a iZ arı Ir F k ı b 
ove arısının gız ı ır munase- M h h kk b D L t' •· · japon malı kullanmak hususu tavsiye 'k d İli' . Ü be . ld • 1 baba .1 eş ur o a az on u ın ı zı-

Amerı a a ınoyzısde Beluva ni- Sonra kalyon enkazlarının vaziyeti tı o ugunu an ayınca, sı e t t k k d' l bü "k a 
ediliyor . . d . b' l'k k yare e me ma sa ıy e yu s -· versıtesın en bır heyet, geçenlerde ce. güçlük ortaya koymaktadır ki, bu güç.. ır ı te onu ovmuştur. . . . d' 

Yann üç motörlü bir tayyareye bi- bi A 'k 1 d E t · .. .. Albe . .. • ·ı !ondan ıçerıye gır ım. nu merı a su arın a araştırmala- Jilğil yenmek ihtimali de zayıftır. kal- r esı gunu rtın uç çocugı e I 
1 

• • k k 
1 

b 
1 

kt Ol 
nerek en nihayet bu cehennemden kur ra çıkmış. Bu heyetten kaptan Con D. yonlar, mercanlı kayalıklar ar;sına, beraber, kasabanın içinden geçen d Ska onunl ıçıl ço , taad a aküı '.: .. -
tulacamz K · d.. .. t·· K d" . d k d d 1 k k u ça yaşı o an üs , rsusune •· · reyg, gerıye onmuş ur. en ısı ba- çukura doğru sıkısıktırlar. ere enarın a o aşır en, ayın ·ı S .• b' d'JJ h . . . 

Sabah saat 6 da tayaremiz güçlük- tan gemileri çıkarmak hususunda mü- Benim yerlerini' şimdi ke•fettiğim babasının söylediği ağır sözleri ha- ç~ktı. d amı.m_ı 
1 
ırk ı et epımızı se-

le kalkabiliyor. Çinli tayyaredcik~a;b-ya- tehassıstır. Araştırmanın ilk safhası enkazın tarihçesine gelince ı:e8mi ve- tırlamış ve hem kendini ve hem de lamBla lı; bızım e onuş ub. 
1 

d 
reyi iyi tanımıyor Depolar a ı en- t · · · ·· 1 1 . • ki "ld" k . . . un ar, onun oyuna aş ama an · . B _ ne ıcesını şoy e an atıyor: sıkalara nazaran bunlar 1632 senesi çocu arını o urme ıstemıştır. .. t _ t d 

1 
d" B" a 

zinde iyi kaliteden değildır. una rag- S D . h"JJ . d b' ' Ö once yap ıgı mu a şey er ı. ır z 
. G"'k . ve yakı - an emıngo sa ı erın e ır yazında batmış bir çift kalyonun en. nce iki küçük çocuğunu, sonra sonra Lutin sandı"ını açtı Ma.anın 

men yükselıyoruz. 0 mavı - 'ft 1 ·panyol kal k k k d o t· "h' 1 · · - .. " · · 
b. .. . d çı • yonunun en azını eş azı ır. arı ıe 16 "panyol kalyo- bes yaşındakinı bogmuş ve mutea- .. · ·· l . •t kut lar değ 

cıdır. Hudutsuz ır ı;u uzerın e uçu - fettim. bu kalyonlar battığı sırada nu bir ok firkate ·nJ L ab . - . . uzerıne yuz eıce çeşı u ' -
voruz. Kurtarma komitesine riyaset . 1 '. d 70 .1 d 1 t t 1 d'.' çı· ; e _e~ er, Yenı kıben kendını suya atmıştır. Ancak, nekler, ve renkli renkli kumaşlar çı. 
· d d hll" . d h . ··ı ıçer erın e mı yon o ar u arı o an unya ınıanlanndan bırınden hare_ suya düşer düşmez aklı başına gel- k d e en a ıye nazırın an uous it .. .. b' k b 1 d • , ti ar ı. . . . a ın Ye ırumuş ırço şev u un ugu {e e pupa velken gidivorlar- yola çı- · · t'h d k k . . . 
m.ılumat almak gayesıle Nankıne gı- b'I' kt 1. 111 .. t dd't.h . '· k. • ' · mış ve ın ı ar an vaz geçere en- Gözlerımızı aça aça hokkabazın 

. ı ınnıe er ır. ll ea ı azme ara - .;ıstan nıa sat ta altın ve glimüs çu d' · 1 nd k -
dıı oruz. Fakat maalespf Nankıne va- b . .. . ' . ' ' - ını u arın cereyanı an urtarmış- yaptıgı oyunlara bakıyorduk. 

· , . • . . b yıcılar, u keşı uzerıne harekele geı;- '"ıuklar, •ıkke ve müce\•her v.s. hamu- E la L ı· b' b' k tu 
ramıyoruz. Bır pan, bır cebrı ınış u- . .. . . , ,· 1 , . .. .. . k . F" tır. ve u ın ıze uzun ır u 
na rnAni oluyor. Borulara arız olan tı. Bu sularda otedenberı faalıyette ey 

1 .~p~nJ ~J a gotuı me tı. ılo, yol- Katil kadın yakalanmış, akıl mu- gösterdi. Bu kutuyu yanımıza geti-
. b l a 1 h · · d · ela muthış bır fırtınaya tutuluyor bu- · . . b' b' u bir sakatlık yüzünden Fançang cıva - u unan rayıcı arın, azıneyı enı - ü k"" S D . h . '. . vazenesinin bozukluğundan şüphe rerek hepımıze ırer ırer onu m -

. Ö · d'b" d k b'l ki . . I{ n u 'an omıngo cum urıyetının . d' rında ınmeğe mecbur oluyoruz. yle zın ı ın en çı ara ı ece erını san. . 
1 

h"JI . .. . ... 
1 

edilerek muayene olunmus fakat ayene ettır ı. 
. ~ınrn sa ı en uzerıııe suru ü•·or ve ·' • k Jkt K t e bır memlekette bulunuyoruz kı, bura>! mıyoruııı. Çünkü, bu enkaz, denizin . . . . .. · . · , şuurunun yerinde olduğu görül- Ben de ayaga ·a ım. u uyu -

ag'lebi ihtimal eşkivalar tarafından ta kal)onlaıdan ıkısı, meıcanlı kayalık- lime alarak onu iyice muayene et -
l 

, l\f 
1 

derin yerinde durmuyorsa da, bulun - lara atılarak, oraya çarpınca suyun müştür. 
mamen sovu mu•tur. aaş arını ve - d ki d "dd 1• h"" .. . . . . ş· d' hk d t"yl .. tim ·-· ,, . ' . .. - t' u arı yer e şı et ı akıntı ukum dıbıııe ınıyor. Kalvonlar 1632 tari - ım ı, ma eme e, u er urper- . . . 
remedıgı ıçın Nankın hukume ı as - .. . k d' .. . . . . · ' tici suçunun hesabını vermektedir. Evet, bu, çok basıt ınce ve uzun 

. . . . t h' t suı me te ır; ustelık bılhassa obur ve hındenberı orada çürüyor. Tabii bir bı'r kutu ı'dı'. kerlerın büyuk lıır kısmım er ıs e - .. ld . b' . .. - .. . 
. . . k' "'' ıııcı ır nevı kopek balıgı, cBar kısmı kalmak uzere · 70 mıh·on dolar. 

nııştır. Askerlıkten çıkar çıkmaz eş ı- .. k d d . .. _ . ' · Birden Lutin elini havaya kaldır-
• 1 _ ··ı·k d b k ·I . d' b ıa u a> enılen kopek balıgı, burada lık tahmın edilen hazinesi hele hele Tayyare kazası dı: 

:,a ıga su u e en u as eı er şım ı ~ sürüsüne berekettir. Enkaza yaklaş - baki ı 1. 1 

civarda dolaşıyor ve önüne gelenlerı masını deneyen ke if he etinin d 1 - N~sıl baki olmasın, ki orasının va- Büyük bir /ngi[iz - Baylar, dedi. Kim isterse gel-
SO) uyurlar. l\Iotöriimüzün tamiri iiç uıçları, komprı·me 'ışalde hyava dolu acle- k sin, üstümü başımı arasın. Bakınız, 

~ ı ziveti ya laşılmağa müsait olmaktan d 
aata ihtiyaç hi,setmiyor, fakat bu nizaltı tüfekleri ile mücehhez bulun_ çok uzak; bu arada köpek balıkları da tayyaresi üşüp benim elimde şimdi arkadaşlarıııızın 

kadar kalsak ?ta onu tamire muvaffak mak zorundadırlar; sayısı maJUm ol- hazinenin daima uyanık muhafızları!.. parça/antlı muayene ettiği kutudan başka hiç 
olacak mıyız· mıyan köpek balıklarının saldırmaları Buna rağmen, keşif üzerine o yerde 1 bir şey yoktur. İsterseniz, siz de ge-

Avrupada şnkilere bir nevi roman- na karşı ancak btı suı·etle ,·e zora zor Bağdad, 29 (Radyo) - ki gün-
araştırmalar, her ihtimale karşı de - l' · · · · k t ı d' · 

tizm izafe ediliyor ve. oıılar_a öldür - kendilerini koruyabiliyorlar. vam ediyor!? denberi kayıb olan Kalifornyan a- ıııız ve iızerımı on ro e ınız. 
ınekten ze\·k du)·an bır nl'vı kulıa a- dındaki büyük lngiliz tayyaresinin Ben de dahil olduğum halde daha 

du? Lulin, durmadan boş olan kutu
nun içinden deste deste kağıdlar, 

!ilstik toplar, kur~un kalemler, hok
kalar, para cüzdanları, paralar, yağ
dırıyordu. 

Kutu küçüktü. Onun içi ancak iki, 
~·ahud üç tane lastik top alabilirdi. 

Lakin gözlerimizin önünde l{ittik
~e biriken lastik toplarının •ayı<ı el -
liyi, b~lki de yüzü bulmuştu. Sonra 
kağıtlar, hokkalar, para cüzdanları 
paralar, bunlar da onların arasında 
caba idi. 

Alkış tufanı içinde tam yerinden dam gözüile bakılıyor, Çin eşkiyaları düşüp parçalandığı anlaşılmıştır. dört kişi hokkabazın yanına gittik. 

ise , umumiyet itibarile aç, sefil, bet. 'apon kızlarının bı•r Mürettebatından iki kişi ölmüş, iki Onu tepeden tırnağa kadar aradık. kalkıp ta güme teşkil eden eşyaların 
lel.t kimselerdir. Bunlar )'aşamak J j kişi kaybolmuş ve bir kişi de ağır Bir aralık dayanamayıp şu teklifi yanına gdeceğim sırada Lutinin sesi 
için gerekli vasıtalara malik olmadı- surette yaralanmıştır. yaptım: kulaklarımda çınladı: 
ğından, Hilah elde olarak iaşelerini r J k l -=+=- - Üstad, ceketinizi ve müm- - Bir' iki, üç! Kimse yerinden kı-
temin yolunu ihtiyar ediyorlar. ,. eu a ar ıg"' l künse pantalonunuzu muayene ede- mıldamasın ... 

Soydukları seyyahbırı nadiren pa- Ruzvelt bilir miyiz? Ayağa kalkmışken derhal yerime 
ra mukaLilinde bırakıyorlar, çünkü Lutin derhal ceketini çıkardı. Fa- oturdum. Yerime otururken ne göre. 
bu harp vilayetlerde para hiçbir şeye A k b ı 1 d k" Yahudi mes' el esile kat pantalonunu çıkarmak üzerey- yim ! Ancak bir adamın zor kaldıra-
yaramı,·ur, a;ıl istenilen ~ey gıdadır. s er ve za it ıerin yüz erin e ı l l ken ona biz mani olduk. bileceği eşyalar anide gözden nihan 

1 k meşgu O uyor Ancak bı'r arkadas pantalon da- J t Çin e~kiya arının onda• do ·uzu soy - l d .. } •} . . . d • . o muş u. 
t!ukları adamın üzerindeki yiyeceği yara.arın UZe tı ffieSI IÇIO ~Yl• Vaşington, 29 (Radyo) -Cum- bilinde de araştırmalar yaptı. Ar- Bunlar nereye gitmişti? 
aralarında taksimle iktifa ediyorlar. hur reisi B. Ruzvelt, Aman ve lngi- tık tamamen emindik. Hokkabazın Yanımdakine sordum: 
Bir iu an bir defa bu eşkiyalaı· tara- }erini feda ediyorlar liz sefirlerile Vanstritte görüşmü§- aramadığımız hiç bir yeri kalmamış- -Kutunun içinden çıkanlar nere. 
fındaıı soyulı.lıı mu artık onlann hi - Uzak sarkta b tür. Bugün tekrar görüşecektir. tı. de? 

- üyük bir siddetle hasretmis. ve askeri harekeata mü- B R 1 y h d'l J d L t' · 'l d d l O J mayesine mazhar bulunuyor. Bunlar d ~tmekte ol ç· - J . uzve t, a u ı er meae esi- Bu sıra a u ın seyırcı ere ön- - Ben e on arı arıyorum... nar 
h k 'ki k' d 1 k d'J · · · evam an ın - apon fit olabilecek hastabakıcılar yeti tir- le A d k t ]"k t ta dü nereye utti acaba? a ı eş ıya ır ar ve en ı erını cı- h b" h 'ki taraft b' l vrupa a a o ı ve pro es n • : • 
rnr harap vilayetlerde dolaşan ve ka. ar_ ı er ~- l a: . 1~.erce. as- meğe başlamıştır. lara gösterilen müsamahasızlık üze- - Oyuna baş1'ıyorum, dedi. Görü- Lutin gülerek sözüne devam etti: 
t '''n ze\ 1< alnn canilerden ayırmak kerın ve yuz erce za ıtııı olmesıne, Yomara üniversitesinin zengın rinde de meşgul olmaktadır. yorsunuz ki şu anda üzerimde hiçbir - Baylar! Lütfen ceplerinizi ara. 
liizımdır. Ben bu kabilden olanların yaralanmasına sebeb o.l.u~or. talebeleri artık golf oynamaktan, şey yoktur. Arkadaşlarınız da bunu yınız ! 

l "ld Japonyada hemen butun halk or- kriket partilerinden vaz geçmişler- k t n 'spat t · t' E" · · · Eli · k t' A ne suret e o ürülclüklerini gördüm. du ile beraber hareket etmeğe çalış- d' mının ızının nazik ellerinden çıktı- amame ı e mış ır. ger ıçınız- erım ca e ımin cebine gitti. -
Görünür görünmez derhal bunlara makta bilhassa kadınlar ellerinden ır. ğına göre şimdiye kadar Japonyada de buna elan inanmayanınız varsa, man yarabbi, caketimin ceplerinde 
nedaht edilmekle ve hastalara da hii- ' Japonyanın en zengin kızlarını bu kadar asil kızlardan müteşekkil ben burada hazırım! Lütfen yanıma dört tane liistik topu buldum. Bir de 
eu, ı ellikleri ve ötede beride metruk gelebilecek her fedakarlığı esirge- -;atısı altında toplamış olan Yomara bir terzihaneye raslanmamıştır. gelip beni tekrar kontrol etsin! pantaloııumu yoklıyayım, dedim .. Oh .. 
biı halde buld•ıkları çocukları yakalı. memektedirler. üniversitesi bugünkü halile hakiki Son zamanlarda on beş genç kı- İki üç yüz kişinin içinden . cl'aha Pantalonumun cebinde de deste deste 
ya ~k etlerini yedikleri için onlar kö- Osakaya bir kaç mil mesafede O· bir fabrika manzarası gösteriyor. zın harp bakanlığının sıhhiye teşki- dört kişi Lutin'in yanına geldı. Bu kağıtlar ve be~er franklık bankanot-
P kle• gibi ölcliiriilmektedir. Öldükten lan Yomara üniversitesinin kız ta- Bütün salonlar, çalışma odaları- !atına yapmış oldukları teklif şayanı defa onlar hokkabazııı ayakkabıla. lar vardı! 
s ra askerler üzerlerindeki paçavra- !ebesi askeri harekata müfid ola - nın hemen hepsi, pansıman yeri ve hayret bir kahramanlığın en açık bir rını çıkardılar. Onun üzerinden ce- Lutini takdir etmemek mümkün de-
lan çıkarark onları çıplak bir halde bilmek için ellerinden geleni yapı- daha bir çok yardım levazımı hazır- ifadesidir: kette, gömlekte çoktan atılmıştı. ğildir. Kendisine bazı usuller sordu-
lıırnkmaktadır. Buı;ün muntazam or- yarlar. Bunların hemen hepsini yük- lıyan birer küçük eczane atölyesine Y omara üniversitesindeki hasta- Lutin adeta çıplaktı. ğum zaman, o bana gizlice şu cevap-
clu askerleri de yemek için yekdiğeri- sek muhite mensup genç kızlar teş- dönmüştür. Büyük jimnastik salo- bakıcılardan on beş tanesi harpte ya- O esnada Lutin, benim .elim.de bu- hırı verdi: 
ni ~··nrecek bir hale gelmişlerdir. kil etmektedrler. nu muazzam bir terzihane haline ralanacak asker ve zabitlerin yüzle- lunan uzun kutuyu kendı elıne al- - Bütün bu oyunları, sizde yarat-

Hotörü tamirle uğraşırken etrafı- Yomara üniversitesi de diğer ka- girmiştir. Bütün genç kızlar askerle- rindeki yaraların estetik cerrahi ile dı: tığım galat h:ı,-aller vasıtasile yapı -
mı ı bir sürü insanla sarılmış oldu- dm üniversiteleri gibi en modern rin giyeceği toprak renginde yek- düzeltilmesini temin için kendi de- -Lütfen dikkat! ,vorum. (Gözbağcılık) denen şey işte 
gu 'U farketmemi~lik. İskelet haline bir usulle tedrisat yapmaktadır. Fa- nasak elbiseleri dikmekle meşguldür. rilerinden istifade edilmesini iste- Dedi. budur. Biraz dikkat ederseniz sırrımı-
gc1 ~ bu adamlar solgun nazarlarla kat kadın teşekküllerinin hepsinde Her elbise, son defa hangi genç kı- mişlerdir. Dikkatle hokkabazın eline bakı- za agı1h olursunuz! 
oize lıakıyorla"uı. Paçavralara sarın. görüldüğü gibi Yomara üniversitesi zın elinden geçmişse onun imzasını Bundan bir kaç sene evvel yine yorduk. Üstat hokka~az, biraz durdu: 
m I·ı •lı fakat ellerinde en modern si- de Çin - Japon harbinin şiddetlendi- tasımaktadır. Y omara üniversitesi talebeleri ilk O, devam etti: 
Jah r ıanlı. Ku\'\'etsizliklen hunları ği şu son bir kaç ay zarfında çalış- . Her aşker elbisesi, bir bangerin defa olarak vücudlerinden kan alın- - Bir, iki, üç, dört, beş .. 
ta, ) .ımnJıh. .. ı ı için arkalarında sii- malarını tamamen askeri sahaya veyahud büyük bir hükumet ada- ması için müracaat etmişlerdi. Nasıll .. Bunlar ııeredeıı 

- Şimdi yaptj{ım oyunun hiçbir 
ehemmiyeti yoktu eledi. P. z, mu:<a-

a-eliyor-l - Devamı 7 nci Sahifede -
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Kanser ve kansere 
karşı savaş 

Dahili hastalıklar mütehasaıaı 
Dr. M. Şevki Uiur 

-3-
İManlara büyük ı tıraplar çekti

ren, derin iniltiler içinde bunaltılar 
veren kan,er hastalığından her a'ır· 
d:t yüz binlerce hayat ışıkları sön
mektedir. 

Etrafa dehşetleriyle zalimane sal
dırışlar yapan bu merhamel•iz ve 
irı•a!oız hastalığın kara belbından 
ezici ve eritici kahhar darbelerinden 
kurtulabilmek için hakiki sebebine 
kıır~ı büyük bir mücadele açmak ve 
llızımgelen mUdafalan tatbik etmek 

• •uretlyle tedavi edilmek icap eder. 
Şu hale ırııre en evvel yaşayış yol

larının tanzim edilmul ırerektir; hu
nun la beraber abdest bozm&nın df1z. 
günltttıı ve batirsak yol!yle zehir. 
lenmenln 'kaldırılma.•ı ve llzımgelen 
ırıdalan havi yemeklerin yinme•i 
gibi tedbirlerle tedavi yapmak za
rureti vardır. 

Yoku bundan başka tedavilerle 
ufr&fJllak hemen hemen bir lıiklye. 
den. ibaret olur. Şurasını da bllmel!
dlr ki: kansere müpteli olanlar ve
ya enlyet dolayı ile bu hastalıia İ3-
tidat ve kabiliyeti olanlar bu tedbir
lere daha fazla ehemmiyet vermeleri 

Kadınlarda kanser Yazan: 
Kanser mücadele haftası münase-ı Merkez haatahaneai dog"um ve !ht' lb f 1 • · ·ı k k ıyar :ı ay, şo öre ı ogru ıyı ere : o umağa koyuldu. muru görünce evlatları ölmüş kııı]ın. 

betile muhterem meslektaşlarım kadın hastalıkları mütehassısı A b ! l - - man ya\Tum, ara ana acımı - ki gelinlik kızlan, birbirlerine sar- ar gibi ser~emleyiverdiler. 
kanser hakkında gerek umumi, ge- Dr. Ziye. Üstün ,vor<an bize merhamet et bari... maş dola~ olmuşlar: Başlarına battaniyeleri örttüler. Ço-
ek•e kendi ihtisas şubelerine aid - 1 - Diye bağırdı. - Bu günleri de görecek miydik rap ve ıskarpinlerini koltuklarına ala.. 

kanserlerden bahsediyorlar. Ben de kanama olmıyan bu kadınlarda böy- Ve başını pencereye yakla~tırarnk, anneciğim. rak kapıyı açtılar. Kendilerini şiddet-
kadınlarımıza -anlıyabilecekleri se· le birdenbire kan gelmesi pek mü - otobüsün homurdana homurdana tır- Gibileı de ağlama ile iniltiler çıkarı- li bir yağmur kar~ılaılı. Fakat, naçar, 
kilde- tenasül cihazı kanserlerind~n himdir. Bunu gören kadınlar hiç za- manmakta olduğu sarp yokuşu gözle. rorlardı. inmek lftzımdı. 
kısaca bahsetmeyi faideli buluyo - man kaybetmeden hemen bir kadın rile taradı. Henüz, teyenin yarı belin- Albay, hüla işin alayında idi! Hep berabeı· yürümeğe başladık, 
rum. hekimine müracaat etmelidirler. de idik. Virajları dönerken l:htikler, --Siirt yolları, biraz Şi ·hana yoku- ayaklarımızı, sakız gibi çamırdan çı

Kanser, kadın tenasül cihazının Adetini görmekte olan kadınlarda bazan çamura saplanıyorlar ve bize şuna benziyor mu çocuklar? Bence o- kurabilmek için bir hayli kuvvet sar
lıer kısmında olabilir. Dış kısımların bu kanser olduğu zaman, adet za- birkaç saniyelik korkulu anlar yaşat- rası daha fazla tehlikeli idi. Hele o fediyorduk. Ben, albayın hanımına 
kanserine enaz tesadüf edilir. Tena- manı haricinde ve ekseriya cinsi tıklan sonra cYarım dünya hareket hangar gibi otobü;ler ile tramvayların yardım ediyordum. Albay da, iki kızı
,ül cihazı kanserlerinin yüzde 1-5ini münasebetten sonra, büyük abdest ediyordu. canavarlıkları .. Bu sırada otobüs, bü- nın ortasında gidiyordu. Hep yalına. 
teşkil eder. En fazla ihtiyar kadın- esnasında ıkıntıyı müteakıp, oto - Henüz etekte iken, şiddetli yağmu- tün kuvvetini ve olanca gürültüsünü yaktık. İkide bir genç kızların haykı
larda olur. (%57 altını~ ya ından mobil ve araba sarsıntılarından son- ra rai!'tr,cn, sırta kadar yaya yürüme- çıkarmağa başladığı halde, bir türlü rışları yükseliyordu: 
sonraki kadınlarda). Lakin pek na- ra gibi bir sebeple az miktarda ge - ği düşünmüştük. Fakat, çıkacağız yol, tekerleklerini çamurdan kurtaramadı. - Ay, ayağım çıkmıyor, beybaba .. 
dir olarak genç yaşlarda da görülebi- len kan çok ehemmiyetlidir. Bunu diz boyu çamur ve gölcük gölcük su Ve şoför, söymekten bıkarak motorü Ve yağmur, önümüze sud:ı.n bir dı. 
!ir. l 8 yaşında, yedi yaşında kız ço- görünce mutlaka muayene olmalı- ıoi. Yo:un iki tarafındaki tar.aiard.ı durdurdu; Diyarıbakır çıbanları ile var örmüştiL Tepedeki ev, buğulu biı 
:uğunda görülmüştür. Bu hastalık- dır. da yürümek imkansızdı. Biz üç er- damğalanmış yüzünü bize çevirdi: perde arkasından ırönüyordu, bize ..... 
'a önceleri ekaeriyetle bu nahiyede Akıntı pek erken başlamaz, hasta- kek, ölüm tehlikesini göze almaktan. - Hepsi bu kadar miralayım. Albay, ırür esesi ile: 
kaşıntılar o]uy_ Daha sonraları bir lığın daha ileri safhasında görülür. 3fl, bll_~iin bu zorluiu yenerek hata ÇI· - Allah, rahim ve şefiktir, be ev- - Hey!.. Beyaz evdekiler; inmi3i· 
noktadan bir yara gibi başlar. Has- Bu akıntı kokuludur. 'Kanlı da olur kR sırta varabilirdik. Ya kadınlar?.. lidım. Henüz canımız sağ, elbette biı ıiz, cinmisiniz? 
talık ilerlemeğe başlayınca kasık • Bu kanlı akıntı yıkanmış etin suyu- Bilhassa, bunlar, İstanbul kaldırımı çaresine bakarız. Diye bağırıyor, faknt, o su•ııncı. 
!ardaki bezlere de intikal eder. na benzetilmiştir. çiğnemiş çeşidinden olurlarsa.... Kocasının yerinden kalktığını gü - gene yağmurun kulaklara uğultu ve-

Tenaıü cihazı kanserlerind"'n en Ağrılar ilk zamanlarda görülmez, Yağmur, olanca hızile yağdığı için ren hanımı telaşla sordu: cen şırıltısı başlıyordu. Yol boyunda. 
çok teııadüf edileni rahim kanseri- hastalık ilerledikten sonra başlar ııtobü~!e b~raber etekte kalmak ta. yu- - Bey, delirdin mi; bu yaimurda tarla i~inJeki ağaçlar, dallarını yel( 
dir. Re.hmin iki kısmı vardır. Biri Bazan hastalığın ileri zamanların- karıdan gelen sularda boğulmak d~- nereye?.. eimişlerdi. Yapraklarının uçları. gii. 
ağız kısmı ki bu haznenin içindedir. daki ağrılar pek şiddetli ve taham - mekti. Albay, halat gibi yağmakta olan mllş gibi parlıyordu. 
Muayene ile his•edil:r ve gözle gö- mü! edilemez haldedir. Ağrılar kar- Bütün Lıı mlilalıazalardan solll'a.. yağmuru pencereden seyrede ede, arıı- T~biat. erkeğinden ezeli zevkini al. 
rülebilir. itte kanıer en ziyade bura- nın alt kısmında, beld ... bacaklara ,.Jbay, neşeli bir tavırla: mızdan geçerek kapıya doğru yür(ldii: maktu olan boylu boyunca ıızannııf 
ra olur. Diğeri de rahmin daha bü- münteşir olarak duyulur. Hastalık - Allah rahimdir; çek şoför. - Hiç telaşlanmayın. Dedik y:ı, bir 'eh,·elli bir di~iye benziyordu. Her 
yük olan üst kıemıdır. Burada nis - ilerledikçe hasta da müterakki bir Dedi. ~aresine bakmak lazım. yerde, hıılt.A ortı1'ına ba3tığımız zaman 
beten daha az olur. Rahimde olan sekilde zayıflar, renbizlesir. Bu J{auınlar, korku içinde iuiler. Kil. Açılan kapıdan riizgfırlıı karı~ık -ularıııı etrafa serpen şu pis gölcük· 

ki kanserlerin miktarı hakkında her İ1astalık ekseriya l 5-18 av, 
0

iki sene etik bir lthlike basgö,lerir3,e, hem:ın: '.·a"mıır içeri hücum etti. ncl~ıı bil · o rl'<•ı.in dndaklarndıık? 1 - Her nevi et yeme eri yinmi- , · ~ 
memlekette daima muhtt"lif istatis- 'çinde hastayı ödürür. Lakin bundan - Aman ~oför, dikkatli ol biraz: Buğulu camlardan hepimiz bunları rneslll ıe!ıes;iinı "e2.l'yoruo1. 

mutlaka llzımdır. 

yecektlr. Çllnkil etlerin çürüşmüş ve tı'kler yapılır. Ben bunlardan Lh - lalıa erken de me•'um a· kıbete su" 're"! k .... ·· k ı· ·' k Alb k · D 11 n ·ıız b' kl • 06 , ., ı a e ·oı·uıı surusu yo . .>ryreı ı;·oı·uıı . ay. ·aputuna iyıce a arını "o ' , ıı· zev e eı:en ,u 
tahallill etmiş maddeleri uzviyet setmiyeceğim. Yalnız şu kadarın •ükleyebilir. Burada kanserin cinsi. lliye '"före çeki~iyorlarclı. biirünnıiı.•. ç:ımurn hala cıka yukıırı- .ığaçl:ı ve lüveyçlerini derin bir tes-
için en mlldhiş ve mühlik bir zehir. kayıt edeyim ki, bir müellifin topla '.ıaşladığı nokta ve hasta gene oldu- l"fukt.ın da!ga dalga bra bulut g~İ· p yüriiyor \e ara'lra geldiğimiz yohı liıni,1el!e lop..ağa ıh>ğru büken ,ıı ya. 
dirler. lCt albomini muannid bir <lığı istatistiğe göre Almanyada her ~u nisbette hastalığın çabuk ilerle meleri , lıtılıınduğıımuz tepeye cloğn, lıakarkeıı, kolunu gözlerine sper eıli - batı giiliinıle, t<rk~ğin kolları ara31nd& 
inkı&baı ve bir bağıf"ak tenbelli~i sene rahim kanserinden yirmi bet 'nesi mevzuubahistir. ~detu ko~uyorlardı. Ru kapkara bulut- ;·ordu. kıvnm kıvrım kıvrılan şehvetin en yQk 
ttvllıi eden sebep! rd nd'r p kAla bin kadın ölüyor. Bu kanser Ame· 1-lastalıii;ın erken teshisi pek ko 'ar, birbirlerine karışarak biitl ·ı gö- Biraz 'onra e\·velkinden daha sı - <ek zirvesindeki bir kadının ihtiraslı 

e e ı · e rikada otuz bir bin, lngilterede yirmi lay değildir. En ufak bir ~üphede ;j kap1uyıverecekler \'e derhal nıüthi~ ··nk bir ne~e ile kapıyı açtı. hali yok mu idi!.. 
biliYeruz ki; romatizma, nakris ve k b kad ld k f · i i in ın ö ürüyor. Bu hastalığn l1asta yerden he im tara ından u •ır lllfon hazırlığı başlı,,· cak sarııJıı-. -Haydi bakalım; tıu "eferlik ôliim. Tabiat, tatmin edil'yıırdu. Ve lıiz, 
kail damarlannın kartlaşması ayni en çok 35-55 yaşiar arasındaki ka fak bir parça kesilerek bunu mikros- ı. Kork~nç tar:ıkalarlu gök gürledik- len kurtuldunuz, şuracıkta Lir beyaz illlm korkusu içinde l~peye tırmırn -
saıwenda vw.ın ha talıklarında bı'le ı 1 h' k k b"t" b J - b' k k ·ı ö c · · ınakta ı··'ı'k dınlarda tesadüf edilir. Bu ya!- <op a muayene ve teş ıs oyara . ·e u un aş ar anı ır or u ı e nr .,ına görünüyor. · " . 
9t ~nl: n buna mu- l d I .. .. 

1
.: lerhal tedavi tatbik etmek icap e ği"yor ,.e her ağızdan duaya benzi Şoför hemen atıldı: ' 

kabll nebatı ,.em~kler bahusu• ar an evve ve sonra az goru ur ~ it 1 . k 1. .• b ı · · l"" ." • b k , ' • y ııer. >en mırı ı ar yu «P ıyoruu. Al ayııı - Suhi dalga ile unıılmu~uz; oı·a- •;cı·ı l!'.11'1 ı,.ımız ınm· ıı, on "" ~ 
~t y._kler bu hastalıklara şifayı irmi yaşından evvel raslandığı gi Rahmin üst kısmı kan•erlcrinc aıııırıı: J:ı j:ıııd:ırmn karakolu \'ı<rdır. l:ıı· j::.ııdarıııa ıwf~riııi silah t"mizliğt 
teıalll ecMc:ek mertebede iyi te•irler bi sekiz yaşında, hatta yedi aylık ahmin ağ:.:ındaki kam~rlerd.-n da RaJ,bim, st"nbiliı«iıı ! Ah, ~ocuk Albay, dı~aı·ıtl!l dııha fazla knlma 'le me gul buldıık. Allı11yı ~rıince, 
ve netfc.ı.r vermektedir. t te kız çocuğunda da görülmü~tür. Has a az te ndüf edilir, daha ya_lı 1 ar, ne diye mübarek ramazan günün· •ıın keıııli<i iı;,iıı hayırlt olınıyacııii;ıııı ı;:ı~:ı knlkmışlaruı. Giiıleri, ııır<Jkl m 
kauer ı.clavlsinde dMhi bu tedavi talık başlangıçta rahmin ağzında bir lınlarda olur. Burada olan kanser e rola ~ıklık. ke.•tiren•k i<:rı·i girıli. •llıh•tl~l'irn',.Je w Lelimize kadar sı-
fl tatQJk edilir~e çok iyi sonuç. noktadadır. Fakat böyle kalmaz, ev 1tr daha uzun sürer. etrafa dalı i'" l>iye "''~'en;rken albay, iki orlıı par -lliraı çabıık olıııı, yııhu. vuıımış ~.ınııırua idi. Albay, amir bir 
•-- <L•j--·ı· .. h kt k · :nti ar eder. Bunda da ocnc kanama ınağı dipten ke<ik sıııı elini kııldırarak · l'or,uk .v:ınakhırından oöhüne ılaın ıe,;Je : 
uwr .- ~· ıne şup .e yo ıı. vela o ısmı sonra civarını isti!& eder · ~ ' 

On• itin burada ~t tamamiyle Damar yollariyle vücudün başka u kınlı, ağrılar olur. Bunlarda kar uze karıştı: ıyan 8utarı ın ndili ile silerk~ıı ıli • - Ulan, Li>yle kıızık gibi uuracajiı. 
kal '"·-'-al d B .. A d M 1 'Tiiktarı muhtelif şekilde ve daha - Hanım, sen şu oruçlu ağzınla üc· rektifler veri.vordtı: ııza şu ocağa odun :ıtın. ll .-J; a.>l:ın. 

wnım ı ır. ugun vrupa a zuvlarına da intikal eder. ese tı. - , 
rıa bbılvce insan nebati ve çiğ ye- karındaki iç zara, barsaklara, kara frzlaca olur. Akıntı daha erken ha ylara niyetlenirsen Allah belki biıt· - Şimdi bayanlar, siıiıı için ilk i' ar. 
ınetln :ri.Jorlar hatta ağır hastalar ciğere, akciğere, kalbe, kemiklere v~ lar, kanlı ve kokuludur. Ağrılar hı .cır. çorapları çıkarmaktır. Yok~a. hem o Dedi. 
lılk iki 119 ayda çiğ nebati yemeklere diğer uzuvlara da intikal görülür. 1ayette hafif, müphemdir. Bele, kal - Aman sen sus. Allahtan kork - izelim ıskarpinlere ve hem ıle onları Birkaç dakika sonra, tela la ayak-
alıpyorlar. Senenin mevsimine ıröre Rahmin ağzındaki kanserl<"r çok sin- çalara yayılır. Şunu mutlaka unut naz kır habu, giinahlarınla bu ym·cuk- ri;-en •izlere de yazık olacak. arımızı yıkamı~. neferlerin verdikleri 
nebati yemeklerin li<te~ini tertip et- si başlar. Kııdın tarafından gayri ta- mamalıdır ki, bilhassa adet kesimin ırı ıla yaka~ak•ın. Altmış yıllık ga. ihtiyar hanımı. ipek çoraplanııı sı. ·amaşırları, kaputlım giymi~. ateşin 
nıelt lmklnı vardır. Dunlar; salata- biilikler görülmeğe ba~ladığı za- Jen sonra rahim yolundan gelen a, ·uı·luğıırı için yapıyor rabbım bunları. ~ırırken kızlarına: karşısına büziilmü~ iık. Hepimiz de, 
lar, havuç, ıalgam, lahana, ıspanak, man hastalık oldukça ilerlemiş bir veya çok kan çok ehemmiyetlidir Bozuk arna\'lıt kalclırımlarıncla son - Altlarınızdaki battaniyeleri u _ ol italıı komik kılıklara bürünm~ 
pazı, karnabahar, domates ve mey- haldedir. Bu kanser haatalığında Derhal bir kadın hekimine miiraca ıızı ile ilerliyen bir demir arnbanın ·rnlmayınız. Çoraplarınızla iskarpin- 1 cemi tuluat artisti hali vardı. 
veler veaaire ıribi nebat ile yemekler klıuik olarak üç emare görülür. ıtı icap ettirir. Yumurtalıklarda w ekerlek seslerine müşabih müthiş bir 'erinizi battaniyelere sarıp sarmala - B;ı~l<a zaman olsa, iki genç kız, bir 
yapılmalıdır. Almanyada çii nebati l _ Kanama yumurtalıklarla rahmi birleştirer 'ök gürültüsü üzerine, kadın, kocası- yın. ıirlerine bakarak gülmekten kırılır~ 
yımeklerln hazırlanması ve yapılma- z _Akıntı yollarda da kanser olur. Fakat diğe a çıkışmayı bırakarak yeniden dua Diyor ve arkasından: ardı. Fakat, şimdi, sağı solu ıröre -
ıı çln kadınlara mahsus kurslar açıl- 3 _ Ağrı. rlerine nazaran çok az raslanır. Yu -Bizim ölümümüz, yollarda olmaz ·ek halde değildiler. 
mıştır. Bn kurslarda pek çok kadın- Burada isimize en çok yarı yan murtalıklardan kanser ur halind• ebebi, her yerde kadın hekiminin in~allah, rabbim. Büyiiğü: 
!ar; nebati ve çiğ yemeklerin nasıl kanamadır. Bu kanama hazan pek olur. Başlangıç sinsidir. Hasta ta· 1uunmaması ihtimalidir. Her pra- Diye acıklı lıir sesle ilave ediror- - Öyle üşüyorum ki, anne ... ~onra 

ıd ki ti h 1 rafından far'·ına varılmaz. Hasta ı'siyen hekrm' rahı'm agz· ında kanser rlu. ıa ;un da çatlıyacak gihi.. yapı ı annı ve ne sure e azır an- az da olabilir. Bu hastalık ekseriya "' 
dıkl "i · 1 Y ki · · ekseriya karnının •ı'smesı'le hekı'mr üphelendi mi mutlak surette mu"te- - Asker ailesi olmak kola.v mı, ha- Dedikçe, Albaym hanımı, ikinci bir 
.. arm.ı u renır er. eme erın pı- ya~lılarda, yani idt<t kesiminden • -

lm k 1 · .. t d Ba h bo '- h k' d h 1 k ? s b 'b' d h pek ç 1 '{nputu onun sırtın:ı Rurıyor: ıırı esı ve aynatı ması pek büyük sonraki yaşlarda, görüldüğü için hiç muracaa e er. zan azım zuı< ıassıs e ·ıme er a sev etmelidir. nım ... , en unun ırı ı a a O> 

bir hatadır. Çünkü bu suretle ırıda lukları yahud bu urun bir ihtilatile :beler bu hastalık hakkında İrşat e- ;·ol göreceksin; ırördüklerinılen baş. - Şimdi na.'11, Cm il yavrum? Isı-
~d ı · h · ld k ı· b • t k ·ı h k' k •ıırsın çabucak. nıa., e en avı o u lan madeni ih- mek havi oldutu bu hayati maddele- mese a arsagın 1 anması e, e ı !ilmelidir. Kadın hekiminin en ya- a. 

· dd ı ı· · V k .. .. d k ' ı .. ı··k Jıu .. k - OL başım öyle aıı·rı.vor ki, anne .. !Ası ve müessır ma e erini kaybet- rinden layı ıuvivet için pek müe sir me ge ınır. e ayıın yuz e se se · d b d K _,,z yo mu ırıırc u gune a-
dd <.ın yar ımcısı e e ir. adınlar çok 11 h - O bı•• a"rısı hepimizde var, kı-rnit olurlar. Onun için yemekler hu- ve kıymetli bil' ğıdadır. Ç'Onkü havi ninde ağrı mevcu ur. Hastalık lar ! Bu sondur, inşa a ... -.. 

susl tekilde yapılan kapların içinde olduğu bu maddeleri dolayisile bağır- hekim tarafından muayene edi1'1ik lefa ehemmiyetsiz kan gelmeleri, - Bunun dönüşü de var amma.... <ım. Az mı çektik yolda? .. Bak, ate~ 
buha~ıama'k sııretiyle he.zırlanmalı. saklan tenbiye etmek hassaııma ma- te hatta ha= .ırr:cliyatta karın açıl ıafif sancıları ebelere söylerler. Bu - Hele dur bakalım. O zamana kıı· 'eni na.sıl iyi ediverecek. 
dır. 'lktir. Bu suretle umumi mübadeleye dıkta kat'! olarak anlaşılır. 'lususta tenvir edilmiş bir ebe, işe lar neler olmaı. Sonra, lıep böyle ha - Ben ı'lndım bile ... 

2 _ Tuz; hazırlanacak sebze ye ve bağırsakların temizlenmesi için la. Bu kanserlerin he~İne gebe ka ·hemmiyet Vt'rerek böyle bir hastayı v...ıarıı rasllıyacak değiliz ya!.. Ümi- Bunu •öyliyeıı diğer kızdı, ve blı 
meklerlne hiç tuz konmamalıdır. Ne- IJmıı;el n tıilyük Lir te,iri v:ırıl:r. u dınlarda da tesadüf edilebilir. Vazi 'lemen mütehassıs hekime sevk et- ılin doi'duğu ıı;fın d~ Löyle idi. ·ocıık ıı:iLi ırulümseyerek ellerini tek-
J.ıntın havi oldu ı madeni tuzu kllfi hale göre kanserin fa ı kah' m' ıı·? vete göre gebelik esnasında derlıa' nekle yeni başlamakta olan bir kan- AllJuy ın tlııdaklarıııdaki g!l!llm<enıı ··al' alevl~rP uzattı. 
ı..!ir. Profriör :Fritbtrıı~r eruıtitilde· Um miyetle in~anlıır hayatlarının ted.lvi yapmak a icap eder. .nin erken teşhisine ve böyle bir kayboldu; huzuıılii Lir Sdle: AIL~}, yuldaki ıı bi ,•ıı lieıiildi. ırer • 
.bi tecrlibelerinde bu şekılde hazırla • metot ve usullerınde yapılul'uk korun. Şimdı biraz da en mühim olan 'ıastanın hayatının kurtarılmasına - Belki, biz ele aııumızclan böyle çi, g•n~: 
nan yemeklerin p' mi~ ve kaynatılmı~ ma tedbirleri ve şimdiye kadar •a. dı- tedaviden bahsedelim: vardım etmiş olur. Bundan başka e- yağmurlu günde dogr:>udık , dedi. Ve -Ouoo, Salur otuna lıakınuı hele .• 
yemeklerden her hu ıala daha iyi t•· fımız yaşama prensiplerinin tatbik[ Kanserle mücadel.- bugün tıp a- ':ıeler kadınlar arasında bu hastalığı sonra kalın kaşlarının altından kız. Dağda h .. sta olmıya kalkarsan, senin 
ıirler yaptıtını beyan etmektedir. <uretile kaıuıere kar~ı savaş yapmak leminde en çok konuşulan mevzu nlatmak için kıymetli bir vasıta larına baktı. lai kuıusu olduğunu nuıl isbe.t ede-

S - Her nevi baharat; kırmızı ve daima mftnıkilndilr. Burada nebati ırı- !ardan bi · ir. Buna dııir bbbt mec- >labilirler. Şu halde ebeler bu hu - - Siz daha ne oturuyor~unuz, ora· riz. Gibi işin alay tarııfına yürümek 
karaLüber, hardal ve sirke de yenme- ılaların pek bUyük faideııi olduğu gibi mualar ve kitaplar intişar eder. Her 'tıs için de yetiştirilmiş olmalıdır - rla? Bu hava dtizeleeeğe benzemiyor. ~liyordu amma, Ümidin gittikçe kı • 
m~lidlr. Bunlar da d.!h etli muharriş bağır•ak faaliyetinin muntazam olma- şubeden profesörler ve en salahiyet- lar. Bi•mfllahi çekip ııtlayın aşağı. zarıııı yanakları, e!lilen b3ŞI, .. 
m:ıddderdll'. Mevcut hücre] ri bun. sı, iğtidai mübadelenin çiıı yemekler- tar hekimler mücadele cemiyetlerin- Almanyada Königsberg üniversite İki glindenLeri ayni otobüste yol· - Ba ım öyle :ığrıyor ki, beyb ha .. 
lardMn da pek çok mutazarrır olur • Je düzenli gitmesrni temin etmt'k ica- de faal olarak çalısırlar. Ayrıca bil ,j kadın kliniğinde profesör Mikulicz cııluk yııpı,von!uk. Ve bu genç kızlar, lli)·en halsiz sesi, Albann viiıün-
lur. beder. hassa üniversite klinikleri bu husus- •arafından h sta olmıyan sıhhatta cdöktürü.,ünden tutun da, cSarı kur- deki kın~ıkları derinleşti;iyor: ıöz-

4 - Beyaz ekmek: kepek iz unlar- Ayni zamanda mevcut hareketleri, ta büyük hizmet yaparlar. Yapılan 'tadınları muayene usulü dü~ünül- delii>sına ve cFerig olmam meşrebi lerine inik kalın kaşlan onun cnılişe-
da hububattaki mevcut miiessir mad- jimnastik masaj, delikli oturma ban.. tedavileri, n,.ticelerini neşrederler lü. Bu muayene parasız, haftada bir dindaneden> ine kadar piyasaya sini helli ediyordu. 
dderi ihti\•a etmez e tabit vitamin ve yaları ve zehirli olmıyan Homoöpatik Bu suretle erken teşhis için kadın '<ere ve otuz ya~ından yukarı olan Jökülmü~ billl\n şarkıları &üzelim f,_ K~n 1 ! .. 
tu~Jıırı k&ybolmuştur. Yorto fon ilaçlar ve kan temizleyici maddelerle hekimlerinin nazarı dikkati celp 0 . '·adınlarda yapılıyordu. Muayene laııbul şivelerile söylemi~lerdi. Halta Ales ar.ıını a<'ak. Yat<ın, uvıı. 
Luy~Lik ıııı!A maddel.ri taharrilerini lan. rin !fa~ı ki.bil o duiu gibi kan- lunur. Üniversitede tıp takbesine '>er hafta gazete ile ilan edilivordu. uu "abalı konaklutlıi'ıııı köyden Tı- 'illi, Lıı·sewl&- 1'..lnın2. Z:ıteıı pek I• 

ppıın bu zat bu günkU beyaz unlar - •ere karşı istidad ve kabiliyet ıös - çok rahim kanseri vekayii göster- Bu muayenelere pek çok kadın ge- lırken zıplıp zıplıya: >'Jrıtıı ıı dU.ştiı. } nvrucurıım. 
dan yapılan ekmekler pek hatalıdır di- teren bünyeler de korıınmuş olur. lı- mek pek lüzumludur. Berlin üniver liyordu. Her kadın muayene edili- c;iyer fıslaııını ye~il . lliye ııe ap ~ai;ını "· ırmış bir \'a-
yıır. Çünkü bu ekmekler yenildiii va- te kanserde tedavi diyetle beraber sitesi kadın kliniğinde prefesör Sto- yor ve h.-r birine aid yazılan muaye- At kolun bo,rıııımılaıı asıı·. ıncıe - zıyelte " e d•. 
kit fuza birekşilik tevlit eder. Kanı şık, radyum, hava, güneş ile tedavi eckel'in yanında çalışırken kendisi· ne kağıtları muhafaza ediliyordu. gim. -A. laru.ır, kerevetlcı"<leıı hirini 
fazla hamız!oştırır, ayni zamanda bu- l!'Unden güne iler!lemektedir. Kansere nin her derste talebeye mutlaka iki Gelen her kadına hastalık anlatılı- Sarhoşum dilim dolaşır lerlemıı. hazırlayın!._ Amma. E:ırııt 
nun felç y:ıpıcı bir tesiri de vardır. lcarşı bu şekilde esaslı bir •a\·aş yapa. rahim kanseri vak' ası göstermeği u yor, ve böyle birşey hissederse tek- Yürü dilber gel baue;·i ver. gilıi, h_:ı : ... 
llunıınlıı beraber lıağıf'aklarda ten - rnk şlfayi ve korunmayı temin etmek su! ittihaz ettiğini görmüştüm.Şu hal rar gelmesi t .. nbih ediliyordu. Has- · · · · · · · · · • · · · • · · · ( ınıt da\ ra!ldı: kalkamadı. Kolıııı:ı 
bellik hu•ulP ıı:elirici bir tesir ,1·uptı - ·~in metodik bir fikir vana o da bun- de her tıp talebesine mektepten çı· .alık şüphelenilirse böyle kadınlar Şarkısını tıılturmıı:lar. yol bo,vuıı- girerek "" ağa kııtlar götürc\iller. 
~ınıfaıı muannit kalıızlıia ebep olur Jan ibarettir. karken rahim kanserinin ,.rk<"n te'• ayrılıyor, tetkik "diliyordu. •l:ın afal aCal otob >e Lak:ın kciylülere Yalakt:ı. sayıklı r vihi lı pl 
Bunun için esm•r •km k•pikll ~. -Bitti- f,i&İ m\ltLt.ka ö~rdilmeliJir Bunurı - Sonu yarın - d sallL.ııııı~lardı llallıuki, şimdi, çıı. (Son.ı f&ı"ı.n) 
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Tehdit "" 1 mektubu I'" 

1 Ha~:t~ıaf;2~c~s~h~!ra~ Hariciye Vekilimizin ÇİMDİKLER 
rülnıenıi~iir. Bunun iizerine ~uçhıyu Biribirine zıd teoril~rle, hn~talık (T ) • b 
dün "alı.ıh Tilkilik parkında yaka- tarihçeler~yle .. ~öpekl:r !izerinde I as aıansına eyanatı 
Jamak için tertibat alınmıştır. yapılan bın turlu lecrubelerle kafası "J 

- Baştarafı 1 inci aahifede -

Mektup: Kelime oyunları 
Bir muzip dostum var. Yanın- cYarın saat onda Tilkilik parkında Tehdide maruz kafan tüccara, za- fırıl fırıl dönmeğe başladı.. Nihayet 

dakine sordu: seni bekliyecegim . 200 lira getir, aksi bılaca seri numaraları tesbit edilen yorgunluktan bitkin bir halde yat...-
- Affedersin amma, ıöyle, bir taktirde seni ölclüreceji;im. Beynine elli lira verilmiş ve saat onda parkta ğına girdi. 

yıllık kazancın ne kadar tutuyor?. kurşunlar yağacağını unutma, her sa- yanına gelip para i•tiyecek adama bu Sabahleyin saat ikide kalktı. Lam-
Hatırı sayılır zengin tacirlerden at için kendini ölü lıil. Bu son sözüm- narayı \•ermesi tenbih edilmiştir. B. basını yaktı. Defterine üç cümle yaz-

Türk - Rus dostluğu, teessüs ettiği 
andanberi hiç değişmemiştir. 

o:an muhatabı, yutkundu: diir. Anlııclın mı'/ Arılamadınsa lalıan- ~alamon Gnbay, zabıtadan aldığı ta- eh. Köpeğin Pankreas'a giden boru-
- Vallahi pek belli olmaz. camııı kurşunları sana her şeyi unla- limata göre hareket etmiş, saat tam <unu bağlayın. 6_8 hafta bekleyin, Ankara, 29 (A.A.) - Hariciye iki memleket arasında samimi dost-
- Canım, hele ıöyle tahmini b ir tacaktır.> >nda Tilkilik parkına giderek bir ka- tortuyu alın.> Tekrar yattı ve uyu- Vekili Şükrü Saracoğlu Tas Ajansı luk rabıtaları teessüs ettiği andanbe-

;ey aöylemez miain? Kurşun ka!Pmile yazılan bu mektu. oapeye oturmuştur. Ara,tırma me- d muhabirini kabul ederek kendisine ri değişmemiştir. Büyük komşu 
_ Para ile iman ııizlid ir. Kazanç bun altında imza yerinde bir iskelet ,11urlım da 0 ciYarda muhtelif yerler- \ıu ilç sihirli elimle İnsuliu'in keş- aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: memleket için olan dostluğumuz 

i;.lni pek söylenmez. resmi, onun altında da şu cümle Yardı: le teı·tibat alnıı~. gızlenmışlerdır. fine yol açtı. Banting'in şuuru taba- -Tas Ajansı muhabirini büyük yalnız siyasi bir mefhum değil Tür-

0 t d k k b . · 1 numaralı "ahucli dlis.·maııı Al- D k b' kiye ve Sovyetler b' 1'" · d · os um, vapur an çı ar en, ır ' r a r ta g6rüşme: bette en çetin lıir me•ele ile karşılaş- ır memnuniyetle kabul ediyorum. ır ıgın e yenı re-
"akir itçiye yaklat•P sordu : kapon> mıştı. Gayri meş'ur hayatı ise bunu Şefimiz ismet Jnönünün geçen gün iimler kurulalıdan beri geçen hadise-

- Günde ne kadar kazanırsın ? Z b t f, /' t Saat 10 da parkııı Tilkilik çe~nıe"i t' 1 k"k 1 1 b' h k k a l a aa ıye te: yanında bir genç belirmiş ve yava~ itmam et ı. ecnebi basınına yaptığı umumi be- e.re o sa mış ~an ır a i attır. 
Muhatabı hiç tereddüt etmeden • Bu ateşsiz pişirme ameliyesi bazen K 1. .. . . • Sıze şunu da soylemekle bilha9"a 

d' Zabıtaca, derhal faaliyete geçilmiş. ·;avaş parka doğru ilerlemiştir. Kor- yanatta ema ıst reıımının hususı hah . k' l 1 k . . 
~evap ver ı : Salnmon Gabayın eı·i o gece gizli şe- 'rnk nazarlarla etrafına bakınarak 'ıirkaç saat, bazen bir kaç gün veya f d 1 tıyarım ı nası meme etımın 

- Kırk beş kuruş.. k ld "ıafta\.·a ihtiyaç gösterir. Arasıra tek- vas ının onun evam ılığında münde Sovyetler birliğine karşı olan sivase-
· ı i e tera%ut altına alınmı~tır. Fakat ilerliyen bu gencin Yaziyetinden, du- ld • 'd ed ' Arkadatım, yanındaki zata eğ ı - ·nr ısıtmak icabeder. Fakat daima miç o ugunu teyı en cümleyi ti deg'işmemiş ise Türk milletinin de 

gece evin civarında şüpheli kimse gö- nıp etrafa dikkatle bakmasından teh 
li: .ıişme işini ikmal için gayri meşura her halde bizzat siz de kaydetmi si- hissiyatı derinliklerinde hiç bir degı"-

1 d. · dit mektubu gönderen şahıs oldufıu 
- Bak gördün mü, ıöy e ı ışte.. itimat etmelidir. Ekseriya şuurdan nizdir. Milli faaliye t.in bütün sahala - şikliğe uğramamı~tır. 
Y d k . k F d " :ınlaşılmıştır. l b anına ı urnaz zat; ·ransa a UmUml daha seridir. rında hakikat oan u şey harict si- Geçenlerde eski ve aziz dostum 

d i d Yarnş ;·avaş :.\lusevinin oturduğL• 
- Yok - ded i - o, ka zan ı mı e- insanın bütün hayatında topladıli'ı yasette evleviyetle bir hakikattır. ve Sovyetler birliğinin mümtaz mü-

"il, kazanmad ıı>ını aöylüyor. Bunu kana peye yaklaşan bu adam son defa B ha d'•. . f . 'l H k . 
< • ar e V etrafına baktıktan sonra Salamon Ga- tecrübe ve bilgilere, hattı:. şuurun çok- ugün na ver ıgınız ırsattan ıs- messı i ariciye omıser muavini 
söyemekte beia yoktur, fakat d iie· ("" an unutup kaybettiği bilıilere dayan- tifade ederek ıize ve sizin vasıtanız- Bay Potemkini burada kabul ettiğim 

B f 1 · 'd bayın yanına oturmuştur; o vakit iki. 
rinde mahzur yoktur. - aş tara 1 ıncı e - 'ıiı için vücuda getirdiii mahsul, §UU- la da Sovyet efkarı umumiyesine sırada dostluk hatıralarımızı yadet-

D 1 d . b ~i arusında şu görüşmeler o1muştur 
:ı a ıye ütün hükümet memur- ·unkinden daha iyidir. demek isterim ki Türkiyenin harici mek ve size simdi söylediklerimin 

1 -Bana mektup gönderen seı -
• 

Bir muharrir arkadaı, başını Ö· arının yarın (bugiln) vazifeleri ba- H Fordun yetmişbf',inci rıldönü - siyaseti Türk - Sovyet münasebatı- bir kere daha mü•ahedesini vapmak-rnjsin 1 'Jf .; 

nüne- eimit . Sordum. şınd;ı bulunmalarını bildirmiştir. nünde bir gazeteci ile yaptıiı milli - na müteallik bütün tezahüratında la bahtiyar olduk. 
G • - EYet. Bir intihar haberini yazamk için 

kelime oyunu hazırlıyormuf. 

reve iştirak eden memurlar, biHI- <atta cSevkii tabii nedir?> 
b 1 -1' aıla param yoktu. Sana şimd 

hare şe aş asaar da mü•tafi adde- Sualine kendiai şöyle cevap vermiş. 
dileceklerdir. elli lira getirılim, bunu kıılıul et, ileri- ti: Zavallı bir çocuk de gene veririm. C !iya katil a dam, karıaını, çocu

ğunu öldürdükten aonl"a kendi canı .. 
na da kıymış. intihar ı yazmak yuak 
tı r. Halbuki onun öldüğünü, hem de 
tabanca ile intihar ettiiini ya2m a k 
arzuaundadır. Şöylece deYam e tt i : 

HUkumet gece imzalanan kara r-
name ile kendisine verilen salahiyeti -Senden ikı yuz lira 

clleride kullanılmak ilzere birikti
i<temi:ıtinı. ·ilen bilgi ve geçnıi~ tecrUbe!erin üzü-

kullunır•a. mülki ve a•keri sabada •ili lir• :ı!•m•nı. 
!ü~':nıdıklarımdan biri•i ıünde 20- Helaya düşerek öldü memleketin iaşe.ini ve diğer i~leri -Y•ıırııa kuzum. Al lıu parayı.. 

yüksek nezareti altında bulundura- Üzme be?i... \O dakika şezlonguna uzanıp tamamile C d • . d •• b } d 
revşemeği adet edinmişti. Bir giln, ese yırffil Ort Saat SOnra U Un 1.J - Yaptığı itten çok nad im olmuı

tu. Akıbeti de fec idi. Tabancasının 

caktır. -iki yüz liradan santim a,a&'ı ala-
Bütiin vili\yetlerde mahkemelerle manı. 

hakimler seferber h:ılde bulunduruL -Y"k yanuııı, ne yapayını? 
cBuraya uzanırken zihnimde inki- . , . , . • .. 
f t

. k h ' b' f'k' 
1 

d. h 
1 

l\Iersın - Bahçe mahalle•ınde 1oturan komşu Hafıze, çocugun uza 
•a e tırece ıç ır ı ır oma ıgı a - . . _ . . 

d 
, _ b 

1 
. . Bedı Ah Yakkas oglunun evınde otıı lrı evYelce U\ık buluıınn hela çukuru namlusu na baka b aka düş,ünüyordu. 

Sili.h dan, dedi, patlad ı. Kurıun ik i 

katının ortasına saplanmışt ı .. 

İ tle bir k elime oyunu daha!. 
• 

Bir cloatum, -gönül bu ya. bir ka

d ın ı aevmit·· 

Geçenlerde bana geldi, ıstı-

rabından bahsed iyordu. Ona, her ıe
)'İn i itiraf etnti•· Ç•ktiji İç •irıları
n ı aöyle m if. Kadın : 

- Siz çok çabuk ümidsizleniyor

aunuz ! 
Demiş, mevzuu kapamr~. Do•tum 

bana, bun un manaaını aorar k en, b e n 

dütünüyorum ! 
Bu da in aafaızca bir k elme oyunu 

idi. 
Çi MDiK 

Ho\kabazlar 

maktadır. 
Grev h a r eketle r i 

Grev hareketleri gece başlamıştır. 
Bazı yerlerde hükumet tarafından 

zorla iş tutturulmasına meydan bıra

kılmamak için kamyonetlar ve oto

bü,Jer ka•den tahrip edilmiştir. Nor 

vilayetinde vaziyet vahimdir. 
Paris, 29 (Radyo ) - Umumi 

gr..v, yarın sabah saat dörtte ba~lı
yacak ve on dokuzda sona erecektir. 

---'-. ·=-==--
Roma seyahati 

- Battarafı 1 inci aahif~de -
'inde müııferid temaslara devam et. 
mekte olduğunu ve bu hu•u~ta isabet 
gö.<terdiii'ini yazıyor. 

Dii!<•r lngiliz gazete leri ise, Roma 
miilaakatmda Akdeniz mesaıgını 

gölg~de bırakacn]c cte•ecede çok mü
him işler hakkında konu~ulacağını 

_ Ba~tarafı 5 inci s:ıh i fe de - ve bu işleı· meyanında, Sti\·eyş ka
nın orla,ına diri diri yatmış insanları nalının da lıuluııduğunu yazıyorlar. 
yarı bellerinden bıçnklarla ikiye böle- (Deyli Telgraf) gazetesi, Roma 
riz. Bazılarının bıçkılarla boyunları- Reyahatinden iyi neticeler beklene
nı uçururuz! Bütün lıunlar, en ince bileceğini ynzmakta \'C Pari8 mülii
tererruııta varıncaya karlar dtişlinlil- katıııda lngili?. baf\·ekili ile hariciye 
muş he•ap ve makine oyunları delil- nazırının, Fransız ricalile yalnız fi
letile si2de yarattığımız galat hayal- kir teati ettiklerini ili\ve eylemekte
lerden meydana gelir. Siz bunları •ahi dir. 
ıibi . anır<ınız . Halbuki hakikalta bu Berlin, 29 (Radyo) - (Volkişer 
oyunlar ç< k basittir. Beobahter) gazete•i, Nevi! Çember-

Lutin gene biraz durdu. !aynin Roma ••.vahatinden bahisle 
_ ]l[aam:ıfih, dedi. Bu yaptığımız uzun bir makale yazmış ve bu seya

~nınlar bazan facinlarla da nihayet hatin fevkaliicle ehemmiyeti haiz bu
bulur. Ben nice hokkabaz sahneleri luncl.ığunu kaydeylemiştir . 

bilirim ki, hesabın önceden yanlış ya-
Pılması dolayİ-'İle z.wallı sanatkarla- güç, ve çok talihsiz bir meslektir dos
tın pek feci ~ekilde hayatları bahası- tunı ! ... 
ıa mal olmu~tur ! Hokkabazlık çok 111. Anpin 

-Ben gidiyurunı. 

Hüs~yin yakalanıyor: 
le bdur~. adg.evkşem,~gke da~ ay.ınkc~ ffıkır- ran Kadirin üç yaşlarındaki oğlu na dti~be•i ihtimalini kuvvetli lıuJ, 
er e ı<en ı en .. ı en ıne ın ·ışa et- . • .. .. . . . . . 
nıeğe bwılıyar.• Coşkun e\'!n hela çukııruna clu~ıııus muş \ e Lır kargı ıl_? lıura>ını. ~okla. 

B. Salamon Gabay, zabıtaca kendi. 
•ine verilme<i paranın her halde teh
didciye \•erilmesi hukkıııda talimat al
dığıııdan onun, yanından ayrılmak 

üzere bulunduğunu görünce gizlenmis 
olan polislere evvelce kararlaştırdık~ 
!arı şekilde şapkasını sallamak sure
tile işaret vermiş, çiçeklerin arasına, 
camiin içine saklanmış olan sivil po_ 
!isler, m~rclana çıkarak kaçmak üzer~ 

Demi•ti ve ölmüştür. mış, kargıya tesaduf eden lıır katı-
" h, ·Al f ' 'k · · \' H 1 Hadise bnyramdan ev\'el olmu•- lıktan daha fazla şllphelenmiş. etraf-
meş ur man ızı çısı on e m- · . .. . . 

hollz her hangi bir meseleyi Jayikile tur. Çocuk evin lıavilrnuııda gezmek- ~~ıı~ ~etırdıg'. lıır< çeı_ıgeUe araştıl'ına· 
h 'h tt · Jd'kt d te ı'ken •tıktıı·ıın il zeri K•ık ol-'u;;u 1 ı ... ) apıııış'" ce,,edı çıkarmı•tır. er cı e en ınce ı en sonra mesu ' · ' " ' - ır · · · · .. 

d · · · 1.. .. . t. ft k' adı.·e polıs karakoluna Lıldırıl. 
neticelerin kendiii.iinden ve hiç cehd an ıçerı:-oıne ı u::n1u!) 'e e ı a a ını- . . 

.. .. . . . nıış ve ııdlıye meseleye vaz'ıyet et • 
<arfettirmek•iziıı ilham g ibi geldikle- se olmadığından gorulmemıştır. Bır . 1. 

mış ır. 
hafta evvel Adıyamaııdan gelen a- B h • 
nuı Şefika çocuğunun kaYlıohlııii'u- - a çe nıahallesnde !Ggım te,. 
nu, sanmı~. konuya kom,:ı;·a, etraf kilittı olmadığından birçok buyle 

rini söylemişti. 
cFakat yorgun olduicum zaman ve 

· 'l ma•asıııda asla iyi Lir fikre şahit 

lmadım~ demişti. mahallelere sormu~ ve soruşlıınıın~ 
olan adamı yakalamışlardır. 

Yazdığı roman ve piyesine iki bil. ve en nihayet bulamııyıııca poli i hu 

itiraf: yük mükafat alan Thornton Lililoler kayıp h.irlise,inden hab~nlnr etmiş-
- - lı!.·. 

Üzerinde hiç bir silah buluıınııyaıı de hikayeleri için en iyi fikirlerin ya-
hu adamın, Namazgahta sarımsak so- zı masasında değil, dağ yolunda,-d;;Ş
kağında 93 Rayıh evde oturan ::IIehmet la veya sair yerlerde geldiğini itiraf 
oğlu Hü8eyin Cenkelli adını ta,ıdığı etmişti. 

Poli~ araştıı·rı1al:ırıııd.L da nıü' -
bet netice vermemiştir. Aradan yiı·

ml, yirmi dört saat geçmiş o civarda 

çukurlar vardır. Bunlann 
ek~erisinin üzerine ya bir tahta par
ça~ı veya bir teneke örtülmüştılr. 

Çukurların derin olması \'e a\'ık 
bulunclunılma"ı her zam:'n bu ı;ibi 
mlie,$if hadiseler doğurabileceğin

den, ev sahiplerinin ve ilgililerin na. 
zaıı dikkatini celbederiz. 

Prens Pol 
Bugün Çember/ayn 

ve Halifaksla konu· 
şacab 

ve 20 yaşıııda olduğu anlaşılmıştır. Meşhur Fransız riyaziyeeisi ve file- ----- - - --------------------- --
Karakola götürülünce baş komiser B. <ofu Descartes'ın da bütün keşiflerini Bag" dadda 
3iret tarafından ifadesi alınmış, uzun ,abahleyin yatakta yatarken yaptığı-
zamnndaııberi işsiı kald•ğını, birçok ıı Röylerler. Kaybolan tayyareci• 
fabrikalara, müe~seselere müracaatla Eğer gayri meş'ur hayatınızı şuur-
iş aradığını, fakat bulanıadıiını, ca- lu bir şekilde kullanmai'a alışkın de- !erin cesetleri bulundu 
hillik ederek bu tehdid mektubunu ,·a- gibeniz başlangıçta işleme"i braz güç Bağdad, 29 (Radyo) _ Dü .. e
zıp zengin olduğunu bildiği B. Sala- olabilir. Gayri meş'urun şlemesi için rek parçalanan Kaliforniyan adında-
mon Gabayın evine kap1 içine attığını man Ye istirahat lazımdır. ki İngiliz yolcu tayyaresi rtıfrretteba-
itiraf etmiş. .---------------.: 

-:t'akat ben para almadım, yalnız Doktor tından kaybolan iki ki~inin cesedleri, 
mektubu yazmak ta •UÇ değildir. seksen torba posta müraselatının 

Demiştir. Bakteryolog altından çıkarılmıştır. 
Suçlu Hü~eyin, tahkikat e\•rakiyk A. Kemal T onay 

dün akşam adliyeye verilmiştir. llulaşıe1, S'1lgın hastalıklar 

Ra.dyo çalmak yüzünden 
Eucacla Uzun~okakta Ayet oğlu 

Ahmed, radyo çalmak me>elesinden 
Raif oğlu berber llayreddini bıçaK
la sol böğründen yaralamıştır. Suç
lu zabıtaca yakalanmıştır. 

rnüteha.ısı 

(Verem ve sa:re ) 
Basmahanf! polis karakolu ya

nında 7 47 

T el t>fon: 4115 

Berlin • Tokyo 
Hava seyahati 

Berlin, 29 (Radyo) - Berlin
T ok yo seyahatine çıkan Alman tay
yaresi ( A noyi) ye yaklaşmak üze
re bulunmaktadır . 

Londra, 29 (Radyo) - Yugoslav. 
ya kral naibi prens Pol, yarın başve
kil Nevi! Çemberlayn ile hariciye na

zırı lordHalifahı kabul edecek ve ken. 

dilerile uzun müddet konuşacaktrr. 
Alakadar maha!il, bu mülakata 

ehemmiyet vermektedir. 

Papa iyileşti 
Vatkan, 29 (Radyo) - Papa 

1 1 İnci Piyu, iyileşmiş ve bugün, 
Macaristandan gelen 400 ruha .. i 
m em uru kabul eylemi~tir. 

dille: istiyorum: vım ve Amerikan zabltlerindenlm. 
l mumi harple - ~eden urele ediyor"ın? ifşa edeceicim şeyler, hissiyatınıza Avni zamanda Amerikan G. 2. En-

G 2 11 
C A S U S 11 lliye sordu. mugayir çıkar•u beni Revmekte de. teİicens servi. teşkilatının şube di-

Amer.ka eıı ı e .i c,• nıı 8t r "i~i : 
C&ıılerinden yıarafamıılar 

!kiçeşınelik caddesinde :.\J ehmed 

oJllu Recep ve Hilmi oğlı:ı C•hid, Lır 

su kovası mesele•indtln birı 'riot 

gözlerinden yaralamışl"rdır. R o M AN 1 
f~ıııily:ı se\·gili•inin tee-;;üriiııü an- vum edeceicinizi söz veriyornıusu- rektörleriııdenclim. Anladın mı? ... 

B lamışlı. !Sakin ve mütelJ~ssinı vevup ııuz? Emilya var kun·etiy!e gillmeğe 

!!!"!!!~~----~~""!-----:-;- verui: Emilya katiyetle ve cesaretle: lıaşladı. Gözlerini dumanlandıran 
1 f Kahramanlık, kan ııe dehşeti 1 - Hiç de areı., etmiyorum sevgi- - Bir defa değil -dedi- bin defa bir _sevinç dalgası çehresini kapla -
\ ._ _ ___ , ... : 1im. Ar~u ettiitin zaman konuş. Şim- sö2 veriyorum. mıştı. 

) a:ıa·n·:-•(1•'omus ( ouson) Amerika enlelıcnııt !tr'll~ kumıtnda1lı diden sana şunu söyliyeyim k i, her P iyetro kendi kendine: - Çok gil~~l dedi. Şimdi anla -
ne şekilde olursa ol~un, aşkıma, mu- - RL•!lu da esasen katiyetle te•pit dım .. 
habbetime hiç halel gelmiy~cek, aş- etmiştim. Diye düşündü ve sözüne de Piyetro tereddütle - Evet... Fa-. 28. 

!'ry,tro ciddi Lir tavır aldı ve: ıi:iz" kını seni daima ihata edecektir. vam etti. kat ben şimdi anlamamazlığııı ıstı-
- Çabuk giyin, dedi, e,yalarımı- Diye S0i'<lu . Piyetro gayri ihtiyari güldü. -Sevgilim ~u halde dinle.. rabı i~i.nde yuvarlandım . 1 

ııcıa, bavullarımıza yerleştire- - Macuidin blıiir t·.ırnfııırla gnyet - Ben, lıu kızı nasıl sevmiyeyim 1 Pi.vetro kuru kunr yutkundn. :'\on- - Bıraz.clan anlıyacak"ın •• Sen de 

KAY 
NA 
YI 
CJ 

Müdrir 

VIT'fEL TUZU 
l;nı. fıdalıt!'ll\!IZI terkelti . iıııi~.i otd- ;;:,kin lıir yer biliyorum. Itir tak,iye diye düşiiııdü. ra dir~eii;ini masanın ilzuine davadı, izahat ,·erır vermez .. Meseleye va-ı 
Ciye ıııtber \erelim. Berabnc~ çık:tr, biner oraya wiıleri:ı Hem • 'kf~netle l Kahvaltı çok sakin geçti. Car"on kııfınnı ayuçl:mnın içine aldı v~ ila-,kıf ?l:ıcaksın. . . 
i aye: sakııı, lan loır yeı" ııidc•r, '>lU- yemei•im:zi yeri~, hem ı!e lıol Lıul tabakları ve fincanları toplar topla-·,ve et<i: _Pıyetronun zıhnı karışı~ordıı. E-
' ~ru~ ve O•''! la ar ~L. caı~ ı:ı:, i1.aha- konu~uruz. 1 maz, Piyetro: - Sevgilim, belki ' " " de şimdiye mılya glll'.'1.ekte. devam edıyordu . Nekris, romatizma, kum •ancıları 
lı v~ririn.. ç,,k geçmeden Piyetro F.milya ile - Manidar bir şPkilıle talep eti i- kadar berıi Alman ca•u'u '!:ı l arak te- --:- Sev~ılım Pıyetro .dedı- sır .'1~ a karşı mide kara ciğer ve Lobrekle-

-- Pekid.1 nıul'l > kı.! . Lera 1;er llladridin ba~ka bir semtııı- ğin iz:ıhı.tı vermek zamanı geldi. ~lakki ediyorc!ıın. Fakat ben hakikat- ta~ıp edıyor .. ~!uhahbet m!lsnvı 0 
- ri temizler. 

~~''' lya ,ı,•rhal ~"ı'a~ı•ıdoıı çıktı de bulunan cToreandor~ birahane- -dedi- bu izahat benim için çok mii - te Alman ca•u"'1 deli'ilim. dugu zaman ıtımad da m!lsavat bu-\ En ucuz maden suyu elrle ed~ 
\el" 'l;·oy.l. ııirdi. Ph·dı·ı Cl kn, ıılsinin tenha bir köşe•inde oturmuş, himdir. Namıı•um, şorefim ona bai- Emilya sabredemedi ve ıözünil l~r .. Şu ~ale göre ben de esas sırnml lP"-------'"'!"----·---:: 
C.dasınn girerek ayni hareketi yaptı. kahvaltılarını alıyorlardı. lıdır. Vermiş o!du&-um yemini, sana ke ti. soylıyeyım. Dofılo'T" 
n., •uretle iki genç hir Rıınt sonra eş- Emliya sabırsızlıkla : karşı besledii'im aşka bedel olarak, - Öyle ise ... Fakat anlamıyorum... - Devam edecek -
)'alarını l'ttzırlamış: otelin ka1ıusun- - Yemekten sonra mı konu~nca- ihli\I edeceğim. Sana vereceğim sır, - İspanyada icrai faliyet eden Eara.r satarken Dem İT Afi 
'1.a durunrlar<lı. Orada muha•ebe- ğız? a~kımın en biiyük arma~anı olacak- Alman ca•us te~kilitına girmek ve Keçecilerde Alipaşa meydımında 1 tı · B'I" lı ı k ll' f A'9Ttlpada tetkik aeyahatindm 
1 
Yı f':t!nrdılar, he•:ı.pınrnıı kapadı- Di.ve "ordu . :ır. ı a .are nN n'."et . duyınaya<!a. çevirdi leri e~trikaları .meydana cı- Giritli Hamit oğlu manav <Usta al H alarm 

ar "" otl'iden çıktıl ll' Piset.ro verdili't •özden pL•m:ın ol- ıııma emın olmıık ıstt•rım. 1 karrr.:ık emelıyle kendıme Alman Karapaça, e.rar •atarken 90 gram &'ehıriıfir. nt ı her gün 
E:ıni!ya - Şimdi oerey~ gitlece. muş, nedamete kapılmıştı . Tatlı bir Aneak şuııu da tebarüz etti rmek ca~u•u süsü verdim .. Ben Amerikalı-les.rarla yakalanmıştır. :...rraı;,;,;;;;8.:,ye,;,;,;";,;;e;;;fı.,an..,e,1,;;.'n;;;,1;,;;d;;;eo.;;lmbu;;;,;;;;;;,l.e;;;d-.;;CT;;,;.;.· ,.J 
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Amerikada ordu mev-
cudu artırılıyor 

• 
lngilterede büyük bir orduya 

ihtiyaç var mı? 
Ayrıca yüz bin pilot ve makinist • 

vakit geçirilmemeli! . yetiştirilmesi de 

M b 
Yaşıngton, 29 (Radyo) - Ame- bentlerin korunması için hükumetçe 

,_ 
• • 
ıstenıyor 

YAZAN: 
ec UrıA askerıı·k sı·stemı· rika harbiye nazırı Vudring, cumhur tedbir alııımasını, ordu mevcudu -

reisi B. Ruzvelte verdiği bir raporda nun 400 bine çıkarılmasını istemiş-
Panama kanalının Amerikanın mü- tir. 

Duff Kuper 

t tb •k d •1 ı • dafaasındaki büyük ehemmiyetini Amerika, harp tayyareleri için a l e ı m em e ı tebarüz ettirmiş, kanalın zaptedil - yüz bin pilot ve makinist yetiştire -
mez bir vaziyete getirilmesini ve cektir. 

giltere eski bahriye Naz rı 

:...--------------------... ---
İngiliz ordusu cihanın en 

silahlı ordusu 
Büyük Britanyanın eski bahriye 

nazırı Duff K uper lngilteredeki as
kerlik sistemi ve askerlik vaziyeti 
hakkında enteressan bir makale yaz 
m1§tır. Bu yazıyı llf'lğıda bulacaksı-

' 

kabiliyet?i ve en mcdern 
olması lazım! Japonyanın harp ede

ceği 2 ci devlet kimdir? 

nız. 

Çemberlayn, geçenlerde parla • 
mentoda söylediği bir nutukta, bu 
gün, 1 ngiltereyi geniş bir ölçüde 
kaplamış olan sükunetten istifade e
derek siuysi bir şöhret etmin etmek 
İstemediğine işaret etti. 

lngiliz başvekili bunu söylemekle 
şimdilik seçimlere girişmek istemedi 
ğini murat etmişti. Onun çok akıllı
ca ve dürüst olan bu kararını herkes 
hürme~le telakki edecektir. 

Ancak, hemen hemen ayni nis
bette lngiltereye yayılmış olan diğer 
bir hisle, parti politikası menfaatine 
değil, milletin nefine olmak üzere 

j 

bir an evvel yeni bir çığır açmak çok lnıiliz hava efradı 
faydalı olacaktır. Bu his çok kuvvet- !ere bugünden itibaren düşen en e- dır. Avrupa kıtasındaki devletlerde 
li bir şekil almış olan vatana hizmet '1emmiyetli vazife, millete bu yeni tatbik edilmekte olan örnekte bir as
arzusudur, vaziyeti anlatmak, yapmak mecbu- kerlik mükellefiyeti, memleketimize 

Büyük Britanyanın hiç vakit -iyetinde olduğu fedakarlğın zaruri anayurdun müdafaası emrinde, kısa 

Harbiye Nazırı, yakında başlıyacak 
harp iç:n hazırlık yaptırıyor 

------~-- ·-

kaybetmeden harp hazırlıklarını ,Jduğuna onu ikna etmektir. müddetle muazzam bir ordu mey-
hızlaştırıp takviye etmesi lazımgel- Hükumetin, harp potansiyeli ba- dana getirmiş olur. Bu ordu, çok de- Japon Askerleri Bir Yürüyüşte 
diği kanaatini, kendisini en çok al- 'cımından milletin belli başlı rolünü ğerli bir şey olur amma, bu da kafi Tokyo, 29 (Radyo) - Harbiye kubulan mülakattan sonra matbuat 
~~lı!an ~ahfillere ~'.le vermiş_ olan 'ayin edecek olan bir cmilli sicil> değildir. nazırı general ltagaki, silah fabrika- mümessillerini kabul eden harbiye 
hukumetın sulh polıtıkasındaki mu- 1 1azırlamaaa karar verdiğini gazete· lngilterenin sınırları, donanması !arının mesul müdürlerini çag" ırmış t' ·· t 1 T be 

ffak 
· k d b b" · · ~ nezare ı mus eşarı genera oyo, -

va ıyetı arşısın a, u ıçım hır ler yazdı. Böyle bir sicilden maksat, ile korunmaktadır. Ancak, bu do - ve yakında başlıyacak ikinci bir b l 
t f · d b 1 k belk" b" . • . · d . d k k b" h · · iz h l yanatta u unmuş ve Japonyanın . e _sır e u unma , ı ır p'.'r~ -ıddı hır vazıyet karşısın a hızmete nanma, yur u oruyamıyaca ır arp ıçın ma eme azırlama arını . . . . . ' 
ıstıhzayı andırır. Ancak, bu hıssın -nuktedir her vatandaşın milli cu- hale gelecek olursa, onun yerini ka- emretmiştir. Çınden başka ıkıncı hır devletle ya
de en kestirme ifadesi, Büyük Bri· nia nefine olarak üzerine alabilece- ra ordusu tutamaz. Çünkü, böyle Harbiye nazırı ile silah fabrikala- kında karcılaşmak mecburiyetinde 
tanyada askerlik mükellefiyetinin "i işi daha sulh zamanında bilmesi bir vaziyet karşısında, lngilteı-enin rının mesul müdürleri arasında vu- kalacağını bildirmiştir. 
tatbik edilmesini istemektir. ve ona göre hazırlıklı olmasıdır. düşmanları, açlıkla boyun eğebile-

Bazı k{mseler var ki, bu sihirli Bu projenin tatbiki, her hangi cekleri bir memleketi işgal etmek 
sözü söylemekle vazifelerini yapmış bir partinin taahhüdünü bowcak suretine katlanmağa lüzum görmez
olduklarını sanıyorlar. Bu gibiler, hü 'Tlahiyette değildir. Hatta, tatbik e· ler. 

İtalya sefiri 
Dün itimatnamesini 

verdi 
kumetin bu hususta alacağı tedbirle- liJ~bilmesi için, projenin, ayrıca bir lngilterenin bugünkünden çok 
ri sabırsızlıkla beklemekten başka ı.:anuna da ihtiyacı yoktur. cMilli da.ha büyük bir orduya muhtaç oldu
hiç bir i~leri yokmuş kanaatindedir- lİcil> yeni S(Çitnlerden evvel tama- nuna kaniim. Ancak, bu orduya, 
ler. -nile hazırlanabilir ve hazırlanmalı- bizi'"Tl İngilterede değil, yurdun dı- Paris, 29 (Radyo) - lıalya el-

Tenkitlere boyun eğmek mecbu- lır. Fabt bununla, davanın y:ılnızl~ında ihtiyacımız vardır. Zaten bu- çisi Refael Guarılya, bugün Eliza sa
r:~~tinde . kalanlar __ ~ras~n.da uz~n :arısı halled_ilı"'.'iş olur. Asıl m~•"l~. \'~n~ü v~ziyette te kuvvetlerimizin rayına gitmiş ve mutad merasimle 
muddet hızmet ettıgım ıçın. tenkıt· ı ngilteredekı ınsan malzemesınden buyuk hır kısmı anavatan dışında- Cumhurreisi Alber Lebrun tarafın
çilerin pek az hesaba kattıkları güç- n muvafik bir •ekilde nasıl istifade' dır. Bundan ba•ka, askerlik mükel- d k b J d'l k · · d · · 

Döminyonlar 
Nezareti 

lord Dövonsire 
verilece.~ 

Londra, 29 (Radyo) -Müstem
lekeler nazırı Malkom Makdonal-

ı ··k] · ·· ·· ·· · k h ı· l f . b"k .1. k 1 an a u e ı ere ıtıma namesını 
u erı goz onune getırere , a a ,dilebileceği ke .. fiyetidir. Bu mese- e iyetınin tat ı ine geçı ınce, ış- · · B d f' l C d k 1 ld • b ·-. 

1 1 b
. l"k .. d k , ' . • . 

1
. vermıstır. u esna a se ır e um- ın ço yoru mus o ugu ve u }UZ· 

on r a ır ı te teessur uyma ·ta 'enin, biri arz di"':eri ta.ep olmak ü- !asız, sılah ve teçhızatsız, ta ım ve : . ' . . .. . , ... 
yım. Mamafih, bu türlü bir çok güç- zere ifade edilebilecek iki cepyehesi terbiyeyi gösterecek unsursuz mu- hurreısı araoında nutuklar teatı edıl- den Domınyonlar nezaretını ıfa ede-
lükler vardır. Bunun en başında, baş ·ıardır. Arz bakımından, cMilll si _ anam bir ordu ortaya çıkacaktır. miş ve iki memleket arasındaki mü- miyeceği bidirilmi•tir. 
bakanın parlamento devresinde ve :il> mufa8"al ve 8 umüllü malumat Bundan dolayı, ordu kuvvetinin a- na•ebatın daha samimi bir safhaya Alakadarlar, Döminyonlar ne
sulh halinde iken askerlik mükellefi- verebilir. Ancak o.ndan sonra, mev- dım adım genişletimesi lazımdır; la- girmesi temcnniyatı izhar olunmuş- zaretine Lord (Dövansirin) getiri-
yetinibtaltbik etkmedmeği vadetmiş ol- :ud malzemenin en muvafık bir su- kin, bundan, davanın yavaşça yü- tur. _ 1 leceğini beyan ediyorl-ar. 
ması u unma ta ır. rette kullanılmasına karar verebil- rütülmesi lazımgeldiği anlaşılma -

Başbakan, vermİ§ olduğu sözü rı'ıek te ayrı bir davadır. Bu itibarla malıdır. '
11emleket h t . ı k . . ı ı B ''" at: an e _; -gerı ama ıçın, at atmış o duğumuz yukarıda sözü geçen araştırmalarla ritanya ordusunun, esaslı, üç va-

buhrandan is.tifade etmemiştir. B•n birlikte, memleketin ihtiyaçları da zifesi vardır. Bu ordu evelemirde başoperatÖ>' 1 
onun çok dogru hareket etmiş oldu- tesbit edilmelidir. Bu hususta en ba- İngilterenin hava müdafaasını te - M. Nurı" Arkan 
ğuna kaniim. Demokrasiler mevcud . d ·· h l'f b k J • · ki ··ı il f · V be 
ıd ki 

""dd G k . sıt meto , uç mu te ı a an ıgını, mm etme e mu><e e tır. eser st 
o u arı mu etçe.. ere ıç, ge- · Ad f 

Habesistanda 
' 

Türk tohumu buğday 
ekiliyor 

Adisababa, 29 (Radro) - Umu-

Amerika da 
Şiddetli soğuklar 

var, yüz kişi dondu 
Nevyork, 29 (Radyo) - Soğuklar, 

şimdiye kadar görülmemiş dereceyi 
bulmuştur. Soğuktan ölenler, yüzü bul
muştur. Birçok yerlerde münakalat 
durmuş ve umumi hayat felce uğra
mıştır. Karlar bir metre yükselmiştir. 

Hollanda 
Murahhası 

Adıomi müdahale ko 
mitesinden cekildi 

' Londra, 29 (Radyo) - Ademi mil. 
clııhale komitesinde Hollandayı tem

sil eden Hollanda amirallarından Von
dulb; bugün, komite reisi Lord Pilimu-
tu ziyaret etmiş \'e istifasını vermiş

tir. 

Lord Pilimut, Vondulbın istifasını 

kabul elmiş ve komitede bulunduğu 
müddetçe ifa ettiği hizmetlerden d~la-
;·ı kendi•ine teşekkür eylemiştir. 

Dekan ya 
Hariciye nezaretinden 

çekildi 
Budapeşte, 29 (Radyo) - lm

redi kabinesi, parlamentoda daha 
kuvvetli bir mevki temin eylemiı· 
tir 

Hariciye nazırı Dckanya, sıhhi 

ahvalinin müsaadesizliği yüzünden 
istifa etmiştir. Başvekil lmredi, Ha-
riciye nezaretini de üzerine almış-
tır. 

Em den 
Zabitanı Rad.osta ge· 

yik avına cıktı/ar 
' Hodos, ~U (Radyo) - Emden Al-

man kruvazörü mürettebatiyle yerli 
~porcuJar nra~ında :raptlan maç, sı:tı. 

ı-a karşı bir gole yedi sporcular lehi
ne ıı e ticeleıınıiştir. 

Emden kruvazörü zabitanı, bugün 
ada dahilinde geyik avına çıkmışlıır 
\·e g-ece, kumand'hnlurı şerefine veri ... 
!en baloda lınlunmuşlardır. 

Kont Ciano 
Var., v va gidecek 
Roma, 29 (Radyo) - Hariciye 

nazırı Kont C!ano, Polonya Hariciye 
~rnzırı Kolonel (Bek) e iadei ziyaret 
ıçın ıkincikanunun dö1·dünde Yar
,ovaya gic!ecek ve orada üç gün ka
'acaktır. 

DUKiOi< 
M. ŞEVKi UGUR 

DAHiLi HASTALIKLAR 
MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

k d ı "t"k d ihtiyaçlarını tastamam olarak tes- zamanlarının yalnız hır kısmını bu res: kinci Bey'er sok.-ı:c 
re ış po ı ı a a muayyen pren - . 
siplere riayet etmek mecburiyetin- bit etmeğe davettır. . . . . hayati işe tahsis edebilen vatanse- fınn kar,ısı.. Kabul saatlar ı mi vali ( l)ük di Aoesti) bugün re fa- Tire Asliye Hukuk hakimli-

katin de 300 süvari olduğu halde Ha- ğinden: dedirler. Bu prensiplerin en ehemmi- Bu bakanlıklar, her hırı, ıbhtıylaç ver halktan teşkil edilmiş olan bu 3-7 kadar. Tele: muayen~· 
tı ·ı . d b" . i bir taahh"" gördükleri insan miktarı ve una- k 1 kl ·ı· "ki ·ı . • 1 hane 3125 .. Evi 2983 ye 1 erın en ırı, resm k f du- .b .. l d k il 1 ki ıta ara yü etı ıp yi.ı. etı emıyecegi beşistan dahilinde seyahate çıkmış Tirenin Cumhuriyet mahallesin-

dün, riayet edilmesi ey iyeti ir. rın ne gı 1 ış er • u anı aca arını de ayrı bir davadır. Ondan sonra, de- -
Fakat, böyle bir taahhüd, seçicilere gösteren listeler de hazırlandıktan niz asın ülkelerimizin muhafazası Polonya - litvanya ve yapılan zeriyatı tetkik eylemi~tir. den ölü dağ yeni köylü ölü lsmail 
hitap ederken, her hangi bir hüku- sonra, bunlar, genel kurmay ve her gelmektedir. Nihayet, Avrupa kıta- Konas, 29 {Radyo) _Polonya- Birçok yerlerde Türk tohumu buğ- kızı Raziye vekili Tire avukatların-
meti başka bir politika takip etmek- han.,j Lir aııla•ıııazlıi(ın önüne g.-ç- s.ıı<la yakın bir mazide rıeni~letilmiş Litvanya arasındaki ticaret muahe- day ekildiği görülmüş ve bundan do- dan Nazmi Kırdar tarafından müd
ten hiç bir suretle menedemez. 'llek İçin müdafaa dairelerinin işle- olan taahhiidler icabı, bir harp ha- desi. müzakerelerine bugün Konas 11 tayı busene~i bu_ğ.day mah. sulilnün, deialeyh Aydının dağ yeni köyün-

Bundan ba•ka, böyle bir hitapta rini trınzim eden bakana gönderil- !inde rolünü adamakıllı yapabilmesi h d ba b 1 etışec k 
1
t l den ölü lsmail karısı Ay•,e Adile ' şe rın e şlanmıştır. Müzakereler me zu Y egı anaıl me varı -

bulununcaya kadar geçecek olan -nelidir. Bu i•ler yapıldıktan sonra, için lngilterenin harPkete müheyya "k" .. h f .. k "ki .. k. tır ve diğer karısı Hayriye ve oğlu Ha-
. · • · · ·h · k J k 1 k · · k b" b" d l"k 1 ı· d ı ·ı, uç a ta surece ı hu umet mış · d" aylar ıçınde efkarı umumıyeyı bu ı tıyaca ar~ı ı oma ıçın, a ıne- ır or uya ma ı · oması azım ır. d l . • . ı san ve ığer oğlu Ali Rıza aleyhi-

d b
. ı· 'k · · d db" 1 · 1 ı· 1 "it · b ·· k b"l - · arasın a yanız tıcaret muahedesı t - . 1. d tarz a ır po ıtı aya hazırlamak ve nın, ıcap e en te ır erı a ması a- ngı erenın ugun çı ara ı ecegı .. k l . l k ki . ne aç ıgı ıpta ı senet avasının cari 

bu politikanın tatbik vasıtalarını em- zımdır. Deniz lıakanlığına bu husus- kuvvetlerden en aşağı iki misli daha muza er~ en !yapı rıyaca M ertg ~enubı" Ar 'ka muhakemesinde. 
re amade bulundurmamak için de ta düşen vazife nisbeten hafiftir. büyük olması lazım gelmesine rağ- Pveltranslıtl an aşdma arlıkve eme de l,,ı I rı Müddeialeyhlerden ölü lsmail 

b
. be D · b k J • 1 k · b'" 1 b" d f k l"d o onya ı arın a ba ı avlamaları A k H en ufak ır se p yoktur. enız a an ıgı, mem e etın em- men, oy e ır or unun ev a a e l l . .. . .. MiHı l\lüdafaa Nazırı Roma- arısı ayriyenin ikametgahının 
. ..k . . I . . b k d d b" 1 ı·· mese e en uzerınde muzakereler ya- ' h l ld - d d . Askerlık mu ellefıyetı ngilizle- nıyetı a ımın an onanmanın ne muazam ır şey o masına uzum l k l B ük l meç u o ugun an avetıye varaka-

. f d b"" ··k ı l" Id···. k N k" b d 914 pıaca tır. can sonra r see vf." ora- b" h hk d rin ötedenberı ne ret etmiş oldukları ka ar uyu o ması azımge ıgını yo tur. e var ı, u or unun, sının ır nüs ası ma eme ivan-
bir şeydir. fngilizler, düşmanın ana tayfasının kaç kişiden ibaret olaca- de olduğu gibi, cihanın en kabiliyet· dan Parise gidecek hanesine talik edilmiş ve lzmirde 

1 k k d b d 1 od b . k"ld "!"hl önünde tutulmak gerektir. Çünkü, A 1 vatana her hangi bir baskında bulun- ~mı hiç zor u çe me en tes it e e- i ve en m ern ır şe ı e sı a an- Roma, 29 (Rad.vo) _ Cenubi Af- münteşir nado u gazetesiyle ila-
k 1 • d f 1 1 d çok lüzumlu olan cepheyi hazırlıyan mıyacağına emindirler. bilir. Hava b_a _an ıgının a ;azi esi mış oması azım ır. . . .. . . . rika milli müdafaa nazırı Pirov, ll!us- nen tebligat ifasına karar verilerek 

Demokrasi ile idare edilen mem- çapraşık değıldır. iç bakanıgının e- Ben şu kanaatteyım kı, bugune fabrıkaları boşaltarak, ıhtıyaçtan . 1 .. c· . .1 .. duruşma 30 11 938 çarşamba gü-

l 1 
. d b". bak . 1 d d kad ld. "b" .. ··ıı·· . . f 1 k t" . • k lk k.soını, ıano ve malıre nazırı ıe ge>- .. 9 ·ı·k ld. d ~ 

Jeketlerin çoğunda, hiç itirazsız tat- ~s 1 iş erın en ırı ş a ış er e a- ar o ugu gı ı, gonu u sıstemı- aza as er ye ıştırmege a ışına I .. .. . · . . . nu saat mug a o ugun an mÜa· 
bik edilebilmiş olan askerlik mü • ha mühim vazifeler bqarmak kud- ne dayanılacak olursa, bütün ihti - bir çılgınlık olur. Dava basit değil- ruştukten sonra ll!ılanoya gılmıştır. deialeyh Hayriyenin yevmi mez
kellefiyetine, lngilterede, eskiden _ retinde olan kimselerin, hava m~da- yaçlar temin edilemez. Belki, as- dir. Böyle olmakla beraber, beşerin Yarın Brük•ele geçecek ve :t\"detle kur ve vakti saatte Tire Asliye hu
beri zulmun bir başlangıcı gözile ba- faası kıtalarına sevk edilmemesıdir. kerlik mükellefiyetinin tatbiki ile aklını, fikrini allak bullak edecek Parise de uğrıyacaktır. kuk mahkemesinde bizzat hazır bu
kılmıştır. Fakat, bugün zaman 

0 7
..a- En güç vazife, daima olduğu gibi, endüstrinin yapmağa mecbur ola- bir ölçüyü bulmıyacaktır, sanırım. Deyli Telgraf ırazetesi, Roma mü- lunması veya tarafından musaddak 

man değildir. lngiltere, diğer Avru- harp bakanlıf(ına düşmektedir. cağı büyük değişikliğe de lüzum bı- Ancak, bundan böyle bütün varlı- lakatının iki devlet arasıııdaki mlina- bir vekil göndermesi aksi takdirde 
pa devletlerinin artık istifade etme- Askerlik mükellefiyetini istemek- rakmıyacak olan başka imkanlar ğımız, bu davanın esaslı bir surette b t k ti d" d"' .. b" . duruşmanın g-ıyaben devam oluna-

h 11 
• Jd kJ b J b"J' z· Jd d. h JJ" ba"J d Q . . h" k" M a 1 UVVe en ır ıgını, ır tıcaret • d k f' bj" k 

dikleri bir İmtiyazı muhafaza ede- le, davayı a etmış o u arın.ı sa- u una ı ·~·. ıra, e .. e mevcu .. ın"'.'n a ıne g ı ''.· nun ırın, ıç V.a ıtl , .· . . 1 cagın an. ey ıyet _te ıga.t. ma a-
ceği uzun müddPt hesaba katamaz. nanlar, h,,_kikatte, bu meseleyı he- malzemesının tevzıınde, endustrı - kaybetmeden ışe başlamakla mukel- muk~\elenamesı akdının muhtemel mına kaım olmak uzere ılan olu. 
Memeleketin siyasetini idare eden- nüz düşünmeğe bile başf.ımamışlar- nin ihtiyaçları büyük bir itina ile güz lefiz. oldugunu yazmaktadır ı r ( 4241) 



fşi temiz olarak söz verdiği gönde 
yapan bir atelye arıyanların hatırın4 
!lerhal 

Fehnıi makine tamirhanesi 

relir. 

Çünk.fı: 
ı 1 2 senedenberi hassas ve temiz i~ 
yapmakla tanınan atelye, işi günün· 
de teslim etmeği prensip edinmiştir. 

ı fzmlr: Kestane pılzarl Jemirciler No 67-69 Telefon: 3993 

Türk hava kurumu 

Büyük Piyaııgosu 
26 inci terli p planı 

, 2 ıncı keşide 11 1 ci Kanun 9 38 
Sayı 

1 Mükafat 
1 .. 
1 lkramiyeı 
1 

" 1 n 
1 n 
2 .. 
4 

Siz do 

Lira Sayı 

10000 30 
" 20000 60 .. 

4.5000 100 .. 
15000 400 
12000 " 

600 10000 " 800 (3000~ 6000 " 
(1000 4000 

MET ALLUM ''0,, 

(500) 
(200) 
(100) 10000 

• 
(50) 20000 

(30) 18000 
(20) 16000 

Lambaları ııı 
alırsanız 

H em bol ıı•k almıt olur, bem iktıaad etmiı olur, hem limba deiittirmelc 
ten kurtulur, hem de aa.rfiyatınızm ekaildiiini ilk fatul"ada cörür•ÜnÜ:&. 

Elektrik - Telefon ve malzemesi deposu. 

Siemens fabrikala.rı mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

\ANADOLU) . \._ - ~ - .. 

---------.................................. 1 

Erkek kostüm kumaş Tip 77 
En müşkülpesent radyo dinle

yicilerinin radyosu dahili imalatı 

30 İkinciteşrin ÇARŞAMBA 938 

ve tekmil akustik evsaf ı toplıyan 

şaseler sayesinde yüksek ve tabii ' 
bir ses verir. 

Herkesin radyosu . 
En ucuz fiatle temin olunan 

yüksek kaliteli ve kudretli bir sü
per. Ses kalitesi ve berraklığı çok 
yüksek bir radyo. En son ve mo
dern, kırmızı « T ungsram> lam· 
baları ile mücehhez. 

Tip 99 
Her hususta en yüksek kudret 
Otomatik ayar tertibatı. 

Band ayarcısı . 

Sihirli göz. 
Cesim hopazlör. 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man
to veBuga Yaka kürk 
lerinilBRAHiM KA 
RAKAŞA bakmadan / 

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

geçmeyınız. 
. M. Tevfik Beykent 

Elektrık, telefon ve malzemesi Siemens fabrikaları mümessili .. 
Odunpazarı No. 12 

ı•-------------------~ Peştemalcılar 77-79 Telefon 3332 

S. FERİT 
Eczacı başı 

Kolonva ve Esansları Eşsizdir 

Ankara Satış yerleri: 
Şark Merkez ecza ticareti T A. Ş. Ankara Yerli Mallar Pazarı. 
Çankaya eczanesı· Yenişehir.. Talip Arif eczanesi· Anafartalar 
caddesi. 

Merkez Depo: ŞİFA ECZANESİ 

İsv:crede Vebbo lite A. G. nin , 
Türkiye ve Sarkıkarib Vekili Umumisi Vebolid Ltd. Şti 

Ege mıntakası için İZMİRDE Emlak Bankası yanında 
Resmi Subesini açmış olduğunu arzeder 

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

VEBOLID 

• 

Şüpheli sular için tazyikli ve tazyiksiz 
su ile işler hususi teminatb filitreler 
Kalörifer ve Sınai tesisatı için kireçli suları tasfiye eden tesisat 

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

T elefon: 44507 - P. K. No. l 094 
Ankara Şubesi: Bankalar caddesi No. 22. 

İzmir Şubesi: 
Telefon: 2681 - P. K. No. 45 
Samaniskelesi Emlak Bank yanında No. 15. 
T elgraf adresi: H er yerde « V ebolid :o 

• / .. - ' ~ o! ~. • ... • 

lll!~:llml!llllll!l .... ~----mıı ........... mııı .. llllli• .. 
Otel Fuar ve lokantası 

Azmi Ça vuşoğlu 
Birincikordon A tatürk caddesi tayyare 

sineması yanında No. 208 Tel: 3277 
lzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 

eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 
Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi tenzilat 

yapılır. 

Lokantamızda: 

1 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve

rilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir. 

Akhisat Ticaret ve Sanayi oda
sından: 

Odamızın (88) sicillinde kayıtlı Akhisar tütüncüler bankasİ 
Türk Anonim şirketinin esas mukavelenamesinin yedinci maddesin i 
değiştiren layiha İcra Vekilleri heyetince tasdik edilmekle 25 7 sicille 
kayıt edildiği ilan olunur. 

Akhisar tütüncüler bankası esas mukave· 
lenamesinin 29. 3. 1938 tarihinde fevkal· 
ade olarak toplanan hissedarlar heyeti 
tarafından tadil edilen yedinci maddesi· 
nin eski ve yeni sekilleri: 

Eski şekli : 

Madde ; 7' 
(Şirketin hısse senedatı tama

men namına muharrer ve Türk te
basına münhasır olacaktır. Gerek 
senedatı muvakkatenin gerek se
nedatı asliyenin bey'i füruht veya 
ahara hibe suretiyle ve süveri sai· 
re ile intikali meclisi idareden ka
rar istihsalinden sonra şirketçe 
defteri mahsusuna meşruhatı la
zıma itası ve meşruhatı mezkure
nin meclisi idare azasından iki zat 
tarafından tasdik ve imza edilmesi 
suretiyle İcra edilecektir. İntikali 
vaki hisse senedlerinin zahrına da
hi kayt olunarak ziri sirketin mü
düriyle keza meclisi idare azasın· 
dan iki zat tarafından imza ve mü
hürü resmi ile tahtim olunur. ) 

Yeni şekil:' 

Madde 7 
(Şirketin hisse senedatı tama· 

men hamiline muharrer ve Türk 
teb' asına munhasır olacaktır. An
cak bedelleri tamamen talep veya 
tediye edilmemiş olan hisse senet
leri bedelleri tamamen ödenme
dikçe nama muharrer olarak ka· 
lacaktır. Bu kabil hisse senetleri 
bedelleri tamamen talep ve tedi
ye edildikten sonra hamiline yazı
lı hisselerle değiştirilecektir. 

Hamiline yazılı hisse senetleri
nin devir ve ferağı şirket ve üçün
cü şahıslar hakkında ancak kabz 
ile hüküm ifade eder henüz nama 
yazılı olan hisse senetlerinin devir 
ve ferağı veya başka bir suretle 
İntikali ise ticaret kanununun hü
kümlerine tevfikan idare mecl i-
sinden karar alındıktan ve şirket
çe defteri mahsusuna kayt ve iki 
aza tarafından imza edildikten 
sonra icra edilir. Devir ve İntika l 
ayni zamanda hisse senetlerinin 
arkasına da kay! edilerek şirketin 
müdürü ile azadan bir zat tarafın
dan imza edilir.) 

icra Vekilleri heyetinin 16 9 938 tarihli toplantısında kabul 
buyurularak Türkiye Cumhuriyeti Riyasetinin ali tasdikine iktiran 
eden Akhisar Tütüncüler Bankası Türk Anonim Şirketine ait bu ta
dil layihası tasdik edildi. 

Aslının aynidir . İktısad Vekili N. 
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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llllilllllllllll11111111111 ım Ş üre kisı va n t e L ini e Başhekim iğ· n den: 
K 

·ı · · k 1 l k 1 LlMiTET G Hastanemize 1579 lira tahmini fiatli tükürük hokkusı ve otur k 

arı enrnıze ~o.ayı o - Ku" ru"k r·la"n şartları V • • B. H t ·ı· .. .. k k ·1 ·ı l a 
T s erı ızatoru açı e sı tme ı e n ınacaktır. Eksiltme J 9 38 Birinci ka-

m ak üzere, gazetemizde Dört satırlık 'küçük i!frnlnrdan: apar 8Cellt8~1 nun ayının birinci Perşembe g~nü saat 11 de olacaktır. isteklilerin 

(
Resmi olmıyan) küçük Bir defa için 30 kuru~ BiRiNCi KORDON REES Hamburg ~eraiti anlamak iizere her gün lzmirde Hastane Başhekimliğine ve ls-

İki defa için 50 kuruş BlNASl TEL 2443 lanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet mi.idürlüğiine ve ihale için de 

ilanlar için bir sütun ayır· Üç dda için 70 kuruş 1HE ili.ERMAN L!Nf.S L ro. 2490 say•h arhrma Ve ehiltme kanununa göre yiizde yedi bucuk lemi-
Dört defa için O ku1'U~ LONDRA HATii . «İSERLOII:N» Vapuru 20 sonteş- nat makbuzu veya banka mektubu ve icap eden diğer vesikalar ile 

dık. Devamlı küçül\ iUlnlnrın her d.?fas1 < TRENTINO vapuru 29 Birin· rınde bekleniyor, Rotterclam, Bre- birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel İzmird~ Tepecikte Emrazı 
Jş arayanlar, iş verenle· için ıo kuru~ "hmr. Bir kolaylık citeşrinde LOı ORA. HULL ve An· men ve l!amburg limanlnrı için yOk Sariye 1 lastanesinde m~:cşekkil komisyona müra.,,,atlan 

olmak ilıere her satır 30 !':Gri iti- l" ··k • k · nlacaktır 1 2-18-24-30 4056 
• L! f k f k . . . . . . . ver ten ge ıp yu · çıKaraca ve aynı · 

rın, tura 1' ve milte errİ bar edıl~ı t.r. B r k çuA ılan 120 zamanda LONDRA ve H ULL için cFRIEDENA> Vapuru 29 sonteş- 939 
up nk 

• 
j}anlarını burada bulacak- harftan ıbaret oma ıdır. Dort satır yük alacaktır. ıinde bekleniyor, Rctt•rdam, Bre-

dan :fazla htr satır içın ayrıca 10 THURSO 6 tk· 't 
1 

l « > vapuru ·ıncı eş- men ve Hamburg limanları için yük 

sınız. kuruş n mır. rinde LO. 'ORA, HULL ve Anven- alacaktır. 

Kıpucu aranıyor listiyenler Büyük Kardıçah han 53 ten gelip yük çıkaracak ve ayni za· MOREA . 
Apartmanda kapuculuk etmek numaraya müracaatları. mandn LO lQRA ve HULL jçin k~ «ı > Vapuru 

5 
den l l ılk-K •• •• k ·ı"' J d • •f d d• • f yük alacaktır. anuna kndnr Rotterdam. Bremen ve 

UÇU 1 an ar an JStJ (l e e lillZ. «POLO> vapuru ikinci teşrinin Hamburg Hmanlnrı 1çin yuk alacnk-
sonunda Londra, HULL ve Anvers- tır. 

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

2S/6 ve 16 12 934 t rih ve 2463-2614 numnrn ı ka ce 
fbracına selAhiyet verilen v ge iri t mamen Siv Erz r m d ·ryolu
ııun intaıına tahsis olunan yüzde yedi gelirli Sh·n -Erzurum i t"krazının 
yirmi IWlltde itfası meşrut dört buçuk milyon liralı beşinci tertibinin 

kayıt muruneleai 5112/938 ak,amı nihayet bulmak üzere 19/ l 1 / 938 
sabahından itibaren baılamıftır. 

Tah'Yiller hamilfne muharrer olup beheri yirmi ,. e beş yüz lirn iti-
bart kıymette birlik ve yirmi beşlik olarak iki kupure }l'llP.'ı tır. 

Bu tahvillıcr umumi ve miilhak bütçelerle idare olunan dai · \ e mü. 
w•ele.roe, vJIAyet hususi idareleri ve belediyelerce yapıl K zayede 
n mUnakua ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece s t m ve a
tllaeak olan Millt emlak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul oluna
oaldal'ı ıtbi l'trik tahvil ve gerek knı-on bedelleri de tahvillerin tama
ma itfaaına kadar her türlil verıi ve resimden muaf bnlunacaklardır. 

ten gelip yük çıkaracak ve ayni za· AMERiKAN EXPORT LlNES 
manda LONDRA ve HULL için c:EXECUTJVE 'r 28 t ··k l k · > npuru ııon e~-
yu a aca tır. · ' LlVERPOOL HATTI rınde bekleniyor. Nevyork için ytık 

«ALGERIA 1> vapuru 1 O 1kinci alacaktır. 
teşrinde LIVERPQOL ve GLAS- c:EXCTI ANGE~ \'apurn 2 ilkkfı-
GO\Vdnn gelip yük Çıkaracak. mırıdn 1 ekleııi\'ln· Nt'.'vvork için yiik 

cMARDIN1AN'> vapmu 25 alacaı.tır. • . . 
ikinci tepinde L1VERPôOL ve 0 GLASGOW dan gelip yük çı~ra- EN NORESKE MIDDELHAVS-
cak. LINJE 

DEUTSCHE 1 EVANTE \J"-JtF. «RAYARD> Yarıarn 1~ ilkkflntm-
cKRETA,, varyuru l:mamr'l17da mrnda bPklP'ni.} or l ı1kı-ııdPl'İ\'t" Di-

nlup HA!\1BL1HG. RREMf'J--1 ve .. . . . ' .. 
ANV""F~S· ··k k k d q pe 'c Nol'\ eç umum lıınanlnn ıçın 

• ı:.. ' .en vu çı arınn ta ır. . k 1 • Y n .ır~ıktır. 

SERVJCE MARITIME ROUMA1N 
. ~ .. ratelli ~ perco 

c:Sl'C'EA \' A Vapuru 19 qontes-

V apr17 A crnl,., ~t rin<l. bcklf'llİ\ or. }{ö tc>nce. Kain~. 

B 
ı 

1 

Mutlaka dinle· 
• • 

yınız 

Fennin e ~ mü. 

l ka·nil hari
k sıdır 

Altı lambalısı 133 liradtr 
ıTuiki 7<'\ k•nı yaz ve kış µN·e \'e r;tiı dtız bu~Un talıiiliğile ancak bu 

nhız ılurlu tatmin eıl bil nııııız:. 
İzmir ve havalisi accntf'li~i ""e her nevi radyo mal7.eme satış ~ri 

A. R. zman ve H. Güvan 
Telgraf Ozman. Saman İskto lesi İstanbul han No. 17 Telefon 3309 

Tahvillerin ihraç fiatı yüzde 95 olarak tesb.t edilrn .. Jir. Yani 20 li
nıiak birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli ele 475 lira
m. 

ADRIATICA S. A. di NA ViGA- 't> I>m n liııuıııl:ırı icin yük ataenktır. 
TiO E: cl>l.:ROS1'0R V, puru l ilkkfı- ~ ..._......._. sn cua.a w= aw _. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cumhur iyet Merkez, Türki e C'umhırr· e-
ti Zirut, Türkiye lş. EmlAK: ve Eytam, Halk, Türk Tıcnret Lelediyeler 
Wıakatarı fie S«aıer, Eti ve Deniz banklar tarafından icra edilmektedir. 
J>tier bankalar vasıtası ile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasan-uflarını en emin ve en çok gelir getiren sahalarda 
lıll •1•1k iateyaatere kt}1'iyet ilan ve 16 gflnlük suskrip iyon müddeti 
lli'tında ba:rıkalara müracaatlarının kendi menfaatları iktizasmdan bu-
luııiıd u lfQnt ola.nur. D. 14 

·, l:zmir Telefon Müdürlüğünden: 
ı .l - idare ihtiyacı için muhtelif eb'atta yüz adet tenkiycli ağaç 

direk açık ekailtmcye çıkarılmıştır. 
a - Muhammen bedeli (995) dokuz yüz doksan beş liradır. Mu-

' val-kat teminat ( 7 4,62) yetmiş dört lira altmış iki kuruş olup 
eksiltmeıi 18 kanunusani 1939 çarşamba günü saat 10 da 

/ lzmirde telefon müdürlüğü binasındaki komisyonda yapıla-
.. .,../ caktır. 
· J - Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya bankn mektubile 
' kanuni veaaikle mezkfü gün ve saatta komisyona münıcn

adarı. 
~ - Şartnameler her gün lzmir telefon müdürlüğü ile 1stanbul 

telefon müdürlüğü levazım amirliğinde görülebilir. 
30-17--3--16 4217 

Tariş 

~~!~~~!!tarım 
•atış kooperatifleri birliği 
tarafından, geçen seneden
beri yapılmakta olan nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

T ariş şarapları 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. 

CITTA D1 BARİ motörii 1-12 1n- nuıırl lı<'idcni or. Kostencc. Kalas. 

rihnde gf'lcrek ayni gün lstnnbul Pi- 'e Dur'\ lim. nl. rı iı:'ıı yük al: raktır. 
e, l"npoli. l\Inrsilya ve Ccııovnra hn SO lETE VAPUER DE BULGARE 

rckZcAtl~Adccc>kt·~.i~·.'. 1 l" 1 1 k "' nı' TZ.' R T'F.RDJNANlh \Tap mı 4 
" mo oı u ~ c e gp ere "· ·ık • -.. . t ıt k: ııunn dogru J~ur•raz ve \'nrııa 

gunclc Pntmo · Lt•ror;; Klımoıı~ -tnıı- . . . 

k
.. 1' d 

1 
k t 1 kt' . ıçırı hareket cclceektır. 

oy ve "o o:sa rnre ·e L'C ece ıı. 

~ARA motörU 5-12 tarihinde gc- Vnpurlaıın h:ıreket tarihlerile 
lerek 6-12 tarihinde Pire Korfo Snn- navlunlardaki de~i ikli!dcrd n acen 
takuarnnta Brindisi Valona Drnç ta m~suliv('t kaLul r~ınn:. 
Gravos:ı Ppal:ıto• Zar ·Fiume Trie·- Daha fazln t~fs.lat almak için bi· 
te ve Vcnedi ·, hnreket edecektir. rinci kordonda \V. F. H~nry van 

LEH.O motöril 8-12 taı:ihu,de. ge- der Zee ve Co. n . v. vapur ac~nta· 
!erek ayni giinde. :Pa'fmos IJeı:.O tR'a- lı~ına mürc: nt edılmesi r:İca olunur. 
limnos 1stanköy ve Rodoga hareket Telefon: 2007 / 2008 

edecektir. 
ROY ALE NEERLANDAlSE 

KUMPANYASI: 
OH10N rnpuru 30-11 tarihinde 

gelerek Rotterdam Am terdam Ye 
Hamburg için mal alacakhr. 

HERCULES Vapum 9-12 tarihin-

de gelerek Rurgaz \·arna ve Rbı:;ten-

ce için mal alacaktır. 1 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 
~UMPANY ASI: 

FREY A motoru 3-12 tarihinde 
Rotterdam Jlamburg h.kandinavya 
\ e Baltık limanları için mal alacak -

tır. 
'M AR1L YA motörü 1O'I2 tarihinde 

Rotterrlnm llaınburg İskandinavya 

Diş 

Dişleri inci gibi 
yapan et~erine ku

ve Baltık l imanları için rnal alacak- t "" 
ur. ve , agıza güzel 

SERViCE MARITiME ROU- kol<u veren eyni 1 
~AIN KUMPANYASI: 

ALBA JULIA vapuru 14-12 tari- formiildür. 
hinde gelerek Malta i\larsilya Ceno-
\'a liın nları i~ın yük ve yolcu ala- '-----------

caktır. 
1Ifındaki hareket tarihleriyle nav-

lnnlardaki ckğişikliklerden dolayı 
acente me uliyet kal.ıul etmez. Daha 
fazla taf ilut çin ikinci kordondn 
72-4 numarnda FRA TELLİ SPgRQ
C'O vepur acentasına mür~caat edil

me rica olunur. 
'l'elcfo11: 200 1 - 2005 

Doktor 
Arif Yurcu 

Merkez hastanesi 
o~eratörü 

Pürjen Şahap 
Tesirini tabii olarak yapan 

eı~ iyi müshildir 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

Dr. Behcet Uz 
' 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını saat 1 S ten 19 za kadar 

1

2 ci beyler ıoltnk 78 N. muayeneha- Hastalarını 11,33 dan bire 
nesinde kabut eder. Tel.3393 kadar Beyler M>kağında Ahenk 

...... --~---~---- matbaası yanında kabul eder. 

a yo 
iç· ı en saf ve 
e dayanıklı 

__ ,..,. .. ,_un lüks 
marka ı beyaz 

• ve prıne sa-
burıla ·ıdır. 

: er yerden ıs· 
rarla arayınız 

Amili 
ÜMİT FABRİKASI 

Ticarethanesi 
İ7mir: Telgraf: üMIDUN 

T.İ~BA'4 
1938 

Küçük Cari He&aplc:ır 

ikrami'ie planı== 

4 adet 1000 L. 4000 

8 > 500 > 11000 

16 > 250 > ·iMO 

7G > 100 ~ 7G0l) 

80 > f>O > 4000 

200 > 25 > ı'50•JO 

384 
Kuralar l )fart, 1 Haziran. 1 E~-

10.l, l Birincikfmun tarihinde çekile

cektir. 
En nz 60 lira mevrlunt: l.ıulunan 

hesaplar kuralarn dahil edilecektir. 

Telefon: 304 7 

Memleket hastanesi 
1
.. ı--. 

d h•t• üt h 1 MERKEZ HASTANESi ı -----------·-----k ____ ....,._ a ı ıye '::' e assısı cöz MOTEHASSISI Doktor Mer ez hastanesi 
Dr. Celal Yarkın Doktor Bürhan Bengü operatörü 

Halid Baran MEMLEKET HASTANESi Dr. Cevad Alpsoy Muayeneh~e: 1kinci Beyler 

sokak No. 25. T elefonn:3955 
Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne· 

tasetine rağmen fiatlan ehvendir. 70 ve 150 santi· 
litrelik şişelerde satılır, Evi: Gö-ı;tepe No.1013 

Toptan ve perckende s&llf yeri: - Kemeralh caddeıi No. 71 Tarif 1, .. _T._e.le,.f.,.on_:_ ,_-_A .. '...,..,....,llııiııl9ı_..,., 
matuua - laıftlr Telı adı-Mlı Tane - laınir Telefı 4195 

be 1 k l H 
GÖZ MOTEHASSISl (Ö l den sonr. ) hastalarını 

2 inci y er ao a c, amam Karııamda No: 45 Hastalnrını her gün öğleden ikin i bevler sok k şerbetci k.ır· 

d k d 
1 

ıonra Beyler sokağındaki muaye. Qısı o.~ 1 d kabul eder. 
Her aün 3 en 7 ye a ar ı 

• ...,. ____ T_E;;;;;l;;;;;E;;·-.F.;.O,..N.._:,..3806.-... -•··--- _nche., .. f;nde kabul edel': -...Ie' : 3315 EV ~203 _ 



.~l\HIFF.: h 

Emlak ve Eytam Bankasınd~r:.-: 
(ANADOU,J) 

.l(J ftdt1ciff11rin ÇAH$AifBA 91& 
İzmir beledi,.....en: 

Tramvay v Elektrik Şirketinden: 
Esa.No. Depozitosu 1 -- &.her mette tınınbbıu S""' &..bfltt! .aa--s d .ıh.. f Yu. N vv ve -asrın • •çu,.at icraıı için cereyanın Illinun 1938 

1 Z M 1 R TaJ Nn'& Kir• T kur•ttan 4315 lira ~eli muhdı- ayınd. •fdilt:lllld eektarıe.. liaterilen tarih ve eaatlerde JleaMaeii 
C. .S~2 1 Süle,n11111iye iM. Nezaket talc.k 4 Ev 100..- J s:~ menli 63 üfteü adanın 86.J ırıelre tayın lhalkı) 

4 
mm.

18 
JJMkk·li~..ı. :zf!lelailaıı olunur. . 

C. 1 f .581ıeyınaniye kiçetmelik cadde.i 2 .. 60.- murabbaındaki .58 . .59 •Ytlt ar..ı. · ve anun razar rı -.. 9 ile 15 araaındu 
C. '1 ~ Nezaket oolralt 2 , 60.- ::= rırun aabfı Bııtkatipljl:ıoki fOl"bbı- ri numaraL ~•r•ra: ııdr.töründe 
C. 2.S8 f 2 .K.,.ı.t tramvay cacldefİ J 76 ,. 60.- 9.-. mcai v~hiJ~ 20/ f /939 Cuma giinii lll c :i f 

C. S6 S !laman iskelesi 1 DlkUn 400.- 60.- saat 1 ~ de ~ık artırma ile ihale ed;. iV c 8-m tte.ak f 

C. 261 Tuhafiyeciler çatf191 - > 60.- 9.- Jecektır .. 1ıtırak edecekler 325 lira- IX cc r ..... -~ 4 
C. 202 S.man i.kele8i lıtanL.......J han - n.11~ 1 fO.- f7 J k t t ~-LL ·ı ~·,.... c uu ..,.. .- ı emına maaouzu ı e encümeu XV kGlf • 
C. ,. 9 > > Sl Dakllln 300.- .fS.- gelirler. c K •: 4t 
C. 223 1 Fatih mah. DeiirıMn 90lu.k 77 DIW.. 70.- J 1.- 2 - &ther metre murabbaı jJO T,..,,,,. 
C. .S 1 4 Süleymaniye M. lkiçe,melik 121 ,, JO.- S.- kurufla11 3722 lira 2S IHtl'Uf bedeli .IJau;:... 

E,ref.-,. cadcle•i muhaltneneli 63 üncü aclmftm Botr•tW 
C. I~ Dani-~i~~.St.ramanh C. .... ~.. l.f.f.- "l.- 1063.SO metre murn ... +H SS, Buca • y•·-· V'T ~.,, ,. 56, 57 ıayılı arunn11ı •bfl ... - - Km'-... 
C 164 ALıybey M. Hendek bLve .!okak. > 72.- 1 1 .- katiplikt~ki prtnameai veçhile 20/ 2) 11 •• 25 llkk&nun p ...... rlatı .. :!..-, ~•- f .. •.,.. ..... 
C. 1281 t Gölı:t .. lı mahaHe9i iplik fMZa1'J • 90.- 14.- 1 /939 C ·· .. 16 d k mua - 118 7 

izahatı •akanda vazılı __. mmlcuJletin kiraJ.n f .f/ f 2/9jl ,_.-.-1.... ~ ..c ONDA a.leL-
1
• mna ıunu aut • llÇJ 1 ....._aL Çar11 ......... 

, ., _,.. ._..,....._ ..,.,. lfi artırma ile ihale edilecektir. fftirak VJ c BaJrtil.I. c 
yapılmak tbere lll1mnllya kmılmut tur. edecekler 280 linılak mu.akbt te- Vll c K .nttw. c 

l.t.kli olanlann hizalarmda yazılı depozito alıçeleriıri •eZMt11m ,. .......... .,..,...,. pwıelııri.. minat mekbazu ile etıdim99 aellı· VIJI c c:~....... 4 

--:::-------::=~~-----=--~-----------~--·---''-----;.---------------------.!.~le~r-=2~0_:_:_1~ 20 30 (3862) X c K==:k' c 

lzmir Telefon Müd .. rlütü en: Tarlı MOGrif caai••ti ,lff : ~ ; 
1 - ld.re ihtiyacı için muhtelif cm. telefon kotclanlırile _.._ • Di 'J' XJll c A.mlr • 

-...... ..- .wJtmeye çManJnntm. LUl~sı • rı ktö .. &i:nden: xıv c cm • ı 
Z - Muh.mınm bedeli (739) yedi yfiz otm dokuz tır.trı. M11- 6 w XVlu , .. 

Takbt tenıimıtl (SS,43) eDi bet lira lıınll üc k-- ....ı.........n.;11 ı .,.J:. ......... ı.._L~JrL.....- ._ _ _. ._ ____ ._ _ _. 
-· _,. _..., - ftvnvr ....., !1'1TfJn Yiinıs rnü..-,leri Türk maarif cemiyeti 

...- ti Urıcmwni 1939 Ç8r.-.a. süni tMf t4 • lzmit ,..,.,,,,,.n ~ kt.r•rlaıtırıı.. Etıa lileıinin ..._..lata ı. 
telefon nıüı:lüıfiiiü binaaınclımki taba ...... ._., ....... 1• tm111tfP.nmNt1r. 
..•• .... .. ,..._ L- A fııL ırı...__ .. 

~ - • ..... ""' fM. •· • lfl'a ve Lise •11 aıwt ...... ' - Tali,laia nt11'f'akkat temiNlt mekbuz .-~ ...... ........... ~ ~~f K-.-:.- '-~--L-L -i-_,,_ 7 - ...,._, """ n1su• -.r..vnı ya- Mit-fi ......... .... 
ı..aant y...aJe mezkur sün ve .. fttl komNyOM n•._.. ~tt. Konaj.1') hna. Ye ma~ pll ..... •• ..., 
arlan. hifl#. 

4 - ŞertnameleY hıeT fÜn lmm ~ldon mildürlüii f1e llllmhl 4 - Ol!u1* yahh ve tündii%lü taılebe alıfreıt.kftr. Ütffder ... ,,. 
teldon miiclürlüiti levazım amir .... f&9ı.WIW. fÖ'Steriottniıttit. Kııımp üctf!ti buna 4Wril d.iildit. • 

· l*- 30-J 7-3-J6 ııf2f6 G&ıw.lütfü talebeden 

lzmir Telefon Madarllffllnden: 
1 - ı..,e iMiy•ı için telefon hatatuncm inJ r rı •• dl muh1eı.f 

in azam açık ekailtmeye çıkarılmı,tır. 
2-Mal mamen bedeli (769) yedi yüz akmıt dokuz liradtr. M. 

YMUt teminatı (57.68) elli yedi lira afrımt aelciz kunıt • 
.billrneeıi f8 kin nuSlllli 1919 CM'flll•d. sti'n _. f6 .. 
&..ritde tftdon müdürliii biftMlnddi Mrtı11 alm11 ....,.. 
•••,..-.ım. 

J - Talipimn nnrvakbt teminat makbuz •eym ._. .. •"'""' 
• mi Yı ı ı ·•ı. mezl6r tiia ve ..atlt ..,...,... alı •• 

.f - ._ .. r.. t.ıefoa •&flrltitl ill ....... , 
t lrforı nMic:lirl&jii levazam anirliiinde pülebilrr. 

30--17~3--16 421S 

Kı•i9Jont1Rnıad• IM't'c1ı1t proje ve lenal .-ı1M1Mı'8ıiwe rf/1te 
•e (IJ.WOA.:: (98) kurut muhammen bedel ve vakilli ,_ f!'IW 
üzer..._ ~, .. .,,.-..yola-. bimıiyle ._ ,., J• tllil .l.M-
rik, •• .._ tai..n ili 7.12.938 1miWM ••••• t-rı r ••• ... 
nü.- 16 tla At.ıc.11• 8 illci iti ate W.... Ja .-1 aıı .......... 
yon ..... • • ..... zarf Uftliyle ilM.le eclilecelıdr. 

• ite .._. 9tiyenlerin ( 1 l 6S.S 7) lira • ......._ tewılıııılıt 
verm.mi ,,. ı.-.ua 4 incü ımdclem rnuciWnce ite pMeje MMIİİ 
kanu .. lılni ~ima ve bnunt ikameta"'t ıöetftir bey.&. 
namelni ft elıer illftl ~ firket i9e firketin Iİcille lle.y8 •• halen 
faaliyeae t.hmclwiw 4llıir allkadar malundan llllw.wA hir •nika. 
Şirket •kaim " tirket namına hareket edenin N-.rl&ten .. ... 
dak flt .. tin -.ekaletMmeai ve teklif mektuplan ay.W • lmf MI he
fe bıirw k.niııyen rei.liiine vermeleri veya pMla W. taıbhütli ol. 
rak ı•s•111M1ai lkuıMhr. P«>etMa vukubolacak tc-a~'Ünltlau ........ 
liyet ..... .ı·ımez. Bil i• için ehliyet veaibeme l&zum yol • 
tur. L.ı eclilecek binaya ait luoki ve şartnamet~r beşer lira mukabi
linde Aal.ancla ikinci ifletme, Haydarpaşada birinci itletme ve lz
ınircle 1 ied ifletm• veznelerinde aatdrnaktadrr. 

22 26 30 4 (4138) 
Dn-let clnniryollan Haydatpqa ifletmesi ihtiyacı ic;in şartname

•ine ıöre apğıda miktar, muhammen ht!-del ve muvakkat teminatı 
}'azılı kireç, on ıün zarfında teılim edilmek tartile açık eksiltmeye 
konulmuttur. 

°'•I 6'nfl'C~ .IM.cak Y .cilt .... ...., ..,_. au .. 
A.,. •• alı oluJ 50 BvMM tA1ı -._ 1••· 
Orta 60 200 litadn 
l.i1'e 7) 200 .......,., 

5 - Okul ücred~ri Ü( taksitte alınır. BwMci ...... ~ ~' 
Iİdw.d taksit birinci kamın iptid•a•. ~· t:aW ~ .. 
tidasmdadır. (Birinci taksit devtM lfllllit ............. lıw .., 
• ,..ı.a iİfcinei •e ~üncü takntllf --.aım. ) 

' - ... ._iude f9 11 938 cum.,..._._, il._n ~ .., ,; 
~. "• '~-!~ 91' •lıinden itaı.mw derefeN l.tlııızrmeılıılıt. ,,. •& ._..,.. .... .-. lise k....ı.r. yah.ız ftlrftter. ..... 
•1911• ... •f w .,,,,,, muhtelictir. Ortlt olal •• •• ıia yıj. 
M Wıillıd ....tlııft •'-alltır. 
~ -•* » ._ ....... (9) .... CJZ>,. kıl•6t. 

I - ... __. ,_.: kar...,_,_ .... at..ulf ._ • 
ir'* EC[ ,_.. 6ı••M&iü: TELF.FON 2920 

........ • · .. dürlüğünden: 
f) ~fi halı~ ..... iaşaatı 46329 lira 78 kuruıluk kefii 

izeitw.IM ~zarf ~l" eksiltmeye konmuıtur. 
2) S. • M ............ mıeti ile proje ve keşif kiğıtlan ve 
L•-~f.rri ••tdw 232 kunıt rmrkabilinde Manita Na
fifl nu .. IOlll••• al klifir. 

j) ,,_.. Winıci M••• -'izinci pe.,.._ ıtmG Wlt • ı.,.. 
M.-. ..,eti N.liaı .wtirlüğü c 1 ıu da ,..,... 1 "· •> ,....,.._ ..... (W•.73) lir •• 

S) flıfd:l:Jer~ il.Mim en • ıekiz giM ttt"el MM-. Nıllia _.. 
dfrrliHn*n bu it için 1111.caklan eltliyet ve.1-t 111 931 ...., 
9iM aüt Taret ocı.s ..... anı • talil ........_. itı9r 
riline l:oymaLm llrmndsr. 

6) f-.dliieYin 2490 mydt kanuna aar. .._,.,, ı Hırı 
nrdtaplamm & Birmıci kinun 938 Pftf8 ... .-wt 14 • 
lcacLar afia ın&dürlüjiine makbuz M f 1 ı• •• wllri ..,. 
bu wt~ kadar gelecek surette poda ile ,...,. '"iri w ..,..._ 
d..ı vaki teahhurların kabul edilmiyeceii a.. oJaaıa. 

20 23 27 30 

inhisarlar Umum Madarıatan 
den: 

d 

Ebiltme, 7 / 12 938 tarihine raılıyan çarşamba günü saat on bir
de iıletrne binası dahilinde J. nci itletme komisyonunca yapılacaktır. 

lıteklilerin, ekıiltme prtnamesinde yazılı muvakkat teminat ile 
.kanunun tayin ettiii werait daireainde yukarıda yazılı tarih ve aaatta 
ekailtme kamil'yomnıa müracaat etmeleri lizımdw. 

1 - idaremizin Y av~n tuzlaaııa getirileeelı tatL t\ly1ft'I tazl&'a -
le.i ic:in INH'tnamesi mucibince satın lflınacail ve 19 IX 938 wiı&u• 
llale edilece~i 'l?tn ectHen ve eksiltmeden MWtnbrn 2~.000 meır. 
in!lıu~• tultiıhde 60 m m iut111flda fcmt btwu •e lillnincle MGhatlıL CiMi Bedeli 

1azılı hususi akllftmına aid şartnamede tadiJk y1ıprldıtrndan yeniden L 
_Şartname Haydarpap yol ba, müfettişliğinden paraaız iatenilir. 

Cınai Tonu Beher tonun muhammen bedeli Tutan Muvakkat 
temi nah 

lta,,.lt -' mulile ~ llonmuıtur. iM• lnfts* l910 
ır -- Mıl asnın ._.. 111 ...,_..,... 2S,OOO liıa " mUftldlat llıale liiMi 

aem-... t87J ...,_.,, IS/12/9JI 

......... b•ılıaıt 
L 

220 

lireç '° 1 SOO kuruı 15000 '""" '6ZS -.., 
23-26-JO.-S Mf .ıf .f206 

d.k taa.I iııltae1ont' ciY.nndıt Ye ÔdeMit. TiM fObe hlıllıllrl •••ı 
t i alulıate iclııaemize aicl ota döniln wla 2490 No. hı •• cw 

111 - Dr •ss• •ıt /9'J Mlzlııe rulıyan ..,..,-. .... - '' 1 - Na••- "- aL1_. ...._ ı.::.:c .... !UY• lo. 
d" ~ ı..w. ft •• AJ• fUbetiMelit .._ lwı..,••• ........_. F..ı w h-...ı .-.ili •lı n ıı• · · a-,.. Fw.... 
,........ .. ................ ecWııilirt.r. 

q(lJril•I llw ... ...,k •bma malile ~ ........ ,. w.., • ...._ 
~~~· lw.ıli 12/121938 fMUttai s&nii ... ıs dıı Alsan .. .. 
~ lll•ru• •· ı .. ~il ec:leewlıı: ~ , .......... . 
1t .......... tic Mnelill .... (2f0) linıchr .......... "'''' 
~ .....-Jaıt mnu..t makbazl.n ile mb11•1• lirası.. _.. 

.... Wr halleri olmadJiı,. dair beyamw ....... .... .,... 
~n • 101• .~ IOf'm...., k:• i )G rıa •flractt.ı.n illa 
~ uıı • l-1DidlN komi.,011U n ıalwn ,.... ..... 

20-25--30--t 

7it Ahmet tereke i ft e 
mrlufıından: 

fer Ola lılJit Ahmet oilu s.lettia ve ~ taiıltbi MsM •• Z. 
• Kenan ve Naciye taraflarına: 

iti .. Ölü Seyit Abmedin Balçovada kain dört parça pyri menku
..;ıuıı ikinci arbrmuının 26 11 938 tarihinde yapılacajı ilan edilmit 
931 de o rinün tatile teaadüf etmesi huebiyle ikinci artırmanın 2/ r 2/ 

Cıuna aiinü aaat on bette evvelce yazıla mahalde yapılacap tılb-
11aekeı11a kaim almak üzere ilan olwnar. (424-il 

iV - llııılill ""'611•11• ,..uız olu.ık he ... iaHwıhr • 2-Datbnqe *inıll ı•ınl& w,a. 
"""" ....... ı.ıu••.,.. eet ımısO. w ._..., ı••llll• , ... .- .W.a....,. •-....... .. 
Ilı~ ..... ., •-EWJtme '' WriıwH - ..... ... 

V - il'yen fiımala• ._ .. PPI-...... 
......... ır• 7.,. 4VWliae ..._ ilılli ut. .f - Tı ıl"ıt.ia ... lmlı fH .... •Mıl1 ılH .. 
mftlllwMll ._ few ,.., ... , .--ılerini ve hhMwW. •auı 't;t•• ••w&lfJ.a Ma :ıl••· JO J 7 11 (42J9) 
llıA 1 1 • 1 ıft 11 ~- .Ba • ....,. flllil 0 1 

J p' 
ıta&s 1 NJ• iıfli"' •••lllr ., - _._._IU bn•t • il. V ci mmdı•ı 
, .... _ ,_ ftıiıll ıla• ıı•••ı .. -.atnıe,e ifttNk ft!likaı ~e 1Bzcte 
1,S ... ı •• ...., -"'•• ..,. banka teminat mektubunu ihtiva 
..-::•-.• aı•wa... ı68Mıeaünü •aetwn l•t1eı.m.
JUUrıda adı pçen alım ltMni.yonu lletkanhiıtıa Dlılkbuz mulala1i• 
ct.v,.•a..ıı-m »-60-12-23 M9tl•t90 

Denizbank lzmir §Uoelll 
iıakı ...... K.ııyalla - Allıf~y meftfftldekl _....Mılcfı 

müterakim cinaleri motelli bwda eo• 8 Bhiaellcbun t9l8 P~
be .... •k uu.ma auıe~fe abLıcajından talip olanlarm mat6t 
tıuihte ve aaat onda .. nan.ı. fMıtuamalan iJ&n olunur. 30- 1 C-42 .. 3) 

..,.. ,,2, ................ rı. 
Çinenin Hamitabat mahallesinde 6fnfn 8(8ne9 ımıfrnM ..... .ı. 
MJa ... tefa.Yra. .~Tekfur duium taadiknamqi kaybettim . 

dallı Sıtkı "ruııcen. Y ~iıial ahtaim t ın ı .-.;a bük-
ÇW••'• H11ftltıbat müAtlutnden mu yoktur. • .. 

ecllCC!l Hımdf btı Hltm61 wldll •... 318 •lkııp 8Umarah Bekir 0ılu 
va vekili Sadık Vural tarafından a- Muatafa 
ı.,...... .................. &Wll akfllallt oldujıladu tayin 0-

.. be-'ld ........ US1tna1ı n ........ '1-11-981 ..,.aınba .Unü ıaat 

..... ..,...,..._ tluaııietıthuuua 9,IO da Çiae uliye luaklık mabke -

....... ....,.....d• •1kaF11enn•ı- ...me plmeDis ve7a bir nkili ka
tı ve ıuete il• illnla ...,. ...,. am& ......... lfiz1111M1 ilbeıı 
.... 11neaı Teuik mullt... t;ebJlt oluu. 

• 
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r 
İngiliz Nazırları 
tehlike atlattılar 

mııı ı ıı 111111111111111ın11111111111 ı n ı n un ı ı mı ıı ı ı 
.RE S 1 L t H·A BE R LE R ·. 
MM*@'t•tf 4 61 .... 

O~nü(E. O~Vd~ırn·. 

~ 

Amerih."tl ile Avrupa arasında· sefe<r Y8Pan traıuıat"antiklerin en 
nuhtesemleri, bir tt-s.'"\<lüf eseri olarak gecenlerd~ Nc!vyork limanında 
birlesrnL lerdir. · 

Yuk;;o~ıdaki resim bu deniz devlerini göstermektedir. 1 - Berlin ; 
2 - Hambunı:; 3 - Columbu 4 - Avrupa: S - Normnndi; 6 - B~itania : 
7 - Korontia: 8 - ltalyanlann Kant Di Savaia gt>:mile ridir. Diğer iki ge
mi de \l.estern Priıno ve Mana'rs Rermude' dir. . 
llllllllllllllllll11111111Ull1Hllllillllllllltl\ll\ltlllll\l,ll1111lllll\1111lllllllUllHllUllllllllUllllllllll 

Çemberlayn ve· Lord Ha.fifa~~~~ ~.~şıy~p· v~P,p.i -" 

o ,..,_. · · .. , .. - .. .. h r .,_, ,..,.... .. ' ·-..... z u ı · ,,.~rı~,1 

'dını bir h ,\,. ::1n '1~1ict-~i olarnk ii.~ 

ocu;<unu ho:::.nrnk öldürmiiştür. 

~rAn1'1~ "nal•k ... ....,,..l ... ri hn kıdı nı on 
·ıeş ı::ene küreğe mahkfım <'tmiı;;-

. erdir. 

İngi11z orc
1 

u~U'.lllrl 
en uzu .1 neferi 

Çin<l ~ kac1ın 
!L KERLfu 

I 

YuJ r ~ .. k i res'rde, esi.,. d .. <Jen b;r 'f'"'O"' "'S . ,..,.\1e alav eden Çinli 
"Of:UJ •,. • .,... · •melr,led"~. -"re~Jd"l. da ~Ü'l ne,.,;kt"e ha!"P 5~}-."'sında bü
vi+ '.-- •· · "? ~ 0 •• tp~·.,.=:ı Ç"p J .... d,n l ıtr · .. ,. f'en° kadın kumandan 
··- f' , • _,1·. ' --r-. ·-····-

ı-<.al, yun1un !~eştinı dÖrduncü 
yı:clö~ıi.:mü 

lngiliz haasa alayı, dünyanın en : t ~ 
· uz~ bir · ~eferini kazanmakla bir Manş deniz'inde · fırtınaya ' tutuldu·--~·:· 

İngiliz Bns.vekili B. Çemberlayn ile Hariciye lik~ ~tlatmışlardır. - vapur, otuz metre ynk8el{Ii- ,. hususiyet daha. temin etmistir. Yukarıdaki resimde gördüğü" ~üz P. 
nazırı Lord Halifaks, geçen hafta Parise gitmişler ğinde·muazzam dalgalarla ~rpışmışbr.· Resimle~i-
ve iki gün kaldıktan sonra dönmüşlerdi. Avdette miz, Bay Çemberlayn ile maiyeti erkaDmm vaP!Jr·· .ııe"fitm~!';ın, iki ~etre . h<ış ıantim T• b ve fç,'k d ünyos• nda büvi' k bir ın k" • n Y"""n (radyum) un 

,..-- . 

Kan tcburi vapuriy le Manşı geçen lngiliz heyeti, daki. vıiziyetlerini ııöıtermektedir. · • · · uzunluııulıda bOyu vardır· Yanında- icadının <lörd üncü yı h dob vosil• F ran• . r ~ '-ı• r-i •İni~ ba•kanhğı 
bu denizde müthiş bir fırtınaya tutulmuılar ve teh- . • · ' . ki genç te, haua alayına gönüllü 'o- altında bir tören vapılmıştır. Zarp isa•etli l• v"' r r•dvumu icad eden "ı . . . · · ' ' · / • rak yeni kayıt olunan bir nefer dir meŞhur Polonyalı Madam Küri'ı in kızl.mu r. '"' 

1 
r ~da fizik ilmile 

11111111111111111ililillllllllll1111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIUlllllllllllllffllH lllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlll ki. alayın en genç eratındandır. u ğra~mak tadı ı la r. 


