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Vl·yana şmaları Almanya ve ka- Avam kamarasında şid-
vunıarımız d J. .. k J Jd 

-----. --- Kü.cük ve tatsız kavun et l muna aşa ar O U 

Almanya ıle ita/yanın vere- lzmird.}::~~'.ı~u~:.. bazı mü-

l • k h k ~s~eseler tarafından A lmanyaya k a Tar a Ve evk \'e ihraç edilen knnınlar, rağ-c e e rı , ~=~: f:~;~ 1~~~;:~~ ;;~~':: ~;~~:~ 
k 

~dilen kanınlar, tat~ız ve kücük 1rn-

d l t Yanaca 'idendir. Ba?.ı tüccarların Alman~·a-a a e e . ) a gönderdikleri hiiyiık ve tatlı ka-

Cekoslovakya ve Macaristan Hariciye Nazırları 
iki saat münakaşa ettiler. Von .Ribentrop ve Kont 
Ciano Macaristanın bazı taleplerini reddettiler 

İnl(iltere - İtalya 
itilafı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

\ un)al' beğenilmemiştir. 1~aret ·edil-
i d k. k .. digi gibi Almanya a ı ·anrn mus-
tehlikleri, öfeclenl>eri alıştıkları gibi 
ltıtsız \"e kiiçiik kanınlar istemekte
tliı'l e ı ·. r'nku t bi.iyü k ve tatlı k:wun
la ı ·ı alanhır memnun kalmışlard ı r. 
On11n içiıı ge lt>rek ııene Almanyayn 
gtinderilerek ta t lı Ve giizel ka\'ıınla
rımızın re,·ncı iı;iıı yeni lıir hamle ve 
muvaffakıyet gb:;terilmiş olacaktır. 

- =+=--

Muhalefet lideri B. Atle, İngilterenin 
Münihten mahcubiyetle çıktığını 

iddia etti 

Eğer kısmet olurıa lnriltere 
İta lya araaında geçen sene inızalan
mıt olan itilafname bu ayın on beıin· 
d en itibaren meriyet mevkiine l'İre
ce ktir. 

Japonya da 
imparatorluk konfe· 

ransı toplandı 
'Tokyo, 2 (R.ndyo) - İmparatorluk 

konferan:sı, bugün toplanmış ve harbi-
l 1 \'e nazıı·ın verdiği izahatı dinlem ;~;- Çemberlayn Almanya cenelkur may batkanı G. Ketelle tanıtırken · 

'~ tir. Londra, 2 (A.A.) - A vam ka-ldemiş t ir ki: 
Eğer kısmet olursa , diyorum, çün-

kü nedense bu iki hükumetin arasın
da anlaşma teşebbüslerine, mütema· 
diyen, şeytan parmak sokmaktadır. 

. ı 1 Harbiye nazırı. Çin cumh ur reisinin marasının ta til takriri hakkında ce- - Çekosl ova,kyanın nihayet ka· 
artık e~ki kuYvetiııi kaybettiğini söy- reyan eden müzakereer esnasında bule mecbur kaldığı azim fedakar· 
lemiş ,.e Çin ordusunun cetelerden i- muhalefet lideri B. Atllee Başvekil lıkları Godesberg rnuhtırasiy)e ta· 

--...1.ı....tu.L. !d•d•• • -R11 n"Jlnlqnıadan 

evel ltalya ile ln giltere gene bir iti
laf akdetmiılerdi ve bunun adma 
centilmen itilafı demit lerdi. iki hü
kumet arasındaki hiç hir meseleyi ' 
ha lletmeyen, sadece mütekabil an·' 
laşmn zihniyeti teminatını ihtiva 
e J en h u b icarenin doimaaiyle ölme· • 

si bir olmuştu . 1 , .. M "d d ı d M h · • K 

bar.et kaldığını blldirmi~tir. B. Çemberlayndan Fransa \•e İngil- lep edilen fedakarlıklardan çok daha 
· t --+- .-.... terenih uğradıkfan 'büyük rnahcu- mühim olmustur. Çckoslovakyamn 

Kral Karol biyetin politik ve ekonomik netice- ekonomik hayatına vurulan darbe 
leri hakkında izaha t vermesini talep ise çok daha ağırdır. 

ayın 15 inde Lon· etmiş Ye İngiliz halyaıı anlaşması Çeko~lovak?•adan ger}. kalan d~v-
etrafında ayrıca beyanatta bul una- le te İngı lterenın verecegı garantıye 

drpya gidecek <.ağını tasrih e ttikten sonra Çekoslo- gelince; ben l ngil t~rPnİ!1 bilhaaaa 
' ·· · vakya meselesi hakkında ezcümle - Devamı S nc ı Sa lı ıfede -

• , , b k'l N · ı I Çe ... - acar kun u mı,.Iarın ı ı are e e n t"r en acar arıcı ye nazırı anya Geçen sene •ımdıkı aşve ı evı . . . . "' • 1 1 Vi,,·aııa, 2 ( l\a<l~·o) - lt:ıly;ı harı- taıı h arıcı,\'<' nıızıı·ı D~· k ıııı ya v t• ye- ' 
Çembe~laymn yenreııı ve ~ar~f h- ıc:iy(' naz11'1 Koııt Cinıııo. hu g:ılıalı ko~lovnka hnı·ieiye nazı rı Valko
giliz dıplomah O sten Çem er a~nın :-:aat fi da lııını .\' a µ-c>lınis \ "P kar:-:ılaıı- l'ı;kiııiıı dl' h ıı z11l'İIP ilk topluııtı yııp ıl
refikas ı Roma da bulunurken. a u nı ıstı!'. nı ı:-: \'(• (\• lw~lo\':I ky:ı - )l acari:;;ta ıı 
teşebbüslerde bulunmuş ve bı\ ~aç j ltafya haril"İ,\' <: ıınzırıııııı ııım·a~a- ilıti l ilfıııııı halli İ!;İll ıniizakerelen• 
salon m uhaveresnden sonra 1 aya ]atından iki sn:ıt "Olll'a, Bel Vedonı lıa!5laıımıştır. 

Çin - Japon harbi 

ı · ı · b k ' IJ • d baş- 1 · ve "8'ı ız aşve 1 ~· ar~sın a . satosuıuln \'on Hibentrop, l\tncaris-, - Devamı S nci Sahifede -
Jıytın b ir kaç :muhabere, nıhayet şım- · 
d i meriyet m evkiine girmesi mevzu· --------------

uba hs ola n itila fnamenin imzasiyle Garı·p tedbı·r.' neticele nmit ti. 
iki h ük u metin Akdeniz ve Kızıl-

d e n izdeki mütekabil vaziyetlerini 
ve m ü tek a b il haklarını kabul, teslim 
ve tayin eden bu muahedenin merİ· 
yet mevkiine girebilmeai için İtalya 
h ü kum etinin ispanyadaki vaziyetini 
tasfiye e tmesi iktiza etmekte idi. 

lt~lya bir çok sebeplerden dolayı 
Lugün e k a d ar ispanyadaki vaziyeti
n i tasfiye e d emedi ve bundan dolayı 
da muahe de mille tler arası münase
batın tanzim ve tenaiki itibariyle ha
iz olduğu çok büyük ehemmiyete 
rağmen me riyet mevkiine giremedi. 

Suri:ye Fransiz komiserliği Hatayı 
ac bıra.~acağını zannediyorsa 

, aly,anıyor ! 

Fakat son iki hadise İtalya ve ln
a-iltereyj yeniden bu muahedeyi söz
den l'eçil"lneğe ve onu biran eve] 
llıeriyet mevkiine sokacak esbap ve 
§er · · t•tı hazırlamağa sevketti. 

f al'et ettiğiın bu ıon iki hi.diae de 
Avuaturyanın Alrnanaya ilhakı ve 
Çek?slovalcyanın bugünkü ha)e gel· 
mesıyle :neticelenen Münih konferan
sıdır. 

• Kimi n e del"le desin ve Almanya 
ıle ta lya , ınu·•t k h"l d 1 ki e a ı ost u al'ı 
hakkında n e kadar t • • 

1 • emınat vel'ır er -
se versınler, ınuhakk kt k" A a ır ı, VUS• 
turyanın Almanyaya. ilh k k • ., a. ı mer ezı 
Avrupa muvazenesini h·l 1 h. 

t 
.. ya a ey ı-

ne bozmUf ve talyayı b.1 .. d . t ... e ıa eme· 
diği halde Almanya aihi kuvvetli e 
k orkunç bi.. hükOnıete kornıu v yap. 
ın ıştır. 

· B in aena le yh İtalyanın, bugün Ro
tna • Berlin m ihverinden beklediği 
f eva id ne k a dar büyUk olursa olsun, 
coğrafya zaruretleri dolayıaiyle bu 
.. - Devamı 4 n cü Sahüed e -

Hatay h ükume t konağı ve d evlet re is i Tayfur Sökmen 
H: b 1 2 (H u:susi) - Suri.ı e 1 bir emir Yermiştir. 

.., . " an :
1 
.. k;:ıek komi~erliği, Surh ed"n Heniiz mahiyeti anlaşılnmıynn 

ı ansız ) u . . d 0 2 • s ı.. ! Ç d 
H t b ~ d ... ,,. ve un naklını mene en 1 - evamı nc:ı •- • e -a aya uıı .. ~ 

Kral Karol 

THikl'e;5. 2 (Radyo) - Km! Karo!, 
bu ayın on be~iııde Londraya gidecek
tir. 

I\arolıııı, f ngiliz hiikümda rlarını 
Bükre~e tlm·et edeceği :-ıüyleııiyor. 

(Kureııtul) g:ızetesiıw göre; kral 
Karo!, Loııdnıda İngiltere - R omanya 
mün:ı;;;cbatmın takviyesi için çalışa
caktıl'. 

K ı ·al, Lonclrnda üç günden faıhı 
kalacaktır. 

---=+=--

Filistin raporu 
Butıün nesrolunuyor 

Londrn, 2 (Radyo) - Filistinde 
tah kikatta bulunnn huı:ıu~i komısro
nun \'eınıis olduğu rapor, yarın inti
~ar etmek lı re buguıı matbuata ve
rilmiştir • 

lngiliz kabinesi 
Dün toplandı 

Loııdra, 2 (Rad~ o) - İngiliz kabi 
nesi, başveldl Çemberlnymn riyasetiıı 
de bl]glin ete "toplanmiı:ı 'e A ''am kn 
marastnın açılma törenincl kralı 

bu irat edeceği· ıı uluk etrafında mtizn.h(' 
ı-elerde bulünmııştur. 

(Çikin) şehri, sekiz tayyare ta~a
fından bombardıman edilmi tir 
Ş:ınkny, 2 (Rad)o) - japon or

du~u; bugün ete il el'lemi~. (Şin Ç:ın 
Çen) ~ehri n i i~gal eylemiştir. 

Çinkiıı şehri. 1'abahle,\·in 8 jap"n 
tayyaresi tıı rafı ııcln ıı bombardımJ'l 

edilmiştiı'. Bombıırd tman ne1ice!'.inde 

3ivil halktan bir çok kimse er olmi.t"

tiır. 

Çin mcclitii, h&rbe c!Pvı m :kararını 

vernı i~ ve nrn reş:ıl Ç'nn-Kny-Şeki bıı 

husustu .:salahiycttıır kılmıştır. 

Filistinde vaziyet 
Umumi grev, sükun 'içinde inkişaf ediyor. 

Dün hicbir hadise olmadı , 

Kudüs ıokaklarında Yahudile rin bir nümayİf İ .. 
Kudüs, 2 (A.A.) - Bngiin Arap- .Nnblus şehirleri ıııleki biltün anıp 

arın umumi gl'<.1vi bundan evvelki d Lihkfinlnrı kaırnlıdıı·. Arap otobils
~ünlerin karı~ıklığı ile tezad te::ıki l Jeriniıı seyı'Liscfederi tanıamile tatil 
den bir sükiın içinde inkiŞaf et~ıiş- edilmistir. 
ir. Bu sabahtnnlıeri ·hicbir hadise Hnyfadnki petrol i ale boruları 
lmamı~tır. idnresi emrinde çalı,.an 400 memur 
Kudü., Hayfa, Nasıra, Tııhariye,' - Devamı 2 n ci Sahifede -
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Türkiye - İtalya ticaret l "" !Sıhhi bahisler 1 Dall91ö0ü 
anlaşması 

1 

·a~· ~v~le~t~Fı~a~v~a~v~o~ll~a~r~ı t~c~-~il<~i ~ot~om-;"'!!l!ll!IJ;ı~il~k---?-.• 

rubelere başlıyor zaş glğu Yeni ticaret ve tediye anlaşması hü .. 

,.l' 15 İkinciteşrinde büyük şehirler ara-
d .11 i' ibaren mel'ij l't me-,; ki ine giı·mi~- On iki adayla Tralıhıs \'e Binırnıiyl•, d •• b • J } k 

kümlerini aşağıya yazıyoruz 
Tlirh.i~c - lt.ıluı lİL'al'et \'e trdi)f' KontcııJaıı listt>lt·ı·i ~ıı l1H'\at 

nnlasnı.hı 1 ildııd ft>ı::ı·iıı !l:~~ tarihi:- nıikturları ihlİ\'U ı·lnwkledir: 

tir'. Htı :.nla~marıın esasl•ıı·ını a~ağı: u 2:JO bin lin~llik sigal yağı, f>OO lıin li- SJfl a tecru e Seter eri ya pt aca 
yazı)Ot'lız: lrellik pirina, lıiı· ntil~·oıı dol'l yüz lıiıı 

ltal\ a meııst>li mallar nwnılekelimize 

1 

ıin~llik kunı üziinı lıiı· milyo\1 liı·t•t lik 
Turld\e ıııeıı~eli mallat' da İtalyava, l.ıaldu hariç olrııak Lizt-re kııru sebzclf'l'. 
mln ma~ a bağlı }j..;lelel'lleki kuııteıı- üç milyon lil'etlik l':ııılı \'P. kesiltııis 
• ııılaı· lıudutlaı·ı dulıiliııde ithal olu- ha:ı. 'an ihrae edilecektir. 

l>C'vlet havayolları umum miicllir- mir sivil hava istasyonu mC'yllaııı-

liiğ·üıılin kHJ·ctrıırn güre 15 İkincitP~- ııın tanzimi i~iniıı bir an e\'\'C'I ıwti
rin tarihinıleıı itilıar<'ıı Aııkara-lznıir. celeııclirilnwsi lznıit· D. II. Y. l\lli
Aıık~ırn - f,..t;ırılıul ve Ankara-~ey- diil'lüğütıP lıildirilıııi~tiı·. :\lt•yılaıı, 
hun ara..;ıııda posla tayyareleriııiıı dı>vlet dt-=>mirycılları ,.;pkiıdııci İ:·dt>tllll' 

lı>crülıe uçuslanna ba*laıı:ıcakt il'. ınudüı·lüğ'li tarnl'ıııılaıı Vf'rilecek ],(İ· 

Tt-'erübe uı:usl;ırı, ha\'a mlisaid oldu- m[ir ciinıfu ilt• l:ııızinı edilnıt>ı{t• ba:-:
ğtı lakdil'tk 011 IH·~ gün devam ede- lıııınıı~lır. J:u İl'!l<' havn it:ısyoııtı nıü
eü ve bu :-tıı·Nle kı~ mev-ıiıniııtlP dürü H. B:ısı·i Akdoğan bizzat me~
po:-ıta 1a~y:ıı·t-h•rilı• po;;ta \'I' yoleıı ~nıl olm:ıktııdır. Sahnııııı, tayyare 
nakliy:.ılıııda nP cll'l'eCPde muv:ıffa- ini::! saha~ı cltşıncla nıi.iteacldiıl tefriı· 

kı.n•t temin edilPIJilecPği anla15ıla- hf'ııclekleri acılmı~tır. Bu sayeclı> mey 
c·aktır. cl:ına cHi~ecl'k y~ığmur ~ulan im 

Bi .. çocuk ve po:,ta 
müv!!zzii yaralandı 
E\'\elki akşam -<aat 18 de Cııı·:ık

kapı mahullPRi!ldt' ,Kt>ıııer catlılt>::ıin

de bir olonıolıil kazası olmu~luı·. 0<ı-
för l\'Iahmııcl oğlu A hmc><l, iclarc..;iıı

cleki ot<ınınlJili İ~!ipli Mııh:-ıiıı oğ'lıı 
J 2 ya~uıcla A liyı• <;arptırarak lıa:-ıııı

cluıı yaral:ııırn:ısıııa ~clwlıiyı·t \'ı•ı·ıııi~ . 
suçlıı yakalaı.ınııstır. Yar~ılı \tıl'tık 

hasta h:ı IH'.\ t' kaldırıl ııı ı!-3! ı r. 

J:iriııcikol'ıloıııla da lıaı-:ka oto

mobil kazası olnıtı~tuı·. Tfoııüz ırnma-

l"lı~ı ve ~ofüı•(i lt>.l(lıit edilenıi.\'1'11 lıiı· 

tenpzzüh otomobili, hızla yol :ılıı·-

keıı po:-;ta mih·ezileriııden Şaban oğ

lu H. Nııriye <.;aı·pmı~. sol giizi!nclen 

nar. ktır. Ayrıca, rner'ı umumi ithııl 1 1talyay<ı da, lıir st•ııe zarl'ııııln. dn
rt'jimlerincleıı de i-1tifade t>dilelektir. kuz milyon liretlik yumurta, :;ekiz rnil

Aıwıık, YL'ni •ınla~mnl.ır, ilhalatınmla yon lirellik t:ıze lıo.ılık, 2:>0 IJiıı lirt-llik 
ihrucatımız anısına, lehimize olmıık lı:ılık yıımurtası ve ha\'~ ar, yıı n.i be~ 
ilzere ylizde yfrmi fark k:ı) dını ilıtirn ıııil,,·oıı lil'etlik lııığdıı.\', iki nı i l.\'<•11 li
ettiiiıHlen, İtalya menşeli nıalhıı· h:-ık- retlik ~:mlaı', oıı üç nıilyı>ıı liretı:k :ıı·
kında mer'i 2 700:> numaralı genel il-1 pu, li~ milyon liretlik diğ·n hulıulı:.ıt, 
halat rejimi Jrnr•ırneme;;iniıı ikiııei on milyon liretlik kuru selıze. lıir lıu
madde i hlikliml l'İ tatlıik olıın~ı.c·.ık- 'ç.uk milyon liretlik kunı üzüm. 500 
tır. l>iıı liretlik keçi lıo,\·nnzu, 5 milyon li-

Her menılPkeltcn ihrnc cclilccek nıal- rellik ti.Hüıı, ii<; lrnc;uk milyon lin·llik 
lnra s.ıl:.ıhiyelli ınııknmlurca verilen ya~lı tohunılaı·, iki milyon \irellik 
menşe ah:-ıdetnameleri tefrik olunu- b:ılık yağı. on milyon liretlik zeytiıı
c: ktır. nu ~ahadetnamelerin R. nü hn~ yaKı 150 bin liretlik balmumu, co mil
Jnı·ı. alakadar ithalatçı giimrlik tara- yon liretlik pamuk. bir milyon liretlik 
frndnn damgalanclıktan sonra :\Ierkez pamuk düküntlbii, 15 milyon liretlik 
rnnkasma. yahut İtalyan Kliriııg ens- kirli ve yıkanmış yün ve tiftik. lıir 

l>edt>t havayollan umum miicli.lr- ht'ııdeklere toplanacak \'e ini~ sııh~l
liiğli, 1 Ni!'laıı 9:~!) tarihinden itiba- :4lllll1 <;anıur haline geJınpsiııiıt önünf' .ranılamıstıı·. 
l'en Türkiyt>ııiıı muhtelif btlyi.lk ~e- gcrn1ek münıkiiıı olacakt.ır. Saha <;a- Şoför, kazatlaıı soma otomolıili 
hirleri arasında muntazam hava poH- nıuı· halinr. gelnırl<tcn kurtanlınca son siirnlle sÜl'Cl'l'k orta<l::ın kaylıol-

taları te~i:;; ec!eceklir. 1 Ni~an tari- da kı~ın hilr. posta tayyaı·eleriııiıı muştur. Zalııtnca nrnnıyor. 

hinde yolcu \"e ııo:-ta tayyarelerinin tehlikesizce me~·dana inip kall~.,1~sı 

><eyrü~efere ba~lıyacaklanrrn göl'e İz- kolaylaşacıiktıı·. 

titiisiine tevrli ohın:ıcnı,tıı·. milyon liretlik :ri.iıı döküntüsü, .v:.ırım K 0 zaııc. vergisi 
Anl~ışmaya ekli listelerde yazılı kon- milyon liretlik kıl, l.ıiı· milyon liretlik 
tc-njanlar, uıtı aylık oı:.ıı·ak .rarıy..ırıya hn1ı. iki miıron ıiretıik ipek koza!>lı, Hescp nı .. t ~hassısları 
tevzi olunacaktır. 'l\levsimlik mallar I bir mi.iyon l~retl!k ipek ılöküntü-... ii. on 
, , rı bir taqnife tabi tutulacaktır. Bi- beş mılyon lırethk krom ve kromıt ya- işe f.aş 'lVOr 
rinci altı ayda kullnnılmıyan konten- rım :.."lilyon liretlik mangunez cevheri, l\f aliye \'ekfıleti, İzmir deftC'r<lar-
janlar ikiııti altı ay kontenjanlarına 3:5 milyon liretlik kul'şun cevheri, bir lığı kadrosunda knzanç vergi8i he
il:1,·e olunacnktır. buçuk milyon liretlik anti muan ce\'- :.;ap mütehassısı olarak üç mE:mtır ilft-

lthal edilen malların bedellet"i, 1!1- hel'i, bir milyon liretlik zımpara , a l tı Ye clmistir. İki~eı· ~·üz Jirn ücretle 
rih sırasile ve kliring yolile ödenecek- milvon liretlik kömür, bir mih·on li- · 

tl
'.k h t ·ı' 1. \'eni ihdas eclilen hu memun·eUercle 

tir. Bw·çlu ithalatımız, alacaklı ihra- re ı am amyan , yarım mı yon ı- · · 
atçı parasını tah il ettiği anda bor- retlik boynnz ve kemik. yarım milyon çalışacak mP-murlaı·. ~·üksck tah-1il 

.. unu odemiş sa)ılacaktır. Bu mudclet liretlik kitre. 100 hin liretlik tıbbi ne- görmüş, defter tu~ma. usullinc vakıf 
zarfındaki kur tuba\\ üllerinden mü- hatlar, iiç milyon liretlik afyon, bir olacak Ye beyan namf'ye tftbi kazanç 
te\'ellit farklar ithalatçıya aid olacak- buçuk milyon liretlik tlebağatta kul- vergisi mükelleflerinin plrtnço ve 
tır. !anılan marlcleler, on milyon liretlik defterlerini kontrol cdeccklf!rdfr. 

l\fal m[ibayaa etmek i.izere avans ham deri, beş mil,l'on liretlik yultıf, iki 
• lle:-;ap müteha~s1~hklnrına iki zatın 

urctiyle kliriııg hc;;aplarına, alnka- buçuk milyon lire(,]ik kepek, yarım 

Çeşme hapishAne
sinde bir vak'a 

Dört mah .~üm biribi
rine girdi, büyük bir 

kavga oldu 
Çeşme kazası hapishaneflincle 

mahkumlar ara ıncla bir ka\'ga ol
muştur. Birihirini yarnlamı k suçun
dan 35 ~er gün lrnp:-;e mahkum olan 
\'e Çeşme hapishanesinde mahkumi
yetlerini geçirmekte bulunan Mıı11üı
fa Kara ile .JI ehmed Şahin, eski bir 
hu:::umet ~ebelıile biribirine te:"ıti ve 

---+=--

İzmir vapuru 
Hareket günleri 

değisti 
Denizyolları işletme idaresinin 

kararına göre İzmiJ" vapurunun, iz. 
mir limanından hareket günleri de

ğiştiril!f1iştir. Dün olduğu gibi hun

dan ROnra c;arşıımha günlei l'!:ıat 12 

de limanımızdan hareket eclccek 

olan İzmir vaınıı·u. pazartesi sabah

lan İzmirc gPl cek, o gün ı~tanbul-
dan getircl iği eşyayı çıkarncak ve 

~onra 1"'tanl..ıul için götüreceği eşya 

ve mahsulii yiiklemeğe bn~Jıyacaktır. 

nu >ıUretle İzmir \'apurtı, İzmiı· lima

nında iki günden fazla kalmış ola-('ı ı· ıltı' J:ı·ı1• 1• 1·ng nıtıns ..... esı"nı·11 mtı\•,"f- milyon lil'etlik tuzlu barsak, bir mil- tayin edilerek işe ha~ladıklarını yaz-• • '" •= " tahta par<!mıilc hüeıım etmislerclir. 
fakatiyle pnrn yatırılnbilecektir. yon 250 !Jin liretlik paç~vra ve ıiiirt mı~tık. {~çüncü memur da tnyin eıli- cak ve İzmir tficcarlarının şatlar 

On iki 1t!:llyan aılash·le Tı:ublu,; ve milyon liretlik <liğ'eı· emtia ihraç cdi !erek işe başlnyınca 1zminlc beyan- :\ltı. tafa Kara. :\lehmNl Şahini. tah- lizerincle kalıp ll'tanbula zama111ııc\a 
B

. · "h 1 1 1 'lh 1 tecek+ir • . . . .. ta parca~ilc ba~ınclan yar:llamrn, ·-. \ 
J ngazıye ı ı·aç ve mra urc an ı a ~ .· , l1::ı1neyı> tafn knzanc ,·eı·ı.rısıle mu- · giiluremP.dıgı malıarını munt!lzaman 

l ·ı k ı· l l l · · \ ~ı1. k fi ' 1 l • ' l f •· .ı I . .. .. l. lrnvga erlerılcri anı·mak icin m·::ıvn Cl ı tCe ve ~ e erce ışı.m erı~t;~ ·on- aııım,cı 0 ırcH11ı ,,·ır aıı ıı<"c·rrı 11111 !.;elle! mtıe:,;se,;e Vl' luccnrlıtı·fti de1- · • • ve tamamen nakledecektir. 
""J·an miktarlnrı .'·azılı mallar111 lıc- t"ıı·u/a;ı lıuııı l'<ıilN·ck t 1 . b 1 1 t 11 giren m;.ılıklıınlardan Ilergamalı A-ı ""' . . · . . er eı·ı u memuı· :ırııı ça 111 ı' an ___ _,_ _ _ _ 
leli, Tiirk - 1tnlpn tedirnt anlaşma.;ıı İtalya ıle ış ynpıııı ıhracat tacırle- . . . . . ~ \'Pt oklu Numan Sakarrn da )f eh- · -

. . . 'h , lı 1 11 • 1 ~ . claıreve getırtılerek tetkık edılmege · · · BORSA hukümlerine göre ödenecektir. ı·ımızın ı rncat e( e erme en 2,.J rnıl- • . med Şahin tarafından atılan snnclnl-\ 
Bu anla$malar 30 haziran J!) 10 \on liret kad·ıı- ahcııkları kalmıstı lınl'lanacaktıl'. nu Stıl'etle tıcarct clef- ·ı ı d 1 t ,, 

-lJalulı 1rn~tulıklar muteha.ssl.3) Dl'. 
'r ı ki U ğu.r diyor ki: 

Yukarı nefes yol .. 
larında iltihap 

-1-
P.uruıı. hnP'az \'l' ııcft>~ ~·ollaı·ıııı 

sık sık giiı·ıilPıı ııı•zlt• \'i' iltibuplıınııı 

lPkı•rı·lirii. lıirı·ıık kinıst•lı>ı • i i 1:w \ t' ı·a 

lıalsız <'lnH·kh· kalnı:ızlar. nııltıl'lll nt' 
~e!Priııi \e 1.e\'kleı iııi ılP lrnçırnınkl:-ıı 
geri dtıı·nıa1.l:ıı'. A.\·ııi ıammıcfa btı ra 
h:ıt~tzlıkluı· biı•cok' ağıl' h:ı~talıkları 

doğması ııa st'IJl'p old ukla l'l ic: i ıt, lıu n 
lıll'llaıı lrnnııınıak ic~ılıedeı'. Eıı co 
ııC'zll:'!eı· \ ' C• bu iltilıaplal' iıı uıılan 

-1oguğa krıı·şı pek fazla Jı.ı ~as olma 
lan ıı ıl;ı m·şet ede!'. 

Httııtıtı h:iıı iıı ııııl:ırııı, 

~·ıığ-a I,; r~ı J,c;ııılill'ı·iııi ..;İ:-;ll'lllatil, lıi 

~l'kildt> ;:el'llt•13linııe usullt>l'iııi tallıi 

cıdf•l't'k :ılı~tırmıılul'l Jfümn gelir. n 
sul'etle iıı anlar ~oğuklıın mütees!ti 
olrırnhırınılaıı l<eııdilC't'iııi "ortımnk iP 
kfınrnı l>tılnııı~ oluı !ar. Hunu da. an 
cak sabııhle) iıı rataktnn kalktıkt~ı 

sonra henı~n soguk ::ııı ile lıiltiiıı 'il 
CL1<lu silmeli w lıuı1L111 :ırclıııea eilıl kı 

z:ınnca~·a lrncl:ıl' kıını lıiı· lı:ıvlt ııil 

hcnı kunıJıınııtlı h!'lll ılt> ll1:1'-'S<ı,İ ynp 
malıdır. C'ild J,ızarınca henıfln o- ı 

.viıımemeliniı·. Giriıımeden e\'\ el hi 
olmaz-;a lıi ı· iki d:ık ik:ı ("IJJlak ola~1 
h:ırekl'tler y:ıpnı:,k liLzımg-elir. \'iicu 
lnı·ı so,ı"hık ~Hl,\ :ı alışm:ınıı~ oJun 5ahıs 
tar ic:in l'ıt o\'\'l'l ,.::ılJahlryirı ılık u il 
siliıımeleı·L· lıa~lamalan icaLerler. V 
bfrk:ıç gü 11 bô) lt>l'C her defa mda ~ıı 

yun dercce:-;ini iki!'l.er derece öğntmn 

lazımgelir. nu suretle vücut. daha so 
ğuk sular kullanmnira alı~mış hulu 
nur. Herkes .v:ı\'a~ ya\'aş kendini l)öy° 
alı~tırnrnlıdıı· ki. kısın hile snğuk s 
ile ,·ücuclu ıı u silrlıil mel ich. 

(Arka:-;ı var) 

FiJİstinde vaziyet 
-- Baştarafı 1 inci sahifede -

\·e amele ele guw halindedir. Demi 
.~ ollnrı ııUilyesi hıpalıdn'. Şebeked 
rıncnk lıil'k:ıç trc>n islcmİRtir. 

Ralıirt>, 2 <Radyo) - lngilterenf 
altı ay icin dıirt bin Yahudi muhaci 
rin Fili. tine gİl'me:-İnr mi.i~aacle etti 
ğ'i hakkmd:ıki halıPr1 lıunıcta deri 
akisfc•ı· yapnııştıı. 

Anıp alPmi, Yahu(1iİPt' ııll'~·lıin 

IJa~lıymı ce!'C')':tııın lıir knt clah:ı km 
't•tlenme~i kin yeni tertibat al mı 
f•'ilis lin m lie~ıcleh·~iııe goııuna kad:ı. . . , , • • . . . ye ı e ıa ın an ) nra anmış ır. .ı ıı<' UZUM 

~arihine kaLlnr meri olucakt·r. Cç :ıy Merkez bank<ı ı, 1tulyava gönderilen teı-IE>riniıı vergi \'(' tahakkuku işlr- nrneılanlan Ahmed oJ(ln O man Tı"ı- Cuval mulın cin i Kr. ~- Kr.S. Llt>\'anı etnıPg(• knraı· \'t>rmi.~tir. 
evvel fe~hleri hrıkkında haber verilme- mal bedelinden alacaklı olan ihr~cat l'in<le tam bir salah ve doğruluk te- tar. :\Iehmeıl Sahini .. tokatl~ clövmiis-1 1721 K. 'l'aııer 11 :;o 10 ;;o Kudii~. 2 (l.ntlyo) - lııgilterc<le 
dikçe, birer senelik de\ relt-r için keıı- tacirlerine bu ııaı·ı.ının teniine l.ı:.ışlı- miıı edilecf•ğ'i tnhmin olıfnmııklaclır. tlir. Kavgunııı buyum ırın ıııelıep ·~ 126:-i Y. 1. 'J':ıl:ıt 11 !!) rıo lrnraya gijrıderİll"n lıin j.'ci yiiz p] 

diliklerhıden temdit ellilmiş olac.ıklıı'. pcaktır. r ~ olun diırt ki j tı~tıılııın;. ı.ıdliyı·yl! \:c- 122K s. H.mı lıa. 12 2;; 1• pıJlisiıı ıııu\"cı · :ılalı lH'klt>ıım~kteıliı· .. 

Karagöz perde
miz ve itizar 

ı·ilnıiştir. J ı )!l F. Rolııri ı:~ 2U 

Viston Çörçile göre: ----:---- 1076 l~~ııuf lJ!Ln. 12 2:; 1~ 

Jngiltere manda vazifesini terkederse .. 
Ark.adaşımız Kii~terinin evvel 

ki gün çıkan yazısında maal ııt"f 
bir çok tertip hataları o]mu~tur 
Okurlarımızdan ve arkada_ınıız 
dan özür dileriz. Karagöz perde 
.mizi yarınki nüshamızda bulacak-

ilkokul öğretmenleri 
arasında 

KPmalpa~:ı - l'ar:-;a okulu öğrPtmen
lerinclen Bıı. Belkis ('ağlı~·aıı ~r',\'lıiltı-

Filistini himaye etmek 
istiyecek üç devlet var 

i!iniıı Osmani:ı e k:ıza,.;ı 5 kfüıııııusaııi 

okulu öğretmenliğine, Ku!)a<~h

ıııın Selçuk okulu öiTretmenleı·iıırı .. ıı 
Fııtma Ali\'e Alhıııcı Kocaeli - Iüır;ı. 

sınız . ·· l k . Al ' k .... ··- t ı· _...,..._ _ _. _____ ~--- 111uı·se ·azası H':ı~ ·ovu ogTe men ı-

Ôğretmen tayin !eri lğiııe, Öclemi~in llaılemi~~e okulu öğ-ret-

Bunlardan biri de Türkiyedir 
. menlerinclen Adile Dumrul Bordur 
Iımir Kız Li c;;i Türkçe ö~rctmeni vil;h·eti 'l'efenni merkez okuluna. Al-

Viston Çörçil Avrupadaki son 1 göndererek iki!İ or.taaı bir çare bul
buhranlar arasında Filistin mesele-! duklarını zannettıler. Mi.ite\'effa 
sinin unutulduğunu, fakat bugün Lord Peelin ba~kanlığı altrnda de-
~Filistinin bir dönemeç nokta&ında» ğerli kimae1erden nıüte~ekkil bir lıe
bulunduğunu işaret ettikten sonra, yet Filistine gitti. Meml.:!keti baııtan
hadiselerin bilhassa Almanyadan başa dolaştılar. Bir yığın vesika top· 
buraya Yahudi akını başlıyalıdanberi !adılar, her iki tarafın rrıümessilleri

H. Cevad ldil Karataş n.rtaokul Türk-! saıı~ak okulu öğretmenlerinden ı\f uaz
t;e öğretmenliğine, Kız en ·titii ll hiyo-1 zez Kaynar,ıay ı~tanbul - Fatih bza
ln.i i öğretmeni R. N'e\'zad Dağemre sı 13 inci okul öğretmenliğine, ner~:ı
Terim li:,;esi lıi~·olojj öğretmenliğine ma-aşıkç·ı köyü öğretmeni iL .Ahmed 
tayin f'dilmbşlcnlir. Atalay Ka.vserinin Pazarbren kö.\·ii 

Bir işçi yandı 
isyan şekli aldığını, çünkü Arapla· ni dinlediler, görüştiiler. Yangın saha ıncla itfaiye merkez 
rın kendilerini eknl1iyet olmak teh· Sonra, raporlarını yazmak iizere binll"I arkasında l3a).' J. A. Rehinin 
likesinde gördüklerini söylüyor ve İngiltereye döndüler Bu rapor, u- kere~te falırika~mcla bir kaza olmuş
dcvam ediyor: zun fakat ihtiyatlı bir ~ekilde yazıl- tur. Fabrikada yal{ motöründe çalı-

Karışıklık baı:ıladı. 1936 da ciddi mıştı . Bir mi.iddet daha beklendikten şan Nuri oğlu .Mtrntafa, motörü çalış
hud"seler cereyan etti. 1 ıgiliz hükCı- sonra rapor neşredildi . O zaman gör- tırmak için uğrastıı{ı ~ırada makine
meti kat'i bir karar vermekten :ıciz dük ki, komisyon Filistinin taksimi- den çıkan ~devle Pi ve yüzünden ran
göründü. Her -,evi olduğu gibi kendi ni tavsiye ediyor. Memleket iiç• ay· mı~tır, Yaralt, hastahaneye kal dırıl 
cereyanına bıraktı. Çünkii nazırlar rılacak : Biri Yahudi deleti, diğeri mıştır. Kazanm. dikkatsizlik yüzün
arasında fikir ayrılıkları olduğu için, Arap devleti olacak. Bunların ara- den ileri geldiği anlaşılmıştll". 
t:zun zamandanLeri beklendi~i h~I- sında da lngiliz idaresi altında bir ---.-=-~ 
de, Filistindeki mümessili değiştir- mıntaka bulunacak. İngilizlerin va- Zabıtada 
mek kabil olmadı. Filistine bir heyet - Devamı 3 ünüc ıahifede -

Sayın müdavimlerimizin istirahatlerini temin için 

Kültürparksineması 
3alonunda bazı tadilat yapılacağından 

5 Teşrinievel 938 Cumartesi 
Gününden itibaren 

Baslamalc iizcre iki gün için tatil mecburiyeti 
elimizde olmınn bu halden ötürü özür dileriz. 

hasıl olmuştur. 

___ ... ,_ 
Metreıini dövmüt 

Karala~ta Bahribabn parkında 
Kıbrıslı İzzet, beş seneclenberi met
resi olan 30 yaşlarında Zeynebi pa
ra me.RelcRinden tokaUa dövmlişUir. 

Gece eve ıirmek 
Alsam·akta Erdoğan .Rokağında 

şofor İ:sınail Hakkı. geceleyin .Mus
tufa kızı 27 yn~ıııda Rn. l\luhteı·<'miıı 
ı·vine girdiğindl'll zalııt~ıc:.ı y:..ıktılıııı

mış, auliyı:yı: vı:rilmişti r'. 

ö~rrPtmenliğiııe, Çeşme kazasın ııı K:ıclı 

onıcık kö~·u öğretmeni İ:-;mail Gökalp 
Niğdenin Ak;;aray kazası Acem okulu 
ögretmenliğiııe, Urlanın Balıklova 

kiiyü öğretmeni Şevket Pınar Kayse
rinin Toklar köyll öğretmenliğine, 

Muğla - Ahıköy öiretmeni A!'lım 

Kelıapcığil. Örtemiil - Bademi.ve okulu 
öğretmenliğiııe. Sam-1mıun Havuı k:ı
za~ı Sivriki. i k(iyü öğretmeni Ka ım 
Doğ-an Karşıyakn - Örnek köyü olrnhı 
öğretmenliğine, :Kırklarelinin Üı:ıküp 
köyü okulu öğretmeni Ahmet l>iriteıı 

Ku~adasnıın Selçuk okulu iiğretmt'n 

Jiğine naklen ta,viıı eclilmiR!erdir. 

----li"!"'-----------ııı--------....... Anadolu'nun 

Takvim1 
3 İkincitetrin Perşeınbe 1938 

Ramazan 8 1357 
19 Teşrinievvel 1354 

EV KAT 
iftar : 17.19 

~rn l j i ı·o 1 1 !lO 15 !>O 
XOfi Allıa.\'l'ak 11 1H 
•175 Üztiirk 
.nı M. ır. Nnzlı 
:ı~~ PatC:'r;:ıcın 

;J6·1 A. R. lizi.lnıt'ii 

' 201 r. Tarım şiı'. 
~Ol P. Pal'i 
1:17 lnhi ·ar 
~!l l\L j. Tararılo 

8:~ A. l·\•sçi 
82 j. Taranto 
72 8. Erkin 
71 S. C'el~ırclin 

75 Ş. Remzi 
58 .M. K<ıyhaıı 
57 i\f. neşikl;i 
4G Alyoti bira. 
.J2 j. Kohe ıı 

2 H. Besim 

10972 yekun 
:;31737 

542759 

12 il O 
10 17 

12 2i) 

1:1 % 

1" .. 
15 

7 25 
1:1 75 

1 f} 

l" ., 87fi 
11 
14 75 
11 
15 
11 50 

15 30 
13 25 
18 

}(j 7;:, 
17 :ıO 
ır. !j0 

l:l 23 
15 2.) 
ı:; :;o 
11 7G 
l<l 75 

] ;; 75 
1G 50 
11 
15 
17 50 
15 
ı .j 7f) 
ı !) 50 
] 7 !>O 
18 

('zii m f ia ileri 
Numara Fi'ıt 

7 12 
8 13 
9 14 

10 15 
10 18 

1NCfiı 
Çuval malın cinsi 

1869 Ş. Remzi 
14.:> Ş. Rıza 

!'18 ı:. Frarıko 

211~ 

rnG784 

ı::~89G 

Kr. S. Kr.S. 
6 50 18 

11 14 50 
11) 50 18 

Kr. S 
18 

.jfjlJ 

Bernet 
Seferihisar kaznsının Tiıclıdık m 

h:ıllt.!~iııclf> l><ınail ııJ{lu terzi Hnyd 
rın fiııi.ine gec;oı·ek para'lllll g:ıııhf• 

meklP nıaznıııı .\1 ıııdafa Cilin şehr 
mi1.: Afprceıa ıııalıkeml~sincle cer 
yan etmekte ölan muhak(•me i n t 
relenmiı,, suçu Rabi olmadığmqa 

lıl'rn:.ıtiıw karaı· vcl'ilmi~ir. 

Cari p tedbir! 
~ 

- Ba~tarafı 1 inci ıahifede -
garip teclbirdeıı ınak;cad. lhlttıy halı< 
nı ekmek~iz bırakmak i11e, buna Hizu 
göı-enlerin a ltlıındıkların1 kaydı>rl 

hiliriz. Zira 'flirkiye. buğtlav memlek 
tidir. Ve H ata.vı deı·hal huğda,,· ~c 11 

gaYk Nli'l>ilir. Xitekim, Aırndolunu 

Hataya yakın .verlerinden hcmmı bv 
clnv ve un .Mkivat111a la l~mması . . . 
çin hükumet<;l' lfı.zım gelen em"rler. .v 
rilmiştir. 

Stajyer müfettişli~ 
Açık bulun:.ııı ilk tf>drisat stajy 

müft>tti l "•inı• Gazi en titü~ü mezu 
lnnndan B. l1 ı \'İn )leyan ta~·in edi 
mis, gelerek rnzife~ e baJrımı r. 

--+-::=:-

Fransada 
Mezarları ziyaret 

günü 
P, ri , :.! (füıclyo) - Düb (bugfü 

me-znrları zi_yar t gi.irılı idi. :Me<'h 
Cti-ıker abirlı•sinılen ha'.ilıynrak ' bıiti 
meıarlıkln rı zis-ıırPt eden halk, bir b 
çuk milyoı ll gtı\mi,tir. 

na.\ ek il 1 ,, in diye, lmgilıı meçh 
a;:ker alıi<le~iıle ~itmiş \'e biiyOk m 
r<1siml~ <"t•l nk kıı~ mıı .hır. 

Kleımı ıı-1omırı ıntza ı ııın 

Mı ket f çtık k ı rn ı.ı~tı.ıı. 
.> uzlcr 



(ANAOOLU 1 
3 lkincitqrin Pertembe 1938 

Amerika Hariciye Nazırı 
mühim beyanatta bulundu 

,--------------------~ 1 Düşündüklerim _I Edvar Daladiye-Musso-
Şefin nutkunu /ini mülô:kat ak 

dinlerken l Y ınmış 
Orhan Rahmi Çökre 

Hiçbir rnlllet, kendi devlet ,.esinin 
nutkuna karşı, bizim kadar hassas 
deiildir.Biz, Atatürk aöylerken, hem 
arkamızdaki yılın verimini, hem de 
baaacagımıı: yere düıen aydınlığı 
görürüz .• 

iki Başvekilin, müstemlekeler ve iptiılai mad
deler etrafında konuşacrıkları söyleniyor 
lJondrn. 2 (Ruch·o) - f>M 1 !\T '/1' · · \', rı 1 Fk - · · "Y ını anı ın<ln ~ .1kmda hır mtilUknt 

t t <'.\ _. ·spı:Ps gazetc•lt:rhıiıı llt• ı·i- ol:ıc.ık \ l! il.i lnlJ,unı ·t ıei i. mu l'm-
ru lllll gol""e, l• r!ll\ a hn \'Pkflı· J<'d • · l k ' ' • r . • • \ .ıı 1 (' l'ler mese>)e,.ıle ıptı<l.ıı ııı.ıdde!er 
laladıyp ile ltnl\'n has\'<•kili )Ju so-,etr:ıfıııd:ı konu .ıcnkln·. Avrupa dev1 etlerı· nin biri bir :erile akdetmekte oldukları kle· He~ d•vlet:. rei~, -~arla~ento Ve 

.l emaah teşekkullerı boyle bır nutuk-

r i n,o '}e Y, ~U00 flU00 n bt.ft.nde c'han harbine sebebiyet V~recektt•f la açar. Fakat onlarda bu nutuk •a· Vı•ston Ço••rç·ı •• 
f> f", dece formalitenin tezahürüdür. Hü- 1 e gore 

?\ev~oık 2 (Rath•o) - Ar..ıı·ı·ikn tmllnrııı, y,uııtııı uiıiııdt• lıarlıc !-\Plıı•- lıiçbİI' Şt'.\ IJilnwıJiJ:illİ ileıi '!Ul'lnek· kumet bildifİnİ okur, partiler dilek• B 
lıarici)e naım Klll'liPI 1111]; ın~ıtbu:ıt lıiyt'L \ı•ru·t>giııi su,\lrmistiı·. tedir. lerini yaparlar. ihtiyar demokraaiyi ·c -:--.k~tt~rafı 2 nci Sahlfede - 1 T.ıbii Jt'ili~tiniıı Jıiımt)f!sini mem-
müme::ısil!erlııe lıeynııcıtt:ı bıılurımıı 1 ıadakatla benimıeyen ıandalyeler· :zı. eaı 1

• 
1 mıllet orasındn naıvnz.ene• llllllh etle (izf'rlıw alncnk uc ti \ 1 t 

\t• A\nııırı de\letlHiniıı. biıibirlt>l"ile .l!u IJe):ııwı~:ııı ıh.ılı. L~clı'rı .\lııı:ııı J\urcltıl Hulıiı~ hr·.urnntı, Alman- de, kabineler, pro•ramlar, dahili ve ~·ı temın elm<"k \•c birbirinin gırtl.ı \'al'clıl': Alm:ım:ı ilc:> it.ıh. hu 
1 

el-
akdetını-kte bultınduklurı kleı•ing- AJıııısı, Amı~rınıı uıı·1t·1\c• nuY-ıırnı )nrhtrı lıa~k:ı dıgt>r A\l'll)J~l nwmll·· harici siyaıet itleri durmadan, deli· gınantılmnlnrınnme)dnnvt•rrnenıek di' t•tnıt•k fçiıı salııısı~lıld:l c>nh k'.1· 

Jer ytlzllnden dun)a iktı ııdi)at1r1m tenldd etnıektc H' .AHtıpıınııı bugün- kı:llt1 ı·hı<l · Jc deıirı :ıki lt•ı· y.lJHnış- ıir, dLırurlar. Bu aebepledir ki, on. ola0k... lal':ı htlı· giı·i ı•et•l,ll•rdiı·. Oııl.ırı 1 hu 
mO~ulut.ı ürhklendiği, bu gll.Jf nw- kU lktı ndı 8PIRJtıııdcn ken<lhıinln tıl'. larda dnlet reiıinin nutku nakt be· alın rapor neşredilir edilmez r.ı· i._t(ln unı<luklnrı nıerıf.ırıt, Fılf. ttndc 

rop ıibidir. P.?run. hatal~. ve tehlikeli olduğunu bulMaklnrı nskl'rı bnkımclnn i lif:ı 

Cumhuriyet bayramımız münasebe
tile Alman gazetelerinin yazdıkları 

Bidm rei•imia, aa~ec~ tetkilah ~::;e~ım ... Çu.nkü .rapor? göre !r~giliz delPrcliı' ... 
esaalyenin kabul ettlil bır devlet ve caı r~u~k.lll bır vaz.ıyete gırıyor, ncüııcu ele' !et Tuı·J,i\ <'rliı·. lngillC' 
Cumhurreİ•İ deiil, ayni samanda ~rtayn bırbırme dUşman iki meml~· re. hicnıı dtH·nrnl< J,tthul tnh lldlı· k. 
Türk milletinin iftihar ve ıururla I e~ çı~ırordu. Bu ~evletler~ jstedik- bugiııı F'ilMfııdC'ld vnziyc:>t Jınrptl'l 
bat tacı olarak taııdıtı bir Şeftir. ~rı gıbı ~rdu. te kıl etmek v~ Mil· e\ \' 1 'l'Ul'kİ:\ nln iclnı c:>-;i nltmdak\ 

Evet, baıkalarında da t•f vardır, Jeti~~ cemıyetı &1..nilı olmak hakkı da \ nzi,\ ı>tle mııl\:t) C':sl' Nlilir e n t•ce 
fakat onlar, alnız partilerinin ı•fle· verılı~·or~u. İngilter('llİn lehin el ğlldlr. 
ridlrler. Halbuki o devletlerde, ve· Hıç şilphe yok ki, bu plün, en l!ununla beraber, bunlard n h n-

Ber)İn gazeteleri, Büyük Şefimiz Ata türkün uz~k görür- levki lıimlerl ve l•t•lcküller1 yumruk yUksek hislerle dolu ıaluhiyetli kim- gi biı'i k:ıbul olunur n olun u l tne-
ve tiddetle baatarılmıt olıun, yekdl· ıeler tarafmdnn hazırlanmı olması- ele lııgiltere için son clcrc:>ce ncı ve 

lü(!ünden Ve kudretinden hayranlıkla bahsediyorlar ğeri He tamamen a1km olarak için n~ rağmen, bi~ har~ için mükemmel a~ır oln aktır. Bundan bn krı, C'cnev-
- için akan ve fırıat bekli1en •l1aat, bır reçete tetkıl edıyordu reele cereyıın edC'cek nı(izııhı el ı in 

R.erl.iı~, 2 (A.A.) - lJ. N. B. Ajan-ı Aııkıırn, Tilrk de\'l •t rei J~ıiıı yn- clisini ekonomik mızır J>r. Punkun içtimat bir yılın cereJanlar vardır Bununla beraber, bu plun bile c1e ne knd:w uzun süı·ecc:>giııi clU U-
sı lııldırıyor: pıcı ~alışmn ını '< e yapıcı nzmmi gös- ziyareti nettcesinde yeni clo tluk r _ ve bu böyle oldukça da, 0 ıeflerin, derhal ve tamamen tatbik ~dilnıi.._ ııeLiliı iz. 

TOrki~ e cumhuriyetinin 1 G inci termektedir. bıtnlnrile bnM'lı his ett ·~. T" k , n tam bir millet kütlesine şeflik ettik- olaaydı, ne~iedildikten sonra ortaya 
d (i ·· · b t'l .. l f'k G · d. k' ıııı ur ~ata- rıkftn ka l kt d 1 • • yıl ön mu muna e e ı e mut e ı nn ermama ıyor ı: nının y"k 1 . d 

1 1 
leri de hatıra retirilemez. Orada h&- ~ rar11z ı nn gene ana ıyı H t H • 

Alman ı-azetelerf başmakalelerinde )lazi ile alakanın kesilme i TUr- . . ~ :;eme ı~ı ~n (o ayı Türk klm nizam ve rejim ne olursa olsun, olurdu. Halbuki, İngiliz hükumeti a ay eyetı 
yeni 'l'ürkiyenln lıüyük bir hızla te- ki.renin dahili \'aziyetine hiıkfm Atn- mılletının duyclu~u ıfUhnrı her mem- ona inanmayan, ona kartı ruhi ve fik- bir karar vermekte l\ciz kaldı. Hii- J 
rnkki ini memnuniyetle kaydetmek- turkün ka~ ıcl ız ve ~art ız bütün mil- leketten daha iyi anlıyacak \'aziyeUe ri tam bir mukavem~tle fırsat kolla- kumet, komiıııyonun raporunu eens A nkaradan $fanbula 
te \'e Ataturkirn dinami ini \'e uznk Jetin nzmine tercünıan olma ı ile kn- görmektedir. Alman nıilleti bu ba:r- yan milyonların ayak patırtıaı ititi- itibariyle lcabul etti. fakftt bir çok Jö d .. 
1rurürlüğunü tebarüz ettirmektedir. oil olmu tur. Almanya, TOrkfyeyi en ram gOııleri münusebeU!e Türk mll- lir. Halbuki bizde Atatürk C"mhu· noktahndtm da çekiniyordu. 1 n U 

Folki er Beobahter ezcümle di- hararetli uretle tebrik edenler arn- Jetinin ~evincine \'e iftihar hf~Jerine riyet Halk Partiıi Şeflitiyle beraber Gene bir müddet geçti ve bu İstanbul, 2 O-luımsi) - C'umhu-
yor ki: sıııdııdır. Zira H itler Alm~ınyn ı ken- hararetli surette i~tirak etmektedir. milletin de Şefidir. , ÇUnki.i ıaarti, müdd.et. zarf anda Fillıt indeki vf\zi- riyet bayramının on ~!!İnci ~ ıldö 

millete mal olmu4 n bu kiitlenin bU- yet gıttıkçe vahinıle§tl. O zaman nümü mUnnsebetiyle Ankarny git 

ispanya harbi 'Id hk
,.. ) tUnlUilin\i kendi hamurunda yutur- ikinc.i bir komisyon gönderdiler. Bu mi4 olan Hatay Millet mecli i rei i 

am ma Um arı muı i.ir t•t•lcküldUr. kom~~~on bundan e":velki heyetin B. Abdulğaninin riyneetindeki Hn-
8 z_ " { ,_ • Ata türle, itte böyle; devlet ve verdı1eı r~porun tatbıki kabil olup tay heyeti, bugün ehrimize dön-

Qf Ve1ea et ff!%1eeresı Cumhurrei•i olduiu için, Şef olduiu olmıyacagını tetkik edecektir ve he- mUıtür. Hauıy heyeti, cumnrte i gU-
mec /İse gönder •ıd• İçin, -artİnitı ba4katU Ye IJanftj Of• nÜ2 rapOrUflU VCrmenıiştir. 

1 
ntİne kadar burada kalacnktJr, f rankistler, dün sabah Ter kas tepe- ı l dulu içindir ki, adeta bir yarı vetd Aradan geçen zaman Larfında • 

Anknrn, 2 (Hu~u i) - On suçlu· ve ibaldet içinde dinliyoruz. h.adiseler fena bir vaziyet aldı. Ka- lkraffiİ) eli tahv.ıller 
lerini İşgal etmişlerdir nun ölüm ceza ıııa çarptırılma 1 hnk· O aöylerken, on yedi milyon inıan, tıller başladı. Arkasından mukabil 

kındaki bn vekalet tezkereRİ, bugün ıt.ğla~, n.aaaaa, inanmı,, ıuurlu ve ~are~ctler, ~endini gösterdi. Bun~n Birinci ikramiye keşi-
Paris, 2 (Radyo) - Ha\'u Ajını- mio:.ler ve .ıl.ı:ıhn kudur de\·:.ım eden B. f. .. I cli~iııc Se\•keJilmi lir. tek bır ıovde olarak duruyor, dinli- uz rıne lngıltere az. r aza takvıye • 

•ına rüre, Franki•tler, dün ve buglln muharebe netice inde bu tepeleri Öltim ceznsına mahkum olanlar yor, bat efiyor. Batka tefler konu- kıtaaları gönderdi, yarı cezri tetbir- desındc kazanan 
\'Ukubulan muharebelerde ilerli.re· j~a-aı eyJemfşler<lir. Bu muharebede ıarnsındn Bergnma knznsımn Arifiye turken, uzaktan, yakından ıizli sisli ler alındı. 
rek yeni mevziler zaı~tetmişlerdfr. cıımhm·i) etçilerin birçok öJU \'C y:ı.- mahallesinden Şerif oglu Ati Ork- homurtular, dit sıcırtılar duyuluyor nu uretle, mlitemadi bir tereddlit, numaralar 

Franki tıer, Terhns tepelerinde l'nlı bırükıırak gerileuikleri Ö) leni- mez de \'ardır. ve daha demokrat bir haYa içinde \'e ~ciz saye inde memleket Lııl:'tinkü . Anknrn, 2. (A~A.) - l!H 
6ece yarı.tıındmı sonra taarruza geç- yor. hiddet ve tiddet aYaaeleri ,.uıueli- nrnıneak \'nziyete geldi ve Araplar- ı tıkı:nz tahnllen~e ~ub:ıdel 

Pirene dağları 
• Ka~larla örtüldü 
Parla, 2 (Rııd~ o) - Frnn aıım Pi

rene dağbrına dfüıdenLeri knr y.tğ
maktadır. BtıUın yollur karJrır ı.:ıltrn
dn bulunmaktadır. 

Son dakika 

G 1 yor.. 1:ı Ynhudiler arasında kanlı hadise- ımreh,\ le ihraç edılnııfl olun ) iı l J e~ ame en •. f!'- • '-li • t• • • ·ıı· h ler başl:ıdı ki nereye varncnüını kim gelirli rnns jhıımİ\ eli tsı.hvifü•r"n -v L. d ız, aarı n rıye unızı mı ı •a • • .. - n • n.onmu.c cese ,,,,. t f . l d t ..... _ • t '-t 1 bi e kr tİı'emez ı 11 9.> tnrihind rnuli) e 
T .1 UnUS Q te flC! ~rine e IÇJft- orıanaze e mea e O an r - ,, 

lstarıbul, 2 (Hususi) - Bu eıa· Y milletiz. lnandıiımıa Ye aarıldıfı- ŞilJ>ht' iz ki, lrn, f ııg-ilt ı'rryi bir bzuık:ılıır nıum illeri v not r hu-
bah, Harem iskelesi öniindc kok mut devam ediyor mız ana daYa ve hatların mUdafaıın- kuı·nr vermeğp ve siya Pti Yt>ni buı:;tnn zurıındn ynpıl:ırı birinci ikr. mi k -
bir c~sed bulnmıltl'!tur. Tunu~. 2 (Rnrtyo) - Fransız or- da, topyekun tek N•İn, tek .CSaUn güzden geçh·mege ge-.ketm i luzım- !desinde l 5781 numnrııyıı on b'n 1. 

'-' 1 u..1 f 8 • l f' • • ta 'h gelen bir nızin~ttir Fili tin hakkında rn, 1 '39 ı numnı·n) n on hin rrn, ı a .. P• an . tahk.ikntta. .ces~din, clui-lu gn.n"lktıı·nl.'l)' ı ....... kaııı "'en"rı'l m ua aacıııvız ıa m fe ımıam rı · ]?l ,...~ 
" " u .. " "' ,- • • l . , • ..... ._. L • tl lıilinm('ı-;i l:izımgı?len ne var n uzun " ;ı ı numnrn.\11 u bin lirn, ~'i 9G5 (Turk hekımlt"rı cemıvetı) katibi G 1 f k . ve yırm ncı a11r açın•••• .. u ... ııye e- · b 1 M 1 d . ld • ·1 1 .ame en, re a ntıııde hıılmum rlo- 1 d b' • d L"' ı. L• uı· •.;a "k zrım:mdanberi mlislenıl •kelrr neza- ııunuırn)11 e un lfr.ı, 2165 n ım. rn-a ımu n aıt o ugu an ası mıstır. r n en arı •• _,. •il' m ı ıura . . . . b" r 0 4062 . . 

nnnmn kurmay lrn kanı llaı·l:ıııla ve terbi1e1l, lti1le bir medeni ve aoı- retmın ."Jıııciı• lıııJıınııyoı'. ~fuhalJiııe )~ m ırıı, ". ~um.nr,ı)n b n lıra, 
birlikt~ teftişleıfoa dc\•am etmekte- yal orsanıs .. 1onu yaratmıt olma- g{ıııderılen k<ınıi~yoıılarn hiçbir za- lr>4G nu.mnı.n)n 1.ıın lır '15 6 !) mı. 
lİİI'. aındadır. Çok ~fler ıelmif, ıeçmit, man !uzum Jıissedilmedi, l.ıunlar yal- marll~·ıı lıın 0lır:ı, J!l4078 num r. \ ıı 

gelecek ve geçecektir. nız karar \'erip icraata girli!me gii- l>h! !ıra, 210649 numnrn) u b n lir , 

l • l Fakat tarih ve dünyamız, en bu. nUnU tehire hir bnhnne te~kil ettiler. 4 ~· 4nG numnra) ıı bin lir. i • b t et-
ngİ terenin An- yük Şef olarak yalnız ve yalnız Ata- PeeJ plftm ierkolunMak mı. olun- mı lı:~ 

türkü görecektir. Ne mutlu ona, ne mıy:ıt•.ık? lngilLz phılfimetoımıınuıı 1 . AHıcn 13 tıum tn)n uç \UZ İÇPt 
kar Q Sefir İ mutlu biıe ! lıtıııa onünıOzdeki haftnlıır znrfıııdn hra \e 596 nıım tn) a da kııkuı· lira 

Viyana müzakereleri 
__ . _ knrar verme--i lazımdır. Eğer Fili _ i nuet ctmi tir. 

Hakem devletler Hariciye Nazırları, dün Romaya nakl~diliyor • · - unın tak:--iminden ,·azgı?çildi i e. me-
1
. ·ı 

k. k Londra. 2 (Radyo) - lngiltı•rc. ita/ya Sf'lei halletmek k:tbil değildir. Bnha- ngı tere kralı 
gece geç va ıt arar verdiler 1. 1 1 b"k M nesi ile vazifesinı bırnkncak ,.e man- K d d 

Ç k J k 1 
ta ya an asmasının tnt ı rnevkıım• u"fareken • • • • ana a an SO r 1 T \rly:ını, 2 ( Radro) - e o ova·- Gerek Çekolo\'akya hnriciye . k .. b l d 1 •

1 
ın yırmtnCl cl:tyı Milletler cemiyetin<! mi tf'rke- n Q Ya• 

\'n - :'Iac•aı·ı·"t··n ı'}1ti!afıııı hal için ıınzırı \'lakof ki ',.. ger""k •ıac"rı· - gırıne u7.ere u unmasın an, l • .ıgı. fd .. •• 1 1 ? • d ..1 
·' "' " "' ~· ~· .. · R f' · l d :l yı 6n Ü k t/ <ece'. -~ıngtona a gİaecek 

buruda toplamın konfcrnn , geç va- tmı hariciye nazıı ı Dekan) a, knl'ar- terenın oma 8~ ırı _or. ( t ert) umun U u· Bu ~ekil de bir hal ~ureti belki hn- y 

kit Jtararim vermiştir. Bu karara gö- dan oıır:ı hemen memleketlerine Loıkldraya ;.e!be(~ı.lt>cpk l ve Y) en re, /ayar rici~ ede ~i.iphe iz ki tnraftnr bula-
re, .ıacarfatıının btediği şehirlerden döıımiişlenliı·. d n arakse ırı ır er~ oren t~·n· Ronıa 2 (R d ) '.'\I 't k . c:ık, İngilt~renin te lim etme. i Hl-
' ı ·ı ı Al . . erilece tir. • • a YO - .:.ı u are enın . 1. d . ·Anız birka~ı kendi ine verı ece { manya hnrıcıyc ıuızırı Von fü. .· . . zımdır kı, em en gelebılecek her<1e-
ve Rratıs' la\' ~ıo,·akJaı·n kalacaktır. ı f -= : -- ) mnıııcı yıldöııüm iimüıuı ebetile lt.:ıl- yi tecrübe etmi!I fakftt ·r · · 

.. 7 ... betrop i c tatlyıı hııriciye nazın Kont • v b' . • vazı e ım 
l<:arpatlar ''adı.:>ı·, kı men :ı.ınca- .. B ı \' ı lngı.llere Je . anın ırçok yeı·lerlnde şenlıkler ba~- yapmağft muktedir olmndıg·~ını go' r-

J • < ıano, e ec ora sarayında mat Uı ı 
:t staııa verilmekte ,.0 kalanı Slovak- - amı tır. mü~tür. 
'aı·a anılmaktadır. buat miime~!!illerini kabul etmi~ler, Belediye se~imi l\lerano şehrinde ~ apıhm ihtifolcle, Gene }ıiç şüphe yok 'ki, bu tnrzd:ı-
1 Macari tana ilhak c:>dilecck yer- beynırntta buluıınrnk, Çeko. lovnkyn- T Blondelin riya eti altında bir Fran ız ki hal ~eklinin taraftarları sulh ve 

Londra, 2 (Radyo) - lngil re 
Kralı altıncı Jorj, Amerika Cumhur· 
ıcisinin davetini kabul eder k, l<a
nadaya gittiğinde Va)ııgtomı da ;•i
yaret eyliyecektir. 

Cenevreden ceki· , 
liyorlar 

e
1
r. Lu ayın onuna kadar tahliye :'ıfaenJ'İ!;taıı ihtfüıfının adilüne bir ku- Londra, 2 (Radyo) - 380 ka- heyeti de bulunmu tur. endişesizliğin milli şeref ve taahhüt T k 2 o uıı 'ld . . d b J o.ı d. . . A tu o yo, (Radyo) - Japonyn 

l·ııt·ı acaktır. 1'ahıı·~·e e:-ıın ında tali rrırla lıalledı iğını \'e iki cle,·letin, ,..a a aş ıyan oe e ıye seçımı sona vu rra ordu unun rnağlilp oldu- gibi hissi şeylerden Ustun tutulma 1 h "k.._ t' b 
ı arı · · ~ \''t u ume 1• u sene sonunda Ulu lnr .1 1 

ar çıkar.-ıa tekrar Almanya bundan ~onra do t yaşıyaca~ını, Ber- c>rmıştır. gu 1 oı-,·o Yerıeto dr.ıfıncl:ı bu gı:ce lazırngeldigini ileri ııürecekler. l 
ı e t· ı , Al . 1 .. h ' m 1 1 ıoıyeteaiy c olan bütün al" ka ını 

1 
a Yanın hakemliğine müracaat liıı - Roma miln•eriııin, bu me elcde ınaıı netıce ere ştore, mu a a· eşa e er ynkılmıştır. Fakat, bu ~ekildeki bir sfraAetin k -

0 unacattır. lçok iri rol oyırndığıııı söylemişlerdir. zakarlar, her tarafta kazanmı§, i!lçJ Romnda ynpılsın ayinde, MJıreşal de önüne çıkacak ciddt rnanil~r var- eAll}ege ve muhtelif komitelerle ko· 
!erle libernHer ve miistakiller, geo;erı Badoğliyo, general Parynni n m:ıre- dır. mi~yon~rda bulundurdugu d~lege-

Elbamra idaresnde Milli Kütüphane •İnemuı 
Se . BUGÜN . . . . 

nenırı en biiyük en muazzam filmını takdım edıyoruz 

KARA KORSAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ HARiKALAR FiLMi 

Rejisör: Cecill B. de Mille 

Baş rollerde 

Se Frdrick March - Fransiıka Gaal 
anslar: 3 30 6 8 30 

C~mart<".,i RÜnleri' 1 'de t,llebe 15 kurustur. Pazar !laat 11 de 
co ucuz ilave seans vapıfmıstır. Salon 20. koltuk 30 kuruştur. 

. k k L_. • • al D · J> h b ı ı d •-ı~r~~~~~~~~~~~~le~r~ılİgİİieiİr~ı ~~ek~m-ej2:~~~:~""~r~; .. ~r~~~·s~ti~r.1 s~ıme m~~ç:. --~trnı~tır. o jono azır u unmuş ar ır. 1 ··- n • 

1 
Setli maldnan'? en eon ter~i!ahnı nefıinde topbyan en eon 1 

Polonya - Macaristan Arap he,vetı• ıııtem makma ıle techiz olunan 
J Y ah caddeıinde lelin 

Vnrşova, 2 (R:ı.dyo) - Kuryer D V 1.... M 
Porani &"azeteRi, buııünkü nü ha ın- Ün londraya ıJardı n.GrflYGICQ elek Iİnema•ı 
d Bu ·· k·· -'- d · 'ba n Çek - Mncar ilıtilfıfıııclnn bahi le Londra, 2 (Radyo) - Bundan gun u ecanıNar an ıtı ren muntazam faaliyete geçmiştir. 
uzun bir makale yaznus ve Polon\'3 evvel Kahirede toplanan Arap kong• ilk Film 
ile Macnristnııın hemhuclud olmnlnrı resinin seçtiği ht"Vf't Fılistın mese· CARRY KOORER - JEAN ARTHUR 
znruı·etini teb::ırüz ettil'eı ek, Polon- lesi hakkında lngılız 'rıcal,, le t~nıas· Taraflarından n~fiı bir ıurettc t~mıil ~ilen Türkçe Sözlü 
ynnın hundan \'azgeçmiyec~ğlrıi ve !arda bulunmak iizere bu •"n bura· BUF ALOB/J~ MEYDAN ffARBJ 
lıu noktuiııaznrn n) kırı p!Unlnrı boz- ya gelmistir. Heyt-t } rın mii em-

' 

mnk kudretini hniz bulun<lu§'unu ı lekeler nazırı Malk~rn f\1.lkdnnald S.anılar: ~ ~ YRJCA MIKI 
kayde) !emiştir. la konuşacaktır ' •45 



I :J lkincilttrin Per!embe 1938 (ANADOLU) 

1 Asri Venüs arayan iki büyük ressam! 1 

*** 
Kadınlar güzelliği korsa ve makiyaj-

da değil, tabiilikle aramalıdırlar! 
Ressamlar hazreti Havvayı masum olarak tasvir 

ederler. Halbuki bence 
günah yapan 

Atik devrin san· 
atkarları, devrimiz 
san'atkarlarından 
kuvvetli imişler, gü 
zelleşmek için ka-
dınlar nasıl bir re-
jim takip etmeli
dirler. 

Havva tam manasile 
bir kadındır 

Za.vi 

susiye odacısı 
Halil Kırant 

D. 3 

( ÇİMDiKLER ')Nüfus 
Biz muharrirler ve 

karilerimiz 
kiye 

siyasetinde Tür ... 
en başta göste
rilen örnek 

Marşando 
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. r~~·mi~in b~r yaz:sı: jFlKlRLER 1 Fransada ..._ ~~..ııK'Tlbtts ·~"._,,-r .. 

e 

f'rrçurı hadisesinden 
A 

ıa kadar • • 
ısesıne 

• 

Mukayese 
Hcıyatta iıısaıırn ba:-ma neler gele

lebilir kesdirebilir misiniz'! 
-Kest ire.mcm, )I ukaye$e 

lil'im. 
-.Jle:-elü'? 

yapabi-

Silah fabrikalarının devletleşti
rilmesi ve Fransız sanayii 

lng~·:t e;· ~n in l ... ' ne :fapması azımeır, 
-füık sanu anlabıyım ! ister i~te-

mt>r. davacı olacabın, suçlu olac.ak -1L 
sııı, .<;:thit o!acakı:;ııı. ihznren götüri.il- e Temps gazetesi, Almanya ile de bir mukayese yafalza t 11e yaptı? 

-Yazan 

mek mecburjyetiıırle kalacak!•un. Gece 
yansı oir doktonın, \':1 bir ebenin ka
JHSIJll ç:alıp onu uymıdı rmağa Ye ara-

lıl ~lı~ :ıt·ak.:ııı. 

parak Fransanın vazifesini izah ediyor 
1 
lia bulama\ ıııc:a çırpınıp y<dY~ır_mağal 

,..... . k - Daha'! ... 
1 C ynı S GS eri - Göz.ün <ığrı)" c:ak . bir rec.ele 

h , · • alır> e.czah~uı<.') Jrntüre."ek:;in. Henüz n"tu :ı J, r ı ..,, ______ , - ,ki 1de erirıe.rı:s nı:.ıclclelerj ,görüp snna 

s<"lı< lıi,\·et \erdi. l ''c•r.i en j'fü.:ı iade ecleeek~in. J{a!fa 
Kuvveller bizim elimizdeydi: 1 dikkat etmem.is, diye.cekler, zarar yok 
.T:ıpoıı.' a nı<>selesirHle. g·Nıt' kodar zıılrnwt olacak, diyeceksin. j 

hi/.·nı t>linıizdeydi. Gadıi Ak<leııizcle l·~liıw biı_' cli~ı-n lı:ıl:ırnk. Bir'.. or.-
1 si r~tle.iik mı•\'kiinıiz mu:ırızlurınıı:za ıııyac:ık, <lıgerı karı~lırac:.ık, otekı, 

lo topı"ıl,fa t•arbetnıek l'f'saretiııi W!)'-
yarayım cliyeı.:ek, elli lira mnsı·af edip Skoda fahrikalar1, bu yapılan - bir top barot deposu 

1 
miyec<"k kac!~ır kııHetli icli. F;.ıkal 

g;fü,·lıl•la y:ıkanı kurtaracaksın.. S 1rı11/n11111et ı·r /11ıııdr1 ('il ~MI ınwf- deki astih ~ılfıt <lerecesini ortanı Cl - irin 19:~4 ~rg,i inde teshir eclilen mo-

t 
l.ıiz Almaııya ,.,, 1talyıımıı nılid:ıhale- . · t . . 

_ Dah., nıı Y:ır'? lcı·i fııkiıı rfınc lııı.·•ı"ıı lıiifiiıı tJ·i.tii/: karııwğa l.ıfr amil olamadı. Buf(ün de, dm:ı geçeli iki serıe olan t~1ry:ıreleri -.iue k·ır:-:ı km nıak j,.,tecli{!'jmiz itin. .... ' 
1 · ı 1 n· ·k· .a1 rlı t{Pı i uır~ .. ıı111 d mı ktrdiı". Bırıı- seri h.ıliııdı> imali kap eclen :ı:eni :-:ilah yapmalda me':'guldlir. 

ı
cok ku,·,·et!i bir nıı'\'kii ~>~k muhtıra- - 1':\'iııc te etoıı a ca \sın. ırı ·ise- 11 :ı 

1(111 ,1 ar11 • ., 11ıdn lıi/ltııssa Franxa .nıl- k11' iiı;iıı ö:. le usullerin ıt:atbikiııi He,riJ ~1illii müdafauımızın üç şübe,.,inden h lıil' ,·~ı+i.Yl'lt' sokmak tehlike::-i ge- ne , tl:ıha l'\' el lıu numtıraya sahip " 
çirdik. olunı arnync:: klar .. (;<'t'L' yatuğııulaııj m<kleclİı'. Fnı11soınıı silılJı ııe tny- sün.iyor ki, ıl.ıu u>ıuller, HH4 te 75 mi- en az zarıflamı~ı olun bahriyemiz de 

k 1, 1 · 1 ·''"rr imol 'wult> .... 0 1,- .ucri kuldı.riı111 i- limefrelik mermiled.tl imaline Lile sekfa ·"e.nediı hata bir h;.ıy.p gemisini l~ıı •ıırı>llt', biiyiik lını-pt!' bizim :ı ruıp (pu<:ı ıııiiı üriiuiiıı t'\'ı >ııı·ası v /T 

l 1 · 1 ki /ı'ı·ı· .~ 1·; 1 ·111 /Jirı«ık f;imsrlı,. _,..,iiı iiW - nıüsuil değildi. W! l.ıuııun ıuı~ıl ıkutlurnl;;ıcağmı dtljUn-dMtlarınıız nlaıı 1-:paııyol JıalkıNı < eıi;i dir) dİ\'t't:ı>L.;ın. ısr:ıı· t'ı t'Ce ·er, " 
iBım ııııln lıt"ı·rılıt>r, otf)molıil serg-ıi- nwkle nıe~gu 1 cld!;il mi'! 

-kı~nwıı l·qı~tııYa<fa Halsf'\;ik 1.P;;i- .\ t•ıııiıı cılip ikıı:t,\ :ı c:tlısu<'akmı. 1/1"" 

I ·ı '·t ·ı ı k 1 k t · «TA' Tı 111 ııs» .rıw:t'/csi11ıfr cık11ıı bıı le-ri nııı:ızz.ıııı l.ıir terakki manzaı·ııgı JfoJbuki lıu :ı,.;nn haşında ibsbriye-
riıır yardım <'lnıi-: olmaktan lüzum- •, t'h'. n <er ·oııı:ı < yapacu ·, anıı- · 

1 l ·ı ·ı ı· ı ·ı l 1 1 lrı "'ı:(lı>ri,rnr. l\lp~ı:la ılıu St'l'gi1erde rt~ııı- cı~ 'ıü.ı·ük biı· inkilup yupmıQ o1an inri-:-;uz dt'l'l't'PÜt' korkarak \'t~ kısnien o re gel~tt kt•ııdiıw ~lİl peıı:·wyi \'e buııdı yw:ır" '<t ı~ı n ı u ıı·ı ,·o ırı·u ıı 1 '- ~ "i 

1 · ı k k 1 k lr'lfc•."fı'ı·ı'lııır.~ 1• 111• 11 ııı<ılı:-ırı·Tırı·ı ,lJÜ"- tuıı elt·ktı,.kle ıw;;ıl i:;;lt'ndiğiııi, haJ'if liıleriıı drHna\tı t.ezgfı.h:ıı k~rnııldukiau 
ııııııtakatla unıunıı lıir huı-ıı tevlit ı·l- ~ı ıp JJl<t'c:t> , şa~ıp a ~ıca ·~ın. ·' · "' 

ı · ·ı l 1 ı · ha!ifo 1.ız.\ iki nlt ııı;fa nusıl k~ynak J;it· !-\elle suııı-:ıı ilk tecrübelerini ~·ap -me k teu (ki uu ela lın''· lıir end i::ıeycli) Bire: ok selHıp]erlf'! nı ide ağı·ır·aıın ' r'11 f/f'~·11·1 ını' • r.·< ''" 
~ yapıldı){;ıııı görüyoı•uz. nıı!'>Ü. HH l ten 1918 e 'kadar ce,pbeler-

korkarak ihauet rlmis olduk. uğru~·ıp beyler sokağında müteha~sıs Eskir1cıı harp rnaht'rnei<İ devir.tin Ye-

J 
O wmarı kf'ndi kendimize J.'lol'll)O- ele gü.rünen Fraıı>:uı: tay:Yar~leri ele ar-

1 

• Çt>ko"lonık.\'a mt'!::PlL•sinde coğrafi 
vaziyetinden istifade eden Almanya 

.M. Çemberlayn mn ustün me\·kii hize engel tPşkil 

Tiil.ıiriıı! takiben karsımıza cıkan ediyordu. O :-.rbt>pten Alınanlar, bcl

lıuttin ht>~ nelmilel nıe:-elc:>lenle ln- ki Çekoslov:ık~·aııuı hııclud hattrnı 

ı:tl'lyacaksııı. ye Jıu:·aıs1 mtıessc>:elerin fLrikuların-
ruz: kıı :U'ka} ~ tı:ıkilJt' ılıa:-:lanan proğrnmla-

Kasıii;ııı ağnyacak. nazıları <ı:apan- du ,\'tll)llıl'clı. DUU"UJ1 Alman~·a lıize blı-
,.., Na;;ıl oluyor ela aletlerini Ye ~alı~- n. ha<>ladıkta 1 birer sene bile geı;me-

di~it değil:;e _elimi k:::.erim» cliyec.ek. tün ktı\'\'elleriııi harp malzemesinin ıııa t.ıı·zhmnı >;011 yirmi sene zaı·fuıda deıı tı:<;ıı"a çıkmış,lardı . 
l\lukemmel lıır ameln·at olup uzvu t k . . f 1 "' me Jeket 1111 t· k k A • • .1 kl n l ı . · a Vı\'esıne. nr t.:l en uıl" m - ırço ·~smı a~~ı'l_ıi ere rağmen bü.\'le ,u ınsü1 ık orduda dn gi5rtilltyot".· 
mahudu yerı ııclen kopu rlacaksın. J ·.. . . 

nıuııe ıclıı bliyiik lıir terakki~ e uhıshrmış ıofou Fnııı:;:mııı ıl>ugiiu dC!:ı:let1 stirilmi b·r Kömür ula('ak:m1, toz cıkacak. Dö-ı "' · 
.ı(Jtere hukünıeti tnahhiitlerinden ka-

1 
i~gale nıu,·affak olabilirlerdi. Bu- küldüğii yercleıı kaldıtm~akl:ır. Ev -l Jiitler: «Alımınya, gece gliıırliiz, Jıe.~ IJU ~·üzh·ce saıı:ı.ri eı·huiıından harp tek g:ız nlllb"kesi fabni.kas1 nır ki bu 

çınmak icin h.ıklı .görlilen bir takın mıııla LernLet• - Çekl~r kendi lrnşına dPki vıll~ınrnı~ kömür tozlnrını da kal sene hiç llıırmadan çalıştı» clemiş\ir. mulzembi imnlinrle btjfnde edile.mi - yuz )İ\'a.J :~~·.a -«mi:lli ıma,ke» eıkarmağıı. 
iddialaı· ilf'rİ\·e slirclli. Fakat hnkikat bınık2lnrndıha - .Almanyanın bütün dıl'ac;ıkfar. B.odunınıa hariçten Lop -1 Bugün h!ı'. m~~.leketin ik.tisa~li ha- ,\'Ol'. Niç>in blitüu ,.,jlah im:ıl~tı. ı;;ipuriş muktc:>dfr lt•i:ri.Jdi. J]ugihı 'İS€ faol'ik:ı, 

1 l ı t ı h lJ h kuı·ııeleri ıe-;a:-mı Lir kac senf' İ\İıl clo- k ı · ·ı · · b ı k · · ı ~u k:. hadise! !"(' karşı her lıaş eği~- 1 Çekcıslo\·aky:.tyı zaj)l.t•tmesiııe asla ruk taşıtımık nıeı:lnıriyetiııde kulac:uk ya ııu a esın goı·u eıı er ::ıyası u - ·ne ın ll;IÇJ eı ıne ~~ u nrn 1~111, çnvn 
S:HJ. ıran harp malzemesi sanayiinde de keıı lu okrn falırilrnbra yaptırıhyor? cliktiı·meğe başl~ımıştır~ te daha J't>ııa \'azi.retlere do_i!ru yol irrıkuın yoktu. 

uldık. Riııııetice medeniyetle h~raher ı Fakat Alnıaııyruıın tı7.ayan biı· har - füışkıı d~t rnr mı? disini hi~selti~·iyor. ~a~~rika, ter<ı~ne, Fransamn "eııel~rc!enberi i~inde kıv- Silah i111nl:tlındaki usulü değiştir-
.. . .. _ f.fr kira e\'l tu~cak·ın. Ev sa- tayyare fazbrıkaı:;ı bugun nı·tık hır.er randığı milşkülntın asıl seLebi bu de- nıek nıe!';ele!'li yeni sanayiin hallettrre!i· 

1Jİ7.İm nıe\ kiiıniz de bundan miitees-ı be clayaıwbılecek mctwbıı yoktur. hilıinin .aklına esecek çık di\'ecek nıakinc kurma yeri nelen ba~ka ~e.r ele- ğil mi? Silah imali için hüklınıet hli - Jazınıgelen en mühim me~elelerclen bi-

f-.11· oldu. . . . . . . Eu ilibaı·l_a netice. tekrnr A !manya- Birdenbire ev bulup ~ıkaınırac.aksın: ğildir \'C lıuraluı·da muhtelif s:ınai;. c yü~ krediler l<ıtiyor, fa~a~ b:1 kre:li -
1 
r~dir. Fabl, _hal!i. gayri kabil cleğil-

Imıçm ı nH:seleınnd~ bızım ıçm as nııı aleyhıne oltu·du. E\•in sahibi, kiremille1i sökerim, eli- Ripariş verilip alınan malzeme topla- lerı parlamento gu~·et cuzı bıt• ~ekılde dır. Dunun mısahnı de gene otomobil-
kerA harekatta bulunmak m:ü~ktil-1 Bundan bnşl.ia luu·plercle mü.dnf.na yecek Etr.afhın dn nhbar)J l t' mr.or. veriyor. Bununla ise 1918 dekinin on- san11yiinde göl'ii.\ oruz. Ac:ele"İ mli~te-
d F k .,. dA - ~ 'k .. • ,ı ıu- ı· . . f" t h tı t t . ar {o~ ,ıne 1 ·ı , ..,. ~ 

ü. ~ ·nt ı·~~~ a. ı ve mruıevı,ı ... a:z!l:ı -ıı.ıR•un .g~ı.' _,gny~~mı lı u a. a ~mı? ıkıştıracaklar, giiçbela taşın~~ksrn, 1 fllarp fabriknlaru na \'erilen faz- da birini hile yapmır~. i~kii~ yo'ktrn.'· J rilerin 1!-eni bi: model ~stemeleı:i 'karş1-
te buhınabılıt·dık. Bununla beı·.aber etmek ı>ıtıyen dev~~t aleyhıne bu· dı- - Anrn J.ıeıı s-ualimdE:u \'fü•,gectiın ! la ç."llı~a g.•uı;llcrile ancak, bu Uılıri- Fl'ansız harp ı-;annyil ımalatının kı- !'ıncla otomobıl f:ıbrıkıılnrı salonda 
bu iktısacli ve manevi tazyiki dahi ğer :imil teşkjJ .e.t.ırııe,ktediı". - Eh) m· demki .:.en v.azgeçtin, ben kaların kendilerine lazım olan madde- fayetsizliği, siparişlerin yeni usul Ye 1 müşt"E";l' e,ım ıberendiği bu modeli der-
gö tHmekte tereddüd ettik. Böle kuvvet toplıyan bir ~tı'atejf ele su. uyorum. 

1 

J.eri clerhal tedarik et ilkleri takdir.de cnhşma tar7Jlıa yetmem.esi : irmi ~e- hnl >iy.usa~-.a ıçı.kanyorJar. Çünkü, 
O zaman, 1\J aııçuride doğruclnn Amerikanın Alman aleyhtarı yaziye- iş çıkarıhıbilir. ne<leııheı"İ .;;ilah imalinde karşık~şt1ğı- bulı.r.aru iki, (iç .1_,, .icinde .ortadan kal-

doğı tuı ~ngiliz miiit,efik~erile aHi.ka~ •inclı>n dt' istifade edebilirdi. TJir snırnyiiıı muhtelif sülıeleri ara- mız miişkiili'ılı izah edebilir. clırnrnk ffızım<lır. Aksi takdirde f:ıb-
clnr bir vaziyet olmadığı :iddia edfü- Bugünkü vaziyet: Doktor ~mda iş bil'liği te:-:ıis etmek son derece Ba~lıc.a mesele şudur: Harp malze- rika i~la:s edeaekt,ir. 
yordu. Bunun üzel'ine japony.a hücu- Çekoslo\·akyanın bitaraflaı:ıtırıl- 8 kt l miihim l.ıir meseledir. 1914 harbindeki mesi hizmete konulduklarından lıiı', i- Jlall.ıuki kendi~inin hem nıiişt~ri.!(i, 
mmrn devam ederek Çirıde,ki mütie-ıma:'ı Almarırnnın Avrupn cenubu a eryo,,og tecrlilıcler önümüzde o senenin son ki sene sonra modmıı geçiyor vp~·a he- hem faln·ikatörü oları de,•let kendisi· 
fikleriıuizc dokuııdu. snl'k'<dne doğru yolunu asacaktır. A. Kemal T onay ay1annda usullerimizi tamamen değiş- men hemen o vaziyete giı'iyor. Halbu- ne emni.\'eH .başka 5f'kilde temin edi-

Tf ıılıe"'i"'lan ıne eles.irıcle stratejik ll'!u temin edildikten sonra, Alman - Bula~cı, !oıaJgın hastalıklar tirmeğe mecbur olmuştuk. O zamana ki, Almanyanın ı:ıürntle silahlanmn."ı yor. Artlk yirmi ilıatt.n ıkırk sene eski 
kozlar bizim elimizde idi. Petrol üze Ira. n:zun müddet sürecek bir harbe rnütehasısı kadar mermi imalttlında hemen he - karşısında harp mp.lz.emelerirıin yeri- ı bir ımoclel görmeğe alı tık. Bunun €n 
rine korluğu muz zecri te.dbire ila\·e mukavemet edebilecek hale girecek-! ( V \ men tek ıısul olan bir makine yerine ne derhal yenilerinin konulması icap bü:-·iik ce1 ... 1~1 olan mali: buhr,aııdan d _ 
olnrnk. Habe<ılere cephane gönder- tir. \'e uizim, Pn bü~·[ik silahımız o-ı erem ve sa!re' ,\'eni yeni Lir mermi makinesi kullan- etmektedir. malatı yapmı nrn;,,UJl hnlunuyor. 
edik. 1talyaoıo hareketine darbe hın 11:ablu k~a 1.e:>irini kaybedecek- j Basmahane polis karakolu ya- mağa lıa~lmlık ki, bununla dökme çe- Hiç te kimsenin meçhulü olmıyan mi- IBü~ ük ınıas,raflarla deYletle tirilen 

\uı·ab'lirdik. tir. ~ nında 251 ikten , hcıın daha ucuz, hem daha ça- saller ,g-österiror ki harbiye nezareti müessese:Jle,r yeni tayyare modeli çı-
P.una karş1lık 1talyanlarm bize Alnıan:·:ı.nın ~~rka doğru genisle- Telefon: 4115 lbuk mermi yapmağa munıffak ol - bazı buhranlarla karşılnı:ııyoı·. ~Ie'<e- krncJya ,kadar ıel.ler'ndeki yüksek iic-

mukabelei bilmisil 1rnvinden harp me "iyasetini terviç f'clenler, omu bu clıık. Jfı, bahriye Ye haYn nezaretleri imalJt retii i rileri bekletmiyeceklerini ibfü-
~ çması da pPk biiyi.ik bir tehlike ol- suretle Rusya i1e çarpışacağ1nı tah- Ş<ll'ka doğru uzanmakla tatmin edil- Sonra, :-;uııa~·iin $ilah imaline yar- usullel'ini derhal değiştirmeğe ne za- yorJar. Jie\~ıet o cömert de\·Jet onlara 
nrnzdı. Gerçi cmillt hiikumeb in lii- nıin ediyorlar. Gerçi bu mümkün ise mesi ,.e Rusra ile çarpışması da dıma hazır bulunan diğeı· ~übelerini man kalko:alar bir buhranla karşılaş- kıı•tk >ıene evelki modelden siparişler 
zımg.elen kuv,•et tedbirlerini .önce- de Almanynnın daha miisait bir he- muhtemeldir. Fakat Ö~'le görünüyor işsiz bırakmanın ne kadı:ıı· manasız mı~larclır. Yer c::ekfo-. 
d.en lilnıanıış olması dolayısiyle İtalya def tutarak en a7. muka,·emet edecek tki Almnnya, buııclan sonraki mi.itte- olduğu görüldü. Çelik ve font döküm- Tayyareciliğ·imizden tekrar bnhı:ıet Ay.ni şekilde silah ıfabrikalan bizim 
bize oldukça zarar verebilirse de, bir istikamet tutması muhtemeldir. fiklerini daha :1.ayıf kll\·vetler olan haneleri, birçok hallerck daha çabuk ınt·ii:l• Hcabn li.izum var mı? Ta,\'y.are o e>ıki 'i5 Jik toptan mütemadiyen ·"tıJk 
biz gene onu yenebilirdik. Eger 1-ıııun.va, Franko ktn'\·etleri garp memJekelleı·i bahasına geııişle- iş çıkarııbileceklerini gösterdiler. f;aJHl,\'ıimiı rn:rn ha\'a seı·g-isinde te~- yapıp dur.nıakü1 ,.,, 90 ilk, l05 lik top-

I\ıkat bizim tam bir aı·zu ifade et- tarafHından zaptedilir ,.e binnetice mektc nrıyacaktır. Ve şurası muhak Pıııumi harpten alınan bu d<'r,;iıı, hir eiJeıı modPl]eri 19:18 senesi sonlln- Jarnı imaJiııde ort<ıya \ikan miişklilfi-
mi~ en ) an iştihalı \'aziyetimiz, hi- faşi.::tlcl'in cephesine iltihak ecier:-ıe, kaktır ki, İngiltere Çekoslovakyanın nıııalesei', srııe!cı·ce unutulcluğu görü - da bile \'Prmjye nıuHedfr değildir. t.ın huUedilme:-iııi .r~ıhat ı·ahat tıekle-
zim için en mükemmel teminat olan bizim için mukavemet pek azalır. ıParçalanmas)na yarc1ım etmekle fe- liiyor. Bol fakat eski bir malzemeye Cünkü, tayyare smıayii devletleştiri - mektedirler. 
mUşterek emniyet sistemni bozmağa Almanyanın gPni~leme iştiha"ının ına bir harekette bulunmuştur.~ sahip bulunan Fransız ordusu sanayi- len fabı·ikaların amele.sine iş bulmak - .Devamı 9 ncu ahiieAe _ 

~-~~~l~~~1•1~~t~h~a~r~~a~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ lbn~adılar. R~i~ Fran3a ha~kında, 1 rad~ ela tekrarlıyac~tı. ~Iaa~~fi~l~skarn Lo~orma~n. söleyince ,reis Nzlı~lar hakkında izahnt VP.rinlz. 
J r f diğel'i cle !::;panya bahsettıler ve lnı cıhd pek kolay bır ~e~· degıldı. 1 uıle teı·eddud .etrnıştJ. 1 Pıyetro hareketsiz kaldı. o za-

G 2 11 
C A S U S 11 11.ıilgilPı·iııi lıir'ibiriııe arı1attılat· . Çüııkü Don şehl'incle Pb etro cahil Bu doktorun Alman ,C!l~UR !Le~kilc1- muıı doktor Piyetroıııın VPrmiş olLhı-

K~pu ac;ıldı \'e u·wn boylu kuv- \'e ayni ıaınancla nmator çalışan ca- tının rei~i olae:ığmı sanmıyonım,- ğu tt>zker~ iiztıriııctdd işart'tleri göl'-• R Q M AN J vetli biı· adam ir:eriye gfrdi. Ameri-,sus amelerle karşılaşmıştı. belki clP. rnsıtaclır. elti \'e zinın·it.;isinin çehl'eBhıe dik-
ha orctu rnuıı nby knın~nclanların- ~Iııdridde ise işlerini pekalfi hilen Diye itiraz <'imişti. k:ıtle lınktı: 

-
'Kahramanlık, kan ve dehşet) elan kaynıakam Lenornıan. Bu ordu mahir Ranatkal'bl'la mücadele ede- IIattn Piyl'tl'Oya doktoı-la konu- - Ne l.ıckliyoı·fiuııuz? Di~·e sor-

;~-·--- t · .• l [tdnmı, iısırnn.nıda Amel'iknn !oteli- cekti. Binaenaleyh yeknaznrdn ı·ol şurken reis obl'ak hi1ap etmeme ini. tltı. 
~ ıız:.uı: ('fonıas t:ousou) A ınrt'ika eıılelicrııs suvis kııınaııdunt ceıı;; ~ervi.s te.~kilatrnın reiRi idi. çok mühim ve nyni zamancln tehlike- Frans::ıdan getirmiş olduğu kopyn- - Mfö;yö lwni nınayene dmeniz 

- S€l:ım efendilerl Dedi. li idi. ]ardan }Jile bı:ıh:-ıetnıeme:;;ini ancıık iein gt>hııPıliın. 
- 12. - SeJanı yük~ek t•ebimiı.. Ertesi sabah sani. onda Piyetro kendini takdim e,derek lJekLemesini Ve, doktorun yanına yaklaştı. 

- 1\fuvaffokıyPtinizi duydum -<le- Hi. Çünkü ihtiyar babalık, kıyafetini İntı>Hceırn Seı·vis reisi kaymakam rjoldor fü·man Klousun evine gidi- tenbih eylmi~ti. - İ>ımim Piyetro ve ga Çığmo 
di~ izi tebrik ederim. Buyurunuz, o- deği~tirince karşı,.,ma :::arı saçlı ga- Lenorman. Pi\'etro ve mülazımıevYel ,·oı·. Alman olan bu doktor C'oktan - Doktorla rııpacağı temasta muma- C . . t\. G. deki mrnıara 323 tür. (C. 
turunuz. Heig hiraz geç gelecektir. ~et güzel uir genç dikilmişti: :\lak Ar:ıl'ınk. uzuıH·a ;.;üren bir mü- beri l panya payitahtı olan ~fadri<le 1 ile~·hin rei~ olmadığını te~pit ettiği A_ G.; ı m·.eiler Ahm n ca~uıoı t.eş1<i4a-
Den ele hil'azdan mağazayı kapata- -Ben, miilazımıevvel l\Iak Amiki Jükı.ıt ve anla~madan ~onra ayrıldı- ~·erlesmiş maruf profesör doktorlar- takdirde reisle tenıns etmek isti~'e- ünuJ m ıl t. l'iar adt·e ·i idi.) flon t.ell-
ağım \'e doğıuca hususi yerimize gi~ - ~fuşel'rcf oldum. Kıyafet teb- lıır. Du nıülilkatt;ı Piyetronun Al- dan biri idi. cekti \'e ak.;;i tnkdirde de onun ta- kıHHııı<la idim simdi Paristen bii' fa-

decegiz. Reis gelinceye kadar husu- diLl'ıldeki mu\•affakıyetinizi bilhasM maıı ca~ıı~u rolüne geçmesi Ye ipial Kapuyu .açan hizmetçi l 1 iyetroyu \'as~utunu talep edecekti. 

1 

k~r1 e\•roklar vet"rdim. 
i o aı·ak konuşı,ıruz. tebrik ederim. Bu kudar da güzel \'e edilmiş olnn planın. fotograflarıın Jıastalarl::ı dolu olan ,bir ~alona aldı. j Piyetro. ;;ırası gelinceye ka- floktoı· Klatı muhatabının gö.zbe-

Piyetl'o, ihtiyarın teşkilata dahil piirüz:-:ıiiz Lir şekle ilk defa olarak Alman castH te~kilatı reisine bizzat Doktor herkesi kabul ediyordu. Ve dar, bir saat kadar beklemiş-,Leklerine dikkatle baktı. Ve bnri<la-
olclnğunn anlavınca çok memnun ol- rastgeldinı. ı götürüp vermesi k.aTar!aştmldı. Ru heı·kes doktol'u göı-nıek i~in sım bek- ti. Nihayet cağınldı ve ~ifratle do'k- ne bir ifode He: 
nrnstn. Fakat bil' cihetten rle hayı·et Mülilzımwr;vel glilclü: \'eı;;ile ile Pi.retro, Alman reisinden liyordu. Piyetro vszireti garip görü- tor Klmı~tm yanına girdi. Doktor m·-ı - F'nkat -clrcli- ne elemek isl!yor-
ediyor, - Ne olacak; elimizden geldiği başkn i~ ele ı~:temiyecelni. Bu vesile 

1 ~·ordu. aşı_!-lüniik olnrak duruyor ve aleHe- sunuz, islc:>diğiniz nedir ; 
- Şeyt:ıııııı işine bak, diye düı;ıü- kadar çalı~ıyoruz. En lıUyü fenalık ile Almnn ca,;us te~kilatuım yarım-ı Bu kadar ~öhi·et kazanmış olan bu 

1 
rini kar1ştmyordu. :Misafirin içeri Pi,\'efro ıi<l:ı hı gayri ka lJil lıir ha!:\ 

ııiiroı·du, tl'şkilatınıız ne vakittPnbe-l bu kıyafeti büli.in gün omuztımdn ta- ada üzerindeki faaliyetinden ele ha- profesör doktor 11n:::ıl oluı· da casus girdiğini kapının aç.ılıp kapanma-.;ın- işlediği z.annile teJUşa clii17tli Lıı
ri ihliyar ndam kull:ınmağa ba~ladı şımaktır. Bilhassa kamburluktan cok berdar olacaktı. Dilfıhara da bu teş- tcşkilfihnın rl'i i oluyor? Dire düşii- jclan duymuş ve hai<ta muayenPsine ırnnla beralı<>r keııdini kaybetmt><ll. 
:ıcnhn?. zahmet çekiyorum. 

Fakat mağaza knpandıktnn Ye Bundan sonra iki arkada~ r<'isle-
her ikisi huRtı:ıi daireye çekildikten rini beklemek Llzere koltuklara yas
ı:ıımrn Piyetı-o büsbütün hayrete düş- 1 landılu ve tek tük viski çekmei'e 

kilatın rlağılması için lfızım olan te- nüyordu. hazırlanan cloktor arkası dönük \'a- Ve ya\'aşça - Amnıı cloktorcıığıım, 

scbbibata girisccekti. Sözün kı'l:tsı 1 Tren<le ynk:ılanan t"ırnnyol ea - ziyette olduğu halde eledi. Deni Pal'isten zatıftlinize gön-
Pi~·etro non sehrinclc fe\'kalflrle bir sus1.an almış olduğu hu arlı·esi o gı>- - Sonınııııtız dcımisti. sounurken clerdilı •. 
meharetle becermiş olduğ'u rolii bu- ce Amerikan casus teşkilatı reisi kay- de vücudünüzde his<1ettiğiTliZ .,.ahat- - nevam edecek -
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Çlldıran Dünya ı ı- K~~~:~:zi tı Roman gibi 
Çevjren: ASIM KÜL TÜR ,..~~:.:~:~ti!':;~;:;~"!!:::::~.~ Pragda çifte s. cinayeti Yazan: ANTONİ E. ZİSKA 

_ 6 _ µut 11.>ezi buhranı artık ortadan kalk- l • 
• . •• • .• •• J . üdde:tince tedarik' yüz üç saat piyano c:almıştır. Loti mıştır. nası aectı 

Bu ıstık .ıf uçu:1unda yuz pın- -butun ıayatı ~1• akl d _ b··t·· !5 · ·l 7 > """'l ..,\·izmu··stu·· ·ı· 1 Ka'" eri fabrika ı, pjya aya 1.:-tput , & ' • ] · .. .. ed k b ·· 1 acın 5 a ıgı- l1 un omıye . - s_. :J , r. anı .; . • 
erce valıl?ı hayvan gorduk. Mer ~re ~guı.. ~ i •dirilir Bu elbi- delilere aid ıbir rekor da Lir adamın lwı.i gondermeğe iba lamış ı.·,e .ısteml-

yerde arslanın kiikremesini ve ona dbısel~r t~s: ust~ı~ )d ... k· b ı - otuz dört saat bir direk üstünde ka- eliği :kadar da göndermekte devnm Afyon kaçakçısı ot 1 . • o··ıdu·· ren 
d.. ı . . . . "'eler gıydırılen o u. ırı 1 en u un . . . e cıyı 

Ce\'CW Vt"rt'!n ıger ses en ışıtıyor- ~ - a d 1 l k &ıha !ısıdır Hu gibj .delice hareketler in- olun~cağrnı bildırmıııhr. 
duk. Çaka11arın uluması, yabani dug~ dunı_~11 ank ~~ati~~ ah~! ,,alır 1 s~nla; nazarında bir spor ı0lu~or 1 u ıh:ılde. artık piyasada lıukuıne- b•ır ç:nı• • • 1 

k 1 . 1 ;rengın ve u.'l ıa u\\e ı ır . • . . •. . r h dd. d ka •• 1 1mıc 
nıer ep erın oynama arı.. , .1 · ·ı · _ı_ __ • kt n ;... el- Mabesistanda tetcvvüc merasimine tın ,e bıt ettıgJ .ııat a 111 e.n ~ u - ~· 

S 1 1 .. . . .J f ·zi Kabı enın sı lllll.ltlLI paınu a •-ı: • J ,__ b . .1. • • af • 1 
ırt an ar on gun ıçın 8 '·ae •mı b" I 1 1 ·ı· k maslarından sun' gickn Gloocsku kontu yüz lctrk ha- l'l up.ut ezı ı:;atm:ıll\. ı~m e n ın Jı>- Pragda po1İ• romanını andır.an kuron .~....,.;yor ha? 

t h. •1 13. · te ıse ene, ngı ız u • . . • • b t ~·~Jd 1 d ıe-:r- · 
e ır ettı er. ır gece tayyarenın - • . k il d uhtdif ~ntalon- vul e~ya ile gitmiştir. 'tıfadc etilgı ıSe ep e A'1 ır.ı mış e- Lir cin.ayet hadisesi o1muş, fakat Bütün bunlar 5, iatopuak Saf -

1'.e 1 k1 • . Jı·k . ıtaiarla ı ıpe sa ar an m ı.-..,-· .ıı ki" ( '.I. 
re ermı uı :n ve ~ır. ".?5 

•• I dan esasını ölü kuran muazzamı Pariste ayni yıloa seksen bin mc . ır. • memleketin buhran'lı gün1crine rast- ır~ a1eybinddc.i :süphderi artıracak 
~r gec.e yaptıgımız gıbı ortmesını b~ i -''-r dana getirir. tram,ay ıwe oto bile.tinden vücudc Bız, bunun boyJe olmnk iazımgel- ~cldiği için hemen hemen hiç etraf- .-eyJcrdi .. 

- · · tJanlar ır nsan se.& 1 mey d. - · · d r. •· • Fakat lbazı s-unuttµ,gumuz acın, ogece sır l B k ba lkcn müdhis bir ka- gctirilmiı bir ko'ldc.si)•on satılmıştır. ıgını uşı.ınu:!-oruz. ' ta <luyulmamı tır. Hde onun aoce kumar oynadı· 
gderelc teker~ek last~kle~ini ~ 1;:~:' lmlık~ad~r. ;:.:sının fıer biri birer Çin dahili)•e nazırı Ajans Royter "-i3· mı~:~· ~unu lbö~·I~ .du,.uneı:_ek ihar~~t;,t Bu meraktı macera şöyle oe.re - fakat kumara saat on birden sonr~ 
lcunç cenderıle kemmnıslerdı. .. h ı· · lır . b 0 '- - L..t--11 sıtasile Çinde nehirlerin tasmasın - ettı,gmı zunnetmı~ oruz. Çunkıu, pıs a- van ediyor: .,...ani cinayetin ii lendi<Ti .... _Lm·n edi-

. ı . b. b. bil sutun a mı a '\le u lal" ~ - • • k b . "bt"k~ • :J -_. llall ı 
n~n üz.erme Naıro 1.ye . ır otk::ı.k 1 üc dört metrevi .bulur. Üzerine ka- dan ötürü iki ~·üz milyon insanın sn da, }utlu lıır" aput ezı 1 1 a:ı 1 Bir gece Pragda, }'an ıaok.aldarda len saattan sonra gittiği anlJ.ası1ınca 
gondcrmdc mecburJydınde d · bÜ~nin ıisareti konulur. Ağaç dalla- iniz kaldığını ilin ted~rkcn, P.ariste rn'.·dır '. e re mı :m~kamla~c.n tıe ~ıt birinde, Jl(>lis.ler yerde yüzükoyun katilin rnuha!Ck.ak ıurette o oldu· u 
(}nun is•. kumlardan, su~ an;~ naan i\;apılmıs ibiı tabut üurinde bir zenginin köpeğinin cenaze me- ıe~ılme~.ıkçe bu lhah~ de\:am edip yatan bir adam buluyorlar. &ve.la kanaatine vanlıyor. 
~urlu yı0Uardan aşması ıcap ı-,~üti.in köyde ~lastmlır. Sonra .ku- rasinıiude yüz davetli bulunmuştu. ıgıcl~~egrne il~he yo~:ur: ~ IE.arhos sanıyorlar. Sonra bakıyorlar Bütün itirazlarına ve avukatının 
Yordu. . a . lübesinin önüne dikilir. Merasim Köpeğin mermerden mezar :taşı su Ehmizde bır menı :ıhtıka:. ~n~n~ ıki, kalbine saplanan bi.r bıçakla öl- müdafaaaına rağmen mahkeme Sa· 

Bu gün, siy.ah .ü.l~enı~ ıer );erın· b suretle sona era. Kabile efradı yazıv.ı tasımalctadır: \·aı·. Şa~ ed l>u k~nun bu. :turu J tı-, müs. fa~ik.i ebedi bapiı uza11na mahkG.m 
.de rnoıQr ıee•leri .ışatıl'?ege .baıı; ıypr. J ~lerine d~r. Bazıları da bu mera-, c:Buradan ~·avaş geç.iniz. Ciletim kura .önle:. ~ce~ hükon:ııe:ı t~mJ,yor-4 Polisler, adamı yerden ~mr- ediyor. 
l&rada bu ~tor «:81 y~rtJcı ba~ • {. den lngiliz ~·.eya Amerikan oto· ()ani k.öpcği) ölmüı değildir. ) su- sa kifaı:eı~ı hukilmlerın alfö; e 1 !ınzım for1cen gözlr-rine 6ir ~ey çarpıyor: Oa, a mahkemeden çıkmıs, hü-
11-.nlarap sealerıyle bırksıyor, J':laş sımb.llerıile a~det ederler. Bu man- bat 927 den beri, on ~aftnda olduğu gelmez mı? • 1Öldi.iriilen adamın iki yanağında da kiim veri1mi tir. Fakat, Prag gaze· 
J'AV&! :vah.i [bayvanlann,~-a. 1. an,~O .. :hazırlı}an sihirbazın (Kongo ha\de burada yatma'ktadlf. Anası : : t . . bıcakla l>irer s 'harfi i~aret edilmi~. wtelerindcn biri: Sknrb adliyeden da-
b.kir ülkelere aafah yo gırıy-0r, Lem be k.o} markalı bir uaktör~ı ga~·ri ·abili tc&eUidir.• 1 Ege m:ıh ullerının zmır lımnnın- Ertesi .gün .cinayet kurbanın Jcirn

1
ha "titiz davranıyor ve Safarikin 

bu ıidifle bir zaman sonra Şerenge- um r o . l b ıtı::aktörıü j - Adcuı var - dıın ihr~wntı ynpılıı·ken, hcrhnlcle olduO..ı anlaM!tyoc. Bu Pcagdaki bi.i mall~umiyetine karar "'ttilm ·ne 
-L . _ .l kalını vardır pu merasım e u ü T . r J -- • J ..1.-

ti eahuının Y.ıaufC,hıuıen eser • · sındu dün ·anın en bü- goz nuze ı 1 mı ıı·: . ~·ük otdlttdc.n hi1iniıı uhibi Litek-11 ecucp olan eylerin birer tesaduften 
yacakt1r. Burada buiunduğumuz za· k~~llanış ;ra. S y ı Ik z· k • ' Tütiın bıı!rahın teı1~mı7.. muntn- tir 62 )'.a§lnda bir adamdır ibaret olabılecıeğini bafka bir Jcatj. 
ınan Kenia ve Kılimandjara ve son- yu~ te;da 'ı v~ . orono kt 1~ ıııın en ıraat ongresı ve znm, imı-.endirici bir ekilde.dir. fa-' 7~ngi.odir Fakat )·aıunda para :m: lin aranma ı .lhtm ~eJdiğini ile-rıi SÜ· 

ra da orta Afrikanın be!'l mili geçen garıp .ı et erı ) asatfüı '"' ır. muk bHly.aları da geU i giizel amba- ı. ~ Jı ~·t. m _ ~ w • • • 1• rüvor . : · b w ı w . . • • ş.ıma~ a.ae ı oırnaaıgı. :ıÇtJl <'Jnaye an _ . 
da&tttrı iizennde uçtuk. J Jt agel 1g1mtz lfıJ edılmı en feııa malzeme ıle f!n- ı_~ l ,_~ m. _Jll 'ld. d •. ··- Sk.arLa aöre Siatopulk. Safar·k· 

P l . b . k l · lns.rnı <'ıloırtun tnatı ar... . . .• d" .. b', • . • i;l.ıe- ıuuy e uır ma~Si*U a y.apu ıgı U 1 . ~ • 1 ın 
Bunlnnn knr1ı tepe erı erru Jır ·• . . • d· _ . . .. rılını ,ıpıs~eıgıren arıcı ıı ~.azı)e . ··•- mektup tJnndc kuron para alma 1 .. d 1 d Sneventı skpının s~masın ,, u U ı ·•) ııı <·ınde, A arnda Lu\ ük I' ;ıy- i' ıce :in ::ı.uın icinin ızla ~ nuacmez. ~- , 

atmosfer ıçın e. pnrl ı~·oAr fu:k· ran tay~·areler ve ölüler merasimine zara:.ıt kongre i açılı} or. • c ıı·. u un· ıı ı.~ • ...... - Hem ıÖyle olsa Lik. katil .adamı o gece saat on birden sonta kumnr 
'YaV'flŞ ya\•aş_ va ı:ı ~· 'd~rta· ı ~tomoLiHe gi~en silıirbaz1ar.. 1 z·rai kalkuımnmız ·ç·ıı bu kongre- nrn?1ası~a a;il'iaı.rı.) 0 •'L~r. lb • .. öidürüp ~ra8lm :aldıktan 90llra yii- oynamaaa hiç tc gayri tabii eyler de-

d:m ka!kıyord. agır ~~bı.r ekst'ı dı.ıı_:yal Bütiin diinyada tıadisat hep ye ne buyuk b"r ltizum o1duğu u ·ikur-' 1 Gkıüu>ı • ıml .. gd~ pampu~.~ a~' p.,e3~ıkur-1:ziine niye S harlleri isaret et.in, ğadir. Eicr ortada bö}le bir cina}t"t 
··ı·· , bura n venı ır ı a ogu· { e ıgı ı e un):ı ı~.. .,.n .. "' -~ ima dı b ib. -..ı.. d .. ··ı · 
~ U) or, ' • bu suretle cereyan t'diyor: f?i.i.ny~- dır. Z~r.:uıt kongr inde~ üzerinde ıe - cak:t.ır. "' ~ Bununla !beraber polis ıcina~·~ti ~ ~y . u lı .1 ~~..,11~.y.e u u mı· 
)~Bu. .. b k. ormanlar or- nın 1ıtç bir yerinde ahenidı bır mkı- bemmıu~t e durul cak ıme\ ulard·n liatuladı·tmı1..a göre, :ı.libdar a .. cLnlatrnıva, bu çifte S noktam- i~ts. a~yet ık_iııa~~n .. deSharf 

ugun a ır ı f astlıvaınaz.sm1z.. Artık .arzm l/ı .. 11i kıgcı•ıgımıza w•.ni L·r \•eçhe ı g • • - 1 ıen ue bulaması ıle o1durul~ adn .. 
ts~mdn spor b~yramtarı yapılıvor, şa n r. : d . 6. . k. f d ' t il k ı · f'd • clniı'e1er p:ı u:kh:u ımız.ın ıya we mun- Garı battkg edivor. mm )'Üz.üne isaret olunan S lı rfleri 
en uzak bolge!erde eski i>ir ta'kım hiç bir )'.erııı -~.~~11 •• ır ınilışa. :v.e r:· 'h rrutme · U7.U u e:;. 

1 
ecegme uı>- t:1zam :ırobatıın! ır içeri "nde ihraeım Litckin ott-1inde S"ia.toplutk Sa- arasında da bir tesadüften ba kabir 

1 :k 1 A d vamlı 1ır terı.ıK:u goster emı~ or. c ı~<n z. 1 iıikadfar.a oraya so u an asrı m~ e-ı 
1 
f d rekor terakki r~kor- Kniı: ~e e\ ~e] 'f'Joksera aRa-re in temin j~in epeyce ~ Iışmı lar.. ıatUı fan1c isminde bir adam ,'aJ'dır. Bu a- münasebet yoktur. 

n;)~ shi hayr~tler içlnc!le bırakıyo:. 1 B•r yeınrlac lJerab~r al:ınaklık re- deı har.u~ o1. n \e o t rih1erde ·ızu~ kanun '.e .niumnruneie.rden . "f~de dam orava bir gün. birisini aramakl Binaenaleyh, tesadüfler üzerin-
B~ 0 ka K d Sorono cı- nrı. Ull\ • k f l<ld b r ·ı çı on~osun. n . k k da Tr ıpikal denizerindt>, lıa- mıntakuhu;ırı:1 , e,-ıe. tfrile ı muhadr- eılcr<' ·, 11 e e ~un a :ıJ anmı bahaoesile gdmif, fakat on.ra, bir d~ toplanan bu üphdere knpılarak 

vannt1a b'ir 7~ncı f.kadbılbe:ı .~·a~K<!rna ~ r:~~ forkwd~n e!ekt rik isti1ıasl edil- leı'lll e1lııde bııkıms1z kahı.n lıaglu. ıçok ırnımıJdıın ihraç edeni ri ce~laudır·,c;da tutarak otumu~·a bas11amı ~,.e adamı m hlcum etmek hak ızlık • 
tadır Bu kahıle e .ra 1 utun ongo • r k olunu dahi tutmu,....ur ·· 11-- • ı ~ · _ . . d I tliği. jep,in1er 'kutuplarda doia<1lı~ı. yerlerde ı 1a a mubtae ,;azi)ettedir. ma ) :.•· · tam UÇ ay ·~ para v~rm~as •• a..a- tır. 
zellcıleriııde o1c1ug~ı gıbı, cvam. 

1 
a ·rnctan ·seker çıkarıldıgı bir devir· )"abaı c-ı llllutrlnıxfa üzümlerimiz j Deme'k ki. l>ütün bu çal4şma1ar bir J.:in cinayetin sabahı :bütün borcunu O haldd Skarb buna söyle cevap 

rette demiryolu ınşaatında ve Jl. . ı. . d ·ıd· ı· k t ıı.. -~.ı._ı • t• ~. k .a..· ,;:ı ··1 . tesv"ue ctmi verİ'-'Or. su j . de gazete1n hı-p manasız seylerdt>ıı ru.ı- p ı7. l'ITT r. • :ı u ı n:.t\Aüeti zahme ,,en un ·a 'l.llr Y ~egı mı!ll. ~ 17 •• • • _ • ~ •• • • • 
1·<fl" )'.ollarda lwilanıJır. çlermden b 1 d 1 ıl\1 ı~ b' d d orladıın :k.1tdınmık v.e Türle fiEümti u )f.ah uHerimizin ""llO!lnCJ ~)azıtrJa- Yapılan ıta~k~bt Safarık uzerın- - Sımdıye kadar emaye.tın tah-.-.. • .. . . a ıse er er. 1\ e eı.a ır a arn ur· 1 • .; • : • • •• • •• •• _ • • • 
bir çog.u.muhım ~IW:~erd: c:alışmı.- madan ve biribirj arkasından~ 44 si- tamamen rnkip~17. \ıir mnta rnpmak rn temiz \'e muntaznm ı;e,1--ı ıçm, ~er (ide, 1\l~Y' büsbütun artmy-0r. k~katı~a. hep Safımlc tarafı~dnn 
lardı~. l ~Y}~rclen gormu~er, oto- ra j erek dün va rekorunu .kazan- elimiz(ledir. r.unu, tabiat iıir.e bdl, bol halde hi.ikCtm~Un cezalandırma eli- Çünkü o gec.e adam sabaha karsı o- gidı1di. Litcktcn ba \anmadı. Bır d• 
mobıJc bin mı !er ,advo ·e gramn- ga ç. • l d"' ·· ·· E · b h b.. f L ı_ ·ka · · ·ı · . i . l ·. · 1-1 lb k" b d ·· k. · lı:ıh~etmi. tir. mi uznnmnhdır? ıte e onmuştur. · rteSl sa a ta u- o tara tan tanKı • ta gm usın ... fonu dm cmı crdır. ırnı~. a u ı un an once ı ~gara ,. . • . ... . · .. L---· "'.1 • • • C. • __ ,. d w b" .. 

B 
.. b. · k . L }'!l.. 

1 
. . ı_ • • d.. , 1 > J.ılıyonıı kı, ılıger mu. l:ıh:ıl mem- Tucc. nm1z bun me\d n ,·erme- tun ~unu oaemcsa anaycta onun azetccı, l""'ıste tam ıgı ır mu-

,ugun ır ro zenc.ı ııı>U t.We er~n· l<"IDC :re)(oru yırını ort saatta 1 -- • • • ._._.J~·· _ı 11..:'.t.'. • - · - -'- f tti• ta ·•- ıt hk"katı b" d b 
• • • "':t' • • • • • le1cetlerde iklım. teknik \'e 1~letme .,e. den ikendilitıinden bunu ,,,-apamaz tucwgı ~c oteı umucnın uzcn~n c ~ vası sıtt: a ' ır c u 

de bırtt dıkış . makı.~~~ı hul~nmak- <6ıwra 1:·ıs~ . t .. 
1 ı·altı bizım ll!;tıUer<ien fnrkh Ye nıüte- mı"! · ~ı aldığı ~1ada ~cunu ''c":'iii 

1 
tanlf~a~ yürü~üyor. O z_aman ote! 

todır. B~ ~.e. butun Afrı1'a ka- l-3~lı~~ b ~ ak or, ~:4 saat .dur· nık'kı !ıh· e\irerledir. tk'lim, toprak N 
8 

11-ıaltlundakı itanaatı ltuv,·cdendır • sa"ibının :vakttle afyon tıcaret yap· 
bile ~u!ubel~~ı ı9ne s~kul"?.ustur. madan soylePııs .. Am~;tkada bir ~- snrfüırrn.ı ıtlıre Y<'ti._tirnıe l1 nlleri de • • mistir. 'tığı anlaşılıyor. Her halde cinayetin 
Bu gun bu yuzden zt-ncı de ge>mlek, dam burnunda ıbır çelik parcası u- ılı~~dı:;mektı'<lir. 1 AN AD o LU 1 Safarik tevkif olunu::ror ıve sor- afyonla bir alakası olacak. .. Otel ~ 
pantalon hatta bir çok znmanlarda 7.U1de bir C'"V.iz o\iulru \'e dizlerine 1 nizclı• 't:ıın:ımen bı>cl<'nt \":1 ıtn!nr)n guya çe-ltiJiyor. i randığı :r.aman bodrumda çuval ÇU 

renkli a~a~kabi giymt>~dedir. • . 1 P1 eı:ıi r~.deJ1 b::_ r:ı.uh<'_foza!~ takmak y:ıpılan lwllcme. k.ı7.ma. topl:ım:ı, ser- - Parayı nereden buldunuz~ 'af a~on ~ul~nu~:o~. ~~~da o g~ün 
Bu gıbı esyµyı ku1lanı~. Afrıka- 30 gııııde ~ ı mJ mıl tırJ anını'>. me ,.c kıınıtnıa ame!i~·esi. nıcschi. Hir- Günlü k siya si p&ete - Kumardan kazandım. icrde bir Çinlı goruldugu ve gızlı 

nın her tarafına yayılmış bulunu .1 Vi;·:ıııacb kıı k Üç ya<ılarında İki !esik Aıneı-ilrn ülk0 ;ncie tamam('n teı,. ehılı ,,, llaş•nhaıriri - Kumarı n~ zaman oynadınız~ afyon sahsile uğraştJğı aniaşılı3' or .. 
·or. j ad?m, f\ "tı"tl'ry·n1ın ,.ır<' Fıncfa bir nik , . .c feııııi bir şekilde .ceı-.e~ :ın et_ HA l BAR HL ~UU UKl'E\I - O gece... ~Çinli hakkında tahkikat genislediği 

) Bununla beraber ·Soronoda elbi- yi.r\i:/.1 s 0 yal' tine c·kmıl?, bunlar. ınektcclir. t muma Drfr,iırat !\,. uu itleri aij· - Fakat kumara yatıracak ka- zaman, bu adamın, bütün dünyada 
· hususi ve bekl~nm:ve-n bir y\;71°ri-ıd"' rNı ·'kc \·e s·rtlarınc1n bir {~>r<!i. bu•ıa ~·:ıı·dım edeıı :ımiJler - dunı ~ıamt14 uzlw-.t ~-'"'' dar bile paranız olmadığını SÔ)'iü • teşkilatı olan bir af) on kaçakçı ~e· 

senın 1 k . •~ .. .. 1 ld - la f '--'-- . ld ~ k il ıs veri \•ardır: Bunlar ölii er es "'Tin uutu•ı ... .., evc:ı7•mı o ucru ,ı 'Jl bfri. l)zclckj küçük mül~int \e ç:ıı-
1
H E, yor r} ocıu=sınc mensup o ugu 'e bu tes· 

• 1~ dant. · J·_ kullanılan en belli baş1ı lıaJd• yollar•!'~ c1evam rdiyorlarmıs. lıı:;mn u'iulleri .'·erine, ora<l:ı bü,·iik - O güne kadar "·oktu. fakat o kilatm da çifte S şeklinde bir işareti 
ıon e ınoc - J ~ _1•• k 1FMİ• l l.iuı•i &vlM .o•aı•,e 1__ :3 bu d ~ I d k 
b

. , ıta.:ıır. 'Ru .::urc' .. et O\ fl .mc'" ... ta~ımı:ı re· mıılkircl 'e tc-;;kili'ıtl:ınmı~ biı· c"ılıı:; - ~ün ll.ardesimden n.-ıra addi. un ugu m y ana ç ıyor. rer ~as a <:.Uaf~ t'arlİ•İ iuna•ı i\~n h •e- r- 'r.t 1 
Bu kabile içind~ 'hiri öldii !ü va- kon~nn l · ~-. ...... acnkla~~·"· . m:ının h:.kim <ıh ı:;•1dur \ e tıizim köy- 'lr-lıtr:af: hıni«' A 'il :\O.JLl! - Karde niz nerede? Çinli cinayetten so~ra Londraya 

kit, tatlı bir r>• ... ş i.iz .. ~in~e cona~ .. ı:ıiJ . r,21·;:ot buı':~,.~·1 ~~retl~n', A~e- Ilı. mu..,lnh il c m·aı;:ıuııı hu ·ı:-;i~eti 1,,.lduu _-;';'(> •• ,.o~u ~utınıa: , .; - fransada... . • .. . kaçmıştır .. <?~ada te~kıf cclıliy<?r :'::: 

1 
ır Ölen evlı bır adam ıs'", rı'·~r ı , t".,..,.. · ı ;.,.ka arkıı) a sır- · rl.li.k b ı uJfu icra mı fa\·dnlı - ~arayı posta ıle mı gonderdı) Praga getmlıp muhale.eme edıldıgı 

mumya an · 1 d ı k · 1 71 "10 r~jl "'1esafe ka· kılmaz. 1 ·tl<iıı. bağlarımızda. -çok ge- AH 
1
' Ha kt b · · d gö zaman h k.k t • ti · dul karısı bu am~ iyey• var ım ~t- me sı1ı,.e- 1 J\' • • S I C ·,..,t :ı~ıL .. ı Ho~. altı •riı,:ı '-' - .. yır, me u un açın e n- ı-~·-· a dl a en kcınayc onun ı~· 

• t •amadı~ı takdirde yak·n ted"'n . .nr ı \·e ar reı onun n"ktigi kin- h"rrHm \ • uılmM:ı geı-ekı•ıı L.uru~uc aennıstı. cuıgı mey ana ÇI ıyor. 
mege,f 0 dca 

1
d birinin onun v•rine r.ıuvnffal v<'tj v 1ı•n~a c"I n~ ~ol • 'J k: chr •~ \ nrdu· ki. 1111 nlnı-ııı tJıbıık- - Pek ala ... Gönderdiği para her Bunun üzerine Safarik hapslen 

""1°le e ra ın an · • ı ~1 b. .. ' k ı 1 ı·ır. \'et~ı· · - ı· Ha · f k k 1 C · .. . . .,. zarurt>t hnsıl 0 • r-ru" tu. Gen"' :> ı z \T~"'nra ır "' nr \ti 111 L1 > " • e · .ı.\ ~ıeag-ımız ge ı - ~ ~L1rıcı nır.nılrlrı er itia ~uc:l.ilı. halde franko. ngı sarra ta uron cı an ıyor. azetecı halk arasında 
Lu ısı vanmnsın.. ı ·· ·· ! · · f 1 ·1 \'oı·. 1 b" · k d .... ·dk Cluğu vakit Po!C"nı-z- kız hiç YI"'""' nu• 1·mt rs•7m <YO, >ı ıı •one iırreti 27 lira:hr yaptırdınız? ır ıane açara a am için para top-
hır. Vucu \lkr~ a\bi ceırnzeye h1r yalarına 270 ~ ~ .. fa vu~mu._~ur. l 'z:l ·ra gitnıb elim. bir tPııte d('rdi- - Doğrudan doğruya kuron luyor. Safarik te satılığa çıkarılmıs 
\"ılıların yaptı ıaN "" Ad ı · · .ıı d 1 •niz ~nr ki, lıal:l h· lle<lienıenıişiir. A!\AUOLU MU'B.\,\ ·ı 'lı.J \ d • 1 l ı· b 'I I • ~ .. ··ııu··r Bundnn son- arı~· 1 uırı aurma an o'uz ~na ,..ön ermış. o an ote ı u para ı c satın a l"'"Or k b h rat sun · y B tiA"'il 'lhıl la b J • ta ım a a ;_ r geien cenaZ"")'t'! kt-:0'3'1, cli .... ~ri c1P (Y•nD ,.,,, ..... ,adan • . . - ~ . "' - Yal Demek Franaada da artık evleniyor. 
•a mumya ına ın~.- a o ___ • 

~ --- - elinde olduğu hnldc ocnğa dokrn 

... ··i·! '~;;on ıreıı<' l<'m- ı Kont do.. Montekrı·sto ı~el'ledi. Ale\ler ytlk eliyorchı. Mıld-
ı~~~m~~ı'::·v .. :;:,.ınn ''~ d•~• ~ .. ~.~; k~~:.~:! ';!;~::~: ~~. i~uk~~: ı~': 
liiHtğiine h wran ohntt u. • . uzuttJ, mektuı> fınide kul olmerdi. 

ki, rnekhııı ~ttlbıüı elinden g-ec;~~e7'.~ ,_ yazan: Aleksandr Düma Uilforun bu hnrek~ti Dante i h -
ol!-ıa ·dı b iki de ha<lir-e~ t> h.ıs ,.ı ııı yec:rna dliştlrdü. 
~ekil \'erec.e.k ,.e derhtll .genç kapt:::ı- 4':ırnmıı ordıı. ~I uddeiumunıi fulil ve yJ.Itt ouuıı cliuılR. adi. 1 tinin \'erdiği buhrana atfedfyordu. nereye varacağını bekliyordu. _ Müddeiumumi bey bu hnreke-
~ı talı lire ı'dect>kli. Fnkat g.en<; k:ııı· h:ı!lu;~1 :u bir :ııl:ım nıı icl". ·ok ·a ıe\- Fı1 n:ı lıiı· l

1 mir, kcir b.ir ~lümN~. kı~·- Çuııkü Edmoııd müddeiumuminin ru 1 Bilfor, birdt>nbire giizlerini genç tiniziıı mana ını anlnmworum. Ru-

t ·
1
.J •• ı·r.· anek1tıılJu -v.<ıbıt:=uım h:ıınlı , 1• ııılitP:ıssıp mı icli '! (~ene nwsı, ufal\ l>ir dikkııu ıl.hk nıudhış !ı_uhnda. knynn~.·an hacii.ı;eyi bir tüı·IU 

1 

kaptanın gozlerine dikti: . jmıııla beraber r.atıaliniv.e. knr 1 m d-
nn.n iu ı ı.<uz ııır,ı. . . . -· , . . . . · l' l<i 

eline diisiırmü tii. kapUıJmı üılıhı mıı.ıu H!l N'-E'"J ikam- bu· facıa~ a ı'uebı) el \'(~rebılırdı .• u a n_1111 edemıyordu. - • ize atfedilen suçun a ıi ve 0• yun rn ştlkranım. Her hangi bir em-
l\Hidd;iıımu~ıi mektubu lıuhr.~k ra onğ~ı s{fi. r:clmon<l lhrnte:; Mrle yti:ksek vazifenin ınıe ııli~·etfoi g"n~ Nıhayet ülcutü müddeiumumi ih- sası nedir biliyor mu un? İşte!.. l rinizi memnuniyetle ifaya hazırım. 

k 1 clııvdugu l .. ordu. d • h 1d illi etti. ve ""k:n b"ır se le·. 1 J) a· ıı . d - ·ı ı s· 1 için evr.ıkları karıştırır ·eı .. ·. , < usuııu> · • kaptan Oll\tt7.•ann~a t:t~t ıgı n e "4 • e ı. - nyır emır egı . ıze yanız 

tee ur çehre ·nelen 1>cstel1ı Jdt. F~- ~ _ K:ıgıdda O!.'Jlntacagı kalemden. hk Gir znmt\n dü . .(lnmemi~. me,,tıli- - izi bir muddet için t.e\•fik et. Ve mektubu go terdi. Bu, hain. bir ~n.dihnt \'~rccegim. n
1
urnrln k ~ 

1 
-

k:ıt mntl'ut biiyük ;-\apolyoııun Pan- , ğzınd:ın ~ıl\acnğı ıt.ek kcfimedeıı, ~et kelime inin ttzim mmuı<ıım mek mecburiyetinde bulunduğumu Dangların mektubi~ le harekete ge- mb'a 
1 

a knr durnçrık ınız. stinta >c
1 

.n 
e giiııderdigi mektubu bulu:p ~~~ ~~ lıenimle beraber z:waHı ~I cr:-;cde~iıı arastırmnmı .. t!. Fn'kat şiın~li hakim.in tt>eJ ürle bildiririm, d di. len uıbıhının genç kaptanın üzerinde ır :>a. ~ ı geliı.' ~ bu mektuptnıı 1 

zerindeki ndre:-.i ele okıının~ b~. ~- de i tikt>nU , ) dnılannealk ,.e bnhti· lıiıyuk mc uli~ et.ini gozonune. get1r- .. tuddeiumuminin özleri, Dan e bulduğ~ı mektuptu. o mektup ki bah. etmıyecek ınız ! ... 
tun kendinden g çti, dehşeti bu I ,eçec(>k, ~ :ıhurl da l.ıü~ ük folu- mi .t1 ,,. e o nislıctcn rlııha hafıf ~l:ın ı~ııı elemli olmakla beraber çok na- müddeıumumi Bilf oru bile hnzin bir 1 Bı~for genç kaptnna bu nll Ilı. i 
liı~ "'et ,.. u-ı"' du· Hi ~ar g .• de \U\Jtrhnıı> cridecek- sah n mc~ufh•elni climınerek h:ikıme zıkane idi lyei~e düşilrmii tu·· çu·· kil h l verdıkten onru .zubıtn memuılnrın-• " "' · . :ketin 1çın . • ,, ·• · · 1 · · n o ma uc . • 1 1 ğ lı 

Ceuç knııtnn muuddeiumu~ lU • . 1 hak \'ermişti. . . Bu sebeple genç kaptanın Omidle- mektup Paristeki kenrli babasına hi- dan lJh·l~u çagırdı. \ e ku n rn 'ir 
haı·ckiıtıııı Roğ'tıkknıılılıkln t:ık1p c- 1 tıı;, ddeiumuminin ağ:r.ı kililleıımiş Bir :ınamın hnyatı hiikimın ''C're- rı: t mnmen ııkuta uğrnmıyordu. ta ben yazılmıştı. Yani, m{id<leiumu- ~eyler öyledi. Soprn .F.dm~ııd.ı clön~
clyo1·du. Hiıklımet ıulanııııın me.ktu- .. ~r \':.zif ~inas bfr hakimin mııt. 1 eeği kurnrn lmğhdır. Rinnenalcyh ° C~nkü 11uçlu o n bir ndamn knrşı mi hatır \'C hayaline geUrm<'diıii bir rck - Zabıtayı tnkı~ı Nlıııl • cledı .. 
hu g·(irdiiğ-ü ıracln geçirdiği i'ım te- gJ~ı ıc ı .. lhe1i yemi kaptanının me - lıU~·<ik mc~uli.\'t~H oınııznncla tn~ıran bır mUddelumumi böyle konuşamaz. hadi e ile kıır~ılaşmıııtı. ÇUnkü bn -1 - J)c\nm eclec k -
lfıg keııç kıı11tnnın gozünclcıı !kaçma- la~ ~c~ ~1 ;.ok dahn ilıü~ ükHI. E<lmonıl hfıkim. mn um bir nclnmı boynunn I dı. baınnın hu kadar müdhiş bir uika t-

rnı h. ,Müddciunnımin:in oclıuında ut.he~ı? ~ ç gcee. halı bn:.-ına kımtan Rlmamak için. çok terrtlbell, fc'·~a- - nuııuııla bcrııbcr tevkifiııizin ç.i olncnğını hiç biı· znman tn nvnır B. Nüzhet Avdıner 
cl~ı·iıı hir -:UkCıt hiikiimfermn idi. Dil· kı~b~h~ ;e vaz·re görm013, t<'hlike- !Hde ha n . kP.ı.:kin ırnzarlı, \·e salım mümkün olduğu kndar kısn üı mcısi- etmemişti. ~ıı hale göre miid<lciıımu- İzmir nnfin mildiirlii~ü \'npı jgJf'ri 
for <le .. iıı hil' diısOnceye <l:ı~mı ta., koprü . :ı . fHkat Jıiç bir z'1man fikir :ıahHJi olmak gerektir. I ııe gnyret cdecegimi nıcledcbilil'im. minin clnrbeyi ilk once kendi bnbn 1_jnlk ek mtiheııdi !erinden 'n,n· • ~uz
:f:drnoııct I>nntes i.-e onn ke. kin na- 1 ler g~~ıı •.n 1 ·'cınsiinmemi . ti. Onunla 1 Edmonct rln mUcldeiumuminin bu <le- lJnntcs dinliyor ve c çıkarmıyor. nn rnrma ı Jfızımdı. het Aydıner, birinci sınıf mUhendi _ 
ZarınrJa b k r fnl«\t onun tnvır me:-ıılı~etı h t eden insnnhll'ln ha· rece <IUı:Unmt! ini. nrnııM·t me ullı•e. du. Hlddeh.1muminin mUtalensının Rilfor n,·::ığa k::ı.lkh Ve mektup ıtr.c terli etmiQtir 
\' n ı~· o . ' : . • berııber se)'ıı n • • ,., . 
e hareketlerinden hıç bır mnna çı 
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Caızfon ı·c llcrnkcnv frhi1TP1-i lm m ıauırda lımp mrrkr:i lıuliııdertıı·. 1"rt km lıil' zamrr11dıı, Çiııiıı c:ıı /llP.~lııır Ş<'
hirleı 'nden bİı' kaç1ıı111 da japoııluı ııı tliılt' geçeceği aııla::ılımıktrıdıı·. !:'"~ nıiı11i.z, Coıılomln biı· Çi11 :::abitiniıı (JÖ 

'tliillii (L.~kf't toplaclııJıııı oöstcrnıelc trdfr. 

Fransamıı Nctııslf şdırindc oeçcıı 

tı yl.el' iirpel'tici bir ciıwyf'fi 11ıız1111ş • 
tık. ne.~mhııiz, idonıa malı/dun cdileıı 
l:atil Gnl<lba n iu ile . ölrliirdü[/ıi ka -
? .<mll l'C güzel ÇUCllÜll1lll !JÖStCJ lllCk -

fl'd ir. 

• .-;~-'·"'-""'--~~"-~~.-- • .< - --·-··"-·A_...:..._ __ , ... ~~---.:....-.-~~ioii<iillllllloı.4' 

Filixtindc, Aı ap - 1'Hh11r1i 
l<ınnda. öldiiı iilen bir Arabın 

ilıtilrifı 11111 do!iw ıluıiıı kllnlı Jıtiıliselı•ı dı rıtm 
ı·c wwyişi temine ~'lılı;ıwı dı•ı•ı iııelcı i 

Meşhur aktör,parrwsız, 
hastane köşelerinde 

kaldı 

Anna Bella. şimal oteli filminde 

Holivuddan yazılıyor: işlerine gelmez. Yalnız şunu bilin is 
Annebellayı, sütüdyoda buldum. ki, kocam Janla ayrılışımız aramız• 

Yeni çevirdiği filmin bir kısmını ik- daki samimiyete zerre kadar halel 
mal ettikten sonra, hususi dairesine getirmemiştir. J anla dört sene me. 
çekildi. Bir kaç gün evvel başladığı sud bir hayat içinde yaşadık. Şimdi 
bir yün ceketi örmeğe başladı. O - artık biribirimizi seven iki arkadaı 
nun meşguliyeti konuşmamıza ma- olarak yaşıyacağız. 
ni olmadı. 1 Bu ise, bizim için kafi bir saadet .. 

İlk olarak kocasile başanması tir· 
meselesine temas ettim. - Sizin için belki böyledir.·Çün• 

B . kü bütün dünyaca tanınmış büyük 
an~. , l . k d bir yıldızsınız. Lakin kocanız Jan .• 

- u mes e enın ne a ar canı- - Kocam Jan gene eski havatı• 
mı sıktığını tasavvur edemezsiniz. na başlıyacaktır. O, bir tek kadınla 

Deci ve sonra la ve etti: hayatını geçiren erkeklerden değil-
- Size sorarım; hususi hayatı- dir. 

dim: Bu sırada rejisör Annebellayi 

nın gazetelerin baş sayfalarma geç-il Ben onun hoşlandığı hayata bir 
mesini kim ister~ engel teşkil ettim; buna emin olu

Bu sualine karşı şu cevabı ver - .

1 

nuz f 

Bunun böyle olmaması için çağırdı. Yıld1zın çevirmekte olduğu 
fvan Mojokin Hacı Murad filmin- elden birşey gelmez. Mesleğinizin •Şimal oteli~ filminin bazı sahnele

de ve aütüdyoda istirahat aıraaında.. icabatına göre muamele görmeniz 1 rinde rol alması icap ediyordu. 
Paristen yazılıyor: icap eder. . . . .. ~. 1 Ben. de .sütüdyodan uzaklaşmak 
Duvarları beyaz badana ile batla- - Her gazetecı aynı şeyı soylu- mecburıyetınde kaldım. 

nah küci.ik bir odadavım. demir kar- yor. Esasen başka türlü düşünmeleri ** . . 
~:olan l n pence •:eye bakan tarafı~ c~a,~ I- 111 ımı ımm 11111il11111lllJI111111111111111111111111 mmı um fllll lllllll lllll il lllllllllllllllllllllllll 
lı yaslarında bır adam uzanmış bıı h:ıl- ----- ------ =-=-~~---....;...;.;.:.;..;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~ 

cl~ ri~';~~,;,ın gö':l•ri iri·· pa~ı~klık- Lüz'Uffilu Notlar __ _ 
. Janm elan muhal nza et mekte<lıı. Aı-
tık o, muvaffakıyet clolu büyük mazi
sini tamamen unutmuş. şimdi yalnız 
hastalıkla ve ıztırnpla mücadeleye gir-

. Telef on numara 1 an: 
Yangın ihbarı; 22~2-2532, Karşıyaka: 5055, imdadı sıhht: 2048. 

lllilddeiurnumilik: 245!'i ;lolis: 2463, şehir telefonu müracaat numara· 
sı; 2200, Ş\!hirler arası telefon müracaat numara!lı: 2150, elektrik 

Iztırap ÇC'ken adam, nıtşhur Rus ar- şirketi: 2091, hava gazı: 2326 h:n·a gazı fabrikas1: 2294, Karşıyaka 
tisti han llfojokin' den başka kimse su idaresi: 6105 Basmahane istasyC'n u: 3638, A lsancak istasyonu: 
cleğilclir. Mojokin sessiz sinemada, bin- 213~, Pasaport vapur i~1<.elesi: 2854, Denizbank vapur aca.ntası: 267' ,{ 
!erte kaclın \'e erkek hayranları içinde Izmıı· su şil'keti: 3015 taksi istemek için :4040. " 

alkıs toplıırkcn. bugün elli ya!51annda Df:NİZYOLL..\.Rl: 1 

Çarşamba günleri saat 12de İstanbula sürat postası.Perşemhe 20de ara 
'kimsesiz, ve• sl'n·ctsiz bir vazi,\'ette Ça 

J>Ostası. rşa.mba onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de Mer-
haslaneye tlü:-;-nıliştii r. sin 1>0stası (Rodosa da uğrar). Karaburun postası pazar günleri ıaat 

Otuz ~·ıllll, lıiı· a~k ve servet ha~·n- 8 de, çarşamba günleri 9 da .• 
tındıın snııra ;,\lo.inkiniıı mahrumiyeL 
ıçinde kalmaRl, oırn sewııler için acı
nacak bi ... halclır. 

Barodan sinemaya 

M E M L E K E T H A RI C t : .~ 
İtalyan vapurları muntazam postalar. Çarşamba saat 17 de Pire, 

Brendizi, Venedik, Triyeste. Persembe 17 de Rodos, adalar . . 
DEMİR YOLLARI: 

Kasaba hattı - İzmir - İstanbul - Ankara: Her gün saat yedide. 
1912 yılıncla Moskova üniversitesi f Pazar. Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon - büfe vardır]. lzmir. 

hukuk fokültesiııdPn genç bir hukuk- Soma her p;Ün 17,20 de otoray, İzmir - A~Jehir her gün 15,10 da 
çu, hukuk dokloru diplomasını alarak tren, 16,25 de otoray. İzmir - Badırma: Pazartesi, Çarıamba, Cuma 4 

mezun olmuştu. Ancak, meslekteki bil- günleri 7,30 da sair günler 12 de ekspres. · • '. F 
tün muvaffakıyetine Ye ona ait bütün Aydın hattı - İzmir • Karakuyu • Afyon: Pazartesi. Çarş.aıııba, , 
aşkına rağmen, l\Iojokin mahkemeler- Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her s;in 15,40 d!. Den~li· .
de hiç bir dava kazanamıyor, yalnız ye Salıt Perşembe, Cumartesi günleri 6,30 da. İzmir - Tire • ÖdemİJ: 
güzel kadınları takipten, onlarla sa- hef gün 5,35 de katar. 17,30 <la Ödemİ§e, 16,30 da Tireye otoray. 
bahlara kadar gecelemekten çok hoş- H A V A L İ K A T A R L A R 1 : 
!anıyordu. İzmir· Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19',10 

Bu sebepten dolayı genç hukukçu 20,40 
dava vekilliğinden vaz geçerek, ken- İzmir - Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12.25, 13.12, 14,'10, 
disini sinema aıemine attı. Onun asıl 16,15, l 7,15t 18,50, 20,10. 21,40. . 
yıldızı işte burada parladı. O, yalnız İzmir - Kar,ıyka • Hacıhüaeyinler: 5,43, 7,38, 8.30, 12.20. 12,10 
gözleri kamaştıracak derecede bir 13.03. 14,50, 16,50, 17.47. 19.30, 21,25 

~ servet değil, binlerce güzel kadının lzmir - Menemen: 5,48t (yalnız cumartesi günleri: 13,03.) 
bin bir türlü aşk ve heyecan dolu mace- KÖRFEZ VAPURLAR 1: 
ralarım kazandı ve onları yaşadı. İzmirden Karşıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece 

Tolstoyun (Hacı Murad) ından ttı- son vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Karsıyakadan lzmire ilk vapur 
tunuz da CMütcvaffa Paskal) (Kır- saat 6 da, son vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar
ınızı ve siyah), (~Iişel Strogof) ve şılıklı vapurlar hareket eder. 
(Kazanova) filmlerinde şöhretin en ~EH l R DA H i L t NAKİL VA S 1 TALARI : 
yüksek noktalarına \·aran Mojokin, Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Güzelyalıdarl beşte. ikinci 
kadınları tashir noktasından ancak tramvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. G~~e son ~ınn 
Valantino'yla mukayese edebilir. vay Güzelyalıdan 24,Sda, Konaktan bir de hareket eder. ·Gü~uiUZ" h'-1 

Bir aşk sahnesinde, meşhur Rus yıl- beş_ dakikada bir tramvay vardır. 
rrı81ts ŞPbekıı;inin nır•ııdıma c:ıkıoılılı- Amfı·ikanm açık h(li'<t .-ıiııemalamırnı • lııtsıısi olooıolJiliniz ici,•ı?ı-, rahat- dızı bayan Kodonoya Mojokinin kolla- Otobüıler : Buca. Bomovo, Basmahane. TPnecik ve Aleaneak 
üım (fcçen hafta JJO::nnştık. B11 cwms ÇH seyredıbilirı;iui::. /,ocolc11:· iki tcıhtııta_ wrdcnin rıyırdı!iı <ıralıldrırdır. Rıı· rı arasında gözlerini yummuştu. hattına her gün muntazam otobüsler ittlel""'ektedir. , 

k .7· ~ 1 11 1 , · "• · fe"/' · I nıla ı-ın m iişf Prilcıi, drtlıa zıwule [!P.11f'. 0~1 T.:lard11·. Ancak bugün bu kudretli adam, ha- • t s·ırı ını r mrııı11acaı,·1 ~,azı ,,,1- ___ _ -------------
lritı ·doı l ,,1,ııcktcdiı'. füsıııinı ·m-, riıı a11lrt.<:ıla ı kaduı ca.11ıı~, folıı11111rı lluffmmınm ı esiıııleı ini .QÖ8lcnnekfe- rap olmuş bir binaya benzemektedir. lllllllllllllllllllflflllllllllflllUllllllllllllllllllflllllllllllfllllll!llB~lllllltllllJUUlllUllllfllllll 
?"ılmılu 1ıııılıiııı ıııı7'ıııı, tıı r•lı1kası olrlıı- diı·. f - Devamı 9 ncu ahifede -
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Fransız hikayesi 1-RAMAZAN-
Bir vicdan meselesi ı--FIKRALARI 

Parisiıı civar mahallerinden birin- dairesine Lemd uçmuş \'e sallanarak Hocanın oyunu 
llu··~rng-ünü de noter olan R. Viyelar işlerile 1.;ok girdiğini koll:ırı ara"ına - Na~reddin hot:a merhum bir gün 

nwşgul Lir adamdı. Bununla beraber, gönlü. karısıııa: 

ince bir psikoloğ olmak iddiasınday- K~Hlın: -Karıcığım-cler-öyll' zannederim 
clı; gi.iniiıı birinde, Adriyen Mişo is- - Adl"İyeıı }li~o ... Diye kekeledi. ki bu şehir halkından beni ~eYıniyen 
nıiııde muayyen me~leği olmıyan Pa - Hir Jılhza dıırdu ve iht\'e etti .'·oktur. Ancak l..ıu sevgiyi öldüktPıı 
risli bir gencin kansına kur yaptığını - Bana ate~ etti. sonra muhafaza edip etmiyecekleriııi 
farkedince telaşa cli.iştü. Boııra kendini kayl>etıi. n. \'i~·e.Ja·· anlamak i~in ~·alaııda11 bir iki :-><tat 

S · · · k·,rı ·ıııı ııı·ı· k·uıepe'·e :ratırdı katııl -c uzan yırmı lıeş yaşındadır. dıye 0 
:-; •• : ~ • • ' ~ kendimi ölmüş göstermek istiyorum. 

düşünüyordu; tam benim yaşımın .ra- !erinden bmnı doktor getır?:1ı:>ge yo~- Karısı, 
rısı. Bir boŞ zamanında tuzağa düş- !adı; ya,·aş ym·aş kadın kera.ırnf; geldı. - Anımı hocam -der- Allaha ema-

m 
·? Fakat garip \'e anlaşılına7. şeyi et• sa -ez mı.> net, genç ya~ında kt>ndine böyle fena 

Heyhat! Bütün araştırmalarına rağ yıklıyonlu. . şeyler yorma, daha sen 65 ~·aşını ye-
men, Adriyen Mişoyu Suzanla rast- Acele ):etış~n dokt?r: ni bitirdin. 

l"Ş kt d k e . bı"r tu··r - Basıt lıır a~abı buhran, eledi. 1• ~ t IA 1 .. ma an mene ece ç::ır yı - . .. .. . . . , . - ~arıcıgım e aşe Uzum yok. Ben 

ar il 

1 
Şehirde kötü yola düşmüş olan çocuklarla kızların 

dosyası ortadan kaybolup gitmiş? 

Bazı Polis şefleri umumi 
eriler işletiyor/armış 

lü budam15 ordu. bırkaç ~unluk :am hır ıstıı:ahat kafı yalandan öleceğim. ş fi d b• • k d J 
O sabah B. Viyelar bir taksiye bin- gelecektıı-. Delkı ~m ~şam lııraz sayık - Vallahi sen bilirsin amma lıu _ e er en }fi açma an evve ' bir gazete muhabirinin 

m. t' T • . . d'-. zaman kendı· lar, fakat ehemmıyetı yoktur. h k . . l k b 1 JJ ış ı. am ıçerı gır ıgı , - .. . na er esı ınanc ırma · i menı nasıl • 1 ? 
sinden evelki yolcunun unutmuş oldu- Zavallı koca, başını dovüyo:du: olur. SUa erJne ne Cevap ar Vermiş• 
~ 1 •• t · .. .. .1. t' Sahı"bı·ı1 u· 1 - Sen haklı\'mısı;ııı karıcıgım ! O S l. 1 gu uır can a g-ozune ı ış ı. . : . · . . - ' en >ı nız ya anclaıı ağla el ııı mı ,,. 
ismini Öğı-enmek maksaclile çanta.rı haydut bızden ıntıkam almak ı:-ıtedı. olur biter. • 11 zinoda görmliş , e kendisine bazı 

t 
.. d .. d.. z"hnı·111• rneş Fakat ııeden buna ate~ etmedi? Bu da- ,. -ı -..;;:~iiiı4:ı,,~.. sualler sormustum B n ·· 1 b' aç ı; ıçın e gece gun uz ı - . . - ı a ag aramazsam. · ., · cı a sov e ır 

gul eden adama hitaben yazılmış zarf ha .ıyı olurdu. _ •. - O zaman ben ele diriliı im. . ~ ttl J cevap vermişti: . 

l .. .. b'" .. k b' ha•·rete du··ştu·· hndııı hıçkırmaga başladı. B. \ l\"e- p k" h 1 . .__, 1 - İyi amma dostum .ı Benı"m tı"-ar gorunce unı ır _, · . · - e ·ı ocam c edığiıı g-ibi obun. "·C"'!'! -

Bu mektuplardan ırını açma ·tan · · f.f k 
1 1 

D.kt · Eriesı guıı memlekette lıir >:Tria care yapma ıa ım egı mi? Ka-· b" . . k !ar lıe\'hude rere onu teselln·e çah!'ltı. . .. 1 t k l kk d ~ ·ı 

k • • . Ok k .. 1 . Fakat muvu a o amacı. o· or mu- . "'' · b b h kk ' · endını menedernedı. ur en goz erı .. b" . d"kt t . k çıkar .. Nasreddın hoca ansızın blmüs' nun ana u a ı vermistir. ~\'1ar-
.. h .. · t d a\·ene.sını ıtır ı · en sonra, no erı o- . ~ · sily d d tl k f k ·k dort açıldı. Çantayı da a ıy ı araş ır ı 

1 
· d k l . k.. kt" Dıye ... Hocan sevenler ağlamağa b·ış- a a os arım, sı ·ı ı ı on ustu-

•• el •t ld w k" . . . un an tutara. ııı· oşeve çe ı: l 1. ' gwum k d l k k s· Ye ıçın e aı o ugu ımsenın ı,.;mı . ,.
1
. 

1 
• t k d. t lar ar, mem eket başt:ın basa mateme ar a as arım pe ço tur. un-

k b k J 
• 1 il .. h.. - Adrıveıı n ışo< an ar ı en u.;e e b.. .. .. T · larla ufak t f k t' açı ıra ·ı mış ımza ı, pu u, mu ur· . ·

1 1 
k 

1 
d B ·u·· 

1 
urunur. locanın clo::-tlarından bir e e ıcaret yapıyorum. 

1.. 
1 

.. . t k 1 tl menıze ma ıa ·a ma ı. ayan v ıye a- k h . Herk · b · · d u ıuvıye vara a arı , pasapor ar . . . aç zat ocanın e\'ıne gelerek kansı- · esın ana emnıyetı var ır. 
buldu. Şüpheye mahal yoktu: Adri - rıı. ra ısab~t ~~t~ı·meıen at~ş ettıkt~~ uıı. beyanı taziyet ederler. Dostlarımı severim. Onlar da beni 
\'en Mişo tehlikeli bir işin basında bu- sonra aynı sıla ın urşunıle kendısı - Başınız sağ olı-ıun -derler- hem- sever. 
iunuyordu. B. Viyelar, bunu;1 delille- de can verdi. Artık ondan kurtuldunuz şire hanım hocnmıı iilümü hi7.i ele si- - Ya vazifeniz? 
ri1ı" elinde tutuvordu. Otomobilden doııtum !. zin kadar ıııiilec>ssir etli. - Onu kendi işlerimin içinde 
in rken , şoföre bırşey söylemecleıı . .. . . Birisi ilave l'ıiel': c a ıı ınti emme en yapıyorum. Me-Sonra lıa~tayı gösteı·erk ilu\'e etti: J 1 1 · k J 

çantayı alıp götürdü. Derin bir be- - Bırk:ı<: g-uııden eve! kendısıııe - :Merhumun trchiz ve tekfin ' ::>ela bir meyhaneci, polisin bilmedi· 
.. d d" lıunu ~ö\·leııwyiıı. e\·ecııııa kapılmasın. w. ~·ecan ıçın ey ı. · · . . masrafını ben \'eı·eceğim. gı esrarı bilir. Ben de az cok l\1arsil-

ç t t 
··t·· .. Sonra doktor ı;ıktı \'e noter kendısı- • b .. ·· b an ayı apar manınn go urmuş - . ~ . Diğ'er biri atılıı·: yanın utun esrarını ilirim. 

t
.. kt S 

1 1 nı çagıran kansının vanına döndü. Fransızpolisi LAk b 
u · \'eme · en sonra uzan a \·a nız · B l t ·· b · · t •· l d b k b 

k l
. • d a· k' ' , · Kadın onu yanına çekti ve kualğına - en c e ur esını yap ırarağım. Bir Fransız gazetesinin Marsil .ı söyleniyor. - a ın un ar an as ·a. azı 

a ınca ona e ı ı: Diğerleri ele sıra ile :-;öylerler: d endişe verici islere de el uzatmış bu· 
B b h b. k f tt• hummalı lıir ~esle fısılcla<lı .· ya aki muhabiri gazetesine şu mu··- ı"dare t ki · l ı· f l d w 

U sa a rşev es e ım I' J ı ı e me e z~nn-ın o an po ıs şe - un ugunıızu so··yıu··yorlar. - . , ı ., :. · K _ - ıe \'ası, ı uası ııına ait... h" lA • eı 

Şimdi Ykdani bir mesele karşı~ın<l:ıf .-.- orac.ıg. ım .. artık.· su~.m_ı.ya taham.- IT t .. 1 . ı· un ma umatı verıyor: !eri bu sırada birer birer meyd A 1 d - 1 1 S - a mını wn ıııc ıreceğim. \ 1 d b · d d"k d .. ana - n a ım. Lakin bu tesebbüs-
bulunuyorunı. Bu hususta senin yeri- . ~u e< :n11) oı .um. ~·mn. ı~u af e.tme~ı- Nasreddiıı hoca yüzü örtülli, .voı- - f yar an en e ı o usu suren çıkarılmaktadır. l . d d h 

ne mu··racaat etmek 1·.,.·tedı·m. ı yıın. İyı kalplı olclugun ıçın benı affe- Marsilva ı)olisindeki suiistimal me B fl erım en er al vazgeçtim ve hisse .. . , gaııın altında bu vaitleri clinler Ye kıs . •. . • u şe erin içinde muhtelif po· 
Sonra çantayı açıp vesikaları çı - dece~iııi biliy~ı·um. s:n ~eni başt~n kıs güler. Niha} et e\· bo~alır \'e o es- selesı mhayet bıraz vuzuh bulmuş- lis şubelerine mensup müfettisler mi sattım. 

kaı·dı "e karı". ına okuttu. Ont1n ha"·_ ı çık. aı_ masın dı~·.e A __ rlrıyenı .ha.psettır· d tur d E ·· 1 T · d d 't 1 - Kapının 0··11u'"nde du a u • " " na :ı ahırdaki e~ek anıı·mağ-a başlar. · . var ır. -Zcurn e rıcan a ını er Hl r n Ş 
ret 1·çı"nde oldu<runu go··ı·clL··ı ., aı·tık 0 mı~tııı. Halbnkı munasebetımız daha Drıhiliy<> nezaretinin emri le hare t k k lA d B · ~ l""k b"l · · d" .. Hoca yattığı yerden ya\·aşç.a kn nsına, · . . or aya ·oyma azım ır. ay l :ri- u ·s otomo ı sızın ır sanırım? 
genci karısına zarar vermı""ecelc bı"ı· önce sona ermisti. Onu görmek ı"ste- kete gecen eınnıvet kontrollerı ve M ·ı ı· · · k ~ ' · - Aman karıcığım -der- su c~eğin · . • • - .. can arsı ya po ısının açı göz, ya- - Evet, bu otomobil benimdir. 
hale getirmiş oldug-u muhakkaktı. 1 mi.\·ordıını, fak!'' ' ı)eşı"mı· bıı·akmıJ·or- bızzat urnumı kontrolor B Monda k ki I ·· dl k B "~ yem zamanı gemiştir. Arpasını suyu- · · · - ışı ı at et vucu i.i ve ço güzel ir yerden ucuz bulup aldım. 

-. _şu ~dri~en :\I'.~oyu böyle bir ba-
1 
du: beni tehditle kendine bağlamak mı ver de ağzı kapaıısııı nelin bnsknıı~ığı altıı.ıda çalışan me- konuş~n bir uzvudur. - - Bny Tricon 1 Tahkikat ale-yhi-

taklıga duşmuş gormekten cidden T . murlar Marsılyada ıse baslamıslar- o·- · · · 1 · · h d d k istiyordu. O zaman sen vei>.ikaları bul- anı bu sırada hocanın hıç sevme- d • • • ıger tıcarı ış erının u u uııu nize çı arsa ne yaparsınız? 
müteessirim. Bu vesikaları polise tes- ır b0 l ki b b f T T r d h dun, lıu 8ayecle ben de selamete eris _ diği mahalle imamı gelir. Sahte bir ·1\1 .. h. 1 k k l . ı meme e era er, mü ettiş ri- - ahkikat ihtimal ki aleyhime 
ım e ersem ma volacak: biı· iskan - • teessürle: d l ~ıı..ım 0 an

1 
1d10 t.ı.'. ~.n;roı erın : anun Marsilyada üç büyük kahve- çıkabilir. Lakin !;unu iyice biliniz 

dal çıkacak ve hapse atılacak. hte 0_ tim. Onu ihbar etmek hu:)usunda is - • • ı a H.ı ı ~ temas ar a mu~kulatla kar- · · ld - .. l k k' 1 k · k 1 k · • • - Hemşıre huııım -der- lıa~ımz :;ag l l d M A . sı ve gazmosu o ugunu SO) eme ·ı, ma 1 ·emeye gırece o an te: 
ntın ıçın tereddüt ediyorum. Bana bir rarımın sebebini şimdi anlıyor mu. sı aşına arı ır esela M 1 l l yol göster. olsun cümlemizin akibeti budur. He- k k : •w. : . ! arsı ya rnese eyi biraz aydın atır kanaatin- basıma ben değilim. Benimle beraw 

K 
sun? pimiz bir giin bu yolun yolcusuyuz .. mer ez omıserlıgı daıresınde ara- deyim. her bir çokları da ora· ı boylıyacak-

adm susuyordu. ~Toteı· on1tı~ ."ı"Jktı·. nan bazı dosyalar bulunamamı t T k b 1 K ı d B 1 r ,.., ,, ,, :\lerhum z:ıteıı ~·a~ını ba~ını almıst1. B c • ş ır. rican ay o mustur. açtığı ar ır. un arın içinde, ası mesul 
Noter «.nu gülünç a~ık taslagl-ını iti- u suretle Ma s d b 1 B 

b 
- Za\'allı kadın, ııc söylediğini bil- Birçok talei)(>h'ı' yetiı:tirdi. ııı· mutlu k"· .. .. · .. r ıya a u unan en onu geçen pazar günü bir ga- olan şefler de vardır. 

ardan düşürmek için bundan i.\·i bı·ı· otu vola rluşmus ki 1 k 1 miyor. Sayıklıyor, diye düşündü. oıw ! .. Sen şimdi kendini dü~i.in; bu b" .1 ' çocu ar a ız ar ---------------
çare bulamazdım, diye clüşüniiyordu. genç yaşında ne yapacaksın? :.\Ierhum ı~ a~~a ortadan kayboluver:r:iştir. 1 
Onu ihbar etmek belki karımın ııez - Ilikayeci bir irııd bırakmadı. ne ile geçinecek- Çunku dosyalarda buı;lann. ısımle- F ransada . Kar-şıyaka Şemikle-;: 
<linc.le itibarıııı' yükReltirdi.» ---= : ı-:in? rı, bulundukl,m yerlen, ve ışlettik-

Vi.,elar ı'JaA"e ettı'·. R leri 1 k dl . . B - Baştarafı 6 ncı Sahifede - kövünde 
J • o manya - fhtkkın vaı• im:ım efı>ndi. mer. f:'V er ayrı ayrı ayı 1 ımış. l1 J 

- Ne yapmak lazım? Benim ona hum hali ha ·atında beş kuruş bir sure-tlc. polisteki asıl şikayetin ip R_uııu!.1lıı bernb;-r: ele' l<'t husu~ı :-ıa- Tam tesisatJı bahçe ve bag" 
bir ihtarım kafi gelir ~anırım; Fran- Velz•ahfl tarafa atma~ı. ucu da t•lden kaçmıştır. ı1ayı nrnesse-ı~lennın kurşısıııd:ı bu -
r-:ayı terketmesi vaciini kendisinden _ Hoca öliip bu fani ılünyadan Merkezdeki en sıkı araştırmalara lundııkları lıirçok zaruretlerılen uzak 

1 
istiyenJer okusun 

kola.\'Ca alabilirim. Bu çare~·e 
11

e dı>r- Bı·r l•ngı·/ı·z kızı 
1
·/a k t 1 ı t k rag~ me-n hususi evlerin dosyası el' an tır. :;\fe,..elfı, otomrıbil fabdl,,üörlel'İ, Korşıyakanın Şemikler köyi.in-. _ , ... ur u c u; yasayıp a !>an ·i ne yapa - d j d 

,;fo? caktı? • bulunamnmıştır. MarsiJya polis müsteriııiıı ze\•kiııe t:ibidirler: !\Hı~-• e atı önüm kadar siyah üzüm 

B. Viyelar, karısının merhametli evle • ··d·· · · ·ı 1\1 ·ı ı· bağ, altı dönüm kadar muhtelif 

.,;e11elı"k zn\•cı'n1 ı·dı". Bı"ı• "• Cl .~o··zt""ınu·· müfettislerinden bazılarına, işten meyva ağaçları, yirmi dört dö -
nıyor - Aman öye sövleme~·in. bu kadar mu ur muavını 1 e, arsı ya po ıs leri otomobilin ön kısmının şeklini' 

d""ranması 1·ç1•11 keııdı·~·11e ·-t· h ı Romam.·a kralı Karolun, veli:ıht -"' .. " veya fenerin, çamurlug·run üzerinde k d b '"' ... ı ıı; ır amca el cekt" ·1 ·ş b ,.11 ı 18 da n1e b A • nüm a ar se ze vetistirmegw e 
h ·1 ·ı l b . . is.·itmeclim, bana hl'IJ i\ i muamele \'a- ırı mı • a,_ cH ı c urı 1 • .; lıulııtı"cag-ını zııııııetmı·.c:tı' . Hc·ılbukı· prens l\li aı ı e Jern er teşrınısani • o ma~m beğenmez \'e o modeli alnın. k 1 · ı· b' "k dl k " · ·• parclı. · mezuniyet v rilmiştir. ço e verış ı ır ı amet e i ece · 

verdiği cevap kendisini şaşırttı: içinde Londraya gideceği haber \'eril- _ Ne çare ki senin akibetiııi hiç Gene dikkate sayan olan mesele, Halbuki devletin karşısında bö\l • h·r ev, hayvan damı, samanlık, 9 
-Bu çocuk sana. istediğin gibi va- I mişti. İngilizce cSaııdey Piktorial» şiinmedi. Böle açbiilaç bıraktı. Böyle dahiliye nezareti kontrollerinin ifa- nıtiŞtl'ı·i ~ ol,tuı-. beygir kuvetinde muntazam mo-

iclde bulunmakta ~terecTclüt etmiyecek gazetesinin yazdığına göre bu ziya re- kocalara hiç acınmıız. Hele ~en ıner:ık desin~ miimcaat ettiği polislerden De\ let ~enede yiiz lıiıı ~.ız mn~kesi tör, yük arabası ve havvan icarla 
ti!'. Fakat tehlikeli çantasını' kendisine tin prensin evlennıesile alakmn varclır. etme, ~u cenazeyi bir kalclıralım, ~e- hiç bir kelime sızmamasıdır. ~·apan hir falıı-ikayı lıir lrnııuııl,1 m l cılmak istiy~~le: Aydıı;, hattı sey-ı 
iade ettiğin zaman, gene ayni işe de- Çünkü Yeliahtın İngili;.ı kral ailesin - nin de teesMürüıı gt'~siıı. inşallah es- l\forsiJya _polisinden ekserisi, ma- Jileştirdiğ'i z:ını:ııı. hususi saıı:1.} i n.iie~ yar mulubırımız bay 'ı. usufa mü 
''am ederek burada kalacak ta·. Onu ce den bir kızla e\'lcnmesi karaı·laştırıl-1 kiı-ıin<len <laha iyi ı-ahal edeı·siıı. er - ceracı şeflerıne tamamen bağlı ola- seseleri ham tında bii\•ük bir tesiri eh ._r.a.c.a.n.t.,,e .. tsıiiıııimniılı ...... ____ ._ __ _ 

zal:ındırmak için tek yol vardır: Su- mıştır. Babası ile beraber Lon<lrada nahı hakkın emrini yerine getfririz. rnk lıare~e>t et~ıekte ve suiistimal kunacak Jı~ta işlemel;tedir. Çüııkii ~ e-
çıuı d 1·11 ·ı b' ·l"kt l", h b Juı· biter meselelerıne daır hemen bir sev so·· . . . . . ~ ~~------------u e ı erı e ıı ı e po ı::ıe a er buluncltıkları günlerde clliğün tarihi o · l . ' .1 y- rıne bır ) Pnısıııı korncagı halde bu M k 
Vernıek. it b't 1 • . k • İmamın bu sözlerini cliııliyeıı hoca ememektedırler. fabrikavı atalete maiıkiim etmektedir. e t 

• es ı o uııaca tıı. . · 1 ·. F k· t .. 1 • l A k I k~ f . · ep .Noter bir müddet clahn terecldlit et-· , . . .. fena halele :-;ınır enıı. a ' 1 '"1 >ru er ... nca m~s e 1 sere ve haysıye- Bu tarzdnki buhranın uzamamnsı-1 
~ · F . . i' Pren~ :\1ıhaıl hugun on .\"t'di yas.111- • d · ·· ·· ·· · tını korum"k · ı· , ı ı· ı 
ll. • akat karısı o kadar hıddetlı ve a- ha ııı, ımamııı son sozu uznıııe .. .. ... ıs 1) en namu8 u po ıs· na ıımil neci il' diyı• rlüştiııiirsek en son 
Zinılı" gö .. d"· k' "h t lı f"kı·· da bulunnıuktadır. .'·01·,·11· •• ler; kotu evlPrı" mt""ıstereken "dare 1 k h J 1 k" )" h. k •t 1 run u ·ı, 111 ave l1 ı 1 " • 1 

< o ara· er < eret'eC e ·ı mcsu n·et l"- ı ap arı 
kendisine kabul ettirdi. Hemen 0 ak- Diğer taraftan, bu Renenin sonuna - İmam efendi, ne demek istiyor- ederek onlardan mühim miktarda .-.inin ortadan kalkma,.;ını, buluruz. 
~-anı birlikte polige bir mektup yazdı_ kndar Loııdraya iki kral daha gi<le - :-unuz? Sözlerinizrlerı bir mana çıka- p~r~ sızdıra~ ve }~att~ ~iz7.at ev sa- Bir imalfıt atölyesi ımicliirü dökum _ • 
ur. 1 cektir. Bunla!' Yunan kralı Yorgi ile nınıuclım. lııbı ?lan polıs amırlerını ele vermek hane ihti) açlurını bildirdiği zanuın ffk, orta Ve /ise kitap 
cı]Adriyen 1\Iişo tevkif edildi, yaban-. Yugu!:\lav kral ııail.ıi prCll8 Pouldur. -Gayet !'oarih: seni ba~göz ederiz. le hNı~h tereddi.icl elnıemislerdir. D1l'l11lllllldur. l>ökııınhnııe miidlirlıwii farı en iyi s .. artlar ile 

a;a sahte evrak tedarik etmek su - Yunan kralı dün Londrava vasıl 0_ hem yalnızlıktan, heın de sıkınlHlaıı 1 1 ayet, kaybolan dosyanın ana ele rekabet his::ıi ile. malzeme.) i de mii-
~tl ıle. bir sene hapse mahkum oldu. mustur. . kurtulursun. hatları meydana ç.ı.karıldıkça suiisti- sa it şcraitle \'erecek olan fiı'111aya iha yavuz kitaphane-

. Vıı· ı ~ K" · le b g'ı'z "cle'""I ~ı·ıı '1 mal şebek · · "k b"" ··d·· w •• ı ı y o .,e aı·ın evinde aylarca müddet,• Bundan evvel de Ilulgal' kralı Bori- - ımın a~ ı . ' "· '· . esının gıttı çe uyu ugu lrcle bu ıım ugıınu nezarete hildirir -
lllın hah l _ Cııııım bu <la sual mi .n\, lıı>ııim ve bunu d" ı· b" k ld w ·· k · ~ ı • d t } k si açılmadı. sin Loııdranı gelmiş olduğunu hatır- - en ıse l ır ren. a ıgı mu- "!'il m(>ll111lllll,\'t'L ( u~ ar . .Nı.zır veya 1 sın e sa 1 ma .. 

c Aradan zaman geçti; ve bir giirı' İatan gazel~. bütiin Balkanlı kralların bekar olduğumu bilmiyor musun?. şahede edilmiştir. nezaretiıı digeı· bir aclanıı da böj le 
n~~asını tanıamlıyan Adriyen l\Iişo _ lngiltere ile temasta bulunduklarını Hoca dayanamaz ve yataktan f.ı.ı·- ~endi resmi vazifelerinden ma· bir muameleye imznsını koyarken tadır 

11 
tekrar yerine <löndiiğtinii haber. · ret eclivor lar, da tıcaretle, ve hususi umumhaneJer memmııı olur. 

~·-------------------... ~ a < ılar ışa · . - P.·ı".aı· ola ı·mam efendi. eler. r>· t·· b 1 h • '· >ll uıı u arın lll iicesi olarak ta 
n. 'Viı•el b inı<ım 11oc.·ıı1111 ag~ olclug~unu gö- ölnıüs z.ııınC'deı·e]" tı""ır\.ın,;ı·ııı·, l1el\·a- ı · S" · 1 "b· t · •-----~---------• " ar unu öğrenince kansına: · ' m· .. nayı sa ıı ı anı flas ed.eceği sı- 1 • 

etnı-:- Dmalını ki bu dersten istifade fvan Moj· O kin riince afallar, kalır. Aralarında şu · ım, cenaze masr: fmı , adedenlere rada bankadan ytıni bir a' :ıııs alabi _ Oneratör 
1 ~ olııun \ b d muh:werc ge~t'r: birer fatura çıkarn·. Ye :su garip cüm Iır ,., 

su il. · 'e un an böyle n::ımu - ~ · c } Ü J '.F e çalışsın, dedi. - Baştarafı 8 inci sayfada - - Hocam, hiz seni iilmiiş lıiliyor- lel<'ri ~azarak kc>ndiler ne gönd('rir: l>e\lrt eğer hu usı menfaatlC"rin )a- emi ra 
~kat knı·ı:-ıı halii hiddetliydi: Ses1i filnı çıkar çıkmaz, kendisi bu cluk. Her~eyde lfıtiferiliğiıı mallımdu. Eşraftan .... Be fendiye pacaklıırı bir biı JikiC'n horl,tl\ orsa 

Uk]) Ama da fikir, diyordu Oııun Bahada da gene bazı roller alıııı.şsa da, Faknt ölümle de Jatirc' yapacağını kim Merhum ve mn fur hoca Nasredw -eksrriya bn~le bir tehlike gormek Memleket hastanesi 
gQ 1 anmamış olduğuna en a~ık delil Ruscadan ba~ka bit• dil bilmediği için hatıra getirirdi? dinin techiz ve tekfin masrafı. bir balı·ınedt'n ibaı·ettir eli~ ebiliı'iz eski operatörü ~0~Uraya dönmi.iş olma•:nclıı:. yavaş yavaş hiç bir yerde kabul edil- - :::-ien daha maksadıım anlıyarna- Kuruş ki elinde, kE"ııdi ,;ilah f:ıLriknları ol-
llfll 

1 
~r, sonraki günlerde de siikG _ memeye lıaşlumı~tır. dm mı? Dostumu düşmanımı anla - 250 dugu çin ilel'i ı:ıiiriilı'n fintleı·i kon. 

ua1a~tı nıı.va bu heyecan ve hiddeti mü Su :ıncla Eııvalda sanatoryumda mak i1'tedim. Merhumu mezarda borçlu yatır- trcı: edtıcel, bir \'a:;ıbı:-:ı '"~rdır. 
tara;alı buluyordu. Suzan, kendileri Yataı; bn i.>(iylik film arfüıti müzayeka - Vallahi, hl'n ~enin ölclüğüne i - marnak için lütfen balada yazılı 250 F':ı "at, km·n,• li bir Jnı-:u<;j saııaviiıı, 
intik ından ele verilmiş olan adamın içindedir. 1\laamafih o, bu vaziyette nanmıştım.. kuruşu ben duacınıza göndermeniz mulıafazusı silah imalfıhntla feı~nin ı 
kat ~nı~~dan korkmakta haklıydı. Fa bile hastalıkla ve mahrumiyetle pençe - Görüyor~ıın y:ı, sapa :-;ağlamıın. mercudur efendm. .::on t.rakkilerinılen istifade edilmPsi ve! 

ı·aşnıa·- ıy:!ar kadın evhamlarile uğ- pençeye cenk etmektedir. Defol C\'imden ölü soyucu mendebur Elı , h ,1 c ı k~sa biı: z~~rn.n z.a~fında ~eni modelle-j 
Anc~a nı~tem~~·il bir adam değildi. Bakalım bu mücadeleden 'jfojokin herif. Nasreddin rııı yetıştmlmesı ı-;teııij or a nrnlı·ı, _. 

i'ilnun l.Jıı-inde, karısının noter galip çıkacak mıdır.? Hoca lıuııu mütc>ukıp, kendisini s. G. kak lfızımdır. I 

İzmire avdet elmiş olup her gün 
öğleye kadar Giindoğdu Fransız 

hastahant>:sinde öglcden sonra Bi
rinci Beylcrsokağında No. 42 de 
hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2252 Hastahane 
Telefon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 Ev. 

--------------....--------· 
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Tashih 2 ıncı ıcru nfemurlugundcuı: ,_. ekirdeksiz kuru fızüm ihracat-
A ı artınn il paraHı çevrilecek ~ 

· 1 w Sa)ri me kulun ne oldugu: H ne ÇJlannJD dı.kkat nazanna K malpasa ıcra memur uıun • 
1 

b 
1 

d mevki 
d Ga\ rimenku Un u ugu • J V 

anA· d 1 · · 16 10 938 mahalle i, sokagı num rası: GUzeha- ktisat ekaleti lzmir ihracat kOD• 
~a -~u gaz•tesı~·"· . sah"f . lı Re adi\e erik okak No. 5 

t rıhlı nushasının se&.ızıncı ı eıı- Takdir olunan kı~ met :1000 bin f ı- ı ·· " •• d 
nin son sütununda satışı ilan edilen . ro or ugun en: 
po~k hacı Ah_~ _ve~ine .. •~ hr~;~;rmanı m apılacağı ) er, gün, Çcltitdeksız kuru üzüm ihracatının mürakabeeine dair nizamna-
gayrı menkullerın bırıncı satıs ~unu t b" . . artırma 5 12 938 pazar- menin l 9 uncu maddesine gore teskil olunan heyet tarafından, 1938 1 t 938 ba ·ıu . aa ırıncı 
nün .~ 6.. .. çar,-m ı ncı sa- tesi saat 11 de yıh ıta~ n_ümuneleri tadilen tesbit ve ihzar edilmittir. 
tıs gu~unun. l 12 938 pe~se~be 1 _ ı bu ga) ri menkulün artırma 8 lkıncıtesrın 1938 tarihinden itibaren standard eSUlna göre ihraç 
günlen aynı saatta yapılacagı ılln artname i 5 12 938 tarihinden iti - edilecek üzümlerin, nizamnamenin 18 inci maddesi mucibince, hu 
oluııur. bar n 38 5310 numara ile 38 5310 nümunelere uy6{un olması .lazımdır. 

daıresınin muanen numaarsın- Alakadarların, mezkur ııümuneleri görmek ve bu huıusta malu-
Birinci icra memUl'haprwlaaı herke ·n gorebilmes· için açıktır. mat almak üzere acele dairemize müracaatları. 3984 
tzm'r F. naf ve Ahali. ba~ka~ma da \a7.ılı olanlardan fazla mahl -

r h'nli ?l ip para\'.3 çe~·r_ılmesıne ka- n at almak j ti\ enler, isbu sartname lzm•ır' vı·"'aA yetı• muhasebeı• bu
r r Hrlen -.;e daıremı ın_SS 11711 eS8 6310do)anuma:-as'lememuri 
. ıh do ) a wına aid (50) hra kıvme- )etimize müracaat etmelidir. • •• d.. ı·· ~ .. d 

t de Omega markalı (14) ayar al- 2 _ Artırma...a iştirak için yukar- SUS ıye mu Ur UgUD en: 
tın kol aatı ,. e (18) avar. altın aaat da yazılı lo) metin 'uzde 7,5 ni betin- Yıllık kir-. bedeli y E R 1 
bıln ğ' 24.5 gram ve (5) lıra kı~me- de peJ nva milh bir bankanın temi- Lira Kr. 
1 nde elm '\: e pırlantılı altın kravat at mektubu tevdi edilecektir. (124) 48 00 K k Al B Mahal! · Ev 

Cinsi No. 

8 ıwn i, (4) lira kımetinde bir çifttn 3 - lpoteli sahibi alacaklılarla di- 1 ... 6a9rs5ıya ~M ahy te~k -•- eıı So 
f ·1· · k h n rf İk ıncı e me cı çuuuazı . . . 1 ıg~nm gumus a ve ~ c:n ~~ ~-e ğer alakadarların ve irtJ'fa ·bakı ıııa: Jdarei Huaustyei Viliyete ait olup yukanda yer ve cinsi yazılı 
t bagı (S) lıra kıymetin e ır gu- hiplerinin caJri menkul üzerinde~ı akar bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 31/10/938 gününden 
mü fılııram ayna. haklannı hu u ile fa' ve ma rafa daır :.:L ___ lS ·· ·· _ı..ı_ .. ,_ -L art ıkarıl t 

' 

938 11 779 d a'-'a ·d (50) h. de •uuan:m gun muuueue a~- ırmaya ç mlf ır. 
. e · . os:v ~ aı , olan iddialannı i bu ilin tnri ın n Kira fal'llannı okumak istiyenlerin her gün Muhuebei Huıuai-
lıra kıvmetmde tek taşlı elmas ~ U- itibaren ~ inni siln içinde evrakı mtls- .r..~L...! t' . ..ı_t , __ , __ ! •• ek · ı· •-...!- d ~-•-

ok (50) 1. k • t• d 'ft a.c;- • • • b'l ye muvunve ı varıua 11a1a111ne ve pey ıunn ıs ıyen-=nu e llMUCI, 
z ' ıra ı~me m e çı . biwler le birlikte memurıyetımııe ı sünü olan 14/11/938 Pazartesi aünü saat 11 de depozito makbuzla. 
kıh 0 uz ta Jı elmas pantantif dirmeleri icap eder Abi halde hakla- . I birlikt Vili"' et Daim"' ._ .. .. tlan ~•~- 1 

· d·r rt · ny e e y ı r..ncumene muracaa 111111 o unur. 5 11 938 tarıhıne rnüsa 1 cuma e- rı tapu ıielhle sabit olmadıkça a tı 3 5 a 
"i gunil aat 10 da kuyumcular çar- bedelinin paylqmasından 1'ar'ç ka -
~ mda açık artırma ile satılacaktır. Iırlar. . Jzmİr def teTdarJıg., ından: 
Rn artırmada muhammen kıymetle- 4 _Gösterilen stınde artırmaja ıt-
ı In 75 sini bulmadığı tak~ı~de tirak edenler artırma şartnamesini S.1ıt No. .. .. . Lira Kr. 
iki i artırma ı 8 11 38 tarıhıne okumuş ve lüzumlu maUlmat almış n 1450 Guzelyah Muatecabı sokak 874 Ada panel 23 
nı·ı d'f ah gunü a~ni saat \"eyerde bunları tamamen kabUl etmiı ad ve sayı 582,50 M. M •• Ar- 291 25 
atılacaktır. Artırmaya iştirak ede- itibar olunurlar. 1451 Cüzelyah Müatecabi tokak 874 Ada parsel 24 

ceklerin muhammen kıymetinin c-_ & _ Ta)lfn edilen zamanda pyri AJI 30.6 M. M. ~ 153 00 
75 f ni betinde pey akçesi veya mil- menkul 0~ defa batırıldıktan sonra 1452 Güzelyah MüatecalH IOkak 874 Ada parsel 25 
1 bir bankanın teminat mektubu en ~k artırana ihale edilir. Ancak ar- •!' 301 M. ~ ~ 150 50 
'\:ermeleri lazımdır. Satış, dosyala- tırma Meleli muhammen kıymetin yü 1453 Cüzelyah Müatecabi IOkak 874 Ada panel 26 
nnda bulunan ıartnameleri daire- de yetmiş beşini bulmaz veya satııı sayı 644, 75 M. M. Arsa 322 38 

· sinde yapılacağından mezkur şart- istiyen aleağına ruchani ola ndiier 1454 Güzelyah Müatecabi aokak 874 Ada parsel 27 
nameler 3 11 938 tarihinden itiba- alacaklılar bulunup ta bedel bunların sayı 471 M. M. Arsa 235 50 
ren dairede herkese açık bulunduru- 0 ıayri menkul ile temin edilmiş ola- 1455 Güzelyah 1 inci Şeref sokak 874 Ada panel 31 
lacafı iJAn olunur. 3995 alacaklarının mecmuundan fazlaya sayı 45 M. M. Arsa 22 50 
------------- çıkmazsa en çok artıranın taahbildu 1456 Cüzelyah Recai zade solcalc 877 Ada panel 4 

Manisa aıliye hukuk mahke .... m. baki kalmak üzere artırma onbeş gün ayı 114 M. M. Arsa 
elen: 'daha temdit ve onbeşinci 20 12 93F 1457 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada panel 5 

Mani anın Tepe ağıl namı diieri salı günü ayni satta yapılacak artır· sayı 121 M. M. Ana 
Çerkez Osmaniye köyünde mukim l mad, bedeli satış istiyenin alacağınr 1458 Güzelyalı Recai zade sokak 877 Ada parsel 8 
Tahir kızı ve Niyazi karısı Safiye rüchanı olan diier alacaklıların < sayı 240 M. M. Arıa 

5'1 00 

80 50 

120 00 
ile mtlddeialeyh ayni köyde mukim ga~ri menkul ile temin edilmiş ala · 1459 Güzelyah Recai zade sokak 877 Ada panel 7 
olup halen ikamet&"ihı meçhul olan cakları mecJE_uundan fazlaya çıkmaı sayı 122,50 M. M. Arsa 61 25 
Musa oilu Niyazi aralarında müte- şartile , en ~k artırana ihale ediliı 1460 Cüzelyah Müstecabi zade aobk 877 Ada panel 9 
kevvin boşanma davasından dolayı Böyle bir bedel elde edilemezse ilı .. l sayı 433 M. M. Ana 218 SO 
i ra kılın81 mabial•~e .ad.de1 yapılamaz ve utıt talebi dQşer. 1461 Gfbely ·· ·zade sokak 877 Ada panel 12 
ale:ı; h Musa orlu Niya,inin bNJCA 6 - ~Him~nıtut kend sinıt /h· 1 sayı 330 ~Ana 165 00 
aramalara raimen ikametgahı meç- olunan kimse derlıal veya 'r>rileı 1462 Giizelyalı Müatecabi zade sokak 877 Ada panel 13 
hul kaldığı yapılan tahkikattan an- mühlet içinde paryı v.ermezQe ihll'< sayı 338 M. M. Ana 169 00 
laŞJlmış oldtıgundan davetiyenin ili- karan fesholunarak kendis'!lden ev Yukarıda yazılı emvalin millkiyeti 25/10/938 tarihinden i..._ 
nen tebliğ edilmesine mahkemece vel en J tiksek teklifte bulıınan kım~ en 15 ıün müddetle açık art~ uauliyle müzayedeye konu"'!~· 
tozum hasıl olmuş bulunduğundan arzetmiş olduiu bedelle almağa ra1 haleai tOJ 11 /938 tarihinde P.,....be ıünfi aaat 15 dedir. Taliplerin 
müddeialeyh Niyazinin muhakeme olursa ona, ruı olmaz veya bulunmaz \4illi Emlak müdürlüiiine miiruutlan 25 31 3 (3906) 
gtlnil olan 1 12 938 tarihine milsa- sa hemen onbes gün müddetle artır -/; h • l üd H [ H ., ,. 

dif per embe &'Ünü Raat onda Manisa maya çıkarılıp en çok artırana ihal< n ısar ar umum m ur agun· 
a I"~ e hukuk mahkemesine bizz!lt edilir. İki ihale ara)\ındaki fark \ ı -' 
v J a bir vekil bulundurması tebliğ ~en aiinler için yilzde G ten he aı aen: 
makamına kaim olmak üzere keyfi- olunacak faiz ve dii r zararlar~ rıc: 1 _ L:laremiain Çamalb Tu21aaında prtname ve projesi mu-
~et a Uye hukuk mahkeme inin hükme hacet kalm~ ızın memururi ibince yaptanlacak elektrik aantral binası ve müttemlitmın intaatl 
938 1075 sayılı dosya ifadesile ilin yetimizce alıcıdan tah il olunur. capalı zarf uau&vle elailtmeye koiunuttur. 
olunur. 3989 Yade (133) U- ~if bedeli 29071 lira 97 kunq ve muvakkat teminah 

fnhiaar/ar Umum m6dürJQğünJeU !180
1t; ~ =·tS/Xl/938 tarihine rutlıyan Salı ıilnü saat 15 

1- Şartnaa.elerl mucihlace Abn alınacak 50 kiloluk clSO.OOOıt le Kabata,ta Levuım Ye Mübayeat ,ubeaindeki Abm Komisyonunda 
adet ve 100 mloluk c180.000ıt adet tuz çuvah ayn ayn kapalı zarf uau- ,.pdacaktır. 
tiyle eksiltmeye bmnuttur.. iV - Şartname Te projeler 1.46 lira bedel mukabilinde lnhi· 

IJ ........ Muhamiften bedederi: 50 kUoluklann t.eheri 23 kurut hela· arlar Umum Müdürlüiü l.evll'ZllD ve Mübayeat Şubesiyle Ankara ve 
bi vle •34500• lira ve muvakkat teminab «2587.SO. lin, 100 kiloluk- zmir Bat müdürlüklerinden alınabilir. 
lann beheri 41 kurut hesabiyle c7380(). lira ve muvakbt teminatı V - Ebilbneye iftirak etmek iltiyenlerin diplomah mühendis 
,4940» liriMhr. Yeya mimar olmalan, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte-

lzmirde tealim edilcliii takdirde beMrine SO kiloluldar için 25 hua111 inpatın sonuna kadar daimi olarak it ba4ında bulunduracakla-
aantim ve 100 kiloluka. icin ele SO aantim ummedilir. ını Noterlikten muaacldak bir taabhud kiiıdı ile temin etmeleri ve 

111 - F:bilbne 7 /Xl/938 tarihine rutbyan Puartesi aünü 50 >undan ba4ka asgari 20.000 lirahk bu sibi inpat yapm11 olduklarım 
Bk c:uvallar mt 15 efe 100 ilk eavallar aaal 15.30 ela Kabetatta Le- ~erir fenni enak ye V"ailrini ~ süniindea 8 ıün evveline kadar 
wazım ve Mş_M.,.!:.e:~ıilldeki Alam ICGmiayonunda yalNlacaJmr. •nhiaarlu Umum müdürlüiü intut tubetine ibraz ederek aynca ek· 

iV - 90 lilder 1. 73 lira ve 100 lülder 3. 70 lira be- ıiltmeye iftirak vesilcuı almalan liaundır • 
clel mukabilinde lnhllarlar Umum MüdGrlUjü LeVU1111 ve Mua.1eat VI - Mühürlü teklif mektubunu. kanuni vetaik ile 5 inci macf. 
Şubeaiyle Anlcara ve lmair Bat~ almabilir. We yazab inpat tubemizden alınacak ekaihmeye ittirak ftlİkMI Ye 

V - Milhürlü teklif mektubuna. kanuni vesaik ile o/o 7.S IÜ- % 7.5 gitvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ih-
Tenme puuı makbmu v.,a blmka tMDnt mektubunu ihtiva edeoel& tiva eclecelcolan bpah zarfların ekailtme liinü eD geç aaat 14 de ı.. 
olan bpala zarflann ihale ıGnü ekiiltme ıutierinôm pnmpr eaat du yukancla adı aeçen Alım Komiayonu BetbnJıima makkaz mu· 
eneline bdar JUbnda adı l8Çen Ala Kamia1onu Befkanlıima lraWHnde verilmeai li.zımchr. 30-3-5-7 3963 

makbuz mukabilinde ve~i~.3 <113113199> Iatanbul Telefon müdiJrlü:ğilnden: 
'lDaı·mı"' enc.n.menın· d·n .· ı - idare ihtiyacı için yeni ,.pa]acak • .. Menhol, 111 ac1et n. 

1. 4 U ~ ocfan ile lrapait ve 950 metre bir kanallı çimento Mna, 4820 
1830 lira mulw.lll'Mll -...ın olUD nafıa dairesi atelyeti .için .. 

bn ahnacak olan twna tezailu ile elektrO motlr, dinamo veuir alet. 
lere iatekli çdanac:himclan eksiltme mfldcletl on tin uzahhnlfbr. 

l.tekıilerin 2490 •yıb yasa hGldhnlerine .an haathyacaldan 
leminadan ile l.irlilde an ildnci tetrin 938 perfelDbe ıünü saat on 
birde il clainat andlmenine ... vurmalan. 21 »-1-3 3941 

Devlet demiryollarınd nı 
Muhammen J.MeU. 17217,80 Ura olan 403,3 metre mikl•ı çam Catc

nar UN•t• kapalı aarf uuıu. 17/U/938 ............ sanu aaat 11,30 
ela Sirkeci«le 9 cu it)ebne W..ımda aatın alına~aktır. 

lateklU.rin O/o 7,1 Dialletinde teminat •• kanuni veıikallannı ihtiva 
edecek olan kapalı auflumı a,.U tUn saat 14,30 a kadar komisyona 
••.,..leri 1'aıa4ır. ~ler panaıa olarak "'-is7onda verilmek• 
teöı. 1 1 1 7 llU7 /39" 

metre iki bnalb çimento boru kapalı zarfla eksiltmeye konul-
muttur. 

2 - Muhammen bedeli 19063 lira 66 lcuruttur. Muvakkat teminat 
1430 lira olup eksiltmesi 7/11/931 Puartesi ıUn8 saat 15 de 
mfklürlük binamıdald •tm alma komiayonunda yapdacalmr. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için i8teklilerin muvakkat teminat maJr. 
buz veya banka mektubu ile beraber Nafia V ellaletindea alm
IDlf ehliyet veaalr vealkalanna muhtevi lsapah aarflarmı o ıGn 
... t 14 de kadar komlıyona vereceklerdir. 

4 - Ehliyet veılkuı için eksiltmenin yapıluaia tinden en as ae
kiz sün evvel bir iatic:la ile lıtanMll Vill)'etlne mGraeaat eclll
meal •e latldalarda en az 10000 lira kıymetinde bu İle bemer 

bir it yaptıima dair it yaptıran dairelerden abnmıt Yeaib ilittiriheai 
muktezidtr. 

s - Şartnameler her ıUn Lnaznn dairemi•de .ar&leltllir. 
21 25 21 3 (3170) 

ızmir müstahkem mevlıi
1

~atm alma kr· 
misyonu ilanları 

bir Müstahkem Mevki Satm Alma Komisyonundan: 
1 - krnir Tayyare alayı birlikleri ihtiyacı için ( 100) ton Simikok 

kömürü açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 5 lkinciteşrin 938 Cumartesi günü saat 1 O da Kışlada 

lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonunda yapıJa. 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (2900) liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası ( 217) lira 50 kuruştur. 
S - Şartnamr.~i her gün komisyonda görülebilir. 
6-- istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göf. 

termek ınecburiyetidedirler. 
7 - Eksiltmr.ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ! ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaatları. 19 23 28 3 (3838) 

lzmir Miiatalıkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lzmir Tayyare Alayı birliklerinin ( 18000) kilo kesilmis •ıi!ır 

eti veyahud koyun eti veya burulmu.1 k~i eti ihtiıacı açık ek· 
ıiltme aureuyıe munakasaya konmuştur. 

2 - lhaleai 5 llünciteşrin 938 Cumartesi aünü 1aat 1 S.30 da Kıt
lada lzmir Müıtahkem Mevki Satın Alma Komisyonunda Y• 
palacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı ( 4860) liradır. 
4-Teminat muvakkata ak.çam 364 lira 50 kuruıtur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - fstekliler Ticaret oda11nda byıth olduklanna dair veaib ... 

termek mecburiyetidedirler. 
7 - Ekei.ltmeye İftirak edecekler 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 üncl 

maddelerinde •e tartnameainde yazılı vesikaları ve teminat 
muvaklcatalariyle birlikte ihale aaabndan evvel komi8)'0ft9 

müraceatlan. 19 23 28 3 (1836) 
lzmir leftnm Amirfiii Satın Alma Koaaiayonu Ra. den: 

1 - Çanalckale Müstahkem Mevki motiirlti birlilderinin ihtiyac1 içia 
kapalı zarfla eksikmede buhinan qajJda cim ve mildan ya. 
zıh benzin ve yağlara talip çılcmadijından puarblda aahn ah. 
nacaktır. 

2-.lhaleıi 10/11/938 Pertembe ıBnG ... t il de Çanalrlıale Ma .. 
tuhkem Mevki Sabn Alma Komiayonunda yap•calmr. 

3 -Şartnameıi her ıfin Komisyonda lirü)eMlir. 
4 - f.telrliler Ticaret odumda kayıtlı olduklarına dair Taib ... 

termek mecburiyetindecl"ırler. 
5 - Pazarhja iıtirak edecekler 2490 aayıh lranunun 2 ve 3 inci 

maddelerinde ve prtnamesinde yazılı vesikalan ve hizalann. 
da gösterilen teminat 111uvaldratalariyle lrirlikte ihale uıtm
dan evvel komisyona müracaatlan 

Cinai 
Benzin 
Valvalin 
Vakum 
Creai 
Caz yafı 

Kilo 
58791 

1773 
5919 
1181 

589 

Bedeli Mu. Tutan 
Kr. s. Lira Kr. 
23 25 13888 &1 
40 00 709 20 
40 00 2387 80 
40 00 4'72 40 
18 00 108 02 

17324 13 

Teminatı 
Lira Kr. 

1026 00 
5400 

178 OQ 
3880 
9 00 

1303 

KURSLA 
Liseyi bitirme ve olgunluk sınav

lanna hazırlık kurslan 
1 - Türk Maarif Cemiyeti tarafmclan açılan bu kurtlan talebe 

kaydına batlanmııtır. 
2 - Kurslar Kıarantioa karakolu yanında Manaurt konajıncla açıla. 

caktr. 
3-Derslere 7 /11 /93S Pazarteli ,UnOnden itibaren hqlanaaıktır. 
4- Kanlarda Riyaziye, Fizik, Kimya, Tahliye ve Felsefe clenlerl 

okutulacak v~ talip bulunduiu takdirde yabancı dil deni ele 
pl'Oll'UM ili.v• edileceldir. 

5 - Kuralara devam .decek talebelerden ayda dört lin gibi cüz't Wr 
para ahnauktır. 

6 - Okutulacak dersler için Lise mualtamleri temin edilmiftir. 
7 - Müracaat veri K""'6de Tirk Maarif Cemiy.ti Talel»e Yurda 

müdür IUll. TELEFON: 2920 

lzmir Gümrük muhafaza taburu 
satın alma komisyonundan: 

Cimi 
Sabun 
Zeytin yalı 
Kırmızı merci
mek. 

Muhammen Muvaldrat 
Miktan tutan temlnab 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
1000 330 00 25 00 
1125 438 75 33 00 
620 62 00 5 00 

Çekirdeblz Jcu. 840 
ruibGm. 

108 80 9 00 

ihale lhafe ••ti 
günü S. D. 

8/11/938 10 00 
• « « 10 30 
« « • 11 00 

« « « 15 00 

Salça 782 196 50 15 00 • « • 15 30 
.,... peynir 675 aa& 25 18 00 « « « 18 ~ 

1 - lznıir Gümrük muhafaa taburu ihtiyacı ~ a1çdf ~ 
.. awetiyle milnaka•J• lamulan yüanda cim ftl nıtlt•larJ ~ 
İ9fe 11111dcleleriae eWlbne Ye puarbk ıünlerinde itteldl çdmıa .... 
can puarblda ten lhalılrri llizalanncla t&teri1ea sin ve A&tlaıdıt 
,apalaea"'w. Şartnrrılai her Pin komityonda ıarüleln11r. 

2 - Umum tahmin tutan ile muvakkat teminat miktarı ~ 
lannda ,.., .... 

3 • ._ lıtekla.rira 2490 aayıh bnunun Z inci ve 3 ündl maddeüa
de ve ..,....elerinde yaala vesikalarla muvakkat teminat ~ 
veya bs"ka me.ktuplariyle birlikte puarhk ... tinde lzmir Beyler aolca: 
ia arkua Geri tiltiin kumpanyuı Jamnda ( 168) l&Y1da Tabur Satın 
Aln-.a kon,:a.c.1>1m1. müracaatları. 3992-... ____ _ 

·oenizbank lzmir şubesind~n: 
t - Şubemize ait antrepolarda İnfa edilecek demir ıundurma 9/ 

11 /938 Çartamba IÜDÜ aaat OD albda ihale edilmek Uere eJc.. 
liltmeye cakanlmlflır. 

2-Ketif beclltH 3146 lira 69 kuruflur. Muvakkat teminat 235 lira 
91 lmrvttm'. futa ..ao-t almak iltiy.m. .-.miae mflra. 

caat edebilr&.t 3814 
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MOTEFERRtK J era ılarına Mu·ride.· G 
_ ____ = 

1 Küçük ilan şartları J • M. B. H ROYAL ·EF.RLA. ·nAıs Kl'M 
d 200 ila 600 metre ışık veren P A. ·1 ASI Duk an nakli - Mtitekait Şe\·ki Dôrt sntırlık ktiçuk ilanlar an : ff 

ô•üderi Pul. tuttin, pirnngo biletleri Bir defa için ~o kuruş 1938 Modeli amburg «SOCRATES motora Ely \m li-
\'e saire . atış yerini Ba mnhaneden lki defa için 50 kuruş D A 1 M I , . . manımızcla olup ROTTERDA?\i A. 
J{npılnrrin ];; numarayn nakletmiştir. Üç defa için 'iO kuruş O N • A J,O• Hıpuı·u lımmıımızd:ı olup, l\f .. 'J'EIWAM YE HA.MIH RG Jiman-

] >uı·t rlefa İ• ııı 80 kuru~ Rotterdnm. Hıımlıuı-g ve I!rcmcn iciıı ı . · · k l . kl· d . 
~ . · k 1 k • mı ıçın ) u .ı m.ı .ı n. 

lı verenler: 

Ebe urnnıyor Bir doğum e\·incle 
}ıizmet gormek uzere oir ebe nranı
j"Or. Anadolu gazete ... inde K 1. O. 
müracaatları. 

1 k . ·ık ·ı ı 111 her defası F ) u naca ·tJr. lll'I , . ~ De\"nm ı liçt 1 an ar J • J c " JDI•.lb vapuru Lıınnndadır' 
için 10 kuru~ <ılınır. Bir kolaylık j .ener erı ge miştir AR~EMENT H. SCHULDT ROTTEHDAl\I AM TERD.\M \ B 
olnuık uz r" her satır ::o hnrf ili- k l dIEl~H.1C'J! SCIL\IİT>T> \'npuru llA:\1I'''uG 1. 1 . . k 1 k 

H 1 at ID k 1"•·1" 11 ( )" • )vn. r ıman arı lÇlll \"ll m. -
bar erlilmi tir. J!ir kücük fürn 120 • ·• ~ 'H ruz ım~nımızdndır. Rotterclam Hnmburg t:Jıdır. · 
haritan ibaret olmnhdır. Di)rt satır D A 1 M o N .Pilleri \t'ıer.Bremen limanlnrı için yük nlacnk- sn~l T KA ORIE~T LlE ... ? 

elan fazla her ı;ııtır için ayrıca 10 j 1.. E 
kurus nhııır. D A J iti Q AMERİKAN EXPORT LlNES c'BlRKALAND> motöru lin nd • 

Dadı ııram\"or -Ilfr çocuk clııdı ı ----1)-Jlı- ·r~ N Ampüllerini FX 0 fi • • • dır. ROTTERDA.ı HA)mt:RG GD-
araııı}or. Arzu edenler Karsıvnknda euinler. Lbnn bilenler tercih . « •• I Urll> \"apuru 7 ıkıncıtt> - Y."JA DAı.ZJG J)A"''T ERK" 

~ 1 KulJanmı ~ ve her yerde O A İ M O N rınde bekleniyor, Ne\•yor için ylik nla- BALTIK ı· .. 1, .. ~"'·' A , n 'e diş tubiui Keıı:m <. delıi.} e n.uracant mır. caktır ınıan arı ıçın .; uk , lmnktn-
.. •·--- markasına di.ıc:kat ediniz. · dır. -----··---------------.,. FE:I~~ AKTARMASI SERi SE- cRORI~LANn. motörii IJ 11 de 

1 
F . b. h . k s· T. k·ı . M ... d -. beklenmektl' olup POTTERDAM efifllil lf ar• aSl Igara Jrya } erıne llj e chX< A.\fl!(O~'> vapuru l ikinci- BA ... IBUllC GDYNIA l;A 'ZTG 

) 

tcşl'iııcle Pireden Ro ton Ye Xework .l\IARKA "" ~AI TIK ı· . DAN 

(Agru -'eLukse için haı·eı·et ed{'c"kt". · .. , , ınınnıarı içir Uj Tütün kullananlar tütünün vücudleri üzerinde yaptığı tahribattan DEN ' N t ıı. .ruk al:ıcuktıı·. 
müştekidirler. Doktorlar kendilerine her daima sigarayı terk etmeyi VSLlNJ ORSKE MIDDELHA- ZEGLUGA POI...Sl(A S. A. 
tavsi\;e ettikleri halde terketmemektedirler. O S Le O . cLE\',.t\• .,!, m~t~ru 2.2 ıı d 

i= H Jb k• D cBOSPHORU , . . . Jıp AN\ I·.R~ Gin ... lA lım ... nl rı 1 n ~ a u 1 p 1 'ın son . . ... \tıpunı 14 ıkıneı- yttk alncnktı • 
!!:. r. er • teşrınde bekleniyor, lskenderiye, Di- SER\ •. 

w :: Alman ıcadı eppe, \"(' Nor\·eç umum limanlnrı için lÇF.. l\IARITl:\IE ROt':'ıT \l , 
-~ 
o.. 
" ;' ': ;: yük alacaktır. <Pl~I .. J·.Ş> Ynp mı 1G ı ı ı ı·p 

"g. ~ STE ROYALE HONGROlsE MALTA .1AR 1LYA e.·0\A li-.. 
ı: 

"' " 
=.. :C DANUBE MARITIME mnnlnrı için ) uk \ e yolcu alır . 
3 ;:ı. BUDAPEŞTE ADHfAT1CA ·Adi .A YlGATlO. ~P. 
~ ~ cDUDAPEST> motörü 7 ikinciteş- P. F? CARt motörU 2 ı 1 d nnt 

111 rinde bekleniyor, Tuna limnnları için ele gl'lıp 17 de LF.RO HODO~ ImtN 

::!. 
3 
.;· 

f Sıhhi aiı2lığ1 kullanıldığmda tütünün koku ve lezzetini bozmadan yük nlnc:ıktır. Dl 1 BARİ Yt-~. 'FJ>IK v TRII~STF. 
istedikleri miktilrda tütün içebilirler. Çüınkü bu ajızlığın içerisindeki SEHVICE ~1ARITfME ROU- je "harekl't edecektir. • 

.... 
it' 

Tıras bıcakları . ' 

.;:;· 
Ei" 

Bir taneaiyle bir ay mütemadiyen traı olunacak dünyada birk. . .< 

bıçaktır 

10 adedi 75 kurustur 
Depoıu: Ma2har Önaör Kemeraltı karakol karıııı No. 74 

GRAETZ 
1939 

"' 

GRAETZ 
1939 

Muıiki zevkinizi tatrriin edecek RA'.DYO her halde 1939 mod~li 

GRAETZ 
Markalı radyosudur. 2 senedenberi alanlar memnuniyetlerini izhar 

ediyorlar. 
GÖRMEK, DiNLEMEK sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. 

Mütenavip ve mütemadi cere)andu iş liyen RADYOLARl!\11.l v;:ırdır. 
NOT: Her türlü LAMBA ve bü tiin yt::dek pa~ lur Jaimi surt::tle 

bulundurulur. 

Umum vekili ve Depoziteri: 

S. Kalomeni 
Telefon: 2751 

Telgraf: Caldau 
Büyük Kardiçalı 1 lan · 

Or:tıega ticarethanesi ittisalinde 

Siı de MET ALLUM '·D,, LA :n 'J ı' ı · ı ıı 
alu.u uL 

Hern bol ııık almıı olur, hem iktıaad etmiı olur, hem lamba deiitlİrmell 
teıa lır.\lrtulur, hem de sarfiyatınızın ~kaildif ini ilk faturada l'atüraünüa. 

~evf ik Baykent 
Elektrik - Telefon ve malzemesi dep~sr.ı. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Pestemalcılar 77 - 79 telefo:ı 3332 

yedek kuumda bulunan kimvevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, MAiN >" ZA~A motôrti 2 11 de g Iip 17 d 
Amonlak ~ibi zehirlerini yüzde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve BUCAREST 1 ıre. Rorfu Snranda Birindisi Trie te 
yürek tt"miz kalır. cJ>l'ROSTOR> \'npuru 5 ikinciteş- \'e ~ enediğc ?areket edecektir. 1 Fiati her verde 150 kuru5tur. rinde bekleni~ or, 'Kostence, Kalas Ye F · Grımnnı motoril 8 11 de g lip 

Tcptan, pcrllkende Sl'ht: Kemeraltı karakol karıısı No. 74 Kala aktarma ı Tuna limnnlnrı içfn akşam 19 da ~atmo Lero Calımno C:o-
M i\ 7 1-1 A R t\ N ~ (} R yıik alacaktır. os Rodos Barı \ eııedik \e T-r"e t ye 

y ı h hnreket edecektir 

S hh t b k d apur aun arek~t tarihlerile c· . . . 
l a ını 'Zl u lS a navlunlardaki de~işikliklerden acen k ıtta dı Barı motorü s 11 de eJir: 

' ta mcsuliyet kabul chnez. ~ şnm .a. t l7 de 1 tanbul Pir • \ıpo 

Şı• fa balıkyag""' } Daha fazla tafsilat almak için bi- lı M_ar ılya ve Ceno,aya herel,et ede 
. . k d d u 1 F H cektır. 

rıncı or on a \' . . cnry van 
der Zce ve Co. n. v. vapur acenta· 

İLE [(QRUYUNUZ lığına mürr.:cat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2007/2008 

ilandaki hereket tarihJerile na, 
lunlardaki dt-ğişikliklerden acentn 
mes'uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tafıııilat için ikinci Kordonda FRA. 
TEL~~ SPERCO vapur acentalığı
na muracaat edilmesi rica olunur. 

Vitan\İn ihtiy3cınız, kuvvet, ve iştiha 
için S. Ferit Eczacı başının 

Şifa Balıkyağı 
Dc:po: ŞJfa Eczanesi ------· lzmir Vilayeti l\1uhasebei hususiye 

varidat memurluğundan : 
Yeni inşaat sahiplerile kum 
nakliyatı yapanların nazarı 

d:kkatine 
Kum ocaklarından inşaat mahallerine nakledilecek kumlann 

(taş ve toprak ocakları nizamnamesine tevfikan) ocak mahallinden 
kaldırılmazdtm evvel resmi ödenerek nakliye tezkeresi alınması 
amirdir. 

Binaenaleyh nakledilecek kumların ~esmi en yakın muhaaebei 
hmusiye subelerine yatırılmadan nakliyat yapılırsa yine mezkur ni
zamnamenin maddei mahsusuna tevfikan be4 misil cezaaivle birlik
te resmin tahsili cihetine gidileceğinden nizarnname hUkümlerine 
uv~un hareket olunması çin alakadarların rnalumu olmak üzere ilan 
olunur. 

1 3 5 B 10 

Olivier ve 
Şürekisı 

L!MlTET 

\
1npur aceota~ı 

BfRfNCl KORDON "REE3 
BiNASI TEL 2443 

11-fE ELLERMAN LINF..S L ID. 
LONDRA HA ITI 

« TRENTINO vapuru 29 Birin· 
citeşrinde LONDRA. HULL ve An
\ enıten ııelip yük çıkaracak ve aynı 
zamanda l..ONDRA ve HULL için 
.> ük alacaktır. 

« 1 HURSO 'apuru 6 lkinciteş· 
rinde LONDRA, HULL ve Anvera 

ten gelip ) ük çıkaracak \ e ayni za

ınand 1 O DRA ve HUI L için 
\ iik alncaktır. 

<ı:POLO vapuru ikinci tesrinin 
ununda Londra, HUI L Vt-, Anvcu 

ten gelip yiik çıkaracak ve ayni za-

ınanda LO DHA ve l JULL için 
yiik .ılacaktır. 

LIVERPOOL HA ITI 
«Al.GERi AN> vapuru 1 O ikinci 

t~rinde LIVEHPOOL ve CLAS. 
GO\Vdan gelip yük çıkaracak. 

cMARDINIAN> vapuru 21) 
ikinci tesrinde LlVERPOOL ve 
GLASGOW dan gelip > ük çıkara 
cak. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

ek.KET A> vapuru limanımızd .. 
olup HAMBURG. BRE~1EN w 
ANVERSten vilk çıkarmaktadır. 

Zıyi 
BornO\ ziraat meletebinden ) 937 

yılında aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski~i
nin hlikmii yoktur. 
Arap fırını hastane caddesinde 105 

numaralı hanede o. 90 
Cevdet Güclüer 

Zayi 
lstanbul kız orta okulunun iki.in

cü aınıfına geçtiğime dair aldı~ım 
S 9 938 tarih ve 1422 sayılı ta~dik 
nam~yi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hiikmü olmadığı 
ilan olunur. 

fzmir üçncü icra nH•muru lbrı:ıhim 
kızı Hnsibe Astarcıoilu 

TELEFON: 2004/200! 

Taze Temiz Ucuz . İlaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇançar 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük SalepcioğJu 

Ha.,ı ka~ısmda 

Kostümlük, Mani~·~· 
luk kumaşlarınızı 

İbrahim Karakaşa 

bakmadan almayın. 
Son moda 'hazır man

to, elbise_, Pards:.i 
Muşamba 
Qdunpazarı No. 12 

Fiat maktu 



3 Jkinciteşrin Perşembe 1938 
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Makina Tamir hanesi 
işi söz verdiği günde teslim • tıneyi prensip 

edinen ve bununla ifLilıar cc.len 

bir müessesedir 

~TELEFON : 3993 

İzmir : Kestane Pazarı Demirciler 
No. 67 - 69 

~!~!!?e1~!~anm 
satış 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 

!mmmm•~~~~~~~~~-~·!•!ls~~~ Sek~Döm~~ 
1 Kl

.RALl cınslerini tavsiye ederiz. 
EV Şarap, sıhhat, neş'e ve kuv 

Türkiye iş asından vet ver:r. 

Göztepe tra Caddesin-
de 683 numaralı enize neza
reti fevkalidey aiz bahçe içe 
risinde sekiz odalı ve her oda· 

, sın da kalorifer t ·satı bulu
nan bankamıza ait ev kiralık
tır. Taliplerın iş a asına mü· 
racaatları rica o r. 

Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne· 
· fasetine rağmen fiatları ~hveadir. 70 ve 150 santi· 
litrelik şişelerde satılır, 
:optan ve perakende satış yeri: - Kemera]tı caddesi No. 71 Tariı 

ma1ra:ııuı - İzmir Telg adresi: Tarif - İzmir Telef: 4195 

Memleket hastanesi 1 Memleket haetane-;j 
dahiliye mütehassısı ı başoperatörü 

Dr. Celal Yarkın l M. Nuri Arkan 
Muayenehae: İkinci Beyler Adres: ikinci Beyler sokak 

sokak No. 25. Telefonn:3956 fırın karşısı.. Kabul saatları 
Evi: Göztepe No.1013 3-7 kadar. Tele: muayene-

Telefon: 2545 hane 312 .. Evi ~980 

Doktor 
Arif Yurcu 

Merkez hastanesi 
o~eratörü 

SIJ 
MERKEZ HAST ANES 
GÖZ MUTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 
2 inci beyler sokak, Hamam 

Hastalarını saat 15 ten 19 za kadar: Kar!!1sında No. 45 
2 ci beyler sokak 78 N. muayeneha-J Her gün 3 den 7 ye kadar 
nesinde kabul eder. Tel.3393 1 TELEFON: 3806 

Dr. Behcet Uz 
t 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Hastalarını ll,3:J dan bire 
kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

;:=;;;======-;,,,;.-~-~_.__,;;. 
Pürjen Şahap 

Tesirini tabii olarak yapan 
en iyi müshildir 

Ek~ir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti...iştihayı arbnr . 
.............. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili... ------------------ ...................... ··----.....---....-.------~ 

4 adet 1000 L 4000 L 
8 " 500,, 4000. 

16 • 250 " 4000 ti 

76 • 100 it 7600 " 
80 " 50 " 4000 • 

200 " 25 " 5001.1 ,. -384 " 28600 " 
Kuralar 1 Mart, 1 Haziran 
1 Eylul, 1 Birincikinun 
tarihlerinde çekilecektir. 
En az SO lira mevduab 
bulunan hesaplar kura
lar& dahil edilecektir. 

SATILIK OTEL 1 
Türkiye iş ankası A. 
Ş. müdüriye · den: 
Yeniden tamir e ilerek her ta. 
rafı yağlı boya ile telvin edi
len ve içinde a ri banyo tesi· 
satı bulunan Ke raltında ki 
in Kemahlı o e ·nin üçte iki 
hissesi satılacaktır. 
Arzu edenler gö üşmek üzre 

1 
iş bankası müdürıyetine mü
racaat etmeleri ri a olunur. 

DOKTOR Dr. Ziya Üstün 1 

Doktor 

Kemal Salih Aysay 
Sari ve intani hastal•klar 

mft.tehassısı 

Bumahane postahane 

karııaı No. 30 

Cumartesi gün
leri meccanen 

Bütün 

Telefon: 4223 

~-==n;::ok=to=r ~-Dünyaya 
Bürhan Bengü Hakiki 
MEMLEKET HASTANESi s 

GÖZ MÜTEHASSISI esı· ıe 
Hastalarını her gün öğleden 

sonra Beyler sokağındaki muaye- D • l 
nehanesinde kabul eder. -== ın etmeğe 

Doktor V' b ·ı· ı· 
Demir Ali Pa.Q 1 ıyet l 

Avrupada tetkik seyahatinden 1 

gelmittir. Hastalarını her gün ı 
muayenehanesinde kabul eder. 1 ---
-Septolinl 

Diş 
Macunu ORION 77 

oaıoN ıoo 

Verim 
Güzel 

ses, 

ve lüks 
Tezyinat 
Ve ucuz 

Fiatlı 

M. ŞEVKİ UGUR Doğum ve kadın hasta]ıkları 

Dişleri inci gibi 
yap~n etlerine ku. 
vet, ağıza güzel 

mütehassısı 

DAH1';!0~~i[~~~~R (Almanyadan döndü) 1 koku veren 
ikinci Beyler sokak No. 82 Hatalarını l:J-rn arası Birinci formiildu··r 

Telefon No. 3286 1 ko don :312 No. Iu apartmanında -- • - ı kalı l eder. '---------

• 
eynı 

ORION Radioları gelmiştir. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo - Telefcn ve Malzemesi 

Peştemalcılar 77 -79 Tel. 3332 


