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Çek-Macar 
-

Macaristana verilen yerler 
bugün tahliye olunuyor 

Münih anlaşması, Slovak)'·ayı komşu devletler tara
fından taksim edilmekten burtarm"lştıı 

İtalya ve Maca~ matbuatı me;nnun 
!!flliiı'ı~ 

GllCt.'f~•wa ............ 1 .. .-ıı:::a 1 
Viyana kararı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Mc:arif cemiyeti 
lzmirde tam kadrolu 

bir Lise açacak 
Jstanbul, 3 (Hususi) - Türk 

Maarif cemiyeti, İzmirde tam devre
li bir lise açmaya karar vermiştir. 
Mektebin biran evvel açılması ıçın 
hazırlıklara başlanmıştır. 

idama mahkum olan 
kadınlar 

Ankara, 3 (Hususi) - Büyü~c: 
Millet Meclisine gelen idam hükiım
leri arasında, bir genç kız ile bir ka
dının idam kararları da vardır. Kı
zın, Konyanın Hasandede nahiye
sinde taammüden adam öldürdüğü 
sabit olmu~tur. Kadın da Bodrum
dan Hasan karısı f atmadır. 

Bergamada 
v yagn1ur 

ispanya harbi 
Frankistler, Madrit şehrini topa 
tutmuşlar, 200 mermi atmışlardır 

Viyana konferansının batlamasiy
le bitmesi bir oldu. Filhakika konfe· 
rans topu topu on sekiz yirmi saat 
devam etmit ve bu kıaacık müddet 
zarfında merkezi Avrupanın koca• 
r.ıan bir meseleai halledilip gitmİt· 

tir. 

Bergama, (Hususi) - Bir haf- Madridden bir görünü§ 
~ tadır sürekli ve şiddetli yağmurlar Paris, 3 (Radyo) - Ha\'U:; Ajan- da silah ve cephane geçmiştir. 

devam etmektedir. Çiftçi tohum e- sının Saragosa muhabiri bildiriyor: Cumhurietçiler, çeııber içine alın. 
Karar ve icraattaki azami sürat 

kabiJ;yeti totaliter devletlerin garp 
demokrasilerine kartı en büyük fai
kiyet nebeplerinden birini tetkil et
mektedir. Eğer bu konferansın mü
rettipleri garp demokrasileri ol.say
dı, muhakkak ki müzakeresi bir baf
tayı bulur ve netice gene belki de ka· 
ranlıkta ve munllakl kah:rdı. 

ileride gene temas edeceğİMİZ bu 
mev:z.ua bugünlük bu kadarcık bir • 
İşaretten sonra tekrar Viyana konfe-
ranııına avdet edebiliriz. 1 

V on Ribetrop ve zevcesi 

Konferansın neticıesi hakkında 1 
neşredilmesi mutad olan resmi teb-' 
liğ bu satırların yazıldığı dakikaya 1 

kadar elimize gelmemiş bulunuyor.! 
du. Maamafih dün ak4am alınan 1 

J{omn, a <Rml.\'o) ~ ttal::a nıatbıı- r.r.ıııiyC'tle ı;:ılı;.ıar:ık iııkiş:ıf C'cleceğini 
radyo haberleri vaziyeti kavramamı- :ıtı: y;yana karanndan lıııhisle uzun ila\'e eylPmistil'. 
2a kifayet edecek kadar sari!ttir. makaleler y:ızmakta ve bu kararla., Brntiıdııv, 3 (Raılyı)) - Slovakya 

Gecen günü de i~aret ettiğimiz ıı:i- •Almanya - İtalya do:-;tlufrunıın bir kat ha"' C'kili Ti:-;o, lıugiin rndyocla Liı· ~ii,\·
bi. Çekoslovakya - Macaristan ihti- clah·ı tı~ 1n-i:·c e t:'difriııi btı iki kom~u 1 lev \ erm 'ş \'C ezciimle şunları :-:öylemi~
lafmın halli hususunda da Almım de\·lcl :ı r:ıı-: ıııda bazı iht ilfıflar çıktı-' tir: 
noktai nazarı galebe Ptmiş ve ltaJva ğı hakkınduld h·ıb<.'rleriıı. \•iyaııarla 1 -..<:;lo\'ak,\•n, Mu11ih mılasması s:ı
bir defa daha müttefikini!l çizdiği Hl'İIC'n karnrl:ı fileıı kkzip edildiğini 1,\·r:;illCle kurtulnıuşlı·r. Bu an
yolda yürümekten buka birşey yap- kayde\"femektedir. hı!';nıa, bizi k'ıırnm devletler tanıfından 
mamıthr. Geçen gün bir Avruoa ,.a-1 Yiy:ıııa, :1 (Radyo) - Slovak Lı·ı~- tı ksim eılilmektC'n kurtarmı.;:lır.» 
zetesinin de dediği gibi, Roma-Berlin vekili ('l'isu), \'iy:ıııa · kaı·arıııdan \'h·uııa, :ı ( l~adyo) - ltulya hari
mihverinin şimal kutbu cenup kut- memnuniyet duyduğuıııı ~öylemi~til'. c'.yc ııuzıı·ı Kont ('i:ıııo bugiiıı ııı:ıre~al 

buna nazaran daima ve çok ağır bas- 1 Tiso, Slo\·:.ık.raııııı, lnınclan · :;oıır~ı - Devamı 3 ünüc sahifede -
1 

maktadır ve ltalya kendisine mihver ---------------

haricinde ayrı mesnedler bulamadık-ı D •• k 
ça ağır basmakta devam edecektir. o~anmamız: mu .. em-

halyanın Macaristana karşı on se- • 

nedenberi devam eden ve her müna- I b - h 'Be lt.Oı "n~ ag\J a 
sebette tekrar ve teyid edilen bir ta- m e.... l r Q fl 1 R J • D [ 
kını yardım taahhüdleri vardı. Bun- k JJ • J_ 
lardan hemen hiç birisi tahakkuk et- tı r a j"' rt) e J .. a u. b~ 
nıenıi• Macaristan Rutenya'dan bir 

YI b• 
iki küçük kasabadan baıka ır ıey 

a.latnamıttır. • udud·Hükumet; İngili'z ve Alman tezgah-
Polonyanın Macarıatanla h , 

hirliği yapmak, Baltık de~izin~en larında b ... "r l.ıruvazör 9 destroyer 
karadeni:z.e kadar devam edıp gıde- ' 

ce.k kuwetli bir devletler kütlesi vü- ve 12 tahtelbahı·r yaptırmaktadır 
cude getirerek hem Rusyanın, hem 
Alrnanyanın o isti.'<ametlerde teea· 
~\i•iine aed çekmek hususundaki pro
Jeai 'Lu suretle suya düşmüt oluyor. 

İtalya matbuatı hakem kararını 
alkıslaınakta ve benimsemt>kte ne 
kadar istical ederse etsin muhakkak· 
tıı- ki bu cbaziçede yananlardan» bi· 
:r' • 
ısı de ltalya olmuttur ve olacaktır. 

r 
1 

Yavuzumuz 

Avusturyanın ilhakından evel hal
Yanın nıerkezi Avrupada büyük hat· 
ta biı- bakıma Almanyaya faik bir nÜ· 
fu:zu vardı. Antluı hadiaeaindenberi 
lıu nüfuz yavaf yavaf Almanya lehi
ne olarak a:z.almıt ve son Viyana 
'ko f k ·dd J.onclı·,·ı, ,'l (Radyo) - Ruyter A-n eransı ile, artı ı ia edilebilir- _ , 
ki sı(ıra müncer olmuıtur. 

leıılel'le konuşarak sipnriş ,·crmi~lir. 

'l\irki\·e bu ı:;İpari~ haricinde üç 

Bugün Baltık denizinden Tuna 
lnanaab'"'rına kadar Avrupada bo
rtlau öten yegane hük\ımet artık Al. 
lnanyadır. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

. h· bel' \·eriror: . · · . d h Junsı .ı · . . • destrıyeı· ile dört talıtelbahır a a 
.. . h ·· k • nıeti İngılız tezgah-

Tuı·kıye u u ' yaptıracaktır. 
larında bir biiyük kruvazör, 6 destro Alman tezgfıhlarında da Tiirkiye-
Yer ve sekiz tahtelbahir yaptırmağa he..,abına iki tahtelbahir yapılmakta 

k. ' · ·e bu hususta Hi.zımge-lolduğu Derlinde bildirilmiştir. aral' vel'mış ' 

kimi için havaların açılmasını bek- .Fraııkistler, Ebr cephesinde cum- mıştır. 
!emektedir. huriyet~ile.rin muka,·emetini kırarak, Frnnkistlere esir düşenler, iki bini 

Kaymakam terfi etti Siera Pandulsi zaptC'tnıi~lerdir. Bu bulm,uştur. 
Uzun zamandanberi kazamızda ~uhare.b:de, cıım~rnri):etçileı:in. bii-j .Madricl, 3 ,(Radyo) -Frankistler, 

muvaffakıyetler gösteren kayma - yi.ik zıyıat verdıklerı ve ıkı .rüz saat 21 de şehri topa tutmuşlar ve 
kam B. Vasfi Begatur birinci sınıfa ölü terkederek kaçtıkları .söyleniyor. iki yüz mermi atmışlardır. Ölenlerin 

. terfi etmiştir. Tebrik ederiz. Frankistlerin eline mühim miktar-; çok olduğu tahmin ediliyor. 

Mussolini 
Bagün mühim bir söy· 

lev verecek 

Define hikayesi 
Maliye, Çatalkayada deli Yaninin 

definesini arıyacak 

Fala takarak, muska yazarak define tahar· 
. riyalına başlıyan 11 kişi mahkemeye verildi 

Saltanat devrinde ve ondan son
ra Jzmirin Çatalkaya dağında faali
yette bulunan Deli Yani adındaki sa 
kinin, vaktile Çatalkaya dağında bir 
yere gümdüğü söylenen miihim 
miktarda altın para ve mücevheratı
nı arıyan on bir kişinin, zabıtaca 
araştırma yaptıkları yerde hızına, 

küreklerle birlikte yakalandıklarını 
Muaaolini yazmıştık. 

Roma, 3 (Radyo) - Mütareke- Ahmed, İsmail, Ahmed Demir, 
nin yıldönümü münasebetiyle yarın Mustafa, Mehmed Salih, lbrahim 
IV~eç~u.l asker abidesi önünde dini I Uyanık, Abidin, ~ecep, ~üseyin, 
bır ayın yapılacak ve ayinde Kral Mehmed Top ve Omer Alı adlarını 
Viktor Emanuel ile Mussolini de taşıyan suçlular, mahkemeye veri1-
hazır bulunacaktır. 

miş, ilk isticvaplnrı yapıldıktan son
ra gayri mevkuf olarak muhakeme
lerinin devamına karar verilmiştir. 

Muhakeme safhasına ve tahkikat 
evrakına göre suçlular, iki aydanbe
ri define peşinde dolaşmakta, hüku
metten habersiz Çatalkayanın muh
telif yerlerinde araştırmalar yap· 
makta imişler. Bunlar, evvela Narlı· 
dere köyiinde Recebin evinde top
lanarak şaki Deli Yaninin definesini 
nasıl arayıp bulabileceklerini görii~
m ü~ler. kolayca zengin olmağı kura·. 
rak ha7.ırlıklarını yapmışlar ve işe 

- Devamı 2 nci Sahifede -

Ayinden sonra, doksan bin kisi
lik bir milis kuvveti geçid resmi y~
pacak ve müteakiben Yenedik sa
rayı önünde toplanarak, Mussolini
nin vereceği siyasi söylevi dinliye
cektir. 

Münih anlaşması 
Kral Jorj 

Bugünyeni Nazırları 
kabul edecek 

Londra, 3 (Radyo) - Kral ve kra
liçe, rarın (Sandngam) sararma git
mişlerdir. 

Kral, .rarın bu ~arayda yeni nazır
ları kabul edecek \'e nminlerini clin-
liyecektir. · 

Krnl, birkaç gilıı :sonra. tekrar Pu
kingam sa ı·a.rına dıinec(•ktir. 

Göring 
Londraya gitmiye

cek mi? 
Londra, 3 (Radyo) - )1arestı.1 Gö

ringin, ~akında Londra.ra gidkeği 
hakkındaki ~ayia teyit edilmemekte
dir. 

fngiltere sabık Hariciye Nazırı İdene 
göre bir faci~ mı teşkil ediyor? 

İden 

Loııdrn, :3 (Radyo) - İngiltere .,,a. 

bık hariciye nazırı İden. bugün mün

tehiplerine hitaben bir bevaımame 
neşre.imiş ve sulhun, e~a=--lı \'~ mfüıta
kal' olması lüzumunu tebarüz ettirdik-

1 ten :::onl'a, Muııih aııln~nıa~ının bir 

1 facia teşkil eylediğini kaydetmiş ve 

Çekoslo\'akyanııı, bu anlaşma yüzün-

! den. en bU~·ük darbeyi yediğini i~d~a 
etmış, İngıltereııin müdafaası ıçın 
hükumetin j:-.tediği fedakarlığın e.sir
genmeme~ini tavsiye eylemiştir. 

İngiliz sularında 
Bir ispanya vapuru 

batırıldı 
Londra, 3 (Radyo) - İngiliz sula

n dahilincle bugün (Kantabrupa) adııı 
da bir \•apur lıatırılmıştır. Bu vapu
run, Cumhuriyetçi İspanyaya ::ıit ol
duğu anlaşılmıştır. 

Vapurun, trıhtelbnhir tnrafından ba
tırıldığı zannolunuyor. 
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Fikir m~samaliası, nizam otoritesi 
Bahri Savcı 

Fikre hiirmet duygusu bir olgunluğun işaretidir. iter bir hissi mey
Jimzin ifadesi olsun, ister muhakeme, mantık ve zaruretlerin tabii 
bir neticesi bulunsun, fikrin karşısına korkak bir asabiyetin feveranla
rı ile değil, saygılı bir ceııaretin sükuneti ile çıkabilmek medeni Ke
ruhiyatı ile karşılayabilen bir topluluk ileri bir sosyete olduğunu gös
terebilir. Kimden çıkarsa çıksın ve ne için çıkarsa cıksın, kalite itiba
riyle bir fıkir karakteri gösteren düşünce tezahürlerini bir müsamaha 
ruhyatı ile karşılayabilen bir topluluk ileri bir sosyete olduğunu gös
terir. Evet, fil re müsamaha ve fikre hürmet!. .. Fakat sosyete, kurdu
ğu nizamın sıhhat endişlerini, buhran ve suiistimal ihtimallerini de Ön
lemek mecburiyetindedir. 

işte bütün meselemiz, fikre saygı gösteren müsamahamızın musluk
larından akacak olan mayiin kıvamını ve derecesini topluluğun niza~ 
hasaasİ)eti ile uy~un bir hale sokabilmektir. 

Bir kerre; karışık manzaruı, köpüklü ve salyalı haykırışları ile, 
bir hürrivet anarşisi içinde dolu dizgin koşan lakırdılara bir fikir dam
gası vur~ağa imkan yoktur. Bun1arın karşısında takınılan bir sükune
tin hududları derhal safderunluk hududlar ile karışır ve çok geçme
den ensemiz üzerinde bu manadaki fikrin çamurlu çizmelerinin kaba 
ağırlığını duyarız. Onun için bu gibi tezahürlerin kartuıındak nizam 
endi~emizi derhal sert bir hareket, kat'i ve temizleyici bir faaliyetin 
ırtifaına -,·ıkarmak mecburiyeti vardır. 

Hakiki fikrin namuslu teuhürlerinden dürüat ifadelerinden hangi 
cosyete ınusta ni kalmıftır? .. Fransa, bugün muhakkak harp sonu dün
yasının en kötü siyasi yalnızlığı ve akibet meçhullüğü içinde yüzüyor. 
Böyle bir anda kurtulut yolunu bulmak için yapılan gayretlerin ba-
şında fikir miiaamahaaının korunması ıreliyor. Vatanın müstakbel 
müda

1

f nası ile çırpman bir memleketin her feyden evvel fikir müıa· 
mahaaını ön planda tutması, öz fikre, namuslu fikre kartı bealenen 
bir medE>niyet duygusu deiil mi? 

Türk topluluğunun dinamik sırrı onun da.ima iyi ve neticesi aydın· 
lık aksiyonlar yaratabilmeaindedir. fakat fikir aksiyondan Önce 1relir. 
Her akaiyon daha önceden bir fikir doğu~u halinde insan kafasının 
bir mahsulü olarak meydana gelir ve bu kafanın mantık, ihtiyaçlar, 
zaruretler kalıpları içinde bir fikir olgunluğuna eritir. Fikrin akaiyona 
istihalesi hu şekilde olur. Evet, fikir aksiyondan önce!.. Fakat nizam, 
fakat sosyetenin muhtaç olduğu bünye diaiplini de fikrin İfgal ettiii 
mevkiden daha az ehemmiyetli bir yerde değildir. 

Bir nizam otoritesi kurulmamış olan yerlerde bütün düşünce mah· 
sulleri a.ncak çılgın bir anarşi içinde bulunabilir. Çılgınlık ve anarşi!.. 
Her devrimizin ve her mağlubiyetimizin altında bu korkunç vakıanın 
sebeb ve illetini ırörmüyor muyuz? Her ileri adımda, her muvaffakı
yet merhalesinde de bu çılgınlık ve anarşinin, yerini, nizam otoritesine 
bırak lığını f arketmiyor muyuz? 

O halde sosyeteyi kurmak ve muhafaza etmek san'atindeki bütün 
inceliği, bu müsamaha duygusu ile bu otorite :zaruretini biribirinin 
içinde eritebilmekte ıröstereceğiz. Firen kultanmanın zamanını ve ye
rini iyi tayin etmek, hakiki ve namuslu fikre düzgün bir akış yolu aça
bilmek; i,te.bütün sosyete aan'ati burada toplanmaktadır .. 

BAHRi SAVCI 

Defiıie 

(ANADOl..:U) 

r 
1 

1 
1 

Dalhöllü ' 1 Sıhhi bahisler 1 --------................. ________ ____ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· ir m~clisi clii11j ayvanat sıkı l<on-
/Jaltili. ha:1lalıklar mütıha.uı.3ı Dr. 

çP1·ki Vğ1'.r diyor ki: 

Yukarı nefes yol-
top/ıındı trola tabi tutulacak larının il ti ha hı 

Büyüklerimizden ge· 
len muvaffakıyet 
telgraf /arı okundu 
Şehir meclisi dün öğleden sonı'<ı 

saat 15,:~o ela belediye rei:-i Dr. Bay 
Behçet l;zun riyasetinde toplanmıştır. 
geçeıı zabıt kabul edildikten sonra.bü
yüklerimizden gelen telgraflar o1nın -
mu~. azadan lıay Haydar Arıyana on 
beş gün mezuni~·et \'erilmiş, meclil'e 
gelen e\Tak tptJ, ik edilerek alakadar 
encümenlere gönderilmiştir. 

Blltçe enci.imenine gönderilen ewak 
araımıcln, şehir otelinin inşası için te
lefon şirketiıH1eki 3~ bin liralık· bele
divc hisse:-;inin ı,ıı.rşılık gösterilme~i 
h;kında t"iyfü;c'tiıı bir teklifi nırdır. 

Sehiı- nıecli. i, p:mırlesi ~iinü 15,:10 
da toplanacaktır. 

-=-:-=---

Kazalarda yapıla· 
cak at yarışları 

hazırlıkları 

-5-
Gelecek seneyR kadar Soğuk su ile bu suretle silindikten 

d . sonra vücude yapılan masaj dolttyı· 
tohumlar eğış- sile vücudde husule gelmesi lazım-

tirilecek gelen ho~ bir sıcaklık hissi duymı -
. . . yan insanlar hemt-n kısa bir mi.id-

Vı'laAyet baytar mu"du"'ru·· B. Nazım vilayet ıc;ınde ekılmekte olan ka- d . . 1 k - . l' 
. . el ıçın o !!tın te rar yataga gırme ı--

Uygur Tire ve Ödemiş kazalarında palı koz_a yerlı pamuk tohumu ıle dirler. Ktı\'\'etli insanlar bu sekilde 
tetkikler yaparak şehrimize dön - Helki ve geçen .seneler dağıtılmış ~-·,süngerle qj)indikten sonra soiuk bir 
müştür. Tire sıg·ırlarında şap hasta- lan bi.iliin pamuk tohumlarının lSnu- d 1 .1

. I 
- - .. . • -· .•• ·• 1 uş ynpn Jı ır er. 

Lg"ı go··ru"'ldu··g·u·· hakkındakı· hab-.r u·. muzclekı sene tamamen drjlıstıtıımt'- S •1 . I . . • k .
1 . . . . . . · 1 al.! cım ınsan ar ıçın sogu su ı e 

zine yapılan muayene ve tetkikler- !'t.i Zıraat vekaletrnclen vı.laycte bılcfı- ,·i.icudll"rinin sertlestirilmesi muva· 
de hayvanlarda böyle bir hastalık rilmiştiı'. Bunların y~rıne pamuk fık ise <l~ kcııısız ve. sinir 7ayıfliğına 

1 d - 1 l h ·h · ı müstahsillerinc Nazillı pamuk ıslah ı _ . l . . k d d · -oma ıgı an aşı mış, er ı tmı<ıH· . . . 1 ~ıgrarnış ımmn ar ıçın pe e ogru 
karşı vilayet hududlarında hastalı- rntasyonunda elde edılmış olan _tc- 0lamaz. Dundan baska vücudü an-
• · · · db" ı l miz akala pamuk tohumları venle- • · d gın sırayetıne manı te ır er a ınmı~ . , A . .. .. .. • .. 

1 
... ı' caga alıstıran çamaşırlar an vazgeç-

müteaddid hayvan sıhhiye memur- cektır. Vılayet zıraat mudurlt~gu, a- mek laz;m gelir. 
ı . l . l d l zım olan pamuk tohumu mıktarını v·· d" 1 . . . b ·1. arı tesıs o unan ıstasyon ar a ça ış- . .. . ucu un sert esmesı ıçın u gı )t 

~ L 1 1 d te1'pıt etmek uzeredır. 
1 

. · k . · d maga oaş amı15 ar ır. cama~ır arı gıymeme ıcap e er. 
Aydın vilayeti hududundan vi- --- -=-=-- Soğuk eilmrolerle \'tİcudi.ini.i sertle~-

layetimize sokulmak istenecek hay- yunanlı balıkçılar tirmiş olan inııanlrır kı~ ve yaz yalnız 
vanlar, sıkı kont.rol ve muayeneden keten hir crömlt"'k gİvmelidirler. Ve 

geçiril_ecek ~e hastalıksız oldukları- yakalandı fazla ~0~~
0

kJ~rda. d;; miin_a~i?. bir 

Mahsul • fidanlar na datr kat l kanaat hasıl oldukta·1 tiSt elbıseSI gt\'mPkle kMdılPrtnl ko• 
sonra idhallerine müsaade edilecek- rumalıdırlar. Yalnız c;ık , e kolayca 

Mısıra hangi şartlarla tir. Sabaha karşı, Para t~rliyen ,.e kett>n çamfü;ırlnrıııı la-
" d ·1 k Kazalardaki at yarışları sularımızda avla.- zırn olduğu ka<lar -.ık deği~tiremi • 

gon erı ece Öd~miş, Bergama kazalnrıncb. 1 Vt>l\ insmılar için di\;ı;t'r c;ı:ırnaşırların 
l\Tıılı tı·I i f nıeıııltkr! lenlı•n J\f ıs11·n nism1 ve mayıs ayhırıııda yapıJacuk n ıyo / ard l triyilnıeı,;i dl" t.ı hiidi r. Cii n k ti ke.-ten 

ihraç edilecek ıııeyve ve fitl~ınlıır için at yarışlarına aid programlar, )'nrt'5 nımnşırbr hir clt~frı tt-ri <'rnİn< e hn-
.:\1ısır hiikl'ınwtince bazı kunılııı• alın - ve islfıh enciimeninden vilayet bay- Çeşme kazasının Ilıca körfezi için- rareti daha iyi nrıklPdnlr Bunun i-
mıştır. Bu k:ıralar, ;,\fısır lıiiyük elçi - tar miidiirliiğüne gelmiıı;tir. Bu pro- de kara sularımızda sabah:oı k.u~ı ('İn bu gibi in~cıııltırın yün çama~ır 
liğimiz tarafından Ziraat Vekaletine grambra göre, kazalarda yapılarnk saat üçte kaçak balık avlıyan Yu • ~·t> yaı:ın ört\i\i.i gömlekler giymeleri 
ve vekaletten ele bir tamamile şehri- at yarışlarımı yalnız vilayet dep0b- nan bandıralı sekiz buçuk tonluk sıhhatleri nokt.,!iındım pek ehenımi
mizdeki nUikad,Lrlıı.r::ı. lıildirilmiştir. rındaki ayR'ırların yetişmiş mahsul· Aya Parnskevi motörü, gümrük mu- yetli göriilmektedir. 

:Mısıra gevhdilecek bütün nehuti !eri girecek ve hayvan sahiplerine hafaza teşklatının 1 5 numaralı nıo- nurun nezlesine bilhassn knbili-
maJı,.;ıılleı· ve fidanların menşe ve .sıh- yüksek ikramiyeler verilecekti.-. törü tarafından içinde be1' Yumııılı yet ve İlitidndı olanlar, yavas yavaş 
hat .,ahuacletııamesi la~1maları lftZJın Kazalarda yapılacak at yarı~lım ile birlikte tutulrnuııtur. Kaçakç•lm soğutulan bmun du:jlan yapmalı -
ılıı·. sayesinde iyi cins at yetiştirmek içia ve motörleri Çeşme iskelesine gÖltİ- dıtlar. 

.\fısır Ziraat Yc7.irliği, ayni z:mıan- depolardaki aygırlardan azami isti- rülmÜ!J, suçlular, müddeiumumiliğe 
cln. Arapça \e İngilizce üç kitap bas - fade mi.imkün olncağı tahmin edil· teelim edilmiştir. 
tırmışt ır. Du kitaplarda Mısır.n ne gi- mektedir. Köylünün, hayvan sahip- Bunlar motör makinsti Snkızlı 
lıi .şartlar altında mah~uı ve fidan it - !erinin bu m lihim noktaya dikkat Yorgi oğlu Dimitri Kocabn.cı ile tny-

Arkası var 
--=-;.....·--

hnl edilehileceğ'i yazılmıştır. Ziraat nazarları cekilmiştir. Ödemi~te Y"ı· fadan Sakızlı Manol oğlu Yani Ya· ÜZÜM 
mlidtirlli~ii, Mısırn ihracat J-ap:ın tüc- pı]acak k~şular için kaymakarnl.:1. lizaki, Nikola oğl~ Fran.kolis f'iry~- Çuval nıahn ciıı-.i Kı·. S. Kr.S. 

· BORSA 

en rları, bllnlnrdnn hn.herclar edecek - birlikte baytar müdürü tetkikLr nos, Y orgi oğlu f odorı, Karavahs GOG M. JI. ~fozlı l~ 50 lG 75 
tir. yapmışlardır. Ko!}ular için münasip ve Yuvani oğlu Anderya adlnnnda 18~ J<;,.;naf lı:ınka~ı 1;1 J7 7:; 

---+---
Bir kadının parmak· 

ları ezildi 

L>ir .cıaha ayrılmıştır. Bu saha, ıs lal' dır. Motörde mühim miktarda ka · ;ı ı 7 Pulcı·sıın 15 17 2!> 
edilecektir. Bergamadaki «Şeytan çak bnhk ve balık avlamağa m?.hsus 20;; Y. I. Talat l ı 15 50 
kırı» denilen saha da at yarışlarına muhtelif aletler de vardır. 20;; .Allı:ı -r:ık JG 25 16 iiO 
tahsis cdi1niiştir. ~02 inhi;;:u· s 2; n 2;; hikivesi 

Kemerde şayak fabrikasında hir 
_ Ba§tarafı l inci sahifede - ı ton tabakası ile karşılaşmışlard:r. kaza olmuştur. Ameleden. Siileyrna~n 

başlamışlardır. Fakat bu beton tabakasını açma~a kızı 35 yaşla~ınd~ ~n. ~erı~e, çalıştıgı 

-- · --- Kız kaçırma ıGO ş. Rıza hn. 1i1 1 50 
Z t • ·ı ·k • / • ırn ~r. j. tnı·nnto 1.3 2 ;) ııı ey ıncı l lŞ erı Seydiköyde Yeşilmahallede 18 92 Ak~cki hnnknsı 13 ıs 

Durnavndn tesis eclilml~ olan zey- sayılı evde oturan Sıdkı oğlu Sndet-
Köylii ve saf kimseler olan defi- vakit bulmadan yakayı ele vermış- clokum[ı mnkıııe:-;ının~ dışlerıne karışan 

ne arayıcıları, vaktiyle duydukları lcrdir. yün parça~ırıı almaga çaılşı_rken h:ı: 
efsanelerde defineleri bulmak için Definecileri, aralarına alnıak is- reket halinde bulun~n ı;nakın(•re ~~g 
onlnrın tılısımlarını öğrenmek te temedikleri Hüseyin Sapan adında elini ksıptırmış ve elı e;-ıı~ek ı:.ııretilc 
laı:ırn olduğuna kanaat getirmişler; fakir bir köylü haber vermiş ve ya- yarnlı:ınmı~t.ır. Ya~alı ışçı, hastaney: 
bunun için <le evvela bir koyun ve kalattırmıştır. kalclırılmış, tcclavı altına alınmıştıı. 

bir kuzuyu kurban kesmişler, içle- Maliye memurlarından bir heyet --:-

rinden Hasan oğlu Mehmed. müte- önünde beton tabakası açtırılarak Gazi okulu 
nddid defalar fala bakmı:;ı. muskalar define araştırılacaktır. 

hazırlamıştır. Müstakil okul oldu 
D:fineyi arad_ıkl~:ı yerd_e bi: çu- Prenses F rederika Alsancnkta Cı:ızi ilk okulunda ö:leval, bır kazma, hır kmek, hır mıktar 

ye kadar ilk okul, öğleden Mnra orta 
ip. bir çanta içinde kuran ae tıım- Dün bir kız cocuğu oku11nr talebesinin okutulduğu ma -
mm bozulmaması için de hafriyat ' 

d ğ d lı1mdur. Şimdiye kadar erkek Ji:-:1esi -
verine suçluların koyduklarını söy- O UT U . 

1 
ı·ı G · 

J nin ~übr.~i hali nele ıc are ecıı en .ıızı 
Jedikleı i bir muska bulunmuştur. Atina, 3 (Radyo) - Yunan Ve- nkultı Ol'tn krnmının müstakil orta 

0 
_ 

Üfüri.ikçüliiğii de ele alarak defi- liahdinin zevcesi prenses (Frederi- kul halinde iılarP~i Kültti.r Dakanlı-
ne nrastırdıklan söylenen bu on bir ka), bugün bir kız çocuğu doğur·ığınca muvııt'ık görlilmliş ve müdür~ 
ki i, ansızın yakalanınca her şeyi ol- mu~ ve bu doğum, yirmi bir par~ Hig-tiıı~ eıl\el< li~el'li öğretmenlerinden 
dugll gibi itiraf etmişlerdir. Fakat top atılmak suretiyle halka bildiri!- B. Nuri ı~rkolıl:ış tayin edilmiştir. 
muhakemelerinde falcılığa baş vur-

miştir. 
dukları hakkmda kat'i bir kanaat 

Belediye reısı, teamül veçhile hasıl olmamıstır. 
Deli Yani, !zmirde yasıyan bir ki.içiik prensese bir altın kordon he-

çok ihtiyarların bildikleri bir isimdir. diye etmek istediğini veliahde bil
Rivayete gör~. lzmirin zengin aile- dirmiş ve müsaade istemiştir. 
lerinin cocuklarını veya akrabaların- Veliahd, müsaade etmi~tir. 
dan birir1i Çatulka)'a daiiına kaçıra- I-> k"I G l i\1 t ksas K • · - ~asve ı enern ı e a . ra-
r k yüksek ficlyeler mukabilinde sa- lu vek[llet eden veli<thcle altıytİL mah
lıverf"n bu ~uki, on binlerce altına 

h · kum İçin bir umumi af kararnamesi vı• pek çok miicevheratn sa ipmış. -
D e li Yaninin cilmeden evvel bu pa- sunmuş ve doğum münasebeliyle 
re kırla miicevheratı, dağda bir yere inıznlarıınnsmı rica etmistir. Prens 

gömdi.igii, sonra bunu hill!'n haydud- PoJ. karnrnnmeyi imzn etmiştir. 
Juk arkndaslarını da ()!dürdüğü söy- Bu af münasebetiyle son isyann 
lenmektedir. istirak eden Giridlilerin çezası yarı-

Oefirıeyi nrıyanbr, muhtelif y~r- 'j~a indirilmiştir. 
]erde Drmıtırnıalar yaptıktan sonrn l\1uhtelif adalara sürgün edilen 
nihayet son araştırma yaptıklnrı y~r- ve af fo mnzhar olun üçyüz kişi ser
de toprağı epiy ka7mı~lar ve bir he- hest bırakılmıştır. 

..-~ f •" •• \ .. • ~ • ... • • 

Stıyın müdavimlerimizin istirahatlerini temin için 

Kültiirparl<sineması 
Salonunda bazı tadilil yapılacağından 

5 T eşrinievel 938 Cumartesi 
-Gününden itibaren 

E't 1 r '- fo:ere iki gün için tatil mecburiyeti 
elimi. de < .:.m t-n bu halden (;türü özür dileriz. 

hasıl olmuştur. 

--=+=--
Para calmıs! , . 

naymklıda 8alhaııe kar~rnıntla n. 
llü~e~ inin kahvesinde bir hırsızlık 

vakar.cı olmuştur. FiJibeli B. Rahminin 
deri fabrikasında bahçavanlık ya
pan Aptullah oğlu l\Iu ;;tafa Aka, 
k:ıh\·e 1 f'ckctini lıir ıoınntlnl.\'C üze
rine l>ıraknıış, o sır:ıcla :\Iustnfn veı 

!Inyri aıllıırırıdıı iki ki~i. ct>kelinin 
<'e bi ncl en 27 Ji ı•ıı:-;ın ı çala rn k lrnçmı~-
1 ardır. Vak'a faillt>ri aranmaktadır. 

·-:--=---
Hamiyetli vatandaşla~ 

Emlak ve Eytam bankası İzmir 
şubesi miidiirii B. Sedad Dikmen ile 
Beyler sokağında gömlekçi makas • 
tar Sami, Çocuk esirgeme kurumu 
K.arşıyaka yuvasınn birer koyun he
diye etmişlerdir. 

---:----
Erkeği yaralıyan kadın 

Iüıhr:ınııınlııl' mııhalle.-ıincle Hakkı 

kızı IIed iye, Sevki nğl u Kemah desti 
ile hıışındrın yuralamıııtır. 

Bıçakla yaralamak 
Kemenlc I<:ıhrnınnnlrıı· mahallC'sin

de C'ı m:ıl oglu Nuri, p-eçim~izlik ~· ii

ziinrll'n 29 ,vrıı1ınıl:ı ~~lker aclınrl:ıki ka
dım bıçı;ıkln diıindon ynrıılamı~tır. 

t incilik istasyonunda me!-11cki teknik 
1 
tin, ayni yerde Selim. kızı 14 yn,~ın

tctkikler<le bulunmak üzere Bnlıke- da Sabire Elçiyi kaçırmıştır. Z~Gıta 
sir mıntakası zeytincilik mlltehassı- kız kaçıran adamı aramaktadır. 
sı B. Nizamedclin Turgay ziraat ve-

kaletinin em_ri ~i~er~ne şehrimize get Mavzer tasıyan cocuh 
mhı ve zevtıncılık ısta~vonunda tet- .. , 

!);) Al~ oti bira. 
:ı2 A. H. üzümcü 
2G D. Arditi 
17 j. Kohcn 
7 \'ilci ~iireldtsı 
7 1 ı. flp-;İm 

6 Kıhım Tanel' 

11 25 13 2ü 
12 20 ] :1 2:; 
J 8 !iO 20 

16 75 ]() 75 
Hi 15 
17 17 
] ., 

oJ 13 
kikler ya;mağa baı:lam.ıştır. 1 Çesme ~ııza~ının . ~frgi _ köyüncle 

Burnava zevtincilik istasyonunda muhlar Ilu~erın Çetının l.:> yaı:;ıncla- 25:1~ yekl'ııı ~·apılan muhte.Jif hazırlıklar Ye te::ıi- ki ?ğl~ı :\luracl Çel~_"'.~ e~.incle 98 mo - 5..J27:>!J c~ki yr.ki'ııı 
~at ftticle zeytinciliğimizin randıma- deJı hır nla\' Zel' goruJmuş, zauıÜICıl 
nını artırmak bakımından büyük ü- mü~adcre edilmişiir. 
midler vermektedir. --=+=-- ;;4.)2!)7 umum yekun 

( -:iinı fiaflrri 
--=-+-=- Fi at Orman yangını Numara 

B Etem Pekin Knraburun kazasının Küçük bah-
• • • • çe nah-iyesine bağlı Gülceclağı mev-

7 12 
fi l '' .. 

Burnava beledıye reısı kiincI.e çobanların yaktığı ateşten !I 1 1 

10 1fj oldu orman yangını çıkmış. yetişen Jan-
darma ve halk tarafından derhal 11 18 

Oornova belediye meclisi ilk iç
tiınaını yaparak, reisliğe eski rf>İS 
8. Etem Pekini seçmiştir. Ayşe lri
boz, Siireyya Tokgözlü reis vekillik

söndüriilmüşttir. 

--=-=-==-
Zabıtada 

JHiııkiiıılin ayni i~ az 
t~ctP. 

Çuval malın cin:<i 
29-liı Ş. Rt>ııızi 

Kr. 8. Kr.S. 
6 :ıo ıs 

lerie, B. l lasan Bağra ve Feyzi en-1•••••"'-' 21:~ :\1. j. üırqnto 

G~ TLi. ilı· f. ~-
(j 7r; 

rı 

G 75 
11 cümen azalıklnrınn intihap edilmiş- Bıçak taşımak 

lerclir. Karnntin:ufa flulil Rifot pa~a caclıle-

Su şirketinden şikayet 
Karantinada 195 sokağında 17 

~ayılı evde oturan H. Soykan, idare
hanemizc gönderdiği bir şikfiyet 
mektubuncfo. diyor ki: 

«Evimde kimse yokken kontrol 
icin giden memur, borcum olmadığı 
hJalde suyumu kesti. Ak!Jam eve git
tiğimde, suyun kesildiğini anlayın· 
en ertesi giin kumpanyaya müraca
dt ettim. Sorgularıma knr~ı şu ceva
bı verdiler: 

- Evet borcunuz yok amma, 
kontrol menrnrtı evinize geldiğinde 
kimseyi bulnmcıdığından, suyu kes
mek lüzumunu hissetti. Şimdi elli 
kuruş verirseniz.suyunuzu tekrar 
açarız.> 

Elli kuru~u vereli iki gün oldu. 
Su hala gelmedi. Ben suçlu isem. 
suç için iki ceza olmaz. Hem pnra· 
mı aldıl1ır, hem de beni susuz bırnk· 
tılar. Şikf,yetciyim.> 

Bu yurdda~ın sikfıyetini lrnkl· 
~ör<liik. Alflkr-ıdar muknmın dikka• 
naıı:mnı celbederiz. 

:;iııde İ,.;mail <ığtu o~manda lıir bıı::ık 
lrnlunmuş, zabıtaca alınmıştır. 

Dövüşmek 

:~~20 ,\Pkun 
t:W7H'1 e9ld ~ elrnıı 

ı~mctpaşa bulvurıncln Crmal oğ-ltı 1100() 1 ıımııın yel,fın 
S:ılulıeclıliıı. Ali oğlu Sıılahadclin, Mt>\' J/11/ııılıf// 

fut ofrlu Y~ıh.ra \'c Husun oğlu lrn-ı[ıp r.uvııl ııwlııı ı·imıi Kr. 8. Kı·. S. 
48 rıo 

460 
ITaflaıı bir kavğa nelicesiııdl' biı-lıiriııi J'i08 lıııl.\'a pıımıık :n ;;o 
rHlğmiislt.!l'<!ir. l~ri l,eııt ııııl:ımııt :ı2;; 

Hakaret 
Odıınpazanııcla bkeııder oğlu ellıi

~eci Hırııhim, al:ıcuk nıeı1ele inden 
Mehmet oğlu Kfızımn hnknret etmiş
ti I'. 

Berberin marifeti 
lldcı1<ınıellJ.. r ı I\ ' • ıJ,;ığınt.ln Yu

ı:;uf o~lll lıcı·lı!'J" rt'\ fık. ('\ \'e)'Ce mnh
krme knrnı·ı\ le kPrHll~ınıll'n ayt'ılan 
kaı·ı. ı Hıı. kmPtE' nııttlıımıs \I:! ken-

Bıçak çekmek ıli,.iııe nlrır o1. lr,. "Ô\ il\ c>n kmlıııı us-
Kestclli cııılılcsincle .Mehmet oi('lıı t u ı•a il knhll ınıt 11 ,. rılamı tıı . 

IJa. aıı, nr~ıJaı•nıtia J.ti"t;rn mesclPılen do· ·---.... ---~~:---:-------
layı l·~min oğlu F.ıhl'i~· bıçnk çektiğin- Anadolu' nun 
den zahı!acrı ~ f1 kfıl111 nııoıtır. 

Şiipht'Iİ hıt-sızlık T k . m·l 
Kcnwrclc K:ıhr~nı:ıııl:ı ı· mevki iııık a v 1 

:'lfohnwt nğ:lıı Hı za. ZlilıtlH ,\'ıt m!lr:ıl':ı· 

:ı(i:ı c\'iııiıı k:qıısııııiııld H"lllH l,ıJ ı <l nı 
1 

ll(~anık İ~flri g i r"ıı Jıır,..ız tı:ırııfnı.Jıı•' i 
ıir ı• lhi"'" ı,·r µıinıı~ı.ı. l dr k !!: ın. 1 r İ 

• ·ılı :ı ııcıı. lı i r k:ıry<ılrı Plr ki <·:ı l ıııılııi- 1 11 1 
' : :ırı;; ı lhcliçe \'(' Yanya ı Ji'ı tt:tlıı:ı· 1 

llphe rltigini ~öylemi!'ltir. 'I'ahkikııtn 

bas~nmıştır. 

4 İkinciteşrin Cuma 1938 
11 Ramazan 1357 
20 Tesrinievvef 1354 
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.tkmeıteşrin Cuma 1938 
·-~ ı (ANADOLU) 

Ata türkün Politika 

Onko da başlıyan sulh mü
zakereleri neticesiz kaldı 

Trabzona büyük 
hediyesi 

Trabzon, 2 ( A.A.) - Atatürkün 
Trabzona büyük hediyeıi olan ve 
yar-ım milyon liraya ihaleıi yapılan 
içme ıuyunun temel atma töreni dün 
biıtlerce halkın i~tiı-akiyle yapı]dı. 
Vali nutkunda halkın Atatürke ve 
hükumete minnet ve şUkranlarına 

Yakın Şark dev adım
larla ilerliyor 

Bu ilerleyişte 
memleketler 

Türkiye en baştadır; diğer 
de terakki yolunda onun tet'ceman oldu. 

peşini bırakmıyorlar 
J ... ,,onya, bı·r bevanname nes, retmiş ve Çin milleti Çek - Macar Arnerikada çıkmakta olan ~ev-!rulmurş. Yeni şehitler C'lkırnr. otomo-

.... _ J york Times Magmdne, yakın şark bil yolları köyleri birbiriı; ebağlıyor. 
l·'e deg.,ı·ı, Maresal "Şan - Kay - Şek) le harp - Baştarafı 1 inci sahifede - hakkınc~a .pek enteresan bir makale Şarkın e.~ki scn·i!eri yerine p:ökte fab 
L~ ' { ı Cüriııt{le rle görüşmüştür. ne~retmı . .f ır. :\femlcketimizi de ala- rika baculan yükseli\'or. Ticaret ye 

tt •., • • ilan eylemiştir Kont Clano, Almanya harici.re na- ~n~ar. eden lıu yazıyı kı.saltarak alı- endüstri. sahalarına ~illi sermayeler 
e ıgını , zırı Von Ribentropun verdiği doksan )OIUZ. akıyor, ılk defa bankalar, fabrikalar, 

Ş;•ng}':•v. 3 (Racl~·o) -Çin ve Ja-'leli ile <'.t-ğil. )lar<>~~:.Ş.an-Kay-~ekpunmu~1ardır. Çeteler son günlerde ki~ilik ziyafette bnlunduktan sonra, Şn~ki Ach:~ar ~lenizi da.~illerindc, şimendiferle.r bilfiil 
0 

toprakların ço-
hh 1 l O k d hllkümctılt> harp cttıgını kacleyle- Sahnrın dog"usundaki Sihseng ve 

1
ger \'"kı"t İl"l\·avn dönmüstiir. Aralmıtan çollerınde ve ~ıl boyun- cuklnrı yerlıler tarafından isletil!Yor pon mur~ U.'( arı arasınc n n on a . . l: •• "' '· • • • d.. .. . . . . . . • " · • 

.. . . mıştır. l ungkuanı zaptetmiAlerdir Çetele- Budape:-;le :3 (Radyo) - Macarıs- ca Ull.\ a) n me) dan oku} an yenı hır Halkın sıhhntıle alakadar olnnuyo? Laslıvun. ulh muzakerelerı akım kal-ı . ~ '1 • • ' •• ·p· kalkmch gö· ,. . . B . k ·. L ı k' "I tt• ·ı· ' 
· · Loyang 2 (AA ) - Çin Aıan- · S h d w b"'I · d k' f hn kabinesi bugun toplanmıs ve v ı- ' ze "aı PI} or. u, \ a ın zu na le amu e ırı I\'Or. KanallarJI t , · · rın a arın ogu o gesın e ı aa- ' ~ ' •w• • sark 'il ti · d . · · · , ı l - A ı ı · mış ır. 1 ı 1 ; 938 ·ı · d b"ld" · "ana l·onfeı·nn~mın verdıgı karara •' mı e erın e ll) anan mıllı\·et- açı < ıgım, nac o unun cornk kısıml:ı. sı tarı Hn e ı ırıyor: r . M k .. d k' J h 1 'd ·' ' ~ • . . . . . . . • l\[areşul Şı:ı.n-Kay-Şek, japoıı~·:rnın . . . S h .1• ıyetı ançu 0 ıçın e 1 0 0 u cı - mUltalt olmttı:ıtur. per\'erltk hıs~ıdır. Araplarla yahudi- rının ~11ltrnclığını görU~·oruz. Nlinnıııe 

teklil'lt'riııi çok ı.ğır bulmu:;ı ve heıı- .Ç~n çete ın~hanplerı ~' ar v_ı a- di surette tehdid eder bir mahiyet ar- .Mac:ıristaıı~ \'erilecek olan rel'!erin ler çaı·pı~tıkça .Nasyonalizm hisleri çiftlikleri \'e kooperntifler kö.rlliyc ye 
sini rcdd~ylemiştir. yetının merkezı olan ve dun gen a- ?etmektedir. l:.ıhliye:-;iııf' yarın lıa:;l::macak w lıüti.in kll\'\'etlrnıyor, hız bulu.\·or. Gözu - m kuznnç ve rcıfnh yolları gö teriyor-

J . iman Kalganın 70 kilometre doğu Sungkinng, ~ (A.A.) - Ç.in ajan- bu \•erler nvın onunn kadar tamamen m\izü ynkın ş:.ıl'k hnrita~ında biraz Itır. Her köşe~incle reni hir mektep Saıııh11y, 3 (Radvo) - apon~ a . J ' • • • • d h · ı · · b' · 
•. . . · .. . ...,. cenubundaki Hsiahuyuan şehrınden sı bildiriyor: l\Iacaristana teslim edılmış bulunacak· a n şıma e çevırelım. ınnsı rtlk eliyor. 

harıcıye nezaretı, bua-un bır be. an- cok daha ilerilerilere nüfuz etmiş H uıınan Suze'(uen ve Yunan vali- tır. Birkaç bin TilrkUıı yn11n<lığı a~kcr 1 Nasyonalizmin yakın .!lllrkta vü-
ııame neşretm.i' ve Çin meclisinin, bulunmaktadırlar. Diğer bazı çete- leri halkı nihai zafer için miimkün .Mac:ır matbuatı, se\'inçli makaleler derun San~ak kı mının bil'\'Ok sker cude getirdiği en atyanı dikkat de~ 
Ru~ dostıufundan vazi"eçtii"i takdir- ler de Kalganın 40 kilometre doğu- olan her türlü fedakdrlıkları yapma- yazmnğa başlamıı:tır. tarafındnn işgali yeni Türkiyenin ği)klik dinin eski ehemmiyetini 
de masai birliiini kabul edebileceği-lcenubund~ mühim bir ~ehir olan ğa davet eden beyannameler neşret- Belgrad, 3 (Radyo) - Yreme mütemndiyen nrlan kuv\•etinin kı~n kaybetm§ olmasıdır. Artık orada 
ni lıJldfrmiı \'e japonyanın, Çin mil- Hsuahuaya bir çok hücumlarda bu-

1 rnişlerdir. gazetesi, Viyanada \'erilen knrnı·d.an hir nıl~nJiclir. Biitiln ~·ııkın ~:ırktn siyasi ve içtimai hayata. din tahak. 

- A d h f d bnhi~le yaztlığ1 lJir makalede, Maca- Na~yonn11zın, g!'rek etıtı>llf'ktiiel, gı:>- kürn etmiyor, ornda ~imdi hfıkim 
0 H ık d ki z Q !1. ramvay Q ı'ii!tarıa bii\'lik Liı· lokma \'erildiğini rf'k ı-ıMynl \'e l'!İyu:-ıi lıak1mdıın bii- bn nasyonalizmdir. a san 1 arı doğuracaktı/ kaydN!iyo;.. ı ~:ill.' dı'Kİ::ıikliklı·r nwy<fann ge1 il'i •

1 
~i~asi ve içtir.•.ıa' hayn~tn emniyet 

, lstuııbu], 3 (l lususi) _Bu ün Politika; ('<'ko~lovnkynnııı, acık}ı.~oı. . . 1ve ıstıknır teessus etmesıle kadınla-
• } h · · d 'p b. d - hAd~ bir nkibete uğradığını, bununla be- Ilıırıılaıı ,\'ll'mı i4ene C\'Ycl, o ııımnn- rın vaziyeti de deg· i.ımiştir Bunun I • d beetee bee e•k e A t mer Se rımız r, garı Jr 0gum a ISe• < • • • • "i ' Zmır e Ve U~ Ull UYU VI aye -· t t S it Ah d l ralıer merkezi Avrupada !i!tılhu te- lnr hcnUz uıı· ml\'e hnlınde olan va- neticesi olarak peçe tarihe karışrnıs· ııı o muş ur. u an me e ge en ' . k k ·• · · · ... . · 

1 d ı k l d k. ol J d b' k d mirı eden Vıv:ınn karnrının memnu- m ar nnsyorıalızmı Avrupavı hıç tır Hele 1 urkıyedc kadınlar erkek-k · d h Ik .... aca ramvay a ı y cu ar an ır a ın . 
1
. . . . . • . ez erin e a san ıgı açı b" d b' 1 ld . d" ni~·et urundırmıı;ıı lilzımgcldiğini vn- ( ÜŞLlnchlrmemıştı. Avrupanın bliviik lerlt'! tam bir müsavat temin etmi-ır en ıre sancı anmıs, yo a ın ı- ~ · · · k · • · y 

1::-.tanbul, ~ (Hususi) - t~tnnbul-ılecek; İzmir ve diğer bGUk vilayet rilerek imdadı sıhh'i ot'amobili getir- zıyor. k uvvet:er'. hu kulkrnma hnşl.nngıcını lerdir. Suriye ve Mısırda da kuvvet-
ı.l~ kurulan halk sandığının kadro~rn merkezleri başta gelmek üzere yur- tilmiş, kaldırıldığı hastahanede yav- P:.ıris, 3 (Radyo) - ÇPkoslovak- ·.m

1
·ve;_ e~·ı.\1' 1 ?1 vel k1·ııı:n~ır1~ .. 1r:H~etlr.- li bir femeniz cereyanı başlnrnı@tır. 

ı at ı:r Jk d ~ "k' h ft dtıı1 l1eı· t 0 ı·afıı1tla h.·ılk ııandıkla_rı d - t yanın '.:\f ·ıcnristana terkedeceği ver- rıy e uogn n eC'e \ eı·ını < uııunmU~lr.r Her yerde kadınlar erk~klerin siya· ~ apı mı7 .. ır. :ıa an ı~ı ı ı a aya .. rusunu ogurmus ur. 1 • • • ' • • . • .. • . • •• 

kadar açılacaktır. Bundun !lonr::ı. 1z-ı açılacaktır. S ı ·h/ • b / d • IPr, on iki bin dfütllz kilometre mu- dı.~ .A-':nı .devlcıtler lıugun fıkırle~·ını ıi hareketlerine ve çarpı malnrına 
· d d b" h lk d v t · d' Q l l e e tye mec- rubbnı genisliğindedir. Bu verlerin degıştn·mış buluııu:rorlnr. Onlar ı;ıım- i .. tirak etmektedirler mır e e ır ~ san ıgı esıs e ı- ~ · . . · . . . ~ . 

B •• l k 1 • lisi topla Jı · nilfu~n. bir milyon 64 bin kişidir. Bu el~ ~·akın şa;kn ~11.tlelleı·ınm rl\ştleri- Garp ıporu yakm ~arka girmİJ, 
elçı.ka muste·m e e erı s )'hl" (H .) n y . b I nllfU."lU dört yilz bini, SloYak olup, n.ı ısbnt .et.tık.le'.'1111 hıırJtayn rel'!eş • eaki fı:ırk hayatının rengini biiıbii-

. a 
1 1

' ..• uıı~". - enı e e- Macaı·istan tabiiyetine girecektir. tırd.iklerını gönlyorlar. tlin değiştirmiştir. 
B k·ı s k d.. ]A d rıy~ meclısı ı.lk ı~tımnını y~p~ıştır. Yeni :\l:ıC'arhüanın nllfusu, bu ı'lll- nunynnın pı>k ~h·ate.Jik bir kı~mı- Eski bid'atlar atJ!makto, onların 
aşve l pa , Uil par amentü a ~.tıhabat .netıc~sı~wc~e B. K_um ,Şe~- retle 9 milyondnn on miJon llz bine nı işgal eden ynkın ~nrk Çanakka - yerine garbın iyi AdetJeri alınmak - , 

gor be!edıye reııılıgıne, tncır A. Rı- L ı·~ 1 • leden buşhvnrnk Efgani~tan dıığln- t d b tt b 1 d T b' . . d' l "b" B N k a ıg o u~ or. . a ır. ey ana a U. Un U :r.a av~•. ı~ıncı: ış t~ '~ 1 
.' atı Rudaııe~te, :1 (Radyo) -1\lacnric· rın:ı ka<lar imticlat eder. Onıın diğer Ynkın şark milietleri arasında bir 

. . Nur~ş ~kıncı reıs ve.kıJlıkJe~ı~t'!, ~· tan parlumentosu, bu ayın dokuzun- ucu frnnclaıı. ~il Yadisine doğru u- mt'nfaat hirlii,'ti vardır. Nitekim bir 
Brüksel, 3 {Radyo) - Başvekil' tün devletlerin, Belçıkanı~ bıt<.lr.a!- Sabrı Karaman, Alı Vehbı Özgur da toplnnncak ve 1ılncnri::0tanın ha· znmr. ntı saha irili ufaklı de\·letlel'- Yakın ~ark antantı mevcuddur. Bu 

(Spak), bugün toplanan parlamen- lığına riayetkar bulundugunu ıla- 1 encümen azalıklarına, Sıdkı Arıkan kimivctine giren verlerin idare~i i,.in le doludur. Onun dağlan <'Ölleri , e t t ~ . 
1 

/ 1 
T·· k' t 

I · · S l k" · l'kl · · ' ~ · · an an m s1mc: aza an ur ıve, -toda kendiaine vaki auallere cevap ve ey emıştır. ve Mustafa oysa atıp ı ere se- hükfımete saF~h~·et Yerecektir münbit \"adileri, sinelerinde tarihin Ef - . 
1
. k y k~ d 

B k'l · Bel "k ·· t l k 1 ·ı · ı d' ' ' · . ran, · uanıstnn ve ra tır. a m a vermit ve Münih anla§masına Bclçi- . a!v.e ı ' . çı a mus em_ e e e- çı mıs er ır. Prag, ;3 (Rac'\~·o) - \'iyannda ve- ılk knyıdlarıııı saklarlar. Orafarı . . 
kanın iıtirak etmed·o-· • b ·rb Ia rınde kımse~m hakkı olma~ıg~nı ve Meneme 1 belediye rilen karar, burada büyük bir teessür dünyanın iiç en l.ıüyiik dininin lıeşii(i 8~~1 anta~tta Mııtr, .s~naky~, ve Su-ı.ıru, u 

1 1 
ar hunlardan hır karıs yer verılmıyecc· d t ~ı·ıı~ dir uc.u Arabıatanın da ıı,tır ı muht~ 

mca'ul "'lma.J ... ·· ı · b'' 1 ~ • [" .., • uyan ırmış ır. ~· ı ı yaranın acısı · ' ld' .., iiilgını Soy emıs Ve U•, gv ini kaydetmistir re! .:o lgl .. . me ır. 
~ ~ • 

0 tazelenmistir. Yakın sarkta nufus kesafelı yok- . . M •ı Menemen, {Hususi) -Yeni be- • l 1 ) lı b' . 1 k' . ' Yakın !arktakı naıyonalızm hn-
arsı Va Yangını tır. rn~m ceııu ll gar ısınc e 1 'ı> reketi kem .. )e erebilmek için daha 

lt'cliy: ~ecl1isi .Lo~landı. Eski Bel~d~- R k J lrı:ıktakı petrol membaları i~tisna uzun bir me-ıafe katetmek mecbu • 

E k I d k ı 43 .. . ~e reısı. B. dns fınazı tekrar reıslı- o manya ra 1 ecliJecek olursn nrazi t.abiJ Yarlık lan riyetindedir. 

n az a tın an çı arı an cesedın ce-,ge seçtı. E d Bu ayın on besinde itibariyle fakirdir. Yakın şarkın uç- Buna rağmen orada canlı ve mü-

. p t • k ld 1 k m en k RUZ, bucaksız toprakJal"llllll hii.\"lik temadİyen büyüyen Öy)e bir nasyo• nazesı azar esı a ırı aca K .. .. K .. Londrada bulu naca bir kısmı yakıcı bir giine~in altıncl:ı nalizm cereyanı vardır ki. Avrupa-
Paris, 3 (Radyo) - Marsilya Erkaz altından çıkarılabilen 43 ruvazoru ost~ncede Londra, 3 (Radyo) - Roman- kanulan çöllerden ibarettir. Yalnız nın emperyalist kuvvetleri lıattı ha-

t t hk"k h ·· d" · P t · ·· ·· b'" b k/ • ua Kralı Karol, bu ayın 15 inci gÜ· Nil \'e diğ-er nehirler boyunca. lıol reketlerini tanzim ederken onu he, ,-a.nl!1nı a l atı enuz sona erme· ce .. se ın ce~azesı, azar esı gunu ı.ı- e enıyor J h 1 .• 
rn t k l k ld ı C ktlr Kay nu.. buraua "asıl olacak ve bü"_•ük ma gu yetı ır. saba katmak mecburiyetindedirler. ış ır. . yu merası~ e .. a. ırı a a : l - Kfü;ten('e, :3 (Radyo) - Emden J ~ • h Y a b ] k b ·· b 1 tm kısmın cesedlerı bu u merasimle karsılanacaktır. Kral, o Umumı arplenberi. dünyar.ııı h!c Şimdiki yakın şark eski~inden bam-an n ına arın en azı ugun 

1 

o an ye ış • - Alman krurnzifrü, ynrın buraya gele- ~ 1 b · · ct ı ı l w k d ı ·· 
ı_ ld l b l · l · t B 1 n tamamen ya gu" n ak<:ıam Pokı'ngam sarayında n· ıı· ye•·ı 11 e onıc a 0 c ugn ·a nr lll - baska bir yakın !arktır. aı;;:a ırı mış ve u var temız enmış- namamış ır. un arı • ' - cektir. "i • 

. ld dT giltere kralının vereceği . ziyafette yük cfoği'liklikıPr olmarıı~tır. Dtıl!Ün- ---·---tır. . _ nıp kül o uğu zanne ı ıyor. • Staı) ic_·in knıvazörcle bulunan Al- k .. T .. k" h · t' ]. 'r t • 1 

F ransada mali vaziyet 
66 milyar varidata karşı her sene 102 mil· 

yar masraf lazım! 
Pnri~, ~ (Radyo) - Yeni maliye 

nazırı Pol Renyo, buglin vazifesine 
'1aşlumıştır. 

Nazır, milletin f~<.l.ıkilrlıklar yap-

ma~ı lfızım geldiğini ve çünkü, 66 mil
yar \'at·iclata kHrı11 her gene 102 milynr 
masrafa ihtiyaç' ol<.luğunu söylemiş
tir. 

Amerika donanması 

bulunacak ve e rtesi gün, Ingiliz do- ·u ur ·ıye cum urı.\·e 1 :ı . .: 1 t e ço - A k /• ·ı 
man cleniırileri, kıırn•:n ~ıkunık Bük- ke O " ] · t 1 • ~ ·c !ı""' Vam t:ımarast ngı • 

J - nanmasiyle hava kuvvetlerini teftiş 11 l'lm"n l ımpara oı· llt('t'na ı:ı. " , 
rcşe giıl~reklerclir. edecektir. zenıez. 1\Iısırtla iki bin seııeclenberi ilk! fere. İtalya cınla-•ma· K J L Jd defo olarak, kudreti demokrat bir.kn- r ra eopo tıunu e~nsı ile iyice tnhdit ectflmi~ mıtı:'-ı sını tasdik etti 
Dün 38 yaşına girdi tnki_J bir kr:ıl, 1:,ı:a\'lın~arın t:ıhtma j Lon<lra, :l <Rarlyo) - Avam lrnma-
Brülo·a•l, :1 (Racl.vo) - Kral Leo- otuı mus buhınm.ıktadır. . . rıısı, bugün toplanmıştır. füıqyekll 

polcl, bugiin ::8 ~·aşına girmiştir. Bu E~itlin pkın ~aı:k na:-;yonalızmınde Çemlıerlayn, n:ıfifçe rahat-<ız oldlığun-
miiııasebetle l'esmi ziyaretler olmuş cmnıyet ve sanayıleşme mefhumları dan, bu toplantıda hazır bulunama-
ve ecnebi devletler .'-'efirleri, sara\·a DUCÜN e:-.ki htrz yaş~ıyışa bütün ba~ka bir mı~hr. 
uı'deı·ekı ·.'-lı·mlerini hu::aısi deftere k:l· 16. 18,:10 ve 21 ele renk vermiştir. j Avam kamara~ı fngiltere - !tah·ll 
.. D ·· k .. d -·s·l·JPi "emboliz t. ' .. · 
,.1t etnıi~tir. lOO ERKECE ugun u egı .• ı' g . .e e nnlnsmasının ıHlnrlen kalan mıızake-. . G } 1 KADIN mek iç'.n çöllerde rlevenın n:evkiini ı·e~J;c buglin de cle\·am etmi~ ve neti-
Generaı ame en DEANNA DUPBJN •·e otomobıle ve tanTe.ve teı·ketmış oldu- ce 1 1

n., h l'f k ,.
46 1 • • •• • • c e, vo mu ~ı ı e ·arşı .., rev e R b ll b • h el LEOPOLO STOKOWSKI iunu sörlemek kafıdır. 1 l t d'k t . t' • . . . n ton . e 'ı'c . "hk..c. l l lan asma\'! n~ ı · e mısır. er ırı e ıs, er l acmın l • Tunus ıatı um arını Diinyrı Hrtı•adisleri Her tarafta gazete er, umumi top- 'I:. k. ·ı .. ··ıt"I' " 

.. . . ., uza ·ere e.~mıstfü a guru u u "1IR1 ı t f lantılar, klupler. ıı:.nlanıentolar, fe~- .. k 
1 

et . t' b " ''k hl d h / k t ft 's etti ~t ve zeng n e errunt . , nnına ·u~a ur Cl'reyan m1ş ır. 
UYU ZlT l Q Q yapı QCQ Pııı·ı·~.' ·.~ (~.·ıcl ... o .. ) - F'ı·amıız onlll- TELEPON: 3646 tlrn?ler ile hnlk yenı soı'lyaJ ve ~iynsi Lnnclı:a, :-ı· (Radyo) - Lorcllur ka-

h " 1 ı~ • cere\·aıılarn alıstn·ılmaktndır. Eski te 1 ·ı tt ı v •• ~nıton, 3 (Radyo) - Amerika, lerin her iri, ellişer milyon dolara l ı. nl (,u 1 k. "f 'b',I . k 1 kt marası, ngı lert~· uya anlaşmasını 
."'tı geııcl ı\·tıı·ıııa.v )llH,ırnııı gener.. ' - ve< ·u ·ı ıuesı \'I ı mu· n oı1ıın "cı·ı· 

Yeni deniz programına göre elJio.er mal olacaktır. ~ ' · l: h ~ '' ·' - 6 muhalife kıır~ı 51) rcrle tnsılik et-
b y melen, Tmııı11tııki teftişlerine bugün ne muazzam, >1r şu ı.;ı tcşebbfü; he\·_, .... hı ton hacminde üç büyük dritnavt j .Gemilerin techi~atı i?in. a:rıca 45 de de\'am et mi~ \'e cenup mınlakularu keli dikilmektedir. · mıştıı. 
h.pma.·a karar vermittir. Bu cremi- mılyon dolar tahsıs edılmıştır. . t"hk~ 1 ı f •ı • • • • . 'l'. k' B d d f • b • k 

.. kadar uzaııarnk, bütün 1:-1 
1 anı ::ır ı ıstın ıçın Bu ı~te ür ı~·e en başta .!;"<:!li\'nr. Or O Q ecı ır aza f - ı:-özden geçirmiştir. Lakin diğ€r memleketler de ter;kki nonlo, :l (Radyo) _ Turi~tlere 

BU HAFTA 1 K t c· yolunda onun peşini bırakmn·orJar ail bir Fransız tayyare i di.t~mll1' \'e 
ELHAMRA sinemasında on ıano Beyrutta arbedeler Ortaya Ankara gibi, Kahire\'~ Bağ~ nltı ki~iden ibaret olan içindekiler 

f ·ı . ı "akında londraya B ·ı· . dat gibi e"ki hın-ebelerin ilzerine ku- parralı;nmıstır Senenin ilk büyük Franuz ı mı 0 an ı ~ eyrut, 3 (Radyo) - Fı ıstın " ""' · 

YAN 1 K G O•• N U .. L LE R gidecek . Arapları lehine dün burada vuku· Sesli makinanın en son terakkiyatını nefsinde tophyan en son 
bulan arbedelerde otuz kişi yaralan sistem makina ile t•chı' ... olunan Lonclru, 3 (Rud,ro) - İtalya hnrı· .. #o ~aheaeri. Uzun zamanlardanberi görmediğiniz umumi 

teessür ve heyecan uyandırmaktadır 
Baırollerde: JEAN GABİN M1RELLE BALIN 

· Cihi büyük arliatler tarafından yaratdan bu kuvvetli aşk ve ihtiras 
~,.anı, tekrar tekrar görülecek güzel bir filimdir. 

DIKKA T: Cumartesi günü saat 1 de talebe matinesi 
talebeye 15 kuruştur. 

Pazar günleri saat 11 de çok ucuz fiyatla aile matinesi 
Salon 20 Koltuk 30 kuruştur. 

SEANSLAR: 3-5-7-9 da başlar. 

ciye nazırı Kont Ciano, yakın<ln bu· mıştır. Yala caddeıinde kiin 
rayu gelecek ve Lorcl Halifaksla mU- rni,~;~edeler, b\.lgi.İn de tekerrür et- Karşıyaka Melek sineması 
him blr mUluknt yapnc~ıktır. Bunünk" ) d · "b 1 · · 

Zabıtaca bir çok kimseler tevkif ., u &e(:jns ar an ıtı aren h1untazam fan iyete geçmıstır. 
Prenses Mari Jo1· e edilmistir İlk Film 

KudÜs,: 3 (Radyo) _ Umum!· CARRY KOORER - JEAN ARTHUR 
Brüksele vasıl oldu grev yüzünden çıkan arbedeler ne-' Tamfhvından nefiı bir :mrette temsil edilen Türkçe Sözlü 

1 Drük11el, 3 (Rndyo) - halya veli- tic.esinde 16 Aı:ap ile bir Yahudi öl· BUFALOB}LMEYDAN HARBJ 
uhtı Ombertonun ze\"ci ve kTal Leo- mülş ve kırk kişi yaralanmıştır. AYRICA MIKI 
poldun hemşire~i pren~es Mari ,Jorje, ngiliz askerleri, Yafada yüz Seansları 4- 0-

1 · A k 1 6,3 8,45 buiiln Lonr:tdıın buraya gelmiştır. tap tev if etmişlerdir. 
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Bir dünya nasıl değişti? 1 M a r ı e n' ı e ~} ! K o n u ş m a f 

M A LDEN ATATÜRKE ''Seven, Iztırab Çeken Bir Ka 
dın Rolü Almak istiyorum!,, Bir sefir Türk inkılabı 

kında ki 
ve Atatürkün zaferleri hak. 

yazısında neler söylüyor? -----~------------~;.. 

-
''Napolyon, hayran olduğum adam

Marien, Amerika sansörüne kızı) or ve soruyor: " Bir gen· 
cin odasında bir genç kızın bulunması gayriahlaki midir?,, 

• 
dır. Fı kat ke sini niçin lngilizlere 

te lim f tmi, tir, izah edilemez!,, 
şısmdakinde mazideki cesaretinin Lir 
şahidini göri.iyor. 

G.ızi uz.un uzun konuşmasını SC\'er: 
.;linkü karsısındakini ikna etmek b -
ter. O gün de, miikemmel bir terci.iman 
olan hariciye Yekilinin de yardımı ile, 
Lize Türk ırkının yer yiizündeki bir 
portre:-:;ini çizdi. l\Iuhayyile:-.i isliyor -
du. A ıılrnradan Pekine kadar kestir -
me ) ollardan geçip, yalnız Türkçe ko
ııuşarak gitmek kabildir!. 
General Guro kendiı:ıinden müsaade 

isterken :\Iu:stafa Kemal, ona büyüklü
ğünü anladığı, ~aşa:sına hayran oldu
ğu memleket hakkındaki derin hisle
rini anlattı. 

Söylediği cümleyi Rüştü Aras ter
cüme ettikten f'.onra, kendisi Fransız
ca olarak ila e etti: 

«Fransız ordusunu sevdiğimi de 

-.öyledim. ilen bu ordunun daima kuv

' etli olmasıııı isterim. Ordunuza se -
lamlanmı ve temennilerimi götürme
nizi rica ederim, General-. 

'fli rkiycde geçirdiğim beş sene zar
fında kendisile uzun uzun görüştüğüm 

sıralarda, yaptığı muharebelerden bah 

C1ımhurlytinıizin onbeşiuci yıl - 1919 sene~i mayısında lstanbuldan setmesi, takdir ettiği büyük adamları 
dönü münasebefle, Fransanın eski bir firari olarak hareket eden l\Iusta- methetmesi çok hoşuma giderdi. Ver
Ankara. elçisi Kont de Şambrön fa Kemal üç sene sonra oraya bir mu- diği hükümler daima kendi hükümleri 
Fransızca cParisuar> oazetesirıde zaffer kumandan olarak giriyordu. idi ,.e bunlarda düşünülmüş bir müm-
c'Mustafcı Ke-malden Atatürlce ya- DUşün<;lüğU, :istediği şekilde }Wrdu- tazi:> et vardı. 
hut bir dün11a nasıl değişti?> başlı- gu ve temel taşını kendısinin teşkil Bir gün, bana Napolyonclan bahse-
ğı ile bir makale neşretmiştir. ettiği bu cumhuriyetin reisi olduktan derken şunları söylemiştir: 

' 

Memleketimizi yakzndan tanıyan sonra da, kendisini, memleketi mede- - Napolyon benim dünyada en faz-
ı,•e inkiliibmıızı iyi bilen bu Fransız nileştiren vazife'ine hasredecektir. la hayran olduğum adamdır. Asker <<Vatansız bir kadınım!» Diyen Marlenin imaza'" dığı fotoğraf .• 

j 
... 
f 

siycısis'i Türkiyenin bugiin baynı- Haremler açılır açılmaz peçeler yır- olarak ta, kanun vazıı olarak ta eşi J>oın·s _ Voıı.cı m<?c11ımı.mıııı re:-;tPrdi. O, hu ideal gayeye r.ri~Phil- eli. Yalnız terzilerimle ırnnuşnlıili-
mını s.evirıç içinde kutladığını işa- tılıyor. Bundan yalnız çirkin kadmlar yoktur. Fakat kendisini ortnya çıka- 11azı işleı·i clireklöl'ii Rrne J.,rı mek için yıllarca calısmış, yıllaı·ca ) orıım: 
ret ettikten sonra AtaWrkiin zafer- ~ikfı.retçidir. İhtiynr kadınlar için de ran, kuvvetini, ı:ıebebi mevcudiyetini H;ııamı, meşhur 11ıldız Mor- i\Iarlr.nPin aı·kasınclan kos:rnık niha- - ~iııem:ıya gidiyor musunuz 
lerini anlatıyor: teşkil eden inkilaba ihanet etmesi ne lt'll Ditrilı il P. Po ı·i.o.;/ <' rıı- .ret ma lrna<lıııa naı'J o lıntı~ttı. madam'! 

ne fena bir hadise! · 
Geçtiği yollar ona mütevazi bir ai- büyük hata olmuı:tur! Sana, ne deli- fres.rıou biı· miil<ikat yapınış- Kalw<'df' oturclııi!ıımıız sıraıla, - Ht>r gecemi sinemada geçiriyo-

1 d ld • tt d 188! Ev ha~ atında dn ne kadar bü.,·tik 1 k dd" h e en o ugunu unu urmıyor u. i edip, hem ma ı, em manevi ne fıf'. Bunu aynen fcrciinıe Forl'esll·ı· birkaç ciimlevle lıu mem- rum mös) ö. Fransız filmlerine ve 
de doğmuş olduğu Selanikteki çocuk- bir inkfö.p oluyor! Artık n is:ı nlı lıı r büyük zaaf gösterip kendisini t ngiliz- ııe naHetliyoı"l'":: ııtııı iyet ini :\I aı-lcnce lıil el iı·mp k iste- hil hR!ısa son eserlerden ( Ekmekci-
luğunu her zaman hatırlıyordu. Türk birılıirini gon•bili) orlar. İğri bliğr{i lere teslim etmi~tiı· ! lzahı mümkün _ Sizinle· her vakit filmlPrcle ko- eli. nin kamH) ile (Yt•ni artistler) adlı 
babaları çocuklarına deli olurlar, srıat- cacldelC'rde, kadınları ürteıı ve kam- değil. Hayatı herkesi o kadar hayrette nuşuyourm madam. Fa kal hakiki 1 F•ıkat o. birdenbire Forresterin RE'naryolara hayılclım. Oıılar ne ka-
lerce onlarla oynarlar. Bu harpçi ve lıul'la trnın çarsaflar arlık göriilmi _ bırakmıştır ki gösterdiği bu zaaf bile konuşmnnıza yıllardanbericlir ki ka- söziinli ı-e~ti: daı· güzel şeyle!·! .. 
ketum ırkın en has::;as noktalarmd,ın yec('k. Boy bu. hüriyte kavuşmuştur, 1 ş~~retine za~·ar vermem istir. Onu~ ~n~ vuşamadım. :\Iecmuamızı ilk zi~·arct 1 

_ fHitiin mu,·affakl\·et sizin irn-1 - :ariı:ıli artistleri naı:ul buluyor-
biridir. k l'f .. .. . . lgılızlere teslım olma:-n yalnız kendısını ettig~iniz gilııü elbette hntırlıvorsu- denizcleclir dedi Anc·ık ~111111 eh sunuz! 

ne ı e gozler gun~se baknbılır. h f ı· , ı · ' · · • · ' · ' ' · ' f • ~ l\lustafa Kemal bu hararetli sevgi- y . b. mu a azaya memur gar< 1) an nr için nuz değil mi'' ila\'e Nlevim 1 i Fı·:msız 11iıırmasımn - Ilt~p:H el<' fovkalade ! 
den küçük yaşta mahrum olmuştu. dın ::~~ekıl: ~i~ ~~v:n;~~~:~~: ~~~~~n~:~ 1 fena bir netice vermiştir.» -· ŞUphe~i~ ! O giin bana mathaa-

1
11on yılla;·da ~~n~·att;ğı ~üzt'! eserleri • ~ Buıılnl'ın içinden hangisini· be-

Babadan öksüz kalan bu çocuk yalnız olarak, de-; let işlerinde ;le erkekle mü: nızı ve ~alonlarınızı gezdirmiştiniz. görmemiş olsa~·dnn gene teklifinizi genıyoı;->unuz? .. . . 
annesinin sefkati ile büyüdü. On iki ~a "d' ç k 1 k.. ·· k 1 AN AD Q L LJ - EYet, o gün üzerinizde çiçekli kabul etmezdim 1 - 1 ok! .. Bunu ı=ıoylememelıyım ! ~ . vı ır. o geçmec en ·ursuye çı a - . n lk" 1 • • . 
·vaı::ında, başı kılınr şakırtısı ve tram- kt H·t b 1 kü il .. k bir mantoda vardı ı Sıra Frnnsız filmine gelmisken e ·ı bazı arının ısmını unuturumda 
,, :ıt :o- ca ır. ı a e er rs sune çı ıncava · · • " b · · 
Pet sesi ile dolu olarak, zabit olmag· a k d ı d ·ı ·· ·· v - Nasıl? Mantomu mu hatırlıyor derhal söz aldım· oşuna onların kalbını kırmış olu-n ar c a an~ rag >et goruvor. l · · - , . 
karar verdi. Büyük babası da asker /{ont de ...,ambriin l>ıın~lon srmrn, Günliik siyasi gazete sunuz? - Madam, declim. yeni filminizde rum. . . . . 
deg· il miydi? O, bir paşa olacaktı! · s f · l tlı f t · l ıt t · ki 1 - Evet, mantonuzu madam! n n sıl bil' kadın rolü nlmak niyetinde-! - Şu halele Parıslı artıstlerden kı-c ır o 111eı • sı a ıy r, t a ıı ı · r. >c- c;; h.h J> } • • ' ' • • • • • • -.... a 1 ,.e >aşmıı ıarrırt r • · ? C'd ı· · h f'f ·? mmle ovnamavı tercıh edersınız Ba-

Hareketli hayatı buradan itibaren raber bulıınma.<.:ı ve giifiişrncsine IIAYDAR RÜŞDÜ ÖKl'E\f - ···· ;.;ınız · ı c ı mı a 1 mı· . · .. · . · 
başlıyor. Manastırdaki askeri mek- dair Jıatıralo1·ım nokledi?ınr·.· j U . . -Şimdiki mantonuzla da hiç de- :\farlen sigara~ını yaktı: rı onu so!·lesenız '· . . 

mumı neorıyat ve yazı ioleri mü· D - t h ı 
tepten itibaren başkumandanlığa ka- 1930 sen<>~i ilkhnharındn, General 'ı dürü Hamdi Nüzhet Çançar ğişmiş değilsiniz! O tarihten bu za- - Hayır, dedi. Sadece seven, rn- - okg~usu?u ıçs .~rsk~~ız epsı e 
dar, rütbe rütbe, bu hayatı asker emir- Curo. Çanakkal<'dc carpı~nıı-;: eı:ki mu - mana kadar seneler geçmesine rağ- tırap çeken. fakat buna rağmen ruh oyna1:1a ısterım. u~ u ben vatan-
leri ile, girdiği ihtilat komiteleriniın hariplerin de iştiraki ile, ~eadulbnhir · 1D AR h HAN E3 l men üzerinizde küçük lıir değişiklik 1 tazeliğini muhafaza eden bir kadın sı_z ~ır kadınım! Benım için hepsi 
k k f .k. 1 · d · k. f d" 1ır.ıit: İkinci Be.vler ıokalı.: go" · m ı ·· 1 k · t" bırdır 1 
arışı ı ır erı arasın a ın ışa e ı- de ölen Fransız askerleri abidesini aç- remıyoru . ro u a ma ıs ıyorum. ·· . . 

yor. tı. Kendisi de orada ağır surette Ya- C.lfalk. Partisi biııau içinde Bu son cümlemi söylerken Marlene - (Mavi Melek) teki rolünüzü Lemargue heyecanla elını uzattı: 
Onun hayatma iki büyük sevgi ha- ralanmı!ltı. • TeJ~raf: İzmir - A~ADOLC Ditrichten sıkıldığımı his11ettim. Çiln- özlemediniz mi? - Marlenele çevrilecek Fransız 

kim olmuştur. Askerlik sanatı: Bunda G<>neral bu merasi ne gitmeden ev- Telefon 2776·· Posta kutusıı: .ı:n kü yalan söylüyordum. Bin dokuz - Şüphe yok! Lftkin beni en ~ok filmi herhalcle bliyük bir zafere nam-
maharetini göstermiştir; çarlar im - ve! Gaziye ) aptığı ziyarette kendisine AH O .ı.'4 E !;' l: R At 'f t yüz otuz sekizin M arleni ile, bin do- al.fi kadar eden N ana<l ıl'. 1 zeddir, <1 edi. 
paratorluğunnun hedefi olan 1stnnbu- ben de refakat ettim. o ne heyecanlı Yıllıcı 1400, altı aylıgı 8JJ kuz yüz otuz altı yılının ::\farleni ara· Ah onu Holivuddn ovnaYabilsem ! Bundan sonra dünya filmlerinden, 
lu tehdit eden yabancı lhtiras1ardan bir görüsmc oldu! Karşı karşıya dilş- kurıı,tur sında büyük bir fark vardı. Fakat bu mümkün de~ilclir. Çilnkü senaryolardan, ve artistlerden u:zun 
memleketini kurtarmak emeli. man ate8ıne ug· ramış olun iki kahra- vaban"ı Zannetmeyiniz ki bu fark onun Amerika sansörü nmansızclır. 'uzun bahsettik. 

1 memle.lceı.ler iı;io ıeoelik; M 1 p \ 
Cüretkar bir asker olan Mustafa Ke- man, bugun cumhurreisinin çalışma abone üc.:reti 27 liradtr aleyhinedir! Romancı Lemargue söze karıstı: ar en, our- 'ou~ için bana şu 

male talih te yardım ediyor: Bu ta- odasında yan) ana oturmuşlar, birbir- Hayır! - Ayni zamanda bu sansör. sdn•at güzel resmi imzaladı. Ben <le size 
lih herkesi korkutuyor, o zaman onu !erine mukabil bir hiirmetle. dostane A!\ADOLU MATBAA:51N.OA Bin dokuz yüz otuz altının '.MarJe- hareketlerini de kırıcı mahiyettedir. onu takdim edi) orum. 
memleketten uzaklaştırıyorlar. O za - bir nazaketle bakı) ol'lar. lki;-:i ele kar- BA~IDU:fl'IR ninde daha çok sinemacılığa karışan - Hakikatf'n böyledir. Mesela R. L. 
ınan, mücadelelere atıln·or. yapmacık bir gurur ve kaçınma te- Lemnrguein (Üç arkadaı:ı) adlı ese- -=+=--

Nerelere gitmiyor! Blitün hurlutJar 1 Ku··ıtu··r Lı·sesı· mayülü vardı. Ona mağrur denemez- rinden ahnarnk filme verlen senar- Yunan matbuatı 
tehlike altındadır. Onu ev,·ela Trab - di amma, çok ta çekingendi. yo maalesef sansör tarafından parça 
lusgarpte görüyoruz. Tekrar Trakya- G d ) • Halbuki 1938 Marlcni hiçte böyle parça edildi. Sözde, nhJilka mugn- B" ••k b 
da görülüyor. Sonra Çanakkalede bo - ece erS eri değildir. O, bu yıllar içinde çok sa- yir olan bu parçalar başka filmlerde uyu ayramımızı 
ğazların muhafazakarı olarak ortaya ı _ iki senedenberi yapılan tecrübelerle yüzdeyüz muvaffakıyet mimi, çok candan, ve çok tabii ol- yokmuı;:ş gibi! Ricn ederim, bir genç tebarüz ettiriyor 
çıkıyor. Daha sonra Rusları Ermenis- gösteren lise ve ortaokul diplomaaı almak iatiyenler için aece muştur. adamın odasında bir genç kızın bu- Atina. 2 {A.A.) - Atina Ajan· 
tanın içJerine kadar sürüyor. deraleri bu dera aeneainde de başlamııtır. Asıl Marlene, bu hava içinde daha lunması nasıl gayri ahlaki telakki sı bildiriyor: 

Onca mesafelerin, dağlrm, çöllerin 2- Gece deraleri için Kemeraltmda Birinci Beyler aokaiında (30) iyi teneffüs ediliyor. edilir? Gazeteler cumhuriyetin 15 inci 
ne ehemmiyeti var! Kendisini Erzu - numaralı ev hazırlanmııtır. • Dün, Marlen, kocası Siyeber, Ben, gene söz aldım: yıldönümünün tesidi hakında lstan-
rumda sanıyorlar, o Halep kapıların- 3 _ Kız ve erkek herkea bu derslere de-tam edebilir. Derslere her (Garp cephesinde yeni birşey yok- - l\ladam, eledim. Ne giize) Fran- buldan aldıkları uzun yazıları neşre· 
da çadır kurmuştur. gün saat 19 da baılanır. Saat 21 de nihayet verilir. tur.) Adlı meşhur kitabm muharriri sızcn konuşuyorsunuz! derek cumhur başkanı Kama] Ata-

N'ihayet 1921-22 de Sakarya ve 4 _ Deraler için ayda yalnız bet lira almır. Remargue, Jak Forrester ve ben bir Marlen. ince ve uzun parmakla. türkün idaresinde bütün sahalarda 
(Afyonkarahi~ardak: memleketi kurta- 5 _ Girmek iuiyenlerin hüviyet cüzdanı ile sıhhat raporu ve 3 kahve.re oturduk. rile güzel buklelerini düzeJtti. Sözü- başarılan ıslahat ve terakkileri kayt 
ıan muharebeler Anadolu topraklaı;ı- aded fotoiraf ile her aün aaat 18 den itibaren mezkur adreae Jak Forrester memnuniyetinden me inanmamış göriinerek: ive Anadolu Ajansı tarafından :ve-
na yazılıyor. O şimdi cGazi> yani müracaatları lüzumu rica olunur. D: 8 yerinde duramıyordu. Çünkü Marle- - l\Iaalesef «•iyorkta Fransızca rilen parlamento açılıs nutkunu bü-
clfuznffeudi~. _.. - _ _ ...... nei Amerikadan Parise getiren For- konuşacak iyi bir muhitim yok de- tün tefarruatile dere etmektedirler. 
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Enerjisini Kaybetmi~ insanlar Beldesi: 

- -
ÇIN 

Asyadan Avrupa Emperya-

Japonya Kaldırmak • • 
ıcın • liz m ini 

Savaşa • • • 
gırmıştır 

Hang-Konk kıymetini kaybetmiştir 

"Avrupayı 
uğratmak 

tekrar bir Atill..i veya Cengizin istilasına 
istemiyorsak, düşünecek zaman gelmiştir,, 

Voila Mecmuasında P. Scize yazıyor 
---- ... 

-

Vatanlarını müdafaaya koşan Çinli kadın a skerler .. 

ihtiyar Çini yenecek-

Berlinde 
Müstemlekeler için bir 
konferans toplanıyor 
Berlin, 3 ( Radyo) Almanya, ltalya 

lngiltere, Belçika ve Portekizin işti
rakile yakında burada bir konferans 
akdedileceği ve müstemlekelerle ip
tidai maddeler etrafında müzakere
lerde bulunacağı söyleniyor. 

Y EN i NEŞRiYAT: 

Endüstri 
24 üncü yılının 2 Hayılı ilkteşrin 

nü•ha•t çıkmıştır. İçinde: (İşba~ı ka
zalarile mücadele-Elektrik dalga
ları - Çırak, kalfa ve usta-Tayya
re endü,tri•i - Rad~·o bilgisi Ye ~e

maları-Pratik elektrikçi- Zımpa

ra kağıdı ııasıl yapılır- Dizel mo

törleri - usta imtihanları - ~taran

goz kopye tezıttıhları - soğuk tutkal 
- işçinin matematik lıilgisi - ufak 

atölye i~leri - Endüstri hareketleri 

- İngilizce de<'ler - ) gibi bilumum 

i~çi, u"ta n tekni,enler için pratik 

Ye faydalı yazılar vardır. Ta,·siye ede-
: 7.. 

~--------------------~---Kirahk 
Tütün deposu 

Sekiz b in balya tütün için rok 
elverişli ve mükemme l bir depo 
kiralıktır. 1stiye nler, Banko Di 
Roma ikinci müdürü B. Muzaffe
re müracaat e tsinler. 

11 ........................................ ~ 

Avrupa me"eleleri karışık bir 
hava içinde bucaladığı sıralarda, ja
ponlar bu vaziyetle çok alakadar o
larak gizli gizli •evinmişlerdi. Çün
kü ortalık bulanır bulanmaz, onlar 
derhal Fransız ve İngiliz menfaatleri 
ve arazileri üurine atılacaklar, bir 
hamlede bu iki devletin A•ya ile ala
kasını ke,ecekle rdi. 

Japon müneY\'erleri ve japon bü
~·ükleri o mühim iini dört gözle bek
lemekte ve ona göre fabrikalarında, 
mekteplerinde, ordularında gençli
ği i~çi~·i yeti~tirmekteclirler. 

Bazı Avrupa politikacıl'ıırının 
(Sarı tehlike) diye haber verdiği ja
pon tehlike<i, hiç te haayli birşey de
ğildir. Yeter ki, japonya ufuklarına 
rüzyfır biraz mü~ait es~in ! 

Emin olalım ki bütün A"ya japon
ranın arkasından gelecek ve ,·aı·ını 

yokunu bu uğurda •arfederek, ken-

HAVACILIK: 

Hava kalkanı iş 
görebilir mi? 

YAZAN: f. A. 
Anadolu gazete'i dünkü Ye evelki lır;a bundan ünce gelen daha miihim 

günkü sayılarında tayyureciliğe dair tedbirler vardır. :'\1eselii peçeleme, 
iki makale neşretti. Bunlardan birin- sun'i bulutlar, sisler ve ;aire .. 
cisi İspanya cephesini gezip gören bir Bunlar da yekdiğerlerine yardım 
Fran•ız muharriri tarafından, diğe- eden tedbirlerden başka bir~ey değil
ri de bir FranHiz gazete'i tarafından dir. Hatta yer yüz!i silahları bile bu -
yazılmıştır. ispanya cephesindeki tec- gün oldukça tekell' ül etmiş olmala
rübe ve görğülere dayanarak yazılan rına rağmen kat'i >rüdafaa bakımın
:vazı cidden mühim ve yerindedir. De- dan o kııdar uzun boylu ,eslerini çıka
nilebilir ki muharrir, nıubuleg-aya ka- ramazlar. lJmumi hıır!ıin son "enele
pılmakHizın, tayyareciliğin gelecek ;a- rinde bir ay zarfında clıiş!irülen ta)'
vaşlarda yapacağı işleri. zaraları ve yarelerin ancak yüzde be§ini yer yüzü 
bütün tehlikelerini göstermi~tir. Fil- silahlarının diişürdiığünü zikretmek 
hakika mııharrinin yazılığı gibi ta)'- kafidir zannederim. 
yareler savaşların her ,,;afhasıııa i~ti- Harncılık (Stratec, da bazı yeni 
rak ettikten başka kendi başlarına kııideler teessüs etmiştir. ~lesela: e'
mühim ve müe"'ir bombardıman da kiden muharebe olan yttlerde bir cep
yaparlar. Bugünkii İ•panya haberle- he, onun gerisinde hıırp mıntakası ve 
rinde olduğu gibi köy Ye kasabaları sonra memleket dahili gibi taksimat 
çok uz lıir zamanda, yııni •antler içeri-•yapılabilirdi. Halbuk. bugün hiçte böy
•inde tamamile mahvedebilirler, ge- le değildir. Harbe giren bir me.mle
·ek büyük savaşın sonundaki tecrü - kette bütün mevcudat muharip, mem

beler, gerek hiılii de,·am edegelmekte Jeket te •on zerresine kadar harp sa-
olan irili ufaklı clöğü~lerde alınan ders

ler göstermiştir ki, tayare münakaşa 
götürmez. En mühim; kahir bir harp 
,ilıihıdır. Ye bu silaha anrnk kendi 
cin•ile mukabele etmekten başkn ça
re de yoktur. Halbuki dünkü (Ham 
kalkanı) bnşlıklı yazıdan lıiisbütiin 

başka bir mana çıkarılabilir: Ynni 
gök yüzüne doğru balonlar bırakılırsa 
tayyare geçemez, geçmek istiyenler de 
düşüp parçalanır. Yazıda zikredilen 
tecrübelerde düştüğü kaydedilen tay
yarelerin miktarı ise on adedine bile 
baliğ olamıyor. Ye bu da kU\·etli bir 
müdafaa çare'i 'anılıyor Tayyarelere 
karşı Mbit balonlar kullanılmıştır. 

Fakat bu, çok sonra gelen \"e yalnız 

çok mahdut ve n1uayyen nokt:ılarda 

kabili istifade bir tedbirdecı daha ile
ri~·e gidememiştir. Bu gibi tedbirler 
havaya karşı kuYvetli bir müdnfan 
vasıtası olarak kabul edilmeğe kalkı-

hasıdır. Sebep meydanda. Aşılamıya
cak hudut ve maniayı tnnımıyan, tay
yarelerdir. 

HaYa kalkanını diişUnecek ohırs k: 
tayyarelerin boru gibi bir yerden g~
mesini farzetnıek lazımgelir ki imkan
sızdır. Sonra biran için sabit balonla
rın müe.«ir bir hava nıüdaf:ı:ı \'a•ı -
tası olduğunu k ı•ıul etsek bu takdirde 
memleketi çepçevre bir Çin 'fddi gibi 
"abit balonlarla çevirmek lazım ge • 
lir ki bu da imkansızdır. l:zun yazma
ğa müsait ve değerli olan bu konuğu 
şöylece hülasa edebiliriz: Ha,·a silllh
!arı, düşünU!dilğUnde"l daha mühim 
ve müessirdir. )futlaka kendi cinslle 
karşı koymağa çalışmak kati, zaruri
dir. Aksi halde yani holle h<waeılıkta 
değeri olmıyan hava kalkanlarına 

bel bağliyanlara haYncılık zafınclan do 
lnyı tanıamile dlı~üp (HaYa kalknmı. 
yanı) demek daha doğru olur. 

Aınerikadaki casusluk davasında 

İki Alman hükumet ada-
• • • 

mının Voiladan: 1 Japon askerlerinin hürumiınii gö-
1
,·et, elbet le 

KPndi iilt'mi içinde yaşıyan \"C hiç zümüzlin öniine getirdiğin1iz zaman. ti.. di~ini a~ırlardanht'ri kemiren . a~ır-

ısmı geçıyor 
İngiliz gazetelerinin habf>r wrd - kinin Fon Papenh il 1M•ehette bıılu

ğine göre, Anwrikaclaki l'fistI"luk da- narı ;\lontiçdh '"m "" lıir Ameri -
rnwıda Almanyanııı eski \"iyana el- kan yüzbaşı ile tema, ettiği >Öylen -
çi"i Fon Papen ile. Çekoslovak.,-,, me~ mektedir. 

kiın,eye zararı dokumıyan bir Çin yüzde yüz muvaffak olmayı iman llir~uk yerlercle Jaırnn kıtaları ı·l- lardanberi aç bırakan \'e hastalıktan 
iilke•inin mevcut olduğunu biliriz. halindr içinde ya~aatan Ye hı•r türlü !erini kollarıııı '1tllaya sallaya şehir- öldüren beyazlardan intikam ala -
Bu ülke, bir zamanlar dünya tarihi- mahrumiyete, müzayakaya, Ye şicl- lerp gircliler. Jliç bir muka,·enıet caktır. 
n Vı' nıedeııivetr e<ıı-ı kurmu 8 , dün- det i ~arpı)malaı·a rağmen hedefe göı·nıeclrıı yüzlercP kilometre yeı· a- lngiltere. bir harp yapmaktan mu-

vnrn1ak ic;iıı ('.trpınıp duraıı insanla- ~an japon kıta)arı tahınin (•dil<liğ-iıı-1 hakkttk ki siddetli surrttr ~ekiıııyor. 
rın müten1adi saldırısını hatırlanın- den fazladır. I Onun hnrpten t;t•kinn1"'sıne st>IH•p, 

h~ınız. .J aponyanın bugi.inkı..i maksadı git- 1 n1ü~temleke urazi:-;inin YÜ8'nti. ve 
Japon a"kel'İ, gerek ia~ede, gerek tikçe yazih bir şekil alıyor. !buralarda mevrud olan gayri mem-

elbesta. gf-rek mezuniyet işlerinde llelkı n. Çinin clii~manı ıdlıi görü- nunlarnı dii~manla birlikte teşriki 
Avrupalı askt>rlerC' hiı; }Jpnzen1ezlt1r, 111:.irsp <fp hakikattl' hiç dı• IJö)·ic de-1 mesai ~derek bizzat ana vatana sal

Çind.,ki facia .. 
,.·n felsefesine, ilmine, halta "ana\"İ
ı a destek olmuş in.anbrla me,klın
ı l1 •• 

fır ıırnclaıı ne olıTu? 

Bir defa h.icuma kalkan japon takı
mı, artık geriden yani levazınıdan 
bir şey beklemez. 

1 Sırtındaki çaııtad:t lıir kaç günlük 
yiyeceği vardır. C'ephane"i i~iıı dl' ol
dukça hazırlıklıdır. Yalnız zaptetti
ği ~-erlerde kPııdisiııin yemek yimek, 
orada ihtiyacına göre ötplıeri :ılmak, 
kızlarla beraber kalmak hakkıdır. 

1 Japon nskPri esir olmaktansa öl
meyi tt•ı-cih t•cler. Zaten e~ir olarak 
memlekPtiııe iade cdilıııi~ pek az ja
pon askeri tanırıt. 

1 

Son muharebc•lerde Çinliler böyle 
bir ordu ilı• kar~ılaşmak mecburiye
ti ndt• k aln1ı~I a rcl ı. .Japon ttı k n iV-in t.l, 
ve japon harp· malzrme:-\İnin çoklu
ğuna inzimam eden lıu nıane\'İ kuv-

1 

tn~anlnrnı ya~ ilerlemesi gilıi, me-

1erıi~ etlerin ele )·a• ilerlemrsi yani ih

tı ar1 unn ... ı tabii olduğ-u için bugün

ku c .ne (ihti .ır Çin), yahucl (ener-

1:-lİll kayht•tn iş ,na~nlar hPltlesi) ~u-

retrndc bir isım koyahiliriz . 
C ntondan ~onrn Hankeonnun 

a ku.ı.. e.tii"{i ~u sıralarda. .iapon 
l'in ııarLırı(• d ıir birnz ır;alıımat Ye
ı·elim. 

ğilclir. (~'in, japoııyaııııı ikinci c.lcrrce
cle, hatta üçüncü bir derecPde kalan 
zayıf bir ha;mıdır. 
Şunu iyicı• bilt>lirn ki, japonJar. 

As~·adan Ayı·upu enıpt•ryaliznıini ka l 
dırmnk İl·in ~a\·ıısa p-irmi~Jprdir. On· 
Inr :çin ~'in. ağ•zda lııkmadıı·. Fakat 
llong·l\:ong mlistahktJnı mevkiint•; 
\ebelüttarık. Süveq. Singapur ge~it
leri clrrecesincle t'hemmi)·et ,·eren 
ve hakikatte de bunlardan hiç aşagı 
kalmıvan lııgillerenin hu aıla'1ııı ja

ııon.n~ ergeç onun elinden kopara

caktır. 
.Japonl.1r111 Pn canlı\'(' atP~li ht>dr

fi lıu noktaya çevr1 ln1is~ir Zaten 
Kanton j ıponlarııı elin<' düstükten 
,oııra Hong - Kong ölüme namzed-

12 Tesrinie\'\·el 193Sde lloııg-Kon 
!'Un •imal kısmına dü•en C'ounıı •a
hillcrine jaııon ar otuz hiıı k •ilik hir 
kun etle hücum cll"'li.<len:i. 

l ngit te renin en m \ih im üsle ri ntf Pn bh·i olan 
b ir görünüş 

H ,g - K ongdan 

... 

dı rması endi~esidir. 

Şliphe yok ki İngiltere Mn Avru
pa hadiseleI"i,,·le hu hakikati ortaya 
koymuştur. Bir taraftan Almanların, 
bir taraftan da ltaı~.,lllların, bir ta
raftan da japon noktai nazarlarının 
itirnz"1Z kabulcüsü olan İngiltere 
bakalım istiklıalcle ne ~·apacaktır. 
Şunu haber verelim ki, japon isti

lfrnı altına gidecek olan Çin hüdiHe
siyle Avrupa tanı dört yüz milyoı•. 
mllşterisini ka)·hediyor. Bu dört >; iiz 
n:'ilyonluk büyük yeküne mal y~tiş
tıren fabrikaların mühim bi'.r kı~mı 
lngilterede olduğu gibi, cU"6er bir k1' 
mı da Anıerikada \'e ~.lmanyadadır. 

Yakın bir istikb»\ IIong - K on g 
müstahkem mevl;>~'ınin başında kıya
metler koparro•ağa namzeddir. Çiln
kii alükada~ de\•letlerin n bilha<sa 
lngiltere".'ıin iktı,adiyatı bu kalenin 
iıkıbe~l;·Ie müdhiş ~urette alakadar
du·. 

Kantonun vr Hankeon japonların 
eline düşmesi 1ngiliz ~i~·asilerini af.'ı 
acı dü~ündürmej!e vesile oldu sanırım. 
Her halde tarihin rnkı" oersleri ln -
giliz milleti için bit: intibah olacak \'e 
o, hakiki Yarlıı(-ile \'e başkalarının yar 
dımını rica etmeden bizzat cidal sa
hasına girecektir. 

Eı(-er Avrupayı tekrar lıir Atillfının, 
yakut C'l'ngiz hanın istilasına uğrat
mak istt'n1iyorsak, ba~ıınızı elinıizin 

içine alarak dü~ünecek zan1an geln1iş
tir. 

Onsekiz ayılanberi ikinci defadır 

ki 1 ngilterc A'va me~ele•inde de kay
lıetmişti r. 

ı> ı;;;t·ize 

selesi üzerine Londrada temaslarda Diğer taraftan. •!:<andey Piktoriah 
bulunmu~ olan Bitlerin ;·akın adamla- ınızete"i ıı itlerin hususi emirberi \"id
rı_ııclan \'ictemaııın da bmı gec;,r:ıekte-,nıanın gözden dtiştüğünu yazıyor ve 
dır. bunda Amerikadaki dayanın amil ol-

•De;·!i Heralch şu habwl \'eriyor: duğunu işaret ediyor: 
•İki gümrük memuru, Almanyanın 1 •Uzun zamandaııl.ıer Videmanın 

en mahir ca<tıslarıııchm olarak taııı- 1 ale)·hincle entrika ~evirmekte olan Ri 
nan \'ilyam LokoYsk!:ıin üzerinde bir l bentrop ile Himle bir ;iyasi temizleme 
takım mektuplar V'I! mahrem tayyare hareketinin başında bulunmaktadır. 
planları bulduklD'rını •öylemişlerdir. Videmanı gözden düşürmek fır•a-

Bu ve<ikalur ın bazıları o kadar tını da son hafta içinde Amerikadnki 
mahremdir kl, hükimler heyetine gön- casusluk muhakeme>i dolaybile bul -
derilmekle berabı•r mahkemede okun- muşlardır. Çünkü \'idıneanın ismi bu 
mamıştı~·- casu•luk davasında gı•çmektedir 

.1.hktuplardan biri • Leks> imza - I!itlerin, emirberinin bu işte i•mi-
sın•. taşımaktadır ve bunda LonkO\"S - nin geçmesine kızdığı soy len yor.• 

Alman matbuatı 
Cumhuriyet bayramım1z münnsebetile Ata· 
türk ;çin sitayişkarane makaleler vazıyor 
B erlin, 2 (A.A.) - D. N. B. Ajan- zebilmiş olanlar Türk devletinin na-

•ı bildir ior: ,ıı ternkkiler yolunda faal ve ce•a-
Deutsrhe Allgemeine Zeitung ga- retle ilerı atılruış oldui:unu görmüş-

zete"i Türkiyenin on be~ senelik cum I lrrdir . . 
· t ·· · ı d d - Çok kırn,etlı bır harici siyaset hurıve reıımı a tın a başar ıgı mu- -
• Türkiyeye boğazlar üzerindeki hii-

azzam e•ere tahsi• ettiği bir makale- kimiyetini tekrar elde etmek imk:i
de Bıi)'iik ŞPf Kamid Atatürkiin dev- ııını Yerdi. Bugün ku\'\·etli ve anane
leti ve memleket ekonomisini ihy:ı !erinden iftihar eden Türk ordusu 

için sarf elliği yorulmak bilmez me- Türkiyenin milletler arasındaki mev
"''iyi ehemmTyetle kn)·dett'kten 'on- kiine hürmet ettir;.,·or. Türkiye rc
ra diyor ki: nehi parasınıı muhil~ olnıak<1zın 

- llu hul.lusla unıumi harpten kPndi iktıs;ıcli.\ 1t1111 İh\ •l etn1ı~. mli
~onra Pcnebi kuvvetlerinin Türkiye- nHkalittını inkişaf t'tt rn1i~ ve ~u i~

yi milli kurtulu~tan ebediyen nıah- !eri hasarm1'tır: 
rum kılacak lıir rejimi kabule mec- ~!Uıı;sip yer!ercl<' 'alırikalar yilk
bur için boğazları işgal etmiş bu- "•!mis Yl' he.\°lı tlı e•k kaleı in t'!ek
lundudgu bir ,ıı·acla Atatürkiin ne lı·rinde Ank;ıra lıu.nıyerek memleke
gibi mii~külıitı yenmek mecburiye . tin modern hir merkezi olmuştur 
tinde kalmış olduğunu hatırlaLnnk Tiirki)·e •lr Almanya nra•ında nk-
kftfidir. tt)ciilPn yPııİ eko11nrı1İK :t''lnııımalar 

Almanya ekonomik ııı z rı Funk ikı memleketin efin•· ol.Hak yeni hir 
ı:iLı Türki.\'P.ri son zun1a11Jarda ~e- tr.~rikı TI1Pf;ai el Vl't"~ tıt•ac:ıktıı· 
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Yazan: ANTONİ E. ZİSKA Çev~ren: ASIM KÜL TÜR ticareti -----...--................ .------....-ı!~.-
- 7 - ··-4··· Tiirkiye - Amerika ticm·et anlnş-

Knn~·art:ı. m·slnn nvmchm sonm. !teh~iz telicraflrıı· giiziikii~·or. 1 dım etmiştir. masınııı .her ik.i memleket menfau!_ıne Bugünkü marta valnam• umumi mü. 
son Laharııı soğuk bir güııiiııde tıım 1 

/. Hu tuyyarette uç kişi bulunuyor: uygun bır şekılde tamnmlaıımuk uze- ~, 
Almanların açlık yUzHnden tezııhiirut Bir bıılinn dtlııyuda yaşıyaıı hay\·an- ı Hiri pilot, Liri ielgrnf\I, üçüncil il re bulunduğu \'l' buna ~ıicl müzakerele- A e e b d d 
,Yliptıkları Lir gliııde ta,\·,nıre ile Hel'ii ·ırııı en biiyiiğiidiir. Tas devrinde ya- de ra.'lıddır. Balina bu suretle ~ok ça- rin yakında nihayetJeneceği öğrenil- şa r eyanın a ır 
ne geldim. Bel'liniıı bir iş biirosu (i - ııy~ın l>inosorun 20 metre uzunluğun- Luk görülmekte ve öldliri\lmektedir. mektedir. (Perde .. Karaıble HacıYad kartı brtıya) 
rıüııdt i~ istiyeıı 300 kişi yığılmı~ hu- laki i~keleti kıırRı:-;ında ciyle uuıııeıli- Ruııdaıı başka onu yukarıdan gör-j Harici ticnret muvnzenemizde eve! - Hacıvad! Her feyden evvel olturlardan ·~SzUr dilemek llzım. Ce-
hırıuyordu. Buıılnmı göğiislerincte yıl ir ki. bıwiiııku baliıuı bir k{i <:lik hay- mek. :su icinde bulunduğu vakitte de cc birinci dereceyi haiz iken ~·erim cen ıünkü yazı battan aıaiıya tertip hataaile dolu olmakla beraber • 
dız i~urellt'ri vardı. İı;lt·rlııılı·ıı pek mndır. Kablelüırih y:ışıy:ııı hay\•aıı- tayyareden takip etmek mfünkiin 1 Almanyaya bırakarak 2 cf dereceye nokMn da çıkın11. Alt taralı tiyle oluakı l 
azının paltosu, boynunda ynkalığı. nrııı en bii) uğlıııiiıı otuz beş bin kilo- oluyor. Baliırn otuz ila GO dakika ku-1 dü§en Amerika ile yapmakta olduğt,- (Karal'ÖS - Kıymet takdir eclerlm 11tlrim. Yalıaıs ıunu •n ki, •lsah .. 
başında kasketi gözUküyorilu. Bunla- rrnm olduğu tnhmirı ediliyor. Ynni :~5 dar, nefe:-1 nlınaksızın !'ili içinde ka.1

1 
muz bu yeni ticaret anlaşmaıtının hiı _ vadiainde küçük ıöaterilenler hakikatte büyük adamlardır) •• MUret. 

ra hafatahk yardım µJtı marktan iba- Jilyilk ökCiz bir yer<' getirilse o huy- hıbilnıektedir. Bunun için g-eminin ylik bir ehemmiyet taşıdığı bedihidir. liphanenin yuttutu ltu aatın lııl,Jeee kaydettikteıa aonra sadede ret .. 
retti. Kapının üz&rlnde büyük bir nfr vanın büylikliik ve ıığırlığı mcydanu direğinden tara~sut \'e buluş ekseri-! Esasen buna ait müzakerelerın u. l>Ufrla. 
uıh idi. Onda fU satırlar okunuyordu: rellr. ya tesactilfe tabidir. Tayyare ile ta- zaması da bundandır. - Hanrl aaclade?, 
«Hayatın en mühim vazifeııi f~tedir.» Halbuki LııgföıkO bnllıınlurnı en dptc> iı.e tayyareci halinayı gördOk-j Amerfkaya yaptığımız ihrncat, !>2~ - Dcwt .numaralı aaclacla .. Ula.-s suntada peıref olur amma IRı ya. 
diğE'!r tarafta, gene bir le\' hacla şunlar 'liiyüğü ekserh'a :n metre u ~ mlu - ten sonra, telgrafçı, balinanın me\•- rlen itibaren 937 ~·e yuni geçen seneye :11larda aaded olmas. CUnUne slt-e me•zudan mevzua athyarak okuP. 
yazılı idi: clnsan kafi derecede bnş - JUndadır. Ağırlığı ;!'le bugün k·>lıı) c·a .ldini telsızle \'apura bildirir, orada kudar her sene bir parça d~ha düşe- ları ltet, on dakika n•ı'elendireltUlr .. k ne mutlu bize .. 
kıt~ını dilşUnmeie muktedir deiildir:t tahmin edilebilir. Yüz elli h:ıı ld'oclur. Jerhal kanolar . 1 erilen i tikamete ı rek azalmıştır. - Halckın var KararisUm. Şu halde oJnııyan aadea ı•I 1takal ..... 
ôı;·leden sonra bilyük gazinolardan bi- Yani bin kiloluk yüz elli büyük :>- harekete geçer. Vapur da o cihetel Yalnız ,reçen sene gerek ihraca: va - CeleUıaı Busl•kU mevsuUJDua ınevzuauzluk olau.. .• 

d t kfiz bir aray:ı gel. e bir bulinara ( • • dog· ru ·'·ol :ılır. gerek ithalatta bir ı·nkiııaf ıııtrUlmü11.. - LebL-,.k ? •• rine a-Jri)•oruz. Dış kı mı o ka ar şa :t ~ u ~- -
kabUI eder. İyice bePlenmiş ikibin ln- Balina ne~lin! bu geniş mikyasta' tur. Amerikanın, flmdiki halde biz • - Mevauaualuk ... Onun icla 1-l talrliie dökelim. 

fallı defi!. Fakat öfıleden sonra snat b' k · ib ·ı .. 
san ır araya gelse ağırlı ıt arı e tnhriptenberi bnlinnlar azaldığı gi- den aldıj'ı maddeler Krom \'e zımpara - Hasmm ... 

4 
te aahne üzerinde çıplak kadınların gene bir balina tutar. bi a\•a karşı takayyilzleri arttı. Bu- 1 madeni, palamut, miyan balı, üzüm, - Senin hasar olman WI ••ill HacıYad •• Memleketin tanmmıt titr 

teşhiri başlamıştı. Sahnede örtüye sa- Bizim a\'lıyncağımız de\'ler bunlar &'Ün nnca k balinayı sürat ve baskın- 1 incir, tiltun, plamut hulasası, miyan Uatadlarını turaya topla bakalun .. 
rılmış kadınlar vardı. Bir mark mukn- olacak idi. la a\'lamak nı(imkUndür. Bunun için kökü, miyan hülbasıdır. (Hacı•adın emri Uaerlae yenl mUbatlr Bay Saffet ltUUin metahlrl 
bilinde tamamen çıplak bir halde bu Bu canlı. hazineleri elde etmek için de .. hususi seri \'e sessiz motörlerle j Halbuki, evelce Amerikaya :raptı_ perder• toplar) ... 

kadınları ıörmek milmkilndü. Böyle- kutba doğru seferler yapılır. fnsan _ mucehhez kanolar kullanılmakta- ğımız ihracat böyle birkaç kalem mad Karas&a - Zaman tlaral•a, •aldt yoks bu •iteple arusla •lr.,. .... 
ce çalışan bundan başka bir düzüne !arın şimal kutbun kurla daima örtü- dır. K~!la~ılan zıpkınlar?a da me- deye münhHır kalmıyordu. Batta hah yacaiım. Şiyle hece •esnl tarafından ltkemltel ldllwara mtlraeaat ... 

vadı mu~teıle \'e\'a elektrık cere\'anı ı ha cloiru olacak 
gazinoya rast geldim. Milşteri celbet- lil adalarında ımguğa karşı mücadele- d • · · olmak Ozere, toprak n orman mah- • 

si balina içindir. var ır. sull . de il . . fh t bU ilk Hacı•a4 - O,.ı. olaun. Baıh,.ayua ıaı, ltathraeak m111aT, 
m .!k için bu vasıtaya baş Yuruluyordu. • B l' d d t Fakat bu va~ıtalar da hazan hiç · erı, av r. erının raca ı y _ Sen ltaıla. .. 
Kahvelerini içerken çıplak kadınlara a ına avın a en mo ern vaaı a - bir işe yaramamaktadır. Bazan bom- rakamlar tutuyordu. _ PelcllA ... 
Lakan ,erkeklerin yorgun \'e donuk )ardan istifade ededflfr. Yahut en mo· ba patlamıyor. Cereyan hafif oldu-1 Ru yilksek teknik ve ıerma)'e mem Altlı Hacı•aclı 
~dizlerinde bir hayal intibaı yaııyor - dern vasıtalar kullanılır. Balina cin- tu için lıu büyük hayvanı ölilrmeğe leketi ayni zamanda milıtahıll ve Atk at.ıl iclnll carar, eayır yakı,or 
du. si ortadan kalkmağa mahkümdur. kafi gelmiyor. O vakit yeniden ta\'\'R- h dd . . 

• Bu gün balina avcılığı tayyare ile re U"tı"or. Ha.\'\·anın etrafında .d.af- am ma e yetıştıren bir ülkedir. Y&rba ....._ler cekmitı pencenden ltakı1or 
:.- ,) 1 .Aldı Karaıls ı 

nunl.arı dü~iinecek zamanım bile yapılıyor. Ru en tahrik edici sporlar- reler çizivor onun su.Yun sathına "lk- Bu sebeple, Amerika, istihsal et-
,) .,. Eaki ıietem N•clanın moclaıı çoktan ıeçd 

yoktu. Ayni güniin gecesinde (Ko - dan biridir. E\'\'elce bir adam, vapu- masını bekliyor. Balina çıkar çıkmaz tiği maddeleri mümkün oldufu ka. Slnltli ıU••I ılnUller ct1s•anlara akıror 
penhaia) gidecek tirene bindim. Şi- run direkliğinde bir balina gôrünceye derhal geniş çapta çifte namlu bir dar hariçten almamak istemekte ve Aıldı Ali reieı 
male doğru ilerliyorduk. Ornda giirii- ,kadar ufku taras~ut ederdi. Balinayı mitralvöz ta\•\·nreden haV\'8n üzerı· b · t - · · 928 d b · b. d fil . · . -.. . ı · · · · · - u ıs egını • en erı ıze e en Katları lilfer ıibi, ıcb:leri lzbirUyo 
lecek hiç işitilmemiş şeyler \'ardı. Rır gördılgu rnkJt: ne endahta bMlıvor Mitralvözden .. . 
k ·ı b ı· Bl h ki · b ,. ., • · · gostermış bulunmaktadır. Buldu hamai ıönlümil •ilarına takıyor aç gün sonra artık tayyare ı e a ı - ovva 00-0-0-ovv dıye a~ırır- atılan kurşunların kabllf iştial ve . . • 
na avlanacaktı. dı. Bir dakika sonra kUçilk av Kano- fevkalade tesiri vardır. Bu endaht ı Fakat, .Amerıkarun ıhtıyacı olup ta .Aldı Kemal Kamilı 

b . d Bir Feriddi kar••mda kolon:vamm rakibi İkf Uç hafta önc:P- Stepi Sere~enti ı.arı ~uya inc'lirilir ve balinaya doğru hayvanın suya çıkarak nefes alma- ız en evetce aldığı halde şimdi at. 
üzerinde tav\'are ile uçuyorduk. Bu - ılerlemeğe ba~lardı. Yaklaşılctığı va- - b lad ğ ki J B 1 madığı maddeler vok deg-ildir Simdi d• Ha .. n adı tim,.k ıibi çakıyor . . ıra aş ı ı zaman \'a o uyor a-f · · Alclı Murad Çınarı ıciin gene tayyare ile Şimal buz denizi kit zıpkıncı zıpkını atar hayvanı yara-

1 
' Bunun e Uh' f h 1 1 d 

1 d il t A 1 d k Jnanın hazan kurtulduiu da oluyor n m ım a ı arımız ır. Miaah dedijia sarif olnaak serek h•lbukl tizerinde uçacatız Norveçe giderken ar ı. a t son zaman ar a zıp ın • y 1 t 
1 t~ad\lf elime Bokasın bir tercl!mesi- kilçiik bir top vnı:;ıta~ile atılırdı. Fakat isabet tam ve mül!uir olduiu ~J nız kzilm r bflfm11anı1ndan 11enevt 2 KGtterl kalemini mertek •ibi kakıyor 

• . d d . mı yon sur n ra ık fhracat, bu- Aldı Haf ıs M••tafa ı ninl geçirmi~ti. Trende kilııhı uçtım Bu f'Sıı:ıda \ ııhşı l.ıfr mllcııdele bn~- z~man \'ÜCU On en dalj'al&r halın- , 
. - ı ı Q ı l' h il ~ f . . tr{ln tamamen durmustur. Şımdl Am"' Anırıa Lir çemendı'r he-... n ı·çun' a,.ılır -.f' Hoka~a 'Plütnrkın vazdıgı mektubu m·ı ı. .... u.ıl ercı- '~rnıı , a ıın "ara ııı- dt• klllılnr aknrnk muhıtlndekı sula- ~. . t .. " u .. - ,. 

• p'ı k ı· k " d ı ı ıı· ·· ( ı · · ı k" 1 . . l'Jka pn·asas.ını ran halılan tutmuş- Santrım samanlıkta betyü:ı bülbül takıyor okumag-a ua. l adım. ıltt I' l I~ or ı : an ><ış ı o ııc ıı·uc ı m· 11evıııç e ~(' ı- ı·ı rn ıı ıç ıııd c uırakıyor . • onra karnı . R • . .. . 
. r·. ı· k . ... k l l ·ı w • • • tııı. Uha da Amerıkamn gumrilk Karaaöz - Hacıvad !.. cKulemden duha ~üzel, d:tlın ha ıl j ıı ·, C' :serı y:,ı ı\11) rıı ı aı· J es ı e f)~uı,:a- lııwada uldugu lıalJe uenız i.ızerını.le k 

' 'Uk ,. 1 1 ·r. 1 1 b' · 1 ı t ı· ııı·clı .. ,.. . 1 k"k 1 k ı . · ml\ş lllatı . ebep olmustur. Hacıvad - Lebbeyk ..• l )O" ur. '•ıser ıu7. lir ızı H cıa - ar . • yuzuyor. ırmı lıll ı ·a ı ı.ıır '::lrpın- . . ' . 
tı'klıırı halde k~ıleın :ılılutm:ız. iliz )w-1 H.ızı>ıı de h:ıl:tl C'ıık kısn uldıığıı iı;iıı ııı:uhırı sıııırn iiliiyor. Bu ıtıbarla. Amerika ıle yap~a~- Karaaöa - Kafiye darlaıta: batka yoldan yürU .• 
lemi memınınh·etle Pil' alı\ or \·c- ı-1,•\'i- kurığııı devrilılitô \'ak idi. _ l>evam edeeek _ ta oldui'umuz ticaret anlaşması, t\mıt Aldı Hacıvad: 
nerf>k yerine koyuyornz; ~ 1 ıın l<Pndı-! Hu fW\':tŞ ekst>t'iy:ı ~antlerN>, IHızı>n ;-c!iyoru~ ki, hal~la.rı_~~z ba~tn. o.lmak Yoluna can •ereyim bu &tık kurltan sana 
:ne has bir ku\'\'t>ti vardır .. O \'J'ııız c- de giinlerN• clernm edf>ı·di. ı:ıı znnıı.ırıdıı uzer@ dığer Ç@~ıtlı urünlerımızın de «Yılda kurban ltir olur her ıUn kurban can aanat 
'llı kullaıuıııa değil, ta uz ık ;ıııntakıı- eıı çok l\orkuhııı ciht>t, hıılııtııı knpnıa- Spor lihraqnı miimkün kılacak ve ortnda- Aldı Karaıö:ıı 
urdat lJuhnuınl.ıra ela hiınıet eder. Hat- sı t;urt'i'L' zıpkınlı lmliııeııin k:ıçına- . ).;f nıil11k!llleri kaldırarak her iki Şeraiti unutma, kurltan l>o1nuaaua olmas 

. . - Baıtarafı 6 ncı Sahıfede - nıf'nılekı>t" f t• bf All h b' if ı~ l l · 'h lil 1000 \' il ~oııra gelecek olmılıır:ı ll:'I.. sıılır. Ge<·f>lı yıl AnıenkHıırıı ı.ınıal ım- • . . . • • ın men aa ıne uygun r a ır ç t ,.a .. ısı •Y ••ın ı ,.n aana 
})iyebili;im ki hu <lıi 11y:ııla nıeYcut hlllerimk ölclıiriilen bir 1.ı:ılinnııııı ilzt>- zandıgı galabıyetle mıllı ~kıpler kar- ~ekil verecektir. Aldı korrtUai,.oncu Muhliaı 
ze~·klerin cıı iyi \'e en 11 ' İli k:ılt>nı i.. ııı- riıı<l • r•!li ,\'il c•\'PI bu kılin: .\'a 'M<ınte- şılnsmalarındf\ t"rı mükt"mmd ept"cİI N. n. Doatlar batına kıamet aana da ol ... n naaip 
dedir.• 1 ziiınıı \":t••u r ıııtl:ııı :ıtılaıı lıir zıpkın olduğunu ispat t"tmi:ıtir. Rekir: ıece rüyanda aanl11n Kenan .. na 

Stıkutu hayal!.,. A::mların unutul - çıkmıştır. B ı surcle haliıuıııııı ııe kıt- j ikinciliği dörder galibiy~le tt'ğ- nia kulubü cFrankfcrb epede Her- Aldı komUaiyoncu Bekir: 
nıu~ hakikati? dnr y:ıı-;ı,nıbilt>r<'giııc 'lıdr bir fikir men baron Şlothaym ile teğmen Vil- mania kulubü. Muhlias oYalayı at, kovahdır aoyadın 

BokuMın kitalıı gnzAtenin !ll~l ('~ icin ı•ılinilt• hi ! ılil{i v.ilıi hu lıiiyiik hay\'aııııı l liaın Grut almışt•r. Hokey Sarı ıöbek Hamdiden ıetirdim ferman aana 
Lnııa güııdenlij(i vesiknl:ır mt>yumııcl:ı ülılüriilıııe-:iııdc ı· ·ld ıısulilıı Uü k:ııl:ır 1 ..nypsig - Kuliip f'kipl•ri ara- Zürih Enternasyonal hokey Aldı komüaiyoncu Hamdi: 
\'ıkmı!lll. Bunlar arasına id:;tatistik- t!'sirsiz olduğu lla nııl:ışılır. sında dört gün süren flöre ve epe f,.derasyonu, 1939 hokey dünya lkini:ıi çift edip arabaya kotmalı 
ler, h~linalura ait cı<erler, ilmi nıiııın- Bugün!... müsabakaları sona ermiştir. 1 şampiyonaemın lıviçr~de yapılma- Sana çelikten hamud, demirden kolan aana 
k~ışahtr vardı. 1 Bııgiiıı Laliıı:ı :ır:ınaıı lıiilgPler ii- Şampiyonluk ünvanım müdafaa ıına karar vermiştir. Bu ıuretle di- Aldı.Nedim Zanbur: 
La~ Aıuleri4en Norveçin eıt m .. ~ - Zt>riıı<le tayyare ile dol:ışılı.ro•:.. Tny- ~den kulüplerin hepsi de bu müaa- ğer memleketlere vaki olan müra - Kanburı bana kitakM, bu akt•m eilenelim 

hur balinacısıdır. Her yıl bu yüzden ynre çok geniş bir ufku içine :ılıyor. baJ· ... Jarda galrp çıkmıtlardır. lcaatların hükümsliz telakki edilmesi Bana madmazel Lili, madam latapan .. na 
bir milyon iki yüz bin frank kazan- Bundan b:ışkn tayyare en ı;üratli Yeni flöre v~ epe Jampiyonu 0 • bildirilmi!tİr. Bu karara göre h~m Aldı Niyazi Kanburı 
tnaktadır. bir trenden allı defa dah<ı fazla lan kulüpler şunlardır: 1939 ~ampiyonlarını ve hem d~ Havdi ulan dümbelek, l»iUraln ya vapuru 

t,t.e röportajını yapacağım: İsveç bir siirnte maliktir. Tayyare ile ha- Flörede, kadın rkiı:>leri kar!ılaş- 1940 olimpiyadlarında kı~ sporları- Sanki baban yaptırdı yaldızlı ta•an aana 
\'apuruııda~·ım .. Bu vapur üzerinde iki lina a\'ı zamaıı ias;ırnıfuııu 1emiıı mas•nda Ofenbah kulübü.. nı tertip edecektir. Aldı Çakır Kemalı 
Yuna-ers tuyyaresile mitralyözler 'e ve işin az masrafla göriilmcsjııc yar- Erkek kuli.ıpleri araıında Herma· Anadolu Ajanlf Kaç yüz öküz yolladın alyle Yuauf Karaıöz 

Kont dö Montekristo 
'\ Al yedir mallarana bir avuç aaman aana 

Aldı Y .. ıufı 

---------------Yaza,: Aleksandr Düma-.-....ıı-
••• 18·-- 1 ~ai ettiği şuyu bul a, müddeimumi- kendisini biltiin varlığiyle sevdiğini Dilfor dehşetli bir telaş içinde bu 

tik nynklarının Mar,.ilyu zemininde Liliyorclu. Temiz yiirekli bir kız olan elim vaziyetleri düşünürken bir şim· 
Nöbetçi zabit Edmond ile müdClei- tutunamı~ acakları giin giui a~ikfır- Reneye itimadı \'ardı. Ve bunda da şek zihnini a.rdınlattı. Birdenbire ye

lltrıumilik diresinden çıktıktan Bon- dı.. haklı idi. Çünkü yanındl\n ayrılır· isten kurtulmuştu. Ceıaretl yerine 
ta Blltor sobanın yanındaki koltuğa llilklımetin, babasını şüpheli te- ken suçluya karşı ııert davranma- (eldi ve herşeyi milliyim ııörmei'e 
b~"rın ,·aziyette yıtıldı. Dairesinin Jakld ettiği bir ferdi kendi teşkilatı 
'kapul'u kapalı idi. Suçun en kuvvetli ,,içinde tutması imkan haricine idi. ma~ıııı ve Lilhaıo;sa haksızlığın nu•y- başladı. Bir dakik aevvel dudakları-
..,~~kasını teşkil eden mektup kül ol- Bundan başka miıctcteiumumiyi meş- elan vermcmcHini rica ve tavsiye e- nı kflitlemiş olan ıstırap datılmıt ve 
ltıuttu. ' gul eden diğeı· ba7.ı cihetler de var. elen de o idi. Fakat akrabalarının hU- yerinde hafif bir tebessüm belir-

- Allahım, dedi, bir ferdin talihi dı. Onları da gözönüne getirip mü- cumlarına nasıl mukabele edecekti. mişti. 
\'e hayatı nelere bağlıdır. talea etmer-i lazımdı. Şu hale göre Bilfor biran için her şe.ri kesif bir - ~fahvıma sebebiyet vereceğln-

Ben Karaaöa deiilim. adım sözU karadı• 
tn~klerin kaç tane, kaçı ahıkan aana 

Aldı .Avukat Münir: 
Auuma merhamet et, doktor Behçet, yazıkb" 
Kurban olaun aevsilim, Suad Nevcivan aau 

Aldı Avukat Ekrem: 
Ey valii vilayet: Sırrı hoca diyor ki: 
Edf!medim halimi bir türlü beyan aana 

Sırrı )\O<'a: 
Benim Sırrıdır adım, fakat hiçbir aırram J9lı 
l~i~, dıtım ey CUleç; deillml ~yan aana. .. 

Aldı Bersamah Haaan ı 
Clvdirlrim külahı ••na bile .,. felek 
Zannedenin, neaneyi siydlrtli ,.ytan aana 

Aldı Karasöz: 

Ulan terea Hacıvad; bumuydu yapacaian 
Ulan '•na ne dedim ı ne dedim qan aana?. 

Aldı Hacıvad: 
eter o anda başmüddeiumumi ni~ıınlısı Renenin aile~i onu müdafaa karanlığın :sar<lığını, nişanının bozu- den korktuğum o mektup, belki de 

~arailyada bulunmuş olsaydı tahki- edebilecek m! idi! Büyük Naııolyo- lup drığıldığını gördü. Ale\'İn kuca- ~:~~Mım ~cin en btiyük yardımcı olu-
ıu, bizzat vnz'ired edecekti. Ve o nun ismine bıle kın lıağlıyan o ariA- ğıııa teslim eclilmiş olan korkunç bılır! Dıye mırıldanctı. Ne !iCiyledin KaraıKz, beni affet unuttum 

t~kdirde de evvela babası mahvolup tokrı:ıt aile, ,·aziyeti huber alınca ne· mektubun elim tesiri hula kafasını Acaba aklından neler geçmişti? Aldı K.ararBz: 
feıdtcekti. !er yapnuyacaktı? işgal ediordu. Omidlerini tuk\·iye eden nesne ne Sözü artık kıta kH, yok ıual aoran aaaa .... 
lı -.t Zavallı babam, babam!.. Dn-1 Halbuki ona bir hayat ort~i'ı olan Hadise meydana çıkar çıkmaz, ni- idi? Bu yeni ümidler nereden dotu- P~rde kapanır .. Bakalım yarın ne martaval uyduracajıaT .. 

• ne zaman kadar onun mazisi He kızlarını veriyorlardı. Baba ıle oğul şanlısı Kenenin ai.esinin hu elim mek- yordu? l\feyusiyeti esnasında zihni- KOŞTERI 
lıkrafucağım? 1 uraımı<lııkl furkı tefrik edecek ka- tulnı takiJl eden kısa bir mektupla ni aydınlutan ziya nereden gelmf,_ ------------------------------

Ri!tor kendisini topladıktan son- dnr kuvvetli lıir idr:ık giii4terecf>kleri nhuuıı bozup iade \ ' t' elindeki ylizü- ti? merdivenlerini ikişer Uç~r ntlıynrnk ma ikamesini emretti. Edmond Dan-
~~ ?ttegelei muhtelif cephelerden tet- nereden belli idi'? l\lesuli)·etin ayrı ğü de j~til'dat edeceklerinden korku- Bilfor birdenbire başka bir adam )'Ola çıktı. Ve doğnıea nişanlı~ının tes aptal dt'tildl. Binaenaleyh ken
dık etrrıeğe b1tşladı. BittRbi, evvela gayri1:1ini seçebilirler mi idi? J;;vleri- yordu. Kcncli~ini scHn Renenin bu olmu~tu. Deminki heycanındln kur- evini boyladı. disini bekliyen Akıbeti çek alii bili-
0hcnk olan tehlikeoleri gö7.önllne niıı kaıHluıııı k•qrnyıp onu dışurı at- \aziyellerı doğaıı tees;;lirle hauu dün- tulmuştu. Meyusiyt>tlnln eseri bile Bllfor adliye konağından ayrıldık- yordu. Esasen milddeiumumi Bilfor 

:~tirdi. E~ki Bonaparti~lerdeıı olun malıırı ihtimali yok mu · idi? )'ıtsındıın \'llZIJ'f'"e"Pk ı..q:..,en• ilti~a kalmamıştı. Bütan dOııynyı zq,ptet- tan Mnra Edmond polisin emrinde dn \•t1ziyetin nezaketini evelce haber 
.. •bıbıııııı Pariı!te tekrar biiyiik .Na-' Nişanluıı Rene için hiç bir ~iiphe edeceğini diişüııüyor, tee~ürü ve te.- miş gibi neşelenivermişti. kallmı~tı. Zabıta mPmuru gf'nc: knp- '" ermiı,ti. 
01~onun taraftarlıirİ} ı~ teşı·iki me- ta~ımı> ordu. c;.unkU al'i.:.Lokı'~t kızın IA~ı ıu·tı> ordıı Unhill adli) e d .. il'e::ıinl:ı mermer , tanın satına ve soluna birer jandar- -Devam edecek -



(ANADOLU) 

FRANSIZ TESLiHATI 
iki yılda ancak 4,000 tayyare yapılabilecek. Buno 

.. yazan bir Fransız gazetesidir 

Fransanın silihlanmaya tahsis et-
, ti~ p8ra 26,000,000,000 Frankbr 

YAZAN-= .. ,._a_-, __ ,_ 

~ ..... Beo Balıter 
- . 

Fransız kara ordu· 
sonda bugün epey 

iklikler var , 
- -~l 

Trenlerle tayyareler 
araaınJalıi müthiş 

rekabet 
Kara yollariyle trenler arasında 

yüz senedenberi devam edegelen 
rekabetten sonra .bir de tayyare-tren 
mücadelesi ortaa çıkmıştır. 

Nevyorkla Sanfransisko arasında 
işliyen tayyarelerle trenler amansız 
bir rekabete kalkışmışlardır. Bu iki 

Londra Polisi 

İşi gücü bırakh, yılan 
peşinde koşuyor 

şehri birleştiren tayyarele bir K 
kumpanyaya aittir. Hatlann uzun- • Doyiun oğluna aid yılanın hış 

30 metreden duyuluyor luğu 10,000 kilometredir. Tayyareler 
vasatı olarak günde 400 yolcu taşı
maktadırlar. Her iki tayyare günde 
44 yolcu taşıyor demektir. 

On sekiz senedenbir tayyare ile 
yapılan ticaret dört misli fazlalaştı
ğı halde trenle olan ticaret yüzde 
yetmiş azalmı~tır. 

Şimdi tren kumpanyalan çok sO
ratli seferler tertip etmeğe karar 
vermiştir. Mesela Şikagodan Los An
jelosa Süper-Aerodinamik trenler 
saatte iki yüz kilometre süratle gi
dip gelmektedir. Bu katarlarda iki 
lo!<omotif, iki bağaj vagonu, vardır. 

Bu bağaj vakonlarından birisi kö
peklere mahsus bir yatak odasıdır. 
Uc; yataklı vagon, bir mutfak, iki sa
lon, bir dükkan bir de etrafı seyret
mek için camlı vagon vardır. 
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ONA DA 

1 1. S a' ka\' k h · · b • · dlu1ılt-lif ihti.c;os mP.klP1)1e, inil -Ha, bakınız, < eı ı. onrr.cı· ı. • sonra a vesını, çu ugunu ıçer, sa-
-· · ·· eden !:ıunu da kur:ıı·- hah na zını kılar ve y t • · bitiren gençleı· ya işsiz otıırıı- ga edecegımıze 0~1c .~ .•. . . ma _ a ~gına gı-

A vrupada hudutlar nasıl değişti? Bu 
gün başka memleketlerle en çok 

hududu olan, Almanyadır 110,-zco·, ı•e yahııt 2'htisadlariyle laştırahm: Çift!ıkte ıstedıg'.~ızı a - rer. Tam uykuya daldıgı hır sırada 
hiç nıföıasebeti oh~ııya>ı işltr' pabilirsiniz; fakat 1sakın yen.ılık ya_p- sokak kapısı, hızlı ~ızl.ı ~alınır. Ho
gormek mecburiyetinde kalı- 'mağa kalkmayınız. So.nra ~ap~cagı- ca uykuda bulundugu ıçın kapısının Son siyasi hadiseler Avrupada biri Ondan sonra en uzun mazisi o- 1867 deki Londra konferansında 
'JIOrlar·. Bu "Vaziyet karftsında 1 nız anafor da sene de bın rubleyı geç- çalındığını işitmez. Karısı işitir. kere daha hududları değiştirdi. lan hududlar şu şekilde sıralanabi- da Lüksemburg ile Fransa, Belçika 

biz de yiiksek t•hsil tamamen' mesin ! Pencereyi açarak, kim o, diye ses- Avrupa haritasını önümüze açıp lir: ve Almanya hududları ciziliyor. 
l Ma .. Jov · 1 · Gel adam yaba 1 d tarih sahifelerinı' çevı"rerek tetkik Fransız - lspanyol hududu: 1814 Yirminci asır süphesiz ki, Avru-ı·en'msiz bir hal almış o u- ., · enır. en ncı o ma ı-

A -Affınızı rica ederim, dedi, fakat g"ını ve hoca efendiye mühim bir edersek buradaki hududların bir çok te ispanyada Burbari kral1ığının pada hududları en fazla değisikliğe 
v~~ 905 «Gauf P. başmakalesinden> cümlenizi iyice anlayamadım. meseleyi danışmak için geldiğini devirlerde değistiğini, memleketle - tahta geçmesi ile iki memleket ara- uğradığı bir devirdir. Evvela, 1 

Efendisi Bukini traş etmekte olan -Sened~ bin rublede~ fazla ç~lma- söyler. Hocanın karısı kapıyı açmak rin hemen hemen daima bir hudud sındaki hudud tesbit edilmişti. te Norveçin istiklali ilan olunmu§ 
uşağı lvan, şunları söylüyordu: yınız ! Tabı.ı a~aforsu7: ı~ olmaz: Fa- la beraber, hocayı uyandırmak ü- kavgası içinde yasadıklarını görü- 181.5 de lsviçrenin bitaraflığını ve bunun üzerine Norveçle lsveç ve 

-Efernlimiz, Maslov isminde biri kat her şerın bır haddı vardır. Sızden zere odasına gider. rüz. ilan eden muahede ile lsviçre - hal- Finlandiya hududları ayrılmıştır. 
gilnde iki defa gelerek sizi soruyor. önceki kahya bu işte hudud rnudud - Yahu kalk, birisi geldi. Sen- Avrupada bugün en eski hudud ya ve lsviçre - Almanya hududları Ondan sonra, 1913 de, Balkan 
Bu sabah gene reldi. Yanınıza çiftlik d~ıılemedi. Yalnız yün s~tışından beş den mühim bir mesele soracakmış ispanya - Portekiz hududur. 1668 tesbit edilmiştir ki, bugiin aynen harbinin sonunda Türk - Bulgar, 
kahyası olarak &'irmek istediiini söylü-

1 
bın ruble vurdu. Bu vazıye~ ka.rşısın- Der. Hoca yatağının içinde biraz deki .ya~i bundan ta_m 270 ~ene .ev- bu şekildedir. Bulgar - Yunan, Sırp - Yunan, Ar· 

vor. Buıün saat birde rene relecek ... da ona rol vermek mecburıyetın kal- gerindikten sonra gözlerini oğuştu- velkı bır muahede ıle tesbıt edılen Alman - Hollanda hududu da navudluk - Yunan ve Arnavudluk· 
Tuhaf bir adam.. ı dım. Tabii kendi bakımından ° haklı. rarak kalkar, sofaya çıkar ve gelen lspanyol - Portekiz hududu bugün 181.5 teki Viyana konferansından- Sırp hududları çiziliyor. 

-Nereai tuhaf? • ~ Herkes k~.ndi ~~ine geleni te.rcih eder. adamın nerede olduğunu sorar: halen ayni şekilde durma~ta?ır.. beri devam etmektedir. Umumi harpten sonra ise, Avru-
-Koridorda oturduğu müddetç0

• İnsanın gomlegı herkeı;ten zıyade keı~- - Yahu, seslen bakalım bu herif Ondan sonra İsvec - Fınlandıya Ondan sonra on beş sene pada hemen hemen her memleketin 
:enesi hiç durmuyor; mütemadiyen d~ııe ~·Hkındır. Fakat şu.nu .k~bul edı- nerede? Yanlışlıkla eşek damına gir- hudud~ geliyor. iki memleket ara- Avrupada hiç bir hudud ?eğişikliği 1hududu yeni baştan değisıyor. VeT· 
JÖylenip duruyor. Ben, diyor, ne uşa- nız kı bu kadar da benım ışıme ge~ - miş olmasın? nndakı hudud 1809 da lsveçle Rus- olmuyor, fakat 1830 dakı Londra say muahedesi ile bir taraftan Fran-
tım, ne de dilenciyim. Beni saatl0 rcr. mez! Bu da. ~a~ır!n,ızda ohm~: ~~~ ye ortada bulunmıyan ziyaret- yanın imzaladı~l~rıFrede:ik Ş~m~~ konferans~ ile Fransa • Belçika hu-'ısa - Almanya, Almanya - Belçika, 
koridorda bekletmekte ne mana var" ruble aşırabılırsınız · Hatta sıze çiye. bizzat seslenir: fülh rnuahedesı ıle tesbıt edılmıştı dudu tcsbıt olunmustur. Almanya - Litvanya, diğer taraftan 
Vakia senin efendin reneral amma, bine kadar mü~nade !.. .. . - Oğlum neredesin, bu soğuk ve aynene o şekilde mevcuddur. 1839 da da Hollanda, Belçika hü- Lehistan la Romanya, Letonya, Lit-
diyor, ziyaretçileri saatlerce koridor-' Maslov ayaga kalkarak, ofkeh bir havada beni yatağımdan kaldırdın. Uzun bir mazisi olan hududlar a- kumctini resmen tanıyarak araların 1 

vanya hududları tesbit olunurken, 
]arda bekletmenin kibar bir hareket sesle: . . ~ . Merdivenden yukarı çık, seni bekli- pasında üçüncülüğü lsveç - Dani- daki hududu tesbi ~ediyor. !Trianon muahedesi de Macar. Yu-
olmadıiını kendisine söyle! 1 -Sız henımle .. a.deta bır dolandın- yorum. marka hududu alıyor. Bu hudud 1860 mart ve nısanında yapılan goslavya, Yugoslav - ltalya, Alman• 

Bukin kaşlarım çatarak: ' cı ile koıı.u~ur gı?ı kon~ışuyor~un.l:~·· - Yanlışlıkla eşekliğe girmişirr 1814 de Norv~çi lsv.eçe i.lha~ ~en r~yi amla Fransa · İtalya hududu ta- ya - Macaristan ve Romanyanın Ma 
-Adamcağız yerden röire kadaı- Affınızı rıca ederım, f~.k~t ben bö. le hocam. (iel muahedesı tesbıt edılmıstı. vn olunmuştur. caristan, Yugoslavya ve Çekoslo -

h ki d d . ı b k cı konusmahıra alısık degılım. o·· 1 . kl"k b' beki k ·ı 1 h d dl "zd' a ı, e ı. van, sen azan ço a ı- •• .. . · N 
1 

. . • 1. - ye ıse eşe· ı te ıraz e va ya ı e o an u u arını çı ı. 
. • , ıu d k" k d .. -'\ a O\'le mı? ası ışınıze gc ır~e. . 

1 
S J · hed · d • 

rıpleıııyorsun .. ..1•.la em ı arşın a u~- ' · kk k, ben gelıyorum. p k b• d• v en ermaın mua esı e yenı 
u aşı uıaunce ır a am • k 1 k .. 1 1 oca asagıya ınere erı ın u· • man - ta yan u u nnı tayın t .. b d ...• n b. d var onu Sizi zorlamaga ha ·ım yo. .. H - . k h "f" b arasız ı ır ış ag Al 1 1 h d dİa • 

b. d , selaA kendı· odana alı 1 Maslov şap ·asını a ara ~urat e c ı- ] d • d. . tt" 
ır o a~a, me · k · un ugu ama gırer: e ı. 

İvan alaycı bir tavırla: şarı çı tı. . . . d - Oğlum hacetin nedir? Müs· •b•d • Umumi harp esnasında işgal edi-
- en ımız, e 1 • • • d külün ne ıse soy e e a eyım en yer erın ıtvıno a ıtu es o a-Ef d. . d d.i aelen pek te o Maıılonm gıdı~ınc!en sonra o aya . .. 1 d h lled . rısı gı } ır 1 1 . L" . fi T" 1 k 

k 1 üh" b' hs"yet değil Son- gıren generalın km bııbasına sor u. h d k" hed .1 • "ba 
ac a~.h°:1 ıb~ ır şa ·~et için de gel -Na ıl baba, kahva ile anlaştınız Böyle geç vakit geldiğine göre eı. r~lsın a ı mua d e ı e. «Resas ıtı • 

ra mu ım ır memurı., - · halde mühim bir sey olacak. Sen rı e> tanınması a yenı omanya -
memi§ .. Pekala koridorda da bekleye- mı? . L" diliyorum söyle bakalım. Rusya hududlarını ortaya çıkardı. 
bilir Burnunuzdan daha temiz insan- -Hayır! Çok toy .. Yanı.. uzu- ' d" l 1::9.ranSQ sı•taAhlanmak ı•htı~VQCl ı•çı•n• 1923 ' l b" ahed · d f 1 1 - Hoca efen ı, maruzatım ço r ; ._,. te ımza anan ır mu e 
lar saatlerce koridorda bekliyorl.ar Ada mun a~ aza namusu.. 

1 
mühimdir. Sahur yemeğini yeyir k ile Leh - Rus ve Leh - Alman hu-

hiç bir •ey demiyorlar. Mademkı kah- -Mükemmel aranıp ta bu unamı- R'" d ha .k. k d ı. de, Ftakaf pOTQSl YO d dl . l d 
Y b' ada yattım. uyam a na ı ı a er u arı tayın o unuyor u. f • di • t h 'ld nn ır m.. . )a olmata Jrelm ısın, ne )e a sı en · . . şarap içirdiler. Acaba orucum bo · .. .. Gene aynı serı~e yapılan Lozan 

bahsedip duruyorsun! Bugünlerde -Hayır. Allah benı namuslu ın- ld .., bul. Bu tun bunlar ba§langıçtır. Ne hed . "le T··•k· y . t 
1 d k ı Çü kil 1 zu u mur beki" h . . . mua esı ı ur ıye - unanıs an dünyada bir çok tuhaf insanlar til- san ar an orusun. n namus u . k l kaşıdıktar ıyorsun, emen gırış ışe ! h d dl b' ed'l . . 

b . · k d" · · · k d. f Hoca bıraz sa a mı T·· . . . k" u u arı tes ıt ı mı§tı. remiıı efendimiz! ır ınsan ya en ı ışını, en ı men a- .. . h . . uccar ıçını çe ıyor: U h d ... 
' · · b'I · 1 k · . h t sonra boyle basıt vt: e emmıyetsıı k d' F mum arpten sonra egıten -Sayet şu MasloV" denilen zat bu- atını ı mıyor leme tır, \'e ~·a u ma- ·. . . . . k d - Evet, hak ın var, ıvor.. a h d dl d R L 

-.. · b' · ı· ~ıı h b · b · bir mesele ıçın kendısını uy u ar \ • .., u u ar arasın a us - etonya, l!lİll de ,2'elir e onu benim :ı amma ge- cernpere:-.tın ırıc ır. ·".'\. n enı u gı- h , f kat avın sonunu nasıl bu acagım} R F" lA d" E L t 
· • · dıran bu sersem erı"re- enc- • us - ın an ıya · stonya - e on-ir 1 ı bılerden muhafaza buyur~un .. .ı. amu - U) an . . . . .. . l\l. Daladiyenin nutkunda bir ">er . : . . . 

Tam saat birde Maslov geldi. t lu bir in!:ıan çalmaz çalmaz amma bir halde hıddetlenır ve bu gıbı muhnr k" ba h . d "'h" l )a hududları degısmıştır. 
van 

1 

defa da· raldı mı. lnı:ıanın sıl'tındaki meselelerin derhal halledilemiyece vd~rh ı, . dna fepslın te~ mutt" lm0 .s.e · ı Son Münih anlaşması ile de yeni 
onu efendinin yanına götürdü.. ~ _. , . "'dd d h kl"k ı, epsın en aza esır c ı. ı\ or Ç L L h" Ç k Almanya hu 

B k' ı · kt k ı ı gömleğini bile giitiiriir Havır ı:.eke gını ve hır mu et a a es ı t< k' 1 e1t - e ıstan, e - "' 
.. u m, re enı aya a arşı atı: . . • .. • ki . . .. ı· k d ı: ...ı....dl t b"t ed'l . bulunuyor 

S . , b k t .. d d"? d" rim Allah beni bu n-jbj in!i!unhırd·ın be emesını soy ıyere o asına çe 1939 d "k" .. ·ı f k uu arı es ı ı mıs . - ızı ana on mu ron er ı ı-· , .. · • k d 1 < a ı ı yuz mı yar ran ıy 1 Ç k M h dudları he 
re ııordu. Tanıştığımıza memnun ol- korusun! kilir ve gene uy uya a ar. masrafımız, altmış milyar frank ta .~ nız .. e - a~rd du. -
1 B t 1 ş 1 Bukin bir müddet düı:ıiindükten ı:ıon- Beş altı saat sonrt\ uykudan uya· 'd I k 1 nuz munakasa halın e ır. um. uvurunuz o urun uz. urası -. · varı atımız o aca > • 
daha rah~t, liitfen şuraya buyurunuz! ra ilave etti= nır, kar0ısıhna .sforha~l:A kl"kt beki" Esasen bu sene kesenin ağzmi ka B .. A d 

49 
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B · ·r t• - · · · -Şı"mdı''-'e kadar be11 kı"11ı· milrac"- - en a a eşe ı e 1 k . . k k ·ı "h · u gun vrupa a u u var· uraa bırkaç defa teşrı et ıgmızı .r " "' " ' pama ıçın ır mı yara ı tıyacımız . ~. l . 
·• 1 d"l F k b . ff d' · ı · at etti Hep~i de bunun gibi namuslu yor mu? ldır. Yukarıdakı hudud degışme erı ı:ıoy e ı er. a at enı a e ın, ış erım · · · beki" var. . ..... 
başımdan aşkın. Daimi bir meşguliyet Bendeki de ne talih! Galiba g~ne eski - E~.et hocam ıy.or. ·~ Bizim tüccar Daladiye _ hakika- ni hulasa edecek olursak goruruz 
içindevim. Cigara içer misiniz? Evet, kahyayı çağırmak mecburiyetınde ka- - Soyle yukarı g;l~ı~. eşeklı . . . ten Fransa bir ticaret mücsseı-es! - ki, bu kırk dokuz hududun yalnız 

· 1. , - , te bu kadar kalması kafıdır. Fransız batvekılı B. Daladıya . . b" · 1905 
hıma hakikaten bir kahya lazım. Bun-, acagım ··· H "f k k N ddir F d b" k b" b h dir - fikrinde hep bu l"akamlarla clo- hırı 1809 dan ve yalnız on ırı 
1 . . A. Çeho;r erı yu arı çı ar ve asra ransa a gene ır a ın~ u ra· Jk" d . l d d ~ · · t' 
lan ev\elkı kahya ıle pek anlaşama- k d'kT & .. k .. d' V h !aşıyor. Her taraftwn sabırsızlanan ten evve ı evır er e egısmış ır. 
mıştık O bana kafi derecede hürmet hocanın arşısına 1 1 ır. .. .. 11 ş gosterme uzere ır. e er . . . . j Avrupadaki hududların 28 i yani 

t · d' B d d h bb t• ı .. k L , • k l .. _ Oğlum rüyanda ne gorruuş ıeferinde olduğu gibi, bund.ı da kımselerın sesler~nı duyuyor. d f l A harpten 
xo erme ı. en e on an mu a e ı •ıure Rep ı ti em UÇ bak A . . • .1 Ç" D . , yarısın an az ası umumı 

· d' H h h 1 \' Ih 1 ,,.ı ı tün bir daha anlat ayım. nemleketin malı vazıyetı amı . un- - erın ~ kuvvetli islahat la- .. 1 . t" 
esırgeme ım.. a a a .. e a~ı a- H l ' . . t edi( . .. .. . • . b d l Ba k .. .. . sonra çızı mış ır. • 
ramızda zıddivet çıktı. Siz bundan ev- yuz eene evve - Efendım, oruca ~ı~e d l tU, Fransa otedenberı duydugu Si· zım, u ur i)U 1 I} a turlu çaruı 1 Gene hududların değişmesinı 
ve) çiftlik fal~n idare ettiniz mi? ..J ..J yattım. Rüyamda bana ıkı 

1
Jt• e ahlanmak ihtiyacını son buhranda yok 1 Der~) her şeyi bozup yeniden toptan gözden geçirecek olursak, gö 

-E\'et; Kirşmaherde bir yıl kadar meVCUaaU şarap içirdiler. Orucum bozu u mı Jaha fazla hissetmiştir. yapmabi Ne. ba~l~y~rsu~uz? lrürüz ki, çok hududu olan memle-
kah'-·a muavinliii yaptım. Fakat çift- Mürekkepli kalemin üç yüz sene- bolmadı mı? B ·· F d b"'t"' fkA M. Daladıye ıçını çekıyor: ketler en fazla felakete uğrıyan mcm 

,, . H kal nı karı11tırdıktan son ugun ransa a u un e uı H k d" F k t 
lik atıldı. Ben de ayrılmak mecburi- lik bir mazisi olduğuna kim ınanır? oca sabclıll k d ır • • k" d ki A} - a ınız var, ıyor, a a ı;u leketlerdir. Hududu en fazla deği-

harifin a a ı erecesıne varan Jmurnıye, ra ıp say ı arı J-'. many::ı d l · b"tmesi yok mu} Bunlar k . d Al ld yetinde kaldı111. Bu sabada fazla tecrü- Hakikaten Rosolar ve Diderolar ra • .. . I . A va e erın ~ şen memle etın e manya o u· 
bem k Fakat buna karşılık yüksek . . k l k d . _ saflıgını gorerek · . . . ve talyanın sılahlanması karsısmd~. beklemez kıl Ah! Şu ay sonları ol- g· unu görüyoruz. Mesela bugün A· 

yo · devrıne kadar gıdece P ursa • aı Be d -der- sana ne ıçırır k • k 1 · · ı Sa k" d" · • "b' 1 
ziraat mektebi mezunuyu":1 .. Seneler- A • • '"rekke li - .. ~ am . . . ıs erı u.~vet erını gayet ace e- M- masal.. ~ ı ışım agrıyor .s1 ı.. vusturyayı ilhak ettikten sonra, Al-
ce tahsil ettiğim ziraat ilmının bu sa- mı yazı kalemı> adıle mu p lcrse ıçırsınler, ne yedırırlerse ye ırmak luzumunu haykırıy'orlar. İşte vazıyet bu. Bu vazıyetten manyanın 11 devletle hududu var
hada banayardımı dokunacağını, pra- kaleme o devirde bile raslarız. An- dirsinler senin orucu' asla bozul · '='akat, en büyük müskül ~a~asız - kurtulmak lazım ve kurtula~~ğı~. dır. Almanyanın bu on bir komsusu 
tikte bilgisizliiimi kısmen olsun telifi aiklopedide ıöyle yazar: maz. Çünkü hayvandan b,l' farkır lıktır. Yalnız tica~ethane ancak .?~g~n ı- sunlardır: 
edeceğini umarım. «Mürekkepli kalem, öyle bir yazı yok ki senin.. . . <Jurnal> gazetesinde hadisf'lc-ri çin istikba~ı feda etmedıgımı~. ~.e • Fransa, Belçika, Hollanda, f sviç-

-Aman kardeş, senin görecegın kalemidir ve o suretle yapılmıştır - Efendim baş~a hır emrılız :laima hicviyeci bir kalemle talı Hl tüccar gittıkçe . fazlalaşan ve buyu- re ltalya, Lüksemburg, Çekoslo -
iıln ilimle ne alakası var? lşçile~e, o- ki, içine bir miktar mürekkep. alır var mı} E.şeklikte bıraz daha ka a· ~en Kleman V.t>tel «Kapar.acak yen delikleri elıne ne geçerse o~un· v~kya, Macaristan, Lehistan, Lit • 
dunculara nezaret edeceksin! Çıftl~k ve yava'·· yavaş akması sayeıunde, yım m~? . kal. :l~liklen başlık)-1 bir yazıda vaziye-ti ı~. tıka~~~a m~bur olacak v~~ıyete lvanya, Danimarka .. 
ınahsulatım ııatacakıııın ! Sene de bır başka murekkep almıya mech.~r o- _ Ömrün oldukça eşeklıkte loyle anlatıy~r: duşmedıgı takdırde kurtulabılır. Almanyadan sonra en fazla hu-
defa da çiftliğin umumi hesapl~rı.nı lunmadan bu sa·:.ed~ uzun muddet S. G. . <İ~san para yarasından ölmez:ıı T• d dudlu olarak her birinin altışar hu-
göreceksin ! Görüyorsun, ya bütün yazı .y~mak kabıl . 0 .lur.»., J 0 erat6r 1 ~.ı.y~ hır söz vardır. Fakat Rahle de - ıre e dudu olan dört memleket geliyor. 
bunlardan hiç birinin ilimle en ufak Şımdı La~eyde ıkı Hoı·a.n . ..ı.l~··ı~ P • J ~oyıe demiştir: cParasızlık, ben7eri Fransa, Romanya, Yugoslavya ve 
htr münasebeti bile yok! .. Sa~a. h~r 1~38 de Parısc ~~yahatl~rı '&"~l.l Cemıl Ora .:>lrnıyan bir ıstıraptır.) D s s r· l Lehistan. Rusyanın Avrupa kısmın 
şeyden önce keskin bir göz, dışlı bır b~r el yazısında şoyle d.!nı:n·ckte - • Parasızlık diş ağrısına benz.;ar. r • • ırrı ıne da ise 5 memleketle hududu vardı. 
atız, yüksek bir ses lazım. dır: . . . . Memleket hastaneaı iiyebiliriz. insanda bu dert vaık,..n lıtanbul eski Alemdar Sıhhat 4 memleketle hududu olan devlet-

Bukin, içini çekerek sözüne devam c~arı.ste kolay Y_azt yazm~k ı~ın hır k. tı İİ "le mühim bir meseleyi halledebiJi... Yurdu hekimlerinden ler de Belçika, Bulgaristan, Yuna-
•ttf. harıka ıcadeden bır adam gorduk.Bu es 1 opera ur ~e de müekül bir i•e girisip i'·i bir Hastalarını yalnız 0 ündüzleri ka- · t M · L Çe • • . d ·· .. k 1 . . :.- " • J e nıs an, acarıstan, etonya, 

-Maamafih ilmin, tabii hiçbır za- a am gumu§ten a em yapıyor, ıçı- • ı h .. a ... neticeye varabilir. Ne de azım ve bul ve tedavi eder. k ı k d . ~ .. kk k b" · 'b" lzmire avdet etmıt o up er•- os ova ya ır. 
rarı yok Benim çiftliğim Orlov vıla- ne mure ep oyuyor, ızım gı ı o""ile•e kadar CUndoid• Franaı.z ~oğukkanlılıkla çalışabilir "7a .,

1
• T" k" · A k mında Yu 

Yet' d d: Ç"ftl'ıı:.: · aziyetini şu mürekkebe batıra batıra değil, uzun 1 T ed" b ' t . . ~~ _, . ur ıyenın vrupa ıs l k .. 
ın e ır. ı ı •• mın v . . .. d .. kk baatahaneainde öileden aonra Bı- asavvur ın, - unu asa'' ur . f ve Ahali Bankasın- nanıstan ve Bulgaristanla oma u-

hesaplardan \'e şu plandan öğrenırsı- muddet yazıyM~. k.:n;;eb. ebagene rinci Beyler80katında No. 42 d• •tmesi esasen kolaydır - Mesela bir tzmır Esn~ .. h' bed r ola- 7.ere iki hududu vardır. Diğer iki hu-
niz ! Ben çiftliğe hiç bir zaman ayak kurumuyor. ~~e e ır ~ırıı- haatalannı kahul eder. •üccar var, kendisine verılen vad,. dan satın aldıgım ıkı ı se ~ ~ dudlu memleketler de Avrupada 
basmam. Çiftlik işlerine hiç karış~am. ta on yaprak kagıdıl dold~~a~~ıy~~·. Telefon: 2252 Haatahane ler bitmek üzere, ne yapacaoım ş:ı rak verdiğim yirmi lira n:ıukllbılı a~a- ekseri eti t kil etmektedir: Finlan-
Yegane bildiğim şe,·, toprağın sıyah, insan onun nası yapı ı~ını ır Telefon: 2310 Klinik 'ırmış, düşünüp duruyor. A kad c;. ğıda tarih numara ve mıktarları 'a: di a ltal aeş Litvanya, Lüksmbur, 
orınanın yeşil olduju keyfiyetidir. Şe- öğrense, çok geçmled~n zfngın olur. Telefon: 33SO E•. \arından biri geliyor şu beylik tav- zıh Ziraat Bankası makbuzla.rını .. zayı 1 Y. , J... , vudluk,. Danimarka, 
raite gelince .. Eski şartları hiç te de- O adam bu kalem erı on ranaa, on siyelerde bulunuyor: ettim nisini alacağımdan hükmu ol- lsvıçre, ~~a orveç Hollan-
r.· t· . . Y . b d ö k' .k. f satıyor.> Z • d•ploma . . . . . . . . spanya. LBtonya, ' ~ıt ırmıyelım. anı un an nce ı ı ı ranga ayı ı - Azızımı dıyor ısler n ovle e- madıgı. d 1 
kah d"''"m parayı sana da ve- -=+=- I ç· k ı . . d' d' ' k' h : . 6 r ık s ı 928 T. 834 5120 a, sveç.. . yaya ver ıgı . l l r 928 - 929 senesi zmir ıçe - 'las ara ıstına e ıyor ı, ersuu ta· ır ı 

28 
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Bir tek hududlu memleketler ıse 
~Ylm: Sene de bın ruble aylı~: Ev.. Manda İn ça mış. sepet ve şapka meketebinin çiçek mamen değiştirmen lazım. Kökten 10 c 1 : :

28 
T. 

208 
-!~! k azdır: lrlanda ile lngilterenin 

emek içmek .. araba .. ve tam i.>ır ha- Çeamede Ca.mii ati.k mahallesinde 9ubesinden aldığım diplomayı kay - bir yenilik ister. BaŞka türlü kur•u- 4 c 9 k. ·,·1 h o be" b pel b" "biri ile hududu var savıla-
l'eket b f · v b h be d k' l . k b . . 1 T' h Karaburun es ı ..1• u a e ı u- ya nız ırı . 

ser es ısı. tütün ekisperi B. Refık Alcanın a • ttim. Yenisini alacağım an es ı- uş çaresı yo u ışın ıcaret ane- . • d b"l" V bu hudud denizdir. Porte-
Maslov i 'nden. H bibe k . . h k k . ba t • d - . . t 1 susn & o acısı ı ır. e 

- çı . k "b" tıir a- çesinden mandalin çalan a ızı aının Ü mü yo tur. nı .. ş a~ a~gı .egıştır, sa ı! nsn - Halil Ku"ant k" in de yalnız lspanya ile hududu 
da -Meger general şe er gı ı 75 yaşında Bn. Hikmet Avzer·zabıt.ı- Bayraklı sahil caddesi No 22 lerını asrıleftır, pıyasaya yenı nıal • D ı~ 

ınnuş, diye düşündü. Belkia P.,alı lar sürerek kendine yeni miişt,. .. i.1•· • 3 va ır. 
General ıözUııe devam ederek: . ca t\ttulmu,tur. 

-
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1. 

izmir Belediyesi İlunlorı ı 
~-~~-' 1 - Atatılrk~n muhterem anaları- 1 - Ijayıııdırlık . ahıı ı Ali ÇeHn-

-------"'!!!!'!!'~~~-""!"l""~""""""'!!!"!"''!!!"!!"~~,..!!'!!!~--~"!""!"'- m11 K:ır.,ıyaka<JaJ<i mezarı. lı:ı~mii- ~nr:ı .cı:ı<ldl'sirufe i\le·uuj'te caddl•si ağ
hC'ndi tikten 50 kuruş bedel mukabi- ıın.dl#n ukpi )..faya JrnlvJ;u·ına. krular 
liııdt" tc•dal'ik c•dilecı>k proje kt>- ılaıı )'(}!tın <'sa")) t;)rnirj ·ıı jki taı·afı-Telefon numaralan: 

Yangın ihbarı: 22!:!2-25~2, Karşıyaka: r.o:;;;, imdadı sıhh~ ıo ıs, ~if ve ,al'tnanıesi \'eçhile taıı - ııa ke:-;nıµ kordon <;e)dlnıe:'j İ:'j haşrnü-
müdcleiı,ımumılik: 245!'> ;-,oli : 2463, şehir telefmıu müracaat numar~- zim edUecektil'. Keş)f pe4e)i heıJ.cJjsJi~t.eıı t.ecl:ıı-ik .edHecek 1-.:eı:.;if \'ı' 
El: 2200, Ş\:lıiı Jer ara:;ı telefon mı.ira.cf.lat numnraı;ıı: Ul)Q, el~)5trjk !Hl !ı Hl'a 5J kuru~t~ır. fha- ·artnameleı·i v.eçhile ~ç)k ek~iltmPye 
~ırk ti: 20!H, luwa gazı: 2326 hava gnzı fa brik ası: 2!!94, Karşıyaka lC':;İ dP 1 iı-11-H:lS :;a} ı gii n ii ı;;a:ıt koıııı lmuşt uı·. l{e i f lw.d1->li 4 rn li raclı r. 
u idnrt'si: 5105 Basmahane istasycmu: 3t;.38, Al::;p.rıca)< j:stusyonu: lG ıl.ıcjH'. lştir.ık edecP.klı'I' 719 linı iijalesi 11 l~ fı;;~ cuma gf.JmJ. 'fü-ıt 

2134, Pa :ıpnrt vapm· bkele i: 2 54
1 
Denizlıank \'apur acsnt~sı: 267A 25kuru~ tel)ıinat makbuzirte encii- llj ~üı.dn-, işLirak .e<}ecC>lder ~.)Hm 'i6 

ı~mir u şuketi: 3015 tak:;i istemek içiıı:4040. ıneeıı gı·liı'lı•r. kul'll~)~ık tenıinrıt maklıuile ~ncilm.en 
D [ N İz YOLLAR ı : 2 - 11 nlil Rifıtt p:ışa eadıle.;;iııiıı geJil'Jer. 

Çarşamba günleri aaat 12de iatan~uJa 6 ü.-at ~ostası.Perıepıbe :Z.Ope ara bnJıril>abıı paı·,kı Ü liJnde \'e Değir- •> !~ .J•;yJ.lıl ca.dc].esi :~OS inci ~-· 
postası. Çarsambn onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de Mer-1 mendagı cadd r i öııiincle mHcut mu kal>l.mı !:ıı.ınren biı· ~ıs,-ımıtla > aptır~
ain P,O$Jası ( Rodoıa da uğrar}. Karaburun postası pazar günleri ıaat h:1f az.a d~ıvarı1u11 pnrk taı·afına al111- '['.cak !agını başm.ijhcı).ıjisljld.en tecl;ı.-
8 de, carpmba günleri 9 da.. nıa.sı "e roJı.ın ~ a ·ıı ::;ijfetl/.! t miri rı.k .ccJı!Pcek keşif \'c şartıı:ım.e i n c-

M EMLE KET HA Rİ C f : lııı. O}Ü~aw.cli~ljkteı1 ıed:ırik edjlecek Jı.ıle açık .eksiltmeye .koımlnıJştur: Ke.-
Jtalyan vapurları muntazam postalar Çarı:amba saat 17 de Pire J-t~if ve ~aı·tııamP.si ve<')JilP :ı~ık ~k- sıf bedelı G:10 linıı,lır. lh::ıJe.; l 1 l l 

Br~ndizi Vene.dik Triyeate P.ersembe 17 d Rodos adalar ' iJtmce ~Qnulmu.,4,ı. feşif herjejj 0!1. rumn glln(I saat lG clfülır. J~tirak 
' DEM J1

R y o L.L AR ı : e ' . 71;0 lir:ıdıl'. Hı:ıJe i fle 15-ı J..(J!~8 ı _. e,d enl,<I~r 47 l~ı·a 2;; kıınısluk tem)n:ıt 
Kaıab h tt ,. . j t b 1 A k fI .. d'd lı gum.J >.ıtl:ll rn J:~du·. lştil':ı~ C~P.celi- ın:ıklJLJıll> t·ııı•umı·ııe ~Plil'lcr. a a ı - zmır • • an u · n ara: -ıer gun saat v~ ı e. . . . ,,~ 

rP-ezar. Cuma, Çar,amba günleri yataJ<lı va~on . büfe vardır l .lımir - ı~r ~7 lırnlıı~ tıemın~t nrnklnır.ı~·ıe cıı- -·ı ı 4 s :ı!)~ô 
S h ·· 1720d t i · I . .. d cuntıııe geırer. oma er ~un , e o oraf, ıtzmır - A a§ehır her gun 15110 a ,, . . . . , . 
tren, 16,25 de otoray. fzmir • Badırma: Pazartesi rar amba Cuma ' - l>r. lfı,ılu '! . .cp.ddesııı!n ı·.e\'Zı 
günleri 7,30 da sair günler 12 de ekspres. ' "Y J ' 1>3 3 Jıu.h·arınd.ın. ı~~bı-m:rn mJrıJar J~ c-

Aydı h ttl iz · v _ k Af p . ç b maJl.'ddm c.ıd<le ıne '}):J.ıJar ol;rn doE:r: n a - mır - n.J1ra uyu - yon: azartesı1 arsam a, . ~ . 
Cµma ve Pazar RÜnleri 21,35 de. Nazilliye her ·'!Ül} 15,40 da. Denizli- n}enı~ın ke m.e.''

1
e acJ1 

.. 
1
1
a 1~1ı:ıaJ"! e alı 

Y S il P -'L- C t · ·· 1 · 6 DO d ı . T' Öd , UJ'f.'l~ tamu·ı Jfl!o!mu wııc ı ı \tcıı te-e a , erteıııue, umar eıı gun erı ,.., a. 1mır • ıre • emJs · . . . . 
L -f .. 5 35 d 1. t 17 r>O da /"u . 16 'l0 d rr· - . dal'ık ~cJılece~ ke~ıf ~·e s•ll tııam.eler, n.c gun . e .. a ar. .~ '-AfemıJe, _ a ı ıreye otoray . . • 

HAVA L t KATARLARI . . \,echılc nl•ık ek ı}tmeg.c konqimuA-
f · • B 5 25 11 8 05 9 D • tur. l~e~if IJecJeli 750 liı'.adp·. 1hnle5'i 

20 :;•r. uca: ' ' , ' ' ,<>8, 12,04, 14,<JS, 16,~0, 17,44,19,10 <le }5-Jl-!}:J salı gi.ınii sn.at lGd:ıciır. 
1 1 · • R • 5 30 6 46 8 07 10 1 

l>ıtinık !!d.ecı•kler 06 liJ':,t ı.n kı;ru .. 

n~her nrntre murnbbm :·ViO kuru~
taıı l 1 1..ı li rn ~n ku nıs Lfıle!i nııı ham
meııclj fı8 jnci :ıdanın :~27 metre nıu
nıhLnıı}d:ıki 21 sayılı nl'~nnın s:ıtı>: 

Jın, katipliktt'kj ~:ırtııanıe.si \'et"hile 
J 1 (J38 -.nlı giııni ;-;:ı:ıt J 6 da aeık 

artırma ile jlıs_1le edi)rcektiı'. 1stir:ık 

eıleceklel' sek~en altı liralık temınal 

ınaklJuıu ile encümene geliler. 
2.; 1 J ~~ 60 

zmır ornova. , , , • , , , 5, 12,25, 13,12, 14,40, lıık tt•minat m;ıklıuzj\·Je eıı('Ümenc 
1~,15, 17.J 5, 18,50, 20,10, 21,40. 1• ) · • J _ 13 .. }edi_ve emlak ve aknrın-1 . K ._ H h.. . l ge ıı· rı" 

zmır - ar,ıv"a • acı uıevın er: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20 12 10 4 1• h ..ı .- ·ı, 1 1 elan B·V ıncı sokakta ~ aeo,•f ... r sok,"-. ' • - ,ıı. m;ı :+n.c4e ~:ıı~p;.ısa mfl ın v .... " 
13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,!30, 21,25 1 .. ı·>vs . . k w ,ı r k ··ı» '·5irı 50 S'"')'ılı gar:-ı"ın Lı'r seı, .. 11·k f · M 5 

4 
. . e ·ının -.,;ı ıııcı . o fl.l{JHµ,:l f"Qı·n ·ıı.- ,. , .. u ıJ , ... 

ımır K ~e~;ıe;~ ,VSA(~alnız cumarte~ı günlen: 13,03.) JllJ qıcldc> in.e bd:ır yaptml:ıeak ili() icarı i:şinin acık artırma ile ilıalesi 

1 
. J . , UR L ~ /:( 1. mftrc boydn kaııa)iıa~ypn başmiih~n 15 11 938 salı günü spat 16 \'il tern-

zmırden ·Kar41:vakaya ılk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece di likt~n tedarik .e.dilccek ke~if ve did edilmiştir. Sartnaınt-si 
0

Ba~ka
ıon vapur 11,30 da J(onaktan kalkar. Kar,ıyakadan İzmire ilk vapur ~al'tn:ımC'led \'er hile acık c•kcıiltme- tipliktedir. Ve J>ir senelik icarının 
saat 6 da, ıon vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar- y~ koJ}Ulmu~tur. Keşif be>dcli S!)Q lira mulıammen bedeli de 20 ı lirndır. 
ıılıklı vJpurlar h~reket e<fer. . qır j(ıalf!sİ el~ 1 :)-) ).!);/8 ~;ılı günü sa- lştirnk cqcc.ekler 1) lira 2) kuruş-

Ş EH 1 R DA~ j ~ 1 NA~ 1 ~. YA~ l 'f ALA.~ J: ~ t Jf? d;ıclır. Jştinık f!Pf?Cekler ıit; lira !tık teminat makLuziyle enciimene 
Tramvaylar: Sabahleyın ılk tramvay Guı.elyalı~an be~te, ıkıncı i:l kul'u.,luk teminat mnklıuziylc en- gelirler. 

tramv~! 6 da hareket eder. Konaktan ~.20, 6, 20 dedır. Gec~. so~ tram cOmeııe JJ'Cljrler. 2 - 13eJf'djy"'ye ait f ııöni.i ca,d-
vay Guzelyalıdan 24.Sda, Konaktan bır de hareket eder. Gundµ:r: her 5 _ Baskatiplikteki mali Ye fen- desinde Bahribqb;t parkı methali h-
be.t • dakikarla bir tramva:v :vardır. ni A:ırtnnnır.i ,·eçhile itfah·e icin ~a- •ıarında kain benzin satış verinin 

Otobüsler: Buca, Bornovo, Basmahane, Tepecik ve Alaancak tın 'atınacnk 'bir a<let otop~mp. kl:ı- bir senelik icarı isinin acık artırmff 
hattına her gün muntazam otobüsler iılemektedir. \'U7.ı.J )rnııalı Zfll'fh ekşj)tmeye )<np!J'· iJe ihalesi 15 11 938 salı gijnii sa-

N Ö BET Ç l ECZANELER : mu:;hıı·. Muhammen IH'deli 5500 li- ?t 16 ya temdid edilmiştir. Şartl)a-
CUMA: Ke.mcrnltı.nna 1t~ihad, ?üzeJyalıda Gilzelyalı, Irgatpaza· rncJır .. Mın·;ıkkat tenJin;ıt miktaıı ela mesi Bn~l<füipliktedir. Bir st>nelik 

nnda Asri, lkıçeşmelıkttı İkıçeşmelık, Alsııııcakta .3. Fuat. "l!esi Bas.'katipliktedir. Bir sene-
112 lira :ıo kuru~tur. K:ıpnlı zal'fln 

• 1111111111ilIHI1111Uf11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lfl111111111111 

Bergama Vakıflar Memurfuğun-

lik İcarının muhammen bedeli d<" 
ilın!e i 1 • -l J-nas Cuma giiJıü ant 100 liradır. iştirak ı•dc-cekler 22 lirn 
l ı; UP b~lediye eııcilmeniıHle ~arnln- ~O kuruşluk temiııat mj.ık}Jpziyle 
"nktw. lştfrnk euecekJel' 2 Wl) arılı ~rıcümene gelirl"r. 

y c.an: '' 

lpıınıııun t:rrifi dtth·ı~indc haıu·J:ın- 3 - J3asmahane civarı l bl sant
mış t kLlf nrnktuplanrıı i)ınle tnı ihi al binasıncl" yı:ıptırılacak iic n~lr>t 
ılnn l 8·1 l-fl:18 Cuma gunµ :ınt J 5 e "'rri.il'!f' k"'7ı;,, ve bir cıqk sondaj i. İ· 

nin açık eksiltme ile j}lalesi 1 5 1 1 
')38 salı ı;iiııi.ı sa,ıt 16 y.ı tt"nıclid 
dilınistir. Ke:jif bedeli 733 lira 20 

Ka:zıuı Köyjj Mevkii Cinsi Vakfı knd.ıı· r,ııı ilıpı n ı·d~liğhıc veı•mpljdjr 

3052 ~uru~t~ır. Kesif ve sartnamesi rte 

I :acı Hüseyin ağa lr·ı·. Beraamı Beraama Bağlar yolu ZeytinHk 
" « Seylan kırı 
« Çam köyü Mardil 

28 4 8 11 (( (( (( 

-------------- '3,ısnıülır-ndislikt·en !t>darik edilir. 
« Sağancı Tokatlı 

« « 
« 

« « Yayla 
« - 13elıer rnelre mLırf bbaı 500 

kuru lijp 3·11.0 liın bedeli ml'fıam 
" « lnı:irli « pt•nli 15 in~i ndanın 6R4 mrtre nııı 
« ı< Arap o: « « 
« Alacalar Çeltik dere « « « ".ıblmınclrtki ;S, 4, S ve (ı 1 nurnnral• 
, Kapu kaya KapM kaya « Şadırvanlı ırs<1l<ırının S;ltışı lıas k~ıir~likttki ııcırt 

Dikili OjJc.ilide Kqca beylik ('{ Ha. Hüseyin aga '"'inmesi vt•clıile 1 '.> 1 1 f)38 salı gii 
« Samanlık Samanlı~ « Şadırvanlı nii sn.ıt on al•ıda açık artırma ile ilıa 
« Çandarla Ilıca eder « Ha. Hüseyin ağa ı~, edilecektir. İştirak edt>cekler 2% 
Bergama Vakıf hır M~ru•İnc ait tllazbut v~k:: .4dan yukamla mev- it' co k J k t · 1 ki 

r.ı .1 ·urus u enıııı.ı ıım · >Uzu 
kileri yazılı 12 parça 1eytinliiin 938 yılı mahsulü ayrı ayrı mih:.r .1 .. · ]' 1 yede kaime<;iyll! 31/10/938 elen lp/ll /938 s~h ~ünijne l<adar 15 l e eııcunıPııc ge ır er. 
gün müddetle ye açık aıtwma usuliyle mija~yedeye s~r>lm~ır. la- 2 - B.,her metre murabbaı 500 
te!dilerin sera'li ö~renmek ve fazl~ mallımat aJmak üzere her gün ~er- ·~uruşt.ın 2821 lira 2~ ~ı.ı.rus bede· 
gama Vpkıflar memurluğuna ve ih~le gü~ijı plıan 15/11/938 Sah AÜ· li muhammenli 29 uncu adanın 
ııii suat on dörtte Bt:nJaın~ V'1kıflar m~murluiunda miite§ekkil ihale "64,25 metre nrnrahbaındaki 11. 
komi&)'f>tı\.ma ptüra.:aatları ilan olu11ur. 4 fj 9 )3 ( 4006 12. 17. 18 sayılı arsaların sntısı bns 

kat.iplilcteki şartııamesj vt!chile 1 :i 

Akhisar tütün müatahsilleri alım 
4atım kooperatif inden: 

11 938 Sft)ı giini.i &qat Qn altıdn fi -

cık uıtuma ile ihale edilftcektir, 1§ 
tirnk c:decekler2 l 2 liralık teminat 
m~~by~ı,ı ile Clıcümı:me gelirler. 

27 ~ 8 11 (3938) 

İstj~µk t•den~kl<'r SS liralık lerııiıı.ıt 
ııcıklııll'iyle eıı<'İ.İııı~ne gt•lirlt'r. 

4001 

lkiçı•sı11eljk caddesiııdr- Mı 1 s, 
f!lı sokakt ııı itibaren y.ıptırılıırp1 : 
, Jli metre lmvdıı k,ın,ıliz;ısvcııı Bas· 
·nülıendislikten tt>darik f'dilt'cı•k kı:. 
if w· şartn.ınwleri vcçlıile acık ı-k-

1ilt ıııt"y<' kolltılrııustur. Kesif bed,.li 
•16 liradır. İlıalt·si ele IA 11 9?~ 
·uma giinii ııaat 16 dadır. İ . tinı!~ 
decekler 32 lira 75 kuruşluk tf'mi-
ıat ınakb111iy}C' enci.inıenf> geliYln 

4 8 il 15 (4002) 

KemalpaJa icra Memurlı:~tm· 
lan: Dosya No. 35/589 

Mehrııed A7mİy(" horch ) ulr, rı 
'p7ılcnlıdaq gi.i 1 \•eli nğl ı ı Ali ve k<'\· 

26 subat 93i tarihin~e fevkalade olan toplanan ortaklar umumi 
hey~tipip kararı veçhile tasfiye edileulc: t>lan Akhiaar tütün müıtah
ıilleri ahn satım kPOı>er•tifi J:layinlerinin ticartt kanumm ı:J44 üncü 
maddesine tevfikan tasfiye heyetiqe mü.racHtlArt, ~~ 3876 

ısı AV~Pnİn mahcuz r,-ayri ı'rwıılrnl
'erinden satışa ~ıkarılMak muhnın-
11en ~ıymetin yiiı:de yetmi~ he~ ııis
~etinde bir bedel teklif eden olmaclı-

J::ırınılı rlık :'ahnsı C umhuriyet mn- )ı için f280 sayılı kanun mucibince 
hallı'"İlıık• 2fi Ağust~ı8 k:ıpısıntlnn 

atışı düşüri.i)en kızılca tımarının ev
umhul'İ) t k~ıpı ıııa kadar ır, nıetrc-

Devlet Jenıiryollarından: 

ren göjij m~vkiirnk ııf\rkan hacı Şem lik caıhleqin bir tarafına leretuqı 
~eddin garbeıı Nuri SipıJ;llen tarık 

twı·donu çekilme. i \'e ym·a yolı,ın inı-
'ii \'P. te..:,·iy<> i i. i lı:ıs mlıhc>ıvli~likl<'n ,...enubeıı Hacı Şemseddin g{lğlariv-
te<larik edilecek ke~if ve s:ırtııamel,el'i le mahdpd 3 l l 937 tJ;lrih ve 108 
vec·hjle :H'tk ek:'iltmeye koııulmuşttır ;~yılı tapu senediyle Ayse namında 
Keş;if l.iedcli 7fl~ lfraılır. lhale<ı: '·ayldlı 7.352 M. M. bAiJclJ:lki l 00 li-

~ATTfFF. ın 

SICAK? 
Sicak h.avanm sjzc hararet vermesi, kanmıZJ zehir
Jcy~m ''To~in" terin vücutta arrma mc:Jandir. Bu ı 
~ehlikeli "Toxin n lcri ENO "MEYVA 1 UZU" 
icerek def edil)iz. E 1 O ieziz \'e kuvvet vericidir . 

.t.'( ! : ~N O kanınızı temizler, \'Ücuddaki zehirleri atar, 
~ • , hara~eıin v.c kabizin .ö ime geccr. E ~o size 

~ıhh:.ıtımzı ve lq,ıvvetini.zi iade eder. 

DAiMA IU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

lstanbul Telefon direktörlüğün
den: 

l - İdaremiz ihtiyacı icin mul,telif eb'adda on kalem font boru ve 
teferruatı kapalı z;rfla eksiltmeye çıkarılmııtır. • 

2-MuhammeJ1 bedel 48209 lira 20 kuruştur. 
Muvakkat teminat 3616 lirı. olup eksiltmesj 24 ikinci teşrin 
938 Perşembe günü saat 16 da telefon direktörlüğü binasın· 
daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. .. 

3 -Talipler muvakkat teJllinat makbuz veya banka mektubu ilı 
kanµni veşaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 15 e kadar mez. 
kur ~omisyona vereceklerdir. 

4 - ŞartnaJllesi 241 kuruJ mukabilinde her gün Levazım amirJiğG 
mizden alanabilir. 9 22 4 19 (3710) 

Karahayıt nahiye merkezi Da/Q,• 
ma muhtarlığından: 

Aydına b.ğh KaraJıayıt merke~i olan dalama ile be§ kilometre 
mesafede bul"lnan KP.rah,ıy~t köylerinin fehir planlarıım1 tanzimi 
19/10/938 tarihinden itibaren açık eksiltmeye ~onulmuştur. 

1 - Her ilü köyün şehir planı yapılacak $abanın mesahe,j sat
hivesi ve feµni .,_,ln.amesine ba2-h kırpkisi mµcjbince 96.5 hektardır. 

Dalamanın J1 hektar mqkun 41,$ hektar Bf.Yri mesk~n ~
,-ahavıtın 15 h.e~tar 1ıayri rneskudure 

2 - Meskun olan kısmın ll)uhımlınen fiati beher hektarı ZO 
'llt! gayri JP,eskim kısmının beher hekwı 11 Jjr~dım 1295 lira 50 Jrµ. 
ruştur. . 

;3 - ~k4iltmeye İJlİrak ıartları (Nafıa Vekaletinin ıehirciliJJ 
talimatnamesi ahkamına ve fepni e~ılarına tarrnt.m.en uygµn jhtiJaı 
vesikası ile kesif bedeli olan 1295 lira 50 kuruşun yüwe 7.6 tan 
9716 kµrµ§ teminat akçasının köy san~hjına emaneten teslim edildi
iine dair m-.kbuzun ibra~ı. 

ı4 - lha~ tarihinden ilibaren bir ftafta içinde temin akçaıının 
% 15 ibliğı. 

5 - Şehircilik talimatnamesi mucibince bilum\lJU .. roas~rjf 
müteahhide ait olaca~tır. 

6 - ihale tarihiruJen itibaren on ıdin içirıde mukavelenin tan· 
ziJni. 

7 - ihale 13/11 /938 tarihin müsadif pazar günü saat 14 cL 
Dalama köy odasında icra edileceğinden yukarıda 3 üncü maddfdt 
yazılı evsafı ha'z olanların Dalama muhlarhğana müracaatları ilin 
olunur. 20 25 30 4 (3858) 

• rzmir Nafia Müdürlüğünden: 
Sivil tayvart> mevdanını menfez sularından korumak için yapıla. 

c:,k kanal h.,friyatı ile pere in,ası 5209 lira 10 kuru§ lc:e4if tutariyle ve 
15 gıin müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sa• 
) ıh yasa hüküm!erine göre lıazırlıyacakları teminatlariyle birlikte 12 
ikinci tesrin 938 Cumartesi r,unü saat on birde Nafıa müdürlü~ündeki 
komisyona has vurmaları. 27 31 4 8 (3937) 

/zmir Orman başmühendis 'iğinden: 
· İzmiı· · merJ<ez kazasının Cuinaovası Bulgurca köyleri civarın

da bulunan Dereboğazı devlet ormanından 12 metre mikap çınaı 
e$car ve Gölova ve Avandere kövleri cjvarında EJekci der~~i ormanm 
dan 667 kental karunk kömür ve Çam kövüniiın Derebqğazı Çatal· 
bunar ormanından 890 kental mese kömürü 15 gün müddetle upm
Jlla mahıu~ olarak serbest sahta çıkarılmııtar! 

Çınar eşc[lrını11 beher metre mil:iibının mııhı\mmen betdeli -
200 kurystur. Teminat muvakateşi 180 kurustur. 

890 K~ııtal meşe kömürünün beher kentalinin muhammen 
bepeli 36 kımışttır, Teminatı muvakkatesi 24 lira 3 kuru<1tur, 

667 Kental karışık kömiiriin beher kentalinin muhammen be· 
deli 28 kunıştur. Teminatı muvak~ate 14 liradır, 

~ilrtname v~ mukavelen~me projeleri Orman Bat Miiherıdiş. 
liğinden p~ua&ı:ı alırıır. 

İhalr.s1 10/lJ/938 tarihine miiı•dif Perşembe günü ıaat 14 
de İzmir Orman Bat Mühendisliğinde içra kıhnacağ1ndan talipleriv 
teminRtı munkk"te m-.kbuılariyle ve veıaikleriyl~ birlikte korni4yo. 
na müracaatları ilin olunur. 29 1 4 8 (3958) 

),.. ı 6 ı .:ı t a muhammen kıymetli kırk hissede 11 ! .• 8 sq ı giin\i . apt 1 t füıll'. ı;. ,. ...-----,----------=~ 
De\'l«!t DemiryQIJarı M§latya İ§letmeıi için atağıda dns, miktar tirak P(jecekler GO lirı\!ık teminat mak- IJ hisse ba~ını ve ayni mevkide ayni Ç l .1 ü t I 1 1? } edi bu ugu nisbetindt> temlnnt 

ve muhammen bedel ile mMval<kat teminnt mikt~rı )'@~ılı Mtu§ily~ \İpi buzu ile enclinıeıw g-elirler, tarih ve 109 numaralı tapu ile Av- .arşam m · gt nd . sa~ d -1 k-
kiremit ve Malııtya kirnmidi ihale tarihinden ihb•rcm orı beş gün zar- 25 1 4 3861 'e namında kayıtlı şarkan Gi.tlsiim d: .K .. paşa icra aıresın ~ yap~ aca · k nsı \ va ınılli mutebt>r bir bi:lnk.ı 
fında teslim ~dilmek ıartiyle 4\Çtk eksiltm•ye çı"~rıhnııtır. Eksiltme . if\rben Nuri şimalen Mehmed ve lh- bırıncı artırmasındµ teklıf edıl~cek ıtıhar mektubu ile lcrn dairesinde 
l 6/ 11 /938 Çorfambi\ gijnü §~i\ı 11 de Haydarpap ~ar binası dahi- --,,...,.H-aş-,·k,_a_t_iı....,,>L,...ik-te-k-·i-~a-ı-·t-n-a11-1-e.-i-,·-eı.;-·h-ile rahim cenuben Nıf çayı ile mahdud bedel muhammen kıymetın yuzd(' l•uııı bulunmul~ı ı \ e fazla izahat is-

ıinde bı"rinrı' i•l,.tme komiıynn11nca yapılacaktır. · L ı· l .:ı ~ hektar > 165 M M bag· daki 730 l'etmiş besini Gulquğu ta\cdirde ihale t' 1 · b .. d · 'b k 
... .. ... H ... ve şartname ıne mcr ut ıste erue mu- - · · . . . · 

1 
• • • ı:)Jen rın u gun en ıtı are>n açı 

isteklilerin eksiltme prtnımeainde yazılı muvakkat teminat ile hammen bedelleri ve müfredatı yn?.ıh lira muhammen kıymetlı kırkta altı ed~lecektır. Noksan bır bedel teklıfı b l t 1 · . .. .. t d 
k 'it t' d k · · 1'"'' .. t t 1 ' IA d b 1 l' k hisse bag· ın ve köv içinde 31 13 937 h&linde miişterinin ta?J1hüdü baki k~kı untan I ar namb e er·ı·nıkı I go~up . e_ı e ıı me saJ m e omııyon reıs Ii(lne muracaa e me erı azım ır. e el ıye imyahune<:i için 120 kalem J • .. 1 e me rı , e u mu er uzerınn 

F...kıiltme şartnameleri Haydırpftta yol ~af müfetti§liğinden parasız plat ve edevat nıJık eksiltme ile satın tarih ve 112 numaralı tapu ile Ay- kcılrnak sartıyle artırma on beş gun ı b" A h k 1 k 'dd' d 
1 A d k l .l" f l ·ı t 1 ır guna n ve> a aca ı ıasın a olarak anır. alınaçnktır. }ie,·eti umumiye inin mu- şe namın Ç\ ~yıt ı Hort lflra ı yo J e uza 1 ır . b l k k' l . /Q • . . d 

Kabul edilecek Teslim Miktarı Fi•tı MYh2'mmep Mqvakkat hammen bedeli !l04 lira 60 kıırııştıır. rnahdud han kahve!1ane ve ma~aza- 22 12 938 tarihine miisadıf Per-, u ~ıkna,ca · 1 ımb~el.ekrın - gu~ll ıçın e 
ı_· 'l7· ı· h k l" b .. .. · 'k' · \<:>!'lı a ariy e ır ı te yazı ı e veya nümuneye göre Müddeti t.det Kıır"ı bedeli teminat lhnle i de 8 l l flB8 ~alı günii sant on rlaıu :J. "l ıra mu ammı n ıymet ı jem e gunµ aynı SC\&tte ı ınct artır· . .. 

gün Lira Kr. Lra Kr. pli ıdndır. 1ştirnk edecekler yetmiı, he ve kırkta altı hiHesi borcun ta"ıit- mada teklif edilt>cek en son ve f>n ıfohen clnıreye mıırncaatları nksı 
Manilya lipi 

\ kiremit 
Mahyalık kir,mil 

15 31500 8 2592 00 194 40 liralık teminnt mııklıuzu l)e enc!ımenr \erıpdenmemiş olduğundan yeniden faıla bedel mukabilinde ih'llc f>clilc.-- llrnld 0 haklc ı tapu sicilliylc aabit ol 
ieliıler. 'rtırmaya çık~rılmuıtır. cek.tir. Almak istiyenlerin i~ı le v ınıyanların pa} b malan hı;ıric ].: 

fi 1 * S E9 7 12 938 tarihiııe mi.iiadif kitlerincJc: muh mrnım kıymtttin ~ .. l:.ıcaklff.rı i 1 ~'1 nlı•ı11 r (.111"' 16 900 
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KUÇUK iLANLAR 1 DAiMON FENERLERİ 
ııııı~w~~~~~m~~'ıııııımmmmıt1111111,111uK1111~~111~t~lll~llU~IHllUtlllUt1tll/1HtUHllll I Meraklılarına MÜ j de : 

uçu" 1 an fD' arı 200 ilj 600 t 
l>ükktw nakli - :\lütekait Şr\'ki ııürt -:atırlık kiicük i!anl:mlnn : me re ışık veren 

Öğiıderi Plıl, tiitlııı. phnpgo biletlcl'i Bir defa için ao kuruş 1938 Modeli 
\'e -:aire ~atıs yerini Ba maha11~en lki <lefn için 50 kuruş D A 1 M o N 
I\apılımla 15 numaraya n.ık~e miştil'. Üç tkfn için 70 kuruş 

llöl'l defo h,in 80 kuruş 

İt verenler: 

1 

Pe amlı kliçiık ilanların her defası F J • } 
ir;in 10 kuru~ nlıııır. Bir kolaylık • ener erJ ge miştir 

F.be aranıyor - Eiı· do/Yum evinde olm~k üıeı· her sutır :10 harf iti- 1) J ıt k i-bn •- . . 1 
"' ,,. b.•

1
r Mı;Jnıi t•ı· Hir kuciık il.ın 120 ı ' a-., •t,;ın ya mz 

hizmet görınf'k iizere Lir eJ.ıe apını- f4'.• 
/ D A J M O N p /l harfüılll j)):.ır?.t olnıalıdır. l>ııl't satır i erı" 

Yor. Anadolu ~azeıe in4e }<~. ))f. O. f elan fazla h •ı· :satıı· için mTıra 1 O J, L~ 
rnurac.tatları. • a:. 

l> ·1 • d J}unış alpHr. D A J Al O N A /J - • 
Rul :tl'alltyor -~il' ÇOl'lJj\ Q:l J~l - 'rl mpü erını 

ıır~ııynr. Arzu ed~ııleı· ~P.f~JY~~ad~ ~t~inler. },i ,tuı l.iileııler tt:rcih o)u-

ifş tul.ıiLi Kı:ıuın <Şeleujye nıua·~caut 1ıur. 

Fennin bir harikası 

( Agru delukse) 
r 
ı: - J!, 

911"' -· • t 'oC 
fit " ;" 'O :: 

::- " 
! fi 
t. " L ~ 
.. t 

.fÇ' 

IJ 

h İzmir Ahkamı ıahsiye sulh hu· 
uk mahkemesinden: AMPULLARI 

20 l 2 93 7 tarihinde ölen Bohor 
?~lu Neşim Abuafırı il~n tarihindrn 
tı~r•n bir ftY içınc3~ rnilh~emr-ye 

l'lluracaatla alacak ve borç!arını te· 
~C:kc defterine k~ydatıneleri lüıımn.ı 
lln oli.ima. ( 4004) 

AEG Tti rki}'c \' cJdlleri t 

Turk Anonim Elektrik Şirkeıi l:munıi)esi 

15TAN BUL P. K. 144~ 

• 

Elektron 
Türk Anontm Şirk1ııı 

iSTANllUL P. K. 1144 

Mektep 
o 

kitapları 
/Ilı, orta ve liıe ltitap 
ları en iyi ıartlar il• I 
Yavuz kitaphane. 
sinde satılmak... 1 

1 

tadır 

Doktor 
Bakteryoloi 

A. Kemal Tanay 
Bula~ıcı, sal&"m hastalıklar 

mfiteha ısı 

(Verem ve sa·re ) 
8tısrnahane polit karakolu va-

nında 2~ 1 · 

4 lkirlcİtt>şrin Cum:t t 938 

F~aı~lli Sperco 
Vapur Acentaaı 

f Iandaki hereket tarihlerile nav
hm1arda1ci CleğisiklıkJerdcn acenta 
meı'uliyet kabul etmez. Daha fazla 
tafıU~t için ikinci Kordonda FRA
TEL~~ SPERC~ vapur acentalığı
na muracaat edılmesi rica olunur. 

TELEFON: 2004/2005 

Taze T em~z Ucuz İlaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇançar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak BUyUk Salepcioğlu 

Ham karsı~ında 

Koıtümlülı, Mani~·~· 
luk ltumaşlarınızı 

lbrahim Karakaşa 
, bakmadan almayın. 
1 Son moJa hasır man-

to, elbise, Pardsü 
Muşamba 
odunpaıar' No. 12 

Fiat maktu 
Telefon: 4115 ..... __________ ._.. ... ;-.~--J ________ ..... __ ._ ______ _ 



1 

1 

Makina Tamirhanesi 
İşi iÖZ verd iği günde te~liın ('(meyi prensip 

edinen ve bununla iftihar eden 

bir milf'r~e~edir 

TELEFON : 3993 

İzmir : Kestane Pazarı Demirciler 

No. 67 - 69 

Tariş 
Şarapları 

(ANADOLU) 

· İzm:r incir ve üzüm tarım 
satış kooperatifleri birliği 
tarafından, geçen seneden· 

beri yapılmakta olan nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

T ariş şarapları şarapçı· 
lık tekniğin :n en modern 
icaplarına göre ve sıhhi 
~artlara tevfikan T ariş şa
rap fabrikasında yapıl
maktadır. 

Bilhassa halk tarafından 
•-' sevilen Sek ve Dörrıisek 

cinslerini tavsiye ederiz. 1 KİRALIK EV 

Türkiye iş b nkasından 
Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
vet ver:r. 

SAHiFEt:ıı . 

Göztepe t ramvay Caddesin· 
de 683 numaralı denize neza
reti fevkaladeyi haiz bahçe içe 
risinde sekiz odalı ve her oda· Doktor ~J:~JJI~:~ı 
sın da kalorifer tesisatı bulu- Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne· Arif Yurcu Doktor 
- b k •t k• l k fasetine rağmen fiatları ehvendir. 70 ve 150 santi· Merkez hastanesi Halid Baran 
nan an amIZ8 al ev Ira ı • litrelik şişelerde satılır, OferatÖrÜ 2 inci beyler sokak, Hamam 

tır. Taliplerin iş bankasına mü. :optan ve per~kende aatıı yeri: - Kemeralh caddesi No. 71 Tarif Hastalarını aaat ıs ten 19 za kadar Karşısında No. 45 

1 
marazaaı - lzmır Telr adreai: Tarif - İzmir Telef: 4195 .2 ci beyler sokak 78 N. muayeneha· Her gün 3 den 7 ye kadar 

racaatları rica o onur. Memlek t h t ~ ~ ineainde kabul eder. Tel.3393 -=:;;;:::T:E::':EE:O:N:::3806=== 

---------===:mı-----~ e as anesı Memleket ha•tanesı r -
dahiliye mütehassısı başoperat~~ü Dr. Behcet Uz Pürjen Şahap 

T. iS BANKA~I 
Dr. Celal Yarkın M. Nuri Arkan Çocuk h~talıkları Tesirini tabii olarak yapaıı 

mütehassısı en iyi müshildir 

1938 
~ 

Küçük Cari He6cıplcır 

lkrami'ie plana= 

4 adetlOOOL. 4000 L. 
8 .. 500,. 4000_ 

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

200 .. 25 " 5000 .. -384 " 28600 .. 
KurOl!ar 1Mart, 1 Haziran 
1 Eyh'.il, 1 Birinciki!nun 
tarihlerinde çekilecektir. 
En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
lara dahil edilecektir. 

SATILIK OTEL 

Türkiye iş bankası A. 
Ş. müdüriyetinden: 
Yeniden tamir edilerek her ta. 
rafı yağlı boya ile telvin edi
len ve içinde asri banyo tesi
satı bulunan Kemeraltında ka
in Kemahlı otelinin üçte iki 
hissesi satılacaktır. 
Arzu edenler görüşmek üzre 

Muayenehae: ikinci Beyler Adres: ikinci Beyler sokak 
ıokak No. 25. Telefonn:3955 fırın karşısı.. Kabul ıaatlan 

Evi: Göztepe No.1018 3-7 kadar. Tele: muayene-

li"::T:e:le:fo;n::?;5:45===;:;~ıl hane 312 .. Evi 2980 

Doktor 

·Kemal Salih Aysay 
Sari \e intani hastalıklar 

miltehassısı 

Baamahane postahane 
karım No. 30 

Cumartesi gün
leri meccanen 

Biitiin 

-

Telefon: 4223 

Doktor - Dünyaya 
Bürhan Bengü Hakiki 
MEMLEKET HASTANESi s 

GÖZ MÜTEHASSISI es ı· ı e 
Hastalarını her gün öğleden 

sonra Beyler sokağındaki muaye· D • l 
nehaneainde kabul eder. - ın etmeğe 

Doktor V b ·ı· ı· 
Demir Ali n.a l ıyet l 

Avrupada tetkik seyahatinden 
gelmittir. Hastalarını her gün 
muayenehanesinde kabul eder. 

-Septolinl 
Diş 

Macunu 
Dişleri inci gibi 

ORION 77 

1 
iş bankası müdüriyetine mü
racaat etmeleri rica olunur. 

DOKTOR Dr. Ziya Üstün 1 yapan etlerine ku. 
. . 

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

oaıoN ıoo 

• 

• • 
l . ~ 
• ~ 

Eksir Şahap 
Basur memelerini giderir. 

Kuvveti iştihayı arbnr. 

Verim 
Güzel 

ses. 
.; , 

oe lüks ~ 
Tezyinat 
Ve ucuz 

Fiatlı 

\ 
1 

' ,.._111--...J 

M. ŞEVKİ UGUR Doğum v:u~:~::..:•talıldarı vet, ağıza güzel 
DAH11;!~~ ( Almanyadan döndü) 

1 

koku veren eyni 
ikinci Beyler sokak No. 82 , Hastalarını 15-19 arası Birinci formiildu"r 

Telefon No. 3286 ı ı kordon 312 No. lu apartmanında -- • 
kabul eder. 

ORION Radioları gelmiştir. Tevfik Bay kent 
Elektrik· Radyo - Telefrn ve Malzemesi 

Pestemalcılar 77 -79 T -- 1. "? ... ' -----
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