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PAZAR 
Tokyo) da 

6 
Jk indtt'ı;ı-in 938 

Dün şiddetli bir zelzele 
oldu 

' 
'-. .) Her gün ıabahları ( lzmir) de çıkar aiyasi gazetedir Telefon: 2776 

Ruzvel~ Totaliterlere Hücum Ediyor 
Çemberlaynın Paris seyahati'Çin ordusu mağlôp 
Müstemlekeler işile Akdeniz mesele- olmamıştır 

si de müzakere edilecektir 

Gene F ransı2 

ı7.~!ı:~~~~~l Çanç
0

nı 1 
Fransız siyasetine ye.ni bir istika- 1 

met vermek mevzuunun bütün Fran
sızları i~ga) etmekte olduğuna dün 
işaret etmittim. 

tır. 

Paris, 5 (Radyo) - Gazeteler, 
Çemberlayn ile Halifaks'ın Paris se-

yahatinden bahsile uzun makaleler Basveki/imizi kabul 
yazmağa başlamışlardtr. .. 

İngiliz başvekili ile Fransız ricali buyurdular 
arasında vukubulacak müzakerele- İ stan'hul, 5 (Radyo) - _ Başve· 
rin , dünya ~ulhu ile alakadar olduğu kilimiz B. Celal Bayar, bugün An
ve Fransa ile birlikte lngilterenin kara'dan gelmiş ve Haydarpaşa'da 
Almanya ile de bir uzlaşma planını 
h Yali ve Parti başkanı B. Muhiddin 

-~-

Parisli «TempS» gazetesi son ge- azırladığı söyleniyor. U .. d - 1 ·ıA kA k 
len nüshalarından birimie bu mev- Paris 5 (Radyo) · İngiltere stun ag a vı ayet er anı, uman- ·a, -~_......,_.._..__a.ı..ı.._.--""""-.. ..-ıı!' 

B k.'l. N ·ı b -
1
- .

1 
H dan, burada bulunan saylavlar ve bir ..llCIJ... 

zua uzun bir batmaka]e tahsis et- asve ı ı evı Çem er ayn ı e a- k f d k l k · · . : L d 1-I · l"f k p . ço zevat tara ın an arşı anmıştır. Han ov aokaklarmda fecı bır manzara 
miş. rıcıye nazırı or .1 ı a sın arıs B k'l' · H d · k J k d b K ~ k · · ··1 · b" ··~ k' 

h 
. d bal d 

1 
aşve ı ımız, ay arpaşa ıs e- apon uman anının eyanatı ay- ., e · ıçın mu ıı m ır mm aua ı.. 

Çok kıymetli nıütaleaları ihtiva seya atın en ıse en gazete er, 1 . d t"' L· k d w ... } 4 (AA) o c· l k' t . l"kt' 
b 

.. h. h b 
1 

k d' esın en nıo ore uınere , ogruca ,-,ang rny, . . - rta ınc e ·ı ·ye sızı ır. 
eden bu mAkalenin bence 4"-n mühim azı mu ım a er er verme te ır- D 1 b h . · ] . 1 , h h" 1 · · h 

M. Çemberlayn l B l b l .. 1 .1. o ma a çe sarayına gıtmış er ve · Japon ordusunun baskumandanı gene-/ Fµ ,at .ı u an şe ır erınm zaptı e-
noktası, bugün iktidar mevkiini elin- er. u 1a t'r ere gore, ngı ız nazır- At t .. k · · ] d" 1 · } t "h . t b ld ğ d 
d n tudan Radı'kal Soayaliat fırkaaı- Parı·s, 5 (Radyo) - !ngiltere 1 . l F . l" d Akd la ur e arzı tazımat etmış er ır. ral Hata buglin şu benmntta bulun - nuz mu uısema ın nı a e u u 'll e-" arıy e ransız rıca ı arasın a e- stanbul 5 (A.A.) - BaşYekilJ- . mck degildir. > 
nın ııon kongre~inden mülhem ola- Başvekili Nevil Çemberlayn ile Ha- niz meselesiyle mfüıtemlekeler isi miz Celiil Bav ar bugün saat 11/35 te. muştur: A 'k t ·ı 

d ı d i L d H 1 f k • p f d k l k ··h· k • • · H k . merı an no asına verı en cevap. rak Fransanın her teY en evve o • riciye nazırı or a i a sın arise etra ın a onuşu aca ve mu ım a· Ankaradan ı::ehrı"mize gelmiı;;lerdir 1 -« nn ova gc ınc muhn.,ematın To 4 (A A) D · · . . ,. • ~ . . . . . . . . - omeı aJan ı 
rudan doğruya kendi komşulariyle gelme~e karar vermeleri, alakadar rarlar verılecektır.. • . - =+=-- nıhayet bulma. ı ıçın onumuzde k.üedı- An ~rika?'ıı 6 ııı tnrihl' notasına ja-
arasındaki bütün ihtilafları hallet- mehafilde ehemmiyetle karşılanmış- -Devamı 2 mcı sahıfede- ou··k D'' . \lecek cl~h~ uz~n bir )Ol o.d.uguna ' pon a il Hl 11 t. r"hino doğru ceYab 

ıc.o~ 'YO onJan ~onra: dll:.el:": memleket• n sor daha bU,'llk 1
'\ k t\ k l l ., . ur U\e e anı o (um. '\ eı r ·· i 'ldithor: 

le-rle olan vur.iyetİllİ ıe.zden ıeçir- ll l · b" h · S 

F 
• ı • • d • an <O\'tın &ı~ 31 •Ç şup e,ız • n- ı - Devamı 7 nci Sahifede -

mesi dotru oıac•t• hakkında aer .u. l ISİID e vazıyet Kanada' da umumi 
rülen mUtaleadır. 1 [ f k? 

Filhakika Franaız aiyueti, eier 1 va imi o aca . Parlatılmış üzümler artık Ameri-
rE'alist ve idtlia edilditi gibi sulhse-

ver olmak İ•tlyor1a milletler araaı ··- Arapların, birkac. gündenberi ilan !{aya sokulm1 racak 
hasındaki fal!lliyetine evvel emirde 

buradan başlamak mecburiyetinde- ettikleri grev sona ermiştir 
dir. 1 

Bugün Fransa ile Almanya ara
sında sureti resmiyede hiç bir ihtilaf 
mevzuu yoktur. Bununla beralter bu 
iki hükiımet arasındaki mün.aseba
tın tabii ve biraz daha ileri ıiderek 
dostane bir mahiyette olduğunu da 
kimse iddia edemez. 

Haklı veya hakaı:z Fransa yirmi 
senedenberi daimi bir endi,e içinde 
yaşıyor. Bu endişe Alman.yanın ilk 

Kudüs, 5 (Radyo) - Fransız Kudüs, 5 (Radyo) - Araplar, 
manastırı bugün Araplar tarafından bugün muhtelif yerlere bomba at-
bombalanmıştır. mışlardır. 

Arapların, balfur planını protes- Atılan bombalardan üç İngiliz 
to için bir kaç gündenberi ilan ettik- askeri yaralanmıştır. Bunlardan bi
leri grev bugün sona ermiştir. risi, hastahaneye götürülürken öl

Dükkanlar, yeniden açılmıştır. mü~tür. 
Kudüs, 5 {Radyo) - Hay fada ye- Bir Arap, telgraf tellerini keser· 

niden çarpışmalar olmuş ve Arap- ken görülmüş ve ate~ edilerek öldü-
lardan 15 kişi yaralanmıştır. rülmüştür. 

fırsatta kendisinden intikam almaia -----------------------------
kalkışacağı hakkındaki korkudur. 1 

lık devirlerde yalnız askeri mütehaa
aıslara inhisar eden bu ~ndi,e git gi
de bütün Fransaya yayılmı§, her 
Franıız ferdinin içine sinmi~tir. Bu
nun neticeıi de pek tabii olarak 
Franıızlarda «itimadı nefa» denilen 

• • 
ita/yanın ispanyada ne 

kadar askeri var? 
Dük Uo vmcısor 

• ------------

ilk parti temizletilerek 
ithal edildi 

Tütün piyqsasının açılış tarihinin 
iyi karşılandı 

tesbiti 

Aınerik<tda Ne\·york Tiirkofis ~u

besi müclürlıiğünden şehrimiz Türk
ofi:-; müdürlüğilne gelcm bir telgrafta 
Birleşik Amerika hükumetinin macll.'-

ni yağlnrln parlatılan Lizlimlerin Ame 
kaya ithalını mennetmek icin bir karar 
aldıj!ı bildirilmiştir. Hatta ilk 'parti-

- Devamı 7 nci Sahifede -

1 ~----------------------------~ 

Ankara hukuk fakültesi 
ha11adan eser kalmamıştır. 

işte Frann.ya saida 11olda ve her 
d f 'k t ·1· 1 

yer e mütte ı aratan, onu ngı ız 
Gönüllülerin bir miktarını cekdik-, 

Londra, 5 (Radyo) - (Enter

nasyonal Niyuz) gazetesi; İngilte- 1 • 

13 üncü yıldönümli 

siyasetinin daimi bir peyki haline 
getiren saik, budur. 

Fransız devlet adamları Fransayı 
evvel emirde bu endşeden ve onun 
mevlV.du olan kendilerine itimadıız
hk hiaainden kurtarmakla mükellef
tirler. Bu da (Tem~•) gazeteainin 
çok doğru olarak ileri sürdüğü gibi 
Franaanın her §eyden önce kendi 
komtulariyle araamdaki bütün ihti- ~ 
llflan topyekun halletmeıiyle kabil 
olabilir. Ancak bunun İçin de Fran
.sada maalesef pek ziyade taammüm 
etmiş olan pa2arlık zihniyetinden 

ten sonra yüz tayyare 
göndermişler 

daha r~ hanedanının, deYlet işlerinde va- Izmirdeki mezunlar da bugünü kendi 
zıfe kabul edeceklerini, sabık kral 

(Dük dö Vintsor)un. Kanada'da aralarında kutluladılar 
umumi vali olacağını ve (Dük dö 

Gluçester) in de, Nevzelan' da vali 

tayin edileceğini yazıyor. 

Belçika Sosyalist 
Partisi 

Kongresi toplandı 
uzaklatma.k lazımdır. Umumi harp Brüksel, 5 (Radyo) - işçi parti';i 
mütarekesinden beri muhtelif dev- kongresi, bugün toplnnm113 ve parti re-
letlerle Fransa araaında tahaddüs isi (Vander Yelt), ızuıı bir ısfi~ !ev 
etmit olan her ıneaeledeki Franıız vererek Bclçikanın. siym;etini Uluıslnr 
diplomatlarının vaziyeti nazarı dik- sosyete~i paktına U) gun bir şekilde~· 

İtalyan askerleri · · kate alınaın. Görülecektir ki, Fran- yürünmesini, do~tlarından başka e ln. 
ıa daima en aagari müıaadeki.rlık. Berlin, 5 (Radyo) General men temi7.lemişlerdir. düşmanlarilc de dostluk tesis etmesi-
larla ite batlaınıf, c:ekişe çekişe pa- Fnmko don.uıınasın<lan (Suclı.lt Re~ıl) Katalonyalılar, l<ıu-argahlarını ni ve clemokrmıilerle beraber hnn>ket Ankara hukuk fakültesinin lzmir deki mezunları bir arada 
zarlık etmİf, mukabil taraf artık en kruvaı.zörü, bugün' Cumhuriyetçilerin (Tortora) YH nakil eylemişlerdir. etıne~ini "ta\':siy~ e~lemişlir. ı Dün Ankara hukuJ, fakültrsinin zunları b ı toplantıda .t:urn;arnk c>ski 
son haddine gelmedikçe yelkenleri (Riyo .Mira) adrndaki ,·apnrunu tut- Londra, 5 (Radyo) - ·İtalyanın. Ba~vekil (Spak). söz alarak siyasi açılışının 13 iincii yıldöniimüne te- hatıraları ih~ n eylC'mışler. büyükle-
auya indirmemiıtir. muş ve mürettebatını esir aldıktan İspanyada doksan bin ki~ilik bil' kuv- va2iyeti izah etmiş ve Belçikanın ti. sadüf ettiğinden lıu fakülteden me- rimjze tnzim telgrafları çekmi ·ler-

Buna en ıon bir misal ister misi- sonra Emden limanına götilrmüştür. '·et daha bulunqurmakta olduğt\., ve cari menfaatleri için Borgusa bir mü- zun ve şehrimizde muhtelif makam- dir. J\ııkara hukuk ffıkülte:'li mezun
ni:ı:? Biraz evvel işaret ettiğim Radi-ı Parit'I, 5 (Radyo) - - ll<l\'a8 ajansı- ~on günlerde yirmi bin gönÜllü geri m-essil göilderilı#e~i IAıını oltlM_ğunu !arı işgal etmekte bulunan zevat, Jarmdan İ:7.mirde hükumetin muhte-
kal Soıyali.st fırkası kon•reıinde nın Ebre muhabiri huber \'eriyor: çektikten sonrıı. Frankoya yüzden faz- beyan eylermstir. Kongre, hükumetin ~ant 15 te adliye binn!;ıcln bir toplan- lif nuılrnmlarında V3Zifn nlmış Ze\'at 

- Devuna 2 nci Sahifede - F1·a11ki.stler, Ebl' mınt~ka:ıını tama· -Devanu 2 inci aahifede- bu fikrini .kıil:>ul etmemiştir. ı b yapmışlardır. Hukuk f&kültesi me· - Devamı 3 ncü Sahifede -
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Üo~urn1ak istemiyen Türk t~adını 
cemiyete karşı m~s'u~dür 

Saimc> Sacli 
Bekarlığa rağbetin artması, cemiyet için ne kadar tehlikeli İse, do

lumun azalması da a) ni rıoahiyette, hatta ondan çok ağır bir fela
kettir. 

Türk kadmı, mutlak oları.k, doğurmaktan çekinmez. Doğurmağı 
bir saadet, bir şeref, bir zevk, bir kadınlık vazifeıi olarak telik)(i 
eder~ 

Umumi harp ve istiklal müc-adelesi yıllarında bir nevi atalet dev
resi geçirmitı olan Türk k. dını. şimdi adeta bir telifi humması ile do
ğurmaktadır. BaYTam günlerinden sarfınazar, tabii günlerimizde bile 
sokaklarım12ın, rn••ktep ve bahçelerimizin, gözleri haz ve heyecanla 
•i&rtan cocuk kafileleri ile dolduğunu &örüyoruz. Onlar, asalet ve ve-
raaetleri temiz kalan, :ıihin!er · bulanrnarnış, kendilerini züppeliğin 

akıntılarına kaptırmamış olan büyük yığının, asıl kütlenin çccukla. 
rıdır. fakat Li::de di2,f!r bir kadın tipi daha vardır ki, büyük ~ehirler
de, zengin soıyete içinde türemiştir. Bu tip, dojurmaja dü4mandır. 

Bu klldın, doğurn ihtimal'crinc- kartı her türlü tedbire ba,vurmakta, 
hatta varlığına düıman olan müstakbel bir ayvruyu, bir İnan, bir Türk 
yavrusunu aldı .. mak ve dh1tirmek için ~arpınmaktadır. 

Kendiaine ualon kadına» etiketini verdiğimiz bu kadın, içtmai, İn· 
sanı, milli endiıe ve .,,{:Ji\.haıalıardan aarfınuıar, kendi cinıi kı.lrulut 

ve vazifesini de il.m11l o-trnf"ktc, akamete uğratmaktadır. 
Muhletem ltir tavuı kuıu silti sUalenir. Seı-vetin, ef lencenin, kuma· 

nn, 7evkin eairidir. Çocuk doğurmağı, kendiıini bütün bunlardan, 
rençlik "e .:ai:ıelliı:inden mahrum edecek bir felaket olarak telakki 
eder .. Çocuk l•l\kınur.ı da tahammUI edilmez blr yük, hatta kendiıine 
yakıtmıyaeak blr ~üJ<et tttklinde ıöriir .. 

Halbuki bu luuiın, içine gömüldüiü rahatın üstünde, koloçka ribi, 
en fa7la, en cok doğurmaı\ icap eden kadındır. Çünkü hayat tartları 

rni.i•aittir. Yavrularına dadı da bulur, mürebbiye de, aüt anne de .• Sa· 
nlyen çocuklarının tı!!rbiye ve lahail imkanları da daima onunla be. 

rabcrdir. 
Fakat n" ha:ıindir ki, o dogurmuyor vf! taııdıiı sakat ve kötü dU· 

şünceyi, kendi ınuhi ; içinde yavaf yavat netrediyor. lıte bu kadın, 
bu tip Türk kadını, cemiyete kartı mea'uldür ve her kim oluna olsun, 
hhrmete ıevglye layık deiildir. Ben, fakir, biçare ve evlad .. hilti Türk 
anaaını, o tipin ~anında bir azize bir melek olarak teli.kki ederim. 

Çemberiaynın P d- ltalyanın lspanyada 
ris s~vahati ne kadar c>skeri var 

- Baştaraf ı 1 inci aahifl'de - - Baıtarafı 1 inci sahifede -
Londra, S (Radyo) - 1 ~vil la tannre gonclC'rıliği sm lf'nh or. 

Çemberlnyıı ile Lord Halifalcşm, Pa- Barflelon, fı (A.A.) - IHirı (iğle
ri ten eonm.Rom4 yo da gidecekleri den sonra Frnnkbtlcıriıı dört tayy!l-
SO) leniyor. resi Grerone eyuletinrle kain Puertepe 

Bc-rlin, 5 (Radyo) _Alman ga- Sch·n lrn~alı:ı ınn Pili kadnr bomlın at

zet.ele-ri, İngiltere ba _vekili Nevi\ mışlır, 10 ki~i ölmilş, yirmi beş l i-<i ya-
• ~ ......... h h ,, 

Çemberlayn ile 1 ord Hnlifake'ın P~- ınh p'{l11 ">C d r~ f:\' h T.!lY aln1\\ lu~. 
ris s"' )ahatinden Lahsederek uzun Pari '>. 5 (Radyo) - Havas Ajan-

mnkaleler ya.lm~ ktadır. 1;111111 verdiği malumata gore, Fran-

Par· . 5 (Rı.d\ o) (D~ba) ımze.. ki tJcr. cumhuıiyctçileri ikiye ayır-

te i. ~azdığı b:r m: k. k el". A\•ruı1nın. mıslnrdır. Tayyareler, cumhuriyetçi-
imdi d. h ·ı lıiı.\ uk 1.ı"r t hlike ile karşı !erin me\·zilcrini günde iiçer <lafa 

k.tr ı) a g('ld:gini \'e lngıliz ırnzıl'lari'e bombardıman etmcğe başlamışlar
Fraıı ız ricali anı-;ındn Pari:-te r~l'e- llır. 

• - - · .... ,_ •ı-:-... _~ .. • ....... 4 ........ _ .:~-.-............ ____ ___ - -· 

~tM& ..a.ı ~'!. _____ ,, __ -_-;:.. - .. ~---..... .............._ 

(J.N\00UJ) ~AH 
~---,.-~-----=-~~~--::-~-:.-~-===-:::-:-:-:::=::::=:=::==:;:;:;;;;;:;;=::::-""'"""j~·-==----~-=---~~~-

G ene Fransız Sehürr DatıöOö haberDern siyaseti 
·~-=---=--:-----:-----------~-=--~~--~~----------· Belediyenin yapacağı işter Taksitle mal 

fçin hazırlıkiar başladı alanlar 

- Batlarafı 1 inci aahifede -
ittihaz edilen mukarreratı gözde• 
geçiriniz. Şimdiki Fransız hükume· 
tine direktif vermek mevlciinde oları 
bu fırka, fransanın ana toprakla• 
rından olsun, müstemlekelerinden 

Borclarını ödemiyen· oısun kimseye bir kar., yer verme· 
Kültürpark, yeni ilave edilecek 1 1ı mesi ••z•mgeldiğini ve vermiyeceği. 

er akkınJa takibat ni ilade etmektedir. Hakikaten Fran 

kısımla murabba şeklini alacak yapılıyor ıaya ait olan topraklar ve müatem. 
. . . . . • lekeler için bu karar, haydi dotnı 

Beleclıye reısı Dr. B. Behçet Uz, metre murabbalık saha, Kültürpark Mıllı eml~ik ıfniresinden tak~itle mal olsun diyelim, fakat daha yirmi ıenııı-
dün Belediye temizlik hanını, fidan· içine alınacaktır. Bunun için yakın- ~ııtııı nlıp da yıllar geçtiği halde borç- evvel Almanadan zorla alınmı.t olan 
lığını tetkik etmiştir. Sehrin ağcıçlan- da yeni ihata duvarları inşa edilecek larını ödemiyenlcr hakkında tahsili müstemlekeler için ayni pr .. bailal 
.lırılması için yeni ,.~ mühim hnzır \'e Külti.irpnrk sahası murabba şek· ı· emval kanunu mucihince takibata bnş- ileri si.irıneie, tatbik etmete imkln 
!ıklar yapılmaktadır. B•lediye fidan- !ini alacaktır. lanmıştır. Son kıınuııla lıu gibflerln varmıdır? Bittabi yok, nitekim bu· 
'ığında bunun için mühim miktarda Belediyece Gazi bulvarında İnşa Loı-çlnr: 15 senelik uzun taksitlere çı. nu, bu kararı veren fırka erkanı dıa 
r.idan yeti~tirilrni;ıtİr. Sehrin nıuhtP- ettirilmekte olan m,.rkez garajının ~~rıldıgı h1•1.hle chın borçl.ıırmı ödemek müdriktir. Fakat yarınki müzakere 
'ıf yerlerinde yeııi parklar le.si edi- ihata duvarları da miiteahhide ihale ı~ııı t~s~·bL_ustı• lrnhııınııyaıılar vardır. nıaıasında kabilse hiç bir şey "ver· 
,,..cek ve ınevcud parklara pek çok edilmiştir. ı J,u ~ıbılernı elleri ııc.le lrnlunan mal- ınemak vey•hucl h~ olma:ua ınUna
fiddn dikilecektir, Cumhuriyf!t rney·I Oelediyec~ yukarı mahallede bt-t lnr, te.~rnr · :ıtı~u çıkımlııcak \'e etiki kün olduğu kadar aa v.nnek için 
elanı da yeııidt:ıı çok giizel tarhlarln sokağa yeniden kc1ldırım döşenecek- s:~ t ış t 1~ il t nıılrııı daha uı:u%ıt ~atılacak timdiden hazırlıklı bulunmak İalİ· 
si.islenec"ektir. · he yedi 8C:,kakta da kunalizaııyon te- olııı-:~n arndııki fot"k. mallaı·ı ilk . litın yorlar. 

K iiltürpark civarındaki 60.000 si11 tı )'llpılucaktır. :ılıııış ıı laıılurd::m tuh il edilecektir, Halbuki bayle yapacak yerde 

----------------... - ............ ---~~-....... ------ --...:-=-- Fran••• ıiyaaileri renit bir anla,ma 

Hayvanların ıslahı l·çl·n Bir hırsız şebekesi ve uyu,ma zihniyeti ile hareket ;t. 
aelerdi ve Almanlarla birdefa bir ına .. 

Beş kişi Armud/uda •• ktına oturarak bet altı aeneevnl 
alınacak tedbirler Türkiye ile Yunaniıtanın yaptıkları 

yahrt/andı ıribi aralanrulaki bütUn davaları bir 

Köylerde tesis edilecek aşım durak-
Kr:malpa~a kaz4sının Armutlu dl'fada topyekun halletselerdi bu· 

köyünde &kkal B. Mehmed Ali ·ı rünkü Avrupanın ve hatta dünyanın 
l ı_ n n · · k d d · · ~·? • c Ü.Kkanı önünde durnn üç çuval ku· vazıyetı ne a ar eğıııraı .. 

1 ı ki b t " d ı ru iizüm çalınmıştır. Almanya ile davalarını haltetmif, 
arı, yonca 1 ar ve ay arı ecza o ap- Zabıtaca yapılan araııtırmada bütüı.'l şark hududunda kat'i ve tam 

1 h k k d k •• J b• • lııraızlığm ayni lcöydt! .kah;e gara,,. b'.~ emniyet lcazanmıt bir Franıa 
arı a .. lll a oy ere Ir tamım u Sabri Cünakın. Haıan oğlu Muı- ~~nkyan•n huzuruna ne kadar bam· 

d ıd 
t f K h E • J O u.f a ._ . naıiye ile 1;ılcardı. 

~o .. n erı· •. a a a raman ve mm oğ µ sman 
De • ta fla d 1 Herke• bilir lci, Avrupanıa •• da ... mır ra rın an yapı dığı, bun· 
bra Ot f la 1 u yanın buıünlcü huzurauzluiu, bil. 

Sığıı· nf linin ıslahı için btiUln kazn ni ımec" u:Suliylc tedarik edeceklerdir. <, •• man a tııan i e ıvıehmed 

1 
B J t kJ k •1-1_ haıısa Fransa ile Almanya araatndaki 

kaymakamlıklnrıııa ve lzmir mcrJ,c>zf. I\ci) lel'c!C'ki h nyva!lltırııı yalnız bu- 1 &rınm • ya a ı ettı11~ri anlaaıl-
bı·ı· ı~ısık l1n~t.nl1J,·f,"ı·d"Jl dcg"ı"l, ,.,,ı·ı ha t"- mıf, beşı de yakalanarak Adlıy" eye o ln&ftaaız rekaitet Ye ·itimadaıahktan 

ne lıağh ıınhiyele mlırlUrlUklerin • " .. ... " •1 , • cleirnaktadır. Bunu cwtadaft kaldır· 
tamim gôııderilmiştil'. lıklnrdmı da konınmu ı j\İU köylerde verı m•!hr. G b L_ '-' b L-k rnak, tiUnya aulh ve sükununu ket'i 

Sıgırların ıslahını tcnıiıı için köy birer Cbııytnrı ecu1 clolnbı) tc ·is ı•ıJi. . ene . u JJe! ""inin .. ir fCoe e 
. _ . lccc>ktir halmde cıvar kasaba ve koylcrde de olarak tesis etmek için atılacak llk 

bılllcelerınc l.ıoga ntın alma t~ıh ı--utı · J h w 

. . Hnyv:ın:ıtın İ\'İ hc,..Jcııın..!.,İ genç ıayvan ırtazlagı yaptıkları te•bit adımı atmak demektir. 
olıırak boz ırk ıçın altnıısar. ~fonüıfoıı _ d"I • · 

· yaşlarıııda llef'\'uncmalarıııı tnmamen e 1 mı!hr. 
ırkı için de ) etmiR r lira konulmn ı nlabilınelcri iÇin kfiy!Prde ~·oncnlıkbr --=-:-=--

Müstahkem M. 
komutanı 

\'e bu boğnl:ırın iyi bnkım \'e fdııreleri- iht:ısı nıu\'nfık göriilınüştiir, Bunun 

nl temin için köyler ara.::ındn mil te_ için horrn zirnatıne muvafık \ ' C sulan
rek boğa nşım dtıl'<tkl:ıl"ı tesi!'li mu,·n- m[ı!'lı mün,k!in olan köy meralarında 

fık goriilınüştiir. Vctcri.ncr mücltirlti.

1

200.GOO Zl'r dönüm kadar yer nyrıla
gudee '1W'lJ'ri tlur. klftP.ınuı ""' ıl i>lnoo- rnk hu .ı;erlerde yonca Z İl'fl!ltı yagtırıl- Talebeyi takdir ettiler 

· "' mn.sı, pnrn ının hnyvnn t.uışınn olmnk 
'I htıklnn<h bİ~•flJun hnv.lTIANmJ tıı· f li ZC'l"~ rtt \'f.' ı•rfı'l:ıl· lç'fö :-;ahiı))er:nden lzmir Ol'tfl \'e jfk okullnr tnJebesinİll 
Aşın'I duraklıırını~ nerelerde yapılma- ı onar kuruş nlınm:ısı, top!a!J,ıcak para • uı:ıhur~yet ba~·rnmu~ila yapıla~ bli. 

ı muvnfık olnc. gı knynıaknmhır ta- ile yonca tohumu ınübayna edilme ı . ~ ük g~ıt re mınde gö:'{terdfklerı fev
ı-nfın dan t etkik e ıl i lerck viliıyete bil- tohumlarıı , köylü tarafından imece kalfüle muvaffakıyet sebebiyle lzmir 
dirilecek 'c bu lnşnat için köy bUdc:e- Jile ekilm i \ e yoncal:ıl'l1ı kurutularak :\I üstuhken:. m_e\'ki. ko~ut:~n.lığında.n 
lerincle tnh isat nynlnc:ıktır. lkııru otlnı ın hnyv:rn :1hiplcrine \'eril- ıehr~mlı Kült.~r dı.~e~-t~rlürüne bu· 

Köyl\ı1el' bUtün icşnat nrnlzcıme:ıi- mesi bildirilmiştir. lakdırnamc gondcrılclıgı haber alın
mı~tır. 

Fransız siyasetinin yeni vecheıi-

nin bu iıtikamette inkişaf edeceiini 

ümid edelim. 
llnmdi Nüıhet Çıınçar 

BORSA 
OZOM' 

Çuval rnnlın cin!;i Kr. S. Kr.S. 
1710 .M. j. Tnr:ınto 13 ~fi 16 
1196 Ü. Tnrım şlr. 12 15 50 

617 Y. İTnlat ıo 15 
:1!'13 Alyoti birnclerlerl2 75 15 5& 
340 lnh!Mr 7 ıs 75 

12 15 
ynn edecek muzakereleı ılen mlihim ·ne- :Bugflıı nlmnn c irler, bin iki yüze 1 .T " d { 1 
uc !eı lı ki mek litıım gcıldi~ini kar~ baliğ olmuştur. 1 verem muca e e Kültür poviyonu Müddeiumumi B. 

154 Ş. Remzi 
l G:1 j. Koh en 
148 S. C:omel 

13 13 50 
18 19 

<1 dı\or. -

Paris. 5 <Radyo) -1ngiltere bafl- Anado'u'nun Cemiyeti Bugün Kültürparkta 
vekili .. ·e, il Çemberin) n ile Lorcl Ha-

1 
/ l 

lifnk ın i'>tikbali için şimdiden biınik Ta kvı· m ,· 9 ayda neler vaptı teme atı acak 
Asım Tuncay 

MczuniyNJe lstanl.rnlda bulunan 
!'lrhl'inıi:t. C'uınhurl\'et mü(ldeiıımumi
fli R. A~ım Tuncay yanıı lzmir \'apu
ı·ilc şehrirııize gelecektir. 

h. zıriıklnr ba,..Jnmı~tır. Çemberla:. n Verem Mücndele cemiyetinin Kültür Bakanlığınca, lzmir Kül-

ilk d fn oh ruk Pnri e ~eleceğinden, 6 lkincitetrin Pazar 
1938 

ikinci kanun 938 den birinci tesrin tiirparkında büyük bir kültür pavi-
Lu) uk t~zahuraUa kar ılanacnktır. "'onuna kadar dispanserı'ne 1400 has- yo. nn İnşa ettirileceğini, hat.ta bu pa-

13 Ramazan 1357 ., 
22 T ta müracaat ederek tedavi edilmis vıyonun geçen sene vaktın geçik- z b d 

Belgrad radyo sergi: i 
Bclgrad, 5 (Radyo) - Reynel

milel radyo sergisi bug\in b.urada 
nçılmıştır. 

eırini.vvel 1354 ' t 
E V K A T bunlardan I 8 veremli senatoryom~ rnesi mi.inasebetiyle bu yıla bırakıl- a l a a 

ikindi: 14.59 lmaak: 4.59 ~ünderilmis, 17 hastn da muntaza-ı~'.~ 1 '.~~ ~~zmıştık. Kiiltürparktaki Zo -r- .. ll ._ 
011- · 12 7 y t 18.50 : _ __ı • d"i · ·ı~ l µUYlJ nHıesseseler arasında yer ala- r a guze İn: 
S~b:h: 6:38. if~:: · ; 17.18 ma~, ·~~n.meDı;-:e ehı mısl. ·vde ı csç akrı cuk bu bi.iyük binanın in~aıına bu- Karataıtta lcadiye ıoka~ında Ya-

\'t-rı mı tır. ıger asta ar an yo - k ogl M • s· · 1 ? 
sul olanlara da ilaçları parasız temin gün saat 1 5 ele törenle ba~lanacak- o 1 u J-> uızl. \,ımon, nı~an tsı _4 

R A 1 • •k J d•J tır. • yaşıma '-llŞe anturayı kendisirı-
eSml muame enın 1 ma e ı eme- . t>dilmistir. Törende Belediye \'~ fuar kom ... d~n Ayrılınnk iatt-diğind~rı l.ııçak Ve 

meSİ y:izünden SeanslarJD8 mun- . ~ocuk E.airg~e Kurumu tesi rr:isi Dr. B. Belıçd Ü7., Külti.ir sM.le tdıdıd etmiştir. 
17.ınır Çocuk Esırgeme kurumu clirt"ktiirii B. Ali Rıza Özkut vr duha Araba kazası 

taz.ıman baş)ıyamıyan tarafandnn l_,irinri teşrin ayı iı,:iııJe bir çok zevat bulunacnldardır. 1 lttlinıağa çart:r•ında arabacı Mus-
., 5.., f ı k C k l k • 1 K ·· 1 ·· · • .. .. t.ıf a oğlu AlxJi Çaygöli.i idareainde--

l 
J ı ıaıı a çcıcıı ' ocu m ırn rvın- u tur pc1vıyonu, Kulturparkta· k. . .. v 

K •• t •• k • 1 1 . d"I . ·1· 1 k" d . • .. b" la "b" 'I· ı aralmnııı okunu Alı oglu B Mdı-u Urpar Sınemasl c e muayene ve tecavı e ı mıs, ı ac- ı aımı nıuze ına rı gı ı iirkiye d" ..• ~ ._ · 
· K··ı ·· 1 .. k 

1
. . . me ın goK•Une carptırara"' yere di.i-

ları pnrnsız verilmis, 16 çocuğun u tur ıayatının yu se ısını, randı- .. k t' ) · _ 

B b 
· . K""l .. . ı_'. • • !?urme ıure ıy e agır su~tte vara· ·· d •t• 2 f•ı } k } rnuııtn7.nm şekilde ia~e ve ibateleri ınanını, Y~nı u tur ış&erımızı çok la b ı · · d·-· d · ugun en 1 1 aren 1 m.e apı arını terııı"rı ecl'ıJ11lı"s, 14 •k J f } • giize) tehari.iz ettirecektir. fnsaat 1 nmaaınaksef e >ıyet Vt"r ıgın ~rı z.ı-
0 u t.ı r: ><'~ırıe f . . el l b" .. • • )Itaca ya a anrnı~tır. Yaralı, M~rn-

.. · u.ır 7;.ırnanın an evve ıtırılecek ( ı_ 1 1 · 
açıyor tnc>ktep ÖııJliği.İ }'clpıJrnış, J 4 COCU• f ) kad . .d C:~el laila li\JlClitllC kaldınlmaıthr. 

• ve uar açı ıncaya ar pavıyon a S L•- • 
v k" J • J 'k' ı· aıne memur 

ı ıo Albayrnk 
68 1\1. H .• • nzlı 
27 A. :'.Iıızhar 
23 . Erkin 
22 K Taner 
18 Pntersoıı 

4979 yekun 
5476:-n eski yekun 

14 75 14 75 
12 12 50 
10 75 13 25 
12 75 ı.r M 
14 50 15 50 

17 75 11·1~ 

;,52610 umum yekun 
l'-ziwı f iatlai 

.ı. tımarıı 

7 

H 
10 

ll 
IN<'IR 

Flat 
12 
12 7~ 
13 7fi 
14 76 
17 15 

<, u\ul malın dn:ıi Kr. S. Xr.S. 
l 1 l ~I. Jlydıır Nn:ılı i 18 
21 :ı Ş. Uenızi J1 25 l1 25 
177 H. l..twi 7 25 19 
150 F'. Snlnrl 7 50 1 \ '50 

ı:~ 17.ı i ve Ali 7 50 1 !? fiO 
42 U. j. T&mmto 7 7G 1 76 

17R6 Rasputin 1 D ı 
ı;urı ıtap nrı tt•mın . o unmuş. 1 ız 1 teşhir edilecek grafikler, istatistik- ,.A ~ • 

Og ... U ·manevra art .. ·· k 1 ki 150 k'I 1 bl 1 f Kemerde Kagıthane caddesancl~ ve sutsuz a un çocu ara ı o er. ta o ar ıazırlanarak paviyon k h . I d dol 
a., ·· t • d'l · t" K k tan1amen t • d'I kt' a ve ve gazıno ar a aşarak ıah- 1421:115 M-Lur Fran1ız artistleri vekil •.• r __ el Kurmay L-. ,ut f'mlfl e ı mış ır . urumun o u- c anzım e ı ece ır. • E • • k--..l· '- k ~ ucn var sa men eat temına ma ımcııy~ en- __ _ 

HARRY BAUR • P. R. WILM kanlaja •• Ate,emiliterler huzurun- -na odasındaki kitnp ve mecmualar- -ı---- disine araştırma memuru süsü 'e- 14, !)1 

MARCEL CHANTAL da EliZllc ve Deraimde- ... lik ordu· dan 92 çocuk istifade etmiş, çocuk y 0ksul talebeye ren fbrahim oğlu 8. Selim Dince! H11lmbcıt 
Taraflarından fevkalade bir su- Y- 'lakımı mÜ7.esini 353 anne ziyaret polisce yakalanmıı.. Adliyeye -vk 

muz tarafmclan yapt)an büyük 1 . t' K d. k l .... Çuvsıl maim cin i Kr. $. 
rette temsil edilmis, yakın bir ta- ey emıt ır. • ıre tör üğünce edilmiştir. 50 Aıp 
rih sahife.ini aydınlatan büyük manevra... D - - .; kitap VerifeceL Kadım dövmek 145 Su • ın 
bir eser Rus inkılabına takaddüm 2000 metre TÜRKÇE sesli razarlıksız sc t·~ ve R Çorakkapt mahallesinde Dere so- 1:10 Ytıl f 
eden günlerde cereyan ed~n bu Vf' iı:l\hatlı ğ h. [ . Kültür clirektorlüğü, ilkokullnrda bu- kağında Mustafa oğlu a!Çı Allm, ohut 
vak'a ibretle... Hayretle görüle· - AY R 1 C A - ma aza sa ıp erı hınnıı soksul talebenin der kit..'\plarını bir mahkeme meaelesinden Salih kı- 3;; f'a ulya 
cektir. _Türkçe sözlü Foka Jurnal Pazarlık ız srıtı13 kunuııunun tatbi- tc,·zi edecektir. Bunun lçfıı bCHOıı ilk zı Seheri dövmiistür. 117 bnlya pamuk 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~•• ~atındaki Rıkı kontrolden nıtthim fay. okııllrıı· lırıs Hiretıneııliklerine gönrleri. ~olandır\:ıhk 

Lütfen dikkat: Duhuliye: 20-30 lalar temin edilmiştir. Fnknt etiket. len bir tnminııle okullarda kitaplarını HalkapınardaHü•eyino~luMeh- tir. 

40 

Kr. S. 

6 J2j 
8 12ô 

4 25 

1 _ Biletlerinizi almak üzere T af ebe: J O· J 5 lerin ekilleri Uzeı·incle mağaza :--ahiı>- heniiz tedarik edemi~·en yoksul talebe met Ali. bir kaç i\in evvel Musta- f.tya çalmak 
Park lcapulariyle Parka itliyen 'eri lzmir Tlcnret ve .'annyi ocla ına miktnrının tosbit edilerek bildirilme i fa kıza Ayşe ve lbrahim kanıt Ay~e- Şehidler caddesinde 1213 eavıh 
otobüs memurlarına müracaat loca/ar: 200 kurUf bir sik~Yettc buhınmuı; ve tatbikuta istenmiştir. nin evlerine giderek: sokakta afabacı Emin, evinin pe;ce-
edilmeai: SEANSLAR: Rasputin: 1,30 - "liraz etmisler<lir. ?l~ağaza sahipleri - Kocamz kömür Akla, boş cuwıl "esinden giren bir harsız tarafmdnn 

2 - Alacağınız biletle hem 5 - 8,30 da tlke.tler üze,·inrlc>kf belediye k:wıtın- Silah taıımak '.stiyor. Parası da yetişmedi, iki lira lbise, manto, İç çamaşırı ve 15 lirn 
Park hem de ainema ııörülecektir. Doğu Manevraları 4 - ı·ının knnundnki sekle uymadığı iddi. Kestelli caddesinde sabıkalılar~ ııtt'vor. l l'laraıtımn çalındığını zabıtaya silca-

• ı.JO da 'l _ ındndırlıır, Odaca. b. u hL·s.u taki i-ıdan şoför Talatın üzerinde bir bıcak Oiyer k d land ık - . . A 1 1..-~I 
.!.v•"•Q~•P•a•~~d•~~•"•li•y•~.·~y•o•k•t~~-~~~~~~~~~~~~~~~• • köyetlervekfil~e~ldırecekb~ bulunarak~~~~ ahnmutır. ~an yn~lan;~. ~~~~~: =t~m~tı~ raştırmaara ~·~ 



. .... . . . 

!SON .·:ı-IA ·BE R LE R 
l ' 

Ruzvelt, totaliter dev
letlere hücum etti 

(ANAl>OUJ) 

r ' 
l __ D_üı_ii_nd_ü_k_le_rı_·m __ I 

Tenkid 

Avenol 
J'lponyanın kararın· 
dan haberdar edilıli 

Orhan Rahmi C:okçe <~enevre. 5 (Radyu) - Japonya-

e lkincitetrin PAZAR 1938 

Ankara hukuk fa· 
kültesi 13 üncü 

yıldönünıü 
Fikri faaliyetimizin utenkid» de· nın. uluslar sosyetesi komisyonlnrın- - B•ıtarafı 1 inci saaifede -

dijimis aös Ye yası hlin-i'letlni niçin kf delerasyonlnrını d:ı reri çekmeie 27 h,;iı.lir. 
kullannuyor Hya kullanamayorus? ''e bu mUe11Sese ile ol~n en ufnk ali- Eunlar adliy0den: ~üddejumumı. 
Bu suali, saman saman kendime de kasını ke meğe karar verdiği, ulU.i!· Jik baı-munvini B. Sedad Çumralı, 
sordum; cemiyet ~inde .... a'uliyetli lar soı)•ete 1 genel sekreten Avenola müddeiumumi muavini Kemal Ber-
ve alAkaJı olmaaa icap eden münew. burrın bildirilmistir. J:nrd, İlhami Sancar, Haaan Gözü-
ver doatlara da.. e·eçreJ, Nadir Ener, Ajırceıa au-

Vardajam netice ıu olduı ıından Abaunahman Bir, 1mıail 

A .k LJ • • 'lt.Tazırı Kordel LJul da, . Amerı·ka- - Evet, bisde hU....iyet"Vardw. Tak Madam Katina Öğüt, birinci a liyc hukuk ua11ndan meTl Q TJQTlClye l"lı fli ."l yid edilen cihet, .. .t.ce, 1.u hürriye- • Nazif Çağatay ve ümail Ünver, ikin-

c. _J k . r·. . ~., . ... . • ,, ·l d. tin, vatanda., mu.~ .. hayaiyet •• T alıliye eclilmeclı ci hukuk azaaıudan MU!id Kuyumcu. 
nln , tnae l menQT llnl Çlgnef mıyecegznl SOY e l menfaatı.rine, ~Ub nhtlet •• ahea. latanbul, s (Radyo) _ Dövi% oğlu ve i\IUnür Pllavojlu, ticaret 

Vaşington, 5 (Radyo) - Ameri. 'ka hurkiyc 11nzm Kordcl Hul, bu-ı \'nşington, 5 (Rnclyo) - lngllte- ge, ct.Ylet •• •illtln ,Uk .. k aiya~t kaçakçıhia yapan ve Adliyeye veri- nıahkemüi a:ıa muavini Piraye Pila..
ka •yanı için gelecek salı günü seçim gün Le) ıınatta buluıımuş \'e japon- renin burn . efiı'i Sir Runıı.l Linça}', !v~ selimetln• Hra~h ol~ltUecek lur lerek tevkif olunan Madam Katina, oğlu. ~ulh hakimi Ferruh Ada.lı. Na
olacak'lır. Bu münasebetle uzun bir yaııın .-\·yada yapnı:ık i:;teıligi Llo-I btıgtin harlcive naıırı KordeJ Huli ıımankhk ~· •narııye l'•den aa~ha· haıtahiından bahisle kefalet muka· ci .Erel, Behçet Türkay, Sem!jıa Özde 
:-:öylev veren cunıhurreisi Ruz\i clt, kun ~de) lıiııde buluııcluktan onrn · j n 

1 
larıdar. Geny• kalan l>UtUn me• •le· bilinde tahliyeaini iıtemi§ae de haı- mır, '1\'Uk:.füırdırn: Hulusi Selek, 

. . . A 'k . . zivarct etmf~ \'e aponyanın, .., nr lerler 1.i.rer fiklr ve çahıma me•zuu 1 ad,, ' . T . . R f · l -1.· · · 
demokı·a:sılerı muı.lufuıı ve tohdıteı· men unın, 9 br mı::ı·ıkıııın degış- '. · • .. . . . 1 • ta om lit yapılan muayene netı- a) l ur, au • ıcra ıa1'ım mua\"ını 
de .. · Jetlere hücuııı etmiş, uirincileriıı, mesiııe nıu::ıa:ıde etn 'yı~ccğiııi ve <;iıı- nıısakııı:ı kurşı aldı!{ı '.ızıyetı konu- ol~rak l.hıimdir •• Bunları tenldd •t• ceıinde teıbit ~ildiiinden talebi Em·~ri Ei'e. dördüncü icl'a memuru 
ikiııcilert: karşı bir blok te~kil etme- cleki mcııfaıalleriııi lıaleldar c.ıle\:cl, şarak, Jn~iltcrenin, ulınucak U>dbir- I mayonak, MMbı ıudurı • reddolunmu,tur. Hikmet, ikinci icrn memuru Ahmed, 
leri l~ııumupu te~arı.iz ettirmiştir. herhnngi lir lı.ırekete rızu gosteı·mi- ler lıu u uııda ,Amerik" ile lıerubeı· 1 -:- Muatıplarınusın l>w kıawıuun nüfui> mUdürü Ramııun, deniz bin· 

Vaı.şiııııtuu, r; (füu.iyu) - .Anıeıi- yel:f•giııi lrn.nletnıiştfr. 1 lıul'eket cJcceğ'İıli Lil<lfrmiştir. len.kıd mU•acehHJndeld tahanun&J- V /r l L L I bn.şıııı Salahaddin, Bozdoğan soriu 

Macar ordusu, yeni 
işgal ediyor 

lerı, fikir hareketlerine kartı ola" 1 G G anan llG~Gll'ÇI Gr hil\\imi Abdurrahman, 

l 
• müsamahaları dar ve uyaftar. .Ankara, 4 (A.A) .....C.~en bir haf. )faliyeden: Defterdar B. ~afi De

l 2 - Teakidin t .. Ud ettitl mUaa· tn içinde rtımrük muhata~a tı,Jcllatı mirkaya, varid~t müdür muavini 

Yer e rı kaıalar, d8ne dolaıa, tahai muaraza 77 kaçak~ı , !125 kilo rOmrilk k~a· Zün·in, 
ve mU~lcata aafhal~~na aUrillcleftl• ğı, ~29 gr!lm uyu turucu mndde, ın Cilml'iıkten: Gümn.ık mUfett!.~ 
yor. Bızde her .. tenlu~u:' ar~aa1n4'an TUrk llraııı ile 10 kn~nkçı hayvanı ele muavini FettAh ve Fahrhlir. 
mutlaka onu ıolıe ıabı takıp eden, . . . . . Geceleyin de lzmirp:ılast~ birlikte 

k k lb L' 'f geçJtmıştıı. 
ona uyru ı Y•P•taft, ıur tezyı ı yemek yenmiş ve fakültenin tesbl-
blr tahkir, bir ianad hareketi çakar, nin 13 iindi yıldönümu !'l:tmimi şekl1-
ıel&r. fikir .. ir ••ra~· baraluhr, ort•- fngiliz tayyareleri ı.le kutlukmmıştır. 
ya tahıslar ve tahsıyetler konur. Bu müna ehem~ 1zmirdeki !akt,11 .. 

Dü do··rı kaza ,·ıe be~ ko·~"' ,·Rgal edı•l' Jı·. •ıaca• 3 - Tenkiddeki samimiyetinizin Avusturaly a seyaha· te mt-zun}arı tıır:ıfınd!ın bii)'Oklen-n, y J ; U lrı~ derecesi ne olursa olsun, onun bat- miz. çekil n fozim , •• tUkran teJgraf-

rı.SfQn • ' ı·cı·nde b / kaları tarafından, hiç aklınıaa ıehni- tine cıktılar hmrım uretlerini ~.afrıyn ynzı.roruz: 
SeVlnÇ Ve neş e • U UnUyOr yen batka itler ve kaprisler bahaea. Kalıir.c, ~ (I!:ıdyo) _ l>ııı·mnclnn Atntüı·k 

M . b l d • L_ d . na istismar edildiiin5 crö..U..ıüaiz. . . f . • (' h · · le h ,_ k t Budapeıte, ı; (Radyo) - MacaT acar ordu~u. diğer yerlt:rin ı - tar u un uaunu ıuıy etmış ve ıe· H . ı·kk' h d • ,, k f Avutralyara gıdecek ohtn uç ngılız um urreıM ve An :ırn u.-u · n· 
d b L-} h k • 1· d d k . 1· .. d . . , •r gerı te a a, er emacrocr a a, } t . 1 . 1 ·ı· k' lt . f ,. l ]" . ,, } ! b or uıu, u NU1a ı arc ete geçm1f ga ıne evam e ece ·tar. am gon ermıftır. . 'd • 'd k • " rnrp an·are~ı. rngun sr.rnı ıyeden ıı e.'<ı pro e~or er mec ı ı ın ır :ı~-

M · ·ı l · · 1 l\A • h f d H" le ._._ .. ) . her ıph aı ı ra , ortaya attığınız l . . kaııı ı•ı ı \on ve acarıatana verı en yer erı ışga e .nacarıstanın er tara ın a şen- ıt r, tete~~ur c cevap vermJ.f• fl'-' h k . . k'd" k d' Anı!ltra yaya mtlle\·eccıhen uçmuş. • \,., t ~ı.umızA 
başlamıJtır. likltr batlamıştır. liT. 1 ~ır are etının ve ten 1 ın. en 1 tur. ! tnnbul 

Macar ordusu, sabahtan akşama il Jdapeste, S (Radyo) - Maca- Buda~şte, 5 (Radyo) - Kralı ltıne yarayacak kıtaunı ayılcJ.,., ... ----:-=- Cumhul'ietin müeyyidef'i l'larak 

k d .;I~ k ·ı b L·· • 1 . K I~ "b' . 1 H . b ·ı_. • l H . . . 1 çer ve muhatap tuttuğunuz zata •e· • ıııırlu el'n'zle "Çll" A ı. "' k le a ar mürt aza ı c eş ~oy ı ga rıstan ra naı ı amıra ortı, u- naıuı amıra ortı, yarın yenı ışga 1 ld ~ . 
1 

l f d ı ı • .. ..n n~ara ııu u 
eylemi~ir. gün !·~itlere bir telgraf çekmiş ve edilen yerleri ziyaret edecektir. YJ a he"e a 15dınız 

5
1! lnJaevzvuJ n~; onk~rl• ta 'VQ Q fakülte. inin açılışının l !J ÜJH'Ü yıJ-

0 d · d'W' 1 d bü ··k M · 1 h k 1 w "lk Ç k 1 k h"k. t' M a ucum e er. az topu .,.r .. 1 - '.T 1" ·· Ü ti •r! 11 938 il " r u. gır ıgı yer er e yu te.. ncarıstana yapı an a sız ıgın ı e os ova ya u ume a, acar d . A "d 'le 
1 

il ·~ • t Jb. / d . r onum ne r!lı ıyan u g nu 
zahliratla ve çjçek büketleriyle kar- müdafii olmak dolayısiyle bütiin askerleri terhi. etmcğe ve mahkum~ w •• sa~.·~.· ve mu rı .. ~.ara yapt~- LJttrı e ır er !9n ıs· lzmirde bulunan bu fakiılted1:n rne· 
~ıanmaıbr. Macar milletinin kendisine minnet- ıarı·serbest bırakmağa 1:ıaşıamrştır. c~nız buyuk ve a.aı dut~0c•. cehdı, ti•na edilen Yahudiler zun oıkunaz emriıınf' cumhunrct ro-

bır lta,ka ..... Uf lcapri.leriaJn tat. lıındn cahRan 27 ilrkndnşın derin 

Bükreş müzakereleri Vlakofski 
Mmine yarayan bir vetile, bir vuıta Roma. 5 (Radyo) - ltalyanrn. bağhlık \'e. snygılnrınm Hitren lc:ıbtt· 
haline inkılap eder. Yahudiler aleyhine aldığı siddetli liinü cUler, elleriniıden öperiz. 

,_ 4
1 

- 'Th~kicll' ~~la~-deihildir •• ":~· tl'.dbirlerden iatisna edilecek üç bin Cumhuri::et miiddetumum, 

G l S • AU ve 1 baaa • ıııeP&uer \HU•• ... , •. • • • • • • • A , n ' . enera rovıye vaz -arüı ve muhakeme cevheri.ne de be, yuz aıle reısının 111mlen lazım· >:l~munv nı 

h • l k \ b W l B Sedad Çumralı iki devfet reisi araıında tam bir gÖTÜIJ Ve İyet akkrncJa malu- ihtİJ&«; ı&.terir. TeakW., yapacı •e ıe en ma am ata i iri miştir. un· n. Şükr.il Snrn~oğlu Adliye Vekm 
• • • • yarabeı Wr ... hiyet ........ 1aal lar, aileleri efradiyle birlikte on beş Ankara 

kan:ıat bır[ığı müşahede edildi mat Verdı baldbtn tealsW 1•"9'1f .a..ak ... bin lci~idir. Ankara hukuk fakültesini" nçıh-
Belgrau, i (Radyo) - Yugo~la\•-1 riiş ,.e knnant birliği rnüş:ıhede edil- r :r~g.'. 5 

1
• (Radyo) --:: D~ktor 

1 
ıi~ •• aanareti .. Mr •Jl'I ....... + ~ının l 3 cü yıldönOmilne rtstlıyıuı 

ya kral naibi prens Pol ile Romanya ·~ . . . . 'lakof:skı • \ ıyanadım dondukten ·P· ,,. k d J l ~ ı l ' 9:38 gününü kutlulama~ tızer~ 
kralı Karol ara~ındaki konu,ı- cl~gI ~'e teşrıl,J ~esnı Mll~ına nı(ı ı_e-ı.;onra cumhunciıti vekili ıeneral Sı.1 ÇUnldl teakWle ...... ~. ... " o yo a ze z e e hu fakülteden mezun fzmird~ bulu-

m~lar hakkında c~ vakit bir re mi nııl • ıya~ettc mutnbakat hasıl oldugu ıovıyı ziyaret ctmi!ı ve Mlinih anlaş- rUnmöt peleMik an.-........_. Halk le/afla açıklara nan 27 ukadaE:ın derin ııyg J:ırının 
teblii intfpr etmitiir. Bu tebliğde, bildirilmiş. konuşmalara yarın da de- masından buiüııe kadar hasıl olan hi farklar •artbr.» 
iki devlet rei i arasında tnm bir gö- 'vıım ecl~lece~i bydoluıınıuştıu·. ~irnsi vııziret etrafında bir hülasa j E•et, cakar.tıt... ...tice iN .WU iltica etti kabulünü fakültemizin korurucusu 

yapmı:s. Çekoı1lov:ıkranın bundan •• aala._ ki, Wal Ware .-......... T k S (R d ) o·· b olan ~ayın vekilimizden rie:ı deriz. 

Fransada İ i İtalyan 
. • . . . - o yo, a VO - un, U· n B h ~ t 

• onrn takıp edeceı:ı • ıyasetııı ana metleni, içtimaı •e k&rtU...I terW,.. _ı_ 'd.ı-tl' b' l l 1 t •· n a A:!n or 
1 1 , A • • rt>. , • ragn aı ge ı ır u ıe e o muş ur. 
ıat arı etrufııwa mr.lumılt vermiştir. ını~ın .... ""~iaı olaft te..ıüıııl aaru- H lk ko k. t 1• . . d l Ankara hukuk fakültesi dekanı 

Ba.,vekil, bugün Çekoslovakyayı reti iaerir.cleld ifaretlerine ,..~ · da i 1 r u ve e k~ıçı~lt~ eve· Ankara hukuk ft1kC\ltesiniı1 açılı 
Malt vaziyet nasıl torpidosu 
ıı~alt olunabilecek? Devrialem seyahatine 
Parıs, 5 ( A.A.) - Reynaud va-

Almmı.,·n ile birle. tirecek olan bü- biz, •ani a..~ ela- •lar" .ı•&..~ rleın _ent. ıramış ve açı ra ı ıca C}'-
• • • 1 ...._ • ..... mıa ır. ..ının 13 Oncü yıldlSnilmüntl kutlula-

yük cıtostrııııın temel ta~ını utmıstır, maz, tealdcl appMk, an5 .......... z' l led l t 
• • 1_1 _._ L..ıı.~.. k __ _. __ • e 2c en ~rar o mamı~ ır. m~k fı7.ere me7.tınların12d:ın hmfrdf 

-= : ~- tena-·~ et.e "-. ••J• 
d ı..u..ıa maaleıJ.... M · ı toplanan 27 nrkndaşın feyiz aldık. 

ziyet hakkında yaptıwı tahkikatın ne- erk tı l ar 
ticesini pazartesi akşamı Daladiye- N ı· S (Rad'-·o) (Ojen 

Berfin matbuatı P:Z uzakt~:~~~z. arsı ya yangını lnrı yüce fllkülteniıle s:ıym profe-

l 'ld' k . apo ı, J 

ye ' 1 ırece tır. .. . . Diaadoya) ile (Dük Disao~i) adla- Prens Pn/un BiJ:krefi 
ziyaretinden bahsle 

Yangıncla yanarak .or1erimize, ıenç jaıebe arı.:ad:ı.şıan-

Reynaudnun buhranın ızalesı d ıc· it l t 'doları nmiral . . bu .. I h • nn a ı a yan orpı . .. Fransız Sosya
listleri 

ö/enlerin Ceno•• ,,... mııa lU\Yll Ve HVlfile~q>lzin iblaJı .. 
.,._ nı dileriz. 

ıçmd'l ıd·uı·gu çareler ıu turet e ula-1 (Someli) nin kumandaa•nda olmak 
sa e ı cbı ır · .. ı.. d · 1 1 · ,_ aızun makaleler rcuimi ger ! koldı 

M fi · k k . '<l uzere uıt evrın em seya 1alıııe çı~· 
asra arı ısma , yenı varı at l d 

rnenbtaları bulmak. iktısadi kalkın- mısltarl ır. t 'd I J'. ı_·· 
. _ .ı k db' l } k ayan orpı o arı, unyaııın uu-

11l&Jl temın euece le ır er ıı ma · t" ı · 1 - '-1 J un unaıı arına u~nyaca111. ar ır. --. =-

Slovakya 
hükumeti 

Yalwdi.veri hudut dr 

Ernden 

yf!zıyor 

Ht>rliıı. ;j (H:ıdyo) - Mntbunt, Yu
ımılııV} a kl'tıl IUI ibl l' n'ııA Poluıı Bük
re~ seyıılıutiııdeu u:.ıhiııle ll:t.Ull lnatkA• 

lel~)' ) 1:11.t) 01'. 

:Mar ilyn, & (Radyo) - Yanıını 
Paris, S (Radyo) - Soıyaliıt tahkikatına devam olunuyor. Rugüıı. 

partiııi konseyi, bugün Leon Blü· f'nkaz altıııdan iiç ce~d daha çık~
mün riyasetinde toplanmı~ Vt> uzun rıldı. Bu mün:ı.sı:lıetlc pnzıırtesi giini.ı 
müzakerelerden şonra. Soıyaliır yu~ıl~~aı. muk~r~r alım cen~ze me-
nArt' · · O '- ı· ı._ı_· • ·ı· rıı ımı talık edıldı. r- ıamın tluwıye &AL>Uleıınc a ı-
mad reyi vermemesi lüzumuna ka
ni olmu~tur. Kruv~zörünün kuman· Stoyadinoviç 

danı Bükreşte Selirimizi kabul ~ele· 
'- Aaılsız bir haber sına Ç!~arıyor füikre~. 5 (Radyo) - Dün Kös· k k 

'Ptı-~ti~l:n. 6 Ofod~ o) lov:ık tence t;manınn varan (E.ınden) km- re onuffU Pıtl'is, G (A.A.) - Setahiyt>ttnr 
hUkumeil, )1 ulıuditer ille): hine ~id- vnzörlinüıı kumandanı ile znbıta- 1 TielgTncl, 5 (Rnd.\ o) - Bnsvekil I muhaf~ldeıı verildiği kaydile diin 
detli tedbirlc·r ulını!jlır. 1 nından bir heyet, bugün buraya gel- ıluktor .M ihııı Stoyadiııoviç, bugün· n:şre<l_ılen bil' hnberde Lilhassa hü-

Alikndıır mahafil, . lovakyaclnki mişler ve Alman aefarethanesinde Tiil'kiye :;efiri Ali JTaydarı kabul et- kumetın mnli ve iktı ·adi ıdyn et sa
bütfin Yahudilerin huclud dışına ~ı- şereflerine verilen ziyafette hazır mi, ve uzun müddet konu~muştur. ıha ında liberal blr tnrzı hareket ltti
karılacağ'ını bil<.lriyorlnr. bulunmutlardır. j Alakadarlar, Lu nıUl~kata ch<'m- ha% ettiği \'e cPbir tedbirlerinin hiç 

' 

nıiyd \"Priyorlar. olnınzsa şimdilik bertaraf <'dildikl 
BU HAFTA kaydedilmekte idi . .Bu haberin tama-

.. L HAMRA sı·nemasıncla Arnavudluk mile a~ıı.ız olduğu maliye nezaretin-
._ ce hildirilmektedfr. CPbir tedbil"le-
Senenin ilk büyük Fransız filmi ol•n 

P.VCÜ~ 
1~1.30 16, 18,!10 ve 21 de 

100 ERKECF. 
l KADIN 

DEANNA DUPBIN Ye 
LEOPOLO STOKOWSKI 

l>ünya Ha l'ntiiRI,, ı 
:>llKI ve zengin teferruat 

TELEFON: ~6.U 

1 prensesleri rinrlen tnmamlle vnzı:eçflmi~tfr. 
TI~n.S (R~~)-Ar~v~-'l'•!~·.~tl~m-a~k~i~-~-·--.•~-t·~~~fy·a~t·~--~,~.~.~U~-~-·--~--rı 

luk kralı Ahmed Zogonun h.emti· .iatem makina De techiı olunan YANIK GÖNÜLLER 
~aheseri. Uzun zamanlardanberi görmediğiniz umumi 

teeaaür ve heyecan uyandırmaktadır 
releri, §İmali Avrupa ıeyahatine Yah caddMinde "6in 
çaltmı~lardır. 

Baırollerde: JEAN GABlN MlRELLE BALlN 
Clbi büyük artistler tarafından yaratılan ltu kuv .. tli aık .e ihtira• 

dramı tekrar tekrar görülecek ıüzel bir filimdir. Genç kızla~ı iflal 
ediyorlartlı 

DiKKAT: Cumartesi günü saat 1 de talebe matinesi 
talebeye ıs karuttur. fstanbul, 5 {Radyo) - BeyoA'-

raur günl~ri saat 11 de çok ucua fiyatla aile matlaeıl lunda, Ziya ve Sami adlarında iki 

Karşıyaka Melek •İnenwuı 
Bugünkü aeanalardan itibaren muntazam faaliyete seçmiftlr. 

ilk Film 

CARRY KOORER - JEAN ARTHUlt 
Taraflarından nefi• bir ıurette tt-mıil edilen Tlrlsçe Si.il 
BUF ALOBILMEYDAN HARBi 

AYRICA MfKf Salon 20 Koltuk 30 kuruttu... şahıs, genç kızları fuhşa teşvik et-
Seanılar; 2,15-4,lo--6,45-9 ı mek suçundan tevkif edilerek Ad- Seanslar: 4.-6,30-8,45 

:"••lil••••••••••••ı11~TP!!lal•••••••••••-',.. !iyeye ve1ilrni~lerdlr. l•••••••••••••••-.ı,..-----------:..-

Cumhuriyet mOddeiumumlliji 

Başmu:ıvtnl 

Sedad ÇIH'Drah 

Hitler 
Buıitn miJltim bir •6y 

lev verecek 
YıLyrnar, ~ (Jlftdyo) - HIUtr, bu. 

gün bura;·a aıalmi4 \'e htmıretli tezzı. 

hürat1a kareılanmıştar. · 

llltler. yıı.nn mtthim bir oylev ve

recektir. 

Japoya 
125 ticaret gemiıi 

yapacalr 
Tokyo, 1 (Radyo) - Japonya, 

126 ticaret ~emi»f daha yapmaja 
karar vermlftir. 

Yapılacak 6•milerfn mnma tona
jı 882 bfn betyOz tona balii olacak. 
br. 

Broclinin em/diri 
MiJMıtlere eJildi 

Pr:ıg, 6 (Rndro) - Çekoslovakya 
hllkümeti, vatan haini tiiye te\·kff olu
rıım RUtem·ıı hn8 \f>l;ill (Jlnrodi)nin 
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Giydirilen yavrular 

İzmir esnaf ve işçi birlikleri tkt yüz len yavrulardan bir kısmı rörillmek
f akir çocuğu giydirmif, kendilerine tedir. 
zıyaf et vermi tir. Resimde, a-iydiri-

Yarın gece ay 
tutulacak 

Memleket haatanai 
eski operatörü 

Hastalannı 16-19 araaı Birinci 
kordon 812 No. lu apartmanında 
kabul eder. 

mtltebauı ı 

Basmahane postahane 

b.rtaaı No. 30 

Cumartesi gün
leri meccanen 

Telefon ı 4223 

-
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c ·===:::::::::B==i==R==A====Z==D=====A====G==ü==L==E=L===:i M:::::::::==:=: Çanakkalenin kurtuluşu 
Boğazin yur~ n1;1daf aas~ndaki mevkii 

Oradaki abideler, Çanakkaleye uza
nacak ellere hasip olacak akibetin 

birer ibret abidesidir 
Yeni Sabah re/ikimizde Çanakkale 

hakkında gördiiğüm:iiz bi1• yazıyı ay
tıeıı iktibas ediyoruz: 

On üçüncü asrın ortalarında Ça -
nakkale kıyılarında kendilerini gös
teren Türklerin; on dördüncü asrın 

ortalarından itibaren bu boğazın her 
iki tarafına tamarnile sahip oldukları 
görülür. 1356 senesinde Orhanın oğ
lu Süleyman paşa kumandasındaki 
3000 askerin Gl!receden Çimniye sal
larla geçmesile Çanakkale boğazında 
başlıyan Türk hakimiyeti; bugüne ka
dar , beş asırdanberi devam etmiştir. 

Çanakkale boğazının; Anadolu dan 
geçerek Rumeliyi istila için çok güzel 
bir köprü olduğunu takdir eden Türk
ler, ayni zamanda bu boiazın Kara. 
deniz ile Akdeniz arasında çok mühim 
lıir geçit olduğunu anlamışlar ve sev
'külceyş ehemmi.velini eı·kenden tas -
dik etmişlerdir. Fakat 14 üncü asırda 
topçuluk ve i•lihkiimatı fenniye; Ça
nakkale boğazı gibi oldukça geniş bir 
boğazın kara tahkimatı ile temini he
nüz mümkün kılamıyorlardı. 

- • ,.1 _, n -

Mev~örmün 

l(j 

- Bu kad~r d~k~~te fazla doğ~u su. Böylesini gördünüz müydü siz! 
Evet gormuştıım, çocuklugu mda sütninemde! 

Aşk 
Kız, gençliğine rağmen, makul 

düşünüyordu. Çılgın aşıkına! 

Karşılıklı 
Kadın, yeni hizmetçiye sordu, 

- Senin adın ne kızım? 

1 

Sınıfta 
Muallim Afrikadan uzun uzadıya 

bahsettikten sonra talebeden biri• Çanakkale boğazının, denizden ge
lecek taarruzlara ve akınlara karşı 
toplar ve kalelerle kapatılmasına 

1453 de lstanbulun zaptını müteakip 
teşebbüs edilmiş ve ilk olarak boğazın 
en dar yerine karşılıklı bir vnzi_,·ette 
(Kilidülbahir) ve (Sultaniye) kaleleri 
)·ııpılmıştır. Çanakkalenin bu ilk tah
kimatı; ayni zamanda O<manlı Türk- ' 

- Nasıl evleniriz? dedi. Otuz 
lirayla bir ay nasıl idare ederiz. Ka
zancın çok az. 

- Zehra. ne: 
- Ben seni Fatma diye çağıra -

cağım. Eski hizmetçimin adı böyle - Bana, dedi, Afrikada yaşıyan 
- Zarar yok sevgilim. A:· çabuk 

~f'çer. 

idi, alıştım. beş hayvan sayınız. 
- Peki bayan. Ben de sizi İclal j Çocuk durakladı, sonra birden 

diye çağırnsam olur mu? Eski ha- cevap verdi: 
nımımın adı böyleydi.. 1 - İki kaplan, üç arslan! 

lednin Akdeniz?eki denizcilerin~ Ye Çanakkaled .. ; patlamıyarak ele geçeirilen «Güin - Elizabet» Büyük baba, torununu azarlıyor-
futuhatına da bır başlangıç teşkıl et-ı hl 38 J"k b ' · · du, zır ısının ı ır merm1sı 

miştir. Nihayet 165~de Kö~rülliza~e ol~mayınca dlişman, Rahillerinıize ı~iz bir Türkiye ya~ayanıazdı. Türk - Yaptığın şey doğru değil, ben 
l\lehınet pa~a devrınde bogazın ag -ı . t l - b t 1 h ·k· · · d 1 d il 

1 
. . .. . cıkarak bogazı karadan zap et-, opçırnunun agır a aı-;.·a arı er ı ı senın yerın e o sam ne yapardım, 

zk,ınl a_ ''.
1
cukca kıı:e1tır'.lend sed~ulbah_ır ' ~ıek i<'in 2. sinandan itibaren lııra yakasına sıralanmadıktan ve .Türk hiliyoı musun! 

a esı ı e um a enın e ınzımanı ıle ı ·· ·· ·· · " 
bo

- k tı· b" tt t . . orrlıı>u il~ de taarruza başlamıştı. suııgusu o kayıdlara daınıı surette - Evet büyük baba. Benim yap-
gaz uvve ı ır sure e ahkım ectıl- . · 

m
. ld 

1 
t b t 'ht "t"b Ç Fakat (;elıbolu yarımadasının avuç I parlamadıktan sonra; bu azız yur- tığımı yapardın. Aksi takdirde sen 

ış o u. :ş e u arı en ı ı aren a- . . . . . .. . 
nakk 1 b 

• T"" kl . 
1 

k b" ki kad.ı· rl"r bır sahasında 20 bı- dun beynelmılel ıRlek bır vol uzerın- benim yerimde olamazdın! 
a e ogazı ur erın mut a ır · • .. .. .. .. . · : 

h
.k. · t" it . . b h.k riııci kıınnııo kadar suren bulun duş- ~ekı bu havat kapt81 emnıvette savı- ---------------
a ~unıye -ı a ına gırmış ve u a i- 1 ~ • ~ 
· t· ·18 · · b d b . ın'ıı 1; -ır"W''arı kırılmış ve dlişman,ılamazdı. 

nııye , ıncı a8rın aşın an erı · · · 1 · ·· · · 

k
't k"t 

1 1 
k .. h. lıu tarihi r rnrımadadan çekılıp gıt- Nıhevel gene Turkıye cumhurıye-

va ı va ı a ev enen ve ço mu ını . . · . .. . . ~ · 
bir beynelmilel siyasi mesele halini a-!mı•tı. ~ :1l 1~k l.m m_u~~reb_e.de .c1uşman 1 tını~ ~enç ve fakat kuvvetli ordusu
lan (Boğazlar meelesi)ni doğurmuş-/ema~ ~~ .. OOO kışı~ık bıı oıclu k'.ıl: na ıRtınaden bundan üç sene evvel 

l 
ı lnnr\H!ı Ye bundan .~00.000 kısı•ını 1 d k d , · • ur. i - . · gene .ozan a azan ıg-ı ~ıya~ı za-

ç kk 
· . .. . 1 zavi ettiği tetkık edilecek olur~a Ca-

ana aleııın cumhurıet Turkıye- ·kk 
1 

. "h h b" d k 1 fer; Canakkalevi nni baştan kurtar-
•i tarafınd k t 1 h na a enın cı an ar ın e ne acar İ · · · 
. . . an en_ son uru uşu~u a-Jkııvvetli biı· taarruza ujl:radığı ve mış, bir defa daha ve fakat son ve 
ıtılarken bu bogazlar meRelesıne te- ,. • 

t 1 
. k" d 

0 
!Türkler tarafından ne lrndat hüYiik katı ol ara'< Türk •ilahının sarRılmaz 

mas e meme< ım an:-ıız 11·. sm;,\nlı 1 _ • A • • • 

nıparatorlllğl!nun zayıf zamanların-lbir gayretle kmtarılmı~ o!dUO"tı nıry- hakımıyelıne lıırakm'"tıı'. Çanakka- - Dostun çok dalgın adama benziyor? 

da büyük AV!'upa devletlerinin, ha- dana çıkar. Fakat ne ~az'.k _ki deniz- lenin kurtuluşu; Türkün tarihinde 
ı-is menfaatlerinin sık sık çatıs- den ve karadan top. "ıngu ıle zapte- 'adece bir kaç köy Ye ka.abanııı 
masına vesile olan bu mesele · iki dilemjyen Çanakkale: 3 'ene sonra Türk hakimiyetine avdeti elemek de
:ısırdan fazl.ı bir zamandunberi ~ıLıh- cihan harbinden mağlup çıkan Os- ğildir. 
telif safhalar halinde inkişaf ederek manlı imparatorluğunun 3o birinci Çanakkaleııin bu son kurtu
za,•allı Osmanlı imparatorluğunu va- teşrin 9lBde kabul ettiği meş_:ııı:ı Mon lllŞU ile genç Türki)·e cumhuriyeti: 
kit vakit Qlim buhranlara sür!iklen- dros mütarekesiyle Türk hakımı;·e- Akdenizin şarkında ve Avrupa ile 

· r tinden çıkıyor, İngiliz ve Fran,ız or-
mıMş ır. . . duları tarafından reRmen işgal edili- ARyayı biribirine baf!lı.\-:ın köprünün 

evzumuzun mahdud çerçevesını . . b" .· . başındaki kuvvetli mevkiini kazan-
t , k · · b" d b vordu. Bu ışgal; 1922 senesı ıı ıncı-.ışırmama ıçın ız bura a u mese- · . . .. .. k mış, Balkanlarda, akın şarkta şarki 
1 · t ·h· · k" f · f b tesrınıne kadar surmus ve Çanak a- • enın arı 1 ın ışa ını bır tara a ıra- ' .. ' \Akdenizde devamlı ve emniyetli bir 
k k Ç kk 1 

· d k' le mudafaasında seve seve kanını a- • ara ana a enın zamanımız a ı .. . . . 4 sulhün ııazımı olmuştur. Cumhurivet 
k l 1 1 k 

.. . kıtan 80.000 Turk şehıdının ruhu; , . · 
uru uş arını ısaca gozden geçıre - .. . . ITürkiyesi ve onun km·vetlı ordusu ha 

1
. • sene muddetle azap ıçınde kalmış-, ım. t rntta kaldıkça artık bundan Ronra bo-

• ır. . . h ti • • ' I udanya .. k · d ğaz l ar meselesı or ıyamıyucaktır. 
Ç kk l 

n mutare esı ve on an ' . 
ana a e; en kuvvetli taarru - d . Seddülbahırde, Arıbumunda, Ana-
'h bir sene sonra temmuz 1923 e mı za cı an harbinin başında maruz - fartalarda yer yer yükselen ecnebi 

k 1 
zalanan Lozan muahedesi: Türkü ·n mış ve buradaki Türk hilki - mezal'ian: Ç'anakkale)·e uzatılacak 

· ı· b h Çanakkalcnin Mhibi tanımakla be-ıııı.ı·e ı en tı ranlı demlerini bu dü~nıaıı ellere ıuısip olacak yegane 
taarruz e.sııa.<ırıda "aşamıslıı·. De- raber, ona tam bir hakimiyet vermi- .b.d · ı· J • akibetin birer ibret a 1 c,;ı{ il'. 

ııiz cephesinde eski sistem 15 :24 yordu. Bu muahede ile tespit edilen R. E. 
santimetrelik 78 Türk topuna mu- birçok kayıdlar ve şaı·tlara nazaran 
kabil müttefik düşman filolarının Çanakkale tam nıanasil_e __ kurtul_muş 1 
18 lıüyük zırhlısındaki 280 adet seri sayılamazdı. Hemen butun dunya 
ateşli ağır gemi topu ile yaptığı son milletlerini ilgilendirme sebebi ve 
deııiz taarruzu (8 mart) mı,ıvaffak derecesi ne olursa olsun Çanakkale-

-' 

itilH dovletleri donanm,...ının 19 şu~ ~ı 1915 le Çanakkale 
• · ojazına aptıkları taarr•;z:L-...rı 

ANADOLU 
Günlük siyasi g aze'.e 

Sahih '\'e Baş.n1uharriri 
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1 

- Evet çok dalgındır. Benim doğum günümde karısına bir inci ger-
danlık hediye etmişti. 

Tedbir 
Kadın, kocasına sordu: 
- Ben şarkı söylemiye başlayın-

- Sizin için evimin kapısı daima ca neden hemen balkona çıkıyor -
açık olacaktır. sun? 

- A, ben utanırım. Sokaktan ge- - Komsulara kepaze olmamak 
ı·çı"n ·. Senı" do""vdu""g" ümü sanmalarını çenler bizi görürler o zamatı .. 

Mal canın yongası! 
- H astaya niçin ameliy<ıt yapılı

~~'>r; 

- Bir tenis topu yut•u;:;u i<:in .. 
- Baş ucunda bekli!•en adam 

lıa> '1nın akrabası mı? 
- Hayır. Topun sahibi!. 

ister miyim ya? 

Dalgınlık 
- Bana bir onbir buçukluk siga

ra veriniz. 
- Buyurun. 
- Kaç para? 

lklYlrna~ lhloır~u~ 

~ 

----
- Paranızı ve mücevherlerinizi veriniz, yoksa kapanı açarın1 ! 

Baloda 
Dikkat edıyor musun, bayan 

artık dekolte giymiyor. 
- Evet. Mazinin üzerine bir per· 

de çekmek sırası geldiğini artık far
ketmiş olacak. 

- Parmak izi bırakmamak ıçın 
bulduğum usul mükemmel değil mi ? 

Teselli 
Sonradan görme adam. <>ski arka

daşının pis piyazcı dükkanından 
çıktı~ını görünce· 

- Vah vah! dedi. Burada mı ye-
mek yiyorsun artık? 

1 

Eski arkadaşı, gururla, cevap 
vardi: 

1 

- Pek nadir olarak. param bu-
lunduğu zaman!! 



Ask~rJik ba'.1isleri 1 

AKDENiZDE 
Harp filoları 

Rütenya mes 'efesini 11 

iç yüzü nedir? 
Bu ülkenin, Macarlara verilmesi Al

manyanın işine yarayacaktır 

'IKüşteri Perdesi 

--- 6-·-
Bugünkü perdede 2 Karagöz, 

~n günlerde Avrupa siyasetinin 1 manya ve ltaly• da iftirak edecek- • . . 
2 Hacıvad var 

en mühim hadisesini Rütenya me- )erdir Fakat fUllO itir f t }i k' (Karagınle Jlacıv11d perd"dc karşı karşıya konuşurlarken an;ıızın 

Büyu··k devletlerin harp gemileri ara- selesi t~kil ediyor. lngih~e ve Fransanrn ~u ~::nriy~ bir d~ı~ ı-e~i ~ba!:lar. Müte~kib"rı pe~~·e Hac~ad kıyafetincle s~ mis-
• Bütün dünya matbuatını işgal e- kıymet vermeleri ölçüsündedir ki, hendı~ı H. C erad, Karagoz kıyafe~ı~d~ ~e. mıma~ B. Necme~dın Em-

SJDdakİ muvazene farkı nedır? den hu mevzu etrafında, tanınmış yeni devletin organiza.,.onunda o- re gelırler. o sırada mahalle bekçısı bıçımınde mımar B. Reşıd de per-
• ıiyasi mubarrirlerclen Serj Sabatye

1 
nun yardımına gelmeleri nisbetin- deye atlar~... • .. 

r n L r a n, M ~M>l'ni. Daladiye ~kt'<I bilirler. enteresan bir makale nesretmiştir. dedir ki, Çek Slovaklar istiklalleri- Bay Resıd -. ~~r~g?z !. 
, " H er ar ı da .Milnihte yapılan /talJl(ı Bu yazıyı a,ağrda okuyacaksınu.:. ni ve hükumetlerini, 9erbest bir mil- Kara~ozlerın ık sı birden - Euyur ... 
1 onfe ·2 an sonra geçen haftalar D<irt affı harp gemi"inden ikisi Son hadiselerin UfJgında yap)ma- let hasauiyetile muhafaza edebile- Bay Reşid - Hacivad !.. 
i ·, de R ma - Berrn, ve Paris - Lon- "ıtaııılı bir tamir görüyor. ltalyanın 22 •ı zaruri bir iey vaua 0 da Fransa _ ceklerdir. Hacivadlann jkiQi birden - Lebbeyk canım ... 

r. mih,; rlerınin Akdenizdekı deniz krurn1..0r • 112 torpil remfsi 79 deni - mn dr, pofüikasmı umumi hatlarile ikinci şart ta Macariatanla Po _ Re-şid - Ayol b mlann hangisi Karagöz, hangisi Haehtad: belli ol-
k 1\, e er meselesi ) enide? orta) a zal~ı gemis~ vardır. Deniz tezgahları~- &rözden geçirmek.tir. lonyamn aşağı Karpatlar Ru-vam mıyor. ( Hepsine birden) hanriniz Hacind, hanriniz Karaı&z.O. 
;ıkt1. Bu dört büyük devletın Akde - da ınşa halınde olan 4 saffıharp gemı- Bu iti teJassız ve acelesiz yapmak bir defa Mac:arWı.na iJhek edildik- nüz? .. 
ıizdeki den z silihlan ne kadardır. si He '32 torpil ve 14 denizaltı &'emisi lazımdır. Ak~i halde, pek fiiphe)i ten IOllra Seriinin politiluwına alet Hep!d birden - Biz ..• 
Bir mfinaıaa çıkacak olurq iki taraf vardır. ltalya bütün donanmasını Ak- yollarda maceralara atılmak ihtirna- olmaktan vaz seçip aeçmiyecelr.eri- Reşid - Orle ise Hkt Karagözle yeni Karagö2, eski Harifadla yeAI 
ne ka r k v ete- ah p olabilecek ve denizde bulunduracaktır. lli vardır. ni bilmektedir. <;ekoelovak pasta _ Haeivad aynlııınlar .... 
kuYvetlerden ne kadanm ateş hattına *** Bunlardan biri Fransanın Ma- ıından iftihaLm artan M a lar 1 (Bay CP.vadla e ki Kara•ö7., Bay Necmeddinle eski Haeivad JU-
okabileeek ir? Zıhinleri ) eniden iş· Akc1enizde bir harp batln acak olur- . ..h'.. .. L- ' k Roma~-ı.· hakLınnı · act r • ' yana gPJirler) ... . . f . . · carııtamn teveccu unu .. zanma .,,._. ıs emıye 

gale ba~lı)an bu . mOhrm meselenın H nvılterenın anavatan sularında P id kallatmayacaklar mıdır) Traneilnn Xaral'l>.Z - (Bay Cevada) ı.en eski Hacfvad mımı?. 
rakamlara fadesı udur: 6 saffıharp gemisi bırakılması mnh - ve olonyanın do.tluğuna yen en Y d !1_• L-~ ,_ 'iyon .. ___ Cf>vad - • e mGnuebet?. Daha simdi Haclvadlaşbm .. 

I f h k · · bu 'k · lek · a a ıaı !!AftiUA mı JY..atr var- . 
gil"z dm am• tı8t temeldir. Akdenize yedi ·biiyük zırhlı et etme ıçın, ı ı mem etın d Buda t 1918 d bunlan . Hacivad- (Bay Neemeddine) sen egkf Karagözsftn deiil mi?. 

İngiliz den'z silihlan: 15 uffı harp gönderilecek , Okyanus deniz yolları- mü~erek bir hudud sahibi olmak ar- t ır. _Lt peş~ d e _... o:-~ Neemeddin - Onn Zeynel Besim denilen marifet oeafı halt ed•. 
. . " '- . h f . k emea en gen unnamıy •• r. &IUl7 we-

gemısı, 5.., aruva~r. 6 tayyare semı- nm mu a azasına tahsıs edilecek ru_ zusuna müzaheret etmesi olur. -~_ı_ o lo • Maca _ R •Ben eski Karagöz filill detilfm; şimdi oldtım. 
. l 60 t ·ı . . ·ı 40 d . lt - ce ~ ro nya r umen il l ) . . . orp sem.ısı ı e . enıza ı vazörlerin sayısı ela 25 olarak farze- Deniliyor ki, böyle bir mösterek bloku fült bir rol oynamıya vakit (J'..11ki1erle yeniler bir defa dalaa ~er deiiştircrek y~n~ana ~e r er " 
ıemı mden ibarett r. Halıhazırda de- dili\•or Bu takdirde A.kdcnizclc 24 kru h d d b' p l M . t b l __ _ı__ L-'--Lb p l t:..ki Kara1röz - (Bay Necmtıddıne) bana bak fkıncı n6sha .•• · hl · d'I k 1 • ' • - u u ır o on) a - acarıs an - u a1JHKWUJ y11u111C1U1 r. o onyaya 
n z tezgu armda ın"a e ı me te o an ö k 1 -ı.t B b k ö R bolok elek"'~! .. 1. imci~· d .L1 _ı.__1____ Necmeddfn - (Kara•&le) ı6yle bakalım ilk baskı ... \. . . .. . vaz r a ac- ır. u a ıma g rt-. omanya unun tes urunu ge ınce, • 1aı evıc: aa.ın1an1UD • 
uE'!'l saffıhıırp gemı1'1ı, 21 kruvazor ıle . ·kal . . · Kara•öz _ Lpen, horozu •ibi kurulup durma; seni kendi 'b~imfm-
ö tayyare gemisi, 440 torpil gemisi ile Franı:1a ile İngiltere müşterekt"n Ak - k~lay~tırır. Bu da Çek ~n~n mehareti sayesinde, fU veya bu f&" d .W k f b ld Qataha orum. 
16 denizaltı gemisi vıırdır. denizde 13 saffıharp gemi~i ile Oç ya- d~~·u~n aonra c~rmamzm~n ltilcle, büyük Alman komf118İYle bir eNeem~~~n ~a S::,:. -~ retirilmiş hindi babası l'fbi kabanta: 

, 1 t ff ha .1 . d .... 
1
h t d" t t .. 100 f , yurumesıne karşı koyabılecek yega- 1 •• L--Lım ___ L _ı_, K b'lf il k t ·" evcu sa ı rp Kemı erın en uçu u or ayare remısı, en aza . d an aşma zemmı uu I)'~ IDIUll"r nkiye itibar ob&yd bitpuarma nur yatardı. a ı yet çıra • us a,ı 

e n 1ı surette tamir ~örmektedir. Hı.li torpil gemisi \"e 75-80 kadar deni .,ne Bmanıa ır.I k . d 1 f Mesela bu anı..-. Polonya i9tek- -n 
· d 1 · ile 9 • ı d . u, mem e etın evam ı men a- •.Y ·- • 
ın ~ a o an l' enı ırem r l 40 ~ ı ın a zaltı ıemısl bulunduracaktır. l . . . 1 k 'h . lerinin Ahnanlannkine muvazi o). Jtuash - Yani ~en beni ı~tin öv le mı! .. 
'k d'l · ı k at ennı emnıyete ama ı tıyacını • . _.s ı mal e ı mış o aca ·tıı·. Bunlardan İngilizler Akdenizde kif'i dneeedc h' d b" .. F J lak d w .. •• 1 . · de b" t iid Nemt•ddin _Bak itiraf edeyim: Tok sözlülükte senı geçemeuhB 
b.ışka 1942 ) ılında bitirilmek iızere lisse ahip olmadıkları için harp es- ıssbe enk utunk br:ın~dızd.andı a ·a- ukgl~ desomul rge er •!ın ır esan amma babaeanhkta settlm .• 
d h be ff h . . . . t ıız ıra mıyaca 1r t ıa r. şe m o amaz mı~ b f , 

ıı a ş ~ ı aıy gemısı ~nşa ı a - nuında lnıiltel'e donanması ınkısık 1 Fak t bu 'dd. d ğru olab"lmek N"h t .. .. .• t t llaeivaJ - C'Bl.1 Cnada) & ·senin benimle milnase e ın. 
savvur edılıJ or kı, bu takdırde İn&'i - . · 8 1 ra 0 1 

• 1 aye uçuncu ve son şar a r d s ·nıe mönL'4ebedm çeleblliktedfr Sonra sesim seninki 
. bir vazi_\ ete girecek ir. lngilterenin için, tahakkuk etmekten çok uzak asağıki Karpatlar halkının büyük eva -- enı w • • 

lız donanma ına yenıden katılacak ka • . ı 1 b' k 1 . tt' . k. . . . k'I _ı_ R" l • ~bi yanıktır gazel okurken ortahgı ıs kokuturum. 
ffih 

.
1 

. . ol k rada yegane tersanesı Malla ada _.o an ır ço şart an ıcap e mr. e serıyetım tes ı eaen uten erm . ' u.- • k ö l . ., 
.ee ı arp l'Cmı erının ıııavısı on aca j E l" ç k 1 k 'st · M . ")h-"L'- . ....!-1· ı Haeıvad - ~ııın yanı 'I e mı·· . . . ındııdır. Bu tersane büyük harp i'e. vve a e os ova yanın, ı esın acarıstana ı a&•nnı istetneMUlr Be dinledim H . d. k. büyilk yanımda yalaılan· 
demektır. nıilerini tamir edebilir Yarala ac k istemesin, bundan böyle Almanya- ki, artık bu akla bile gelemez Beis- Xarar6z - n acıva ' es ı l 

İngiltere bu remilerin hep:sini Akde .
1 

. f · n a . nın orta Avrupa nüfuzuna bir alet radın resmi putai Vreme"nin yaz- m\Ş.. . . . b k 1 ·retlnlzi 
nize gonderemcz. Bunlardan bir kı mı-1 i'emı erm ~yun ~:da olacak ohırHa vazifesini göreceğini kabul t-tmek dığı gibi «Macarlar a~ğl Karpatlar 'Kara•öz - (Nf'emeddıne) ırö~terın .a a ım marı 1j .. f d 
nı ıimal ~niıinde Alman donanması.! bunların tamiri jçin yüz mil uzaklıkta l.azımgelir. Halbuki bu muhakkak Rusyumda pek.. iyi bir har• .. '\ buak.- Necmeddin - Hay. Hay .. (Cevnda hıtaben) bakasana ac vn ~ 
na kal'Şl bulunduracak, difer bir kıs- olan anavatan tezrahlarına ıronderil- değildir. Hiç şüpht'siz Çekoslovak- mamıslatdır ki şimdi Rüte •• Jert itti- lebi... lt i d d e · ı o __ ı· ı · bi ı· -· k . : Gev ad - Sinirime dokunuvor ulan: bana ac va em ... 
mını da Ok) anustaki deniz ,·ollannı meıu izımdır. Bu ~ol< tehlikeli bir iı:1_ ya ver m e rş r ıgı yapma mec- yebılsınler.> · H . dl ğıı dan c:ulan~ Jlf'l 
muhafaza 'etmek üzere alıkoYaeak.tır. tir. - \ h~riyeti~ . k~w~ktır; .. bazılarına Bi~ gün evvel. Rüten •İyaei Ha~\· ad - Am:m arslanım: aeıva arın a n 

AllfMm ffmıanm'* •a~ a.-lf ~ ~ ~ 1n fÖre, bu ı bırlı.ıının tabaıyete anc:~ _,-Jlen, ~ · ctf ifl lli h B 1938 dt" Hacfvad -. ... 
Almanya SOJ'ı •eneler içinde küçuk, aflizler Akdeniz donanmalannın ernni- bir aclnn mesafe vaidlt. lefıra'Pluın vadediHiiıti't.i evtt - 1\ 1~ ~ 8 ba(Jl\tt1'sln 

1 
tı.d en N · ddine hitben) 

fakat ıon si.Jtem yeni bir donanma in- t• . • K b d nd tahk' 1 mn verdiği reaksiyonun da bvna yar yasının mUhfariyetini elde etmifler dum. Ası·f Haıcıvadli.r ulan d:A der, ra an a ... ( ecme 
":ısına baslamış bulunuyor. Bııgunku ye 

1 ıçın 1 r~s. a ~~sı a ım~ta dım edeceği söyleniyor. Bu, tama- ve buna mukabil ~koslovak devle- SÖ) le bakalım, derdin ne?· . . . 
Alman deniz silahlan (Cep) namı ve- başladılar. fnırılızlerııı bu hareketıııeımilt" r~alist olan Çc:k karakterini yan ti içinde kalmalarını kabul etmişler- Necmeddin - Bendenizin Cindim !ilan yok mırım; hanı hüner iz-
rlltn 3 harp iemisi ile 6 kruvazör ne ltalyanlar Kıbnstan 370 mil uzaklık-' Jış tanımak olur. dir. Ri,iten siyasi şeflerinin bu kara- hat· uuyurmanızı rica edecektim. . . 
19 torpU •emiııi, 36 denizaltı remi.sin- taki Lermı adasını tahkime batlamak- Çekler, yaşamtŞ oldukları trajilc rı Pragın bir manevra.ı okJuir1 ka- Kara~~~ - <Neı"meddine) hay ~ll~h ııenı da.\•ul etsuı. Ulan kar .. 
den ftiarettir. in mukabele ettiler. saatlerde, muhasımları tarafından bul olunsa l»le, Riitenler•n yani roz. dedıgın .hiSyle hll~ım teyı.s git~ı mı konuşur? 
lnşa edilmekte olsn .C !!affıha!")) ge- rzilmderine imkan vermemek azmi )Şağı Karpadar Ukranyalılannın ecmeddın -- M!~ım ~ benirr. elımd~~ ıelmez.. . 

misi, 2 tayyare iemisi ve 25 denizaltı Bal /ı ni göetenni,lerdir. 31av oldukları da unutulmamalıdır: Karagoz - ôı le ıse kıyafet değfştmn. Sen Haelvacl ol, Cevad da 
gemisi vardır. Bu remnerden ikiai 938 1 esİratt Kahramanca bir cemrede, harb; ~nların Macaristana bağlanmaları Kaı-agöz olı1un .. 
enesi nıhayetinde digtt ikisi dP !>39 önlemek için büyük bir fedakarl~ rlci prensibe aykırı bir hareket ohrr. lld!ii birden - Olmnz ... 

senesi nihayetinde ikmal ~ileeektir. Bir aile faciası katlandılar. Şimdi hi~ vakit ~ybet 1u. I<'.:ırııg<İZ - Olmuzsa olmasın amma hani bifim:5izlik de yc>k detH. 
Fn111~a meden devletlerini yf"nİ teme11er ü- Polonyalılarla M:ıcartarm mfüııte- Ne i P. g<..)~terin bıtkahm marifC:tinfzi.-

Birisi (Diiııkerk) si:stemi olduiu oldu zerinde, bir Çek - Slovak - Rüter ·ek bir hududa ahip olmak taleple- (B,mun üzerine n:ıy ReşidciP" fki tanbur i.'fterler. o da gidip •eti-
halde 6 iaffıharp iemisine sahip olan devleti ha)inde organize etmekte uğ ·ine mllz.aharct etmek bir hata olur. rir. Rir tane de kPndfsi ahr. 19~ Jİacivadiyle Karıırözti karşı karşıya 
Fra anın bu altı gemi i son si tem Bir adam karı•ını nuıyOl'lar. Bundan böyle aralarınd. 1.üten mescle~i. ela ha genis bfr rne~e- r;almağa ba~lnrl~r) .. 

- D..aıaı 7 nci lalırif ... -·ıahlarla mucehhez ve tamamile re- bıcak/a A/dJ:.rdn. yabancı yoktu-r. Politik havatları . enin ancak bir taraftandır. Ru da 
n'dir. u bu) tik gemilere ilave olarak , u u ti mn muvazenesi şarka doğra kay 'krnnya m~Je!lliclir ki be!f devleti----------------------------
bu senenin nıhayetfncle bir gemi dnha Balıkesir, (Hagmıt) - Edremidin mıştır. Şimdi bütün komşularilr l·ikaılar eder: Polonya, -Rıı~.\a, Çe- lini alarak Almany-ayn: ftlet olmftm1t-!ya malum olan felakete utramıtbr. 
kntılacak \e bu suretle btiyük zırhlı Araplar köyünde bir aile facia~ı ol- dost ı-eçinmeleri lazımdır. FAkat es •oslo\ akya, Romanya ve Maearioı - '!l Frftnsı:r.ların eTindediF. P.a bitaraf Aşa.il Ka.rpatıar Ruıyasmın IC.ütenı.
gemiler 7 ) e balii olacaktır. Fransa- rnus, bir adam kansmı bıçakla öl-iki dostlnldarındao vaz aeçuekler an. Bulun milli me~eleler gibi, bu mıntakanın imkAn niı::betfnde ~eni, re yaba~ı bir devlete bailanmaaı. hiç 
nm 18 krurnzoril, 72 torpil gemi i ,.e 1 clilrmfistür. Katil 25 ~·agında MPh- nasıl tahmin olunabilir la glıntin birinde ister iıltemez !IÜ- olması Fran!'lanın menfaati icabıdır. 'bir milşkfilu halletmez. 
71 denizaltı gemisi \ardır. lnş:ı halin. meddir. \'akanın sebebi kı kan~lık- Çekler, lngiltere ve Franıanm e vıullıle ortaya çıkacaktır. Aııağı kar- S lh da bT' b. bl k BöylP bir hal sureti, sulh siyasetine 
~e 2 . u!fıh.arp g~~isi ile 1 kr.uvazör 1 tır. Mehmed. daima ka.vga ettiği ka- konomik müzaheretlerine muhtac ıatlar Rusyasının l\facaristann bağ-

1
. ud k·v 1 ~

1 ~ 1 ... 
0 

.. unmŞezk. ır ot hizmet olmak şöyle dursun, yeni ihti-
1 13 t 1 d ık ff ~o d Z h t d la y h dudla k. f' d d k k 1 'lıa m e a I} or' uwtun ar ı ve or a r· fl k ~ 1 • ihl b 1 ı e orpı gemısı \ar ır. ı sa ı. nsı ;:::; yasın a e ra ı e son gtin e ıır r. eni u rrnın garanti! anması a ı crece e arışı o an a arın aynagı o an ışt arı imek-

hnrp gemi inin insası içinde bulundu- münakaşaya girişmiş, kendini kay- onlara Münihte bu iki devlet tara ir me eleyi bu bütün karış'ırmak· \.vrupa kiiçük devleUerinin menfaati ten başka birşeye yaramıyacaktır. Bu 
ğ ımuz sene başlandı. bederek bıçağını çekmiş, ?.avalhyı fmdan resmen vacledilmiştir. Polor ıın başka bir işe yaramıyacaktır. eaanöt halinde kalmıştır. lç1

M'indeDlda, Berline, Hegemonya siyasetin~ 
Bir harp baıhyacak olursa bütün kalbinden yarahyarak öldftrmüştttr. ya ve Macar azlıkları memelelerini· Yeni Çekoıılovakyanın bir tampon ~ıılan hD tesanüde muhalif hareket uygun bir şekflde, kısımlannı bölmek 

bu donanmayı Frasızlar Akdenize Katil yakalanmıştır. hallinden ıonra bu garantiye Al . Jevlet, bir nevi bitaraf mıntaka ha· etmiş oıldtıklan iJ}ndlr ki C..ekmlo•ak- imkanını verecektir. 

f' 
1 mamt harple 

G.2 
- Doktor sizi bekliyor. lütfen size vermekte mazurum. - TnaVYUnm fnkincle mUhim Saat sekizde nerede buluşacaj!ız?. 

onun)a muayenehanenin mükeftef - Çünkü büyüklerimden aJmıf Doktot biraz dütündii ve nihayet niz l'elirim. 1 
C A S U S 11 Piyetro hemşireyi takip etti. Ve - Neden~ edilmesi lazım alım evraldardandu. bfr yer ve saat tayfn ediniz; bende-

R Q M AN J bir sa~onuna gi~d.i. Bu yer dokt?.r~.n o!duğum direktif böyledir. Bu m?· ı kararanı verip sorcl~ ~. . . . l - En iyisi burada buluşalım. Ben 1 

beni takip ediniz. dedi. Klana hayretle baktı: ve aceledir. Bilha1a derhal i.timaı - Ben Madrfdi bilmiyorum. Siz 

huıuır salonu idr. O anda da öbür hım evrakı ispanyada ancak reiaın 

1 

- Namevcud bmsını temsil ~- hazır vaziyette sizi bekliyeceğim. 

1 
lfahraman ı/ı, kan oe delı,efl J kap.dan doktor Klans giriyordu. eline vermekle ~uvazza~m.. d:e~ bir heyete evrakı verebilir mi- :S..radan bir sazinoya stcler, birk8' ,_ - ·ı - Mtitebesıim bir çehre ile giren dok- - Benden ıuphe mı echyorıu·ıauuz) iane atanz ~eraberce yemeifmizl 

l aaa: (Tomu Coa'°n) Amerika e11tılicem ıert1iı klimcuıdam tor elini Piyetroya uzattı. nuz) .. . Piyetro bu tekli(~ karp taaavvu- yir~. ondan sonra meelise gideriz . 
• J 5 • - Dostum; dünkü baridana is- - Hayır, şüphe etmıyorum. Fa- nm fevkinde *'indi. Piyetro Dun-1 iki kiti beyle mutabık kaldılar. 

tikhalim, nk sık başıma gelen sinir kat aldığım emre nasıl muhalefet dan daha büyük bir nimet belJiye- 1 PiJ etro doktor Klaasun muayeneha· 
[miliya bu teklifi kabul etti. Bi- derek bir bç viski yuvarladı. ainlanndan ileri gelmiştir. Af bu- edebilirim) ı mezdi. lepany.da icrayı faaı.yet e- nesinden çıkınca bir taksi otomobiJJ-

ribirine lıayırb ıeceler temenni ede- Ertesi •hah Piyetro uykusuz ve yurunm:. Buyurun, rica ederim, o- - Şu hale röre ne olacak) elen Alman caıua teşkilabnın reisin ne l>fndi ve otele avdet etti. Odası-
rek ayrıldılar. fakat net'eli Ye teaelliaini bulmuf o- turunuz. dedi. - Derhal reisle temasımı. temin den sonra plen bütün azumı tam- na ~ıttı ve yatatına biraz uzandı. 

Piyetro bir lahza için odasına çık- larak - yataimdan kalktı:-- Giyinip Piyetro otururken harid bir mua- edersiniz. 1 yacakb. Reiai de nMll ol.. ıörecek- Ondan 110nra elbt.esini deiiftfrerek 
tı ve istirahat etmek istedi. Fakat trq o)uncıyil kadar eaat on oldu. ~el~.ye ~ruz kaJdıt1111 fark etmed~ .. Piyetro bu ~ümte~i .hiç tereddüd ti. E...en ~leii de ~u aminli. nloaa indi. hlonda hickllft1'e yok-

.. ı Em'ly k di . d L-..l- d o........ı._ı ole.ör :.Lt_to VJa nı soyledı. Klan• ta yanıbaşındakı ıostermeden soylemııtı ve devam Fakat tqlu"Jitın en bliyük elemanla- tu .. 
gu%e ı a en ıın e o 1U1a11r e- CTıuu pr QOll r "" n.un k ) ~ p· L ı.. w d w • L!ıı L-L... '--'--· T 1_. JA . . . . . . . o tugu ıyetronun KOıuıguna og- eth: rını pyet taou .u-7 MJ-7 tan.,.... • ıı:-aona yanaştı ve mtl znn Ar-
nn hır heyacan uyandırmıştı kı, bır mU.,.enehaneııne ı»tınek üzere ha- ru çekerek otvrdu ve kula(pna: - Teı)im edeceiim evrak çok mazdı. Binaenaleyh elde ettiji fır. vike doktorla cereyan eden mOkale-
türlü uyuyamıyordu. zırlanc:ls, otelden çıktı ve tabiye bi- - Rei.e ne verecek.eniz bana bı- mühimdir. ısatı bçınnamak icap eıdenli. meleyi tafsDiU,le aalattı. Ve bu su-

- Ne yaradılıı) Ne han'ka, ne nerek doiru nıuayenehiıri.ye. gitti. rakımz. Çünkü reis bir kaç gün için - lmki.nawlır, çünkü reis bu sa· - Tabii, bu heyete tevdi ecleW. mle .kndlıllnin ve doktor Klau!lun 
güzellik) .. Ya o vücud 1.. Haıtalarla dolu olan bir koltuğa burada bulunamıyacaktır. Seyahat- hah gitti. 1 lirim. Çünkü hem evraklar biran ,..aerl 111'& Ametikan Entelllcen~ 

Hayatımda böyle kuıur1Uz yara- yaslandı. Dün olduğu gibi buıün de ten avdet edince temas edersiniz. - Şu halde, ben de meselenin evvel Almanyaya aönden1ecek- tefldlitınm bir memurunun relmesi-
dılıta ilk defa olarak tesadüf ettim. h tal k ti · ·· "nce aagart Yani dört, azami beş gün 90nra.. hallinde başka bir şekil göremiyo • hem de onlan cW. fazla izerimcle ni, dlter batka bir memanm ela ri-

Oiyordu. b'!-8 an:elt;are ~.ı 1~.~k r F Piyetro garip bir nazarla dokto- rum. !tutmak mesuliyetinden kurtuJ.ca.. deeelderi 1eri tesbit eWkten IOllra o 
Piyetro mütemaQiyen söylenip ır saat .... yec~ıne u wmet ı. a- ra baktı. ve: Doktor Klana birdenbire: ğım. eiYarda lizıml'•len tedbfrlerf almak 

duruyordu, Maamafih ümidi çok bü kat bu dutuncesme magl\lp oldu. - Üstad -dedi- suitelakki etme- - Teslim edeceğniz evrak çok - Öyle İ!le ak~am bulo~ahm. Ora- ~in Jnel'kezi haberdar etınnfnl söy-
yükt\i Ve 0 Umidle tekrar otelden Çünkü koltuğa oturur oturmaz bir yiniz, fakat Fransadaki teşkiJAtımı- mühim mi) ya sizi ben •ötUreceiim. O arada da ledi. 
ç .,. c!vmdaki yakan bir bma si· huta'balaı:ı hem,ire refd{: 1 .zın Mndemıe emniyet •ttii'i ,eyleri Dive ıorclı.a heyet azalarını da,; et etmi• olurum 
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1 Ç.ı-d ıran o·-u·· nya· ı Parlatılmış üzürnl~ı Küşteri perdesi 
~rtık Amerikaya -----.... --;;;:..~----~--------ımm---------~=------... ----~ -Baıtarafı 8 ncı Sahifede -

Yazan: ANTONİ E. ZISKA Çeviren: ASIM KÜLTOR sokulmıyacak Dıığlaıcln, t~:--lnrda v~.1~;:l~'\~~ 
_ 9 _ r - Baıtarafı 1 inci sah ifede - Gözii kor ol~un zalim fı>Jejin 

B .. b' bar .. .. .. ele ı~mirden lıu şekilde parlatılmış ola4 Zımuır zımbır d!l ı.ımblr 20• 
I ugun. 1 ~ • ırıa ~uru~u~e ras .. -j!.>nlığrn hi.icumun? uğramıştı. O, biri - Memleketimizi üstün tutmak ı·ak gönderilC'n tizi.imlerin birinei <le· Ardı Necmecldin 
~ık. Yanu_l~r aı~alarılc bır!ı~te yu- az fasıla ı!e on bı .. kano parçalamış ve bu maksadla koyduğumuz kapi- faya mnh,.;us olmal: iizere tekrnı· te- OJmanıı~ knrı'u~lat· ta•'lada geı·ek 
~~yorl~rdı. Uç yuz met.re ırtıfad~~ •!ört adam öldürmüş, bir çoklarını 

1 

tali işletmek üzere yalnız bizim sa- mizlenme i ~arti) le ithaliM mfü:aadl Y ı·i Y<>k ehirde kftbak. keleğin 
•: ba~nan!n. m~mder.ı~.e .asılı. ~k çırtmıştı. . . ~ayiimizin yılda 50 bin balinaya ih-. ertildiğ'i h.:ıber nlınmı~tır. ~undan on- Zımba· zımbır dn zımbır zem ~ 

Y~ rusıle bırl~.kt~. ılerled~gmı çok ıy Faknt o d'"'vırde ınsanfa Kasalot tıyacı vardır. ıra Amenkaya yapılacnk 1hracatta ü- Aldı Retid 
bır sur~tte gordu;:. ~alınala~ sey rasında miicadele olabilirdi. Bu Sahil havatınm roman tizi mi~ :zümlerimizin madeni yağlarla parla- Ben de . eni bayım laf an}nr ııandım 
rek dog~rurlar. ~uçukl;r dunyayr yvan p;alip gelmek veya muknve- Hayır! B::ı.lina avcılığını bu gözle. tılm:rnrn. ı ,·e oraya tabii şekilde i.ızlim ... fontıkı olur mu hiç <lümbf!leğin? .. 
nasıl gelır? B_ .u daıma hır sı.r olar.al 1et için bazı şansa malikti. Bugiin ;>. görmek dogw ru dcgw ildir. O dı"gweTl'"'rı· !er ithal edilmesi için tedbirler alına. 
k l t B J d k L-J 1 Zımbır ıumbır da 2ımbır zom 

a mış ır. ı •.nen şu ur . ı. ua ın~ 1omba1a"ll. mitralyöz1ere v~ elek- gibi bir sanayidir. Ve Fordun Det- raktır. Aldı R•ticl 
ya"':ruları dogduklar~ vakıtte yedı rikli zıpkınlarn karşı ne yapabilir? roittc olduğu gibi bu sanayiin de 1 llaftalıl.- ilıra<'af: Knrnırn .)~tikçe ceket dsraldı 
sekız metre uzun.lu_gun.~a~ı~lar V< •• • • j yüksek yevmiyeli işçileri ve miite-1 Son hafta iı;inde limanımızilmı dı" Aı kıı koluııı koµtu yclefin 

\ 
\. 

\.l~n aylar annel~rmın sudu ıl.e be.s . Buqun, balına avcıl·~ı bir kök hnssısları, ta ryareleri vardır. F ord- memleketlere yapılan ihracata dair 
lenırler. An.?'"'l~~ı~n -~cmelenne a ·azıma~. bir nt-sli mahv,..tm~kten da olduğu gibi yığın halinde İıttihsa- Ticaret ''e Sanayi odası tarafındar 
sı.h ol~rak gordugumuz yavr~lar ye· aşka bırşey değildir. Ayni znnrnn- ]at yapılmaktndır. Avrupa da, Aı:-- Lir i. tatistik hnzırlaıımıştır. Buna gCS. 
nı dogmuş. olacaklardı. Telsız me .: fa, merhametsiz, kısa görüslii bir ya da, Avusturnlya da ayni sekil- re haft lık ihrneut şudur: 
~u~u gemıye b~lun?ukları m.evkı -ı~nayidir; çünkü bir krıç yıl sonra de ayni teknikle, ayni istih-1 8053,7 ton ilzilm, 46:39,8 ton incir. 
bıld~rmekt.e oldugu bır sırada bırden 1·ımal ve cenupta ne balina ve ne de sal hummasına tutulmu4'tUr. A- 795,9 ton hurchı incir, 225,4 ton pn
denızde. bır .. kıyamet ko~tu: kor • ·aşolot kalacaktır. Bugün vapurun vustralya yerlileri geni~ ~raziye sa- nıuk, 1206, 1 ton palamut, 50 ton ar
lcunç bır mucade~e!e şahıd oluyor- 'tazanları soğumamalı, ölii balina- hip olmalarına ,.e savılarının a7.lı· p.1, 36 ton bakla, 3 5 ton kepek, 22r 
duk. . T~yy.arcmızı 50 .~::trey.e 1arı gemi içine abn kapak denizden ğına rağmen, Berlind~ olduğu gibi . ton nohut, 94,5 ton su am, 51 ton fa 
kadar ındırdık. Altımızd~ b~~uk bır '·aldırılmamalıdır. Fakat ayr.i maki- açlıktan ıstırap çekiyorlar. Faka; sulya, 6,2 ton deri, l,4 ton vişne kuru 
savaş ba,Jamıştı. Hem bır olum sa- 'leler insanları da mahvediyorlar. Avustrnlyada hayvanlar siirü ha - u, 19,4 ton mazı, 765,l ton mirankö· 
va~ı. . Bug~in. dünya yü7:ünd~ y!rmi mil • )inde öldürülüyor. Orada bir kaç ktı, 919,1 ,,ton Uitü~. 458_ ton tütün kı· 

• .. Zımbır zımbrr d:ı zınıbır zom 
. Kn~ng-o2 - Yeti~ir, .'·eti~ir: şimdi nerede I e biri birinize girecek!l-

11~· '. ır~di ortn):a l>t~ çıkıyorum: 1 çünü1..le bir<len ~airHk y:ıpacatııaı 
( aı rı.goz de elıııe bu· :::az al:ırak perdeye d6ner). 

Aldı Karal'~• 
.Necmecldm ~oktandır ortada yobun 
H:ı~retin eanıma tak dedi reçti 
ffoy f'e\'ati şi~eyi kQ'.\·nuna sok.sun 
Bay Reşid «Şi~eye bak> dedi •eçti , 

Zımbır 2ımbır da zımblr :aom 
A JCf r Necnıeclclm 

<De,.iz kurdlan> ta buralara ka- 't'On ışsız var. Denızde ıst- vılda kırk haftalık ikametim esnasında cenu- rıntısı. 1.,0 ton yun, 2,n ton bnderr 
dar nereden gelmişlerdi? Bunlar ba- 1... • (d · d · l ) b ı 9 ton defne ~· ~ 11 3 t · · 

ne~idin midt-~i rakıya c.luym~z 
Ce,·~d da qofrada armudu Mymaz 

'Jın enız evı o an a ina öldi.l - bi Avustralya servetinin ne suretle 1 .. apragı, • on pırıne· 
linanın en büyük düşmanlarıdırlar. ~ülmektedir. 1orveçin en biiyiik sn- meydana geldiğini gördüm. yağı, l,l ton pamuk ipJiğI, 1 ton çö 
Büyüle destere gibi di§leri vardı. nayi erbnbından biri bamı: 1 -Arkası var _ ven. 111,9 ton <'eviz, 8,6 ton knra bo 

!\l n;:;adn ikiısf bir zerre ko~·maz 
MeeH~i~ böylesi tak dedi geçti 

Uzunlukları dokuz metre idi. 
. Sayıları sayılamıyacak kadar çok
tu. içlerinden yirmisi balina sürüsü-
pün üzerine hücum etti. Balina bun
lardan üç dört defa daha uzundu. 
Fakat biricik müdafaa silahı yalnız 
korkunç kuyruğu idi. Balina ile yav· 
ruları birden deniz kurdları tarafın· 
dan muhasara edilmiıslerdi. Bunlar
dan biri balinanın sı;tmdan büyük 
~ir et parçası koparciı. Diğer ikisi 
yavrulara hücum etti. Deniz köpük
le doldu, iki balina yavrusu bir an
da ortadan kaybolmuştu. Büyük ba· 
lina da arkasında kandan kıpkırmı
zı bir iz bırakarak kac:mağa ba~1adı. 
Bütün balinalar en önde biiyiikleri 
olduğu halde ıliratle kaçtılar. Yal
nız Viipurun yanında gri bir şekil 
görünüyordu. ihtimal bu dl"'nİz 
kurdlarımu yC'melcte oldukbrı anil 

balina idi. 
• .. 

Dört gün sonra vapurumuz bu 
dr-niz kurtlarından birini avlamağa 
muvaffak oldu. Altı metr~ u:rnnlu
ğunda idi. Karnından on dört ki.içiik 
fok cıktı. On be8İııciııi boğazında 
kalm~ştı. İhtimal \;u sonuncusu o
nu boğmu,tu. 

Nivorkta panik 

Merihliler Amerikaya 
hücum ettiler 

R_.dyo, geliyorlar, diye bağırdı, tay
yar 0 v"=' 7.~hirl~ CJ~7.1~,.1~ sald1racaklar 

hor, 1, 1 ton b:ıkır h~ımızı, 9.2 ton iıı 

('İr l'ıtme. i, 280 ton palamut huluc::u~ı 

2 ton bnlnıumu, 1,1 ton hnh, 2}5 kil 
kuru yemiş. 

Tlltiiıı piyosaR1: 

1ktk:ıt n'kaletirıin i~::ırı tızerinr 

Tiirkofis miıdiirlllğ!inde ttltün kum. 

p:rnyn lan ı•üme--sillerile tücca rl:ı rınıı 

ynptıkları loplaııtıcln Ege mıııtakn

:-ın<la tütün piya. a~ınm ayın 14 iincü 
gUnil, .Ralıke;ıir ve Uşak mıntnka ın

dn dn ayın 21 inci gOnü ıı~ılma ına ka-

· · Zımbır zımb1r da umbı• .10111 

Ardı Ce .. d 
Necmeddin ı:ıofrnyı siler ~UpürC\r 

C (izleri mneyi «az buı;tı b rörür 
cfn~af fit birnder> derı;ek köpCJrUr 
Kafirin dilini yak dedi ıreçti 

Zırnbır 21mbır da 2ımbıl' .ıom 
Aldı Reıid 

Dôrt <lilim f'kmekle bir kJlo ka~ar 
K:t\•unun ~uları ağ2ımd1tn ta~ar 
Heş kilo kıymadan köft<·ler ba~ar 
I~unlın·lıı bir kadeh çak dedi ge~tf 

Zırnbır z1mbır d::ı zımb:r zonı 
Alclı Karaıöz 

ize meze fül?.üp sofrn kurrnağa 
rar \'erildiğini yazmıştık. Bu karar, Ündeki tabaklar dolu durmatıı 
gerek tüUln tuccarları, •erek mUstah. Bira:ı ndP.:ı :tlıp tn oturmaia 
.-:illeri ımı ınıftı memnuniyetle .karşı. O:u·son fmkitn bulmadı ~h"b deJi ı:eçtf 
lıınmı,.tır. Zımbu· 2ımlnr dıı zımLu· zorr 

Necmeddin - Ben m&t oldum. 
Bu karsu·, lıcıların tl:ı onn göre h:ı-

C'evnd - Ben de. 
zırlıkhırını tAmnmhımnları için vesi- Re,.id _ Ben de . 

le te kfl etm.ektecllr. Znten bir knç yer. Km·ngöz - Öyle i~e ben, Uacivud, siz üçilnUz; beş kişi bir !Ht!I 

d tlltlın erın ~ m mifl denk halin loplanahm. iz kendinize mezelik bir dana, dört hindi, on ... ekiz plllç 
getiı·ilmemi~ olduiu da tahakkuk et- ke in. Bir çırnnk yoı{l•rt. elli k!lvun. iki ba~uk kflo kaşer, Uç kflo beyaz 
miştf r. Ayın 14 iın kadar bu yerlerde.. pe~~il' nim. l lıı.ch ildla bana <h• be:} kuru luk Jeblebl becerirı. Beşimiz 
;:i Hltünler de tam:ımen denk h"line ~e· birden 250 antllltre rakı a.lalırr:. Ha!. 'CçünOze de nltı kllo eknıek an. 
tirilmiş olacaktır. c:ak yeter; unutmayın .• Allııh cemt \'Um leye mıınc.Ll şifası flısan buyur. 

- mn; ilmin... _ __j 
kUıteri 

Şiiphe9iz bütün konu~111,.ınız bu 
dt-niz canavarına aiddi. Denizleriıı N iyork tan bir görü nüo 
en korkunç havvanı bu idi. E.ı bii- !lir ı·ııch" rıı•,rirntı •YPı'l'll g-iin :\ı•\'- !eri ıie Nevvork ve ch•nrıdır Fnknt. 
yi.ik balık i~e yirmi beş metre uzuıı· ynl'kta lıiiyük bir. p:• . il~ kopmasına kendilerini .merasimle karş;İnmnmı. 
luğunda olan kaşalottur. Bunun da sebebiyet \'errııic:: ,\'f' hir an i~ncle ko. za imk~n ~ok. Çiınkii onlnr bize lıir 
müdhiş dişleri vardır. ihtiyar ka~a- l'U 5;ehir h:ılkı birbirine girmi~tir. <Hişman gibi toplnrile , zehirli gnzla _ 
lotların çoğu mücadeleci olurlar. j Nevyork r:ıd\ ~ u ev,·elfı o l!'i.inkil rile beraber geliyorlnr ve cliinyayı 
Ekseriya, üç metre uzunluğunda ha- havndnn bnh~etnıış \'e bu nracln Me - fethetmek cmelin<lerlirler.> 

Tütün deposu 
Se kiz bm balya tütün için rok 

e &veri, li ve mükemmel bir depo 
kiralıktır. istiye nler , Banko Di 
Roma ik inci müdürü B. Muzaffe-

Çin ordusu mağlup olmamıştır 

k:iki .kaya gibi olan kiibik ba,larile l l'ih üzC'rine b:m yeni cle}{işikliklerin Ru kadarı bile hnlkı teiaşıı vermcğe 
balık kayıklarını devirirler. Hunlar- J{ôrfıldiij!ünii hnbl'r vermi<ıtir. l·iifi j{elmi~tir. ::\lel'ihlilerin h:ıkilrn. 
dan biri hiyle ve cesaretile şöhret al-ı nundnn sonra, radyo, <lan8 musikisi ten clünynya hllcum ettiğini ,ınnnr 
mıstı. Adı da Ne ~ı Seeland 1i om 'du. ne riyat1 ynpıyor ve tekı·ar 1\Ierihten nhnli ıehirli gaz ma kelerini hn~la
O~un hakktnda bir efsana çıkmıştı. bnhsetmb·e b"c:1rror. ı rına geçirerek evlerinden ılıı:;nrı fır. 
Bu balık 0 kadar mahirdi ki, her/ c:\!erihliler. kendi. icutlım olan hı- lamış ve soknklnı·cln kaçmnğa ba .. · 
nevi taarruzdan kurtulmasını bildi- nnf bir tnyyare~ e bınerek yola ı:ık · ı lnmıştır. 
ği gibi takibine koyulan kanoları da mıc::1 ~ıı· ,·e nr?.fl cloğru gelmeğ-e lm.,ln - Pnnik o kadar şiclcletU olmuş ki 
parçalıyordu. On yıl önce, yanında mışlnrdır. O k; clar ıo:urnt'P gelivorlar poJi;;Jer hile ~nsırmış ve birçok yük 
bir lcaç kano olduğu halde onu ya~ ki, beıı. on <lalr'kaya kadar bizim . ek mevkili kimselerin de hıılk ım' 
kalamak iatiyen Adonis ıemiai bu dünyayn ııyak bıı acaklardır. Hedef- ~ıncla knçmağn lıaşlndığı görülmüş 

re müracaat etsinle r. 
w ---..~ .__ ~ --. 

lil'. Bunların içinde Amerika dahili 
·e ımzınııın bile olduğu .:;üyleııiyor 

·eden .nnra me ele nnla;;alıyor ''< 
'rnlk, :\lerihlilel'in diinynyn hücumu. 
ıun bir roman ıne\''Zuundmı ibaret 
!<tuğunu öğreııi.\'or. 

}Je~huı· h;ıyali romanlar miiellifi 
·elisin cDtinyalar hnı·bi> cliYe bir 
ı:;ı'ri \'arclır. Burada ~1erih1Bel'i.n diin
·ayı fethe geldikleri Ye in:-:nıılal'ln 
rnhnrelıe ettikleri ıınl:ıtılnrnktaılır. 

- Devamı 1 O uncu sahifede _ 

- Baıtal"afl ı inci sahifetie - r S!thillerl o kndıır u2undur ki bu mu • 
iyi maliımat alan jaııon muh:ıfille- lıimmrıtın nakline mani olmıyrı.cnktır. 

,.ine göre japon cevabına .B. Konoye- 1 Ynngtse nehri Lu "ene ;:i<ldetli ynü. 
ıin şimdiki ,·nziyet ,·e ~artlar d:ıhi- murlnrdnn knbnrmı~ olduğllndan j~. 
inde japonramn })okuz devlet pnku- pon gemileri nehir ilzerinde koltwhk-
11 hükümsiiz nddetliği hnkkındııki on la demil'Hyebilecekler e rle, ular. <'e _ 
ı)eynnatı teyid edilecektir. kiHnce nrtık imnle cloğru h!lreket 
~in hezimete uğramamı•, bilikis eclemiyecekleı·clir. Ve beklenmedik zor-

muvaffakıyet kazanmntır. luklarla miicacleleye mecbur kalacak-
. .ll~ı~kong, 4 (A.A > - Çin :ıj:ınsı 

1 
lnrdır. I>iişmunın .,OO lıin u~keri jn. 

bılıdırıyor: ponynnııı gl5nderebileceği en :ıon kuv-
Şanglıaycla çıkan İngfliı gazetesi. Yeti teşkil ettiğinden. Y:ıngtse've ,·eni 

\'abancı n kni mil~nhitleri-n son hadi·! tnh·iye kıtnntı gelmh•ect>U.inde~ ·Çin· \ ı·ı . .. ' ~ell'r lıakkırıdNki miitulealnrıııı rıe re- ı er bii,,·iik bir tnnrruzn h:ızırlnnmnk-
·liyor. Hu mfişnhitlere giire Vuhan ta ye Japonları her taraftan _nr ncnk 
1 ıölgesinin t:ıhliyec::i Çinliler için bir lnnnı fimit etmektedirler. 

r 

Kont dO Montekristo 
hezimet olmak şöyle du!'$l~n, lıilakiı:ı ' Şan-KayŞeke yardnn kararı 

'\ ':>ariz bir a:-keri muvaffakıyet teşkil Cungkianı-, 4 (A.A) _ l\Iilli si. 

1 
•tme.kteclir. Çinlilerin nltı ay clCi~man ya i kon ey, Şan-Ka,·.Şeke ve uzun 
t1e-:inc muk:ı,•emet .etmi~ olmaları on- 1müddet devam ed~k olan kurttırıcı 
kırın mukm·emet ıızımlerıne , muka,·e- harp politlkns1nft milıahar~t eden bir 

-
-------------------Yazan: Aleksandr Du

•• ffia i ~l<!t ksıbiliyetJ~rine_,·e ~e.!:aretl~rine <le- knrar ~ureti kabuf etmi~tir. Kon. ey ny. 
---... -- lu~:t eder. Çın. ~ılletı Srtn-1..ay-Şeke ni zamanda Çin topraklarında bir tek· 

kıymeti kalmı) ncnktı. l\Invakknten eli. Giiı·Uıtiiyü ynpnn ::ıclımlnr koğu· tup yiizlinclen, nl,""· ttm muzaheretc e kı ınrlen dahn fazla az. Japon n keri JcaJdıkça d•,•let acfamtnrı-
---20··· .. " bfr ndnmın t ·şt"r • b tevkifhane~ e ı;ıevkeLlilen her hnngi :ıun demir kapı:-ı /iııiinde durmuşlnr- stıruklenip götiiı·ül ıu· ·· 0 1 t· h nıe mı 1 

_. • ~ 1 m bnnştaıı ahsetmekten meneden 
Dantes, ~ayet tabii olarak saati bir jnsanın tahli.rc~i. znmanında vu- dı. nirnz sonra koğuşun knlın kapu- min e<leLilirlerdi. c gun ruısı .~ • Soıı guıılerde ,.,J:ı,·etlerden merke- diğer Llr kn.rnr sureti dllha kabul et-

tesııit edemiyordu 'Fakat tahminen ı· ~ · zi hilkfımete gel~n \'e mBJi tlava i"in misUr. 
· kubulmaz~n nH m oır kıvmeti oln- su açıldı, gözlerini mu\'akknten kör • d k. ı .,. " 

beş ~ltı saat reçmi-'. o.lduğuna .hUk- bilir mi?. Bu kadar ümidcl~n sonra eden bir odun me~'alenin pnrıltı.::ı Dantesi nP.r .' • h'.çbir fe a ·arıktan c:.ekinilmiyeceğirıi 1 iki Ja;>on kampı mabveöıdi 
medıyordu. Bu tahmınıncle de } nnıl- mahkumiyet. korkunç bir \'ahşet . " . . . Fal'no ... eye göttlrftyo!'Jardı. bıldtren te}grafl~r. Çın milktinin or- mul«lcOJll', 4 (A.A) _ Tainin bıı-
ınnmı•h Çünkü Raat hakikaten onA . b. f t d ~ b·ı· ı· F nltıncln bır zıı hıtn memuı u gördll. gemı, ının ~enç kaptanı pnr- el usuna ve bilrDk ~efine olan bağhh. tı ında Nan-Tkin demirl'olu Ozerincle 

~ . . dehşetlı ır ecan ogura l lrf ı. a- d' 1 d maklıkl • n t kted" • 
gelmişti. :F'arno gemisinin genç kap-

1 
.. dd . . Dört nefer de onu takip e ıyor nr ı. . ar arasıından geçtiği yolları gını go~ er~~ ır.. Son 16 &)· uır . l bulunan • 'ia-Ci'deki Çin kuv\·etleri 

tanı meyus olmağa başlamı~tı. Fa- k?t Edmoncl )a~te1s mu eı1umt~mı- Neferlerin kılıçlan parlworrlu. tefr_ık etmeğe çahşıyGrdu. Biran için fıncla Çın buyuk mikyasta mühimmat düşmanı ricata mecbur etmişlerdir. 
k • . nın bu derece \ıtc an 1z .o ncngmı J> i . 1 • 1 ı· · <> sahıle do<•. t w • t• s"tın almı tır v b ı ·at muddeiumumınin vadini Yerı- I - .en mı a mag-a ge c mı?.· bı u raııaş ıgını hı~set ı. ·" .,. : • e unları muhtelif ki japon kampı imha edilmiştir. 
be getirmiyeceğiııi ele aklına ı::;ğdı- hiç bir zaman knlıul etmiyordu. ~lüd- - 8n't, ınücldeiumumilikten böy- Tlantes tn}Jminiııde ynnılmamıstı. eenub, batı vılayetlerinde emniyet aı-1 Tokyo, 5 (Radyo) - Japon kıta. 
tnnuyordu. Koskoca bir müddeiu- deiumumi, sıçanı ağzında tutan ke- le emir çıktı. BOytık limnnııı iskelesine ,·annışlnr- tında saklamaktadır. japon donauma.·atı, Hank9vdnn sonrs 6eıen ~hirJer-
?nnmi ynl:m :-ıöyliyeme7.dİ. Binaena- di gibi, heyecanla oymyncak kaclnı- 1 - 7.atıfilinizi tnkibe hazırım. 1 ~ı. Dantes lim:ım herkesten iyi bili- 1 ne kadar kuvvetli olursa olsun, ÇJn 

1 
den Yu~eoyu işcal eylemişlerdir. 

Ieyh tevkifi mtı\•akkat dP.mekti. 111- zalim bir ncl:ım di\ğilclir. . anki başka tlirlü hareket etmek·~ ordu. Bahriyeye inti5U!.p ettiği ı-ün-
. anırır başkahı.rınııı ta liri f.izc:>rinde f>fyordıı. GC'n~ knptnn, koğn~tın kudretini haiz imiş gibi!.. 1 den beri limanı kanş kan~ te pit et- r-
esu~ itibnrivlc nlakn gösteremezler. koı-kmıç tenhalığı içinde nihayebıiz l Ancak zahıtnnın ve jnnclarmanm mi~ bulunuyordu. ren memuru Q/fnQCQ .\ 
Fakııt vicd~n<;ızlığın da biı· haddi göriinen sııatlerini hu teselli ile ge- gelisi onn müddeiumuminin ,·sıdin-1 Bu limnnı kinıbilir knç defa gez- K 
"nrclı. Eclmond hapishnııede ~ene - Çil'İ,\'Or. genç 11e:·gili. i ).fer;ıedc:ı~'.1 ele _cıurcluğu zn~nını \'('rmi~ \"~ ef'Sft• ~i~, kim bilir, b!ırndn nP hadiseleri~ uşa Jası bele _ı,~ ve rı~ va-
lerce yat~n gnm <·ekmt•zdi. Adaletin Çt>hresiııi tahayyul ederek me\•kuft- ıetı artmı~tı. Dırnz sonra demır par- knışılaşmıştr? Fnknt o zam.an nl'.'ŞC'lı . a~ Ui.., .., 
·ar ılnıaz şiddt>l ,.e ku,·,·eti istediği- vetinin al'ısını hnfifleliyordu. Genç mnklıklı hir arnbanııı icinıle idi.,i<li. • erlıestti. Yn eynhatn ~ıkıyorda, 
ni nqıaLi!il'di. Fakat müddeiıımumi kaptanın ruhu Y!Prsede ·in ynnırı<la Dnııtes janclnrmnl:ınn ortn~ıııdn ge- yahut <ln bir eyahattan dôniiyrırdu. 
0 na Lir ilmid ,·ermişti. O. infaz ~de. dolnşırken santler siynh knplumba. ce knrnnlığındn meçhul bir semte •!meli i e jandarmaların orta mda 
l'l'liyeceği bir vMıdi. nft<;ıl \'t>rirdi? ğn 1 gibi nğır ağır yOrUyorlnrdı.. doğnı . iirOkleniyordu. Yoll:ır tııma- idi. Denizci arkıı.cln.,ları onu bu va-

setinden: 
.J.~ter günlE-r~f'. yalıırca hnpi:shanede nnııtcıs bu dU .. linc~lerle mc~S?ul miyle tenhnlnşm1~tı. Civardaki ıw-ı~ziyette görınil~ ol. a)ardı, acnbn ne- Belediyemiz kadro$unda altmu; lira ücreti ~riye ile bir fen me--
kıthr a çUrtiyOp giclecl'k ve o t:ıkdir- iken birdellbire kulağına btr giiriil- •er<le otıırtı"lnr. hnin hir ıufomın ler dUşOneceklerdi? · murluğu ıniinhnldir. Bu me.muriy;te talip olac;aklarm fe.n m~~uru 
'ia da rnuddiı.nnuminin vadinin bir ıu g.eldi. Fllk.at l.ıı.ı aefer iıçıın de~il- mtikam hi.:.leriyle ya:zdı{p bir mek- - Davam ed~ -.- _ehliyctnamesile bclediyemi~e müracaat~ı. 4026 

• - f r- t 



Malı ı kooper 
ha w • çteki satış a 

e ver 
fazla aza 

ahsil, 
ıyor 

Satış kooperatifleri birliği, muhtelif merkezlerde açtığı 
yeni depolarda incirlerin ütüsünü de yapıyor 

'.Ardın, (Husu ii) - Aydın incir azalma ı Vf.ı a çoğalma. ına nazaran I karıda mügtahsilin kiloda 90 sa~ı_t!n~ 
mlıstahsilleri kooperatifleri ittihndı fiat yük..:elir, iner. dahil ve işletme mnsra(ı ôdedıgını 
tasfiye edildikten sonra. dedet hima- Bozdoğ:rn kooperatifi Nazilli i"'· ka~ detmiştinı. Bu gorüııii~te l.iiraz 
ye ve kontrolünde kurulan incir atış ta yonuna kadar n:ıkliyatı kamyonla fazladır, fakat uınıtmıynhm ki, buıı
kooperatifleri çok kır-;rı bir zamanda yapar, depodan İzmir depo:.-;unn ka· d:ı üti.i ma~rafı chı d::ı.hilclir. 
"Jeklenen fayda \'C neticeyi verdi. hır umumi masruf bir kuru15tur. A.rrı-1 Dış pazarlarda, bilha ·sa Amerikacla 

İttihaddan dcvr~dilcn ortaklar, ·a 90 santim de dahil ve işletme ma - kurdu öldürülmemiş incir geçmez. Bu. 
Germencik , Erbey!i. Karapınar, t;. ·nfı nlınır ki, hep i 1,90 laırustur. 1 ııun için e\·velce yalnız ortaklnr de • 
murlu ve l"ö.,.k o;:.atuı kooperatifleri de. \lalını tüccııra satan bir müstahsilin !~'>!!Unda bulunan incir kurdu ôlrlürmP 
po ve tesisatları ikmal ve i:shih edilir- uccara bırakacagı karla naklıye ko- te~i atı şimdi daha modern drıha pra
ken , yeni kurulan Sultanhisar, Atça nisyonuna, simsariye, depo kirası ve tik bir şekilde biitiın depolarda ynpıl. 
Bozdoğan, satış kooperatifleri depo. ıair masraflar he;ıap edilirse, kooııe • 1 mışlır. 
ve te isntları da hızla tnnıamlanmak- tatif ortağının ödediği masrafla ser -j Bozdoğ.ın depo.sunda. bir saatte 125 
fadır. Bu yazımda bunlardan yapı \ l >est bir müstahsilin katlandığı kiilfet ÇU\'alı yani on iki buçuk ton incirin 
tesisatı biten Bozdoğan satış koope. ,:'rı yarıyadır. j kurdunu öldürecek modern te isatı 
ratifinden bahsedeceğim. Bozdoğan satış kooperatifi bu yıl vardır. 

Hemen ilave edeyim ki, bu koope- Jrtaklarınm en aşağı mallarına 5,75, i Türk köyüsünil faizcinin pençe
ratiflerin kısa zamanda gösterdikleri \'a nti mallarına 7,60 e en yukarı rna- sinden kul'taran Türk mii::tahsili mıı-
ilerleme ve inkişaflarını, bağlı bulun- Jı için de ı~.75 kuru~ fint \'crmi.,dr. nıbahacıya boyun eğmekten konı~·un Danycl Dariyönün "Katia ,, filminde güzel b:r pozu ... 
dukları birliğin yardımı \'e bu devle- 1\Iü tahsil teslim ettiği ma:ın ~iizcle 70 kooper:ı.tifcilik olmuştur. Rejimin =---------...;;-----------------------------------
tin miirakabe \'e müzaharetine borç. şini pe!;in alır, ~ üzcle otuz da p!ft:ıço her eline aldığı iş gibi, bunda ela tn- l G M kt ı 
]uyuz. ı haziran 938 tarihinde kuru· netice i tahakkuk eden lar \'f' zarara mamen muvaffak olacağımızn kiiy. y 1 dız ara elen e up ar 
lan Hozdogan satış kooperatifine ya. göre kanunusani ayınıln uı.lc11ir. Yu., ltımln imanı vardır. 

ıılı ortak sayı:-.ı 235, ortakların tnah-

htit ettikleri incir 260,000 kilodur. G •k J y ld l h ft d b• b •• d 
~~~J~ .. y~~l'e~:s:~:~ı~~~~:at:.~ ~~~a~iıs~en s~~ ermencı avcı arı ı ız ar' a a a ın eş y.uz en 
radıı·. Ortaklnr bunu mahsullerinin fazla mektup alırlar 
lutnrının yüzde 6 şini vererek hisse-
lc>rini öderler. 

Taahhilt edilen sermaye tutarı 

1735 Iir'1 olan bir kooperatifin işe 

başlamasile 25,000 liralık bir depo ve 
o kadnf kıymette fenni tesi ~at ve demir 
ba!la sahip olma ı, yukarıda yazdığım 

gibi birlik yardımı \'e devlet müzahe· 
retile kabil olmuı:ıtur. 

Çiftçinin ilerleme ve yükselmesini, 
tc!ıkilfıtlanmu ve kooperatifleşmecle 

gören rejimin ciddi rnüraknbesi, bu · 
teşc>kküllerclen beklenen faidenin çok 
kı a bir zamanda idı·ak edilmesini te-
min etmi-.tir. 

Bozdoğanda me\·cut 8,000 müstah- .k 1 h ı · d 'l . . . . . . . . Gcrmencı avc ı arı grup a ın e 
sı .} ılda rnsatı 2,500,000kılo mcır ıstıh. · ı k ı·· ı ·· 

l d B b 
.. k Germencik, (Hu,:.ıu ·i) - Germen·! Beş ya~ına gıren a\'CI nr u ıı nı, 

M e er. una nazaran ugun oope- .. · k.. · · .. . . · ı ı.·. k· . ı ı ı .· _ kamunun bulun O\'lerın<le rle te~-ratıftc yer nlıı.n mustnhsılın yüzde nis- cık a,·cı arı, uıı .ıç .} ı <an >eı ı muıı . • · · 
ı.- · • · · kt 1 h ft ·· J kıl at yapmış. l(lknllar açnıı~. hu su-
m:tı 10 ve umurnı ıs'ıhsalc nazaran tazaman çalışma a. ıer a a su-

1 
d d" •lso . 1 1 

't y 
. . B ret e aza a e ı ... ı rn muş ur. a · 

mahsulün yüzde 37 sidir. Bu rakam rek avları tertıp etmektedır. u SU· bani domuz miı(.adel(>sinde kulühlln 

ve ni betler görünüşte mtihim birşey retle hem hoş vakit geçirilmesini te- bı'iYiik hizm<>tleri görülmü~tü . Ku· 

değildir. :Fakat heniız bir yıllık onmrti I miıı eylemekte ve hem de mızır har- 1 !iiı;. ziraat mücadele memurluğuna. 
olmıymı bir kooperatifin ilk hamlede vaııları, domuzlan itlfıf ile faydalı her yıl 00-400 kadar domuz kuyru· 
bu rağbeti kazanması yarııı için bü • 1 olmaktadır. J ğu teslim etmektedir. 

yük ümit \'eriyor .• •itekim kooperatife 

dahil miistah;ı.ilJel'in gördiikleri kola). K d d • ı k 
lık ve menfa:ıt mutereddit incircilerin uşa asın a yenı e e -
tercddüd~nü kırmış, onların hepsinin • k t • t 

1 
k 

kuvvetli bir arzu \'e he~ ecaııını uyarı. rı e ı kooperatıfte yer ıılmak husu unda t s sa 1 yapı aca 
dırmıştır . .Mahsulüniin idrakinde ko
operatif safında ~er alac:ık müstah -
sillerin önümiizdrki yıl çok yüksek o
lcağına şüphe etmiyelim. 

Satış koopernt'fleri ortaklarından 
fncir nlışındn gcli.~: giizel fiat \'erme~, 
alı ta fiat tahdidinrle barem htıkim· 
clir. İncirin baremi biı' kilo incir üze
rine hesap edilir. Elli beş adedi bir ki
lo olan , içinde yüz gram röfüz bulu • 
n nn Jncir, tam orta },abu! olunmu tur. 
Bunun bu yıl lzmirde birlik merke. 
zinde alış fiati 9,5 kuruştur. Adedin 

Su tesisatına başlanınası için bele
diyeler bankasından 16 bin lira 

daha alınacak 

Kuşadası tütünleri çok ne:fis 
Kuşadası. (lluı:ıu ·1) - Diin topla· yapmıştır. Bu seçimde riya.!'letc ge

naıı şehrimiz belediye meclisi daimi çen devr<.de belediye rei liği yapan 

encümen azalariyle reis intihabım B. :\Iitat Bay. al ve enciimen azalık· 
lannrı ela B. Kasım Yaman ve Hüse· 

Nazilli gençlik bandosu çalışıyor 
1 yin ('uri intihap edilmişlerdir. 
! Hundan bir nıü<ldet eve! .A nkara· 

ya giderek şehrin su ihtiyacının te· 

minine çalışan belediye rei~i bu de

fa ela şehrin elektrik işini ele almış· 

tır. 

llbaylıkla yaptığı temas son un d a 

vilflyetten yollan:rn bir elektrik mU· 

Jıencli!:;i icap eden tetkikatını hazır· 

Jadığı raporda belediyeye vermiştir. 

Bu rapor tetkik edilmek üzere Nafia 

Yckaletine yollanmıştır. 

Vekaletçe tasvip edildiği takd irde 

ltemen faaliyete geçilerek, yeniden 

Nazilli gen çl ik bandosu tesisat yapılacak, şehir b ugünkü gay. 

Nazilli, (Hu usi) - Nazilli genç· ğtinlerde de çalmakta ve halkın rnğ. ri muntazam elektrikten kurtulacak· 
lik bnndo u çok muntazam çalışmak·\ betine mazhar olmaktadır. Re mi· tır. 
tn, hnlka faydalı konserler vermek· miz. ı·azilli lıandocularını göster - Geçenlerde yakında yapılmnğa 

le, muzik ihtiyacını karşılamakta. mektedir. başlayacağını yazdığım şehir t esisa. 
dır Genelik bandosu, balolarda, dü· l - Devamı 9 ncu aahifede -

Geri Koperin kırk beş parça edilen şapkası - Şarloya 
ebediyen meçhul kalan sevgiH - ipek şapka isti yen adam! 

Sinema yıldızları , kendilerine ge -
len mektupları başkalarına açtırmaz

lar. Çünkii bu mektııplnrda öyle ya. 
kası aç ılmad ık 11ö!.ler, ve } apılması 

mümkün olmıyan üylc te1<lifler vardır 
ki insanın glilmek mi. ağlnmak mı lfi. 
zım geleceğini ke tirememc:i çok tn -
bildir. 

Dnzan bir yıldızın Ilı- hafta içinde 

iiçyiizclen bine ve binbe~yüze knclar 
mektııp ald ığı vakidir. 

Bu mektuplardan bir kısmı kısa, 

bir kıo:;mı da uzundur. Uzunları hıra· 
kınız, kt~a mektupları bile okumağa 
rnkitler i olmıyan yıldızlar, en çok şu 
neviden yapılan taleplere hem ic;er. 
ler ler , hem de gülerler : 

si.ronu takdim edeceğimizi vadederiz. «Sevgili matnınzel ! Ben çok fnkir bir 
- • intmnzel ! Kor anızdan kr.parn- lıabayım ! Y nlnız benim elime bakan 

cağınız bir parça kumnşn imzanızı a- çoluk çocur{umun aayı. ı dörtten fazla· 
tıp adresimize yollarsanız , size ne ka dır. Ömrümde hiçbir defa ipek şapka. 
dar medyunu şiikran knlac:ığımızı ta. giymedim. Bil enız ipek şapkaları ne 
riftcn aciziz. kadar çok sewriın. Bu mektubumu 
Bir :::-ün Gnı-y Cooper'in şapkMı ça- alır almaz, lütfen bana.müfrl.amel de 

hnmıştı. Güzel yıldızın çok sevdiği bu olsun znrrı yok, bi ipek şapka gönde· 
. riniz ! Çünkü pnra ızım, bu ricamın 

şapka, günlerce arandır'a ela buluna. k b 1 .... b"lh ı 
J. . . • •. .• • a u uuu ı n~ a ya varırım> 

madı. Bır gun oıın postadan kuçuk bır I f'l 1 tt ,. 11 t f k" b lı b 
aııc e c vo )er n ·ır a anın n 

paketle ~örle bir mektup geldi: mektubunu alır almaz kendisine iste-
~ c:\Iadmazcl ! . B~z~ af ~uyur~ıııuz ! diği şnpkıı.rı göndermişti. 

Eger, kır~ ~~edı kışıye :aksım edılecek Charlie Şnplen'in değil haftalık, 
olan şu kııçuk pakettckı kumaş parça· "l··ıııclelı'k m kt b.l 11 -

h e uparının sayısı ı e Yı.u. 

!eri gc>çer. Bu mektuplardan gelişi gU
zel ikisini vkuyalım: 

«Aziz Şnrlo ! 
cBirk:ıç mektubumla sizi gizli bir 

.rere clm·et ctmiştiıu. Lakin Lu yere 

- .... Sevgilim! Bana saçın1?.Clan iki 
1 1 

b" . J,cndinı ele gelemedim. ÇiinkiT beni du-
t ı k ·· ı · · 1 B · ı·· )arına c yazıııız a ırkaç kelıme yaz •. e opanp gcınc cı·mız Jeııı c unya • .. .. 1 ıma tnkip eden birısi hiç yrıknnıı bıruk· 
nın en mes'ut ndanıı yapmak isterse· mak lutfunde bulunarak onları ndrc· nu~ ordu. Artık ümidim kalmadı. Çün-
n iz bu istirhamımı lütfen redcletmiye. sinıize yollarsanız size en nadide çi - ku • izinle gizlice birleşmemizin imkfı.-
ceğinizi limit ederim. çeklerden ynpılmış yirmi çelenk tak. m yok. Eh·eda Şarlo ! Beni unutmn !• 

- ... ::\ feleğim! Şu betbaht aşıktnı· dim edeceğimizi bildiririz.:. Maclam 
za imzalı bir fotoğrafın ızı veril'scniz, Gary Cooper, mektubu okuduktan Şnrlonun hayatında bu kadın dai· 
gizin ebedi ı:madctiııiz için gece giin - solll'n poslndnn gelen paketi süratlc mn meçhul kalmış, bir gölge gibi 
diiz dun edeceğimi ~·eminle vadcdiyo- nçtı. gelip geçmişti. 
r um. Paketin içinde, kaybolan güzel şap- l>iğer mektup: 

- .. (Korsanlar) filminde giydiği. kasının makasla kık yedi parçaya ay. «Azizim Şap len! 
niz mavi raptan küçük bir parçanın rılmış zavallı halini görünce az kalsın cBen, ihtiya.,: bir kadınım! Senin. 
aşağıdaki adre:e gönderilmesini ri • teesstirden bayılacaktı. beyaz perdedeki dostlarının en ı;a· 
ca ederiz. ğcr bu talebimiz kabul edi. Gene bir gi.ın C'lnnclctte Colbert ı:öy mimi \ e en çok ~nna lıağ-lı ol:lnıyım . 
li r se, size çok nefis bir kelebek kollck· le bir mektup nldı: 1 - Devamı 9 ncu aahifed -
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Müstemlekeler ve It~lya RAMAZAN~ 
_ FIKRALARI 

inhisarlar 
den: 

umum müdürlüğün~ 

Alman talepleri ileri sürülmeden 
harekete geçmeyi muvafık bulmuştu 
Bay Mussolininin emperyalist siyasetinin devamının en 

iyi misallerinden biri Habeşistanı fethetmiş olmasıdır 
iştirak eden galipler ıHtfında buluna-

. · "" l rak çıktığı bir umumi harp esnasın-
da tahakkuk etmesine hiç bir mani 
yoktur. 

1 Mu~solini gİyasetinin ber devam 
olduğunu bize gösterecek en iyi mi
sallerden biri Habeşi:.tamn fethidir. 

General Di Bono pek safdilane ve
,.a ileri bir gayretkeşlikle ı;ıöylediği 

qözlerden öğrendik ki. Habeşistanın, 
icabederse kuvvet sarfı ile fethi, da
ııa l 9:l!l sonbaharında kararlaştırıl
mıştı. 193·1 kanunuevvelinde vukua 
gelen Ualual hadise.si demek ki ba
haneden ibaretti. 

1933 kanunusanisinde B. Hitler 

Hocanın eşeği 
. • l - İdaremizin Çamaltı Tuzlasında ıartname ve projeıi mu• 

cıbınce yaptırılacak elektrik santral binası ve müştemli.tının in,aatı 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Nasraddin hoca Ramazan ayı il - Keşif bedeli 29071 lira 97 kuru! ve muvakkat leminab 
biraz yaklaşınca evinin bir aylık er- 2180 lira 40 kuru,tur. 
zakını vesair ihtiyacını toptan alır, III - Eksiltme 15/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 
mübarek ramazan ayını rahatça ge- de Kabatasta Levazım ve Mübayeat şubesindeki Alım Komisyonunda 
çirirmiş. Her nasılsa o sene birşey yapılacaktır. 
alamamış.. iV - Şartname ve projeler 1 .46 lira bedel mukabilinde İnhi-

Merhum diğer hocalar gibi cerre sarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayeat Şubesiyle Ankara ve 
çıkmaz, hatta Konyada kadılık et- İzmir Ba, müdürlüklerinden alınabilir. 
tiği zaman aylığının bir kısmını fa- V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin diplomalı mühendis 
kirlere verirmiş. Bu sebepledir ki, veya mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı haiz bir müte
zava1lı hocada dünyalık pek bulun- hasaııı İnpabn sonuna kadar daimi olarak i$ ba$ında bulunduracakla
mazmış. rını Noterlikten muıaddak bir taahhüd kağıdı ile temin etmeleri ve 

Hoca düşünmüş, taşınmış, niha- bundan ba~ka asgari 20.000 liralık bu gibi İnfaat yapmı4 olduklarını 
yet sevdiği emektar eşeğini iki yüz ~österir fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 gün evveline kadar 
kuruşa satmış ve bu para ile rama- inhisarlar Umum müdürlüğü intaat fUbesine ibraz ederek ayrıca ek· 
zan masrafını düzmüş. Ertesi gün siltmeye iştirak vesikası almaları li.ztmdır. 
ders günü imiş. Eşeği satmadan ev- VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni veıaik ile 5 inci mad .. 
vel medreseye eşeksüvar olarak gi- dede yazılı İnJaat JUbemizden alınacak eksiltmeye iıtirak vesikası ve 
der ve talebesi tarafından avlıda is- % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ih. 
tikbal edilirmiş. O gün talebesinden tiva edecekolan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de ka. 
hafız Mehmed isminde genç bir ço- dar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Batkanlığma makbuz mu-
cuk hocanın yaya geldiğini görerek kabilinde verilmesi lizımdır. 30-3-5-7 3963 
eşeğin ne olduğunu sormuş: l h • l T T Jl l "J., /••.,Ü 

- Sahibini değiştirdi. Zaten son n lSQr ar l.J mum l Y.IU UT Ug n• 
zamanda huyunu da değiştirmişti. den• 
Bana bile kafa tutmağa başlamıştı. • 

iktidar mevkiine geljyor. Ayni gene- G .. .. I İd · p b öturup sattım. - aremızin aşa ahçe müskirat fabrikasında liartname ve pr() 
nin sonbaharında B. l\iussolini anlı- Demiş. Hafız Mehmed çok zeki jesi mucibince yapılacak betonarme dösemeler i1e sair müteferrik is 
.vor ki HitJer bu mevkide tutunabı'le- b' k E - · · I k ] f ı·ı k ı k - ~ 
cek ve onun idaresi altında Almanya 

çok geçmeden büyük devlet mevkiini 
alacak. 

ır çocu muş. şegın, zaruret saı- er apa ı zar usu ı e e si tmeye onmuştur. 

kasile satıldığını anlamış ve çok zen- il - Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15202 lira 40 kuruş ve 
gin bir adamın evladı oan hafız Meh muvakkat teminatı 1 140. 18 liradır. 

Almanya da !talya 
0

gibi müstem
leke istediği için, İtalya, Alman ta
lepleri ileri sürlilmeden, harekete 
geçmeyi muvafık bulmuştu. (Lea 
Annal.) Armand Pierhal. 

med hocasının bu haline iyice acı- 111 - 21 /Xl/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15.45 de 
mış.. Kabataşf.a levazım ve mübayaat subesindeki alım komisyonunda ya-

0 günkü ders şu imiş: (Fukara- pılacaktır. ~ 

ya tasadduk bahsı). iV - Şartnnme, kesif ve projeler 76 kurus bedel mukabilinde ln-
~oc~ ~karaya ne şekilde yardım hisarlar umum miidürlüğü levazım ve mübey~at şubesile Ankara ve 

edılecc:ımı anlatırken hafız Meh • 1zmir baş müdürlüklerinden cı1ınabilir. 
med. c:F.akir ~lem~y.a yar~ım edil- V - Eksiltmeye istirnk etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mü· 

Yıldızlara gelen mesı caız degıl mıdır?» dıye sor - hendis veya yi.iksek mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni ev~afı 
muş. Hoca: haiz bit mütehassı"ı ins<:'atın sonuna kadar daimi olarak is basında 

mektup/ar - C~izdi~ :demiş: fak~~ ~u .. şa~~- bulunduracakları;11 not-~rHkten rnusaddak bir taahhüd ka~ıdı il~ te- , 
- Baştarafı 8 inci sa yfada _ :~~a; dılencılık .~tm~!en, ufurukçu- min etmeleri ve bundan başka asgari on bin liralık bu gibi insaat yap-

ı Haziranda dulluk maaşım çıkacak u yapmıyan,koy koy dolaşıp avuç mış olduklarına dair fenni evrak ve vesaiki ihale gününden üç gün 
B. Hitler ve Mussolini ve oldukça da zengi nolacağım. La- ~~m.ıyan, Evka.~;~ rnaat olmıyan evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz et-

Orta Avrupa meselesinin hallo- yurımadanın büyük bir A kclcniz clev kin şu anda borç içindeyim! Oğlum, ~r Jış. yamıra 1
. 

1 darı 0 ~uya~, 1 ya~ derek ayrıca bir fenni ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almalari 
lun mı buluunduğu bu:;:ünlerde ), ti olm:.ık i:::.ledigini gö::-terirorclu. , bu mektubu alır almaz, lütfen bana nı tıyar 0 an, ıra ve a arı u un- lazımdır. 

. 1. k ...1 1\ k mıyan fakir ulemaya fıtre ve 7.ekat \'l M··ı .. ı·· tkl'f kt b k " 'k ·1 · b mü .. teinleke işi gene kendisinden .Maliımdu r ki. Vl·r~aycla Italya ken- on ster ın · gön"'er. Iuhak ak bu k . d' - u 1ur u ı mc u unu, anunı vesaı • ı e msaat su e. 
bahsettirnıeğe başl~dı. dmanyanın clisini, kazandığı zaferin ganimetleri parayı bekliyorum. SeYgili azizim.> verDme. cb~ız .ır. l b d y l H mizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7 ,5. giiv~nm' 

k. 

1 
** ers ıtmıs, ta e e agı mıs. o- kb b k . k b 'h . d k 1 hangi eıı.ki müstemlekelerini istiye· elinden alınmış saydı. Denebilir ı, . 1. 'k y k. k parası ma uzu veya ... an a temınat me tu unu ı tıva e ece o an 

• • • • 1 • • 1.,_ mı'nı· .. ,1 • .. .. • d. ca evıne ge ır en, sattıgı eşe ar- ka l f'- __ eks'l .. .. 
c~ gı ve bunların endı .. ıne verı ıp ve- tıp daha :;onraları Hitleriznı gıbı, ., Sofaemro e luzum itOime ı-- k E k ,.:ı h .. .. pa ı zar m.rını ı tme gunu en geç saat l 4,45 e kadar yukarıda 

f · 1 k lh h d · .. · b' 11 d .. 1 d .. şısına çt mış. se ae ocayı gorun- d l ı. · ba k l • kb k b'l' d ., rilmiyeceği münakaşa ediliyor. Bu aşızm le ·ısmen, su muu o eıe- gım ır Jı cız a son gun er e şoy- • h. l w b l a ı geçen a ım AOmısyonu ş an ıgına ma uz mu a ı ın e ver.u-
arada, müstemlekelerin, sahibi bulu- rinde haksızlığa uğramış olmaktan Je bir mektup almıştı: sceka~ırmagah, 1 ~p damagb~l' ~fş admış. mesi lazımdır. (J-10-14-17 8114/4027 

• w • o agın ten a ıgın an ı ıstı a e e- -------- ----- -----------------nan memleket~ fayda getirmediği de dolayı el uyulan krnden dogmuştur. t c:Madmazel ! kl d 1 1 1 H D / D • ll d 
. . . . se e sarmas o as o mus ar. oca ev et emıryo arın an· ileri sürülüyor ve misal olarak ltal- B. :\Tussolıııı bu kını muhafaza et- cSen delirdin mi rica ederim! E- · • b' ·k b' ~ .. , l _ • 

• 1• ti d. · b 1 • g· er delı'rdı'nse lu" tfe11 kendı'ııı' deı·hal eşege ınere ır gun evve sattıgı k l yanın Habe~istanı fethinden pek is- mı~. ı\tı\'\'e en ırmış, e1' emış ve d Alsanca Ye Halkapınar depo arına vagon içerisinde bir sene 
tifade etmediği göst ... riliyor. kendi arzularında kullanmıştır. O- bir doktora göster. Aman yarabbi!. a ama gitmiş, eşeği teslim etmek zarfında gelecek takriben (35,000) ton kömürün vagonlardan yere 

· · R ntıı1 "l'Ztıları tam:>mi.vle emper.\·aliı:;t Asabi'-'etten ne ı:ıo"ylı'yece"'imı· şaşın- istemiş, fakat adam kabul etmemiş. hl f' · ·f h 11' d ~ ( J 5) f ki" On sene Taymis yazef:esının o- "' " - J . - 6 ta iye ve isti ı, ıstı ma a ın en azamı metre mesa eye na ı 

.na muhabirliğini etmis olan İngiliz lıir mahi.vet mi güstcri~·or? Bunu yorum! .. Hiç in~an ° deli herifle ev- Hoca demiş ki: ve lokomotif tenderlerine verilmesi işinin eksiltmesi icin 21/10/938 
d . ı·edcletnıek nıfü.;kiildiir. Çünkü J·u"k- lenme<re kalka" n11?. ~1 asıl o adamı - Eşeği ben sana sattım, parnmı l k k b l 1 f h d 1 y mualtrrirlerinden Ma!"!tarteny ığer · 6 ' • ., tarihinde yapı an miina asa anuni se ep ere es e imiştir. etıi 

bir arkadaşiyle beraber «İtalyanın isek sesle ve lıir kac kere bunu biz- koca diye yanına alacakı:ıın? Geçen tamam aldım. Eşek senindir. münakasa 22 1 ı 938 tarihine müsadif salı günü saat ( 16) da Al-
müstemleke siyaseti» it.miyle bir ki- zat ~endigi HÖyl:-miı:;tir'. . . t~ün onu, köpeğini döverken gördüm. - Hayır, ben senden eşek satın sancak sekizinci işletme komİRyonunda kapalı zarf usulile yapıla • 
tap neşretmiştir. Kitap hakk•nda çı- cltalyaıı Ansıklopedısı> nelen eıl- IIı>m de' tekmeyle zavallı köpeği dö- almadım. caktır. Bu is icin tahmin edilen bedeli aşağıda yazılıdır. Bu eksiltmeye 
kan ve dolayısiyle bu meseleyi tahJil lıas::.;a şöyle yazınıstır: \'Üyordn. V ıtz geç rica edı>rim bu - Nasıl olur efendim dün pazar- g-ir~nek istiye.nlerin ( l 050) liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka-
eden bir yazıyı alıyoruz: 1 «F.a~ist <le\'lt>t kuvvet \'C hakimi- sevdadan! da bu eşeği ben sana satmadım mı~ nunun tayin ettiği v~~ik.ılarla ayni kanunun 4 ünci.i madesi mucibin-

Tiugi.in siyasi harpte faaliyetleı·e yet ira~les~d!ı-. Bu suretle. R.o~ıa ana- Ha, unuttum ... Lütfen önümüzde- _ Hav. ır, yanlışınız var.. Ben ce işe girmeğe manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyanna• 
hakim olanların diktatörler olduğu-l 11 e8i. bır fıkır Ye kuvvet} alını alıyor. ki posta ile benim sinema biletleri- me ve tekliflerini havi mektupları ayni gün saat f 5 e kadar komis .. 

.. . Fa~if't akide:-indc « fmperitım» sacle- min de gönderilmeı:ıini ı;izden rica sizden esek almadım. B~nim iki da· 
nıı herkf's kabtıl Nler. Dtı P.uphcsız • k J"k t' t l 1.-. l -·' b k•f 1 on reisliğine "\ermeleri l<lzımdır. 

k t ce ·ıı"ızi as ·r.ı· ı. ve ıeare auırı c e- ederim. l\lalum ya, para~ızlık ... > ne esegım var. ana a ı . . ki ' 1 kl 
ki, vtınıu~nk hare ·e Pfmeklc bih ıik ' ' ' ' . ı.· t'h l H.oca es.eaı' orada bırakıp evı'rtı'n 1 - Bu işe ı;!İrece er tnn iye ve yü eme işini kendi amele ve · . · g-ilclir fikri \ t' nıanevı uıı· nıe um- şte ~i?.e :o;inema cHiny~ısıııcbıı kü- "' 
uiı· siyaset tutann~ :ıcagıııı gö~leri-, . b' · kilometre bile toprak çük bir yaprak! Zaten yıldızların hu- yolunu tutar. Fakat eşekte hocanın vesaiti ile ynpacaktır. 
yor. Diktatörli.ik idarelerinin mü~ta-ı dur. Bu, ıı ·~ susi hayatı da bir sinemadan başka peşini bırakmaz. Hoca yüri.i.r, eşek 2 - Teklif mektuplarmda şartname ve mukavele projesinin tama• 
lrnr bultmmalarmdıın ettikleri istifa-[fethetıneğe liizunı k~ılm~dan dıger nedir? yürür. Nihayet eve gelirler. Hoca men okunup kabul edildiğini beyan \'e imza ederek bu sartnameleri 
de de burada görUlüyor. milletleri iclan' e<len bır ı:ıııı:t <l~mek- Cinemonde'dan avludan içeri girer eşek te arkasın- teklif mekluplariyle birlikte vereceklerdir. · 

.Jfeseli\, on altı ,,encdenlwri ita!- tiı'. (İnıperium) için ~·.anı. nıı.lletı.n sa. B 'd l ı· • d B . 1 
b h dan ... Ve, ahıra gırınce anırmag· a u işe aı ~artnnme er zınır e ınci iş etme komis'\Jonunda para .. 

vanın haric'i . jva,:etini R • .\lus,.;olini yılması idn miica<lele taşızmın ır a- Kuşa· dasında k J · ·' ba~lar. Hocanın karısı eşeg-in sesini sız dağıtılaca tır . . 
idare ediyor. Şüphesiz ki ününde, yat tezahüratıdır. Bunun aksi, yani 1 • • -

· , 1 d . h . h't t · t' r. Ye - Baştarafı 8 ıncı sayfada - duyunca aşağı iner. Hocay1 görün- Beher tonu Tutan 
hazırlamak için uzun bıı· zaman o - urgun bır ru 111 ı a ı!5are H ıı. - . . . k k ce meseleyi sorar, o da anlatır. ! icin tah- ,. 

. ~ ll. ·ı. .. ni Y'll"ttılan Ye\·a yeniden doğan mil- tına başlanabilme.sı ıçın mevcut ·ıı· r 
maMvdı Habesıstıının t.C 11 gı H mu- · • ' ·' · . 1. d b k k 'f p ·J . a Kadın der k' · d'l . Jetler ('nıpervalisttiı'leı·. Yalnız ölmek hın ıra an aş ·a eşı ra oı aı ın ı: mın e ı en 
h . b'r i · b"S"'I"'n"sınııı hemen he- · .. b. l' · 'ht · · S h ld • · k d f d' 1 · nev'ı· ' k ım ı 11ı ·'·" • "'" üzere olan milletlenlir ki mücadele- gore daha on altı ın ıray.ı ı ı~ aç - . u a e eşegı a ı e en ıye şın uruş kuru~ 

6 ı 25.00 
7875.00 

mrn imkan yoktu. den çckilirler.7> hasıl olduğundan, belediye riyase- teslim etmek lazımdır. Eseği sattık. Kömür Yap~onlarından yere tahliye ve istifi 1 7 ,5 
Ilununla beraber n. l\Ju-;-:oliniıı n. ;\lussolinin bu sö:derini sene- tince bu paranın da belediyeler ban- parasını tamamen aldık. F.sek artık Kömiir iMif mahallinden ( l ~·) metre mesafeve 22,5 

harici siyai'letinde hiç de yeni bir ~f'Y lerdenberi herke:'! bilir, beyaz ka- ka::-ından i~tikraz yolile verilmesi için bizim değildir. . nakil ve lokomotif tenderlerine v~rilmesi • 
yoktur. O da kenc1i~inden cvclkilerin ğıtlar üzerine si~·ahla yazılmıştır. Dahili.ve vekaleti nezdinde lazımge- - Ulan karı, doğru söylersin am- 6-10-15-19 4023 
açtığı yolda yiiriimekteıı başka bir O halch' na~ıı oluyor da devlet aclam- len teşebbü!'latta bulunulmuştur. Pa- ma, bu vefakar eşeğe yazık olur. - Alsancak Şehidler yadigar sokağında 11 kapı 50 harita numaralı 
şey yapmamıştır. Esasen bu, bizzat larının gözüne daha fazla çarpma- ranın verilmesine vekaletçe müsaade - Neden? (Eesk' helva fabrikası denilen) deponun lojman kısmı hariç diğer 
B. Mussolinin işaret ettiği bir nokta- nııştır? O halde nasıl oluyor da devlet edilince jnşaata başlanacaktır. Kadı efendi doksan okkalık bir bölünmil• olan kısmı açık artıma suretile 15/11 /938 aalı g\inü saat 
dır ve bunu iktidara çıktığının daha ~ıclamlarının· göziiııe daha fnzla çarp- yoliy!e verilme~i için Dahiliye Vek~- adamdır. Eşeğe binerse hayvamn onda Alsancak sekizinci isletme komil'yonunda kiraya verilecektir. 
ilk günlerinde sö.\'lemiştir. maımştıı"? leti nezdinde ıazımgelen teşebb~1- belini kırar. Hele sen acele etme, Mulıammen Üc senelik kira bedeli (600) liradır. isteklilerin 

Çok gayretkeş bir müdahinin söz-1 İtal~~ada bile lıuna sadüce milletin rntta hul~ulmuştı~~" Paranı'.1. ve~ıl- sabah olsun da düşünürüz. .< 45~0) ~uruşta?, ibaret bulunan muvakkat teminatı yatırmaları ve . 
!erine cevap vererek, yepyeni bir hu- manenyatını ve gururunu kuvvetlen- mesi Vekaletçe musaade edılınce ın- Ertesi gün hoca eşeğe binerek ••e gırmege mam1 kanuni bir halleri olmadığına mütedair beyanname 
rici siyaset tuttuğuna dair ileri sürü- ı dirmek için ileri sürülen bir nazari- şaata başlanacaktır. doğru kadı efendiye gid;·p vaziyeti lerle muayyen gün ve saatta komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 
'enleri kalrnl edemiyeeeğini söyle - ye clb·e bakılıyordu. Muhafaza kumandanı: . anlatır. Kadı efendi e~~i satın alan Sartnameler komisyondan parasız verilir. 28-2--6--10 3949 
.llişti. . 1 Bütün dünyayı ve bizzat İtalyan Bir müddeltenberi muhafaz~ t:şkı adamı çağırtıp sorar. O da anlatır: 

- Harici siyascl hiç bir zaman ciddi söylediğine inandırmak için Ha- latıııı lefti~ etmek üzere şehrımııcle - Bu eşeği fi~hakika hocadan Istanbul Tele f on Direktörlüğün· 
Yepyeni ve kendigiııe mah~:nı~ bir şey ciddi ::ıölediğine inandırmak için Ha- bulunn l?.mir muhafaza alay korun- ben satın almışb"m. Aradan bir gün den.• 
olamaz. Bu f'iyagcli tavin eden bazı 1 bcşistan harbi !Uzımgeldi. tanı B. IIasip, tefti~lerini bitirdi- geçince hoca r.ıişman olmus. Paramı 
coğrafi, tarihi ve iktı~adi fımiller * * * f";qden bugün !zmfre hareket etmiş- g~ri göndeK:li. l latta bana hir. mec-
' ardır. Onun icin yepyeni ve bam- D. :\Iussolininiıı siyaseti bir Akde- ti-:-.. dıye de pi.şmanlık parası verdı. Ben 
baRka olamaz. Yalnız. nıiistakil ola- niz siracleti olmak bakımınd: .. 1 ana- Tütün piyaııaaı: de eşe.13:'i kendisine yolladım 
hiliı·. ltalva müstakil hir siyaset 1.ut- ncd ~lcluğu gibi ayni zamanda e:-a- Tütün piyasaı:ıının açılması için rn- --- Nasraddin hoca parayı sana 
nıa*n kn;ar yermi~tir. ısın dan da empery.alis: b~r siy~setti.r. z.1mgelen tedbirler alınmıştır .. ~Iuhte ld:mle yollamıştı~ 

ftnly:ın ~iyasetinin psas iUbariyle Kitabın müelliflen mufnt faşıstlcrın lıf kumpanyaların eksperlerı tam- - Çömezlerinden hafız Mehmed 
bir Akdeniz siya~cti olduğunu daha :\fı sır, Filistin, }!alta, Kıbrıs, Tunus, fından mahsul üzerinden yapıl9'n efendi ile .. 
1911-12 Türk • İtalyan harbi bile Cezair, Fas, Korsika, Niı:1, Sa\'oya ve lelkikler sonunda Kuşada-;ı rrv~nta- - İş anlaşıldı, mahkeme hitam 
!!östermisti. ı 915 tc İtalyayı itilaf Dalmaçyayı istenıeklerine pek e- kası tütünlerinin rivar kaz=9?,r tü- buldu hocam, mesele de anlaşıdı. 
clevletlcrt ile harbe girmeye razı e-1 hemmiyet verilmiyeceğini söylüyor- t~nleı:i~e ~aik olduğu ka~u', edilmiş-, Sen bu e~eği satıp parasını . aldığın 
elen V(' Londrafccmfhypvsbgkii.iNlnt lar. Fakat, hunları da İtal~·anın be~- tır. Bırıncı derecede oll)'iı kazamız. için eşek hiç bir zaman senın ola -
la nıa, Hll 7 ele ttalyanm St'n .fan d'e ;ıerliği '.hl~ra:<lar haı-icinrl: d<'ğildil'. tiilün~el'inin, _hu ~·ıl ~~~a:,;acla. i~·i bir 

1 
maz. Musta~a ça~şa .. gelince, o da 

1toı·ien'de ileri sür<lü!l'ü talepler bu Uu ıhlırasların, mesela ltulyanın me\·kı alacagı s.uy'ıenmektedır. parasını gerı aldıgı ıçın eşek onun 

Muhammen bPdeli 24000 lira olan 200 kilometre kapalı brons tel 
14 1 1 938 pazartesi gi.inii saat 15 te kapalı zarf usulile müdüriyet 
binasındf\ satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1800 liralık 
muvakkat temir.at ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
havi kapalı zarflarını aynı bün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermderi lazımdır . Sartnamderi her gün Jevazıın dairemizde görü-
lebilir. 355 3 

da değildir. Bu eşek halen sahipsiz t ğa kalkmıs. 
olduğu cihetle olsa olsa seran ( 1) 1 - Hakkınız var kadı hazretleri 
beytülmalindir. -demis- bu fırsattan bilistifade siz de 

Kadının bu hükm\i karaku~i ka- eşt~klenmek İstiyorsunuz galiha ! 
bilinden kararına hoca kızarak ayn- S. G. 



~AHIFE 10 
ô lkinciteırin PAZAR _:1_:9,:::3'5:_, ____________ -.·---;----~------:-:--(-A_N_A_o_c_>L-:U:-):------;---------·~-----------------------_:==::-

de:1 :nı ı , '"" "'"; '~·~k~k <t:ııı • Jzmir müstahkem mevlkil -~atın alma il- - ı ı ______ i_z_m_ir_B_e_L_e_d_i_y_e_s_i_i_ıa_·n_la_r_ı ___ _.I Niyorkta p~nik 
Davacı Hu e\·in kızı Hüsniye tara- mİayonu j cin arz _ 

- Ilaştarafı uncu sayfada - t ğ 1 · M'" t hk M k" S t Al K · d l- lsmetı>Hı~:ı mahallesinin 82.., in- muheıı<lbliktcn tedarik cdilcce>k ke•i f ından koca 1 Yah.} a ale~ hine aç ı ı zmtr us a em ev ı a ın ma omısyonun an: , ~ 
1 r r, h 0 u dn o gun bo .ınma <luvıısmdn mtideinll'yhin ika 1 - İzmir rayyare alayı için Reşadiye ve Gaziemirde açtırılacak ci sokagınd:ı yııptırılncak kanaliza - 'e ~artnamcleri \eçhile açık eksiltmf 

e ıd n alın· n bir narvoyu tem il mctgtıhıııın meçhul oldugundan hak. (8000) lira bedel keşifli üc adet su sondaj işi kapalı zarf usu- yoıı baş mühencli likten tedarik edile- ge konulmuştur. Keşif bedeli 580 li 
e lLrormu . Yalnız. halka bir muzip- kında 7 10 9B tarihinde mnhkvmeyc liyle eksiltmeye konmuştur. cek keşif \'e şnrtnıımcleri 'eçhile açık: rnılır. lha!e.~i de 29 11 !)38 nlı gün 

k ol un el\ il mı en~lden . ha~)e:lgcJme i için gazete ile ila~:ı.ı tebligat 2- İhalesi 8 2. Tes. 938 S~lı günü saat 16 da Kışlada lzmir Müs- ek~iitmeğc konulmu:-;tuı-. Keşif bedeli saat 16 dadır. lstirak ede('ekler 43 ı 
\ rm n i ı . ll:ı kın t lase dustugu İl'ra cdildigi hnlde gelrnedıgınde ela- tnhkem Mevki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 522 liradır. lhale:-i de !l!1 11 D:~s salı 
ıınl ılınca ıı rirnt le ·ilmistir. , acının ebkeden talebine lıina~n mud 3 -Teminat muvakkata akçası (600) liradır. gilrıii SHUt 16 dadır. l~tirnk eıleceklı r 

de keyh hakkında gı) np karan tmıti- 4 - Şartnnme, keşifnam~si her Riin komisyonda görlilebilir 3H lira 2;; kuruşluk tt minat makbuzile 

ra r,o kul'uşluk teminat mnkbuzile et 
cünıene gel i rlC'r. 

ı.· .• • rile ilanın ve t.ıhkikatııı 10 11 9:18 S - fsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gos· enciirııeııe gPlirler. 
ı uı l o\ 1 uır ııanı.re ll"l'tl • . .ı ? J) 'f 'Aı· d ı ,, · l'l"ll 

G- Bnyınrlıl'lık saha~ında 1382 n 
sokakta yaptı l'llacnk blokaj b:ış mu 

b b tııl'ihine talık kıhıııııış olduguııu<lll krmek mecburivetindedirler. ...- r. •' usuı n em•er ca < ·.-ıı '" 
t. ı. r ı h. r tle kır ılıınmı . . k 1 • ·. • 2 3 :ıyrıan ıa. 8 ve ı:~ 6 ncı soknklnrda lıendislikten tedrik edilecek keşif 

k b k d 1 mudei.ıle.} hın '('\:mı mez ur< e ızmıı 6 - Eksiltmeye istirak edecek1P-r 2490 sayılı konunun ve Üncü 
1 1 • 1 ın u a ar te 11 çı · · h k k hk · t hk. ] d k l 1 . yerıideıı ~ aı)tırıl:w:ık blokaJ' baş mii. Rnrtııameler \ eçhile :ıçık eksiltme 

1 l k 'k t h. b' .· asli~ e ikıııcı u u mıı eme~ı n 1• madde erin e ve sartnamesinde ..,:azılı vesi a ariy e temınat ... t 
ııu 11 1 a en ıç 11 •- ı· · ı· ~ · L t t · 1 k hendi likten tedarik edilecek ke~if ve konulmuştur. şin bedeli artırma ı kat haklın ıgı ıı zc ııme 1s a 1 'ucu ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evve o-

k. 11 1 ogtıkl kanblı in- <'tın si \C\ ıhut tnrııfıııdıııı bir 'ekil misyona vermiş bulunacaklardır. 22 27 1 6 (3884) .,artn:ımeleri \'eçhile açık ek iltmeğe çıkarılacak :tr :ı ile öclenP.cektir. K1 
lı '.} i çok gO unç u - · · · l t ------- -..;;.;..;.;.;.;.:...;;;..;.;;.;;;.;.;;.;.;.;,,;;,;,;,;,;;..;;.;.;;-.. ________ _..__ kcıııulmu,.tur. Keşif bedeli 790 liradır. şif bedeli lGOO lir:ı 72 kuruştur. lhı 

gonıl rm~ 1 :ık 1 tukdırde ( urncı a • lzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: 
l 1 .ı·ı k kıahrı ihalesi de 29 11 938 salı günü saat lesi de 29 11 938 salı gUnü sant ı 

· r fım •111 < ernıe)nıı euı ece vn ' ' Tiimt"n Edremitteki bı'r)i!..Jerı'nirı ı'lıtiyacı olan ( 1000) ton odun 
r. ft. 11 h ıclı el n halı nlı r b ı 'k t · ı ı· ı keııdhıi ... 16 dudır. 1ştiruk edec~kler 50 lira 2;; dadır. latirak edecekler 120 lira 2 

.:ı • ı.ı· A• u ve 1 r.ı· e mış ac cı) e • kapalı zarfla alınncaktır. Tahmin edilen bedeli (8000) liradır. Eksilt- ,. 
\dl • bulunuugu ır ı · b' d h t hk'k t hkeme kn kuruşluk teminat makbuzile encümene kurusluk teminat makbuzile encUm 

n n ır '1 a '1 1 a \C ma - m~•İ 10/11/938 Perır.embe günü saat 15 dedir. Teminatı 600 liradır. 1 · 
hul cdilmiıerek cln\nnııı gıynhında bi- "l' S Al gelirler. ne gelirler. 

n b \le bir ı;cnnryo tirilme ine karar 'erilecegi teblig ma. Evsnfını ve şartlarını görmek isti yenler Edremit Tümen atın ma 3- Dr. ~fustnfa Enver caddesin - 6- Dnymdırlık sahasında Cumh 
na mıı--aade etmiş d 'g.lim, karnımı knim olmak uzere işbu ım ap Komisyonur:la her gün ve eksiltmesine iştirak edecek taliplerin temi-} <len ayrılan 1386, 1387, l:l88 ve 1!179 riyet caddesinden ŞUkrU Kaya Bu 

mist'r. ı: l'ıı kim enin benim kararı ilan olunur. nat mektupl<ıriyle te-klif mektuplarını muayyen snattan bir saat evve sayılı sokaklarda yaptırılacak ı.anali- varına kadar uzanan 1382 nci cadde 
1·1mı b.ı kn bir ı:ı.ekle sokmı • Edremit Tiimen Sntın Alma Komisyonuna vermel~ri. znsyon baş mUhendlslikte tedarik edi- IIoizler projesine uygun olarak ya 

ı )Ok. H 1 bo\le hnlkı t lu.e Kem:ılpa·n icrnsındnn: 22 26 30 6 0 885) lecı-k keşif ve şartnnmeleri veçhile a- tırılacak 460 metre boyda kanaliza 

k'I 1 tem il edilme:;ine razı örenden Hacı )lehmet Ali kızı Fat. --::-------------------------- çık eksiltmeğe konulmuştur. Keşif be- 1yon baş mUhendislikten tedarik edil 
mnya ait olup 4 ubnt ~13 tarihli :} eni 17.mİr Miistahkem Mevki Satın Alma Komisvonundan: deli 1990 liradır. lhnlesi de 29 ıı 938 cek keşif ve Rnrtnameleri veçhile 

n: 
ı a l') c huk ık hakimliğin- asır gnıete ilı> satışı il:in edilerek müs latan bul komutanlığına bailı hayvanatı için 844000 kilo kuru ot salı gUnU saat 16 dadır İştirak ede- çık eksiltmeğe konulmuştur. Keşif ~ 

teri i namına ihale edilmiı:; ohm Öre- satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 18/2. Te,/938 cuma rünü cekler 149 lira 25 kuruşluk teminat deli 2430 liradır. İhalesi de 29 11 9 
ni nHnrık me\ ki' nele 400 lira mııham- saat 15 te yapaılacaktır. Muhmmen kıymeti (24898) liradır. ilk temt- makbuzlle encümene gelirler. salı gtlnil saat 16 dadır. İştirak edec 

11 ın l~ur,.,. z köyünden Q,... nwn kıvmelli 2 donum~ e\'lek 'e Çnr- natı 1868 liradır. Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. istekli- 4- Karataş ilstünde Turgut reis ler 182 lira 25 kuruşluk teminat mal 
u · karı ı Sokenin Çeltikçi sıkh n~mı diğer Cukurbng mevkiincle lerin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile 2490 aayıh kanunun 2 mahallesinin 309 ve 310 uncu sokak. buzile encilmene gelirler. 
<l n cnmb z mehmet evinde tO lira muhrımmen kı) metli 4 dönüm ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale ıünü Ye ihale Ja d t ı k k 1• b 

k 1 r a yap ırı aca ana ızasyon aş - 8-11-15-18 
ı an Ahmet 17.1 Hatice aralarında bir e\•lek bağ ile köy içınde 150 lirn aaatından en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 

1 
\ m etme l' olan ihtar drıvasında muhammen kıymetli bir e\·i ihale be. komutanlık satın alma komisyonuna 1relmeleri. 

D va olunan JI, tice) e usul en Sökede- delinin ôdenmemeı:ı.i ha ... ~bile feshedi- ı 6 ıı 16 3975 
iknmetg.ıhıncln yapılmı tebligat lı - !erek ı;; giln mlldtl~tle yeniden nrtı-

z rine 10 10 9S8 tarihli ceJı.;eye gelmiş ma.Yn verilmiştir. A1mnk i tiyenlerin f · M" t hk M k' S Alm K 
tf 7.mJr • us a em ev ı ahn a omisyonundan: 

· l bıl.ıhnre ikametgahını değiştire- 22 11 !>38 salı gUnl\ Rnnt 1 Ll- de 1 - Milas, Bodrum garnizonlarının senelik ihtiyacı olan 13650 kilo 
26 10 9';8 tarihli cel e>ye gelme- Kemalpaşa icra daire<;indc yarıılnrnk sade vaiına 14/10/938 saat 15 de hiç bir istekli çıkmadığın· 

n h kkındıı r-ırnp kararı veril. artırmndn hazır buluı nuıları '<' mu· dan 18/2. Te,./938 Cuma günü saat 16 da pazarlıkla alma· 
ve muhakeme 2 11 9S8 pıızarte- hnmen kıymete gorc yuırle yedi hu- <"akt,r. 
:ıat ona bırakılmı olduğu usuliın çuk ni betinde depo :ıkç .~ı ''e)n mil- 2 - Muhammen bedeli (13984) liradır. Muvakkat teminatı (1048) 

141\e142 incim ddelerine gBre ilan\li muteber b:ınka mektulı•ı ibraz eyle- liradır. 
et'le biJdirllir. 4024 meleri flftn olunur. 4021 3 - istekliler Ticaret odasından alacakları Ticaret vesikalarını ko-

~aı·k 
. 

kumpanya. ından: sauayı 

Kuruı 
Örümcek Tip 13 90 cm 804 
Horoz Tip 8 (90 cm 764 

• (85 cm 731 

Kelebek Tip 9 (85 cm 675 
(75 cm 615 

f4fıu fiatler fabrikada teslim Yt!f bedeli ~in ödenme.i me,rut 36 
m. bir top için ahp uıari 1 balJalık (Yani 25 top) utlflara mah· 
sustur. 

1 - 24 top almak istiyen mü,teriler yukarıdaki fiatlere yüzde 

2 2&J11la mal alabilirler. 
llctısad Vekaletinin 5/8/938 tarihinde teabit ettiği 
kapot bezi fiatlarına uyıun oldu~ tudik olunur. 

l:ımir Ticaret Oduı 
Resmi mühür ve imzası 

~~= 
Fahri Riza Bayraktar 

Sun' i aza amil v~ mütehassısı 
Fransada Kolen Matyo Majör müesseselerinden mezun 

Hüseyin Rıza otlu 
Her türlü Ortopedik kemik hastalıkları için koraalar, Müteharrik, 

sun'i el ve ayaklar, Mde, Böbrek, baraak diiflildükleri için tedavi kor
aaları bilmuayene ölçü üzerne yapılır. Taklitlerinden korununuz. 

ADRES: lzmir Konak Kızılay merkezi kartı•ı 
Güzel lzmir Han No. 26 

Müracaat saatları: 9--12 ve 14-17 /50 ye kadar. 

Bergama Vakıflar Memurluğun-
, 

Gan: 
Kazası Köyü Mevkii Cinsi Vakfı 

Bergama Bergama Bağlar yolu Zeytinlik Hacı Hüseyin ağa 
« « Seytan kırı « « « 
« Çam köyü Mudil « « c 

« Sağancı Tokatlı « < « 
« • Yayla < « « 
« « incirli « < « 
« « Arap « « « 
« Alacalar Çeltik dere c c: « 
« Kapu kaya Kapu kaya « Şadırvanlı 

Dikili Dikilide Koca beylik « Ha. Hüseyin aia 
« Samanlık Samanlık « Şadırvanlı 
« Çandarh Ilıca eder c Ha. Hüaeyin ağa 

Bergama Vakıflar idaruine ait mazbut vakıflardan yukarıda mev· 
kileri yazılı 12 parça zeytinliiin 938 yılı mabaulü ayrı ayn müza 
yede kaimeşiyle 31 /10/938 den 15/11/938 aah gününe kadar 15. 
rıun müddetle ve l\ÇJk a.rhrma uauliyle müzayedeye çakanlm-.tır. 1 ... 
;eklilerin ttta:ti öğrenmek ve fula maKimat almak Uzere her gün Ber
ıama Valuflar mıerr.urluiuna Ye ihale pnü o~ 15/1 ~./938 ~~ gü. 
n:i ~aat on dörtte Bernma V01kıflar memurlugunda muteıekkil ihale 
komisyonuna mÜrfttadbn ilin olunur. 4 6 9 13 ( 4006 

Elektrik tesisatı ilanı 

misyona ibraz edeceklerdir. 
4 - Milis. Bodrum sade yağları ayrı ayrı bir sartname ile ihale 

edileceii a-ibi Milas, Bodrum sade yaiları bir istekliye ihale 
edilebilecektir. 

5 - isteklilerin adı geçen .Wn ve saatte Milis mal müdürlüjüne 
yatıracakları muvakkat teminat makbuzlariyle veya Banka 
mektuplariyle birlikte Miliata Alay ıazinoaunda Satm Alına 
komiayonuna müracaatlan. 1 6 11 16 (3973) 

lunir MütahkenrMevJds9fMn .XUna ~yonu...._ı 
lstanbul komutımhğuıa btıglı brlikler hayvanatı için (496000) · 

kilo saman 8<ltın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 18 1. Te8 938 
Cuma f?'Ünü saat 15.30 da yapılacaktır. MuhammPn kıvmeti ( 11160) 
liradır. ilk teminatı (837) liradır. Şartname-.si her gi.in komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariy)e 2490 sa
vılı kanunun 2 ve 1 cü madde-lerinde yazılı veıikalariyle beraber ihale 
~ünü ihale sctatından ~n az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

1 6 11 16 (3976) 

lzrnir mfüıtrıhkem mt>vki satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir tayyare alayı birliklerinin 18,000 kilo kesilmi~ sı~ır 

e•i vayahud koyun eti veya burulmuş keçi eti ihtiyacı açık 
f'biltme suretile mi.inakasaya konmuştur. 

2 - fhaf,..ei 22 2. 'l'e.ş. 938 salı günü saat 1 5 de kıslada lzmir 
l,.vnzırn amirliği rntır. alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tnlımin edilen tutarı 4860 liradır. 
4 - Teminat muv~kkate akçesi 364 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnnmesi her ~ijn komisyonda görüle-bilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

JYÖst•rmek m~c:buriyetind~irln. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

mncldı>l ... rinde \·e ~artnamesinde ya7.ılı vesikaları ve teminat 
muvnkkntdc·rile birlikte ihal saatındnn evvel komisvona 
mtiraraatları . 6-11-15-20 4029 

--=~----iz mir müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- İzmir miistahkem mevki Seferihisar ve Çeşme mıntakasın

daki birliklerin 61,000 kilo kesilmiş sığır eti veyahud ko
yun eti veya burulmuş keçi eti ihtiyacı 4 ikinci teşrin 938 
tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığın
dan pnzarlık 11 2. Teş. 938 cuma günü saat 15 de kışla
da lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla
cnktır. 

2 - 1 ahmin edilen tutarı 13420 lira 50 kuruştur. 
3 - Teminat muvnkkate akçesi 1006 lira 50 kuruştur. 
4 - Snrtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

f?Östermek mP-cburivetinderirler. .. 
6 _ Pazarlığtt istirok edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cu 

ma{!delerinde yazılı vesikaları ve teminat muvakkatelerile 
birlikte ihale saatmdan evvel komisyona müracaatları. 

4030 

/zmir ithalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

Muvakkat ihale günü Cinsi 

Ahmetli nahiyesi muh- Müfettişlik ıçon mefrusat 
Baş müdüriyet ve mülhakatı için 

MuhammPn 
bed,..Ji 
1140 
4977 

teminat 
86 

374 
23/ 11 / 938 
25 111 938 

t l ğ J • mefrusat ar ı ınaan. lz~ir gümriikleri ihtiyacı için yukarı~a yaz.ılı iki kısım m~frusat 
2490 numaralı kanun mucibince açık eksıltme ıle mubayea edıl.~cek-

Ahmcdli t"lektirik te!lisahnın ihalesi için temdid edilen on gün t" B h suı:ıta fazla m:-ll\ıumat almak istiyenlcrin ihalf" f'linlerınden 
m i. ddet zarfında da talibi zuhur etmediğinden artırma ve eksiltme ka~ ır. u u ~ .. l · · ·· 

k d "h l evvel sabahtarı ö~leye kadar ithalat gümrügu evaz.ı. m serv sın,. m~ı~n-
nl.lnllnn tevfikan pazarlık suretile tesrini sani gayesine i\ ar ı a e. t ı lan 

Ah l caatları ve teminatlarını da &ÜmrÜKÜmÜ7. veznr.tı ne ya ırma.arı0 
1

0 

Kültür Lisesi 
Gece dersleri 

1 - iki senedenberi yapılan tecrübelerle yUzdeyüz muvaffakıye 
aösteren liae ve ortaokul diploması almak istiyenler için sec 
derıleri bu derı senesinde de ba9lam .. tır. 

:-- Gece derıleri için Kemeraltıiıda Birinci Beyler aokaimda (30) 
numarala ev ha21rlanmııtır. 

3 - Kı:a ••erkek herkes bu derslere devam edebilir. Deralere h 
sün aaat 19 da baılanır. Saat 21 de nihayet verilir. 

4 - Dersler için ayda yalnı:a bet lira alınır. 
5 - Girmek iatiyenlerin hüviyet cü:adanı ile aıhhat raporu ve 3 

aded fotoiraf ile her gün saat 18 den itibaren me:akiir adn!M 
müracaatları lüzumu rica olunur. D: 8 

Aydın Nafia eksiltme komis· 
yonun dan: 

1 - 21 /10/938 günü ihaleıi yapılmak üzere eksiltmeye çıkarı
lan 493~ lira Sl kuruı ke!if bedelli Nazillide hükUmıt kona;. .... 
atına talıp çılcmadtihndan yeniden eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Bu ite adJ tartname ve evrak ıunlarchr: 
A - Kapalı zarf uauliyle eksiltme tutnamesi 
B - Mukav~~ prnjni 
C - ~yı~ırlık i,leri renel tartnamesi yapı itleri ıeraiti umu 

mıyeıu 

D - Fenni tartnanı~ 
E - Ke,if metraj cetvelleri 
F-Reaimler 
f ,tiyenler bu evralcı Aydan Nafıa müdürlüğünde rörebilir1er. 

3 .. Eksiltme 14/11 /938 tarihinde Pazartesi günü saat on l»eıte 
Aydın Nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Ekailtme kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye- girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvak. 

kat teminat vermeıi ve ihaleden en az 8 gün evvel Vekilete müra. 
caat ederek Nafaa V ekiletinden alınmıt yapı müteahhitliii vesikası 
göatemıe11i ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar 
olması veya bunlardan birisiyle mü,tereken teklif yapmaıı ve mu
ka velevi birHlcte imza etmesi lizundır. 

6- Teklif mektuplan yukanda üçüncü maddede yazılı saat. 
tan bir uAt evveline kadar Nafıa daireıine getirilerek eksiltme komiı· 
yon reialijine makbuz mukabilinde verilecektir. Poata ile gönderiecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmit olması 
ve dı, zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı, olması lazımdır. Posta· 
da olacak lfedkmeer kabul edilmez. 27 2 7 11 (3918) 

Ziraat mücadele istas
yonu müdürlüğünden: 

1 - Bornovnnın ismet lnönü caddesi üzerinde kain, mülkiyetı 
Ankarada lngiltere büyük elçiliğinde memur Ray Triatiram ile laken
deriyede su kumpanyasında e<tlışan Yuvadel T ristirama aid bulunan 
1 O sayılı hanenin (garaj, iki kuyu vesair müstemilatı ve 12 dekar ve 
422 metre murabbaı bahçe '\ e arsası ile birlikte) Bornova ziraat mü
cadele istasyonunca mühim tecrübe işlerinde kullanılmak üzere is • 
timlakinin menafii umumiye icabından olduğuna lzmir vilayet idar 
heyetince karar verilmistir. 

2 - (Me-rıafii umumiy<"' icin istimlak kararnamesi) nin yedine 
maddesi mantukuna 3öre te~ki1 olunan heyetçe ve yeminli vuku 
ehilleri marifetile yaptırılan takdir veçhile kıymeti 3925 lira olııra 
tesbit ve takdir olunmuRtur. 

3 - Takdir olunan kıymet Bornova belediye daimi encümenine~ 
muvafık göriilmiiş ve buna dair tanzim ve mezkur kararnamenin on 
ikinci maddesi mucibince vilayete takdim olunan mazbata vilayetin 
tasdikine iktiran etmemistir. 

4 - işin miistaceliyetine ve ziraat mevsiminin geçmek üzere hu· 
lunmasına binaen lxıhsı geçen emlak nihayet 25 teşrinisani 938 tari· 
hine kadar ahzolunacaktır 

1\ - Kna mezk\ır kararnamenin 1 7 inci maddesi hükmüne göu 
mülk sahipleri teklif olunan kıymeti kabul ·dip t"tmediklerini bum 
karşı bir iddiaları olup olmadığını i. bu il"' n t.mhinden itibaren 1 5 gü. 
kinde· bndirmeğe mechurdurlar. Bu müddet zarfında bu bapta h"Yl'l 
.;atta bulunulmadı· ı takdirdt> parası bankaya > atınlarak mülke vazı 
yet t>dilt>ce-ktir. . . 

Kevfiye-t mezkl'ır karnrn menin 13 üncü maddesi muobınce V• 

• l d ' l • f 1,.. "., • ;I"' .-, I I ''T' m\ıllk sıahıp c:rıne e ı \tarı toz"mrı.aun ,. m,. mucldetinin tt-mdid edildiği ve taliplerin bu müddet zarfında met ı 
1 6.__ı 1-16--22 4 ı 

ttl l lıima rnurac&ıatları .lin Qhrnu!.Ir..!.,_ ___ __:4:::0:..]~ı;-=--------~~::_:_::_~_n_\ıl_r. ____ ___ ~------------------------------------~~~--~~-----
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MOTEFE~RiK: Kücük ilan sartları 1 L;M~TE'f 

Dükkan nak'i - l\Iütcknit Sevki 
Öğlfderi Pul, tL ~in. pi~ :ıngo bilet !eri 
Ve ~:tİl'P ~~dl~ ,\' t'inf Ba:-ınıah<11JPcle11 
Kapı hırda J 5 ııııını.ı :1,\ a ııaldetıniı:;lir. 

Evl~nmele, i Le .rıylaştırmak i-cin 
kurdu!,um dı.n! ıa servisine her 
ırk ve aınıftan r:1t:r:caat edeb'.ir. 

B. K ... rdıc;.ılı 9 1 fokuk mezunu 
İlyas d.5 

Dört ~atırlık kiiçiik iJ:inJardan: ,~:tptır 8Centa~t 
Rir defa ic:iıı 30 kuruş 
iki clt>l'a ir·iıı :Jo knnı~ BiRiNCl KORDON REE3 
r•,. df'f'u idıı 10 kuru~ BlNASI TEL. 2443 

«L\'.J-IOUTil» vapuru 6 ikincitcs-
IHıll del'a iı.,iıı so kuru') THE ELLERCV:AN LINE.S LTD. l'inc!e beklrııiyor, Nevyork için yük ala-

n<'\'anılı kii~·ıik ilıırılarırı ht•r <lefa~ı LONDRA HATTI c·ııktır. 
if'iıı ro kıınış :ılınır'. Hiı· krılaylık «TRENTINO vapuru 29 Birin- , , , , , . 
ıılnwk iız<'ı" heı· .-.,alır :rn hurf iti- citesrınde LONDRA. HULL ve- An- « l·.X( Id,LO» rnpuı u 11 ikinciteş-
lı:ır edilınislir. Bir kiiciik ilan 120 ·t ı · ··k k k riııcle Leklt>ııivoı·; Xenork iciıı .. dik vers en ge ıp yu çı araca ve ayni · · 
hıırftaıı ibaret olmalıdır. Dört satır znınanda L.ONDRA ve HULL . . ulacaktır. 

Hamburg 
AMERİKAN EXPOf<T LINES 

~ıaıı fıızla her s.ıtır için ııyrıca 10 yük alacaktır. ıçın cEXA)lELIA » \'<ıpurıı 21 ikinciteş-

1 

_kunıs alınır._ _ «THL RSO» vapuru 6 lkincites- rinde bekleniyor, Nevyork için yük 

l>aclı nı aııı~ or -Dir ÇOC'uk di.ldrnı rinde LONDRA, HULL ve Anver~- ıtlncaktır. 

iş v~r~nler: 

EbP. ıırnm.\oı· - Dir cloğıım C'\'iııde aranıyrH'. Arzu eıleııler Kar~ıyakada ten gelip yiik çıkaracak ve avni :ıa- «EXCIJANGE» vnpuru 2 lıirinci-
hi:rnıet görmek lizrrp Lir elıc arnııı- clis tabibi Kennıı ÇeleLiye müracaat manda LO'\JDRA ve I IULL İçin kanunctn bekleniyor, Nevyork için ytik 
yor. Anadolu gazeleo;in<le K 1\1. O. t•tsiııler. Lisuıı lıilcnler tercih ')1U- yük alucaktır. ıılncuktır. 

milracuııtlurı. 1 nur. «POLO~ vapuru ikinci teşrinin PİRE AKTARMASI SERi SE-
sonund.a L~_ndra, HULL ve Anvers- FERLER 

~~~~·~e~::e~·~·'~~~u~m~~~~·~~Fa~~~D~~m'~~~~~~~ ten gelıp vuk cıkaracak ve ayni z• • . T ••• 

1 KJ.RALJK manda LONDRA ve HULL i in «EXC'A~rnloN~ \'apuru 18 ıkıncı-E V yük alacaktır. ç teşrinde Pireden Doston ve Nevyork 

T •• k • • b k d LIVERPOOL HA TII için hareket edecektir. ur ıye iŞ an asın an «ALGERlAN> vapuru 1 O ikinci . :EXOCH~RDA~ vapuru 2 birin-
teşrinde LfVERPOOL ve CLAS- cıkanunda Pıreclen Bostan \'e :N"evyork 

Göz tepe tramvay Cadd es~n- GO\Vdan gelip yük çıkaracak. için h~reket edecektir. 

cMARDINİAN» vapuru 25 cEXCA~rnUJb "apuru 16 birinci 

de 683 numaralı denize n eza- 1 

ikinci teşrinde LİVERPOOL v~ ~ii.nyndu Pıreden Boston Ye ~eV\"Ork 
.. f k 1 GLASCOW d r .. k k ıçin hareket edecektir. 

retı ı-eV 8 adeyi haiz bahçe iç~ cak. an ge ıp yu çı ara· cEXETER> vapuru 2!J birinciku-

• • d k• d h d DEUTSCHE LEV NT ! 1 ntında Pireden Boston ve Nevyork r :..ISID e Se lZ 0 aJı Ve el' 0 a · . A E L NE için hnreket edecektir. 
«!<..RET A · vımuru limanımızda 

SlDda kalorifer tesisatı bulu. nlup HAMBURG, BREMEN v~ Vapurları~ ~~r.eJ..~~ t tarihlerile 
ANVERSt "'k k k d navlunlardakı degışıklıklerden acen 

Dan bankamıza al•t ev lcira~ık- . en yu çı arma ta ır. ta mesuliyet kabul e~mez. 
D-;, 1-ıa fazla tafsilat almak için bi

..J t T ı· ı . . b k .. ,.~ ratelli Sperco rinci Kordonda w. F. Henry van 
1 Jr. a lp erlD iŞ an aSJDa mu· der Zee ve Co. n. v. vapur acenta-

1 · 1 V o~r1~ A cr.nta!l;t lığına mür~cat edilmesi rica olunur. 
w racaatlarl rJC8 Olllllllre ADI:l.ATİC'.\ S . A. I>I XAYİGA- Telefon: 2007/2008 

GRAETZ 
1939 

GRAETZ 
1939 

TiO. ·ı; 

LAl\C:A~O vapuru 6 11 d~ bek -

lenmekte olup Ccnova için mal alcak
lır. 

LERO motörii 10 11 de saat 17 de 

Patmo~ Leros Kalimnos İstanköy ve 

Rndo~ için hareket edecektir. 

LERO motöı-li 11 11 de gelip 15 / 11 

de Pire Korfo Sarnncla Bridi.::i Av -

Dr. Behcet Uz 
' 

Çocuk hastalıklan 
mütehassısı 

Hastalarım 11,3) dan bire 
kadar Beyler sokağın 1a Ahenk 
matbaası yanında kah'.11 eder. ..................... , 

lı'>l1ya Draç Rağuza Spalato Zara Fi- .---~---------.ı 
' ı.zevlcinizi tatniliı~ edecek RADYO her halde 19:;9 modeli 

GRAETZ ume Tricste ve \"enediğe hareket ede

tektir. 
Markalı radyosudur. 2 ~enedenberi alanlar memnuniyetlerini izhar ROY AL NEERLAN'DAiS KUM_ 

ediyorlar. 
GÖRMEK DiN EK PA~YASI 

, LEM sonra karar vermek menfaatiniz icabıdır. , . 
M··t · ·· t d" d · ı· RADYOl ARf .... 1 J 7 d JIJ.,LTH;H ''fHıru halen lımanrln o-u enavıp ve mu ema ı cereyan u ı ~ ıyen , n L var ır_ 

NOT: Her türlü LAMBA ve bü ti.in yedek paçalar dı:ıimi surette lup Roterclam Amstcrclam \'e Hum -
bulundurulur. lıuı-g linıııııları için mal al<ıcaktır. 

S\'I''' '~A Oldl•~N1' LfNfEN 
K r '"11 '. \ >; y AS r 

• Bll{KALA~J) mntiiı-ü limımtla olup 
IJmum vekili ve Depoziteri: 

Taze Temiz Ucuz llaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi NüzhetÇan~ar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Sfllepcioğlu 

Ha Tl\ ka,.<::1~1" rlı 

Pürjen Şahap S. Kalomeni Roterrlam Ilamlmrg Gdnia Danzig 
l>ıuıinıarka ve Uallık Jimaıılaır iı;iıı Tesirini tab:i olarak yapan 
mal alacaktır. en iyi müshildir 

, 
()!-l!~f)~ 

t<VllANM.1.KLA ·OLU~ 

•"Z.Mıtl 

Eczacı başı 

S. FERİT 
Altın damlası 

Bahar 
Dalya B ç· k 

eş ıçe 

Telefon~ 2751 
Telgraf: Caldau 

Büyük Kardiçalı Han 
Omega ticarethanesi ittisalinde 

BOH.ELA~D motöı·ü 14 11 de bek Ek Ş h 
lenmekte olup H.oterdam Hamburg Sİf 3 ap 
Gd.rnia Danzig Jlaııinıal'lrn ve Bultık Basur memelerini giderir. 
limmıları için \ iik alacaktır . . . 

.ZEGLUGA POLSJ~A s. A. Kuvvetı ıştıhayı artırır. 
LEV ANT motörü alen limanda o- o· d k 

lup Anvers ve Gdynin limanları için 1 IŞ O toru -

Kolonyaları 
~tün Türkiyenin ısrarla kullan 
dıkları tabii çiçek kokuları 

21 

nrnl \'iiklemektedir. • 1 
SEH.vtçı·: :\1AR1T1ME ROL'}iAIN Hatıçe Azra 
rELEŞ vnpııru ıa ıı de gelip Dem· [/ • 

Malta M:ıı•silyn Ccııovn timanlurı için ıre l 
yük 'c üolcu ula<"ııktır. 10 seneden beri Gazi bulvarında 

8 numarada icrai tababet eden Ha
tiçe Azra hastalarını Gazi buh•arı 
doktor Hulusi bey caddesinde 42 
No. da kabul edecektir - . 

Merkez deposu 

Şifa Eczahane • 
1 

• · ı. . - • ...-·~:.:Alll· r .,t. . 
...- .. ~- • ... . - . ·• • · .·.,ıı.....-,~:;iit,• ~~:r,,,. .. • L~ ·. ..t. ·: ,..f.":

1
\fr:•ft'.:'. .;;._(~·..; 

. I F \. ., • "QCf;t:•o V. 

Türk hava kurumu f )andaki hereket tarihlerile nav
lunlardaki değişikliklerden acenta 
mes'uliyet kabul etmez. Daha fazla 
caf11ilat için ikinci Kordonda FRA
TELLI SPERCO vapur acentalığt• 
na müracaat edilmesi rica olunur. 

~- TELEFON: 2004/2005 
-Tirede- 1 

Büyü~ Piyangosu 
26 ıncı tertı p planı 

1 ıncı keşide 11 2 ci T eşrindedir 

.Septolinl 
Diş 

Macunu 

• 
eynı 

Dr. S. Sırrı Tine/ 
İıtanbu] eski Alemdar Sıhhat 

Yurdu hekimlerinden 
Hastalarını yalnız gündüzleri ka

bul ve tedavi eder. 

---------=~~---------Doktor 
Bürhan Bengü 
MEMLEKET HASTANESİ 

GÖZ MÜTEHASSISI 
Hastalarını her gün öğleden 

ıonra Beyler sokağındaki muaye
nehanesinde kabul eder. --............. ..;;;;;;;;..;;..,,;.... __ ~ 

DO TOR 
M. ŞEVKİ UGUR 

DAHiLi HASTALIKLAR 
MÜTEHASSISI 

İkinci Beyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

........... -=-.............. --........ --..---iliiiioiii~~~ ·--------------------.. ...... 

Sayı Lira 
1 Mükafat 1000::> 
1 ,, iOOOO 
1 1kramiye 40000 
1 

" 15000 
1 

" 12000 
1 

" 10000 
2 

" (2000) 4000 
4 (1000) 4000 

Yurcu 
Merkez hastanesi 

Oferatörü 
Haatalarını saat 15 ten 19 za kadar 
2 ci beyler sokak 78 N. muayeneha-
neıiİnde kabul eder. Tel.3393 

D 
Sayı 
30 (500) " 6) ., (150) 90~K> 

lOJ (100) lOOOJ .. 
4~0 ,, (50) 20000 

" (30) 18000 
it {20) 16000 

MERKEZ HAST ANESJ 
GÖZ MÜTEHASSISI 

Doktor 
Halid Baran 

2 inci beyler soknl::, Hamam 
Karşısında No. 45 

Her gün 3 den 7 ye kad-r 
TELEFON: 3SOG -----------..-. ..... ~~-----..; 



6 lkinciteşrin PAZAR 1938 

IE 
Makina Tamirhanesi 

işi ~öz verdiği güncle teslim t•lmeyi pt•(•nsip 

edinen ,.e bununla iftihar eden 

bir mflesscse<lir 

TELEFON : 3993 

İzmir : Kestane Pazarı Demirciler 
No. 67 - 69 

T. iS BAMKA~I 
1938 

Küçük Cari H(laaplcır -

ikrami'-ie planı== ~ 

4 adet lOOOL. 400::> L. 
8 " 500,, 4000~ 

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

200 " 25" 5000. -S84 " 28600,. 
Kuralar 1 Mart, 1 Hazira11 
1 Eylul, 1 Birincikanun 
tar:blcrinde çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
blllunan hesaplar kura· 

(ANADOLU, 

-----------------Erkek kostüm kumas 
~ 

Pardesülerinizi ve 
bayanların kürk man· 
to ve Buga Yaka kürk 
ferini İBRAHİM KA 
RAKAŞA bakmadan . . 
geçmeyınız. 

Qdunpazarı No. 12 

Doktor 
~akteryolog 

-

A. Kemal T onay 
Bulaşıcı, salgın hastalıklar 

mütehasısı 

( Verem ve saire } 
Basmahane polis karakolu ya

nında 251 

BOtOn 

Dünyaya 
Hakiki 
Ses ile 

ıDinletmeğe 
1Kabiliyetli 

ORION 77 

SAHIFE12 

ORION 100 

• fara dahil edilecektir. 
Telefon: 4115 ORION Radioları gelmiştir. Tevfik Bay kent 

---------------------= Doktor ... ..........., ·~ .,.,...- ..... -
Elektrik - Radyo - Telefcn ve Maİzemesi Taı-iş Demir Ali 

ŞZm~~:R!!~~arım 
Avrupada tetkik ıeyahatinden 

gelmiştir. Hastalanın her gün 
muayenehanesinde kabul eder. 

Peştemalcılar 77 -79 Tel. 3332 

satış kooperatifleri birliği 
tara:ın Jan, geçen seneden

beri yapılmakta olan nefis 
şaraplar piyasada daima 
daha fazla aranmaktadır, 

T ariş şarapları şarapçı
lılc tekniğinin en modern 
icaplarına göre ve sıhhi 
şartlara tevfikan T ariş şa-

rap fabrikasında yapli
maktadır. 

Bilhassa halk tarafından 
ıeviJen Sek ve Dörnisek 
cinslerini lavsiy(, ederiz. 
Şarap, sıhhat, neş' e ve kuv 
vet verır. 

--,tllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllUllllllllllllllllllllllllllUllH~ 

§Anadolu Matbaası: - -- -- -
--Kitap kısmı ve Klişehane~i 

AçoD<dlo 
••• -

=Kitap kısmımızda resmi ve gayn resmi evrakı mat-: 
_ bua ile taşra Beled'ye ve Köy bürJJarı iç n muktezi;;;; 

Defter, makbuz ve bületen!er·n en son nümuneye = 
:_ muvafık şekilde gayet ucuz ve sur' at.e tab eder. = 
- -= ....... = 
- Ticari mektupluk, zarf, poliçe, hisse senetleri, defterler = 
- gayet iyi cinsten kağıt ve teclidiyeleri!e müşterilerinin zev-

kini tatmiı:ı eder. Sayın m üşterLer:miz matbaamıza uğra- -
- madan sipariş vermemeleri kendi menfaatleri iktizasındandır = 
- --- -

T E L E F O N : 2776 = 
~Allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111llllllllllllllllllllll, 
,lllllllllllllllUllllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllJlllllllllllllllHlllllllllllllllllllll"= 

~ · Sıhhat ·balıkyağı ~ 
- = - -

Her yerde açık ve kapalı olarak satılmaktadır. Ne· 
fasetine rağmen fiatları ~hveadir. 70 ve 150 santi
litrelik şişelerde satılır, 

~ Norveçya balıkyağlarının en ~ 
;; halisidir -
- -

Toptan ve perakende satış yeri: - Kemeraltı caddesi No. 71 Tarif = 
mağazası - lzmir Telg adresi: Tarif - lzmir Telef: 4195 = -' --= 

Memleket ha!!tane-;f Memleket hastanesi § 

iki defa süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

--
--
--

başoperatör-ü 1 dahiliye mütehassısı ~ Hamdi Nüzhet Cancar 
M. Nuri Arkan 1 Dr. Celal Yarkın ~ Sıhhat eczaha~esi ' :: 

ı I = Muayenehae: kinci Beyler 5 -Adres: !kinci Beyler sokak 
fınn karşısı.. Kabul saatlar\ 
3-7 kadar. Tele: muayene· 
hane 312 .. Evi 2980 

-------------------

sokak No. 25. Telefonn:3955 = Ba~durnk Bnynk Salepçioğhı lıanı karşısında := 
Ev~ .~::~~P; 54~ o. l Ol S "'1111111ili111111111il11111IJlllllllllllllllJllllJI111111111111111111il11111111111!1IJllI111111111111, 

" . •nAI MON FENER l ERİ 
Meraklılarına Müjde: 

200 ila 600 metre ışık veren 

1938 Modeli 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir 
İyi ış k alın.ık için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
İ L E 

D A İ 1Jt1 O N Ampüllerini 
Kullanımı ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat ediniz. 

Siz de MET ALLUM ''0,, Lambaları n.ı 
alırsanız 

Heın bol ışık almıı olur, hem iktıaad etmiş olur, hem lamba deiittirme 
ten kurtulur, hem de ıarfiyatınız1n eksildiğini ilk faturada rörüraUnil~ 

Cevfik Baykent 
Elektrik· Telefon ve malzemesi de.!J'lJ'.1, 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peş~eınalcılar 77 - 7.J l..:_~: :J.ı 3331 


