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Avrupa· · Vaziyeti Gene f(arışıyor! 
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in O nü Savarona yatı ile Bartın ve Zongul

dağa giderek tetkikat yaptılar Tasarruf haft Si 
Cumhurreisimiz Çankırıda 

Kraııblik, 12 (Hususi muhabiriınlz
den) - Cumhur Reisimiz İsmet İnönü 
bu sabah saat seldzde Karabukü teşrif 
etmiş, inşaatı s!iratle ilerlemekte olan 
demir ve çelik fabrikasını ziyaretle 
nıütPhas~ıslnnn verdikleri izahat ve 
tafsili.tı dinlemiştir. İsmet İnönü, 
memurin kolonisi ile de ırörüşmilş ve 
•ant on bir de hususi trenle yoluna 
devam etmiştir. 

Başvekilimiz, mühim bir 
söylev verdiler 

Savarona yatı, 11 (A.A.) - Ana
lu Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Rei>icumhur İsmet İnönünü hamil bu 
lunan Savarona y:ıtı dün öğleden son
ra İneboludan hareket etmiş ve diln 

ve iktısadi 
inkişaf 

Anknra, 12 (A.A.) - Başvekil 

Celal Bayar saat 17 de Ankarada 
Halkevi salonunda milli ekonomi ve 
wtırma haftasını açmıştır. Bu müna
•eLetle aşağıdaki nutku söylemişler-
1ir: 
Sayın vatandaşlarım 

a'!<şnm saııt yirmide Amasr:ıya muva- Cihan krizi dtinyayı sarıp bizim 
~ıı:.t ederek ıreceyi Amasra limanın.. Reisicumhurumuzun lzmiri ziyaretleri intibalanndan hududlarımıza ırirdiği zaman yani 

,18 ıreçirmiştir. 8,30 da limanı dolduran haikın sami- 1 çıktılar. Ve halkın ihtiyaçlarını din- 12~ sonlarında tediye müvazenemizi 
Reisicumhıınımuz bu sabah saat mi tezahilrleri ara.ında Amn•raya 1 - Devamı 3 ünüc sahifede - ~urmak için bazı iktısadi tedbirleı 

;etımıze rehper ve mürşıd olmak va-
.:iİesini de, milli iktısad ve tasarruf 

vaziyetimiz, her 
etmekte devam 

gün biraz 
ediyor 

Avrupa Vazı·yetı• gene karıştı ~~~:1~1;:~z~~i~~:~i;i~~n~em~;;~~- !~ 
cemiyetine vermiştik. O gündenberi ..Jaşvekilimız B. Celiıl Bayar 

daha 

• 

"Akdeniz bir Roma gölii haline getirilemez.,, 
Mussolini, bu hususta aldandığını anlamak için 

lngiliz gazete~erini okuma1ıdır! 

milli iktısnd ve tasarruf cemiyetimiz bu önemli ,·azi(e,ini ifada hepimizin lmrumu unv11111111 alan bu temiyetılı: 
------------- şUkranına Jii.yık suret'e riayet gö - J•lk•ek himayesi de ebed; Şefimiz 

tenniştir. IAtat il rkUn iizerlerinde bulunuyor-

~7, ~~- ·Yapılmak-isten-en şan-
taj boşunadır! 

Fransa, hazırlanmıştır 
Bütün buı!arı yaza'1ldr Fransız ve 
İngiliz gazete'eridir. fVlünih anlaş-

Londra, 12 (Radyo) - l\1ünih masına ragv men vaziyet fenadır 
anla masınd n sonra enternasyonal 
meseleler hakkında nikbin ve bed- lunan lngiliz gazelel~ri. son zama_11-ıleşmiş bulunuyorla~. M~htelif par-
bin diye ikiye ayrılmış vaziyette bu- daki hadiseler s<:'bebıyle tekrar hır- - Devamı 7 ncı Sahıfede -

ın ıanı 

Üstündağ 
Hak.~ındaki lüzum 
rıluhakeme kararı 

tasdik edildi 

B. Muhiddin Üstündağ 
İstıınnlıul }2 (Telefoııla) - OtoW" 

ve ar;;a me-<el(•lerinden dolaayı sabık 

İstanbul vali"i B. l\luhittin Üstündağ 
hakkında \'erilen liizüm muhakeme 
kararınıı karşı ınumaile~·hin \•aki iti. 

Oma-Berlı"n m; .. hverı0n°n Akdenizd'!ki faaliyetine rag" .. razı. Devlet Şura" :\lülkiye dairesiıı-
ce ı·cddedilmi~tir. 

Al Uk d b •• •• k f ]' ti • • t" Ilı'vlet Şurası heyeti umumiyesi. men manya, fi•nya a UYU aa ıye ere gtrlŞ l rnzife.vi suii•timal •uçile Sahur 8ami 
ilr Leledire fen menıurl:ırınılaıı bnzı-

Jl A'aksat Lehı.st·anı parçalamak, şarkı"' 'arıııııı lüzumu muhakemesine karar l Y .l j \'ermiş ve Devlet memurlarını iğfa1 

maddesinden dola), de komiayoncu 

Avrupayı müstemlekeleştirmektir ~~:'ı;~ı~~~~;~eı:u~:~~nkibat yapılnıa-

Fransız gazeteleri, Polonyanın, Rusya, Ron1anya ve Bal .. Tayyare -piyangosu 
tık devletleri ile anlaşmasını tavsiye ediyor Kırk bin lira, 3631 

Pam, 12 (Radyo) - Prağdan 
Havaa Ajansı bildiriyor: 

numaralı bilete iaabet 
etmiştir 

lstanbul, 12 (Hususi) - Tay
yare piyangosunun yirmi altıncı 

tertip ikinci keşidesine, dün Beyoğ
lunda Asri sinemada başlanmış ve 
bugün de devam olunarak son ve-

Bilahara ulusal ekonomi ve art\rma - Devamı 3 neli Sahifede -

Erzincan istasyon .. 
letmeğe açıldı 

• 
ış-

Bütün köyler, kasabalar donatıldı 
Nafia Vekili bir nutuk irad etti 
Erzincan, 11 (A.A.) Anadolu Reisicumhur ı,met 1ııoııüııü ı c,erı lıu-

Ajansınııı husu•i muhHhiri lıihlir l vor.lvıııı Fr·:i ıtan btasyoıııııı açılması ile 
DPmir.rolu <İ)·a,eliııin lıiiyiik L<ın >İ 1 - Devamı 7 inci sahifede -

Peygamber Süleymanın saravında 

Kudüs Kızları 

··· Hazreti Süleymanın gözdesi Sahra 

Artık Büyük Ukranyanın istik
lal mücadelesi başlarnııtır. Prağda 

efkarı umumiye de ayni fikirdedir. 
Roma. Berlin mihverinin timdi Ak
denizle meşgul olmasına rağmen, 
Almanya Karpatlarda da boş durma-

20 

rilmiştir. 31 ve 62 ile nihayet bulan 

bütün biletler yirmişer lira, onda bir Yaz;ın: İskender F ahrettin Sertelli 
hesabiyle ikiter lira amorti alacak- · . . .• • . • . . · ı· sene sonra 

• 
lzmir 

Yirmi sene evvel İzmlrden nyn
lan ve diln ilk defa şehrimize ıre-
len ııazeteci arkadaşımız Ulvi Ol- B. Hitler ve arkadaıları 
ıraç'ın bu entcre•san yazısını ya- ma.kta ve teşkilatını genişletmekte-! manlarda fazla eh~m?'iYP~ vı-rmeğe 
rtnk,_i_n_u_s_ha_m_ız_d_a_o_k_u..;.y_a_ca_k_s_ın_ız_._ 1 dir. Japonya da Karpatlara son za- -Devamı 2 ıncı aahıf.,de-

1 d Anadolu yazı aıleome kanpn a:u zıde tarıhçımızm zenıım ua ubu ar ır. 

lkramye kazanan numaralan ve kudretli muhayyelesi ile hazırladıiı bu ""fiı eur, bua:ün dokuzun. 
bildiriyorum. ~cu. ~ahifemizde baılamııtır. Onun hakkında hiçbir fey aöylemiye• 

40 bin lira ceıız. 

• 3631 numaralı b:lete 9 uncu s~hifededir, okuyunuz, 
dilşmilştilr 

- Devamı 3 üncü sahifede -
g-örürsünüz 



ıa Li:rinci kanun SALI 1933 (ANA.DOLU) 

DahüDö haberOeırö 
ı kart ed • • s 

ıi ı·n 

rtı U if 
leı·in tavuk yumurta ına n zaı n, He \ . pol k uk k zın tarif ct-
a)tl, yedi defa b ıyilk bir ) umurt 'ı i eşkul üz rine uçlul n . r m t ··a 
ze\kle ~ edıkl rini g rmü 1 'tir. Bu ) in uş v \ k m iı Ui d de 
:Yllmurtalar cenub1 Air ka adaların- lılı olnrnk bir iki kitap 'e , ) 
ela yaşayan ve Penguen d nilen ku~- r 
lann yıımurtalarıdır. Bu ) urnurtnlar Bu un mınh k da ha dut r şid- d n et-
bu sene cenubi Afrikadnn İngiltee- detle takip edılmegc b 1 nmış ve nıiştir: 
ye gelen en kıymetli ticaret eşyası civar ka abalardan tarif olu du·u - Beni Va~ington dışnıda bir yere 
olmuştur. Eğer ç.ok uzaktan geldik- ilzere bır kamyonun eçti ı bild 'ril- gotürdüler. 'Bir eve kapattılar, ak
leri için biraz pahnh olma alar bütün miş bütUn yollar ke-silmi tir. J<"'akat ama k dar b rad tu t l· r. onr:t 
lngilterede P gut:n \umu ndan d i amlı araştırmalara r gm n gece. tekrar kam\ 1 ın. k 'arııl çok 
baoka yumurta yenmivecektir. Bu ye kadar genç kJ11Z bulunamamış, b6- uzaklara götilrüp yolun Uzerine at
J1Ulluri&nın kalori bakımından kıy- tün ailtsi vt abıta kıaıı 6ldüülmt1ı tılar ı 

Fuar afişleri 
DCWmek 'H hakaret 

Karantinada Mitat paıııa c dd in-
!)39 ne i fuar afisleri lktı ad Ve- de Mehmed oğlu oför Ş vket, ar

k~ cıti tuı ·z L ro:-.u tnrufındnn vaptı- hoş olup kardeşi l\Iu tafnnın e\ in<' 
·ılacııktır. Huro ff ·. in m'7.dt:" gitm·ş. evinde kiracı olnn E~rcf kızı 
şa edıtecck ş hir otel"nin p anım Fatmayı tahkir ederek tokatla do,·

•ımit beladh ı re sllkinden iıtemistir. nı<: ştUr. 

Hava raporu 

mmtı kn ında 
ıi de iddetlice, 

ger mıntnka arcla orta kU\' ette 
cekt"r. 

Dö.mek 
Uucada lled K 

ır ç ırnl m n Hali i, 
~eşmelikte Hamz kağında Ha 
lilkmtti dövmatlerdtr 
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ODU j~IŞ POUTIK~I 

ı-\ n1anya ve üç 
Ukrany.a 

- Baıtaraf ı birinci sahifede -

' _J J e Al ı leyip not ettikten sonra otomobil ~le ue yap ıan secım, man arın ~aa~·l~Ul~e!:r~~a~i~Ul~~i1!~~tı~!~~~~:= 
' larla dolu caddeyi yaya olarak geçti-

b k ~ 
e d • ler \•e kaymakamlık binasında nrnhte~ 

T'uloııynııın. Ç('lrns)O\'akya parça- u·- u·· za erı e sona er- l ı lif memleketlerden bir çok Bartınlıları 
aııctıktan =-onra, .. Lıc.:aı-istaıın huuut k dinlediler. htiyaçları hhkkıncla sualler 
onışu u olmı k noktasındaki ısrarı-

nın maıı:ısı, Helki gün Polon va mec- sordular \'e not aldılar. 
fi inde l kran~ :ı mebu 1: rmd.nn 1\ucl Al Saat 11,:30 da Bartın limanında 
reJ· ınr rmcı.m s3yleırnn bir ııutuk m ~n matbuatı, Memefin bir an evvel Almanyaya iadesini istiyor. Lit- kendilerini bekliyen mowre binerek 
ile anl:ı ılmıstır . .Yudı·ey bu ııutkun- k db . l l• .

1 
Bartın boğazına geldiler Ye açıkta 

da Polonya l:kranya:il için iduri muh vanyc, as eri te lT er aldı. ngı tere ve Fransa müdahale ett ·ıer i:;tinı üzerimle bulunan S:~nırona ya-
tar~ et i:stedikten sonra demiştir ki: . B ı ı? (R d ) tına geçtiler. Bir çok nıo!örler R-0isi· 

_ Jiududun öbü!' tarafında bir er ın. - a yo - )!emelde fi idare ilan eylemiştir. ).Iemel Ye Konasta olduğu gil..ıi lıura- Ilerlin, 12 (RadJ·o) _ İngiliz \'e 
l'kranya devleti teşekkül etmiş ol- L~:van~.·a aleyhine binlerce Alman Berlin, 12 (Radyo) l\Iemelde oL da da Hnh·ersite talebe~i, ~arın ak- Alman sefirleri, bugün hariciye ne- <'umhuru hamil motörü t: ı~·p ediyor~ 
nuı~ından sevinç içindeyiz. numayışler yapmışlardtr. iluğu gibi, Klapeydadoda, Litvanya şuma kadar devanı etmek üzere gerv zaretine gitmi;der ve ?ılemelde baş- du. Sa\aroııa yaü saııt 13,30 d·l Zon-

Nudre~·in hahscttigi l'.'kr:ıııya, Doktor Voyman, lıe.rnnatta lıuhın- zabıtası ve aı:;kerleri. Almanlar ta- yapmıştır. Talebe, bu gece Alman- gösteren hadi~eler üzerinde hükü- guldağa müteYcccihen haı ket etti. 
tahmin edileceği gibi. geçenlere kn- mt~ş ve :l\lemclin Almanyaya aid ol- rafından tazyik edilmiştir. ları ıırote-:to için büyük bir miting metin dikkat nazarım celbcylemiş- Zonguldnk, 11 (A.A.) - Anadolu 
dar Rutell\ a adivle m·ınıf o- Jugnnu, hak:.;ız olarak on bt>s sene- Klaı)e\·cla askeri kumandanı, sü- akdctınişlerdir. lerclir · A' h - h b' · b'ld' · . . • d b . · · · 3ansınm ususı mu a ırı ı ırı -
lup da lıugüıı Kaqmtlar Ukr:ı.nyası 'eıı. e~·ı Alm:myadan ayrı:<lığıııı sc•y- ratle Konastan askeri kuvvetler iste- l\1emel, 12 (Radyo) - Seçim, bu- Berlin, 12 (Radyo) -Alman mat- Yor· 
ismini alan n Slovakya ile birlikte lt.mı~tır. nıiştir. gün ı.-ıona ermiştir. Alman listesi, t!lm buatı, seçimin aldığı neticelerden · · . . 1 .... 
Hohen} aya biı· federasyon ile Lağlı Son haberlere öre, I.Hv:ınyn, Mc- Klapeyda, 12 (Radyo) - Seçim bir zıtfer kazanmıştır. Seçime, hal- balısederE:k uzun makaleler yazmak- Reı::;ıcumlıur smet lnonu saat on 
olan nıemleketiir. Eski Çeko::.lo\'ak- ı~ıe.l_e ~.eıı~.l..ıiı: ~a.li tayiıı+et.mi~ ~e :s-ıd~layısi.le Litvanj~al.ılarla Almanlar kı~ ~·üzde dok·aıı beşi i~lirak eyle- ta \e .!emelin 1.ıir an evvel Almnn- ~ltı~n Sa~·n~·ona ~atı. il~ Zong d ~ 
Yanın parçalanmasından sonra orta keıı. tedtm leı alarak, a!. ı ,ıy ıçm or- aı asında bazı hadıseler olmuştur. 1 nnştır. ~·aya iadesini istemektedir. eşııf lıu.) uı muşlar -.:e ııhtınıı, okali 
A\ rupada meydana gelen yeni vazi- ları dolduı:~n h.alkın alkışları \'e can. 
yet, :Polonyanın işine eh-ermemiştir. L f K dan tezahurlerıle k:ırşılanmışlardır. 
Çekosıovakya yeni baştan kuru- u·· t u·· 1rdar /llAl•l' 'et ,ft,6eC 1,· z• rd -'e h~et .tnönu do-·ruca \'ila~~et konağ-ı 
!arak üç kısımdan terekküp etmek • l YI.·~ f 'i l :r,1·1 f ı' • 1& U ·1 na. gıtmışler ve orada Zongu1dağuı 
üzere bir federasyon olmuş ve Al- D M f J J J b I • • • .. .. • ihtıy::ı.çları ve amelenin a-eç!!.ıi ha'k-
manyanın siyasi ve iktısadi nüfuzu ün anısa ı ar a vedaiaşar:ak stan ula iıhtıyat zabıtlerı kanununun 4 uncu maddesı kında etraflı 'mnh1mat aldıktan 

it · · t· ·v · ·ı dö J.. 111 • - J l f h ft d ~ • t • · ~... ,n ıl .L d k • :ı_ [ -~ ilOnra saat 19 da trenle harek t etm· -
a ına gırmış ır. ı em seçı en cum- . ."'tUU. 1r.1ant.SaaQ QSarrU Q QSl e5 lS l. arUrayt ueVıet ftaRUnU ~ fef fR 0 ~naU r ·. 
hurreisi, ÇekQ loakyanııı Almanya - ~ le dıı · 1\Iaııisu. 12 (Telefonla) - ~Ianis:ı- çok .samimi geçmiştir. Ankam, 12 (Hususi) - B. J\L ken lııce, bu la} ilıarıtıı ehcınnıi,retine _ A.nk:ırn, 12 ('l'elefonla) - Cum-
.)'~ karşı takip edt-ceği siyaseti izah 11 .1.1 "el· 1· "ı k .. t .· R ... "t•·· ı:ı.Y .ı b l I · h .,,.. ı· · L il t ı ·ı t· t · I 1 .. · . ı ııı , • ta .ı., ıı.ı uzere C'lllnar e:sı . ıLU •J •.n.H'uar, sn a ı eyııı ure- ı.uec.hı, ug n op anmış, ı 1 ıya .za- ışaret ederek 'tetkikine müsııa<le YE'· hm·reisimiz smet nönü, Karabilkten 
etmek ~çııı ·. . . ak.~ar ıı lstanbul<ları gdmiş olan sabık ket eden Bandırma ek::ıpresile İs tan- bitleri ve ihtiyat u:skeri memurları rilmesiııi süylenıış ve müzııkc=re inin (iankırıya doğru . e~·ııbatlerine devam 

- Bır d!j'fa haıt:ı)a bakınız. Al - \"'lı'nı'ı·· \ .... l l 'k !·t 1 ·ul V"'lı'·ı· B '· 1 h k t t · l' ~ 1 ıı k l' · k ı ·· · dl · · l l.ı .. k' · · ı. .. r, " ı.ı. ıı :s aııu .. :s . ull a are e e mı~ ır . ..:ıa ı · va ınrn,:, aııuııurıun ~ uncu mu l ı!Sının < e- çıı.rşam a gun · il ıçtımmı. uırakılmasıııı etmi§lerdir. 
ını:Uly:.ı. ile münasebetlerimizin ne o- ı r· K <l d k t d · · t Jüt ı ır ur; Lin, hu ·i.in1e aıresın- stanyon<la binlerce halk ve kazalar. ğiştirilmegi hakkındaki kanunu mü- istemi:tir. Meclis, bu teklifi kabul Cumhurreisimizin, ÇankıTıdan d(\ğ-
labilecegini anlarsınız. ı b' t · k ( e lİ ün memurlarla ve partı mer e- la köylerden gelen he.\ etler tarafından zakere ve kabul etmiştir. Bundan etmiştir. Çarşamba .günü tekrar top- ruca AnkaTa~'B hareket etmeleri k 

~em.iştir. Filhakika .Alm~nya ile zinde partililerle ve dalaşmış. öğret. uğurlanmıştır. başka gümrük tarifesi kanununun lanıhıcaktır. 1 vetle muhtemeldir. • 
Yenı Çekosloakya arasmdakı müna- menler tarafından -sant 16 da şerefle- BüUin vilftvet halkı çalıskan vali~ 756 ıncı ınadclesin<le yazılı tazvik ve 
sebetler.ln bundan daha beliğ bir üa- ·n ·ı · 'f t· l '" 1 · d 11. - d d' l "' .. · l'I · ~ · -rı e verı en çııy zıya e ınc e uu un - ... ın en ayrı c ıgın nn o avı ee~sur va temn N ı mı~ \'e metre mı kabı Al 
de ile izahı mümkün değildi. Şimdi mustur ı ı · ·r · il· ı •' ·.. · ; .. ··ı · t·b· ı · R 
Almanya bu Çekoslovakvan hıma- '"I'. f tt ·•T t 1 d n \T h'l · k 1 · tm' 1 t ı ı ı fi • 

• 'ıi • ll;\31',en, )'l'lll vazL e~ın ete muvu,- uzel"Jlll'ıCll gurnru ( ı•esmıne a l ıU- manya omanya 
. • • .-.ı) a e e, ogrc m<'n er en . · :ı ıc la· omasını temenrıı e ış ve ~rnn- u mu· o an gaz arın zaı· a'.rının da 

ye.sı altına almış bulunuvor. Alman- Ktır~ s ı·h d<l' s ı N · ı· · · ı d l ı - l t .. ' k · d f' · · · _. şuncu, a a e ın e ve azmı ısını lU uy.gu ar · ugur amış 11-. gumrü resmın en mua ıyclı Jayıha-
ya yalnız B.ohemyanın degıl, S~ovak.. Yapçın, ~öyleveler vererek, B. Lütfi Manisa, 12 (Telefonla) - Yel'li sı müzakere ve .kabul olunmu§tur. 
l'anın ve bıl~.a .sa :KarpatJar Ukran- Kırdarın ayrıldığından mi.ite\·ellit te_ t\Iallar ,-e tasanuf hııfta ı, bugiin fülıihare Şul'ayı Devlet kanunu Iayj. 
;rasının hamııdıı-. Hatta Ç~koslo- essilrlerini ve sabık valinin l\Ianisada Halkevincle törenle a9ılnuş, söylevler hasmın müzakeresine geçilmiş, :ıöz 
".akya. konfederasyonunu teşktl eden uyandırdığı sempatiyi tebarüz ettiı' - 'erilmiı;ıtir. alan Manisa mebusu B. Refik Şev
i.iç memleket arasında Almanyaya mişlerdir. 

Ticaret ve Klering anla~masi dün 
iki taraf arasında imza edil~ıi 

en ~ok yakınlık gösteren Xarpatlar B. Lütfi Kırdar·, bu söylevlerden 
Ukranyasıdır. Karpatlar Ukranya- müteha!'!sis olal·ak ıunları söylemiştir: 
sı, Karp&tlardan başlayıp ta Kara- _ Hakkımda gö~terilen yakınlık
deniz sahillerinde nihayetlenen bü- t:ı.n dolayı son derece müteşekkrim . 
yük bir Ukranyanın kücük narcaM n .. .,n ""ı.. ıı..,fö.::ı, h:- ı .,, .,,,..,.;ı 'h ait.,ı-.o,.. 
ıucıır • .Bu llkranyalardan bfri, Polon- diniz. Buna 11asıl mukah~le edeceğimi 
~~da, ikincisi de . Sovyet hudutları bilemiyorum. Teessürüm, söz söyleme
ıçiniiedlr. 13u va-zıyette Polonyanın me mani oluyor. Sizden ayrıldığımdan 
Karpatlar Ukranyam namı altınfüt dolayı çok muteessiriın. 
ayrı bir va.rlığa neden razı olmak i~- Yaz tatilinde !stanbnla gelir ve be
temediti anlaşılır. Karpatlar Uk- ni aramaz, yoklamazsanız müteessir 
ranyaaı, Almanyanın elinde diğer olurum. 

iki Ukranyada tahrikat yapmak için Kliltiir ve inkılap h.ueketlerimfade 
tnlikemmel bir faaliyet merkezidir. daima önayak olmuş siz öğretmenlerin 
Esasen Almanyanın Ukranya hak • bu takdir&inaslığını, ailem ve çocuk
kındaki emelleri, yirmi sene evel ya- lamın değil, torunlarım da minnet ve 

şükranla anacnkhr.> 
pılan Breat - Litovsk sulhu sıraların- Ziyaf et esna~ında, çok samimi 
da belli olmuştu. Fransa ile imzala- hasbıhaller olmuş ve sabık valimizin 
dıiı 'anlaşma ile garptaki hududtl.Arı eseı·lerlnden ohm lisenin, gelecek yıl 

T 
Bükreş, 12 (Hu:;usi) - 'Romanya· manyadan :-.·apılacaktır. ayyare Piyangosu ile Almanya arasında, bunda mtite-l nlevcud ticarel anlaşmasına ınun

addid ekonomik anl:ışma . .ı.ı.r imz~- zam olarak imzalanan Lir protokola 

- Baştarafı birinci sahifede -
1
33268 34025 34388 34983 35427 lanmıştır . .Bunlardan biri ı~lering an- ~~re de, ABlm~clnya Roman.yadan 4o 

5 f 
-::ı.'"477 3 8 \J!n vagon ug nv \'e 20 bııı \ 'a"Oll J bin ı·r""' .;J.) 6805 36 62 37005 39563 laşma-.ıdır ki, buna .görı Romanya 1 kt • B 1 1 " "·. 39891 . .. . j mısır a aca ır. u an n~ına al', on 

21762 numaralı biJete 50 lira ıhracatının yue.de otuz eşı Alman- Teşrinisani 938 de meri.rete girmi~ 
45 162 

190 752 949 
yaya, idha!Utının yüzde ellisi de Al- ,telakki edilecektir. 

düşmüşlür 

1 O bin lir,a 
16445 numaralı bilete 

isabet etmiştir 
3 bin lira 

32995 numaralı bilete 
düşmüştür 

Bin lira kazananlar 

Tasarruf haftası 
1330 1392 1637 2068 2138 
2194 2611 3423 3433 3541 
3710 3851 4201 4682 5004 
5383 5434 5648 5799 6226 
65 58 6686 7130 7 I 65 7 222 - .B~~tarafı. ı inci a.a~ifede - ı tatu~·~ ~~kkmda. tıi~siy-ai.mn .if ad~ et-
7507 7575 76'35 774~ 77'8ll du. Mdh mtdenın kaynagı olan elıe- 1mek ıçın bu mutlak aciz içerisinde-
8250 8366 8419 9317 9357 di Şefimizin her işte olduğu gibi miL 1yim. ·r~ını2 kendilerine ıkaı-şı ~ene 
9496 9705 9919 t Ot 33 t 0279 11 iktısad ve "tasarruf cemiyetine de böy~e bir tophın ida ıhis iy nım ifa-

1O187 1045 7 10604 10791 1 J ~ 46 rehperlikHeri mevcuttur. Bugün ken- de det·ken detniştlm ki~ 
11674 12374 12509 12677 12741 dilerinin zirıu hicranı içindeki ilk (Ata\ilrldi'sevmel<herTürkvabm-
1.2829 { 2896 1297 4 13143 1 J231 C'e{41emi2i ~iyOnl?. . Iml'Yeti ·~n mltli İbir ibadettir.~ 
13424 13548 13726 13999 14298 Atatürkü anmak, Atatürklen ba+ı- Bende11ir, ll>ugun de huzurunuzda 

nın ruhai olduğunu kabul eden Al- içinde inşasına 'başlanacağını, kültüı· 11550 24597 38275 14516 143~3 14449 14638 14694 14760 e'tmek hepimiz icin ruhi bir ihtiyag- bu ehedt :Ş-cfıimidn nl s'karınıızın, 
manya, şark ile meşgul olmak kara- direktörü B. Lütfi K1rdara tebşir et- Beşy flz fi~a kazanan• 14866 14899 15393 15679 15683 t1r. Fakat 'bu muazzam varlık 'huzu- knhı· 'n1anımı:z.1n l1 r tüthi ıustün va-
tındadır. Ve anlaşılıyor ki Ukranya nıiş ,.e partinin, cumhuriyetin 15 inei / 1!6505 16633 16810 17027 17232 t'unda .söz söylemek k1dar güç bir sıfaı·ı cami nhm thın1ınm:ın ttıa-
da Almanyanın en büyük faaliyet sa- yıl dönümü mı.inasebetile neşrettiği ar: J 7287 17368 17637 18153 18~94 şey -tasavvur olun. maz. Birçok güzi- nev.i hurlUrunda cğiteı·e · bunu tı? ·-
hasmı teşkil edecektir. Gariptir ki brl>şilrden imzalı birer adedinin ög_ 37601 l 78S3 27388 28194 27199 118530 18747 18901 19410 19452 tle lhatiplerimiz, birçok değerli şair- rar ıed~·oı m: 
Almanyaoın eski Çekoslovaky.a}'l retmenlere ,·erilme:ini, sabık valimiz- 71-63 20074 37587 37898 ?9247 JIC)708 19921 20012 20029 20125 !erimiz hislerine revaç vermek için Atatürk e.ni 'Se\"nlek Türk milleti 
Yıkarak orta Avrupada hegemonya <len ı-ica etmi~tir. B. Lütfi Kırdar, lın 37715 21754 21244 7108 10955 20230 20423 20514 21070 21076 Ö4' aldıklun zamuıı bu mua'l.z ::ı.m içiıı mı.ili bir ibadc't.Ur. 
kurmasına dört senedenberi Polonya ricayı menuııiyetle kabul etmiştir. 1871 32418 21 ı 62 2 ı 188 2 ı 197 21513 21799 kudretin Jrnı uumla mutlak bir <ıu- ~suı-ek:U. "ddeUı a\\n l r.> 
yardım etmekte idi. Polonyaıım ken- A~ı;;am saat yirmide, sabık valimiz 2179 4383 10164 12710 13295 2JBl I 2l920 22105 22414 22693 rette aciz duymuşlardır. Bu arka- nuyti.~ eb di fin 'bi:ze. vediası 
di menfaatlerine aykırı olan bu \'a- :-ıe~·e~ıne 150 kişllik bir ziyafet veril- 27677 2885 7 31284 32861 34906 22700 21822 22899 23175 

daşlarımızın kudretsizliğiııden, liya- olan :re)nn ij~er1ude 6urınak en bnsit 
ziyeti izah için bir çokları, iki devlet ınıştir . .Burada da, vali \"ekili B. Şe'\- 38539 1 2248 ... 23434 katsizliğinden değil bu muazzam farz olunllbhec k usulleri ü~erinde 
arasında şarki Avrupayı aralarında ki Bir::ıel. .Tuırgudlu kaymakamı 200 ı· k l ~3772 2:42l9 l4353 24444 24576 varlığın heı·kes karşısıntlaU hariku- d~hi ~ilyilk dikkat ,.e tayakkuzla \a-
Paylaşmak için çok şumilllü bir an- B. Salahelldın, Baro reisi B. Kamil ve ıra azanan ar 24718 24924 25087 25241 25409 lade tecellhıindedir. Bendeniz de A- zü-emı:zi yapnıak en önemli işimiz-
laema yapıldığını iddia etmekte idi- daha bir çok münevverler söylevler 3175 l 7365 3020 28411 5021 25455 25514 25535 25789 260414 dır. 
ler. Güya bu anlaşmaya göre Alman vermişler ve B. J..ıütfi J:{ırda.rın .:\Iani- 1154 6357 384.Si 29672 23779 26074 26265 2631 f 26371 26438 s d k•k Vlusal ekonomi ve artırma kuru-
Ya koridoru ve bazı Baltık memle- ..ıada bıraktı~ı e~erlerden ve temin et· 23538 36374 14720 14619 35513 26497 27344 27990 28162 ıStS7' Qil a 1 a munun tam zanıanında \'e yerinde 
ketleı-ini a'acak. Polon~ a da ged ka· tiği • emp· ti<l n bı:ı.hsederok, ~yrıldı. 1 :3279 17291 ~ 0996 21819 3351 7 l 

20 286 
•·tu~ifeSini if hu u unda gfösterdjği 

lan Baltık memleketlerine Ukl'•lllY'n· ğından clola~· ı tet. sı.ir tluy:dı.ıklar.ınl 18524 30506 7902 34191 33845 ı~~78 292~~ ~~;;; ~~~~~ i~~g! Fransa Jikkat bilha. sa htkdirlerinıizi mucip 
Yı ilhak edecekti. Almanya 'ile! 1Po- beyan eylt:m ı;;leı·dır. 3S76.! 5710 5179 18919 1526 olmu lur. Rejimle tesis eden ve l\e-

lon~·a arasında l.>öyle bir anlaşma Zi}nfet saat uire kadar siirmüş ve 3699 ~575 ?)82 11)36 t 3858 i6~~~ i~~;~ ;~~~~ ;~~~~ ~~~~i malbt rejimin an'anesine dahil olan 
lnevcut oımadığ1 şimdi an1a~ıımıştır. 14515 ))494 b113 11511 17756 Tunu.s'a bir Kol ııer hareketi bütilıı kudret \'e kuv-
Munih anlaşma:ıından sonra Polon- it her me:-;eled~ Alın:.uıyn ile ,a1·a ın- 41825 18379 20151 20641 25229 3 f 299 31416 31633 .31852 31998 velile muhafaza etmek her namuslu 

vanm pa if y-anhmındaıı da müst ğ- d.a iht~liif çık~lıileoeğine ihtimal ve- 25737 !;952 27656 28638 30266 ~;~~~ ~i~;~ ~i;~~ iigi~ ~i;~~ ordu . gönderdi Türk çocuğu için bot·çtur. 1·1usal eku-
tıi kalan Almanya, -.:arkta geni leme nime ınıleıı bıle alınır. Bu zorluk 31597 34782 35807 36868 37407 - nomi ve aı·tu·ma kurumıuıa karşı şu 
iyasetini tatbik etmeğe başlamı~tır. içinde Polonya, Ukraııya meselesiflı' 37547 38871 39406 39730 :3~~ i~:;~ ~!~ 1 33970 ;4157 Paris 12 (Radyo) - Bugün, Li- dakikada !Ju şu~den duyduğum tak-

. ·e Çeli:o lovakyadan sonra atmak karşı ayni vaziyette ~lan ~vyet Rus- 100 lira kazananlar 3~744 36035 36i o~ ~:j~~ 3~~~; yon ile Niste \re nir bazı ıehirlerde' dir \:e şüknm biıy?ktür. 
ıstediği ilk adım kendisini Polonnı yaya yanaşmıştır. Fdhakıka Fransa- ıitaly aleyhine ıiddelli .. · le ! fçıııcle bulundugumuz sene diğer 
ile karşı kar~ıya getirmi.tir. Fran~a- mn .şaıktaki alakaları baki kaldığı 6793 17901 5329 17168 34800 3652S 33~5l4 36689 36911 37151 l a Burad hnulmakylf ... rl seneleı·e nazaran bize yeni terakki 
ın şark ve orta A\'rupa ile alfıkası ,.e e ki Çekoslovakya da mevcut ol- 39408 25490 656'5 23535 35442 373l 4 339 38344 38855 38901 °.mu§~W:: a meç u .aa e~ •·J hamleleri kaydetmiştir. 
levanı ettikçe Polonya için politika cluğu bir zamanda bu Savyet - Polon- 26562 26452 17452 10938 27917 389

6
f 80 ~~gs13o 3

3
5
9

8
l 1 l 39381 39406 }~~~e~konu~~e Yh=k ut~ml~~ı L:llı. al ekonomi kurumunun üze-

anevrası yapmak kohn fü. 'Fakat va yakınlığı çok şumilllti olabilirdi. 25601 4504 5915 16533 5326 396 97 uyu .m.ı ınge et m\isauc rine aldığı vazifelerden birisi, mem-
~ransa ;arktan sökülüp. atıldıktan Fakat Polonya eski Çek0Rl0Yakyay1 7873 8732 19420 16406 34246 20 bin lira mükôfat etıp~·,~~ (R d ) p . 'd' !~kel dahilindeki tasanuf lıarektini 
onra manevra pek zi~oRde zorlaşmış· yıkmak için elinden gelen her şeyi 14232 8730 29485 19115 7195 k f arı~ . :ıJ.0 ha.be arı~~ 1 

l'e\·açlandlrmak keyfiyetidir. Bu ııok-
ır. Çekoslov-akya Almanyanın nüfu- yapmışlır. Ve bu direk yıkıldıktan 39687 5155 28628 22759 4 I 41 azanan ar rzete&mın ve lı 1ku re gore, tada ifa ettiği hizmeti tetkik etUği-
.u altındadır. ::\Iacar!stan, Ruten:ra- .·onra şimdi büyük .Almanyanm a- 37840 32059 31085 39691 33609 8493 28618 787 49'.5 I 5559 ransanın met ur m~ndanların- miz zaman istati<ıtiklerimiz llnirna 
ın ilhakını ter. ;n içiıı yapılan yar- ğırlığı Polonyanm üzerine çökmüş- 14967 27495 2791 O 30234 12276 31571 21972 5705 16031 12295 da~ ~eneral (~:~~hafta ev- terukki feyzi kardetmcktedir. Ben
ımdan dolayı Polonyaya karşı mü- tür. Polonya bu taz)•ik altında Sov- 33177 30749 12967 33'45 f 28508 550 5783 29336 2)09 22812 veA: ~u.aa gonF •!lirT deniz bunları huzurunuzda rakamla 
eşekktr olmakla beraber, bu teşeb- yetlere dayanmıştır. Filhakika bu, 220 230 266 329 2588 34327 11179 1443 21234 4225 ynı gazele, ransanın unuata ifade etmeğe çalışacağım: 
Us bir netice vermedikten sonra Al- bugün Polonya için takip edilebile- 4134 6320 67 48 7936 9415 6690 31392 32580 3789 1187 ?'~1Y?r. w .. 1937 haziranında 277 milyon lira-
anyadan çekinmektedir. Romanya, cek yegane yoldur. Fakst böyle olu- 9765 10461 11608 12112 12664 l 1870 21212 15195 9381 19698 ıst~lar yapmaga ba~~a~ıgını ya lıaliğ olan tasarruf mevduatımız 

endisJne mahstıs sebeplerle Ruten- şu, yani açık bir yol kalışı dahi Po- 14287 14394 16471 16947 1846.S 34910 25199 37146 22308 12475 Parıı l 2 ~Rad~o) - HukUmet., (taı:ı.ıın·uf mevduatı dediğim zaman 
·anın Macaristana ilhakını hiç bir lonyanm :ıiyasi vaziyetindeki zafı 20526 23461 24320 25286 25390 2734 3508 22449 6977 9332 ITunhusdta serı tedb.ırler almış v~.Ub- küçük ve bi.iyi.ik hesabı carileri de 
aınan terviç etmem ittir. ltalyaya te bıı.rUz ettirmektedir. 2 S94 3 26659 26826 2831 7 31O13 1 O bin liralık mükafatı 1 7129 Y9: .u utlarına hır kolordu gonder alıyorum.) Bu sene Cumhuriyet mcr-
•liıı.Qt; kıı.ı dtvlıt: orta Avrı.ıpaya i· ,._ I • ESMER 3139 1 31611 31682 32740 33060 rıumarah bilet kazanmı tır. m tır. - Devamı 8 ıinci eahi ede -



(ANADOLU) 
SAHiFE 4 

1 Boırs©ı ... fPöyasa 1 1 . RADYO 

Ren ne 
ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI ..__Bu-a-kş-am-ki-. __..( 

1 Z M 1 R A N K A R A program ri i iki sa ilinde de hum
var! 

ÜZÜM Öğle ne~riyatı: 

maf bir faaliyet 1\Ialın cinsi Kr. S. Kr.S. Sterlin 
OZOM FİATLERt Dolar 

Çuval 
10/12/938 

514 1. Üzilm Ku. 13 18 F. Franzı 

F ı h M 512 Ş. Riza Ha. 15 25 17 25 Liret 
ranSIZ ar meş Ur ajİnO İstihkamlarında tadilat yapıyorlar. 232 İnhisarlar idn. 8 13 75 İsviçre frangı 

12,30 müzik (karışık progru. 

12~:~~5 Pi.): 13, I O saat ayan ve haberleı 
3.3025 13,20-14 müzik (opera ıelekaiyoll 

ları). 
6.6025 

28•415 Akşam neşriyab: 
J 8 •• •L ( ) 8 170 P. Paci 16 25 17 Florin 

Almanlar da yeni bir müdafaa hattı tesis ediyorlar.. 125 M. H. Nazıı 14 50 ı5 25 Rayşmark 68 2275 ~uzıK. operet • 1 ,30 konuı 

50 
·
342

_ ma (Ziraat vekili Faik Kurdoilu) 
• 

0 18,45 rnuzik (saz eserleri ve oyuı 
2ı.ı4 havaları, 19, 15 saat ayan ve habeı 

66 Paterson 17 75 18 Belga 
10 A. R. O. 13 75 1375 Drahmi 
4 Sami L. 16 50 16 50 Leva 1.07 ler, 19,25 rnuzik (ince saz faıh) 

1.5425 20 müzik (riyaseti cumhur bandoı 
1633 

624864 

626497 
No. 
7 
8 
9 

10 
11 

Fiyat 
13,75 
14,25 
15,25 
16,25 
18,75 

incir 
2G2 B. A l:ızruki 
201) l\I. ~ uman 

80 R Franko 
59 J. 'farnnto 

Majino hattında ır top ve taraasud mevırn.. 55 P. I'aci 
Ren nehrinin her iki tarafındaki liğinde olan Ren nehrinin me'k için hususi ra~at yerleri de inşa 15 ~. Remzi 

a ılmnz ve yıkılmaz muazzam mü- sahilini bir tarafından Majino bir ta- etmişlerdi. Bu raqat yerlerinden ge- ı.t M. J. Tal'anto 
dafaa hatlarını diişün!lrsek, eski Ro- ı afmdnn da &igfrid hattı çevirmiş- ce gündüz öbi.ir sahildeki çalışmaları 
m •• ve Bizans surları ve Çin seddi bır tir. takip ederler ve gözlerinin önilnde 685 
oyuncak gibi kalır. Alman mühencli leri gibi Fransız küme kiınıe Alman işçi ve askerleri- 164399 

Ren nehrinin Fransa etrafında l\fa muhendı Jeri ele bütün tabii fırsat- nin durmadan çalıştığını gbrürler. 

7 ~75 fo 

8 ~5 17 
10 50 10 50 
6 875 6 875 

14 50 14 50 
12 12 

20 50 20 50 

20 

jino müdafaa ilattı bulunuor. Bu hat larclan i tifade etmişlerdi. Bugün. İ tc bu takip Almanları rahatsız 165034 
İ viçreden Belçikaya kadar uzam- oradaki her tepe, her çukur tehlikeli etmiştir. Çektikleri tahta perdeler 75000 kilo A. R. Barki 20 
yor. birer müdafaa vasıta.ı olarak kul- kafi gelmemiştir: Fransızlar rnsat 47 Ç. buğday 

Nehrin diğer t rafında da, hemen lanmaktadır. İstihkamların giriş yer yerlerinden Alman hududunda lıü- 414 B. Pamuk 
hemen Jki misli uzunluğunda, Al- leri, tamamiyle görünmez bir şekilde tün olan bitenleri mükemmel görü- 3000 kilo T. badem içi 

5 125 
36 48 50 

100 

Çekoslovak kr. 
Peçe ta 
Zloti 
Pengıi 

Ley 

Din at 
Yen 

1sveç Kr. 
Ruble 

4.30 şef: İhsan Künçer), 
5.86 1 - Ruvayyal Hüssar • lnaill 

23.67715 marşı - (J .. Avelanas) • 

24.6725 

0.8975 
2.805 

34.21 

2-Kotıyon - Vals- (P. Lakom) 
4 - Patetik sonat - ( 1 parti), 

( il adajyo) 
(111 parti) 

5 - Macnr rapsodisi - No. 14 i 
30.18 Fmoll - (Franz List), 

23,695 20,40 temsil - bir dram • Han ve 
onun oğlu yazan (Maksim Gorgi), 

ESHAM ve T AI-IVİLA T 21 sant ayan ve Arapça söylev, 
21, I O miizik (kiiçük orkestra) 

ANKARA 1 - Tankred - uvertür - (Ro.-
30/12/!>38 sini), 

1933 kramiyeli Ergani H.t.45 2 - Di Parlenfi~er - (Oskar Fet• 
r:,f~----------~..;;. .... ____ ..;;..;~. ıras), 

ayyare Sineması 3 -Arlökcnin milyonları~ No. 1 
(Drigo), 

Bugünden itibaren 5 - Sen pasyone ( Becce}. 
Beklenilen büyük program 

Dilber İspanyol artist ve şantözfi 

IMPERIO AR-
JANTINAin 
BUyük ve sehhar temqiJi 

6 - Eva (Franz Lehar), 
22, 1 O Konuşma (Türkiye poıta· 

sı), 22,25 müzik (bir operanın ta • 

mamı • takdim eden Cemal Reşit), 
23.45-24 Son haberler ve yarınki 
program .. 

--=-+-=-manların meşhur Sigfrid hattı bu- yapılmıştır. orlar. Bu sebepten, her Franız rasat -------------
lunmaktadır ki, biltün Fransız hudu- Yer altındaki elektrik santralla- yerinin önilne, ayrıca tenekeden A ı k h ENou·· Lu·· s Tramvay işçileri 
dunu kuşatarak, Belçika ve Hollan- riyle, kışlalariyle. garnizonlariyle yliksek bir duvar çekmişlerdir. Y 1 İ racat toplantısı 
da hududu boyunca uzanıyor. bir sıra kiiçlik nhnlar Yardır denelıi- Şimdi Fransızlar daha vükek ra- Odaca bı·r ı"sf.ntı"stı•k GECELERi 

Sigfrid mildafaa hattı, Hitler~n lir. sat kuleleri yapmağa me~bur kal _ '" İzmir tramvay şirketi müstahdem.. 
öylediğine ~öre, dilnyanın en mü- lstihkamlnrdn, görünmez yerler - mıştır. hazır landı Carmen romanından filme alınan !eri birliği heyeti umumiyesi pazar 

hi ilk l · tihkA l gilnil akşamı snat 21 de Ticaret ve sa-
d 

m ve en m emme ıs am ar- de, düşman hllcunılannı durduracak Artık her iki taraf da yarı!la o-jricı.. bir şaheser 
ı • e. " Şehrimiz ticaret ve sanuyi oda:!ı ta- nayi odasında toplanmışlardır. İstifa 
r. toplar bulunuyor. Bu çelik kalelerin miş bulunuyor Birisi ynpmak üzere ra!mdan ikincı' tesrı'n ayında 1zmı'r Ayrıca zengin teferruat etmicı olan idare heyeti azalıgı· irin "e· Bu iki mOdafaa hattı eski müdn- . , · · " , p 

faa hudud şartlarını tamamile de- tepelerınde ue tayyaı·e toplan gizli ve ynpmış olduklarını saklamağa ça- limanından <hş memleketlere yapılan T e!efon: 3646 çim yapılmış, yeni yeni idare heyetine 
ifistirmiştir. olnrnk yer a~mıştı~. lışıyor, diğeri yapılacak ve yapılmış ihrncata dair bir rapor ve istntistık Se"nsl . 2 30 4 30 6 50 9 

I B. İsmail, Kemal, İhsan, Ahmed, Lut. 
Eskiden de hudt boyunca kuvvet- Almr. nlar ı tıhkamlarmı Jrnıa fı:ışn -olan -şeyleri gorme'k Is iyor. ·, ırnzırla:ımıshr. Bu:ıa göre lıman~lt c. erte i~ "paz.ar Za~leri ı2 de başlar ' .,, .. u .ı..7 • .;ı A u .... c;!.,;...., ;ntihım Adill 

1 .. t'hk"" 1 d B ~ t'hkA 1 etmekle me~gul. Hiç durmadan, ge- İşte Ren nehrinin sahilindt!ki man !I~ lık !hrnr.atı şudur: .n.şlelrd,r. ;J 
ı ıs ı .am ar var L u ıs 1 am ar . . 7 > - • 
. . • . . ce gündüz çalışıyorlar. zaralar her güıı bundan ibarettır l :..64,5 ton ilzam, 5428,7 tl.ln in- • 

bırıbırıne kilçilk müdafaa hatlarırle Birkaç yUz metre gerisinde de, Her tarafta büyük bir faaliyet var cir 2109,9 ton hurda 1849,8 ton pamuk 
bağlıydı. Bu müdafaa hatları, yani Fransız hududunda, tel örgülerin ar- Ormnnlardn, derede, çukurlar, çu- 3196,fi ton palamut, 452,4 ton zeytin. 
siperleri bazan daha ileride, bazı ela kasında, Fransızlar duruyor ve Ren vallar, odun küUikleri, malzemeler .•nğı, 1840,9 ton arpa, 1096 ton bakl:ı, 
geride bulunurdu. Sigfid ve Majino nehrinin öte tarafıııdaki faaliyeti taşınıyor, makineler i~liyor. hçi or- 445,!) ton kumdarı, 231,8 ton darı, 
hatları ise düşmana karşı, tek uzun eyrediyor. Bıı faaliyeti daha jyi gör dula11 çalıştırılıyor. 217,l tcın nohut, 43:>,5 ton kepek. 

Elhamra idaresinde Milli Kütüphane Sineması 
BUGÜN 

Senenin en büvük Fransız filmini takdim eder 

AŞK BAHÇELERi 

a arından 

birinde asker yemek yiyor 

bir cephe teskil etmektedir. 
Son harplerde alınan tecrübelere 

gore, bugünku müdafaa hatlarının 
çok uzun ohun ı ve ayni .... amanda 
tek bir kiltle te kil etme i gerektir. 
Ancak tek ve kuvvetli i tihkamlarln 
techiz edilmiş bir müdafua hattı, 

düşman hücumu önünde da~ anabi
lir .. 

Gene bu tecrübelere göre, istih
kAmlann yalnız bir arada ve bir sıra 
da değil, ayni zamanda çok derinde 
olmalarının lazımgeldiği anlaşılmak 
tadır. Ren nehrinin bu mıntakasında 
bir çok Alman zenginleri, hükume
te 40 • 60 kilometre boyunda arazi
lerini parasız terkctmiş, zira burada 
kuvvetli i tihkil.mlar yapıldıktan 

sonra geride kalacak olan bUyük ma 
den ocakları \0 e fabrikaları, daha em 
niyette olacaktır. 

• 
ihtiyar zeng~n 

Kendisini kacırmak • 
ıs .. 

' tiyen haydudlara 
ne yaptı? 

ayd d a , salıte polis üfettişi sü 
sünü verip onu aldılar, fakat ..• 

Sigfrit hattı muhtelif arazi üzerin
den ~eçer. Ormanları ve sayısız ır

makları aşarak ta Hollanda hudut 
boyunca uzanmaktadır. Sonra Bel
çikaya inerek derelerden tepeler ils
tilnden geçiyor, cenuba doğ'ru uzam 
yor. Oradan Lüksemburgu kuşata-
rak yüksekte bulunan Sar mıntaka- Yakalanan haydudv:"devn en otomoı>:J · 
ıına yilk"eliyor ve nihayet Yogez Pariste cnteressan bir haydudluk kapıcısı iki mechul adamla kartılB!-
dağ1annda bitiyor. Orası efınsen ta- vak·ası olmuııtur. Fransız gazetele- mıştır. Apartman sahibi B. Paygan 
bii bir huduttur. ·irı..t,. "'kt· ..1 •• : ·•mu:rn ~öre. r ._·-.: ... jl sormuşlar, o da: 

Bu suretle, 260 • 800 n c . .; geıı... ~ . • .manın -Devamı 6 ıncı Sahifede-

i 1H.il,6 ton küspe, 205 ton fa.sulyn. 
227,1 ton susam, 19

1
5 ton çalkantı, Nefis ve harikulade güzel bir Fransız filmi • 

810,6 ton ceviz, 63.9 ton badem, 3g,9 Baş rolde: Son senenin en güzel Fransız yıldızı 
ton kestane, 16,8 ton balmumu, 2.1 VIV ANE ROMANCE PİERE ERNOIR LOUIS JONVET 

SE.Aı\lSLR: 3 5 7 ve aksamları 9 da başlar ton çöven, 7, 7 ton kaysi çekirdeği, 
Cumartesi saat 1 de talebe 15 kuruştur. Pazar giinü saat 11 de çok 

8,9 ton defne yaprağı, 37,7 ton deri, uzuz aile matinesi Salon 20 koltuk 30 kuruştur. 
7822,3 ton tUtiln, 507,9 ton tütün kı- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~~~~~ 
nntıs~ 2~4 ~n valek~ 1~6 ~n ma- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~ 
zı, 3,2 ton halı, 191 ton siyah üzüm, Telefon: 3151 Görülmemit bir program .. Zevkine doyum olmıyan 

6,1 ~n razakı, 4,3 ton yaş üziim, 2,4 
ton günlük yağı, 27,7 ton prina yağı, 

!),2 top ip, 1,2 ton bakır hamızı, 1,1 
ton bnrsak, 50 toıı zımpara, 306 kilo 
mahlep .. 

Hakaret 

Bırincikordond 111 z um o lu 
Akıf, Ra:sinı oğlu Hu yine hnknret 
etmiş ve yakalanmıştır. 

Uperatö1· 

Cemil Oral 
Memleket hastanesi 

eski operatörü 
lzmlre a•det etmlf olup her .Un 

öileye kadar CUndoidu Franıız 
haatahaneıinde öileden aonra Bi· 
rinci Beyler.akaimda No. 42 d• ' 
baıtalannı kabul eder. 

Telefon: 2252 Ha tahane 
Telefon: 2310 Klinik 
Telefon: 3350 E•. 1 

__;;;.;,;,;;,;.;~;.;;.;....----· 

iki film 

Bugün Kültürpark sinemasının 
İzmirin sayın halkına eu büyük hediyesi olacaktır 

, Fransız a Sözü lspanyol hayatını musavver 

r;Vicdan mücade esj Lahabenera 

;, 

Frnn ız sinema A lcr:oi:-;n en müm
taz arti tleri 

RENE SAtNT-CYR, JEAN CALA 
NO JULES BERRi - SINORET 

-Tarafından yaratılmıt heyecanlı 
büyük ntk macerası- mevzuu ta· 
mamiyle aile hayatından alınmı, 
olan bu film, parasına, servetine 
ıüvenerek genç bir kızla evlenen 
ihtiyar- bir adamın çektiii ıstırabı 
muıavver cidden aörUlmete deier 
mUkemnıel bir eaer. 

Dünyanın en büyük İspanyol dan• 
aözü ve tnntözü a rm karmeni 

ZARAH LANDER 

Tarafından yarahlmıı lıpanyol 
ıarkılariyle lıpanyol danılariyle 
süslen mit çok zenıin ve çok nef iı 
bir film. 

Aynca Fokı Jurnal 

Fiatler 20 • 30 Talebe Pazar ıilnü 15 - 20 diğer günler 10 • tS 
Biletler Kültilrpark ki§eleriyle park içeriıinden reçen otobilılerde 

aatıl maktadır. 

Seanslar: Her ıUn vicdan mUcadeleai 5,10 •e 9 da lahamenera 3,20 
ve 7,10 da 

Cumartesi ve pazar 11 ,45 de lahabenera il~ hatlar 

1500 kişilik Türkiyenin en biiyük salonu 
Te. 4065 y EN i s j NEMA D A Te, 4065 

14 Birincikanun Çarşamba matinelerden itibare!1 

1- lorel Hardi İsvicre'de (Türkçe Sözlü) 
• 

f zmİrde ilk defa 

2 - Haydutrın oğlu Arızana Bil 
VALLACE BERRY tarafından büvük Koreba,v filmi 

'i::!Blamma.---
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ANKETİMİZ l 
KADINL AR - ERKEKLER 

-19- YAZAN: Kadircan Kaflı · Avukat Ahmed Murad 
ofilos kaşlarını çattı Çınar söylüyor 

Koralis, bu işin halk üzerinde yapacağı fena tesirleri Avukat Ahmed Murad Çınarı bu
labilmek te bir me.:;eledir: 
Yazıhanede mi, mahkemede mi, 

kahvehanede, hususi otomobilinin 
içinde, taşrada mı; nerede olduğu 

diişünüyorclu 

-O halde... 1 t1oğrucm çok g(izel kızdır \•e beş kıza 
-Bunun nasıl olabileceğini pek bedeldir. Beşin yerine kabul etme-

merak ediyorum. :::eler bile birisi kolaylıkla bulunmu" 
-Bunu Androsun mirasında alı. demektir. C'c:mret lazım Koralis .. 

rız. Dilersen daha fazlasını da bulmak Yoksa halimizin 11eye varacağını u
mtimkündür. marım ki pek iyi kestirebilirsin. Bu 

-Beni şaşırtıyorsunuz. Bir dul ka- sozler aramızda kal:-ın. Hemen ilç 
dm ile bir yetim çocuğun hakkını zap- bin dilka altınının toplattınlmasına 

etmeve Allah razı mıdır? bnşlıyalım . C'~üncü giln de adamla
-Bir dul kadın vardır. F akat bir rımızdan yalnız üç dört tane~i baba-

yet ·m çocuk yoktur. Halki, dün ölen sı belirsiz olan güzel Ha lkiyi ve iki 
ihtı. rın kızı değildir. bin dülrn altınını elde et mek için çok 

-Kimin kızıdır ? bile gelecektir. Gür ültli çıkarmama-
-Bir Türk korsanının.. sı için bu işi o gece de yapabilir iz ve 
-N'asıl olur? Onu on dört yıldan- Aspazyayı Türk gemileri giclinceyı> 

beri tanırız. Aspazya buraya geldiği kadar şntonun mahzenlerinden biri-
sırnda kucağındn çocuk yoktu. ne kapatırız. 
_ { r ındnydı ''e buraya gelmeclı>n Kornlis bu işin halk üzerinde yn 
üç rlort ay-Once Andros ile evlenmiş bu- pacağı fena tesiri düşünilyordu. 
lunu~ ordu. Bu Jwı·ku~unu iki kelime ile açtı. 

Te filos bundan on dört yıl önce, Teofilos hemen ce\•ap vcl·di: 
öliım halinde hasta yatan genç kadı. - Ilu iş halkın da hoşuna gider. 
nın yalnız ona anlattığı gUnahı Tino !ster misin? Aspazyanm, kocagının 
Beyi Koralise de anlattı. ölilmilne üzülerek kendisin i artık ki-

r ralis bu işte papazın gösterdiği liseye verdiğini , kızı ile biltii n para-
m lrabazlığa sahiden şaşıyordu. sını halk ve kilise uğruna hağışl adık-

Demek ki artık papazlara da güve- tan sonra manastıra çekildiğini dc
ııilemiyecekti. Fakat nt>den hunu kötü .,öyliyebiliriz. Böyle yapanla r görül
J.!'ÖZle kaı·ı::ılıyor? Kendilerinin ve TL memiş midir? 
ııo adasınm kurtuluşu bu yüzden ola- Vakit geçtikre onun kafasına da-
<·nktı. HattA genç kndına biricik \·e ha iyi diişilnceler geliyordu. 
biiyuk günahını papaza açmak cesare- Koralisin yüzü aydınlandı: 
t 'ni veren Allahın, bugün Tinoslularm - İşte buna diyeceğim yok rnuh-
<lüştül:leri zorluğu savmnk için bnnu terem Teofilos. Hepimizi büyük bir 
) aptırdığı da akla geliyordu. zorluktan kurtarmış oluyor~un. 

Koralis: İkinci giln akşam üstü iki bin iki 
- Başkn çare yoktur. Geriye ka. yUz altın toplanmıştı. Kili!'le ile bey

lan üç bin dfika altınını halktan top- lik parasından dn beş yüz nltın ay
larız. Kilisenin yardımını da alırız. rılmıştı daha iki bin ilç yüz altın la-
Yalmz, Aspazyadan paraları bu şe- zımdı. • 
kilde aldığımızı öğrenirlerse acaba A:ıpazyanın parasiyle malları bun-
kaç kişi inanır? Dul kadının size dan daha çok tutardı. 
söylediği gOnahı herkese karşı da O gece Ko:-ali:-l ile Tcofilos ve on 
gizlememesine ihtimal vermiyorum. a ker hiç gilrültü etmeden Aspazya
Dedi. nın kapısına gittiler. A ~pazra baş_ 

Teofilos kaşlarını çatarak homur- paııazı göı·ünce kapırı açtı. Onun da 
dandı. vermesi lazım olan \'ergiyi almak 

- Onu kim dinler? Zaten kimse- için geldiklerini sanmıştı. Payına dü 
si yok. Mallar ona kalacak. Halki de şeni elbet verecekti. 

Onlara yer gösteredi. İkram etti. 
Halki de elden geldiği kadar hizmet 
ediyordu. Bir aralık Teofilos dul kn· 
dına dönerek: 

- Sizinle biraz konuşmak istiyor
duk. Halkiyi diğer odaya göndere. 
bilirsiniz .. Dedi. 

- gmı·edersiniz .. 
Halki, gitti. 
Bir dakika geçmemişti ki ·ofa<lar 

boğuk bir ~es duyuldu. Bu, vaktin 
de kesilmiş ol.an bir çığlık idi. A..;. 
pazya şüphe ile yerinde hopladı: 

- Ne oluyor? Halki.. Kızım .. 
Düştün mü yoksa?. 

Diye kapıya koştu. 

Çıkmasiyle beraber onun da kol
arı sımsıkı tutulmuş, ağzı tıkanmış

tı. 

- Devamı var -

Ebedi kürek mahkUnıu 

Re~mini gördilğünOz Seznek adın

lakl bu adam, on beş yıldaııberi zın

danda yatmaktadır. Kmıdisi, ebedi 

- DHamı 6 mcı sahifede -

Londra semasında bir hadise: 
,. 

Olüm şerefine, . f elô.ket 
şeref ine içelim! 

fnemiyen tayyarenin yolcuları, kor-
kunç dakikada böyle söylüyor ve 

şampanya!a: ını içiyorlarQı 

~, --1···~'·""'"-..,.,~,__.._._ 

Tayyarenin en ~eııur yolcusu Mia 
G ras Eva 

Londra - Pal'i~ - Lon<lra seferini 
yapmakta olan tnn are heyecanlı bir 

hadise geçirmiştir. 
TaJ yare bir turlü yere inememiş

ti r . nu sında, tayyare meydanında 
beklemekte olanlar, aralarında şöyle
ce konuşmıya başlamışlardır: 

- :\f uhakkak tayyal'ede bir anza 
ı.•ar. 

- Hayır, o heniiz manevra ını ik
mal edemedi. 

- Biraz daha bekliyelim. 
Bu inti:ımn dakikıılar, hatbı rıatlar 

takip etmiştir. Tayyare yine yere L 

ııemiyor \'e mütemadiyen Londra üs
tünde geziyordu. 

Xe olzıy01·uıuş? 
Pilot yere inmek için tekerlekleri 

kontrol etmiş, fakat manivelanın bo
uk olduğunu g-örmUştür. Tamire çalış-
mı:;-, mm·aff:.ık olaıırnmıştır. 

Beri tııraftmı tayym·edeki e nıı da 
git tikçe aznlmakta ve tehlike bütün 
şiddetile kendini gô::.termekte iken pi-

lot on iki ki::;iden iburet olan yolcuya 
~u feci hnberi vermiştir: 

- 'l'ekerlcklel'iıı manh elasında ta
miri mümkiin olmıyan bir arıza var
dır. Şu anda hepimiz ölüm tehlikesi 
karşı~ındayız. 

belli değil.. 
Ona anketten ilk bah ettiğim za

man; 
- Gene kadınlara taalluk eden 

sualler galiba, -demişti - şimdi işim 

çok. Fakat sonra konuımruz. 
Murad Çınar edebiyatçılarla dü

şer ka lkar. Hele hele divan edebiya
tına bayılır. Yaz günleri Hisar camii 
önilnde teşekkül eden cağaçlar al
tında edebiyat sohbeti> ziyafetinin 
başlıca müdavimlerindendir. Kalın, il. lvıurad Çınar 
davudi sesi ile ara sıra kahkaha atar- ye ikiye ayırmak doğru değildir. Su
ken bunu ti ileriden işitir ve eğer kut eden kadın küçülmOş olacağı i'l
Murad Çınan arıyor. anız, kolaylık- b.i. k~çill~Oş ~ir kadın da hiç şüphe. 
la maksada va:,ıl olursuııuz. c;ız düşmuş bır hıdındır. Bence bir 

Fakat kış basınca, ikindi saatle- kadını düşilren haller, iff etsi:_Hk, yu .. 
rinde artık ağaçlar altında eski si- vasına . a~ak~~ızhk ve. evlatlarına 
malar kalmaz, birazı dağılır, kısmen şefkatsızlı~ ~ıhı ~allerdır. 
Ankarapalas kıraathanesine intikal - Erkegı sinırlendiren nasıl bir 
eder. kadındır. Erkek nasıl bir kadından 

:\Iurad Çınar, evvelki akşam, bir gü- hoşlanır? 
rilltü halinde idarehanernize geldi. - Geçimsiz, mütemadiyen mute
Her zamanki gibi heyecanlı idi. Fa- riz, fazla kıskanç, ahmak kadınlar 
kat ayni zamanda yorgunn benzi- erkeği yalnız sinirlendirmezler, diln 

yordu. yalarını zındana çevirirler. Geceleri 
Sesini duyunca; arkadaşlar ara- kahvehnneleri dolduran erkeklet 

sıııda konuştuk: h b il 1 d T. ·ı . ? s· ı-
G 1. d d'k k t' ep u zava ı ar e6ı mı. Jn.ı.p - c ıyor - e ı - şu an e ı ya-

palım ! lenmeden bir iki saat geçirmek mak-

Yazı oda ına girdi. ŞapkaSlnı çı- sadı, akşam yemeğinden sonra erk&

kardı. Mücella başı, sigara dumanla- ği mahallenin kahvehanesine fırla • 
rı ile dolu odanın bulanık fonu için- tan sebeplerin başında gelir. 
de parlıyordu. - Ailede kadın mı, erkek mi 6 &-

Söz bir aralık ankete intikal edin- çimsizdir? 

ce; - Bu iş kadına, erkeğe göre değL 

_ Ya.hu _ dedi _ çok entere nn şir amma, bence geçimsizliği de ebe 

cevaplar veren in:san görmedim .. ri.} eti kadınlar teşkil ederler. Kadın-

Bir arkada~ atıldı: da, isı.ediğini alamadığı, beklediğini 

- Çünkü doğrusunu söylemiyor. bula~ndığı zaman isyan etmek ka-
lar.. biliyt-<l erkekten fazladır. Kadın er .. 

Murad Çınar; 
- Yani - dedi - ben de yalan oy

liyeceğim öyle mi? .. 
Ben söze karıştım: 
- Hayır, olabilir ki, sen doğrusu

ntı söylersin, başlıyahm öyle ise ... 
Halep orndn i~e arşın burnıla ~lu

raclçığını ... 
Ve, başladık konuşmağa .. 
Ben soruyordum, o ce\'ap veriyor

au: 

- Kadım düşüren ve ktıçliltRn hal
ler nelerdir? 

- Dilşen kadın, kilçtilen kadın di-

kektı·n sabırsızdır. 

Uangi kadın cemiyete faydalı-
dır? 

Kocasıııa sadık, çocuklarına şe

fik, .ırnJ ır işlerinde müfrit olan kadın 
cen.iyetin en faydalı kadınıdır. 

- Ze\ ç \'e zevce kendi arkadaşı
nın hiyanetiııi görürse ne yapmalı
dır? 

- Bence bu suali ikiye ayırmak, 
kadınn ye erkeğe göre ayrı ayn sor
mak lllzım. Zira hiyanet, n ticesi ve 
tesiri itibarile her iki cinse göre 
değişir. 

------------------------- Erkek böyle bir facia karşısınd 
ımıda birdenlıiı·e ş· ~ınnışlrır; fal,at kalınca kan dokmemeğe muvaffak 
oma, ~ olculnrdan Mis Gras F.\•aıun olurısa, evden çıkarıp (bir dakika 

.)'U tatlı sözleri ile biraz kendileriııe ka.} betmeden) doğru mahkemeye 
gelmişlndir: mürncaat etmeli ve tıemen tnliik da 

- Arkndaşlaı·~ bavulumda en ha- rn ı açmalı. 

lis neviden <lc.h'L sişe !mmpanyn nır. Bu isın başka lıal sekline benim 
Onlnrı sizin için açıyorum. Lütfen ya- aklım eı mez. 
ıııma geliniz \'c ölümün şerefine bu - İn anlara aşk mı, alışkanlık mı 
şampanyaları gllle güle içiniz! hakimdir? 

Yalnız 1\tis Gras E\·a değil, diğer - Aşkın hakimiyeti muvakkattır. 
-Devamı 6 ıncı Sa hifed e- Devamlı hakimiyet ahşkanhktadır. 

............................. M3._._._ ..... m::1_._..__.~m31_.._._. ...................................................... aa_.. .. -.sı.,. ... 11.9 .. .-.--

- Eh ... Hayatta feylesof olmalı ... Dü,.Uıımeli ki. erkekler nedir? Sizi Bedia hanımefendi, oglu gittikten :sonra • raci.} eyi çağırttı. Tetkika-

Yolcuh ı·. bu miidhiş haber karşı -

Hl 
Va,d· Nurettin 

-Niçin? •• 
- Kıl duş rme kremleri jçin benim fotoğrafımla reklam yapınn.<ıın 

.mı? ... Düştin•ın: Bir bn ağımı maymun . açı gibi uzun uzun kıll.ırla ı·ö
tilş etmio:o··· Ötekini de o dugu gibi bırakmış. Altıııa <la: «Kl'cmi kullan
madan evelkı \azı.} t, kremi kullandıktan sonra ki vaziyet .. Diye yaz
nuş ... Gel de l nvga etme ... Atlas gibi canım tenimi gazetelerde kepaze 
etm·s ... 

- Hnkkınız -. ar ... Olur kabalık degil ... 
- 1 te o hıdd tle dostuma dedim ki: cEfendi ! l\1etre:,,İnin bacağına 
lı e kıl yapıştırnn heriften hnyır gelmez ... Derhal odamın aııahtanm 

t rm edip kapı dısarı yallah!.. .. > Ve bir daha da yüzünü görmedim ... 
Bır cok kereler geldi, yalvardı amma, aldırmadım ... Zira, başksilc ya. 

a • başlamıştım ... 
- Lütfen öteki elinizi verir misiniz? 
-Durun, ~'~eıa u tangoyu koyayım .. Bu havayı çaldıkça çok .-ıevdi-

v::m bir İngiliz ~~hmn c•eliyor .. Karısını benimle her aldatışında basto
na ç kı il bir cizgi çizerdi. Öyle ki, üç ny sonra. baston tlpkı bir ilt. 

çu cctele ·ne döndü. 
- Demek ki, her l[ideni teselli edecek birçok dostlar buldunuz ? 

arzu ettiği milddetçe kuzu gfüi muni~. malik olduktan onra, çifteli bnın neticesini bir aıı evvel, anlamak i ·tiyordu. 
eşek ... Eğer onları in~an ciddi~·e alırsa vay başına gelenler... - E, gözüm?.. Ne var ne.} ok? .. Neler öğrendin bakalım? 

- Tırıınklarırıızı biraz daha kırmızı yapayım mı? - Tali bana yardım etti.. Şiiphelendi!:rimiz gibi, Adnan beyin nrka-
- Hayır ... Ru kaılur kafi. .. Ge<;ell sene ben tırnaklarımı mor boya- daşı kadınmış. Sarı açh, mavi gözlü Gabi • Tontel ıınmında, genç bir 

tmlım ... Sonra hir rlo:-;tum uana dedi ki : «Ellerin denizde boğulmuş bir kadın .. 
adamın ellel'ini hatırlatıyor 1 Pek fena ... Bunun üzerine ben de tiksin- - Vny çapkın vay ... Demek bilyüdU de neler ~ npıyor .. Kadın hak-
dim ... Vazgeı;tinı.... kında ne hnvndis aldın? .. 

- Ee, şimdi bu yeni do tunuza iışık mı...ınız? - Onunla ynrım saatten fazla konu;:;tum .. Her şeyi öğrendim. 
- Ad nana mı? ... Biraz fazla genç amma, memnunum ... Zavallı ço- ı Bedia hammefendi, hayretle: 

cuk ... Uzun mürtdet t e hıı tn yatmış.. - Nasıl, Naciye? •. Buna nasıl muvaffak oldun? .. 
- O .:ıizi "e\'iyor mu?.. Genç kadın, başvurmuş olduğu hileyi anlattı. Ve sonra, gayet ciddt 
- ElbPtte ... Bayılıyor .. Dünyada bcncleıı ayrılmaz!.. bir tavır takınarak: 
- işte ıırntnınzel... Bitti.. - Şimdi, hanımefendi. ınCI nndC' eder,.,eııiz, sizinle hakiki bir dost 
- Borı::um ne?. gibi samimi konuşayım. 
- İki lira, matmazel. - Tabii değil mi kızım? 
- nuyurun .. İki buçuk .. ı ~miniz ne? - O halde, işte .. Eğer ben izin ~ erinizde ol. anı, bu me ele~·i çok 
- Suzan ... Lfızım ol ura kapıcı ile haber yoıtar ınız. cidui telfıkki ederim .. A dnan be~ in bu şayanı emniyet olm1ynn kadınla 
- Manikürü çok iyi yapıyorsunuz .. Daima sizi istiyece~im ... A dna- münasebeti pek tehlikelidir .. Bu biiyle devrım eclerel, olur:,:, işin ar. 

na dn ta\ siye ederim .. O da size yaptır.:ıın.. pa sarması pek muhtemeldir. 
- Sakın efendim ... Ben kat.iyen erkek mnnikilrü yapmam... - Ne rribi? .. 
- Hakkınız var, hakkınız var. 1'~rkekler hiç. çekilmez ... Sulu, edep- -- Bu G bi Montel, çok bilmiş. mutecm iz bir kndııı ! Maksadı, oğlu-

siz herifler.. nuza komedi o~ nnyıp pnralaı mı ç<>kmek. 
- Allahaıı:;marladık.. ,, - Ya 1 !.. 
Naciye, çıktı, aşağıdrı bekliyen nınııikül' kıza iakımlnrnu iade etti. 
- Te~ekkilr ederim, kızını ... 46 numaralı müşteri sizi i<ıtiyecek o

lur a derhal Bebek 61 Gl numaraya tt•lefon edin .. 
~ize her seferinde on liru Yeririm .. 

- Hnydi, sn de para olsn, gene nC'). :> • Fnk.ıt her SC') den en-el Ad
nan beyin sıhhati mevzuu bahi ... Böyle oniiııe çıkan her erkekle eğle
ııen bu kndındnıı. A<lnnn beyin türlü turlu ha tnlıklnr kapma ı ınlim

kiindGr 
- ne,amı' ı· -
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adın Gözüyle 

• 
mı 

ı. 

ye 
ço rtur! 

nasıl ''c·nsi latif,, iseler, er
ki r de c· si nahif,, f rler 

"Kocaya tah kkiım etmeğe kalkmak, tıpkı 
ufa bir çocuğu dövmek kadar yanlış bir 

terbiye usulüdüı·,, 

Yazan: Edith M. Stern 
Amerikanın tamnmış kadın muharrirlerinden 

• 
ihtiyar zengin 

- Baştarafı 4 ncü Sahifede - Bu öz üzerine M. Paynr düşün-
- B. Payar Anfvil atosundadır. müş, kendisinin zabıta ile alakadl'\r 

Ynrın gelccektr. hiç bir i .i olmadığım söylemiş, fa-
Derniştir. kat müfettişlerin: 
Mechul aJ,mılnr, ertesi gi.ini.i tek- - Sizin ca~u:sluk meselesi için 

rar gelıni ·I r ve; bundan Le on vıl önce mahkemede 
- Lütfen kenclisine haber ve· şehadette huluııdu~mıuzu unutma

rıı11z Biz, polis nıiifetişiyiz. onunla mış nıızdır z.annnedrriz. 
biıaz k nuı;ımak istiyoruz. Demelı:-ri iiz~rine hazır1anmıs 

Demişlerdir. meclıul adamların otomobiline bi~: 
M. P.ıyar, malı mülkü olan zen- mi.tir. Fakrıt otomobile bakınca: 

gin bir ilıtiyardır. - Altı silindirli bir r-o1is otomo-
Bu ha~rden evvela saşırmış; bili 1 Bu olur şey değil! 

~onra poı·~ mütfeti !erini kabul et- Demiştir. 

miştir. lçlerinden biri, ihtiyar zengi- Polis miifetti i, altı silindirli oto
ne: mobilin kendi İnt" nicl oldu~ unu an

- Biz mü t.mtik Mös) ö Bıng latırk~ıı. otomobil de h reket ctm:i~
larnfın<lan gönderildik. demistir. Bir tir. 
iş 2'.ırnnmda malumatnııza müracrıaı - Y O L DA -

ınız zaman, 
şünceler tuh 
çalarız; bu b 
yak.ınl tıracak 

edilmek için lütfen daireye kadar bi- Payar çok ihtiy< r bir adam olma· 
zimle g~leceksiniz. 

knd 11 ) a ıcı dm tekamiil €dip bils ü~ cbildiği için sına rağmen otomobilın geçtiği ~ol-
tern·m. CVJOik- ı e i i. ne de, r:.kı o.Hına çevirir. J{a- L d d lardan kuskulanm1 • önde otur.an 

ı o m tu. T krar C'.} h t çıkardılar. 

'e b r ene soı ra \de inde aklı ba
m geım·ş, fakat kend'sini kara bir 
ükut kaplamıştı. 

1 on ra semasın a a :in i\:a · e n ·.} k m d n anc k paı a kaznnmnk için çalı- polis müfett:i ine sormuştur: 

Dedı. B~t şu a eı , R 
biıinde, alel m n1 erke r h kkı - ır. Se\dıgi zamanda vakit geçirmek bir hti.1.lise - Lakin dostum, mü tcntiğin o-

ona flQt ile refakat edil ordu. Birçok 
kereler Berthe'nin pek vd ği par
çnyı çaldıI r. Sonra ğlıy rak bil ,rle 
rine a'rıldıl r. 

da n agı.} a n kJ tt im z eğlenceli 'eya opr olsun di.} e d ğil, içten se- turduğu caddeyi ept-yce geçtik. Böy-
ve en ter an bir yazı çıkmıştır. Bu \er. - Baıtarafı 5 nci Sahifede - I 

Berth nin r1 ei d vr· i gelince 
d yı yeniden taze çiç klerle süsledi, 

ızdi\aç gec i gibi g·J ·udi ve !lUt ile 
azun müddet as ni havayı h çkırdı. 

\·olctılnr dn ba\· il l eli e nere""'C gidivoruz). azı.} ı oku) acnk ba.} nlarımız belki Cocuklar kıymet iz hurda vatı sak . • . ~ı armı açmış ar, e. J J 

yazıların hep ·ni ı ek doğru bulacak- lam ), pek \erler. Bu sevgiyi ay- rıne g çırdıklerı ampanynları ve şa- - Seki7Jnci daireye uğrıyacağız. 
lar, 1: ayların ·1e ·i silrülen fikre ve nen btiyuk erkeklerde de bul ursu. ı·apları durmadnn içm ğe bnşlamışlnr- Oradan tekrar geriye döneceğiz. 
iddialara tamamen iştirak etme~eler nuz. Bir erkeğin ceplerini boşaltın. dır. Ö .. . ~ • . Otomobilin büyük bir süratle Fos Rodolf git i... 

Her iki i de vadettiklerine sadık 
kaldılar. Her kşam son d fa olnrck 
buluştukları sa1tro Berthe hıırp1p ba-

Ertesi gtin onu gene yere seril• 
ou'tlular. 

bile, erkek ruhunun kadın nozi.vle ne bulursunuz? Bos zarflar. içi varı - lum şerefınc · Felaket şerefı~ dd · d ik ı k ·· d ~ • .J ne! en esın en ıvrı ır ·en, on e oturan 
nasıl tahlil cdildig~ ini gizii,·ecekleri yarı~u boşalmış igaralar, sinema Ye 1· ··f · ı · d b '"-

.J S sln · ~" n ·1 t d h oo ıs mu ettıs enn en irisi ,oütün 
Gene seyahate yoll mak i tediler. gülOmsemeler]e okuyacaklardır. tramvay biletleri, eski bir çağı, belki • e "rı /," ş ya\'aR pı 0 u a :ı- 1 l 

k l• k"'te getı'ı·n1ı'ş ve 011tın soıı b'ı "n\· uzı i e ayag~ a kalkarak ı·htı·varın b ... 
şına geçer, Rodolfhe fliitunil alır ve Fa at karısının öldU U evden uzakla - «Biraz ç ne çll1rnak için aT'lrndaşım de bir Çin para ı. 11 erh~mgi bir ço- ' 1 

• .,, ~ • J " 

her !tiıti yalnıZca muşterek parçaları tmldığı takdirde kendisini öldUrece- HayJ'ete uğramıştım .• li afir odacım- cuk kolu bacağı kopup bebeklerden, re:n~ te~erlekleı· üze.rinde y.aptı~ı ü. şına bir yumruk vurmuş ve onu bu 
l l d ~· · ·· ı d. d k. . mıtsız bır hnrcket nıhnvet nrnnwela- bı' y kl b ı k · · ça ar ar ı. gını ı;oy e ı. a oturup es ı 'ineemuaJan karşıtı - .} amrı yumru teneke kutularından. . . . . · r umru a yı tma ıstemışse 
Akşamın bu sessiz, esrarlı anında Onu fikrinden caydırrnağa ~ >k uğ. nrken arkadaşımın yatak odasından uzeri c rarengiz çizgilerle karalan- nın ışlemesını mucıp olmuştur. . de, eski bir kurt olan Payar derhal 

hayal!ta d )arlar; ufka yükselen kı- raştılarsıı da fecı akıbetine doğru git- acaip bir takım sesler geldiğini duy- mış kağıd ,parçalarından nasıl ayrıl- Bundan sonra yolcular nrnsıncla.kı kendisini müdafaa etmiş ve ayağı
%1} köydeki tatlı günlerini, bnzan da mc.kten rnenedemed'ler. dum. Birisi ahlayıp pufluyor, inliyor mak istemezse, bir erkek de eski sü- h:~ ecan ,.~ ne.,e daha artmış ve ağ •• nın bütün kuvvetiyle şoförün ense
hatıralannı bütün hareketıerile canlı llk :>enei deHiyede h rp n tXeri \ere, ert olduklarını tahmin ettiğim \eterlerine, kırık gözlük çerçeveleri- agır yere men tayyareden ciışnrıya çı-

sine vurduğu bir tekme ile otomo-
olarak yeniden ylışarJardı. ı\'.c'!nclilifnıden fHıtün ah ngi ) al r fırlatlyordu. Ben yatak oda- ne, eşi kaybolup tek kalmış çorapla- kan saı-h 71ş feltikctzedeler kendilerini 

Serin akşam rüzgarı, hatıraları _ etmiş, flüt durunc!l. harp dh Ubmuşt ı. ına mı, yoksa en yakın polis merke- rına, e ki kunduralarına ayni yapış- se\•d:kleriııin ve bekliyenlerin kolhm bili d~rhnl durdurmuştur. 
mwn bazlaandığı l>nrçalnrı titrek kinci senei devri) ede yine çalmıti zine mi koşmak ara ında nıütereddid knn tannnüdle bağlıdır. Evin eı·keği arasında bulmuşlardır. Siiratle giden otomobil bu ani 
yaprülara işler; :musiki ruhun sesi- harpın nnğmelerini iştmiii, bir ynnlı • dururken kapı açıldı, içeriye bil) Ok bir i~ seyahatinden dönüp te eski el- dunna ile devri1mis ve başka bir <>-
dir. lığa düşmemek için durmuş, hal'pın tel bir sükunetle Haryct girdi. Dehşetli bi:selerhıin karısı tarafınd:ın yahudi- E d · tomobili d .. parçalamıstır. 

Rodolf ara sıra durduğu zaman, !erini yoklamış, orada son ihtizazları yorgun gömüyordu. Sesi titrekti. Me- ~ e \ e~ a fıkarnya verildiğini ogren- be i ı/ıüre!ı cezasın- Ancak karısıklık ~snasınaa mu· 
flQtünün sesine Berthenin harpınm hissetmiş idi. rak i : diği zaman bii~ün mahalleyi ayağa dan (2D) seneve fettislerrlen birisi firara muvaffak 
ııatmelerinin de karıştığını duyardı. Evvela bu seslerden ürktü ve iki - Nı:: var AJ!ııh aşkına? Diye sor- kaldırır. ~ olmu~: di~eri de knçmak üzere iken 

Bö l iki k d · ı. · d' F k d S - B~tarafı 5 nci Sahifede - ihfy P k k ] y ece sene geçti. ere e geceyı uaygın geçır ı. a at ı.ım. onra erkekleri eğlendirmek daha ı ar aynr onu sımsı ı ya a amı~ 
Bir akşam Berthe, bahçede akasya yavaş yavaş bu şiddetlı he} ecana alış. - Bir şey yok. cnııım diye cevap kolaydır. İşte bu aydıklarınn göz kürek mnhkCımudur. ve polis gelinciye kadar avını terk 

ağaçlannın yapmış oldukları kameri- mağn ve ondan acı bir zevk duyınağa f>tdi. Con üşütmüş yatıyor. O ka- onfindc... tutarak erkeklerin analık va Mahkum'Jetirıe sebep, de\·l .. t m!ı- etmemiştir. 
yede bulunuyordu. Birdenbire sarıl- başladı. Artık g ce J arılarına kadar dar. zif ini kcıdmlaı dan daha iyi bMa- şa\ irleı-inden birisini öklilrn·-lSi ve Po_lis, vrık 'a mahalline epeyce geç 
mı§ akasyaların bıraktığı boşlukları mu iki ile bu h s c " içiı de yatıyor- Sonra iııiltilcıin, homurtuların, raLileceklerini düşünü~ orum. Çtin- k · gelmış ve bu zaman zarfında, mo-

d Y akı Ök Ü 1 onun ırk bın franlmıı çal!l14dıdır. t•• 1 . . f l"k ed k k a·ı . . 
kokUlu leylAklar kapatıyor, dalların u. an arı Ç ın ş, ya nız gözleri- yere fırJattııılan eşya takirtılannın kU enlar çocuklarla as ni o.} un e\ ı- or erm ın 1 a ere en 1 ermı 

· kl d k k b. Son günlerde, Pariste bu a~am lt: k 'k .. b l d - .. 1. bırakalı bir aralıktan ufka güneşin nın oyu arın a ·or unç ır parıltı ara ındnn bir o duyuldu: yesinde karşılaş caklar. onlarla daha . " - ya ma uzere u un ugunu eoy ı· 
ıon kızıllıkları görünüyordu. Bu saat ile gayri ihtiyari şekılde yaşıyordu. - He) r Beni sususzluktan mı öl- tnbii olııl'ak kayuasacnklı rdır. Dik- hmde bnzı te7.ahUrat yapılmıf -ır. Ez- yen sahte polis müfetti ine, ihtiyar 
hatıralara ayrılan zaman, Berthe çok Rodolfun bu hayatını mer .. k ile tet- düreceksıniz.? Burada bir damla su kat edec k olur anız erkekler'ıı ço- cfü~I. ndliv!'.ve verilen i tidala ı:la Sez- Payar su cevabı vermi~tir: 
eevdiif mOşterek parçalarını çalzyor- kik eden bır arknda-iı, on.. her akşam yok. Dilim damağıma ~apıştı! c:uklnrl.ı kola) ca ahb .phk te<;is ettik '1 k ın ebedı mnlıpu luktan -'ur arı!- - MerE\k etme dostum ı Motör
du. oda~ n knp. ndıgını 'e fl t ıle her z.ı- Bu. bir erkek se:siydi. Bunu tekrar ıeriı i, ark da olduklarını gönirsli- 'lUI ı ' mı. um Lulunmak ihtfmııli de ler patlnrsa va1nız r>n değil, ikimiz 

Biı· a.n durdu, etrafı dinledi. Herşey manki havalarını çalnr, ı. B rth~uin nıltiler, homurtular ve yere fırlatı- nüz. Kadın! r a çocukları sadeı:-e ıuluıu n hu beC:bubt adumııı tel\orıır de yanacak değil miyiz? 
:suamu§tu. Rüz&Ar bile bu saatta yap- hayalinin de harp çaldıgmı \e böylece murnk ba eder!Pı-. Kaclınlıtrclu nıe- dınıı"ıı.ı:-ı L.ıkılmusı i tenmektc•'<li. Yop•lan t. hkikot neticf'sinCle bu 

0 hırı eo:) n sesleri takip etti. .J 

rakları oynatmıyor.du. ço ksevdigi karısının ö!U ile daha sa- ısuliyet hi i 0 kadnr kuvvetlidir ki. J<'rmı. ız adli,; e Ih!Zareti uzun bir is- polis mii fetti !erinin birer sahte rnü-
y · 1 Haryet ) orgun yor"'un: f tf ld w b ·· · f eniden çalmağa başladı. Ve onn mımı .. n nr yaşadığım söylec ı .. Artık . bu, onlurnı küçüJclerle ka\ naşması ~arı den scııır:-ı Seznek'ııı ebedi luıp- e ış 0 ueu tt: t') yun e.tmış Ye sır 

refakat etlen Rodolphe'un f]Utünfi ne A 'lahtar, 11, de kulJ.rn ua..,ka bir Culıbu ) Htağı gene yere fırlııt- na mani olur. Hiç Lir erkeğin Lir 0 . • •• • , 1. . d. . . . para koparmal. makrndıle onların 
yen'ldt!n duydu. ısteği kalmamıştı. tı, dedi H onıa ıçeıi selendi: \Unun tım ortasmdu duraruk cucu ın~ ,;rınıı ,;ı.ı 111 ıımıştır. Mös)Ö Pnyarı kaçırmak istedikleri 

• - St-zııek on Leş yıl hapıs vattıü-ıııu ı ı t [)·- f• A k 
Rodolf avdet etmişti.. Berthenın senei den ,;eıunin u . - Bir u kıkn) a kıı.dar geli.} oı um .rumı: · ~ an aşı mı~ ır. ıger ıran aranma -
~· ü U 'd .,. {Öre, dulıu beş yıl orada kalaacnktır. 1 tadır. 
ıuu aene sonra Rodolf ve Berthe iz- ç ne senesi 1 1• ekerim. _ n role! senin açııı taranmak 

divaçlnnnın mahsulü olan kUçük, e- Oda yeni.len taze ç'ç klerle sU len- Bu adam da • ana her fır nt dtl._. i t') r ! D digı ıi i itt 'niz mi'? 
virrill bir kıza maliktiler. d •• Ölfinün .} at e c n \Ocukımn d r değil mi 7 

"Rodolf gilzel küçUk bir ev satın nmiştı. R dolf Ded'nı. <:ocu un oı bil) ilk hu u.iye'"i ga)-
almıatı. Bnhrede ıhlamur ağacının gol- voıdu. in ıl olu udur. Erkek de lıpkı co-

v ~ J Arkada ımın se i koca"rnı mudu-
ae.s:indeki ye . .illJıUe ya,,rul ıı oynar A cuk gılıi ga) ri mesuldiır. Bir erkek, 
.o • n eder bir ahenk aldı: . 
ve bayaz duvarları örten yabanı gul- C' ( d. k ki d eııdıne ba .ıı 11k hu:su unclrı çocu -- anım, oıı ır-er er ·e er en 
le.r bu 1ı.e.:;siz ve mesud ~uvayı kıskanç dahn ft>na degıldir, dedi. Erkeklcı· gundun farl,sızdır. Yağmur yağdığı 
nazarlardan saklardı. . . . ~. ı~d hastaJundıkları vakit çocuklaşırlar. vakit ) n ı ıurlugunu, soguk olcluğu 

Bahtiyarlık ln ana uzun mUddet P.kıı ırJı. 11 lilttln aherı n • h 1 pı~ na~- Bana Lir dakika ımisade et, ~imdi vakit paltonu gi,meği akıl etmez. 
nasip olmuyor. nen tıtredı. gelirim. Eğer Lir eı ke~in aı knf.tıııclun kosup 

~vveltı 1 lu bir l alık küçük R d lf d z Hl nu so Ii · r k ) at, k oda ınn git ona bakacak bir kan..:ı, nnııc!Öli, hem-
yavruyu alıp goturmOş, evli\dının acı ti. I" ndi k ndımc•: ~ re i ) ahud hizmet ı i .} o~n o er-
sına tlayan mıyan Berthe de onu t kip - JI t, ol unl. r, ıhlı, ttt• ol un- eklerin eçip ) edikleri yemekler 
etntişti. ÇR· lar Erk tr n co rtan hıç faıkı ~üluııç oldugu kadar da sıhhate mu-

llayntının sona erecegini nnlı) an . · . .r- yoktur. Dı.} e mıı ıldnndım. zır şeylerdir. Me. eHl. bol et yerler ve 
anne kocasını çağırdı: b tın. 'Cfak tefek ha alıkların eı-kekleri koyu çny ve kah\e içerler. Sıhhi taze 

- Mukadd rat bu .. Raya ta duala- koı k ı up inlrlendlrdlğine şaşma- sebzelerden ve alntnlnrdan anki 
rınıııla baglnnnhm .. Seni terk ed rek t. Çlinktl onlar da tıpkı çocuk- zehirlenmiş gibi kaçınırlar. Bir çok 
ya\'r'->pma kav mam liiz m .. S ni IJ l e ti ı l'l\ le daha az mu- erkek! re ı;uçlarını ke ilmek znmanı 
daha güzel b'r dün) b ı.a m, rı) ı k ıtl ııl ırdan dc&hn az Reld'gini b. e soylc>mek iktiza eder. 
Eğer lfüil rin b ı gün d ) mtil haınmi'clirler. Kadınlar na!ıı} Saçlarının uzadığını bir türlli kendi 

la dans et.t iı e-l)lıni tir? 1 edebilir!~ r .• 
Erk kJ~r~Je d~ tıpkı çocuklarda I Kocayn t.cıh:ıkktiın etmege 1'.ılk

oldug-u gıbı delıce ve çocukçu birım .. tk, tıpkı çocu u dornıck kadur 
·ı~nd vardır. Bir erkt>ğe bilnıedPimiz yanlış bir tcrl.ıiye usulüdür. 1En ivl 
bı!' j e:dC' .rol. R~r.durnmnzsınız. 1>.~I, ıne~i~e bol methetmek surc>t•) le \!l(le 
onun adeta kıbırıııe do1mııur. Soz edılır .• rkek de, tıpkı ço ·uk gibi poh 
linlemedigi için işini l.ıeı·~ncl Pden 1 pohlnııdığı ,., Vit inkiş f eder. 
rkeklcr o kfıdnr çoktur kı. Filvaki kadınlaı· dn metlıU.:ıennva 

Çocuk ır f\~kl~mnğn lı~ıyılı.r .. fü·- karşı znvıft1rlur. Amma ~ .ıpıl~11 
kek de O\ lc>dır. I•.rkt' klcmıı gızlı c·e- nıı~th h .. kik.ıtE> y. kın olm. Iıd r. 1\l'e
mı~ etleri vtıliiııç seromon;!el'le dolu- ehi şişmnn lıir kadım, cıh. ııın ptlrOz 
dur. Hc1· hangi IJir i~ fo~cblıtisUnu üz pembcliıdnt rn, g ı ıı 'nden 
dcrh:-ıl bü~ iık bir eı:ırar 11erdesiyle bahelrnek uretile menınun ede
ortmck E'rkeğin bariz bir hu uı:ıiyeti- bilir iniz. Lllkiıı, belin incecik. ba
dir. Kndınlar güııHlk hayatlarıııın cakhtrınııı pek munt zam olduğunu 
en harim teferruatını biribfrlerlne iddin eöecek olur nııız 011da uyandı
:mlatnıaktnn hiç çekinme.zlerken, rarnğınız his ol a ol a nlny eaildıg:i 
erkeklerin tıpkı ço<'tıklnrmki g-ibi. zehabmdı n mutevellit ofke hissi o
kinı~cnin nufuz etme ine nıU. nacle e- Itır. 
denıiyecekleri mukacldc.g saydıkları Hullıuki ornngotan maymununa 
sırları vnrdır. si kabil olur i , beni, yine go ceksin. rin i l.ı if e, erkekler ele cinsi nahif- kendilerine farkedemezler. Diş ma-

Hayalim daima etrafmdn dönecek, +ir. Tabut onlnrı öyle ynı·atmıqtır. cunu ve traş sabunu tübüni.in kapağı Hayatın bedeni, cismani cihetinde 
zira, benim ufkum senin bulunduğun :;\le tlcı onlrra çocukların ülkesi nı düşürüp kaybederler, hemen he- de erkekler çocuklar kadar basfttir-

bcnziyen ve bUtun kndınlar tarafın-

dan istiskal edilen bir erkeğe bir ka
dın tutul n dn: 

yerdir. Yeniden birleş ceğimiz gün olan oyun aha mda bir bakın. O. men daima .signralarını ynkacnk kib- ler. Kadınlar cin iyeti bir takım fikri 
ben gelir seni bulurum. Bu sefer an- !---::-::-:---::---------• vunlnr hem erkekler hem de çocuk- rit nrarlnr. ve his. t duygularla meczederler. Er-
la~mış iki ruh oJarnk bir d hn dönme- ' r i in g1 t t n ıhlm Liı· i tir. • ·e- Postav:ı atıluc.ık bir meklubu ha keklerde ise bu tamamen aksinedir. 
mek üzere bir dahu ayrılmıJacagız. den t rk k' r k ı lınl rl:-ı briç oyna- bir çocuğa vermişsiniz, ha dairesine Onlar bu işte tıpkı emziğine uzanan 

- K:ıdınların dayanamıyacağı bir 
cazibe var! 

De e hiç şüphesiz o erkek hemen 

Semalara yük lirız. na taıı n fret cderll'r? Çtinkti biz giderken sabahle) in kocanıza ver- bir çocuk kadar tek düşünceli ve büyük bir memnuniyetle ve tıpkı bir 
Her sene, doğum günümde, bahti- kadınlar O) unlarımızı erkekler gıbi mi.:niz; netice itibariyle hiç fark serbesttirler. çocuk snfiye• 'yle bir kulağından ö-

yırr veyu bedbaht ol, sevilmiş veyn ciddi telııkki etmeyiz. Zihinlerimiz yoktur. Çocuğa vermişseniz postaya Çocuk nasıl unııtkansa, erkek ele bilr kulağmn kıı.dnr sırıtır. 
terk eJilmiş. neşeli veya mütee ~ r, t D A R E I1 A N E S t ba ka ) erle dalıp g-iıier. Yanımız- ntılncagından hatta daha emin bilE> öyle unutkandır. Kadm.n seııei dev- Çocukltır \•e erkekler kcııdileı:in _ 
n:ıc;ıl c'ur isen ol, duaların goke } uk- J .. 1 " ik · ci B ıl 1· .cıok k c .. ll<ilerle konu u uz. Biz dünyanın olabilir iniz. Çuııku kocuıııza verdi- ri) eleı i hııtıı lumnk hu usundn gus-

1 • · a k ~ den kilçük her se'ı. e krırşı bir t fc>v-
seldıği, güneşin nkşam sant arıncla çi- c. Halk Pa1 t 'si b · ı ç 1 de l ı 1 him mesel lerine temns c er ·en, rriniz mektubun iki ay sonra paltosu- terdiği taas up çocukça değil, biHi-
çekler kapanırken, uzun zaman ayrı. Telgraf: lzmir - ANADOLU erkekler, ellerindeki i kam bil kfiğıt- nun iç cebinden,~ ahud ôa nlfit, ede- kis tam bilyilk allurn harcıdır. Asıl \'uk Jıj :d tmurl. 1'. Oı un için kurıınz 
lık ncımızı unutturan parçamızı çal.. TELEFON: 2778. Posta kutu t.'405 lnrı) le dört yaşındaki ~ocukların ça- vnt kutusundan çıkacağınn hiç şilp- çocukçn ohm uııutmaktıı·. bil' kmhıı. cu eet"> tleıh.ı 1'Uçük olclu
:Bu ebedi ayrılığımızın yegane tesel- murdan yaptıkları bijreklcrle alaka- he etmevlniz. Erkekler de çocuklar gil.ıi yalnız gu Nkt•ge kııı şı ~Pi.ıtırı giJrLlıımeli. 0 • 

Jisf. olacak.. Bu musiki ruhuma en A B O N E Ş E R A l T ! dar oldukları der cede şiddetle aiti. Erkeğin tıpltı çocuk gibi gayri nw- h:ılcle) a~ı.rlur. Sııde k· dınlar hassa ııuıı bu tefe\, uk l ı 
1 11 kvriiklt-

yt!k!!ek konserden tiahn ç k teslr e- Yıllığı 74 O, Altı yl ğı BOO kad r olurlar. ~ul olu. unu en fnzln so yal toplaııtı. tırlnr ve muziye !Jrıglı knlııcak k·.d, r 
1 1 0 . 

1
, , el 

1 1 7.' t ı Eğ . . n ı ır. •l.l "'·' ııı, ı. < t ı ı kuıul-der.... n ırzış r. / er O) nanncak bir oyun kalına- !arda görilrsünüz. Erkekler de tıpkı bü~ urnüs , c tctanıul etnıışler. 
Dedi.. Ye ona sarıldı ve son nefe- mış a eı·kekler hemen oyun icad e- çocuklar gibi -ev ahibi Vt.>\•a mi afir Erkekler de. çoeuklr gibi, zckı ka- t u kunılnlı rkt ı.. ın iz'ıı lıi.ı.:P. 

ıini v.erdi. ı· b .. ncı memleketler ·ç·n l d rler. Onlar~. t.rnişind d.e yedisiıı- olmak itibari~le uhdelerine bazı va- dmlur t.uafınd.uı idure edildi!.leıi luı ı t.ıkıııtlılduıı 1 ı efenuk tavır-
Rodolf çılgmn do mQ uı ... Onu se- nbon ücreti 27 1 d r. de d oldu u •ıbı \un ıh ıyac:hı1·ınu zifeler dtl tügUml ıdrak ed~mezlcr. \ nkit İ) i ulurlııı'. Zekı kudınl.ır. lıp-

yuhnta yollrıdılnr. D nü~t dahn sakin- Günü g ç.n • nu ili Iar r K r ur. bir mahı eç Lu .m k i t ı !er. 1 te bu- ~und ·~ ı: k, dur hangi e\ cıhilı~i ko- kı kurn tz ııı ııl.'it!r ı;il.Ji, ku · a ·ıı ı 
leşmiş, fakat bu defo da derin bir dil· AXADOLV MATBAASI~\ A nun içındır ki erk~kler i !erini \•e hatıca mı, )nhud d ger erkek misafirleri daima ııksut 'e ~e11 bultıPdurmak Ar ık ıı lJ Uduıı' 
ıünc:e, muannit bfr meldukoli füm o!- B4SJL"ıll~Tl'? t ı;e.,s:ıl rinı O) tıs lıeıızetirler Ka- )aşlı kndu:Jaıli. 2.laıkadur .edlp oı.l!4r- ~ ı~ti.,Je k.uhı)Ci ar uliinu~ ıuU.ok&ıll ~Nin.etl.:ııdırn n m > 
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Çıldıran Dünya Yugoslavyada seçım 
- Ba4tarafı 1 İnci aahifede -

tilerin naşiri efkarı olan gazeteler, 
---------------------------------------------·· bugünkü siyasi vaziyetin ve hadise-

Y azan: ANTONI E. Z1SKA Çeviren: ASIM KÜL TÜR ıer üzerine endiselerini izhardan çe-

Milan Stoyadinoviç partisi n1uazzam 
bir zafer ihraz etti JS kinmemektedirler. Dcyli Meyi gaze-

- - tesi diyor ki: Belgrnd, 12 (A.A.) - Saat 22 de de kafi olmuıtur. l\lacekin nüfuz' 
Kimyevi madde istihsal edenle- le ziraat yapıyorlar. Tıpkı Kanada Bu esnada hayvana yeşil bir dal Değişme halinde bulunan Avru- başvekil ve lıariciyc nazın St-0~ adi- tesirinin köylü muhafızların tazy 

tin tcnıin ettiklerine nazaran, yakın çifçileri gibi.. u7.atılıyor, o yemeğe bal'!larken, bir- pa siyasetinde tehlikeler belirmiştir. 21oviç Bclgı·ad radyosunda beyanatta kile kendisini göstermiş Gldugu Savt. 
bir istikba1de, daha iyi infilak mad- Haitinin tdsiz telgraf istasyonu, den, rahip tarafından bir balt8:. ile Fransa ve f ngilterenin bidayette iyi bulunarak demiştir ki: ve sahil eyaletlerinde hükumet li -
deleri kullanılaca'k ve onların nakil- hastanderi var. Bundan başka kıy- yere seriliyor. Akan kan, kalın agaç- karşıladığı bazı haller, son jest kar- Yugoslav radikal birliğinin muzaf- te i birçok Arronditmıanda galebe 
leri bir misli daha kolaylasacaktır. 'Tletli doktorlara da maliktir. Mesela tan bir..,kaba toplanmaktadır. sısında kayıb mı oldu} Münih anlat- feriyetini tcsi~ ettiği şu sırada bütün çalmağa ve birçok azalıklnr knzan-
Buna intizaren, her gece, bu madde )oktor Pırens gibi.. Dışarıda, ağır, tchdidkar ve daima masındanberi geçen hadiseler, bek- mesai arkadaşlarıma '\~ memleketin mağa muvaffak olmuştur. 
Yi tasıyan arabalar bu mıntakanm Bu cfoktorun kiitüp'hanesinde daha seri tanbur sesleri yükseliyor. lenen seyre tamamen makus bir hal her tarafında reylerini listeme ve- Siya i mahfelde 11 Birincikiinun 
Reniş yollarından g çmekte ve her 1ngilizce, Fransızca, Almanca ya- Bundan soma diğer kurbanlann ke- almıştır. ren yüz binlerce vatandaşa hitap ecli- gününün uç senedenberi Stoyadino
Riin büyük sehrin ajansları, ayda 12 ~lmıs üç ~in cikl e er vardır. Dağla- silmesine devam olunuyor. K~nlan B. Çcmberlayn, Münih anlaşma- yorum. Bunların hepi de vatanları, \•iç hükumeti tarafından takıp edil. 
~in frank temin eden bu i~ için aç ·a onun Ford otomobili ile çıktık. daima oradaki müminler üzer~ne a- sını yapınca Almanyanın Yahudi- büyük Yugolavyamızın ilerlemesi ve mekte olan aiyaset lehinde parlak 
ışaizlerc:kn adam aramaktadırlar. Vaudou denilen, dini bir ayinde bu- kıyor. Ayinde beyaz giymış ka- lere karşı hemen dürüşt harekete büyüklüiü için reyler.iııj kullanmış- bir tezahür tefkil etmiş olduğu bari% 
Su sanat, intihar namzedleri sanatı- lunmağa gittik. Bu dini (ıbadetin) dınlar, durmadan mihrap etrafınd~ baslaması ve hareketin, diğer mem- Jardır. Bütün bu vatandqlan sami- bir memnuniyetle beyan ~ e hilkume
dır. Bununla beraber ayda beş yü:z 0sasını ve inkiıafını anlatmak çok dolaşıyorlar, dans daima daha vahşı leketlerde de tesirlerinin görülmesi miyetle selamlar ''e kendilerine ha- tin memleketin kal ma siyesetiııi 
dolar getiren bir .sanat olduğunu da uzun olacaktır. bir hal alıyor. Her tanburun çalı§ı· A .. k""l . k raretle teşekkur ederim. tahakkuk sahamna isal etmeğe oto-
'U l O d h bul b·ı k d d h ek tl d ha kla vrupayı muş u vazıyete so mut- h 1 . . . . . nutmıya ım. . .. .. ra ~. ~:ır una ı me te e sın a ar e er a sı l~Y.o.r ve tur A . . . . . Son alınan aber er Stoyadinovı- rite ile devam edebileceğı ılbe edfl-

Şüplıesiz, bunlar hususi hAller· >uyuk muşkılat vardır. ara sıra kanla karı!ık ru~ ıçilıyor. · vrupanın vazı~etını endışelı çin parlak muvaffakıyetini ve mu- mektedir. 
dir, tesadüfen bulunmuş ~ylerdir Bu dini merasimin adına cKan Artık ayin sefih bir ~kil almııtır. hale koyan şey, ateıı tutuşturanla- h-~ f t l'd 1 inin hezimetini tevid Bel,ırad, 12 (Radyo) - Yu~oı 
B ·· k·· A "k b" t hl ' · · d l Öyl b" _c h k" b A .,__ · · · k d" lehi · k '"e e 1 er er J ugun u merı anın ırer a o- ~yını> eni iyor. e ır ıcı-a at ı, una mcrııuan rın vazıyetını en ı erme oy- t kt di 1 B 1 d b·ı lavya mebus intibal>atı tamamen so. 
s d D k p b d d v b·ıı .1 1. · e me e r er. un ar ara8Ul a ı -u ur. o tor rcns ura a ogmus otomo ı erı ege ınıyor. mak ve biraz daha bir ıey koparmak . . 

1
.d . na enniftir. 

Amerikaya gitmezden önce, Ber- •e bir çok insanlara iyi hizmetleri do - Arkaaı var - · · · -t·ı d"k 1 ba l hassa Sırp demokrat partillnm 1 erı B•-ekil doktor )(il&D Stoyadino-
1. ıçm ıtı ı me ı çare ere tyurma a- . . . . · · ı· ..... 
ınde, daima çaLpnak mecburiyetin- <.unmuftur. Bunun içindir ki dağda- -=+- d Davıdovıç, Sırp radıkal partiainm ı- viçin liatesi, her tarafta bflyük bir 

de kalan bir kadınla konustum. Bir 1,i ısade evin bir mabed olduğunu bi- cı·zre • ·v an rı 1~. •• K ki . d' ki deri Trifunoviç, Yqoslav millt_ par- zafer kazanJDJfbr. 
bankada katipti. Yüzünde-. her 7.a· 'iyordu. ıyuz rom gazetesı ıyor. =. tisinin tefi aabık seneral Yivkoviç Seçime iftirlk eden halktan, bfl 
rnankinden ziyade bir gaile akıecli - Mabedin vanında dört otomobil Raıy fer•İyatına - İtalya ve Almanya, kendılerı ve Maeekı iltihak eden diler monte- milyon yedi yt1z ıbin kiti Milan Sto-
Yordu. Bununla beraber iyi giyin - -Juruyordu. Jk.isi F ord, biri Şevrole, T' için en az mukavemetli hadler ara- bipler bulunmaktadır. yadinoviç partiliııe rey yermiştir 
?nişti, gençti. Onunla geçmiş zaman· ')iri de Sitrien .. Bir motosikl~t te başlandı maktadırlar. Totaliter devletler, bu !Bel&'l'&d, 12 (A.A.) - Kat't :neti- )ı{ebusan ımecliainde bulunm&81 ll-
lardan bahsettik .• O bana çok nazik '.'luvara dayanmıştı. Bir kenarda da Diyarbakır, 11 (A.A.) _ Dıyar. hadleri, Jngiltere ve Fransa Xar§lıın. celer timdi merkezi intihap .komitesi zımgelen 860 mebusun Uç yüz onu 
bir kelime ile cevap verdi. Ona: <m kadar bisiklet vardı. Müminler bakır _ Cizre_ Van ve temdidi demir- da bulamıyacaklardır. tarafından tasnif edilmektedir. Bu lılilan Stoyadinoviç partisine men-

- Sinamaya gitmemizi ister mi· de hazırdı ı· ı St a· · l" t · · k t · \"olunun ilk kısmında bugün onbilerce p · 12 (R d ) _ Gazet 1 ne ıce er oya movıç ıs esının a- sup ur. 
siniz, dedim. Avluda bir kongo dans yapıyor- il :n. i 

1 
• arıs, a yo . d l el er, zanmış olduiu muvaffakıyetin ehem '.Muhaliflerden Liyonfç, tek rne-

Yüzüme bakarak cevap evrdi: du. Vaudau'ya girmek memnudur. halkın iştirak" e ve büyÜA örene ilk ncşrıyatlarmda totalıter ev et ere miyetini a-östcrmektedir. Bu muvaf- bus 1cazanamanuştır. 
- Hayır, bizim için sinama yok- Binanın iç duvarlarına yılanlar, :,, ray ferşiyatı yapıldı.ıİlk rayın vidası hücum etmekte devam ediyorlar. fakıyet 9 eyaletten yedisinde pek Hırntlar partisi şefi Maçekin par-

tur. Sinamada bilet almak için ve· qan resimleri yapılmıştır. Ortada k r- ~afıa Vekili adına birinci genel mü- ~igaro gazeteai diyor ki: parlak ve münakata l'ÖtUrmez ıekil- tisi de elli mebus kazanmıştır. 
tece,iiniz parayı bana veriniz, hiç ol· ~~ı v.e bevaz .:e~.kli bir. örtü ile ~r fettiş Abidin Özmen tarafından sıkış- İtalya, 1935 aeneai anlaımalan- ------------------------------
lllazsa haftada bir defa et yemiş o ulu hır masa ustunde hır kazma ıle tırıldı. Bu miin~ebetle genel milfetticı · k.. d" A:kd · • ı · _ 
layım. f .. l l .. ..1 .. b' h d ır nı ın ar e ıyor, enız mes e esın E • h • l 

Y
atorra. ı tuy ere ortu u ır aç uru- özmen bir söylev vererek cumhuriye- de yeni •artlar ileri sürüyor. Bu tak- rzıncan attı lŞ et-Bu kadın on sekiz aydanberi iş ır 

•~i. O eline geçen her meteliği el Masanın sağ ve solunda da tin bu büyük eserinin manasını \'e :de. dirde eski şart ve anlaşmalar tama-

bise.ine earfediyor, aksi ıtakdirde :nsan kemik ve başları var. Bundan miryolu siyasetimizin bu bölgede ya- men hükümsüz demektir. o halde meg\J e açılGı 
i bulm k ·· "di · k be - ah - rnttığı :\'e yaratacağı ekonomik ve sos- . l l . . b" beb l ı~ .. _ _l a umı nı ay tme,ae m - baska, mumlar, prap, su, bisküvi v~ ycnı an a§ma ar ıçm ır Be oma-
llU.... val hareketleri esaslı v~ canlı bir su. .. K . . . 
Ş .. ~· . b I . . . h ll rd" meyvelerle dolu tabaklar, Fransız · . . maaı lazımdır. orınka ıçın Fransa, -&attarafıılNrinc:i..Jül.ede- .pstasyon\,\, Nafıa Vekili Ali Çetinka-

lJra:~ü:~,~~arl~!:'d~;. 8 F:k~;: etiketini taşıyan içkiler. Malftnın or- ret~Ji~:k;ı::~ de\·let demiryolları in- en küçük bir fedakarıkta bulunmak en başlı merhalelerinden birine dahajf.a tarafından verilen bir söylevle a
bunı.r makine devrinde yaııyan in- tasında da üzerinde bir vumurta du- !'Ulat bB§ milfel1il}i Adnan Ozyol ~ apıl- degil, hatta bu kelimenin ağza alın- eritm~ı bulun.uyor. . çılıruitır. Merasinı çok parlak olmuş, 
'anlardır. ran bir tabak un ,görünüyor. makta olun bu yol hakkında rakamlara masına bile müsaade edemez. Tunu- ıÇetınkaya JBtasyonundan berı yur~ ~v.ar yj~~tı.r.de~, Aruc:ıı:.adan he,> et. 

v __ 1... 
1 

d b d b" b" · d d . h . halk 1. b.. .. F ·ıı . T dun en sarp :ve G,Qhk m.ınt.akaların- er ..l'elmi§tir. Bütilıı ıehır. hat ~üzer-
'I a nıaıLİne er) Bu zaman a, ir en ıre ır ra- stina e en ıu at vermış, sonra sa ge ınce utun ransız mı etı, u- l . 1 T' k .1 ri}u daki kü ·le ık abal d 

Onların bazı ineanlar çın neler l.ıip ve rahibe kurban masasına yak- hususi trenlerle jstaayona götUrOlmüş nus için en kü~ük bir ıey vermeği d~n _.ıeç:80 kkte•ft~ ~~:r.:r~n 'T· ~ uk u~h 1 
-

11
E . .> d r~. ~ kar 1 ona~ -

Y tıWar cörd"" ve orada hazırlanan büfede aiırlanmış · T L_d mıoın, " r L'C.ıv,.ının, r m en- mış. rzıncan a .v;r uru muş ur. 
ap Mmkı. L ~· • !aşıyor, rahibe sık sık soluk alıyor, tasavvur etmıyor. unus, o~ ar d" · · · · ti l ~nb" 1 Erzincan 11 (A.A) Anadolu 

- a ınen:rm yaptıgı eşya ne . tır k dd . k b ıs ve ışçısınm ie n ve yn çın ~ ıa , . --
ah or~ yüzü bir maskeye benzıyordu. Ce- · -=+=- mu a estir i una dokunulursa kuvvetlerine kaıtı Jcaznadiiı büyük Ajansının buıuat muhabiri bildiri -

IY • maatın söylediği !Brkı da gittikç~ Fransa hiç tereddüd etmeden döğü- . "desi . yor: 
Am~rikada ~~zlerce fabrikayı kuv,·etli ve keskin bir mahiyet ah- Macaristanda şiir. .zafe;:,~u a::şta. ~;~oa kaphy,an ve her ,_ .. Me~asim bittikten so

1
nra Nafıa Ve-

t~ik. Av~upada, Asyada, Arfika· vordu. Rahibe kadın iğiliyor, yerr b v h Pöti Par.iziyen _gazetesfode Rone . . . r '1 1ı Ah Çetinkaya evvel -dcıjTu bele-
d 

20 in ı a udi Kato· Lab . . bırı 1ıırer aat oıan yekpare xayaıa cti .. ·eye sonra vilayete ... eıerek ziyaret-
a yüzlerce$ini ziyaret ettim. Bir - düsüyordu. Kendisile mihrap arasın- urye .dıyor kı: " e 

l •k _ ı k • • oyulmuş, ca_şkun geçit vermez nehir- .b . t1 d 
rnaııyada büyük fırınların vandığı :laki yere, rahip masa üzerindeki ı ocma ıstıyo• Tunustaki tezahürler bu anem- 1 a te bulunmuş, azı ?.:ıyare er aha ı_ • ler atlanmış hedefe doğru yOt"u ma an yaptıktan sonra avdet etmiştir. 
na, bir çoklarının Avustralya yo - undan bir resim yapıyor, sonra, •Ö- Budapeşte 12 (Rad)o) - Yahudi- leketin Fransız yurdunun aziz bir yUrilnmUcrtür. Bu yolda birbirini takip · d " -"~ğ Gece saat yirmide Halkevinde. ya-luncJa faaliyetine şahit oldum. şelere su, yağ v.e şarap serpıyor. u. ler ale) hine çıkacak olan kanunlar • köşesini teşkil ettiğini, yabancı bir ede.n Curek, Pingan ve Atma ..,., az-

B d l 1 \r h l" h f'l" d k pılan toplantı rok samimi ve heye -
Makineler ... Makineler... Yılda un an sonra ınsan arın yer erme a uc ı me a ı ırı e pani uyandır- devletin. oraya el uzatmak isteme- larile Fırat nehri aşılmıştır. lı 

1 
"'. 

birderce otomobiller... Milyonlarca kesilecek olan kurbanlar getiriliyor nııştır. Yııhudilerden Kutolik olmak . I r . l ~ d can o muş, .Erzmcan halkının büyük 
1 d l 

sı)' e ransız ımparator uguna Yenilen zorluklar karşısında ufak . . . h . ~- 1 bed' 
traınofonlar.. Hay\·anlar rahibenin e in en yeme 'ste)enler, yirmi bini bulmuştur. • d b"I . 1az e.vıncım \e cum urıyeı,c o an e ı 

be t"' ·· A bı"r fikir verelıilmek için '"alnız Div- ba-l ı.::. ~ı,..A_ • • Fabrikaların yaptığı eşya ile yük •ini yiyorlar, bunlar biri yaz ve uza ncagını unyanın ı meaı ım- " g ı..._ını ıt-ilz ettirml§tir. 
lü aemiler dünyanın dört ucuna gi- kisi siyah üç horozdur. Yemlerini 'YENİ NEŞRiYAT: dır. Akdeniz Roma imparatorluiu- rik ile Kemah arasmda ba.zısı pek u- B.u ~eoe trende iatlrahattan aonra 
diy.orlar. yedikten sonra rahip bunları baş ve nun gölü haline çevrilemez. ZMl1 olalnll a yakm tunel geçildiği- sabah saat altıda heyeti hamil tren 

'Her büyük Amerika fabrikasını yaklarından y. kalıyarak, bas dön- Arkitekt ~vr gazetesi de şöyle yazıyor: ni kaydetmek ..kafidir. Sayıs.ı bu mik- ıAnkaraya hareket etmiştir. 
liyarctimde, bu eşyanın bazı mem dürücii bir surette onlar~a ?önmeğe Bize yapılmak istenen .şantajı tara ) aklaşan ve dik kayalıklar üzeri- • 
lcketlerde istimal .suretini düsünmek başlıyor. Sonra ga) et sen bır surette Uu ı.lerginiıı rı~ inci sayısı iııHıjar pekala anlıyor.uz. Bu .şantaj, boşuna- ne atılmış olan köprüleri de zikretmek Jn•İ/tere 
laruretini hissettim. Yüz binlere~ !->aslarını koparyor Vf!" hayvanları. tmi tir. İçinde heykeltraş A ·usret dır. lazımdır. Tunelleri delmek için ame.. a 
mil mesafe için yapılan otomobille mabedin medhaline dofmı atı.y?r ıımanııı cAtatürh lıiistii. Prof. Bru Ernuvel gazetesi diyor ki: le gönderilecek yol bulunmadığından Filistin rnüftdslinün 
tin neticede nelere yaradıkların• Mabedle orada bulunanlar kan ıçın· ııa Tautun cPı·oporlion> 'e Kemal Faşist matbuatının lisanı, bizi fedakar Türk işçileri yüzlerce met.re 
QÖrclüm. :le kalıyorlar. Bunun arkasından Altanın cKln ikten onra mirnm"i e- çok etraflı dü.fünmek. mecburiyetin- yüksekliğinde düz kayadan müteşek- Jıon/.eranaa V.eJıii gön• 

(Kurban keameğa) otomobille 'llabede bir dana sokuluvor. :.ırnak erlerimiz> yazıları ile mimar Sedat de bırakmıştır. Fransa her türlü ih- kil daklardan iplerle sarkıtılarak la- Jermesine Tazı olJu 
ıidilıyor. 'arı y8;-,\anmış, boynuzlan suslen Eld nıin Re\•lf'rbevinde bir vnh•n, timal,- karsı huırdır. ğım delikleri açabilmiş ve kayalar 

:. ui 'ir. Bir 2 .. nç kız, dört ay:-ık üzt· mimnr Nı>cmittinin hınircl<> bir villii- Elaıelsiyor gazetesinde Konrad parçalanarak bu e er viicude getiril-
Runa inanı" It" s nız? · de, gözl ri) aslı oı.:ıuğu halde, 'Ü ı, m ·mar ·iznmettiııin .Afvon Kara- yazıvor: miştir. 

B ık d f H "'d ' •t l uauni" tı'tr .. ~, .. rckt, n daıı.ıvn kadar hisar stadı proje i ile apartmanlarda ~uçc. Akdeniz statusunun kcn- Atatürk devri evllldlnrı, bu mtrn· una i e a aitı e saııı o .. .:.· \ 
durn. Bu gün üç milyon Haiti zen· yaklaşıyor, dana bu kız yerine kesi 1 u terek soğutma tertibatı ynzısı di lehine halledile.ceğıni ümit -ediyor- 1.am eseri yapanlar \'C görenler ifti -
ciai traktörlerle, celik ..sapanlarla lecektir. Sonra melodileri çok güzel \'ardır. sa aldanıyor. Bunu anlamak için har ve gurur hakkına maliktirler. 
h\lauei aletlerle ve kimyevi gilbreler· bir arkı söylenmeğe baslenıyor. Ta\•siye ederiz. lngiliız .gazetelerini okuması kafidir. Erzincan, 11 (Hususi) - Erzincan 

Kahire, 12 (Ra.dyo) - İngiliz se
firj Sir Lamson; Filistin müftüsüntin, 
Londra konferansına bir vekil gon-
6ermesine 1ngilterenin mu\·afakat 
ettiğini, bugiln Mwr hü1'umctine 
bilairmiştir. 

- 1 

POLls Ro:l\ J(ANI ı sundan nasıl firar t"ttiğimizi ve ne- bir an için kapandı ve buna mukabil temin etmiştir. - Her şey -olabilir. Çünkü cad-

r 
'lVi : r ye gittiğimizi hatırlıyor musun? sevimli dudakları açıldı. - Merakını tatmin .edeceğim. de üzerindeki eararengiz konak onu 

1 
-Zannedersem ayın ziyası bile - Doland ayni yaramaz, ayni Venson Uoynotouôa çalışanlardan zengin yapacak kadar kıy~etlidir. 

E • k k bizi görmPdi. abdal çocuksun. Evet 1 Kanaat ge - biri, bugün öğleden sonra telefon - Anlaaım .. Bemek .«ı h~tırala-s r a ren gf Z ona -Evet bahceye gittik. Seni hat- tirmek iatiyordum. Gerçi davete tf V D I d Sdmor iımincia b" rınu kar.ıttırmarun.ebebı bu ımis .. 
~---.-ı ta ceketinden cekiyordum. Çünkü icabet kafi idi amma fakat kanaat il- e. ~· 11 ~ do adan b 

1

1 d ... h"~ - Darıldın mı) _ 5 - .. .. k . . -~ l1C! l d rının ı...;pn ra u un ugunu ve u- H _,. d 1 ,.. yurume ıstemıyoraun. ~o:Jonra ne er ~ım ı. • . . • . .• . . .. - ayır.. eaen arı acagım. 

_ Onu sonra izah ederim. He :ıe yüzüne baktı. oldu; hatırlıyor -musun) - Sebep 1 vıyetının tahkıkı lizım geldı~ını eoy- Doland bu sefer cesaretlendi ve 
le bir parça yemek yiyelim. - Fakat nasıl çıkrık; hatırla Doland dilber kızın güzel çeh- - Zira ... Bir kadın ancak bu ka- ledi. eski .aev,giliaine daha ıerbeıt bir na· 

-Doğru .. Benim de karnım çok 'mkalım. resine bakarak giilümsedi: dar c:_evap verebilir. Benim de-kadın Bu zat senelerce evvel aramızda zarla baktı: 
-cıktı! - Dur, hatırladım. Rezyane unu - Zannedersem senden tatlı bir oldugumu unutma I. geçen aşkı biliyordu. Bu sebepledir- _ Acaba, mirasa konmak içir. 

Beraber çıktılar ve yürüyerek le pişmışti. puse çalmı~tım. - Bu fikri sana Crekling mi ki vazifeyi bana o verdi. Çünkü tah- beni taklid -eden var mı denin~ 
Solcoya kadar geldiler. Güzel ye- - Bravo Doland: fakat bu yeme- - Sen, buseyi çaldığına hük- verdi, söyle ı kikatta iğfal edilmekliğim imkanı 

k b 1 la f k d b. b 1 ki· ha ktu Kız bu 11ualden müteheyyiç oldu. 
tr\c lerile söhret u muş o n u a ";i bir en ıre u ma ıgın lla}'anı Y mediyorsun. Halbuki ben o puseyi - Grekling neden bana bu fikri yo · . .. 
t. - d'l V k _ _ı • K · ı f · t"ha D 1 d ··ı·· d" Fakat belJı ctmemege çalıştı ve· oır Jokantaya 41ir ı er. e enaıua cttır. uvveı ıa ı::ıanı ım ı n et- iııtiyakla bekliyordum. Sen karar y~rer:ekti, sen, çok cvhamhsm. o an gu umse ı ve : · 
ha, buldukları bir masaya oturdular. mek istemiştim. $imdi karnım çok vermekte geç kaldın. Ve bu müddet - Nafile, saklama!.. Londrada - Mesela, hen ne diye Sıdmor - Sizi taklide kalkan mı? 
Doland yemek listesini eline aldı: "lÇtır. Daha mülayim bir yemek tc YBrfında ben kahrımdan .geberdim. bulunduğumu Grekling söyleme - -:- Mesela, .be,n ne diye Sıdmoru - ~.vet .. .Bence bu i~le ·~~dar 

_ Doland bana iyi bir yemek in yiyebilirim. Affedersin amma çok abdaldın .. miş olsaydı sen bunu nasıl bilecek- !Alıd edecektım? olan hm var .. Hatta galıba hızı bu-
tihap et. Çok se'li diğim yemeği ha Doland -elindek yemek liıteaini Maamafih hadiseyi unutmadığına tin? Sana telefonla o haber verdi. - Bu gibi şeyleri acayip örme- rada da takip ediyor. Doğrudan doğ-
tırlıvor musun? bir daha kontrol etti. Ve bir çorba memnunum. Ve bu VBl!ifeyi de Mna te.vdi etti. ie .gelmez. Çünkü on aeneclenberi ruya benimle.alakadar oluyor. 

Doland, kuvvei hafızasını top !c tavuk kızartması söyledi. Yemek - Unutulacak gibi değil de on- Bununla Grekling benim hüviyetim meydanda ~oldun. Sıdmot" ailoeinin 0 aırada ıaraon kahveleri ge.tir-
la "'elincive kadar sarı kız. nıtit~hes - dan.. den niçin şüphe ediyor? Mac:lamki yegane varisi aenıin .. O ..Jıengin rna- mi,ti. Glorya prip bir tekilde göz-

Tnttğa c.alıştı. .... l k r 
_ Galiba (Çıkrık) seviyordun im bi; çehre ile ona bakıvordu. - Şimdi kanaat getirdin mD şuphc ediyordu, neden ödünç para i ane, olduğu gıbi senin e ıne ge - lerini dört açtı: 

r-,·;...ku·· c·· d d · ları sev - Şimdi ne isle me•aulsün l - Anlamadım ( verdi cecektir. Açık ,.gözün birili ıcni tak- - Doland bu da .kim olacak) '-· .. , ustav e emız on -re · • • • • h' lAkad bo 1 · dıo·1 d d · · tt d bu hın - A~üı vukarı artist oldum - An lamıyacak ne var? Dolımd -1 la yır bana haber veren Grek- lıt ederek ve aılenle ıç a a ar ol- - K118 Y u .şı~man ve ku sız ... n en aın11 sure e ev e ----e • ' ,,. • • k" . 
dururdu. Ve ~;z geldi~iniz zam rn Venson L!ayintou ti;yatroeunda ha- Sıdmor olduğuma inandın mı? ~uv- ling değidir. ÇB~nkü konuhyabekından mab~lı"gdı .halde bır varıs mev ıne ge- hır Gadamk.. k l . d b" d 
ve ..... k 1 , ı da ko)dlı 1u ufak bir rol ver""cekler Doland vei hnfızarnı lınreketf" f(etirmeklıkte- tanımıyorum. ır baş ası a r ver-,çe l ır ı. enç ız a ıveıun en ır yu ut 
- "'"' n1asasına on arunn ·· . k l' le la ld ıuv"rdu. j 'iana birsey soraca~ım. Bir gece ki sebep bu J .. ğil mi idi? di. . . - ~ı.r m~ al ıt o Y kolay va- a ı: 

----;.=.."-'----~-------- · -· ' ın ·· iL" - Her halde o adamı da Creldıng rıı olabılır mı? - Devam edecek -
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Cas 

''Cebe 
bır . ' ,.acla. ,, 

sluk, aşk, facia, entrikalarla 
dolu bir film .. 

Holivudda ci yet mi? 
Sevimli, güzel kız meş'um bir 

kadını öldürdü ! 

(ANADOLU) 

Atlantid efsanesi hakikat mı a:uyor? 

Profesör: "Üc bin metre derinlik beni ... 

korkutmuyor. Bir arızaya uğrarsam 
derhal yukarı çıkabileceğim~,, diyor 

4 
11 
5 
s 
8 
8 
9 
'-) 

1 

aftası 

At 

Değ irmen 

.. 
Geyik 

it 

Tayyar~ 

" 

Eni santim 

85 
75 

85 
J.) 

ts5 
75 

SAHiFE S 

36 metrelik bir 
satış fiatı 

kuru1J 
655.-
595.-
759.-
726.-
731.-
665.-
675.-
615.-
653.-Kopekli 85 

!şbu fiat!er fabrika teslimi sahş fiab olup ambalaj 
masrafı müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere % 2 ı:am 

1939 modeli 
Blaupunkt radyolarını 

Jvlutlaka dinle· 
• • 

,yınız 

Fennin en mü
tekam:l hari

kasıdır 

rul ı' nıoal sı 133 liradır 
.Muiki zevkını yaz ve kış gece ve gündüz bütün tııbiil"ğile ancnk bu 

ahızalnrla tatmin edebilir.:;iııiz. 
İzmir ve havalisi acenteliğ; ve her nevi radyo malzeme MhŞ yeri 

A. R. Ozn1rt n v = H. Giiva ... 
Tela-raf O;ı:man. Saman iskdeai latanbul han ~'o. 17 Teldon JJOO 
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General Şan~Kay-Şek'in sevgilisi "' 1 ÇİMDiKLER Peygamber Süie) manın. Saraylnda . ~ 

~ 
ı 

l'UD .. i~ L~ . u S KIZLARI. ~~1': Uyku bu~~~~m~y~at~a koyar 

-----------------------~~--~------------·-· .·-=---·'l ·k?ymaz, bir rüya alemine daldım, 
• -- 1 -- Yazan: İskender Fahrettin Sertelli ;:t::;;:.::::;;t:.da. hiç böyle bir ru. 

- BiRİNCi KISIM _:_ ,, .. , • - . --~ ~~·-·- ' Diyerek saraydan ayrıldılar.. A.merikaya gitmişim. Talih, Leni 
., .... · a ı e azre ı avu un JLU?-. • **' •• 8 ·-Sur kralının Süleyınana hedı'ye··ı : , ~- y kt"l H t" D d '- Holıvuda atmış ve ben de çarçabuk 

O gece Süleymanın aarayında d • h"'k• t k .. 1 (H b- bır yıldız olmuşum .• Fakat, çok ırli· 
b k b ;~. ·• ;; ug)u hu _umd e mler ezıyo hand·ı · e zel bir erkek halinde Eleni, başını manalı · manalı iki ta. şulardan bazı tanıdıklan çıkıp ...... 1• 

üvti ir eğlenti tertip edilmişti. ron şe rın e top anan a n ı er u- .. h . .. ··· • •~ Sarayın (iç avlu) sunda, ortadaki zun müzakere v . ünakaşalardan Şo retım, dunyaları sarmış. Benı rafa alladı. mişlerdi .. Zavallı Andonu hatahane. 
büyük (tunç havuz) un etrafında S"l e mkl"f" . k b. 1 t beyaz perdede görüp eeven, tehayyül Bu sırada zavallı Pari de kendisi· ye kaldırdılar. Andon, kendisin! bilı 

sonra u eymanın te ı ını a u e • d ııi topar] """ b ı d · k Dı"§aleler yanıyordu. • ka . l d" H b d e en, bana mektup yazan biçareler am",.a aş ıyor u. bütün aybetmişti. 
mege rar vermış er ı. e ron an 1 B' t Babası "dd ı · · Sayısız cariyeler, kucaklarındaki K d"" ld"l . T k 5··1 ııır a... ır gün, zmiri hatırlamııım • onu şı ete sarstı: Parı ve Elenı hastahaneye kadar 

çiçeklerle canlı birere heykel gibi, mu hse ge 1 erk k rar u eyma- Bir vapura atlamıı, çıkaırelmiıim . .,.... Söyle!. .. Söyle çünkü çıldıraca- gittiler, fakat doktorlar, böyle bir 
havuzdan (dı~ kapı)ya kadar iki 

81
• n uzAurunal çılaahra : t • h Sahilde bir yıiın halk Bir y~ın ğım. Ne yaptın, nasıl sukut ettin? hastanııı başında gürültü edilemiye 

s - mon ar arp e mege azı- ,___ • Pari büyily ·· 1 · ·ı • 
ra dizilım,lercli. -~ rız, dediler; fakat siz Amon prensi- ırenç . au:. ve kadın •.• ~ıakanç bakıı· • en goz erı ı e baht.sına ceiini söyliyerek onları uzaklaştll"• 

T 1 
larla benı ıüzen rı· t k Jl"d"b' baktı. dılar 

1 - aınara ıre iyor... nin istediği zaman Firavundan yar- • a 11 mu a 1 1 ın- • 
Bütün cariyeler T amarayİ gör • dım görebileceğini hesaba kattınız lerce genç .• Buketler fırlatılıyor, al- -. Nı: de~ek istiyorsun? Pari, bütün geceyi kabus içinde ıre. 

mele için ııabı.nazlenıyorlar; kıskanç mı? Çünkü, Firavunla Amon prensi kıtlar yükaeliyor, kadınlar baiırı· Dıye ınle.dı.. . . çirdi: 
bakıalarla etrafı süzüyorlardı. d . 1. b' •tt"fak v d l fıyorlar: - Ne mı demek ıstıyorum; söyle Annesi ölmüştü. Sevdiği ırenç, oto-

• arasın a gız ı ır ı ı me cu o · . k" · · · · "l · 1 Tamaranın çok aüzel bir 1r.ız ol- d • .. ]"" 1 - Sevıyoruz eeni! .• Rüyamız een· ımın ıçın a., ıyorsun · m.obil altında hayata gözlerini yum-
duğunu ititmiflerdi. ,, .tı .. . u~~lu soy u~or ar. . t k d ıin •• Bir kerrecik de bize baki Eleni yerinden kalktı ve Parinin muştu. Şimdi babasını da kaybetmek 

Tı '"":"' '" d"" .. u ey~an ubvazıyl e tarşı•Hın a Düıünüyonım: yanına ıreldi, onu kaldırıp diğer o- tehlikesile karsı ka,...ıya bulunuyor 
amara... uıunmege mec ur o muş u.. a • . . • d ld · · · • .-~ • Bu, Beni larail hükümdarına !ad • d • t b"tl . DUn ıyı bır vatandaı kafaaı ile ça aya a ı. Sonra tekrar ıhtiyar An- du. Bunun mesul!l de· kendiııi ola 

"(Sur) kralı tarafındıın hediye olarak dır $1ı or ~ya m;ıyet ;~n 1 ~~ın- lıiarak faydalı olmağ~ çalııan b~ donun yanına ıreldi: caktı. • 
· d b k d enF ka tonuy humd~ln ~n ba ed.1· . inaan iken iltifat aörmeyen ..._n me - Yapmayın -dedi- üstüne fazla . Fakat babasını, bu kadar t•e"'üre 

ııon erimiş ir ız ı. a a a u ı erın u l"n ışesı • • oe • • · . ' ~ 
Sur '--1

1 
(Hiram) bu kırı Kudu··. k · d • "ld" s··ı ger neler olmuıum, neler? varmayın .• Böyle bir felliket anıııda, sevkeden şey ne idi? 

..,..... o pe yersız egı ı. u eyman: .. . . · . , . . .. 
lü bir eeirciden yedi ya..,nda ••tın al- Güzide muaharrlrlmls lıkender D • .. ı··y nuz 1 R . Ruya deiııtı: onun üzerıne daha şıddetle vilru· Nihayet, bir genci sevmisti. Mı· ,. _ . - ogru soy u orsu u cı· . k b lk" . • · • 
mış, sarayında büyütmü§til. Falırettln Sertelli heti tahkik edelim. Böyle bir itti- . Bır ka~ın oluvermiıim. Nefia, 24• me • e ı _felaketi attırmak olur. sum bir aşkla ona· bağlanmıştı ·ve· 0 

Sur kralının sarayında Tamara dan daha uzundur. Çiçekleri aeveriz. fak varsa harpten vazgeçeriz.. rif, tık bır kadın •• Etrafımda dönen Zavallı Andan, onu bileklerinden genç de ölünce, büyük bir ·atırap 
kadar güzel, Tamara kadar cazibeli Ç.içek olmuaydı, kadınlar bu kadar Dedi. Yahudiler harpten kaçını§ hakıılarda ateıler: dumanlar, du- yakaladı ve bir nevi dehşetle, a-öz!e. duymuştu, işte bu kadar .• 
bir kadın yoktu. 'l(Üzel olmaz ve bu kadar .evibnez· gibi görünmemek için: · · daklarınıda manıdar hareketler .• rinin .ta içine baktı: . . Ba~a.sını~ •. böyle masu_m bir gen9. 

Hiram, Beni larail hükümdar• !erdi.» _ Biz de bütün eli silah tutan· Herkeo bana bakıyor •• Her kalpte Sö 1 1 8 .. 1 1 S . ; .. · !ık hadısesını bu derece ızam etmesi 
Süleymana bir yıl önce yazdığı bir Süleyman bu şarkıyı dinlt!rken, !arımızla cenge gitmiye hazırız. . bir yangın l'ibi eaiyorum.. -- y e ··· oy e ··· enın dılının ne derece\•e kadar doğru idi? 
mektupta: Tamaranın uzun kumral saçlarını Cevabını vermekte teredüd et . Mairur bir taua kutu gibi dola_ı•· altında bir şeyler var? Zavallı. Pari, Eleiıiniıı m~rifetlni 

«Paraya çok iJıtiyacmı var. Banıı okşıyarak: mediler. yorum.. - Canım ·amca, dedim· ya, bir ve habesetini bilmivordu. ' Babasının 
bir kaç talan altın gönderirsen, ben - Sur kralının seni methetmek- Kudüs Yahndile~i arasında tR • Tam bu •ırada her ıeıı def işiyor: feliike~., . k.afasına, na•ıl bir 

0

şilphe yılanının 
de sana dünyamn en Piizel kızını he- te hakkı varmış .. Diyordu. fiJigtine nınmış muharipler de vardı. lsrail Biçare, çirkin, iirenç auratlı, men- - Fakat felaket, çeşid ceşid olur .. salıverildiğinden haberdar değildi. 
diye olarak takdim ederim!>> neşe ve sarayıma saadet getirdin. ordusu Amon prensi üzerine yürü- delıur bir kadıncaiız oluyorum.. Yoksa.. ihtiyar ·Andou, kızının namusun• 

Demişti. Haydi birer kadeh ~arap içelim .. Ve miye hazırlanırken, bir taraftan da Rüyada döktüiüm teri anlata· - Bir aşk_ hikayesi.. dan şüphe etmişti. Eleninin vaziyeti 
Süleyman ( ,.;;z~I k,.,.ı,.,) !arı "'" ~arkı söyliyen kızların daha çok ne· eli silah tutan Yahudiler küme küme mam: A k ? ona -s!ldece bunu anlatm1stl. .. E f k Ik - ş ha ... Aşk ha? .. Belki de E • 

rayına toplamaktan zevk duyan bir ~elenmeleri için, onlara da şarap i\r.. orduya giriyorlardı. tra ımdıi i ha alar hep çozu- rte•i sabah, Eleni: 
hükümdardı. Sur kralının teklifini ramedeim.. Hürriyet ve serbestiye kavuşmak lüyor. Batl•r artık bana dönmüyor. daha ileri gitti.... - Pari ·dedi·· sen bekle, ben has-
~ h ] k b 1 · K d" · b G" 1 d ·• · - Zannetmem.. Yalnız ~evtlig· i tan •·e· k d ·d· ı· · c~• a a u .. ettı. en ısıne _on e• Süleyman yeni gözdesile şarap !'ayesile Süleymana yardım vadede~ oz er e ıgrenmeyı, merhameti an- e, a ar gı ıp ge ıvereyım. 
tclt'n altın gondermek suretıle yar- 'çerken s k .. 

1
. k I d Yahudıler aralarında topladıkları dıran bakıılar canlanıyor.. genç, otomobil altında kalııp öldü Uğursuz kız, ırğursuz haberlerle 

d l d" · . ,ar ı soy ıyen ız ara a sa· ' d dönüp geldi: 
ır:ıl ey e 1• • ,.ap içmelerini emretmisti. " paraları da kendi masraflarına medar IJenim deiitmemle inaanlar d.ıi de- e.. İh şte o gece (Sur) sarayından Benı T • • I olmak üzere ordu kumandanı Şalo- ı<iıiyor Andan şıı_şırmışlı.·Artık HÖZ öyle-. _ti)·ar Andon, sabaha knr~ı vefat 

1 aı·ı n 1 T H" amara havuz basında D-nı •· . . d" " • . . . etmıstı. Eleııi ag" lı d ç ·· kü sr sarayı a ge en amara ıra- . .. .. · '"'F na teslım etmışler 1• • •• yemıyordu. Bır noktu, korktuğu bır , • yamıyor u. un · 
mın cDüny" güzeli> diye medhetti· nıl hukumdarının yanında oturuyor B d (S . . . ") ·T . . Bereket veraın, ruyanın bu kıamı k' b . . . nihayet bir katili andırıyordu. Za-

r d u sıra a ur mpsı amara k d d" no .a eı·nıııın ta orta•ında bır kurt 11 d 
g
• i kızdı u. . b" .. ..rd .. ·y · . ço evam etme ı: · va ı a amı, onun mel"un ruhundan 

. . . garıp ır nıya go u. e ertesı sa- gibi oynuyordu. d • 
Tamara o yılın ılk b<>lıarında or Havuzµn üstü çiçe~lerl~ füti.ıl- bah rüyasını hükümdara ıınlattı: Birdenbire milyarder olm1>1um.. ogaıı k><kaııçlık vurmuştu. Fakat 

sekiz yaşına yeni girmitti. Sülün gi- mÜ•tii. «- Yülaek bir daim tepe•inde Huıuai yatım, tayyarem, ptomobi)le. Acaba, kızı, kendi"ini ona teslim buna mukabil Pari, mesuliyeti kendi-
bi uzun boyu, ela gözleri, yakıcı ba- Süleyman o a-ece: · oturuyordum. Gökteki bul~tlar ya~ rint-var .. Adeta roın,.nlardaki ~u- etmiş miydi? .. Ve bugünkü fevkala- sinde buluyor \"e hıÇkıra hıçkıra, ba-
kışları ve bilhasa uzun ku'mral saç- «-Talut, Filistinde zevk ve ne- d"" . • ba lad A hayyel zenırlnler, Montekriıtolar gi- deliii ondan mı a;cliyordu? ~mı yumrukluyordu: 

1 
S . bo. k Vaf yıvaf yere U"'1ıye f ı. · Nihayet Eleniye so, du: Facia, büyüktü. 

arı ile üleymanın sarayında cid • •:eyı gma • ~n~n yerine kara bu- monlular bu bulutları çiğniyorlardı. bi yaııyorum, Herkeı bana ayaia İşle, hayatta yapayalnız kalmıştı, 
den eşsiz denecek kadar güzel ve !utlar g~rmek ıs~ı!o~d~. Ben ° bu· Yahudi delikanlıları kottıılar .. A • kalkıyor. Önümde her baı eiiliyor. ' - Sen ne anlıyorsun bu işten!.. İki gün sonra Elımi, onu büsbütUn 
cazibeliydi lutu dagıttım. Fılıstınlılere zevk ve I I kılı ta . dil Etrafımda dalkavuk alayları te•ek- Eğil, şöyle kulağıma fısılda.. ter ketti: · . .. .. mon u an ç n geçır er ve yere , 

Tarnaranın yüzüne bakanlar, a- neşeyı, gulup eğlenmeyi öğrettim.» düten bulutları çiğnemekten kurtar- kül ediyor .• insanların riyakirlıimın Eleni, alçaklığını bir kerre daha Bir terzihanede çalışncağ:ını ve 
yın cazibesine tutulmuş yıldızlar gi- Demişti. Sarayın İç avlusunda dılar.» tam orta yerine dütüyor11m.. Bana gösterdi. Sadece ka~larını kaldırdı. geceleri de orada kalmak mecburi-

bi, birdenbire sarsılıp titremekten Y"lnız kendisi, sevgilisi ve cariyeleri Süleyman bu rüyayı dikkatle din neler ıöylüyorlar, bende,-benim bile Boynunu büktü ve omuzlarını oy · yetinde bulunduğunu söyliyerek onu 
kucakladı. Öptli ve gitti. kendilerini alamazlardı. ~ğleniyordu. liyordu. varlıklarından haberdar olmadıiım· nallı .... 

Süleyman, cariyelerin 0 l<!P.Ce Kudsü·s.
1
teki Yahudbiler bir kdaç gün Tamara so""zu··nu·· bı"tı"rdı".. İhtiyar babanın kafasının içinde-ne kadar çok meziyetlerimi bulup ne 

kendisine (Sur incisi) adını verdik- •oma, u eymamn u şözün en İ•- Sustu. ki kurt, birdenbire büylimiistü. 

1 b k 1 b 1 k ( h 
tifad k Ik k !er anlatıyorlar, neler? " 

eri u ız a iri te Tunc avuz) · ey<' a ışara : Süleyman: Zavallı adam, hiç seslenmeden ka-
un basında oturup eğlencekti. - Biz de eğlenece~iz ... Biz de Y h d 1 d . 1 k . Tam bu sırada, rüya değişiyor ve pıdan çıktı v·e· ag·ıı· a"'ır ,.u··ru""du·· .. 

1 
• ""k k 1 ··1 · B - a u i er en ıyi i göreceğız ., , 

Ç 
avlunun üç büyük kapısı d<ı yu _se •.es e gu eceğız. iz de saray· hen, fakir, meteliksiz, biçare bir in- p k d k ] k d Rüyanın manası budur. ari, ·apı kapanınca, Eleniye koş-

kaj:ıanmıstı. Her kapının içinde iki a 1 ca~ıye _er a ar olsun hür ya· .an oluyorum. Doatlarım avuçları- tu; 
cellat nöbet bekliyordu. ~amak ısterız. Dedi. mın içinden balık gibi kayarak ka-

(lç avlu) da 
Sülev. mandan baş- Diye bağırmı~lardı. Tamara ilave etti: - Babam, ne dedi Eleııi? ç.ıyorlar .. Biraz evvel. elimi Öpenler, 

ka bir erkek voktu. Kapıda nöbet Süleyman, Tamaranın Kudüse - Uykumdan uyanırken, kula beni görünce tanımıyorlar.. Kimae - Ne diyecek ... 
bekliyen cellacİlar havuza arkalarını ~eldiği günden heri diğer zevcelerini ğıma gökten bir ses aksetti. «Süley· ehemmiyet vermiyor bana.. Bend• - Sen ona neler söy !edin? 
dönmüşlerdi. ve sayısı yüzleri geçen gözdelerini mana söyle .. Amqn üzerine yürüme· •aktiyle meziyet bulduklarını •Öyli- - Hiç!.. Sadece, hakikati ihsas et 

Süleyman sevdiği kadınla sara- ihmal etmeğe başlamıştı. sin .. Ordusu perişan olacaktır! » yenler, ağız birliği yaparak, benirr. mek liizımgeldiğini düşündüm ve 
yın iç avlusundaki havuz ba•ında Har, hazırlı~ı Bu sözü işitir işitmez gözlerimi bile henüz haberdar olmadıiım, c · evdiğin gencin ölümiinil anlattım .. 
eğlenmekten hoşlanırdı. Bu, hü · Süleyman baba•ı D;ıvur1 oib; sert kadar meziyetsizliklerimi buluyor- - Ne dedi?. 
kümdar için •adece bir zevk mese- bir hükümd;ır dei\ildi. K~ndisine mü açtım. lar ki.. - Cevap vermedi, çıktı, gitti: 

1 · d ··d· s· 1 bab H ı t d h k · ··k· 1 d. Süleyman, sevgilisinin sözlerine esı egı ı. ı.i emanın ası az· acaa e en er .-sı s: ı·rıet .- ın· Uyandım amma, gelin de bana •o- - Zavallı babam!. .. Zavallı baba-
reti Davud da hayatında bövle ya- !erdi. O günlerd 0 kPndisini •!k sık inanmıştı. run.. cığım .. 

Pari, ilk defa olarak Eleniye kar~ı 
içinde soğuk bir şey hissetti: 

Senelerce beraber yaşamış ve bil· 
yümüşlerdi. Mes'ud günlerinde, Ele· 
ni de ayni aile efradı gibi hissesini 
almıştı. Bugün, şu biiyük matem için
de, her tül"lii aliikaRını keserek git
meğe kalkması, insanlığa sığar mı 

idi? 
Pari, tees•ürünü hiç belli etmeden, 

kısaca: 

- Peki Eleni • dedi • nasıl ister-
sen! 

Kapı kapanınca, Pari, artık yapa. 
yalnız kaldığını hatırladı. Babasının 

akrabası olanlarla son zamanlarda, 
küçük ve basit veyler yüzünden, da. 

pardı. ilk tanıdığı ve hoşlandığı bir -.:iyarete f'elPn Y rıhnc1i hey~tlerinin - O halde yeni hazırlanan ordu· ÇiMDiK Yarım saat sonra, bir otomobil 
kadınla havuz başında veya bir akar ~erdlerini de büyük bir itidal il.- din- yu dağıtalım. ·çinde, ihtiyar Andonu getirdiler. rı.lmışlardı. Zavallı babası, ağır su. 
s~. ~aşıı~~a e~lenec~k olur~~· o. yıl lıyordu ... , . . . .. Diyerek, kumandan Şalon'u ça· ffolivudda . .., Zavallıya ııüzül inmişti. Sağ tarafı rette hakarete maruz kalmıştı. Bi-
butun gunlerı neşelı g.-çecegıne ına- Kudı.ıR ekı Yahudıler tnY•k r<or· "" tt. . cınovet mı tamamivle lutulmugtu. ııaenale,_·h, onların '.·anma da gide-

d."kl . d H l'>ır ı. · ' "' ·' nırdı. Süleyman, bu inanışını kuv· u erın en, "bron sl'hri ile Ku· A I l t d. f - Ba~tarafı 8 inci •ayfada - Pari bu hali göı·ünce, çıldırmış gi. mezdi. 

1
, b" · h ı · d d ~·· .ı b"l . h «- mon u arı e ıpt.-n az geç· d" 1 ç·· k.. . ,~et ı ır ıman a ın e yasatır ı. ?US ara~ıncı~ ı ~ emlPVPtt,.. ıotı:ı.va at . . ... · . e ıyor ur. un u romantık macera~ bi: 

d 
.ı ·kı · ~ t m dedı on 1 b f ti ce d Bugün, ayni zamanda işsiz de bulu 

Hatat bunun aksini yaomayı bir U· e emeoı erınnen, ha,s;ı wb;tJ~ri 1 ' ar sPmavı ır a e e · an ziyade neşeye ihtiyaçları var. - Ben sebep oldum, ben!... Za-
ğursuzluk sayar ve o kadını ertesi tarafından m;ıll;ırına ve gi.iul kızla- znlandırılacaklardır.» Bu yeni tarz arlistler arasında da vallı babamı da kaybediyorum! nuyor<lu. Bir işe sahip olmak gerekti. 
günü derhal sarayından kovardı. rına el uzatıldığından şikayet et - Con Fonten, Anna Nigl, Mirna Loy, . Diyerek acı bir çığlık attı .. Kom- Çün\<ü avucundaki para çok azdı. 

Süleyman Tamara ile (Tunc ha- mişl .. rdi. Bir rüyanın iç yüzü CeQ Artur sayılıyor. Ancak bir hafta kad;ır dayanabilird.i 
vuz) un başında otururken, biitün Süleyman, Yahudilere bir şartla Amonlar iiznine gidecek olan Neşeli kızlarııı oynayıp söyledik- Şüphesiz var. Fakat, bugünün aşkı Bir taraftan siyah .elbiselerini gi-
cariyeler kucaklanndaki çiçekleri yardım edebilecevini sö~·ledi: ordunun kumandanı Şalo, günler· lei-i bu filmleı·de dikkate çarpan bir var. Meselii, Corc Raft'ın Doroti La- yerken, öbür taraftan da bu derin ve 
havu:za atmağa başladılar. «-Asurilerle Mısırlılıır bu s:rada denberi bin güçli.ikle topladığı mu taraf da öpüşme ve sarmaşma sahne murla beraber çevirdig"i •Şimal ta-

kı h · ] · dag· ıt b 1 t emsalsiz yalııızlığııı ağırlığını içinde 
Hazreti Musa, vaktile, Sina da<l:ı· birbirlerini bo{:ma a meşguldür. arıp erı mıya aş ıımış ı. !erinin az olmasıdır. "Mesela, «Sü- vusu» ismindeki filmde artist ölmek 

b l o. b · "f d Bu sırada uzun sakallı iki Yahudi hissediyordu. na. cıkarken ir çiçek _koparmış.. ki ı:.x-n u vaz~~ett'.'n ı~tı a e ederek . v . .. . _ v~yş~ ismindeki son filmlerden birin- üzeredir ve. karşısındaki kadına: .. . .. .. .. . . . . 
dag arasından akan bır suya atmış .. (Amon) lar uzerıne bır o•du ı,:önd~r sarayın ıç a. !usunda loş bır koşesın de hır tek öpüşme sahnesi yoktur. _ Çabuk, çekil buradan git! Di- Doıduncu gun, hır kadın terzının 
Suyun üstünde bir anda bin bir çi- mek ve Amon prensini vergiye bağ- de Tamara ıle yavaş yavaş konuşu- Bu inkılap niçin? yor. Halbuki •eski» bir filmde olsay. yanında iş buldu. Fakat bu kadın, 
çek belirmiş .. Musa çiçeklerin üze- lamak niyetindeyim. Eğer siz tnplı· yorlardı: .. .. y h d"I h I Şüphesiz, buna sinemacılar: dı, Doroti Lamur'uıı dizlerine kapa- kendisinde pek iyi intiba uyan-
. d .. .. k .. t f • d · t" k d b . - Butun a u ı er ayat arını J-' Ik .. 1 • t· o·· 1 . rın en y'.-1ruyere suyun ote ara ı- vaı;ıım o_r uya_ ış_ ıra e er V!' c~ım • 1 d 1 r T s··ı - - o.a . oy e IS ıyor da ondan, ce· nır: « oz erın mehtaba parlıynn bir dırm~tı. 

na geçmış !. askerlerımle bırlıkte AmnnlulAr tize- .ana borç u u; a : . amara 1 u ke~ ''ahını verecekler.. göl gibi» tarz. ında sözler söylerdi. 

S ··ı d M "b" h h . .. .. · b t f manı knndırdıgın ıçın sana teşek u- H k"k t b .. .. . _ K . Dul, fazla çapkın, fazla Hi.übali idi. u eyman n usa ı;>ı ı, er a- rıne yururso?nız. u savas an muza . . a ı a en, ugunun aşkta havaı adın da: «Beni bırakıp nereye gı-

b Jd
.k c · ] f d.. •· · ·· h · .ı· j t re geldık.. ge 1 · d .. .... 1.. . f"l 1 . d' , d Yabancı erkeklerle dostluğu ve vı.ız aşına ge ı çe, arı ye er su • er onecevımız sım esıznır. ~ e o _Devam edecek _ nç erı uşunıı urse ı m erın onlar- ıyorsıın ! » gibi çığlıklar kopara· ı .. 

yun üstünü ciçekle örterlerdi. zaman siz de Kudüs V<' Hebranda _ la lıe büyük bir tezıı.d teşkil ettiği Doroti Lamurda belki biraz vamp harekatı şüpheli idi: 
Tamara havuzun içindeki suva •erbest yasar ve az vergi verir~iniz! Memleket ha;etanesi kolayca görülür. Mesela, Cin Harlu- tipi bulmak kabildir. Son günlerin Bir akşam üzeri, 

takarken, suyun üstünde bir anda lsrail ordusuna yardım etmediğiniz nun «Cehennem melekleri~ filminde meşhur yıldızlarından Hedi Lamur - Pari ·dedi · bu akşam ywıeğe 
çicekle kapatıldığını gör?ü ..• Biraz takdirde, istediğiniz hürriyete 1üphe başoperatö~ii bir sahne vardır_ ki, bugün bir kaı·i- i\e Sigrid Güri de ayni tiptedir. Fa- bende kal.. Bir iki dost ta gelecek, 
•onra genç kızlar hep bır a<:Tızdan yok ki kavuşamazsınız.» M. Nurı• Arka·n' . katur gibi gelmektedir. kat onlar da ancak hür ve çapkı'ıı ka- can sıkıntın azalır .. 
~u sarkıyı terennüme başladılar: Yahudilerin, Süleymana derhal Artist, Ben Layın'ın yanına, geni• dm temsil etmekle kal\yorlar"ve·ne- : p ·. t kl·r· lı.l '. ı • • 

S b
. 1. • Ond k ·· b · k k d • · ·· · ' arı, e · ı ı rel euemedı « !.!, ır _!'l,IVV!'ttır. . an or· mu~ et cevap verece a ar cesaret Adres: ıkinci Beyler sokak bir kanepe üz.erine uzanır ve baygın şe cihetinden Deannalarla; Darvö-· . ·· . 

k~rız. Fakat, çiçekler bu kuvveti !eri yoktu. fırın karşısı.. Kabul saaUa"rı bir vaziyette ilıirur.- Bıı-sahMyi ·ırcı- l~rle birleşiyôrlaf. o ıı-afde, yalan de- n :.kşam. lıu teı-zı evinin h:ıkik atte 
d33ma yener ·ç;~e!cı-lltiraııları yen ····- ' Bize üç gün mühlet veriniz.. 3•7 kadar. Tele: muayene· j'üp te gülmekten kendiııi zor alan. ğil : bir batakh:ıne olduğunu nnbdı ve 
c''"· • · sudan daha kuvvetlidir. Su- Toplanalım .. Düşünelim .. Kararımı- hane 3125 .. Evi 2'}83 !ar her halde az değildir. Sevimli kız meş'um kadını öldiir- kendi:ini zor kurlardı. 

· · ·· ildirir;~ «Bugünkü» filmlerde a~k yok mu? uü.. P ""m rrl r k -
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tlar KUÇUK iLANLAR 
111111111 ı ımı ı 1111 um·mıııııınuıııımııı ttııııttıımuıııııııııı liillll ııııııııııııııııı ıı üzumlu 

pside bere. 
Telefon numaraları: 
Yanzın ihbarı: 22Z2-25J2, Karşıyaka: 5055, imdadı •ıhhi: 2046, 

müddeiumumilik: 2455 ı;ıolis: 2463, l"hir telefonu müracaat numara· 
aı: 2200, şehirler arası telefon müracaat ııun.arası: 2150, elektrik 

Dogv anspor 3 - Demı"rspor 3, Yaman- eirketi: 2091, hava gazı: 2326 h:ıva g'azı fabrika•ı: 2291, Karşıyaka 
su idaresi: 5105 Basmahane istasyonu: 3638, A' ancak istasyonu: 

" 2134, Pa,aport vapur iskele3i: 2854, Denıztuak vapur acanta ı: 2674 

fa .. 2 - Ateş 2, Uçok 1 - Alsancak 1 Izmir s.ı şırkuti: 3015 taksi istemek için:40..IO. 
. . DEMİRYOLLARI: 

Pazar gü Al calı: ndal 'nın h. alı be müd halesinden 1"~: Kasaba hallı - İzmir - İstanbul· Ankara: Her gün saat Tedide. 
ender tesadd edil.r lık fade .. derek pen :tıd '1l bcrabcrlıgı f Pazar. CUJllft, Çar<.ıomba günleri yataklı vaıon. büfe vardır l lmıir. 
önünde ruıci ·re hki son kıt çıkurdı oyun l. 2 bil i Soma her gün 17,20 de otoray, iz · · • Alaıehir her f;"n 15,10 da 
talık mu bakaiarına d vam ed ldı Alsancak ·Üçok lren. 16.25 d otoray. İzmir. Badırroa: Pan.rtesi, Ça11&mba, Cuma 

Karılerimize kolaylık ol-
mak üzere, gazetemizde 
(Re mi olmıyan) küçük 
ilanlar için 
dık. 

bir sütun ayır· 

İş arayanlar, '.ş verenle
rin, kiralık ve nıüteferrik 
ilanlarım hurada bulaca -
sınız. 

Küçük ilan şartları 
Dört "'ırlık \ı:iiçük i!inlardan: 

B r defa için 30 kuruş 
İki defa için 50 kuru~ 
t:ç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kunış 

Det·mnlı kile; .: ilanların her d!faııı 
içın 10 ku~u~ alı'lır. Bir kolaylık 
oıınak ütcr her oatır 30 !:-ıni iti
bar e ı ın .r. Bı ~ ı.ik i a!'I 120 
harfta 'b, ret uimul dır. Dört sııtır 
dan 'f uzla h( r !5~t.r içı..ı ayrıc~ı ıo 
k ru ahıı.:r. ___ ı 

EvvelM Doğanspor-Demirspoır .oyna- S:r~ guıciın en rnühını macı~a günleri 7,30 da sair ~ünler 12 de elapres. 
dılar. Daha ikinci dııkikııda Mahm~ .. l_~ıştı. Hakem ~~trenor Horresm Aydıa hattı - İzmir_ Karal-uyu • Afyon: Pazartesi, Çarşamba, 
dun ayağından hir gol kaZ'\r>;:m D0· ununde takım~ıır so~le }er a.lmıstı.. Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye bet" gün 15,40 da. Denizli
ğanaporun oyunu buyiik f rkb kıııa . Üçok: ~eJ~· Zıya. Halını, "';lı, ye Salı, Per,mıbe, CtunartHİ günleri G,30 da. İzmir • Tire • Ödemi•: 
nacağını tahmin edenler pPk çoktu, Adıl, Fehmı. Namık, l\lazlıar, S.ıid, lıef gün 5,35 de katar. 17,30 Ödem~<", 16,30 da Tireye otoray. 

·------------- -M ılı,,. ·ıı "' ııan' r : 

Muayenehane aranıyor 

TJ;ı i< t bılı ·rneh:I' \A eJ\e-
ti li kir::ılık ev r.r:y. ,_._ B.ı•turıık cııd

TecrG li uh1 >; a , l'; s... 

rı nf Plinılc 5 .. 
rniiı ,ı(~a.at. 

n. Jla-
) . ~ıh nere 

Fakat Demınporlular Lütün tah- Namık, Faruk HAVA L t KATARLAR 1: 
minlt:ri altüst eden bir oyunla rakip Alsancak' Hilmi. Ali, Fuad, Fet- İzmir. Buca· 5 25 7 8 05 9 38 12 04 14 4::. 16 20 17 441910 

ı1esi ile fk;<,'cşıne.ik ara ;ncla ı>l:;rsıı -------------
ı1nh:ı memr.uo oıcn"caktır Hizmetçi aranıyor 

L ı d h' N . . ' , , , ' , ' , , ' ""' ' ' ' , ' 
müd"lfaa ını kanttırmağ oa a ı- ı, Enver, urı, Hakkı, Salahiddin, 20,40 
lar. Ve 18 inci dakikad-ı ortackın Rasim, llyaı, Said. fzmir - Be ·nova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 
yaptıkları müe ir bir ak_,nJa berıı- Oyun çok zevkli ve aitt,ııkli ba~- 16,15, 17,15. 18,50, 20,10, 21,40. 
\,..rliği temine muvaffak ol.lular. ladı. 6 ve 8 İncı dakika! rda her iki fzmir. Kartıyka. Hacıhüseyinler· 5 43 7 38 8 30 12 20 12 10 

:lllirac. a · yeri· Ke tel i caıldesl 

• "o. 153 Mustafa 

ı-~--------'-----

l"cmt:ı.k pişirn1 in: ı -•en. eY ·~1erini 
g r ı, i;·i <er\·b yap.an lıır hizmetçi 
aranıyor. Talipler gazetemizde (B. B.) 

Bundı n ba kıı 36 ve 42 inci d~kika- takı~a birer korner oldu. 13 üncü 13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 2i..ıs ' ' ' ' ' ' ' ' 
adresinP milracaat erme!idirltr. 

Evlenmebri Kolaylaştıran 

!arda ikinci ve üçüncü gollerle devre- dakıkada Alsancak sol:;lan aktı fa. İzmir. Menemen: 5,48, (yalnız cumartesi günleri: 13 03.) Danışma servisi tı..\.': ;lluhtel f ho\'illı i. ! cinsten 
yi 3 • 1 galip olarak bitirdiler. kat Hakkının ortalayı mı kafa ile KÜR F EZ VAPURLAR 1: ' 

ikinci devre Doğamporluların karşılıyan il yas topu avuta attı. Biraz lzmirden Kart1yakaya ilk vapur saat S,30 da Pasaporttan, gece 
Yazı işleri lisan dersleri, emval ll•ılı ka\' ı. şeftali. fre k elma. ı fi • 

seri akını ile başladı. Doğan,ı::orun sonra L\akun •ağaçığı ayni şekil- son vapur 11,30 da Konaktan kalkar. Karfıyakadan l:zmire ilk vapur 
sağdan hücumunda, soliç topu vn- de yakaladığı fırsattan istifade ede· ıaat 6 da, •on vapur da 24 dedir. Gündüzleri her yarım saatta bir kar· 
]eybol oynarrcış gibi el;y!e Derrir· medi. Bu dakikadan 20 İnci dakika- şılıklı vapurlar hareket eder. 

idaresi için dahi müracaat ediniz. rlan!an ucuz atılır 
B. Kardıçalı 39 Hukukçu Runınrncla ~alon şarnpbnn~ ine 

D. 26 l!yas d.3 müracaat 

spor ailarına taktı. Hakem ;tirazla· ya kadar Üçok devamlı bir hakimi- Ş EH l R DA Hl L t NAKİL VA S 1 TALAR l : Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
ta rağmen bu~u gol say~.'· H"lk ta yet tesis etti:Fakat kaleci Hilmi çok Tram\·aylar: Sabahleyin ilk tramvay Gü>elyalıdıı.n bC§le, ikinci 
hakem aleyhıne tezahurat yaptı çal , d trıı.mvav 6 da hareket eJer. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Ge.-e son tram 
Maamafih Demirsporlular 'oğuk- l§B•).lohr u. 

19 
d k'k d k I vay Güzelyalıdan 2 ,Sda, Konaktan bir de hareket eder. Gündüz her 

k '-' '- '- 1 d tt'l ı assa uncu a ·ı a a a e- . , ar:ıuur.J11 oy~n a~ına . evam e ı er. . . . . , . . beı;. dckikada hır tramvav vardır. 
Dogaruıpor 3:> ncı dakıkada beraber- nın alt zavıyesı_nı bulan am;k ın Otobüsle!: Buca, B.omovo, Baam~hal"P., Tepecik ve Alsancals 
lik golünü çıkardı, oyun da 3 • 3 be- yerden kuvvetlı şutunu plonıonla hattına her ı;:ün muntazam otobüsler iflemektedir. 
rabcre bitti. kurtarması şaheserdi. Her iki taraf D r. N 1 Z Y OL L A R 1 : 

Olivier ve 
Şürekası 

Deutscbe Le-
vante Linie 
G. . B. H 

Hamburg Bu oyundan sonra Yamanlar - müdafaası iyi oynıyordu. Birinci Çar,amba ırünl..-ri saat t2de l.ıanb· la ıürat poatası.Perff'mb" 20d" ara 
~leş takımları karşılaştı. Hakem devre gol•üz bitti. postasL Çarıamba onda Mersin sürat po~tası. Pazar günü 12 de M!!r· 
Uçolı:.tan Bay Mustafa .. ilk dakika- ikinci devrelik oyuna taknnlar sin postası (Rodoıa da uP,rar). Karaburun postası pazar günleri saat 
lar biribirini denemekle geçti. 7 in- ayni neş'e ile girdiler. Oyun seri. 8 de, carşamba günleri 9 da .. 
ci dakikada Yamanlar bir kornerden top kontrolü ve pas te\·ziatı hata.ız.. • 
istifade edemedi. Bunu Ateş lehine 2-1 üncü dakikada Üçok kazandı- MEMLEKET HARI C l: 

L'.M.TE'f 

\"npnr acen tası 
E!R.NC' KORDON RE'S.3 

B'.NAS! TEL. 2443 
•POLO> \·apuru :ı birlnci kfınunda 

LO~DRADA:-; ıı:•Hp yük çıkar~rllk 
\·e ayn' zarn,<nrb LO. "DRA ve HULL 
ıçin ylik alacaktır. 

cSardinien• vapuru halen lıma· 
r!ımızda olup A.wers, Rotterdam, 
3remen ve Hamburg limanları için 

neticesiz bir korner takip etti. ğı eı.tbolden Ahancak kalesini ka- it 1 an vapurla.rı muntazam poatalu. Çarşamba saat 17 de Pire, 
yük alacaktır. , 

Her iki takım müsavatı bozmıık n•tırdı. Faknt top kalecinin elinde Brendizi, Venedik, Triyeıte. Per mbe 17 de Rodos. adalar. 
için tam enerji ile oyıuyorlardı. kaldı. 26 ıncı dakikada Alsnncak 

20 inci dakikalarda her iki takı- sür'atle Ür.ok kalesitıi sardı. Ve Ra· N O BET Ç f E C Z ANELE R : 
ma birer korner daha oldu. simin Lir kafa darbe inde yegiİne ClJl\IA: Kemeraltında fttihad, Gilzelyalıdıı Güzeıyah, Irıratpau· 

DEUTSCHE L~:N"ANTE - Ll)<'lE 
cDELOS• t·apııı·u birinci k!lnunun 

ortasında Haml>urg. Rremen ve An
ver~ten gelip yük çıkaraktır. 

« \\l eissesee» vapuru 19 dan 24 
·;kkanunn kadar Anvers, Rotter· 
am, Brcmen ve Hamburg limanla

rı için yük alacaktır. 

İkinci devrenin 4 üncü dakika- sayısını kazandı. Fakat bu go- rmda Aqrl, lkiçeşmelikte lkiçe~mellk, Alsancakta B. Fual. 
sında At~ soldan aktı ve solaçık Fe- d Üçok d.-rhal Mazharın ayaiiın· CUMARTF.SI: Başdurakta Sıhhat, 

Lf\'F:RPOL HA":Tl 
cALGF.R!..\l\'• \'e cLI .SBfAN• va

purlarının yCkleri İstan?ulda aktar 
mn fderek DE~fZBA): (. vapurlarile 
lzmire l!'elmiştir 

ridin şahsi gayreti sayesinde bir gol dan çıkan şütle muk .. bele •tti. Tek· PAZAR: Kemeraltında Hiliil, Karataeta B. Ilabif, Keçecilerde Ye. 
kazandı. Bu gole Yamanlar 18 inci rar beraberliği bulan takımlar oyuna r.i lımir, lrgııtp11zannda Asri 
dakikada mukabele ettiler. 20 inci tam hızla ba~ladılar PAZARTESi: Kemraltınd3 Şifa, G~zdyalıda GUzelyah, TilkilikU. 
dakikada Yamanlar kale i önünde Alsancaktan llakkının soldan n. Faik, lklçe~melikte !kiçe~melik, Al :.ıncakta E. Fuad. Ayvuklada 
gümelenmiş olan oyuncuların ara· attığı kuvetli şiltler Üçok kalesinin SALI: Kemeraltmdo Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
sından Yamanların ""1ğ müdafii yan direğinden avuta gitti. -10 ıncı Al:ancakta B. Ahm~d Lütfi, E~refpa~ada Jo:şrefpaşa. 
Hakkı birdenbire sakatlandı ve bay- dakikada 'Cçok lehine frikik oldu. ÇARŞA!l!RA: Ba .. ourakta Sıhhat, Karata. ta B. Habif, Tilkilikte 

ı: ratelli ... perco 
Vopıı;- A ccnta~'! 
ADRIA TICA S. A. di 

gın olarak •ahadan çıkarıldı. 25 inci Fakat Namık ve Mazhar ofsayide Yeni !zrr!r, Irgatı; zannda A•rı, 
dakikada Ateşlill'r penaltıdan ikinci düştüler. Oun da 1 • 1 bt-rnbere bit- PERŞE\!BF. '. Kemeraltında Hilal, Karantinada Il. Eşref, Tilkilik· 
gollerini kazandılar. Fakat Yaman- ti. Ve birinci devre likleri de nihnye- te B. Fuad, Eşrefııa•ada E~refpaşa. NA VIGATlONE 

1 ERO Motörii 8 12 tilrilıiıı<l, !ar gene At~ kalesini tehdid ediyor· te erdi. 
du. 40 ıncı dakikada Ateş müdafaa- Takımların bugünkü durumları. 

Gol 
Takımlar Oyun Galip Beraber Mağlup Attı Yedi Puan 
Üçok 5 3 2 21 5 1 3 
Alsancak 5 2 2 1 O 7 l l 
Ateş 5 2 2 1 O l O 11 
Doğanspor 5 1 4 ' 9 8 1 l 
Yamanlar 5 1 1 3 l 1 1 7 P, 
Demirspor 5 1 4 8 22 6 

ikinci takıml•r Halk salı,ısı'lda tılar ve oyunu Yam~nlar tak n>ı 1 
karşılaştılar. Dedmıryspor Dlogan~poır kazandı. Üçok Alsancak 13. tkkım 
takımları gelme ı. aman ar • ı-.teş . 
takımları i•e Ateş takımının seremo- lurı n çı da L.;:okun 2 - 1 gnlehesi 
sinden •onra huwsi şeklde karşılaş- ile bitti. 

Türk Maarif cemiyeti 

Ege Lisesi direktörlüğünden: 
Görülen ihtiyaç üzerine Elle lisesinin beşinci sınıfı da açıl.nıstır. 
Kayıt muamelesi devam etmektedir. Kayı• i leri için her gün 

lsabehtan ak•ama kadar Karantinada karakol yan nda l\1ansuri Kona-
• na müracaat olunrnalıd.r. Telefon: 2929 

Aydın Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan 27 5 70 lir~ 31 kur~ş ke: 
tif bedelli Çinede yaptırılacak ilkokul inşaat işine eksılt~e muddetı 
içinde talip çıkmadığından 9 l 939 Pazarteıı günü saat 1 J e k,,da~ bır 
ay içinde pazarlıkla neticelendirilmesine karar verilmiştir. Temınat 
miktarı 2068 liradır. 

P<ızarlığa girebilmek için Aydın vilôyl'tinden hu iş için ilınl den 
8 gün evvel alınmış yapı müteahhitliğı ve~ikası güstermesi yap' ığı en 
büyük i in bedeli 2SOOO liradan aşa ı olm ması miiteah ııdııı bıua• 
diplomalı mühendis veya mımar olması ~ey, bunlardan bir.si ile müş
tereken teklif yapması ve mukaveleyi bılikte imza etmesi lazımdır. 

isteklilerin 9 / J ı 9 39 Pazartesi günü saat 15 te kadar toplantı 
günleri vilayet encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4369) 

Salihli belediyesinden: 
Ka•abamıza 8 kilometre mesafeden getirilecek tahlili yaptırıl!"'ış 

ve ıhhiye vekaletince tasd,kten geçm nıenba içme suyunun projesi, in 
tanzimi 2-12-938 gllnün<len itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak \'e pe~· koymak üze.re 22-12-938 gllnUne 
Jcıdar Sa ihll bılıdiyHinı m\lrııcaatlıırı ilin olunı.ır. 6 S ıo ı:: 4 s 

/ 

111111 llllllllllllllllllllllllllllllllHl!f lllllllllllllllllllll11111111Hllflllfllf llfl/lllllllllllllliifllllll <>el erek a\' ni gün p" tı:-o• l.ercs Kn 

Toprak mahsulleri ofisi lzmir !imnos !stanköy Rol0sa lıar~ke• 

d 
<'derektır. 

ŞUbesİD en: VESfA \ puru 11. 12 t ri 
!\lü<'sseserriz namına ;ıjnnsl:\rımız a'l ı;r!rrr:' 1t b ı';d~vlar d~ - ı, 'H

1 
g l P nı riin \1i ı,lli" l'niL 

polarımıza bo altma ve d.-pol rdan rık ırt • l rı , cı ek ilt !') Dr. c 1 t. ı L l Bu '\ • rn ,, K>S 
K • ., ı 1.b l l 9 3 ~ d ' l ne v h \t ktt e c k i koııulntustur at 1 "·" e tar ır c. • v pıı " 

··ınd :ı taJ;pl•r bu lıufü ı, ki sartnııme;y, ~ 1 !·,RC) Mo ru 1 J l 1. el.· rl~ 
;,.,::ti~~~-~-7:-~~-=~~~~7"'-:•~============-• r k 12 12 l .ilı c! '"r Kor, ı 5 Akhisar icra memurlugundan: 

D kt .~nc.!a llr". di.i \'tıl::::ı~ Dmc G.n\ u 
Kıııı ,r cjdu !lırohinı' bor•'!! }.Jıı • O OJ'. ~ Sr,ı 1.ıte Zara FiPmc Trı • \ 

a a oıı'"ııiir A khi nrda Yıdlız cnd Bakteryo!og Vened k 
c'P i·fllP rıoo ı,," kı) ,,,,,tinde sağı !ıfl- A K l T p FOSCARI l\lotörii 11 1 L 
nwnıcılar kızanları forağrnclan Sel- • ema onay · ırihınJ" lirr..ıııımıza ı<-'l<'rek 14 1. 
nıan ,;olu )bk~ud oğlu Ahemed vere- Bula~ıcı, salgın hastalıklar de Lerns odos l3•ino1' i rı~ri T•irs 

sesi, arka"1 l\Ichmecl önü yol ile )!:ıh- 1 
mucl 10 • ·o. Jı clükk:ln yukarıda biri 

dut 10 , 'o. 1ı diikkiın bir mild
cı .. tle açık artırma suratile •atılığa 

cıkurılt'."llltır. lhııle i 18 1 ~:ı~ çar-

mütcha"" h t" ve YPnedik limanlarına arekeı 
(Verem ve sa.re ) ı<'decektir. 

Basmahane poli• karakolu ya· 
nında 747 

Te efon: 4115 
•--------------------•ı samba gü•ıii saat 11 den 12 ye kıı- •-----------... 

c'ıır Akhi;ar icra daire,;iııde satıla- KAY-
raktır. O gün işbu gayri menkulün NA 
~onan muhammen kıymetinin ~( 75 YJ 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

l IERCULE.S Vapuru 8 12 ta 
rihinde gelerek BURGAS V ARNA 
ve KÖSTE 'CE için yük alacaktır. 

OBERON Vapuru 12112 ta 
rihinde gelip Rotterdam Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır . 

.ini bulur<a ihale edilecektir. "i 75 CJ 
!ni bulmazsa ihale 15 gün uzatıla- SVENSKA ORIENT LINEIN 

rE;~~~jj1 Müdrir MARSILIA Vapuru 7 '12 ta· rnk ikinci artırması 2 2 !l~~ per-
embe ı:Cnü ııvn' saatte her kaça çı- rihinde gelip Rotterdam Hamburr 
kars.ı kn>'i ihale i icra k:lınacaktır. İskandinavya ve Blatık limanları i 
ı bu vr.~ ri me kı:~ konnn ıııuham " VtT· f .l:.L TUZU çin yüı· ;ıJacaktır. 

1 
GOTLAND Motörü 22112 ta-

kı; rnetıriıı 75 kıymet.nele alıcı- Xetni<. romatizma, kum sancılan rihinde bt-klenmekte olup Rotter-
laı n pey akç ' vı!lmckri prt ıı-. oa brşı mide knru ciğer ve böbrekle- : dam Hamburg lskandinavya ve Bal 
Darngıı h:.ırcı deli iliycsi alana aid. ri temizler. • tık limanları için yük alarak hare-
.ıt peşi cti~ 1 b gayri trenl·ul I-:n ucuz maden "1ı)" 1 elde Pdilir. ket edecektir. 

h 

·-~....;;... __________ ___ 

zerinde bır ak iddia e<lcnler \'ar-l _____ "'l""---ı----
Baktroyoloğ •ıı ellerindeki ve>aiklerile beraber 

20 gün içinde icra daire•ine mürıı
c:ınt e ıreleri aksi tnl. }irde hnkları 
tapu ~icil tl'lc •abit olnıııdıkçıı pııv

laşmaga girmezler 1 bu şerait dııh -
liudc i ı ki. olnrdnıw Akh'sar le n 
d ıire in<• m•lracaatlıırı v~ .ıtış gumi 
a'ıcıl • .ıııı icı-ava gelmeleri Ifüı olu-

4870 
~870 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve •aire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
İkinci beyler sokak No. 25 

Telefon: 3S69 

SERViCE MARI-IME 
ROUMAi'~ 

ALBA JULIA Vapuru 14 ' 1 2 
tarihinde gelerek Malta Marsilya vr 
Cerıova limanları için yük ve yok·ı.; 
alır 

ilandaki hareket tarihlerıvle na • 
lunlar<laki değişikliklerden Acent 
mes'uliyet kabul etmez. Dara fazlı 
tafailat için lkınci Kordonda 7 2 ~ 

Americım Export Lineı 
Exiria • vapuru 6 f 12 38 de b~k· 

1<"niyor. Nevyork için yük lacak· 
tır. 

«Exminister• vapuru 20 12138 
e b<'klenıyor. 1evyork için yük ala

•aktır. 
cExtavin• vapuru 29/12 38 de 

"ıekleniyor. Nevyork icin yük ala
caktır. 

Johmton '"' arren Lin,.s Ltd. 
~lnr<'ınnre vapuru l 1 İlkkamın-

1a beklenivor, Gıırgas, \'arr>a ve 
'<öst<'nce lirrıııı '.ırına vi'k alacaktır. 

' 1 

Den 
o lo 

p 

,. ı r' 
u1ıır"ktır. 

'or 

'"' ırt: 

• yo lsk 
ur n ::ı1 hm 

h:wallnje 

l? i'kkiınun· 
r} Dif'prp. 
ıları için yük 

l:prvice Mar;tiıne Rı:ıı.:main 
Bııcarest 
D"rostor 'apuru "7 i'kkanun· 

la b<"kl niyor Kösterce ıçin yük 
'kırnktır. 

Socie e vapcur de Bulgare 
cTzar Ferdinand• vaouru 9 ilk

kiınuna doğru Rurgas \'ama için 
'ıorrket <'dec<"ktir. 

Septolin 
Diş 

acunu 
Dişleri incı gibi 

yapan et:erine ku. 
ı vet, ağıza güzel 
koku veren 
f orrni.ild 'ir. 

eynı 

1 
---·~----~~~~~"""'.~~nuınar da FRATELU SPERCO 
vapur acı•ntalı •ma müracaat edil· 
nt!sı rİcf\ olu.nur 

TELEFON· 2004/2005 



:!AHIFE it 

Makina Tamirhanesi 
. 

lzmir: Ke•tane pazarı demirciler No. 6 7-69 

Her türlü motor, makiı:ıa tamiratı. iınaltıt ve montaiı 
Bil lftUlft döküm, teniye ve torna işleri 

Telef on : 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - İti söz verilen gün ve saatte bitirmek. 
2 - Müşteriye azami suhulet, fiatlerdc itidal, itte temizliktir 

-ll-terkez hastanesi Pürjen Şa ap 
operatörü Tesirini tııbii olara'c ya_;ı:ı:ı 

Dr. Cevad Alpsoy , e~ iyi müs:ıild'r 

(Öğleden sonra) hastaların• Eksir Şahap 
İkinci beyler sokak şerbetçi kar· d 
5ısı No. 81 de hbul eder. Basur memelerıni gi _ru. 

Evi "'201 Kuvveti i..+-:ba·,·ı artınr. T,.1e: 3;\15 • ·' "~ 

(ANADOLlıı 

------------------· Erkek kostüm kumaş 

Pardesüleriniz.i ve 
bayanların kürk man
to veBuga Yaka kür/;. 
/erini lBRAHIM KA 

l:l niı İnri k
0

nıın ~ı\I 1 1!!38 ___ ....... -- -----

'isterseniz ziya kabili· 
~etine erişileıneıniş olan 
Osram-m!-aınpullarını 

kullanınız: 

3 

1 t'Bununlçüı dalınalccdlı 
d -· •• •ı. l .. ..eeC€f/UUZ ..lft "''UZ lt 
- ... < 

•--""!!D!"'"· ~'~'J~'U..,R~. --·m---D-o-kt_o_r---•'1RAKAŞA bakmadan AMPULLAR-1 
Türkİ)e VeJ..illrri :' 

ŞE' r.ıi{ı U;ı..UR B .. h B ·· geçmeyınzz. 
M. ı '-' ur an engu Odunpazarı No. 12 AEG Elektronl 

'Turk .ı\nonim El('ktrik Şırketi l,;mumİ)t-si DAHiLi HASTALlKLAR MEMLEKET HASTANESi 
MOTEHA.SSISI GÖZ MÜTEHASSISI 

ikinci Beyler sokak No. 82 Hastalannı her gün öğleden ı 
Telefon o. 3286 ıonra Beyler sokağındaki muaye- 1 

nehanesinde kabul eder. -----------
Si% de MET ALLUM '·O Lamb:ıları:ıı 

ı ı alırs'lnıt 

Heın bol ıJlk aluuı olur, hem iktıaad etmiş olur, hem lamba deiiıtirmek 
teıı kurtulur, hem de Hrfiyatırw:ııı Pkıildiğini ilk fatuıada ııörüraünib. 

Cevfik B 
Elektrik - Telefon ve malzemesi dep:>su. 

Siemens fabrikaları müme.s5ili 
Peştemalcılar 77 - 7) lelcfo.ı 3332 

- Tilrk Aııoniaı Şirketi • 

İSTANBUL P. K. 1144' İS TAN BUL P. K. 1449 

Dr. Behcet Uz 
• 

Çocu'.< hastalıkları Doktor 

Demir Ali mütehassısı 
Hastaları-ıı 11,3) da-ı bir~ 

kada: Beyler so!.:ağrn :l:ı Ahen'.,\ 
matbaası yamnd:ı ka!>:ıl e:br. 

----=----=----------

Avnıpada tetkik seyahatinden 
gelmi~tir. Hastalarını her gün 
muavetıl'hıtnesinc:le kRbul eder. -

S. FERİT 
Eczacı başı 

Yağsız Kremi IE~sizdirl 
••• 9 • • 

• 
• '1 • 
• 
• 

• • il • • • 
• 
• 
• 

• • 
·~ ~ . ' . • • • ••• • •• 

/Jt/eşhur sarı vazo : 40 Kuruş 
Depo: ŞİFA ECZANESİ 

BANKA~I 
1938 

Küçük Cari H~~a.pla.r 

lkramiı;a. pl&.nt== 
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 • 500 > .lQI)() • 

16 • 250 .. ·:00() • 
7G > 100 ~ 760') > 

80 > fıO > 401)0 • 
200 > 25 > .'jl))() • --
381 • 28%0 • 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. ı Ey
lıll, ı Birincikllnun tarihlerinde çeki. 
lecektir. 

En az 50 lirıl mevrluat: lıulunan 

i.e:mplur kumlara cl~hil cdikc~ktlr 

........................................ 
Otel Fuar ve lokantası 

Azmi Çavuşoğlu 
Birincikordon Atatürk caddesi tayyare 
sineması yanında No. 208 Tel: 3277 

İzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 
eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .. 

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi tenzilat 
yapılır. 

Lokantamızda: 
Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve hususi ziyafetler verilir. Ve-

lrilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmekl 
kafidir. 

• 

111111111111: l l l l llll 1111111111111111111111111111ililil'111111111111111111111111111111111111., 

Sıhhat balıkyağı -
Norveçya balıkyağlarının en 

halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Cancar • • 
Sıhhat eczahanesi 

--
: 
-= 

Ba~clurak Büyük Sal<'pı;io~lu bam karşısında 
... il 1111111il111111il11111111111 il l lll lll lll lll il l lll lll il il il lll il il lll il lll il il llllll il lll ıu: 

1 lı: ,, 

,.,SA BC 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun ük 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlarıdır. 

Her yerden ıs· 
rarla arayınız 

Amili ~ 
ÜMİT FABRİKASI \!!J1 

Ticarethanesi 
Telııraf· ÜMIDüN Telefon: ;l047 
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- . ' ; . . ~· ~~ ~""" ' • • ! •• . ., .. _ 

ANADOLU Matbaası A 
Kitap kı·s· m o · 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matbua ile taşra belediye 
ve köy büroları için defter, makbuz ve bületenleri en --
son nüınuneye rnuvafık şekilde gayet ucu~ tab edilir. ~ 1 
ADERS: İzmir 2 nd Beyler So. Parti Binası içindde Tel. 2776 

Emlak ve Eytam bankasından:· 

Esas No. 

'ç. 12 
~ 
c. 25 ,, 

1 ./ 

' c. 

C. 
c. 
C. 
c. 
c. 

251 1 
25 2 
51 

s 1 1 
51 2 
51 3 
Si 4 
5115 

c. 52 
c. 63 

"..t " 

Yeri 

KarŞJ.ya.ka Alaybey Günaydın Sok. 
Ada 1 68, parsel 5. 
lknci Sultaniye Mah. Nezaket S. 

İkinci Sultaniye Eşrefpaşa 
Nezaket sokak. 
lk.inci Sultaniye E!refpaşa Cad. 

> > İkiçefmelik Eşrcfpaşa C. 
> 
:.- > 
• > 

Ada 21 , par~l 7. 
llcioci Sultaniye M. Nezaket "okak 
Ahmetağa M.ah. Yemiş çarşısı 
ve Sajır sokak ~-
Ada 223, parsel 5. 

."lo. su 
Taj 

20, 20/ A, 
20/ 1 

Yeni: 24, 2 .. / 1 
24/2 

Taj 2 

723 
72S 
727 
729 
731 

4 Tnj 
Eski25 24 
Yeni23. 24 

c. 73/1 Katflyaka Alaybey Han sokak. Ycni23, 23/f 

c. 105 
c. 152 
c. J)3 

C. JS9 
c. 180 
c. 223 

c. 258 

•• 

c. 226 

c. 96 

Ada 188, parsel 5. 
Ku11yaka Turan Menemen Cad. Taj f 83 bahçeli 
Kart1yak.a Alaybey M. Mirat Eıki 48 
~ Ahmetaia M. Şamlı sok. Etki: 27, 27 / 1~ 27 / 2, 27 /3 

Yeni: 35, 35 IJ, 35/ 2. 3S/ 3 
ş.,lı Mah. Osmanzade Sokak Yeni: 7 / 2, 7 / 4 
Meeudiye M. İkinci kordon. Eski: 368, yeni: 118/2 
Fatih M. Mahmudağa sokak. ... Yeni:75/77 
Ada 495, parsel 6. 

J1. Selimiye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 480, pareel 5 . 
Selimiye Mah. Tramvay caddesi "'\ 
Ada -i80, Parsel 6. 
Selimiye Mah. Tramvay caddesi 
Ada 4&0, Panel 6. 
Repeiye Tramvay caddesi 

.. 

Yeni 176 

Yeni: 178 

Taj: f 74 

1123 

Nev'i 
M2. 

Ev 139 

Üç ev 159 
M2. 

Ev 197,75 
M2. 

Dükkan 
~ 

~ 

:ıı 

Ev 
Mağaza 58. M2. 

Ev 

Ev 
Ev 
Ev 

Depo 
Ev 

'J> 

Aile evi 

> 

> 

> 484 
M2. 

Depozftosu 
Kıymeti T.L. 

1 100.- 220.-

1000.- 200.-

1750.- 350.-

1700.- 340.-
1500.- 300.-

1500.- 300.-

2000.- 400.-
2000.- 400.-
6000.- ' 200.-

2000.- 400.-
3800.- 760.-
2250.- -450.-

3500.- 700.-

2000.- 400.-

1500.- 300.-

SOOO.- 1000.-

lzahatİ yukarıda yazılı emlakin pazarlıkla satışları 20/f 2/938 salı günü saat onda yapılacaktır. 
..., lateldi tt&anların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize atırarak artırmaya girmeleri ve yan-
lannda birer fotoirafla nüfus tezkerelerini getirmeleri.. f 0-f 3 4349 -
lzmir Liae ve Ortaokullar satın alma kcmisyonu 
Başkanlığından: 

Cinai · Miktarı 
• tt: 

~~ 

Gri harici el~ise (caket ve pan· 40 takım 
talon 

120 

112 

Beherinin 
fiati 
L. K. 
19 so 

Tutarı 

L. K. 
78Q 00 

s 50 660 00 

5' 560 

ilk teminatı izahat 

L. K. 
58 50 Mühürlü nümunelerine göre 

49 50 

42 00 > 

Haki dahili elbi!!e 
(caket ve pantalon) 
Koyu kurıuni iş elbisesi 
(caket ve pantalon) 
Siyah kırçıllı kısa palto 90 adet 9 50 85 5 64 1 2 > > '> 
El yapısı dahili sarı postal 160 çift 4 2S 680 S 1 00 > > > 
~ah harici ayakkabı 130 > 4 50 S8S 43 87 > > > . 
lıımir bölge sanat okulu talebesi için mevcud mühürlü nümunel~rinegöre yaptırılacak olan yukarıda mık

tan yazılı ıri harici elbise, haki dahili elbise, ko~u ~urşu~~ iş elbis~si, siy.ah harici ayakkabı, el yapısı olmak 
şart~ aarı poatal ve siyah kırçıllı kı98 palto 1' aun muddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 

3/ t /939 salı aünü saat 14 de hükumet konağında kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyo-

numuzc:la açık cksiltmeleri ayrı ayrı yapılacaktır· 
Nümunelerini ve ~artnamelerini görmek istiyenler her gün Kiiltürdirektörlüğünde görebilirler. 

Elc.siltmeğe girmeğe istekli olan olanların da 2490 sayılı kanunun üçüncü maddesinde yazılı ahkaf!) 
dairesinde teminat alıtları ile birlikte belli gün ve saatta komisyona ba~ vurmaları ilan olunur. 

13-18-25-29 4332 

Sabırs•zlıkla beklenilen 939 modeli 

Minerva Radyoları 

Her tipten ınebzulen gelmi.tir. Radyo tekniğinin ŞAH eıeri olan bu markayı gôrmek 

mahiyeti hakkında bir fikir edinme)·e kafidir .• 

Umumi vekili Abdurrahman /mre htanbul Bahçckapı Haıao de-poiu Oıtnnde 

T "lef on; 23521 

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

lira4ır. 
2 - Eksiltme 23 12 938. tarihine rastlıyan cuma günü saat 

( 1 S) de Nafıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü Su eksiltme komis-
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . . 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele pro1esı, Bayın· 

l İzmir ikinci icra memurluiun· 
dan: 

lzmir etfaiye neferi iken elyevm 

ikametgahı bilinmiyen Ahmed Ordu 

Kaya tarafına. 

Kamil Fevziye 19 lira 40 kuruş 

borcunuzdan dolayı İzmir sulh hu
kuk mahkemesinin 25-2-938 tarihin-

de ihtiyatı haciz kararı üzerine 25-

İzmir belediyeıind~n: 
1 - Satın alınncak 15 adet 4 silin

dirli ve tıım Dizel motörlii 26 kişilik 
oturma yerli \'e şehir içi yollarında 
('ahşan tiplerden olmak üzere beheri 
8500 lira bedeli nıuhanımeneli komp
ı~ trambii~. 

2 - Satın alınacak 1 O adet 4 si
lindirli \'e tam Dizel molör!U 24 ki
şilik oturma yerli ve şehir içi yollnrın
du ça!ışan tiplerden olmak üzere be
heri 6250 lira bedeli muhammeneli 
koın .ı: otubföı. 

3 - Satın alınacak bir adet 6 si
lindirli ve tam Dizel motörlü 40 ki
şilik otrma yerli şel i:- iç ve dışında 
çalışacak tipt~ olmak tizere 13600 
lira bedeli muhammenli komple tu
ri~t tram lıil.sli.. . 

4 - Satın alınacak bir adet G si
lindirli ve tam Dizel motörlü 32 ki
şilik oturma yerli ve 15 kişilik ayrı 
sahanlıklı şehir içi yollarında çalı. 
şan tipten olmak üzere 12~00 lira 
bedeli muhammeneli komple büyük 
trambils ki ceman 27 adet otobüs ve 
trambüı:ı mevcud proje ve şartname· 
1Jine göre 1/ 12/938 tarihinden itiba
ren 45 gün müddetle kapalı zarflı 

eksiltmeye konulmuştur. 
5 - GtimrUk, muamele, belediye, 

tahliye, kordon, istihlak re im ve 
ücretleri belediyeye aid olmak iizere 
belediye otobüs garajında teslim edil 
mek kayt ve şartile heyeti umumiye
sinin muhammen bedeli 216500 lira
dır. 

6 - i\Iali ve fenni şal'tnameleri. 

posta bedeli hariç 1 O lira 8:1 kuruş 
bedel mukabilinde otobüs işletme 
müdürH.ığiinden tedarik edilir. Ta~
radan i~tiyenler şartname \"C posta 
iicrctini peşinen gön<lermclidırll'!'. 
7- Kapalı zarfla ihPlcsi 17/ 1/ 

939 alı günü sant 1 G da l>elediye 
çtaimi e~cUmeninde yapılacaktır. 

8 - Heyeti umumiye5inin muvak
kat teminat miktarı 12075 liradır. 

9 - Nakden v<>rilecek teminat ak
~e~i inale tal'ihinclcn ns~ari 1 gün C\'· 

vel belediyeden alınacak fiş mukn
ıilinde i~ hanka~nna yatırılacaktır. 

10 - Teklif yapacak firmanın 

otobügler hakkındaki ~aı·tnamede 

yazılı maddelerle birlikte bilümum 
kntoloğ ve teknik esimlerlc plfın n 
izahnanıeleri ve parca kataloğunun 
ve fiyat listelerini \"eı•mesi mecburi
dir. 

ı ı - Eksiltmeye i~tirak edecekleı 
2490 cınyıh kanunun tarifi daire:-iııd< 
hazırlanmış teklif mektuplarını ihalr 
tarihi olan 17/ 1/ 939 salı güni.i aza
mi saat 1 e kadar belediye daimi 
encümen rehdiğine vel"melidirler. 

ı-13-2a-3 4259 

1 - Sukak tenviratı için satın alı 
ıacnk ::;ooo aclet elektrik ampulii mn 
.ine \'C elektrik mülıendisliğiııdcıı ile. 
·et.siz olarak teclnrik edilecek mnli n 

"eııni şartnameleri wchile açık ekffilt 
neğe konnlmu:;tur. )luhammen bedel 
;elıeri 2i kuruştan 1350 liradır. ihale 
>i de 23 ı~ u:1s cmrıa giinü saat lE 
ladır. 1 ·tirak eclecekler 101 • lirn 2; 
curuşluk mu\·akkat teminat makbuzu 
'le encümene gelirler. 

2 - Mııkine ve elektrik mühendis
liğinden ücretsiz olarak tedarik edile
cek mali ve fenni şartnamesi veçhilc 
ve bu şartnamelere merbut listede müf 

retlatı ve muhammen bedelleri göste
rilen sokak tenviratı için satın alına
cak 29 kalem elektrik tesisatı tamira
tı malzemesi a~ık ek!'iltmeğe konnl 
muştur. Heyeti ıımumiye<:inin muham. 
men bedeli 2753 lir:ı 50 kuruştur. 1ha
le~i de 2:3/ 12/ H38 cuma günü saat 16 
dadır. İştirak edecekler 206 lira 75 
Kuruşluk teminat makbuzu ile enco -
ınene gelirler. 

7-13-16-20 dnt.k işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projel~r~ (3) lira (7) 
lcunıs mukabilinde Sular umum müdürlüğünden alabılırler .. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 4312) lıra (50) 
kurusluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
\izete vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i~tiralc ede-· 

2-938 tarihinde çıkarılan ödeme cm- ------------
rine kar~• ikametgahınızın meçhuli. Memleket hastanesi 
yetine binaen tebligat icra edilme • dahiliye mütehassısı 
miştir. tşbu iliinın talihi tebliğinden Dr. Cela" I Yarkın 

me%ler. 
5 - isteklilerin teklif mr.ktuplarını ikinci mad~e yazılı sa- -

attan bir saat eveline kadar Sular umum miiqürlüğüne makbt2•mu
.kabilinde vermeleri la7ımdır. 

foıtada olan wcçikmeler kabul edilmez •• ( 4202) 29 3 ~ J 3 

itibaren on gn içinde borcunuzu ö-

dernediğiz veyahud itirazınız vnrsa 

bildirmeniz lazımdır. Ak.si takdirde 
gıyabınızda icr ya dev~m oluoacµğı 
ödeme emri makamına· kaim olmak 
üzere ilanen teblii olunur. 

Muavenehae: İkinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:3955 

Evi: Göztepe No.1013 
Telefon: "545 

' 

ızmir levazım amirliği satın alma kc• 
misyonu ilanları 

İzmir levazım amirlği satın alma komisyonundan: 
Adet Cinsi 
250 Katan~ yem torbası 
4 30 Yerli hayvan yem torbası 
6; Kutana için şaplı yular ba~lığı 

100 Yarli hayvan için şaplı yular başlığı 
305 Keçeli belleme 
650 Gebre 
360 Sünger 

40 Çul 
1 00 Katana kıl kolan 
l 20 yerli hayvan için kıl kolan 
l 00 Pay bent 

. Yıık_arıda cins ve miktarları ~azılrı on bir kalem mutabiye açık 
eksıltme ı.le satın alınacaktır. Hapsınin tutarı: 1653 lira 75 kuruftur. 
Şartnamesi: Şartnamesi Maniıa tüm satın alma komisyonundan pa
rasız alınabilir. 

fhlc0 i: 19/ f 2/ 938 pazartesi günü saat 1 f dedir. 
ilk teminatı: 124 lira 05 kuruştur. 
Ek~iltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü madde • 

lerinde yozılı belgelerile birlikte ticaret odası vesika;ı ve temnatlan ile 
tam vaktinde Manisa tüm satın alma komisyonuna gelsinler. 

9-13-16-18 4345 

fzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Ordu sıhhiyesi için (2000) adet battaniye 20/ 12/938 ıalı g\lnü 

saat on be~te Tophanede lstanbul leva7.ım amirli~i satın alma koı:niı
yonundet kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. T ehmin bedeli 24000 
liradır. ilk t-:minat f ROO liradır. Şartname ve nümunesi komisyon
da görülür. lsteklil~rin kanunt veqikalnrile beraber belli saattan bir 
saat evvel komisyona teklif mektuplarınt vermeleri. 

3-8-13-17 4276 - --~_...___ ----·- _______ ....,...__ 
lzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rı. den: . 

1 - ~{ilfo:;, Külli.ik. Bodrum garnizonlarının seneli.k ihtiyacı olan 
(13650) kilo sa(le yağı 18/ 2. Teş/938 de yapılan ihale netice
ı-inde hiçbir istekli çıkı.:naclığından yeniden kanuni şekilde on 
beş gün temdit cdil~ı·ck 15; ı ~/9:18 günü saat 15 te kapalı zarf 
uımlilc ihalc!'İ yapılacaktır. 

2 - l\üıhammen bedeli (l 39R4) lira mu\:akkat teminat (1048) lira
dır. 

3 - lstekt;ıer ticaret odasından alacakları ticaret vesikalarile ve 
muvakkat teminat mukabilinde mal müdürlüklerine yatıracak
ları m=ıkbuzla birlikte zarf'arı ~ aat 14 te alay satın nlma ~g
mi yonluğuna verilmiş olacaktır. 

4 - Milas, KUllük yağlan ile Rodrum yağlan bir müteahhide ayni 
~artname dahilinde VE>rileceği gibi l\Iilas ve Bodrum garnizon
lal'ının yağları ela ayrı ayrı şartnamelerle başka isteklilere de 
verilecektir . 

5 - Para-.ız olarak şartname :Milfiq ordu evinde ~atın alma komis-
yonundan her zaman ahnnbilir. 29-3-8-13 4235 

İzmir Leva21m Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: 
1 - Salihlideki kıtn ihti~·M·ı için açık ekfliltmc ile (45) ton maden 

kömlirü ~atın alınacaktır. 
2 - He>psinin tutarı (585) liradır. Şartnamesi her glin Manisada 

tümen ~atın alma komi-:yonundn görillebilir. 
~ - İlk teminatı ( 4~) !im 8S kuru;ıtur. 
4 - 1hale~i 14 1121!\::lR carMmlır. giinü \•n nılacaktır. Saat ıı de. 
5 - Ehiltmeye giı·PcPkler 24ÇJO :\\"ılı kanunun 2 \"e 3 cU maddele

rinde yazılı belgelerle birlikte ticaret odac:ı \"esikaqı ve temfnat 
lnrile hPraber tam \'nktinde :Manisadn tiimcn ~l'ltın alma komis-
yonuna gelmeleri. 29-3-8-13 4237 ----- - - ··- --·-

iı:mir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: 
ihale s;lÜnÜ talibi çıkmıyan 21 \indi Tümen birlikleri hayva

natı idn ( 280) ton vulnf s;ıtın alınC\r.ağından kapalı zarfla ihalesi 
28 Rir:rn·i k5nun / 9i0. C rqa rnha gi.inü ~==H\t 16 da yanılacaktır. 

Muhammf"n kıymeti ( f 4420) li radır. ilk t~minatı ( 1082) liradır . 
Satnamı"~i her gün Komicıvonda P'Örülebilir. isteklilerin ilk temi. 

nat makbuzu veya mektuo!ariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünd1 
m<lddt-lerinde yazılı vesiknlariyle bernber ihale günü ihalP- saatmdan 
en ?.Z hir saat evveline kad.-r teklif mektuplarını Fındıklıcfo Komu
tanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 13 f 8 22 27 ( 4177) 

İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: 
lhnl ... etinü talibi cıkmıvan lstnnbul komutanlığı birlikleri hayva

natı için ( 420) ton yulaf satın alınnca~ındnn kapalı zarfla ihalesi 28/ 
Birinci kanun / 938 Carsamba 11ünü saat 1 S de ynoılacaktır. Muham
men kıymeti (21630) liradır. ilk teminatı (1623) liradır. 

Şatnamesi her gün Komisyonda P.Örülehilir. isteklilerin ilk temi~ 
nat makbuzu veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyll" beraber ihale günü ihale saatından 
en az bir saat evvelin~ kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu
~ Satı11_!llma komi!'yonuna ver~elf'~_ 11., 18 22 27 ( 4378) 

lnnir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: 
İhale günü talibi çıkmıyan 1 tanbul komutanlığına bağlı Topçu bi

rnci alayı hayvanatı icin (300) ton yulaf cıatın alınacağından tekrar 
kapalı 7arfla ihalesi 28 B;rinci kanun 93 Cır<ıarnba günü saat f 5. 30 
da yapılrcaktır. ~luhammen tutarı on b .. s bin dört yüz elli liradır. ilk 
teminatı ( 1 1 59) liradır. 

Şatnamesi her gün Komi~vondn ?Örülebilir. isteklilerin ilk temi
~at Tr' kbuzu veya mektııj'.)brivle 2490 savılı k nunun ? -ve-3- üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihalp saatındnn 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını F ndıklıda Komu
tanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 13 18 22 27 ( 4 379) 

Toprik h uller; of·§· z ·r-
şubesinden; 

j Depolarımızda mevcut buRdayların naklıycsı açık eksiltmeve 
konulmurtur. Kat'i ihalesi 26 12 938 tarihinde saat 16 da yapıİa

r--cnletır 'Talipler bıı nusu ta.~i "'artnameyi u1> ınizde ~Örebilirler . 


