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Çemberi ayn 
Dün gece Londrada mühim 

bir söylev verdi 
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Cumhurreisimiz DALADİYE KORSiKAYA GİDiYOR 
lnönii, dün akşam Anka

döndii·ler 

Çemberlayn, . f talyanın 'tecavüzü takdirinde F ransaya yar
dım için hiçbir taahhütte hulunmadığını söyledi 

raya 
Başvekil, Dahiliye Vekili ve Ankara valisi, Reisi
cumhurumuzu Kalecifl istasyonunda karşıladılar 

F ransa-ltalya · harbında ln
giltere bitaraf mı kalacak? 

'1"-""t"''~ , . 

Yugoslavyada 
int;habat 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Yuıroslavyada aylıandaııberi de

vam eden intihabat mücadelesi Pa· 
zar günü hükUınet fırkasmm kuv· 
vetli bir ekseriyet temin etmeılyle 

.,,..-:- . . ' ~ 

.. lngiliz gazeteleri; Çemberlayni tenkid ederek, FraııSa
nın tamamiyeti mülkiyesi lngilterenin ·hayati 

mes' elesidir diyorldr 
. 

Roma gazeteleri de Çember/aynın beyanatından sonra Pari• 
neticelendi. "Harp edelim,, diye artık bafıramıyacak, diyorlar 

Bu doat ve müttefik memlekette Parla, 13 (Radyo) - Bastinadan 
bu defa cereyan eden intihabata çok bildirildiğine göre, mildafaa komi· 
ehemmiyet veriliyordu. Yugoılavya. tesi, başvekil B. Daladiyenin Korsi· 
nın muhterem Batvekili Stoyadino- ka seyahati münasebetile, Korsika-
viç memleketin hem dahilinde, hem nın Fraıısaya bağlılığıııı teyid için 
haricinde batlı batına bir · ıiyaoet milli bir giln tertip edecektir. 
tcmıil eden çok Qı.ühim bir ıahıiyet- Biltün belediye meclisleri, tezahü· 
tir. · rata davet edilmiııtlr. 

Siyaset hayatına maliye ,-e ikt11ad atanbul, 13 (Telefqnlıı.) ·r e·ı itecektir. 1ıısilten - Franll&,)'a ,yardım 
ıahneılnden ııiren bu kıymetli dev• neral !•met lnönü dün K.arabükteki Ameleni°' vaziyeti hakkınde iza. ·ebniyeeek mi? 
ı.ı adamı iktidar mevkimi!' ıeldiii demir ve çelik fabrikalarını gezerler·, hat alan Reisicumhqrumn:ı:, ; en: ı,.ı,.ıdrı.ı, 13 (RaJyo) - B. Çenı-
günder.beri Yuııoslavyanm hem da. ken, Sümerbiınk 'umum müdürü B. ·Karabük gehrindeki amele binalat,f· berlayn, 11°\l'lıin kamarası lçt!maında 
hili politikaoına, hem harici aiyaae· Nurullah Esad Sümerden ve lngiliz nı gezmişler, lngiliz mühendisleriyle ltalyaya yapacağı seyahat, Fransa· 
tine yepyeni bir iıtikamet vermittir. ~~hendi•~.e~!nd~_n . iz.abat almışlar, l~g.ilizce olarak şöyle görüşmü,ler·jtta,lya münasebatı ve Çekoslovakya 
Kom,u ve-mtıttefik devletin bu yeni ışçılerle gorugmuglerdır. dır. , hu~udlarının garantisi hakkında be-
oiyaai iıtikametine hem dahilde ve lnönünün: . - işlerden mervnun musunuz? ya):ıatta bulunmuştur. 
hem hariçte t..-aftar ve aleyhtar - inşaat ilerliyor mu? - işler çok iyi gidiyor. Yalnız İl. Çemberlayn demiştir ki: 
olan!..- vardı. Onun için bu intihabat Sözlerine Nurullah Esad şu ce· su mes'elesinin halli lazımdır - ttalyaya seyahatim, Mussolini 
Yugoalavyanm yeni ıiyaoetitıde ide- vahı vermiştir: - Su işi yakında halledilecek· ile şahsi teması istihdaf ediyor. Mel. 
ta mühim bir imtihan devreıi gibi te· - Bazı tesisatımız bitmiş gibi- tir. huz herhangi bir anlaşmanın evvel-
lil.ki ediliyordu. Memleket hükume- dir. iki numaralı furun ve çelikhane - Türk işçilerinden memnun beevvel avam kamarasına bildiri!- Pa.rlıte ltalyanlar aleyhine yapı lan nllma)'İflerden bir intilNı 
tin takip ettiii dahili ve harici aiya- temmuzda, haddehane de ağustosta - Devamı 8 nc:i Sahifede - mesi tabiidir. Çemberlayn, İtalya • Fransa ihti- cBu beyanat, Fransa taarruza uğ-
aeti taavip edecek mi idi, ebniyecek -------------- lafı hakkında sorulan suale, dün ver- radığı takdirde İngilterenin likayd 

mi idi?. it 1 Akde· n· . ,. z diği cevabı tekrar etmiş ve Çekoslo. ;raıacağına İtalyayı inandıracak ma-
Yuııoılavyalılar Pazar günü bil- a ya vakya hududlan için de: hiyettedir. 

tün doıtlannın kendi kendilerine Fr • - Bu hususta garanti tııahhüdil- ansaya taahhildlerimiz olup ol-
aordukları bu ıuale cevap verdiler. 

müz vardır. madığı hariç, fakat Fransanın mülkJ: Ve hükumetlerinin takip ettiii ıiya-
aeti büyük bir ekseriyetle taıvip et- , . Demiştir. tamamiyetinin İngiltere için hayati 

tiler. v· t ç·· "l d'kt t•• l h" d" lnııilte~ dlirüat hareket etmiyor bir mesele olduğunu Çemberlayn be-
intihabat bu itibarla Yugoala,,ya. IIlS Qfi OfÇl J l .. a QT~ere 4CUffi e ıyor Londra, , 13 (Radyo) - İtalya, yanatına ilive etmeli idi.> 

nm dahili inkitafmda olduiu kadar . .. . Fransanın müstemlekelerine taarruz Paria harp diye baiıramıyacaktır . 
dıt politikaımm iıtikameti üzerinde LJ•tı t . k lk Mı ı • • ettigi takdirde, İngilterenin hiçbir Roma, 18 (Radyo) - Mesaje. 
cleçokmUhimbirteıiricraedeceı...nl er aarruza a ıyor, usso ını,misakmucibinceyardımdabulunmı- rogazetesiyazıyor: . 
tir. . · . yaeağı şe~lindeki beyanat, Londra- cÇcmberlayn yeni birşey söyleme-

Hatırlarda olduiu veçhile Baıve- · • • t ~ . / ' da ~ena bır te~ir husule ~etirmiştir. di. Hususi vaziyeti izah ile iktifa ey. 
kil Stoyadinoviç radikaller birliği arazı · ıs ıy.or. ~ı~uz Krunıkl gaz~tcsı, ?e.mbe~- Jetli. Öyle ümid ederiz ki, çok yerin-

"k" la, nın beyanatını İngıltere ıçın dü- de olan bu sözler, avazları ~ıktıaı partisinin reiıidir. Bu parti ıimdı ı '" • 
• • . rilst bir tarzı harket telakki etmedi- kadar charp> diye bağıran Paris ga-

Yuııosl_avynnm büyiik biniıi olan ln •ı • Jt [ [ H kk b • k !tini yazmakta ve şöyle demektedir: ~etecilerinin seslerini kısacaktır.> 
m"§!ıur Paaiç'in partisidir. Şimdiki gz lZ.. Q yan an aşmasının mu.re e l UTUma• 
Başvekil, Yevtiç kabine•ini takiben dan yeni fa .. enler ileri SÜr.Ü/ÜyOTe ·Çöre. il divor ki: işaretler 
iktidar mevkiine ııelditi gündenberi I"' _,, 
yukuıda da İşaret ettiğim veçbile 

~=0~:~~n:~y:.:~n:a~!~i ·~rra~;:;;;:: Yenı· b· ı· r p·· o. lı .. tı··k. a laA zıın.' Kış hastalıkları başladı. Mektepleri 
met vermiştir. Bu siyasetin mahiye- tetkik edip kara meıı•y• 
tini iyice kavrıyabilmek için YU'fOI· r ver ız 
lavyanm dahili vaziyet ve te§kilitı- Londra, 12 (A.A.) - Essxde Ching- fışkırtacaktır; Henüz kim•e bunu bil·j Harici politika bahsinde İngiltere- . Aile reislerinden dinliyoruz, muallimlerden dinliyoruz, ve biz de 
na biraz n .. fuz etmek lô.:ı:ımdır. fort şehrinde Milletler cemiyeti bir- miyor. Fakat her şey gö;teriybr ki de fikirler arasında derin bir inkisam oruyoruz; 

Şimdiki Yugoslavya umumi harp liği tarafından tertip edilen bir mi- Nasyonal Sosyalist Almanya yeniden ! vardır. Bu inkisam elzem olan sil~h- İzmirde bir kış hastalığı hüküm sürmektedir ve bu hastalık, aşağı 
neticesinde e•ki Sırbiatana Bosna • tingde nutuk söyliyen B. Vinston tecavüze başlayacaktır. Ve bu teca-1 tarıma işini geriletiyor. Hiikümet mu- yuk,an, geniş mahiyette şehri epeyce hırpalamaktadır. Grip olduğu 
Hersek Hırvatistan ve Sloven arazi- Churchil İtalyanın Akdenizdeki me- vüze karşı hiçbir topl\ı 1 mukavemet halefet partilerine iş birliği teklifin- söylenen bu hastalık, bilhassa, insan kalabalığı bulunan çatılar altın· 
ıinin iltilıakı ile teşekkül etmittir. talibatından bahsederek . demiştir ki: hazırlığı yoktur. den çekindiği· için lüzumlu tedbirleri da daha fazla kendisini göstermektedir. 
Müteveffa Avusturya Macariatan. B. Churchil 'bundan sonra· İngiliz- de teklif etmeğe cesaret edemiyor. Bunların başında mektepler geliyor. Bugün dershanelerde, hasta ta-

. -Nazi diktatörü şarki Avrupada ı b b ı 
dan alman bu arazi ile Sırbiıtan, İtalyan münasebetlerine geçmiş ve Bir° Ç<>k kimsenin fikirleri şöyle hu. e enin . oş uğu, göze çarpacak kadar artmıştır. 
arazi ve nilfuı itibarile, l>ir· miolin- yeni . bir ta~rruz hazırlarken İtalya. sözlerine şöyle devam etmiştir: lasa edilebllir: G_ene. işitiy_oruz ki, sıhhat m!idürl~ğü de, maarif müdürlilğü de bu 
den fazla l>üyilmUıtUr. Fakat daha nın bu metahbatı Fransayı meş.gul et- İngiliz • İtalyan anlaşmıısı ?.fosso- Eğer diktatörlerin önilnde diz, çö- hli~ıse ıl: alakadar olmakta ve tetkık~t yapmaktadırlar. Bu hassasi
- devirlere ııelinceye kadar, devle. mektedir. Almanyanın , bu yenı taar-

1 
... te k. tın , t' ,

1 1 
.• killecek ise silahlanmaya ne hacet.? yetı takdır ederiz. Ancak, hastalığın grıp olması takdirinde, tetkikler, 

t • i1t u._ • d h · ·· · t• ı· k. d ınıyı 9 ın e emış ır. " usso mı B Ch h 0 J tk · · 1 b' ' ·· muh b 1 k 1 ·b· f l·t fh 1 k · ın dah ...... yeım e tam Ye eaub ruzunun angı ıstikııme ı a ıp e e. . . . . · . · urc ı n.u unu şöy e ıtırmış. a ere er, arar ar gı ı orma ı e sa a arı, faydalı olma tan zıya. 
bir latikrar buaule aelm•mittL Met- ceilni hen!l,z bllmlyoruz. Milnlhten ve şımdı Nısl, Korsikayı ve Tun usu al- tir: · . de zarar verebilirler .. Bugün mekteplerde bazı sınıflarda talebe adedi 
bur Radiç'in rl1•Ht ettlil Hll'Yatl..- Çe.koslovakyaiım parçalanmasından mak için ta~riki~ta bulunmaktadır. ~Bir politlka· fena ise onu deiiş- % 80-40 ek.siktir. Rakam, mildhiştir ve bize kış mevsiminin mahud 
l>artlıl Yuıoalavyamn Uç muhtar bu. sonra Hitlerin tinünde o kadar çok im- Matbuat Süveyş kanar bahsında fe- tirmeye. ça:lıemak, bir. hükOmet kuv- g.rip illetinin ferman okumağa kalkıştığını hatırlatmaktadır. 
kUınetinden • yani Sırplardaııı Kır- kanlar mevcuttur ki, ım evvel hangi dakarl.ıkta bu1unmak i~in efkip hat. vetten dllşıniişse onu yeniden ]j:uvvet- Bi~aenaleyh, hadiseyi, büyük bir sUratle tetkik ederek karara bağ. 
vatlardan ve Slovenlerden • mürek· yolu tutacağını kestirmesi bizzat ken- zırlıyor. İngiliz • İtıilyş,n anlaŞırrasınin lendirmeğe veyahut değiştirmeğe te- lamak lizımdır. Fikrimizce, mekteplerin kısa bir milcldet için tatili ve 
kep bir nevi federe bir hükumet ıek· disi için de gliçtür. . , henüz daha mürekkebi kuru'niadan ye. şe~bils etmek lazımdır. Fakat heı: ne bu suretle hastalıglIİ sirayet imkinlannın iinUne geçilmesi ldzımdır. 
linde idare edilmesini itiyordu. Slo- . Evveli Memei mi? Yoksa Dan.zil' ni ta[epleı- ilerf sili-ü!Uyor. Ve ·bu es:: olursa olsun; hııngi partiye mensup· Geç verilecek kararların hiçbir kıyme.ti olamaz. Belki de fayda ye
"~nler de ayni emele varmak iotl· mi? Polonya aleyhine Polonyadaki nada başvekilimiz daha.ne g.ibi teskin- olursak olalım vazifemiz bu memleke- rlne telifi edilmez neticeleri kabul etmekten öteye bir tesir yapamaz. 
Yen bir parti te,kil etmitlerdi. Hükii·. Ukranyalıları mı? Yoksa Romanya !erin ·olabileceğini gtirmek üzere Ro- ti hava bombardımanları tehdidi al- Bugiln evler vardır ki, dört beş çocuğundan yarısı hastadır. Vaziye-

- Devamı 7 nci Sahilede - ' aleyhine Transilvanya hal)ilnı mı, mava gitmeii muvafık buluyor. - Devamı 8 inci sahifede - tin nezaket ve· ehemmiyetine işaret ediyoruz. ** 
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Yenlik umması 

Hava yolları U. 
müdürü 

Kıymetli &rlcaılaşımız doktor M. 
Şc\ ki l:f.mr, birkaç güml nberi göz
lerinden muıtm iptir. Bu sebeple gün
lük sıhhi yazılarını yazamamaktadır. 

Km·iler imizi sıhhi öğütlerden mah. 

. San'atımızla, fikriyatı ızln, ahlakıyatıınızla; hulasa, bir mi11 t h -
lınde ifadelen n büt"n c h lerimiz e b'r «I kn» ya bir «yeni> ye 
doğru gitmekteyiz. Ko,arnk, uçarak; iç'mizi alev alev knvura.n yenili
ie karşı duyulan &usuzluğun naır!arca birikmiş iştih ları•u teskine uğ
raııyoı:uz. 

Kelimenin tam man Lİyle bir humma bir yenilik humması içinde yü
züyoruz. Fakat bu sefer ba§ımızda butün irad ve dü.,,ünme imkunln
nmızı -elzclelere ugr tan bir ate§ de ıl, bize bir istikamet gösteren ve 
bu istikametin geçtiği çetın yollan aşm kudretini veren bir hararet 

J · runı bırakmamak için, bir kaç gün İs
zmi r deki tetkiklerini tanbuldn çıkan Hnber rcfikimizd~ 

uhte · ·· dce eri bazı bitirdi doktor. A. G. JJfn ynzılarını iktfba 
edeceğiz. 

var. 
Kent!i aali cevheri •imizin çerç vel diği bir k dro içind , endimizi 

daha iyi tahakkuk ettirebilmek imkanlarını bize b lışedecek olan «ye
ni:& yi a rayoru•. «Y nİ• yi aan'at olarak, fı ir olarak, ahlAk ohuak, 
nihayet bütün bu cepheleri topyekun içinde ı killendiren bir sistem 
olarak kendi malımız v kendi ıahaiyctimiz halin 50kmağ uğra!iıyo-
rı:z .. 

Çetin İ§, sarp İf, fakat :zaruri, fakat zevkli İ§ •• 
Şimdi bu hummat..:-ı edebiyatımızda meydan getirdiği hareket ve 

yaratma faaliyeti grafiğini seyredelim: 
En toplu bir ifade halinde nöylemek lazımg lir diyebiliriz ki; ed _ 

biyatımız bütün yenilik hummasını; bir kendini bulma. yani «Türk> ü 
bulm ve yerli olma cehdi içinde toplamıştır ve bu hummanın bütün 
yaratıcı kuvvetlerini bu kendini bulma, yerli olma şartları içinde, bey
nelmilel ölçüler muvacehesinde bcşc"'i bir planda ve değerde tahak
kuk edebilme yolunda seferber etmiştir. Bir Behç t Kemal ile bir Ca
hit Sıtkı ve Orhan Veli; aralarındaki bütün aykırıklara rağmen, niha
yet, Türk sosyetesi içinde lt.endini idruk ederek beferi tahaasüslerin 
beynelmilel ölçü ve kadroda birer ifad aini vermek için çırpınmakta
dırlar. Bunların üçü de; hayır hepsi de, herıeydcn önce bir «yeni» ye 
auııamıılardır; hakiki garpla temo.sımızm en hakiki bir aeyir kazandı· 
iı zamanlardanberi Türk aan'atkarının en büyük ıstırabı, şekil ve 
muhtevada sürüklenip gelen eskinin arlık kifayctoi:tliğini görmekten 
ileri selmektedir. 

Bu k ifayetsizlik içinde J.ıendini hariçle~tirmek imk Anını bulamıyan 
aan'atkar; ariık hakiki ve özlü bir temaa h tinde bulunduğu gorptan 
ldığı görüı deaeai ile bir uyeni» in§ll etmek zorluğu karıısında kal

dıimı a.."'llamışbr. 
Bu ye:ıi inıa nedir •. Tek bir ıeydir: Asli cevherlerinde cTürk» knln-

rak, bir Türk atmo&feri içinde beteri olabilmek ... 
Türk aan'etkarının bütün iddiaları, dnvalan ve ka' gaları, ş rtları 

bu tekilde göatcrilebilen bir yeniliğe ruhunun bütün humm11 aı ile ko.,,
dınhk ıuuru r alize edebilme içindir. Fikir v aan'at terbiye i ile ay
dınlık ıuuru onl bu yolda yür\ırken, çind sıcak bir idenl halinde duy
duiu yenilik humm.ıuını bir yenilik çılgınlığına çc' irtmck mecburiye· 

tindedir. 
BAHRi SAVCI 

r 

esaslar 
•• • h J İzmir sivil hava istasyonu için tet-
zerın en azır anıyor kikler yapan v: ih~iyaçları te bit 

V·ı A .. ı· · 9 ·k· ·ı C J . eden Nafıa Vekaletı devlet hava yol-
ı ayet umumı mec ısı ı ıncı erek zmır merkezinde gerek 1 • ..d.. . . 

kanun tarihind toplanacağı için kazalarda yeni mektep ihti;acı b u Saüıı udnıu~l mu urü ~: ~asan .Fehmı 
ı J'f d · J • b .. d l · V'l" 1 k er em ı e umum mudürlilk ışletme mu lte ı aıre rın u ce erı ı a- surete ·arşılanacak köylerde okul t • B ş f LA . . . 

·ı k ·· h l k · .' şe ı . . ere açın Balıkesır yolıle 
yete verı me uzere azır anma ta- ın asına da ehemmıyet verilecektir. E k. h' h k . . 
d Y 

w z· . . . s ışe ıre are et etmıslerdfr. 
ır. aptıgımız tedkiklere göre Sıh- ıraat budcesınde mücadele ve · :ı: 

hat ve I~ ·ı ıai Muavenet müdürlü- fidanlık işleri, veteriner büdccsinde xx 

ğü büdcesi ıle Nafıa büdcesinin tah- de yeni aygırlar satın alınması ve Bir c. ocuk haşla-
. l ' I . Torbalıdaki aygır deposunun lzrni-
ısat arı bu } ıl artır.lacaktır. zmırde rin Kı 1 11 k.. \ h .. k H[d H 
.. •• • • • • Z1 çu u mev ıınae ususı mu- nara o u 

buyuk hır tebhır ıstasyonu ınşasılha ebeye ait ahırlara nakli için tah-
için Sıhhat bı.idce<ıine tahsisat kon - sisat gösterilecektir. 

l tır. N fa büd ine, iki yıldan- Daireler büdceleri. bu esaslar Tedbirsiz ana baba hak-
b ... ri be lannn büyük 'e mühim yol- üzerinden derhal hazırlanarak Vila-
lnrm henüz ikmal edilmemiş olan yete verilecek ve tabettirilecektir. kında takibat yapılıyor 
k.ı ımları için mühim miktarda tah- ~ndan sonra Vilayet daimi cnciime- Pcştemnlcılar l.ınşıııda Şamilin ha-
ısat konulm sı muvafık görülmü - nı de, büdceler üzerinde tedkikler nında bir vak'a olmuş kilçllk bir ço

tür. Bu mühim yolların üç sene yaparak mütaleasını hazırlıyacak ve cuk haşlanarak blmUştür. Hadise şu-
müddetle inşa edileceği vaktile şart vilayetin yeni ene büdcesi, umumi dur: 
koşulmuş olduğundan bu yıl tamam- meclise sevkolunacaktır. Osman o lu çalğıcı Zeynel ve ana 1 

!anacakları tabiidir. Kültür direktör- Vilayet turistik yollar büdcesi de A)Şe, su almak için çeşmeye gitmişleı 
~iı.ğü bü~ce ind yeni okullar inşası I '.?fıa büdccsine mülhak, ayrı bir iki yaşındaki Kahraman admdaki ço. 
ıçm tahsısat ayrılacaktır. budce tarzında hazırlanacaktır. cuğu evin odasında yalnız bırakmış 

la.rdıı·. Çocuk, odada yalnız kalınc~ 

k • "" •• Ş h mangal il rinde phımekte ohm yemek_ 
ge lZ enstıfUSU ap asta ığı ten kaşıkla bir miktnr rılmak istemiş. 

Binanın inşasına ilk S .. l • k k o sırada tencere dev:rilmi~. yemekleı t erı ÇO aynat· üzerine dokillmüştür. Vucuduııun 
baharda baslanucak mak lazım muhtelif yerlerinden yanarak yarala-

.> nan Kahramanı, oğlu ve anası hllkO. 
Binnc-i kordonda Vasıf Çınar Urla kaza merkezi hayvanların- mete haber vermiyerek kendileri te-

bulvarında in a ettirilecek Cumhu da Ş~p h .tnlığı çıkmıştır. Vilayet davi etmeğe çalışmışlar, fakat çocuh 
rıyet Kız en titü ü binası iı;in Güzel etermer dırektôrü B. Nazım Uygur, iyileşmemiş ve ııiha) et yaralarmrn tc
san'atlar akademisi profesörleri ta hastalığa karşı lazım gelen tedbirle- sirile dün ölmilştfir. 
rafından haLırlanan planlar, Nafıa ri almak üzere Urlaya gitmiştir. Hadise tnhkıkntına müddeiumumi-
Vekrıletince tasdik edilmi,tir. Kül Şap hastalığı; hastalıklı hayvan- likçe el konmuştur. Yanan çocuğuı 
tür ~~ka~lığınm ~eni yıl _b?dc:sine !arın südleriyle çocuklara da geç- yaralandığını bilkılmcte bildirınedik-

ı h 
· k la ~ ·· 'd .. . ız .lA ne ıces çocu-

ge en ta sısatm onu cagı umı udlerın behemehal çok kaynatılma- ;;.un ö!Omüne sebeb· • t • kt 1 
t"nstitu bmasımn mşaası ıçın lazım rnektedır. Buna mani olmak için lcrindcn ve tedbı'rs' 1=1-· t• ı 

d 'l ek ed. B kd'rd · ~ ne 'erme en 
~~~--------------------~=~---~~~m-·t ~·. uta· ı empatasıl~mgdm~~~. Zc~~wAy~h~l~n~ ~ili~ Antil adalarında bir yoıcu1anna bildirmektcdır. onum;.ızdekı ılkbaharda başlanacak- ~ yapılmaktadır. 
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volkanın zararları Parktcn Ha il' limaı mcı. k r gid' . Enstitü binası, Ege vilayetleri Zabıta da 
İngilterenL"l küçük Luçiva ad sın- ime bir s .) t )apabilm kte ' ıhtiyacınn cevap verecek mükemrue Eski yıllar borçları 

daki bir volkan yanmağn • bn~ln~uş- Hmr limanında tamirde ol n Nor- liyettc olocnk ve (Ege Cumhuriyet Dört Jıırs ız 
tır. Bu kilçllk adacık Antil adnlarm- rr.andi~a v~purunda bir ge~c ~at- kı:z enstitüsü) adını taşıyacaktır. Dahiliye Vekalet!nden 

---xx---

Ayaklar neden üşür 
l'azan Dr. G. A. 

Kış mevsiminde insanın elleri üşür-
e eldiven takar , ellerini ceplerine so

kar, onları ısı tmanın kolayca çnl'esini 
bulur. Vakıa uyaklar üştiyüııce de, es
ki zıtmanda pek kiLaı· bayanların yap
tıkları gi!Ji, gümUşten tencere gibi 
mahsus bir Uletin ııltınn kUçOcUk bir 
mangal koydurarak, ayakları da. üs
tünde tutnu k mümkün olursa da, Lu 
zamanda öyle ısınmayı pek tuhaf bu
' ncnklaı·, şüphesiz, çoktur. 

Zaten kısa eteklerle, i.ıcecik ipekli 
;oraplar ve delikli iskarpinler moda
~ındnnberi bayanların ayak üşilmcsin. 

len şikayet ettikleri pek te işidilmez. 
"lnun için bugünkü sözlerim sadese -
;ıyakları llşüyeıı. erkekleredir. 

Onlar da e kiden hnzır yapılmış po
in bulabildiklcı·i zamanda nyakhmnı 

ıtnıarıııı yolunu da 1..ıulurlardı. Fakat 
\imd), bili~ or unuz ki, hazır potin 
ı ·rııen hiç yok gibidir. lsmsrnmayıı. 
,elince, inıınn snçlnıını ke tirmek için 
ıc·rber dü ktlnıııdn nöbet bekledikten, 
•lbiso pro\·nsı için bir kaç defa terziye 
:ttik' :..n ~onrn, bir de mnarlama po
in yaptırmak için kurduracı ustası

ıın keyfini beklemeğe razı olamıyor. 
iskarpin üzerine getr takmak ta, vak-
'~·le ihtiyarlık Ulemeti olduğu halde, 
·!mdi gençlerin işi oldu, hem de ısm
ıwktnn ziyade süs olmağa yarıyor. 

Aksiliğe bakınız ki, ayakları üşii
nesiudcn en ziyade şikayet edenlerde, 
' endileriııi sUsHi göstermek istemh·en w • 

vaşlıca kimselerdir. Çünkü ayakların 
işümesi ya hnreketsizlikten gelir, ya 

'<araciğerin iyi işleyememesinden, ya
"ıut damarların sertle~mesinden \'C ka. 
•ıın iyice dönf'rncrnesinden .. Bunlar da 
.ncak yaşlılarda bulunur. Genç, dinç 
·ağlıklı ve hareket etmeği, yürilmc{d 
· sc\•en, tabii medeniyet icabı olarıık 

"ıer tarafı temiz olan.. adamın_ıı,yakl::ırı 

'işiimez. 
dan biridir Evvelce sörtmüş bir hal- mak, yıyip ıçmek te bu para~a dahil- xx Ad'iyeye verildi mühim b~r errı:r geldi 
de duran v~lknn ani olarak ateş püs- dir. artİ kongres • tzmir vapurunda hırsızlık yapan çorap iy-
kürmeğe başlndığ için Uç köy tnma- · Trc .. uin dnns salonu .n?m~ 'erilen ... -iört kişinin yahı'anaı k ndliyrwe 934, 93 .936 a nel.,.rine aid kar . k yak! rın ısınmasına pek te yn-
miyl teş ve kül •halinde knlmış.. husu l vagonunda on ıki çıft ferah Radyo ile neşredilece ~ ~erildiğini yazmıştık. Bunlar ham- şılıksız borçlar, 938 yılı müvazen<"' amnz, çllnkü damarları dahn ziyade 
tır. ferah dnns ederken musiki de dinle- mal Nazmi, amele Riza, makineci umumiye kanununun 1 5 inci mad · ıkarnk k:ının dnhn az gelmesine se-

lki yQz kişi ölmils, bin kişi de ya- ~ektedirJer. Trendeki .r~dyo mer~e- C. H. Partisi Viliivet kongresi ?em cddin ve Zihni adlarını taşı- desiyle kabul olunan hükme gön >ep olur. 
ralanm~tır. Ahali civar adalara kaç- zı yalnız dnns musikı ı vermeyıp, 15 Birinci k.dnun perşembe günü maktadırlar. Ambardan eker çal- elde edilegelen tasarruflardan sahip 

ı<>+•.. hızı giden trenin geçtiği yerlere ait saat l 0.30 da Halkevinde in'ikac! .nışlar ve vapura biletsiz girip am- lerine verilmektedir. İskarpinler de dur olursa daha ziyade 

9m0sı...... . .k. f tarihi bazı vnkalnrlu, şehirler hak- edecektir. Kongre müzakerat:ı, şe- bara nklanmışlardır. Dahiliye Vekaletinden Vilayet şütUr. Hele yıışlı kimselerdeki gibi da. 
sene yaşıyan l lZ er kında da mnlt1mat \•ermektedir. h' h 

1 
.. l . l la k h lk Kavga edenler gelen bir tamimde eski yıllar borç 'larlur zaten az çok daı·alıuış olursa, 

ır opar or erıy e yapı ca , a . 1 
Fransa~ın Oşel ka ~ab~smda _yaşı- Dünyanın en kıymetli muhtelif erlerden taki edebilecek- . Kahra~anlnr mahalleımıde Şem• arının bu yıl sonuna kadar herhal .nıı az geli)or,:,a uşumek dahn ziyade 

yan Ferdınand ve Degerıye ismınde- . . Y ~ ıye sokagında Sıdıka 'e Cemale ad- de ödenmesi için tedbir alınması rtcır. Ondun dobyı ısmmak için is-
ki ikizler doksan yasındn olduklnn posta pulu tır. lstıyenler Halkevme .gelerek lnnndn iki kadın, Makbule ve a'rka- tahsisat olmadıg·ından şimdive kada • k ed b ı ki d "' arpinlerin ve - pamuk olsun yUnden 
halde sıhhatleı·i tamnmiyle yerinde Eg~ "'r pul koleksi" oncusu ı· cnı'z, ongr e buluna ı ece er ır. daşı Hanımı ıınlınla dovmüşlerdir. ödenemiyen ve bu yüzden alacaklı 1 , ., un - çoınplamı bolca olması lıiriu-

olarak 
mürcreh bir hn:ı.;•at sürmek- kol k'ih onunuzu dünyanın en kı"·- xx Karşıyakada Adalet sokağında larm mütemadi müracaat ve sızın ..,, "' B G 1 b l b b l k ·i şıırltır. 

tedir. Evvelce bir demir fabriknSJn- metli posta puluyla zenginleştirmek • OT mezano Halinıt:, Ahmed ve Tahir, kömür tı arını ınuci o an u orç arın a · ı· · t güzel b. f ,, h · nun hükmüne aöre bu yıl içinde be Ondan l)oımı Ja, iıı aııı en iyi ısı. 
da 

.roa}1Aan ı'kizlerln tekaC.diyelerı· de ıçm e ınıze gnye .. 1.r ır.:ıat ~e rımiz tramvay ve elektril~ şir- yakmak mesele<>inden biribirini döv- f'> ll' -ıt B d lıer ıel al ~-'enmel rı" ınu'"temadAı tah Hll sev harekettir. Yürüvcn "" ... klar 
vardır. geçmiş bulunuyor. u uzer n c 18 keti müdürü B. Gornıc.zonun, §ir-

1 1 
uu t: • ·• "' .,, .. .,, ... • J rak&n.ı ba ılı o an bir lı •ıl z Gin /k t idare m~elı ·1 temas için buglln mUşlerdir. Karşıyakacla Sakarya so- kil:atla alacaklılar haşka yerde bil şümez, meğcl' ki hava pek soğuk ol-

Romatl.zmanın apon· l . ğında Saki, Hatice, Vasfiye, Ha- olsa behemehul buldurularak tediye uıı .. Ji'ukat ayuk.ları çok uşüyen yaşlı 
puludur. r•oK nadir o an bu puıu Bclçikay. h:u~ket edeceği 1 aber ._ -;an, knrısı Hatice ve Adıle biribirini emirlerinin kendilerine imza ettiril ,im~eler yilı üınesıni de sevmezler. ya-

yadaki if açı 1872 de on ıki ya.mda bir İngılız lınmıştır. doverek hafif urette yaralamışlar- m esi bildirilmiştir. ıut yUrilmezlcr, o halde 

Oktn ismi verilen eski bir romatiz- mekt plisi arkaC:aşına 25 kuruşa sat- x:s: dır. Tramvay, elek t rik ve Ayaklurın Uşllmesi sadece insanın 
ma iUlcı jnponada yeniden kullanıl- nu tı. Çocuk bilsfidil elli yrşına g 1- Tayin ve mezuniyetler Cnm çalmalı ıoşuıın gitmiyen bir his vermekle kal-
mağa ba lanmıştır. Bu ilan on dBr- di 'e pulu müzn) edes e çıl·ardı. J 9 ... 2 Sefoııhi r kaymaka.mlığıun Ç rn Kan•i tn Sahilpark gazinosunda SU tarifeleri naz. Ü~lımek dernnı edınce çatlnk, 

dE:' ynı ılım ınuzayedı! bu posta pulu k onrn ~ara ) apabiir. Bun!nr snncı ve-
düncü asırdan ev\•cl de j ... ponynd ı ... öO ln ilıl lira~ma Am rık u ko- k zu ı kaymakamı B. Cc\ det Çnnka amele Ahmed, bufedcn pencere ca- İzmir tramvııy, elt> 1 rik \"e su tari· ·irler. İhtiyarlar da sotruktan - bere-
kullamlırken yasak cc!H n okın il<l- IE'i< i~ onculaı ndc n Hinde atıldı. t l ın E:'dilmi~tır. mı r;aldığmdan zabıtaca yakalan- fel rinin, önümüzdeki ıı.ltı l!) hk dev- .et \'Cr~in nadir olarak - gangrcn <le 

B 
mışiır ıe için yeniden telıit edilceği hnber 

c son zamanda Avrupa il .. çlannm Arr.dan 16 ue gt>Çtil\tcn nonra Ame uca ııuhi)e ımtdüriı B. Şem'i, bir · olduğu \nl'dll'. Bu tehlike ihtiyar olmu-Kumbnra çalmak alımnı,.tır. Bu makı:>ndl.ı tarife ko-
y erini tutmuştur. J a n da mo- ıık h oh.ok !.} oncu k ) m tl IJU u t iC uçuk 'yhk n ez un is eli bittiğinden yeni tuhufiyeciler çarşıındn sa- misyonlurı lkincikfııı.ııı uyı znı fınclıı lan, 'ieker hnstalığından da gelebilır. 
dern sağlık büroları, cloktorlar ttda- rar m z "edeye ç krırcl•. Pul ı:ıi li ' zife ·ne }J l r•.ı tır. Bornova ııa- Lnkalı B haccldin. 1 mail oğlu B. Ha- unfıa müessc.eleri komber \'ekili 1ck ·r ha t.ıılığı du bu zamanua hiç ek 
vi edecekleri romatizm"alıy karı 1, ll,COO frlı, b <l 1 • b"1 lı ılizin ıi t •• uı.luru B. H ... id Cıökkn)Haga :mum evinden içinde l5 lira bulu. nnfın müdürü B. .Muhiddin:n rci~li- 'l~iı· değildir. 
blltiln ilaçlar kv'landıkt n ~onra tE:'- uzerınde 'ir Bu 1 ı 'liz uizı 1 I ra- b •. lı ft. ı izin crilıniştir. nan ı,umbarasını çaldığından yaka- ginde toplanncaklarJır. lıı ·~mın ellerini de, ayaklnrıııı da 
dıwi edemezler e n'hı..yct Olon il. - mııl l t kııberı go.ooo liın kı m fn- işUten dnmnr ısertleşmPsine kurşı 

ı lanmıştır. ır. ı ı 1 te cını veriyorlarmış. Japon dok orln- d ki bu pulu nr11tere kralı ııamınu 1 d Gelenler, gı·denler 1 nç ar da \'anır. ::ı ı·~eııiz hekiminize it · n arın yarı m • n fnzla ı As) .ıda B k k k 
nndan İkeda bu ililcın ilmi şekild~ im k i h.di~ inı öylu) or. Fakat hu . • ar. Çindc 450, • indi taııda 

37
"'· ıça çe me giderek o ilaçlardan i::ıteyebilirsiniz. 

1 
. d t d . b 

1 
k f' 

0 
. v Karşıyakada İbrahim oğlu Aşir, Konya mebusu B. Kazım Okay ls- O , akte kıid:ır üşiiyen ayaklarınızı 

tıp enstitü cnn e e nse .. amıc:ı- fivatı ·a ı g rmı) C'n ahibı ) eni .• pon) dn 100. A uupa kı.asındaki ebepsiz Hasan oğlu hmnile bıçak tnnbuldan şehrimize gelmiş. Aydınn ~oU.lık "'U ı'le ısıtıı· ıııız ·. Bı'raz erı,.,,, 
ğını söylemiştir. J P ad y t en mu. eril r nrıs or. H "l ir•iz , \r a , e .. ~ 

kı h 1 b ık . ·ıe biı'l'kte Ru ) ada 170 milyon nü- çekmiştir. gitmiştir. Adliye müfettişi B. Kazım L..ı·r lıııvlu"·u bOgwuk suda ı-'ntaı·ak onuıı. 
Moska çiçeği yapra arı tanın ·"l de artt rınız, e ı Uı.crin.zdc 'J "' :>J " r dır B' 'kl k Tura Kasaba.va gitmiatir. 1 kl ı romatizmadan ağrıyan yerler·ne yn. kalır. . ~ . . . un et azası ~ a nya nrmızın ıem üzerlerini, hem 
kın üç yerde yr 1 ılıyormu . 1 irmi ke. • .. ~ufu çoJ,Jugu ıtıban):lc A ne.lan Karşıynl ada Lankn sokabrında İb- Yunan konsolosu tnbanlnrı iyice ovuşturursunuz. Sonra 
re tekrarlanan bu u ulden o .. r • insan far bz senede J 8 ı on~·a A,·r•ıpa kıta ı eelı~or: Ru !n rahim oğlu Yusuf, bindiği bisikleti . . . nynkların Ozerine kolonya suyu döke.. 
mudu fıknri Ozcıınde de ayrıca yakı- • h rıç arak Auupada )a ı.van ın Ha an oğlu ıo Yaşlarında Abdurı-ah- Avustrnlyadn bır vazıfeye tnym rek gene O\'uşturursunuz, derileri kıı -
lnn yapraklar romatızmay1 tedavi e- mı/yon artıyor nııl. r, 397 milyondur. lngiltcrcde mana çar~t.ırm~ş. yaralanma"ına se- edilmi,. olan şehrimiz Yunan general mızı oluncaya kadnı· .. Daha sonra da 

İ L h . t d 85 ·ı b b s 1 k ı konsolosu ~[. Vl'iznkis. dün Atinayn ·'·l diyormuş. Geçen sene ııihns etine dogru Mil- 47, tal) ada 43, c ıs an u mı· e iyet \ernıi:-tir. uç u ya ·a anmış- rıyıLA arın oyfü k yerlerinden her bir i-

T l d d l 
!etler Cemiyetinin hazırladığı i tati:ı yon insan bulunur. tır. gitmiştir. ııi yirmi otuz defa oynatmak iyi olur. 

ren er e anS Sa OnU u·· göre, dünyada yaşı.} an bütün in- Amerika birleşik hükumetlerinde Metre ini dövmüş xx Bu işi sabahlcvin görmek tercih edil-

i 1 ı C I{ Hakaret 
lk defa olnrak dnns A&Jl'lnlu tren- anların sayısı 2.134 milyondur. 936 ya yan in nıılar 130 mi yonc ur. e. emerdc şoför Cevnd, metr i melidir. Bele sabahleyin bütün vücu-

ler Fransada işleme. bn !adı. Bunla . 
1937 

. d nubt Amerikad vaşıyan ins nJa- 1akbule)i kurnkol önünde dövdü- Peştc:makılnr balşındku ~smafn ~gl· - lunuzu ilkin soğuk u ile. sonra kolon-
. ene ne nazaran ene ın e n- •. . d Ju Reşad arhoş o ara 1. u u O"' u ra (Radyo - Tren) deni) or. T nın . r ıı m cmuu kadar ınsan Brezılynd .. .,ün en zabıtaca ynknlanmışbr. ·. ' . . . ,., \" U) u ile ovuşturmağa alışm.anız 

her kompartımanında yuk ek ses, e- &ıınl ıın sayısı 28 mılyon dahn faz. oturur. Kı- kaçırma Hüseyın Cnhıde kufur ve hakaret et- en soğuk havada bile h~ç bir tarafınız. 
ren aletler vardır. Radyo merkezi ladır. t:mum in nnlann bir sene için. Doğum itibariyle eski Avusturya T peclkte Sndık oğlu Tornncı Mu- mış ve zabıtaca yaknl"nmıştır. ifan Qşüme.zsiniz. 
trenin içindedir. 1 tediği takdirde de bu kadar azlakı.şması az gorül- en aşağı derecededir. Binde 12,8, znf er, ötedenberi sevi tiği Ziya kızı Dövmek Kolonya suvunu p hnh bulur anız, 
Fransa dahilindeki bü) lık radyo mer mektedir. Çünkü bazı milletlerde t~rı; eç 14.3, Fransa 14.7, İngiltere ~a ireyi rizasile kaçırmış ve kızın Kar ntinada Arap dere inde Be. etmi derecede alkol daha ucuz gelir, 
kezlerlnin programlarını, son dimya ö ·m hfidi eleri doğum hadiqelerin- 14.9, İsviçre 16, Belçika 1000 de 15.~ 'labnsı tarafından znbıtnca şikayet ~ o··lu Ali, Şerif oğlu Süleymanı faknt tab!i, kokulu olan kar:"neto is 
habırl rini, konserlerini alıp tren 1 den daha çoktur. Dilnya. yüzünde i dur . ...dilmesi üzerine ;yakalanmıştır. dövmilşttıı". 
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' Düşündüklerim J 
Harbe doğru 

Bir nümayişin sırrı J k ti • h • t "" Ge~en hafta ltal).ın uıecli<inde apon uvve erı ezıme e ugrayor Münih anlaşmasını müteakıp, 
bazı melJU,Jann .Tunus, . "i<, Korsi- Avrupa ufukarında, halk ve matbu-
ka. diye bağırmaları. Fran•a ile atın büyük sevinç avazelerinden 

lıaJya arasında hala devam eden bir D k A 'd k k b J doğan müdhis akialer olmustu. Bir 
nümayiş yarışına çığır açmıştır. Fran ı a yı· e araya Cl an ütu .. n apon bakıma göre, -harp korkusu~un, bir 
•ız hükümeti ltalyan meclisindeki • 9 L tezahür ve ifadesi olan bu umumi 
Lıı hadiseyi Ronıadaki lıüyUk elçisi l d ld sevinç hadisesi, bazı ileri nikbinleri 
l'asıtasiyle protcoto etmiş ve lıa~taıı asker eri ı·mha e i i birdenbire yeniden harekete getirdi. 
savma bir cevap almıştır. Hariciye Yirmi, yirmi beş sene için su ve bu 
Vekıli Kont Ciano demiştir ki: paktlar, dörtler arasında yeni anlat-

- ltiııa ile hazırladığım Lir nutka Seng L . . h . ş "m l v ta mı"llı" Cı"n k vv tl . malar akdi, dünya vaziyetinin ve 
k ! - ıngı şe rı yanıyor. l a e cenup . u e erı mu""stemelekeler ha·dı0 sesı"nı0 11 tekrar 
ar~ı ani feverandan dolayı lulya 

hükumeti mesuliyet kabul ede- mukabz"f taarruza f ·ı AT k • b b d edz"ldz" gözden geçirilip herkesi memnun 
lnez. geç l er. 1 'Yan ın om ar 1 man edecek bir şekle bağlanması gibi za-
Diğer taraftan bu •iini feveraıu rn Londm, 13 (Rudyo) - Çin men- lar<lır. Cc lop ile sek;z nıitrı.ılyöz ve ayak lı.ı. anlar :amanıen imha e<lılmiş. -Bu ıtün Çindc müşterek tek dü~- hiri hüsnü niyetlerle dolu, fakat re-

lnüı·ettep olduğunu iddia edenler lıulıtrından buraya gelen haberlere gö- mühimmat ~'inlilerin eline düşmüştür. ler<lir. man vardır: japoııy:ı, Çin milli birli- aliteden uzak, cebri, zoraki bir ha-
Vardır. Bazı Jııgilız gazetelerine re, ~zıık şar~ h'~rlıi_ gün geçtikçe j~- . Takvi,·.e kul'velleri alan ja~onlar, Kupişmıda on Çin_ fırk. sı tu:ırruz:ı ğiııi artık hiç Lir kuvvet lıozamıyacak. rek~ttir ~şladı.. . 
ınanmak lazımsa , melıuslarıı, nutkun ııuıı: a aleyi)me ınkışııf etmekte; Çın ~ınıal~.e ~ung - Snıe.n - Tevye ılerler- devam etme.kt~.Jlr. ıap?nlar lıu mm. tır. . a onl:ır merkezde ilerJiler. Ar- . Sıya_setı~ en ın~e t~rafı, k~_,-ve~lı 
hangi yerinde cTunuo diye lıağıra- topıaklarında yayılmış lıuluııan Japon keıı <.ınlılerın nıukauıl taarruzlarına takada uç lıııı olü vermışler, hırpalan- J. P_ . ••• • . bır obıektıfle realıteyı alıp gorel,ıl
caklan hakkında evelce talimat veril kuv\'ttleri yer yer i:ıılııı olunmaktadır. uğraıııı~lardır. llu ha\aliı.le çok kanlı mı~lıırdır. tık Çının kuvvctım kayl.ıettıırını ~oy- mektir. Hadiselerin iç yüzünde ya
lnit iwio. Fakat Fransız htıkiımeti, Çiıı ku\'vetleri. Haııkw - tlu*uv ara- mulıarebeltr ba*lamı~tır. Çin çeteleri Kantonun yııkmlarına lü}oı·Jıırı.lı. Oıılaı· cenulıa da yürüdü- ·ıyan kahramanlar bile bir müddet, 
ltalyıııı harieiye:ıiııin verdiğı bu re:ı- sın<la japoıı yerle:;m.-sine mani olmak (,'in ta}} areleri Naııkin üıerinde lrndar sokulmuştur. G:ırııizonlar<la en- !er. Fakat Çiıı ordubrını dim-dik :ı- cihan efkarı umumiyesini aldatır gi-

.ı izahat ile iktifa dmek mecburiye. için Buşovuıı şimalinde taarruzlarıııa müteaddit uçu~lar } aımıı~. mühim di•e artmıştır. Şehirde akşam yediden s·akta lıultlular. \'e işte elan Je öyledir. lıi oldu! r. 
tinde kalmıştır de\·anı etmektedirler. !'eng-Lingi şeh- •ııevkileri lıumlı:ırdınıun etmi~lerdir. •ıılıahuı sekizine kaılar dola~mak ya- . J 1 •. t'kl .. · lı Fakat hadiselerin devamlı plan· . . . . . . . . . Japon or u urı. gırı~ ı erı ı~ı a- I b" k" ' 
Diğer tarftaıı Tunus ve Korsika- rı ate~ler ıçıııdedır. Pak • A} ide japongemılerı gıttikçe <aktır. . . • . ı ır şc ılde inkişafı ve kendilerini 

da ltalya aleyhine şiddetli nümayi~- Ping - Langda t:ı:ırruza geçen Çin fazlalaşmaktadır. ~'akat japonlar bu- Ç'in milli kahramanlarından \'ang- şarmaktun licız ~az!yoltedırler: Hııdı- reel bir vuzuh içinde ortaya atmala· 
lor olmuştur Fransız hükümeti, lıu milli kuvve'.leri japonlıu-ı .. hezimele uğ. rudan ihraç hareketine muvaffak ola- Çing, matbuata şu beyanatta bulun..J :ıeler: onla~ın ıhtıyat k'.ıHetlerı bulun- r~dır ki, kısa süren bir İnşirah devı~ 
ıııomleketlerde yapılmasına miısaa- ratmıştır. Japonlar bın olti bırakmış- mamışlnrdır. İlk gemılerden karaya muştur: ıruıdıgmı gostermektedır. sınden sonra, kampanaları gene la· 
de ettii'i nümayiş ile İtalya hükQme- aliyete getirdi. Nitekim oimdi, Av-

tı~ ~::e~zıi~e~~ş~:v~!~ııınıza kar- Amerı·ka 1·ngı•Jtere Yahudı• nıes'eJesı• k~~açn:~ıa~7r~;yu~fu~'.:~."n ııene feıa. 
şı bizim feveranımız. Ve Dal diyenin burnuna inen T u-

J.'akat İtalya hükumeti Fransanııı nu$ v k"a ı ile Lehistanın kulağı to-
lıu hareketini nıukabele~iz bırak - zuna çarpan Alman büyük geniole-
tnıı.k istememiştiı-. Memleketin her ~ l h • d me planı, çehrelerdeki nikahları de. 

~4rafında Fransa aleyhine tertip e- aoonya a ey ıne te Al v purları 'l\.Tev koparıp attı. 
dilen nümayişlerle cTunus, Korsika, • m an a J y 1 - Bir hasta cild üzerine sürülen kre-
C:ibuti, Nis ve Savun> talep edilmiş b • l l min bu gösteriş kudreti zail olunca, 

Ve İtalya matbuatı da şiddetli neşri- ır er a maglo.J l york ıı·manına sokul- meseleleri yeniden düşünmek 7.aru-
;·atiyJe bu nümayişe iştirak etmiştir. reti doğdu. 
İtalyanın nümayiş yarışında Fransa- k Mütemadiyen taarruz ilalirde 

n mağltlp ettiğine şüphe yoktur. ararlaştırdılar mıyacak bulunan ve, teker teker söyleyip i•-
l)emek oluyor ki: Talimat ile cani tedi~ini kopardıktan sonra, hak w· 

feveran• ı faşist devlet, demokrat adalet namına yeni•ini isteme~e kal-
devletten daha iyi yapabiliyor. }} kan diktatör!<'rin planlarını anlama-

Fakat bütün dünyanın merak ve k hareketi Amerika. yapacak, !ngil- Amerika mukabil tedbirlere başlı- mak :s~•en ımkansızdı. 
al§ka ile anlamak istediği, bütiln bu Hadı•eler, daha olgunlaşarak w• 

hareketin gümul ve manasıdır. MU- tere de bUDU takip edecektir yor• y ah udi aleyhtarlıg"' ı da her tahammür ederek tabii mecralımn-
bih anlaşmasının akabinde İngiltere da ilerlerken, muazzam selleri tah-
lle İtalya arasındaki münasebetle- Londra, 13 (Radyo) - Deyli He- karşı mukabil tedbirler almağı ciddi tarafta genişliyor J tadan bendlerle durdurmağa kalk-
rln normalleştiği, Fransa il~ Alman- :al_d ve Niyuz K:onikl ~azetelerinin surette düşünmektedirler. Ticaret ne- " .. . • . m_ak gibi bi~are ve .•on t .. dbirl~r!~ 
h ıı.raoındaki münasebetlerın de nor- ıstıhbaratlarma gore İngıltere-Japon- t• k 

1 
. d be . Prag, 13 (Radyo) -Slovak hu-lmektedır. Gelecek sonkanunun bı- ugrııı~mak, elbette kı mantıkla kaLılı 

Ilı il k b 1 d - b" A ik . ü b t zare ı e sper erı, epey zaman an rı k• . b" k d k . d . "bar b b"" ··ıc " t ı·ı d • "ld" a eşme üzere u un uııu ır sı - ya ve mer a - Japonya m nase a ı . umetı ır ararname neşre ere rın en ıtı . en azı uyu magaza- e ı egı ı. 

tada İtalyanın, resmi olmasa da, bııgünlerde daha da bozulacak, arala- tetkıklerde bulunmaktadırlar. İlk ted- Yahudilerin Slovak arazisinde Noel lar ve oteller müstesna olmak üzere l.ğer buna teves•ül edilmiş ise, 
böle bUyük bir mutalebat listeleriyle rı açılacaktır biri Amerika alacak, İngiltere de buna oyuncakları satmalarını menetmiş- Al Yah d"I . . b"" .. - seb.-bi şudur· ,, · 

1 
I man u ı erının utun maga- B dah · .. , k 

~ransanın önüne dikilmesindeki Amerika ve ngiltere, japonyaya derhal iştirak edecektir. tir. kinci bir kararname ile gelecek 1 • h il . iraz a va.Ut azanmak, teh-
lllak.aat nedir? İtııl;y~ hakik te Sonkanun birinden itibaren Yahu- za '.'1'a v~ umumı _ma a. ere gırme- likenin kapısını biraz daha geç aç-
Franaadan Nis ve Tunusu altnay> il- dilerin küüllü içkiler satmaları men lerıne musaade edılecektir. Muhace- mak ve o dakikaya kadar içeride 

tııit ediyor mu? Yoksa bunları ister- Çekoslovakya ve sulh edilmiştir. ret meı'elesine gelince bunun da her biraz daha toparlanmak .. 
ken, ~özü ~aşka sahalarda mı? Bu- Nevyork, 12 (Radyo) _ Bele- türlü vesaite müracaat edilerek ko- H~~· ola~ak~ır-_ 
llun bır polıtlka manevrası olduğuna d" · . M . Alm d Yah layla•tırılacağı söylenilmektedir Bu Butun nıkbınlıklere rağmen 
. . ıye reısı orrıs anya a u- • · ı 9 39 d 40 d '. 
ŞUphe yoktur. Ve bugün bu manev. v . B k .1 fh L k . . d d"l h . . 1 ka i te yegane engel ecnebi dövizleri a, a, ve 1945 de, hangı 
raııın iç yüzünü de ancak Mussolini .1 enı aşve ı j SU U POruma lÇln yur umu· 1 ere ve ırıstıyan ara rşı yapılan ' , I .d. k" b d ba k yılda olursa olsun, mutlaka hıırp 
b. İ 1n · · t "ki 1 ak ·· N mes e esı ır ı unun a ş a mem . . ılır. Fakat talyanın ııılız ve Fran - t b • • • f, d tt •k D• 8ZY1 ere cevap om uzere ev- . . . . vardır. Gıdış harbe doğrudur; hazır-
sız nazırları arasında Pariste yapı- zun UÇ e ırım e a e 1 • ıyor york belediyesinin Alman gemileri- leketlerdeki Yahudılerın yardımıle !anış harp içindir. Bu bir alın yczısı-
lan mülikatlardan memnun kal- Prağ, 13 (Radyo} - Başvekil sulh için feda ettik. Bu acıklı bir şey- ni Nevyork limanına sokmamak halledileceği ümit edilmektedir. dır ki, onu ne silebilirler, ne de örte-
tııadığı muhakkatır. İtalya, !span- (Beran), bugün Parlamentoya git- dir. Biz bunu istiyerek yapmadık. mes'elesini tetkik etmekte olduğu- ıaı: bilirler. 
Y.ada Frankonun kazanmı•ını hay- miş ve kabinenin icraat programını Maksadımız, sulhu korumaktı. nu bildirmiştir. Manila tufanı 
8ıYet meselesi yapmışhr .. M~nihten okumuştur: .. Biz, eylule kadar devam edegelen Berlin, J 3 (A.A.) - Stefani 

1 
<ınra bu generalın muh~rıplı~ h_a~- Başvekıl, bu mun.~sebetle b_ey~- siyasetle artık alakadar değiliz. Bun- Ajansının Alman Yahudilerinin va- 302 
arının tamnacağı ümıt edılmıştı. natta bulunmuş ve dunyada, hıçbır d b"'t" k l 1 ziyeti hakında yarı resmi bir men li d l . Ç le l k d . d an sonra, u un omşu arımız a • 

kişinin hayatına 

mal oldu albuki Fransa buna yanaşmamış ev etın e os ov" ~a erecesın e dost geçinmek isteriz. hadan öğrendiğine göre alınmış ve-
Ve Inıılltere de bu noktada Fransa- topraklarından fedakarlık yapmadı 1 t"kl·ıı .. kaz Si ki ya alınacak olan tedbirler gerek Al- Nevyork, 13 (Radyo) - ~fanila-• ·· 1 · · s ı a erını anan ova ar-
nın ııörüşllnü kabul etmeğe mecbur gını soy em~tır. 1 R t 1 h . . 

1. .
1 

man milletinin gerekse bizzat Ya- da vukulıulan tufanda, 302 ki•i öl-
B k ·1 ·· J ] •• a u en er· arıcıye ma ıye ve mı - . ' 

kalmıştır. İtalyanın buna pek ziya-
1 

. ~şve 1 
• ezcum e şun arı soy- !' ··d· f ' I '. d b" .. hudilerin menfaatıne olarak Alman müş ve yüzlerce kimseler de yara-

dt> ieerledig-ine şüphe yoktur. Fakat emıştır: 1 mu a aa nezaret erın e ırer mu- Yahudilerinin muhaceretini tahak-
1 

t 
' T ki .. b" · · ·ı b J d cakl d . . anmış ır. Fransa aleyhine alınan son vaziyet opra arımızın uçte ırını messı u un ura ar ır.> kuk ettırmekten ıbarettir. Çünkü . .. 

Yalnız bununla izah edilemez. Al- Yahudilerin Almanyada kalması Münakalat, daha bu~n başlıya-

Orhan Rahmi Gökçe 

Jorj Bone 
Suriye Başvekilile 

konuştu 
Parig, 13 (Radyo) - Hariciye nıı

zırı Jorj Bone, bugün Suriye başve
kili Cemil Mardamı kabul etmiş v~ 
uzun müddet konll§muştur. 

Fransada illan Hariciye Vekilinin Faris ziyare L • k .J: ileride yeni güçlüklere sebebiyet ve- bilmiştir. 
ti de ayn bir sebep olarak ileri silrU- ıma OnTeransı recektir. Bu münasebetle Berlinde Hükfimet, evsiz kalan yUzlerce 
lebllir. Gerçi İtalya bu ziyaretten ve bir Yahudi mahallesi vücuda getiri- aileyi barındırmak için geni§ mik- v 
hu ziyaret esnasında imzalanaeak leceği hakkındaki haber tekzib edil- yasta tedbirler almıştır. n..arakış ve kasırgalar 
0lan deklerayonun şartlarından ha- Totaliter devletlerin Amerikadan istifade Liyon, 13 (Radyo) - Kara ı.:ı, 
berdardı. Mus.ıolini Fransa ile Al- S d k•k Fransanın birçok yerlerinde lıaslu-
llıanya arasındaki müzakerelerin etmelerine mey<fan verifmiyecek OD a 1 a mıştır. Alp dağlan, iki gilndenberi 
her safhasından haberdar edildiğini 13 (R yağan karlarla örtülmüştüt". Burbo-
dosta dUşmana bildirmeği lüzumlu Nevyork, adyo} - (Nev- daki Alman müstemlekelerinin, tek- c b l k 
ıtiltmüstür. \'e buna in:ınmalı. Fakat york Taymis) gazetesi, Lima kon- rar Almanyaya verilmesine rıza gös- t em er aynın nut u nede şiddetli bir ka•ırga olnıuş ve 
f • feransı münasebetiyle yazdıgı" uzun terilmiyeceğini kaydetmektedir. milhim zararlar vermi tir. aoist liderinin bu deklerasyondan 
tııeınnun kaldığı çok şüphelidir. Ve bir makalede, Amerikadan istifade Lima, 13 (Radyo) - Paname- Diğer bazı yerlerde de ka8u·ıralar 
>..ınıan Hariciye Vekilinin Pari•teki etmek istiyecek olan totaliter dev- rikan konferansı; bugün de toplan- U b k.. 0 lt d 0 olmuştur. 
Vazifeoini kolaylaşbrmak istemiye- !etlere. kar~ı bund~n sonra bütün mış ve Amerika h~k~".'etleri arasın- narp, ugün u şeraıt a ı'" alt ın- Arnavutluk Kra'ı 
Ce&-i de şüphesizdir. Amerıkanın yekvucud olarak ha- da çıkacak olan ıhtılafları hal için • 0 • b k 1 

Almanya ile İtalya, Roma - Ber- reket edeceğini ve Afrikanın şarkın- daimi bir komite tesis eylemiştir. sanıyet ıçın ir f ela et o aca tır Adriyatik sahillerini 
lin ınlhverini kurdukları gündenberi • Londra, 13 (Radyo) - Ecnebi iki grup, aralarındaki ihtilafları ya 

>..vrupanın vazi.veti e•a•lı surette Ihtı·la"" f mı var? matbuat birliğinin teessüs ettiği gü- sulhan halledecekler \'eyahud da bir geziyor 
feğişmi~tir. Bu dpği•ikliğin amili, nün ellinci yıl dönümü milnasebetile harbe sıirükleneceklerdir. H3 rp, bu- Roma, 13 (Radyo) - Arna\ udluk 
talya -Alman'-':ı ortaklığıdır. Bu verilen zı·yafette, ba•vekı"l Nevı·ı k alı Ah d z k l" C l , , gu· nku" eraı·t lt d · . t" r me ogo, ra ıçe erar< ı-

01'takl ğ ti e'-'dand d b 1 ıt ın a 111 anıye ın . . . . , . ı m şar arı m J ' a ır: Çem er ayn, hariciye nazırı Lord . • .. . no ıle bırlıkte (İbıryet) yatıle Adrı-
ltalya Orta Avrupayı Almanyaya hı- F ·ı · t. k f e .. .. d l. ·ı Halifaks, diğer İngiliz nazırları ile mah\I demektır. Şm!, a•ker, lrndın, yatik gahillerini dolaşmaktadır. Kra-
ialtınış, Almanya da Akdenizde l lS ln On Tansı yUZUn en ngı • bütün ecnebi devletler sefirleri ha- erkek ve çocuklardan hiç J.inı;enin Jın, bugünlerde Veoediği ziyaret ede-
lalyaya yardım vadetmiştir. Fakat f • F ·ı ld zır bulunmuşlaı·dır. Bu münasebetle bu felaketten m:ı,un kalmasına im- cPği söyleniyor. 
huırüne kadar ortaklığın temin etti. erenın ransa l e arası açı ı ;iyasi bir nutuk irad eden başvekil kan yoktur. Bu \"&Ziyet knqısında 
ği karda ar•lan payını Almanya al- Londra, 13 (Radyo) - Filistin nin, Filistinle alakadar olmadıklarını Çemberlayn, şun lan söylemiştir: harpten kaÇtnmak, her devlet için MareşaJımı z Anka-
lllıştır. Aıışluş ve Çekoslovakyanın için burada toplanması mukarrer ileıi sürmektedir. - lngilterenin siyaseti hakkında bir umde olmalıdır. Bugün, sulhu ko-
llıırçaJanması Almanyaya Orta Av- 'konferans yilzünden İngiltere ile İngiltere F b ü!•h şimdiye kadar söylediklerimi bilirsi- rumakla beraber, mütekabil eınniye- raya do·· ndu·· 
lııtıad hllk" b" · t t . t Fr , ransaııın u m .. aza-n ım ır vazıye emın e - ansa arasıııda bir ihtilaf çı~tı. .. niz. Bu itibarla size yeni birşey söy- ti tesis etmeğe çalışmalıyız. Aksi tak-
~I tir. Gerçi bu vaziyet Fransa nam İngiltere, bütün Arap hilkfimetleri sıııa :ağmen ~urlye ile Lubnan.a a_y~ı- liyecek değilim. . dirde netice, insaniyet ve medeniyet 
ehe abına elde edebilmiş oluyor. Fa nin bu konferansa iştirakini istiyor- ea bırer teklıf yaparak kendılerının Cihan vaziyetine gelinee, bir taraf iiçin mu !bettir.• 

kııt hilha8'n Anşluş mesele~inde sa da, Fransa bunu kabul etmemek- Londra konferan•ına mümessil ııön- tan İngiltere ve diğer taraftan Al-ı Çemberlaynin nutku çok alkışlan-
- D.. inci ıalılfecle - tı • Suriye ile LUbnıın hUktlmatlırlo dırmeleıinl lıtı~·ecektlr. manya ve ltalya b11l11n11yorlar. Bu m14tır. 

Ankara, 13 (Hususi} - Büyük 
Erkanı harbiye reıaımız 1'1ar al 
Fevzi Çakmak buraya ııelmiş, nıe
• ~imle Wflianmıttır 
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o~ra zmır geçti ZOM BORSASI PARA BORSASI Bu akşamki 
1919. huiranırun puslu ve nemi; ~~(.,., .. Ulvi Olıaç ~ ıs c r z Mı R 1 ANKARA program 

~ -bir . gününde kordondan fr&NlZ Ko- .r enni mezbaha, um- OZül\I 12/12/93R Öile neşriyatı: 
,_ bindi- · · 1 tı l h • b•d • ç ı ]l 1 12.:rn l\Iüzik (Fl:ımenko - Pl), 
K.BI:! Yitpurune pını ıa r ıyo - urıvet d ı esı uva 1 a ın cinsi Kr. S. Kr.S. StcrJin 5.86 13 
rnm. Cüzel lzmirin manzaruı f€ÖZÜ- ..,, 107 iuhissr idart:.:ı! 7 7 Dolar 125.4075 .OO Rnat ayarı Ye haberler. 
mün önünden ailiniru:iye kadar va- yapılacak 35 Ş. Renui 16 16 75 1'"'. Frmıcrı 13

·
10 

Müzik (halk ttirktileri ve ~ 
_ _ı_ '-·- b 3.3025 yuııları) 

purun aıüvuıoti~rı ayrıu...'llamt~ • Karııpınar, (H:ı~usi) - Belediye 25 A. B. üzümcü 13 13 Liret 6.60 13 tım. rei!dii'ine ietiril~ıı B. Yusuf SaHl- 13 P. Paci 16 75 16 75 İs\ içre F. 28.33 ·
50

· 
14 

Müzik (bir donat - Pi) 
1 

Akıam neşriatı: 
heddin E&"riboy faaliyete başlamış, 9 Y. . Talat 12 50 12 50 Florin 68.16 

Kalabalık kordonund•, yüksek 
blııaluın a, kule.inde, konağında 
hazin ve elim bir :manzara vardı 
Bayrak.ar ... Görmediğimiz, istemedi

4 P Ki 
18.00 M fizik (şarkılı cazband), 

ilk olarak hanları tefti:ı etmi~tir. Be- · ark 16 16 Rayşınark 50.28 18.:10 Konusma: Milli Müdafaa 
lediye reisi, hanların temizliğine dik Relga 21.12 Ö 
kat edilmesini, ak~i takdirde ceza- 193 Drahmi Vekili G. Kfıztm zalIJ tarafndan. 

ğim.iz baytaklar .• ~ 
landırılacaklartnı bildirmiştir. Pa • 626497 Leva ~~~:ı2 ;; lS.4o ~Iüzik (Gitar ve mandolin) 
zar crilnlerinc.le dışarıdan gelen kö_,._ Çcko !o\'ak !:!'. 4 '> 

1
!U5 ...,ant ayarı ve haberler. " ·-!lo 19 °~ l\l .. ' J (T- k ·• · 

15 ma'"ıta, evet, bir ay evvel sa- · fillerin ha.rvanlarını sokatk araları- 626690 Peçetıı - · . .ı.::> .. UZJ ' ur · muzıgı muh-
J" 1 n.R6 telif snrkılar). 

bahleyin arka arka dizilerek Yeni ,. na bağlamaları menedilmiştir. Nahi- ÜZÜM FlA TLERl Zloti ?'J 67""~ · ~· . '
0 20.00 ~1 Uzik (R k 

kaleden Kordona doğru gelen siyah r~nirı t~mizlik işleri için belediyece No. Fiat Perıgü Z·l.81 adyo or estrası • 
l~elCT, günetli lzmiri karatmış vej bir" tanzifut arabası alınmıştır. So - -- Ley 0.8~75 Ş f: Praetoeius) 
soldurmu§tU. M 

1 
'-d . kaklar d~ ~iipürlilmektedir. Hazır- 7 13 75 Diııar 1 2. '05 1 - Czar und Zimmcrman - uver-

e• ea: atımız B. Ulvı Olgaç ı 1 .. b 8 14 25 Y ~ O LL1-- 1'aclar halk 
90

_ ~mm ça ışma .PrOi'ramına gore u en 34.21 tür (Lortzing) 
aece l8DIU11An' • 'ki ı.. l' rf' ı b" b h 9 15 25 -ı kaklarda parti parti, Ylim yığın dola halde kordonu nedense dümdüz, ea- ~ene 1 uın ıra sa ı~ e ır mez a .a veç Kr. ::rn.ıs 2 - Bir Masal için Prelild (Ernelt 

şıyor, bu inanılmaz çıkıtlara yumruk kisi gibi bulacağımı zannnediyor - yda~lılacak k, SOO 
1
Hral ıle yollar tamdır :~ 1

1
8
6 27~ Ruble 23.G:l5 Toch) 

kı _.ı K v d kl .1 dum e ı ece , 500 ira ık tahsi~atla a .., ESHAM T AH · " sı yorou. ucagın a çocu arı e · C h . t ~ b:d . d"k·ı "-t· n.rni iş a7. .. .. ve .<-\ 1 VILA T 3 - Ln dam blanche _ uvertür. · ıa 1 ard ~ d' um urıye a ı e~ı ı ı ece11. ır. 
a~ şan anne~\~ 1Üı .oronunu dı- lzmirdc uzun müddet bulunmuş, Yolların ta~iri müteahhide ihale e- L\'CİR AN K A R A (Boieldyö) 
zıne yatırmd 1f ın 1[~~- tıyarar va

1
r ~· tıpkı lzmirli gibi olmuş, lzmiri ls - dilmiştir. Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S. 4 - La dan~e macabre (Sent $a. 

Minareler en yüıueıen ezan ses erı. t b Jd k · b' · C . ~ . . . . . 3,.. ş 12/12/938 ·ıı . . . . h li d .d. an u an ço sevmış ır gazetecı- umhuuyet libıde~mın krokısı ha- ı • . Remzi 13 50 13 50 ens) . 
n,ıBahı e~baınbaenını lamatedmı ~ .. n e 1 ı. nin böyle bir hayal geçirmi~ olması- zırclır. lstaın.·on önündeki parkta. in- l6ı30:i ı 1933 

ikl'nmiyeli Ergani 19.40 
t 

ö n n a ~ r> - Fau~t operasının baleti - (Ga-

l 1 
rı ıır.k r1ın1 ~n gb' ru .e : nı mazur görünüz. Fakat bu hayal şaata başlanacaktır. Bo:;ta idaresi, '"'ivns-Ihzuı-.'m hattı :stikra'l ı JII. Hl .• 

ev er yanan a p erm ır nısaneaı ç k .. d' · f · · k d h' . . . . . .. 165071 c h · tıod) . "b' .d. B" .. l . ~ı d Bütün ° su~me ı, geçtı. zmırın or onu- na ı.rerım ıktısadi ehemnııyetını goz um urı.ret merkez bankası ll2.-
il 11 ı. utun zmır ag ıor u. na eskı pasaport sandalları yerine önünde tutarak burada bir posta ve ZAHİRE BORSASI xx 

6 
- Minyon - uvertür - (A. To-

yürekler inliyordu. Bu yanlış ka- Denizbankın dubalarından atladık. telgraf merkezi tesis e\·lemi;ıt ir. ı Tı •nas) 
rar niçin verilml!ti; lzmir niçin feda A k G'f . . 1 lı . :ı; • • ·J z M j .f(. uzlu balık 21.00 Saat ay:m ve Arapça SÖJ· 

edilmitti: sebebini kimee bilmiyor, 1 rtı ı re nın teıt at. tr~mvat xx çu,·:.t ~falın cin~i Yunani~h:ma müsaade ile ıc. v. 
biribirinden soruyor, cev.ıp alamı - arı yok. O k ... dar yo~ kı, Konaga . Telefon .müc/ür/üfü Çuval :Malın cinsi KKr.SS.KKr.S. 21.10 .Müzik (ince sAz faslı) · 

Y
ordu Bumin roklannı görmediğim kadar uzanan raylar bıle b.ldırılmıs. eo • • •• •• • • •• 1482 Bug· Ja~· r. . r.S. ithal ed:Jecek 

1 
· d • e- . '3 l 1l . d lak yerine belediyenin sık sık işliyen ~ehrınıız telefon mudurlilıunc ta- _ " 4 50 5 25 2~.00 Kohuşma (mizah stıati) 

bu a;.İı •r~- ınaan ~r .e ekn e 18 b. kırmızı otobüsleri çalışıyor Fak.at yin edilen B. Sadi Alasgil Ankara- 130 Arpa 3 875 Yunanistanda tuzlu balık idhali 22. 15 :\1üzik (küçük orkeqtra) 
m~n bı e

1
r e '-ot.ey.e 1 ~~~ D~şupb·ı· ır bunlar lstanbulda işliyen 

0
;obüaler dan gelnıi~. yeni vazife.sine ba~lamış- 150 Su~am 17 hakkında bir kararname kabul edil- 1 - P arnphra. e - (joze Paduk) 

· çare uma~ ııtıyorıarw. ıye ı ı · . . ... tır. 50 B ı ı · · B <> l' ı · rim ki, 
0 

gece ailamıyan, teli§ göı- aıbı tugla taşıY'.,~n ka~yonlarda.n aya pam ı \ 41 50 mıştır. una nazaran Yunan glim- - - Ar o~enın milyonları • sere-
termiyen endişe duymıyan yalnız 1 bozma ~yler degıl.. Dogrudan dog- :ıa 406 tun p. çekird t)ği 4 75 4 8i.5 ı ük tarifecfoin 4 N. pozisyonunda nad - (D/·igo) . 
bir tek adam vardı: Kanbur izzet.. ruya dünyaya .otobüs olarak doğ- Vali muavinliği xx yazılı olan tuzlu, salamura, tütsülü . 

3
JY- ~k.f)eııtanz dans of El\'es- (Fi-

muı rahat, temız ve ferah şeyler. J ·· k ' ııı ı.mırı 
.. Tabiatın cemiyeti beteriyeye yük . Vali muavini B. Cavid Ün,·er, mc- SVeç J..ububat rekol• guneşte u~utul~u~ balıklardan baş 4 - Kol nidrci ()Inks Bruch) 

ı b d h t Bunlar hana daha ılk adımda iz zunivetle Ankarn't."a gittig"indcn \"Uli ka adları zıkred l h fA lettiğ hu gız eti ir esti ıyanet s- • .ı • - ı mıyen er nev ı yi- 5 - Nçır\Vegischer Brautzoug im 

t 
, 1d 

1 
1 . . ha mrin yeniliklerinin sudan ve gösteri~ muavinliği vazüesini vilayet mek- telerı t ı d · h il anou an a ıp zmırın şına mu- • . . . . - :; _ . nen uzu enız ma su eri hangi Vorüber~iehen - (Grieg) 

sallat etmiıti. lıte ben bu adamın gÜ· te 1 delgıl, ... fakat tamamılel ~ılgıden al- tuvçuı:ıu. B. Oı an vekal~ten üa et- J 938 yılı zahire rekoltesinin ha- memleket menı::eli olursa olsun 6 - Romans san parol - (Rebikof) 

1 ı . . . b. d lab·ı .. mış o dugunu anlattı. çıme br fe~ mektedır. d h ı · · d !\ 7 l"d [" · ) ze zmır ıçın ır am ı e goz yafı l Ik . sa ı ava arın ıttıra sız gitmesi yü- füli Ekonomi Bal·anlıö-!nm müs _ - !. era - l .. arasıo 
alutmadıiına hiç bir telaş göıter - ra 1 ı geldı. Adım adım yürüdüm. Çocuk meaeleai ?ünden ve amele tedarikindeki müs- de"ivle idh l l • b ' l - k . B aa 8 - ZWeite ltnlienı~ch suit (Bec. 
mediğine, hi~ bir endite duymadığı- Her ad~mda yeni bir fey. Etkisi yok. Yukarı Sinekli caddesinde Galip 'dlit dolayııiyle teehhür etmişti;. retl · 'dh la d: un .... k 

1 
ecel tıbr. l kul su- ce) Wd 

na phicl oklum. Niçin biliyor mu • Fakat ınsan. onları. aramıyor da .. İt- kızı Zehra ve akadaşı Zeynep, ço- \leşrolunan son resmi malumata gö- , e ı . a c ece .. ~uzu ~ ı . arın 23.J ~ :\tüzik (~Uzel !leq}er) 1. 

sunuz) Çünltü kendisine bir şey ya· tb~ §Kurada .b~rb.PoK!ı1dol\ ·-:'d~.dı • ..aonrl a cuk meselesinden İbrahim kızı Afeti 'd k 1 h 1 b" .. bede11erı serbest dovızle tedıyc ob- 2~.45. 24 Son haberler ve yarmkl 
pılmıyacağı, gene makamında otur- 1~ h ramerd, k~r I p~a.rı ~ V.~~~" ,.._ dövınU~lerilir. re.• ra_ 

0 
unan ma su utun tah- nacaktır. progrılm. 1 

~ l • .ı_..ı!lm'..+" mı atmm a n mamıs hır suru ga- ·nınlerın yukarısında olarak buği::Jay- • · 
~u acaıı vaaew 1~·•· · ı f h J b '.. XJl .1 93 zmo ar, er ane er, mbirine girift Ja 1 7 yılına nazaran % 19 daha · 

0 aün ... 0 mah!ert gün: hükü· bir sürü binalar vardı. Evet ... Türk YENi NEŞRiYAT: fazladır. 1937 de 579.000 ton buğ- Elhamıa idaresinde Milli Kü~µplıane Sineması 
met konağının içinde bütün memur- bayrağına yumruka sıkan, içimizi Jay istihsal olunduğuna nazaran BUGÜ~l 
larla beraber mahıur kalan o galatı kanatan, bizi çok inleten yerler var- Havacılık • Spor 1938 buğday rekoltesi 690.000 tonu Senenin en büvük F,aıısız l .Jmi.ni takdim eder 

tabiat kurıunların balkonlardan i· dı. Fakat artık onları tahayyül bile Havacılık ve apor rne:cnıuasıııııı 'll,Ütecavizdir ki ~imdiye kadar bu AŞK BAfl t""ELER. J 
çeriye de gir iğini görünce masala- etmek istemiyorum. Şimdi onların 227 2·>s · · · t· lerece bü_vük rekolte go··ru··tm•mı'a y - :c. ıııcı sayısı 111 ışar dmi~tir. "" -r 

rın altında döıt ayaklı oldu. Yatak yerinde, şahlanmış at üzerinde ebe Tavsiye ederiz. ~it. Çavdar rekoltesi vasati miktar 
çarşafını teslim bayrağı olarak bal- rli Atamızın heykelini görüyorum. -,lan 390.000-400.000 ton . arasında 
kondan ata~Y• uzattırmak için kıv- Yalnız bu eser, insana o eski binala- xx 'ıesap edilmektedir. 1937 senesi ÇfW 

Nefis ve harikulade güzel bir Fransız filmi 
Raş rolde: Son senenin en güzel Frans.z yıldızı 

VIV ANE ROMANCE PiERE ERNOIR LOUIS JONVET 
SEANSLR: 3 5 7 ve a!cşamları 9 da başlar 

• 

r.anıyordu. istiyordu ki, lzmir hü - rın birer mezbeleden ibaret oldu~u- Bey nelmilel kdpek !ar iıstilısalatı ise 399.000 tondur. 
- kumet konağı hiçbir mukavemet nu anlatmıya kafi geliyor. Oraİarı • • ıx:---

göatermec!en elleri yukarı kaldır - hendcseleşmiş o kadar bir mezbele aer gıaı 
sın! idi ki, içinde Türkçe konusanlara Almanyanın Köln şehrinde bu hnf- RomanyaJa 

Cumartesi saat i de talebe 1 5 kuruştur. Pazar günü saat 1 1 de çok 
uzuz aile matine~i Salon 20 koltuk 30 kuruştur. 

- Kule cepliainde konağın büyük ~kh"b·~ yferine zebh~ vlcrirlerkıdil. Enbakü- ta l>eynelmilel l>ir köpek sergi.:ıi açı- Tutya cevheri ihracı yasak # 
r
mer kolon ,___ b' · ~ ·t çu ır ırsatta ına ara ta an y. lacaktır. Sertci.re Almanya, Fransa. Telefon: 3151 

me u, arııuuına ır yıgı ki kJ . d h l d - .. d. . B 1 k 11 l d ıı., • t l Romanva hükumeti Tutya cev-
Görülmemit bir program.. Zevkine doyum olmıyaa 

iki film Türk jandarması aaklamıatı. Bü· ra arın ren erı er a egtşır ı. e ~i ·a, o an ~. 'ulacarı:il an Ye g. J 

l 1 
:t: 1 viçre ile "di~er nıt!mleketlerden iki ~"leri ihracatını men etmiştir. Tutya 

tün mitra yöz ere, bütün yaylım a- Güzel zmirin, sevgili halkı ... Bu b' k . . k'" k . t' "k tti · t } 1 tek L' kah . ~ ıne va ın cms ·ope · ış ıra e rı· :evleri i lracatı için şimdi yalnız ev-
teı ere do, O ır ___ }aman cevap acıları sıze hatırlattıgınıdan dolayı ecektir. Yalnıv. AJmanyadan 11ergi. velden verilmiş olan müsaadeler ka 
veriyor u. raya .auwltlarla fi~enk beni mazur görünüz. Yirmi ~ne ev
yetiştirmek kabil olaaydı, kahrama- vel başka bir bayrakla bı"rektığırr Ye konacak köpekl~r yüz tanedir. ':>ul e<Jilmckte bu madde ihracatçıla-

b b. . k Ve bunlar ahumıda birı·okları poli::ı "'tna ancak vv ld ·· d l nın ceva ı ıtmıyece • tükcnmiye- bu sevimli '-'urdu tam istedig· im ş'e- ,. · e e en musaa e a mış 
J köpeğidir. "Alman devlet rei~i · Her ı k · 1 hh dl f ~ekti. .. Fakat ne çare... kilde görmeğe gelirken sizin alıştı- ') ma ~artıy e taa ü erini i aya 

~ l k be Ilit !erden başka Hamburg ''apur şir- \mkan verilmektedir. Aksi takdirdt· 
Aldılar ... O Kanburu da herkes gınız manzara ar an~ısında n göz keti birinciliği ve ikinciliği alacak 

gibi kulenin önilne çık.ardılar ve el- yaşlarımı zaptedemedim. köpeklere büyilk hediyeler verecek- Fors major ile kontratolar iptal edil-

lerini kaldırttılar. Borsaya sürülen Nasıl zaptedebilirdim ki, bir Türk !erdir. Açılacak sergi şimdiye kadar miş bulunmaktadır. 
kafilenin arasına aoktular. Ben bu memleketinde, Türkten Türk para- yapılanların en büyüğü olacaktır. xx---
manzaraya gazetecilik vazifesile şa· aı kazanan hir sinemada, şeritlerdeki Cins köpekler dünya yüzünde gün- macaristamn buğday ve 
hid oldum. Yirmi ıenedenJ:>eri her yazılar bile Türkçe değildi. Ba~veki- den giıne ehemmiyet kazanıyor. Po- . 
gün hayalimde lmıir için çizilmi~ Hmiz Celal Bayar 0 zaman bununle lislerden başka ordularda da köpek- un Jhracab 

Bugün Kültürpark sinemasının 
İzmirin sayın halkına eu büyük hediyesi olacaktır 

Fransızca Söz:ü lspanyol hayatını musavver 

Vicdan mücade?es! Lahabenera 
Fran•ız •ineına alemini~ e-n müm· 

taz artistleri 
RENE SAINT-CYR, JEAN CAI..A 

NO JULES BE Rt • SJNORET 
-Tar:ıfmd-n yııra&ılmış hey canlı 
büyük aşk macerası. mevzuu ta
mamiyle aile hayatından a mmış 

Dünyanın en büyük lspanyol dan· 
aözü ve şantöz.il aarın karmeai 

ZARAH LANDER 

bulunan bu noktaları nihayet evvel· h~ftlllarca aylarca uğraştı. Sinamaya lere milhim vazifeler verilnıeh baş- istatistik ofisinin neşrettiği ra~ 
ki gün yerlerinde bir kere daha ha- gıden Türkler o halde ge:ldiler ki niha landı. Bundan başka, köpek in~anm kamlara nazaran 1938 1. teşrin ayın- olan bu film, parasına, servetine 
tırladım. Y.et bir.gıoce hf'!r yazı çıkışında ıslıkla en sadık bir dostudur. Bu itibarla, da Macaristandan (863.000) kental güvener"k ~--nr bir kı .. Ja evlenen 

Tarafınd:ın yaratılmıt lıpauyol 
şarkılariyle İspanyol dan•lariyle 
aüslenmi' çok zengin ve çok nefİ• 
bir film. 

f ] 1 d d d ı Al ihtiyar bir ad mın çektiği ı:ıtı?"abı 
lzm'ı 

1938 
esi ka.nu- ı ~ erı ur ur ular. Şimdi g<>ğsü- ~çılacak koper: ~ergisine manlar bugw day ihraç olunmuotur. Bu mik-

./ ~ ~apuru, • . . sen • .. mu gere ıere oralarda Türk abid fazla ehemmiyet veı·iyor. . '.( . musavver cidd .. n görülmcğe değer Ayrıca Fok• Jurnal 

nuevvelının on bınncı pazarte3ı gu- 'eri Tiirk ese l . T' .. k ~ tar geçf'!n yılın aynı ayı ıhracatından mükemmel bir eser. 
.. f . lim . . .ı A • ' r erı ve ur gayretı- --------------nu zmır anına aırıyorau. ra· nin nümuneleri ar d d I l . b" "k . b' bet misli fazladır. 1938 1. teşrin ayın Fiatler 20 - 30 Talebe Pazar crünü 15 • 20 diğer günler 10 • 15 

d 
d k al _ . . asın a o aşıyo - pu mış yepyenı uyu ve asrı ına- . .. . • 

an tam on o uz sene, tı ay geç rum. Sımdı palmiycl·ı t . l Ş da 'll" k•'t" h "k da un ıhracatı da eylul ayına mabet- Bilet!er Kültürpark kiteleriyle park içeri•inden reçen otobüslerde 
· t' y· i · · · ti Bu •. emız ve ge- ar... ura m1 ı u up ane yu -

mışdı. b!"11.~cı ~b~eye gırbış · '1iŞ açılm:ş bulunan medeni bir yolun Ae)mif. Bakınız burada parklar ya- le ehemmiyetli surette fazle.laşmıf- •atıl maktadır. 
arall a,. _ırdgue nn lgı ı,lgeç~tun 1 uB.uzun başındaki sinemayı hatırlıyorum: pılmış, şurada para§Üt kulesi, bura- tır. Bu ayın un ihracatı 3 l .666 ken- Seanalar: Her sü.n vicdan mücadeleai 5,10 ve 9 da lahamenera 3,20 
yı ar ıçm e er o mut ır va- w l . il .. d B .1 . ve 7,10 da 
tansevenler kafilesi ayaklanmıo, •Ah- Bir köşede Anadolu sahibi Hay- da aga~ 1 i~nış yo ar, ote e rczı: taldir. Geçen yılın ayni ayı ıhracatı 
1 b . -1 aı.bi 1·-=- '~-r-t ..ı Rüstü olanca hiddetile sa...... ya tehırlım manzarat'ı veren yem 36~~4~18~k~e~n~ta~"']~id~iİıııııı••••••~~=C~u=m=a:rt:e:•:i :v:e:p:a:z:a:r:11:':4:5:d:e:l:a:h:a:b:en:e:r:a:il:e:b:a:ı:la:r=====::ı anmıı ır '7'.- 0 ..aau"" a1UI1I§ ı. ':lar • .---n . bank lar · 1 k iki. · · 
İzmir albayrağma kavufllluştu. Yal- kesilmiş bağırıyor, bağırıyor, öbür yenı a • ışte e e tr .. 

1 tr~ • - ---
nız bir farkla ki, o eski kitara seale- tarafta eczacı Ferid bey ıslık tufanı ;a>18'··· işte= otobuslerı, lf· 1500 kifilik Türkiyenin en büyük salonu 
rinin nağmeleri altında mest olarak yağdıryordu. Buna herkes iştirak &- e vrupa ao · • 
Türk b&yrağına yumruk sıkan kala- -:liyor, heyecan, gürültü ayuka çıkı· Konağından eski Puntasına, Bas· Te. 4065 YE N/ S J NEMA DA 
balık bir lekenin dümdüz bir hayali yordu. Küstah bir yabancı aksini is- roahaneden Kordonuna kadar bir 
kalrnııtı. · tiyordu. işte abidenin önünde hür- Yetil yaprak aörmiyen güzel fzmirin 

t 
, , .. . metle eğilirken bir çeyrek uır evvel bu köteleri bu~lanna dikilen a· 

Daha zmıre gırerken gozlerımln a" d ••W•• t't ed'gvinı o he'-·ecan· iaçan ile, Kordonuna bo d boy b"l ecı·w. h 
1
. . .. d f ~or ugum ve ı r ı ı y an a 

ı md .• _ıgı, aya lımlaın ,~_uculae ge ıAre- lı geceyi hatırladım. konan palmiyelerile, yer yer yapı-
me ıgı manzara ar 5.Drfı ştım. r . • . lan tarhlarile, süzülen aüzel denizi 1 İz mirde ilkdef a 
ka tarafların değil, fakat ön tara~- . Oh ... Şımdi artık o kaJ:an~ ııün· karııaında imanı eevin~ten çılchrta- ı 
ların öylece durduğunu thayy6l edı- lerı başkalan hatırluın. Bız, bıze.he- cak l:adar cazip ve netelldir. 2 - Havdutun og., lr,ı Arızana Bil 
yordum. lıtanbulda vakit, vakit bü· diye edilen bu yeniliklerle iftihar '-' 
tün teceddüdleri, lzmirin bütün ye· edelim. O yenilikler ki lmıirin her Sen bin yaşa, güzel lzmir ... Kır- VALLACE BERRY tarafından büv i k Karebay filmi 
rıiiiklerini bizzat yazdığım, ,' udu· k'iı:e ·nde görülüynr: işte o ..... Lı:.Lan· .mızı bayravmın şanlı dal~sı, dünya Ttlrkçe izahla Fos Jurnal Cumar le•i. PllZ"" 9·11 Diöer günler 3-5-8 
j~,rdm~~~ff~~.' .. ~ .~r~rı,~eaçı~·:;:~~r~~~~~~ı~~~~~. l~••••••••••••••••-n•-•••~z-~•-•--·~=~··=~-mm~~~~.-~~ 
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Bugün matinelerden itibaren 

1 - lorel Hardi İsviçre'de . (Türkçe Sözlü) 
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-20- ·y AZAN: Kadircan .. Kallı\ .Sebep! Ek ' b. 
K 

· f 
1 

· r ekıer, ılhassa şıma-
Provada bir filo . ocasının az a asa· . · 

biyetidir rık kadınlardan 
Başta Herek Reis olduğu halde bü~ün leventler· 

~evinçle geminin bordrosur.da toplandılar 

~ Nakleden: · VaLd- Nurettin 
--12--

- Dofru, pek doğru dlişüııüyorsun, Naciye .. 
- Böyle biı kadını onun yanında. uzun müdd.et bıl'alcmak, oence 

do~ru değil t •• Düşününüz ki, oğlunuz faviçreden hareket etmezden Lir 
kaç saat evvel ona rastlamış, v~ kadın peşini bırakmadım buraya kadar 
gelmiş.. · 

- Aman, beni korkutuyorsun; kızım ... Ben işi bu kadar ciddiye al-
mamıştım .. Sakin nikı1lıla almağa knlknıasın ... Eyvah ... 

- Ah, hanımefendi, rnübahasemizi dinleseydiniz, hayretler içinde 
knlırclnız ..• Eu, kadınların en fenag ... En müthişi .. A .... Unutuyordum .• 
::\1asanın üstünde de bir kutu kokılin .vardı. . Benim bil' oğlum olsa 
da böyle bir kadnla yaşadığını bilaem, , vallahi, ölüm ıstrapları çe-

kerdim.. , 
İhtiy ar kadın, Naciyenin sözlerini dikktttle dinliyordu. Asabi asa-

bi odada dolaşıyor, yenemediği bir endişe,' kalbini sarıyordu. 
- Böyle aÇıkça bana her şeyi anlattığmdım dolayı sana pek çok 

t eşC'kkUr ederim.. Hakkın var: Bu böyle devam edemez. Oğlumun 
hayr.tı mevzuu bahis? De~rhal hir çare lıulmağa çalışacağını .• 

Naciye, korku i11e sordu: 
- N ra:pacala~~ V • 

- Ne ynpacağtm 1 .. Gayet basit ... Meseleye vakıf olduğumu Ad
nana derhal söyliyeceğim. Bittabi senin· vasıtanla tetkikatta bulun
duğumu gizlerim. Böyle bir ildi kızla yaşamaktaki tehlikeyi ona 
izah ed~rinı. 

Naciye: 
- Hayır hnyır, hanımefendi... Bunu sakın yapmayınız! -dedi· 

Kat'iyyen muvaffak olamaz~mız . Oğlunuz sizi kandırmak için alda
tacaktır. «Ke,;tiın, görüşmüyorum!• diyec.ekt ir. Ve gizli gizli görüş
me~e devam Pdecektir. Şimdiye kadar ana babanın evladını aşkın
dan vazgeçebildiği:n,i hiç işittiniz mi?. Belki de Adnan bey size cmad
m _,,, '"ahi çok namuslu bi~ kızdır. Benden şimdiye kadar beş para 
isten.~-- · Sıhhati de yerindedir. Beyhude yere iizillü~·orsunu !:. Der 
ve derhal gider, gene o kadının kolları arasına sokulur! 

- O hulde lle yapmalı dersin? 
- Yolda giderken hep bunları düşündüm. . Kat'i bir çare bul-

dum zannederim ... 
- Ne gibi?. 
- Beş bin lira verecek olsanız, oğlunuzu ~urtarma k için çok para 

mıdır?.. · 
-Ne diyorsun, Naciye ... Daha fazlayı bile fedaya razıyım .. 
- Pekala ... O halde müsaade edin de ben bu işi yapa~rım ... Bu para-

ları nakit olarak bana teslim edin. Yalnız Adnan beyin bir kaç saat 
Tokatliyan<lan çıkmasını temin edin.. . · 

- bur gün, hepimiz Göztepedekj ahbaplarımıza davetliyiz. Bu zi. 
yafet Adnamn şerefine olduğu için; bütün gün benimle kalacaktır. 

- Pekala ... Ben o gün istifade etmesini ·btlirim .. 
- Ne iyi kızsın vallahi.. Ne güzel kRlbin var.. . 
- Aman hammt:'fı ! di.. Vazifom .. Yalnız ı:ıizden bir şer rka ederim: 

~rinan ~e~·e. benini l,,ııı yaotıklarımdan atide bile tahsetmel'in •.• 
----~~ - ı_:.:,_. ~~-- - • - ~ .... ..,u; - "...ıt' 1) 

hoşlanmazlar 

Ailede çok tekrarlanmamak şartile 
yalan da söylenebilir 

Müddeiumumi muavinlerinden B. 
Rüştil Uskenti, vazife saatleri hari
cinde bulup da anket etrafında ko
nuşmak, bir hayli zor oldu .. Ağırce-, 
zanın iddia makamını işgal eden 
genç adliyeci çok meşguldü. Niha
yet müsaid bir zamanını bulmuştum. 

Anket için geldiğimi anlayınca; 
- Hakikaten -dedi- mühim ve en-

teressan şeyler .. Fakat beni mazur 
görseniz çok iyi olur. 

- Evet, yorgunluğunuzu takdir 
ediyorum. Fakat ' lütüfkarlığınızın 

yorgunluğunuza galip olacağını da 
biliyorum •• 

Bay Rüştü güldü ve; 
- Peki ·dedi- ne yapalım, biz de 

bir kaç şey söyliyelim. Lütfen so -
run .. 

- Kadını düşüren ve küçülten 
haller nelerdir? 

-----. 

Müddeiumumi muavini B. Rilfd\I 
Uakent 

nun yoliyle cezalandırmağı düşün· 

:nek en makul bir harekettir. Hisl .. 
·ine hakim olamıyan şahıslar arasta 
da bu gibi hiyanetler, akla gelme
iik facialar doğruyor. Mahkemele. 
·imiz. bunlann misalleriyle dolu. 
for. 

- Aile saadetinde yalan lazım mı .. 
mıdır? 

- Yuvanın ~aadeti, yaşama11 

'çin lüzumlu ise çak tekrarlanma • 
:nak şartiyle, yalan da söylenmeli
dir. Dağılmak ilzere olan bir aileyi 
bazan ehemmiyetsiz bir yalan, yeni· 
den kurar, karı ve kocayı birlblriııe 
eskisinden daha kuvvetle bağİar. 

- İnsanlara aşk mı, alışkanlık mı 
hikimdir? 

Çalışma kabiliyeti 
ve sıcak 

-- Deli misin, yahu?. Ben ç-ocuk muyum?. Oğlumun sana kin bağla. 
dığını hiç ister miyim?. . 
Yemeğin hazır olduğunu haber verdiler .• İki kadın, büsbütün sami .. 

miyetle, kol kola .sofaya çıktı ..• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

-6-
Bedia hanımefendi, nedimesiyle birlikte, salondan içeriye girdi. 
- Gel güzelim, gel.. Hala ı:ıen Adnmıı görmedin .. Gel, gel.. 
Adnan, ayağa kalkmıştı .. Evvela annesinin elini öptü .. Sonra, Naci

ye;; selamladı .. 
- Yavrum! Naciye hanını, cidden bir hanımefendidir!.. O, benim 

arkadaşım, dostum, adeta sağ elim .. 
- Tebrik eder im, hanımefendi, annemin bu kadar methetmesi için 

hakikaten meziyetiniz olmak laıımgelir .. Çünkü annem, insan beğen
mekte çok müşkülpesenttir. 

- Adnan beyefendi! İnsanın validenizi sevmemeı;i kabil midir?. 
Delikanlı, Naciyeye merakla bakıyordu .. Halbuki genç kadın Be

dia hanımefendinin sözlerine dört kulak kesilnıi:? tavrını takınmıştı. 
Adnan çağının ve şimarık bir çocuk olarak ~·elişmiş bulunmanın tesi
riyle, ısrar ediyordu: 

- Anne ! Cidden hayret ettim.. N edimenizi,' Fransız romanlarında
ki ihtiyar matmazeller gibi sakil, ı:ıevimsiz ve qoğuk bir ihtiyar kız sa
nıyordum ... Bravo anne!.. Fevkalilde seçmişsin .. 

Naciye, gözlerini ön tine eğerek gülümsedi ve: 
- Teşekkür ederim, Adnan bey! -dedi-. 
Bahri paşanın haremi. :ı.lay t'derck: 

- Soııu \ar -
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Bizerta limanı ÇİMDİKLER n Dü .. 
.__ _______________________ 1 Olüm karşısında Akdenizin en müstahkem mevkile-

1 

Yazan: ANTONİ E. ZISKA Çeviren: ASIM KÜLTÜR neş'e ve şam- rinden biri haline getirilmiştir 
-36-· Paris, 13 (Raclyo) - Fran::;ız mat· 

Şu halde kurban kesmeğe otomobil !\falıeddeıı dışarı çıktınız Yak it son ıra malik olmalarına 1·ağmen e!lki adet- panya buatı olduğu gibi, Londrn gazetele· 

yeni metalilıattn bulun us orle.r. Bu 
hal, ne zumamı. kadı ı- surccektir. 

Bu iki de' letin her i ledikleri veri· 
lecek mi? 

ile gidiHyor. Bundan biraz e\ \·el, Hin· sistem, seri otomobillerin geçtiğini !erini bırakmamı. lur<lll". Lonclraya inmek üzere bulunan rj de Almanya ile İtalyanın son za. 
distanda otomobil se~ aha ti yaparken görür üııliz. lıu geçenlerin hiç Liri. ke. Harp dansları onların aralarında bir tayarcde, korkunç bir hadise ol- manlardaki metnlibatından hah ede· 
hetonartll{!deıı fetişler gornıuştüm. Bu silen ha:"ı"'\ anların bacrnı:;malarına e en mt""ıhı"m me\ kie malıktir Dans eden- mus 

- c. • • • : • ı T"W··k I kJ .. d d • 1 ~ rek uzun makaleler yazıyorlar. 
Derli Telgraf gazete · de; Fransn

nın Bizertn limanını Akdenizin en 
mil tahkem me\·ki haline ko~ duğu. 
ııu kas detmektedir. 

orta Hindi tanda idi. llindistanın yol. hemmi)ct \ ermi~ or. lerm \'iıcudulnrma itma ıle resım er e ·e e • en ı are e en manıve a T . . . . 
ları çok mükemmel , gen is 'e en m .. • yapıstırılmıstır. bozulmuş ve kuş ayağı gibi kendi aymıs gazete~ı, dıyor kı: 
dern planlara göre ~ apılmı tır. Avru· Bu se !er .... E\ et, bu atırları ) az- Derileri delik <lesiktir. Dans esna.::.ın. içine doğru büzülmüş olan tekerlek· cAlmanyıı. 'e İtalya, her gün yeni 
Pada olduğu gibi her yolun ağ \"e ~O· dığım d kikrıda, Nev~ ork polisi, bir da 'Ucudlnrı kan içinde kalır, ka- ler açılmamıs. Bittabi tayyare ---------------
lu reklam lavhnlariyle doludur. Turis ığın ve iş iz in anı rken, bu kesilen dınlar bu merasimde hazır bulunamaz, de inemiyor ve bir taraftan, benzin Yugoslavıvada JtaJya 
otomobilleri~ le ~en iş bit· seyahat ya- hı:ı~ van e lerini i tiyor gibiyim. Ve dan.::a da iştirak edemezler. a?.alıyor. felaket muhakkak.. İçeri- .T 
llılır. Fakat yolda giderken, bu en mo- bunu ayni zamanda, bir sinema hı. Merasim günlerinde erkekler deri- dekilcri hiç bir kU\·vet ölümden kur- ı·nıı·habat Novvork sergisine iş· 
<lern otomobillerin eyrine engel olan liesunda biı rnellodi plaka çekilirken leriııi dclere.k oı-u:ra kuş tüyleri koyar. taramaz. Bir genç kız, çantasını açı- J 

kaba nrı:ıbnlarla karşılaşırsmız. Bu de hatırlıyorum. lar. Yalmz glizleri sağlam kalır. Ayni yor, şampanya cıkarıyor; - Baıtaı-afa 1 inci sahifede - firak edecf?k 
trnbalar pek iptidaidir ve öküzler ta- Direktör bana eledi ki: dnnslnrcla ynprnk ve ağaç dallarından - Ölüm şerefine!. Yaklaşan fe- metin hakiki nüvesini teıkiJ eden Roma, 13 (Radyo) - İtalya tica-
tafından çekilmektedir. Daha doğru- -Her glin Amerikadan milyonlarca örulmliş muntolur da taşırlar. laket şerefine 1. Sırplar ise muhtar hUk\im4etler aiate· ret nezareti, Te\'york sergisine işti. 
su Buda devrinden kalma ve nittir. plak harice e,·kedilmektedir. Bunlar • ert se !er dansm bnşlıyacağını bil- Diye bağırıyor. Yolcuların, kaf- mine aleyhtar bulunuyorlardı. Ra- rak etmeğe kar r \'ermi~tir. 'Selgi 
Nilgiri dağlarını n ar aşmaz birden- dünyanın her tarafında gönderiliyor. dirir. Bu sesler sonradan bh· inleme fesi ona uyuyorlar. Herke8 çantasını diç'in Skopçlna meclisi ortasında bir açılır açılmaz, İtalya donanmasın
bire tarlalar ortasında heyulfii bilyük Afrikanm en uzak köşeleriyle Avus- halini alır. Fakat tuhaf değil mi; bu açıyor, içrneğc başlıyor. cŞerefe, ö- mebus tarafından katli ile neticele- dan iki torbido 'e\")'ork lim nına ai-
hayvan sOrüleriyle karşılaşmıştık, turalyanm kenar yerlerine kadar.. damım musikisi de bu plaklprdan se- lüm ve felaket şerefine> fakat bu a- nen bu dahili mücadeleler bir aralık decektir. 
bunlar betonarmeden ynpılmışlardı ve Fakat, işte Nevyorkda birdenbire, çilir. rada tekerlekler çıkabiliyor. Hepsi o kadar tiddetlenmiıti ki, Yuaoalav- 000 __ _ 

bir a-On şeytanlar şehire hücum eder- muhayyelemde AvusturaJya canlanı- F. O. Hoppe bana Ramonanın bu de kurtuluyorlar. yanın vahdetini harp meydanların· A d 
se bunlarla firar edilecekti. ror. Lorakias kabilesi tarafından ,korkunç Bir arkadaşım, daki kahramaııhklariyle temin" te. /manya Q 

Bunlar da sade tablolardan ibaretti. lki yıl önce, Avusturalyamn uzak bir dansa ne suretle uydurulduğunu, - Yahu -dedi- Habeş harbinde aia etmiı olan ıövalye kral birinci • • . 
'Bir milletin hayatını aksettiriyordu. bir köşesi olan Palm Islaııdda idim. yahud bu knnh dansta nasıl çalındığı- zavallı Habeşler tankların üstüne kı- Alekaandr bizzat meMleye müdaha· Zengınlerın servetlerınden 
l!urada teknikle batıl itikad biı-leşmiş, Bura~ı, geniş sahil~e ~üçilk bir ada. nı a.nlattı. . . .· . lıçla atılıyorlardı ve onlara cKahra- le ~~buriyetmd.e kald~ ve meml~kAet verği alınacak 
kaynaşmıştı. Gene Hisdistanda ten~ dır. \ ahş1 olan kabılesı tamamen me- Bız de bızzat bu danslardan ıkısıne man~ diyorduk. Bunlar da kahra • dahılınde tam bır emnıyet ve aUkun . 3 (R d ) H'·k 
suı bereketi bayramında bulunduk. denileşmiştir. J< .. akat bütün Avustural. ~ahit olduk. Biri Soııny Boy, diğeri de man de~il midir? teıiı edinceye kadar mu•akkat kay· Berl_ın~ 1 "d t yo - u u-

vauın verlileri gibi ford otomobilleri· Karmen idi. g . di ·ı t kil.,,,t • k met, mılh mu a aa masraflarını 
'b 1 Ih' t k d · • öı·· ki k kadehı kaldı· 1 e eı • 1 eaaaıye anununun '-- l k · · kı d r_. k 
ourada insanlar hu u ıye arşı~ın a ne, dikiş makiııelerhıe ve nsrt silahla- (Sonu var) um ya aşır en baza maddelerini mer'iyet mevkiin· !Wrşı oma ıçın, ~a ~ a cır an~n 
YUzüstU "'erlere serllmislerdi. 1980 da rıp: d k ld d BilAh d h't• • t çıkaracak ve zengınlerın servetlerm· 

J • • • • en a ır L a ara a ı ı Yuıye .. • alacak 
:nenarısda bulunuyordurm. d ' - Hoş geldin, şerefıne ıçıyoruz. biru aUkQn bulunca Yevtiç kabinesi den yuzde 8 • 14 vcrgı tır. 

Ganj nehrine giden dar yolda Om· Lazkı·ye e ı· syan. Denebilir mi? eanaaında bir intihabat yapıldı. İtte 000 

lliboslr, otolar ve tramvaylaar sıkışık Cevap verdi: düne kadar Yugoalavyanın mukad· Polony~ 
l,·r halde lleı·leyorlardı. Pislik, toz ve - Ne Habeşi kahramandı, ne de deratını idare eden Skupçina meclisi b 
talıammill edilmiyecek bir hararet bil- bunlar .. Zavallı Habeşler, mitral - Yevtiç ~·~andında ykakp~.an b~ ~tiAha- Çekoslovakyanın akı eti-

B. b' 200 •• JJ" h ·ı d ·· ·· .. .. d .. 1 "d" lard bat netıcesm e teıe u elmlfb. n· • ğ k? 
küm sUl-Oyordu. Jr file US mUSe a J e ağa yozun ustune e oy e gı ıyor ı. cak Yugoslavyanın en kuvvetli par· ne mı U rayaca . 

Etrafta meşgul insanlar dolaşıyor, L • • • • 
1

,.. 
1
. . • • Bu gidiş cesaretten değil, ölümden tilerinden olan şimdi Maçek'in riya· Prag, 13 (Radyo) - Çekoslovakya 

nçık pencerelerden yazı makinelerinin çıktı. azkıyeDlll lSİlk a lill JStlyOr korkma ve kaçma, buna. mu.kabil set e.ı,t.iği Hırv. a
0

tlar partisi hem. rei.s gazeteleri, Poloııynda baş gösteren ye-
ni hadi elerdcn bahisle uzun makale

iiirültOleri bazan telefon muhaberele- Mersin, 19 (Hususi) - Lazkiye. çok metalilıalta buluıımuşluı·. Bunlar hayatı .sev~e .hakk~n?a hıç hır ka- Radıç ·~ ~a~lmı v~ hem de takıp ed~- ler yazmakta ve Polonynııın da, Çel.:03--
l'iııin sesleri kulaklara kadar geliyor· len Hataya gelen haberlere göre arnsmda Liizkh·eııin i:stiklali\·le Şam naat, hıç bır hıs sahıbı olmamaların- len dahıh aıyasetı proteato maksadı· lovnkyanın ükibetine uğra.ma.ğa mah
du. Saat on birdi ve gUnün en faal bu mıntakada asayiş tamamiyle de~ Iı memurlaı·ın • azli talebi . \'ardır. dandır. İtalyanlar. kahramanlık ya ; le meclis müzakeratına iıtirak etm~· kOm olduğunu iddia eylemektedirler: 
ticaret hayatı başlamıştı. cek derecede bozulmuş yollarda Lilzkiycliler SUleyman )Jürşite, cha pamadılar, yerlileri öne sürerek, mitti. Son zamanlarda yeniden in~ı· ooo>---

Ar bamız birdenbire yüksek biı :~.Jmobillerle tecavuz art~ış, soy- luskan adını veri.rorlar. Habeşistanı kazandılar. Ç~~kü on- hap m~vzuub~h~Junca Mki Slrbıa-
duvar kar•ısında durdu. Buradan, dar l k l Ü Ü Ü t" lar, Habeşinin eline di.ışunce, ta- tanda tımcU hlikumete aleyhtar ne Tayyare kazası 

7 guncu u a rnış y r m ş ur. b d . . .. ..1 w. • k f l d ~:ı h · b' l 
Lir geçitten mabedin galerisine götil. Suı iye gazetelerinin haberlerine B • .. • • 8~ erilermın yuwzu ecegı~?· al a a- ka ar patv er ~·~·~ epıı ır eı~· N o~ 1 postası Londraya 
tulduk. göre Lazkivedeki hadiseler alelfıde rr numaytşln SlTTl rının koparılacngını bılıyor ardı. ı-ek Maçe partııı 0ıle ~emasa geldı· 
Müthi~ bir kan koku u vardı. Dua ~°' gunculuk değil. i) a. i maksadlar- - Ba§tarafı 3 ncü Sahifede- Hayatı da öyle eviyorlardı. ler ve ço\ k~vvetlı. bır muhalefet g!demedi 

l'den insuı )arın yer'e vurdukları darbe· a ·yapılan lıareketleı dir. ftal:. anııı zararı, Fransnnın zararııı· Bu tayyarenin yolcularına gelin- züm~eai '-'tkil ettıler._ Muhale~e~ Loııdra, 13 (Radyo) - Avu ur 1-
ler işitılıyordu. Halk ortasından dört Suleymnn MC\rşit isminde bir Ale- dan daha büyüktlir. Şimdi Almanya ce, onlarınki bir kahramanlık değil, partııi l!rvatl~~·~ malum prenaıbı yı:ıdan • 'oel po tasını alnrak Londrn. 
kollu tenasUl bereketi ilahı olan KaJi. vi mebusus, başına topladığı 200 ka- Fransa ile anlaştıktan sonra şarkta yaklaşan ö]üm karşısında bir asap olan mu..tar hukumetler eaaaı etra· ya milteveccihen harek t eden (Ku. 
llin, ihtiyar bir Hintli tar~hini ~kuyor- dar rnüsellfih adamiyle dnğa çıkmış, veni yeni teşebbüslere girişmek i~ti- bozukluğu, bir muvazenesizliktir. f'mda. ~oplanmıılardı: V~zi~e~. ·~.ükU- run) ndınclaki yolcu tayyaresi, fırtı
du. Her yerde onun resıı:nlerı v~rdı. köyleri basnrnk yolları kesmeğe ba~- y.ecek. Bunl.ar, Hal~·anın menfaatle- bozukluğu şiddeti nisbetinde orijinal met ıçın oldukça cıddı gorunuyor- naya yo.kalannrak dilşmllş ve parço.-
lier an ağır tambur s~~l.en ~·uksel~ybol~ı' lam ıştır. rıne muagyır değıl a

1
e her. ha~de bir delilik.. du. lanmıştır. İçindekilerden kimse kurtu, 

ara sıra da bu ahenğı tız hır .se~ ı u Süleyman Mt\rşid }Jnzkiyeden u- uygun da sn~·ılamaz. talya şımdıye Yoksa, ölüm, şampanya ile değil, Yugoılav müntehipleri büyük bir lnmamışhr. Po ta, başka bir tayyar( 
'diyordu. Bu esnada kudre:h b.ır ~e~ 1 crine gönderilen 70 kişilik bir jan· kadar bu ortaklıktan ne kazanmış- cesaretle bile karşılanamıyacak bir ckıeriyetle radikatler birliğin<? rey ile gönderilecektir. 
duyuldu. Ayaklan bağlı kitçük hır dışı darına kun·etiyle de çarpışarak bun tır? Habeşistan. Eğer bu imparator- marifettir. vermekle hükumetin ıimdiki dahili ----------------
~eyik papasın kolları arasına sokuldu. ları e ir ctmeğe muvnffak olmuş, fa_ luk Orta Avrupada feclnkfirlık paha- Çimdik vahdet aiyaaetini tasvip etmekte ol· bağl~makta olan bu siyasete nihayet 
Şiddetli hareketle papaz, hayvanı ha. kat silahlannı nlclıktnn sonra jan- ına elde edilmemiş ol avdı 1talva h h .. k. 1 . verdı. Yalnız Yugoalavyanın hayati 
\ k ld d B' k d f . d"k • '· • · duklarmı ve mu tar u umet er sıs· f . d '"lh l b" d 
aya a ır ı. ır aç e a çevır 1 - darmaları serlıe t b1rakmıştır. Bu bunu kfı.fi gôrebilirdi. Fakat yapılan in manası bu olabilir. İtalya biUi.· . men aatlerın en mu em 0 an ır ış 

te b" d be ·ı b kest· . • . "' . ' . temine aleyhtar bulunduklarını ııpat · k"b" ba ı d b tl n sonra, ır ar 1 e aşını ı. hiidi e üzermc> Lazkıye mmtaknsın· büyük f cdnkfu·lıktan sonra ve bil- hara bun lan ı ter ve yahut da İngıl- . ııyaaet ta 1 ıne t a 1
• u ıure e 

liayvanın hınldıyaraktan kanları ak- lı:ı \·ollar kesildiği gibi, köylerde de hassa Berlin ortağının büviik karlar tere ile imzaladığı taUlko itilfifı do. etmiı oldular. Bu netıce Yugoslav- Avrupanın büyük dostlarına karşı 
llıağa başladı. Bu kanlar etrafa yayı- em~iyet ve a a\•isten e~er knlmamıs- temin ettiğini gC>rdükten ·sonrn hal- laydyle nynen isteyemez de başka yanın müstakbel dahili siyaseti bakı tam bir bitaraflığa iıtinad eden ~e 
lıyordu. tır. Süleyman l\Hlı~id"n takibine gön- ya bunu kafi görmüyor. Almanya. mıntakalardan kon e iyon talep e- mından çok mühim ve hayati bir e· Balkan antantına ve 0 meyanda bıl· 

Bu zamanda kadınlar yere atılarak derilmek i tenen jandarma takviye nm Ortn Avrupa hegemonvasını te- der. Bu, İtalyanın bileceği bit· iştir. hemmiyete maliktir.. hassa Türkiye doatluğuna azami 
llkau kanlan hırsla yalıyorla.rdı. Bu kuvvetleri, yolları tutup otomobille- min etmek için 1tnlya, Al~anyadan Fnkat ltalya, başta iş ortağı Alman- Harici ıiyaset sahasına gelince kıymet ve ehemmiyeti veren timdiki 
kanlar onlara tenasül kudretı. bahse- rin seyrü eferine mani olmaktan Akdenizdeki menfntlcri hakkında ya olmak üzere mutalebatının her. Başvekil (Stoyadino\'İn) in Yugoa- Yuoslavya ıiyaseti kaim oldu. 
decekt" Kanın bir kısmı da bır kaba · · · · · · t · · d · · d t k" u•t• ı. başka bir şey \':tpamamaktadırlar. \'aitler almıştı. Bu \'aitler henfiz kes tarafından bılınmcsıııı ıs emıştır. lavyanın ış sıyaaetın e a ıp e 1 1 Yugoalavya müntehipleri muktedir 
toplanarak rahiple ilahın .ay~klnrın.a Bu yüzden llnle.p • Lazkiye, Hatay- muteberdir. :F'akat Orta Avrupada Almnnya tarafından daha dar za-ıiıtikamet malumdur. Bu kudretli dev Batvekillerine kartı besledikleri iti
~erpildi. Mabedin hizmctçılerı GanJ. r 9zkive şoseleri üzeriue milnnklfit sağlam yerleştikten ve Fransa ile an- manlnrda girişilen taahhütlerle ala- let adamı iktidar mevkiine gelinceye d . 'h b tt b" d h t "d 
dan Ot d' n su taşı~·ara.k kanla ; • b d k.k 1 .. kil b' h • A ma ı aon mtı a a a ır a a eyı m ema ıye " durmuştur. !aştıktan sonra Almanyanm 1talya- ka<lar iddiaların u a ı ada tescil kadar Yugoa avya ınuıta ır arıcı . A • • • 

ltarışbrıyorlardı. Yalanmıyan kanlar Gene Suriye gnzetelerinin yazdı ya olan ihtivacı azalucakbr. Binaen- edilme ini faydalı bulmuştur. Bugün aiyaaete malik bulunmuyor, daha zi- etmekle bu harıcı aıyaaetı de taavıp 
ııu ile karışarak harice akıtıyorlardı ·ana göre, hükumet tarafından ken- ~ıleyh bu a~laşma için atılan ilk a. için bir şey temin etmezse de ileride yade ıarkta fransanın bir nevi peyki etmekte olduklarını göatermiı olu. 
?rada bir yığın hasta in an bunları disiyle göruşmege ve. ne istediğini dımda, yani Alman Hariciye Vekili- açılacak olan müzakerelerde pazaı·· rolünü oynuyordu. B. Stoyadinoviç yorlar ki, harici aiyaaet bakamından 
opJıyor ve bazla içiyordu. l w d"l ahhas nin Pnrisi zivareti arifesinde ltal- lığa yarar. İşte cTunus Korsika Nis• Yugoslavyanın mukadderatını men· bunun kıymet ve ehemmiyeti aıikar· 

B k n1 ·r . d an amaga memur e ı en mur · . • ' • .:ı_ d 
u 8 1 su şı a verıyor u. "ki 'arı kabul eclen mebus Süleyman ya, Akdenizdeki mutalebatını tescil nOmayişinin sırrı bu olsa gerektir. faati mev~uubaha ~laa da olma•• u-. ır • 

.,, Bu mabedde her ~n altmı~tan ı MUrııit ilahlarını bırakmak için bir ettirmek i temiştir. Yapılan nümayi- A. Ş. ESMER yabancı bır devletın mukadderatına 

.dize kadar oğlak kesılmektedır. .. ' 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Q 

1 
-Gideriz fakat bu göz gezdirme ısa· ı'Ck avdet etmek hayatın en liitif zev- diyordu. Gloryn gülerek : yazaını. 

POLİS ROMAN\: ..-•mıı••~ na çok bnhnlıyn mal olacak kabarelerin kidir. -Anlatacak garip şeylerin yok mu -Şimdiye kndaı· gördüğün işlerden 

1 
en yisi Gomordur; oraya gidelim: Gloryn ona tatlı bir bakış fırlattı: dedi. gezdiğin yerlerden en uf ak bir ma!Q. • k k Kabareye yaya gittiler. içeriye gir· -Terakki ettiğini görüyorum... Doland güzleri şimşek gibi çaktı. mat olsun verdin mi? 

Esra ren gı Z 0 n (l ı dikleri znman lambalar yarı sönüktü. Bu sırada kuvetli bir projektör zi- -Hayır alaka uyandıracak hiç bir -Oldukça mal<troat verdim. Benim 
Sigara dumnm içinde karma karışık yasiyle sahne aydınlandı. Beyaz ipek- şeyim yok.. için teHlş etmemelerini yazdım. Boş 

- 6 - ....,. ___ lıir kalabalık doln~ıyordu. Çıplak o- li ir rop giyinmie şık bir kadın gözük- -1..ondradan neden k~çmıştınız? çuval fabrikasında çalıştığımı 'e 

Kısa şişmrm adnm suratını buruş- muzlar, elmas taşlarla sUslU altın bile- tii. Başında pirlantalnrln. sOslen. -Babamın ve aımemın _vefatından hattil işimden çok memnun olduğu. 
urdu ve manidar lıir nazarla ona bak- ~dkli bembeyaz kollar, yarı sönük ziya miş yanın ay şeklinde altın bir iğne onrn seni yetimleı· mekteb~n~ gönder- mu yazdım. . 

içinde parıl parıl parlayordu. ··ardı. diler Artık yalnız kalmak ıstıyordum. H lb k' f b "k d 1 t ğ 

- Ben bunu garip görüyorum. 
ICıaa ve kaısız bir adam ... Böyle bi
tini hiç tanımıyorum .. Hata i§lemiş ı. 
olrnıyalım. -Sizi nliikadar etmez. 

Doland güldü. Cebinde sigara 8 • -Merakımdan soruyorum. Onları 
tadı, bulamadı. Glorya kübik çan- ,ereye bıraktınız? Çünkil sizi en son 
tasını açtı ve içinden gümiiş bir ta- ılarak görduğilm zaman kaşlarınız 
h.tka çıkardı ve Dolanda uzattı. Do
land sigarasını yaktı ve dumanın 

\ardı. 

'efrini takip ederek dü ünceye dal
dı. Birdenbire: 

- Tiyatroya gidelim. dedi. 
- Ödünç aldığın parayı sarf et· 

l'nek istiyorsun galiba .. Gidelim, fa. 
k<tt geç kalmıyalım. 

D ı d ı k l b verdi. V o an o anta 1esa ını 

c beraber dı~arı çıktılnr. 

-Açık güzlüliık mii tnshyorsunuz; 
.ıffedersiniz amma çok becereksiniz. 

Dolıuıd gülerek ayrıldı. Kapıda bek. 

liyen \'e mUbahasayı diııliyeıı Glorya. 
ııin yanına gitti. 
-Dolaııd, ııe oldu. 

Hiç canım. immn kaşlarını trns 
t•lt · yi znmıııı çehre i bozulur. dedim. 

Muhtelif guzel kaclııılarm nefi,ı. hı
,·:ıletleri urusınclnn ı:rrılıp tiyatrodan ı.~aknt tekrar döndü. Kn.,sız adamrn 

bulunduğu ıfak yazı masasına yuk- cıktıktan sonra Doland. 
lı4 tı \e çe~re ine dikkatle bakarak -Yorglln değil en - c~ecli. • l{abare. 
lleınketıe : ı lere .kaılur bir göz gezdırelım. Gloryn 

-~vlarım:zı ne yaptınız; dedi. iUldil: 

• · . - n u ı a rı a a ç.a ış ı 111 ya-
Garsonla rdan biri onlan aldı ve ke. -Bu kadın Londranın en sevimli Adeta insanlıktan nefret etmiştım. landı Doland 1 

narda boş duran bir nıasa ıösterdi. dansözildllr. İsmi Korinadır. Vahşi bir arzu beni uzaklara gönder. -Hayır ' doğru idi. Boş çuval Y -

AlAkn, fevkaU\de idi. Kadının silueti sahne üzerinde gö· di. pıyordum. Hatt.A fabrika patronu ben· 
Mn.::aya oturduktan sonra Glorya rUnüyor görünmez koca salon şayanı -Peki, şimdi vahşetten kurtuldu. 

arkadıışının kulağıııa eğildi. hayret b"r sUkQtc daldı. Orkestranın nuz mu? Ayrılırken ıılçin kimseye bir 
-Dolnnd dikkat d; bir bardak içki nagmelerinden ba ka birşey işitilmi· şey söyl mediniz? 

bir liradır. lki janbonlu andaiç iki yordu. Korina gayet nefis bir raksa - Kimsenin aHikadur olmıyacağını 
lfraclır. başladı. Rnks bittiği zaman dehşetli zannediyordum. 

Dolnnd buunn üzerine yemek liste· bir alkış binayı yıkar gibi oldu. -Bende mi? 
t t 11 Bu müddet znrfında garson da si. -Mtisaade buyur, arzedeyim. sini istedi ve garsonu ,epe· ımap suz· .. 

den k memnundu. 
-Fabt ika nhipleri kimlerdi? 

-Onlar patron değil, hapkaııe mil 
durleri idi. 

Glorya arardı. 
-Fena bir hareketten dola) ı hapis

haneye a-irdiğini tahmin etmek istemi. 
elli ve iparışını verdi. parişi getiı-mi.,ti. Glorya memnuniye· -Yok izahat vermeğe gayret ~tme. 

Gal'soıı nyrılclı. Glorya gi.ildü: tini izhar eden mültefiyet bir lisanla: ÇilnkU hakikati te\ il edecek vazıyette yorum: 
F d w 'l · B d a ·rıldıktan sonra -Dolancl, sen tamamiyle delisin! -Enfes • dedi - konağmızda rur.· egı sm. ura an ~ 

(Devam cd-.c h) 

Paraları delicesine arfeder. en yaya' sız hizm tçinin servis yaptığı .zaman· ne i~ler gördük? . . 
olnruk avdet etmeğe mecbur kalaca. lın hntırıma geldi. -Maruf olmıyan ye:ıerı gezdım. Şaka y~parken 
w Salonun lô.rnbaları tekı·ar yandı ve -Teyzene, da:pna hıç mektup yaz. Hu tane cndde ınde Mehm d oğ-
gız. . . 1 ,.. b d ., Ju Mu tafn, aka veprk n Yu uf zı. 

Doland omuzlarını kaldırdı: cnzband neşelı hır parçn ça malla M- ma ın mı· . . _ . · . 
-Bir de mahtap ziyuı;ı siparı ederiz. !adı. Dan a kalkunlar o k,,dar çok idi -Onlar bana al:ikn göstemedıler kı ya ~glu Rıza) a agır özle h.ık ret 
A "'ln ziyası altında yUrUyerek sevişe· ki herkes daracık bir ıahada dans e- kaçtıktan Uç sene sonı·a bir mektup ı etmış ve onu dö\·muştür. 

•L" 
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GE NÇ BiR DiPLOMAT Ç_EMBERLA YN s~LÜYOR Katil Heykeltraş 139 
du Fon Ribentrop İngiltere Me~el mes' - yıl 

Ve geçen gün imza
lanan deklô:rasyon 

Yazan: SEN BRIS 

ele"sindelikaydkalamaz ·.raı·ar n tefhim in e kahkahalarla 
gii re ·se ieş kür etti · 

f.,,itvanyada nümayişler y asak edildi. Alman 
gazetel~ri, ,intihabatı bir ple~isit mahiye· 

· tinde telakki! ediyorlar 
Londra, 13. ( Radyo) - Başve- i•;in teşebbüste bulunmalarını emret

k il Çernberlayn, bugün Avam ka- rnişlerdir. 
rnarasında Memel İnes'elesi ve Lit· Berlin, 13 ( Radyo) - Alman 
van yn va2iyeti hakkinda şu beya· rnatbuatı Memeldeki Almanların 
rıatta bı~Junmuştur. . . rnuvaffakıyetini iri har flerle neşret· 

- c:Dün bu mıntakada yapılan r:ıekte ve intihabat neticesini Alman 
intih~t neticesinde, ekseriyet par· ya lehine bir plcbi3it olarak telakki 
tilerin"in Litvanyadan Memel statu· eyl~mektedirler. 
kosunu a~an .metalebatta bulunma- Paris, 13 ( Radyo) - Memel 
Luı beklenebilir. Sta tukonun muha· direktoar meclisi hertürlü umumi 
fazası için imzasını koymuş olan toplantıları yasak etmişti!'. Siyaat 
İngilte~e, .bu mes'eleyi ihma l ede- hadiseler dolayısiyle Litvanyanın "~~~ 
mez. Alma nya Mcmel mes·ele· hertarafında've m uhtar mıntakada fk· ·· A 'k l b' h k } 1 b l · · h · · t tf tt' • · d · ı . h.. kl h ı av once, mep a ı ır ay c - .amıs ; "e u ,,arardan meyus olaca· 
sıne e emmıye a e ıgın en, ce· partı erın teza urat yapaca arı a- t k- d' d ı· l .. 1 b. k · '- f k 1 · ed k' be · · __ L raşın en ı mo e ı o an guze ır ı- ?ıı yerde bı'la .. kı's memnun larak e·ı· 
re"' rarua ve gere se ngılter e ı r alınmıştır. Asayışın mwıafazası . 

0 
r 

Saida Alman h ariciye nHırı. Franıız başvekili ile konuıuyor, solda f
. 1 _ • 

1 
uk h f . • b ,___ .. .. .. lm.. .. zı ve onun akrabalarını ne fecı şe· .. t kk'. t t• ıe ırıerıne a at onun m u a azası ıçın · auuar zarurı goru uştur. k'ld ··ıd·· d··-.. .. k' f .1.. eşe ur e mş ır. . ı e o ur ugunu va anın ta sı a- H · h · k · tıle b' 'kt b · "t la d apıs aneyc gırere en dahı neşe-Von Rıöentrop, ıerefine verilen baloda 

Fon Rilıentrop Paris'e gelirken, her B. Yon Neurath olclu ve dış politika
halde Ver:rny'a inen Venedik do~e':si nın idaresini genç mektelıin şampiyo. : Korsikayı istiyorlar 

. . . . . . 
Tunustaki ltaly0:nlardan Fransız 

tabiiyetini kabul. etmiyenler 
kovulacaktır 

J;ti !.. i c: eıı şaştlğım şey burada bulun- nu. B. Von Rfoentrop E:l~ aldı. 
mamdır>. Demek al'2usunu duymıya- Başlangıç pek parlak oldu. Allı ay 
cnktır. O hiç -bir şeye lınyret ctmiye- içinde Anşlus husulı:: .ıeldi ve Südetler 
cek k dar çok lUldiselere şal:!. 't olanlar. ilhak edildi. üstelik cenuLi şarkide e
dandır. ŞQplıesiz ki :zihni Şansölye kononıi!erle g-enişlc:me hususunda bil
Rrüning'in Notre Dame - des-Visto- yilk gllyretler sarfe<lildi ve • Ok.rar.ıy& 
ires'de acınacak nutuklar irad etmiye istikametinde ilk adımlar atıldı. 
geldiği gilndcnberi kat edilmiş Büyük bir politika ister istemez 
olan rnesnf eyi hatırlıyacaktır. Dem ok- garp tarafında istikrar e::;asları aramı· 
ratik Almnnya o zaman henüz Versar ya sevkedecekti. Böylece Münib an1aş- Roma, 13 (Radyo) - Alınan son kUllar, Korsika için mit~ngler tertip 
munhedesinin askeri bir tarzda yan masının hemen akşamında Hitler-Çem. habeı:lere göre Tunustaki· !talyıınlar, etm~kte ve İtalyanın, bu adadan vaz 
çizmek ve tazminat ödemekten kurtul.. berlnyn lıeyanatı Almanya'nın İngil- Fransızlar tarafından tazyik edilmek- geçmiyeceğini tebarüz ettirmektedir
mak içi.n Hoover moratörtomundan is. tere ile ve ayni zamanda Fransa ile an- tedir. Fransız tabiyetine girmek iste. ler. 
tlfade etmek safhasında bulunuyordu. lnşmak arzusunu tebarüz ettirdi. miyenlerin, hudud haricine atılacağı Pari.!:, 13 (Radyo) - İtalyan ga
Şimdi 80 milyon m.ifusluk, müthiş su- Genişleme zaruriydi. Bu genişleme faşistlerin kovulacağı, ve (Unyone) zeteleri, Fransız aleyhine şi<ldttli ma
r ctte silahlı bir Almanya'nın dış ba. Berhtesgaden'de B. François Poncet- gazetesinin kaputılncağı söyleniyor. kaleler yazmakta \'e. bir harp zuhurun
kamdır ki daha eskiden Kayser taı-a- in Füchrer'e yaptığı veda ziyaretinde R oma, 13 (Radyo) - İt::ılya nıat- dn, !ngilterenin Fransaya yardım et
fından tasarlanmış olan Fransa ile an- görüşlmüştü. Fransa' nın bütün hare. buatı, Fransa aleyhine neşriyat yap miyeceğini ileri süreıek sevinç duy. 
lnşmak fikrini yeniden ele alıyor. ket serbesfüini idame eden, mevcut makta devam ediyor. ~luhtelif leşek- maktadırlar. 

Doyrusunu söylemek lazım gelirse taahhi.ıtlere riayet eden fakat Alman- - ----------------------------
bugünkü misafirimiz bu yola girmek yanın Al!'as Loren'den vaz geçmek ve C h 
için iyi hazırlanmış bir şahsiyetir. :n-taya çıkabilecek bütün ihtilaflar için um urreisimiz 
Kendi i Prusyalı değildir, Renanyah- ulh yoliyle i tişare usulüne baş vur- - Ba,tarafı birinci .. h ifede - Cumartesi günü Buda-
dır; bUrokrasi içinde saplanıp kalmış mnk hususundaki re mi t:uıhbüdUnil • • 
bir memur değildir, hareketi ve bek. tespit eden bir kombinezondan Fran- musunuz~ peşteye gidec0 k 
lenmedikle dolu hayatı dUnyaya en ge- nz devlet adamlarının kaçınması için - Çok memnunuı;. · Roma, 13 (Radyo) - İtalya Hari-
niş ufukl:ırı açmış ve Fransa ile mu- :ıelıep yoktu. General ismet l nönü Karabük- .;iye Nazırı Kont Cianonun, önümüz-
teaddit ve muhtelif temaslara girmiş lmzn edilmiş olnn, \'e Lille sokağı len ayrılırken ha lk ve işçiler tarafın- .!eki cumarte:;i gUııü Rudapc~teye ~i-

Kont Ciano 

n ı e u ıu un r a yazmış-
tık. sini muhafaza eden bu 139 yıllık 

Nevyork mahkemesi, bu tüvlcr ür- -nahkum·un yıwn başındaki resim de 
pertici cinayete aid son kararını ver- bir Amerikalı mahkumu "'Östermek 
miştir. Heykeltraş lrven 139 yıl •cdir. Bu mahku:n, yanındaki küile 
ağır hapse mahkum edilrniRtir. )irlikte durmadan ağlamaktadır. (). 

lrven. reisin kendi hakkındaki rıun hapis müddeti ise 1 39 yıl de-
139 yıllık hükmünü dinlerken bir • ğil, ancak 4 yıldır 1 Şu tel&kki farlQ• 
denbire kahkahalarla gülmiye baş - na bakınız 1 l 

B. Lütfü Kırdar 
Istanbulda 

Jt•r.ç bir ariııtokrnttır. 'Uykastını takip eden yahudi aleytaı·· dan candan tezahürlerlı<! alkı lan- :lec~ği \' C ~rş::ımhn gününe katlH!' rıra-
B. Fon Ribentrop Fransa'ya ilk de- lı cereyanı ta~n.wurları altüst etme. mıslardır. · la kalurak, :\faeaı i ~tu ı: Hariciye ~·a.' 

fa kolejden yenj çıktığı sıralarda Gre- miş olsaydı daha. geçen aJ,n orta3ındu .. Buradan Çerke$e geçen lnönii, zıriyle mıılıtelif nıc:-; eleler etr:ıfındu 
nolıle üniversitesine devam için ı:el- ~hakkuk eJecek ?lan a~laşma~ın t:ım ornda da köylü ile görü~müş, derd- konuşacnğı söyleniyor. 
mişti. Sonra macera arzusu onu yeni ~ümulu bun<lan ıbarettır. Fılhakıka lerini dinlemiştir. Köylüler, orta· H" t J 
dünyaya sürükledi. Birleşik devletler- Kont Welczek B. Geor~es Bonnet'ye mektep. Ziraat bankasına olan borç- 1 tef 
den geçtikten sonra Kanada'ya gitti Fransız eksperler tarafından hazırlan- 1 · d 1 • • uzatılm ~akında D.""'n"ı"ng~ 

d 
ll... l t · ... 

1 
• k b 

1 
t annın va e ermın asım, ·• ~ 

ve ora a al!..r işlerle bayatını kazanır. mış o an me nı •" manva nın a u e - 'k d l . , 
b Qk b ı t 

••• • t ,.. t . ~ d . . . borç mı tarının a arttı rı ma~ım ıs· gı·decek 
ken Oy arp pntladı. ngiliz donan- ıgını am ı ~on eşrın e getırmıştı . . ) d' R . . h t temı:ı er ır. eısıcum urumuz, m.ın-
:nıalannn meydan okuyarak vatanına Şilphesiz ki ertesi günün (ann Si) · t - Jk'k b }Ak d l Re rn ı ~ (Rad.\·o) - Almaıı ka 

d 
· dU . 12 ı · ü . • . , , .. ·. .. ıarı eu ı uyurmuş. a a ·a ar ara • r ı . . -
ön \e ntı s varı alayına Jazıldı. )almz B. \on Rath ın kntlın: gormuş lazımgelen emirleri erm işlerdir. bine i. ver.~emLe g(inü m.tleri rı r iyn-

Harp meydan arında yalnız madalya- olmadığı işaret edilecektir. O gUn, ay- 1 .. .. d" . S k !-etinde nıilhim bir toplant ı \"apacak-
lar kazanmakla kalmadı, en ciddi sulh ni zamanda B. Füchrer'in içinde Al- non~.'. u~ gec.ey ı ~muca ta tır. · 
unsurhırınQan biri olarak kalan mu- mruı'-·a'nın sömürge tnleµleriııl hatır trende geçırmı~lerdır. Bugun sabal . -ı ıı· 1 ,, 1. · • • • l · • • • • o1 • - • • ~il er: "auınenın ıçtımnım mı e' • 
lıarıpler arasındn karşılıklı takdır \'e latmı~ olclug· u ~lünı·h ılulkunu da ka\· levm Çankırıya gelmısler ve co~kun 1 .. " k 1 1 1 . ı. 1 . . ~ :. • . - - • . ı \'<! • o guıı.. · fil a I' Jtı:ı.~·n ge mı~ ull u-
rnuhabbet hıssıne agah oldu. detmiştir. Almanya'nın ve ·Rayhı bağ- tezahüratla istikbal edilmişlerdir. nacak olun )lncaristan Ifarici~·e ~a-

llarp 11ih.ay~t ?uldu~t.au .so~ra bir lıyalıilcek bir taahhüdün mevcut ola· Ankara, 13 (A.A.) - Cumhurreigl zırı Sakiyi kabul ederek kendi~ile ko-
mis'-·onla Türkıve ye gıtmesı dıploma. ~ .. 1. 1 . . ı t t ·· .. K t · 1 b ı 1 J • • 

1
. t ' . te k' mıyacagını soy ıyen er ıçın ııc kuv- sme nonu as amonı, ne o u, nuşa~a Hır. tı.k sahadn ılk faa ıye mı Q ıl eder. . . . ,..1 · \ ! ı· · B '' l " tt" ı' K d 1 t h ) · 'f · .. b 

1 

... tid t sulh konf;mnsınd vctlı Lır dehi! Zonguldak ve havalisinde yaptıklaıı ı--------------1 1
' anısa n ı sı ~a::, .u · ı r a r, • ::ın u a varmıs ve yenı vazı esıne 

l\fustalC e ıs a u H' .. h . f l .. . 1 LJ' O"tOt bnşlanustır . 
. 
1 

h t' · t' ~ki ıı; şup esız, zan ar ıntıra"I a:-1 tetkik scYahatinden bugün buraya n Alman temsı eye me ı~ ıra esna- k 1 d ' 
1 

· . Ab' • • • • Yukarıdaki resimler , Bay Liitfi Kırdarın l\1anisada n son ayrılısına 
k b 

tf Bu acı saatle- amçı ayınca ıp omasının ta ırlerııu dönmüA)erdir. ı Eakteryo • og ~ sında sarahat es e 1• arzusuna göı·e tefsir edemiyere~i hiç ~· 1 · aiddir. Ortadaki. yeni hastahaneye verdiğ i •: edada cekilmi~tir. 
ri ynşadıktan sonra bir Alman vatan- bir taahhüt :vokt F k t b .ht· 

1
. ı~met !nönilnil getirmekte olan hu A. Kemal Ton ay Diğerleri de istasyonda teşyie gelen General. ~üdüra~ ve dostlan 

d - teveccilh • ur. a a u ı ıma ın . per\'erinin pol~tika~a o~ru . . ortnya çıkmnması Fransa ile lngite- gu ~i tren sant 19 da şehrimize gelmiş l B4'laşıcı,- !'algın hastalıklar ile beraber alınmı ştır. 
e~edenseyenıden ışhaJahnagtimW- r~ye bağlıdı~ Almnnva ile anlaşma vegarclabn~aB. M.M.rei~Abdü l- mütehaffim -~~--~~~~-~~-~~---~--~-~~--~--~-
meyi tercih etmiş olması kolayca .anla- Londrn'da ve Pari ' te kuvvet mU\'aze. halik Renda Genel kurmay başkanı ı• ı şılır. nesizliğini tamir iç' ı 1 t .1 , • (Verem ve saire ) fQ ya J f .•• . ınaınmışoan eu· Marecaal Fevzı Çakmak, Veklller, par amen OSU 

• .. . birlerı durduracak değildir. Ancak . ._ · · . · . Basmahane poli ıt karakolu ya-
Aııcnk 1982 dedir ld Hitler'in yıl- kuvvetleı-ini venid 1 k.l · mebuslar, rnıllt mUdafaa ve genel nında 747 . . · . en ~ş ı e aımetmiş · · A • ~ 

clızının yükselmesi lıüyük . .sahnede IJir Frıııısu \'C İngiltere iledir ki Al- kurmuy erkanı ıle \•ekaletler ve de- Telefon: 4115 
kabiliyetini &~termek arzusiyle yn- manya ebedi şiddet şantajı olmıyacı..k ,-air rüesası tarafından selamlanmış- :::::::::::::ıDün gizli toplandı. Bugün bir k ararname ile 
nan .bir ealısl:veti tam kendi sahası~ Lir geçim şartlarını tayine çalışacaktır. !ardır. 1 s . • kendi kendisini lağvedecek 
çektı . , . Başvekil Celili Bayar ve Dahiliye ept 1 

FUchrer le enternasyonal i~ler için /ta/ya • Akdeniz V kT . C lI P rt' . 1 k t o JD Roma, 13 (R~.dyo? -. . ltalyaj ~a~lamento, yarın son defa ola-
mahrem mfişaviri olan adam arasın- e ı 1 ~ e · · a ısı gene se re e- parlamentosu, bugun gızlı bır celse Irak ıkı celse akdedecek, korporaı.· 
da çok çabuk sıkı teşriki me:'ai mü- • _ Ba9taraf ı 1 inci sahifede - ıi Dr. Refik Saydam ile Ankara vali akdetmiş ve müteaki~n aleni suret- yon ve ırk kanunlar;ın: kabul ettik· 
nasebetleri teessüs etti. B. Fon Riben. tr.ndn bundan böyle artık fedakirhk.. ve belediye reisi ~evzad Tandoğan D • te toplanarak. büdceyi tasdik eyle-\ ten sonra kendi kendisini lağvede-
trop ilk defa olarak Paris'e işte bu sı- lar yapnmıyacak bir hale ı;okmak için Kalecik istasyonunda Rei!licumhura ış miştir. ı cektir. 
fatla geldi. Bu hadise 1934 de oldu ye gel' ; b>iindüz durmndan çalışmaktır. mülaki olmuşlardır. 
B. Laval Roma'ya seyahatinden önce BUUin milletin etrafm<la. ~ir!e:ebi- İsmet lnönU trenden iner inmez doğ-
1talyn He yakınlaşmayı hazırlamak- leceb1' \'C billün partilerin ışbırJığı ya. rucn istasvond k' k b ı l 

t d O d b 
· h h 1 ·ı · -· h · A l 't'k d • a ı a u sa onunu teş-

ay ı. zaman a erı, ey at, ne ka- ııa 11 ''-'egı arıcı po ı ı ·a şu ur: ·r t • 1 
ela r değişiklik! l>ikıl.ıtörleriıı teca\·iizlerine karşı rı .e mış er ve bu~·a.<Ia kendilerini kar-

lngiltere ile deniz anlaşması husu- biitiın nıukavcmel kuvvetlerini bir şılnmaya gelenlerın ellerini sıkarak il-
sundaki mu\'aff aldvet B. Yon Rilıen. araya to1>lı~·ac~ik imkan dairesinde tifa~ta .bulunmul}lardır. o· ı • • • • b• t ıı-ı\'o nıı nıın :ıcı lnıa törenini yapmı ?-: -

J " iŞ eri lflCl gı 1 fin. Vekil i Ali Çctiııkı1yn ile nıi-m t iıle IS 
trop'un Londra elçiliğinde yerleşmel)i- ayni his~.iyatla mütahasRL..; milletlerle Bilyilk Şef istasyondan doğruca tl . k r i ~Iilli ~!ü<hf:rn \ 'ekili Özalp. Haı"-
ni intaç etti. Ora<la çarçabuk farkett4 işbirliği ytıpncak politika.. köşklerine teşrif buyurmuşlardır. yapan e erıne ll• ıc iyc \'ekili Saraç ığlu . Mn ı"f VC'k;ı: 
k i İngiltere ile bil- yakınlaşma tuluat Aıık"ra mebusları Falih Rıfkı Ata . ı ·ı h .. ' ~ gu·· zel Aı·ıknıı \e diğ r da\'etlı eri :'1') ı 
i i_ cleği.ldir. Fakat bir aceminin o~·na- Neden kavra etmitler Muammer Eriş \'e Muhtar ile diyan~; vet, agıza ı l husu~i trt>n b l nb l• " 18 ele A -
clıgı blıyUk r ole tahammül etlemıyen Al8:mcaktn Hacı Bekir sokağında k . R . . koku . l1 knrnvn mU\ · 111~ e·m· · 
dış bakanlık emekdnrlnrı onun putlrır Ödemi-:. iş bankası ınemuru B. R'ıza işleri reisi Rifat Böre çı :eısıcumhur ,. Veren eynı Bil iin Y il .. d .. h ' • 
kıracağını lnhmin ediyorlardı . Faknt ve Tuı-kuaz ban aı·tistlerindcn Rı.· ~met !nönünü küçiik Yozgattn selam- i hiirntile k. ışı!rınnn \ .t · • 

r·nııl ,·oı·lar~ı. Kal' i ~aatJer çaldığı id klzı Bn. 1smct lıiribirini dönnli ~- larnışlar \'e ref: knd eri11de Ankaı:np ' f OrDllt 1 dl l v k r jsta v n . 
zam n, çckılen asıl yolun emc-kdarı !erdir. 1 C{&hııişlcrdir 

1 

• ı ctt" ı..., ıl 

Macunu Nafıa Vekili 
Erzinc' ndan döndü 
Aııknrıı . 13 (A.A.) - Erziııccın is.. 

Suriye - Irak 
arasında 

P.catta -rr üzakereler 
yapılacak 

B· • 'nd. 13 (Ra ıyo) - Suriye

ı nı a ncla. iki taraf 
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rahat edecek 

Katil 
Ben, 11 yaşında 

· 14 Biriııclkinun l 938 Çarıa.m'ti& 

t938 TÜRKİYE 1 
-

Atatürk 
bir kıd?ldürdüm, Türkiyeyi en ileri memleketlerden biri 

Fransada Brc~roe~rine yakın haline getirdi 
Daulas ka:ıaba.ııında bir hadise ol-

muştur. Yolda gezinen on dokuz yaş- Avrupalılar uzun zaman aldanmış 
larında ·Pier, yoldan ~eçrnekte olan 

bir yolcuyu kolum.lan tutmuş, ona; olduklarını yenı· anlıyor)ar 
- H aberin var mı dostum, demili· 

ti~. ~en, on bir ya~ında bir kız öl- F ransada intişar etmekte olan 1 canis Osmanlı imparatorluğunda°" 
durdüm. . ,. " " Mond e Vuayaj mecmuası <ı: 1938 çok daha kuvvetlidir. Çünkü şimdi 

Yolcu, Pıer ın bu sozunc ~ldır~ı- Türkiyesi> adı altında bir makale Türkiyede kuvvetli bir milli irade 
yarak Y?luna devam etmek 1.3temış- neşretmiştir. Memleketimizi daima vardır. 
:)e de . Pıer tekrar arkasından yetiş- mistik bir güzellikle görmüş ve Hiç şüphe yok ki, İstanbul bugün 
miş,· 1 A 11 göstermiş o an vrupa ı arın uyan- Türkiyenin en büyük şehridir. Bu 

- Bana inanmıyorsun demek! Se- -iınnış bulundukları intiba ve bugün şehir vaktiJe Osmanlı imparatorlu .. 
• ıi temin ederim ki ben katilim. Ben, kü ileri Türkiyenin bu inanışına vur ğunun yapıtahtı idi. Şimdi Türk.iye-
on bir yaşında bir kız öldürdüm l duğu darbeyi göstermesi itibarile nin merkezi Ankara olmu tur. Fa -

Demiştir. dikkate şayan bulduğumuz bu ma- kat İstanbul hala Akdeniz limanları· 
• •• kaleyi aynen sütunlarımıza alıyo - nın en büyüklerinden birisidir. Bun· 

Bundan sonra Pfer, b~şına topla- ruz: dan başka fstanbul şarkın en mühim 
nan halka. şunları d~ _şöylemiştir: .... • şehridir. Burası bir sanat şehridir 
, . - Be~ı hapse_ kötür~eden once Piyertoti'nin ve Klod Farer'in de . . lstanbuldaki Ayasofya camiinde 
.ütfen. ~oyilme gıtmeklıgime ~Usaa- eaerlerile kafaları işba haline gelmiş Bizans mozayıklan tekrar ihya edil· 
ele edınız. Orada babamı hır d~fa olan garp seyyahları, vaktile halife- miştir. 
kucaklı!ayı.rn; ve ondan sonra zın- lerinhüküm ürdüğü Türkiye'ye va- Türkiye Asya ında da güzel ,e-
dana aıdeyım. • rır varmaz hayret içinde kalmakta hirler vardır. Mesela İzmir. Dünya• 

. • • k . . k b" daha doğrusu vaktile aldatılmış ol- nın en güzel körfezlerinden birinin 
1 
Bır~~ ~o~_ra D_~ula~'ta. uç~. }r duklarmı anlamaktadırlar. nihayetinde bulunan lzmir şehri, çok 

SUlcymanı tahtından devirmek isti- Sahranın erkek kardeti çok tehlikeli JUZın oldilruldUğu haben yavaş ) a- Hiç şüphe yok ki, bugün Türki- gi.izeJdir. Ayni zamanda bu şehiT 
yen yalnız 1'ir insan vardı: Efraymin bir bedevi idi v~ş şuyu bulmuş.tur. G~uı:e adın~a ye'de ince ve zarif minarelerini gök- şarkın n büyük limanlanndan biri-

babası hır adam, katledılen kuçük İyet ın lere uzatan camiler gene mevcud- sidir F k t k 1 A k 
k · ld·~· · b" . a a rner ez o an n ara, 

- uünkü kısmın hulasası - Şaon'un babası Hazreti Davu- mektir. Şerefini para ile satıp, ken ıraaıra endı yanına ge ;gını ve ır dur. Fakat, halk.bu şarklılık damga- Asya"nın en modern bir şehridir. 
(Süleymanın çok ıamimi do!lu .lun muhafızlarındandı. Şaon çok disini ayaklar altına dü, üren inıan :ralık ortadım ~a):boldugunu kara- sından tamamen kurtulmuştur. • 

olan Sur kralı Hiram Beni fırail hü- 'cüçük bir çocukken, babasını bede· lara ıelam vermeyiniz! Onlarla ah! ~ola haber ~ermıştı~. Türkiyede artık ne sarık, ne fes, Sanayi ziraati Asya Türkiyesin· 
kümdanna Tamara isminde gii2el vilerden biri öldürmüştü. Jerüzalem verit etmeyiniz!» Babasına '.eda .ettikten cıonra kara- ne de şalvar vardır. Kadınlar artık de olduğu kadar Avrupa Türk.iye• 
bir kız hediye etmİJli. Süleyman o ( 1) Yahudilerinden biri bedevinin Diyordu. cola ~el~n Pıer, Jandar_malnrla bera- birer hayalet değildir. Türkiyede sinde de çok büyük bir terakki gös. 
~e,. • rnyın iç avlusunda muhteşem icarc t ortağı imiş .. Katili himaye et- Saraya gidecek olan bezirgfın. Sü ıer kil~ilk kızı ararnaga çıkmış; ve Azadeler kalmamıştır. Türk kadın- termektedir. ipek ve tütün mahsu. 
bir eğlence t rtip etmi§ti.. ni .. Ele vermemiş .. Şaon'un annesi l~yınanın rekkasesi Sahraya hükürr ·olcla onlara ~uııu anlatmıştır: ları sokaklarda serbest ve açık olarak !atı itibarile olduğu gibi, ~eker ka· 

Saray cariyeleri, Tam:ıramn etrc- oğlu büyüdü~ü zaman bu hikayeyi darın bu öğüdünü de tekrarlıyacak . - Geçen gun gene bu .yoldan ge- dolaşıyor. Giyimleri tıpkı Paris ve mı ı ile de Türkiye Akdeniz memle
fını çiçeklerle ıarmı§lardı. Tarnara 1:endisine anlatmıs. Şaon o zaman- ve buna karşılık o1arak kendisinden ıyordum. Aı:kamdaıı bı.r ses duy- R oma kadınları gibidir. Bu dekor de- ketleri arasında mühim bir mevki ka 
güzellikte qi olmıyan bir Yahudi kı- danbcri Ya hu dilerden hoslanmaz ve yardım istiyecekti. lum: ~işmesi, bütün Türkiyenin değiş - zanmı tır. Pamuk hasılatı 300 bin 
zı idi. fırsat buldukça kendilerini tazyik Sahra, Tamara gibi zeki, görüş - cllep böyle ıreziniyor musu. mesinin bir timsalidir. işte bunu bili- kentale çıkmıştır. 

Tamarayı sarayd k • an ..... e w n ve tedhiş ed rdi. leri kuvvetli bir kız değildi. Sahra uz? . . yorsunuz ki Kemal Atatiirk yapmı ·- ı ' ihayet, Türkiye bir maden mem-
başlıunışardı. Bir gün Süleyman, Şaon muhafız bölüğü ile Heb • saf bir bedevi kızı idi. Ve kendisin Arkama döndüm. Orntla kilçuk tır. 1 'keti olmak niyetindedir. Zongul-
vergisini muntazam vermiyen Amnn ron 'a gidip gelirken, yoldaki Yahudi ziyarete gelecek Yahudiye derhn vet'i göl'düm. Birden elimdeki balta .. '\ dak kömür madenleri işletiliyor. 
ı>rensi üzerine bir ordu göndermek köyl rinde de bir hayli · işkenceler yardım Yadedeceği muhakkakQ.. e bana söz öyliren Lu kızın başına Büyük devlet adamının idareci Türkiye topraklannda iÜmÜş, çin-
i,todi. Bu orduva hasse. zabitlP-rind"n vapmaktan, genç kız arı zorla aile- Saraya gitmek vazifesini üzerin• irkaç balta vurdum. Sonra da bıça- fikri Büyük Petro'nun ve Japon İm· ko, civa ve manganez madenleri çok 
Şaon'u J..--umruıdan tayin etti. Şnou'u lerinin yanından alıp hükümdara he- alan Efra'-•im otuz yaQlannda biı paratoru Mutsu lto'nun fikirlerinin olduğu gibi, EskiQehir dünyada Hile 

J " ~ımla onu parçaladım. " 
Kud"" Yahudileri sevmezlerdi. Bu- -liye olarak takdim etmekten zevk gençti. Hem ynkışılklı, hem de zen aynidir. Diğer iki ıslahat_çı gibi, Ata· ta,.ı madeninin mevcud olduğu ye--
nun için Tamcrayı elde edere!. Sü- duyardı. gin bir inci taciri idi. Sahrayı çabul Bunlnrı soyliyen Pil'r. hiç hey~e:an türk de memleketini ayni zamanda gan~ mahaldir. 
leymanı bu harpten sarfınazar etlir- İ ste Yahudiler1e knhrAman Saon elde edeceğinden emindi. eçirmenıekte \'e oğukkaııhlıkla ça- ~arba karşı muzaffer bir ekilde mü- Türk halkının ekonomik tcrbiye-
meğe te§ebbü s ettiler. "l.rasındnki husumetin sebepleri bun- Efrayim ertesi gün Süleymanır ılurın ar~~ını uramaktudır. kavemet ettirmek ve garp m«-deni· si arttıkça, servet mcmba]annı da-

Sonunu aşağıda takip ediniz. lardı. zevcelerine mücc\'her götürmek ha· Filhakika çalıların ara ından kü- vetini kabul etmt"k İ!ltedi. Halk, es· ha fazla işctınekte ve Türkiye blr 
T amara ihtiyarın kuh:ığma iğil Şaon Siileymana: hanesile saraya irmisti. ilk ıv~t'in param parça cciilıniş lci Turan millf'!t]erine bağlanarak e.'!I· endü. tri m emleketi haline gelmekte-

d u: . . . • l .-:- .~K~dmların lafına_ bak~a.yınl Sahrayı nasıl kan..lırd:'ar iicudu ortaya çıkarılmıştır. Yapılan ki milli şahsiyetini tekrar buldu. f - ,dir. 
~ Sıze s~z Y~rdım ... Şaon . A- d~~nu nıyetl~ başladıgınız ı~ı ta- Efrayim, Şaonun sevgiliııini kan. akikattan, Pier'in l.ıir gün evvel bir te bunun içindir ki. Cumhur reisi, Atatürk Türk halkını r efah için-

m~n. luların . uzeı.me .. gondcrtmıy n:ıa.m l.rıym I> dıyen ba.banı.zın sozle - dırmak Ozere garn_,. avlusuna crirdii'P hir Arap ismi olan Mustafayı Eltarak de ilerlemesini ar7.u etmekle, haki-
- D d b d d h l k A 1 '" " ıdta ile bir bıçak ~atın aldığı anla- A t .. k ( · T·· kJ · b L. ) k d - · · A ,_ c~gım. e ı , . ır. ruya uy ur um. r.nı sı~e . ntı~ a.tma ıster.ı~. . t arı- zaman, Süleyman ~ehl'İ gezmeğ-e çık ta ur yanı ur erın arıa ı aten eger göstermıştır. tatÜrK 

S üleymana yledım. ln 'lndı . A- nm dızgmlerını çekmek ıçın sızden mı ·tı. ı lnııştır. Adını aldı. Ve gene i te onun içindir Türk köylüsününe, toprağını çok 
mon prensine ordu g ""ndermck ni- emir bekliyen muhariplerinizin şevk Efrayim Sahraya haber giJıı<leı· Pier, Son öz olmak üzere yanında- ki, eski şark tarihinin derinlikJ,..rin~ verim]i bir hale getirmek için rasyo· 
yetinde ae·ıJ amma, Şaon ısrar edi- ve neşesini kırmayınız! Yarın bir di. ' .ilcre şunları da söylemi~tir: (Etilere) kadar giderek milJe tinin nel bir şekilde zeriyat yapmasını öğ· 
yor. 'e y · m? haşka ve daha büyük bir harp baqlar- Snhra, Efrnyimi g örünce bahçey< _ Ben, tvet'i ii'tiyerek öldürme- asıl unvanlarını aradı . Bugiin Tür- retti. Atatürk şehirlerde yalnız ve-

- H·· i d r, Amon pr sini cıa, bu muha ripleri ateşe nasıl gön- ko~tu. ,im. Eğer 0 ırudn başka birisi de kiye, tamamen müsta kiJ bir devlet kalet binası, posta dairesi ve konak 
led·,, f 1 "rC'cek., "ııiz ' _ Yeııi bir müce\'h~r mi getirdin ·aııımda ol~ay<lı, onu dn öldürür. mertebesini almıştır. ı=:.n mühim dev- )aptırmakla kalmadı, işçi evleri de 
n.. ı bi r~ D"• ordu. S üleyman Şnon'a hcnü7 Efrayım ? lüm. Cinayet işlemekten maksadım, Jetlerle ba ha a müsa~ idir. Bugün kurdurdu. 
- S ·ı ymonı kand rmıya ve hazır ':afi bir cevap verm emckJe b eraber -Evet, gelmişken seni de görme1 :indana girmek ve orada ıeçinmek- Türkiye nüfusunun hemen hepsi Böylece, Atatürkün yenilik siya. 

lan or uyu h m n yob ç kor ğer Ş::ıon yola c;ıkmak için bir d h" tcdim. t imde e .::ıki bir üzüntü var. ir. Türklerden müteşekkildir ve Türkce eti memlekete faydaı olduğu gibi, 
c or. ~· el n"z n g li s ş _ "r r ve mz·ı göstere'"t'k olursa, S ü nhı~! . ül . 1 dunku oğütie • konuşulur. Tiirkiye bu müteca.ni~ m emlekette otura nlardan ayn ayn 
on'u bu y n ç virm ye b z 1 yman b iki d e hn·eket emrini vere in l n sonra , aııa lıorcı ı ı bağış) hudileri ~an • a) !"l en çok dı>ğerli hnlkile vnktil,, oen i ı:ı VP. f""'"'"i m üte- l erkf" e de faydalı olmu t ur. 

Ben ··zümde durdum.. Vo.z"femi k v Tmnarayı dinlemiw·cckti. mağ.ı geldim. Bi ·yorum ki, bu ıııır: ·r hcdi) e ::unacaklt.r! Malum ) a. ta y 
)nptım. Bu vaziye t karşısında Şaon"u yo · ı, sar.) da k ldığm müddetçe öd ura.:: ı inQana klrk yıl kalmaz. Sü-

Ş on kolay ]·olay yola g l"r bir in getirmek çarelerini arıyan Yahu- emi) ecek in ! ymanın sararma girip çıkan kadın-
dam d fu d" Yahud· rl öted b · 1"lerden biri saray rakkaselerinden Seni ş rcfsiz bir in an olnrak y f nr a~· ı ... ı ıdır. Yarın -:en d e onlardan 

Prası çıktı. Ona kim söz anla a:nk (Sahra) adlı bir kadını hatırlıyarnk : şatmnk i m d i'll. Alııca-rımı m "ri olabilir ini Gözden cluşunce ka-
tı ~ - Bu rnkknse. ~arayda Şaon'nn bağışlıyorum. F kat, bunn karşılı ı dışarıya :ıtıhr:ı ın~ O zammı elinde 

Tamara il konuş n ihtiyar b"- "n evdiği kadınlardan biridir. dedi. .;enden ufak bir ya rdım istiyeceğin c kcme1 inde paran bulunur .. Aııh-
zirganlar bu işe b ir çare a ramak. Kendisini ben de tanırım. Saraya gir Şaoııu Amonlulnr üzer ine gönderm orsun yn, seni zengin yapmak isti-
ynni S 0 'u ·olundan çevirmek Ü· meden önce glimi.is kemerini bano mek için, ııe milmkün ·e yapacak n ·oruz; eğer bu işi yaparsıın 1 
zere saraydan ayrılmıslardı. terhin ederek para almıştı. Borcunu onu kandıracak ın ! Sahra hem sevindi. Hem de canı sı. 

Kudüs Yahudilerinin Şaon 'dan 1-ıenüz ödemedi. Kendisinden istifa- Suhra iri ~ iyah gözlerini açtı: 'cıldı. 
intika~ almak maksadile bu ordu- de edebiliriz. sanıyorum . - 1re diyorsun .. Şaon harbe mi gi- -Siz bu işi bana bırakın! Diyerek 
nun hareketine mani olmak istedik- ihtiyar bezirganının birdenbire diyor ? ·ç avludan bir yılan ribi sOzUlüp git. 
leri belliydi. ?özleri ışıldadı. Arkadaşlarına sor- - Haberin yok nıu? 'i. 

Amon'n gidecek ordunun başınd<> -lu1ar: - H. ~ ıı·. Biz dışarıda olup lıiten- Efayim bu muvaffakıyetli konuş-
Şaon yerine bir baskası kumanda:ıı - Sen Sahrayı bugünlerde göre- l eıi nereden bile lim. "'ladan sonra ı:ıaraydan çıktı . Yahudi 
olarak bulunsaydı, Yahudiler bu kn- l:>ilir misin - Bu işe . dış trıda d eğil, içeridt "lahnllesine geldi. llk önce babasına 
dar telaşa düşmiyeceklerdi. - Görebilirim amma, kendisine karar verilmi~. Hükümda r, Şaonu nüjdeledi: 

Fakat, Şoon yeni t edip ordusii<> "'le diyecefi'im? Amonlu lar uzerine ı.:-ömleriyor. - Sahrayı avucumun içine aldım. 
Amon'lular üzerine yürürse, muzaf Uz un boy]u konuştuktan sonra - Bunu Yl'llİ duyuyorum senden 'qana söz verdi. Şaonu Kudusten biı 
fer olacağı muhakkaktı. una lc-ı ... 3r verdiler : Şaon benden hiç bir işini saklamaz- ·ere göndermemeğe çalışacak. 

Şaon, Amon prensliğinden galir - ilk öne~ Sahranın borcunu dı. Bu işi neden sakl~dı acaba 1:. . -Seni aldatmış olmasın? .. 
bir kumandan sıfatile Kudüsc dö _ '·endisine bafuşlamıyn geldiğini söy- - Sen kıskanırsın dıye ! .. Bdkı gı -. Kabil değil. Sahra yalan söylemez. 
nünce, hükümdarın yanındaki nü- ' ,.rsinl Bundan sonra. Saon'dan b 1:-ı - derken, sadece bir Allaharnmarla<lık ,,ok dürüst bir kızdır. Hatta ~-ıomm 
fuz v e kuvveti eskisinden on misi: ·0 derek. Amon'lar üzerine yürücH.i- diyecekti. '<endi.sine bu işi haber vermemesinden 
artacak ve bu galibiyetten en ziyadr -..\i takdirde ha ına bir felaket gele- Sahra sarayın nüfuzlu kadınlann- iıiddetlendi bile. 
Filistin Yahudileri müteessir olacal· ·eğin i sövlemesini ilave edersin 1 dan biri idi. Bu haber fena halde ca- -O halde bu kıza başka işler de 
ve ezilecekti. Süleyman 0 günlerde halka ver- nını .sıkmıştı: f)rdUn;bile_c~ğimizl umuyorum. 

işte Ya hudiler , Şaon'un yola çık liği yeni öğütler arasında : • • . - O b7nı lıuradn .yalnız lııra.kıp - ... e aıı.bı? •. .. 
ınasına bunun için mani olmak isti· «Borc1anmzı vaktinde ödeymız. hır yere gıdemez, decJı, maden kı o- lhtıyu yahudı, manalı bır tel;cs-
Yor1ardı. kteye~eyeceğiniz parayı almavı- nun gitmesini istemiyorsun 1 Ben de sUmle. oğlu~un_ yüzüne. baktı : 

Yahudiler, Şaondan neden çeki ,1z ı Borcunu vermiyen insan, alcl1~1 söz veriyorum: Onun burada kalma- - 1 ahudı~e.rı ta~ hır hürıyete ka-
niyorlard.ı? ·sraya mukabil, terefini vermİ§ de- :-ına çahş2cnğım. vuşturmak ıçın • Sülc)'lnan tahtından 

Bunun h ikayesi v e sebepleri u · E frayim güldü: , de\·irmek .. 
lim: ( 1} Kudii11 - Duna muvaffak olurs~n. Kudül'l r Devam eı1.ccek ) 

Tunusu Niç·n istiyor? . . 
l talyan çocuklarl.nın atlaslar nda 

fZÖr i ilen renkler nelerdir? 

""" ...... ~ ... :~~!oH~-----
T unu s tan bır rmın:zar. 

/11gil izce 'Niyuz Kronikl 
derı: 

gazetesin- 0

) or mu? Buııun cevabı şudur : 1. 

«hulya Tunu u nk in i tiyor ? 1tal
yaıım Afrikadaki \ erleri olan Lib,·a 
ile Hı,ıbcş i tun l<cııdisine kifn w • 

tnh ~. Tmıu ~u . ı..·b~ayı \ e Habcşista

nı dn le g it med"n evvel istiyordu. 
H k" t o ih" anla ılmadıkç 

- ,.vam1 10 uncu sayfada -
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Görmiyen göz er 
Leman, tatlı bir gülü~le Rebiiye ne konu~uyordu: 

dudaklarını uzattı. Sesaizce öpüştü- - Ooo ... Evin ne güzel koku -
!er. Birbirlerine o kadar yaklaşmış- yo~ !.. lnsan kendini bir çiçek bah-

Üzumlu tlar 
Telefon numaraları: 
Yangın ihbıırı: 22::!2-2532, Karşıyaka: 5055. imdadı sıhhi: 2046, 

muddeiumumılik: 2,155 ;ıolis: 2463, şehir telefonu müra~aat numara
sı: 2200, şehirler ara8ı telefon mıiracaat nun:ı.arası: 2150, elektrik 
şirket!: 2091, hava gıızı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Karş1yaka 
su idaresi: 5105 Basmahane istasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
2134) Pasaport vapur iskelesi: 2854, Denizhank vapUl' acanta:ıı: 267 4 
lzmir su şirketi: 3015 taksi istemek için :4040. 

lardı ki, dizleri değiyordu. çesinde •an yor. Her halde bu çiçek- DEMİR YOLLARI : 
Bi~az geride. bir koltukta oturan leri benim iı;in hazırlamadın, değil Kasaba hattı - lmıir - İstanbul - Ankara: Her gün aaat yedide. 

kör, sönmüş gözleıinin bebeklerini m? rPazar. Cuma, Çarşamba günleri yataklı vago 1- büfe vardır]. lmıir-
onlara çevirerek endişeli bir tavırla - Şimdı bunlan biı: taraf J..ıı k Soma her gün 17,20 de otoray, lzmir • Alaşehir lı"r '"" 1 !;,10 da 
onlara sordu: ta burnya tek başına nası gelebildi- tren, 16,25 de otoray. İmıir • Saclı a: Pazartesi, Ça1'§amba, Cuma 

- Orada ne yapıyorsunuz? ğin' anlat.. gunleri '7,30 da sair ıtiinler 12 de ekeı:ırea. 
- Bir şey yok doBtum ... Kitap - Rebii .. Nasıl mı geldim? Na"'l Aydm hattı - İzmir - Karaim • Afyon: Pazartesi, Çar1amba, 

okuyoruz, rahatsız mısın? mı? .. Fakat artık kör degilim. dos- Cııma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazilliye her !\'Ün 15,40 da. Denizli· 
- Hayır. hayır ... Sigaramı içiyo· tum .. Gozlerimdeki arıza tamamile ye Salı, Per~embe, C11martesi günleri 6,30 da. İzmir • Tire • Ödemi§: 

rwn. Düşüncelerim ve kederlerimle geç.i.. hef ııün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemi§e, 16,3G da Tireye otoray. 
başbaşayım.. Rebii saşkm b:r halde, Osmanın 

Bir kaç dakika odada üzücü bir göz bebeklerine bakıyor, dehşetten 
silk~ hüküm sürdü. Yalnız, duvar· tüyleri dikenlesiyordu. · 
da aaılı duran saatm tık takları.. Osman, delikanlının omuzların-

Saat on bire gelmişti. Rebii art.k dan tutmuş, sakın bir se~le anlatı • 
gitmeliydi. Ayağa kalktı. Osmana yordu: 
veda etti. l..e.,an, onu kapıya kadar - Şu senin bildiğin kazadan son
g~çirdi. Kucaklaşırken genç kadının ra hastaneden çıktığım zaman kati-
kulaiına fısıldadı: ·· · d D k ı d 

Of · k' Za il O yen goremıyor um. o tor ar an 
_ , ne çır ın... va ı s .. b' k k'· 1..... .. .. . ,,.. 

manı aldatığımıza öyle müteessifim ır ısmı, or ugumun daımı oldu-
ki. .. Sömnü, gözlerini üzerime dik· ?;unda birleş ·yor ve beni teselliye uğ
tiği zaman beni bıçaklıyor sanıyo • raşıyorou. 
rum. içlerinden bir ikisi, yüzde bir de 

HAVALİ KATARLARI: 
İzmir· Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12,04, 14,45, 16,20, 17,44,19,10 

20,40 
İzmir - Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 

16,15, 17,15, 18,50, 20,10, 21,40. 
lzmir • Karşıyka • Hacıhüsevin!er: 5,43, 7,38, 8,20, 12,20, 12,10 

13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,ZS 
İzmir· Menemen: 5,4.S, (yalnız cumartesi ııüı:ıleri: 13,03.) 

KÖRFEZ VAPUR~ AR 1: 
lzmirden Kar ıyakay ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece 

ıon vaı>ur 11,30 da Konaktan ka kar. Karşıyakadan lzmire llk vapur 
saat 6 da, son vaı>ur da 24 dedir. Günduzleri her yarım aaatta bir kar· 
şılıklı vapurlar hareket eder. - Ne y11palım! Onu bırakayım olsa, gözlerimn zaman geçtikçe iyi

mı} Sonra herkes bana ne der? .. Fa- !iğe yüz tutacağı kanaatindeydi .. Bu 

h
kat .. f:t~ iclı~P ederse skenın uğkir~na hayattan kurtulmak için intihardan T S EIH i RSahDhAI ~ i !--!kit NA K iG~· Vl AISd I TbA LA.~~:, 

er r gı yapma tan çe n - b k k F k L . ramvay ar: a eym ı ramvay uze ya ı an e§te, tı<mc• 
mem.. as a çare yo tu a '\t, em.rnr tı-amvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6, 20 dedir. Gece son tram 

- Unutma .. Pazar ünü gelecek öyle seviyordum ki .. Onı.n etrafım- vay Güzelyalıdan 24,5ds. Konaktan bir de hareket eder. Gündüz heı 
sin ha .. O gün, nasıl bir hareket yo- da dolaştığını hissettikçe, güzel se- beş • dakikı.rla bir tramvay vardır. 
lu tutmamız liizım geleceğini tayin ~ini duydukça, krndimi öldürmeği Otobüsler: Buca, Bomovo, Basm~hane, Tepecik ve Alsancalı 
ederiz. unutuyor, 0 iki dokorun yüzde bir hatt,na her gün muntazam otobüsler i!lemektedir. 

Lemanla Osman izdivaçlarında ihtimalile kendimi avutuyordum. 
Oamana şahitlik etmiş olan Rebii, B' ·· .. ı · · ·· ·· d ·· . .. .. .. .. ır gun guz e:r1mın onun e so -
bır mudet sonra guzel kadının huyu- "k k b" • ld d h' 
J 

• • k I .. nu oyna ır ışıgın parı a ıgını ıs 
eyıcı. tılsunına, sahane ba ıs ı goz- . F k ed 1 . d • ld settım. a at, n ense, ne sana ne 
erıne ayanamarnı.ş, onu 9 ırası- karıma, ne bir başkasına bunu söyle

ya aevmeğe başlamıştı. Rebii, genç. 
fllkı.şıkh, münvver bir adamdı. medim. Belki aldanıyordum. 

DENİZYOLLARI: 
Çarşamba giınleri saat 12de latanbula &Ürııt postası.Perf<"mhe 20de ara 
posbm, Çarsamba onda M.-roin sürııt postası. Pazar günü 12 de Mer
sin s~ası ( Rodcsa da u • rar). Karaburun postası pazar günleri saat 
8 de, çarşamba günleri 9 da •. 

MEMLEKET HA RlCl: ' , Hatırlarsın değil mi, bir gün im-
' İtalyan vapu•ları muntazam pobtalar. Çarşamba saat 17 de Pire, 

.ı Müeuif bir kaza neticesinde Os· rı'.'1, sen, ve b~n gezmeğe gitmiştik. Brendizi, Ven dik, Triyeste. Per4embe 17 de Rodos, adalar. 
.. 1 · k" 1 · 1 1 · · Bır aralı < benı k.ır soframızın basın-

mıımn goz erı or eşınce, e em erını . : 

d"k k .. fik b' k k da yalnız bırakmış, karımla bırlıkte o ece muş ır uca arıyan 

L kar d R b. · b ld civarda çiçek toplamak için uzaklas-eman, şısın a e ııyı u u. . • · 
ilk .. •--'b' • .. d" .. mıştınız. Sıcak benı boguyor. terler once JWJ ını, sonra vucu unu 
verdi. alnımd~n _sel gibi akıyordu. . 

R h" k d - O k · Terımı sılmek, sıkıntımı Jı, fıflet-
e ıı, ar a a§ı smanı pe sevı· . . . .. . 1 • • 

ka . .. b mek ıçın hır araık gozlerımdeKı -
yordu. Onun n81le munase et ve . h b • k ld d 5 . h be · k ı 
!•'-- _ . d d d . ya agı a ır ım. ıya zı a -

a .......,ından dolayı vıc anın a erın dmnca, gözlerim siddctli bır ı~ık 
bir azap duyuyord!\- Fakat Lemanın karşısında kaldı.Artık yavaş yavaş 
aihirli ve baygın gözleri karş19ında gönneğe başlıyordum. 
irade.i elinden gidiyor, genç kadı- Ayağa kalktım; siz: aramağa ko
nın h ~una gitmek için vicdanının yuldum. Fakat, bırdenbire, hiç bek-
se9ienn'e kulaklarını tıkıyordu. lemediğim bir manzara karsısında 

P "Ünü R b.. d k n bulundum. Sen, karımın boynuna azar ,. , e ıı, o asını ara - .. .. .. d 
·ı "il 1 .. led' yapı~mıştın, opuşuyor unuz. 

fı ve gu ere .9~8 1• Başıma bir yıldırım düşseydi bu 
Kulakları kirl§te, Lemanın gelme- kadar şaşalamıyacaktım. 

sin bekliyordu. Merdivenlerde işit- Bu günden sonra, benim için na
tiği en ufak bir tıkırtıyı maşukasın- sıl bir cehennemi hayat başladığını 
mn ayak sesine hamlediyor, kapıya tasavvur edebilirsin sanırım. 
kotuyordu. Haftalarca ıstırap çektim. Bir tlir-

Nihayet işte, zil... Rebii, çılgın lü kararımı veremiyordum. Karımı, 
bir sevinçle koştu, bu ihanetinde.> sonra daha çılgınca 

Fak.at.. Kapı kanadı açılır açıl- seviyordum. 
maz, karşısında Lemanı değil, ko- Rebii, timdi beni dikatle dinle, 
cası Osmanı görünce, sevgilisini ku- dostum .. Leman benim hayatımdır 
caklamak için açılan kolan sarktı; Onsuz yaşıyamam. Sana teklifim 
sapsarı kealdi. Hiç beklemediği bu •u: Ben bir müddet daha kör rolünü 
ziyaret karşısında heyecanından diz- tak.ına~ağım. Sen, bir daha dönme-
leri tutuldu. mek Üzere. bmadan uzakla•acaksın. 

Kendini çabuk toparladı· Pek uzakara gidecek.in . Asla mek 
- Oooo ... Osman, sensin ha 1.. up Yuzınıyacaksın. Lemnn •ı>nin ne 

Hangi rüzgar attı böyle? olduğunu nereye gittiğini bilıniye 
- Zannedersem beni beldemi - cek. 

yordun, Rebü .. Beni hır· k ta içeri Seni öldiirm.,mek icin k<•ndimi na 
gireyim .. Sarıa söyliyecek ciddi ve •ıl zorladımıı'h bi!m,.zsin. Beni aldat 
mühim sözlerim var. -nağıı kalkışma .. Yolun açık olsun 

Rebii, onu elinden tutarak oda Rebii .. 
ya götürürken Osman müstehziya· Hikayeci 

ızmir Levazım amirliği .-:atın 
misyonu ilanlarr 

Bornova Askeri Satın Alına Komisyonundan: 

---alm-ı kr-

Cn.si Miktarı 
K Fasulye. 1000 Kilo 
Şehriye 500 c 
Makama 1 000 c 
Mercimek 500 c 
Pirinç 5 00 « 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem yiyecek pazarlık su-
retiyle satın alınecaktır. 

2 - Pazarlığı l 6/ 12'9388 Cuma günü saat 1 O da yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 665 lira olup ilk teminatı 50 liradır. 
4 - işbu 5. kalem yiyecceğe ait nümuneler her gün komisyonda 

görülür. 
5 - ls•eklilerin yukarıda bildirilen vaktinde teminatları ile Sorno· 

vada Aakeri Satın Alma Komisyonuna gelmeleri ilan olu-
~ut. (4384) 

NÖBETÇİ ECZANELER: 
CUMA: Kemeraltında İttihad. Güzelyalıda Güzelyalı, Irgatpazıı· 

nnda A'Ti. İkiceşmelikte tkiç.e~elik, Alsancakta B. Fuat. 
CU~ARTESl: Bıışdurakta Sıhhat, 
PAZAR: Kemeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Ye. 

ni lzrnir, ırgatpazarında Asri 
PAZARTESİ: Kemraltında Şifa, CüLelra!ıda Güzelyalı, Tilkiliktt

B. Faik, lkiçeşınelil«e !kiçeşmelik, Al0 •ncakta B. Fuad, Ayv lclada 
S tLI: Kerneraltmd._ Şifa, Karantina.la B. Eşref, Kemerde Kemer, 

Alsancakta B. Ahmed Lütfi, Eşrefpaşad Eşre!paşa. 
ÇARŞAMBA: Başdurakta Sıhhat, Kıırataşta B. Habif, Tilkilikte 

Yeni İzmir, Irg-atpazarında Asrt, 
PERŞEMBE: Kemeraltında Hilal. Karantinada B. Eşref, Tilkilik· 

te B. Fuad, Eşrefpaşada Eşrefpaşa. 

il 1111ı1ı1il111ilil1ı111ı1!11111lııılllı111111ı1ı1111111111111111111ı11111111ı11111111111ili111111111111ili11111 
inhisarlar Uınum Müdürlüğ :in .. 

den: 
1 - İdaremizin P·,şabahçe fabrikasında yaptırılacağı, 21 1 11 1938 

tarihindt> ihale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilan edi
len beto11~ ... 1e dö,emelerle sair müteferrik islerin sartnameleri tadil 
edildiğmden yeniden kapalı zarf usulile eksÜtmey~ konulmuştur. 

il - H•Y'·ti umumiyesiııin keşif bedeli 15,202 lira 40 kuruş ve 
muvakkat teminatı 1 140, 18 liradır. 

lll - F.ksiltm" 26 12 938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
on berte Kabatasta leva.ı:ım ve mübayeat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacak\ır. 

iV - Şartname, keşif. ve projeler 76 kuruş bedel mu1,abilinde 
inhisarlar umum müdiirlüğü levazım ve mübayaat şubesile Ankara 
·e lzmir haş roıudiırüklnind.:n alınabilir. 
yonumuzd.ı satılacaktır. 

V - Ebılt eye iştırak etmek istiyenlerin diplomalı yüksek mii
l-,eııdis veya yüksek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni evsafı 
haiz bir mütel.assısı insaatın •onuna kadar daim! olarak iş ba~ında 
bulunduracak], rını noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı ile te
min etmeleri ve bundan başka asgari 10,000 liralık bu gibi inşaat yap 
'TllŞ olduklarına dair fenni evrak ve vesaikini ihale gününden sekiz 
';Un eveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü insaat şnbesine ibraz 
_derek ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesak ile V inci madde
de yazılı inşaat •ubemizden alınacak ehliyet vesika•ı ve yüzde 7,5 gü
venme parası makbuzu veya barıka teminat mektubunu ihtiva ede
·ek elan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarı
da adı geç n alım komiysonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. 10--12-14-17 4346/8928 

Manisa Kız enstitüsü 
ğünden: 

direktörlü-

1 - Mani'u Ak"ım Kız San'at okuluna 4 milimetre kıılınlı
~ında ve kuhve renginde 209 3 metre murabbaı linolyom eksiltme 
suretiyle alınacnktıı-. 

2 - Ek.il•me 22 12 938 Perşembe günü saat 15 de Manisa 
Kız Enstitüsü l inasında yapılacaktır. 

isteklilerin zamanında Mektep Müdürlüğüne müracaatları 
i!iln olunur. B 11 14 

KUÇUK iLANLA 
11111.!llllUlllHlllllllllllll!llllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllillllllllll:!lllı 

Karilerimize kolaylık. ol- Küçük ilan şartları 
mak üzere, gazetemızde Dört şatırlık .l>üçük ilanlardan: 

(R . J ) k" ilk Bir defa için 30 kuruş 
e m. o mıyan UÇ !ki defa için 50 kuruş 

ilanlar için bir sütun ayır- üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

dık. Devamlı küçiik ilanların her d ~fası 

İş arayarılaı·, :ş verenle
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlannı burada bulacak-
sırnz. 

için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık 

oimak üzer2 her satır 30 !!Uf iti
bar ecı:Imiştir. Bir küçük i!ıuı 120 
harftan ibaret olmalıoır. Dort •atır 
cian fazla hu !atır içın ayrıca 10 
kuı·ıış alını:. 

Mıılıos;p aı·ayanlcım: 

Muayenehane aranıyor 
TecrUbeli bir muhasip iş arıyor; is 

tivenleı· hl\kümet caddesind.ı Hacı Ha
Bir diş tabibi muayenehaneye elve- s;n otelinde 56 numaralı yazıhaneye 

rişli kiralık ev anyor. Başturak cad- müracaat. 
desi ile !kiçeşmelik arasında. olursa + ,_ 
daha memnun olunacaktır. 

Mlirncaat yeri: Kestelli caddesi 

No. 153 Mustafa 

+f 
Evl&runeleri Kolaylaıtıran 

Damtma servisi 
Yazı isleri lisan dersleri, ~m va! 

idaresi için dahi müracaat edmiz. 
B. Kardıçah 39 Hukukçu 

Hizmetçi aranıyor" 
Yemek pişirme•ini bilen. e,· i~le't'ini 

gören, iyi servis yapan lıiı· hizmetçi 
aranıver. Talipler gazetemizıle (B. B.) 

adresine müracaat etmelidirler. 
+-1-

lLAN: ;\luhtelif boyda iyi cinsten 
aşılı kay'1, :;wflali, !'renk elma<ı fi -
daıılcırı ucuz •atılıı'. 

Buma\·ada Salon 
flyu d.3 milrac:ıat. 

şarııphanesine 

D. 26 

Küçük i anlardan istifade ediniz! 
• 

alva 
- Baştarafı 9 uncu sayfad:ı -

tıugiinkü vaziy'2ti t;ı ı dır eunenin im
kanı )'oktur. O lıaki,ı;ıtı Lit.· iyice nıı

lamak içiıı en aşağı 1880 >ene,.iııe ka
dar geı·i gitmemiz lazımdır. 

ltalya mUttehit bir ıııenıleht oL 

D c 
vante Linie 
G. M. B. 

Ha 
Wiı:iSSESEE rnpuru rn cl:ın 24 

·ık hi'ı ıuna kodar , Anver,; (tloii'ru) ma<lan önc·e N"zziııi: •Simali Afrikıı· 
nın. İtHl;·aya dönmesi l!:l'rektir» tli· Rot!t·rdam, Bremeıı ve Hamburg için 

viik alacal\.tır. yordll. l\Ju•solini de Jfl~ l <ene,;inde 
verrliği bir nutukta ayni 'özleri ak- «YALOVA~ '""purıı 2 elen 7 son ka-

"Una kadar RottertlaM. Ilrenıen ve ~ettirdi. Frnns::ı, 1881!-!·ne::Jinde1,unu-
. lı ı k' ~mbıırg için ~·ük alacaktır. 

su ışgal etliği zaman, aş ıca i ·ı mem. Al\IERİCAN EXPOllT LİNES 
leket telaşa düşmekte haklı idiler. 
B J d b . · 1 ·ıt ı·- · İl ı •EX'.\fİNSTER• vap11nı 20 ilk kii. un ar an ıı·ı ngı ere, c ıgerı a -
va idi. >,ıncln bekleniyor. Ne\')'oı·k için y(\k 

. Bu her iki memleket ele, eğer mu- t \caklır. . _ 
k lı ·1 ı · h l t ·ı · 1 1 EXT A YİA vnpuru 2!) ılk kaııun-

n ı )lr are 'e e geçı mıyece' o Lll'-
sa, Akclenizin bir •Fran,ız gölü• o- ıa bekleniyor, Ne\•york içm yük ala-
lacağıııdan korkuyorlardı. '.'"ıktır. 

Fakat İtalyanın bir diğer endişe•i Den Norske Norske :\l'.'tlelho:vs-

daha vardı: İlerleyi,.iııi d:ıha ziya. Lı je 

de 1 talyan ahalisine rned.rnn bulunan 
ve beyaz gakin\erinin aşağı yukarı 

varı•ı lıalyaıı olan Tumı"'" İtalya 
kendi>inin ctabii • bir mü ·temlekes· 
adclerli,·ordu. 

Dismurk Lir aralık şöyle clemi~ti: 

• ltalya ile Fı·ansa, a>:!l nı'.ittefik o
lamazlıır. Zil'a Akdeniz (gayrikabili 
tııksinı bir mirııs) tır. 

BAYA YRD> vapuru ı.ı ilk kanun

da İskenderiye, Dieppe, ve :fuı·veç li
manları için hareket edecektir. 

SERYİCE 'fARITl:\lE ROU\IAİN' 
• DUROSTOR• ,·apurn 27 ilk kil. 

nunda bekleniyor, Kostence içln yük 
,Jacaktır. 

JOUNSTO.' W ARRE:N Ll:'.'I'ES 
•Aviemore vapuru 8 son kanun 

Bi~mark, bu ııoktnda İtalyayı Fraıı- Hl39 da bekleniyor, Burgaz, Varna, ve 
saya ııisLe·le daha ü;t ır bulmuş ,., Kö,tence i~in ylik aacııktır. 

İtalyanın Akdeniz kınlarının Ftaıı- \'apul'lnrnı hareket tarihleriyle 
>anın Akdeniz kıyılaı·ılhlan on iki mis- navlunlarclaki değişikliklerden acenta 
li geniş olduğuna işaret etmişti. mesııliyct kalrnl etme%. 

ltalya, 'l'unusta aldatılclığııu gö. 
rünce billulıi güzlerini ~imali Afri. 
kaııın geı·i k;ılan kısımlarına çevirdi. rinci kordonda 150 No. tla \\'. F, 
'l'am kaı·~ı;ııHla (o zumun 'frablu. a- Henı·>· vıın der Zee vapur :ıcentıılığı. 
dt veril~n) Libya vartlı. Fnkut }Jil' na nıLirnc.·aat etlilnıe~i t·icu olunur 
?amanlar ga~·et mümuit olaıı o top- Telefon: 2007 2008 
raklar şimdi bir kum •aha,ınıı don
ıııilştü. Ve 1832 <ene•indeııberi Os
manlı inıparaturluğunun elinde bulu 
l1 UVO l'f 1 ı ı. 

l!Jl2 tle Tnı!Jlu,; !tal.\ a.1.1 g<~çti. f. 
talyanbır keııdi he:oıapların.a ıuınaııın~ 

du hıH'c-kl't etınHertli. Ziı·a Alınanlıtr 

Tohruk'u deniz üssü yapmak meraki
le Trablusıı kendileri ele geçiı·mek 
istiyorlardı. 

50 •enedenberi Afrıka lopraklarıııı 
ele geçirmek için beklemiş olan İlııl

ya, hı1lft tatmin eclilmi~ değildi. Her 
ı:e kadar Libya<la terakkiye müstait 
l.irçok imkanlar mevcutsa da, anava
tan olan Tunus kadar ileri olmadığı 
gibi, eııa yakın bir vaziyette <le de
i":ildi. İtal,-a Tıınusu, hal:l hak idtlio 
eclebileceii:i bir memleket sayıyor. O
nun içindiı· ki İtalyan mektep çocuk. 
!arının atlasında Tunus, el'an İtalymı 
impar!ltorluğunun rengine boyanmış 

Olivier ve 
Şürekası 

L;M,TEf 

\'apur acenıa~ı 
BlRiNCl KORDON REE:> 

BiNASI TEL 2443 
•POLO• rnpuru 3 birinci kanunda 

LONDRADAN gelip yük çıkaracu~ 

ve ayni zamanda LO. 'DitA ve HüLL 
için •ük alacaktır. 

DEU1'SCHE LE;NANTE • LİN'İB 
•DBLOS• vapuru birinci kanunun 

ortMıntla Hıımlı'lrı>:, Bremeıı ve An
\'ersten gP!ip yük ç>kurakhr. 

LIVERPOL HATTI 
«ALGERfAN• ve <LESB!A •• vo

ourlarının yükleri htanlıuhla ııktnr -
ma ederek DL 'fZBAXK vapurlarile 
lzmire- ııelrniştir. görıtnür. • ........................................... 

1 Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktör ·· ğünden: 

1 
Görülen ihtiyaç ~zerine Ege lise inin beşinci sınıfı da acJlmıetır. 
Kayıt muamelesı devam etmektedir. Kayıt i~leri için her gün 

\.sabahtan akşama kadar Karantinada karakol yanında Man9Uri Kona-ı 
, ğına müracaat olunmalıdır Tel~fon '9 9 

__ . __ ~ - t· 

' 



1 

Makina Tamirhnnesi 

l:zmir: Kestane pazarı demirciler No. 67.69 

••• 
Ner tür]ü motör, makina tamiratı, imar t ve mont'l ;, 

Bilumum döküm, tesviye ve torna işleri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 
t - hi sö:z: verilen pn ve saatte bitirmek. 
2 - Müıteriye azami suhulet~ fiatlerde itidal, işte temizliktir 

•-' 
~~------------~--=·------------------Merkez hastanesi Pürjen Şahap 

operat6rü 
Dr. Cevad Alpsoy 

(Öğleden sonra) haetalarını 
İkinci beyler sokak şerbetçi kar· 
'ısı No. 8 l de kabul eder. 
Tele: 3315 EVi 3203 

______ ...... _________ __ 

Tesirini tabii olara 'c yap:n 
eı.! iyi müshilait 

Eksir . Şahap 
Basur memelerjni giderir. 

Kuvveti iştihayı artırır. 

{ANADOLU) 

---------...... -•. Erkek kostüm kumaş 

l'ardesülerinizi ve 

Uperatör 

Cemil Oral 
Mem!eket hastanesi 

eski operatörü 
l:z:mire avdet etmİ§ olup her gün 

öğleye kadar Gündoğdu Fransız 

hastahanesinde öğleden sonra Bi· 
rinci Bey!ersokağında No. 42 de 
hastalarını kabul eder. 

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

..----.---K ... A~y 
NA 
YJ 
Cl 

Mücfı i: 

vır·rt.L TUZU 
Nekris, romatizma, kum sancılan 

na karşı mide kara ciğer ve böbrekle
ri temizler. 

En ucuz mRden suyu elde edilir. -

ÇünkLr ASPİRİN ~enelerdenberi 
~er türlü soğukalgınlıklarına ve a~ 

!''fara lcarşı tesiri şaşmaz hlr:. ilat 
olduğunu isbaL etmiştir. 

ASPİRİN· 1 .. d a ın esırın en emin olmak jçi( 
lütfen ffi markasına dikkat ediniz. -

bayanların kürk man- ~-.-ıl!'!B-a'".!9'k-tr_o_y_o'!""lo-rr--- ..... ~-------
5 Atlemleket hastanesi 

1 

to ve B'!ga Yak'! kürk zu·. htu•. Ergin dahiliye mütehassısı 
---------- lerini JBRAHIM KA 

·---D-0 .... ıJ<.~T~Oııııı-R ___ ,, .ı - _D,....~k-t-or___ RAKAŞA bakmadan Her ti.irlü, idrar, balgam, Dr. Celal y arkın 
• • kan ve :saire tahlilleri yapılır. M f 

M. ŞEVKİ UGUR Bür han Bengü geçmeyınız. uaycnehae: ıkinci Beyle: 

Memleket fıa~tanesi 
bafoperatörü 

M. Nuri Arkan 
Adres: ikinci Beyler sokak 

fırın karşı.!n.. Kabul saatlarl 
3-7 kadar. Tele: muayene-DAHn..ı 1

-' .a. C!TALIK.LAR Odunpaza N 12 Müracaat yeri: sokak No. 25. Telefonn:3955 
""U'I..:) MEMLEKET HASTANESi rı o. _ MOTE.HASSISI j İkinci beyler sokak No. 25 Evi: Göztepe No.1018 hane 3125 .. Evi 2980 

İkinci Beyler sokak No. 82 Hastalarını her gün öğleden 1 ~- B h u ______ _._....__. •------..-...~--..-. ...... il GÖZ MÜTEHASSISI 9* • -ev -?zl Telefon·. 3869 Telefon: ?5..1.'5 

Telefon No. 3286 sonra Beyler sokağındaki muaye-. UT. e Cef Z ~~~:1111'!!-"!!!!!I---------•---• 
neht.nesinde kabul eder. - Çocuk ha~tahkları _____ tJ_D_.l_t_o_r ___ -"'!. Ot ı F ı k -

mütehassısı e nar ve o antası 
META LUM ''D La~ha~arnı Hastalarrnı Il,3J dan bı'"~ Demir Afi A • Ç J J' aur.:.:ı:ın: ' - zmı a \J lieuı bol ııık •lmıı olur, hem iktıaad etmi4 olur, hem lamba deiriıtirmek kadar Beyler sokağı~d:ı Ahen'~ A:.vrupada tetkik seyah~tinden • • • vuşog u 

te11 kurtulur, hem de aarliyatınızm ekıııldiğini ilk faturada görününü.&. -~=sı ;anında kabul e-~-:~.l gelmi~lir. Hastalarını her gür. /!ırıncıkorclon Atatürk caddesi tayyare 

Siz d~ 

Elektrik· Telefon ve malzemesi depo1u. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peşte malcılar 77 - 79 tel~f o:ı 3332 

--_ . --=- p·m ypnohprı .. sfode kabuı ed..... sıneması yanında No. 208 Tel: 3217 

S. FE iT 
Eczacı başı 

Yağsız Kremi 

, 4 
8 

16 
7G 
80 

200 

384 

;&••••••••m~ 
• .. • • • • 

T. IS 8ANKA51 
1936 

~üçük Cari He&a.plar 
ıKrcım&'"ie plö.nı-
adet 1000 L. 4000 L. 

• GOO > ·1000 
> 250 > ·1000 > 

> 100 > 7f.\0) > 
.. fıO > 4000 ( 

> ~5 ·~ .)t) JO > 

> 28'100 > 

Kuralar 1 :\fart, 1 Haziran. 1 Ey· 
ICU, 1 Bil'incikanun tnrihlerinde çeki
lecektir. 

En nz 50 lira mevduat': uulunan 
hesaplar kurahn·a clO\hil ctlilı:cektlr -=~~ 

fzmirin en güzel mevkiinde bulunur. Her türlü istirahati temin 
t-der. Mutedil fiat, denile n.:µır odaJar .. 

Devamlı müşterilerimr...e pansiyon komple ve husuai tenzilat 
yapılır. 

Lokantamızda. 
. . Sabah, öğle ve akşanı yem~kler( ve hususi ziyafetler verilir. Ve

rılecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 
kafidir. 

l
«•llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllll, 

= Sıhhat balıkyağı ~ 
1 Norveçya balıkyağlannm en 1 
= halisidir ~ -- --- -- ---= --~ iki defa süzülmüştür 
~ Şerbet gibi icilebilir 5 = ' ~ 
~ Hamdi Nüzhet Çançar .~ 
= Sıhhat eczahanesi ;; • = L~- Başdurak Rüynk Salepçioğlu hanı Rarıtısında 1 
•llllfıınr11111111111111rnıı11ttnmıııt11nu111111r1111mmıı111111111111nmırmmıııı..-

İzmir: 

Çamaşır 
ve banyo 
için en saf ve 
en dayanıklı 

sabun lüks 
markalı beyaz 

• ve prıne sa-
bunlandır. 
Her yerden ıs· 

rarla arayınız 

Amili ~ 
UMiT FABRiKASJ ~ 

Ticarethanesi 
Telefon: ~047 
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. 

A.c ApOLU Matbaası Açıldı 
Kutap lkosmo 

Resmi ve gayrı resmi evrakı matb!.la i~e taşra be!ediye 
ve köy büroları için def ter, makbuz ve bületenleri en 
sorı nümuneye muvafık şekilde gayet ucuz tab edilir. 
ADERS: İzmir 2 nci Beyler So. Pnti Binaıa içindde Tel. 2776 

. ' ' . . . ~ ,. ·:. ~ .. ,, . . . . 

iz mir Lise ve Ortaokullar 
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun ve ~v iminde kuzu 
eti 
Dana eti 

Dana eti 
Dana eti 
Koyun ve İnek südü 

Koyun "e inek südü 

Koyun '\e in"k yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 

Koyun ve inek yoğurdu 
Ka_Bar peynirı 

- zı 

16000 
2750 

5800 

2000 
1750 
6600 

3100 

7100 

2400 

2750 
900 

Coğu 

Kilo 19000 
« 3300 

c: 7500 

« 2500 
c: 2100 
« 8500 

« -lOOO 

< 9000 

< 3400 

c: 3300 
c: 1200 

satın alma komisy~nu başkanlığından: 
Kilo f.i.a tı 
L. K. s. 

9 75 
50 

30 

30 
30 
1 j 

1 j 

l 7 50 

17 50 

17 50 
80 

Muhammen tutarı İlk teminat Hangi okullara ait olduğu 
L. K. L. K. 

1852 SO 138 94 Karsıyaka Kız Öğ. Okulu 
1650 00 123 75 

2250 00 168 75 

750 00 56 25 
630 00 47 2j 

1275 00 95 63 

600 00 45 00 

1575 00 118 13 

595 00 44 62 

577 50 43 31 
960 72 00 

« « « 

Kız Erkek Lisesi pansiyonları ve 
bölge San'at okulu. 
Buca Ortaokul pansiyonu. 
Kız Öğ. Okulu 
Kız Erkek li~eler: pansiyonları ile 
bölge San'at okulu. 
Buca Ortaokul pansiyonu ve Kı
zılçullu öğretmen okulu. 
Kız, Erkek liseler' pansiyoubn. ile 
bölge San'at okulu. 
Buca Ortaokul pan. iyonu ile Kı
zılçullu öğretmen okulu. 
Karsıyaka Kız ö~.etmen okulu. 
Kız Erkek liseleri ile Buca Orta
okul pansiyonu ve bölge San'at 
okulu. 

Beyaz teneke peyniri 4060 c 5280 45 2376 1 i8 20 Bütün yat!lı okulların ihtiyacı. 
Bütün yatılı okulların ihtiyacı. Yumurta 98600 Adet 124300 l 75 2175 25 163 15 
ile 1 5 gün müddetle açık eksiltme-

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
lzmir Nafia Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan ış 

Bu işin keşif tutarı 
Bu işe ait evrak ve şa tnameler 
aşa~ıda ynz•hdır 

istekliler 

Eks:ltm ... nin y.1pıl.1c-. ·ı yer, 
tarih ''e ~iin 

Ekı.iltmeye girebilmek için 

Teklif mektupları 

Kuşadası Dipburnunda Benzin de
p(?siyle iskelesi inşaatı. 
( 10502) lira (77) kuruş. 
A) Kapalı eksiltme şatnarnesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartn .. 
mesi. 
D) Yapı işleri fenni şartnameei. 
E) Keşifname ve projeler. 
Bu evrakı fzmir Nafia müdürlüğü ... 
de görüp inceleyebilirler. 
20 lık k~nun 938 ~.ıh günü saat 
1 1 de Izm 'r Nafo\ müdürlüğünde top 
lanacak komisyonda kapalı zarf uıu
liyle yap•lacaktır. 
isteklilerin eksiltme gününden en 
az ~ekiz gün evvel lzmir Valiliğine 
müracaatla alacakları ehliyet vesi
kası ve ticaret odası belgesi ve (768) 
lirahk muvakkat teminat ibraz olu
nacaktır. 

fzmir yatılı okullarının 193 8 mali yılı yiyecek ihtiyaçları yukarıda hizalarında yazılı tahmin fiatları 
ye konulmu§tur. 

27/12/938 Salı günü saat 14 te lzmir Hükumet konağında Kül tür Direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık eksiltmeleri ay· 
rı ayrı yapılacaktır. 

Be. inci maddede yazılı saattan bir 
saat evvel İzmir Nafia Müdürlüaün
de mi.iteşekkil komisyon reislliine 
makbuz m ukabilinde verilecektir. 
Postada vaki gecikmeler kabul edil-Şartnameler her gün Kültür Direktörlüğünde Komisyon masasında görülebilir. . . 

Bu işlere şirketler ve yabancı tab'alılar 2490 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddel~rinde yazılı vesı kalarla girebilirler. lı:ıteklilerin yuka- mez. 
rıda yazılı teminat miktarlarına göre alıtları ile belli ~ün ve saatta ko mi~yonn müraı:aatları. 8 14 20 25 ( 4305) , Muvakkat teminat 
.;:.;.:;:...::....:::...:;;:;:.::~_;.:~~~~~~~--..:.;__..:;._;..,:_~~~~.......::.;_~...,:_...,:_~~~__.;;.__-=---~~~~-:-~~~---~~--::-:-~--::--~:::-:~::-~~~-::-~ 

(788) liradır . 
2 6 10 14 (4i 73) Toprak mahsulleri ofisi lzmir 

şubesinden! 
rl oprak mahsulle&-i of isi lzmir 
şubesinden: 

Depolarımızda mevcut buğdayların nakliyesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Kat'i ihalesi 26/ l 2 938 tarihinde saat l 6 da yapıla· 
caktır. Talipler bu husustaki şartnameyi şubemizde görebilirler. 

Mües3esemiz namına ajanslarımızdan gelecek buğdayları de -
polarımıza bosaltma ve d, polardan çıkartma işleri açık eksiltmeye 
konulmuştur. Kat'i ihale 26 1 2/ 938 t rihinde saat 1 S de yapılaca· 
ğından talipltr bu husustaki şartname} i şubemizde görebilirler. 

Akhisa Türk hava kurumu 
şubesinden: 

1 - Akhisard<t bir Türk Hava Kurumu şube binası yapılacaktır. 
2 - Bedel keşf, 6405 liradır. Ve inşaat götürü ve anahtar teslimi 

şartiyle " • kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

W t ipi cihazlar 
Saatte 900 !ltreden 7,250 litreye 

kadu 

VEBOLiD 
Suyun kirecini taefiye eden c ihazlar 

VEBOLiD 
Kendini tamtmak için evini2e kadar 

s e lir 

• 
1 iD 

VEBOL!D JUNIOR 
Dakika da 4.5 lit re tatlı su Vt'rİr 

Acı Ve Kireçli Suları tatlılaştırır, 
Kirecıni Tasfiye eder 

VEBOLiD 
Evlerin mübrem ihtiyacıdır 

Tediyede kolaylık 

Fabrika buhar kazanlarınızı ve kal,,riferlerit\i-r.i kireçlı 
suyun tahribinden kurtarınız 

VEBOLiD Ltd. Şti. lzmir Şubesi 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 
Telefon 2365. Posta kutusu 72. Telıraf adresi: Vebolid. 

14·ratelli ~·perco 
Vapur AcentaS? 
ADRIA TICA S. A. di 

NA VlGA TIONE 

P. F 08CARI motörü l~ 12 ~8 <le 
gelip 1•1 12 de Lero:ı Hodo Rrindisi 
Baı·i Trie,te \'e Vencdiğe hareket ede-
eektir. 

BRlO. "'l motörii ı.; 12 tarihincle 
gelerek • yni )(Üll Patmos Leros Kalim
ııos J,,tmıköy w Rodo.;n hareket eJe. 
cektir. 

1 <'lTTA JJt HAH! motörü 15/ 12 t:ı
rih 'nde gelnck f!.''ni gıiııdc l:-stnnbul 
Pire ~ıtpoli Mar;;ilya \'e Cenovaya ha-
reket edecektir. 

BR10. ·t mo!örü l!> 12 tarihinde 
gelerek 20/ 12 tnrihind Pire Korf v 

Saranda Brindisi A \ ony::ı Dr ç Rn
ğusn Spahıto Zar.ı Tr: t 'l 
\' enediğ'e hnr l\et ed c ktir. 

ROYAL 

OBERON vapuru 17 12 tarihine! 
lotterdam \ııı \C J m \ e Hamburp 
içiıı hareket eclecektir. 

GAN'1MEJ>ES rnpt ru 31/12 tar·. 
hinue Rotterdnın Aınsterdnm \'e H m 
burg icin harek t edecektir. 

STELLA \'apunı 28 12 tarihinde 
Burgas Yama ve Köstenceye hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
KUMPANYASI 

nlo NEGRO rnotörü 22/12 tarihin
de Rotterdarn Hnmburg Scandinavya 

3 - ihaleye gi...mek için "'o 7 .5 teminat mühendis veya mimar ol· 
duğuna ,~ bu gibi i~leri yaptığına dair vesika Ticaret odası 
938 seneo..i vesikl'~n ibrazı sarttır. 

4 - ihale ilan tarihinden itibare~ 15 gün znrfında 24/12/938 ta
rih ve Cumartesi günü saat 1 O da Akhisar Türk Hava Kuru. 
mu şubesinde yapılacaktı r. 

5 - Şartnameleri görmek ve fazla tnhilat almak için Akhisar 
Türk Hava Kurumu şubesine müracaat edilmelidir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Kadıköy Vakıflar müdürlüğün
den: 

- Alem dağında taşdelen mevkiinde yeniden inşa olunacak 
keşifleri yekunu J 2704 lira 44 kuruş olan müdür ve ma• 
kinist, revir, mÜ8tahdemin bin rı insaatı ma müştemilat 
toptan götürü olarak kapnlı 7."'rf usulile 9/ 12/938 den 29/ 
12/ 938 tarihine kadar C'ksiltmf>yc konulmuştur. 

2 - Bu in a ta aid projeler fonnA ususi ~artname ile eksiltme 
!:artnam si ve mukav le proi · parasız olarak Ankara • 
d v k fl,-.r un u n r ii l " .. Jü ;Ü incıaat müdürlüğünden, Is-

. l r Ln c l ~ ı· d" n, lzmirde vakıflar mü-
dü.rhı w ünden al rıobilir 

3 - Eksı •me 29/ 12/938 tarihin,. raslıyan p0 rsC'mbc günü snat 
14 - K-rl 1·ö · ~· :ı1 ··f1 a .. müdiir)"ö-ü binnsı d1l ilinde ko • 
mi yonda ) pıl c.:ıl.t r !\~ v ki at teminat 952 iira 83 ku· 
tuştur. 

4 - Bu eksil meye girecek olan mimar ve mühend'sler 938 se-
ne-.ine aid tİc'1ret odaşı vesikası ve yine bu yıla aid olarak 
naf ;, müdii1 lüğiinden alınmış on bin liraık tek hir bina in
~aatını yapmış ve muvaffak olmu olduğunu bildiren yapı 
müteahhidliği vesikasını ~östermesi lazımdır. 

5 - T ekı:f mektupları 29/ 1 2/ CJ38 perşemb~ güni..i saat l 3 e ka· 
dar Kadıköy vakıflar müdürlüğü komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilmiş bulunacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektubunun yazılışında 
ve bu zarfların tevdiinde, posta ile gönd,..rilmesinde tnliple-
rin 2490 sayılı kanunun 32, 33 , 34 üncü maddelerine har· 
fiyen riayet etmeleri lüzum u ilan olunur. 

9-14- 19-24 4331 

\e Baltık limanları ~in ha~ket ede- -

1
~~~~b~~-C~~~M~~~~~~~~~~~

1
~~~~~~ 

cektir. stan ul . üddeiumumi iğinden: 
c..;oTL. ND rnotörü 27 /12 tarihin· 

de gelerek Rotterdam Jfamburg Gdy
nia Skı:mdinavya ve Baltık limanları 

iı;in mal alacaktır. 

Üsküdar adliye binnsı inşnatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konul
muştur. Bedel keşif 54452 lira 40 kuruştur. :\furnkknt teminatı 3953 
liradır." Mukavele hususi ve fenni şartnameler proje ve keşif huliiııasi. 
le buna müteferri diğer evrakı görmek istiyen tntil günlerinden matla 

SERVİCE l\IAP.1Tl:ME ROU~1AlN her gün !stanbul Sil'keci aşır efendi sokak 13 numnrnda adliye lem • 
KUMPANYASI zım dairesinde görebilirler. 

ALBA JULlA vapuru 20/12 tari. Eksiltme 27-12-938 salı günü suat 15 te ndliyc levnzıın dniresinde 
hil\de gelerek alta ve .Mar.silya için y:ıpılncaktır. !stckliler teklif mektupları ve en az 40.000 liralık bu 
yük ve yolcu alacaktır. işe benzeı iş yaptıklarına dair idarelerinden almış oldukları ve ·r~. !a-

ra istinaden 1 tanbul vilayetine eksiltme tarihinden giın evvel mü-
llanlardnki hareket tnrihlerile na.v- racaatla alına('ak ehliyet ve 938 yılına ait ticaret o<lası vesikalarını 

lunlardnki değişikliklerden dolayı ha\'! kapalı zarfla c~ııiltnıc günü olan 27-121938 salı g hıu ih le aa 
ıtcenta mcsuliyet kabul etnwz. Daha tinden bir saat en·elıııe kadar salın alma komi yonlugu rei lığine nu
fazla..tafs.ilAt için ikinci kordonda 104 maralı makbuz mukabilinde bizzat verme! ri veyrıhut dış tarafı mü~ 

! numarada FRATELLl SPERCO va- hUr mumile lrnpatılmıs \ 'f' i-miyle nçık adreinin \" h·m i ı a't oldu-

) 
JıUl' acenta-;ına mi.inıcnat ı1dilmesi ri- ğ'uııurı yazılmıı~ı ı:;artiylc H) ııi Raat kadal' iaılt · ti• hh it lmak ı'"'C"e 
ca olunur. Telefon: 2004-2005 mektupla göndermelcı i fü,n olunm. <ı ı ·~ 1 a 7 4:'21 


