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Cumh • • • 
rreısımız 

lnönü, ayın 28inde orta 
Anadolu tetkik seyaha

tine çıkacaklardır 
Milli Şefimizin seyahatleri, on beş gün sürecektir. 

Ankara vilayeti dahilindeki kazaları ne gün 
ziyaret edecekleri henijz belli değildir 

• il 
Ankara, 21 (Telefonla) - Cumhur · 

reisimiz !srnet İnönü, Ankara vilayeti 
dahilindeki kazal-.rda yapacakları se
yahate, bu gün de çıkamamışlardır. 
Bu seyahat için gün tayin etmek, ha

vaların müsaitatzliii karşısında im -

kansızdır. 

Cumhurreiaimizin, Beyvazarı, ~al-
1 uhan ve Aya§ kazalarında yapacakla

rı tetkik seyahatinden sonra, ayın 28 
inde Orta Anadoluyu zezecekleri söy
leniyor. 

Millt Şefimizin, Orta Anadolu &ezi
lerl onbeş .ırün sürecektir. 

lnönil, bu seyahat esnasında halk- la yakından temas eilecekler ve biitiin ih · acları tetkik buyuracaklardır. 

E:iirne'de 
Tarım baı kursu Türkiye -Almanya 

Edirne, 21 (Hususi) - Edirnede 
tarımbaşı kursunda geçen devrede r· .. k 1 . . .d 
dersleri takip etmiş olan köy çocuk- ıcaret muza ere erını l are edecek 

hey' et, Beriine hareket etti 
ları için ikinci de\.·re kursu açılmış

tır. Kursa köylerden 40 çocuk gel
miştir. Burada çocuklara muhtelif 

ziraat ~anatlan öğretilmektedir. t~tı:ınbul, 21 (Telefonla) - HükO.- Harici~·e Vekaleti grnt•l ıt.ekreteri B. 
. Çorluda .Burgaz öğretmen .?i~tli- nıetinıi;.:le Alman~·a arasında başlıya- )J'uman l\It>ııemencioglunun riyaseti 

gınde de hır kurl' açılmı*tır. \ ılaye- cak ticaret müzakerelerini hükCımetL altıııda bu akşam Berline hareket et
tin muhtelif ye~lerinde küçük boğa- miz namına idare edecek olan heyet,, miş 'e istasyonda uğurlanmıştır. 
lıklar ihdas edılmektediı'. Narlıda 

Kızılcıkkoç çiftliği de köylünün is- ----------------------------

tifadesine açılmıştır. ~uralarda köy- F B ı • ı • 
lüye her türlü zirai sanatlar öiret!- r a il sa as ve {_} ı 
lecektir. 

Edirne luz enstitüsü: ' 
Edirne kız sanat enstitüsü binası, 

bazı tadilatla genişletilmiştir. Ens
titüdeki tamirat ikmal edilmiştir. 
Tedrisata tam kadro ile başlanmış-
tır. 

---=+=-

Karabükte 
Bir de cimento f abri· 

~ 

kası inşa olunacak 
Ankara, 21 (Hususi muhabiri ... 

1 
mizden) - İnşaatı süratle ilerlemek 
te olan Karabük demir fabrikasında~ 
ki imalatta demir artığının zıyaına 
·meydan verilmemek için demir çi
mento istihaai maksadile Sümer -
bank tarafından bir demir çimento 
fabrrlc.ası inşa.asına karar verilmiş
tir. Proje hazırlanmaktadır. 

Bu fabrika günde 400 ton çi ~ 
mento istihsal edecek ve ileride tev
si edilerek istihsalitı iıünde 800 to
na çıkarılacaktır. 

130 kişi 
Krala sedakat yemini 
oerdiklerinden serbest 

bırakıldılar 

ikinci kanunun ikisinde Korsika adası-
na gidecek, oradan Tun usa geçecektir 

~ 

Fran•ız Baıvekili Edvard Daladiye 

Paris, 21 (Radyo) - Başvekil Başvekile, Genelkurmay başkam, 
B. D&ladi}e. 2 kanunsanide Foş kru- Fransa kara ve ha\"a erkanıhurbire 

!!tıkreş 21 (Radyo) - DemJr mu- vazörile Kor::ıika adasına gidecektir. reisleri refakat edeceklerdir. l!'ransu. 
hafızlar teşkilatına mensup olup Başvekilin bu seyahatine büyük ehem- bahl'iye nazırı, başvekil B. Daladiyeyi 
son hildiseler münasebetiyle tevkif miyet veriliyor. Foş kruvazörüne Al- Korsikada karşılıyacaktır. Başvekilin 
edilen?erden 130 kişi, bugün krala jeri ve Dartan kruvazörlerile müte - Korsikada mühim ve siyasi bir nutuk 
u.dakat yemini verdiklerinden tah- addid torpitolar ve deniz hava filoları i1·adedeceği ve oradan da Tunusa git.le. 
Uye edilmişlerdir. da refakat edeceklertlir. ccği anlasdm1stn·. 

• 
lngiltere 

İkrazat memnui
yetini yeniden 

vazetti 
Londra, 21 (Radyo) - Maliye 

nazırı Con Simon, Avam Kamara • 
smda beyanatta bulunarak, her tür
lü ahvalde hükumetin müsaadesi a
lınmadan ecnebi memleketlere ik -
razlarda bulunulmaması memnuiye
tinin yeniden vazedildiğini söylemiş
tir. Bu memnuiyet, geçen şubat a
yında muvakkaten kaldırılmıştı. 

Siyasi bir kusur 
Pariste katil Yahudi 
için iane mi toplandı 

Berlin. 21 (Radyo) - Alman 
matbuatı; Almanyanın Paris sefa
reti üçüncü katibi Fon Rath'ı öldü
r~n Yahudi Skropenski'ye yardım 
olmak üzere F ransada otuz altı bin 
frank iane toplandığından bahset -
mt-kte Yf' bunun. Almanyaya karşı 
dostluk beslediğini iddia eden Fran· 
ım için siyasi bir kusur olduğunu 
ya7.maktadır. 

~ ..... omanya 
Hariciye Nazırı 

ÇP.kildi 

AvruPada kış 
İngiltere, Fransa ve İtalyada müt

hiş soğuklar var. fskoçya-
da yollar kapandı 

Kaı- altında bir laviçre köyü ... 

Londra, 2J (Radyo) - İki ~ün- lar altında bulunduğunu bildirmek~ 
denberi devam eden şidetli soğuk- tcdir. 
tan soma bugün ~ar düşmeğe ha~- Londra, 21 (A.A.) - Soğuktan 
lamıştır. 1skoçyada bütün yollar ka- lngilterede dün de on kişi donmu!
panmtftır. tur. Kar hic fasıla vermeden 

Parla, 2 f (Radyo) - fsviçrede yağmaktadır. Nakliyat servisleri im
müclhif toğuk hük:üm sürüyor. So- kansız bir sekilde işlemektedir. 
ğuktan ölenler çoktur. Paris, 21 (A.A.) -Somme neh-

Son haberler, şimali İtalyanın kar -Devamı 2 inci aahifede--

iden Amerikadan döndü 
Amerikanın, Avrupa işlerine Larış· 
maclığını zaneclenler aldanıyorlar 

Londra, 21 (Radyo) - İngiltere! rupa işlerine karşı yabancı kaldığını 
sabıh hariciye nazırı iden, bugün zannnetmekle çok aldanıyoruz. Ma
Plimut limanına gelen Küinmari haza, ben Amerikanın sesini buraya 
vapurile Nevyorktan dönmüştür. kadar isittirmeğe memur değilim.> 

Sabık hariciye nazırı, kendisin i Gazeteciler, f ngi1iz kabinesinde 
ziyaret eden gazetecilere beyanatta

1 
çıkan ihtilaf hakkında İdenin fikrini 

bulunmaktan çekinmiş ve yalnız sormuslardır. Sabık hariciye· nazırı~ • 
şunları söylemiştir: bu suale karşı: 

- Seyahatim tamamen hususi - Hiç bir fikrirm yoktur. Esasen 
idi. Bununla beraber, fırsattan İsti- ihtilafın neden ileri geldiğini de bil-, 

Petresko Komnen fadc ederek bir çok zevatla konuş. miyorunı> .J 

B .. k 21 (R d ) R tum. Biz Londrada, Amerikanın Av Demekle iktfa etmiştir. 
u reş, a yo - oman- ----------------------------

ya hariciye nazırı Petresko Komnen 
bu sabah istifasını vermiştir. 

Başvekil Miran Kristia, hariciye 
nazırının istifasını kral Karola götür 
müş ve kral da kabul eylemiştir. 

Yugoslavya kabinesi 
Hariciye nezaretine, Gregoa Ga- f f •h b f netz.celenmesı· mu .. nase

venko getirilmiştir. Petresko Kom- ln l Q Q ln 
nen'in, Romanyanın Vatikan sefa- b ·ı • •r • V • k b • • 
retine tayin olunacağı söylaniyor. efl e lSilTQ etil. l enı Q lney1, 

Yeni bir sergi tekrar Stoyadinoviç teşkil etti 
Ankara 21 (Hususi muhabiri • Belgrad, 21 (Radyo) - Yuguslav-

mizden) _' Matbuat umum mü . ya mebusan intihabının neticelenmesi 
dürlüğü tarafından (Türkiye tarih, mü~asebet~.ıe, başvek!l .Milan Sto~~ad'.
iş ve güzellik sergisi) namı albnda novıç, bug.un kral naıbı pren~ Po!ü ~ı
bir sergi açılacaktır. Hazırlıkları ik· y.aret etmış ~e ~lelusul, kabınenın ıs-

ı mal edilen bu sergi, cuma günü açt- tıfasını vermıştır. 
Jacaktır. Prens Pol, istifayı kabul etmiş ve in 

ı r ' tihabatta kahir bir ekseriyet kazandı-

B aş la d ı! 
Müstakbel Ha-
yat Sahneleri 

Arkadaıımız Aaım lamet KUltU
rün dilimize çevirdiği bu çok sli
:.tel, Çok alakalı ve iatifadeli eser, 

yedinci aahifemizdedir. 

Onu mutlaka ta· 
kip ediniz! 

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

ğmdan dolayı, yeni kabinenin teşkili-
ne tekrar Milan Stoyadinoviçi memur 
eylemiştir. 

Milan Stoyadinoviç, yeni kabineyi 
derhal teşkil etmiş ve nazırların isim
lerini gösteren listeyi kral naibinin 
tasvibine arzeylemiştir. 

Devlet nazırı Ancera ile dahiliye 
nazın Koreseç yeni kabinede vazife 
almamışlardır. Anceranın yerine Fu
riç ve Kores~çiıı yerine tle, Belgrad po. 
lis müdürü Acelovç getirilmişlerdfr. 

1 Belgrad, 21 (Radyo) - Başvekil Stoyadinoviç 
:\Iilan Stoyadinoviç, cumart~<1i günü sonra tekrar buraya dönı:.rek, J G il,ın
(Sen l\Ioris)e gidecek ve Noel yortu- ci kanunda açılacak olnn yeni Sko ci
sunu ailesinin Y"!nında ieçiı'diktı;n n~<la i1:ru.lt pngnmuıu ukuya<..!..h.tıı·, 
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FOK RA 1 Şehfiır DahöDö habeırDeırü 1 Ecnebi matbuat mü· 

(Mistik) e bağlamak ~----......-.-------------~......._- -~--~· -11 messillerine beya-

170•• y Eg'W ı· tmenlerı· Halkevinde natta· bulundu Mistik, asırlarca, Şark dünyasının bütün izahlarını, bütün hallerini 
kendi mevhum bünyesi içinde saklıyan esrarengız bir Mavera; sırrı 
çöz\ilemiyen bir sebepler alemi ve bütün kudretleri avuçları içinde tu
tan bir muhayyerulukul imkanlar kaynaiı halinde yafada durdu. 

"- Türk el emekleri ve Tokyo, 21 (Radyo) -Hariciye 
nazırı B. Arita, ecnebi gazeteler mü

kıyaf et sergisi bu· messillerine beyanatında tngiltere En yüksek zihni ve ruhi faaliyetlerimizi, içinde mistik bir cevherin 
hUküm sürdüğü bir sahadan &'elen kuvvetlerle idare ettiğimiz gibi en 
sade ailnlük hareketlerimizi de; gene, bir sezit ve duyuş halinde bize 
hakim olan bu nıistiiin sır tüten emirleri ve telkinleri ile tanzim ettik. 

Kültür direktörümüz, köy eğitmen
lerini iş başında gördü ve faali-

l ve Amerikanın Çin hükumetine rna· 
gün açı ıyor li yardımda bulunmalarının Japon-

Hay•t• cloğuflarımızda mistik bir iadenin zaruretlerini, ölüm denen ı • d k }d 
büyük meçhule 1reçişlerimizde bu zaruretin tabii neticelerini gördük. yet erın en ço memnun o u . 

Halkevi salonlarında itina ile ha- yayı Çin işlerinde, hatta dünya mü
zırlanan ikinci (Türk el emelkeri ve vaceh~ıinde müşkül vaziyete aok
kıyafet sergisi) bugün öğleden son- mak maksadle yapıldığını söylemif-
ra saat 16 da törenle açılacaktır. tir. 

Törene, bir çok zevat davet edil- A8ahi Şimbon gazetesi, diğer 
miştir. devletlerin Japonya hakkındaki ha

VUcud varhfımızın fizyolojik mekanizmasının bütün işleme kanun- Bergama kazasının muhtelif köy. kalannın tecrübe8inden alınan netı-
larını, sonu bir rniatiie bağlanan sebepler ve neticelere irca ettik ve [erinde vazifelerine başlamış ol:ın ~öy. celeı·e itimatla bağlandığım için onla-
nihayet soaya] hayatımızın bütün mukadderatını mistik bir vehm i1e eğitmenlerini iş başında teftiş eden ra inanıyordum. Fakat. )JU ııefer, ken-
ha.lketti(imiz bir tek tahsın, ulvi bi kaynaktan geliyor andığımız ira- kültür direktörü B. Ali Riza Özkut, di nıüşahedemle de inandım. füdk ta 
desine ıöre tan:ıim ettik. şehrimize dönmüştür. onlara inanmıştır. Onun için İzmire 

Aaırlar ıeçti ve biz, mistiğin, esrarengiz bir maverada gizlendiğini İzmir köy öğretmen okulunda yetiş- dönünce arkadaşlarıma bahardan dö· 
tahayyUl ettiğimiz kuvvetlerinin muhteıem bir vehimden ibaret oldu- tirilmiş olan kadın eğitmenler de köy- nüyorum. 
iunq anladık. !erde çalışmakta, köy kadınlarını Dedim. Burası kış demek istemiyo-

Miıtiie karfı olan inancımızdan; sıyrıldık. Mistik; idraklerimizin muhtelif sahada bilgili bir hale getir- rum. Kıştan bahara gidenlerin neıe-
ve faaliyetlerimizin vücudunu asırlarca, kirli ve yapı,kan bir gömlek mek için gayret göstermekte, onların aile döndüm. Eskiden görmediğim ıe-
ribi ııkmı,tı. Bu •ömleiin buram buram korku ve vehim kokan çenbe- dikişlerini dikmekte, kadınlara zirai yi şimdi görmüş olmayı bir kıştan ba-
rinden kurtulunca Şark dünyamızı, bütün müesseseleri ve durgun sanatlar ve çocuk bakımı hakkında hara çıkmış olmak kastediyorum.> 

---000·---

Valimiz 
Yarın Ankaraya 

gidiyor 
Vali ve parti başkanımız B. Fazlı 

Güleç, yarın Ankaraya hareket ede
cektir. Valimiz, vilayetin mühim 

reketleri ne olursa olsun Aritanın 
Çine aid kararların tatbik edilece • 
ğini, Kosi Şimbon gazetesi de her 
9eye rağmen Japonya hariciye na
zırının muvaffak olacağını yazmak.· 
tadır. 

---++---
Polonya 

manzarası ile beraber bir fimşek hızı ile yıktık. Bugün birçok yerleri- dersler göstermektedirler. Eğitmerılerirı korıtrolil işleri için alakadar mekamlarla te-
miı:in dıt dekorunda hala inkılap dinamizminin yapıcı faaliyetini ıör- Memnuniyetle haber aldığımıza gö- Köy e~itme11lerinin köylerde zirai maslarda bulunacak ve ayın yirmi a-1 Vaşova, 21 (A.A.) _ Hariciye 
miyebiliriı:. Fakat yurd dekorunun içini tempolu ve musikili bir aeyya- re 12 köyde faaliyette bulunan 12 ka- .sahadaki faaliyetlerini kontrol vazi - tıncı. g~nü Ankarada topla~acak nezaretinin organı olan fnformation 

Ve Yahudilik mea'elesi 

le halinde dolduran havanın artık mistikle hiç bir ali.kası kalmadıiı dm eğitmene lazım olan dikiş makine- !esile kaza ziraat memurları tavzif partı yuksek kurultayında partı baş- Politik Polonaise Yahudi muhacere-
a,:k,rdLr. leri vi1a)et bütçesinden verilecek pa- edilmiştir. iraat Vekaletinden bu hu- kam eıfatile hazır bulunacaktır. ti hakkında diyor ki: 

Mi.tik, bizde, bir ruh ve zeki. eaareti halinde devam etti. Bütiln me. ı·a ile temin edilecektir. susta vilayete bir emir gelmiş, ziraat 000 Yahudi muhacereti meselesinin 
aeleferfmizi miıtiie bajlamak rihniyeti, ruh ve zekamızın enıin bir Bergama köylerindeki eğitmenleri memurlarının teftiş harcirahlarının Gelenler beynelmilel safhası efkarı umumiye-
lılil"l'lyet v@ aonsu7. bir reaJite llemi içinde kendi hakiki mahiyeti ile iş ba~ında gören ve teftiş eden killtilr da gönderildiği bildirilmiştir. ce ve muhtelif memleketlerin siya-
baıbaıa kalmasına engel oldu. Bu suretle; hadiselerin en sahih zaru- direktörü B. Ali Riza Öıkut şunları ooo Çanakkale mebusu B. Mustafa set adamları arasında mevzuu bah-
retlerini kavra.yamadık v~ çukurdan çukura yuvarland1kça ö:züne dai- :ıöylemişlir: t Ta/z• ffl U QVl•n l• Bengisu, Konya inhisarlar ha~ mü- sedilmektı""dir. Bu meselenin derme 
ma yabancı kaldığımız hidiselerin omuzlarımıza yüklediti acı neti- - Eğitmenleri yetiştirdikten sonra Y 4 dürü B. Ali Y eniee Ankaradan teh- çatma tedbirle halledilemiyeceği ni-
c~lue tahammi.ili.i, kaderci ve tnekkülcü bir hassuiyet körlüğünde bir de iş başında görmek ve iş başın- Mezuniyetlı'" Ankaraya gitmiş 

0
• rimize gelmi~lerdir. hayet anlaşılmıştır. Yalnız siyasi 

aradık. da takviye etmek , bilhassa hevesleri- lan şehrimiz vali muavini B. Cavit ooo muhacirler mevzuu bahis değildir. 
lnkılaplarımızın en toplu hedefi bizi mistikten ayırmak, bizi sureti ni daima diri ve uyanık tutmak Ünver fzmire dönmü,tür. Beraet Mc11elenin daha geniş bir plan dahi· 

hal ve i:ıa.hlarımızı mistiie Lailamak itiyadından kurtarmak ve bu istedik. Her tarafa çabuk + + !inde ve demografik tekimü) mahsu 
d b fk k «akıt» ı'le ha

4

diselere ilmin ve çabuk gitmek benim için Zimmetine para geçirmek suçun- lü olan normal muhaceretin tekrar suretle ken i ser est u unu aza.nan T h •ıd • t • 
hayatın çizdiği. hakiki izahları ile baka ı me b·ı k lerbı·yes1°n1° vermektir. mu"'mkL'ı'n deg-il ... Bir fırsattan istifade ı a sı arın zımme l dan suçundan Ağırceza mahkeme- baslamasna müncer olacak surette 

BAHRi SAVCI ederek Bergamava gittim, Yayaköyde, Tire hususi muhasebe tahsildar- sinde muhakeme edilen sahil sıhhi- haİledilmesi lazmdır. 
· ' D" cl ı d H'. k .... d nlar·ı !arından B İsmail Bilginin zimmeti ye müdürlüğü veznedarı B. Fuad ___ ,000,__ __ r un ar ı a, ı:-ıar oyun e o · . b rae-

n n ~ - - , . t' y . k"" b"' kA .b. B tıne arar verı mış ır Yunan kralı <dl B <dl a ifil 1 
k ... b· ı · ı. ~ .l •· d" ton- görülmüs vazifesine nihayet veri- Cenabın suçu sabıt olmamış, e 

1 Ş lfi1 a ifil c:::>. l\J) ifil O) usınt a, ış u<t~ınua gor um, t- . • • k .
1 

. t• 

. 
~ ~ - -. lu vaziyette görmek imkanını da elde mış ır. erme oy. uro~u . a.tı ı . : , 

~-------------:--------------- ettim. Eğitmenlerin bize verdikleri Cevdet Tezcan tayın edılmıştır. Çeşmede bır vak a Londrad .n mühime~ 
Hakimlerin yüzüne Ruzvelt' in oğlu ilk intiba, şikayet denilen şeye yaban- s· 000 

• Çeşmede ılıcalar köyünde Cikriadhl~ bir. istikraz temin etti 
domates atan adam Amerika Cumhurreisi Ruzveltin tılıklarıdır. ır emır B. Hasan Sak.aryanın 66 .ayılı 

- lt S N b htd d d 1 ı · "d f' · vı·n· B Nuri Bı11ksel , 21 (Radyo) - Yunan büyük oğlu Ceymis Ruzve am e a an, ne yer en, ne e zmir orman metıul muhasip iği veııne gı en şo or mua ı · Londra m::ı.hkemtılerinden birin- d b" · t l Ö K·· ki B H tanı yarala- kralı ikinci jorj; dün buraya a-elmiş Goldvin film şirketine ay a ızım köylüden şikayetleri var. kinci me- memurlarından B. hsan zerin va- ose, yumru a · a d d k ,..,·bede11 lıı·r ·•dam ve bugün, LiyeJ· silah fabrikalarını e. avasını "'· .. ' ' p::ı ranıızla 1250 lira kadar bir maaş- :ıud intiba, neler yapmış, neleri yenmiş zifesine nihayet verilmesi Ziraat mıştır. 
hakimlerin yiizüne domates atmış ,.e la ikinci mi.idi.it• olmu~tur. Bu suretle, olduklarıdır. Bunları askerlikten dö- Vekaletinden vilayete bildirilmiştir. 000 ziyaret etmiştir. 
lııından dolayı lıir buçuk ay hapse Ok il d } ki ] Londra, 21 (Radyn) Yım"ıı lrr~ bal.ıasına yakın lıir para alıyor de- nenlerin masum masalları gilıi anlat- Bunun sebebi evvelce Muğlada me- u ar a yazı 1 yo ama ar 

11 2 
. ... ;ncı J. orJ·, tnO'iltereden Yunanis-mahkum edilmiştir. ı · R ıt· d ·k· bin b ı d d "f · · ~,. • 

Frank Jlarri~on ismindeki bu me ctır. uzve ın maaşı ay a ı ·ı tılar. mur u un uğu sıra a vazı esını Grip hastalığının çoğalması sebe- tan için mühimce bir istikraz temin 
. d liradır. Köye gelince hemen elimi kolumu 

1 

terk etmesinden müstafa sayılmış biyle İzmir okullarının bir hafta etn "g~ e muvaffak olmuştuı•. :ıdam :ımcasının vasiyetıurme .... ın c .... 
b k l Ceyın:'ı Ruzvelt, yeni vazifesine sıvadım, işe giriştim. Okulun etrafını olmasıdır. müddetle kapatıldığı malumdur. Or- -ral, ·.·arın Atı"naya dönecek ve kendisine servetinden pay ıra mac ı .n.. , 

baslarken bulunduğu bir beyanatta ç_~vi .. rdim. • ır_e n toprakları sürdüm, köy-, 000 taokullarla Liselerde Uç aylık dev:_e Belgraddan geçerken. Yuaoılavya <•ı irin itiraz etmiş Ye muhakemeye • ı ~ ı d k t k 1 z b d - ' • 
ba .. vurmucr.tur. Fakat, mahkeme şöyle demi~t ir: b d 1 d k 1 k t ht a l a a ... ~ unun ış erme yar ıma oş um, o ıı u 

1 

İ yazılı yoklamalarına başlanacagı kral naı"bı" prens Poıu·· zı·yaret edecek-
"" ~ a ana a ım, o u un ara a ası . ~ırada bu tatil, talebe için bir hafta- tı'r. frankın aleyhinde karar vermiı}tir. «Gayem halka yararlı olan bir sa- 1 b k 

1 
t t 

van ı amma oyası a mamış ı, en - !ık bir çalışma devresi kazandırmış-
Buna kızan adam. derhal cebin- nayie yardım etmektir. Bunun için de cere isini birbirine karıştırıp ~ıkmaz Yumrukla yaralamak t 

den çıkardığı domatesleri hakimle- -.;İnema ;;;ahne::;inden daha iyi bir iş bir boya yaptım dediler, da?a neler Keçeciler idaresinde Anafartalar ırPazartesi günü okullar açılacak, 
rin surııtm:ı atmıştır. Polislerin mU- intihap edemezdim.» yapacaklarını, arkadan da bızden ne. caddesinde Hüseyin oğlu Veli Can, yazılı yoklamalara başlanacaktır. 
dahalesi ile tutulan Fl'~ıık. l.ıu suçun- • l~r bekle~ikl.er_ini ::.~yledileı:. Köylüle: alacak meselesinden Ömer o~lu ooo~--

---000>---

F raunların nledeni 
kanunu bulundu llon doluvı tekrar m::.lıkemeye veril- ~ - rın kendılerını sevıp lıenım:;emelerı H kk kl 1 Ôğ t n tayini 

... Yurdun varlığı çocukla kaim- hakk111daki merakımız, en 'tatlı ve en a ıyı yum~u a yar~tn:ı';. ve ya· re me Kahire, 21 (A.A.) - Mısır pro-
rni~. ve bir buçuk ay hapse mahkum dir. Bakımsızlıktan ölen yavru- CJ'üzel ce\'aphınnı aldı. Iİer :verde se- kalanarak adlıyeye verı mış ır. Karşıyaka sag· ır, disiz ve körler feso··r]erinden Sami Habira Hermo-

dd f 6 
• K.. d .. w., •• d b. ak'a -olmuştur. Yalnız, bu hapi~ mii e ı lan da düşün. Yılda bir lira ver. vilrnişleı-. her yerde yardım görmüş- ,. oy ugunun e ır v .. müessesesi musiki' öğretmenliğine50 polis Magno yekınında Fraunlar za-

:.::arfmda Noel yortu'lu olduğundan Çocuk kurumuna üye oU _ ler. hatta bazı yerlerde tahminimizden .. Kemalpaşa ~azasının Par~a k~- lira ücretle Bay Cı.:mal Çığırgan ta- manındaki Misikmsait kanunlarının 
· ·· 1 k k · el 1 görmi.i.Rler. Vila\'et on- yunde kooperatıf odacısı B. Ismaı- · d'] · · bı'r kolleksiyonunu ve bilhassa Fra-cezasının nf veya tehiri düşiınu me - Du· Y b "yu .. k ço ) ar ım ar .. . l' d··- .... d b' k 

1 
ym e ı mıştır. 

teJir. B~nnn için de adamın hfıkim- n anın en u lara lıulun<lLıkları köyün katipliği va- Kın uguınun ek ıır avkga o mhuşdt~r. -...--...--...--...-------...---- unlarının kanunu medenllerini mey-
l e/siz telef onu işlet- zifesini vermiş. Bu Yazifeyi ehliyetle, a:gacı arı ~a a ama için a ı:e b. dana çıkarmıştır. 

)erden af dilemesi lazım gelecektir. dikkatle ifaya koyulmuşlar. Evvelce yerın: gel;n ıanda~ma ~· ~asan og- Muazzam ır 
Fransada yeni bir klüp meğe açıldı katip, haftada bir gün köye gelir, bir l~ Huser,m ~atar a Alı oglu ibra· l Hdva raporu 

. 21 (R d ) A iki saat kalır heı:ıapları i'Ört\r yazıla- hım Arturk hır sandalya atarak sır- . . fÜne A R d ) D l Frans1z Başvekilinin büyük oA-ltt Vaşıngton, a yo - · • ' d l 5 l t t ] nkara, 21 ( a yo - ev etme-
merl'kanın Vasinaton ve Avustral- caklm·1 yazarmış. Onlar, günde lıir tın an yara amıştır. uç u u umuş- Tokyp, 21 (A.A.) - Münakalat teoroloı'i işleri umum müdürlüğü jan Daladiye ele öir kulilp açmıstır. !!> 1 · · ı . · ı h ft d d' tur -

ı"dney sehiı leri arasında diin- ~a:.ıtt er1nıı uıı ı~e vers~ er a a a ye 1 
• Kumar nazırı Japonyayı Koreye raptedecek raporuna göre son 24 saat zarfnda «}Ilıstemlekı' gençliği~ ismini ta~ı- yanın S . '6 sau ec er. d . · d"b" d 

._.. ·· k t l · t l f 1 t · T" d T mal1allesinde Bey tunelin inşası için enızın ı ın e hava Karadeniz kıyıları ire Orta '.·an lnı teşkkulün gayesi Fransada yanın en uuyu t". sız e e oı esısa- - bıpt'kteriın, Lasöğrelmenim ıre e uran · 
1 B l " l dd · d O ölu Al' C" • l k insaata basanılmasını em- Anadolu bölgesinde 1-7 r!nece so-miistemleke ~evgisiııi km·vetlendiı-- tı bugün i:;:lemeye açı mıştır. u te · J)iyP .-ıormaRıııı. öğrenmesini, lıir er ca esın e w sman °1!!> ı ı- yapı a~a . . · l w 

Sı·z tesı"sr-ıtı 1 5 bı'ıı kı"lometre uzun· işin ıılıdı'~indeıı gelmek için mfüd..ıet hanla Hamza oglu Osman ısık, Ha- retmştır. T unelın uzun ugu seksen ğumuş, diğer bölgelerde 1-4 derece 
mek ve gençleı-i milstemlekelenle ça- •• 1 C f K M h d F K t Y n (bugt"ı"n} garp or 

çalışmwmıı Liliyorlar. Eğitmenleri 
1
s:n o~ u . a e~ aracan, e me milden fazla olacak ve usau ore ısınmış ır. arı • -lışmağn tşvik etmektedir. luğundadır. .. r· _.. .. d . . oglu fimaıl Tmkmen ve Mustafa .

1 
K t asında insa edile ek ta ve cenubi Avrupadaki fırtına ve 

- 1 <l h 21 *** gorc ugum gun par.ar ı, onun ıçın ço- k .. .. k 1 ı c ara aga ar . c - soauk havaların tesiri nt-ticesi olarak Edvar Daladiyenin og u a a ki .1 .. 1 . . .. d" 1. kumar oynar en suc ustu ya. a an- l d .. k b' b e 
1 Fl·ıı·sfı·nde VQZl·yet cıı an e mıınas~ ıelını goreme ım, ~ı- 1 d . . tir. nşaat ört sene surece ' ır u- Anadolunun dog-u, cenup ve cenubi ,.u~ındtt<lır ve Növideki P:.ı.stnr i~e- k t ı tt ki 1 1

• 
1 

mıs ar ır l l 
. ~ " ·a ana ı .. arı._usıı lerine, P an arına, ';, Bı'sı·k· let kazası çuk milyar yene ma o acaktır. s.arki bölgelerinde hava çok bulutlu "inde talı::bedir. Btı tec;ebbilsi.indcn ı t t ı k L - ı l ı 
·' Araplar bı·r "ahudı· ana ı~ u {1 a • c a\-ranış arına, Jir K h 1 k ooo ve yaöışlı, dig'"rer bölgelerde kapalı l - 1. ~ ı · · .. Kar.,ıvakada a raman ar so a- ., _ •-abasının haberi olmac ıuın1 ve ona (le .vanımızc •ıı<ı se.v.\•aı· bas o"'"t'".'men- -ı · .. • • • } R ... 1 k · 
1.1 ° · ~ <=l d M h -ı B K- t b p ve yer yer ya$itl§ ı geçece tır. ı!uyurulmamasım istedjğini söylü- öldürdüler )erle konıışr~ala1:ına ve bize •:erdikleri ~~~- a_ . u a_rrem og ~ Aramı ' ın: o on ya - usya Rüzgarlar Egede cenup istikame 

·· J.ıaberlere gol'e ınandık ki onlar mu- dıgı bısıkletı 7 yaşın a ıye çarptı • k K 1. b' 1 1 
rnr. Çünkü, onun dediğine gore, Kudüs, 21 (Radyo) - Beş gün- \·affakı'\·ct \'olıındadır. rarak kendisinin yaralanmasına se- Ticari münasebatı gernşliyor tinden, Tra ya ve ocae 1 öge e-Fram~ız Başvekili oğlunun siyaı:;etle k ı rinde sarktan, diğer yerlerde cenup-
uğrn masına taraftar değildir ve devam eden bir sükunetten sonra, Eğit~enİerin lıliyiik rolü olduğuna bebiy~t lermiş 

1
ve Y~ a anmştır. 

1 

Moskova, 21 (Radyo) - Tas a- tan es~cektir. Doğu ve orta Anado-
!elsefo ile meşgul olmasını istemekte. telhiçşi Araplar, bugün Hayfa ha- kanaatim v. rdı, ba~kn yerlerde, baş- l _af a yal~ka amdad . d Ah d jansı bildiriyor: !uda rüzgar şiddetlice, diğer yerler· 

kıçesme ı ca esın e me , , 
dir. line hücum etmişler ve bir Yahudiyi oğlu Hulusi top oynamak mesele- Sovyet - Polonya tıcaret anlaşma- de orta kuvvette esecektir. 

Kahve telvesinden öldi.irmüşlerdir. Spor : sinden 14 yaşında Muzafferin gözü- !arını tevsi için bir prensip anlaşma- + + 
Londra, 21 (Radyo) - Kudüs- ..... .-- -... nü tasla yaralamıştır. sı yapılmıştır. Yakın zamanda bir Avrupada kış 

istifade ten bildiriliyor: Kır koşuları Ka;aburunda bir vak'a . klering anlaşması için de müzakere. _ Baştarafı 
1 

inci sahifede_ 
I.{lzlımsuz diye atılan süprüntü gi- Cenin şehrinin belediye reisi sulh Karaburun kazasının Çullu Hısar lel'e gjriııilecektir. İki memleket a- l 

- - /•Jh k b h ft d b" k' l ., ri donmuştur. $ima departmanın-lıi !Jazı şeylerden Almnnyada, sunı lehinde yeni bir nümayiş yapmıştır. oşu u a a cık köyün e ır va a o mustur. rasındaki tiacri milnaebetlerinin daki kanallarla Noncy limanı da ta-
usullerle, bnzı yenecek. kullanılacak. belediye reisi refakatinde şehrin ileri yapılacak Hüseyin oğlu Rifat Yüksel ile genişletilmesi, klering meseleleri, mamile donmuştur. Moselle Saone 
veya yakılncak mnddek yapıldığı gelenlerinden yirmi kişi bulunduğu Ali oğlu Ahmed Gi.ingör arasınd<' tamamen halledilecektir. nehirleri de bir çok senelerdenberi 
Jn01 ,.,.m,ltıı·. halde v r . z'yaretle Arapların sulh 38 - 39 senesi kır koşularına bu alacak meselesinden kavga çıkm1~ 

000 
Ik d f l k d S . 

... ı.ı ~ 1-.. tedı"kla ~y~ ı h .. kumete sadık 1- hafta. başlanacaktır. İlk mfüıabaka, Rifat Yüksel, tabancasını çekerek • i e a o ara onmustur. aıne 
Bu2Un kahve telvesinden de istifa. "' erını ve u o hl d c·· .. · · M 1 •ı• kabı•neSl nehrinin ancak bir kısmı üzerinde 

de yolu bultmmuıtur. Yeni kurulan duklarmı bildirmiştir. pazar günü saba eyin saat; 10,30 da Ahme f'ung.orebeateş et~ıştık b er- ngı iZ münakalat yapılabilmektedir Fran-
bı·r fabı·ı·ka kı>hve telve inden, sabun Hersel adalarında mevkuf bulu- Kültürparkta yapılacaktır. :\f üsaba- mi h.e~e ıne lSa t eltmıyere oşa l d d k . l 

.. .. nevı· nan 5 A. . . . erbest bırakıl kalar biri 4500 metre mesafeli bil- gitmıstır. Suçlu tutu muştur. du•• D top an l sa a soğu tan müteessır o mıyan l·n1•1lı·nlle kLıllanılalıilecek bir rap reısının s · - ' . . . -h k ·veg"ne mtntaka Metzı·nı·n cenubun-
• masınd d 1 l" tesekku""r et yüklere ve dığerı 2500 metre mesa- Sıla atma J a 

''i." çıkaı·m"' ktadır. an o ayı va P-'e , - E ~ 1 h 11 L d 21 (Rady·o) İnO'iliz ka- da ka"ı"n olan mıntakadır. " ' - .. kurutup " feli küçüklere aid olacaktır. Kulüp- Tire kazasının rtugru ma a e· on ra, - • la 
Fakat, kahve telvesini mi~tir. .. l d b" 1 Arap se ler kır koşularına üçer kişilik takım- sinde Kemal Yanmış ile Mustafa oQ- binesi bugün toplanmış ve uzun miiza- Paris, 21 (Radvo) - Soğuk r 

yağını çıkardıktan sonra kalan posa- Son gun er e ın erce - ' . . . 1 I k h ] k H '•erelerden sonra, Noel yortusu için cok siddetlidir. Bulon ile Vl"rsaydıı "k 1 k · · h"k"' ete larile istfrak edP-bilı>ceklerı gıbı da- lu Mehmed ş e sar os o ara a . ha l 
". ını da atmı'.'oı·lar, ondan da istifade yahat vesı ası ama 1cın u um " . T k' · k k ı "tı"l etmı"ştı·r. Nazırlar. Noel ."ortusLı karlar t"ı"zerı"nde patı'naı"lar s amıs-.. • mu··rac t t kt d' s· l hal- ha fazla koşucu da gönderebilecekler !il oQ:lu Hüseyın e e or utma ... , · . . 
t!dh·odar Vt.! elektrik düğmesi, tele- aa e me e ır. ununa, ~ .1 "k" 1 · rn geçirmelr (h .... P mülhakata iide - tır. Hararet, bu gece ıfır ltında 
fon. ahı"ze:::ı· gibi .:e.vlerd~ kullanılan kın tethi.,çilerden korkmadıkları an· dir. Amatör ko:1ucular ~al buklyadrıiş-' kas~ile tr ııca 'e ' l e atef etmış k1 rd'r . -: ,.ı ..... ,..nA r:HJ01T1Üo~n .. 

':I 
7 

d lara nrllut olaril.k i'irabı eı:ı er r. !ardır. .;e i ı · k~mik iibi bir maddıi yapıvorlar. la.ıılmakta ır. 



~AHIFF :l --DIŞ POLiTİKA 1 

(ANAOOI.tJ) ,- ........ 

1 Düşündüklerim _j 
Köy 

~1':ı~~::nf!:f.Italya Harıciye Nazırı Ciano, bugün il.0°:.~.;d~:!:E~;.~:·~:~~:~:: 
B d d R • d HaJkevlerinde, idealist gençlik ocak.. 

Almanya, İtalya, milltbirlikleri- u apeşte en omaya o•'nu•'yor tarında ondan bahsedilir. Onun için tıi gec temin ettiklerinden on doku-
- bir edebiyat yapmak iddiasındayız. 

ıuncu asır içinde dünyanın sömür- Vatan müdafaaaındaki göğüsler, 
geleri büyük devletler rasında tak- omuzlar, bilek ve yürek cevherleri 
sim edilirken bu yağmaya iştirak • • 1 1[ / • J k ·ı • • 
edernemiıalerdi. Her iki devlette an- Rarıs gazetele..,.ı,· Macaristanın, v 1 us ar sosyetesınuen ce l eceg~ ını ve ondan gelir. Şehirl~rin midesi~~ gi-

k ~ ~ , den lokmayı o verır. Devlet budce• 
Ca. on dokuzuncu asrın sonlarımı • l 
.ı B / R •h • b · d h kl ~ ıini o ta§ır. Efendimiz köylünün, var· '".0ğrudur ki müstemleke mes'elele- er lll - 01,-: a mı verıne ıraz a a ya aşacagını yazıyor ar • lığını üstünde kurdufu, istikbalini tıy\e ciddi aurette mesgul olmuşlar . i 
\'e b" "k h b k d A d d Bndnp"'~le , 21 ( Rad~··o) _ Kral köy okulunda yemı:<ler ve orada u- Fransız matbuatı; uzun makale- lakatının, tal yanın Akdenizde bir üstünde hazırladıiı yer: 

uyu ar e a ar evam e en . . . · . J • • h b b K.. t A d ı h 
bir k · · d h ·k· · d l naıbı Amıral 1-Iortı; bugün ltalya ha- zun mi.iddet konu~luklan sonra, ler yazararak, Macaristanın uluslar az da a ser est ırakılmasını temin oy··· na o unun ayat ve ve. çeyre asır ıçın e ~r ı ıısı e la- . . ,. . . . k v 

lıtı sayılır birer müstemleke impara- rıcıye n~~ın Kont Cıano ve Macarıs- tekrar ava gitıni~lerdir. sosyetf'sinden Çt"kileceğini ve Berlin- için ihtiyar edildiğini ilave ediyor. rnn aynarı .. 
t h k S k' ·ı b" . . . · Ona muhayyilemde bir tekil veri-

torluau olmuştu. Almanya Afrika- ~n arıcıye nazırı ont a 1 1 e ır- Av, saal 16,30 <la sona ermiştir. Roma mıhverıne bıraz daha yakla- Kont Ciano, yarın sabah saat ye-
cla T K b"' Af 'ka lıkte tekrar ava gitmistir. d k d yorum: 

ogo, amerun, cenu ı rı A · 1 LJ .. 1 'k' · l k I Aminl 1 lorti ile Kont Ciano ve kont şacağını kay etme te ir. dide buradan Romaya hareket ede- Suyu vat-, ıııiı var, bildceıi var, 
Ve ,arki Afrika müstemlekelerini . . mıra r · orlı ı e ı ·ı mem e et ıa- . .. .. .. . 
llı k k d b' k d l l rıcıye nazırları öğle yemeğini bir 1 Sakı, Budapeşteye donmuşlerdır. Ayni gazeteler, Budapeşte mü- cektir. yoJq var .. Sokakları temiııdir . evleri-

l\ iar ta a ırço a a arı e e ge- ' nin içi badanalı ve ıttkluhr. A.vlıla .. 
Çİtıniş_ti. ltalya da Trablusgarb'ı ve 
v R J • ht• ı Af ı M•tJ"' ş f• • rında aittçlar, çocuk bahçe.inde••· l\ızıldenizde Eritre ile Somali'yi iş- a on 1 1 a 1 1 ) e JMIZ ı k 

US ıncaklar sallanıyor. Uzaktan öy ıa.l ctmi!ti. İngiltere ve Fransa müs- i 
teınıeke imparatorıukıariyle muka- • J . Taaarruf haf taıı mii· meııttebinin penc.ere~erin~en .. ~arkt-

ıar duyulmal<ta, ,ıerıde bır degırmen 
Yese edildiği zaman, İtalya'nın ve nasebeti/e JıenJi[erine dönmektedir. Telefonundaki aea ar. 

~ıı~:::~kl~e:~:~e;;::ce;d:i~~~ük Rusya, Japon balıkçılarının çekilen telgrafa ce· :::tı:-::~e:,:e~:! ... ~:~::,· ~=;~::~ 0 duğundan her iki devlet de müs-
ı 1 1 VOp 1Jt1rtiiler ayaiında aailam kundura vardır. 
tn ekelerini genişletmeğe ça ışıyor- Mahıul kooperatife bailıdır. Kre· 

u. s •b • h •ıı • d Ankara, 21 (A.A.) - Doku:rnn· di açıktır borçlar •zalmııtır. Köyde 
Bi.iyük harh bu müsavatsızlığı l e rı n e gez cu arttırma ve yerli malı haftaıı mü· ' 

artırdı: Gerçi ta ya arp neticesin- nnıebetilt>: R~iııicumhur smet Jnönü l h l l rya Sa • 1 insanların yiidi gUJüyor. Her hafla 

de rnüıtemleke kaybetmedi, fakat ile Kurum genf'l ıekı-ett-ri Rahmi Kö doktor postaları geçiyor köylerden •• 
Ainıan . müstemlekelerinin İngiltert> l e e e ken arasında aşağıdaki telgraflar te- KöyUn büyUk salonunda kitap ta 

re Fransa arasında paylaşılmasmda ı•nı ıstemıyor ati olunmuitur. var, cazete de var, radyo da var., 
Pek az hisse aldı. İtalya'nın harp so- m e er İsmet nönü Mutava51ıt bir hayal o]muıtur. Ha. 
~ll d rindeki memnuniyetsizliği Cumhur Reiai ciz attık buraya ayak basmıyor, 
0 Undan doğmuştur. Bugün baılıyan dokuzuncu arttır- ' 

b' k' J b ı k ·ı • • d h• • J . l h .. Herkes hayatı seve aeve çahııyor ve I Almanya har ı ta ıp eden sene- aponyanln a l ÇI gemi erIIll onanmanın ımayesıne a • ma ve yerlı ma ı afta11 munaaebe- k • 
er içinde silahsız olduğundan müs- ' tile ekonomik savaşta dokuz şanlı azanıyor. Her damla alın terı, :ve· 
};rnlekeler üzerinde duramazdı. Si- mak SUfetı"le l•Stedı.g"" •lill• yaptırmag"" a kalkışacag"" l söyleniyor yıl~n ~ururu ve ~-aha şanlı gel.ec.ek- ni b~r sa~det, ~eni .~ir haz getiriyor. 
ıahlandıktan sonra da Avrupa kıta- lerın ınanıyle mubarek ellerınızle Bız, boyle hır koy yaratmalıyız. 
siyle me~gul ~lmağa ?aşladı. Diğer Tokyo, 21 (A.A.) _Japon ef-!ki balık avı meselesi h~kkında Japonjk~fe!1g işine yani iki m~mle~et~ ye- kurduğunuz kurumumuzun sarsıl- Hedef, b.öyle bir köy olmalı~ır. Dev. 
taraftan ltalya yı tatmm etmek mak- kan umumiyesi siberya sahillerinde Sovyet anlaşmazlıgmın Can - nı hır kuvvet denemesıne ıstıhale maz bağlılığını sunarken sağlık ve let ve rnıllet kadrosunda rolu bu ka-
Sadiyle, fngiltere ve Fransa, bu dev- edip etmiyeceğini soruşturmaktadır. dirlikle başımızdan eksik olmama- dar mühim olan Türlt köyünün şart-
letc birkaç defa Afrika'da müstem-A •k M ı• N Japonyanın Moskova maslahat· nızı dileriz. luı ve evsafı, ancak yazdığım ıibi 
leke vermiılerdir. Fransa Trablue- merı a a ıye azırı- 5üzarınm J 3 kanunuevvelde anlas- Uluaal Ekonomi ve Arttırma kuru· ol•hilir .. 
iıtl'p hududunu ltalya lehine tadil t d'd' h kk d ki J t 1~ mu genel aekreterj İzmir saylavı -----------------
~tt' 1 .1 k" Af 'ka'd t manm ec ı ı a ın a apon e.K." Rah . K'·k 

l. Dil tere tar ı rı a op- • b . mı o en D J k • 
tak verdi. Ve nihayet İtalya Habes atı lıfinin kabulü için Moskovaya ver- Rahmi Köken amtz 1 CIDS 
irnParatorluğunu da almıştır. Bu ge: 010 yenJ ey an diği bir hafta1ık mühlet bugün bit- İzm r saylavı horoz 
tıif İmparatorluğu aldıktan sonra mektedir. Salahiyettar Japon mena- Ulusal Eko ıomi ve Arttırma kuru-
~tıUya•nın artık tatmin edilmiş dev- Ç h k • t•k biinden öğrenildiğine göre bu sabah mu genel s..kreteri 
l~tler arasına gireceği zannedilmisti in Ü iimeti, parasının ıs ı rarını T M L b'. "k 1 . . Ankara 
~i. ~ aponyanın OSKOVa uyu e çısı D L Ul 1 Ek . zı·raot ''e La'" letı• Or . . . A .k d r ' l fi ı· .. d ·1 011'.UZU)..CU usa ·onomı ve y 4 R • 

-;- ~rtık İ~aly~·n~? müstemleke temin lÇlil merl a an ~go ya te gra a_ ta ~m.at gon. en - Artt~~1:°~ hdftası müna~ebetile gö~- f [ 
l'neı eleıındc hır dılegı kalmamıştır. mış ve Japon teklıflerının reddı tak- derdıgınız telarafa sevgıyle teşekkur man çi t iğinda bir 

F'akat İtalya meclisinde yapılan döviz almaktadır dirinde tahaddüs edecek neticeler· eder ve devamlı başarılar dilerim. tavuk çiftliği tesis etti 
~on tezahürat ve ltalya gazetelerinin . . l kl d Jh ka den mesuliyetin Moskovaya raci o- Reisicul?hur Ankara, 21 (A.A.) _ Ziraat Ve. 
rıesriyatları böyle bir zannın hiç VaşMngton, 2

t 
1 (A.~d.) k-:--b Malıyte çhı.?k.~a ı a~ı~ :b'k ~~~~:ler nh:~~çn~) lacağından Sovyet hükumetini ha- İsmet lnönii kaleti t;ır;:ıfından orta Anadolu çift. 

d • • . . nazırı orgen av aşagı a ı eyana - u um erı a ı - . . . . . · Q d } l; Y.erinde olma?ığını göste~mışt~r. ta bulunmuştur: mak üzere ~er dost. ~illet. ~merika- berdar e~mesı b~ldırı)mıştır. . . r U mensup art gi ve köyliilf>l'i i~in damızlık cins ho-
~llkıkat şudur ,kı İtalya, yedıkçe ış- Ç' ·ı l l n temmuz dan böyle btr borç ıstıyebılır. Ve A· Resmı mahfıller bu netLcelerın • roz va ta\'lık ile kuluçkalık yumnrla 
~1haıı açllan bir obur gibi, yeni yeni lA ın : e yapı ~i! 0 

.. ddet uzatıl merika da bunu verebilir. Maamafih mahiyeti hakknda ketumiyet mu~ Spor kulüp/erıne ~ etiırtinnek nınkı;.adiyle orman çift-
0kınalar peıindedir. ma 

1 anBaşmb.ası flıkamu l .. 
1 

k şurasını tasrih edeyim ki, böyle bir hafaza etmektedir. Fakat Japon mat • ·ye ek/er liğide lıüyiik ta\'uk çiftliği te:is edil-
Almanya'ya gelince; Münib kon- ~ıştır. r~ ıtar~ı mese esı 1.l ~- borç istiyebilmek hakkı Amerikanın buatına göre, Tokyo lüzumu halin- gıremı C nıektedir. inşaatı hayli ilerlemi~ o -

f~ran•ında orta Avrupa hakkındaki tıy~n ~ a ası .0 ~yan _tam~~ e tı: bu arzuyu muhakkak surette isafı de Siberya sahilleri boyunca avla· Ankara, 21 (Telefonla) - Be- lan lıu çiftlikte lıin harvan çahşma-
etnellerini tatmin ederken, İngiltere carı hır keyfıye~tı~. Çın hukum:tı için bir mecburiyet teşkil etmez. nan Japon balıkçılarını harp gemile- den terbiyesi u~um müd~rliiğü, or- ğa b:ı~la.n::ıcak :\' e ~roğram mucibin
\le Fransa, müstemleke tazyikinin bu anlaşma mucıbınce parasının ıs- Nevyork Tribüne gazetesinin tas ri ile muhafaza ederek balık avı ser- du mensupları ıle talebenın spor ku- ce lıu mıküır beş bıne çıkarılacaktır. 
1.ıafifliyeceğini tahmin etmişlerdi. tik.rarını temin etmek için Arneri - rih ettiğine göre maliye nazırmm bestisini idameye azmetmiştir. Bu kulüplerine giremiyeceklerini bugün \' ekalet memleketimizde tııvşnn
Öyle olmadı. Almanya Avrupa'da kan dövizi almaktadır. Çine verilen bu beyanatı Amerika Birleşik devlet takdirde ciddi bir gerginliğin ortaya bir tamimle alakadarlara bildirmiş- cıhi"ı da y:ıymuk maksadiyle çiftlik-
eline geçirdiği toprakları hazmetme- bu istikraz Çinin Amerikada bulu- leri tarafından Çine yapılan mali çıkmasından korkuluyor. tir. il te ayrıca bir sube açaruk damızlık 
den İngiltere'yi sıkıştırmıya başladı. nan altın ihtiyatı ile garanti edilmiş- yardım karşısında Japonyanın ileri cins tuY_ıtaııli.ır yetiştirilmesini temin 
~erek İtalya'nın Fransız müstemle- tir. Harp borçlarını vermedikleri i- sürdüğü tenkitlere bir cevaptlr. F dı b dı edecektır. _ J 

ıc:eleri ve gerek Almanya'nın lngiliz ransa Q u•ı ce açığı *** 
tnUatemlekeleri . hakkındaki taleple- D v Pan Am erı· kan 
tinin bu memleketlerde bıraktığı a- Van er aeren 
kialere bakılacak olursa, lngiltere'- 66 mı·lyar r.ranktır konferansı ~in ve Fransa'nın, mukavemetlerini, T~ 
)cırbe kadar götürmeğe karar ver- Mesaisine devam 
clikıeri anı.sılmaktadır. Müddetini ikmal edere"l:ı mem- Parla"'mento, uzun mu··zakerelerden son-Fransa iÇin müstemleke mes'ele- ediyor 
•i artık bir milli müdafaa mes'elesi- lekefimz•zclen ayrılırk en inti• d•• b•• d • d•k • • Limn, 21 (Radyo) - Pnn Ameri-
dir. f"'ünkü orta ve sarki Avrupadan ra Un U Ceyı tas l eİffilŞİIT 
l v • kan kcıııf erRn:-ı mesaisine d~vam et· 

e İni kolunu çeken Fransa, memle- b J l f k Q arln1 an Q lYOr Paris, 21 (Radyo) - Parlamento, z:ı.mancla tahakkuk eden büdce açı- mekledir. Bugünkü konferans ht'reti 
'etinin müdafaası için Afrika'daki . . . l.ıugün de toplanmış ve büdce:ri tas- ğı, insanı korkutacak dereceyi bul- umumiyesinde (aJarışm Ol'ganize edil. 
tnu'' te 1 k 1 · da k d Ankara, 21 (A.A) - İki ay müd- ZıyafcL :-:ofrnsını.lu davetlılerın ye. d'k t . . t·. B k" k 

66 
.
1 s m e e erıne yanma ta ır. . . . . . .. . ı e mış ıı. u sene ı açı·, mı - muştur. l\Iall \' aziyetimiz ne olacak- ınesi) hakındaki komitenin raı)Ortı o-

C'.~:zair ve Tunus Fransız vatanının detle ve başmüşavir sıfalile Ziraat Ve rı her bırının lıır masa uzerınclen ala- yar franktır. Açığın nasıl kapanaca- tır? Bana kalırsa, bu açığın kapatıl- kunmu~. lıirçok hatipler F-öz almışlar-
~frika içine doğru uzanışı mahiye- kaletimizce ang·a.ie_ edilmiş olan bey- cağı kura numaı-ıısile tesbit edilmiş ğmı soran bir çok hatiplere Malire ması için, daha altı milyon mükelle- dır. Baı·ı~ komitel'I!, lılı· Amerika mil
ltndedir. Fransa, bu müstemlekeler- nelmilel ziı.·ai te_Llrısat komis~onu re: bulunuyordu. Bu suretle hayli neşe ile .Nazm Pol Reyno cevap vermiş ve fe yeni vergiler tarh etmek zarureti letler cemiyeti teşkili \'e Amerika hiı·-
den bir harp çıktığı zaman bir mil- isi \'e flelçıka zıraat nezaretı umumı başlıyan ziya fcL karsılıklı birçok fikri planını müdafaa. etmiştir. vardır. leiik rle\'leUeri aı·asındaki ihtilafh 
l'on asker almayı düşünmektedir. katibi prnfesör Van De~· Vaeren müd- istifadeli \'e cgleııceli görüşmelerle Sabık deniz nazırı ve Koı·sika me- Almanya, her sene büdce açığı- meselelerin bu cemiyet hırafından hn-1 

İngiltere'ye gelince; bugün ikti- detin.in hi~amına rı:cbnı bug~in mem- geçmiştir. Bu meyanda profesör Van bnsu Fransua Piyetr şunları söyle _ nı kolayca kapatabiliyor. Fakat ora- li için heyeti umumiye~·e bir rapor 
darda bulunan konsörvatör partisi, leketıne donmektedır. Bu münasebet- Der Vaeren ziraatçılığa na::; ıl intisap ·~ur: da başka metodlar vardır.» vermişlir. Meksika hereti de ıkil ~e-
~tistemleke mes' elesine en çok e- le. ?Un Anadolu kulübünde Zir~at V~- ettiğini ve ziraatçı lığın memleket hal- mı.:_ Maliye nazırının, büdce açığı- Maliye nazırı Pol Reyno, uzun birlerle !halkın bombardıman edilme.-
:rnmiyet veren bir zümredir. Çün- k!lı Kurdoğ.lu ~ara~ından şerefın.e bı.r kının seYiye ve refahrnLla Ye bugünkü nı kapatmak için aldığı tedbirlerle beyanatta bulunmuş ve planın tat. me~i hakkında bit· deklarasyon tekli" 

ku İnailiz sermayedarlarının bu züm zıyafet verılmış, zıyafette meclıs zı- istikrarında oyna<lığı rolü kavdetmiş ·aff k 1 1·1 .· A k bı'kı' 11 etı·cesı'ııde açıgvın mu"hı'm bı'r Cinde bulunmuştur. l' •· .. . . . . K 1 kk · mtı\c a o masnu c ı eıım. nca , 
~si paralarını müstemlekelere yatır- raat encumenı re~s~ Faık ata · ıra~, rektör ve fakülteler namına birer pro- iı.;tikbalde vukuu melhuz bir taar- kısmı kapanacağından ürnidvar bu-
~~t bulunuyorlar. Bunların tesir ve mazbata muharrırı Ya~ar. Orey, hır fesör talebe namına bir genç tarafın- ruzu def iç.in hazırlandığımız bir lunduğunu söylemiştir. 
llı.ıfuzlariledir ki lnııiltere hükumeti, kısım mebuslarımız • Belçıka masla. - dan karşılıklı cemilekar nutuklar irad ----------------------------
?tı.Uıtemlekeler üzerindeki Alman hatgü?.arı, vek~let erkanı, yüks~_k zı: edilmistir. 

---000..__ __ 

Romen takımı 
ta~yikini hafifletmek için Avrupa kı- rant enstitiilerı rektör ve profeso~'lerı. Va; Der Vaeren nutkunda yeni Tür 
tasındaki Alman emellerini tatmin iktisad m~i~~eşarı .ve .~üksek zıraat ki.re hakkındaki intibaları ve hayret 
tttneğe razı olmuştur. mekteplerını temsılen uç talebe hazır ve takdirleri üzerinde bilhassa dur -
D İngiliz müstemleke nazırı Mac- bulunmuştur. muş ve kongre hazırlık.lan dolayisile 

onald, geçenlerde Avam kamara- h·t ld v f r t f'k' ı · 
8

1 1 tıda kendisine müstemleke mes'e- nakaşayı bile kabul etmeyiz. ~a 1 

1
° ugu a~ ıre. v~ kı .~· :rı~ ;1~ :ai hakkında sorulan suale çok ka- Diğer taraftan Fransız hariciye ~zıı:.:~mış ~l'OJAe erın e nı ısa e 1 

tı cevap vermiştir, müstemleke na- vekili Bone de evvelki gün ayan mec g~rdu.gu. yenı pla~~. t~ı_namen v~ ta~
~ıtı dcmi,tir ki: lisinin hariciye encümeninde rlemi1~- clırle ı~t.ırak e~Je~ı~ı~ı ıfade e~mış, zı-

- İngiltere başlei bir devlf'te tir ki: yafet Zıraat \ ekılının ve Belçıka mas 
trı.~atemleke vermeği dü~ünmüyor . - Fransa müstemlekelerinin bir lahatgüzarının dostane n•ıtı•klarjyle 
~ı.ittemleke meı'eleai hak.kında mü· - Devamı 1 nçu Sahifede - hitam bulmuıtıır 

Gümrük resimleri Ankara muhteliti ile 
harıılaşacak 

İı,;tnnbul, 21 (Telefonl:ı) - Ro-

l h• J V k,., J t• • } • • d• ·ı manya futbol takımı, Cumartesi 0 1Saf ar e a e 1, restm ertn in iri • g~nü ,Ankarnya ı,ritmek üzere bura. 

• • • t tk• k t "" b J d ya gelecektir. ffieSl JÇJil e 1 a yapmaga aşta 1 J)o-.t memleket sporcu1an. Ankarn 

Ankara, 21 (Telefonla) -Cüm- &ona erdikten Bt>nra bir layiha hazır- muht<'liti ile Jrnı-s;ıla :>.acaklar \'e mü
rük ve İnhisarlar Vekaleti, gümrük !anacak ve bu devrede çıkarılmak teakıben 1 -.tanlıula dönerek. burad.a 
resimlerinin indirilmeıi için tetkik- üzere Büyük M:ıı....,. 1,,.çi<ıin~ •evkjFe~erb~h.ç.e \'e Galatasaray muhtelit 
ler yapmaktadır. Baılıyan tatkikat edi.lecektir leı-ıyle Jkı maç yapacııklardır. 
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Elşak tepelerinde düşman ortasında .• Şeria nehri üze· 
rinden Cebri geçiş • ıslanan fotoğraflar 

Almanyada Breslauda çıkan cSeh ı ~ · 
lesische Zeitung> gazetesinin ( 15/ 
11 938) tarihli nüshasında birinci ~ " 
sahifede mutena bir yerde mütekait 
ıreneral Guhr imzasile Reisicumhur 
İsmet İnönilne aid hatıraları ihtiva 
eden bir yazı intişar etmiştir. Tercü
mesi berveçhi itidir: 

• 

1157 
631932 

633089 

ÜZÜM FİATLER! 
No. 

7 
8 
9 

10 

Fiat 
13 75 
14 25 
15 25 

16 50 
11 18 75 

incir borsası 

İzmir 
Çuval :\lalın cinsi 
1008 Ş. Remzi 

125 B. Franko 

Kr. S. Kr.S. 

7 50 7 50 
12 19 

Pengü 
Ley 

Dinar 

Yen 

lsveç Kr. 

R uble 

23.7575 
24.7575 
2.8125 
0.90 

34.3275 
30.2725 
23. 7375 

ESHAM ve T AHViLAT 
A N KA R A 

1933 Türk borcu 
1933 ikramyeli Ergani 
Şark değirmenleri 5, 5 
1938 ikramiyeli 
Sivas· Erzurum 35 

1 19.175 
19.45 
19.30 

19.15 

1 - Kayzerin Katerina • (Rudolf 
Katniğ) 

2 - Ballerina - (Feldkötter) 

3 - Pavane pur ün enfant defilnt
(Moris Ravel) 

4 - Sing, sing, sing Vöırelein • 
(Paul Preil) 

5 - Cavatin - (Raff) 

6 - Kleine melodie (Fransız Grot 
he) 

7 - Saksofon solo - Va!• -

8 - Tanzende Herzen - (Czer
nik) 

21.00 Saat ayarı ve borsa 

Pık erken vefat eden Atatürk, İs
met İnöniiniin şahsında liyakatli bir 
halef bulmuştur. Bu intihap bütiin 
Tiirkiyede candan samimi tezahürat
la alkışlanmıştır. Çünkü eskiden 
Ba§vekil olan İsmet, memleketin her 
tarafında sevilen ve takdir edilen 
bir şahsiyettir. Bir vakitler Küçük 
Asya harp meydanlarında Tiirk si. 
lih arkadaşlarımızla birlkte harp 
etmiş olan biz Almanlar için de mü- ıı33 21.10 Temsil - (Fatma hanım m:ıh· 
şarileyh yabancı değildir. Bugün ha- 168724 Akala pamuk tohumu kemede - komedi) 
la biz kendimizi ona arkadaşça hür-
met hislerile bağlı saymaktayız. 169857 Ziraat Vekaletinden vilayete ge- 22·15 Türk mü ziği (~arkılar ve saz 

1916 - 18 yılları içinde müşariley- ZAHİRE BO len bir tamimde Akala pamuk tohu- eserleri) 
hin hayat yolu ekseriya benimki ile RSASI munun, şimdiye kadar Akala pamu- 2;·15 Kon~şına . 
birleşmiştir. Bu tesadüfleri cKüçük J z ) f i R ğu yetiştirilmemiş olan bölgelere ~-·30 :\Ilizık (bır operanın tama· 
Asyada ve Fili~tande Türk fırka ku- Çuval Malın cinsi kati yen sevk ve tevzi edilmemesi mı 
mandanlığım~ unvanlı kitabımda et- Kr. S. Kr.S. bildirilmiştir. 2.45 2-1 Son haberler ••e yarınki 

360 Ç. Buğday 5 25 
raflıca tasvir etmiş bulunuyorum. 1>- oo program. 

0 135 Ç. Arpa 3 875 S 1 
metin Tiirkiye devleti Cumhureis!i. Mı enfoni er' 

325 Ç. ak darı 6 50 8 50 ücade/e 21.15 Bükreş: Seııfonı'k konser 
ğine intihabı ile o tasvirlerin şimdi 15 ç. Susam 
yeniden alaka ve kıymet bulmakta- 'onra bizim diiştiiğlimiiz h••in vazi- diginden rica etrıliştim. 0 kararını 119 Ç. Bakla l7 50 Vilayet dahilinde mahsullere za- (Romen filormanisi). 
dır. \"eti o daha o rnkit bir pe_ı·gamber hemen ı·~rmı'•tı'. - 4 rar veren yaban domuzu mücadelesi Hafif konserler: 

. • u2041 K. Fasulye 8 25 8 75 n h · t h 
İsmet beyi Küçük A•yada Kürdüs- gibi evvelinden keşfe tmişti! l\Iilşari- Bunun üzerine yirmi beş ey!Olde 41 B. Pamuk 42 50 a:; ~~ım?: ve . 1'~ verilme•i Zira- 6.45 Bükreş plak. Yediden sekize 

tanda küçilk bir kasaba oıan Çapak- leyh le da ima sıkla~ n münasebeti- coşkun ve sürükleyici nehir üzerinde . e e ın en vı ayete bildirilmiŞ- kadar 31 metrede Amerikaı·ı dinle. 
d t 

. b 30 ton P. çekirdek 5 125 tır. . . . . 
çur a anımıştım. Ben birinci Tiirk mız ana çok ~e~·Jer kazandırdı. Türk geçit muvaffakıyetli oldu ve bakive- - ------------- yınız. 7.10 Berlın kısa dalgası: Ne-
piyade fırkasmın kumandanı sıfa- ::ıılkının ruhunu yakından tanıdım, tilssüyuf kurtuldu. Nehri geçtikten M T S ~eli popuri (8.15: Devamı). 7.lf; 
tile kendimi ikinci ordu kumandam malyyetime yapacağım muamelede sonra ilk tevakkuf yerinde (Ferha ahkumiyet ayyare İileffiaS Prag: Sabah musikisi. 7.35 BratisHt· 
!zzet paşaya takdim ettlj(!m sırada ı·e Şrrrkın ahval ve şerait ve hususi- köyilnde ) İsmet beni gördO. Kendi- . . B d va: P lllk. 7.60 Varşova: P lllk (8.115: 
!ımet bey de bu ordunun erkanıhar- vetlel'ini mtıhRkemede i<ahet ve em- sine tam h aberi verdiğimde heye- O rman na~lıye tezkeresini tahrif ugün en itibaren lak). 10.30 Berlin kısa dıllgası: Ye-
biye ~e~si_ sıfatile orada bulunuyordu. niyet k.azan dım . B~ sayede mevkiim 'canla ve sessiz beni kucakladı . Bir- j:::k sahtekarlk yapm~~ ve k~~ Danielfe Darrieux'un en aon vü- n i plaklar. 
Kendısmın Almancaya tamamile va- ve vazıye tım haylı kuvvetlenmişti. Jikte yolum uza devam ettik. Yolda .. ~kla m:ı._z.nun Seferıhısarlı ko· cude getirdiii en büyilk Franıız Opera ve konıerler: 
kıf oluşu aramızda hemen bir yakın- Bütün derdi erim ve müşkillerim için kendisine göğiis cebimden çıkardı- mu~ku R~fıgın .şehrimiz Ağrceza Şaheseri 9.30 Berlin kısa dalgası: Opera 
lık tesisini koln}·iaştırdı. Ufak ve za- her vakit tam bir itimatla kolordu ğım ve Şeria nehrinin suyunda ısla- ma e~1 es.ın?e hır sene hapsine ka- K A T } A mu•iki•i. 18.30 Peşte: Opera orkest-
ü J h k ti . 1 1 k d .. t d b'l' d' k t .1 rar verı mıştır. rası 18 40 Bru"no · Yen· op 1 ti ı r yapı ı, are e erı can ı o an bu uman anıma muraca e e ı ır ım. nara amanıı e yumuşamış olan ka- ı·-":"'"':"-:0"':""":~""!!!~!!""~~-·ıll · · · ı e ·e er e 

g enç erkanıharp reisi askerlikte mu- O beni her vakit memnuniyetle ve rıma ve kızıma aid resimlei göste- ANA D Q L Ü Şahane ve emaalıiz filminde tak- filml erden parçalar. 
t ad kısa ve kat"i bir tasvirle harp sa- tam bir açık kalplilikle mak•ada uy- rince nükteli bir tarzda şu sözlerle diın eder . Oda muaikiai: 
hasındaki vaziyeti ve ordu kuman- gun tedbirleri hakkında irşad ederd.i beni teselli etmişti : Ayrıca : Zengin ilaveler. 24.05 Varşovn: Oda musikt.ı kon-
d:ınlığının mal<s:ıd ve planlarını ba- Bu suretle kendisine arkadaşça ya- cAileniz bahtiyardır, Şeria suyu GÜNLÜK S1Y ASt GAZE'l'E Telefon: 3646 seri. 
n a izah etti. Akşam veı·ilen ziyafet- kınlığını sayesinde l•met bey hakkın- ile vaftis edilmiş oldular .> O gün ak- l---:S::-a-:h-,.ip_v_e-:B:-a-•-ın_u_h_a_r-rı-.r-,. ---1 s 1 2 30 4 30 6 50 9 Dana muaikiıi : 

v eansar : • • • • • • 20 ·5 B t· ı · 9 ~ 15 
te onun yanınd'a oturmuştum ve da şu kat'i hükmü edinmiştim: şamında Aolun'da Ali Fuad paşaya HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEl\1 Cumartesi, Pazar "' : r!l '" a\'a. -"· : 
onun hararetli, esprilerle dolu, ne- Amir ve mafe\'k olarak kat'i, sa- karşı birinci fırkanın hizmetlerini ve Umumi neşriyat ve ı.azı işleri 6,50 9 
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-
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•
30

· 23.30: dan sonra muhtelif 
şeli ve nükteli sohbetinden zevk duy- rih ve müsbet benim ittihaz ettiğim tedbirlerimin müdürU postaları. 
muştum. Bütfin şahsiyetinden kay_ Tedbirlerinde basiretli, gaye ve isabetlerini cemilekar sözlerle hika- HAMDI NOSHE T ÇANÇA, 
nayan sevimliliği.ne ve cazibesine hedefinden emin . . . 

İ D AR EHANESİ 
l:ımir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf : İzmir - ANADOLU 

TELEFON: !776. Posta kutwıu:405 

A B O NE Ş E R A İTİ 
Yıllığı 1~00, Altı aylı.iiı 800 

Kuruştur. 

tutulmaktan kimse kurtulamazdı. l\Iaiyyet ve madunlarına karşı mu- ye ve t~kdı: ettı. Kıb~~ ve ~sil bir 
F akat cephe.d.eki vaziyet bu gibi hoş amele•inde adil ve hayrhah tevazu ıle bızzat kendısıne aıd olan 
mükafat ve sohbetlerin tekerrürüne Efad için şefkatli, tekayyüt ve ih- hizmet ve muvaffakıyetleri ve ken
maalesef müsaade etmemişti. Ancak timam •ahibi. di omuzlaında yüklü olan büyük me
bir sene sonra gene biribirimizi gör- Efrad onu ateşin bir muhabbetle se- •tıliyetleri sükut ile geçiştirdi. Onun 
mttştilk. Birinci fırka 1917 ilkteşri- verdi. Alman zabitlerile münasebatın idaresi altındadır ki kolordusunun 
ninde Filistindeki Yıldınm ordusuna da müşarileyh fevkalade bir neza- bakiyesi bundn sonra da kısmen mu
mensup üçüncü kolorduya ilhak edil- ket ve fetaııetle temayüz etmişti. vaffakıyetli ağır muharebeler yere
riıişti. Bu kolordu İsme~ beyin ku- Hayli ilerlemiş bir ya~ta bulunan rek 6 Teşrinievvel 1918 de Ha lebe 
mandası altında olarak Kudü•üıı şi- ;\Iare~al Liman Von Saııders' in ken- ge lmişti. 21 İ lkteşrinde ben, mütare
malinde cephede mevzii haı-ekiit ha- di nef•ine tahmil ettiği zorlu gayret- ke akdi mukarrer olması sebebile Yabancı memleketler için senelik 

Kültürpark sineması 
Buırün iki film birden 

1 - Napolyonun Metresi 

2 

Ba,tanbaşa renk 1i muazzam film 
Mümeaaili: MIRYAM HOPKINS 

Şehir Ateşler içinde 
SUZY VERNON • CABRIEL GABRIO 

3 - Türkce Faks Journal • 

Bükre, 
Alman 

!inde idi. İşte o zamandan itibaren !erin İ<nıet hayranı idi ve onu uzağı Türk h iT.metinden ayrı l dım , abone ilcreti 27 liradır. 
müşarileyhle aramızda sıkı bir işbir- gören bir kumandan olarak takdir Kendi•i hakkında çok derin hür- Gilnil geçmiş nilshalar 25 kuruştur. 

Seanslar: Her ırün Napolyon 3-5,30-9,10 da Şehirler ateı içinde 

!iğ i başladı. Daha kendi•ini •elıirnla- ederek Çanakkalecleki yühek lıiz- met hisleri duyduğum Kolordu ku_ ANADOLU MA TBA ASINDA 
4,15-7,45 

Cumarteai pazar 12,30 da Napolyonla hat lar. 
dıiım anda beni pek iyi hatırında metlerini <ena eyledi. General Fal- mand anıma şahsen veda etmek im- •----•B•A•S•l•L•M•l•ŞiııT•lmR.;.. ___ _ 
tutmuş olduğunu anladım. İptidalar- kenhein'e karşı i;•e hayli soğuk dav- kanını bulamadığımdan pek müte- -------------- ••••••••••••••••••••••••••--•• 
da yalnız vazifeten kendisine milla. ranmıştı. Kı•a bir miidclrt )'ılclırırn es•ifim. Kendileri o vakit alelacele ni ederim. Elh s· b el 
ki olurdum. Fakat sonraları •ık sık orduları grupıına kumanda etmiş lstanbula hareket etmişlerdi. Çünkü Şarkta yaşadığım hayatın hatıra- amra ınemasında ugiin en itibaren 
birleşerek politik!!, harp, Türkiye olan Falkenhein Türklern haleti rn- orada mevcudiyetlerine şiddetle ih- larını ihtiva eden kitabımı bu temen S..a • renk ve güzellikler meşherien nefis bir mevzu içinde tahane 
ve Alm:ınya ahvali hakkında efkar hiye<ini anlamağa maalesef muvaf- tiyaç hissolunmuştu. ııilerle bitirmiştim. Şimdi İsmet !n. sesler • tahane' renkler · tahane ırüzellikler ve 
t eatisinde bulunurduk. Bu meyanda fak olamamıştı. Müteakıp yıllarda İsmet paşanın önünün Türk devletinin başına geç- ş h 
20 tem!llUZ 1918 tarihinde yaptığı- 19 Eylfıl 1918 de başlıyan ve niha- istiklal kahramanı, murı:afer diplo- miş olması hadisesi iizerine bu t e- a ane 
mız mükalemeyi hiç unutmam: yet Türk ordularını bozguna sevke- mat ve n ihayet başvekil olarak yap- mennilerime ilave edecek söziim an-

0 vakitler ben yakında zaferi ni- den kat'l mücadelede İsmet bey im- tığı hizmetler tarihe geçmiştir. Onun cak bun ların hemen tahakkuku ümit Proırrama ilave olarak 

Çılgınlıklar 
Meıhur ONiTED ARTiST ıirketinin Goldwin Folles ıaheseri 

haiyi elde edeceğimiz hakkındaki iisal nümunesi teşkil eden ve hiçbir adı , müteveffa Kemal Atatü rk ile en ve temennisidir. Ebedi Şefimiz Atatürkün sesli ıi nemanın ilk icadında filme ah· 
ümidimi bırakmak istemediğim hal- an akamet göstermiyen bir kuman- sıkı bir tarzda bağlıdır. İmza : nan ve bu ııüne kadar hiçbir yerde ıröaterilmeyen nutukları 
de İsmet bana takriben şu cilmleler- dan olarak temayüz etmiştir. Onun 1922 - 23 İstiklal mücadeleleri Mütekait General SEANSLAR: 3,30·6-8,30 

le c~pvermi~: kumudaetti~üçüncükol~u7ciTD~~ninkalkınma~nınba~u~l ,~-------~G~u~h~r~--::::::::::::::::::::::::::::: 
cBen istikbali karanlık görüyo- ve 4 cü orduların ric'atini setir ve te- cıdır. Umumi harp i<e onun inhitat 14 .. 

rum. Bu görilşüm sizin vatanınıza da mineden dümdar olmuştur. İngilizle- devresinin ~onu olmuştur. 1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 1 
ıamildlr. Giln gelecek ki siz bizim rin faik kuvvetlerine ve Arapların Hiçbir T ürk bu inhitat devresini 
n u dimizde bulunmuş olduğunuzdan isyanına karşı bu ric'atte yapılan artık hatırlamak istemiyor. Bunun T e. 4065 Y E N j S J N E M A 
dolayı talihinize şükredeceksiniz. çetin mücadelelerde !smet daima içindir ki vaktile yaptığımız silah 
Siz burada kusurlu bir devlet meka- harp ve mücadele sahesinin mihra k arkadaşlığı unutulmuş gibidir. Fa
nizmaıı, fena teçhiz edilmiş bir or. noktasında a-örüldil. Demir selabe- kat harpte dilşman a karşı kan döke
du, korruption ve inflation tanıdınız. tindeki itidal ve silkQtu ile o, kıtaa- rek husule gelen bağlar hiçbir za
Bu fen a lıklar sizin memleketinizde tının bakiyesini Bisan cenubundaki man çözillmez. Nasıl ki mazi her iki 
de başj'österince yeni birşeyle karşı- El ak tepelerne götürdü. Burada her milleti müşterek bir mücadele için 

Bugün matinelerden itibaren üç film birden 
Bilyük fedakarlığa ~atlanarak İzmirde ilk defa olarak 2 yeni film bir den takdim eder. 

1 - Tarzanın intikamı 
Türkçe sözlü harika şaheseri 

! aşmış olmadığınızı görecekseniz. Bli tarafı duşmanın tamamen çevrilm iş birleştirmişse istikbalde de musliha- 2 - Radyo Kraliçesi 

Te, 4065 

t iln bu fenalıklar bizde olduğu gibi olduğu haberini aldı. ,'\.ncak Şeria ne bir işbirliğinin her iki milletin Amerikanın meşhur kilçiik yıldızı Şirley Temple tarafından yarı. ılan fenenin en güzel f ..mi 
ıizde de kaybedilmiş bir harbin ava- nehri iizerinde cesurane bir cebri karııılıklı t icaret, sanayi, killtor v• • d . . . . 
kibi ol acaktır.> geçitle kurtulmak için zayif bir im- ilim sahalarındaki münasebetlerine 3 -Türkçe ızah lı Foks Journal a Ebedi şefımız ın cen'1ze törenı 

Bu :.ıeki ve uzağı gör;ın adr mc- kan kalm•5:: . Zayiata bakmnk:azıııırnkişaf vermesini ve dostluklarnı da- ' S~ANSLA:R: Cumartesi ve Pıızar günleri 10-2-5-8 de. D:ğ•r ırıın l•r ~· :. , • h •Jr. r. 
i•r ne kadar haklı imiş; • ;ırpter. ı i k:'i:ıdan istifade etm~,;ini ken- ha ziyade kuvvetlendirmeıini temeıı- - "' 

·ı 

' 
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Yeni Çekoslovak- KADINLAR- ERKEKLER 

- 27- YAZAN: Kadircan Kaflı ya Reisicumhuru Kadını likaydi de düşü
Emil Haşa 

Bir Levend bıçağı Kimdir? Neler yap- rÜr, kıskançlık ta .. 
Herek reis böyle söylerken Karaca Hasan bey de 

onun yüzüne hay ret ve merakla bakıyordu 

mış, nasıl çalış
mıştır? Erkek anud, nobrt;ın, hodbin, ukala 

kadınlardan hoşlanmaz 
Malimud paşa gidince yalnız kal- tersane çavuşu g·elerek üç gün önce 

dı. Şimdi de Levent reisinin sevgili- padişahın onu istediğini, gelir gel
sini hatırladı. Acaba nasıl bir kızdı? mez huzura varması için emir verdi-
Sahiden gilzel midi? ğini söyledi. 

Avuçlarını biribirine vurdu. Karaca Hasan reis leventlere de-
Harem ağası geldi. Ona şu emri di ki: 

verdi: - Burada bekleyin! Umarım ki 
- Tersane kahyası Ha(:lan beyin uzun sürmez dönerim. İşi anlar. ça

getirdiği kızlar arasında Tinos ada_ resine bakarız. 
fnndan Halki adında birisi varmış. İnce Ali ellerini oğuşturarak sanki 
Onu görmek istiyorum: yalvardı: 

Bu haber hareme gittiği zaman - Bir suçu vars:ı bağışlasın. Le-
ortalık çalkandı. vendler ::ıızlayıp durnyorlar. Bir deli-

Acaba hangi harem ağası, hangi lik yapmamnları için kaç gündür ntı 
halayık :\-Iihridilin güzelliğini padi- çektiğiminıizi biı· biz l>ilil'iz bir de 
şaha methtmişti? Allah .. 

Mehpare sevinçten yerinde dura- Aradan üç gaat kadaı· geçmemişti 
mıyordu. ki tersane kahyası Hasan bey ter-

Servinaz kızgınlığından çıldıracak saneye döndü. Beraberinde Herek 

gibiydi. reis te vardı. İnce Ali ile arkada~ı 
Mihridili süslediler padişahın ya- reislerini görünce onun yollaıına 

nma soktular. Bu çağırışın sonunu 
herkes merak ediyordu. 

Onbeş yiruıi dakika sonra genç 
kız geri döndü. 

atıldılar. Kara :Musa hemen silkindi: 

- Ben gidiyonım. Lt:ventleı·e mü.i

de vel'eceğim .. Reis kurtuldu. 

r\ım. Yoksa çıldrdm mı? •• . 
'* + 

Cellad çırağı 
Karaca Hasan bey on beş yıllık ha

tıralarını şimdi bütün inceliklerile 
kafasında işlenmiş buluyordu. Üzeri 
kalın bir kabukla örtülmü~ ve bli~-

bühin kapanmış :sanılan ) ara::1ı. bü
tün derinlik ve açıklığile nçılmı~tı. 

Bunun deşilip açılmnsıncla o korsan 
btc:ağmııı rollı çok lıiiyüktii. 

On üç sene evvel İzmirin şık ve 
, genç zabiti. askeri kumandanlıkların 

adli müşaviri. az bir müddet sonra ho
ronun gene genç ve faal bir uzvu, ha
yır cemiyetlerinin başında, ük~üzlere 
yardım cemiyetinde nıüsbet ve ameli 
bir organizatör ohırak tanınan Şeref 
Kazım Tutaş şimdi idarei husu,,iyenin 
hukuk müşaviridir. Anketin daha ip
tidasında kendisini aramağa başlamış
tık. Arkadaşımızı bürosunda bulmak 
epey miişkül oldu. Sabahleyin bir ka
zada davası vardır. Öğleden sonra 
lzmirde mahkemededir, akşam tetki

Y eni Çele Reisicumhuru M. Emil kat ile meşgul veya vilayetten her 

O bıçak kendisinindi ve kuyunun • 
~·anında unutmuştu. Hatta kayıkla 

dönerken :1rkadaşmıı bunu <ıöylemiş
ti. hangi bir işi için yardım istemeğe ge-

Şimcli IH' yapmalıyrlı? Çekoslovakyamn parçalanmasın· len bir vatandaşı dinliyor. 
~ O kadın. gene eskisi'gibi güzel T kk l' 1 · ldi- · d dan sonra eski cumhurreisi doktor eve e ı zmıre ge gın e nazarı 

mi? .. Diye Herek rei«e sordu. dikkati celbeden gür ve kıvırcık saç- B. Şeref Kazım Tutaı 
- Giizeldi. Lakin kızı için çok ağ- Beneş Amerikaya gitti. Yerine ge. !arından eser kalmamış. Her anı bir çimsizdir? 

lıyor ve ü%iılıiyor. Eğeı· ona kavuşur- tir.il~n. dokt~r Emil H~şa bir devl:t heyecan , bir didinme, bir çalışma. _ Bu hususta kat'ı veya hakikate 
u eski'lin(l(·n daha giizel olacak!.. reısının malık olması ıcap eden bu- Nihavet müsait vaktini bulduk oldukça yakın bir mütalea serdine im-

Karac.t Hac;an lıe~ in knlhiıı<1e. piş- tün hasletlere ~ahiptir. . . maksad.ımızı anlattık. ~lemnuniyetl; kaıı yoktur zannederim. Ancak bo -
manlık hislerinin u~ andırdığı eski ~ahusus kı, Çekoslova~ya ~ıbı karşıladı. Kahvelerimizi içerken: şanmak için davacı sıfatile Laııa mii-
aıjk, biı· tııfan gibi hü~·Li,rnrchı. _yenıden kurularak beynelmılel sıya- _ Oldukra mühim bir mevzu de- racaat edenlerin ekseriyetini kadıııJn .. 

Ha11a 

Henwn pacli~uha giclt!ı·ek: si hayattaki mevkiini tayin edecek dı". ' rm teşkil ettiğini görüyorum. Karaca Hasan bey onun arka~ın- k 
- O he nim kızımdır .. Onu lrnğ'ı~- bir devletin başında ço dirayetli bir Evli bulunan arkadasımıza: EVYelce erkeğin bo~sun deme;:ıile 

- Ne oldıı? .. Ne dedi sana? .. 
Di) en Mehpareye şu cevabı verdi: dan ::ıeslendi: b 1 l"' d H · · • !ayın! zatın u unması azım ır. arıcıye _ Hem de tehlikeli dive takıldık. başlarını örten kadınlarımızın şimdi 
- Bana güldü. Bazı şeyler söyle- 11 ı k 1 1 H ı H )k k" ı·"' · ' · - emen yo a çı ı aca c azır ı- Demek i!-;tcdi. F:ü:lt pa(li,~ahın nazın ava -o~s. ı namzet ıgıni _ Hayir dedi, hiçbir tehlikes yok. davacı oluıl kocalarını boşamak iste-

<li. Sahiden gtizelmişsin, dedi. Baş- b l B" h b b ı ı ı" · · · k k d b t b kt J • • h · k' ı b" J • ğa aş a\'lll. ıraz sonra ep era er ~enç kı%lm·:t c ii~ {Üll uglınti ço · iyi oyma ı ve yerını u za a ıra ı. Benden i.stediğiniz bir mütaleadır .. me erı ştip esız ·ı :sac ece ır rea 1.sıyon 
lrn sö:.dt!riııi anlamadım. Çenemi tu- gelironız. Sizi uğurlıyacağım. biliyordu. Razı ulnıa~ı pek uzak bir Bütün Çekoslovak.J~a~.tile~i do~t~r Çok iyi anlaştığımız aramızda hiçbir değildir, geçim, ~evgi ve saygı ile be. 
rak Yiizümi.i kaldırdı ve gözlerime Herek reis İnce Aliye döndii: ihtimaldi. Acaba inanır nıı:. dı ~ İnan Heaşanın namzedlıgı uzerınde ıttı- noaktoi nazar ihtilafı olmıyan eşim raber biraz da tahammül ve sabır i~i-
baktı. - Sen de git. Benim kamaramda :naz ve razı olmaz::1a o zaman ne fak ettiler Çünkü doktor Heaşa yal- böyle umumi mütalealardan alınacak <lir. Bu tahammül ve sabın kadınlar 

- Ba~ka? .. Başka ne yaptı. başucumda asılı bir levent bıçağı vüzle herkelılin önünde gezecekti? nız kendi memleketinde değil, bütün derecede basit bir kadın olmadığı gi- erkeklerden daha az gösteriyorlar ka. 
- Hiç! .. Ondan korktum ve kaç- var. Tirıosta aldığımız kadın vermiş- E~ki bir aşk nrnccrn.~ıııclaıı bahxet- dünyada meşhur bir hukukçudur. bi tabii ben de görüşmemizde hususi- na:üindeyim. 

tım. ti. Üstünde tersane kahyasının adı mek te onun için ağır olurdu. Belki Bu itibarla Çekoslovakya hakkında yetimizden renk verecek değilim. Sa- _ Hangi kadın cemiyte faiclelidir? 
- İşte bunu iyi yapmadın? Aptal yazılıdır. Sıyırır bakar~m ! padişah bu yiizden onu ela Lir tarafa olduğ:u gibi, çok iyi tanıdığı fngilte- dece ~umi bir görüsme değil mi efen -Ev kadını, çocuklarm~ anne olan 

kı ı:, ayağına gelen deYleti.. - füışü~tüne reis... {Ürdüriir. yahud boynunu vurdurur- re hakkında da bir çok eserler mey- dim. 
-, kadın.-Genç kıza çıkışıyordu. Lakin sözü Herek bu sözleri söJ·lerken Kara- du. Bu en sonraki çare idi. Hatta Lu- dana getirmişt_i_r. . . Scu ..:ıuk: 

H k k d l l h -.r - Zevc ''e~·a zevce kendi arkadaşı-:rarıda kaldı. Çünkü harem ağası gel ca Ha:1an bey onun yüzüne hayretle nu Herek reisin dileğini yapmak için u u u uve e aıt eser erı mu - _ Kadını düşüren ve kiiçült~n haL 
mi , kara yüzünün orta~ında büsbli- balnyordu: uydurulmuş bir ma 'al sanılma:::ı da- telif lisanlara çevrilmiştir. Prağ üni- ler nelerdir? nın hiyımetini görür:-e ne :rapma.lıdır? 
tun beyaz görünen bir dizi güzel diş- Bir levent bıçağı .. Tinostan aldığı ha çok akla geliyordu. versitesindeki kürsüsünde senelerce _ Kıskançlık. Fakat sevimi" olan - Bunda o anın yarattığı teessüre 
terini gfüıtererek :\iehpareye şunları kadın .. Kendisinin adı.. Herek rei~i kaptan paşaya götür- talebe yetiştiren profesör, devletin h "d k k . . h ıh ' göre tecelliyat değişir. Tee:<sür de bir 
:-.oylemi~ti: Bütün bunları biri birine karı~tıra. dü: hukuki bir mes' ele hakkında zorlu- oşa gı en, er e ıçın emen emen bünYe ve terbh·e meselesidir. Börle 

- Pacli~ahımız, efendimiz :\Iihri- rak bir mana çıkarmağa çabalıyor- - B:ığış!andığı için tP.~ekkiir erli- ~a uğradığı günlerde daima aranıp bir ihtiyaçtır diyebileceğim makul ve bir ·Yaziyelte 11~ yııpmak lazım geİdi-
dili pek beğendiler. Biı·az daha ter- tlu. Fakat çıkaramıyordu. vor. Ferm:ma uyarak gidecektir. La- bulunmuştur. mutedil kıskançlığm çok üstünde, ah- ği evelden tayin edilemez. 
biyesine dikkat edildikten ve Türk- Yalnız kaldıkları zaman Herek kin :>evgilbinin de n>l'ilnıe:-;ile bir kat Uzun yıllar (Modern Galeri} na- lak kaidelerini cemiyet nizamlarını, - Aile ... aadetinde yalan Jazımmı-
çe öğrendikten son"a takdim etme- reis ::;ert bir sesle dedi ki: daha sı>virıdirilrnc:-:ini yalvarıyor. Pa- mı verilen Pragdaki güzel san'atlar kanunları :ıraklar altına al<lıı·taıı Jıir dır? 
ııizi irade buyurdular. - Beni kurtardın. Beni hemen bu- di~ahımıza bir tlefıı arze<lil~in, birliğinin de genel sekreerliğ ini ifa humma halİncl~ki kı~kanclık. Kadını - Yalaıı tcmiyctiıı ve fcrıUn ha~'a-

Mehpare !'levinçten yerinde dura- rndan göndermek ic:in de söz verdin. Dedi. ve bir çok eserler tercüme etmi§tİr. dii~üren ve küçlilteıı lJUnuı; kaclar mü- tında bil' \eba mikrobudur. Aile ı-aa-
mıyordu. Harem ağusının boynuna Kefil oldun. Lakin benim gitmeğe hiç l\lahmncl paş.ı o ak~am dündlij(ü Cekler doktor 1 Ieasayı cumhur- him, esaslı bir hal ht,ıan-ur edemiyo- detinde rafan bir ihanetin te\ ili ve 
atılmı~ onun zift renkli yüzünü öpü- niyetim yok. Sevdiğim kızı pacfomh zaman Karaca Hn~a:ı beyle al':ılann. reisliğine seçerken onun hukuki ih- rum. setri için kullamlclığınrla böyledir ...• 
cii lelere boğmuştu. ta olsa bir yabancının elinde bıru k n- da ı:;u kısa kon U:$ma gec:ti: tisaslarmı da gözönii ne alarak yeni Kadını, lakay<li, evine, koca sına. Ancak aile ha,\ a 1 ıııcla O,\'al:rnıak ba. 

Simdi genç kızt1 Padi~,aha kaı·s_·ı çok marn. Zaten o benim seYgilim olma- - Söylediniz mi·: devletin bu bilgili adamdan istifade C'ocııklarına cemivetı• kal'!';l k~l\'ltsız-
- ' · • · • zan lıir ihtiyaç olur \'C hazan bir ha-

1ıazik , e uvsal olmasını, onunla .\·al- dan önce ~enin kızındır. Sen kızının - Söyledim. edeceğini hesaplamışlardır. Çek par· lık, mübalatkar hareketler ,.e sa.\·00-ı- h 
" kikati ani olarak siıylemekte ma zur 

nız kaldıkları sırada söyliyeceg· i söz- orada kalmasına razı olur musun'! - Ne buyuı dular? lamen tosu herşeyden önce, yeni sızlık ta düsiirür ve kü~ültür. 
• ~· y;örültir. Bu hallerde ümit vermek acı 

!eri. takınacağı h:ılleri öğretmek i~in Ona kavu~mak, kollarına almak, za- - Daha gi.lm<'<li mi o? LeYent cumhurreisine fevkalade salahiyet- - Erkeg-i ~inirlendiren na:'ıl bir - huJ, ikatle yüz ) üze getirmeği l>ir za _ 
bü.vilk bir "alu5ma haşlamıstı. Yallı ve gözü yaı;ılı anMma vermek rebleriııin kızla oğl:tnl<t uğrns.mala- ler verilmesi için yeni bir proje ha- kadındır, erkek nasıl bir k:ıılından 

:: · • nı:ııı için tehiı· l'tmek nrnksadiyle, iyi 
Ü" gilıı sonra tersane kahyası pa_ istemez misin? Anasına karı)ı gös- nnı İ,\·i göl'müyo!'um, l:iye bana eı- zırladı. Bundan ba~ka yemi kanunu hoşlanır? 

" - ni~ etll' .;ii~ len ilen ~özleri Yalandan a-
di ahın huzuruna giriyordu. terdiğin insafsızlık ve kalı yürekli- kıştı. Su:ıup cıktım. esasının hazırlanmasında doktor _ Erkeg~ i :-inirlendiren :mut, nob-

yırm:ık lfızımdır. Dunlar e--:ısen bence 
Gcliboluclan döner dönmrz ter.::;a. ligv i kızıııtı karı::ı da gösterecek mi~in. Karaca Ha::.an beyle Herek rei~ Heaşa büyük hizmetler ifa edecek- ran. hodlıin, ukal:1, miidahaleci kadın-

hir ~efkat nişaııesidiı'. Şu halde aile 
nenin unU ndc lnce Ali ile Kara 1\1 u- :ve damarlarında :senin kanın o la 11 bir Kaptan tlas.:ı ııın y:rnın dan ,, ı k1 ılar, tir. Jarclır. 

~ ha~ atmda yalana değil sefk:.ıta lil -
~n,.·a ra?tgeln1i.;:ıti: erene. kızı soru sopu belirsiz bir sü- Eminöniine cloô-ru ,\·iirüdiiler. Şimdilik yeni reisicı1mhur, mem- Hnslanmakla fizik manayı kastedi-
p ·~ " "' "' • • :wm \":ınlır. 

- Vııy, Riz buruda ne ararsınız? rünün.. Herek reis dedi ki: leketin idari taksimatı hakkında doğ- yor."rıııız yakın akraba ve dostlarla · 
d d · d l k k - lıı:-:ıılnnr:ı ask mı. alı~kınlık mı 

Hoş geldiniz!. Diyerek içeri götür- Karaca Haı:1an bey her dakika hay- - Arkası Yar - ru an oğruya ıra e er çı arma sa- ra:?lı te) ze. anne, nine mertebesinde hakim(lir? 
mu-..:tu··. retten ha.\Tete dü!'l,'ÜYOl'dU.' Daha çok . w• - lahiyetini haizdir. 

T 1 Çocuk d d u n 1 olaıılurı müstesna bakiye bütün ka - - Bence te\ \':otl insanlara hak"m o Fakat Herek reisin başına gelen- dayanamadı. Herek reisin omuzları- - ... . . yur u~ ıregı, Y vanı. Doktor Heaşa kanaat itibariyle 
leri duyduğu zaman yüzü gerildi. nı kuvvetli ellerile sarsarak bağırdı: şl'enlıgıdırÇ. Çukocukugu sev. Yı~~a bılrl demokrat düşünceli bir zattı r ve ev- dmlarclırn erkek hoşlanır. Erkeklerin lan asktır. Çünkü aşk ümittir, hareket-

N 1 ,, 
1

., ? A 1 ıra ver. oc rumuna uye o . ld b . b" 1 t t aı;;ll ararlıkla1·ı kadınlar ek~eriyetle tiı-, onsuz yasannnı:ız. Alı~kınhk za -
Büyük bir meraka düştü. O sırada - (' ı>r ::.oy uyor~un · n amıyo- - ve en en oy e anınmış ır. züppelik haddine nırmıyacak derecede if ruhlu. ıne~kenet ıçinclı,•ki "Ürilkl~r. 

Nakleden: Vala- Nurettin 

··19--
- :Aman anne ... Ortalıiı b.pkara görüyorsun, ne bedbinsin ... 
- Ah yavrucuğum ah .. Anne olduğumu unutuyorsun galiba ... Hem, 

düşünsene şaıed hoşuna giden bir kadına rastlar::.an niçin {\\ lenemi
yeceksin? 

- Çok hoşuma gitmesi lazım gelir. 
- Peki amma, çok hoşuna gideceğini bulamıyacağın ue malum"! 

Hele bırak, bikaç ki~i çağırayım. Gör bakalım. Ne di~·eceksin. Meselii 
komşumuz dehmed paşanın kızı. Sonra avukat Bedri beyin hemş~~esi. 
Bu hanım, yirmi dört yaşındadır. Kocasından bo~andı. Gayet guzel, 
gayet akıllı bir taze. Evlendiğinden sonra herif onu hizmetçisi ile ~1-
datmış: Tabii boşanır. Sonra merhum Hamdi beyin haı·emi var. Senın 
için büyük sayılır amma. Kalbi çok güzel. Ha~ta koca~nııa senelerce 
baktı. Etli, canlı, sarı saçlı bir hanımefendi. 

- Fıçı gibi desene ..•• 
_Yok, yok şişmanca, altın gibi kalbi var. Senden on beş ~·aş kacl_a: , 

büvük olmasına rağmen, bence çok münasip. Okşamasını, anne gıbı 
bakmasını, geni yormamasını, müşfik olmasını bilir. Bir gün ölecek 
olur:-am. göz:üm arkada kalmaz. Kocasına hastalığı zamanında dok
•.orluğa da merak etmiş. Bh·cok kitaplar okumus .. S1hhate çok itina 

eden uiı· kadm. zarif. evci. bir cemiyette de nazan onlarııı hakimidir. 
- Anladım. anladım. Her akşam, se\'işmeden en·el. Koltuğumun dikkati celbedebilecek derecede zeki. Ayrılırken o derhal işinı• dönmil~-

::ıltına derece kovacak. ~ıhhati serinde ı;özll':ı;ohbeti çekilir ka- Ui, k~Hibine soru:ı, ordu: 
- İlahi Adnan ne tuhafı::;ın... dıulardır. - !"ilan tliL\'ft için hHzu·Jaclı1nm ce-
- Anneciğim şuka ediyorum. Gelsinler de bir gorelim. Davette ne- - Ailede kadın mı, erkek mi ge • Yap tabedildi ıni"? • 

dimen hanımefendi de bulunacak mı? 
- Tabii yanımda olacak. Bana yardım edecek. )Ih'lafirlere ikram 

edecek. hern onunla alakadar olan biri de var. 
-Kim o"! .. 
- Bir zabit Binbaşı Behçet bey. Güzel bir erkek bu zat Naciye ile 

eylenmek niyetinde gibi görünüyor. 
- Vay haspam. Cariyeniz kalpler fethediyor demek? 
- Olamaz nıı '! 
- Aman anne !'len böyle şeylere nasıl mfümmaha e<liyor~un? 
- A oğlum bu genç kadının bana yapmadıkı fedakarlık yok. Hayırlı 

Lıir kısmeti çıkarsa niçin mani olayını. Hem o zaten yalnız Behçet be
yin c]eğil bir c;ok erkeklerin hoşuna gidiyor .. Şeker tüccarı Mehmed 
efendiden kaç kere bana «ffımımefendi Naciye hnnıın tenezzül etse 
hiç durmaz ken<lisile evlenirdim> dedi. ~orm:ı, sorma hizim ihtiyRr 
doktor 'l'ahir beye varıncaya kadar. 

- Demek senin Naciyeni böyle beğenenler oluyor ha'?. 
_ Öyle olacak. Hem bunda ne fenalık görilyorsun? Onun şirin, se

Yimli bir kadın olduğu zaten meydandu, kendisini intihap etmekle ya
nılmadığım anlaşılıyor. 

- Allah versin. Maamafih ben hayret ettim. Sana birşey söyle~·e. 
''İm mi! Belki fikrim tuhafına. gidecek. Fakat düny:ıda iki kişi ol~ak 
beşer nesli o günden itibaren zürriyetsiz kalırdı. Zira ben bu kaflına 
bir lahza tahammül edemiyorum. 
- ...... .. .. . 

Anne::ıinin ho~una gitmiş olmak için Adnan misafirJerile meşgul olu
yordu. l\faamafih içlerinden hiçbiri ruhunu ok~amam1ştı. Hepsini mn
nasız, yapmacıklı, soğuk buluyordu. Erkeklerden bil'ile konuştuğu 

sırada, Bedia hanımın o gün mi«afir gelen hemşiresi birdenbire yan
larına yaklaşarak sordu: 

- Naciye nerede? 
- Nerede olduğunu ne bileyim teyzeciğim. Kendisinden ne j,ıtiyor-

dunuz? 
- Bana lüzumu yoktur. Annen i~tiyor. Tin~ı ağrıyorıırn~. asprinleri

nin yerini ancak o biliyormuş. 
- Peki gidip bulayım. 
Adnan koŞmağa başladı. Genç kadın ne saloncla, ne yemek odn~ın

- ela ne bahçede lmlunmadı. 
KütUphaneye kadar gitti. Fakat gene bc•yhude, geri dönerken :<abır

s1zlanan annesine rastladı. İhtiyar kadın bu sefer ona ı::orclu? 
- Kuzum Naciyeyi görmedin mi? Bir ('<'~Tekten faıla bekliyorum 

llerede acaba? 
- Üzülme anne ... Şimdi bulurum. 
Delikanlı tekrar bahceye c;ıktı. Ağaçlarla kapalı havuz basına doğ

ru yürümeğe başladı. Yolun nihayetind~ bir .:ıra Yanlı. Burada :Nnciye 
ile binbaı)ı Behçet bey oturmu:;:lar. Ş:ıkala.::n·orl:ıwlı. Yakınla,;tıkcı1 
kahkahalar1n' r1,.ı- .. rı;?;ı. : •µ: 

• 



Fransa - Almanya 
HİKAYE 
Sinemaya girerken 

İngiltere; ita/yanın Aka'enizdeki 
statükoyu değiştirmeğe kalkması· 

nr, 'akaydi ile karşılayamaz 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Almanya ilP Fransa anı~ıııda iın- denizdeki en dar noktalarm ik tanı
:: .. ıanan clcklara:o1yon bir bakıma gö- rına da hakim olması, fngilterenin 

Doğl·usunu sler:-:eniz benim tiyntro Hani bayağı Lu isten m nıııun l1ilc re, hu iki memleket arasındaki bin mm·usalasını tahdit eder. İng-illeı-e 
ile l.ıaşım pek te hü" degil ! Sinemanın olmustuııı.. Yavaş. yn' a!j havadan, i- yıllık dü 'manlı~a son ,·ermiş ve ,.\\·- ile Fransayı ayırmaba, bunu Akde
tiyııb:-oya nazı<mrn lıirç<ık [btünlükleri çel'i dog-nı ilerliyordum. rtı]Hrnın sos,\·ai varlığındaki en derin niz vasıtasiyle yapmağa teşebbüs et-
var .. Hep~inclen miihirni, :-inema ti - Fakat lıfrcll·nlıire lıiri~inin panta - ve en mühlik yarayı kapamıştır. nıek çok yanlış oltıt'. 
yatroya nazaran d&hu eh't-ri~li.. Me:-;e- lonlarımdan, hem de galib,L tla celıim- Fakat metnini olrncluğumttz tak- Son!'a Tunusu, Korsika \'eya Ni!-ii, 
11 »İIU!DUlY~ gittiğin w.ıııaıı şapkayı, den. yak:,la.iığ-1111 hisseJt r gil.ıi oldum. dinle il" ilt' kar~ılaı::ıı~·orıız: En·elu ~iliih kuvvetleriyle zapte teşebbüs 
palwyu falan çıkarmak mecburiyeti Einız dlkk.ıt edince, paııt.ılonumdan iki ınemlt>ket arasındaki lıanşçı \'e ei.menin, ÇekosloYakya h:ldiselerin
yilk ... Bu yfizdrn in. an her deLsmda kapının tokınağınn takıldığını :ınla - iyi müıı:lsebetleriıı Avrupaclaki va- elen daha fazla bir harbe sebep ola-
on kuru, tasarruf etmiş oluyor. Sonra dını. zireti sa)!:lamlamak Ye umumi h~- ..:ağı muhakkatır. 
linemaya aidildiği zaman tıraş olmak llallrn ki tazyik le miitemacliye:ı de- rışı korumak it:in lüzumlu olduğu Alnıanyanın, İtal~·a uğrunda böy
mecburiyeti de yok. Öyle ya, k:ıraıılık- \"anı rd i,nml u. Tazyikin lıtit tin hedefi a ıı 1 atı J dıkt an son ı·a dekhi.ra~•YOll u ıı 1e bir harbe girmesine ihtimal veri
t& tenin suratını kim iÖrecek? ben olmu~1.um. Bağ·ırmamn tam sıı·a•ıı bil'inti madclı>sinde iki memleketin lemcz. Almanya, anlaşılan Fransayı 

Fakat aelelim, sinemanın da Len- olduğuna karar venlim .. Se~imi m::ıh- arnlnrındnki rnünnscbetleri bu yol- tedaffü surette tutacak ve kendine 
dine &öre büyük l.ıir kusuru var: Sine sus lıiraz kalrnlaştırarak: da iııld~af ettirmek için bütün gay- :o:al"lda serbest hareket temin edecek 
malar o kadar kalabahk oluyor ki içeri - Durun bre! Diye cıkı~tım .. Pan- retlerini ·arf edecekleri ~övleni:vor. tarzda italyaya müzaharet göstere
,ilrebilmek bir mesele teşkil edi)or. İn ta.lonlurım kapıya takıldı.. füraz bek- Pakat bu formiil, Kelloğ _ H~ian cek. fakat bu yüzden harbe girmiye
san k.Ueaini koltuğu altına almadan leıseniz gelıerecek dcğil::ıiniz ya! Si - paktının icaplarından bile geridir. cektir. 
ılnemaya girmek cesaretini göstere - nema kaçmıyor ya!.. iki taraf harp etmemek icin sör. - Almanyanın bundan sonraki hare. 
miyor. Arkada birkaç kişi bir ağızdun: Jeşmiyor ve aralarındaki h~r ihti- ketinin şarkta olacağını gösteren bir 

Sinemalrın bu kusurlarını nazarı - Senin pantalonunun yüzünden lafı ancak barış yollariyle halletme- çok firaz vardır. Onun Çekoslovak • 
itibara almazsanaız, &"eri tarafları hiç biz burada bekliyecek değiliz! Panta- yi de kat'i surette ta:ıhhüt etmiyor- ra içinden geçmek üzere yaptığı yol, 
te fena detil... !onunu çabuk kurtarmağa bak!. lar. Ara bulmak, hakeme müracaat demir muhafızların ortadan kaldı-

G~enlerde karımın isim günü var- Fakat ellerjmi klmıldatmağa imkan ı>tmek. kollektif emniyet gibi metot- rılmaları üzerine Romanya aleyhin-
dı.. Eh şöyle k:ırı, koca bir sinemaya olmadı~ına göre ktndiıni nasıl kurta- larrn bil'iııden de bahsolunmamakta- ele yaptığı neşrivat, Lehistandahi 
gidelim dedi.. Aradık, taradık, boşu- rabildim? Bu arada hatırıma pratik dll'. Ukranyahlar ara~ında milli hareke
nıuza .rid~biJecek bir film bulduktan b~r çare geldi: Ta Ct:~iınin içine kadar İkinci maddedt' iki Uıı·ar ara::ıın- tin lıirdenlıire ateşJenme.si Almanya
ıwnra .sinemaya &'ittik. Biletlerimiı.i gıren kapının tokmagını çıkarmadan- da hiç l.ıil" bariz arazi meselesi bu- nın ftalyan iddiaları yüzünden hare
satın aldık ve beklemeğe başladık. "'a, pantalonumun bir iki düğmesini lunmadığı anlatılıyor \'e aralarmdaki ket istikametini değ.iştirmiyeceğini 

İçerideki seans henüz bitmemişti... koparıp: p~n~alonum:ı ~ıy~rmak daha bugünkü hududu, kat'i mahiyette gösteriyor. Bilakis Almanya kendi 
)1uthiş bir kalabalık bastırmağa ba~- kol~y hır. ıştı.. Bu fıkrımı, arkadan sayıyor. Fakat bu taahhüdün sırf işini kolaylaştırmak için bu iddialar
l~dı. Bilha.ııs~ kıtpılar111 önü, adam al- lıenı taz.rık etmekte olan ahaliye de A\·rupa hududuna ait olduğu anla- dan istifade edecektir. 
mıy~cak Lir hale geldi.. ~öyledim: şılmaktadır. Bugün iki memleket a- Belki Almanya, şarkı Avrupada 

Neyse, lıu :.ırada birdenbire kapı- -=-- Hemşehriler, dr.dim, durun be!. ra3ında A.frikada hudut voktur. Son- i:stediklerini yaptıktan sonra Akdc-
lt.r ~çılclı. .. Şu fenerle yer gösteren kzı- Arkad~n itip duracağınıza biraz yar- ra Almanyanın Fransad~n müstem- ııizde İtalyan taleplerine ciddiyet
ı~rdırn biri: dım edın <le şu panta!onumu bacağım- 1 k · t · - · · .,,. d d h' b' le müzaharet etmesı· ı"mka~n harı'cı·n . .. . e ·e ı~ cmıvecegını ı ... a e e en ıı; ır , 

- Haydi bakalım, mar~ içeri!.. <lan sıyııwereyım! .. Çunku Lu gidısle • · de d···ıd· ç .. k .. ı·l ı t 1 l · 
t 1 

•. taahhüt görünmüyor Üçüncü marl- egı ır. .un u ayan a ep en, 
Kumanda::.ı verdi.. Ahali <lalgalan pan n onum param parça olacak .. Dı - . . ~ . .. harpte çıkarsa Alman ihtiraslarına 

dı ... llk önce arkadan 1·ıeri~e dog-ru ha- kişler ;.ıökülmeğe başladı bile.. dede ıkı tarafı alakadar eden mute- h' t d ' 
.J • ızme e en taraf vardır. 

fif bit' tazyik hissetmeğe başladık..... Fakat dinliyen kim? Herifler sün- kabil meseleler üzerinde temas ve Fak t b h · t k~ A i .. h.. · ·b· d · · ct·ı - . 1 1 u u ızme şar ı vrupac a, 
Herkes, daha iyi Lir yer kapmak dü _ gu ucumun<t. geçmı\I gı ı arka an da- ıstışare e ı Pcegı an atı ı:ror. Afı·ı·k,..d "f d"l kt' Al · .. a ı a e ı ece · ır. manya-
şüncesile ileriye atlarnağa çabalıyor. yanıp duruyorlar. Almanya bu deklarasyonu imza-
du. Can havliyle suğa sola bakarken ladıktan sonra mihver ile müsel-

Fakat gdgelt:ılirn bizim lmlunduğu - gözlim .sinemada eltktrik tutan şu si- lesin dış siyasetinin temeli oldu _ 
muz kapı o kadar geniş değildi. '.Ark~ ııamncı kızlaı·dan birine ili~ti: ğunu ilan etmekte gecikmedi. Fran
dan i~l~n in.san dali'a.,ı kil.fi lıir ça- - Aman gözünü s~veyinı matma - ~a ise Sovyet Ru::.ya ile paktı, yahut 
buklukla kapıdan i~çemiyordu. Bu - zel, dedim, bari sen banıı yardım et! güni.ln en mühim meselesi olan di
ııuıı :p~k t&bil bil· neticesi ol.arak ka- Paııtalonlsrım parça PRrça oluyor. ğer bir devlete münasebeti mahsus
µmın a4i2mda bir tıkaıııklık olt.lu. Fakat o da bana yaı·clım edecek bir sası hakkında hiç bir şey söyleme

ııın gubi A\•rupa devletleriyle an
laşarak müstemleke almak ihtima

li, Yahudilere karşı oynanan ~on 

ı·ollerden sonra, sıfıra inmiş bulunu

yor. Buna mukabil Alman donanm::ı

;,ının harekete geçerek müstemleke-

let·i zaptetmesine imkan yoktur. Çün 
Arkası itiyor, önü hareket edemi- \·aziyette değldi. Mosmor bir halde l.ıir di. d ~ kü İngiltere ile ransanın deniz kuv. 

yor u. köşeye yumulmuş, sade~e dişlerini gı- Tam bu sıralarda 1talyada Kor::~i-
Bı.rd n 1•• • b" b ı l<l" B k T ,, d' ı. • vetleri, Alman kuvvetlerine üstün-

t: uıre, anı ır a ga ge ı.. e. cn·datmakla iktifa edi:ı,·ordu. Tauii a, unu:ı, .'lis ıye uagırmalar baş-
ni .fÖyle kapının y~n tarafına doğn bmıa baknuığa lıilt> teııezzi.il etmi~·ordu. lamıştı. Fakat bn 1talyan manevra~ı- <lür. Fa.kat Orta Avrupndan, Akde-
fırl•tlt. Az daha kapının ı.enai·iyle in- Fukal, Allah ı·a7.ı o!~uıı, birdenlıire ııın nuıııası gayet sarihti. Fon Riben
.!itll tazyiki arasında kalarak ezilecek- biı· hafiflik hissettim. Ya kapının tok- lroııun Parisi ziyareti al'ifesinde İtal 
tim. «Aman yııraLLi, diye <lli~i.indüm, mağıııdan kurtuldum, diye düşündüm, ya hükumeti Al.manya hükumetine 
bım kapıya çaqHp bir tarafım tzilme- \"e yahut pantalonumun içindım çık_ şu sözleri söylemeğe karar vermiş-

niz yolu ile Afrikaya çıkan bir arka 
kapı vardır. Bu stratejik yolun üıe
rnde İtalya, Sicilya, Tıınus, bil'er ba
<:ıamak teşkil ediyor. Bugün belki de 
Lu ihtimaller uzaktır. Fakat Alman-ae !~ " tım. Ben kurtulmamla beraber yol u- ti: _ 

.Böyle bir tazyik ve tehlike karşı_ çıldı ... Kapı genişledi. «İtalya geçen eylul<le Almanyaya yaya göre, mfü:ıtemlrke işinde bir 

ıınd~ UllAmazdım; avazım çıktığı ka- Derin bir nefes aldım .. Şöyle bir büyük L~ ~izmet if~ etti. Fakat. b_i- darbe daha indirmek için bu yoldan 
dllr feryada. başladını: kendimi yokladım. Prıntalonum yerin- zim dt> ıstıı·d~t. edıl:c.ek yerlerımız 

- Vatandıtşlaı-, diye 1.ıağırclım, bi - tle duruyordu. F~ıkat gelgelelim pan- vardır. Onun ı\ııı, lıızı ~·ardımınız
raz yavaş olun!. .. Beni ezeceksiniz! .. talonumun bir parçası boydan boya i- dan mahrnm edecek şekılde Framrn 
Hı::y millı::t, dikkat edin, sonra ananı- kiye bölünmüştü. Ben yürürken, tıp- ile anlaşmaktan c:e.kiıımelisiniz.» 

stifade edebilir. 
O halde Almanların, Fransa ile 

beraber, Roma - Berlin mihverinin 

lış siyasetlerine temel teşkil etmek-
21 bellerim'... kı bir yelken gibi sağa sola uçuyorılu. Almanyanın bu Italyan manavra-

K . k" ' B · \' k · l" "' B e olcluihma dair sövledikleri sözle-ım ·ıme ... enım bu feryatlarıuuı ay ana~ını, btı ihtimali hiç hatırı- ~ına ar~ı \'azı.re ı ne. ,u mane\Ta. ~ .J 

tt!hditlerime kulak bile asan yak! Hele ma getirmemiştim. Fl'ansa gihi Almanyada da bir sürp

tam ukamda, iri yarı çizmeli bfr he- Bu vaziye+te, salonun içinde, karı- tiz olarak mı karşılandı? Yok1'a 

ri biraz ihtiyatla kal'şılamak gerek-
ir. Geçmiş tecrübeler Sinyor Musso 

linin her kaı·ışıklıktan azami derece
·le istifadeyi bildiğini gösteriyor. Bu 

Izmir Vilayeti Turistik yolları 
inşaatına ait kapalı zarf usulü 
ile yapılacak eksiltme ilanı 

İzmir vilayeti daimi encüme.ninden: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli : 

26 L 000 kiometroluk T epeköy-Se1 
ı;uk yolunun tesviyei turabiye, sınaı 
imalat ve makadem şcse, 5 +800 
kilometroluk - Güzelyalı-İnciraltı 
ve Ilıca Braşmanı yollarının asfalt 
kaplamalı şose, 11 +975 kilometre
lik KaL"şıyaka • İzmir yolunun asfalt 
kaplamalı şöse ve kısmen parke. 
4-ı-850 kilometrelik Mersinli - Bor· 
nova yolunun asfalt kaplamalı sosr 
l + 283 kilometrelik Alsancak:s. 
hitlik karakolu kısmının parke k~l 
dırım inşaatı. 

Bu i~e aid eksiltme evrakı 
yazılıdır .. 

( 1194090) lira (67) kurustur. 
aşağıdaA) Kapalı eksiltme sartna~esi 

B) Mukavele projes~i, 
1 

lstekliıer: 

Eksiltmenin yapılacağı tarih, 
saat ve yeri: 

Ekailtmeye &İrebilrnek ıçın: 

Muvakkat teminat: 
Teklif mektupları: 

C) Bayındırlık işleri genel şartna
mesi, 
E) Şose, ve sınai imalat yapısına ait 
umumi fenni şartname asfalt beton 
şa. 

D) Husus! şartnameler, 
G) Hulasai keşif, mesaha, silsilei 
fiat cedvelleri ile malzeme grafikle
ri ve projeler 
Bu eksiltme evrakını İzmir - Anka
ra - İstanbul nafıa müdürlüklerin -
d~n 50 lira mukabiinde tedarik ede
bilirler. 

gün 20 şubat 939 pazartesi günü saat 
1 1 de lzmir vilayeti daimi encüme
ninde kapalı zarf usulile yapılacak
tır. 

isteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü su. 
retle ifa ve ikmal ettiklerini tevsik 
edecek evrak ile lzmir valiliğine mü· 
racaatla alacakları ehliyet vesikasr 
ve 939 yılına mahsus ticaret odası 
vesikası. 
( 48423) liradır. 
istekliler 2490 sayılı yasanın 3 l, 32, 
33 ve 34 üncü maddeleri hükümle
rine göre tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını yukarıda besinci mad
dede yazılı saattan bir saat evvel iz. 
mir vilayeti daim! encümeni baı
kanlığına makbuz mukabilinde ve
rilecek ve po!tada vaki gecikmeler 
k"bul edilmiyecektir. 

18-28 4409 

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

Lise ve Ortaokullar Satına}. 
makomisyonu başkanlığından 
Alınacak eşyanın cinsi adedi Beherinin toplan muvukk;;ıt temi-

Boz b::ıttaniye boyu 2.1 5-20 
santim 

Eni 1.50-60 

tahmin edi- tutarı natı 
len fiatı 

L. K. 
200 7 50 

L. K. 
1500 

L. K. 
112 50 

santim 
. fzmi~ Kızılçu11 u öüretmen okulu eğitmenler kursu çin yukarıda 

cıns ve mıktarı yazılı, kültür direktörlüğünde mevcud "h" ]" .. 
.. 70() mu uru numu. 

neye gor~ ~ · ı aded battaniye l 5 gün müddetle açık eksiltmey k I 
Ih l · K · e onu • 

muştur. a ssı · i.iıtür direktörlüğünde toplanacak olan komisyo • 
numu7.da 1 O: 1 9 39 salı günü saat on dörtte yapılacaktır. Şartnamesi 
ve numunesı her gün kültür drektörli.iğünde görülebilir. fstekl"l · 
b ır .. 1 1 b l ı erın . ~ ı gun ve saatta taminat <ırı i e ir ikte komisyona baş vurmaları 
tlan olunur. 22-27-1-8 

italyada yapılan cihtiyr.1h nümayiş

lel' A !manya ile bil'!ikte mi hazırlan-

rif vardı.. Dizlerile belime öyle bir da- mı aranıağa başladım .. Nihayet onu, 
) anıyordu ki i.ahammiil e<lebilene nş- ~ıı önde, hemen hemen orke~tranııı .ra
kolsnn ! ltoğlu it, nere<le ise diz kapa- ııında bir köşede buldum .. Katlıncağı-
ğı le belimi delerek, ayağını öbür ta- "'l ta oraya kadar slirmüşlerdi. mıştı? Sonra Almanya bu istikamet-

gıbi taleplerin ileri sürülmesi, ~ü- ---~8~------~-~b~~~-~--~~-~~-~~ 

nihten sonra, demokrat devletlerin ergama elediye riyase-
rafa geçirecekti... Bereket \'er in çabııcak Janıb.ılaı·ı 

Geriye dönemediğim için lıu çizmeli ,.;öndürdüler. Sinema başladı.. O gün 
kerata ile yüz yüze gelmeme imkan hangi filmin oynadığını size söyliye _ 
yoktu. Bereket versin ayağımı oyna ta- mem .. Çünkü ben lıü ti.in oyun deva -
büiyordum. Hemen kendimi tekme-ylP mınca pantalonumnıı paça8ile meşgul 
nıüdafaaya başladım: oldum ... Onu şüyle h~ıtifteıı terelleme-

- Hey bana bak, çi2meli kerata, de- ğe uğraştım. 
dim, böyle medeni olınıvan ho.reket - Bereket \'er::>in karımın nmınc.la bir 
lt•rden vazi'eç. Diz kap;ğın belimdert 'toplu iğne \'armış. Orndaki iyi kalpli 
fçeri girecek!.. bir kadıncağız da kendi üzerinde bu-

te ne kadar ileri gidebilir? 
Almanyanın çok ileri gidemiyece

ğini gösteren bir çok deliller vardır. 
Alman siyasetinin temeli, büyük dev 
letl erle, hiç olmazsa garpte, harbe 
girmemektir. Iüılbu~i Almanya, A
vusturya ve Çekoslovukyadaki he
deflı-ı·iııe harp yapmadan vardığı 

halde İtalyanın Fransaya karşı ta
lepleri :ıncak İtalya ile müttefikleri
nin Fnuısa ile harp yapmalariyle ta
ha kkıı k edebi~ir. Hem bu harp yal-

'tibarı düştüğüne bir delil teşkil e- tı·nden·. 
tler. Ağlebi ihtimal bu talepler, Ge-
neral Frankoya muharip hakları ver 
dirmek, yahud Kızıldenizde imtiyaz 
koparmak için ileri gürülrnüştür. Fa
kat İngiltere ile Fransa derhal muka 
venıet göı:;termez;:;e, ltalyanın Tunu
su istemekte israr etmesi beklenir. 

Bergamadaki Bergama palas ilimevi oteli demirbas e.şyasil be.. 
rabt!r ihale tarihinden itibaren 31 mayıs 194 J tarihine kadar 8 e z 
500 lira icar muhamme~ bedeli üzerinden 20 2ün müddetle açık:~~:. 
m;:ıy;:ı konulmustur. 3 kanunusani 1939 salı günü saat 14 de ihale ya
pılac~ktır: Tali~ olanların şeraiti ve teminatı anlamak üzere Bergama 
beleclıyesıne .ınuracaa~ları ilan olunur. 20-24-28-1 4429 

Sözilmil bitirıneğe vakit kalmadan lunan dört toplu iğneyi çıkarıp bana 
birdenbire .ayaklarımın yerden kesil- verdi. Bir i~;neyi de ben yerde bul -
dilini, adeta havaya kalktığımı his _ duın. nız Fransa ile nıkubulamaz. Çünkü, 
aettim. Vay anaınnı, bu da ne oluvor- Ney e, pantalonumu tutturuncaya lngiltf're, ltalyanın, Akdenizdeki sta 

Mister Çemberlaynin, Romaya ya
pacağı ziyareti gf'ciktirrnek isteme
miştir·. l\ri::ıter Çemberlayn, İtalya ta
rafından "ukbulan talepler üzerinde 
ısrar edilirse A vrupada tatmin siya
setine ait zayıf emellerin de yıkıla

- inhisarlar umum müdürlüğün 
den: 

du? • kadar . Allah razı ol. un, cinema de _ tiikoyu değiştfrmeğ kalkmasını lfl- cağını tavzih etmelidir. 
« The Economist» den 

1 - Şartnameleri mucibince satınalınacağı ve 7/ 11 / 938 ta
rihinde ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 kilo
luk 180:000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri değiştirildiğin· Fakat , havaya kal<lırılmamla bera- varn etti. Benim işim bitince, sinema kaydi ile karşılayamaz. İtalyanın Ak 

ber ileriye doiru kımıldamam da lıir da bitli. 
oldu... Biz de , karı koca eve yollandık. 

Denizbank lzmir müdürlüğün· 
den: 

939 takvim yılı icin meri olmak üzere lzmir limanına UKrıyacak 
denizbank vapurlarındaki harnuleyi ambarlarından vinçle alarak şat 
veya mavonaya ve icabında A1sancakta vagonlara çıkarmak ve orada 
iıtif etmek işi ile bu VSRurlar için şata yüklenmiş hamuleyi $a,pana vu
rarak vapura vermek Ye ambarda iıtif etmek ve bundan baska iki de
n~bank vapuru arasında aktarma yapmak işi eksiltm~ye konmustur. 
Ekıiltme 29/ 12/938 perıembe günü saat on beşte denizbank bin~sın
da yapılacaktır. Taliplerin şartnamf'!yİ gönnek ve fazla mall'ımat almt;tk 
için yükleme ve bop.ltma ıerviıi ,efliğfoe müracaatları ilan oluunr. 

2~3 4436 

• 

--------------- ----------------- den yemden ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 • t t ) f '' d•• ı•• lI - Muhammen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 kuruş he-
zm~r pOS 8 e gra WU Ur g • sabiyle 37.SOO lira ve muvakkat teminatı 2812.50 lira: 100 kiloluk-.., •• d ların beheri 43 kuruş hesabiyle 77400 lira ve muvakkat teminatı S 120 

gun en: liradır. İzrnirde te!!lim edildiği takdirde beheri, 50 kiloluklar için 25 
santim ve l 00 kiloluk1ar için de 50 santim zammedilir. 

1 - Bed,,.Ji kes fi 7 45 lira olan P. T. T. miidürlük binası dahilin
deki kalorifer kazanının tecdidi ve te!liıuüının tamiratı mevcud keşif
name ve sartnamesine tevfikan 5 ı 1 / 939 tarihine mi.isadif perşembe 
gi.inü ihnl;si yapılmak i.izere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin ihale gününe kadar her gün saat 9 dan 1 7 .ye ka
dar P. T. T. müdürlüğünden 6t"dd!'liz olarak sartnameyi alabilirln. 

3 - Taliplerin teminatı muvakkat~ olan "55 lira 8.8 kunt!>'\.1 P. T. 
T. veznt"sİn!" yatmnak ah'lcakları makbu::r.la tarihi mezkl'ırde ~;ant nn 
lıeşt~ nıüdüriyette rııi.ite~ekkil satuı ~ılımı komisyomma gelmeleri il.ln 
olunur :W-25-30-3 4424 

IIl - Eksiltme 2/ l / 939 tarihine rastlıyan Pa7nrtesi günü 50 lik 
çuvallar saat 15 de 100 1ük çuvallar saat 15.30 da Kabntaşta Levazım 
ve mübayeat şubesinde ·alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şrtnameler 50 likler 1.87 lira ve 100 lliklt>r 3.87 lira bt•de! 
mukabilinde lnlıisarlar umum müdi.irlüğü levazım ve müb.ıyt·at şube
siyle Ankara ve İzmir Ra~müdi.irlüklninden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektuhunun kanuni ve~aik ile <' 7.5 gii
vt"nnıe parası mokhuzu veya banka teminat mektubunu ihtivn edec('k 
olan kapalı zarfların ihale günii ek,.iltrne snatlerinrten yarıınsar sıvıt 
~vveline kadar yukarıcln adı geçen alırn komisyonu Bn<ıkanlı~ına mak
bu'Z rnub .. Lilinıle ver ilme:9İ 13.zımdı r. 18 21 26 1 l fı~ 1 7 .ıt4 l ~) 



(ANADOLU) Z2 Birincikanun 1938 Perşembt.. 

Mersin liınanında 
YAZAN: Jor j Dühamel 

r 
POLiS ROMANI• j .. Do.~abı:' içind~ bulunan Jarovun içine atladı. Genç kız mukavcmetsizce yürüdü. 

1 • ~--••ıı::ı dert ko_elı çehresı vahşetle dolmuş- - Bu hareketin sana bahalıya Dolandın odasına kadar acldiler. 
tu. mal olacaktır. - Bıçağımı istiyorum. 

E • ko k - Kaşlarınızı tekrar kaybettiği- - Sen kazanın dibine otur ra- Lambayı yaktı bıçağı saklamış 
srarengız na ni:zi görüyorum. Bıyıklarınızı ve Pe- hat et, sonra konu~uruz. olduiu maıanın gözünü açtı ve Hp-

13 rukavı da bırakmışsınız. Çeneniz Ve kazanın kapağını caninin ka- k ·ıd· - - · · sarı esı ı. 
şis olmasaydı tabii vaziyetinizi de fasına sür'atle indirdi. Sonra kuru- M d 1 p . b kt 

- Hakikaten, cinayet ıçın çok 
müsaid bir aece. Rüzgara ve yağmu
ra bakınız. 

- Beraberimde geleceksin. 
Doland kararını vermişti. 
Paçı bağırmağa bile vakit bul

madan Doland onu sokak kapısının Sonra tabanca elinde olduğu hal- kaçmaz mı idi?. .: b'I kt' 7 11 J h }' ı k l d 1c a maze açıye a ı: 

1 

g~re ı 
1
:c
1
: . •.m .... ~ava dı ~rav a ı- tu ma ta olan çamaşır ar an uv· _ Almıslar 

1 cl~ kedi iibi kapıya do~ru ilerledi. - Belki, fakat uzağa .gitnı ....... ~ ?rnrme a mızı goruyor a sıze acıyo- vetli bir urgan yaptı ve kapağı kaza- • · ağzına a-etirmişti. Biraz sonra iki~i 
Dikkatle kapıyı açtı. Ve odanın ka- olsa gerek .. Çamasırhanenın ba ka 5 · .. b'I · Paçi omuzlarını kaldırdı. de yolda müdhiş suretet '"'ng" an vagw. 

k ı d d rum. enı ne yapacagımı ı mıyo- nın tutamaklarına ba~ladı. .• · - J J 

tanlığı içinde yürüyen bir gölge tef- ·apısı yok pencere er e emir par- rum hele biraz sabret dü!'lÜnevim H l kt ~ ti k d - Tabıı !.. Geç kaldınız sızden murun altında idiler. Paçi var kuv-
tik etti. Arkasında Mis Peçi'nin dal- maklıklıdır. ' " ·J • avasız ı an pa ama e- 1 S akl } · 

D b Ve hasmının kolunu bırakma- recesine geldigwin zaman kapag"ı bir evve tr an. ge. mı · vetile mücadele cdyordu. Fakat Do· 
~alı teneffüsünü his.ediyordu. uvarda düğmeye e:12iyen bir H lb k d k 

_ Ne vardı?. şey nazarı dikatini celbett~ dan çama~ırhanenin etrafını tekrar kaç santim kaldır. - a u 1 sız onun ııarı çı - landın kolarından kurtulamıyordu. 
_Kedi olacak.. _ Ne kadar da vesveseli bir kontrol etti. Cani cevap yerine dehşetli bir tığını söylemİ§tiniz. - Paçi tekme savurmaktan vnz· 

Mis Paçi bu garip hareketleri, nt-- ki.ifiir bastı. Kız bir kahkaha fırlattı. geç .. 
Bir kibritle duvardaki havagazı ıdamsınız ! k d O } d d ı~ .. .. . . .. ~.. . ,, fesini bile tutara ikkatle takip edi- ndan sonra Doland kızın bu- - An a ım gene yalan söyledi- Eseri te.sa iif olarak bir tnk i ge· 

arnbasını yaktı. Burası butun tefer- .Bu ses hıç de ı:ıaınımı degııdı. Kı- yordu. lunduğu yere geldi. niz. ıBu rolü Straklanın fırsat bulup çiyordu. Durdurdu. Genç kızın su-
tuatiyle büyük bir çamaşırhane idi. zın bakışı bile titrekti. l !afif adım- Dolandın gözleri koca kazana - Tuzağınız hali hazırda akim bıçağı alması için oynadınız. ratını ve ağız tarafını göğsü üzerine 
0dl\nın dibinde biiyük bir kazan du- larla duvardaki lekeye yanaşh. Or- ili ti. kalmıştır zannederim. - Evet .. Stranlclan da sizin gibi bastırdı. Şoför üphe ile onlara bak-
odanın dibinde büyük bir kazan du- taBına kilid de konulmuştu . Fnkat - Her ihtimale karşı seni bu ka- - Delirdiniz mi si7.?. Hangi tu· çok kurnazdır. tı. 
ruyordu. Kazanın içinde birisi sak- kilidlenmemişti. Seri bir hareketle 7.nnın içind,.. soklıyacnğım haydi ba- zaktan bahsediyorsunuz? Duvarda asılı olan saate hakta: - Zavallı kız rahatsızdır. Bizi 
1<\nrnıs zannile baktı. Fakat kazanı dliğmcye bastı ve dolap kapısına knlım, ~ir icine!.. - Esas itibariyle bilmiyorum. Dokuz buçuk! acele olarak Esrarengiz konağa gö-
Lo~ b~ldu. Sonra etrafını gözden ge- ben:r.iyen Lir kapı açıldı. Bu, duvar- - .Böyle bir seyi yapacağınızı Suikasd, ya Jarovun veya hud da -Şimdi kendisi nerededir, tür. Konağın nerede olduğunu bili-
çirdi ı;e girdiği kapıdan başka bir ka- da maharetle yerle tirilmiş bir do- tasavvur etmiyordum. Straklanın e!eridir. - Dışarda. yor musun? 
r>ı mevcud olmadığını ~ördi.i. laptı. Peçi bir çığlık attı. Doland do- Doland hasmının kolunu kırası- Bir cinayet işlenecekti değil mi~ Sert bir bnkı,la kızın yüzüne Şoför kapıyı açtı ve çekildi: 

- Mahreç yok .. Bununla bera* lnbın içine "'lini uzattı, Ve kuvvetli vn çevirdi. Jarov kolunun acııiyle Halbuki şimdi kazanın içinde cina- baktı. - Ev~t. cevabını verdi. 
her ç,amaşırhanede bir adam vnrdı. bir kol yakaladı. feryadı bastı. yet işlemek kolay bir !CY değildir. - Cinayeti işlemek için mi çık- Doland hamulesiyle beraber ara-

- jarov mu? O adam elinizde- - Çok tuhafsınız uayım çene- - Çabuk çık ... Yobn... Haydi bakalım, gidiyoruz. tı? baya bindi. 
1 i oyunc~ı ııörilnce var kuvvetiyle niz hala ai'rıyor mu?. Juov tekrar baiırdı. Ve kazanın Kızı kolundan tuth.ı ve ç.:kti. Kız, tekrar omuzlarını kaldırdı. _ n ............... ,1._..,.•. 
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'Aşka susayan kızın 
facia dolu aşkı 

Bir hırsızda ''kalh,, 
yok mudur? 

Köyde geçen hayata avdet, demir 
yollarına hasretle bakış! 

Anita .•.•. , 
Kari Ammer ...... 

J 
Keit .... .. 
Osten .... .. 

Eşhas 
Danielle Darieux 
Pierre Duks 

J. Dumeınil 
P. Mingad 

'i"Anita, karyolasından yavaşc a 
kalktı. Kocasını uyandırmamağa ça
lışarak pencereye yanaştı ve pence
l'eye ırözleriııi koydu .. Oradan, uzun 
uzun dı~arıya baktı .. Dışarıda kıvrı
la kıvnla ilerliyen demir yolundan 
başka bir şey görünmüyordu. 

Anita, kendi kendine mırıldandı: 
- Bu demiryolu Budapeşteye gi. 1 

diyor. Budapeşte büyük bir şehirdir. • 
Ben ise, onun yanında ne kadar kü
çüğüm!.. 

O, ırözlerini pencereden ayırarak 
karyolaya doğru döndü. Ye gene 
kendi kendine söylendi: 

- O zamandan bu zamana kadar 
bir hafta mı, bir ay mı, 
~eçti, pek bilemiyorum! .. 

bir yıl mı 

• Anita, Tahya nahiyesinin istas
yon memuriyle e\'lenmişti. istasyon 
memuru Kari Ammer, Anilayı gö-

, . 
--=-=---==---~------- --~ - -

(ANADOLU' SAHiFE S 

Zeki rejisör Jan Con, harp olmıyaca- Hayatları gürültülü ve heyecanlı ge· 
ğını bir hafta evvel müjdelemişti. çenler, berşeye üzülenlerin ömür-

ilk heyecanlı günlerde halkın nefretini uyan· 
dıran bu film, sonra birden sevgisini bazandı 

Ren hududunda ıulh filminden iki aabne 

Avrupa, 1938 yılı Teşrinievvelinin 
karanlık günlerini yaşamaktaydı. 

Her taraftan gelen telsizler, Alman
ya ile Fransanın ve lngilterenin 1914 

• . '\ 

leri kısa olur! 

Kimler çok yaşarlar 
Bittabi herkes gibi sizin de bir ana

nız, bir babanız, iki büyük anne ve iki 
uüyük bal.anız vardı. Bunların yaşa -
dıkları "eneleri cemediniz, sonra al. 
tıya taksim ediniz. Elde edeceğiniz ra
kam a~ağı yukarı kaç sene yıı~ayaca
ğınızı gösterir. 

:lfoamafih bu hesabı yaptıktan son
ra e!ıle edilen rakamı unutmak daha 
iyidir. Sadece, vera•ctin hayat uzun
luğuna ne dereceye kadar müessir ol
duğunu bilmek kafidir. Adamın haya- , 
tını uzaltıp kısaltan ikinci en mühim 
amil de muhittir ki yenen ve içilen 
şeyleı· bu ikinci amile dahildir. 

Yukarıdaki usul ancak ebevevniniz · 
normal bir tazda öldükleri takdirde 
•izin için bir miyar olabilir. Mesela 
büyük babanız attan düşilp ölmilş<e, 

büyük anneniz daha ellisine gelmeden 
tifodan gitmişse elde edeceğiniz ra -
kam hakikatten uzak olacağı gibi •izi 
ele ihtimal nevmidiye düşürecektir. 
Ecdadınızdan tevarüs ettiğiniz vücut 

:Ye o vücudu kullanma şekliniz tama
te başlayan umumi harb gibi kanlı 
bir harbe tutuşacaklarını haber \'er
mekteydi. 

Bütün merkezler, ordularını silah 
altına almış ve istasyonlar askerden 
geçilmez bir hale girmişti. Bu sırada, , 
Pnris caddelerinden birinde büyük 
bir rekJam görüldü. Bu reklam, yal
nız o caddeyi değil, vitrinlerdeki 
afişleri ve ilanlarıile bütün Parisi 
doldurmuştu. 

men ayrı ayrı şeylerdir. Çok sağlam ile ind ı rdiyi gibi. büyüklerin de bir· 
' bir bünyeye malik olabilirsiniz. lhti - çok hastalıklardan korunmaları imki· 

mal ecdadınız hep yetmi~, seksen ya. rıını bulmuştur. Öyle ki eski zamanla• 
şına kadar yaşamış insanlardır . Lii. - ra nisbeten ğmrü tabiisini do'duran• 
kin siz gayri muntazam bir hayaı ya- lurın acl~di pek artmıştır. 

Herke• Münih kongre,inin başlıya
cıığı o felaketli zamanlarda (Ren 
hududunda sulh) adını taşıyan bu 
<inema reklamlarına için için kızı

yor; 
- Ne mUnasebet, ne münasebet! 
Diye kendi kendine söyleniyordu. 
Hakikaten her evden birkaç ki.•i- ı -

ııin askere gittiği, ve bütun Pari,ln 
kan ağladığı bir zamanda. Ren hu
dudunda sulh var demek gelip ge
renle adeta alay etmekten başka bir 
,ey değildi. 

Zeki ve değerli rejisör Jean Chon. 
bu neviden başhyan hi-.ivata al- Dita parlo, Ren hudu-
dırış etmiyerek hususi bi; salonda dunda sulh filminde 
ı· eni filmini matbuata ve artistlere filminin rPkl«mlan gene sokaklıırı 

!(Öiiterdi. Film güzeldi. E'er, harbin dolduı·mağa ba~ladı bir anda lıir

olmıyac:ığını \'e muhakkak sulhun ya den bire Romadan, Berlinden. Lond
kın bir zamanda tee•süs edeceğini radan Paris~ gelen sulh haberleri. 

bütün Parislileri çılgın gibi sevindir
di. <eyircilere müjdeliyordu. 

Filmde, Kamil Bert, Francoise 

lto<ay. Ditu Parlo, ,John Loder, Abel 
.facquin, George.< J>pclet, Pauline 
Coı·lon ııibi Pari< "an'at dünyasının 
meşhur simaları rol almıştı. 

Ancak, rejisör Jean Chon, filmini 
birdenbire piyasaya çıkarmamış, bir 
müddet beklemeğe karar vermişti. 

işte bundan sonradır ki .Jean C'hou 
ıııııı (Sıılh) filmi bütün Parisi sardı. 
Artık hPrh•s ondan b:ıhsPdi,vor; 

onu görmek için yarışa çıkıy.ordu. 
İnsanlık bağlarından ve kardeslik 

hislerinden bahseden bu eser, bütün 
Avrupaya Müııih konferansının ha
yırlı neticesini bir hafta önceden ha

şıyorsanız ömür cihetinden ebevt rni- İnsanlar da dahil olmak üzere bil• 
nize hiç benzemiyebilirsiniz. tün hayvanların fıtri bir hayat mesa-

Yapılan istatistiklere göre yU. M- feleri ı·ardır. Bu ömür uzunluğu ta 
ne yaşamak için ancak 100000 dı bir ıı;ebelik anından 'başlıyarak ölüme ka• 
ihtimal vardır. Eğer kadııı•amı bu ılar imtiılad eder. Doğmak ölmeğe baş· 
ihtimal biraz claha fazladır. Çünko yüz lamak demektir. Bu, ne bedbinlik, ne 
yaşını dolduranlardan üçte ikisi ı<a - ele nikbinliktir; sadece tabiat kanunu• 
dındır. dur. 
Eğer altmış dört yaşına kadar ya- Tavuklar üç seneden beş seneye ka-

~amak istiyorsanız bu arzunuz yüzde dar yaşarlar. Köpeklerde vasati öınilr 
elli ihtimalle yerine gelecek demektir. 
r:unkü yüzbin kişide 50000 ni o yaşı 

lıulur. İstatistikçiler 50 yaş ındn iseniz 

" İze erkek olduğunuz takdirde anıca 
14,5 senelik , kadın olduj(unuz tak -
c!irtle i<e 16 'enelik bir ömür daha vu
•ll'lmektedirler. 

50 ya~ına erişmeniz ihtimali dört
te üçtür. 100.000 kişide 75000 kişi bu 
.r:ışı bulurlar. Yetmiş yedi senf" ynşa_ 
rnak ihtimaliniz ise aııtak <lörlte lıir

ılir. Yani her vlizbin kiside ancak 
~5000 kişi o yaş~ eri•el:ıil;'I', 

Bugün doğan bir ~ocıık ultmı~ ya
sma kadar yaşı.rnbilir. Hundan yüz 
..ıpne evvel \'tt:-;nti ön1iir otuzlıe~ ~cney
ıii. 1831 senesindeyse Yasati hayat 40 
~t'neyi geçmiyordtı. 

Bugün pek ilerlemiş olan tababet 
fenni. çocuk ölümlerini en küçük had-

.ı•irmi senedir. Bir cins sinek vardır ki 

valmz 24 saat yaşar. Gene bir cins tat-

lı su balığı \'ardır ki. 150 sene yaşar• 
Rir laboratuvar faresinin her haftası 

insan ömrünün bir senesine muadil· 
c!ir. Atın rnsati ömrü otuz senedir. 
Su kaplumbağası üç :ısır yaşıyabilir· 

insanın normal ömrü 50 ile 80 arasın• 
dadır. Ne kadar mun ömUrlü olaca~· 
nız kendinize "eçtiğiniz ecdada bağlı• 
dır. 

Acıılıa iııs:ın ömrünü arttırmanJll 
cııresi yok mudur? Büyük adaleler 
fazla yaşamanızı temin eder mi? Ya
<am:ık kabl! midir? Yemeklerinizi ve 
" l ıl n larıııızı en münasip bir şekilde 
1 nn ziın etmek sureti!e mUtevaris ha• 
.v:ıtını•n on sene daha ilave edebilir 
misiniz'! Bütün bu suallere verilecek 

- Devamı 9 ncu Sahifede -

Izmir Telefon Müdürlüğünden: 
rür görmez sevmiş; ve derhal izdiva-j clape~te ehperesinin on dakikalık 
cına talip olarak onunla güzel bir 

1 

olsun i~tiraki muazzam bir şeydi! 1 - idare ihtiyacı İçin muhtelif cins ve evsafta on kalem çıplak 
yuva kurmuştu. Çocuklar erkenden sokaklara çık - Nereden geliyordu? ve kapal.ı telefon telleri ile galvanizli kablo talik telı· ve halatı h. _ . tasyon memurunun güzel karısı şim- k k 1 Düğünde Tahya na ıyesının yerli mıoılar; yeni elbiselerini giyerek is- Tren ilerlerken vagonun pencere- d' 0 açı e sı tmeye çıkarılmıştır. 

ber vermişti. Bir gün, (Ren hududunda sulh) 

Y 0 bancı bu"tı"ın halkı dan•etmi,,ti. las.von bahçesine toplanm1"lardır. 1 
sten ile yaşamağa başlamıştı. 2 Muhamn b d 1· (3 009) ~ -ı sindeki o genç adam, Anitaya gUl- Osteıı onu evvela' bır' b "t" - . ıen e c 1 

• üç bin dokuz liradır. Muvakkat 
Sabahlara kadar güzel Anilanın şe- Yalnız çocuklar değil, Tahyanın ara go ur- t t (225 67) k" . dü; sonra ona eliyle bir puse gönder- dü. Ona musikinin ve şampanyanın emına ı. · i ı yüz yirmi beş lira altmış yedi kuruş 
refine durmadan içilmiştı. güzrl kadınları ve erkekleri de bay- d' 0

1 lup_, eks_ıltmesi 9 kanunusani 1939 Pazartesi günü saat 16 da 
h 

ı. en nefis lezzetini tattırdı. Anita, Os- d 
An ita, evin hem bayanı, em tle ramlık rop!eriyle ek. presi karşıla- • zmır e f clefon Müdürlüğü binasındaki satın alma komisyo-

h izmetçisiydi. Bir gün kocası ona, mak üzere erkenden evlerini terket- • • tenin şaklabanlıklarına ehemmiyet nunda yapılacaktır. 
_ Bı"raz sabret karıcıg"ım, demiş- mi•lerdı', Günler geçiyor; lakin Anitanın vermiyor; fakat musiki ve içkinin 3 Talı.ple · kk . kb ka . - . nn muva at temınat ma uz veya ban mektubu 

ti
·. Yakında eve bı·r hı·zmetçı' gele- Tren aeJdı'. Anı·tanın 0 zamana ka- hatırasından iri ve kara gözlü ada- tesiriyle şiirden rüyalara dalıyor. ıle kanu • ·kı k' .. k . ~ nı vesaı e mez ur gun ve saatta omısyona müra• 

cekl dar görmediği pırıl pırıl elbiseler mm hayali bir türlü silinip geçmiyor- du. caatları. 
Fakat Anita kocasının bu teklifi- içinde bir çok kibar kadınlar, erkek- du. Bir gece kocası, karısına gene şu Peşlede geçen ikinci bir gece, A- 4 - Şartnameler ~er gün lstanbul Telefon Müdürlüğü Levazım 

ne rıza göstermemişti: !er trenden çıktılar. Tahyayı biraz müjdeyi verdi: nita için bir buhran gecesi oldu. Amirliği ile lzmir Telefon Müdürli;.ğünden parasız verile-
- Hayır kocacığım, ben mü kem- gezdiler. Trenin Tahyaya gelmesine - Karıcığım; sana Buda peşte yo- Çünkü barda gördüğü bir genç, cektir. 19 5 21 5, ,( 4121 ) 

melen hizmetçilik vazifesini yapı • ,;ebep olan üsten adlı zengin bir Ju göründü. Çünkü babandan kalan süratle onun yanına geldi. Anitanın ------------------·----------
yorum. Sen bana hizmetçi alacağına gençti. Herkes bu gence teşekkür e- küçük bir mirası almak üzere sen ya güzel gözlerinin içine bakarak ona 
ileride bir radyo alırsın olmaz mı? diyor; onun Tahya için gösterdiği rın oraya gideceksin. Benim işim çok güldü, Anita bu gözleri tanımıştı. 

:. lütfe mukabele etmek istiyorlardı. olduğu için seninle gelemiyeceğim. Tahyada, vagonun içinden kendisi 
Anita mesuddu. Lakin o, aşkın :. Anita, miras havadisinden ziyade ne bakan ve gülen bu gözler, ona ha-

ne demek olduğunu bilmiyordu. Ar- On dakika bitmiş, artık tren hare- Peşte seyahatine sevinmişti. Ertesi kiki aşkı tanıtan bu ilahi sima de-

Denizbank izmi~ müdürliiğiin
den: 

kadaşlarından bazılan ona aşktan ket düdüğünü çalmağa başlamıştı. günü o, kocasının elini sıkarak göz- mek bir hakikat olmuştu! 
bahsetmişlerdi. Fakat Anita onlara İşle bu sırada Anitanın saf ve ma- yaşları içinde vagona bindi ve Peşte Anita, titreye titreye sordu: 939 takvim yılı İçmde lzmir limanına !!elerek Alsancak simrndi-
alık alık bakmış, böyle bir şeyden ha- sum kalbi, birdenbire karanlık bir yolunu tuttu. - Adınız? fer i•kelesin.!O yanaşan ecnebi vapurlarile denizbank vapurları. ambar• 
berdar olmadığını arkada~larına hava içinde ezilir gibi oldu. Çünkü :. - Keit! Ya sizinki? larmdaki-kömür ve kereste vapurlarile diğer Türk vapurları , ... mo-
söylemişti. o, bu zamana kadar duymadığı bir Hayat ne güzel şeydi! Büyük şe- - Bana, siz bir isim bulunuz! törleri ha riç - her türlü eşyayı vinçle vagonlarn vr\·H d~nİ> '"'"ı'ınd• 

Bir akşam kocası Anitaya ~u mUj- şeyi kendisinde duymuş, yani aşk hirlerin içine dalıp gitmek, orada Genç adam biraz dü~ündU. banka vesaitine ve tahmilde -gonlardaki ve denİ7 t~rdfınd .. ;aıiard ... ıd 
deyi verdi: denilen mey\•eyi tatmıştı. kendi kendimizi unutmak ve eldeki - Tabe, dedi. Sizin adınız Tabe eşyayı yine vinçle vapurların ambarına indirip istif etmek "l~ri .ı. ., ı~-

- Anita ! Buda peşte ekspresi bun Tam trenin geçtiği bir anda Ani- bol para ile istediğimiz gibi yaşa - olsun! Bilseniz bu ismi ben ne kadar m eye konulmuştur. 
dan •onra bizim istasyonda da beş tanın önünde an•ızın bir sima belir- mak ne tatlı hayaldi! çok severim. Eksiltme 31 12 938 cumartrsı ı;ziinii •a'll on bird~ rl•nİ/b"nk l·i-
on dakika kalacak. Yarın büyük me- di. Bu sima ona, iri ve kara ırözleriy. Peşte hayatına dalan Anita için ar- Anita ile Keit, sanki ezelden beri nasında yapılacaktır. İsteklilerin fula malı'hrnt w· s;ırtn"m<'Vİ görmek 
ra•imle ebpre•i kar~ılayacağız. le derin derin baktı. tık bunların hayallik tarafları git- biribirlHiyle tanı~ıyorlarmı< gibi ba- üzere yükleme ve boşaltma -~fliiiiN· miiraroc •l rı i!ii , olun•ır 

Nahirenin yeknesak hayatına Bu- Bu kimdi? miş, ve hakikalle başbaşa kalan i.;- - Devamı 9 ncu aahifede - 1 20-24 44~} 



rAHIFE 9 (ANADOLU) 22 8irincik1nun 193S PerıemL .. 

r 

. ,, . ' ' 

'•· ~ ·. ~' . . ... ' 

.... - ... _ 

Peygamber Süle)' manın Sarayında 

KUDÜS KIZLARI 
•• 9-- Y zana: lakender F ahrettinSert~lli 

Dış Politika 
- Bqtarafı 3 ncii Sahifede---, 

karı,ını başka bir devlete verecek 
değildir. 

Almanya'nm ve ftalya'nın diğer 
emelluine karşı oldukça uysal dav
ranan iki demokrat devletin. bu 
müstemleke mes'eleainde dayatmıya 

General Şan-Kay-Şek'in sevgilisi · 

Sila bir yıl önce Süleymanın en,kında sa.raya. geleceğini söylemiştin! - Buraya kadar kim getirdi se- başladıkları görünmektedir. Ancak 
çok ıı;evdiği kadınlardan biri idi. Hatta onun muztarip sesini duyduğun- ni ?.. müstemleke kuvvetle alındığı gibi, •• J 5 •• 

Tamara saraya geldikten sonra dan bahsetmiştin ! Şimdi neden böyle - Bir deveci... kuvvetle muhafaza edilebilir. Avru-
pa kıtaasındaki toprakların mukad- Günü, gayet iyi geçirdiler. Eleni ne ı Pari, bir kahkaha fırlattı. Si1a hükümdarın gözünden düşmüş ve söylüyorsun? - Bua mı idare ediyor bu isya-
deratı bahis mevzuu oldug~u zaman Kadar mümkünse o kadar samimi ve Sinemadan çıktıkları vakit ::;H, .. 

unutulmuştu. Papağan cevap vermedi.. 111? 
O da, öteki cariyeler ribi, Silley- Zavallı kuşcağız kendisine ne öğ- - Evet, Melli! ojlu Efrayim de milliyet, halkın kendi mukadderatı- ı:.çık kalpli idi. Yeni mesleğinden ve dörttü. 

na hakim olması gibi prensiple ile- hayatından memnuniyetle bahsediyor- Eleni; 
ınanın gözüne girmek için büyücüler retilmişse onu söylüyordu. onun yardımcısıdır.. 1 

S h 11 l ri sürülebilir. Fakat müstemlekeyi { u. - Şimdi -dedi- benim hazırladığım 
ve sihirbazlar peşinde koşmıya başla üleyman tekrar sordu: - Şark kapısındaki ma a e er H 

t muhafaza etmek hakkının kuvvet- - ayat bu -diyordu. Pari, hayat! proğrama tabi olacaksın .. Evet, sann 
"11'\Htı. - Tamara yaşıyor mu? boşalmış .. Buradaki eli silih tu an er- 0 b .. 
•. .., ten ba•ka bir müeyyidesi yoktur. nım ızım üzerimizdt!ki hakimiyeti, bir sürpiriz yaptım. Ustabaşıya senin 

Sili bir gün; Süleymanın kendisi- Papağan çırpınarak cevap verdi: keklerin hepsi dağa mı çıktılar? y "Jl h b Tunus üzerinde Fransa da, ltalya da r. a ın ize çizdiği talih yolunun ya- ağzından tatlı bir dille bir mektup yaz-
ne söyled~i JU sözleri hatırladı: - Yaşıyor .• Fakat, siz ona kavu- - Evet, Mella ! Siyon dağında iki d lıak iddia ediyorlar. Hakikatte ne nıbaşın a kendisini gösteriyor. Adi dım. Bu geceyi bende geçireceğini. 

cSilii/ Seni ~k uverim. Seni dai- şamıyacaksınız ! bin kişiden fazla isi var. 
birinin, ne de ötekinin hakkı vardır. bir orospu olmıyacağım. Fakat bile fabrikaya sabahleyin gideceğini 

1110 seveceğimi Çiln.kii sen g1"elkrin Süleyman odasına döndüğü zaman, - Tamara'yı Harrume yapmadı. 
en g'ilı.zelüir? / M~kkrin en ıemiz ve Sahra kapının önünde dolaşıyordu. !ar mı acaba?.. Haklı olanlar, Tunus•taki yerli nü- bile içine girdiğim bu hayattan pek bildirdim. 

fustur ki, kimse bunların hakların- şerefli olarak çıkacağım da meçhul. - - Fakat ıi.icenme:-in .. ttıı gii:ııahsıı Yafıyanlan.n.dan daha te- Süleymanın bedevi rakkasesi çok - Hayır. Çünkü onu elde bulun-
ndz ıı~ giirı.c.Ju·~ bir kadt:nsw.n! Sarayı- heyecanlıydı.. durarak, size bazı t.ekliflerde buluna. dan bahis bile etmiyor. Hak kuvve- dür ... Ne yalan söyliyeyirn: - Hayır, hayır, merak etme ... 
'iıut gelMAin gil#ı ~aottk zn1• kızdın!.. Hükümdarın ayaklarına kapan- caklarmış. te dayandığından İngiltere ve Fran- Hiçbir istikbal tahayyül etmiyo - - Peki, bu akşam ne yapacağız. 
Bugün srıçla.rın da bO'Jlun gibi 'UiGdı ... dı: _Ne istiyorlar benden bu adam- sa müstemlek.clcrini muhafaza et- rum. Ne bir aşk, ne bir aile yuvası, ne Sen çahşmıyacak mısın? 
Ba.k1şlatrın, yürüyüfi'n ve sesin değiş- - Bir felaket haberi a-eldi, Melli! lar? mek için kuvvetli olmalıdırlar. Bu bir sükOnet ve sa.adet, ne de başka şey! - Hayır, ben bu akşam mezunum. 
ti. Anberd~m, 'NQ.8'1mmderı., g'Ülleırden Kardeşim Hamoyu vurmuşlar: - Hürriyet.. şebebledir ki her iki devlet de aon Sadece bu günü düşünüyorum.. Pansiyoner bulunduğum yer, bir aile 
daha n.efi.s Jutk'Wılorsun!> Süleyman birdenbire kaşlarını ı>a- _ Hürriyet mi? Onu bana kim aylar içinde ıiJAh yarıtına germi ver- Pari, onu alaka ile dinliyordu. Bir 

W'lJ ~ 1 k evidir. Hepsi de namuslu insanlar. O. 
SllA hükümdarın hakikaten en tarak haykırdı: verdi ki .. Ben onlara vereyim? mitlerdir. Hülaea müatemleke mes- o antada beraberce yidiler. Birkaç 

ta ap · n s o rada sevmediğim, ancak bir jandarma çok sevdiii ve hakkında en çok şiirler - Ne diyorsun .. Ha.moyu vurmuş. Hamoyu odasına götürdüler. elesi, tehlikesi gittikçe artan bir ih- şar ıç ı er. onra monya mey. 
yazdığı, methi)'eler okudutu bir kız- lar mı? Silleyman bu hidi.seden ve bilhas. tilaf şeklinde enternaayonal politi- danında bir sinemaya gittiler .. Tesa- başçavuşudur. Fakat yüzünü çok az 
dı. Henttz yirmi bir y~ına yeni bas. Sahra hükümdarın ayaklarına ka.. ::ıa Hamonun verdiği malümllta çok kanın ön planına geçmektedir. düf, 0 günkü film de, aşağı yukarı, görüyorum .. Şimdi, biraz gezecek, san-
mıştı. Uzun ~ları, aehhar bakışları; pandı: müteeasir olmuştu. A. Ş. ESMER kendilerine benziyen iki kimsesiz ve ra, bir gazinoya gideceğiz .. 
~ülütü, yürüyüşü ~k eazip~i. O yal- _ Kardeşimi sedye ile getirmiş- Süleyman Kudüs Ye Herbron Ya· bedbaht kızın hayatını aksettiriyor. Eleni çant:ısına vurdu: 
nız Süleymanı değil, saraydaki muha- ler Onu kurt M W 1 hudilerine nasıl hürriyet verebilirdi ş f k d • • •• •• ılu. - Paramız var çok şükür .. Yirl!, 
fızları bile çıldırtan iüzellerdendi. .. 
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arınız, e a. ki, uzun zamandanberi beni İsrail tah- a a QilUŞU Onlar da, tıpkı Eleni gibi düşün - içeriz. eğleniriz. gece yarısına doğru 
Sill bu güHl aünleri hAtırla- u eymanın fena halde canı sıkıl- tını yıkrnaA"a ve yerine (yahuriye kral- _ Baıtar.fı 8 inci ıayfada _ müşlerdi. Gtizel sesleri vardı. Barlar- eve gideriz. 

dıkça hiddetinden dışlerini gıcırdata- mıştı. lığı) kurmağa çalışanlar onlarJı ! rın bir köşesinde aşklanndıın bahset- da şarkı söylüyorlardı. Sevgilileri yok- Pari tereddüd ediyordu. Arkada,,. 
rak, saltanatı elinden a-iden bir hü- Saray muhafızını çağırttl: Süleyman hasımlarına kendi eli- meğe başlamışlardı. tu. Faka~ herke!'! onlarla aliikadardı .. nın, kendisi için bu kadar masraf::ı 
kümdar hır.dyle baiırıyordu: - Hamo nerede'! Diye sordu. le taç ve tahtını neden ve niçin ver. Fakat bu hulyavi hayat uzun sür- Sımed~ bır kere Anıerikadttn Avrupa· girme~ini i:üemiyordu. Sonra, elbise-

- Tamara'yı saraya sokmıyaca- Saray muhafızı dış avluda bek- sindi? medi. ya gelıyorlardı. sini dü~ünüyordu. 
ğım. Onun buradan uzak kalması için !etliğini söyledi.. Ve biraz sonra Ha- Süleyman odasına döndüğü za- Dışarıda toplanan bir bölük poli- Eleni, ~u f~lmi s:_yrederke~·;r F,aka.t düşünmeğe vaki~ bula~adı. 
Yahudilere elimden geldiği kadar yar- monun yarasını sararak yukanya çı- man, hassa zabitlerinden biriyle ko· ~in sesi gittikçe barı sarıyor;. ve on- - Parı -dıye bagırdı- Paı 1 ·•• İşte, .hleıu, geçmekte olan bır taksı oto~ 
dımedeceğim. kardılar: nuşmağa başladı: !ardan bazılan Keit'in yanına geli- bizim hayatımız da böyle olmalı .. Gör- mobiline işaret etti ve Pariyi kolundan 

Sila ilk önce Efrayime söz vermiş- Hamo şedye içinde bitab bir hal- - Tamarayı rehine olarak alıkoy- vordu. Bu esnada Keit ayağa kalk- dün mü? tuttu: 
ti: de yatıyordu. dukları anlaşılıyor. Fakat, ben bir ka- mış, polislere doğru ilerlemişti. Pari de; ırayri ihtiyari; - Haydi bakalım, evvela bir kere 

- Size yardım etmiye karar ver. Süleyman: dın için, tahtımı devirmek istiyenlere Komiser ona bağırdı: - Evei -dedi- benim de hoşuma eve uğrayalım. 
dim. Fakat, Tamara'yı kaçırdığınız - Seni kim vurdu? Üç gündenbe· hürriyet veremem. - Sizi kanun namına tevkif edi- gitti... Pari, yarı şaşkın vaziyette otomcı-
zaman ona Harrume yapmıyacaksınız ! ri nerede idin? Dedi. Hassa zabiti: .vorum. - Hele dur sen, biraz dahu di~ini bile girdi. 
Onun canına kıymıyacak!ınız ! Hamo g·özlerinj açtı.. Hazin hazin - Hakkınız var, l\lella ! dedi. Ku- Keitin sesi komiserin sesini karşı- ;ilk. •• Senin gibi çok gü7.el, zarif bir - Evde ne yapacağız? 

Sili, Tamara'nın ölmesini istemi- hükümdarın yüzüne baktı: düste kendi evlerinin ve kendi işleri- !adı: kız, hele hele böyle esrarlı siyah ıröz- - Hele gidelim bir kere l 
::rordu. SilA.'nın da garip inanışları var- - Tamara'nın izini bulmuştum, nin efendisi olarak rahat yaşarlarken, - Beni tevkif etmenizi bekliyo- ler taşıdıktan sonra elbette ki, kafe- Hakikaten, Eleninin pansiyonn, 
dı: Sihirbazlardan biri, Sil.i'ya bir Mella l Onun peşinden koşuyordum.. İRraiJ askerleri ve onların aileleri ıribi rum. Lakin yanımdaki kadının be- ,an.t~nlarda, gazino ve barlarda iş tu- çok sakin ve rahattı.. Binanın arka 
gUn şu hikayeyi anlatmıştı: - Tamara nerede şimdi? hür yaşamış, vergi vesair imtiyazlar- nimle hiç ali.kası yoktur. Ona do- tabılır... tarafına düşmekle beraber, odaları 

c- Sitleyman, sevgili.~ini ebedi. - Siyon dağında.. dan istifade etmeğe kalkışmak küs. kunmayınız. Onun çantasındaki pır. . P~ri ~es çıkarmadı. İçinde 'bir deği- bol ışı~ ve hava a:ıyord~. 
YP.n krıyhP-lh'tii gii.11, tahtımn tehh'.ktye - Demek papağaııım beni aldat- tahlıktan başka bir şey değildir. Iantayı lla onun haberi yokken ben şıklik, hır tatlı heyecan v:ırdı. Elenı, odadan 1:1rer gırmez, Pari • 
diişt?ıjjunü g°örecel.: ·ııe lYu erıdişe ile •a~ mış !.. _ Sen benim yerimde olsaydın onun çant~sına koydum! - Duyuyormusun Pari, söyledikJe. ye, 
ıayını terk edip Hebron sayfiyesine - Onu Yahudiler kaçırmışlar. ne yapardın onlara?.. Ani ta çantasını karıştırdı. Filha- rimi? , .. - .. -~~ .~rah~ta lavman \'~r, orad~ 
çıkacaktır. O zaman h.epiniz burada dı. Kabilemin en meşhur muhariple- - Ku.düsten sürerdim .. Uzak üL kika çantada iri taneli bir pırlanta - E\!et, fakat korkuyorum... yuzunu ıJıce hır yıkn da gel. .. 
/:alacak ı·e ıstırap, i,ketıce ve yoksul- riyle peşlerinden koştum. Fakat, bi- kelere gönderirdim. O zaman, burada vardı. - Hayir, korkma!... Ya bu bayat, Dedi. 

(Devaam edecek) lu1~ içiıule p~wişan ola.cakaını;ı! Saray. zi tuzağa düşürdüler. Adamlarımı ne kadar rahııt ve mes'ut yaşadıklar1- Demek onun yegane sevdiği ve hayut ta ustabaşının karısı olursun ... 
ela ne yaparsanız yapınız .. Tamara'ya kestil~r .. Beni de yaraladılar. Kese- m hatırlıyarnk, bugün yaptıklarına aşkı yalnız onda tanıdığı ve onda ------------------------------
dokmwıayınız! Tanıara'nuı ölü.mil, he- ceklerı sırada çalıların arasına sak- pişman olurlar> ve t.ekrar ~ize deha- gördüğü adam da bir hırsızdan bir K w 

piııiziıı üıümü demektir!> landım ve kaçmağa muvaffak ol- let ederlerdi. alçak~an ~aşka bir şey değildi., aç sene yaşayacagınızı 
1şte Sila bunun için Tamara'ya dum. ~ - Devam edecek - Anıta aghyordu: 

kıyamıyordu .. Ve onun öldürülmeme. Keit, bir aralık Anitaya bağırdı: b•ı k • t• ? 
si için Efrayimden söz almıştı. l..J ı • J. k - Eier, de~i; b~ ha~~ . ıelmi, o~. ı me ıs ıyor musunuz e 

Sil!, Tamara'nın ele geçmesinden rıo ıvuaun yaramaz a masaydım, senınle ıstedıgın yere gı-
cle endişe ettiği için, Yahudi ihtlla!ci- • derdim sevgilim! Ben bir alçak deği- _ Bqtarafı 8 inci aayfada _ Dimağ vücut kadar sliratle ihtiyar-
lerine üstüıte ve kat'i habereler g m J. • J l lim .. Ben.... cevap maalesef hayırdır. Maamafih lamaz. Bunun içindir ki meşgaleleri. 

Sdıenrıeretakv,·ı·Tyeametmarai~~n. dağa kaçırılma. aını zevcınaen avrı l'"OT Keit sözünü ikmal edemedi... Po- muntazam ve makul yaşayışla miadı- ZeYkleri kendilerini daima faal bir hal 
~ Y J J !isler onu Çapishaneye götürüyordu. nızdan evvel ölmenin önüne geçebili- de bulunduran insanlar çabuk ihti -

Tamara'y:ı dağ& kaldırdıkları t&k· Bir aralık dışarıda silah sesleri du- riz. yarlamıı.zlar. Eğer sizi sıkmadan ala _ 
dirde, saray muhafızlarının eline düş- B D • ,. f l k · yuldu. Hayat sigorta~n istatistiklerinin ve kadar \'e me;ıgul et.len bir meşgaleniı 
mesi ihtimali kalmıya.caktı. Si,Heyma. et (\ VlS l Il d Z a f 0 ffia il 0 UffiaSt Caz· İçeriye gelen polis Ani taya şu ha- bu işle meşgul olan bir takım profe - var=-a çabuk ölmekten kurtulmuşsunuz 
nın btttün ümitleri bu suretle suya b d k . • J d• . ' beri verdi= sörlerin etfü.lleri aşağıda uydıkları - demektir. 
düşmüş ve Sil! Stıleymanın sarayın- an Cl OCaStill SIIllS en lrffiIŞ.. - Keit ~endi kendini öldürdü! mızın uzun yaşadıklarını göi!termekte- Şi~manhyanlar uzun ömürlü olan - · 
da belki de eski saltanatına kavuş- . . Anita için artık Peştenin hiç bir d'r !arın hemen hemen yüzde doksan be-
muş olacaktı. \•ıyor1ardı kı, ayrılacakları akılları- kıvmeti kalmamıştı. O gözvasları 
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b ·ı · ı d H J ' • «Vasattan aşağı tansiyonu olanlar şini zayıf insanlar olduğunu düşüne-
SiIA'nın papağanı da ona. bu hu- na 1 ~ g:tir~.ıyor ~~ ı. atta Holi- içinde bu şehri terketti. , 

susta hayli yardım etmişti. Süleyma- " vuttakı hır studyo uç seneye kadar Kocası onu, şafak atarken Tahya- ve nabzı va~attan az atanlar.» rek perhize girmek suretile kilolarını 

«Ana, babası çok yaşamış olanlar.» ı:ızaltıp hayat mesafelerini uzaltabilir-nın bu kırmızı a-aa-•lı kup çok itima- kocasından . bo~anı:nıyac.ağına da!r da karşıladı. Anita başına gelen ma-
dı vardı. senet verebılecek hır artııt aradıgı cerayı kocasına anlatmak istedi. Fa- «Vücutça ince yapılı olanlar.~ !er. Yenen yemeklerin vitaminlerle do-

Papafan ne derse Sttleyman ina- zaman derhal Bet Davis konuştu. k b ı · · · · •Kırkından sonra zpr bedeni i~ler· lu olmasına da itina edilmelidir. St"d .. ı_ d ._ at o, un arın hıç bırıne ehemmıyet 
Uzun yaşamağı güzel bir sigara ve nırdı. Ve inandığı içindir ki, bütün d uboyonun uç •:ne x:a ar ~oca- vermiyerek, de çalışmıyanlar.» 

saray muhafızlarını, Tamara'yı Ya- sın an sanmıyacagına dair muka- R .. d 1 ı 1 ~ - uya ır on ar canım. « çki kullanmıyanlar, yahut ta ga- ya pipoya tercih edenler tütünü bırak-
hudi mahallesinde aramıya memur et- vele verebilecek bir artiat iatemesi- Dedi. yet az kullananlar.> malıdırlar. Profesör Pearl'a nazaran 
mişti. ne sebep her halde bir reklam mes' e- Hayat, gene esklsi gibi yürümeğe cTütün içmiyenler.> ~igara içmek hayatı muhakkak suret-

Muha!ızlar her rece geç vakit el- lesi. Fakat Bet Dav1' 8 oraya ko":""'r- ba"'ladı. K d · ı ~ ,. « en ilerine, mızaç arma uygun i~- te kısaltmaktadır. Gene ayni profesö-
leri boş olarak saraya dönüyorlar ve 

1
ken verdiği sözde samimi idi. Fak .. at A.ni.ta .• se.na.ryoya başlar - !erle uö-raşanlar.» 

hilkümdar, Tamara'nın a-elmediğini B 1 be be k 1 d x. b h b h ı..ıt • rün ifadesine göre az miktarda içki 

ı unun a ra r artist çok geç- en soy e ıaımız rı ı, er sa a uvY c Makul, muvazeneli ırıdalar yiyen- kullanmanın hayat uzunluğu üzerin. 
görünce, bütün muhafızl,n sıkıştın- meden pt'•man olmuı,tu. çu··nku··. le '·aryolasından. kalkar·, ve ba11ını ı k k · 1 d h 

d 
y _ .r.. Y er ve ço yeme yımeyen er. e içbir tesiri yoktur. Yalnız çok iç-

yor, açlık cezasiyle tehdi ve tazyik ' Harmon ile aralarında geçimsizlik cama dayayarak bir zamanlar tren- «Nikbin olanlar ve kafi derecede is- ki içenlerin vaktinden evvel öldükleri 
ediyordu. başlamış, bunun üzerine Bet Davis le geçen ve kalbini çalan meçhul sev tirahat edenler.> muhakkaktır. Profesör Pearl doksan 

Saray muhafızları bir aqam: 1 daha hırçın ve yaramaz bir kadın ol- &'iliyi acı acı düşünürdü. «Kendilerini meşi"Ul edecek, oyalıya- yaşından fazla yaşıyanlar arasında 
- Kudaıde şeytanların bile gir- muştu. Bu sevgiJi artık dünyada yoktu! .. cak merakları olanlar.> bir tetkik yapmış ve bu insanların 

medikleri yerleri aradık. Tamara'nın Bet Davia Öyle kı·, stu··dyo ı'le olan mukave- Belkı' o, kendı·sı· ı·çı·n du··nyaya go··z- K 1 k · · l l - c aza ara arşı ıyı şans an o an - tıpkı alelade insanlarda olduğu gibi 
izini bulamadık. Artık gireceğimiz ve H l dd b 1 

w b' d . « o ivudun en yaramaz kadı- lenin mü eti iter bitmez boşanma erini yummuştu! Kendisi için, bu ne lar.> bazısının çok yemek yediğini, bazısı-
arıyacagımız ır elık k&lmadı. d. A b l Be D · d t' t ·· k üdh. T nı~ ıye nam u an t evıs me- avaınm ar ıs ten once ocası açmış- m ış ...• Yukarıda sayılan irnillerden en mü- nın az yemekle iktifa ettiğini, bazı-

Dediler. k k d . ğer ço çalışkan bir a ıncağızmış 1 tar. himi olan ana, babası çok yaşamış ol- sının içki, tütün kullandığını, bazısı-
" Tamaraya Jıavuşamı· fakat, kocası asıl bundan şikayet Harmon Nelson mahkemeye ver- lim, dedim. Orada güzel bir yerde mah insan kuvvetinin tamamen hari- nm kullanmadığını görmüştür. l\faa-

k Mı ilci f ediyor ve onun için, boşanmak isti- diği boşanma iıtidasında şöyle di- sakin bir hayat yaşarız. Ben yerli cindedir. Ana, babanın ömürleri teva- mafih bütün bu uzun ömürlü insan -
yaca Sin e •• ,, yor. yor: musiki8ini tetkik ederim... rüs bakımından büyük ana ve büyük Iar bir noktada birleşmişlerdir: Pro-
Bir gece, Süleyman, gene her za- Bet Devis, hakikaten, çok inat- - Karım müdhiş romana düş- «Dinlemedi. Gitti elli tane kadar babanınkinden üç defa daha mühim fesör bu adamların hep haluk insanlar 

man konuştuğu kırmızı gagalı papa. çı, hırçın, dediği dedik bir kadın ola- kün. Einden biran olsun kitabın düş- roman aldı. Sonra ablasının çiftliği- ve çocuğun hayatı üzerinde o kadar olduğunu ve kendilerini üzüntüye kap-
ğanla konuşuyordu. rak tanınmıştır ve c:İsyankar kadın» tüğü yok. Hatta, misafirlerin yanına ne çekildi... Bunu ben, kendime kar- daha müessirdir. Eğer büyük anneniz tırrnadıklarını tesbit etmiştir. Profe-

Papağan kendisine: isimli filmin baş rolü kendisi için bi- elinde kitapla geliyor, mütemadiyen şı bir hareket telakki ederim. Artık ve büyük babanız seksen yaşlarına ka. sör bundan şu neticeye varmıştır: H:ı-
- Tamara'ya kavuşamıyacaksın. çilmiş kaftan sayılarak bu film ona okuyor. Sofrada gene elinde kitap .. bıktım onun bu faydasız okumasın- dar yaşamışlarsa memnun olmalısınız. yat uzunluğu yaşayış süratile maklı-

1\Iella! Onu beyhude araştırma .. Ve çevirtilmişti. Fazla ısrar ettim~. alıyor romanı, dan ... > Likin asıl annenizle babanız bu kadar sen mütenasiptir. Yani çok koşan c ı-
onu unut! Kocası Harmon NelsQn meşhur kapanıyor odasına, ·saatlerce çıkını- Mahkemenin boşanma hakkın· yaşamışlarsa uzun ömürlü olacanıza buk yorulur fehvasınca hayatı patı -

Dedi. Süleyman hiddetle papata- bir cazband şefidir. Bundan beş se- yor... da ne karar vereceği şimdilik henüz emin olabilirsiniz. Annenin uzun ömür tılı, heyecanlı geçenler, her~eye ç:ılı '. 
na bağırdı: ne kadar evvel evlendikleri zaman , <Geçen sene yaz ~atilinde karı- malum değildir. Fakat Bet Davisin lü olması avladın uzun ömürlü olusu sinirlenip üzülenler profesörün \·:m 

- Haniya sen iki · ırün önce bana herkes onların saadetine gıpta et- ma: · de kocasından boşanmak taraflısı ol- bakımından bab.anınkinden daı.ha mil· ğı neticeye göre kısa ömürlii nhıc"" ı 
'l'amara'nın Kudüs.te olduiunu, ya- mi§ti. İki aenç biribirini o kadar ıe· t- Cel ıeninle Havanaya i~de- duiu ıöyleniyC\r.. bimcH'I' .ı,. . 
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ÇİN - JAPONYA T rapik adalarında - Gangsterlere karşı 
LJ - koyan kadınlar! 
rıudutsuz neş1enin hu"• Amerikacla hayd ıtları ban 

büyük ticar thane gibi yerlere a 
Japon hükômeti Çind h .. . . 20 ·ı 30 k .. dı d ba km yaptıkları ve içerdekileri teh. e er gun ıçın 1 e um su·· r u"gl.J u" ı·yar.f dit ederek kasayı ~oyup gittikleri 

milyon arası d h f ço_k olur. 
0 a arp masra 1 yapıyor Fakat, hu efrr Nevyorktn bövlc 

Ayni zamanda Çinde ekonomik y~~şile:in garip adetleri - Kabile.re~ :;:~~~~!ı:.~.k~~;:ı~7"~:~~~~·; 
• • JSlflln ogluna Sandal Verm e ffieraSlffi l Üç haydut bir gün. Nevyorktaki 

nüfuzunu da kurmak t l ·1· T ı · lıir kadın güzellı"k t•t·· ü 1 · ıs l r V OT 11ıı ız u and lımanından aynlıp diler. . · en,, ı us ne g ıı-
'J «Kaııadlı tel ki) jsminj taşıyan iki di- O arada bando ,.. ld - . ı· - ) orlar \'~. tab~ncalarını, içerdeki ka. 

rekl" • ~a ıJeı ~er 1 par dınların uz erme · k 

Y A Z A N .ı yeelkenHye lıindiii zaman, me- çalarla ortalıiı ne~eye i'&rkediyordu. · çevırere : 

Japonlar' Çı•n fethı·nı·n faydalarını yal· ı=--- :J denıyetten uzak1afığımı, yeni sera-U- Alkış tufumrıı, .ralı!a .sadaları takip - --:- ~a~rnnma, yakannı! DJye ba-

R V J•ı z~ştlere doğru yürüdüiümü pekilla ediyor; ortalık çınlıyordu.. gırıJoılaı. 

k d•J • • h• • J J • • 1 bıliyordum.' Bindiiim ka_yık, ne ka- KüçUk §ehzade sandalı aldıktan Fak.at, g~rek beı·ber. k~dınla~, g-e~ 
DiZ en J erJDe 10 JSar ettJfeCe i( er LÖ TANIN Çf N MUHABiRi dar da pısti ! Güverte&, kimbilir sonra hizmetini gören zencileri ça- rek müşterıler, zannedıldıff g'lbı pek 

. . ne z~m~ndanberi .sunın yüzünü gör. ğır<lı. Ve sandalı omuzlarına yilklet. kork~~ ~ık~ıyorl~r \ e haydutların 
fın mık tarını mutlak hır M rahat- memıştı. Pislikten tahtaların ta bii ti. Hizmetçiler sandalı sah .1 ,ıi(T" _ tehdıdını dınlemıyerek üzerlerfne 
le tayine imkan vermiyor. Her halde rengi bozulmuş a-ibi kayığın her ta- rürlerken baft~ reiııı ol~a~ e ü;e:e atılıyorlar, ellerindeki tuvalete mah-

• . uraaı ~uhak~~tır ki harbm devamı r~!ı~ı kaplamıştı. Ellerim birdenbire ıençler, muharipler ve ahali bando sus ma1cu, ustura, cımbız gibi Alet. 
Japonya ya Çm e nazaran son derece P.ısJ~kten simsiyah oluvermişti. Elle· ile beraber yürüyerek limana iİtti· lerle haydutları ~aralıyorlar, saçla. 
daha pahalıya mal oluyor. Japonya- rımı temizlemek için ~u aradıj'ım za- ler. Reisin küçük oğlu sandala val- rını yoluyorlar, yüzlerini parçalıyor. 
nm masr:afları evvela kalabalık bir man gemi kaptnm hayretle yüzüme nız olarak bindi. Ve iki ufak kU;ek- lar .. Gangıster)er, Üzerlerine hücum 
o~dunu? sefer hal~nde ?~lunmııdır. bakıyordu : !erini eline alarak ahalinin, coıkun e~en bu on, on beı kadına kar11 hfç 
Bır de Japon dıı tıcaret~nın azalma· /. tezahüratı içinde denizlere açıldı. bır ıey yapamıyorlar ve 0 kadar 8 • 

sından .. ~yat .~halılıgından, yen Hava güzel. seyahate müsaid idi .. Yoruluncaya kadar dolattıktan aoo- !allıyorlar ki tabancalariyle auı bf. 
kı~metı~ın sun ı surette m uhafaza . Çok geçmeden Guantalkarar sahi· ra bindiji yere adet etti. .Meralime le edem· ı 
~~l~esı~den, nihayet milli endüst- lınin a~ıklımna kadar ıeldik. 2500 de nihayet verilerek şarap etJenceıi B ıyor ar ... 
rısının bır kısmının silahlanma için, metre Yilkşekliğinde ki mu.anam rıe baılandı . u ıırada polı•e haber verJUyor 
}'ani aa~ri .muıtahsil olarak çalı~ma· Lomma daklannın kayaluı derin Çılııın danslar, erkekler arasında ve aanarıterler tevkif edilerek • lrU. 
ından ılerı gelen masraflar vardır. ufukların İı."İnde yavaı yavaş :jönü· yapılıyordu. Erkeklerin eğlencelerin- lUyor . 
.. Bn~_ıları I:arpten ~ütevellit bü: ):~rd~ı. ı:·eıkenlimi~. akin ~ııhıruı de kadınların bulunması kat'iyyım Kadınların haydutlan bu ıurıtle 

tun mukellefıyetlere bırden (aşkerı üzeımde yılan gitıi kayıyordu. memnun idi. mağlQp edişi Amerikanın a-an
8

8ter 
gayret v~ harpten sonra taarruzi İşte üç hemşire ıuınıile maı·uf ye. Cennetin bir köftsine ben.ıiyen bu hidi;ıelerj tarihinde ilk defa ıörtıl-
kudretin yeniden ıslahı, zayıflamış şillik içinde gömiilmuş dağ-1.'.~rile ııüı&l adanın bazı \'~rll!tini gezmek müş lıir vakadır. 
ekonomisinin kalkınması ve muaz· Uıı.ıti &r.:ızhi, n(! ferahlı, ne manzara- btedim. Erte.i g ün ~e.hberimle bera
~m Cin'in isti~marı) karsı koyma- h ~erler .. 'fa biatin Lutiin güzelliğini )er Fiııuatonıo namındaki köye ilit. 
- a muktedir olmıy'"n japony·anın toplamış bulunan bu yerlerin uzakla tim. Rehı bu köye gideceiimi daha 
•rge~ harir.i~ m~~i .:ardımına baş vu- nn~nn ieçtiğimiz halde, saatlere "Vvel uildirmiş oldı.ığundan, yüzüme 
"~c.a~1nı ı1erı sun.ı:>:?rlar. D~ha az l>~ıalarını seyre dalmaktan kendimi- ıarip ıuızalarla bakan köylU zenci-
nıkbı!1 ol~nlar bu m~·taleanın Jap?n- zı '11amıyoruz. ler tarafından hayretle karşılandım. 
va ~v,er. lıberal ~enılen ekonomıleı . Bu köyde de ayni gece bayram tesid 
lekı kaıdr.lere rıayete azmetmiş ol- İkı gtinltik bir . eyahatten sonra ediliyordu. Gençler gatyet güze) dans 
a~?ı ancak o zaman doQ-ru olabile· hedefimiz olan Ova Raka adaları ediyorlardı. Sonradan öğrendm ki 

Japon aakerleri "'egı C<."~·abını veriyorlar. Halbuki ja- önilmüze çıktı . Denize serpimiş bu dansı medeni şehirlerde görmüo:ler.: 
Japonya, Lütün cnerjierinin tek- ponlar ı "mdiye kadar ancak sder ')Onya ıcin bu hal varit değildir. Za- yemyeışil kayaların içinden geçerek O gece orada kaldık, ert esi s~bah 

aifini icap ettiren çetin bir harbe gi- halind ki ordunun ihtiyaçJarını öde- ~an? mı.ı~avem~.t edf'n Av~upa'da· ndanın limanına vardık . deh~etli yağmur başlamıa ve üç gün 

Ödemiş I 
dagide nahiyesinde 

meraklı ve heyecanlı 
deve güreşi 

1 Kanunusani/939 Pazar gü

nü Adaııide nahiyesinin Tayyare 
meydanında m uazzam bir deve 
güreşi yapılacaktır. Bu güreıe İf· 
tirak edecek deve sahiplerinin 
Adagide Belediye dairesinde mii· 
teıekkil k omisyon m a'1swuna 
müracaat ederek develerini kay· 

riımit olmasına rafımen, Çin'de i~- 1 miyc yaramıs olen bir nevi paranın t ı mı allerden mulhem o~a!1 }aponya Tesadüf eseri, o gün zencilerin tiç gece sıra ile devam • derek iez
ıal etmif olduğu mmtakalarm eko- istimalini tedrici surette Renişletme laha zpyı.f olan ~kono~ısını hemen bayramı vardı. Ortnlık neşe içinde meme de imkln bırakn~ ;mıştı. Dör. 
nomik orıanizaıyonunun temelleri c karar vermi !erdir. Bu cbono ;_ut.lak .. bı.~ ota~,sık sr:~dın ve devlet ç~lkalanıyordu. O gUn kabile reisi· dUncü i'Un de dehşetli yağmurdan 
ni tinıclifien atmaya b:Aşlamıştır. Bu lar isgal altındaki topraklarda kıy dumumın hım/:\.yeııne koymus- nm en küçük oA'luna merasimle ilk eser kalmamış; berra\; bir sema 
organizaıyon muv Hak okluğu tak ett~n 50~ dümıüs olan Çin __ dola~ •ur. . . . . . ~an dal hediye edileceğini rehberim içinde doğan gilneş, ça?Jlurlu yolları 
d irde, A.yada oldu·u k dar bütü :•.n ts~'.hluf etmcy~ .,e butun Çin Bu ıs~em mılletın gyretını Ttı.s· olan zenciden oğrendim. kısmen kurtulmuştu. Bir \ ahçe içinde 1 _ K~nacak develere ve-
d ünyada imdiden tahmin edilemi ~ n m ter:k ve gene.muayyen bir •one_l_letis.~ırmek ve standardlaştır- H~kikaten bu adalarda oturan kurulmuş olan köy kulQ.pelerinin or. rilecek ikramiye, 

dettirmeleri lAzımdır. 

yecek akiıl r uyandırmağa namzec' ısl eti ba lanacak bır paraya ze vı mumkun kılmaktad:r. Bu ted- zerıcılerln denizcilikteki meharetleri tasından sıyrılarak k~yün bayram Ba,a: 50 lira 
görünmektedir ini hazırl ma-a nnmz ttir. Kore'- ~-~ıt"r, <' ki 1ibc-ral prensiplerın tec· hayretimi mucp olmuştu. mahalline ~ittik. Orad• bir kulübe. Ba,altı: )O lira 

Japonyanın Çinde nsk~ri isga le v.c so~r ~1?nçuri'de de ayni usul .. :oelnine d?vn_narak totaliter deni- Biı) lik merasfa1 için muazzam bir nin önChıde, b.htadan yapılmış muaz. , Ortaya: 20 lira 
]inden daha az gürültülü olan eko atbık edılmı ı. l n ekonomılerın mukavemet kabi- hazırlık göze çnrpıyordu . Herkes zam b1r tabak gördüm. Ava~a: J O liradır. 
nomik igali, askeri taarruzla ı::u mü Umumi sahadaki bu tedbirler nr:- '"yetini öncedt>n azımsamanın tehli- üzerine aldığı vazifeyi itina ile yap- Bu tabak umuma aidmiş. Ve bü~ ~...,...-!il...,.ııııı.llll!l••.-. ... 111111 .... --r 
terek tarafa maliktir ki bugün bütün •icesinde, önlerinde açılan yeni ve ~esini son Avrupa hndisderinin iı- mağa dikkat ediyordu. Reisin otura- yük Allahları olan put Alonden tror- r . "' 
cephelerde birden tezahür etmekte mu zznm ptı2ara japon tüccarları ıat rtmiş oldugw unu ileri .. .. 1 cıı~ı taht için mP.ydanlığın ortasın- tim iünlende reisin pi~irdiği vem ek l:ımır halkı bazarlanınıc 

d .. . 1 . . suruyor ar. d bil .··k b. h w ,, n k y; /r d ve ıene askeri hnrekat grhi hazar ve en ustrıye lerı akın etmektedır- Esa~cn japon ekonomiııinde tat- a ) u ır sa ne hazırlanıyordu. bu tabaga konulur ve biltün halk ta- re a ın a 
hü111ünyete mail bir Pasifik'e kad 

1 
r. Fabrık~brın ve ti rethanelerin '>ik edılmt"ktt" olan güdiimlü ekono- Sa~nenin etrafını ı:ıilsliyecek çiç:ek- bağın etafını !larar, yemeğini yermiş. Yenı· sı·nemada 

varan pek zayıf bir. mukavemet) ki Çinli sahiplrri le ~azan r~bri ·ni si teminin Çin'e de tesmili japon lerı hayvanl~r taşıyordu. Tabağın genişliği iki metre kadar 
karfıl&§maktadır. nl mal r )apılmaktadır. Harbın 'Tlahfillr.rince k~rarlaşmıs bulunmak- lfemlek.etrn en güzel kızları milli vardı . ~~rinliB"i ise ancak 40 santim TÜ RKÇ'E 

Politik aahada. mnlumdur ki Pe esirlerind,..n ın "Un kalını~ olan ve ~adır. Surasını da mü~hede ~tmek kıyafetlerıle şahnenin etrafını almlf. kadar ı~ı. 
kin'ck ve 'ankin'de yeni muh l.ıpl("ri Çinli ol n San hay'ın bü- lfi7..ımdır ki Cin Almanya'ya nauri\n gelen çiçeklerden çelenk hazırlıyor- .Tabagın dış tarafı fildişi ve ke- Aynaro K d 
ta n veyet creforme> hükümetlc .. k dokuma f brikaları tek ar i e role daha sıenis bir ekonomik potan- !ardı. Rei in hizmetçileri de büylik mı le tezyjıı edilmişti. Bu tezyinat Z a 151 
kurulmuştur. Her halde ) akında bi ı m 1 c.lır v,. t'lm randımanla ca ·vt'lf' maliktir: Çinin pt-k çok mem- '>ornuzlarla ~am ve Bonanadan y • ~uhtelif ~ski ~harflerin şekilleri Uze- ili•• olar ak lzmirde ilk .lef• 
cenubt Çin hukümeti d· meyd n makt dırlar. F orrno:ı adasından lr-ketlerin gıbtasını celbedebilecek pılmış şarap taşıyorlardı. Kızların 1 ınde ~an 8 tkarane yapılmış ve mu- Büyük Şe bir 
çıkacaktır; bu muhtelif hükiimetl r "ğ r vNl rd'"n muht,..rf C n · k,..t 'l'""nflinlikte ziraat ve ham madde is- bir kısmı da etrafı çicekle donatı!- hakkak ancak o kabilenin bileceği 

'•ri müm ·ı "'"i yeni is imkanları ;h,al irnkallları va dır ve m uazzam mı§ sepetler içinde patat.s, Banana, manayı ifade ed_iyordu. . . lami ıibi kendisi de bUyük ltir film 
merkezi Pekin olması muhtemel bi 1B hb ı k b ı .....,. ı tetk"k u im kt cl"rl~r. Çin snhıp nüfusu biri ci de~·cede bir is tihlak ·am fıtığı, ve bademden yapılmış ana re er.ı . yapan ~encı ı e 
fed~ral otoriteye tabi olacaktır. '·rinde blivük c)Jc" dr h lıkçıl ·ın is "lazarı demr:ktir. Öyle ki Çin kıtası- muhtelif tatlı l ar götürüyorlardı. kı~men okuyabıldı. Fakat ~ıcahm~ıa Turgutlu kazası em· 

Buna muva~i blarak, ekonomiı · rr.nrı mür.1 a"ıran japCln mi.iPsses,.. run adayı. ham maddeleri ve mah- Merasimin başlangıcı büyük ke- rag~ıen_ manasını verme~ı .. Meııer • k • 1. ;ıtr. J, 
aahada, iıgal t"dikn arazinin s· t ri 1 hine ol rak omanize edilmek .. prl,.ri, japonva·nın i~ idareyi, kad miklerdcrı yapılmış garip borular la k~Lıl~nın mukaddes sırrı ımış ve bu nıyet omıaer l5ln en 
matik bir turette istismarı icin bu edir roları ve ~ndiistrivel kudreti ter in !Un edildi . .M eraı:sim yerine ilk ola- sırn ıfoa eden derhal çarpıhrmı ! Turgudlu şehir gece bekçiler ine 
yük tirkctler kurulmustur. bunl r Çin'de verlr"smis ecnebil ... ri son --dece-i rouaZT.am bir ekonomik ıiı k memleketin reııçliği geldi. Çıp- Nitekim bundan iki ıiln evvel mukad verilmek üzere yirmi beş aded oto -
her biri muayyen bir mıntnkanın re iert"ce dü ündü ren bu el kovma •t>mİn ne bliyük i~lt>re m uktedir ola ak ilcudlaıı fildiıinden ;.·apılmıı zen- des bir aır vermek ceaaretinde bulu. matik hrovnik sistemi tabanca alına· 
j iıini elinde tutan hakiki bırt-r Hın<' -n nzar ı ue-rci b:ızılannca şoyle tef ağı tahmin eçJilt-bilir. ·irler •·e :muhtelif çiçeklerden kol- nan bir ze~ci öl~me ~~hk6m ~dilmiş caktır. Muhammen bedeli 20 _lira o-
kumpanyas·dırlar: M ncu o·n •r · 11 ktt- ır· n bir ki!rr d fın Ja onva\·n Çin pa,zarının ieıtis ' (.'Jerle iı leum· t•. Bu geneler \'C parrnaiıle arösterdıj'ı denizın orta- lup fartnamesi Turgudlu şehır ıece 
inkiıafına çok ~ 'z et et i ola tihl rini yutmasmı lile~ktir. Ja· marının in• i"arını değilse bile en üs eisin oğlu için yapılmıı olan eımdah smda duran LUyülc k~yanın üzerine bekçileri muhasipliiinde hergün gö-
meehur ~nuh"' nç ıri irket"n"r onv 'yı m. li b kımd n trk tecek •ün m,..., kiini tahsis etmek liizumu ımuzlauııda taııyorlardı. Arkalarını yalnız bırakılarak ikı günde öldU· rülebilir. Atım açık ekıiltme ıuretile 
bir•r benzeridirl r . lan harp, mua:zznm proj,..,,ini t thi ı.izt>rind(" j"oon mahfill("rinin hemen n~mlt:ketin muhariplui nıü:Mtllah rülmilf .. DUrbinle küçük ~daya bak· 3/ 1 / 939 sünü saa~ f 4 de Turgudlu 

Bundan böyl~ iÜmriıkler - Çın imktm hıraktnı) ktır. Japon, taTI') mı m 0ittdiktirler. Y ~lmz tatbik .>larak takip ediyorlardı. Bu oklu tım. Gayri mea~un oldugunu anla. kaymakamlığında ıcra olunacaktır. 
de hariıc:i istikrozl rın tt"rninatını t c:: a n mani" k r ndp ni} y("t birle· metodlari •le <lozai1ar i.izl"rindc ba- müfrezenin geçidi ent~resaandı. Ok- d~m. Bu k~bile~ın içinde ka~dıt~m Muvakkat te~inat miktan 37 lira ?O 
kil ed~n bu h

0 "yitk vııridnt menbaln •ct"k ol n A' rumı v~ Amerika es- zı 8ÖrÜş farkları vardır. Bazıları ja ları bOyU]ç kemiklerden yapı lmış günle~de ııordüıa.~ garabetlerın h.ık· kuru~tur. talıp olanların mah~llt t~ca 
rı - dcmıryoll rının t mamınn i ı:ıt t .. ko un y0rı ·rı n te ;~ini vt> bi.i- pony 'nın bu f\ıirn projtnin icrası· ve .san'atkarnne bir şekilde uydurul- metinı anlamak ıçm ıayret ettım. ret udaıından alacakları veaıka tle 
k m kısmı, n hir yolları mi"nak 1 t .. n d \ l •J .. re rnii0 vi ol ,.. k nçık nFı tek h:-ı.sına gir11mekle mü kiHate ınuştu. Fakat muvaffak olamayınca ıukutu birlikte mezkGr saatta kaymakamlık 
pot talar - v~ yakında bankalar - ' npı sİ) etinin devamını istiy c~k· ducar olması m:ıJhteme1 bulunduğu Alayın önündeki yerli bando ve hayale u&-rıyarak ayrıldım. binasında toplanacak komi~ona 
kıaacaaı :meml ketin canlı servetle erdir. düşiln~~ind~dirlcr ve münasip ta· ne3eli bir parça çalıyor ve a lay ya. ** müracaatları il!n olunur. 
r in i te ki1 eden n~ varsa, japonlarır Çinliler- tarafım] n istilacılannın vizler mukabilinde yal;;anct sermaye- o1aş ya\•aş ilerllyerek rei!in ve 8anda-
bih·aııta veya bilavasıta kontrolü al :ernsili mi.it leası Çinlilerin vaktile l'line dl! müracaat etrneğe taraftardı r im sahibi oklunun otuduğu yer.e dol- Lise ve Ortaokullar Satınal
tındadır. Yabancıların menfeatleri c.endi topr klarmı istila etmiş plan lar. DiQ;erlerL yşrdımına müra~at ru gidiyordu.. Reisin bir işaretile 
bunların extraterritorialite muahe- muhtelif milletleri muazzam 15övde- edilec~k <;cn~bi sermayelerinin ta- ... anc1nl ahnenin üzerine konuldu. ma komisyonu baıkanlıg" ından 
de]eriyle elde etmi oldukları haklar lerinde eritmiş olmaları ke} fiyetine leplerinin a1abi leceği sümulden ön- :\1uharipler de s:ındalm sağ ve sol 
fili bir kısırlığa doğru gitmektedir; iBtİnad etmektedir. Fakat bu iddia, coclen iirkmektediıler. Ve yabancı la - taraflarında yer aldılar. O anda ka- Alınacak eıyanın cinsi 
çünkü memleketin bütün art kısmı tekniğin hüküm .sürdüğü bir devir- rın is b;rliqindense harekete daha bile reisi ayağa kalktı ve işareti ver· 
~konomik faaliyeti keyfleri istediği de, Çin'e naznran endüstriyel bakım mütevazi bir ölçüden başlıyarak Çin di. 
ıibi tanzim etmek .. zminde olan ja- dan )arım asır ilerde olan bir japon· fethinin faydalarını Japonya'ya in- Reisin en büyük oğlu, üniformalı 
ponlann elinde bulunmaktadır. Ve ya·mn istilaıı hakkında da varid mi- hisar ettirmek mütaleaıındadırlar. k. zenci ile beral>er sandalı yerinden 
yabancıl.rın imtiy41~Jı mmtakalar dir? Bugi.in vaziyet bu merkezdedir. aldılar \'e rei in 'küçük oğl una ver
dah ilindeki hürriyetlerinin de, eski Mü ter.ek bir Avrupa müdahale- Çin·d yeni kunılmus o~n vaziye· ------,-----....... ---

Boz battaniye boyu 2.15-20 
santim 

Eni 1 .50-60 

adedi Beherinin toptan muvakkat 
tahmin edi· tutarı 

temı-

natı 

len fiatı 
L. K. 

200 7 50 
L. K. 
1500 

L. K 
.1 12 , 

sinin yerini almı olan yeni Çin i ihtimaline gelince... tin mukadderntı ve Uzak Şark'ta ec :!eğildir. Çin1iler için de vardır. Çan- sa,.tim 
hükümetlr.rinin yakın bir İstikbald Yukarıda kaydedilen mütalealar- nebilerin mevkii bir yandan japon- Kpy-Şek hükiimet i kat'ı olarak ka· lzmir Kızılçullu öğretmen okulu eğitmenler kurııu çin vukııırı 
«gayri mii ll\ i mu hed ler d nilnı ~an j pon'yanm muli sıkıntısı hak- !arın hüsnünıyetine, diğer Yandan bul etmi~e benzedıği tezde zaaf gös cins vt-. rniktan vazıh, kültür direktörlüğünde mevcud muhürhı nurnu 
anla,mnları fe hetmek hususundak· ıı:ında olanı timdilik .en ziyade dik- da Avrupalıların müfrit taleplerlf' termf'den devam etmek niyetinde rıe:re ~öıe 200 aç}ed battanive 1 S ~iin miıddetle e ık ebıı tme\t" k " 
emelleri nazarı itibara alınırsa, pek kate değer olanıdır. Bazı rakamlara japonları ürkütmemek hususunda ise, Çin cumhuriyetinde acıkça ve- muştur. 1halui Ki.ıltUr direktörli.i~ünde topl n cak oltm komısvn 
emin olmadı· ı nla ılır göre, Çin harbinin icap ettirdiği mas- gösterecekleri maharete bailı ola· ya gizli knpaklı olarak gerçi esef et numuzda 1 O 1 939 sah ~ünü saat on dörtte yapıf111caktır a tname ı 

Japon is ali ekonomik organizas- raflar günde 20 ila 30 milyon yen caktır. tikleri fakat tamirinden aciz olduk \'e numunesi her gün kiiltür drektôrlüğünde gorülebıl"r. lstt-kltler 
y onda fİmdi ileri doğru yeni bir adım arasındadır, Japon bü.dcesinin hu· Esasen bu mU\'azene meı •eleıi Jarını itiraf ettik} rİ bir fili Vaziyete- betli i\İJl Ye aantta tamtnf\tlfln n~ 1-ıir)"t,+~ l n..,..j.,, n a...,,.. 
~ya karar vermif iörimüyor,J~ ıuıi heeaplannın ~tiftliği matra· yalnız ,warplılar için mevzuubabiı Rlıtmıı ıöriinmektcdirler. ılln olu1mr 
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Lüz rJotlar 
Telef on numaralan: 
Yangın ihbarı: 2222-2532, Kar~nyaka: 5055 mdadı sıhhi: 2046, 

~lüddeiumunıilik: 2455 polis: 2463, şehir telefonu müracaat numa
r-.,: 2200. ~ehirler arası telefon müracaat numarası: 2150, elektrik 
tirketi: 209.1, hava g~zı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Kar~ıyaka 
a\l idaresi: S 1 05 Basındıane istasyonu: 3638, Alsancak istasyonu: 
~134, Pasapoıt vapur iskelesi: 2854, Deni2bank vapur acentası: 2674 
~ın.ir ıu ıirketi: 3015 taksi istemek icin: 4040. , , 

DEMİR YOLLARI: 
Kamba hattı - İzmir - İstanbul • Ankara: Her gün saat yedide 

(P•zar, Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon - büfe vardır.) İzmir 
Soına her gün 17,20 de otoray, İzmir - Alaşehir her gün 15, 1 O da 
tren, 16,25 de otoray. İzmir - Bandırma: Pazartesi, Çarşamba, Cuma 
ıiihleri 7 ,30 da ıair güner 1 2 de ekspres. 

Aydın hattı - lzmir - Karakuyu • Afyon: Pazartesi, Çarşamba, 
Cuına ve Pazar günleri 21,35 de. Nazillye her ~ün 15,40 da. J?.enizli
}'e Salı, Perşembe, Cumartesi gü.nleri 6,30 da. İzmir - Tire - Odemiş 
her rün S,35 de katar. l 7,30 da Ödemişe. 16,30 da Tireye otoray. 

HAVALI KATARLARI: 
lr.mr - Buca: 5,25, 7, 8,05, 9,38, 12.04, 14,45, 16.20, 17,44, 19, 1 O 
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. 
IEmir - Kar§ıyka - Hacıhüseyinler: 5.43, 7 ,38, 8,30, 12,20, 12, 1 O 

13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25. 
l~ınir - Menemen: 5,48,. (yalnız cumartesi günleri: 13,03.) 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
İzmirclen Karşıyakaya ilk vapur saat 5,30 da Pasaporttan, gece son 

"ııour 11,30 da Konaktan kalkar. KarşıyakadAn lzmire ilk vapur saat 
6 da, aon vapur da 24 dedir. Cündüzlt:ri her yarım saatta bir Karıılıklı 
""Purlar hareket eder. 

Ş E Hl R D A H l L l N A K l L V A Si T A L A R ~ =. . 
Tramvaylar: Sabahleyin ilk tramvay Cüzelyalıdan beşte, ıkmcı 

trQıvay 6 da hareket eder. Konaktan 5,20, 6,20 dedir. Gece son tram
"ay Cüzelyalsdan 24,S de Konaktan bir de harkete eder. Gündüz her 
bef dakikada bir tramvay vardır. 

Otobüıler: Buca, Bumava, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat
tına her gön muntazam otobüe1er işlemektedr. 

DENIZYOLLARI: 
Çar,.mba günleri saat 12 de f stanbula sii.rat postası. Per~~mbe 20 

de wa PQttaaı. Çarşamba onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de 
Menin post1.taı (Roclosa da uğrar) Karaburun poetası· pazar günleri 
~ 8 de, ç.arsamba günleri 9 da. 

MEMLEKET HAR1Ct: 
İtalyan vapurları muntazam postalar. Çarşamba saat 1 7 de Pire.. 

Srendzi, Venedik, Triye~te, Perıembe 17 de Rodoı, adalar. 

NÖBETÇİ ECZANELER: 
Cumartesi: Bıtştuı akta Sıhhat, 
Pzar: Kemeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Yeni lz

tnir, lrgatpazarmda Aıni, 
Pilzar~esi: Kemer~ltmda Si fa, Güzeyalıda Güzel yalı, Tilkilikte B. 

F'aik, lkiçc~meliktr. İkiceşmelik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada. 
Salı: Kemeraltıncla Si fa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 

Alsancakta B. Ahmed Liitfi, Eşrefpaşada Eşrefpaşa .. 
Çar§Jtmbş: Buıturakte. Sıhhat, Kara taşta 8. Habif, Tilkilikte Yeni 

ftfl')ir, lrptpaı:rnda Asri. 
Per~embe: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. Eşref, Tilkilikte B. 

t uı.d, Eşrefpa.-da Eşref paşa. 
<;uma: Kemeralbndn lttihad, Cüzelyalıda Cüzelyah, lrgatpazarın

d-. A.ert, Uciçeşmelikte İkiçeşmelik, Alaançakta B. Fuad~. ~------~~ 
~v 
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lzmir &inici hukuk mahkemesin- lzmr sulh hukuk mahkeme.in • 

den: den: 
Birinci ziziye mahallesinde Kı- İzJnir ikinci Mahmudiye mahal-

tırrı sokağında 6 sayıı evde oturan lesinin Molla Ahmed sokağınd~ 52 
Yuıuf kızı Fatma tarafından kocası numarada oturan davacı Emme; 
Aydının m~şrutiyet mahallesi 334 ayni mahalle ve sokakt~ 58 numa
No. lu evde oturan Mustafa aleyhi- rada oturan M. aleyh ~bdullah oğlu 
tıe 'Plan subutu talik davasının cari Tosuna evvelce oturdugu yerde teb
~hkikat ve mahkemesi sonunda: k. ligat yapılamadığından 28/ 1. l /938 
llıedeninin sureti mer'iyet ve şekli tarihinde ilanen yapılan teblıgat ü
ta.tbilti hakkındaki kanunun 1 ve 9 zerine ele mahkemeye gelmediğin • 
\lncu maddeleri hükümlerine tevfi- den mahkemece ilanen gıyap kararı 
kl!lnlcan Mustafanın Fatmayı boşadı- tebliğine karar verilm~ş. ve m~~ ke. -
tının ıubutuna ve masarifi muhake- mede ~ 1I1 2/938 tarıhıne mueadıf 
!'ne o&.n 1122 kuruşun dahi müdde- cumartesi günü saat 1 O bırakılmış
~ Mustafaya yükletilmesine tır. 
tenıyizi kahil olmak üzere S/12/938 Muayyen gün ve saatta Abdullah 
~e f atmanın vicahında ve ika- oğlu T otunun mahkemede hazır bu
tı'ıetflhının mcchuliyetine binaen lunmadığı :eya bir ve~i~ gönderm~
Muatafanın gıyabında karar verildi· diği ve 5 aün zarfında ~tıraz ctmedi
ii ve uıulen tanıim kılm~n gı.yap ih-ı ii takdirde ho.kkındakı. mu~_eleye 
~esinin mahkeme korıdoru - gıyaben devam olunacagı teblıg ma
tla talik kılındığı tebliğ makamına 1 kamına kaim olmak üzere ilan olu-
lcairn olmak üzere ilan olunur. 1 nur. 

BA$AGRISIMI? 
Eğlenti aleminden sonra gelen baş ağrısı, ~de 
bozukluğu "T oxin" lerin vücudunuzda ~o_gald
ığına isarettir. Bu tehlikeli " T oıin ,, lerı EN O 

~ ~' MEYVA TUZU" içerek def ediniz. ~NO 
~ leziz ve kuvvet vericidir. EN O kanınızı tem~lc:r, 

vücuddaki zehirleri atar, baş ağrısı ve ka~ı~~ 
önüne gcç:cr ENO size sıhhatınızı ve k'avvetmJzı 
iade eder. 

DAiMA BU MARKA YA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

(ANADOL\J 1 7.2 P.ıı incıkanıın l !J.38 Peı f Prnbe 

İzmir ikinci 
d~n: 

icra memurluğun-

C. Gencer 
:'lluti!nf'a kızı F:.ıtmn. J<'itnat.ın em

Jak \'e eytam hank:ı"ın<lan ödlinç al
d ığı paraya mukabil bankaya ipotek 
eyl ecliı{i Lirinci K.ır~ıntina tramvay 
cadde• i 514 1, k~1JH ve G:JO taj N'o. 
Iu ada 70:1, parl'.lel 2 ı numarada ka
yıtlı \'e demir p:ırmaUıkla çevrili 
a,·ltclan g-egilPrek methal knpı~rn· 

dan içeri girilince. biı· salon, -:olda 
lıir, k:u§ıda lıir oda \'e lıunun yanın
da bir mutLak ve met·dvenle yukan 
cıkılınca lıir koridor iizerincle sağda 

Zafer atelyesi 
KUÇUK iLANLAR 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ın11111111111111111111111111111111 
Karilerimize kolaylık ol-
mak üzere, gazetemizde 
(Re mi olmıyan) küçük 
ilanlar için bir sütun ayır· 
dık. 

Küçük ilan şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 kuru§ 
İki defa için 50 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

. . 
iki, ~olda l..ıir oda •;:e lıir helii ve ortn 
katta me1·diYenle aşağı inilince bir 
çamasırlık, bir mutbak, üç oda, bir 
hela \'e bir aralık olup buradaki ka
pıdan deniz kenarındaki bahçeye 
çıkılır. «6.500-» liı"a kıymetinde o
lan bu evin mülkiyeti açık al'tırma 

suretiyle ve 844 numaralı emlak Ye 
eytam bankası kanunu mucibince 
bir defaya mahsus olmak şartiyle ar 
tırması 24-1-939 salı günü saat on 
birde hükumet konağındaki icra da
fremiz içinde yapılmak üzere bir ay 
müddetle satılığa konuldu. 

İş arayanlar, iş verenle
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarını burada bulacak-

Devamlı kUçük ilanların her d.!fası 
için 10 kuruş alınır. Bir kolaylık 

olmak üzer~ her satır 30 harf iti
bar edilmiştir. Bir küçük ilan 120 
harftan ibaret olmalıdır. Dört satır 

sınız. dan fazla hc.r satır için ayrıca 10 
• kuruş alınır. 

Evlenmelerı Kolaylaıtıran ------------~· 
Danışma servisi ı !LAN: lHnhtelif boyda iyi cinsten 

Yazı işleri lisan dersleri, emval aşılı kaysı. ~eftali, f renk elması fi -
idaresi için dahi müracaat ediniz. dnnları ucuz satılır. 

B. Kardıçalı 39 Hukukçu Bımıavada Salon faraphanesincl 
İlyas d.3 miiracaat. D. 26 

Resmi, sivil, okul, k::ı.;:,ketler, 

foterlerin toptan perakende 
Küçük ilanlardan istifade ediniz! 

SATIŞ EVİ Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

Deutscbe Le· 
Bu artırma neticesinde satış be· 

deli her ne olursa olsun borcun öden-
mesi tarihi 2~80 numaralı kanunun 

Malı birillci elden alınız 
Alipaşn cecldesi numara 28 

lzmir Üçüncü İcra dairesi iflas ADRIA TICA S. A. di 
meriyete g-irdiği tarihten sonra;\·a NA VIGA TIONE 
müsadif olmagı hasebiyle kıymetine memurluğundan: 

vante Linie 
G. M. 8. H 

Hamburg bakılmıyarJtk en çok artıranm üze- lzmirde Birinci kordonda rıhtım ZARA Motörü 22/12 tarihinde ~e· 
rirıe ihalesi vapılacaktır. Satış 844 hanında 1 J numarada müteahhit lereklaynik~~n PatmRosdLeroshKal~m~ 
numaralı e~lak \'e evtsm bankası Osman Nurinin 5 ' 12/ 938 den iti- nos stan o;r ve 0 osa are e «VEISSESEE)) yapunı 24 ilkkanu-
kanunu hükümlerine .göre yapılaca- haren iflasının açılmasına karar ve- ed~r. .. . . na kadar Rotterdam, Bremen, Ham-

a . . . S 'ld'". ·•~ l ZARA Motorü 26/ 12 tarı hinde ge- btı. ANı:'ERS (DOGRU) "k l ğın an ıkıncı artırma voktur. atış rı ıgı ııan o unur. 
1
. 

2
,..,

112 
d p· K rf 

8 
d ıg « " yu a a-

. . . · . ır t e ıre o u ıı.xan a 
peşın para ıle olup mü~terıden va]. B . d' V 

1 
D R S 

1 
t caktır. 

.. • • A • • rın ız a. ona raç agıısa pa a o 
nız yuzde ıkı buçuk dellalıye masra- z 1• eha Jetname Z F' T . t \T d·- h q:\.fACEDONİA.> ,·apuru 2 den 7 f 1 ay Ş (lı ara ıuma rıes e ve ene ıge a. " " • 

1 
a mır. k t der sonkanun sonuna kadar Rotterdam 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer Alanya merkez okulundan 1340 rep·e FeOSC. ARl l\f t"r" 2""ı/l2 tari B !I b . . . k 

1 
1. . . • l d . . · o o u - remen \'e am urg ıçın yü · a acan alakadarların ve ıttifak hakkı sahip· 'Jenesınde aldıgım şa ıa etnarnemı h' d 

1
. 28_12 de Leros Rodos . 

1 · · · k l " · d k' h k k b · Y · · · 1 w d m e ge ır tıı · erının gayrı men u uzerm e ı a - ay ettım. enısmı a acagım an es- 8 .· d' . B . Trie te ve Venediğe 
l h · ı f · f d · k' · · h"'k .. kt ıın ısı arı "'ADANA ... vapuı·u "6 dan ':>1 son arını usmııy e aız ve masra a aır ısının u mu yo ur. "' .. ~ ı - • 

1 ·aa· ı · b ·ıA t 'h' d K k s l "d c ı kak hareket eder. kanuna kadar Rotterdam, Bremen o an ı ıa arını ış u ı an arı ın en arşıya a . e 11 ema so .. .. h' d 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müs- No. 19 Ali Rıza LERO Motoru 29112 tar ın e ~e- ve Hamburg için ~·iik alacaktır. 
biteleriyle birlkte memuriyetimize lerek ayni' gün Patmos Leros Kalım- KRETA.> \'aınıı·u 9 dan onk:'.l nu-
bildirmeleri icap eder. Jip olanların yüzde yedi buçuk temi- nos lstanköy ve Rodosa. hareket e- na doğru Hamburg, Bremen ve 

Aksi halde hakları tapu sicilince nat akçesi veya milli bir banka iti- der. Aınrer:-;den mul ı:ıkaracaktır. 
malüm olmadıkça paylaşmadan ha- bar mektubu ve 938- 6804 dosya UU· C!TA Dİ BARİ ~fotörü 29112 ta- AMERICAN EXPORT LINES: 
l"iç kalırlar. 10·1-989 tarihinden iti- marasiyle ikinci icra memurluğuna rihinde gelerek nyni gün \;lanbul «1;;Xl\IIN'ŞTER~ vapuru 21 ilkka-
baren şartname herke:ı~ açıktır. Ta- müracatlaJ"ı ilin olunur. 794 Pire Napoli Marsilya ve Cenova Ji- ıuında bekleniyor Nevyork için y ük 

manlarna hareket eder. alacaktır. 

ızmir Levazım amirliği satın alma kr- F-XTAVIA:> \'apuru 29 m·kantın-
misyonu ialnları ROYAL NEERLANDAİSE da bekleniyor. Ne\•york içn yük aln-

KU).fP ANY ASI c:ıktır. 
İzmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: GANYMEDES Vnpuru 31 / 12 -ı.ari- DEX KOR~KE MTDDELIIAVS- • 

f?~le günü talibi çıkmıyan 23 üncü Tümen birlikleri h~yva-. hinde Rotterdam Am~terdam \'e LINKg: 

natı ıçın (280) ton yulaf satın alınacağından kapalı zarfla ıbalesı Hamburg için hareket edecektir. cBAALBEK» motörü 
11 

sonkarıu-
28/ Birinci kanun/ 93R Çar~amba günü saat 16 da yapılacaktır. STELLA Vapuru "8/ 12 tarihinde l • l I d . n· N 

. · . . · ... • na ( ogru rnn erl\"e, ıeppe Ye ~ or 
Muhammen kıymetı ( 14420) h radır. ilk temınatı ( 1082) lıradır. Burgas Varna ve Kö~tence limanla- . 

1
. 

1 
: . . h . k t d 

Ş · h .. K · d .. ··ı b'J' 1 kl'l · 'lk · "eç umtım ıman arı ıçın aıe e e e-atnamesı er gun omısyon a goru e ı ır. ste ı erın ı temı- rma hareket edecektfr. kt' 
nat mak~uzu veya mek.tupla~iyle 2490 sa!ılı ka1:':u1:':u? 2 ve 3 üncü ce S~~YİCE MARITE\IE ROUMA-
rnaddelermde yazılı vesıkalarıyle beraber ıhale gunu ıhale saatmdan SVENSKA ORİENT L1N1EN t~. 
en az bir saat evvelin~ kadar teklif mek~uplarmı Fındıklıda Komu- KUMPANYASI ~ ;DüROSTOR> \'nptırtı 27 ilkka . 
tanhk Satın alma kornısyonuna vermelerı. 13 18 22 27 ( 4377) RIO~EGRO Motörü 22/12 tari- d b ki . 

1
,.. .. l . . " k 

~ . nun a e enıyor. os enc.e ıçın yu 
İEmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rs. den: hinde Rotterdam Hamburg İskandı- alac:ıktır. 

İhale günü talibi çıkmıyan İstanbul komutanlığı birlikleri hayva- navye ve Baltık limanlarına hareket .TOHı TST01' \VAURE.N LINES: 
natı için ( 420) ton yulaf satın alınacağından kapalı zarfla ihalesi 28/ edecektir. «AVJEMORE> vapuru 8 sonka-
Birinci kanun/938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Muham- LIGURIA Motörü 27 / 12 tarih~n- nunda bekleniyor, Burgas, Varna ve 
men kıymeti (21630) liradır. tık teminatı (1623) liradır. de gelerek Rotterdam Hambu.rg Gıy- Köstence için yük alacaktır. 

Şatnamesi her gün Komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk temi- nia İskandinavya ve Baltık lımanla· 
nat makbuzu veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ı için mal alacaktır. Vapurlnrın hareket tarihleriyle 
maddelerinde yazı1ı vesikalariyle beraber ihale günü ihale saatından , navlunl::ı.rdaki değişikliklerden a-
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komu- SERVİCE MARİTİME ROUM.AİN cente rnesuliyet kabul etmez. 
tanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 13 18 22 27 ( 4 3 7 8) KUMPANYASI Daha fazla tafsilat almak için Bi-

t · (llL • w - Am. ı·.ı:ı:--SAT-AL KO Rs den· ALBA JULIA Vapuru 20/12 tari- rinci kordonda 150 No. da \V. F. zmır evazım ır ıgı . • . . . . . 
İhale günü talibi çıkmıyan lıtanbul komutanlığına bağlı Topçu bi- hinde gelerek Malta ve :Marsılya lı- Henry van der Zee vapur a~ntahğı-

rnci alayı hayvanatı için (300) ton yulaf satın alınacağından tekrar manları için yük ve yolcu alır.. na müracaat edilmesi rica olunur. 
kapalı zarfla ihalesi 28/Birinci kanun/938 Çarşamba günü saat 15.30 Telefon: 2007 / 2008 

da yapılacaktır. Muhammen tutarı on beş bin dört yüz elli liradır. llk İlanlardaki hareket tarihlerile nav- •-------.!1!111!1!11111!1!11'1.,.. __ ---al 
teminatı ( 1159) liradır. Junlardaki değişikliklerden dolayı s t ı• 

Şatnaınesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk temi- acenta mesuliyet kabul etmez. Daha ep o ın 
nat makbuzu veya mektuplariyle 2490 ş.ayllı kanunun 2 ve 3 üncü fazla taf.sil!t için İkinci kordonda 104 
maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale günü ihale saatından numarada FRATELLİ SPERCO va-
en az bir saat evveline kad'1r teklif mektuplarını Fındıklıda Komu- pur acentasına müracaat edilmesi rl· Dı•ş 
tanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 13 18 22 27 4379) ca o]unur. Telefon: 2004-2005 

:f'lllllll 111111111111 H U il ili l llllll l lll lll il lll il llll il il lllllJI 1111111111111111111 lll 111 llU • • 

~Anadolu Matbaası~ Olivıer ~e Macunu 
§ ii Şurekisı 

~ · ,. ,. kı §15 «POLO> vapuru 3 birinci kAnunda 
~ Kıtap kısmımızda resmı ve gayrı resmı evra mat- 5 LONDRADAN gelip yük çıkaracak 
~ bua ile taşra Belediye ve Köy ?üroları için muktezi ;; ve ayni zamanda LONDRA ve HULL 

~ Kitap kısmı ve Klişehaoesi ~ tlMtTET 

~ A O ~ ~ Vapur acentaıı 
~ ç D Q D ~ BIRiNCl KORDON REES 
-== == BiNASI TEL 2443 ••• 

Dişleri inci gibi 
yapan etlerine ku

v 

vet, agıza 

koku veren 
. formilldür. 

güzel 
• 

eynı 

__.,,... ___________ ..,. ______ , 

1
-Defter, makbuz ve bületenlerın en son nümuneye ~için yük alacaktır. 

muvafık şekilde gayet ucuz ve sur' atle tab eder. ~ DEUTSCHE LENANTE ~ LtNtE .---.-~--..ıl!I .... --
- ..... - ~ cDELOS• vapuru birinci kanunun Memleket haıtanesi 
~ Ticari mektupluk, zarf, poliçe, hisse senetleri, defterler § A başoperatdrü 
~ gayet iyi cinlt~n kiiıt ve teclidiyelerile müşterileripin zev- § ortasında ~am~urg,. Br~:n ve n· 

S: kini tatmin eder. Sayın müşterilerimiz matbaamıza uğra- := versten gelıp yuk çıkara tl · M. Nuri Arkan 
~ madan ıiparif vermemeleri kendi menfaatleri iktizasındandır ~ LtVER.POL ffATT!t Adres: !kinci Beyler ıokak 
i5 = cALGERİAN> ve cLESB AN> va-= fınn karşıtı.. Kabul saatlarl = T E L E F O N : 2776 ::: purlarının y klıri htanbulda akta.r r 3-7 kadar. Tele: muayene· 
E = ma ederek DENİZBANK vapurlarile hane 3125 .• Evi 2980 

------,.;.._-~--------~--------L~r•.ılllllUJUWUUlUUllWllllJllllllllillUJlJJJJlllllUULUlllllllllllllUJIJJUillUllllllllJIJim~llııaıil;iL.iJWlm~ill!t~-------~~~~~~~====-



(ANADOLlı ı 

EH MI 
Makina Tamir hanesi 

lzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

Heı tünü motör, makina tamiratı, imalat ve montaiı 
Bilumum dökilm, tesviye ve torna iıleri 

Telefon: 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - i t i ıöz verilen gün ve saatte bitinnelır. 
2 - Müıteriye azami suhulet.. fi a tlerde itidal, iıte temidiktir 

Dr. Nuri Şemsi i Pürjen Şahap 

Erkek kostüm kumaş 

Güneren /Müshil pastilleri 
Emrazı intaniye hast:ınesi labıı· Tabii olaroP tesirini Pardesülerinizi ve 

yapan en iyi müs· bayanların kürk man· 
ratuva r efi 1 

Hast.ıl ın ı Tilkil ik Menzil so -
i 

kak 15 • ' u. da kııbul eder. hildir to veBuga Yaka kürk TEL: 4057 

----~K~A~Y . 

NA 
Yl 
CJ 

Müdrir 

vır 1 't..L TU zu 
l'\ekris, romatizma, kum sancıla r ı 

lna karşı mide kara ciğer ve böbrekle· J 

ri temizler. 
En ucuz madPn •uyu elde edilir. 

ı....;;.;.;..;;.;.;;,;;..;.;.;;.;;..;.~--------

Baktroyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tahlilleri yapılır. 

Müracaat yeri: 
lkinci beyler sokak No. 25 

Telefon: 3869 _____ ..:..;;;;.;,,;~---------· 
Doktor 

Demir Ali 

1939 
TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
ADET LiRA 

1 Mükafat 400,000 
1 ,, 100,000 
1 İkramiye 500,000 
1 " 200,000 
1 " 150,000 
1 " 100,000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
.. 
" 

70,000 
60,000 
50,000 
30,000 
20,000 
15,000 

·---------- - - ----· 
1--------•ı ı ıerini iBRAHiM KA 

Avrupa.da tetkik seyahatinden 
gelmittir. Hastalarını her gün 
muayenehanesİl'de k ... bul eder. 

10 
20 
60 .. 

(10,000) 
(5,0oO) 
(2,000) 
(1,000) 

100,000 
100,000 
120,000 
100,000 
200,000 
400,000 

DOKTOR 
M. ŞEVKİ UGUR 
DAHİLi HAST AUKLAR 

MOTEHASSISI 
ikinci Beykr sckak No. 82 

Telefon No. 3286 

Doktor 
Bürhan Bengü 

RAKAŞA bakmadan ı---------~ 
Doktor • • 

Bakteryolog -
geçmeyınız. 

Odun azarı No. 12 
A. Kemal T onay 

Dr. Be he el uz Bulaşıcı, salgın hastalıklar 
• müteh asısı 

100 
400 

8,000 
8,600 

500 

.. 
il 

,, 

mükafat 

(500) 
(50) 

i . 
Çocuk hastalıklan (Verem ve saire ) 

mütehassısı Basmahane poli• karakolu ya· ı ı;========= 
METALLLJM ''Ü li.mbalarıaı Hastalannı 11,30 dan bire nında 747 

MEMLEKET HAST ANESI 
GÖZ MÜTEHASSISI 

Hastalarını her gün öileden 
sonra Beyler sokağındaki muaye. 
nehanesinde kabul eder. 

•.:..,:;;;;;;;,;,;,;;-.;~--....... ------ 9,100 
2,715,000 

-
Siz de " alırsanız katlar Beyler soka{ında Ahenk Telefon: 41 15 Türk Maarif cemiyeti 

Rem bol ıtık almıt olur, hem iktıaad etmit olur, hem la.aba ıleiittU--ı. matbaası yanında kabul eder. il•·------------ Ege Lisesi direktörlüg"' ünden: 
tea kwtu.lur, um de aarfiyatmı:zın ek•ilditini ilk faturada söriirıbe. ı•-·--------•11 • 

S F E R 1 T Görülen ihtiyaç üzeri ııe Ege lisesinin beşinci sınıfı da açılmııhr. 

• 

• u 
C vfi Baykent 

Elektri/tt. - Telefon ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikala.rı mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

TURxtyl! -
CUlt\HU ih El) 

, 

. ' .. 

• '".\°' , 

. . 

• Eczacı başı Kayıt muamelesi de,.am etmektedir. Kayıt işleri için her gün 
' sabahtan akşama kadar K.rantinada karakol yanında Mansuri Kona• 

Selam et 'ö~:i"F::r ve ı:k:~~a; 

Nezle, grip, Bronşit ve bilumum 
burun, boğaz hastalıklarına karşı 

Depo: ŞİFA ECZANESİ . 

T. i§ BAMKA~I 
1938 

Küçük Cari HeıcıplCll' 

lkra.mal.fe plö.nı-
4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 ,. 500 ,. 4000 ,. 

16 ,. 250 ,. 4000 " 76 ,. 100 ,. 7601) ,. 
80 " 50 ,. 4000 c 

200 ,. 25 ... iOOO " 
38' ,. 28600 " 

Kuralar 1 Kart, 1 Haziran, 1 Ey
ldl, l Biriııcikinun tarihlerinde çeki. 
Jecektlr. 

:ıı:n az 50 lira mevduatı bulunan 
M.taplar kıııf.lara dalail edilecektir. 

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

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

Devamlı müşterilerimize pansiyon komple ve hususi tenzil&t 

'
yapılır . 

LS~~~~~e~~~!~~~mekleri ve hususi ziyafetler verilir. v~ 
lrilecek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinihaberdar etmek 

kafidir. 

• • 11111111 ı 11111ili111111111iliili111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1 

1 Sıhhat balıkyağı = 
= = - -- -

Norveçya balıkyağlarının en -- -- -
- halisidir ~ 
= = - -- -- -

iki defa süzülmüştür ~ 
= = 
_ Şerbet gibi it;ilebilir = - -- -- -- -
- Hamdi Nüzhet Çançar _ 
: Sıhhat eczahanesi = 
il .. Başdurak Bilyl1k Salepçioğlu bam karşısmda 1 
._111111HIH11111111111111111111111111111111111111111111111111 il lll lll lll il il il 1111111111111 mi 

Salihli Memleket hastaneıi 
dahiliye mütehaııııı 

Dr. Celal Yarkın 
Muavenehae: ikinci Beyler 

sokak No. 25. Telefonn:3956 
1/ 1/ 1939 kanunu sani ayının ilk 

pazar ünü Egenin en büyük deve Evi: Göztepe No.1013 

5 Eylül Spor kulübü 
bu yıl en büyük deve 

güreşi yapıyor 

güreşini kulübümüz yapacaktır. Telefon: ?54'i 
Devesi olan devecilerin bu ayın 

otuzuna kadar Salihli 5 Eylül spor Orta?'ı kazanan deveye 45 
kulubü idare heyetine müracaatla Ayagı kazanan deveye 25 . 
d 1 r'ni kayıt ettirmeleri. Ayak altını kazanan deveye 1 O !ıra 

ev e ı 2 H . 1 .. h' ! -Kazanacak develerin ikramiye - arıçten ge en ve gure§te ıç 

!eri ve derece sahiplerinin ellerine kazanmıyan develere han paraları 
geçecek para. kulübe aid ayrıca 1,50 lira verilece• 
8aıı kazanan dovey• 70 ai ilim olunur. 


