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Amerika, Almanyaya Karşı Tedabir Alıyor! 
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Amerika ve İngiltere hazırlanıyorlar Japonya nezdinde yeni teşebbüsler va 

Amerika, Totaliter grubun Atlantik sahillerinde yarata· 
bilecekleri muhtemel tehlikeye karşı tedbir alıyor 

•• 
Uzak şarkta ye· u 1 f ı • tt 
ni mücadeleler ç er aa ıye e. 

. " .. 

İngilt'ere,son Alman tayyarelngiltereve Fransa yeni ha 
gemilerinden endişelendi va üsleri yaptırmaktadırlar 

Almanya, denizde 
de tehlikeli oldu 

Limada 

Köylü, 
G. lnönü 
Ve son kon~re 

Ankara, 27 (A.A.) - Birinci 

Ha/bu ki Japonlar, bunları başka 
şekillerde tefsir ediyorlar 

Rusyaya da çatıyorlar! 
Amerikalılar mühim köy ve ziraat kalkınma kongresinin 

umumi reisi Başvekil Celal Bayar k / k Ş 
kararlar aldılar Reisicumhur Milli Şef İsmet lnönü Maksadları,hal ı oya ama tır. an· 

Lima, 28 (Radyo) - Birle~ik ile B. M. M. reisi Abdülhalik Renda- K ş k I b • 
Amerika devletleri konferansı sona ya aşağıdaki telgrafları göndermi - ay. e , Japonyaya CeVa Verty01 
crmistir. ı tir 

Uma, 28 (Radyo) - Uma kon- INÖNÜ 
fernnsı mahfillerinde söylendiğine CUMHURREfSi 
göre, konferans evvelce teabit edi- Ankara 
len hedefe vasıl olmu§tur. Ananevi Bugün 27 /12 938 Salı günü B. 
bağların kuvvetlendirilmesi, Ame- M. M. salonunda toplanan birinci 
rikalılar arasında harbe mani olun-
ması, hariçten Amerika kıt' aıına • köy ve zıraat kalkınma kongresinin 
gelecek her türlü tehdid ve genisle- Arperika donanmaa1 itifakla verdiği aşağıdaki kararı tah-
. - ı " ukcu~uıt:L l,,n~lcıu Jlı- <lc...-k.tkı i için cu c:ıoolı tehlikenin, ;p::ni ibdaa ed~ceği vaziyet ohv;a- si tazim ve bağlılıklarımızla birlikte 

dası kararlaştırılmıştır. 1 Münih sureti tesvi) esinden sonra ğı kanaatine varmıatır. arzetrnekle bahtiyarım: 
Konferans, Birleşik Ameri~n 
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Almanyanın mi.istemleke talepleri - Devamı 6 ncı- Sahifede - Birinci köy ve ziraat klkınma 
, kongr~ i üyeleri Türk köylüsünün, 

Meb'us namzetleri i h b. -Devamı 6 ncı Sahifede -

Seçim Cu;:a;tesi gü· 1spanya ar ı Hitler 
nü vapılacak Çemberlayna hususi 

... -.--.--~~- ~ -- ··~-·--- C::rn ıuriyetç.ler, n1ukabil taarruza bir mektup gön-

1 

derecek 

lııtanbul namzedi olarak gösterilen 
Emekli eeneral Kıl.:mn Karabekir 

Ankara, 28 (Telefonla)-)Hiııhal 
bulunan 13 mebusluk için, önü
müzdeki cumartesi günü on üç vi
lil) ette seçim ynpılacnktır. 

Dahiliye Vekaleti, bu vilayetlere 
seçim için lazımgelen emri vermiş
tir. •amzedler, yarın resmen ilim 
edilecektir. 

Haber alındığına göre; 1 tanbul
dan emekli general Kazım Karabe
kir, Ankaradan Nafıa Vekaleti müs
teşan Arif Slirdd~n Ziraat Veka
leti mUsteşan Naki, Muğladan lk
tısad Vek leti Deniz müsteşarı Sa
adeddin, Doludan Londra büyük 
elçimiz Fethi Okyar, Çankından 
muharrir Hüseyin Cahid Yalçın, 
Eli'izıktan Şükril Knsnpoğlu, Kay
seriden Saadeddin Serin, Samsun
dan emekli amiral Fahri, Antalya. 
dan ziraat bankD.!':I umum müdUr 
muavini Cezmi, 1zn.irden devlet 
şQrası reisi Reşad, Burdurdan Riya
~eticumhur katibi Hasan Riza ve 
Rursadan emekli korgeneral Naci 
Tınaz C. H. P. nnmzedi olarak gö~-
erilmişlerdir. 

g~s,· 1::· ve muvaffakiyet ihraz ettiler 
Pari , 28 (Radyo) - Frankist-' Son haberlere göre, taarruzun 

!erin taarrut;u, bugün de dt•v.tın et- baslangıcından bugiine kadar F ran
ıniştir. kistler tarafından 800 kile>metre mu

Frarı1;o kuvvetlerinin, hilha~ a rabbaı arazi işgal e:dilmiııtir. 
Segr ccpl.e i·ıde muvaffakıyetler I Bugünkü muharebelerde Cum-
ilıraz ettikleri iddia olunuyor. - Devamı 6 ncı Sahifede -

I" -ı 

.. ~ unus seyahati 
1 Frc:;ısız ba~ve.~"i/i, Cezaire C:e giJe· 

cek ve ora i (l bir gün kalacaktır 

Hitlerin batyaveri Vidman 
Paris, 28 (Radyo) - Hitler: bu -

giinlerde baş yaveri ve mutemedi Yid. 
man VH ıta,,ile Çemberlayna husu:>İ 

lıir mektup gönderecek 'c Roma seya. 
hatinde, İtalya - Fran::;a ihtilafının, 
miimkün h:e hakem usulü ile halledil
me i için sarfı me ni etmesini, İngi
liz başvekilindcn rka edecektfr. 

---*** __ _ 
Hor Belişa 

Fransız istihkam/arını 
teftiş edecek 

Paris, 28 (Radyo) - Bugilnlerde 
Fransız Baıvekili M. Daladiye burada bulunmakta olan İngiltere har-

Pari.:ı, 28 (A.A.) - Başvekalette Başvekil Tulonda bir kruvazöre bi biye nazırı Hor Belişa, :Fran ız is -
akdedilen konf eransm tesbit ettiği necek ve Korsikada yalnız bir kaç tihkamlarını tefti.,. edecek ve mUtea. 
pro~ram mucibince B. Daladier Kor- ~aat kalacaktır. B. Daladier Bastia kiben Londraya dönecektir. 
sika ve ~imal A!rikası büdcenin par- belediyesinin isteti veçhile bu şehir- Harbiye nezareti mil teşarL ile na
limentoda tasdiki mOteakip yani en de karaya çıkarak bahriye nazın B. zır arasındaki ihtilaf henüz halledil
geç 2 veya 8 Kanunusanide yapacak- Campinchi ve Korsikah parlA.mento mediğinılen, Hor Beli~nnın. y.ıkında 

tır. - Devamı 6 ncı Sahifede - diieı· bir nezarete a-eçecei'i öyleııiyor. 

Japon mültecileri 
_ Alman ajan • japoıı harici~ e nazırı elçilere verdi .. 

l 
gi <'C'\ apta a kerl harekat bütUn 'id-; 

lIH un: d t•ı d tt• · · · · d. h t 
1 k 1 

.
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. e ı e e\•am e ıgı ıcın şım ı usus 
Amerika 'e ngiltere bu~ ü e çı rı . . · 

. me.-.elelerın hallı pek zor olduğunu ,. 
dün B. Arila ile yaptıklutı mıllııkat- _ . . 

. ç· d k' l ·1·z •·e bu zol'luı,run bır taraftan da Çıne mü lardn Jnpon~ amn 111 e ı ngı ı • ·~ 
Amerikan hak , e menfaatlerinin hiınn zahard eden ı.;e dıger taraftım da mu 
) esini temin için t dbirler alınma ını allak me elelerin suratı hallini isti 
tekrar i:stemi~lerdır ... Amerika bu~ iık ~ t>n lngiliz \ e Amerikan politikasın -
elçbi buııdan ha~ka \indeki Amerikan daki tenakuzdan dola} ı d hn ziyade 
mülkiyetlerinin bombardımanını pro- artmakta bulunduğunu bildirmişür. 
testo etmiştir. 1 - Devamı 6 ncı Sahifede -

r-Kabinede değişiklikler l 
Kültür ve iktisat Vekille1ri, sıhhi 

sebeplerden istifa ettiler 
Ankara, 28 (A.A) -Tnn~iyon dü

'üklüğü ile miiterafik ~iddetli -.ıilrme. 
najdan rahatsız bulunan ..i\Iaarif \'e_ 
kili B. Saffet Arıkan ile safra ke esi 
iltihabından muztarib İkti ad Vekili 
B. Şakir Ke ebir, uzun tedavi) i b -
tilzam eden rahabızlıklnn. vazife
lerinde devamlarını rnüşkulleştirdı

ğinden dolayı aflarını dilemi~lerdir. 

Reisicumhur tarafından i~tifaları 
kabul edilmiştir. 

Maarif Vekilliğine lzmir rnebu:-.u 
Ha~an Ali Yücel'in ve İktisad Vekil
liiine İzmir mebusu Hü nü Çakll''m 
tayinleri Başvekil tarafından Reisi
cumhura arz \'e inhn edilmi \·e bu 
inha t.as\'ip buyurulmu tur. 

İstifalarının Rei icumhur tarafın
dan kabul buyurulduğunun Başvekil 
tarafından B. Saffet A nkan ile B. 

lktıaad Vekaletinden çekilen B. 
Şakir Keaebir 

Şakir Kesebir'e tchliğ ve , ekfıletleri . nrılnrındnn dola~ ı le el 1 ur rdildi
zamanındnki kıymetli hizmet 'e bn- ği de fi) rıcn i fhbur ()dılmiştıt. 
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FOKRA j Şehür DahlDö haberDerı jı- Sıhhi hahisi;~-
•-:--:-~~ ....... ~-~~-~~ ..... llllil!l!llllm~~-.... ~ ...... ------...... --• Yemefin başında ;;;;: 

İki sanat \e tc1rih şehri: 1 tanbul J5'lar bulunur? Bunlnrın vazife:-;İ bele- Vergı· kesı·ımı· - Iska"'n ı·şlerı· B.n.yu"k ko·~nek arasında mı? 
ve Roma! ikisinde ele uçer şehir var: di)e \azifeleriııden na ıl a)rılmak U r 
Birinde eski Roma, hırıstiyan Roma- liizım gelir'? Sanat bölgelerine teı-ıir yecek /j l kl Yazan: Dr. G. A. 

Istanbul ve 

!l \"e yeni Roma! Ötekinde Bizans, eden inşaatta ııasıl lıir mimari disiplin M ı· 1.1' k l . ·1 a ı arı Ü3manlı İillımbul'u ve şimdiki hl.an- ! si edilmek, \C her Uıl'lti zevk nere. a ıye ye a ~tı vı a· Salatalarla, zeytini Vt: turşuları, 
b l ı ı L. b l h b l d f t [ " • d • yahud tuzlanmış balıkları biz sofra-

u ıwın u. muze ve ara e er e ıeı·de ve ne gibı kayıtların serbest bı- Maliye Vekaletinden ye en ma umat ıste ı Bazı ~ nd il _ ıarımızın üzerine sıralar ve yemekle-
Romadan daha fazla fakirse de bazı rnkılmak doğru olur? Ecnebi memle- Mübadil Rumlardan metruk olup O a ara, mO rin arasında la d · l ' • husuılarda Roma'ya üstündür Bun- bir emir g ld • · . fÖ [ IJ on r an çım etnrız. d b k t~t b r R 'd b ketlerle turizm münasebetleri nasıl e l sımdıye kadar muhacirlere ve yerli r ere SQ ırmıf F renker de ordövr dedikleri çerez-

an ış a . s ~n u un ~rna ~ u • kurulur'? Bütün lıu da\':llar, baı;ka Ziraat \'ekalcti teşkilatına bnğlı hal.ka muhetlif kararnameler ve Balıkçıların sö lediklerine öre lerden yemek usulünü bizdeki içki 
lunmıyan bır vasfı daha ur: Cıhanm memleketlerin de asırlık tecrtilıele _ tohum temizleme evlerinde Lilfiil köy- emırlerle borçlanma suretile verilmiş aon 3 amand y .kY 1 f l ~ mezelerinden öğrendiklerini iddia 
en •il l h · olmak ı I" .. t h t · 1 · ola 11 b 

8 enı a e ener erı ya- d l F k l • ze şe rı . rinden istifade edilerek, en ince te _ unun o umunu emıı eyen makıne • • .n ma arnı orçlanma bedel- kınında büyük K" k bal ki ha· e er er. a at on ar çerezlerini -çor-
Paıizm iktidara reldiğinclenberi, ferruatına kadar halledilmiştir. Şu lerde çalıştırılan makinist ve şoförle- leı·ı ile bunlardan henüz muha- Iıkçıların sandallaope 

1 
at~~· I ba içmedikleri vakit- yemek iptida-

. • t"hk ki 1 (1,..0) . cirle t h . h . . rına ve mo or ere da l l . 
Roma müstesna bir imar de\'ri gördü. bizim Meşruta yalı ·ı hikayesi yok mu, rın 18 ı a - arınc an ı .-:erı numn :e a sıs veya mu taç çıftçılere saldırmaktadır. D" t .. L_. Ü sın yer er ve çerez erıni bitirclik-

··11 ~ t bl"~ ·· "kt" d' b h tevz d"l · · · b I or yuz, oe) Y z t 1 k k l Müşkillit ayni idi: Yer üstündeki e:;- onun için ne yapacağımızı bile, eğer ı. ı umumı e ıge gore ı - ı:;:a.' u • .ı e ı memış arazının orç anma- kilo, belki de daha fazla ağırlıkta en sonra ası s~ca yeme e ere baş-

k
• •~ k k 

1 
d . terdime ettirirsek Roma ~ehrinin u ran muvazene ve hava kU\·etlerıne yar ya esa:s olacak muhammen kıymet- tahmin edilen b l larlar. F renklerın usulü bizde de Jo-

ı aumayı oruma Ye yer atın akı · • • d .1 . . k .1 . -· . ı .· · h' k . . u canavar ar, son za- k l d ı f 
1 

• • sullerinden ögrenebiliriz. Belediyeci _ !m _ve~gı ermı? esı .mı.rec~~ı l\lalı~·e e~.ının,. şe lr ve aııabalar dahılınde manlarda körfezde küçük balık kal- ant~ ~r a ve a a ranga yiyen evler-
parcalannı çıkarmak. Yenı umran 1le )erimiz her yere giderler de İstanbul Vek~ıletınden bır tamımle vılayete bıl- mubadıl Rumlardan metruk olarak madığından aç k l l l l k" de gıttıkçe yayılmaktadır. Hele, her 
sanat Ye tarih abidelerinin ahen&"ini tartlarına tamamen benzi.ren sanat dirilmiştir. Şimdiye kadar bu vergi - hazine emrinde bulunan mi.isakkaf motör ve ıand l~ mış ld me ıkar "b~ biri ikişer katlı ve tekerlekli araba
muhafaza etmek! Mazi kadar yaşı- ve tarih şehirleri meselelerini tetkik lerden tah:-;il edilmiş olanlar varsa sa. ve gayri mü.,ak kaf malların satışları- görülmemiş ha kratlsad ırmba l gı 

1 

lar içinde sayılamıyacak kadar çok 

l d Ö 
h. 1 . . 'l . . . t . d b"l k h are e er e u unu- .. 1·· d"" 'k cd 

yan arın a halkkını vermek lüyü etmeği düşünmezler. ıp erme gerı verı me:sı emredılmı~. nı emın e e ı ece · mu ammen kıy- yorlar. Balıkçılar b l (1 b' ·1- tur u or ovr ı ram en büyllk lo -

d
. • · "k' i · d - • l'"O · l A t bl'~ metl · · 1 b"l" · k • un ara z ırı k t l d b 1 k b ve ırıyı ı 11 nın e zararına, boguş- Bize belediyelerden ayrı. Dnhilive \e ı serı numara ı umumı e ıge erının ace e ı ınmesıne at'ı yo) adını vermekted" l ana ar a u çerez er pe üyük 

turmamak! Vekaletinin merkezi bürosunun m~ _ rağmen vergi kesilmiş ise sebebinin lüzum görüldüğü Maliye Vekaletin- . ~r er. rağbet görmektedir. 
!Uıim tstanbul'da ve diier bazı ta- rakabesf altında, imar büroları kur _ bildirilmesi i. tenmiştir. den vilayete bildirilmiştir. Kazalara &ı.az -'a ı..a' lan L•mı• L Bu iki usulün hangi.i daha ilı • 

rih ve sanat şehirlerimizde altından mak ve bu büroların başına rnüteha~- ooo aid malumat bir cedvelde ayrı ayrı 5 Uı flf R~ R tündür) Çerezleri yemeğin iptida -
nuıl kalkabilecetimlzi düşilndüğU. sıs şehirci getirmek \"e Roma tecrO - Tor balı aygır gösterilecek, merkeze aid malumat Bir kadın hastaneye sında mı yemeli, yemeğin araıında 
mUı, ve ketfetmete çahştıiımız ça • belerinden faydalanmak, yeni Tufki- için de arn bir cedvel hazırlanacak- kal mı) 
reler Bomada bulunmuştur; tatbik e- yenin şehitcilik inkişafı cihetinden d ür. Yalnız Rumların tnetrukatına aid dınldı Bir kere, yemeğin baıında olıun, 
dilmittir: kanun halindedirler. ilk yapılacak i~leri gibi geliyor! epOSU olarak istenen• bu malumatta ev, Evvelki gece lkiçeşmelikte Hü- araS1nda olıun çerezlerden yemek iyi 

lmar bürosunda ne ~ibi mütehas- Fatay ~ükkan, samanlık, ahır, depo \'esaire SC:Yin a~a sokaaında 15 sayılı evde bir şeydir. Ucuza mal olan bu ıey-
Buca'va naklecı·lecek ıle arsa, bahçe ve tarlaların tahmin bır vak a olmuıtur. so Yatında Bn. lerle karın doldurup pahalıya pifen 

J edilen kıymet yekOnları gösterile- Fatma, çartıdan aldıtı bir dana kel- yağlı ve 11cak yemeklerden kar et-
T ebrik telgrafla Torbalıdaki Aygır deposu, 939 cektir. 1771 sayılı kanun mucibince lesini pitirip yimiı, fakat küçük bir mek için değil.. Eskiden bizde de 

.a rJ senesi içinde fzmire nakedilecektir. mübadil Türklel'in istihkaka baki- kernik parçası boğazında lcalmııtır. böyle ıeylerle karın doldurmak nıi-
(Lüks) kelimesini i/av Deponun, Bucada Hususi muhase· ye~erine karşılık tutulmuş, fakat top Bu yüzden hastalanan kadın Memle- deyi ~z.ar, insan beslemeğe yara· 

. e be ahırlarında yapılacak inşaat ve raJla muhtaç kö} lillere verilmiş mal- ket hastahaneıine kaldırılmııtır. maz, l§tıhayı tıkıyarak asıl yemek-
etmegı unutmayınız tadilattan sonra oraya nakli muvafık Jurın borçlanma muamelelerine aid + + lerden yemeğe mani olur diye çocuk 

1938 yılı 
Almanya için bir hasat 

Çocuk Eı>irgeme kurumu gen~l görülmü~tür. Buca ahırlarında za- maliimat isk~n müdürlüğünden ah- Bir h J k lara onlardan yedirmiyen anneler 
Berlin, 28 (A.A) -Alman matbuat merkezi tarafından Viyaııada çok ten fenni bokslar vardır. inşaat için n~ıcaktır. JrSJZ 1 çok bulun~rdu. 

direktörü B. Dietrich Volkischer ga- zarif bir surette bastırılr.n (Lüks) fazla masraf edilmiyecektir. Çekmeceden 241 ı · .. ':l•~bu~ı böyle_çi~ yemeklerin de-

yılıdır 

2ete11inin bir muharririne verdiği ma- tebrik ıeı~rar katıdıarı her teı•rat -=+=- Sovıvet radyosun -'a ıra ~erı şımdı pek büyük olarak tanın· • s· J aı ~alınmış mıştır. Hatta, inıan o.ı:ı.lu aalında rii 
10.matta geçe nsene zarfında Almanya merkezinde bulunmaktadır. ına vergı·sı· T k . 7 k l k. 

11 

- u· r gece•ı J{ ı· .. yeme yemeğe a lfl tır diye pifmit 
uleybine matbuatta yapılan iftira mii. Ttol'iklerinizi bu şık t •lgraf ka- • ~ a ımaara çartısında kuru yemişçi yem ki . b'" b ··r· tada kaJd 
cadtltii hakkında tefııliratta bulunarak ğıtlarla \'erilmesini isterseniz arzu Malı ve Vekaleti malıi- Sovyet Rusya, 29 birinci kanun per- B. İzzet oj-lu B Enverin mağazasın ke. erı l us u ul n °~w n k ı-
eacUmle dımi9tir ki, Geçici küçük ya

lanlar bir tarafa bırakılırsa Almanya. 

ya kartı ıu bet büyük mUcadele teabit 
edUı~llfr. 

. _ . . .. . . . . · - rara ınsan ara ya nız çıg yeme ye-
n uzu telgraf memuruna söyleyiniz. mat İstiyor şembe gU~U , .yanı bug~n ıçı~ Radyo- da ırarıp pır hırsızlık vak'ası olmuş- diremkte iırar eden besleme milte-
\7eya müsveddenizin bir kö~sine B" .. h kk d lurında bır Türk gecesı tertıp etmlt- tur. Evvelki akıam çar•ı bekçisi hasııları bile vardı Bu müteha .. ıı-
(Lük ) k )' · · 1 ,ına vergısı a ııı n Malive Ve . o;: • • s e ımesını yazınız. Te graf kal etinden v·ı ~ , t L'. t 

1 
. • - tır. Proğramda Sovyet kompozitörle - dUkkanların kilidlerini kontrol eder- ların, çiğ yemeklere de lezzet vere-

ücretinden baıka vereceğiniz 15 ku 1 a) e e 11 a ırırat gel- · b 1 k . k . • miştir: rınin eserleri vardır. ken B. En verin dOkkinının kepen- i me maksadile, tertip ettikleri 
ı uş ma sadınızı temın eder. Bu su- TU k" · k · · ı · k ı k · ·· ı·· ·· ı·· ı· ele · d belki _.ı_ retl he k 

1 
k' . 

1 
Tasfiye kanunu mucibince terkine r ıye gecesı onserını saat tam I' nı apa 1, fa at kılidıiz bulmuı turu tur u ııt rı e anlUll ._ 

e m yo ıu ımıe.sız yavru ara 9 ' d 
2 - Anşluzun önüne &"eçmek için yardım etmiş hem de inceHk ve za- tübi tutulan ve mOı uru zamana uğrı- -1 de 17.44 metrede Moskova, 1060 derhal poliıe haber vererek bir kflid ra a gazetelerde görürsünüz. 

yapılan tetebbUıler ve buuu takip e. raf etin timsali olan bu telgrar kağıd- yan bina ve arazi vergilerinden dola- metrede Bitlis, 309,9 metrede Odesa t~~:ırmış, sabaha kadar dükkanın insan oğlunun aslında çiğ yeınek-
1 - -' Şubat mücad@lesl 

den kampanya larile dostlarını memnun etmit 
0 

_ yı hakların~a takilıııta devam edil- i:stu vonhu·ı ııe5redeceklerdir. oı~un<len a~=ılı~amıştır. Sabahleyin. lere alıtık oldu~u, tabii doğrudur. 
lursunuz. mekte ~l<lugundan ''e. ıteçmiş sene- ooo e: kenden dukka'.~cla A çalışan w Kadrı Bunların yemek arasında h&JA bize 

1 - 21 mayısta Çek sefeberliii ler vergılerlne mahsup edilmekte bu. oglu Ramazan dukkanı açmagıJ gel- L 1 l . d bclk" b d d 
.. E ıoı b h ss - Basketbol . b h 1' .. •oş geme erı c ı un an ır. 
• - Y u ranı D lunduırundan bahi. le bazı şikayeti mış. u a ı gorerek karakola müra- F k t ed . t" b" . l rd i 
1 - Teıriniıanide dUnya yahudi il•i%, satır ve k6r- havi olarak tzmİl'de Karantinada Milli sporlarımız arasına caat etmiş, polislerle birlikte dük- ~ ". m .~"'ric ık 1 iZi a 

1

'~1 ı 
1 

taarruzu ler mÜesaesesinJe Emel sokağında Ahmed Ga) tan ve kanda yapılan tetkikatta çekmece- dışmdş b:. t~·~: o u u yeme. b• 
B. Dietrich muhasımların bu kim_ arkacJ.aşları i~ıznlarile verilen istida- girecek 1~en anahtar u.rdurul~ak suretile 247 bfı"deeg-ild~:. o~:nv8:çi!eçmçig~my~mek 

1 
t k' İstanbul emrazı akliye ve asabiye nın lııı· suretı l\I alin Vekaletinden Baş,·ekfılcte bağlı beden terbiyesi ıranın çalınmış olchıgu anla~ılmıştır. .. t h 1 . . kl . 

panya arının amamen a ım kaldıiını hastahanesi mütehassslığıııa 80 lira viluyete gönclerilrni; ve iddia şekline İ8lcri umum miicliirlliğiinden alakadar- Zabıtaca tahkikata baslanmı~tır. Bir mu~ as~s )~rının kp~mış )y:me .. ~ı 
ve 1931 yılının Almanya için bir ha- maa~la tayin edilen İzmir sağır, dilsiz gore tetkiknt ynpı\lma~ı • cerernn lnra bildirildiğ'İne göre Türkivedeki kaç kişiden şiiphe edil~ektedir. ~rta an 1 ab"l~rma eves erı mu -

ut yılı olduiunu kaydederek Führe- ve körler müessesesi eski müdürU B eden muamelenin bildiri
0

lme i isten bilumum kız ve erkek 'okullaril~ s1>or ooo agaBsayı at 
1 

ı'~· be · · ı ı.. . . . · • · unun a CX"ra r vıtamın er 11;e4-
rin Ye Alman mılleiının enterna!lyonal Doktor Necati Kemal Kipe aid 80 miştir. kuliiplerinde basketbol orn:ıhlm:ısı Teşviki sanayi redildiğindenberi çiğ yemeklerin de 
politika ıahaaında elde ettiği muvaf- liralık kadronun tenkis edildiği, ye- ooo için tertibat alınacaktır. Atletik en h 'nsana mutlaka lüzumu olduğu in • 
fald1ıtlırin i>ir mucize kadar muaz • rine 55 liralık müteha ıslık kadrosu Bir istatistik güzel .. bir sp~ı~ olan basketbolun tnam- ru satnamesi ~ar edilemez. Ciğ yedirmek mUte -
IADl vhlutunu ıöylemietir. gönderildiği Sıhhat ve İçtimai Mua- mümu v.e .mıllı sporumuz ara~ı.ı.ıcla yer l'rla kaza ının Yenice mahalle~in- hassısları programlarına daha ziya-

. • nlma~ı ıçın her çareye teve~~ul olun ı (' ı ı k - ı · ı · · 1 · k f" d .. ba ---+ + venet Vekiletinden vilavete bildiril- 1•stenıyor . . . . . · ·, c e re 'eşznc e so ·ıtgıncla B. smaı! ·1e vıtamın erın eş ın en once ~-
. . l\ • ması bıldırılmıstır. Anka!'a beden ter II kk 'd t' ~ f b · 1 olduk} d ·· • nııştır. lüe5.se.se müdür \ekaleti va- b'. . . .. .. • a ·ıya aı zey ınyagı ve un a rı- amı• arın an o zaman soz· 

Meksıka zifesini ifa eden B. Doktor Memd~h Vilayette 1 l 938 den 31 12 9:1 :)esı en.·tıtu. u.nde basketbol dersle kasının teş,·iki sanayi ruhsatname- leri haylice garip gelmisse de, vita-

Madenlerini kendisi 
ifletecek 

Meksika, 28 (Radyo) - Mebusan 

meclisi, petrol imtiyazlarının başka -

larına verilmemesi, bütün madenlerin 

de\•let tarafından işletilmesi hakkın

daki kanun liyihasını kabul etmiıtir. 

• t 'h" k d . t . b' ı· d rı de \'erılecektır. . . .. l 'b' . d'l - . .. minler bul d kt 1 ..1 ayın vekalet maaşlarının bu kaclro arı ıne a ar ıç en ıçe . ır ımaıı an sının muessese sa ıı ının ı egı uze- un u an sonra on ar oa 
üzerinden verilme::.i emroluıımuştur. diğer bir limanımıza, dıs huducl knpı + + rine 1 6. 937 tarihinden itibaren İP· '1ak kazanmağa ba~lamı~lardır. 
B. Memduh Say, ayrıca miie·sesenin ve .. isk.elelerinden Türki)eye sokulan ve Elektrik istatistiği t~l edild.iği. ~fal.i~·~ Vekaletinden vi. Şu hal~e iyisi, ikisi ort~sını. bu!-
muallimlik \'ezife::;ini ele vapacak, bu- Turkıyeden ecnebi iilkeJere çıkarılım S h' k b h" A !ayete bıldırılmı~tır. maktır. Bır taraftım medenıyetın hı· 

· hnvv· . dd l . . . e ır, asa a ve na ıyelerde am- ze ... tt'•" b' · 1 t d - · 
nun için kendbine 100 lira ücret ve- . " ~m. 'e ma e rıne aıt yıllık hır me hı 

1 
t' .. I k "k .. xx - . ogre 1'{1 ve ızı a ıs ır ıgı ~ıs • 

rilecektir. ıstatı tık haztrlanar~ k gönderilme i ~n e 1 g~ren e. e trı muease- J • f k J mış yemeklerden va~ geçemeyınce, 
---xx Zirnat Yekaletince vilayetten i .. t 

11 
• sel~rnın senelık faalıyet ;e ?areket- ff I Ve esna urum a• l:>ir taraftan da vitaminin lüzumun -

.. • miştir. Bu i ta ti tik eksik;ıiz ve u ulu l~rı .hak~ıı!da Na!ıa Vekaletınce her rr birliği dan dolayı çiğ yemeklere muhtaç O· 

Nafıa mueıseselerı baş dairesinde hazırlanarak Vekfılete ön- } ıl ıstatı~hk mal~r:ıatı toplanmakta- . . . .. lunca, her iki türlüsünden de yemek 
• r . . derilecektir. g I dı~. Vekaletten vılayet~ gelen bir ta- Tıcar~t ?dası ıdare heyetı dun .to~- zaruri olur demektir. 

mu,-ettışı ş· d' k l .. d .
1 

. mımde 1938 yılı elektrık hareketlui ianrnlf, iŞÇi Ve esnaf ktırtımJaı-ı bırJı · V k "t m' ) • L_ } b' 
. .. . ım ıye ·acar gon erı em yen pa- l k d k" l A d . . . . _. . . b. t . .. . .. a ıa, vı a ın erın oazı arı ı -

İzmır nafıa mues~eselen baş mii _ nnyır ced\·elleri ile \ ıl başlar 
1 

, 
1
_ ı? ın a ı ma uma tın a tesbıtı ıçın gının 939 senes~ ü çesı uzerınde mu- ı:im yemek)t"rimizin pİflme d~rf"<:f!"· 

fettişliğine t~ .rin edilen .Nafıa Veldi- larımnsı mutat ok n. paznr ce~:~e~l;r~ - vıla~et sınırla~ı da•~ili~.de bulunan zakere .ve tetkı~ler yapa~ak bütçeyi Jinde ki sıcaklığa dayanırlar. Fabt 
leli tarife muşa\'iri B. lsmail Küçük ııin de mimuneleriN• gore tanzim edi-I ve a~m~ hızmet.•. gormek~e olan 45000 hra ilzerınden tasvıp etmiotir. "'>azıları da davanamıyarak vem~k-
Ankaraclan gelmiş, yeni vazifesine baş lip en geç ikiı ci kanun sonlarında Ve. e.lektrık şırket ve mueaseseler~ne teb- ~ 'er pişince kaybolurlar. O vakit piş-
larnıştır A • lıgatta bulunulması ve tanzım edi- Zabta tahkıkat · k b' · k" bak d 

Berlln, 28 (A.A.) - Ha\'as Ajan- . n kule~te b.ulunnı?k. uzere po taya veril lecek ccdvellerin mart 939 nihaye- 1 y~pıyor ;:;sl yeb~l ~zı .'mh:k ı~ın ~h 
aı muhabirinden: tnesı de ı:steıınıı~tır. tinde Vekalette bulundurulmaıı iı· 14SO inci sokakta bir doktor nez- . s ese ı e vıt~mı~ ımıB andı • 

Bir Sinagog 
Pazar hal:ne ifrağ edildi 

20.000 nüfuslu blr Südet şehri Su ve elektrik tari- -=+=- lenmiştir. dinde hizmetçilik eden Mustafa oğlu dtıyıacımhızı temınke e~ez. . ~hn. an 
olan Ja~eransdedaki Sinagog umumi feleri Beroet ooe Said Kayguıuzun, bundan, on beş 0 ayı er. Y~~e telavıtamın 1 tıya-
b

• h l d B• t • f .iin evvel batka bir evde hı'zmetçı·- el ımız.ıbt.em._ın ıçın skal tda, trup, tukrslu-
ır pazar a ine ifrai edilerek küşa t F B k a r ·-zmir su ve elektrik tarif'-'lerini ö. ·açanın ağarası öy nde 1 S ya- ır memu a a%mına tik yaptığı ıırada Elif adındakı' kızı ar gı 1 çıg yeme er en yeme A· 

resmi yapılmıştır. d H d d k k d niimüzdeki altı aylık <le\'re için yeni- şın a acer a ın .a i ızı kirletmek- ·ı k kirlettiği zabıtaya ,ikayet edilmi tir zım ır. 
den tesbit etmek üzere her iki tarife le suçlu Osman Özdemirin sehrimiz verı ece Elif de hizmetçidir Zab t t thk·~ Bunların zamanına gelince, frenk-

A • hk M h A h b k' · 1 ece 8 1 1 · kl "b' h • ' k komisyonu, ikinci kanun ayında na_ gırceza ma emesinde muhake- • enemen ususı mu ase e es ı kata başlanmıştır erın yaptı arı gı ı epsını yeme 
fıa mtiesse eleri baş rnufettişliiinde mesi sona ermiş, suçu sabit olmadı- kfıtbi B. Hüseyin Hulusi Elmalıya -=~=- iptidasında yemek insanı tıkar. Bun-

Ankara, 28 (Radyo) - Devlet me- toplarnıcaktır. ğından beraetine karar verilmiştir. 490 lira tazminat veilmesi hakkında p ) !ar iştah açacak şeyler olmakla be-
teoloji itlerı umum mUdürlUiünUn *** divanı muhasebatça karar verldiii ara ar deği,. raber fazla yeyince insanı doyuru-
raporuna •öre son 24 saat zarfında Zabıtada Muhkumiyet Dahiliye Vekaletinden viliyete bil- verirler. Sonra gelecek sıcak yemek-
memleketlmizde Eıre cenubunda ve dirilmiştir. tİrİ)İyor lere iştah kamaz. Onun için -vita· 
'l'rakya mıntakalarında havalar bir Oeğırmendere nahiyesinin Çam ooo minler- bilinm"7.den önce hekim • · 
derece ııınmıı, diler mıntakalarda Dövmek köyiir~de HaLab~. kadrısı Duduyu ka- Pof İs divanı Bronz bet kuru,luk ve yüz para- lerin bir çoğu ciğ vemekleri bUıbü -
1-8 derece soiumu,tur. Hava, umu. Alsancakta Birinci altın sokağın- çırmaga te~e us e en Keler köyli.i lıklarla nikel eski bir kuru4luklar 1 tün va~ak ederlerdi. 
miyıt itibarile yaiışlı ıeçmiştir. da Halil oğlu Mustafa Çelik, sebep- Halı! oğlu Hasan Kara, Ağırceza Polis divam, dün adli kı~ım reisli-! Klnunusani 989 dan itibaren teda- Bizim öt~<lt-nbrri tuttuğumu! u-

Yartn (bugün) doğu Anadolu ile siz Mustafa oğlu Bayramı, Dolap- mahkemesnde iki ay beş giin hapse ğiııde toplunmış, bazı polislt>r hak • villden kaldırılacaktır. Halk, bllhas- Atıl, çi~ yemf'klt-ri sır.ak yemekler 8 _ 

Karadenizln şark havalisinde hava kn lıkuyu mahallesinde Sulevman oğlu ınahklım edilınistir. kındaki tnhkik,ıt evrakı iizerirıde rn{ı- sa mağaza sahipleri ellerinde bulu- rasında yf'mek usuli.i daha dolrudtır. 
pah ve mevzii yatıılı, diter yerlerde Halil ve Hamdi kızı Emine biribirini -- . =- zaketeleıdl:! bulunal'ak kararlaı- almış. nan lıu ne\'i paraları, mal sandığı O vakit salatalar, tursular bizi do-
kapalı ve yer yer yağışlı geçecektir. dövmüşlerdir. Esrar ıatmak tır. ile Cumhuriyet mel'kez ve ziraat vurmadan vitamin ihtiyacım temin 
Rüzıir, Dolu Anadoluda şarktan, Kaaket ... ımak + + L>ankalarına vererek cumhuriyet Para ederler. Bir taraftan da sıcak yemflk-

T k K 
... Tepecikte Hnk1~ı oğ'u Aptinin e~rnr ,.,. • larile değiştirmktedirler. Ru para- 1 · 'd d"•' h · k' 

ra ya \'e ocaeli bölgelerinde şimal- Balcılar caddesinde Abidin oğlu sattığı zabıtaca habf'r alınmı~. kendi i 1 ayın erın mı eye ver ıgı araretı tet ın lar. 1 Kanunmıani 939 dan sonra biı· d J 
den, dlter mıntakalarda cenuptan ese- Selim, lsak oğlu Bohorun dükkaııııı- .t,5 gram e:snırla tutııhmıştur. Suçlu B. Ali Sevfi Bozkır lımir Tecim 8eııe müddetle yalnız mal ~andıkları ~ er5erl. 1 1 
cektir. Marmara ve Ege denizlerinde dan bir kaaket çalmıı ve )'akalan- bu esrarı .'rn1.,.tıd (ll·~cı) adında bı'- 1• . b k a ata arın ve tur11u arın güz"l n. .. ıse:ıı Uro ommer'>iral ve ekonomi ve vukarıda .vazıh bankalar tarafın b kl · d f 
rlqir kunetliOI olacaktır. •\Itır i d ld dd " •a a ar ıçin e ıo ra 1'urinde tath .. n en a ı&-ını i !a itmiıtir. ôir•tmenliiıne tayin edilmi.jtır. d&n kabul edileeıolrtir - nı 1ft ~ incı ıahıfıdı _ 

Hava raporu 
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DIŞ POLİTİKA 1 1 Düşündiikleri~"J 

Fe.'<lhedilen itilaf- F l / k b / k Edebiyatımızda ltııı~.1 ile Fr ıı :sa arıı. ıııda ıo::ıs ransa ve ta '1Ja mu'' te a . ı• as erıA afak d v 
nesj ikincikanun nyında imzala- J ' ş oguşu 

ıın itilafın fe hi (>bepleri aruştın- Orhan Rahmi Gokçe 

lıı keıı, bıı itilufm akline amil olan h l kl b l d l Çocuk doğurma ıstırap ve buh 
azi)et unutulmaktadır. UJ8:> itilafı, azır l ar yapmagv a aş a l ar ranım andıran sıkıntıl~ bir devreden, 
tnuııha ıran 1tnlya~ ı tatmin etmek sonra, yorgun ve kesik nefeslere ka-
'çin .Fran a tarafından Afrika kıta- rışmış alın terleri arasında, idraki .. 
!tıda lıil" takım konse:-;iyo:ılar \'ti.de- • mizin aalim bir ,ekilde konuşmağa 
den bir anlaşmadan ibaret ııwildi. ltalya, Fransız sahillerine müteveccih mühim askeri hazırlıklar ya· başladığını i,itiyoruz: 
Afrika kıta ı hakkındaki lıııkLlmlcr, «Edebiyat, bizde de artık bir mes .. 

ıJMırı ancak y .. 1 mı ve <:'ntt: a 'yo- Pl .. }'Or. Fransa da, Crbutiye as.'ıer ve donanma gönderiyor lektir. Her hangi bir iş, bir ilim, bir. 
ul politika bakımından dniıa az e- meılek adamı, edebiyatçı için; 
eınmiretli olan \'arı<:ını te~kil edh·or ~ Pnri~, ~8 (Radyo) - İtalya - 1 Alp dağları boyundaki istihkam- Diğer cilıetten Ordre gazetesinin dan dolayı başladıkları nesriyata de- - Hasta ve hayalpert•st! 

du. A~la~manın · uğlt"hğı Avustı.;ı:y:ı- I ra.n.sa ıhtılafı, resmi ve siyasi m~- l~r süratle hazırlanmaktadır. İtalyan Londra m~ıhabiri resmi İngiliz mah- vem ediyorlar. • Diyemez olmuştur. Li.buratuar 

1 • t·kı-ı· 1 · ·· . d t l afılı meşgul etmekte devam edı- fılosu yakında Spezziada toplana· fellerinin ltalyan kıt'alarımn Habe- (J l D l ) b adamı ile, ı·iyaziyeci ve fizikri de ıı ıs ı · a ı me:-1e e. ı uzerın a op- 1 ~ .. .. . . . urna e İta ya ; ugünkü ma- ,.. 
ıınmı§h. E:)ıt en 1!"135 itiıfifınm ilk yor. .. caktır. Hatta fransoya karşı gonul- ıııtanda ve Fransız Somalııı hudu- kal . d Akd . k edebiyatçının sosyal ve ruhi hayatı-

Hukı'.imet Cb f' .. h. m·k d d k" h k ti .. b" h 'k e..ın e, enız statu osunun, d k" b k 
l'lladdc ini de A \"Usttıı·ya bt iklfılinin • .. ı u ı .~: m.u. ım '.. - lü toplanmakta olduğu da söylen- un a. 1 are .. ~ enm ır ta ~ı. m~- v • mız a 1 üyü mevkiini kabul etmit· 
koı·unm"~ı hakkın<lakı· k··ı· ılıklı t" tarda asker gonderdıgı gıbı. buaun m kt d" O .. 1 ı nevresı ve hadıse rıkarmak ırın hır Fransanın takındıgı vazıyetle bozul- tir . .. ., .. ::' .. - d ·k · . . . . e e ır. euvre soy e yazıyor: . . ~ .. ~ d v • • •• 

ahhüt te kil etmekte r. e ı ı torpıdonun Cıbutı lımanına .. A -. •• •• bahane mahıyetı veya şarkı Avru- Uiunu ılerı surmekte ve Fransız Ke:za, şir ve san'atını, bir nevi biça-
( 1l • harek t t · · 1 · t' j Roma hukumetı 500 000 ionul- ad b" Al 'k' ·ı k · · ı d Sonra bu itilaf hakkında hatırda e. e mesını emrey emı~ ır. .. .. . A ' P a ır man tazyı ı ı e ta vıye rıca İne §İd etli hücumlar yapmak- re tevazü ve yersiz mahviyetle ken· 

tutulmaaı lazımgelen ehemmiyetli O Parıs, 28 (A.A.) - Ordre ve luyu sılah altına almakta ve İtalyan edildiği takdirde vehamet keabcde- tadır. di kendine inkar eden dünkü san'at· 
ir n'.>kta da şudur ki, anlaşma ile ne- e~vre. gazetele~~ İtalya.nın Fr~n~ız 1 en~üstrisini sderb~r hal~ g:.tirmek- bileceği kanaatinde bulunduklarını Paris, 28 (Radyo) - Fransanın kar tipi de kalmamı~, bilakia bugün-

l'celtınen ınilzakereleriıı baJamnası. sahıll:rıne muteveccıh m~hım 
1 
t~dır. ~rans~ ~l~yhındekı mu_c~del~- yazmaktadır. Ş~rk donanmasına mensup Döbro- kü aan'atki.r, iddialı olarak, edebi. 

ııa Fransa önayak olmamıştır. Teklif aıkerı hazırlıklarda b':11undugunu nın PsıkoloJlaını hazırlamak ıçın bır Roma, 28 {Radyo) - ltalyan bıl gambotu, aldığı emir üzerine Be- yat ve san'at vakıasının teıahhus ve 
~nce 1taJyadan l'elmittir. Fransa da yazmaktadırlar. Ordre dıyor ki : lkomiayon teıkil edilmiıtir. gazeteleri, ltalya - Fransa ihtilafın- - Devamı 6 ncı Sahifede - taazzuvunu müdafaaya baılamıştır. 
bu teklifi iyi teliikkl etmiı ve netice- Her buhran devresinin yeti§tirdiii 

de 1935 itilAfı fkindkinunun yedi- Cemil Mardam p A .k Kral Karo[ ölçüsüz biçare kıymetler, bizim san'· 
inde Roma da imza1annuıtır. an m e rı an at hayatımızda da sönmektedirler .• 

Bu iki noktanın ehemmiyeti \•ar- Suriye-Fransa muahe· ,Şimendifer kazası .. Ne aözde edibe, ne cep takvimi şue· 
dır. İtalyanın bUyOk harptenbui, mu· rasına merhamet ve müaamaha kal-
f;'ransa He münasebetleri iyi değil- desinin biran evı;ef f aa· k ~ sebbipferinin mahke· mıştır. Dar, küçük, fakat kadirşinas 
d. t 1 k d'. . Ih .. k J•k • on eransı ve idrakli bir san'at sevenler muhiti 
ı lr. ta ya en ısını SU muza ·ere- l ıni istiyor V2rt•lmeSl•nl• l•ra• eı·inde aldatmış ve atlatmı~ telakki meye doğuyor ki, hepimizi ümidlendiri-
ttUğinden Almanyaya temaylll edi- Berut, 28 (Radyo) - Suriye broş- d tt • yor 
Yordu. A)manyanın zayıf olduğu za- vekili Ct:nıil :Mardanı, Fransız b .. ~\.·e- e e l Edebiyatımız, adeta bir muhit, bir 
tnanlarda Fransa, İtalya için de teh- kili Dalad.iye ile hariciye nazırı. jorj R ]t b• l •k A • k h"" k" Bükreş, 28 {Radyo) - Kral Ka- dünya ve telakki değiştirmesi yolun-
IJk ı· 1 b tab· .... e k h mmı· Boneye b!l'er mektup l'Öndermıı V! uzve ; ır eşı Il\erı a u umet- rol, iki gün evvel vukubulan feci şi- dadır. e ı o an u ı, ye pe · e e - . . . . 
" t d" F k t 1933 · d Surıye - Fransa muahedeaının bıran } • • h d fl } mendifer kazasının müsebbibleri hak San'atın fonu u"'stündeki karma-
'~ verme ı. a a sene ın e . . t • ı.itl Al k dd t evvel tasdik edilme1ini rica eylemtştır. erlillil, affi e e erıne VaSl kında derhal kanuni takibat vapıl- karı .. ıklık, bulanıklık xail olmakta 
q er manyanın mu a era ma J ... 

htkfm olduktan ıonra fş ddişti. Or- 000 ld kJ l matını ve hunların hemen işten u- ve kendilerini zevkle seyredeceğimiz 
ta Avrupada Almaııyanın kuvvet- Anri Bore o u arını söy üyor . zaklaştırılmasını irade eylemiştir. portrelerin tebarüzleri, kımıldamala-
lenmeai, J'el'tk Fransa ve gerek İtal- (Radyo) _ Pan Ameri- •. Kı:aiın iradesi, derhal yerine ge· rı baılamakladır. 
~a için tehlikeli olmata başladı. Her Muhakkak ölümden ka~i:~;ı:e~·ansı bitmijtir. Hu mana- ettiklel'ini. öylcmiştir. tırılmış ve kazanın vukubulduğu Bu hir kültür inkitafınm neticesi-
ki dnlet de Avusturya i tiklllinin Cumhıırreisi Ruz\'elt te, radyoda mahalle yakın bütün istasyon me- dir. Kiiltünüz edebiyat, saksıya :z:o-

kurtuldu ~ebetle, .~merika hariciye nazırı Kor- ı.. . .. 1 • . A "k B" 1 murla ı m hk ·ı · t' 
lcoruumaii'-·Je allkadardırJar. ttal· l 1 H 1 b' .. 1 . uıı :;ov ev \: ermış ve merı a ır e- r a ·emcye verı mış ır. raki dikilmiı kökaüz bir çiçek biçare 

,, ! e u , uzun ır :;oy ev vermı~ ve . _- _ . . . ***---
ta, 1920 aenesiudenberi oynamakta Paris, 28 (Radro) - :Meşhur tııy- Amerikll Birleşik hükümetleı'inin bu şık hi.lkumetlerının tam hedeflerıne ve muvakkat yaıayııını hatırlatır. 
O)dutu oy\ln\ln tehlikesini anladığın- yareci Anri Borı, bugiln uçu~ yapllr- koni"reden bi!yiik neticeler htihsal vasıl olduklarını beyan eylemiştir. Görİng Bu çi~ek çarçabuk solup ıitmei• 
~an FrallM ile aalqmak iıtedi. Fran ken kullandıtı t~yyarerıin aakatlan- mahkumdur. 
" d& ayni aebtplerle İtalya ile an- dıiını görerek paratütle atlamış ve Yakında Romaya Kudretli bir kültür ve filezofi ar-
'•tmak ibtiyacıaı cluymuıtu. Fakat muhakkak bir ölümden kurtulmuıtur. Mı D l .A t J muniıi ile dolacak eaerler, bekledi-
~u anla,manın dayanacaiı prensip •• -'nri Borı, parnşiltle inerken, tayya- ısır r ar amen osunaa gİ':/ecek timiz Türk klaaikinin mUjdecileri 
l~rin malUy.tl 'ile olabilirdi? Her iki resinin ne suretle dü~tüği.uıil ve mo- Berlin, 28 (Radyo) _ Maresal olacaktır. Bizim yegane hasta ve nok 
devıeuu AVrupaaaJı:ı menıaatıerı şu Hh-ilııUıı ı.v.,u~~ iki mctıc ;.,u.plnnmnl< Cöring; Çcmberlaynın Romadan san tarafımız, bu varlıiın, bu doğu-
lıoktada birl99mi1ti: Avuıt~rya istik- su~~tile .n~s:ı parçalandıtını, fezadan Süveyş kanalı hak'·ında münakaşa- avdetinden sonra Mussolini ile ko- \Un red ve inkarını yapıp durmaklı-
lAUnin korun mumda. Afrıka kıta- se} ıettnıftıı. .h.. nuşmak üzere İtalyanın hükumet ğımızdır. San'atla ufraıanlarımız, 
•ıraa ••lince; bur~da ıt~ı:a sarih ol&· *** 1 lr oldu Başvekil izahat verdi merkezini ziyaret edecek ve Alman- rözü kapalı olarak, bu ıafak baılan-
l'lk alacaklı vazıyette ıdı. Z ... • ya • İtalya dostluğunu alakadar eden gıcını inkar etmekteyiz. Kıymetlere 

Fakat Franaanın da artık kat'ı o- agrepte Kahire, 28 (Radyo) - Par!!- diği bir harp vaziyetiyle karşalaşaca- huausat hakkında Musaolini ile ko- karıı duyduiumuz derin ekıiklik 
l•rak halletmek istedifi bir Tunus Yahudilerin pasaportlarını mentonun bugiinkü içtimaında; ğını ileri sürmüılerdir. Bunun üze- nufacaktır. kayııaı veya onlara eriıememekli"in 
ltıueleai vardı. İtalya üstelik Habe· Hariciye nazırı Abdülfettah Yahya rine, Başvekil Mahmud pa~ bcya· 000 verdiii primitif kıakançlık duygusu 
ti tanı istila etmeti istedi. BUtün bu değiştiren şebeke (pasn), Süvey" kanalı hakkında so- natta bulunmuş ve M111r - lniiltere 11.I bu doiuıun aeri, aelimetli ve kuv-
lllueleler 1935 itilafiyle halledildi. yakalandı rulan suallere cevap vermiş ve kanal muahedeleri etrafındaki münakaşa- lYJQCar/ar vetli celimine enıel oluyor . 
.\nJaıma şöyle hulba edilebilir: Bel~rad, 28 ( Radyo ) hakkında Romada müzakereler ce- lara son verilmiştir. S/ovaklc.ra üu/zm Peyami Safa, her 9eyden evvel, 

1 - Fran:sa \'e İtalya, Avusturya- Zairepte, Almanya ile Avusturya- reyan edeceğine dair Mısır hükume- Başvekil, Süveyş kanalının, im- Türk edebiyatçıları araaında bir top. 
ll1n istiklllini koruyacaklar. Ve bu dan ka(;an Yahudilerin pasaportla- tine hiç bir taraftan haber gelmedi- tiyaz müddeti sona erdikten sonra ediyor/ar luluğa bir kartılıklı aevei ve hür· 
lıtiklll tehlikeye dUştüğü zaman bi- mu külliyetli para mukabilinde de- ğini söylemi tir. başka bir şirkete verilmiyeceğini ila- . met teessüaüne İ§aret ediyor. 
l'iL· i 1 . t' d ki d" H . . d M v ylem . .,t. Bratıslav, 28 (Radyo) - )fac::ıris- T·· k d b" 1 k ı;.ıır y e ıs ışare e ece · er ı. ğiştiren bir şebeke vakalanmıstır. Bu arıcıye nar.ırın an sonra, a- e e ı~ ır. . ur e e ıya ına zarar verme -

2 F ıt l T bl ,J • ı· Ah d M } . ( ) d tana geçen verlerde, Macar Js.ndar- t b k h" b" f d , t 

t 
- ranaa a yaya ra usgarp- şebeke, bir Yahudinin pasaportunu ıye nazırı me a ur pe.fa a • en aş a ıç ır ay ası ve sana 

.. K ld · d b .ı kl ·· ·· ı · k ı k d M f B l m::ıları tarafından Slovak ahali ine d h" b" k t" 1 .. ve ızı enız e azı lOpra ar değiştirmek için yüz bin dinar para soz soy em ış ve ana ın ya ın a ı- r ansız - u. gar namına a ıç ır ıyme ı o mıyan 
\'• dl ~· · b .t.b l b zulüm yapıldığı bildirilmiştir b''t•· k" . t k 1 b""t"" .. r . almıstır. sıra geçecegını ve u ı ı ara u mev · u un es ı sıa em avıa arın, u un 

• tt J T 1 . .. · • zu etrafında Mısırın rızası hı'la"fına T' t J Noel vortu~unun birinci günü 1' • ·· d 1 •· f t 
<> - aya unus mese esı uzerın- Şebekeyi kuranların, gene Yahudi- ıcare an aşması tas- S . k- · ile ıp lleçmıı muca e e muna ere· 

de Fran•ız noktaı· nazarına U.\'gun bı"r h"ç b" k ·1 · v• • b Ul'ftnı a~abasında milli marşlarını 1 • • k t l hk k k "' ]erden mürekkep bir kumpanva ol- ı ır arar verı emıyecegını eyan d"ık edildı" ö ·ı· , erının enara a ı ması, mu a a -
tek"l k b ı tt• ,) 1 · f s \' ıyen Slovak gençlerine Macar k" b' • , -ı ... h ı & u e ı. duğu söyleniyor. ey eınıs ır. . • ı, ızım aan ata emımızın avasına 

4 - Fransa Habeşistanda İtalya- Bundan sonra bir çok hatipler Sofya, 28 {A.A.) - Bulgar mec- Jandarn_ıaları ateş etmişler,.~ 17 ya- bir tazelik, bir kuvvet verecektir 
~ı ııerbest bıraktı. + + söz söylemişler, Mıeırla İngiltere ara- lisi Fransa ile Bulgaristan ara~ında şında bır kızla bazı gençlerı öldür. Tenkidlere itimadımız, bu havadan 

Bu pazarlıkta İtalya mı, Fransa Pragda sında akdolunan muahedeler vüzün- 6 Kinunuevelde akdedilmi~ olan ti· müt1ler ve yaralamışlardır. celecektir. Muhtaç olduğumuz iç 
ltıı fazla menfaat temin etmişti? Bu den ~lısırın, günün birinde isteme- caret anlaşmasını tasdik etmiştir. Slovaklar, bu hadi~e müna:-ıebetile heyecanını, enerji artırma imkanla-
lloktayı münakaşa etmekte fayda Matbuata sansör büyük bir miting akdederek prote~- rını orada bulacaiız. San'atı, biribi-
>"oktur. Daha ehemmiyetli olan nok- k d toda bulunmai'ı kararlaştırmışlardır. rini hırpalıyan rakip itporta mataı 
ıa. h•r iki tarafı aa bö\·ıe bir itilafı on u Son dakika + + vaziyetinden kurtarmak••. aramız-
irnzaıamak için tazyik ~den sebep- Prağ, 28 (A.A.) - Sansör me- Sovyet radyoları daki kıymetleri kabul edip cemiyete 

letdir. Bunlar da sarih olarak her iki murları bu günden itbaren gazete' Cumhurreı·sı·mı·z tanınmakla, Tilrk edebiyatının inkı-
tlraf için de aynıdır! Alman tehlike- idarehanelerinde faaliyetlerini icra- Turkiye için hususi neş- labınt da yapmıt olacağız. lstirkap, 
Si. Vaziyet bu merkezde olduğuna ya başlamı§tır. Matbuat kontrolü münaferet, ihtiras ve küçüklük, şair, 
töre, timdi dört sene sonra yeni şart- mutemedi ismini taşıyan bu memur- riyat yapacaklar edip ve mütefekkirlere değil, mi-
'r altında 1935 anlaşmaııının neden lar timdiye kadar olduğu gibi ~aze- K 1 •• b •ı A k •• Moskova, 28 (Radyo) - Sovyel de ve aan'at adamlarına gerek-
feshedildiği anlaşılır. İtilafı feshet- teleri~ geç çıkmasın.ın ö_nüne geç- UrU ıt8 Y m UOaSe ett e ll ara ya gt r~.d~~ları .• yabancı • ~emleketlerle tir. Bizim aan'atımızın ki.inatındaki 
lııek için İtalyanın ileri sürdilğü ~e- mek uzere yazıları bızzat ıdarehane- d b •• •• 

1
.
1 

• b ) kultur munaaebetlerını artırmak materyal, ne ainir, ne bağırsak, ne 
bepler makuldür. Fransa, Habeşis- de göreceklerdir. en UtUD Va J eri ka U buyurdular emelile husuai ra~:o ~etriyatı yap- kemik, ne de kan olmalıdır .. 
~nı ltalyaya vadettikten sonra bu Ankara 98 (Telef 1 ) C 1 k d"l . 1 Udd t '--- maktadırlar. 29 Bırıncıkanun 938 de Biz, işlenmit büyük bir ruh ve id-' - on a - um • ar ve en ı erıy e t1.1un nı e uaı1- •• • • • 
~mleketin istilasına .mani' olmak de iflası gibi netice vermiş, arada hur rei imiz İsmet İnönü; C. H. P. bihallerde bulunarak, villyetlerini Turkıye ıaatı ıle •~at. 21 .d~ So•ye~ rak cevherlerinin parlıyacağı geniı, 

~~n zecri tedbirlere iştirak etmiştir. milletler cemiyeti de iflas etmiştir. büylik kurultay müna~ebetiyle buraya allkadar eden en ince teferruat hak- Rus~a radyoları, Türkıye ıçın hususı manevi ve apaydın bir ıökyüzü kur-
bığ-er taraftan Fransanın müdafaası Almanya silahlanmış, Ren nehrinin aelen valileri bugün kabul buyurmuş- kında. sualler sormuşlardır. neır-ıyat ya~matı kararlaıtırmıılar· mak iddiasına &itmeliyiz. San'atka· 
da doğrudur: Zecri tedbirlere işti- boylarını silahlamış, 1935 anlasma- dır. Bu neşrıyat 1744 metrede Moa- rı, yarı ilah yapan Ye onu toprak üa-
ak etmekle beraber, bunların mües- sına mevzu teşkil eden Avustu~vayı kova, 1060 metrede Tiflis, 309,9 tünde, bir başka mahluk sibi yata-
lr şekilde tatbikine mani olmus ve ilhak etmiş, Çekoslovakyayı parça- 'Venz• bı•T 1 Teka.A let metrede Odesa, 349,2 metrede SıYas- tan kuvvet de zaten bundan doğup 
taıyaya yardım etmiştir. Fakat bü- Jamış. Hazin bir t~cellidir ki lıClt iıı ı ~ V ~ topol radyoları ile verilecektir. ıelmiyor mu? 
Un bu isnatlar, ittihamlar, müdafa- bunlara mani olmak için 1935 ~t'nf'- 1 -=+=-- ........ ....._ ____ ........... _..._ _______ _ 
lar n mukabil ittihamlar, iki Latin sinde komplo yapan iki Latin <ledP-' Fransa Yunan hükumeti 
evlet arasında yapılan anlaşmanın, ti ele bu Almanyanın dostluğu için Li-INakil ;_fi/erine el aha f azl b. VA ' t J 
lkikatte, o zamanki mmetıer cemi- riLiri.rıe rekabete girişmişlerdir. Oy- ' Y a ır us a Barselona yeni sefir hracatr kontrol 
~ti nizamına karşı bir komplo oldu- le lıir vaziyete geçen Almanya her ·ı • • • b • Ü k l "'f 1l1 [ [ 
Unu ispata yarar. Fran~a ve İtalya, ikisine karşı da ulüvvü cen~p gliste

6 
Verl meSl lÇln lr m na Q Q l. Ye• g6nderdi a tına a ıyor 

illetler cemiyetine azn olan biı· rebiliı-. Fakat bir şartla: Şarki ve 17 k "'/ f • • •hd dü.eu"nu••[u"yor Barselon, 28 (Radyo) - Fransa- Atina. 2 (Radyo) - HükOm t, 
evlete- Habeşistana - karşı nrala- Orta Avrupa işlerine kaıısmamaları Ve Q e lnln l aSl y nın cumhuriyetçi 1 panya . efirliğine ihracatının kontrolu hakkındaki k -
nda suikast tertip ederler. İtalya şnrtiyle. Akclenize \'e Afrikaya ge- Ankara, 28 (Telefonla) - Demir. :i.\Iünakalat Vekaleti ihdas edildik- ta) in edilen Jül Anri, bugün Jırelmiş ı·arnameyi tn dik etmiştir. 
erhal teşebbüse geçer. Fransa bir lince; buralarda biribiriyle ne kadar yollarımızla diğer münakalat vasıta - ten ıonra. hava kara ve deniz mil na- ve ilimadnamcsinin bir suretini, ha- Kararnameye göre. ihracat mal· 
araftan milletler cemiyetini hareke- çok mücadele ederlerse, Almanya da larımızın, daha mlikemmel bir hale k l't b ' kal 't lı ğ) k k riciye nazırı Alvaros Dolvayova ver- ]arına hile kanştıranlar ve müstahsili 
e teçirirken. diğer taraftan cemiyet o derece ziyade memnun olur. Ve iki getirilmesi ve her gün biraz daha in- a ~ ı u .ve e e a anaca \'e ço miştir. ~ zarara sokacak şüildt> hareket eden
inde İtalyanın müdafililini yapar. Uitin devletinin müna::ıebetleri de kişaf eden nakil işlerine vii:-ıat veril - renı~ tertıbat alınarak, memleket da. Jül Anri, hafta ~onunda, cumhur. ler, derha.I ceu landırılacak ve bu 
•kat bu politika canbazlıiı. ıerek gelmiş ona davanmı§tlr. mesi için bir münakalat vekillP.ti ib - hilinde hava milnakalAtının da biran rei i tarafından kabııl edilerek iti- gibilerin ihracat ruhsatnameleri i:s-
_ıa, flttk tıalran ıi7a1ttla'l'Ull• A. • · EIMER '1111 dı.t,Unülüyor. tvvtl inkiaafı temin olunacaktır. madnameıini verecektir. tirciAd olunacaktır. 
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Köylü için bu sene de zeytincilik kursları açılacak 
Bu akşamki ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 

rzMIR ANKARA program 
1639 M. 183 Koı./120 Kw 

Tirede hayat pahalılığı ile 
cadele açmak lazımdır 

•• mu-
T. A. Q. l 9.74 M. 15195 Koı./20 Çuval Malın cinsi Kr. S. Kr.S . 

Sterlin 
27 - 12 - 938 

5 9!ı 

126 4575 
3 3325 
G 655 

28 555 
68 785 
60 71 
21 32 

Kw. 46 İnhisar ida. 13 875 14 

16 25 17 
Dolar 

T. A. P. 31.70 M. 6465 Koı. 20 46 M. J. Taran. 25 F. Franr 
Liret 
İsviçre F. 
Florin 
Rayşmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 

Kw. 

TORKIYE RADYO DIFOZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Öğle neıriyatı: 
12 30 Müzik (muhtelif memleket

lerin halk şarkıları - Pi) 
Saat, ajans haberleri: 

Ankara. 
.Meteor 

---
636912 

637004 

ÜZÜM FİATLERİ 
No. Fiat 
7 13 7t 
8 14 25 
9 15 25 

10 16 50 
11 18 75 

Ayni iş az 

ZAHİRE BORSASI 
iZl\lİR 

Çuval Maim cin•i 
7781 Ç. Buğday 

16500 Kilo Fasulye 

3 Ç. Bulgur 

Kr. S. Kr.S 

5 5 8125 

9 50 

8 75 
400 B. Pamuk 48 50 49 50 
569 Kent Palamut 220 430 

Ley 
Dinar 
Yen 
!sve~ kr 
Ruble 

kr. 

1 0775 
1 5525 
4 8425 
6 90 

23 905 
24 98 
o 9025 
2 8225 

34 445 
so 3775 
23 935 

ESHAM ve T AHV1LAT 
ANKARA 

27-12·938 
1938 % 5 . ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 19.1111 
Sıvas - Erzurum hattı istikrazı 2. 
,;ıvas·Erzurum hattı istikrıızı2. 

Sıvas·Erzurum hattı istikrazı:!. 19.03 
5ıvas-Erzurum hattı istikrazı 4. 
3ıvas-Erzurum % 5 19.15 

--=+=-

Avusturya gümrük 
tarif esi değişti 

4 - Söyle nedir baisi ahın (Hacı 

Arif bey) 

Ne Şeker Şey 
Fransızca sözlü 

Oynıyaular: 

Deanna Durbin ve 
Her Fert Marshall 

Avusturya gümrük resimlerinin, 
istihlak vergilerinin ve inhisarlan
nın deği~tirilme<ine dair 22 haziran 

1938 tarihli kararnameyi istinaden 

Alman resmi gazete-inin 9 birincl
kfmun l!l38 tarihli niishasiyle neşro. 

lunıın 7 birincikanun 1938 tarihli ka
rıırname ile Avusturya gümriik tarı. 
fesinde bazı tadiller yapılmıştır. 

1 

Aynca: Zen&in ilaveler. · d 

Sıvasta yeni eserler 
5 - Suzinak şarkı • Müptelayı Memleketimiz mahsullerlnı e a-

l d 
1 

Seanslar: 2,30. 4,30, 6,50, 9 lll.kadar eden bu değişiklik hakkın.. 
' er o an diller (Dr. Şükril Osman) Cumartesi, Pazar 12·2,30-4,30- da şehrimiz iktısadi mahfellerine ma 

6 - Rast şarkı - senin aşkınla ~alt 6,50 9 

Yeni ve modern 
yor, yollar 

binalar yapılı .. 
açılıyor 

'"Jı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;ıı:;'fi~m~a;t;.:g~e~lm~iş~ti~r~ ............. ..... oldum (Aptullah efendi) , 

Hayatı 
satış 

ucuzlatmak için pazarlık 
kanunu tatbik edilecek 

Sırn• (Husu,i) - Rl\·as Ota Ana- Bu faaliyet iç mahallelere doğru 
dolunun orta.ı:ırla nüfusu yıldan yı. ilerlemiş bir haldedir. 
la artan tarihi lıü;·ük bir ~ehirdir. Cumhuriyet ve İsmet lnönünün 

Tire ziraat memur• Galip Ülgün !'l~hr;mizde imar harek~tlerine bü- caddelerinde memleket evlatları ta-
.abileceklerdir. yük bir yer \'eı·ilmektedir. Son yıllar rafından yeni yeni binalar yaptırıl-

7 - l\f.Q.hur 9al'lc1 - CüJ~ent ezlı:ıc 

(Aptullah efendi) 

Okuyan - (Mustafa Çağlar) 

Okuyan - (Safiye Tokay) 

8 - Mahur saz semaisi 

9 - Giriş taksimi (Kemal Niyazi) 

10 - Hicaz şarkı - Bilmiyorum ba

na ne oldu- (Şevki) 

11 - Karcığar şarkı • yeter çeşma. 

nınla sayd ettin dili avareyi - (Udi 
Ahmed) 

12 - Karcığar şarkı - bilmemki se-

Y ılbatı ıerefine fevkalade bir film 

Leon T alstoi' nin büyük eseri Gabı Mor ley 
Pierre Benoır' ın nıuhteşem temsilleri 

Uykusuz Geceler 
Bethofenin senfonisini - Rus müz'ki ve şayanı 
hayret bir aşk macerasını görmek üzere 

Tekmil İzmir 19 Kanunu evvel PerJembe günü 

Kültürpark sinemasında 
Toplanacaktır K~çük mendere• havzasında Ti- içeri•iııde ~e.ıri i'tasyona bağhyan ııaktadır. fa neşe bu ömrün neresinde (Hancı) 

re, Odemiş., Kusadası ve Bayındır İsmet lııönü caddesi üzel'inde mo- Yakında büyük Halkevi de 200 13 - Hüzam şarkı - Açmam aça- Bugün ıon defa olarak 

kazalarında zeytinciliğe karşı hum- dern le<kilatlı ;·eni bir çok binalar bin lira Rarfiyle ve bütün teşkilatı ile marn - (Mehmed Nasip) Ask Kanatları aıı.tında 
malı bir faaliyet başlamıştır. Bu dört kurulmu~ ve cadde baştan başa par- Cumhuriyet caddeRi üzerinde kurul- 14 - Hiizam şarkı. Küşade taliim. , 
taza tıpkı biribirine rekabete ederce- kelenmi~tir. Cumhuriyet cadde ve mağa bqgJanacaktır. VE 
· k k · (Şevki) 
nne ai(aç sayısını artırma ta ve te ·- meydanı da parke ile döşenmiştir. Nümune çiftliği ch·arında Sümer-
nik işleri benimsemektedirler. ba k t f ı t 1 b" "k . 15 - Hüzam saz semaisi - (kanuni Parı·s Eg" lenı·yor 

Bu mıntakanın zeytin bakım f n · ara ınc an yap ırı an uyu çı- ll!ehmed bey) 

memuru . a ip gün, geçense- • Çalanlar Vecihe, Fahire ı' m erı go'"Ster"lecekt'r B G 1 Ol Ayva •kt a mento fabrikası ikmal edildikten 1 F 1 l · 

k
. k 1 d ,_ · · d 1 - ve ista,yonda yükselen büyiik cer a- _' ' 1 ı 

ne ı urs ar a çoı< ıyı ran ıman a - z • b Fersan, Refik Fersan, Ke l · d 
k .. l" k d' . . d' . ey tın u sene az lölye•i faaliyete geçtikten 'onra Seanslar: Paris eğ enıyor 3.10 7.15 ~k knadlan 5 ve 9 a 

mış, oy uye en ısını sev ırmış • mal Niyazi Seyhun. jiıı .......... ___ .. ____ ........................ ııııııii 
tir. Zeytinciler ve köylü, ziraat işle- memlekette iş hacmi daha genişli.ve- -. ........................................ -
ri hakkında daima kendisile müda- Ayvalıkta Yf':ni bir cek ve çimentonun maliyet fiayatının 23 ao Müzik (kiiçük orkestra) ... • 

1 . ,,_. d b 1 k d k l 1 - L'Arlessienne No. !pastoral Elhamra Sı0nemasında buguHn ve eı erırnr a u unma ta ır. U Üp acı/dı ucuzlamasından bir çok daha yeni 
Bu sene zeytin kurslarının ilki ' binaların yükRelmesi ile Sıvas daha (Bizet) Senenin en güzel ve eğlenceli filmi 

Tirenin Gireli köyünde, ikincisi Ku- Ayvalık, (HusuRİ) - Ru yıl hava· 2 - Vien du Stadt meiner Trau-
§adasının Şirince köyünde, üçüncü- lar yağmur uz gittiğinden zeytin güzel bir manzara almış olacaktır. me (R.Siecz ynski) Türkçe 3 Ahbab Çavuş/ar Türkçe 

Ö h mah•·ulu" dı'g"er vıllaı·a nazaı·aı1 az Sıvasta vitrin müsabakaaı: 3 1 t So'·zJu'" So'"zJü sü demişin Adagide na iyesinin ° ' • - - dlio - en ermezo - (Solaz-
d Yerlime.llar haftasının son günü . 

Bademiye köyünde, dördüncüsü 11'. zı). LJ d [ d 
F k h J•t 1 - münasebetiyle şehrimizdeki *icaret nay ut ar arasın a 

Beydağ Pazaryeri köyünde, Beşinci · a ·at ma u u ın az o masınn rag 4 - Du, Du ... Der Zigeunerpri· 
kurs da Tirenin Uzunkuyu mevki· men ze;·tinlerden iyi randıman alın- evleri arasında vitrin yarışı yapılmış mas (E. Kalman) Kahkaha tufanı komedi Şaheseri 

k kazananlara madalya ve takdirname-
inde açlacaktır. Beşinci kurs Tireli- ma tadır. 5 - Gopak (Moussorgski) SEANSLAR: 3-5-7 ve akşam 9 da başlar 
)erin arzusu üzerine teabit edilmiş- Spor kulüpleri: ler tevzi edilecektir. 6 - Aubade du Berırer )Aletter) Cumartesi 1 de Talebe 15 kuruş 
tir. Bundan epe,,·ce miiıldet evvel görü- Sıvaata pazarlıksız •.•.lıt: 23 30 MUzik (operetler. Pi) Pazar iUnü saat 11 de aile matine$İ 

Bütün köylere, kurs için hazır - len lüzum üzerin~ burada mevcut A- Hayatı ucuzlatmak ı~ın üç biiyük 28 45 24 Son haberler ve yarınki ' ' ·1 Salon 20. koltuk 30 kuruştur 
lık yapmaları bildirilmiştir. kınspor ve ldm:ınrnrdu kulüpleri ka- vı ilyetimizde tatbik edilen pazarlık· pro&"ram. _______ ..;.;;,;,;.;;..;;.;,;..;.;..._ııııl.l __ ıııiııı• ...... _ ...... -

Tirede h t • patılmıştı. · ~ız satış kanununun şehrimizde de - ~ 
aya pa Bu defa çoktanberi durgun bir hal tatgbiki icin belediye ve ticaret oda-' 1500 k • ·ı ·k "r k b k [ 1 

h l l ğ t f d · d h ı kı ıs. ı ı ~ ür ı·yenin en üyü sa onu Q f f f de bulnan memleket sporuna bir hız Si a•n ın an ıcap e en azır 1 ara 

k k . .. 1 d h 'k' başlanmıştır. T 4065 Y E N 1• S J" N E M A DA T 4065 Tirede hayat ço pahalıdırı. Bele- verme ' ve geçmış gun er e er ı ·ı e. e, 
diye, ihtik.arla mücadeleden sarfına- kulüp arasında doğan ikilik duygu. -------------
zar, vazifesini bile ihmal etmekte, lannı silmek gaye ve emeliyle bütün Cenubi Afrika meyva Bugün iki büyük film birden 

yiyecek, içecek satışlarını kontrola sporcu gençlerin iştirakiyle halkevin ihracatı 
tabi tutmamaktadır. de bir toplantı yapıldı . 

Burada elektirik kilovat ücreti Uzun görü~melerden sonra yeni Harp sonu devresi zarfında Cenu· 

1-Aynaroz KadısA 
Tiif'kçe sözlü ve tarkılı büyük komedı 

h&li yirmi beş kuruştur. Suyun tonu bir kulü P açılması kararlaştırıldı ve bi Afrika meyva ihracatında milhim 
halka on kuruşa verilmektedir. Te- bu işle meşgul olmak ilzere sekiz ki- bir inkişaf göze çarpmaktadır. 1920· 
reyağını 140-160 kuruştan aşağı al- şilik bir heyet ayrıldı. 24 devresi ihracatı ile son beş sene 
mak kabil değildir. Koyun eti 50 ku- Seçilen bu sekiz kişi, ilk toplantı. ihracatı vasatileri mukayese edilirse 
ruştur, kuzu 60 kuruştan, dana da larıııı geçen hafta yaparnk. açılacak üzüm illl'acatının 183.000 sandıktan 

Oynı.vanlar: Hazım Vufi 1 Galip Muammer E. Beli Halide Şevkiye ____________ .;... ____ .;.,.. ______________ _ 
lzmirde ilk defa 

2 - Büyük Şehir 
40 kuruştan satılmaktadır. Ev kira- kulübün (Bozkurt,por) adını alması 1.580.000 sandık, elma ihracatının Senenin en müdhiş şaheseri 
Iarı çok yüksektir. iki, üç odalı bir nı muvafık bulmuştur. 348.000 den 676.000 e eri!rin 86.000 Türkçe izahlı F oks Jurnal 

k 1 • b ı d'I • Seanslar: Cumartesi Pazar günleri 10 2 5 ve 8 de haşlar. 

Cahide 

evi on beş yirmi liradan aşağıya ki- Yeni kulübün te•cili için kayma· den 765.000 e ve şeftali ihracatının ' 
ralamak kabil değildir. Pazarla•rla s::ı anı ıga ve ö geye müracaat e ı • t u:ı ~6.000 den 530.000 ıı yilkselmi§ 1 
1 k k 

·1 'dl' · 1 · old ,. R illü Diğer gün1er: 2 5 ve 8 de bathr. tım ~şı y~ar. a~ •• ~~ n ~~ ~ug• ~ ~ ........ 1 ....... ~~~~~~~~~~~~~~~-~~ .... _ .. _____ ...... __ _ 

. , 
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29 Birindkinun 1938 Perıembe (ANADOLU) Sahile: !I 

~:~ .. ·-~:-l Londrada heyecanASIK HAYDUD ~~~ ~ uyandıran hadise 
- /. --------------------------·-----------

L...:..... ____ __:=--..;;:::__--=.-------~~-__, A' nnabella Sevdiği kız kendisine verilmeyince 
Tertip eden: ANT. SVOKW - 2 - Çeviren: KAMi ORAL 

Maznun general, iki tabur kumand~nının muhafazası. ~ltı~d~olduğu 1 . . .. Kızın baba anne ve hem 
halde daha sabahtan harp dıvanı salonuna getırılmıştı kı gencın duello et- ' 

Maznun kumandan, hlkimler-r Sabah saat 2 de, Versaya vasıltharp divanı huzurunda beyanatta 1 • • şı•relerı•nı• o••t' Jü r -'ü 
den merhamet dileyor ... Müddeiu- oldum. Misafir olduğum otelde, hu- bulunacağını söylemiştir.'» me erıne ve yara aı U i 
mum! söz alıyor ve maznuna yıldı- !SUSi harp divanına aza tayin edilmiş Biraz sonra, harp divanının top- J } b 
rım tesiri yapacak derecede ağır aöz- olan büyük rütbede daha dört :u~bit- !anacağı yere müteveccihen hareket anma arına se e-
ler söylüyor: le müddeiumumi ve bir katip bulu- ediyoruz:. Saat 7.45 dir. Harp diva.I b• İ d• 

- Kumandan vatan hainidir! nuyorlar. nının toplanacağı salon, halkla leba- ıye ver l 
Rütbesinin rerinden soma idamı Sabah saat 7 de, yataktan kalka- leb dolu. · 
lEızımgelir •• -. rak hazırlandım. Otelin büyük salo- Salondan içeriye girerken, harp 

Diyor. nunda, diğer aza arkadaşlar1a karşı- divanı reisi, muhafız kıt'a kumanda-

Katil, eski Alkapon çetesine men
suptur. Hadiseden sonra sevgi

lisini kaçırdı, fakat yakalandı Bu eanada, beni sıkan kabustan laşıyor ve tanışıyoruz. nını nezdine celbediyor ve maznu-
kurtuldum. Dehşet içinde idim. Ya- Husus) harp divanı reisi, gene- nun getirilip getirilmediğini soruyor. Nevvork - }leksikah Frank Sa-1 -
tağımclan telafla fırladım. Artık ral (Majen) dir. Azalar da; mira- Muhafız; maznun generalin, sabah lasor namında birinin ask vilzünden 
uyumama im'kln yok .. ikinci bir ka- lay Lorya, Payo, Trez.-. ve ben Müd- saat 6 danberi salonda beklediğini ' , ika ettiği hatır ve ha;ı.;al; sığm1ya. 
bustan korkuyorum.. d,.iumumi kaymakam Salizbo, katip bildiriyor. ,,ı? cak derecedeki feci cina~ret, bütün 

Eyllilun 17 inci aünü öğleden de yüzbaşı Nessandır. Filhakika, maznun kumandan Amerikada heyecanla karşılanmılj-
sonra, vazifeyi teslim etmek üzere Hepimiz heyecan içindeyiz. Bu (L (, iki tabur kumandanının rnuha- t.ır. Bu genç, delice~ine sevdiği kızı 
kaymakam Gonten'i nezdime davet sırada reis de geliyor. fazası altında harp divanının topla- kaçırmak için dört biçareyi balta ile 
ettim. Maznun generali itham eden de- nacağı salonda ve maznun mevkiin- parçalayıp öldürmüştür. Radbe ı-u 

An&a,Jan, 'U;)'kueuz)uk beni çok liller hakkında reisin a~zından ve- de bulunuyordu. suretle cereyan etmiştir: 
hı~b. Zira kaymakam oda- lev birkaç söz olsun çıkmasını bek- Harp divanı reisi, muhafız kıt'a Frank SaJasor tahminen otuz ya-
ma girer girmez yüzüme hayretle liyoruz. Salonda, derin bir sükut hü- kumandanını celbediyor ve şu emri şında bir gençtir. Ve, çok vahşi ve 
baktı ve: küm sürüyor. Bu esnada reisin sesi veriyor: gayri tabii yaradılıştadır. Daha ço-

işitiliyor: - Maznuna karsı' son derece na- çuk iken vatanı olan Meksika da bir 
- Neyiniz var kumandan? Yü- · 

- Muhakemeyi kemali dikkat- zikane davranmanız lazımdır. fca- dnayet işlemiş ve Amerikaya kaç-
zünüz mosmor. Salan vazifenize le takip edeceğiz. Cürüm çok ağır- hında arzularını emir tarzında telak- nıak suretiyle kurtulmuştur. 
nihayet mi verildi) dır. Celseden biraz evvel, ithamın ki edeceksiniz. Nevyorka gelince, meşhur şakiler-

Diye sorClu. mahiyeti hakkında malumat alacak- Muhakeme cereyan ettiği müd- den Alkaponun çetesine girmiş ve 
- Yok azizim; yalnız uyku uyu- smız. Mevcud delail, maalesef müt- detçe, salon dahilinde maznunun bir çok cinayetler işlemiştir. Alkapon 

madun da ondan dolayı rahatsızım. tehemin aleyhine ve kat'idir. Bize \'e- leh veya aleyhinde hiçbir tezahiire · '• •· -· AnnabelJa ·~ çetesiyle beraber yakayı ele \•erdiği 
B nd 'ba t rilen vazife çok çetindir. Şahitler meydan verilmemesini emrediyo- zaman o kaçmağa muvaffak olmuş 
ub~~. re•• d~nl:nirk:n di~kat .e?iniz'. Bunlar, rum .. Bugibi haller, kat'i surette ya- Londra - Riyo de Jeneryodan v~ b~ sefer ba~k~ bir isimle Tekga:a 
.· Al k d l' d hadıselerı oldugu gıbı teşrıh edecek- saktır. » f ngiliz gazetelerine gelen bir telgraf gıtm~; elektrıkçı olarak ~alışmaga 

kayın uman asını tbeakım e er- lerdir. Şüphe ettiğiniz noktalar var- Muhahz kıt'a kumandanı, reisin L d d k' . kl la başlamıştu·. Güzel Betti 
ken aymakam yu""züıne a tı ve· h" 1 on ra a 1 sınerna merea ı rını tır Fakat bir ce ·rek <ı.aat germeden ' : . sa, gerek sa ıt ere ve gerekse maz- emrini telakki ettikten sonra: . . .. .. Teksaata Con Corl:ıon namında bir · • ~ ::.-

- Kumandan, alaydan nıçı~ nuna istediğiniz sualleri tevcih et- - Evet, muhakeme- esnasında dehşetlı bır surette heyecana duşur- Meksikalı ile tanışmşıtır. Bu zatın jandarmalar hepgini yakalamı~lar-
~ynlıy~raun.uz) d 1~? başka vazı- mekte serbestsiniz.> her türlü intizamı muhafaza için müştür. üç güzel kızı Yardır. Haydud bunla- dır. 
eyB mı tJk e i ~nız k (C Taaccüp ediyorum. Tafsilat iste- lazım~elen bütün tedbirler alınmış- Şimdi Riyo de Jeneryoda bulunan rın en güzeli ve en küçükleri olan Amerika umumi efkarı, bu \"ahs1 

) 
usu e arbfı yınd' a am on- mek arzusu, içimi kemiriyor. Bu sı- tır.-. Diyor. maruf yıldızlardan Annabella yü - Bettiyi sevmiş ve bu hissini kıza üa- haydudun idamını istemektedirler. 

ten e fU ceva 1 ver ım : d d k _ı T h S ) · · Y l · · · · d t · ti F k t B tt• b k d 
D r Ala L-- _ı k ra a aza an ar aaaşım reze ana a ona gırıyoruz. er erımızı ış- zünden artistin sevgilisi Culiyelm e ~ mış r. a a e ı u aş ı re -

- oetum yın Udfınaan ı- t k dd" d" · · h 1 · · k l b 1"' k d t · t· II d d b "' 
b. . . l kh"' a • um e ıyor ve reısten, ıt am ga ıçın, a a a ıgı yarma ve o su- Madera ile muh 'r Pikado Pe old e mış ır. ay u una ragmen me-

sak Jr dzamal :_~çın ayrlı mab" kagım ~~- dosy0sında maznunun ifadesi mev- retle geçmek lazım geliyor. Bundan R d karni b' d" ll rh. vus olmamış, beklemiş, fakat bu sı-
aneı- r . .oanıı, yanız ır c gun d l l d .. R . ba k k o·· d . k ams arasın a anı ır ue o a - d B . b' b . . • . kAl ed k . • - cu o up o ma ıgını soruyor. eıs ş a çare yo . n e reıs, ar asın- . . . . V k' ra a ettı ır aşka gencı :ıe\•ıp onun 

açın ~ et ece sınız.> bu suale menfi cevap veriyor ve ila- da müddeiumumi ve daha sonra dısesı geçmıştır. a a hakında şu la nişanlanmıştır. 
MUhatabım, benden daha fazla ve ediyor: bizler, Kalabalığı yararak yolumuza malumat gelmiştir: Frank Salasor delicesine ı-ıevdiği 

tafsil!t istemedi, ben de, başka bir - Maznun ifade vermek isteme- devam ediyoruz. Bu sırada, dinleyi- Annebella geçenlerde kocasından kızı büsbütün kaçırdığını gorunce, 
söz söylemeden müfarekat için ha- miş ve kendisini itham altında bu- ciler arasında fısılhlar duyuluyor. aynllp Riyo de Janeryoya, aşıkının i.iç :Arkadaşla beraber her ne bahası-
zırlanmağa başladım. . lunduran cürüm ve delail hakkında - Devam edecek - yanma gitmiştir. Hadise, bermutad na olur.sa olsun, dilber Bettiyi kaçır-

Avusturalyanın elma 
ihracatı 

' iı;inde bulunduğumuz mevsim zar-
fmda An1sturalyunm A\'l'Upa mem

leketlı>rine elma ihracatı gecen mev. 
sime ıtazaran t 25 ni betinde teza
yüd ettirmiştir. Bu memleket eimala-Cece saat 24 de Parıee muvasa- · .1 . l"'k d 11ağa karar vermiş ve kızın evine git 

ı .. d" rd D hal H b" gazetecı erın a a asını uyan ırmıs- . 
at e ıyo um. er ar ıye ne- M ·11 l • • F k t A b il T~. miştır. rına rağbet eden memleketlerin ba. 

:zaretine giderek, zat işleri direktö- l ı"" servet erımız tMır.d a a nkne edahnınRi sevdgıJısı Haydud, mutbak penceresinden ıjında Be-Jçikn gelmektedir. Filhakika 
·· .: ı:- .. l (L) · 't a era, maşu ası a a yo e a-runu guc-u.ıege ve genera yı ı - l d l d ~vin içine girmiştir. O sırada evde Belçikan~n mevsim zarfında mUba. 

h altı _J _ b L_ _ _ L -bl · neryoye ge me en gazete er en 

nlam
am .,,,.,,, naak ıMır.and~ erı sorup Sirine bir telgraf vermis ve hiç bir Çarlson, refikası ve iki büyük kızla- yaa ettiği 127.618 ~andık elma ge. 

a ~· arar ver ım. K d b 1 d k •• h . . ld · . ~, bulunuyormuş. Betti de dı~arıda c ~n ~ene mübayaatının iki misline te-
Zat i 1 • d" kt"' .. be . tat . ya a u m en o .. .. mu arrır, sınema yı ızını zıyare· ~ erı ıre oru, nı mm on unan a muru, . .. d . -· . 'lA imiş. Frank derhal kızın babasına k~bul etmh.1.edir. Fransanın 50.588 

emıyor. en ısı a.şagı yu rı ır- müracaatla Betti ile evlenmek arzu- s:;ındıklık ithalatında ~ 25 yllkseı. t.. · K d" · .. ka b" tıne musaa e etmıyecegım ı an et-

:.: yler biliyor, biliyor amma, maz- tasaVVUr edildig~ İnden fazla zeng .. İO m~~~a rağmen muharrir Pikardo :unda bulunduğunu :-ıöylemiş. muva- me kaydedilmiştir. 
· nun kumandan hakkındaki dosya, fakatını istemiştir. --=+=-
' 1 ı - "b" y d k Konya 28 (AA ) Bevcıehirde rün çok genis bir sahıt.''l kapladıg-ı Rams meslek namına harekete gel- • o augu gı ı ersay sarayın a uru- ' · · - • ~ • ·' Adamcağız, Bettinin nisanlı oldu. \ Hıraızlık 

ı h t h d d ı Çıkarılan maden kömürlerinden bir temı'ıı olunu)'oı·. miş ve yıldızın muvasalatını haber • an ueuı arp ivanına gön eri - . . Çiounu söylemiştir. Ha,·dud bu cevabı !kir~es.·melikte Gedikli sokax.ında 
f 1 ka den 1 alır almaz aşık Madera ile temas e J l IS 

diği için ta si at veremiyor. m).'On su ve ma ış. erı men: ur. Alınan bu müsbet neticeden sonra ılınca mutbak kapısına kosarak ka- Uasan kızı 27 v. aşında :Nazife, Seri! 
l 1 k k tar f d K dere-k gazetelere verdiği ilanın sebe· • """ Zat itleri direktörü, her nasılsa an 1 e ayma am a ın an on- bazı formalitelerin teemmülü için nıyı kiJitlemi:ı ve eline geçirdiği bir Adi oğlu İbrahimin eşyesını çaldığın. 

... d .. l I . ka yaya getirildi. Yapılan muayene ile bini sormuştur. Sert bir lisanla başlı 
agzın an !~ ~ e erı çınyor:. kalorisinin 5961 olduğu anlaşılmış- şimdilik ocak kapahlacak jeologi yan konuşma birdenbire kötü bir şe- 'ıalta ile ailenin üzerine saldırmıştır. dan tutulmuştur. 

--:- Vazıyetı . ~alnız Başvekı~le tır. Şimdi açılan kuyu 4 metre geniş- vaziyet ayrı civar >ıahalarda arama- kil almış ve muharrir aşıkı kılınçla Raltayı geli~i güzel babaya anaya ve ----·-----------
Harbıye nazırı bıhyorlar. Fakat hır- lik ve 12 metre uzunluğundadır. Kö- !ara devam edecektiı-. düelloya davete mecbur kalmıştır. "ki kızlarına indirmeğe başlamış \'E' A/eni teşekkür 
şey söylemiyorlar. Onlar da, maznun mUr fasılasız 14 metre derinliğe ka- : = Düello Riyo de Janeryonun biı 1lİl' kaç dakika içinde dör·t. z:wallıyı 
kumandanın hukuki vaziyetinden dar inmekte olup ondan sonra gelen G / [ .d l sayfiyesinde nizami şerait tahtındcı t'eci ~ekilde parçalıyarak kanlar için-
mütefl88ir bulunuyorlar. General ecnebi tabakalardan sonra fasıla ile e en er, gı en er icra edilmiş, üç çeyrek saat kadar de de yere sermiştir . . Frank bunu mü-

Kıymr>tli polis müdürü \'e idare 
:vej,•leri! ıı idare ve direktifleri dahi
linde çalı~arak on gün zarfında 300 
lira kıymetinde otomobil lastiklerini 
çıkarmağa murnffak olan Güzelyah 
polis teşkilatına alenen teşekkür 

ıE>derim. , 

(~)dye imad olunan cürüm, çok gene devam etmektedir. Simdiki son- Turgutlu kaza kaymakumı B. Sa_ va.m etmiştir. Her iki genç ağır de- teakip geldiği yerden sokağa fırla-
agır ır.> · laheddin Turgutludan, Foça müddeL necek şekilde yaralanmış ve kan rnış ve bu sırada işinden dönmekte 

Bu sözlerden clolayı duyduğum dajın altı milyar tonluk bir kömür umumiı.ıi B. İh~an İdil l•'oçadan ~hri- kaybetrnek.~eı~. k::ıvvetleri kesilinci olan Bettiyi görmi.~tür. Sokakta bek 
teessür büyüktür. Ruhi haletimin hazinesinin ihtiva etmekte olduğu mize gelmi~lerdir. . ye kadar dovuştukten sonra, baygın lirtm üç arkada~ının yardımiyle Bet-
büsbütün sarsılmaması için, daha jeologlarca hesaplanmıştır. Yapılan .. .. . , olarak yere yuvarlanmış ve derhal •iyi yakalamı~ ve ağznıı mendille 
fazla tafsilat istememeği müreccah tecrübelerde kömürün süratle iştial . Turk hava kurumu. m.ufettışı B. Ba hastaneye kaldırılmışlardır. bağlıyarak otomobile at mıı;tır. Ca-
buluyordum. Zihnim, çok perişan- etmekte olduğu nnla1?ılmışhr. Böyle hır, Ankaradan şehrımıze gelmiş ve Her ikisinin de yaraları ağır ve ni de ayni otomobile binnıi:-ı, ve ar-
dır.. birçok ocakların bulunacağı kömü- İötunbula gitmiştir. hayatları tehlikededir. kadaşlariyle berahel' kızı kac:ırmı~-

Giizelyalı Ilirinci )lüşenef so
kak numara 16 454 otobü::: sahibi 

M.ehmed Şükrü 

Nakleden: Vala · Nuret t in 
--25--

Dana iyi galebe çalmak üzere zaman kazanmak. Vaadini tutmk, u~ 
mulmıyaıı anda müsait davranmak. Ani bir öpücük vermek öpmek is
tedikleri zaman kızmak. 

lşte bu usuJü takip edecekti. Şimdi Adnanı işkencelerin en müthişi 
ile mustarip edecekti. Genç adamda toplanan ihtirasın tesiriyle onu, 
ı:endisine adam akıllı bağlamağa çalışacaktı 

-12-
Eyh11 ..• 
Hava serin, rüzgar e:"i) or. Yapraklar yavaş yava~ ağaçlardan kopup 

düşüyor. Saat sabahın lıiri. Yalının bütün pencereleri çoktandır karar. 
mıştı. Yalnız perdeleri kapanmış olan Naciyenin odasından ufak bir ışık 
sızıyordu. 

Adnanla Naciye geni~ bir kanope üstünde yanyana oturuyorlardı, 
Yerde bir gümüş kovanın içinde bir şampanya şişesi duruyor. 

Odada çiçekler, yemişler, pastalar biribirine kal'şnııştı. 
- Bu akşam odana gelmeyi ne iyi akıl ettim, değil mi güzelim .. Bu

gün tam yirmi gündür sevişiyoruz .... Artık Liribil'imizden uyrılmıyu<:a· 
ğız. Daima böyle sevişecetiz ... 

" 

- Demek ki sen beni daima seveceksin? Benden hiç ayrılmıyacak
::;ın ... 

- Ayrılık lafını konuşmaktan seni menederim. Sen benim herşeyim
sin, herşeyim. 

- Oh, çok şükür ... Hayata, sevilmeğe öyle ihtiyacım Yardı ki... Se
nin gibi bir erkek tarafından vekaye edilmek ne büyük saadet ... Niha
yet her kadın bir çocuktur ... Ciddi tavrıma bakarak beni çok olgun bir 
kadın sanabilirdin ... Fakat ruhum o kadar taze, öyle çocuk ki... 1st•nad 
edecek birisine öyle ihtiyacım vardı ki. Haydi gel, gene şampanya i<;e
lim. Dolapta bir şişe daha var .. Onu da bitirelim ... 

Haftalaı-danberi. öyle eğlence ve safahat içinde vakit geçiriyorlar
clı. Naciye, her gi.in, Adnanı çıldırtacak yeni yeni ~eyler icad ediyor, 
Jiİmdi, artık genç çocuğu pençe:'linde sımsıkı tuttuğun:ı emindi. Yaph
ğı işten mağrurdu. 

Tarn kadehin son damlasını içmek üzere iken. genç kadın birdenbi· 
,re, bardağı masanın fü;tüne koyarak kulak kabarttı: 

\-Dinle, işittin mi? 
- Ne~i? 
- A~ağ1da bir kapının açıldığını duymadın mı? 
- Kapı? .. Hayal geliyor sana .. Muhakkak kedidir. 
- Sus ... Yavaş ol. Yemin ederim ki biri geziyor dı~arı<la .. : 
- Allah, Allah ... Ben hiç bir şey işitmedim. Hırsızdan mı korkuyor. 

,un. Meraklanma yanında Len varını. 
Tiirdeııbfre kapı vuruldu. Naci~·e tehl.şla lambayı sünclürdli. Lakin. 

Bahri pa~anın harc•mi sabırsız ::;:ıbır~ız haykınlı: 
• - Naciye .. Burarlu mısııı? 

l<(upı kilitli idi .. fü•dia hanım •ft-ndi. hızlı hızlı tnkmaRI "'arı.ılı. 

•• .A Çl':l3 il a ... A1<sl1 ıı a • • 

Xaciye yerinden fırladı. Kararuıkta. üstüne giycc(..ık bir ropdöşam
ber arıyordu. l\Iaksadı, İ\>İ telaşa nırup karanlıkta d.\.5arıya fırlıyarak 
Bedia hanımefendinin içeriye girrnP-sini temindi. 

Lakin, sürme çekilir çekilmez. ih1 ipr kadın. a;-;abiyotle, kanadı itti. ... 
Elektrik düğmeı.ıiııi çevirip odaya girdi: 

- Gene odama ~erbel kaymağı unutmuşsun ... :Nasıl füsküvüler mi... 
Bedia hanım~f endi :;1uı-ıtu. Gözle.rine inanamıyordu. Adnanı görmil~

tü .. 
Adananın saçı karmakarışıktı. Pijama::;ı buruşuk içinde idi. Guy:t 

Jakayd bir tavırla, şampanyasının ~on damla~m çmeğe çalııjı,rordu 
İhtiyar kadın, ga) ri ihtiyari, bağırdı: 
- A ... Adnan ... Sen ... Sen mi'? 
- Ne var anneciğim? Şampanya içi_vonını. Çin cin ... Set·efinf' ... x 
- Nedimemin odasında ... 
Adnan güldii . 
• 

- ~u anda ba::;ka yerde bulunJuğ'urnu idrlia. saçma oTLlr, &Dr1~cttim. 
llem ne var bunda Ye şarkı ~ö\·\emefre hnslaclı: 

Yar koynunda ölüm 
Yız gP.lir bana .. . 
Halkın \0 ız1ltı,.;ı 

Saz gelir bana ... 
Bedia hanımefendi, saşKın. ~as-km bır ogııma. b i ı· neclimcı ;ne baktı 

sonra öfkeyle: 
- Adnanı saı-ho-ı etmi-:.:ıin ... Hu cuepsLdik diy~ haykıı·clı. 

Fakat sarhoı;ıluğu kabadayıca olan _.\.dıı:rn . arkaıl:ıc;ıırn söz sö~·i'"" 
medi· 

- Devam edecek -



" a u 
Silahlanma hakkında "' umumz ef-
!?arın fikrini •• 

sormuş ve mus-
bet cevaplar almıstır 

' Nevyork, 28 (Radyo) --,,...4.me- 1 lerinin artırılma ı hakkında yiizde 
rika efkarı umumiye enstitüsünün 92 lehde, yiizde 8 aleyhdedir. 
bir referandumu neticesi şayanı hay- Kara ordusu için alınan cevaplar 
ret neticeler vermiştir. Bu referan- yiizde 82 si müıbet, yü:.!de 18 i ınen
dum, Amerika müdafaa kuvvetleri- fidir. ! lava kuvvetleri icin gelen ce 
nin artırılıp artırılmaımı.sı mev7.uu voplar d , yüzde 90 ı mü bet, yiiLde 
üzerinde yapılmıstır. 1 O u menfidir. 

(Deniz, hava ve kora kuvvetle-' Bu refeıandumda, geçen s~ne 
rinin artırılıp artırılmaması mes"ele-

1I:> apılan rderandumd nisbetle şaya
ıi) hakkında halkın fikri orulmuş-I nı hayret derecede fazlalık görtil
tur. Gelen cevaplar, deniz kuvvet- ınektedir. 

Japonya nez 
teşebbüsler 

de ye 
var 

• 
ı 

- Baıtarafı 1 nci Sahifede - C'ungkirıg, 2i (A.A) - Koumln • 
HonikOnj', 27 (A.A) - Centr 1 n 'Jıı toplaııtı ... ıııda m r:ı .•ıl 8nn. 

Daih· '\'Hl g11zet inin bildirdiğine Kuy-Çek ikinci başkan l'angl:in~ıırin 

göre ·Fr ni \ e 1ngfltere rn!ldafan ter- Hanoi :eyuhntiııe ait ~ah ncı memle 
tilıah olarıık halen Hlndiçlnide ve Sin ketlerde dola an f;ayıaları propağandıı 
a-apurda ) eni iki bil) Ok tayyare tez. haberleri olnnık yııl.ınlmnış Vt' bll se . 

gahı in n etmektedirler. Ayni gazete yahatin mtiııhcı"U"rın ıhhi Pbeplel"deı 
ileri geldiğini k:i\ dedt:mi.,tir. 

lı:!hkçılık me elesinden dolayı So\-y t- · · 
l\fnrnşal Şan-J~ny-Çek Prt'llS Y< no-

lerl jo.ponya arasında mevcut anlaş

mazlık hakkında da §U mütaleayı yü -

ru tmt>kt dir: 

yenin son bey~natına cernp \'erer~k j, 

ponyaıım har pgayelerinin Çini par -

çalamnktan ba ka birşey olmadığını 
japonların bu ı:ınbışmazhitt imza et-

i 1 d iki 
'·~ d \"e hiçbir Çinliliııin japonya ile bir 

ntt:! r ıı e "euep var ıı·; k · lhr t · l · • · 
ompremı su ll emennı N emıvereg 

1- japon ordusunun Çindı> terak. ni bildil'mi tir. • 
ld'er ka~ det mer.ıe. i jnponyada harp a Va, irıgton, 2 (l{ach·o) - Ameri
le\ hinde iı.hletli hi siyat doğurmu~ kn haric're nazm muavini Veli . Tok
ve muhalefetin kU\·vetini arttırmışhr. yo l>liJ ük elçi ·i \'El ıtn ile jnpon hi.iklı
Hunuıı önüne geçmek için j apon mili- metinin , Çimle uçık kapı ~iyasetim 
b.ri tleri halkın nazarı dikkatini baş. dair oruluıı suallere heniiz cevap ve 
hı. t1:1r~fa çekrnek üzere yeni l.ıir hil - rilmediğiııe ıumırı clikk~·ti celbetmi. 
di. e yaratmak istiyorlar. ve cı>vap istemi~tir. 

2 - japon militaristleri So,·yetler Amerikamıı Tokyo büyük elçi i 
birlifine Çine yardım ettiği şayiası - kanun ani ortalarına doğru VaşinJ?to. 
nı çlkaranık Sovyetler birliğine karşı na gelerek Çindeki Amerika e!çi in:ı 
japon halkı arasında kin uyandırmak iştirak edeceği konuşmalarda bulun~-
hedeffnl gütmektedirler. caktır. 

(ANADOl.U) 

y l 

Büdceyi müzal<:ere ve uzun münaka
şadan sonra eh~seriyetle lcabul etti 
r 

Fransa ayanmecliıi binaıı 
Paris, 28 (Radyo) - Ayan meclisi ğımız yüzde iki zam, hiçbir zaman 

>Uglin ııb: h aat 10 <la reı:- (jül dö jn- çok göriilmrm liuir. 
ıene) uiıı ri\ asc tirde top'nnmışt!ı'. Almı ny:-.da lıir i~çi kazancının yliz-
1•ı cet dl', evcili bütçe eııciimcni ra- d yirmi besini hüklıml'te veriyor. 
>0rtörli söz nlmı~ ve uzun rnpoıw u Ye hnftadn cıJli beş ~aat çalı~ıyoruz .. 
)kuduktan ~oııra. Fraıhunın, her s._ır' Biz de hnftalık mesai zamanı. ancak 
ttmış :milyar frank açık verm k surt>- IS .•. attir .• 1mıle~ef. bu rnatlerin bir 
ile uzun muclclet bıhmnmiil etme~ine 1 kısmı da ho:;; geçiyor. Amelemiz, faz!a 

'mkun olm clığını 8öylcmiş YC Dahıdi-lçalı~m~k istemiyor. Haf.tada iki gün 
• e hlikfıınetiniıı, vm:iyeti t"lah edec0k ele tatıl ynpıyor. Bu ,·azıyet ka rşı-ıın_ 

'ekilde i~nbelli tedbirler altlığını ila_I dn Frumıanııı ne i'ilahlanmasına ve 
''e Pylemiştir. ne ele kalkrnmasına imkan \".'.lrdır.> 
Bundan sonra, Mnli) e nazırı Pol Re,· Maliye nazınm uzun siiren beya -
ıo kür üye cıkmıs ve uzun bir o) 1<.;,. nahndan sonra celse tatil eclilmişlir. 
er rek demiştir ı,,;: ı . !)~ ·i~. 28 (Radyo) - _Ayan ml·"· 

- Bizim için iki yol vardı: Yu kam_ J, ·ı, a~leden onra :ıat 1 <>,:.W da tek
Jiyoya konlrôl ko.rmı:ık ve vııhucl da rar topl:ınmış ve evvela, biidce en. 

Ko•• yJu••' .. ejimimizin kabatı ,·er hile· tam lıi;, ciimeni reisi Knyo GJ"iyekleriıı Da-

A •k ı· ~erbe ti dshiliııde muti tecl\ıirler al _ lndiyenin tuttuğu yolun esn~h olclu-mer l Q ve n• nnk. nJz, açık aJıııla ye hii..,nlinyet]e VUllll SÖy]edikteıı · Onra. kambiyo G. JnÖnÜ ·ı h «inci yolu tercih ettik. Başka türlU üzerine kontrol koymnmakla hiiku-gz tere azır- .·apamıızdık. metin çok isalıet ettiğini :-öylemiş. 
Ve son kongre Geçen mııli buhranda Frnmm. kn- bLlcJceni~i tn. dikini tlH·--iye eylemiş-

- D-·tarafı ı nci Sahifede - lanl)'Orlar 1itnlik ~(\zue altmıl(\ll! kaybetti. lkiltir.. . . 
..,.... 1 •J"O ·ı 1 ·ı t 1 hayodan ıwnra claha lıırcok hatıı.ı-

1• L f ld - Batta rafı 1 inci sahifed~ _ ~eııe evve .... _ mı varı • ıı ı ıare o ~.ıı .. . · 
Ür& çi tçisinin yüzünü gü ürme- · . ter soz söylemış ve hunların çoğu lıü-

yi ömrü boyunca kendine ülkü edi- Yeni Alınan mi.i temleke impn- ıl•ınımız. lrngUn nncak 'O rrıılyoıı kal- kumeti trnkid eylemiştir. l\JUnaka-

29 Sirincikônıın 1938 Perşr-m\., 

Cebelüttarık boğ.azında 

Bir deniz faciasına intizar olunu
yor. Kanarya ve iki torpito Lüi 
Dı"yas destroyerini bekliyorlar 
Cebeliıttarık. 28 (Radyo) - Bir - Frnnko donanm~sına men:up kunnr

lrnç giindenl.ıeri burada bulunan cum- ya gemi i ile iki torpito, boğazın hari

huriyetç~ t.ıı.pan~·a donanma~ı~a ~en- cinde (Loi Diynsi) de troyerini batır-
':iUJ.l (Loı Dıpası) destrovennın bıraıı k . . b ki kt d" 1 · mu ıçın c eme e ır er. 
evvel bogazı terketme:;i lüzumu, ge -
minin . ilvadsirıe l.ıildirilnıittir. Bogaz lıa!'İciııde bil" deniz faciasına 

Son alımın haberlere göı·e, L1eneı-ul iutizur olunuyoı-. 

Fransız Nazırları 
Çemberlaynın Roma seyahatinden av· 
detini müteakip Londraya gidecekler 

!erdir. 

Resmi ve siyasi mehafiller, lnK'llb 

Lonc.ll'a, ~S (Radyo)-İyi malümat 
::ı.lan mehafilde söylendiğine göre; Un. 
ladi~·eniıı Tunus ::5eyahatinden ve ln -
giliz ba~vekili Çemberlaynin Roma _ \"e Fransız baş ve dış bakanlarının 
dan avdetinden ~oııra. l''ran::iız bı:ışveki mühim meselelerle t~nuı.s edecekleri
li ile hariciye nazırı buraya gelecek - ni bildiriyol'l:ır. 

Mussolini, Hitlere tuhaf 
bir teklift·e bulunmuş 

Italya Başvekilinin teklifi, 
Fransadan ayırmak 

Ingjltereyi 
imiş! 

Londra. 2 (Hnclyo) - İyi mallımnt Fransadan ayrılması keyfiyetini, Hit 
alan mdı:ıfilde söylendiğine göre. 1 - ler imkansız görmüs ve bu hususta 
talva başvekili i\lugqoJini, Bitlere mli- h' b" t bb"" t b~ 1 t · , . . ıç ır ese us e u unmamıs ı!. 
rncaat etmiş ,.e ltalya - F ran~u ıhtı - . •. • . . • .. 
]fırının hıılli iı~in İngilterenin Frnıı~a- Berlın sıyası mehafılı, Mussolını-
dan ttyl'ılması lazım geldiği kanaatini nin. Hitlere olan bu müracaatini hay 
göstermiştir. Hitler, Mu!' olininin bu retle knrşılamışlar ve Alman devlet 
ıniiraenntmı cevapsız bırakmıştır. reisinin böyle bir teklifi cevapsız bJ. 

Söylendiğine göre, İngilterenin rakamasını tabii eörmü~!"rdir. 

Makedon yada 

Bircok kasabalar su-, 
far a:tında kaldı 

Seluııik. 28 (Radyo) Rirkaç 

Yunan kralı 

İngiliz sefirile 
konuştu 

ı~·liııdenberi y:ığ<ırı şiddetli y~:ğmur!ar Atiııa. 28 (Radyo) - Kral ikinci 
·· ·· 1 'I k" l l · k l"''l(a .Jo ı-j. bugi.ln İngiliz ı;efiri Vaterloiu .; uıtınt en .t n H orıvanrn Jırro · ,... • ,ı k 

· • kabul etmiş ve uzun müduet onu~-
lıal~ırı su lar altıııda kalrnı~tır. Yüllar, 

ımıştur. 
•öl halini almış ve mtinnknlat kesil - ---xx---
ıniştfr. Hiilniıııc·l, ~ular nltııııla kakın 

köylere yardım için gt'.niş tertibat ul. Blumun takriri 
ııen Milli Şef, l\lilli Kahraman Bü- ratorluğu kurulduktan sonra açık n ~·ır. Bu \"[ZİY~~ k" · ı·ındn vnp-ilP '~alnr, geç \'tıkite kudur ı:ıürnıiis '"" 
yük İnönü 'ye tam bağlılık ve tüken- de~ filo u vücuda getirilecek, muh- e bir miktnl' 7.HI ı ~·upmak zal'ureti n t ked<' butçc l'eye konarak, bııyPk 
rncz ükran ve inanlarını candan telıf yerlerde üsler tesis edilec~k ve lrnt'i idi. Amelenin kazancma yaptı - bir ek"eriyctle kabul edilmiştir. 
muhabbet ve saygı ile arzeder. Ve bu suretle Almanya ntlnntik sahil----------------------------- -nı~tır. Büyük bir ekseriyetle 
büyük davanın da eline aldığı her iş. !erini tehdid edebilecektir. Ba?.ı yt>l'lerde ııelıirler taşmış ve k b 
gibi yakın muvaffakıyetlere eriştiri- Yeşil burun ile Saron burnunun F :ansa ve ltalya Fransa binlerce hektar nrnıiyi :'ll ha nu~tır. ,., uf edildi 
lt>ce inden emin olarak se...-inclerini mesafesi iki bin mil olduğuna göre. Bu yüzden. kışlık malı~uıat miiihim z~ P:ıri-ı. 2; ( A.A > - So!o\yalist partisi 

yüksek katlara sunarlar ~ Amerika müdafaasında Alınan, Ja- mütekabil hazır ık Demir yolu idar~si 175 rarhıra u~rnınıştır. milli kongresi harki politikn hakkm-
Birinci köy ve ziraat kalkınma pon ve İtalyan donanmalarının muh b • r F/ • • t ·k- ela alclığı kurıırdan ~onra dahili po-
konPTeaİ umumi reisi temel teşriki mesaileri gö;,. önüıtde yapmağa a~ladı ffllıyon OTln lS l ---x:ıc--- litik:ı htıkkmcln da bir knrar sureti 

CELAL BAYAR tutulacaktır. - B l f 3 Ü s h"f d raz etti Arap kongresi kabul etmiştir. B. Blumun ileri sUr-
7 ı::. •1 d 1 r· 1 .100 aş ara ı ne a ı e e - 111 •.. lı ,, nıı yon o ar sar ıy e . ., C b t l gıı u karnr ~ureti halkçı cephe 

ruttaıı i utiyc gilıni ... tir. Paris 28 (Radyo) - Fransa tlemir A RENDA milyon hacminde yeni gemi inşası. · l'trnfında milli bh·Iik foı·mtiıctnan 
· l'aı·ı-., 2.' ( A.A.) - l•'ı·ansız Soma- yollurı idaresi oh1:1, senede itra P.dil- K h • d 
B. I\l. M. Reisi deniz üsleri yapılması lii.rnmu gö d il Gelecek ay a ıre e zarn~ını geçmiş olduğu ve bundnn 

tisi hu uc rırıııdn !'ii) a İtalyan kıta- mek şnrtile ve yliıde 4 faizle llollaııdıt 
Ankara rülmüştür. atının taha~ıo:üd ettiğine dair olan t . _ . / biirle lıir clf'mokrat kuvvetler hUkO-

Ytiksek müsaadelerİ\.•le buaün Londra, 28 (A.A.) -Almanva .. . \"(! svıçre bankalarrndan 17<> mılvon top anıyor meti lehine toplnnmn istenmesini bil-
~ J haberlerden hıç malumatı olmıvan . . . . . . . · . . 

B. M. M. salonunda toplamın birin- nm yeni tayyare gemilerinin çok 1• h" tt Fı·"n '·ı· 1 r·ıı . · k" fılorın ı tıkrnz etmıstır. 1stıkrazm Sam 28 (Rndvo) - Gelecek dırrnektedır. Ru karnı· sureti secim 
k ,ı ıı ıye nr · " .~ z ma ı ı erı es ·ı · · • · • 

ci köy ve ziraat kalkınma kongresi ·uvvetli olması dolayısiyle amiral- 11 b . t h·ı· . el ~ h d d 
0 

.. 
1 

yiiz milyonunu Hollanda Ye miitebaki- ay irinde Kahirede toplanacak okı.n tarzında ısl:ıhnt yapılma~mı ve par-
. 1 · · •f kl d·kı · • l k h f"l" d b" d" h" n eşı:; an ~a 1 ınrn ogu u u 0 - " 1 ~ t f h d'l ·· · ta•• ı· ... e i.ıye ennın ittı a a ver ı erı aşagı· ı ma a ı ın e ıraz en ışe ısse- sini ele lsvi,.re bankaları tediye e<le _ Arap kongresine Suriye hükuAmet"ı- arnen o.~un e e ı me~.m.ı • • 

d k. k l l d · d"l kt d" 'l:Sİ kı mında .:su olmadığını ve bu- :w d d - k ld r. a ı erarı saygı arım a arze erım: ı me e ır. ki a· . d hhas go""nde •. )\,1 e en ıger arar suretının a ıl'lı 
ık S l"h" 1 l h f l b h k k · · f ce er ır. nın e mura recegı ıv ısır .. Birinci köy ve ziraat ka ınma a a ıyettnr ngi iz ma a i i a - mın ıtaatm hare etını evkallide hük\ımetine bildirilmiştir. !ll O reye karşı 70 ı 6 reyle kabul edil-

kongresi memleketin her işi gibi bu ri programda in alan derpiş edil- zorlaştıracağını kaydetmektedirler. miştir. 
büyük mes'elesiyle de h~r zaman ya- miş yeni İngiliz cüzütnmlnrının ek- llugiin balı gazeteler tarafından Siyonistlerin konferansı -=+= -
kından ilgili ve her zaman en ileri erisinin evsafını tesbit etmeden ev- ort ya çıkaı·ılan azçok sansasyonel Stokholm, 28 (A.A.) - Dnnimar- Irak Başvekili 
kanunlar yapmakla mütemayiz Bü- vel Almanl"rın <l niz inşaatı hakkın- haberlerin ıneıışe'i olmak icap eden ka, Norveç ve l:weç Si~·onist cemiyet-
yük Mlllet Meclisi yüksek sahısla- da sarih malumat beklemf'ktedir. v~ık'a'arn .relincc Lu husu.-ta a\·ni 1 · b .ı b" k fe kd t · · . D . . . e • • el'l uraua ır ·on rans a e mı~- y; k d L d 
rında saygı ile selamlar. Ve Türk enız mahafılı Almanyanın çok rnnhfillenlc şu mallımat mevcuddur: . a ın a on raya 
k .. ı·· . 1 d .. ti" b" fi . h" ld w b l lerdır. oy u ve zıraatçı arı a ına sonsuz sura ı ır ı O)? sa ıp o ugunu tı Hundan 18 ny e\•vel bazı İtalyan •d k 
~ülttan ve saygılarını sunar. sayede d~ha :zaıf veyahud kuvvetçe :-;eyyar grupları Fran ız Somali!Sinin ---.-----.-.-. ------ gı ece 

Birinci köy v? ziraat kalkmma mü avi hır d~ş~an~ h~rbe icbar edip ::.ahil kısmı il(' llabeş imparatorluğu gaz~t~sı 8: ?a.ladıer.ın !unu~ ~e~~- Beyrut. 28 (A.A) - D.B.N. Yakın-
Kongresı umumi reisi daha kuvvetlı bır fılo ıle çarpışmak- arn:.ıncln hududu hiçbir zaman tah- hatını hakıkı bır denız numayışı ~ - ela Londraya gidecek olan yeni Jrnk 

CELAL BAYAR tan kaçınabileceğini beyan etmekte- dit edilmemiş olduğu mahalde bir linde göstermiş ve Ba~vekile 23 harp başvekili Xuri Said paşanın Şam da 
dir. knç .:su yerini isgnl etmişlerdir. Du g.emisi refakat edeceği için bunu te,·ekkuf edeceği Ye Suriye hiikiimc-

TUDUS seyahati Yeni prog.r~md? der?iş e?ilmi~ bölgede huducl iki taraf ~rasında iti- İtalyan filosunun tahşidini intac ede- tinin kendisinin şerefine bir resepsi. 
olan korı:ıan tıpı sı~t:mın~ekı. Vt"nı razlara -;cb<'JJ olan 189i t.ırihli bir cek mahiyette olduğunu bildirmiş- yon vereceğini l.ıildirmcktcdir. 

- - Bqtaralı birinci sahifede - Al~an. tayyare gemı~.ı 6. ınclık 16 harita ill' te<ıhit edilmis bulunmakta. tir. Bu haber tamamen asılsızdır, ke- Xuri Said paşa Londrada Fi!Min 
azaaı tarafından istikbal edilecektir. ve mclık 1 O topla muse!lah olacak- dır. Buna binac>ıı riıe\·zuubahis olan za İtalyan kıtaatınm kitle halinde mesele~i hakkında İngiliz hükumeti 
Kruvazöre 3 torpito muhribi refakat tır. Bundan başka gemıde tayyare mesele lıugtin ortaya atılan haberler- Cibutide tahı:ıidini bildiren haberleri ile görlişecektir. 
edecektir. Başvekll Korsikadan Bi- dafii 22 ruvelv:r topu bulunac~k ve le hiçbir nlfikaı.ıı olmıynn bir huducl 'teyid edecek~ hiç bir mevsuk malii· xx---
Hrte ve ıonra Tunusa geçecektir. zırhlının çok agır olmasına ragmen tahdidi mesele idir. Bundan başka mat mevcud değildir. nihayet B. B } B k } 
Tunuat&ki ikameti esnasında Tunus 32 mil si.iratle seyredecektir. me eleyi yerinde tetkik için bİr coğ_ Çemberlaynın Romaya gitmeden e Çİka aşve İ İ 
cmubanda yapılan tahkfr{ıat işlerini rnfyn heyetinin gönderilmesi cliJşU- önct" PcHiste tevakkuf edeceği hak- ' • 
dı tetkik edecektir. B. Daladier mu- Be J ·ka kralı N1 nillmektedir. kında da diplomatik mahfillerde bir Par is e R"ii tı 
teakiti"en Cezafre ~derek bir gUn Çl • Paris, 28 (A.A.) - 1 lavas bil- malumat yoktur, resmi mahfiller en- Briik·el, 28 (Radyo) - Bnsvel il 
kalacaktır. • tt • diriyor: terne-.vonal müna ebetl .. r iizeı:nde Spak, 1.ıugilu Pnı·i:;e hareket etmistiı. 

B. Daladier parlümentonun tekrar se gı 1 Dıs hadiseler matbuatta az çok miies .. if akieler doğurabilecek oh\T' Başvekil. Ol ada hu u~ı surette 4 
qılmuında b&Zll' bulunmak üzere ~·is, 28 (Radyo) - Belçika krnlı sansıısyonel yanlış tahriknmiz yf'nİ bu kabil haberlerin tPhkik .-dilmı"' ntıt k~lfü:ak \e C'unıa günU, Vnncler-
10 Xbımu.u.ııid.t Pariae döumUt ola- Leopold ile vslide kraliçe Elizabe . haberlerin inti arına vesile olmuq- den matJ»ıı ntta yer bulmasını esefle eltin cenaze merasiminde hazır bu. 
.... mU\enikkireı:;ı. bı.ıra~ i iilm!şLrrdfr. tı.ı.r . l~te bu suretLdir ki bir İngiii:z ! arşJarnışlaırJır. . :ı unmak üzere buraya dönecektır 

ispanya harbı 
- 81',tarafı 1 inci sahifede -

huriyetçi İspanyanın 1 5 inci kolor· 
dusu ile 35 inci fırka, mühim zayia
ta uğramışlardır. 

F rankistler tarafından alınan esir 
ler. vedi bine baliğ olmustur. 

Valanı;iya, 28 (Rady~) - Ce· 
neral Miyaha, refakatinde v •nemi 
Matayana olduğu halde, bugün ye
ni silah fabrikasını teftis etmiş ve 
çoğu kadınlardan ibaret olan amele
nin çalışmalarından memnun olmuş
tur. 

Yeni silah fabrikası, en ağır tay
yare bombardımanlarınıfan masun 
kalacak bir .. ekilde insn edilmi tir. 

Londra, 28 (Radyo) - fspan
\'ol Cumhurivetçileri 1 .Prida'nın Ct'

nubu gurhisinde mukabil tanrruza 
9:eçmi lerdir. 

Bt'rsdondnn buı:rün öğleye doğ
,.u alınan hir •,.Jv .. af hrberinde, Cum 
l urive ril in l rida t arruzunıın 
TUuveff k•\ •l ir,J..iR f etmekte ol
~uw•u 1 i}c'~ '~ .. ı •edir. 
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Fransa -Suriye 
• 7 • karşıya homurdanıyorlar. 

- hterim. Aktedilen muahade şimdilik 
imza ·edilmemelidir 

Filmde, ni anlılar l'eçfyordu, çlln. bir yerdir. lerin fantezileri geliyor. Kurs adım- _ Vermem . 
• ü orkestra derhal Lohengrinin dii- Bii.vük ~e.ı.li film ~ona ermişti. Son- lal'ile ilerliyor, döıt hareket yaptık- h 
~Un marşını çalmağa başladı. Fakat ı·a müzik eğlencelel'i başladı. Hu tan sonra, gene ayni adımlarla ıcel. 

- Harp etmeğe azırım. 

- Ben de .. 
·aınız altı mezür çalıyordu. Fazla müzik, l.>ütün Amerikada, her iki ga- dikleri y~re dönüyor:ar. Bunla~ meç- Daladiye, bugün yarın Korsika 
değ-il. Sonra h&nii mucize ile bu par- atte bir film ara-:ında çalmağa başlı- hul, cahıl, feragatkar sempatık ka- ve T a g'd,,,_,. k Bu hareket İta!. . . t unus ı "'"e .. 
a bir anda derhal Haydanın bir as- yor. Bu esnada bir çukurdan birden- raıılıkta serı halinde fena bır sure - vanl . k . d ç·· kü Daladive Paris • Soir gazetesi fikrini 

müdafaa ediy or? 
bu • . . . 1 ••..• aıı ız ırı)or. un J 

;eri marşiyle birleşiyor! Şüphe yok bire Lir orke~tra çıktı. Bu hakiki bir te yetı~tmlen Amerıkan genç ıgının Lir nevi mevdan okuvor. İtalyanlar ge-
l perdede bir a kert geçid resmi o- orkstrıt idi. Kudretli bir makine on· canlı lıirer .:seıılıolüdür. r' k 1 1 • h' • 

ı a ır ar mı ıç .. 
1.caktı. A kerlerin geçip geçmedik- lıu-ı bir s».hne ü~tünde yii k~eğe kal- Bırakalım, rüyaya da lmıyalım. Şinlul'ı Afı·ı·k .. "ahillerinde bir <le-

ne suretle 
( t 1 ... Paria • Soir aazetesinden: 

erini tespit için gözlerimizi açtığı- ılırdı. ) llk sırniye müzisyenler, çu ıyor otuz niz ntimayişi ile mukabele etmeği Fransa - Suriye muahedesi, .vani 
mamıştı? Cenevre, mandayı lağ\• mı 
etmişti? Yok a aleviler, Cezreliler 
ve Dürziler art.ık Fransız manda mı 

lnızda tilhaki a ilvarilerin geçi~le- Çalıyor. Bazan büyük orgun ı:ıesi saniye orkestralar oynuyor. Haydi, d 
üşünüyorlar.. Suriye üzerindeki rnanclndnn Fran-

lni rördük. kilisede olduğu gibi, çok kuvvetle hııydi. daha çabuk, daha çabuk!.. Çocukluğumu hatırladım: 
Biraz sonra tekrar Bethovenin yiikseliyordu. Hugiin sinema, her şe- Derhal, c.lerhal, arkası ~elsin ve l\Iahallede yaka, paça döğüşür sanın \'azgeçip geçmiyeceği mesele- istemiyorlar mıydı? Bunlnıın hiç bi-

enfonbinin birinci Alle~rosu çal- yin yerine geçmi~tir. O, her şeyi te- onun arka:-;mın arka3ı !. . v • • • • : 8İ, sonkiııuııun ikinci yarl!-11 esnasın- ri varid değildi! Jt"'ransa sadece, mem 

ı . k 1 · ·· Oı·kestı· .... ı·ukurtında dalıa çok çal- dük. ~onr:ı, uzaktan uzaga bırıbırımı- da tekra. r par!. mento önünde mün.:ı- le keti ve h.atta Ş.amı bı.·ıe hiç bir .u-l'tıaia baı.tladı. Bunun ~rka ından tek min ec ıyor. Her eyin üçil tilmu~ • ~ _ 
tar bir müzik hamuru .. Fakat, t~min bir parçasını ihth·a ediyor. Orkestra sın. perdede bin renkten reklii.mların ze bagırır; kaş~ edılece~tır. Frans~mn Akdenız- r~tte tem ıl ctmı~ en bır av.uç tahrık-
diyorum ki, hiç bir hata göze çarp- susar su:smaz, kimyevi, ef,.,anevi bir dalgaları geç in! Resimde sözlii ak- - Hele bizim kapının önünd~n geç, d~kı vaziyetıne ve şerefıne bağlı olan Ç~ k~rşı ında .geı:ılemek.tedır. ~u tah: 

rn d B d 1..ı'l d d tüalite: Iloverin ~on nutku. bir inti- ben sana u-österı'rı·m. Sen bana bir bır meseleden Fran a halkını haber- rıkçıler de ) ırmı enelık faalıyetlerı 
ıyor u. ura a 1 mem; per e e ışık dalgası içinde, Amerikan bacak- • d k '! 1 · d 1 ı· · 1 · i k di 

kucaklaştıkları için mi bu domuz .. zam tahtındH. şişkin yanaklardan çı- vumruk attın amma alacağın olsun! 
1 
arl~tme zakmanı ırebl.miştir. 1~.ıesele ~aı .1fnl c ~· yeıı5ı e·'a. e ınlış erm d ent 

U 
1 

T . t d .. t .. .. .. !arını ta yukarıva kadar açarak gos- · ' ıay ı çapra,.ı tır ve ıraz va.ıı:ıt sar- ·eyı eı·rne re ı are ıu u un a a-
clcar larıd ıS·ı anınt kor kmezukı·ubn'u teren elli kız s~hneye çıktı, bütün O· kan zoraki fakat fotojenik bir tebed- Derdik .. Şimdi onların homurda • fını icap ettirmektedir. mamen serbe t bırakılncaklnn za-

a ıyor ar 1• onra e rar aşırı ır hl :-;iimle sö.vlenen nutuk! 1 d b d 1 k f' ~uça reliyor. Fakat neyi çalıyor- yuııları bacakla~ını teş rd.e toplam- nış arı a unu an ırıyor; Biltun mesele şuradadır: Suriye- man ne er ynpabilece lerini kA ı 
ar' Ah ne bi.ıyük sefalet. cbitme- yordu. Bu numaıa otuz sanıye devam Bunun arkasından bir zenci sınıfı - Sen Kor~ikaya gelirsin öyle mi? ele bir vahdet yoktur. Burası ayrı ırk miktarda gö termişlerdir. Henüz mn-

. ' ' etti, arkasından ceğleııceler> btış geliyor. Şarkısı iki dakika sürüyor Ben de Afrika !'>ahillerinde boyumu lara ve ayrı dinlere mensup olup bi- hiyetini izaha muktedir olmadığım 
tniş senfoni> yi !. 

Bu cBltmenıiş sonfoni>. hiç bir va- döndürücü bir ilratle sökün etti. bunun bu kadar çok sürmesi hakiki göstereyim de gör!.. ribirJerinden çok iyi mmtakalardn bir politika ile, Frnn n rniktarlaıı 

k.t h' b' d b k d h' b' durdu. Bu eğlence burava devam e- bir hatadır. Sonra yılandan kadına 1 1 
~ , k h 'k' t yaşayan halk kütlelerinden mürek- çok daha fazla olan ve bizi büsbütün 

ı , ıç ır yer e u a ar va ım ır · ng tere, aşagı )U arı, er ı ı a- k . 
1 

d H 1 b k b' l't'k t k'b' d t d 
urette bitmemiş bir halele bırakıl- den vatandaş.l~ı'ln . ı~ıl:nam~ları .. da- benziyen jimnastik profesörü bize ~ . . . .. . ep bır mem ekettir. Şam a, a ep- a:. a ır po ı ı a a ı ıne ı:ıve e· 

"" t S . a· ba•lı"oı· ~.,. b ha doğru_u ıçıne dLlştilklerı uyku- ne suretle teneffi.l:S edeceğimizi öğre- rafa agabeylık yapacak gıbı gorünU- te ve Oronte vadisinde, (Halep'in nü- ğil de, bu politikayı takip etmemiz 
•ııtı.mış ır. onı a l' z 3' J • y e u . . a·ı· 

1 t k • 't' t . B dan uvanrnalan ıçin tertıp e ı ıyor. tiyor. Ah. ne çareki, ona güzel ol- \'or ve, fusunun yarısı hıristiyanlardan mil- için yalvaran kim eleri dinliyecek 
naye e ımse l ıraz e mıyor. usa- d. • . • • t . .. ı· w•1· k 

1 1.1 k 1 b 1 ,.. k ."' . Bun an sonra, :ı;ırmı ssnıy e egannı ma mı oğretmeğe kaaır degı ım. - Ban.a bakın, ayıp be! .. ~Iahal • rekkep olma ına rağmen) mütea sıp yerde, öte ileri memnun etmeti ter· 
· ı menam a a a ı11. sa ız çı5nıyoı, 1. • . d f'l d . . f . 1 • 'h 1 d 
iğniyor, nefe~ alıyor, bazan lııı.ğır- ısc ıJ.~~r,. bu ~~ .' b.ıraz nn ı rn e ışı. laydı. Uyumayınız. yanı uyanma- 'eyi ayağa kaldırıyorsunuz. Şimdi l\1ü liimanlardan mürekkep bir kl\t- cı ey e i. 

kt 1 b• t 1 . il 1 .. 1.. tec~gımız degışm1ş ~e~. perdede ma- yınız. ikiniıi de .vak:ılar, kömi.irliiü-e tıkarım. le yaşamaktadır. Ayrıca Cebeldürüz Filvaki bu Suriye Nasyonalistleri, a an ~e me ır euess m e gu u- . d •. t' d. w • d . ! . 1 ~ b • 
Or kıneniıı ne kadar egış .ır ıgme aır şte bi.i,riik meşhur bir fılnı başı- vardır ki bu mıntaka Tiirk hikimiye- ızi de kendilerine uydurmak için 

Der gilıi lıir tavır takınıyor .. H d b . d bli ilk ü bize bir fikir verecektır. Bunların ·"or. Bunun başlangıcını göreceğiz. ti zamanında bile Şamm emirlerini şöyle diyorlardı: cTek ve mustakil 

dl
ura "ald. ,

1 
~ıusınema 
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a, 

1 
Y d hs- arkasndan otuz. kırk saniye çarli~- .Dikkat, gene müzik var. Almanya, sesi çok çıkmıyan fakat dinlememişti. Suriyenin şimalindeki bir Suriye Cumhuriyeti kurulmasını 

a ar v uru yor. n arın a a . . h 11 · • • d Mh tı· 
ı. 

1
.•. . d ·ı·b d d kl ton ceket ve pantalon gıvmış genç- - Arkası var - ma a enın ıçın e epeyce ~o re ı o· Cezireye gelince, daha yirmi ene ön- eve seve kabul edeceğiz. Emin olun 

ıı.enç ıgımız en ı ı aren u a arı- -
lan bir somurt.kan adam vekarı içinde, ce bir çöl olnn bu mıntnka Fransa ki bu, sizin menfaatinize de uygun

!luzdan ziyade kalplerimizle söyle-
Lliğimiz bütün eserleri, çılgın aşk za- B • h • kavga edenlere yan gözle baka baka tarafından canlandırılmış ve hükO. dur. Derin milli hi lere sahip bir Su-

u Sene el an Zeytınya · metimiz burada her ırka ve her dine riye kurulunca, siz ne bütün ıimnli 
~anlarımızda teganni ettiğimiz, o- - geçıyor .. 

mensup bir yığın mültecinin enmiye- Suriyeyi ilhak etmeği dtişlinen Türk. 
umanızı, şerefinizi teşkil eden Ü.5- Döğüşecekler mi sanıyor unuz? 
adhmmızın et ve fikirlerini ifade e- k 1 • k Hayır!.. tini temin işine nezaret etmekte bu- terden; ne sahi.ll~rde il evi dağların-

den yük:-ıek parçaları, parçalanıyor, g""' ı re o tesı n o san Çünkü her ikisi de kuyvetlidirler lunmuştur. Ayrıca alevi mıntakaı:ıı da yerleşmek ı~tıyen . ~al~·~nlar~an, 
baltalanıyor. Küçilk küçük furdalar ve şuna kanidirler; da vardır ki, buragı da Fran ız idare- 11~ ::uaverayı ş~rı~yı, Fılı.tın~, Surıy~-
l.aline sokulu'-·or. Onlar şimdi bir . . ~ yı ve Irak1 da ıhtiva etmek uzere bü-

J Döğüştükleri takdirde biribirinin sı ... ayesınde canlanmaga ba lamış - "k b' k 11 k k k b tle 
domuz suçuğu üzerine hicap verici J y • · it { p k• yu ır Ta ı urara · u sure 
lıirer döküntü halinde kopmuş par- spanya, UOaDISta n, a ya, 0rte iZ 'lini, yüzünü parçalıyacak ve hiç bir tır. ParlAmentonun ittifakla verdiği yahudileri de arada ckaynaşmakı. 

şey kazanamıyacaklardır. Elde edile. bir kararla, halkının mukadderatını i.stiyen İngilizlerden ve ne de, her 
~a)ar ribi j'eçiyorlar. Bu kitale kar- T k. . .h 1"" 

k Ve Unusta .. ıstı sa at cek kar, sarfedilecek kUV"et ve cana Fransanın mukadderatından ayır- yerde olduğu gibi burada da entri-
1 bağıracak kimse çı mıyordu. Ben l • . 

tekabul etmez. mak istemediği Lübnandan bahis ile kalar çevirmekte olan Alm:ınlnr. 
de bağıramıyordum, ağzımdan bir Yunan ziraat nezaretinin topladığı ul alınabilecektir. etmiyorum. Vakıa Fran a - Suriye dan korkacağız .. 1stikliilimize k 
elime çıkm!yordu. 1\Htzik mu luğu malumata göre, bu sene cihan zeytin- Cezairde: Geçen seneden daha Sonra, bu asrın diğer bir marife- muahedesi LUbnana şamil değildir, vuşunca biz bu istiklali muhafazaya 

ııçılmı tı. Gölre mu!lutu da devam yağı rekolteı5i keçen seneki 1.042.600 az. ti. daima kuvvetlinin zayıfa saldırma- amma, bu muahede imzalanınca eko da kadir olacağız ve Fran aya, bize 
diyor, yahud bitiyor. Bu e3nada. tondan az olu cağı gibi son l'eneler Arnavudlukta : Yasa tın dununda. ~ıdır. Her ikisi de ayni sıklette şam- nomik hayatı, yahut kısaca bütün ha bu istiklali verdiği için, ebediyen bıı 

nerdede makyajın, vuelinin, çirkin- ,·asa ti rekolte. inin de oldukça dunun franıada: 1se iyice rnah~ul alına- pi ·onların döğüşmeııini seyretmek hoş yatı tamamen Suriyeye bağlı olan lı kalacağız.> 
1igin, pislii'in büyilklilğUnU gösteren bileceği anlaşılmaktadır. olur arruna, çok kere berabere kaldık- Lübnanın hali ne olacak? Bütün bunlar çok iyi. Fakat bah 
'ki nur birlbirfne yaklaşıyor. Sonra da kalacaktır. Muhtelif memleket- Yunaniıtan zeytinyaöı piyasaaı B l k l d h' b' · Ş • !arı için, netice tatsız olur. u mem e et er en ıç ırı amın ::;olunan bu milli hi Ier, yalnız hayal. 
hvaşça atız aiıza birleşiyorlar. Bu !erdeki vıtziyet ,.ôylece hulıl:>a edile- Zeytinyağlarından alınmakta o- hakimiyeti altında yaşamak niyetin- lercle mecuttur. Belki de bu hi:ler 

Onlar, bu 11ahnenin üstünde, geniş, 
~amand& P. P. Pitkin kula~ıma. eği- bilir: lan \'ergilerin lf ğvedilme i üzerine t d 1 1 b' '"dd t d 

1 
t k de değildir. Bunun delilini istivor günün birinde uyanır amma o giln 

l t h kk d · d 1 ~er a ım :ıra ır mu e o :ış ı - _ · , 
erek: apanya: Rekolte i a · ·m a res. bu halin pıya-.a a a ınıp satılan zer- an sonra. verlerlne geçip oturacaklar- musunuz? Fran a senato ve parlil.- epey uzaktır \'e şimdi orada öyle bir 

- Yeni bir kanun \•ar. Bu öpüş ye. mı Lir tahmin yapılamamış i~e de i:ı- tin~·ağı fiatlerine de tesiri olması ta- 1 ş· d:l'k . t b d 'b t mento u, Fran ız - Suriye muahede- vazivet vardır ki, bugün çabuk ge-
ır .. ım ı 1 vazn·e un an ı are - . . · 

Ui ·adt!mi geçmez; diyor. tihsalin oldukçu iyi bir durumda bu- bii i:se de )far~e mü.ste~arlığı bu ta- tir palaavralara · pek inanmamak sıni tasdık etmeden önce Fransız ma- lecPğe de benzemiyor. Bu anda mus-
- Neden bah~ediyorsun? 'uııduğu. fak:lt htı.rp dol:ıyısiyle Lu havvüli.in 20_11 _~38 tarihiııue mu- ıe;·ektir. kamları Şam hUkumetine bu muahe- tukil bir Suriye demek, ecnebilerin 
- Öpüşten! .. Evelce bu öpüs_ler ,,ıene ancak \'a at derecede bir mah- de meriyete girmiş gibi hareket et- bütlin nrzu ve emeHeriııi kendi üze. teber olmak üzere zeytinyağlarırıd::ı Çimdik 

~ok tenıadt ettiği için bunun hakkın- ul elde eı.lilebileceği anla~ılmakta- toptan fiııt tayin etmi.tir. Hal böy- mek mü~aade~ini vermi ler ve Şam rine çeken bir Suriye demekt'r. 
da bir kanun çıkarıldı. Şimdi, bu kıı- dır. le olmakla Leraber vergilen liı.ğvm~ı DoRtor hilklıınetinin memurları aşağı yuka- :\Iuahede tasdik edilince de ne ola-
tıuna &'Öre, altı kademi a-eçemez. ltalya: J!ıı xPne rekoltt'sinin geçen unir olan 1 46 ~ numandı kanun re:-· B •• h B rı her tarafta, :Milletler Cemjyeti ta- cak, biliyor musunuz? Şimdiye ka-

- Anhyamıyorum ! ,enenin 772 lıin tonuna mukabil 180 mi gazetede ilfını gününden itibaren Ur an engÜ rafından Fr:ın"aya verilmij manda dar Fransız mandası dolayı iyle bit 
- Pelclll. ıınlatayım. Filmde ö- bin ton olacağı ögı·f'ııilmiRtir. lıeş giin z.H·fında z:eytiıı~ ağı fiatleri MEMLEKET HASTANESi hükiimlerine göre memleketi o za - kenarda duran bütün memleketler, 

r;oş ~ö:<teren kı ım, iki m~tre yirmi Yunanistancla: P.ekulte nısatın du beher okka 2 drahmi geriJenıiştiı'. GÖZ MÜTEHASSISI mana kadar idnre etmekte olı:ın Fran Suriyenin üzerine çullanacaklar! 
lıantimden uzun olamaz. Düşününüz; nundadır; l 9::8 · :rn zeytinyağı re- Hastalarını h er gün öileden sız memul'larını i ·tihlaf etmişlerdi. Sonra ale\iler, dürziler ve Ceizre-
bu bile çok bir şeydir. kolte.,inin 80.öOO ton etrafında bu- =--~-Kiralık ev --- ıonra Beyler sokağındaki muaye. Ji'akat, bundan sonra da her tarafta liler arasında patlıyacağı muhakkak 
Düşünemiyorum; burada çok gil· 'uncluğ'u ve 24 hin ton kadar da ye- (Birinci kordon) Atatürk caddeJ n~h•n~ııinde kabul eder. Fransız ubay Ye kltalarmın. bizim- olan dahili karga alıklar Suriyeyi a-

l'tııtil, çok hareket var. İnsanlar dur 'l1el,lik ze, tin l•hle edileceği tahmin sinde :J 10 numarada alt \'e ü t lıe t ---- --------- - kilerin yeı·ine yerleşen Şam hükOme- teş ve kana bularsa, gene müdahale 
ltıadan girip çıkıyorlar. Hiç lıir dü • •diliyor. c~ce eve girmek ti memurlarını hirn:.l\'e ve bunlara etmemiz icı:ıp edecek mi? Bizim ha. 

odalı iki kntlı l.ıaııyo ,.e saire koııfö. 
§ünme de mümkün de~ildir. nura~, Tunu. ta: 25 lıin ton kadar Zf'Y- Çorak kapıda Kırımlı .Ahnıecl ağa yardım icin lır.ı· tarafta mlitlahaleler kimiyetimiz nltmda kalmaktan baş-
ı rii hn\'i hane bei' ay için kira~·a ve. 
ıir tf'maşa ~aloııu değil, hir methal inyıığı el ele edileceği anla<1ılmukta- rileceklir. bteklilerin )lüstahkem ~okağıııda Ali oğlu Hagan Ali, Yusuf yapma ınn lüzum hasıl olmuştu! lrn l.ıir arzuları olmıyanlar bir takını 
bir hava cereyanı yeri: bütün hülva- hr. Bu rakam vasati rekoltenin ', kızı 27 yaşında Bn. Nuzmiyenin ge- Bizim bu şekilde ı:.11hneden çekil- a ·ileri mutlaka Şanım otoritesi ııltı-

. .i\fe\ ki ..:atın alma kombyon rebine 
ların, biltiln ümidlerin, bütün hareket 30 i kadardır. • müracaatleri. ce e\·ine girıliğ"inden tutulmu~. adli- memize sebep ne idi? :\1illetler Ce- na :::okmak için yeniden asker mi 
lerin bo~a iittiğ'i, kaybolduğu umumi Portekizde: Va at derecede mah- ---- - - -------- yeye verilmiştir. miyetinin Fran. aya itimadı mı kal- - Devamı 8 nci Sahifede -

POLİS ROMANI: 

r 
1 - Büyük biı' ır!. E\·et, size ~ö~·-

~----·~ l~nmesi zaruri bazı şeyler ar, fakat 
şimdi değil; çUnkü biraz rahat ızım. 

E • k k Yarın için belki .. 
srarengız ona Dolancl ısrar etmedi. Sobanın ate-

... ._. ... 1111 ~i !-1/)nmek Uz ere idi. A tese bir kar 
- 19 - WM w oduıı attı. Sonra. salon duvarlarında~. 

D ola nd hem konuşuyordu. Hem 
1 penc~releri hatırladı. Nihayet Paçi- ki c.ıile fotoğraflarını tetkike ba~la

de P eçi C alden almı~ olduğu küçük nin hapsedilmiş olduğu odaya vardı· clı. 

tabancayı cebinde karııtı rıyordu. lar. Doland kapı deliğinden dinledi., _ Demek ki hayatları şerefle do-

Elizabet uyku ilacı alacağını söy· Paçi miisterih bir uykuya dalmıştı. lu olan dedelerim bunlnrclar! 

liyerek ayrıldı. Teodor da kendi ka- - Uyuyor, dedi. 1 Birdenbire c.invarın ~ ük~ek tarafı. 
faıı ile yalnız kaldı. O sırada Doland Salona avdet ettiler. T eodor hü- nn il.-:ak edilmiş olnn korsan 
londradan kaçtığı günden bugüne yük ve yumu ak koltuğua gömiil- Siclmorun fotoğrafı gozune ilişti. 
kadar aeçirdisi maceraları tafsila t ile dü. Doland da onun yanında oturu-. Kor anın. ~ilUeti hem acaip, hem 
anlattı . Teodor d inliyor, hiç cevap yordu. 1 de vah'l:iyane idi. 
Vermiyordu . - Amca, aerek siz de ve gerek~e - Ben bu kahramanı hep~ine ter-

Saat 10,30 olmuştu. Ooland o aı- teyzemde bir gayri tabiilik var. Bu cih ediyorum. Çünkü kıyafetinde 
tada ay aia kalktı: evde hayaletler görmüş olmıyaaınız. mertliği aşikurdır. Ötekiler ise hep 

- A mcam -dedi- Ben Paçiyi kont - Bu ıöz neden icap etti) ahte kahl'amanlar .. 
tola aideceğim. Olur da bir düşün· - Çünk U. Pac;i ile beraber gel· Doland yerine avdet ettiği zı:ıman. 
tcsizlik yapar. diğim zaman her ikiniz de telaşta i- dayısı ba~ını önüne eğmi'} ve gözle-

- Ben de beraber geleceaim. diniz. rini halıya dikmişti. 
Teodor o saatta yalnız kalmak - Teodor kafaıının piyanonun bu- - Doland -dedi- bu cinayet hik~-

lan korkuyordu. lunduğu yere çevirerek Amikuıun yesinden ben bir şey anlıynmadım. 
Büyük binanın üçüncü katına çık- heykeline baktı. -Zatıalinize demin anlnttı~ımdan 

lıl r. Bu kat•n riizgar küflenmiş bir - Evet!.. işte o yok mu? ibaret ... 
kc.1 .... • c ' ~ r.., ~, .... ,.,..,.,• •• Dnlan•l - Bu büyük sırrı ne vakit hana - Teferruatından rnalüınatın yok 
\.ı ::.,.. .. __ 1 ~-::.a::.:_. ,_r~:·:~ :.:>:;::::.'..! ~·3 em!'.ive: e~.eccksiniz~ mu1 Meseli, kimi öldUıeceklndi?, 

- Bildiklerimi hep söyledim. Fa
kat !"izi merak ve korkuya dUşUren 
nedir? 

- Ben de bilmiyorum Doland ! .. 

Doğrusunu söyle; lıu eve bir an evvel 

W* Z il HiJdl 
- Amca, Allahaşkına siz neler ları bir kenara bınrkalım. Çünkü 

öylüyorsunuz? bunlar hep endişelerden ibarettir. 
- Anlamıyorsun!. .. ~eni. adalet Maamafih bu e\·de, filet hnline gel· 

huzurunda maznun va~ıyetıne sok-
miş bir ağırlık var .. Dnha içeriye gi

mak için bil' ve~ile bulabilirler, de-

ahip olmak ister mi~in? mek istiyorum. , 
rer girmez bunu hi ettim. Sanki bu-

rada esrarengiz bir ~ihirbaz hava ı 

hOkümfermadır. 
- Fakat Allahım siz neler söylU- Doland sUkfinetle amcn~ının kor-

Dolandın bu .!lözleri Teodoru silkfi 
yorsunuz? Ben burada oturmak bi- ku içinde sararıp bozulan çehresine 
le istemem. Sonra bu evin hiç bir va- bakıyordu. Birdenbire kafasına yıl-
ridatı yok ki.. dırım iibi düşen bir dilşUnce ile snr- nete davet etmişti. Nitekim kambur 

- O cihet doğrudur. Şu var ki, bu sıldı. Son yirmi dört saat zarfında ihtiyarıı korkudan fınz olan si.nır 
ev, çok kıymetli bir malikune ola- e rarengiz bir şekilde inkişaf eden buhranı da kı men Clktlııct bulmu ... 
bilir .. Hatta para bile sarf etmeden .. hüdi~eleri göz önüne getirdi. tu .. 
l\Ie.:ıeHi kocaman arı-n~ından bir par- - Şu hale göre :.imdilik korku za- Doland göğsünde hi settiği tazyiki 
çası satılm~a bu büyiik bina yıkılır il olmuştur. Binaenaleyh müsterih defetmek için ıslıkla bir ark! söyıı
,.e arı;adan alınacak para ile mükel- olun. Çünkil canilerin iki inden biri- rerek salon içinde nğır nğıı· gezın
lef bir apartman olarak yeniden inşa ni kazana; ötekini de buraya hap- :neğe baş 1 ndı. 

edilir. settim. Diğeri de yalnız başına hiçbir Teodor çehresi bozuk bir vaziyet-
- Olabilir, belki ... Fakat bunun- iş yapamaz. te koltuktan sı~radı ve boğuk IJir 

1a beraber hiç bir zaman zihnimi yor- - Stranglon mu?.. e le: 
madım. Teodor zihnini karı tırıyor, hafı. - Hayn· -dedi- hayır, ynpmn 1. O 

Teodor zoraki bir tebesUmle o- za~ından bir şeyler arıyordu. ~arkıyı ı l.kln <:3lma ! 
nun sözünü kesti: - Hakkınız \'ar, belki!. Fakat bu Doland durdu. 

- Bu ve bir an evvel ah ip olmak Stranglon kim olacak? - Pekulil. Fakat cTopal şeytanı. 
için; alelacele öldüğümü i tiyeceiini- - Ben de bilmem. Kendi ini iör- operetinin bir parça ı olan bu şarkı-
zi zannetmiyorum. medim. Zannedersem canilerin ba ı yı neden ıslıkln çalmıyayım. Ben kO-

Doland. amca ınn dikkatle baktı olacak. Sesini işittim. H ayatımdn bu çilk iken bu evde hep ounu ~nlıvor
ve ihtiyar adamın çehresinin birden. kudar fena tesir yapan bir sea duy. ıardı. 
bire boıuldutunu ııördU. mamıJtım. akat, amc:a, bUtOn· h,, .... 
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Şan-~ay-Şeki~n~b~e~y~a~na~t~ı~[~~~~i~r~a~z~~~~a~g~u~·~·l~e~l~~~~~ 

Yeni bir yıldız 
doğuyor 

Tokvonun son teklifleri, Çin milletine Banyo 
d ·· h d fi • h kk d İş istemek için güç l.ıel:ı bir tani-
UŞffianın e e erı a ın a ye koparnıı~tı. Tavsiye edildiği zatın 

tam maluA mat verdı' dairesinde yanma yaklaşamadı, ÇÜn-
kü bunun için bir de o zatııı hademe-

0:1uL g·özlerinde; ıstırabın şaha ltalk
mış manası canlanıyordu . ' 

İşle, yeni doğan yıldız. Corin Lü~cr, g:üler 

daima böyle h:ı~iu Lal.ı~lıclır. 

Cine· Monde'den: 
Holi, ud Par ise çok şey borçlu -

dur. Amerikalı muharrirler ne der
lerse desinler. Holivudun sinema 
haşmetini daimi surette gıdalandı -
ran bir Avrupa vardır. 

\'e ;.:ene bir Paris, adeta onun gü
zellik deposu gibi bir şeydir. 

yüzlü değil, 

Suııking, 23 (A.A) - Umııml türlü uzlaşmayı bir tarafa bırakarak 
kar~rgtlhta toplan:ııı Kuomnintano sonuna kadar mücadele azminde 
kongretiintle süz •öyliyen !11are~al daha ziyade kuvvetleştirmektedir. 
('an Kuy-Ştk demi~tir ki: Mareşal bundan sonra halkçı po-

l'rı:ıı' Konoyı:niıı 22 Kanunuevvel· !itik kon,ey reisi l\I. Vansingveyin 
tle y:qıtıgı lıe.ı aııatı ('inin politik ba- Ilanoyu gitme~iniıı japonlarla sulh 
kınımdan iııkis:.nıa uğ-rntılma•ını i<- şeraiti gürüşmeleri yapmayı istihdaf 
lihtbf ı•<lpn jnpon intirik'1larını ~a- ettiği hakkında yabancı memleket
,·ih sun·tıe gıi.<term,•ktediı-. ll'rde duhışuıı şayiaları yalanlamış 

.. Tuk.rnnuıı ıeldineri ('in milletine 

1 

ve mumaile~hin sıd sıhhl sebepler.le 
du<nıaııın hedeflı>,·ı lwkl.ındn lam ve ledavı edılmek ıizere Hanaya gıt-
malümat vermekte ve milleti her liı(ini ta,rih etmiştir. 

Filistinde vaziyet 
Arap çeteleri, lngiliz kuvvet/erile 

çarpışmışlar, demiryolunu 
bozmuşlardır 

Kudü,. 28 (Radyo) - Arap çete
leri, bir İngiliz nakliye koluna ate~ 
rıçm slar, zırhlı otomobilde bulunan 
drirt ki<yi yarnlamı~lardır. 

Çete'er, Nasıra polis karakoluna 

Yemeğin b:-şında mı, 
ortasırıda mı? 

da ateş arnıısıar, Xablüs - Tulkerim 
yolu üzerintle İngiliz kuvvetlerile şid
detli bır ıııiisadeıne yapmışlardır. 

Çeteler. Eerbua civarındaki demir
·' olunu bomba ile tahrip etmişlerdir. 

Amerika 
Hava teşkilatı için 
senede 20 bin pilnt 

lazım 

- Baıtarafı 2 nci Sahifede -

ve yemiş gelinceye kadar kalmaları 
da iştihı artıracak, sıcak yemekleri 

daha lezzetle yedirecek güzel bir Vaşington, 28 (Radyo) - Cıım

hurreisi B. Rıııvelt, dü ngazetelere 
Alafranga usulde çerezlerin hep- Leyanatında federal hava teşkilatı

sini önceden yiyenler sofralarında nın orduya senede 20,000 pilot lazım 

manzaradır. 

bu güzel manzaradan mahrum ka _ olduğunu söylemiş ve bu hususta cok 
lırlar demektir. çalışılnıaoını tavsiye eylemiştir. 

Her halde pişmiş yemı-klerimizin --------------

yanında çiğ yemekleri de eksik et- Fransa _ Suriye 
menıe]isiniz. 

El'an da okuyorum ... 
Benim bir sualim üzerine Corin 

Lüşer biraz durdu. 

- Ba,tarafı 7 inci ıahifede -

göndereceğiz? 

Bana belki şöyle diyenler olabi-
lir: c:\Tuahedenin protokolleri im-

Biz bu yazımızda size, yeni doğ
makta olan ve hatta doğmuş bulu -
nan Parisli bir yıldızdarı bahs .. tmek 
istiyoruz. Bu yıldızın adı Corin Lü· 
şerdir. - Evet, d~di. Sinema güzel bir 

cKadınlar hapishaneJinde• gör- <eyi Fakat orada da öyle manasız· 
a lanmıştır. l~ler o kadar ilerlemiş-

. ir ki, artık geri dönmek için ıreç 

kalmış bulunuyornz !• Yanlış bir a

dımdan geri dönmek için vakit hiç 

lıkl:ır var ki , bunu size nasıl anlata
düğünüz bu suratı asık, inadçı v,,-

yını bilmenı ! 
Ona güzel diyemeyiz. Ona, bu gü-
zeliğin o candan gelen ve bazı M.,,,.)a, hiç İstidadım olmadığı ,,;,. zaman ıreçm'< değildir. Ve, .la-

sine tavsiye götürnıe~i lazımdı. Ha
demeye ise henüz lavoiye bulamamış
tı. 

Mühim zatı sabahları evinde bul
mağa karar verdi ve daireye uğramı
yarak bir kaç gün sabahları onun e
vine devamına başladı. Fakat gene 
atlatılıyordu. 

- Bay sizinle konuşamaz. 
- Niçin? 
- Banyodadır. 

Nihayet dayan:ımadı ve bir üçün
cü günü içine merak olan şeyi sor
du: 

- Allahaşkıııa, sizin bey üç gün
diir hala banyodan çıkmadı mı? Üç 
sabahtır bana hep ayni cevabı veri-
yorsun uz! 

Tiyatro kolisinde 
- Şimdi rol yapmağa çıkınca, 

herkes seni Noel baba zanedecek. 
-~~~~~~~~~~~-

· Yeni müşteri 
Müşetri - Bu kadar fena yemek 

ömrümde görmedim. 
Garson - Bay bizim lok0mtaya 

ilk defa geliyorlar galiba? 

Kaynana 
- Kaynananla aran nasıD 
- Fevkalade iyi .. 
- Maşallah! 
- Evet. Bir senedir konuşmuyo-

ruz. 

Figüranlık 
kendisiıae bir mıknatıs gibi çeken lıald,• brıa viii-letil•n a~k roll..rint 
sihrini kolayca veremeyiz. nasıl talıanın.ül ~debılirim? Zaı..-n 

Kısaca •öyliyelim, Corin Liiş"r 6en hakiki lıay<1t içinde aşkın ma 

ha bundan bir kaç sene evvel, biz ın
Sınemada geveze bir kadın rolü 

't> ht:ınt·n henıen akdı~dilmiş olan bjr 
yapan artistten lıalısederek kocası-

p:üzel değildir. O, istikbalin n..- bir nMızlığına kail ik<'n, oyundaki ar 
Ditriş'i, ne bir Garbo'su, ne de biri Corin J,ü~er hir rolde kadaşıına: 
Darieu'südür. . d d ki h' .. - «Ah ben seni ne kadar seve· 

Gözlerinin iriliğine ve kirpikleri- ".? u a. arını ıçbokynatmadan yu- rim, sevgili yavrum 1 Şekerim, ci 
. . . I zume uzun u7un a tı 

mn uzunluguna rağmen bu göz ere K d' . l>" I · cim!> 
(güzel) dcmeve insanın dili var - en ımı ır rncanın karş.,ında Demek abdallığın abdallığıdır. 

nın:.;.hedeyi gaye! i:.;tihfafkar bir SP--
1<iltle rcdrlı•tıııi~ ohıı Suriye p:ırhl

ııeıılosu, bize takip edilmesi irap e
!eıı yolu gö~ternıiş olmıyor mu? 

na: 

- Ne fevk .. J.:ide artist 1 dPdi. Ro· 
lü d ... gliç .. 

Adam itiraz etti: 
-Yok ~anım, o rol de bir ~ey mi) 

Kadınlar için en güç rol figüranlık
tır. 

- Kocan sana yılbaşında ne h 
diye etti? 

- Bir pırlanta yüzük .. 
- Ya sen ona ne verdin? 

Kürk mantomun faturasını 

• 
istifade 

- Konferansınızdan doğrus 
cok istifade ettim. Çok güzel anlat 
nız. 

Çok tP"ekkür ederim; beni 
için nt" seref ! 

- Yalnız bir noktayı sormak i 
tı>rim · Mevzuunuzu iyi kavrıyam 
dım, konfernnsınız neye dairdi. 

İstiskal 
- Bu pazar size geleceğiz. 
- Çok iyi olurdu amma biz b' 

düğüne davetliyiz. 
- O halde gelecek pazara geli 

riz. 
- Gelecek pazara mı? O ıran d 

evde bu lunamı.vacağım. 
- Gene bir düğün mü? 
- Hayır .. Şey ... Bir cenazeye ıit. 

mek mecbudiyeti var da! 

Delil 
Genç kız arkadaşına sordu: 
- Mehmedi nasıl buluyorsun) 
- Budalanın biri .. 
- Benimle evlenecek amme .• 
- fşte sözlerime bir delil.. 

maz. Çünkü (güzel) kelimesi insa- sanıyordum. Ve nert"de ise simdi, Çünkü ben yalandan hoslanmam 
na ferahlık verir; neşe verir. Halbu- tokatlanacağımı acı acı hissediyor - San'atın yalandan doğduğuna hiç 
ki Corin Lüşer'in muammalı gözle- dum. de inanmam. San'at, her ~eyden cv
rindcn insan korkar. Bu gözlerde ıs- Düşüniinüz ki. Corin Lüşer, he- ve! samimiyettir. Benim sinamada 
tırabın şaha kalkmış manası; ve asa- nüz bu yıl on dokuz ya~ına girmisti. alacağım roller, ha•in, vahsi ve kav-

Bütün milletlerin Akdenizrlı>ki rn-
1.iyetlerini kunetlendirnıei(e çıı
lışlıklan bu •ıı·ada, bi~im yerimizi 
ha~kalarına terketmenıiz doğnı de
dldir. Sonra şunu da iyice bilelim 
ki, arkamızda bize düşman olan bir 
'llemleket bulunduk~a, Lübnan ve 

- Amma yaptın ha? Figüranlı- - Noel baba, biraz dur .. Çorabı da 
ğın nesi giiç sanki 1 Aiiızlarını açıp çıkarayım da hediyeleri sonra koyar• 
bir kelime bile söylemezler. sın! 

Beyrutta tutunamayız. 
- Bunun iç in güç zaten ya!. - Fransız karikatürü -

biyetin, yahud (dünyaya niçin gel- Ben is,. kaç baharın yoğununu ye- gacı roller olmalıdır. -
dim?) sualinin karanlıkta kalma • miştim !. . . Ne yapayım ki!.. Bilhassa sizin 

Fran •anın menfaati, hiç o 1 m a '"n -:;::;:;;:;;.::.:==:=:-.::-~~;::=:;;:::;:;;:-:==.:-:::c;::;::::;::=-::;;::;;:;;;;:::::;;;;===--::::--7 
-;imdilik, bu rnuahedenin ta,dik o-

sından mütevellit derin bir buhranı O !lÜn Lüser'in üz,.rinde büvük buna taacciip <'tmenizi çok zait bu-
vardır. ınurabbalarla damgalı basit bir bas- !uyorum. Çiinkü ben böyle yaratı! 

Lüş,.r'i neşeli görmek hemen he- ına f'ntari vardı. mısım. insan, yaradılışındaki istidad 
men mümkün değildir. O, kendi e-· Saçları dağınık ve yak!lsı mülımel larının önüne 11f1Sıl geçebilir? Son 
vinde bile bir köşeye çekilir; kirpik- surette yana dü~r;ıüştü. Biraz sonra, defa çevirdiğim (Buhran) fil · icir 
!erini kırpmadan mütemadiyen dü- benim mevcudiyetimden yeni habt'r bana yine a•k roll<>ri vermek istedi 
şünür. Kardeşlerinin dinm..-k bilmi- dar olmuş gibi azıcık güler gibi ol - ler. Kabul etme-dim. 

'unmama"ını amirdir. Zaten bu Su
riyenin menfaatine de uygun ele. 
il-ildir. Suriye kendi haline bır'lkı 

lır~a, Fran,anın yardımiyle dahi ken 
lini müdafaaya kadir olamıyacak
lır. Onun hakiki surette himaye eden 
;·egane kuvvet, mandanın Fransaya 
verdiği manevl kuVYettir. yen gürültüleri kar•ısında Lüs..-r nra du. Rejisör B. l\1oguy, ısrarlarıma da· 

sıra ayağa kalkar, ve karanlık bir Şunu •Övliyeyim ki Corin Liis..-- yanamıyarak nihayet arzu ettiğiTl" 
koridora bakan penc..-renin öniine 

1 

re (ırüzel) denemez dem istim! Bu- bir rolü bana lütfen verdi. Bu filmde 
dikilir; çocuklara tek bir kelime nu tasrih edeyim' Corin Lüser, bi- (anne) yiml Lakin ne b .. dbaht, n..
söylemeden o meşhur gözlerile on· zim bildi':imiz kli'ısik piiull<>rden bir mustarip bir anne! Doğurduğu , 

ANADOLU 
!ara dikkatli d;kkatli bakar. değildir. 1.~kin onda bizi büyüleyen, çocuğu baska bir kadının kucağım• 

GtlNLtlK S!YASt GAZF.TF. 

İşte bıı bakış, beş altı çocuğu çil biz; k...ndi içine çeken ve bizi üzerek vermı-k ve artık o çocuğun anne· 
yavrusu gibi dağıtır. Çünkü apact· büzerek baska bir hava icinde yo- si olamamak felaketile yaralı bed -
manın bütün çocukları Corin Lüser- ii:uran vah~i ve bambaşka bir güzel- baht bir anne! 
den korkarlar. Bazı anneler ona ~öy- lik vardır. Bilmem bu rolü güzel oynıyabil-
le yalvarır: iste bu vah<i mağara güzelliğidir dim mi? Arkada~larım, 

- Lüser'ciğim; zahmet amma, ki, Lü~er'i si nama dünyasına atmıs - İyi oynadın 1 
bizim şu yaramaza biraz çıkışsana! ve «kadınlar haoish~nesİ> nden Diyorlar. 

• sonra (Buhran) adlı son filmde de Corin Lüser ansızın sustu. Vahsi 
Mecmua namına Carin Lüser'le bu yeni doğan yıldız harikalar yarat- gözlerini yere dikti. Darmadağınık 

konuşmak için yola çıktığım z~man m1"tır. olan saçlarını sağ elile arkaya doğru 

Sııhiıı ve Ba.rınııharrfri 
HAYDAR RtŞTÜ ÖKTEM 

Uuı1ııni neşriyat ı·e ı,azı işleri 
m•idi;riJ. 

HAMDI NtJSHET ÇANÇA, 

lf'AREHANESt 
lzmir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Parli3i bina.,. irinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TEıEFON: f'!'!li. Po.•tn kııtıısu:~05 eklımdan hep bunlar geçiyordu. Bana biraz kendi hayatından bah- atarken birdenbire ayağa kalktı. 
Acaba bu kavgacı kız beni kabul sed,.n Lüşer bilhasa şu noktalar üze- Uzun bir boy, genis bir entari i- 1---------------11 

etmezse 1 rinde durdu: çinde yılan gibi kıvrılan taze bir A B O N E Ş E R A 1 T l 
d k 1 Yıllığı HOO, Altı aylığı 800 

Ve suratıma doğru kapıyı kapa- - Mektebi hiç seveme im. Ders· genç ız vücudü.. ~te size Parisin 
l b K urııştur. 

yıverirse ! • ler bana güç ve manasız ge iyordu. ufkunda doğan yeni ir yıldız, belki 
Şükür ki böyle bir vukuata mey- Babamın ve annemin ısrarına rağ • de güneş olmağa namzed esrar do

dan vermeden Lüser karanlık deh· men tam sekiz mekt .. p değiş.tirdim. lu bir ışık parçası!.. 
!izden ağır agır göründü. Kısa, la- Sekizinde de Muvaff ... k olamadım. Corin Lüser'in dedeleri aslen A
kin kat'i adımlarla yanıma yaklaş- Sonra kendi başıma kendi tahsilimi m!'rikalıdır. Ondaki hu ruh buhranı 
tı. yapmıya karar verdim. Ve bana ya- belki de o dedelerden gelmekt .. dir. 

Kirpiklerini hiç kırpmadan ve ha- rıyacak olan yüzlerce kitap okudum. ** 

Yabancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır. 

Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 1 ANADOLV MATBAASIND.'l 
BASILMIŞTIR 

1 • 

- Noel babanın de\ !etler yılGa~ı lıed Yt ,; ' 
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kra1:\eml;ı. lcr. Muhafızlarınızla beraber gele - - Su• .. ymanm sa; elanı kartım-

.Beni' lsrail orduları kuma11dan 1 bilirsiniz!l) da gördt ~üm için çok memnunum. Pari onu ilk defa yarı çıplak bir Sakın, rica. ederim. BiUyorıun 
f 3 :;,n. il.tiyar ve tecrübe ti zab:t~r. Şaon bu mektubu alınca sevin - Arnon krAlı namınoı sizinle görü~ - kıyaf~tt.e &'örünce titttdi ve kızardı. ya, saat onda. zaten ritmeie mecbu -
c.ğ5.ler:ni dinlemişti. di. İhtiyar zabitini ~udı: meğe ha7Jr!m. Fakat Eleni, hiç te heyecanlı delildi. rum. 

O giin \mon kraliçesine şu mek- - Naya bizi bekliyor .. işler yo- De.:ti. Billkis çok t&bil idi. Kendi ruhunun _Peki, peki.. 
tubu ya2.dı: lunda. Amon kraliçesine kavuşaca- Şaon çok ciddi görünüyordu. Yü- kendi ze\'kini bırakmış, işin kalıbına Eleni, uzaklaftı ve ,rencin elini 11-

Güzel Niva! ğız. zü gi;.ım~yordu. akıp gitmiş görünüyordt1. Eleninin karak, ona yer &'~terdi. 
E!r ay'1a;1beri Amon toprakların- - Kadınların sözüne fazla inan- Falat gözlerinin içinde gizli bir çıplak , beyaz omuzları, rerıi.n, yu- Kafe§antan, yavaş yavaş kal3b~lık-

da buluııuyorum. Bura.ya niçin eel· mak, çocukluktur, Mella ! Ayağımı· teMtt.sÜJ'l"' vardı varlak kalçaları, dikkatle işlenmite ben J&§ıyordu. 
diğimi ~a(a anhynmadığmı görü • zı denk alalım. Tuz~a düşmiyelim. Ve .Ar,:on kraliçe•.i, İsrail ordula- ziyen bacakları, gösü alaenk bir ca:zi- Caz lıaharet~ çalıyordu. Beş, on ar-
yonun. Ben KooJslt>n Amona tenin - Nayanm korkacağını mı sam· n kumaıınanının g\:>zi;ndeki bu te- be iJe ortaya çıkmıttı. tiıt l'tlmi§lerdi. Pari, ikinci viskiyi de 
için, tıeni giirmek ~ •eldim, güzel yorsun? bessümü t:e:t:mişti. Eleni, merdivenlerden süratle in _ yuvarladı .. 
balir-m! Duydum ki, kocan çok - Bt-n biitün kadınlardan korka- Mau~aftzlar kenara çekildiler. di. Parlak, cilalı parkelerde çevik , Ya.lnulıjı nazarı dikkati celb~tmi-
çirkin bir eıkekmq ! Senin aibi gÜ· rım, Meli.?. l Bazan bir kadın, kosko- Şaon ayakt!\ dur ,:yordu. uçucu bir yürüyilııle ilerledi \'~ Pa _ yordu. Kendisini bir arfütt unnedi -
zellilde .. 1 clmıyan bir kadının, çir- r.a bir kahramanın sırtını yere getir- Naya · riuin yanına •eldi: yorlardı. Ancak sil2elliii dolayislle, 
kinlikte ~iz bir etkekle nuıl ya- mekte gü.;lük çekmez. - 13,. i"li ilk defa rnı aörüyorau -

1 
_ Bana dikkatle bak ve kendini kendisine bakan rötler, 11rarla üHriD 

taefıiına, ona nuıl bağluup kaldıiı- - Senin de !ırtını yere getiren nuz) Kazaya uinyan artiat timdiden seyretmete alıf... de duruyorlardı. 
na tatıyorum. bu kadındt, değil mi? Di\'c sordu. Niyork - Holivudun meşhur yıl- Eleni, birdenbire ciddiletti ve zor Biraz eonra, Eleniyi 0 gecin mua. 

Bot yen neden bn döküyoruz. ihtiyar zabit gülcr<-k önüne bak- Şaon: aında .. dü 
idim F dızlarından Elissa Landi'nin sev ket- zapt.edilen bir isyanla devam etti: &'Of · 

Naya! Ben haraya senin için ge • tı: - vt-•, kraliçem! tii'i otomobil, Niyorkta buzlu bir yol- - Böyle hayat, böyle talihlizllic, Şa~panya açılmı~tı.. . 
Kavpyı btrakahm .• Kaqı karpya - C~çmişi bıral.Rlım, Mella! ~i,·e c~vap verdi . dan kaymıı-:: ve demir bir direie b .. ·J •• ti Elbett ki b. de Parı, bu ah~madll'l bayat ıçLnde , 
ıelip anla;nJnn.» Kraliçe Nayanm yamna giderken Naya ',.nmda dt1~aıı bo~ bır !C· çarpmıştır. •Otomobil parçalanmış oy e cemı)e er... e ' tt viskinin de tesiri ile tuhaf tuhaf ba-

* kimleri birlikte göt~recekainiz? dir t{'..l il,.rJi: böyle olacağız ifte .. Şimdi aana viaki kınıyordu. Artık -.,·azifeaini hatırl.d.l. 
ve Eli~sa'nın da kolu kırılmıştır. · • · ı· b-ı . Şaon bu mektubu sarayın surla - - İlk ~)nce seni .. Sonra en yakın - Oh•runtu: .. Konq;alım. getırecegim, ıç, key ıne u... Saat henüz dokuzdu. !cinde büyük bir 

rı üzerinde dolaşan bir Amon nöbet- dostlarımı.. Ve muhafız askerleri- Şao, ~turdu Artist derhal hastahaneye kaldırıl- Eleni, herşeyi gibi, fikirlerine de ilzUntü canlandı: • ' 

çiıine vedi. mı.. - Bt•.nc'<Jn önce !ki kere daha Fcl- mıştır. hüimdi. Onları, kendi kafasında u - Ne yapacaktı? Acaba muvaffak ._ 
Krarıçeye gönderdi.. KrF.ı1iç~ Naya, Şavnu sabırsızlık- miştim Aınon i.ilkesir.f". F ~kat, o zun rnuddet işlemiş, yuğurmuş ve be- bilecek miydi? 
Şaon, kraliçe Nayayı tanımıyor- la bf.kliyordu zaman !.\:~a görrnem:":~im. M • ı d nimi>emişe benziyordu. Karşılaşac:.iı insanın caaua olma.. 

du. Şuon muhafızluı Vf" maiyetinde- - Be!ki sayfiycdı·k : köşküme git ar s 1 ya a T~m bu sırada, merdivenlerden biri Sl takdirinde, filpheaiz ki. nkiaı da 
Onu ele geçirinciye kadar yumu- ki zabitlerile birlikte sarayın zemin mişti.n ~cr~da ols~' t'ım, her halde göründü. Pui, onu derhal tanıdı: çok kuvvetli olacaktı. Ona kartı ba-

şak davranacaktı. katından yürüdü .. Lo} ve uzun deh- röre.:.~k:ın;7. ı Eleniyi seven ve her akşam bura- di~i &'ibi henüz tecrübesi.ı bir kwo 
Naya mektubu aldığı zaman Mı· lizlerdt-n geçti. Nava t •

1 sırada ya:ı ndaki c-ari~·e Haydutlar b. r pos .va davet etmeğe başlıyan gençti: muvaffakiyeti, şüphesiz, çok zorluklar 
sırdan gelen Firavunun elçisi ile ko- Rehbt:-reler önd~ 3' ürüyorlardı. lere -lı.n'ı çıhr.a1ar·nı eMretti. 1 - Gencin a-özlerinde bir ocaadet ve göiterecekti. 
mJşuyordu, firavun Totmoz bu mek Dar hir rnerdiv• .. mden üst kata Can:>-:;·~·r yerlere ~ apanarak v~ taharıeyİ soydular memnuniyet parladı. Bu sırada yanıbaşında bir a.t dur-
tubunda Amon kraltçesine o günler- çıktı?ar. dlerindeki yelp"Zt"lr·rı tahtın kenarı- . Eleni, Pariye sordu; du: 
~e Amona asker gönderemiyeceğini Merd!ven başla!"ında -canlı gibi "8 bımka<:ık çtkildiieı. Marsılvanın E~tak po~tahane~i bas 1 te . . . t" _ Pari ! 

Ş • · k · - s rmı~ın. senm yanına ge ıre. bildirmişti. duran· bir çok heyk~lJer vardı. Bu İmoı .,yr.i <·.mrı \":·,.m~ sırdSı kına uğramıştır. Bai'kını yapanlar yim mi? Başını kaldırdı. Eleni idi . 
T otmc.zun elçiei kraliçe ile ko - heykellerden biri Şaonun gözüne ~aona fYr::-l:ı,i~ti. lsrR!! orrlusu kuman- bes kiı:idir. 

oanı cfa md~afızl,uıra e1ile i~aret • ... - Daldırmışsın ... Saat 9,5 •• Ya -ııusurken: <:arph.. ederek.. Postahane memuru karısile bir- girmiştir. va~ yavaş gitsek iyi olur. Sana lizıru - Beni İsrail ordusundan niçin )' "r.ırdaki ihtiyar 7abite sordu: 
O 1 b. d k k '"'' · 1 b ı likte kasa hesabını tanzim eder ve Bundan başka Fransız - Alman dek. olan başlıca şeylerden biri, itidal, aü-korkuvosunuz} dedi. narı ır a- - M~rmerler bu~·a a onuşacııı - oızı }U nı7 ~!C\l ını::. 

~ k .. k'" d'" l o" l d ı o ... d'ı. paraları yerlerine yerlestirirken an- lira~yonu ancHk Fr&nısız - İngiliz itila- kfınet, zeka ve cetıarettir .. Kendi:11i on& vuç su ile dağıtma mum un ur. gibi Lnkıyor ar insa•ıa.. ye eği ... • 
d M h f 

' 
ı ı· · k sı"ııı k·ısa o.l 0 .,ıı1ır1 kapı·ının açıldıU.ı fının za.".·ıflam~sı hesabına da kabı"! kim ve ne olarak göstereceksin, bit.. Naya hayretle sor u: mi? u "' z. :n "ra ı~f" r·ı ve umctn- · " • · 11 •"~ " e • 

d d · "' f 1 b h f f d ı· ı k d d ve be~ ma~kelı' ha .. duclla kar ·1 kar olabilmi~tir. Nitekim Çemberlayn ı"le tabi bu hususta direktif almışsındır. - Bir avuç su ile mi e inız,. htiyar srai zabiti aşını a i çe anı f.e ·1.11 ıyarcı k;:;ıpı an ııJarı :s • ·' ~ - ,,. 

- Evet. Sarayın önünde ve etra- salladı: çıktıla'" . t "-.h.t. kar ·c 1c-n uza1da~ma- şıya geldik irini görüp ı;aşırmışlardır. Haliflik::ıın Parise seyahatlerinde Fran - Evet, malul bir cezanın macera-
fında büyük hendekler var.. Bu - Bunlar heykele benzemiyorlar chlar. Haydudlardan birisi posta memu. ~ı% hükümct adamlarh'le olan müli. perest, şımarık bir kızı olacaiurı. Yal-
hendekleri su ile doldurursanız, Sü- Mella! Heykelle§miş kadınlar olsa Ka~M\in i:ı\Ünr;r, tqrail ordu,._. runun göğsüne tabancasını dayamış katının neticeleri pek hazin olmu.stur. nız, korktuium bir cihet var. 
leymanın askerleri bir adım ilerliye- iZerek.. muha•ıi.•:.'.!! hevecr.rı içinde tit .. e - \'e: Bunu ne Fransız ne de İngiliz hÜku. - Anladım; Bu ciheti kurtarmak 
mezler. ileri atılanlar boğulup gi - · CPniq Lir sofa va ''o.rdılar. ı,İyorL rc!ı. 1 ley;! inin l...iifalarınd" ·lo- - Eğer kımıldarsan ~eni yakarım l met aıdamları da . aklıyamamışlardır ta ahval ve zekana bağlı .•• Hay{Ji, he-
derler. İki kanadı n;dın:ı kadar açılmış ğan yeni bir endişe vardı: Acaba !>emiştir. ve sakhyamazlarch da. Çünkü bu ko- sap rörmeie rn~um yok, bu akşam da 

Naya bu fikri boş ve manasız b!r kapıı::.n öniinCle iki zenci köle kraliç~ J.ı.m:ınrlanır •ı:.:-a bir fen"'-1·1<. llayducl.lar~ ka~ada me\•cud buh~- nuşmalarda asıl eksik olan unsura her benim misafirimsin .. Ben, saat ikide 
bulm kla beraber: :.ıyabn duruyordu. mı ya:J \ ·.-.l ) ~an 149 bın F rang~ Aya kın parayı dı- iki tarafta da mütecavize k~rşı mu _ evde bulunacıtiım. Daha erken &'tlir -

- Biz ,\1ısırdan gelecek yardımcı Bir Amon zabiti kapıdan içeriye Çföı~:.! f.-ırail orrl•.ı?a m•ıhafıdarı ger esham ve tah\•ılatJa beraber rıla- kavemet irade~iydi. ~n anahtarı kapıcıd:m alır, yatar. 
kuv ...... tlere güveniyorduk. Firctvu - ·Lirdi \'e .. caona: inali.~eaiı'\ t. lsın.lı bi; ~a~ t:::.n kuvvet rak nıt>çhul otomol.ıille E:·ü.k'tan fi. r b 

1 
sın .. 

.. .... J ~ \ e g~ne u hava içinde ki, talya 
nun bize yardım etmiyeceğini tah· __ K ra Er.e sizi b--kliyor ı ve ce:n:•:t dıı.r;.k h~· ~r-yi vapmaf!a rar ctmh;lerdir. ,·e J<'ransH alvhine rnüthii" hücumlar ~elimetle Pari.. Metin ol, i'ÖNyim 
rnı·n etsevJı'k, biz de vaktile kendisi- [);:'- ~r<.k -"',P-rı" <;ekildi. mukt-;cLr . ldu§•ınu ıı:;;:Jemi._sti. Mu- Vı:tk'ı:tclan habcrd<ır oları poli~. · • senı. 

J _ • "" _ _ ve hareketler ceryan etmektedir Ye p. . ld k d' k d' d'" ·· ne yardım etmezdik. Kra!ir• Naya t~lıhna oturmus· l·afızbr :C:-tıli~,.r-İn ~ •. t1Öziinü dnha meçhul otomobili lıulmu~tur. Fakat arı, vo a ·en ı ·en ıne u~uııi,l. 
Dedi. Bu vaziyet karşısında cok ht. Yanııı.la iki gii7el <:ariy~si v;ırdı. Amon t·~···r..ıkb ~ ına :!...- ay-lk hastık- otonınbilin içi tuınamen bo:-5 ol<lujhı fakat Jngiliz bıı~n~kili bu h:ldi:.:elerin. yordu: • 

ı • ·ı · k ı· · · ı ı. k b" f ken<li!'linin Roma ı;ernhatine mani ol- B'r canı sıkılan Amon kraliçesi Firavu· nu c:.wiY'·l,-.r biiyiik ,-elpazelerle kra- ları gii l d·ıyn''.JS ar'! gı ıı ·ene ı~ının ( p ua~ ·a il' tar:ı tan . - 1 emrivaki kar~ısındayım. 
nun elçisi.ni savdıktaı: sonra, saray J:çeyi se.-,nlet.meğ.e .;~l·"lıvnrlardı. ı Tıl:;. ı:!ı ta-: !1e dı"r .... kti? çalındığı anlaşılmı:hr. mıyacağını beyan etmi~tir. Hülasa, In. Dönmek imkinıııa da malik deiilim. 
muhafızı ıle konuşmaga başladı: Şaon lcralıçr:yı ~~lfi~IRdı. - 9ev .. \:ı\ ed~cek - Tahkikata devam olunmaktadır. gili7. Ye Fran~ız hükumet adamları Vazifeyi kabul ettim ve muvaffak ol· 

- Şaon benimle <:ınlasmak isti - Hrasında mütecavize kar~ı hakim olan malıyım .. Alt tarafı yoktur artık •• 

yormuş .. Kendisini Mısırlılarla teh- PRAVDA FRANSAYA CATIYO RI :-erfönı ruhu, faşist blokuna esaslı bir Adımlarını ı::ıklaştırdı. Yolda bir-did ediyorduk. Halbuki Totmozis emelin, yani Lıgiliz - Fran3ız hirliii- kaç kişi omuzuna çnptı, hiç aldırma. 
bize yardım edcmiyeceğini bildiri - ni parçalamak emelinin tıııhakkukuns dı. 
yor. Bu vaziyet karşısında ne yapa- imkan vermektedir. hpanyol orkestra şefinin çalıştıjı 
cağız. v Hiç şüphe yok ki şimdi Alınan po- lıar:ı girinee, etrafı tıklım tıklım bul. 

Saray muhafızı kuınaz bir adam- lgiltere ve F ransanın boyun eğici siyasetlerinin suJh na- litikıu, Frarı:cıudan .reni şeyler ko - du. Siyah, iri gö:dt-rini süzerek etu-
dı.. purm~ıı~:ı çalışacııklır. L ~itekiın şimdi fa baktı, sonra ağır ::ığır, orkt:stranuı 

-Buişikralaarzetmf"denhirka- ffilfla Il,el'un bir siyaset 0ldug'"' UnU iddia ediyor! Alnı~m harkiYt' nazın ile Fran:-sız ha. bir~LZ ileriısindeki Loş ms~aya yakla~tı 
re.r vermenizi doğru bulmam, kra- " ririYl' ıHizıı·ı uı·a:-rnJa İspatı~ a nıes •le- ,.e göz ucu ile, orkestra ~efiniıı hemen 
liçem l T otmozis yardım etmiyorsa. ,.;i UzcıirHIC! konu~rn::ılurdaıı hah:ıetmek lın~ıııı Ç(!\'İl't!rek kt>ndisinc> baktığını 
Şeon'un ordusunu püskürtmeye Al h d f • F • • tt f • k tedir . Zaten ltalvadaki antifran~ız gördü; uldırış etm~di. 
Amon ordusu ~a-~i gelmiyor mu? _ manyanın e e 1, ransanın mu e 1 • m_iirıa~ebetlerin d~·Lir hedefi hitkümet :\fa,..aya otur<lu. Hiç etrafın:ı b~k-

- Hayır. B~tun ordularımı7 ~e • • ~ı ispanyayı tam bir muhasaraya ala- madı. Bir sıgara yaktı ve ayak ayak 

ri cephe~~el~ek!~~~!:~ ~a!~i~·~~ leradır. ltalya da Fransayı sıkıştlnyor! hllmek yolunun teminidir. Maamsfih ~::.~~: ~\~~:,\:.~:~e;;n~i~:~!;ıı~ilblk 
on saray g ~ . b Alman ve İtalvan metnlıbatı bununl:ı G G 
Bizi başımızda11 vurmak ıstıyen u Son gelen Sovyct poı-:tasında ~ç ve Jı metni a.crıha F~·an;;ız - Almaı~ m.ü- 'ye-.ikası>. olal'a~ gijsterm~ğe çah~ıyo:- da bitmiyecek ·ve Fransayı tam b.ir ıaron geldi. ıenç kız, ona hiç b&k. 
adamla konuşmıya başlasak fena eh politika bakımından ~ayanı dıkkat naseuetlerme ycııı olnrak ne getırmış-!hır. lfakı_katte ı,c bu ve~ıka en az la- izolas.vona «ötürünce'-·e kadar de"am madnn 
1 "' ~ il b k 1 · b l .. " • - Viski ! o maz mı,. . . . ya7.ılar şunlardır: tir? cEurope Nuuve e> mecmuası UDı ·o an ısım uc ur ve bu emniyeti te- edecektir. 

Saray muhafı7:ı vazeı~e~.ı lt>~~hke- Fnnısız _ İblran gerginliği hak - ~unle ~öyle ct•vap n~rmektedir: Bu :-i~c değil. :rncak sulhu ihlale yaraya- T· • • • • Dedi.. Uzaktan, yakmd:ın birkaç 
]. ·· ·· d B ra·' du"undukten ı· 'f J 1 ki" J{'tl ~ı Nıtekım Berlın daha şımdıden Çe- ki.s.i oıı" b"kı~·orlardı. P"rı·, Şllr"d"kı' ı goruyor u.. ı c.. !? kında Loııdra ve Pari:; men~c ı a~. tP < e ara:-yon ı l'r .. , muııva:;;ınııı, ~ak üir n•sikuılır. .. - ... .. .. 
sonra: gı"ıflurı 9 / Xll tarihli nüshal!irdaıı iti- F1"ans:ı11ın lmgüııkü hucludlc.tnııa hür- Bu vc~ikıı ve onu takip eden Fran koslovakyada~ fs~nra Lehi~kt~n , .: Ro- kadın ve kızların en güzeli, en cazibe. 

B } .. Ü • taraf ' ~. . 1 b' d' d · - manyayı, yanı ransanın ı ı miıttefL r .· ·d· B'lh t ta - ~1:1 onun ~ go~ ~menıze uıuen yer almaktadır. Ancak bunlar met eılt>cegıne daır o an ır \"a ın .en sız - Alman görüşmelerinin enter~san kini ilk planda hedef tutmus bulun - ı::ın ı. ı M:ssa ma , mun zam v• 
tar değılım. dedı. Ege: Sdaol n ksarla - ltalynıı ve Fransız alyhtarhğı hart'- başka Lin;p~· dc .. il<lir \'e bu nu:rl. Pi!'ı•I" • uı·:ıfı. yalnız, Fransa ve Almanyanın maktadır. Almanyanın ceııub~ Ş' k' f boyasız çehresinde, keskin iki ka~ı 
yımızn o.yak basarsa, Lır a ıa 0 ay- kellt!l'ine \'C Frans:ıdaki mukabil pro. lıu iki hiikfımel birloirlerh le h:di harı '! nrnh l l\i .. 'h 

1 
d . rt h 

1
_ 

1 
b .ır ıc e :ılt111da ~·atan büyük. :ıteşli gözleri, 

ca çıkacnğını sanrmyorum. Eğer te:ıtolara müteallik olup tahlil yazı - te değilse , e talıii :-;ernitt.c• im iki hi.i - .· .' .. tHA ; uı:ı .··~ 11 ~ş~a:-;ııı an s~nra- yenı u u at JJ an ~rı u ~uretle ta · ahenkli. ince vücudu. az bulunur bir 
rnutlaka Şaonla göri.i.,mek arzu edi- • 1 1 .ı ::;ı)nsı em.t~ u erını az çok ıfade hakkuk yolunda gı<lerken de ltalrn - giizcllikle alakayı toplıyordu. 'lk d"b. l 1 F' ]arı voktur. kumet in hiı·biriyle norma miiııa"" ıet- 1 1 .1 . 1. L d F ~ 

0
. t k d' t ·ki 

yorsanız, ı önce te ır a a ım. ı- · . . .. . . . . . te buhıırncakları demektir. ııe Jı me~ııc ır Ye u ara a en şayanı nın raıı:-ayı ızza en ı oprn a- Her masa, ne~eli idi. Herkes içiyor, 
ı . . . d d•w• .b. Fraıı::;ız - Alman muz.ıkeıelerıne a l'kk· t 1 t . f Al ı h .. rında ·ık <:ıt • ı· d 

1 ravunun e çısının e ıgı gı ı sarayın . .ı .ı o an :ııa manyaya lın a ıyı s ı .. ırması azım ır. gü üyordu. 
k it telgrafhr \'C buna aıt olaı"tk Fran- Binacmıit'yh. hu ,·c..:ika Fran~:ıy~ · k · · t . 11··1· 

1
... 1 · · etrafındaki çu urlaıı hemen bu gece '. . . . • _ ·ımınabılme · ıçın ngıltere ve Fran. il a~a. · rıırı.;a \"C ngdtcrenııı bu Bir aralık ba~ını Çc\•ircli \"C orkes . 

8 u ile dolduralım .. Bütün tedbirleri sız ve İngıhz gazet:ıerının mutaleıı hiçbir YPni ·ey temin etmeınektC'diı mnın ndetft .rııvtıkları rekabettir. günkü dı~ si~·a ·etini idare edenlerin traya doğru baktı. 
Ş 1 •. .. • hüla~alan keza :ıvnı snretlt' So,·,·et ve hakikrıtte onun maııa:<ı saclt:l·c. • "t .· ı . k· . 

1 
b -aldıktan sonra aon a gorusmenız· · · . ı'mberla\'11 Jlalndh-e\·e rağmen İngi- mu cca\JZ eı .ır~Mnc n :ı~ cgnıek Orkestra şefi de kendisine bakıyor-

d b . h k I · basınında yer almaktadır. Bu hususta •rnrptcn soıır:ı akırl '"" Fran~anın gn- : Al · 1 klA · · . ııolı'tı'kalnrı ·ulhı ·-· ·"ı'ıı 
1
• l. 

e ır ma zur a ma.l. · . . . . . ız - mnn ı ~ · ar:ı:-Yonunu ımznlar- · · :- ~ı ı~ me un ıır du. gözlerine, schhnr ve e.srarengiz bir 
h f kl.f .. «Fransız - Alman dekUira~yoını:t has. !ıbıyetını tc-nıl eıl<'n \ 'er,.;H\. muahe•le. . . · • ·. t · . , 

1 
·• t .. 

Naya saray mu a ızının te ı ını 'hl. p • . . . · . · . . . ,:en f>aladı\'e cı~' Alman harich·e n:ı7.t· sı:ı a•e tır 'e ıu :-:ı~ :ı,.;etJer ne ngılız mana \·erer~k. orkc,.tra scfini süzdü. 
k l .. d" O u··n de h l lığı altında 9/ Xll tarı ı « ravda»cla -'ınııı yenııe knını olmaktan ılıarcttır. · · ne llc Fran"ız nıı'll •tlerı"ııı· 1 · kt'f 1 • 

ma u gor u. g r a saravın ·ırıı I)·ıı·ı· ·n "'lg~, 1 1 .. , •. 1 .. on .. , '")" ' · t. n o >Jt> ı l:')lan.rnl tianatkilr, .-..'as.·ırır <Yibi oldu. • • .. - '-·,·ı. \'iktorof imzmdle ue::-.·rolunan bir o J' ı· Al ~ • :-;" -..· '·" ' H ııun11ı:ı ı~ ı , . . .· ., . . . .. . ,., . . arkasından geçen ırnıagın yatakla- ' .. 1 .. ·1 1 · ·ı J· wınıııı . rn11~:1 gu ıp muny:ı nıng-- ı,ir ce\'ap ,·eı-nıi~ oJdu Ye lıu d·1 nncak m~nfa.ttleııııc 1c\ .ıfnk etnıemekteılır.:& ~ımclı :ıra gene oaııa gelını~tı. Te -
· d' S I k m.·ık,·ılede ezcume ~o\ e c~mme\tc- ı·ıı ])ı·ı· \"'l"İ\'<'tl" ı'clı" eoı·nıllı· ı··c ı·uJl"ı· · '• " / Xll t· 'hl' . t ı d F .. rını hendeklere çevır ı.. u ar a • · · .u • '· · " · •:ı s ~ " , .ırı ı g,ıze e er e r•m~ız - gııınu edıyordıı. 

b l. ı ~ · · t• 1~ d ki· l'ı-:ııı~ııııııı mcrk<'Zİ ve cenubu -.:arki mıya hendekler doln,•ya aşladı. < ır: c egışnıı~ u·. •ll ,.;on P. • anıs~·on ,.;a- y Alman konu~malıtıının ;-;ona erdiği Pari <le adetn büyük bir ze\·kJP. Olll 
'h ı ;-",t _ L' \ ) k ı A vnıpndaki pozi: .. yoıılaruan filen vaz- . Aradan yirmi dört saat geçtikten cAlmanyanm biiWn cı an< a <lece. ı- rnn:-ı:mın ·" man~·:ı ·a r:-ı::ıııı a hakkııııl:ıki Pari.s hnlıerleri ilk ı-:::ıyfo. clirıliyornıuş gihi, '.·ıu·ı ha.vali bakıslar 

ı - J" J J J k ı 1 • ı ı k b. - .:-cçnw-.ilc kabil olabilcli. Fransız _ Al- - • sonra, kraliçe Naya. srail orduları hu<lilere kar~ı y:ıptıgı zu um Pi' 'on- ·apitii ,, r nıı•..:ıııc C'tı ıa~ ·a ır nı;tnıı da yer almı~tır. la orke:-ıtra .,efiııe lınkmağa başladı . 
kumandanı Şaona ~u cevabı gön- yisle barbarlıkla ithnm edildiği Ye ge. ifade fl1111f' 7.. !\:ılrlı ki bu ,·e..:ikaııııı. Al· •11:111 dt•ld:irn,.yorııı, Fr:m~anın kii<·ük Frmıı<ız parlaınento:<unda cereyan ..;er. cliııdt.'ki kitarn ile en yakın birkaç 

Al 1 ·ıt e karı;ıı · t ~ ki<'ttiü-i h" • k ı 1tiliifl:ı bir \"eılnJa,.;ımı:"ıclır. Kaldı ki 1 derdi: ne manyanın ngı erey .. .ı e~ m:ınyaııııı :ı h ırc fi - an a~ma - .. , .. - . . . et en on uzun miizakerenin safahatı nuı ayı dolnştı. Sonra ona geldi .. Genç 
1\1 k b ld Teklı'fı'- ııt'i~kürdu .. üu" lıı'ı· ''Rm"'n..ıa 'L'rnn-:ız h1'i_ ''ırın \'( ..:ı'J,·,·ıl.·ıı·ı rrı'l ,•ı' ıl.<·.•h.·ı •l"'•ılııü.. lll}.!'llll r ı·anı;ız hukumetrnın takıp et- "Q\•\•rıt l. ·ınınn •eı f 1 t k k .. 1 . . .. .. ... '" e tu unuzu <'• ım.. - ' 0 

" " u r • · ·' '.. ' " • A '."~ .... . • . . . ::; . " ıa' • • e onu nmnmen u · ızın goz eruıın ta ıçıııc bakıyordu. O 
ni7i kabul ediyorunı. Sulh esaslarını kfımetinin imzaladığı bıı deklarn:;rnıı wndeıı a)rnnwlt· rmırıkurn oldıı!. ı-rıu ıl:- ı~ı "l~ n el A vrupadn hczımete uğrnr- :.ettirilmiş w l!unhır bir matalea . er- <iıı. ·nıiit.:?ve~-.im, hararetli 1.)Jr bakıcı la 
tesbit etmek ve göıi.i~mek üzere ya- m~ahn Fran::aya ne temin etmektedir'! .. öylı>~ır:•r l•ı•c»t ,\"Oktur. \ 'ak 1:1 Frw.ı\~•n. d;ğ.'r t~r:ıfhın Afri\<da~i.vnzİ\t>- deflilml•<leıı m!ıtbu ıı~ı ~eni .. nıikya<:tn,nıuknhele t>cliyordu. 
rın sabah surların dibindeki demir Dcklm"tısyonun müphem ve dumarı- ,;ız hukurııd rııutlıuatı bunu b:r c ... •ıllı clt> ~ımclı lt:ılyamıı hhdıdı nltırıu lw•r ı•lnıı,,t-1r. · (Uev:u~·ecleceliı 

-- -- -- -- --
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~FENNi BAHİSLER 
İn;·~·· .. ~·····~~······h~y·~~~j~·;da 

uam Mankafa 
Y•zan: !\azım l'.)·gur 

Vili.yet veteriner müdürü 
Bu hasl•lık hayvan w insanlarda memutlar Lu ila~l:ı hayrnnların ru -

müşleıek olan Mlfın h:ıstalıklıırın en ~.m!ı olup olmadıklarını araştırır ,.e 
mühimmi ve en müthişidir. Çünkü nı- lı•Jlurlar. Ruamlı olduk'arı anlaHılnn 

ama yakalanan in•an mutlaka ölmeğe hay,·a·ıJ. r hemen l crid edilip ioldu
ınahkOmdur. Bu itibarla ntkm i"sanlar rülllr. \"e yaıııntlRki !ıayrnnlua da mal 
için çok tehlikeli bir hastelıkt:r. Bu le in ) apıl rak mikrobu al![ı ıılmn<lık. 
hutalığı yap~n mikıoplardır. Bu mik- !arı tetkik edilir. \"e nıanılı hay..-anla
roplar lıuta hayvanların bunın akın- nn ahırı içindeki gübreler ve tııt." a 
tılarından ve vücudlerinde çıkan çı - vemlikler ve e>yalurı k:ımilen yııkı
banlarda bulunur. ll8.5tıılar bulunduk- lır. Ahıı-ııı zemninıleki pis topraklar 
!arı yerde yemliklerde ı·e )·etlikleri ııı- kaldırmalıdır. Herke• haynınıı'ı l<en
dııları ve içtikleri •uları ve yerleri ve lür ve ahır 2enıini"e boka <önmemi 
üzerlerindeki eıyayı buıa,tırırlar. Ha• kirec: to2ıı d,1külilr. Durnı·l:ır badana 
tanın ak!nmasile muhitine milyonlar- edilır ve heı· tamfı stitıiünıe veya :ısit
ca mikrop saçılır ve her tiıraf tıula - finlkli veyahud kı-.z:lli ~ularlz. dezen. 
ıır. Bu mültvves yeı·de bulunan kim- fekte edilir ve ahırın pencereleri açı
ıeler bulaşık havayı teneffüs etm .. kle lır bol ziya ve gUııeş girmesi temin 
ve hayvanın ak ırıfıııdan çıkan a - edilir. 
kıntının ırözUne kaçmasBe ve hayvanı Ruam mikrobu bu kadar tehJ:keli 
ellerile tutup ağzına ı-ötürme.•ile mik· olmasına rağmen çok çabuk i:o 1 Uı· \le
rolıu alırlar. •dl 55 deı-tctde on daki ada öltlilğü 

Hasta haynnlann yıınınd&ki hay_ ;ıilıi gilneş ziyawıdu bir k:ıç saatta 
vanlauı da h.ıatalık bu suı·et!e geçer. ölUr. İşte lıu"uıı içindir ki, ahırlar 

Su yalakları bn hastıılıtı'I ~atlıım Lol ziya \'e güneş ııirecek ~ekilde in
ha~·vanl:mı bulaşma>ı için en mUhlm fa :ıedilmeliılir . 
vasıtadıı·. Bu hast11lıia tek tırnaklı limuıııi •u ~-.'1aklarının tehli'teli 
hayvanlar ve bu hayvanlarla nıe~ırul o!ılııtunu yukunda "ıl~·Ienı:ş im. Köy
olan iıısaıılıtr tutulur. \'eterineı-ler IPrıle bulunan bu gil.ıi su y11bklttnnı 
(bı.ytarlar) La ha!tulığm t~hlike3ine ';ııldıınıalıdır. Heıkes Jıa~·v11aııını ken. 
daima maruzduı-lar. .li su kabı ile sulamalıdır. Arabııcı -

Hıyvıınlaı-ılaki nıankllfıı, burun - lar lıirer kova taşımalıdır, stı\'ari!er 

da, citerleı·de ve deride olmak U:rere hayvanlım için yeık"ıı lıezınclen ko\"11 
üç yerinde olur. Hayvan bt31eniliı ;uşımal:ırı znrnrid;r. 
mankafa lımıtalığını Lurun nezle•! \"e hiç k m•e k~ndi h. n-arıının st' 

&"urum ha•tıılığ ı (<U«tka•ı) lenfaııJil kunısını dii[er l.ıir hı.yrn·mı içme' 
ile karıştırırlar. Adi nezle ve ı,;urunı ~iıı müs:ıade etnıenıtlid ı·. 

tehlike \t~kil etmezlerse de ruama tn- llayrnn sahipleri lıan·an!nrıııır. 
tulnııı~ lıir hay\·aııı adi bir nezle zan- • hhatini daima kontrol altıııd:ı tın _ 
nederek ehemmiyet wrmiyen bir hay- < ntlm·ma!ı ve !Jirıız ~iiplıe ed'.nee \•e
van •ahibinin maruz kalacağı tehlike- erinere ınnııyene ettirnıelid-r. 
nin bUyüklüiılinü ve dehşetini tasav- lla.F::tnı ruama tut.,klugunıı lıu
vur ediniz. lşte bu itibarla heı· hangi kümele hı\lıtr verenler ka1tunen taz_ 
bir nezleli veya vücudünde çıban çı- ııinat nlırlnr. Fakat hal.ıeı· vernH·<leıı 
karmış bir hayvana ihtiyatla yana~ - hllkümet tarafından hnqtıılığı btılıı • 
mak 14ztmdır. Ruam ciğ~rlerde olnr - ııursa ha}T. ııı olıJarillmekle lıeralıer 

sa. tkserlylı hastalık uzu!I zamanlar tazminat v-erihneı·tği l!İbı lıay,·an -<r.hi 
meydana çıkmaz, 'aklı geçer. Fakat 'Ji huldnnda da kanuni tnlı"hat vanılır 

İzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

hastalık mikı-opları hay\·anın oksilr
me.ıile etrafına saçılır ve yaıı.n<l:ıki 

hayvanlan da buıa,tırır. Ciğeı·lerin -
den ya.kalanmı~ olan hasta hizmette 
yorırunluk gösterir ve zayıflar ve bir 
tuı·lü kendini toplıyamar.. Ke<lk ola- lzmirde Birinci lıeledi.rn caddesin
rak öksürür. F::ıkat lıu haller ek"riya de 25 numaralı m. ğazada yerli mah
ııaurı dıkkati cellıetmez. Bazan ha•tn- •uller üzerine ticaret ve komi,yoncu. 
nın ani olıu·ak çavı veya hn•iyesi şi _ luk ile uğraşan Plahnıncl Yorgııncı
şer vaya kulak tılbndaki be1.ler ,irer 0ilıı) nun 1 1 939 tarihinden itiba. 
ve cerahat ııkar. ren komisyonculuk yapmaktan ,·az-

Şıyet lıastıı+ık burunda olursa o g-eçliğine mü,edair beyanname<i ti
uma nhutanın burnundan zeytinra- =aret kanunu hllkümlerine gore sici
ğı ı-ibi sarı damla <lamla akıntı bnş_ lin 2402 numarıı•ına knyt ve tescil 
lıır. Burun içini kaplıyan ince z:ıt kı- edi!diii:i ilan olunur. 4'138 
zarır ve burun içinde yaralar peyda 1: Beyanname 
olur. O vakit akmh koyulaşır.Sarı, İzmir •icilli ticaret memurluğu 
yeşilimtırak olur. Ye hazan hafif kan- resmi mührü ve F. Tenik imza•ı 
Jı akıntı gorülür. Hastalıı}-ın bıı şek

li çok tehlikelidir. ÇUnkü hayvan ak. Beyann me 
ıınnasile muhitine milyonlarca mik_ lzmirde Birinci beledi)·e caclcle~ln-
rop car. de 25 • 'o. lı mağazada ()Iahmuu 

Bu gibi ha•t::ıların çcne~ltı çukur- Yorgnncıoğlu) ıınrnııı nltındfl yedi 
lutuııdttki l.ıezelerden lılrı veya ikis! muhsuller üzerine ticuet ve komi•
de şışer, sertle .. ir. Bu şi_ler sıkılıı·s:ı yoııculuk ile uğra~nıal,ta idim. l '1 
ağrı yoktur. eğer hastahk deride o - 939 tarihinden itibaren komi<yon iş
hırsa ha,tının vucudilnde ııoharl bfi- !erimden \"azgeçerek yalnız ticaret 
yuklıiğilııde bir takım çıbıınlar çıkarır. i )erile uğr:ı,acağımdan ticaret kaııu
Hayvan sahiııleri bu hastalığa sıraca nunun 35 inci maddesi mucibince 
derler. Çok tehlikelidir. Bu yaraların bu hu8us hakkıııda ,.;cildeki k:ıydı

akıntısı ile hııstalık ~ağ-lam hayvan- mm terkini için n•ağıdaki imzanın 
!ara ve insanlara bulaşır. tasdikini rira eylerim. 

Hastalar; hastalığı ekseriya :ı. İzmfrde birinci belediye cadue-
tır ve ırizli geçMrlene de bazı defa ><inde 25 No. lı mağazada oturan 
birdenblıe 9iddetlenir, deı·eceleri yük- tllccardan Mahmud Yorgancı_ 
-..lir, burunlarından çok nııktarcla be- oğlu: imzası 

yaz kınlı ve pis kokulu akıııtı akar. RugUn dairede okunup manası 
çene çukurluğundaki bezeler şişer, ne- anlatılan ı bu 27 12 938 tarihli be
fes alması &1lçletir, nihayet isal baş- pnnamede konulan imzanın zııt ,.e 
lar. Ve iki Uç haftada hayvanı öldü- hüviyt:ti dairece maruf tüccaı·<lan 
rilr. :\fahmud Yorgancıoğlu'nun olup 

Ruıımdaıı korunma tedbfrlni: . okunduktan sonra elite koyduğunu 
Bu hastalık hayvan suğ!ık zabıtası tasdik edel"im. Bin dokuz yüz otuz 

kanununa dahildir. Ruanıla miicacle- ~ekiz "nesi Birincikanıın ayının yir
le etmek mecburidir. HilkUmet veteı·i- mi yedinci Salı günü. 27 /12 938 
ner memurları her sene bu hutalığı İzmir üçüncil noteri Süreyya 01-
ıraştırır. Haynnı uğlam olanların cay milhüril ve imzası 
ellerine ruamlı olmadığıııa dair vesi- Um. No. 1263 Hu. No. 2114 
kıt verilir. Ve hastalıklı hay\'anları İşbu beyanname •uretinin daire-
hnuıı çerçovesi dahilinde itlaf e<ler_ miz dosra~ın<ln . aklı 27 1 12 938 ta
ler. rih ve 263 numaralı a'lına uygun 

Ruama tutulan lıayvanlarııı teda- olduğu ırörülmekle tasdik ederim. 
viıl hutalık tehlikeli olduğundan ka- Bin dokuz yüz otuz sekiz sene!! Bi
nunen menedllmiıtil'. 1\Ianka!anın rlnciklnun ayının yirmi yedinci Sah 

izli olan şeklinde daha ziyade teh - gQnU. 
like \'ardır. Bu gibi ha. ta hayvanları 30 kuruşluk pul 
bulup öldürmek Ye tehlikeyi ortadan 27 Birincikiinun rn38 
kaldırmak lazımdır. Bunun için mal- lzrnir ilçnücil noteri Süreyya 01-
lein denilen zir lllf vardır. Veıerlner oa)' m~ ve lmzatı 
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. 1 1 . 
Pragda muhakeme edilecek! 

Memleketini satmağa 
kalkışan diplomat/ 

Rütenyayı Macaristana ilhak • • 
ıçın 

3 milyon fl'ank almış 
loe\en eylul an z H"fın<la ÇPkoslo-' l\!üzakere e<nasındaki vakadan 

·:akyutlaki karı.. ki klaı· sıı-asında ,-p- sonra general Sirovi yeni Rüteıı hU
ni <;ek hüklimeti tarnfımlan RUten- kümelinin kunılmuına Volosine te
ya ,.e Slo\akyay:ı m ıh•ariyet veıil- ::-fonla havale etmişti. 
mı•si mevzuulıahs olduıın günlerde Buıııın Uzeı-ine Bı·ody geri dönmek 
LUtüıı nıızatb r 1-tliten;·a tıAşvekili ol- ıstemiş fakat bafvt>kfıletten çıkar
;ııa ı kuvvetle nıulıteıııel olan And- ken derhıd tevkif olunmuş ve bir iki 
rea Brotly'e• çevrilıııi ti.. saat zarfında tayyare ile Praıra gö-

Hakikat halde Andrea Brody yir- tUrtilmtiştU. 

mi 'enedenberi RUtenyada bir nevi Brody, muhakemesinin Praırda ya 
,ıanevl 'ef rnziyetindrydi. Fevkalll- pılmayıp Hustta yapılmasını teklif 
ele mah'.r tıiı- gazeteci olan Brody bii- etmiş<e de kııbul edilmemiş, bunun 
ı·ük bir milli şuur ilt' uzun .eneltr Uzeriııe Brody açlık grevine başlH

mem!tketiııiıı nıulıt~riyet kazanma- nııştı. 

,ınıı çnlı~mıştı. Bu me•elede Prag hükumetini şüp 
Brody, Ruskai:ı Pr:ıvdıı i>min<le ve heye dU~üren nokta şudur: Brody, 

Rliten li•aniyle çıkan )·egf,ııe gazete- Rlitenya, başvekili sıfatiyle memle
ıin <ahilıidir. ::IIıwhanirlik havatııı- kette p!ebi•it yapılma"111l teklif e
:la millt'tınin hürı·iyel<• kavuşma"1 derken acııba bir ecnebi devlet he,a
için tanı )irmi sene Prııg hiiküme- l.ıııııı mı haı·eket ediyordu? iktidar 
dyle ~ekişıni~tiı·. ııı~vkiine gelmiş olan bu adam yok-

Bu suretle Riitenya halkı ii•erin- <!I, ııizli bir memur muydu? 
!e çok ınüslıet bir !esir y ratmış olan İşte bu noktalar üzerinde Çek za
Brody memleketine muhtariyet veril. Lıtıı.ı çok deı·in tahkikat yapmıştır. 
diii ıaman pek tabôi olarak lılltün Evvela bu ~Upheyi teyid edecek 
n:Jletin • rzuslylt' ba~\'ekil seçilnıi~- hiç Liı- enııııııı-.ı Lu!tınnrncl•. Yirmi 
i. 

lliiy!ecc •inısi lıir meYki kaz:ın-

n ~~ ol~n Ilrodr. ~:; ilkte~rindı 1 rt'isi .. 
unıhura vekı\leten Çek ba~Yl'kili g-e
ı ~rul Siı·o\'İnin riya'-leti altında rapıl~ 
na.ına karar \·erilmi~ olan toplanl!
la huhıntlu. Bu toplantıya general 
~iı·o\·i ('ekler namına, Pizo Slovak
'ar \"e Brody de Rtitenler namınn i~
irak ediyorlaı·ılı. 

"'t'llf'cleııberi hiç bir mPnfaıtt kaygu~u 
olmadan, milletinin tam htirriyetini 
tenıin i~in rırpın,ııı lıu adam ecııebt 

bir nlifuzuıı te~iri altınd:ı olduğu ka
ı.uı edilmedi. 

Anc:ık bu hum•ta herke•te deı·in 

hir şiiphe v:ırdı: Broıly'nin bu ani ta
h~vvülLinü neye hamletmek icap e
diyordu'' 

hte bu sıı·ıılnrda tahkikntııı ı·eni 
:\liizıılieı·eler hP [iz başl:ıdığı bir bir .afha•ı blitlin hakiblleri nıeyda-

•atla Brodr ~<iz alarak ayağa kalk- na koydu: Prag hükumeti Brody"nin 
ııış \'e herkesin hayret dolu ııazsu·- \'jyanadMlıi .ııııırtnıaııınıia ara•tır

arı allınd:ı •u ".izleri ~öylemiştir: tna yapıhna~ınt harici~ A:'i vasıta~İY· 

le- A \'U, turysrlan i:<tedi. \'iy:rna nnzi 
• - A,Jı•n Riilen milletinden olup ırnlisi tarnfınd:ın Bı-ody'nin apaı-tma-

'ek oı-dıısuııa iltihak etmig olan bU- ııında yapılan taharriyat çok şayanı 
lln askerlerin derhal terhis olunma- dikkat neticeler \•erdi. Brody'ııin a
aı·ını V? en ;•akın bir zam:ııııla Rü- partmanında 3 milyon fraıı k kıyme

,enyada plepi•il yapılmasını Rüten tinde :Macar banka ·ı havale"i bulun
nilleti namına tPldif edi.,·orum. Eğer cluğu gibi ele geçirilen mektııplar

·ıir gün Rütenler 1!118 •ene>ine kadar dan da onun komşu bir memleketin 
ılduğu ibi yenid~ıı :\lacnristaııa ilti- le.iri altında Riltenyada plebi<it yn
ıak etmek arzusunda bıılunurlar"a pdmasını ileri sürdüğü anlaşıldı. 
ıunu menedecek hiç bir hak ve kuv- Böylece Brody'nin ilki~ olarak :\la
·ete malik olmauığımızı Ja iliı\•e e- c:ıristandan iiç milyon frank aldığı 
!erim.• saLit olduğu gibi, Riltenyayı )Iaca-

: t 111 il ı 111111111111 il 111 il 111 ı 11111111111111111il111111111111 lll il ll lll il il ili il il 11 !il H 1111111 111ilH111111 il 

Lüzumlu Notlar 
1 elefon numaraları: 
Yangın ihbarı· 2222-25>2, Karşıyaka: 5055 imadı sıhhi: 2046, 

l\Iüddeinmumilik: 2455 polis: 2463, seLir telefonu müracaat numa
rası: 2200, •ehirler arası telefon müra~aat numarası: 2150, elektrik 
şirketi: 2091, lıava ~azı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Kar'lyaka 
su idaresi: 5 1O5 Basmalıane istasyonu: 3638, Alıancak istasyonu: 
2134, l'asapoı t vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acentası: 2674 
İzmir su şirketi: 301 5 taksi istemek için: 4040. 

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

(Pazar, Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon - büfe vardır.) lzmir 
Soma her gün 1 7 ,20 de otoray, lzmir - Al:ı.şehir her gün 1 5. 1 O da 
tren. 16,25 de otoray. lzmir - Bandırma: Pazariesi, Çarşamba, Cuma 
günleri 7,30 da sair günler 1 2 de ekspres. 

Aydın hattı - lzmir - Karakuyu - Afyon: Pazartesi, Çarşamba. 
Cuma ve Pazar günleri 21.35 de. Na?illye her gün 15,40 da. Dı-nizli
ye Salı, Perşembe, Cumattesi giinleri 6,30 da. lzmir - Tire - Ödemi~ 
her gün 5,3j de katar. 17,30 da Ödemişe. 16,30 da Tireye otoray. 

HAVALI KATARLARI: 
lzmı Buca: 5,25, 7, 8,05, Q,38, 12.04, 14,45, 16.20, 17,44, 19,10 
lzn,ir - Bornova: 5,30, 6,46, 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40, 

16, 15, 17. 15, 18.50. 20, 1o.21 ,40. 
lzmir - Karşıyka - Hacıhiiıeyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12, 1 O 

13,03, 14,50, 16,50, 17,47, 19,30, 21,25. 
lzmir - M<'nem~n: 5,48,, (valnız cumartesi günleri: 13,03.) 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
lzımrden Karsıvekaya ilk vepur aaat 5.30 da Pa<aporttan, gece sol'I 

vapur 1 1.30 da Konaktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur saat 
6 da. •on vapur da 2-1 dı-dir. Gündüzleri her yarım saatta bir Karşılıklı 
vapurlar harı-ket eder. 

S E. Hl R D A H 1 !. 1 N A K t l V A Si T A L A R 1 : 
Tramvaylar. S.,bahleyin ilk tramvay Güzelyalıdan beşte, ikinc· 

tramvay 6 da hareket •eler. Konaktan 5 ,20, 6,20 dedir. Gece aon tramo 
vay Güzelyalıdan 24,5 da f~onaktan birde harek··t eder. Gündüz he 
beş d11kikada bir tramvay ~·ardır. 

Otobüsler: Buca, Burnava, Basrtıahıme, Tepecik ve Alsancak hat· 
tına her sı:ün muntazam otobüsler islemekt.,dr. 

DENIZYOLLARI: 
C'..ar!amba ;'tinleri saat 1 2 de lstanbula sürat postası. Pt!rşembe 20 

de a~a posta ... Çar~umba onda Mersin sürat postası. Pazar günü 12 de 
!\!ersin po•tası (Rodosa ela uğrar) Karaburun postası pazar günleri 
saat 8 de, ~<>rsa'!Ü>a p,iiıılNi 9 da. 

MEMLEKET HARiCi: 
İtalyan vapurl"rı ınıınl:ıwm po•talar. Çar~mba saat 17 de Pire, 

Brendizi. V•nedik, TriyPste, Persembe 17 de Rudod, Adalar. 
NÖBETCI F.CZANELER: 

Cıımart<"si: Pa•lu>ııkta ~\ıhhıı.•, 
Pazar: Keıneraltında Hilal, Karataşta B. llabif, Keçedlerde Yeniiz· 

mir, lrgatpazannda A-ri, 
Pazartesi: Kemeı-Pltıntla Si fa, Cilzeyalıda Cüzelyalı, Tilkilikte B 

Faik. lkiç.,şmelikte İkiçı-~melik, Alsancakta B. Fuad, Ayvuklada Ke-
mer. 

Salı: Kemeraltındo Şifa, !--'.arantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, 
Alsanc,.kta B. Ahm<"d 1. ütfi. f.~refpa'!"da E.şrefp ... a .. 

Çarşamba: Bu. turakta Sı!ıhot, Kara tasta B. Habif, Tilkilikte Yeni 
lzmir, lrgatpa7arında Asri 

Per~emb": Kemeraltında Hilal, Karantinada B. f.!ref. Tilkilikte B. 
Fuad, .Eşrefpaşada Esrefpa•a. ~ __ ~ ~ ____ _ 

n iIT ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı 1111111111111111111111111111111111111ili1111111111111111111111111111ili11ili11111111111 nı ı 
İzmir ikinci hukuk mahkemesin .. 

den: 4537 
lzmirde Kauuılı kuru yeni rami 

Aşureci •okngınd~ 17 No. lı evde 
oturan Ahmed kızı F:ıtma tarafın

dan Alaşehrin Tarazlar kö_vilnde Sü
leyman oğlu Salih aleyhine a~ılan 

talakııı >tıbutu davasının cari tııhki- ı 

kat ve muhakemesi sonunda medeni 

kanunun 1 ve 9 ncu maddeleri hil-

C. Gencer 
Zafer atelyesi 

Talıii bu ifadı• fe\•kal!ide hayreti riôtana ilhak elmeğe muvaffak ol<lu
ııueip olmu,tu. Gerek g~neral Sirovi, ğu takdirde kendisine baron paye•i 
-,:erekşe Tizo Brody'nin teklifini hoş ile birlikte muazzam bir arazi veri
ıar~ılamamışlar ve bir plepi•it yapıL leceğine dair 'Iacar hitkilmetiyle bir 
masına mahal olmadığını, böyle bir konturat yapmış olduğu meydana çık kUmlerine göre Salihin Fatmııyı me-

deni kanunun neşrinden evvel boşa-
eşebbUsün bir çok müşkülatla karşı- tı.. ·1 

mış olduiu subutuna temyizi kabı 'aşmıs ve çok tehlikeli anlar geçil'- Bu \·esaik Pragda neşredilmiştir. .h. d d 
· • - ·· d ·h · olmak Uz ere 12, 9/938 tarı ın e a-

Tıı~ olan Çeko.,lo\·akyanın tamamen Vmumı kanaate gore tınra tarı ın- yacının vicnhında ve müddeialeyhin 
·ıleyhiM netirt> verebi!ecej(inden de lıu derece biiyt\k bir ihanete tes:ı- 1 ırıyabında karar veriltliği ve usu en 
eklifleriniıı yerine getirilme ine düf olunmadığı tıildiriliyor. . . 

tanzim kılınan gıyap ihbarnamesıııııı maddeten imkan lıulunmuclığını Brody meseJe,iııde en ziyade cali- "h 
müddeialevh Salihin iknmetga ının flrody'ye anlatmıslar ve ancak ga~.·ri bi dıkkat olan nokta şudur: Brody · 
ıııeçhuliyetine binaen mahkeme komuayyen lıir z man 'oııra Rüteııya hu kadar e;ki ve açıkgöz bir diplo-

1 1 ricloruııa talik edildiQi tebliii: maka_ 
lzerind<'ki ecnebi tesiı-!er tamamen mat olduğu halde na"ıl o muş c a çok 

k kaı·m olmak Uzere ilim olunur. kaybolduğu takdirde - Çek Slovak mühim bir vesika olan onturalı, er- mına 

lıükümeti ten•ip ed"r'e - plebisit ya- geç bir araştırma yapılma.ı muhte- ----D!!!"'U~1(.~~1~"0~~J(~...,...,;,,.;,_ı/ 
pubile~eğini de ilan• etmi~lerdi. mel olan Viyanadaki apartmanında 

Gener11' Sirovi aya~a kalkarak bulundurmakta bir mahzur görme- M. ŞEVKİ UGUR 
~i !erini •ö.vle ifade et mi ti: mişti? Bu hususu da şöyle mU!ihaza DAHlLl HASTALIKLAR 

c - Bu gibi 'özlerin meclisimizde etmek mümkündür: MÜTEHASSISI 
•i>yler:miş olma•ınıı çok tee"Uf et- Brody, Macaristan ile konturatı ikinci Beyler sokak No. 82 
tim mösyü Brodv .. Fakat anladım ki imzaladığı sıralarda Çekoslovak - Al Telefon No. 3Z86 
vazif@nize liiyik bir inşan değil•i- man gerginliği henUz zail olmamıştı. 

l:<esmi, si\ il, ok !. ka ketler, 
futerlerin toptan perakende 

SATIŞ EV! 
.Uıılı birinci elden alınız 

Alipaşa ceddesi numara 28 

niz.• Bu münasebetle Brody en emin yer 
Brody Lu hücumdan mliteessir gö- olarak Viyanayı intihap etmişti. 

rilnmiyerek dpı·hal: Halbuki Lu sıralarda l\Iiinih an iaş- INGILTERENı • ENO "MEYVA Tuzu" 
e - Sizin fikriniz beni kntiyen a- ma.ı neticesinde Südet mıntaka.ınııı 

!akadar etmez!> Diye cernp vermiş, ilhakı kabul dildikten ~onra artık 
bunun üzerine general Sirovi nyağa Almanya pek tabii olarak Rtitenya
kalkmış ve: nın :\Iacarlar tarafından işgal edil-

- Reisirumhura vekiıleten ve teş- mesini arzu etmez, Avrupanın şar
kiliitı p~a•iye kanununun 60 ıncı kında kuvvetli bir birliğin mevcudi
madde~ine tevfikan, şahsıııızdaki vetinden hoşlanmazdı. 
Rütenya başvekilliği .ıfatıııın kaldı- • lşte evvela Viyanayı çok emin bir 
rıltnı• olduğunu bildiririm'• yer zanneden Brody bu yakalardan 

Diverek Bı-och"yi yazife,inden af- ~oııra \'i~·ananııı en emniyet•iz biı
fetmi~ti. Bu \'azlyet üzerine de An- yer olabileceğini düşilnmemi~ti. Nazi 
drea Broclv verini terkederek kapıyı hükOmeti Brody'nin evinde yapmı 
çarpıp ayı:ıl~ıştı. olduğu araştırma netice•inde elde et 

Bu vakadan sonra Brody Pragdan tiği vesaiki derhal Prağa yol!amı~
derhal RUtenvanın merkezi olan Hu~t tır. 
şehrine dön~iiş fak:ıt makamına gel- Brody, Çeko•loak kanunlarına gö 

eliği zaman lııılefi Volosinin başvekfı re ikincikaııun ayı içinde muhakem< 
!et •andalyesini i~ıral ettiiini ırör - edilecektir. 
mthtl!. Parie - hin dan 

l\IARKASİ GİBİ TA..."\ITİLMİS DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYVA TUZU" sondcrece teksif cdilmis 
bir toz olub, şranüle şeklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha kat'ı bir tesir icr;l eder. ı\lukayc~cden sonra 
BNO "MEYV A TUZU " alrnakda israr cdiniı:. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

-
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K~~ 1 Sıhhat balıkyatı == 
n 1 1 
cı . 1 Norveçya balıkyağlannın en 1 

Erkek koıtılm kumaı 

Madrır 1 halisidir B = = - == VJT· 1 'EL TUZU i /Jıi Jef a aii%iilmıJıtlir 1 
Nekris, romatizma, kum aancılan ~ Şerbet gibi içilebilir § 

na kartı mf de kara citer ve Wl>nkle- ~ ~ 

ri temfsler. S U d • AT h Ç ~ 
En ucuz mııh-n SllTIJ elU edilir. s nam l IYUZ et anc. ar = 

= = 
...... -~------ § Sıhhat eczahanesi ~ 

c.ktroyo.o&' 1 . 1 
Zu .. htu•. Erg,. n Bqdurak BOytlk Salepçioğlu hanı kartııında 

.. llllllllHlllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHUllllllllllllllll 

Her türlü, idrar, h.laam, 'lr'I ~ l ~ • li~' • 
~a::.::e;~lleri yapıhı. nUiil~ ~ 

IWna beyt. sokak No. 25 
Telefon: 3869 

ParJeaülerini~i ve 
ryanların lıiJrk man 

o ve Ba6tı Y aAa kar 

~------

lerini IBRAHIM K 
RAKAŞA balrmada 

Doktor 

Demir Ali 
A~ tetkik eeyahatinden 

ıelmittir. Hutalannı ı.. cün 
mue.yertefı,.nNi"cf.e k"""' ~-

Doktor 
Bakteryo!og 

A. Kemal T onGy 
Dr. Behçet Uz Bulatıcı, aal6ııa hı.stalıklar 

mOtehaaın 

Çocuk hastalıklan {Verem ve saire ) 
mQtehas&!I Bum.hane polis karakolu ya-

Hutalanm 11,30 dan ltlre nında 747 

kadar BeyJ.,. aokajında Ahenk Telefon: 4115 
matbauı yamnda kabul eder. ı--------aı 

' 

T. iS BA"U$1 
1938 

Ka" Can u(l 

lkrcım&'i• pl&.rn• 
aclıt 1000 L. 4000 L. 

Tiirk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

1939 
TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
ADET LiRA 

1 Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 ikramiye 500,000 
1 " 200,000 
1 " 150,000 
1 " 100,000 
ı ,, 10,000 
ı ,, 60,000 
ı ,, 50,000 
ı il 30,000 
ı ,, 20,000 
ı il 15,000 

1 o ,, (10,000) l 00,000 
20 ,, (5,0oO) 100,000 
60 ff (2,000) 120,000 

100 ,, (l,000) 100,000 
400 " ( 500) 200,000 

8,000 " (50) 400,000 
8,600 

500 mükifat 2,715,000 
9,100 

Otel Fuar ve lokantası 
Azmi Çavuşoğlu 

Birincikordon Atatı1rk caddai tayyare 
ainemaı yanın'111 No. 208 Tel: 3211 

İzmirin en ıüzel ınevkiiMe IRılunur. Her türli ietiahali &emin 
eder. Mutedil fiat. denize nazır odalar .. 

Devamlı miifterilerimize pauiyon komple ye ı....ı tmaaMt 
yapılır. . 

Lokantamızda: Görülen ihtiyaç üzerine Ege liaetinin beıinci sınıfı da açıhnııbr. 

Kayıt muameleei devam etmektedir. Kayıt itleri için her sGn Sabah, öile ve UflUD yemekleri ve huıuıt ziyafetlft verilir. v .. 

'

sabahtan aktama kadar Karantinada karakol yanında Manıurt Kona- rilecek ~için nç 8Mt evvel otel nriWlriyetlnihaberdar etmek 

1 .t &00 .t 4000 .t 
16 .t 280 .t 4000 .t 
76 • 100 .t 7600 .t 
10 .t 50 .t 4000 c 

200 .t 21 ... iO~O .t 

814 • 28600 .t 

Kvalar 1 Kart, 1 Haziran, 1 Ey
idi, 1 Btrmcik&auıı tarihlerinde ceki.. 
ltllilkUr. 

• u IO UN anduab lttlluaaa 
JaMapl&r k•al&ra dahil ıdllectttlr. 

FEHMi 
Melıina T amirhaneai 

lt:rair: Keetane pazarı demirciler No. 67~9 

••• 
He. türlü motör, makina tamiratı, imallt ve montajı 

Bilumum döldlm, tetviye •• torna itleri 

Telefon : 3993 

Prensip erimiz: 

1 - iti • Yerilea .... " aaatte Mtlı iiNIL 
ı - MCifterir• azami •luılet... fiatlenle itidal. itte te1ais1Mıtir 

Merkez lokantası 
Birinci kordona Rahtım Jaanı 1 MIZLIK ve aeniate intizam ha

a1tında yeni açılan (MERKEZ) kimdir. 
Lokantaamda, UCUZLUK, TE· 

ima müracaat olunmalıdır. Telefon: 2929 katidir . ............................ __________ ........................................ ~ 
•• •• 

NE BUYUK FARK 
~ 

~, 

~ 

tam iş k v ri 1 r 

Elektrik - Radyo • T~lefon 
Pettemalalar 77 • 79 teWoa 3332 



rm ' 
cnatl, ı. 

1 
'1 

4 -

caktır. 
3 - nu üç k l 

< 788 r 

Cinsi 

I3eyaz peynir 
7l"ytin danesi 
Arpa şehriye 

--
-
-
---·---

ın alma l~r
ı 

is}onundnn: 
"' ubel rinde çalısmağa 

em me' ki il sube ine 

i SAT. AL. KO. R ... den: 

4504 

r 1 ul ı ' , k. 
. ( lmtih nl r 
\ kar 1.ı h 1-

11 de ) aı l .-

Tahmin ed 1 n T. 
L'ra Kr. 

Tem inat katiye 
akçesi 

577 50 
6 4 o 
570 00 

s t 

14 
1 5 
15,30 

Lira Kr. 
86 63 
9j 18 
85 50 

i b' ikl ri ih iyacı icın yukarıda cins 
peynir, z ytin dan si ve arpa şeh
ile ayrı ayrı pazarlık suretiyle sa-

ve 

ç D 
ı 01 

.. _.e saatlarda Kıslada 
k misyonunda y~pıla-

ı·şe • a e§I 

©1 o 

---nd~· ....... ımaı--

--
--
-
-
-
--

- -_ Ticari mel tupJuk, zarf, poliçe, hisse senetleri, defterler = 
-: gayet iyi c· nsten t:.." ıt t c id yeleri~e m .. şte"ilerinin ~ev- _ 

ş 

.. ... 

-
r ıyaka I~ız ö-retmen okulunun acık ek iltme ile temin edi

lc>cek ol n 5 77 li a 50 kuru luk sen l"k yoğurt ihf yacını 1 27 12 938 
t rihi de k iltm si11e talip çıkmadı - mdan açık eksiltmesi 1 0/ l /9 39 
S lı ünü "a t 14 d Kiiltür dir ktöılü-ünde toplanacak olan komis
} ond:ı ) pılmak Ü r u tılmı tır. 

İlk t("min t 4 3 li a 31 kuru tur. Şartnamesi 1--er gün Kültür 
dJ ekt · li ğünde görüle! ilir ( 4 S 44) 

-
-

ıtnanesi her gün Kültür 
(454 ) 

ır 

a -
; ihd m fd'lmek üze-re tornacı alınacaktır. Fabrikala
i t"v 1lercl n lstanbuldakilerin zeylinburnu fabrikası
in Jzmir W h fabrikasına vesair yerdekılerin de umum 

müdürli.i e ın "ra c\dllaıı. 4493 
25. 29. 1. 4. 7. 10. 11. 16 19 22 

daimi ene .. · men ·n 
Memlek t l a"tane i c,n rılma"ın n 2798) lir ( 1 O) kuru~ kesif 

b delile ve 15 pün rmidd tlc açık eksiltme} konuldu- undan istekli
lerin 2490 sayılı ya a İ) 'k~n1 lerine göre haz rlıyacakları teminatlari
le birlikte 9 ikinci k'. nuıı 939 paznrtesi günü s, at 11 de il daimi en-
cümenine boş vurm.ıları. 23-29-4474 

-Inhisarlar Umum müdürlüğünden : 
1 - ldnr•mizin Pa bahçe f-..brika ında yaotrılaca~ ve 26 12/ 

938 tarihinde =hale edil t: -i i • edilen 15202 lira 40 kuruş muham
men b d 'li b tc n nrme d'i!leın ler!e cı ir müteferrik islerin eksiltmesi 
görülen lüzum i.iz rin° 1 ı ha a sonraya talik diJmi tir. 

2 - Eksiltwe ' 1 9.>0 tarihina ra lıvan salı günü saat 1 S de Ka
batasta levazım '\e m\."bayeat şub~s'ndeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 -- Mü! ilr'ü t klif ı ektubunun kanuni ve ail~ ile in aat sube
mizden alın c., k ,,.hl"yet ves·ka ı v ) Ü de yf'di buç-ık güvenme mak
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla· 
r n c-ksiltme giinü en r. ç saat 14 de kadar yukarıda adresi gecen alım 
komİS) onu ba kanlı' ına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

2~-27-29 9409 4507 
• 

• • 
1 - 31 K·nu u vvel 193i tarih"1 d Wn <'C l ·~i " 7 re eki b onz 

b ş kuruclukl, la :; i:z ı ar 1 ki r ve n kel l 'ı ku u ukhr 31 kanunu 
evvel 19 .... ti a a ndan İt beren ted v"ld n kaldın cı. lktır. 

Ell rinde bu ne'\ i p a bulumıı lar 31 kanunu evvel 19 38 ııkşa
ınına k da:- bilumum m } s< ndı!darile Cumhuriyet mt"rkez ve Zirdc\t 
bnnl.alarına müra at c i r k mübad · ettirmdi irler. 

2 - Ted vülden kal lırılan bu n vi p r&lar 2!.57 numaralı kl"\nu
nun sekziP.ci madd i mucibiı ce 1 k. nunu sani 19 i9 tarihinden iti
baren bir sene 7..arfında a c k m'1l nd ki r n'..l 'e Cumhuriyet mer
kez bank-ısına yap l ,_, k tPdiyatn ku 1 anılabil ccktir. 

4-8-1 5-1 7-19-21-1. -25-27-29-31 4291 

' ~-.ı; eve ze 
v 

asr.ı ... 

'" Ata4-ür cadd~si Istanbu ote1i alt·nda Tel: 2556 kini tatmin eder. Say n ü r''erim z m tbaamıza ugra- -
_ madan s"pariş ver emeleri kendi menfaat.eri iktı asındandır = l fer tu lü ko r, ı: vk ve nes )İ kendinde tophyan yeni bir mü-

- e!lses dir. Her gt- e s, t on ikiden itibaren zengin vnryete numaraları 
;;; T E L E F O N : 2776 __ ile d n lar b h saat dörde kadar devam etmektedir. Fiatler görül-

~111111111111111111 lllllrlllllll 111111111 illi 1 1111\ 111111 ili 11111111111 IHllll ll!IHIMlll .W ,.. me ; de <'<'~< ucu> '° .,rv; !ere son derece ifina olunmaktadır. 
. iz ir Lise ve Ortaokul ar s tın alma kem ·syonu 

Memleket hastanesı [ .,, d 
el h .1. .. h an ıgı11 an: 

a ! ıye m te assısı Miktarı Bel erinin 
fiati 

Tutarı İlk teminatı izahat 

Dr. e a ar ın 
Muayenehae: İkinci Bcylei" 

sokak No. 25. Telefonn:39.:ıJ 
Evi: Göztepe No.1018 

Telefon: 2545 

e 
... 
neren 
ni) 

G i harici elbise ( caket ve pan- 40 takım 
l n 
H~k· dahili elbise 120 > 
(c t ve pantalon) 
Koyu kur uni is elbisesi 112 

L. K. 
19 50 

1.. K. 
780 00 

s so 660 00 

5 560 

L. K. 
58 50 l\1ühürlü nümunelerine göre 

49 50 > > > 

42 00 > 

(caket v pantalon) 
Siy h l.ırçıllı kısa palto 90 adet 9 50 855 64 12 ~ > > 
El y d~hili n postal 160 çift 4 25 68? 51 00 > :ı> > 
Siyah harici ayakkabı 130 > 4 SO 58J 43 87 » > > 

lzmir bölge sanat okulu talebesi için mevcud mühürlü n:.imuneierinegöre yaptırılacak ol n yukarıda mik
rı yazılı gri harici elbise, haki dahili elbise, koyu kursuni is elbisesi, siyah harici ayakkabı. el yapısı olmak 

tile s .. rı postal ve siyah kırçıl!ıkısa paito 1 5 gün müddetle acık eksiltmeye konulmu tur. . 
3 J 939 salı günü saat 14 de hükumet konağında kültür direktör liığünde toplanacak olan komısyo-

1 

so - numu2da açık eksiltmelcri ayrı avrı yapılacaktl'·. 
r. 'munelerini ve şartnameleri~igörmek istiyenler her gün Kültür<lirektörlü-ünde görebilir} r. 
7 k tme ~ e girmeğe i t("kli olan olanların da 2490 sayılı kanunun üçüncii madde.,inde yaz.ılı ahkam 

---:ıı:=:===~=ı::::aı--=ıı~•'' I 'resinde temina\ alıtları ile birlikte belli gün '\ e saat ta komisyona ba~n urmaları W n olunur. 
13-18- 25-29 4332 

111111111111111111111nııııııııı111111111111mınııı111111ı'11111ıı1111111m111 ı ı ı. il ı1. ıum 111111111111111 11111 
Karilerimize kolaylık ol- 1 

mak üzere, gazetemizde 
(Re mi olmıyan) küçük 1 

ilanlar :çin bir sütun ayır· 

dık. 
İş arayanlar, ;ş verenle· 

rin, kiralık ve müteferrik 
ilanların·ı burada bulacak .. 
sınız. 

K ucy•k ilan sartları , ~ 

Dört stıtırhk "fiçClk ilanlardan: 
Bir defa için 30 kuruş 
İki defa için 60 kuruş 
Üç defa için 70 kuruş 
Dört defa için 80 kuruş 

Devamlı küçük Hanların her d.ıfası 
için 10 kuru~ alınır. Bir kolaylık 
olmak üzer~ her satır 30 harf iti· 
bar Pd'lmıştir. Bir küçük illin 120 
hıırftnn ibaret olmalıdır. Dört satır 
dan fazla he.r ~a.ttr için aynca 10 
kuruş alınır. 

EvlenmeJ .ri Kolaylaştıran 
Danışma ser\'İSİ lLAN: Muhtelif boyda iyi cinsten 

Yazı i leri lisnn dersleri, emval :' cıılı kaysı, şeftali. frenk elması fi • 
idaresi için dahi müracaat ediniz. danları ucuz satılır . 

B. Kardıçnlı 39 Huı·· kçu Burnavadn Salon 
1t}tıS d.3 müracaat. 

·ıan ardan is if < de 

şaraphanesinı 

D. 26 

cc 
ADRIA TICA S. A. di 

NAVIGAZIOONE 
P. FO. CARI l\1otoı u 27 12' ta

rihindl' "elerPk 28 12 de I eros Ro
dos Brincli i Bari Trie te ve \' encd 'k 

ediniz! 

e Le-
• 
ıe 

• H 
rg 

limanlarına h. reket eder. dv1ACI DOh'lA> vapuru 2 den 
LERO !\~ orti 29 12 t.aı 'hinde 7 i""ınci kanuna kadar Anvers, Ro

l)'elerek nvni gün Patmos Leros Kaim- terddm, Bremen, ve Hamburg 1i .. 
1os f tank"y \'e Rodo n hareket Pner. manl rı için yük nlacaktır. 

CİTT A d i BAR1 M otörü 29 12 «ADANA~ vapuru J 6 dan 21 
tarihinde gelerek ayni giin lı:ıtanbtıl ikincıl.ô.nuna kadar Anvers, R oter
Pire Napoli l'.forsilya ve Cenovaya dam, Bremen ve Hamburg limanları 
hareket eder. için yük alacaktır. 

TAHLiYE 
ROY AL NEERLANDAIS KUM· cKRET A~ vapuru 9 ikincikanu-

!> ANY ASI: na doğru Hambur, Bremen ve An· 
GANYl\IEDES Vapuru Limanı- Yersten yük çıkaracaktır . 

nızda olup 31 12 tarihinde ROTTER A::'.1.ERICAN EXPORT LINES: 
1AM AMSTERDAM ve HAMBl'RG cEXT A VIA> vapuru 29 birinci 
'çin yük alarak hareket edecektir. 1-.tı.nunda bekleniyor. Nevyork için 

TARAJANt:S Yapuru 14 1 3fo ·ük 'lacakt r. 
nrihinde Rotterdnm Amo;terclnm vı DE r };QltSKE l\IIDDELIIAVS. 
Tamburg limanları için yük alnra Ll. ı·E: 
r.reket edecektir. cBAALBEK ~ motörü 11 ikinci 

SVEr S.' A ORIFi'T LI •rlN 
J IGt RI A Motörü 

inde Ro rilam Jlnm t ~ Ger · 
kandinavvn 'e Baltık limnnhrın,ı 

arekc>t <>df'c kt·r. 
ARAGON ~1 "rü 21 1 3n tari 

'nde RottE>rclam Hamburrr t kand: 
•a\ ya n Bnltık l~manl rı rn hareket 
decektir. 

SERViCE MARITIME ROUMAlN 
PELE<::: Y puru 9 1 !'9 t r'hin-

ı ırp)nek MAI TA 1 \nPTI y \ li 
Y\nnla ·ı idn ~ · k \ \'Ol ı al r. k hn
. kt>t eclec ktiı. 

1 • nl:ırd ki h ı 
ınl r laki dp'rj 'ldiklerJen 

1 
• rnna doğru l kenderiye, D ieppe 
e • 'on·eç umum imanları için ha
eket Pdecektir. 
~f R\71( ~ •. tARITlME ROUM A-

DlJROSTOR> vpuru 28 birin· 
i k. uncla b,.kleniyor. Köstence İ• 
in ytik alacaktır. 

.TO lX 'Tr) \ TARREN LI~ES: 
cA VIE.l\lORE» vapuru 8 ikinci 

'~~mında bekleniyor. I3urgnz. V ar
·rn. ve Köscence için yiik alacaktır. 

\'"'>'Jrlnrm h~rekııt tnrihleriyle 
ınvl ınlardaki dP-·i~ikliklerden a
erıte mesuliYet ka ul etmez. 

DRhn f.ızln ta fRi)~ ~ almak için Bi
it ci k r 1 rlı l"lO No. da W. F. 
{ •lr\' ' rı dı:r 7ee Ve pır aceırtalığı
a nıut'acant Nt'lmesi rica olunur. 

Cl Üa me0 t !',.et k~ V J 'mez. J) h 
nzln tafs·ıat kin ll<'nri k r lontlrı 10 

1 
·mnr eh r'RATFLT l f\Pf<'Rf'O \'a 

ıur ar n• l'ıa nı'iı • ıt Nl'lrrı • i r 
a olmrır. Telefon: 200 t-200!> 

TP1efon: 2007/2008 

.. 
l 

L~l\ .. TE f 

ap l 3ce 1ta ı 

BlR"NC~ L ORDO~ RES.:.3 
B~NAS! TEL. 2443 

ı 

Balimnf'a Carşısı No. 31 
Telefon No. ~so9 IZMIR 
-= 

1 
1 

1 

t Dişleri İııci gibi 
yapan et!erine ku. 
vet, ağıza 

koku veren 
formii!dür. 

,, 1 

güzel . 
eynı 

-


