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F rankistler 
Dün Balear adaları civarın
da bir lngiliz vapurunu daha 

bahrdılar 
~ / 

Tunus ltalyanları için Muhtariyet ·istiyorlar 
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ltalya - ransa Yon Ribentrop 
Gelecek ayın on beşin

de Varşovaya gidiyor 

, ........................................ , 
Meb'us Namzedleri 
C. H. P. Genel başkan ve

killiğinin tebliği Dün, Fransız parlamento
sunda kıyamet koptu 

Ankaru, 29 (A.A.) - C. H. P . Genel ba~kan vekilliğinden teblit 
edilmiştir. 

Bolu saylavı Osman Köktürk 
Çankırı saylavı Mustafa Önso) 
Elazığ saylavı .Ahemd Saffet Okkay 
Kayseri saylavı Veli Yasin • • 

ltaly a, Tunustaki ita/yanlar için muhtariyet 
gazetesi, Mussolininin 

kaydediyor 

• 
ıs-

Samsun saylavı Etem Tuncel 
Bnrsa saylavı E•ad Sağay 

• 
tiyor. Bir lngiliz Antalya saylavı Celal Mengilliborıı 

Burdur saylavı Mustafa Şeref Ozkaıı 
İzmir ~aylavı General Kazım İnanç 
Siird saylavı İsmail Müştak Mayakoıı 
Mu.tla saylavı Nuri Tuna 

• 
santaı yaptığını 

Her şey Roma seyahatine bağlı 
Ankara saylavı Kemal Atatürk 
Jstanbul saylavı Halil Etem Eldemin ölümleri uzerine boşalan. Yon Ribentrop 

Berlin, 29 (Radyo) - Almanya •--------------
hariciye nazırı \'on Ribentrop, gele· 

cek ayın 15 inde \·ar~ovaya gidecek 

ve Polonya hariciye nazırı Kolonel 

(Bek) le mühim bazı me"el~l~r etra

Bolu • •aylavhğına • Londra büyük elçi"i Fethi Okyar 
Çankırı saylavlığına muharrir Hüseyin C11hid Yalçın 
Elazığ "aylavlığına Şükrü Kasapoğlu 

Paris, 29 (Radyo) - Gazeteler.! 
İtalyan metalebatının ne olabileceği ' 
ve Dörtler konferansı akdi mesele· 
siyle meşguldürler. lngiltere, Fran· 
sa. ltalya ve Almanyanın iş tirakiyle -, 
beynelmilel bir konferans akdi m e· 
selesi de günün mevzuu olmuştur . 
Övr ve Ordr gazetelerine gö
re ltalyan metalebatı şu üç mad· 
metalebatını kat"iyyen müzakere e t· 
miyecektir. 
Le Jour ve Figaro gazetelerinin Lond 
ra muhabirlerinin istihbaratına gö
re lıalyan metalebatı şu şu üç mad· 
de üzerinde toplanmaktadır: 

1 - Tunusta mukim ltalyanla· 
ra muhtariyet verilmesi. 

:J ~Ü-re.,.-,. l•analo. ~.J .. re-oi.n.ç lta.1· 
yanın da istiraki . 
. 3 - Öbuti Adis-Ababa demir· 
yolunun ltalyaya satılması. 

Övr ve Figaronun Berlin, Jurna· 
lin de R oma muhabirleri, Dörtler 
konferansı içtimaından bahsetmek
tedirler. 

F igaro, yarı resmi A lman meha· 
filinden söz söylemeğe salahiyettar 
bir zatın f U beyanatını neşretqıekte· 
dir: 

- Her şey, İ ngiliz nazırlarının 
Roma görüşmeler ine bağlı bulunu 
yor. R omada seri b ir itilafa varıl
ması elde değildir . Ancak R omada 
Münib gibi bir konferansın akdi ih-

Franaız parlimentoau 

fında konuşacaktır. 

---000>---

Paris elçimiz 
Jor j Bone ile konuftu 

Pariö, 29 (Rad;·o) - Hariciye na
zırı Jorj Bone, bugün Türkiye sefiri 
Suad Davazla Suriye fevkalade ko
mi<eri Puyoyu kabul etmiş ve uzun 

mUddet konuşmuştur. 

!-----· 

Göbels 
Bir müddet daha 

rahat edecek 
isti· 

Berlin, 29 (Radyo) - Propaganda 

naz>rı Göbels, hroiiz i;•ileşmemi~tir. 

Doktorlar, kendisinin bir müddet da-

Kayseri saylavlığına eski denizyolları umum müdürü ::iadettin Serim 
Sam•un saylavhğına emekli amiral Fahri Engin 
BurRa "aylavhğına emekli korgt·neral Xaci Tınaz 
Antalya saylavhğına ziraat banka~ı l". ;\[. muavini Cezmi Ercin 
Burdur saylavlığına Cum. Ba~. G. . Ha•an Riza Soyak 
İzmir saylavlıgına Devlet Şüra~ı reisi Reşad Mimaroğlu 
Siird saylavlığına Ziraat Vekaleti mü,te~arı Xaki Bekmen 
Muğla sayavlığına İk. Vekil. Deniz mü•te~arı Sadullah Güne~· 
Ankara Mayla\'lığına Nafıa Vekileti nıii<te~arı Arif Bayim 
İ•tanbul saylavlığına emekli general Kazım Karabekir 

\ 

Genel başkanlıkça Parti namzedi olarak onaylanmıştır. Sayın seçi· 
cilere bildirir ve ilan ederim. 

C. H. P. Genel ba,kan vekili baı~kil 1 Celal Bayar 

ı~ ............. mllll!~------------llllİ ........... ~ 
Avrupa boğuşuyor, 
Amerika anlaşıyor 

:nesinde Çemberlaynın Roma seya· B. ('emberlaynin Romaya yapucağı hıı i"lirahat etmesini fav"iye eyle • 

Cenubi Amerika için denizde bir 
dostluk nümayişi hazırlanmaktadır :ıati görüşü l müştür. Çemberlayn, seyahati tefsir ile meşgul olmakta . mişlerdir. 

:ıer ne olursa olsun Fransa • ltalya dırlar. L'mumiyetle Çemberlayııin Ro
ih tilafında mütevassı t rolü oynıya· mada mutavassıt rolü ifa etmiyeceyi 
,'fııyacaktır. Ve esasen ltalya da bu· kanaatini izhar eden gazeteler, Pııris 
nu anlamış, ümidini kaybetmiştir. > ile Londra "'""ıııda daha evvelden 

Lonradıı, 29 (Radyo) - Gazeteler. ! - Devamı 3 ncü Sahifede -

. Vaşington, 29 (.-\.A.) - Bahrive nezareti ~- ,kında iyi komşuluk 

A -=-k- -1- =-:- h •i~·a•etinin bir nümayi i olarıık ce.nubi Amerika etrafında bir seyahat 
merı a 1 hır ey- yapmak ilzere bir kruvazör filo,u göndereceğini haber vermektedir. 

Bahriye mehafiline nazaran bu cevlana üç kruvazör iştirak edecek-

t• d0 l ..., . e .tn ı eg 1 tir. Kruvazörler gıırb sahili boyunca yukarı çıkacaklar ve cenu~t 

tilafın halli için zaruridir.> ---------------------------- Amerika cumhuriyetinin başlıca limanlarında tevekkuf edeceklerdır. 
Bu kruvazörler kontramiral Kimmelin kumanda•ı altında bulunacak
tır. 

Ordr şunları yazıyor: K b • J • d 
clşte vaziyet böyledir. Cember- Q fneae yenı e-

layn, Fransız • ltalyan ihtilafını ııö· Hayali Bu üç kruvazör Sanfiransiko, Tuscalo"'ı· \'e Quincy kruvazörleridir. 

rüşmek için Romava gitmiyecektir. ğı•şı•kıı•kler mı•.? 
lngiliz diplomatı R omada bir sim-
sar rolü oynamıyacağı gibi, ltalyaya ~~:!ü~:;1~~:::~:ı-TESLİHAT YARIS_ll arazi bağışlıyacak demokrasilerin 

cömerd bir hayırcısı da olmıyacak· 

tır. 

lngiltereyi en fazla meşgul eden 

ispanya vaziyetidir. ltalyanlar, 26 
nisan anlaşmasiyle geri aldıklrından 
çok fazla k uvvetler sevkiyle Fran
koya yardım etmektedirler. Binaen
aleyh lngilterenin alakası daha z iya
de ispanya mes'elesi iledir. 

Övr gazetesi de şöyle diyor: 
Bugünkü Bone • Filistin görüş· 

lngiliz gazeteleri 
Fr .: nıanın mali is la· 
hatını memnuniyet[P. 

karşıladılar 
Paris, 29 (Radyo) - İngiliz gaze

teleri, Fransada husule gelen mail 
salahı memnuniyetle karşılamakta
dırlar. 

Taymis, Daladiyenin isabetli ida. 
resi sayeıiinde, siyasi fırkalar ara
B•nda ayrılıkların da yakında ortadan 
kalkacağını ve tam bir birlik vücude 
geleceğini yazıyor. 

Sabık hariciye nazırı Edenin na
~iriefxarı olan (Yorksır P ost) gaze
tesi de, bundan sonra Franoaya gU
veııilebileceğini kaydetmekte ve Da
ladiyeyi tebrike şayan ııörmektedir, 

Ankarada dolaşan ş1yialar. Yeni Ve
killer dün vazifelerine başladılar Ruzvelten istediler Fransız donanması da 

tir. Bu cümleden olmak üzere son 
günlerde rahatsızlığı söylenen M illi 
Müdafaa Vekili Genera l Kazım Öz
.,lp"ın istifası üzerine, yeni saylavlar· 
dan General Naci Tınaz" ın getirile· 

ceği söylendiği gibi, Maliye Vekili 

Fuad Ağralı ' nın yerine de, Ziraat 

bankası umum müdür m uavin i iken 
meb"usluğa namzedliği vazolunan 

Cezmi" nin tayin edileceği rivayet 
olunuyor. 

kuvv·etlendirilecektir 
Mazbata muharriri, bombardıman ve 
avcı tayyarelerine de muhtaçız, diyor 

• 
/,1giltere 

Bulgaristana yapacağı 
krediyi azaltmağa ka· 

rar verdi 

Paris, 29 (Radyo) - Senato, 
yeni bahriye büdcesin i kabul etmiş 
tir. Büdcen in m üzakeresi sırasında 
söz alan mazbata muharriri Farjo. 
gösterilen faaliyeti takdir ve teslim 
ettikten sonra, inşaatın tacilni, harp 
halinde bü k umetçe el konacak ge· 

milerin modern hale getirilmesi için 
armatörlere yardım edilmesini iste· 
miş ve demiştir ki: 

M. Ruzvelt kızile bir a rada _ 934 • 938 inşaat programı 
Vaşington, 29 (A.A) - :\!illa •ulh başarılmalı, büti.ln gemiler için faa· 

Loııdra, 29 (İladyo) - Merkezi konferansının bir murahhas heyeti liyete geçilmeli 938 de kararlaş tırılan 
Avrupadaki son vaziyet tizerine, İngil- dün cumhur reisi Ruzvelti ziyaret et- 369 bin ton 939 da tezgahta bulun
lerenin Bulgaristana yapacağı istik- miştir. Heyet iktisadi ve askeri silah- malıdır . Bu rakam şimdiye kada r göDeii4eceğ i söylenen Milli Müdafaa 
razın azaltılması muvafık görillmüş- •ızlanma için bir dünya konferıınsını rülmemiş olmakla beraber, böyle ha. Vekili General Özalp 
tür. MUzakereleri yapan heyet~ tet. rica etmişlerdir. reket zaruridir. 

Ankara, 29 (Radyo) - Yeni kikatı neticesinde az bir kredi açıl • Bu sulh teşkliitının reisi bulunan Donanmamızın bombardıman vf'. 
Vekiller, bugün vazifelerine başla- masını milnasp görmilştür. Şimdilik Nevin Sayre terbiye, din ve iş iileıı;ı_i- avçı_.tayyarelerine de şiddetle ihtiya· 
mışlardır. şimendifer ihtiyacı için 500 bin İn· nin maruf şahsiyetlerinden 800 Uniln cı vardır. Ve bu nlar sür'atle temin 

Vukubula.n değişiklikler, burada giliz lirası \T_erilPcek, mukabilinde Bul. imzasını taş.ıyan }'i: _beyannameyi edilmelidir. Bugün ~evle.t tersanele-I 
bir takım şayıalara aebebiyet vermiş· gar mahsulu alınacaktır. Ruzvelte tevd• etmıı<+_,,. - De..,.mı 2 ncı Sahifede - rranaı:z donanmaıından b ir aem i 



Sahife: 2 

Partinin bir daveti 
Cumhuriyet Halk Partisi mühim bir dava peşindedir: San'atki.rı 

Yel"'li olan, (Türk) olan, bizim olan, bizi anlatan bir san'at yoluna da .. 
vet ettİıek ... 

Bu Parti; her yanındA binbir derdin •ızısı, her köşesinde binbir yok· 
•ulluiun hazin levhası gözüken • gözüken değil ayanbeyan tüten • bu 
yudun bütün meıelelerini eören ve pannaiını onun üstüne koyan kes
kin bir ıuur, bütün memleketi ifade edeıı maıeri bir vicdan ve her şeyi 
halletmek için şahlanan bir dinamizmdir. Onun içindir ki anarşiler 
içinde yuvaa-lanan, istikamet arayan, noktai nazar ve ifade tercihleri
nin kartftk manzaralı a2abını çeken memleket san' atını bir §UUr kazan
mafa, bir yapı, bünye ve ruh ta,.eliği göstermeğe, bi yeni fakat asli 
hüviyet olmağa da\'et ediyor. 

Ceçen aktam Ankara radyosundan şair Behçet Kemalin ağzile Par· 
tinin bütün Türk yazıcılarına yaptığı şu daveti öğrendik: Parti Türk 
mvharrirlerini halta bütün memleketi (Türk) damgaaını taşıyabilecek 
olan edebi eıerler vermeğe tetvik ve davet ediyor; bunun için bir mü
_..ı.a.ka açtığını ilan ediyor. 

Hayırlı İf, yeni iş, ümidli İş .•• 
liltlin miJletlerin, edebiyatluını yükıeltmek için yaptıkları binbir 

tetebbüaün karııamda. en içli imrenmelerin kafa ve görü iştihalarını 
du1an Türk .san'atkirına, Türk santatına yeni bir ileri atılış hızı ... 

Bu te4ebbüıün duygularımız üzerinde dolattırdıiı iç aç~ı ferahlığın 
terennümü bahainde söylenebilecek birçok teyleri bura.da keselim ve 

aa&l mHeleye ıelelim: 
Parti muaikide ve pli.atik san'atlarda. olduiu ıibi edebiyatımızda da 

en nokaanın milli damgayı ta.ııyamamak, halka, köye, Anadoluya yani 
vatana ıirememek olduğunu görmüş ve edebiyatımızın en aali teka
mUJ tartı olan bu noktayı tebarüz ettirecek eaerle•in yazılmaıını te;• 
vik etmiıtir. 

Partinin iıtediğini aıaiı yukarı ıöyle huli.ıa etmek mümkün; 
Şekilde, metodda, yapıda CArplı; ruhta, e4asta, özde, muhtevada. 

(TUrk) olmak. Büyük ırkınızın bütün karakterini, bütün cephelerini 
g3rmek ve ıöalAırmek., Sevincinde, aıkında, ıatırabında, ümidlerinde, 
çırpınıtlAnnda yerli olmak. Huli.aa.; edebi eserlerde ruh, mana, mahi· 
yet itibarile biz olmak, kendimi:ı olmak,. 
B11 dava yeni değildir. Birkaç defa bu meıele ortııya atılmış fakat, müs 
bet, sajlam, aydınlık bir netice alamadan zamanın ihmal ve unutuşu· 
na bırakılmıttı. Bıı aeferkinin böyle olmayacağını, onu bu •efer ileri 
aiiren varlığa bakarak anlamaktayız. 

Parti, reaim ve reuamlarımız hakkında yaptıiı bir teıebbüs ile bu 
hvtuata iyi bir netice a.lmıfb. Poutinin resimde yaptığı bir dAvet ile 
(Anadoluya. reaim ve reame Anadolu gjrdi) denmişti. Şimdi edebiyat 
içlıı bu davet ile de Anadoluya. bu ulvi ve mua:ı:zam muadeleye edebi
yatın ve edebiyata Anadolunun, yurdun, Türkün girifini bekliyoruz. 
Bu huıuıtaki d!.iıüncelerimizi J;ıir batka yazıda ıöylemek ayrı bir zevk 
01-caktır. BAHRİ SAVCI 

(ANAIJOLtı, 30 Birin<i k.anun 191P. CIJl\lı\ 

I• Ş • ı Sıhhi bahisler-1 e lhl Ü rr Da llıl n o Ü lhl a lb e ır o e lr Ü 1 Dahili hastalıklar mütehassıs~ 
•--------------------------------------------· M. Şevki Uğur diyor ki: 

Sef erihisardaki feci kaza ı 

Ocakta patlıyan bomba
dan bir kişi öldü 

Bomba, senelerce evel ağacın köküne 
girmiş ve ocakta patlamıştır 

Köy eğitmenler Toz teneffüs etme 

kursu Arkad~ı~1~zt~ı~'!.1~::i Uğurun 
gözlerindeki rahat~ızlı k geçml~tlr. 

Maarif Vekaletinden Buglinclen itibaren, gene eskisi gibi 
yazılarını bu sütunlarda okuyacak· 

yeni bir emir geldi sınız. 
Nisan 989 iptidasında köy eğitmeni 

1 
. f - 2 - .• 

yetiştirmek için açılacak kurslarda ça· Toz. a~ • ne es almakla akcıgere gi-
lıştırılacak ve kuraları müteakip köy- ren bütün nefes borularını geçerek 
!erde vazife alacak eğitmenlerin bu . akciğer öra-ilsüne ve bahusus lenfa 
lundukları köylerden teşkil edilecek cihazına da dahil olup, dehşetli za. 
bölıelerde ırezici baş öğretmen olarak l"arları mucip olmaktadır. Gerek ne-

Seferihisar kazasının Orhanlı kö· yette ehemmiyetli zannedilmiş ve tah- istihdam olunacak öğretmenlerin a • fes yollarına ve gerek bezelere ve 
yünde patlıran bir bomba, bir kişinin kikata müddeiumumilikçe el konmuş. şağıdaki esasa göre seçileceği Kültür 
ölümüne, bir kişinin de ağtr surette tur. Bakanlığından şehrimizdeki alakadar. 

lenfa cihazına giren tozlar ne kadar 

çok muharriş ise gittikleri öriü· yaralanmasına sebebiyet vermiştir. jandarma kumandanı ile birlikte ya Iııra. bildlrlmlştir. 
Köy halkından Osman oğlu 89 yaşın· pılan tahklkatta. patlıyan bombanın 1 - Kursa &'Önderllecek öğretmen- !erin hücrelerini o kadar fıızla bo
da Hasan Çokkoşar, sabahleyin evinde yıllarca evvel bir ağaç kütüğüne gö. lerin en az bir yıl köylerde başarılari- zarlar ve orada sert bir takım ipllk
oğlu Ahmed Çokkoşarla ocağı yaka· mülmüş olduğu ve zamanla ağacın bil- le iş görmüş ve askerlik vazifesini de !erin ve bezelerin teşekkülüne sebe~ 
rak karşı~ıııda ısınırlarken ocak için· .. . başarı ile bitirmiş ola.cakludır. olurlar. Çok defa nefes borusunda 
elen bir bomba patlamııtır. Hasan yu.mesıle kökün bombayı içinde ıakla- 2 - Kurs faaliyeti bittikten sonra darlıkların husulüne ve bıı arada bu 
Çokkoiar, aldığı yaraların teııirile der- dıgı ' sonra Hasan Çokkoşarın, evde gezici baş öğretmenlerin ödevini en az yolların genişliğine ele meydan verir. 
hal ölmüş, oğlu Ahmed Çokkoıar da yakmak üzere kestiği ağaç kütüğünde iiç yıl ya.pma.ğı tıı.ıı.hhild etmiı bulu • !er. Akciğerin bu müzmin ve sertleş. 
sol eliyle ıol bacıı.j>ından ağır surette böyle tehlikeli bir ıilahın gizli oldu - nacıı.klardır. miş örgülü iltihııbı en ziyade tıışçı. 
yarıılanmıı ve İzmir memleket huta· ğundan haberıiz onu ocağa koydutıı., S - İstekl!ler arasından kursa gön la.rda. vukua gelmektedir. Iıte b~yle 
nesine getirilerek tedavi altına alın - ateşin tesirile bombanın patladığı ne- derilecekler Bakanlığın a-östereceği bir akciğer kesilecek olursa, bezeler
mıştır. Bobma infilıl.kı net!ce•!nde tlcesine varılmıgtır. InfiUik neticesin- kursa ıitmeği taahhüd edeceklerdir. de ve teşekkül eden sert ipliklerin 
böyle müessif bir vakanın oluşu, bidıı.· de bacanın bir kısmı da yıkılmıştır, 4 - Kursa gidecek öğretmenlere içinde bulunan pek ziyade kum to

kurşta bulundukları .müddetçe asil zundan veyahud taş parçacıkların • 
maaşlarından başka ayda elli lira üe - dan dolayı bıçak altında ses verirler. 
ret verilecektir. Kurstaki öğretmenler Kömür madenlerinde çalışan amele
kursta vazife gördükleri müddetçe !erde a.teşçilerde tozdan mütevellld 
meccanen iaoe ediliceklerdir. Kurstan müzmin akciğer hastalıkları husule 
sonra gezici baş öi'retmen olarak ça- gelmektedir. Avni zamanda kömür 
lıştıkları müddetçe asli maaşlarından tozu veya kuru~ teneff(js etmek mec 
başka seyahatte bulundukları her gün buiyet!nde olan insanlarda da bu 
içln bir lira ücret alaeaklardır. 

Belediye tedbir 
aldı 

Yılbaşı gecesi neler 
olacakmış? 

Vali ve belediye 
• • 

reısı 

Ankaradan latan.bula 
geçtiler 

Bazı gazino, otel ve resturanla · Haber aldığımıza ıröre, Ankarııdıı 

rm yılbaşı gecesine mahsus olmak ü- bulunan vali B. Fazlı Güleç ile b~edi. 
zere belediyenin musaddak listelerin- ye reisi Dr. B. Behçet Uz, htanbula 

d b k ,. t 
1
. ,_1 . ha 1 d ki ge~mişlerdir. Orada iki gün kıılaeak 

en aş a ııa ı•ce erı zır a ı arı I . . ve zmır vapuru ile pazartesı gUnU 
ve o gece mUşterilerinden bu listelere ş~hı•imize geleceklerdir. 
göre ücret istiyecekleri haber alınmış. 

tır. Belediye, hıılktan bu şekilde faz_ 

5 - Kursa gitmeğe arzulu olan öğ-
retmenler hemen bir dilekçe !le Bakan. 
lığa baş vuracaklıırdıı•. 

---++---
Piyasada son 

vaziyet 

müzmin hastalık görülmektedir. Bun 

dan başka bazı ayna. cildsı yapanlar

da, demr ameles!nde ve çelik dli e· 

denlerde demir tozundan akcihrde 
böyle müzmin hastalıklar husule 

aeldili'i mı•ıa.hede edilmiştir. Bunun. 
la beraber çok defıı ekmekçj)erde ve 

dali'irnıencilerde un tozundıı.n nefes 

"\ la para alınmasına müsaade etrniye • 

fış ~ U t ~ !!!!b IAl 1 ceklir. !cllP ettiği kadar belediye me· 
1 · u n "=ilan a u n '6!I ~ u u muru o gece için bu işin kontrolü ile 
· iştigal etmek üzere tavzif edilnıiltir. 

Parti klırultayınıı lzmlrden gid;m 
bazı delegeler, ıehrimize dönmUşler
dir. 

---·O,OOOC>---

Kız kaçırma 
Ü zii.m incir ihracatı 

artıyor 
Mevsim iptidıısıııdan dün akşama 

yollarında bi nişastlaşnıa vukıı.a ge. 

liyor. Ve bir çok z11rarlıır ikf. ediyor. 
Elhasıl tozlal'ın hangi$i olursa olıun, 

~z veya çok nefes bqrularını bozdu. 

ğu ıri1ıi, akciğerin de müdhlı n teh· 
likeli bozukluğumı intaç edeP. 

Musso'l•nı'nı'n el yazısı giliz lirasma mı satıldı, yoksa 2 in- Ylb . b 1 a·. d . dd· k 
·ı· l" ) aşı gecesı, e e ı; e en muoa a 

gı ız ırasına mı . 
cPopolo d"ltalia» gazetesi geçen· M [ k h • f 

!erde Mussolinlnin bundan on yedi e e şe rı şey an 
sene evvel yine ayni gazetede çık· şehri mi nldu? 
mı~ bir yaz11ının müsvedesinin Lon· 
drada 100 lngiliz lirasma satıldığını Los·Ancelosta geçen senenin ka-

nunu evvelinden bu senein kanunu yazmıştı. Gazeteye göre, üç sayfa tu 
k d 1 evveline kadar bir yıl içinde 280 bin tan bu el yazısı, büyü a am .arın 

bu gibi veoikalarma meraklı olan kişi tevkif edilmiştir. Bu rakkamı 

li•teler haricinde satış yaptıkları gö

rülecek olanlar, şiddetle cezalandırı. 

lacaklardır. 

00 

Cereyana kapılarak 
ölmüş 

koleksiyonwlar arasmda çekişilmis ~ehrin nufusuna nisbet edersek gö-
ve nihayet, yubrıda söylediğimiz rürüz ki, sehirde beş kişide bir kişi Tepecikte talebe 13 yaşında Ah-
fiyata Errıeıt Maggs isminde bir in- tevkif olu~mustur. med adında çocuğun oyun esnasında 

Ul"lıı kaza•111ın Kızılbah~e nahiye. kad.:ır hmir borsasında 63705 ton ü
sine bağlı t,;anılık köyünde Hasan züm •atılmıştır. Son hafta üzüm sa
Ali kızt Hatice Nimet !keli, seyyar tıtları az olmuştur. Bunun sebebi no. 
kalaycı Mustafa oğlu Harun Aksoy el münasebetiyle Avrupadaki ticaret 
kaçımıştır. Tululan Harunun, kızı ev)uinin tatil yapmalarıdır. Fakat 
izdivaç vaidile iğfal ederek kaçırdı· borsada ü2Um satıtının :ız olmasına 
ğı anlaşılmıştır. rağmen flatler saj'lıımdır. Noel yor-

--=+=-- tularındaıı sonra yeni ve mühim sipa-

Öğretmenler arasında rişler beklenmektedir. Piyasada stok 
ta azalmıştır. 

Ankara vilayeti emrine verilen Ka- İzmir acentalar birliği kııyıtlanııa 

- Arkası var -
-.-.=+=-

Hava istaşyonunun 
noksanları 

Cumaovnsı nahiyesindeki sivil ha.. 
va istasyon meydanıııın biltiin noksan. 

tarının ikmali kararl::ı~tırıldığından, 

en kli~lik ihtiyaca kadar herşeyinin 

lesbit edilerek bir raporla bildirilmesi ailiz tarafından .atın almmıştır. - . M ) k 1 · caddedeki elektrik direklerinden .. Demek oluyor kı « e e şe ırı» . . . . 
Gazete, Loııdra piyasasında Ruz- ' bırıııe yaslanmak suretıle elektrık 

veltin ııl yazısına 30 liret (bizim pa· artık «şeytan şehri» olmuş ve orada cereyanıııa kapılarak öldüğünü, 
ramızla ü.ç lira)' Edenin bir mektu· vatandaşların beşte biri senede bir otopsi yapılmak üzere çocuğun ce-

raburun kazası Mordoğan nahiyesi göre mevsim baş!ııngıcındım şiıncll)'• 
merkez okulu l;aş öğretmeni B. Fah· kadar limanımızdan dış memleketlere 
reddin Özüçıığlar Haymana kazası 65935 ton lizlim ihraç edilmişti~. Bu-

Nafıa Veki'ıletine<> viliiyetwn istenmiş. 
merkez okulu öğretmenliğine, Tirenin nuıı yulııız 47153 tonu Almanyaya 

lir. !stnsyon müdlirü B. Basri Akdo -
Çoban köyü okulu öğretmenliğine ta- gönderilmiştir. 

bunun 4,5 liret, Daladiyenin imza· kere ohun bir suç işliyor. sediııin meza!'dan çıkarıldığını yaz. 
yin edilen Adana erkek öğretmen oku- Mevsim iplitlusından şimdiye kadar ğan, istasyon ve meydan ihtiyaçlarının 

lesbitine ba~lamıştır. 1 nisan 939 da 
F ilhakika «Los Ancelos• lspan ltı bu yıl mezunlarından B. Hasan öz. 

smın da 2 liret olduğunu ilave edi· l d 1 kl k . q I · mıştık. Adliye heyeti önünde yapı- -
borsaya satışı tescil ettirilen incir 
miktarı 2073:1 tondur. Buna mukabil 

1 yo ca a •me e er» deme tır. span· 1 t 'd k"' .. k Ah d' 1 kt 'k sayg111ın Gazi terbiye enstitüsü be-
yor ve Mussolininin el yazısına n· b' A "k d b h . an o opaı e uçu me ın e e rı yollar cenu ı merı a a u se rı d k 

1 
f 

1 
. t" . d den terbiyesi şübesine kabul edileceği limanımızdan dış memleketlere yapı-

gilterede verilen kıymeti göze çar- · "ki · P • lb cereyanın an a J> e cı ne ıcesııı e ı B k 1 " d il' t b"Jd ı ı · ·ı;• t 37390 t d Bu tesıs ettı erı zaman oraya « ue o .. 1 .. 
11 

_ t b"t l"l . t" Kütür a an ıgın an v aye e ı i- an ncır ı raca ı on ur. -
tırıyordu. de la Reina de loı Angeles» yani 0 muş 0 c ugu es ı ec ı mış ır. rilmiştir. mm yalnız 15385 tonu Almanyaya ih-

Halbuki Frımsız gazetelerinden .Melekler kraliçesinin malikanesi• *** QOO mı; edilmiştir. 
biri bunun doğru olmadığmı söy· ismini vermişlerdi. yas. ÜzÜm ihraCl Enginar çalmak Son hafta içind pamuk fiatlerinde 
lüyor ve koleksiyoncu Erneııt Mag'- Halkapınarda Bn. Şakirenin hah- az yükseliş vardır. Hazır mallar aka-
tan aldığı malumatı veriyor: T }'h t Dün limanımızdan dış merııle)<et;.. çesinde oturan lz:zet oğlu B. Esad, la 49 • 49,5 kul'llş, vadeli mallar 50 

Ruzveltin el yazısı ile yazılmış es l a yarışı lere so,3 ton turfanda yaş üzlim ih· lbrahim kızı Sakirenin enginarlarını !kuruştur. 
bir mektup vesaire, İngilterede, va· _ Baftarafı t inci sahifede - rn~ edilmiştir. çaldığından y-..kalanmıştır. Son hafta içinde limanımızdan 1 · 
ziyetine göre, 50 ile 100 sterlin ara· rinde haftada 44 saat çalışılmakta- r-----------------------------, talyaya 1036 balye pamuk ihraç edil-
sında satılmaktadır. j ed b 1 1 d ş ı ı R miştir. Mevsim iptidası olarak 1 bi -

Edenin bir mektubu 7 kanunu ev· dır. cap erse u artın ma ı ır. rinci teşrin 938 elen şimdiye kadar 
velde 25 lngiliz lirasma satılmıştır. Fransanın şimdi 570 bin ton harp limanımızdan dış memleketlere ihraç 
Daladiyenin imzasmın fiyatı 30-40 gemisi vardır. 942 de de 680 bin to· Senden birkaç şey edilen pamuk miktarı 19489 balyeye 
!ngiliz lirası arasındadır. na yükselecektir. Fakat sürat la· baliğ olmuştur. Geçen yıl ayni tar!tı-

Mussolininin İtalyan gazetesinden zımdır.~ Güneşten bir avuç koparmış Allah tek! ihracat miktarı 4573 bıılye idi. 
b.ıahıolunan el yazısına gelince, bu Bundan sonra Bahriye hazırı söz Işıklı başına koymuş, ~aç, demiş. Zeytinya~ı: 
makale müsv.,ddesi 2 İngiliz lira- almış, programda hiç bir gecikme ol· Körpe gönüllere her gün, her sabah Fiatler yükselmekte, piya$a şaj'lıım 
şırı.dan yukarı çıkmamıştır. madığını söylemiştir. ,Altın telleriyle sevgi saç, demiş. görülmekt~dir . Kilo başına toptan 

O halde mesele müphem kalmış Senato perşembe sabaht toplana· ;. 40 • 41 kuruş ilzerinden satışlar olmak 
oluyor: Mueşolininin yazısı 100 İn· caktır. Alnına dökülsün, alevle yansın, tadır. Mevsim başlangıcı rn(iııa~ebe. 

Banka müdürü 
Üzülme cihanlar var•ın, kıskansıı. tiyle henüz ihracat yoktur. 
Güzellik iline artık sultansın 
İstemez alnına başka taç, demiş. 

-~-ıu•---

Bir taşçi ağır suret-

lzmir - İstanbul arasında posta ve yol-

cu tayyareleri işlemeğe başlıyacağın

·laıı o vakte kadar istasyonun bt\tiln 

noksıınları ikmal edilecektir. 

Spor: 
; E 

Lik maçları 
Lik maçlarının bu haftaki file.is· 

türü mucibince Alsancak • Ateş, 

Üçok • Doğanspor takımları karşıla· 
şacaklardır.Alsancak • Ateş maçını 

Esad, Üçek • .Poğanspor maçını da 
Hasan Yanık idare edeceklerdir, 

--==+=-

Zabıtada 

Döğmek 

Karşıyakada Kemalpaşa cadde· 

sinde Şemseddin oğlu Seyfeddin ve 

Salarnon oğlu Cahı biribirini döğ-

Çölde kurulmuş milli Arap hüku
metine birçok paralar vererek 

kurtuldu 

Şimdi bu Venüse dudak istermiş, 
Bir peri ııuruııdıın b!ı• tutam veı•miş 
Bakınca Tanrının kalbi lirpermiş. 
Reni de yakmadan aman, ka~. dem!~ 

müşlerdir. 

te yaralandı Bıçakla yaralAmak 

Dün öğleden ~onra tıı;çılııP iqinde F evzipaşa bulvarında Zinet ga-

Kudiiı, 29 (Radyo) -Noel yor- Banka müdürü, beyanatta bulun-

•• 
Ey eşi cennetle bulunmaz sülün 
Çok çleğil; yaprağı dökülse a-ülün 
Duydum ki, bağnnı ıışkla böldüğün 
Mecnunlar kapında yatsak aç, demi$ 

tusu münasebetile otomobille mave· muş ve kurtulmak için çölde kurul-
rıtyı Şl'riaya gitmiş ve otomobili boş mus olan milll Arap hükumetine Sevginle kudurmuş en L;8lıı ı,anla; 
olarak yolda bulunduğundan, Arap· mühim bir para verdiğini ve Süley- Devasız derdlerp düşmüş bakanlnr 
lar tarafından dağa kaldırıldığı bildi- d d b" f d 1 ,,L .. ızg,'ıı·lnı· ,,·o··"ıecl"ı ·. Nice hak"ııiar, 

·ı · l o ı b k K d"" man a ın a ır memur tara ın an " . , " 
11 mış 0 an sman ı an ası u us 1 v t hl n el · , • -- ' - ~ - ·· 1 er;en n ımızı ona • .ııc>, emı~. 
•ube!i müdürü 1 obQııye, buaün bu· paaapor,'ıPun ıro-"""""Jcrırı •'.Ye· • • Şahab Gürsel 
raya ııelmiıtiT miıtir. - ~---=----------~-------------~ 

lıir işqinin ağır surette yaralanmas!le rajında Mehmed oğlu Recep, Hüıe· 
neticelenen bir kaza olmuştuı•. yin oğlu Recebi Sahidlik mes'deıin-

Marmım:ı nduındırn bir Ja~ı tüc- den dolayı bıçakla kolundan yarala
c::ı~ için limanımıza getirilen ve şat.. mıştır. 
tan vinçle arabalara• yüklenen ya - Memura hakaret 
rımşar tonluk mermer ta~lar, araba· Alsancakta po•ta ~ubesinde Ar· 
lardan indirilirken kullanılan liala~ sPI oi!lu Piyer Forinı, posta ~t'fi B. 

1 iıir i.~çi Larafındmı acele çekilmi~. ta~- Şerif Eteme verdi~i enakın noksan 
]al'daıı lıil'i dü~mü~tür. Aruhunın YH· ı olmasından ve kl'ndisiııe i~d" edil· 
rıııııla bulıınaıı t:ı~çı Mus1afa oğlu Del'- m~sindl'n rnuİ(bl'r olarıık lı"k""'ttl" 
vis lıaşındaıı VP uy:ıklarırı,bn 4,(ır· su. hıılunduii;ıınd"n uhıt;ıca vakalan· 
r•tte raral~nmı:ıtır • . · •r 
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dahlfe: • 30 Birinci kanun 1938 CUl\1A . (ANADOLl,rı 

Tunusta Esen Hava [ ....__...,.R_A_D_Y_O_I 1 Boırs;a ... Pöyasa 1 
Bu akşamki ÜZÜM BORSASI PARA BORSASI 

1Zl\11R ANKARA. program 
1639 M. 183 Kos./120 Kw 

T. A. Q. 19.74 M. 15195 Kos./20 Çuval Malın cinsi 
613 Alyoti Lıi. Kw. 

28/12/938 Kr. S. Kr.S. 
15 5.87 

''Tunus, her zaman için 
Fransız olarak kalacaktır.,, 
Voila da şöyle yazılıyor: Mussolini 20 
~sır evvel Tunus Italyanlarındı diyor. 
Halbu ki bundan sonra geçen ve eser-

T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos. 20 
Kw. 

TORXIYE RADYO DIFOZYON 
POSTALARI 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

353 inhisarlar i<la. 
331 Ş. Riza H. 
35 Öztürk L. şir. 
18 :\1. j. Taranto 

1350 
637004 

13 75 
12 50 

] ;j 

16 75 
16 

14 50 
16 
16 75 
17 

1 

Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 

lsviçre F. 
Florin 

Rayşmark 

Belga 

J 25.7975 
3.315 
6.622$ 

28.3925 
68.365 
50AS 

ler bırakan Türkleri, Arapları 
neden hiç düşünmüyor .. 

-· -

idareler; dünya bile fizik cehresi iti
barile rengini ve seklini deği~tirdi. 

Mösyö f\ lussolini. Romalılardan 
sonra asırlarca Arapların ve Türk
lerin elinde kalan ve bu devletlerin 
medeni eserlerile dolup taşan bir Tu
nu~u niçin hatırlamıyor? Eğer Du
çe. Tunustaki bugünkii ftalyanların 
terakkisinden bahsetmek ve onların 
mazideki dedelerinden bah~tmek is 
ı iyorsa bu hususta çok fazla hatu 
ettiğini kendisine söylemek mccbu
riy,.tindeviz. 

~1<>syö İ\lussoliııin noktai naznr 
larım baska memleketlerde kend: 
rüiyet zaviyelerine ı;tÖre ve serazarl 
bir şekilde tatbike kaJkışsa, her hal· 

Tunuata bir sokak, Tunus dilberleri de manasız bir sev olur kanaatinde 
Tunuslu bir asker ve bir Fransız \'İZ. Lütfen hakikatlere temas edı--

askeri rek. ve hakikatlerin yüzünü görereı 

Öile neıriyatı: 
12.30 Türk muziği (muhtelif şar

kıla - Pi) 
13.00 Saat, Ajans haberleri ve me 

tcor Ankara. 
13.1 O - 14 Müzik (küçük orkes-

tra} 

1 - Crafin Marize ( E. Kal
man} 
2 - Ninna, Nanna (Mişeli) 
3 - Spanİ!ch"" Tanz 63 lspan
yol dansı (l\loskovski) 
4 - l\ loman Mükikal (Şu -
bert) 
5 - T raume auf dem Ozean 
(]. Gung'l) 

Alqam neşriyatı: 
18.30 Türk müziği (Halk türkü

leri ve oyun havaları) 
(Kemal Niyazi Seyhun, Sadi 
Ataman ve Müzt"yyt"n Senar .. ) 

19.00 Konuşma (Spor faaliyet
leri) 

19. 1 5 Saat, Ajam:, meteoroloji ve 
?İraat bursnsı haberleri. 

19.30 Tiirk mi.iziği (Muhtelif şar-
1<ı ve türkül~r) 

Okuyan ( 1\ lehmed Karında~) 
Çalanlar (Vecihe, Refik Fer

san, Fahife Fersan, K. N. Sey· 
hun) 

20.00 konu~ma. 
20.15 Müzik (Cumhur başk:anlığı 

flarmo orkestra Şef: Hasan Ferid 

Alnar) 

1 - Konserto Grosse No. 6 
sol minör (Haensel) 

638354 

ÜZÜM FİATLERI 
No. Fiat 
7 13 75 
8 14 25 
9 15 25 

10 16 50 
11 18 75 

ZAHiRE BORSASI 
JZll 1 R 

Çuv&l Malın cingi 
56 Ton H. tohumu 

160 B. Pamuk 
100 Kent ptılamut 

45 
2GO 

Kr. S. Kr.S. 
7 

47 
410 

Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kr. 
Peçe ta 
Zloti 
Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
lsveç Kr. 
Ruble 

2 l .202S 
J.07 
1.545 
4.32 
5.87 

23.785 
24.8525 

0.90 
2.8075 

34.27 
30.2225 
23.8125 

ESHAM ve TAHViLAT 
ANKARA 

28 12 938 
Emlak ve eytam bankası 50. 

Soğuk dalgası 

Amerikanın her tarafına .. vayılmış 
bulunuyor. Soğuktan 30 k isi öldü 

' ~evyork, 29 (A.A) - Soğuk dal - Ne\'yorkta ~ıfır altında 7 Şikago. 
ra ı Aerikanın her tarafına vnyılmış- 1 f it d 6 ı· , 

. K · t· k · c a sı ır a ııı n . • ııınesetada sıfır 
ıı. onJe ıyon ve ·ayıp dilşme yii -
•ünden vukun gelen kazalar neticesin- altında 80 ve 40 derece keydedilmJt • 
de 30 kadar insan ölmüştilr. tir. 

Hayır sever 
yurddaş 

Fjmenin Sirke köyünden E. IIRlil 

Haydar Koçaroğlu, hava kurumunun 

tzmir şubesine 150 lira teberrüde bu-

Hırsızlık 

Karşıyakada Salih paşa caddesin• 

de Ömer kızı F ehime Mahmud Hü
dai oğlu 8. Necibin evinde hizmetçi 
iken evden bazı eşya çaldığından Zil• 

bıtaca tutulmuştur. 

2 - Birinci senfoni ( Brah • hınmuştur. Sarkıntılık 
ınas) Her yıl bütçesinin imkfinı nisbettn:: Karşıyaka vapur iskelesinde 

21. 1 5 Saat, esham, tahvilalt ve de hava kurumuna yardımda bulunan Alaybey oğlu Mehmed, Ali kızı 16 
kambiyo-nukut borsası fiatleri. bu hamiyetli vatandaşı takdir ve teb. yaşında Zehraya sarkıntılı1' ettifin· 

21 .25 Türk müziği (Fasıl heyeti riki vicdani. bir borç biliriz. den yakalanmıştır. 
1 

AcemaşiranveacemkürdifasJları) ~~~~~~~~~-~-~-~~~-~~~~-~~~~~~ 
22. 1 5 Temsil (tuluat kumpanya-

ları - fantezi)) 
Oynıyanlar: 
(Avni Dilligil, İbrahim Delide· 
niz.) 

22.45 Müzik (seleksiyonlar) 
23.1 S Müzik (cazband) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki 

'>rogram. 

ANADOLU 

Ylbatı fercfine &'Örülecek en güzel 

Kültürpark Sinemasında 
Bugün gösterilecek olan 

Uykusuz Geceler 
Fi1mli olacaktır 

Tamamile Franszca sözlü olan bu emsalsiz film 

Gabymor"ey- P ierre Bonoir 
madi surete konuşulan İtalyanca idarPİ kelam t'rl·lim. 
h b d'kk · · il r. · · • k' R t.t XLtlK ~tY AST GAZETE 

Tarafından temsil edilmi4tir. 
SEANSLAR: Her gün 2-4,20-6,40 ve 9da er ecne inin nazarı ı ·atını ce >~- r• ransa. yırmı rıqır önce ·ı oma- ı--------------•ı 

decek mahiyette ise de, bunun başka hların bir kaç tiyatroııuna ve bir kAr Sahip ve Ba.şmuharn · ı Cumartesi ve pazar 12,20 de batlar. 
---~._...•bir bakımdan hiç Je ehemmiyeti ol- kervansarayına mukabil bu~ün ~i - HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM ı Fiatlar: 20-30 kuru~tur. Biletler Kültürpark kitelerinde aatılmaktadr. 

VoiJa'dan: madığını burada söylemeliyim. mali Afrikadaki müstemlekeJ,.rini. Vmumi neşriyat 1•e ı,azı işleri 
Tunus - Her taraftan koşarak Tunustaki ltalyanca kültürsüz hiç bir devletin kendi müstemlekeıııi- miidiin"l 

gelen binlerce genç ellerinde Fran- bir veche içindedir. Asıl Tunus mü- ne yapmadığı bir l?ekilde ilerletmi~ TIAMDI XÜSI!b'T ÇAı:\'ÇA. 
sız bayrakları okluğu halde büyük nevverlerinin de~er vercH~i kitap, \'e onlara bugünkü medeniyetin her 
meydanı dolduruyorlar. Bu nüma- dil, hars, san'at Fransız eserlerinin tiirlii meyvesini tattırmıştır. 
yişlere sebep son hadiselerdir. Şu- malıdır. . ER-er İstatistiklere dayanarak ~öy 
nu jyice kaydedeyim ki, Tunus dcıi- Fransız edebiyatı. ve Fransız tek- lemf"'k lazım gelirse, Frama., mfüı • 
ma Fransızlarındır; ve o daima Fran niği Tunusun anasıdır. O, kendi il- temleker:iliğin temiz ve hür karak
sız kalacaktır. mi için propaganda ynpmıyada da teri icinde her devletten zivade 00• 

ll'AREHANESt 
lzınir ikinci Beyler sokak 
C. Halk Pnrtisi bin.a.<ıı içinde 
.Telgraf: İzmir - ANADOLU 

TEI.EFON: 1776. Pflsta k11t11stt:405 
Mösyö Mussolini, ~on iracl ettiği lüzum görmemiştir. Çünkü her y_er- lara hak vermiştir. Müı1temleke hal· 1--A- B_O_N_ E __ Ş_E_R_A __ l _T_ l_ 

nutulclanndan birinde T unustaki de hürriyet mefhumunu en başta tu- kına hayat ve refah yolları açmış • Yılltbı HOO, Altı aylığı 800 
ltalyanların Fransızlardan daha faz- tan Fransa, Tunusa da istediği hür- tır. Kuruştur. 
la olduğunu bilhassa ehemmiyetle riyeti vermis, Tunus İslamlarının Acaba ltalyanlar müstemlekelerı 
zikrediyor. Bu manasız ve hakika- camilerine, ınedre~lerine ve yerli te· dahilinde. korkudan ve tazyikten ba§ Yabancı memleketler için senelik 
ten çok zıd olan beyanatın aslı şekküllerin dini akidelerine katiyen ka halka ne ;:ışılamıslardır? Geçen abone ücreti 27 liradır. 
şudur : Tunustaki ltalyanların mev· dokunmamıştır. gün yerli Tunuslulardan birisi şun· Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 
cudu 94 bin kişidir. Fransızların ise İşte bu hürriyet havası içindedir ları söylemi~ti : ANADOU} MATBAASINDA 

• Elhamra idaresinde MilJi kiitüphane ainamaaı 
Yeni yılı karşılama haftası vesileaile muhterem müşterilerine 

Harikuliıde bir program takdim ediyor 

• 
1 - Türk Sinemacılığında sür'at rekoru 

Milli Şefimiz Reisicumhurumuz İsmet lnönü ve Batbakan Celil Ba· 
yar tarafından C. H. Partisi fevkalade batkan seçimi toplantısında 
irad ettiklei nutukları .• 700 metre uzunluğunda ..• 

2 - Dünyanın en güzel kadını tarafından şahane 
bir güzellikte ibda edilen senenin ·en nefis filmi 

M AN U E L · L · A 
Bat yararıcısı: DOROTHY LAMOUR 

Fransızca sözlü 
Müzik, aşk, şiir, gençlik, zevk, nefe, şarkı faheaeri 

108 bindir. Filhakika şu yazdığım ki Tunus, daima Fransaya merbut - Fransızların Tumısta bize gös- BASIIJMIŞTIR 

rakamlar arasında mühim bir fark kalmış ; beğile ve beğin arkasından terdikleri nezaketi başka yerlıardekı -:============~============================xf· 
yoktur. giden binlerce halkile Tunus bizi ırkdaşlarımız katiyen göremiyorlar. -· 'W 

SEANSLAR: 3-5-7 ve 9 da .. Cumartesi 1 Pazar 11 de 

Ancak dikkat edilmelidir ki, Tunus bir arkadaş ve bir dost tanımıştır. Gezdiğim bir çok yerlerde mi.istem- 1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu 
taki İtalyanlar ameleden, ufak tefek • lekı- halkına vapılan iğtisafı bizzat y • • A DA 
dükkan sahiplerinden, çilingirlik, te- Mösyö Mussolini: (Henüz foran- gözlerimle gördüm. Bu hususta yal- Te. 4065 E N J S J NEM 
nekecililc, garsonlu~. dellallık yapan sa dünya yüzünde mevcud değil i- nız İtalyanları değil, diğer milletleri 
basit işçilerden ibarettir. ken Tun us Romalıların bir memle- de kabahatli buluyorum. Bizim size 

Asıl yükftek sınıfı, bilhassa bü- keti idi. Öyle bir memleket ki, orada bağlılığımızın semereli eserlerini, 
yük sermayeli ticareth~elerle mü- ltalya impa,.atorluğunun en güzel sizin bize verdiğiniz bol ve güzel bir 
nevver tabakayı teşkil edenler Fran- şehirlerinden birisi bütün parlaklığı hürriyettıa arama1ııınız. 

Buıün iki büyük film birden 

1 - Aynaroz Kadısı 
Türkçe ıözlü ve ~rkılı büyük komedi 

Oynıyanla.r: Huım Vaıfi 1 Galip Muammer E. Beli 

lzmirde ilk defa 

2 - Büvük Şehir 

ıızla~ır. Fransa bu memleket için ile yaşamakta idi.) diyor. Tunuslu dostum, Habe~istana 
ter dökmüş, milyonlarca liralık ser- Bilmem bu sözleri nasıl tefsir na~li kelam ederek oradaki Habeşli
vetler eritmiş, gerek hastanelerile, etmeli 1 Elbette yirmi asır önce yal- lerın neler çektiklerini uzun uzun ba 
gerek yollarile, gerek rnekteplerile nız Tun usta değil. Afrikanın ve dün- na anlattı. ~imıenaleyh bu hakikat· 
kendi ülkesinde yaptıiı derecede mil vanın muhtelif yerlerindP. Romalı- ler ortada ıken ltalyanlann (hürri-
li faaliyetler göstermiştir. !arın müstemlekt""leri vardı. Fakat yet) den, (refah) dan dem vurmala Senenin en mUdhiş şaheseri 

Te, 4065 

Halide Şevkiye Cahide • 

Tunuata Fransı .. harsı, her hnr· yirmi asır geçeli çok uzun bir :ı.a • rt biraz değil, lakin fulasile ar.ayip- Türkçe izahlı F oks Jurnal 
sın üstündedir. Şüphe yok l:i, Tunus mnn oldu. Yirmi asır, çocuk oyun- tir. ı Seanslar: Cumartesi Pazar günleri 10 2 5 ve 8 de baslar. ' 
sokaklarını dolduran !lalyanC'· vav· r~i)-. dei='ri)dir. O vakitten b 1 vaktel Bugün Tunus ~ranJ~rını serb~t Diğer günlP.r: 2 5 ve 8 de ba•lar. 

q~~~~knrn~~der"~mü~ k-~:.,d~~ly~nızmem~htl~~e -Dua~an~S~h~- •----•••---·~~-----------~---------------~ 



3~ Eirinci kanun 1938 CUMA 

Nakleden: Vdld· Nurettin 
-26--

- B ..• Anne •• Affedersin .•• Ben on beş yaşında değilim.. Koskoca 
herifim .• qer, nuihat edeeekaen burada olmaz... Oç senedenberi 
rilfttlne erifen bir erkete böyle muanıele edilmz .•. Bu kadan fazla ..• 
Dad .. aokaP. çıkamatı bilnlerdeniz .. Hem, sen akıllı bir anne isen 
odana sider, yatatma sirer, rahat, rahat şerbetini içersin .. Ben de bu. 
rada pm.Panya keyfimi tamam ederim... Ha)·di anneciğim... Allah ra .. 
hatlık venin .. 

Bedia hanımefendi, hiddetinden boğulacak bir halde: 
- lçmft .•. Oilum içmif .. Hem de senin odanda aarhoş olmuş ... ,;Diye 

laaykırdı. 

Daha hqin bir sesle: 
- Bu aecelik seni kovamam ..• Yann odama a--ı. .. Hesaplaşalım... 
Bahri papnm hanımı, kapıyı vurarak çıktı. 
Ayak aeıleri, sof ada uzaklaştı. Adnan, başını aldırdı. 
- Oltti, detti mi? .. Ali ... Gel, keyif edelim ..• 
Ses çıkarmadan btlttln vekayii seyreden Nacl)'e, dfttünOyordu: 
Bu itin neticesini heaapbyordu. 
Lehine. aleyhine olacak cihetleri, birer birer ıısa önOnden geçirdi 

Jleıo ....._ k nW. bir ikıbet tuavvur etmedili için. kaJ".va lrirt' 

(A NADOLU) 

Ha tayda 
Suriye gazeteleri 

lıakkıntla 

di ve ropdöşambnnı fırlattı. Neşeyle yatağa hopladı: 
- Hakkın var .. Nemize lazım .. Biz, ebediyyen biribirimiziniz .. 

• 
O sabah Bedia hanımef en dini~ odası~a git~eğl, Nacfye: ~an~z 

buluyordu. Cereyan edecek vakayii, peoinen biliyordu. Likin bu itin 
bir an evvel halledilmesi için, genç kadın, Bedia hanımın odaaıııa 
girdi. 

lhtivar anne, nedimesini görtlnce derhal söze bqladı: 
- Naci~ e ... Bu akşam seni otlumla yakaladım .•• 
- Aft edersiniz, hanımefendi ... Arada fark var .. Beni oğlunuzla de-

ğil, oğlunuzu benimle .. 
- Sus ... Utanmadan cevap veriyor ... Burada, konupnağa hakkı o

lan sade benim ... Elhasıl, bu gece, oğlumun metresi olduğunu öiren
dim ... Maamafih, kiminle yatar~ım yat, istersen otlumla... Bu bana 
vız gelirdi... Genç erkektir ... Elbette etlenmek hakkıdır. Eter oğlum 
sıhhatli olsa asla kanşmazdım .. Fakat sana doktorun söylediklerini 
bildirmiştim .... Senin her şeyden haberbı vardı .. Adnanın ufak bir ih
tiyatsızlık neticesinde felakete sOrOkleneceğini, hatta öleceğini bili
yordum ... Buna ratmen onu odana çatınyorsun, ıarhoş ediyorsun. Er
keklik zaafından bilistifade, kendi keyfin için, barabtye sevkediyor
sun ... İşte bu halini katiyen aftetmem ..• Seninki çok hain, çok ahlak
sızca bir harekettir ... 

- Hanımefendi... Fazla gidiyor unuz ... Gtlya ben bir erkğim de on 
altı ) aı,ındaki genç kızınızı kandırdım ••. 

- Yaptığın bu hareket ondan beter .• 
- Öyle mi? .. 
- Evet .. Adeta cinayet ... 
-Vay vay ... 

Saltlfeı • 

Pariste yakalanan yaman hırsız 

Kadın kıyafetile her 
kesi soyuyormuş 

- Tabii cinayet ... Zavallı çot"utum, sıhhati hakkında hakikati bil
miyor ..• Sense her şeye vakıfım .. :Buna rafmen bu işi teşvik ediyoraun .• 
Bir aydanberl münaaebetiniz devmn ediyor ... 

- İlk defadır odama geliyor. 
- Evet amma, sen onun odasına poyuna gidiyorsun ... Ben, her seyi 

biliyoruıfı ... Hizmetçilere sonlum. 
- Vay .•. Demek, adamlannızla beni kontrol ettiriyorsunuz? 
- Onlar bana haber verdiler. Bflton bendei'in seninle alay ediyor. 

Bir aydanberi seni takipte imişler ... HaJcikati anladıktan sonra, ham• 
dolsun, gözlerim açıldı .... Senin ne entrikacı oldugunu öğendim ..• Zen
gin bir oilanı elde eder, rahata kavuşurum fikriyle bu işi yaptın ..• 

- Hanımefendi .• Ueri vanyorsunuz .. Benim ailem de sizinki kadar 
maruftur ..• 

- Ailen maruf oabilir .. Fakat senin ruhun en adi orospu ruhundan 
aptı ... Şimdi evimaen def ol, git .. Dehal sandıkltrını hazırla .• İki ay
lıtını da peşin vel'f:ceiim .. Bir daha ne benim, ned e oğlumun •ö•D1'e 
•özükeceksin ..• 

Naciye, kapıya dotru, omuzlannı silkePek ~ürüdü. Bedia hanıme. 
fendinin son aözO Uzerine, müstehzi bir tebe ilmle dönerek: 

- Size •örOnmemek muhakkak ... Ve memnuniyetle bunu yapanm .• 
Lakin, otlunuzua bayabnda .. O, ayn bir mesele .. Onu 8'örüşilrüz ..• 

Naciye, sancJıklarını hazırladı. Ve bu l'efer, kat'I olarak ... Artık bu 
evde bir ailn eaha fazla kalmasına ihtimal yok . Uşaklar, bile, için 
için, onunla alay ediyor: 

- :Kanımafendinin bir emri var mı ..clJy , mü~teh zi, ka~da da-
~vorlardı 

(ArkaRı var) 



KU~ DURACILARIMIZI 
Çullu0ğ:u hanında bir gezinti 

Hacı babaları bekleyiş
leri bir ömürdür! 

(ANADOLU) "H) Birinri kanun J 938 Clll\1 \ 

Amsterdamda 

Pasaportsuz giren 
üç yüz yahudi 

yakalandı 

Süveyş kanalı nasıl açıldı? 

Süveyşte kanalı açmağı ev
vela Harünureşit düşünmü 

Abdülazizin fermanı - lngilizlerle Fransız kar. 

"Küçük mezar, dünyayı gezer,, Rugün ,;,..,;ve ik!ı ad;~! m!~~!k·~~ d:ir~~~~· in~~~!·~~~tu ki, bu Fransız aleyhton .ı. 
diye bilmeceye giren kunduralar söyleniyor. teşkil eden Stiveyş kanalı, tarihin meşgul etmişti. yaset bir nesil devam etmiftir. 

Halife Harunurreşit, Süveyşlen bir Framıanın Süveyşte kanal açıruı.k 

·nerede haztrlanJr bı• •J•r mJ.SJ.IlJ• z?. j b kanal açacaW-ı ve AkJtınizle Kızılde- projesine asıl itiraz Mısır tarafından 
& stan uf met Llbu nizi birleştirmeyi ilk düşünenlerden ıreldi. Mehmed Ali paşa Muurın kal. 

Röportajı 'f npan: Hüıeyin Gözler B - • biri olmuştur. 8 foci asırda yaşamış kınmasını i tiyoa·du. Fakat Luhun ya" 
Czom, incır \e znhirc bor n ını ıum; bilmem bana bir iyilik ~·apınak 1 T ns ,ı "C'SELESI olan Harunurreşit bu kanalı açmak- lıancı eli dtğil, yerli sermaye 'fe lf&)ö9 

hemen hemen bilmh n ) oktur. Fa- i ter mbiniz? U"' ~ YJ L, tan sonra vazgeçmiş, çünkü kanal retle olması tuaftarı idi. Delta bara. 
kat, bmirin tam göb Jt"ine kurulu i\!eger, pen tam aradığım kimse __ ııçılır . .::a Bi:Gans gemilerini Arabi ta- jındat1 memJketin istifadesi de çok 
at) akkabı bor a ındarı haberdar o- il<' kur~ılaşmışım . .PutiııaJ kavur ıırilıi K [ d na ko1ayca hücum edecekleri aklına bUyüktil. Halbuki kanal açılırsa )(ı • 
lanlar hiç denecek kadın azdır. Bu- iki farufa yalpa ederek ylirU) t'll bu Ü t Vr sever Vatan C Ş !ara yılda J 50 lira ~elmiştir. sırın bu hususiyeti k:ıybolacaktJ 
rası. fçerbinde bulunan çe it çe it adam, ustauların yaptıkları işleri sa- vermek sureti/e bir t .. 7.febeyİ okutmaları O zamanlarda şarkın garpla olan Bunun için, Mehmed Ali pap Sü-
imalit ve hususi) etleri) le, herke in tan dellalardan biriymi . Beni kar- ticareti Arabisbna kadar kaı-adan veyş kanalının açtlmasına rw olma• 
dikkat nazarını çekebilecek bir msm- sı rna oturttu. Bir sineklikle sepet· fırs':l.tı vQri/iyor. Burs nedir? Ara_plar, Arabi~tandan sonra da Ak- dı ve teıebbilı te akim kaldı. 
zsra aruder. !erdeki i.,lerin tozlarını iyi kötü il. Yapılan bir tetkik netice inde bu • m k k d. . . I . b. }' . b _ denızde ıremilerle Venedikliler tara.. MISIR VE 1STANBUL 

Sonra, bu bor acln, diııerinde oldu- dikten . onrn: g(ın t tmıbul iiui\oer~ite~iııde oku\ nn Ju~m:e ~in ;sının .. 11~ ır ı~.ırı F ~ fından yapılırdı. 18:>4 te Sait paşa Hidiv olunca, Sü. 
ğu a-ibl, modern ticaret tekniıcinden _ E. .. nedi, sö) le bakalım, ok- altı kü~ur bin gençten 1800 u kiiltOr rühal ma h t eayyun. ~ce 1 ır. a 15 inci a ırda Ümid burnu keşfe- veyş kanalı meselesi tekrar ortayt 
e er ıcörünmez. Herkes zemin ve za- milli miidnfıuı \e ıh hal "·"kr,ı,.,tleri tesl).t mdaz ~ ası,k ~eçımı 0 mamayı <lildiği zaman ticaret tamamen deniz çıktı. 

ı enmek blNlğiıı nedir? '"' • ~, ı e emıyece tır ı ..]· k d 
mana &'Öre çekişe çekiıe mnl alır ve- . . he .dmın okuduğu geri kalan 4000 kil- B . t. k ·. . k yo una uo ·iiJ ü ve bu işte Venedikli- Süveyş kanalı tetkikat şirketi o ta-
•' H satar. Jo'ula olarak, iptidaili'·ini - E\ \ela, dedim, şu Ç(>Şıt ~e t n- ' urs ıs ıyen pc ıyı cı mıs veya leı· <le :dyan ettiler 'ht . tI d w w b··l 

g ur talebe ara ınchı geliri olmıyaııhır gf'çnıiş talebenin miirac~atlar; buna • : . . . , rı e sıyas;, e e u~raşmaga -,.a .. 
1 uhafaıza eden bu ayakkabı me h _ .:- akknbıları ba.,ka ba ka u t. lar mı lıuluııduğu , e lıuııhrın çok çetin art- aid d ld ki b .1 f O zaman \ enedıkJıler, tıcaret ~o- mıştı ve ıs ... 2 den 1837 ye kadar Fran-
ı ·nde. yahudi \ atandaşlarımıza ha yaparlar? •ar i,..inc!e olduklaı:ını tesbit ed·l~liş _ k··ıt 1° . udrackaa 1a:ı eyaname ı e ba- lunu gene Ak denize çekmek için ~h- sanın Kahire konsolosu olan Ferdi • 

.., u e crı e n ıgınca mensuo u- 11 1 ·· ·· d··1 
olan alışveriş kıvrakhklarma te a- - Elbette, her i in usta ı ayrıdır. tir Bu talebeden bir kısmı e ki han ı d ki 'IA ka - .. ~ır 1 ar a anlaşmayı duşun u er ve nand da Lesseps de onların gayretle-

. • , " un u arı vı ayet veya zaya ııon b · · s.. b. k l l • 
dllf edemez iniz. Yani, si tem bakı- l\1 e ela u gdrdü<riin alacalı çocuk \"e rnedre~e kö el eri nele ve türJ • m:ıh- de ·ı k .1... k 1 be unun ıçın uveyşten ır ana açı - rıne bayak yardımda bulunmuıtu 

o • rı ece . vı ayet veya aza ta e • ki. . F k ' 
mından asıl para ve zahire bora i- , ynkkabılnrını prıtikciler; e\ lerd. nımr;etlere katlannrak okumaktadır- nin h' . . . d. k ma~ını te ıf ettıler. a at, Ferdinand de Lessepı Stl· 
ı t b t b ı ı b. t lnr · ' k' ı~ gleçımd 1• veya. .gfedçın . ı~ece Mı:;;ırlılar bunu kabul eder gibi ol- veyf kanalı iti ile :resmen 1812 de ut 
e a an a ana Zil o nn ır) er. ce •idle ı t J'kl . l k t 1 k • . ımsesı o ma ıgına aıt ı a esını res- - ' 

ı ı ·ııi gezip dola ncagınız bu yerin . ı er ı erı y.ı ın :ı cı ar: n. t~ııh·er ite idare i bir taraftan bı· A t 1 k'k t ·1 t .d d k . V muşlardı. Fakat Mısırın Osmanlı raşmaga başlıyor. O tarihte diplomasi 
dıııl ll·ın \'n keki · · k 1 1 · · • • ı a 1 ı a ı e eyı e ece tır. e d . . . . . . • • 

ner 11i olduiunu oyliyeyim: Bir ka- ' " er eı-ın 1 ·arp ıı erını der senesi lı::ışından beri tatbik etti•· •h ·ı d . 1 1 h or thU taı afıııdan fethı bu fıkrın kU\' sahasından çekılelı Oç sene o1mmıtu 
d k

. • b ~ sı erecesıy e ça ışması ve a • 1 f.. . . · · · · ~. 
pı ı E~kikavaflar çar ı ına açılan e ı ·ıkatlıcılnr ) nparlar. \ardım tnlımatname ile btitcenin ,·er l. kı f k··ıt d k 1 • t k'k ed. vec en ııle çıkarılmasına o zaman \ e şımclı mesele ıle sırf bır mOhend.ia 

a u e e an ıgınca et ı ı- • · · t k. . · ... 
Çulluoglu hanı:t bu hanın kapılaıı - Peki, bu ı:an'alkarlar meslekle- ligi imkfo ni betinde bu ihti,·acı knr cek t l be b ·ı . .. ıçın manı eş ıl etmıştı. olarak alakadar oluyordu. 

• J• • a e ye urs ven mesı muna- - . ... . . • 
p:ızar ve bayramlardan ba ka heı rinden memnun mudurlar? ılarken diğer taraftan, birçok m mle :ip görülürse keyfiyet Rektörlüğe 1,6 ı ~ de Alm~n fılozofu ''? alımı Ko?soloslugu esnasınd.a Hid~v Sait 
~un, sabahın altı ından ak rımın O· _ Hiç me legind<'tı memnun olan ketlPrcle t.ıtbik C'dilmiş olan bil' rareyf' ek)if olunur. Fakülte dekanhğının La~pn~~ ~kdenızle Kızıl~en.ız. ara- paşa ıle sıkı do.stluk tesıs e~mıı olan 
ııuna kadar müşterilerle gelip geçrın- . d . . .

1
., JJ k t . . u. ş \'uım·ık b a\•vunındadır Hu ted ekl'f .. · .t h f k'k sın a. ır anal açılması fıkrını tek- tle Lesseps kanalın açılması ıçin ı-ıa· 

k b J d 1 
gor unuz nıt . ıer ('~ vap ıgı ı ın • • . - ı ı unıversı e eye ınce tet ı t t F k 1 .k ed' H.d 

ere açı u un uru ur. bir de, , atanda!'lın kultüı· severliğin >lun k kab 1 d"ld·-. t kd. d rar or aya a ıyor ve ransız ra ı on yı ı na ıyor ve ı iv 30 te§rinisani 
Havanın ırUzel olu undan i t fnclP giiçlugunden, knrnnç ızlığıııdan i- mül'ncaattır {ekt~.rat l L _ u . et 

1 . 1ıgı b 8 ~.r .e dördüncü Liiiye teklifte bulunuvor. 185-4 te, kanalın açılması ve 99 sene 
k t d B ıil d . . . or a cocye ıs cnı en ursu um- 0 k' 0 1 , ·... ··dd · • • · · • 

ett"m. Saat on sulnrınd: 3) fi kkab1 a) e e er. ence, c nya a ıyı ve.rn - Rektörlt~k bu. ~aye ile h~mrladığı versite adın atevcih ~decektir. za_man ı sm~n ı şe~ hülha~ad~ mu etle ışletılm~ı ımt~y~~nı F~rdi-
meş•ıerinin E kikav:ıflarn açılan b{. kötli meslek yoktur. Yeter ki meslek 2 ı maddnJık tnlımatııamesinin birkac Bursun geri alınması: (Şehır n~zırı) Alı bey de b_u proJeyı nand de L~ps e verdijinı bildıren 
'uk kapısından içeriye girdım. llk sahipleri kendilerini iyi idare ede- maddesine hükiimler koymuştur. Fakülte dekanları burs tevcihinf" kabul edıyor. Fakat gene ışe başl~ bir ferman ımzalıyor. 
gordiliüm maııznrn hayretimi mucip bil inler. Ayakkabıcılımn yegane içindeki mnddeler. \'atanclaşa, bıı karar verilen talebeyi üniversite rek- namıyor. Ferdinand de LeYeps'e 1858 da ve-
uldu. Burası na ıl yel'di böyle! ::San- k . . . .. hayırlı işi ifa imkanını veren yardım 'Örüne bizzat takdim edecektir. Rek- 1789 da. Napolyon Mısırda iken, rilen yeni bir imtiyazla «Beynelmilel 
, . t b·t k.ld l 1 . ,,. ·usu ı·u, ıçkıve fazla duskun olma- 'i"\'•t•n b k 1 ç 1 1 1 Al, il, l Se •ı e me'-'C ana ge Jflı" uır • "lt'matJl"me .• ?7 ) ) )'kt• ,.. •• • • b •h d•ı l ' " .-: lr ana a l ma~ me~e e• s•· k J • i. " 1 " " ı - nuıt ( e ı ır. or, unıversıte ursu tevcı e ı en- .. · ' _ . . u\•eyş ana ı şırh'.eti» kuruluyor • 
.mü~c. Şu sağlı sollu han odal .. mm arıdır. Esnafımızın çoğu, akşam ol- Talimntnııme.\'C göre ünı"ver~ı'te ta- 1 b t b . ed .k sını muhendfs I.epere tetkık ettin-ere, unu e yın en vesı ayı vc-
clu\ arlarına, tavanlarına a ılı kun- dtt mu, e\•}erine, doğru duzguıı gıt- lcbc5ıine altı lurlU yardım edilmekte - k k d'l • b • r· · \'OT. 

tık imtiyazla ikinci imti~ ansın. 
r~ce ~e t. ~n ı edrı~e .. uraılye ıgınk • Fakat, J,cper Yaptıg·ı he"aplarda da ~eçen seneler zarfında Ferdinand 

dunlaı-, insana, iki uç yuz •n(> e\- mez1er. E\velfı, çalıstıkları yerlerde dir: .. r:emmıye ını ve egerını an atara -
\el hayatı yaşatıyor. Yüzleri kaim Zeybek rakı iyle.> kafaları tüt iller- ı _ Knmııtcı inse. ~ideli çalısmalariyle ·ve faziletlenylf" yaııılmış, bir noktayı 10 metre kadar de Lesseps, )fısır hükumeti hizmetin-

~ akatedan, altları hnlis camız ko- ler. Asıl kbtli ü şu ki, bnzılnrı sıcn.k 2 - Bur~ vel'mı\ tiniversit~~in örnek talebesi olmala- \·anlış _hesap etmiş ve Akdenizle Kı· deki diğer iki Fransız mühendiaile be 
::ıc.>le"ınden yapıldıgını ögreıırliğim . ~ :1 - Fe\ k:ıl:ıde sı beplerle l.ıir defa· rmı kendilerinden iatiyecektir. zıldenı~ ara~ıı~da. 8 metre seviye. far- raber, kanalın nereden ve nuıl a~ıJa 
Lı kk b 1 f 1 1 k .. k leblebıden meze yapnrlar. Du kadar- kı olrlu u n t t tk d u aya a ı n, aza o ara , ırı a- lık yıınlm • Kendilerine burs tevcih edilen ta- ..,. g e ıceHıne varmış ı. ı e- catı hakkında tetkikat yapmış ve ra 
1ı~ı1·alarla da li"lamlaştırılmı!'I. cıkln kanaat et eler gene i)'İ. Yolda. ı ~ t b f kilit d k J f n·z arasında b f k l k al .. k - • aııa on om \'eya prevantor - e e, a e e an arnca pro e!\ör- ı . u ar o unca an - porunu haıırlamıştı. 

Bunların yanında epe ti ere \•e ku- oşe meyhanelerine uoı·amayı bir a- \ orııd.ı tecim i. 'ere takdim olunacaktır. Profesörler dan suların büyük bir sOratle aka· 
t uhtra ıralanm1 ık k ıdın i;;;karpin· elet edinm· lerdir. 1'" kat, bir cihet 5 Tal •hı> .nırdunda vatırmn, rnrsiyelerin çahsmalanr~ takip ede- Fakat, inşaata l't!Çilmesi için proj• ,, . • caiı, binaenaleyh ~emilerin işleme- · 0 1 it t 

G - Kit:ıp H•rıııe. ·ekler ve her l4omestr Konunda hak . . Y• sman 1 su anımn asvip etmesi lr>ı ı, tezadın tım~ali gilıi goı .ınıı) or. 
l: a fU her tau-afı ince, renkli derılcr
den )&pılını-.. fri ponponlu putikleı·; 

Hi:itrmden, alacatlı ahti) aıılaıclaıı 
ımal edilmis krıdm \e eıkek teıl.h.-

't <I' ), ııdileı ini Jı,ıklı buluruın. ('in 

ktl, on ikı \ eyn on tlç a.ıt çalısıııaııııı 

\ erdigi ) orguııhıgu lın~ku tiirlil na~ıl 
ditı le nd ireee k ler? 

Nıfn bu kadar fazla ç.ılışı) or 
lerı... im ? 

Bu çeşit çe it U} nklrnbıları yap;ın- - Hekabet korku undnn. Hep i 
larla atanlur hakkında dogl'll l.ı.ı· fi- de, h.} atları paha~ına. çok i~ çıkar
kır edinmek için, bana ) erli ) erınd~ mak iç ıı dıdinır . .M an le ef, bizi sıh
izahat Vt.\rebilecek birini arnm.ıgu hı saı ti ara U) guıı lıil' stıkildc• calıstır

koyuldum. Hanın içinde kirli poJ mağu mecbur ~cı~bilecek teşkilatımız 
y~h. çiri lı pıuıtulonlu u t ıluı dol.ı·ı ok. f k· llc· bin ki ıdeıı fıızln olmı n· 
)Olluıdı. ) l:dermcle, km k pa u ı .ıkk. IJ c:ıl r b ı ılıos bır s kilde ~ıı-

kazanmanın \ eruı rı nd ıle b 1ı tl 1 r. 
IJer katvrısızlarn muh u bır ııe - A) nkkabıcılru ııı ) nııtıkları ıs 

ukunuyordu. knç dellld atar? 
İçlerinde bir haftnclnı beri akalı - Biz lıe , altı dellalız. Hepimizin 

nı ke.iitiı'memiıı olaıılaı bile \ nr. ·t,rı1 n~ rı od.ılaı ı v:ırdır. Bakınız, 

Uer ne hal ise. Yaptıkları :ı~ nkka- armakla ayılacak kadar az oldu
lnlarla nazik n) aklarımızı ( !) rutu- rumuz halde, biz bile, umumt bir 
betten, kenar mahnllelerin n ırdıd il'po ııçnm1) oruz. H f'rke~ kendi aklı 
çamurlarından. ta tan \·e topraklan m be) eniyor ve bir kö f'\'C' çekili) or. 
ı..oru) an lrnnn mukabil karınlarını Aradn fnkiı· e nııfın hnkkı çfgııenmi 
güç hal ile doyurdukhırına şiiphe 01· oluyor. Eger bir arnya gelııf'k, dnhu 
mıyan bu san'atkarların hususi vazi- ucuz dellftllıkln iş stıtnbiliriz. 

) etlerini bir tarafa bırakalım; n::ıı! - Ayakknbıllu·a kavn lal'a ne u-
oK"renmek i:stedlgimiz ~eve geçe- ulle satar~ımz? 
lim. - u~talar, yaptıkları işleri her 

Etrafıma şaşkın şa,kın bakmnrılk ab:ıh belledikleri dellala getirirler. 
rezinirken, gözUme, çeşit itibnriyle Riz dellnllar, bu Meri alıp kavaf ka
en fazla ayakkabı bulunan bir yerC' 'af gezdiririz. F..ter istenilen fiati bu 
Hişti. Burası loşca ve duvarlan nem- Iu~ak satanz. :Pakat, yalnız İzmir 
li bir han odası idi. İçeride, bir usta knvnflnrına sattığımız işler bizim 
ile bir kaç işçi durmadan çalı!!ı) or- karnımızı doyurmaz. 
lardı. Usta olduğu tm nndan a.nlaşı- Şayet civar k~1 aba ve şehirlerden 
lan biri, tezgah dedikleri iri bir ce- yolcu gelmezse, vay halimize! Eiz 
riz kütUiünim üzerinde, bıçkı ile bu yolculara, arnmızda cHncı ba
ıahtiyandan terlik ) üzü kesiyordu. bu deriz. Bunlar, Eıencnin muayyen 

sıne mO~aıd ohtmırncağı dilşiinül- 1A 1 F ··h d 
Pni\'er~it talebPnin knmp yemek kıııclaki mülahazalarını dekanlıga .. . . · azım< ı. rnnsız mu en iısf, bu io için 

-na raflarnıı öde~ el'el.tir. Kamp ) e - bildireceklerdir. Burs tevcih lunan- mu~ kanal fıkrınden vazgeçilmişti. ktılk1yor lstanhul:ı geliyor. Fakat bu
nel\ panısı, iirıivP.ı· ite knnırb le tule- ların adı KCl!tlir Bakanlığına bildiri Esasen Leperin raporundan az bit" rada gene lnrilizlerin itirazı ile kartı
lıt>) e \'el'ileregi gibi kanıpııı ) apıln- leePk ve üni\'ersitetle iHln olunacak- müddet sonra Napolyon Mı"ırdan çı- !aşıyor. 
aığı ) edek ~ııl.ın\ okulu kunıaıırhırılı _ tır. imtihanda donen, inzilıati cezn kıverdi. f'ransızların saveyşten bir kanal 
rıııa d:ı verilf•bilecektir. Kamp, yPmek ıılan, laboratuvarlara ve seminerlere Sonra Leaplas ve Furiye ~ibi ilir - açak teşebLü lerini «İngilterenin men
•ınra<1ı olıırnk tlniversitece ,·erilerek devam etmiyen ve çah,mıyan talebe- ler ,.ılcıyor ve bu sevı·ye farkı me8eıe- f t• ... aa ıne mildahale> şeklinde .,.ören fn-
ııarn her nl bütçNfe ın·rı ol:ıl'nk gös - nin bursu geri ahnacaktır. Rursun d w 1 d • .. lü 1 ° 

. : · . . • sının ognı o m:ı ıgını soy yor ar gilizler o~nıanlı hilkumeti üzerine te-
tel'ılı•cektı r. grı alınması, fakülte dekanlıırının 

1 is ı d k · . d 
1 

is'an üzerine Universite heyeti kara- ve kanalı a~mak fikri tekrar ortaya ir icra ediyorlar ve Babıali projeyi 
.. e er e pe ıvı erec:et e mr atılıyo Pak t.. t tb·k· . ·n gene se- taS\'ip etmiyor. 

zuıı olan vrya i.inivnsit,..de p~k İ) i rile olacaktır. Geri alma Onlvt-rsite- r... . · • a 1 1 ıçı 
1 ·ı r· ı· 1 ·ı J k ı 1 · t ·ı ı· · nf'ler g~çıvor. Bununla beraber, Ferdinand de t>re< e ı e tf"r ı "Y ıyen talebe arasın- < e ı ıııı o ıın!ll'a ve se ıep ~rı ıı c ırı- • . · 
fa lıiç geçimi olmıyan talebeye iini- leı.;ektir. Nıha) et 1846 eııe~inde Pro pe T..aseps Mısıra dönüyor ve Osmanlı 
versite tahsillerine devam için burs Burs Tahıia imkanı veren Anfanlt>ııin tesebbüJ=tü ile Sti\'eyş ka- hiikumetinin tasvibi olmaksızın ka-
verilecektir. Re-Smi bursların sayısı Maddeler: nalı tetkikat şirketi kuruluyor ve Le- nalı açmıya başlıyor. 
senede 25 i as.ımıyetcaktır. Bursların Her sene 1 !>O lira olan bir hur'=' perin he~aplarında hakikaten aldan- Fakat, gerek müzaharet göreme-
her gün fakültelere tevz.izi sene ba \ererek, kültllr Se\'rliğin ve medı'-;..i rlığı onların tetkiki ile de anlaşılı- mesi, gerek Amerikan harbi dolayı-
mda iiniversite heyetince yapılacak .. eviyenin güzel lıir vazifesini ifaya yor. sile bazı iptidai maddelerin buhranı 

ttr. Yıl icinde zaruret üzerine bir imkan veren talimatnamenin 17-20 Fransaslarla lnailizler yüzünden bıiyük bir müşkülat çeki-
hursun bir fakiilteden diğerine geçi- inci maddelerinde şu hükümler var- Karıtıkartıya yor, hissedar şirketler iflls ediyor, 
rilmcsi caiz olacaktır. dır: Fransızların, Süveyşten bir kanal isçiler arasında ölenler oluyor, sefn~ 

Hn burs ny<fo 15 lira olarak ve· rniversite talebesine hariçten açarak Akdenizle Kızıldenizi biri- let hiıküm siırüyor. 
rilmek üzere yılda 150 liradır. Tem- burs tahsis olunabilir. Üniversite birine bağlamak teşebbüsl_eri İngiliz- . '.Bütün. lıunltta tJimen Ferdinnnd 
'11UZ ve a~ustos nylımndn bursiyr- bunları da ayni suretle tevcih eder. leri derhal bilyUk bir endişeye düşü- ve arkadaşları büyük bir rayretle 
ler para verilmiyecektir. Üııt sınıf- Burs tahsis edenler pek iyi derece rüyor. Çünkü o de\'irde Asya ile Av- çalışıyorlar. 
Jc,rda burs viiz vetmis he:s lira 'a cı- mezun olmamış veya bu derece ile rupa arasındaki ticaret yollarına ge- Hidiv Said paşa 1863 te ö)Once ye 
karılahilecekti Burs ·alabilmek için terfi edememiş talebe arasında bu rek A~cl~niz ve Arabistan yolunda, rine İsmail paşa geçmişti. Halbuk 
veni kaydedilt>n bir talebenin resmi derece ile terfi edebilmeleri muhte- grek Ümıt burnu yolunda İngilizler İsmail pnşa kanalın açılmasına ta
bir liseden pek iyi derece ile mezun mel olanlara burs verilmesini şart hakimdi. Ümid burnunu dolaşarak rnftar değildi ve hariciye nazırını 
nlmuş olması vt> ikinci veva miite<1· edebilir. Bu takdirde her profesöriin denizden seferler yapan gemilre İn- tstanbula göndererek Ferdinand dn 
kip yılarda talebenin ü~iversitedl" yazılı mütaleası üzerine dekanlıkça gilizlerin olduğu gibi Asya mallannı Lessepse verilen imtiyazın feshini is
hu dertte ile bulunması sartır. Burs as rektörlüğe bildirilecekler arasın- Filistin ve Mısır sahillerinden alıp tedi. 
alabilmek için tale~nin hiç bir ıze dan en münasiplerine üniversite he- Avrupaya nakleden gemiler ve nak- Bunun üzerine Abdülazizle Fran 
çimi bulunmamak lazımdır. Hic yetince de burs tevcihine karar ve- liyat şirketleri İngilizlerind. sız imparatoru üçüncü Napolyon 
geçimi olmamak kendisine bakacak riir. Halbuki, Fransızlar Süveyş kanalı arasında müzakerelere geciliyor ve 
ve yardım edecek kimsesi bulunma· Üniversite rektörlüi"ü tatil başın- nı açacak olurlarsa deniz<len na'kil Abdülaziz 19 mart 1866 daki bir 

Kapının üzerine mıhlanmı!'l levhada aylarında. bizi ziyaret ederler. Su Yolcunun jqtedi\{i bazı isleri gö~ter
şu ısim yazılıydı: cTerlikçi Mehmed> gördüğünüz hanın kapısından gir- meğe basladı. Bu is adamını fnzln 
bu sırada, bir iskemlenin ilzerinde o- mete başladılar mı, bizim de yilzil- meşgul etmek istemedim. DUşilnü

turmakta olan zayıf ve a-özIUklü bir milz güler. Onları, tıpkı, Mekkedeki yordum: 

da memleketin maruf adamlarına, işlerini de bu yol vasıtası ile ellerine fermanı ile İsmail paşaya cAkdenj;r. 
müesseselerine, bnnknlnra. şirketlere, alacaklardı. ile Kızıldeniz arasında bir kanal ac-
burs vermek suretiyle yardım edil - İngilterenin endişesi sade iktısadi mak gibi büyük bir eserin bn~ıml-
'll~si için müracaatta bulunur. bakımdan değildi. Fransanın Akde. 'llasının, bu ilim ve tarakki asrın•n 

Burs verenlerin adı iiniversite şe- nizde böyle bir yola ~•hip o1mMı ilf' •n sayanı arzu hadiselerinden hiri 
,.ef defterine kaydolunacak \·e kendis-i siya,.,i niifuzunun da nrtacağmı dii- lduğu için hu i~*" devam ı-<lıl~ .. -; adam yanıma yaklaştı. Bana: fellahların hacı karşıladı~ı gibi kar- Bir han içinde cküciik bir mezar 

- Bir şey mi istiyorsunuz? Diye şılarız. dilnyayı gı>zen diyerek hilmeceler<' 
ıordu. Bu sırada, hakiketen, bahsf'ttiği ~İren nyakknbılarımız ir•in insnn o-

- Hayır, dedim. Ben ay~kkabı al- «hacı babalardan biri göründil. TPk- ihılları. ıınoııl r~lı~ıynrlnı., nn•ııl fp 
mak f in gelmedim. Yalnız, eger mil sorduklnnma cevap \'erm k Hit- dnkfırlıklnı·l<ı \(' mnhnımiyetleı·lr 

mumkün e bu nyakkabıların na ıl ftlnde bulunan ve Hn nn uc:ta lıo~uşuyorh1r? 

"le alenen te~ekkiir olunnrak bur un .,linen İngiltetre o cihetten de ener 1 ve bunun Babıali, gerek Mısır hi' 
e\'cih edilrliği hilılrilecektir. eıliyorclu. · tım"tlerinin mMıfantine oldu·unu 

Rtıl's verenlerin tahsi · ecl"reklı>ri Bıımıla hernher. f ngilterı> Fmn"lı?. 'lildiriyor. 
r:ı ın:ıkh 7. mııknlı:lirııl muh· lıc '· ı- tnrafınduıı Siivc.\ s k~ı ı lınııı ıı Bund~n sonrn kan.1 n in "' , 

c yntırlnc. k H' bu ise gene muh.ı ·c- rılm ına mani olml\. C'.-ıkt . Y lı ı 1•v?m olunr"u knnal. 
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Dostluk 
Dı·. M. ŞErJ{] UCUR 

Dahili hastalıklar mütehassısı 

Bekirlara ne mutlu? 
~--------------------~· ------=w.._ _______________________ J 

YAZAN: Jo~ j Dühamel 1 Çeviren: Asım Kültür 
.. 8 -

Biribirlerine benzeyen şartlar için
de bulunan insanlar arasında husu
le gelen bir duygu bağlılığından iba
ret olan dostluğun, zamanımızda ar-

Cene sinema müziği başlıyor . ması için yirmi yıl, Littre'nin lügatı- vaffakıyet kazanması ihtimali yok- ka~aşlık biçimine girdiğini müşahede 
En aüzel hülyalarımızın dökün- nı yapması için de bütün bir hayat tur. edıyoruz. 

20000 Alman kızı 
koca arıyar! 

tülerini, pisliklerini alıp götüren ~- boyunca çalışması icap etmiştir. Sinema eserleri kendini takdim Sosyal bağlılıklarm pek çok ol-
ğım mwikisL Perdede gene hayal- Hiç bir icad, daha başlangıcında, eder etmez harcı alem olarak kıymet- ması dolayısiy.le. h~r hangi bir mes- Bunlar • d• H }) d d •ı J 
lcr görüyoruz: geçiyorlar. San'at bu kadar hararetli ve umumi_bir ala- ten düşmektedir. Bir sinema eseri lek, oyun vesaır ıçtımai toplantıların- Şlm 1 0 an a a, at e er DeZr 
adına llyık her eser yaşamak sabit ka ile karşılanmamıştır. Biliyorum, kalp ve ruhumuzu hiç bir imtihana da insanların biribfrile bağ- d• d h• t •ı•k J 
kalmak istediği halde, hayatı temsil sinema daha başlangıcındadır. Sine- hiç bir düşünceye tabi tutmıyor o lanz:ıalan imkanlarını hazırlar. Hal- lfi e Jzme Çl 1 yapıyor ar 
etmiyen, fakat başka bir dünyayı, motoğraf daha doğar doğmaz mu- bildiğini biranda ve birden söylüyor. bukı her arkadaşlığı~, rnutıa~a b~~·-
yani herşeyin, sahte keyfi ve mana- hayyeleyi tutuşturmuş, büyük ser- O, esrarengiz, temelsiz, kinayesiz-

1~ dostluktan gelme~ı ~e~eklı ~egı~- Al • / d •kl • takdı·r· 
eız sinema dünyasını temsil eden bu mayeler toplamış, halkın ve alimle- dir. ~.ır: Es~sen do~tlu~, ıkı kımsenm bı- m anya, geTl ge m e l eTl 
hayaller mütemadiyen geçiyorlar. · d k O, bizi tatmin etmek istiyor, fa- ııbırlerınden hıç hır menfaat bekle- d k l ·ı J • • J rın yar ımına avuşmuş, sonsuz, k . . . . . . e ı d k 
Bazıları ayrı ve hareketsiz olan bu .. t . · k b·ı· ti . d - kat memnun etmiyen elemli bir in- me sızın bırıbırlerıne karşı duygu- lZ ar n Ql e erını cez a an lTCQ 
hayaletİer geniıliği büyüklüğü mu enevkvı llyenlı a ı ıye erın og- tibadan başka birşey de vermiyor larının bağlılığını kendi seçimleriy- • " 

• • ' masına, u anı masına, yıpranması- · 1 . . 
hileleri, elbiseleri teferruatiyle pcr- b b lm t Od h . d'd Sinema, mahiyeti itibariyle harekt- e yapmalarıdır. Dostluk; ılerledıkçe ., 
dede görünüyÔrlar CörÜnüyorlar n~e ~. 0 bauf ur· h ~ ~ şım 1 

en dir fakat temasa edenleri felce uğ- biribirlerinden gördükleri iv ilikler- .. ~~ ~~''·""'>· 
diyorum. Hem de c~nlı ve hakiki ha~ ~. vdışıne ş atmt~:k· u .u .suVz enbe.:- ra~ıs gibi yora; ve hareketsiz kılar. den daha çoğunu göstermek ister. :... 

b'ld"kJ . . h "k l .. d 11, ıca ve cesare u f'tmıstır. e u- B. h V B dl M Yal ı k· t" l k b"l ı·d· yatta ı ı erımıze arı u a e ya· .. b l b b' . ·. . l et oven, agnen 0 er, a- n z şunu a ı o ara ı me ı ır 
hancı bir surette... · tun un ar oş ır .ne.tıce ı~ın ~apı .- larme, Gıorgion, Vinei -bunları kar· ki, insanın asıl dostu çok olamaz. 

Bu defa bu sefil dünyada, sine· mıştır. Ber,ı. M.olu1erın ~ı.r pı~e.~ı, makarışık sayıyorum· işte san' at!. Hakiki dost olan kim::ıe, insanın her 
....,ada t•mamen kendı"m .. gelerek Rombrand ın bır tablosu ıçın butun B" "k d l 1 · · ı hangi bir felii.ket 2amanında kendi-•.. ... "' ' · k .. ·· h 1 · · uyu a arn arın eser erını ana-
kend.imin hakimi o]arak ve hükiim- sınem~ utup ane ermı hatta ta.nta- mak, onlardan zevk atmak için, beni sini gfüıterir. 
lerimden emin bulunarak ıözlerimi nalı bır s~rette klasik sayılan eser- her vakit bulunduğum mevkiin Üa· Yoksa iyilik zamanında pek de 
kapıyor ve içimde, sakin, sarsılmaz ler de d.ahıl olduğu halde vermeğe ti.ine çıkaran ve hayatımın en meser- samimi olmıyan bir çok dostlar gö
bir surette gördüklerimi düşünmeğe, anıadı""yım. retli muvaffakıyetlerini teski1 eden rebtlir. Onun için, herkesi hakiki bir 
bu da.Vayı aydınlatmağa çahşıyo- Sinema, hala bir san 'at değildir. devamlı bir çalışmaya sev ketti. Si- do~t snnarak . her hu.su:'lta onlara 
rum. Korkuyorum ki o daha baslangıcta 1 b b . -ı d' . h ttA haglanm~k. bılmem kı ne dereceye , 

.:. fena bir yola snpm,ıs ve her gün sa~·_ıhnema alzand enı egf ekntırıyolr, ~.ka kadar doğru olabilir. Telakki Ye 
. . . · • eyecan an ırıyor a a as a yu - . 

Sinema, esirlerın cahıllerin, mıs· at dediğim seyden uzaklasmaga bas- l •. b t . t . O • zevkte lıır sayılan dosta karşı her 
k

. l . . . .1 d .
1 

. ] , · · se megı ana emın e mıyor. san· t·· 1.. 1 .. d" 
m erın, ıhtıyaç ve aı e en ezı mıs amıstır. t d - ')d' E t • t d • ·ıd· Ut u sır arını açmak, derdlerını ok-. · a egı ır, ve o sana egı ır. . . . . . . 

olanların bir eğlence vasıtasıdır. Bu- Hayatımda yer tutan bütün eser B·ı· k' t h' tt•-· lAk mek ınsanda bır ıhtıyaç halmdedır. .. . .. . . - ı ıyorum ı es ır e ıgı, a a a- . . .. . 
raıı, Moloçlarm mahkum ettıgı hır ler beni bir adam haline sokan bü- 1 d d w b' k l . Do:o;tluk ılerledıkçe mutekabıl feda-. . • an ır ıgı ır ço genç er, sınemanın k. 
yığı~un gıdası:ıı alımanc hır surettt- tün san ·at eserleri, bir futuhatı ifade hatalarını, sefaletini, kifayetsizliğini arlıklar da. artar. . . Muhtelif tarihlerde Almanyadan 1 lettik1eri tyakdirde de hükümeti ha· 
zehır~cmektedı.r. . . . eder. Ben onları büyük cehdler ne- mübhem bir surette anlıyorlar. On- . Do~tlu~ bıraz aşka da ben~ıyebı- Hollandaya . geçen kızların adedi,berdar etmek mecburiyetindedirler . 

. Sınema hıç. ~ır cehd ıst:mıyen ticesinde elde ettim ve hararetli bir !arın ıstırabı karşısında eğiliyorum. lır, çunku do:~t~~ı~ta az olsa bıle k.ıs- yirmi bini bulmaktadır. Bu genç kız- Bu yirmi bin genç kız bugün mem 
bır tema~d;r .. Fıkırlerde ~a~d ara- ihtirastan sonra layık oldum. Çi.inkü sinema esareti tiyatronun- ~ançlık d~ gonılur. Yaşlılık, zengın_ lar HoHanda şehirlerinde aileler ya- lekete dönmek istemiyorlar. Hollan-
mıyor, cıddı hır surette hıç hır prob- Yeni bir nizama kadar sinema kinden daha ag· ır daha zalimdir lık doslluga çok engel olur. )!emur- nında hizmetkarlık veya dadılık ya- d d .. d"'kl · h tt 
le · L )] • h' b" 'h · ' • · 1 1 • 1 d d 1 b' a a sur u erı aya an memnun-
mı ua ctmıyor, ıç ır ı tıraz uyan eserlerinin, san'at eseri olarak mu- - Devam edecek - ara amır er arasın a a esas 1 ır parak hayatlarını kazanırlar. d 1 K l h 

dırmıyor kalplerde hiç bir ısık yak- dostluk bulunamaz bulunsa bile F k .. 1 d b b ur ar. arın arını ra at ve serbest-' _ • a at son gun er e u ya ancı d k . kA b 
mıyor ve günün birinde Los An~re- pek az olur Bu arada dostluğun ka- k l d b" ··k b' ·k b çe oyurma ım anını ulmuşlardır. 
loı 'da yıldız olmaktan başka hiç bir • dm ile erkek beyninde de teşekkül lamıstır. Hemen hepsi Hollandad~ Belki zengin değil fakat hepsi deme 
• ,., s F · · ız ar arasın a uyu ır panı as-

ümid de .. v~rmiyor. . . . . . urıye - ransa edebileceğini ileri süren .. ler vard~r. bir k-oca bulmak için ellerinden gele- sud! ~emlekete döndükleri takdir-
Hatta sıncmanın dmamızımı bıle Ne dereceye kadar dogru oldugu . I B . t dahT d de fabrıkalarda çalısmak mecburiye~ 
h ·ı · · .. · d d b' d ··ıAh t .b.Ad' Ç nı yapıyor ar. u vazıye ı ın e -

mu ayyı emu:ın uzerın e urması- tl'az a mu a azaya aa ıı ır. o- H 11 d b kA 1 b"" "k b. \:- ll k tinde kalacaklarından korkuyorlar. 
nı istedii{i hülya]arı, bizden uzaklaş- cuklara gelince; bunlar da daha çok 0 an 8 e ar arı uyu ır 0 u O . . d l k t d" 
tmyor. Düşkünlerin en adi nüvazis· Parlamento, müzakerelerini tatil arkadaşlık hüküm sürmektedir. Fa- içindedirler. Artık Hollandada en ~u~ ıçı~ e mem ~. e e ~nmeme-
leri gibi sinemadaki zevke, halk kat bu da pek kolaylıkla. zail ol- kılıbık, en sıkılgan erkekler bile ka- ]c~n~ temın edecek bır şeklı aramak-

m ühhem ve ıakayd bir surette işti- etti. Suriye gençleri Fransa- maktadır. dm bulabilecekler demektir. ta ır ar. 
rak etmektedir Dostluğun fazileti ve iyiliği hakikki K · · b' Al k Bu husus ancak bir Hollandalı 

~ · • oca arıyan yırmı ın man ızı . 
Bu eıılenceler, halkın anlıya.mı· d k J ve t::~ash olmasındadır. Bu da seciye- evlenme ve belediye dairelerine i _ erkekle evlenıp Hollanda tebaasın• 

yacağı bir şekilde sür'atle biribirini y.::t mey an O uyor a~ nin terbiyesine tabi bir meseledir. . l .. b'ld" . 1 d' T 1 geçebildik~eri takdirde mümkün ola· 
takip ediyor. Bunlar, halkın sıkılma- Şam, 29 (Radyo) - Meb'usan nana avdetlerine kat'iyyen müsaade Çocukların tine! kudretlerini daima 

8

1~ ebrınlıd.
1 ırmlış elr ır.d a epnladme caktır. 

· kA b k k tt t k .. k lt k 1• 1. R hA k d erı e e ıye sa on arın a ası ı ır. t sına ım an ıra mıyaca sure e er- meclisi bir ay tatil aran vermiştir. etmemekedir. yu se me azımge ır. u ı u • . . . şte bunun için yirmi bin Alman 
tip edilmiştir. i nsanın zekasını kul- Bu tatil kararı, Fransız parlamento- retlerin kuvvetlendirilme~i için ben- Ancak adreslerı gızlı tutuluyor. Ma- k k l ·ı H II d d k 
l .. k f .h 'ddA f 'k h. l l ızı var uvvet erı e o an a a o 
anmasına, muna aşa yapmasına, sunun siyasi vaziyeti yeni komiserin M • lik faziletlerini ve kıymetlerini ka- ama ı cı ı ı re sa ıp o an arın ca aramaktadırlar. 

ve bunlara i~tirake imkan yoktur. avdetinden sonra tebdil etmesi içill ançUrl zanm:ık şarttır. Yoksa her hangi bfr evlenme memurluk1arı vasıtasile ad-
T eshir edici vasıtalarla lüksle, mü- veri.lmiş telakki edilmektedir. Rusyaya olan borcunu arkadaşın te~iri altında bulunacak resleri öğrenilebilmektedir. --------------
zikle, insan sesiyle dolu olan bu kor- Berut, 29 (Radyo) - Suriye kadllr tinel zayıflık gösteren hel' Büyük bir iştiyakla koca anyan Dış Politika 
kunç, bu hayvanlaştırıcı, bozguncu hi.irriyetperver fırkası reisi Ayme, vermıyor şahıs, onun tutsng~ı yerindedir. 1s- bu kadınlar her halde kendilerine ye-

- L • d.. h · · .. - • - Baıtarafı 3 ncü Sahift-de -
m1U1>.ına, unyanın en ayret verıcı Fransaya açık mektup nesretmi~tir. Pnri-.;, 29 (füulyo) - Sov~·ef Rus- te, ı·n~.·anın ı"lk 

0 
.. 

11
ce keıldı'nı· 1.,1hAı za. ni bir hayat temin edecek erkeklere 

le. tl · d b" · l k ] ,,_ • ... c;en;e\'c>si içinde tanzimi ~olunda a-
uvTve .edrm de? ırı o ak~a sbayı ~y~r~ Mektupta. F ransanın şimdiye kadar yn , Mun(,'UtİYt' bir nota vet·miş ,-e şi- aft:ın kurl~1rmaıH icap eder. Bll ela saadet getirebi1iıler. Cünkü bu yir· t l . b. l I ·ı 

A 
e~kan ~ ıyorum .. ı'. ~gim~i.ı takip Pttiği siya~~ti değİ::-jtİrmesi la- mendif:rter~eıı. alııt'aklı buluııdui'u PH ruhi terbiyeye aittir. mi kızın evlenmek içi~ can atmala· 1 mış_ yenı ır HC. ımc ır . . 1 k.ndrnı l 033 

men sınema re11mıne, evam- ld'-. I k S . . raları ı temıştır. l k k dl ~ene~ınde topl~man vedıııcı Pnn Ame-
lı b. tt b. y 1 t b' t t 1 b' zımge ıgı yazıma ta, urıyenın . . . rına sebep o an va a en i erince . · 

ır sure e, ır 1 a ı u u an ır F k 
1 

. . . bd'I Rusya, Lu ııolanın lıır ~lll't'tını de A .. • • • nk:.ın kongresinde ntılmıştı. 1ki spne 
müddet, en köti.1 inhiata doğru 8 u. ransa)-,1 arşı o an sıyasetını te ı gamnti ,·ermi!} olun japoııyaya gönıle-. Arap kom·ı tes,· fevkalade muhımdır. Bu vaka nedır~ 
ru .. klenecektı'r. Tey"ıd ediyorum kı', mecburiyetim! .. btılundtıg-u kaydo- Alman hükumeti memleketten evvel .Buenos Ayregte toıılanan Pan .... rt>rek, taksitleeriıı tediye ı•dilmt'l'liııi İs· 
fikri hiç bir gayret sarfetmeksizin lunmaktadır. temiştir. Azasından sürgün edilen- çıkmış olan bu kadınların ana vata- A~ıerı~an. ı::ulh konferans~ da el.ıe~l-
sart ve geçici bir zevkle sersemle~ti- Mektup şu cümlelerle nihayet jHpoııyn, bu nıe:-1eleden dolayı mesu. ler serbest bırakıldı na dönmelerini istemektedir. Gerçi ~~ıre:lı . bır merhale te kıl etnwıt~r. 
rilen bir millet biraz sonra bir isi bulmaktadır: liyet kabul etmtıcliğiııi \'e borcun. doğ bu hususta henüz resmi bir tf'blige.t Şımclı bır adım daha at1lıyor. Bu, Bır-
sonuna göti.irm~ğe ve küçük de ol:!~, <ı:Suriye artık ne siyasi entrikala- nıdurı doğruyn ilfançul'iye uit oldu_ Loııılı·a. 2!l (Radyo) - Filistin A- yapılmış değildir. Ancak konsolos- l~~i~ An~erikanın üimd ~{~iği kaclrır 
fikir enerjisile onu başa.rmağa muk- ra, ne df' Fransa•ıın ağır tahakkümü- ğ'unu bildirmi~tiı-. rap komitesi azasından bulunduklurııı_ luk va:.ıtasile bu genç kızla teker te- Luyuk lııı- aJım. ol~ıyabıhr. Fakat 
tt dir olamıyacakhr. Biliyorum ki, ne katlanamaz. F raııs~. Suriyeyi ken dan dolayı ~wçen yıl tevkif edilerek kt>r çağırılarak kendilerine doğduk- RtızYelt l.ıt~ yenı çıgır~ ~çalı :ıradan 
Lu iddiama Amerikanın büyük bi- di dü~mnnları ile hirle~tirmeğe m~c· Sey:-ıel adalarırı~ı ~Lirgiiıı edilmi~ oluıı ları ka:sabaya dönmeleri li.izumu bil- ancak YP<lı ı:.eııe geçmıştıı·. Ondan ll-

nalar, '\'apurlar yaphğl ve büyiik te- bur edip, basımı. gaile açmamalıdır. Doktor Funk lıfŞ Arap, İngiliz ni.ikumeliııce verilt'n dirilmi~. ak~i halde ailelerinin para \"t!lkAi Ame'.·ikn h?kı1~1 etlerini.n. C('-

tebbüslere girmeğe kadir olduğu Yoksa, hi.irriyet hayrağı açmağa a- ı>mir iizerine serbest lıırakılmı~hırdır. cezasile mahkı'.hn edilecekleri ilave n~ılıı A~erı.~;ıyl, Rırlt'~ık AAme:ıkaı~ın 
ileri sürülmek suretiyle itiraz edile- made binlerce Suriyeli gene vardır. Londraya g'decek Hunlar, Kanton \'apuruna lıinerek, Fi olunmuştur. lm nevı mustemlekesı telakkı ettık-
cektir. Kahire, 29 (Radyo) - Samdan Lnnclra. 2:ı rn.~ıdyo) Almanya li:üine doğru yola çıkmışlardır. :\lan- Esasen Almanyadan çıkıp Hol- !eri zaman, henüz cenıılıi Ameı ikayı 

Amerikada büyük bir binanın gelen haberlere göre, Fransa hi.iku- iktisucl ıw;. ırı Dr. Fıınkun ikinci kil · haza, Anıpların i.içü Beruta ve ikisi landaya gelmiş olan bu yirmi bin idare eden devlet adamlarınm lıafı
haftad.a ilci üç katı yapılabilmekte- meti Suriyeden tardedilmi~ Arap nun biclayetiııcle Londraya gideceği Kahire.re gidip bir müddet orada ka- kız pasaportlarını konsolosluğa im- zalarıncla canlıdır. 

dir. Va nerin tetraloR'isini hazırla- TUescı!l•nın tt>k'"<ı.T Suri e veya Lüb- ı.:ı,ı;,.:ı,~· 01'~ ... ,ı:,. ••••Iİll1a•c•a•k•la•r•d•ıı•··---••••••••lliııız•a•la•t•t•ık.,.111arP"rı gibi, başka bir ;qre nak- A. ş. ESMER 
... w• • cm• 

POLıs ROMANI nıez. Zuıınettigiınt> ~Jiı·c de Amiku~ - Korsanın hançeri mi bu?. Sapı - Ne kadnr da eskiydi Seneler bu snlonun içine bir yabancı girmis 
: .._••••.-;: iilmü17lür değil mi? kemikli ve altın işlemeli bir hançer bu aleti bir karavanaya çevirmiş o- olncak ve belki de bu yabancı hulu 

1 
- Evet. Kntledildi. lT ~ nı de bu mi? lacak. Bir parça çalmak isterdim. bura<ladır. 

E • kon k ~alon ic:inde ! Doland mahpus kız Peçi Galin Delikanlı parmaklarile düğmele- - Heykelin yer değiştirdiğine da-sra re ngız Q Dolancl heykele ~·ana'!tı. kendisine vermiş olduğu hançeri ha- r«! dokundu. Fakat Teodor onu ko- ir tam kanaatiniz var mı? 
20 ~---'1 - Burada mı öldürüldü? tırlamıştı. lundan yakaladı ve mani oldu. Son- - Muhakak ... Bu da bir saat e\.·· 

- - 1 - Asağı yukarı simdi şu durdu- - Fakat onun bu kadar korkunç ra heykele bakarak boğuk sesile: vel olmuş olsa gerek. 
- Bu akşam -ıinit· buhranı geçil'i- lardaıı hnl.ıerdar olamaz_ 'fc.vzenir. ğunuz yerde!.. Bu hikayeyi şimidiye bir hikayesi olduğunu bilmiyordum. - Yapma!. Teodor karanlıklarda saklanan 

yorunı. . 1 de .. herşeyi biliı~. ~akat hiç bir z.anı~'ln kadar hiç dinlemediniz mi idi? Teodor hem konuşuyor, hem de Dedi. Sonra müdhiş bir telaşla: bir düşmanı arıyormus gibi, korkak 
- Dah~ başka bır sebep de ,~ar. muzu.kerelere ıştmık etmoz. :\Iı~afır- Sen o Z<\man çok kücilktün .. Hi- mütereddid bir nazarla yeğeninin - Aman yer değiştirdi, çevrildi. nazarlarla her tarafa baktı ve mırıl-

ı:tu gf:ce dı~ kapının zilmi 11 çalınma- ler saat birde konağa geldikleri za- kaye o kadar uzun değildir. Bu ha- gözlerine bakıyordu: Dikkat et!.. dandı: 
ıt ve duyulmaması ih1.:nıali de var .. 'man zili gayet hafif olarak salarlar. diSf' yüz sene evvel bir gece vakti ve - O maruf hançer o günden iti- Diye ilave etti. - B1ıruy:l birisi gelmiş .. Faka.: 

- Zil mi?. Bizzat gider kapıyı açarım. Cnıun- bir hançer darbesile vuku bulmuştur. haren ailenin korkunç bir armağanı - Groundi çevirmiş olacak. kim olabilır. 
- E:et.. mi~afi:.!er bek,li::orum. . d.i _ve knns1 o saatte uykuda hnltıııur-ı. ~aranhk ve 1?1u~u~ ha~if ziyesı, olarak kabul edildi ve ayni çivi.ye - Hayır. hayır ... Groundi ona İhtiyar. söylene sö.yl~ne. _koltuk 
- ~Iısafırler mı· Halbt.kı bt>n rıı- l:u. ıhtıyarın anlatan hıkayenın dehşe- asıldı. Fakat senelerce sonra, senın- dokunmaz. Heykel bıraz evvel ye- sandalyesıne kadar ~ıttı. Zıhın ) or-

ıafir kabul etmediğinizi s:.ınıyor- Doland gözlerini açabildiği k!t<lar 1 tini artıyordu. Doland titredi. le bt:raber 0 da tegayyüp etti. rinde idi. Değiştirme, ben yukarı gunluğu bütün itidalini de berbad 
dum. açtı sonra tekrar kalktı ve heykelin - Hepsi bu kadaı: mı? Doland güldü: çıktığım zaman vuku bulmuş ola- etmişti. 

- E\•et, fakat bugiin \·aziyet .de- önüne gelerı>k durdu: - Asağı yukarı bu kadar. Bu - Amca size hakikati söyliye - cak.. Binaenaleyh birisi ... Anlaşılı- - Ben buradan etrafı kontrol 
li~ti. Bu gece 7 kanunnuevn::l a-ecc- - Bu se\'imli ve mercl ihtiyarı ha- mes~le bir siirü dedikoduya sebebi- yirn. Onu ben aldım. Fakat neden yor ki ... Demek ki piyono .... Fakat edeceğim. 
ıidir. Ve her sene b~t geceyi ayini<" tırlıyorum. Küçük iken daima önü- yet verdi. Onları da sırası gelince aldığımı ben de bilmiyorum, inanamıyorum ... Aman Allahım.. Doland bu!lları söyledikten son-
~eçiriyorum. Baz1 dostlar gelirler. ue gider, dikilirdim. Ağzı ve gözleri anlatırım. - Bir delilik olacak .. Şimdi n~~ Doland amcasının geçirdiği bu ra kapıya doğru yüri.idü. 
Ailevi kuHlbümii?:ü kurnr \"f' altı cen· ırnzan dikkatimi celbedercli. BilhM· - Katil meydana çıktı mı? rede o hançed müthiş heyecandan bir şey anlamı- - Hayır .. Hayır .. Kal. beni yal-
tilmeule faaliyete gec:•~riz. En salon- su Mon:ı-Siyan'nın erkek tebe:'lsümti- - Hayır, (Teodor tereddüdle) Doland durakladı. Karışık fikir- yordu. nız bırakma. Bilakis o kapıyı iyi ki-
dn oturur ve lıir .·mat kurlar koıın~u- ne benziyen cansız 1.ebesc;iimU .. Fu- Fakat.. Amik11s fenni taharriyatla ler kendisini telaşa düsiirmüştü. - Fakat amca, neler tahakkuk !itle!. 
ruz. kat amca. lıen .şu çehreyi unuttum, uğraşıyordu. İzahat verece~im za - - Maalesef onu kaybettim. Hika- ediyor. Piyanonun heykelle alakası Doland ihtiyar nmcasının emri-

Dolancl, day1sma hayl'dlc bakıyor- bu kim olacak?.. man her seyi anlıyacaksınız O han- vesini bilseydim, tabii daha dikkatli nedir? ne itaat etti. ihtiyar şu bir saat zar-
du. Bu hu:-ıu:;i mi.ilakatııı nı:ıhiyetiııı - Amiku~. Esas i:>mi .Jakov Hn- cer eski idi. Ve sene1erdenb~ri (Eli- davranırdım. Maamafih onu tekrnr Teodor acınacak bir vaziyette idi. fmda hayatından on s~ne ka.yh"'t-

le f östf'rerf'k) dvid~ asılı duru- bul ma~ra gayr~t edt>cejlim. Derin bir nef~s aldıktan sonra bo- mis gibi görünüvordtı. Dı-r!n hir 

r 

----~~~~~~.~~~~~~~~~~--~--~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~D~eu·~a~lı~bu ··~eri mü~akı ~ukbirse~e: korku vütudi.inü a~rlastırmı~ı. 
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Belediyede yangın 
başlangıcı iNGILiZ DONA MASINDA 

Memurlar telasa Son manevralardan nasıl bir netice alındı? . . 
düstüler • 

Dün öğleden sonra beledi~·ede bir 
yaııgııı başlangıcı olmus. memurlH, 
h~;·li telfı~e düşmüştür. Bel~diyedeki 

n13Jzenıe dr;ıo:-;undan Uazı eşya almak 

üzere elinde 12 mumluk bir pet1"11l lam

Ua ... ı ile depoya inen belediye ınemur. 

!arından birioi, oı·ada çalı~ırken de -

podaki bezler ateş Hlmıslll". itfaiye 

,Jerhul haberrlar edilmiş. yangın, it -

faiyt> geln1eden belediye dairesindeki 

;·:ııııı:ııı 'önıliirnıe eiha,.IHile derhal 

~t; n < 1Ol'li1 n1 ıi ~ t ii r. 

Yeni bir deniz harbi eski-
lerine hiç benzemiyecek! 

·----------------------------------------• G ece lıarplerinde zırhlılar çok korkunç görünüyor .. 
Ve denizciler bu manzarayı heyecanla karşılıyorlar. 

Harb başlarken 
T unusıa esen ha va 

Mürettebat - Baştaı afı 4 ncü Sahifede -
rey vermiye tabi tutsak, lıalyanla
rın lehinde rey vereceklerin sa) ı.sı 

limit edil~miyecek derecede az ola

cai(ını bilhassa sarahatle söylemdi 

yiz. l talya, Afrikada hiç bir sempa

ti uyandıramaııııştır. Hiç bir yedi 

gösterilemn ki. bir İtalyandan kendi 

3öniil riı:asile ho~nud bulunmuş ol

sun. 

Sakit mumyalara 1 
·-- benziyorlar 1 

İngiliz donanmaıı 

Beyaz perden·n sihirkar yı'd,zı Grela Uarbo, 
son çevird"ği f imlerden b rir,de 

1881 de Tun us beyi Parisi ziya

ret ettiği vakitF ransanın Tun us üze

rindeki himayesini bilhassa kraldan 
yalvarmı~tı. Fransa, tahakküm ve 
cebirle değil, fakat medenöy~tin ve 
hürriyetin silah ile Tun usa girdi. Şu 
halde bugünkü Tunus, bütün adat 
ve ahlakile hür yaşıyan ve kendi an
anlarından hiç bir şey kaybetmemiş 
bulunan müstakil bir hükümet gi -
bidir. F ransanın Tun us üzerindeki 
iddieları sırf bir himayeden başkll 
bir ~ey değildir. 

. _Jngiliz do:1anrna~ının son aylar b~y~k. rüzgardan mahfuz ve tabii mekte olduğu görülüyor. Açık deniz 
ı~ınde yaptıgı buyuk manevralarda bır lımanındasınız. Bu liman yeşil- !erde rüzgarın da yardımile aüratle 
bır kaç ga~eteci de. ~azır ~ulundu. likler içine. bürünmüş.tür. Şotlandi- ilerliyen bu muhriplerle ötekiler -
Bu gaz.et.ecılerden bırı, dl!'nız :nuha- yadadır. Lıma.nın derın ve bulanık aında şiddetli bir ateş başlıyor ve 
rebelerının en korkunç ve bılhassa sularında mavı renge boyanmış yüz- ikinci sınıfı teskil eden kruvazöTle· 
gece çarpışmalarının ve harp hazır_! !erce dritnot, ·kruvazör, tayyare ge- den gelen mer~iler çapraz ateş al· 
lıklarının ne derece heyecanlı oldu- misi, muhripler, türtürlü mayn ve tına aldıkları gemilerin üzerine ölilm 
ğunu tasvir ederken şunları anlatı-: tarassut gemileri toplanmıştır. !yağdırıyorlardı. 
yor: Yola çıkmak üzere olan bu bü- Gece atısları unutulmaz bir ta • 

«Tasavvur ediniz ki, dünyanın en yük donanmadaki zabit ve erler ha- kım manzaralarla da insanı kar ıla 

Yıldızlar, stüdyodan 
cıkınca ne yaparlar? 
' 

Amerikalı dokto-
run mühin\ bir 

keşfi .. 
Harri Bor, bir aşçı olsaydım, dünya bir ak· 

tör kaybeder, fak at mükemmel bir 

Fransızların bir kabahati vardır. 
O da, bunların Cezaire kadar Tunu
sa hissi bir surete bağlanmamaları 
ve dolayısile islam diyarınııı Mekke
den sonra mübarek telakki edilen 

Körlere göz 
takılıyor aşçı kazanı"'dt, diyor 

Beyaz perde üzeril\de gördü ki eri yıJI aıddir" O, arkada,Jarına: 
dızlara derin lıir <amimiyetle bağla- Gidiniz. der en maruf lokanta
nan erkekli kadınlı bütün >e:-irciler, hırdan islediğiniz yemeid alın. Ayni 
lwğendikleri sanatkarların hu•ust ha- yemeği ben de burada pi~ireyim. Ge -
y., .!arını da öğrenmek bterler. !ip ikisinden de tatınız. Eğer ben daha 

Gazetelerde sinema yazılan yazan iyi pişirnıemi~sem ne i•terseniz ''eri
nıubarrirler ekseriya okuyucular tara- rim. 

bu yurduna Cezair derecesinde gö
nül vermemeleridir. 

Acaba Cezair İçin kan akıtan 
Fransızlar, Tun us için harp etm .. me-
1.,.rinden dolayı mıdır ki böyle hissi 
bir hava içinde kalmışlardır. 

Amerikalı doktor, 
i malara ölen bir in
sanın gözünü taka-

fındaıı bu şekilde •uallere maruz ka _ Harri Bor kendis!le görüşen bir ga-
Şurasını izah edeyim ki, Tun usa 

gösterilen bu ihmal yalnız his sa -
liasındadır. Yoksa onun medeni in
kisafı Cezairden hiç geri kalmamı
ve. Fransızlar Tunus için de Cezair 
kadı>r calısmıslradır. 

bilecekmis 
• 

lırlar: Falnn artist evli midir. değil zelcciye : 
midir Hangi şehirde doğmu•tur? Ka~ •- Arkada~larım. demiştir. Tab
)"aşındadır? A.'11 adı nedir? Hangi lolarıma bakarken'. C:.lükemmel, fı·ı·. 
nıahallede•oturur. Ye~aire ve~aire ...... kala.de, çok giizel:t diyorlar. ö_,·Je zan-

Okuyucu mektwplarından çıkan su. nediyonım ki bunu bir nezaket e'eri 
aller arasında pek çok te.<adüf edilen olarak, beni memnun etmek için '•"
bir tanesi de , ·u veya bu yıldız, 'tlid- ;·orlar. Fakat pi~irdiğim yemekleri 
yodan çıktıktan >onra seı·best >aatlc- ;·erken hic;bir şey sö;·lemi;·orlar. Çün
rinde ne yapar?• sualidir. kü yemeklerden o kaılar ho~lanıyorlar 

Bütün °bu "izahat bize gösteriyor 
ki, ortada bir Tun us meselesi yok
tur. Tunus Fransız himayesind .. clir. 
Oradaki Fransız kültürü. Fransız 
C"strleri, Fransız hürriveti bu mem
k .. tte baki kaldıkça Tun us ba~ka' Şüphe yok ki çalıştıktan sonra eğ- ki, söz ~ö;·lemekten beni tebrik et -

lenmek ve dinlenmek herke;; gibi sa- mekten'e iki lokma fazla yemeği !"fır ellere geçmiyecektir. 
n:ıtkfirın hakkıdır. Aktör ve aktri,t- •ayı;-orlar. Asıl ben bu me•lekte ;·eli- ** ler de tıpkı bizim gibi yemek yerler, "cekmisim. o vakit diiıı.ı·a kötii lıir 
ııyııl"iar ve otururlar. Tabii içleriııılcn ~ktör k~ybeder, iyi lıir ahc;ı kazr.ııır - ırec;ırır. Arkttıla.~ı ıla kPıııli<i gilıi i.,.: 
bazıları bir takım şeyleri çok >evPr- ılı!• ··iirnri \e iyi avcıdır. füıbahle.vin al:ı 
Jer, bazılarının garip huyları vardır. Birkııç a;· en-el Pariste •:\fö,yii biııerl('I". ak~ıtma kadar vahıın öküzle-

Seyireiler, ııerde üzeriıııle yılıh.ı- Kok-<inPI• filmi c;enilirken •tüılynyn rinin nrka>ınılan ko~arlar. .h"iidüklrn 1'11rlnrılnıı yıldı: bı,d111" 
.ın her vukit h•;·ecan ı·ereıı m:ınzara- l{irPn sinema nıünekk'tleı·'. filmde lıa~ Filimlerincle dünyanın en ihlira>l:ıı Nevyork; Birincikanun .. 
ıAr arasıııılu giırılükleri ;çin oıılan hu erk•"< rol'.inli o;-ı1';·an Lurkeyin çeı·ir- adamı olar:ık J1"Üriineıı. tehlik.-li m.ı - Bir İtalyan doktoru, bir gözü kör 
,ıısi h:ıyatt:ı ua ih\ôraslı nıaceralıtr diıi;i b.r ~ahne lıi:er Litmez. aradaki cp1·11larn atılmaktan htı,tısi Lir zevk olan me~hur yıldız Stivenso"ne mu-

fıuıla ne kaılıır kı.'a oluf'a ol.ıııı. ıl:ı. duyclıı.ij-u zannerlilen Piyer Blamnr vafakıyetli bir ameliyat )'apmış v~ ı1e~inde ::oşun ce.ur ateşin lıir takım 1 
"nıa t•k bıı'1nıı bir odaya çekilılii/:'ııe htı•U>İ hayatınıla çok •akindir. İki kil- henüz ölen bir talyanın gözünü ala-

in anlar farzetleı-la ... Bunların nlel - 1 dikkat etnıi~lerdir. Llrkey bu od;.ya ~iik kızını yanına alır. Tahta ilıerine rak yıldızın kör o an gözüne tak-
fırle bir fani gilıi lıa>it Lir hayat ya<a- 1 · d girer ııirnın kollannı dirseklerine ka- rc.•im yapmakla uğra~ır.. mıştır. Tıp a emın e de hayret u-
ına•ıııa ihtınıal vermeılikleriııclen a- dar sınır. lıoyııuna e-<ki bir önlük ta- jorj Rigo müziği "ever. Ve çok ırU- yandıran hadise şöyle geçmiştir: 
ııalkarlarııı hu3U5i ha.rntlımnı, hayal- kar, eline fır~ayı alır. filmin çevrile- zel gitar çalar. San Gitrinin son eseri Yıldız Stiven, bir akşam sahnede 
elen doğan bir takım ınaceralarl:ı dol
dururlar. Bu zan ekseriya yanlış çı

kar. Aktör veya arti•l sahne hayatı
nın dışında ~ok defa alelade iıı,;an

dır. 

İçlerinden bazılarının, lıazı ins:rn -
lnr gibi husu,;i temayüllerı olur. ~re -
sela Alber Prejan deniz ı·e ~eyahaU 

çok sever. Bu •;,vgi<i o kadar fazla -
dır ki apartmanını bir \'apura benzet. 
miştir. Apartnnan o<.l~ları tıpkı ,·a11ur 
kamaraları gibi dö~enmi~tir; yalak -
!ar a•madır, balkon taınamiyle bir rn
pur köprüsü haline konmuştur. O, bir 
gemiye benziyeıı daire•inde boş •aat
lerini deniz vüzü görmiyecek olan mi
ni mini ~andallar ve kotralar yapmak
la geçirir. 

Harri Bor resim yapar. Evinin dı
varları kendi fırçasından çıkmış yağ
lı hoya tablolarla doludur. Bu zat yap
tığı resimlerin modelini denizden a -
lır. Heykel yapmak ta bir parça elin
den gelir. Fakat en ziyade merak etli
ği yemek pişirmektir. 

Arkada-larôJe daim:ı hah•e girer. 
Bu bahislerin mevzuu daima yemeğe 

cek sahnelerine ait dekorları boyar - olan ccennete de bir uğrayalım• fil - iken kızılderililerin gazabına uğra
mı~. Yağlı boyu boyamak ihli'"acı Lar- minele hü,,·ük bir maharetle on ikinci mış; fırlatılan küçük siyah bir ok 
key içiıı en kuvvetli ihtira<tır. Tlr.tta Lıii rolliııü o;·nayan Raymon Gal re - sol gözünü çıkarmış, şekağını da 
o, kendisini bir parça tenkit etmek h;- :<im yapar ve bilhassa çiçek resimleri parçalamıştır. 
tiyen bir rejböre: yapmağa bayılır. Bu hadisenin vukunda seyirciler 

•- J,terseııiz azizim, demistir. Fraıı.,ızların en iyi komiklernden arasında bulunan Amerikalı ltalyan 
Şirketinizle olan mukttvelenıi bozıı - biri sayılan Arman ernar posta pulu göz doktoru Paskualli, derhal faali
yım ... Benim için burada film redr - loplıınınğa meraklıdır. E"ki ve az bu- yete geçerek yıldızın gözünü tedavi
mekteıı i•~ gidip bir atölyede boyacı. luııur kitapları toplamaktan da hoş. ye talip olmuş ve henüz ölen komşu-
lık yapmak clahu zeı·klidir.• !anır. su bir ltalyanın kafatasım satın al-

Birçok yılclızlar ılıı acık harnlıırdan Pol Tissiye de tıpkı Alber Prejan mış, bir gözünü çıkararak yıldıza 
ho~lanırlıır. )fe,ela Dürnlles izin za - gibi oyuncak gemiler yapar. Fakat ge- takmış, bütün damarları uzun süren 
maııının ,rnlııız bir ay olduğuna ~ok mi yapmağa en çok m~raklı olan yıl - bir ameliyatla biribirine bağlamıştır. 
mütee"iftir. O lıir aylık için müdde- dız Pol Az(\ildür. Bu zat yaptığı ve Aradan beş altı gün geçince dok
tini deniz yıkılarında doıa,arak geçi- mükemmelen boyadığı, yelkenli gemi- tor sargıları açmış, sinama yıldızı 
rir .. Bu ge1.intiden. ne bahasına olur- leri, kabul salonunun orta yerindeki kendisine aid olmıyan gözle herşeyi 
•a ol"""· rnzJl"eçemez. Pariste nasıl va- geniş masa üzerine koyduğu kocaman gördüğünü söylemiş ve sevinçten 
kit geçirdiğini soranlara şöyle cevap bir teknede yüzdürmekten derin bir ağlamağa başlamıştır. 
,-erir: haz duyar. Bu hadise, Amerika tıp alemin-

e- Yazın Akdeniz kıyılarında rap- Yalnız bu merakların hepsini bir de ehemmiyetle karşılanmıştır. Dr. 
tığım gemi ve kotra gezintilerini haya- arzudan doğmuş, ihtiraslı iptilillar Paskualli Nevyorka çağırılmış, bir 
len tekrarlamak ile ı·akit Jl"eçiririm. 8aymak doğru olmaz. Belki bazıları da konfnans vermesi istenmistir. A 
Daha <onra da gördüğüm manzarala- gösteriştir .. Her sanatkara bir merak merikalı doktorun söyledii7in.e ııöre . 
rııı resimlerini yaparım.> ~-akışır di~·e yapmacık yapanlar da ayni ameliyat ama olarak doğmu• 

Şarl \"ane ata binmeğe meraklı - bulunabilir. Fakat hangisi yapmacık, bulunanlar ;izerindr de tatbik edil•
ılır. A\·ciiiği da •ever. Tatil zamanları- hangi>i ihtiras, bunu kestirmeğe ta - bilecektir. Bu takdirde dünyamızd? 
ııı Kamarkda bir akadaşının evinde bii imkan yoktur. ama kalmıvarAkt-r 

zırlıklarını ikmale çalışırken can sı- tırmıştır. Dritnotun çanaklığmdan 
kıcı saatler geçiyor. Fakat bütün uzaklara bakarken ufuklardll"tl!tc bir 
qayretler lngiliz donanmasının mü- ışık görünmüyor. Gök yüzü kapk.a
kemmeliyetini ispat etmek içindir. rrınlık, bu arada karanlıkları delen 
Çünkü yüzlerce yıldanberi yüksek bir takım heyulaların yakınlastığı · 
harp kabiliyeti"i gösteren ve daima qörülüyor. Dikkat ediyorsunuz bun
üstünlüğünü muhafaza eden donan- lar düşmandır. Makineler, telsi:der 
mıının hakikaten muazzam bir kuv- delrhal harekete geliyor ve ateş baş
vet. olduğuna şüp.he yo~t~r. Bu kuv lıyor. Bu ateş çok korkunçtur. Düt
vetı mey~ana getırm~k ı_cın az ..'".m~k manın yaklaştığını bildiğiniz dakiq.ı. 
~z fedakarlık sarfedılmı~ degıldır. !ar içinde duyulan heyecan anr'a
Bu seneki son bahar manevraları, tılmakla tasvir edilemez. Kurııan
~ece gü~düz h'.ç fa_sıla vermed~n ~e- da köprüsündeki zabitler ôGrbUn• 
vam ettı. Denız eıderhaları bn fılo 1 1 k 1 k · • . • 
h 1. d k'h b" ı·k k'h ı - k ere aran ı lar ıçınde hır şeyler arı-a ın e a ır ı , a nagını v~ 

münferid şekilde manevra yaotılar yor ve kartal görüşile di!şmanın gel. 
En büyük dikkat endahta verilmi~- diğini sezebiliyor. Bu gelen dü~man 
ti. karanlık bulutların yere çöken ve 

Donanma erkanı harbiyesi endah- yürüyen hayaletl>eri gibidir. 
tın tam mahalline isabet etmesi hu Bu anda, key,tan köprüsünden teh 
rnsunda çok titiz ve dikkatli davra like çanları ~_,lmağa başlıyor, muka
nıyordu. Bütün harp gemileri düs" '"ıil taraf ta tehlike işareti veriyor, u
man gemilerini arayıp bularak Pn- zaktaki Vusman zırhlısı bir anda bü
daht etmek ve batırmak emri alml8- tün ı~ı) Jarını yakarak ve ani olarak 
lardı. Erkanı harbiyenin büyük bir at"l1"' ba~lıyor. Büyük topların ha
vaktini cok nazik bir is olan torpil 'V,]arı titreten gürültülü endahtları 
atmak keyfiyeti isı:ıaİ ediyorclıı.. ' ııJ,.k zarları patlacak gibidir. 
\ılayn tarlaları meydana ı:ıetirr,,•k 1 Uza~ta görüne düşmanın üzerine 
,.,. bu tarlaları temizlemek ır,e-.·le•i' 1 t"-• v~gmuru dökülüyor ve atılan 
\ahrivdileri rok uil•- -tırnn f;>ir k .. v- '11Prmil,.rin İsabet edip "etmediği an
"iyettir. Bumhn ba•ka diiJ>' n:ın ta:.. ~k bir tP!alş ve yahud bir sadme ve 
•nırel,.rinden korunmak. rnPselPsi d<> rıhayet bir yangın, yahud batma 
loııanma erkanı har\) vrsini fa:rl,. 1)i\imi görülürse. enlaşılıyor, Güver• 
ne~gul ederek maıYevrnlarda tecrü 'edeki büyük projöktörl .. r uzaktak i 
beler yapılmıstır. avı yAkalamak üzere mütemadiyen 

fngiliz dorıaı1ması endaht eder VP "lrn<tırıyor. Deniz Üzeri ve gök y üzü 
'1iiRnıanla ~rpısırken manevra ka· ,ydınlanıp sönüyor 48 santimlik bü
' ıiliyı-tiııi ha,•adan atılan tavvıırı- viik toplarbir kaç saniye içinde ha
' ombarırına uydurmak ve b~ı~lar- zır bir vaziyete gelebiliyor. Bunla
-lan ~:orunmak. çarelerine de uydur- rın patl~yışı bir cehennem manzara· 
:nık istemi•tİr. '' arzedıyor. 
Karsı ka;sıya deniz üzerinde filo- Deniz harbi başlarken olduğu aiıı-

ların ktarvaları patlarken havada bi biterkf'n de ani olarak hitama eri
iki tarafın .deniz tayyareleri de mu- var. Bundan sonra her topa yeniôen 
harebe .. diyordu. 'l"lermi dağıtılıyor. Ve bu dağıtış 

Denizin bulanık sularında bir çok 'l"lakinelerle otomatik bir tanıda olu· 
tarihi muharebeler olmu•tur. Fa _ vor. Işıklar söndürülmüştü~. B u hal• 
kat, yeni deniz harplerinin eski harp de ı:ıemi hareket ediyor ve yeniden 
!ere benzemiyeceğini erkanı harbive doldurulan toplarla, ço}, tetik biı 
reisi bizzat söylemiştir. Çünkü ta"h- l:alde düşmanı kovalarııak makıadi
telbahirle tayyareler deniz harp usul- le yola çıkıyor .Fakat düsmanın han• 
!erini alt iist etmiştir. Şimdi eskilerin gi İstikamete k~çt~ı belli değildir. 
yerine yeni usuller kaim olmuştur. Gece har~lerıntle zırhlıların man-

Mesela, deniz ve hava harp atesi zaraları hakıkaten korkunçtur. En 
kesilip te donanma geriye doğru ç~- lecrübeli denİ7"ciler bile bu manza • 
kilirken mayn tarlalarından koruna rad?n. heyeC'.an duymuşlardır. Atef 
koruna yol alabiliyordu. Demek ki kesıldıkten sonra iç ve dı~ biitün 
valnız deniz üstü ve havada patlı- k?pı ~e l<apaklar tekrar kapanıyor; 
yan mermilerden baska denizin al- ~ı.ç hır ışık kalmamıstır. Geminin 
tına yerleştirilen mayn tarlaları da •çın h'afif mavi lambalarla ısıklandırı 
dikate alını>cak bir keyfiyettir. lı~w.·. Her hareket, her İnsanı fanta• 

Deniz altı maynleri genis tarlalar zıleşmiş gibidir. Haro baslıyaca!(ı 
ve gayri muntazam bir halde harp !'.aman ise, bütün mürettebat sak it 
başlamazdan iki üç saat ev?) ~eyda.,birer mumvaya benzem .. ktedir. 

na getirildif(i icin her gemının bı~n- - K ira/ k Ev---. 
lara çarpmamak hususunda çolr bii I 
••iik ı;myret sarfetmesi İrnp vdiyor ( Bırinr ~ •rri. m l Ata tür~ cadrle-
'ki donanmanın ateş,. '1tı]m381 çol "nde :ııo mırnarın:ı ı1lt ve il<~ bt•ş 
. (ari.., bir sek;Jde oluyorrlı~. ,,,,a;ı ;ki ka., han~e VP "aire konfö-

Yolunu saşırmış gib) ufukta gö- rü ha,-: hane be• ay için kira;·" ve. 
riinen bir düsman llf'll'İsinin \izPrİne rilecektir İs~nkli'eri:ı ~fli.ılahkem 
Sir kaç vemi birdf'n ,..,.,,. bil•lı>rk.-r )fp,·ki satın alma k .. mİ')·on rei,lrıe 

•vni ufuktan bir si'rü muhribin r-el mııracııat'erl. 
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Peygamber Süle)' manın Sarayında 

(ANADOLU) 

Dünyanın en şık 
adamı 

KUDÜS KIZLARI ,__.. ? 

«Dünyanın en şık erkeği~ ismi, 
bu gibi un vanl:uı hemen daima alan 
artistlerin elinden kurtarılmış ve bir 
siyasiye. verilmiştir. 

-16·· Yzana: /ıkender FahrettinSertelli Malumdur ki, eski lngiliz hariciye 
nazırı Mister Eckn çok ~·k giyinmesi 

Amon sarayının yanı başındaki - Böyle bir şey düşünmediğim dım ki, Mirbanm mahlukudur. ile tanı.n?1ıı;ıtır ve kadınlar arasın· 
meydanda kürük bir dag" yavrusu ıç· in ög"renmeg" ede lu""zum görmedim. eı· ı.d k" t ·d · bo Itt da kendıaıne ne kadar hayran bulun-s c ıı e ı ası mı esme sa ı. d - A "k h .. 
heybetinde duran bu büyük kaya Sadece şu kadar söylemek isterim ki, Süzgün bakıslarile kraliceye, dön- ug~n~ soıı rnerı a seya atı ıspat 

Sabile: S 

General Şan·Kay-Şek'in sevgilisi 

1 Nakleden: 

•• 21 ·-
parçası üzerinde bir takım garip İsrail orduları ayak bastıkları yer- dü· - - c::tmı~tır. Biraz sonra müzik fasıla vermi ti. ha\·aretli Lir sesle: 
hayvan resimleri vardı. Jsrail muha- den hiç bir zaman mağlup ·olarak :__ Filistinde Jsrail çocukları bile .Ek' den. iki. h~ftn kadar e:vel Nov: Pari, yavaş yavaş, yeni vazifesi- - Sebep ıni -dedi- gözlerinizi 
tipleri bu resimleri Amon sarayını dönmemiı.lerdir. · 1 F k b kl } · yor a gıtmıştı. Oemokrası memle- nin ruhunu ve inceliklerini kavramıs tetkik ediniz, kafidir. :.- şarap ıçer er. a at, u çocu ar uç k t" d h lk b"' ""k .. h ·· .. • 
muhasara ettikleri gündenberi me - Naya bu bahsi kapatmak kasdile bir zaman mabetlere gitmezler. ke ın e a 

1 
ın Eduyu tedveccdu unu bir zeka ile harekete geçti. Tekrar Alfons, çarçabuk maksada gİr· 

rak ve hayretle seyrediyorlardı. tekrar gözlerini Şaona çevirdi: D k · · • azanmış 0 an en ora a a coş- lspanyol kitaracıya baktı. Bu bakış- mi oh.ıyordu. Binaenaleyh, muka-
ı D - eme kı, ınsan oglu (~arap) 1 kun tezahüratla karşılanmıştır. b d d 
srail muhariplerinden biri, bu - emek beni seviyosunıız? Fa- mahutlardan önce tanıyor. F k t k" 

1
. .

1
. h . . _ t~, ir.nevi avet vardı. ~itarac.ı, em- kvemet etmek lazım ı. Onun işti!a· 

tılsımlı taş hakkında arkadaşlarına kat, neden bana karşı bu kadar sert .. . a a ' es ı ngJ ız arıcıy~ nazı nıyetlı adımlarla ona dogru gelırken, mı artırmak, onun arzularını u -
şu heyecanlı hikayeyi anlattı: davrandığınızı sorabilir miyim~ . . - Şuphesız.. Ben beş yaşımd~ rını karşılıyanlar arasında bıl~_as.~a Pari, onun daha ziyade bir asker gi- mitıizlikle ümit arasında hucalat -

«- Bu tılsımlı taş esrarı nedir - Ben bir askerim, kraliçem! ıçtım. Hastalanmıştım. Babama sı- k~dınla~ın ve ~enç._~ızl~r~~ ~~y.~k bi yürüdüğünü hissetti. mak zamanı gelmişti. 
bilir misiniz? Ben vaktile Amona Daima sert konuşurum. hirbazlardan biri: hır yekun teşkıJ ettıgı gorulmu~tur: Celdi, selam verdi: - Gözlerimde bir şey var? 
kumaş getiren bir kafile ile birlikte - Gerçek Süleymamn muharip- (Oğluna şarap içirl) demi§. Ba- Nevyork opera.sına mensup yırmı - B~ndeniz Alfons .• Rahatsız - Var, hem de büyük bir sihir 
gelirken, kervanımız bu taşın önün- leri birer kaya gibidir. Kolay kolay bam eve bir küp sarap aldı. Bir yıl beş koro kızından mürekkep bir gu- etmiş o:mı,,ayım.. ve füsun var. Dayanılmaz bir ateş 
de konaklamıştı. Ortalık kararınca ezilmez derler. Doğru imiş. Fakat, su yerine ra i ;. rup Edeni hep bir ağızdan şarkı ııöy- Pari, başını iki tarafa salladı: ve cazibe var. 
o gördüğümüz taş yığınları üzerin- seven insanın sevfili8i karıısmda bu H Pal .,P ç ım. . . , Jiyerek karsılamıştır. - Hayır ... Bilakis .. Benim iımim Pari, başını salladı ve içini çeke .. 
d b. k ·· l l · h k · k d ·ti · - · · ·· · · - ast ıgınız geçtı mı sonra r ~ d P • V k · · be be k d ·· d ·· e ır ta ım go ge erın are et etti- a ar granı eştıgını gormemıştım. . . Bundan batka, Eden Amerikada e arı.. a tınız varsa, ra rce re garsona on u: 
ği görüldü. Herkes birdenbire yer- - Karşınızda bir bardak şu gi- - Evet. Bır yıl sonra şışmanla- b l d - b. h f t k d k b. birer viski içeriz. - Bir viski daha!. 
lere yatarak: cRab l Sen bizi kurtar bi çarçabuk eriyip dökülecek deği- dım: Neşelendim.. Somurtganhğım ~.cldun tugu f ırd a 

8 b" a ar ktıaa ılr İıpanyol kitaracı, çok heyecanlı Alfons atıldı: 
· l · · d 1 d" ba- ı· H k'k b" k k d h J " d k l d mu e zar ın a. on ın me up 8 • • ı· · ·· ·· ·· d F k d h l d 1 · su cm erm şcrrın en ~ ıye grış- ım ya. a a aten ır no tayı te rar an, ırçın ıgım an eser a ma ı. t B la k . . k d" . ve ıevınç ı gorunuyor u: - a at a a cvve ce e cmı~e 

~ .., . .. l k . . mıt ır. un rın e serısı en ısıne M d • . be . - • 
maga başladılar. Ben cınlerden kork- soy eme ısterım. O gürıdenberi aerabı severdim ve i- h k d 1 kt J t k·ı - asanız a yer almagı bır şe- nzıyorsunuz. 

rd ld d T S. .. d h ~ ayran a m arın me up arı es ı f IA kk" . k E b k .. . . muyo um. Başımı ka ır ım.. aş- - ız guneıten a a sıcak .. Yıl- çerdim.. tm kted" ~ re te a ı ederım. A şam, ba~ka - vet, u a şam muthıf hır 
ların üzerinde dolaşan gölgelere dızlardan daha parlak bir mahlOk- Şaon artık yerinden kalkamıya- e ye I ır. d h tı l t I ,_. bir akadaşınızla gelmiştiniz. can sıkıntısı içindeyim. Zavallı ba-
b k B la h . d k ı· 1 s· . 1 .. .. " b ı d a nız, sunu a a r a a ırn &l p . .. ı . . .. k 1 b . d . a tım.. un rın epsı e ra ıçe sunuz ızın e goruşmege a§ a ı- cak kadar sarhos olmuftu. Bir ara- M" t Ed ~ ·l'd" b" k _ arı, goz erını suzere mana ı am, gene romatızma an mustarıp .. 
NA d l d A ba b ~ d k"k d be · · · d b - ıı er en e~ ı ır ve ır c:ocu sa b" k"ld d" Balk h b' d k l · · .ı k l ayanın a am arıy ı. ca u taş ııım a ı a an n ıçım e tutuşan ir lık elini kraliçeye uzattı. Nayanın h"b·d· - ır şe ı e cevap ver ı: an ar ın e ar ar ıçınue a -
larm üstünde bu adamlar ne arıyor- yaniJnın vücudümü sardığını duyu- e1ini tuttu. 

1 ı ır. - Evet, fakat bu akşam yalnız mı , hala çekiyor.. . 
)ardı? Diye düşündüm .. Yerlerde •Ü- yorum. F alcat, emnim ki, beni kolay _ Avucunuzun içinde ateş mi • T NA 1 gelmek iıtedim. Ona haber verme- - Babanız asker mi? 
rünerek kayanın dibine kadar sokul- kolay yenemiyeceksiniz. Ne kadar var Naya? gı 1~ ayak 1• • . dim. Çaldığınız parça çok güzeldi. - Evet, mütekait bir general.. 
d B d ·· d.. b·ı· · · · · d k. mon ra ıçesı · G . 1 l b"l B" - h. · · J be um. ura a ne gor um ı ır mısı- yanarsam yanayım, ıçım e ı yan~ın _ Hayır G'd b'l' . . d d" f k t 1 erçı ıpnyo ca ı mem amma.. ır sagır ızmetçımız var, onuna -

. ? K f b. k d bü .. b" .. .. • . - ı e 1 ırsmız, e ı, a a ÇOK. a· l p . "k. . k. d be be k l l . ·1 
n~z1• ayb~nın etra !na ır~ sd~"ks:r1- ne a d~rb. ybu~se uyusun; a1~agdı· _Ne kadar sıcak eliniz?.. rahatsiz olacalisınız! Ayakta dura- ı. .ı.ra1zcds.ustu ar. arı, ı ı vı• ı a- ra rŞ a

1
p ı1cda ara1 gıttı er. d k 

pı mcc, ır ateş yıgmm yag o u - nızın ı ıne ır avuç kül ha ın e _ O benim sıcaklıg· ım deg· il Şa- b"lec • . . . 1 t • rıa soy ı. - u ıa e ya nızsınız, eme , 
.. .b. b. d h f l l d""k""I . v· • • ı egınızı sanmıvorum. s ersemz K· .. .. d b" E r k be . d . 

muş gı ,!• baır 
1
en er t

1
ara ba akev er o K~ m1~yecNeı:ım .. l "l d l k rabın harareti.. !U yandaki odada istir&.hat ediniz. ..,.

1 
ıta1~ahcı,f.mf ba~anın1 ustun e ıraz .. -dl vet.. ·ad at 11nı1m l ek garıp 

uzanmaga ş amıştı. şte u aya- ra ıçe aya, sraı or u arı u- Naya gülümsedi: Şaon b" d b' k lk .. .. k ıgı creK a ı ır sese; ıtıya arım var ır. anızı ta ne 
nın sırrı. Kraliçenin bütün ümidi mandanını çok beğenmişti. _ Senin elı"nde ayn·ı hararetı· du- . ted" yır .end ıre ka ıpldyurumde - Dün akşamdan beri o kadar he- yapacağımı bilmem!. 
b k d d O ı b d Ş ı .1 .. l ıs ı.. erın en ımı ayama ı. d k. Alf .. 1d .. 

u ·aya a ır. geçen yı ura a aon sraı ordusunun en guze. YU"orum O k" L_ ki d ld • yecan ayım ıl.. ona gu u: 
k kl b. ·· be · d b k k lkl k kl · d h" · "d" J • nu san ı onca arın an ° ugu ye- Ded· P · d" M lA k d l • kab 1 ona ıyan ır goçe yı e u aya en ya ışı ı er e erın en ırı ı ı. _ Bu iki ates bir '-"angın rıkara- ba.) l d _ı. arı cevap verme ı. - ese a ar a aş ıgımı u 
·ı k • ff k l N· Ş ld " k · J ~ re g amış ar ı. Al d · t · ı e açırtmaga muva a o muştu. aya, aonu e e etmege arar cak diye korkuyorum. Naya artık Ba 1 l . t" tons evam ettı: e senız. 
G·· bel A k 1 hd"d · · Ş d"' d.. ş sersem eşmış ı.. B l" · · h d Ak d l. l F k o

1 
çe. l edr. A mon rka ın1 1 • t~ ılde vermışAtı. aona o

1
n u: k f" . bana müsaade et te gideyim Başım Gözleri kapanıye!du.. _. -.-. u_rb~yaldge ışınız, ayatımı e- . -b dr a aş ıgınıı:ı mı.. · ~ at 

gc mış er ı. mon as er erı şıma e - mon şarap arı ço ne ıstır .. dönüvor. Damarlarım yanıyor. Vü- ş b. d b" k il kralı'- gıştırır gı ı o u. ışte ura a oturmuyor muyuz. 
ba k b . k b"J ·ı h be . . 1 s··ı b" . 1 . - aon, ır en ıre o arını y ] k d d w ·ı 

. ş a ı.r a ı e ı e ar.. gıtmı_ş er- .~.e~manın ızım ·~r~p ~r~mız~ ı~- cudüm alevler içinde .. Sulh işleri çenin omuzlarına attı: Pari, sigarasını silkerek cevap -. anız o a ar egı .. 
dı. Kralıçe yalnızdı. Goçebelerı as- tıgını duyuyorum. Sız ıçtınız mı bı- hakkında konufmag· a muktedir de- _ D d k _ verdi: Parı, dalgın dalgın Alfonsa bak .. 
k l k 1 .. k"" . ~. . . . k k l b d ' . evam e ece t er e, uvvet e pus urtemıyecegını zım mıa o u u şara ımız an r. - Buna sebep göremiyorum. ı: 

anladı. El altından tılsımlı kayaya - Hayır.. içmedim, kraliçem 1 e Kitaracı, daha heyecanlı, d h - Bu kadarı kafidir .. Güzel te· 
adamlarını gönderdi. Bu adamlar Geçen yıl bir gece hükümdarın sof- 1 · · · d k h b a a ganni ediyorsunuz, güzel çalıyorsu-
kayaya su aerpmeğe başladılar. Ve raaında baş döndürücü nefis bir ko- spanya a ı• ar diyor. nuz . . Ben de musikiden zevk alan 
bir anda kayanın üstünde ve etrafın- ku duymuıtum. Süleyman: (l~te : Onun g!Szleri snde lspan ' Cll k 1 _ bir genç kızım .. Size hürmet ediyo-
da gök yüzüne dog .. ru alev sütunları !İze en uyuşuk kanları bile kolaylık- ) ız a rum .. Esasen san 'atkarları da tanJ-rına değil İspanranm her ş"yine k:ı-
yükseldi. Göçel,eler bunu görünce la tutuıturan bir ateş yığını !.. ) d iye- mak iı.temekten kendimi alamam. 

palı. Burgosdaki Alnınn kararga-
korkup kaçtılar ve bir daha saray rek hepimize birer tas şarap ikram ş h • J • b b J l k• J d• ? hından ayrılmıyor. Fakat daha ötesi .. 
önüne sokulmağa değil, o civardan etmişti. O zamandanberi tadını u- ~ lr Crl Offi 8 Iyan ar im er Jr • Orada yenen yemekler bile başhcım Alfons, viski kadehini boşalttı: 
geçmPae ceaaret edemediler. nutmadım .. Fakat, bir daha fırsat T · ı . h . d 

20 25 
- Rica ederim, devam etmeyi-~ ayya d tuzlu patates olmak iizere Alman ye. Bent lerail ordusu muhariplerin- bulup ta içememiştim. reCl erlil epSl e • yaŞIIl a m ki r· F . .., l) 1. . . .,. niz. Çok mustarip, hatta maıanıza 

d b. • b h.k... · ki d. l N"' il · · e e ı. aşızm mı. ~mo -.ı a. ı mı. ld"-. . I • 
en ırı u ı ayeyı mera a ın e- aya ~ erını çırptı: } d• H• b• . "' Hı"(f b' . d" ,1, 1 t t d ge ıgıme pışman o acagım. 

b d ·· ı ·· t } ~ ırı ıvor uz ıJ pa n e..: ve ay n p . b d Alf l b 
dikten sonra arkada,ına sordu: -. Odaya giren ir cariyeye ses- genç er lr. lÇ lrl; Ugrun a Q Uffie a 1 • yüz elli m.ark. . •. arı, .u sıra a ... ?ns~n ıo i-

- Peki amma, bu kayadan çıkan lendı: d ki . . w·ıı H D . . legınde hır yara gordu. Kapanmıf, 
alev insana ne zarar verebilir ki, - Bize Amon şarabı getir. 1 art mılletı tanlffilVOrlarf . 1 ~ .e~le re denJı. B~bnsı hır adeta şarapnel yarasını andıran, bu-
koskoca bir ordu bundan korkup ta Ve biraz sonra toprak bir desti .. . ~ - • !!ı~~ar. ı~nı~. sp~nyay:ı t:~ bı~~.yette, ruşuk, morca bir eski yara .". Çok 
kaçsın n içinde gelen ~rabı içmeğe basladı- İspaı.1yad~ hukumetçıler tarafın-ı çagma girince tayyan•ciliğ'e ayrılmış. l?.l6 bırıncı te~rın<l~ gelmış \ \ ılly de tabii ve ııammi bir şekilde sordu: 

-Tehlike senin düşündüğün ~i- lar. ~ d~n esır. edıl~n Franko tayy~recile- 1 ~37 senesi birincikanunda Bologna, sıyasetle anca~ Heınz kadar alilkıı- _ Mutlaka yaralanmış olacaksı-
bi basit ve ehemmiyetsiz değil. Bu Naya yudum yudum içiyordu. rın~e~ ~ır çoguyla konuşan .ınr ~az_e- G.mo tayyare meydanında tayyaresi- dar. Gaze~el~rın sadece _gpor ~a~·fn- nız .. Zaten bugünkü nesilden . Döy-
kayadan çıkan ve yükselen alevler Şaon: ~ecı, sıvıl hakla meskun şehırlerı hak nı muayene ederken hemen Romnya !arını oku) oı. Onu~ ~n ~o~tına gı<len le harp yaraları almıyanlar var mı~ 
gök yüzünden büyük ateş parçaları _ Geçen yıl hükümdarın sofra- ıle ~·ek~an ede~ bu adam:arın ıı:- tip har~ke~ emrini alıyor. şey uçm~~· Önce sml pılotmuş. Son. Alfons; 
halinde tekrar yere düşüyor ve ü- sında içtiğim şarap.. ~e karek~erdc ~n.san oldugunu g.?5~.e- Aıle ıyle vedalaşmağa bile vakit ra kendısını: ~~rmuşJar: - Evet -dedi- vurulmuştum. 
zerine küçük bir kıvılcım düşeni der- Diye mırıldandı. ı~n ~e Fı~nko).~ ~·~rdım e~en gonul- bulamı):or. Romadan .Macorkaya, o- .- A~kerı .p.ılot olur mu ·un? De- Fakat sözüne devam etmedi. Pa-
hal öldürüyor. Bunun için Amonlu- İsrail kumandanı bir aydanberi lulerın !>~ıkoloJıı:mı ak.settıren entc- radan :Sevile oradan da Logranoya ~ı~~er. ~endı:;ınc, harpten sonrn Se- ri, canı sıkılmı gibi, ayağa kalktı. 
lar bu taşa (ölüm tası), Filistinliler ağzına şarap koymamıştı. re~an bır yazı. ~· aznı~ştıı-. Bu yazıyı gönderiliyor. Logronda, kendi gibi vıl -~le Kanarya adalar~, ara~ında t~- Alfons da doğruldu: 
de mahiyetini bilmedikleri için (tıl- Şaon iki tas şarabı üst üste içti. aynen muharrırın agzından okuyu- :'!~'\"kedilmiş otuz İtalyan pilotuna iJ. es~u~ .edecek hattın. pılo.tlugu tck~ıf - Gidiyor musunuz? 
sımlı taş} d.yip geçerler. Halbuki Gözleri parıldamağa ba~ladı. rııl:mmıza naklediyoruz: tıhak ediyor. Başlarında Cniticelli a- edılmış. Bu vaa~ wılly'yı cezbetmış, _Tabii değil mi ya? 
bu ta§ yerinde durdukça Amon sara - Bu şarabı içen insan neden cBarseloııun tam göbeğinde bir dmda bir İtalyan alba), var. Ondan on~n.n sonra Heınkel markalı .tan:a: - Kimbilir, hangi' genç .baht~yar, 
yına zorla girmek irnk&neızdır. Kra- çarçabuk istırahını unutuyor~ sürü kırık dökük ev var, 'Merdivenler 5!onra gece uçu~ları ve şehirlerin bom resı ıle her ~abah İspanyol şehırlerını kalkalbini7i .. 
]içe taşa su döktürcüğü zaman bü- - Mirba böyle istemiş.. h~tinat:-ıız. yarı muallakta duruyor- balaııma~ı baıjhyor. bombalamag~ başlamış. Alford ta):- - Pari. ona baktı 
tün dünya alevler içinde kalır. Şaon hayretle sordu: yare karargah.ında. otuz Alman pı- - Yanlışsınız dostum, çok yan-

k lar. Bir çoklarının yıkılmış harici clı- Ginoya :-oruyorum: !otu • ıs R d k d b ı l B bedhah k h -Ya saray?. Kraliçenin sarayJ- - Mirba imdir, kraliçem? v • • • • ....arı:ı .~· "-ıı_n ıye ·a ar un .~r- ış.. en o tım i, enüz hiç 
na bir Şt'Y olmuyor mu~ _ Amon üzümlerini yaratan varlaıı sokaklarda öbek öbek tui"la Dogrus~ı~~ soy le, dıyorum, bu ış da? hıçbı~ınc. bırşe~· o.lma~ıı .•. V\ ıll- kimseyi sevmedim, hiç kimıeye 

_ H yır. Çünkü bu tas buraya mabut.. ve kireç yığınları teşkil ediyor. So- hoşuna gıdı) or muydu? Kadınların yum makınesı!1dekı bır arıza onu karşı en küçük bir temayül duy • 
bir mabut tarafından bırak.ılmış ve Şaon güldü: kaktan geçenler sanki bir tiyatro ve çocııklarııı öldiiriilmesinden ze\·k karaya inmeğe mecbur etmiıj, willy madım. 
kraliçe Naya o mabuda her yıl on - Mirba bence bütün mabutlar- -.ahnesine bakıyorlarmış gibi bu bi- duy~yor muydun '! lıöylec: .esi~ e<l~lmi-:o. O. okumağa alı. Garson gelmişti. Pari, hesabı a· 
kurban verdiği için, onun himayesi- dan daha değerli ve faydalı bir sey naların içinde ezik bir karyoln, bir Gıno başını sallıyor: şık degıl. Şımdı esaret hayatında bul yakta gördü. Sonra Alfonsa baktı 
ne mazhar oluyormuş ( 1) yaratmış.. • etajerin üstünde bir saat, bir çocuk -. Hayır, diyor. Bu işi hepimizi ma duğu, bol vakit ona okumak ve hat- ve elini uzattı: * Hiç bir mabudun -insandan son- iskemlesi görüyorlar. alkırafe yapıyorduk. Hatta albay ta dUşünmek fır::~atını veriyor. Şimdi _Allaha ısmarladık dostum! 

Bent fsrail muharipleri kapının ra- üzüm kadar güzel bir eseri yok- Geçenlerde, bu sahnelerden mesul Vinticelli bile büyük bir azap duyu- içini çekiyor \'e: - Bu geceyi unutmıyacağım .• 
önünde konuşurlarken, odada baş tur. ol~n ki:'._l:elerle, yani hükümetçilerin yordu. . . .. .. - Ben pilottum. Hiç bo~ba atma- Sizi, hiç bir zaman, buradan başka 
bnşa veren kraliçe Naya ile Şaon a· Naya şarap taslarını doldurdu: e~ır ettı8:ı 1t~l)~an ~e Alm~n tayyare. Sonra rnuhatabı~ı derın ~ır ~uşun- dım. Ben sadece tayyareyı uçuru- bir yerde gör:mek saadetini elde ede-
rasında da mühim konusmalar ge- _O halde içelim.. cılerle bır bu tün giln geçırdlm. Bun- ce alıyor. Çocuk sıması cıddıleşen, yordum. Bombayı başkaları atıyordu, miyecek miyim? 
çiyordu. • _ Mirba bizi affetsin, kraliçem! lardan bazıları çal çene budalalar, alnında kırışıklıklar hasıl Qluyor. diyor. _ Maalesef .. Yalnız hazan sizi 

Anlasma maddelerine geçmt-den içelim. bazıları hayata istihkar ile bakan !'oııra uirdenbfre haykırıyor: Alfons Caraccioli üç hafta ev\"el dinlemeğe gelirsem konusuruz. 
önce, kr~liçe N&ya, Şaonun mektu- Şaonun sözleri dönüyordu. ki~~~ler .. ltaly~~lar gayet geve.ze - B~tün bunlar büyük bir hak. esir edilmiş bir İtalyan. ts.panyaya Pari, cevap beklemede~ ağır a • 
bundan bahsederek Damarlarında tutuşan bir ateş d~şu~cesız v_e ıyı ~uylu~ Ezberledık- ~ızhk. dıyo~. . . .. ancak ~ 938 .şu~atında gelı~ış. Baba- dımlarla ve etrafına hiç bakınma • 

_ Beni sahiden seviyor musu _ vardı. Bu ateş, saatlar geçtikçe bü • lerı bır kaç cilmleyı alelacele tekrar- Heınz Klavery yınnı uç yaşında. sının ::'\apolı cıvannda bagları var. dan yürüdü. 
nuz~ tün vücudünü sarıyordu. ladıktan sonra mııhav~reyi hava ve Halbuki on sekizden fazla göstermi- Alfonso hukuk tahsili etmiş fnkat Alfonsta istediği tesiri yaptığıne 

Diye sordu. .Şaon sen bir sesle: kızlaı· bahsine çeviriyorlar. Alman- yor. Kıvırcık :ıaçlı, mavi gözlü bir başka hülyalar kurmuş bir genç. emindi. Sokağa çıktığı vakit, temiz. 
_ Şaon, kraliçenin ate~i gözle- _ Mirbanın üzümden başka in ise daha metodik ve kemiklerine Berlin çocuğu, mürettipm~. lakin Ber - l\Ieşhur bir tayyareci olmak is- sakin bir gece üstünde yükselen yıl· 

rine baktH mahluku yok mu? kadar propaganda işlemiş insanlar. !inde işsiz mürettiplerin adedi° git- tedim. Tayyarecilikte ise harpsiz dızlı, ışıklı gök yüzüne baktı ve de-
- Sizi sevmeseydim, surları aşıp _ Hayır... Bu basit ve mutaassıp insanları bir tikçe artıyormuş. Onun için Heinz ilerlenmiyeceğini dü ündüğümden rin derin nefes aldı. 

bu tar fo çoktan g~miştim. _ Ne garip sey ı Tek mahluklu arada tutan, bil'leştiren tek biı· gaye gece derslerine de\·am etmiş ve rad- buraya geldim, diyor. Saat henüz bire geliyordu. 
Dedi. tek eserli bir mabut.. var: Hep~i 1spanyollaarla lrnrbetmeğe, yocu olmuş .. Bir müddet sonra ken- Kendisine soruyorum: Doğruca, gene Eleniye gitti. Ora-
Naya gülümsedi: _ Ben Rab'be taptığım kadar. İspanyollarıı yardım etmeğe gelmiş disine lspanyaya gitmesi için bir tek- - İspanya hakkında bildiğin bir da kalabalık kısmen azalmıştı. Eleni 
- Surları, ordunuzun ·ba!ınd<l Mirbanm huzurunda da iğilirim. bulunuyorlar. Bunlardan hiç biri, lü yapılmış. Peşin olarak verilen 60 şey var mı? onu görünce, bir zabitle oturduğu 

Süleyman olsaydı, yine geçemezdi- Bence ona tapanların saym, bütün uj'runda canlarını tehlikeye koyduk- mark onu bu teklifi kabule sev ket- - Elbette, boğa döğilşleri, sere. masadan fırladı ve koşarak geldi: 
niz. ıwl<6,. mabutlara tapanlardan daha çoktur. ları millet hakkında ufacık olsun bir miş. Bu işi, ilzmemek için evinden natıar.. _ Oh, oh, ne iyi ettin de geldin . 

_ Niçin, surlannız tılsımlı mı- Şaon elindeki şarap tasını öp .. fikre sahip değil. lçlerinde bir tek 1 - saklamış. Bir Alman vapuıiyle Liz- - :Müdafaasız şehirlerjn bomba- Nasıl, vaziyf"t yoluna girecek mn 
dır~ tü: p~yol muharirin yazısını okumuş o- bona, oradan da Burarosa i'elmiş. Her !anmalarına ne diyorsun? Pari, güldü ve gözlerini kırparak, 

_Evet. Bunu yeni mi ö~eniyor- - Doiru sövlüyorsun, kraliçem 1 lanı bile yok. İspanyanın tarihi onla- ay kendisine 150 mark vermete baş- Alf onso gülümsüyor. kaşlarım kaldırarak cevap verdi: 
sunuz? Be.Tt Mirbayı tek eserli ve tele mah- rı alakadar etmiyor. lamıılar. Bu i'enç ömründe politika - Bir insan sıfatiyle bunun aley- - Evet.. Şimdiden kanaatimi 

luklu bir halik sanmıştım. Aldan • Gino Uezzi yirmi iki yaşında, şen, ile uiraşmamış, hatta i&Zete bile o- hindeyim. Bir tayyareci sıfatiylel.. .. söyliyebilirim. Bu adam, bir aıker· 
(1) Amonların eski bir elaaneıin· mı@ım. Yer yüzünde dudağına şarap makul bir i'enç. Bir avukat oi'lu imiş. kumanuş. Berlinde bir nişanlm var. PercfloBoruffi nüfuzlu bir İtalyan dir. 

ı!cn .. , ~qehini ıötiiren her fert. ıimcli inan Ticaret mektebi mezunu. Askerlik lspanyada hiç kulara bakmadımı, - De•amı 10 uııcu aaJfacla - Devam edecek-
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Beklenmedik bir netice 
Yazan: Lt>onid Lene 

' Morfa Petro,·na, bulrnrda maden duyu ilzere. önündeki pis bardakıan 
ıuları ve ııazoz satan Yegoşkinn ka- bir yudum su içti.. Öksürdü ve cler
nsı idi. Morfa, kalın sesiyle konu- sine lıaşladı: 
tur, yız, kış koyu turuncu renkte - Gazlar n~·ahud harpte kulla
emperıneabl ırlyer ve oda komşusu nılan zehirleyici cisimler. lıilha;,;a 
doktor J:lena Kandertyevnayı hiç insanların elbislerine tesir eder; 
JeTa:uazdi. bu arada dahili uzuvlarda da tahri-

Morfanın. doktor Elenayı sevmeyi bııt yapabilir. 
finiıı lı .. lıca sebebi. Eleananın tuhaf Doktor Elena bu sözleri işitir işit
aerlevlıalı kaim kitaplar okuması. mez - Morfa Petrorna bunu sarn
oduuun daima temiz temiz kokması, halle görmitştü- kOstahca bir gülüş
ve nihayet «kendine lüzumundan le ırüldü ve yerinden kalkarak salon
fr.zla kıymet vermesi> nelen ilei ge- dan çıktı. 
liyordu. Biltün bu hareketleri dikkatle ta-

Morf• Petrova, Elenaya, kimbi- kip eden :llol'fa Petrovna fevkalade 
lir nereden öğrendiA'i .kokmuş mü- 'evindi ve içinden: cDur bakalım, 
nevver. adnıı takmıştı. ~imdi en,elendin, diye söylendi. Se

Morfa J>etrovna fır•at buldukça ııin bu akşamki vaziyetin hakkında 
Elen ayı apartmanın diA'er kiracıları- gıueteye bir fıkra yazayım da gör! • 
na çeki4tirirdi: :\Iorfa Petrovna, Elena hakkında 

- Aman efendim, derdi. o ne kok gazeteye ,·azacağı fıkrayı zihninde 
muş milnevvedir, bilmezsiniz! İki tasarlıyarak il\ gün, adeta bir sarho~ 
saatten beridir, banyoya kapanmış gibi dola~tı: nihayet tasarladığı fık
otururor .. Halbuki ben çamaşır için rayı kaleme nldı .. Fıkrasının serle\•
sıra bekliyorum .. Dün akşam bulvar- ha"ını •bir kü•lah> koydu. Fıkra 
da, kocamın dllkklnı önünde maden ~öyle yazılıydı: 
ıuyu içiyordum; birde baktım «kok- cAparlman\mızda Elena i•minde 
ınut münevver. kolunda bir herif. bir kadın var. Bu küotah karı, şima
ırUle oynaya ııeliyor.. Dudaklarını nk ve edepsizce ııülüşleriyle zehirli 
da öyle bir boyamış ki, sormayın! .. :!azlar hakkındaki deroleri inkıtaa 

Yanındaki herif kimbilir neyin ne- utratmaktadır. Apartmanımızın •a
sidir?. kinleri, bu kokmuş münen·erin, di -

Morfa Petrovnanın en büyük e- gerleriııe mües,-ir bir ilıret cler>i ol
meli. doktor Elenanın odssını ele ge- mak iizerc fevkalade mahkemeyt· 
çimıek ve oraya kendi yeğeni Nük_ '"·kini i"temekledir.> 
rayı yerleftirmekti.. l\Iorfa Petrovna lllorfa, uzun zaman kolladığı bir 
bu meseleyi zihninde okadar kuruyor avı nihayet eline gPriren bir a\·cınıı 
du ki, nihayet buna ait rüyalar bile 'evinciyle, gazete idarehanesinin ge
ırörmeğe başladı: Gafil avlanan Ele- niş merdivenlerinden yukarı tırman

nayı bilmem nasıl bir suçtan ötürü dı. 

mahkemeye veriyorlar ... Şahit ola- Kendi kendine: «Eh yavrum, nr
rak ta l\lorfa Petrovnayı çağırıyor- tık bu defa elimden kurtulamaz•ın !.ı 
lar. Morfa, şehadet parmağiy!e Ele- Diye söyleniyor, diğer taraftan cln 
nayı ırüstererek: Elenadan boşalacak od ara Nükranın 

- Bay hıi.kim, diyor, bu kadın, eşyalarını nasıl yerleştireceğini zih· 
dilnyanın en zararlı bir mahlükudur. nen tasarlırordu. 
Bunun :zararlı bir insan olduğunu ilk Bir saat sonra ise, canı •ıklm1". ~u
defa ben anladım, ilh.. rat asık, gayet perişan bir halde e-

Hikim, bu şahidin sözlerini pek vine dönüyordu. Adeta, biraz önceki 
beğeniyor: münakaşaya devam ediyormuş gibi 

- Mersi :Morla Petrovna, diyor, kendi kendine söyleniyordu: 
mahkeme, kararını verirken, sizin - Korumak lazımmış! Ne de gil 
ile şehadetin izi nazarı itibare ala - zel fikir!.. Beni korumak lazım de 
caktır. ğil mi?. Kadın pis kolonya kokııla-

Muhakeme heyeti karara çekili- riyle beni ner ıle ise tıkayacak .. Tıı· 

yor ... Ufak bir fa•"ıladan sonra karar bii böyle diyecekler. Çünkü kendileri 
okunuyor: Iahkeme, doktor Elena- de onun gibi kokmıış münen·er .. 
nın mahkilmiyetine, ve Elenaya aid O akşam, zehirli gazlar hakkıncla
oclanıu da Morfaya verilmesine karar ki ikinci konferan'! dinlemek üze
veriyor. ze, apartman sakinleri gene konfe-

Fakat, hayattaki hadiseler :\forfa ran~ salonuna çağırıldılar. 
Petrovııanın rilyasına pek benzemi- :IIorfa Petrovna, kocaman kırmızı 
yordu. Doktor Elen şeytan gibi kur- ellerini göğsünde çarprazlıyarak ön 
naz bir kadındı .. Binaenaleyh gafil sıralarda ııbirine oturdu. 
avlanmıyor; mahkumiyetini mucip Birdenbire der• kür,üoünün üze -
olacak her hanii bir iş itlemekten rinde, bir kız kadar genç ve ufak te. 
sakınabiliyordu. Suç işlemek şöyle fek, doktor Elena göründü. Çıngırıık
dursuıı, vazifesinde ııü>terdiA'i bü- lı bir se•le orada toplananlara hita
yUk dikkatten dolayı mUkifat üstü- ben: 

- Arkada~lar, diye söze ba.<laclı. 

<eçen defa size burada gazlar hakkııı 
da gayet cahilane bir konferans ver
diler .. Ben lıizımgelen makamlarla 

(ANADOLUJ 
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Lüzumlu Notlar 
Telef on numaraları: 
Yangın ihbarı: 2222-2532, Karşıyaka: 5055 imadı sıhhi: 2046, 

Müddeiumumilik: 2455 polis: 2463, şehir telefonu müracaat numa
rası: 2200, sehirler arası telefon müracaat numarası: 2150, elektrik 
şirketi: 2091, hava gazı: 2326 hava gazı fabrikası: 2294, Kar~ıyaka 
su idaresi: 51 OS Basmahane istasyonu: 3638, Alsancak istuyonu: 
2134, Pasapoıt vapur iskelesi: 2854, Denizbank vapur acentası: 267'4 
fzmir su şirbti: 3015 taksi istemek için: 4040. 

DEMfRYOLLARI: 
Kasaba hattı - lzmir • fstanbul - Ankara: Her gün saat yedide 

(Pazar, Cuma, Çarşamba günleri yataklı vagon - büfe vardır.) lzmir 
Soma her gün 17,20 de otoray, fzmir - Ala'!Chir her gün 15, 10 da 
tren. 16.25 de otoray. fzmir - Bandırma: Pazarteoi. Çartamba, Cuma 
günleri 7 ,30 da sair günler 12 de ekspreı 

Aydın hattı - lzmir - Karakuyu - Afyon: Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma ve Pazar günleri 21,35 de. Nazillye her ııün 15,40 da. Denizli
yi! Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 6,30 da. lzmir - Tire - Ödemi! 
her gün 5,35 de katar. 17,30 da Ödemişe. 16,30 da Tireye otoray. 

HAVALI KATARLARI: 
lzmr Buca: 5,2S, 7, 8.05, 9,38. 12.04, 14,45, 16,20, 17,44, 19,10 
fzlT'ir - Bornova: 5,30, 6,46. 8,07, 10,15, 12,25, 13,12, 14,40 •• 

16.15, 17,15, 18.50, 20.10, 21,40. 
fzmir - Karsıyka - Hacıhüseyinler: 5,43, 7,38, 8,30, 12,20, 12,10 

13.03, 14.50. 16,50, 17,47, 19,30, 21,25. 
lzmir - Meneml'n: 5.48,, ( valnız cumartesi günleri: 13,03.) 

KÖRFEZ VAPURLARI: 
fzmirden Karşıyaka ya ilk vapur Mtat 5 ,30 c!a Pasaporttan, gece son 

vapur 11,30 da Konııktan kalkar. Karşıyakadan lzmire ilk vapur saat 
6 da, aon vapur da 24 d .. dir. Gündüzleri her yarım ıaatta bir Karşılıklı 
vapurlar harek<"t eder. 

Ş E Hl R D A H 1 L 1 N A K 1 L V A Si T A L A R 1 : 
Tramvaylar. Sabahleyin ilk tramvay Güzdyalıdan beşte, ikiı\ti 

tramvay 6 da hareket ecler. Konaktan 5,20, 6.20 dedir. Gece son tram
vay Güzelyalıdan 24,5 da Konaktan birde hareket eder. Gündüz her 

]I) l3111nı i k~nım ıo ıs cı 1\1 \ 

lzmir Levazım amirliği satın alma kc
misy onu ialnları 

İzmir Levazım Amirliği SAT . AL. KO. Rs. den: 
.Balık~sir K?r komutanlığınca gösterilecek mevkide yapılan top 

garaı~nın ıkmal ınşaatı kapalı zarfla ekoiltmeye konulmuştur. Bu işin 
tahnı_ın edılen keşif bedeli (36165) lira 58 kurustur. 

ihalesi 23/ 1 ı 939 Pazartesi günü saat 1 1 de, Balıkesir Kor Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı (2712) lira 42 
kuruftur. Bu İşe ait ketif plan ve şartlar lıtanbul, Ankara Levazım 
amirlikleri ve lzmir müstahkem mevki Balıkesir Kor satın alma ko
miıyonlarında görülebilir. 

isteklilerin mezkur günde ve ihale saatından bir saat evvel teklif 
mektuplarını kanuni belgeleriyle birlikte Balıkesir Kor Satın alma ko-
misyonuna teslim etmeleri. 30 S 11 19 ( 4SS8) 

l:rmir Levazım Amirliği SAT. AL. KO. Rı. den: 
1 - Kor birlikleri hayvanlarının senelik ihtiyacı için ( 425000) 

kilo arpa Diyarbekır Levazım amirliği satın alma komisyo
nunca kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18/ 1 /939 Çar~amba günü saat 14 de yapıla· 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli (20187) lira 50 kuruş olup ilk teminatı 
1 5 14 lira 6 kuruştur. 

-4 - Şartnamesi her gün mesai zamanında komisyonda görüle
bilir. 

5 - Teklif mektuplarının eksiltme saatından bir saat evveline 
kadar komisyona verilmiş olmaaı şarttır. 

6 - isteklilerin tayin edilen zamanda Diyarbakırda Levazım 
amirliği satın alma komiıyonuna müracaat etmeleri. 

T. c. 
IKTISA T YEKA.LET! 

lı;; Ticaretumum müdürlüğü 
Şiık. 

Sayı: Genel 6 Özel Eki 
ANKARA 

B. Kanun 1938 
Özü: 

30 7 12 15 ( 4560) 

C. Gencer 
Zafer atelyesi 

beş d .. kikada bir t"amvay vardır. 
OtobüslN: Buca, Burnava, Basmahane, Tepecik ve Alsancak hat- 1•ıa"' n 

tına her gün muntazam otobüsler islemektedı. 
DE.NIZYOLLARI: 

Çarşamba ıı:ünleri saat 12 de !stanbula sürat postası. Perşembe 20 /ktısad Vekaleti 
-le ara postası. Çar"8mba onda Mersin siirat postnsı. Pazar günü 1 2 de 
~l .. rsin postası (Rodosa ela uğrar) Karaburun postası pazar günleri ic t icaret umum 
•aat 8 de. carsamba ı>ünleri 9 da. • 

M EML EK ET HAR 1 et: mu .. a'u .. rlu" "' uHn J 
ltıılyan "apurları mımt:u·am postalar. Çar.amba saat 17 de Pire, ' g uen: 

Brendizi. v .. nedik. Triyeste. p,.rsembe 17 de Rodod Ad,.Jar. 30 ikinci teşrin 1330 tarihli ka -
NÖBET C f E C Z.-A NELER : ' nun hükümleri~e tevfikan Türkiye-

Cumarlcsi: Pa<ı '"akta ~\;hhat, de çalışmaoına izin verilen ecnebi 
Pazar: Kemeraltında Hilal, Kaı·ataşta B. Habif, Keçecilerde Yeniiz- şirketlerinden Di Amerikan Tobako 

-rıir. lrgatpazarında Asri, Kompani Of Di Oryent lnk. şirketi 
Pazartesi: K~m.-r~ltında Sifa, Güzeyalıda Güzelyalı, Tilkilikte B. bu dda müracaatla esas mükavele-

Faik, lkiçeşmelikte İkiçeşrnelik. Al•ancakta B. Fuad, Ayvuklada Ke namesinde tadilat yaptığını bildirmiş 
mer. 1 l k ve 5.zım gc er,., vcsai i vermiştir. 

Salı: Kemeraltında Sifa. Kıırantinada B. Eşref. Kemerde Kemer, 
Aleancakta B. Ahmed Lütfi, [şrefpaşada Eşrefpaşa.. Keyfiyet tetkik edilerek kanuni 

Çarşamba: Buşturakta Sıhhat, Karat aşta B. Habif, Tilkilikte Yeni fıükümlereuygun görülmüş olmak-

Resmi, sivil, okul, kasketler, 
foterlerin toptan perakende 

SATI EVl 

Malı birinci eldeıı alınız 
Alipaşa ceddesi numara 28 

!zmir. lrgatpazarında A•rl la ilan olunur. 
Perşembe: Kemeraltında Hilal, Karantinada B. f-!ref. Tilkilikte B. Pul: 2 kuruş DUKJ LJJ( 

Fuad, E.şrdpaşada Eşrefpasa. Tarih: 16 K. evvel 1938 M. ŞEVKJ UGUR 
Cuma: Kemeraltmdn lttilıad, Güz,.Jyalıda Güzelyalı, lrgatpazarın- Mühür T. C. lktısad vekaleti iç 

da Asrt. lkiçe~melikte lkicesmelik, Alsancakta B. Fuad. ---- DAH1Ll HASTALIKLAR 

'fll il l 111111111111111111111111111111111111111ilil1111111111lf111111111111111111ll111111111lflİll111: ı 1111111ll1 i~::e:k::~:a:.üd ü r lüğü ikinci ~e~=·~~. 8 2 
ispanyadaki harp Turgutlu kazası emni· Genel ~ayı: 14233 Telefon No. 3286 

_ Battarafı 9 zun~u sahifed..- - yet komiserliğinden: !şbu ilan suretinin daireye gös-l~::=::=:D:;:o:=,..:t::::o:r::=::::::: 
hu kümet adamının oglu. Romadan . . . erı'len a•lına ve d d hf . 

11 
b' kt b' Turgutlu ~ehır gece bekçılerıne ve- " osyamız ama uz h 

ııeııvor. ar ıye me e ı mezunu .. , k .. . . b d d -ı-ıübrizi tarafından im7aıı nu··shasına Bu··r a~ Bengu .. • 
1 

.. 1, p . 1 ır me uzere vırmı eş a e otom:ı . ıt:. 
ltah·an ordu<ıınc a mu azım. erıc o · 

· . · . 1 kk d 8 ·\·l tik brovnik sMemi tabanca alınacak. ıygun olduğu tasdik kılındı. Bin do- MEMLEKET HASTANESi 
bevnelmılel sıvaset la ili a ,o. e t 'I h b d ı· 20 ı· ı k 

· · ır. •' u ammen e e ı ıra o up uz yüz otuz sekiz senesi birinci ka- GÖZ MÜTEHASSIS) bir fikir viiriitU,·or: . . 
lr k, b'J' k' Akd . b' . şartnamesı Turgutlu şehır gece bek. nun ayının yirmi sekizinci çarum- Hutalarını her gu··n o··;;ı- .ı·n - CI' es ı ır ı enız ızım- . h . r-. d ,_ .. CQç 

clir. Bu da, AKdenizi çerçeveliyen çDerı mu 3 "P ı.gın e .hergün görüle- Sa günü. ıonra Beyler sokağındaki muaye-
1 ·ıt·· .11 1 . f . ti . d bılır. Alım açık eksıltme suretıvle f . b' . . h .. nl!hanesı'nde 1.,.L,.1 _.ıer. >l un n11 el erın aşı"'I eşme~u e - / .. .. · zmır ırınci noterı resmi' mü ru ... o'"" ecı 

kt. ,. 
1 

. . k ı·k el 3 1 938 gunu saat 14 te Turgutlu _ 
me ır. .,orveç ıızı pe u a a ar • . ve ımzası · d d']• - b'ld' · 
t el 1 

.
11 

F . . kavmakamlıgında ıcra olunacaktır namesın e ta ı at yaptıgını ı ırmış 
,,. m pz~e e ngı ert: ve ransa ıçın · . 2 k d · 1 ]• J ·k· · · . d • . . :\luvakkat temınat miktarı 37 lira 60 uruş amga pu u ve azım ge en vesaı ı vermıştır. 

ış :1tı~~~::~lıım beynelmilel politika kuruştur. Talip olanların mahalll ti- 1 O kuruş tayyare pulu Keyfiyet tetkik edilerek kanun! 
c:ıret odasından alacakl:ırı ve•ika ilr - - ------------ hükümlereuyguıı görülmü~ olmakbahsinden yoruluyor ve sözün mecra 

<mı dei(istirerek: 
- ~imdi l>paııyol kardeşlerimize 

yardımla nı'"gıılliz. diyor. 

birlikte mezkur saatte ka,·makamlık 

bina•ında toplanacak komi<yona mü
racaatlnı1 ilan olunur. 

28-31-2 

T. c. 
IKTISA T VEKALETİ 

iç Ticaretumum müdürlüğü 

la bu müzeyyel beyanname verildi. 

Pul 2 lira 

fktısad vekili namına 
imza okunamadı 

ne mükafat alıyordu. Hatta «Dok
tor. gazetesi, Elenanın işlerinden 

bahseden takdirkar bir de makale 
neşretti. Bu hal, :IIorfa Petro\•nayı 
büsbiltun sinirlendiriyordu. 

Fakat bir defasında Elena nasılsa 
konuştum .. Koııferan~çıyı değiştireli- Kemalpaşa icra memurluğundan: Şirk. 

Sayı : Genel 6 Özel Eki 
A KARA 

Tarih: 16 K. evvel 1938 
Mühür T. C. lktısad vekaleti iç 

ticaret umum müdürlüğü 
imza okunamadı. 

Jer. Bundan sonra zehirli gazlar hak Kemalııa~adan Erzurnmlu Hasana 1 - Beher metre murabbaı 500 
gafil avlandı. 

Bakınız bu nasıl oldu: 
kındaki konferansa ben devam ede- 119 linı b•,rçl•1 l{e"1:ılpıı~adan Sadık kuruştan 4315 lira bedeli muham
ceğim .. Not tutmanızı tavRiye ederim. oiitıı harız :\Jıı,:afaııı.• ~yhıt !l27 tarihi menli 63 iincü adanın 863 metr~ 

Bir gün }.!orfanın, Elenanın otur- ~Iorfa Petrovna "n de defterini çı- ,.~ 80 ııuııı.l!·:J~ _ !apı:~·a n1'.1'icni' :a -1 murabbaındaki 5~.~9. sayıl.ı arsala
dukları apartmana, yorgun yüzlü. kar bakalım! rnnda namı dıgerı mer,a mevkınde rının satışı Başkatıplıktekı ~artna

uykulu gözlü genç bir adam geldi. J\Iorfa Petrovna öfkesinden kıp- ~"rkaıı andıın, garlıe•ı u?~n hafız. ~-i-jmesi veçhile 20-1-939 Cu~a giln~ 
Cebinden bir kağıd çıkararak, bu kırmızı oldu. Dudakları titremeğe malen_ sah.'bı ıı:u.lk, c~ııaoı':1 hr~ ~a- 1 saat1~ da a_çık artırma ıle ıhale edı
apartman sakinlerine zehirli gazlar ba !adı. Kendine karşı müthiş bir vur oglu ı•ta\·ı ıle mahtlu<I 4 clonum lecektır. İştırak edecekler 325 lira
hakkında bir seri konferans vermek merhamet duydu. Fakat derhal ken- ~·en;,;Jiğind2 vı lira ci 0ğ~riııde tarla- !ık teminat makbuzu ile encUmene 
üzere gönderildiğini bildirdi. dine hakim oldu: ,,ı -atılmak ü ., re mü:<r •. ,·e,Jeyo \'Hil - gelirler. 

Morla beş dakika içinde bütün _ Biz vazifemizi biliyoruz. ihta- 11:i~• ir. 2 - Beher metre murabbaı 350 
daireleri dolaştı.. Bu arada Elenaya ra hacet yok! Hem rica ederim bu- 31 l 939 tarihine müsadif salı gü- kurustan 3722 lira 25 kuruş bedeli 
da uA-radı: rada kendinizden başka daha bir nü saat 11 ve 12 de kem2lpa~a icra 

1 muh~mmeııeli 63 üncü adanın 
Bu akşam ders \"ar, dedi. Bulun- çok münev\·erin bulunduğunu da u- tlaire<inde ,·rpılacak lıirincı artırma- 1 1063.50 metre murabbaındaki 55 

mak mecburidir, ha!. nutmayınız ! Dedi. sıncla teklif edilecek 'wdeli muhammen 56, 57 sayılı a'"alarının satışı Baş-

B. Kanun 1938 
Özü: 

Müzeyyel beyan· 
name 

Genel sayı: 14234 
işbu beyanname suretinin daireye 

ibraz olunan aslına ve dosyamızda 
mahfuz mübrizi tarafından imzalı 
nüshasına uygun oldıığu tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz sekiz se-

30 ikinci teşrin 1330 tarihli ka - nesi birinci kanun ayının yirmi se
nun hükümlerine tevfikan Türkiye- kizinci çarşamba günü. 
de çalışamasına izin verilen ecnebi İzmir birinci noteri resmi mührü 
•irketlerden Di Amerikan T obako ve ımzası 
Kompani Of Di Oryent lnk. şirketi 30 kuru~luk damga pulu 
bu defa müracaatla esas mükavele- 1 O kuruşluk tayyare pulu 

Elena: Buna rağmen defterini çıkarmağı kıymetinin '; 75 ni bulduğu takdirde katiplikteki şartnamesi vaçhile 20-

- Aksi gilıi benim bu akşam işim ihmal etmedi. ihale edilccekt;r. ı 1-93fl cuma günü saat 16 da acık M ı • v k A ı t• d 
var. diye cevap verdi.. Ben bu ak- -Rusçadan- Nohaıı bir bedel teklifi halinde artırma ile ihale edilecektir. htirak a ıye e a e ın en: 
şam bulunamıyacağım.. Bitirmek müşterinin teahhiirlü baki kalmak şer-lec!ecekler 280 liralık muvakk~t te-
mecburlyetinde olduğum bir kitap I .-"!!"'!!'"'---!!'--~---- tiyle artırma 15 gün daha uzatılarak minet makbuzu ile encümene gelir- 1 - 31 Kanunuevvel 1937 tarihinde ilan edildiği üzere eski bronz 
var.. Memleket hastanesi 15 2 '939 tarihine müsadif çar~emba ler. 20 15 20 30 3862 beş kurıışluklarla yüz parnlıklar ve nikel bir kuruşluklar 31 kanunu 

- Derste bulunmıyanları kara li•- dahi/iye mütehassısı günü ayni •aatte yapılacak ikinci ar-1 evvel 1931'\ ak•amından itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 
teye yazacağız, haberiniz olsun!. tırmasında teklif edilecek en sun ve 1 ~ında bıılunanların 2 iki gün içinde Ellerinde .bu nevi para bulunanlar 31 kanunu evvel 1938 akşa-

Kara listeye geçmekten korktuğu Dr. Celal Yarkın en fazla bir bedel mukabilinde ihale.daireye milracaatleri ahi halde hak- ınına kad11: bilumum mal sandıklarile Cümhuriyet merkez ve Ziraat 
için mi, yoha zehirli gazlar hakkın- edilecektir. jıarı tapu sicililP •ııbit olmıyanların bankalarına müracaat ederek mübadele ettirmelidirler. 
daki konferansı entere3an bulduğu Muayenehae: ikinci Beyler Almak i•tiyenlerin muhamm~n kili- ' payla,maclan hari~ kalacaklnrı fazla 2 - T ,.davi.ilden kaldırılan bu nl"vi paralar 225 7 numaralı kanu· 
için midir, nedir. Elena apartmanın sokak No. 25. Telefonn:3956 mete göre r; 7.5 nisbetinde teminat izahat almak isti;·eniıı b11 gitnrlen iti- nun tt'kzinci maddesi mucibine,. 1 kanunu sani f 939 tarihinden iti· 
konferans •alonuna ilk gelenlerden akçesile ihale \'akitlerinde icra daire- lıarf'n a~ık hıılıınan ı:ıartnumeyi görüp haren bir sene zarfınd? aııcc.k mal sand•klarına ve Cumhuriyet mer-
biri oldu. Evi: Göztepe No.1013 sinde hıızır bulunmaları ve bu mülk tetkik eylemeleri iliin olunıır kez bankasına yapılaca~ tediyata kullanılabilecektir. 
Yorıı12n y~!ıı dılikıınlı, mutad ol· Telefon: ?545 Uzerinde bir ıı;üna hak ve alacak iddi~- Oo:iya ~o. 937, 7 4-8--1 S-' ·-' n_ - 1 ' • ,. " " 

1 "QJ 

"----------------·· 
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l VlT'f.l:L TUZU :: 
1 Nekris romatizma, kum sancıları ~ , -

l
1na karşı mide kar. a ciğer ve böbrekle- -
ri temizler. =: 

En UC't1 7. M :-0 rlon ~l'VU elde edilir. = ----------------- = -__ ,,..._ı,,.=cr..,,r,:ı..,w=ca---- = 
~ Baktroyolo l -

':Zühtü Ergin 
Her ti.irlü, idrar, balgam, 

kan ve saire tnhlilleri vapıhı. 

Müracaat yeri: 
ikinci beyler sokak No. 25 

Telef on: 3869 ----------------
Pardesülerinizi ve 
yanların kürk man

to ve Bu.ga Yaka kürk 
ferini IBRAHIM KA1 

ı~--------------Doktor 

Deınir Ali 
A \'ru~cla tetkik seyahatjnden 

gelmiştir. HutRlarmı her gün 
rnuav~"':~h~,._,..h:?d"" J•..-b ıl eder. 

RAl(AŞ~. bakmadanıf 
g15meyınız. , ___ U_o_k-to-,.----
Odwı zan Na. 12 .__..._______ Bakteryo:og 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Haatalanııı 11,3() dan bire 

A. Kemal Tonay 
Bulaşıcı, sa lgın hastalıklar 

miltehastsı 

( Verem ve saire ) 
Basme.hane poliıs karakolu ya· 

nmda 747 

kadar Beyler sokağında Ahenk( T e' ef on: 4115 
matbaası yanında kabul eder. •---------• 

T. iS BANKA~I 
1938 

Küçük Cari H~&cıplcr 

ll<ro.m&~*-pl~nı-
• adet 1000 L. 4000 L. 
8 > 500 > 4000 > 

Norveçya balıkyağlarının en 
halisidir 

/hi defa süzülmüstür .. 
Şerbet gibi içilebilir 

Hanıdi Nüzhet Cancar • • 
Sıhhat eczah~n~si 

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

TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
ADET LiRA 

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

10 
20 
60 

100 
400 

8,000 
8,600 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, (10,000) 

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

,, 
,, 
,, 
" 

" 

(500) 
(50) 

• 
500 mükafat 

9,100 

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

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

2,715,000 

-~~----r Otel Fuar ve lokanta~ 

nnrn -mzrw 

Türk Maarif cemiyeti 
Ege Lisesi direktörlüğünden: 

Görülen ihtiyaç üzerine E.ge lisesinin beşinci amıh da açılmıttır. 

Azmi Çavuşoğlu 
Birincikordon Atatürk caddesi tayyar 
sineması yanında Na. 208 Tel: 3277 

İzmirin en aüzel mcvkiinde bulunur. Her türlü istirahati ten 
eder. Mutedil fiat, denize nazır odalar .• 

Devamlı mütterilerimize panıiyon komplo ve huauıi tenz.i 
yapılır. 

Lokantamızda: 

u > 260 .. .&000 > 
76 > l&O ~ 7601) > 

Kayıt muamelesi devam ~tmektedir. Kayıt işleri için her gün 1 Sabah, öğle ve akşam yemekleri ve husu.si ziyafetler verilir. ' 

'

sabahtan ak§ama kadar Karantinada karakol yanında Manıurt Kona- rilccek ziyafetler için üç saat evvel otel müdüriyetinibaberdar etrr. 
ima müracaat olunmalıdır. Telefon~929 • kafidir. 

80 > M > 4000 « 
200 > 26 .. _i0'.)0 > 

88, • 28600 > 

Kuralar 1 Mart, 1 Haziran. 1 Ey
ıuı, 1 Birinci.kanun tarihlerinde çeki. 
lecektlr. 

En az 50 lira mevduatı bulunan 
htsap!ar kuralaıa dahil edilecektir. 

Makina Tamirhanesi 

Jzmir: Kestane pazarı demirciler No. 67-69 

••• 
Heı türlü motör, makina tamiratı, imalat ve montaii 

Bilumum döküm, teaviye ve torna itleri 

Telefon : 3993 

Prensiplerimiz: 
1 - İşi aöz verilen rün ve ıaatte bitirmek., 
2 - Müşteriye azami ıuhulet4 fiatlerde itidal, itte temizliktir ... - ' Merkez lokantası 

Birinci Kordonda Rıhtım hanı MİZLİK ve aerviste intizam ha· 
altında yeni açılan (MERKEZ) kimdir. 
Lokantaamda, UCUZLUK, TE-

.................................... 
•• •• 

NE BUYUK FARK 

• 
Çifte lspirallı ''D,, Lambaları tam Işık verirle 

Cevfik Baykent 
Elektrik - Radyo· Telefon 

~~~~.__.~~~. ~-~~~~~~~~~~~~-



Sahife: 12 

lzm·r a··mrük uha aza ta ... 
buru sat. a ma komisyonun
dan: 

1 - lzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için açık eksiltme 
suretilc 8000 kilo man2al kömürü satın alınacaktır. Eksiltmesi S/ 1 / 
939 perşembe gi.lnü se.at onda yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. 

2 - llmum tahmin tutarı 480 lira olup muvakkat teminatı 36 li
radır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde ve şartnamesinde yazıl: vesikalarla muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektupiariJe birlikte eksiltme saatında lzmir beyler sokağı 
arkası geri tütün kumpanyası yanında 168 sayıda tabur satın alma ko 
misyonuna müracat:o.tları 21-25-30-4 4438 

-c:--H. P. Aydın ilyönkurul· b-a-ş-
kanlığından: 

Eksiltmeye konulan q: Ayclm park kar,mndaki itinanın tadilen 
ikmal inp.attdır. 

Bedeli ketfi : 14164 ma 83 kurut tur. 
Bu ite ait evrak eksiltme •arinameei, mukavele projesi Nafia i,Jeri 

genel p.rtnamcsi ketif lıulisaaı projesi do.yası. Bu evraklar Belediye 
fen itleri müdürliiğünden veya parti bürosunda görülebilir. 

Bu itin ibale&i 12 ikinci ki.nun 939 Per!embe günü saat 17 de ka
palı zarf usutiyle Aydın Pati ilyönkurul batkanlığında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için talip) erin o/o 1.5 muvakkat temina 
vermeleri ve müt bhitlik veıika11 ibraz eylemeleri .-rttır. 

T eldif mektupları i~l~ Nalından bir saat evveline kadar ilyönku
rul ba§kanlığma tevdi edilmi§ olmalıdır. Poıtada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 27 - 30 - 2 -5 ( 4513) 

Denizbank lzmir şubesi müdür
liiğünden: 

Limanımıza gelecek mazot ve kömürle işliyen Yapurların yük
leme, boşaltma amck işleri eksiltmesinde yapılan teklif uygun görül
mediğinden eksiltme 1 2 1 939 Perşembe günü saat 1 5 e bırakıl-
mıştır. 28 30 ( 4530) 

-lzmir posta telgraf müdürlü_
ğünden: 

1 - Bed4'li ketfi 7 45 lira olan P. T. T. müdürlük binası dahilin
deki kalorifer kazanının tecdidi ve tetıisatının tamiratı mevcud keşif
ııame ve şartnamesine tevfikan 5 1 / 939 tarihine müs~dif perşembe 
günü ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin ihale gününe kadar her gün saat 9 dan 17 ye ka
dar P. T . T. müdürlüğünden bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler. 

3 - Taliplerin teminatı muvakkatc olan 55 lira ö8 kuruşu P. T. 
T. veznesine yatırarnk alacakları makbuzla tarihi mezkurde saat on 
beşte müdüriyette müteşekkil satm alma komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. 20-25-30-3 <4424 

lzmir Telefon ildürlüğünden: 
1 - idare ihtiyacı için muhtelif cins telefon kabloları kapalı zarf 

usulile ek6iltmeye çıkarılmıştır. 
l - Muhammen bedeli (27,600) yirmi yedi bin altı yüz lira 

muvakkat tcalinatı (2070) iki bin yctmi§ lira olup, eksilt
mesi 1 subat J 939 çarşamba giinü saat ı, de lzmir telefon 
müdürlüğü binaamda müteşekkil satın alma komisvonunda 
yapılacaktır. 

3 - Talipler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektu
bq ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
14 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnamekr her gün lzmir telefon müdürlüğü ile İstanbul 
telefon miic:lürlüğü levazım amirliğinden ( 1 .38) bir lira 
otuz sekiz kuru~ bedel mukabilinde verilecektir. 

16-30-14-31 4375 

Burnova belediyesinden: 
1-Bornovanın rAevcul şehir haritası tadilen ikmal ve müstakbel i

mar planı tanzim i.~ı 25/ 12/ 938 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli ( l 050) bin elli liradır. 
3 - Muvakkat teminat 79 iradır. 
4 - Eksiltme aç.1lc olarak 8 / 2/ 939 çarşamba günü saat 16 da 

Bornova belediyesinde yapılaçaktır. 
S - Şartnameler parasız olarak Bornova belediyesinden alına

caktır. 
6 - Ek iltıneye girenlerin kanuni şeraiti haiz olmaları ve ihti-

sas vesikası göstermeleri şarttır. 23-30-6-13 4477 

lstanbul belediyesinden; 
Ke§if bcdoli 32661 lira 7 5 kuruş olan Be} koz - Paşa bahçe yo

lunun inşaast kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme f 2/ f / 
939 Perşembe günü snat 15 de Daimi Encümende yapılacakt~r. Ke
§İf evrakiyle şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekli
ler 2490 savılı kanunda yazılı vesikedan ba"ka en az 20 bin liralık bu 
İfe benzer iş yaptığına dair eksiltmeden sekiz gün evvel Vilayetten 
alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticar«.-t odası veıikalariylc 2449 
lira 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiylc beraber tek
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 
de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek 
zarflar kabul olunmaz. (9448 4549) 

™Denizbank İzmir şubesinden: 
Limanımıza gelecek adi veya kutuluk kereste ve azman yüklü 

vapur ve motörlerin boşaltma işi eksiltmesinde istekli bulunmadı
iından eksiltme 1 O Kanunusani 1939 Salı aünü saat on bese bırakıl .. 
mıstır. 30 1 ( 4561) 

Devlet Demiryolları 9 uncu 
işletme müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1s;;1.8 lira obn 40 3. 3 m3 çam kereste 
kapalı zarf gök.nar uauliy!e 14 l 939 Cumarte i giinü saat 11 deSir
kecide 9 ncu isletme binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iatiyen
lerin % 7. ~ teminat ve diR:er nizamı vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ayni gün saat 1 O a kadar komisyona vermeleri lazım-
dır. Şartnameleri paratıız olo• korr+··:>T·d~ dtı;.ıt !maktadır. 

;>Q J. ,; 5 (l,;·30) 

(ANADOLU) jO Birinci kanun 1938 CUMA 
:------------------~-----------------~----..:;..;:;..;;.:;~;..:,::::.;.:.~.;..;.;:;..;;.;::..:.;.:;:..:.-. 

1~!~~,~~nbr~~~?:~~f.~~:i::.~ ya':!ü!ru,~~ttan KUÇU IL LAR 
müştekidirler. Doktorlar kendilerine daima sigarayı terk etmeyi tav- IJlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllU11lllllllll llllllllllllllllllll 
siye ettikleri halde terketmemektedirler. Karilerimize kolaylık ol-

. Halbuki Dr Per)' ı~ son mak üzere, gazetemizde 
Küçük ilan şartları 
Dört satırlık \i'.üçilk ilanlardan: 

Alman • ıcadı (Re mi olmıyan) küçük Bir defa jçin SO kuruı 
lki defa için 50 kurut 
Üç defa için 70 kuruı 
Dört defa için 80 kuruı 

ilanlar için bir sütun ayır
dık. 

İş arayanlar, ;ş verenle
rin, kiralık ve müteferrik 
ilanlarını burada bulacak· 
sınız. 

Sıhhi ağızlığı kullanıldığında tütünün koku ve lezzetini bozmadan 
ist~dikleri miktarda tutiin ;çebilirler. Çünkü bu ağızlığın içerisinde 
yedek ku;mınd,, bulunan kimyevi madde tütünün: Nikotin, Piridin, 
Amonyak gibi zehirlerini yinde 89 derecesinde süzer, ağız, ciğer ve 
yürek temiz kalır. Evlenm'!leri Kolaylattıran 

Devamlı küçük ilanların her d.!f aaı 
jçin 10 kuruş alınır. Bir kolaylık 
olmak üzere her satır 30 harf fti. 
bar edilmi§tir. Bir küçllk ilin 120 
harftan ibaret olmalıdır. Dört satır 
aan fazla he.r satır için aynca 10 
kuruş alınır. 

Fiati her yerde 150 kuruştur. Danııma ıerviai !LAN: Muhtelif boyda iyi cinsten 
Toptan, perakende . atış: Kemeraltı Karakol karşısı No. 7 4 Yazı işleri lisan dersleri, emval aşılı kaysı, şeftali, frenk elmıısı fi • 

M A Z H A R Ö N G Ö R idaresi için dahi müracaat ediniz. danları ucuz satılır. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B.Ka~~ah39Huku~u Burnavada Saloo praphane~M 

flyaı d.3 müracaat. D. 26 

GRAETZ 
1939 

Küçük ilanlardan istifade ediniz! 
11 .. ra telli ~perco 

Vapur Acentast 
Deutsche Le-

Musiki ze-.·kinizi tatmin edecek RADYO her nalde 1939 modelf 

GRAETZ ADRIA TlCA S. A. di 
NA VIGAZIOONE 

P. FOSCARI Moförü 27 / 1'2/ ta-

vante Linie 
G. rwı. B. H 

Ha rg Markalı radyo~udur. 2 !'enedenbr.ri alanlar memnuniyetlerini izhar 
ediyorlar. 

GÖR~mK. DL ·LEMEK ~oııra karaı· vermek menfaatiniz ic~bıuır. 
M ütemtvip ve mii tPmadi cereyanda i~liyen RADYOLARIMIZ vardır. 

NOT: Her ti.ırlu LA)IBA \'e biitün yedek parçalar daimi surette 
bulundurulur. 

rilıind" gel..,r !: 28 12 de Leros Ro· «MACEDONIA. vapuru 2 den 
c~os Brindi..;i Bari Trie<:te ve Venedik 7 ikıııci kanuna kadar Anvers, Ro· 
lımaıı!~ll'lnn har.:~~t eder. . . terdam, Bremen, e Hamburg li -

LERO Moturn 29/12 tarıhınde manhn için yük alacaktır. 

Umumi vekili ve Depoziteri: 
geleı·ek ayni gün Patmos Leros Kalm- cADANA. vapuru 16 dan 21 
no11 lstımköy \'e Roda a hareket eder. ikincikanuna kadar Anvers Roter· 

ı ' . p, ">f ~1 t.. ... '>9/12 d • C 'l TA dı .Ah • o 01 u - am, Bremen ve Hamburg limanları 

S. Kalomeni tarihinde gelerek ayni gün lsts.nbul için yük alacaktır. 
Pire Napoli )1arsilya \'e C~no,·nya TAHLiYE 

hareket eder. «KRETA. vapuru 9 ikincikanu-
T.ELEFOX: 2751 Biiyük Kardiçalı Han na doğru Hambur, Bremen ve An-

TELGRAF. C'aldau Omega ticarethanes! ittisalinde ROY AL NEE~LANDAIS KUM· versten yük çıkaracaktır. 
PANYASI: AMERICAN EXPOR1' LINES: 

_,"11flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llli111l111lllllllllU//b_ GANYMEDES Vapuru Limanı- ,. « EXT A VIA~ . vapuru 29 bir~n~l 
~ ~ mızda olup 31 / 12 tarihinde ROTTER kanunda beklenıyor. Nevyork ıçın 
5 v b ı · d = DAM AMSTERDAl\I ve HAMBURG yük alacaktır. 
~ e o 1 - için yük alarak hareket edecektir. ~E;;\. NORSKE MIDDELHAVS. :: = TARAJANUS Vapuru 14/ 1/ 39 LiNKE. := - tarihinde Rotterdam Amsterdam ve cBAALBEK'> motörü 11 ikinci = A k. ı · l r· . - Hamburg limanları için yllk alarak kanuna doğru lskenderiye, Dieppe 
E cı ve ıreç ı su arı tasT ıye cı- § hareket edecektir. ve Norveç u1?1um imanları için ha-

= h l b . ·r = reket edecektır. 
§ az arı sa ıt ve portatz = SVENSKA ORIENT LINElN ~ERVİCE :MARITIME ROUMA· 

:= T •• b • • eh 1 _ LIGURIA i\fotörü 4/ 1/ 39 tari- N · • 
:S ecru e }l"}ll CJ az a = hinde Roterdnm Hamburg Gdinia «DUROST0R1J vpuru 28 bırln· = ~ • :: 111kandinavya ve Baltık limanlarına ci kanunda bekleniyor. Köstence J. 
:E ' = . d k · çin yük alacaktır. 
E: • t • • = harekete ece tır. . JOHNSTON W ARREN LI~"ES· = rımızı IS eyınız - ARAGON Motörü 21/1/39 tarı- • • 
§ ;; hinde Rotterdam Hamburg hkandi. «A YIEMORE~ vapuru 8 ikinci = "r J• k l f k 5 f "L • EE B 1 ~ r ı h k t kanunda beklenivor. Bur~az, Var-~ .l e ıyatta o ay ı . sene lR garantı E ndavyakvt•e atı ıman arına are e na ve Köstence iÇin yük alacaktır. 
- - e ece ır. 

~ VeboJid Limited şirketi lzmİr = Vapurlann hareket tarihleriyle 
- - SERViCE MARITlME ROUMA}N navlunlardnki dP~işikliklerden a. 
~ Şubesi _ PELEŞ Vapuru 9/l/:l9 tarihin- cente mesuliyet kabul etmez. 
-5 k 1 K I dd dd N 15 = de gelerek ?\-IALTA :\tABBILY A li- Daha fazla tnf<ıilat almak için Bi-
~ aman is e esi mimar ema e in ca esi l o, = manları için yük ve yolcu alarak ha- rinci kordonda 150 N'o. da W. F. 
E Telgraf: VEBOLIT Telefon 2365 Posta kutusu 72 reket edecektir. Henrv van der Zee vapur acentahğı-
E: Cihaz satır için seyyar satış memuru aranmaktadır. 5: na milracaat edilmesi rica olunur. 
ffiİllltfllflllllllllllllılfllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllf llllllllllllllf lllflllll Ullllllllllfll!lllf lrr ilanlardaki hareket tarihlerile nav· Telefon: 2007 / 2008 

Junlardaki ddişikliklerden dolayı r--·-----------. 
~ ----••-••~ acenta meguliyet kabul etmez. Daha s 1 • 1 

Neş'e ve zevk kaynağı ~ı;;~·.;:~:1~~~~:r'.~ti ~~:~~~ ~~~ epto ID 
Sturan ve dansing ~:·oı:~::.••ın•T:ı~;o-::":o~~~~5ri. nı·ş 

Atatürk caddesi Istanbul oteli altında Tel: 2556 0 livier ve 
Her türlü konfor, zevk ve neseyi kendinde toplıyan yeni bir mü- şur·· ekası~ Macunu 

essesedir. Her gece saat on ikiden itibaren zengin varyete numaraları 
ile danalar sabah saat dörde kadar devam etmektedir. Fiatler görül
memiş derecede ucuz ve servislere son derece itina olunmaktadır. LIMİTET 

Vapur acen ta!n Dişleri inci gibi 
,UIHUllHllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllltlUllll' BlRINCl KORDON REES yapan etlerine ku. 
= = BiNASI TEL 2443 

~Anadolu Matbaası~ cPOLO• vapuru.3 birinci Ununda vet, ağıza güzel 
EE = LONDRADAN gelıp yük çıkaracak 
g ~ve ayni zamanda LONDRA ve HULL koku Veren = Ki tap kısmı ve Klişe hanesi E@ için yiik aıacaktır. 

• 
eynı = == DEUTSCHE LENANTE - LlNtE formilldür - A ç O o #dl O = cDELOS> vapuru birinci kanunun _ -- • 

EE \YI :E ortasında Hamburg, Bremen ve An--- --~~--~--~-------~ • • ı § versten gelip yük çıkaraktır. Memleket haatanesi 
S := LİVERPOL HATTI 
~Kitap kısmımızda resmi ve gayrı resmi evrakı mat-= cALGER1AN• .ve cLESB1AN• va- başoperatÖt"Ü 
=: bua ile taşra Belediye ve Köy büroları için muktezi - pul"larının yUkl~rı tstanbulda akta~ - M. Nurı· Arkan = . = ma ederek DE~ 1ZBANK vapurlarıle 
Si Defter, makbuz ve biiltenlerın en son nümuneye:::; lzmire gelmiştir. 
~ muvafık şekilde gayet ucuz ve sür'atle tabeder. ~ D N . Ş . 
= •.•.• = r. urı emsı - -§ Ticari . mektupluk, zarf, poliçe, hisse senetleri, defterler §ı G .. eren 
5 gayet iyi cinıten kiğıt ve teclidiyelerile müşterilerinin zev- =. un 
~ kini tatmin eder. Sayın mtişterilerimiz matbaamıza uğra· ;;; Emrazı intaniye hastanesi labu-
ii mad1&n sipariş vermemeleri kendi menfaatleri iktizasındandır ~ rntuvnr şefi 
=: := Hastalarını Tilkilik Menzil o • - -5 T E L E F O N : 2776 5 kak 15 No. da kabul eder. 

- TEL: 4057 

1 i,Allllll 11111111111111111il11111111111111111111111111111111il11111111111ilili11111111111111111111111i1, ı ·--------· 

Adre~: Jkinci Beyle!' sokak 
iırın karşısı.. Kabul saatlan 
3-7 kadar. Tele: muayene• 
hane 3125 .. Evi 2980 

ı-----~--------~-------
Eleksir Şahdp 

Basur memelerini gi· 
derir, Kuvveti, Erkek· 
fiği. ist.havı arttırır. 


