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Ruzveltin deniz programı, 
akıllara hayret verecek 

derecede geniştir 

/stanbul ''Hayabn bir kaç yılı sevilm , 
Eleı:;;:b:ir.,::~i red bir kaçı sevmek, gerisi de All(l~ 

lstanbul, 15 (Hususi) Is- ha J •ı • k • • d• 
tanbul elektrik şirketi muralı· ua 1 e geçırme ıçın ır '' 

Atlas denizinde de muazzam bir Amerikan donanması 
vücude getirilecek, Kanada sahilleri tahkim olunacak. 

basları, halktan fazla olarak 
alınmış olan on sekiz milyon 
liranın iadesile şirketi alakadar 
eden bı11 hususat hakkında 
Naha Vekaleti tarafından vaki 
müracaata red cevabı vermişfr. 
Bu münasebetle elektrik şirke· 
tine hükumetçe el konması kuv· 

Vaşington, 15 (Radyo) - Amerika deniz kuvvetlerinin artırılması hakkında Cumhurreisi B. 
Ruzveltin hazırladığı büyük program, akıllara hayret verecek derecededir. Bu programa göre, Atlas 
denizinde de muazzam bir Amerikan donanması vücude getirilecek ve muhtelif yerlerde üssübahri· 
ler tesis olunacaktır. 

vetle muhtemeldir. 

Son gelen ve alakadar kaynaklardan çıktığı söylenen haberlere göre, Amerika Deniz Bakanlığı, 
Cumhurreisinin programını derhal tatbika başlıyacaktır. Bunun için lazım olan tahsisat, şimdiden 
ayrılmıştır. 

Amerika 
HiJhtimetimizle tica. 
ret müzakerelerine 
girişmeğe karar ver

diğini ildn etti 
Diğer bir habere göre de, Kinada da bütün sahiller tahkim olunacaktır. 

Atatiirkle /bnissuud 
ve Y ıınan Kralı 

arasında 
Ankara, 14 (A. A.) - Reisi· 

cumhur Atatürk ıle Suudi Ara· 
bistan kralı Majeste Abdülaziz 
lbn'sauud arasında aşağıdaki tel· 
graflar taati edilmiştir: 

Tabta cülusunuzun yıldönümü 
münasebetiyle en samimi teb
riklerimi sunar ve şah5i saadet
leriyle dost milletin refah ve 
saadetinin devamı için besledi· 
ğim dılekleri tekrar eylerim. 

K. Atatürk 
CüHlsumun yıldönümü müna

sebetile lütuf buyurulan ve yüce 
ihsasat ve temenniyatınızı taşı· 

yan telgrafmızdan dolayı teşek· 
kür eder ve zata devletlilerinin 
sıhhat ve afiyetlerinin devam·nı 
ve necib Türk milletinin terakki 
ve refahını dilerim. 

Abdülaziz 
Ankara, 14 (A.A.) - Yunan 

veliahdinin evlenmesi münase· 
bet yle reisicumhur ile Yunan 
kralı •raımda aşağıdaki telgraf. 
lar teati olunmuştur: 

Majeste ikinci Jorj 
Yunanlılar kralı 

Ati na 
Veliahd Altes Ruayal prens 

Polun evlenmesi münasebetiyle 
en hararetli tebrilclerimle mu
fahbım evlilerin ve ailenizin re· 
fahı hususundaki çok samimi 
dileklerimin kabulünü mııjeste· 
nizden rica ederim. 

Bu mesut hadise vesilesiyle 
de Majestenize mufahham aile· 
nizin bu büyük bayramın bir 
milli bayram teşkil ettiği dost 
ve müttefik Yunanistana karşı 
Türk miiletinin sarsılmaz dost· 
luğunu beyan eylerim. 

K. Atatürk 
Ekselans Kamil Atatürk 

Ankara 
Ekselinıınızın lutufkir telgra· 

fından fevkalade müteha11is 
olarak kutladığımız sevinçli gü· 
ne karşı gösterdikleri alakadan 
dolayı derin minnettarlığımı ar· 
zeder ve bu fırsattan istifade 
ederek asil Türk milletine ve 
onun Büyük Şefine olan sarsıl· 
maz dostluğumu tekiden beyan 
eylerim. 

Jorj il ------
Ankarada kar var 
Ankara, 15 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Bu gün Şarki ve 
O ta Anadoluda hava suhuneti 
iki derece düşmüş, diğer yer· 
lerde yükselm iştır. Ege mı nta· 
kasında hava kapalı olduğu 
~a lde Anadolunun diğer yerle· 
rane yağmur yağmıştır. Anka· 
raya kar yağmaktadır. 

-·-lngiliz-Amerikan birliği mi? 
Japon gazeteleri, Am~rika donanmasının 

aon hareketinden telaşa düştüler!. 
Tokyo, 15 (Radyo) - Royter Ajansı muhabiri bildiriyor: 
Japon gazeteleri, Amerikan harb gemilerinin Singapur üssübah· 

risini ziyaretlerinden ve orada toplanmalarından bahsed ıyorlar. 

Amerikan donanmasının bu hareket=, Japonyaya karşı bir nümayiş 
addolunmaktadır. Bundan Amerıka ve lngiltere arasında bir an· 
laşma mevcud olduj'u net' cesine varılmaktadır. 

Bir Japon gazetesi, lngiltereninin Uzak Şarkta takib edeceği 
hattı hareketten Amerikanın haberdar olup olmadığın sormakta 
ve Japonyanın Çine karşı takib edeceği siyaseti teayyün ettiği 
şu sırada Amerikanın her nokta üzerinde durmak suretıle daha 
ihtiyatkar bir siyaset takib etmesi muvafık olacatı mütaleasmda 
bulunmaktadır. 

Hollanda 
donanması 

Gayrimübadil 
bonoları 

lstanbul, 15 (Hususi) -Ame· 
rika Hariciye Nezareti; Ameri· 
kanın, Hükumetimizle ticaret 
müzakerelerine girişmete karar 
verdiğini resmi bir tebliğle ilin 
eylemiştir. 

Fenerler idaresi 
Muamelat ve eş yasını 

tesellüm ediyoruz 
İstanbul, 15 (Hususi) - Hü· 

kumet mizce tayin olunan bir 
heyet, satın alınan Fenerler ida. 
resi merkezine giderek, şirketin 
muamelatını ve menkul eşyasını 
tesellüme başlamıştır. 

IMtanbul Ticaret oku. 
lu, yarın 55 inci 

• • 
yaşına gırıyor 

iki Japon gemi. 
sini tevkil etti. 

lıtanbul, 15 (Hususi) - Ya
Alım ve satım mua- rın, Ticaret okulunun, ss inci 

meleainin murakabe yıldönümü büyük merasimle 

Londra, 15 (Radyo) - Hol· 
landa Hind istanı sularında do-

altına alınması kutlulanacaktır. 
Öğretmenler, bu okulun şim· 

laşan ve muntazam vesika ibraz 
edemiyen üç Japon gem ısi, 
Hollanda deniz kuvvetleri tara· 
fından tevkif olunmuştur. 

muhtemeldir diye kadar yetiştirdiği talebenin 
lstanbul, 15 (Hususi)- Gay· adedini ve yaptığı hizmetleri 

rimübadil bonolarının fiatlerinde tebarüz ettirecek söylevler vc-
görülen yükseliş devam ediyor. receklerdir. 
Alım, satım muameiesinin, dev· S. 

M. Molotof letin ~urakabesi altına alınacağı tr Lamson 
R . . söylemyor. · detiıtiriliyor 
UJyanın kuvvetlı hır Tokyoda lngiliz aeliri Kahire, 15 (Radyo) - lngi· 

donanma Y':'pacafını bir Japon tarafından liz sefiri Sir Lamsonım, yakında 
söyledi t hd.d d•td• lngiltereye döneceği ve yerine, 

Moskova, 15 ( Radyo ) _ e ı e 1 ı Kıbrıs ~alisi .Sir Ron~ld . Stro-
Sovyet Cumhuriyetleri Başvekili Tokyo, 15 (Radyo) - Bu gün sun tayın edıleceğı soylenıyor. 

Tokyoda bir hadise olmuştur. 
B. Molotof, bu gün parlam~n· Eski Japon elbisesi g ymiş Ma· 
toda beyanatta bulnnmuş, kapi· kuta Vatanabe adında bir Ja· 
talist devlellerin hazırlıklarına pon, İngil z büyük elçiliği b na· 
mukabil Rusyanın da, kuvvetli sına giderek eski bir Japon 
bir donanma tesis etmek mec· hançeri ı le lngiliz har ciye nazı· 
buriyetinde bulunduğunu söyle· rına hitaben bir mektup ver-
miştir. m i şti r. B. Edene hitaben yazı· 

B. Molotofun bl beyanatı, lan bu mektupta, lngilterenin 
Londra siyasal mehafilinde bü· Japon aleytarı siyasetıne nihayet 
yük bir tesir uyandırmıştır. vermesi istenmekte idi. Polis 

Eden bu japonu derbal yakalamıştır. 

ltalya kralt tayyare 
Tayyare ile Lon. okulunu gezdi 

draya dön:lii Roma, 15 (Radyo) - ltalya 
Londra, 15 (Radyo) - lngil· kralı Viktor Emanuel, bu gün 

tere Hariciye Nazırı B. Eden, tayyare okulunu ziyaret etmiş 
bu gün tayyare ile Bolondan I ve okul subaylarından izahat 
buraya gelmiştir. almıştır. 

------------------------------El ham r .a Sineması 
Bu gün matınelerden itibaren 

Gıi zel ve sevimli yıldız 

DANIELLE DARRIEUX 
(Paris sergisinde birinci mükafaı .. kazanan) 

SUİİSTiMAL DA.-VASI 
Şahane bir güzellikte temsil ettiği senenin 
en mükemmel ve büyük Fransız filminde 
san'at hayatının en şaşaalı zirvesine yükseldi 

Seansar:3 5 7 9da 
.................. ıiııiiİIİllıİİ..ii._ ................ I .... . 

Tuz f iatleri 
Epeyce indirildi 

lstanbul 15 (Hususi) - Tuz 
fiatlerinde mühim tenzilat ya
pılmıştır. 

inhisar idaresi memleketimi
zin her tarafında bol ve ucuz 
tuz bulunabilmesi için geniş ter· 
tibat almıştır. 

( Angrif) gazetesı 
Merkezi Avrupa 
siyaseti hakkında 
neler yazıyor? ••• 

Berlin, 15 (Radyo) - ((\ngrif) 
gazetesi; yazdığı bir malftkde 
merkezi Avrupa siyasi vazlY1tini 
teşrih etmekte ve şunları kay· 
deylemektedir: 

•Fransa; scnelerdenberi Tuna 
havzasındaki devletleri kendi 
siyasetine göre alet etmekte idi. 
Zira o zaman, umumi harbten 
çıkan Almanya zayıftı. Fakat 
vaziyet, şimdı büsbütün değiş· 
miştir. Romanya bile, Berlın • 
Roma mihverine dönmüş bulu· 
nuyor. Bu vaziyet, Avrupada 
halen mevcud olan anlaıama· 
mazhk bakim oldukça devam 
ede 

Hayırhahlık, merhamet, şef· 
kat'ana muhabbeti bu nevi zevk· 
lerdendir. Veren ana muhabbeti, 
alan evlat muhabbetinden daha 
kuvvetlidir. 

iç güdel cinıi heyecan esasen 
hodbindir. Şefkat heyecana di· 
ğerendiştir. Aşkın aılını terkip 
eden de bu iki hiıtir. Diter 
hiıler de yok detildir. Takdir, 
minnettarlık, itimat, iffet, sahip 
olmak ihtiyacı ve bunların hep· 
sinde de çok miktarda hayalin 
hissesi vardır. 

Hayalin yardımı olmasaydı, 
cinslerin mukareneti fiziyolojik 
hadiseden ibaret kalırdı ve o 
zaman dünyaya hakim olan, 
uğrunda ağlanın, gülünen, şi· 

irler inşad edılen, şarkılar söy· 
lenen, mahvolmak ve ölmek 
göze alınan aşkın bir kıymeti 
kalar m ydı? 
Aşk bir koktel gibidir. Bu 

teşbıhi yeni nesil çok iyi anlar. 
Bu içkinin terkibinde muhtelif 
zehirler vardır. Fakat içkinin 
tadı onu terkip eden maddele· 
rin miktarlarından hasıl oluyor. 
Aşk ta muhtelif unsurlardan, 
muhtelif heyecanların miktarın
dan yapılmıştır ve onun pek 
değişken vasıflarını da bunda 
aramalıdır. 

Evlenme çağında cinsi iç gı.i· 
dü şefkat heyecanile, uyuşmak 
üzere birleşir. Eter birleşme 
müsavi mıktarda olursa aşk tı· 
biileşir. Lakin ekseriya bir me· 
yelanın diğerine tefevvuku olur 
ve aşk heyecanının tezahürle· 
rindeki bü:ük şahsi farklar da 
bundan ilerı gelir. Heyecana 
dair buraya kadar verilen mı· 
lumattan sonra muhtasaran 

iç güdel aşk, 
Aff ektif aşk, 
Hayali aşk, 
Ruhi veya tasavvufi aşk 
Bahislerini gözden geçirebi· 

liriz. 
İç giidel aşk 

Münhasıran ıç güdel ve bassi 
aşk kadında erkeğe niıbetle 
çok azdır. Erkek ekseriya rast 
geldiği kadınla, etlence yerle· 
rinde önüne çıkan hafıfmeşrep 
kadınlarla geçici münasebetler 
yapmakla kanaat eder. 

.iç güdel aşk biribırine yakın 
ıkı hodbın hisle hulasa edilır . 

"Kendi kendimizi L:ovalıyarnk 
ba)'.atımızı yıpratıyoruz. K:ıdın· 
lar aynalar ribidir. Onların 
ara11ndan ıevdiğimiz yine ken· 
dimiziz. Maamafib onların hare· 
ketleri de bizimkinin ayn· d ir. 
Kucaklqmadan evci birleştiren 
telif, ıonra ayırın hayal kırık• 
btı? Ayna önünde oynayan bır 
nevi ayak oyunu, b&1ka bir 
şey detil. - Antonie,, 

Zaten Saint Zhomasm dedığ, 
gibi bütün dünya zevklerinin 

asla karan yoktur ve hayal kı· 
rıklığından başka bir netic ... 

vermez de.. Ekseriya güdel a k 
saman ateşı gibidir. G ün geç• 
tikçe inceleşen ve şidd ttle en 
ahlaki ve akli zevklerin ters ne. 
olarak sırf hassi zevkler her g · n. 
artan bir münebbih isterler, bu 
olmazsa likaytlik ve nefret iç·n· 
de sönerler. Hislerinin esiri olan 
şahıs artık hayatının sahibi de • 

ğildir. Zevk iştihası ruhi haya .. 
tın zararına olarak hassı} eti 
şiddetlendirir. 

Böyle olunca insan gayri şu· 
ura sinen ve mütemadiyen ha · 
yat ekranmın önünde geçıd res• 
mi : yapan bir çok hayallerin 
esiri olur. 

Artık muhakemeye, tefekkure 
yer kalmaz. Yavaş yavaş 
otomatizm yerleşir. Yen· 

yecanlar, değişildik ve eksnn· 
trik hallerle kuvvetini kay· 
beden tenebbühün ) ardımın 
koşulur. Fakat bir az onra 
maddi zevkler ve eğlene 

deki suiistimal her teşebb · ve 
faaliyeti öldürür. Şüph sız ka-

dında böyle bir sukut yoktu • 

Antak fuhuş alemin de ol ani r

da görülür. Fakat kadın n yal
nız güzel ı ik ve iğfal ku ret nt", 

gençliğine istinad eden aşk 
yatı kısa olur. 

"<;:özülmez dostlukla ber e .. 

olmayan aşk kısa süren b · r ah· 

lak nizams zlığında ı baş.... b 
şey değıldir... Ba sac 

Zaman insafsızdır ve agz 
yolıarda nakil vasıtaların 

tizamını tc:mıne çalışan z t 

memuru gibi "çabuk ol l ım 

buk olalım,. dan başka r 
yoktur. 

- Sonu v 
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ANADOLU 

Padiıahın adamları cbtanya çıkhktan sonra ara
larında bir plan hazırlıyorlardı 

Uz--k Ş::ı.rk m~aelesi 

Oyunu. neticede 
' 

ni 

Sağlık 
bah·s!eri 

Dahili hHtı ıltl.tr mi.it aanuuau 
Dr. M. Şuk.i U ~tıl' diyoc ıei: 

Asabi kalb 
bozuklukları. 

-2-- O kadar bedbin olma 
bakabm. Ben veziriiaamclu be
nüz ümidimi kesmedim. 

A'ieddin. babuuaa laıpetle 

Yazan: M. Aglıan bu m~çhul askerin ceplerini ka· ~ • 
- S9 - tı~tırınca, b.r mektup çıkardılar, 1 n ka anaca 

rundan çıkar çıkmH, Setim ı ç- ceplerine indirdıler. Aıkeri de 
r.dı. kapı atasını çatırdı. onı kaldırarak meçhul bir, yere ıil- •- • ·-· 
bir emir vtrdi. ıüktcdiler. Kont Sf orçanın bir yazısı 

Kalb üzerıne tesir yapan he-
• yecan halleri d bu bozukluğa 

sebebiy t vermektedir. Bundan 
baktı: 

- Mustafa p ... 4ian öyle •i? 
- Evet .• Ta keadiail. 
Alieddin hlli bayrette idi •• 
- Demek ki o biıdenl. 
- Evet, iıiaiıe çÖlc yar1yorl 
Baba, otul, Dilaayet bir parça 

daha ,eriye c;elrilmete karar 
vermiılerdi. Çünkil Malkoçotlu 
ile padiıalun orduıu; oalara 
ka 9i b"r teblike pteriyorlardı. 
kiler üzeriae ylrüyea her iki 
ordu Ankwa yohıncla birler 
mit!eNİ. Pad'f&la Kalkoçotlua 
ŞU iradeyi YWdi: 

iki dakika aonra pıdiıahm Sabah f'ZIDl ol<unurken; her ------~-------
buıurunda Qç Yeniçeri ıabiti üç zabıt, Sultanın huzuruna ıır· Japonya magv lôb o acak, Mikado 
duruyordu: mişlerdi. 

- iyi dikkat edinf. Sadrıiı.. - Ne oldu, bir şey var mı? bile Japon degv İ), Çinli oJdu-
mı tıkıb ve teceuüıe memur• Zab tlerden biri, ıece y tısı 
aunuı. Adamlarımın bana karıı ele geçen mektubu uzattı. Pa· guv nu söyliyecek 
olan biılerini mutlaka bilmek d şah derhal bu mektubu kapa· -----
• _, · S d a_ d rak ~ü atle okudu. Dişleri gı· Bütün dünyaca tanın mı• dı p· cektir ki, bu gün kuvvetli bir 
ıMerım. ı nu:amıa yanan an cırd.yor: .., 
L!m k d b 1 L ı L lomatlardan ltalya sabık Hari· hırsla Çıni yutmak istiyen Ja· 
Kı çı aru er a ya"a ıyaca", - A1ça'<, haini ·diyordu- ben 
:ı_ • • t b · d k · · ·ı ciye Nazırı l<ont Sforça r~n- poncukıar; kendilerinin, i:ıtcme-
u.ı;ennı • arrı e ece llnıı, 1 •· senin ne kıratta oldugv unu zaten ~ 
d 1 le F k 1 Japon barb· h k'· d .. dikleri halde bütün kültürlerile elini a ıca 11nıı. a at m• Q• fark etmi' im. 1 a "ın a oyunu 

t . d Ç k k b ve daha nelcrı varsa, bılcümle 
mat lıterim, anladınıı mı? Hay· S.ıını kaldırdı. zabitlere baktı· ne :ce e ın azanaca " aş-
d. b L-f r 1 ığl altında mühim bır makale V8rlakJ rile JörtyÜz elfi m iyonu 

1 •~ ım, •·t ·· , - Memnun oldum, haydı dışa· iç ode kııybolup g:ttiklerin gö-
Pad tabın adamlın, dıprıya rıda bekley n, fakat ayrılmayın!. yazmıftsr. recekler, başta Mıkado, Japon 

başka isp rtolu ıçk ler, çay, 
kahve ve tü ün d h bu hali 
muc bolan müh"m ~m lleıdendır. 
B ı hale uğrıyanlar kalb yerinde 
ü~ücıi ve hoş olmıyan bir ağrı 
hıssederler, bunu ı beraber bir 
çarpıntı duyarlar. Bu ıztırablar 
d,imi olabildiği gıbi nöbetler 
halinde de vukua gelebılirler • 
Bu haller ınsanın uzv yet muka· 
vemetine tabidir. Bu hususta 
ııtidat ve kabiliyeti olanlar ken
dilerıni vaktinde muh fa a et• 
meği ve her tü lü suııstımaller
de ı lcend lerinı korumağı bir 
vazife edinm ~ J rler. Santral 
s nir cümıesile ve gerek ka ble - Sen; Malatya civanna b

dar ilerle!. Ben bu laavalide 
lca'ıp 11lahat y•pacatım. Bila. 
hare ben Buruya ıeçecetim. 
O vakit HD de Aalwa,a cli
nen" nl. 

ılişitı obn muhiti sın rlerin kim· 
tözleri yevi ve f zik olarak bozukluğa 

çıktıktan ıonra kendi arılırınd a Z bitler ç ktıktan sonr•, mck· ~ont Sforça bu makalesinde 
d k değil. Çnla olduiuannı iddia 

p inlıranı h'ı rlamışlardı. tubu tekrar okum ğa başladı. ıyor i: edt>ceklerJ"r .• 
Alctam olmu•tu.. Sotulc bir Mektubu ş6yle idi: .. Uz'ğ gören Jıtpon ric li Büyük m:.ıtefekkn n 

rG1.ılr eıiyordu. Üç h fiye, - B.z AnkaradRn Bursaya genç, hariı ve tecrübeıiz Japon ha a hatırımdadır. uğraması d~. kalbdeki bu tegay
yür ere sebebiyet ve mış olurlar. 

Mılkoçotlu, pad" ,M1a ordu• 
ıunu pride b rakırak S YJI 

üzerinden Amasyayı çitnedi. 
Fakat ne Ahmed vırdı, ne 
A"ieddin, ne do clipr otal
larıl.. 

M!llcoçotlu ufdıa, IOldın 
tahkıkat yapıyordu. N;bayet on· 
ların kaçtıklannı anlam ıtı .. 

T eşnnisani ae mitti. Sotuklar 
ve Orta Anadoiuya kar düıme· 
ğe baş'amııtı.. Hali lailerle 
hi ~ Ur yerde temua 2eçileme· 
mııt .• 

An~ara havaliainde teıkilat 
•e ıslahat yr.pen Hakan, bit 
gLAn Vezir hamla oturuyordu. 
Hakan, sadrıazamı tecrübeden 
geç riyordu. Ooa, bir oyun ha· 
zırlamışta. 

- Ne dersin pap ·diye sor
du- ne yapalım? 

Sadrıizam ellerini ofuttu• 
rarık: 

- Vallahi devletlGm, kulu
nuzun ftkriıce artık iailer ta• 
mamen datılmıtlardar. OnlarclM 
hiç bir fenahk gel••ez. Kudreti 
phaneleri kendılerine• •aJGm 
olmuştur. 

Y avuı, yın bir bakltla adn
bamı ıüıdii: 

- Acaba C}Ckil1elc mi?. Zaten 
havalar da bel'bada sidiyor. Şöyle 
Bursada bir parça iatiralaat et-
aek ... 

- Münuib olur padi1Ahım, 
çok münaıib.. •• 

Padipb içiadea hıralclaadı: 
- T.lkiyi kapana k11bı'ıyoruz. 

Selim, bir parça diifüniir ıibi 
oldu: 

- Evet, Buruya çekilelim, 
b"r parça iatiralaat edelim, on
dan sonra lst•bala İicf enk 
iı · mize bıkalam... 

Sadnbam, padifahın lauu• 

ı,drıl11mın oturdu}u evin ileri• geçtitımiıde s z de diler tartlf.. askerıerine ma~lup o.muşlardır. Japonya, bu gün Çinde hayli 
ıindeki lcöteleri tutnuıılarda. Bir tan derha hareket ederek ye- 1932 ve 1934 hadiseleri J•· ilerlemış bulutıuyor; bu bir hi· 
aralak k1rınlıkta ıüratle y\iıü· riniıe, Amasyaya varınız ve va• ponyanaa Çine bir an evel sal· d sedır. Fakat, uzağı gö enler; 
yen bir rölıe, otrıfını bakın· ziyete intırar ediniz. Bütün as- dırmak arzuıundan doğmuştur. pek eski bir medeniyete sahip 
dıktan ıonra ıtdniı \m n ika· ker kulların z siz civanbeht Çinlıler, biz modern Avrupa· olan dörtyüz elli milyonluk mu· 
metgibın1n k·p11ını çıldı ve şf'hzadeyi beltliyorl•r. Bu mak- lılardan çok daha kuvvetli ka· azzam bir lcutleoin, biç bir veç-
içeriye tirdi. sa dan, en ileri fedaisi ben ola- raktere malik b r millettir. Bu bile başka ve hem de kendisi-

Padıı:abıa üç adamı, karan• cat m. S z bu • dri11adoti itral aebebledir ki, Japonyanan eski nın defaat)e küçük bir millete 
ltktı par:ıyan baltıılarans, kurd etmeyince Allah benim canımı ve aıildebbir ricali, bu günkü ram olamıyacatını pek ala tak· 
fibi kapmaya d.kmişlerd • Gec:e alma1ın.. fütulıattan memnuniyet yerine dir ederler. 
yarısına dotru, kapı açılmış ve Zah dev tlerinin ma'Qmu ola gizli bir endııe duymakta hak· Japonya, müstakil bir Man· 
ayni ıölıe, karları çiğn.yerek ki, bu emele muvaffak olduktan lıdırlar. çuri hükumetini tesısle tasav· 
bıfıyelerden birin n puıu kur· sonra terki hayat etıem de gam Bir kaç sene evel, Tokyoda vurlarının ku~veden fiile çıka· 
dutu sokaga dılmışb. Henüz yememi. Çinin en büyük mütefekkirlerin· cağını kuvvetle tahmin ederdi. 
bir k•ç adırn atmıştı ki, baııaa Sel m yumrulc!aruu ııktı, diş- dea Kan·Kıı ile konuımuştum. Gerçi Mançuri hükumeti teessüs 
inen şiddetli bir darbe ile sen· lerini gıcırdattı: Bu zat, ıiyasi bazı meseleler· etti. Likin, japonyanın düşiln-
deledi ve yuvarlandı. Üç hafıye - Sona ..,. - den dolayı Çinden sürgün edil· düklerinden biç bir ıey husul 
--~ .. · .. ... ..... -~ - ...... - - mişti. Memleketinin ahvalinden bulmadı. 

Bergama ve Çeşme de te- lbeadb •. seı·ddı~ .• rken bana ıunlan ıöy- Japonya, Nankini zapt~tmekle 
bütün Çine aabib olacatını zan-

lef onla lzmire bağlandı be~l.;r~:>:::~u •. g:~ ıe~:= ~:k~;.~·· ~;:~: ;:ıc~:: j:;: -· 25 000 ı• t h • tJ •• k ni ederim ki. Japonya meml.. fücubatı bununla kaim ayıpta Çi· 
t ıra a sısa a Mil em• keti111e bir an evel saldının ve DİD en uzak )etlerine kadar 

mel tesl•sat yapl &C k h"tta bu güokü Mikado, payi· uzaıa, netice gene detifmcz. 
tahtını Tokyodan Nankine nak· Oyunu, nede oba Çin kazana-

Vilayet:miıin biitün ~öy erine 
telefon battı çekilmiıtir. Epey 
zamandanberi Çeıme ile lım r 
ve Bergama ile lımir aruındaki 
telefon baltanın çekilm11ine çam 
lııılıyordu; bu hatlar da tama• 
lanm ıtar. 

Karaburun • lımir telefon bat
tanua da luu bir zamanda ta• 
ıaamlanmua için çahıı.maktadır. 
Böylece Yallyetin bütün kazala
rma köylere varJocaya kadar 
telofea tea:aatı yapılıaa.aı vi i et 
jandarma komutanı binbatı B. 
HulU.i Gürün ıöıterdıtı yükıek 
a:aa sayeı;nde temin edılmiştir. 
Bu sayede her kazamız ve kö· 
yümüzle bir anda telefonla ıö
rüımek mümkün olmaktadır. 

•8----.J•d-•••---•ı Jetsin. Elli sene sonra görüle- caktır.,, 
G}l1aır a --~~--~--========~~~----~~~~ 

otom~bi ." kazaıı iki doktor 48 saat iş 
Bc1ymdırda b.r otomobil kı· 

zatı olmustur. Şoför Ali, ıdare- Hastaya gitmemiıler, 
sındckı 44 numaralı otomobili haata öldü •. 
çartı içindt- A \danb B. Hamdi 
Artaca çarphrmıı, kasığından 
atır ıurette yaralanma11na ~ 
bebiyet vermiştir. Suçlu ıoför 
yakaianm ıtır. 

K .ıciının evine ta.ar. 
ruz em "şler 

Menemende Kasımpaşa ma· 
halles nde Alı kızı 27 yıflaruı
da Pembe Derenin ~vine taarruz 
eden F.tem oğlu Köse ~e Te'V"' 
fık otlu irfan Akın J ndarmalar 
tarafından yakalanarak Adliyeye 
verilmitlerd r. 

Evelkı gece Karataş tramvay 
caddesinde 150 numaralı evde 
şupheli bir ölüm vaı<'aaı olmuş
tur. Bu evde oturan binbaıı B. 
Sadık, birdenbire fenalaşmıtı 
o civarda bulunan iki doktor 
tele onla acele eve çağrılmtştar. 
Fakat bu doktorlar, nedense 
gelmernı fer, bir müddet ıonra 
da B. Sadık vefat etmaıtir. Hi
d;ıe adliyeye aksermış ve müci· 
deiumumi muavini 8. Cevat 
Öıpıy tahkikata başlamıştır. 

Büt'/Jn iıçiler için 
emir bekleniyor 

1938 ıeneıi içinde bu telefon 
hatları 7epyoni ve çok mükem
mel b"r bale ıetir lecektir. Bu· 
nu l içia alikadar makamlardan 
SS,000 lirıhk tabıisat verileceti 

.--AN--•AD--•
0
-·L-U-• .. ı memnuniyetle haber altnmııtar. 

Yeni ıene için de motoıikletli 
bir telefon fen memuru iıt&b· 

__ G_ü.,.n,.1ü..,.k_ılllijiy""a_sal----ı•pze-.. .... te __ 
11 

dam edilecolc ve bu memur, 

Ço:uk balosu 
Sakarya okulu tarahndan fakir ve 
öksüz yavrul•r için; dün ~tam, 
lzmirpalaı ıalonlarındı bir ço
cuk baloau verilmittır. 

Otopııde B. Sıdıtın ötedeıı· 
beri kalp haatalığ10dan muıta
rip bulundutu, vak'a ıeeeıi çıa· 
tıralan doktorlar eve gitmiı 
olsalar bile kendisini ölümden 
kurlarmata muvaffak olamıya· 
caklın neticesine vanlmııtır. 

Dün lzmirde bazı müeasese
lerde çalışan işçiler, idarehane· 
m ze müracaatla haftada 48 
saat iş kanunundRn henüz İsti· 
fade ~tmed.k erini söylem.şler
dir. Yıpt•tımız tahkıkata göre 
lzmirde hemen umumıyetle iş 
veren müeueıelerde haftada 
48 ıaat iş usulü tatb k edılmek· 
tedır. Fakat bazı miiesseseler 
vardır k", onların vaziyetleri 
icabı işçileri henüz bundan i1-
ti fıde etnıe~ktedirler. Ankara 
iş bürosu, bu gibi l ;ilerin de 
48 saat Haıı üzerinden it gör
meleri muvafık ol ca~ı hakkın· 
da bir g"nel em r hazırlamak· 
tadlr. Bu emirin, yak da şeh-

rimizdeki alikıdarlar" geleceği 
ve b:.a gibi işçilerin de kanunun 

S&blb ~• Bat•™ bütün viliyettelci telefon batla-
H11Jtlar a.,,IB Ô1'TEM nnı durmadan kontrol ederek 

Vaumı aetriJtıl "JMI ..... •ldlt arızaların önüne ıeçecek, ihti· 
ıtı: Hamdi Nllllel ÇANÇAB 

ID 
_ ~- _ .F..SI yacı teıbit edecek, ıiıtemli bir 
AKutAN şekilde çalaşacakbr. 

-

fımir ildad .,._ -. Telefonun isayi, ve inzibat 
C.Balk f>uWi ...._ S.-.. iılerinde gördütü yüksek biz. 

Telgraf. hmir - ANADOLU 
Telefon: !?76 • l'Cllla • ..._ 405 meti takd.r eclea köylülerimiz de 

telefon hatlannm korunmuı için 
Abone fenld çok yennde allka aöıterinek· 

Jalbia 1400, • .,.,. .,. teclirler. ....... 
Hır11zlık 

Yalı.ncı 1nemleletler lçla eeaelik lbM-••mdikte Kir-1ikaya mow-
aborıe .ıtftti 2'1 llndır •y_. ~ 

1-~---'1!!111!! .... -...-....,..__. .. , kiiade fınna Muatafanıa fırının-
Al\ALOLU lılA1BAASINDA dan boı çuval çalan Ahmed 

E.ASIUrll~TIR otlu Nuri zabıtaca tutulmu,- ur. 

Balo çok neıeli ve zevkli 
geçmiş, ekseriyetini mGnevver
ler ve • muallimler teıkil eden 
da~·ıer, büyük bir hayra m .. 
ttaf o1ara gec.yi, etlence içinde 
geç· rıaitlerdir. 

Bekçiye hakaret 
lkiçeımelikteld iki mezarblc 

arasında bir vak
1

a olmuştur. 
lbrahim otlu Hüseyin, kumar 
oynarken bekçi Bekir tarafındın 
ıörillmüı, yakal•nmaa.na teteb
büı ediline• kaçmıtbr. Bu 
•ak'adan motber olan Hüaeyın, 
bekçi BekiriO Yu unu beldemif, 
iaüae çıkarak tokatlamıı ve 
11 aı... efınatı teşebbüa ebait
tir. HüıeJ•D Y•ka!a-.p1r. 

Netice böyle olunca hastanın 
davetine gıtmiyen ıki doktor 
hakkında takibat yapılmak im· 
kinı da yoktur. Ancak bu dok
tor hakkında takibat yapılmak 
imkina da yoktur. Ancak bu 
doktorlara inıibati ceıa tayini 
için müddeiumumilikçe alakadar 
makamların nazan dikkati celp 
edilecektir. 

/n°6ola laciaaı davası 
lnebo'u facia11 maznunlarının 

muhakcme1erioe yarın şehrimiz 
Atırceu mabkemeıinde devam 
edilecektir. Bu celsede aıamun· 
larm v•killerı, müdafaaıarını f.J.• 
pacaklardar. 

bu maddesinden isti"ade ede
cekleri tab idır. 

B. S. N. Gerçek 
Basma yazı ve resimleri der

leme direktörü ve memleketin 

tanın ı pıyes müelliflerinden B. 
Selim Nüzhet Gerçek, ıebrımize 
gelm ıtir. Değerla meılckd•~ımız 
1zmirin son senel zufıudaki 
basma eser!cri ve re.simlerı et· 
rafında eıuJler yapmaktRdır.Bu 
etüd, ayni zamanda Maar I V f'· 

kiletiniu baı f in it dbının yıldö· 
· nüı ü içın bızmach'1 buyük b. r 
kutlulam g .ı ıündc yapdacak 
neşr"yatla a 'ka sr<lır. 

Bu hale uğrayanlar tinel ve 
c;smel yoriunluklar get ren fa. 

aliyetlerden çekınmelidırler. Mide
yi doldurmamaları her türlü baha• 
rat, tütün ve alkol erden tam• 
mile ictinab etmelerı lazımdır. 
Bu hususta gençlerin sistematik 
beden idmanları yapmaları icab 
eder. 

Yaşla ııabi insanlar jim
nutik yapmaktan çekmmehdir
ler. Hayab neş' eli bir bale koy
malı ve İcab ederse buıil• 
çalışma zamanlarmı tahdıt et
melidir. Bundan başka s bable
yin ıoğuk ıu ile sıJinmeli ve 
müteakıben kuru masajlar yap
mahcbrlar. Hatta ~ '8'6~ .__ 

aanlara ılıca banyolardan sonra 
sotuk ıa dökmeler iyi gel• 
mektedır. Hava tebdılı de fay. 
dayı temin etmakted r. 

DOKTOR 
M. Şevki Uğur 

it; laatalıkları miitehassın 
Muayenehane: ikinci Beyler 
sokağında 82 numarada 
bastalannı her gün ka

bul eder. 

1 N:ibalr;i ecz.Jn ,ı.ıı .r 1 
Bu gece 

Kemeraltında Hı a , Karataşta 
8. Hah f, Keçec lerde Yeniizmir. 
lrgadpazarında As i; 

Ycuın gece 
Kemeraltmda Ş fa, Güzelya

lıda Guzelyalı, Tilkıl kte 8. Faile, 
llcıçeşmeliktc lkiçeşmelilc, AJ. 
sancakta 8. Fuad eczaneleri nö
betçidirler. -----
Porteki~de 
k münı'stlik 

L zbon, 15 (Radyo) - Mer
kezi Avanti gazete.si idarehane
sinde bir komilnist teşeıc!cülü , 
meydana çıt.arılmıştır. Bu gaze• 
te muharrırlerındea bazılara tev· 
k'f edi miştir. 

TAKVlı~l 

Rumi - 1 .JJ ı Araoi • J.>.> 
KioLWUHDİ 3 Zı kad., 14 
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Y a:z.an: Aleksandr Düma 
~-----------~~·~~----~~-""---

Kar inal yalnız ka ı ka maz tekrar asa başına 
başa ı oturdu ve bir ektup yaz ağa 

--~--~--c~~ .......... ~~.,.....-=ıı----~~~-
N e yapmak lazımsa onu iki mahpusun yüzieşf rilmesi - Efendimiz ne zaman em· 

rcderlerse; her zaman efendimi
zin emirlerine hazmm •• 

- Ah efondimizl 
- Gene görüşelim, M. Eo· 

nasyö, gene görüşelim!. 
Kardinel eli ile selam işareti 

yaptı ve buna karşı Bonasyö 
yerlere kadar iA'ilerck mukabele 
etli. Sonra geri geri çekilerek 
dışarıya çıktı. Bekleme odasına 
girince: 

- Yaşasın efendimizi Yaşa· 
ıın haşmethl Yaşasın büyük 
Kardın ali .• 

Diye b ğ rışım Kardinal duy· 
pıuştu. Bonasyönün kalbinin 
duygusunu gösteren bu nidayı 
dinliyen Knrdinal gülümsemişti. 
Bonasyönün :sesi işitilmez olunca: 

- Ata dedi. Bu adam bun· 
dan sonra benim uğrumda b1-
)·atını feda eder .• 

Bundan sonra Kardinal, ma
sa Ü.Zerinde yayıla bulunduğunu 
söy!eıniş o.duğumuz La Ra~el 
haritasını dikkatle muayeneye 
başlayarak kurşun kalemi ile 
meşhur seddin hattını ç·zmişti 
ki, on sekız ay sonra, bu set 
sayesinde, mahsur şehrin kapısı 
kapıntnıftı· 

O, bu harp planının tetkikine 
dalmış bulunduğu sırada kapı 
açılarak içeriye Rcşefor girdi. 
Kardinal, Konta havale etmiş 
olduğu "azifenin ehemmiyetinin 
derecesini ispat eder gibi bir 
acele ile başını kaldırdı: 

- Ne haber? dedi. 
- Efendimi Efend mizin ta· 

rif buyurduğu iki evde, yirmi 
altı yahut yirmi sekiz yaşların· 
da bir genç kadın ile otuz bcı 
yahut kırk yaşlarında bir kadın 
oturuyormuş. Fakat kadın dün 
akşam ve erkek te bu sabah 
gitmişler. 

Kardinal duvardaki saate ha· 
karak bağırdı: 

- Onlard rl Artak pcşterini 
kovalamak için geç kalındı! Dü· 
şeı Tuora ve dük tc Bolonya· 
ya gitmiştir. Mutlaka Londrada 
bulu~acaklardır •• 

- Efendımız ne emir buyru· 
yorar? 

- Geçen şeyleri kimse duy
mama~ıl Kraliçe kimsenin bir 
şey bilmed ğiııe tamamile em·n 
bulunmalıl Kendi sırlarını bizim 
bildiğ miıi anlamımahl Bizim 
C&sus uk yahut b14şka bir şey 
ıradıkımııı zannetmemeli. Buna 
mühürdar M. Seguyer yolla. 

- Ya o adam, efendimiz, 
onu ne yapttnı:z.? 

- Hangı adam? 
- Şu Bonasyövü? 

ytp~ıml Ouu karısına hnfiye keyf yctinı görmiiştük. Dartan· 
tayin ettim.. yanın istediği vakti kaznnama-

Kont dö Roşefor efendisinin masından korkt ığu için o za· 
yüksek dehas nı tasdik eder bir mana kadar bir şey soylemeıniş 
tavırla boyun kırarak odadan olan Atos, bu yüzleşme ~.sna· 
çıktı. sında kendi isminin D . .ırtanyan 

Kardinal yalnız kalır kalmaz 01mayıp Atos olduğunu söyle-
tekrar masa başına oturda "" mişti. 
bir mekup yazarak husu~i mü· Bundnn başka ne M. ve ne 
hrü ile mühürled kten sonra de Mm. Boııa yÖ} ü tanımadı· 

çıngırağı çaldı.' Zabit dördüncü ğını, re bıri ve ne diğeri ile 
defa o!arak gelmişti. Kardinal h ç görüşmemış olduğunu, saat 

ona dedı ki: on ;., ı ar.oda s a ş D~rtan· 
- Vitray bana gels;n; seya· yanı görmeğe gıttıp.nı ve o ~ • 

hat için hazır olmasını kendi· nte kadnr M. dö Trevil n ko-
. " ' 

sıne soy.e. nağında bu unarak orada ye-
istediği adam bir dakika son· 

ra, çizmeli ve müseUah bir hal
de, karşısında bulunuvordu. 

Vıtray, dedi. Hemen Lon· 
~r y gideceksin. Yolda bir da· 
kika vakit kaybetmiyeceksin. 
B:ı mektubu Maylediye vere· 
ceksin. işte iki yi!z pistolluk 
bir çek; veznedanmdan bu pa
rayı al. Emri mi muvaff.ıkıy ·tle 
yapıp altı gün zarfında gelırsen 
bu kadar p ra daha alacaksın .• 

Pos~ cı h ç bir şey söy eme• 
den me tub ve iki yüz pı~tol· 
lu çeki a ıp baş iğe ek ç ktı. 

Mektupta ş ıolar yazılıydı: 
M y Lad; 
- Dük dö Bukinghamın bu

lunacağı ilk baloda s z e bu~ 
luounuz. Ma tos ınun Lzerıne 

on iki e m s taşl b r gerdafll k 
takacaktır.; yanına ... o·,ul ve iki 
taş kes. Tsş'arı elde dince ba· 
na haber gönder. 

xv 
Bu vak'aların cereyrı"lmd n 

bir gün sonra, Atos bPnüz mey
dana çıkmadığı ıçın, Dartany n 
ile Portos keyfı,eti M. dö Tre· 
vile bild.rmiştı. 

Aramisin ise, beş günlük b r 
izın alarak, aile işlerini tesv ye 
etmek üzere Ruane gittıği söy. 
leniyordu. 

M. dö Trev·ı a kerlerin n ba· 
basıydı. Bunlar arasınd k en 
adi nefrr bile, ünifo m ~s nı gı· 

yındıği zamendan ıtibrr n M. 
dö Trevilin yardım ve himaye
sine mazhar olacağ n , onun öz 
kardeşi kadar, <'min L ılunurdu. 

Bunun için h men müddeiu
muminin yanına koştu. Kruva 
Rui mevk inm inzıbat zabiti 
Atosu bulmağa mem!lr edildi 
ve epeyce nrnştırıldıktan ıııonra 
Lövek kales;ne gönderildığ an· 
laşıldı. 

Atos dahi, Bonnsyö hakkında 
yapıldığını bildiğimiz bütün is· 
tintak safhalarından geç rilmışti. 

mek yediğini iiave etmiş ve, 
"bunları yirmi şah tle ıspot ede· 
bilirim,, d dıkten sonra, M. dö 
la Dük Tremuy de dalııl olmak 
üzere, bir çok tanmmış zatlarm 
is mlerini z kretmişli. 

İkinci komiser, silahşorun bu 
basit ve metin söz'er karşıs n· 

da evveıa şaŞalamış olmakla be· 
raber, sivil kımse er.n kılıç 

adamlarına karşı besle"dığı hu· 
sumet saikasile int kam almak 

hevesine d jşrnüştü; ancak M. 
dö Tıevil He M. dö la Tremu· 

yun is mleri kendisini bir az 
düş'ind ır.iyord ı .. 

A ot so ır kardinal"n buzu• 
runa gönderı'mişse Je o atal k 
kard na Luvr r ında k a ın 
yanında bulunı yordu. 

Thm bıı esnad1 ıdi ki, müd· 
deiurnu ıiniıı ve Lek kumandn-
nının ya,.rndaıı ç kmış olan M. 
dö Trevil, A osu buıamadığı 

için, doğ. uc ı saraya g tti. M. 
dö Trevı:, s ahşorlar kuman· 

danı olduğ.ı içı 1, sa, aya her 
zaman st·rbı>stçe g reb lırdi. 

Kr im kral çeye karşı olan 
kinin ı ne derece şıddetli bu· 
lunduğuou ve po ifka entrıka· 

lnrında erkeklerden ziyade ıca· 
dınlardan korkan l ard nalin bu 
kinı ne kad:ır çok ı örü ledıği 
ına umdur .. 

Bu kini:ı en esAslı sebeple· 
rinden biri Avusturyalı An ile 
Mm. dö Ş vröz ra mdaki dost
luktu. Bu iki kad n fsr er.ya ile 
harpten, lngiltrı c ile husumet· 
ten yahut mahyt>ce müzayaka· 
dtm daha ziyade rahatsızlık ve· 
riyo·d ·. 

Onun naz2rında ve kat'i ka-
na me görf", Mm. dö Şevröz 

kral çenın yaln z s y si entrika· 
lannda neğ 1, hatta aşk mace
r larında da h zmet ediyordu. 

• Sonu garın • 

. -

Bu gün mühim 
maclar var!. 

• 
Bu gün :Atsanc ıc sahasında 

likin en hararetli ve en hey, · 
canlı müsab kalarından .ık isine 
şahid olacağız. Lık n birinci 
devresini d ğer arkauaşlarma 
nazaran büyük bir puvan farkı 
ile yanyanl' bihren ve iımiri 
milli kuıne mü~abakalarmda tem-
sil etmelerine. muhakkak nazar· 
ilt- bnkılan Üçok ve A sancak 
takımları, 1 :...in ıkı ıci devresinde 
birıncı 0..,vrenin avantajına güve
nerek çalışmalar.na munta m 
dev m ed .. memış \\;bu sebebe 
ik ı~i devre müsabakalarında 
ayni 01,.vcud yeti gö~ter~mcm Ş· 
lerd"r. tekim Alsancak takımı 
bir nci devrede Atec:in, Adnaı,la 
beraber oynıy:ın takımını beş 

1 gibi bir farkla yend"ği hal
~e geçen baft ı sbeten daha 
zay.f ol n y.1i takıma 1 • O 
mağ ub olmuştu •. 

Alsarca ın bu vaz ·yetine Üç· 
ok takımı d;\ gıpla etmiş ala
cık ki, Yanı"n arın tnmamile 
genç ve tecrübes z_ oyuncular· 
dan teşekl ül tmış ta ·ım•na 
karşı iki go lük bir avantaj te
min etn ş bulunduğu halde be· 
raberlik vaziyetine düşmüştür. 

Mıl i kümeyt' girmiş olmağı 
gıranti sayıp ntrenmanlarını 
terkeden ıki takımın bu vazi
yeti aksinf' 0 ' arak di({er tak m
ları~ııı çal şmağa sevketmıştir. 

Bu sebeble, bu gün saat 13 
de yapılacak olan A sancak· 
Y manlar karşılaşması ile bunu 
ta ib edecek Doğanspor·Üçok 
maçı, puvantajan başında bulu· 
nan Üçok ve Alsancak takım· 
farı iç n çok ehemmıye lıdir. Bu 
müs b k ardan evel A eş-De· 
mır po vşıl ;ım i y rdır. 

Halk sah sında da ayni lcu· 
lüblerjn B takımları karşı nşa-

caktır. ilk oyun saat onda ve 
Aısancak·Yaman er takımları 
a asındadır. Bll oyunu sıra ile 
Üçok·Doğ nspor ve Demirspor· 
Ateş müs bakalsrı takıb ede· 
cekf r. 

Kır ko u C!rı 
Dün Küttürparkla atletizm 

federasyonunun hazırladığı kır 
ko~u arın . o ik nci se is yapıld . 
Koşular küç"iklerin koşacak~an 

üç k lometre mukavemet kursu 
ile başladı. Çok heyecanh ge
çen bu koşu., a 13 küçük atlet 
iştirak etti. Net ced~ 9.49,2/5 
rekorla küçük Mustafa Çamlıbel 
birinci, Kemal Üday ikinci, 
Nejad Gökgül üç ncü geldiler. 
Küçuk atletler bu mesafeyi mu· 
,.,..ffakıyetle bıtirdikleri halde 6 
ki oınetre kursuna gıren büyük
ler hepsi de abondone olarak 
koşuyu bitiremediler. 

Küçüklerın üç kilometrelik 
koşusunu muvaffakıy tle bitiren 
küçük Mustafa, kendisini ta· 
kip eden Kemalden ıki yüz 
metre farkla birincil ğı almıştır. 

f T <iri~; No. , lnkılab hatıralarından Yazan: 
M. Doaan 

c; 1 ' .,, 5 
·w 

_._.__ 

N SREDDIN HOCADA 

ahiret Yazan: 
Şeyh 

e t ue l&r KUşteri 

Aziz clos arımın hepsi (·e içlerinden ba ka, 
:lışlarından başka şeki:lerd.? konucuyorlardı -----------Evet; önde muzıka, arkada 
tabut, d ha ger.de eş, dost; 
gidiyoruz. 

Evvela Kemeraltı camii avlu· 
suna geldik. Tabutu musalla 
taşının üstüne koydulnr. Ben 
derhal f rı.yarak Akif hocanın 
pe,ce~esine kondum ve geçecek 
maceray seyre başladım. Şair 
Baki "K.:ıdr n senk·i musa ada 
bitip ey Baki· D rup el bağlaya
lar karşına yfüan saf, saf., demiş 
amm bizim yaran cenaze n&.· 
mazmn yan çizmekte ye diğer· 

lerıl müsabaka ettıkleri için 
namazımı hiç tanımadığ.m ıki 

hnm ıılla dö t fıstıkçı, l°'ir de 
paçacı çırağL k.ldılar. Allah ka· 
bul ehin ... 

Uzatm yal m; s3yın bayım, 
otomobillerle yola dlizüldük ve 
yirmı S'!k ı bin dört yüz altmış 
iki çukurun yan yana konmasın· 
dan . vücude getirı:en, haşa min 
huzur, şosede hop\ıya, :zıplıya 
asri mezarlığa vardık. 

Kazılmış çukurumu görünce, 
ne yalan söyliyeyim, fena halde 
ürktüm. Fakat çaresi yok ki .. 
ister, istemez ıçine girip uzan· 
mağa mah .... üm idim. 

Hazırlık b tmeğe yüz tutunca 
im"'m efendinin sesi yükse dı: 

- Cema ti. Merhumu nasıl 
bıl sin z? 

Bu suale g ıtgule halin::!e bir 
homur u Ce\ ap vcrdı: 

- iyi bilir.z .• 
Ben artık ruh oldum 'ya •• 

Herkeı n çyüzünü mükemmelen 
görebıl yornm. Bu cemaatin, 

ni tamy n, yüzde doksanı 
a , ancak ben• hiç tanımı· 

ya y zde onu • insani bir hısle 
ve evab olsun a ye • sam1rni 
söylüyordu. 

"iyi biliriz,, diyen yakm do5t· 
larım ve çok aziz, çok lctymetli 
ahbaplarım ıçlcrınden: 

- Teresin biri, idi, geb ... rdi 
de kJrtulduk. 

O yorlar, dışsrıdan -güya mah· 
z ın bır çehre ile· "iyi biliriz,, 
diye hakkımda hüsnü şehadet 
ed yo lardı. 

insanlık budur zaten.. içi, 
dışı bır olan mab uka insan 
değil; enayi, salak, ahmak, be
yınsiz, sarsak, sersem, budala 
derler. 

Ey hayatta bulunan gafilleri.. 
Bu noktaya bütün ömrunuzce 
hem mım, beın de mum yapış· 
hrmalısınız .. 

Tezkiye işi böylece bitince 
imam tekrctr bağırdı: 

- Hakkınızı helal edin •• 
- Helal o sun .• 
Oh, keka .. B.zim borçları he'il 

ettik deme:.... Merakla etrafa 
göz gezdirdim', cemaatin içinde 
alacakl lardan k,msc yok.. Yok 
amma bu kadar kalabalık lıer 
feyi helal ettikten sonra artık 
onlara haltetmek düşer. 

-
Bırakırlar mı y .. Ca takille 

Taıtafü hemen n dcı1 ya· 
kal ayıp beni de ç ur,, cese-
diınin ına tıktılar. 

Maşşallah; bizime , dost ima
mı bek iyorlarmış. imam efe ıdi 
"ya Allah" deyıp yüzüme bir 
&VJÇ topra atmak kü tah ğ m 
irtikab eder, etmez; on ar da 
harek te geldiler. Kazmalar, 
kürekler işlcmeğe başladı. 

Şu az z dostlara. bakın; bir 
daha yer yüzüne çıkanı yayım 
diye t!stüme toprak yığmakta 
öyle istical ediyorlar ki.. Tevek. 
kelı 11 Ahibba şıve • i yağmadada 
mebhut eyler adayı· Huda ös· 
termesin asar - 1 izmıhi.il bir 
yerde,, dememişler?. Dostları
mrn dostluğuma en son muka· 
belelni bu oldu işt~ .. 

Bir müddet geçti, ses, sada 
kesildi. Arkasınd n, hayal me· 
yal, imamın sesi duyulmağa 
başladı: 

- Yaa Şeyh Küşteri bin 
Havva aleyh sselaml... Kul rab
bike ve dinike ve resiilike .. 

Hoca galiba beni medrese 
kaçkını zannediyordu. Ben Türk, 
cem at Turk, ıçiııe g rdiğ m top
rak Türk; hoca Arapça söylü
yor; neden?. 

Anlaşıldı; benim Arapçadaki 
ihtısasımı hocaya eş, dost an• 
latmış olacaklar. Öyle ya.. İlalü 
idgam dersinde 
"Kale aslınd Kavele idi, 
Kaf kuyruğunu kaıdırdı, 
Vav korktu kaçtı, kale o'du. 

Vec zesini yumurtlayan ben• 
dim. Arapçosı bu kadar kuvvetli 
olan merhum bepdeu ze, mubak· 
knk, hoca bu sebep e Arapça 
hitap ediyordu. 

Fakat neden babam durul"ken 
·anamın ismini söylüyordu? 
Yoksa? 

Aman yarabbi.. Mezarı • 
mın içindt: bile fena, fena dü· 
şü:ımeğe başladım. 

Hayır, hayır.. Masum yüz'ü 
ha ak anacığımı bilıyorum. Bu 
imam, bal gibi, edebsizlik edi· 
Yor, anamın iffetini ayaklar 
altına alarak bana "piç. diye 
bağırıyordu. 

Seni teres senit. Eğer te-na· 
süh na"Zariyesi doğru çıkarda 
başka b r şekilde dünyaya av• 
det edersem ben sana gfüte-
ririm. 

- Sonu var -
•• 

Dren köy cinayeti 
Beş sene hapis cezası 

istendi 

Velhasıl her mevcesinde kabaran, büyüyen ve şiddetlenen kasır-
ga dalgaları gibi cemiyet gittikçe büyümekte idi. 'tr 

Nihayet zavallı cesedimi al• 
dıl ar ve bu suretle de ukala gü· 
ruhuna söz söylemek fırsatını 
vermiş oldular: 

Kemalpaşa kazasının Ôreıı 
köyünde Mehmet Ali adında 
bir çocuğu itmek suretile yere 
düşürmek ve başından yara a· 
narak ölümüne sebebıyet ver· 
mekle maznun bekci Osmanın 
muhakenıesıne dün şehrimiz 
Ağı ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. BLI celsede iddia ına· 
kamını işgal eden müddeıumu· 

nıi muavini B. Şevki Suner, id· 
diasını serdetmiş ve maznunun 
Türk ceza kanununun 452 inci 
111addesi mucibince beş sene 
ağır hapse mahkum edilmesıni 
istemiştir. Müdafaa iç.o muha· 
keme, başka bir güne bırakıl
mıştır. 

Gene o senelerde S sam ada· paratorur.u Türkiye namına se- larda; Sultan Hamit inat ve ıs· lam·. cimi kalmamıştı. Düşün· 
sı isyan etmiş Osmanlı taraf· lamlamak iç n Selanikten asker rar ederse lstanbul üzerine yü- mek, taşınrnak içiia bir saniye 
tarı olan Sisam beyini istemi· gönderilm "şti. Y clnya tariki ile rümek vardı. Bu da çok kuv· bile yoktu. 
yorlardı. Bu i yanı bastırmak giden bu kıt'alar az·met ve av· vete mütevakkıftı. Yapılacak iş pek açıkb. Mü· 
•çın H.ımidiye kruvazörü hima· d tlerinde aşılamadık kimseyı Evdeki pazar çarşıya uymaz lakatan esası Hıristiyan1arın gör· 
yes ndc Selanikten bir iki ta• bırakmamışlardı. derler bu atalar sözü cemiyet dükleri zulme bir nihayet ver· 
bur asker sevkolunmuştu. Bun• Velhasıl her mevces:nde ka- işinde de kendini göstermışti. mekten ıbaretti. Osmanh hüku· 
lar İs· nnı derhal b-ıstırmakla baran, büyüyen ve ş ddetlenen Günün birinde: Ru. çarı ile İn· melini de\'İrmek için bu bir 
beraber bahr ye zabitlerine me· kasırga dalga!arı g bi cemiyet giliz kralı (Reva!) de bir mü a· maske idi. Fakat ne de olsa, 
5.eleyi açarak bir çoklarını toh· gittikçe büyüyordu. Böyle ol- kht yapmışlardı. Bu mülakat; hoca merhumun dediği gibi 
lıf bile etmişlcrdı. maki. beraber henüz icraat mev· esasen can çekişen O~manlı im· lcwga bızinı post içindi. Postu 

Gene o yıllarda Korfo ada- k ne geçece-k kadar Kuvvetli paratorluğunun Avrupadaki mev· vermiyecek biz olduğumuz için 
sına gdecek olan Alman im· değildi. Çünkü yapılan hesap· cudıyetine son çekiyordu. Artık zarara da biz iÖrece~ idik. 

- Hayır ıuradan tut, yok ca· 
~ım, başını kıbleye döndür, ol· 
madı, ipi uzat. tahtayı çeksene 
yahu, bıraz daha, haşşöyle, e\I· 
veli başını yere koy, sağa ya· 
t1r, hasır nerede, tabta gelme
dı mi, su getirin •• 

Ve baş~cu da imamın, ayın· 
ları ç-.tlatarak: 

- Ya 'lemune ma ta'lemün .• 
Avazesinin başlaması ... 
Artık bırak·p kaçmak istedim. 

Öyle ya ..• Ben ruh olmuştum, 
toprağın altında işim ne idı?. 

Çuval çalma 
Belediye cad~esinde müzay.k

cı B. Hüseyinin dükkanından 
eski bir çuval ça'mr.ğa teşeb· 
büs eden Osman oğlu Mu t1fa 
tutulmuş. mabkem"ye sevkedıJ· 
11ııştir. 
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arı ın ı er erın en n. 
T il. 1200 k. . . .d pasaportunu aldı 

a ıen ışıyı ı am- . tt. 
dan nasıl kurtarmıştı? Mareıal (Şa~!y.Ş:~n, J~pon ültima. 

Kocalarından ayrılmakta tereddüd etmiyen bu tomundan haberi yok Japonlar, Amerika. 
kadın, çocuklarına karşı ise çok dDşkiindü.. lıların mallarını yaf ma ediyorlar 

~ 

-=~,!J 
O, Phidais'ın Venüsünden güzeldi, 
diyenler·bile çıktı. O kadar güzeldi. 

Tarih sahifelerini açıp karış· 
tırmız: 

Madam T allien kadar güzel 
ve tarı b sahifeleri arasına ka· 
rışm ı ş kadın arın hak.kalen çok 
az o duğunu göreceksiniz .. 

Madam dö Cbastenay onun 
için ıöyle diyordu: 

- Bunun gibi güzel bir ka· 
dın tasavvur etmek imkanı yok· 
tur .• 

Abrantiı düşesi ise daha ileri 
ıidiyor ve şunu söylüyordu: 

- O •Phidias. ın Venüsün· 
den daha ıüzeldirl •• 

• •• 1805 ıeneıinın sonbabınnın · 
aiifi bir ıününde P.; risten ç·kan 
bir araba şimalde Chinay şa o
suna bir kaç lcılometre uzakta 
tekerleği kırılarak çamurlara 
saplanıp kalıyor •. 

Bunun üzerine arabanın için· 
deki prens Jozef dö Karaman 
yaya o larak şehre gidip karısı 

için b r araba ted,uik etmek 
mecburiyetinde kalıyor. 

Geç kalış arı kendilerini ıa· 
b ra12hkla beldiyenleri epey 
üzüyor. 

Her taraf süslenmiş,..lk ye
ni elbiıelerini giymiş, · bayram 
yapıyor. Şehrin ortasında bir 
abide var: Üzerinde de şu bir 
kaç cü t le yaz ı lı: 

En r-üzele... Erı sevimli· 
ye ... En sev.lmişe .... 

• •• Y:yorlır.. iç yorlar.. Gü üvor· 
lar, cğaeniyorıar. V c b ç duı ma· 
d .n dans ediyorlar. 

N çin? 
Nıçin o 'acak aralarına gelip 

yerleıen g ı zel kadı n çi 1, p en· 
ıe1 Cıu man·Cn n ty için, Ma· 
dam Taıle.n için, The. es a için .. 

Thereıia buru nı kendisine 
o kadar uygu ı, o kadar clve
riıli b uldu ki •.• 

Simdı her dedikodudan, her 
iftiradan, her şayiadan, her te· 
cesaüıten velhasıl her ıeyden 

•zaktı •• O, berıüz otuz ikı ya· 
şana baş:nııta. G.izel bir boyun 
üzer;ndeki baıanı süsliyen buk· 
leli saçları, iri siyah göz eri za· 
rif atzı güıelıitini bir kat d Jha 
eııiz y p yordu. 

Güzellerin çoğu kibirlidir. F.:ı· 
kat o bilikiı hal" arasına icar şı· 
yor, onlaran etlencelerine iıtirak 
ediyor ve fırsat dl ıtükçe onlara 
sık ı le konıerler verdırmektco 
geri kalm ıyordu. 

Böyle bir prensesi halk nasıl 
sevm z? Jşt • ona bu sebep.e: 

"No.re Dam de Chımay. de· 
mi~lcrdi. 

Genç olmasına rağmen ya ılı· 
lardan fazla görüp geçirmişti. 

• • • 
On beş yaşında evlenmişti. 

Hem kendisi çok zeng . ndı, hem 
de koc ısı (ilk kocısı). ilk za· 
manlar biribir.erine son derece 
bağlı idiler. 

•Bastille. in zaptından üç ay 
evel bir erkek çocuktan oldu. 
Ne yaz k ki bu çocuk onları 
bağlıyacak yerde, ayardı. 

lhtili ı mütemadiyen ilerleyip 
duruyordu. •Theresıa. mecburi 
olarak •t789 K.öbü. ne int.sap 
ett ı . 

Bu sıralarda •Convention. 
mebusu olan T allienle tanış· 
auştı. 

Fakat Theresia intisıp dt ği 
tarafan kaybetmesi yüzünden 
Fransayı terke mecbu du. Çün· 
kü giyotine g tmes muhakkaktı. 
Çü ıkü orhl ıtı kanlara bürüyen 
g yotin n keskin bıçağı mütema· 
d .yen uçuracak baş arıyordu. 

Bu korku ıle bir gün bır lng l z 
vapuruna kendin atla. 

Fakat nafıle; yakayı ele ver· 
mişti. ~anımaaığı b r şahıı ı 
verdiği emirle onu yak1 p ça 
aşağı ınd rmişler, götüı üyor a dı. 
B ,ı yol givot.nc gidıyordu. Ço · 
geçmeden bu güze baş uçup 
gi eceı< t ı. Fa'•at hayatın cılve· 
lerı va d ı. D mın onu: 

- Yalı:a'ay n ızl 
Ş 1 nd ki bı r em rle 1 ut mıı ~· 

lardı. B .. az so.ıra se D s st n 
dah.:ı g ir, o sesten daha nü· 
fuz ıu b r s s şu emrı ver y rd J: 

- Brakmızf 
Theresıa kulaklarına inınamı· 

yordu. 
Başını çevirdi. Bu ı h bin 

ses ne bakt ı, ağzı gayri iht ıyari 
aç im ş ve duda 1 la ından ıu 
kelimeler dö ü m ı ü: 

- Ta leni. 
Ev<>t, bu emri veren Tallie

nin kendisı id. Onu oradan 
g rç ren b r tesadüıtü. 

Theresia artık serbestti. Ona 
kimse il ı şem yo du. Fak .. t çok 
reçmedi daha y"i ksek yerden 
bir emir geldı. Büyük komite 
onun te~ kıfini emrediyodu. 

Thercsia boynunu büktü: 
- N .. yapayım, acizim. Ben 

ancak •Robespierre. in düşmesi 
ıle kurtalabilecej'im. • 

Dedi. 
• • • 1794 yılının yakıcı, ııcab bir 

fiinü.. Robeıp ~rre düşüyor-. 
Bütün mahkumılr ıerbest bıra· 
kılıyor. Thcreıia da bu meyan· 
dadır Fakat it bu kadarla bit· 
miyor. 

Tbereaia baııaa 
dotan ikbal yıl· 
d zı ile Par s in 
kraLçesi olmuş· 
tur. Yirmi bq 
Y•tınm en füsun· 
kir zamanların• 

da meıbur ol· 
muştur. Hem öy• 
le bir şöhret ka· 
zanmıştar ki, bili Frenaada 
iz ı vardır. Tarihteki mevkii de 
başkal.. 

Tarihin meşhur ıima1an Hyı· 
lırlcen Jotepıine da Bcanb-Hnsia, 
Madadam ı R~camicr, Co ı nrny· 
nin mqukaaa Madame ~elan, 
Madafue de S~tael onun suva· 
relerinden eks.k olmuyorlar. 

Pariı üzerinden geçen deli 
rüzgar susmuyor. Beş ay sonra 
Tbcreıia T llienle cvlenm ştir 
ve bir lc,z c,ocukları oluyor. 

Bu saralarda • ocası Tal.ien, 
Bonapartla M sıra g ı ı i) or. 

Sütun f'ğl enc ·yerlerinde The· 
resiay hep güze ler n gjzeli ola· 
rak görüyoruz. Bundan başka 
oıun iyı b r ka l b , merhameti 
vardır. Bordeamda ıhtılil za· 
man nda 12JO canı ölümden 
kurtarıyor. Fakat o kocalarını 
mütemaniyen ihmal etrnekte ve 
sevg.liL:rini yeni e ı p durmak 
taJ ı r . Kocas Ho apart :a g dince 

e yüzler c~m yeti re ıs ı Bor· 
rasıa sevi şıvor. F ı..at o ıu I da 

ükr ~e 
A lman m:ı bua:ı da

imi mıimess ileri 
• 

gı )Of 
B "" kr,.ş, 15 (Rc1dyo) - Beı

lio hü .ıl net , yak ında Bü~ r.-şe 
Aman matbuatı daimi m ı mes· 
ı ı l .er nin gelec ğı ni, a ı ikadar 

Rumen makamlarına b:ld rmişt r. 

Biıikl ... tç."le e kolay. 
l :ı gös~erilecek 

Belediye, ıpo u teşvık için 
veleıı>it kullananların taoi tu· 
tu dÜk'arı ehi yetnanıe, muayene 
N>i· bütün formaliteleri ka dır 
1İnıİtır. Bundan böyle 14 yaşını 
ikmal etmiş her ıenç, belediye
ye müracaatla biııklet numarası 
aldıktan sonra ıerbestçe biıik· 
let kul lanab.lecektir. 

Rus· lngiliz 
müsakereleri 

Londra, 14 (A.A.) - Sov· 
yetler birlili tarafından karı ı· 
hklı ko11•oloılar adedinin müıa
vıl ti b•kkında ileri ıürülen ta· 
leb perine lngiliz ve Sov7et 
büku~etl!rin n müzakereye ıirı· 
şecet• büdirJmekte4ir. 

terketmekte gecikmiyor. •Oa· 
vard. la hnışıyor. Bu tanııma 
f'pey bir dedikodu uyandırıyor. 
H.rıtta ona: 

- Ouvardın metreail 
Bile demekten çekinmiyorlar. 
Theresia yirmi •ltı yaılınntla 

olmas na retmen alta çocuk ana· 
sı o lmuş bulunuyor. 

Koca değiştirmek onun ıçan 
bir hastalık haline gelmiıtir. 
Ouvardı da bırakıp Prens Kara· 
mania evleniyor, üç çocuğu da· 
ha oluyor. 

* • • 
Günler, boyuna bir su gibi 

ge İ p geçmekted r. 
Parıs has reti, o:ıları Chamay• 

da fazıa oturtnııyor. Tekrar gel· 
dikleri yere dönüyorlar. 

işin asıl enteressan olan ci· 
beti kocılarından h ç üzülme
den ayrılan bu eşsiz güzel ka· 
dın n çocuk arına son dl!rece 
d jş ün oimast ve oıı lar üze
r nde titreyıp dur'Tlasıd r. 

F. Y. Eralp 

B. M·çesko 
Fransada ol.:ınları ya. 
kınc."a ı t ::kip ediyor 

C nevre. 15 (Radyo) - Bu· 
rada bulunmakta olan ve Mıl· 
lc:tıer Cemıyeti konseyı toplan· 
tısı nın teb rıni muvafık bulan 
Romanya Haric ye Nazırı Bay 
Mıçeıko, Bü creşe dönmek niye
tındedir. Havaı Aj 1nsı muhabi 
rine beyanatta bulunan Nazır, 
Fransa bidiıelerini yakından 
takib ettitini, Bükreıe dönü
şünde belki Parise geçecetini 
ve iki bükilmet arasındak me .. 
eleler har.kında Fransız hükumet 
erkinile ıörüşeceğ'ini söyle
m ştir. 

Beraet 
Bir hastanenin firmalı kitıt· 

ları üzerinde sahtekirlık yapmak 
ıuretile Bay Lütfinin ecza depo
ıundan kokain almata teşebbiiı 
eden aahtekirhlctan maznun Sa· 
mi, lsmail ve Mehmedin ıebri• 
miz Atırceza mahkemesinde ~ 
reyan etmekte olan muhakeme· 
leri sona ermiı, suçlan sah.it 
olmadıtındao beraetleriae karar 
verilm.ıtir. 

Japonga maza//erigetler f ToTcgotla tes'it Mili9or 
Alman •/irinin oalcıtsız ıilihh olmıyaıılar öleıı arkadaş· 
•'ftırtıti oe bir mlll41cat larmın voyabut J ıponların li• 

Tokyo, 15 (Radyo) - Kabine lab ı nı kullanmlktadır. 
içtima halinde iken; toplanh Şanaide 200 maden amelell 
bir müddet tehir edilmiı ve Japonlar yaklaşırken zorla tere 
Hariciye Nazıra B. Hirota Al. saneye girerek ailiblaomıılar ve 
man ldirile ıörilfmOJtOr.·· Bu ailel~rini de birlikte ıöt&renl& 
Mülakatı müteakıp Baıvekil muharebe edo ede kendilerine 
prens Konoye derhal imparato• yol açmışlar ve muntua• Çin 

· t t · t' B H" t lcıtaatına yardamda bulu.amu,. ru zıyare e mıı ır. · • ıro a, 1 d 20 . . fı k 
Başvekil ile müdavelei efkirda ar ır. ancı r aya m~aup 
b 1 d kt t k Al oları Japonlar burada bıa öll 

u un u an ıonra e rar man . . . 
ve 50 esır vermıılerdır. Bu m_. elçiıi ile görüşmüı ve aqam 

kabine toplantıaan devam edil· 
miıtir . 

Çin •liri Tokgoga terbiti 
Tokyo, 15 (Radyo) - Asabi 

gazetesinin yazdıtına göre, dün· 
kü kabine içtimı•nda Çin vaz· 
iyeti tetkik edilmiş ve alman 
tedb"rler görüşülmüıtür. Kabine 
11rsılmaz azirn1e harbi uzun 
müddet idameye karar vermiştir. 
Hedefe bir an evel varmak ve 
milli birliti tebarüz ettirmek 
ı çin bütün Japonya madeten, 
manen seferber edilecektir. 

Çin sefirine pasaport veril· 
mes! ve Japonyanan Çindeki se· 
f.rinin de geri çığınlması muh· 
temeldir. 

Tokyo, 15 (Radyo) - Ç n se· 
firi bugün pasapotunu almıı ve 
de;hal Tokyoyu terketmiştir. 

aponga geni gemiler gapıgor 
Londra, 1S (Radyo) - Dcy ı 

Herald gazetesine göre, Japonya 
ı mdi kırk üçer bin tonluk iki 
zırhla yapınaktadır, bunların İn· 
şasına geçen sene lbaşlanmışhr. 
Japon tezgahlarında sekiz bu· 
çukluk toplarla mücehhez onar 
bın tonluk bir çok harb gemi· 
leri daha inşa edılmektedir. 

Çinlilezin cansiperane 
makawmeti 

Şangbay, 14 (A.A.) - Ame
rilcala mubarrirlerden Bayan Ag
nes S111edley 8 inci Çin ordusu 
karargihuıda üç ay kaldıktan 
sonra Hankova gelmiştir. Bn. 
Smedley bütün Ç n ahali sin in 
bu mücadelede hemen hemen 
imka:ısız o lan zorluklara rağ· 
men müttehit bulurıdutunu kay· 
dettikten sonra binlerce Çinlı 
muharibin karlar içmde yalın· 
ayaK yürüdüklerini ve bunlar
dan bir çojunun gece hareket ı 
esnasında donan el ve ayakla· 
nnı kaybettiklerini anlatmaktadır. 

Biltil11 b r millet kendi kon· 
dini ötrete11 b ir ordu haline 
gel miı ve bu ıuretla Şimal Çi· 
ninde Japon iıgalini pek zor· 
Jaıbrmıttır. Eberiya 100 kit 
elb tüfelde barelrM fltmekte •• 

dencilui 61 yaııoda bir udıa 
idare e\mekteyd L ' 

Çinin •lliın•l•--'
/ıaberl gole 

Hankov, 14 (A.A.) - 11 
Sonkinunda aktedılen impara• 
torluk konferansı neticelİllde 
Mareıal Çan·Kay·Şeke Tokyo
dan bir ültimatom ıönderildili 
bakkmdaki haberler burada re .. 
men tekzip edilmekted.r. Çia 
hü"ılmetinin konferansın karar
ları baklanda malumatı oldup 
beyan edilmektedir. Çin mab• 
fellerinde zannedılditioe 16re, 
Japonya Ç ne ilinıharp etmiy .. 
ce:C ve Hankov hükümetini t.
nımııta devam edecektir. 

Çin taggareleri nin ••
oaf /alr.ıgeU 

Hankov, 15 (A.A.) - Retml . 
bir teblite göre, Çın tayyare 
kuvvetleri kimınuani bidayetin
denberi 14 hava hücumu yap
mış, Ya ıgtze üzerinde 4 Japon 
gt: mı sinı batırmış; Vubu_ Nan
kin ve Hengcov üslerıni bom
bıtrdıman etmiş ve Nankinin 
160 kilometre cenubi ıarkiainde 
bııbassı muva f•k olmuştur. 

Japonlaran Kvangsi eyaleti 
merkezi o lan Nannige yaptık• 
ıarı 4 hücum esnasında Çin 
tayyareler ı 9 düşman tayyare· 
sini düşürmü,lerdir. 

Japonlar, Ameriluılıllll'ın m•l• 
tarını galmtı edigorllll'/ .. 
Vaşington, 15 (A.A.) - Ha· 

ricıye Nczaretm ın bir tebliiine 
göre, Nankindeki Aınerikao bü
yük elçisi Japon askerlerinin 
sıstcmatik bır surette Amerikan 
mallarını yağmada devam ettik· 
lerinden dolayı Japoıı makam· 
ları nezdinde yeni bir protet
toda bulunmuştur. Nankindeki 
Amerikan konsolosu Japonlann 
Amerikan ikametgihıarına gire-
rek el.erine geçenı a ııp ıötür• 
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Litvanya da lıarb 
gemisi yopacalı! 

Kovno, ıs (Radyo) - Lit· 
vanya, bir torp to ile bir top 
çekeri yapmata karar vermiı 
ve b.anlara balyaya 11marla1D1etar. 
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KARA KORSANLAR ŞEF/ 

ANAllOLU 
--- ...... 

Sahife 1 

Borsa 

Dilber kadın korsan 
Paraşüt kules"ndeyeni ya-1 

pılacak tesisat 
Türkkuşu üyelerini muayene 

15-1-938 
UzOm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. 5. 
14 25 
17 Aşktan başka kuvvete baş eğmiyen deniz kızmm maceraları... -

• - 49 - "' edecek heyet yakında ge iyor 
326 inhisar ida. 8 
307 Ü. Kurumu 12 25 
184 A. R. Üzüm. 13 75 

Merı, korsanların toplandıgı yerde, el ve ayak- Kültürpa~.kta paraşüt kulesin· 

k 1 •• •• • • •• •• deki paraşutle atlama tesisatına 
112 Paterson 13 50 
60 Esnaf Ban. 12 75 

14 25 
13 15 
14 75 
ıs 2s 
15 25 
15 50 
15 50 
18 

larından yere ça 1 mış yarı olu hır ınsan gordu yeni bir alet ilave edilmiştir. 
Paraşütle kuleden athyan genç· 
)er, ş imdiye kadar iki e llerile 
paraşütün iplerine tutunuyorlardı. 
Yeni tesisatla buna lüzum kal• 

68 M. J. Tarad. 13 
65 Y. 1. Talat 14 37 

Ceymis, Meriden çok mem
nun olmakla beraber, bu aşk 
ve evlenmek yüzünden büyüle 
tehlikelere doğru koştuğunu sa· 
myordu. 

Bu tehlikenin en büyüğü ne 
olabilirdi? 

Ceymis, biç tereddüt etmeden 
bu büyük tehlikenin Karasa
kaldan geleceğine hükmediyor
du. Ne denirse, denilsin Kara· 
sal ah kıskanıyordu, bu da ne 
zaman olsa; bir tehlike de
mekti. 

Meri de başka türlü düşünü
yordu: Ccymiıi seviyordu; fakat 
Karasakala karşı da meyli vardı. 
Eğer Ceyais önüne çıkmamıı 
olsaydı, ıimdi Karaıakahn kol· 
ları arasına düımü.ş bulunacakb. 

Ccymis Meriye: 

-Ben de ıeni seviyorum, 
Meri. Dedi. Ve ıenin muhabbe
tine bcrhaldo layık olacağım. 
Ve ilk fır.tatta büyüklük göstc
recctiml. 

- Fakat, merak etme. Seni 
o zaman şimdiki kadar ıevmi· 
yeccğim. Şımdi ve oldutun gibi 
daha iyisini. 

• ** Bundan bir kıç gün sonra, 
Karasakal Portekiz gemisinin 
yakılmasını emretti. Bunun ıc
bebi geminin, korsanların işine 
yarıyacak dere~de seri olma· 
IDtJll idi. 

Tiç dümeni küçük ispanyaya 
döJrulttu. 

Görünüşde ıükO.n ve huzuru 
bozacak biç bir ıey yoktu. De· 
n z sakindi. Rüzgar iyi esiyor, 
ufuk üzerinde de ne tüccar, 
ne de harb sefinesi görünmÜ· 
yordu. 

Fakat bir sabah, ufukta bir 
nokta belirdi; bu bir gemi idi. 
Bunun çok seri bir gemi oldu
ğu da anlaşıldı. 

Gemi iyiden iyiye görünecek 
bir yere geldiği vakit, Rişar: 

- Bu, kaptan Nid Luonun 
•Açık deniz gülü., dür, dedi. 

Merinin bu haber nedense 
a'ikasını uyandırdı ve: 

- •Açık deniz ıülü,, de na
sıl isim? dedi. Bu Nid Luo da 
kimdir?. 

- Yeni bir korsan, korkunç 
bir adam. Kendi kendine "Deh· 
şet taciri,, adını almıştır ve: 

•Ben, dul kadınlar ve öksüzler 
halkeden bir dehşet mabudu· 
yurn,, der. 

. -.-.--~~~ 

- Allah, AUah.. Bu da ne 
demek? 

Kaptan Tiç arkasından: 
- Anlaşılmıyacak ne var bun· 

da? Demek istiyor ki •ben eli· 
me geçen her erkeği mutlakı 
öldürürüm. Bunların karılarını 
dul, çocuklarını da öksüz bıra· 
kmm.,, Dedi. 

- Ya? .. 
- Yası da bu, bası da .. Fa· 

kat bu korkunç korsan, haki· 
katte güzel bir delikanlıdır. Bu· 
nunla beraber kafi derecede 
palavracıdır. işin hakkını 11ermek 
için, bu delikanlının boyuna 
göre bir takım işler yaptığı da 
muhakkaktır. Bilirsin ki ben 
doğruyu seven bir adamım. As· 
len lskoçyahdar ve gençtir. Gu· 
oya, Eyvanı, Şerunge benzemez. 
ileride de yapacağı işier çoktur. 
Bize doğru geldiğine bakılırsa, 
her halde bir iş var demektir. 

•Açık deniz gülü,, gemisi, Ka· 
rasakalm gemisine yaklaştı. Kap
tan güvertesinde uzun boylu ve 
zayıf bir delikanlı vardı. 

işte, kaptan Nıd Luo bu de· 
likanlıydı. 

· ·vüK'lek bir sesle: 
- Kahraman ve korsanlar 

kralı kaptan Tiç Karasakal be
nimle bir az görüşebilir mi?. Ve 
bize bir cerrah gönderebilir 
ını? •• 

Diye sordu. 
Karasakal, yaveri Rişara de

di ki: 
- Bu delikanlıya söyle. Hem 

kendisi ile görüşeceğim, hem 
de bir cerrah götüreceği rn. Ben 
de gemisine g.deceğım. 

V c Meri ye de: 

- Edvar, sen de benimle 
beraber geleceksin. Sana bu 
alemin en şayanı dikkat tiple· 
rinden birisıni göstereceğim. Bu 
her halde senin bazı hususlar da 
işine yarıyacaktır. Korkmıyaca
ğına crninim. Çünkü evvela be· 
nim yanımda olacaksın. Sonra 
da, sen hiç bir şeyden kork
mazsan ki.. Dedi. 

Karasakal, Rişar, Meri ve 
cerrah ve bir kaç da silahlı 
korsan, "açık denizler gü.ü,, 
gemisine geçtiler. 

Meri, bu Nid Luo denilen 
uzun boylu ve genç korsanın 
en ziyade sert ve müessir ha· 
kışlarına d ikkat etti. Çel:k gibi 
olan bu bakışlarda bir başkalık 
vardı. 

Bu gemi korsanlarının Kara· 
sakala karşı gösterdikleri saygı 
ve Karasakaldan fevkalade kork-

63 M. Beşikçi 13 50 
10 D. Arditi 15 12:5 

maları da Merinin 
kaçmadı. 

gözünden mamaktadır. Gençler, tıpkı tay-
6 J. Kohen 17 75 
1301 Yekün 

-Tiç, Nid Luo ve cerrah, bi· 
rinci kaptan kamarasına, yara· 
lıyı görmek üzere indiler,. 

Meri, b;r kaç korsanın top· 
lanmış olduğu yere doğru yü· 
rüdü. Ambarın kapağl üzerinde 
yarı ölü yaral ı bir insan vardı. 
Fakat bu insan, bild ığimiz ve 
tahmin ettiğ i miz yaralılardan 
değildi. Baş ndan, ellerinden 
ve ayaklarından beş büyük çivi 
ile ambar kapağına çivilenmışti. 

- Sonu var -

yarelerde olduğu gibi boşluğa 
atılırken göğüslerindeki paraşüt 

halkasını çekme hareketi yapa
cak ve ondan sonra ellerini yana 
indireceklerdir. Bu hareketten 
sonra paraşüt ianesile kolayca 
yere inmek mümkün oluyor. 

Gençlerimiz arasında para· 
şütle atlama sporuna büyük b ir 
bir alaka ve heves vardır. Dün 
hava güzeldi, öğleden sonra 
çok gençler, paraşütle atlamalar 
yapmışlardır. 
Türkkuşunda: 

İzmir paraşüt kalesi 

204394,5 Eski satış 
205695,5 Umum yekun 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

100 Ş. Rıza H. 6 25 6 25 
98 M. J. Taranto 4 Hurda 
59 B. Franko 6 25 6 25 

257 Yekun 
124975 Eski satış 
125232 Umum yeku.ı 

Piyasa fiatteri 
14·1-938 çekirdeksiz üzüm or· 

ta fiatleri: 
No. 7 12 50 

yaralanan talebe ba~~::~:t~~r~1 derslere yakında 
lan gençlerin sıhhi muayene· 
ler ini yapacakbr. Heyetin bu 
bafta içinde lzmire gelmesi 
muhtemeldir. 

" ... 8 13 25 
,, 9 13 75 

Bunun için Türkkuşu sıhhat 

Bahribaba parkında heyeti yakında lzmire gelecek 
ve bu yıl Türkkuşuna üye yazı· 

...... 
Sıhhi vaziyetleri mani ol mı

yan gençler, Türkkuşunda ders· 
lcri takibe başlıyacaklard ı r. 

,,- 10 15 25 

" 
11 17 25 

serçe avı 
Babribaba parkı önündeki ya

ya kaldırımı üzerinden geçen 
mektep talebesi Manisalı Bay 
Vahid Çağiıyan, sol eline isabet 
eden bir mermi ile yaralanmıştır, 
kurşunu kimin attığı belli olma· 
mıştır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat vo 
tedkikatta B. Vahid Çığlıyanan 
Babribaba parkında bazı çoc ık· 
lar tarafından serçe vurmak için 
kullanılaq bir buçuk lira kıyme
tinde Filibr tabir edilen güçük 
bir si lahla ablan kurşundan ya· 
ralandağı anlaşıJmı.şbr 

Bay Vahid Çağhyamn yaruı 
h:ıfıft r. Mermi, çocutun eline 
S tı planmış ve içeride kalmıştır. 

Yaralayanın meydana çıkarılması 
iç'n tahkikata devam ediliyor. 

1 Halk Diyor ki: 1 
Dut ağacı 

MeyrJastz:ı aşılana. 
maz mı? 

Karataş mahallesinde Şehit 

Memnuniyetle haber aldığ · 
m za göre, bu yıl İzmir Türk· 
kuşuna üye yazı lan gençler yüze 
yakındır. Fakat gene esefle öğ· 
rendı k ki, bu yıl ders devere· 
sine kız ve kadınlardan üye ya· 
zılan olmamışt ı r. Maamafih bun· 
dan sonra yazılmaları muhte· 
meldir. 

Nusret sokağında 22 numarala B 
evde oturan Ağırceza mahke- • Asım Tuncay 
mesi zabıt katiblerinden Hüsnü Ankarada bulunan şehrimiz 
O gan imzasile bir mektub aldık cumhuriyet müddeiumumisi Bay 

Asım Tuncay İstanbula geçmjş· 

" 12 Mal yok 

Zahire sahşları 
Ç. Cinsi K. S. 

184 Buğday S 50 
18 S usam 

140 K. Darı 
132 Nohut 
46 Fasulya 
6 M. Darı 

20 Burçak 

5 
5 

7 875 

K. s. 
s 15 

16 
8 
s 7 
8 

4 125 
3 7 

4 5625 50 Ton Çavdar 
430 ,, P. çekir. 
371 B. Pamuk 
200 Ton Arpa 

2 4S 2 
24 37 

4 2 
aşağıya yazıyoruz: 

tir. Yarın lzmir vap .. rile şehri· M / l 
•Evimin önünde her sene USSO ı·nı·nı·n oğ U mize gelecektir. 

meyva veren bir dut ağacı~ var, l h 1 .. 
yakında bulunan illC melCtebin skarpin ırsız ığl Uç tayyare ile Riyo. 
talebeleri, mahsul zamanmda Bayraklıda Menemen cadde· deı· tınereye gidiyor 

Al desinde Girtli B. Mchmed in 
bu ağaca hücum ederler. tına Roma, 15 (Radyo) _ Muı· 
düşen dutları kapışarak yirle r, dükkanından bir çı ft iskarpın 

çalan ve Ka dir oğlu Aıiye sa· sotininin oğlu Brono Mussolini• 
hiç düşünmezler ki toprak kir-
lidir ve dutlar mikrobudur. tan Cemal oğlu Halil yakala· nin kumandasında bulunan üç 

F,an-~a Ja ı·hıı·la""l narak Adlıyeye verı lmiştı r. tayyarrden mlirekkcb bir bava ... aı Ayni zamanda taş atarak dut S h 
ar Oşluk takımı , Romadan Rıyodeı"anerc• 

h düşürmeğe çalışırken civardaki 
teşebbüsü ta ki- evlerin cam ve kiremitlerini kı· Fevzipaşa bulvarında sarhoş ye g tmek üzere hazırlanmık-

katı rarlar, zarar yapar~ar. Bazan da olarak Abdurrahman oğlu Ô· tadır. 
ağaca tırmanır, düşer ve yara· mere hakaret eden Hasan oğlu Macaristan, Roman. 
l ı Seyid zabıtaca tutulmuş tur. 

Dün de iiç kişi tev. anır ar. dan kaçan Yahudileri 
kl.f edı.ldı· Velhasıl, bu dut ağacı yüzün· ffalkevİ köşesi L b l . 

den hem o civarda oturanlar, r. .11a u etmıyor 
Paris, 15 (Radyo) - lhti1al hem de çocuklar zarar görmek- 1 _ Ha.kevi geçen sene ol- Ş,udakeşte, 15 ( Radyo ) -

teşebbüsü etrafındaki tahkikata tedirler. Belediye, geçen sene duğu gı bi bu sene de aile top· Macaristan tokraklanna pasa• 
devam olunuyor. Bu gün, üç bu ağacı budattırd ı ve ağaç lantılarına başlamıştır. Üyeleri· portsuz olarak girmek iıtiye
k' şi daha tevkif ed 1 miştir. mahsul vermedi, komşular ve mı7 bu toplantılara kendilerine ceklerin, derhal geri çevrilm~ 

ihtilal teşebbüsü hakkında biz rahat kald ı k. Bu yıl ağaç evelce verdmiş olan d aimi da· leri iç n Macaristan Dahiliye; 
ifşaatta bulunacak olanlara ve· henüz budanmada. Gene çeke· vetiyelcr ıe geleceklerdir. Bu aile Nezaretinden hudud memurla· 
rilmek üzere çok şiddetli bir ceğimiz var. Belediyeden çok toplanttlara her pazar saat 17 de rına emir vermiştir. Bunun se• 
zehir tertib edil miştir. Bu zehiri rica ederiz, bu ağacı, mahsul başlar. bebi, Romanyadarı kaçan Ya· 
tertib eden ecz ':ı cı aranmakta vermiyecek derecede budattar· 2 - Evim"z Spor komitesinin had ılerin, Macaristan toprakla. 
ise de, kaçtığı ve ihtila ci İspan· sın, yahut parklarda yapıldığı 16/1/ 938 pazartes ı günu haftalık rına , girmelerine mani olmak 
yaya geçtıği söylen"yor. g bi meyvasıza aş lattırsın.. toplantısı va rdır. ·çindir • .................................................................................................................................... 
caldarı koc:1nı11 zengin olın.ısın· 
da, e llerine ve tırna~ larına bak· 
masında ve bir de otomobili 
bulunmasında ittifak etti.er. Fa· 
kat istedıkleri nişanlının evsafmı 
yalnız biri tayin edeb idi. Ben 

,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•• de n~ al~m. Esmer uzun ve 
Dilimize çeviren: Yazan: s yah gözlü, ve alnı bir az içe· 

Şükrü Kaya Hanri Bero riye doğru çekik, rengi donuk, 
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çirkin bulmuyor. Hayır, fakat 
pek te güzel de dtğil. o,ta; 
hatta belki de cazib buluyor, 
bu; bütün şişmanların aşkında 
en esaslı bir şarttır. Tabii; şiş· 
manların yüz karası olan ölü 
renkli şişmanlar ve s skalar bun· 
dan har.ç. Turp gibi pembe ve 
Yuvarlak bir çehre hanımlara 
sofra ve yemekle alakadar bir 
nevi iştah veriyor. Sızım o çevık 
d ansöz'ere, kadınların pek düş· 
k:in oldukları R Jmalılara ve 
Yeş' limtırak Arjantin ileı e yegane 
tefevvukumuz da maatteessüf bun· 
dan ibareltır. 

Pek zavallı bir tefevvuk diye· 
ceksiniz. Evet orası öy.edır.Ka· 
bul ediyorum. Uzak değil cfaha 
dün tesadüfen iki genç kızın 
biribirlcr.Je hasbıha lerini işitt.m. 
Otelın salonunda bizim ·ini be -
l yorJum. Karanlık bir köş ·de 

paravanan n arkasına oturmuştum. 
Cıvıldaşarak geldıle • Paravana
n n öbür t araf na oturdu1ar. Al· 
lah için ağ zlarından h ç de ar
sızca laflar çıkmadı. A lahlan 
var yal Z ımaneııin genç .k zları· 
na çokça iftira edıyorlar. Yalnız 
evlenmekten, varacakları koca· 
dan bahsettiler. lk '.>ı de vara· 

bunu kemerli ve büyük, bıyık· 
ları da k rpık ve saçları kıvırcık 
olmalıymış. 
Kızın biri • uzun bıyıkla mı, 

yoksa orta mı?. diye sordu. 
Öbürü cevap verdi: 

- Daha ziyade uzun, bacak
ları da ince, fakat sınirli ve kuv· 
vetli olmalı. 
Ş mdıki kocaların bundan 

başka bir şekilde olamıyacağın· 
da mutabık kaldılar , ve sonra 

· da konuşarak ten se gittıler. 
işte zamane genç kızlarının 

tzevkil Fakat ıtiraf ederim kı bu 
manasız eme ler, beni hiç de 
memnun etmedi. Bu gençıerın 

zevklen hıç de b zim leh ımızde zaptedemez. insan on ıara baka· 
değildi. En müsamahakar ka- cak olursa gfiya bizim çehre· 
dınlar bile bizi iştahlı, fakat mizde hatların ve cis mlerı n 
fazla yağla ve tez bıktırıcı bulur- sert ve yahut tatlı ahengi hiç bir 
lar. Herkes pek sıhhi, pek leziz vakit zavıyelerden istıfade et· 
ve hazmı pek kolay diye et mezmış. 
haşlamasını medheder amma Hulasa bizi kadınlar • şayet 
karınlarını yine av etlerile, reçel· ıeverlerse"'· yüzümüze bakmıya· 
ilerle doldurur. rak severler. 

Her şeyde olduğu gbi,-mek Bu da belki bizi mini mini 
ve aşk hususunda da orta ir hatıralarındaki romanların, ope-
fikir atmışlar ve her 'e raların kahramanlarına benzete
kandırmışlar: Güya çokluk ve memelerindend ır. 
bo' luk kibarlığa muhalıfm ş. Yan· Aldanıyo:-larl Şüphesiz onla· 
l ş efendim, yanlış. İsbat ede- rın fıkrine iştirak eden siz!er de 
rim ki bu:ıdan daha yanlış bir onlarla beraber aldanıyorsunuz! 
şey o'am z. Her ne olursa ol· Dünyada şişmanlardan da ne gü· 
sun şurası muhak~aktır ki kadın· zeller, ne k.barlar, ne asiller 
lar geniş çehrelerden mütehey· gelm

0

iştir. Eski d evirlerde aşkla· 
yic olmuyorlar, vasse am. Geniş rile, aşktaki muvaffakıyetlerile 
çehrelerde, yumuklJk, yumuşak· şöhret kazanmış ne kadar ş şko· 
lık, ve memnuniyetten başka bir lar vardı r. D.ınyanı n en büyük 
hususiyet görmüyorlar. Zannedi· san'atkarJara bu meşhur şişkolar• 
yorlar ki şişm n bir adamın hu· model ittihaz etmekten çekın· 
tu u vechıyesi kabil değ l ince mem şlerdir. Tarıhte meşhur 

bir manayı ifade, g zli bir ifadeyı şişman lar, mağrur şişmanlar, 

hatta dehşP.t li şışmaniar nadir 
değıld ı r. O zamanın kadmları 
öyle şişmanlar önünde şimdikı· 
gibi dudak bükmezlermiş. 

Sevgilisine hoşa gitmek ve 
sevilmek için mutlaka insanın 
ince yüzlü olmak lazımgelmedr-_ 
ğini isbat etmesi bana iyi bir 
manevra gibi göründü. Hazır 
münasebet almışken dün size 
vadettiğim hikayeyi anlatayım. 
Bu, serseri hayatımızın bizi sev· 
kettiğı RJmada hatırıma gelen 
bir fikrin hikayesidir. 

Kocası muvakkaten izimiıi 
kaybetmişti. Biz de Romada bir 
kaç gün kalabilmiştik. Gülece· 
ğin iz bu f kir bana bir mektep 
hatırasından doğdu. Şüpbeıiz 
fena bir fıkir; mektep işlerini 
hayatta da tatbika kalkışanların· 
ki g ihi kötü ve g Jlünç bir fikir. 
H ele bir dınleyin de bakın. 

* * * Bir gün ikindi vakti "Navunı. 
- Deuamı oar • 



.Bu f:!Ünkü program 
lstanbul ra:lyosu: 

12,30 Pakla Türk mu~·k si, 
12,50 havad s.er, 13,05 pla'.da 
Türk mus kisı, 13,30 muhtelıf 
plak neşr yatı. 

18,30 Dans musikisi, 19 Türk 
musikisi, halk şnrkıları, 19,30 
konferans, 19,55 Borsa haber
leri, 20 Türk musi:C:isi, 20,30 
hava raporu, 20,33 Arapça söy· 
lev Ömer Rıza tarafından, 20,45 
Türk musik•si, 21, 15, st:idyo 
orkestrası, 22,15 Aians haber· 
leri, 22,30 plakla so' o!ar, 22,50 
ıon haberler, 23 son. 

Yeni ec-
lis binası .. 

- Başı 7 inci sahi/etle -
tıle iştirak etmem şlerd r. 

Ş'mdiye kadar muhte if mil· 
letlere mcnsub meşhJr mimar
lar tarafından 14 proje gönde· 
rılmiştir. Jürı heyeti, her gün 
b r prc je tetkik etmek suretile 
l) ı proje!eri gözden geçirecek 
ve tetkıkat ikı hafa sürecektir. 

Jüri, neticede üç proj .! ayıra
c k ve bunlardan birin.n ınti
habı hakkı hü umete aid ola-
caktır. Bu suretle en mükem· 
mel proje meydana çıkacak ve 
projeye göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binası inşa ettirilecektir. 

jüri h•yeti, Büyük Millet Mec
lisi binası için hiç bir proje ha· 
2ırlamamıştır. Heyet düny nın 
en meşhur mütehassıs mimar
larından seçilmiştir. 

Cumhur ·yetçiler yeni. 
den taarruza geç. 

mediler 
Başı 1 inci sahi/ede -

memişlerdir. 
lbtililciler, bütün münakale 

hallırmı bombardıman etmiş· 
lerdir. 

Son bir habere göre, Teru· 
elin arkasındaki şimendifer hat· 
tı da bombardıman edilmiştir. 

Salamanga, 15 (Radyo) -
Cumhuriyetçi ispanya mcnabiin· 
den çıkan haberlere rağmen, 

(Teruel) kenarlarında ihtilalci
lerden müfrez bir kuvvet, yüz
başı (Atilyo Yorentc) nin ku· 
mandasınd~ bulunmaktadır. 

Paris, IS (Radyo) - Barse· 
lon, Madrid ve Valaosiyada 
tevkifat devam etmektedir. 

Yakalana9lar, Cumhuriyetçi 
lıpanya dahilinde bir çok yer
lere dinamit koymak suretıle 
bir panik husule getirmek isti· 
yorlardı. 

Balkan Antantı 
konferansı toplanıyor 

Bükreş, 15 (Radyo) - Bal· 
kan Antantı konferansı, şubat 
iptidalarmda burada toplana
cakhr. 

1 KIZIL 
YAZAN: 

Sax Rohner 

ene ransız 

abin ... si 
--mama• •i!:;:ıı--

- Başı 1 inci s~h "jede 
rin işııra ioo d ği f k11t muıalı rttinc 
iıtin"d ed r k ıkti 1ar ın-vkiinde du· 
rabilccr.k.tır. J::~er }ı;;, le Lır e111y olur. 
111 1924 dtı ve 1928 old ~u g hi 
hük(a ueıler ıe.ekkul ctmeı.. e Lcra· 
lıt'r bıar lıalıfo (İm ikiler lııdıır hile 
uı.un hır ömre ın ık olmıvncaklar, 

birıbirıoi müınlıL pkıluııklarılır. 

Soıı .. h l • r nıüıalıarcıe komdoİ!t• 

),.ri ikna t' ll'meı. er e bu t kdırıle 
ra fili al fo ı ıılıstlerın cıımhuriyeıçi 

so uıl tir.ti de arkalarınd.ıu efiriikli· 
yere ıuerkt"z fırklıları ılt' birleme• 
leı i deo "e lı ıularla birlıkte ınerke• 
v.e müP.ıenıd lıir büklıruet le ldi et• 
mel rindtn Lı k ÇOl'f" yoktur. 

\ ak:ıa uçQodl lir ihıimnl do ha 
vardır. ParlAmeuto lıari<-indt-kı zevat· 
tau marekkeb bir it hilkunı ti ıeokil 

cdetek parlllmt"utoyu fe-ıhtlnıek ve 
derhal intıhabota (;eçm k. Fakat gc• 
rek .Fran anın 'Ve ger L ılün' nnın va• 
Zİ) eli o kadar karıı;ıktır ki blh'le 
buhranlı bir güııde Lu c;areye hs • 
vurmak heweo b men de imkio 
haricındedir. 

Kolonel Bek 
Ve Hitler mülakatı 

ehemmiyetlidir 
Paris, 15 (Radyo) - Frans z 

matbuatı; kabine bubranile meş· 
gııl bulunmasıoa rağmen, Po· 
lonya Hariciye Naz rı Kolonel 
Bekin Berlin seyahatine ve bil· 
hassa B. Hitlerle b r buçuk sa· 
at devam eden mülakatına bü
yük bir ehemmiyet atfetmek· 
tedir. 

Ko'onel Bekin; Yugoslavya 
Baş ve Dışbakanı Mılan S.oya· 
dinoviçin de Berline muvasalat 
ettiği bir zamanda bir kaç gün 
daha Berlinde k iması da, ay· 
rıca dikkate şayan görülmek· 
tedir. 

·Garbi Akdenizde 
İngiliz deniz ma

nevraları 
Cebelüttarık, 1'5 (Radyo) 

Orora adındnki f ngiliz torpito· 
sile Korajoj tayyare gemisi, 
daha iki torpoito ile b.rlıkte 
yarın lngilteredeo buraya gele· 
ceklerdir. 

B.r hafta içinde merkez f Io· 
sundan ayrılın ş on beş gl!mİ 
daha buray gelecek ve Akde
niz filosun iltihak ederek, garbi 
Akdenizde yapılacak manevr • 
fara i~tirak eylıyecektir. 

Hain geııeraller 
Şc:ı. -Kay.Şek ·n em, ile 
kurşuna dizildiler 
Ş ngh y, 1 S (R .idyo) - Muh· 

tel f cephelerde Ç n ordus~nun 
mağlup olmasına sebebiyet ver
mekle mazn ın ç general, Ma
reşal ,Şan-Kay-Ş ·k n emrıle bu 
gün kurşuna dizilmiş'erdir. 

Bunlar, gener<ll An Fuço, ge· 
neral Lopu Şa ıg ve general 
Luşuşingtir. 

çt.:\ ııu· : 
Sezai Yaşıt 

- 17 -

/KiNCi KISIM 
bir buket yaptırdım. Bukete de 
bir kartvizit iliştirdim. Üzerine 
şatafatlı bir isim kondurmuştum. 
Fakat madmazel Zara bunu d 
kabul etmedi. Artık şübhe edi .. 
lecek bir şey kalmamıştı. Bu 
dansözde bır garabet vardı! 
Peki amma no biçim g uabet? 
Zamanla bunu da öğrendim. 
hakkında tahkikat yaptım. Pek 
fazla bir şey öğrenemedim. Fa· 
kat ö~endikler'm büsbütün 
ı'ibbelerimi arttırdı Genç kadının 
smi Zar:ıel Kala, Mısırla imiş. 

Tems llerınd ~ l çok bü ü'< bir 
san"atkar oıduğu anlaşılan bu 
ge ·ç kadın Par s n dö dünciı 
derec:de b r t.yatrosund çalışı 

yordu. 
Bu da garibime g"tti. Bir gün 

kalktım tiyatroya gıttim. Gaze· 
teci olduğumu ve madmazel 
Zara ile görüşmek istediğımı 
söyledim. Beni sert bir çehre 
ile karşıladılar. Mısırlı dansöz 
kim olursa olsun hiç bir z ya
retçi kabul etmiyormuş! 

Dışarı çıkarken t yatr.onun 
arka kapısında bekliycn mü
kellef ve lüks bir otomobil na· 
zııtıdıkkatimi celbetti, sordum. 
Madmazel Zaraya aid olduğunu 
öğ.enince şübhelerim tamamile 
a tt . O gece civarda saklan
d ğ m hır ye den dan .. öz:ın çık· 
şını gözetledım. 

& sum ... 

A~AOOI.U 

Y ugos av ya Baş v ,. Dış f "ran 

b k n Berlinde 
a ı m z.ı m! • 
giriyor? 

- Ba ı 1 inci sahifede -
lıJ u Stoyıa ino ıç, ) oluna de· 

vamlll ıs batı ısa t do uzda .llerline 
nıu~ 1 ı rtmı:, i ıuyonda GenerAl 
t.oriııg, H r· ciye N 1zırı Baron \on 
Noyr ht, J'ropaganda ve Matbuat Na. 
wrı doktor Cöbo!s ve daha bir çok 
zev.ııt ıarafındao karoılınınıetır. 

İeta&)OD Alınno \C Yugoslav 
bayraklırile b ştanba~a donntılmıftı. 

t ıasyonun hüyıık sıılouunda bir 
rc,mi J, bul )apılmı~ ve müteakıben 
Y ı~o lav) ıı U ;v<'kili, otomobile hl· 
nerek dogru-.;a Yugoslavya ııefaretha· 

ne ın giıwiotır. 

ı lan Sıoyadino'Viç, öğleden eoo• 
ra l.'J•lhunt wilwo uillerioi kabul 
ederek b~ynnntta hulunmu~ ve ez• 
cuınle eunları söylemiştir: 

- Ilcrline geldiğimden dolayı 
çok memnunum. l unJao bilistifade, 
B. Bitler} koouQac~~ım. 

Derlin, 15 (Had)o) - Yugodıv· 
ya Ba~ ve Dı1 Hakanı l\lılao ~toya• 
dinoviç. bu gün ö >leden @onra Gene· 
ral Göriog ile uzun müddet konuş. 
mu§ ve wuteıtkıbeo de Hariciye Ne· 
raıelioe gideıek, llariciye Nazırı Ba· 
roıı Voo 'öyrahta mülfiki o!mu~tur. 

l'. u~oalııvya Be, ve Dıt Bakanı, 
yarın pazar orq:ınk. mOonsebetile rea. 
mi uıillakatlarda bulunrnıyac k ve 
Geotıral Göriogin malikAııeeine gide· 
rek öğle ycmegini yidıktea sonra, 
bar.ı yerleıi gezecektir. 

Milao Stoyadinoviç. Berlinde dört 
beo gün kalacak ve bu müddet zar· 
fioda Esenddd ıil4h fabrıkalarını 

r.i)aret dec<!ktir. 

Berlio e Belgrad matbuatı, Mi· 
lan füoyadioo'Viçio s yahuti milo11e• 
betile uıuo makaleler yazıyorlar. 

Yugoalavyanıo en lıilyOk gezele• 
ler:inden bıri olan Vre~e gazetesi; 
Almınyanın, Yugo!lav ayı mümkün 
olduğu kadar ınlahlaodıracağını yaz· 
maktadır. 

B Jgrııd, 15 (A.A.; - Bütün 
Yogo!ilav matbuat Başvekil ve Han. 
cıye Nnırı Stoyadinoviçin Berlın ile• 
yıbatı haLkı dıa bir çok: haberler 
ne,retmektedir. l\latlıuat bilh a Y 0° 

godav radikal hirli~ınin gençlik teı· 
kılatı tarafından hukOmet reisine 
iıtHyonda ) opılan heyecanlı tezahü· 
ratı tebarüz ettirmektedır. 

Gaıcteler bir kaç güodenheri 
Stoyadiaofiçe uzun ve eitayitkir ma· 
kaleler ıahııis eden ve Bıııvekilin 

iktid r mevkiine geldiği gündenl:.cri 
eiyaai ve iktısadi uıhalnrda elde elti• 
~i neticc]erı kayd den Alman gazel& 
lerinın tefi irlerinl ocşrt:tnıektedirler. 

Mısır kralı 
Bu ayın yi misinde 

evle İ)O • 
Kahire, 15 ( RaJyo) - M sır 

Kralının düğ.imi için büyük ha· 
zırlıklara bnşl nm ştı.-. Büyü.c 
caddelerde eleıctrık tesisatı ya
pılmakta ve resmi hına ar şim
dıden donatılın ktadır. 

Dügim, bu ayın yirm nci günü 
olacaktır. 

Kalııre, 15 (R··dyo) - Ge
r k buray ve gerekse lskende· 
riyeye şıdtletli yağmurlar yağ
maktadır. Bütü 1 yollar su al· 
tındadır. 

Başı 1 inci sahifede 
bir kabiney~ ıhtıyaç olduğunu 
gösterdiğ ni, E o dÖ P r gaze
tesi ise bir ıcraat hükumetin n 
iş başına geçmesı lazım geldi· 
ğini yazıyorıar. 

Epok gazet s , milli birlik 
taraftarı B. Bonenin sağ cenah 
mebuslnrına dayanan bir kıı· 
bine teşkil edebileceğın , Pöti 
Jurnal gazetesi, Fransızlar ara· 
sında tekrar anlaşma hasıl ol
duğunu, Liberte gazetes , müte
canıs b r kabinenin ihtiyacı kar· 
şılıyacagını, Ovr gazetesı de 
ancak bir halk cephesi kabine· 
sinin doğru olacağını, Le Pöple 
gazetesı, B. Bonenin kabineyi 
teşkile muvaffak olamıyacağını 
yazıyor. 

Paris1 15 (Radyo) - Saat 
21 de matbuat mümessillerini 
davet edde :ı Jorj Bune; Rad -
kal Sosyalist grubuna giderek, 
mali vaziyeti anlattığı, büdcenin 
mütevaz n bir halde bulundu· 
ğunu söylediğini ve ihtiyar ame
lenin terfıhi için hükumetin ted
birler alacağını temin ettiğini, ka· 
bine teşkil nden sonra takip 
edeceği progr m hakkında iza· 
hat verdığini söylemiştir. 

Jorj Bone, Rad kal grubuna 
bu izahatı verdikten sonra bu 
grubun, kabine teşkil etmek 
ıçin kendisıne itimat ettiğini ve 
ancsk Leon Blumun ilk defa 
tesis ettiği halk cebhesinin de
vam etmesi lüzamunda Radikal
lerin ısrar et ıklerini söylemiştir. 

Jorj Bone, matbuat mümes· 
siller·n bır bevnnatta bulund· 
duktaıı sonra, Sosyalistler lideri 
Leon Bluma da b r mektup gön
dererek muv fatini istediğ:ni \le 
henüz cevap almad•ğm•, temasla· 
rına yarın da devam edeceğini 
i ave eylem şt r. 

Paris, 15 (R dyo) - Muallak 
ve tehlikeli v zıyet devam edı· 
yor. 

Sosyalistler, Komünistıerin taz· 
yikı üzerine Leon Blumun ikti· 
dar mevkiine geçmesini ıste· 
mekte ve bund ısrar eylemek
tedırler. 

Cumhuriyetçıler, kabinenin bir 
an evel teşe kül etmesinı ve 
ondan so ua ıntıhnbat kanunu
nun değ ştir lmesini isti}orlar. 

Pdrİs, 15 ( R dyo ) - Eski 
Başvd· ilerden B,. (Fıanden), ga • 
zctec ere şu bey nntta bulu • 
muştur: 

Sosyalistler radıkallerle her 
zam<ıu anlaşıbilirler. Fakat ko· 
münistler, ınem!e eti al üst et· 
mek iç n isyankar f kirlermden 
vaz geçmiyorlar. Bunu, sabık 
başvekıi Şo.anın mürac atını 
kabu~ etınemt"kl isbat ettıler. 

Komun stler, hulya la ve At· 
mnnyada old ğu gibi kendile· 
rine göre ınetodlar tatbik etmek 

---~~ Oy n bıtıb h kes dağ dık· 
tan .. onra çıktı. Yüzü p çeu idi. 
Yüzünü ve başını tama mile b p
lıyan kntm kürklere sarılmıştı. 
Tanımak gayri kabildi. Şoför 
üniformalı bır Hindli otomob.lin 
kapısını açtı. Genç kadını bin· 
dirdikten sonra kapıyı kapaya
rak direks'yona geçti. 

~ 

Otomob li takib ettim. Küçük 
fak rf.üks bir ot(lin önünde 
Jqr"" .ı. Y~ptığım tahkikat neti· 
ce; nde otomobilin kendisinin 
olmadığını öğrend ·m. Geceleri 
tiyatrodan otele g dib gelmek 
ıç n kira i' e tutulmuş. 
Mernkım arttıkça artıyordu. 

Bir arkadaşımı s rn'atkarın ziya
ret ne yolladım. Eıi boş dö:ıdü. 
Eh, dedım. Belki bizım mad
mazel zengin ve asil k'mse erle 
alak dar oluyor. Öyle ya G and 
Dii ·e melctub \' zınası bunu 
ö~tcti} ord3. Hemen ertesi günü 

meşhur bır ç çek1,; den şahane 

Elımde vasi sa.a ıyd vadı, 

en kıymeuı memurl rdan dokuz 
tanesini bu işe memur ettim. 
Üçü Grand dük lvanı, dığe üçü 
dansöz Zarayı, ikisi Hindli şo
förü, biri de dükün uşağı Kaz· 
miri tarassut edeceklerdi. 

işin ehemmiyeti ve garabeti 
gün geç.tikçe artıyordu. Dükün 
Parise geldiğıninin üçüncü günü 
Rus hükumetinden şifreli bir 
telgraf aldık. Telgrafta; Grand 
dük in Par'se gitmes nde hakiki 
sebebin öğrenilıp bir an evel 
bildirilmesi rica olunuyordu. 

Evet, prens Pa ise geleli üç 
gün olmuştu. Geldığioin ilk gu
nü hemen dansöze b r kart 
gondermiş, kendısini otelde ak· 
şam yemeğine davet etmışti. 

Dostum Kazmırin anlatışina 
bakılırs genç kadın bu davete 
ge memiş, bunun Üzer"ne fevk 1· 
ade mü eess r olan G ancl duk 
b zzat dansözü otelinde ziyarete 
g tm ş. Fakat orada da k but 
ed lmem ş. Dük hazretleri ş ndi 

y 
reş 

• • 
ırı 
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-
M osko vaya dönmek 
iste.,iğini bildirdi 
Bükreş, 15 (RJdyo) - Sov

yet Rusyanın Bükreş elçisi, hü
kumetine müracaat ederek yeni 
Romanya kab;nesinin Romanya 
siyasetinde vücude getirdiği te· 
beddül sebebıle vazifesine d~
vam imkanı kalmadığını ve 
Moskovaya dönmek istediğini 
bıldirmiştir. Moskovadan henüz 
kendi ıne bir cevab verilme· 
miştir. 

DükDöKend 
Düşesle birlikte Lon

draya clöniiyorlar 
Atina, 15 (Rad}o) - Veli

ahd prens Pavlonun düğ inünde 
bulunmak üzere Londradan bu· 
raya gelmiş olan Dük Dö Kend 
ve Düşes M rina bu gün mem· 
lcketine döomüşlerdir. istasyon· 
da, kral ikinci Jorj, Veliahd 
Pavlu ile zevces prenses Luiz, 
Yunan prenses.eri, Başvekil G. 
Metaksas ve bütün N.ızırlar 

Dük ve Düşesi uğurlamışlardır. 

Boh myadaki Almar.
lar Çekoslov::ıkyadan 

kovuluyor 
Berlin, 15 (Radyo) - Çekos· 

lovakya hükumeti; Bohenıyada-
ki Almanlara yaptığı tebliğde 
muay ıen bir müddet içinde 
mallarını satarak Çeko::;lovakya· 
yı terketmelerini bildirmiştir. 

Berlin gazeteleri; bu teblığ· 
den bahisle uzun makaleler yaz· 
makta ve Çekoslovakyaya şid
detle hücum etmektedirler. 

Britanya adası sa-
hillerinde müthiş 

fırtınalar 
Londrıı, 15 (Radyo) - · Bn· 

tanya ad sının bütün sahillerin· 
de şiddetli bir fırtına vardır. 

Küçük gemilerin hiç biri se· 
fere çıkamc.m şt r. 

Sor haberlere göre, iki bü
yük gemi, fırtın yüzünden çar· 
p şmıştır. G milerden biri karaya 
oturmuş ve diğeri de büsbütün 
k )'bolmuştur. 

K ı ırga i'e ber ber saltc 120 
k lomctre esen şıddetli bir rüz· 
gar da vardır. 

Papaz oforoz edildi 
İstanbul, 15 (Hususi) - Ge· 

çenlerde, kılisede b r kadml 
c ıümeşhud h~lın Je yakala· 
narak üç y h pse mahkum 
olan p p z, Rum patrikhane· 
since papızlıkta' tardr.dilmi'itir. 
ll!!E:ı::ır.1--::m--=•---.ı 
ıstıyor:ar, bunların ıstedıkleri 
olursa, İngiltere, Amerıka ve 
Fransa arasındaki mali uzlaşma 
iııhııal edecek ve Fransa ımbs
kar bir darbe yiyecektır. 

tıpkı "kafeste nrsl n" a benzı· 
yorlarmış, teessür ve hiddetle· 
rinden yanlarına varılmıyormuşl 

Şimdiye kadar bu biçim me
sele karşısında kalmamıştım. 
Ortada bir şey yoktu. Fakat 
bir gün muhakkak bir şeyler 
olacaktı. işte bütün gayretımle 
bu •bir Ş"yler,, ı olmadan keş· 
fetmeğe uğraşıyordum. 
Adamlarım tarafmdan verilen 

raporları tetkik ettım. Şunları 
öğrendım. Mısırlı dansöz iki 
aya yakın bir z m ndanberi 
P riste imiş. Geld ğindenberi 
hep ayni ote1d l yormuş. 
Yememekler ni odasında yum ş. 
Kendısuıi ne otelde ne sokakta 
gö mek kabil değ lmiş. Çünkü 
odJsından çıktığı z manlar 
d ima p çeli gezerm ş. Otomo· 
b l idare eden Hındlıden baş· 
ka uşağı vey hizmetçisi yokmuş. 

H va giızel olursa her gün 
muayyen zamanda otomobille 
Bo o.ıya ormanına gider, tenha 

ar 
TRENLER: 
1unirdeo ber gtin k 1 n"l tren. 

!erin hareket eaııtlerı .. 
Agdm lıatfr; Alsancak: 
1zmir.Knrnkoyu·Ankııra: J' lf• 

lesi, ~arşamba, cuma, pnzar gunlCTi 
&aat 21,;{5 de. 

İzmir • Nazilli: H r gün aat 
15,40 da 

lzmi ·Denizli: Salı. per b•, 
cumartesi ~ünleri Faat 6,30 da 

İımir·Tire·Ôrfemiş: Ilf'r ı ea:.ıt 
5,35 de bir katar; her akıam s t 

17,30 da otoray. 

Af gon haltı; Basmaneden: 
Jzmir.fstaobul·An ır..: ller Un 

saet 7 de [pazar, cum:ı, çar ambo 
günleri yntaklı vogon·blife bulunur} 

İzmir • Ala~ehir: Her güu sa:ıt 
15,28 de 

İzmir.Bandırma: Pazar Mlı, per• 
{Cmbe v cumartesi gunlert sabahle
yiı: Aaat 7,20 de muhtelit katar; 
pııurtesi, ~arşambJ, clıma gunleri 
ekaprea saat 12 de 

İzmi:.Soma: Pazar çe p:ı rt~ 
günleri 1&nl l 5,28 rf 

Her zaman liizını olan tele- ' 
fon numaralar 

Yaniın ihban: 2222 • ı bir tel • 
fonu m!lrnc at numar ı: 220) • QC• 

hirlerarası telefoıı muraca t numn• 
rası: 2150 • elektrik §İr ti: 209l • 
hnvagım: 2326 • polis: 2163 • imda~t 
sıhhi: 2010 ·Basın ne iBtasronu: 
3638 • Aleaocak istasyonu: 213l • 
Pasaport \apur iekele iı 285 ı 

Şehir nakil vasıt&larının sabah· 
le-yin ilk ve gece son harek ı 
sıınıleri: 

Tramvaylar: 
Her eabab Gfizelyahdaıı ea t 

be- te bir tramvı.y h rcket ed r. 
Bunu uat aluda hareket eden ikıo· 
ci tramvay tııkib od r. Bundan 
sonra her dört dakikada bir tram• 
vay vardır. 

Gece eon tramvay Güzelyalıdaa 
24,5 dedir. 

Konaktan Gnzelyalıya ilk ttam• 
vay sabahleyin 5,26 dadll'. Jk.inci 
tramvay bir sa t ~ıı, 6,26 da ha• 

rc::ket eder. 
Konakı o Guzelyolıya ~ece ıon 

tramvay saaı lıird h rekct eder. 
Bunılno e\el 2:1 do bır 

vardır. 

Vapurlar: 
lımirden 1 r ,_ ay~ ilk vapnT 

Pa aporttau kalkar. Gece e o vaput 
fllllt 11,30 da Kouaktno hareket 

eder. 
Karşıyakadan 1zmire ılk vapnr 

eeo.t 6,ll) dedir. tfoo vapur d.ı gece 
a.a t 24 d dir. 

Günd(h her yanm tto bir 
\apıır vardır. Akş m eek.i Jeo sonra 
seferler saetto b nlir. 

Ziynet altınları piya ası 
Zı u t allUJlımnı alı \'e 6BU~ 

i iatleri: 

Beşibiryerde/ r: 
s t' 

Reşadiye 59iJO 
Hamidiye 5600 

Vııhdettio 5300 
Armalı Re~ad 651)0 .. Hıııuid 6800 

Tek altınlar: 
Tek Reşad 1150 .. Ü!lmid 1350 

" Vahdettin l-25 .. Cnmhmivet 1225 
,_ 

bir yerınde otomob l..ıen merde 
gezermiş. Bu gezintiler es sın· 

da otomobil daima kendısini 
takib edermiş. 

Hindliye gelince; bu da otele 
yakın bir mahallede kıra ile 
bir oda tutmuş tek başına otu· 
ruyormuş. Yemeğini kendi p i· 
rıyor ve odasında yiyormuş. 

Sabahları otomobille hanımını 
alıyor ormana götürüyormuş. 

Dönüşte t ak m tıvat o za· 
man na kadar odasından ç km • 
yo muş. G ce tiy tı:o d-niışü 

baz n sokağa çık: yormuş. Fo.· 
kat m ales f H nd y t k b e
denlerden hiç bırı n re e gıttığini 
anlayamamışlar. 

Duktin uşağı Kazmir umdu· 
ğum gibi nnmu~lu bir adam 
çıktı. Aleyhınde hiç hır rapor 
yoktu. 

Nihayet ümidlendirecek bazı 
emareler başlad . M se a Grand 
dük uşağrna nrt k Rusy ya av• 

• Deu mı var• 



z ...... 
Yavuz 

A denizde 
••••• 

Harp başlamadan - he
yecanlı hir takib. 

Yavu.ıun gavertesinden 
bir bakış 

Thc Poeple adındaki İngiliz· 
ce gazete, başından maceralar 
geçen büyük harb gemileri ara· 
sında, lngiliz deniz müverrihi 
E. Keble Chatterton imzasile 
Şanlı Yavuzumuz hakkında da 
bir yazı neşretmiştir. Bu yazı· 
nın bir hüla ası şudur: 

Geçenlerde, Malta limanına 
tarıhi bir harb gemisi girdi. 

2264 ton hocminde, gençler 
için sadece Türk donanmasının 
mükemmel bir muharebe kruva· 
zörü sayılan Yavuzf .. 

Fakat yaşla zabitler onu der· 
hal tanıdılar. Bu eski Alman 
gemısi Gobendi. Maceralardan 
arta kalıp kurtulan gemi!. 

O şimdi dostça geldı. Fakat 
bir vakitler 4 sene mütemadi 
hücumlard n kurtulmuş ve bizim 
ç n (yani lngilizler için) tehlike 
olmuştu. 

Turkiyeyi, bize karşı harbe 
sokan, Çanakkale ve Mezopo· 
tamıya seferlerini yaptıran ve 
bız İngilizlerin başka yerlerde 
lazım olan gemilerimizi Ege su· 
larında buhmdurmağa mecbur 
ed n bu gemi idi. 

İnşasında, herkesin dikkatini 
çekmişti. Akdenizdeki gemile· 
ırimizden daha süratli olduğu 
iç n Kayser, onu mahsus Akde· 
nize göndermişti. Sonra, Türk· 
lerin üzerinde tesir yapmak üzere 
lstanbula geldi. Geminin ami· 
rah Souchon zeki bir adamdı. 
Gece ışık içinde yanan gemide 
Türk ricaline bir ziyafet verdi 
ve gemiyi satın alma!arını imaen 
temme çalıştı. 

Türkler yanaşmadılar, para 
toplayıp, Almanyada değil, in· 
gilterede yapılan 23,000 tonluk 
Reşadiye gemisini aldılar. 914 
temmuzunda Türk tayfalar, ıe· 
miyi götürmeğe geldıler. Fakat 
birdenbire harp bulutları gözü
künce, lngiltere Bahriye Neza· 
reti bu gemiyi, adını Erin koya· 
rak lngiliz donanmasına ilhak 
ettı. 

Bu hadise Türkiyede fena 
karşılandı. Alman sefiri Baron 
Fon Vangenheim, bundan isti· 
fade ile Türklere: 

- Görüyor musunuz, lngffz· 
ler s zin t ... sarruf ett ğinız para· 
)'a hıyanet ett ler. Bıze niçin 

i rboğa 
Klara Bovun şimdi lokan

Ha i faaliy te o an gemi- tacılık yap ığı H:lliv~d_d_a_ 

erin en tarihi olanıdır! A l ı S F a y 

şında 
ti 

Şanlı Yavuzumuz 
Gobeni alma· gizrce Almanya ile ittifakını öğ· itimad edip de 

dınız? 
Demeğe başlamıştı. Harp 

patlamak üzere iken Goben 
(Yavuz) Avusturyanın Pola li· 
manın~ıı bir tamirini bitirdi, 
29 temmuzda yola çıktı. Bren· 
d.ziye uğradı. Burada 4470 
tonluk Breslav (bizim batm·ş 
olan Midilli kruvazörümüz) ilti· 
hak etti. Bunun sürati de 28 
mild'. ve Goebenle yaşıttı. 

Amiral cenuba gelerek Ağus· 
tosun birinde civardaki Alman· 
yanın şarki Afrika gemilerinden 
General ve üç gemile telsizleşti. 
Hep beraber Sicilya limanından 
ale:acele kömür aldılar. 

renmişti. Bizimkilerin ise bun• 
dan haberler yoktu. Onlar Ça· 
nakkaleye g deceklerdi. Süratle 
yollandılar. 11,30 da Breslav 
ufukta kayboldu. Mesinadan 
kömür alma tertibatını hazırla· 
mak için acele ediyordu. 
Akşam 9 da da Goeben sisli 

ufuk içinden ,sıvıştı, aözükmez 
oldu. 

Maltadaki lngiliz başkuman· 
danı Alman gemilerinin gene 
Cebelüttarıka döneceklerini sa· 
nıyordu. Halbuki Goben ve 
Breslav (Yavuz ve Midilli) Ağus· 
tosun beşinci günü ve gecesi 
Messinada hummalı ve dehşetli 

·- ·-(Cinsi caz"be ve şöhretin 
htlnda oturuyor 

Holivudda saltanat sürenlerin 
başında bu genç kız, Alis Fay 
vardır ve Klara Bovun yerini 
almıştır. 

Klara Bovun güzelliğini, sal
tanat ve haşmetini unutmayanlar 
henüz pek çoktur. Klara Bov 
beyaz sahneden ayrıldı, fakat 
H~l vodu tcrkedemed 1. Kocftsı 
Reks Bel ile birlikte Holıvu::Jda 
b r lokaDla açtı. Alis Fayın da 
on sene sonra Klara Bovu tak· 
lid etmi)•eceği ne belli!... 

Klara Bov çek idi, Jan Har· 
lov öıdü, May Vest modadan 
düştü. ~ mdi, Alis Fay cinsi 
cazibe tahtının sultanıdırl 

Aslen Nevyorkludur; küçük 
yaştanberi teganni ve raks me· 
raklısıdır. Sesi de vücudünün 
güzelliğinden geri kalmaz. An· 
nesi ona; heniiz 15 yaşında 

iken: 
- Alis, sen daktilo olmak 

için yaratılmadın, çok güzelsin. 
Sen büyük bir kadın olacaksın! 

------Derneğe başlamıştır. 
Alis te bir daktilo olmak is· 

tememişti r. Fakat büyük bir 
kadın olmak ta kolay veya 
mükün mü idi? Nihayet Mon· 
hatanda bir teganni ve raks 
mektebine girmekten başka ça· 
re bulamamıştır. Ve bir kaç 
hafta sonra da .. Altın saray" da 
Şark hareminde bir kadın rolü· 
nü yapmak üzere 1şe başla· 
mıştır. 

Rol müşkül ve nazikti; fakat 
Alis vücudünün güzelliği ve 
kendi kabiliyetleri sayesinde 
bu rolde muvaffak olmuştur. 
Böyle gece eğlenti yerlerinde 
dolaş yor ve roller yapıyorken 
Jan Kravfordun, Barbara Stan
vikin, Rubi Kilerin ve daha ba· 
zılarının nazarı dikkatini ccl· 
betmiştir. Ve bir salonda, Mo· 
ris Şövalye tarafından halka 
sevdirilmiş olan bir "hava" ile 
teganni ve raksetti. Mimiyi te· 
ganni ettiği bu akşamdan, 931 

~ahife 9 

nesinden itibi.ren şöhret yo· 
.unu tutmuıtur. 

1934 te bir genç kız tarafın
dan aleyhine açılan d vad 
reklamını yapmışhr. 

Aliı Fay, şimdi şöhretinin en 
yüksek kısmındadır. Ve M y 
Vestin yerini, daha genç oldu u 
için tamamen işgal etmiştir. ,---·-l Ağustos gecesi Goeben 

(Yavuz), Breslav (Midillı) ışıkla· 
rını söndürerek Messina boğa· 
zıl'ın ş'mal mahrecinden 17 mil 
sürat üzerinden garba doğru 

ilerilemeğe başladılar. 

bir faaliyetle, tayfalarını bando ile 
neşelendirerek ve kuruyan du· 
daklarına buzlu limonatalar uza· 
tarak kömür alıyorlardı. Alman 
Amirah tam bu sırada Alman 
imparatorundan şu telgrafı aldı: 

diişma 
~--------14----------~~~ 

halk 1 Numaralı 
Saat altıda,. Alman amiral, 

Almanyanm Fransa ile muhasa· 
maya başladığını telsizle haber 

mıştı. 

Maltadaki lngiliz başkuman• 
danı Amiral Sir Berkeley Mılne, 
iki muharebe kruvazörünü, Al· 
man gemilerini takıbe memur 
etti. Fakat bu gemilerin sürat· 
leri azdı. 

İki lngiliz gemisi, o gece saat 
9 da Goebenin Sıcilyadan ayt1l· 
dığını öğrendiler. 

Maltadaki lng liz başkuman· 
danı, İngiliz kruvazörlerine der· 
hal Cebelüttarıka doğru gitme· 
leri emrinı verdi. Maksatları, 

iki Alman gemisinin Okyanusa 
çıkmalarına mani olmaktı. 

12 Saat sonra ve sabah saat 
dokuzda lngiliz gemileri telsizle 
şu haberi aldılar: 

Cezairin Bona limanı, 4 Ağus
tos sabahleyin bombardıman 
edilmiş. 

İngiliz gemileri garba doğru 
ilerlerken dört bacalı Breslav, 
arkasından Goeben gözüktü. Va· 
ziyet nazikti. Çünkü İngıltere ile 
Almanya henüz sulh hal nde 
idıler. Fakat bu, yalr.ız bir gö· 
rünüşten ibaretti. 

Deniz nizamlarına göre, Goe· 
ben amiral bayrağı taşıyorsa, 
lng liz gemilerinin topla onu 
selamlamaları lazımdı. Kaptan 
diyor ki: 

-Bu meseleyi çok düşündüm. 
Çünkü selamımıza, Almanların 
mermilerle mukabelesi muhtc· 
meldi. Teleskoplarımız, dürbin· 
lerimiz harekete geçti. Baktık 
ki, bayrak yok. Hiç bir şey 
yapmadan geçtık .. Sonradan Öğ· 
rendik ki, iki Alman gemisi de 
tereddüde düşmüşler. 

Bizim lngilız gemileri şaşır· 
mıştı. Çünkü Alman gemlleri Ok· 
yanusa değil, şarka gidiyordu. 
Herhalde Adriyatık denızınde 
Avusturya donanması ile bulu· 
şacak demekti. Fakat heyhat, 
Ağustosun dördüncü günü sa· 
baha karşı saat 2,30 da, Alman 
amirali, Nauen telsız istasyonun· 
dan aldığı haberle Türkiyenin 

.. Haşmetmeap Goben ile Bres· 
lavın tehlike mmtakasını yarıp 

ıeçmekte muvaffak olmasını tc· 
menni ediyor • ., 

iki gemi, fazlalıklarını Alman 
general gemısıne yükleterek 
Ağustosun altısında hareket et· 
tiler, iki saat sonra general ge• 
misi de ayrıldı. 
Ôğ:eden sonra saat 7 de in• 

giliz 4820 tonluk Hauccster 
kruvazörü göründü. Bu kruvazör 
Breslava faıkti. Çarpışmak de· 
ğil, Almanları takib etmek isti· 
yordu. 

Korfuda da dört İngiliz kru· 
vazörü, Goeben Adiryatiğe gir· 
diği takdırde yakalamak için 
bekliyordu. 

Karanlık basmıştı. Almanlar 
Adiryatiğe geçer gibi görünüp 
Yunanistan yolunu tuttular. Bu 
sırada Glocester ile Goeben 
arasında bir telsiz muharebesi 
başladı. Alman gemisi, lngiliz 
gcmısinin Malta ile telsizle mu· 
haberesini karıştırmağa çalışı· 

yordu. İngiliz gemisi bir saat 
mevce değiştirip muhabereyi 
temin edemeyince yedı mılden 
Breslava ateş açtı, onu su ke
siminden yaraladı. Goeben on 
dakika için geri dönmeğe mec· 
- Sonu 7 O uncu sahi/ede -

Şart Şapline göre, ancak sansör 
~~----------,~~ ....... 

Meşhur artist bir yazısın 
nelerden bahsediyor? 

Maruf artist, bir makale· 
sinde diyor ki: 
· Vakıa, sinemanın mazisinden 
ziyade istikbaline alakadarım, 
fakat, bizim günlerimizde •is· 
tikbal. mesela .. Cemiyeti Ak
vam" gibi şeylere taalluk eder· 
se, çok karanlık bir mana ifade 
ediyor! Sinemanın istikbali ise 
daha karanlıktır, çünkü avamın 
keyfine istinad etmektedir. 

Yakın bir yarın bize televiz-

yonu gösterecektir. Bu gün, Ho· 
livud ıinemacıhğa lazım anasırı, 
aktörleri yetiştirecek •fidanl ğa. 
maliktir. Fakat ananelere ve 
asırlar sürmüş bir maziye isti· 
nad eden tiyatronun bu günkü 
hale düşeceğini kim tahmin 
edebilirdi? Şu halde?. Sinema· 
cılık sanayiinin mukadderatı da 
ne olacaktır? 

ıçan pek tabii olan pek çoc 
şeyler, filim için memnudur! ... 

Bu garib bal, .. Filmin ahla· 

Suiistimal davası 

Evet, sinema bu gün zaferden 
zafere koşmaktadır. Acaba te· 
rakki ve inkişafımn azami had· 
dini bulmuş mudur? Yoksa .• 
Henüz terakki sahasına malik 
midir? Bize göre, mekanik cep· 
heden çok terakki etmiştir. Fa· 
kat estetik noktainazardan ya· 
pacak çok i~ler vardır:. 

kileşmesi. davasını güdenleri'l 
bir .. Ehlisalib harbi.nin netice· 
sidir. Ve film, bu sebeble hü· 
kumet sansöründen eve\, kendi_ 
kendisini sansöre mecbur kal ... 
mıştır. Umumi bir kanaate göre,
f lınin, gençlerin ablak ve seci· 
yeleri üzerindeki tesiri çok bu· 
yük ve müessirdir. F k t g ze· 
telerde de meseli bir cin y t n 
ablak, adet ve vicdana, kanun 

Elhamra sine· 
masında gösteri· 
len bu fılm, ha· 
yatın için d e n 
alınmıştır. Büyük 
annesinden baş· 
ka kimsesi olmı· 
yan güzel bir kı· 
zın, hukuk tah
sili ile başl yan 
filim, genç bir 
erkek talebe gru· 
bu lıe arka .:Jaş· 
lık saf balarından geçerek, niha· 
yet ihtıyar büyük annenin ölü· 
münü gösteriyor ve onu, genç 
kızın, otel, lokanta parasını 

veremıyerek hayat ortasında kim· 
sesiz, çalışmak, kazazanmak 
mecbııriyeti takib ediyor. Her 

kapıda, haris ve şehvet saçan 
insanlar çıkıyor. Ve sonra, ha• 
kikaten. çok cnteressan olan 
suiistimal başgösteriyor. Fılmi 
Danyel Daryo çevirmiştir. Cıd· 
den muvaffak ve parlak bir 
fılimd r. 

Bedii cepheden bu kadar ya· 
pılacak iş kalmasının sebebi, 
başlıca ve en büyük sebebi 
-sansör" dür. 

Bu devirde, haftalıklar, gün· 
delik gazeteler, roman ve kitap· 
!ar en geniş bir serbestiye ma· 
liktir, halbuki sinema, film bu 
serbestiden tamamıle mahrum· 
dur; fılme mahsus sıkı ve şid· 
detli bir sansör usulü vardır. 

Bu sansör, fılm sanayımi ev· 
vela ve bılhassa realizmden 
uzaklaştırmaktadır. 

Gazel~, mecmua ve kitaplar 

aykıra en küçük teferrüatın o • 
mıyormuyuz? Böyle bir ga e 
bir çocllk ta okuyamaz mı? 

Sansör problemi çok muğl k· 
tır; fakat umumi bir tatmin ma 
hiyetini kazanamamıştır. B ·ı 
mi, ahlaki endişe ile s n ör 
edenler, estetik ciheti balta • 
ma\c mccburiyetindeıı kurtul 
mamaktadırlar. Sansör t rafın 
dan parçalanmış filmi r, e r 
bcdıi noktai nazardan t 
edilseler, kat'iyyen san sör edıl 
mezlerl 

Pantalon hır sız/ığı 
Tılkilik caddesinde A d 

oğlu Huseyinin bir panta on nu 
çalan Hüseyin oğ u R a 
zab tac tutulmuştu . 
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Romanya Sovyet Rusya 
keabineai Baylıal gOllnde tala. 

• • • · • itimat yapacalı 
Harici aİya•ıfinde Moıkova, 15 (Radyo) -Sov-

malıtarmıf yet Rusya, Baykal rö.üııde yeni 
~oma, ıs (Radvn)- Janaale istihkamlar yapmata ve Man· 

ı- çuri bududlanaı takviyo etmcte 
d'lta ya aazeteai, Bükre.tte ba- karar vermiıt\r. 
luamakta olaa Bqmulaarriri Yapılacak iıt bkimlann, V.li-
Virc no Gaydanm imzuile ne,. divostok sahiller ne kadar im· 
rettiti bir makalede, Gop b- t dad edeceti aöyleni yor. 
bioeainin, Kral Karola iradeli 
ile iktidar mevkiine pldıtini Mil,onerler mamle. 
ve Paılimentodaa haric; olduta keti /ngiltere 
11bi, hiç bir partiye de iatinat Londra, 15 (Radyo) -937de 
etmed tini, bu kabinenin tama- tutulan bir iıtatiıtite röre lrı· 
men otoriter " laarid liyuette ıilterede üç yüz otuz dört milyo
mubtar baluadutuDa kaydeyle· ner v•rdır. Bunların paraları 
•ektedir. lnıiliz lirasıdır ve m lyonerlik· 

/ngiltere leri de lnriliz lirası üzerindedir. 
Ayr ca sen de ıeliri 75 • 100 

Almanya ile .tf!f" bin lnr liz !i~ası olan 75kiıi ve 
doatlufıına 1ı,,._ eaede 50-15 bin foıil ı lirası 

varidab buluııan 50 kiti vardır. 
oetlendirecelt 

Lo da, 15 (Radyo) _ faril· B. G:ıga aef irimisle 
tere M ili MüJafaa Gnab11 Na- konuşta 
zm S r Tomaı lakip, dün kea- Bükreı, 15 (Radyo) - Ro· 

l seçim d11reıinde bir ıöylev mınyı Baıvekili 8. Gogc1, bu 
vermiı ve lnı ltare hava falola· gün T ıirk ye ıefıri 8. Hamdul· 
rının ttıyidi için alınan tedbir- lab Suphiyi ve müteakıben de 
ler etrafında uz11n izabat ver- lngiliz sefirini kabul etmiş ve 
d kten ıonra tayyare fabrikala- uzun müddet konuşmuıtur. 
nnın, yeni bir hale ifrat edıl· ş_n.Kay.Şekin Roy. 
d ğ"nı söylemit. 8. Hitlerin ıon • 
notkunu mevzua bahlederek, lo· ter Aıanaın l beye natt 
gılterenin, .ulba çok büyük Hankeo, ıs (Radyo) - Ma
ebemmiyet verditiai ve Alman- Yepl Şan-Kay-Şek; Royter Aj 1n
ya le dostane münasebatın1 bir •na beyanatta bulunmut ve Çın 
icat daha kuvvetlendi ecetini orduıana yentden tenlik etmekle 
i ive eylem",tir. meıgul bu unduf11nu ve baaua 

Liibnan kabinM için ilci ay ı-zım o~dutunu, Ja
8C'yrut, 15 (Radyo) - L'.ibnan 

kabinesi, Z raat ve Dahiliye Na
zarlarının istifasından ıonra tadil 
~d imek ıuretile •. evküai mu
hafua etm"ttir. 

po yanın, bu tensakten sonra 
Çınde düyük b r kuvvet bulan• 
dl.Irmak lüzumunu bit.aedecetini 
ve mukabil bır Ç n taarruzu 
ic;in bitün Ç n paerallerin n 
mutabL" olduldarıoı aöylemiıtir. 

V aı• ~·ıı · Mareşa Şan Kay Şek, büyük 
1. avu.z oe lrı lul ı devletlerin. ç ne ı lih gönde • 
•Başı 9 aııca ..ıd/etle

ur kaldı. 1na-ıliz gem ıı ise kö
mürü bıtt ti iç n Mataban bur· 
nunda yolundan lralcla. Bre.lav 
keşıf iç n önde, Goebea arka· 
da, Ege deaıizı iıtikametinde 
k6laylalcla 11v11talar. 

meleri lbımgcldiiüaa tle alivo 
ey em ~tır. 

fAta aouz 
Yoktur .. 

Bu ıkı remi, Çanakbleclea 
g rdıkten aonra Karadeaizde (Ege Tecim v Endüstri Xıla-
bulun arla Rulara rahat y6zi vuu) adile çıkarılan k tapla 
gösterme-.lerdir. GoebeD laem Anado u razete ve müeueae-
mermi, hem maya yemif, fakat ıının maddi ve manevi hiç bir 
yenıleaip tekrar Ya&ifeye p. alika11 olmadığını aörd·pmÜI 
miJtir. lüzum üzer ne bddıri iz. 

Y aftl, aürati• .. venenk 1._ ____ <A.-niiiiaiıiid.,ol•'..a•ıiiiiıiıiieiiiiteiııiıııliıı)_.1 
lnfiltere kuvvetlsine daimi bir Tire l'ıcaret Oda
teblıke oldutıa dlfinililrken, 
onun 1917 Temmazııada l.tiaye 81 odan: 
dok annda bulundut• du111luncı 
Savory isimli ıeoç bir filo ku· 
muodanı ta)')'arelİ ile ıehb bu
raya dört bomba atmıı, Alman 
ıeneral remiıini yaralamıf, fakat 
Yawzun kuvvetli pverte 11rh
lanna bir ıuar açama11111tır. 

Bir kaç ay aoara Türk do
aanma11, botazclan bir çıktı 
y•pmatı brarlqtırm11br. Buna 
mukabil, muharıbl•, bolar da· 
ıında torpil tarlam Ylcade ptir
m ıler, muribler de beHıyordu. 

917 Kinunueveliade SarOI 
körfezinde ka,.ya otura bir 
lngiliz lcarakol pmiaındeld ha
rita, Türkler tarafından bal_. 
mut ve ma,. tarla• be llaft. 
tada göriialaGe, plia •,a d ... 
müttür •• 

Gobea " ...._, biw Pum, 
ukia ve ai.U lair lanada, tam 
fırsata elverir ..mide betaadaa 
çıkmatlardır. 

Muharrir baaclaa --. tar 
,.,. tehhke -taka .,.dala 
• cadele eri, a...... batab 

~~l~--· ,..... ..... dö-
.. lnü, D Türki-
ycye terk • azarak 
d yor k": 

- H ç ~ür.8esiz ..., Yawz, 
i a f a ıy tt kı b rı. ı~m.leri· 
~-• c:n tar bıı dır •• 

Tarede Fevz' pııtıa caddesinde 
76 namarıda (Büberotfu Yuıef 
Ye opllan Kirev) unvanı tica
riıi ıicılli ttcıret n 199 

Tirede Balcı caddesinde bill 
namarada (Umum emteı Ah· 
met Tabakotlu) nan anvam ti· 
carisi ıicilli ticaret n 200 

Tirede Yeni mahallede ZeJ· 
tinli mesçit sakatında 10 nu
marada (Tütün ve amam emtea 
tflccın Halit Onul) ın unvanı 
ticariıi Iİcilli ticaretin 201 

T rede Bakırhana caddeıiade 
70 numarada (Helvacı ve yo
turtçu Faik Sarayköy) üa ua
vaaı t carisi ıicillı ticaretin 202 

Tirede Babban caddeıinde 
2 numarada (Elbiaeci Ahmet 
Balcaotlu) nun unvanı ticariai 
aicilU ticaretın 203 

T"arede Kuanlak çarşıda 12 
numarada (Tuhafiyeci Sami Er· 
pıı) un unvanı ticariıl sicilli 
ticaretin 204 

Tirede Tabtakale f"fİtllnde 
'1'I numarada (Baklcal Vufl Dik
mea) in UDftDı ticariai licilli 
tıcaretin 205 

Tırede Kavaflar çarşı11nda 9 
numarada (Kavaf Remzi Yitıt) 
in unvana tıcariıı ıic lli ticare
tin 206 

AN4DOLIJ 

lzmir Levazım 
dmirlifi ildnları 

lıtmir Lv. lmırliti Sat. Al. 
Ko. Ra. den: 

1 - Müstahkem mevkinin 
röıtereeeti yerde tamir ettirile
cek (27 38) lira doksan kqruf 
bedel ket fli iskele tamiri açık 
eksiltme suretıle münakasaya 
koamuıtur. 

2 - lbaleıi 27/2.Kan/938 
perşembe rfinü saat 15 te k.ş
lada lzmir levazım imirl ti aa• 
tın alma kom·syonunda yapıla· 
caktar. 

3 - Tem·nat muvakkata ak· 
çaaa (205) lira kırk ki kuruştur. 

4 - Şartname ve lceşitname 
ve resiq1i her ıün komisyonda 
görülebilir. 

5 - latekli 'er ticaret oda· 
11nda kay•tl olduldanna dair 
vea"ka aöstermek mecburiyetin
dedarler. 

6 - E&ailtmeye itt rak ede
cekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 
3 nü maddelcrınde ve ,artna
meainde yazıla v sikalan ve te
minat muvak.katalar lo birlıkte 
ihale aaatinden cvel komiı· 
yon• aelmeler • 

11 16 20 25 101 

lzmır Levazım imirliğı satın 
alma lcomııyonundao: 

1 - Ankara garn zon mües
aeselcri ıçin 90000 kilo koyun 
e•ini" kapalı zarf a ekıiltmesi 
27/ lnc kinuo/938 saat ıs de 
Ankara levazım imirlığa satan 
aıma kom ı onunda yapılacak· 
tar. 

2 - Mubu 'llea bedeli 40500 
lira ilk teminata 3037 lıra 
50 kuruttur. Şartnamesi 203 
kunat mukabilinde komisyondan 
abaır. Kanunt ve11kalarda bulu
nan teklıf mektuplannın aaat 
14de lcadar komisyona ver lmeai 

11 16 2ı 2S 103 

Jzm r Müıl Mev. Sat. AL 
Ko. Ra. den: 

20 /Bir ı c lcinu /938 perrm· 
be gün ı saat 11 de Ankarada 
M. M. Yeki eti ııthn alma lco
mis· onunda kapalı zarfla ıhalesi 
ıcra kalın C!l~ı Anadolu gazete
ıiaın 2/8/12 lk nciıcanuo 938 ta· 
ribli nüabılar1le ilin edilen 2000 
tane k lim 20,000 yazalecatı yer
de 2000 tane yazılmııbr. 20,000 
oldutu tub heni in olunur. 16, 18 

lzmir Kadustro 
mOdOrlOğOnden: 
Hacı lbrahim maballeıinde 

Uıanyolda Akc;ah 10k t qda 
82 taj no. lu prba 5 parael, 
Fatma, rarben ve cenuben laz 
Haıan ıokata ş ·malen uzun yo
lıle çevrıl 114 ada 45 panel 
Akçalı nam diter Ramlcuı mes
fiti• n vakfiyesi bulunmad it ve 
-.halle abaliıi tarahndJ a in .. 
edıld t• yapı lan tabkılcattatı ao
tqalm , olrnalcla valdı ad na 
bdutrolanm·ftır. 811 yerin mDl
luyd ve mülk yetin p ra bir 
ayni hakla allkaclar olanların 
1aıarraf •eailcaluile birlıkte alla 
taribınden itibaren iki •Y içinde 
lımirde Saçmacı umam IOka
tınd• 20 aayaL binada kadaıtro 
müdürlut(ine mlrUMtlar ilin 
olunur. 158 

Tırede TaiataJcajede 14 nam .. 
NCla nıfabaracı lbrab m Hep-

•n•am t.oanli lic:ıUi ti· 
...... 207 

Tarede Talatakalede bili ... 
• ada (TitGaeü ve amum em· 
tea tlcoan Ali Silihçıotlu) nan 
unvanı ti•iai liciUi ticaretin 
208 

Tırede Çartıbpaııncla ıs na
marada (Yılmaz ıekercı Niyazı 
Cınıkııan) an unvam ticarili Iİ• 
cilli ticaretin 209 

Tırede Fe~İpafa caddealade 
f5 IUlaaaracla <Bakkal F. Ha· 
laa nün an-., ticar ı 
ıicılli tioaretın 210 

EN GÜZEL 

-
yıl la11bıı. __________________ .... ____ __ 

Urla icra Wl!mur· 
luğundan: 

fzmirde tüccardan lımaile 1 OSO 
lira borçlu kızılbabçeden Hatıp 
ot'a Ah Rızanın iıbu bo:-cun· 
dan dolaya mahcuz ve sat ima· 
11 mukarrer apjıda mevki ve 
kıymetleri yazıla d<tkuz parça 
gayri menkul utalıfa c;akanl
mıft!r. 

1 - Kızılbahçenin Bu dan 
altı m~vlcunde taht ni iki fev
kani bir oda ve tahtani Itır 
mutbalaı havi kerpiç, üatil k"re
mitle örtülü bina ve bir 111 ka· 
yaıunu havi on dört dönüm 
b t maa mü,temilat ıooa lira 
muhammen bedelle. 

2 - Ayni mevkıde tapunun 
Ki. Sani 926 ve 34 aumaraıın• 
da kayıtlı on dört dönüm bat 
490 lira muhammen bedelle, 

3 - Ayni mevkide tapunun 
36 numara11nda lcayıtb tarla 
olup balen on iki dönüm bat 
300 lira muhammen bedelle, 

4 - Karakuyu batı mcvkiia· 
de ve tapunun 37 numara11nda 
kayıtlı üç dönüm ılcı evlek zey• 
tinlak 100 lira muabammen be· 
de ile, 

S - Kayık bqı mevk inde 
ve t punun 40 numaraa ada ka· 
y tlı h• en altı dönüm tarla lSO 
bra muhammen bedelle, 

6 - Ayni mevkıde tapunun 
41 namaraaında kayıtla llfciı 

dönüm tarla 150 lira • 1 s 
men bed~lle, 

7 - Kasdala mevlciinde ta• 
punua 42 aumaruında kayıtlı 
iki dinim ilci ev ek tarla SO 
lara muhammen bedelle, 

8 - Ayni mev~ide 43 nu· 
manda kayıtlı aıb döouıa tarla 
180 lira muhammen bedelle. 

9 - Kı11lbabçe nahiye m.,.. 
keli derununda ve tapunun 48 
n•maruaada yekdıterine mut· 
taal bir fann, bar dilkkin ve 
bir mataza olırak mukayyet 
olup halen her ilçü barı.p ve e~ 
kaz ha inde :r• mabıyetinde 
olan iıbu mahallin heyeti amu
miyelİ de 200 lıra muhammen 
bedelle ve ..,taaıneıi mucibin
ce 11blacaktır. 

Şartnameyi görmek isteyen· 
lerıa 938/31 numara De mü a
caa lan llaamdır. 

l'ürk Hava ~urumu Aydın ~u 
direktörlOğflnden: 

Kurban bayramında vilAyet merkez kua11 ve buna ba n bıye 
ve köylerden topla:ııcak kurban derıleri ve barulc ar 17·1·938 
tarihinden 7·2-9 >8 tarih ne kadar açalı: arbrmaya konmuştu . Şart 
nameıini görmek ve müzayedeye ııtirak etmek i t yen er n Ay 
TGrk Hava kurumu ıubes ne müracaatlan. 16 1 2 

n lzmir 
Tiiı· A. Şirketioia 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Carafından mevı·m dolayaıile yeni çıkardığı kumaşlan 

Sağlam Zarif 
''E Uf~UZDUR 

1 ~pbrdıjınız elbiseler için bu mamulita tercah ed o z 

SATIŞ YERLERi 
Bırincilcordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. \. ~· 

zarteai aaat on dörtte Urla ic· 
ra memurlutu odaıında yapıla· 
caktır. Arttırmaya ışt rak çin 

muhammen bedolın yüz.:le yedabu· 
çutu oıabct ode pey akçası ve 
ya milli bir bankanın t minat 
mektubu tevdı t..ti~ıek lizımdlr. 

Bir oci arvırm•d muhammen 
bedelin yüzde yetmış beşı ve
rilmezse en çok arttıranın la· 
•hhidii bakı kalmak ıartile 
9·3·938 Çartamb ı günü ayni 
... tte ıkincı artbrma yapılacak· 
tır. Bu arttırmalarda aşbu ıayri 
menkullerle T. C. Ziraat banka· 
ıının 2814 aay la kanun muci· 
bıo ce alacağı olan (790) lıra 
temin edilmek ıuretile 129 ncu 
maddeye göre ihale yapılar. 

Sata ı bedeli peıin dir. ipotek 
ub bı dığer alacaklılar ve ir· 
tifak hakkı sah p ermın ıayri 
Qıeakul üzerindeka hak ve id· 
daalarını iıbu ılindan yirmı rün 
içinde daireye bildirmeleri ve 
abi halde lhaklan tapu ı cillı 
ile ıabıt olmayanların utıı be· 
delinin pay aştmlmaııodan ha· 
riç barakalacakları ve iıbu art· 
tırmaya ittirak edenlerın ıatıı 
hakkındaki kanun hukümlenni 
ve arttırma prtnameı nı kabul 
etm ı aJdolunacak ra ilin olunur. 

Za ı 
Ankara lsmetpap nı • 

tüsü 1 A. san f n a v on nu
marada kay t ı kızım N rmin 
Uygurun f zm e n k ı mıinas • 
betıle mezkur o ul mu rı t • 
d n almış old 1 l 9 8 
tarıbli tasdi nam 
Yeniı nı çıkarac 
nin hükmü kalmad ı 
nur. 

~iraat V t"ka t 
muteh 

Akhısar Sarı 
vakfı müt~\'cllı)i 

Akh ıarda S 
vakfına aıd 1 
keşıfli ma at n 

m d paşa 
1 bedelı 

keı f 
en· 

gunu Akhasa da v r dare-
ı nde ıbale ed lec ğ n ta ip-

ler n fazla ma um t almak VO 

tartnamesın gö mek üz re Ak· 

h sar vak•f ar memu u una mü· 
racaatlan ve yevmi m .zku do 
de 100 lara 6S kuruşlu teminat 
akçeler le bırl kt"' m ha l nde 
hazır bulunma arı an o u• 
aur. 16 2 30 6 126 



uru 24 nu· 
rnelct olup 

AMSTERDAM 
G lunan arı aç n 

ANADOW 

'f. ı. 

iizlim rum 
irk eti 

incir, tabiahn, en 
nefis olarak y:ılnız 
bdlgemiu.oe do rayı. 
aile yurcıuma.za b la. 
ı:ıyiı ·d·r. Tarif in. 
cirleri ter temizdir. 
J,lenmetlen etJel IQ. 
miae tlilmiıt ·r. Tariı ·rlerini la r za. 
lftCl1I tere la •dini 
Çocaklarınıza . ukulata osrecef inize enlea 
inclrlerimisi y • ·.._ in r 
laem ırda, laem tleodtlır. Tt1tiı 
incirleri bitin tldnya piyaatr 
larında temialıf i H neltUCtile 
tanın t • 

Han lzmir 

S. Ferid Eczacıbaş 
Kolonya, Esans, Krem 

.. Podralan 

biitla nm,..m 

terciMa aUaadıla 

• lllif - zarif 

YILD 
Kadın dikişleri ve 
ppkaları atölyesi 

Paria, Londr:ı. Vi.)'an:ı m 
dalarının yiik•ek modelle. 
ri takib ,,. tatbilc etlil 

Ytldız atölyesi, gı11mler n 
en tibı olan Bayanlara m m· 
m etUMktedir. BeJram içın 
IİpanflenQızi acele edinaı 

M. Etiman ve 

Saim' Ô.zgdr n 
Paria Dikit Abd•••nd 

Diplomat 

Hilcli .. ı •dd•ı · "'1tılı 
(0~11cil Beı er) •oW 

No. 21 
iZ M 1 R 

Telefon: 2535 

LU M "D,, 

leJeton 3332 

lları alım satım 

d 



~-·'-~~ft-~----...... ---..~~ ... .,...,......,..._ __ ._..,.......~,..._.....,___.~ A.NADOW .._ ________ _............,..,._------~---..---~-----~ 

Pastil Pektoral Dokto 
.,. 

Göğsü yumuşatır, balga!." sö t · riir, ÖRsürüğ_. 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK past l 'r/ir 

----------------------~--~----·=---IEM~-------~~aın-·~~~ Tar iş 
Şarapları 

TOrki~·e iş ve Ziraat 
bankaları Ozflm kuru· 
mu, bu sene ya~ Ozftm• 
den Şarap vaparak pi· 
yasaya çıkarmı~tar. 
Tariş şaraplar nı em· 
niyetle satın alabilir· 
ıiniz. Fennin hnıoo 

icabları tatbik edilerek 
imal Ölunao Tariş şa· 
rapları Sek ve llömi· 
sek olmak Ozere iki 
çeşitıir ve beyazdır. 
Şarap neş'e, sılılıat ve 
kuvvet verir. S f ranız. 
da daima şarap bulun· 
durunuz. 

Her yerde açık olarık veya k pah şişelerde Tarif 
şarabı arayınız. Kdpah ,işeleri l,5 litel ktir. 

Diş Macunlannın 

mükemmeliL 

Diıler lle.>·aslatan, inci gibi parlatan, 
Diı etlerine kırmız:lık kuvv:t veren: 

S~PTOLIN 
Die Ma.-nnunn Kullen111tz! 

!.1111111m1111111111111 u1111111h. Do kt 0 r .. 110111111n1111111111m11111111'! 
& = 
ı A. Kemal Tonay 1 
ili s.Jct.rl.el.. W 6al9f1C1, •l•lll . Jı.alıJd•ı miffa/ıeSSUI §! • 
§ (Verem ve aalreJ § 
§ ı ...... ..,..,... kur wWd DUtm .-a ....... 3111,.ı. § 
§ nw ••1 rhsnıım .. ...._w& ı dla-.... ...a oı• § 

1 kadar ıa....ıu... kabal eder ı-
lllllllllllltnllllllllllllllllllHlllllllllHllllllUHllilllUllllllll T •l•f•tı: ,, 11 j 11111111 

Hara~çı kardeşler 
e· yu oh ya v 

v • 

Temiz. zarif tf)'a. elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
.. lıne göre temm b r eve, mısafarler ni kabul edecek bar salona, 
rahat )qıyacak eıyaya muhtaçtır. lyı bir mobilya ıçındc: kenJ ıı il 
we aılenaza muhite daha iyı tanıtabi&it.11.uı. l::vıuazıo c~yu. oayau• 
Dızın etaketi olduğunu unutmayanlZ. 

M~muılar.ı 10 taksitte vereıiya muama. 
l • 

Sılıhat Balıliyağı 
Norveçyanın haJis Morina bahkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

za ıanes 
BiJyuk Salepçio lıı /ıanı ltarıısınJa Bafclurak 

biri 

' ;r I 1' . ı•• : 

FotoOr 
1 N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyed~ 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz cabuk 

' 
ucuz yapılır 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6j 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her t idrar, lıan 
ha /gam ve saire ta /ı. 

lilleri .vapılır 
Mftracaat yeri: 

ikincibevler ıa~ka 

Telefon 3869 ___ ._~:..·~ 

~~lm!m~---·· Birinci Smıf Mut.thauaa 

Dr. Dem Ali 
Ko111çı ogiu 

Cilt va Tenasül hastallk· 
ları ve elektrik tedavi81 

lzmir • Birinci beyler sokafl 
Elbamra SinPn arkasında 

Trle ı 7') 

Dokt 
=---~~·. 

Ali Agah 
Çocuk hastalıkları 

mutahassısı 
/kinci Beyler .akalı ! 

No. 68 
Telefon 3452 

Huıaai li8Gll ve 
riyaziye derıleri 

F ansızca, lngılizce ve Al· 
manca hususi gece dersleri ay· 
rıca Orta mekteh tale:belsine 
riyaziye dersler verilir. 

Karantına Köprüsü tramva7 
caddesınde No. 68S 

1938 Modelleri geliyor 

e ole tomoh · leri 
Kuv,·eıi ~ok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

\e c a huııııı f'll beğenilwi~ otomobilleritlri 

Yedek parçalar mevcuddur 

OJd mobil otomol>illeri de her ıorlO evsafı haiz, sağl.ım, 
el' eri~li, ~Ozel ve lok~ nıakiuelt!rdt1· 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


