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Romada 
Müdhiş bir infilak olmuş, 
bir mühimmat fabrikası 

yıkılmıştır 
" -"' HergOn sabahları ( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir ------------------------------~-----..) 
Konsey, dü:n toplanmışsa da bir karar verememiştir 

Hatay intihabatı hakkındaki 
ihtilaf, kalkmış sayılabilir 

Çin, Japonyaya karşı zecri tedbirler alınmasını is
tiyor. M. Eden ve Delbos, buna yanaşmak iste

miyorlar. Vaziyette kararsızlık var 
Yumurta hikayesi 

Hamdi NüzJ..t Ç•nçar 
A nupa 11aseteleri etki Belçika 

BaıTekili 0 Vao Zelaod,. ID HPorunu 
aepehaektedirler. Bu rapor aylar. 
daoberi Wyilk bir alaka ile bekle• 
alyorda. Maldm olclu&a •eçhile dah~ 
geçea 1e1ae Vao Zelaııd hoah Belçı• 
b Batftldli iken İngiltere Te Fran• 
• lalkemetleri ke•diıiıadeıı dünya• 
:ııwa iktıaadl naiyetiai tetkik etme
lbai ft IMa tetkikat üscriııe cihan 
ikb•dl •uiyetiaia ıalalu içia tebel· 
lir e4ecek euaları hir npor hatiııd• 
bildir•etiDi iltimu etmitlerdi. 

Van Zelaad llatTekil olmadan 
eftl Belçika dHlet baakuuua ga
•eaörl idi, iktıudl Te malS tabada 
büytlk bir Takuf uhibi oldotu her• 
kee tarafından tealim ediliyordu. 

Bu Taifeyi kabal etti. Loııdra 
•e PJriai siyaret ederek :lııgiliz •• 
}'ruaaı dnlet adamlarile görüıtilk• 
1e11, icab edea totkikab yaptıktan 
MDn Amerikaya kadar gitti. Kendi. 
al Ameribda balaaar, tetkikat yapar• 
be •ller tarafta• maninleriaden 
lıla.,6 l'nr de ATrDpum di.Aer 
memleke&leriııi dolqıyor, ıef iaiıa i .. 
lecliti eaaelan bwrluıu&a çala• 
pyorda. ... 
&uaif edildi Te nihayet aylarca me• 
llid• aoarı menaubaha n~r mey• 
.... .WL Ba itibarla ba devlet Te 

lklllld adamının nporau bilyClk ltir 
bJ...a wrildiiiai tabii g6raek Ü• 
aımpllr. 

Bay Vaa Zelaad dtlaya iktıudt 
Yui,...la ıllalu içia gayet ... t iki 
tar• &aniye ediyer. İoua bu çare• 
leria •ahiyetiai anladıktan 10nra 
pyrj ihtiyari Kriıtof Kolombaa 
•eela•r yamarta hiklyetini habrla• 
maktu ktndiüai alamu. E .. aen 
laltlla babraalına, bltGn gayri tabii 
..m,..ı.rua 11labı hakikaue gayet 
""" pnlere mfltenkkıftır. Fakat 
lallifel ita buit pbi gördaeıı çar .. 
leıl hakikate tam ceYab Terecek bir 
f9ldWe balab ~armaktadır. 

• •• 

Antalcgadan 611' ıöriinlif 
Cenewe. 29 (A.A.) - Çiae yar• 

dım mueleııi hakkındaki Çin, fngi· 
lia. Franııs Te SoTyet m6zakereleri 
amuml alakayı calbetaıektedir. VeJ. 
lingtoa Koo Çinin mfltecavise kertı 
secd tedbirler ahnmanna dair olan 
16 ıncı maddeııin tatbikini ittedipııi 

bgilız. Fran11z •e SoYyet murabba .. 
larıaa bildirmiıtir. 

.Murahbaa japonyaya brıı zecd 
tıdbirlerin Hkeri sabada tatbiki ka· 
bul edilmediği takdirde hiçolmaau 
iktıaadi Te mali aahalarda tatbikini 
iıtemiıtir. 

Edea Te Delboe ba tedbirlerin 

Ruzveltin 

' 

Çiııe faydadan aiyade aanr getirmeli 
muhtemel olduğundan Çia murabba· 
umn bu talebini reddetmifler Te 
Heri tedbuleria tatbiki hali hasıre 

daki ihtillfı •ahimlettirecek H DU• 

tacak aabiyette iteyııelmilel ihtilat. 
lar huaule getirecetiai 16ylemit
lerdir. 

Koaıeyin geçea içtima deneabı• 
de kabul etti~i karar ıuntiDi daha 
kat'f hir liaaıala teyid etmelİDi H 

dnletleri11 ıaluea Çine yardı• ete 
mele duet edil•eaiai telkia ete 
miflerdil'. 

- Sona 8 inci Nlai/ede -

• 
nıea~ıı 

tayyareler yapacak 
Yeni deni% silahları programı, y'üzde yirmi 

nisbet;nde fazlalaıhrılacaktır 

Van Zelaacl dClnyayı ikhıadl 
.......... kartanaak, bltfta miu9t• 

Amel'ikan donanması ... -petiadea kot&oklan ekonomik 
mfelll tnaia et•ek içia ikbaadi ,.. Vaşington, 29 (A.A.) - Rei· liblanmanın bu gün bütün dün· 
.... •tufİDİD• aiyaıs ulaada da sicumhur Ruzvelt kongrede aşa· yada şimdiye kadar misli görül· 
••Uetlerena ibtiliflarua ortadan tıdaki mesajı okumuştur: ınemiş bir hızla ve end şe verici 

bldanl.aa liııaa geldipa.i iddia - Sulhsever bir millet ol· bir tempo ile fazlalaşmakta ol· 
•1•. makhtamız baysiyetile ıilihlann dutunu kongreye büyük bir tees-

Ba teöirlercleki iHbeti takdir tabd.d edilmesi ve tecavüzün sürle bildiririm. Anlaşmazlıkla· 
n t..U. et•ek için İDUlllD bir d 
iktıaed mltelaaaaa olmHına laiç de orta an kaldırılması için diğer rın bütün şiddetile büküm sür· 
lba• yektu. milletlerle bir anlaşmata var· dütü memleketler dahil olmak 

ıicant ber ,..,a. eTel iham• mak hususunda sarfetmekte ol· üzere ekser memleketler millet• 
.. takyidıttu korkar, mlmkla ol• duğumuz gayretlerimizden fera· lerin ekserisinin sulh halinde 
da&a ka.tar paiı bir hlrriyet iıter. rat edemeyiz. Ve feragat da yaşamak arzusunda bulunmalı· 
Blk4metler •e milletler aırf biri· etmiyeceğiz. Fakat bu gün im- rına rağmen dünya nüfusunun 
l»lderiae feuhk Termek laarıı ile zasını emniyetle beklediğim dörtte biri balen aman vermez 
bl'flhkla tlcaretleriai aoams mGtkll· böyle bir anla1manın vücude çarpışmalara kapışmış bulun• 
lerl., IM'ib ederler• •e IOllN bu ela 
,.am,ormaı gibi aateıi.lc ıiyae! ihti· refrilmesine intizaran bu gün maktadır. e ·nlerce ıivil balkev· 
llflarıaı ballatmek içia de biç bir kendi milli emniyetimizi de dü· ferinden çıkarılarak kovulmakta 
JalaGDiyet gla&enaealene beteriye& şünmek mecburiyetindeyiz. Si· - Sonu. 8 inci sahi/ede -
elbene iktı•dt refaha enm ... bab• l~;ı;;;~::7~~~==~===;ı=~~-=--===========•====ı===.!!!!!!!! 
raad .. lnabranı ılrlkleair. doa clGtlmfl budur. EAer dlnya ba. atlına r6cu etmeli ucak ., ... idea ka· 

y.ım. batla meMI• auariyatta ritaam bltaa miJletleri11 bıralanuı nımaıı ile kabildir. 
edb' . lataiD edecek bir ıelde ifrat etmek, Gör616yor ki nazariyatta Krutof 

tek Malt glrla•• lıu iki 1 ına bflt4 a deTletlori ••raf ••bı'rı· ı'le b 
.. LıL-• • .ı.•'Ah u ~ Kolombao yumurtan ~ibi uit gö-

ta ....... ta g61terecep ml.-w yea• aalanoı elemif, elekleriai davara a.. riaea Bay Van Zelaadıa iki tedbiri 
m-...ır. lktaudiyatta otarıi badi mıı de•letler moyanıaa ithal etmek tatbikatta bu gGa için içiadea çıkıJ. 
keaıiiM 1.ıerlik demektir. Ve bu kabil olaa .. dı, iDanabilirlinis Li, hiç b 

~ • muı mlaakfla olmıyaa iki " ayal,, 
lfla dlllyadüi millelleria bemea bir taraftaa teklife IC1som kalmaua dea baıu bir ,.y de&ildtr. ••Jlk bir ekMriyeti ba auariyeyi lktıtadiyatıa otarp ııauriyeaiai her· O.yli Telgrafıa taniyetia• ittibe · 
tatWk e1 .. ktedir. Fanımabal olarak bı keadUJtiadea ıerkeder, ticaretin edilerek bet dnlett•a mcırekkeb bir 
Mtb otarflt lalktmetlerin ba liya• tabi! yollana& dönerdi. Fakat ba koaferaaı akdetmek cle&U ya, fimdiye 
..al tnketmete ruı oldaklarıaı ka• ıfta içia ıntlmktla. olmıya11 badar. kadar yapıldıjı gibi ybleroe koafe. 
•.ı etaek bile geae meeele bitmiy• Venay aaaahedeu Te Olla takiltea rant toplaa,. iıaaaalardül Te mWe&o 
eek. ba dafa da ıiyad ibtillflan Triyanon aıuahedeai; dGıayanııı çeb· lerdeki lura laialeriıai k6kleriadea 
laalleamek llaım plecektir. retini o kadar taaıamıyacak bir tek· ~kab atmadıkça Vaa Zeluadıa iki 

Si711I ib&ıllflar... İtte aaıl .... le ifrat etaıif. her .. yi 0 derece tedbiri.Dl talblk et ... e hıakaa bal•• 
M1e, .. rak labaariD m,.ıaar ıore .Arab aaçuaa çerirmielir ki lau .. ,ia .. •ıyacakbr. 

,., ~1 

Ucuzluk 
••• 

Tedbirleri ilerliyor, 
Ankarada bir milli 
koruma komisyonu 

kuruldu 
fıtanbul, 29 (Hususi) - Bilkiı. 

meıizi,D, bayatı ucuzlatmak makea• 
dile aldığı tedbirler, her gün bir 
as daha ilerlemekte deYam ediyor. 
Bu ıeLebledir ki, Aakarada bir 
milli koruma komiıyonu teıkil 
edilmiı •e baılıca gıda maddeleri. 
uin teıbitine ve bu maddelerin ma. 
liyet f iatlerinia tetkiki.De baıtaa. 

1 
mııu~İakıdar malumlar, ilk ham· 

lede kö1110rle ıekeria ucur.latılaca • 
11aı beyan ediyorlar. 

· Metaksas 
Aleyhindeki teıebbüı, 

15 Yunan zabiti 
tevkif edildi 

'General Meiakıas 
Atiaa, 29 (Radyo) - General 

Metak.Nı hilk6metiai dütürmek hte
diklerioden dolayı ıuız adalara tir• 
gün edilmiı olaa etki partiler lider• 
leri bir .eoe müddetle menfada ka• 
la~klardır. 

İıtenbul, %9 (Hu usi) - · Gene• 
nl Metaksaı aleyhindeki bareketıen 

dolayı fln bet zabit tnkif edilmi~tir • 

Atina, 29 (Radyo) - Uluaal 
kalkınroa hareketine dnam eden 
Baıvekil General Metakuı kominiıt• 
lerde11 baıka rejim düımaahAı ya• 
paa partilere kartı tiddetle harekete 
karar •ermiıtir. Eıki hilkilmetler ıuao 
mannında biribirile aalaıamadıklan 

halde ıimdi kargaıahk çıkarmak i• 
tiyenlarle pek ili ıalıııtıklan göri• 
lea bu puti menıabları11a karp Yu· 
naniıtan baUunın rıhatım bozmala. 
naa meydan •ermemek içiıı tiddelle 
hareket edilecektir. 

lranın mülki taksimatı 
Tahran, 29 (Radyo) - Pars 

Ajansı bildiriyor: Memleketin 

mülki taksimatına aid kanun 
layihası, bugün mecliste kabul 

edilmiştir. 

Büyük köy hikdye. 
miz baf laclı 

••••• 
Bu gün 

Billur Köşk 
9 uzuncu sahifemizde 

Çjn - Japon harbi 

Japonlar harbe son ver
mek mi istiyorlar? 

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

A~ erik a ve /ngiltere, silah tedarik e_tmek 
üzere Çine elli milyon dolar verdiler 

imtiyazlı mıntakaga iltica eden Çin askerleri 
Tokyo, 29 (Radyo) - Nazır· Şanghay, 29 (Radyo) - Ja-

lar meclisi, acele bir toplanb pon kuvvetleri, Haymen aciua• 

yapmış, Çindeki muhasamata nının Halean limanma çıkmıt-
nihayet verimesi meselesini tet· lardır. Burada tutunacak kuv-
kik etmiştir. Hariciye ve Har· vetler, lngilterenin Hong-Konı 
biye nazırlarının verdikleri iki müstemlekesinin müdafaasanı İCI• 
rapor üzerinde bir saat kadar bında tehlikeye düşürebilir. 
münıkaşı edilmiştir. Görüşülen Tokyo, 29 (Radyo) - Ame-
meseleler gizli tutulmaktadır. - Sonu 6 ıncı sahi/ede -

KÜLTÜR FAALiYET/ 

Halkevimizde halk ders
haneleri ve kurslar 

----..... ---• -..... 

• 
Kurslara devam eden talebe ve lcarsıı ilcmat 

eden mahkümlar 
Balk-.iııiıı. halk derabaneleri •• kek lieeai yardirektörü B. Said Ad· 

karılar komitui, geçen yıl çok gil• yak, ögreımen B. CeTdet Blı,.y, 8. 
zeı çahımıı Ye Terimli neticeler el. Seyfi Bozkurd, Dumlupınar okula 

t • t d' G Güzide mubarririmiz Bayan de etmiıtir. ırektörü B. at far ve daha oir çoi 
Komitenin. 1937 yıbadaki faa· deAerli ögretmeuleri miıin ~öa&erdik· 

Nezihe MubiddinİD • Blll4r liye&iai söaterea rapor cicldea HVinç ~e~i siya gayret ıayeıiude iki ay 
IC.öılc ,, isimli ve on beş gün Terecek derecededir. ıçırıde kıı H erkek olmak Dsere 
kadar devam edecek olan ne- Komite, geçen .. ne ıemmuz ip- 377 talebe ikmal iıı11ihanıo11 baaa ... 
fiı ve büyüle hikiyeaine bu 1ida11adan ağaııoı ıonuoa kadar de· lanmıı. hiç oku, ub yazmak Lilmi· 

Tam etmek Ozere ortaokullarda ik· yen yüzlerce ge11çlere de. Duwlı.ıpı. 
gün baıladık. male kalan talebeyi yeti§tirmek mak· nar, Şebidfıdıl \e HalidLey ok.uU.. 

O'LU'"Unuz/ •dile 6 ıacı. 7 inci ve 8 inci aınıf· rıada ayrıca derııbaneler teıis e ıe. 
R 'J lara mahauı• riyaziye, Franuzca 'e mek Eiuretıle \aıaııi H· 1aydıılı bil~i· 

"'·-------------~ tapıiace için kuralar açmıı •e er- - Sonu 3 Üncü sahi/t1dt1 -



ANADOLU 

~- tı•ı- • JWa• tw .......... ,., rllbr. 
_ .... lklil ekmefilli A1lill1bn - • ,.... nesillar, her 

ti lnr •ıdeal . 1 r q 'g • ... .. görmete aı..-
idHer. Böyle tıelt&üaler ifia, .. ...,a TM ke•liain daya· 
-~ .. .._ ap. :!JJ * -n.k mil•i,eceli 

,...,.. ol ... ı.11' , •• terWye .ı.anı& Bizler, oı. 
Uzak Şirk veya Ata,...._. bUit bimetlerini yapa· v.·1c1yetler de yar

dım _,.096 
Ziraat Bankuıaın tam faali

yet siaterebilm811i iti• zirai • 
calc)Qa kela)'la1da •Wli Jizam 
relclti ve kanuni bir sebep ol· 
••dakça matfnbabn vıdeterinde 
tahliline dikkat edilmeli tJaoa 
um- ..adirlil!üaılm tel-üai .. 
deki a!Aadmfara hitdiilhaittir. 

IC'ndi ltleri devlet faaliyet ve 
ae._ olara'k ele alınm11 ba
a.ntlqtaıadQ taa••ilita vJIVat· 
lerc:ıe , ........ •i11L•et • 
.-..1eceı.tir. --.......... 
Vilayetimizde 

g6çmen eoferi 
~iii;;i;::;ji;~~p=.=::;:;:~=F~ii~iiii:=if'I Vtliyet iskia müdürü 8. Dr • 
li z·,. Fuad yarın Anlcanp gi-

decek, lzmir ..._ ifleiıi t.ıllcın-
4a Sılalıll ve içtimai •uaveeet 

ekiletDe temasta bulaaıacatltar. 
936 ,... ........ ıe•• 

•wariataa w Rom..,.ıa ,. 
mealer için vıtlyet mızan •idi· 
teli JWlerinde 700 ıöçmen evi . 

.., cadduiode Uarıatib 
•llelinde beqlik yapan •1 
M...-..., m6- bünııının llt 
k ...... •'-pıı•• ..... 
rek '°'8id191 u ,..llbk 
tea Fdorinah olan Hayrecld a 
.ol'J 8. Matlf1, 21 Yat•da 
idi ve alb ., ... i ..._. 
Wrçi olan'\ Çala11yorcla. Dlft 

aüa evel ortadan kaybolan ıa.kçi, .... ,... .... , .. , .... 
.._.. .. ...,. ~ih•ct müze mü
tlirJütl daireli at.sa•• ili ... 
Jük yanındaki ıu 1111J 11 .._ 

lflmiı ve ceıedi orada bu1uo· 
m .. tar. Ka,.. .. lki ..,_ .,.. 
1ili dolan: .... idi. .......... .., ...... 
•mi-•iai -..u.-
.. <CHlti, tlıltıllla .... .. ..... -......... .. 
ıicllelıl ... . 

• 
1 

r&iiihtlı ı ....... .,, ......... _111111• . ... .... -" 

latJld 
ıle.oamtlat 

Dlfiiala"iQia)lllla.•--. 
..... ,.ıc. .ı, ..... clik-

1cati -~·- Ut.al ... 
DH1i ve llltlrma 'bra•• ,_ .. 
•e1er'li.lüaieo ,,_. lair wll· 
,. bir tamim l'lllmillir. ;le, 
., 1 ,,, ... , ... __ !Mil~ .............. 

1_ ... ,.1 • prlll•kteôaı. pq&nleria 
•en•ı ilrafat bauaan• 1, 2. 3. 
4. 5-6 ............ ... 

1tua 1 ...... ..... 

so Qsu ı .. 

Filıirlı : 

Röportaj 
etle1'r)'iıtı 



Atatürk 
Yalo bir gezinti Banka direktörlerimizLond

raya llare. et ediyorlar 
r_,,..+~·-~' • ı:...ı-~"::-:;....,..., ..... ,_...,~ .... ---

;yaptılar 
lıtanbul, 29 (Hususi) - Ata· 

tirit, bu gün Y ılovada bir gezinti 
yapmışlar, Korgeneral Salih ile 
ikinci mıntaka umum müfettişi 
general Kazı ın Diriği ve amiral 
Şükür Okanı kabul buyurmuş· 
!ardır. 

,., E , rsin ve Samsun limanlarımızın 
aı·i{in. İngiliz gruplarile görüşeceklerdir 

W...bul, 29 (Hıısmi) - Baiık.a direktörlerimiz, bu gün Yalovadan buraya döndüler. Yarın Paris 
y le Lomtr.Ya lı&TelU!t Cdetlıefl4erdir. 

lzmir ve Mersin 
Liman İşletme mü. 

dürlükleri müstaki. 
len idare edilecekler 

htaebıJi, 29 (H ") - nka direktörlerimiz; bilhassa Zonguldak, Ereğli, Mersin ve Samsun 
liıaanları1111%1n ıslalı Ye inşası için Londrada lngiliz gruplarile konuşacaklardır. 

A al:: arlar, bann d .. relctörletimiz Londra seyahatine büyük ehemmıyet atfediyorlar. 
~-----..... -.......... ._=----------

R manya Kralı 
V:... Ba • .; 1r: ı Balkan 
pakt · n-:ı sa:lık kalma. 

ğa zmett ·ıer 
lst1nbul, 29 (Hususi) - Ro· 

manya sefiri M. Aleksandr, bu 
g •n buraya gelmiş ve karşı lan· 
m ştır. 

Sefir, gazetecilere vaki beya· 
natında, gerek Kral Katolun ve 
ger~kse Bışvekil M. Gaganın, 
BJ ikan pal.1:ına sadık kaim ağa 
az 1ıettiklerini söylemiştir. 

Alman 
Harb gemi:eri Liz. 
bond:ı bekleniyo: 
L'zbon, 29 (Radyo) - Bu· 

raya gelecek olan bır Alınan 
zırhlısı ı le iki destroyer için ha· 
rsretli istikbal hazırlıkları ya· 
pılmak adır. 

infilak 
Hadisesinde ölenler 

g mrildü 
Paris, 29 (Radyo) - Vilezvif 

infılakında ölenler, bugün milli 
ceneı:e alayile defnedilmişlerdir. 

Dahiliye Nazırı B. Alber Sara, 
bir ıı6ylev vermiş ve müteakıben 
bir kıt'a asker, tabutl•rın önün· 
den geçmiştir. 

Hakaret 
işaretle de ol•a ce
zayı müstelzimd;r 
lstanbul, 29 (Hususi) - Kız· 

d ğı bir adama işaretle küfür 
eden bir dilsiz, cürmü meşhud 
kanunu mucibince mahkemeye 
verilmiş ve üç gün hapse mah· 
küm olmuştur. 

Bir meyhaneci 
Yefilay cemiyetine 
aza olmak istemiş! 

lstanbul, 29 (Hususi) - Bir 
meyhaneci, Yeşilaya aza olmak 
için mürac..ı: etmiş ise de ar· 
zusu bbul edilmemiştir. 

Uydarm1 hab~r 
lıt..t>ul, ~9 (Hususi) - Ro· 

ınınya•ıo, Boğazlar mukavele· 
sinin tadiliaı ıstiyeceği hakkın
da bir ltalyın gazetesinin ver· 
d .ği haber, tamamen uydurma 
telakki edilmektedir. 

Tahtelbahirlerimiz 
iki aya kadar denize 

indirilecek 
lstanbul, 29 (Hususi)- Gerek 

İstanbulda ve gerekse Alman· 
yada yapılmakta olan Denizaltı 
gemi:er.miz, iki ayı kadar me· 
rasimle den:ze indirilecektir. 

istankö e göne.eri. 
len İtalyanlar 

Brendizi, 29 tRadyo) - lstan· 
köyde iskan edilmek üzere bu 
gün yirmı üç aile buradan ıevk 
edilmiştir. 

Bir infilak daha 

Romada bir mühimmat 
fabrikası harab oldu 

~~-------------1 n fil ak neticesinde 9 kişi 6lmüş ve iki yüz 
kişi yaralanmıştır. Hadise teessür uyandırdı 

Roma, 29 (Radyo) - (Kolefero) mühimmat fabrikalarından bi· 

lstanbul, 29 (Hususi) - De· 
nizbankın teşkili üzerine bu mü· 
essesemize devredilmiş devair 
meyanında bulunan İzm i r ve 
Mersin Liman işletme müdür· 
lükleri, Denizbanka bağlı kal
mak şartile müstakilen idare 
edileceklerdir. 

rinde bu sabah bir infilak olmuştur. Saıt 7,30 da amele işe baş· R 
!ar başl3mlZ, bir dııba ateş almış ve bir saat uğraşıldığı halde omanya 
ateş söndürülemediğinden infilakın önüne geç lememiştir. Rus dostluğunu ih. 

Ameleden, dokuz kişi ölmüş ve iki yüz kişi yaralanmıştır. Yara· 
lılar, otomobillerle (Va! Manton) hastanesıne nakledilmişlerdir. mal etmemiştir 

Hadisenin vukııu, Romada derin bir teessür uyandırmıştır. Kral Moskova, 29 (Radyo) - Ha-
Viktor Emanuel ve Başvekil M. Mussolini hadise mahalline git· vas Ajansı muhabirinin öğren· 
mişlerdır. diğine göre, Romanyanın Mos· 

lnflikın vukubulduğu fabrika, kısmen harab olmuştur. Bunıın, kova elçisi, Bükreşe dönmek 

1 
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1 
emrini almıştır. Şıı bat iptida· 

ispanya dramı sında Moskovadan ayrılacaktır. 
Bıınun sebebi, Romanya siya· 

C h • t • ı (T • ı ı ) setinde hasıl olan son vaziyet Um Urtye ÇI er Orl a sebebile Sovyet Rusyanın Bük· 

d t t• ı reş elçisinin Moskovaya davet a aarruza geç 1 er edilmesidir. Son vaziyet bazı 
faraziyelere yol açmıştır. Fakat 
iki hükumet arasındaki diplo· 
masi münasebetlerin kesilece· 
ğine inanmamalıdır. Maslahat· 
güzarlar, bu vazifeyi gfüecek· 
)erdir. 

-General f rı;ınko sıemileri ... Barse;on açıkla. 
rında muh.mmatla dolu bir vapur tuttular 

Salamank , 29 (Radyo) - layı bütün devletlere birer nota 
Fransada B.ordo ile Pı;rpinyan vererek bu bati protesto eyle· 
arasında ellı tayyare vardır. Bun- mi ştir. 
lar ispanya cumburiyetçLerine 
aiddir. Cumhuriyetçilere, Fran· 
sızların ve diğer hükumetlerin 
yeni yardımları başlamıştır: F ran· 
ko deniz kuvvetleri, Barselon 
açıklarında 3500 tonluk mühim· 
mat dolu hir vapuru ele geçır· 
mişlerdir. iki güıı zarfında de· 
vam eden harplerde Cıımhuri· 
yetç.:erin dört taııgı imha edi). 
miş, 1 avcı tayyaresi düşürül
müştür. 

Salamank2, 29 ( Radyo ) -
Saat 20 de çıkan resmi tebl iğ: 
Düşman, Ce ava c phesınde 

vukua gelen çarpışma ;a püs· 
kürtülmüş ve pek çok ö ü ter· 
kederek ric'at eylem iştir. 

Torilla kasabası ceııubunda 
cumhur;, elçı ! er taraf ndan vuku 
buları taarruz defedılmiştir. Bıı 
taarruz esnasında düşmana aıt 
bir tayyare, mevzilerimıze in· 
meğe mecbur kalmıştır. 

Paris 29 (Radyo) - Havaıı 
Ajansın-o Saragos muhabiri yazı· 
yor: 

Cumhur:yetçiler, Teıuel ceb
hesındeki ıbtilalci kuvvet:erin 
bir kısmını çekmek maksadile 
yandan iki defa taarruz etmi~
lerse de muvaffak olamamış
lardır. 

Paris, 29 (Radyo) - Cum· 
huriyetçiler, bu gün Tigra ve 
Çeleda cebhelerinde ihtilalci· 
lerle şiddetli .. bir harbe tutuş· 
muşlar v~ duşmaoı tevkif ey· 
lemişlerdır. 

Cumhuriyetçilerin, T raınado
ra cebhesindeki mevzilerini de· 
kiştirdikleri söyleniyor. 

Barselon hükümeti; ihtilalcile· 
rin, cebhe gerisindeki kasabı· 
ları boınbardımın ederek ailah· 
sız halkı öldürdüklerinden do· 

M. Köse lvanof 
istifalar için gazete. 

cilere beyanatta 
bulundu 

Sofya, 29 (Radyo) - Başve· 
kil B. Köse lvanof, ayın 24 ve 
28 inci günlerinde kabıne aza· 
sııdan bazılarının istfasını mev· 
zıııı bahsederek gazetecilere be· 
yanatta bulunmuş: 

- BJ hafta kabinedeki de
ğişıklı kle: normalizasyonu ta· 
kip ederek Bulgaristan mil!etıne 
önümüzdeki hak ve adalet dev· 
resi çin nokta :nazarını serbestçe 
bildırıııek imkanını vermıştir. 

Demiştir. 

Bolu 
Halkevinde seyyar 

sınema 

Bolu, 29 (Hususi) - Halkevi 
için satın alınan seyyar sinema· 
nın tecrübeleri muvıflakıyetle 
netıcelenmiştir. Muhtel.f faydalı 
filmler getırilerek halka göste· 
rilecektir. Seyyar sinema maki· 
nes ', Vilayet kaza ve köylerinde 
de dolaştırılacak, halkın istifa· 
desi temin olunacaktır. 

B. Van Zelandın ra. 
poru, çok kıymetlidir 

Amsterdam, 29 (Radyo ) -
Başvekil B. Koliç, Van Zelan· 
dın iktısadi raporu hakkında 
demiştir ki: 

- Büyük zorluk, büyük eko· 
nomik devletleri ihzari bir kon· 
ferans halinde toplıyabilmektir. 
Rapor bugünkü ekonomik vaz· 
iyetin ıslahı yollarını ve çare· 
lerini göıtermek itibarile çok 
kıymetlidir. 

Romanya Başvekili M. Goga 
bıı akşam Moskoyaya hareket 
eden Rus sefirine bir ziyafet 
vermış ve ziyafet esnasında, 

Romanyanın, Rus dostluğunu 
ihmal etmediğini söylemiştir. 

Kültür faaliyeti 
- Başı 1 inci sahifede -

ler ö~retmiotir. 

Komite; Halkevi için lzmir foı. 
arında ayrılan löşeye de fotoğraflar, 
grafikler ve ilısai malümat Yeren 
çizelgeler hazı rlamı~tır. 

Halkevi k o mile ".' i, kııa bir za• 
mın içinde fı1aliyet toahasıoı ümid 
edildiğindeb çok fada genişletmiş ve 
btrbangi bir darbesi neıice•iode ha· 
piıhaneı e düımüı olan bir çok ka· 
dın ve erkek için çok faydalı terli• 
hat alarak, cezaevinde ayrıca dtor&• 

hane açmı~, tamamen cahil kalmış 

pek çok mabl.ümları aydıolaımııtır. 

İlk taboillerini ikmal edemiyen 
ve fakat, olgualuk imtihanlannı u. 
rerek bayaılarını kazanmak i•ıiyen 

gençler için Dıımlupıoarda açılan 

derobanede, lıir çok gençler yeliıti. 
rilmiı •e bayat 11hasına mücehhez 
bir derecede atılabilecek bale geti• 
rilmiııir. 

Halid, Şebidfadıl, Karaıaı, Keçe• 
ciler ve Dumlupınar okullarında açıl. 
mıı olan halk derahanelerinde liıın 
deraleri de verilmek ıureıile gençle. 
rimiz için yapılan bilgi, llalkevi 
dershaneleri •d kuralar komiteıini 
ıeıkil edenlerle beraber her yordda. 
11n göğsilnü kabartacak derecededir. 

~••inçle lı;ayd delim ki, Halke. 
vinde açılan daktilo kurau dı dıbj) 
olduğu kaldı blitün kurolardı bu ••· 
n• altı yüzden fazlı kız •e erkek 
genç okııtıılmııı ve mükemmel bir 

halde yeıiıtirilmiştir. 

Komitenin gö•terdi!i bu mqkür 
faaliyeti kaydederken, kabul etmeli. 
yi& ki, komite ile alakadar •nat ile 
birlikte vaıife alan değerli ôtret• 
menlerimize yurd namını teıekkilr 
•tmegi •icdani bir borç te!Akki 
•diyoroa. 

Serbest sütunlar 

Terbiye meselemiz 
Sayın Cumhuriyet gazetesinin 

247111938 tarih ve 4921 nııma· 
ralı sayısında intişar eden baş 
yazınızı okudum. Çok miibim 
olan içtimai mevzularımızdan 
birisi üzerinde durmuşsunuz. 
Parmağınızı öyle bir yara üze· 
rinde durdurmuşsunuz ki her 
oynayışında ııltında bir ceraba· 
tin fılcırtısını duymamağa imkan 
yok. Yalnız hastalığın tatbikin· 
de gösterdiğiniz isabeti, teda· 
visinde tutturamamışsınız. 

Sayın bay; • 
B r çok pedagoji üstadları· 

mızın özene bezene ve her türlü 
vasıtaya müracaat ederek mem· 
leketimize sokmağa çalıştıkları 
ve kısmen de muvaffak olduk· 
ları pedagojik esaslar sizın bu· 
yurduğunuz gibi pek takdire 
şayan bir ı ştir. Fakat serlerde 
çiçek yetiştirmeğe benzetilme
mek şarti l e .. 

Okullarımızda tatbik edılmekte 
olan yüksek prens!plerin yük· 
sekliğine ve dıı:-J'ruluğuna siz de 
ınanınış gorunuyorsunuz. Bu, 
mevzuun hararetle müdafaa edi
liş 'nden bellidir. Onun için da· 
vayı ayrıca teşri he lüzum gör· 
mü yorum. 
Yalnız tatbikattaki imkansızlığı 

bilmem neden sizi korkutmuş. 
Sebep olarak ta içl'ımai bün· 

yemizin müsait ol madığını iddia 
etmektesiniz. Sayı n gazetenizin 
hemen her nüshasında yl'Zdığı· 
nız yazılarla biz gençlere Tür· 
kiyede imkansızlığın buhnmadı· 
ğını öğreten siz değıl misiniz? 
Bugün devrimlerin hepsini tet· 
kik edelim: yapıldıkları zaman 
içtimai bunyemız müsait miydi? 
Halbuki bugün bütün devrim
leri büyük bir isabetle başar· 
dığımızı göğsümüzü gere gere 
ilan etmiyor muyuz? Vakıa sizin 
gibi inkılap elemanları karşısın· 
da bize söı söylemek belki düş 
mez amma, yeri gelmişken kı • 
saca biz fikr im izi izah edebili· 
rız, sanıyorum. 

inkılaplar, ya halktan otori· 
telere doğru, yahut ta otorite· 
!erden halka doğru yapılır. Bi. 
zim inkılabımız iki yönlüdür. 
Birincis nı başardık. Şimdi ikin· 
cisi ile meşgulüz. Bu ikınci işde 
Atatürk rej mi bıze öğretti ki 
inkılap için zaman, muhit aran· 
maz. iyi olan her şeyi alırız ve 
alacağız. Yeni prensipleri göz 
önünde bulundurmakla beraber 

· il. Yrınus NIHlige • 
içtimai biinyenıize U)'llln !,ir 
tarz bulalun, ~-.z. Bu 
f*:ir bir az da eslrire d&,elim 
der gibi bir malaiyet taşıyor. 

Aman üftadım, Mkın bal. Blze 
öğretti«lerinizin abifte Mı.keti 
sizden boldeıııiyoruı. Bu güzel 
usullerden bugiine kadar ne ita. 
zandılı:sa kardır. Ôlmek vır, 
döamek yok. lıakılibı daima 
kurbanlar besier. itte Kvbilıyl. 
Bir kıç öğretmen arkadqımız 
bir iki azgın talebe elite ölmüş 
ise bu bizi lı:orkutmamal:-dır. Si· 
zin de pek güz•l diye tavsif et· 
tiğiniz bu değerli prensiplerin 
yolunda ölüm var diye dönelim 
mi? Evet ölüm var, zorlıtlı: var, 
fakat o parlak istiltbale kavuş· 
mak için bunları aımak me<:bu· 
riyetindeyiz. Dünki Osmanlı im· 
paratorluğu ile bufriinkii Cum• 
hııriyet arasındaki yola bakınız. 
Ne kadar ölümler ve zorluklar 
ile doludur. 

Bu yolun her huri· bir nok· 
tısında korksaydık, dö08Cydik 
bugünü bulabilir miydik?. 

Sayın Bayım; biz Ulu Ataııu .. 
dan öğüd aldılı:. Ôlı:aelt vır, 
dönmek yold.. Yolumuz cebeıı
nem olaa ablacatız. Bizi yarının 
iyi ganleri belı:l:yor. 

Manisa: V. Kıırşııncıı 

Film mübadele•i 
Peşte, 29 (Radyo) - Alman· 

ya ile Macariıtan arasında film 
mübadelesi b11111ıuna dair bir 
anlaşın imza edilmittir. 

Felemenk Hin. 
diıtanında 

Amsterdaııı, 29 (Radyo) -
Felemenk Hindiatanında bava 
kuvvetlerinin tenıikine bafl-n· 
mıştır. Buradaki bava kuvvet· 
!eri, di~er Felemenk hava kuv· 
vetlerinden ayrı ve müıtalı:il ola· 
caktır. 

Yasaktır! 
Bazı kiınıelerin beraberlerin· 

de posta pulsuz mektup götiir· 
dükleri anlaşılmııtır. Dahiliye 
Vekaleti bıına kartı zabıtaca 
tedbir alınması, kac;alı:çılık 
yapanlar hakkında takibatta bu· 
lunulmaıı bildirilmittir. 

Bir lıısıl! 
lzmirde Şerif Ali otlu Tunç 

Kızıl butalıtına tutulmuftur. 
Hastalığın görülditü yerde ııh· 
bat ve içtimai muavenet müdür· 
lüğünce lizımrelen t"dbirler 
alınmıştır. 

Şehir Gazinosunda 
Sayın lzmir balkının gösterdiği 

yüksek alaka dolayısile 
Bu defa 

Celbedilen onn ddrt arti.tin iıtirelıile 
yepyeni numaralar 

nıatiue saatleri: yalnız Pazar gOnil saat 17 de 
Siivareler her ak~am saat 21 de başlar 

MtJD0RlYET 

Elhamra idaresinde Milli Kütipbane 
SiNEMASI 

1 - Çingene Prenses A ~~ 'loı:E L LA 

2- ş y re k SBIRLEY TEMRLE'iaıoD n en umu a en glhel iılıoi FrHa&lll8 ıözlu 
Kürrei arz üzerindeki bir milyar çocuğun sevgilisi 

3 - YunaD Veliıbdiııin e•lenme merali•i 

4_ Çin sularında Amerikan PANAY zırhlısının JAPON 
tayyareleri tarafından batırılması.. Türkçe Sözlü 

5 - Bilmediğimiz Hakikatler .. 1'ültür filmi 
6 - Türkçe izahlı FOX Jıırnalda en son haberler 

Seanslar: Ç ngene Prenses 5 ve 9 da. Şen Yumurcııc 3 ve-fde 
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Mm. Bonasyö bir dolap açarak kocasının yarım 

Memleketimiz mahsullerinin 
kıymetlendirilmesi yolunda lkb· 
sad V ~kaletince standardizasyon 
~hşmalarına devam edilmek
tedir. 

Vekalet, üzüm, fındık ve pa· 
lamuttan sonra diğer belli başlı 
ihraç maddelerimizi de stan· 
dardize edecektir. 

Ahiret Kültürparkında iki maşu
ka bula~ak. gezinmeğe bqladık 

saat evel hırsla okşadığı keseyi çıkardı 
Binlerce şey; evvela, be· 

reket versin ki kocanız sersem 
ve ahmaktır. Sonra, s·z çok 
müşkül bir vaziyette bulunuyor· 
sunuz ki, bu vaziyetinizin hana 
size hizmet etmek ve Allah 
hakkı için sizin namınıza ken· 
dimi ateşe atmağa hazır bulun· 
doğumu ispat eylemek fırsatını 
verdiği için çok memnunum. 
Nihayet kraliçeye Londraya gön· 
dermek üzere cesur, zeki ve sa· 
dık bir adam laıımdlr. Ben is
tenilen bu hassalardan ikisini 
olsun haizim... işte ben hazırım. 

Madam Bonasyö biç cevap 
vermedi. Fakat kalbi sevinçle 
atıyor ve gözlerinden gizli bir 
ümit parıldıyordu: 

- Bu işte sizi mahrem tuta
bilmek için bana ne teminat 
gösterebilirsiniz? 
' - S ize olan aşkımı. Söyle· 
yin;zr Emrediniz! Me yapmalıyım? 

- Allabıml Allahınıl Ben 
böyle bir sırrı nasıl verebilirim? 
Siz daha çocuksunuz! 

- Anlaşılan hakkımda şalıit 
()lacak bir :adam istiyorsunuz? 

- Evet bunu itiraf ederim. 
- Atosu tanıyor musunuz? 
- Hayır. 
- P-Ortosu? 
- &yır. 
- Aramiai? 
- Hayır; bu eieııdiler Jcim.. 

dir?. 
- Kral silahşorlarından üç 

kişi. M. dö Trevili biliyor mu· 
sun uz? 

- vuı e~ onu ıanıruıı. 

Şahsen değil amma krali~enin 
ondan .ceiUr ~e namuslu bir 
adam olmak üzere ba1Kettiğini 
çok kereler işitmişliğim var. 

- Oaq brdinal ja&AtbJu 
ıize ihanet etmesinden korkar 
mısınız? 

- Hayır; fÜj>Aeaiz hayır. 
- o ılaalde SHl'llHZI ona açı· 

nız ve sırrınız oe kad.r mühim, 
ne kadar kıymetli ve De kadar 
tehlikeli oluM o1ıun b-. tevdi 
etmek telılikeaiz olup olmadı
tını kendiainden ısoronuz. 

- Fakat bu w baoa ait ol
madığı iÇİD onu bu ıeJkilde if,14 
edemem .. 

~~~------~~~~ Dartanyan dargın b ir tavırla 
sordu; 

- Bunu M. Bonasyöye nasıl 
tevdi edecektıniz? 

- Bir mektubu ağa~ kovu· 
ğuna, güvercin kanadına ve kö
pek tasmasına inanır gibi. 

- Bana gelince... Pek açık 
söylüyorum ki, sizi seviyorum ••. 

- Söylüyorsunuz. 
- Ben namuslu bir adamım. 

Buna inanırım. 
- Cesurum. 
- Ohr ona da eminim. 
- O halde beni tecrübe 

edin ·z. 
Madam Bonasyö delikanlıya 

baktı. Son bı r tereddütle bir 
dakika kendini tuttu. Fakat de~ 
likanl1Pın gözleri o derece pa· 
nldıyor, liesi o derece kanaat 
veriyordu ki, ister istemez ona 
itimada mecbur olmuştı •• 

Bundan başka, vaziyet iktı· 
zası olarak her şeyi kurtarabil· 
mek için her şeyin tehlikeye 
konması lazımdı. 

Kraliçe, çok itimat yüzünden 
tehlikeye düşebileceği gibi, çok 
basiret yüzünden de ayni şeye 
duçar olabilirdi ..• Ve.... Mec· 
buri olarak kabul etmeliyiz ki, 
genç hamisine karşı hissettiği 

temayül onu söylemeğe icbar 
etmişti. Dedi ki: 

- Dinle, taahhütlerini kabul 
.ediyorum. Teminatlarımzı da 
kabul ediyorum. Fakat bizi işi· 
ten Allaha kasem ederim ki, 
,beni iğfal ederseniz ve düşman· 
tarult a.-ı>ent affedece o1ursa 
.kendimi oldürür ve katilim ola
rak sizi müttehem gösteririmf.. 

- Ben de Allaha karşı ye· 
min ederim ki, bana vereceği· 

niz emirleri ifa ederken yakala
nacak olursam başkasını tehli
keye sokacak bir şey söyleme
den kendimi öldürürüm .. 

Genç kadın delikanlıya, bir 
kısmına tesadüf eseri olarak 
agah olduğu dehşetli sırn an· 
)attı. B:ı onların karşılıklı aşk· 
larıaın ilanı demekti ... 

Dartanyan gurur ve iftiharla 
yaldızlanmışh. 13u sır kendisine 
sevdiği bu kadın tarafından tes· 
lim ediliyordu! itimat ile a~k 

kendisini bir dev haline koy· Önceden tatbiki müşkül gibi 

muştu.. görün~n üzüm standardizasyo· 
- Gideceğim, hemen gide· nunda bu gün muvaffak olun· 

ceğim, dedi. duğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, 
- Nasıl! gideceksiniz hal ya diğer mahsullerimizin de stan· 

tahurunuz, kumandanınız? dardizesinde -palamutta olduğu 
- Hayatım hakkı için, sev· gibi bazı müşküller çıksa dahi-

gili Konstans. Siz bana her şeyi muvaffak olunacağında şüphe 
unutturdunuz! evet, hakkınız var, yoktur. 

izin almaldığım lazım. ihraç mahsullerimizin standar· 
- İşte bir mani daha.. d · N" k. V ·zesi bir zarurettı. ıte ım e-
Dartanyan bir az nüşündük· kalet bu zarurete el atmadan ön-

ten sonra haykırdı: ce alakadar daireler ihraç malı-
- Ne olursa olsun, emin 11 · k b kon su erimizın mura a e ve • 

olunuz, buna da çare bulaca· trolu için nizamnamelerinden 
ğım. ald ıkları sa\aliiyetle, umumi 

- Nasıl? mukarrerat ittihaz etmiş ve bu 
- Hemen bu akşam M. dö suretle ihraç emtiamızın hariç 

Trev le gidip kaymbiraderi M.. piyasalardakıymetlendirilmesine 
dö Essarttan izin almasını rica çal şmışlardı. 
edeceğim. lzmir Ticaret odaaı, hu hu· 

- Fcı.kat, bir şey daha var. susta aldığı kararlarda muvaffak 
- Ne gibi? olmuştur. Odanın, pamuk mah· 
- Belki paranız yoktur. suliimü:zün dış pazarlarda sürü· 
- Belki sözü bile fazla, di- münü artırmak ve kıymetlendir· 

ye Dartanyan güldü. mele için ittihaz ettiği ve tama· 
Madam Bona~yö bir dolap men muvaffak olduğu umumi 

açarak kocasınm yaram saat mukarrerat misal olarak zikre· 
evel hırsla o.<şamış olduğu ke- dilebilir. 
seyi alıp cevap verdi: lktısat v ekileti memleket 

- O halde b.unu alınız. mahsullerimizin kıymetlendiril· 
Bunun üzerine bozuk döşeme mesi yolunda tetkiklerini yapar-

sayesinde kumaşçı ile kar sı ara· ken, bu hususta Odaların aldığı 
sında geçen muhavereyi tama· kararları göz önünde bulundu· 
ıpile diolemiı olan Dartanyaa rµrsa, muvaffakıyetin 0 nisbette 
bir kahkaha salıvererek batırdı: kolay ve , seri olacağında şüphe 

- Kardinalin paruıl k N. B yo tur. • • 
- Kardinalin, görüyorsunuz l'-"~llJllllllllll!lll!ll~!ll!!l~~ll!I .. ~""" 

ya, epeyce bir şey görünüyor. 
- Hey Allabuat ~maliP 

parası ile 'krali~yi kurtarmlk 
çok hoşa gider bir şeyi dedi. 

- Siz sevimli bir delikanlı· 
sınızl emin olunuz ki, bu kra· 
liçenin de boşuna gitmiyecek 
değildir. 

Ilartanyan sevinçle b-tırdı: 
- Ahi benim için ~dan 

dah,a büyük bir mükifat ola. 
maz.. Sizi seviyorum. Bunu söy
lemek için bana izin veriniz. Bu 
benim için umduğumun çok fev· 
kinde bir bahtiyarlıktır. 

Madam Bonas> ö irkilmiş bir 
halde sözü kesti: 

- Susunuz! 
- Ner varl 
- So,{akta biri konuşuyor. 

- Bu onun sesidir •. , 
._. Roeaaua •• ahi evet; 

tanıdım •• 
Dartanyan koşarak kapıyı sür 

meledi. 
- Ben gitmeden içeriye gel· 

memeli. Bea gittikten sonra 
açar11nız. Dedi 

- Fakat beo de gitmeğe 

1 

mecburum. Burada kalı~ p•· 
ranın kaybolu~na ne cevap 
ver.ebilirim ? ... 

- Hakkınız var; ikimiz de 
gitmeliyiz .• 

- Gitmeliyiz, fakat nuıl? 
sokağa çıkarsak bizi göriir ..• 

- O halde odama gelmeli-
siniz. 

- Sözünüz beni lrorkutuyorl 
Sonu. fl'ar -
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Ittihad ve Terakki kapısında ekmek bu'amıyacağını anlıyan 
Derviş Vahdeti derhal bir cemiyet teşkil etmişti 

Prens Saba1ıeddinin ademi lerle kurduğu (Fedekaranı m ilet) sakallı bir derviş Vahdet ol· 1staobulda bir kaç ay içinde 
merkeziyeti lslam anaswın bu cemiyeti ile ne herzeler savur- muştu. 160 sistem gazete çıkmıştı. Hü· 
hareketlerini bayağı tefvik edi· mıyorau. 1ki g ..inde bir Yı1dıza lttıh~t ve Terakki kıapısında kumet bunların hepsine de uıü· 
yordu. Ea nihayet Sabaheddin uçurd lı ğ :.ı adamlarla alabildiği e ıcmek bulamıy c~ıoı anlıyan saade ediyordu. 
ile görüş"iil.dü ve bir az da ~nla·- bahşı şlerle ne sarhoşluklar et· derviş V;ıhdet d.er,ba! .bir ~mi· Maamafih hükumetten de ım.· 
ııldı. Pııms Se inije ve Ma.nas· miyorlardı.. Fed~karanı millet yet teŞ;kil etmişti. Bunun teşkil yır kalınamışh. Bulgar prensli· 
tıra g tti. Te.ş.tbbüsü -ahsi ~ ne ~eme~tı. N ... e ~şe ~arardı. B~ ett ği ce.aıiyet, ç,ok g~eden ğiniD Bulgarlar ~ı unvaaile 
ademi merkeziyet bakk nda ceınıyet ıçtımaı ınkılabımızdak ı 31 Mart faciasını doğuran (Ce- krallık ilanı, Avusturya Maca· 
konferallSlar Nerdi. Fakat h~ boşluklardan hang"sini kapıyacaktı m:yeti Muhammedi) jdj.1stanbul riatanın Bosna·Herseği ilhakı 
kimse ç kıp ta birer kulüb açe· S1ılt.ın H tm:t. zamanınd..ı u;ıun bir mabşerı cidal hiilini almıştı. gibi hadisat hükumeti de oldok· 
Lm demedt. z.a.mantar Dahılıye Nazırlığı et· Mılliyet esası üzerine kurulan ıÇa hnpalamıştı. Böyle olmakla 

Yukar.da da arzettijimiz g"bi mış b r Memduh paşa vardı. çeşit çeşit cemiyetler yet şmiyor· beraber dahili işlerde kiyaset 
ıürgüo ıw~tile ols1111, kaçak ıu• Bu~un Vahdet. ~dın<:la terb ye· muş gibı serseriler karargahı göster.ilememişti. Kısa bir tec-

t 1 1 u._ .. : __ .d" sızlıkte, edepsızlıkte eşi ve na· gibi bir şey olan (Fedakaranı ··be e .. kik k .ı. 1 re e o sun mem~......,... oo~ . . L._1 b. .n.illet cemiyetı·) ve bunun arka· ru Y gore şımarı ı ço .ara . k 1 __ 1 B zırı uwanmıyan ır de ağası ı--- .eli M"lli .J 
mıyen arb .- ınamııtı. un· (h" -'" . ) d B M sından d&. dini b·r takyidat ı . ı yet prensiplerine aaya· 
1 . ·-.l- d b · ru- . d ı ZQlı;;;.&.ÇUll N8r 1. undan em• • J b 1 k · 
arın ı~ıpuc e e sız ıııw:rlflj en d b pa.ca b k-ış y ld bıkm içinde (Cemiyeti Muhammedi) nan cemıyet er u ıınem e etı 

d l - "I ·· 1 l .J .J. u y 
1 

- ' 
1 z '1' ' ğ k"f· · · ·tı o ayı suru muş o an ar Jaa varw. n h et ,, allar bunlar ne demekti?. ytKoıa a a L ıdı. Her mı etten B 1 d ke d' I . L. ı. - ı ~ L ve en ı ay ,v,an tar ına b . k h h f.. . 

un ar a n ı erıne ».lf ~u.i.iW 1eb'iıd. etmekle güç halle yaka· Hükumet olsun, cemiyei: ol· ır aç şa sın ıra ve key 1 ıçın 
kapmak çarıeler.tai arıy.orlardı. lann1 kurtarmıılardı. Bittabi ge- suo şaşırmışlardı. Hüsnü niyet ne 0 milletler ve ne de koca. b_ir 
Mevlan~ade .Rifat •c!aada ea• ılenler arasında bu Vabdet de kafi gelmiyordu. iş becermek vatan alet olamazdı. Bunun ıçın 

trikacı Wı- .WgWı Sero*i ~ vardı. Fakat ıh.. geliş menfadan lazımdı. Bismillah derken bu zamanlar her türlü ihtiyacı 
minde çıkardığı bir gazete ile dönmüş bir Vahdet EfePdi P gibi cem ·yetlere ne lüzum var· kavrıyacak tek cebhe, te1c fırka 
ne heyezı•lar kosmuyordu. S.· 1işi değildi. O meali .olduğu dı. Ya hele o gazeteler eline ka· en giizel bir işti. 
ıına to_pladıtı bir ı.a,kun i,p~· yerde taribte İQtiup etmit aaç.ı lemi aiaıa bir gazete çıurıyordu. - Sonn ""' -

Kemal Kamil· r 
le b irlikte pos· 
tahaneden dö· 
nerken Araftaki 
Kültürparka uğ· 
radık. Malum a; 
Arafta oturanlar 
hep aklıevvel 
mahlukattır. Ma· 
amafi h aklıevvel 
deyip t e geçme· 
meli... Doktor 
Behçet Uz heo 
nüz sağken bu· 
radaki Kültür 
parkı görerek 
ondan sonra 
dünyaya avdetle 
İzmire belediye Şeyh Küıterinin Alıirettefci maşıı1' 
reisi seçilseydi, vaktile orada Basriyi de.. Yoksa ecza ıktan 
yaptırdıjı Kültürparkın manza· mide mütehassıslığına n:ı nak· 
rası büsbütün müdhiş olurdu. lettin? Ruhuna Germencik na· 

Efendim; her şeyin müteka- biye müdürü Bay Kevminin ruhu 
mili başka oluyor. Mesela iz· veya tabiatına Salihlide tüccar· 
mirdeki Kü:türparkta yüzme ha· dan Bay Mehmed Ermatın ta· 
vuıu yapılıyor diye kıyamet ko· biatı karıştı desem, burası ahi
puyor; guya deniz kenarında ret olduğu için, karışıklığa im• 
havuz yapmak günahmış gibi.. kan yok. Ulan; bu mendeburun 
Halbuki Araftaki Kültürparkta, neresi hfüi. 
denizin içinde olmasına rağmen, Bay Kemal Kamil ktzdı: 
dört tane yüzme havuzu var. - Sen ne anlarsın enayi, 
Evet; hem Kültürpark denizin dedi, nur topu gibi kız işte •• 
ortasında, hem de yüzme ha· Fena halde canım sıkıldı. 
vuzu dört aded... Masal içinde Hiddetimden şöyle bir soldan 
masal, aşk i&in4e aşk, zevk geri edeyim dedim; ne göre
içinde zevk olur da neden su yim. Meded Allah, meded Al· 
içinde au plamaz? lah, meded Allah .• Hemen Ke· 

Ve madem ki bu iş Arafta mal Kamili dürttüm: 
olmuştur, lzmirde haydi, haydi - Şuraya bak Kemal, §Uraya • 
olabilirdi. Kemal Kamil lakaydane dön-

Nitekim bir ~akitler, mevcud dü, baktı. Omuzlarım silktikten 
kotkoca Halkevi binasmı ..unu· sonra o meşhur kahkahasını S/A'" 
tub yüz bio !ira sarfile fzmirde lıverdi: 

K~mal Kamilin Ahiretteki 
maşrık.ası 

yeniden bir Halkevi binası yap· 
tırmak hevesi bile uyanmıştı. 
Dünya alemi imkandır; olmaz 

olmaz .•• 
Evet; ahiret Kültürparkında 

dolaşırken Kemal Kamil an· 
sızın: 

- Allah .. 
Diye bir nara atmaz mı?. 
- Ne oldun hacı birader, 

bir tarafın mı incindı? 
Dediın; elile gizlice beni dür· 

terek karşıya işaret etti. Ne 
göreyim? 

U:zun uzadıya tarife hacet 
yok; resmini koyduğum Çinli 
suratlı, çingene kılıklı, başı 
s-.rgılı karıya bakınız; Kemal 
K.l\mil:n işaret ettiği mahluk işte 
bu gulyabani biçimli karı idi. 

- Ne var, oe olmuş? 
Dedim. 

Daha ne olacak birader, 
dedi, huriye bittim. 

- Hangi huriye ulan? 
- işte ona .. 
- Hay Allah kahretsin o 

buıiyi; ayol sen Ticaret Odası 
katibi umumııı Bay Mehmed 
Aliyi de ~eçtin, otelci Bav 

- Bu mu, azizim, bu mu? • 
- Evet ..• 
- Hay mideceğini eşşekler 

tepeydi .• 
- Hay dilin kurusaydı da 

söyliyemez olaydın. Beğeneme· 
din mi ulan?. 

- Ayol bu kokmuş mutfak 
kaçkının neresini beğeneyim? 

Hayır.. Bana da şüphe gel· 
meğe başladı. Güzelliği n şekli 
mi değişmişti, yoksa ben mi 
güzellik mefhumunun manasını 

ters anlıyordum. Olur a; ben 
,sağken ara, sıra 1zmir müzesine 
gider, Salaheddio Kantar deni• 
len kantarın topunu kaçırmıı 
dostumu görürdüm. Saliheddin 
Kantar da tıpkı Kemal Kamil 
gibi ters görüşlü bir şeydi. Yır• 
bk, pırbk kilim parçalarmı, kı• 
rık su ibriklerini, kafası kopmuş 
beygir heykellerini eline alır, 
bana hitaben: 

- Nefasete bak; azı:z ım, san• 
•ta bak, bediiyata bak, inceliğe 
tbak. 

Diye bir alay hezeyan ederdi. 
Bunların adı •Asarıatika., imiş, 
anlamıyanlarda bedii zevk yok· 
.mu~. Galiba Kemal Kamilin 
maşukası da o asanatikadan bir 
nesne olacak ... 

Her ne ise .. İki aşna, bir fiş. 
:nadan sonra maşukalarımızı kol· 
larımız atakarak ahiret kültürpar
,kında gezmeğe başladık. Be
nimki öyle cana yakın, öyle 
çıtı pıtı bir şeydi ki çıldıracakt m .. 

Sanki çıldırsam ne olurdu? 
Dünyada bu kadar yıl akıllı 
y.aşadnn da aklın bana ne fay· 
dası dokundu. D~niz kenarın
daki Jcültürpar.kta bir havm mu 
yaptırabildim, elli beş yaşındaki 
dut ağaçlarına be._.ş defa yermi 
değişt ırttim, tek k~pı lı köy ara· 
balarını .. ..asri otobüstür .,. diye 
İzmir halkına h ediye 111 i <'it mi 
- Sonu 8 inci sahif (,,de -
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uriyeli muharrir, memle

ketimizde edindiği 
intibaatı yazıyor -Suriye Başvekili, Ankara Ziraat enstitüsü. 

ne Suriyeli gençlerin kabulünü rica etti 
11. 1.1938 tarihli •Eı Şebab. 

gazetesinin muharriri Mehmed 
Eşref Elkatip üçüncü makalesini, 
Ankarada yaptığı siyasi görüş· 
melere tahsis etmiştir. 

Muharrir diyor ki: "Seyahati· 
nıin siyasi kısmina başladım vo 
Tiirk siyasi ricalini ziyaret et· 
tim. Evveli Matbuat Umum Mü
dürüne rittiın. Arımı.zda geçmiş 
olan uzun mülcilemeyı bilahare 
n'kledeceğim. SoDTa Emniyet 
Umum Müdürü Bay Şükrü ile 
görüştüm. O.ıuola siyasi bir 
konuşmada bulundum. Fakat 
ahvali hazıra dolayısile bu ko· 
nuşmamızın neşredılmemesini 

~ rt koydu. 
Hariciye Genel Sekreteri B. 

Numan Menemencioğlu ile gö· 
rişmek temini ıçın Emniyet 
U.num müd:irüne delalet etme· 
J'ni rica ettim. Hariciye Veki· 
.etinde Genci Sekreterin çalış· 
'lla odasına girdığim zaman 
kendimi •El Şebab. gazetesi 
. amma takdim ettim. Ve Bey
rutta uğradığı rahatsızlıktan 
ş fa bulduğu için tebrik ettim. 
lla rahatsızlık Türkiye • Suriye 
müzakeratının kesilmesine sebeb 
olmuştur. B. Numan, beni neza· 
ketle kabul etti ve "El Şebab. 
r,azeteı'.ni ve onun Suriye mıl
letinin hizmetınde işgal ettiği 

, ~ üksek metkii takdir l"ttiğini 
föyledi ve soracağım suallere 
c ·v1b vereceğıni anlattı. Ken· 
d s ne suallerimi söyledim. Bir 
az düşündü sonra bu suallere 
cevap vermek için tetkıkatta 
bulunmalc ve Heyeti Vele leye 
l. e yfiyeti arzetmek lizımgeldi· 
f ıni söyledi. Sanra lstanbuldan 
• vdet edince tekrar görüşme• 
"ızı istedi. Ancak o va Kit sor
'u"•u suallere cevab vermen:n 
ı ümkün oıacağını ilave etti. 
Yanından ayrılmadan eve! 

d er bir sual sordum. Ve 
Tj kiye cumhuriyeti ile manda· 
te Fransız bükümeti arasındaki 
i • dostlulc mukavelesinin neden 
f ~s'ıolunduğunu sordum. Buna 
şı cevabı verdi: •Bu muahede 
beııüz bakidir. Ahkamından bi
rı.i mubibince 6 ay sonra fes· 
lıdilmiş olacaktır. Bu müddet 
x fında her iki tarafın lehine 
ola ak diğer bir nıuahedenin 
aktcdilebilmesini temenni ede· 
r ı.. S.ıriye Başvekili B. Cemıl 
M 'r<lam Türlc:iyeden geçeceği 
ımdı bu ziyaretten istifade 
cd,rck Suriye ve Türkiye ara· 
sın:1a bir muaheden·n akdi için 
y n '.Jen müzakerelere girişece

k :ıi • yeni muahedenin gerek 
S JrGer, gerekse Suriyeliler için 
h:ı1ır!ı olmasını temenni ederim. 
Mnukeratta muvaffak olacağı· 
m zı da ümid ediyorum. Çünkü 
beaimle Cemil Mardam arasın• 
d ı ıılc:ı rabıtalar vardır ve bun• 
lar daha ilkmelctep sıralarında 
teessüs etmiştir. 

Hüsnü niyetimize ınanınız. 
ŞJ •. sını da ayrıca tasrih ede· 
y ın ki Suriye Başvekili Anka· 
ıaı gelmeden eve! •El ebab. 
g z.h:sinin ve d.ğer Suriye ga· 

' . . . . ze .e.erının ıyı yazılar neşretme-

ler.n i dilemekteyim .• 
E ı Şebab gazetesinin dördün· 

c'i makalesi Türkıye kültür ens· 
t •• "l~dne taııııı edilm'.ştir. Bu 

ma:.:aıe, gazetenin 13/1/1938 
tarihli nüshasında çıkmıştır. 

Gdzete diyor ki: l" lsmet lnönü 
enstitüsünü11 m:idiresi mah1· 
matlı ve ciddi bir bayandır. 
Bu müessese hakkında ve mü· 
ensesen 'n gerek Türk genç kız· 
!arını iyi yet.ştirmek, gerek on· 
lara yeni hayat yolunu açmak 
için sarfedilen gayretlerden 
muntazam neticeler alınacağını 
anlattı. Sonra Mısırlı meşhur 
Arap yazganı H.ida Şurav;n n 
bu enstitüyü ziyaret ettiğı za· 
mın büyük hayranlık gösterdi· 
ğini ve Mısırlı talebelerin kabul 
edilmesini dilediğini söyledi. 
Bu yolda Türkiye ve Mıs:r hü· 
kil.netleri arasında muhabereler 
yap lmış ve üç Mısırlı genç kız 
enstitü talebesine karışmıştU". 
Bunlar; inşirah El· Rafii, Ayşe 
Fezenli ve Münire Derviş ııd· 
!arın dadır. 

Müdireye Suriye genç kızla
rını talebe olarak kabul edip 
edemiyeceğ" ni sordum. Bu bahta 
yapılacak mütalebenin iyi kar· 
şılanacağını fakat şimdiye ka· 
dar bu yönde bir muhabere 
cereyan etmediğini bildirdi. 

Türk kalkınması hakkındaki 
tetkiklerime devam ettim. Gör
düğüme göre, Türk hükürnet 
ricali Türle yede analfabet zmi 
ortadan kaldırmak iç n son de· 
recede gayret etmekted.r. Böyle 
esaslı bir meselede gösterilen 
h mmet Türk milletinin canlı 
ve uyanık olduğunu gösteriyor. 

Zıraat enstitüsü: Nazarı dik· 
katimi en ziyade celbeden 
müeHeselerden birisi bu ensti· 
tüde zıraatın ıslahı ve eski ekim 
usullerinin yrni usullerle değiş· 
tirilmesı hakkında yapılan hım· 

met olmuştur. 
Hükümet, bundan dört sene 

eve! 36 ziraat mektebi açmıştır. 
Bu mekteplerde on bin kadar 
talebe okuyor. Ankarada bir 
yüksek ziraat mektebi vardır. 
Oraya Avrupadan 30 kadar mü· 
tehassıı üstad getirilm ştir. Her 
birine ayda bin ili bin beş yüz 
Suriye lirası verilmektedir. 

Bu enstitü, beş faküiteye ay· 
rılmıştır. Bunlar ekim, baytarlık, 
orman, tabii bilgiler ve sanayii 
zıraıye fakülteleridir. Tedris 
müddeti dört sened.r. Çıkarılar 
ikı sene ihtisasa çalış ıktdn 

sonra doktora alınmasına kabul 
ediyorlar. Devlet bütçes nden 
bu enstıtü için, inşa masrafı ola· 
rak on milyon lira sarfedıl· 
miştir. 

Mektebin bir senelik büdcesi 
bir buçuk milyon liradır. Bura· 
da, tahsil, kitap'ar, ders leva· 
zımı parasızdır. Hükümet, tale· 
beden, fakir olanların yiyece· 
ğini temın eder. Talebe mıktan 
yedi yüzdür. Bunlardan yüz 
kırkı kızdır. Mektepte yabancı 

olarak dört Iraklı, dört Efğanlı, 
bir lranlı, iki Bulgar ve dokuz 
Romanyalı vard.r. Son zaman· 
!arda Irak MRarif Veziri ile 
Türkiye Maarif Vekili arasında 
Iraklı talebeden daha fazla bir 
miktar enstitüye kabulü ıçın 

müzakereler olmuştur. Başveki
limiz Cemil Mardanı Türkiy .• 
den geçerken Suriyeli bir çok 
talebenin ziraat enstitüsüne nıec· 
canen kabul edilmesı iç n, Türle 
maarif erkinile ınüzakeratta bu· 
lunmuştur. 

ANADOLU ~u K.h .. ~ ...... 

Pariste şiddet!i rüzgar ve Japonlar, harbe son ver-
sürekli yağmur mek istiyorlar .. 

---------..... ---------
R üz g ci r o derece şiddetli idi ki, bir çok 

evlerin çatılcrlnı alıb götürmü;tür 

A 
l 

1 
Paristen bir görünüş 

P~ris, 29 (Radyo) - Bu gün; çok şiddetli bir rüzgardan son,.~ 
bardaktan boşanırcasına yağmur yağmala başlamış ve saatlerce 
sürmüştür. 

Rüzgar, o derece şiddeeiydi ki, bir çok evlerin çatılarını alıp 
götürmüş, telgraf direklerini devirmiş ve bir kızcağızı alıp otuz 
metre öteye atmıştır. 

Bu gidişle tekerlekli şe
hirler mi göreceğiz? 

Tekerlekli odalar deyib geçmeyiniz, bi'· 
apartman gibi konforlu ve rahattır 

Tekerle.Teli odaların içinden oe dışınrlan bir görünüş 
Amer.kada Troller denilen ve Kuılanılacağı zaman ise, re· 

otomobillere takılıp çekilen te· zeler üzerinde hareket ederek 
kerlekli odalar çok fazla taam· bir kapı gibi kolaylıkla çekilip 
müm etm ştir. Açık hava haya· dolaptan çıkarılmakta ve altın· 
tını pek sev~n ve rah~tlarına da yanan gaz ocağı ile içindeki 
pek düşkün olan Amerıkalılar, su kolayca ısınmaktadır. 
ö ıceleri .iptidai şe~ılde_ ol~n bu Bu sıcak su duvarın içinden 
tekerleklı odaları şımdı mukem· · b 1 

1 b. h 1 , 1 d F b geçen ınce orular a mutfağa, 
me ır a e so <muş ar ır. a • d 1 · k . 
· · 1 f k b' Amer"ka · uşa ve mus uğa gıtme tedır. 

rı ı<a ar, u a ır ı n aı· M 

lesinin apartm3nında bulduğu E~er kamp duz olmıyan bir 
her rJbatlığı bu minimini sey· zeınınde lcurulınuşsa alçakta ka· 
yar odalara sığdırmıya muvaf· lan kısmın altına konulan hu· 
fok olmuşlardır.. susi bir grigo ile ufak bir ço· 

Tekerlekli odaların ıçinde bir cuk bile arabayı istenilen sevi. 
evde kullanılan hemen her şey yeye yükseltmektedir. 
vardır. Buna rağmen mühendis· Arabaların otomobile takılma 
ler uzun tetk kler netices:nde tertibatları da pek mükemmel· 
odlların içine, ferah ferah otu· dir. Öyle ki, icabında otomo· 
rulab len bir ş~k.l vermişlerdir. bil birdenbire geri dö:ıse bile 
Meseli, bir fabr karıın yaptığı arkadaki araba kolaylıkla onu 
traillerin bir ocağı vardır lc:i, takıb edebiliyor. 
hem ocak, hem d tuvalet va· Şımdi büyük bir fabrika bu 
zifesini görmektedir. D.ğer bir şekilde tekerlekli kulübeler ya· 
fabrika da yaptığı tekerlekli yap p satmaktad r. Bu sanayiin 
odalara üç galon su alan bir ilerde daha başka bir şekil 
sıcak su deposu Yerleştirilmiştir, alacağı ve böyle tekerlekli mut. 
Bu depo kulhnılnud.ğı zaman faklar, yemek ve oturma oda· 
duvarın içinde bır do apta saklı !arı hatta banyo daire'eri ya· 
durmakladır. p.larak halkın yavaı )'ava~ bü. 

• Başı 1 inci sahifede • 
rilca ve lngiltere hükümetleri 
tarafından Çine elli milyon do· 
!arlık bır ikrazatta bulunulmuş· 
tur. Bu para ile Çin hükümeti 
tayyare, silah ve mühimmat satın 
alacaktır. 

Şanghay, 29 (Radyo) - Bu 
gün, meçhul eşhas tarafından 
Japon konsoloshanesıne bir bom· 
ba atılmıştır. 

Tokyo, 29 (A.A.) - Harbiye 
Naz:rı Sugiyama bır beyanname 
neşrederek bütün ordudan J ı· 
ponyanın tak p eylediğı hedef· 
ıere varmak içi:ı gayretlerini 
bir misli daha fazlalaştırmasını 
;stemiştir. 

Harbiye Nuırı bu beya ... ıa· 
mesinde vaziyetin g.tt.kçe daha 
büyük mikyasta fenalaşması se· 
bebinden uzun sürecek bir harp 
ı htiyaçlarını karşılamak üzere 
lüzumlu tertibat alınması ihti • 
yacını bir kere daha tekrar ile 
tebarüz ettirmektedir. 

iyi h!iber alan mchafilin fi. 
kirlerine göre, Harbiye Nazırı 
Sugiyamanın bu beyannamesi 
ordunun bir kısmında ezcümle 
Merkezi Çinde bulunan orduda 
gittikçe inkışaf etmekte olan ve 
Çinde muhasamata nihayet ve· 
rilerek Çan Kay Şek ile yeni· 
den müzakereye girişilmesini ta· 
lep eyliyen temayüllere nihayet 
vermek maksadiyle neşrolun· 
muştur. 

Bu temayüllere sebeb olarak 
Çin meselesinin bilhassa Sov· 
yetler B. rliği tarafından harici 
ihtilaflara yol açabileceği ve 
Japonyanın kuvvetlerini geniş 
Çin arazisinde tüketmesi icab 
eylediği keyfiyetleri ileri sürül· 
mektedir. 

İyi haber alan mehafilin t 
yid ettığine ııöre hükumet aza· 
sının büyük ekseriyeti impara· 
torun etrafındaki zevat ve har• 
biye ve bahriye ııenel kurmay
ları b.lakis bütün gayretleri Çin 
üzerinde temerküz ettirmeği ıs· 
temektedir. 

Harbiye Nazırının bu beyan• 
namesi uzun m.ıhasamat için 
orduyu yenıden organize etmek 
ve işgal altında buluna-ı arazide 
mühim garnizonlar vücude ge· 
tirmek niyetlerini teyid etmek· 
tedir. Bu suretle hareket edil· 
mekle bir çok genç subay !arın 
endişe verici ve ıslahat isteyici 
faaliyeti Çinin teskini ve kıy. 

metlendirilmesi eserine doğru 
lc:analize edilmek istenmektedır. 

Başvekil prenes Konoye de 
büyük endüstri ile yüksek fi· 
nans erbabının da taraftar ol· 
duğu bu hattı hareketi tasvıb 
ve müdafaa eylemektedir. 

Mlamafıh iyi haber afan me· 
hafilin sandığına göre Çinde 
muhasamata bir nihayet vermek 
istiyen askerler kabinenin siya· 
setine mukavemet eyliyecekler 
ve muhtemel olarak bir bükü· 
met buhranı vücude ııetirmek 
istiyeceklerdir. Bunlar mareşal 
Çan·Kay·Şek ile müzakere açı· 
rak Çın itini bitirmeğe ve Al· 
manyanın müzahareti ile Sov• 
yetler birliğine karşı sıkı bir 
siyaset takibine azmetmiş bir 
askeri kabine kurmak arzusun· 
dadır. 

Paris, 29 (Radyo) - Rus su· 
b:ı:/:ır:rd:rı o::.ı: y~di kişinin, 
Çin ordusunda muallim;ik yap· 
mak üzere bugün R;gadan ha· 

yük şehrin et. alında çepeçevre 
telc:erlelcli şehirler lc:uraccak· 
!arı tahmin ediliyor. Bu araba· 
ların içindeki her eşya tertip 
edilmiştir ki, muhtelıf vaziyet· 
lerde üç, hatta dört kiti birden 
ııörmektedirler. 

reket ettikleri söyleniyor. 
Şanghay, 29 (Radyo) - Ja· 

ponlar, bu gün (Yoligan) a as· 
ker çıkarın şıardır. 

To-yo, 29 (Radyo) - Hari· 
ciye Nazırı M. Hırota, büdce 
encümenındeki beyanatında, 

Çind ! aJkeri bir hareket ya. 
pılırsa lngiltereninin Ho ıg·Kong· 
taki menfaatlerinin korunaca· 
ğını ve M.>1ğol.arın arzuları 
nazarı itibıra alınarak Monğo· 

listanın Pekin hükümetınden 
ayrı v~ müstakil tanınacağını 
söylemiştır. 

Hang·Hong, 29 (Rıdyo) -
Limana gelen bir motör tayfası, 
ıki Panamı vapurunu Japon 
harb gem !eri muhafaz.ısında 
götürülürken gördüklerinı söy. 
lem şlerdır. Sanıldığ•na göre bu 
gemiler Çme si ah getirirken 
yakalanmışlardır. 

Şanghay, 29 (Radyo) - Ja· 
pon kuvvetleri baş kumandanı 
General M.tsui beyanatta bulu· 
narak: 

- lngiltere; yalnız Çindeki 
kendi menfaatlerini düşünerek 
hareket edecek olursa Japonya 
ile eski menfaati arasında ciddi 
bir ihtilaf baş gösterebilir ..• 

Demiştir. 

Tokyo, 29 (Radyo)- Harbiy. 
Nezareti, neşrettiği bir beyan. 
name ile, parlak muzafferiyet• 
!ere rağmen Japonyanın uzun 
bir ihtilaf için hazır.anması li· 
zım geldiğini bildirmektedir. 

Beyannamede bilhassa mlilaim 
askeri hazırlıklar mevzuu bah· 
solup, Çinde uzun müddet faıla 
kuvvetler bulundurulması ıarıa· 
reti açıkça izah edilmektedir. 

iyi haber alan mehafil, bu 
beyanname ile arblc: mJzakere 
.iiınitJ,.rjn.io • " 
müş bulunduğunun ilin eclildl· 
ğini beyan eylemektedir. ----------

Maraş 
Modern bir şehir 

oluyor 

Maraş Belediye reisi Bay 
Hasan Siikflti Tükel 

Maraş, 29 (A.A.) - Marafta 
imar işlerine büyük bir ehem• 
mi yet verilmelctedir. Şehir batı 
tarafından Göksu yolu üzerinde 
lcurulacalc: olan yeni şehir için 
modern bir plan hasırlanmııtır. 
Şehrin su işlerine 235 milyon 
lira sarfedilmek suretiyle temiz 
içme suyuna lc:avuıacakbr. Bir 
çok mühendisler su işleri etra· 
fında tetkikat yapmaktadırlar. 
Pınırbaıında kurulacak olan 
elektrik santralı da ihtiyacını su 
ile temin edecektir. Belediye 
binasından lc:ışlaya kadar devam 
edecek olan Yiğitler bulvarının 
inşaatına başlanmıştır. 

Maraş • Eloğlu üzerindeki Ak· 
su köprüsü ile Maraş • Gölc:ıu 
yolu üzerindeki Ali kazası Te· 
kiraadalalc köprülerinin inıaaıı 
müteahhide ihale edilmiştir. Be
tonarme olarak yapılacak olan 
bu köprüler, 210 bin liraya çı· 
lc:acaktır. 

Maraşın mühim ihtiyaçların· 
dan b ri olan köprülerin. yapıl· 
ma11 horkoai 11viııdirmıftir .. 
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• almafa !!elmiş 
Süleyman Peygamberın Aşkı 

2 
Çünkü 

.~azan: A. Kuprin Çeviren: Ada~ Hoaib Adamoğl~. Patronu, arkada- Salihlide elektrik derdi bir 
ıSüley~an. Pe.ygam~er g~nç k~~~: Ben ~enuz ını ihmal etmi türlü halledilemiyor 

hıç hır kimseyı sevmış degılım,, dedı ş ş 
Genç ve dilber k11 kızı ken· 

disini bu bahçede tamamile 
yalnız MDıyordu. Bunun için 
istediti ,;bi doJ.şıyor, beğen· 
diği ~kleri topluyor ve şarkı 
ıöylemekte devam ediyordu. 

Süleyman peypmber, saba· 
hın bu saf ve serin havası, yeni 
dotan fÜDCJİD sıhhat ve neşe 
datıtan altın yaldızlı nurları 
dolqan bu kızı, gittikçe artın 
bir meclübiyetle seyred:7ordu. 

Genç kız şimdi ahengini de
ğiştirmişti. Daha taıınan bir 
seıle, daha oynak bir ahenkle: 

"Ballarımız çiçeklendi; 
kal6lerimiz luı11eala.ndı; tu· 
tun onları, çiçekli baiları· 
mıza bailagınl,. 

ve can alıcı?. Vıicudun niçin ııaezmur, senin kalbini zaptetmit 
bu kadar mevzun ve güzel?. bir aşkın, bir sevgilinin hasret 
Bakışların kalbimi şimdiden ya· ve ateşini söylüyor. Senin tara
ralı bir kuş gibi çırpındırıyor. fından sevilmek bahtiyarlıtına 
dedi. malik olan delikanlı,' ıüıel mi· 

Kız hala hareketsiz duruyor· dir, sana layık olacak kadar ıü· 
du. Ancak iki mızrak boyu zel midir? Her halde güzeldir, 
yükselmiş olan güneş, genç kı· değil mi güzel kız? 
ıın profilini altın şualarile yal· Seleyman Peygamberin bu 
dızlıyordu. Tunç renkli kız, bu sözleri üzerine genç kız ·istemi· 
halile ve altın buzağı, gibi "al· yerek olduğu muhakkak· bir 
tın kız heykeli,. gibi görünü· kahkaha salıverdi. Bu kahkaha 
yordu. Kendi elile topladığı kadar tatlı, tannan ve ahenkli 
çiçeklerden yaptığı gerdanlık bir kahkahayı binlerce kadına 
güzel boynunu süslüyordu. sahip Süleyman Peygamber bile 

ilk hayret demleri geçtikten başka bir yerde başka bir ağız· 
sonra, tunç renk!, altın heyke· dan duymamıştı. 
Jini andıran güzel kız, yavaş ve Genç kız kendini topladıktan 
bir az titrek bir sesle: 

sonra: 
- Senin burada olduğunu 

bilmiyordum; sen nereden gel· - Sevgilim yoktur. Söyledik· 
miş bir insansın? dedi. !erim, malum bir şarkıdır. :ie-

nüz hiç bir kimseyi sevmiş de- Güzel kız, ne güzel te· 
riyor ve: ganni ediyorsun. ğiliml Dedi. 

G 'l' Genç kız bu ısrarla medih Biran için ikisi de sustular, 

Parçuıaı tamamlamağa çalı· 
ııyordu. Ve sonunda lı:albinin 
içine •kan belirsiz: bir elemle 
ses:ni en peat p rdelere indi· 

" it Hflfl ım, cegran ve dudaklarında hafif bir tebe11üm Katil kız ceylanların oldukları yerle· karşısında utandı, yanıklarında 
re katlar ıit, giiksek dalla· hafif bir allık dalgalandı, iri ve olduğu halde birbirlerine bak· Sabık patronunu iki ustura 
rın tepelerinde kalbimi bul- siyah gözlerini yerde • elinden tılar. Ve sükutu bozan Süley· darbeıile öldüren Jan Loro is· 
maia ıitl,. düşmüş olan· çiçenklere indirdi. man Peygamber: minde, henüz yirmi yaıında bu· 

Diyordu. Süleyman Peygamber sözle- - Bu sözüne inanamıyaca• lunan bir genç kızın Pariıte 
Genç kız gene sustu ve du· rine devam. etti: ğım. Çünkü... Çok, çok güzel· muhakemesi başlamıştır. 

k kı d d .- Teganni etti"''.n ~arkı, an· sini Dedi. Bu cinayet ne için ,yapıldı? 
varın ço ya nın a, yer en 5 "' Hakikaten, bir arkadaşının in· 
b. 1 k ·çin o kadar cık bir aşk mezmurudur. Bu - Devam edecek -
ır ıey ama 1 ~~ tikamını almak bu vahşiyane 

iğildi ki, yüzü biç gorunmez v r k b . . cinayet irtikab edilebilir mi? 
oldu. Bu anda Süleyman Pey· Aazaya Uğrayan r ransız a ınesı Buna teşebbüs, bir delilik de-
gamber kendisine mahsus tatlı Faaliyet raporunu ğil midir? şu halde bu kız, 
ve çok müessir, manyatize edi· Vapur anormal bir t p midir? Bu ci· 
ci •esile: taadik etti hetlerden sarfınazar hadise 

- Güzel kız.. Bir az kalk Tayfa ve yolcularının Paris, 29 (Radyo) - Fran· şudur: 
güzel yüzünü göster ve şarkıla· pasaport vize/eri sız kabinesi, bu gün toplanmış Madmazcl Jan Lorö, büyük 
rına devam et ki güzel sesini Batan veya karaya oturan ya· ve yeni haiyet raporunu ted· bir mobilya müessesesinin mü· 

.ı.o..-.ı + --L - ı-ı........,,.... .... +'tnrrit•; ı ı f ı kik ~der-'-asdik eyl•mı·•tı·r. dürü M. Vuarenin bir müddet ·dedi. ~ ~ vapur arın aya ve yo. <:1<·-. , • 

cularından vize harcı alınıp alın· Rapor, derhal parlamentoya yanında çalışmış ve bir müddet 
Bu aırıda da sanki Süleyman mayacağında tereddüde düşül· sevkedılmiş ve aid olduğu en· sonra hizmetini terketmiştir. 

Peygamberin emri altında olan düğü görülmüştür. Buna dair cümene havale edılerek tedki· Jan 20 Mayısta bazı mobil· 
rüzgar yeri ve cinleri harekete alakadarlara gelen bir tamımde k:ne başlanmıştır. yalar mübayaa edeceğini söy· 
gelmiş gibi kuvvetli bir rüzgar bu g bi vapur yolcularından r' liyerek evelce terkettiği mües· 
eıti, renç kızın, zaten zaif ve Türkiyeye gelmek maksadile reci bir kaza seseye girmiş ve dırektörle gö
ince olan elbisesini havalandırdı yolculuk edenlerden P saport 0.'omobı' su".·at şam. rüşmek istemiş, direktör bu zi· 
ve sonra bu ince tülleri tekrar · k b 1 · · vizesi aranması lazımgeldiği, di· yaretı a u etmemıştır. 
güzel vücuduna sardı. Süleyman ğerleri için vize aramağa lüzum pi yor u parçalandı Jan, bunun üzerine müessese· 
Peygamberde de şu bir an de· olmadığı bildirilmiş>ir. Berfin, 29 (Radyo) _ Dünya den çıkmış ve bir ustura satın 
vam eden vaziyet ile, genç kı· Kazaya maruz kalan vapur, otomobil sü:at şampıyonu M. alarak dönmüştür. Bu sırada, 
zı.n vücut gu .. zellitini, cıplak imiş bir ecnebi 1 manından diğer bir R d F ki bir müştt:risini teşyi etmekte 

ld 
,,. ozemar, Ü ı ran urtta ya· 

ııbı görmüş o u. ecnebi liman:na gitmek üzere bulunan müdürün üzerine atıl· 
1 pı an kurs:ar esnasında otomo· 

Ani bir hayret e• olduğu yer· idise, yolcu ve tayfalarının mem· mış, çok seri bir hareketle 
bilıni faz:a sü müş ve bir köp· 

de, en ince ruhlu, hassas bir leketimize gelmek maksadı mev· müdürün boynundaki damarları 
rüye çarptırmış! r. M. Rozemar, 

beykeltraşın elinden çıkmış bir cud olamıyacağındaa bunlardan kesm ş ve zavallı adam hemen 
otomobilile beraber parçalan· 

heykel ır:bi kalan genç kı he· vıze aranmasına da mahal gö· orada ölmüştür. 
mış ve derha 1 ö müştür. 

nüz on üç, on dört yaşında ve rülememekt~dir. ----------- Genç ve katil kızı tevkife ge· 
vücudu itibarile de tamamile Bu gibi kazazedelerin memle· ruh ve mak sa~ıı.a uyguıı görü'.· len zabıta memuru, vazifesini 
inkişaf etmişti. ketimizden çıkışları s ras nda, mek•edir. Fakat kaza do:ayısile çok bt yük bir güçlükle yapmış· 

Süleyman Peyıramber sözüne memleketten ilk posta ile ayrıl· menılekıtinı ze çıktıktan sonra tır. Bu yirmi yaşındaki kız, mü· 
devam ederek: mış ve kazanın tevl.d ett ği n· kazanın tevlıd etliğı zarureti dürü öldürdükten sonra da, 

- Güzel ve genç kız .• Senin ruret, müddet nden fazla ikamet aş1cak şek.ide ıkametinı uzatan· önüne rasge:en her: şeyi kırmış, 
sesindeki bu ilahi ahenk neden? etmemiş olanlardan çıkış v.ze· lar hakkında umumi hüküm er geçirmiştir. 
Yüzün niçin bu lıadar güzel sinin de aranmaması kanunun tatb"k ed lecektir. Tutiulduktan sonra cinayeti ................. ~~--------------------------------·---------· yüz ç.f. gözün ha ı etlerle bana 'inı ıstasyona kadar b.zzat ben 

b;,ktıklarını hissed yordum. götürdüm. 
- Rica ederim böyle yap· Dedi, sonra ayni yaramaz ço-

mayın dedi. cuk sesile sakin sakin ilave etti: 
- Yaparım zahir! Çok mem· - Sizin benim aşıkım Ve 

nunum. Hay Allah razı olsun dostum olduğunuzu söyledim. 

Her hafta sürek avları tertib ediliyor 
Ortamekteb hazırlıkları ilerledi 

Süreğe devam eden 
Salihli, (Hususi) - Salihlinin 

en büyük derdi, elektriktir. Kan
granlaşmış bir halde bulunan 
bu dert, her nedense belediye 
tarafından da bir türlü halledi· 
lememektedir. 

Ş:mdiye kadar belediyeye ya· 
pılan teklifler, ya müsait gorüle
mediğinden veya şehrin menfa
atine uygun bulunmadığından 
daima reddedilm.şt r. 

Şimdi mevcud tes sat, ihti· 
tiyaca cevab verememektedir. 
En büyük lambalar ı dare kan· 
dili gibi, yaln•z kız.ırmakta, bu· 
na mukabil de ki ovalı 22,5 ku· 
ruştan verilmektedir. 

31 bin lira büdces bulunan 
Salihli belediyes n,n, bu derdi 
halletmeğe kudreti olmad ığ nı 
iddia her hald t pek garip olur. 

Yüksek makamhrın bu işe 
alaka göstermeleri balkırı en 
büyük arzusudur. 

Sürek avı 
Ha:kavi Avcılar ko!u bu haf. 

ta Sarta büyük b r av tertip et· 
miştir. Kırk avcın n işt rak et· 
tiği bu avda dokuz domuz, iki 
tılki ve bir çakal vurulmuştur. 

Bu hafta da Eşme veya Ku laya 
hır av tert:p eddecektir. 

Müsamere 
Gösteril kolu, s nema bina· 

s111da Sosyal Y rd·m ko1u men· 

ne çın ışledigı •ua ı ine; 

- Arkadaş ı m Mat mazel Ma· 
tild Marlot ıın intikamın almak 
istedim. Pa'ron bu • ıza çok ıs· 
tırab çektirmiş, metres yaptığı 
halde sonradan ihmal etmiştir. 

Cev• h nı vermiştir. 

- !;öyle sciyledım ve nıhayet 
hakikat te budur. 

- Hayır! 
Dedim. 
- Nasıl hayır? 
- Hayı ı l ÇJnkü pek ala bili· 

• 
• 

avcılardan bir ırab 
faatine bir müsamere vermiıtir. 
Bu münasebetle Halkevi b ... 
kanı bir söylev vermiş, ıeat
likle Halkevinin çalışmuını an• 
!atmıştır. 400 kişilik sinema bi0 

nası dolmuş, bir çok kişi de 
geri dönmüştür. 

"Oguzlar. adında olan piyH, 
halk üzerinde derin tesirler bı• 
rakmış ve piyeste vazife alanlar 
muvaffak olmuşlardır. 

Konferans 
Halkevinin tertip ettiği koa• 

feranslar devam etmektedir, 
ikinci konferans doktor Bay 
Natık Nureş tarafından diş hıf. 
zıssıhhası hakkında verilmiştir. 

Ortamektep /ıazirlıjı 
Ortamektep binası inşaabpa 

hazırlık faaliyeti hararetle devam 
etmektedir. Ya1<tırılan kireç söa• 
dürülmeğe başlanmış ve 2000 
araba kadar taş hazırlanmıştır. 
Vekaletten istenen plan gelir 
geimez temel kazı :acaktır. 

Hükumet konaiı 
Sal hıide yapılacak hükumet 

konağı arsası tesbit edilmek 
üzere vilayetten gelen mühen· 
disle araştırmalar yapılm·ştır. 
Gö ü en dört arsiı ıçinde eıı 
fazla matluba muvafık Cumhu
rıyet meydanı yan:ndaki arsa 
ile ortamektep binası yanın• 
daki arnd r. Ortamektep bi
nas ı y .ıp lac k ar:ıan.n yanındaki 
arsa, g1yet geniş ve demiryolu· 
nun k ırşıs · nda, kaza11n en gü· 
zel ve havadar yerindedir. · 

Hırsızlık: 
Karantinada Mısırlı caddesin• 

de Hal d kızı N igarın üç ta· 
vuğunu çalan Mustafa oğlu AU, 
•uç iistü tutulmuştur . 

- Ed Ş . maı onun ,.e sızin 

paro:aıarınızı h ı r tarafa bırakalııa. 

Durunuz da ben size nasıl ol dıı 
onu anlatayım. 

geç bile kalmış. Hayatımı ar· Nefesim tutulmuştu. Maamafih yorsunuz ki ben sizi seviyorum, 
onun korktuğu şeyin başına 
gelmesi ise tamamile sızın el.· 
n.zde .... 

D •d,. D nle miyorsunıız efen• 
dimi Söze başlamadan evci 
benimle bir az dışarıyı çıkma
n zı rica edeceğim, sinirliyim, 
hiddetliyim rica ederim bir az 
yürüyelim hava alalım. Kabul 
edersiniz değ. ! mi efendim? Te· 
şekkür ederim. Ne dıyordum 
evet meselenin nasıl geçtiğini 
anlatıyordu. Durun size onun 
bizzat kendi sözlerini naklede
yim. 

Dilimize çeviren: Yazan: 
ŞiJk,ü Kag"---~-=----
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meğe başladım. Ben korkacağım 
bıl Ev ekmeğine benziyen el· 
!erimi sallayarak kabadayı b"r 
tavırla kabardım. Ayni zamanda 
:rüzüme; fırtına tehlikeleri gös· 
teren ufulı:.lara köprüsünden 
bakan bir kaptan çehresi gibi 
soğuk kanlı ve cesur bir ifade 
vererek uzaklara baktım. Kim 
bilir ne kadar kaba ve gülünç 
olmuştum, bereket versin kadın· 
lar böyle şeyleri bizim gözü· 
müzle göremiyorlar: 

Hayret ifade eden ve fakat 
yemin edebilirim ki saygı ve 
hürmeti de iht•va eoen bir sesle: 

- isabet dedı. Kocamı yalnız 
görmekle kalmadım hatta onunla 
konuştum da, sizi öldürmeğe 
gelmiş. 

- Amma yaptın hal 
- Evet. 
- Beni öl~ürmek ha! Efen· 

dim ben şimdiye kadar hiç bir 
kimseden korkmadım, korksam 
bile her halde beni korkutacak 
olan çalıkuşuna benzıyen o herıf 
değ.ldir. 

Peni öldürecekmiş ha! Bu ha· 
vadis bana bir nevi oynamak 
hevesi verdi. Meydanda dans 
etıneie başladım. Arkamdan 

karodaki s~yahat to bası ile iki cevab verecek kadar nefes bu· 
çanta arasında geçird.ğimin se· labildim. 
bebi korkumdan olmadığını - Gitmesine bu söz mü se· 
nihayet size isbat edebi.ceğ .m· beb oldu? 
den hiçte müteessır dtğ !im. Ded m. 
Geleb 1 r, gelsin bakalım. Gelırse - Hayır, bu sözü fşitfği 
göreceği de vardır. vakit hindi gibi kabardı ve: 

O.ye bağırdım. Havaya yum· - Gideyim o tulumun bağır-
ruk sallamaya ve tekme atmaya saklarım dökeyim! 
başladım. Tinton sakallı bir Dedi ve kapıya doğru koştu 
ihtiyar ağzından p posunu çıkar· kolundan yakaladım ve burnuna 
mış hayretlerle bana bakıyordu. karşı gülerek: 
Arkadaşım gülmeden katılarak: - Böyle olmaya sen çoktan 

- Nafile bekleml' gelmiye- müstahak oldundu amma. Ol· 
cck gitti. Dedi. madı. Ağız dolusu küfür etti~'in 

' - Gitti mi? o arkadaşın kıbar, namus.u ve 
- Bu sabah Parise gidecek, çok terbiyeli bir delikanl mış. 

birinci sınıf yolcularını götüren Dedim. Sözünü kesmek iste· 
yedi buçuk trenile gitti kendi• dım dinlemem• işaret ettı: 

-Biliyoıum. Fakat sızın ıyı, 
kibar ve dürüst bir dost oldu
ğunuzu söylemek hoşunuza git· 
miyor mu? 

- Gider amma asıl beni 
gücendiren şey bu ayak tuzağı 

herifin gelib benimle alay et· 
mesidir. Benim sı zin canınızı 

eğlendirmek için aras'1a kapa· 
ğını açtığınız bir derd kum ku· 
ması o!mam yctm ıyormuş gibi 
bir de o, alaylarınıza iştirak için 
sureti mahsusa da Paristen kalk· 
sın buraya kadar gelsin. Hayr. 
işte buna tahammül edemem. 
H .. ı~ ,, llrlıuum oahıvrası ... 

- 15 -

1 Sizi memnun etmek için 
bu adarı kafi ise .. 

Diye başladı ve devam ett: 
- Size haber vereyım ki ko· 

cam s;zi uçarı bir 2a·1para zan· 
ııed yor. Kocamı b liyorsunuz 
ya o, öyled r. insanların oçyii· 
zünü bilmez. O ay~rdakı b r 

- Sonu var -

• 

• 
a 

-



,.,.,...~ .... -.,,. ... , ...... 
Depiyab : Saat 12.30 
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fjf musiki. 
Akpm aepiyab: Saat 18,30 

mmikİIİ, 19 Hirk musikisi, 
1 M.M npont, 19,1'Kon· 

au,. 10 Tiirk -.uikiıi, 21,31 
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.A DOLU 30 ~aHıai 

intifiabah hakkında ~e~ri~k~a,~y~e~n~i ~ge~m~i~le:::-r -=-=v::ie~:;::_====~ii:5:a 
ki ih ·ııt kalkrmştır tayyar ler yapacak 11-TllENL-E-'llz _ ___. ...irdea ... gda kalka .. 

.... D ••-llllL - ..,, 1 iaci #llti/e«e -
U... Del.._, LilYinef we 

Koo • sabala ,_iden toplan
......_.,. Karar auntiain tahrir 
fekliatle •itkilit çıkmıştır. Bu 
............ kadar bir itilib 
varılması iimidı azdar. 
L•nıof dia ikt0ıri we ...ıi 

yardım hakkanda sarih bir p in 
aeldif etmipir. Bu p&ia IHCi· 
biace Çine sılih verilecek ve Japc.,.,. ,..,.ı.c.k petrol ila. 
..... -bmıo koeecabr. 

,,.. " Delboa - pliDa ............. 
~aire,IMrtMI 

• ....- ,. ..... projer.._ 
•ıcecilıe ı• lapiz w Fn a 
amı•••ıh www teklifi wçWle .. ....., .... ,..... .. ... 
c-e,..ı .......... . .......... 
MHıilbm ........ 0-

kndi epulr. .. lıı .... 
•=••k. ....,.,.... 
k•nk -dile ,. ıl • eclızı• ...... 

Kao h telMlea e ptMetle ili
m .a.iı w Wiktm&1"ıden bu 
haıuta paidoa tali-t iJtıe.. 
mitıir. 

iyi cibettıen öireaiWitine ıöıe 
nisai karar ıeait milquta AJ.. 
.... ,._ lira laareketine hq
hdır. Çünkü Ceaewede telDJİI 
e4ilen devletler Uzak Şark ib
tilifaaa te .. ı edm her karara 
Ameıikamn da iştirak etmea.ai 
uzu etmektedirlw. 

Ceaevreye bir milahid tayQI 
eı.m için V8fİDstoa bük.im .. 
ti11e bir tıel.,U pnderilmiftir. 
BIE tel11afa laeaii& bir onab 
vsilme..U,tir. 

a.. .. bfeu. ildaci bir 
Briibel koafedDm toplMmMIDa 
iltipaa) v ... ekteclirler. 

H. De oluna olaua cm ... 
1elui ba ,an ötJedea ıonra 
uat 17 ele toplanacak olan 
komeyde aevau bUaedilmiye
cektir. 

Aabra, 29 (A.A.) - Haber 
.ıc1ıı11mza söre, ewelce Mıl
letler Cemiyeti nezdinde Tür· 
Tllrldye .marabhua Ye Bera ... 
fn balnmuı olu Bolu 111lava 
Cemal Hüaünün Brübe1 elfi· 
litiae tayiai yiibek tMdiktoa 
9kaı11br. 

Cenevre, 29 (R.cl,o)- faril· 
tere ve Fran• Harici,e Nazır-
111'1 M. E.dea Delbot. .,.... 
bep Çin cleleıeai M. Veliaıtoa
ka ft Raya l .. idje Nazırı M. 
Litvinofla alibdar olmuılardrr. 

Çin delegeli, japoa1aya kartı 
aecrt tedbirler alınmumı iate• 
•iı ve bu ...... ıldl' .,ıe . 
-~..: . ...,.. .. 

la,ntere ve Fraaa HariCTJ8 

tar sosyetesi lconacyi, ltu gün 
....... 90IVa ••t 17 de lno 
Hariciye müsteprı 8. Mustafa 
Adliaia riyasetintle lıopil9'••ft ... 

Sabahtan, murahhaslar ara· 
... cıa söze çarpKak tekilde bir 
faaliyet -..bade edilm ftİr• 

Kon1er, Hatay iDtihab.t itile 
Roıaa.,adaki alaldar meıalıliai 
ve bihua O• Japoa ilatillıfam 
mlizalmn etmiftir. 

Hatay ilttibabab •ıı!lıli ..... 
kın• a 8Öfliyea, Hatay ili 
raportiri 1-.ç Hariciye Nmn 
M. s..c1ı-. ..... M. o. 
den, Titü,. ile Fn••- .... 
t..-diti iJi ..,. ., ., ••• --
selett. tok .... ,....... .. 
ibtilM., Is .... ..,.llile cılW 
bey• eJle•iftir· 

Frw H.iöye N... il. 
De .. ile ....... Hma,. 

..... Llea. •• 1 ;is ... 
.. .... eftll Roma,. H8r;. ................. _ 

• Başı 1 inci salılfe6 • 
w. tay)'areler tarafından bombar. 
dam• edilmektedir. Diara yü· 
zündeki gerginlik hiç bir zaman 
bu günkü kadm pilmek •ir 
raddede tecelli ey,lememifti. Ba 
vaz:yette biıim bu aüaıkii ailih· 
lanmaz eli ter mi Uetleria •ilüluı 
ıle auka,eae aluw ile milli 
eaniyetimizl temın edecek de
rececle detiJ4ir. Ve im lebep
teD f.wla• .. brıı- liı:r1111c:br. 

Sırf diter milletleria keadi 
bra ve deniz liWU.ını diinya 
.. bu ve diaya emniyeti için 
bir te~h1'e tetkil eyliyecek mik· 
rmta fazlalaşbrmakta olmalan 
aebebite konıreye qatıdaki 
t.siyelercle bulunuyorum: 

6,808,000 i 1998 ~ltdceline 
dahil o1md lzere 1ma _.. 
f• tertibatı için 8,8"0,000 do
lar, ihtiyat ordunun nla111 ~in 
550;000'dal•, 5,909,980-11 lnJ 
blclçeaiae dahil olmak ilzere 
oıda Mımaı ilftti• "-le 

ı-. ... S-,ılllli .... -triller ...._ .. ~08),()f» 
nim il Aftnol, •••J•' 'i d•l•, or..,_ m&iaaat ubn 
aıhHllr •11111• • ',_. • almak için 2,000,000 dtılır d .. 
bat istenmesini ve Romaayadan nınwıa fulal .... ıl
verilecek cev .......... u:ea~ yen .... irilme • ,,..,.._,.. 
lmia lılliutl bır keaitefe wil- de W •iıı.ti .. • 1911ifltllllımeli 
meı·a f .,te-..Z,. için liamw tsad.r tlılıliat, 
ı.-. Hs-,. Ntll1İI il. 1938 ıeneı nde iki ,- mlal 

F.d•, Pr•ıa Hariaİf9 aza ile i1si ,.m 1aaYUir1a t.,.._ 
M. Delboıı. kiaa• llir clıllıs lsa ar-ısı ım tamiD icia lü· 
Oaiıt ....... ...._re dEifl9. zumu kadar tabai11t, yea til> 
Be aratla, Çin cWepli de hafif laar~ ..-it..i İ9fUl ve 
ham butamn., we 6 Tetriainel yabaw memle..-aw ,- • 
9J7 de Çine vadedftdf!i ft9' ,_.._ _.... ed.cıll ~ 
hile, JapoayaDlll tllllrlllZQ tize· pmilerinin JeDİ plialanaıa vü· 
riae Jaer devletin, Çine ayn C8de ..,...._. ............. 
•Jl'I ae 1111etle rardım edebile- lS,000,000 .U,O. clellr. 
cetini anlamak iıtemiıtir. la .itlen a_yn .ı..ıc. koaıro 

S. me1el• etrafuuU, M. Ede" ~ Urb ram•• Ji1saek kiıla· 
Dea.., Litviaef •• Dniar .... 11119 it 
tonko aruıada 1..,alU ıllrilf! ~ yllcı.-iai .... edeoill. •ıc 

)'lftun ve 3teld ahlllelfmisi 
meşkllk bir müdafaa halinJe 
blratcama,._ Tam bir mldlf n• 
Amerika Birletik devletlerinin .............. ,.i•••• 
çerçevesi d.biliae al•hdır. 
SuHı için elimizden gelm bio 

tüa pyretleri 7apmak milı 111-

rette vazı6em"zdir. Fakat arai 
zamanda milletimizi de muha
faza etmeli ve emniy.t altına 
almalıyız. BütiiD ha mabafaza 
tedbirieri bir tecavüz fikri ibıe
riae deiil fakat bir müdafaa 
fıkri iiıeriDe müeueltir. Ve mii
cbıfaa abi üzeriade müeuea 
blmakta dev- edecejiz. 

V .. iagtoa, 29 (A.A.) - De· 
niz •lihları proıruw11n Jizde 
20 niıbetiade fazla~ 
lailkimlerini ihtiva edeD V&UDD 
bnun prejeai Reiaicumbur Ruz. 
•eltin meaa; n. ayai zammda 
mebuaa mecldiae t.evdi elwa-
11aaşı111. 

Viuon projeli tüaiaata ta.
ri~ etmekte, lakat 1alıuz ilive 
olarak. 47 a fa urb •~ 22 
••avin barb gemili va 1000 
y•i deni& W)JMelİDİD iafaa.m 
talep etmektedir. & proieain 
Wr macldelİDe ıöre, Amda 
Birletik clevletleriain ipirak eder 
ati bir • Silülan azaltaa ew 

me._. llic; Wr ..._ werihlı wl1ııtl111DOI-a..,..;•-•ıM·~~~-~··~~ 
mııtir. -.m..... zaıu111ma lefmit Çt cakbt) en z fa;yareıi, 

Po1GeJıa Harici,. N .. ı kolo- old.._ UDaediyorum. (balen laallandmakta otan ta,. 
ael ._k) Çia-J-pea ... ı-. Hepimisı11 .. oibeti nam ,... • '3GID e 
ele ....- i'" in ..la .,.._... dikkate almamız iham pUr ki. Çlbcalbr.) 
.e WıkO.aliıia lait bir tMbl.i· daay•• .._..ki 11a T .. minlere ı&e. yelli pre
de piellek iltemediiiai IÖfle- •ternuyoaal kaDunı.n. e ... aı .-m neticeıind• ıubay adedi 
mittir. ttftil eden preatlplertn n 11111- ııoo_ er adedi 2000 fazlalqa· 

K..., Pu.tai pal tebw alae<Wlria .. .ık Halil edilme caldar. 
t•pıu.cllkbr. ımdea .. barWa fiil ..k .. Reilicum•ur Ru.veitia teclübe 
Fr-Hariciye NaDl'I B. Del· idare1 nde yeni Jeni ••lama pmileri içi• iatediti 15 .;ı,o. 

bıo9. ı..ttı .._..etini .,._. meydana çıkm•madaa i1eri pi- dolM, milite. ....U it W.i 
nk begüa Parile a»aıtini t.- miftir. balı·lk re•ia. iiurüwla kullar bir--. •e ~ llad• Tam bir ema',.ettm bwclrm nlla•ldv. Y• ,apalacak üç. 
bv,.. blaaıta ........ 41.. yalnız 1abilleriml&t11 defil fabl •bllaui ..... tonili'o• ıas Pol.,. Huiei,e aamn a• ayai zımucla aıu11 .. mi~den bin, 8 kraVMörla mecmu 1- • 
mi (Bek), bu akta• v..,..,_ • uzak arazimilia emaiyetini lltoa.a da 6&500 tutacaktar. Zarla· 
lanlet .-.tir. tahtı temine alaa bir mGdafaa- blardan ildJi 1938 de iiçiiDciid 

Cnevre, 29 ~) - J.. cir .. Malate .. ı bir diif.,.. .., İle bir az ıonra tezpba ba .. 
ıiltwe Hariciye Naz M. U.n, billlırimi& .. Jilk•• mil _.. caktır. 
........ u..i an,.. oWu- ta t ... am lizmdtr. Miclafaa. Bahriye claireliaia taı.iate-
iu llalcle lau poe Loaclrap ıaua ,.ıasz bir Olapaua ,,. riae ı&e, Reilicumhur RaveJ. 
... ..._ etmiftir. bir allife llurederek 4iim' Ole- t1D teklif ettiti deniz 11Ublan 
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..,. ........ Oa delep-
tini dialelDlfler ve ...... da zecri 
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111' Sıvat• K.eaılfi ıeiaı -
HeriaiJa: .--.an 8. M'lltafa 
Adli, ...... bitin 4elepler 
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Ceuwe. 29 -..o) -
Frm. DeYllt Nazın M. Pol 

PariatM .... 

artizanlı kanlı Yakala Vııüwton, 29 (RaclJO) -Bir 
bar 

Antakyaclaa buraya gelm .... 
........ ,-. ( jıt"'9dilvatlınt } 
oem.,_.ia bir davetaamuiai 
lnnzalatmakta olaa Abbad Kıeı.. 
._... biri. eveU; camarteri 
ikpm Rap,I •••• &aina 
.~ler ...... paçMria ta-
anuzwaa utra'!"S Jiraı Leveacl 
·~ bil' ,a-.t. uaıalHdınimakta 
ol .. cla..taaıae,1 lı,..ak ıc. 
mıt. lııfebmed Ali Zırka İle 
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SiNEMA 
.ANADOLll 

Güzellik mektebi 
Şimdi beyaz perdenin ti kendisidir 

1 kemmel surette görmektedır. 
Ne denirse denilsin .. Bir ka· 

dının sad., ırüzel olması kifi 
111.dmez. Cazibe, işve ve güzel 
İlirünmek san'atı da lazımdır. 
Sineı:aa yıldız ' arı, vücud, yüz 
v~ ses güzellilderinden başka 
k~ndılerıni en güzel göstermek 
san'atına b hakkın vakıf olan 
dilberler demektir. Bunları sah· 
nede seyretmek, bunların en 
ziyade muvaffak olan güzellik 
tavırlarını görmek fili bir ders 
almak demek değil midir?. 

İşte size bir kaç canlı nü· 
mune: 

lsa Miranda esrarengiz ve 
hulyalı bir vaziyet aldığı za· 
ma,n, her zamandan güzel 
olur. 

lıa MiranJo Loret Yung, masum bir be· 
Bir vakitler, yüksek ve zen· bek kadar sevimli olduğu za· 

rin ailelerin kızlarına mabıuı manlarda en büyük muvaffakı· 
ve "Ad•hı muaşcre •• ''Güzel yetlerini kazanmıştır.. Ağzının 
ve tirin görünmek,, öğreten mü· bu vaziyeti dudakların -dişleri 
eueseler vardı. Fakat bu gün ıösterecek şekilde- bu açılışı, 

• bCiyle mües1eh:re lüzum kalma· rözlerin hem gülen hem bul· 
•ııtır. SillOllla bu vazifeyi, zen· yalarla dolu bu bakışı.. Çok 

Romance 
midir? 

Anna Bellanın duruşu da hu· 
susi bir güzelliktedir. Meseli 
Viviane Romans erkekleri ken· 
diıioe çıldırtacak duruş ve ba· 
kışlar ihdasında da çok mahir 

rin kadar fakirler için de mü· uzib görünmek için kili değil tanınmıştır. 
.:.:._ ____ ,;;...~-.....---~-:-~ 

Maruf ffrliıt, kenarda annesi 
ve gılJızuı /Jebeklik z:amam 

Madam Dariyö, samimi dost· 
larıoın tabirile Bayan Nuş ken· 
dili ile miitilcat iatiyen muha
biri kabııl ederken: 

- işte, dedi. On dokuz ya· 
şında ~•n ikinci kızımı da 
evlendirdim. Danyel bu kızımın 
on sekiz lay küçüğüdür. Her 
ikisi de tne1Uddurlar, daha ne 
isterim sanki?. 

- Fakat bir de orlunuz 
var! 

- Evet.. Olivyc henüz en 
altı yaşındadır. Do~tor olmak 
hevesindedir. Zavallı babası oğ· 
!unun bu arzusunu bilmekten 
mahrum kaldı. 

Kocanız çok genç öldü, 
değ 1 mi? 

- Harpten beş sene sonra .•• 
llalltukı Umumi harbin ilanın· 

dan 15 gü rı sonra evlenmiştik. 
Ve k.,canı hemen cepheye git• 
(i . ı ş tı. 

LJaıy<" 1917 sene!. Mayısının 
l> r .ı c ı.; H l doğdu. 

L< ~ ııı n oLmundeıı soıra 

r: K m cvurıyet nde kald m. 
Ş Kı c. r • rı v rın cocukla· 

rımı sefaletten kurtarmıştır. 

- Bayan Nuş, teganni öğret· 
tiğiniz yıldızlardan da bize bah· 
seder misiniz? 

- Bunlar üç tanedir ve birisi 
de kendi kızım Danyel Dııriyö· 
dür. Diğeri Simone Simon, üçün· 
cüsü; Yvet Liliandır. 

- Danyel Dariyö teganniyi 
nasıl öğrendi? 

- Nasıl mı?. Fakat o, haya· 
tını şarkılarımı dinleınekle ıre

çirm:ştir. Henüz 23 aylık iken 
benimle birlikte şarkı söyler ve 
baz· da: • Anne, yanlış söylü· 
yorsun!. ihtarıaı yapardı. Evet, 
kız m o zaman bile benim ha· 
tal3r.mı bu'.urdu .. 

Da~yel hen üz 13 buçuk ya· 
şıııda iı<en •Vandai.•n tropunda 

1 b . yer alm . ş ve ço" ça u.c nazarı 

dikkati c.: .b.: ınJvaff.k olmuş. 

F. Marley 
Yeni doğan bir 

yıldızdır 

TesadlJ.f en artist 
oldu, lalıat 

Sinema aleminin yeni doğan 
yıldızlarından birisi de "Sine· 
mayı terk mecburiyetinde kı· 
lıraam cihanın en bedbaht ka· 
dını olacağım.,. diyen Florans 
Marleydir. 

Florans Marley sinemaya inti· 
aabını şöyle anlatmaktadır: 

- Ben bir kır çocuğuyum; 
maamafih bu, kafi derecede 
tahsil görmeklig.ime mani ol· 
mamıştır. Sorbona girmek im· 
kanını da buldum. Hedefim ga· 
zetecilik idi. Fakat Pariste kış 
sporlarile meşgul olduğum sıra· 
da bana ·sinema artisliğimi ya• 
pıyorsunuz?. suali sorulmuştur. 
Bir tesadüf eseri neticesi olarak 
tanıştığım Piyer Şema! bana 
azami derecede fotojenik oldu· 
ğumu temin etti. Ve Ali !ide 
rol aldım. Sineme artistliğ-ini 
bilfiil bu suretle elde ettim. 

* * * Alili filmini seyredenler Flo· 
rans Marleyin güz'!lliğini hayret 
ve karşılıyacıklardır. 

Bu ilk tecrübe, Piyer Şr.mali 
azami tatmin etmiş ve Florans 
Marleye "Loforg meselesi,. fil. 
minde rol vermiştir. 

Yankesieilik 
Ke:reraltı caddesinde Halil 

kızı Cemilenin manto.u cebın· 
den beş lirasını çalan yankesici 
sabıkalı Kerim tutulmuştur. 

Yukarıda Anna Bella, aşağıda 
Loretta l'ung 

Çingene prenses 
Ve küçük yumurcak 

ı1u hafta Elhamra sinemasın· 
da göşterilmekte olan Şen yu· 
murcak ve Çingene prenses 
filmleri, mevsimin en güzel eser• 
!erindendir. 

Şirley Templ, sevin~i. düşün· 
dürücü hareketlerile hiç bir za
man yumurcaklığı kabul etme· 
diğini gösteriyor. 

Cingene prenses ise, hem ar· 
tistleri ve hem de sinemacılık 

sinemacılık tekn:ği bakımından 
dikkate değer. Film, baştanba· 
şa renklidir. 

Anna Bellanın cezbedici gü· 
zelliği, bu renkler arasında da
ha bariz olarak meydana çı kı· 
yor; Çıplak ayaklı, elinde siga· 
ra, çapkın bir çıngene prenses. 

Kız:ı yanında alıkoymuş 
Karataş tramvay caddesinde 

bakkal Ali oğlu İbrahim, on 
dört yaşında Muzaffer adındaki 
kızı düklcanının bir köşesine 
oturtarak yanında alıkoyduğun· 
dan yakalanmış ve Adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Büyük köy hikayesi 

Billiir Kösk 
.J 

.................... ms:: ................... , 

"Garibler köyü, kasabadan 
uzsk, iki yalçın dağın çukurlina 
sığınm ı ş, kuş uç:r.az, kervan 
geçmez sapa b.r d ıyardı. Güneş 

ış! ğ; nı hemerı loş çam o' m'\n· 
l;ırının nemli gölgeler saldığı 
çorak yamı:çlarında, ot ve ekin 
çok güç bitti ği için e.lli damlık 
halkının hemen hepsi çulsuz, 
garib ve yoksul insanlardı. Kı
şın dondan dağlar, kayalar çat· 
!arken kara ormanda uluyan 
canavarlar köy avlusuna kadar 
inerler, bazan küçük bir çocuğu 
ve daima sıska davarlardan bı· 
rini sırtlayı p orman kıyısında 

paralarlardı. Göklere kol salan 
kayaların tepesınde kartalların 
uğursuz çığlıklar , bereketli ve 
ışıklı diyarlara göç ederlerken 
bu kımsesız köyü göklerden hl· 
cı leylek:erle ak turnaların fi
raklı ötüşleri köy halkının yu· 
reğine zehirlı hançerler gibi 
saplanıp kalırdı. Kış mevsımı· 
nin amansız korkularından yarı 
aç, yarı çıplak, yer altı izbele
rine s 'nen bahtsız köylüler ide· 
ta uyuşuk bir kış uykusu . ge· 
çirdıkten sonra yazın kıtlık ve 
bereketsizlikten elleri böğürle· 
rinde, ne edeceklerini şaşırm ı ş, 
sersem sersem uyanırlar dı. 

iç güdüsünün kuvveti ne gü· 
venenler, daha güneşli, toprağı 

daha verimli bucaklara göç ede· 
rek aralarından bir bir ayrıl· 
dıkları, buraya da dışardan ko
nuk ve göçmen gelmediği için 
"Garibler köyü. günden güne 
garibseyib ıssı zlaşıyordu. 

Bu tenha köyün başındaki 
felaket, yalnız bunlarla kalmı· 

yordu, ta yanıbaşlarında ifrit 
gibi koskocaman bir dağın ulu 
göğsünden fışkırarak, köpüre 
köpüre, aza kudura _akan kalın, 
dalgalı vcı coşkun bır su hazan 
öyle hiddetlenir, öyle kudururdu 
ki, önüne insan mı, dııvar mı, 
camuz mu, kulübe mi ne gelirse 
gelsin, çöp g;b; sürükleyib ır· 

mağa atardı, Allahın bu çileli 
kulları ellerine kazma, kürek 
alarak çerden çöpten kulübele· 
rini bir az öteye çekmeği düşü· 
neceklerİ!ıe başlarına gelen mu· 
sibetleri bilmiyerek yaptıkları 
gfüıahların çekilen cezaları ola· 
rak kabul edib boyunlarını bü· 
kerlerdi. 

İşte bu boş inanış, bu tem· 
bellik, bu kayıtsızlık "Garibler 
köyünde. her yerden ziyade 
batıl itikatlara yol açmıştı. Tar· 

YAZAN: 
Nezihe Mı:hiddin 

1-
lada ekin kurumasını, iht İ}Jr 

kara karganın incir ağacında 
tünemesine, sıtma çıkmasını be
neksiz horozun yövünsüz ötıi· 

şüne, ırmak taşmasını kaf da· 
ğının arkasındaki iyi saatte ol· 
sunların gazabına, hatta veremli 
bir keçinin südü kesilse b r 
komşu büyüsüne yorulurdu. 

Çektikleri bu yok!ul.uk v e 

tevekkül dağından her dakıka 
gözlen yaş!·, bağırlaıı yanık bu 
çileli kulların dillerinden "Çok 
şükür. "eyvallah. söz eri de 
biç eksik olmazdı. Neye ş ,krel· 
tiklerini kend:lerı d,. h i: mezdı. 

Yıllar ve yıllarca · Garıb.er 
köyü. aç, yoksu ' plak bır 
perişanlık iç.ad '~ kalka 
yuvarlanıp gitt. ~ ı yüce 
dağların ardın la vetı vadiler, 
durmadan çalışan, kazanan, 
varlık ıçi nde gilüp oynıyarak 

yaşı yan insan farın bulunduk!arı 
akıllarına bile gelmezdi... Gel 
zaman, git zaman günlerden 
bir gün, bu durgun ve gamlı 
köyün içinde bir telaştır koptu. 
Uzak, çok uzak bir şehirden 
sanki havadan düşer gibi üç 
erkekle bir kadın, bir sabah 
erkenden köyün avlusunda gö
rünüverdiler. Köy halkını şaşır· 
tan bu dört genç konuk kendi 
kavruk ve yanık ahalisine 1 hiç 
benzemiyordu. Erkekler dinç ve 
çevik, yüzleri gözleri açık ve 
güzeldi. Hele aralarındaki ırenç 
kız bütün köylünün gözünü ka· 
maştırmıştı. Omuzlarına dökülen 
lüle, lüle sırı parlak ve yumu
ıak saçlar, bu bakımsız köyün 
ne cılız baıakluına, ne de ıi- • 
yah ormandan süzülemiyen do· 
nuk gün ışıklarına benziyordu. 

"Gündüz. adındaki bu genç 
kızın bir doktor oldutu mey· 
dana çıkınca şaşkınlık büsbütün 
almış yürümüştü. "Garibler kö
yünün. rneşhur ve kuvvetli 
akar suyunun kenarına, sık çam, 
mazı ve dış budak ormanların· 
dan istifade ederek bir boya 
kereste fabrikası kurmak ıçın 
buraları incelemeğe ıelen bu 
"Fen heyetinin. arasında genç 
ve güzel "Gündüzün., önemli 
bir vazifesi vardı: Ağabeysi 

mühendis ve kimyager ı •Doğa· 
nın. kuracağı fabrikanın dok· 
torluk vazifeıini üıtüne almıştı. 

''Fırtına,, çok güzel 

Köylüyü, hele yaşlıları daha 
çok hayrete düıüreo, bu dört 
gencin lcüçük bir uçakla, köyün 
avlusundan kartalların tünekle· 
rine kadar yükselmeleri oldu. 
Onlar bir uçağı bu kadar ya· 
kından görmamiılerdi. Bu ıa• 
rip makineyi •Gündüz. kulla· 
nıyordu. Artık bu kız ya lbli· 
ıin, yahut ta Meleklerin kızı idr. 

Fırtına öyle bir filmdir ki 
ancak gençlere mahsustur, aile· 
ce ıörülmeıinde ınahzur vardır. 
Maruf muharrir Harti Berna· 
teynin bir piyesinden •lınmıştır. 
Marsel Aşard ve Jan Lüstig 
tarafl!rında'1 sahneye göre ye· 
nidea yazılmıştır. Ve bir ço~ 

sahnelerdeki manzaralar seyı r· 
ciye bir piyes temaşa ettiti ka· 
naatini verir. 

Filmde Madmazel Mişel Mor· 
gan ile Şarl Boyer, en baılı 
rolü büyük bir muvaffakıyetle 
başarmışlardır. Maamafih Rene 
Genin, Arvıl, Jan Bariyeden 
bab11taıek Zllrurıdır. 

Önceleri ondan çekinenler 
yavaş yavaş ıllfDUfllr, hatta 
ırüleç yüzünü sevmete bile baş· 
lamışlardı. Gündüz, köy kızla· 
nnın arasına kanııyor, onlarla 
oyunlar oynayıp ıablaııyordu. 
On gün sonra tekrar ıelmek 
üzere köye ved. ettikleri zaman 
genç kızlar bu rüıel arkadaşı 
gözlerinde yaılarla köy ıınırına 
kadar ıeçirdiler. 

- Sonu oar -

Arnavudluk 
Bir Zira. t bankaaı 

teıi• edecek 
Roma, 29 (Radyo) - Arua

vudluk hükumetinin, yakında 
bir zıraat bankası tesis etmet~ 

1 karar verditi, Tirandan bildi. ı· 
\iyor. 

.. 
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lzmir Defterdarlığından: 
Satış no. 

1162 Kuruçay mahalleli Kağıthane c. 250/ 2 taj no.lu ev 
1163 ,, ,, ,, ,, 248 ,, ,, fırın 
1164 Güzelyalı Üçlcuyular Urla c. 430,431 no.lu 331,SJ 

Lira K. 
500 00 
300 00 
248 25 

M. M. arsa 
1165 Güzelyalı Üçkuyular Urla c. 428 no.lu 73,80 55 35 

M. M. arsa 
1167 Güzdyah Üçlwyular Urla c. 426 no.lu 194,75 146 06 

M. M. arsa 
1173 Kahramanlar Sepetçi sokak 63/1 taj no.Ju 67,20 lb 80 

M. M. arsa 
1174 Kahramanlar Sepetçi sokak 63 taj no.lu 79,10 19 78 

M. M. arsa 
1175 Kahramanlar Sepetçi sokak 6312 taj no.lu 144,20 36 05 

M. M. arsa 
1176 Safftane Duyga s. 24 hj no.lu evin 24 de 20 40 00 

hissesi 
1178 Bayraldı Bornova c. Karanfil s. 79,81 4 taj 120 00 

no.lu ev kahvehan ve arsa 
1179 Bayraklı Kanarya s. 8/1 taj no.lu 165,50 M. 41 38 

M. arsa 
1182 ,, Bornova c. 55 taj no.lu 532,35 M. M. arsa 133 00 

65 60 
65 25 

1184 Alaybey Şimendifer c. 81 no.lu 82 ,, ,, ,, 
1187 3ncü Karataş Adalet s, 17 taj no.lu 217,50 M. 

M. arsa 
1189 Salhane yeni turan s. 16 kapı no.lu 84 M. M. 6 72 

arsanın 5 de 2 hissesi 
1245 Güzelyalı Ferah sokak 24 taj no.lu ev 200 00 
1246 Buca yukarı mahalle zafer c. 7 taj no.Iu dükkan 125 00 
1248 .. .. " .. " 5 .. " .. 125 00 
Yulcanda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 27·1·938 

tar: hiııden itibaren 10 gün müddetle temd ide bı rakılmıştır. ihalesi 
7-2-938 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin milli emla~: müdürlü· 
ğüne müracaatları. 321 

Koltor Bukanlığından: 
1 - 2259 ııayılı kanunun tat· 

bikine dair olan talimatnameye 
göre ilkokulların dördüncü ve 
beşinci sınıfları için ilci ciltten 
müteşekkil bir Geometri kitabı 
yazılması müaabakaya konul· 
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 17 
Şubat 1938 den başlamak ve 
16 Huiran 1938 perşembe ak· 
şamı bitmek üzere dört aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake ka· 
rar verenler 16 Mart 1938 çar· 
şamba günü akşama kadar bir 
dilekçe ile Kültür Bakanlığına 
müracaat ederek bu muaabakaya 

girecekler defteri rine adlarını yaz· 
dıratak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği 
kazanan kitap aerisi üç yıl ıüre 
ile okullarda okutulacak ve mü· 
ellifine her yıl için biner lira 
telif hakkı verilecektir. ikinci 
çıkan kitap serisini yaz na bir 
defaya mahsus olmak üzere bi· 
rincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve be· 
şinci çıkanlara da bir defaya 
mahsus olmak üzere dörder yüz 
lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin 
eserlerini üçer nüsha olmak 
üzere makine ile ve kağıtların 
yalnız birer yüzüne yazılmış ola· 
rak Kültür Bakanlığı yayın di· 

rektörlüğüne makbuz mukabilin· 
de vermeleri veya 'göndermeleri 
lazımdır. Kitaba konulacak re· 
sim, şekil, grafıkler ve sairenin 
asıllarının yalnız bu !'üshalardan . 
birine ve yerlerine konulmuş 
bulunması kafidir. Müsabakaya 
basılmış bir kitapla girenler de 
kitabın üç nüshasını verecek 
veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya rirenlerce 
eser müsveddelerile birlikte eser· 
leri kabul edild"ği takdırde 
eserlerim ilan edilen telif hakkı 
mukabilinde ve her türlü tasar· 
sarruf hakkından vaz geçerek 
Kültür Bakanlığına üç yıllık bir 
devre için terkettiklcrini ve ki· 
tabın o devre içindeki her ha· 
sılışının son tashihlerinin kendi
leri veya kendi mesuliyetleri al
tında tayin edecekleri diğer bir 
zat tarefından yapılacağını gös· 
terir Noterlikten tasdildi bir ta· 
akhüt senedi verilmesi de li· 
zımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması 
lazımgelen pedagojık ve teknik 
va11fları gösteren şartname 'le 
Moterliğe tasdik ettirilecek ta· 
ahhüt senedinin formülü Kültür 
Bakanlığı yayın direktörlügün· 
den alınabilir. Mektupla istiyen· 
!erin bir kuruşluk bir posta pu· 
!unu da birlikte göndermeleri 
lazımdır. 18, 24, 31, 10 (160/130) 

Lise ve orta okullar alım satım ko
misyonu başkanlığlndan: 

Kız öğretmen okulu talebeai için mevcut nümunesine göre 130 
santim eninde 400 metre lacivert kumaş 8/211938 Salı günü saat 
16 da l:ı:mir kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonda açılı: 
eksi itme ile alınacalctır. 

Beher metl'C 'nin muhammen bedeli 320 kuruş hepsinin tutarı 
1280 liradır. İlk teminah 96 lira olup şartname ve niimuneai 
kültür direktörlüğünde ber gün görülebilir. 22 25 30 6 

lzmir vakıflar müdOrlOğüoden: 
J - Mezarlı nda Alipaşa caddesinde kiin 13/137 ve 

14/135 No. lı dükkanların yerine yeniden yaptınlacak 
1175 lira 63 kuruş keşif bedelli dükkanın inşaaı 30/1/938 
taribilıdeıı itibaren yirmi gün müddetle açık ekıikmeye 
koalmuştur. 

2 - lhaleei 19/2/938 cumartesi günii saat 10 da 1zmir vakıflar 
idaıesinck yapılacalctır. 

3 - Bu işe ait şartname ve keşif, proje ve pliaını ineldiler 
her gün vakıflar idaresinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 89 liradır Ekailtmeye pecelı:· 
!erin teminat makbuzunu ve kendisiain bu gibi itleri mu· 
vaffakıyetle yaptıklarına dair vesaik ile komiıyoDB mira· 
caat etmeleri. 30 5 10 17 314 

Devlet demiryolları umum mftdftr· 
IOğO.nden: 

idaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam edilmek üzere 177 
lira ücretle beş tabip alınacaktır. ihtisası olanlar tercih edilecek· 
tir. Sinleri 45 den fazla olmamak şartile taliplerin ufak bir te,. 
cüıııeihal ve bir foto&"rafla zat iıleri müdürlütüne müracaııthm. 

- ~- 27 30 2 208/283 
·~ ----- -

ANADOLU -1{1 ttanunn,.ani 
~~~~~~~-- -~ -~~-;--~~--~~·~~--~~~~~~~~~...::...:.;:___:___:_~, 

İzmir Levazım amirliği ilanlan tzmir ıevazım amirliği satın alma komisyonundan: 
idareleri lstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesat için alınacak 

hnıir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 300 ton arpa 7/2/938 Pazartesi günü saat 15 Tophanede İstanbul 
12 /Şubat/938 cumartesi günü saat 11 de Çanakkale Müstah· Lv. amirliği satn alma komisyouunca kapalı zarfla eksiltmesi ya· 

kem mevki satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacağı pılacaktır. Tahmin bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 lira 50 
Anadolu gazetes.nin 26/2. kanun/938 tarihli nush11ile ilan edilen kuruştur. Şartnrme ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklile· 
1400 kilo kompirmenin ihale günü olan on iki şubat lcurban rın kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatin· 
bayramına tesadüf ettiğinden 16/Şubat/938 çarşamba günü saat den bir saat eve! komisyona vermeleri. 22 27 30 5 209 

15 te satın alınacağı tashihen ilin olunur. 322 İzmir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 

lzmir Levazım amirliğ • sat. al. ko. rs. den: 1 - İzmı r tayyare alayı garnizonunda yaptırılacak atelye inşaatı 
ldarelerı lstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesat için alınacak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

120 ton pirinç 3/2/938 perşembe günü saat 14 te Tophanede 2 - Keşıf bedeli 272000 liradır 
satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah- 3 - Fksiltmesi 9 /Şubat/ 938 çarşamba günü saat 11 dedir. 
min bedeli 26400 lira, ilk teminatı 1980 liradır. Şartname ve nü- 4 - ilk teminat 14630 liradır. Şartname, keşif ve projeler 
munesi komisyonda görüleb.lir. İsteklilerin kanuni belgelerile be· 13 lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan 
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 30 1 323 alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
İzmir Levazım amirliğ i sat. al. ko. rs. den: nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari 
1 - 750 torı 87 okta.ılık benzın pazarlıkla eksiitmeye kon· şıırtnamenin 4 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasında yazılı 

muştur. vesikalar le birlıkte teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
2 - Tahmin edilen bedeli 225000 lira oluP ilk teminat pa· behemehal bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyo· 

rası 2500 liradır. nuna vermeleri. 21 26 30 6 211 
3 - lha~esi 16/Şubı..t/938 çarşamba günü saat 15 tedir. 
4 - Şartname 1125 kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma İzmir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 

komisyonundan alınır. 1 - Beher kılosuna biçilen ederi 41 kuruş olan 20 ton ayro-
5 - Eksiltmeye gireceKlerin 2490 sayJ lı kanunun 2 ve 3 üncü mobil oil green band ve 20 ton ayromobil oil redbant 

maddelerınde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve yağı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
saate M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulun· 2 - ilk teminat parası (1230) liradır. 
maları. 30 5 10 15 324 3 - lhaıesi 7 /Şubat/ 938 pazartesi günü saat 11 dedir. 

l 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
zmir Levazım amirlig" i Sat. Al. Ko. Rs. den: dd ma elerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatinde 

1 - Her bir çiftine tahmin edilen 490 dört yüz doksan ku· M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 
ruş elan (22000) ile 28400 çift kundura kapalı zarf usulile sa· 21 26 30 5 212 
tın alınacaktır. 

2 - ihalesi 4/2/938 Cuma günü saat 11 dedir. İzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
3 - İlk teminatı 8208 sekiz bin iki yüz sekiz liradır. 1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri iç·n pazarlıkla 1400 
4 - Evsaf ve şartnamesi696 kuruş mukabilınde M.M.V. sa· kilo komprime 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin 

tın alma komisyonundan alınır. (A) fıkrasına tevfikan pazarlıkla alınacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncü 2 - ~omprimenin tutan 1610 liradır. 

maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarile 3 - ihalesi 16 Şubat 938 Çarşamba günü saat 11 de Çanak· 
birlikte ihale uatinden en az bir saat eve! komisyona verme- kale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla· 
!eri. 15 20 25 30 134 caktır. 

~ - Taliplerin teminatları olan 241 ı ; ra elli kuruş ve kanunun 
lzmir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 2nci maddelerdeki vesaiklerıle birlikte istenilen günde 

ı----,-~~~~~~~~----~----~~·~~----~~~~--

1 - Seferihisar mıntakası kıtaatının (35000) kilo kesilmiş sığır komisyonumuza gelmeleri. 26 30 5 10 276 
eti ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. ~ ~ 

2 - ihalesi 7 /Şubat/ 938 pazartesi günü saat 16 da kışlada 1 ı • y •• M ~-. ~. 
lı:mir Levazım amirliği satın alma komisyonunda yap1la· Zfil!r U 0 eDSUC3tl 
caktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (8400) liradır. Tu·· rk A şı·rkeı·nı·n 
4 - Teminatı muvakkate akçesi (630) liradır. • 1 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. H J k K F b • k 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 8 apınar UWBŞ 8 rı 8Sl 

göstermek mecburiyetindedirler. Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kırnunun 2 ve v • 

3 üncü maddelerinde ve şatnamesinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en u bir 
saat evve komisyona vermiş bulunacaklardı. 

21 25 30 4 214 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ldarelerleri ls~qnbul levazım amirl iğine bağlı müessesat için 

alınacak olan 300 ton yulaf 8/2/938 Salı günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. amirliğı satın alma komisyonunca kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılac ktır. Tahmin bedeli 15750 lira ilk teminatı 
1181 lira 25 k u,• uştur. Şartname ve nümunesi Komisyonda görü· 
rülebilir. isteklilerin kanuni vesıkalarile beraber teklif mktupla· 
rını ihale saatinden den bir saat eve! komisyana vermeleri. 

22 27 30 5 210 

lzmir Levazım amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 - lzmir Gaziemirde yaptırılacak F tipi hangar, erat paviyonu 

ve heli inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (167755) lira 67 kuruştur. 
3 - ilk teminat (9637) lira 79 kuruştur. Şartname, keşif ve 

projeler 8139 kuruştur ve M. M. V. satın a ına komisyo
nundan alınır. 

4 - Eksiltme 9 /Şubat/ 938 çarşamba günü saat 15 te M. M. 
V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksilhneye girece\:ler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari 
şartnamenin 4 üncü maddesin:n 6· fıkras rnda yazıh belge
lerile birlikte teklif mektuplarını eksiltme saatinden behe
mehal bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 21 26 30 6 213 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Keşif bedeli Cinsi Teminat muvakkata akçası 

Lira Kr. Lira Kr. 
640 00 inşaat 48 00 
996 12 Karroçin i ve sıva tamiri. 7 4 71 
137 14 Nöbetçi kulübesi inşası. 10 29 
Münabsanın tekli. ihale tarih gün ve saab Saat. 

Açık eksiltme 7 /Şubat/938 Pazartesi günü 10 
Açık eksiltme 7/Şubat/938 ,. ,, 10,30 
Açık: eksiltme 7 /Şubat/938 ,, ,, 11 

1 - lzmir tayyare alayı komutanlığınca gösterilecek yerde yu· 
karıda yazılı üç kalem inşaat üç kıta şartname ile ayrı 
ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde kışladA 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Şartname ve keşifnameleri her gün komisyonda görüle
bilir. 

4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
gös~ernıek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksıltıneye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve 
teıninat muvakkatala;ile birlikte ihale saatinden evel ko-
miıyona &'Clmeleri. 21 26 30 5 216 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphrdığın.z elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Bayı ııdır ticaretodas ından: 
Bayındırda Mahmut Şevket paşa caddesinde 31 numarala 

dükkanda müskirat bayii (Ali Riza Özer) in sicilli ticaretin .!4 
Bayındırın Mahmut Şevket paşa caddesinde 12 No. lu duk· 

kanda aşçı (Hüseyin yazgan) ın sicili ticaretin 80 
Bayındırda Uzun çarşıda 34 No. lu dükkanda şekerci (Ha· 

san Yazgan) ın sicili ticaretin 81 
Bayındırın Falaka köyünde değirmenci ( Tahsin Tucer ) in 

sicili ticaretin 82 
Bayındırda Ekemekçi iriminde 7 No. lu dükkanda kunduracı 

(Rahmi Yaka) nın sicili ticaretin 85 
Bayındırda Uzunçarşıda 36 No. 111 dükkanda elbiseci ( İb

rahim Önal) ın sicili t'caretin 86 
Bayındırda kapa ıçarşıda 15 No. Iu dükkanda tuhafiyeci (Ali 

Kaplan) ın sicili ticaretin 87 
Bayındırda Kapalıçarşıda 8 No. Iu dükkanda hurdavatçı 

(Hüseyin Aktar) ın sicili ticaret.o 88 
Bayındırdıı kapalı çarşıda 17 No. lu dükkanda attar (Osman 

Ergenç) in sicili ticaretin 89 
Bayındırda Uzunçarşıda 42 No. lu dükkanda terzi (Şükrü 

Dikmen) in sicili ticaretin 90 
Bayındırda Uzunçuşıda 49 No. lu dükkanda tuhafiyeci (Se· 

tir Soysal) ın sicili ticaretin 91 
Bayındırda Yağ pazarında 5 No. lu dükkanda yağ ve uncu 

( M. Ahmet Özyağcı ) nın sicili ticaretin 92 
Bayındırda Uzunçarşıda 2 No. lu dükkanda helvacı (Necip Ôz· 

helvacı ) nın sicıli ticaretin 93 
Bayındirda Batpazarında 12 No. lu dükkanda kunduracı (Is· 

mail Öz) ün sicili ticaretin 94 
Bayındırda Pamukpazarında tütüncü (Ekrem Sarıgöl) ün sicili 

ticaretin 82 
Bayındırda Pamukpazarında 4 No. lu mağazada tütüncü ~s

mail Tütüncü) nün sicili ticaretin 96 
Bayındırın Falaka köyünde Bakkal ( Kamil Alper) in sicili 

ticaretın 97 
Bayındırda Musallakapısı kar· şısında yağcı ve zahireci (Meh

met Baykal) ın sicili t caretin 98 
Bayındırda Eskikasaplarda 40 No. lu dükkanda bakkal (Hüse

yin Katracı) nın sicili ticaretin 99 
Yukarıda unvanı ticarileri yazılı tüccarların ticaret kanunu· 

nun bükümleri' mucibince yazılan sicil numaraları ile sicili 
ticarete kayıt ve tescıl edildikleri ilan olunur. 

Bayındır ticaret: odası sicil 
memuru : Başkatip imzası 



Fratelli Sperco 
Vapıır Acentası 
~OYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
•QBERON,, vapuru 18 Ki

n•udw.icle beldemnelcte olap 
BURGAS, VARNA ve KÖS· 
TENCE limanları için yük ala· 
cakır. 

•TRiTON,, vapuru 24 Kan
n.-nide beklenmekte olup 
ROTTEDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limaalan için 
Jiik at.caktır. 

SVENSKA ORJENT 
UNIEN 

'1SA,, .apma 24 Kammasani 
tle beklenmekte o!up ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA. 
DANZIG, DANMARK ve IS
VEÇ ve BAi.TiK lim..ı.n için 
yük alacallbr. 

ZEGLUGA POLSKA 
11LECHIST AN,, motörü 13 

bnunusani tarihinde gelip 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
limanları için yük alacaktır. 

SERVJCE MARITIME 
ROUMAIN 

••ALDA JULIA.. vapmu 25-
~iıunusaııide timammıza gelip 
MALTA, MARSIL YA limanlan 
için yik ve yolca kabYl eder. 

laadaki hareket tarilalen1e 
aavlunl•daki detişikliklerden 
act!lata mesuliyet kabul etmez. 

Dm bzı. tMai&iıt içia ikinci 
koni onda FRA TELLi SPER-

Olivierve ' 
Şürekisı 
Limited 

Vıapm AcMtmı 
lirincikordon Rees binuı 

Tel 2443 
LONDRA HATTI 

•ALGERIAN,, vapuru 20 Son 
ki111111da gelip LONDRA, HULL 
ve ANVERStea yük ç karacak 
•e 8fnİ zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alZ'caktır. 

•HERON,, vıp•ru Son ka. 
ntlD sonunda ve Şubat ibtida-
smda gelip "'LONDRA iç.in yük 
alacaktır. 

•POLO., vapuru Şubat orta
sında LONnRA, HUU. ve 
ANVE~ setip Jük caka
racm "ayni zam.da ~ 
DRA ve HULL için yül-: ala
cakbr. 

LlVERPOOL HATI1 
•'MARDINIAN,, vapuru Şu

bat ibtidnmcta LIVERPOOL 
ve SW ANSEADAN gelip yük 
çıkaracak ve aynı zamanda Ll-
VERPOOL ve GLASGOW için 
yük alac~ktır. 

"LESBIAN,, vapun Şubat 
ortasında LlVERPOOI.. ve SW
ANSEADAN gelip yük çıkara
cak ve ayni zamanda UVER· 
POOL ve GLASGOW için 
yülc alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINIE 

"iLSE L M. RUSS., vapuru 
31 Son kiaunda HAMBURG· 
TAN gelip yük çıkaracak. 

- ANADOUJ -
YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkalan atölyesi 

Paris, Londra, Viyana mo
dalarının yi.lııJı modelle
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldız atölye9i, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. Bayram için 
siparitlerinizi acele ediniz. 

M. Etiınan ve 
Saime ÔzgiJren 

Paris Dikiş Akademisiaden 
Diplomalı 

Hükumet caddesi 
.Şamlı sokak No. 28 

iZ MIR 
Tele/9n: 2535 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 
Yalnız lzmirin değil 

CO vapur acmtahtllla mira- .._..., _________ .. , 

caat edilmesi rica oıumrr. Haşvekilimizio 
bütün Türkiyenin 

Telefon: 411114242/2663/4221 en son resimleri 
DEUTSCHE LE-

tercihan kullandığı 

ANTE -UNIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVAN11' 

UNlE, HAMBURG, A. U. 
HAMBURG 

.. MACEDONIA,, vapuru 28 
llrineikin...da bekleniyor. HAM· 
BUIG, BRE.MEN Ye ANVERS 
limanların.la• yük çıkaıacakt r. 
AMERICAM EXPORT L~ 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
.. •EXMlNSTER., vapuru Ş.

'8t iJftidalarında bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXMOOR.. yapurtt 10 Şu· 
batta ltekleaiyor. NEVYORK 
için JÜk •lıHkar. 

"&AHIBI 1 OR,. vapuru 20 
Şubata beklHi10f. NEVYORK 
için JÜk •cm1r:tar. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARmME 
•TJSZA. motörü 19 il:inci 

ltlntada betieniyor. PORT-SA· 
ID ve ISKENDERIYE için yü~· 
liyectllllr .. 

IERVICE MARITit.• 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•D1JROSTOR. vapuru lOI 

lub .. KôSTENCEye hareket 
ede*ir. 
JOHllSTON YARREN urcs 

~uv~ 

.,jlSSMORI., •Ut.,. • 
lldrıciıllinunda bekleniyor. BUR-
GAs. V ARNA ve KÖSTENCE 
için J1k alacaktır. 

DEN NORSKE MUJEL... 
HAVSLINJE 
OSLO 

-MALBEEK,, motöri 14 
Ş..blltla bekleniyor. DIEPPE ve 
~OllVEÇ limanlarına yük ala· 
ealcı.. 

llilılıardaki hareket tarible-
rile •avlunlardaki öefit*lilr
lerd• acenta meıuliyet kabw et.,._ 

Dal. fızla taf ıilit için Bi
~i •ordonda W. F. HENRY 
•AN DER ZEE & Co. N. V. 
'•pur acenlalığına müraca&t 
tciı,ınai rica olunur. 

TeiıtfOD: No. 2007/2/XJA 

Büyük eb' atta Başvekilimiz 

a Celal Bayarın fotoğrafileri 

yahıız Hacı Alipaşa otelinde 
f eılıQ, ressam B. lsmailden teda· 
ra edebilininiz. 

Zayi 
W!/935 tarihinde İzmir Esnaf 

sinden satın a dığım 6790 nu· 
m•alı iki adet tamamı öden· 
miı yirmi liralık muvakkat hisse 
se•etlerıni zayi ettim. Y cnisini 
alac ·ğımdan eskisinin kükoıü 
olmadığını ilin eder.m. 

ôdemişin Adagide na
hiyesindco Boşnak Sü
leJman ofla Süleyman 

o. 3 

Satılık Ev 

en latif en zarif 

pbeıerlerdir. 

Alırken S. Ferid Eczaca 

başı isim ve etibıtiae 

dikkat ediniz. 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cikl,,. tenaaal lıastalıkltnı ma1telıauuı 
İzmir Belediyesi Zührevi U.Ulıklar ve tecim evi doktorlu

t-d-t çekilerek yeniden açhfı Numanzade IC>btıadaki 3 
numaralı maayenebanesinde hatalanDı Puardan m..,.ta bımtün 
ıababtan akşama kadar kabul ve tedavi ocler. 

MuayenelHlıae Tele. No. 3416 ~ 5164 

Meserret Oteli 
Otelimiıin bütün mobilyası tecaKI edilmiş aotuk .e sacak su 

banyıo daireleri ilive edilmiştir. Otel yeniden telYia ve tefrit 
editmit \fe miifterilerimizin her tiirlü ist:irahaderi temin Olun
IBUflur. Fiatlel mutedil ve her kueye elverifbdir. 
Kemeraltı caddesi kara~ol karşısmda No. 72 lzmir 

Sarataş TefYİkiye aoka;wada 
4 •umaralı kag:r üç katlı on 
iki oda üç mutbah ve üç kori· 
dOl'lu dört demir kapllı üçüncü 
katının kami len od.a ve mutbeh 
ve dış sıvaları ikmal ediimiJ ve 
beton taraçalı ve ait iki kab 
sıvasız bir bab hane satılıktır. 
Arzu edenleT istedifi zaman 
görebil rl er. Talipler, ayni evde 
oıw. e .. tdi komieer~-.dea 

Milaslı B. Tevfi~e müracaat ede· 
bilirler. D.5 

! ı 1111111111111111111111111111111ı •. D 0 kt 0 r .. 1111111111111111111111111111111111~ 

i A. Kemal Tonay 1 Akhisar S.rı Al'amed pafll 

vakfı müteveUiliğinden: 
Akhisarda Sarı Ahmed paşa 

\Wdınaı 8id 1342 lira bedcl ı 

E5 Bakterigolo• w bııl~ıeı, salıın · luutalılclan miiteheııısı § 
E§ (Verem ve saire) § 

~fli ıpralıp lw11N1Ciat kelii, 
'11 tl't ....... i IM'i-q ,en(. ................. 
15·2·938 tarih.ne müsadlf Mit 
günü saat on dörtte Akbisarda · 
vabflar idaresinde ihale edile- j' 
ceğ"ııden taliplerin fazfa nmHl· 
1D11t .lmak ve tartnanıesini gör
mek üzere Akhisar vakıflar me
murluğuna müracaatları ve yeye 
mi meakarde de 100 li19 65 ku· 
ruşluk teminat akçelerıle birlikte 
mahallinde hazır bulunmalan 1 

ilaa olunur. 16 23 30 6 1l6 

ss lfemaJıw 1atuyo• ~daki Dibek ..._ 1r ,. .. so -J1la § 
ff •• muapı!Wob'llll'i• .... 8 ... ... ',. e 

U Jta ataM'°1' 
lci elektrikçi, bir teıvi}'eei 

ustasına ihtiyaç vardır. Talil. 
olanlarm Datağaçta M nare ao
kafındı 7 numarada Türkmen 
mensucat fabrik•""-'-'' ~iirA

c11tlua. 

lmllfllllllllllllHllll~=--w1uiuiil11'7.ıe1p: 411 s· 11111111 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 3S 

Garod oıomatik Radyoları 
Ln1.abii ses. en kolay katlanış, en şlk moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
"'° büyüle müesseselerden itibaren bir k11Ç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
F enaia en I08 becli)'08i, pretik, bwMlli 99 emin lletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Matazalarınıza ve müesseıelerinize güzellik verecek bu 

t ı>sisat ayni zamanda ıize büyük bir ,,.k. .... VUl- .. --... 

.... -

Ç ü nkü . ASPİR İN se neler• 
denberi her türlü soğulc ... 

gı nlılclarına ve a~rılara ~-
tesiri ~aşmaz bir ilaç ofduğun• 

isbat etmişti r. 

A S P İ R İ N in teı;tinden 
emin oımn içtn Ntfen ffi mar

kasına dikkat ediniz. 

Siz de M ETALLUM "O,, 

LLU 
Cevfik Baykent 

Elelıtrilı • t.ı.lon ~ .,,.,. ... 
Siemens fabrikalan miimessili 

Petetmalcll• 77 • 79 telefon 3332 

Havayollan Devlet işletme idare
sinden: 

1 - idaremiz için imtibaata 8 tayyare malcinisti alınacakbr. 
A - Taliblerin 11hluitleriaia banallğa ahaı't o1dUf*at 

dair tam te,ekkillü wtaaelerdeıa eldaldari rapor 
B - Tahlil vıeaib• 
C - N ülus tezlcıerelİ sureti 
D - Polisten musaddak hüsnühal vesika11 
E - 3 aded fotoğrafla 31/1/938 akşamına kadar Anka· 

fada HevayciUan U•um müdiiwlitüae aüracut et• 
mit olmaları lizlmdır. 

2 - lmtilaanlar Anmada idre mermincle a..alMllda Yetilka, 
tayyare iatuyon müdirliiiümde lz•irdo Nafıa müdirlt. 
p.de 7121938 pazartOli pü aat 10 ela iera edilecektir. 

3 - Makinistlerin azami aylık ücreti 80 liradır. 28-30-1 220/293 

lzınir vakıflar mtldOrlftğttndeın 
S..Jiti 
Lira Mevkii Cinsi No. VaWa 
500 Mezarlıkbaşı Vakıflar ıazinosu 397 Mezarlıkbqa 

üstünde yeni ·ya· 
pılan biaL 

400 Kemeralb cadde1i Büpk Salepçiot- 185 Salepçiotlu 
lu hanında 16 oda-
claa ibaret otel 

Yukarada müfredab yazılı akarata nkfiye 31-S.939 pyesine 
kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkaralmıftır. ihaleli 
31-1·938 Pazartesi günü saat on beftedir. Taliplerin vakıflar ida-
resine mUracaatlan ilin olunur. 21 25 28 31 206 

lzmir Vakıflar madorJoğondeo: 
l - Mezarlık batanda bal bi•• ilserine yaptınlacak 2920 lira 

lteıif bedeHi açık gazino illlfMb 24111938 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle aoık elcailt•eye konulmuştur. 

2 - lbalui 16/2/938 çarı .. ba ıiinü aaat onda laair Vakıf. 
lar idareaiode yapalac•lctır. 

3 - Bu ite aicl ..,t.ama •e kefif, proie ve pllntm iateldiler 
ber rün Vtıkılar W.eande görebilirler. 

4 - Mavalc1cat temiMt miktan 219 liradır eksiltmeye girecek· 
lerin teminat makbuzunu veya mili banka mektubunu ve 
lcendieiaiD ba gibi i şleri muvaffakıyetle yaptıklarına dair 
veNiki komiıyona ibraz edocelderdir. 25 31 OOS 257 
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Hassas ve temiz iş 

l\lutedil fiatle 

Sözverilen gtınde 

w------ Makine tamirha· 
H M nesinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 

Na. 16 - 18 

Telefon: 3993 .•• ···~ , 'ı,, .. . . .. . . 
.. • • ·.r • ... • • • ~ ' ,, ,i ' 1· 

.. • .-· • • " ': ' ; T-• .~ • r ' • ....~ • ,: ·~. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
ka·rt ve b ilumum fotoğrafçıhkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevab, font ve sehpalar. 

Fotofralçılıfa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 

- Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir -
• ... • .. '.:_ ..;· • ~·~· ~ıııt. .. :· 1 l .- " ' 

1-'taraççı kar sler 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haHne göre temız b r eve, mısafirJ erıni kabul edecek bir salona'. 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya ıçınde kendınızı 
ve aılemzı muhite daha iyi tanıtabi lirsiniz. Evinizın eşyası bayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayın ız. 

M~muılara 10 taksitte veresiye muame• 
lesi yapılır. 

Şaha Göğsü yumuşatır, balgaf!I söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

hha al ~yağı 
N rveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

1 N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Hamdi Nüzhet Çan~ar 

ıhhat Eczalıanes Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6.> 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire tala. 

lilleri yapılır 
MOracant yeri: 

lkincihcyler sokak 

Telefon 3869 
HAYRETTiM 

- ~lzu ~--~~-~-.. Birinci Sınıf Mutahassıs 

-· 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlrı 

Cilt va TenasUI hastahk· 
tarı ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler aokatı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~le fon : 3479 

ok or 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokafı 
No. 68 
Telefon 3451 

ı•-----... --------
Göz Hekimi-

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan ao

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evci 

saat 10-12 öğleden sonra 
1 S,30 • 17 Tele. 3434 

· 1938 Modelleri geldi 

evrol Otomobilleri 
KuvYeti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

\
1e cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

V ®cdl~lk pa1rcçao a1r m~vclbllcdlcdll\Jlır 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

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

--


