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Sulh teklif edilse dahi Japonlar kabul etmiyeceklermiş Mistr Ruzvelt 

Ç J h b d 
dedi ki: 

Ş!ma'i de soğuklar başladı 

in· apon ar inin ört Se• "ilk fıraatta Ti!rki. 

ne devam edeceği söyleniyor yeye geleceıtim .• ,, 
Tirede bir yavru so

ğuktan dondu. 

lngiltere, Japonyaya yeni bir nota . vererek protes· 
toda bulunacak. Japonlar ilerliyor, bir lngiliz 

vapuru Tokyoda tevkif edildi 
Japon bayrakları çekmişler ve 
Şanghayın en modern binası 
olan bu otelin bazı eşyasını gö· 
türmüşlerdir. 

Şanghay, 8 (A.A.) - Şııng· 
hayda bu gün mühim bir hi· 
dise daha cereyan etmiştir. Ja· 
pon askerleri kendilerini rüvel· 
verle tehdid eden gönüllü bir 
Rusla dövüşmüşlerdir. Fransız 
polisile b r kııç Rus gönüllüsü 
daha mÜc!ldeleye iştirak ettk· 
lerin Jeı Japc~. askerleri bun· 
lara karşı mitralyözlerinin ağız· 
larını çev.rmişlerdir. 

Fransız makam' arı hadiseyi 
şiddetle protesto edeceklerdir. 

Tokyo, 8 (Radyo) - Domei 
Ajansına göre; Japonya Başve· 
kili prens Konoyo, dört sene
lik bir program tanzim ey'emiş· 
t r. Bunun sebebi, Çn·Japon 
harbinin, dört ıene devam ede· 
ceğı kanaatinin kabul edilmiş 
olmssıdır. 

Japenlar 
Şanghay, 8 (Radyo) - Bu 

gün, 24 Japon deniz tayyare
ıindcn mürekkep bir filo, Na• 
şan oyu bombaı dıınan etıniştir. 
Çın tayyareleri de Doho şehr ni 
bombardıman etm şler ve a~ır 
bombalar atınışlardır. 

"1wff,,v;,.._...,.-ıi ... -..ı-~.;.•-.ı·..,·-•- ~ Sonu 8 inci •ahi/ede-

Yunan~stcrn sevirıç iç!.nde 

Londra, 8 (Radyo) - fngiliz 
gazeteleri, Şanghayda imtiyazlı 
mmt~kada ekseriyetle lngil z 
pol:ııne ve müesseselerine karşı 
yap ı lan fena ınuamelelere dair 
yazdıkları yazılarda hükuınetin 
bu münasebetle Japonyaya şid· 
detli bir nota gönderecek• ni 
ilave ediyorlar. 

Yunan Y_eliahdi..-Prens 
Pavro bu gün evleniyor. 

Şanghay Belediye reisi, Şang· 
lıay Japon lcosolosuna tekrar 
müracaat etmit, imtiyazlı mtn• 
takada ikide birde görülen bu 
gibi hadiselere mani olmak için 
ne gibi tedbirler alınd ğını sor· 
muştur. 

Şanghay, 8 (A.A.) - Japon 
bahriye ıolahendazları beynelmi· 
lel mıntakada kiin Nev-Asia 
ismi.ndelci lngiliı otelini işgal 
etmışlerdir. 

Japonlar oteldeki ilci lngiliz A 
Yunan Velialıdi ve nişanlısı 

b 
r.. llna, 8 (Radyo) - Yunan Ve- derık Luiıin evlenme maruimi, ••• 

ayra.s•nı alarak bunların yerı'ne ı· bd' P p ı ·1 ' --'------.:_..:...i:,,;;;~;;,;;;,;=;,;1~•;;;;1~;:,;re;:n;:•=.:•:.:•:o:_,:' :•_P:_r:::e:a:-:_:F:::r•:_· rıo f ev ka. llJo mutan ıa11 bir ıurette 

Yerinde b;r dilek: yapılacakw. 
Bu gün, kordiploınatik ile gelen 

Türk. tütününü Türk 
işçisi işlemelidir! 

Halbuki, tütünün bir kısmı 
riçte işlenmektedir. 

ha-

Er;e tOtiloleriuio m6biıo bir lua· 
mı, memlekette iıleomedea 'l'O balya 
makiuelerile balya haline gctirilmiı 

olarak ihraç edilmekte, hııka ıuemle· 
ketlerde itleamektedl1. 

Bu yllzdeo t6tilolerin iılem• 
maarafı olarak aUkadar tüccar kum• 
panların memlekette bırakmaları li· 
ıımgeleo mühim bir para, hariçteki 
itçilerln eline geçmektedir. Kumpao• 
yalar vaktile, depoıualuk yihOndeo 
buna mecbur kaldıklanoı •öylü.yor• 
larda. 

İ•ınir Tütiln fıtiler Birligi idare 
heyeti, bu ıneaeleyi mOzakere eımit 
ve bir karar almııtır. Viliyet .,. Ti. 
caret Oduıoa gönderilen bu kararla 
1ıçiler Bırligi, tütünlerimizio iıl•n· 
meden oıc1nleketimiı:den ihracına 
milıaade edilmemeai dileginde bulun• 
ma~tadır. 

. Y~pılao. t•tebbüı hakikaıen ye• 
rıadedır. lıçıler Borliği kararında da 
gö•terildiği gibi memleketimizde ıa. 
tüoleri iılıyecelı. iıçi ve depolar 
•ardır. 

heyetler hediyelerini •ermiılerdir. 
Yunaoietaoın her tarafındın da mil• 
teıoadiyea hedıyeler gönderiliyor. Lı. 

giliz kral ve kroliçeıi. kıymetli he• 
diyeler ~öadermiılerdir. Yarın bOtlln 
Yuoaoiaıanda ıealikler yapılacakıır. 
Atina Ml'inç içindedir. 

Atiaa, 8 (Radyo) - Yunon Ve• 
liabdi Prroı Pnlonun oi~anl .. , Pren• 
aea }'rederik Luiz, bu gün auau Ye 
babuile birlikte bugün Atinanın her 
tırafını geınıiıtir. 

Balk, Preoeeıi heyecanla alkııla• 
mııtır. Bu g•c• Atına ve Pire tehir· 
!eri baıtanh•ıa elektrilı.lerle teulr 
edilmiıtir. 

Aıioa, 8 (Radyo) - Atina Ajan• 
aı bildiri}or: Bütün Ynoaoiıtan halkı, 
Veliahd Preoı Pıvlonun düğilnil mil• 
oaaebetile ttz•hürat yapmakla, gue• 
teler, bu evleumeğe ı•hifeltr tıhıiı 

etmt>k.tedlr. 

Atinarlıki elçiler hf'veti, ,.eoi 

- Sonu 8 inci sahif•dt1 -

Seylap mıntakalarında şimdilik 
tehlike azaldı. Küçük Mendreste 

köylü, sedler yapmaktadır. 

M. Ruzvelt 
İstanbul, 8 (hususi) 

Amerika Reisicumhuru M. 
Ruzvelt, Amerrkadan ge~n 
Akşam gazel s muharrirle• 
rinden bir arkadaşımıza, Tür· 
kige ve Atatürk hakkındaki 
derin takdırlerini ve sempa· 
tisini bildirdikten sonra, 

- İlk fırsatta Türkigege 
teleceğiml 

Demiştir. --·------1 
Bir lngiliz tica

ret adamı 
Tetkikat için şehrimi. 
z;e gelmiş bu ·unııyor 

• 

• r 

Loudrada Avıotrulya kura m•y• Kar basmış köyler 
•• kooporeıiflori birliAi uuından Ddn 'l'illyeıio her tora(ıaa kar ba1h11oa yedi buçuk lı ııru , un dey, 
B. john Seonler, Lıgiltered•n t•hrl· Jl&m·tllT. Soğulı.l•r da ıidd<tleomittir. roımittir. K6mllrlori alau aho • ~il<>-
•;• geluı 1ıir. Bu uı, Luudra Tar. EnlLI gece Tirede bir ao,uktan auoo 8 korllfllD oatmaga ba9lam• " ' • 
kofiı ıobeıioio ıa .. iyeıile Türkiye dooma nk'aaı daha olmuı, ş.ban DükUnlorda perakende o araıt Lô· 
6zilmcül0&üoll n Türkiye·İngiltere adonda 14 ya11nda bir çocuk, ıababa mllr 8.8,5 kuroıtan aablmaktadır. 
ticaretonio inkişafı ıuerinde ıeıldkat karıı yau~ıoda ölü bulunıouştur. lzmirde oldoAu gibi Bayındır, 
yıpacakur. Doltor tarafından muayeot•iode za• Tire, A-teaemem, Torbalı kız•fırıadı 

Dün Türkofiı ınildürü B. Cemal nlJ, çocoguu ıoguktaD dond uğu ıe,. da köruüroüılük derdi herkeai endi .. 

Ziyayı ıiya?Ptle ~Örüımüııor. Pazar• bit edilnıiıtir. içiode b<rakıoaktedır. Bopıadırda 
teıi glloü L:mirdeli ü•üm imal&ıba· Kömürsüzlük kaymakamın riya.etinde belediye Hİ• 
n~lerioi ,;ezecek, etıudardir.ı!yOn it· Dün deoiı.yolunJan 1zmire bir ıi ve jandarma kumandanı içtima 

• !erini ıetkik eJecekıir. Burnava baıı· yelkenli ile kömür gelmiıtir. Bu kö. ederek komür meseleıioi koouım111• 
rıt Ye emrazı nebatiye mdcadele İl• mUrler bir tüccar tarafından kayık lar ve ~öınLre dört kurut nırk koy• 
tuyoouoa da gidecekıir. Şehrimi•d• eabibindeo alu luruıtan ıam•men muılardır. hkat bu karar tatbik 
bir hıfu kıdar kılacaktır. aalln alınm1ı Ve tüccar, Lu malı bir t?diltmcnıi1, kömUrcüler, kömdı'leriai 

---- --~-- ----- --- daha yü~>tk tıaıle oatılan yerlare 

Bazı mühim i '1 ler ir; in: ~iHuruı"~d baılaym<• aark kaldırıl· 

Vilayet istikraz 
dini düşiinüyora 

-
ıoı , , k.11zaya uz uüktarda kömdr gel· 
dJ~; , çin 8 k.urutt•n ıatıı baolamııptır. 

rırr:~ e jınde1rwaJar i~e müdahale 
f"lt ı rilwi·, k i'• mürcölerin kömürleri 
lıelerliye ruarıff'tih~ halka het kura,. 
tJ.n to•tİ o unı.n uşrur. 1·orbıh ve 

)leuem~oJe d,.. L.önıür çok. azdır. Di· 
~t!r kazalar Lalkııuo 1btty.1çlırıoı lt- • 

ınin iı;Lıı de m.c1ha1li tedbirler oh .• Meclisi umumi razı o ursa, ev
veli Ağamemnun ı ıcaları 

ele alınacaktır. 

mı~tır. 

Segltib 
1'ire·İznıir tcıflt• r-l ÜZt>tİode Rı ... 

manlar ktıprü"'ü, n1ulıtndi:s tırafındu 
mu•yrot" rd ı ln·i~. lnmen ııkıtJındı• 

~· aolaşıltuııtır. Dc:rbal tamirine bıt
laoaralı..tır. 

Viliyet daimi encümeoi yarın 

Yali B. Fazlı Gülecin riyaoetinde 
toplao•c•i< ve yeni y•l büdceııinio 
ıon müzıkereıini yapacaktır. 

Villyetio bu yıl yapacağı iıler 
araıındı bazı mühimlerinio bııuı). 

maıı için bir iıtik.rız eldi aıeTzua. 
bahatır. Viliyoı umnml mecliııi bnoa 
mnvafakat ederea bir mail müeıııe ... 
den teıoin edilecek par• ile ilk y•· 
pılacak it Ağameıonuo kaplıcamıda 
modern toıiıalttr. Suyon miktan •e 
mubte•i bulundugn radyo akti'l'iteai 
tetkik eıtirilmelı.ıedir. 

A~ımemouo kıplıcaunın ıulırı 

geçen ıenelere nazaran aı:almııtır. 

S..bebleri tetkik ettirilmekt•dir. Ya. 

O.Bank 
Umum müdürü 

tayin edildi 
lktısad v~kili l:u iş 
iç·:n lstanbula gidiyor 

pı1acak bafriyaıla bol ıu alıoıbilirae 
ıuyun radyo akıiviteıi k•ybolnıadan 

deıoir borol•rda kapalı olarak bir 
müddet tutulduktan ıoora ıo:?utul· 

Sonu 2 inci sahifede -

llunuo içıo Küçük ~leo.!ereı •u· 
ıularıoıo çek.i l meıioi bıeklemek z1ru· 

- Sonu 2 inci s.ıhifede -

Bu günleı·de 
Merhum Nasraddin Hocadan 

Karagöz Ağaya mektublar! 
Ramazan içinde Karagöz perdesimit· hüyilk bir 

zevkle okuduğunuz ibtncl ~cyh Kn~tı ri, şimdi gerek 
ayni mevzular ve gerekoe di~er bir çok meseleler 
etraftnda ' ·asraddiu lloca lllt•rhumdan gelen çok en· 
teressan mektuhlarını ne~rp Laşlıyaeaktır. 

tJ UNDAN BAŞKA 

Ramazan Softası 
!.imli Te hıç bir g•ıeteda em~alıni gormetl g oız ıo.arik.dlur1z~ edıi· 

miı içtimai bir romanını da A~ rADOLU •utunl• rın<la neş ed ·cektir. 

Kahkahalardan bayılacaksınız 
İıtaobul, 8 (Huıoıl) - Deni• 

Bınk umum müdürlüJüne e•ki lıklo ! 
umum müdürü miralay JDütekaidi l 
11. Ôwor Llltfi tayin edilmi;tir, , ___________________________ ,J 
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ler kon nsı yarın Bu İktısad Vekili Genç kızlar; kalplerinizin atı ga 
lstanbula gidiyor, De. hareketlerinden sakınınız. 
niz Bank memurları da eşte 

it lyan gazeteler·; 
dev etler iç·n d 

n c k · ır. 
ma rotoko unun, diğer 

çık olduğunu yaz yor ar. 
~~-----..-...._-----~~ 

Roma, 8 (Radyo) - İtalya Hariciye Nazırı Kont Cıano, saat 22 de Budapeşteye hareket 
etmiştir. . 

İtalya Hariciye Nazırı; Avusturya ve Macaristan Hariciye Nazırlarının da iştirakile Pazartesı 
günü Budapeştede top'anacak o1an korıferansa işt·rak edecek ve orada dört gün kalacaktır. Gaze· 
teler, üç devlet Har ciye Nazırlarının konfera ısına büyük ehemmiyet veriyorlar. 

Bu gazeteler, Roma protokolunun, dığer devletler için de açık olduğunu ilave ediyorlar. 
Kont Cıano, harel<etinden e\lel lngiliz sefirile uzun müddet konuşmuştur. 

~~-~---.... ._ . .._.._.. .. -~~ ..... --~--~ 

tasfiye edilecek 
lstanbul, 8 (Hususi) - lktı

sad Vekili Bay Şakir Kesebir, 
yarın Ankaradan buraya gelerek 
bazı tetkikatta bulunacaktır. 

lktısad Vekılı, Deniz Bank 
işi le de meşgul olacaktır. 

Deniz Brnka devrolunan de
vairde müstahdem yaşı altmışı 
geçmiş ve sic li fena memurla· 
rın tasfiye edilmesi mukarrerdir. 

Romanya Ha
riciye Nazırı ...... Çocu lar 

• ve sınema 
u 
v 

s 
t 

ye e · · . v-. . I • Praga ve oradan Bel. 
1 mesı mese esı grada gidecek 

Kırkl:ıYeli s ylavının 
bir teklifi 

Ankara, 8 (Hususi) -Kırklar· 
eli saylavı B. Fuad, Büyük Mil· 
let Meclısine bir kanun layihası 
teki f etmiştir. Bu layihada, 16 
yaşından aşağı olan 'rOcukların 
sinemalara kabul edilmemeleri 
istenmektedir. 

Ha midiye 
Mayısta ecnebi lim~n· 
larını ziyaret edecek 

İstanbul, 8 ( Hususi) - Hü· 
kilmet, yeni bir mekteb gemisi 
yapmağa karar ve.J".mi~tir. 

Ş mdi mekteb gemisi olan 
llaıuid&y,., M~yıctG blıı>hP ile 
birlikte lngiliz vesair memleket· 
ler limanların1 ziyaret edecektir. 

Giridde 
Bir radyo istasyonu 

tesis edi idi · 
Atina, 8 (Radyo) - Giridde 

Kandiyenin Gornes kasabasında 
bir radyo ve radyo telefon İs· 
tasyonu tesis edilmiştir. Bir kaç 
güne kadar G ritle Atina ara· 
sında radyo servisleri başlıya
caktır. 

Fil.stinde 
Yeni müsademeler 

oldu 
Kahire, 8 (Radyo) - lngi· 

. llzleı le Arab çeteleri arasında 
·yeni müsademeler olmuştur. iki 
taraftan da ö.ü ve yaralı vardır. 

Sılahlı çetelerin mühim bir 
.tısını, Baroş Alaeddioın çete· 
sine iltihak etın · şlerdir. 

lng lizler, Baroş Alaeddini 
şiddetle takib ediyorlar. 

Dük Konşeng 
Hankeoya nakledildi 

J nuiliz, Fr_a_n_s_z_z_v_e_b;lki de Rus murahhas. Bükreş, 8 (Radyo) - Roman· 
...... ya Hariciye Nazırı B. M sesko, 

farı heyecanlı beyanatta bulunacaklar Almanya ve ltalya sefırleri ile 
~~~~---~~~ 

Cenevre, 8 ( A.A. ) - Havas Ajansı d plomatik muhabirinin 
öğrendiğ"ne göre, Fransıı, lngiltere ve belki de Sovyetler Birliği 
M.lletler c~miyef n • 17Sonkanun t r;hinde açıhcak olan içtimada 
samsasyo~el beyanatta bulunacaklar ve ltalyanın Cemiyetten çe· 
kilmesıne bir cevab teşkil ve küçük dev etleri temin etmek üzere 
Milletler Cemiyetıle mukavelenamesine karşı sarsılmaz sadakat· 
larını teyid edeceklerdir. 

ingiltere ile Fransa Milletler Cemiyetini tekrar canlandırmak 
için g yret s"r' et neğe karar vermiş devletler ezcümle seri halinde 
beynelmilel konferanslar tertib etmek tasavvurı.ındadırlar. 

M.lletler Cem.yetinin umumi katibi B. Avenol Frans z ve in· 
giliz ricalill! bu meseleleri tetk ı k etmektedir. 

..-. . ~ 
tısadiyatı hakkın-

B. Van Zeland, tanzim ettiği raporu bu 
aJ ın sonların :ı doğra ı;erecektir. 

Londra, 8 (A.A.) - Ç:e nber· 
layn ile Van Zelan arasında dün 
yapılan görüşmeler esnasında 
A manya ve İtalyaya kredi açıl
ması için beynelmi.el b r altın 

sermaye ihdası teki fı bılhassa 
münakaşa edilmiştir. 

iyi haber alan mali mahfe:ler 
Van Zelandın Amerika da dahil 
olmak ijz .. re iht y t a1tını bulu· 
nan bütün memleket.erin milli 
bankalarında bulunsn ihtıyat 
alt nlarından ve kambiyo muva· 
zene serrrıayelerinden yüzde bi· 
rini mezkfü sermayeye yatırma· 
larını teklif ettiğini beyan el· 
mektedirler. 

Bu suretle meydana gelecek 
olan meblağ yaln.z beynelmilel 
kambiyo sermayesinin muvaze. 
nesini temin etmekle kaim ya· 
cak, ayni zam ında ilctısıdi 
otarşiden vazgeçmeleri şartıle 

İtalya ve A manyaya kredi açıl· 
mas na yarıyacaktır. 

Mali mahfeller, ltalya ile Al· 
manyanın böyle bir pazarlığ-l 
girişeceklerinden şüphe etmek· 
tedırler. 

Londra, 8 (Radyo) - Belçika 
sabık Başvekili B. Van Zeland, 
Brüksele varmışt r. 

B. Van 'zeland; lngiltere Baş· 

·vekıli B. Çeınberlayn i' e ydptığı 
mülakat etrafından beyanatta 
bu'unmak istememış ve bu mü· 
lakatın, tamamen husu i oldu· 
ğunu söylemiştir. 

B. Vanzeland; dünya ıktısa· 
diyatı hakkında yapmış olduğu 
şümul ü tctkikaüan sonra tan· 
zim ettiğ, raporu, bu ayın son· 
)arına doğru Fransa, İngiltere 
ve Belçıkn başvekıllerine vere· 
cek ve ayni günde üç memle· 
ket matouatında da ıntişar et· 
mesini temın vl.vecek ir. 

Moskoaada oi r ti· 
yatro k::.patıl lı 

Moskova, 8 (Radyo) - Sov· 
yet Sin'atına uymıyan bu hal
lerden dolayı Meyerho t tiyat· 
rosunun k1patılmasına karar ve· 
r imiştir. Bu tiyatroda .:ı snn'at· 
karlar, diğer tiyatrolarda çalı· 

şacaklardır. 

ihti af yokmuş! 
Viyana, 8 (Radyo) - Aıman· 

ya ıle Avusturya arasında bir 
iht laf çıktığı ve Almanyanın, 
Avusturya nezdinde tazyik yap· 
mak üzere bulunduğu hakkın· 

daki haberler, bu gün intişar 

eden resmi tebliğle yalana çı· 
karılmıştır. * .. am-..--.amı-. ....................... ~ 

BUGÜN 

d;ğer bazı diplomatları alarak 
bu gün ava gitmiştir. 

B. Misesko, avdan döndükten 
sonra Prag ı ve oradan da Belg· 
rada gidecektir. ----

lngiltere 
Mısıra yeni tayyare. 

ler gönderecek 
Londra, 8 (Radyo) - Hüku· 

met, M sıra yani hava kuvvet· 
feri göndermeğe karar vermiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Harbiye 
Nezaretinden bildirildiğine göre, 
garnizonu Po tsmouthda bulu
nan 4 üncü hava mJdafaa livası 
yak.oda Mısı a h reket edecek
tir. Aynı zamanda bir projek· 
tör bö'üğü ıle bir hava müda
faa ıstıhbarat kıt'ası da Mısıra 
gi ecekt.r. B:.ı kıt'aların bir kıs· 
mı bu g:.in Lancashire askeri 
n•1k1") e gem c; nr bindirilmiştir. 

Romanyadan ko· 
ğulan Yahudiler ---·· .... ·---
A.'n1an matbu tı in. 
gilt ere ye hücum edi. 
yo ·, An eri ka ayan 

-z s n!n takriri 
Vaş ngton, 8 (Radyof- Ame· 

rik:ı ay n azas·ndan 8. Sıroviç, 
verdiğı bir takr.rle, Romanyaöa 
Yahud ler hakkında alman ted· 
birlerin yakından takib edilme· 
sini hükumetten istemiştir. 

Berlin, 8 (Radyo) - Alınan 
matbuatı ; Romanyadan hudud 
haricine çıkarılan Yahud ler le
hine lngilterenin vaki müdaha
lesine şiddetle hücum etme <te 
ve uzun makaleler yazmaktadır. 
Bu münasebetle lngilterenin bu
ra sefiri, bu gün Almanya Ha· 
riciye Nazırı Von Nöyrahtı zi
yaret etmiş ve bu neşr.yatın, 
iki memleket arasındaki dost· 
luğu bozacağını bildirmiştir. 

Tunusta 

Dans ihtircısın deh/izidir. Evelce göz işare · 
vardı. Şimdi karınlar sürtüıüyor 

~Gelişme ve serpilme çağında 1 
cinsi heyecanlar 

Kadınlık hayatında kadına te· 
nasül tabii vazifelerini gösteren 
bütün vasıfların tamamile inkı· 
şaf ettiği pek tatlı ve pek se· 
vimli bir yaş vardır. 

Bu tenasüle kabiliyet haline 
fen dilinde "evlenme çağı., de· 
nir. Bazı kadınlarda büluğ ile 
evlenme kabiliyeti hemzamandır. 
Yeni baliğ kız hemen tenasüle 
kabiliyetli olabilir. Fakat ekse· 
riya evlenme kabiliyeti büluğdan 
ya bir kaç ay veya bir kaç sene 
soma teessüs eder. 

Tali cinsi vasıfların tam inki· 
şafı, goncanın açılıp çiçek ol· 
mcsı, kozadan kelebeğin uçması 
:çin az çok bir zaman lazımdır. J 

Genç kızın çocuk sevimlili· 
ğinden farklı olan çekici güzel· 
liği, on beş on altı yaşlarına 
doğru başlar, kemalini on seki
zinde bulur. Fakat bu hal daima 
klasik güzellikle beraber değil· 
dir. Güzellik tabii me•hibesin· 
den az nasibedar olalanları bile 
cildin rengi, vaziyet ve tavırlar· 
daki kıvraklık, şekillerdeki tena· 
süp, tebessümdeki şetaret, na· 
zardaki iğfal "ruhla dolu bu 
ışık· Balzak" garp edebiyatında 
"geçici ve şeytani güzellik. adile 
tanınan bir hale ile süsler. Genç 
kızın büyük sevimliliklerinden 
biri neşedir. 

Bu neşe, gençlik güzellikle· 
rine veda olunan çağdakilerinki 
gibi fizik ve ahlaki gıcıklanma· 

nın heyecan göstermesi demek 
olan manasız, budalaca kahka
halarla ifade olunmaz. Öyle sa· 
nılır ki, genç kı z'ar ruhlarında 
tükenmek bilmez neşe kaynak
ları saklar ve bunları güzel vesi· 
lelerle tebessüm halinde neşre
derler. 

Kadının 25 yaşından evel ta
b i, s·hirli g ızelliğı öyledir ki, 
zamanımızda çok ehemmiyet 
verilen makyaj su istimali ve 
garip, manasız modalara uyma· 
ları bile o güzeli ği bozamaz. 

Zannolunur ki, Allah -Sc'hspen
hauer söy:üyor· dram edebiya· 
tında tiyatro darbesi (yaoi mev
ki ve vaz;yetin çarçabuk değiş· 
mesı) denilen şeye benzer bir 
hali bu çabuk geçen şaşna se· 
nelerinde bir erkeğin hay;ılini 
kuvvetle zabt ve onu kend le· 
rine mertçesine alakalanmağa 

sürüklemek için ihsan etmiştir. 
Nevi perisi legenie de l' espece 
aşkını davet etmiştir.,. 

Bu davete kadın cinsi erkek· 
ten evci icabet eder. Aşka mah· 
cubiyetle başlanır, yavaş yavaş 

alışılır. Fakat bu keyfiyet ş d
detli heyecanlar hasıl eder. Ye· 
tişkin kız en afıf busesine bile 
tam bir ismetle içinde sakladığı 
heyecanları, sonuna kadar tevd. 

Bir İngiliz kadını yarım asır 
evel şöyle diyordu: 

"Gül gibi odamızdan birden 
zifaf hücresine geçiyorduk, 
sıçrama şiddetli idi, dereceler 
lazımdır, yeni danslar bunları 
veriyor. ,, 

Evvela dans,şüphesiz bır spor· 
dur ve bir koltukta şişmanla-

maktansa, güzel bir kadının kol· 
lara arasında zayıflamak dah 
iyidir. Lakin dans sı hhi bir tem• 
rinden ziyade heyecanlar doğu• 
ran bir şeydir. 

\V/elter bir eserinde yaşlı ada
mı şöyle söy'etir: 

"Ne terakki, bizim zam ot· 

mıza nisbetle ne büyük ternkkı, 
bizim vaktimizde konuşun;.en 
kadına göz işareti yap lırdı. 
Briçle ayak sürtmesi çık ı, bu 
gün dansla karınlar sürtüşü o· 
farkı görüyor musun. n 

Zenci orkestrasının kıvra 
nağmelerine dalarak dansa s • 
dık çılgınlar sarmaş do 1aş olu· 
) orlar, adeta çif ı leşiyorlar. So· 
ğuk bir müşahid dans eden ka· 
dını hezeyana tutulmuş g bi gö· 
rür. Halbuki mevzu!l ve ahen • 
tar hareket oyunu, vecdi t ~l't 

etmek istiyen bir ruhu nndır
ma ı ıdi. 

Dııns "ıhtırasın dehiz d r .• 
Dans nglerin karış k halkı, s f 

genç k za çok müessıf s pr z· 
1er saklamaktadı r. Orala a g • 
giden erkekler hoş mac r 
aramağa gı derler. Ve hata 
zıları yalnız macera peş ı 
diri er. 

Genç kızlarl Kalblerm z n 
atılgan hareketlerinden s kı· 
nınızl 

- Sonu var • 

Şanghay, 8 (Radyo) - Bütün 
Çinin, mukaddes bir şahsiyet 
olarak tanıdığı Dük Konşeng; 
Mareşal Şan· Kay· Şekin emrile 
bulunduğu yerden alınarak 
Hangeoya getirilmiştir. Bundan 
maksad, Dük Konşengin Japon
ların line geçmemesidir. Zira 
Çin ahalisi, bu adamı Allahın 
ailesinden bir ferd diye tanı· 
yarak tapıyorlar. 

Futbol me. 
raklısı böyle olur 

E hamra Sinemasında 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

SEZAR BORJIYA 
Bir nüm.:ıyiş esnasın
da kanlı hadiseler oldu 

eder. Fakat bir az sonra arzu 
kat'ıleşir. eğer genç kız, aşk te· 
mayüllerini tatmin edemezse o 
heyecanlara başka bir mecra 

Bağ bahçe tü 
ıçin 

• 
ımy 

Londra, 8 (Radyo) -Fudbol 
meraklılarından birisi; bir maçı 
seyretmek için Pilimottan hare· 
ket etmiş ve yaya olarak beş 
yüz kilometre yol kat'ederek, 
n.açın oiduğu yere gitmeğe mu· 
vaffak olmuştur. 

Floransanın debdebe ,.c ihtişamı· 10 binlerce figilran · 
nıüthis ve muazzam mizansen 

' SEZAR BORJİYA'oın zehiri • LÜKPES ll0Hj1YA'nm otP.şli ihıiro ı. 
l:lalk:la birl!!şeo bir kabramonıo zulme karşı isyauı 

AŞK .. ÖLÜM - MACERA VP TARiH 
~ii .............. : ......................................................................... .. 

Paris, 8 (Radyo) - Tunusta 
akdolunan bir nümayiş esnasın· 
da zabıta ile nümayişçiler ara· 
sında çarpışmalar olmtıştur. 

N jmayişç lerden Üç ölü ve 
beş yaralı vardır. 

Düstur pnrtis:ne mensup olan 
• . niimayişçiler, zabıtaya ateş aç· 

m ı şl ardır . 
::Sı- nı;lar : 3 - 5 - 7 - 9 dıı hn~l..ır 

...... D'••alimlllm:ımmılilW-.~UllilllO;;w;;z;ii~~~--mil!Ui:O:~iR::J·~ 

arıyacaktır. Mıitalea, musik1, re· 
sim gibi güzel san'atlar ve spor· 
lar. Bu sporlar arasında bilhassa 
dans, bütün arzularını doldura· 
cak güzel bir erkek intızarı için
de faaliyetini n ldatacak.tır. 

Dans 
Her devirde dans aşk mukad· 

demelerinin tımsali sayılmıştır. 

Güb. 
ve 

Ziraat al t eri 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavu 
H~ imağa Çarşısı Nn. "' 

1 Z M J R 
-~----
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avuz Selim sakalını kestirmişti. Bunun için de 
kimseye tek bir kelime söylememişti 

Esrar kaçak~ıhğı 
Silahcı Refikin evinde 

bulunmamış mı? 
esrar 

-----...--~---·--~--~~~-~~-
Diyordu. Kardeıler le iyi ıe· Y cı.ıan: M. Aghan baş\ca türlü amel şan ve şerefi-

çinnıek istemesindeki amillerden - S4 - mize yakışmaz. Yalnız b ır şey -----------biri de işte bu idi. be' e Zat g b , şairlerin yeri vo var: Babam n h re ket ine kadar, Müdafaa şah;tlet eve giren memurların es
rar bul.ımadıkl. r 1n 1 söylüyorlar 

Aradan bir hafta geçm'şti ki değeri vardır. kendilerinin goruşmesine mani 
babasının eski ıarayda r~ha ı z· Zati efondı içeriye girinc~ Pa· ol... Haydi bakal.m bu işi so· 

~~--~---~--~---l.lştığı h :ı beri gddi. Bey.:ızıd z:ı· dişah, iltifat ıöatererek bir pır· nuna kadar takib et! Esrar kaçakçıl ığından suçlu şah ı d erin celblerine, esrarın 
ten i htiyardı ve son hadise:er ça kımıldadı, solunda bir sed.r 
yuzünden asabı büsbütün bo· göstordi: 
zulmuştu. - Buyurun Zati efend 1.. İşit· 

Sultan se' im; kendi tabibini tim ki kulunuz, ıahşahaneme 
çağırdı. Huzurunda kimse kal· bir kaside teıt b etmişsin "zl. 
mamışh. Bu tabib Yahudi idi. Zati efendi elini ka .bine k:oyd ı: 
Selim ona iradeler vermiıti: - Huzurunuza çıkması c oğru 

Eski saraya giderek babasını detildir. Fakat t.ızimatamı a ru 
muayene ve tedavi edecek! vesile oldu P.ıdişahım, bene 

Yahudi tabib dııırıya ç ktatı bu itı barla kıymeti var .• 
vak t manidar bir şekilde gülüm· Şair Z tti, burıu müteakıb 
siı)ordu. Sanki içeride ıul anla göğıiindcın bir kiğıd çıkardı ve 
kendi arasında g'ıli b "r muha· bunu öperek açtı .. 
vere, esrarenıiz bir mükaleme Yavuı Selim: 
geç"TI ş gib ydi1. - Oku, dedi, dinliyeliml 

Yavuz Selim sakalını kestir· Fiıhakika şairin kas.desi, o 
mişti. Ve bunun için de kimıe- devir san'atınııı parlak bir şa-
ye tek bır kelime ıöylememiıti. heseri id. Şa r, Padiş ıhın biss • 

Ha buki o güne kadar C(eçen yatını, djşüııc ! lerinı biliyordu. 
pad ş hların b~pıi ıakalJı id~ Kasidesinde bu ıları da ihmal 
Yavuz Selim sulta1lara mabsuı etmem şti. 
kavuğu da değıft rmişti. Esle den Pad şah çok mütehasşis ol-
mahruti tülbe ıt saralı kavukl gi· muştu. A a sıra: 

y } o r u ve onlara mecuze deni· - Güz l... G izell. 
1 yo .. du. Oıyerek mırı danıyordu.. Ara 

Yavuz Selim; bunu beğf'nme- s ra da: 
m'şti. O, her ryde bir hususi· - Dur! d yordu, son mısra· 
yet arıyordu. Giyinişinin, ibare- ları bir daha oku bakayıml 
ke t erin n, gayelerinin hepsi bıt· Şair de Pad ışahırı ıradesini 
ka olmasını ist ıyordu. Kend si· yerine get riy:>rdu. Kudr tli b .r 
ne gör~ yeni bir kavuk icad şa· r olan Yav J Z; Zat nin eserini 
etmişti. pek beğenmiştı. K;,s <Jenin okun· 

Bu kavuk yuvarlaktı 'e yu· ması bitince: 
kan kısma şal sar ı ıyordu. Ne- - Af<rinl.. De4ı .. Öp elimi( 
dımlerinden bir sordu: Seni bir daha taktlir edı}orum. 

- Padişahım; bu sarıktan Ptıd ş .ı h ellerini ç rptı: 
zevk ald ınız galıbal - Tezkereci efc::ndiy çağırın( 

Selim. kavuğunu düzeltti: Bu, pad :şahırı mek up :usu 
- Evet bakıyorum ki devlet idi .. 

erkanı, hatta saray :zabitler ı b ı le - Zatı ef end ye üç köy tef· 
hep bu şekilde. yani mabruli fiz ediyorJm. Ôınürü af yet şa· 
kavuklar kul anıyorlar. Bir pa· haneme duahan olsun!. 
dişahın, kullar ndan farkedilıaoai Şair sevıncinden h'ç b r şey 
liz m dlğ 1 nu? söyJ yemedi. Slkalt titriyordu. 

- Devletlumun haklara var.. - Nasıl memnun o ldun mu 
Hem de bu kavuk, tarihteki bir Zatı? 
taca benziyor.. - Bana i!tifat ve teveccühü. 

Selim güdü: nüz hepsinden ifatün g"~dı. 
- Söyle bakalım hangi taca?. Bir az so ı ra Zati; Tezkereci 
-Keyhusrevın tacını, pad.şa· efendinin yanında idı. 

h 1 • Tezkereci: ım ... 
- Aferini •• Zekanı takdir et- -Za.ti f'fendi, diyordu, ıkba'e 

kondun. Sana lstanbul e v•rında tim ... 
Selim esasen, bu lcavutun ayırdığım üç köyün senelik 

şeklini düşünürken şırkan bu iradı 11500 akçe tutuyor. Jy m? 
büyük hükümdarıouı tacını ör- - A lah padiıah 11\' ZI ömür-

k ler verıinl. lbt yarhğımda rahat ne yapmıştı ••• 
On gün sonra devrin ıaeşbur ederim. 

şa 'rlerinden Zati efendi huzura Yanm saat geçm ıti ki ıair 
kabulünü istirham etmiıti.. Zati elinde teffiz fermanı oldu 

Şair; Yavuz Selimin taht~ çı· ğu halde anay papısından rn· 
kışını tasvir ve tebrik ede.ı b r selini ta h tatlı kaş .yarak çıkı· 
nazım yapmışb.. Şair meıreb yordu. 
padişah: O fiin padişaha g"ıli bir ha· 

- Buyursunlar, diye haber ber geldi. Bu haberi ıetiren; 
gönderdi, nezdimizde şaderin defterdar Kasım ef~nd.yı mey· 

dana ç kanuağa memur olan 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

~abib 'e ısa.-uaaaıriri 
Haydar Rüıdü ÔKTEM 

Vmumı ııepiyat Te yuı itleri mCldlo 
ı1l.: liamdi Nl&lael ÇU\ÇAB -iDAREHANESi 
1rnıir fkiııci Beyler eok91t 
C.Balk P aıti.ai bina .. itUı• 

Ttlgraf: 1uıu - ANADOLU 
~ l'lefoo: 2 776 - F oeta ka&uau: 405 

Abone ~eraiti 
l:'ill.ıp 1400, alb •7h&ı 80f 

kurllfW' 

Yalıaacı memleketler lfin eeaelik 
ıboııe ficrc\İ 21 liradır 

ıaray zabiti idi. 
- Buldun mu hcrifı? 
- Evet padişahım. iradoi ı•· 

bınen·ı ye ine getiril•iıtir. 
- Şimdı nerede? 
- Yeniçeri kotuıunda &ıa-

daaa attırd m. 
- Haıinıler bakkanda ae di· 

yor? •• 
- Kendisinin bir milyon akçe 

mukabilinde ıerbest bırakılma· 
aııu iıtirham ediyor. Baıka pa· 
rua olmadığını da tahk.k ettim .. 

.,... Ya babamın hazineleri? ... 
- Onlarıa da anabtulannı 

v6recek .•• 
Y ı W2 düıündüı 
- Peki, talebini kabul eti. 

Saray zabiti bir a~ sonra zın
danda defterdar Kasım efend -
n' n yanında ıdı. Kasım efend, 
soğuk so~uk ter düküyordu, 
beıki cellad da kapının arka· 
sında ıdi. 

si lahçı R fikin duruşmasına dün sarı lı bulunduğu yağla kağıdla-
uç m cü Asl ıyecezada · devam r n ~örülmek üzere emanetten 
edilmiştir. celbine karar vermıştir. Duruş· 

Bu celsede amme şahidlerin· maya yakın bir günde devam 
den ıki kişi ve tam on müda- ed ılecekt r. 

- Kalk bakahm, milyonlar 
babaa.I.. S "'ni hazinelerden ayır· 
mak epeyce zalimane b ir iş gÖ· 
rünür. Fakat, buna mukabıl 

sana her şeyden kıymeth haya
tını hağ şlıyoruz. 

Kasım efendi gözlerini açtı, 
zabilin eteklerini yakaladl: 

- Hayatım bağışlandı mı, oh, 
yarabbı şı.ikürl. Allah padişahı· 
mıza uzun ömürler ihsan bu
) ursun! .. 

Kasım efen li çok per'şan bir 
vaziyette id. Korlcu, il ı klerine 

kadar ş'e'llişti; b r şey:er ml· 
nidan yord ı. Z b t: 

- Sesıni kes, d !di. Ş mdi 
sana yem k ves ıi re gö ıder~· 
ceğim, gece olunca ben gelerek 
se ı! alacağ m. Hazı nenn yeri nı 
gö,terecek, a ıaıt tarlar. ve bir 
milyon akçeyi vereceksın, oıdan 
so, ra da kaf sten ve sa ırdan 
kurtulacaksın.. Haydi bakalım 
baba l ık, dua et b ze dua! • Se-

faa şah di dinlenmiştir. 
Bu şahidlerin şeh ıdef ne gö· 

re, hadise günü silahç Refı kin, 
evinin kapısının önünde b ir g1· 
rültü o'duğunu ve bazı sivil 
adamlar ı n kapıdan içeri girmek 
ı stediklerini, Ref kio buna mani 
o larak kap yı sertçe kapadığını, 

bu sıracla bir şahsın parmağı· 
nın kapı arasına kıstıkını ve 
kapı kı·ılarak içeri g'rıld ğin ·, 

araş ırma yapı lm ış ise de esrara 
mütedair birşey b .anmadığını, 
Refıkin kız kardeş nın sandığ • 
nın iç'nden seksen beş küsur 
liranın alınd ğını söylem şlerdir. 

Bu şahadet karşısında suçlu 
vekilı demiştir ki: 

- Gö lü -.ı or ki, hadisede es· 
rar kaç! kçıl ğ yoktu . Ha ~ se 
bı lilt zam yapılın ştır. Haks z 
yere y tmakta ol ı n müvekkili· 
min h ç olmazsa kefaletle tah· 
l iyesini isterim ... 

Hakim, müdde umumin·n mü· 
nin efendin de s•Jltan Cemı pa· taleas nı a l dıktan sonra, tahl ıye 
ra ile zehirıetti amma, bak, talebin:n r ddine v ~e:lm 1 n 

sen ucuz kurtuluyorsun... ••••·----------• 
D efte rd ar yutkundu: Kol saati aşıran 

- Kulunuzun b r sun'u taksirif. 
Zabit, Kasım Efendinin ıö· hizmetçi 

ıünü kesti: 
- Haydi hayd 1.. z hirletme Hasanın muhake-

25koyun 
calmıslar! . , --· .... ····--Çoban Mehmed de 

tevkif edildi 
Bundan bir müddet evel Cu· 

maovasmın D ... re köyünde bir 
hırsızlı< ha.:lısesi olmuş, Mus
tafa adı ıda bir sürü sahıbınin 

yirmi beş koyunu çalınmıştı. 

O v;ık t yapılan tahkikatta, 
bu had se faıllerinin Mustafanın 
çobanı Hasan ve Mehmed ol
dukl arı kanaatine vanımış ve 
Hasan tevkif edilm"şti. 

Bir türlü ele geç r ilemiyen di
ğer suçlu dün yakalanmış ve 
sorgu hakiminin huzuruna çıka· 
rılm ştı r. 

Hakim, evrakı tamamen okut· 
turdu ve suçluya sordu: 

- Koyun çalmışsın z diyorlar. 
- Hdyır, ben bir müddet 

Mustafanın yarımda h zmetkadık 
yaptım. Sürüyü sayı ile aldım. 
Sayı ıle sahibine teslim ettı m. 

Bir a:ı abc1lgım vao.h. lsteJı

ği mden muğber olarak beni tut· 
turdu. Amma Allah büyüktür. 
Ada et tecelli edecektir. paras nı sayan sen değıl m yd u?. • b l d 

- Ef ndım, bendenızl. meszne aşı.gn l Mevcut delillere göre, şuçlu-
- Sus, yeteri.. Gece yarısına • • • • • nun tevkifine ve evrakm ıddia 

kadar Allaha ı smar l adı ıd. "Ç :t f madım, onu bi.. makam ana tevdi' ne karar verıldi. 
Zabit çıkınca Kasım Efendi, leğ.'md.: un. utmuşum!,, Çocuğunu 

gene olduğu yere yıkıldı: D 
- Ya 'an değ !. Zavallı Sul- ıyor öldüf'memiş 

tan Cemi Beyazıd zehirletti ve Göztepede madam Jzelin al· B N ld"'- k"' .. . . urnavanm a ol{en oyun· 
buna muvaffak o lab.Jmek için tın kol sastanı çalmaktan suçlu d d y d ğ ğ -ıd·· e ogur u u çoc:.ı unu o ur· 
epeyce masraf yapt . p d raları Konyalı Has anın duruşmasına ki Ş 'f . A"' me e maz1un en enan gar· 
da b ·n kendi elceg· ezimle ver- dün ikinci Sulhcezada başlandı. d h k . . .. .. ceza a mu a emes sona ermış, 
d .m. Fakat Al! ııh iç n, Şehzade Kısa boyıu, yanık yuzlu, henuz b.t I d. d b suçu sa ı o ma ıgın an erae· 
Mehıned ı öldüre ı o de n.. i ı dir. yirmi yaşında bulunan suçlu, t ' k ·ı . t ' ,r; • ıne arar verı mış ır. 
B~yaz d, ona kıymadı. Ha buki cezaevinden getirtırılerek salona 

Ş .::hzade Mehmed n de Beyazıd alındı. 
tarafından sıkb ğ ız eltırild ği Okunan ka~ıdlara göre, ma· 
sö .ıltn yor. Guva İstanbuh izin damın yanında hizmetçi ımış, 
s z ve k yafetıni tebdılen gel· iş ne nihayet verılm iş, fakat evi 
m ş te onda 1 ö dürülmüş.. teıkederken, kıymetli kol saa· 

D şar ı da b r ayak 6 • v rdı. t ni de beraberinde götürmüş .• 
D · ı erdar efend , k a büzül- Hakim Naci Erel suçluya 
d u. Faka t bu av~ · ., eri bıtaz so du: 
sonra u ak!aşmı ı - Soyadın? 

Biraz sonra Kasım efend ı , bir - Baıgaml 
Yen ıçeri nef rıni ı getirdiği ye· - Temızle bakalım bu bal-
m ği iştah la y yordu. gamı? 

- Hayırf.. Her ne pahasına Dmlenen bir şahidin ifade· 
olursa o lsun, ö' mek iste ıtıyo· sine göre, suçlu küçücük kol 
rum. H !lyat çok ta t lı. O ı u böy!e saatıni bıleğine geçirmiş, üstünü 
bırak p gidemem. Hele bir zın· başını da yeni liyerelc dolaşmağa 
dandan kurtulsam!.. başlamış. Fakat arkadaş larından 

Saatler at r ağ r geçiyordu. Ce il bu saatin hırsızlık oldu-
Defterdar, vakit tayin edemıyor· ğunu anlamış; Hasan yakalan· 
du, ratıp duvarlardan ince, sı· mıŞ, saat madama verilm iştir. 
rım gibi sular saz ı yordu. Yuka. - Erkek adam, kadm saati 
rıda demir parmakhlda bir pen· takar mı? 
cere vardı. Fakat oraya yeti~e- - Cebimde kaybolmasın di· 
miyordu. Sıçramak kabiliyeti ve ye takmıştım! 
cesareti de yoktu. Yalnız gözle- - Hırs zlık yapmışsın? 
rini, bir kedı g bi oraya dık· - Hayır.. Evi temızlerken; 
miı, z yanın ıüzülüşünü tetkik rafta toz ar arasında bu uati 
ile iktifa ediyordur. Bir aralık görmüştüm. Mld11ma vermek 
farkına vardı: üzere cebıme koymuştum. Unut• 

- Z ya azalıyor. Galiba ak· muşum •• 
ıam vaktil.. $Jçlunun mevkufiyet halinin 

Bunu söyled kten biraz sonra devamına, do~uaı tarihinin so-
uzakt~n uzaia bir ezan aeai ku· rulmasına, gelmiyen ıahıd erin 

klı na celblerine karar verilerek du· 

Basmane cinayetı 
Hayri dün öldü 

Bundan. on gün evel Basmane 
meydanında bir vak'a olmuş, 
Rizeli Alı adında birisi, arka
daşı terzi H yr yi sustalı ça~ı 
ile kalbi üzerinden yaralamıştı. 

O vakittenberi hastanede ha· 
kılan Hayrinin vazıyetinde ıyı· 
)ık goru.müş ve kendisi hasta· 
neden taburcu edilmişti. 

Terzi Hı:ty r i, ev!nde dün an
stzm ölmüştür. Hadıseden müd

deiı.ımumilik haberdar edilmiş 
ve Hayrinin cesedi hastaneye 

götürülerek otopsi yapılmıştır. 
Otopside terzi Hayrinin kalbi 

üzerinden aldığı yaranan teıirile 
öldüğü anlaşılmıştır: 

Vak'anın başlangıcı çirkindir. 
R zeli A li, tanınm ş birıdir. Ter-

zi Hayri, bazı arkadaşlarile Ali
ye çirkin bir teklıfte bulunmuı, 
A li bundan mü eessir o muştur. 

Hayri, Basmane meydanından 

g eçerken yanına g tm ş, hareke· 
tının çirkini ğıni ona söylem ş· 
tir. Hayri, yanında taşıdığı suı· 
talı çakıyı çıkarıp Aliye gös
tcrı:uiş, bunun üzerı ne Ali, Hay· 
rinın elindeki çakıya a 8"ak o ıu 
kalbi üzeri ·ıden yaralam.ştı. Alı 

fi& 

Sağı 
b 

Bro 
Soğuk almay 

s ule gelen bir 

• 
rı 

ilil 'D\I 

kıb hu· 
Bir 

çok hastalıkların s 
da vuku1g im 
talık, en ço g · ü n 
lardandır. So u ve 

snasınd l· 

BJ h s· 
ha talk
rutubetli 

memleketlerde f zla 
ted ır. 

Çok defa a i b r 
sonra başlar. Burunda 

boğaz ı ltihabı y p , 
hançere ve n ihayet n 
larma kadar iner v 
teessüs etmiş o 'u • 

orulmek· 

n 'eden 
i nezle, 

nra da 

Hemen d a'ma h ikı akci· 
ğer nefes b orula ıltihaba 

iş~irak eder. T utulan ar oksü· 
rürler, aksırı rlar. B h ssa b al· 
gam çıkarırlar. İl ı hab bu o ta 
borularda kalırsa, h:ıstalık hafıf 
geçer. Eğ r iJ t ih ab dah i ce 
teneffüs boruların s rayet eder· 
se, tabii has alı K I v rı s daha 
c dd leş·r ve veham te sürükler. 

Bronşit deyib geçmemelidir. 
Bu hasta l ıkta ı l tıhab fazlala· 

şırsa, çocuklard a d ğer vahım 

hastal k lara sebe b yat ve ebıle
ceği g b ı , ihtiyarlarda ve zayıf 

ınsanlarda ka lb bozu ·ı u kları hu· 
s ule gı-tireceği ıçın tehlı keli 
o ' maı<tadır. 

Her ne kadar hronş"t ciddt 
bir hastal ı k g bi gö ünüyo rsa da, 
sonuçları göıönü ıe alınarak da
ima dikkat edılmesi lazımdır. 

Korunmak için; soğuktan mu· 
hafaza lazım olduğu g bi, soku· 
ğa ka rşı mukav m o m k için de 
vücudü da m :ı a lŞtırmak ve kuY. 
u .. •li ı.. .. ıunrlurftl• ..... ı.. _ .. __ ... 
tedir. 

1 ıvooelti ecz.ıı ı..z ~ •• r 1 
Bıı g~C!. 

Kemeralt nda H al, Karataşta 
B. Hab f, Keçecile rde Yeni lz. 
mir, lrgatpazarında A sri. 

Yarın gectJ 
Kemraltında Ş fa, G üzlyaltda 

Güzelyal1, Tilkilikte B. Faik, 
lk çeşmelıkte lkiç melik, Al· 
sancakta B. Fuad eczaneleri nö· 
betçidirler. ------Veni Ne~riyat: 

Yeni Adam 
lsmail Hakkı Baltacıoğlu ta• 

rafından beş senedenb~ri ç karıl• 
makta olan Yeni Adamın bu 
haftaki 210 uncu sayısı çıktı. 
Gazetede kıymetli fi kir ve san'· 
at makaleleri vardır. Ayrıca Ye
ni Adam Ans k opvdısi adla 
eser de ilave olarak verilmek· 

tedir. 
Çocuk 

Çocuk Es rgeme Kurumu ge
nel merkezi taraf n dan çıkanl• 
makta olan (Çocuk) ad ı der
ginin 68 ınci sayısı ç kmıştır. 
Yurd yavrularanın sa w ık, sos· 
yal kültürel duruml :ırının in ki• 
şafma h zmet eden bu kıymetli 
dergıyi çocuklara, 9 c ıklu ana 
ve babalara ta siye z. 
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- 56 - lr a:ıan:Aleksandr Dümg Alı~nc: /(.Ateş pGr 
k .. r .. ı/a~ acak Şöhr tlllerin hay • 

tından par«i&lar .. 
----.......................... -1. o 

.. Bonasyoye ismir~i, ıuah a$1DI, y flDl, iı .. ni ve 
evini sormak sure ... i e istintakı başlamıştı 

E. bararotli devres.ne girmiı 
buJua.., His mqaçlanna, ltu gün 
ele ~lt1d ••ı.asısadt clcvaaı 

elarals bir mua ile b., .. n· 
,. b r d• koaaiıer bulu--d• Koaı4 .. r aand•lyeye 

4*1'9t!letı w ••A iiıeri11dı 
90k •tflUI b r hı de ya&a >•· 
..,.,d ... 

· ıırdiyıa ••hpuıu masa· 
• 1aı ' otr'1 ıürdıi ve ko-
m "'dıtı it•r•t Oıtrin• 
yapıl1.cak iıtintalcı işitemiyecek 
kadar uzıta ark imiş erdi. 

zamana bdaf başı k•tıt
lan &zerine liilmil olan komi
.. 1111ıl bar adaııp iıf Pt.k •dçe 
ceeıaı ıalamak ıvkaaclile pr 
liine baktı, 

Bu ıaüıtentilc, liwl burunla, 
san Ye fırlak elmacık kemikli, 
\&tek fakat k11kin göılü pek 
;,r ·a bir ac!•IP oldptu icin 
,ebre• ideta bir kutup udi· •a Vf tilklJO benziyordu. 

Siyah renkli bol •lbi .. ıiqdfD ,.._r11• dotru uıaaııı pla• 
ve ilri be>)'sauqup ~nd• 

....._ batını dotna t\lı.b&ltaek 
İfil' aldıtı YUİ)'ot bb,ppcl.ll 
'-''"' çıkaran bir kaplq11ıb•P
aaa 19ali• benziyGrd.._ 

M. Bonasyöye iımini, ..Uta
JAl&al, itiai vo evi•i ıor• 

-" ıw•til• iltiataQ b.,ı.4-. 
.._.beaa iımini vtt •~lalilı

J.k Bonı~yp oldujupq. ılli 
· ""'1d• bu"'•dunau. aabtk ••11 .Wutufte! ,. P-•Jö .. , ........ 

r"" :IÖyliyerek cevap vcırdi. 
· di. komiser onu iltintMa 

..... edtıeeii ,. ......... 
Wr ecneb nlq dalain itleri br 
lllllflM~ ltelma telalit..i 
laakkaDcla ideta uzun bir natuk ........ 

...,.Uiveola,.k. M. 
il ICardi.alin, o kimse ile m ... 
.. edUemiyecek olaa uza
,.., fetldt nızırlar n 11epsine 
Wk olan utan ~ gelecek 
....,..,. .. hep.ine ele aa.ape 
..... k laqmetlıain bvwt •e 
bdretinden bah1ettiktea ..,. 

•11ne kimıenha Dl'fl dura· 
..... ,_.--tam yahut pençeıinden 
tmrt.la11yacatıaı anlattı. 

Natkunua bu ikinci kısmını 

-- •492 a b t r k en ıonra, atm ca 
haktı ı"ıleri u ıaYalh lion11· 
yoye dıker•k. v11 yef nia ciddi
yet ni dütil , ..... "' emııtt. 
Kumııça duıünmete ba11a

••ıt1; M. la Portun ahretl k k • 
ıını kendiı ne vtr••~ t• ltfuıde 
bulundu!ıl o mıı'•aı dakikaya 
linet etti. Fakat en ı·yade o 
ah etlik kız n kr~rçe maıyetine 

gırmiş bulundutu dakikayı te•'io 
ed yordu. 

M. Boa11y8nün bas'ı'ikle ka· 
n11k çok hoa~i• hali •• d.
reee korkak b r ıekil almıtb. 
(ifa, br11ua• kartı olan mu• 
babbeti tamamıle ikiftcl derece
de k•lıyor ve fıkr ndeo grçir<li• 
tıni ıöy edıtımlz ilk hıslerıoe 
galebe ~lamıyordu. 

Bon•şyönUn düıüneesi de ha· 
kik.tep ke1Jditine aöylopmıt 
olan .. kil do bulun uy ordu. 

Ko ka k9,ka dGdi kiı 
- Fabt. ~omi•er efendi, 

emirler ne münkat olmakla mi
torref ltulpndqtumuı tDJulıiz 
baımetlia n kudretipi llerkelllesa 
ı yade beni• b lip takciir et
mtkte baluadulu• au__..ı 
rio Merila• 

Ko.i.., tüpla• eder bir ta
varı. ..,dua 

- 0,le mi? Sahi mi? Bö1le 
oluno., ıandaaa ••oia pderıl
dini&? 

Na.1 ••cl9ril&, dala• 
dotrusu, n ç n g&nderiJdım; bu
nu IÖyl yebi meklif • 11akin 
,aktar. Çünki b.nu ben de 
wı .. ,_..., ltonce malGm oı.n 
bir oıbet .,.,., N. li Kardiaali 
lmdll'acak ltir harekette bulu•· 
dulumu bi mediğımdir • 

- BunUDl.t beraber, bunda 
bulua .. nııdJn ve atıı ce1a ile 
m11nua o mu zdan bir cinayet 
itlesn f baluad11pnuı an· •tılıyor. 

Çok korkmut o an Bonaıyö 
batardı: 

- Atır ceJ• hal Ap ceza· 
4'n h.ı Hugonlan sevmiyen ve 
lspan701Wrdan nefret eden be
nim ı bi ba~ıre bir kuıaıa,ça, 
naııl o ur da •I r ceza ıle maJ· 
.-un olabilar? O ününüz. tfe.-

dim, bu.ıu akıl bile lc•bul et• 
mezl.. 

Koaaiı r ~ilçük g&ı •rini maz· 
nuna dıkerciC upkı kal inin e11 

deri._ kQf sini Qku.a•k ister ıi• 
bi d k~4l le dedi ki: 

- Mö ya Pan s ö, Jiıi41 bır 
karırnı var, detıl IQ? 

Mosclenın çolc ktarışık bir 
ıafhara ı rdiğıni farkedoQ ku
maşçı tıtr yerek cevap verdı: 

- S ınki, bir lcarıpı z v•rdı:. 
- Nasıll karınız yo~ mu? 

Şim Ji kannaz yoku oolıJ ne 
yaptınız? 

- Oou kaçırdı!ar, efendimi 
- Aaaal Kaçardılar mı?. 
Bu ltAıaa. aözünu işiten 8oP 

nuya iıin dahı ı yade aarp
laımakta oldutunu an •dı. 

- IÇ•Q&rdılar bıl Bu denaeti 
irtıkAp eclen •dam"ı ki111 oldu
IPlı" bıliyQ( IAUSQQUZ? 

- B.ldit qaı zaııncdiy~ 
...,. K snd c? 
- Ka\'aJJetle b liyqrupı cl'9 

yeme-. ~OllİHr •adi; 1.ı...z 
tiipbo ed•J~"UI· 
~ Kimde" füphtt cdi1on..

nuz. Haydı, serbestçe ıöyloyiqiz. 
Bo~yö bijabijtijn pıala•ııta, 

Acaba her fOY• inkir mı, yoıc.. 
kr..- PH f)tmeliydı? Her ıeyi 
ınklr edec;ek o ur•ı tecahül 
göıterdit ne hükmedilorek çolc 
şey blldıti ıaoned Jebilirdi; '1t· 
rar ettlfı zamao ııe, i7i niyet 
sahibi bulundupnu ispat etmıı 
olurdu. N hayet, her ieyi aör 
lemete karar vcrdı •• 

- Benim ıtlphem, dedi. U
EUll boylu, eımer ben"di, kibar 
tv rlı ldeta MiyOk bir lord 
li hlda b ıdamdand11; karımı 
•ve getirmek için ı...vr ..,.,. • 
ııa bpı11adı Lek1'cl tim ıa
• le da bizi b ·, kaç kere ta· 
kib ~ttiti hatıruıa ıeliyor. 

,.,....... mer-ıııı bir tavar 
takandıtı ~rülüyordu. 

- ı,.. ned r' d ye sordu. 
- Obl ismine gel nce, bunu 

lcat'ıyyea ltılemtyoram amma 
uadifi•• t•düf ede~olc oı ... 
hemen tanır ve bin kiş nin erı· 
11nda görmüt o'sam hemen w-

edıleceltt r. Lıulovik xıı VO Boilearı 
M~'1f'-ları, ~bableyin ... Ludovik Xll Q" pqUq ~•n· 

at 1 t de Doğanspor • Demır de nasılsa şairi ji uyamr. Bir 
spor takı•l•rımn karıılaıoaala- kaç mıara yazar ve •••,a'arı 
nle bMl•••calc; bunu pnün en Boi eauya ıöıtere...k mütale111nı 
milhsnı .,çı o •n Alıa~k vo ıoru. Bo leau, b• ıuale '-it du
AtııtporlA oyunu tUip ede· rakaamıdın: 
oe tir. _, Hıt••tlOm, aiıba için ol· 

Al•noık takımı, ltt.auldaa ••,ao.k b 9 bır t•l' yoktur. ola· 
r H Samin de ittirıkile kuv· aaaı. Bır kıo kötü auua uydur• 
vctli b r adro ılı '" alecak. Atetıpor ııe lı ubulu fMlİi• ••ya t-.arladeaıı ve İited ... 
ıkı ovuncuıundaa ••ruaa olı· nİI .. k ide de yapup ••..t• 

ı fak oldunuı. 
rak ••t• •ftir ecleoektir. Cevabını verdı·. 
Maım f h seçe• IMftakl m8Çta 
yeni ele1aınlarlı tfi ••t oeler Çor • .,..6acı 
alan A ıppor-. H t.ıka u Çar N kola 1 kıyafet cletitti
güzel bir oyun çıkarmuı mub- rerek çarşıl rda gezmeli Adet 
temcldır. edin1a ıti. Bu 1Untle ba1k1a 
Şu Mtıbıkja~tır ki. bir bu· dotr"'d4a dotruy• ıöıitmek ve 

çuk saıttlik maç c;ok heyecuh dertlwini •nla111alı ııa•inını elde 
vt sevkli ıeçeeektir. •diyordu. Bir 1ü11 kohıu ıuMY 

GünUn ton 1aaçı Oook·Y.. paltoeunu takta 11 pai&ü•keo dal· 
manlarspQf takıq1lar, upasadJ- ııahlclı yolu"' taataıdata IO

dtr. Oyunculann salapaam.ı.rı k•klar• •P•tta. Ycalu S.a1a 
yüzünden büyük Lir ~e dqjtu oılsar ... ıyaoaiuta ulaJ'lll~ 
ıec;irıniı olan Y llll1Dlar takımı bir yaylaya atlaclı. Yolda ,. ..... 
geçen hafta DotanıporlJ )'JP" dl OD P•ru. olmıdıtaoa b•· 
bğı nıüsabakada 111uvaU.kıyetle ladı. Yayla tam ,.rayıq öni-.e 
b1r oyun çıkardatına göre, ya· gelin• indi. Tatla lW diUe ara· 
nnki oyund• da k .. vvetli ..-ki- bacaya: 
bine kart1 bır tehlike tefkil _ Lütha Wr a lıııekleflaıiz. 
edecektir. 

Halk ••ha11ndı ıy.-i kulüp- Şimdi paranlll getiririm. 
leriQ B. takınılan •at 10 dan Dedi. Al-abla, Cana bq öner· 
itibaren kırtılapca1dardar, hk .-iaiı 
oyun Oçok· Y ••anlar takınılan - Oh~t· olama bm 
aruında yapılacaktır. 8'ı aıüsa-

keçıaı ~d · bap IİIİtl de· 
ditınizi d de bir cla-

bakayı ıın ıle Dopnıpor " De- yüzleri• tör dim. Be' 1 yok, 
m rspor ve Alsancak·Ateııpor paranız yoba paltoyu bırakınaz 
111açları taki edecektir • _____ ... _____ ..... ~,. setifipee "' ...... 
çeAtıiinmL. ririm, olmaz mı? 

- Bı• ldtiala itinde ....,.. Ce ._. vanM. 
cığınazı ıöyliyorauauı, delil m? Çar, paltoauau bıraktı, para· 

Vanlat bir yola aapbtunn fa~ •lf'l sotiJip wdi. pJ!ıQllllMI 
kına varu Jlonuyl batırarak aldı. 
dedi ldı Çar ~ıflDdaa Pfea: bir çok-

- Demek istiyorum ld. efen- lanaa anlattı ve: 
di•, deoaek iatiyoru• ki,... - De•k ld ·de6 ,. 

KomJter enua ı6zhl blth .. ı .. ı.rclell bir ta.. ...,.ıb 
- Oau taQı~ıt a 11 aöyliiyor 1ra.,..lan ....,...,_ tlot-

Dıyor. lq1parator gülümıi· 
yertk: 

-Alman\a imp:ı atoruyum. 
Oıyor. Macar hiç aldtr ı et 

meden hemen ıu soruda bu
lunqyor: 

- Pek iyi ıiı vaz yetinı&d• 
••mnun mu•&ınuı? 

Vılbem ae imi y 'ra : 
- Ona D• ıüpbe, memnumım 

el yor, yoluaı devam ediyor. 
• •• I Geual•ııa söglni 

C.ripol• eavaımd• ı..,_ 
,.U..a barut depo art •tOf 
aLr. Btuaaa üzer ne, barutaus 
lcaru sillhla kalan lspanyol a .. 
kerlcrine Gl Gonzlav aşağıdaki 
töylevi yerin 

- Çacalclnım diif mandan 
lcerk~yılım. Vlu Turımız bi
ıim dütıuıaı barutau da ye
aeaetimdi bıld ti için bunu bi
• bUdiımek iatemiıtir. Hakikat 
ı,,...,o11ar •-o• kaanıyor alı. 

,, ... ,,. pr•• 
Onlfl dramaturg lbsepin hiç 

te güzel olmıyan karakt~ristik 

bir batı vardı. Böyle olnıalda 
beNber adamcağız az ıaçıoa 
ıablına pek dtlşkila, çok mar 
rurd .. 

Clıudin Annetnin ~nlı~ııqa 
rfire, ııpkuına Y.tılandatı ayır
maı, bir yere aturdutg ZJJD(l .. 

yanma kormuı. Bunun ıuru11 
qlam.k için .-traşıyorlar ve 
nibay,t it n iç yüıürıü öğr~i

ycwl.,.. lbaenin ppU..Rı i'"'9 
de ufak bir ~qı ~rlet·•irilı11111im. 
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B
• kKar; hav:ıların, ıoguk giihrin bıraları: d Jtalya, Akdenizde kuvvetli 
ır u up seyya ı, aşın an b. d 

hAd• • I ır onanma yapıyor. geçen a ıseyı an atıyor .......... . 
• Fransız ve /ngili: gazeteleri; ltalyanın, yeni deniz inıcıatı için 

miJaaicl bir l ü ı,.eye m3Lik olmad.f .. nı J·azıyorlar. 
Kar! ... Kar! .•• Kari ... Kulübeye vardım ne göreyim; 
on dört ölü! •• Ya!nız, derinden derinden, bitkin bir 
kadın sesi geliyordu •• Çocukları da sağdı. Çünkü 

Paris, 8 (Radyo) - Fransız, 
matbuatı, ltalyanm yapacağı 
yeni zırhlılar ıçin uzun makale· 
ler yazmaktadır. 

Tan gazetesi, İtalyanın, yeni 
deniz inşaatı için büyük mas· 

Her taraf ta kar fırtmalan, 
soğuk dalgal4ra, den izlerde fır· 
tınalar, bir çok yerlt"rde ı y'ip· 
lar başgösterdi. Bu münase· 
betle bir Fransız gazetesinde, 
Kutup kaş ilerinden Emil Vıktor, 
935 senes nde Goroinlanda yap· 
m ş olduğu seyuhatin kork nç 
ve heyecanlı hatıratını anlatarak 
;öyle devam ed.yor: 

Yiyecek peşinde! 
Kar 1. Kari. Hep kar. Aylar• 

danberi hiç durmadan yağıp 
duruyor .• 

Arasıra bunları altüst eden 
bir de fırtına çıktı mı; vaziyet 
pek dehşetli oluyor.. Bır kıı ç 
saattenberi mütemıad.yen ilerlı· 
yoruz. 

- Nereye? Diyeceksiniz. Ne· 
reye olacak; yiyecek bir av 
bulcıağal Dört kiş yiz. Şöyle bir 
tasavvur edıniz; ıssız ucu bucağı 
olmayan buz kitleleri üzerinde 
açl ktan bitkin bir vaz yette 
dolaşan dört kişi .• 

Çok şükür, bir su kenarına 

gelebıldik •• Son gayret.m zı de 
sarf ederek suyu örten buzları 
kırmıştık .. 

Bu işte en usta olan Kristian 
hemen ağı suya daldırd1. Se· 
vinçle ona sesleniyorduk: 

- Haydi! GaHet, daha de· 
rine dald ı r!. Fakat olmayınca 
olmuyor! Bu da boşa çıktı. 

KulütJegiz: 
Tükenmek üzere olan yiye

ceklerimizi biraz daha eksilttik. 
· Elıme bir kitab almıı t.>kuyor· 

dum. Ötekiler de kimi uyuk a· 
makla, kimi esnemekle, kimi de 
düşünmekle vakıt geçiriyorlar. 
Bır aralık Kristian: 

- Bakalım yarın ne yapa· 
cağız?. 

Diye sessizliği boğdu. 
- Sen ne yapıyorsun? 
- Kitap okuyorum .• 
- Roman mı? 
- Evetl 
- Bırak şunu:. Dinle 

bak neler anlatacağım. 

On iki ceset: 

beni, 

- Şaşıyorum; konuşmalarınız 
hep yiyecek üzerinde .. 

Krıstiyan anlatıyor: 
- Anlatacağım şey geçen 

sene olan bir faciadır. Sek z 
çocuktan ibaret on sekız kişil k 
b.r a le Angmassalike yerleş
m şti. ilkbahar gelmişti. Fakat 
onlardan hiç b r haber yoktu. 
N hayet köpeklerimi kızağa ko$• 
tum. Onlardan haber almağa 
gittim. 

Onların oturduğu Eskimo ku· 
lübelerınden birine benziyen ku· 
lübeye vard ğım zaman kapı 
Öııünde devrı.miş b r kızak ve 
y nındıt da cansız ycıtan yaşlı 
bır kadınla karşı .aştım .. 

Kutuplara bir bakış 
Heyecandan ;çim çarpıp du· 

ruyordu. Ku übe etraf nda hiç 
bir ayak izi y ktu. Pencere er 
bile kardan tıkanmıştı. Bırinin 
camını kırarak eğılip içeri gir· 
d .m. Pis bir koku burnumu hır· 
paladı. Hıç bir ışık yo:Ctu. Ka· 
rınlıkta bir c~set daha gözüme 
iliştı. Gözl ... rim bu sefer faftaşı 
g bi açılm•ştı. 
Dayanamadım. Haykırdım: 
- Kulübede kimse.er yok mu? 
Bu sualime cılız bir ses ce· 

vap verdi: 
- Ben ... Beni.. 
Koştum hemen onun yanına. 

Bu bir kadındı .. 
- Yalnız sen mis"n? Ya öte· 

kiler? 
- Yalnız ki çocuğum var. • 

Meşhur bir posta 
soyguncusu 

M:ıhkum olduju halde 
evleni:> or. 

işte dünyada olan garip ha 
di•elerden biri dahli.. 

Fransada " Hanri M chon • 
adında bir posta memuru bir 
kaç yüz bin franklık bir pıra 
torbısaını aşırdığı için hapse• 
dılmişti. 

Zamanla gününü tamamlayarak 
ıerbeıt bır.akılan bu adam bu 
sefer bir o:omobil tarafından 
yaralanmıftı. Kendini tedavi 
ettirırken aarfettiği paralar za· 
bıtanın gözünden kaçmamış ve 
yap lan tahkikat netıcesınde 
epeyce zenginleştiği ve bunları 
daha evel gene postadan aşır· 
mak suretile elde ettiği anla· 
şılmış ve yeniden beş seneye 
mahkum edılmıştir, ş:mdi haıa 

hapishanededir. 

işin garip tarafı, M .şo~un ha· 
piste olduğu halde evlenmek 
11teyışidir Evet, Mişon evle
niyor. 

Hatta ona polis nezareti al· 
tı~da belediyede nikahı kıyılmak 
üzere bir saat izin bile veril· 
m ştir. 

Resimde ge.zeteciler1e görüşen 
M.şon ve ıuşanı.sm.ı görwe ... teyiz. 

raflara katlanmak lizımgeldi· 
ğini ve fevkalade bir büdceye 

ihtiyaç hissedtceğini yazmakta, 
Pöti Parizyen de; bir barb vu

kuunda Afrika müstemlekelerine 
geçebilmesi için ltalyanm; Sü· 

veyş kanalından başka yolu ol· 
madığını, bu itibarla akdenizde 
kuvvetli bir donanma yapmak 

mecburiyetinde bulunduğunu 

kaydetmektedir. 

Paris, 8 (Radyo) - lta!yanın 
yapacağı yeni zırhlılardan bı.h· 

On!arı kendi yiyeceğ'imle bes· seden gazeteler, ltalyan donan· 

1 d masının, balen otuz beşer bin e ım .. 
Kcadının söz söyliyecek takati 

kalmamıştı. Ceb mden bir ek· 
mek parç::ısı çıkardım ve hemen 
ona uza tım. Az cık kendıne 
ge mişt .. 

- Y yece~iniz çoktan mı 
b.tt.? Diye sordum. 

- Son lokmayı y yelidenberi 
epf'y vakit geçti. Dc!di. 

Kadına üç parça yağ daha 
uzatarak: 

- Bunlarla ben g 'd"p gelin
ceye kadar ıdare et, ben şimdi 
çocukları alıp g dıyorum. DeJim. 
Ôcekiler h ·p Ö ımüştü ve bu 
ölenler on dört k şi idi. 

Kristiyan burada sustu. 
H ç birimiz de ağzımızı açıp 

bir söz söylüyemiyorduk. 
Meşhur kutup sey~ ahı, h ka· 

yesin ın bu k smından sonra da 
başka bir h kayeye gpçiyor ve 
bu la satan diyor ki: 

Karların bastığı veya buzların 
kap lad ğı yerlerde en korkunç 
f ela et, açlık ır. B ıl ha~sa şima 
mıntakalarında bu böyled;r. 

tonluk ilci büyük zırhlı, yirmi 
altışar bio tonluk 7 zırhlı, 40 
destroyer, 45 torpito muavini, 
60 torp.to ve yüz tahte bahir· 
den ibaret olduğunu, şımdi de, 
o'uz beşer bin tunluk iki bü· 
yüıc zırhlı ile 12 kruvazör, yir· 

mi tahtelbahir ve m.kdarı kafi 
destroyer yapacağını kaydedi· 
yorlar. 

Londra, 8 (Radyo)- Finansal 
Niy..ız gazetesi, ltalyanm yapa· 

cağı yem zırhlılardan bahisle 
yazdığı bir makalede, İtalya 
mali kudretinin bu deniz inşı· 

at111a m itehammil olmadığını 
kaydey emededir. 

Lorıdra, 8 (Radyo) - ltalya• 
nın deniz kuvvetlerini artırma 

kararından bahseden bir lngiliz 
gazetesi, 1938 ve 1919 senele· 

rinde yapılaca~~i"t~hlı için 
İtalyan bütçesinden llrayda uç 

m lyo!'I İngiliz lirası tahsis etmek 
için laz mgeleceği ve bu halin, 
zaten bozuk olan ita yan mali-

lhtila cilerden 1500 kişi Cumhu
riyetçilere teslim oldu. -Diğer taraftan da ıh :ila!cilerin umumi taar. 

ruzundan ve muvaff .:ıkıyet elde ettik. 
lerinden bahsolunuyor. 

Paris, 8 (Radyo) - Havas Barslonun bır mahallesini bom-
Ajansının Suagosa muhab ırine bardıman etmişt r. Bombardı· 
gö e, Teruel cephes.nde ş.ddetli manda, sekiz kişi ölmüş, 19 
muharebeler oluyor. kişi yaralanmıştır. 

İhtılalciler, general Aranda, Barselon, 8 (A.A.) - Teru· 
general O v la ve general V.la· eldeki Frankist garnizonu ku· 
ninın kumandasında olan yüz mandana Rey 1500 k ş le h.üku· 
y ırmi bin kişilik bir ordu ıle met kuvvetlerine teslim ol· 
ilerliyerek cumhuriyetçilerin bir muştur. 

çok mevzı lerini zaptetm •ş erdir. Saragosa, 8 (Radyo) - Te· 
Son haberler, Cumhurıyetçi· ruel cephesinde dün gece çok 

lerin, bu cephede muannıdane şiddetli bir muharebe cereyan 
mukabele ett .klerini ve büyük etmiştir. lhtililc.ler, Gota kasa· 
zayiata uğradıklarını bildirmek· basını iıgal ettiklerini bildiri· 
tedir. yorlar. 

ihtilalciler, top ateşinden baş· Harb, çok kanlı olmuı ve iki 
ka tayyarelerle de düşman mev· aaat devam eylemiş ir. 
zılt:rini dövmekte ve T t:ruel ıle lhtila ciler, Valansiyanın şima-
Vaıansiya hattı üzerinde büyük li:ıde<İ SJgonda limanını bom· 
bir kuvvetle yüklenmektedir. bardıman etmişlerdir. 

Pcıris, 8 ( Radyo ) - Havas 
ajans; ihtılalc:i erin Almerya için 
buyük bir taarruz hazırlamakta 
olduklarını teyrd etmı::ktedir. 

Taarruz için Malagada seksen 
bin kişilik bir kuvvet toplan
m ştır. Bu kuvvet, Alman ve 
ita lyan gönüllülerile Faslılardan 
mürc-kkept r. 

Barselon, 8 (Radyo) - Cum. 
huriyctçi.er Teruel cebhesinde 
cereyan eden şiddc::tli muhare· 
belerde mühim bir çok mevzı· 
ler elde etmeğe muvaffak oı · 
muşlardır. Asi tayyarelc:ri dün 

Stoyadinoviç 
Ava nitti, avdetinde 

BerJine hareket eoecek 
Belgrad, 8 (Rr.ıdy ) - Y .;· 

goslavya Baş ve D ş Bakanı 

Mılan Stoyadinoviç, ltalyarıın 
bura seliri B. İnde li ile birlikte 
ava çıkmıştı r. 

Milan Stoyad noviç., avdan 
dönünce, Romanya Hariciye Na· 
zırı B. M çeı«oyu kabul ederek 
görüşecek ve müteakıben Ber· 
l.ne hau:k,t cdeceld r. 

ltalgan donanması toplu bir halde 
yes~ni daha çok berbat edece· / Üalyan tahvilleri bu yüzden pek 
ğ nı yaz yor. Bu gazeteye göre, fazla düşebilecektir. 

Grevler, Faransayı müş
kül vaziyete soktu. 

Belediye memurları, zam y.=pı:mazsa grev 
.'lan edecekler. Çarşamba günü topl.ıntı var. 

Paris, 8 (Radyo) - Belediye ısfhkak taleplerini kanuni yol· 
memurları, bu gün bir mahzar lardan sevkedeceklerini üm.t et• 
vermişler ve bu ayın yirmisine mek lazımdır. Kanuna herkes 
kadar maaşlarına zam yapılma· hürmet etm~ğe mecburdur ve 
dığı takd ı rde ~rev ilan edecek· m iyonlar ca vatandaşın menfaati 
lerini bild :rm ' ş l t:rdir. mevzuu bahsolduğu zaman yal• 

Lilde Sosyal ı stlerden mürek· nız masumların kurban olacak· 
kep olan be ediye meclisi ile lara hal çarelerine tevessül et· 
tramvay amelf'sİ aras ı nda şid· · mekten kat'iyen ict.nab etmek 
detli münakaşa! u o1 muştur. Bu· lazımdır. 

nun üzerine belediye mecl si, Vaziyet, kendilerine nasihat 
t •amvay amelesinden doksan vcreb lecek olan militanların bu-
kiş nın vaz fes ne son vermiştir. lunmadığı bir zamanda harekete 
Bu hidıse, amele teşekkülleri geçmiş olan grevcilerin bu ııe 
arasında derin akisler yapmıştır. başklaarı tarafından sürüklen• 

Sendikalar, bu günlerde umu· d!kleri hissini vermektedir; 
mi bir miting hazarlamakta ve grevciler, büJ-Qmetin hüsnüniyeti 
bunun için şimd den teşebbü- iç:n de~ilse bı lo sabrı i.:- .. :-
İata -ğiiiŞiiı_ş_Bülu~maKfaGır. miş olduğu hududa temaı 

Amele, Başvekil B. Şotanın etm ş bulunmaktadır.,. 
teklifi veçhile Ça·şamba günü 
pa ' ronların içtimaına mümess • 
ler göndermeğı kabul etmiş· 

lePB'r. • ~ 

B. Şotan, o günkJ içtimada 
hakem vaz fesini görecektir. 

Mali mehafil ile alakası olan 
.. L' l nformatıon gazetesi nıe göre: 

"GrP.V, Sendıkalar r.caıınin, 

M. Dormay ile müzakeratta b:.:· 
lunduğu bir anda patlak ver· 
miştır; öyle ki, M. Dormay em· 
rivaki karş ı sında ka ı mıştır. Pa· 
ris halkının en esaslı ıhtiyaçları 
tehdıde maruz bulunmaktadır. 
Sene sonu bayramı doleyısile 
halkın neşelend ğı ve faaliyete 
geçtiği bir zamanda, amme h'z· 
metlerinin durmas, havatan İn· 
kıtaa uğraması demektir. Diğer 
taraftan ise, aylardanberi malum 
olan güçlük:ere karşı koymuş 
olan tüccarlar, noksan kazanç· 
larmı teıifi etmek ıçın bütün 
ümitlerin• bu •mütarekeye. bağ· 
lamışlardı. 

ihtilafa derhal nihayet veril
mezse, bunların maddi menfa· 
atleri büyük zararlar görecektir. 
Bunların manevi menfaatleri esa· 
ıen haleldar edılmiş vaziyettedir. 
Çünkü hari~e gösterdığimiz bu 
manzara, bize ne seyyah, ne de 
takdir celbine elver şli değ ldir. 

Bundan baska, bu manz tra 
b zi sevmiyen matbuat tarafın· 

dan istismar edilecek ve öteki 
harbin mukadJemesi o an da
hili harbi dört gözle bek.iyen· 
ler n kalbini sevınçle doldııra· 

cıktır. 
::.ü .. bun:cir , m 'i k \lkınma· 

mızı ve frangı.ı ıymetin y rni 
her Frans ı zın menfaatini o .dukça 
haleldar edecek mahiyettedir. 
Çfüıkü döviz kıymetten düş uğ. 
takdirde gündelıklerao arttırıl· 
ması tamamen faydasız ola· 
caktır. 

Müst11hdemın murıhhasların•n 

vaz f clerıni ıdrak e\lcccklerini ve 

F ransada greu 
yapanlar 

Siyasi bir maksadla 
m: hareket ediyorlar 

Paris, 8 (Radvo) - Amelesi 
grev ilan etmiş olan müessesat 
müdüranı, bu gün Başvekil B 
Sotana bir mektub göndermiş· 
ler ve bu seferki grevlerin, siyast 
bir maksadla alan edild j'ini, 
hük uınetin, grevcilerle mücadele 
etmesi lazımgeld ğini bildirmiı· 
lerd r. 

General Metaksaaın 
isim günü 

Atina, 8 (Radyo) - Başvekil 
General Metaksasın isim günü 

münasebetile halle ve teşekkül· 
ler samimi tezahürat yapmış• 
la·dır. 

Atina, 8 (A.A.)-Atina Ajansı 
bildiri yor: 

Başvekıl Metaksasın isim pnii 
münasobetile b r çok sendikalar 

ve teşekküller her tarafta bir 
çok dıni ayinler yapmıtlardır. 

Atina büyük kilisesindeki dini 
iyini Başvekil ~cfal onyah ol

duğu ıçin Kefalonya Jılar birli ti 
te tib etmiş ve bu iy nde bütün 

hükumet erkanı ile büyük bir 
b aık kiit'.esi bulunmuştur. 

Halk Başvekilin evinde rAçıl~ 
mış o an defteri imZP.İamalc 

üzere sokakta sıra b~klemek· 
tedir. 

Kral ve kral ailesi efradı Baş· 
vekiıe hararetli temennilerde 
bulunmuşlardır. 

Başvekil bu münasrbetle ka. 
bine azasından. be ed ye reisle-

rinden, cemaat reıslerinden, eski 
maharipler ccmi}etındcn, ışçi ve 

köy lü sendikalarından biı çok 
kıymetıi bedıyclcr almııtu. 
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43 - Nakıli: F. Şemseddin Benlioğlu 

enedi, Merinin baş na indirdiği şişe ile bir Babasını bir cana 
var gibi öldürdü müddet ne yapacağını şaşırdı, kaldı _______ .._ ................ ~4~· ... -------_;_----

Vakıa cesurane bir ifade kul· Herif hala bir çakal ı. bi ulu· evelden ve bilhassa hazırlanma~ 
lanmak istiyordu. Fakat ö:mek yordu. 
istemediği, hayatı sevdiği mu· Karasakal adeta kızdı ve: 
hakkak olarak görünüyordu. - Böyle uluma be' herifi 

Meri azim ve cidd;yetle: Dedi. 
- Hayır, hayır dedi, bu do· Meri de bir adım ileri atarak: 

muz ber ıfle dövüşmiyeceksin. - Korkak, hain herif, çık 
- Dövüşeceğim. meydana. Eğer ben dişi bir 
- Hayır, bayırl ' köpeksem, böyle bir köpek 
Meri, böyle "hayır, hayırl,, elinde ö 'meği kendine şeref bili 

diyerek güvertenin köprü kıs· Diye bağırdı. 
ınrnı geçti, ve Kenediyi buldu, Fakat bu defa Kırasakal Ke· 
herifi yakasından tutub şiddetle nedi ye: 
sarstı ve onu yere düşürdü. - Hayır .. Edvar .• Hayır. Ev· 

Kenedi hayvani tecavüz ve veli benimle vuruşacaktırf 
şiddet karşısında şaşırdı ve Dedi. 

idi. 

iki muhasım, Kenedi ve Cey
mis meydana getirildiler. Biri· 

b irine yüzleri dönük bir halde 

durdular. Biri Rişarın, diğeri 
lostromonun getirdiği silahları 

aldı. Muhasımların silahları bi· 
rer tabanca ve birer de ağır 

kı lıçtan ibaretti. 

- Sonu tJar -
-----------------------

kendisini bir müddet toplaya· Vaz'yet karışıyordu. Ceymis ~, 1 • • 

madı. Klifford da hadise yerine gel· Sniker nerelere kadar 

Bir yıldızın · 
Spikerden davası 

Merinin hiddet ve ıiddeti ar· di ve: ,., 
tıyordu. Bu defa eline geçirdiği - Bu alçak herifle hesaplaş· dil uzatmış? 
bir rom şişesini herifin başına mak her kesten evci benimdırl Xatil kız oe iişıkı Ermeni 
fırlattı. Şişe, haydudun kaşının D jye bağ-ırdı. Agdıngan hapishaneye 
yarısını kopardı. Bu yaradan Karasakal da: götürülüyor. 
kanlar akmağa başladı. _ Burada hak her şeyden Atina, (Hususi)- Yılbaşı ge· 

Meri hali şaşkın duran Ke- ziyade saygı görür. Hakka ri· cesi, Atinada tüyleri ürpertecek 
nediye: ayet edeceğim. Kenedi ile ev· derecede canavarca bir cinayet 

- Söyle haydud, alçak adam vela Ceymis Kl ifford döğşe· olmuştur. Cinayetin kahramana 
çabuk söyle.. Bu kadar yeti· cektir. Fakat gemi üzerinde de· 19 yaşlarında Evieniya adında 
yor mu, yoksa?. Daha istiyor ğil. Bu akşam karaya yanaşa· genç bir kızdır. 
musun .• Söyle köpek? cağız. Ora~a, sahilde vuruşur• Her gün oksijenle saçlarım 

Kenedi ancak bu aralık şuu· sunuz, dedi. yıkayan ve emsali arasında ka· 
runu toplayabildi. Ve Meriyc Karasakalın bu hükmüne rağ· rakteri bozuk bir kız olarak ta-
mukabele için yerinden bütün men ve usulün hilafına olarak nınmış olan E~jeniya, ebeveyni· 
hiddet ve şiddetile fırladı. Meri Karasakalın kulağına eği· nin de nefretini kazanm·ş ve 

Elinde kocaman bir hançer lerek: son zamanlarda aile ocağından 
vardı. Görünüı itibarile Meri - Bu herif Ceymisi öldüre- dzaklaşhrılmıştı. 
henüz silahsız idi: belindeki si· ccktir. Halbuki bu genç bizim (Evjeniya), yılbaşı gecesi, da· 

laha el atıncaya kadnr, Kene- e~ iyi ~~~a-~~~!~!~4ır,,.dedi. ha erkenden y kalad ı ğı Aydın· 
ıo n arbesi onu öteki dün- _ Ben de' 'seninle beraöerim. yan adında genç bir Ermeni ile 

yaya götürecek demekti. Fakat Bu lngiaiz sevimli ve güzel bir çarşıdan iki taraflı keskin bir 
bu sırada bir el, çelik kıskaca çocuktur. Gemide de en kıymetli bıçak elde etmiş ve Aydınyanla 
benziyen bir el, Kenedinin han- bir elemanımız var. Cesurdur, b rlikte evlerine doğru yol al-
çerli elini tuttu. görgü ve bilgisi çoktuı::_. ~k..at . mışhr. 

Bu elin sahibi, geminin kap- sen merak etme, lngıliz ölmiyc· (Evjeniya), babasının evine 
tanı Ka asakal, kaptan Tıçti. cektir, bu delikanlının Kenediye geldığinde Aydınyana: 
Ve gök gürler g bi bir ıesle: mağlup düşeceğine hiç ıhtimal - Sen bir az dışarda bekle, 
-Bir geminin güvertcıinde dü· verm yorum. Ben Kened"nin re- beş dakika sonra geleceğim. 
e lo 

0 ltıazl Dedi. zil olasını istiyorum ve Kliffordu Amerika sinema atemi, tanın · Demiş ve acele babasının 
En güzel bır fırsatı kaçıran öldürmesine de meydan vermi· · l d C evine g rmiştir. 

K m ş aınema yı dızların an ons· 
enedi, bir köpek gibi fırladı. yeceğim. Sarı saçlı kız, eve girince, 

Çünkü Meri de şimdi silahım * taııce Benhettin açtığı büyük belki de az bir zaman sonra 

eline almış ve hatta hakim va- Düello, lco;s:nların adetleri bir dava ile yakından alakadar mira~ına konacağı gayet ihtiyar 
z'yette idi. Maamafib Meri ileri mucibince, sahilde fakat, bütün olmaktadır. Dava, 25 bin dolar babası Anaştaşla karşı laşm .ş, 
atılmadı, olduğu yerde kaldı. kosanların önünde olacak idi. üzerine açılmıştır. Hadıseye se· ve vakit kaybetmeden, cebinde 

Hiddetinden kudurmuş bir Karasakalın gemis zaten gö· beb de radyo sp kederinden saklamı ş olduğu bı çağı çekerek 
hale gelen Kenedi: rünmesi beklenen bir adaya b irinin yaptığı neşriyattır. Bu ihtiyarın kalbine saplamıştır. 

- Aıa .. Atöl.. Fakat bense· yaklaştı, sahilin müsaade et 1 ıği spiker, maruf yıld zdan bahse- Evjeniya, ihtiyar babasının kan· 
nin bu köpekini geberteceğim. bir yerde dem rle dı ve korsan· derken hem onun hususi haya· lar içinde yere yuvarlandığını 
Bu sarı çiyan erkekten ziyade lar sandal arla sah ı le çıkarıldılar. görünce, kes <İn bıçağını baba· 

tından bahsetmiş, hem de aşı· kadına benziyor. Dişi köpeği Düelloculnrrn s ılahlarını R şar sının kalbinden çekerek b ir 
"'ld kane diller dökmiiş.. d d o Üraıelc gerektir. Bunun ı ç n ve lostromo sahile getirdiler. a ha sap. amış ve on an sonra 
çıksın karşıma .. Bir köpeğin na· Sahilde güzel bir kumsal var· Mevzu tamamen Amerikanva· evin bahçesıne atmıştır. 
sıl gebertileceğiııi görsün ve dı. ince bir kum boğuşacak rid r. Bakalım karar, ne çeş d Cinayetin vukubulduğu evde 
anlasın, dedi. olanlar"' ve seyircilNe s anki ç kaca ~ ? ihtivar Anaştastan başka kimse .............................................................................. 

Dilimize çeviren: Yazan: 
Hanri Bero Şükrü Kaga 

--------------------20 
ınıyan bir şey varsa o da hay
van kocası göz!erimize iliştiği 
vakit biz m arkadaşta ansızın 
has l oluveren tahavvüldür. Hem 
ne tabavvüll H emen hemen ram 
olrn k ·· h a uzere bulunan mer a· 
~ete gelmiş gibi dura~ o güzel 
ulyalı kadın b 'rdenbire dimdik 

oldu. Alnı, gözleri, çocuk ağ· 
Ztna benz· · · · · ğ b.. .. ıyen mmı mını a zı, 

ut un çehı esi sert ve bir nevi 
sporcu ifadesi aldı: 

- Sıvışalım! 
Dedi. Sıvıştık. 
B zı şeyleri evelindıon keşfet· 

mekte ti~nıanlarda bir Y eı.hudı 

hassasiyeti veyahud bir kambur 
feraseti vardır. Derhal anlamış· 
t •m ki artık onunla benim aram· 
da gayri kabili izale bir masebak, 
bir engel hadis olmuştur. Ve 
bir aşıkın derhal istifade etmesi 
lazı mgeldiği o sukuta mil saatle
rinde, o buhranlı fakat geçici 
anlarda aramıza daima o şap· 

kanın, o pantalonun, o dürbünün 
ve "Ober Yersel,, garının hayali 
gerilecektir. 

Ah efendim, İşte benim aşk 
sergüzeştlerim. Orada da, burada 
da heps birıbirinin ayni. Azi· 
z ım1 Löy.e le\'halar ister "Rıv· 

yercı11n n KJ yu ıac vert zemın ın· şey.eı ı ııert'dt> gord gii rı'u so · 
de, ister çölün da lgalı p erdesi mak ısterdim. 
önünde, ister fiyorların gümüşlü ltalyal Hal Güley m bari. Ta· 
pamukıuldarında irtisam etsin, lihsiz bir :ışkı dünyanın dört 
neye yarar? Bence hepsi birdir. köşesini dolaştırırken ins ıın ne 
isterseniz inanın ız: görebilir? Böyle şerait altında 

insanların kalbı termometrenin ınsanm tam bir seyyah ruhu 
tahavvülatında.ı asla müteessir taşıyabilmesi için ya s üriicü ka· 
olmaz. Bu, benim size naklet· tm kadar alık veyahud seyahat 
t ğim şeyler dahi her devirde acentaları kadar yanlış malumat 
ve her diyarda böyledir. Bir sahibi olması lazımgelir! 
takım safdil erkeklerin esasında Ben bütün dünyayı gözleri 
kötü olmıyan b ir takım kadınlar bağlı olarak gezdim. inanmıyor-
tarafından sürüklenmesi her za· sunuz, hatta eminim ki bana 
man ve her yerde vaki değil hased b ile ediyorsunuz; ve kendi 
m d r? S z yoksa kadınların ve kendinize: 
aşkın iklimin tesirine tabi ol· - Ben onun yerinde olsay· 
duklanna inanacak kadar saf dım ne olursa olsun fırsattan 
m sanız? Hayal efendim, hayali istifade ederim, madam ki bu 

Ben, suratıma bu nefıs mah· kadar zahmet boşuna gidecek· 
Jukun en müs ehzi kahkahalarını m ış hiç olmazsa dünyayı bari 
İtalyanın seması altında yedim. öğrenirdim. 

O sizin "Pot Burje,,nı z[*] am· D.yorsunuz. Belki de bana: 
rna da atıyor ha; onu şöyle bir - Abdalın hır . 
tutup gözler nı i gözlerine dikerek D iyorsunuz. Bunda hakkın ız 
kilab arın da bııe yu turduju olab ilır. Fakat seyahatten istı· 

casus verilerek kurtarıldı 

Mübadele edilen casııs 
Bundan evel casusluğu sabit aeneye mahkim edilmiıtir. Fa. 

olduğundan dolayı Paris hnrp kat, Alman Hariciye Nezareti. 
~ivanınca altı sene ağır hapse Madam Laokmanı kurtarmak 
mahkum olan (Laokman) ismin· ıçın, Berl inde yak~Ianan ve 
deki A lman dılberi, geçen Pa· mahkum olan Fransız c&1uıla-
2:8rtesi günü, Berlinde yakalana· rile kendisinin mübadele odil .. 
rak mahkum o lan Fransız ca· bileceğini Fransaya bildirmiı ve 
suslarmdan dört zabitle müba· iki hükumet arasında hasıl olan 
dele edi lmiştir. muvafakat neticesinde Madam 

Alman güzeli, Fransız zabit· Laokman, bir lokomotifin arka· 
lerinin muhafazası altında oto- sına bağlanmış olan bir kom· 
mobille istasyona sevkedil ı rken, partımana bindı rilerelı:, geçen 
binlerce kişi onu görmeğe koş· Pazartesi günü Paristen Berline 
muştur. gönderilmiştir. 

Casus kadın, evveli yüzünü 1 I 1 )k-0--.---·k-.-ı göstermemiş, fakat otomobilin· a ıyor ı: 
den indikten sonra refakatin· 
deki Fransız zabitinin emri al- Buca otobüsleri 
tında, bekleme salonuna girmek Bucalı okuyucularımız otobüıler• 
imkanını bulamayınca, bir Al· den şikayet ediyor ve diyorlar · 
mandan ziyade: F ransıza benıi· - Buc.a otobüsleri lzmir ve 
yen Laokmanı herkes doya do· Buca belediyeleri tarafmdan biç 
ya görebılmiştir. kontrol edilmiyor. Otobüsçiller 

Laokman, cidden nefis bir b izim rahatımızı ôüşünmiyerek 
kadındır. iki yıldanberi Pariste gelışi güzel otobüsleri tıka basa 
en yüksek mehafile kadar so· dolduruyorlar. ' 
kulmağa muvaffak olmuş ve Bu iş bi lhassa Buca ile Te-
bu veçhile, Fransanm mühim pecik arasında son haddini bıa-
esrarını elde etmiş, fakat ya· luyor. Hatta b 'r zamanlar oto-
kalanmış, harp divanınca altı büs dolduğu zaman fazla gelen 

-• müşteriyi alırken: 
bulunmadığ ı için, baba katıli - Tepec'ğe kadar. 
kız, iş i ni bitirince misafir oda- Diyen biletçiler belediye memur· 
sına girmiş ve orada sarı saçla· !arının kendilerine ilişmiyecek-
rını bir kere daha taradıktan lerinden o kadar emindirler ki. 
sonra kap da kendisini bekliyen Ş"md ı de: 
aşıkı Aydınyana kavuşarak: -Tepec·ğe kadar bile demete l 

- ihtiyarın işi ni gördüm. zum görmeden otobüs erini dofi 
Çarş dan ald ığım bıçak, amma da durmaktan geri ka l mıyorlar. 
kesk n idı b..tl Daha ileri g id erek şoför ya· 
Demiş ve Aydınianın koluna nına bile yolcıı almaktan çekin: 

girerek yürüm<'ğe başlamıştır. miyenler, şeh r içinde de bu 
Atina za bıtası, baba katıli vaz yette geçen otobüsler kar. 

kızı yakalamakta güçlük çekme· ş sında: 
miş ve kendisini, aş ıkı Aydın· - Belediye memurları vazi· 
yanla birlikte derhal Adlıyeye felerini görmüyorlar! Demete 
tesl m evlemiştir. hakkımız yok mudur?. 

fdde ettıın, zevk ald ı m mesele· 
sine gelince hayııl B likis asıl 
ben s ize hased ediyorum. 

Eminim sız dünyayı dolaşma
nın bir zevk olduğuna ha.a 

kanisiniz. Den izin öbür tarafında 
tünellerin öbür ucunda yarı 

silinmi ş resimler; yarı duyulan 
musiki g ibi caz b ve fevkalade 

bir şeyler olduğuna belki sizi 
inandırmış'ardır. Belki siz de 

buna kanmışsınızdır. Veyahud 
başka b ir hayat yaşamak için 

bir gümrüğü geçmek kif idir, 
zannedersiniz. H iç seyahat et· 

rnemiş olan mesuj ins9nlar tıbkı 
ayaklarını yabancı bir memle
kete attıkl ar ı zaman kendıleri· 
ninkine benziyen evleri ve tı bkı 
kendi memleketlerinde olduğu 
gib ı yeşil ot a r yelıştiren tarla· 
lan görünce hayrette n hayre te 
düşen e~k i zaman hncı a rına 
benzerle r. Ey tal h'i ada ı ! Di · 
le ... Fak l h yJı ~Hı.a ı\ ~iıııı. 

• • * 
Seyahat etmeyın ız efendim, 

insan seyahat e tmemelidir veı 
selam. Haya linizin · zengin oldu 
ğunu biliyorum. Fakat güze 
ı üyalar tahayyül etmekte v 
hatta bir ziraat nazırından ya 
hud bir mühendisten daha az 
müsteit dahi olsanız gene ..1ize 
derim ki: 

- Seyahat etmeyiniz! 
Uzak ve meşhur bir şehrıı. 

ismi geçtiği zaman gözünüz " 
yumar yummaz göz kapaklarınııı 
Önünde parlayan kubbelerle 
köprülerle, saraylarla, gemilerle 
kanallarla, dumanlarla, ali\yla•I 
dolu güneşl ı levh t ları o lduğ 
g ibi muhafaza ediniz ve onlar 

- Sonu var - . 

[*]Pol Hu ı ie 1852 de doğmu 
1935 d · ö mÜŞlur. En· maru 
Fıansız ed ib ve romancılarJ ndan 
birıd ir. Her b ır romanı psı o· 
lo j k l r 1 a i ı; • • h ı l.d 1' 

frulıaı ı k ..ı\i Il ı ..,, • Za:ıl \J,, \llf 
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lngiltere, J ponyaya yeni bir nota vererek protes
tada bulunacak. 

vapuru 
Japonlar ilerliyor, bir lngiliz 
Tokyoda tevkif edildi 

·Başı 7 inci sahifede· kak surette tamamlanmış olma· 
Başvekil, alakadar nazırları smı ve çünkii derhal parlam~n-

toplıyarak dört senelik prog amın to a verıleceğini b l dirmiştir. 
bu ayın 22 sine kadar muhak- Japonyanın bu senekı harp 

Ankara orman çiftliğinden bir görünüş 

lıtınbul, 8 (Hususi) - Bo- tın alınması için müzakerelere alkan mem ket-
monti şirketinin inhisar idares·le başlanması hakkında bu güne • 
rapmıı olduğu on senelik mu· k~d r bir emir gelmiş değndır. 
kavele 30 Kanunuevel tarjhinde Mevsuk bir membadan öğ· ______ , ____ _ 

bitmiştir. rend ğime göre, Bomonti şir- lstanbu - Bu ayın 17 sinde rinden aıaıklan miktar muayyen· 

le · tiitün ong esı 
Bu mukavsleye göre, şirket keti, mukavelesinin tecdid ed J. şehrımizde Balkan memleketleri d r. Ve ufak istısnalarla 120 

memlekette bira imal etmek ve memesi ihtimalini düşünerek tütü ı kong resi toplanacaktır. milyon k loyu geçmem ktedir. 
satmak hakkını muayyen b ir pa· büyük b;r stok hazırlamıştı. Bu kongreye, biz m 2'tbi Şark Haıbuki bu üç memlekette, 
ra mukabilinde almış bulunu• Ş mdi bu stokun harcanması tütünü yetıştıren Yunanistan ve uzun Zcımandanberi devam eden 
yordu. Mukavele müddeti bittıği bir kaç ay sürecekrir. Bu za- Bulgaristan ile Yugoslav;a işti-
içfn, şirket yeni sene başından mana kadar, fabr ka satın alı- 'f&k etmektedirler. 
itibaren imalat faalıyetini dur- narak İnhisarlar ıdaresi taraf n· Bu kongreye memleketimiz 
durmuştur. dan faaliyete getirilmezse mem- namına, lnbısarlar idaresi, 1stan· 

Şirket, yeniden bir imtiyaz Ieketin bira ihtiyacı Ankarada bul T caıet odası ve Türkofis 
mukavelesi akdi için hükumete orman çiftliğindeki yeni bira gibi alakadar müesseselerden 
müracaat etmişse de bu talep fabrikası taraf ndan temin edi· seçilecek bir heyet iştirak ede· 
reddedilmiştir. Bunun üzerine Ieccktir. Bu fabrikanın tesisa· cektir. 
inhisar idaresi müskirat kısmı tının bu günkü ihtiyacı karşılı· Tutüncüler bu kongrenin mü· 
memurlarından seçilen bir heyet, yabilecek kudrette olduğu anla- ıakerelerıne büyük bir eh~mmi· 
Bomontl fabrikasına giderek şılmışt r. Ankara b ira fabrıkası yet vermektedirler. Hazırlanan 
şirketin bira stokunu ve bira bu vaziyeti hesaba katarak ruznameye göre, kongrede ala· 
imaline mahsus olan diğer mad· Haydarpaşada büyük bir transit kadar memleketlerin tütün istih· 
deleri şirket erkana ile birlikte dekosu inşa ettirmiştir. salat ve ihracat işlerinde el ve 
teabit etmiş ve bu te bit neti· lstanbulun bir senelik bira iş birliği oıeselesi görüşülecek• 
cesinde müşterek bir zabıt tu· tir. Memleket mizle Yunanistan 

tulmustur.Şirketin piyasada mevcut ihtiyacını depo edebilecek bü· 
-klu.'kt I b da t k d ve Bu garistanda yetişen tütün· biralannın miktarı da tahmini yu e 0 an ura 5 o e ı· 

l k b . t 1 t b 1 · ler evsaf itibar le biribirlerinden bir hesapla tayin olunmuştur. ece ıra ar s an u ve cıva-
k l l ki ·· d I k b az çok farklı olmakla beraber inhisarlar idaresi ile şirket rına 0 ay ı a gon erı ece ' u 

arasında münfesih m~kavele hü· suretle, tstanbul önümüzdeki ccneb piyasalarda (Şarlc tütünü) 
ı d b. k 1 k unvanı altında tanınmaktadır. kümetJerine göre yapılan bir yaz ay arın a arasız a ma 

anlaıma ile, Bomonti şirketi vaziyetini geçirmiyecektir. Dığer Şark tütünlerinin müşterileri 
inhisar resmini ve diğer rüsu- taraftan ihtiyaç hasıl oldLJğu Amerikalılar, A manlar ve bir 

sakim bir rekabetin nef cesı 
olarak şark tütünü yetıştıren 

memleketle de ist hsalat gün 
geçt kçe artmakhdır. Bilfarz, 

ıon yıl rekoltesi Yunanistanda 
70 m 1 orı, b zde 67 milyon, 

Bulgaristanda 35 milyon kılodur. 

Asgari 172 milyon kiloyu bu· 

lan bu ıstihsale mukabil, talep 

120 milyon kiloyu geçmemekte, 

kliring müşkülatı y~züoden hatta 

şark tüt Üıılerinin müşterileri çok 

defa daha az mal almak mec· 

buriyetinde kalmaktadırlar. Bu 

sebebledir ki, piyasalarda fazla 

stoklar kalmakta, fiatler düş· 

mekte, bundan da müstahsil 

zarar görmektedir. 

Üç memlekette görülen bu 
halin önüne geçmek üzere bu 

kongrede istihsalatın umumi su

rette tahdidi çareleri aranacak, 

m srafları, dört milyar pensten 
f zladır. 

Tokyo, 8 (Radyo) - Japon 
kab·nesi, bu gün imparatorluk 

Başkumandanlığı heyetile bir· 
l kte toplanmıştır. Bu toplantıda, 

Çin taraf ndan sulh teklif edi'se 
dahi, J ~pon amali tamamen hu

sul bulmadıkça böyle b r tekli· 
fin kabul edılmemesi kararlaş· 
t rılm ştır. 

Tok •o, 8 (Radyo) - Japon· 
lar, Tokyo liman nın müstahkem 

mevkiine girmiş olan lngiliz 
bandıralı (M yeryoke) vapurunu 

tevkıf etm şerdir. Vapurun sü· 
varısı, bıhriiyerek ve fırtınanın 

şiddetinden kork rak bu mevkie 
girdiğini beyan etmektedır. 

Şanghay, 8 (Radyo) - J pon 
deniz efradı, bu gün imt yazlı 

mıntakaya girmişler ve hazı ha
dıselere sebcb yet vermişlerd r. 

Japon efradı, müdahale eden 
İng liz po.is.er.ne hakarette hu· 
lunınuşlar ve İngiliz bandırasını 
indırerek yırtmışlardır. 

Şanghay; 8 (Radyo) - As· 
ker ç.karmak üzere bu gün 12 

Japon nakliye gemisi (Çin· Tao) 

limanına vasıl o.muştur. Vapur
ların vürudu üzerine şehirde 

panik başlam•ştır. 

B. Hitler ilkbaharda 
İtalyayı ziyaret 

edecek 
munu vermek suretile mev· takdirde Haydar paşadaki bu de Çekoslovak, Polonya, Ma-
cut ıtok malını satışa çıkaracak binanın ufak bir tadıl ve bazı car, Fransız, İsveç ve Rumen ihraç ve satış işleri için de müş- Roma, 8 (Radyo) - B.Hit-
fakat yeniden bira imal edemi· vesait ile teçhizi suretile mü· tütün inhisarlandır. Bu memle· terek bir teşkilat kurulması ım· ler, ilkbah 1rda ltalyayı z yaret 

•• 

yeccktir. Şirket, hususi amiller kemmel bir imalathane hal.ne ke\lerin he .. sene şark tütünle- kanlan görüşülecektir. edecektir. lst kbal meres"mi için 
gibi rakı, şarab, gazoz mamu· sokulması da kabil olacaktır. -------••••••! 
Jltını yapmakta veı atmakta essir oluyordu. De ı1·n Je yapılacak haz.rlıklar, bu usi ko-

(şin mühim ve memnun olu· y d r 1 R. uı f d d . d l ıerbest olacaktır. akın a bira imalat·m üıeri- misyon tara ın an erpış e i • 
nacak bir tarafı da hükumetin D [ b 

Bomonti cirketi yent bir mu· ne.alan hükumet, rasyonel ça· ev et an. miş ve bu hususta bır program 
Y yak nda bira fiatlerinde mühim ı kt ı k d' t · t d 

kavele akdi hususundaki talebi ışma 8 0 an en 1 esısa 1 o· kası tesis edl idi tanzim olunmuştur. 
terviç edilmeyince bira imalatına tenzilat yapmaya karar vermiş layısile dah ıı masraf ız işliyerek B. Hitler, Napoli ile Sicilya-

b l d Ş. d. kada al t' · d ' t' Pekin, 8 (Radyo) - Çinli 
mahsus bütün tesisatının satın u unması ır. ım ıye r m ıye ı m ırece~. ır. yı da ziyaret edecek ve Roma· 

alınmasını ı"stemı'ştı·r. Fakat hu .. • yüksek mortisman hesapları Hal km sıhhat' ni korumak mak· bangerlerden sekiz kişi, yeni k 
da yapılacak büyü geçid res· 

kQmetçe bu hususta da henüz içinde çalışan, ayrıca inhisar sadile hafif alkollü bütün içki· Devlet bankasını tesis etmiş· 
k .. l f l d k h minde bulunaca'<tır. bir lc:arar verilmemiştir. Yalnız resmi veren şirket iyi bir ar erin iat erin; in .rme ükil· lerdir. Bu bankanın sermayesi, 

d 'l" d'l ı· t' · · d h.l k l B. Hitler, Napoliyi ziyaretin· şirket tesisatının teknik vaziyeti a 1 ave e 1 en ma ıye ını ın· met prClgramrna a ı arar ar· elli milyon dolardan ibarettir. 
ve amortisman hesaplan nazarı dirmiyor, bu yüzden bira fıat- dan biridir. Bira f atleri indiril- Bu sermaye, Çinli ve Japon de İtalyan donanmasını tef· 
itibara alınmak şartile bu günkü leri ucuzlamıyordu. Fi ati erin her mekle hükumetin bu kararı tat- bııngerlerı tarafından temin olu· tiş edecekf r. B. H.tler, burada 
kıymeti hakkında bir etüd ya- zaman ş kayeti mucıb olan yük- bik ve halkın senelerdenberi nncakhr. yüz yetmiş harp gemisinin ya· 
pılmış ve rapor Ankaraya gön- sekliğinde bayi ve diğer muta· devam edegelen bir şikayeti de Yeni banka, ayni zamanda pacağl geç.d resminde buluna· 
derilmiştir. Fakat, fabr kanın sn· vassıtların komusvonları da mü- bertaraf ~dılmiş olacaktır. yeni paralar basacaktır. cıtkhr. 

9 K-.ıun'l• ıni 
• 

Yu ıan veL.. c..ı u 
gün evleniJ or ·--- Baştarafı 1 incide -

evlilere uıüvterclt Lir lı d ı ye vere• 
cektir. Birlikler ,;e tcşek kuller na. 
mıoa da hedi)f'ler vcri'ccektir. Yu· 
goalavya kral naibi P eııs Pol ıle 

Romanya Velıııhdi Grand \'ovvoıfıı 
.MieeJin Atioayı zivııretleri hu u·l 
mohiyet ta,ımuıına rağm n bu rı t>m• 
lekdlerin haııcdau uıüın sıllerinin 

l.cudi aratarıod Lulımmaları, hutun 
Yunanlıları eevindırmı~tır. 

Atjoa, 8 (A.A.) - 'e inhdıo 
evleııwe~i botıro ı ol rak Yun~n 

posta ıd re@İ yeni pıı l:ır çı ar ııı tır. 

Du pullnrıo üzerinde Prens ıle Pren• 
acein resimleri vardır. 

Memleketim ·zde 
---·--·-·---

Bir senedı.:. evlen nler 
boşarm rı ar 

lstanbul, 8 (Hu usi) - Gt>ç n 
yıl ı çi 11dt- memlt"ı;;e rr de yırmı 
beş b n evlenme m am 1 ı o· 
muş ve ikı b n beş yuz boşanma 
kaydedilm ~ r. 

Bo anın lara, b rin ı de rcede 
geç ms z ğı ı ebeh olduğu tes
bit ed lmıştir. 

Vaşin!?"f O d o.~s 
Sanfran isko, 8 ( R dyo) -

Dünkü meçt ı m h r boKsör 
Yun nlı Apo to, g onun 
meşhur bokbÖ leı ındt n TıJ yen• 
m ıtir. 

1'1aıu~a \aka I lar 
mtıdnrlüf!il u en: 
1 - M \O;sıda l11Ö ıü lrn varın· 

dai<ı vakıf a sa 
yapılaca olan 
ve iki kaplı b r k ra t.>vi· 
nin ı.ııah·ar tesl mı ırı nsı 
411/938 tArılı nden ıtıb en 
açık eks itmeye konul· 
muştur. 

2 Bedel keşf• 9851 lira 12 
kuruştu'. 

3 - Evrakı keşf yt>sini ve pla• 
nını gö rne... ist yenlerin 
V.ak fi r Um m Jil 

inşaat mü ıimu · i ve Ma· 
nısa vak fıar mu\lur ı.ığün 
müracaat eder ve şartna
meyı 25 kurı.JŞ bede mu
ı·abiıinde Al b 1 r er . 

4 - Eksiltme 26/1/938 t~rıhin 
nıüsadıf ç r mba günü 
saat 14 te Man sa vakıf ar 
müuürıyet b n s nd ko
misyon huzurund yapıl 
caktır. 

S - M inakasııy g recek' eri 
2490 sayılı kanundak ş r~ 
ları haiz olmal rı v inşa• 
at müteabhtd o dı.ıkla ına 
dair vesika ıbraz e meleri 
şarttır. 

6 - Muvaickııt tem nat 739 
lıradır. 

7 - T ekarriir t>dec k bedel 
hadd ayık gö u üğü tak· 
d!rde Umum ınüdürlukten 
bil'ıstizan iha ei kat'ıyesi 
ysp lacağı ;ıan olunur. 

7 10 20 24 3) 
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.illl lw bir çeyrek' saat sonra araba çıktı. Gaston Maksın ya n z ba· müdürlüğüne vardılar. Doğruca l ğım namına sız ... çok teşeKkür 

K 1Z1 L iki ~atlı ba ık bir binanın şma çalışıp ta elde ettiği bütün Donbarın odnsma çıktılar. Oda· ede.im, doktor, cJed, yapac 
önünde durdu. Dar ve karanlık ıpuclarını, delillerini, yazdığı da birisi Donbarı bek iyordu. ğınız mesleki yardımlar çok 

YAZAN: 
Sax Rohner 

ÇE\ iH.F ·: 
Sezai Yaşıt 
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BiRiNCi KISIM 
fünQz yüzü peçelı, mantolu 
adamdan bahsediniz. 

-Uzun boy'u bir adam gibi 
,eldi bana. Fakat ne kadarolsa 
perdenin arkasından boy tayin 
edilemez. Hem unutmayın ki o 
rece gördüklt-rime itimadım yok, 
rüya gördüğümü zannetmiştim. 

Donbar not defterini ve ka· 
lemini cebine yerleştirdi. Masa· 
nın üzerinde duran zarfı aldı. 
Evveli üstteki büyük zarfı yırttı. 
içteki zarfın üzerinde doktorun 
ıöylediği gibi bir 30 rakamın· 
dan başka bir şey yoktu. O 
zarfı da yırttı. içinden kalın bir 
ıey çtkb: Bir kutu kenar ndan 
alelacele yırtılmış boş, idi bir 
mukavva parçaaıl ... 

-

• • • 
Şube müdürünün fikri. 
Ertesi s bah emn"yet müfettişi 

Donbar bir o omobille doktor 
H -ırtonun evine ge!di. Bir gece 
evelki hadise asabını faza boz
muş olacak k doktor daha yeni 
kalkmıştı. Madam G~egor m sa· 
firi bekleme odasına aldı. Don· 
bar, doktor Harton aşağı ininceye 
kadar madam Grego a mad· 
rnazel Doryan ve otomobili 
hakkında bir çok şeyler sordu. 
Fakat yeni Lir şey öğrenemedi. 
O smıda doktor da inmişti. 

Donbar madam Gregora te· 
şekkür ettikten sonra ev sahibi 
ile beraber dışarıda bekliyen 
otomobile b:ndıler. . ... 

kor.dorlardan geçerek geniş bir notlarla beraber bana bıraktı· Bu, komiser Soverbi idi. Gelen· işimize yarıyacak. 
salona girdiler. Burası günün ğını tahmin etmiştiniz. Fakat leri selamladı. -Acaba size ne şek ide hiz-
her sR:ıtinde karanlık olduğu zarfın içinden bir şey çıkma· Donbar yazı masasının başına mette buluna bileceği mı sorabi· 
için efektı ikler yakılmıştı. Don· yınca yanıldığınızı anladınız. geçti. Cebinden not defterıni lir miyim? 
bar elıle uzun taş bir masayı - Her ne ise. Demek ki şo- çıkararak Soverbiye izahat ver· Müdür bir sigar yaktı, bir 
işaret etti. Doktor Harton iki förle denizden çıkan ayni şahıs meğe başladı: tane de doktora .uzattı: 
gece evel den zden çıkarılan değilmiş. - işte şu genç kadın hak· - Dün Maks ha1Ckındnki ha· 
cesede yaklaştı, örtüsünü açtı. Doktor Harton Donbarm ağ- kındaki notlar, şunlar da otomo· beri teyid eder şek~lde Paristen 

- Evet ayni vüc dde ... Saç- z·nın içinde bir şey'er gevele• bile ad. Bu sahifedelc ler de bir telgraf aldık. Her halde 
ları da benzi} or .•• Sakalı da var. d.ğ nı hissetti. Polis müfettişi bir şoför içindir. Bunları dıkkatle Gaston Maks ismi s.ze yabancı 
F kat... şeyler biliyor fakat söylemiyordu. kopye et ve gayet kısa bir ıa· değild r? 

Doktor kab"l o'duğu kadar Kapıdan ç•karlsrkeo Donbar manda lazım olan malumatı Harton başile, evet dedi: 
eğ ldi, dikkatle baktı. kapıda beklıyen polise sordu: toplamoğa çalış. - Ga!)ton Maks son ylar 

- Hayır dostum. Bu bizinı - Cesedı, bizden başka, gör- Cebınden saatini çıkararak zarfında ölt-n bazt nıuh m ş h-
şoför değildir. Başında sardığım meğ'e kimse geldi mi? haktı, soıra Hartona dönerek: sıyetlerın ölüm'tri ara ı da mü· 
yaradan esl'r yok. - Hayır efendim. - Saat on, dedi. Müdür bey nasebetler bulmakta ve bu mü .. 

Don bar doktorun açtı~ı Ör· - H ç kimseyi cesedi gör· biz bekler, g del m. nasebetleri "Akreb., namındolci 
tüyü tekrar ö.ünün üstüne Ör· m ye bırakmıyacaksınız. H.ç bir Sover biyi not dcf•erile baş- bir ş hsa veya bir cemıyete 
terek: kımseyil be a bırakarak koridor#\ çıktılar. atfetmekte idi. Son zamanlarda 

- Mükemmel, dedi. Bu nıes· Ta ki şube amirinden yazlı Donbar şube müdürünün lcapı- bu meselenin peşındc idi. Hatta 
ele de halloldu demek. bir iz n kağıdı get rsin. Anla- amı çaldı, gird ler. bır ay eve! S r Frankın ölümü 

- D "mek ki zarfı bana bıra· dın mı?. Müdür gayet nazık bir baş dolay sile gızlıce Lo ıdraya gel-
kan, G ,ston Maks değilm'ş. - Anladım, efendim. işaretıle g ·lenleri selim adı, yer mış. Zavı:ı Ilı adaml Ô ümünü 

- Öyle gözüküyor. -Yarım saati k bir otomobil gösterdi. Doktor Ha tona: işittinız tabi. Şimd duşu ıüyo· 
- Kurduğuntız nıız r·ye boş yo culuğundan sonra Emn.yet -Hem ş hsım, hem de mes. • Arkası var • 
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Şöhretini hiç6ir hdtliı•nin s6n rJremİ.1•· 
cefini aöylenen bir yıla z: 

Danyel Dariyö 
Kirpikleri takma değil! 

Şapkayı da sevm:yor. 
----~---~---------

., senede 10 film çevirip mil-
yonlarla dolar alacak. 

h,..,, ' 

- -···· lt4CEKIZ 
Çoi psel, meva;aa da .. , ____________ y .... a. Sken _ .. 

ınlereasanclır 

Corç fiç Moriı tarafından 
1Abneye konan bu filmin bat
lıca rolf.,inden biriıi Vılyam 
PoveJ tarafından oynanmı~tır. 
v11y.. Povel, Jan Harlov11n 
alimile .. ziyade ısbrap duymuı 
bir artiatlir. 

Bu fi)a ilk hamlede muvaf· 
lf ıkıyet kazanmıı filmlerdendir. 

Mevı9 ıudur: 

Danyel Dariyinün dramatik 
fılmlerinden •Mayerliaı. filmi 
laenG.z Avrupacla ratbettedir. 

O nyel ve kocı11 birahaneleri 
ıevmezler, faliat balolara ikiıi 
de diltküodürler. 

Danyel Daryanun ~akyajı çok 
bqjt ve kolaydır. Çünki kirpik· 
lerı U.diaiabuiir, .. ~ badi· 
._ • ziyaııie ,ar•n bir va• 
mtatlw. 

l>Uyel ppb 1evmez. fakat 
bu oaun için bir derttir; çiinkü: 

- Maaleaef kocam ela pp
kap mec Opturl 

Demektedir. 

Gizli iatihbarıt memurları ara· 
11ncla bir rekabet. Bu memur
lardan biriıi Lehli, diteri Ruatar. 

Lehli milliyetperverler, elle
rinde bir rehine bulundurmak 
fikrile Çam çi kaçırmıılar ve 
Çara tlkliflerde bu!unmuılarclır. 

Baron Volenski [ Vılyam Po
··•I] ba teklifi Sen Petreıburga 

tıl6.,,. PMel .,. La& Rolner 
filmde 

götilrpaete memur edilmittir. 
Baron maktubu Mari Antuvana 
aid bir ıamdan iç"ne saklamıı 
ve bir dostu tarafından da Ruı 
prenseıine verilmek üzerl!l alın· 
mııtir. Fakat bu arahk Konteı 
Maravna [ Luiz Rener ], Rut 
aiıli 1.-:ibbaratçısı, VolenıkiniD 
faaliyetini taldb emrini almıfhr. 

Şamdanların sahibi mektubu 
diter bir tamdanı koymUJ, fa. 
kat huduttan geçerken bu pm· 
daa1 \ aldarmıfbr. 

itte ikı rakip ajan burada 
boy ilçiitmele bıtlamıılardar. 
Çalman ,..danı ve içiadeki 
mektqbu elde etınek ~n ta 
Peıteye kadar koımuılardır. Bu
radan Pariae, Paritten Londraya 
gitm"ılerdir. 

Film aGzel, heyecanlıdır. Luiz 
Raioer, ViJyam Povel rollerinde 

1'8"911U taaaamile muvaffak olmutlarclar. 

ElhaQat& 5ezar Borjiya~ o,. 
D"!r.·· ... t'~ Ttkk ...,.. 
~D çofü 'labilaf: Atlc, ..... 
• .._ ceMr.et, lwvw~ laeyecaa; 
enerji ı bi berkelİ alilca~ 
edeJ>,leoeİC .. kilde •Pı•n bir 
me•udQr a\I filO,l,. .... halck.k 
lci bii)fik •rlukladJ btwalm., 
tar.. M'ydııa a.uharelMltJI. titr 
ıii kücumı.rı ~ Selana zafer
i•, rayet entereuandır. F.W 
Seıer, bu Hfe.ı il• bira& ~ 
2'jlt•ıtiti ffhn elia ~"-" 
-ff 

Franıa 
Ayan oe me6UC1n 

meclialeri 
Paril, 8 (Radyo) - ,,... 

ayan ve 1aebatao meclitlMi, 
önümGzcleki Salı ıilal to,.._ 
cak ve menelik 4tima dOW#iae 
bıılay.oaldardar. 

Parllmento, 93 YMlanacla en 
ihtıyar mebuı B. Daaekor tara· 
fındaa açılacakbr. 

Parlamento, aç.hı aatkuadaa 
ıonra tatil ediloeek ve reia İll
tihabab içia plecek Wta tek· 
rar toplanacaldlt· 

Ayan meelili rİ1111etiae, ti• 
diki reia B .. Dejane .. ain Nlrir 
meçilmeıi mulaakkık •uuile W• 
lctha.,lctıdır. -----
da çOt b93eQııladJt• 8J1 duCAlq, 
bütün b r 1ar~ aküat .Qi pr •• 
Tarihin ~ meıhur sim 
oau hayalını, bu film am 
bir wıuh ve isabetle görüyo-
taz ••• 

Onu bi1e getirdiklerı ıa•n, 
dıyııı bırakıp giderken: 

- lımi Eminedir amma .. 
Biz ona köyde • lncekız. eler
dik! 

Demeti de uoutmamııtı. 
Bu iıim hepimizin botuna 

gitti. Artık lncekız yubn, IG• 
cekız &fa tı.. Bu ufak yuruk 
kızı bütün et lıalkına adeta bir 
meıgıle oldu. 

Kimi aaçlannı kesiyor, kimi 
yeni ıütli erıtariler giydiriyor, 
kimi de onun çok botun• giden 
parlak ayakkabılar all)'Ordu. 

lncekız bizi .ve ahbablanmızı 
öyle sardı ki.. Gelenler ufak 
ufak hediyeler de ıe irmete 
h.tlaclılar. Bir iki hafta içinde 
ocluı toplar, ufak bebekler, 
oyancaldarlı doldu. 

Kapının önünde lncek111 oy· 
narken görenler eter konuıma· 
ıını duymasalar onun on beı 
gün evet köyden gelditini im· 
kim yok anlıyamazlar; öyle 
tirin bir teY. oldu. 

lncelaz J>ir az yola ıelince, 
ben onu arıda sırada o\ula da 
götürmete baıladım. 8*zı gün· 
ler bir it için çocukları eve 
gönderince, muhakkak lncekm 
da ahp öyle gelirlerdi 

Şehrin gürültüsü.. Güzel el
bilelc• Oyun.tla.ı. Oku) ço
caldan, iyi bakan lncekızı ilci 
üç ay İçinde geliıtirmiı, serp
tirmitti· Adeta bir iki yaı bü
ylmit gibi görünüyordu. Glzel 
yOliiade memaun bir f6lüı, 
evin içinde dolapp duruyordu. 
Yalnız ara 11ra, pazar sinleri 
odun getiren köylüleri kapmm 
önünde seyre çakıyCw.. on1 .. 
ama usan bMM6 d_......._ 

nGm1din mertebe g(irültü etm 
etmeden lncekııa yaklaştım 
O yaptatı ıeye o kadar da 
mıftı ki, ben • geldik mi duy· 
naach bile.. Etrafaoda taşlar ••• 
Ufak, havuz ı bi bir ıey.. B r 
kaç taıtan ufak bir yığın. . l · 
cekız gözünü kOIDfUDUD t 
perdesine uydurm :.ıo, 
ıeaile durmadan: 

- Keh... Keh karak z keh 
kebl 

Diye ıeıleniyor 
Ay~ğıman ufak bir gürül· 

tüsii onu oyunundan ayırdı. Ar· 
bk aaklanamazdım. lncektza 
yaltlaıtım. Orkütmemete gayr t 
ederek elimi omuzuna ~oy u 

- Neler oynuyorsun ine k 
Dedim. 
üvab vermiyor, oa 

kıyordu. Eliod~n tuttum 
yığınını gösterdim 

- Bu nedır? 
Dedim, O gayet yavaş b 

iti~: 

- Bizim pınar .• 
Demesin mi? O zaman v 

yet gözümün önünde bi en 
butun muammalardan kur 
rak vuzuhlaştı, fakat bunu aa 
iyi belirtmek için tekrar: 

- Ôyle lceh keb kara z., 
Diye kimi çatınyordun ince kız? 
Di)'e •dum. 

· 9u tefer h1) çekinmeden 
- Baz m köydeki keçiy 1 
Dedi.. Artık aat.mııbm. Da

Ülltla lacelazı aıeak so • ba•-- ay"arak b&ı ıotuk ha
vada bahçCKle oynıyaca~ kad 
,.~yordu. 

Sü.li elbise, bol oyuncak u 
pyla. çocutuq• köy pınar 
..,atAç.ilim unuQuramam t 

H. Soun 

Biz t.uaa - köyde p 
eliti 11kıabları ~'7or, ıim· 
diki Wtaclen tik metDDma, 
köylülere •~ı• ba'-1or diye 
tehir ediy..,. mı. ~ aiinil 
evde !ilan ·baıka .. 1•11!111••-•----
kilUO "Ben biriken llalkevi hdftalık aıl 
itleri•l m. locelas ela oplantrlaJ!ltaa6tlf ıyor 
IObQm ~a. kediye ma 1 - Halkevı geçen ıen 
boocl.k clisiJ#dıı. Bir • dutu ı bi IMr .ene de h f .b•• ili.ı. kaldanaca •ile -toplaıdıllirına &atlıya 
kala odada P..-dıa. Mabadımız. mavcud ah 
bir iı J9n datany4 çlk .... ..,. &aaaiyet çeweıi içinde go 
clire diifüad.iiıılL ltiae .clalda.. tanışmak ve eğlenmektir. 
Aradan :epey •maa P'IJ. .... ilk toplanbmıza bugün Paz r 
ku: aaey4MWda J~ AfJl!'8 ~t befte baş' ıyacağ z. Üye • 
ne oldu, diye morak aa. runiz bu toplantılara kendı · 
Yerimden kalkh&.. n rine evelct- verilmiş olan da i 
çıktım.. Sofantn P' den davetiyelerle gelece\d erd r. 8 
balıÇeye ~ta,.. ~ekas b&a ailu loplaatıları her hafta t • 
.ptulc havada bahçede.. H em rarlanacağında :ı · evimizi bu 
de ne kıyafette .•• Eteklerıni lop· uye aıle er.m ze açıktır. 
lamıı. p lvar ~ i yapm ş .. Me- 2 - 9 9J ~pazı g 
rakım epey 15 de e m z o t r 

Yavaa va"•• u<lll\~)'e andım. ee0~ l üp ıiWU.:.. varJ r. 
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tamamen vaıedilmiftir. 

et 11 emurluaun 1) - Kollektif şerik ceıaı 
r 

1 ~ - ikizlerin 960:> dokuz bin altı 
<I an: yüz Türk lirası. 

[S. Akım sar ve C. A. ikizler] 
ticaret unvanile lzm ·rde Gazi 
bulvarında 18 numarada umu· 
mi ticuet ve komisyonculuk 
yapan şbu şirketin ticaret un· 
vanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret kanununun 34 üncü mad· 
d(s·ne göre sicilin 21 !.2 numa· 
rasına muvakkaten kayt ve tes· 
cil edi d ti ı,i ı olu1ur. 

lzmır S cili Tıcaret memur
luğu resmi mühü<ü ve 

F. Tenik imza.M 

1 ... Mukavele 
Bu gün b"n dokuz yilz o~uz 

yedi yılı Ki ıunuevvel ayının 
otuc ıncu perıembe günüdür. 

Türıcıye Cumhu lu}u yanlı· 
nna dayanan ve örııeti tııdıldi 
aşağıdaki münür ve imzasını 

kullanan 1zm r ikinci Noteri 
Mehmet Emin Etcner, Bahçe-
1 ler hanındaki dairemde ve iti· 
min b şmda iken saat on birde 
yanıma ge en, adı ve ıan1 iz· 
mirde Mekke yokuıunda 4!0 nu
marala evde oturan Ahmet Ko· 
ru ve lzmirde Doktor Mustafa 
bey caddesinde 2S numarah 
evde oturan Ahmet Refik Ôı· 
yemişçi adla şabi lerle belli olan 
Hıkmet Besim Akimsar vari• 
lerinden küçüle çocukları Beaim 
Akımsar ve Müberra Akımıar 
ve Dündar Akımsar namlarına 

bilvelaye ve kt:ndi namma bil· 
asale hareket eden lzmirde Ka· 
rantina Yıldız tepe sokağında 
8 numarala evde oturan Saim 
Akımsar ve lzıııirde Alsaocak 
Gazi kadınlar sokağında 14 nu· 
maralı evde oturan Celil ikiz· 
ler ve lzmirde Karantina De
mir sokakta 14 numaralı evde 
oturan Ahmet ikizler baıtan 
aşağı tarafımdan yazılmak üzere 
anlatdcaklan gibi bir mukavele 
yapmaklığımı ııtediler yasanan 
aradığı gibi kendılerini ve ıa· 
h tler ni ergin ve olgun gör· 
düm. isteklerinin ne oldutunu 
sordum. Benim ve şıhitlerin 
yanında söz aldılar Ye dediler ki: 

2) - Kollektif ıedc Ahmed 
lk.zlerin 6400 altl bın dört yüz 
Türk lirası. 

3) - Kollektif şerik Sa· me 
Alcimurın 4000 dört bin Türk 
l ra11. 

4) - Komanditer ıerik kü· 
çük Betim Alamsarın 4000 
dört bin Türk lirası. 

S) - Komanditer ıerik kü· 
çüte Müberra AKımaarın 4000 
bin Türk lirası. 

6) - Komanditer şerik kü· 
çük Dindıtr Akımaaran 4000 
dört bin Türk lirası. 

6 - Şürekin n kir ve urar· 
da hi11eleri ıu ıekilde ola· 
caktar. 

1) - c,1&1 lkiıler 1·3 üçte 
bir. 

2) - Ahmed lk:ıler 1 ·3 üçte 
bir. 

3) - Sı'me Alcımsar 
4) - Besim Akımaar 
.S) - M i berra Ak maar 
6) - Dı.indar Akımaar müte· 

sav.yen ilçte bir 1·3 
7 - Şirketin müddeti 1942 

sene9i birincacanun ayı nihaye • 
tinde hitam bulacaktır. 

8 - Şirketin birinci madde
de ıikredilen esas mukavelen•• 
mesinin bu mukaveleye muhalif 
olmıyan bükümleri baki di ·• 

Arzuları bundan \baret oldu· 
ğunu beyan ve ikrar etmeleri 
üzerınde iıbu mukavele resen 
tanzim olunarak haz r olan ar 
yanında açıkç 1 okundu. Meal 
ve münderecatmın arzularana ta· 
mamcn uygun olduğunu IC:abul 
ve ikrar ettikten ıonra altını 

hepimiz imza ettik ve mühür· 
ledik. 

Genel aayı: 15371 
Özel sayı 13-53 

ltbu mukavele suretinin f!lai
rede aakh 30· 12·937 tarıhlı ve 
15371 umumi numaralı aslına 
uygun olduğu tasJık kılındı. 8.n 
dokuz yüz otuz y,.di yılı kinu· 
nuevel ayının otuzuncu perşem· 
be güoü. 

Aşağ·da yazılı ı ·raitle akdı aıu· 
kavele etm tlerdir: ı 

1 - Ak.tler ( Hikmet 8. 

lzmir ikinci noteri M. Emin 
Erener ve resrni mührü 

Sablık ev 1 
Akımsar ve C. A. lkııler ) un· 
vanlı kollekt f şiı ket azasından 
H kmet Besim Akımaaran 15· 
B rincikanun-1937 tarihinde ve
fatı hasebile, mezlciir kollektif 
şirketinin İzmir ikinci Noterli· 
ğ nden re'sen tanzim kılaaan 
25-Haziran-1936 tarihli muka· 
velesine aıajıda yaııb hükGm• 
leri ilave etmiılerdir. 

2 - Merhum Hikmet Betim 
Akımsarın venaeıindeo karım 
Saime Akımsar şabaen kollek• 
tif şerik olarak ıirkette ltalmıtı 
ve vekilleri bulundutu küçüle 
çocukları Besim Alcımsar, Mii· 
berra Akımsar ve Dündar Akım· 
saran komanditer ıerik olarak 
şirkette kalmalannı kabul et
miştir. Şirketin d ter terkleri 
Celil Ik zler ve Ahmet ikizler 
de merhum Hikmet Bes:m 
Akımsaran veresesinin hu au• 
retle şirkete ıerik olarak ıir
kette kalmatanıı kabcll etmir 
lerdir. 

3 - Ş"rketin unvanı (S. Alam· 
sar ve C. A. lkislw) olarak U. 
bul edılmittir. 

4 - Şirketin kollektif ıerilc· 
leri olan Saıme Akımsar ve Ce
lal Ik·z:er ve Ahmed ikizlerden 
herhangi birisi münferiden ıir
keti temsil ve idare ve tirket 
namına her türlü evrak ve ve· 
sa ke imza koyabilirler. Saime 
Akımsar bu husustaki salahiyet 
ve hakıarını diğer şeriklerin de 
yazlı muvafakatJarile bjr vekıl 

Güzelyah tramvay caddesi 
1027 numarala 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev aatılıktar. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatlan ilin 
olunur. 

Sakory .. 1 okuiıı 
Çoculı balosu 

Okulumuun yoksul çocuklerı 
menfaatine "Ankara Pal11,, sa· 
!onunda yıl baımdan sonra V'!

rileceii bild rilen çocuk balosu· 
pun aym 15 irıc Cumartesi ak· 
ıamı "İzmir Palas,, $alonunda 
verilmui kararlqtırılmııtır. lıi.Q 
olun ut. 

Sakıryi Okulu 
Koruma kurumu ba$kan1 

Zayi 
lımir Esnaf ve abal bank• 

ıınd•n 10 / 7 I 930 tarihinde 
aldıtım 1363 No. lı b 11e senedi 
makbuz1arım ve 2719/9~ tari· 
hiede aidatım 11178 numarah 
iki hine ıenet makbuz!annı ıayi 
ettim. Y oalletiai alaeaftnclan 
esle lerinin hükmi olrnadıtını 
ilin ederim. 47 

Alsancak Meı'adiye cad· 
lleı 142 Ne>. ela mukim 

Bilil Haıan •• .. riki 
7 8 9 

Kuyu dolabı 
aranıyor 

l<ullanalmıı kuyu dolabı lco
valarile veyahut kovasız satan· 

· Kemaı;!t. ıfaa 
dan: 

fzmirde manifatu!'a tüccarı 
Hüsninün Kasabaki İbrahim ka· 
rısı Afet zimmetindeki alacağı· 
n1n te:nini için hazc ettird ti 
Ulucağ n Kır mevkiinde kain 
ve tapunun Nisan 932 tarih ve 
36 no. lu s c.IJinde mukayyet 
tapu kaydına göre şarkan cadde 
garben tütüncü Apostol elyevm 
Kamile ve aağır Mehmed ş'ma· 
len eski Kemalpaşa caddesi ce· 
n•ıben Ahmed oğlu Muıtafa ve 
Sarı baş oğlu İbrahim vereses n· 
den Ali Ye Mehmedi ayran 
ufak dere ile mahdut 36760 M. 
M. içerisinde 7 ağaç badem 5 
ağaç ıeytin 24 aşı armud eşça· 
nm havi Vf'! beher 919 metre 
murabbaı 80 liradan 3200 lira 
değerindeki çekirdeksiz üzüm 
bağın•n birinci açık artırması 
11·2·938 Cuma günü nat 11 
den 12 ye kadar Kemalpaıa 
cra dairesınde yap imale üzere 
satılığa konuldu, bu artıamada 
satış bedeli tahmin olunan k y· 
metin % 15 ini bulursa en çok 
artıranın üstüne ibaleıi yapıla· 

cak aksi takdirde en çok artıra· 
nm taahhüdü baki kalmak şar· 
tile satıı on beı gün daha uza· 
tılarak ikinci artırması 26·2·938 
Cumartesi g inü gene saat 11 
den 12 ye kadar ya'lılacaktır. 
Bu artırmada satıı bedeli ne 
olursa olsun hadisenin 2280 
no. lu kanun ile alakıssı olma· 
d tından kıymetine bakılmıyarak 
en çok artırana ·hale edilecek· 
tir. % iki buçuk delliliye müı· 
teriye aıd olub baıkaca masraf 
namile bir ıey alınmaz iıbu 
gayri menkul üzerinde herhangi 

b r suretle hak talebinde bulunanlar 
ellerindelci resmi vesikaları ile 
birlıkte 2'.> ıün zarfmdı icraya 
müracaatlara lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu ıicillinde malum 
olmadıkça pay1aımada., hariç 
ka ırlaı. 11·1·938 tar hinden iti· 
haren şartname hr!rkeıe aç k 
bulundurulacaktır. Ta iplerin % 7 
buçuk pey akças1 veya miıli 
bank itibar mektubu ile müra· 
caatlara ilin olunur. 

------
Kemaıpaşa icra memurluğ.m· 

darı: 

Armutludan Akçalı Emine 
1021 lıra ve masrafa borçlu 
Armut.uda, Hac Abdurrah na ı 
oğ u Must f nın bu borç için 
ipotek göaterm·, o duğil Mart 
340 tarih ve 23 numarala tapu 
senedine müsteııit Adaıçi mev· 
kinde şarlcan tarik, garben 
Hacı lımail, tima en At kenin 
müfrez batı, cenuben Derviı 
Mustafa batlerile mahdud kay· 
den iki dönüm ve ö çüye göre 
3 d811lim 5JO lira muhammen 
kıymetli içind ! küçük bir ceviz 
ye bir ayva atacıle tulumbasız 
ıu b~ruıunu havi çekirdeksiz 
üıGm batı s_atılmalc üzere mü· 
zaycdeye ver lmişt'r. 1112/938 
cuma günü saat 11 • 12 de Ke
m•lpaşa icra dairesinde yapı· 
lacak birinci artırmasında te
kelıüf edilecek en son bedel 
muhammen kıymetin % 75 şini 
buldutu takdırde ihale edil~ 
cektlr. NokHn bir bedel teklıfı 
halinde müfterinin taahhüdü 
baki kalmak şartile arbrma 15 
tin uıatalır. 

2612/9!8 cumartesi t(lnü ayni 
saatte yapılacak ikinci arllrma· 
11nda teklif edilecek en fazla 
bedel gene muhsmmen k ymet n 
9' 15 tini geçmediti t•kdirde 
2280 numarala kanun hükümleri 
mucibince Uhf düıürülerek borç 
5 sene taksite batlanacaktar. 
Satat petin para iled · r. Delli• 
Hye resmi ile ihaleye mütedair 
pul para11 müıteri,. aittir. Al· 
ınak tıtiyenlerin muhammen kıy· 

ıaetin % 7,S buçutunu peşinen 
tem nat akçası veya sa~lam mil· 

Satış no. Lira K. 
1162 Tepecik Kuru çay m. Kağıthane c. 2.S0/2 taj 500 00 

no. lu ev 
1163 Tepecik Kuru çay m. Kağıthane c. 248 no.lu f rın 300 00 
1169 Kahramanlar Babçevan s. 20 taj no. lu ev 250 00 
1170 l:ci Tepecik Arslanlarr s. 25 laj no. lu 64,72M. 48 55 

I M. arsa 
1171 
1172 

,, ,, Çoban s. 1 taj no.lu 31,50 M. M. arsa 25 20 
,, Arslanlar s. 12/1 taj no. lu 95,81 71 86 

M. M. arsa " 
1176 Salhane Duygu s. 24 taj no. lu evin 24 his· 40 00 

sede 20 h ssesi 
1178 Bayraklı Bornova c. Karanf 1 s. 79,81·4 taj no.lu 120 00 

ev kahvehane ve aTsa 
1179 Bayrakla Kanarya s. 811 taj no.lu 165,50 M. 41 38 

, M. arsa 
1180 Karşıyaka Alay bey Dündar s. 31 taj n o.lu 284 142 00 

M. M. arsa 
1182 Bayrakla Bornova c. 55 taj no.lu 532,3.5 M. 133 00 

M. arsa 
1288 3:cü Karatl'ş Hi'il s. 44 taj no. lu ev 
1193 Karı yaka Alaybey Hakikat s. 23 tai no. lu ev 
1228 Ahmetağa m. Şeyhoğlu s. 1·3 taj no.lu 72 M. 

M. arsa 

35 00 
150 00 
90 00 

1242 Köprü Muradiye s. 1733 ada 1 parsel sayılı 102 15 
205,SO M. M. arsa 

Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştar. lha esi 24-1-938 tarihinde Pazartesi günü 
saat 15 tedir. Talıplerin Mııli Ernlik müdürlüğüne müracaatları. 

9 18 81 

lzmir vakıflar müdOrlflğünden: 
Bedeli Cinsi No. Mevkii Vakfı 

125 Mescid odası 57 550 S. Hatiboğlu 
Yukarıda yazıla mescıd odasının satışına ait ihale feshedilerek 

yeni baştan müzayedeye konmuştur. ihalesi 18/1/938 Salı güııü 
saat onbeştedir. Ta'ipler n vakıflar idaresine müracaatları. 6 

İzmir Levazım ô:mirlili ilanları 

TRENLER: 
1zmirdeıt h r g ııı Ika'l tre 

lerio hareket tleri . 

Aydın lıatt'; Af ~ancak: 
1z ıııir.Karakuv ·Ank n: P ı:>:a 

lesi, çarşa nhc1, .. ·uw::ı, ı nzar günle 
saat 21,:Vi de. 

İzmir • Nazi li: II r üıı sı 
15, ıo <la 

f zmir·D··nizli: Sa ı, perşemb 
cumartesi J?unlnı a t 6 3 :ı 

İv.mi -Tıre-Ödeını : H r ba!ı e 
5.3:) de bir katar; lı r akşaın ı;a 

17 ao la otoray. 

Afyon hattı: Ba mrın~den 
İzmir e nlıul-Aok r : Her gü 

saat 7 de f p tar, cu çarşam 

gunlni yataktı va on-b fe bulunu 
İzmir· Alav hı : H gün e 

15,28 de 

fembe ve cuma t sı un 
yit:. saat 7,wO de m hl ıt kata 
pazartesi, çaroııw b ı, cuwa guolo 
ekspree saat 12 d 

İzmi· Soma: P ar ve pazul 
günleri ıaat 15 28 1 

H•r zaman lQ ı ı olan te 
fon numara[ r 

Yangm ıhb rı: 2 ıir tel 
fonu müracaat nlı ra ı: 2200 • t 
hirleraraıı tel foıı ı r caat num 
raaı: 2150 • elektrı k ır ti: 209 ı 
bangav. > • pf> ı : 21'63 • iaıda 
ıılıhr: ı ·Hum me ıetasyou 

3638 · ocak: ı tae onu· 2134 
l'aeaport vapur i ke e i: 285 L 

Şehir nakıl va t 1 ıoın eaba 
leyin ilk: vo e.:e son harek 
ıaatlerl: 

Tramfltlqlar: 
lzmir Lv. amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: Her 1abah G 

idareleri lstanbul Lv. amirliğıne bağlı müessesat için (120) ton beııe bir ııan va 

pirınç 26-1-938 Çarşamba gilnü saat 15,30 da Tophanede (;atın Bunu eaat altıda h 

alma komi9yonunda kapalı zaıfla eksıltmesi yapılacaktır. Tahmin ci tramvay takib 
toDra hu dör& dalukadıı bir tra 

bedeli (26400) lira ilk teminata (1980) liradır. Şartname ve nümu· .,.
1 

,,ardır. 
nesi komisyonda rörülebılir. istekli.erin kanuni belgelerle telclıf Gece BOD tramvay Güzelyalıda 
mektuplarını ihale saatmden b r saat eveline kadar komisyona 24,5 dedir. 

vermeleri. 9 14 19 23 71 lt.ooaktan Gilzel)ahya ilk tra 

lzmir Lv. imiı lıtı Sat. Al. Ko. R!. den: 1'ay sabahleyin 5,26 dadır. lkın 
tramvay bir saat eorira, 6,26 da h 

Askeri lise ve orta okullar için alanacak (77996) metre pijama· reket eder. 

lık bez 26-1-938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede fstanbul Konaktan Gtızelyalıya gece ı 
Lv. imirlati ıabn alma komisyonunda kapalı aarila ....... _. . ._....,.................. ...._.c....,..,..~~111111 

yapılacaktar. Tahmin bedeli (18719) lira dört kuruş ilk temina~ı Buodau evol 24 de bır ll•wva 

(1403) lira 93 kuruttur. Şartname ve nümuneıi komisyonda görü- vardır. 
lebılır. lıteklilerın kanuni belgelerile teklif mek uplarmı ihale aaa- Vapurlar: 
tinden bir .. at ev lıne kadar komisyona vermeleri. İauıirdcn Karııya a • ilk vap 

9 14 19 23 69 Pa .. porttaa kalkar. Gece son "Vap 

lımır Lv. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Ordu ihtiyacı ıçin azami alı ıacqk olan 300 büyük ve 300 kG· 

ç· k ba<ır kazan 3000 bakır karavana 2000 kapakla bakır bakr11ç 
1000 bakır sapla 1000 bakır ıüıgeç 1000 bakar kevgır 1000 bakır 
yajt tavaa1 13/1/938 Perşembe günü saat 15 te Tophanede lıtan· 
bul Lv. amirliğı Sat. Al. komiayonunda kapalı zarfla eksiltme• yapı· 
lacaktır. Tahmın bede i 5615ll lira ilk teıninıta 4057 buçuk lıra• 
dır. Şartnamelİ 281 kurut mukabilınde alınır ve nümuneleri ko· 
misyonda ıörü ebilir. isteklilerin kanuni belgelerile teklifnamelcri 
mektuplarını ihale saatinden bir ıaat evelıne kadar komisyona 
vermeleri. 26 1 6 9 4531 -lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

,.arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam Zarif 
VE uc:uzouR 

,eni yaphrdı§'ınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. ~· 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasal hastalıkları mat~ha•ıııı 

lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
ğundan çekilerek yeniden açtığı Numıınzade sokağındaki 3 

n uınaralı muayenehanesinde hastalarını Pazardan maada hergün 
s ab .. htın ak$ama kadar kabul ve tedavi eder. 
- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 

ıınde hazar bulunmaıarı ve fazla 
izahat istiyenlerin bu günden 
itibaren aç k bulunan şartnameyi 
göriip tedkik eylemeleri ve bu 

20 gün zarfında vesika arile 
ireye- müracaatları, aksı halde 
hakları tapu sıcıhle sabit olmı
yanların paylaşmadan hariç 

Faat 11,30 da Kona~tao hare.it 

ede•. 
J(arııyakadaa İzıııire ilk np 

... , 6,20 d@dır, 8oQ. vııpur da ge 
uat 24 dcdır. 

Gündll1; her yanm e:ıatte b 
1'apıır yardır. A"~ııın sı:kiıden aoııı 

seferler ııaatıt!I bı rdir. 

Ziynet altınları piyasası 
Zıynet ahınlarınuı alı~ ve ııa 

Halleri: 

Beşibiryerdeler: 
\lış 

Reıadiye 5830 
HamiJiyo 5550 
Vahdettin ~250 

Ar ıı.lı Retad 6400 
.. H•ınid 6700 

Tek altınlar: 

Satıt 
5900 
5600 
5300 
6500 
6800 

Tek Ret•d 
" Hamid 

1125 1150 
1300 1350 

" Vahdettin 1200 1225 
" CıımlııırivP-t 1 00 122S 

İngiltere • Amer "ka 
ticaret müz kereler, 

aleni ol caktır 
Vaş ·ıgton, 8 (A.A.) - Co 

dell Hull yakıııda bir tıcare 
muahedes aktedilmek üzere la 
gıltere ıle müzaketelere başlıyı 
cağını bitdırm ş ir. D rp ş edl 
len tarife tenz latı netıceaind 
nrar görebılecek a "kadar Anıt 
tikalılar tarafından yapılaca! 
mülihazalar tetkık ed im k üzer 
14 şubatta aleni ce selere ba, 
lanac kt r. 

T. C. Zıraat ba kası lzml 
'şubesınden: 

Çeşme Ziraat bankası binı 
sında yaplırılac k tamirat 1~ 
miinakasaya o !muştur. İhal 
31/lkınci in 19 8 paz.arteı 
günU saat 16 da şubemızde YI 
p lacaktır. T mırata a t keşt 

nameyı görmek st yen r u~ 
m :ar E ... t 1.. i f .11 '""' i ..ti mal •rlah~ 1 ;.._..ı_~-.iLlı~Juu~llLL'll'A--l'IUUl'llUl'!'.laA.lt-1- lL.b.Uı....banl'4lllD.-ttLh"--J'ftJUd.u.bu.._iL..rlD.UJ.lc....:U.Z.W.ııu:Mıı.....t......._.a.u.a.a.._..""-.Ma.......L.....&a.1~a.ıııı.ıııı.&ı......w.ı...._~ı.ı.11.1------.a-...... ....-............... .......,....,.. ..... .....,,.__........, ............. ~ - ... 
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l P kt 1 D k Ş h Göğsü yumuşatır, balga!JI sö~türür, öksür~ğü 
astı e Ora 0 Or a ap söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

~awmm;:,_--.....:~~------~=~~~~----~~~~ 

FotoOr 
I N ô N O Cad. No. 20 

Atölyede 
Sıhhat Balılivağı 

Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz çabuk 

• ucuz yapuır .. 
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı S ez a 
ikinci Beyler sokak No. 6.> 

1 
Telefon: 3055 

Bü_yük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak lzmir 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri .:vapılır 
Müracaat yeri: 

İkincibeyler tmkak 

Telefon 3869 
ıl-..-iili8!-------------------·------· Birmci Sınıf Mutahassas 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt ve TenasUI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler ıokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Ttı:le'on : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

• 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokazı 
No. 68 
Telefon 3452 ...................... ~ 

Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, İngılizce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay· 
rıca Orta mekteb talebelerme 
riyaziye dersleri verilir. 

Karant na Köprüsü tramvay 
caddes nde No. 685 

.· 

~· 

. . . . .. .; .... . 

9 
Sevrole • 

• 

Otoınohilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek (p>aırçaDa1r mev<elUl<dJ<dJuır 

Oldsomobil otomobilleri de her ıorln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve loks makinelerdir 

Izmir ve bölg~si bayii : O. · Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

• 1 

~ illlllllllllllllll11111111111111ı.. Doktor ,111111111111111111ıumı111mnı 
= = A. Kemal Tonay i 

~ Bakterigoloı n bulaşıcı, saltın lıastal1.kları miiteheuısı § 
§ (Verem ve saire l 5 
§ Jl.,m•h•n• ittesyonu kupandaki Dibek aotek batuada 30 aaylla § 
- e• •• maıaycoebanMinde aab&h ... t 8 dq a.kf&JD .uc 6 f & E 

1 hdat hutalaruıı kabul ed•r ı 
11111111111 111 1111 1111 111 I ili 111 1111111111111111il111 ili lil 111111111111 Te 1 e I o n: 4 7 7 S 11111 IU -T ürH. Hava Kurumu 

BüyUk piyangosu 
3 üncü keşide 11 iki11cikanun 1937 dedir 
Büyük ikramiye 50,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) Jiralık iki adet mükafat vardır. 

Ayrıca: (2,000) liradanbaşhyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek iç"n bir b ilet almaktan çekinmeyiniz. - · · · • " ~ ~· . \r·"- 'ı: ~ , .._.l ... · ,,·· · · . · - : . ~ '·: . ·.. . " . 

Foto Köroğlu 

Hamza RUstem 

. . ... . . ~ . .•· ... 

MERKEZ 
IZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temız bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salo-. 
rahat yaşayacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya ıçinde kendinızi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin cıyasa hay• 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yaoılır. 

l\1AKiNE TA~l:RHANESi 
lzmir: Kest:ıne paz:ırı No. 16-18 

Her tür ü Motör, Makine tamiratı, imalat ve montajı 
B ilumum Döküm, Tesviye ve Torna işleri 

Atö lyrm z tezgah.ar nı kam ılcn yeni getırtmek suretile 
faalıyetin ı gen şletm ştir. Sayın müşteri leri mizin atöl- · 
yemize kada r gelmeıerine lüzum yoktur. Ufak bir iş eri 
dahı olsa tele.on ctt . kıer.nde derhal bir usta gönderilir. 

Prellsiplerimı·z· 1 - işi söz verilen 
• atte bıtırmek. 

2 - Müşteriye azami suhu'et, fiat· 
lerd_e ı tıda 1, ı şde emizlıktir. 

• .., c • .: ..... , .. .,.. Telef an: 39] 3 


