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Cenubi Kaliforinada on bin 
kilometrel·k bir saha sular 

altında bulunuyor 
Maddi zaraı, (250) milyon dolardır. On bin ev yı
ltılmış, yüzlerce insan boğulmuş, nakil vastalan 

durmuş ve köprüler harap olmuştur 
Los • Ancelos, 3 (Radyo) -

Oöı t gündenberi devam eden 
şıddetli ya§'murlar neticesinde 
on bin kilometroluk bir aaba 
sular aftır.da kalmış bulunuyor. 

Tamamen tccrid edilmiş ve 
göl halini almış olan cenubi 
Ka iforniyada vaziyet çok va• 
himdir. 

••mm 

On kuruş için cinayet 
~----~~--1------------

C. H. P. Ka-
mutay grubu 

Hükümetin hattı ha. 
reketi m'IJ.ttefikan 

tasvip olunda 
An kara, 3 (A. A.) - Cum· 

buriyet Halk Part si Kamutay 
ırubu bugün 3 mart 938 Trab· 
zon saylava Hısan Sal:anın 
riyasetinde toplandı. 

Büyük Millet Mecliıinin ta· 
t:li eınasıncla cereyan eden 
ayasi hadiseler ve ahiren An· 
karada toplacıarı Bılkao an· 
tanla konseyinde alınan karar• 
lar üzerinde Başbakan Celil 
Bayar ve Hariciye Vekili Dr. 
Aras, beyanatta bulundu. Hü· 
kametin bu beyanata ve hattı 
hareketi grupc;ı müttefl:Can 
tasv;p olurı du. 

Seylipların verditi maddi Reı'sı·cumhur yatı 
zarar, 25() milyon Dolar tah· 

rnın olunuyor. yakında /ngiltereden 
S!ylip mıntakasından alınan F ı • ıt ·ı L • 

haberlere göre, yüzlerce insan ransa, ngı ere getirı ecentır 
sular içinde kalarak boğulmuı fıtanbul, 3 (Huıuai) - Reisi. 

ve pek çok k imseler de kay- ı· ı e b era b erd ·ı r cumhur için lagilteredeıı satın 
oolmuştur. alınan yat, birkaç hafta sonra 

Nakil vasıtalan durmuş, köp- -----•------- lıtanbula get.rilecektir. 
üler harap olmuş bulunduğun· M D /b d •• h • • {j Ege süv riıi Sait kaptan ile 

da :ı . hakiki vaziyet teıpit olu· • e os, un arıcıye ene me- mürettebat, yatı teslim almak 

namamaktadır. ninde umumi vaziyet hakkında uzun ve getirmek üzere buıün ln~a-
Loı ·Ancelos, sularla ihata tereye ıitmiıtir. 

d.i miş bir vaziyettedir. beyanatta bulundu.. lki nizamna-
So:ı haberler, bazı mıntaka· Paris, 3 (Radyo) -Fransa Haric'ye Nazırı B. Delboı, bugün 

larda heyelanlar oldutunu bil· parlamentoda Har·c ye Elcümcni içtimaında hazır bulunmuş Ye me daha 
d rmektedir. 

umumi va~yct hakkı ıda izahat verdikten ıonra, Fransaoın ı . .. 
Alal..adarların verdlil m lllG· lngiltero İiO beraber olduğunu ve l:ieynelmilel aiyaaette iii a~ev--··~ıı e ·ye i v 3 ı ç -

mata ~öre, aeyllb mıntakası 
dahilinde yıkılan evler on bini letin beraber yü ·üyeceğ' ni söy' emiştir. /erin •af lı}ı 

rbu'muştur. , Cumhurı·yetç·ıler, Alm·ıran- -ıstanbu1, 3 (Hususi) - Mer-
' iyete girmiş bulunan lı kanu· 

G l t C h v tt nunun muhtelif maddelerinin 
enera e erverayı asara ugra 1 tatbiki bıkklnda lktısat Vcki· 

iti t k letioco hazırlanan nizamname-
~~~ .a sas General Frankonun, ·Krıtalonya hudutla. terden ikisi daha ikmaı edil· 

Saygılarının Büv~k rında asker tahş~"t etti""i ve taarruza miştir. 
., u 5 Bugünlerde ilin edilecek olan 

Şefimize ibltilını tel. h 1zırlandığı sövlcn1_vor.. bu nizamnameler, iş emniyetile 

grafla rica etti 6alamankı, 3 (Radyo)- Ge· ' işçilerin satlıklanna aittir. 
neral Frankonun, bugünlerde Yeni bir alet 1 v l k l 

lstan bul, 3 (Hususi) - Bal- Ankara, Belgrıd, Atina ve Bük- ı UgOS Q Vya ra I 
kan antantı Ankaıa Konseyine reşe birer sefir göndermek Szkiz saatte tayyare- Bir Alman rocufunu 
iştiralc eden Yunan Başvekili ·· b 1 d ğ ·· 1 • T 

uzere u un u u soy .enıyor. cı·z,·k öğrenm~'- 1 vaftiz etli general Metakaas bugün Ati· Paris, 3 (Radyo) _ Havas -" 
naya avdet etmiş ve parlak Ajansının H ;nday muhabirıne mümk'iinmü-• Belgrad, 3 (Hususi) - Kral 
meras'm'e istikbal olunmuştur. r Piyer, bugün on üçüncü çocu· 

B;!lgrad, 3 (Radyo) _ Yu· göre; General Franko, yakında 1ı taubul, 3 (Huıuıt) - Bir ğunu dünyayı getiren bir Al· 
B k l Katılonyaya taarruz edecek ve Amerik.uı tıan ar" fabrilı:uıuau mA· k l nanistan aşve i i general M&" man öy üsünün evini ziyaret 

tıksas, Tı.irkiye Başvekili B. Cumhuriyetçi İspanyayl Fran· ~=e~~: °.!::~,k~:mı:~~~=~zt~m=~ ile çocu~un vaftiz babalığını 
Ce al 8 3yara bir telgraf gön· sadan ayırmağa çalı şacaktır. çok )llilhım bir ileııu tatuı 81111• kabul eylemiştir. Köylünün ovi, 
dererek Türkiyede gördüğü Gener l Franko, Katalonya ma11nı ' "Uif et .ıniılerdir. topl•oan köy halkı tarafmdan 
hüsnü kabulden Jevkalide mü- hududlaruıda külliyetli asker Bu ilet; pilot yeliııirmeğo mıh· çevrilmiş, bayram yapılmıştır. 
tehassis oldu"'unQ blldirmı' •, d ~uetur. Pi otluk ôğreoecekleria tay• 

5 ., tahşid etmekte ir. 
saygılarını o Reisicum bur Ata· yareye bile binmelerine lüsum ba-

Parı s, 3 (Radyo) - Madrid ııl olmadan, ıekia 11at gibi kua 
türke i i;,1ağını rica etmiştir. k ı d b 

mimar o u unun. ün ir bom- bir umanda t•Harecilik ö&reamo· 
General Metakaast B. Rüştü ı · · · ı L d" ba ile berhava ed ld.Ji, Mad· er ıoı teaua ey eme.te ır. 
Arasa da bir telgraf gönder· r idden haber verili •or. Amerikalıların ba teklifi t•t· 

( miştır. kik edi mektedir. 
__________ -;:._/ Dün Almcriya bombardıman 

Bir trasntlantik Nev. edilmiş ve 18 kişı öldürül· c.lere mensup Aami.antc Çer· 
müştür. vera · kruvazörüne bir mermi 

j'Ork liman·nda az Cumhuriyetçilerin, sahil top· isabut cttirilmi~ ve gemi, büyüle 
daha yanıyordu larındın açılan ateşte, ihtilal- hasar~ uırarnıştır. 

Londra, 3 (Radyo) -Umumi 
harp ten sonra Almanlardan alı· 
narı ve Berengarya ismi veri· 
len büyük trasatlantik, Nevyork 
lımanmdan hareket etmek üzere 
iken bir ı nci mevki kamaraların
dan bir nde yangm zuhur et• 
m ş ve ·ıapur, yola çıkama· 
m ışt r. 

A ni vapur, Şubatın 14 üncü 
günü S Jtamtoa li manından ha· 

~ --~------........................ .. 
ELHAMRA 
1. Mılli Kütphane. S.neması 

-.· ... - .... 
Bugün Matinelerden itibaren 

Senenin en güzel en nefis 

şalıane ue muhteşem filmi 

rcket edeceğ esnada gene bir SEANSLAR: 
yangına maruz kalmıştı. . 

B rib ri i takip eden bu yan· CLJmarteıi ve Pazar 10,30 da 
~ın lar, d kkate şayan görül- 1 Her gün 1 - 3,30 - 6 ve 1 

~kşamlar 8 30 da b.,, lar. 
mektedi r. ~---.. ---------liillliiiiiiiil.ıliİıilİllılİİılılllİİıııiiİıİİİİl•r~.r 

Merkez bankası 
direktörii 

Londraya hareket e~ti 
lstanbul, 3 (Huıuıi) - Mer· 

kez bankası U:num Müdürü B. 
Saliheddi n An karadan ıebri· 
mize gelmiş ve bugün Londraya 
hareket etmiştir. B. Salilleddin, 
orada bulunan bankacılanmıza 
iltihak edecektir. 

B. (Bek) 
Pazar günü Romada 

Roma, 3 (Radyo) - Polonya 
Ha~ ciye Nazın B. Ko:onel 
(Bek). pazar günü saat 19,30 da 
buraya gelec! k ve Kont Ciano 
tarafından karşılanacaktır. 

Paris, 3 ( Rı:tyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı B. Oelbos, bu 
gün Polon yanın bura sefirini 
kabul etmiş ve Polonya Hıri· 
ciye Nazm Kolonel ( Bek ) in 
Roma seyahati etrafmda konuş• 
muştur. 

Berlio, 3 (Radyo) - Alman 
matbuatı, Moskovada ba~lam11 
olan casusluk davasından bahisle 
uzun makaleler yazmakta vo 
Sovyet Rusya zimamdaraoıoa 
hücum etmektedir. 

Pariı ve Brükıel beynelmilel 
sosy1listlerile komünist tcşek· 
külleri Rusya Hariciye Nezare
tine bir nota gönderm:ıler ve 
dav.!nıa, barçte fena akisler 
yapmakta oldutunu bildirmiı· 
lerdir. 

Pariı, 3 ( Radyo ) - Leo'l 
Blumun riyaset etmekte o!duğu 
Frans:z Sosyalist partisi, Sovyet 
Rusya büktlmetine bir telgraf 
çekmiş ve casusluk töbmetile 
muhakemeleri devam edenlere, 
serbestçe ıöz söylemek imkinı 
verilmesini ve bunlardan hiç 
birisinin idam edilmemeıini is· 
tem ittir. 

Stokbolm, 3 (Radyo) - Mo .. 
kovada baılıyan casuluk clava
&ıaın, tamamen uydurulmuı ol· 
dutu kanaati kat'ıdir. 

Alakadar mebafilde ıöylen
ditine göre, bu tedbiı devam 
ederse; Rusya, tecrit edilmiı 
bir halde kalacıkbr. 

Stokholm, 3 (Radyo) - Tıp 
fıkülteıi profesörleri cemıyeti, 
Moskovada muhakeme edil
mekte olan dört doktorun, 1er· 
best bırakılmHıoı, insaniyet na
mına M. Stalinden bir telgraf a 
istemiıtir. 

Loodr•, 3 (Radyo) - Mos
kovada bathyan casusluk da
vaıı, Londra umumi ef kin 
G.zeriode çok derin akitler yap. 
makta ve Ruıyada, epey zaman· 
dan beri b .ribirini takiben de
vam eden bu gibi davalar, 
oı sroı'ilımemekteair. 

Moskova, 3 (Radyo) - Ca· 
s :ıs!uk, devlet ricıl:ne saikas:I 
yapmak ve isyan çıkarmak toh· 
metile tevkif edilenlerin muha· 
kemes· ne, bu s ıbab saat sekiz 
buçukta devam olundu. 

Müddeiumumilik makamında 
V sinski bulunuyordu. Evveli, 
sabık orman kom:seri lvanof 
isticvap edildi. 

Maznun, 1931 ıeneainde Ar· 
kanjelde isyan çıkarmak teşeb· 
hüsünde bulundutunu, üç sene 
sonra da, kereste ve kiğıd • fabrikalarını berhava etmelc 
için tertibat aldı§'ını ve 1936 
senesinde de cısusluğa bışla
dıtını itiraf etti. 

Müteak.ben, sabık Ziraat lco. 
miseri Boyanof dinlendi. Mu-

ÇİMDiKLER 

başl 

nun, Mo:otof ile Stalini öldür· 
mek için muhtelif zamanlarda 
teşebbüılerde bulunduj'ıınu söy· 
ledi. 

Royanoftan ıon ra iıticvap 
olunan Çernof ta, 1928 ıene-
ıindenberi sabık Başvekil Ri· 
kofla birlikte Rusyada bir isyan 
çıkarmak için çalııtığmı ve 
bilibaro, iıtirabat makaadile 
Be line gitf ı:nde, Alman r i· 
calile temas ederek isyanın 
eıasları hakkında mutabık kaldı• 
tını, Mos~ovaya dö:ıüşünde, nnmı 
müstearla bir Alrnan gaz: te 
muharririne devletin esrarı nı 
ifıa etmekte devam ett iğ'n i, 
iaıe işini zorlaıtırmak için Rus· 
yanın muhtel f yerlerinde bın· 
lerce mevaşi hayvanı telef etti• 
tini itiraf etti. 

Muhakemenin; bir hafta sü
receği vo karana, gizli bir 
celseden ıoma verileceti söy• 
leni yor. 

Von Ribbentrop 
Londraya gittifinde 

Mdstemlekeler mese. 
leaini tekrar açac:zk 

Londrı, S (A.A) - Havas 
Aj!lnıı muhabirinder.: 
· S yasi müşahidler, M. Fon 
Ribbenlropun ansluı tahakkuk 
etmeden evci Londraya gelmi• 
yeceti mütaleasını ıerdctmekte
dirler. Bu müı ıhidlor Berlin· 
deki lngiliz sefiri Sir Nevil 
Hendcrsonun Alman makama· 
tile yapmı' olduğu ıon görüı· 
melerin lngiliz • ltalyan müza• 
keratilo ayoi z ımanda lngiltere 
ile A.manya arasında müzake-
reler icra11nın imkanıızlıftnı 
aw.rmif old..,..... h.,,aa .ı-
mektedirler. 

Fon Ribbentrop vedanıme
ıini takdim etmek üıere Lon-. 
draya gelmesinden bilistifade 
müstem ekeler mesetes·ni bir 
kero daha ortaya atmak arzu• 
ıundadır. Fakat lng liz eksper
leri henüz böyle bir meuleye 
müteallik bir bit proje hazırla· 
nıamışlırdır . 

Von Hep 
TrablaJgarptan 

hareket c tti 
Trablusgarp, 3 (Radyo) -

Alman generallerinden (Von 
Hep), bugün Romıya mütevec
cihen hareket etmi ştir. 

Van Hep, Romada mühim 
bir konferanı verecektir. 

Dün ve bugün 
Udun tellerinde dolaşan mızrabın kalın, ahenktar akıine, ince, 

ıüzel iki kadın sesi karıştı: 
Bir meleksin nara gırkolmuş serapa gül tenin 
Ömrüme yanmam eA'er koy_nunda can versem 

Sokak ortı11oda durakaldım. Kafeslerin arahklaranda rözü. 
ken limba, karşı evin duvar diplerine do~ru main ıekfüıde ışık
lar ıerpiyor. Bu arıda, dalgalı bir kadm başı kımıldıyor. Bir 
şarlcmın son mııraıoı iıitiyorum: 

Pembeler giydin gülüm ıon, bikarar ettin beni .. 
Çok uzak y.lların derinliğ:ndon, kafesi, melinlcolik ihtizazlan, 

udu ve gerek güftesinin, gerek beateıinin eski şivesi, ayni za• 
manda ıokak ve evleri ile çıkaıelon bu musiki hatırası, beni 
uyuşturur gibi oldu. Fakat gözlerimi açınca farkettim ki bir rüya 
görüyordum. 

Üst icatta, bizimlciler r•dyoyu açmışlar, bir senfoni dinlıyor· 
lır. Sesin biri maziden geliyordu, biri de şimdi şu dakikada 
Berlin operasından .. 

Biri hayal gibi, masal gibi birşeydi . Obürü hakikatin ta 
kend'ıi. . 

Sevgilisinin koynunda ölmeti ıaadet bilen eski aşık, gozlc· 
rimin önünde canlandı. 

Kafesli pencereye, gene karııki kafesli pencereden, bıyık bur• 
ka, burka bakıyordu ve arkasındaki duvarda, şişe geçirilm't bir 
c iter parcası g.bi, sivri bir okun delditi bir yürek ve onun üs
tünde de (Ah minel'aşk) cümlesini havi bir levha &sllı duruyordu. 

Hey gidi zaman ht-' 1 
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C Mert 

Holivudun Esrarı 
Marlen tarafından yırtıldı 

Manpezyumuo her yan111 gö .. 
kamqtıran bir ışık ve beyaz 
bir d11mı11 neırediyor. Bu liii
balildere kızmatw ıelmu. 

Marlen tebessüm etmete ve 
cevap vermeğe mecbur oldutu· 
•• biliyor: 

- Hello Boyı, Holivuda ri• 
cli10rum. Şiiphe yok ıene ora• 
ela plııacıtım. Fa;c at ı•yet 
beadeo uıa nmııaanız o zaman 
filaalerimi Avrupada yıpacatım. 
Geri reri vagonun bir basıma• 
tam daba çık,yor ve tebe11üm • 
leriai hiç ekıilc etmiyerek: 

- Awupanın erkeklerine ıe· 
lince hepsi boıuma fitıinler 
diye bıyıldıruıa kestiler. diye 
haykınyor.-

Etrıftan bol kahkahalar yük· 
aeliyor. Parmak darbeleri ııp· 
k•lan en~ye abyor. 

Ba IÖzht'deıı memnun kalam 
çehreler ıözüküyor. 

- Hello Marlen.. Bir pzel 
poz daha çekelim. 

Ve Marlea b11 emre de itaat 
etmiftir. Magnezyum lamba• 
lan tekrar yarı ıyor. Eo çevik 
fototraflar gazetelerin ıon tab
ına yetiımek için merdivenlere 
kotuyorlar. Marlen bu defa da 
partiyi kazındı. Elile veda edi· 
yor. Vııonuna giriyor. 

Ve bea pyri ihtiyari olarak 
ıazlerimi kırmızı mantolu ka
dına 91viriyonım. O hali di~e· 
te dayınmıı ve yaln:zclır. Ceh· 
mi 1eiıteıı moımor olmuştu. 

Trea Anılıyor, kontrolörler 
ı km orll_!'~~Taga bu ııradı 

sv-ıwıyor. m.. de 
ppkaız;o mantoıuz ve bataj11z• 
dar. Erkek ıimokinli olup b .. 
yaz yeletinde kocaman ıun't 
bir karanfil taııyor. Kadın yeıil 
bir ipek tuvalet taşıyor. Kont
rolirler her ikiıini de bir ara• 
baya iterek sokuyorlar. Repor• 
terı.., fotografiar bu tahmin 
edilmiyen ıabneyi kaçırdıldan 
i~n ldeta lcavıa ediyorlar. 

Saata • Fe ekapreıi Puifilc 
oaeam•da Kaliforni7aya dotr11 
banket etmiıtir. 

Her giln 6ir ••l•r 
Marlen kabinesinin dar yata.; 

tına otarmuıt11r. Y alaız ıapka. 
ltDI cakarmıttır. Yanakları üze
riae diiıen uzan bir saç dem .. 
tini arkaya atıyor. 

- Ne insafı·zdtrlar bilmez• 
ainiz, dedi. Alta ay Amerika
daa azaklışbnız mı dönüşte 
onlar ioin bir yabancıdan bııka 
hir f8Y detilainiz. Kötü inaaa
lar detildirler amma biç bir 
MJİ kolay kolay affetmezler. 
Kazaaılmaı zaferleri berrün 
yeniden kazınmata çalıımak, 
laer 1Ut yeni bir zafer kazan· 
mu lizımdır. 

Nevyorkta iken bunu eyiden 
eJiye duydum. lngilterede çe• 
virdifi film için bana tarizler, 
seneniıler yapıldı. 
ş· mdi beni Holivudda naııl 

kar11lı)'tlcıklar? 
Bea, Dietricb, büyük Dietrich 

ber ıeye yeaidea baılamalc, 
onlara y.eaidea teıbir etmek 
icap ettiti bi11iai beı'iyorum. 
Halbuki o kadar, o kadar yor• 
pn ve bıkmıı bulunuyorum ki.. 

Mantoıunu çıkarmadan uzan
dı. Bir ıey söylemedim. Bana 
tebeuiim etmete çalıııyordu. 
Sonra yüzünü vagonun bölme
ıine dotru çevirdi. Uzun ince 
ellerinin çözülüp gerilditini, 
IOGr& ıükGnet bulmuı ı: bi Y•· 
tak örtüsü üstüne düıtüğünü 
;6rdüm. Uyumqtu. Y avııcacık 

THnln · teı1dl•tı 
Tren dört ıüa, dört rece 

içiadoa, çıkcaıyan yolcuların 
nhatc;a 1eyıhat edebilmelerini 
temin edecek ıekilde tanzim 
vo tecbiz olunmuştur. 

Reıtoran vagonundan baıka, 
miitılea ıalonu, kuvaförii , .• 
radyoıu ile bir kulüp vagona 
vardır. Nihayet trenin ıoıiunda 
taraılı bir bar varonu IDIY• 

c11ttur. 
Buradan katar arkaıında lca• 

laa yolların, nef.ı tabiat tablo
larının ıeçit resmi seyredile
bilir. 811 ıoli vagon Amerikan 
ıinemıcılıtına raaat merkezi 
.. iai ifiti. 

Tren kalabalık delildi. Bea 
bar vagonuna gittim. Yolcular 
bagajlarını açmakla mqgul ol· 
duklarıodaa 'Barda viski kadeh· 
lerini yuvarlıyaıı bir kaç kiti· 
den baıka kimse yoktu. Hepıi 
bermutat ıuvare elbiıeıiyle 
idiler. 

v,ıki kadehlerini neıe ile yu
varlıyınlara baktım. içlerinden 
biri gözü ile itaret etti. Teklif 
tekelliife hacet olmaksızın beni 
de kendilerile birlıkte içmete 
davet etti. 

Bu teklifi niçin kabwl etm:· 
yeyim? · 

Hemen yaalarana reçtim. Çok 
geçmeden doıt olduk. Macera· 
luını . anlatm.ata bqladılar. 
Garpta oturuyorlarmıı. Nev· 
yorkta bir ay reçirmeğe rel· 
miı1er. Şimdi memleketlerine 
müıtacelen dönmete mecbur 
bulunuyorlarmıı. Nevyorkta bir 
yemekte saate bık matı · unuttuk· 
larından az et.ha bu treni ka· 
çarıyorlarmıı. Bagajlan otelde 
kaldıj'ından arkadan rönderi• 
lecekmiş. Görüıtütüm zevat Miı 
ve Miıterı Wicokı ile Flııs
tafftı. Arizonaya gidiyorlardı. 
Bitoreak görüımelerini çabulc 
tükettim. Yeıil ipelc tuvaletli 
bayanın ıözleri yorpnlulc ali· 
meti röıteriyor, araııra icap•· 
nıyordu. Ayrıldık. Sigaraou y .. 
karık ırka platformda çıktım. 
Etrafı bir az ıeyrettikten ıonra 
dikkat ettim. Platformda ya:n ız 
det idim. Nevyork garında raıt 
gelditim kmiuzı mantolu -bayan 
bir hasır sandalyeye oturmuı 
bulun.uyordu. Ben de onun ya• 
mnda oturdum. içimde bilmem 
neden ilk öııce bana bitap ede
ceti hi11i vardı. Fi;bakika b1 • 

şını çevirmeden bana hihp 
eden ıesini duydum: 

- Marlen D.etricb ile bir
likte seyahat ett.tinize göre 
ıinema ile meıgulsünüz · de
~I m? 
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Muhatabımı inkiıarı hayale 
&d'ratacatımı biliyordum. Çar
çabuk bir: 

- Hayır, dedim. Ve bu H• 

fer ben ıordum: 
- :Ya ıiz neyle meııulıünüı? 

Holivuda mt ıidiyorıunuz? 
- Baıka nereye ıidebilirim? 

Elbette Tekaaılı bir çiftçi ka· 
dan oldutumu zaııaetmiyorau• 
nuz. 

- Sinemada mı çal11ıyorau
nuz? 

Cevap vermedi. Biraz ıükGt· 
tan sonra devam ettim: 

- Biru önce ıizi Nevyork 
garının bi~ 1 enırında rörmiif
tiim. 

- Evet ben de mi ıörmüş
tüm. Etrafımda dolapyordunuz. 
Bir an ıizi bir polıı memuru, 
yahut da Marlen Dietriclııin hu
ıuıt muhıfızlanadaa zaonetmi.
tim. Ha~ta beni ıüpheli bula
rak tarauut ettitiniz zehabına 
kapılmııtam. Marlen O; etriclateo 
nefret etmiyorum. Fakat oaua 
taliiae kıakınıyorum. 

Bu sözlerden ıoora onun ıöz· 
!erinde ıerbeat bırakılmaktan 
daha iyi bir şey olmadıtını dii
ıündiim. Bir liııra takdim et
tim. Yüzüme bir defa bile bık· 
madan gayri tahai olan bir 
aeıle devam etti: 

- Tam on sene evel Nev• 
york otellerinden birinde ma
nikircülülc yapıyordum. B&r ıün 
müıterilerdea biri bana uzun 
uzun baktal<taa 10nra ıiaemada 
.... ,.... •Of'lm• citlip s't.r 
yecetini aordu. Bu adam lr-
~iıg Tbalber,ıi. Yani Holivu• 
dun efendilerinden biri •• 

Bu ıözlorin man111111 anlıya· 
mıyacak ve düş:inem ·yecek kı· 

dar ı•ıırmııtım. O tarih, ıi11e
maya iktiaap edenlerde ıüzel• 
lilctea baıka bir meziyetin aran• 
madıtı rün lerdi. Oç gün ıonra 
berıeyi terketmit. annemle bo
zuıırak KaMo:niyaya hareket 
etmiı bulunuyordum. 

Bana derhal tili yoluna ıç
blar. Büyük bir ftlmde rol ver• 
dilerr. Film ıonuna yaklaımak 
üzere idi. Direktör iımimin ta· 
nıhlmaaı için reklamlarla meı· 
rııldü. Mütehassıs yazıcılar hı· 
yatımın fevlcalido romanını uy· 
durmak için harekete geçmiı· 
lerdi. Fakat beni bir diploma· 
tı n kızı mı yapacaklardı, yoksa 
bir Ruı prenıosi Dl•? Bunu he
nüz bilmiyorlardı. Aaıl mühim 
it o güne kadar dünya için 
meçhul olan ismimi poün me,. 
bur ıimaları ara11na katmaktı. 
Afiıler bazırlanmıt. bu makaatla 
icap eden tahsisat ayrılmııtı. 

Hepsi bu kadar. lımim bir 
türlü meıburlar arııına lcarııa• 

~ 

mad·. Zira bir akşam Holivutta 
muazzam bir inlcılip yapan bir 
haber dolaıb. ilk ıeali film 
röıte ilmiıti. 

Holivutl telaıta: 
Sonıuz bir telif, prodüktör· 

leri kıvrandırdı. Bir hamlede, 
geçmişi y1ktılar; mukaveleleri 
bozdular. Baılanmıı f;lmler bi· 
tirllmedi. Bitm"ş falmler röste
rilmedi. Düzgün konuşamıyan, 

ıeıi bozuk en büyük ırtiıtler 
bile, melceıiz ıüprülüp atıldı· 
lır. 

Atılanlar arasında ben de 
vardım. Bana yaptırılan ilk ıes 
tecrübeıinde, ses mühendisleri 
kulaklarını tıkadılar. Bir ay 
ıonrı namııı, parasız ~e mah· 
vo muş bir vaziyette Nevyor 
kua IWdırtaılut iiuri ..... bula• 

Beynelmilel hır
sız tutuldu 

••••• 
Bu adam, :ıyn i zam:ın. 

''KamaA ıı·st Tu·· rkı·ye,, d:ı idam m~h.k iımudıır 
Paristen yazıl ı yor : 

Amerikadan gelen yolcular 

O bl·r tek adamın ı·rade arasında şüphel ı bir şıbış po• 
lisin nszarı d ı kkatioi celbetmiı· 

Ve eserlerl• tir. Sain·Lazare istasyonunda 
yakalanan bu adamın cebinde 
iki pasaport bulunmuştur. Bu 
pasaportlardan birisi Gerber, 
dij'eri de Girard adına yazı lı 
idi. 

~--~~--~~~~ 

Avrupa ricalinden hangisi onun-
la mukayese edilebilir? 

Anlcartıda Atatlirlc ibltlttsl 
ı.1cenı1,r ·gede çıkan E/i· 

mcrri• ıaut••lnden: 
Ankara, bulvarlar, bahçeler, 

çiçekler ıehri, yeni arııtektür, 
teraleki, enıtitü!er, etüt ve ilim 
ıehridir. Eıki Ankara orada 
bir kötecikte bırakıtmı ıtır. Mazi 
masal olmuş ve yerine yeni ve 
uri ıeyler vücude gelmiıtir. 

Türkler, •Kamiliıt Ankara., 
•Kamiliıt Türkiye. ıözletini 
ıöylerlcen, derin bir iftihar duy
makta ve ba ıebria hepıini bir 
tek adamla baıardıtanı hatırlat
maktadırlar. Hakikaten bun• 
ların bepıini bir tek adam ba· 
ıarmıı ve onun bükülmez 
iradeıinin kartııında herşey 
detiımiı, herıey boyun etmiı, 
herıey terakki ederek yükıel· 
miştir. 

Geçtitim her yerde, •yaıaıın 
Kamil, yaşı11n büyük önderi• 
mizl. duııı ile karıılaıtam. 
Buau ecnebiler bile ıöylemek· 
tedirler. Avrupanın siyasi rica· 
lindea banı· si Kamil ile mu
kayese edilebilirl Almanya ile 

......... llll]lllm ............ .. 

nuyordum. Hünerim, kimseain 
ıöremiyeceti bir filmde kayıtb; 
ıöbretim, yuvarlak madeni ku· 
tu içinde ilelebet kapalı kal· 
mııta. 

Tekrar manikürcülüp baıla· 
dun. Tam on ıene bekledimi 
hevesimi ve inkisarı hayalimi 
kemirdim. Tabii, vazgeçmekli· 
!im, eski küçüle hulyalanma 
tekrar baılamaklıtım · mevzuu 
bahsolamazdı. Tedaviıine im. 
kin olmıyan kamaşhncı bir ca· 
ıi beye lcapılmışbm.Profesörlerle 
ıes dersine çahıınak iç in, sesi. 
min evsafını ıslah etmek iç·n, 
kendı ıni her şeyden mahrum 
bıraktım; hatta yemekten bile. 

Ayni zamandı, bir Kalifor· 
~iya seyahati paraa:oı da, san• 
tım santiın, dolar dolır toplu
yordum. Bugün, ümidim olma· 
.. _ ~""U 8 • 

ha'yanın diktatörleri herıey i 
huır bulmuılardır. Halbuki 
ıarımızm 1 ak!is'i (Herkül) h ı ç 
yoktan hatırı sayılır bir devl"t 
meydana getirm tlir. Muhalifler 
onu yıldırmamışbr. Egoizmi ile 
detil, vatan aıkı ile çalışmıştır. 
Temit, ıaf ve kadere batlı 
yurddaılarını az bir zaman 
içinde ça~ııkan, münevver in· 
sanlar haline koymuştur. 

o,ı Karaltıyı esnaa:nda ona 
yakından görmüıtüm. Kartalı 
andtran bakışından muazzam 
kudreti akıed yor ve enli alom· 
dan zekiıı beliriyordu. Bu za. 
bn ıahsiyetinde, ender mezi· 
yetler tecemmu etmiş bulun· 
maktadır. Ve Kamil Atatürk bu 
mez:yetlerinin "hepsini kemali 
mebaretle kullanarak yurdunun 
terakk ıine hasretm işt ir. İl k önce 
maariften başlam·ş ve ihtiyar
lara bil~ okuma öğretmiştir. 
Ankara bir ilim merkezi olmuş. 
tur. li kmekteplerden din dersi 
kalkmıştır. Kimıe çocukların 
vicdanı üzerinde tesir yapamaz . 
Tabıil ücreti yalnız zenginler
den alınmaktadar. Mektepler 
muhtelittir. 
Kadınlu her aabada çalış· 

maktadırlar. Tayyareci bile ol· 
muşlardır. Mekteplerde dayak 
yasaktır. Yeni nesil tasarrufa 
alıştırılmaktadır. Beden terbiye
ıine de çok ehemmıyet veril· 
mektedir. 

Türkiye cumhuriyeti Ankarayı 
teılim ald ıtt vakit şehir pek 
kötü bir halde idi. Buıün son 
ıi ıtem bir Avrupa şehri olmuş• 
tur. Şehirde bir çok ilim mües• 
seseleri vücude getirilm iştir. 
Y akmda bir de üniversite ku· 
rulacaktır. 

Türkiye bülcQmeti çalışmakta• 
dır. Türkler ruban da yüksel· 
mitlerdir. Bütün başı1rmış ol· 
dukları işlerle i ftibar edeb lirler. 

Cmkmti 

Kendis ine. bu pasaportlardan 
hangisinin sahi l:>i olduiu sorul· 
muştur. Kısac a: 

- Benim hakiki adı m Frid· 
rich Gerıt:edi r, demiştır. 

Bu adam beynelmtlel büyük 
bir hı rsı zdı r. Dotandı rı c lı tının 
mi!yona yakın olduğu tahmin 
ediliyor. Avusturyadan kovulao, 
Amerikada, Almanyada yakayı 

ele vermıyen ve oralarda mü· 
bi~ miktarda hı rs zlık yapan 
bu adam, ayni zamanda Alman 
mahkemeleri!lde ida 11a maJa. 
kQm edilmi~. fakat firar etmit 
bulunmaktadır. 

Artist mi, 
casus mu imiı? 

••••• 
Ne kadın meydanda, 
ne de o esmer renkli 

adam! ... 
Paris zabıtası, esrarenıiz bir 

hidiıe üzerinde durmılctaclır. 
Güzel ve caz p dansöz Hllruet
te Lea namında bir artiıt Pari• 
ıin meıhur müzik bullerind• 
birinde vaz f e görmekte ve 
epeyce de hayranlar toplamalm
tadır. Bir zamanlar LiUe poll
lfDia ............ ~ ..... 
bu kadın birdenbire ortaclu 
kaybolmu$tur. 

Poliı bu ini gaybubet ÜU• 
in de faaliy~te geçmit. bir ca• 

suı şebekesine menıup olması 
muhtemel bulunan ve ikinci i .. 
mi de Lla S auzipr olan daaaö
zü arama~a baılamııtır. 

Artisti tanıyanlardan birinin 
ifadesi ıudur. 

- Eğer Lea Sauzieria ba,ı· 
na bir f el iltet gelmiıae bundu 
yegane ınesul, gene kendiaidir. 
Çünkü o, ateşle oynuyordu. Hit 
bir artistin yapmaması lizımge
len öyle teblıkeli oyunlara r !· 
riyordu ki tarif edemem. Poliı 
te bu münasobetl e kaç zamaa· 
danberi kendisini takip etmek· 
te idi. Yabancl devletlere mea• 
aup bir casus şebekeı:ne men• 
ıup oldu~unu tahmin .ediyorum. 
Son zam11nlarda esmer bir 
adamla gez:yordu. Şımdi o da 
meydanda yoktur. 

Yaralamak 
Baımane civarında yanrın ye

rinde sabı kalılardan lsmail; Ali 
oğlu Niyaziyi yumrukla dCive
rek vaıalamı•h•. 
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T ariht biJyiik hikaye 1 Çocuk esirgeme işlerimize bir bakış: 

Yarının büyüğünü daha et
raflı düşünmek gerek! 

Arşimet nasıl öldürüldü? 
Mazgai delıkaerınden bir aşı· 

• ., •• • •• ,,... I• bir yukan inen ve biç yo-s••t damlası bır· hayal oldu.. Sokaklardaki garip, ruımak bilmi!en maniveı~ı~ 
ll •• • • manc:nıldır, duıman askerlerını 

kimsesiz yavruya yurdun kapısını gostermeliyız rü~den güne kırıyorlar; ve genç 
Sırakil.ze kadınlan, acı acı kıh· 

• ' • ' • kabalarını yığın halini almıı 
Yarının büyQğQ, genç Romalı muhariplerin ce· 

k k setleri üzerine ıılık halinde ya• 
yarının OT unç yıyorlırdı. . 

• k H " -1 Kral H "yeron'un mea!rretine bır otlisu ue pıyan yoktu. o. her gün Arıi· 
l b · ı • medin evine utrar; ona millet· 

0 Q 1 ır cek Ye ailecek bo·çlu olduj'unu, 
Yazan: Şahap Gölc .. l onıuz Romab mubarip!erin çok· 

lzmir Çoçuk Elirg~me Kuru. 
munun yapt· tı iş~er hakkında 

Ana lcııcafında kiiçlJTclerin ogonu 
ıunu, bunu dinleracniz bu mü· dıJe vücude geti~ilm~ş bir de 
easeıenin kendisinden bekle- (Çocuk bakımı muıesı) vardır. 
nen faaİiyeti göıteremeditini Bu müzeyi bir ~ıl. içinde 850 
ıanırsınız. lnaand.r bu, düşün· anne z"yaret etmıştır. 
meden, görmeden, tetkik etme- Fu.ar esnasmda Çocuk Esir-
den çok ıöyler. Ve hattı bu reme Kurumunun açtıtı çok 
ıuretle, bilmeden, belki de iıte- çocuklu aile ~üsabakas~nd~ 11 
meden, bir eserin üzerindeki çocuklu üç aı]eye 100 lıra ıkra· 

--~.1·~ı.ı· ,. .. t y dabal· ~y.e '.Crilmiı • .Jakir çocuklara 
tal•r. 250 tıkım iç çamaşırı, 1915 

Kurumun 811mane civanndı, metre elbiselik kumaş, 171 lira· 
Gazi bulvarının ağzındaki binası· lık giyim eşyası, 248 :ira kıy
nı gez yorum. 1923 yılında inşa mefnde gıda madde 41 İ, 107 ç:ft 
ed len ve 1926 yılında da ıüt ayakkabı, 101 liralık \c"tap ve 
damla11 teıkilitı vücude geti· kırtasiye dağıtılm:ş, 281 lira 
rilen binanın kıp·aı önünde para yardımı yapılmıştır. 
dört, beş yoksul yavru ıotuta M'üesscıe, muhtelif yerlerden 
aldırmadan, neşeli çıtlıldarla onar Jim balı, çok ku;Janışlı dört 
oynuyorlar. Çolctınberi ıon radyo temin ederek ilkmektep· 
ihtiyaçlara cevap verecek mü- ferden dördüne, ayraca bir tane 
kemmeliyetten çılcm11 olan ıüt de Karşıyaka parti nahiye 
damla11 muattal bir halde.. oc1t,ına hediye etm"ıtir. Bu su· 
Makinelerinden bir kıımı satıl· retle kültürü yayma iı"ne de 
mıı. bir kıımı da çürümekten yardımda bulunmata çılıımıştar. 
kurtarılmak için aatılmalc üzere.. Kurum, Kar.şıyakada bir (Anı 

Kor:dor ve ıalonlar, ana ıef· kucatı) açmıştır. B.1rada 3 • 7 
katine ve çocuk ıeva"ıine dair Y"I ndıki çocuklar ll~ok~lara 
muhtelif tablolarla dolu.. buırlınmakta, muktedır mureb· 

Bu ıüt damlası vaktile ne b~yeJ~r elinde yetiş"; ·ımektedir. 
büyüle, ne fıydah fikirlerle te- Şunda bu Ana. 1, ~anda 42 
ıis edılmi•ti? Fakat 8 d yavru vardır. lkı evci de 

y e ense K d Al · · d b· Süt damlasının ıterlize ıüt:eri, arııyaka a ay v n e ır 
piyasada ratbet görmedi, eıki (Çoculc Y llr~u) açı· ·.ıştır. B_J· 
bır z.brıiy•tle bir müddet m .. _ rada llktab"ıl çağı~ k mseıız, 
cade e edild kten, yani bir mü~- y,.kıul yavrular i,.~. sbat.e e~il· 
det zarara katlınıldıktan ıoııra mekte, ~crb~ye ve tshııller.ne 
nihayet bu müesıese, kapatıldı. dev~m ımkanları haıırlanmak-
Onun ihyası mevzuu babsola· tadır. 
mu. Çünkü makineleri bile Bu plançoyu küçük ve az 
aablmakta berdevam... görmemel yiz. Çünkü herşey, 

Kurum ne yapıyor? 
Evet.. BJ müesseıe neler ya· 

pıyor ve geçen bir ~ene içinde 
neler yaptı?.. Her hayır cemi· 
yeti g bi tevazua bürünen ve 
rasgele teııkid edilebilen bu 
teşekkül ne kadar nafi oluyor? 
Merak ederek sordum. Bana şu 
. h d., ıza ab ver ııer: 

- 937 seilesinde müeascse· 
nin d spanserinde 4068 çocuk 
muayene ed lm"ş ve bJnların 
i açhrı kim len parasız veril· 
m ştır. Kurum binısında bir kü· 
tüphane vard.r. Çocuklara mah· 
s ıs eser,,.rie dol6 olan bu kü· 
tuph ıney~ b r senede 341 ço· 
cuk g•lm ş, m ıhtel f eserler, 
ok ıvarar: st fade etmiştir. M ·• 

e.ere modern t;o • 

bir büdceye, bir alakaya bat
hdır. Kabarık randman, kabarık 
masraflarla alınır. 

Kaldı ki, yalnız dispanser 
ısmandı, her gün aaat ondan 

.. 

on ikiye kadar müteb11111 bir 
çocuk doktorunun fakir aile 
çocuklarını parasız ve ıenıin 
çocuklarını da (25) kuruı mu• 
kabilinde muayene ve tedavi 
etm'ii bile Çocuk hastanesi ve 
.tedaviii ihtiyacını ıiddetle du· 
yan bir memlekette, mükemmel 
bir fıydıdır. 

KarŞıyakada açılan Çocuk 
yurdunda kimsesiz ve rarip 
çoculdaraa ızlıfına dikkat et• 
tim.. Yurd, lcucatını açmış, 
fakat g"den yok •. Halbuki ıün· 
düz ve geceleri ıokık köıele-
rinde biribirine ıarılmıı halde 
titreşerek yatan ne yavrucuklar 
vardır. Fakat bittabi onların, 
bu yuvadan haberdar olmalan 
imkinı yoktur. 

S cak yemek ve yatak ihti
yacı ile kıvranan kimsesiz ço-
~kiara ba l<wpıfı 1'69termek; 

batta onları tutup buraya gö-
türmek de bir vazifedir. Poliı 
ve beledıye zabıtası bu iti 
peka:i göreb:lir. 

Kurumun reiıi Or. Fikret 
Soydan; işleri araa nda bu ,ef· 
kııt müess•seaine mühim bir 
zaman ıyırmaktadar. Fakat gene 
it raf edelim ki, çocuk eıirre
me k:.numundan daha fazla i1, 
çocuklara daha fazla ıefkıt, 
yoksul çocuk ailelerine daha 
fazla yardam beklemek lizım· 
dtr. Fakat bu, bizdeki içtimai 
yardım terbiyesine göıterece· 
timiz alakaya batlıdır. Şehir 
iç nde, hangi münevver aid p 
bu müesa~aey: g~zmit. görmüt, 
hangi varlıklı aile buraya 11k 
sık bir yardımda bulunmaktan 
zevk 1\lmıştır. 

"Çoeııklar, garının hiJgiilc• 
leridi,,..,, 

Demekle iş b;tmiyor. Yarıaın 
büyüğ i, milletin alika11 ile ha
ıarlan madıkça ve ıokık dedi· 
timiz o büyüle maktel, onu 
kendi cereyanına kıpbrdılcça, 
yannm büyüğü yarman en kor
kun ç kötüsü de olabilir. 
~----~~---~~-------bir oak'a 

Birincikordonda Tabir otlu 
Mehmed, bir iş meaeleıinden 
S.;batay otlu Bünyamini tekme 
ile arabadan ışatı atarak ya· 

c '"{!~ tm ' rn"'h · Kıırumun bu sene gigdiro iği yavrulardan hir 

tan S rıküzeyi mabvetmiı bu· 
lunacaklırını ıöyler; kendisine 
Sicilyalılar namına teşekkürler 
ederdi. 

Ancak Arıimed. kale müda· 
fusını muvıf faliyetle başaran 
Seyyar mancınıkların denizde de 
tatbikini düşünüyordu. 

Bunun için bir güo krahn 
huzuruna çıktı: 

- Yahı.aı kara harbinde de· 
til. dedi; deniz harbinde de 
bu neviden bir makine yapmak 
lazım.. Bana, akıama doğru 
y.rmi kadar adam ıönderi· 
nizl içlerinde Ervizyüı ve Poı 
Hiya uıtalar da bulunıunl Yıl· 
nız başımı bu iti bqarım·yı· 
catım. Onlara da ihtiyacım 
vırl 

Arıimedin dedikleri hemen 
yapıldı. Oç gün ıonra, den:z 
manc1nıtı denen büyük çengel
li makine kralın huzuruna ge
tirildi. Kral bir kaç kere göz· 
lerini utuıturdu; Arıimede 
bıktı ve aordu: 

- Bir tecrübe 1apamu ••· 
yız doıtum? 

- lıterseniz b~menl 
- Nerede? 
- Cerya ıuyunda, çürük ka· 

dırgalırın üzerinde yaparız. 
Ben de böyle bir teklifinizi 
bekliyordum. Ekı.klerim vana 
ikmale çalışırım. 

Bir taraftan da Romalılara 
taş, ok, yağlı paçavra yatdaran 
kara mancınıkJarı b:ç durm .. 
dan iılerken. timdi de Arti· 
med •daaın ıimıl cihetinde, 
ı•ttakçe adetleri ziyade:91mekte 
olaıı Roma ıemilerine bu yeni 
mıkiaelerle mücehhez Sicilya 
ıemileriai hiicıam ettirmek i .. 
ti yordu. 

Tecrübe, ikt eıki kadırganın 
üzeriııde yapıldı. Sekiz metre 
irtifaa çıkıa ve ıo:ini bir de
m rle yaram daire çizdikten 
ıonra düşman kadarıısının ka
buraa kemiklerini parçalıyarık 
iç direklere takılan bu büyük 
çen19I, kadırgay 1 a birlı kte tek· 
rar yıakarıya çıkıyor ve b:rakıl. 
dıtı zamaa düşman kadırıuıaı 
IQ üıtiinde param parça edi· 
)'ordu. , 

Bir çok Sirakiize kumandaa • 
lan ve prenıler, b~yük riyazi• 
yecinio bu yeni keıfi k111111nda, 
Kralın huzurunda bulunmala· 
rıaa ratmen, takdirlerini yüksele 
seıle ıöylemekten kendilerini 
menedemediler. Bazıları arıi· 
medin ayıklarını kadar etilı
yor: 

- Ey Arıimed ·diyordu· mu
hakkak ki ıen A:lahın, insan la· 
lıtma ıoktutu bir meleğiıinl bu 
felaketli pnümüıde, b"ze onan 
tarafından ıönderildin. Yahut ta 
ıen hakikaten bir velisini Sına 

' nasıl te,ekkür etmeliyiz. 
Kral Hiycron, bütün bunları 

ıooıuz bir ıevinç içinde dinli· 
yor ve aeyrediyordu. Roma ge· 
milerine hücum tarihi, o gün 
orada tesbit edildi. Fakat mü· 
ı 1kt-rf" sırasında. uzun sakalını 

YAZ!\N: 
karıştıra kar.,brı, hiç ümit edil· ' IREAN HAZ AR 
mediti halde Artimed ıöze ka· ~ 
rııta: rin ıiımesi mümkün dej'ildi. 

- Hücumu akşam üıtü yıp· Sonra güneı, muharipleri ve 
mayanız. Bir öğle üstü olsun. gemicileri elbet de yoracak, 
Yakıcı bir öğle üıtül Gün91, Roma harp gemileri üzerine 
muhariplerimizin derilerini vır· neticcıiz bir baak111 yap lacakta. 
110 cayar cayır yaksın!, Kralın en ıözdelerindea biri 

bulunan amiral Mıryüı, Arşi· Hatta mubarip:er, ııcak yü· 
mede döndü: 

zünden kılıç bile kullanımııın· - Teklıfiniz mümkün deA-il· 
larl Yeter ki güneı, olanca gü· dir, dedi; deniz mancınıtımıın 
neşlitini bize o gün ıösterainl kullanılmasında dahi manevra· 

Herkes, Arıimedin bu rırip laran ehem mi yeti büyüktür. Dal
teklifini nefes almadan dinli· gala ve gölgeli havı, biz m cenk 
yordu. Çünkü, denizcilik ha... düsturumuzdur. Akıi takdirde 
binde güneı ve 11kin bava, bütün gemilerimizi, adetçe ve 
biç iıteair ıcy detildi. Manev· kuvvetçe bizden kat kat fa;k 
ralırın yapılıbilmeıi, ancak olan Roma harp gemilerine ba· 
rüzgarın ıiddetli csmeeine b~ğ- b!'tmz. 
hydı. Zaten rüzg~rsıı yelkenle- - Sonıı Var -

lngiltere işçi 
• • 

partısı 

ikiye ayrıldı 
Loadra, 3 (Radyo) - l,çi 

Partiıi azası ar11ında bir i"ilik 
huıule gelmiıtir. Azanın bir 
kıımı, bükümetio takib eltili 
ıiyaset aleyhinde bulunmakta 
ve diter bir kısmı da, bu te
lcildeki görüı ve kanaate tid· 
detle itiraz ederek, Çemberlıya 
ıiyasetini tasv b eylcmektedirler. 

Ali kadarlar, işçi partiıinden 
daha bazı azanın istifa edece· 
t ni tahmin ediyorlar. 

Londrı, 3 (A.A.) - Avam 
Kamaraıında celıe ıonunda 
amele fırkasından Artur Hen• 
deraon tarafındın Almanya· 
AVailtdlya ltillft lialltW-lida ao
rulıa bir ıuıle cev•p veren 
Çemberlayn ıöyle demittir: 

-Hukukan Sen Jermen mui· 
hedeai ahkamının ihlal edilmiş 
olduğunu ıöylemek için ıebep 

·yoktur. Yalnız Almın·Avusturya 
itilafının ameliyatta ne ıihi bir 
teıiri olacatını bilmek kalıyor. 
Bu bapta diyebilirim ki, lnıil· 
tere hükumeti biç şüphesiz mef" 
lcezi Avrupadaki vekayie karşı 
alikıuzlık aösteremez. Hali hı· 
zırdı Almanya· Avusturya itili· 
fının net" celerini takdir etmek 
çok acele bir hareket olur. 
Zira alakadar ta·aflarca ıiriıil· 
miı olan müteadd.t taıhbütlerio 
ne ıuretle icra edilecetini iyice 
ötrenip bilmemiz lazımdır. 

Romanya Kralı 
Londraya gidiyor 
Loodra, 3 (Radyo) - Deyli 

Telrraf ıueteıi, Romaa ya Kralı 
Karolun, bu ayın 22 ıinde 
Londrayı ziyaret edecet:ni ha· 
ber vermektedir 

Rus ve Alman 
konsolosluklan 
MiJtekabilen kapa. 

tılacaktır •. 
Berlin, 3 (RAdyo) - Alman• 

yanın Moskova sefiri, Sovyet 
Ruıya Hariciye Nezaretine bir 
nota vermiş, Keniıbuglı Hım· 
burg Ruı konso osluklarının, 
Mayııtan evel ka patılm1, olmaıı 
liıımıeld tini bildirmiıtir. 

Kiyef vo Tuıiriıki Almaa 
konaoloılukları da bilmukabele 
kapatılacaktır. 

M. Dekanya 
Avusturya 
Cumlaurreiai tara. 
.,ından llabtıl edildi 

Viyana, 3 (Radyo) - Mıca• 
r"stan Hariciye Nazırı M. De. 
kanya, bupo tekrar Başvekil 
Şuşoig ile Haric"ye Nazırı dok
tor Smit tarafından kabul edi· 
lerek uzun müddet korıuımuıtur. 

Macariıtan H ır ciye N azm, 
Reiıicumbı.ar M. Miklu tarafın· 
dan da kabul Olunmuştur. 

(Kan) otellerinde 
Çalııanlar J:ı diba iıi 

6ıraktılm 
Paria, 3 (Radyo) - N:ı otol· 

lerinde çaLıın memur ve müı· 
tıbdeminin iıia ettikleri umumi 
rrev, Kandaki otellere de ıi
rıyet etmiı ve b11 otellerde ça• 
hıan bütün mem:u vo müıtab. 
dell4İD, burün iti terkıtmiıtir. 

Rusya 
Gönülld me•eleai lıak. 
kında yeni teklifte 

bulunclu 
Londrada on beı pn kala· Londrı. 3 (Radyo) - Ru .. 

cak olan Kral Karolun iatikbal yanın bura ıefiri B. Mayiıki 
meraıimi prorrama da lıuır- buıün lngiltere Hariciye Nuırı 
lanmıftar. Kral Kırol, lngiltere Lord Halifauı ziyaret etmiş ve 
hududunda Dük Dö Glaçeıter bükQmetinin lıpanyadaki gö.1ül· 
tarafından kartılanacık, Viktor· lülerden müıavi ıurette iki 
ya iıtaayonunda Kral altıncı taraftan da yirmiıer bin kişinin 
Jori• mü"iki olacaktır. Kral ıeri alınma11 lüzumuna kani 
Karol, Bukinıım sarayında mi· oldutunu ıöylemiıtir. 
ııfir edilecektir. lngiltere, Fransa, Almanya ve 

Romanya Kralının Londra ltalya, gönüllülerden ilk part:de 
ziyareti, Avım kamaraıınıo dün- onar bin kişinin geri çekilmeıi 
lcü toplanbıında mevzuu babsol· huıuıundı mutıbılc kalmışlardı. 
muıtur. Ruıyanın yeni teklifi üzerine 

·ı l l _ı tekrar ihtilaf çıkacatı ıöyle· 
lngı tere - Tı anua niyor. 

Müzakerelere tekrar B. Mehmet Spaho 
baılaclı.. . ltalyadan Belgrada 

Londrı, 3 (Radyo) - lngıltere- ...1 dü 
ı rlanda müzakerelerine, bugün a'ön 
ötleden ıonra tekrar başlan· Belgrad, 3 (Radyo) - ltal-
mıttır. yada on beş güıı kalan miinı· 

Müzakerelerin, yak nda sona kılit nazırı B. M.:hmed Spaho 
~r~<''"ı:i'İ c:""vl ni M. hu ııak~am Be-lirada dönmu 



Sur ·ye hük-lımeti Mı ~ >al Gö ing n ~c 
Nihat Kar . ., . 

Muhali f l re karşı ic/. nutku 
df tli t dbirler almı~ Ve Çeko ova m~tb · Mimar Kemal Uin cadde Ak eki banlt ı karşı rıda N . 3S 

Ga od Otomatik Radyoları bulunuyor alı .ın ıoit..ık~cnlzl:#ı 
Suriye matbuatı muhtelif mev

zular ve bilhass hükumetın 
muhalıflere k tş aldıS?ı ş udetli 
tetbırler üzerinde durmaktedır. 
B:itün SJriye g ızeteleri bu ted· 
birler ha "<kındı şa ğ dalci ha· 
berleri vermektedirler: 

Hüküm et muarızlar karşı 
fiiliyata g~çmiş ve şiddet lcul
Jan m ya baş am ış . ır. A ın 17 nCı 
akşamı muh lef et reısler nden 
bir kaçı tutu!arak bükG:nete 
mukavemet ve isy n teşvik 
töhmeti le hapse atı im şlard .r. 

Tevk f cdılenltr rasında müt· 
teh d cephe re si Z:ki Ha p, 
Şam mebusu Müoür el· İclan i, 
•el· Eyyam • gaıetc i sah.bi 
Nahus Bab 1 '"SJmi Kebara. 

f müterc'mi Suhameddin, Beşir 
el· L hrıni, Muhammedüihatib, 
Abu Hımda el - Encar veuire 
vardı r. 

Tevk fin sebebi bu şahıslann 
b ir yerde top.anarak bükümetın 
po! , tı kas ını tenkid ctmeıeri ve 
buna karşı alınacak vaziyeti 
müzakere: etmeleridır. 

Bund n başka şehirde huku· 
met aleyh.nde beyanıameler 

neşrederek hal kı teh)' ıÇ etmeğe 
tcşıabb js etmişler d ı r. Bunun 
üzerine ş ıa h rde heyecan ZJ h ır 
e •mi ş mahalıe erde de toplantı· 
lar y ::ı p . mışllr. V dtani partı 

ögl ·de ı so ra sut üçten ye
dıye kadar s uen b.r top. Anlı 

yapmıştı r. P rti. vaıırtı ınce• 
led.kten sonra ha ka bir beyan· 
name ne rederck keyf yetı an• 
latmağa ve halkı sa.dl ıa davet 
etme~e karar verm.ştir. 

Pıııg, 3 (AA.)- Çekos·ovak 
m tbu tı, B. G6ringio nutku 

karş · sıntla !ögukkanlılık gö ster· 
mcktedi • Sağ cenaha mensup 
Narodni Novini gazetesi di· 
yor ki: 

• Göringin Çekoslovnkyaya 
hitap e len sözleri hedefıni bul· 

mam·ştır. Çekoslovakyada Al· 
mah ekalliycti m~selesi b izim 

dahili işimiz :lir. Üçüncü bir tJev· 
letin ti b li işler mite karı ma· 
sına k bı.ıl etmiyeceğ'z. Berlin · n 
ve bati dostlarımızın bunu göz 

önünde tutmalara lazımdır. Mü • 
t kil bir milletin eref v ıgu• 

ruru ile telif edilemiyecek o' n 
hiçbir harekette bulunmıyacağız." 

Sol cenaha mensup Naroni 
Osvobozeni guetesi yaz yor: 

"Göringin sözleri, Hit1erin 20 
Şubat nutkund.ı bahs ttiği dt· 
tante hiç şüphes z h"zmet eder 
mahiyette değıldır. Bılô:C"s bu 

sözler şansö'yeni n m.l.et:erin 
k adi mukadderat• arına keadi· 
lerlnio hakim olma ı lüzumun 
dar o:an beyanatının baki , i 
manas:m demokratik eEltarı1mu
miyeye iz ıh etm ş olacAktır •• 

Müstakil sağ cenah NJrodni 
Politika ya% yor: 

.. Sudet A lmanlarile mi yoks1 
A tnanya ile mı bı r anlaşın 
mümkü ı o·duğJnu merak edı· 
yoruz. Gö ingin beyanatı lrnv· 
Yeti olmak IÜzumunu kayded.· 
yor. Tcbd tler bizi korkutma· 

En tabii ses, en kolay kullanış, en eık moblo, ha sas aparey 

K a 1 o r i t' r 'f e s i s a 
En büyüle müesse elerdeo itib ren bir kaç odalı evlero 

kadar bilhas!a apartmanlar için k t kalorif rlcri 

Cihet Antenleri 
~ennin eh on hediyesi, pratilc, kuvvetli vo @miD aletler 

Neon tüpleri ile t nvirat 
Ms~a:zalarmıza \i'e müesseseleriniıc güzellik Yet cek b\I 

t 0 s"q"t ayni zamanda size büyüle b:r t'~k
lam vasıtası da olacaktır 

lımiı-: Lise ve Ortaokullar alım sait 
tım komisyontı başkanlığındau: 

lzmir kız lisesi kuraA-ı banyo da resin:n ı·cak au kat:anl v 
tes: etı ktof 922 l"ra olup 15·3· 1938 tarihinde Salı kGnü ua\ 
16 da htikümette kültür direktörlüğünde toplanacak kom.syo
numutda çık ekıiltm ile ihal edilecektir. 

ilk teminatı 70 liradır. Bu i f" ait şartname ve ketlf ıevraki. 
her gün okul idaresinde görülebilir. lstekller in belli gün ve 
aatta teminat htlara ile komisy(>.1U muu gelmeleri ilin t>lu• 
nu~ 2S 1 4 13 

lzmi.r Vilayeti Defterdarlığından: 
lbrahim oğlu Mehmedin eski yı1lar müıtahdemiıı kazanç ver 

giıinden borcu o an 314 lira 72 kuruşun temini tabıili için 
mülkiyeti tahsili emval kanununa göre lıaczedılmiş olan Ah· 
metaga mahallesinde Kemeraltı caddeaiode kim 62 aay.lı 
dükka ldaki onda sekiz h asesi yeniden tamamına takdir 
eu;rilen 4510 lira k·ymet Üzerinden 2l gin müddetle müza• 
yedeye çıkarılmıştır. T .. 1 plerin 28131938 P" arteai günü aaat 
15 de V.;ayet ~dare heyet.ne gc'r e eri.4 11 18 2S 706 

! .1111111111111111111111111111111". Doktor .. r111111111ıu1111111111u111u1111-

i A. Kemal Tonay 1 
Bu te .b,rler icabında olarak 

hü Q net umumi BSP)' ş namına 
muzir gö düğü f-.1tzı gaz~telerı 

malctad·r •• 
·~ 1 ... ;.: •• ~ ~ .... : • -~. 

~ Bdlerigoloı w baltıfıeı, salfın ·}, talılcluı mtl•lı• ıuı § = (Verem ve sair• t e 
.. § lu!llı!ıane f;tuY(lllD brpmıdaki Dibek eotü ~ 11 tlf* E 

5 ıt\ H 1D&la1baehımeilııc:t. ..W aut 1 den ak..- ~ • ı• İi 
tat ıl etml ş ir. ~ 1 r m l ke· f.l' k k • 
meye tevJ i edı tıniş 'er ve 22 I.'\ı...Olla -ta Sl 
Şubatla yJpıtan mahk!ınelcri 
nefces nde aş~ğ.daki cezalara 
ç nptırılm şiard ı r: 

Zeki el· H ttib, Nuun Babil 
ve Mü 1ur Eclani dört ay P~ r 
b pse, Nıırı el - Şer, ltzc:t K ,. 
dura, Muhittin Seyllfi, Siıt El• 
nab ıs· alt gün hapse, Mebme-

Telefon 

3456 
LOKS • UCUZ • SERi 

dül Hatıb ve Ahmedülh1t b ve Otomobillerim z gece ve ıün· 
Ali Mac d Hı ey hapse mah· düz hazırdır. 
kam olmuslardır. Diğer leti bera· 
et etmiş erdır. 

l'" e Yı sıhhat ,o-ası 

ladaı lıutal.&iUU kabul e<ı.t 1 
:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll f. lefon: 41 IS 1111111 

iz mir vilayeti def terdarlığındao: 
Kunduracı Kazımın eski yıllar utıhk emlak ve kazanç ver 

g"s"nden bo cu olan 3321 lira 97 kuruıun temini tıbıili için 
mü .icıyeti t.thsili cmv t l Ka 1ununa gô ·e haczedilm·ı olan Ahmet 
ağa mahalle!.:nde 'Kemeraltı caddes nde kiin eıki 5 yeni 3 
Hyılı bükum ~t b:nasına bitişilc dilckio yeniden takdir ettirilen 
5000 lira kıymet üzerinden 21 gün müddetle müzayedeye çı• 
karı l mıştır. Taliplerin 28·3·938 Pa.ıartesi gilnü aaat 15 de vi-
layet idare heyetin,. ge me 'cri. 4 11 18 25 70) 

dün de Sıh at. J; t:m 1i 
lilııavenet v; kil.nin 
riyaı~tincle toplan:/ı 

Ank ra, 3 (Hususi)- Yüksek 
Sıhhat ŞGrası mutat \c nuni top· 
lantıs m dün yapm ıtır. Toplan· 
bya Sıhhat ve içtim i ı~uavenet 
veki:i Dr. Hulusi A'abş, reis
lik etm ştir. Profesör dok '. or 
Bes m Omer Ak lan, Profesör 
doktor Neşet Ô.ııer lrdelb, Pro· 
fesör doktor Akil Muhtar Ôz· 
den, Profesör doktor Mazhar 
Uzm n, Pı of t>sÖr doklar Refık 
Güran ve Prolesör dok:or Saim 
D.lemre ve doktor operatör 
Murad Cankat, General M ı· 
lnm Baylun, Doktor Cevdet 
Ôzy r ve vekalet mü:>teşatı 
doktor Asım Ararl H fz sı hha 
ve içtim i Mu venet dairesi 
reisleri i tir k et n ş lerdi r. 

~ EN GÜZEL 

Şara kendisi .e verilen adli 
meseleler b kkınd kararlar 
almı ve umumi ı hh t ve sal· 
gın h st tıklar vaz;yet.ni tetkik 
eylem "ştir. 

B g"i n topianby gene de· 
vam o unecA ktı r. 

Başvekilimiziu 

en son resimleri 
Büyük eb'atta Başve'<ilimiz 

B. Celal Bayarın fotoğraf ıleri 
yalnız Hacı Al'paşa otelinde 
toto, ressam B. 1smaılden ted.· 

.. 

' 

-

iaıı. 

lzmir ulh huk.ık ına b\ceme· 

O man lle Meh· 
met Cemalin yi n hdei ta· 
ıarrufiıra o an lzmir<le i ,. 
çeşm l•k tide inde lr a\pazllrı 

1 mevkiinde 102 No. da mJkay
yet bulunan ve Az;zler ıokaA" n. 
da açılan kapıdan 87 No. lın 
alt üst iki icat tamamına 60() 
lira kıyrn~t takdir edılen dük-: 
kan ah emece verllen iı:a1ei 
şuyu kararına binaen 7/4/938 
f>trfe g-nu s t lSde lzmir 
ıuih hukı.ık m 'hkeıne•i sal onun
da •lltı ı vapılacakbt. Bu arhr· 
mada t hmin olunan bedeİin 
yüıde ,Si niıbetinde b del ve· 
rildiA'i surette talibine iha 'esi 
vap•l cak aksi takdirde ıatıı 
IS gün daha uzıtılara1c: ikinci 
artırması 23/4/ }38 Cumartesi 
günü saat IOda yin datremiıele 
yapılacaktır. 
Gayri menkul üıerind bak tale· 

binde bulunanlar ellerindeki r mi 
vesaikle birlikte 20 gÜh içinde 
dairemiz müracaat etmeleri 
laz.mdır. Akıi takdirde lıakla .. 
tında tapu sicili alCim olma· 
dıkça paylatmadaıı hariç kala· 

1clardır. 
Şartname l3/3/938t ribioden iti· 
baren herkes.n görebilmesi ~Çin 

açıkta ve gayrı menkulün evsah da 
Şattnamedo yazılıdır. 

Müzayedeye iılirak etmek iı• 
tiyenler kıymeti mı.ıhammenenin 
yüıde 7,S oiıbetinde pey ak· 
çeai veya milli bir banka temi .. 
nıb ibraz etmeleri lazımdır. 
Gayri menkulün vergi ve sair 
kanuni lnükellefiyetleri satıcıya 
yüzde 2buçuk dellil ye ve fera} 
harçları a!ıcı)a ait o '.up ihale 
bedeli defaton vo peıineo veri· 
Jecektir. 

İhaleyi müteakip müşteri iha· 
le bedelini vermediği veya ve· 
reaıediti takdirde ıayri menkul 
tekrar 15 gün müdletle artır· 
maya ltonulup \alibioe iha e 
yapılacak ar da tahakkuk ede· 
cek ıbale farkı hiç bir hükme 
hacet kalmakı un vecibdini 
ifa etmiyeıı m:iıteriden tahsil 
oluoacakbr. Daha fnla malQ· 
mat almak ist;yeoler dairem . ı o 
938/647 No.ha doıyasına mü· 
racaatlan lüzumu iliıı olunur. 
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iz.mit icra hikimlitinden: 
lıtanbul ihtiyat subay okulu 

Tabur 2 bölük 9 da 1206 No. 
·da iken timdi bulunamıyın Ro· 
cep oğlu lbrahim varisi otlu 
Sa.ibattin tarafını 

4 l\la ı l 

Taki 

Basman 
Telefon 

3353 
Gece gündüz bır telefonla 

derhal emrinize 

iştah ilacına 
lüzum kalmadı! 

Sıblıatinizı korumak, bayatı· 
nızın Slkıntılannı tmak, ~ 
ineğinizi iştahla, lezzetle yemek. 
kuvvet ve kudret sahibi olmak 
ve bilhassa keyf ve neş' e ile 
bir bayram geçirmek istiyorsa· 
nız Kabadayı fabrikasımrı bay· 
ram şerefine, en iyi, en ıhhi 

an oıı ve en mugaddi ve ne-
fis üıümlerimizden çıkardığı: 

KABADAYI 

Kordon 
Yüksel 
Rakılarından a\mağı unutma· 

yınız. Bunlar gıda, §İfa ve sefa 
kaynağıdır ••• 

DOKTOR 
M. Şevki Uğur 

Dahilf hastahklar 
mutahassısı 

lkiacibeyler sokak No. 82 
Telefon No. 3~86 

-.~~--

Akhil3r icra memurluğund n: 
Suada 59 lıra ~e masraflara 

borçlu Akhisarda arab cılık 
den li oğlu 1 mailin bir adet 

dört tekerlekli rabasile bir reı 
bevgiri açık artırma ıuretile 

15131938 Salı günii saat 10 da 
pazar yerinde sahlacaktır. 

O gün kıymetini bu:mazsa 
22/3/938 de her kaç çık raa 
\'erilecektir. Harcı deHiliyesi 
alana ait satıı peşindir. Halen 
i kametkihı meçhul bulunan 
borçlunun 1atıı tarihine kadar 
itirazları varı bildirmeleri teb· 
lit makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. ~ 682 

Muriıiniz lbrıbiınio Emlak 
ve E.ytam bankası lzmir ıube· 
ıine olan borcu için tebelluR" fit•---••------•• 
ett tiniz ödeme · emrine karşı Bağ bahçe tütün 
vaki ıikayetiniz üzerine itiraz için 
mercii murafaa •uretile ııin tet· Kim y evi 
k kine karar vertnlt ve iki ta• 
rafın dinlenmesi için muayyen G ü b r e ı er 
gün için namınıza yazılan da· 
vetiye ikametkihınızı d~ğ"ştirip VE 
daireyi haberdar etmemeniz Ziraat aletleri 
do1ayııile size tebliğ edileme- Hacı Davut zade 

dit: cihetle tebliğatın ilanen Rahmi Karadavud 
ifaaına ve duruşmanın da 17/3/ Halim"ğa Çarşısı No. 31 
938 tarih Perşembe günü aaat - l z M l R 
10 a bırıkılmaıına lcarar veril· 

miıtir. Akhisar bele-
Yuk•nd• ıözü geçen rüa ve d• • d 

aaatto lzmir icra tetkik bikim· ıyesın en: 
liğioe gelmediğiniz ve bir vekil Y rmi sekiz bin üç yüz on 
göndtröledit niı takdirde du· dokut lira keşifli şehriu elek-
ruşmaıun gıyabınızd yap laca· trac şebeke işleri 1S Şubat 938 
iı tebliA' makamına lca m ol• tarih:nden itibar~n bır ay müd· 
mak üzere illnen tebliğ olunur. detle kapalı zarf usulıle eksılt· 

ıııo meye çıkarılmıştır. Keş f ve 

Zayi makbuz 
6734 ve 6435 No. 22·26/8N29 

günlü ithalat beyannamelerine 
ait 49949 ve 43507 No. vezne 
makbuzlın zayi olmuştur. Su· 
retleri ahnacağınel :tn asıllarmın 
hükümsüz olduğu iliıı olunur. 
Em n Erbaysal \!ekili avukat 

Vebbi Akman 

ıartname ile icabeden proje ve 
resimler 150 kuruş mukabilinde 
verilir. Eksiitme 17 Mart 9 J8 
Perıembe günü uat 14 de Ak
h sar beJediyesınde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat m.ktarı 2123 
ıira 92 kuruştur. Teklıf mek
tup arı en nıhavet 17 Mart 938 
Pt'rsembe gunü saat 13 e k dar 
kabul edi lec .. 1' la ı o lurı • ır . 

18 23 28 s 



AılADOW 

urh llava /(urumu 

Buıük piı ngo u 
5 inci keıide 11 Mart 1938dillir 

İJü:yllı ilırdmi}'e 50 ooolirodır 
Bundaft ...._: 1~,000, tt,<iJO, ı<f,000 fıraltk lkramiyll 

'-tle (20,000 ve l0,00()) liralık iki adet mükafat vardır. b 
Ayrık (~.000) lirAdadbatlıytrak (20) liNft bdar lyik 

ti \t~k bqt,k lk,.tniyelerl! am~ttU~ri ha'#i dİatı bu hl\fU\ 
tindan istifade etmek iç·n bir bilet almaktan ekinm ·ruz. 

il daimi encOmeuin ent 
Menemen· Muradiye yolurı\in 0+2j).1 +037 nci kilometreleri 

af ndaki toprak tesviyesi ve w>•e yapısı ve ıanai im,Iitı 4884 
4Q ku·pı •'4JA tulJ.file 15 güsa tPiiddotle aç 1c ebiltmeye 

liiltul4utu•d•a JJteklıl•in 2490 .. ,.1ı yaAya ı«> e laazırlıy• 
.W..n t.111 RJtlaril• birlıkte 7 Mart 938 Puarteıi ılaü aaat 
1l de il d~ımi encümeninde baş vurm211ları. 20 4 549 

YILDIZ 
Kadm kiti 

pkaları 
Pari•, Londra, Vi.)'ana mo
dalaı'Mf.n yilı•elı modelle. 
ri tciAI& ae tatbik edilir 

fl'dız atölyesi, giyimlerinde 
titiz olan Bayanları mem• 

Mlb etmektedir. 

M, l't1111an oe 
larJM~en · 

Pariı blkiı Akwe~u 
Diplomalı 

ffllcdmef cttflddıf 
.Sa ao.lıalı M ll 

lllllR ,,_ aas 

Tarahndan mevıim 

ti 
Yeni )aptırdıtanı:ı elbileler için bu mamulib tercih ediaia 

SATIŞ YERLERi 
8&riacikordoncfa 116 M1Darada 

A. 

KU t··,...., 
EDEBl. 'rlRBIYEvt 

MUA 
~ :reni terbiJe cereyanla

nnı, il.t neıriJatı ve 4bya 
etiellytlınıı etl .... t)arça
... .. ırttlet. 

Hiçbir münevver. bir oocuk 
bab111 KOLTOR ü tak.pteiı 
ut•lc 181,mız. 

Yıllılc abone Weli 240 
tıltı ijltlt I 3d liıi= .iagı•ı 
on lcur...,.... 
l ı'tit11 ~mir KOltUr 

mecmuası 

A,,, vapar11 2 
~. BUDAPEŞTE, Vl
t ANA, IJNZ ve BRA Tls
LA VA li_,I için Jiik ala
eakbr. 

a " motörü ıs Martta 
.,..._,.,, APEŞTE. vı. 

f°ııuıııuıınuıııııııııııınıııı 

== KIR t 
llumllllll' 

YANA n IRATISLAVA li-
llllllllllllllllll manları için yü' alacakbr. 

A Z MIERlCAN EJIFORT IJNF.S 

1 TA! EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

:c1a!!!'.o~No~ ~HAKi• KJA 
ve ANVERStea .ıreijp ı== 

....... va fl_ıi ktıliibdi 

§ "EAPRESS,, vapuru 4 Martta 
1 bekleniyor. NEVYORK .çia yük 

•lacaktılr • 

••• HUlL ~~ ı TE Mos= 
INIA~: = • I .._, 

U&.1119ii1U<fVY~çi~~~~~ •• 1 Ç ı i t l e r i G e 1 d i : 
IAN.. vapura Şabat ez ·ı r:ı ~•L. .. 1..4 113 S •ı ...... .. ....ı...... ~ 

c1a LIVERPOOL ve SW· § arı , r ewcwtu•i :Jg ~m il t""' awa~11P tE 
AN aelip wlk çaMrr il $ f E . . § 

SCHELEVANTE-LINIE ~ 1 a czanesının 1 
DROS. vapuru 9 Şu- 5 ., . 5 
HAMBURG, BREM~ il Çok zengın çeşitlerini görOD07. E 

: ....... , ıımnnnın111•mımmmımrtllthttnnml11lttmımnnmml 

~ 'it> • AIREN UNES 
UVERPOOL 

.. AVIENO RE ,, vapuru 27 
Martta bekleniıcan BURGAS, 
VAif. ~ ~ftMt:E ve GA· 
LAZ için yük alacaktır. 

Vapurlann hareket tara.ı. 
rile uv......_... deJjfikim-
lerd'ea acUıtl müuliyce kabil' 
dmez. 

Daha lızla tafıilit almak ~ 
Birincikordonda W. F. HENR1 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 

miiraca-t npw . a~ntalıtma ............ , 
'relefon No. _,l'2t>OI 

l•ltıit levtıaım •fllitlili cırt 
fzaHt &av. •ifhtt t. M •. it. dea: 
1 - 3600 tallı• ,..1a1c .at elltiH1i lcapelt z.-ffa ekailtmere 

la11•Qt1t. 
2 - Heplinin biçilen 27000 lira olup ille teminat paruı 

202S liradır. 
3 - ihalesi 11 Mart 938 Oitıa lüll at ı l litllt 
4 - Şartnameai 135 kuruı karıılıtanda M. M. V. satın alma 

komiıyonuPda alınabilir. 
S - Ekıiltmeye aire•llMiı 24* MPl k unu 2 ve 3 acii 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve 
teklif mektnplannı ihale gününde en geç bir •saat 
•telibe kad• M. M. Vi dtın alma komiıyoamaa ver· 

- meleri. 22 27 4 9 568 

r Lv. 
Maletan 

716 ... 
20 adet 

4 .. 

1 " 
ı ,, • • f 
1 
a 
ı 

ua. -. 
Bot bicNI 
ltiJdi' btlJfllc Ww. 
... ~· u... .., -ltHı• 
IC 
~ .... ~ .. 
Küçik ıevair 
Yat•vua 
!t bJID& aaldaell 
1C11• kklr . 

1 Avcı borua 
M Bot Jat teıekeli 

M kıtll aHlhae ._.,._.. 
lailctaat h .... w- kan• .., paiafhlt ......... .... 
•caktth Nl.,._ ' t.t11t •• ,._... _..., "" to ~ 
da .. ..aıblt ... .... .._,.,.._ .... 
atla 70t 

1 - idare ~.,.el te •urüip raporhwıatD .__.. . 
1 liloMo 937 Jlll , .. ..,.unlll taadUt 91 idare lae,tdılia ı braaı 
3 - Temettu tevzii 
4 yltila 1 ta•• ala .. babf'l dlü4de-

tiai ikmal için yerin. ...... dilw azanın tu.lı ki aıa1eti 
5 - ~ miirak p iatiha 




