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Adliye teşkilatında 
Ankara 13 ( Huauai)- Adliye Nıkanbiı bi

lüm ve müddeiumilet arumcla yeniden buı 
defitiklikler yapac:akbr. Balıanlık bu b.......ui 
bazırlddanna baflamqtır. 

Fiati (5) kuruftur 
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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Be~, Scıbahlcıtı Çıkar Siycıai Gcıutedir YENi ASIR Mathuanda t..ı •'"'fbı. 

Suriye Dostluğumuza Muhtaçtır 
Hatay itilifını tasdik edecekler 

___ ............... 11!1111 ...................... .. 

Fransa bu itilaf tasdik edilmezse Suriyeyi 
Türkiye ile karşı karşiya bırakacaktır 
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Cemaat teşkilatı 
--0--

Bir ayrılığın 
ifadesidir 

Hariciye Müsteşarı 
•••••••••••••••••••••••• 

Be yrutta ansızın hastalandığın
dan Hatay konsolosumuzla bir

Zaman zaman hararetli neşriyatı likte olarak Beyruttan Ankara
doğuran, sonra da aylarca ağıza h k • 
ahnmıyan bir mesele vardır ki o ya are et ettı 
da ~~s~wilerin Türkçe konuşmama- 1 ••i:;~;;b~i;·r3·•(y;~i··x;;;··;~lı;i,iri~d~~·5··.:.:·c;;:" lan ışıdır. , nevrede Türkiye - Fransa hükümetleri araıınd:ı 

Layik Türkiye cümhuriyetinin din imza edilmif bulunan Hatay itilafının Suriye hü· 
işleri ile alakası yoktur. Teşkilatıe- kümeti tarafından da tasdiki lehinde bir cereyanın 

zetmekeizin Türkiyede doğup büyü- maktadır. 
Y~n:. Türk kültür~n.e ba,~lı ~ulunan 1 Şamdan gelen malumata göre, Suriye mecliıi es-

:···············•••2·············································· : . . : 

=ATATURK= . . ........ . : 
~ s········· . . . . ................................................................. : 

SiVasta coşkun sevgi 
ve saygı ile karşılandı 

1 • 

aasiye kanunumuz din ayrılığı gö- bütün Suriyede kuvvetlenmekte olduğu haber ahn- i 
butun yurdda§lar ıçın T urkluk şere- ki kararını feshederek Hatay itilafını taadik ede- l~ 
fi tanımıştır 1 kt' Ar t l · Franıanm b "t"lA f S · ~~ Sivu. 13 (Huauai) - Atatürk, refa- mlf ve tazim luf asının önünden geçe. · ce ır. ap gaze e erı, u ı ı a urıye . . .. 

Museviler de bu cümleden olmak bük" ·· t' k b l d'l d' w • takd" d S · ·1 katlennde baıvekil B. Celll Bayar, da- relr. ıltıfatta bulunmuttur ,, ,, ,, ,.. , ,, .. 1 ume ınce a u e ı me ıgı ır e urıye ı e . ~ . . , . . . lat 
0 

• • • • 
uzcre T urkturler. Lakın T urk kul- yaptığı ana yasayı tasdik etmiyeceğini, Suriye ile \ hılıye vekiJı n C. H. Partiai senel aek- uy ndan otomobiJlerle parh J,ina. 

tü~~e bağlıl~k vasıfları maa_Jesef 
1 
Türkiyeyi kartı karfıya bırakacağını bildirmit bu- • '~ ; reteri 8. Şükrü kaya. nafıa vekili B, Ali ıun ıereflendiren 0Atat~rk, yollarda W. 

zaıhır. Kendı. ara!arında,. evlermde, lunduiunu yazıyorlar. 
1 

, • Çetinkaya iJe maiyetleri erklnı olduğu km ~oıkun tezah~ratı ile k~mlfln. 
~rıılarda ve J§lerı~de daıma Muse-j Diğer taraftan Hatayda bili gizliden ıizliye ! . ~ halde bu •bah aaat 9.40 da Sivası te- P~rt,~e~ ~nra Sivu. konsremun akt~ 
~ıc:e kon~şurl~.r. Tu~k~e k~nuşmak I faaliyetlerine devam eden bazı tahrikçiler hallt ııı I! ~ reflendinniflerdir. dildıp. lıaeyı tereflendıren Atatürk, der., 
lltiyenlerın T urkçesı ıse T urkçeden arasına nifak ıokmaia çalıtmaktadırlar. Alevi ~t . l :IS21J Büyük Şef, iatuyonda, vali, mevki leıe gırerek talebeye .ualler aormutlar~ 
başka her fCYe benzer. ITürklerı" kıtkırtmak ı"rı"n •apılan tabr!•-~ta r-m"ı 1:1arıc ye müatl' .. anmız Suri11 .. ı~ncııre 1ıazın ıle.. ,_ d-'-- 1 ._______ __.._ d.r. Bundan aonra vagon 'Ye lokomotU 

it• f J 1_ •~- d ki b '7 J UUI - .,- "' aomutanı ve ana evve -ı trauc l l . . ı.. uld v "d'l . 
ıra ey emeıt aazım ır u va- ı makamların da ittirak ettikleri bildirilmektedir miltetan B Numan Menemencioilu mezkir ,e- ı · la da tli b.Ju ek ate ye ennın .. ur ugu yere gı 1 nut 'Y• 

z~yet ya~nı_z ~nların kabahati değil-/ latanbuJ, 13 (Yeni Asar muhabirinden) - Bir- birde bird~nbire hutalandılından' An1Ü7a.lge mıt o ~ . ~e me . • m te~- bunda kendilerine verilen izahat dinlea-
dır. Mazınındır de.. imparatorluk k .. l Lü"b b-'••-·· et" I .. .• I d d b l c ____ ._ k l :da b" lik 11_ ler talebeaa. aciler 'Ye cemqetler mu- mittir. 
ODiarı eblli al • . 1 aç sun evve nan uaum ıy e aonıtme er e a u unan ~ onao oaumu ır te AIGr euill . i1 hl halık ı,· halk kütl . " . 

• Yet namı bnda ımtı- bulunmak üzere Beyruta hareket eden hariciye ruttan Ankaraya miite•ecciben ayrılmı9tır. m en e a ır ea ta- Atatürk, ... ı 10. IO da refabtinde1ııl 
,,_fı •)'.R bir cemaat olarak tanı- 1 

:sa rafmdan hararetle- iltikbal edilmiflerdir. zevatla Çetinbyaya hareket etmliler"" 

~·~tır. o zaman Türkler bile, mil-ı Tu·· tu·· nlerı· mı· z u·· 2erı· nae Atatürk. karpla~ılann ellerini sık- top atılmak Mil~ uim1an.,,..ıucl.r. lıyet hahıında kara ve cahil dü- !!!!!!!!!!"!!"!"!"lll!!!ll!la!"!"!~!!!!!!!!!!""'!~!!!!!!!!!!'!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!"!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!ll!!'!'!!!!!ll!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tünceJerin esiri olmuşlar, benlikleri- !......... ..._.. • • 
ni kendileri istihfaf eylemişlerdir. IE Odemı·ş şehrı· Binaenaleyh kırk yaşını aşan Mu-

=~~n:~güd:!:k ;::a!!~; t~n~;, Alman firmaları namına hareket 
:~?.t~~J.:~~:T~~~'

1

bt;:, eden heyetle bir anlaşma yapıldı Otomatik telef onlara 
her vatandaı mutlaka öz dilini bil-

meğe mecburdur. Aksi takdirde bu! bag"' )anmak u•• zeredı•r .• 
gibilerden bu tercfi kıskanmak çok Hıüku .. met bir alika ile takip etmekte ve 
yerinde bir hareket olur. müıtabailin emeğini korumak 

Musevilerde Türkleıme cereyanı için en kuvvetli tedbirlere te•es-
yok mudur~ Açıkça söyliyebiliriz ki ıül etmeii karar altına almıt bu-
bu arzu bilhassa münevverlerinde Riyasayı durgunluk- lunmaktadır. 
çok kuvvetlidir. ANKARADAN GELEN HABER 

Bütün hüsnü niyete ve arzuya tan kurtarmak için 
rağmen müspet adımlar abldığına 1 esaslı tedbirler 
§ahit olamıyoruz, Bunun ~ebebi de 1 

Dün gece, Ankaradan tehri
mizdeki alakadarlara gelen ma· 
lumata göre, bir müddettenberi 
Ankarada Alman firmaları adı
na konufmalara ittirak eden 
heyetle makamlarımız araıında 
tütün üzerine yeni bir anlaşma 
yapılmıttır. Heyet Ankaradan 

aşikardır. almıstır 
~ 

Mu viler her şeye rağmen hala --o--
ayrı bir hay t yaşı rlnr. Mek-1 
tepleri, hast neleri ayrıdır. Kendile
rinin hususi cemaat t kilatı var
dır. Hayatlarının her safhası bir ay
nlırı ifade eyliyor, Bu şartlar alhn
da Musevilerin Türk kültürünii be
nimsemeleri çok zordur; belki de 
imkansızdır. 

Geçenlerde Jstanbulda yine Muse
vilerin salahiyetli bir ağzı çok açık 
Ve aarih beyanatta bulundu. Bu işe 
devlet f"lini koymadıkça davanın 
halli imkanı olmadığını söyledi, Çok 
doğrudur. Bu davanın halli yalnız 
Musevilerin ellerine bırakıldıkça on
ların Tiirklük vasıfları şekle ait ol
maktan kurtulmıyacaktır, 

Tütün satışları 
planlaştırılacaktrr 
lıtanbul, 13 (Yeni Asır muha- ayrılmıftır. Anla.tmanın tekli 

birinden) - Tütün satıflarının hakkında malumat alınamamıt-
plinla.ttırılacağı ve ilk it olarak br. 
tütün limited tirketinin ıermaye- •o 
ıinin daha bir milyon arttınlaca- Türkofiı lzmir tubeainin yap-
ğı Ankaradan bildirilmektedir. bğı tetkiklere 1röre, iki l(ÜDden-
Hükümet tütün ıatı larını bü..Wilt Bcışvekil B. Celdl Bcıyar - SONU DöRDUNCU SAHIFEDE-

·•••••••••••••••••••••••••••f •••••••••••'•;::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kız Mekteplerimizde 
Askerliğe hazırlık dersleri başladı 

~_..,..,,,.._.,...,...,~,...-......-.~~rn".':~'m~~~~=·=..,,. iki günden bed şehriınWleki kız mek-

1 teplerinde askerliğe hazırlık derslerine 
başlanmıştır, Kumandanlık kız mektep
lerinde askerliğe hazırlık dersi verecek 
öğretmenleri tayin etmiştir, 
Askerliğe hazırlık derslerinin kız ta

lebeye gösterilmesinden maksat, Tilrki-

ödemi§ten bir manzara 
Tilrkiye idari teşkilatı içinde en bil- tır. 

yük ve ikalabalık kaza olan ödemiş ka- ödemiş belediyesi, kaymakamlıkla il 
1 zası, son iki yıl içinde her bakımdan in- birliği ederek ödemişin telefon ıebeke
kişaf etmeğe baş}aml§tır. Bu kazada iş sine kaVU§IDUı için icap eden le§ebbU. 
hacminin genişleme.si, belediyeye daha leri yapllll§, allkadarlarla temaslarım 
bUyUk varidat membalan kapısı açmış- - SONU DöRDONCO SAHiFEDE-

Sömikok satışları 

Belediyeler tarafından 
kentrol edilecektir 

Her şeyden evvel ayrılık ifade 
eden mü~sseseler ortadan kaldırıl
malıdır. Musevi mektepleri maarif
çe devir alınmalı, tamamen Türk 
tnektepleri ~ibi idare olunmalıdır .. 
Musevi mektf"bi voktur, Tiirk mek
tebi vardır d•rıilmelidir. Tabii bu 
tnektPplerdcn Musevi dili de kaldı
rılmalıdır. H qtaneleri kaoatılmalı 
\reva husu i idareler emrine alın-
malıdır. 1 

yede kız talebeyi vatan duygulariyle Qd C t t'- • kJ 
daha yakından, re~ı bir şekilde takviye a ayrı a e Ki er yapıyor 

Cem t te k;J" tı yok edıJm...,Jidir. 
1-Jahamlurın vazifeleri bir cami ima
mının vazifo ve ımlahivetinden fark
!~ bir hale konulmalıclır, Bu suretle 
ıvıusevill'r t "Tl TTien Tiirk camiası
~'n irinde, Türk kültürü ile yetişti
tilnıelidir. 
.«Vatandaş Tıirkce konu<:» li\vhala

~Yle, vakit v kit vrrilen konferans
llll'1a bu isin basanlamıyacağı yapı-

- SONU OÇONCU SAHiFEDE -
HAKKI OCAKOOLU 

etmek ve vazife duygusunu aşılamaktır. Son günlerde gazetemizde, Sömikok nakliye masrafını ve normal bir kh 
Hazerde ve seferde, Türk ordu kadro- fiatlerinin sebepsiz olarak yükseltildıği ilavesiyle, şehirlerdeki toptan ve pera
su içinde vazüelenen Türk erkeğinin hakkında yapılan neşriyat, alakadar kende satış fıatini tayin ve kontrol ede.. 
hayat arkadaşı olacak olan lazlarımız, makamların nazarı dikkatini celbetmiş ceklerdir.> 
bu suretle bu şerefli vazifede erkeğini ve tetkikat ) apılması vilayete bildirıl- Ticaret odası, vilayetin verdiği emir 
icabında takviye etmek gibi ulvt bir miştir. üzerine dün Sömikok fiatlerl hakkında 
vazife de görecektir. Bu hususta Iktısat veWetinden vili-

piyasada tetkikat yapmış ve flatlerin 
Askerllğe hazırlık derslerini üzerle- yete gelen tahriratta deniliyor ki : 

rlne alan deierli ıübaylarımız kız tale- cHUkümet Sömikıo1run fob olarak 23. 75 liraya kadar hmirde yübeltildl-
beye ordu tqkllltı, ordunun vazifesi, Zongulda)da toptan satı§ flatini 17,25 
onlu tefkllltı tpıde yer aJan teknik Jt- lira oluak taplt ebnJftir. Belediyeler 

~lı - SONU OÇONCO ......_ - z-.,ı+lrtlJl ikeıull eehlrlerine bdu 

ğini tespit etmi§tir. Yarın tetkiklere de
vam edilecek ve Sömikok satan müe. 
..terle temua aeçilecektir. 
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Ba genİf meuzaan, dar çaçeuemü;e •ıimıyacağıni bili".?'"~; ra ı::- Bir nüfus 

lalıat iç içe •ıklfladmlf likirlerden bır aonaç çıkarmak, mumkun 

olmıyan birf'!Y değild~r.. • .. . . • A . . 200 Ag~ ırcezalı muam·elesı· Bence ye:ıi eaerlercmczdekc en mühım nokaan: Mıllı unaurun ZJZJye • 
azlığulır: Genç varlıklar yaratan ihtiyar medeniyetin parmak utr- --o-
dığı bir devrim içindeyiz. Ba deurimin tebariiz ettirilece~ 0 ka- Bundan bir iki ay enrel bu muamele· 

dar çok hrıauaiyetleri vardrr ki, bunların adını yazmak bıle dol- Tünelinin Mı/ma d ye ait ikinci yazunın ıonunda işin ııeti· 
gun ve olgun bir lıitaba.meu.zu ,e,kil edebilir;""-~ rağmen ede- Nazı·ııı· Kombı·nasın a cesmivebundanaldığunbirtepiklehalk 
bi aerlerimizdelıi müli unıar, dar ve telı ectphelidır. töreninde afıa ve memurun yekdiğerine karşı vaziyet• 

Bugün her yönden btqarılm'f büyük i,Iain ve ""F°dm'!1'~a oeki/i bulunacak lerini yazacağımı vaadetmiftim. işte bı1 
olyo~turlm•ın luıra.lıteri.tik vaatllarını içine alacalt toltpla bkırlıe.•erMım'lılz --o- Çalıştırılacaktır vaadımı yerine getiriyor ve neticeyi yazı· 

R Aziziye tünelinde inşaata faaliyetle yorum.; Şöyle k.i: 
Ba nolaanlJı acaba nereden geliyor 1 ff ifı. fİİP e yo ı « ' i devam edilmektedir. Tilnelin kazılma- lzmir evlenme memuru o kınn isim ve 

annn tabirinin ayrı ayrı telairlere yol açmaaından.. Bunu biz sına başlanml§tır. Bu tünelde inşaat ile- Ceza evlerindeki ağır cezalı mahkılm- cağı bu pavyonun inzibatını, fabrika. yaı tashihini müıir mahkeme ilamilo bc-
yakın bir 6~8 yapılan «Milli edebiyat ne demektir? müna- mal edilince, Aydın hattına işliyen tren- Jarın Kayseri, Ereğli-ve Nazilli gibi müdürlüğünün nezareti altında bir jan- raber tekmil evrakı yukanki tarihlerde 
kafalarının neticelerinden çıkarmaktayız. Ierde esaslı .iurette değişiklikler yapı- devlet sermayesiyle çalışan milli fahri- darına karakolu temin edecektir. Doğu Bayezid nüfu• müdürlüğüne gön· 

Bence milli an.ar, Kemalizmin toplu bir ilaJuidir. Ve bu ila- lacaktır. Bu hatta devlet demiryolları blarımızda vazifelendirilmeleri tekar- Buraya ayrılacak mahkO.mlar her sa- ·dennişti. Fakat bu kağıtları ve mahkerne 
İleJri layık olduğu geni,ıikte yazmak lazımda. Yalnız, bu toplu- vagonlariyle lokomotifleri geçebilecek- xür etmiştir. Ağır cC?Uılı mahkumların bah nezaret nltında fabrikaya girerek, ilamını okumadan sadece eski kayda ba· 
luk içinde kalmak Ftiyle bazı mataryallere çok Ue bazılarma tir. Şimdiki vagonlar udi posta trenle-: ceza evlerinde senelerce ~iz kalmnla- kendilerine verilecek işleri nezaret al- kıldı. Kızın ismi yanlıt. yaşı da küçük· 
niabeten az yer verilebilir, diyebiliriz. rinde kullanılacak, ekspreslere y~ni va-

1 
rm .. ı milnasip görıniyen A~liye ve~a~~li tında yapacaklardır. Bu suretle ağır ce- tür. Evlenmesi doğru değildir. Bu bap• M,·111• ea-lerı' cboy ayna .. larına benzetirler. Yükaek üıtadla- ı ı k ·rı tah · d ı k S bank b h us•ftki t"'"ebbusuy it k' 'k .. d · · .. rnua· ~· • gon ar ve o oınotı er ıııs e ı ece - umer ın u us ..,. -Y -

1 
ahk·.. 

1 
de 

1 
t b"t . b a ı vesı ayı gon erınız ona gore 

rin ymattığı °"ayn ar a, ır u uaun utan eyecan ve enerıısı· tir. le alakadar olmuş ve bir şekil bu un-
1 

k k d" kl .. k mele yapalım derkenarile Oogu Bayezıt L-- al J b. l b" ·· h " · t za ı m um arın ve u çesıne ar' y • 

ni, biitiin yapıcılığını görmek mümkündür. Aydın hattı üzerindeki ist.asyon bina- muştur. 0 mlıyara . e~.l~l yekyl~cc erını az.an- -:;(u, müdürünün evrakı iade etmesi üze· 
l · M'tt· .. w " d t l · ma arı tcmın \.."Uı ece ır. • 

1 
.. Birçok ziyaretçi erimız; « ı ı unıuru» gogıun e op ayan larında da tamir işlerine ehemmiyet ve- Öğrendiğimize göre, Izmir, Manisa, rine fena halde müteessır olan zmırın 

kar d "' • • k 'ht' d b la ı · d iz.mir ceza evindeki mahkfunların ay- . eserlere fi day ugumuz qtıya ın ı ıyacını aymaya Qf - rilmektedir. Muğla, Denizli ve Aydın ceza ev erın e- (faziletkar. dürüst ve halkın evlenme w 
mf.flarcla. Bu aezİf, yapılmakta olan denemelerden anlafılmak- Aziziye tüneli .inşaatı bitınce tünelin ki ağır cezalı mahkumlardan Naz.illi nlması için henüz emir gelmemiştir... lerini çok mükemmel surette tedvir 

tadır. açılma töreninde Nafıa vekilimiz bulu- dokuma kombinasında çalıştırılacak Gelince her mahkumun eczası, ceza eden) evlenme memuru suretini aynen 
Türk devrimini anahatlariyle canlandıracak geniı ihatalc eser- nacak ve törenle açacaktır. Bu tünel, olan iki yüz kişi a}•rılacaktır. Bunlar evindeki durumunu gösteren birer fiş aşağıya yazdığım tezkere ile evrakı yincı 

lerin doğma.mı, lazla beklemiyeceğiz gibi geliyor bana.. Türk mühendislerinin başaracağı en mü- için Naz.illi kombinası arkasında bir pav- hazırlanarak hapishaneler müt.ahassıslı- Doğu Bayezit nüfus müdürüne ve kendi 
Ben bugünleri, ccBüyük eserlere gebe günler!» diye kabul edi- hiın ve büytik tünellerden biri ola- yon yapılacaktır. Sümerbnnkın yaptıra- ğına gönderilecektir. parasile taahhütlü olarak gönderiyor! .. 

yM~~w~~~pç~~~ınıaey~~.~~u~ghd ~tı~ ~-~-------~~--~~~~~~~~~~----~~- ız~~~~M~ın~nY~ 
söylemiı: ---o--- E k •d kk Doğu Bayezit nüfus direktörlüğüneı 

er.Elimizden ne gelir haya duadan gayrı! .. » Eğridere köyünde l en na aşmış Hem isim ve hem de yaşının tashih 

FUAT EDiP edilmi~ olduğunu müşir Hnyriyeye ait ili· feci bir kaza d. 

Alsancak Stadında Tirenin Eğridere köyünde bir kazn Bu sanat artık geçmez ~~:e~a:a::~:r::~z~~t::~cee~!~:: ,; 
olmuştur. Mestan kızı bayan &ma, dün tekrar sorguya dökmeniz hiç de doğru 
yolda yürümekte iken ayni köyden Ali 

1 
h 1 bir hareket değildir!.. 

lik maçlarına 
Takımlar nasıl 

Mevsim 
la nacak. 

törenle baş
çı kaca k? 

çavuş oğlu Ali, hayvaniyle geçerken o unca ırsız o muş Devlet evleneceklere her türlü ko· 
hayvanını bayan E.smaya çarptırmış ve !aylığın yapılmasını emreylediği halde 
ağır surette yaralanmasına sebebiyet bağlı ilamı tetkik etmeden geri çcvinne• 
vermiştir. Hayvanın altında kalan bayan Şehrimiz zabıtası hayatı maceralarla ğunu ve İçeride kimse bulunmadığıni ve nizle işin uzayıp gitmesine sebep oldu· 
Esmanın beyni parçalanmış ve bir sa- dolu esrarengiz bir hırsızı yaklamağa bir yeleğin duvarda ters olarak asılı bu· ğunuzu samimiyetle arzetmek isterim. 
at içinde hayala gözlerini yummuştur. muvaffak olmuştur. Hadisenin mahiyeti lunduğunu gördüm. Bu yelekte fazla ilam hükmüne göre hem isminin ve henl 

Hadiseye dikkatsizlik yüzünden se- oudur: bir para olduğuna dair bana bir kanaat de doğum tarihinin tashihiyle evrakın 
bebiyet veren Ali on dört yaşında bir Geçenlerde Bergama otellerinden bi- geldi. Az da olsa parasızlığım dolayı-

acele olarak geri gönderilmesini rica 
çocuktur. Yakalanarak adliyeye veril- rinde mühim bir hırsızlık hU.disesi olmuş, siyle almaklığım lazımgcliyordu. Bir tür- eder ve çıkarılacak künyenin mühürlen• 

miştir. hadiseye elkoyan Bergama zabıtası, yap- lü cesaret edemiyordum. Alayım mı, al- mcsini ayrıca yalvarırım. 
--=- ..ı tığı incelemeler sonunda, ayni gün ve mıyayım mı} Diye bir müddet tereddüt- İzmir Belediyesi Evlenme Memunı MEsır piyasasınua 

("ecede bu otelde yatan ve vak'ayı mü· ler içinde kaldım. Nihayet odaya gir· 

Vçok takımı aon 
937 - 938 yılı lik maçlnrına bu sabah 

Jaat on birden itibaren başlanacak, bu 
Juretle spor mevsimi zengin bir prog
ramla açılmış olacaktır. 

Spor kulüplerinin geçen yıl rastlanan 
ve birleşmeden tevellüt eden kcşmeke
§i, hamdolsun bu sene için mevzuu ba
his değildir. Izmirin yeni kulüpleri, bu 
yıl taze elemanları ve yeni kadrolariy
lc lik maçlarında kendilerinden bekleni
len işi görmeğe çalışacaklardır. 

Lik maçlarına dahil olacak olan Üçok, 
'Alsancak, Doğanspor, Ateş, Yamanlar 
ve Demirspor takımları, ille defa Lik 
tertibinden maçlar serisine dahil ola
cakları için kuvvetleri bizim tamamen 
Jneçhulümiiz.dür. Bu sene bilhassa Ateş 
ve Doğanspor kulüplerinin kuvvetleri 
ınerak edilebilir. 

Biri, malum olan kuvvetine yeni kuv
vetler ilave etmiş, diğeri malfun kuvve
tinden bir kısmını bir başka kulübe 
tcrkelmiştir. Bununla beraber Doğan
ı;por kulübü, futbol sahasına çıkaraca
ğı kuvveUe, iz.mir Jikinde belki de baş
lıca rolü oynıyacak takımdır ve kendi
ıinden büyük neticeler ümit cdilmekte
dır. 

nalamutlarımız k b l M d d 
it"' teakip ortadan ay o an ünür a ın ıı dün, yeleğin iç cebinden bir tomar ban· Mısır piyasasında Türk palamut mah- h ı ki ı k d ld 

bir şahsın bu ırsız ı a a il a ar o u- knot aldım. Tam dört yüz lira ... sulüne karşı büyük bir rağbet ve ala- k k 
1 

b 
ğunu anlayarn • ya a anması için ütün Ohl Dedim. Gözüm falta"ı gibi açıl-ka mevcut olduğu ticaret odasına bildi- ,. 
zabıta teşkilatına ve bu arada lzmir cm- dı. Bı'r daha hiçbir kimseye görünmiye· rilmiştir. Bilhassa son hnfta içinde Türk 
niyet direktörlüğüne de tamim yapmı~· rek bir tarafa saklandım. Bu paradan palamutları üzerinde biiyükçe muame-

af tı.. k d o leler Yapılmıc:.tır Bı·r kaç firma bu h - ellı' lı'rnmını kendı'me alı oy um. ç yüz 
-s • ' Aradan çok geçmeden, eşkali mazbut ..., 

t .... ı'çı·nde ticar"'l o..l., .. ınd"n nümune ve ellı' lı'rasını bir ıırkada .. ımla lstanbula yol-
"" " µ.... ~· bulunan bu adam yakalanmış ve tahki- ,. 

fiat sonnuştur. ladım. 
--=- kat evrakiyle birlikte iddia makamına lı:mire geldim, daha aradan kırk ae· 

, Bay Billend ve oradan da nöbetçi sulh ceza hakimli· ki:ı: saat geçmeden, taharri memurları ya· 
Jz.mirin yetiştirdiği değerli gençlerden ne gonderilmiştir. Tıknaz ve orta yaşlı kama yapıştılar. 

avukat B. Nuri Esenin yeğeni B. Bil- bulunan bu ndıım okunan kağıtlardan -Sabıkan var mı} 
bile iyi bir knlecidır, gençtır. Muhtelif ı lent E.sen Sorbonne üniversitesini ik- anlaşıldığına göre lstanbulludur ve nak· _ Hırsızlıktan var .. 
cephelerden mütalaa edilecek iyi ve mal ederek hukuk doktorasını almağa kaşlıkla meşguldür. Suçlu Münür nöbet• 

1 - Bir tazyik filan gördün mü} kötü nokta. la.rı va:~ır. Iyi bir kn .. leci ev- 1 nrnvaffak olmuş ve dün Zara vapuruy- çi hakimi B. Ömer Kayanın huzuruna 
·- - Hayır .. Olmuş bir~ey inkar etmeğe mı hfıızdır. hger Üçok mudnfaası 1 ıe şehrimize dönmuş·· tür. B. Bülendi mu- çıkarıldı. Hüviyeti tcsbit edildikten son· 

1
.. .,. B b h 

1 
,, 

. . "' . ... ne uzum var, en u arsız ıgı yapmı· tutar ve bu oyuncunun kuvvet manevı- 1 vaffakıyetinden dolayı tebrik ederiz. ra haaıse hakkında kendisinden sorul- • 
1 b k d M.. ·· . yaeaktım ama, parasızlık benı bu hır· yesini kıracak hadise ere yer ıra mnz- 'LACZZ7'"....l.77....z:Y.ZZLLZZCL7..ZL'/Z".CO~ u. unur, aynen şu ıfadclerde bulun· ~ . 

sa Nejat için Türkiyede en iyi kaleci D .., du: sızlıga sevkettı. 

olmak bale mukadderdır. OgU ffi _ Ben nakkaşım. Bu sanat artık geç- Suçlu Mı.inür bu ifadeleri teker teker, 
Uçokun iki müdafii, şimdıye kadar Lise Fransızca muallimi mez oldu. Bergamada fazla inşaat işleri verdi. Üzerinde şık bir kostüm bulunu-

denenmiş ve tecrübeleri fazla oyuncu- muharrir arkadatlardan Bay ı olduğunu haber aldım. Belki de bir iş yordu. 
lardır. Karşılarında çok tehlikeli hü- Behzat Bilginin bir kız çocu- koparınm. Diye Ber~amaya geldim. Ne· l lakim düşündü: 
cum oyuncuları bulunmadığına göre, ğu dünyaya gelmittir. Arka- " reye başvurdunısa da boş çıktım. Berga- Hadisenin mahiyetine binaen suçlunun 

takımlarını koruyacak vaziyettedirler. 1 daşımızı ve ıaym refikaımı ınada bir otelde yatıyordum. Mevcut tevkifine ve vak'anın Bergamada olma· 
Haf bek hattının ortasında Adil var- tebrik eder, yavrunun uzun param da tükenmiş bulunuyordu. Bir sına göre, mahalline gönderilmek üzere 

dır. Bugünkü halde Türkiyedc en an- ömürlü olmaıım dileriz. gün sabah otelde odamdan çıktım. Yanı evrakın müddeiumumiliğe tevdiine ka-
layı.şlı orta hnflar arasında adım sürük- OO"'..A7.'L.KZ7Z/ZZ'/z.:tLQ.Z).r,/~ başımdaki odanın kapısının açık oldu- rar verildi. 
!emeğe muvaffak olan Adil, eğer takı- Lü/eburgazda 
mı için oyruırsa Üçok, yenilmez. bir kuv-
vet haline gehr. Bahusus ki bu takımın ~üleb~~gaz., :2 ( Hususi ) - Kırkla-
ik. h luıf d k u· 1 d relı Valısı Hasıp Koylan yanında l'rak-

ı ~a ı a uvve ı oyuncu ar ır. • .. . •w• .. .. .. . . 
U ··dd t c tb ı ~ ·ı ya umumı mufett1*lıgı Kultur muşavırı zun mu e u o oynamayan "emı ı 

b d k h l bol 1 Cel.'.H Ferdi ile birlikte kazanHZa gelc-un an sonra oynıyaca ve o a -
k 1 w ~... 't d·ı· k' b d C t rek mektepleri teftiş ederek bu saba1ı 1§ ıyacagız. umı e ı ır ı u e a a-
k ı . gitmişlerdir. 
ımı çın oynasın. .. . • 
S ·tı· b' f rt h tt ff k Luleburgaz, 12 (Hususa) - Bu yıl aı ı ır orve a ının muva a ı-

Eskitaşlı ve Yenitaşlı köylerinde sebze yel sebepleri hazırlamnıştır. Bu halla 
çok verimli bir sahada ilerlemiştir. Köycidden güz.el oyuncular vardır. Yakında, 

Ankarada bulunan Hamdinin de iltiha- lü çıkardığı mahsulü Istnnbul piyasası-

B. Yaşar 
Emniyet amirliğine 

terfi edlldl 

ilk sözlü 
Manevra filmi Mar
mara stüdyosu tara
fından yapılmıştır 

Atatürkün, heyeti vekilenin, kuman-
danlanmı:7.1n bizzat konuştukları top, 
tüfek, mitralyöz, tayyare, tank ve ıanlı 
askerlerimizn hakiki ve manevra aaha-

ALSANCAK TAKlMI kiyle Oçok hücum hatlı, azami bir kud- na sevketmektedir. Gelecek sene için 

t ·kı· d kt" daha çeşitli sebze }•etiştirilmesi düşU-

Emniyet müdürlüğü siyasi kısım rei
si bay yaşar emniyet amirliğine tcı-fi 
ettirilmiştir. Çok çalışkan ve vaz.ifcsi-
11 in bihakkın ehli olan bu değerli me
murumuzun bu suretle taltif edilmiş 

bulunmasından biz. de memnuniyetimi
~i izhar ederken kendilerini tebrik eder 
yeni terfilere mazhariyetini dileriz. 

sında çekilmiı seslerini. yalnız Marmara 
filim stüdyosunun çektiği 1500 metre· 
lik Ege m;ınevraları filminde diniiye-

Alsancak takımı için pek te ümit ve- re ı ısap e ece ır. 
ricl sözler söylenmiyor. ~u takım, her 

0

YAMANLAR niilüyor. 
d l G Y 1 'md' k d e Lüleburgaı:, 12 (Hususi) - Kazamız ~Y en evve müessir ba~lardan veya cnç aman ar, şı ıye a ar s y- . 

b""'ftıı ınahrumdur·. d 1 'k' d 'dd .. 1 ı hakim muavinliğine tayin edilen Denizlı ....,..... re ı en ı ı oyun a cı en guz.e oyna- .. . . . 
H .. h d E k ll' d" ı k muddeıumumi muavını bnyan Ayşe ucum atlında seçkın ve tanınmış ı. n uvvc ı ıye ıtrarşısına çı an _f 

oyuncular bulunmakla beraber tam mn- takımlarla uğraşmasını bildi. Çok ter- 1 Kaari şehrimıze gelerek işine başlamış-
ı 1 k k 1 . k . 1 b d w tır. 

Bir terfi 
Müstahkem mevki sayın kurmay baş

kanı B. Asım Aksaçının yarbaylığa ter
f ı ettiği memnuniyetle öğrenilmiştir .. 

Kendilcr.nn daha büyük başarılar da 
temenni ederiz.. 

ceksiniz. 

Her Türkün görmesi lazımgelen bu 
muazzam fılim gelecek perşembeden iti-
haren Tayyare sinemasında gösterile-
ccktir. 

Memurluğun ne demek olduğunu ve 
memur ile halkın yekdiğerine karşı vazi• 
yetferini olanca kibarlık, incelik ve sa• 
mimiyetle tarif ve tasvir eden ve artık 

benim bu hususta ayrıca yazı yazmamı 
da lüzumsuz kılan lzmirin saygılı ve de• 
ğerli evlenme memurunun yukandakl 
bu edibane ihtarı karşısında vazifesini 
tamamiyle ifadan başka çare olmadığını 
anlayan doğu Bayezit nüfus müdürü de 

o suretle hareket ederek evrakı gönder• 
mi2 ve bu zavallı kızcağız da bir sen~ 
sonra muradına ermiş bulunuyor. lştcı 

memlekette nüfus işleri böylece çok. bü· 
yük aksaklıklar gösteriyor. Fakat bunun 
en mühim sebebini nüfuı dairelerindeki 
küçük memurların çok azlığında ve iti• 
raf edeyim ki tahammülün üstünde yor• 
gunluğunda bulunmamak kabil değildir. 

H. OK. 
# ........ Eml ............ 

Ramazan 
Davulu 
-10-

Eski bekçi manilerinden 

E•ki kelamı neyleyim 
Yeni aeliimlar eyleyim 
Eğer izniniz olursa 
Bekçinizi vaaleyleyim 

Yufkayı çok aever bekçi 
Bezdi dünyasından bekçi 
Ramazanın erzakını 
ilkbahardan düzdü bekçi 

ııasıy c c eman yo tur. Bu hatlı siirü • eltı ve e serıya ga e eye ogru mu-

1 
liyecek, tedbirli bir oyuncunun bulun- vaffakıyetli adımlar attı. .......::71"""""~~~ ,,... t'ttt ,.'\ ......... .,ı.!tJl. -:.-1 , , \... •' ' '". • "' • i,:I _J;.: >·· • '"" "' '• • :' ,. ..... ;·'. . .... . , •. t.,•.. :· ... . • . ı -C"'i...,. .. • ., • ,, •• 

mayışı, bütün yükü müdafaanın omuz- Takımın hücum hattı, fazla becerikli 1 
larına yükliyor. olmnmnkla beraber ümit veriyor. Bu 

lfof b"k hattı ciddt'n kuvv tlidir. Or- takımın muavin haltının beğenildiğini 
ta haf, belki de hücum hattını yürüte· işitiyoruz. Iki ıntidaf aa genç clemnnlar
cek bir enerji sarfetm"k me\'kiindedir. dır. Kaleci zararsızdır. 
Ttlkımın manevi kudrel'ni kullan:ırak Yamanların lzmir ş:ımpiyonnsı üze-

1 e ki Altay ruhunu yaşatması ümit edi- rinde nzami surette müessir olacak bir 

1 
1 n bir iştir. Ancak, işaret ettigimiz ~i- takı'll manzarası taşıdığına innnıvoruz.. 
bi bütün iş orta muavinin müd:ıfa1da Bu t.,kım sürprizler yaratabilecek ev
cösterdiği kudreti, hücum hıtlını d.:ı saftadır. 
sürükl 'llekt" r,;; t ... rip gö ,t rmiyec,,~i- ATE$ TAKIMI 
dır. Alsancak takımının iki beki tanın- Al"ş takımı, er;ki Izmirspor ruhunda I 
mıs oyuncula"dır. ve t'pindedir. Elemanı yoktur. Bu t.ı-

t'rÇOK TAKIMI kımda oyunu on bir kisi oyn•yor. Öyle l 
Bu ün, l>'~mi Lık maçlarına ba tanır- z nnedilcbilir ki futbol oyununun hnki-

1 k n. kapalı gözl-. vaziyeti t tkik eb"'k, ki manası d:ı budur. 
d hi, l'lcl rd-. n kuw •lı t kım ınan- At"ş takııTI•nda idenl f!Ol kralı bula
ımrnsı veren Ü('okun hakiki durumunun mıyacağız.. Fakat, belki dt' en fazla gol 
şüphe ?.Ötürdüw i h kilı: tidir. Fılh kıkı çıkaran t kımfor arnr;ın fa Atnş takımı 
Ü okun h m"n h r h t•ı kıı\'V tli b'r' y r a'a"' ktır Takımın hücum h:ıftında 
manzara arz diyor. Nej t, id al değ ise - 50NU DöRDONCO SAHiFEDE-

3 

2 

GÜNDENBERİ MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDEN 

-
-

TAYYARE Sinemasının 

ACI MU AT 
ŞAYANI HAYRET 

PROGRAMI 

TORKÇE SöZLO 
iV AN MOSJOUKIN TARAFIN

DAN TEMStL EDiLMiŞ 
BiR SANAT HARtKASI. .. MEŞHUR ŞEYH ŞAMiL VAK'ASINA SEBEBiYET VEREN Hı\DISE ... 

Ç 1 F T E 

3 .. EGE 

KUMRULAR 
TARAFINDAN OYNANAN BOYOK KOMEDi 

LILIAN HARVEY 
HENRIGARAT 

MANEVRALARI FfLlMCILil' T. A. 
ŞJRKETINtN 

4 - CUMHURiYET BAYRAMINDA ANKARADA YAPILAN BOYOK RESMi GEÇJT .. 
5 - PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: ÇiFTE KUMRULAR: 11,55 - 15,45-19,55 .. HACI MURAT: 13,20 - 17,30 - 21,20 DE .. 

: - "\, • • , , ,. r ~ : • !" • ... " "'·. ' :. • 1 
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! Atatürk l 
Cetinkaya , 

istasyonunda 
lngiliz Başvekilinin nutku 

1 il er çok kuvv • • 
ı ır -Si ah/arımızı bırakarak t-ef ha ere-

Çetinkaya 13 (A.A) - Atatürk be
raberinde Başvekil, ve Nafıa vekil
leriyle refaknt ve maiyetindeki ze
vatla birlikte bugün saat lG/45 de 
Sivas - Erzurum - Kafkas hattının 
iJt:c:ak noktnsı olan Çetinkayayı teş

rif ettiler . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., H Cemaat teşkilatı v • • itimatla beki.yorum cegımız gunu -o-

Londra, 13 (A.A) - Çemberlayn ı 
dUn akşam Edimbourgda söylediği nu
tukta ezcilmlc şöyle demiştir : • 

Bundan bir kaç gün evvel şöyle bir 1 
ıual sormuştum.: 

Hepimiz ne için çalışıyoruz ? Sulh 
için, sük\inct jçin, saadet için mi? Yok
sa her milletin komşularımı olan endi
telerinden doğan ve hakikatte hiç bir 
esaslı temeli mevcut olmıyan korkulann 
tinüne geçmek üzere birbirimize karşı 
)ığmaktn devam mı etmeliyiz ? 

Znnrumca bu korkuların ve endişe
lerin esas ve mahiyeti hnkkındn daha 
derin bir tetkik yaparak bunların gide-

: ............ SİLAHLANMA •••••••••••• 

Programımız daha bitmedi ve korkarım 
ki daha uzun sürecek ve C:eı'a 111 edecek 

Bir ayrı(ığın 
ifadesidir 

-BAŞTARAFI BtRlNCl SAHlFEDE
lan tecrübelerle anlaşılmıştır. Esa
sen Musevilerin menfaati de Türk 
kültürünii benimsemelerind~. Türk-••••••••••••••••••••••••• ı . d d' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••• Jn i1terenın leşme erın e ır. 

derecede geniş membalar vnrdır. Ve Başvekıl bundnn sonra g 
0

_ h f d M · 
esasen bizzat bu kuvvetimizdir ki in- endüstri vat.iyctini tahlil ederek demiş- unyanın berl tarda kınl a t bu.~evıt: 

· ler mensup u un u arı a ııye ı 
sanların istikbali için muazzam saadet tır ki : . be · · }erdir Bir Alman Yahu-
ve yahut betbahtlık ihtimalleri taşıyan Ingiltcrc bugün dünyanın her hangı 1 d nımAslemış b: F Yah d' 

l rol k 1 · d çok daha isi manım ır ransız u ı-mcselelcrin halli için makul düşüncclc- endüstriye mc e et erın en 1 • ' 
rimizi insaniyet fikirlerimizi ve hüsnü büyük bir refah içindedir. Silahlanma I 81 F8ransızı~ der. b' k l k t 

b . · .. · e memleket una ragmcn ır ço mem e e -
niyetimizi hnrekete getirmek için diğer- progromının ıtmesı uzerın . - l d M · aleyhtarlıklan vardır 
}erine davette bulunmamız bizim için te bunun aksülameli görüleceğı hakkın-, erT~. k'usedvı k d'l . t c ~ • 
ÇOk kolaylnşmnktadır. insaniyete iti- daki düşüncelere cevabC'n şunu diyebi- lukr .ıfyed e,ed enhı erkı tlarabırl :lll 

rUmesinin mümkün olup olmadığını nn- . 
1
.hl gıtımının sonu ayn 1 1 a e en are e er u un-

lanıak üzere yeni bir gayret daha yap- madım vardır. Ve bu itimadım dola- lirim kı, sin anına pro 1 w C" h . t k 
--'- zamanı gelrnı'ştir. Bo"ule bir gay- yısiyledir ki böyle bir davete çabuk ce- daha o kadar ynkın değildir. Korkarım masına ragmefkn .um ]unye 'll~nun-
MıWI. " • • • dah el ]arı Türk şe atı on arı mı ı şe-ret Ingiltcrc için bir zaaf telakki olu- vap verileccnini ünıit ediyorum. Sılah- ki bu silflhlanmn hızı • a uzun sen er ' .. l . . İr l ld ~ h ] 

larımızı bırnkarak milleUeriınizin refa-ı işgnl edecektır. Her holde muhakkal. rd He .. s1~s em ıştır. otyte k0 •
1 

.. utgu 8 
-namaz. 2ira lngilterc bugün çok kuv- d ~· . d !!l'llmın he- e h.a a ayrı cemaa eş ı a ı, avrı 

vetlidir. Ve gün geçtikçe daha kuvvetli hına tamamiylc kendimi.71 hasre ecegı- olan hır şey var.sa o n pro., , .. I t I k I b' 
bir hale gelmektedir. Ingilterenin arka- miz günü itimat \'e sükunet He bekli- men derhal birdenbire değil fakat ya-' muesbsese "r y~şa ı ~ca l 0 ursa, ~r 

vaş "'avaş nihayete ereceğidir. gün unun os arşı anmıyacagı 
aında hemen hemen tehdit cdilmiyecek yorum. " dakika da gelebilir. .. 

1 
1 Hakiki r .. nfaatlerinin nerede ol-

8 ulga 1 t n a par a en o ~~~a:~~ i:;tuedh~k~J°!ü~~~k~:: 
ler. Onun icindir ki kendilerinden 

d 
daha samimi harek,,t beklemekte ol-

y eni intihap ka n nun uyand r ığı dt:.~0,·~~::1:,~d;.:~~ararlarla 
ortadan· k 1 

' rılmalı, birlik çareleri-•• k ı h"l" devam ediyo a. nebaıvurulmal•d•r. 
-~~.~~ ..... ~Ş,~ .. ~.!. ........ ~\ a

1 
PARLAMENTO VE Bt.:LGARISTAN HAKKI OCAKOGLU 

~ "' k l E Bu yazıya yine ayni gazetede eski nazırlardan Atanas \'1! Kız mekteplerimizde 
E J:\.. 10 r U an şey : Burcf cevap vererek vekillerin de' let reisi tarnfmd~n seçil-,_ -BAST ARAFI BtRlNCI SAHfFEDE-:-
• mesinde bir beis görmedigwini Ye fokat mebuslan vekıl olmak lcr. silahlar, birlikler hakkındn genıs •••••••••••••••••••••••••••••• 

hakkından mahrum e'tmr-nin doğru olamıyacaihnı iddia e} • ol\Ude nınllımat ver cekler \'e kullanı-

Ko r k lu kla Tl şey parti- !emektedir. Çünkü; hiçbir memleketin parlamentosunda lan aletlC'r:n nnsıl kullanılacağım da 

böyle bir§ey yoktur. Bulsaristnn ise uzun seneler yarlamen- göstereceklerdir. Bunun ulvi gayeleri 
zanlzk kavgalarının ye- to ile idare edilmiş eski devletleri örnek tutacak bir me\'..- arasında Tıfrk kız.l .. rını vazife .hayatına, 

kidedir. Bugün böyle bir kanun }npılsa bile, yarın teşekkül mcsuliyct duygusu ıç n:ie a1 ı '•-maldır. 

: nz• Jen alevlenmesi ih- edecek parlamentonun ilk işi, bunu bozmak olacaktır. Bina- Askerlik derslerinin orta okull rın ikin-
: uı ennleyh, böyle mühim bir inkılabın ana yasnya sokulması ci ve üçiincii sınıflnrında, kız talebeye 
E ll 'd • Jiızımdır. Bugün ise bunn imkiın yoktur. Muharrire göre, or· ayni zamanda vntani duyguları daha 
E tima erı ır. tada parlamento mevcut kaldıkça hükümet meclisin elinde- kuvvetle nşıl::ımnsı bakımından da bu-
:............................................................. dir. f\·leclis, hükümctin istediği her hanci bir tahsisatı . rcd· yük faydası olacaktır .. 
Sofyn, 12 (M.H} - Yeni intihap kanununn ait yazılara detmek veya hükümcte ademi itimat beyan eylemek sure- Orta okullnrın ikincı sınıfında 1ale-

dcvam olunmaktıı.dır. Bu hususta enteresan bazı fikirlerin tiyle hükümeti her zaman dü§ürmek hakkına maliktir ve bu- beye askerlige nit u'11umi malumat ve.. 

ileri sürüldüğünü görüyoruz. Mesela Mir gazetesinde köşı: nu, temsil ettiği milletin yüksek menfaatlerini göz önünde rilecek, üçüncü sınıfta daha yüksek as· 
Yaz.an Seyaç, miistakbcl pnrlamentoyu partızanlaşmnktnn bulundurmak düşüncesiyle yapar. Mebus, böylelikle kendi- kcrlik bnhisleriyle teknik işler. hastane 
koru} abilmek için icra kuvvetleriyle te§Tİİ kuvvetlerin )•ek- ııini İntihap edenlerin menfaatlerini korumuş olur \'e bunu l.izn'ıetlerı h 1 rifocektir. 
dıg'" erı'nden n'-•rılması fikrindedir. Muharrire göre mebus ol- 11' d l d ld d'l t' .. 

" tnahhüt ettiği Lir mesuliyetle ynpar. Meclis bulundukça. rey K er r -, e e c ı en ne ıce mu-
ınaktnn gaye, günün birinde idare'-'i ele alarak vekil olmak k ld K 1 b 1 b d b" 

" vermek hakkından mahrum edilemez. Rey ''ennek .. mccli- m ne ır ız ta e e er u erse u-
değil, millet Yekili sıfatiyle memlekete ve yurda hizmet et- h h kk ., k yük bir claka go ~rınışlcrdir. 
ınektir. Bunu temin için ise tek bir çare vardır: Vekillerin sin nezedilemiyen en sari l k a ıaır. Binaenaleyh, müsta - YENi ! ~IR - Londrada çıkan (Great 
devlet reisi tarafından seçilerek meclis mukarreratını icra bel parlamentoyu pnrtizan ı sirayetinden kurtarmak ıçın Britnin &nd Thc Enst) mecmuası, mek-
eden bı'r kuu··et te,.kı'l etmelerı· ve mebuslann Yekil olama· başka çar~ler nrnştırmnk liızımdır. Muharrir: cBunun için . d k il 

'· " l' k t pi r:mız e ız talebeye göster" mc-
ınnlan.. Yazı sahibi böylelikle cmecliste siyasi partiler tc· yegfı.ne çare, bizim sosyal - po ıti • hayatımızda yapılacak ıs· ğe başlnnılan askerliğe hazırlık dersini 
ıekkül etse bile hükümeti ellerine alamıyacaklannı bildik- lahattır. Temiz vatandaşların fnnliyctlerine dayanan bir mevzuu bahis ederek uzun bir yazı 
lerinden bunlnr iden) birer parti olarak çalışacaklardır.> de- parlamento seçmek ve i~e yaramıyan her hangi bir meclisi ~azmış ve bu deı·sin Tiirk mekteplerın
rnckte ve ileri sürdüğü bu fikrin bn~ında münakaşasını dile-1 dnğıtmak gibi büyük bir konstitüsyonel prerogativ tatbik et· de büyük bir najtsan olan sporu da tak
rnektcdir. l mek ktıfidir.> cleme'ktedir. viye elmeğt' matuf olduğunu, kız tale-

ı:::::r:::::::ı:ı::::::ıı:::::ıı::::ı:ı::ıcııııııııııcıc111~11ııııııccııı::ıııı:ıı~ 
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JNGIL TEREDE ... ROMANYADA ••• 

Sorgl!
benin bu derse hiiyük bir alaka göstcr-

h ~ k ' l • digini yazm::ıktadır lngiliz mecmuası 
Q lffl eTl• bu hadis ~i, Türk k.ıdınlığı adına alkış

lanacak bir hareket olarak alkıslamak-nin imtihanları tadır. 

Koza mektebi 

SAYf'A 3 

iz mir -
Liman bütçe, kadroları 
ANKARA, 13 ( Hususi ) lzmır lin1an 'Manya ılı:' birlikte her iki idarenin 1938 

işletme idaresi genel direktörü Bay Ha..:- bütçe n·k< Jro proJclcrin' tatbik ctnu:ğa 
met şehrimıze gelmiştir. lstanbul liman başlıyan bu'ç ted ;:ık be~ t ndc l:tz.ıJ1\ 
işletme idaresi genel direktörü B. Raufi gelen .zah. tı nrm kt dir. 

Sivas - Erzurum Demiryolu 

istikraz .tahvilleri ayın 
yirmisinde çıkarılıyor 
Anknra, l 3 (Hususi} - Yüzde yedi gdirli, Sıvas - E.r2unım demiryolu 

istikrazı tahvillerinin 4.5 milyon liralık dördüncü tertibinin emisyonu bu ayın 
yirminci günü başlıyacak ve ilkkanunun befinci günü abamına kndnr devam 
edecektir. 

Deniz harp okulunun yıldönümü 
lstanbul. 13(Yeni Aııır muhabiri;cl~) - Deniz-harp okulunun yliz 

altmış ikinci yıldönümü önümüzdeki perıembe günü coşgun merasimle kut• 
!anacaktır. Bu maksatla Heybeli deniz okulundn hazırlıklar yapılmal:tadır .. 

Bir ltalyan arkeoloğunun Anado
da yaptığı araştırmalar 

Pnris, 1 3 "(Cf.R) Popolo -O'ltalia gaz.ete i yazıyor : 
Genç ) aşında arkeoloji işlerinde §Öhret kazanan 8. Y ekodininin Anado 

luda gon yaptığı araştırmalara ehemmiyet verilmektedir. Bu araştırmalar ar 
keoloğ mnhnfilinde büyük alfıka uyandırmı~tır. Bilhassa Nazilli kazasının üç 
kilometre kadar cenubi ıarkisinde, yani Taredeki eserler hakikaten görülmr
~e değer kıymettedir. Popolo D'ltaliıı, bu eserlerin fotoğrnflarını neşre~

mektedir. 

G. Ji'ranko ile anlaşmak ıın istiyorlar!' 
Bar~clon, 1 f ( Ö R)-= Bn~kil bay N;ğ°;inin general Frnnko ile bir mıı 

tareke veya bir anlnşmn hususunda mutabık kaldığı hakkındnki haberler 
Barselondn heyecan uyandırmıstır. 

B. F ranklen Bu yon vefat etti 
Paris, 13 (ö.R)-=-Franklen- Bi.ı} ~fat;t;iştir:-Mut;'\effa me~hur bır 

Polcmistti. Bir çok kabindere iştirak etmiştir. Türkiye ile Fransa arasında 
kenclı ismini taşıyan bir itilafname ile ilk dostluk temelini hazrrlamı tır. Se
nelerce rndıknl sosyalist fırkasına mensuptu. Bilfıhnre bu f ıl'.knclan ayrılmak 
il) rı bir foka teşkil etmiştir. 

Bir kaç gün evvel kıliniğe nakledilmiştir. ölümü kalp buhrnnındandır. 

L. Hali( aksın Berline yapacağı se
yahatı siyasi ehemmiyet verili.yor 

I.ondra, 13(ö.R)_::-Veıciıler hasından Lord Halifaksın Berlin Berlin 
s~yahati Almanya ve lngilterece kararlaotmlmıotır. Bu seyahate siyasi maha· 
filde ehemmiyet verilmektedir. Lord HıJifaka bay Hitlerle beynelmilel m<.:
aclelr, uzak Şark ve müstemlekeler işini konu:Jllcaktır. 

Londra, 13 (A.A) - Lord Halifaksın yakında Br-rline yapacağı sc}ahati 
me\'ZUU bahııeden Tımcs gazetesi diyor ki : 

Dü~üncl'si )'erinde olan her kes bu 1 ngiliz de" let adamının Hitlerl~ yopa

cağı mülakattan ancak memnlln olabılir. iha} et iyi bir fırsat çıktı eli} ebili· 
riz. Dün} a sulhu Alman ve 1 ıı ~iliz miJletleri arasında iyi bir &nlasmn} ı zaru
ri kılmnktadır. iki memleket arasındaki ihtilaflara bir nıhayet vermek zam l
nı gclmi~tir. 

Daily Mail gazetesine göre, Hitler lngiltereden ya~mak hakkını istiyecck 

ve lngiliz menafii aleyhinde hiç bir teşebbüste bulunmnk fikrinde olmadığını 
temin e} liyecektir. 

------------...... ~-----~---------

Bo Tataresko istifa etti 
---------~----.-.~ ................ --~-----

Yeni kabineyi Mihalacya kuracak 
Londra, 13 ( ö.R) - Dahilıye nc

Ulreti hnva tehlıkesinden korunma ted
birleri cümlesinden olmak üzere tehlike 
luıında halka dağıtılacak gaz maskeleri
nin bir kiınunuevvelde yirmi milyonu 
bulacağını bildirmiştir. 

Bükreş, 13 ( ö.R) 
na arasındıı. ilk tayyare 

Ankara 13 (Hususi) - Bu yıl sorgu 
hakimliği ımtıhanınn tabi tutulacak olan 

Bükreş • Ati· sorgu hakim vekillerinden birinci guru

yolcu postası' bun imtihanı önümüzdeki pnzartesi ya

l pılııcaktır. Birinci gurup imtihanına 33 

Edirne, 12 (Hususi) - Her sene Bükrcş 13 (A.A) - Gazetelerin çı· tır Kralın Mıhalache habınesıne dığeı 

dün hareket etmiştir. 
FtLtSTJNDE ... 

Edirne ve Uzma köprüde koza mektebi kardıkları !cvkalfıde nüshalarda bildiril- sıyasi tcşekküllcrı dt> almasını söylediği 
b~rer kurs uçmakta ve bu kurslal' iki diğine göre, Tntaresko kabinesi istifa et- bildirilmektedır. 

sorgu hfıkiın vekilimiz ,,girmektedir. Bu uy devam eden bilgili usta olarak ye- miş ve Mihalacha yeni hükümeti te~kil Bununla beraber Nnsyonal köylü par-
sorgu hakim \•ekillerimiz, Uzunköprü- t.şmektedirler. etmeğe mc>mur edilmiştir. tisi bu formiile k::ırşı şimdiden cephe al-* Kudüs, 13 ( ö.R) - Hayfa • Ku- ı den BB. Ismnıl, Zaradnn Gaffar, Bur- ipek kozasının randmanını ve kıy- Gnzelec !er tnrafmdan istic,•ap edilen ımştır. Partınin bu talebi nazarı itıbare 

YUGOSLA VY ADA düs yolunda bir bombn patlnmış, üc; ki· durdan Behçet, Ayancıktnn Arif, Zile- metini arttınnnk içın bôcekçilerc fenni N.ısyonal köylülerin ~efi konuşmaların alınıyacağı uınncdilmektl'dir.Parti mün-
ıi ölmüştür. den Edib, Erdektcn Ilısan, Ncvşehirden bocck besleme usullerı Edirne böcek 1 de\' anı ettiğini söylemekle iktifa etmiş-, hasir~n. :-ınsyonal köylü ~ir k~binenin * Belgrad, 13 (ö.R) - Romanya 

kraliçesi Mari, snnt bire çeyrek kala 

BREZiLYADA mcktebı ile tohum C\'i \'<' sc\_.,,_•rır tahrir tir. tcşkilinı ısteınekt<' ,.e kral ılc> Mihalache ·· Muhiddin, Ccbeliberekcttcn Kenan, Ça- ı 

hususi trenle Bükrcşten Belgracla gel
rrıi~tir. 

kontrol memurları tarafından gösteril- Tntaresko istüasını vermişse de key- arasında bugün '\'uku~ulan mulakatıı * Rio de Janeiro, 13 ( ö.R) - Rcs- 1 nakkaleden Ali, Silivriden Hilmi, To- ınektedir. !.yel hemh: resmi bir mahi~•çt almamış·! ehemmı~ et verılmektcxl.r. 

* Bclgrad, 13 (ö.R) - Vefat eden 
Zagrt'p kumandanının cenaze merasımı 
bugün yapılmıştır. Kral saray nazırı ge· 

llcralın hanesine giderek kansına kral 

-ileııinin taziyetlerini bildirmiştir. 
A.. VUSTURYADA 

men bildirildiğine göre reisicümhur B. I kaddan Ahmed, Somad::ın Adnan, Çor- Bu sene }(arnnğaç eğitmen kursun
Varıas kaydı hayat artiyle cümhur ri· 1 ludan Hayri, Akhisardan Ruhi, Şarki dun mezun olanlar da iki ay kadar bö-
ynsetinde knlacnktır. Karaağaçtan Cl!lal, Alanyadan l\1ehmed cekçilik mektebi tarafından ameli '\'e 

ALMANY ADA.. Nuri, Mut tan Sabri, Aksaraydan Mu- nazari böcckçilik dersi görmüşlerdir. 
hillin, Savurdnn Raci, Tosyadan Sıdkı, Bursanın Pastorn usulu ile tohum 

Berlin, 13 (ö.R) - Yahudi ajansı- Ih y l . istihsal eden maruf tohumcuları en . . . ı Ulukışladan san, ı.ı ovadan Saıd, Mn-
nın Berlin bürosu Alman polısının em· ı iyi damızlık kozalarını Trakyndan ru-

k 1 nisndan Fethi, Tarsustun Kamil, Boka· n•nkl""dır. ri üzerine apııtı mıştır. • .. 
MISIRDA 1 dinden Sabri, Vandan Zülfikar, Gebze- JISC77..Z. ~J'1.7...Z7...z:T..L7..ZZZJ!'J' * Var•ovn, 13 (A.A) _ Polonva den Burhaneddin, Bigadan Mehmet Rn- rı K . •k .. [ • .. " ~ arı şı ayet erı •fonsı bildiriyor : Kahire, 13 (ö.R) - Bir Fransİzl fiim, Beypazarmdan Necati, Erb::ıadnn " N 

D b "d . d L" Af "k d Al" R" G d d W7..ZZZ.Z77..7.Z7.:7..ZZ,r7Z7./JZ.77IL7n • ~cisicümhur ;>ahudi mebus '\'e aya· vüz asısının ı ım· .. ın e cenu 1 rı ayn Fahri, Bursa an ı ıza, ere e en 
ıu d '~ 1 b' (l" " t"' · imzası gazetemizde mahfuz bir kani· n an mürekkep bir heyeti kabul et- ~İf,...,f'Ytft n "n ır tayyare U"ffill~ ur. Edib, Kızılclhnmamdan Remzi dir. 

• ADA miz Topaltı ilk okuluna devam eden ço· lrıııtir .. Heyet reisicümhura Polonyada· POLONY " --O- w b 1 d w L • ~· ııınıf de-le-li cugunun u un ugu ueşın~ı , ·~ 
Yahudilerin umumi '\'aziyetini anlat· ) p 1 • d Karşlyaka konserleri re ba§lnnıladanberi iki mualim gelerek 

lrı11, rciaicümhur d.:ı cevaben P~lonya . Vhn'~k~va, 1
d
3 

b( ö. ~ 
1
- .. 

0
h okrk) ada I Karşıynkadaki müzik severler cemi- ikisinin de değiştirildii;i '\'e hfılfı hu sınıfın 

~ht hır u um,.t nr esı o ac.agı a ın a . h · d ld ğ 'b · b • 
o.utÜrnetinin bu tün tezahürler ile anar- l •1. F z gaz•telerinin ne&riyatl 1 ~ c 'ı, er mevsım e 0 u u gı ı u me~ - muallirruiz bulunduğu, çocukların hu 

.: ngı ız ve ran" ~ 1 . d d f 1· . t' S . b'ld" '1 k .. ye karıı mu'c•dele tt'W'n' •·e b )'Ol b d h 1 k 1 t Al" kndnr sım e e n::ı ıyelc geçmış ır. enenın yüzden tııhııilden kaldıkları ı ırı me te , .. e ıgı ı • u 7 ura a ayret e ·nroı anmış ır. a J, , . . . ı ,,. .. . •. .w.. .. . • 
~i mu" d 1 · ''-b ld d el h fil b h b ı · t k 'b b'l d v ıkmCJ konserı pazarlesı akşamı Karşıya- Kultur <lırcktorlügunun nazarı dıklmtı ca e caıne uıtıııı; a e e e"fam ma a u a er erın r" zı e ı e eg· .. , . 1 
~ece~in' Lild · • d·~· . 'h t '-ı.zd' ka kulubilnde verilecektır. davet olunmaktadır. • • ı o ırmıııtır. me ızını tanı e meııı; c ır. 

&UZl Viyana Orkestras r/-7h" 

Ege Palasın kışlık salonunda 
bugünden itibaren konser

lerine başlamıştır 
Yeni vakıt geçirmek, ucuz eğlenmek 

istiyenler· behemehal bir akşam 

Ege Palasın kışlık salonunu 
ziyaret etmelidirler 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



~Röportajı yapan 
Luc Valti • 

T ütünlerimiz 
üzerinde 
--0-

-BAŞT ARAFI BtRINCl SAHtFEDE-

beri tütün piyasasında durgun· 
luk vardır. Kuşadası ve ödemiş· 

tJWY.L.LZZZZZJZJrr.n;t tz zzzmw ~J.2XZZ!Zzrg;;zr~ 

Hac eri •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••• 

a •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• 

Bir tabanca sesi duyuldu Bayan Hegon bir et ve kemik kölçesi 
halinde yere yıkıldı Kırmızı tuvaletinin kıztllığr bir kat daha artmışh 

ten yapılan ı;ikayetler tetkik edi
lerek icap eden tedbirler alınmış

tır. inhisar idaresi bu merkezde 
de mübayaat yapmaktadır. 

Hükümetimiz icap eden ted
birleri aldığı için piyasanın ya-

MOCADELE VE 

Düğün'za 

MACERA ROMANI 

22-
-9-

Bnyan Dü.pre endişelerine ı.nzunam 

eden yorgunluktan mukavemetinin sar
sıldığını hissetmişti. Büroda sı1 ı sık göz 
karnrmnları geçirİ)•ordu. Bir deta yol
da kendini kaybetmişti. Gözlerini ec
zanede açtığı zaman kendisini muaye
ne eden doktor : 

- Madam çok yorgunsunuz. Bu göz 
kararmalan sünncruıjın ilk alametidir .. 
istirahate ihtiyacınız var, demişti. 

Doktor ona ne masallar anlııbyordu. 
O §imdi kendınl düşünecek halde miy
di ? Enerjisini toplamak için büyük bir 
gayret sarfettiği halde her gün biraz 
daha halsiz düşüyordu. 

** Bir akşam korktuğu ffıcin baş göster-
dL Gecenin on birinde sayfiye sakinle
rinin hemen hepsi uykuya yatmış bulu
nuyorlardı. Yalnu Hegonlann köşkiln
de ışıklar vardı. Gramofçm sesleri ara
sında bol lcahkahalıır yükseliyordu. iki 
köşkün odaları birbirine bitişikti. Bi
rinde konuşulanları diğerinde duymak 
kabildi. Çiftler hararetle dansediyqrlar
dı. 

Bayan DUpre koınşusunwı tnşkınlığı
na bir mnna verememekle beraber si
nirlenmişti : 

- Bu saatte bu kadar gürı.iltü ... Çe
kilecek şey değildir. 

- Oğlum, kendini ütme ... 
- Anne bu gece elimden bir falaket 

çıkacnk. 

* Bayan Düpre oğlunu tcslune, muka-
vemetini i§letmeğe çalıştı.: 

- Oğlum, komşumuzun evinde bir 
eğlence tertip etmesinde .kötülük yok 

ki .• 
Hareket tarzları nezaket kaidelerine 

uymasa bile bunu biraz fa1Ja içm~ ol
malarına hamletmek lazımdır. Sabah 
olunca her şey unutulur. 

- Unutmak nu? Böyle mi uuınedi
yoraun anne? Benim bir incelik ve fa
z.ilet ömell telak.kl ettiğim kadının ilşık
larına neler söylediğini dinle ... Bak bü· 
tün sözler duyuluyor. 

* Konuşmalar bulundukları oda içinde 
cereyan ediyormll§ gibi duyuluyordu ... 
Bayan Hegonun çapkınca söılerine bir 
erkek daha açık surette ce\•nplnr veri
yordu. 

J ak yeniden ateşlendi. Bir kaç gUn 
evvelki buhranın şiddetlenmesinden 
korkan zavallı ana telefona yapıştı : 

- Madam, allah aşkına bu gilri.Htil
leri kesiniz. Sabahın Uçü oldu. Yanıba
~ınızda oturanların da istirahate hakla
rı vardır. 

Bayan Hegon davetlilerini dağıtmağa 
muktedir olmadığını söyledi. 

Bayan Dilpre için bir sonuncu ricada 
bulunmaktan başb çare yoktu.: 

- Bunu istiyen oğlumdur. Sizi kıs
kanıyor. Bari onu teskin için bize ka
dar geliniz. 

Bayan Hegon yapılan daveti kabul et
ti. Vücudunu yarı beline kadar ÇJplak 
bırakan ateş rengindeki tuvaletiyle ha-

kın günlerde yeniden inkişaf gös
tereceği ümit ediliyor. 

anı gelmişti., 
Son yedi senelik vasati tütün Bütün kabile bayram icinde idi. Ziyafet 

fiatleri şöyledir: • 

930 senesi vasati 67 kuruş, 931 sofrası kurulmuştu. genç kız, babası ile 
senesi vasati 33.s kuruş, 932 se. beraber kabile reisi Beni Ekremin 
nesi vasati 35.5 kuruş, 933 sene-
si vasati 28 kuruş, 934 senesi va- yanında oturuyordu .. 
sati 51 kuruş, 935 senesi va,sati • • - • - ' 

5 k .. 2 Bir hafta sonra Fransız askerleri, Ha- bu daveti hemen kabul etmi .. ti. 68. 7 uru!}, 936 sene~;ı vasati 7 ~ 
k cer kabilesinin bulunduğu yere gelmiş- Sofrada herkes yiyor .. içiyordu .. 
uruş.. , 

lerdi. Kabilenin kamp kurduğu basık Kör bir neşe çadıra hakimdi. 
Vasati fiatler kaydedilirken araz.iye hakim tepenin üstüne vasıl ol- Beni Ekrem ... Biraz sonra koynun• 

mesela geçen sene 14 kurufa da- dukları zaman vakit akınına yaklaşmış· girecek olan güzel Avrupalıya.. ~ 
· hi tütün :.atıldığı hesap edilerek b. Beni Ekremin karargahında büyüle ris nazarlar fırlatıyordu. _ 
bu hesap, umumi ıalıfa göre bu- bir hareket faaliyeti gördüler. Herkes Langle bu nazarları görüyor, mana11· 
lunmuştur. Bu seneki satışların gülüyor .. Eğleniyor .. Şarkı sesleri uzak- nı anlıyor, için için kuduruyor, fakat y{l· 
fimdiye kadar tezahür eden ne- lara kadar aksediyordu. zünden hiçbirşey belli etmemcğe ç,alıp• 
ticelerine göre vasati 68 kuruş Çünkü bugün Dantröyün kızı Ann ile yordu. 
olduğu anlatılır. Hacer kabilesi reisi Beni Ekremin dü- Karan ııu idi: 

On sekiz milyonu tecavüz ğünlerinin yapıldığı gündü. Ziyafetin en coşun bir iinında ycrltı• 
eden satışlar arasında en fazla * den kalkacak ve Beni Ek remi öldüreo 
miibayaat yapan « The American Nikah kıyılmıştı. cekti. Şimdi oturduğu yerden onu öldür• 
T obnccoı> ile <tGlenn Tobacco» Genç kız. kabile adeti üzere artık Be- mck için en muvafık vaziyetin, en cnıiıt 

firmalarıdır. American Tobacco 
4.400.000 kilo, Glenn T obacco 
4. 100.000 Ic:ilo, Gery T obacco 
3.00.000 kilo, Herman Spirer 
1.500.000 kilo, Felemenk kum
panyası 700.000 kilo, Hüseyin 
Sabri firmnsı 400.000 kilo mü
bayaat yapmışlardır. 

Bir firma bu haf ta piyasaya 
İştirak ederek 250.000 kilo kadar 
mübnyaat yapacaktır. 

ni Ekremin karw olmuştu. yerin nasll ve neresi olduğunu büyük biı 
Düğün şerefine Beni Ekremin büylık soğukkanlılıkla hesap ediyordu. _ 

çadırında muhte11em bir ziyafet veriliyor- Biliyordu ... Kendisini de sağ bırakınJ-
du.. )•ncaklardı. 

Kocaman bir masanın etrafı kabile bü- Etrafta ve ayakta duran süngülü rn•' 
yükleri ile çevrilmişti. İyet halkına laltııy bir göz gezdirdi. 

Masanın baş tarafında Beni Ekrem, B" B
0 

• Ek h 1 
ıraz sonra... enı remin ayatıPl 

yanında gelin bayan Ann, onun da ya- cehenneme yollndıktnn sonra bütün bı( 
nında Dantröy oturuyorlardı. Masanın süngüler göğsüne aaplanacaktı. 
ucunda ve genç kızın tam karşısında da Vücudu delik deşik edilecekti. 
mühendis Jorj Langle yer almıştı. 

Delikanlı. son günleri büyük bir he
Ne umurunda idi. 

Bu sene Türk limited firketi yccan ve ıstırap içinde geçirmişti. Daha 
O bir kere kafasına koymuıtu. 
Kafasına koyduğu ~eyi muhakkak fo-

yan Düprenin evme gitti. Halinden sar- muhavereyi takip ediyordu. 
hoş olduğu belli idi. Dekoltesinden gti- r Hegon biraz dalın nçılarak cevap ver-

de mühim miktarda mübayaat o sabah bile Elsanın gelmesini ümit et
yapmı~tır. Piya$&nın yakın gün· mi1J. fakat bütün ümitleri suya düıımü~ 
lerde inkişaf edeceği umuluyor. tü. Bugün, ümitsizliğin verdiği derin ye· 

ra edenlerdendi .. 
Nihayet Langle ile Ann gözg8ı:e gel• 

diler. 

ğüsleri dışarıya f ırlaınıştı. Perişan va- di : " 
ziyette Jaka yaklaştı : j - Ya ne zannediyorsun Jako .. Doğ- OdemİŞ şehri 
.. -:.Jak sana kaç defa söyledim. Ve 

1 

~· dü:Ust kon.uşmak rr~akarlığa ler: --BAŞ2'ARAFI BEŞtNCl SAHIFEDE--
sozilmU tutuyorum işte .•• Ben kıskanç· cıh eı.11lmez m•? Ben zınde, kuvvetlı b' . k b k d 'k 1 
l k 

. . . . . ks ıtirerc u azamız a otomatı te c-
ı ·tan hoşlnnmam ..• Ya~mak ısterım .. I hır kadınım. Yaşamak ısterım. Yo a f . . . . . 
Istediğim şekilde yaşamakta serbest 

1 

bir hastaya bekçilik edemem. Seni iha- f~nun anlıyete geçınesını tcmm etınış-
değil miyim? Kocam sevimli bir adnm- La eden her şeyde sessiılik, yeknasakhkj tır.. . ö . .. .. . . .. 
d B f k d"ğ" • • lı""t '· k 5 h .. ·· k · · a· . d" · Şımdı deınışte butun tıcarı muesse-

ır. ~n ço sev ı •ı ıçın u un ap-

1 

var. nna oş gorunme - ıçm ırı ırı 
1 

. d . 
1 1 1 

f 
· ı · h ··ı d' B . . ş· d" 1 d se erle resmı aıre er ve ev ere tc e on 

rıs erıme la ammu e ıyor. enı mu- mezara gıremem. ım ıye ~a ar yap-
vermek üzere abone kaydedilmektedir. 

•hafazaya muvaffak olmasının sırrı da tıklarım sana bir lütuftu. Abone sayısının kısa bir zamanda beş 
budur. O aşk kelimeleriyle canımı sık- Bir ses, dişi kaplan gibi gUkredi. Bu yüzü tecavüz edeceği, yapılan mür:ıca-

bayan Düpre jdj : maz. Yavrum sen de bidayette canımı 

sıknuyordıın. Fakat gittikçe bir h:ıyal 

alemi içinde olduğunu anladım. Bu kn-

atlerdcn anlaşılmıştır. 
- Susunuz, susunuz yoksa sizi ge- Otomatik tclc!on faaliyete geçince, 

bertirim. 
ödemişin Izmirle ele telefon hattına l>ağ-

bil romantik sevişmelere muktedir de- - Ben d~ıliğin bütün ihtiyaçlarını 
1 

. d"l 
1 

. 
0 

"k 
w. ı d b" k d . . anması temın e ı ecedir. lomatı 'le· 
gilim.... Seni sevmekte devam etmemi uyan ır a ınsnm bunda tayıp eclı- 11 ! Öd . . h d b kl k . . e onun e-mışle ış ayatın a ça u u 
ısüyorsan beni olduğum gibi kabul et.. lecck ne var? Ben kemlinw bir dost,• 1 m· ed -· h ,_k kt c ın ecegı mu aı< a ır. 

Sadakat, vefakurlık ... Bu kelimeler iç I bir nşık arıyorum. Karşımda lıayntla B ff k tl . d .ı 1 ""'·t . u muva a Jye erın en uo ayı vı. e-
sıkmtıları yaratmaktan başka hır şeye alil.kası zaiflemic: bir hasta buldum · ka tn k l ğ b ı d' • · t '-. --.: · mış .} a am ı •ını ve e e ıyesını eo-
ynramaz. Sevmiyorum bunlıın... Bır Anne yine haykırdı · "k d · · n e erız. 
başkası hoşuma gittiği zaman ne ya- - Susunuz. 
parsan yap, ne söylersen söyle beni _ Susayım mı? Peki ... Zaten davet- banca sesi duyuldu. Giscl Hcgon .bir et 
yolumdan alıkoyamnz.sın lilerim vardır. Onlara koşacağım. Sana ve kemik pıhtısı halinde yere yıkıldı ... 

Bu sözlerimle aramızda her şeyin bit- gelince Jak şunu bil ki erkek bir kadı· ı Kırmızı tuvaletinin kızıllığı bir kat da-
tiğini söylemek ist<-:Ti.yorum. nı muhafaza etmek istediği zaman onu ha artım.~tı. Bayan Düpre bu man:ıara 

Jnk heyecanla : eylendirmesini bilmelidir. Bu senin be-1 karşısında dehşet içinde idi. Polisler 
- Bunları sen mi söyliyorsun? O cereceğin iş değildir.e Sana tzıv·siye ede- onu tevkif ettiler. Jak hınçkmklarla 

kadar yüksek saydığım kadın mı söy- rim ki... onun boynuna sarıldığı zaman artık tit-
liyor. Bayan Hegonun neler tavsiye edece- remiyordu bile ... 

Bayan Düpre dilsiz kC'silmiş, sadece ğini kimse bilmiyecektir. Zira bir ta- -BiTMEDi-

is içinde ve artık her şeyin bittiği bu an
da delikanlıyı birden sükunet alm~tı. 

Bütün kabile düğün şenlikleri içinde 
çalkanırken o, oturduğu masa başında 
sakin ve dalgındı. 

Ann da Elaa gittiğindenbcri bütün 
günleri büyük bir azap içinde geçirmiş. 
gözleri ufukta hep onu beklcmiıti. 

Nihayet o da herteyin bittiğini, Elsa
nın arbk gelıniycccğini, celse bile bir i~e 
yaramıyacağını anlamıştı. 

Eleminin derinliği içinde gözleri ile 
.L.:ar1Jtsında oturan l..anglenin gözlerini 
aradı. 

fakat mühendis hiç oralı olmadı. 
Üzerinde l:.ork.unç hir sükünet varda. 

Çünkü karannı vennİ§ti. 
Kafasında müthi, bir plan yer bul

muştu. 

Tabancalarını almamışlardı. 
Düğün sofrasına davet edildiği zııman 

Genç ku:. mühendisin bakı,larında' 
korktu. O balcııılarda, sükunet içinde biı 
fırtınanın kopmak üzere olduğunu sez· 
di .. 

Korktu ... 
Bütün vücudunu bir ürperme aldı. 
Ayni zamanda da uzak bir ümit kal< 

bine yeniden bir kuvvet aDıladı. 
Bu ümit ne olabilirdi? 

Zavallı kız, içinde bulunduğu bu blı 
yük felaket anında bunu diifilneıniyorı 

du ..• 
Saat dört buçuğu geçiyordu. 
7-iya(et ..• Sona ermek lizere idi. ftf., 

sanm etrafındakilerin çojiıı sazm11lard" 
Birkaç dakika ıonra Beni Ekrem a1•· 

i'a lı:alkacak, ziyafetin bittiğini haber Ve' 

ıecek ve karısını koluna takaralı: .. Zifaf 
odasına gidcceltti. 

Harekete geçmek için tam zamand~ 
-Bitmedi_.,, 

Alsancak Stadında 
Mevsim lik 

la nacak. 
maçlar1na törenle baş· 

çıkacak? Takımlar nasıl 
- Ba4taraf1 2 nci sahifede - ı bilir. Fakat Ateş ve Demirspor tnkJ.111' 

güzel oyun çıkaran oyuncu yok gibi larırun, yukarıda sayılan dört takı.Ol 
lZl2V7'72krJJ!9'.:JfAGO.b.khlD.J..zz:>J!ili2.77Z'TZ'/77'7.J~/Z?.T/:7.ZT/.Z77-7.7T/.7Y77.7.7/Y7,~r77/,7./.,7:7-rf../7'7'rJ"Y'/.7.UZ7J7°.././7J7.:r,cr.crmZ7.7.JX77] geliyor.Fakat gol çıkaran oyuncu bulun· arasında yer nlmıyacakları iddia edile" 

dui,'U muhakkaktır. Ömer, bu hatta gö- mez. BtR iHTAR H . . :ı BiR TURKO s 
- ~ana hep lüzumsuz masraflardan ~ ~~.&lana girdim nar için 

Lah,.d.yo"un. ç..,.p al.youun, kullan· e r g u n ~ Gul kopa<dnn ya' ;çin 
mad n yenisini istiyorsun. diyorsun, san- . Anneler kız büyütmüıı 
kı ~enin de böyle masrafların yok mu) -...:.fZT.LZ7..zT.V:Z-L7.7..z7.zzz727:7..ZZ.ZZZ:.7../..T.7-Z7.J.ZZZJ:Z7.;~'Z7..Z./.7.L//L/Y.;'S Delikanlılar için 

- Hangisi) 
- Beş ene evvel bir yangın ~öndür

me aleti almı~tın .. ı ı.aı:ı. kull nmadık .. 

BiR tST A TlST!K 

19 36 senesinde tutulan bir istatistiğe 
r.orc Nevyorktn boşanmış karılarına 
mahkemenin tayin etti~i nafnkn ve taz
minntı vermiyen 19.800 koca hap e ko
nulmu:<:tur. 

BlR MANt 

Su gelir akar gider 
Yar gelir bakar gider 
Neyleyim ben o yari 
Canımı yakar cider 

ATA SöZO 

Ben umuyorum hacımdao 
Bacım ölüyor acından 

BıR VECiZE 

Çok bilmek az ald nm ca 
ta .. 

nıinı d -

~lergün bir karikatür 

"ızıma hergUn & saat piyano dersi 
yorum. 
eu kadar uzun dersten bıkm~z mı? 
Ben de es~sen bıkm-=ısmı istiyorum. 

BlR DERD ORTAcl BlR KAR YOLU 

aıa.ırı. 

- F vlendiğiıniz zaman 11enin bütün - Sizi gömlek ve . yaka ticaretinde 

k d ı · d 1 · k ~ !zengin oldu diyorlnr. c er erme. ert erıne orta olacagım. 

P k. b · d d" k d · - Evet.·· - e ı ama enım er ım. ·e erım 
- Muvaffakryetinizin sebebi nedir? 

ı
Sermayenizin çokluğu veya zekanız mı? 

Şimdi yok.. rakat evlt'ndiğimiz - Hayır.. Satılan sabunların kireçli 
olması. 

_yo!. .• 

za{Tlan olacak deiil mı} 

Sürmdiırı yallnh 

inceldim fidan oldum 
Bilmem ki neden soldum 
Gündüz yarin sevdası 
Gece uykudan oldum 

Sürmelim ynlln.h 

Jndim dereye durdum 
Çifte güvercin vurd'!m 
Alayların içinde 
Ben hir kız.n vuruldum 

Sürmelim yallah 

BtR DAKtKADA BiR OTOMOBI~ 

~ 
f ngiltercde otomobil sayısı çok ilerle-~ 

miştir. Tutulan hl"..saplara göre dakika
da bir otomobil yapılmaktadır. 

BıR BiLMECE 

Kara tavuk kakıldnr 
Kanatları şakıldar 

(Cevabı: Salı günü) 

Dünku bil~ecemizin halli: Kiraz. 

rüncbilen oyuncular arasındadır. Mesela bugün Üçok ve Demirspar tJl' 

Benim, şimdiye kadar seyrettiğim kıınları karşılaşacaktır. Bu maç h~' 
oywu:ular arasında Nurullah kadar ta- .. d• kında mütalfüılıın sorulanların yi.iZ 
kımı için oynıyanı azdır. Anlayışlı ve yetmişi üçokun kazanacağını iddia ede-

tecrübelidir. Başı kız.ıp ta müdnfuayı ceklerdir. Fakat Demirspor kazanırP 
unutnrak hücum hattında i.ş gönneğe ~~ 

bence, bu netice bir slirpriz sayılıır1l"' .. 
kalkışmasa, kıymeti artacaktır. Çok 

Bu bir reel netice olur. 
metin, ayağına ve kaf asıruı Mkim bir ısaıı· 
oyuncudur. Benl'e orta muavin oyunun Saat 13 te Doğanspor takımı, A 
ruhu mesabesindedir. Takımının mii- cnkla karşılaşa<.'aktır. Günün en al~lc• 
dafaa ve hücum imkanlnnnı idare etler. ile beklenen neticesi bu oyundaclır. Jld 

ı v-s 
Müessir olmak icap ettiği fında oyuna takımı da deneyeceğiz. Kuvvctl 
iştirak eder. Nurullah, b~z daha teen- kuvvetsiz taraflarını, cLik> gibi ın~ll" 
ni ile hareket ederse hem kendisini, fazakar bir oyunda anlıyncnğız. ŞıJ ; 
hem de takımını muvnffakıyete götüre- kikada hangisinin kazanacağı sorulu 

cektir. ben, şahsen bir namzet göstcrcmcJ?\· sa; 
DEMIRSPOR TAKIMI haya çıkarken iki takım için de oytl 

Mııalesef, bu güzel ve ahenkli takım şansı yüule yüzdür. Netice kazanrn!IS1
" 

hakkında fazlaca bir fikrim yoktur.. nı hak eden t rafın olacaktır. 
Oyunlarını yalnıı bir defa şeyrettim. ı takım· Son oyunu Ateş V(' Yaman ar JkiSI 

Bu takımda çalışma ruhu iyidir. Lik ları saat on b~te yapacaklardır. 
1 maçlarında ne derecede müessir olacak- de enerjik v enç takımdır. :Ncticrs 

larını, ruısıl bir neticeye namzet olduk- o .... rn hll"' 
1 1. b"l k kr. 1 1 k hakkında bır ey söylenemez. ' --{ ,., 
arını söy ıye ı ıne im an arına ma i kemleri sırasiyle BE. Ferit, Musta a 
değilim. 

HANGISI KAZANABiLiR ? Fehmidir. 
SEMlll NAZIM 

Yazımda, takımların wnumi durum
Irırını anlatmağa çalışırken, öyle zanne
diyorum ki neticeler hakkında fikrımi 
de anln\mış bulunuyorum. 

Ilk bakışta Yamanlar, üçok, Alsancak 
ve Doğanspor takımlarının, Lik şampi
yonluğunu pay'laşmak için çetin bir mü
cadele de\Tesine gireceklert zannedile-

-=--
Tayin d~ 

Aslı) e ceza mahkemesi kitiplertıı1 >, 
B. Niyazi Hayri Coşan Basmane l· 

1 on n 
t .... hsil şubcsınde münhal bu unnn tr 
tı lira maaşlı tahakkuk katipliğine 
yin edilm~cıtir. 
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Hoı· ' a e. er o uyor? 
AZ DEDE 

_Çinde yaşa yan insanların hayat tarzlarını gösteren 
~ romanlar gittikçe rağbet buluyor __: Mussoli,ıinin 
: oğlu Holivud'da ne yaptı? · Yıldızlar • • 

ıçın 

yeni ve karlı bir kazanç yo\u ..• 
Bütün mev:zulnr üzerinde dolu dizgin atını koşturnn çok üzmüştür. Çiinkü filim f;lüc!yoları faşizmi hoş göz.le 

Holivud ııinemacılığı şimdi yeni bir mevzuu işlemekle görmemektedirler. Hatta Mussolininin oğlunun ziyareti 

rncşguldür. Bu mevzu ise günün en mühim hadiselerinin esnasında bıızı nahoş tezahürlerden korkulmu~tu. Hükü· 
Ve kanlı "·ak' alarmın cereyan ettiği cÇin> dir. Vakıa bir metin nldığı ciddi tedbiler sayesinde bunun önüne. &ec;il· 
kaç sene evvel Marlen Oietrich cŞaiıghay Ekspresi> ile 
ille defa bu mevzua temas etmişti. Fakat bu filim bir Av
TUJ>alının Çin steplerindeki macerasını musavverdi. Hal-

: hıUci hnlk artık sinemadan yalnız eğlenmek değil, ayni 
~manda öğrenmek te istediğinden şimdi Kaliforniyn 
stüdyoları Çin adetlerini. yaşayışlarını roman çerçeve
•İnde gösteren yeni filimler çevirmeğe başlamışlardır. 
Paramunt (Şnnghayın Şarkında ... ) adlı bir filim çeviri
Yor. Filimde baş rolü Anna May Voong yapmaktadır. 

R. K. O. ııtüdyolanndn (Şanghayın Cenubunda ... ) 
ve başka bir kumpanya dn rekabet olsun diye (Şangha
Yın garbında ... ) adlı filimleri çeviriyorlar. 

: * . 
: Mussolininin oğlunun Holivudu ziyareti bura halkını 

miştir. 

Oüçenin oğluna Kaliforniyanın en güzel kız.lan tak-

dim edilmiş ve birkaç sahnenin filme alınması gösteril· 
miştir. T r.bii bu sahneleri alıcı makine şeritsiz işlemiştir. 

ltalynlı misafir Holivuddan memnun olarak tayyare ile 
ayrılırken bütün ~ıüdyolar derin bi.r nefes almı;lardır. 

Sinemn yıldı7ları için bey:ı.z perdeden başka yeni bir 
kazanç yolu açılmıştır. Yıldızlnr şimdi radyodn da ça· 

lı~ıyorlar. Meşhur artistlerin ı;eslerini her ııkşam Ameri
ka radyoları etrafa yaymaktndırlar. Bu usul yıldız.lam 

hem para kaz.andırmakta hem de şöhretlerini arttıran bir 

reklam "'azifesi görmektedir. 

. . . . . . . 
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Mısırda çevrilen filimler . 
''Arap senfonisi,, ve "Arap fantazisi,, 
Ceyınis Hamil ton ve sahne vfLZii Vık- M d k • q j d 

lorstolofmüteadditfilimçevinnekiize- o ern ve es l ,ıısırı can an ıran 
te uzun zamandan beri bulunmakta o!- b f .1. J • •• • " • d •• ) d • 
dukJarı Kahireden dönmüşlerdir. U J J m e fi 0 m U Z J gJ. e b 0 Y e ! r 

Çevirdikleri filimlcr nrru;ında bilhns
ta <Arap senfonisi> ve «Arap fantazisi> 
adlarını taşıyan iki tanesi dökümnn. 
l>ıtosesk ve folklor bakımından çak en
teresandır. 

Stolof diyor ki : 

~ - Mısırda bu1unduğumu7. müddetçe 

1 
ısır halkının fu:Ictlerini, yaşayış tarz

arını, eski ananelerini yakından tetkik 
ettı'k. Çevirdiğimiz filimlerde hep bu 
sasları gözettik. Ffümlcrın müzik par

çaları da yerli hnvalnr1n süslenmi.o;tir. 

k• On altı seneden beri devam ede~ tct
ıklerlıniz bize çok iyi neticeler veren 

lnuvaffak olmuş eserler kazandırdı. 
Yalnız yeni ve modern Mısırı değil, 

C'Ski Mısırı, Fıravunlar devirlerini ya· 
rıan eski Mısırı da beyaz perdede can
<lndıracağız. 

f It'ilimleri çevirirken iki hfıdiseyi de 
~hne nlmağı unutmadık. Bunlardan b!

~ı ~ilin taşması, diğeri de Kahirede çı· 
~ a~ büyük bir yangındır. Tesadüfün 
?Utnilze çıkardığı bu hrıdiseleri de çc

Vırdiğlıniz Iilimlerin mevzuları arsına 

canlı o:nrak ilave ettik. 1 meydana getirilm~ filiınler, mevzulnn 
Söylendiğine bakılırsa modem Mısırı• bakımından olmasa bile döldiman bnkı

ile eski Mısırın birbirine karışmasından mından çok enteresandır. 

ler 
.. . 

f>ll?'i:J 
ktııı le cıltnııs !}enç t•c güzel kız arasmdıı en fazla fotojenik olan kız müsaba-
ecıilttı~:~ılm ıı ı·c nui~abaka neticcsind<-' Gabi Atıdrös Jotojcmikler kraliçesi ilan 
Lir '1 khr. Rr>siı de ortadaki kız. Gabi Andröstiir. Bu müsabakada billıassa 
ttı~ 0~ ta dikkati çekmiştir. O da ;üri heyetinin balo kıya Jeti ve tuvaletle gel-

an .. oenc kı::ları elimine etmesi> s:ıdc kıvafotleri tercih eylemesidir. 

.......................................... ........................................... 

Prensin 
geceleri 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ameriknda, Tobis stüdyolnnnda mü
teaddit filim çevirdikten sonra Parise 
dönen şen ve şakrak yıldız l\farin Şu-

I bert Fransız stüdyolarında «Prensin ge
celeri> filminde bir bar şarkıcısı rolil
nU yapacaktır. Marin Fransaya döndU
ğünden çok memnundur. 

- Ben diyor, neşel! filimler çevirme
sine ve şarkılar çevirmesine bayılınm .. 
Halbuki Holivutta bana hep surat as
mak icap eden roller verdiler. 

Mütevazi bir yıJdız 
Şarl Boyer 
Şarl Bos c.r, yıldızlnr arasında en düz· 

gün çalışanlarının başında gelmektedir. 
Akşamları erken yatar, sabnhlnrı erken 
kruknr \'C Jıer kesten once stüdyoda, \'~
z.if esi bıışında bulunur. Gece fılemlerini 
sevmez. Sad. ce geçen giitıli sergiyi be-

j rnber gez.dıği dostu Moris Şövalye ıle 
ber~bcr gece yarısınn kadar kalmış \'e 

derhal cv.ı ıe di:ınınüştiır. Onu monden 
hnynttan uz.ak kalması dolayı.siyle ili
tiyar1amış zannedenler \'ar. Fakai Şarl 
Boyer hfılfı gençlik, dinçlik ve sıhhatini 
muhafaza etmektedir. Ister Paristc ol-

sun, ı,,~~r uzun zaman. kaldığı Holivud
dn olsun onun için en büyük eğlence 

evindeki huzur ve rahatıdır. Filim çe
vi~irken ne kendi sıkılır, ne de rcjisö· 

rü, \•fızi &'lhneyi ve operatörü sıkar. 
Esasen onun çevirdiği fıliınler de boz.uk 
olan pek enderdir. Her kesle samimt 

\'e arkadaş gibi konuşur. Çok müteva
zidır. Öğle yemeklerini stüdyo lokanta
sında :küçük rol ~ahipleri ve :figüranlar 
ile bir arada yer. 

Yemek sonlarına doğru haber verir
ler : 

- Filim çenilmeğe başlanıyor .. 
- Pek tıı;... der.. Kahvemi içeyim, 

geliyorum .. 
Fakat çok vakit ı;nrsonun getirdiği 

kah\ e Slcak olduğundan, soğumasını 

beklemez '\'C kahvesini içmeden \'azife
sinin b3§ına koşar. 
Beş st!ne Holivudda kalmış, sinema 

payitahtını yakından tetkike imkan bul
duğu için orn!';ının, şimdiye kndar bir 
çok muharrirlerin, röportajcıların ve 
hatti ediplerin tasvir ettiklerinden bam 
başka bir diyar olduğunu, bir ic: mem-

Elizahet Barçevska 
Polonynda .sinemacılık gün geçtikçe 

büyiik bir hı:ıla ilerlemektedir. Geçeıı 
ha:fta Pariste Polonyn sefareti 1arafın
dan bir sinema galası verilmiş ve bu 
galada Polonya filimciliğinin son terak· 

ki hamleleri gösterilmiş, bilhassa folk
lo,rik şarkılar çok bcğ0nilmlştir. Bundan 

sonra .Milli Polony~ operasından alınmış 
}folka fiJmi gösterilmiştir. Yuknrıki re· 

shn meşhur Polonya yıldızlarından ba
yan Elizabet Barçevs1:adır. 

monden hayatı sevmez 
Onun için en büyük eğlence evinin 
huzur ve sükunu içinde bulunmaktır 

leketi olduğunu fırsat düştükçe söyle· 
mektedir. 

- Gnzeteciler, diyor, Ho1ivudu ve 
Amerikayı Avrupalı karilerin tasvir d-

Koper 
Marko Polo 

filminde 
--0---

Venediktcn kalkarak 11 senede Çi 
ne giden ve oradan Türk Hakanı Atil 
linın gö:ı.deııi olan on çüncü asnn m~
hur seyyahı M1D'ko Poloya ait yeni çe 

• 
virdiği bir filimde .. 

tikleri şekilde tasvir ediyorlar. Halbuki 
Amerikn ve Holivut bizim burada haya
limizde yer bulan şeklinden büsbütün 
başka bir hususiyete maliktir. 

Kürk modası 
Bu sene de 

revactadır 
t 

Çıkhğı günden beri modn piyesnsın
da sağlam olarak tutunan kürk mnnto 
piyasası ilk giindeki revaçlı mevkiini 
muhafaza etmekte
dir. Deri mantolnr çık
tığı zaman me .. ·kiini 
ımrsılmı~ iddin edenle
rin knrııısınn her sene 
yeni bir kuvvetle çı· 
ıı:ıyor. 

Kürk mantoların tüy
]üleri kadar az tüylü 
süzleri de modadır. 

Gerek mantoların boy 
modaları oldu •u kadar tru
vakar ve ~arım boyforı 

da ayri revacı muhafazn 
etmektedir. 

Bilhassa kış ve kayak 
sporlan bu modayı teşvik 
ediyorlar. Yıldızların her 
ısene olduğu gibi bu sene 
de en makbul mantolnrı 

kürk mantolardır. 
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BJZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 
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Zehiri kızın avucuna sıkıştırdım 
, 'Bu gece olmazsa yarın gece mu
hakkak Bizans basvekili sizlere 

~ . 
ömür öbür dünyaya boylayacak 
Bardu, Bizanslı olduiundan Bizana ruhunu çok biliyor

.ıfu. Y apacaiı it entrika, fesat ve cinayet yolandan ikbal 
):nevkiine çdonaktı. 

Bizaıuta İle entrikanm, fesadm ve hatta cinayetin en de

ierli umurlan, en kıymetli ve em1n va11talan .• Kadınlardı. 

Kahbelik iılerinde kabbeler çok muvaffak oluyorlardı. &-
Jceklerin, ne kadar emin adamlar olurlana olsunlar, dille
)'ini tutmak mGmkün olmıyordu. Yapılan qi, ~lenen bir ci-
)ıayeti günün· birinde ortaya koym8lan çok mümkündü. 
~mumiyet ibôariyle sır aaklamıyan kadınlar ise böyle kah-

becesine görülen itlerde, cinayetlerde hakiki hüviyetlerinin 
ÖJ§mıı çıkmakta, çok ketum olmakta idiler. 

Bunu pek iyi bilen ve batta tecrübe eden Bnrdas, cöre
ceği iflcri lmdınlara gördünneği en muvafık yol olarak bul· 

* Saraydan çıktıltı zaman İmparator daha dönmemi~ti. /..ra

).~' 

bası yolda muhtqem bir saray arabası ile di. Surabndan biç te t;mulmazdı. S~. ni lmçıruun bile climden d:.riar. Hal
"artılafb. uslub8.flı, kendi halinde bir ad&m görü- bulıi Sokolnris ölürse sc:ı serbest kalır-

Bardu bu aflbanın içinde evvela im- nüyordu. Fakat göilerinin içinde parla- sın ve evleniriz. Çaresi onu öldürmek .. 
parator var zannetmiı ve kendi araba· yan gizli ve esrarlı miına onun ne kndar Bu zehiri al.. Kuvvetli bir zehir .. Bugün, 
.-U. ael.9mlamak için durdurmıqtu. Fa- &insi ruhta bir haydut olcl:.ığ-..::ı:ı tecrübe- yann, öbür gün, ne zaman muvafık eö-
kat İmparatorun arabasının içinde üçün- li nazarlar isabata kiıfiydi. riirsen zehiri yemeeinin içine koy·· V c 
CÜ Mifel yerine Vasili görünce hiddetin- _ Ne haber Triyano::? derhal bana c 1.. Hiç dcrmadan bura-

&len yumnıklannı slk.h. - iyi haberler ceti.-dim efondün. dan kaçanı:. 
- TeodOl'aıua h.lda var •• Bu adam Marina teklifi kabul etti. Belki bu ce-

~ ok tehlikeli.. Onu yolumuzun ::...-L..1en - Anlat.. B Jk" b""-vekil sizlere ç ~ - Size Marinadan bahsetmiştim ya.. ce.. e 1 yann gece -y 

kaldı.rmak mutlaka lizun.. ömür olacak .• 
- Hant sana i§ak olan kız.. Soko-

Dedi. Bardas bu habere memnun oldu. 
r Konaiana geldiği zaman doğnıca ça- - Evet •• GÖl'eceğİmİz }~te onun bü· - Marina İ•İnİ aördüğü"nü sana ha-

la • • d b" • • T "-" 
lqma oduına, komplonun içtima ettiği nsın ° a wnetçm.. ber verir vcnnez, dedi, doğru buraya 
odaya gitti. yük yardunı olacağını dti§üıtdüm. gelirsiniz. Şüphe etseler ve sizleri nrata-

Arkasından kendisini takip eden uıa· - Bu kadından emin mlıin? lar, ltimsc Bardasın evinde olduğunuzu 
Ja: - Emin olmak ta söz mü.. Kah be bilmez. Bilseler bile sizi buradan, benim 

- Beni soran arayan oldu mu?.. öl dediğim yerde ölecek.. Bana öyle bir yanımdan e.lmağo kimse cesaret edemez. 
Dedi. Upkı • tutulmut ki.. Hani fena kaz da değil .. Haydi timdi git ve oradan ayrılma. .. 
- iki aaattenbe:i aizI Triyano. beldi· Bana verdijiniz kuvvetli zehiri avucuna Triyanos tekrar yerlere kadar liapon-

yor.. sJoıtırdun. dıklan sonra Bardasın yanından çıktı. 
Cevabmı verdi. - Dikkat et, dedim, senin de benim * 
- Tri,.anot mu? Çabuk buraya ge- de bu adamın eıaretinden kurtulup ev· Bardas, odasında yalnaz kalm~ta. 

tlr.. lenmemiz ancak onun ölümü ile kabil, Triyanosun m:.svnffak olacağına emin-
Triyaooı, Bardaauı sadak adamlamı- vakıa ben para ile satın alounq köle de- di .• 

Clan biri idi. imparator tarafından en-el- iilim. Fab.t sen burada bir esirsin •• Se-1 - Bitmedi -
ce ölünıe rnahkibn ec:lilınit, fakat celli.- :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:B~::=::: ·=i Gönül ~y· arası 
):nÜ isteyenle!' kendilerine en sadık 

)ldamlanru böyle cellat elinden ve ölüm- E 
ilen lrurtardaklannda bulurlardı. S Bugün içtimai ve ailevi hayab içinden kemiren bir dert, için, 

Triyanos itte bunlardan biri idi. Siçin kanayan bir yara vardır. Bu yara ferman dinlemez gönül ya-: 
Bardas onu bir bahane ile Sokolarisin Srasıdır. Nice YUVALAR, iyi bir nasihe.ttan, yerinde bir tavsiye-:· 

yanma uıak olarak vennifti. :den mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne kadar GENÇLER; 
Maksadı baıvekilin evinde olan biten

leri öğrenmekti. 
Komplo, Sokolaris hakkında ölüm ka

ran verdikten aonra bu itin gürültüsüz 
ve patırduaz yapılmasını Bardaa Triya
nosa havale etmİ§tİ. Vakıa baıvekili ma
kamında veya yolda öldünnek kabildi. 
Fakat böyle ölümler memlekette fazla 
akisler bırakırdı. Neticenin İle bazan ters 
çıkması mümkündü. 

fılenccek cinayetin kabbecesine olma
sı daha muvafaktı. Şimdi Triyanoı, aldığı 
talimatın neticesini haber venneğe geli
yordu. 

Bardasm önünde yeri yalarcuma eğil• , 
HALK 

ÜÇ 

:dertlerini dökecek kimse bulamamak ve devalarım bilememek: 
Eyüzünden be.yat istikametlerini ffaşınnaktadırlar. : 

• . . . . .. . 
~ GAZETEMiZ bu mühim hayat yara.sına nyrı bir yer ayırmış-~ 
:tır. Haftanın muayyen günlerinde ıütunlaramızda soracağınız gö-~ 
foül dertlerinizin cevaplarım bulacak, bocaladığınız tereddüt~ 
:içinde belki hayatınıza bir istikamet verebileceksiniz. 

--· --- =- - l~f S()"N Tf.ŞltlN PAZAlt 1931-

Iş yerlerinin vazifesi 
Dahili talimatnameler en geç yarın iş 
,dairesi bölge amirliğine verilmelidir 

182 Ü'. Kuruınu 

13) Inhisnrlar 

lOG j. Tar,mto 

67 $. Erkin 

58 Vitcl 

47 A . R. Üzümcü 

32 Ş. Remzi 

30 E, Coral 

25 C. Ayvar. o. 

18 Albayrak 

10 H. Nazmi 

6 A. Fesçi o. 

5 M. lzmir 

719 Yekun 

134088 ~ 
134807 l 

INCin 

1270 P Paci 

920 B. Alaırald 

176 B. Franko 
112 H. Ş~be., 

... 
' 

78 M. j. Taranto 
15 Albayrak 

2521 YekOn 
1089!)3 
111519 

4. 

13.50 

12,12 

15, 

13.50 

14.25 

12,75 

13,75 

15. 

13."50 

15. 

12.50 

15.75 

13.12 

4, 
5.50 
7. 
6,67 

4. 

14,25 
13.50 

16.50 

16, 
ı&. 

ıs. 

t6· 

12.50 

ıs.5'1 
13,!S 

t 

s. f{. 

f, 

s. 
9. 

1056 
... 

f tıeri : ,.e J 13/I l/937 cumartesi üzünı. ıa 3 ()O 

l Çek. ÜL. No. 7 12.50 : 3'75 
c c 8 13,50 4 50 

evd.; ne bn c c 9 14,00 1 'zs 
c c lO ıs,15 1

;·1s 
11 17 25 ı ' 5 

- Bitmedi -

c ; 12 19:25 zo,t 

ZAHrRE 

12 ı ÇU\ .ıl bug:lay 
6 vagon c 

437 çuval nı pa 
45 balya p.ı. uk 

225 ton pamuk ~ekirdeği 

4,25 
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ÇiN ~~,!!=':,!__!!:;,,mleketlerde 

1 Nasıl Bıı Yerd;ı1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, ........... s CASUSLUK HARBINA AiT iFŞAAT E_ ......... .. 
• • • • • • • • : .............................................................. : 
• • • • • • • • MİGFERLİ ALTIN 

··················~····················· Casus Kadın 

• 

Kıska ne 
' Bir Çin' kadını ___ ., __ _ 

Rakibesinin vücu
dunu ortadan kal
dırmak icin cok 

• • 
korkunç ve feci bir 
plan ta arlamıştı 

Bu Kadın 
Tama men namus
lu olan ortağını 
kendi eli ile bir 
randevu evine gön
derdi ve sonra da 

• 
,. 
• • . . . 
• • 

Marlh Rlchard'•n Hatıraları 

-1-
: • • • 

Marth Richar'dın bu sütunlarda u.zun hcitualarüıdan bir iri. 
mını nqretmiftik. Framız casuslarının bu en mefhur kadını 6ü. 
tün hayatını dolduran esrarı tamamen ortaya koymuf değildi, 
Bugün bu hatıraların heniU ne,,.edilmemif olan kısımlarından 
bir parçayı olrurlarunı.za vereceğiz. Karilerimi:ı: bu yazılarda ca• 
susluk harbının en heyecanlı, en en-arlı salhalarını ve bilhassa 
mitralyöz planlarının çalınmasına ait levkaliide ilfaatı okuya. 
caklardrr • ., 
Oyle bir keşfim var ki .. 
Her kes hayrete düşecek .. Keşfim Bu alettir. 

Hem bir alet, hem de korkunç bir silah .. 
1914 yılındayız. Ilkkanun ayında bir 1 Evde benimle öpüşüp kokla§tıktan 

gece. Kardeşim Jan ınezunen Parise sonra Jan dedi ki : 
geldi. • - Sen Polda kime rastlasam beğe-

Onu gorunce ne kadar sevinmi§tan. nirsin ? 

.kocasına haber verdiE Jan iri yapılı bir çocuktu, Ve ben ona - Bunu ben nereden kestirebilirim 
adeta tapıyordum. kardeşçiğim? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jan, kendisine meslek olarak tayya- - Rolan Garrosa. 
kı vardt. reciliği seçmişti. Hayranlığımda bunun - Garrosa mı? Ne t.iili! Ne tesadüfi. 

Bir gevezelik onun için olduğu ka- da ayrıca bir tesiri vardı. lkiniz bir filoda mısınız? 
dar benim için de fena neticeler vere- Onunla beraber büyümüştük. Ve - Evet, fakat o şimdi mezunen Pa· 
bilirdi. dilnyada beliren yeni Allaha yani tay- riste bulunuyor. Yeni bd' keşfi var ... 

- Ne yapacaksın ? .. yareye karşı sevgi, ikimizde de aynl Onunla meşgul. 
Dedim. zamanda doğmuştu. - Keşfettiği nedir? Bir motör mü? 
Heyecanda idL: Jan benden bir kaç yaş bilyüktü. Ve - Hayır. Pek iyi bilmiyorum aınına, 

- Şimdi şu anda ne yapacağımı bil- beni tayyareciliğe alıştırmıştı. ilk Fran- yeni bir endaht sistemi bulmuş galiba. 

-4-
Anlatacağım bu kıskançlık faciasına 

bizzat şahit oldum. 

sız kadın tayyarecileri arasmda bulun- Fakat sanırım ki bunu sana bizzat ken· miyorum ... dedi ... Eve gidip düşünece-
da şu numa.ralı eve gir. Kahpeyi dostu 1 tırdık. O başka yoldan, ~e.n başka yol- ğim. Her halde bir çare bulmak Iaztrn. marn onun sayesinde olmuştur. disl izah etmekten çekinmez. Yarın öğ-
ile beraber bulacaksın. dan bahçeye geldık. Bır ıki saat dolaş- Kardeşlm harbin ilk gününde ordu- le yemeğinde onunla beraber olacağız. 

Bıı haherı alan B. Li derhal soluğu tık. - DEVAM EDECEK - ya çağırılmış ve Moran - Soliniye tay- Ertesi gün hakikaten, Garrosla Ma· 
Vak'a, Zetçuanda oldu. 
Bayan cYakub, muhterem Li - Çun

Henin ilk ve meşru zevcesi idi. 

kendisine karısı tarafından gösterilen Bahçeden çıkmak üzero ıdik ki ba- :ır::ı:ır:ııııııııııııııınnınııııııııııı yarelerinden mürekkep bir hava filosu- den meydanına yakın lokantalardan bl· 
adreste alıyor. Bu adre>in karısının eli- yan Körpe Çiçek, kendisini tanıyan : SALIYA i: na tayin edilmişti. Bu filo Paris civarın- rinde buluştuk. 

Genç kadın, evlendikten iki sene 
sonra kocasının üstüne ortak olarak ge
tirdiği ikinci kadını bir tlirlü çekemi-

ne nasıl ve ne suretle geçtiğinı düşün- başka bir kadınla karşılaştı. § : i: da bulunuyordu. Aı sonra kardeşim şi- Onu en son bir kaç hafta evvel gör-

müyor bile... - Eyvah .. De<'. bu kadın bizi bera- § Bayan (Körpe Çı' _ ~ mal cephesine sevkedildi. 1914 ün son müştüm. Bu bir kaç hafta içinde Gat'< 
Bay Li, ikinci karısınl yakalamağa ber gördU. Çok ta gevezedir. Herkese - - aylarında ise Dunkerk civarında Sen ros ne kadar da değişmiştll. O, çoculr 

giderken kıyafetini değ~tirmeği de yayar ... Felaket. . § çek) in kurnazlığı ~ Poldaki hava karargMıına mensup cM. gibi bir şeydi. Şimdi tam bir erkek ol· 
Yordu. unutmamıştır, Orada, yabancı bir evde Kadıncağızın tel;lşa düşmesinde hak- - _ s. 26• filosunda vazife görilyordu. muştu. Yüzü biraz genişlemişti ve hat. 

Kıskançlık kalbini kemirmekte idJ. yabancı bir adamla beraber kadıncağızı ---------------;;;=;.;;nnnnnnııınnnııu:::::ııı:ıııu;,;ı,,,u.._______________ !arı kalınlaşmıştı. Maarnafih bUnyeslD< 

Evin içinde kavga, gilrültU eksik ol- görünce beyni atar. G ee il e 1 deki bu değişiklik karakterine tesir et-
mıyordu. Halbuki kadıncağız ilk defa gördüğü uze eşmenın sır arı memi~tL Yine eskisl gibi neşeli, eskisi 

Nihayet bay Li - Çun • Hen karısını yabancı adama bayan Yakutun kumaşı- · gibi iyi arkadaş .. 
tehdit etti. '" nı sormakta ımış· ı.. ·ı HARP TAYYARF.CILIOINI 

- Eğer bir daha kavga çıkarırsan... Bay Li kadını burada görür. Hiç sesi- ALTOST EDFCEK BtR KEŞtP' 

Bir daha geçimsizliğe sebep .olursan se- ni çıkarmadan evine döner. Kadın avdet B • k d ç • k-. be ı 1 •• ı 
ni her kesin önünde kırbaçlarım. edince de itirazlarına göz, yaşlarına, yal- ır a ın ır ın 1 e o sa guze 

Dedi. .. Hiddetten sap sarı kesilen ba- varmalarına, masum olduğuna dair iddl-

Garros yemekte bana sergüzeştlerini 
hikaye etti : 

Yan cYakub itaat etıneğe -mecbur ol· alarına rağmen onun hakkında ölüm ka- •• •• • • k d •ıd • 
du. Hem kocası bu tehdidini ortağının rarını verir. Uşağını çağırır. gorunmesı ım a" nsız egw) ır 
Önünde yapmıştı. - Bu kahpeyi hemen şimdi götür ve 

- Harbin ilaruru nerede öğren~ 

bilir misin? dedi. Viyanada .. Orada 
beynelmilel tayyare şenlikleri yapüı

yordu. Ben de iştirak etmiştim. Tabıt 

derhal Fransaya avdet ettlm ve hemen 
orduya girdim. Beni Parls mıntaka
sında bir alaya tayin ettiler. Tabll kış
lada oturmanın beni ne kadar sıkaca. 

ğllU tahmin edersin. Amirlerime mUra
caat ettim. cDilşman siperleri üzerin· 
de uçmak zevkinden mahrum edilmeme
m[• istedim. Kabul ettiler. Sen Pola 
gönderdiler. ~ eski dostum kardeşin 
Janla orada buluştuk. Ne kadar sevin· 
diğimi tahmin edersin tabii. 

Bayan cYakut> bu 9.ndan sonra artık bugazla... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

evde kavga çıkarmadı. Emrini verir. Uşak ta bu vahşi emri Orı·ı·ı·nal 
Hatta ortağı ile güzel geçinmeğe baş- derhal tatbik eder. 

ladı . Onunla samimi bir dostluk bile * 
tesis ettL Aradan bir müddet geçer. 

Bay Li bu dostluktan çok memnun- Bayan Yakut artık memnun ve müs-
du. terihtir. Fakat kocakarı meseleyi sağa 

Iki kadın da arkadaş gibi geçiniyor- sola yayar . Dedıkodular nihayet Bay 
lar, beraber sokağa çıkıyorlar, beraber Li'nin kulağına kadar gelir ve neden 
tiyatroya gidiyorlar, beraber alış veriş sonra hakikati anlar. 
Yapıyorlardı. Karısına bir ceza tertip eder. 

Fakat bayan (Yakut) un kalbinde es- Bu ceza ... Herkesin önlinde kıçına iki-
ki kıskançlık kurdu ölmem~ti. O, müt- yüz değnek vurulması cezasıdır. 
hiş bir pUln hazırlamıştı. Arkadan ar- Bayan Yakut daha yüzüncü değnekle 
kaya ortağını takip ediyor, bir Ea~~- I kendin.den ,geçer. Buna rağmen değnek 
nu yakalamağa çalışıyordu. Bulun sayısı ikiyuze kadar devam eder. 
emekler[ boşa çıktı. Kadının yaralarının t"llavisi için ikl 
Kadıncağız namus dairesinde oturu- yerli dokt.or çağırmışlar. Bunlar yaraya 

Yor, kimse ile görüşmiyordu. inek tersinden lapa ve '"·erhem yaparak 
Bayan cYakub kadın ve kız simsar· koymuşlar ve büsbütün azdırmışlardı. 

~ığı yapan ve bir çok hovarda erkekler I Nihayet beni çağırBılar. Tedavi iınkan
ıle münasebeti olan ihtiyar, cadaloz bir sızdı. Bayan Yakut yirmi dört saat son-
kadının bulunduğunu haber aldı. ra öldü. 

Bu kadını çağırttı. }·)• 
- Beni, dedi, kocam ihmal ediyoL Çinlılerin aile m•fhumu çok tulıaf-

Şöyle ~enç, güzel ve ~u'.""etli bir deli-

1 

tır .. Evinin bulunduğu y~rden başka bir 
kanı, ıle tanışmak ıslıyorum. Fakat sehırde ticaret yapan hır adam burada 
kimsenin görmiyeceği bir yerde, gizli da kenedine başka bir yuva kurmakta 
bir evde buluşalım .. Sana d> bol ko-! tereddüt etmez. Burada evlenir ve ne 
misyon vereceğim. kadar kabilse o kadar çok çocuk yap-

Koca karının işi zaten bu idi. mak ister. Ikl evi birden idare edemi-
Bir kaç gün sonra geldi ve istediği• yecek vaziyette olursa o zaman isteme

gibi hır delıkanlı bulduğunu falan gü-ıl diği kadmı.. anasının evine gönderir .. ve 
nu falan yerde falıi.n sokakta şu numa- beş para bile yardtrnda bulunmaz. Boy
ra[ı evde delikanlının kendisini bekli- le vaziyete giren kadınların çoğu sukut 
>'eceğini ı,öyledi. Bittabi komisyonunu 1 ederler. Ve yahut ta Pel - Ma - Kuan-
da aldı. daki (Tahta At) a baş vururlar. Bu tah-

nandevu günü gelmi:jti. ta at, kocaları tarafından kovulan ka-
Bayan cYakub ortağını çağırdı, dınlan tekrar kocalarına iade kudretin[ 
- Sana bir zahmetim var, dedi. Ben haiz bir keramette ımış. 

rahatsızım, çıJ<arnıyacağım .. Falan yer- ** 
de falan sokağın şu numarasında bir Çin kadını hariçteki şöhretine çok 
terzi var .• Ona ben dikilmek üzere bir düşkündür. Dışarıdan kimsenin kendisi 
Parça kumaş verdim. Şimdi o kumaşı hakkında fona bir fikir beslemesini ls
•lıktırnı kten vaz geçtim. Oraya kad>r temezler. 
hır "d gı er ve kumaşı alırsan beni mem- Çentuda iken genç bir kadınla tanış-
nun etmi._~ olursun. tım. Adı «Körpe Çiçek> ti. Dalgın bir ko-

1\:udıncağ" hayan Yakutun bu sözle- cası vardı. Epey zamandan beri ken-
rın:n alLınrla gizli pLlnı sezemedi. disini ihmal ediyormuş. Ara sıra bulu-

- Peki .• dedi. .. Ve evden çıktı. şuyor, gönlümüzü e~lendiriyor, hoşça 
Bıv.ın Yak • derhal kocasına koştu. bir vakit geçiriyorduk. Bir gün bayan 

it - B · ' uzerime aldığır« kadının Körpe Çiçekle civarda bir bahçede dolaş 

1 
•h::rliğı:: ' ·ıdi elinle yakalamak is-

1 
mak istedik. Tabi! sokakta beraber gi

•rsen 'ilnn yer\, falan sokai!a git On- deınezcLk. BJhçode huluşmağı kararlaş-

--~'·---

Görünmeyi bilmek 
sıhhatli, canlı ol
mak, makyajın hu·: 
susiyetlerini öğ- s 
renmek, bu neticeyis 
temine kafidir.. E 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Güzellik nedir ve güzel kime denir~ 
Ata eözlerimlzdcn biri: cCönül kiml 

severse güzel odur.) der. Fakat bugün 
güzellik her kadının elindedir. Bugünün 
güzellik telakkisi, dünün bu husustaki 
telakkilerinden çok farklıdır. Artık gli· 
zel olmak için yüzün klasik bir ıekilde 
olmasına lüzum ve ihtiyaç yoktur. 

Canlılık ve orijinalite, güzelliğin bel
li baoJı unsurlanndandtr.. Güzelliğin 

sabit kaidelerden çıkarak daha eeyyal 
bir hale girişi her kadına, güzel olabil· 
mek. imk8.nını vermiştir. 

Bugün güzel olmak için, her kadının, 
iktıza eden dikkat ve itina ile yaradılı· 
tından istifade etrnesi kafidir. Böyle bir 
dikkat ve itina ile çirkinlikten bile isti
fade olunabilir! Çünkü orijinal olmak, 
nazarı dikkati celbetmek ve beğenilmek 
için kafi gelen bir Rınil haline girmiı-
tir. 

Çok beğenilen ve eevilen methur ıi
nema yıldızlanndan bir çoğunu tetkik 
ediniz. Görecelr.ainiz k~ bir kısmının ağ
zı büyük, btt kısmının gözleri yumuk ve· 

ya patlaktır! Kendi yaradılışından iıti• 
fade etmesini bilmiyen bir kadında çOk 
çirkin bulacağınız, kusur eayacağınıı: ıey
lcr o yıldtzın birer meziyeti.. birer ıüzcl· 
liği olarak gözünüze çarpmaktadır. Çün
kü onlar meseli. kadın dudaklarını yüz· 
lerinin heyeti umumiyeainde orijinal ve 
canh bir uzuv olarak göstermesini bil· 
mektedirler. 

GOZEL OLMAK BiR ZARURE.1TIR 
Bugün güzel olmak. boı birşey aayı· 

lamaz. Güzel olmak cemiyetin bugünkü 
telakl<ialnde bir ururettlr ve dediiimiz 

'· 

Ve bUyük bir sevinç ve gururla kar
deşime bakarak bağmlı : 

- Ah ... Bu kliJhenın ne derece ce
sur bir kahraman olduğunu bilsenl. 

Lokantada çok insan vardı. Gü\UşU. 
yorlar ve yUksek sesle konuşuyorlardı. 

Bu yüzden biz de ara stra seslerimizi 
birbirimize işittirmek için çok yükselt
meğe mecbur kalıyorduk. 

Garros ancak yemeğin sonunda blu 
ihtıraını, keşfettiği şeyi anlatmağa baş· 
!adı. 

- Her kesi hayrete dUşUrecek bir 
Met pervane arasından at~ etmek lm
kAnını verecektir. 

- Nasıl olur bu ... Dedim., Ya kur
şunlar pervaneye isabet ederse .. , 

Güt.dil: 

Vera Koren orijiııa!itı:sini en güzel gös termeği bilen san'atkdrlardan biridir .• 

- Görünüşte güç ve tehllkeU bir t.. 
şebbüs sayılır amma, mesele basittir. 

Mesele ancak pervaneyle mltralyözilıı. 
csenkronlzasyon> nunu elde etmekten 
ibarettir. 

gibi her kadın, güzel olabilir ve olmak 
mecburiyetindedir de ... 

Güzellik için birçolı: tipler ve bu tip

lerde de ideal güzellik vardır. Her ka
dın. bu tiplerden birine girebilir ve ken
dine vereceği. huausi.yet i.le menwp ol· 
duğu tipte orijinal eayılabilir. 

Durgun ve cansız bir yüz güzelliği, 
yalnız fotograflarda nazan dikkati celp 
eder. 

Udam o Kamelyayı gösteren sinema· 
lardan birinde, çok beğenilen Robert 
Taylörün fotoal'"aflarına bakınız. Yüzü .. 
nün muhtelif kısımlannı ayrı ayn göz 

önünde bulundururıanız, bu adamın na
sıl beğenildiğine hayret edersiniz. 

Mesela burnu hiç te güzel değildir. 

Yandan da cazip görünmemektedir. 
Halbuki onu bir defa filimde, hare

ket halinde görünüz. Kendisini beienen-

lere derhal hak vermekte tereddüt et· 
mezlİniz. 

Ağabeyim tereddüt efade eden bir 
sesle sordu : 

- Sadece bu mu! 

- Sadece bu, azizim! Ve bu mesele 
Güzelliğin batlıca prtları tunlardır: 
1 _ Sıhhat... aşağı yukan. b'.~iş gibidir! 

Bu, güzelliğin en mühim unıurlann
dan birinin canlılık ve yüzün ifade kud
ret ve kuvveti olduğunu ıize del'"hal an

lahr. 

. Jan hayretını gıı:IJyemedl ; 
Sıhhati tam ve yerınde olmayan güzel _ Eh!.. Doğrusu muvaffak olursan, 

olamaz. Bunun içindir lci güzellik 11hhat bu pek müthiş bir şey olur!. 
ile hatlar ~e ııhhatin bozulması ile au-1 Garro, etrafına, çekingen nazarlaı 
lır veya bıter. atfederek : 

2 - Canlılık. - Yavaş! Bu kadar yüksek sesle ko-
3 - Orijinalite. nuşma! Dedi. Erkanıharbiye, bana di.lı:· 
4 - Hareket güzelliği. katli davranmamı tavsiye ettL Alman· 
5 - Makiyaj. !ar bu meseleden haberdardtr ve b~ 

SEVMIYEN iNSAN NORMAL BiR şeyler öğrenmek istiyorlar. Esasen, dü.a 
iNSAN DE.ôlLDIR at~ın faydalarım takdir etmek fırsatını 

Sevmek ve sevilmek, her normal in· buldular. 
- SONU DOKUZUNCU SAHiFEDE- D"--·" ---
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Resimli 

A vusturyıı hariciye nazın Guido 
Ş:bmidt'in yıl batından evvel Romayı 
ıiyaret edeceği haber veriliyor. Ayni 
ı:amanda Macar hariciye nazırının d a 
Romayı ziyaret etmesi muhtemel görülii

yor. 

1937 ıeneıinln en fotojenik kadını 
•lan Gaby Andreu cFoto kraliçesi» ıe· 
p1mİJtİr. Yeni kraliçenin birlcaç günde 
binlerce poz resmi çekilmiftir. 

Dünya Heberleri 

Çinde beynelmilel mıntakada otomobiller tayyare hücumlarından nuıun kal
mak için çatılarını m ensup olduklanmemlcketlerin bayrağı ~eklinde boya

maktadırlar. 

ÇOCUKLARIM/Z İÇİN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Perili Nehir 
. Çinin· cen~bun~~· .. Yunn~~. dağların~a~ 7ıkıp, Kanton ci· ı ı~nharetc bağhchr:= En ufak b;==dikkntsizlık, bir dnlgmlılc, 
ıınnnda denızc dokulen Sı-Kıang nehrının çok hızlı r.kıntı- hır aksi tesadüf kayığın bir taşa çarpıp parça parça olması• 

l lım ''nrd~r. Bu akıntılar. _Çinli c!eniz.c'.leri o kadnr ~or.kut· 1 na sebebiyet verir. Koyıi'.:ın içinde bulunanları bekli) en akı· 
1 muştur kı, bunların her bı.ıne, cksensı korkularını gosteren; bet, hiç kurtqluş çaresi olmıyan bir ölümdür. 

ı 
tuhaf tuhaf i imler vermişlerdir. 1 . 

N h 
· b k ı k" f l k l l •. ..

1 
.. ~ ' Çın kayıkçıları, Sı-Kıang akıntılarının perili olduğuna ı. e 

c rın u n ıntr an, ı .ı tara ı ya çın aya ar n ortu u anr . . . v • v · 

bov 1 ' · ~ • . k k b" .. 1 k n·· lbu perının ıstersc kayıgı geçırdıgıne, ısterse kayaya çarpıp 
gaz arc.i'n {;eçtıgı ıçın, or ·unç ır surat e a ar. one I d v • 'k d d I 

d
.. .. • pnrçn a ıgına ıtı a e er er. 
onc, kopukler rnçnrak, ta~hm, kayaları sürükliyerek gi-

den bu suların kufokl rı sağır edecek kadar fazla olnn uğul· .. Bu peri) i memnun etmek .. ' e akıntıdan kolayca ~e~mck 
lusu, fo-ı:nm İçme ürperti verecek derecede korkunçtur. ıçm, kayık akıntıya yaklaştıgı sırada, tayfalar hep bırden 

A~antıyı t~rsi.ne ~ıbnağa mecbur. ola~ ~ayıkları ancak ye- ı baş tarafa toplanırlar, ortala~ınn üstü pirinç şa~~bi) le dolıı 
dekçıler survklıyebıhr. Bu yedekçılcr ıçm, dar boğazlnnn altı tane kadeh, dua ) azılı hır pokct yaldızlı kagıt. çay ve 

iki tarafınc?.l ) ül.selen kayol.ırm içinde JMt:kalar oyulmuştur. ! zencefil dolu bir tepsi alırlar, knptnn tt-psinin önünde diz 
Kayıklorın iplerini omuzlnrına vurup o p<ı,tiknlann boyunc,1 1 çöker ve bir horoz keser. Horozun kanını şarap bardakla· 
yürür ve knyığı çd:e çeke götürürler. i nnn, §arnplan kayığın muhtelif yerlerine dökerler, horozun 

1 Bu akıntıların geçtiği yerler o kadar çok knyalnrln dolu- tüylerini kayığın baş tarafına takarlar, dun ederler ve ka· 
dur l:i, buralarda kayıkçılık etmek tam manasiyf e büyük bir I yık yoluna devam eder. • 

············ · ·· ···vamanıa········ror·~l'man·················· 

Fotograf 

1 - Baba kocaman bir gün oğlu «Yamım> 
makinesini verdi: •içinde üç filim var.> dedi. Bunlarla 

resim çekebilirsin .. 
4 ----------~~""'~--~":"'""'"'rr'!"'"'1'1:.,_~ 

çekiyorlar 

de• 
Yaman foto• 

Jııponlar Moeoli tanın istiklalini ilan 

ettinnek vesileıi ile bu m'!!mleketc de 1 

'• "lmı§lardrr. Mogo!I~!" Japo:ı cmpcrya

lizrnıuınn alet olaccldar rm? Bunu 2.A· 

Kalkütenin eski polis müd ürü olan 
Şarles Tegart «Demir pençeli adam• la· 
kabını laıır. Şarles T eıart Filistindeki 
delı§et hareketini bastırmak vazifesini 
6zeri.ne alarak Kudüse gitmiştir. 

mı:.n cöster~cktir. (Resim bir Moeol in· 

:zıdır.) 

' . \ 1 
C; ;·r.ı. ••• na biitün d~fcri ta.m:ım uı...t • 

Binbe ~tuart Londraaa çocul<lar ô.r\\

aında açılan müsabakada fotojenik birin
cılığı kazanmJ§hr. Bu mini mini fngı.'""u

lerin Shirleyidi•. 

Kahiredc Filistin Arapları lehinde b üyük nümay~ler yapılmıştır. Filistinin tak
Jimi aleyhinde nutuklar aöylenm4tir. 

A-lemşümul bir §Öhret kazanm~ olan 

Radyolog Vnilland me!leği uğrunda on 

dördüncü de:a ameliyat olmuştur. Hala 
lchlüteli ı:.rn~tınnalannda devam ediyor. 

Londra Perl Darvin aras:nda h:ıva 
rekorunu kazanan Joan Batten Amerİ· 
kayı ziyaret için birçok davetler almı§· 
tır. Ameril:a hnvn lrulüpleri bu kahra
man kadın:ı büyük mernslnı yarJnc::.'<
lardır. 

Şık baynnlorn enfes bir tayyör ve 
~pka modeli veriyoruz. 1937 kı~ ser· 
ı:;i :ıtc!e bu morlel birincil:k k =:ı.rumştır. 

!<A~IN _~ORŞf\NLA~ f:d:~~~~y::~:::ı: 
mevzudaki macera ve heyecan tefrikamıza pek 'yakında başlıyoruz 

.3 ..._ Plaja gittiler ve burada da Snrmnnın resmini aldı- , 

hır. 

------~ \-
.3•11--:: !:.~·t' :, ---~~--...ı-..J 

J - Akşam resım fılımlcrıni ) ıkarl.en jkisi de hayrete 1 6 - Filimlcri ÇC\ irmeği unutmuşlar ve tek filme iıç re' 

düştüler. sim ulmışlardı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Baykuş ıı arelerle Kedi der • 

- Nedir benim başıma gelenler .. Nedir benim (Floryan) dan 
bu hayatta çektiğim. Bunca senedir ömür sürdüm. Zengin bir evin kedisi olan (Sarman) bütün öJll· 
Şimdi ise hem ihtiyarladım, hem de hastayım. Ya- rünü yemek içmek, sırt üstü ya~ıl? k~yfine bakmak 
nıma gelip ne yoklıyanım ne teselli verenim ne de ve tenbel tenbel uyumakla geçırırdı. 
iıatır soranım var. ' ' ı Onun hu tabiatini bilen fareler İse kartıaınd~ 
Acı acı söyl d" .... · b" .. · · "tt" O cirit oynarlar ve fink atarlardı. Hntt8. o kadar kı en ıgını ır guvercın ı~ı ;. mı ucı- b d b · b · l k teıt· 

dı. Yanına yaklaşarak sordu: bulrnSunun ulcunl a b:şlı ondu l ırd:ıraya ge ere 
B k k .. • e arman a a ay ı e e er er ı. 

#<> ay u!. arde, .. _Hakkm vı:r· Fakat boyl~ !ı- Günlerden bir gün tavan arasında bütün fareler 
kayet ede~egıne çolugunu, çocugunu, karını fılan büyük bir içtima yaptılar. Sarman bir köşede h.o
yanına çagırsana.. 1 rul hôrul uyuyordu. F areleı·den biri boş ve devrıl· 

- Heyhat güvercin kardeş... Gençliğimde hiç mit bir fıçının üstüne çıkaralc 
evlenmedim. Ne çoluğum var, ne çocuğum. - Fare kardeşler ... Dedi. Görüyorsunuz ki .bıı 

- Niçin? kedi bizden korl"'llyor. Demek ki artık biz kedıle· 
- Baı;ıma bela mı alaydım. Onlan kim besli- re halı:im olmaya başladık. Bundan sonra tahta k~· 

yecelı:.. Sonra çocuklar da hayıa sız oluyor. Anam, 1 mireceğinizc lıep kedi eti yiyeceğiz. Buna yeJllııı 
bnbam, amcalarım var. Fakat onlar da hep sert söz ediy.?r .. musunuz? . ... . 
anfo.maz çıktıklc.rından Iıepsini terkettim. Uzaklaş- B'::tu~ far.eler bır agızdan yemin ettiler. 
tun. Kursudekı fare: • 

Ben sizin fikrinizde değilim arkadaş, ana, - O halde ... Dedi. İşe ev ela uyuyan Sarmsll 
baba, aile daima lazım ıı.eylerdir. Ne ise mademki dan başlıyalım, onu evvela bir afiyetle yiyelirnl.d r 

T Bütün fareler uyuyan Sarmanın üzerine sa 1 
• 

öyle, dostlardan, arkadaşlardan bahsedelim. 
O 1 h" k H d l dılar. b .. - n arı ıç arıştırmayın. epsi e ya ancı, Sarman gözlerini açıp ta vaziyeti görünce j. 

riyakar, menfaat düşkünü. Hangi dost var ki can- tün tenbelliğini filan bırakarak kediliğini eline B • 

dan samimi olsun! Ben iki baykuş tanıyorum ki dı. Bir an içinde tekmil fareler yere serildiler. 
tam on beş sene arkadaşlık ettiler, sonra da bir tarla Yalnız iki tanesi kurtuldu. r 
faresi için birbirlerini boğdular. Bunlar soluk soluğa k çarlarken fÖyle d iyorlll • 

Demek, hayatınızda hiç kimseyi sevmediniz? dı: a 
- Hayır. cı:- Ne kadar uslu olursa olsun uyuyan düt~ ~ 
- O halde sizi oatkalarmın sevmemesinden nın k~yruğuna basmamalı çok kazanayım der e 

niçin tikiyet ediyorsunuz. elde "ve.· avuçtaki de gider.» 
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Mü~ayede ile * ~Devlet De~ir;ll~rından: 
sırları büyük satış Muhammen bedeli ile cins ve miktarı afağıda yazıli eJYa fenni 

fartnnmesine uygun olmak şartiyle 25-11-937 perşembe günü ea-
-BAŞTARAFI YEDINCI SAHiFEDE- 14 ikinci Teşrin pazar günü sa- at 15 de açık eksiltme usuliyle tzmir Alsancakta 8 inci İfletme 
snnın tabii ihtiyaçlarından biridir. Ha- bahleyin saat 10 buçukta birinci binasmdn satın nlınncaktır. 

a. Yazan : Mlşel Zevako B · · k · t ı · 1 ku lul akk .~ ...... amma -.~cg:::zı::r:m•m•ım::::nr.a;;ı:ır;;IDl!E!mCilCC~A yen normal bir insan sayılnmnz, böyle Kordon Hayat sokağnda 2 Nu. h u ışe gırme ııı eyen er.ın 6125 ruf t muv at teminat 
llBuı ~ bir kimse mutlnkn hastndır.. evde Alman konsoloshanesi kar· vermeleri ve lmnunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü 

Böyle olunca güzel olmak veya mev- şısında maruf iki aileye ait bil· madd~i mucibince ite girmeye manii kanuni bulunmadığına dair 
. Size bütün sırlarımı söylemiştim .. Si-ı bir ferahlık duydu. Başını tekrar yastı- yatında sevmiycn ve sevilmek istemi- cümle mobilyaları açık arttırma beyannamelerle ayni gün saat on bete kadar komisyon reisliğine 

tin de b ·· 1 · ld . zl • ~ k d s ll · b" l 1 k S 1 k müracaatleri lazımdır. Bu işe ait ıtartnameler komisyonda para-
b ana soy emış o uğunuz sö crı ga ·oy u. evgı • sı ona susmasını, ırnz cut .,.üzellig~i arttırmak için mümkün olan suretiy e satı aca tır. atı acn T 
atırla 1 B ., aız dağıtılmaktadır. 

't'I Yınız .. Ben nklımı kaybetmedim. daha uyumasını tnvsiye ey emlşti. u seyleri yapmnk bir vc.zife olur. eşyalar meyanında 9 parça kadife 
<' akat ·· 1 · Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

soz eriniz beni çıldırtacak dere- tavsiyeye itaat etli. Güzelliğin doğuştan fazla sonradan knplı kübik kannpe takımı ceviz· :;de hayrete düşüri.iyor. Hak yolunda Tekrar uyandığı zaman kendini kuv- ikfr~ap edildiğini, sinema kuınpanyala- den mamul aynalı büfe, maundan K I 1 l Kilo Lira Kurut 
ş enecek günahların tesiri olmadığını vctlerunioı, aklını başım\ alınış bir vazi- h l 1 k Ü çe ı(a ay 1000 2150 

- 22 

s 

tn"'-- 7 nnın me~tepleri ve mütahassıslorı yüzler- mamul ana tar 1 4 'öşe yeme 14-17 3985 (2021) 
d ~ddes kitabın yazdığını söyliyen siz 

1 

yette buldu. Yatakdan fırladı, giyindi, ı ·· • · k d"f ·· ·· ·· 
•ğij cedefa "ısbatetm'ıqlerdı"r.Avrupnrnnhlr m~Mıveuunn.m a ıeM~ru ~mam•mmam•~---~mm•m•F•m•amm~~-" rni idiniz? hançerini nradı. Yalnız o yoktu. Gözü " ftam=w'M'WUA ıu;;ttz 4 • 4 WWWı\IU M 

d """':' ~e gibi bir günah işlemek niyetin- odanın içinde hazırlanmış iki kişilik sof- çok yerlerinde de ı:;üzellik mektepleriı 6 adet. o~ndalyesı, ~a!nk odası ~a- Manisa VaJi)ı·g~ ı·nden.• 
e ıdıniz. raya ilişti. vardır. Viyannda, Berlinde, Pariste, kımı, ıkışer kapıla ıkı adet elbıse 
- A.rt k 1 M M 11.k ·· dolabı tuvaleti, 2 adet b"ırer bu- 1 Man· 1 k t h t • • kl ·ı t • "- 1237 ı· J\n· ı çok oluyorsunuz. Ben Fircr Bu sırada kapı açı mış, nri ve ont Amerikada mevcut güze ı muessese- - ısa mem e e aa aneaının Hl ı zı esısa... ıra. 
~ Jıo bulunduğu alayla Şartere hareket Pnnsiye odaya girmişti. Jak Kle.ınan leri fi ta. (güzel) imal eden (güzel) ya- çuk kişilik karyola ma somyaları, muhammen bedel üzerinden açık ebilbneye konulmu~tur. 
'd .. erken Fransa kralını şu hançerle öl- titredi. Dük de Gizin hemşiresi miistcs- ıntan yerlerdir. · 2 adet komodinosu, gece lambala- 2 - Şartnamesi daimi encümen kaleminde görülebilir. 
lllUrrneğe memur olduğutt:u bilmiyor na güzelliğile odanın içinde <lo1aşıyor, Güzellik mütohnssıslnrı. kendilerine rı, elektrik avizesi, 3 parçalı pom· 3 - ihalesi 2 nci teşrinin 18 inci pertembe günü saat on blr-
dUsunuz? Hareket ederken beni takdis papasa hitap ediyordu. müracaat eden her kadını tetkik ettik- ye kadifeli bir kanape 2 koltuk, de Manisa daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

e en siz değil mi idiniz? _Ev nasılsınız bakalım? 1 .. 1 ı b"l ~· fevkala"de ı"yi sesli Ouandt marka.- 4 - Muvakkat teminat 92 lira 78 kuruştur. Uan olunur. ;. Y " ten sonra, onun nası guze o n ı ecegı-
lll'govan anı bir hareketle yemek - Madam, acaba cennette miyim? ni tayin ve tesbit ederler. Ve yukarıda lı Alman piyanosu ma taburesi, 3922 (2019) 

~asasını itti. Papasa yaklaşarak alçak ve karşımdaki bir melek midir?. · k" ı Amerı·kan duv .... saat"ı, kuıtlu ay· 
lıtrek b dediğimiz gibi, y:ılnız baş:na çır ın ° an <AA "" ir sesle: Mari latif bir kahkah:ı salıverdi: Manisa Valiliğinden: 

,~,.,,.--- <!'"" ," ... ~:_.-sı.:. .... -: ... _ ..... . \ • - ~ ....... ,._. ,,,..~ .,,. _ . .. -, • - - , _ . ~ .; ....... 

N' H b L d w • 1, Sade veya bir yüzün heyeti umumiyesini bo- na, tek kapılı maundan aynalı do-
bı~ e diyorsunuz?.. Kralı öldürmek - ayır urası cenne egı .... - .1 • lap, femsiyelik, levhalar, pencere 
l istiyordunuz? Ne müthiş şeyler ak- ce dö Mont Pansiyenin konağıdır. Me- zan kusur bile -eğer izale c~ı mıyo:s~- 1 -- Maniıa memleket hastanesine 25 ila 30 beygir kuvvetin· 
lllıldan geçirmi~siniz... Iek dediğiniz karşınızdaki kadın da mı-! orijinal bir gÜzellik yaratabılmek ıçın komezleri ma perdeleri, fifünye- de nasyonal veya Doviç tipinde «az kullanılmıt ta olabilir.» mo-
- Tanrıya yemin ederim ki... cak merhamete şayan bir günahkardır. mütahassısların elinde işe yorar bir mc- ralı aynalı dolap, 2 edet ikişer ki- tör \'e dinamonun satılması ve yerine konularak itler 'bir halde 

d - Yemin etmeyiniz diyorum ..• Sizi Şuraya oturunuz. Ben de yanınıza otu- ziyet olur. Ayni şeyi. her kadın. az veya fiilik nikel karyola ma somyaları, teslimi i~i 2500 lira muhammen bedel üzerinden eksiltmeye ko-
0~1 ınahkemeye vermediğime memnun racak ve size ikram edeceğim. Sizinle çok kendisi de yapabilir. kübik camlı orta masası, Kolom- nulmuftur. 
?ti lltıtız! llaydi kardeşim odanıza gidi- bnşba~ yemek y~mek benim için büyük 1 Bir kadında, hareketle.~i~ ca~lı ve m~- 1 hia salo~ gramofonu, sigara te_h· 2 - Şartları vilayet daimi encümeninden öğrenilebilir. 
1~··· Oruç tutunuz... Hiç uyumadan şerc!tır. nalı olması fevkalade muhımdır. Ve bır pa!arı, bırçok Avrupa yemek ıs- 3 - ihale 2 nci tCfrinin 18 inci perfembe günü ıaat on birdo 
al det .~diniz ... Ben de sizi esaret altına Papas gurdüklerinden, karşılaştığı.va- 1 kadını cazip, güzel gösteren amillerin J<:emleleri, çay mru;nsı, 2 ııdet sa- Yilayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 
1 an kotU d~üncelerl gidermek için ça- ziyetten şaşırmış, gösterilen sandalyeye ba.,ındodır. lıncakh sandalye, maundan ma- 4 - Muvakkat teminat 175 liradır. ilin olunur. 
ışaYun... ı · s f k .. 3923 (2020) J oturmuş değil, yığı ıvermişlı. 0 ra ço • Güzellik mekt~plcnnde. canlı ve cazip mul lavuman t~valet poker ma-
, ak Kl.eman başını eğdi. Reisin dü- zenaindi. Kuş sütü eksik denecek dere- k" d · ı b 1 d" CiJUS =mws • •= 

~celerini anlnmıyor değildi. Istenilen ced: fevkalade mezeler ve yemeklerle 1 taraflar için icap eden va ıt aıma e ıem- cası, gaz so nsı, ayna ı ca m· 1 b ( d f d J • d '™ 
a:~e indirilemediğindcn o her şeyin süslenmişti. Odada sofraya hizmet ede- miyetle ayrılır. yera, 2 ndet ı;e~ef işlemeli Stan U e tef ar Jğlll an: 
ltl 11 kalması için bütün hakikatleri in- cek hiç bir adam yoktu. Mari ele Mont MAKYAJ ~A~ATI Tabu~e. ve. 2 adet ı:ıgara sehpa- Galatada Gümrük karşısında rıhtım ve Kılıçali pa9a arasında, 
(! r Yoluna sapmıştı. Odasına gitmek Pansiye kendisine mahsus cih-clerile gU- Makiynja ~elince: Makıyı.ıJ. mevcut ları, ıyı bır halde çocuk arabesı, her iki caddede yüzü bulunan ve 1760 metre murabbaı saha Üz& 

0 
Zere çekildi. Dışarı çıkınca etrafını beş vercin etlerini kesip ayırıyor, pırlanta-ıbir güzelliği daha fozln meydana çıkar- 'bakır :_nangal, yazıhane, aynalı rine inşa edilmiş olup evvelce tütün inhiaar idaresince depo ola-
!\ Papas sardı. Kendisine: lar içinde parlıyan o ince ve beyaz elle- malc., bir kusuru kaybetmek, a:z.altmak l:omodm, det:penç, paravan, tam rak kullanılan eski 3 yeni 187, 189, 191, Nu. lı lclaliye hanı na• 

gei:c l!a~di b~le beraber çile odasına rile bard.aklara şa~ap.~oldu.~~'.~yr.~u:. Za-t~eya bi~ güzellik vasıtası ve unsuru ha-

1

servfs 108 parça po:-.sclen tabak miylc anılan ki.rgir han ile altındaki 193, 195, 197 Nu. lı mağaza· 
J eksın. dedıler. va11ı delıkanlı hala ruya gordugunu sa- ime getınnek sanatıdır. takımı, 52 P:ırçe.lk krıstal şişe ta- lar parası pefİn ve sırf nakit verilmek ~artiyle altmıf bin lira mu-

dı, ~ I<le~an bağı:~ak çağırmak jste-

1 

nıyor, farkına varmaksızın mütemadi- Memleketimizde makiyajd:ı çok mu-
1 
kımı, saksıları ile birço', çiçekler, hammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle satılacaktır. btek

diııineralı oldUrmedığın~en dolayı ke,n- yen yeyor ve içiyordu. Yavaş yavaş sar- vaffak olan bayanlar vardır. Fakat bu- 1 halı, kilim ve seccadeler v~ sair~ lilcrin 4500 liralık muvakkat teminat akçesi makbuzlariyle tek• 
ita işkence yapılacagını anladı. Fa- 1 110şluk beynini sardı. Fakat bu sarhoş- "h 1 d 1 b · t uvaf b' k b'l l k lifnrunelerini 29-11·937 pazartesi günü saat 14 de kadar MilU 

t etrafını çeviren kuvvetli papaslar luk içtiği c:araptan degyiJ karoıısındaki nu 1 ma e en er veya u Mış ek. m · • ırço. lmo 1 lya akr c.çı araınn:ı E I" k M"d" ı·· -·· d 1 k b k 1 
t1nu bağl d 

1 
Ağz t k k bod "" .. ' ·ı :s f kal fok olamıyanlar da çoktur. o ·ıyaJ, sa- suretıy e ~atı aca tu·. · m a u ur ugun e top anan omiıyon at an ığına verme.. 

t a ı ar. mı ı ayara - manzaranın tahnınmul edı mcz ev - F k leri ,.e saat on bette de mektuplar açılırken komisyonda hazır 
\1tn katındaki mermer mezara benziyen ad Uğ" d d' F"lh k"ka Mari dö Mont dece boyanmak <leğil. adeta boyanmak ırsatı acıı·may;nız. bulunmaları. «M» «7631» 
~lııdana attıl B ktd e . ın ~n ı.k ı ad ı ' . 1 için yaratılma• insan yüzünde en nefis. f •rsat arttırma t.eio:t:.ı 
b· ar. urası esasen es en Pansıyenın ar asın a en zengın oruspu- 1 v A ·- ş k ı 14--18--,22-26 (3988) 2030 

1
:. mezardı. Sankl diri diri mezara gö- larm bile içini kabartacak :z.engin ve en canlı, en hareket ve mfmalı bir tab- Tzlı ... f ını -----~!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!l!!!IBll!!!' !!!~l!İ'• 

lllulınu"nu z d d k b' · 1 ı .. d . k d kt' c e on: 2056 ,. L' ,,... LtK MO ORLtJAtJ DEN sa ~· . m an a ne oturaca ır açık saçık bir elbise vardı. Uçan gaz gı- o vucu ft getırme eme ır. r~ııL J ~M A. D u N : ' 
0td~lye ne de üzerinde uzanılacak bir bi bu elbise kadının hiç bir tarafını ört-1 Gösterilmekte olnn ve ifade etliği l-J (20lO) Satı~ Lira K. t 

.;under vardı. mi)'Ordu. Hayrete şayan bir v'ticud gü-
1 
manaları büyük olnn bir Türk filminde, li.ii?!tK' W WQ?ibQRii & W:mt 1022 Karalaf tramvay C. 67 ve 65 taj Nu. lı ev ve dükki-

ek alnJ.% zın~anın bir köşesine bir parça zelliğine malik olan bu kadının penbt! hat rolü ynpan bayan, muvnffakıyetli bir IZMIR B!RINCl iCRA MZ- nın 12/140 hi11eıi 150 00 
<la inek ve bır desti bırakılmıştı. Bun· kolları blisbülün çıplaktı. Kar gibi be- 1 m<ılcirııj ile dnha pek çok ntızan dikkati MURLU~UNDAN : 102ô Buca Oçkuyular mevkiinde 1227 M.2 tarla 60 00 
"e~ da Jak Kleınan hapsedilmesinin ev- yaz memeleri tamamen açıkta gibi idi. I celbeden bir sima arze.debilirdi. 

1 

Hamit ve Süheyla Zebranın Em- 1028 Tuzcu M. Kabakçı S. 1 Nu. lı 72,50 M.2 araa 29 00 
lll ken kararlqtırılmış olduğunu anla- Gerdanını çok kıymetli bir inci gerdan-ı Y"' .. ırv· d k'I .. 11 .•. inle E ta b l d ""d'" 1029 Dayıemir M. Kabakçı S. 144/146 ve 148/1 Nu. h 
l a. ta gecikmedi. Zindanda papasın el- lık süsle .. ordu. Derin bir sevgi ile tap- .. uz :uze .~1 yanı~ ~ ~e. 1 

guze ı.;ı ld _ve y m ank <b~sm a."1 ° ~ç 148 bb 59 O ~l'IJ'ıi ay k1 '"zdill Ay d k" v " •• d d .. . . 1 vucut cuzellıgı de muhımdır. Bunun da I a ıgı paraya mu a ti bankaya ıpo-- metre mura aı arsa 2 
lllendjlj ,.~ ar;:;ı ç

0
o ker. d" hg~.m ~ ı dıgı bu kadının vucu un an gehozlin~ ayd·ı- 1 temin edilmesi daima mümkündür. tek eylediği tzmirde hükümet cad- Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden 

rak :v ar ar. nu en ı n ınc ı- ramıyan papas yavas yavaş ş vetın e l . d h kü talip çıkmadığından 11-11-937 tarihinden itibaren bir ay müd-
l'ak hl~. Papas başını dizlerine dayıya- esiri olmak yolunu -tutmuştu. Kadının . :ür~ .kadını. ~slında güzeldir. Güzel- desın e ve Ü .. met ko~ağı kar§ı~ detlc pazarlığa bırakılmıftır. 1 
d d~Unmeğe daldı. Uğradığı felaket- da gözlerinden yakıcı bir şehvet ~ışkırı- lık Ümı~ı~ buldugu vasıtala~~an .~~ ~sul-1 81.~da JO_, 32,. 34, 36 y:nı numaralı Taliplerin pazartesi ve per,embe günleri Milli Emli.k Müdürlü· 
tl~n Sİnfilerl bozuktu. ~ıktı. Kalbi in- yordu. Jak Kleman bunu da görünce 

1 
!erden ıstıfade ~~erek bu guzelhgını cla-1 d.~rt m"!~zn ılc bu magnzalann Ü•· ı ğüne müracaatleri. ( 4007) 2026 ~ 

aın içln yanıyordu. Aradan bir kaç baz.an kararmağa hazan da sarannağa ha çok arttırabılır ve arttırmalıdır. Bu· tunde kam olup caddeye ayrıca ka-~ cz m 
~~~t geçince bırakılan ekmeği yedi susa- başladı. 1 n~~ için esaslı şa~tlar: ~ıh~~t. ~~~:at ... bil-ı pısı olan 1.3 odanın kaffesi 40000 il MtLLI EMLAK MODORLOôONDEN: I 
ııı Ça suyu içtL Papa...ların yeniden ek- Kadehleri bibiri arkasına dolup boşa- 1 gıdır. ihmal ve l~kayd ~ellıgı oJd,ıren lira kıymetınde olup 24 hissede yir- Satıf Yunan Lira 

d:k Ve su getireceklerini ümid ediyor- lıyordu. Şarap yemeklerdeki baharat, len korlcunç.vc~~ır. . . . mi hissesinin geçen sene yapılan sa-I 992 Kartıyaka Turan Şimendifer C. 98 taj Nu. lı ev nakit ile 500 
~ · ~akat bUtiln ilmldleri suya dilştU. güzel kokular ve bu güzel kadının man- ~ademkı, guzel olmak ıçın •.ıhhatlı 01: tır:lan 2280 numaralı l:anuna öre 1004 2 nci Karantina Yeni Turan So. 71 taj numaralı ev 

e Relen d ı· d Alık b" ih t b""t"" maga mecbursunuz, mademl.:ı sıhhatlı ' 'S • akıl-, - g . . • 1 *lı ne e ge ıren var ı. ç ve zarası ıçarc papası n aye u un gay- 1 .. 1 .ı_ • • •• • • • gen hır uıgı halde birinci sene gayrı mübadıl bonosıy e 600 
3U~luk tıra J k d . ~ h t• .. k ld B olunca guze luı; ıçın en ınuhım ~eyınız var . k lS · 1 

du. Bir ikıt p arb ı onul ıvrakaln dırıyor- retınle rbagm:n şe fvc_ıı~ es·ı·rhı. ı ı. u- ı demektir ve mademki her kadın ı:ıüzel taksit borcu ödenmedigmden bu bü- 1005 Bornova 1 incı Ya a iri tlaJ numara ı harap ev ve 
lıa gece u vaz yette ı. Nl nun a era er so raUJ mu ım mevzu-

1 
. . . . . . .. •v· 1 kUm ortadan kalka k 'd ··1- mütterek au kuyusu na t e 170 

Yet ba dllriil U b" ku . olabılır ve çırkinlık bıle guzellıgın kıy· ra yem en mu k . l h 
daL ygın "".i~ • zun ır uy ya lar da konuşuluyordu. Kadın bır taraf- . al d . j kiyeti açık artt•,,..,_ t• l 1 OOô Bornova 1 inci Ya a 20 taJnumara ı arap ev nakitle 200 

"'llışt b -.ı·ld".. . . . kl y y k d"~ metlıvn~ıt arın anvekusurlanndenbu uuıa aureıye ve1 Yuk l y l l"k" • "Ik" · b"d h;ı ı. .aapst.-uı ığınm beşıncı gUnü tan papası esır ı maga ugraşır en ıger 
1 

. k 1 b'I" 1844 ıumaralı Eml~'- E t b 1 arıda yazı ı unan ı em a ının mu ıyetıne ı ayeten Ye 
.Ygıniık d M · d · · af d. · ··daf l halmeso u 8 ı ır. <S1i ve yam an- d"d · km d ~ d 1111 93 'h' d · 'b · gi) ... U arasın a arı emo Pansıyeyı tar tan da ken mı mu aaya ça ışıyor-

0 
h ld ., t k k .b. b' d f tem ı en talıp çı a ıgın an - - 7 tarı ın en ıtı aren bır 

• .Yor 'b" ld K d" . . n er.. ası anunu mucı ınte ır e aya '"dd l l _ b k l T 1. I . h . tıtuıc gı ı o u. en ısını son derece du. S hh . . ü ll'I· .. ırv· . mah uı olmak ,.,. .... l ay mu et e pazar ıga ıra ı mıştır. a ıp erın er pazartesı ve 
du-;.ellef odada buldu. Ukin rüya gör- Mari de Mont Pansiye dedi ki : ı ~~:::d~n~e ı. guze ı~ınıze S/:

21937 
~ .. ıy e .. ~rttll'II!aaı perşembe günleri Milli Emlak Müdürlüğüne müracatleri. 

tı'ıt!~UnU zannediyordu.Rahat ve mükem- - Sizi tekrar slhhatte görmekle çok ı·ıh~at. d hayatt. d 1 d h 
3
1 

0 
d . d Ç~§aı:ıb.~. gudnu &aa

1
t 1ak4 12343/158 ( 4008} 2025 

hu bir karyolaya uzanmıştı. Rüyada bahtiyarım. Artık kurtuldunu:z.. Dokuz etlıce ke tr f a ad'a d hmesut, a a a ıcra aıremız ıçın e yapı m C:::!if· ssc:ı;ııa• •pı 
tat} h şen o aca . e n ınu:ı a n a mesut ve ·· e otuz gu·· '"dd ti t 1ı-!ı t • ı ayalden uzaklaşmamak için gündenberi buradasınız... . k uzer n mu e e sa 1 ga g-;... ".ZXZ.il~JCZZZiD.:'Al2'.Z-•ZT/.ZZ7..X 

<!,sın· . daha neşelı yapaca sınız.. k uldu ~~ s 1 k 
~:O~u l cebrcdıyordu. Bilhassa Marinin - Dokuz gilndenberi mi?... • ERKSON on . . . o· H k. . atı 1 ev 
li.iy nden kaçacağı endişesi onu ürkü- - Şüphesiz!. .. Hiç bir ~ey halırlamı- ~u arthrma nebcesınde satıı be-1 iŞ e ımı 
d ~r, :rüyanın uzamasını istiyordu. Mi- yor sunuz değil mi ? ~t7J-r./..l"il...a'%.7-7.7.Z7.7Z7.ZZ7.77.'~~ delı her ne oluna olsun borcun ~ Güzelyalıda, tramvay caddesin-

~~deki açlık ıztıraplarmdnn da eser - Hayır! Hiç bir şey hatırlamıyorum. R a n dev u a 1ın1 z ~ ödenmesi te~hi 228~ ~~~ara~ ka- l ~ ~ 11 ~ N . de 102 7 numaralı ve altı odalı, de-
di! ~ış:ı .. Bir aralık yatakta doğrul- Demek beni yarı öli.i bir halde buraya Uzun !enderin tecrübeleri ve bil-~ nunun mc~ ıye~e gırchgı tıı.rih_ten u a acı ~ niı.e karşı, bütün konforlu ev satı-
~ .. ,~~02.lerını nçtL Gördüğü rüya değil gctirdini7. ~ A N sonray~ musadif olması hasebıyle N lıktır. isteklilerin mezkur eve mü-
b ıtl ikattı. Mükellef bir yatak odasında - Bitmedi - '1assa vrupa mecmuo.lnrını tetkik !'.'; bymetıne bakılmıyarak en çok aı1-lj ~ rocaatleri ilan olunur. 

11 lınu ~ ~ve fennin en son usullerle tehlikesiz~ .. . "h I . ) _ 1__.. ' ' 1-5 S.6 
b11 Yor. Mari ve Mont Pansiye de - +w ıt.;ve lzmirde ems.ıli bulunmıyan son'" trranın uzerıne ı a esı yapı acllK!Jr.. HOR1,AÇ~(J CZ7J..ZZZTa7.7.zz'Z7.zT1Z7.77J~LJ 
llas Odanın iç.inde geziniyordu. Buraya Zayİ sistem yeni malcinamızla altı ayJık Satıf 844 numaralı Emlak ve Ey-1 ;::J 
~e ıl Ve ııereden gelmişti? Bu mucize- ondülelerimizin ısaçlara yumu~klık tam bankası kanunu hükümler!ne 'ı Hastalarını Birinci Beyler 1ZMtR BELEDtYESlNDEN : 
~~cevap veremedi. Zavallı keşiş müt- tamail öz lig· en mühürümü zayi b'" h r d b k b göre yapılacağından ikinci arttınna sokak 36 numarda kabul eder. 1 - Senelik kirası kırk lira bede--, ııtı 1 ve ta 11 a ın e ıra ·mnsı sayın a- N S li muhammenli Yemi§ çarşısında 
i~ell . ra~ ar içinde olmeğe mahk\ım ettim. Hiç kimseye borcum olmadı- yanlarımızı memnun etmktedir. . yoktur. atıf peşin para ile olup Sabah 9 _ 12 
elti\ ~tındı kendisine çılgınca sevdiği ka- ğma dair ilin ederim. Her saç üzerinde gösterilen itinayı müsteriden yalnız yüzde iki bucuk Öğleci 6 -~ Urgancılar sokağında 1411 •sayılı 
tlttl ~altın kadehle içki uzatıyordu. Ka- Güzelyalıda şehit He.mdi nazarı dikknte alarak sayın müşte- dellaliye masrafı alınır. • - en tonra J,30 - dükkanın bir senelik kirası baş ki· 

t- Pasa· Sok N 6 t k h b Randevü için telefon ediniz. tiplikteki §arlname veçhile 30/11 / 
...... airaz. . . . . . o. rilerimizin vakitlerini kaybetmemek pote sa i i alacaklılarla diğer 
.lak • daha ıçınız dedı. ISMAtL ÖZ ILöEN iı;in saçlarının tanzimi için Namazgah alakadarlann ve irtifak hakkı -:..mm-mJll--TELE-ııaııF•O._N.:-2•946--~ 937 salı günü saat on altıda açık art· 

kadehtekini içince içinde derin (3999) 2022 k k 1 k d k" al _L" l • · • k I .. • turna ile ihale edilecektir .. fıttİrak ara o unun arşısın a ı s onumuz- sıuııp erının gayrı men u uzenn- ~ 

- ? s dan randevu almnlarını tavsiye. ede· dehi haklarını hususiyle faiz ve memurluğuna münıcaatleri iliin ıçın Üç liralık muvakkat teminat 

Y 1 h t 
riz. masrt.fa dair olan iddialarını işbu olunur. 135. makbuzu ile söylenen gün ve santte 

ı. . 
a ovaya seya a r7',Za7J.7-ZZZ7Z/~ ilin tarihinden itibaren yirmi gün Emlak ve Eytam encümene gelinir. 

1ı: Kira I 1 k ev içinde evrakı müsbiteleriyte birlik· 2 - Senelik kirası otuz be~ lira 
ftl' ıncı teşrinin on dokuzuncu cuma günü sabahı saat yedi buçukta §::hri· te memuriyetimize bildirmeleri icap bankasından: bedeli muhammenli Halimağa c;;ır-
•ır~dBer.. bütün konfol'\1 hniz altı otobüs Menemen, Bergaına, Ayvalık, Balıke- Go"'ztepe Cümhuriyet K t" _ ed şısında yeni yolda dört sayılı dük· 

Y 
. ur l" 

1 
)' 

1 
ız ens ı er. do . 

1 
sa yo ıy e n ovnya hareket edecektir. tüsü yanında gayet havadar bü- Aksi halde haklan tapu sicilince 937 /1035 icra aya numarasıy- kanın bir senelik kirası baı katip'ik· a o k d .. 1 2 ı· d b lfun olmadık lq d h le satılan, yukanda evsafı yazılan teki §arlname veçhile 30/11/1937 

n· vaya a ar ucret ya nız ıra ır y?1' ba~çeli ütün .. konforu haiz ~: l:alırlar. 2sıi1Js;7 ı;:.i~:de: gayri menkulün alıcısına isterseı: salı günü anat on altıda açık art'ır· 
ıletleri .,· d'd 1 1 . . n· . . K d d '-" F d . d k" b'" hır ev kıralıktır. Muracaat doktor .b k bankamızca bu gayrı· menkule ko- ma ı"le ı·h ... le edileccktır" • tıt"ırak ı·~-ın· ı-0,, ,..ım ı en n ma.: ıçın ırıncı or on a esKı •or gara1ın a ı u- itı aren ıartname her ese açıkbr. .. _ 

·"l ınü d 1 HuluA ·ı· caddesi 64 numara.. Ve la k k t" ·· d ıı· · ka ı· ı k kk · 1 a rncant e i mcsi.. .. Talip olanların yüzde yedi buçuk nu ca ıyme ın yuz e e ısıne - üç ıra ı mu va at temınat m:. =· 
lık ~Yolların manzarası çolc. )iitif ve ormanlarla muhattır. Bergama, Ayva- Göztepede bakkal Hasan, teminat akçesi veya milli bir ban- dar umumi §&rtlarımız dahilinde ik- buzu ile söylenen gün ve saatte en· 

' nlıkesirc kadar fiatler yalnız bir liradır. Telefon : 2256 ka itibar mektubu ve 37/1035 dos- raz yapılabilir. 7 cümene gelinir. 
~ ( 1-2) 8.9 (2032) S.7 ı - 10 (1958)' ya numarasiyle lzınir birinci ıcra 3992 3992 14- 17 - 20 - 24 (4009)2024 

4 ---~ -· 
VU.kat, Tüccar, Me-

l>ıllr ve her iş adamına 
lazım olan 1938 E C E Muhtırası 

- ..... . 
Çıkmıttır. Bilumum kırtaaiyc
cilerden arayınız. Deposu An
kara caddesi Afitap mağazu1 

No. 111 
MEHMED SADIK 



SAYFA: 10 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güze.l 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

dişler de 

·RADY OLiN ile temin edilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menşeini bula
madıkları bir hastalığın, dit iltihabındnn ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlafılmı~tır. . 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyaralı ve daima 

RADY i 
Kullam~~ak dişlerinizi koruyabili:rGİniz 

~ 

Kara ali 

r 

l'iirkiy 
l\ızday 1' ur inıu 

-
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte ir iki 
Barda • • 

IlÇiirn z 
~ 

Btl~~~~~mEB~~T~E;LEFON : 2067, __ ~~ 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. 

Y L\Pllı' itibariyle Pil sarfiyatını derece ile alır. Pillerin uzun müd
det y~nması ve bozulmaması bu fen erlerin şöhretini arttırmı,tır. 
~ekçılere, Polislere, bağcılara, rençbere ve her kese t&-vsiye edc-
rız.. UM UM DEPOLARI : 

l:zmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüınii ôz lidemişli .. 
lıtanbulda : Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen becleli ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı travers

ler 26-11-937 cuma günü saat 16 da kapalı ~arf usuliyle lzmirdc 
ı;ckizinci işletme binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iste
yenlerin 54844 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklif
leri ayni gün saat 16 ya l:adar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu İfe ait t•rtnameler 8 inci işletme kamisyonunda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

Cinsi Eb'adı Miktarı Muhammen bedeli 

Çıralı çam traYers 2.60 0.25 A O.JS 
14-17 

Lira Kuruş 
3000 7312 50 

(3998) 2027 

r ı:aw ::WWWW<il i::it& EWWWWI'W~ .. 
Kulak, Boğaz, Burun hastalık-

tan mütehassısı 

Doktor Operatör 

S mi Kufatçı 
Mu::ıyenehrute: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztcpe trrunvay cadde-
si 992. Tele fon: 3668 

1-26 (481) 
..k"'>)'' ' , ='"' 

Paris fakültesinden diplomah 
Diş tabipleri 

Memleket ltastanrsı dış tabıbı 

öKSORENLERE VE 
CöCOS NEZLELERJNE KATRAN HAKKI EKREM 

~~~~~i5İlli.ll~~~1iiilmlllıliıiiWiiiiııiiMiM!a:5mc?:!:mlmmsam;mp~~-~=--------111111..-. .. ~•· 

MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT ' ., ' • • • 
Önümüzde kı~ mevsimi var, dü~üncemiz nedir? •• Yağmurdan ve güneften formasi bozulmaz ve 

rengi solmıyacak bir şapka almakdeğil mi? Evet.. . 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMP ANY, PHILADELPHIA f abrikaslnın 

meydana getirdiği, 

STETSON 
PENN-GRAFT ,. 

KENSINGTON 
VALRIDGE l\luzaUer Eroğnl 

VE 

l'cmal Çctindağ 
Hasta'arını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler .. Numan :rade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder~er. 

1 RITTEN HOUSE .......... 

Te'efon : 3921 
GM 5 AS 4. •w::wwpg&ki;owı 

1ZMIR BIRINCt tCRA ME
MURLU<'.'.aUNDAN : 

Hatice Halidenin Emlak ve Eytam 
b:ınli:aıından ödünç n!dığı paraya 
n:ukcl>il bankaya ipotek eylediği iz. 
mirin M~rsinli köyünde M&rvet ve 
Yunuıı efendi sokağında ldiin ve ta
punun 25/1/930 tarih ve 61/295 
s:lyısında kayıtlı ve 300 arşın mu
kabili 174,20 metre murabbaı sağı 
Yunus B. ::::: -a~ı. solu Miriıika ~ah
lr-.ırc h:..-ıe ve bclı,.es1, arkası Cemal 
B. n:::~"'!, önü sııhibi te-ıct dükl.A nı 
ve tari'-: re mahdut 2/4 numarada 
kein ve kapıdan girilince Avrupa 
tuğla ı b:r sofa, ıı:ığda bir oda, k :-
rıda ~i .. penç. so1u"1.da bir oda ve ~n
ğında kilranhh: clif:e::- b"r cd:ı ve bu-
ntm iUitali.'"1.de b:r mutba.1< ve hela 
ve mutl:ahın üstünde bil" sand!k 
cclaıı ve bir mikdar b:iliçe ve bah
çede çnma_ırhk ve çamaşırh&'lil üs
tünde bir taraca ve avluda bir nsme. 
çı::dağı ve sol tnrnfta ce:>hesi diğe• 
ıı~lıağn nnz r bir düklW.nı müstemil 
ve 1500 lira kıymetinde Bezmialem 
Valrle Sultan vakf..ndan mukataalı 
bu h:ır.en?n g~en oene yapılan sa
tışı 2280 numaralı hanuna göre ge
ri bırnkıldığı halde birinci sene tak-
sit borcu ödenmediğinden bu hü
küm o::-tnd&n kalkarak evin yeniden 
mülkiyeti açık arttırma suretiyle 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir defa· 
ya mnlısus olmak şnrtiyle artbrma.
sı 15/12/937 çarşamba günü saat 
15 te icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir n:f' müddetle satılığa ko
nuldu. 

Bu art:tırmn neticesinde satı§ be
deli her ne olursa olnun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonr.ıya müsadif olması hasebiyle 
kıymetine bela mıynrak en çok art
tınının i°""erinc ihn•e~i rnılncakt r .. 
Satış 844 nurn"'ralı Emlak ve Ey
tam bankası kınunu hülıümlerine 
3örc y mlı!cağından ikinci arfü:-
ma yo!rtur. Satış pCJİifpara ile olu" 
müşteriden yalnız yüzde iki buçuk 
dellaiiye m~srafı alınır. 

lcotek sahibi nlace.khlarla d
0

qer 
alakndar!ann ve irtifak hak.in sahip
lerinin gnyri menkul üzerindel:i 
rıaklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair ohın iddialarını işbu ilim tari
hinden itibaren yirmi gün içinde e-v
ı·akl müsbite!eriyle birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 

Akt:i halde haklan tapu sicilince 
malfım olmndıkça paylqmadan ha
riç l :alırlnr. 25/11 /937 tarihinden 
itibaren §arlname her kese açıl:tır .. 
Tali'> olnnle.rın yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir banka 
itibar mektubu ''e 37 /1089 dosya 
numarnsiyle İzmir birinci İcra me
murluğuna müracnatleri ilin olu-

Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SA Tış MAHALLERi : ba,hca tuhafiye majazalarında arayınız ••• 

~.,_.~.,....=..---...·-r.ı~~~~l!::m!l--'1m ............................... . 
Bir gün bahar, bir gün kıf 

kararsız havalar 
hastalıkların en büyük. 

yardımcısıdır. 
Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dit ağriıl, kırıklık 

ıinir, adele, bel ağrılarına kartı 

.-BlPiN 
Kaşelcriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

i P l IW 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
lCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABtLtR.. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız.. 

Çiftlik, Süthane ve bÜ .. 
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

Mi ELE 
K k. 1 , eldi rema ma ına art g 

iJ'• 
Bu makinalar dünyanın her ye~·h· 
de sütçülük aleminde büyük ~i· 
ret kazanmış ve en verirnli J11 

ne olarak tanınmı,tır. ·ı 
Son sistem yeni modelleriını 

gelmiştir. 

olunur. 186 ~ 

Emlak ve Eytam ~11 i!fj 
'AYNI FABRiKANIN: 

bankasından: '~ 
937/1089 icra dosya nwnarasiy- /J. 

le :Satılan, yukanda evsafı yazılan 
gayri menkulün alıcısına istersel~ 
bankamızca bu gayri menkule ko
nulacak kıymetin yüzde ellisine ka
dar umumi ıartlanmız dahilinde ik-
raz yapılabilir. 53 

(399\) ?0.10 .. 

MIELE BiSiKLETLERi E1W 
MIELE Hafif MOTOSlKL 

RI.. . oRGv 
MIELE ELEKTRiK SOP 

LERI... 

iz.mir umum satış deposu LJl{l 
M. D. TIMUR ve A. KAT ıır•f' 
(Gazi Bulvarı Nu. 17 e 
KAUKI • IZMIR) 

Telefon 3858 
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DEUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE - LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYAL NEERLANDAISE 

HAMBURG KUMPANYASI 
DEUTscHE LEVANTE - LINIE HERCULES vapuru 1'3/11/937 de 

HAMBURG, A. G. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburga 
A'l'LAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

BREMEN hareket edecektir. 

ATffEN motörU 15 ikinci teşrinde STELLA vapuru 22/11/937 de bek-
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve leniyor. Burgas, Varna ve Köstence 
Brenıen lçtn yük alacakhr. için yilk alacaktır. 

Y Al.OVA vapuru 22 lkiocitepinde VULCANUS vapuru 27/11/937 de 
betteniyor. Bremcn için yük. alacaktır. Rottcrdam, Amsterdam ve Hamburga 
. MACEDONIA vapunı 29 ikinci leş- hare!cet edecektir. 

l'inde bekleniyor. Rotterdam, Hamburg STELLA vapuru 11/12/937 de Rot.-
Ye Bremcn için yilk alacaktır. b ha 

MOREA bl bi in . k11 d terdam, Amsterdam ve Ham urga -vapuru r r cı unun a . 
beklenı An Ha b 1. reket cdecektır. 

yor. vers ve m urg ı- INIEN 
lnanlarından yUk çıkaracaktır. SVENSKA ORIENT L 

AMERICAN EXPORT LINES NORDLAND motörU 16/11/937 de 
'rhe Export Steamshlp Corporaüon Gdynia, Dantıig, Stokholm, Isveç, Da-
EXTA VIA vapuru 12 ikinci teşrinde nimarka ve Baltık limanlarına hareket 

bekleniyor. Nevyork içln yUk alacak- edecektir. 
tır, ARAGON motörü 20/11/937 de Rot-
ExıimrroR vapuru 18 ikinci t~rl.-ı- terdam ve Hamburga hareket edecek· 

de bekleniyor. Nevyork için yUk ala- ti 
«:aktır r. 
~n'l:'C'~ 29 "kinci + .. ., • AASNE vapuru 2/12/937 de Rotter-
~ .. ~ vapuru ı .....şrın- . . D tzi D 

de b k1 nl N ...:ı. i . Uk 1 dam, Hamburg, Gdının, an g, a-e e yor. evyono. çın y a a- . 
caktır. nimarka, Isveç, Norveç ve Baltık li-

0GONTZ vapuru 28 ikinci teşrinde manlarına hareket cdeceklir. 
bekleniyor. Nevyork için yUk alncaktır. SERViCE MARITIME ROUMA1N 

l!':XMOUTH vapuru 15 birinci ka- ALBA JUL YA vapuru 1/12/937 de 
il.tında bekleniyor. Nevyork için yUk Malta ve Marsilyaya hareket edecek-
~~~~ u~ 

ARMEMENT H. SCULDT 
HAMBURG 

ELISE motörU 15 ikinci teşrinde 
bekleniyor. Rotterdnm, Hamburg ve 
l3remen için yUk abcaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. 

I...EW ANT motörU 11/11/937 de An
vers, Gdynia ve Dantzigc hnreket ede

cektir. 
llanlard ·i hareket tarihleriyle nav· 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
BUCARF..ST lunlardnki değişikliklerden accnta me-

/\RDEAL vapuru 26 ikinci teşrinde sullyet kabul ebnez. 
İ<östence, Sulina, Galatz ve Galatz ak- Daha fazln malumat için ikincl ko
larnıası TUNA limanları için yUk ola- donda FRATELLI SPERCO vapur acen
caktır. talığına müracnnt edilmesi rica olu
bEN NORSKE MIDELHA VSLINJE nur. 

OSLO Telefon : 4111/4142/4221/2663 
BAALBEK motörU 12 ikinci teşrin· 

de bekleniyor. Beynıt, Hayfn, Dieppc ..----~D~O~!K~T~O~R~~[;;E::DZ!~ 
Ve Norveç tlmnnlnrı için yük alacaktır. DAHlUYE MOT AHASSISl 

SAN JOSE motörll 6 birinci krtnun-

dn bekleniyor. Dicppe, Dllnkerk ve c 1 A 1 y ~ 
liorveç limanları için yük alacaktır. e a ar 1 n 

nundakl hareket tarihleriyle navlun-
lardaki değişikliklerden acenta mesull
l'et kabul etme%. 

Dnha fazla tafsilôt almak için Birin
ci kordonda W. F. Henry Vnn Der Zee 
~ Co.n v. vapur nccntalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. : 2007/2008 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

tzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Scririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sol-.ağı N9: 65, 
Tele fon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

SALiHLi ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

D. No. 390 
Salihlinin Koca çeşme mahal

lesinden palamutçu Yusuf karm 
Makbule ve Yusufun kayın bira

t' AlCERIAN vapuru 20 birinci lef" deri Mehmet tarafından mumai· 
1ndc gelip yük çıkaracak ayni zamanda • 

LONDRA HATI'l 

lond Hull • · ··k 1 aktı leyh Yusuf o.leyhlerme açtıkları ra ve ıçın yu a ac r. 
Crry OF LANCASTE.R vapuru 15 800 lira alacak da vaıının muhake-

~nci tC§rindc gelip yük çıkaracak ayni mesinde: 
~anda Londra ve Hull için yük ala· Davacı tebligata rağmen gelme-
~hr. diğinden hakkında gıyap kararı 

THE GENERAL STEAM ittihaz edildiği ve muhakeme 
NAVICATION CO. LTD. 18-11-937 tarihine bırakılmıı ol-

d A.DJUTANT vapuru S ikinci t~rin- makta bu celseye de bizzat gelme-
c ~clip Londra için yük alacaktır. diği veya kanuni bir vekil gönder-

EUTSCHE LEVANTE LJNIE ed'"'' takd. d uhak • ı-r. 'A . m ıgı ır e m emenın gı-
Cl • rı KA vapuru ikinci ı~rin İptı- b d d 'l b•f 'l .... 
~ında Hamburg Bremcn ve Anvcn· ya ınk a evam 1 ebl'~_ırı ecakegı gı-

lcn .. 1. "k 1_ k yap ararının te ıgı m amına 
.. c ıp yu çıxaraca tır. • • 

d 'l'arih ve navlunlardakl değişiklikler- kaım olmak üzere ılan olunur. 
en ııcenta mcsuliyet kabul clmez. 1 (2022) 

-............................... D 
Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

• Nazarı dikkatine 

PLATT 
F abrikasmm Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pc temalcdar, Evren sokak No. 3/1 

... · ger dikiş mai<inaları kumpanyası karı;mnda 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 iZMIR 

..... 
z .... ._ ................................. .. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

a•en 

OSMANiYE 
Sirkecide 

CEO!A 

Bu her iki otelin müsteciri Tüıiôyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün EKe 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi eYlerindeki rahati bu
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. .• ~ 

Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüştür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanesı 

Büyük Salepçioğlu Hanı kartlllllda Ba§durak - lzmir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Solmğı k<ifeai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en İnce ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

'* 

Kamili itindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ıiıeler üzerinde Kemal 
Kamil adını aörmeliainiz. 

A 

Deposu Suluhan civarı Nu. 28 Hüsnü Öz Ödemişli 

•• 
lzmir Liman işletme müdürlüğünden: 

Kadrodan çıkarılan Cümhuriyet ve Alsancnk vapurlan 18 
11-937 pazartesi günü saat 15 te tefler encümeninde pazarlıkla 
satılacaktır. Fazla izahat almnk istiyenler levazım şefliğine mü· 
racaat edebilirler. 6-10-14 3911 (1967) 

SAYFA: a tf 
* 

~ TU.Rl 
TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı umanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş aabunu ve kremi ile gUıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde tıablmaktadır. Yalnu: toptan ıa· 
tıılar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemıiye müracaat edinlı. 

Posla Kut. 224 Telefon 3465 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

-
~·" 

O:OKTOR _ JEMSifl 
En eski nasırlan bile pek kıH bir zamanda tamamen vo 

kökünden çıkarır • 
Umumi depoıu: logiliı Kanıuk eczanesi her eczanede bulunut. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

adyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyolarin 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - sada temizliği - zarafet evsafmi hep birden arzE> 

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver· 
mek menfaatiniz icabıdır. ' 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçah Han 

Omeea ticarethanesi ittiıalind~ 



Japonlar birçok şehirler almışlar 
Nantaodan 

reketleri 
sonra 
devam 

ileri ha-Tokyoda lngiltere aleyhin-
etmiş de bir miting yapılacak 

........................................... 
Çinjn 

ile 
kültür ·merkezi 
Fuçaoyu işgal 

olan Çukao 
etmişler ... 

Tokyo, 13 (Ö.R) - Japonlar Nanta
oyu aldıktan sonra yUrüyüşlerine de
vam ederek Nansi ve K ataoya varmış.. 
lardır. Çinin blr ldlltUr merkezi olan. 
Çukao şehri de Japonlann eline düş

mU~tUr. A~i haberlere göre Japon or
dwıu mühim ııannyi merkezlerinden 
blri olan Fuçaoya girmi~Ur. 

DUn yapılan bu 11eri harelcetı esna
sında 4000 Çinli askeri Çin kuvayı kül
liyesinden tecrit edilmiştir. 

Şapciden son resımlcr 
. ~ l 

AMERiKA MÜDAHALE EDECEK l linde memnuniyet uyandırmıştır .. :Sunn 
MI ?.. mukabil Amerika siyasi mahafılı bu Japon erkli nıharbiyeri 
Londra, 13 (ö.R) - Dün burada bir haberi tekzip etmekte, Amerikanın, alfi- Tokro, 13 (Ö.R) - Muhafazakarlar }erle dostluk münasebetlerini idame et-

şayia dol~mıştır. Bu şayia Amerika- ı kadar büyük devletlerin iştiraki olma- I partisi liderinin emri üzerine yarın mek istediğini söyledikten sonra demiş
nın Çin meselesinde doğrudan doğruya dnn tek başına böyle bir tavassut ha- Tokyoda büyiik Britanya aleyhinde bü- tir ki : 
müdahale edeceğine dairdir. Japonya- reketine teşebbüs etmiyeceği bildiril- yük bir miting tertip edilmiştir. c:Milletler arasında dostluk münase
dan gelen diğer bir haber de de Ameri- mektedir. Japonyada büyük Britanya aleyhin- betlerinin temeli beynelmilel taahhüt
kanın bu muhtemel müdahalesi Japon- Roma, J3 (Ö.R) - Kont Ciano, Ja- deki cereyanın giinden güne genişle- Iere kar~ı gösterilen saygı ve bağlılık 
yada fena karşılanmıyacaktır. Ameri- pon sefiri bay Hottayı kabul etmiş, se- mekte olduğu şayanı dikkattir. teşkil eder. Bu ayni zamanda beynelmi-
kanın Çin - J apon ihtillı!ında hakem firle uzun siiren samimi bir mülakat ÇEMBERLA YNIN NUTKU Jel emniyetin de esasıdır. Bizim sulh 
vazifesini görmesi J apon siyasi mahafi- yapmıştır. Londra, 13 (ö.R) - B. Nevil Çem- \'e dostluk politikamızı lngilterenin za-

;.,.-,; 
4tHı ...... _., •t 

nl~~~rı"lllı~1 ..,.; . 

--~ ~ Japon ordulan t>Lış ı-.uma1 .......... u !1"1i 

Mat$tıi 

Bugünkü Sovyet filosu 
berlayn Ingilkre efkarı umumiyesinc ifliğine atfedenler yanılırl<ır .. Hayır. In
tekrar Büyük Britanyanın dış siyasası- giltere bugün her zamandan daha çok 
nın ann hatları iizerinde izahatta bulun- kuv'\'etlidir. 
Jlluştur. BRÜKSEL KONFERANSI 

Başvekil, Ingilterenin bütün devlet- Brükc;el, 13 (ö.R) - Brüksel konfc-

ransı, JaPQnyanın red cevabındnn sol" 
ra konferansın alacağı vaziyeti t etki' 
için toplanacaktır. Neşredilecek bir 1""' 
yann::ıme, konferansın bu husustaki .,.,. 
z.iyetini bildirecektir. BB. Spaak, Not" 
man Davi~, Delbos, Eden ve Leger br 
raber yemek yemişler ve yemek eSDI" 
sında bu beyannamenin ana hatlarıı: 
tespit etmişlerdir. Konferasm geleee 
cumaya kadar içtimalarını tehir etnıe" 
si muhtemeldir. 

BB. Eden ve Spaak, Belçika kralUldl 
Ingiltereyi ziyareti münasebetiyle LOO" 
draya davet edilmişlerdir. 

7 5 i Denizaltı gemisi olmak •• uz ere 
325 parca sıemiden ibarettir 

., ..................................... .. . . 
• • 

= 104 gemi· 
""" 

Birinci sınıf harp 
gemileridir. Sov
yetler muazzam bir 
deniz kuvveti ha
zırlamaktadırlar . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sofya (M. H.) - Slovo'nun askeri mu-

habiri Aleksandr Gançef, cSovyet harp 
filosu ve Boğazlar> başlığı altında yaz
dığı bir makalede Sovyet Rusyanın nis
beten az bir zaınan zarfında kara kuv
vetlerini imparatorluk devrinin yetişe
mediği bir seviyeye çıkaracak bunu hem 
kemiyet ve hem keyfiyet itibarile bu
günkU ordular arasında bir rekor teşkil 
edecek kadar ~ ükselttiğini, hava kuvvet
lerini de bütün devletlerinkinin fevkine 
çıkardığını ve böylelikle beynelmilel po
litika aleminde önemli bir yer tutmaya 

• muvaffak olduğunu yazdıktan sonra 
Sovyetlerin bunlarla iktifa etmiyerck 
deniz kuvvetlerine de ehemmiyet ver
diklerini ve ezcümle Baltık deniziyle 
Knradenizde tahkimat yaptıklarını ve 
fakat bu pasif müdafaa tarzlarına da 
kanmıyarak bunlara aktif bir karakter 
vermeyi düşündüklerinden her yerde 
oldul,'11 gibi işı:- genclikten başladıkları
nı, ~ani kuvvetli ve kudretli bir Bolşe
vik harp fılosu meydana getirmek için 
muazzam gençlik kümelerini bu yola 
sevkctmeyi kararlaştırdıklarını kaydet
mektedir. Muharrire göre bu muazzam 
dava gençlik kitlelerince çok parlak 
surette karşılanmıstır. Bundan istifade 
etmeyi ihmal etmiyen hükümet derhal 
altmış deniz mektebi acmı.ştır. Bu mek
teplerde den"zcll"ğe ait nazari dersler 
verilmekte, ~· z mevsiminde de dersle
rin tntb"katı yaptırılmaktadır. Bugün
kü Rus filosu büyük ve küçük üç yüz 
yirmi beş parça gemiden ibarettir. Bun
lardan birinci katt'goriye dahil olnnlar 
104 adettir. ikinci kategori de 221 d 0 t
tir. 

Ton itibaJ"iyJc bütün filo 246 bin ton-

Rus bahriyelileri 

dur. Bu filonun 54 denizaltı gemisi var- ÇOK MUAZZAM BiR KUVVET 
dır ki bunlardan 25 adedi Uzak Şarkta- HAZIRLIYORLAR.. 
dır. Muharrir bunları saydıktan sonra 

Maahaza bunlara halen imal edil- Sovyet filosunun mesela Büyük Eri
mekte olanlnr da ilave edilmek lazımdır. tanya, Japonya, Italya, F.ransa ve Ame
Yani bu yekuna daha 137 adet ekleme- rika donanmalarına nazaran çok küçük 
Hdir. Knradenizde Sovyetlerin mevcut olduğunu ve geniş Rus sahillerini ko
üç tayyare gemilerinden biri ile ağır iki rumaktan fıciz bulunduğunu ve fakat 
zırhlılarındıın olan ve 203 milimetrelik bu filonun kısa bir zaman zarfında çok 
beş, 75 milimetrelik sek"z topla müceh- muazzam bir kU\•vet olarak meydana 
bez bulunan cKrasniy Kafkas> zırhlısı çıkncnğı ihtımalinin mevcut görüldüğli
ve bunlıırdan maada Karadenizde dört nü yazmaktadır. Yazı şöyle bitiyor : 
hafif zırhlı ile beş torpito, on bir de- - Di~er yandan hakikat olan cihc1 
nizaltı gemisi, üç torpil gemisi ve kırk şudur ki Montröde Büyük Britanyanın 
dört adet küçük harp gem:si vardır.... açıktan r.ıç•ğa mi.izahcreti sayesinde ve 
Uzak şarka geçen yıl zarfında Ruslar Sovyet Rusyamn protestolarına r• ğ
daha elli denizaltı gemisi göndermi !er- men Cümhuriyet Türkiycsi yeniden Bo
dir. Bu haber doğru ise Rusların Uzak ğaz.ların serbestisini tahdit eylcmeğe 

Şarktaki tahtelbahirleri 75 i bulmuş muvaffak o1muştur. Bu, .şu demektir ki 
oluyor. Muharrire göre bu adet Japon Sovyet filosunun bugünkü şekli bile 
donanması için büyük bir tehlike teşkil dddi bir tehlike teşkil etmektedir ve 
etmektedir. Sovyet harp filosunun efrat J mallım ilgili bUyük devletler icap eden 
mevcudu 32 bindir. · tedbirleri almakta ~ecikmemiflerdir. 

Barselona hava hücumu 
Maksatları Barselon şehrini yakmaktı 

Teşebbüsleri akim kalmıştır 
Asilerin büyük 4 tayyaresi düşürülmüştür 

Is1xmyan OJJtıırya §Chirlerinden gonmu~ J 
Londra, 13 (Ö.R) - Ademi müdaha-ı ti. In11. re hükümetinin Burgos ve lerin büyük hazırlıklarla yapmağ:ı )tll 

~e. k~~tcsinin umumi heyeti salı güni.i Valansıyada yaptığı teşebbiisle.re gelin- kıştıkları bu hücumda maksatları SSı' 
çın ıçtımaa davet edilmiştir. Toplantı ce, bunlar hakkında henüz Londraya selon şehrini yakmaktı. -' 

hariciye nezaretinde ve Lord Plymou- h iç bir haber gelmemiştir. Paris, l3 (Ö.R) _ Otuzdan faılB _J .. 

thun başkanlığında yapılacaktır. Umu- Barselon, 13 (ö.R) - Ao;ayiş ko;ru- ehr b bSJY" 

l 1 tayyareler Barselon ş Vıi oın -"" 
mi heyet halin<ie toplanacak komite tiıli ser iği Barse on ü zerinde asilerin bir de ..., 

tayyare taarruzu yapmağa teşebbüs et- man etmek istemişlerse de vaktin # 
komitenin lspanyol sahillerinin kontro
lü ve Ispanyada bulunan yabancı mu

haripler hakkındaki raporlarını tetkik 

edecektir. Bu raporların tanzimi işini 

tali komiteye umumi heyet tevdi etmiş-

tiklerini fakat evvelden haber alınan nan tedbirler ve defi toplarının g ,1' 
bu taarruzun derhal ittihaz edilen mu- mez bir müdafaa perdesi teşkU eınıe~)" 
kabil tedbirle önüne geçildiğini, asilerin sayesinde asi tayyarelerin bütün t~ 
tayyarelerinin şehre tek bomba atama- büsleri akim kalmıştır. Asilerin bU 

dan çekildiklerini bildirmektedir. Asi- dört tayyareleri düşürülm~tilr· ~ 

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

Uydurma bir haber daha 
Moskova Staline suikast yapıldı

etmiştir derhal "" 
gını tekzip 

Paris, 13 (ö.R} - Alman gazeteleri bermutad Sovyet
ler ülkesinde suikastlerden bahsediyorlar. Clıya M. Stalin 
aleyhinde bir suikast yapılmış, fakat bu suikast akim kalmış
tır. ( 60) subay tevkif olunmuştur. Kremlinde Mösyö Stn· 
linin hususi muhafızları arttırılmı§tır. 

Moskovadan gelen haberlerde ise Stalin aleyhinde sui
kast yapıldığı fiyiasmm ba~tanba§a uydurma olduğu bildi
riliyor. 


