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Büyük Şefimizin 
Hastalıkları normal sey

, rine avdet etmiş bulunuyor 

Kral Karolun Londra 
aeyahati 

Londra 22 (A.A) - Kral Karolun 15 den 18 
aon tC§rine kadar Londrayı ziyaret etmesi hak
kında lngiliz hükümdarları tarafından vukubu
lan daveti kabul ettiği resmen bildirilmektedir. 
Veliahd .eeyahati esnasında Krala refakat ede-

cektir. _J 
YENi ASIR Matbaaııncla buılmqtir 

Kantonun işgalinden 

Hankeu da düşmek üzere 
Sonra 

8jr hafta evvel zuhur eden A araz 

36 Bombardıman tayyaresi Hankeu
yu durmadan bombardıman ediyor 

-o---

Şehir boşatıldı Şan
kayşek ve karısı şehir
den uzaklaştılar. Ja

ponlar Hankeudan 
lngiliz gemil~rinin 

cekilmesini istiyorlar 

tamamiyle geçmiştir 

Günlük tebliğ neşrine artik lüzum kalmamıştır 

Dün akşamki tebliğ 
latanbu~ 22 (A.A) - Riyaaeticümhur umumi kitipliğinc:len : 
1 - Reisicümhur Atatürkün ııhhi vaziyetleri hakkında müdavi Te 

nıüıavir tabipleri tarafından bu ak§8D1 saat yirmide verilen rapor 
ikinci maddededir. • 

2 - Bir hafta evvel zuhur eden irazlar tamamiyle geçmİ§tir. Na
bız muntazam, kuvvetli. 80; teneffüs 19, hararet derecesi 36,8 dll:.. 

Hastalık normal aeyr;ne avdet ebnİftİr. Günlük tebliğ ne,rine lü'
zum kalmaml§tır. 

MODA VI DOKTORLA : 

Profesör Dr. Nqet ömer lrdelk, Profesör doldos M. Kemal öke, 
doktor Nihat Rqat Bencer. 
MOŞA VIR DOKTORLAR : 

Profesör Dr. Akil Muhtar özdem, Profesör doktor Hayrullah Dik 
Er, Pl"!>fesör doktor Süreyya Hidayet Sert Er, Doktor AbraT&ya Mar- ıı 
nıarah, doktor Mehmet Kimil Berk. 

Almanya 
Fiat verirken Türk 

Pazarlarının durumu

Çatalağzı 
Limanı 

nu nazara almalıdır ın,asına alt hususlar için 
--er- Etlbank umum mUdUrU 

Londraya gidiyor 
. Türkiye ile Almanya arasındaki Istanbul 22 (Hususi) _ Eübank 
iluıaadi münasebetler inkişafa çok nel direktörü Dhami p · b ·· Loge
rn ·· · b l k d lk" f d amır u gun n-Usaıt u unma ta ır. ı tara ev- draya gitmek üzere ehriıni lmiştir 

:\.adamlarının müşahedeleri de bu B. İlhami Pamir, Lndra: ~atal $ 
c. ıceye varmıştır· limanının i11§8atına ait hususat etrafında 

hö lmzal~nan .. yeni kr~i ~uk~eleai temaslar yapacak ve maden satış işlerile 
L !le hır muşahedenın ıfadesınden bir takım mübayaa islerile de m<'~gul 
~ka bir şey değildir. olacaktır. :. 

Bir çok defalar bu mevzu üzerin- _ 
de durduk. Daima iki memleket T H k -Y--
~enfaatlerinin bir noktada birleşti- ur - unan 
l•ni gördük. 

b Geçmiş yılların tecriibeleri daima Tı· caret 
u görüşiin isabetini ortaya koymuş

tur. 
Müzakeresi Bununla beraber itiraf eylemeğe 

mecburuz ki Almanyada mevcut 
lrontro] dairelerinin zaman zaman Istanbul 22 ~ Tilrk - Yunan 
l'aptığı tahdidat iki memleket iktı- ticaret anlaşması müzakerelerinde bu
llldi münasebetlerinin lavıki derece- lunmak üzere Türk ofis reisi Burhan 
de inkişafına engel olm~ktadır. Zihninin riyasetindeki heyetimiz bu gün 

-
' Hongkong, 22 (ö.R) - Röyter ajansından : iyi haber alan mahfellere göre 

Japonlar henüz Kanton ıehrine re.men girmemi"lerdir. Japon kuvayi külliyeşi 
~hre giren motörlü kolun 15 kilometre arkasında olup şehir civarında bekle
mel:tedir. 
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: Pazarlıkaız satışta 

Etiket 
ÇOK GÜZEL BiR TEŞEBBÜS 

Mobilye, ev eşyaları ve ~adın 
elbiselerinde ucuzluk ve yeknasaklık 

Değiştirenler 
ceza görecek 

Belediye reı.ı bizzat 
Kültür bakanlığı Avrupada tetkikler yaptırdı. Ayni tip mobilye :çar,ıda dolatarak dUk-. 

ve ev eşyasını erkek ve kız san' at okulları temin edecek : kAnları kontrıı ediyor : 
Şehrimizdeki alakadarlara gelen .ma- Belediye, pazarlıksız satıı kanunu 

Ranilevu 
Evi işleten kadın 

Anna 
Hem kadın ticareti 
hem döviz kaçak
çılıfı yapıyormuş 

• 
Polls katili H!rlsantosıa 
kardet çocuıu ve da
mat Nureddlnln mel· 
resi olan bu kadın 
hakkında lstanbul ad· 
liyesl lahklkat yapıyor 

lstanbul 22 (Hususi) - Dün Be
yoğlunda genç kızları ve delikanlı
ları fuhşa ve ahlaksız.lığa sevkeden 
Anna ve Katina isminde iki rande
vucu kadın tevkif edi~tir. Ya
pılan tahkikat bu .işin altında baş
ka ve daha mühim işlerin de mev
cudiyetini meydana çıkarmıştır. 

- SONU 3 UNCU SAHtFEOE -

Kültür &kanı B. Saffet Ankan 

hlmata .c;re, Kültür bekanhtıı mlthim tatbikabnı ..kı l>ir tekilde kontrole bat· 
bir mevzu etrafında tıetkllrat yaptırmak- ~· Belediye rem Dr. Behçet U. 
tadır. VekAlet, bilhassa fima1 memleket- dun de ÇAl'flyı dolatarak kanunun tatbi· 

1 · d le · b" taa ··ı k katını bizzat kontrol etmiıtir Belediye 
erın e yer şmış ır mu e uyara · 

m1 k ti · d d d · l rd l bu hususta bazı tedbirler almak üzete-.ne e e 11ll2 e e, aıre e e ve ev er-
de kullanılmakta olan mobilyalar için dir. 
b. ı_ t" k bunl 4 •• •• Kanunun ruhuna uygunsuz hareket 
ır 2\aç ıp seçere arın .aammumu-

ne çalışacaktır. edenlerden belediyece c.eza alınacaktır .. 
Vekalet, mütahassıslarından birini Etilcetler aılu bir 141ltilde ltontrol edil

Avusturyaya ve Almanyaya gönderenk mektedir. Hiç bir eaaaa iatinat etmeden 
üç buçuk ay devam eden uzun tetkikler etiket deiittirenlu kanun yoliy)e takip 
yaptırmıştır. Yapılan tetkiklerde, mem- edileceklerdir. 
le.keümizde mobilya fiatlerinin, iptidai -------------••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
maddesi Türkiyede temin edildiği halde H ı · b • : 
~k pahalı görülmüştilr. o kadarki ara- o ıvutta ır i 
da bir misline yakın fark vardır. F A • :. 

Vekalet Avusturyanın bazı köyleriyle acıa 
Bavyeradaki köy evleri için yapılan hu-

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Silih Yarışı 
Mefhar yıldız Ruth 
Etting'in ikinci ko
casını birinci kocası 

öldürdü 

lngıliz milleti, hükiimetin istiyeceği 
bütün fedakarlığı kabule hazır 

ENDiŞEYE DÜŞT() h hhalatı kontrolün Almanya. için Atinaya hareket ehniştir. , 
ayati ehemmiyeti haiz bir mesele --~----------

Büyük bayram 
. 

0kluğunu biliyoruz. Dahili bakım
dan bu meseleyi mütalaaya hakkı
~·~ yoktur. Almanya, yüksek men
faatlerini korumak için gereken ted
:ir1eri almakta serbesttir ve haklı
b~r. Ancak kontrol dairelerine düşen 
\oır vazife vardır ki o da ellerindeki 
Q\l ltuv,•eti bir tazyik vasıtası ola
~ ltullanmakt:ln ictinap eylemele-

lzmirde coşkun bir sevinç ve heye-

tid" . 
ır. 

İürkiyeye yapılan Alman ithala
h~ ne ınikdar ve ne fiat bakımından 

•ç bir kontrole tabi değildir. 
f• Alınan satıcıların ileri sürdükleri 
•atlcri Türkiye alıcıları kabul et

l'ncktcdirler . 
.. . 

1 
Alrnanyada ise vaziyet böyle de
~ dir. Alman ithalatçıları piyasa 
t J>larına göre bize fint verememek
~· kfiati kontrol daireleri tayin eyle-

e tedir. 
,. .. k 

t k Ur iye piyasaları nazara alına-
0~U fiatler tayin edilmis olsa yine 
le 1_ a münakaşa edilecek bir mese
P· qlrnaz. Fakat böyle yapılmıyor •. 
~asanın en hararetli zamanında . 
'll ~ \rcrilrnemek veya az fiat veril-ı 

e •uretiyle kontrol işi bir tazyik 
- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

OCA1' u 

c~rl~ bir neş'e içinde kutlanacak 

Türkkufu tefkilatına mensup 52 genç yarın 
Ankaraya hareket ediyor 

Ycıma Ankanıvcı gidftek oloa TüTklcı&p onçlsri 
-YAia E-

In9ılte-;·C1lin lıaı>a nazırı KingslB11 V.d ve harbıye naZtn Hor Belİfa 

Londra, 22 (ö.R) - lngilterenin ai- dafaa vaaıtalannı azami dereceye yµk
lihlarını artbrması bu aabah günün me- aeltmek ve aahilleriy)e tehirleri etrafın
aelesi idi. Umumi efkar timdi hükümet da birer çelik ağ Yiicuda getirerek her PAR1S - Dün gece müthiş bir hava
taı'afından iatenec::ek bütün fedakarlıkla- ihtimale kaTfl hazır bulunmak için her dis Holivudu altüst etli: Santa-Monika 
n kabule hazırdır. Silahlanma faaliyeti vasıtadan iatilade edeoeiini ihau etmiı- radyo istasyonu şu korkunç haberi vel'
bitün diğer endüstrilere tekaddüm ede- lerdir. eli. c Meşhur radyo yıldızı Ruth Etting
rek silah ve harp malzemai yapan fab- Dün akprakl bir natkunda ba.. na- in kocası öldütüklü. Katil, artistin birin
rikalann iatihaal aeviyeleri harp halinde zm air Kinpley Vud demiftir ki : c:i kocası Miralay Martin Snyder'din ... 
alahileceii azamt '1ereceye çabnlacak· cHava nezueti gerek milli, ıerek hu- Holivudun muhteşem villAlarında dem
tır. ...i tetellüllerin hava vaaıtalan endüa- lar duruyor, şarkılar yanın kalıyor. Her 

iki nuır dün altpm bu zihniyete ter- triei aalıumdaki verimini azami derece- kes matem içinde ... - ... ..... .... 



YFA: 2 

IK1,IBASLAR: 
.............................. 

Haber ... 
Yaz•n: Sadri Ertım ................................. 

lneaeler taaawa. ()b"a....,.,_ ötıesindeki btalu hakkında taze tMm habe -
l• Yeriller. Bu babederi nclyodan dinlemezler, çünkü ne radyo börle bir flr 
aöylemittir, ne de kendilerinin radyo dinlemeie tahammülü vardır. Gıilen ya
baıaa poetalarda da buaa a.-- bal.erler yoktu. Fakat onlan mütemadiyen 
harikulidelik rekonmu lurmak. kartalanndaki adamları hayret içinde bırak
mak isterler. 

inan zekisırun icat ettiği yalanın hakikate nazaran tuhaf bir cazipliği de 
yok deiifdir. Pitmit bir toprak kaba su koyarak bilbül ııealerini taklit eden 
ve bunu Mk.ikl bilbüle tercih eden inaaalar o.kar V ayldin fonlan görmeden 
ormanda yqil saçlı perilerden 1rhseden köylüsüne pek beuıerter. Hayal onu 
beyecanlandard.iı gibi. dinliyenlerc de tatlı biT nete Termdttedir. Oskar Vayf• 
din köylüsü ormanda hakiki fonu gördüğü gün dili tuta.IU70r. ve meseleyi sa· 
dec. bir J...kibti anlatır gibi anl--or. 

Ne kö,tiide hCJ'ICUl varchr. ne de dİDlİJ'enlerde.. Saman aleYine benzi.. 
yen bu hayal mahsullerinin ttsirleri lcıaa bir zaman sürse de söyliyrn ve diııli
ycn için ılık ve ruha yakın bir tarafı vardır. 

Uydurma haberi eö,liyenia bwıdaa ~doceği istiEaac nedir~ 
Yalanı hakikat yerine kO)'aralt onu bir hakikat gibi istismar ec:lenler, ya

lanı bir ...,artıman gibi kiralayarak, bir gemi gibi navlun keserek, bir tarla gibi 
ifleıuek kendilerine kir temin ederler. Fakat yalanı aparbman gibi kiralama· 
yaa, bir semi aibi naYlun kemU,.en. bir tarla gibi illctmiYen insan niçin yalan 
haber 'Yermekten hoılanır? Yine onun karJlsında oturup ta bu yolan haberi 
biç bir maık..da Olmaknnn dinliyen adam niçin duyduklanndan zeYlı: alır? 
Bu iki adam da dikkate il.yık bir sahibidirler. Her ilci adamın birbirine ben
ZİJ'en taraftan Tardır. lki.i de lcizdiT. ikisi de içlerinde br t&lcım \Amitler bC3-

leder .. 
"-beri vweıı adam, içinden geçen ıeyleri bir halt kat haline sokar, onu ol

mWJ gibi .c;yler. 

Dinliyen acl.mın da beklediği bir teY vardır. Dinlediği sözlerle onu haki
katlefllÜI, cenlegm'lo dünyaya ayU bunut farudet'. Dedikodu ekseriya 
böylece bir nll ilıdmıanm mah.düdir. 

Aciz bir ..,dua--. ~Aciz bir diale,-iciye bddcdiii ıeyleri hatırlatır. 
Ba ani cledib w .... Ml>etcliiia .. kitiWinii kudretten mahrum. halti· 

ld MMent pff& has Mbederi aaktan dediltocluealanndan din)iyen po· 

Yeni intihaplar 
arifesinde 

Yugoalav tlkoçiııUI bpabldı ve ilk 
tihaplannın 1 1 Kanunuevelde yapılacağı 
baharda yapdmUJ icap eden mebus in· 
bnplannın 1 1 Kanunuevcle ) ııpılacağı 
ilan edildi. Başvekil Doktor Milan Sto· 
yadino,jç pazar gÜnÜ söylediği ve radyo 
ite bütün clüny~ya ven1en çolc. mühim ve 
1İyaa1 nutlcu ile intihap mücadelesine baş

ladı. 

Aynı gün, Yugoslavyanın Pançevu. 
Zemun tehirlerinden başka muhtelif mın
ialtalarda hükümet partisi 35 ;çtima ter
tip etti. 

Yuj!'oslavya 

Dı ~ r taraftan hükümcte muhalif olrın 
Stoyad'noviç, Yüvano'Viç ve Dovidoviç 
part·leriyle, HırVftt köylü partiıri lideri 
C!oktor Maçek arasında geçen seneki an
laşmenın mahsulü olarak intihaplarcla 
hükümele mü~terelcen muhalefet edecek 
olan dört parti, mebus listesinin baııına 
C!oktor Maçcki koymayı geçen hafta ta
karrür ettirdi. Bunlardan ba~ka. C3ki bat-ı 
vekil General Jiyekoviç ile Yef tiçin tem· 
sil ettiği millt YugoılaT putiai de. intİ• 
haplarda ba dört mfltterelt muhalefet 
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ŞEHiR HABERLERi" 
Tütün 

Rekolte tahminleri 
arasında miJba ~e

net 11ar 

Vilayetle veteriner çalışmaları 

Yeni hayvan yemi için 
tecrübelere başlanıyor 

Almanya 
o 

Fiat verirlıen Tdt 
pazarlarının durum 
nu nazara almalıdı 

- SAŞr AltAF1 1 INct SAHIFF.D 
vaaıtaaı olarak kullanalıyOI'. 

Meeeli bugün Almanyanm " 
lcrimize verdiği fiat afaiı yu 
hr.ada borsadaki aabf ffatlerine 

--o- bbül eylemeltteclir. 

ke~~:Jeg~:::~tib~;ş~~;~u~= ilkbaharda Bergama ve Odemişte Yani ihnıcatçdannuz butGn 
dikkati celbetmektedir. Akhisar ve Mi- da iki, üç kttnı§ zararına Alman 

llsta kumpan.Jalann ~rleri tespit de at koşuları yapılacaktır =e=r::hhütlerini yerine ge 
ameliyesiyle meşgul olmaktadırlar. 

Yeni mahsiıl rekoltesi hakkında ileri Viliiyetiıı mühim bir teşebbu.ü olarak Senar an...arlar, bu bolalann bakı- Ttearet hayabnda kir ve zarar 
sUrillen mütalaalar arasında bi.iyük bir ele alman hayvan yemleri meseleJll etra- mını ve randmanını daimi surette kail- bit icaplardaodar. Buna da biqey 

fuıda tetkikler neticelenmi§tir. Malılm trol edecektir. yemeyiz. Fakat burada fiatler y 
mübayenet nazarı dikkati celp etmekte-

olduğu üzere kaymakamlar toplantiSın- DiJdll baytarlığına ~ olunan. bay aeldiğine göre Alman kontrol da 
dir. Resml makamlar, rekoltc.ııin ancak 
;JO milyona yaklasacağını bilclirmi~lerdir. da ortaya atılan bu mevzu b(lyilk alAb Ihsan gelerek yeni vazifesine 'başlanut- leri bunu nazan dikkate alarak y 

uyandtrml§tır. Temin olunan 20 ton pa- tır. müsaadeleri bu eeu dahilinde 
Bir Amerikan kumpanyasının tespit ct-

laınut pelidinin fabrikasyonu yakında BERGAMADA mek vazifesiyle mükelleflerdir. 
tiği rakam 30 milyondur. Hnkikatte re-
koltenin 28 milyon kiloyu müşkülatla ziraat mektebinde yapılacak, alınacak At koşularuwı daha alikalt olması nu yapmadıklan takdirde Alman 

net.ccye göre palamutun hayvan yemi için bu sene ödem~ ve Bergamada da ya hararetle devam eden ihrac 
bulacağı tahmin o1 'luyor. 

olarak kullanılmasına devam olunacak- ilk baharda at kofuları yapılmuı kara~ duracak demektir. Nitekim bu Tütün piyasasının 15 ikinci teşrinden 
önce açılmasına ihtimal verilmemekte- tır. Ziraat roektebl, bu yemin ne nlsbet 1aşmqtır. Nüfustan fazla olan bu kam- filen Almanyaya yeni sahşlar ya 
dir. Seferihisar ve Urln mıntakasında ve miktarda kullanılacağını da etüd ede- larda at koşularının büyilk bir allka gö- lamamaktadır. 
da denkler hnzırlanmak Uzeredir. Biitün ccktir. reccği şüphesizdir. Bergamadaki at ko- Bizce bu vaziyet ticaret kaide) 

BOCA GET1RlLD! şuları Mayıs ayının haftasında yapalacak ne uygun düsmez. Bunun bir ma 
mıntnkalarda denkler hazırlanmadan pi- V"l" k I . rııı. . • • d k ıld günl tla l 

ı ayet ma amı, zmır vı "yetı ıçın e ve ermesin yap ığı ·· ere ras tı a- st devlet kuvveti bir tazyik vası 
yasanın açılmaması matluptur. Ilk açılış h 1 v b" "k h . -~'- k 
f t 110 - ı- d ah . d·1~ k-1 ayvancı ıga uyu c emnuyet vereı:va. c.. tır. kılınarak ucuza mal almak imka 
ıa "'v arasın a t mın e ıwıe .. h ti ti 1 ri hi k B .:ı_,_, ular 

t . d b h t k ,. b' .. 1 l ıyı ayvan ye ş ren e maye etme - ergama...-...i at koş ı için Şeytan rmı yaratmaktır. 
e ıse e u usus a ut ı ır scy soy e- •~d· K da edi tafo ı...a kır d l bl sah ....... ,_ • .._ 

k • k" clı ""' ır. onya n Y mon n uvaası 1 eni en ıeniJ r a ...,. .. ~. Böyle bir netice iki memleket 111 
mc ım ansız r. salın alınarak ge~. Bu boğalar- Şimdiden tertibatı alınmış ve hazırlık- naecbetlerini daha fazla inkişaf 

G -, -= J J dan beşi Dikili k.liylcrine, iki.si Tire köy- !ara başlanmıştır. tirmek arzulanna uygun düşem 
e en aay av ar lerine teni olunacak ve damızlık olarak Bergama mezMhuma bir libontuYar Maamafih son anlatmada vaziy 

Manisa saylavı B. Turgut Türkoğlu. kullanılacaktır. ilave edilmesine karar vedlmJtür. lerin icaplarına (IÖıe tahaddüe ed 
Aydın saylavı B. Nuri Göktepe şehrimi- cek mü,külleri yeniden mütalaa 

ze gelmişlerdir. 80 .. yu·· k b iki taraf kabul eylemİftir. 

Alı. ayram Üzüm ihracabnda tahaddüe B. Dr. Demir bu gayri tabit halin iki tarafça h 

tetkik ~eyah. atinden nüniyetle ve müetacelen müta 
P emb ·· u öğled d na zaruret vardır . ..lJe.ndu• Cl"Ş e gun en sonra saat on ır. 8 . . b d ok haki "rd" 

au üçte başlıyacak olan on befincl Cüınhu- Cümhurlyet bayramı, Cuma günü aa- .. ızım ura a ç 1 go u 
Dört aydanberi Avrupada telkik seya

hatinde bulunan Dr. B. Demir Ali şeh
rimize avdet ederek hnstnlnnnı kabule 
başladı w ı haber alınını tır. 

Yeni Halkevi binası 

riyet bayramı için şehirde bUyUk bir ha- at 12 de merasimle Halkevinde açılacak- muNz da1va.mızın esası .şudur : v 

zırhk vardır. O nnn bilaistisna bütün tır. Saat 12 d ist'kl"' ı b' kon- ası bız Almanyadan aldıgı 
b- e 1 aı mevzu u u ali · · fi h d Al 

resmi ve hususi daireler ve müesseseler- ferans verilecek ve istiklal tnal'Şl, Hal- m ar ıçm 8~ ususun a m 
1 evlerin ve dükkM.ların donatılması kevi gençli tl tarafından ayakta, hep bir pazarlarının .•caplanna uyuyor 
ve munta m surette bayraklar asılması ağızdan söylenecektir. Almanya da fıat vermek hususun 
mecburidır. Şehrin muhtelif yerlerinde Cuma günü saat 17 de Halkevinde öğ- !ü.~k piyasalarının durumu~~ 

Bu sene yeni halkevi binasının insaa- taklnr yapılmaktadır. VilUyet, bclcd.iyc, retmen B. Reşit GUrcl tarafından (İn- onundc bulundurmak mevkunded 
tına b lnnaeaktır. Halkevinin yapıla· 1 nl k d l d HAKKI OCAKOOLU comuta ı - airesi, •v et eniz ve de- kıHip - Mondros mütarekesine kadar) 
cağı yer ayrllmı br. Yakında istimlak m"ryollan idareleri, bankalar, vapur is- mevzulu bir konferans vC"rilecektir. Ay- ... 
muamelesi yapılacaktır. Yeni llnlkcvinin kclclcrl vo evler bol elektrikle tenvir ni gece fUt 20,30 da yine halkevi ııalo- Oku·· zlerı· 
genif bir konferans ealonu, muhtelif top- olun cak ve elektrik tenvir tı nısıf il<>- nunda g teri kolu tarafından (bir gönül 
lantı !onl n. local n. kür ··ıeri bulu- •b· l akt d 1 rete tiı ı tutu ac ır. masalı) adlı bir piyes t msil edilecektir. o ... ven ,·re ı· e 
nacak ve derahanClerle spor yerleri ilave Yarından itibaren bütün orta okul ve Cuma gilnU kız öğretmen okulu son 
olunacaktır. Halkevine giren her genç lis lcrde ö leden sonra konferanslar ve- sınıf tal 1csi, halkevi köycülük koluy- SU kimi b 
mcgu) olacak bir saha ve bir mevzu hu- rilecclctir. Kon!eranslnr okul ögretmcnlo- la bernb .. pınarbaşı köyüne giderek bir r n 1 3 Ş a,er 
lo. aktır. ıi t rafınd::m Cümlıuriyet, inkılap mev- köylü v halk günil yaşıyacaklardır. para Cezesına 

~ulnrında o":ıc:ık ve büyük§ f Atatürk- Cümh riyet bayramında halkevinde Kayseri (Hususi) - Kotum ök-
ün Türk i kılrıbını n ıl hazırladıv•ı, on muhtelif hatipler tarafından konferans- rinin övendire ile sürülmesinden dol Bir tavzih 

Dünkü sayımızda Karşıyakada bir b Ş yılda n gibi mcrh leler kat edildiği lar veril ccktir. derılerinin zedelendiği ve bu yüzden 
adamın üç aydanberi uyku hastalığına ı l b rüz ettin ece'ktir. Anka da.ki şcnlıklere iştirak etmek ve dı, piyns lnrda para etmediği cihe 
tutulduğunu yazmıştık. Bu haber mat- Ynrından itibaren ılk okullar müfre-- üzere T rkkuşu lzmir trşkilutına men- ulu nl ekonomi varlığımızda çok öne 
baamıza geç vakit ve telefonla verildiği dnt programlnrınd haftanın ders ünite- sup 52 paraşütçü ve plô.nörcü genç ya- bulunan derilerimizi zedelenmekten k 
için talılrikine imkln bulamam~ Dün si Cilmhuriyet ve inkılaptır. Yavrular rın sabah Ankara ekspresine bağlıuıacak tannak için öküzlerin övendire ye · 
yaptığımız tahkikatta bu adamın uyku öğretmenlerinin bu mevzu etrafında ve- husust vagonla Ankaraya hareket ede- doğu illerimizde olduiu gibi kamçı 
hastalığına değil, mellnkoli asabi ~ reeckleri müsbet izahab. dinleyecekler- ccklerdir. Izmirli havacıların hepsi de sürülmesi Ziraat Vckiletince kabul 
talığma mUptell olduğunu anladık. Tav- dir. CUmhuriyet bayramı için bUtUn cUmhuriyet bayramında vazife almışlar- övendirenin yuak edamesi emir bu 
zih ederi&. okullarda milsamereler hazırlanmakta- dır. rulmuı ve keyfayct bir çok defa villy B. Stoyadmoviç 

b•-'ilı: 1 •- di. = her tarafına taminı ve tebliğ 'CUUDI~ partisi ile inı te ça ıpnaya xarar ver sinde doktor Stoyadinoviç hükümetine Od b 
S d • • ___ ,, v y Çok glizel bı'T 80)0 J•T raporu Müteaddit tebligata rağmen t Doktor toya inovıçın teıruııiı ctt.İgi a• diğer üç parti birlikte muhalefete Karar 

dilı: t h _,. kuabuınm Karakoyunlu mahall.md 
goslaY ra • iniği partisi, Bosna Tenliler. Bu dört muhalif partinin bir 

Müslüman .,.m.i ve Slo.ea partiııi ae araya gelmesi, Yugoslavyada bir derece- teşebbüs Son hafta ı·çı·nde yapılan ::!'~u:.~:ta~~~::~a: 
müştereken hükümeti idare ediyor. On ye kadar makul görülebiliyorsa da, Bel-

RAC'J" & D & .,. t INCl SAHiFEDE Navcı, Bckır Aaedin. Salih Maktoğ 
gün evvel kabineclc yapılan tadillt ile. grat gazetelerinin aon gelen sayılarında· - ~·~• -
Hocere bir eandal)'1'81Z nezaret mevkii ki yazılar, general Jiyokoviç ile Hırvat· susl mobUye tiplerin! tetkik ettirmiş, h ? Halil Abdullah, Hasan Kurducu. O.m 

bunları çok elverişli bulmuştur. Bu tip- • t k d d Solak adlı kimselerin yine 
verilmifti. Hocer. halk partili lideridir. lann, nasıl olup ta intihaplarında bir ara· ) raca ne a ar ır e ler üzerinde işlenerek ve basitleştirile- övendire ile sürdükleri görülmüt ve 
lntilıaplarda Yugosln radikal partisi da çalı,abileceğine hayreti mutazammın rek, s"~at _, __ 11 __ vnsıtasiyle bu tip 
Boena Müslüman partİllİ ve Slovcnl~r l iht' d. B h k. ~ikta .... U&uuarı bat varakaaı ile teabit edilmiı olduğunc:I 

yazı an 1 ıva e ıyor. a usus 1
• en • mobilyalar yapılacak, evvela resmi dai- Son hafta içinde !unirdeo'yapılan ih-, 2446,8 ton arpa. 709,5 ton bakla, 50 vilayetler idareai kanunu hükümle· 

partisiyle, Hocerin halk parWi müşte- törcüler, Stoyadinov~ hükümetini düne relerin ihtiyaçlan temin olunacaktır. racat hakkında Ticaret odasınca bir ra- ton alc.dan. 125 ton nohut, 20 ton fa- tevfikan bqer lira nakdi ceza ile 
relt .... 1 ..... a ... kabul ettı1cten aonradır iti, kada tıkl h- 1 d H ti a h 

Y- .,,. •• ,,. r yap an ucum ar a, ırva ar VekAlet şehir ve köy evleri için ayn por azırlanmıttır. Rapora göre Alman· sulya. 36,7 ton kumdan. 273 ton kepek landmlmıt olduklan ititilmiftir. 
kabinedeki değipk.lik olmuJtur. lcar'§ı mülayemet göstermekle itham edi· ayrı mobilya tipleri ayıracaktır. yaya 1 1941, 9 ton. lngiltereye 48. 7 ton, 6 7 ton meyan kökü. 20 ton ceviz. 719 ---m, , __ _ 

Fakat muhalefette olan partilerden yorlardL Daba geçen sene Hırvatlarla Yine Kiiltür bakanlığı tarafından ev franaaya 52,2 ton. Jtalyaya 108,5 ton. ton deri, 2727,8 ton tütün. 25 ton .... Ôtrefmenlerin 
~bir araya gelerek hiikümete lar· diğer üç muhalif parti birl~tiii zaman, en-alan ve kadın elbiseleri için de hu- diğer memleketlere 1502 ton olmak sam, 43716 ton palamut hülU.... l.f.8 
.. koymaya karar Termaİ Yugoela. •İ- diktatön:iiler mülhit l.ücumlaıla Yupa- sust ıip1er seçilerek bunlaruı taam- üzere ''6S2,9 ton Uzüm ihraç edilmit- ton defne yaprağı. 115 ton halı. 10 ton mesken bedelleri 
,...S hayatmda yirmi eenedenberi görü- laY de.letinin temellerini anan siyaai miim etıme8i temin edilecıektlr. Kıs sa- tir. ip, iki ton balmumu. 1Sl8 toa kay.. ilk okul öiretmeıaleriniıı 932 yılma 
'- ea b6yük .q..I laldieel.den birim". bir gaf olarak tanif ediyorlardL nat olnıll•n Ye akpm olrullu-ı bu elbbe Biriaıci tetrinia ilk haftuıncla 2291.f.4 çekirdeii. 99 ton bvaa (Maıra ihraç mesken bec:lelleriniD bir Umı pek 
Çln1dl. 6 Klnunmani 1929 ....mde FilLakika, ıniDI Yupe'lu partimi PToS- Ye f!'I evaJumm taammilm etm•lnl te- ton ihncat ,..pt)nuttL Son hafta içinde olunmQftUr), 1213 ton.,.., üzüm (lngil- kında Yerilecektil'. Bunlann bordrol 
dilclatörliik ilan edildfii •man, Cette- ramı ile. Hınatlann idekleri mütlüt bir min edec:elderdir. Bu hususta 1az anat muhtelif memleketlere 5113.2 ton incir, tereye) ibraç olunmuıtur. Ayni hafta laazırlanmalttadır. Bu wae. makea 
ral Jiyokoviç ve Yeftiçin idare ettikleri tezat tetkil ~a. Bu itibarla, geçen obDarma mUhim vadfel.er teveccOh 500 ton hurda. 399.2 ton pamuk. içinde Pireye 158 sığır, 34 malak, 16.f deli olarak 20.000 lira tevzi edilec: 
diktatör Tejim kahinelerinin laedefl, Hrr· gün yapılan bir -ı...... ile bu iki zat ce- edemlıtlr. 4 J 616 ton palamut, 80 ton zeytin,.ail. oğlak ihraç ohmmufttlr • 
..,.t)arda. reyanm intihaplarda birlcterek doktor --

lstepan Radiçin lskopçinacleki katil Stoyadinoviç bbineaai dütürmek mak-

hldieesinden eonra Hın.dar Yusoelav •dqie çalapna.ya karar "ermeleri Yu- J L 1 1 M •• k 1 
birliğinden .:rn1ma1c tema7116ni söeter· ıcoela• myui bayabnda WaYYar bile edi· M ük emme oca ar i e •• . . . u emme koltu kiarile •.. 
meie ba,1amııt1. lemiyec:ek bir ...de gibi bbal oluna-

Oiktatör rejimi doğuran imil. itte bu bilir. Ancalc. ıs taribli (Politika) .... Can Çeken Dekorasyonile 
temayül olmup. Cenenl JiJ'okoriç IW- lıelıi ba muammayı çözmeie çahtabn 

ldimeti. bir H 1rvat ~ talllJIUJ'ordu. dib.töldilerin Hınatlardaa ba ~ CENNET JÇ1N DE CENNET 
HD"Tatlar İ9e, Zagrepte kendi kabuklan 'ftftneie rua oldaiunu b~ediyoıo. Po-= k~ cm:.:ı::=~.,... :"o~.,.. Tmibmn mahte~ Ku··ıtu··rpark 

Hınatlar kanuna eea•in deiiftirile- elçinde bulunduiumu.z fU nazik gün· 
relc. Yugo9lu bidiii içinde dmet idare- lttde Htn'lltlarla Snplan bailıyan kaT· 
sinde pay istiyorlardı.Uç IM!ftediT Yugoa- detlik kuvvetlidir. Bu mmetler birhi· 

,..,. devletini idare eden Stoyadinoviçle, rinden aynlma,., dütiinmemiş ve dütfin· Bı·r kaç gu .. n 
Maçek arastnda yapılan lrarşıla1ttıalarda miyecektir.~ 

YUVASINA DÔNEN 

Sineması 
zarfında 

iç bir anlaıtmaya vanlamadı, hükümet. Netice itibariyle anlaplan §Udur ki 
kralın sinnirü~tc Tasıl olmasını ve kanunu son beynelmilel hadiseler iktidarda olMm 
esasinin ancak ondan so~ra d~e- muhalefette ohun, Yugoslnyayı tqkil 
bileceğini ileri sürüyordu. Hırvatlar bu· eden b&tün kardew milletlerin sımnltı 
na razı olmad n isteklerinde ısrar ettı1er) bw araya t~lanmaya aebep olmuıtur. 

Biiyük filim ve İfidilmemİf sirprizlerle açılı)'or 
Dikkat: Resmi k8fat davetiyelerimizi bekleyiniz .• 

Nihayet Bclgratta mu'-alif partı1erle Bundan en çolı: kazanacak otan yine 
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Kudüste askeri harekit 
Yapılan çarpışmada Asilerden yirmi 

iki ölü ve yirmi beş yaralı vardır 
. kudüs 22 (Ö.R) - Kudüs eski §ehrin
t_t:ıramayı bitirmek üzere' olan lngillz 

1~ı şimdi gayretlerini Yafa mıntaka-

l!Qa Çevirmişlerdir. Alınan haberlere •e isyanı idare edenler Arap davasını 

1 - Filistinin taksimi projesinden der-
hal vazgeçilmesi, 

2 - Yahudi muhaceretinin men'i, 
3 - Yahudilere arazi satıı:ının men'i, 
4 - Yerli bir htikiiınet teşkili, 
5 - lngiltere ile Filistin hükümeti 

arasında bir ittifak muahedesi akdi. 

karşı harekeUerinc devam ederek bun
lardan birinin konağını yakmışlardır. 
Zayiat 1000 Jngiliz lirası kadardır. 

Kuıdüste eski şehirde devam eden as
keri hareketlerde son haberlere göre 
asilerden 22 ölü 25 yaralı vardır. lngiliz
lerden bir muhafız ölınüş, 2 muhafız ve 

tlaslı tekilde tatınin etmek vaadi veril
'-ediltçe harekette devam azminde ol
~larmı bil<linnişlcrdir. 

londrada açılan müzakerelerle Filis

la ıneselesinin halli için hasıl olan im
'-nıar ahali arasında umumi bir rahat

lıitb karşılanmış olmakla benııber milli 
~ket.in mesul reisleri 1926 da olduğu 
•ı mukabil tavir..at elde etmeden sulh 

'-ıinalı veremiyeceklerini bildirmişler*"· Hareketi derhal tatil emrini vermek 
9'bı kabulünü istedikleri esaslar ş~ 
Jıaı.cıır: 

Mültecilerin ileri sürdükleri sulh şart- 2 polis yaralanmıştır. 
ları bunlardır. Jngilizler ise nizam tama-
mile iade edilmeden meselenin esasını 

kat'i olarak hal müzakeresine girişmiye
ceklerini bildirmişlerdir. 

Royal Skoç müfrezelerinden birisi 
Nabli.sin şimal garbisinde bir pusuya düş
müştür. Asiler firara mecbur edilmiş ve 
ağu- zayiata uğratılmıştır. lngiliz zayi
atı bir ölü ve iki askerin hafif yaralan
masından ibarettir. 

Kudüs 22 (A.A) - Vazi)·ette husule 
gelen salah üzerine hüküınet makamları 
yeni bir kargaşalık çıkma<lığı takdirde 
ateş söndünne müddetini bu ılÜD saat 
16 dan sabah saat 10 a indinnete karar 
vermişlerdir. 

Şehrin eski kapısında sıkı bir kontrol 
tesis edilecektir. Yalnız Yafa ve Şam 
kapıları seyrüsefere açık bulundurula-

Yafada asiler mutedil parti reislerine caktır. 

Rumen - Leh· görüşmeleri 
Ne Lehistanın ne de Romanyanın 

baraj siyaseti yapmağa ıiiyeti yoktur 
Paris, 22 (ö.R) - Lehi.tan harici

h nazırı B. Bekin Bükreı :ziyareti hak
'-ada Trans Kontinantal ajanaı şu ha
~leri veriyor : Kral Karolla B. Bek 
ı.r..mc1aki eörüımelerin neticesini şöy
lece tahmin etmek mümkündür : 

1 - llci devlet etraflı müzaltere mev
~u olan beynelmilel yaziyet hakkında 

ı ~mlannı ve eöriiflerini tasrih etmit-
1.ıdir. 

2 - Orta Avrupada ·ve Balkanlarda 
t.t.nrlı bir vaziyet husulü için arzula
İliun mütterek old4unu ve bunun da 
.. amlı bir teteU:ül içinde mümkün 
~ağını m6phede etmitlerdir. 

3 - Ne Lehistan ne de Romanyanın 

kime karşı olursa olsun bir eed (baraj} 
siyaseti yapmağa niyetleri yoktur. 

4 - Görü~mclcrin neticesi gelecek 
muhavereler i<;İn sağlam bir esas telak
ki edilebilir. 

reıe yapacaiı :ziyarette mesele Yeniden 
ortaya çıkacak ve Lord Loyd ingiliz sa

rayının davetini yeniliyecektir. Ziyaret 
tarihi 15 ııon tetrin olarak tesbit edil-
mittir. 

Bükret. 22 (ö.R) - Kral Karolta Varıtova, 22 (ö.R) - Litvanya sefi-
Veliahd prens Miwelin Londra ziyareti· ri hariciye nezaretinin siyasi İfler direk-
ne aylardan beri karar verilmişti. Anı
lus (Avusturyanın ilhakı) ve bunu takip 
eden Leh - Litvanya g(rginliği kralı, te

ferrüatı tesbjt edilmiş olan prograrw ta
haldtulC ettirmekten menetti. O 'Yaldrtn 
beri beynelmilel vaziyetin karaısızlığı 

yeni bir tarih tesbitine mini oldu. Jngil

tere sefiri Lord Loydun Sinaya ve Bük-

töriinü ziyaret etmiştir. Görüşme Litvan
yada Leh ekalliyetine karşı alınmış ba
zı tedbirleri.. ~akadardı. Resmi mah
FeDer bu mu~akatın memnuniyet ~ici.. 

,ekilde cereyaa ettİfimi bllıııliriyorJ...t.. 
Lehi.tanın Kauno sefiri birka( gün ev
vel Lltvs,nyadalO Lehler hakkında bir 
teşebbüste bulunmuştu. 

lngiltere a• Italya anlaşıyor 
B. Mussolini lspanyol arazisinde gözü 
olmadığını teahhüt ve teyit ede~ektir 

Londra 22 (ö.R) - Deyli Ekspres ga-ı sonra beklenmektedir. Uzun bir gergin-
le-lesinin Roma muhabiri bildiriyor: lik dE."Vrcsinc nihayet verecek olan bu 

ltaıyan mahfellerinin fikrince Ingil- hRdise şu saflıaları takip edecektir. 

tere ve ltalya lspanya meselesi hakkın- 1 - Kralın nutkunu miiteakip kabine 
da ihtiJMlarına nihayet verecek bir an- paktın mcriyct mevkiinc girdiğini bil
~aya varnıak üzeredirler. Roma mah- dircccktir. 

lellerinin kanaatine göre bu anla~ma 1 2 - Mussolıni, llalyanın Ispanyol ara

llünih anlaşması derecesinde ehemmi-, zisinde .ve Mada_r adala~:nda hiç bir ara
>etli ve şümullü olacaktır. z..i cmelı olmndıgını katı olarak taahhüt 

lngiliz - Ital)an paktının tasdiki avam ve teyit edecektir. 
lı:amarasmın l son te rin içtimaından 1 

3 - lngıltcrc ltal) an iınpa.-atorluğu-

Silah Yarışı 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHtFEDE -
)e çıkararak tedafüi gayretleri ııon had
dine çıkaracak ve itÇiler bu ihtiyacı kar
ıdıyacak surette teşkilitlandınlacakır.> 

Harbiye nazırı ııir Hor Belişa KardiE
~ bir nutuk söyliyerek teslihatı hız1an
dırnıak için bir mühimmat nezareti teai
Iİ lüzumu üzerinde ısrar etmittir. Bu ne· 
~etin tesirli olması içn sipariş vermek 
hususunda kendisine tam salahiyet veril· 
'-leli ve harp malzemesi tedarikini kont· 
tol edebilmcJidir. Yeni nezaret mütahas· 

&11 işçilere malik olmak için her türlü 
tertibat alabilmeli ve icabı halinde diğer 
endüstrilerden lazım gelen işçileri çeke
rclc silahlanma endiistrimne verebilmeli
dir. 

Harbiye nezareti tarafından resmen 
bildirildiğine göre Armistrong ve Vikers 
fabrikalarına derhal hava tealihatına ça
l!şacak yeni ve kudretli bir fabrika gru· 

bu inşuı vaz.ifeai verilecektir. Bu fabri
kalar, Vikera fabrikasının kontrolü al
tında bulunacak olan hava malzemesi si-

nu tasdik ettiğini kat'i olarak bildirecek
tir. 

Bütün bu tedbirler 16 son tC§rinden 
evvel alınmış bulunacaktır. Deyli Eks
pres muhabiri öyle zannediyor ki B. 
Mussolini ecnebi devletlerin lspanyol 
cümhuriyet hükümetine yardı!llları ne 
nisbette geri alınırsa ltalyarun da ayni 
nisbet dahilinde nasyonalistler tarafın

daki gönüllülerini geri almağa devam 
edeceğini Ingüiz hUkütnetinc temin et
miştir. 

parişlerinin tevziinde merkez vazifesini 
görecek çok geniı teşkilatı olacaktır. 

Vikers idare meclisi rem bu hususta 
cDaily Mail> gazetesine 9u izahatı ver
mittir : 

cYeni fabrikalar öyle .anıyorwn ki 
Lan Katayrda kurulacakbr. Fak.at ta .. v
vur halinde olan iki üç diğer mevki de 
vardır. Yeni fabrikalar puhu lngiliz ha> 

va ordueunun ihtiyaçlan için eiparİ§}eri 
tevzi edecektir. Tayyarelerin ayn ayn 

parçaları diğer fabrikalarda yapılacak ve 
yeni fabrikalar sadec.e hunlan birlettir
mekle mqgul olacaktır. 

1 

Roma, 21 (Ö.R) - Yarı resmi hal· 
yan mahfeJleri Jngiliz - Fnn11z - Ameri

kan teslihatından hiç memnun görünmi-
LL>af.»ll~"'?.SllBlr:lr:ıırn .. llll~~!!!!IJ!!'lfllf}lllP!!l'!!!..'!!!B!!lll .................. 19 l c 1 d .. '· BUG N LALEDE yor ar. .azete er e goze çarpan tez tU· 

Gülmiyenleri güldürecek... Gülenleri bayıltacak... Gönülleri bai dur : 
lıyan prk muıikiıi ..• Gözleri çalan ıark danaları.... cTam Münih anlasmaaından sonra ai-

TORKÇE SöZLO !ahlan böyle bir kaç misline çıkarmak· 
1 _ AL j BABA H j N D j S TA N D A ta ne sebep vardır'> Tam ıulh hulyası 

Göklerin alevlerini delen.. tahakkuk etmiı gibi görünürken timdi 
Dajlan aletleriyle cehenneme çeviren.. lngiltere, Fransa 'Ve Amerika hayale sıi-
n._alan •--- ..:L: ... ,,_.ı,!___ H dutlar nef 7_ mıyacak derecede genİf bir lilihlanma 
'-iT .....-ga •- aünuün:u... ay a es .. ..,. 
limJere soluk aldanmyan.. ıiyuetine ahlmıt bulunuyorlar ki bu da 

N E V A D A münhuıran totaliter devletlere, yııni 

IZMtRDE iLK DEFA.... lta)ya Ye Almanyaya k.arpdar. 
2 

3 JURNAL cCumale Ditalya:t birden bire mute

4 - KOMiK MlKI dil bir bal alan bir lieanla fU tem miida
faa edl.ror a 

1 

1 Arasıra 

• . 
ilanın reklamdan 

farkı?! 
YAZAN: Eczacı Kemal K. Aktaş 

Geçenlerde lsıanbul gazetelerinin bi
rinde bir ilan gördüm. 

Serde reklamcılık var, alakadar ol
dum. Adamcağızın biri matamı meth"ü
seua ederken bu ilanım reklam değildir, 
hakikattir demez mi'> 1. Demek reklam 
oleaydı Martavaldı? 1. Çok güldüm, bir 
hayli düıündüm. Uan nedir. reklam ne 
demektir, bunların mana ve mefhumla
rına akıl erdirmeden işe başlamış olan 
bu zata adeta acıdım, çünkü yufka ile 
yapdan İşten ne kendisine ne de müıte
ri.ine bir hayır olacağını hiç zannetmi
yorum. Ticaret bir taraflı değildir, bu ta
raftan para kazanırken öte taraftan da 
müşterinin lehine davranmak, müşteri

nin itine yaramak tarttır. ilin ile reldi
ma eelince : ilin her hangi bir teYİ veya 
bir mefhumu etrafa haber -vermek oldu
ğuna göre reklamın da o nıal veya mef
humun İyiliğini ne gibi feylere yarayıp 
ondan ne şekilde faydalanılacağını de-
lillerle anlatmak ve öğretmek o mal ile 
allka peyda ettİTmek olacağını bilmek 
&erektir. Ben lzmir ticaret lieeainC:le rek
lam öğretmenliği ya~rken talebeye tu 
ııötü ezberletmiştim : 

(Reklam yalan olmaz, yalan reklam 
olmaz) Maksadımı şu basit misal ile ifa
de edebilmittim. Bir ko,uda ıu at üs
tün eelecek diye haynnın birini fazla 
rnethüıena eteek nihayet o at koıuda 
kazanamasa yapt~ methüeena. rek
lam olmuf olur mu). Ticaret te reklam 
edilecek malın mutlaka reklam edilmeğe 
liyakati obnası şarttır. 

Nasıl yetmiı yaşında bir kadının ıu
Tah pudra tutmaz, allık, ruj almaz, ma
kiyaj kabul etmezse, fena ve zaiF mal da 
reklam kabul etmez. 

Söylenen IÖzler aleyhine ve aksine 
olur, bu malın ilanı reldim değiJdir di
yen 7.ata hali acıyorum, zavallı adam-
caiız .. 

-------
Randevu 

Evi ifleten kadın 

Anna 
o 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAH1FEDE -
Güzel bir kadın olan Anna kadın 
1icareti ve döviz kaçakcılığı yap
makta imiş. Dördüncü sorgu ha
kimliği bu gün Annanın isticvabına 
devam etmiş ve ayni zamanda onun 
şehh içindeki geniş ahlaksızlık fa
aliyetinde kendisine yardım ettiği 
iddia olunan Anastasya, Eleni, Ka
tari, Marika, Raksani adındaki ka
dınlarm sorguları yapılmıştır. Bu 
kadınlar isticvaptan sonra serbest 
bırakılmışlardır. Randevucu Anna
nın, maruf polis katili Hırisantosla 
kardeş çocuğu olduğu anlaşılmış
tır. Anna gençliğinde damat Nuret
tin paşaya da metreslik etmiştir. 

Bu iş etrafında zabıta ve adliye 
tahkikatını ge~letınektedir. 

Mc-vsirnin en iyi filmlerini 
hazırladı 

81z1 
Memnun ederek bir 

teşkilAtla 

Yakında 
AÇILIYOR 

•Fransız - lngiliz eiJahlanmıw Münih 
prensiplerinin top yekun sukutu mahiye
tindedir. B. Mussolininin sulh korucu 
jesti lngiliz ve Franaı:z siyaseti canibin
den daha samimi izahlar beklerdi..> 

Londra 22 (A.A) - Hala ve daima 
silihlanma meselesile iştigal eden gaze
teler dün hava nazırı tarafından yapılan 
ve Arrnistrong Viskers müesseselerinin 
mühim miktarda harp tayyaresi yapmak 
için yeni bir fabrika kuracağına dair olan 
beyanatı ile bilhassa alakadar oluyorlar. 

Bütün matbuat silahlanma lehinde 
mütalaa yürütüyor. Şimdiye kadar ek
seri hükümeün silahlanma masraflarını 
tenkit eden liberal Nevs Chronicle gaze
tesi dahi bükümriin milli müdafaa sis
temini süratle mükemmelleştirmek için 
elinden ıeleni yapmasını istemektedir. 
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S,Q.N·- HA·B.E,.~ . 

Fransız kalkınma planı 

B. Daladye 
vaziyeti 

ekonomik 
anlattı 

Pnris, 22 (Ö.R) - Nazırlar konseyi bu sabah saat 9.30 da reısı
cümhur bay Lebrünün riya~etinde toplanmış ve içtimadan sonra §U 

tebliğ nqredilmiıtir : 
B. Daladiye umumi ekonomik ve maJi vaziyeti izah etmiş ve ya

kında emirname ile tatbik mevkiine konulacak olan kalkınma planı
nın umumi istikametlerini izah etmiştir. Bay Bonne de mühim diplo
masi vazifderindeki tebeddülleri bildirmiıtir. Yeni tayinlere ecnebi 
hükümetlerin ağremanları alınır alınmaz bu tayinler ilan edilecektir. 

Mesai nazırı B. Pomarenin teklifiyle hükümet tarafından milli mü
dafaa namına silah fabrikalarında emredilecek mütemmim mesai sa
atlerine riayet edilmediği takdirde ceza tatbiki kabul olunmuştur. 

Cümhuriyetçi tayyareler 

Burgos üzerine 
elbiseler athlar 

San Sebutiyan, 22 (ö.R) - Radyo haberlerine göre Cümhuriye1 
tayyareleri Franko lıükümetinin merkezi o'Ltn Burgos §Chri üzerinde 
uçarak binlerce takım clbi~ atmışlardır. Bu cElbiae bombardımanı» 
nasyonalistlerin Madride tayyarelerle ekmek atmalarına bir mukabe
ledir. Asiler Maclridde ekmeğin noksan olduğunu göstermeğe çalış
mışlardı. Hükümctçiler de nasyonalist İspanyadaki kumaş kıtlığını 
göstermişlerdir. 

Valansiya, 22 (Ö.R) - Saat 11.30 da beş Savoya tayyaresi Ma
yorktan gelerek Barbarosa mahallesini bombardıman etmişlerdir. 
Bombaların ekserisi denize düşmüştür. Bazıları evlere isabet ettiğin· 
den üç ev yıkılmıştır. Kurban yoktur. Tayyareler limanı bombardıman 
etmek istemişlerse de defi tayyare bataryaları tarafından defe-dilmiş· 
)erdi .... 

Atatürkün Afgan ve 
Rumen krallarına 

çektikleri telgraflar 
Ankara, ıı, (A.A) - Afganistan 'kralının 15 birincitc~rin doğum 

8'inü münnselaetiyJe J 0/ IQ/9J8 de reieicümhurumuz Atatürk tara
hndan çekilen tebrik telgrafiyle bu telgrafa 18 1 O 938 de alman 
cevabi telgraf .suretleri aşağıdadır : 

Majeste Mohammet Zahir Han 
Afganistan kralı Kabil 
Majestelerinin doğumlarının yıldönümü münasebetiyle en derin 

tebriklerimle birlikte şahsi saadetleri ve kardeş Afgan milletinin refa
hı hakkındaki temennilerimin kabulünü rica ederim. 

K.ATATORK 
Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye cümhuriyeti ba§kanı ANKARA 
Doğum yıldönümüm dolayısiyle olan nazikane tebriklerinden do-

layı ekselansınıza teşekkür ederek şahsi saadetleri ve kardeş ve dost 
milletin refahı hakkındaki en samimi temennilerimi arzeylerim. 

Afganistan kralı 
MOHAMMED ZAHiR HAN 

Ankara, 22 (A.A) - Romanya kralının 16 birinciteşrin doğum 
günü münasebetiyle 1 S / J 0/938 tarihinde Reiıicümhurumuz Atatürk 
tarafından çekilen tebrik telgrafiyle 16/ 10/938 de alınan cevabi tel
graf auretleri aşağıdadır 

Majeste Karo) il 
Romanya kralı Bükreş 
Majestelerinin doğum yıldönümü münasebetiyle en samimi tebrik-

lerimle birlikte şahsi saadetleri ve müttefik ve dost Romanyanın re
fahı icin olan hararetli temennilerimin kabulünü rica ederim. 

K.ATATORK 
Kemal Atatürk 

ANKARA 
Gerek şahsım gerek memleketim için olan temennilerinden dolayı 

ekselanslarına çok samimi bir surette teşekkür ederim. 

Damga, resim vece
zaları mutemetlerden 

kesilecek 
Ankara (Hususi) - Finans bakanlığı 

1 Ağustos 1938 den sonra tanzim edilen 
ve damğa kanununa aykırı bulunan rna-
8§ bordrolarından alınacak resim ve ce

KAROL il 

Teozi olunacak arazi 
Ankara (Hususi) - VilayeUer dahi

linde bulunan hazineye ait toprakların 
tevzi muamelelerinin Finans bakan1ığı 

teşkilatı tar.afından yapılması ve tevzi 
işine iskan dairelerinin hic bir suretle 
müOahale ettirilmemeleri kararlaşmı~ 
tır. 

zaların mutemedle.rden kesilmesi karar--------------- -
la§lllıştır. Mutemedler isterlerse bu re
sim ve cezalar için alakalılar hakkında 

laum gelen mercilere müracaat edebHe
ceklerdir. 

Elhamra Sinemasında 
Dünya •incmacılığının iki eısiz fÖhreti 

GRETA GARBO 
CHARLES BOYER 

Tarafından ıahane bir güzellikle yarahlan &enenin en muazzam 

ve muhtqem filmi 

KONTES VALEVSKA 
SEANSLAR • 1.30 - 3.30 - 6.00 - 8.30 ••• 

uıün uat 11 de çok ucuz matine .. SALON (20) KOLTUK 30 Kr. 
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Talebeye 
Yurdu tanıtmak ıcın 

geziler' tertip P..dil~cek 

Yeni Barolar 
kurulacaktır 

Bu•• tu•• n ou•• oyada sonra. Filadelfiya geliyor: 247 bin, dah 
sonra sırayla Balümor, Boston, K!e"Vlan 
Detroit, Los Anceles. .. 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• Kösesi , 
Ankara (1--lususi) - 'r'eni müfredat h d •ı k k • •d • Yahudiler Amerikanın maliye ve ti 

111 ya u 1 er aç ışı ır ret müesseselerinden ziyade sanayi ın' 
1 12.11938 tarihinde meriyete girecek esseselerine hakimdirler. Maden köm" 

Yeni evlenenin 
halsizliği 

programının en mühim hedeflerinden bi

ri de t3lebeyi yaşadıj;ı yurdun türlü böl
gelerinden malUmat sahibi edindirmek 

ve kendi yaşadığı vilayet dahilindeki 
deierli ~rlui, öğretmektir. Geçen yıl 

bu vaziyet dikkate alınarak lstanbul öğ-

c>lan yeni avukatlık kanununun 61 inci yaparlar petrol, kimyevi maddeler, ~lektrik, tel 
maddesine göre mıntakası dahilinde en ve ne fon müesseselerinin başında yahudiy 
az on beş avukat bulunan her vilayet pek az rasgelindiği halde kadın ve erke 
merkezinde bir baro teşkili ve baro ku- elbise kumaşı fabrikalarının yüzde 90 

Yazan: Dr. G. A. 
rulmıyan yerlerin en yakın baroya bağ- Meşhur kimse )erden mobilya fabrikalarının yüzde 50 si, ku 
lanın:ısı veya bunların birleştirilerek ay- dura fabrikalarının yü::de 40 ı, kürk 

rehnen ve i•pektörlerinden bir heyet rı bir baro teşkil ve merkezlerinin vekil- ya hudı" olanlar kı"mlerdı"r?. !erin yüzde 95i, likör fabrikalarının y' 
Eski gençler birbirini görmeden • an- yakın yurd tetkikleri kılavuzu hazırla- letçe tayini icap etmektedir. de 50 si yahudi müessesesidir. 

nelerinin görücü gezmesi neticesi olarak- mışlardı. Kanunun meriyeti tarihinde baroların Nevyorkta bilhassa doktor ve avuka 
evlen.i.r'lerken, yeni evlenen delikanlılar- Bu kılavuz bastırılan::lc bütün okulla- yeni hükümlere göre te~kil ve merkez- Yahudiler günün meselelerinden ve bi diğer iki meşhur isim de aslen yahudi yahudilere çok rasgelinir. Şehirde Ü 

da halsizlik çokça işitilirdi. Aile içinde ra dağıtılmış bulunmaktadır. Dün kıla- !erinin de tayin edilebilmesi için: en mülıimleriaden birini teşkil ediyor. alimler arasında bulunmaktadır. cDör- doktor varsa ikisi, iki avukat varsa b' 
gizli kalması lazım olan bu halsizliğin vuzda yum b~gil~rin yeni den ytl1 i~in· 1 - Halen vilayet merkezinde bulu- Avrupada diktatörlük hükümlerinin ya- düncü buud> kil.şifi olarak tanınan riya- yahudidir. 

• etrafa yayılmasına, çokça işitilmesine de tatbik iılerini görü1mek maksadiyle nan avukatların adedi ve bunlan:ı baro- hudileri memleketten koğmaları, Filis- ziyeci Aynştayn fizikte yeni kanunlar Amerikan meb'usa.n meclisinde (Kon 
sebep düğünden sonra, güvey giren deli- bütün lcazalarda öğretmenlerin ve bölge !arda kayıdiı olup olmadıkları ve kayıd- ünde Arnplarla yahudilerin çarpışması koymuş, ha_tlil eski bilgileri kökünden gre) de on yahudi meb'us vardır. Ne>' 
kanlının halsiz olmadığı sabit oluncaya ispektörlerinin i.ıtirakleriyle toplantılar lı olanların hangi bar-0da ,.;,u!-:ayy~d ol- bu kavın için hakikaten yaşamayı ZM sarsmıştır. york ve .lllinois devletlerinin umumi va 
kadar geceleri yatalı: odasının kapısında yapdmıflJr. Toplantıd• yakın -yurd tet· dukları ve mensup oldukları baro mer· bale getirmektedir. Mesela şimdiye kadar uzunluk, geniş- !ileri yahudidir. Yüksek mahkeme hey 
cyengu denilen bir kadının bekletilmesi kilden kıllvuzunun tatb;k i,i gôrüıülmüg kezl.,,fade ,;vukaUı~c ,;o.ip etmedikleri · Buna mukabil, bazı memleketlerde ts- lik, derinlik gibi üç buud bilinirken, filim tini teşkil eden dokuz hakimden biri de 
idi. Böylece çir.kin bir vazifeyi üzl!rine ayni zamanda bu tatbikatı lcolayla~tır- l<!<!hit olunmak ve öz, soy adlarile taşı- rail oğullarının hakir göcülmesine itiraz bunlara bir de zaman buudu ilive edil- yahudidir. 
alan kadının, tabii dili de gevşek olaca- mak maluadiyle çalı~ma planlan vücuda dıkları ruhsatn•me tarih ve numaraları ediyorlar ve hemen her gün aslen yahudi mesi lazungelcliğini ileri sürmüştür. Çün- BOTON D'ONYADA 
ğınd.an ail<min sırrını, onunla hiç a.14ka- getirilmeğe karar verilmiştir. da gösterilmek sureti!e izahatlı birer e<>t- olan bir çok kimselerin isimleri zikrolu- kü ona göre, mücessem bir eşya o ilk üç Bütün dünyada 15 milyon 800 bin ya· 
sı olnuyanlar bile duyarlardı. Her okul (;i<etmeni }'llt.lc çalı"'1a ve velin tanzimi; nuyordu, hayatl:ırı yazılıyor. buud içinde mevcut olduğu gibi, şekil hudi vardır. Bunlar kesif surette bqlıc& 

Şimdi gençler hlrbirini görerek ve se- ders planlarına göre yalcın yurd tetkiki 2 - ViLiyete bağlı kaza merkezlerin- Bizde l>urada, bunlarla umumi bir na- ve ınaliiyeli dördüncü buuda; zaman bu- on memlekete. dağılın~ bulunuyorlar. 
verek evlendikleri gibi, düğünden sonra yapacağ, aylan ve görülmesi icap eden de bulunan avukatların da bir numaralı zar atmak istiyoruz. uduna da tabidir. Memleketin nüfusuna 11İ3petle en faıla 
yatak odasının kapısında <yenge> bek- anıt ve diğ~ d.,ğcrli serleri sırasi:;!e benddeki izahat dairesinde tesbiti; Aslen yahudi, fakat sonradan, bulun- Aynştaynın riyaziyede yeni kanunlar yahudi Leh.istanda bulunmaktadır. Or., 
lcbnek adeti de kalmadı. Onun için şimdi kaydedec<klerdir. 3- Vilayet merkezi ile kazalarında 15 dukları memleketin tabüyeti ile beraber .koyması gibi, Froyd da ruh doktorluğun- dalti 3,050,000 yahudi Lehistan nüfusao 
halsizliğin bu türlüsü hiç işitilmez. Çün- Yalan yurd tetkiklerinin talebenin avukatın bulun:naması halinde muvasala ruhunn ela benimsemiş olan, hatta o da yeni bir saha açm.,,tır. Froyda göre, nun onda birinden fazlasını teşkil eımek. 
kü halsizliğe tutulan delikanlılar onu yurdu t.nıma bakımından büyük bir imkanları ve iş vaziyeti itib'1ı·ile CİVfr mflleli temsil eden.meşhur-simalar ara- insanın ruh! teşekkülü cinsiyet hisleri tedir. 
yalnız hekimine anlatır, hekimler de he- ehemmiyotı oldu'.lundan kusursuz ol;ı- vilayet merke7Jerinaen hangisine ağ- smda· de geçen asırda İngiliz ~vekili üzerine istinat eder ve ruh halet.inde cin- Adet itibarile en fazla yahudi de Ame-
kimlik ederken öğrendikleri şeyleri, gizli Tak b"'f'U'ılması için çalıtılaca~tır. lanm~sı veya hangi:;ile birleoıtirik>rek bir Disı-.e]~·i buluyoruz. si bir veçhe görmek kabildir. rikada bulunuyor: 4,500,000. Fakat 
olmasa bile, hiç kimseye söylemezler. • baro teşkil edılınesi muvihlc olacağının Disraelınin İngiliz tarihinde oynadığı Aynştayn Naz.i hükümC'ti tarafından memleketin nüfusuna nispetle ancak 

Onun için yeni evlenen delikanlıların /sfanbufda üçüncü te. · adliye encümeninde tezekkür ettirilerelı: rol çok bl!yüktür. Kraliçe Viktorya za- Almanyadan çıkarıldıktan sonra Ameri- yüzde 3,5 tur. 

bazılarında halsidilı:: olur mu, olmaz mı, /ef on hatlı ilk bhar" bir mazhaıa haiinde tesbiti; manın • . ı brujvekillik etmiş cJlan Disraeli kaya gitmiş ve derhal tabiiyetini değiş- Yahudiler diğer memleketlerde şu 
şimdi bilmiyoruz. Benim burada söyli- 4 - Yine bu kanunun muvakkat IV İngiliz siyasetine tamamile hakim olmuş t.irerek Amerika.n vatandaşı olmuştur. adet ve nispet dahilinde bulunmaktadır: 
yeceğim şeylerin hepsi eski zamana ait- da bitecek üncü maddesinin (A) fıkrasına ıe,·fikan ve Kriıliçeyi Hindistan imparatoriçesi Froyd ise Viyanalı bir doktordur. Ve Rusyada: 2,750,000 (umumi nüfusun 
tir. Onlan hikaye olsun diye )'azıyorum. Ankara (Hususi) - l;tanbulla An- kanunun meriyete girdiği tarihte dava Unvanını almaya teşvik etmiştir, Avusturyanın ilhakile o da memleket yüzde 2,5 u); Romanyada: 900,000 (yilı: 

O eski zamanlarda, evlendikten sonra kara .arasında yapılmakta olan üçüncü vekaleti ruhsatnamesini haiz olanlar beş Sanat sahasında meşhur Fransız kadın dışına çıkarılm.,,tır. Alim bugiin Lond- de 4,8) Almanyada: 450,000 (binde 7) 
halsiz almadıklarını çabulı: ispat edemi- telefon haUının inşaatı hayli ilerlemiş- avukat bulunmıyan yerlerde icrayi ve- sanatkarı Sara Bernar vardır. Geçen as- rada bulunmaktadır. Seksen yaşını geç- Çekoslovakyada 360,000 (yüzde 2,4), 
yen <yenge hanımı> yatak odası kapısın- lir. Hattın, kışın havaların daimi tesirle- k:.ilet edecekleri cihetle vilayet merkezi- rın Fra.usız sahnesinde en büyülı: yWlızı miş olan Froydun geçenlerde hasta ol- İngilterede 330,000 (binde 7), Fransada 
da bir çok geceler bekleten deli.lcanlıları ri dolayısile ini'15ına imkan olmıyan ve le kazalarda vekalet yapmak is!iyen bu olan Sara Bern.ar belki dünyanın en ıluğıı bildirilmişti. 200,000 (binde 5), ttalyada 55,000 (blnd• 
h"kiınler iki türlü ayırt ederlerdi. Fak.at Gerede ile Adapazarı arasındaki kısım gibi dava vekilleri varsa zikri geçen mu- meşhur artisidir. • Avusturyah meşhur milyoner ailesi 1), İspanyada: 4,000 (onbinde 2), şimali 
hangi türlüsü olursa olsun onların hepsi tamamen bitmi5tir. Esasen Gerede ile vakkat maddeııiıi (Ş) fıkra.sına göre ÖZ S<ıra Bemarın babası aslen yahudi fa. Rocildlcr de yahudidir. Bunlardan Edu- Afrikada 487,000 (yüzde 1,4), 
sinirli, her şeyden çabuk müteessir olur, Ankara arasında Zonguldaktan geçen ve .>ay adlarile taşrdıklan ruhsatname lı:at, anası bir hristiyan Fransızdı. ar Roçid valı:üle Fransa devlet bankası Muhtelif diğer memlelı:etlerdelı:i yahu
bir çoğu da mahcup delikanlılardır. bir hat bulunduğu i~iıı bu günlerde tarih ve numaralarını mübeyyin bir lis- Bugün Frasanın meşhur tiyatro mu- :müdürlüğünü etmiştir. Bugün Fransız diler de 5 milyona yakın bulunmakta-

öyle, sinirli, her şeyden çabuk müte- üçüncü hat sayesinde bu havaliyle mu- tenin mahal11 adliye encümen ve heyet- barr.irlerinden Hanri Berııştay~ da aslen hahamlar birliği reisidir. dırlar. 
essir olan mahcup delikanlı mutlaka az habere imkanı bulunacaktır. Hattın Ada- !erince ta.nUmi; yahudidit. Meşhur bir düdlocu olarak Lord Roçild meşhur bir kuş ve böcek Bu yahudiler bulundukları memleket-
çok kuruntulu da olur. Bundan dolayı pazarı ile Istanbul arası kı.;mı da ilk ba- Lüzwnlu görülmü§tür. tanınan Bernştaynııı. son iki hSdiseyle iliınidir. Bir kaç sene evvel ölmüş olan !erde ~e yaparlar? Buna istatistiklere 
delikanlı daha evlenmeden önce kuruntu hara kadar bitmiş ola.caktır. Bu hususlar hakkında gereken mua- ismi bütü,ı dünyada duyulmuştur. lord Roçildin bilhassa kuş ve bit kollek- müracaat etmeden de herkes derhal ce-
kumıağa başlardı. Filan arkadaş evlen- melenin ifa ve ik.ınal edilerek tanzim Bir piyesini uzun zamandanberi oy- siyonları meşhurdur. vap verebilir: ticaret. 
dikten sonra halsiz olmadığını çabuk is- Kiralık da j re 1 er olunaca.lc ınusaddak cedvel, liste ve maz- natmadıilı iddiasiyle Fransız mill1 tiyat- Ailenin Avusturyada bulunan efra- Hakikaten bütün dünyadaki 15 milyon 
pat edememiş. Ac&N kendisi de öyle batal.arm en çok yirmi giin zarfında ve- ro müdürünü düelloya çağıran Hanri dından Lui Roçild bu gün Alınan Hükü- 800 bin yahudinin G,100,000 i yani yüzde 

1 inci kordon San1an · ·k e-le .. indr ucuz L"1 d il · b d mi olacak? .. a.e-te gön er mesı ve un an sonra Bernştayn rakibi Eduar Burdeyi yara- meli tarafından tevkif edilmiş bulunmak- 36,8 i ticaretle meşguldur. 
kiralık daireler vardır. k ı k bcdd'"'- da k · d Biliyorsunuz ki kuruntu pek fena şey- vu ua ge ece te W..t.ın va tın e lamıştı. Kendisi hakikaten iyi bir düel- tadır. Diğer iilerle meşgul olan yahudilerin 

Müracaat: Saat l~ dan sonra Yeni Asır oıalu'mat verı'lmesı· tamı'men t bt·g· 1 t l h dir. Insan gerçelden hasta olmasa bile, e 1 0 u- locu ol<1rak meşhurdur. Şimdiye kadar, ngi terenin bugünkü arbiye nazırı sayısı ve umum yahudi nüfusuna nispet.. 
idarehanesine. D 4 S 4 

kura kura - hastalığı gerçekten getir- •••••••••••••••••••••••• •••••••••~••••: •• , nur. 90n düello ile beraber, sek.iz defa çarpış- Hor Belişa da aslen yahudidir. Evvela le şudur: 
mese bile - hastalığa benziyen aliimetleri Yeni ev!enen delikanlı kendisinden .şüp- mqtır ve bunların azında mağ\üp olmuş-- gazeteci olan Hor Belişa, kabineye ev- Sanayi ve küçük sanatlarda: 5,750,000 

kendisinde hisseder. E.ski zamanın o si- he etmese de gene acemi olabilir. Onun Fransanın yeni tur. vela nakliyat nazırı olarak girmiş ve bil- (yüzde 36,4) serbest mesleklerde: ı niil-
nirli ft kunıntulu delikanlıları da, da- için ilk günlerde ınuvaffak olamamalı: Ankara elcisi Fransanın ilim, edebiyat ve sanat ale- hassa kazaları azaltmakta amil olan ted- yon (yüzde 6,3), z.iraatte 625,000 (yüz-
ha ~lenmeden önce kura kura, tam ev- pek nıümkündür. Fakat eheınmiyetsi~ , minde daha bir çok aslen yahudi olan- birlerile meşhur olmuştur. de 4), ev veya müessese hizmetlerinde: 
lendikleri günlerde, gerçekten halsiz ol- olan bu muvaffakıy<'!sitlik, insan sinirli F ransı~e.a •lentrwuijan> gazetesinde lara tesadüf ediliyor. Mesela, zamanımı- StNEMA VE AMERtKADA 325,000 (yüzde 2), gelir sahibi 2 milyon 
madıkları halde onun alametini kendile- n kuruntuya müstait bulununca, uzun cördüğümiiz bu fıkTayı. Franmının Anka- zın en büyük filosoflanndan biri olan Bügünün =meşhur isimlerini siyaset (yüzde 12,7). 
rinde hissederlel'di. müddet halsizliğe se~p olur. raya tayin ettiği yeni elçiyi alakadar et· Hanri Bergson aslen yahudidir. Fakat ten sonra sinemada buluyoruz. Fakat Görülüyor ki meslek itibarile yahu.U. 
Vakıa, evlenmeden önce haurlılı: Görüyorsunu• ki, ller iki türlüsünde tiğinden, aynen al<yoruz: gizli bir şekilde dinini değiştirerek ka- sinemanın en me;Jıur isimlerinden bir !er en fazla Qzançlı işleri tercih etmiş-

üzüntüleri (insanın hali ve vakti ne ka- halsizliğe sebep esasınd.ııl kuruntudur. «Franarun yeni Anlcan dçiıoi Massigli talik olduğu söyleruı:ıekledir. çoğu da aslen yahudidir. !erdir. 
dar yerinde olsa evleneceği vakit elin- Bir türlüsünde ÖnC<"den, öteki türlüsün- cemiyeti akvamın lcıauluıınu:fanberi bu Meşhur Fransız romancısı Andre Alo- Bunlann başında Şario ile Duğlas 
deki para idare edemiyeoek gibi gelir.) de sonradan kuruntu. Yeni evlilerin hal- ınii.-esenin haT&Tetli müdafüdir. Mas· rua da yahudi aslından gelmektedir. Bu Feyrbanks gelmektedir. Artistlerden 
Sonra düğün yorgunlukları, düğün gü- sizliğine .sebep hem~n daima kuruntu sigli Cet.evrede, Aristid Brianın batfıca gün Fransız lisanını en iyi kullanan mu- Pol Müni, trving Berlin de yahudi aslm

insani' rın çenesini uzaltıb 
kısaltan bir doktor 

nü ,b~an yeni hayat, kuruntuyu ar- idi. Daha başka S<'bepler olsa bile pek meoa.i arlcd&ıı olmUfbır. Onun z.amanın· barrir olarak tanınan ve bilhassa İngi- dandır. 
Amerikada Vilyam Bakok adında bir 

tır~a2 sebep olurdu. Bununla beraber nadil'di da bir çok muro.hhaslarla na.11'lar değiş- !itlerin hayatı, tarihi üzerindeki tetlı:ik- Esasen bilhassa Holivud, nüfusunun 
--.....- cerrah bugün Birleşik devletler bp mu· 

halsizliğin"·· asıl teıneli delikanlının sinirli Kuruntunun esası da, sinirlerin zayıf- mi- de Muoigli, F. BeTtelonun muha- !erile meşhur olan romancı yazı hayatı- dörtte biri yahudi olan bir şehirdir. Ora-
hitinde büyük bir inkılap vücuda getir· 

ve kuruntulu o~yd.L Çünkü her isti- lığı olduğu için, yeni evlileri halsizlikten lefetine rağmen kendieini hariciye neza· na nispeten geç bir yaşta başlamıştır. daki sinema müesse&elerinin çoğu ya-
mittir. Bu doktor Fladelfiya ünivenitoyen kuruntu kuramaz., sinirleri esastan kurtarmak için en eyisi sinirlerin za>·ıf- ret:ine ithal eden Bria"a dırima sadık Anıl.re Morua ondan evvel Fransanm hudilerin elindedir. Bwılardan en meş-

zayıf olmak lazımdır. Lğmı tedavi ettirmek olurdu. Sinirler kalmıştır. F. Bertelo chariciye meslegi'n- Elböf şehrinde bir kumaş fabrikası işle- huru da Metro Goldvin Mayer müesse- sinde profeoö.diir. Profesör, proft11en 
Inan sinirli olup ta kuruntuya müsait kuvve1knd.ık~ deliko.ıtl!lllil kendi ken- de onlann daima haldı olduklannı> id- tirdi. ieSİnin sahibi Samuel Goldvindir. biçimsiz olan üst çenesine nazaTan alt 

bulunUD<:a, evlrmneden önce halsiz ola- dine emniyeti artar, kuruntu geçer, ,,.... dia eden ve ba~vekilin, himayesine aldı- Yine Fransız muharrirlerinden nıeş- Bugün dünyadaki bütün yahudilerin çenesi biraz ceride olan adamların _,.ı,. 
bileoeğini merak etmese bile sonradan saret gelir. iı iM&nlara mevki Tennek i.temiyen bir hur mizahçı Tristan da bu arada sayılan- dörtte biri Amttikadadır. 1860 senesinde !arını tuhih etmektedir. 
kuruntu gelebilir. Yukarıda söylediğim O zamanlar. kuruntuyu geçirmek ve adamdı. !ardan' biridir. Tristan Benıar bu gün Amerilcada ancak 3,00Q yahudi varken Doktor Bakok ameliyatlannt pek ori
gibi, hekimlerin ayırd ettikleri ikinci cesaret getirmek için, helclmler delikan- ----------------1 garpta lıemen h~en bizim Nasreddi.n bugün Amerikan birle§ik devletlerinde iinal bir ,elcilde yapmaktadır. Şakak ı. .. 
türlü delıkanlılar da böyle olurlardı. lıya bir defaya m:ıhsus olma.k üzere. bir K_irahk ev hoca gibi bir çehre almıştır: onun söyle- y~ıyan yahudilerin adedi 4,5 milyondan miii ae elmacık •raauı• yardıktan ... ,,, .. 

Bunlar evlenmedeıı önce kendilerin- az da şampan)·a ic;irirlercli ama. sarlıoş diği fioş fıkraliıi dilden dile dola~ığı gi- faz1adır. Bu, Amerikan nüfusunun yüzde üst çenenin nihayetine madeni bir ~ 
den hiç şüphe etıuMilcleri halde yeni ev- olmadan, yalnız J.ceı,-illi Te neşeli olun- Bütün asri konl-0ru haiz 5 odalı ve bi, diğer bir çokları da ona izafe olun- 3 buçuğunu teşkil etmiştir. buk koymakta ve üzerine kulak k.ıkırda-
lendikleri günlerde ilk muvaffakıyetsiz- caya karlar. içinde elektriği, suyu, banyosu, fevkal- maktadır. - Aınerikada yahudiler en fazla Nev- ıiından alınını§ bir kıkırdak atılamakı.· 
lik kuruntuya sebep olurdu. Yeni evlen- Şimdi şampanya ucuz:aını> ta .. Geçen ade nezareti olan Güzelyah 5-4 üncii so- F.skl Fransız başve.lcili Leon Blum da yorlı:ta bulunuyor. Şehrin 7 milyonluk dır. Kıkırdak a,ılandıktan soma alt çene 
miş delikanlının ilk günlerde muvaffak gün gazetelerde ilanını görmu.,'ISUlluz- kakla ( eski Nurihey .wkalı: ) 6 ııumara- yahudidir ve F.raıısada bu ınevkil i.Llı: nüfuswnııı 1 milyon 750 bini yahudidir. h,ylice uzamaktadır. Bu suretle alt çene 
olamamasına da bir çok sebepler bulu- dür. Şampanya eski zammda halsizlere lı ev kiralıktır. Her gün öğleden evvel alan lllusevi olarak giisterilmektedir. Ondan sonra Şikago geliyor ki buradaki üst çenenin hizasına gelmekte ve adamın 
nur. Bir ke-rre ~·eni gelinin aceınlliği_ iliç olurdu. ayni eve müracaat. D.4 S.4 tlim "ıhasında Aynştayn ve Froyd gi- yahud.ilerin adedi 300,250 dir. Bundan suratı düzelmektedir. 

- CidcliTT' mi ağa ?c 

Dedim .. 1-1er zamanki pozu ile cevap 

vcrd-i: 

- Nai>ıl js.t:er~n ... 

Kalk.tık.. Dı.,ar1da, köylülerin ded.i~i 

gibi gün misali bir ay ıpğı Yardı. Birden 

yalnız baı:ıma dola~mak arzusunu duy

dum._ Fakat imk~nt yoktu .. Çüokü iri 
kurtları andıran köy l.:.Opekleri, salıve-

meden odama çekildim. Pençerc açıktı. 

Parlak bir ay 1 1 1iı yatağımın ucuna ka
dar- uz.&.nıyor-du. 

Bir müddet pençerenin önünde otura

rak d~rin b~ uykuya dalan köyü, bu yaz 
cece,inin gönül çck.eıa mehtabı 

seyr~tm.cy.i düşiindü.m. Fi'k:.t u~urum, 
diye vaz'.leçtim .• Pençcreyi kapayıp, }'a

U~ıma uzancl.nn .. 

ri1mi, dola~ıp duruyorlardı. Bir yakala- Y alnızhğın Wa..md.a canlaodxdağı hin 

dıla.r mı, tamamdı.. bir h.aurayla ujr.a~uke.n. birdenbire y.ü.k-
Çalağa, köpdderden §ik:.yet ettim: selen hazin klarnet sesi duy<lum.. Bu 
- Köyünüz mİ!a.firpenrer ama, ki- usta şes, hicr.a.n.Jı .bir yürekte.o kopup gc- - 7 -

peklcriniz .çok san;mz .. Yabancıya J,;.ıya- kn derunl bir şik~yetiıı İMP"rtici n;ıjime- cT~ doğn.ı; fakat ı.e.hıvi yanlış dok- vakite kadar klarnet çalar! .. 
oiye saldırıyorlar.. lerini. ı:ittikçe artan bir hızla haykırı- torcuğuro! .• Sinirlerimi yatıştıracağını - öyl~ ise bu a~am Giiçkün yoluna 

GüleTek izah etti: yordu. , .<i.iyknlli olduğun bu k~y, hastalığımı ço- heral>er gid<-lim. · 
- Dedi~in do~ru .. Fakat bizim bek- Yata~ınıdan fırladım .. w bu sesin sa-plaltıyor .. Içirule buLınduı:'Ulll şu ağla- - Bfi\ gelme...m d.ıha eyi olur .• 

çilerimiz de köpoklerdir. Hem köpek de- hihini ~"'°"krnişim ı:ibi, alnımı pençe- :na.leh del<ora bak>ana ... > - Neden? 
yip geçme• .. lçlorinde bir tarlaya deği~- reye qayadım, dinlemeı'.:e baıladım. Za- Yorganımı ·!taşıma ç<>ltiim ve ı;abalıa - Blfünki köylülerine karşı çekia-
mediklerimiz vu!. nıan zaman çıldırır gibi yükselen acı ita.dar uywy-1A!aci.ım.. gendic .. Yabancılara ~a çok açılır!. 

Bu sırada eve yakla~mış bulunuyor- nagmcle-r, deli"k1Arnetçinin ltonu.şa:-ı göz * ıt" 
dul<. Çolağın köl"'ği yaltakla.-ıan "" !er ya.hrıydi_. Eı-tc,J gün ç.:.ağ> doclim lri: l.lciıı.diden •oruca Göçkün yoluruU, ço-
çıkararak bize doiiru geliyordu. Biraz sonra klarnetin sesi, birden sus- - Sizin şu deli l\Llınelçiyi ııerede bu- lağın tarif ettiği yere gidip deli kllrent.-

Çol.ık : tu. Ve yerini derin bir süküta !:ııral<tı .. lup kon"'3bil.irim!. çiyi beklemej;.e hı4Jadı.w. 
- l~te benim Karaba~. bunlardan bi- !çimde l'&Tim kalını~ arzular:n ıstırabını - Bu akşam Göçkün yoluad.ı. bekler- Da.lc.ikalar geç.ti.leçe sabırsızlaruy-0r-

riclir. Şimdiye kadar tam yedi kurt boğ- duyar gıb.i olduın. E.eklcdinL. Bekledim. s~lı:. gö~bilirsilliz... dum .. Güneş, dağların ard.ı.ııa çelı:ilmek 

m\lftur. Nafile.. - Göçk.iiıı yolunda mı?. üzere idL 
Dedi. Hani ben bu gece erken ::atacaktım. - Evet. Göçkün buraya yarım saat- Nihayet bir gün önce gördiiğ'üın - la-
- öyley•e himmetleri ele.ile oluuya 11 ne mü.ınküıı!. lı.k bir yerde, deniz Iu.narmd.ıı güzel bir lı:at daha çok biz.im Ço!'liın Uıriflerinden 
lçe.i ı:it-dik... Beni bur.aya ı:özıderen ~yi .kalpli dolı:- köydür. BWnı deli ldimelçi her gün tamruğuıı - deli kl.ame1" ı;.ıkaı::eldi. 
Çol CUl pişirmek i.tediii kahveyi ic- lora. i'imden ~uoları mır ldao.d..ınc , alqama doinA or'1ya ı:lder, "" gece geç Kalk\:m; elimdeki cığarayı bahane 

edip: 
- Merhaba, dedim. IGbritiniz var 

mı? 

Tel:.Şlanan bir nezaketle cevap VCTdi: 
- Var beyim! 
Ve yel<!k eehindeki kibrit kutu.unu 

çıkarıp uzattı. 

Deli lı:l.irnetçi elli y~larında zaif, 
uwaca boylu l>ir ad.amdı. Deliye benzi
yen bir tarafı yoktu. Yalnız yüzünd.., 
derin ..tır.aplana bozgun çizgilerini ta
şıyordu. C1ğaramı pktım, bir tane de 
.kendisine verdim.. 
Al~ ve; 

"Y.zr//7T.Zr,.,2;7 

- Köyümüze yeni geldiniz galiba, 
dedi. Zi>·aret.inizin sebebi? 

- Şöyle bir dolaşmak .. 
- Ala! .. 
Ahbaplığımız ilerledıği için: 
- Dün gee,. k!Arnetiniti dinledinl( 

çok güzel çalıyorsunuz!. 
Dedim. Gi;zlerinde mii.stehd bir milııa 

dolaşiı: 

- Ne olur deli bir adamın kllmetia
ılen!?.. 

- Estagf uru] lalı. -
- Yok.. yok.. öyle!. 

-BlrMEDI-

Alaiyeli 

Yeni 
Abdullah ta 

Fiatlar 
Rekabetsiz satıslar • 

Pazarlıksız ~ti§ kauununurı tatbikinden itibaren mağazamiz 
ma§ların fiatleri rekabet kabul etmiyeı:ıek derecede indirilerek 

aktu fiat tesbit edilmiftir. 
Yeni pn Donneui1 Fiter. Fayn Vulen yerli ve Anupa lrumaıla 

n etiketlerindeki yeni fiatleri laka cıiir n 1 ini sayuı mÜ§terileri-
e tavsiye ederim. 

Pqtesrı•kılar Kazmirci 
H. ALAIYEU ABDUILAll 

(2902) 
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Holivutta bir 

Facia 
PARA CANLISI SiNEMA YILDIZI KAY FRANSIS 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
Holivuddan gelen gazeteler facia hak

kında şu tafsilatı vermektedirler: 

Zengin olmak sevdası il~ 
• 
sınema hayatına atıldı 

Meşhur ve sevimli artist, kocası Myrl 
Al<lerman ile baş başa oturuyorlar. Sof. 

:radan henüz kalktılar. Myrl karısına o 
kadar tuhaf hikayeler anlahyor ki Ruth 

gülmekten katılıyor .. Fakat saat 10 oldu. 
Holivudda erken yatarlar. Ruth kalkıp 

yatak odasına geçiyor. Kocası da elinde
ki siğarayı içip yanına gidecek ... Birden 

kapı açılıyor. Giren Miralay Synder. 
Elinde tabanca var. Kısa bir mün~ 

dan soma ateş ediyor. Myrl yere clil§&
yor. Ruth yetişiyor. Gözleri önünde 
müthiş bir sahne: Kocası yerde kanlar 
içinde kıvranıyor, yanında da katil, es
ki kocası eserini seyrediyor. 

bir erkek aşkı 
ayrılıyor 

Şimdi yakalandığı 
ile bu hayattan 

~ 

Holivudun 
Holivudun 

, .... 
en tık geyinen artisti .. 
en az para harcıyan yıldı· 

En şık geyindiği halde kazandığının 
,~ azını harcıyan bu artist Key F ransis· 

j 1İt. Çünkü o sinemaya bir çokları gibi 
, e..nat a"kı veya başka bir a~kla değil. 

·Para aşkı ile girmi,tir. Hatta.. sinema 

dünyasına para a,kı ile dahil olan tek 

e.rtist olarak Key Fransis sayılabilir. Bu· 
lt'Ün çok para kazandığı halde gayet az 

8erfctmcsi de onun para canlısı olması 

ile izah edilebilir. Key F ransis haftada 
SOOO dolar kazanır. Ve pek azını harcı
}'arak kalanını yani aşağı yukarı yine 

Sooo dolara yakın bir parayı bankaya 
ltoyar. 

Key F ransiııı bck8rdır. Zenci bir ka
dın hizmetçisi vardır ve on !H~nedenberi 
onunla yaşamaktadır. Hizmetçi onun 

her işini görür ve mütevazidir. Zenci hiz

metçiyi belki en fazla mc~gul eden Key 
F' ransisin hayvanlandır. 

Artist 1 lolivutta en fazla hayvan se· 

1 "~n yıldız olarak ta meşhurdur. Key 
ıFran~isin iki köpc~i. iki kedisi, papaganı 
bir kanaryası, bir tavşanı, bir kırmızı ha- ... 
lığı vardır 1 

Artistin hayvanlarından sonra en faz· 
J'4 sevdiği içkidir. Bu da onun Amerikan
'Vari olan tek huyudur. 

Key F ransis Amerikalıdır. Ve Okla· 
l.amada doğmuştur. Annesi tiyatro ar
tiati idi. Fakat küçük Key, anne.oi gibi 

.. natkar olmayı hiç istemiyordu. Daha 
t;oculc sayılacak bir yaıta iken: 

- Hayatta en mühim ıey paradır. 

derdi, para .. Annem az para kazanıyor, 
Onun için parasızlığın, ne demek olduğu· 
:bu bt"'n bilirim. 

Kay Fra"8is spor kıyafetin.de 

A..ıl ismi Katerin Ciles olan Key F ran
ıia Jiee tahsilini bitirdikten sonra, bu pa· 
1'8. kazanmak ihtirası ile iş hayatına atıl

ıtlak istemiş ve meşhur milyarder Van· 
derbildin ortağı Morrovun karısının hu

IUai katibi olmu~tur. Key Fransis bu sa .. 
Y~de yüksek sosyete hayatı ile temasa 
llclnıiş ve bir çok halindeki kibarlığı, ze
lt&.eı ile de bütün tanıdıklar araıunda bü .. 
~k bir sevgi ve takdir kazanmıştır. 

Misis Morrovun Locası sonradan Mek
•ilr.aya Amerikan sefiri olarak tayin edi

liyor. Key Frnnsis, yanında hususi ki\tip 
<>larak çalıştığı bu aile ile beraber oraya 
l:İdiyor ve daha geniş ve kibar bir cemi

)e:t hayatı içinde yaşamıya başlıyor. Mis
ler Morrov kızını Lindherge verip meş
bur tayyarecinin kaynanası olduktan 
9onra Morrovlar Amerikada birinci sınıf 
llıeş.hur bir aile halini ahyor. 

Key F ransis le daima genişliyen bu 
lrııılı t icindr aynı nisbette biiyüyen bir 

Güzel ve esrarengiz kadın: Kay Fransis 

itibar kazanıyor. istikbalin me~hur Ho.. net Mar Kennanın yanında rol alan artist 
Hvut yıldızı daha o zamandan etrafına filimden sonra da rollerini hayatta de

takdirkarlar toplamıştır. Katerin Ciles vam ettiriyorlar: Evleniyorlar. 

yahut bugünlcü Key F ransiı uzun boylu, Fakat, hayattaki bu rol de pek uzun 
gayet mevzun endamlı bir a:enç kız, ea- sürmiyor ve üç ay sonra ayrıhyorlar. Bu 
k.in fakat hakim bakışlan ile hem güzel- suretle Key Fran•İs boşanma ıampiyonu 
]iğini, hem itibarını kabul ettiren bir ka .. ünvanını alıyor. Li.kin on aenedenberi 

dındır. bir daha evlenmemiştir ve yukarıda da 
Daha •onra Penailvanya vali.sinin ka- söylediğimiz gibi, zenci hizmetçisi ile 

rısı Misis Pinçotun yanında hususi katip beraber sakin bir hayat yapmaktadır. 
olarak çalışan Key F ransis bu ailenin ya· Daha doğrusu, yaşamakta idi. Çünkü 
nından Ouayt F ransis isminde bir adamla bugün Key F ransiıin sinema hayatından 
rvlenmek Üzere ayrı)mııtır. çekilmek üzere olduğu ve Nevyorka gi· 

F okat, bu izdivaçta aıkın hiç bir ıolü derek tayyareci Erik Branhav ile evlene .. 
yoktu. Katerin Ciles o adamla •ırf, ça- ceği haber veriliyor. 

lıştığı ailenin yanından çıkmak için ev.. Bu haber Amerikada herkesi tafırt .. 
lenmitti. Belki böyle bir izdivaç olma· ml§tır. Çünkü para kazanmak ihtirası ile 
dan da çıkabilirdi. Fakat, biriktirdiği pa .. sinemaya girmiı olan artistin hakiki bir 
ralan harcamak niyetinde olmıyan genç. atk yüzünden •İnemayı terk.edeceği an)a .. 
kız, para kazanmıyacağı müddetçe kendi ıılıyor. 
sine kocasının bakmasını istiyordu. 

Leman gölünde 

Du2las F ayrbanks'ın 
boşluğu dolduruldu 

Errol Flin cesaretli, bünyesi itibarile macera 
f ilimlerine en müsait artist sayılıyor 

Vaktiyle Duglas Fayerbanks Holivu
dun kralı sayılırdı. O zamanlar daha oğ

lu artist o1arak yetişmişti ve: cDuglas> 

denildiği zamnn: 
- Hangi Ouglas) diye sorulmazdı. 
Sonra Duglaslar ikileşti. Duglas Fa· 

yerbanks senior (babası); Duglas Fa

yerbanks junior (oğlu). Bugün ise he

men yalnız küçük Duglas var. Duglas 
F ayerbanlc.s denince ak1a evvela babası 

değil, Duglas F ay~rbanlc.a tcnior ıinema
ya lcarısı Meri Pikford ile beraber h&kiın 
olmuştur. Ve muvaffakıyeti de hemen be 
men karı!ından boıanmasiyle beraber 
sona ermiıtir. Denilebilir ki bu kan koca 
artist birbirlerinin ıöhretine yardım edi
yorlardı. \T e muvaffakıyetleri de ainema 
dünyasında ikisinin bir arada çalışma· 
ıından ileri geliyordu. 

Mer Pikford Duglas F ayerbanks ay-

rıldıktan sonra ilciıinin de yıldız.ı sön

meye başladı. 

Bunda belki yaşlanrun da büyüle bir 
rolü vardı. Çünkü ikisi de gençliklerine 
çoktan elveda etmiflerdi. Yalnız.. einema 
dünyasına oğulJarını bırakarak ayrılmıt

lardı. 

Fakat küçük Duglas F ayerbanks, ba
basının yerini doldurabilecek miydi) 

Şüphesiz ki, İsmiyle doldurulan bu boş· 
!uğun aynı ,ekildeki büyük bir sanat 
kudretiyle de boı bırakılmaması 18.zım
dı. 

Ouglas Fayeıbanke senior bilhassa ma
cera filimlerinde, ceaareli, canlılığı, vü

cudunun kuvvetiyle muvaffak oluyordu. 
Küçük Duglas bu cihetlerde tamamiyle 
babasının oğlu olarak görülüyordu. O 
da vücutça kuvvetliydi. hele cesaretine 
diyecek yoktu. 

Fakat genç Duglas macerayı aevmi-
Sırf geçim vasıtası olarak evlendiği bu 

adamla tabii mesut olamazdı, Bir müd
det sonra kocasından ayYı o1arak Parise 
geldiği zaman, Key F ransis orada, Nev· 
yorkta iken uzaktan tanıdığı bir Ameri
kalı ile sevİfİyor ve derhal Arnerikaya 
dönerek Duayt Fransisten boşanıp öteki 
ile nişanlanıyor. 

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

I Raspotin H;;;: •• fş:nı~i ! 
yordu. Görünüşte tamamen macera fi-
\imlerine müsait bir tip olmasına rağmen 
bu rolleri almayı istemiyordu. O, daha 
fazla komedi filim1erine heves ediyordu.

1 

Key F ran•isin yeni nişanlısı siyaset ha
yatındadır ve derhal Bostondak.i vazife
sine dönüyor. Hariciye nezaretinin istik
bal için büyük bir kıymet te,kil eden bu 
memuru şimdilik vazifesini bırakıp ev .. 
lenmemektedir. 

Kcy F ranıis nipnhsı ile evleninceye 
kadar kendi hayatını kendisi kurtarma
ya karar veriyor ve Nevyorktaki bir ti .. 
yatroya giriyor. Fakat ümidinden fazla 
muvaffak oluyor ve para kazanmıyacağı ... 
nı zannettiği bu aahada zengin ,erait1i 
tekliflerle karşılaşıyor. 

Genç kızın ihtiraıı paradır. Kendisine, 
umduğundan fazla para kazandıran bu 
meslek çok hoıuna gidiyor ve tiyatroya 
büyük bir ihtirasla sarJıyor. 

: ... : 
Kendisini bu cihetten tenkit eclenler 

çok olmuştur. Bünye itibaTiyle macera 
fil!• .ı .. rine eyi bir tip olan delikanlının 
kendisini kome:diye vererek cgülünç 
mevkie düşürmesi> ile alay ediliyordu. 

Fakat, genç Duglas Fayerbanksın bu 
gibi filimlerde gösterdiği muvaffakıyet 

herke:s tarafından teılim olundu ve onu 
da istediği şekilde çalışmasında ıerhest 

bırakmıya karar verildi. 
Sinema yeni bir komedi artisti kazan

mıttı. Fakat artiotin babasının yeri hila 
açık duruyordu. Buraamı dolduracak bi-
riaine ihtiyaç vardL Sinemaya yeni bir 
Duglas bekliyordu. 

itte, bugün Holivudun yeni Duglas 
F ayerbank.s ismini verdiği bir artist var· 
dır ki, o da Errol Elindir. Onda tam bir 
Duglas F ayerbank.o tipi buluyorlar. Ken
disini cesareti, bünycai itibariyle macera 
filimlerine en mü.ait artiat sayıyorlar. 

Errol Flin lrlandalıdır ve henüz 29 ya-

Yedi dakika sonra polis ffıcianın ye
rinde katili tevkif ediyor. 

Ru1ılı Etting şimdi bütün radyo kontu• 
ratlannı bozmuştur. Kim bilir ne kadaı 
müddet için Amerika sevimli arüstin 
müheyyiç sesini dinleyeıniyecektir. 

Bü_yük Doitu 
manevraları filmi 

Kahraman ordumuzun şark vilayetle
rinde Elazığ ve Dersim havalisinde yap· 
tıkları büyük manevranın bütün tof
sil5tmı Türkçe olarak izah eden ve 2000 
metre tulünde olan bu filim pek yakında 
KültUrpark sinemasında gösterilecektir. 

şında bulunmaktadır. Babası biyoloji 
profesörüydü. Çocukluğunu Dublindo, 
daha sonra da Eklfastta geçiren Errol 
Flin bir müddet Pariste ve Londrada 
okumuş, eonra tahsilini Dub1in kolejin· 

de bitirmiotir. 
Errol eyi bir boksördü. 1926 de, 19 

ya~ında, AmsteTdamda olimpiyatlara 
lngiliz milli takımına dahil olarak i0tirak 
etmiş ~e muvaffakıyetli neticeler alm1c:

tı. 

Ondan sonra Errol Flinin hayatında 
macera devri batlıyor. Kendisini yaban· 
cı ülkelere doğru çeken bir hisle eeya. 
hale çıkan genç, dört beş ftene Ekuator· 
da kalıyor. Sonra, yeni Gineye gidere'lt 
orada daha büyük maceralara atılıyor. 

Yeni Zelandda alhn ayrayıcılığı eden 
Errol Flin bu macerasından pek fazla 
karlı dönmemişti. Çünkü bir buçuk mil
yonluk altın istihaal ettiğini eöy)emeaine 
rağmen eline geçen para ancak 1 00 bin 

lira kadardır. Çünkü çıkardığı altınları 

bir sendikaya yatırmış, sendika da çok 

geçmeden iflis etmişti. 
Bugünün yeni Duglası o zamanlarda 

sinema artisti olacağını belki aklına bile 
getirmiyordu. Çünkü onun ainemaya gi
rişi hakikaten bir tesadüf eseri olmu~-

tur. 
Erro) Flin, altın arayıcılı.jından elinde 

kalan 100 bin );rayla gemiciliğe bqlıyor. 
Bir ortakla beraber büyük bir yelkenli 
gemi alıyor ve cenup denizlerinde nakli .. 

yat işlerine giriıiyor. 
l,te, bu gemiyi bir gün o civarda fi. 

!im çeken bir ıirketin mümeosilleri kiralı· 
yorlar. Falcat geminin kaptanında, biı 

denizciden ve ticaret adamından ziyade 
eyi bir artist keıfediyor1ar ve çekecelt
leri diğer bir filimde kendi.sine bir rol 
\'ermek teklifinde bulunuyorlar. 

Errol Flin evvela, pek kabul eder gibi 
görünmiyor. Çünkü onun kafasında haı
ka bir plan vardır: Gemisiyle eıcak de
nizlt're açılacak ve inci avcıJığlna çıka
cak. Ondan sonra da daha bin bir ma
ceraya ab1mak hevesinde .. 

Fakat, ıinemayla macerayı birlqtir .. 
mek niçin kabil olmasın) 

Bugünkü yeni Duglas F ayerbanlu, 
onun üzerine derhal ainemacılarm tel.lifi
ni kabul ediyor ve gemisiyle beraber baf
ka bir iotikamete giderek ilk filimini çe

viTiyor. 

Baş rolde Çarlz Laftonun oynadığı ... 
cisi tayfalar> ismini taııyan bu filimde. 
Errola Fleçer Kriotian rolü verilmitti. 
Filmin daha oonra ikinci çek ilifinde ba 
rolü Klark Ceybl oynam"br. Çünkli ba
na Erroldan daha fazla hakla olduğunu 
iddia etmittir. Zira, oöylediğine g&re kenBununla beraber, ni§anlııına olan ıev .. 

gisini de unutmıyor ve bir müddet eonra 
onunla evleniyor. 

-----------------1 diai Fleçer Krietian ismindeki bhnma
veccüh beıılemeğe başlıyor. Onu ildeta nın torunlarından birKlir. 

yalnız, iki genç aıığı bir arada idare 
etmek pek kolay deiiildir. Hususiyle, ki. 
Key F ransisin kocası gittikçe mevkii yük .. 
selen bir hariciye memurudur. Kanaının 
!ahne hayatında çalışmasına mi.ni olmak. 

istiyor. 
işte o zaman Key F ransis iki eevgiain· 

den birini tercih etmek zorunda kalıyor. 
Fakat hiç tereddüt etmiyor. Sanatı tercih 
ec!.ip kocasından ayn)lYor. 

Ondan sonra eahne artisti einemaya 
geçiyor ve yıldızı burada hakikaten b6-
yük bir aüratle parlıyor. Eaki koca.ı da 
bugün Amerikanın en ileri siyasi adam .. 
)arından biridir. 

Kry F ransisi sinemada Oçüncü koca&1 
!:-eklemektedir: lllı: çevirdiği filimde Ken-

il''"' bır" k--~--te _ .... ._ buluyor. Bu ve- Enol Flin bundan •onra macera -.e &.potin filminden biT aahne ....u """' ~ ... 
sile ile Raspotin en yüksek tabakanın artiatliğ; bırakmak istemeınİJ ve lngi}-

Rus çarlığının inlıidamını hazırlıyan ı mükenunel bir eser vermişlerdir. göz bebeği oluyor. Petresburgun bütün tereye giderek ikinci filmini orada çe-.ir-
ve ismi tarihe kauşan şahsiyetlerinden .:ek yakında yeniden açılacak olan kibar kadınlan bu papa2.111 peşine takıl- miıtir. cMontekarlo cinayeti> imUndeki 
birisi de meşhur papas cRaspotim dir. Kültürpark sinemasında göreceğimiz bu mışlardır. Bütlin zevk ve ihtiramlarını bu filiminde daha büyük bir muvaffakı
Milyonlarca insanın ölmesln.e binlerce mükemmel filmin mevzuu hakkında da tatmin ediyorlar. yeti• kendi.ini göoteren artist ondan oon
naınus ve şerefin ayaklar altına alınma- bir parça izahat vermeği faydalı bulduk. Raspotin bunlardan istifade etmekle ra, haftada 30 dolar ücretle Amerikaya 
sına sebebiyet veren bu adamın mace- Aslen bir Rus köylüııü olan cRaspotin> beraber Rusyaya tJımamile hAkim alına- çağınlrnıfhr. Bugünkü kazancının onda 

rası: Bundan evvel Amerikalılar tara- $Cfih fakat çok zeki bir papastır. Rusya- ğı istiyor. Artık nüfuzu bütün ıuwrlan birinden }>ile atağı olan bu paradan zi
fından filme çekilmiş ise de vakayı tem- nın ve hassaten saray muhitinin koyu d6şündürmektedir. Bir akşam Raspotin yade onu Amerikaya götüren yine ma· 
silden ziyade romantik bir renk verdik- cehalet ve taasııu<bundan istifade eyleme- vatanperver ve ateşin bir adam olan cera h-esidir. Artist orada t:Kaptaıı 
!erinden hakild vaka !Ayıkile anlaşıla- .sini biliyor. Bittabi en fazla müşterisi kont tgonın genç lı:anmnı evine davet Blud>, cYetil 11ık>, cPrensle falıiır 
maınıştL kadınlardır. bmi her tarafa yayılan ediyor. Kont da bir kaç gl1n ecınra onu adam>, cHalif oüvari> filimlerlni -n.-

Bu noksanı gören Fransız sinemacıları c Raspotin > imparatoriçenin huzuruna sarayına çağırıyor. Onu orada zehirle- miıtir. 
bu haileyi en ince teferrüatına kadar kadar çıkmağa muvaffak oluyor. O sı- mek istiyor. Zehlre mukavemet ettiğini Bugün Holivutta ym! Duglas Fay.,.._ 
canlandırmak için isimleri yukarıda ya- ralarda hasta bulunan veliahdı iyi et- görünce tabanca ile atq ediyor. Ve pa- banka için ba,k.a bir filim oenary-. ha-
z.ılı kudretli artistlerini tavzif ederek me.!i üzerine bnparatoriçe Raspotine te- pası Cldilıilşor- zırlanmalı:tadır. 
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Banbd•ki memurlardan biri ~ube ,._ I, Kadın openıtörden, ame'liyat ücretini 
fi.ne haber verdi oğrenince hasiarun benzi 00..bütün sol-

- Bank•d• cari hesabı olaıı bir zat, ı du · 
parasının bir miktarını çekmek istiyor., ..:_ Ne! 300 lira nıı? Pelı: pahalı değil 
Şube şefi, memura baktı ve homur-, ınl? 

dandı; Operatör: 
- Daha öğrenemediniz mi! Para çek- - Evet, fakat hiç makine diki5i yok, 

Ol mek lı:tiyene zat demezler, adam derler; elle dikeeoetiz! 
zat para yabrıııağa gelene d~ ---1ll---

f ark ve-ı:f-evvuk? ! 0 

1 Taşbebek 
1 

Zengin aile, bitişik komşularm1n çok 
Delikanlı, gl)ya dans öğrenmeğe gidi- sevimli küçücük kızına acıyarak ona 

JDniU. Lak:n, a.!1l ~ dans salo- kendi çocuklarının oynamaktan bt.ktığı 
mmda Cerda ile buln'""'ktı Bu kıza - lçerikl odaıım elektriğini aiiı<d,.rdüğıme emm misin? 

güz.! bir taş bebek hediye etmişti. Hedi-
adamakrllı tııtlaJDıhı - Tabi1 .. Hattd kapa.it mı deiiil 1fti di11e a.U...mak için kibrit bile ııaJ:ıp bakt<nı. yeyi alan çocukcağız evvela sevindi, son-

Bir gün laza daha fazla açıldı: ra gözleri dolu dolu aldu. Sebebi 10nı-
- Her .sabah u~ı• ~~n aklı-

J-- ... ,__ lunca izah etti: 

nıa ilk gelen, msiniz! Sev" nç lngil'z fıkrası - Bebek çok şık ve güzel geyinmiş. 
Cerda, l lakırdı .kaqwn.U biç te Bt'raber sokağa çıkarsak beni onun hiz-

tesir altmda kalm•p benzemiyordu. Bayan, hizmetçi kıu azarladı: Kapı çalındc, bayan Coru a~ı- Fakat 
_ Aynı §eyi, dedi, demin bana arka- Ben evde }'Qkken bakkalın çırağını karşısında bir dilenci görünce sirurlenc- metçi.si ~lde:r! 

daşmız da söyledi! mutfağa alıp aatlerce alıkoyu;yı>rm~ rek söylenme)·e b3'lad1: 
Kın tutkun delikanlının bir !Ahu nut- sun. Böyle §'!Y benim hoşuma gitmez. - Sap& a,ğlam ~~~ınız. Çalışacağı-

lru tutuldu. Sonra birdenbire yüzü gül- Hizmetçi sevinçle cevap v.,.-di: ruz yerde I< pı kapı dolaşıp dilenmeniz 
dü ve: - Teşekkür ederim Bayan. Emriniz doğru değil .. 

- Fakat, dedi, ben ondan bir saat ön- üzere bir daha mutfağa almam, salona Dilenci cevap v~rdi: 
ce yataktaıı. kalkarım! alırım! - Siz güzel bir kadınsınız. ömrünü-

zü mutfakta bulqılı: yıkamakla ,geçirece
ğiniz yerde· sinema yıldızı olmamanız 

dolirusu yazıl<! 
Dileııci o gün kırk b ük madam Con-

l sun ~ ~1ırak ö ünün en güzel 
y • y 1. 

---"'---
:spat 

Kadın - Beni M!Tin iğiıilii onladım 

mık! 

1 Erkek - MllnHız laflar söyleme Al

\ 1ah ll§kına! Eğer ~ sevmesem akşam
lan i§ten döııdilkteıı onra evde "'1atlerce 
kalarak ınüthiş can slktntısı çekmeye ta
han1mül eder nıiyd.im? 

Hafif et 
Dokt.or perhiz tani,p et!.i; yalnıı: ba

fi.f etler yememi .<;yledi. 
- o halde eti bizim kasaptan al. ..ı

lığı elin kilosu ancak goo gram geliyor. 

23 lLK TESRtN PAZAR 1~ 1 

- B• gece mitcı/irieriaıi10 111uımdıı •1'4 (Cicim} d;ye ı.ttcp 
mal=.ıp etme 8llkm.. 

- Peki .. B"" .ıze ,... di11e lıit&p edeceğim l'>föoyö .. 
- Apda!... 
- A... Biiyk ıöılliııemem.. Utanınm. .• _ 

Londrada televizyoıı 
orkestra müdürii 

Kitap çaldı diye ktı· 
rakola götürüldü! 

Londra radyoswıılll tclevizyon o~ket' 
rası şefi mister Grinbom bir kitapçı dük 
'kmlındıın iki kitap cçalniıp olmak su'" 
ile karakola götüriilınii§tür! Faka!, ad~· 
mın bu kitapları ç.almadığı, parasını ver· 
meyi unuttuğu anlaşılmış ve derhal ser· 
best bırakılmıştır ... 

- Ekmeği fımu:la10 ~ tni gdiriyorsun? 
- Evvelden karım getiriııordu Fakııt o gctirdigi 

""~ da mıd=... 

---mı---

Dedikodn 
Iki samimi arkadaş o sırada yanların

da olmıyan müşterek bir •amiınl arka
d~rından bahsediyorlardı. Biri: 

- Ba1uı 62 Uıne tdmıo diı ııapı'IL 1 - Giiw ııUz 1inı laıza-.k ilotr re- • M~te~ Grinbomun karı.>ı bu ı:arip b;i· · 
- Fakat imanıs ;!? <lifi olıır.' lwrd.ur. diseyı şoyle anlatıyor. 
- Ben lolcma!ıın Pfta p/ttt 11utıı- -Aal rekonı m- Aı:mf,_ O yiz: lira- - Kocam çok dalgındır ve ben müte-

,.,.,. dıı... "' bW MCtte lıet-cı,or-. madiyen onun dalgınlığa gelip bir hata 

irade j l'Pş.nci mevsim 
D ---L k . ki . - Dükkanınıza niçin cBeş ınevoim• 

- Zavallı Ahmet, dedi, yarı sersem 
bir hale geldi! 

Obur Hapishanede 
işlememesine di\kat ederim.. MeselJ, 
trende uzun bir yere gifu>rken sabahlatl 
pijama ile dışarı çıkmasından lwrkarırrı· 

- ......,.. ocawz cıgarayı ve ıç yı . . . rdin' • B k ki 
b·--•-· Do" . ..2- • --t.:w ısm1nı ve ız. e!'l mt"V!:ım yo , an-

U41&.W- grusu ıraue ve 3ZJOl 1W1J.J.UH. .. 

cak dört mevsim var bir adammış 

Bir.inci znahldlm- Ne kadar yatacak- Çünkü bir kere böyle bir ~ey oldu: Sa· 
IWil? bahleyin tren bir istasyona ı:elıniş. Be• 

Kartsından OO§anma talebiyle mahke -
Aı·kad~ı hayret etmiş göründü: meye müracaat etJnİiıi. H.aJdnı sebebini 
- Yan sersem mi? Şu halde eyileş-

::r - ..O\ü me-vsim> i unuttunuz l'!"'U°! - O mu? ne gezer! az.im. ve irade sa- ıneğe b ~iamış.! 

lı.ibl olan be.n.iaı; cigara ve içkiden onu 
ben vazgeçirdim. 

---*·---
Teessür 

Erk k - GünUn birinde 
benim ıçin ağlar mısm ! 

ö!U versem 

Kadın - Evet. Bilir.il!. ki ben olur 1 
olmaz <eylere bile h=en ağbrını.. 

--------
sorunca izahat verdi: Ikind malıldla - Oç haf .. bcnüz uyuyormuşwn. Kocanı arkasınd• 

- 1 Nisan 1920 <l~ cvwm çıkmıştt. Bir Bir.imci ı alıkOm - Soçea e? pijama•ı olduı;unu unutm"Ş ve yağmur 
daha gelmedi Ikin · mahktı _ v- '-'-'-" öl.ıiir- yağmasına nıf:men, bıı kıyafetle istaS-

H"·'- &a•·-": cı m ~. ~.,-ı = .--,u'w düm! yona inere\: ötebeı1 almı'j. Geld.iği zamaıı 
- Yani 18 sene nveL. O zamandan- Birine" mahldlm. _ ffe! ~ kifi7i öl- uyanmışun "" onıı bu şeki1de giirüııc 

b.,..; ne di"e belı:i,.diniz'.. ..,şı-"un "al~ım O da 0 ncak o zamaıı -· ; _, - dürdün ıl' iiç haftayamı mahkO.m oldun? •- "' " u · • 
- l Nisan <akas.ı yaptı san.aralı: bek- . . • • . . farkına vardı! 

1 ·ın.. Gelmeyince .ırıabkeme_ye müracal Ikincı aıahkum - Mahktıroiyetiml '°1ıUn soııra ne,.,.._ böyle bir yo 
elm kt.ftn ba§ka çare giremodim. soruyoe w iş d~ir: idama ınahkO... eıı!uJct.a ol.sal<. pijaması ile dı· 

- mum. O 7.amaDa kadar üç hafta burada dildcıt ederim. 
Reçete gibi.. yatacağın! cEvde de ~ iU.erin· 

---- dedir. B ~yecek krn· Çocuktan al haberi Doktor - Made:nki hasta ı!eğilsiniz, K d 1 d vat Uktı[:ı, . ,.m •mnbın\- ba1 
K.üÇük Selma. afacan bic kwltr. Ge- beni niçin ziyarete geldiniz? a ın ar ~raSln a ka tekilde ~ .lur. Bmıhn hep 

''L --•- G<>nç kız - Ni}llnlunclan bir mektup - Selma fotograf ,.eı..:-:. öyle mi? '-=!'ısı'-e _,._,_._ çea cün .aım"5ine uzip.a yap,......jç.in: ~ ~·-. ._,,.,!!_,, ~ı~~ 
_ Amıe, dedi, mutfakta birad.am ~. aldım da size okutmak istedim.. Güzel olınuş mu bari! ~kıt tam iki kıett ~ünü 

lıizme.tçi lı:ız:la öpiifüywlar! Doktor - Ne mllnasebet! - Ev(t. Fakat ,ı:ıUiba k0n~n .. 901ı: bir yerde wmUla #fUi. Nende ttu· 
Zavallı kadın birden öyie sinirleedi ld - Bu fen<r bcl;çileri mıımııda sabırlı ll(la.nlcır ha... Genç kız - N'~anlım doktordur, meı>- benziyor. ftmu ıLı ~Boa .sU· 

.,..ur. ıvapt.ığı muzipllk:ten vazpçıerek _Neden anladın? !ekten olduğunuz için siz okuyabilirsl- _ Galiba mı? relJe, :bir • ~ tlc alc 

M\ibti. aı.ılatmak iüzumıımı duyda: - Demindenbcri lxıkıııonı.m. Fel\n 4IJ deJ4 ainıdii "" l•er c:kfunıda da ııakma- tıiE. - ~ gıistenne.k ı.tnı.ııwliğinr medmri7etiııMJe b16.. 
- Kızıa ııımec.iğim, bea ıak.a yap- ğa ü~enmediler... göre ken«lsiıae ç.& benziy<>T' her halde! c ~ giia ...... oe1- JıWiM de 

1ua. M,ıtiaJcta hizmetçi kızı üpen ..ı- Kavga ~ • 'cı.ı,. c Yir; ey ; ;ıya 
rahano biri ıJeiil babana! K d T Mağaraa ıa iki tezgA!ı1aı. kavga edi- · , pzeteere l.ıı~ IOaft 41tıdd\n· 

e er eselli yorau. ış kın-ure kadar dayandı ve eı<- Sebebi var :da yılanı" 
Cennet 

Erkek - Dün gece rüyamda kendimi 
cennete gitmiş gürdüm.. 
Kaduı - Ben ele yanında mı idim! 
- Sana rüyamda cennete gittiL;'Üui 

söyledim, yanunda sen okıydm gittığim 
yer cc-.nnet olur mu irli:" 

- Ne o! Kederli gürllniiyorsun, nen Ziyarete gi.!tiği evde bir geridon de- nll fıs tı baliı:ııie om -1er yükseldi: Doküıt _ Her giln rakı jçiyorstuıuz Kitapçı. .ıh d.ükkWaki .diğer iifteri• 

var!.. virdi ve böylece porselen çay takunını _ Sen _.,. ___ - lalala ~ıııJ loa? llk defa &f'lı!iğinir rw tiçin ally- ere dalnuı buı-u,..r. NedeD soma far• 
- Kanm danl<lı cseninle bir ay ko- ,.,.,.,., ,,,.,.,., tti. "-''- dil e'-'- .,_,._ .....,,,......, ..___ .._, 'L'-- -' ,L, ,_,._..._al 

r-r- ~ r- e ~ em ,..., ,..,.,.,.- _ s..,. kiiııatıa biiyük iiz;' 1 Iemediniz bunu? Ona llÖl'e ım.. iJJıç ...._ ....,.. varıyor.; W- evy.,.,..., ..,........ aı> 
ntışmam!• dedi. di ama, er sahibesi lı:admı pek müte- Kav d -~'- --'-"-~tedııı. rey.im. milfleri dükk&ndaıı e>vıpDJ.Ştır! Hemeı> 

- Bunda 'üzül...,ek ne var! Bilaki• s<>- ,.a;ir g<ir1lnı:e: gayı uyan -..~ ........,, o en _.__,.._ fı _,_ ,,.1 «lan 

vin. - Çok üz:üldüm doğru..'11! dedi. Çay -:lendi; Hasta - Dk geldiğim zamuı. y~ ~ ;~~;::;.,,::;; ":;:ahyot 
- Nasıl sevineyim, bir aylık zamıı.n ı.aı.-ı kıymetli miydi! - BSJlar, bayluJ benim burada oldu- karımın bulunduğunu ıınuttuıı.uz galiba ..., ikarako1a $Ül"Üldü,....,. 

göz "Ç'P lrııpayıneaya kadn~ g~i. - &ki Sen mımtı:ı!Atındı;n: f= wıuıtımuz -.u! doktor. cBizim dalgın bay, lı:itapçı yanına .cel· 

- N~. blru rahat nefeıı aldım.. diği zaman bile, di!klıhde;n para _.,. 
B ~ onb:n yeni bir lf'!Y ısanmıJtım. den ÇJ]dığmı hatır1-J<H", .adama: 

__ .,,_,__ - •- Ne isıfyorınnı.! lSe!'l kimsin? gibi· 

İtiraf loerden ~ıkıpyor. B üzerine ikıtapçı. 

:...kat oo.tıım. hmıdolsun, bütün 
ırut.la:n.m lıa&1a değil!.. 

Gurur 
- Çok ,güzel bir .lrız ~i olan ba

yan Şııkrak .sitsi.niz d ıın mi! 
- fia]'U efendim. Çok güzel kız .kar

deşi dan ben ~ benim kız Jı=de. 
.,. 

omm, kil.aplan halcikateıl ~kaçtığın• 
zannediyor ''e lweamm 1ıonıu.lığ.mdım da· 
ha farla 1üphe ederek kıırakıola J::jdiyor· 

•Nihııyet .loGcaınm, bu ikita,plan çalmak 
,...ksaciile kaçırmadı~t, 'Parasını ftrroi
yc unuttuğunu a:nlatıyor. Fakat hu, aca· 
ha kocam için hir ders <>lac:ık ıru? ffjç 

zannetmem!> 
Diğcr taraft.:ın mi.ster Grinbom da su· 

ÇUJ)u itiraf ediyor. 

5,..,gilim, btL ma oı giik, bu bol f"flCJ, lm güzel lıa n sıma b'ir ~ey SÖ>/r ""'i
yoır mu.? 

şimdir. 
- Beaim içi& Slf(ka *WHl"''nıuiığını söylediğiıı zaman baban ne dedi? 
- Seni giiwm;ğe gece bekçisi yazd.ral/tffl iiyle ise.. Dedi. 

- Benim ne kadar dalgın olduğu ııı~ 
arkadaşları"" da bilir. Karıma da çok şeY 
borçluyum. Çünkü o olmasa her halde 
dalgmlıkla daha birçok şeyler yapardıtıı· 
Param daima karımda durur ve baıı• 
harçlığımı o verir.• 

Tecrübe Zarar yok ki 
Kapı;yı çaldı, çık.an hizmetçiye .sordu.: 

- Nası! söylffiriılor .. Tam çaııwşır ll'ka......,ok Mva... Diyo-r. Ava gitmişt.. 

- Ha,-van1an koruma cemiyeti reisi Hademe - Bay mfüfür. Akşam gide.- Bayan koştu ve mürebbiyeyi azarladı: 
Tarih Berber burada ın.ı oturuyor? ken m•sanızın üzerlııde bir on 'liralıl< _ Çocuk yarım saattir ağlıyor ve siz 

Karısı mister Grinbomun müsriflii!it'· 
den de şikAyetçidir, diyor ki: 

Çocuk, ders ~alışırlı:en bir ıııra1ık baba- Be!'berle, mektep tatilinde babasıJllJl Hizmetçi cevap verdi: ıınutmw:sıınuz .. Alıp saltlaclun. roman o1ruyorsunuz. 
- im~da ~....&. ~eğini öğıeınneye çalışan, 'k:üçillı: oğlu _ Evet ..tendi.ın. Fa'kai bugün kendi- Müdür - Teşellür ederim. Mahsus :Mürebbiye giı1ümııedi: 

- Btitün 'kazancını elinden alıp sakla· 
malda ve kendisine !hım olanını ver 
mekle de ba~a çıkamadım. Karşısına kitO 
çıkıp paraya ihtiyacı olduğunu söyl.eııt' 

derhal verir. Yanında fazla para yo~ 
hemen çek yazar. llu kadar cömert adaıl' 
görmedim ... 

- 'Baba hesap meselesinde bana bıraz mıihleyin dlildı:!nt açmış'la:r ve ortalığı. sini göremezsiniz: Sabahleyin erkenden bırak:ını<tnn. Sem ~be etmek iste- - Zarar yok etendim: Okıımama mı>-
yardıın eder misin? temirlemeğe k~ardL Bir aralık ava gitti. dim.. ni olınıyor. 

_ Söyle baka mı mtifkiilün ae! karşı kaldırnndan dükkanlarına do!':n ki Had~me - B,.. de h=u ıınladıt:ım 
Kilas be·~ elıılu" .. lıir müşteri gcldiffini giSrdUler. Çocuk: Fırsat yok ' için on liral1ğı size Yeıi1uıum yal 

- ı.ı 1 bıın gım;a 4:0- - Baba, dedi, bırak ta bu müşteriyi - N~nlınla biç kavga etmedin mi! 
te beş kilo pirinçle.. b d Elim al l H en ~ e eyim. · ~ o tır. - ayır •• 

Adam, qowğlın skliall :lre•: Berber razı olıiu: - Çok e}'I tah, .tll demek! - Yapbğı işe herltesln bumunu solo-
Bilmece 

- Oj!hmı, btı \ıesap N ulall 4eğil,, - Peki oğlum, c1edi, fakat diklen! et, - Bilmem. Bizi hlç yalnız bırakmadı- t.ırğu adam kimdlı'! 
tarih!.. elini ke<;ıne! \ar! - Mendil fabrilart1Sr1!.! 

Gii 
.. 

gore 
- Tiyatronuz eyi iŞJiyor mu! cŞüphesiz ki dalgınlığının ve iyi kalır 
- Gününe göre, bazı gUnler ııalonlaır liğinin sebebi, musikiye olan bağlı1ığ•· 

yan yanya dohı, 1>ım t:ünler de y81"1 yı>- dır. !şi ile 11 kadar meşgul bulunuyor Jd 
n)"ll lbı>f O}l.JTOI'. m> 'PllrB diiŞımtlüj!iı ''"" '" haşka ~> 
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BiZANS SARAYININ IC YVZU 
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Koca göbek daha ölmedi ... 
Herifler kahbecesine iş görüyorlar.. Biz de 

için onlar·ın kahbelikle:-ine 
postu 

deldirmemek 
yoidan mukabele 

• 
aynı 

edeceğiz 

Onu hiç böyle, bu vaziyette görme
mişlerdi. 

Kaşarlnnmış haydudun suratı adeta 
mos mor değil, knp kara kesilmişti. 

Bir müddet daha soluyarak dolaştık
tan sonra boğuk bir küfür savurdu. 

- Kahpeyi elimizden almnk istiyor-
lar ... 

Her kes susuyordu. 
Eftim devam etli: 
- Yengeç bu gece buraya b..u.kın ya

pacakmış. Herifin tayfasından elde etti
ğim biri bunu bana haber verdi. Hem 
bu sefer ya1nız kahpe için değil.. He
pimiz! temizlemek için kıyasıya hareke
te karar vermişler. 

Sonra birden gürleyerek: 
- Ben daha ölmedim.. Dedi. Koca 

göbek daha sağ ..• 
Onun kendini böyle kendi lakabı ile 

çağırdığını ilk defa duyan ve böyle bü
yük asabiyete ilk defa şahit olan hay
dutlar ütredıier. 

- EvvelA kaltağın ölüsünü önlerine 
atacağım sonra da hep beraber hepsinin 
leşlerini buraya sereceğiz. 

Kara gözlü değil... KarabelA olan o 
kahpe burada ya ..• 

Eftimln oğlu babasının yanına yaklaş
tı. 

diler: 
1 

Her ihümnle karşı kamaların kmlaıın-
- Hazır palron. .. da kolayca işleyip i~lemedikleri JnUnye· 

- Y engeçin haklanması işın.i bana hı-! ne edildi. 
rakınız. Ben işaret verir vermez hepiniz 1 Eftiın son lnlimotı veriyordu: 

göilerinizc kestiroiğiniz ve peşinen ta-! - Yengeçlerin meyhaneyi ayni zaman
sarlndığıntz Yengeçlerin üzerine atıla-

1 
da dışarıdan da sam1aları muhtemel. .. 

caksınız. Onlar siileri her vakıtki gibi Bunun için içeri girdikten sonra bura· 
ınerdcc döğüşecck zan edecekler. Sizler' daki boğuşmaya dışarıdakilerin yardım 

ise belinizdeki iplerin kemend haline etmemelerini temin lazım ... Bir 'kaçınız 
konmuş uçlarını heriflerin boğazlarına masaları kapı arkasına dayarsınız. V c ... 
takup yere yatıracak ve sım sıkı bağlı- Ne olursa olsun ... Kosti ile benim ara-
yacaksınız. Kabul mü? ma hiç biriniz girmesin ... Onunla kozu-

- Kabul... Kabul. .. Patron... mu bizzat ben hnl etmek istiyorum. 

-Oğlum tezgah başında kalacak. Eğer 

Kosli bana bir oyun etmek isterse o da 
elinde haur tuttuğu kemendle Yengeçi 
yere serecek. Böyle kahpece iş hoşuma 
gitmez amma... Herifleri temizlemek 
için bundan başka çare bulamadım. 

Bu sırada meyhaneden içeri soluk so-
luğa biri girdi. 

- Geliyorlar ... 

Diye haber verdi. 

Haydutlar hep birden oturdukları 

masa başından ayağa kalkblar. 

Bir anda masalar kenara çekil<li. 

Sandalyeler masaların füUerine istif
lendi. 

Meyhanenin kapısını arkasına kadar 
açmışlardı. · 

UznJCtan kalabalık ayak sesleri ve in· 
san homurtuları geliyordu. 

Haydutlar, yaptıkları baskınlarda bir
birlerini daima böyle vunışa hazır bu

lurlardL 
Küçük pnlron da, belindeki ipi çıkar

mış, ucunu ilmikleycrck kemcnd haline 

soh."llluş, her ihtimale karşı babasının 
yardımına haz.ırlnnmıştL 

Eftim ise, bütün soğuk kanlılığı He tez
gaha yandan dirsek verm~, bir maşraba 

şarap daha yuvarladıktan sonra bekle
meğe başlamıştı . 

- Karfonopsinanın yanında misafir Eller bellere gitti. -BtTMEDt-

var. 
Dedi. Koca göbek tekrar gürledi: 
- Bu gece misafirin sırası değil. 
- Amma çok paralı. 
- Herifin işini tez elden becerin. Le-

finl !Ağıma atın. 
(Küçük patron) bu emri alınca Sebas

tiyanoyu buraya sokan haydutlardan o 
aırada yanında bulunana eğildi. 

Dör 

Yeni bir tedavi usulü 

ayakla yürümek! 
- Duydun ya ... DedL Ona göre gil 

S.. 1 b k lsunl D' · ka ı Eğer ilmin yardımı ve tesiri olmasa, yüzden insanda fazla hararet ve dola· oy e .. . ça u o ar... ışı p ana 
da vaziyeti haber ver... tedavi fenni bir gölgeden ibaret kalırdı. yısiyle rahatsızlık hasıl olur. 

Herif, bir fare gibi süratle süzülerek Bedin doktorlarından birisi, ilme da· • Binaenaleyh, hayvanlar gibi dört 
!çeriye girdi. yanarak yeni bir tedavi usulü bulmuştur. ayakla yürümek icap eder. Günde dört 

Eftim haydutlara döndü: Doktor, bildiğimiz, ynlın ayak tedavisi, defa ve her defasında yirmi dakika ol· 
- Biz, dedi, Yengeçlerden kalabalı- sıcak su ve cüneş tedavisi, şişmanlar için mnk üzere dört ayak yürünürse, insan 

ğız fakat onlar bizim gibi merdce değil, fıçı tedavisi gibi ötedenberi birçok dert- çok geçmeden nlışır.> 
knhpecc hareket ederler. Kahpelere ken- !erimiz için baş vurduğumuz usuller hiç Doktor dört ayakla yürümenin birçok 
dilerine layık şekilde hareket lazım. İçe- addetmektedir. Doktorun bulduğu teda· faydalarından bahsetmekte ve böyle 
riye girdikleri zaman hiç biriniz en ufak vi usulünün ismi cdört nyak tedavisi>· yürüyenlerin bilhassa hazımsızlık ve 
bir hareket bile yapmıyacaksınız. He- dir. apandisite karşı muafiyet kazanacağını 
piniz, benim vereceLtlm i§areti bekllye- Doktor, kendi icadı olan bu yeni tc- iddia ederek dört ayaklı yürmeyi tav· 
ceksfnlz Hepinizin gözleriniz Yengeçin davi usulü hakkında töyle demektedir: siye etmektedir. 
adamlanndan birinde olacak. Belleriniz- Zaten. ayakta yürümek çirkin oldu- Doktor, bugün bir çoklannm bu tav· 
de iplerin iz hazırya... duğu kadar mantıksızdır dL. Ayakta yü- siy eye riayet etmekte olduğunu da ilave 

Haydutlar hep bir ağızdan cevap ver. rürken karın adaleleri çok yorulur. Bu etmektedir. 

ASKERLiK BAHiSLER/: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kara Torpil tarlaları 
Tankların yeni ve en büyük düşmanı 

Az veya çok her memlekette harp 
ıiletlcrindeki tekemmül ortaya bir ta· 
kını yeni metodlnr koyuyor ki, erkAnı 
harbiyelerde çalışan mütahassıslar bu 
metodlan gilnü gününe takip etmek mec
buriyetindedir. Bir devletin harp sana· 
yünde yeni keşfedilen bir usulü, yahut 
bir harp lleti başka devletler tarafından 
behemehal öğrenilerek yapılıyor. 

Sonra her yeni metod ve aletin yapa
cağı tahribatı karşıhyacak mukabil Ulet
le.r meydana getiriliyor. Tayyareye tay
yare ile karş ı koymak bir usul olarak 
nasıl kabul edilmişse, seri atışlı bir mit
ralyöze karşı yeni seri ateşli mitralyfüJe 
mukabele etmek icap eder. Şimdiye ka
dar foıfif, yahut ağır tanklara ne suretle 
karşı koymak bahsi bütün askeri mü-

tahassısların zihnini meşgul edip durdu. ···~==~~~~~~~''! "• ' ...:,):..1 
İspanya muharebeleri her <levlet tara- A .! ~ 
fından modem silahların tecrübe cdil-
d· - · b. 1 k k b 1 d'l _1_ t .,Bu kadar küçük olan knra torpili yere bir kilometr elik bir torpil sahası için 
ıgı ır yer o ara ·a u e ı erı= e..- ı 

kik olundu. gömUlür ve halta tarladaki otlar arasına 2,000 torpil lazımdır. Torpili toprak üze. 
Bu muharebelerde, tankların gördüğü 1 bırakılır. Kilometrelerce uzayan bir sa-: rine dökecek olanların çok dikkatli 

hiz t h ·ki t af · aff k tl k ı haya bu torpiller ve zincirleme bir şekil· olmalan icap edeceğine şüphe yoktur. me er ı ar a muv a ıye er a- • ı 

zandırdı. Maamalih, tank sürülerinin hU- de birbirine raptedilir. Bir tank arabası Bir cephede torpil tarlalan meydana ge. 
cumunu istendiği zaman ve yerde durdu- bu torpillerden yalnız bir tanesine tu- tirmek ve iki bin futbol topu kndar tor
rabilecek cezri bir usul s e n e ı e r c e tunacak olursa birdenbire bağlı olan bil- pil yerleştirebilmek için 25 kişi klfldlr. 
arandığı halde bulunamamıştır. Biiyilk tUn sahadaki torpillerin hep birden pat- Biltiln marifet, torpil tarlasının mevkilni 
ve derin hendekler kazarak tankları uçu· layarak civardaki bUtiln tankları muattal tayin işi Uzerindedir. Bu cihet te düşü
runılar içine yuvarlayabilmek hususunda bir hale getirir. Kara torpil tarlaları- nülmüş ve bu işle meşgul olmak ilzere 
bUyUk emekler snrfedildi. Şarapnellerle nın tankları kullananlar üzerinde yapa- erkanı harbiye merbut müstakil kara 
tahrik erlilemiyecek kadar kalın zırhlarla cağı kötü tesiri de hesaba katmak icap torpil bölükleri meydana getirmeğe h8" 
kuşatılan bu ejderhaların düzlük bir ed('r. At~e doğru ilerliyen bir tank ka- lanı.ıştır. Her günkü mümarese ve ta· 
yerde cereyan eden muharebelerdeki filesinin torpil tarlalan üzerinde tahrip Jimlerle bö1ükler erkanı harbiyelerin ta
hizmcli hakikaten büyilk olduğu anla- edilmiş yığın yığın tankları görüşU kuv- yin edecekleri mevkileri öğrenmekte ve 
şıldı. Bir Fransız askeri mutabassısı Ma- vei maneviyelerini kıracaktır. Çünkü sliratle torpil dökmek kaidelerini talim 
jinodaki demir ormanların üzerine yer- küçUk bir tekerfok darbesi bütiln sahayı etmektedir. 
Jeştirilen dinamitler-den ilham alarak ye- cehenneme çevirebileceğini, tanklan ---
ni bir metod ortaya attı. Bu metod, tank- kullananlar bilecektir. Binaenalyh, ka- K •• •• k H b ı 
lara knrşı denizlerde olduğu gibi, karada rn torpili icat edildiğini duyan tank müs- uç u a er er 
torpil tarlaları meydana getirmek meto- tnhdemini bu lıletten daha şimdiden 
dudur. Kara torpil tar1alan piyade as- korkmağa başlamıştır. Bundan başka 
kerine mitralyözle yapılan hücum ne kara torpil maddi bakımdan dn askeri 

teknikte büyük inldlap yapmağa nam
tesir yaparsa tanklara karşı ayni za-
rarı vercbilccci:-1 zannediliyor. Bu zetUr. Pahalıya mal olan bir harp Metini 
torpiller tankları kolaylıkla tahrip edebi· ucuz ve gayet sade bir mukabil filetle 
lecektir. imha edebilmenin yolunu bulmak harp 

Cephane fabrikalan gayet hafif olan sanayll ve fabrikatörlerle erkanıharblyc
bu torpilleri imale başlamıştır. Torpil· leri hayli düşilndilrmeğe değer. Kara tor
lcr dinamitle doldurulmuştur. Ve clina- pil tarlaları, denizlere dökUlen torpiller 
mitten başka hiçbir madde torpilin için· -gibi ve yukarda söylediğimiz gibi, toprak 
de yoktur. Bu torpiller küçük bir temas içine gömülür, yalıut alelacele otlar ara
ile derhal patlar ve milthiş tahribat ya- sına bırakılabilir. Yapılan hesaba göre 

par. Zırhlan <leler. 

---·---* Cihan harbinden evvclki iş ve na· 
mus telakkisini gösteren Oktav Mirh<r 
nun c:Iş her vnkit iştin piyesi filme alını-
yor. * Önfİ1nüzdeki şubat ayı içerisinde 
meşhur Fransız aktörü Femandel, cBer
lingo ve şerikleri> filimini çevlımeğe 

başlıyacaktır. * Felemcnktc cBcn çirkin bir kızım> 
isminde bir !illin çevrilecektir. Bu, F0r 
lemenktc Almanca olarak çevrilen ilk 
filimdir. 

Torpillerin tanklara karşı kullanılma
sının bir tek mahzurlu tarafı vardır, o 
ela, istenildiği anda her yere kolaylıkla 
nak1cdilememesidir. ÇünkU kolay pat
layıvcrmesi yüzünden nakil meselesi 
güçtür. Denizlerdeki vaziyet başkadır. 

=-lli~~~;z~r;~y~ 

Karadaki vaziyet te yine başka! Çün· 
kü, bir kruvazörü batırabilecek bir tor
pilin hacını bUyüktUr. Dikkatli bir ara
ma ile kolnyl~la görülebilir. GörUldilğil 
takdirde patlamadan yerinden sürükle
nerek götürUlebllir. Karada böyle de
ğildir. Fransızlann ~ettiği hra tor
pilinin hacmi bir futbol topu kadardır. 

BtRtNCt KORDONDA YENi AÇILACAK HUSUSi BiR 
HASTANE iÇiN 

1 - Okur yazar 25 - 40 yll§lannda be§ hademe bayan aranıyor •. 
Aybk 20 liradır. Elbise, i.akarpin_ yemek, yatmak, banyo hastaney 
ait, haftada bir gün izin vardır •• 

2 - Huta bakımmı çok iyi bilen iki hasta bakıcı bayan aranıyor. 
Ayhk 30 liramr •• Elbise, iskarpin, yemek, yatmak, banyo hastaneye 

• Te haftada bir giİn istirahati nrdn-. 
latiyenler birinci Kordon, Alsancak vapur iskeleai ka?Jnında No. 

ye müracaatleri. 

Tarihi macera Demir Maske Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası ve esra·r romanı ...... ISl+aa:l:m=ıml ............. D'll~MMll!l: ................ "lllliDi.ml~ .. ~t~MWl!ma!l ........ llll&~~ .. .. 

Mııhvetmek istediler. Fakat elime öyle 
müthiş bir silah verdiler l:i bu silahla ben 
ııövalyenin dediği gibi çok yüksek bir 
mevki sııhibi olabilirim ve olacağım ve 
o zaman da onları unutmıyacağun. 

Sonra yoldan geri döndü. 
Madam Oavidin evinin arka tarafına 

aaptı. 

Çamagırhanenin kapı ı aralıktı. 

Usul usul ynklaştı. 

Hafif bir ay ışığı içerisini yarım ay· 
dınlııtmıştı. 

Duvorn dayalı merdivenin üst bo5a
ınnğındn bir gölge vnrdı. 

Bu gölge.. . Gniafondu. 
Elini nğzınn götürmek suretiyle sus 

i._areti verdi. 
Genç kadın da m.erdivene tırmandı. 
Gniafon, tavandaki deliğe parmağını 

Bokmuş, deliğin üstünü yukarıki odadan 
Örten halıyı hafifçe kaldırmıştı. 

Bu suretle konuşulan sözl~ri daha açık 
duyuyordu. 

Şövalye Dö Loren şöyle söyliyordu: 
- Hiç fÜphesiz ki büyüle bir tehlike 

içindeyiz. Bu vaziyette bizim için tutula
cak iki yol var. Birinci yol: Matmuel 
Brevan kral 14 üncü Luinin kendisine 
lcar11 gösterdiği aŞkı itirazsız kabul eder, 
bilmukabele kralı sever. Kralın metresi 
Ve gözdea.i olur. Bu halde kendisine bu 
'lllevkie yükselten bizlere kal'fı da min
tır;>tta r kalır. Biz de hem matmazel La. 

valyeri saraydan uzaklaıtımıış hem de 
cMadam> ın kredisini düşürmüş oluruz. 

Kralın wi metresi Markiz dö Mon· 
lespan : 

- Evet amma .. Dedi, bu toy ve vilu· 
yetli kızdan evvel veya sonra majeste
nin kalbini elde edecek daha kurnaz 
bir kadın çıkmasa .. 

Ve m rkiz, b(;yle söylerken kendisi
ni kasdediyordu. 

Şövalye gülerek : 
- Olabilir .. Dedi .. fiu sızin bileceği

niz bir oey .. Ve netice yine değişmez. 
Kontes dö Suvason İı!e sadece elin· 

deki yelpazesini sallamakla iktifa etti. 
Şövalye Oö Loren devamla : ı 
- Ve yahut ta.. Bu küçük apdnl 

Monsenyör Luiye karjı olan afkı yüzün· 
den kralın tekliflerini reddeder, onun 
yüzüne karşı her hakikati eöyler. Böyle 
olursa barut fıçısına <ıteş vermiş olur ve 
netice .. Hepimiz için felakettir. 

- Ve biz o :zaman tahta kuklalar gİ• 
bi patlıyan barut fıçısı ile beraber berha· 
va olan ümitlerimizin yanına gideriz. 

Haklısınız Markiz.. Bize tatbik edi· 
lecek cezal nn en hafifi de şüphesiz bir 
zındanda ölünceye kadar ömrümüzü ge

çirmek olur .. 
- imanı korkutuyorsunuz f(ivalye. 
- Hakikati eöyliyorum.. Fakat ea· 

dece bunu bir faraziye olarak ileri aÜ· 
rüvnnı""l. Çünlcü tehlikenin büyüklüğü 

38 -

kaqısında biz kendimizden emin bulu· 
nuyoruz. Biz.. Her fe)'e rağmen yin~ 

kuvvetli kalacağız. 
- Kuvvetli mi kalaca~ız). 

- Şüphesiz.. Memlekette kanun var. 
Efkan umumiye var.. Elimizde de hala. 
ki Fransa lcrala, Fransa tahbrun mep9 
varisi bulunuyor. 

- Azizim şövalye.. Efkan umumiye 
ve kanun dediğiniz §eylerin bir kaç dü· 
zine süngü kar~ısında hiç olacağını 

unutuyorsunuz. 
- Unutmıyorum kontes .. Yalnız ben 

de bu hakikati apdnlcasına ve doğrudan 
doğruya harbiye nazırı Suvuvaya söyli· 
yecek kadar budala değilim. 

- Başka bir tıeY daha var şövnlye ... 
Acaba bu arslan yavrusu sarayın yırtıcı 
kaplanı ile mücadeleye razi olacak mı? 

- 01. c.ıık eminim. .. Esasen bunu bir 
nzdan hep anlıyncağız. Ondnn evvel va· 
ziyetimizi keneli aramızda tesbit etme
miz icap ediyor. Eğer matmazel Brevnn 
apdallık ve inat edecek olursa o zaman 

bizim için yapılacak en, mühim İf Mon· 
senyör Luiyi gizlice Luvr sarayına gö
tünnck.. Onu yakın bir odada bulundur· 
mak n aırası gelir gelmez kendisini he-

men on dördüncü Lui ile deifütinnek 
olacaktır. Bu şekilde hareket etmekle 
Allahın indinde bile günaha girmiş ol· 
mıyacağız. On dördüncü Luiy~ gelince .. 

- Evet. .. O ne olacak) .. 
- Onu da Monsenyör Lui yerine ..... 

Monsenyör Lui diye Pinyeral kalesi zın· 
danma göndereceğiz.. 

- Çok cüretli bir plan. 
- HakJcınız var .. Ve hun<la muvaf-

fak olmak için cesaret ve sür' at lllım,. 
MoMenyörü kendimize uydurmak ıa... 

mn. Ve ondan eonra bu i9in 1119hremive-

tine biı: vakıf olduğumuzdan kral ola
cak olan Monsenyörü daima elimizde 
tutnbileceğiz. 

- Evet .. Ondan korkumuz olmaz. 
Kon~ bir itirazda bulundu.. 
- Hepsi güzel amma .. Ya matma• 

z,..l Dö Brevan kralın aşkını kabul eder
se .. O vakit Monsenyör Luinin mevcudi· 
yeti bizi müşkül bir mevkie sokar. 

- Bu en ehemmiyetsiz şey kontes ... 
O vakit yn harbiye nazın Suvuvnyıı ve
yahut Sen Mnrse söylenilecek bir ka9 
kelime ile Monsenyör kendisi için ha
zırlanmış kale zındanını boylar. · 

- Ya bu iki faraziyenin haricinde bir 
üçüncü ve umulmadık bir hudise bizi 
on dördüncü Luinin eline düşüreceJc 

olursa .. 
-BiTMEDi-

Mektep kitapları 
Bu ıene Kültür Bakanlağınıa 

basdırtmıt olduğu bütün mektep 
kitaplan Hisar önünde: 

Ege kitap 
evinde 

SATILMAKTADIR 
1-26 (2985) S.6 
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KOLONYA ve KREMLERi 
Bahar - Aitın Damlası - - Ful - Muhabbet Çiı;eği 

Nergis Nuvar Senin için 
Jorjet 

Dalya Revdor 
- Beş Çiçek - Leylak Blau - Yasemin 

Krep 

Merkez Depo 
- Manu1ya - Unutma Beni 
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ANKARA RADYOSU 

Amerika halkı Avrupa 
hakkında ne düşünüyor? 

640 inhisar 1 O 1 O 25 
6 3 7 Esnaf bankası 12 7 5 18 2 3 birinci teşrin 19 38 pazar pıogra- Son Avıupa buhranı esnasında en 
167 Paterson 1 O 25 13 75 mı (Öğle ve ak'8m ne§rİyatı tecrlibe ziyade dik.lr.ati çeken hadiselerden biri 
J96 öztürk 12 17 mahiyetjnde olarak yeni stüdyoda yapı- de Amerikadan gelen sesti. Reisicümhur 

Boşalan odanın bir profesör tarafından tikamını almağa çalıştı. 177 Y. ı. Talat 16 50 17 50 1acakbr.} Ruzveltin Alman devlet reisi Hitlere gön-
kir~lan~ğı, ~k çabuk ort~ığa yayı_I_d~: l Bu hadiselerden, takriben dört gün 135 Ş. Riza 13 5 O 15 derdiği mektuplar ve iltizam ettiği sulh 
Evın digeT kiracıları, hen uz profesoru sonra gene bir sabah birdenbire Mariya 89 M. H. Nazlı 

16 1 1 2 S öğle neşriyatı siyaseti herkesin malumudur. 
1ta.nımamak1a beraber, böyle muhterem Slepanovnanın başı profesörlerin oda- B 

425 M. j. Taranto 1 O 12 75 Saat 12 30 da Müzik '(Türkçe pi~'-) o münasebetle Amerika halkının 
bir adamla komşuluk edeceklerinden sına uzandı. a.ıı; 

81 j. Taranto 12 75 13 75 S 13 00 h b I Avrupa siyaseti karşısında düşündükle-
ötürü, şimdiden bir gurur duymağa - Kuzum sizin gaz ocağınız neye böy-

12 75 13 75 
aat · a er er nn· ı· 0 •• grv enmek faydalı olacaktır. 

44 S. ETkin Saat 13. 15 Müzik (Eg"Jenceli plak) başladılar. le cızırdıyor? Sakın gazın içine su falan 
38 Albayrak 12 75 13 75 5 14 00 S Meşhur Amerikan radyo konfeıansç1-

Nihayet günün birinde, evin cümle ka- karıştırılmış olmasın? !sterseniz bize aat · on. 3 3 A. R. Üzümcü 1 1 11 sı Sving, bunu açık bir ~ekil de hulasa 
pısının her iki kanadı da - nadir vak'alar- buyurunuz da çayı beraber içelim. Bi- ederek diyor ki: 
da olduğu üzere - ardına ka-Oar açıldı. zim gibi münevver insanların, birbirine 26 D. Arditi 13 18 Akşam neşriyatı : 

6 A. Papanyo 1 2 12 «Dünyada hiç bir demokrat memle-
Eşyalar birer birer içeri taşındı. Profe- dargın gibi durması hiç te iyi bir şey 3 Kadri Akyiğit 13 5 O 13 50 Saat 18. 30 istasyon hakkında muhte- ket Amerika kadar fqist aleyh tan değiJ-
sörün karısı, elinde bavullar olduğu hal- değil! .. Hem bu, diğer kiracıların kar~ı- lif 1isan1arla izahat ve müzik (Senfonik dir. Fakat bu aleyhtarlık. korkudan ol~ 
de, telaşlı telaşlı evin içine girip çıkmağa sında pek ayıp oluyor. 2917 YekUn 

plaklar) 19.00 Konuşma. 19.15 Müzik duğu kadar nefretten mi ileri geliyor. 
başladı. Bu dostluk teklifi de, birincisi gibi 

473945 Du .. nk·· kA (Jnce eaz faslı) 20.00 Riyaaeticümhur Egver böyle İse, hu nefretin Amerikanın 
Bütün bu işler olup bittikten ve pro- reddedildi. Mariya Stepanovna, bir ha!- u ye un 

476862 U A kA bandosu (Şef : Ihsan Künçer) 20.45 harici eivs.-tine mühim aurette tesı'r et-
fesörün ailesi eşyalarıru kısmen odaları- ta sonra yeniden sulh teklifinde bulun- mumı ye un "3 ~ ., 

] dik k 1 Mümeyyız· heyetın' 1·n t-Abı't ettı·c;1· çe- Müzik (Güzel sesler, plak) 21. Arapça mesi lazım gelir. na yer eştir · ten sonra, yeni iracı ara mak üzere, derhal gene askeri harekata ~ e 
kirdeksiz üzüm fiatlerı~ söylev. 2 1. 1 O Haberler. 21. 15 Müzik Eğer memleket dahilinde fa~zıne doğ • 

.ilk c:hoş geldiniz!> diyen insan, koridorun başladı. 
en dip odasında oturan kiracı, Mariye Dostluk etrafında yapılan mücade- No. 7 1 O 75 (Türk eserleri) 2 ı.45 Konuşma. 22·00 ru hir temayül baş göstereceğinden kor-
Stepanovna ol-Ou. Koridorda profesörün lenin bir üçüncü safhası oldukça, No. 8 11 50 Müzik (Küçük orkestra) 22·45 Haber- knluyonıa harici siyaset o kadar tesir et 
karısına rastlayan Mariya Stepanovna: ağır cereyan ediyordu. Mariya Stepanov- No. 9 12 50 ler, istasyon hakkında muhte1if lisanlar .. mez. Fakat dalına gayri müttehit olan 

Ç k kür h 
' 
3 15 la izahat ve istiklal mal"fl. Ammkaldann umumıy' et itibariyle A1 - o şü ·· , dedi, ni ayet taşındı- na, ağır ağır, Adeta tesadüfi imiş gibi No. 1 O 

' s· . ·· 1 b" ''k b' b -1 kl f ·· 1 · · k d ed N t f t 7 50 23·00 Son. .. m .. ~ya ve 1ta1ya aleyhı"nde oldu'-1nnn1 ruz.. ızı oy e uyu ır sa ırsız.ıı a pro esor erı tacız etme te evam iyor- o. .._ ııu 

B. Rttzvelı 

bekliyordum ki tasavvur edemezsiniz! du. 24 birinci teşrin 1938 pazartesi prog• a3y)emek caizdir. Fakat hiç bir mem1e-
ıN,..,R ram1 (öğle ne§rİyah tecrübe m-Lı....etin- lı: A rik k dar d k hia-

Hiç şüphe yok. ki, bu iki temayül bir: 
birini nakzeder haldedir. Zira, Avrupa 

yakın bir istikbalde harbe girecek olur~ 
yet hissinden geliyor, Dünya ahvali Ame~ sa, (faşistler) bir tarafta, (demokratlar) 

Sizinle beraber evin içindeki münevver- Bu düşmanlığın can çekmeğe yüz tut- '-'' .._,, et. me a a · a endini emin -
Jerin sayısı ikileşmiş oluyor. Bu evin tuğu bir gündü, profesörlere misafirler de olarak yeni stüdyoda olacakbr.) eetmez. lnfiratçdığı da bittabi bu emnı-
kiracıları öyle kaba insanlar ki ... Konu- geldi. Misafirlerin şen ve şakrak sesleri, 364 Ş. Riza 
ıacak kimseler yok ... Can sıkıntısından bayramlık kıyafetleri, ve sahiplerinin 66 H. Şeıheş 

7 50 16 
8 13 50 
9 125 9 125 

öğle nqriyatı : 

fatlamak işden bile değil, profesöre misafirlerini ağırlamak hususunda gıp- 58 M. H. Nazlı 
derin saygılarımı söylemenizi çok ricrı tasını, hasedini tahrik etti. 506 Yekun 
ederim. Ev sahiplerile misafirlerin tatlı tatlı 117249 Dlinkü yelı:un 
Yarım saat sonra Mariya Stepanovna, konuşup gülüştükleri bir sırada, birden- 117757 Umumi yekun 

başını profesörün odasına soktu. Bu bire profesörlerin oda kapısı çalındı Ma-
baş, odanın içersini iyice tetkik ettikten riye Stepanovnanın sesi duyuldu. 
M>nra, gayet gizli bir şey söyliyenlere - Artık bu kadarı da fazla. Daha doğ-
mahsus bir eda ile: rusunu isterseniz bu sizin yaptığınız dü-

- Size mühim bir şey söyliyeceğim, pedüz edepsizliktir. Ustiklerinizi kori
dedi: Sakın ha Mihaylovlara itimat ede- dorda bırakmışsınız; karlar erimiş, her 
yim demeyiniz! Bunların odası, kapı- taraf su içinde kalmış .. 
dan içeri girer girmez, sağdan birinci Beş dakika sonra yeniden kapı çalm
odadır. Mihaylov yankesicinin biridir. clı. Ayni ses gene ayni şeyleri tekrar etti. 
Karısı da hafifmeşrep bir kadındır. Ko- Misafirler seslerini kestiler. Hatta biraz 
cac:mdan başka ayrıca aşığı falan da var. da somurttular. 
Akşama doğru idi. Profesörün karısı, Ve profesörün karısı mutfağa gitti. 

odalarında, masa başına geçmiş, akşam Kendini tutmağa çalışarak M. Stepanov
çayını içmeğe hazırlanıyorlardı. Birden- naya: 
bire, dı~arıdan kapının kilidine doJ...-u- - Ktızum, dedi. Sizin, bizimle ne alıp 
nulmuş gibi bir s0 s geldi. Aradan beş vereceğiniz var? . 
saniye kadar bir zaman geçtikten sonra, Mariya Stepanovna, bir tek kelime 
oda kapısı aralandı. Bu aralıktan Mari- söylemeksizin, ateşin üzerinde kayna
ya Stepanovnanın başı uzandı: makta olan profesörlerin çaydanlığı 

. - Semaverinizin henüz yanmadığını ve içindeki sıcak suyu bula§ık çukuruna 
göri.iyorum. İyisi mi, buyurunuz da çayı döktü. 

,1 ...................... .... 
ŞAPKA 
Meraklılarına 
Viyananın mefhur 

marka şapka la-
rın en son lil-0-

delleri gelmiştir. 

Taklitlerinden 
sakınmak için şu 
resimdeki mar
kaya dikkat ... 

biz.d 0 içelim. Çok rica ederim, teklife Profesörün karısı öfkesinden titreye-

tekellüfe Hizum yok. Biricik münevver rek: ~--•••••••••••••' 
kom.,.unuz olmam itibarile hiç çekinme- - Benden, daha doğrusu bizden ne 
den bana gelebilirsiniz. . . istiyorsunuz?. yorum. Buyurunuz bize gidelim. 

Profesör. yorgunluğunu bahane ede- Mariya Stepanovna büyük bir sükU- Mariya Stepanovna, şüpheli bir eda 
rek. bu dfıveti na7ikane reddetti. netle: ile profesörün karısına baktı. Ve acele 

Eı tesi c:nbah profesörün karısı, oda -- Hiç, ne istiyeceğim!. Sadece dost- ebneksiz.in elindeki vanak çömleği tek-
.scpcllcı in.in ortadan kaybolduğunu far- luğnnuzu istiyorum, dedi ve elini pro- rar rafa koydu. Sonra, şen bir tavırla: 
ketti. Uzun aranmalardan sonra, sepet, fesörün karısına uzattı... - Yalnız bir kaç dakika müsaade et-
mutfa1da bir masanın altında ezilmiş bir Profesörün karısı kat'i bir eda ile: meniz lazım .. Sizdeki misafirler ne de 
halde bulundu. - Asla!. cevabını verdi. olsa yabancı münevverler. Gidip kıyafe-

Sepetinin aranma ve bulunma ameli- Mariya Stepanovna, ayni soğukkan- timi değiştireyim. 
yelerini dikkatle takip eden Mariya Ste- lıhkla, rafta durmakta o1an profesöre t!ç dakika sonra, gene profesörün oda 
panovna, gayet soğuk bir edayla: ait bir bardağı kaldırıp yere fırlattı. . . kapısı açıldı. Fakat bu defa yavaş ve 

- S _p, tinizi ben kaldırmıştım, dedi. Bardak parça parça oldu. ProfesörUn nazikane çalınıyordu. 
Siz mademki b enimle arkadaş1ık yap- karısı, ayni inatçı eda He: Odaya süslenmiş ve pudralanmış bir 
mak, çayımı içmek istemediniz, sepeti- - Asla! .. diye tekrar etti. halde Mariya Stepanovna girdi. 
nizin. yolu kapıyarak koridorda durma- Mariya Stepanovna, profesörlere ait Profesörün karısı gözlerini kapayarak 
ısında bir mana yok. Profesör ailesiyim -raftaki tabaklardan bir yığını eline aldı. ve yumruklarını kuvvetle sıkarak: 
diye lüzumundan fazla kurum taslıyor- Profesörün karısı artık tahammül ede- - Taşmınız, dedi. komşumuz! .. 
sunuı.! miyecekti. Fakat bu sırada kendi oda- Mariya Stepanovna, altın, dişlerim 

Mariya Stepanovna , bunu takip eden sından yükselen konuşma ve gülüşme- gösterecek şekilde gülümsiyerek: 
üç gün i:;inne, profesörlerin gaz ocağına ler onu ikaz etti. Herhangi bir rezalet - Oh, oh maşallah, ne kadar da kala
su dökmek, postacının getirdiği mektup- çıkarmak, misafirlerden pek ayıp ola- ba1ık, dedi. Artık ben tekrar tekrar elini 
ları saklamak, mobilyeleri kir1etmek su- caktı. Mariya Stepanovnaya dönerek: sıkmıyayım da, topuna birden bir 
:retıle reddedilen dostluk teklifinin in- - Pekfila. dedi. Teklifinizi kab cbo · di 

Saat 12. 30 Alatürka plAk netriyatL, 

13.00 Haberler. 1.3.15 Kllnflk p)A.k Def'" 
riyab. 

rika menaliine hissedilecek derecede te- da diğer tarafta olacaktır Amerika dahi 
air etmedikçe Amerikanın insiyaki ola - bittabi demokrasiler taraftnda yer ala-m dütüncui eadcce emin kalmak olur 
ki, bu da ihtilaflara 1ı:an~amak demek- caktu. Bu dahi, infirat siyasetinin tama-
tİT. miy]e aleyhinde bir hareket olacaktır. 

Ak~m DC§riyah : Bu itibarla bir fikir etrafında biri~- O zaman Amerika efkan umumiye-

Saat 18. 30 Kan§ık plak. nqriyatı. 19. 
15 Türk muswsi ve baJk tarblan . ( Mga.. 
tafa Çağla1') 20. 00 Saat ayan ve Arap
ça neıriyab. 20. 1 O Haberle1'. 20. 1 S 
Türk muaikisi ve halk 1Ublan (Müzey. 
yen Senar) 21.00 Karaşık pllk neoriyatı. 
21.15 Stüdyo aalon orkestrası. 22.00 
Haberler ve hava raporu. 22. f S Son. 

memİ§ olan AmerikalıJar, Avrupanın hu- sinde bir ihtilaf baş göstermiş bulunur. 

günkü tehlikelerinden uzak kalmak hu~ Böyle bir ihtiJaftan sıyn1ıp çıkmak im

ewıunda hep birdirler. bir ihti1aftan sıyrılıp çıkmak imkanını 

Avrupa qleri karşuıında Amerika için kanını bulana aşko1sun. 

ileri sürü1ecek iki temayül hemen hemen Amerikanın «infiratçı~ olmasından 
hunlardan ibarettir. Faıist aleyhtarı ol- anlaşılan mana ikiye bölünebilir. lnfirat
ması ve bir de 
mesi.. 

infirat siyaseti takip et- çıların bir taraftan infiratçılığı diğer ta

raftan sulhperverliği vardır. ,.. ....., .. ., .. llım ____ _.._ .. ııımı ___ .................. . 

Bundan sonra kadınlar icin • 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMiL 
FEMiL 

, FEMiL 
FEMiE 

FEMiL 

. lcad edildikten soma bir çok üzücü meşakkatler 
ortadan ka1kınıştır. 

Kadınlara ( Aylık temizliklerinde ) kullandıkları 
bez ve pamuk tamponların fel!ket yuvası oldu
ğunu öğretmiştir. 

Ve bağı kulla.naiı her kadın lastik top gibi çevik 
ve serbest bir harekete kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül hastalıkla
rından lrurtarnuştır. 

En ince elbiseler altında ve dar mayolar içinde 
bile seW.miyen gayet ufak, sıhhi, yumuşak, milt
ropsuz, el çantalarında taşınması kolay, sıhhi 
Adet bezleridir. 

ve B A. G / 
Her ecza nede ve büyük mağazalarda bulunur. 

Deniz banktan: 
1 - Konak iskelesi orta teru örtü İnfaab açdc eluilbneye konul

muıtur. Muhammen bedeli (7258) lira (16) lnİnl§tur. 
Pey akçesi (544) lira (36) lrurU!tur. 
2 - Eksiltme 26/10/938 çarpmba günü aaat 16 da lzmir §Ube

ainde yapılacaktır. Fazla maJUm.at almak iıtiyenlerin fUbemize müra
caatleri ilan olunur. ·----· 

' 

Hakik~ Amerikan infiratçısı yabancı 

aleyhtarıdır ve harp aleyhtanclır. Ame-

rika uğruna bir harbe istiyerek iştirak 

ederler. Fakat başkaları hesabına harh· 

etmek başkalarının haıbını yapmak iste
mezler. 

Onlar, müşterek emniyet sistemine de 

muahliftirler. Bu sistemde, bll§kalarmın 
kendi gayelerini kazanmak için Ameri-

kayı kendi aralarına sokmak gayesinin 
güdüldüğünü vehmederler. Hakikt Ame· 
rika infiratçıları, beynelmilel dille konuş-

m~ar. Onlar, sulhun yegane garantisini, 
Amerika haklanru kimsenin ihlale cesa· 

ret edemiyecek kadar kuvvetli olmak· 
ta bulurlar. 

Bu sebepten başka milletlerin yanlıt 
veya doğru mücadeleleriyle alakadar ol
mamak gibi bir yol tutarlar. 

Yalnız şu gayeyj güderler: Amerikayı 
bir yabancı harbından korumak. Bu se

beple harbe ııevkeden meselelerden hiç 
birini iltizam etmezler. 

Bu suretle Amrikalı «infiratçı> bütün 
harici siyasetlere k.ar~ı itimat edemez biı 
halde bulunur. 

Onlara göre, yakın Amerikan tarihin· 
de işlenmiş en büyük hata, Amerikanın 

barbı umumiye girmiş olmasıdır. Bunu 
bir daha asla tekrar etmek istemez!eT. 

Zira harbı umumi, onların indinde bit 
idealizm hareketi idi ki, hiç te idealift 

şekilde bitmemiş olan en felaket amiz bir 
sulha müncer olmuştur.~ 
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Iiemal KBmil Aktaş diyor ki Eezaeı • • 

Gözünüzü kapayınız bir elinize HiLAL ECZANESiNDEN aldığınız berıim 1 
( Bah ~ı-ç·~cgi) 9o d.eı·eeell ( Lim.on~l~ecı ·) 
Kolon yalarımı öbür elinize de herhangi bir kokuyu alıp hemen karşılaşbnaız : 

Hilal EcLa:ıesinio kokucuiuk 'aleminde 'daima iistün kalmasının seb~blerini, lzmirin 
Üzümü, inciri gibi Kemal Aktaş Ko\onyasile şöhret almasının hikmetlerini bilenler 
kafilesine girecek 

• 

Kolonya Hilil Ecz~nesi Kemal Kimi! Ak taşın 
Bir e A 

düstur olduğuna kanaatiniz bütünlenecektir. rıy: zı 
,~ ......... ~••am--•memm•E~ ................ mı:Bııım1 ..... D911S11m!!tillmm•~~----ıızm1m1 ...................................................... , 

... , 

-- =--· sa: ;:::::ı:: - 1 E:::S-

Kemalpaşa icra memurluğundan • • 

Senesi ve Tapu tarihi Sayı Mevkii Mesaha MuhNJUnen kıymet HUDUDU 
rnikdan H.M.M. Lira 
12 de 3 hiaae bağ 26/11/937 56 Kara hayat 3 2165 1166 Sarkan Kara Ali oilu veresesi garben ince oğlu vereıesi ve Deli Durm119 bağı ıimalen Koca Mehmet vere-
12 de 1 10/5/938 21 Kara hayıt 
12 de 3 hiase bağ 26/11/931 63 Kar. ı.,ıt 3676 133 lira 

seleri cenuben Hacı ömerin müfrez hail ,, 
Sarkan Ham Muatah, garben lsa. oğlu Mustafa simalen Kara Ali oğlu kerimeai cenuben tarik. 

12 de 1 » • 1015/938 28 Kara hayıt 
12 de 3 hiase t.ağ 26/11/937 58 Kara hayıt ' 1, 7001,S 615 lira Su1can Kara Aliden g~ Mast:afa ,imalen Can Ali kızi Hatice cenuben tarik. 
12 de 1 lıiue 10/5/93& 23 Kara. haytl 
12 de 3 hisse INli 26/111937 ~ Kara hayıt 9190 333 lira Sarkan Meltmet garben Deveci Yusuf ti-.len AN aia baii cett:llben tarik.. 
12 de 1 biase 10/5/938 Z'1 Kara hayıt 
12 de 3 hisse 26/11/937 55 Kara ha,-ıt 2, 218 375 lira 
12 de 1 hiase 10/5/938 20 Çayırlar 

Şarkan sahibi senet tarlası garben Marino oğiıa Petro timalen tariki am cenuben Çirlml Maı.Dlaki 

12 de 3 hisse 26/11/937 S3 Savanda 1, 3542 166,.66 lir& Sarkan Hacı Primo oğlu Mihal garben Bacak oilu Mdımet Jiawlen Ye cenuben Kal'i§ oila Halil. 
12 de 1 hisse 10151938 18 Savanda 
12 de 4 bilse 7/9/938 2 Kara bağlar 2, 1596 

12 de 3 hisae w 26/JJ /937 57 Kara hağlar 
12 de 1 hiase . 10/5/938 22 
12 de 3 hisse bağ 26/11/937 59 Kara bağlar 1838 
12 ele 1 hisse 10/5/938 24 Kara bağlar 
12 de 3 hisse bağ 26/11/937 60 Kara bağlar 
12 de 1 hİlee 10/S/938 2S .. Kaı-a bağlar 

1838 I 
1 

12 de 3 hiue bağ 26/ 1 f /'JYT 51 Küplü Dinar 827J 
12 de 1 hiase 10/5/938 16 Kiplij Dinar 
12 de 3 hiaae 2&/11/937 S4 Küplüce ı. 1028 
12 de 1 hisse 10/5/938 19 .Küpl.W;e 
12 de 3 biue dükkin a/11/9.17 52 . Cami Şerif 
12 de 1 hisse dükkan 10/5/938 ~7 Cami Serif 

416,65 lira 

lira 

46 lira 

46 fıra 

75 

80 

Şark Mltllafa aiadan Cuma ağaya gesen mahal ile yol..,._. dere ıilllalen Mustafa .pya geçen bağ 
cenuben Mustafa ağa ile Mustaf adan Cumaya aeçen mmMl 
Şarlum Ka.Nhalı ojlu Kiryakodan Mustafaya seçen tarla garhaı Acem Haci AJi v~e9elesi timalen Eıki· 

ci Ali bağı cenui»eo tariki anı 
Şarkan Halil zevcesi Fatma garben çay fİ.malen eskici oilu Aı..e.t ceauben sahibi senet. 

Şarbn rnütteri Muıtafa garben Sari Otıman ıimalen sahihi senet ccnuben eskici oğlu Ahmet 
~ . 

$edmn K.Malı Mu.lafa ....... lıı.cı Mehmet fi.malen Haca Ahmet veresesi cettukn deveci Hüseyin og'"lu 
Hilmi. 
Şimalen Küplıüc:e s•yı prben ~ cenuben anıızca yolu fimalen kör Mihal oğla Dimitri ve aral.aci Mehmet 

oilU Ahmet 
Sağı cami Şerif ~ solu 8otnak A:bbııs dükki.ni arkasi camii Kebir önü yol. 

Nimet Cenkaoya borçlu·Rahmi Aks.oyun yukarıda cins ve hududu ve mu'IWnmen 'kiymetleri ile~ tarih Ye numaralan )'aiıh gayri menkullerdeki iştirak halinde mülkiyet hiueıi satılmak üzere raüzayedeye 
çakarılmı,br. ~ . 

23/11/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat Il - 12 de Kemal p~ kra dairesinde yapalacak birinci ut1ırmumda telr&f edilecek t.edel muh..unen la~tin yüzde 75 ni Mdduğu ve riiçhaall alacağı teca
vüz ebnq olduğu takdirde ihale edilecektir. Noksan bir bedel teklifi halmde son müşterinin aiinlüiü pey bıdô blmak pıtiyle arttwma 15 giin daha. uzatılD". 

8/12/938 tarihioe rutlıyan perımıbe g\inü ayni saatle yapılacak ikiıici ~ada da teklif ec5lecek bedel yine mabammen kıymetin Yüzde 75 ni ()ul.nwlııiı takdirde 2280 numıwalı kanuna ~ ..aiJ dü,ürüle
rek borç 5 sene taksite bağlaDMıl~.tır. Sat.ıt bedeli peıin olup yalnız yüz:le Z$ .wlilin resmi ile~ müteallik pal parası müıtcriye aittir. Dlaleden sonra bedel ödenmediği takdirde 2004 aa.}'111 b....-ın 133 ün
cü maddesi mucibince muamele yap!larak her iki bedel arasındaki fulctan mütevellit zararlar yüzde beı üzeriaRn teehhür faizi hiilmi.e ~kalmadan nükül eden müşteriden tahsil edilir. Almak Wtiyerılerin ihale 
vakitlerinde muhammen kıymetin yüzde 75 nisbetinde teminat akçeleri veya muteber milli banka mektubu ile İcra dairemizde hazır bulunm.alan ve gayri menkuller baklanda fula izal.at istiyaderin bugünden iti
baren açık Lulunan şartnameyi görüp tetkik eylemeleri ve bu mallar üzerinde bir güna hak ve alacalı iddiu~ bulunan1ann hususiyle irtifak halda sahiplerinin 20 gün içinde YeSikalariyle dai:remDe müracaat et-
meleri lüzumu ilan olunur. Don'··:\ sayısı : 933/173 tür. 

Nafıa Vekaletinden: 
Ebilbne7t' konalan İJ: 
1 - Nazillide Çiriik sudan s.n.:,llöy onsımn sulanması~ açı

lacak kanal ve sınai Wwlit, kE!!if t.edeli ( 400008) lirada-. 
2 - Eksiltme 16-11-938 tariaiDıe ruthyan Çarpmba Pıaii saat 

(15) te Nafıa vekildi .W.- umum müdürlüiü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı wf maliyle yaplwalrtw. 

3 - İsteklilerin eksıı11me ıarb••eei, mulm•de pn>jesi, baymıdwhk 
itleri genel tartnamesi, fenni şartname ve .. ojeleri (20) lira mulU.Lt
linde sular umum müdürliiiünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (19750) lira (32) lw
ru!luk muvakbt teminat 'ftrmesi Te eDillmenin ~cinden 
en az sekiz gün eTYel ellerinde buhman bütiiD vesil..lula birlikte bir 
istida ile Vekalete miinıcaat ederek IMa ite mahws olmak ~ •esib 
almaları ve bu vesikayı aaz d11aı:lui prtts. Bu muddet içinde ve
sika talebinde ·bulunmıyanlıı.r HNl!n.eye i!tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif melduplwurr ikinci maddede yazılı saatten. 
bir saat eVYeline kadar sular umum müdürlüğüne ma1;buz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil. .ez. 
24--28- ve 1-8 ( 4382) 

.. · 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedelleri ile miktar Ye Yudl.n apğıda yazdı iplikler 

11-11-938 tarihi.ne müsadif Cuma günü saat (16) da açık eksiltme 
suretiyle Alsam:aldaki idue ı,i.nuvyla aabn alınacakhr. Bu ite girmek 
istiyenlerin (135) liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesiludıarl& ve kanunun dördüncü maddesi mucibince ite 
girmeğe minii kanuni bir haDeri bulunmadığına dair beyanname ile 
aynı gün saat (16) y& kadar komisyon reisliğine müracaatları lizım. 
dır. 

Bu işe ait !arlnameJer komisyonda parasız dağıtılmaktadır. 

Cinsi 
Çuval tamir ipliği 
Çuvaldız ipliği 

Miktarı 
kilo 
1000 
1000 

23-27-

Muhammen bedeli 
Beher kilosu 

kurut 
105-110 
65- 70 

3903 (3058) 

AŞÇIBAŞI MAl:KA 
Makarnalar 

Seliinik :ergisinin Buincililı 
madalyaaını mo"rniflır.-. 

IZMIR ASLiYE l.KINCI HU
KOlt' DAiRESi 

Dayacı Bucada atağı mahalk· 

METALLUM 
Çifte lspirallı "D" 

' Lambaları 
Az aarfiy1.tla bol qık tc:mİD eder. Bayilerdea bu 

ın..rbyı araymız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektrik - Radyo - Telefon ye malzemesi deposu 

Siemens Fabrilıaluı Mümessili 
P~temalcılar No. 77 - 79 Tel 3332 

LU 
de dutluk sokağında 16 numaralı ---,.---------------------------------------

hanede Recep kızı Müveddet ta- larak bu husustaki gıyap .kararı Jz.nıı·r Defterdarlıg"" ından.• 
rafından kocası müddeialeyh iz- niiahummda mahkeme divaııha-
mir _postahanesi tetkik memuru nesine talik edilmit olduğundan Satıs Nn. Lira K. 
iken tegay.yiip ede~ Er1urumlu I!- müddeialeyhin biuat veyahut ta- 1428 Bayraklı Kanar,... sokak 10 taj No. ta ev 100 ()() 
yas aleyhınde açtıgı boıanma da- rafından muaaddak bir vekil &Öll- 1431 &.nova yukan M. Çay aokak 1% No. du"1tkin ' 40 00 
davumdan müddeialeyhin 21/- dermesi ak~ takdirde davacı ta- Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 10 gün 
10/938 tarihinde ıspatı vücut et- rafından dermeya ı edilecek vak'- müddetle temc:lide ~- lh-leai ~ll-938 tarmde perşembe 

günü saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaat
meıi hususunda hakkında gazete aları kabul etmi• sayılacağı · gibi 
il~~mn~~~d~p~~ıh~~~bird~a~~ikat~m~~eme~-~~-·-----------3_9M ___ C~3-~-9_)_~-----~ 
mediğiuden davacının' talebi üzeri- kabul edilmiyeceğini ve muhake- Denı·zbanktan•. 
ne hakkında gıyap karan tasdirine menin gıyabında bitirileceği teb-
karar verilerek bu babtaki muha- liğ makamına kaim olmak üzere Cümhuriyetimizin on beJinci yıldönümü münasebetiyle 28, 29, 30 
keme 10/11/938 tarihine müsadif keyfiyet ilin olunur. ilk teırin günlerinde Körfez vapurlannın gidit dönüt biletlerinde yüz-
perfCmbe günü saat 10 a bırakı- 3897 (3057) de elli tenzilat yapılacaktır. 3907 (3056) 
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Radyo tarihinde R. C. A. başta olmak üzere şimdiye kadar hiçbir 
radyo yüksek evsafı ucuz fiat ile telif edememiştir. 

Bir araya gelemiyen bu evsafı mucize şeklinde R. C. A. 1939 mode

linde başarrnağa muvaffak olmuş ve akla hayret veren bu rekoru kır

mıştır. 

Yeni ahizeleri görmek ve bunları beğenmek için isUcat ediniz. He
men ve ougünden tezi yoktur. 

R . c. A. 1e39 modelleri radyo mevsiminin en şayanı hayret hadi· • 
seyi teşkil etmekted•rler. 

e RC.A N fa gara IMOdeti 

Bu cihaz, ı 3 ıen 2000 meıreye kadar 

dörı ıürlü dalgalan alan 5 lambalı il!t 
modeldir. Bu döıı muhtelil dalgayı al
ma kabiliyeli dolayısıle, umumi rande- ~ 
marn, aynı smıUan diğer bir radyo ta
rafmdan şimdiye kad ar erişilmemiştir. 

Şekli taklit etmek kolaydır. 

Fakat kaliteyi temin etmek güçtür. 

e RCI- 98 u.otkti 
Bu cihaz, RCA'nm yüksek ıeknik e•sa· 
mu ve Avrupa mamulab ıanmda ku· 
yu, Juome ile süslü (piyano tara) gayet 
lüks hatlan haiz 8 ıarnm.ıı ilk modeldir 
Mücehhez olduğu yüksek frekanslara 
mahsus bir lambası sayesinde makine 
büyük bir hassasiyet kesbeder ve bil· 
hassa kısa dalgalarda şayanı hayret bil 
netice verir. 
isıasyon isimlerini ihıiva eden büyük 
kadran, ayan kolaylaşhrn. 13 ila 2000 
meıre arasındaki dört muhtelit dalga
nın randemanı eşsızdır. 

BOURLA BiRADERLER iSTANBUL ANKARA • Z Mi R 
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SAYFA: H -
Tasar'rUf 1çin Çiçek 

Çiç9k cüzelliiia canla t.WOı ... •. 
Zarif bir çiçek demeti en bnetli 
---..ıılı.• nıılam ...,._ ..,.. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NE.RNALDAIS 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

r.:ıl - ' tet1rinıbmada Osnmı·El·ampulu kaUananas. O.ram-..,-ampullannm ıoık I*"• Çiçekçilit te aiizeUiie •J'ft bir SOCRA TES vapura 19 / 1 O da lima-
A n..AS LEV ANTE LINtE A. B. 

ftrim&eri un enikleri etteyana aisbetle harikaladedir. yani ucuz ziya 
temin ederler. 

nımma ııelip Rotterdam, Aımterdıun ve 
rft'llllk verdill içla Wil _,..._ Hamlnııs limanlan içm yük alacakbr. VESTSEE vapuru halen limanmuada 

BREMEN 

AMPULLARI 
·AEG 

Türkiye V<'killt•ri; 
Elektron 

Twl Anooim FJektrik Şirketi Um .. iyesi 

- ılSTANBUL P. K. 1449 

l"ürk Aaoaim Şirbti 

İSTANBUL P. K. 1144 

...,._... cirmJ11ir • HELDER vapuru 31 / I o da beklen- olup Rotterdam. Hamburs Te Bremen 
Tabii ve ıun'i ipekli Jmm ıt n el I R d H b için yük alacaktır. mekte o up otter am. am urg ve 

itlenmit ve SÜllenmİf buketi. ma· A-- d 1. l •. ---:Lala -'-tı CAIRO vapuru 31 birincitC1rinde 
..ı..u: 1"'\1119ter am unan an açan 7 ..... ca& r . 

._ İçia -'i olllla Ye W ~ SVENSKA OIUENT UNtE bekleniyor. Rotterdam, Hamhurg •e 
~ ....... ppıiheekte ve v·AcH A~ ......... el I' Bremen için yük alacakbr. 
hanlan bazırl-... ve w.-.ıı:..enin ~'UJ mo"1na yevm amanı- A 
L-L.- fid~i,"ı-e v-~ iô nuzda olup Rotterdam. Haınburg RMEMENT H. SCHULDT . 
--"§"" -.. ~·7 O • ._ B J ,_ ı· nl . . -k HEINRtCH SCHMtOT vapuru 31 bı· 
• L-L~:-: I' d bul-_. anımarıı;; Ye a bıı;; ıma an ıçın yu • • • 

çaçek ~ em e _......, alacak rmcıt~nnde bekleniyor. Rotterdam. 

Jııiv bir taraft.a Nllôet eclibniJecek B~ otörü :30/IO da bek· Hamburı ve Bremen için yÜk alaeÜtn. 
derecede ucuz ftftft ha kanaatklr m AMERICAN EXPORT UNES 
Tııirk ,.;-ı. müessesesini iht:..acı lenmekte olup Rotterdam Hamburg ,...,.._ u, GDYNlA DANZIG DanJmaık Bal- EXHIBITOR vapuru 24 birinci tef" 

olanlana bir brre zİpret etmeli tık limanlU"t için 7iik alacakbr.a'J;;;lO a rinkde bekleniyor. N~rk için yük ala· 
ba ilannnn:m reklam ohnachtmı ca tı 

kadar Norveç için yük kabul ederi. r. 
aöstermeie kili ıelecektir. FINSKA A/ A EXERMONT vapuru 30 birinci tet-

hanir : Belediyenin e.tenme cLü- POHJANMAA vapuru limanmuzda rinde belcleniyor. Nevyork için yük ala. 
resi içinde çiçekçi ŞADIYE l A F" l d" 1. 1 . . caktır. 

1 _ 3 (302S) o up overs m an ıya ıman an ıçın EXMOUTH 7 "k" . . d •• ,_ J ı d vapuru ı ıncı teşrm e 
l&J&iii>.hY7'hUCEIJa~&a...,:ıı11•ımı•--D yu1t a maKta rr. b-u . N . 

SERViCE MAIUTtME ROUMAIN ctUenıyor. evyork açm yük alacakbr. 

PariıfakOltesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket hastanesl diş tabibı 

Mu7..alfer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta'annı her gOn ıabah 

saat dokuzdan başbyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
aamarah muayenehanelerinde 
kabal ederler. 

Telefon : 3921 

. PtRE AKTARMASI SERi SEFERLER 
ALBA JUUA vapunı 21 / l O da lı- EXCALIBUR vapuru 21 birinci tCf' 

manmuza gelip Malta. Manilya Ye Ce- rinde Pireden Boston ve Nevyork içit 
nova limanlan İçin yük ve yolcu alır. hareket edecektir. 

ADRIA TICA SOCtETA Dl 
NAVIGAZtONE 

EXETER vapuru 4 ikinci lCJrinde Pı 
reden Boston ve Nevyork için hareket 

ZARA motörü 19/ 10 da gelip edecektir. 
ayni g6n aaat 17 de P"ae, Kodu, Saran· EXCAMBlON vapuru 18 ikinci tct

da, Briodiai. Valona. Draç, Gravuaa, rinde Pireden Baston ve Nevyork için 
Spalato, Zara. rnıme. Trieete Ye Vene- hareket edecektir. 

dik limanlarına ,.Git Te yolcu alanlı: ha- DEN NORSKE MIDDEUIA VSLINJE 
reket edecektir. O S L O 

BA YARD vapuna 24 birinci tetrindt 
F.GRIMANI motörü 20-1 O da celip ayni bekleniyor. Le Havre., Oieppe Dünkerk 
gGıı ... t 19 da Patmo, Lero, Kalimno, ve Norveç umum limanlan için yük .ı .. 
lnnk&y, Rocloe. Bari, Venedik Ye Tri- cakbr. 
eete limanlan 1ç1a ,.ak '" yolca .ı... STE ROY ALE HONGROISE DANUBI 

11bcLıki • ..._ tarild.n,le Tlun- MARtTtME BUDAPEŞT 
-------------------------------------------------------- Ludaki d~ :..W- DUNA vapuru 20 l>irinci tetrinde 

L-'---'I ft_'- L.~~... . bekleniyor. Tnna limaıdan için yük .ı .. 

~HiLKAT :__,, 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet için-
de yatamak hakkını vermiştir. Her türlü suiistimal 
ve tabiat kanunlarina aykırı hareketin cezası ölüm
dür ... 

Yurddaa! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! 
Bütün uzviyetini gözden geçir ve gördüğün en ufak 
bir rıza üzerine derhal faaliyete geç. Kendinde düş· 
künlük, halsizlik, it tahsızlık, kansızlık , kuvvetsizlik, 
tembellik korkaklık mı hissediyorsun ? Bunlar uzvi· 
yetin i~dat itaretidir. Çabuk yetİf ve hayat eksiri 
olan . . . . . . . . . 

içmiye batla, F O S F A R S O L tababetin esa:ımı tet
kil eden bütün doktorlar tarafından takdir edilen en 
mühim ilaçların gayet fenni bir surette teşrikinden 
yapılmıf emsalsiz bir kudret turubudur ... 
Kanı tazeler ve çoğalhr, ittihayı açar, hafıza ve ze

kiyı yükseltir. Sinirleri, adeleleri sağlamlatbnr. Azim 
ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uzviyette 
topbyarak ömrü tabiiyi bütün netelerle geçirtir. F O S
FARS OL aiinet gibidir. Girdiii yere sağlık, dinçlik 
Ye sençlik saçar, her eczanede bulunur ... ' , 

Cildinizın talırış edılmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk gibi yumutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

Istanbul l"'elefon direutörlüğün· 
den: 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 200 kilo metre kapaL brom tel 

14-11-938 Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle müdüriyet 
binasında aabn abnacaktır. Bu i§e girmek iıtiyenlerin 1800 lirahk 
llluvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini 
havi kapab zarflarmı aynı gün ıaat 14 de kadar kc-.ıu1U)OI\ reisliğine 

--~v_:l'l_!_leleri liznndır. ~eteri her ··n levazım dairemizde gürii-

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazimsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı mauen suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczaneıi TELEFON 2067 
: ___ .. __ ·-

yet ııuıoa etma. uaoa ,._ _....t için _ ._ 
cı:u..ttr. 

2 d kordonda FrateDi Sperco npar SZEGED vapuru ikinci tcfrin iptida
aeenteliğine milncaat edilmesi rica olu- lannda bekleniyor. Tuna limanlan için 
nur,. yük alacakbr. 

TELEFON: 2004 - 2005 SERViCE MARITiME ROUMAIN 

Olivi Ve Şiire. 
LtMİTET 

Vapur acentası 
BİRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATn 

BUCARF.ST 
DUROSTOR vapuru 5 ikinci tq

rinde bekleniyor. Köstence, Galatz vt 
Gnlntz aktarma ı Tuna limanlan için 
yük alncnktır. 

Il!indakl hareket tarihleriyle nav· 
tunlardaki değişikliklerden acenta me
sullyet kabul etmez. 

Daha faila tafsil!l almak için Blrln. 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra-

TRENTlNO vapuru 29 birincitcşrin· caat cdilmest rica olunur. 

de Londra, Hull ve Anversten gelip yük Tel. No. 2007 ve 2008. 

çıkaracak ve ayni :zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 6 ikinci teşrinde 
Londra, Hull ve Anvcrsten gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 

POLO vapuru ikinci tefrinin sonunda 

Londra, HuJl ve Anverstcn gelip yük 

Det Forenede 
Danıpskıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDINAVIA 
sıs. SVANHOLM 

çıkaracak ve ayni zamanda l..ondra ve Eylulün birinci on bCI günlükte J'il 
Hull için yük alacakru. alacaktır. 

UVERPOOL HATl'I S/S. ALC.ARVE 
ALGERlAN vapuru 1 O ikinci tefrln· EylCilüıı ikinci on i>Of aünlükte Jik 

de l.mrpool Ye G1aagovdan gelip yük alac:akbr. 
M/V. ALG•ER 

çıkaracak. 
Eylal eonunda Ye birinci tetrin b.t--

MARDlNIAN vapuru 25 ikinci tetrin- langıcında yük alaeakbr. 

de Liverpool n Glugovdan gelip yük M/S. BROHOLM 
---~~------------~---------------------! ı•lii:2!!!!!m ___ rm'"W .. ~--------------· çıkaracak. Birinci tcırin ilk haftuuıda yük aı.. 

DEt.TrSCHE LEV APrrE UNIE cakbr. .. .. . ~==•eıı°"z'~~ SiS. EGHOLM ~ ~.,!!! ==:=- KRETA vapuru limanımızda olup 
Birinci tepinin ilk on bet günlük.t. 

DIŞLERJN 'ÇOROMEStNDEN BlR ÇOK HAST AUKLARJN Hamburg, Bre.men Ye Anventen yük yük alacaktır. 
f.XXaDUGUNU HER KES BllJR çıkannaktadu. sıs. EBR() 

B R O N Z Tarih ve navlunlardakl değişiklikler- Birinci teorinin ikinci on bet gijnlük.. 
den aceo.ta mesullyet kabul etmez. 

te yük alacaktır. 
DIŞ FlRÇALARJ DIŞLERt ÇOROMEDEN VE KtRLENMEDEN M/V. MAROCCO 

KURTARIR ... Her eczane ve tuba~ araymız. a'u m da J '' U m Um j Son tepin ilk haftuanda yük alacak· 

lzmir Lise ve Orta okullar 
satı komisyonu başalım 

kantığından: 
Cinsi Azı Çoğu Beher ton 

ton Ton için tahmin 
edilen fiat 

420 ton için Munkkat U.lmin 
tahmin edilen teminat nud ya-

fiat Pllacaiı 
LK. L K. 

24.25 Sömi kok 330 420 
Lira 

10185 673.88 Kapalı 
zarf 

lzmir liae ve orta okullariyle ertik okullan için latm ahnacak olan 
yubnda cins ve mikdan yazıb 420 ton aömi kok kömUril kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 25/10/938 tarihine tesadüf eden salı günü saat 16 da 
Kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonumuzda yapl)a
caktır. İstekliler ilk teminat makbuzlan, ticaret ocluı vesikalan ile ve 
2490 sayılı kanunun tarifab dam.inde teklif mektuplannı yulmnda 
sözü geçen günde belli saatten bir saat evveline kadar komisyon bat
kanlığuıa makbuz mukabilinde vermeleri li.zımdır. 

Postada vaki olan gecikmeler kabul edilmiyecektir. Bu İfC ait fafl
nameyi görmek iıtiyenler tatil günlerinden bafka her gün Kültür di· 
reh-törlüe ünde konıiayon sekreterliğinden görebilirler. 

br. 

deniz acenteliği ~t·et~~nci on bq günlükte,.. 

Ltd alacaktır. 

• HER ON BEŞ GON MUNTAZAM 
HELLENIC UNF.S LTD. 

HELENie UNES LTD. 

SERViS OLACAKTIR 
Navlun ve bilumum ransenyöman içla 

Acenteliğe müracaat edilmesi. 
ADRES : F'.eni pap bulvan No. 7 .• 

TELEFON : 3304 

HEll..AS vapuru 20 birinci tepinde 
beklenilmekte olup, 2 4 birinci tefrinde 

banket edecelı:. Rotterdam. Hamburg 
Ye AnYen limanlan için yük alacaktır. (Osmanlı Bankası ittisalinde) 

ANGHYRA .apuru 26 birİDci tetrin-
de beklenilmekte olup, bir ikinci tefrin- için hareket•edeeektir. 

LOVCEN 
de hareket edecek. Rotterdam, Ham- · ı 4 ik" . 

An limanlan • · -nL l Lüks vapuru pazarteaı ıncı tet-burs Y• ven ıçan 7 ._ a a· . cak rinde aaat 6 de İzmırden hareket ede-
m. cek. Pire Korfu Adriyatik limanlan Ve-

ONrrED STATES AND LEVANT nedik, Triyeste ve Şupk limanlan .... 
UNE LTD. yolcu ve yük alacaktır. 

HEIMGAR vapuru birinci tefl'İD ni- Gerek Vapurlann muvasalit tarihlell 
bayetinde beklenilmekte olup Ne...york gerek vapur isimleri ve navlwılan haJıı. 
için yük alacaktır. kanda acenta bir teaRhüt altıaa gİreDM& 

BALKANLAR AR.ASI HATn Daha fazla tafaililt almak için Birinci 
ZETSKA PLOVlDBA A. D. KOTOR Kordonda 152 numarada (UMDAI; 

Balkan ittifakı iktısat konferans1nın umum1 deniz acenteliği L TD. m~ 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği edilmesi rica olunur. 
hatta mensup Yugoslav bandıralı LOV- TELEFON : 
CEN lüb vapuru 6 ikinci tCJrinde saat 3171 ACENTE 
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Hankeu şehri de düşmek •• uz ere 
dün akşam Japon Kuvayi külliyesi 

Kanton şehrine tamamen girdi 
Kantonun beklenmedik bir zamanda ve cabuk 

' 
sukutu İngilizleri hayret ve hiddete düşürdü 

Japonlar ancak 
kesmesi 

Çan Kay - Şek'in istifası, Çinin 
ve Japonya ile işbirliği yapması 

komünist 
şartı ile 

enternasyonali ile alakasını 
sulha razı oluyorlar 

-BAŞT ARAFI 1 tNCI SAHIFEDE-
Şanghay, 22 ( ö.R) - Röyterden : 

Resmi kaynaktan bildirildiğine göre bü
tün mühim memurlar Hanlc.euyu terke

derek Şenşene hareket et.nUşlerdir. Ku
mandanlar da bunların arasındadır. 

Hankeuda kalan kuvvetlere Kouçang 

İEminde bir subay kumanda etmektedir. 
Mareşal ve madam Çan Kay Şekin ha
reketi resmen teyit edilmiştir. Fakat bu 

haber Hankeuda hala gizli tutuluyor. 
Şehir sabah saat 9 dan beri 2 7 Japon 
tayyaresi tara.hndan bombardıman edil
mektedir. Bunlar bilhassa iııtasyona ni
ıan alıyorlar. Haıarat mühimdir. 

Japon kuvvetleri şehirden nehir yoli

le 60 kilometre mesafededir. 
Kanton, 22 (ö.R) - Şehir bugün 

pek müthiş bir manzara gösteriyor .. 

Öte beri efyaları arasına çömelmi~ bin

lerce mülteci arasında son hava bom

bardımanlarında yara]anmış aiviJler yer

lere serilmi§tir. Zira bunlar. hastanelerin 

aıhhi ve bbbi heyetlerinin tehirden çe
kilmesi dolayısiyle haatanelcıden çıka

nlm1şlardır. Şehirde ıu ve erzak. külliyeo 
denecek derecede mefkuttur. Yalnız 

motörlü bazı Çin klivvetleri Japonlaıa 
üç saat mukavemet ederek ileri harc.-ke

tini durdurmuşlar ve diğer Çin kuvvet

lerinin ric' atini himaye için kendilerini 

telef ettirmiılerdir. 

Tokyo, 21 (ö.R) - Siyasi mahafil 2 - Japonya ile iş birliği. l.eret edecektir. ınüz 9eferin nihayeti mana!nna gelemez. 
Kantonun eukutunu hakiki bir rahatlık- 3 - Komünist enternasyonaliyle ala- Tokyo, 21 (ö.R) - öğleden sonra cTaymist gazete'i cKanton bozgu· 

la karşılamıştır. Bu muvaffakıyet prens kanın kesilmesi. resmen bildirildiğine göre Japon kıt'a- nu serlavhası altındaki makalesinde 

Konoyun mevkiini takviye etmektedir Japon devlet adamının bu beyanatına le.rı Kantonda hala mukavemette bulu- mesul Çin askeri şeflerini ~iddetle mu· 

'V'e Japonyarun dahili ıiyaseti için çok göre Nan.kin ve Pekin muvakkat hükü- nan Çinli gruplannın mukavemetini ni- hakeme ediyor ve diyor ki : 
müsait neticeleri olacakhr. metlerinin tecrübesinden !iOnra Japonya hayet tamamiyle kırmışlar ve şehrin iş- c - Çinlilerin uğradıkları muvaffa-

Ayni mahfellerde bildirildiğine göre timdi Çinliler tarafından ve Çinliler için galini tamamlamışlardır. kıyehizlik utand'ırıcı olduğu kadar ga-
Kantonun sukutu sulh ihtimaJlerini mü- idare edilen kuvvetli bir Çin hükümeti- Çinliler Longhan üzerine ric'at etmiş- ıiptir de .. Bu bozgunun göz alıcı rnahi
him mikyasta arthrmaktadır. Cenubi nin te~kilini ve diğer muvakkat hükü· lerdir. yeti galip Japonlara sevkülceyş ve aiya-

Çinde bir eefere uzun zaman muhalefet metlerin da onun merkezi idaresi altın- Londra, 2 1 ( Ö.R) - Kantonun Çin· set bakımından menfaatler verecek ve 

e-tmi, olan Japon mahfelleri de umul- da teşkil8.tlandınlmasını istemektedir. liler tarafından mukavemetsiz denecek Japon propagandası Kanton Çin ordusu 

madık derecede hız1ı olan muvaffakıyeti Mareşal Çan Kay Şek ve kar1.sı sah- şekilde terki lngiliz gazetelerini ve umu- kumandanlarının merkezi hükümete ve

hayretle gömıüılcrdir. Bu ha] umumi ef- neden çekilince Japonya yeni ıeflerin mi efkirını hayrete düşürmüştür. Umu- yo. merkezi hükümctin bunlara ihanet ct

kira ne§e vermekte ve ask.eri hareketle- idaresi a1tında yeni Çin için kendiliğin· mi kanaate göre Japonların bu yeni ta· tiklerini ileri sürmekten geri kalmıya
rin yavaılığı yüzünden müfrit mü1tccile· den baş gösterecek bir harekete müza.1 arruzda sür'atle muvaffak olmaları he- caktır .. 
rin çıkarabilecelı:leri tehlikeyi bertaraf 

etmektedir. 
Çin harbinin baılangıcından beri ilk 

defa olarak Tokyodaki müşahitler Çin 
ııeferinin tahdidi lehinde olanlann aksi 

cereyan taraftarlanna iltihaka başladık
larını görüyorlar. BunJann fikrince Han

lceunun zaptı fiili bir mütareke devresi· 

ni açacalctır. 

Tokyo, 22 (ö.R) - Domey ajansı 
Kiokiyangdan iııtihbar edjyor : Hankeu
)'a kırk kilometre mesafedeki Hoşeng 
,ehri Japon bahriye kıt'alan tarafından 

~gal edilmiştir. Mareşal Çan Kay Şek 
ve karısı Hankeudan ayrılmışlardır. Fa· 

kat genera] Conking mukavemeti idare 

etmektedir. 
Japon bahri otoritc1eri Yangçe neh

rindeki lngiliz harp gemileri kumanda
nına bir nota göndererek bu gece yarı

•ından itibaıen Hankeu civarından çekil

melerini talep etmİf ve bu saatten itiba

ren Hankeunun fasılasız bombardıman 

f'dilccr"ğini haber vermi§tir. 

Çek-Maca müzake eleri 
Macar siyasi mahafili ltalyanın 

mertçe müzaharetini Almanyanın 
husumetli ihtirazile karşılaştırıyor 

Prag, 22 (ö.R) - Daimi olarak iç- "min ediliyor. da da anlaşma hasıl olmuştur. 
tima halinde duran Çekoslovak hükü- 2 - Çeko•lovakyada dahili vaziyetın Çekoslovak mahfelleri Çekoslovakya 
metini oimdi bilhassa kaygılandıran üç basitle•tirilmesi moaeleei : Ekseriyet par- ve Sovyet Rusya arasındaki paktın feshi 
mesele vardır. 1 tilerinin mümessillerinden mürekkep hakkındaki haberlerin hakikate uyma· 

1 - Macaristanla hududun tahdidi bir komisyon siyasi partilerin sayısını. dığını bildiriyorlar. 

meeelesi : Dün kabinenin gizli celsesi azaltmak meselesini tetkik ediyor. Prag, 21 (ö.R) - Slovak nazırların-
dan B. F ernan Dokanski bu sabah Pra-
ga gelmiştir. Kabine müzakerelerine iş

tirak edecektir. B. Dokanski hariciye 
nazırı B. Şva1kovski ile de Macar - Slo-

c-Deyli Telgraf> ta ~u mütal:iadadır: j vetler bitmiyecek ve daimi geriHa hıJt" 

tKantonu zaptetmekle Japonlar bi- I bine maruz ka1acakld:dır. . 
rinci derecede ehemmiyeti h8iz bir sev- ı Eğer Japonlar $anghayda olduYu ~ı· 

külceyş hedefine varmışlardır. Zira iç bi hareket ed~r ve açık kapı ~iya:M"t·ri 
Çinle harici dünya arasındaki biricik İr· muhafaza ederek ecnebi imtiyazlttrın• 

tibat yolu gerelc. demiryolu, gerek deniz riayet ederlerse Amerikanın müJ.ıh ... l
yoJu bakımından kesilmiştir. Japonlar sine ihtimal verilmf'mektedir. 

bu seferi aylardan beri hazırlamışlardı, 
fakat Hongkongun yakınlıf'ı dolay,.iyle Tokyo, 22 (ö.R) - ' Bugün öğledeP 
bu te~ebbüsün ihtilatlara sebep olma.sın- sonra bütün Kanton ~ehri işgal edilmi.ş• 

dan korkarak tehir ediyorlardı. Görülü- tir. 36 Japon bombaıdıman tayyaresi bu 
yor ki nihayet bu tehlikenin göze aldı- sabah Hankeu, Hanyang ve Uçang f;oe· 

rılmaV-n değf'rİ olduğuna hükmetmi:ıı;ler- hirleri üzerine taarruzlar yapmıştır. 

dir.> 18 tayyare hücumu Uçang garı üzeri• 

, Va'}İngton. 22 (ö.R) - Resmi ma- ne teksif ederek bir çok yangınlar çıkar• 
hafilin fikrince Kantonun zaptı Cinde mıştır. Diğer 18 tayyare Hankeuda eski 

Amerikan menfaatlerini şüphesiz tehdit Japon imtiyazlı mıntakasından bin bet 
etmekle beraber bunlar Jngiliz menfaat .. yüz metre mesafede olan ve kilometre 

leri derecesinde değildir.Amerikanın al.i- 1 O garı denilen gara hücum etn1işlerdir• 

kası bazı mi~yonerlere ve petrol kuıTJ- Hücumdan sonra burasını 7İyaret edeO 

panyalarının subelerine münhasırdır. Röyter muhabiri bir çok evlerin haıaP 

Halbuki Amerika - diplo"!atik mahfe!- olduğunu, rayların söküldüğünii, su de• 
!erinin fikrince şimdi 
kong müıtem1elcesi 

İngilizlerin Hong
yeni bir Şanghay 

olacaktır, zira ticareti tamamiyle iç Çine 

bağlıdır ve şimdi Japonlar tarafından 
kesilmiş olduğu için sönmeğe yüz tuta
cakhr. 

Hankeuya gelince, Kantonun Aukutu 

sebebiyle daha mü~kül mevkide kalaca
ğı zannedilmiyor. Zira hükümet merke

zi esasen Şoşime nakledilmiştir ve bura .. 

sı bir nehir yolu üzerindedir. Bu vaziyet 

Kantonun sukutunu ehemmiyetsiz bırak

maktadır. Bilakis Japonlar bu yüzden 
münakale hatlarını mühim mikyasta ge

nişletmiş olacaklarından bunları n1uha· 
faza etmek için ellerinde mevcut kuv-

posunun hasara uğradığını görmüştür. 

Londra, 22 ( ö.R) HankeudaP 
bildirildiğine göre Hankeunun 

beş kilometre ilerisinde Oşenge 
altmıt 

kar fi 
yapılan ihraç tetcbbüsü reddedilmif'tir .• 

Bu ihraç hareketini himaye için nehri 

ytıkarı doG?"u çıkan yedi Japon harp ge· 
misi sahil bataryalarının ate~i altında 

yoldan geri dönmek zaruretinde kal .. 
mı,lardır. 

Röyter ajan,.ının Hankeu muhabiri 

Mareşal Çan Kay Şek ve karısının dün 
akşam Hankeuyu terkettiklerini tekzip 

etmiştir. Röyter muhabiri bu sabah yit" 

mi dakika kadar madam Çan Kay Şek• 
le görüşmü,tür. 

Siidet topraklarında Alman işgal kuvvetleri 

Hankeuda hava çok gergindir. Şehir 
muha~ara altında bir kaleyi endınyor .. 
Slvil aha1inin tahliyesi devam etmekte

dir. Şehi-de kalmağa karar veren 1100 
ecnebi kum çuvnllariyle sığınaklar yap· 
maktadırlar. Yollar harekete ça1t,an 

Çinlilerle ve bunların cşyalariyle dolu

dur. Mareşal Çan Kay Şekil\.resimleri bu 
caya arD91nda bilhassa göze çarpmakta .. 

dır. 

Prag, 22 (ö.R) - Salahiyettar ma
bafillerin fikrince Macar - Çekoslovak 
hudut meselesi yakında Münihte Slovak , 

vak müzakerelerinin yeniden başlaması nazır1arına yapılan tavsiyelere uygun bir 

sözüyle halledilebilirdi. Fakat 0<tad• 
Karpat altı Rusya me!\elesi vardır. Ve 
Führer bize karşı Çekoslovaklan hiaı•· 
ye ediyor, diyorlar. 

Su tevziatı kc$ilmek üzeredir .• Çünkü 

eu kump:ınya~ının kömürü yoktur. Elek
trik kumpanyası ayni vaziyette olduğun· 

Can r.ece),.Ti yollardaki lambalar aıtık 

yak1lm maktadır . 

Parİ•. 22 ( Ö. R) - Havas ajansının 
Tokyo muhabirine bir Japon mutedil si· 
yasi ~::> h1iyeti vaziyet henüz müzakere 

eafhasına girmiş olmamakla beraber aşa .. 

ğıdaki esaslar dahilinde bir aulhun müm-ı 

kün olabilf"ceğini söylemiştir : 

1 - Mareşal Çan Kay Şekin istilası. 
onun yerine birinci eınıf bir şahsi}'etin 
idare,i alhnda yeni bir Çin hükümeti 
1 ıw· 

Miinih anla§ma.sı imza edilirken 

münhasıran bu meseleye tahsis edilmiş· 3 - Ana yasanın ı.sl8.hı ve yeni reisi

tir. Bu celsede müzakerelere yeniden cümhur İntihabı da müzakere mevzuu· 

başlamak için Macar hükümetine tevdi dur. Yeni ana yasanın esaslarını hazırla
cdilen avan proje hazırlanmıştır. Macar mağa memur edi1en komisyon faaliyet
çevab 

hakkında görüşecektir. ı §ekilde halledilebilecektir. Bunun esası 

Slovak baovek.ili B. Fişonun riyaset ırk durumu olacak ve Macaristandaki 

ettiği muhtariyetçi Slovak halk partisi- Slovak ekalliyetleriyle Çekoslovakyada-

nin organı olan «Slovak> gazetesinin is

tihbarına göre Macar - Slovak müzake
relerine 2 4 ilk teşrinde yeniden başlana· 

caktır. Resmi Çekosl~vak mahfelleri 
Sovyet Rusya He paktın feshini tekzip 

ediyorlar. Sovyet sefiri bu sabah saat 1 1 
de hariciye nazırını ZİyaTet etmi~-·e de 

bir nezaket ziyaretidir ve siyasi mahiye
ti yoktur. 

Londra, 22 ( ö.R) - Eski Çekoslo
vak reisicümhuru bay Beneş tayyare ile 

refikasiyle birlikte Londraya gelmiştir .. 
Yakında Amerikaya giderek Şikago üni
versitesinde bazı konferanslar verecek

tir. Londraya gelmeıi hususi mahiyette• 

dir ve yanlı§ tefsire sebep olmamak 

için hiç bjr eiyasi ,ahsiyet]e gÖrü§miye-

ki Macar ekalliyetleri arasında bir nevi 

müvazene tesisine çalışılacaktır. Müza

kerelere yeniden başlamak için iki hü

kümet temas halindedir ve bu mesele 

gelecek hafta içinde halledilecektir. 
Cuma giinü ö~leden sonra Almanya 

Çekoslovakya - Macar hududunun tah

didi meselesinde tam bir bitaraflık mu-
hafaza etmek istediğini bildirmiştir. Bu 

sebeple gelecek müzakerelerin ya Slo

vak. ya Macar toprağında olacağı, fakat 

asli Alman toprağında cereyan etmiyc

ceği tahmin ediliyor. 

Budapeıte, 22 (ö.R) - Bazı Macar 
mahfe11eri Almanyanın Macaristana kar

şı olan taahhütleri hakkındaki durumun
dan dolayı hoşnutauzluklarım artık giz
lemiyorlar. Bunların fikrince Çek.os]o .. 

Keza Bratislava tehri hakkında Al• 
manların aldıkları vaziyet te aert bir 9e'" 

kilde muhakeme edilmekte ve bu hare• 

ketten bilhassa Macar askeri mahfelle' 
rinin mütees~ir olduğu kaydedilmekte'" 

dir. Macar mahfelleri ltalyanın Macaris• 
tnna c:Merdçe müzah~retini:t Almanyıt! 

nın .-Husumt!"tli ihtiraziyle> karşılaştıtı .. 
yoTlar. 

Londra 22 (A.A) - Eski Çekoslovak 
rchdcümhuru bu gün öğle üzeri Londra· 
ya gelmiştir. Yakında konferans verınel< 
üzere Şikago üniversitesi tarafından ys .. 
pılan davet üzerine Amerikaya gidecek· 

tir. 
Londrayı ziyareti katiycn husu.)1 ~

hiyettedir. Çekoslovak mahafilinden b•' 
yan ol~nduğuna göre Beneş Londrada~l 
ikameti sırasında resmi hiç bir teması!~ 
buluıunıyacaktır. Hatt.~ sui tefehhüml"" 
re meydan vermemek için Ingiliz sı.> ı.ı:;"i 


