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lrntiy~z sahibi: SEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve w::~mf neşriyat nıücUrU: 

- HAKKJ OCAKOcLU ---ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç için 

Senelik............ 1400 2900 

( auı; ~-~ .. ~·;·O N 750 2697 mo 1 

• 
~IA Tt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin \:e Cün.hurıv:t eserinin bek~i!i, sat>a1ıla,.ı rıkar !lyllll gazetedfr -

Romanyanın yeni 
Roma elcisi 

' 
Bükreş, 8 ( ö.R )- Resmi gazete yeni Jlt.o

ma elçislıJJıa ı:.r.a1 eı:ohıı.aııı~t n~~· 
Yeni elçinin ıdmatnamesl ft.\lya kraiı ve Ba
be~istan imparatoru namına tanzim kılınmıştır. 

·-- - - --' YENl ASIR Matbauında buılriuttır 

M-einurlar nasıl- Tekaüt edilecekler? 
. 

Yeni • 
nızamname Vekiller Heyetinden çıktı 

• 
~MİRLERİN MAHRE!!J TEZKiYE VARAK1.fARJ VE MUFETj 
!.JŞLERIN RAPOB_I.:_ARI MEMUR SİCILLEJ!.INE 1 GEÇMİYECEK 

i. Müdafaa plinı i~in hükümet mec-
~sten f evkalide-t~hsisat istiyecek 
l ürk 
lngiliz 
Dostluğu 
C> ~ l.ıınhuriyet Merkez bankası. lş 

ANKARA, 8 (Hususi) - Me
murların, sicilleri üzerine tekaütlük
lerinin icraıi ve tezkiye va.rakaİarı
nın tanzimi hakkında Ba§vekaletçe 
hazırlanan nizamname Heyeti · Ve-
kile karıınnca mer'iyete gireli. Bu ni
umnameye göre amirlerin doldura
cakhuı mahrem tezkiye ı:arakaları 

i!e müf etti}lerin rapor lan mündere
catı, mcınurlann aicillerine İ§aret
lenıneyip gizli dosyada bulunacak-
tır. Vaziyetleri, aarfiyallan ~üpheli ' 
bulunan memur!ar bütün servetleri
ni, Yl\!4Ylf tarzlarını gösterir birer 
beyanname verecelderd;r. Sicil it;
bariyle tekaüde aevkedileceklerin 
neoen dolayı tekaüde aevkedil<lik-
leri taarih edihniyecek, yalnız (Sici
len tekaüt) edildikleri bildirilecek-

Eski hariciye nazırı B Eden sayfiyeye çekilirken 

INGILIZ DIŞ SiY ASASJNDA 

Değişiklik yok 
lngiltere kısa zamanda 
silahlarını çoğaltmaya 
azmetmiş bulunuyor 

t ı)' kası, Eti Bank genel direktörle
tıa 111 londrada, İngiliz ticaret ve fi
~ alemine mensup şahsiyetlerle 
~•ları, geçen 6ene İngiliz iş 
~1- la~ının memleketimize vuku
~ ~ıyaretlerini iade gibi basit bir 
lı'ıı et ziyaretinden ibaret kalma
t~1' · Bu vesile ile Türkiye - lngil
d<lttll\tasında günden güne kökleşen 
~ ha ulc münasebetlerinin iş alemin
'~ktığı kuvvetli akisler, City'de 
~ti lı:ctimize kar~ uyanan sem
ııt "c güven tezahüratı görülmüş-

tir ICadın tayyarecilerimizden bir grup 

.ANKARA, 8 (Hususi) - Beşi ki için hükümetin Meclisten fevkal-ıta yal-anda Meclise bir kanun proje- ~n~ ~ı:. dola=~tiba ~I ~~ir. ~~-·en~ zaman içiae 

Londr-. 8 (ö.R) - Parlamentoda Mtİnİn hiç deiifmemit oldujunu llaydet. 

aeneli milli müdafaa plinmın tatbi-. ide taluiaat iatiyeceği ve bu husus- ıi verileceği söylenmektedir. ;::edt mqnaTi•fH ıuuı ~ •• _... 1• a- de siJ50Wannı lüsumlu teYJJeye kadar il! 
en « unen pzetesı ...,. .. ız sıya- - NU DöRDONCO SAHiFEDE -

~ Yapılan temaslardan büyük 
~ ~~r beklemekteyiz. Ve şuna ka
~ ı TORK-INGILIZ iş birliğinin 
til~· Verimli bir sahaya intikalı ge-

Vali ve Belediye Reisi 

c· ':Ycccktir. 
dir. ıt:y İngiliz iktisadiyatının kalbi-

~~~ada, iş birliğimizin karşılıklı 

Bu2ünlerde birlikte 
Ankaraya gideceklerdir 

l,tıda aatlere en uygun olduğu hak- Jzmirin beş yıllık imar 
~ kat'i bir kanant uyandırılma-
~ lngiliz piyasasını geniş ölçüde planı hakkında Baş~ 
~İ))•rırnak imkansız olduğuna göre, 
~~dbqnkalar direktörlerinin temas- vekille görüşülecektir 
ltt~~ karşılaştıkları tezahürattan --o-
~f cbetlerimizin müstakbel in- Vali B. Fazlı Güleç, refakatinde be-

1 namına memnun olabiliriz. Jediye ve Fuar komite~i reisi Dr. B. Beh-
k.~:Y . . . çet Uz bulunduğu halde Ankaraya gi-
~le 0rn .bır lngı~ız gru~u Kara-

1 
deceği haber almmııtır. Sıhhat ve içti

~ lt. emır ve Çelık fabrıkalarımı- mai muavenet müdürü Dr. B. Cevdet 
~t Uttnakln meşguldur. Büyük 1 Saraçoğlu dn vclinin seyahatine i~tirak 
~ lkc: beri l~giltere ile işbirliği~i- edecektir. . .. 
d'. litrıa dıını böy1e~e atılmıştır. Şı~-ı Valinin ve belediye r~ıaı~ın ya~acak
~'ıitı . nla~ımızı.n ın~sı,. madenl~r.ı- 1 lan miqterek acyahat, lzmll' tehrıne ve 
''~§~etılme~ı faalıyetınde Jngılız I vilayetine ait mühim bazı i§lerin Anka-
~ ~k rıle yem an~aşmalar yapılma- rada, vekaletler nezdinde tııkibi içindir. 
L. llij· rnuhtemeldır. IViliıyetin ve belediyenin mü~tcrek t~eb
-" h~oruz ki hükümetimizin en büsleri sayesinde izmire ait ~lerin za
t~ \' ır 2:arnanda realize etmeğe ka-: manmda halledileceği kuvvetle memul
' li erdiği programda İstanbul-iz- dür. 
\ .. tan__Iarının genişletilmesi,T rab- Belediye reisi Ankarada Bat vekalete 
"-ı {fb-egli - Mersin limanlarının in~ -SONU 1KtNCI SAHiFEDE -

1 ı büyük tasavvurlar vardır. 
lft~ ~tısız gazetelerinin verdikleri . 

Denizhan kın 

Vali ve Belediye cnciimcni 

lzmir kadrosu 
~~ite~ bakılırsa cingiliz firmaları 
1~ eh ronı, bakır, demir madenle
~! tQ·İllııniyet vermekte olup istih-
1 'tı ih~·ccek madenlerden Türkiye
~~ ,:{acından fazlası lngiltereye 

1} i~kıl~:k şartiylc TORK-INGl
~it· ırlıgı için büyük sermayeler \, trıc ~ 

Cuma· günü Ankarada 
büyük toplantı vardır 

firı <:ırnadedirler.» 
~ ku~ a:vnı. gazeteler. her bakımdan 
tıı~~i}' V~tlı olan bugünkü Kemalist 
~~fillcrı.ır1, Londrada lngiliz siyasi 
ıJ... ılt i~; ~~?ar iktısadi mahfi1lerin- I 
~.. 

1 
rlı~ı fikrini kuvvetle uynn

~~;-~ dugunu kaydediyorlar. 
~~'trı 1l~rpte TORK milletinin 
~~~ ~!l.~rı ıgr, centilmenliği hakkın
~l\ıl~ ~at~erini sayısız misallerle 
\~ 'aıte~ Trnkan bulan lngiliz mil
' ~~ltışu ATORK Türkiyesinin 
~~ ~İrı ndan sonradır ki mille-
\~ toede u~anıklığmı, demokrasi 
r~ t~lirı.j t nıyet aşkını, yaratma 
\il~)\ 't·~nı~abilmiştir. Yine ATA
~~~lt k~rkı~esinin kuruluşundan 

ile Şaı T urkiyenin mütevekkil, 
'- So,(~k ile realiteci garp ara- .._ - .. 

lktNCI SAH1FEDE - 1 D(n.:c indirilen 
ŞEVKET BiLGiN 

.... 

Ye~ırai ihdas edilecek 

Uçaklı 
Polis memurları
nın kıya( etleri 

-o-
Ankara, 8 (Hususi) - Emniyet teş

kilat memurlarının kıyafet ve teçhizat
ları hakkındaki nizamname Heyeti Ve
kilece tasdik edilmiştir. 

Görülen liı.ı:um üzerine yeni ihdas 
edilecek uçaklı polislerin kıyafetleri de 
bu nizamname ile tesbit edilecektir. 

Feci bir kaza . 
Bir çocuk otomobil teker
lekleri altında can verdi 

Dün öğleden ıonra ıaat 16 da önüne çıkan yedi. yatında bir çe>o 
Mersinli yolunda feci bir otomo- cuk otomobilin alhnda kalm'iı ve 
bil kazası olmuıtur. Turan fahri- beyni parçalanmak suretiyle der· 
kasına ait bir otomobil Mersinli- hal ölmüttür. Zabıta ve adliye hl· 
de inşa edilmekte olan bir bina· diseye vaz'ıyed etmitlerdir. 
nın önünden geçerken, anaızm - SONU tKtNCI SAHiFEDE -

Dün iki kadın yaralandı 
Biri henüz gelin oluyordu. Diğeri 
nişanlanalı daha bir kaç gün olmuştu 

iki hadise de kıskanclıktan 
' 

doğmuştur 
Belediye nikah daireainde bir ıenc:e 

cHayatanm sonuna kadar aözünil v...., 
dikten yaran aaat sonra gelinlik elbiseo 
•İyle al kanlar içinde yerlere aerilen Bn. 
Fatma Nazik, fU dakikada memleket 
hastanesinde kadın baric:iye koiufunda 
inlemektedir. Saadetinin nqesin.i lçmeğe 
vakıt bulamadan alb bıçak yaruiyle 
yerlere serilen genç kız : 

- «Derdimi toprağft söyle.em o W. 
le dinlemek istemez.» diyerek belki ek 
en mesut ıününde karıılaıtıiı bidisenia 
fecaatini anlatmak istiyordu. Hutanede 
Bn. F atmaya: 

- cGeçmiı olıun, deyince bana acı
larım anlabnıya baıladı .• 

- Çok miiteeuirim, dedi. Nihayet 
herkes gibi benim de d~üncelerim. 
zevklerim, arzulanm vardı. Kör olası ta
liim bana tam nikah günümde öyle bir 

.---~----------. oyun oynadı ki, mul<t1.::di.""SU1 altından 

Nikah d~iresinden çıktıktan 

_yarım aaat s~nra pefİni bı

!akmıyan bir çapkımn taar· 

ruzuna uğrayan ıenç kız ba .. 
tından geçen vak'•Y! t~sür.:_ 
le anlata yor .•• r=-----

sıyrıl... Ne yapalım, çilem deyip çekece
ğim .. 

- Nikiblm12 hastaneye ıeldi mi? 
- Tabii aeld~ neden gelmiyecek-

mit? 
- Nud oldu bu i§, bana arilatır mı· 

amız? 

- Ben fakir bir ~ilenin biricik km-

-SONU 1K1NC1 SAH1FEDE -



SA1'FA :%" 

Denizhan kın Izmir kadrosu azan masa 1911 

Cuma günü Ankarada ŞEHiR HABERLERi ~~~!::~.~~~ 
b •• •• k 1 t d D e e e k e k d 1 d hamlesinin eski ismi arapça ol,....k fırtıO"" 
-~~_:~f.~.1: .. ı .... ~~~~.... un ı ı a ın yara an ı ~:;::~~;;:; 

edilen Sur ve Elea npml111'11U11 15 Ma· B. HA§met Dölge birkaç günden beri De- lak olunur. Her ne ise. Ancak kıt"' b<O 

yu taribinde F"111me timuunda teslimi t .. niıı:bank bmir tubesi kadro ..,., tetkilab· B • • h •~ 1 • ı d D • v • takebız günleri methurdur. fakat 

brrilıretmİftir.DenizeindirilenEfesva· nıtanzimlemetguldür. ırı enuz ge ın o uyor Ue ıgerı buıöhretiıöylecetefsireıınekiolİY.-: 
.,_,., 730 70la.yu ferah feralı istiap e.ı.. Denixhıınlon lzmir ıube tetkili.b la· Bu günler erkek kadın çok u.rl ye c;ç-

cek ~. t2 mil Mlratinde, çiEt us· mamen liman itleri binası içinde topla· 1 1 d h b • k •• ı t ka emet · ihtiy lann ""teki dİJat1' J 

:"=e1.~v:t1':: ~: :~:ı:!~=::ı.b:ı.::·:=.=~ nişan ana ı a a ır aç gun o muş u. ier:~!ruı ...:::'ı~~: ::1 
rı,ıı, konforiu bir vapunlur ..e mazotla ca tasdik için bankanın umum müdürlil· duldan halde niu zayıf d ............ 

fılemektedir. Uk tecrübelerden alı.nan iüne gönderilecektir. -BAŞTARAfl 1 iNCi SAHIFEDE-ı _ Yalnız mıydınız? mek, bir yuva kurmakmıı. ı ·· ·· d asal kocakarı fırt'°"" • • · ı.. le '~--- mecfui • 1 • . se er goruyorum a . ,_...ıır. 
netice memnumyet bafıtta'. S... ~~ • D~ız __ n ""'"' ™ ~ lf• yun. Btmdan yedi ay önceye kadar Hal- - Hayır, yanunda görümcem Naciye Bn. Mehpare evvelki alqaın evinde 

1 
sından müteessir olacak ifte b<JIUP-

nd~~~-·-"" ~ed~;.daedird.eruze ın• tirakıyle Ankan.da S..•eka B. Celil Ba- kapınardaki ıayak fabrik.aa~~a çaflfıp I vardı .. 8'.'•ma~e g~ !i~. _Trenin yalnız, ~~mm bekliyor. Erinde ."-!- diyerek bu günlerin aldatıcı sıc.ı.w:: 
"""""' _,..._.. yarın riyasetinde yapılacak toplanb cu- duruyordum. o zaman Şemsi ile yakın-, gelmeaıru beklıyor, ıçun ıçune sıgmıyor- ruz oldugu ıçm korkuyor, komtuya, ihti- • alarmı ihtiy ti olmal...,... .. 

ma günüdür. O ıı:ün 88fvekilimiz. deniz• dan tanl§ıyordum. Bu Şemsi dedi~ du. • yar bir zat olan B. Abclullahın evine ge- ınan~d k dim• • al a 
1 onun-•• Bd ,., .. 

DENIZBANK KADROSU -"'"- erilecek v-'-e hakkında banka ba 

1 

On .,_ , • , '···-·- elm • , , mennı en en ı amıy _,,. 
........ ~ v ..,,.. genç bizim memelekctlidir. Anneme - Birden içime dert oldu. u, .,.....sıyı çlyor ve nııanuıwun g eaıne mtızar beti .. el b" hik• . .., de ,,.. 

J>-ınbenlon bmir fUhe tetkili.b ı... müdiranmı ve meclisi idaresini tenvir d d d l-··.ı.. .. • • •? ed" nase e guz ır ayec&5• ı. bama baıvunnut: lf'lrl a o ,.....en gormıyeyun mı ıyor. 

nm bazırlanmıt deiilclir. Denizbank la- edecektir. _ Sizin ıu Fatmayı bana verin, yüz O, evvela kendisini gizledi, sonra bir Saatler geçiyor, vakıt gece yansına tayım: ..,ıııJı· 
----------·------------------ göz edin, demit. hamlede önüme çdı:tı. Sağ eli cebinde yaklAfıyOl'. lfte bu sırada Abdullalıın eri- Vaktile bir arkadafiyle bir~ jrdtP 

Tu••rk Yalı• Onlar benden bile ıormam11lar, bana idi. Orada bıçafını gizliyordu. Sordu nin kapısı vuruluyor: ta giden iri yan, bir .,..a-öal · ~ 
bir ihtiyar kaduu geçince onu 

sorup SOl"llfturmadan derhal .-~ı oluver- bana: - Tak .• Tak.. rek· , 

t .I' B J d , , , mifler ••. Ayol, kasap dükkanında et mi, - Kız, dedi. Beni neden İstemedin? Kapı açılıyor... Keyif halinde, fakat _·_ Berdülacuzu geride bıraktıll ~~ 

Ingl•ı1•z ye e e tye retSl manavda prasa mı sabyorsunıız? Bir de- Neden b&fkalannm tesirine kapddm? hiddetli olan kukanç nipnlı içeri giri- Kadın da yanındaki kadma yjjlP"'" 

-BAŞTARAFl l tNCI SAHiFEDE- facık olsun kızınıza sormak yok mu?. Cevap verd~:. • . yor. Bn. Mebpareye! seal.e: 
. . . • Ne iae, onlar kendi aralannda benım - Ben kalbımın ıesıne uydum. Kim· - Ben sana demedim mi, bu eve A h , .. .. .. de ölı:İİ' 

D ti ""' ~ ~nın. tabettiril~n bet ıenel~ için pazarlık yapml§lar. Hatta nifanla- 1 senin tesirine kapılmadun. Benimle ge- gitmİyeceksin? - man emtıre on-:;~ ılİ1.-
0S ugu ımar meaaı P~ .. takdun e:'~cek: tebır mıılar bile •• Ben de cTaliim• diye razı çinecek birini bulunca evlendim. Fakat B.Mehmet hiddetini yeniyor, fı~m~ı ~· N:ı:-a~~ bulıınınııt·· V• 

halkı adına ıebir mumeuillennm dilek ve olmuıtum Fakat kendisine bir türlü ısı- Bıçağını hiddetle çıkararak beni yer- bu ıırada Bn. Mehpare çocuğunu kucak- re guze ır m a e ... ~ 
temennilerini bildirecektir. Bet senelik d. lere ,--~,·. lı ak • .__ A-'-- danB M h kocaınıt soğuklan böylece s 

namı yor um. ccu yar evıne 1U1Ç1Yor. rKAllD • e .. il 
1 .BAŞTARAFI 1 lNCl SAHiFEDE- imar planının bir an önce tahakkuk et- iKiNCi u • "'iSE t ihti" b' d ı B Abdullah ves e 0 mut··· • . • • • .. .. . • . Neden mi diyeceksiniz. Kanun umma- ~ me , yar ar a am o an . ı 

)ında bir medeniyet köprüsü vazife- tirile bilmesı ıçın hükurnetımızın yard:m- dı da ondan.. Çok kavgacı bir çocuk.. Hastanenin aynı koiufunda, yanı ba· da zorla aynı ne getiriyOI". EVYeli üst ff. oıc 

)tini gördüğünü anlamışbr . Türkiye lanna ihtiyaç vard ... Bu yardım ne ka- 8afkalariyle kavga eder durur .. Ben ise tındaki yavrusunu süzerek dalgın yatan kata çdı:arak B. Abclullaha Ol"ada belde
yalnız kendi uyanıklığını temin et- d"'.' genİf tutulu~'. belediye~~. tqebbü~·ıkeadime göre halim, selim, etliye, süt-/ genç bir kadmın yanına gittim. Bn. Meb· mesini tenbilı ediyor. Göztepe mek.le kalmayarak bütün yakın kom- len ne kadar muzaheret gonıne, lzmı.r liiye kantmu, saadetimiz için çalıtır bi-ı pare de dün sabah nifanlısmın klll'f\ID· Sonra, yanında Ye önde Bn. Mdıpan 
ıularına iyi örnek olmuştur. Bir in- tdırinin yeni yapısa o kadar kolaylıkla rini istiyordmn. lıınna hedef olarak ağır surette yaralan. oldııiu halde alt kata iniyor. Bu. Meh· 

giliz İf adamının ıöylediği gibi bat- yükselecektir. .. .. .. .. Çallfbi- fabrikada, Ali iominde b~ m11tı. , , pare önde yürürken. tabancasını çd<aran 
ka devletlerin asırlarca uğraşarak Ba seyahat, zannımıza ııore onumıız- genç vardı. Onu seviyordum. Onunla nı-1, Bayan Mehpare konupnak utemıyor. B.Mehmet atq etmiye ba,Lyor. Karan- ..A.rnerik---;;;;J;;;i/ejinJıJ~ 

·ı ı Bir konferans oerı .. d t" eh"ldild · 1 · T·· deki bahanın ortasında olacaktır. ---•----ya evlenmeye karar verm.İftik. - Bıuit bir bi.diae, bir kıskançlık lıkta atılan kurtunlar hedefini balmıyOI". vucu a ge ır ı erı eser erı, ur- * ...-~- • . , . . . . .... 
k • 1..-- fı d d Sizin anlıyacafmız, dün sabah nikah meseler.i... Bir nban dıyerek tafsilat Bn. Mehpare n>ııbakkak bır olumden 
ıye on ""i sene zar n a mey ana • l . . üd"" •. .. "'d 1 ermekt ekini ord k rtul ak · • tfak sinci 

çılı:annııbr. Bu asırların Üzerinden Oğretmen er ıcın dairetiııe gittik. Niki.lı m'" urunun"". ~- y '."'. ç . y ~ L'~--·- u . ~. ıçın mu pençere • ~ 
h 1 • bilhaa be l · ı 1 • • rini güzel dinledik, her sonıbna ikimiz Bu lıiıduenın tafsilatını ~ ko- kendısmı bahçeye abyor. Fakat kenılüini 
ız ı geçı§, sa. yne mı e Si• Dört, beş ve a ltı s ınıflı ilk öğre tmen de cEYet• dedik. iut arkadaılanndan aldım. musırrane takip eden nipnlısının bir 

yaset sahasında akisler yapmaktan okullan mezunları arasında, orta okul- ki tarif Ba Meb dul b" kad d Uk k · 1 lamy 
hali kalmaınııtır. Zira dış politika- 1 d TU kç T "b C ' -'-· Ri . Mesuttum, o kadar m~suttum • 1 yan . pare, ır m ır. ur,unıyl ekydara . nlor. d d• . 

.... . • . .. .. ar a r e, an • og1.c;Uya, yazı- edemem. Gelinlik elbi.aelerim bana ya- kocasından hır yavrusu olmllf, sonra ay- Yara ı a m lllf8 ı.sm an ava etmi-
mıza verdıgımız ı~tı~e~.b~tu~ Y~· ye, Fen bilgisi \re Bioloji öğretmenliği k"""'1:ı. .• Neyse, nikah dairesinden çdı:-1 nlm!J .. Bayraklıda Sakız sokağında 18 yorum, kıskançlığından ıiki.yetçlyim, de. 
kın şarkın çehresını degıştırmıştır. yapmak istiyenler için Kültür bakanlı- tık. Bornova Meninlisindeki evimize gi- 1 saydı evde toför B.Mehmetle nipnlan- mektedir. 
lngiliz doatlanmız bunu herkesten ğınca sözlü ve yazılı bir imtihan aç.Ia· diyordum. 1 m1f •• Maksatları sıcağı sıcağına evlen· 
daha iyi anhyacak mevkidedirler. caktır. Türkçe grubu imtihanı 15 ha
Çünkü dürüst ve berrak bir siyase- ziranda, Tarih • Coğrafya grubu 16 ha

tin aamimiliğini anlamakta en fazla :r.iranda, Riyaziye 17 haziranda, fen bil
tecrübe sahibidirler. gisi ve Bioloji 18 ha:r.irandadır. Yatılı 

imtihanlar Izmirde kültür direktörlü
Bugün üzerinde yaşadığımız top- ğünde, sözlüler Ankarada yapılacaktır. 

raklar dünyanın en çok sulh ve em-

niyet içinde olan topraklandır. Mem· 
~~~~~~~~~~~~-

leketimizi ziyaret ede n lngilizler l"Y"/7.l=zTLZT:z"ZXZZX7..z2'X'"LZ7"..LZ7 § 
kalpler~fera~lıkveren. buhavayıko- HaJkeVİ köşesi , 
layca hıssedıyorlar. Bırkaç ay evvel 
"'hrimizi :ziyaret eden bir İngiliz iş iicmı:ıml'.Alı:ı:ı!ıi!~ALT.U..a/..nc.ıll · ·s;.ıı~ 
adamı: «Dünyanın hiç bir tarafında - 3/ 9/ 9 36 tarihine rastlıyan çar
bu kadar sükO.net ve emniyete rast- şamba günü res•am Bay Celalin ıeri ha
lanamaz. > demi~ti. Kemalizmin da- !indeki konferanoından ikincisi olan cOn 

hilde şuurlu bir demokrasi havası altıncı asırda ltalyan sana t ı> mevzulu ve 

içinde batardığı i§ler dostluğumuza projeksiyonlu konforansı vardır. Bütün 
atfedilen değeri çoğaltmış, prestiji- vurddaşlar davetl idir. 

mizin sınırlarını genifletmiştir. Türk 2 - 1 l / 3/938 Cuma günü saat 16-
bankacıları City'de İ§te bu prestijin tle Kız lisesi fehefc üğretmeni bay Ki.
tezhürabna §ahit olmuşlardır. Bun- zun Gürpınar tarafından cGayri tabii ru

dan ne kadar sevinç duysak yeri var- hi halleı in başlıca ıeb•pleri hakkında> 
dır. Büyük İ§ birlikleri, inki~flanna mevzulu bir konferana verilecektir. 

yarıyan besleyici unsurları ancak 3 - Ünlü Türk Komutanı Atillanm 
karşılıklı emniyet duygularında bu- büyük bir resmi Sayın Ba~bakanımız ve 
labilirler. Bu bakımdan memleketi- Saylavımız B. ul.:.I Bayar tarafından 
miz hakkında gösterilen teveccüh ev:mize gönderiln1İ ştir. 1--ler gün öğleden 

ADNAN BILCET 

Takas Veremliler Buğday 
Pavyonu yap!lıyor Standardizasyonu 

bankasına devre- Emrazı sariye lıastaneainde veremli- etrafında 
Muameleleri Merkez 

JiliJ'OY ler için 40-50 yataldı bir pavyon infASı- Dün sabah ıaııt on birde borsada, ih-
. . .. .. . . .. na ~"'.'ar verildiiini yaz'°'.ıtık. ~u ~~- 1 racatçıların iştirakiyle yapılan bir top· 

~•sanın ilk gununden dıbaren .Cum: yo~ ıçm 937 yılı r_nıılaasehei •. hus~ .. ye but· 1 ıantıda, hazırlanan buğday nizamname-
hurıyet merkez bankasına devredilmesı çesınde 10,000 lıra 938 butçeaınden de si üzerinde tüccarlar mütalaalarını ıerd- M' H ı Gr 

ıss ııve o•·' clll' icap eden muameleler hakkmda hazırla- 15.000 lira aynlınıttr. etmişlerdir. Vekaletin, nizamnamede ., &'{ b 
d d·ı mlil · af Şehrimizde bulunan Kiz....,... _ 1 ıcr-nan kararnamenin bugünler e neıre ı - Vere er pavyonu proje11 N ıa ve- buğday standardı için uygun gördüğü iJ<ıµl 

• · · ed"-ek ed" B karama k·ı · dik dil k • d d'I • · şlreler mektebi müdürü Aıner ···t JeJI mesme ıntızar wn t ı.r. u • a etınce tas e ere ıa e e ı mıJtır. ecnebi maddeler nisbetleri muvafık gÖ· d" og"" 
me ae, klering anlaşmalariyle baijlı bu· Yakında münakasaya çıkanlacaktır. rülmüştür. Ancak bazı temennilerin, ha- bfyeci Miss Havel GroJS un k ııeJW 

sonra Göztepede Amerikan kU: ~ · d,. lunduğumuz devletlerle yapdacak taka• * zırlanacak rapora ilivesi uygun görül- :rAiS$ P-

i 1 • "t · ı k ba •- de ilk konferansını vermiştir. oc!cfell•' muame e erme aı lf er mer ez nua- B l J • .. • müıtür. Rapor bugünden itibaren Tica- R e e ıye encumenı vel Gross bu konferansında .·6 sınca tutulacaktır. ren Odasında hazırlanacak ve lktısat Ve- ;#" 
- - - *--

ı~ali Armutluda 
Vali B. Fazlı Güleç dün Armutluya 

gitmiş ve avdet etmiştir. Vali, Armutlu 
kooperatifinin yeni heyet seçiminde ha-
2.Lr bulunm!J'ilUL". 

Borsa bütcesi • 

Belediye encümeni dün öğleden sonra 

içtima ederek 938 bütçesi üzerinde met· 
gul olmuıtur. 

--<>--

Tirede bi,,. yangın 

kdlctinc gönderilecektir. 

--=--
Alsancak takımı 

Istanbula gidiyor 

araştırma enstitüsünün gayeler' jjcY 

başardığı işlerden bahsetmiş, bıt:: biı' 
sesenin insanlık cemiyetine yaptı,. 

1 ı.ştı<· metleri, araştırmalarını an atın aJJ5 ve-
Miss H. Gross daha iki konfer 

recektir. 

Evvelki gün Tirede, belediye elektrik Bu hafta Muhafızgücüne karşı muvaf- * 
ınakinneleri dairesinde bir yangın çık- fak\Vetli bir oyun çıkaran Alaancak ta- Fecı' bı'r kaza .:. 
mı.ş ve jandarmanın yardımiyle söndü- lcımı, bugün öğle vakti Bandırma eks- ftl'P 

ve emniyetin TORK-INCILIZ dost- sonradan itibaren yurdda,lara gösteri- Borsa idare heyeti bugün toplanarak 

luğunu her sahada daha verimli ya- lecektir. borsanın 938 yılı bütçesine kat'i teklini 

rülmüştür. Yapılan tahkikatta anamın presiyle latanbula hareket edecektir. Al- -BAŞTARAfl l INCl 5Af{I _ 
y ...., k k "lk . .. .. o çu 

makine yağı kaynatıldığı sırada kayna- ""..nca ta ımı ı. maçını cumarteoı gu- Yapılan ilk tahkikata göt 1iıJ' 
ğ t Ü . d""kül . d nu F enerbahçe ıle yapacaktır. • d b" bo%Ulı .ı• 

pacağına kanaatimiz vardır. 4 - Evimiz aalonunda her hafta per- vercektir. 
yan ya ın aş ıp zenne o mesıı> en . b .. . 

1 
cugun, tuurun a ıraz 

0
ol' 

çıkmı.ştır. Beşıktaş takımı da p~rşem e gunil . •· olan ablası tarafından idaJ'O ol• 

1936 senesine nazaran İngiltere 
ile ticaretimiz yüzde kırktan fazla 
artmıştır. lngiltere, her ne kadar dış 
ticaretimizde henüz eski mevkiini 
bulmamış İse de aradaki büyük far
kın en kısa zamanda doldurulacağı
nı 1938 senesinin de 1937 e naza
ran hızlı bir inkişaf kaydedeceğini 
ümit ebnekte haklıyız. 

§f'mbc günü akşamları saat 20 de bütün 
yurddalşara karagöz oyunu oynanacak· 

tır. Parasız olan bu oyuna bütün yurd· 

--=-- ~ tanbuldan Ankaraya gıdecek, Harbıye I • k b b alCllJıılf e' 
- ·~ M h fı ·· ·· k ı · ı k 1 emıyere ser est ır ,_,.f 

ve u a zgucu ta ım any e arşı aşa- f' • b •• t rınot•"- ""' 
Bir ölüm vahası Düzeltme caktır. maaı, acıanın afgoı e Şof"" 

daılar davetlidir. Karşiyakanın Örnek köyünde Ahırku-
5 - Evimiz salonunda her hafta Cu- yu mahallesi mavkinde bir ölüm hadi

marteai günü saat 15 de ilk okullara ka- sesi olmuştur. Bu semtte oluran 80 yaş
ragöz oyunu oynatılmaktadır. larında bayan Mihriban evinden kay-

bep olduğu zannediliyor. .10 ıl· DUnkü sayımızda vilayetin verdiği zi- LJ f -hh--
1
. . her ne kadar otomobili l°''p1~ 

yafet münasebetiyle yazd~ımız ben<lde nı zıssı a mec ısı mak istemitse de çocuğuP ·~ 
eşen meclisde> cümlesi eşen ayaşe> şek- Vilayet umumi hıfussıhha ımclisi bu önüne çıkmıt olması buna •. _,.~ 
!inde. çı~ışlır. ~u .'."üessif yanlışı d~- aahah sdıbat miiclüdüjünde ilk toplan-1 bırakmadı.iını ve kaz~ını :,.ıe
zeltırız .. Y":'e d~~ say.ımızda iz~ tumı yapacak n vili.yetin Şube.tayı sai· ı geçilmez bir hal aldıgııı 6 - 9/ 3/936 Çarşamba günü saat bolmuş. Yapılan aranmada bu civarda

! 8 de soqal yardım ve saat 1 7 de halk ki .kuyulardan birine düştüğU ve öldil
dersaneleri komitesinin haftalık toplan- ğü a~ı~tır. Tahkikata devam edil-

erkek lisesıne 8.ıt roportaıda mektebın lık durumu gözden geçirilecektir. !1~i~t~ti~r;.. ••---------~ 
muallim adedi 48 olarak gösterilmiştir. --------------

ŞEVKET BiLGiN haı vardtr. mektedir. Halbuki 84 olacaktır. F l K R A: 

FEDAKARLIK . . ZAFER •• Ve REKOR HAFTASI . . , 
ı t t e 

TAYYARE SiNEMASININ 
Sizlere hazırladığı büyük ıürpriz. •• Atkın teTlit ettiği nihayetsiz elem ve 11tırabı... Vatan ye evlat muhabbeti gibi ali biıleri 

tasvir eden dünyanın en büyük filmi 

VATAN HASRETi 
HARRY BAUR ·GINA MANES'in föhreti bitün cihana yayılan muhtoıem temsilleri 

-AYRICA-
Nükteli ıözleri .• Kendilerine haa etvar ve hareketleriyle nihayelliz zevk Ye heyecan içinde bırakan 

ARMAND BERNARD. ANDRE LE FAUR 
Tarafından em1alıiz bir ıurette temıil olunan 

BAŞKASININ KILIGINDA 
Filmi bu haftanın zaferini te,kil edecektir. iLAVETEN: PARAMOUNT JOURNAL 

SEANS SAA TLERI: BAŞKASININ KILIGINDA 11.45- 3.35 - 7.20 .. VAT AN HASRETi l.50 - 5.15 - 9 .. 
.,,,. . -· .. ~ '··- .. _. ' 

Konularla ilgHenmek.. ıceıı· 
Bazı arkada,tar tanırım, hiç bir mevzula alakalanmular~: 

dilerine niçin böyle lakayd davrandıklarını sorduğunuz :r: 
- Edebiyatçı değilim ki ••• 
- Ben, fel1efeden anlamam! 
- Bunu matematik öğretmenlerinden sorun... .. ~· 
Gibi cevaplar alırsınız. Kendi brantlarına dair bir 111::111 eriııi$0 

ya giritmek istediğiniz zaman ise, sırıtan bakıtlarını 'İet· 
diker ve canlıyacağın it deiill •• vaz geç!. .. » deyip feÇ~ 10.,.ıÇ' 

Mi.nasız bir gurur ifade eden bu zihniyetin doğurduJUtıle~~ 
lan, bafka bir yazımda ortaya koyacağım. Bucün, be~ • teıtı''l 
benim.emeğe ve üzerinde kafa yormağa çalıfan bi~ :r1 .~,; 
eden bir arkadafdan bebııedeceğim. Bu arkadaf, iyı it" 011i Jo• 
olduğu kadar temiz bir nah tatıyan özbeydir. özbey, ··rkot1: .. 
ıır»ın açbiı csevmek ve sevilmek» anketine cevap ver• (cot .U' 

« Sevıi kalplerin sporudur. Tebeaaüm çehrenin, h~0 .~" 
cudun nuıl kabkabuı iıe ... • demittir ki, bu konuyu dell itlO" 
cözü ile benimaediiini cöstermiftir. Bizim de ıençler •• 
diğimiz, bu bakıf ve benimıeyici ali.kadır. 0,at !~ 

Evet, biz, bilmediiimiz itlere karı9mayacağız; !'unll olı jç•:; 
barile kabul ediyorum. Fakat bilmediklerimizi öcrelcfjiİ (cacl 
ortaya atılan mevzularla ileilenmeie ve elimizden ge ı 
onları benimıemeğe mecburuz. 

FUAT EOIP 
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Bek -Mussolini görüşmesi 
Lehistan hariciye nazırının Roma 
seyahatinden 

.Roma, 8 (Ö.R) - Lehistan haricı)-e 
~rı B. Bek dün kont Ciano ile ve ak- ··-.-·""" 
:: da B. Mussolinl ile mühim müla
. arda bulunmuştur. ttalyan gazetele-

;.,, Lehlst~ ' '.e I talya arasında dostlu-
laltvıyesınden bahsediyorlar. Bu 

~aın verilecek ziyafette •öylenecek 
ııut ultl . 
1 ar esnasında B. B•kin Italya kra-
ı ve Habeşistan imparatorunun <ıhhati
~~ kadehini kaldırmak .uretiy le Habeş 

kını tasdik etmesi beklenmektedir. 

ha ~0rnada dolaşan bir rivayete göre al-
) Bek Varsovaya dönünce Lehistan 

....,İsicümhuru B. Mosiski Amiral Hor
ty'nin ziyaretini inde t-tnıek üzere Bu
"ııe§(eye gidecektir. 

Almanlar memnun 

1 
• 4 

Bir ölüm cezası 
tasdik edildi 

Anltara 7 (AA) - Bugün Fıkrel Si· 
layın başkanlığında yapılan kamutay top 
lantısında Refik İncenin Receb Turol 

hakkındaki arzuhal encümeninin 1099 
numaralı kararına yaptığı i1iraza karşı 

enecümen mazbata muharriri ile itiraz 
:-:ahibinin mi1li müdafaa ve maarif vekil

lerinin cevabı dinlenmiş neticede _arzu
hal encümeninin milli müdafaanın nok-

tai nazarını teyid eden kararı kabul o
lunmll§tur. 

Bundan sonra Mara.şın Urcae köyün
den Mehmet oğlu Mustafa kargının ölüm 
ceuı= çarpbrılması hakkındaki m az-

1";.ta tasvip edilerek çarşamba günü kıp
lanmak Ü.tere içtima• nihayPt verilrr • 

. tir 

lızmitte ağaçlandırma 
1 l:ınıit 7 (A.A) - Viliiyet fidanlığında 
j bu '"ne yetiştirilen 31.000 muhtelif aşılı 
. meyve fidanı ile 259,000 adet muhtelif 

8.'jlSIZ meyve fidanı halka dağıtılmıştır. 
Gelecek sene daha fazla miktardo fidan 
y f'tiştiril mesi karar1a~tırılmışt ır. .Roma, 8 (Ö.R) - Lehistan hariciye 

llatırı B. B•k ye bayan 13.!k bu sahalı --=- -
•!>dan kabul ~lordir. Öğleyin ··- Berlin, 8 (ö. R) - P olitik ve diplo- te mü.takil Lebistanın bugün l talyaya Giresonda hastane 
~nal sarayında kral ve kraliçe tara- Lel<istaTım Baltık denizindeki lima1'. : Gdyni< 1 
~Yda misafirlerin şerefine 55 kqilik bir malik K orrespondanz gazetesi L ehistan temas etmesi karşılıklı bir emniyet h a- yapılıyor 
:;'afet verilmiştir. Kralın sağ tarafında hariciye nazırı bay Bekin Roma ziyare- vası yaratmakta Ye bu hava ><;ınde mer- . . . 

lı Yan Bek ve krali,...nin sag· tarafında· . h kk . d _._ M kezi ve sarki A vrupa bir bovnelmil<I Gıreson 7 (A.A) - Şehrimizde yaptı-
•- ti a ın a şunıarı yazıyor : c areşal ' · ı k l ·· kJ h · · 

.' _Bek mevki almışlardı. Bu akşam ha· · . . . · . . niı.am ve disiplin. unsuru oln1ağa tema~ f rı aca 0 an yuz yata 1 astanenJn ın
rı.; Pılsudskı tarafından kurulan realıst sı- .. .. . . • . şaat -teahhlde ihale edil iştir Beton 
'-· ~·e nazırı bay Ciano tarafından vori- yas'.et sayesinde Lehistan hem kendi yul gostermektedir. Bolşevıznıın tahrıp 1 

mu m · 
""ek :tıyafette Iialyan imparatorlug· u- edici kuvvetini her ikisi çok iyi tanıyan ann• yapılacak •lan binanın inşa mesra-
ı. me;faatler ini korumak1 h em de haTici f · b' l' b ı kb ı."n Lehistan tarafından tasdikine de- Italya ve Lehistan Avrupa sulhu için ı yiız ın ırayı u ara r . .. ı t siyasette faal şekilde mlidahalede bu-

e •den nutuklar oöylenecektir. Ya- çatışmak arzusundadırlar. --::;:--
~n. B. Bek Guidonyaya giderek hava !unmak imkanını kendisine veren tam Gerek Lehistan ve gerek Italya ile A t 1 r k 
~sısa:ını gözden geçirecek \'O hava ha- bir istiklal temin etmiştir. Lehistan ha- en iyi mlinasebetlcri olan Almanya mad- n a ya şen ı 
.-.anlıgt tarafından şerefine bir ziyaf<>t rici nüfuzlara ınukaveınet ederek bey- di kıymetini takdir ettiği bu tema~t f 
"••ilecektir. B. Bek ve refikasının rcs- nelmilcl sulh için meş'um netice verece- memnuniyetle karşılamaktadır. Çünkli yap l 
lııl Ziyaretleri bittikten sonra da bir ği anlaşılan paktlara i ştirak etmemiştir. bu bir botbinlik siyaseti değildir. Bu gi- Antalya 7 (A.A) - Atatürkün Antal-
l>ıiiddet istirahat için hususi olarak Jtal- Böylece Lehistan Avrupa medeniyetine bi temaslar bütün menfaatlerin 1atnıin yaya geli5l" r inin yıl dönlimü münaso
hda kalmaları muhtemeldir. en büylik bir hiz:nettc bulunmuştur. Iş- edilmesi için en iyi bir yoldur b eliyle bütiin şehir baştan başa donan

Fransada günün en mühim meselesi 
• 

IWilli müdafaa istikrazı ve 
ekonomik kalkınmadır 

l>ilris, 8 (Ö.R) - cMatin> gazetesi 
>•ni milli müdafaa istikrazı hakkında 
ıu~'-

•...ırı Yazıyor : 
dlu Yeni istikrazla Fransa yeni bir 

:;::•ta~i] sermaye kazanacaktır. Bunun 
l:l .mustakil mmı müdafaa kasasıdır ... 

u 1'tikraz her Fransızın kalbinde derin 
)er tut b" hi d d • · · h" .. an ır sse ayan ıgı ıçın ıç 

IUJ>hesiz büvük muvaffakıyet kazana

~ır. Faz!~ olarak ta milli müdafaa 
h sındaki sermayenin kullanılması 

~~ında mütemmim maddi ve manevi 
ınat verilmiştir. 

•l:liı.inı bir dileğimiz vardır : Frangın 
~ düşük seviyesinde yapılan bu istik
:ıc: mill'. müdafaa ile birlikte milletin 
l:l '<iısını de yükseltmeğe yaramalıdır .. 
, u da istikraz için yeni bir formüle mil
~~caat edilmek şartiyle imkansız değil
"'• t, Od·İ ger bu istikraz tahvillerine tahsis 

1 
ecek sermayeler irat ve veraset ver-

B. Hoo.ver 
IJerlinde B. Hitlerle 

görüştü 

),.!"'.1in, 8 (Ö.R) - Şansölye B. Hiıler 
olar•~ika sefiri B. Vilsonun refakatinde 
.\ın a . kenwsini ziyarete gelen eski 
buı •tıka reisicUmburu B. Hooveri ka
Riw·'lmiş ve kendisiyle uzun müddet 

uşınüştür. 

Kahirede 
lııı 
l<:ilh.i Uazetecl tevkif e'111dl 

su11 ~e 7 (A.A) - Vaid partisine men
t.vıq ısrı gazetesinin vaktiyle bir kere 
1en :.,~ilcrek sonradan kefalete rap
lı.u~ 

1
. est bırakılan başmuharriri hü-

·ue ı ,._. 
'ı.,,, 1--,ım tedhişçiliği yapmakla itti-

llıi llı~ha"<iiği~~en dolayı gazetenin diğer 
olun rtırı ıle birlikte yeniden tevkif 

Ilı ustur. 

Varş;;;;;/;; yeni 
\r bir nümaviş 

h • r;ova ._, 
•lerj tar ' 8 (Ö.R) - Üniversite iale-

bit "iiın •'.ından komünistler aleyhinde 
llolf•~Yış Yapılmış tır. Y ahudiler ve 
"teI;ıtı' ı:.r aleyhinde bağrışan üniver
•"'"111.., \ ll>da.n on kadar mnğazanın 

gilerinden muaf tutulur'" halkın yığ ın- de bu senenin ilk iki ayı için iiç milyar 
lan arasında çok büyük muvaffakıyet 150 mil~·on franga baliğ olan milli mü
hulacaktır. Böylece milli müdafaa ka- dafaa masrafları bütün sene içinde 15 
sası sayısız milyarlar kazanacağı gibi is- milyıır yekununu geçecektir. Hazinenin 
tikraza iştirak edenler de cüz'i bir faiz- bundan başka i fası zaruri teahhütleri 
le iktifa edeceklerdir.> de vardır. Bunun için ınilletın tasarruf-

Paris, 8 (Ö.R) _ Bu sabah saat on-ı larına müracaat etınek zarureti vardır .. 
da toplanan kabine meclisi bilhassa mil- Ve kendilerinden böyle bir gayret is.te
li müdafaa ve mali ve ekonomik kalkın- nılen vatanda ]arın emnıyetını 1akvıye 
ma meseleleriyle meşgul olmuştur. Baş- için de hükümet artık yarından emin 

olarak mali kalkınma işine tedricen de
vekil beynelmilel tehlikeler karşısında 

vam edecektir. Kabine bu hususta par
Fransanın teslihatını azami hadde çı-

lamento karşısında açıkça mesuliyct ka
karınak zaruretini gösterdikten sonra 

bul edecek ve gelecek perşembe günü 
müstakil milli müdafaa kasasına serma- beyanatta bulunarak hazırladığı planın 
ye temini için geniş bir kredi hareketi- kabulü hususunda itimat meselesini de 
ne lüzum olacağını ve bunun ınuvaffa
kıyeti için de mali \•e ekonomik kalkın

ma tedbirlerinin tatbikine ihtiyaç oldu
ğunu söylemiştir. Maliye nazırı B. Mar
chandeau tarafından verilen izahata gö-

Ziraat 
Kongresi 
Başvekilin nutku 
ile acılacak 

' Ankara, 8 (Hususi) - Büyük Ziraat 
kongresinin toplanma tarihi b ugünlerde 

1 
tesbit edilecektir. Kongrenin Başvekil 

B. Cel~l Baynrın bir nutku ile açılması 

m ub temeldir. 
Başvekil, kongre hazırlıkları hakkın

da alakadarlardan malumat olmıştır. 

---•---

Hava 
Seferleri 
ANKARA, 8 (Hususi) - Ankara-Is· 

lanbul - Izınir - Adana hava seferlerin• 
nisan içinde ba~lanacaktır. --Karadenizde şiddetli 

fırtınalar 

ileri sürecektir. 
Kabine meclisi bu arada ihtiyar işçi

lere tekaüdiye bağlamak meselesini ve 
bunun için lüzumlu olacak mali kay
nakları da tetkik etmiştir. 

Bolivya 
Yahudileri ve Çinlileri 
toprağına sokmıyor 

La P az, 8 (Ö.R ) - Bolivya hükümc
tinin yahudi, Çin li ve zencilerin arazisi
ne girmelerine müsaade etmemeğe ka
rnr verdiği öğrenilmektedir. 

Filistinde tedhis , 

hareketi 
Kudüs 7 (A.A ) - Tedbh;çileri ten

kil hareketleri Filistinin şimaline bil
hassa Nasıra mıntakasına kadar geniş· 
letilmiştir. Buna mukabil Cenin mınta
ka>ı hemen karnilen tathir edilmiştir. Bu 
nuntakada bir kaç yolda serbest gidip 
gelme kabil olabilmektedir . Askeri İnül
rrzeler bu havaliden çekilmi~tir. 

İtalyan f ilosunıın 
Lizbonu ziyareti 

Roma, 8 (ö.R) - Bir Italyan filosu 
Lizbon lımanında bulunmaktadır. Bir 
çok r-mıı ziyaretler teati edilmiştir. Re
ia!cilınhur general Karmona <Ahruzzla> 
kruvazörüne çıkını§ v• Italyan filosu k u
mandaniyle erlliıharbiyesi tarafından 

kabul edilmift!r. Italyan bahrlyelllerl 

mıştır. Bu münasebetle Halkevindc bir 
tören yap1lmış1 A tati.irkün a!'keri ve sı

yasi dehası \'e yükst:k varlıg ı hakkında 

konferanslar verilmi .. • İ.ı .• 

Bu gece bir !ener alayı yapılacak \"e 
Halkevindc zenegin bir müsaıncrC? veri
lecektir. Her tarafta halle büyük bir se
vinç tf:\T..ahüralı yapmaktadır.'. 

Ame.rikada 
Son günlerde meydana 
cıkarılan bir casusluk 
' 

Bütün Amerika 
müdafaa kuvvet
leriniıı kontrolü-\ 

ne sebep oldu 

Va,ington, 7 (ö .R ) - Son ıı:unlude 

keıfedilen büyük casusluk hareketleri 
üzerine mevkufların isticvapları hakkın

daki raporların tetkiki için b üyük erka. 
nı harb iyede Amerikanın en maruf ku· 
mandanlarının İştirakiyle bir toplanh ya
pılmıştı r . Bu içtimada Panama kanalı ile 
Nevyork, Baltimor, Baston v e Çarl .. to· 
nun müdafaasına ait pli.nların yeniden 

&Özden geçirilmesi Vt" bazı tadili.ta Ui· 

ratılmaıı mese1eıi de mevzuubahı oldu· 
ğu zannediliyor. 

Mitçi• Fieldde A merikan hava ordusu 
için fevkalA.de gizli tutulan ıon eittem 
bir bombardıman tayyareıini.n tecrübele
ri yapılacaiiından bu hölııede muhafaza 
kuvvetlerinin tarauut1arı hir kat daha 

•rılmıııtır. 

lıtanbul, 8 (Telefonla) - Karade· 
nizde fırtına yeniden tiddetlenmittir. Va
purlar aeferlerini muntazam yapamaı: bir 
hale ııelmi,ler ve limnnlara lltica etmit
lerdir. icin bir ,....ıı·ı. 'Ptoıramı huırlanmıftır. arltınlmıthr. 

Sc;>N HA .BER 

Pahalılıkla mücadale 
Sinema ve tiyatrolardan vergile

rın kalkması düşünülüyor 

tJiyim eş yasının ucuzladılması icin de 
' tetkikler yapılıyor 

lıtanbul, 8 (Telefonla) - Pahalılıkla mücadele ıiyaaeti gün
den &'Üne inki,af etmektedir. Halkın eğlence mahallerine olan 
tabii ihtiy-ç'srını kartılamak için maliyece sinema ve tiyatro gi
bi eğlence yerlerinin bilet ücretlerinden alınmakta olan vergi 
miktannda mühim tenzilat yapılması ve hatta bu vergilerin büı
bütün kaldırılması bile tuavvur edilmektedir. Bu hususta Mali
ye Vekaleti tetkikler yapmaktadır. Bundan bafka yalnız yiye
cek maddelerin değil, giyim etyasının ve bilhaua lrum6'lann da 
ucuzlatılması için tetkiklere ba,lanılmıttır. 

Hatayda koloniciler sa
tılık adam arayorlar 

latanbul, 8 (Telefonla) - lıkenderundan bildiriliyor: Fran
sız erkanı ile Sancak Arap erkim burada kurulan (İttihadı va· 
tan) tetkilitını takviyeye karar vermitlerdir. Bu if İçin de para 
mukabili kendilerini satacak adam aramağa koyulmutlardır. 

Diğer taraftan, Kırıkhandan bildirildiğhıe &'Öre burada otu
ran Hodor Leonyan adında bir Ermeni kiliıede Ermenilere kartı 
ıöylediği bir hitabede Türklerle anla,manın aleyhinde bulun. 
mUftUr. Leonyan, koloni memurlarının elinde bir alettir. 
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Güyan zındanında 
kaldıktan sene 

kavusan 
sonra vatana 

ıki yurddaş 
' 

İstanbul, 8 (Telefonla ) - Mütareke senelerinde bir sahadet 
meselesi yüzünden ve Fransı :ı:lar tarafından mahküm ~di lerek 
Güyana sevkedilen ve orada yirm i senedenheri acı ve ağır bir 
hayat yafayan posta müvezzii Mehmet Ali ve arkada~ının hükü· 
metin te,ebbüsü üzerine Fransa tarafından serbest bırakıldığını 
evvelce haber vermiştim. Mehmet Ali ve arkada~ı bugün Marail· 
yadan gelen vapurla buraya geld iler. Karaya ayak basar basmaz 
bu iki felaketzede vatandat toprağı öptüler ve bu anda yirmi se
nede çektikler ini unuttuklarını söylediler. Yirmi senelik ıstırap 
hıiyatı bu beJ baht vatanda,larımızı o kadar sarsmı ştı ki Paria 
elçimi2in refikaları tarafından kendilerine hediye edilen kra
vatları bağlamak için çok sıkıntı çektiklerini; kravat bağlama11nı 
bile unuttuklarını söylemektedirler. 

Teknik Büro kanun 
projesi hazırlanıyor 

Ankara, 8 (Hususi) - Atatürkün Kamutayın açılışı esnasında 
söyledikleri program nutuklarında işaret buyurdukları «Teknik 
büro» hakkındaki kanun projesini Dahiliye Vekaleti hazırlama· 
ğa ba,Iamı,tır. Proje ile İmar fen heyetinin mevcut teşkilatı yep· 
yeni bir fekle sokulmak suretiyle geni,letilecektir. 

Japon Hükümeti . 
Partileri birleşmeğe sevk suretiyle 

kendine ekseriyet arayor 
Tokyo, 8 (ö .R) - Japon Diyet meclisinin başlıca partiıer i olan 
«Minseitoı> ve «Seyukay» partilerinin birleşmesi ihtimalinden 

bahsedilmektedir. Hükümet bu suretle kendisine müzaheret edil· 
mesi ve kuvvetli bir ekseriyet temini gayesini takip etmekte İse 
de iki partiyi birleşmeğe ıevketmesi şüphelidir. Zira hükümetin 
tazyiki partilerin kendi kendilerini feshederek tek bir parti ha-
linde birletmeleri için kafi gelmemektedir. • 

A. Briyanın mezarında 
B. Delbos F ransanın harici siyase 

tini izah eden bir nutuk söyledi 
Paris, 8 (Ö.R) - Dün Cocherelle'de Aristid Brianın 6 ncı ölüm 

yıl dönümü meraıiminde B. Dclbos tarafından söylenen nutuk 
hariciye nazırına Fransanın harici siyasetinin esaslarını bir daha 
teyit imkanını vermiştir. B. Delbos demiştir ki: 

- Briand'ın idaresi altında Fransa Milletler Cemiyeti içinde 
en mühim rolü oynamı, ve daima ıulhun tefkilitlanmasına ça· 
lıtmıştır. Bu teşkilata esas ta hak ve adalettir. Şimdi mevcut müt· 
küllere rağmen Fransa vazifesinden taşmıyacak ve çizilen yolda 
ilerlemeğe devam edecektir. Briandın sözleri daima hatırda ol. 
malıdır : Avrupa için yalnız iki ihtimal var : Ya b irleşmek, ya 
mahvolmak.. 

Eğer Avrupa devletleri anla,mağa muvaffak olamazlarsa ha
rabiyet içine yuvarlanacaklardır. 

Avrupanın geçirdiği eüçlükler ve tehditlerin ortasında Brian· 
dm örneği bizim için bir derstir. Bize bir ideale sadık kalmakla 
beraber ona hizmet edecek manevi ve maddi bütün kuvvetleri 
tetkilitlandırmak lüzumunu gösterir. Vatanın müdafaa11 T• 
Fransanın daima sadık kaldığı vazifelerin ifası için Fransanuı 
kuvvetli olması icap eder. insanlık dayanı,ma11 ideali ve mUJt 
emniyet ihtiyacı Franaanın bir in bile unutmıyacağı büyük va
zifedir. 



Ankara bir iş kalesidir 
Yeni Türkiyenin mcinası ve kıymeti 
Ankara görüldükten sonra anlaşılır 

Bükreş (M.H.) - Balkan konferansını 
takip etmek üzere Bilkreşte çıkan Cur
rentUl gazetesinin Anunya gönderdiği 
muhabiri mahsusu (Anadolu havası) 

başlığı altında neşrettiği bir başmakale
de, seyahat intibalarını btkAye ettikten 
sonra Ankara hakkında §Öyle diyor: 

<Modem Türkiyenin büyük adamı 

ATATO'RK'ün Alayişsiz, reklimsu:: ka
zandığı btiyük zaferlerden biri de An
kara etrafındaki bataklıklann kunıtw· 

Bir Rumen gazetesinin intibaları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Kalifornia a su baskını 
Yüzlerce ölü, yüzlerce kayıp vardır. On binlerce bina 
boşaltılmıştır. Holivut sularla mahsurdur. Stüdyolar 

kapalıdır - Kalifornia Amerikanın diğer 
kısımlarından tecrit edilmiş gibidir 

Yıldızlar villcilarından kaçtılar 
Holivut 4 Mart VlLLALARIN HALt SHtRLEY TEMPLE FOKS SfODf~ 

Kalifornia, Loı Anceloı, Holivut Bu kadar müthit bir felilı:eti hatarlan· LARNDA MAHSUR BULUNUf ot 
müthi ıbir tuğyan felaketi ceçİrmiftİr. na bile ıetinniyen ıık .Ulalarm sakinleri Shirley Temple su1ann baskın.-tP' 
Dört günde yağan yafmurların 24 san• neye uğradıldannı taJU11Uflardı. Hakika- rı:yarak tamamen mahım bir bald• 
timetreyi geçmesi bu felakete sebebiyet ten bir tufan mı baılam11b? Dünyanm Fokı stüdyolarında kalnuttD". ~ 
vt!nn.İftir. Şimdiye kadar sulann baskı· sonu muydu bu •. Kucaklarmda ada ııkı Karol da vı1lumda mahsurdur. 
nına ufnyarak boğulan yüzlerce ceıet tuttuldan yavrulan ile birlikte sular için· kurtarmak için bütün tedbirlet .ıfdll"'I' 

lbulanmUflur. Bunlann hüviyetleri tea• de çırpınarak can veren ıuıneler görülü· hr. Stüdyolar tamamen kapalıdır.~ 
bite çalıJılmaktadır. Bir çok aileler kay· yocdu. Coldvyn, Paramount, Varner sıoOfı 
bolan efradını aramaktadırlar. Maddi YILDIZLARIN VtLLALARINDA Univenal dünyanın diğer kısunl.,...,.. 
zarar on milyonlarca dolan geçmittir. On Yddızlann villiamda • sularla aynlarak küçücek adacıkW lı" 

ması olmU§tur. ATATVRK'iln, Timur
lenk dağları üzerinde mağrurane yilkse
le u kalesi, sanki bUtiln dtitıyaya şöy
le haykırıyor: işte, tek bir adamın za· 
feri .. 

iki binden fazla aile yersiz kalmqtır. v , nzıyet daha lindedirler. Mektepler, mağualar ..... 
~ IBütün deı:ıiryollan aUlarla çevrilmiftir. u ko~ç dğilda. Sa bulanı bu moht .. tılmqbr. 120 bin amele daha enıİll f'1' 

Bütün t-1-' hatları, bir çok •erlrde tem 'rilli.lan da samut bulunuyordu.Bas- tere sıgmmv ak mecbı.ftv,..:-.de ~ 
Ankara bir iş kalesidir. Kadınsız bir ~ ..agı.. ' kın L--lad·x. obill • d _.,cuu __,,. 

l
kablolw bozulm•..,tur. Kalifomia aaJıil. __, 161 zaman otom enn e Sularla örtülen --La on bm· kil_.,.. 

~chirdir. BUtUn sokakları birer lmalat- ..... lan ,... __ c bl ı ..u ı-· d INUl 
len. 24 _..1 '----.! b d ""th" 0 ._..,... a • çamura er ~m • •• bbaıd 

hane olan bu payı tahtta kadınların ne iş- senıcoenuerı u erece mu lf bo v ancak mura D'. 

!eri olabilir. Şehrin her tarafında dikilen 1.1 biı! felaketle karııla~mamı.flır. •--~ y\iksek _.,.. alır bir FELAKET IÇtNDE FAAUytf' ™ i HOLtVVITA ruFAN -.ııyona ilüca ebnek aayesınde kurtul· B f ı.!!!ı_ • , d • ___ L ~ 
salkım ağaçlan, (Akasya) soğuk ve mu- . • mUflur. u eıaaet ıçm • en pitonc:a ':".....ıi 
hltin kısırlığı ile alay ediyorlar. Atıkaradan giı.zel bir görünüş ~ohvutta vazıyet tufanı andınyor. bütün sinema lmmpanyalarmın ~ 

Ankaradakl halkevinde yalnız bir be- nezaret etmektcdır. Bir dizel motorilnün takdir edebilir. Bu memleket, müslüman f Yagmur 27 Şubatta azar azar bqlam.q, MARLEN DtETRlCH VtLLASINDAN bütün delııeti.,le filme almak içm_ ~ 
lediye tiyatrosu vardır. Istanbuldan ve monometrelerine bakan bir makinist gi- ananalarının yerine ilmi ve fenni ikame sonra sa~~ halini almıştır. Öyle ki bir KAÇTI ramanlarm.ı harekete ıeçİrmif ~ -
yahut ecnebi memleketlerden gelen ti- bi. Medeniyetin ihtinıları yükseldikce ederek müthi~ bir inkılap yapmıştır. ı kaç saat ıçmde sellerle dolan caddeler· Martm üçüncü cünü Marlen Dietricb da". Operatörler ıece cündüz d~ 
Yatro kumpanya lan, orada oyun verir- ATA TüRK bunların en eyilerini se~ ATATüRc:-K " 1. ı.ı 'kt" M" İde ahpp evler yüzüyordu. On binden villiaını terkederek Loa Ancelesteki otel- su baskınına a.it sahneleri çeviriJ.,.-~ 

' ): rasyona ıst ve cıı ır. u- faz! b' d hal b" ıdbl T . b' • .. .. • . • 1" 
!er. Uç te sinema vardır. Halkevi, klüp mekle ve milletine eı-zetmektedir. An- nevver tabakayı di'rin bir rasyonalist a ?'a ~r 1 • ."?lftır. epenm lerden ır1?e s~ mecbur kalmıt· ltçiler ve artıstler de ~e qlerill' ~ 
ve yeni sinema.. ı karada bugün sivrisinek kalmamıştır. ı eteklenndeki evler birbın ardmca sel- tır. Marlenın villisı tamamen atılann al- dan etmektedirler. Artist Marpıet :ereyanı kaplamdır. Istasyondan An- le· t--"L: altmd '"lan kt ·d· s 1 ..1_ L-t-~ ib"d" Yıld • • :- """"" 

LAkin bu şehrin manzarası çok muh- Yalnız milli tarih mü7.esindc vardır. . . ' nn _,._. • ço e e 1 1
• e • tmu. ~ g 1 ır. ızlardan Dan- layn ve Myma Loy sulu IÇIDd• bOf""'" 

karaya kadar yalnız çıftçı manzarası ler k"kl · d k d kl ~çl D b" b bolm • d d-'-!I. ·· ~ tc,,emdir. KuV\·et ve irade azmini ifade Yarm toplantılarına başlıyacak olan • 0 erın en oı.-ar 1 an ap an, na ur m Y UJ ue • ıon lllllll&• mak uzere iken ıenç mekteptael' 

t 
_1.::.edir Şehri ht lif ah ll . B Ik t t k { h' b"" •. k ar:zeden memleketin payrtahtı, tabiatin köprüleri süriildiyordu. da kendisini bulmak kabil olmn•lw' fmdan kurtanJ-·'ardır c mıt:A\ • n mu e m a erm- a an an an ı on eransı, şe ıre, uyu r~· ka . . . . ff • ""'S' • .. ur • 

de meydana getirilen umumt bahçelere bir bayram manzarası vermiştir. Herkes sert ıgme rşı ınsan azmırun muvn n-

1 
yağmur yağmıyor. iki ~ldönümli olduğunu biliyor. Birin- kıy:tine ve galibiyetine şahadet ctme~-

Fnkat insan iradesi semayı sağarak cisi Ankaranın on beş yaşını doldurması. 1 tedır. 1 Cümhuriyetçilerin Filosu 
yağmur getiriyor. ATATORK'ün iradesi ikincisi, Balkan antantının dört seneyi 1 Kanburlaşan çıplak fil sırtını andıran I 
yeşil bir Ankara yaratmak değil midir? ikmal etmesidir. ı Ankaranın yamaçl:ın, bugün salkımlarla. , 

Muattam stadyumlar yapıldı. Asırdidc M_odern Türkiye~n büyük kahramanqY~myeşildir. Ormanl~rın d~d~i .olan b~ ; Asilerin filosuna artık kafa tutabilecek vazı.yet g 1 ı·ştıt 
harabeler de meydana çıkarildı. Gazı Mustafa Kemal 1923 te Ankarayı agaçlar orada kolonıze edilmıştir. Gazı . . e e m git· 

Burada kadın zevklnl olqıyan birşey payıtaht yapmıştır. 1934 senesi Şubatın- bu kadar yaptı. Bundan sonrasını top-1 Londra, ~ (A.A) - Ingılız m.~t~u~tı d~n kaldırdı~ını söylemekte pek istical kaydedilen zayiat bUmçosu .AJnira1 ,ı-
olmamakla beraber gölgeden ve taştan da da Atinada, Balkan antanbnın esas- rak güneşle, rüzgtırla ve karla mücadele Frankoya aıt Balear~ s knıvazorunUn gostermektedir. vari ve zabitler de dahil olmak uzete 
yeni bir medeniyet fışkırmaktadır. GU- ları kurulmuş, aynı senenin son baharın- ederek meydana getirecektir. Çankaya- hükümetçiler .tar~Cı.ndan torpillçnerek Niyüz K.ronikl diyor ki : tı yilz kişi olarak tahmin edllıne~ 
neş, her sene iki metre derinliğindeki da da, dört müttefik devletin hariciye ya giden yolun iki tarafı, birkaç sene içe- '. batmlmas1 hadı.::esı ıle çok meşgul ol- Çemberlayn ispanya meselesinin ta- Tahmin edildiğine göre KempeıJe ti 
gölU kuruttuğu halde yine her tarafa nazırları Ankarada toplanmışlardır. risinde ağaçlar ve bpğlarla doldurulmu~- ' m.~ktadı~. Ta.yn:ıisin mütal~a~ına göre mamiyle It:1yanın g~i anlaşmasına it- ve Boreas ismindeki Inglliz nı~P~~t.f 
akasyalar dikiliyor. Bu akasyalar klSlr TORK hassas bir tiptir. Ankara yal- tur. • . l Cumhurıyctç~ fılo ~rtık ası fı:o~a ka- hal_ olunacagını vadetti. Fakat bu mese- batan kruvazörün mürettebatına c1e1~d' 
bir tabiat ortasında oturmak istiyen in- nız bir payıtaht değil aynı zamanda bir Ş~hir, dört müttefik devl~tin bayrak- ' fa tut~ca~ hır vazıyete gelmıştir. _ve :erun n~ ta~da bu anlaşmaya konulaca- atlamalarını işaretle bildir:ıniı :lJe eııl' 
sanlar için semayı sağmaktadırlar. fikir ve idealdir. Her siyasi tezah.ür, K""- lariyle donatılmıştır. Konferaııc;, cadde- ; mu~~nplı~ ha~l~rının tanın.~~'. asılc- g~ ke7fıyetı m:selesinin halli kadar mü- rnUrettebatın büyük bir kısmının d }j,lt' 

Şehirde, vek.Aletler, sefaretler, umumi malist Tilrkiyenin nuı1ik' oldu~ -ylik$ek denin yüksek bir mahallinde ill§a edilfınıl t~ cwnhurıyetçı limanları~ı fı.ılı hır tarz- h~r. Mesela bu .ı1!esele -~ndr~. ~~ ze atlamakfan imtina ebne~i zayi~t b bt' 
müesseseler, hastaneler, banyolar, mU- c:nerji kaynakları gustermc~~ hizmet et· ve çok zarif bir saray olan hariciye neza- da abloka altına almak ımkanım vere- mıtesıne havale cdılnıcmelıdır. Çunku çosunun bu kadar aiır olm~\na st 
zeler vardır. Çankayada oturan ve Tür- mektedir, reli salonlarında nktedilecektir. Ttl'Rk! ceği nazariyesini ortadan kaldırmıştır. ilanihaye uzayıp gidecektir. Italya Is- hiyet vermiştir. , · · ~ 
ildyenln yaratıcı bir a-daım olan ATA- Yeni Türkiyenin manasını ve kıymeti- payıtahlında görülen yerşey, Türkiyeyi Sol cenah matbuatı ise bittabi hükil- panyaaaki' kuvvetlerini geri çekmek ve Ingiliz ''muhripleri tahfuiye 'suııitle l" 
TORK buradan siik:Onetle memelekctine ni, anca1t Ankarayı gBrdtiktcn sonra idare eden büyük adamın eseridir.~ · ntctçilerin zaferinden memnun olmakta Frankoya harp levazimi göndermek su- ve sandallariyle ik.1 yüz kişi kadar ~ıı 

• • ( \"-C fakat deniz kuvvetleri arasında" mil- :retiyle iyi niyetini isbat eylemeliclir. tarmİ.şlardır. Balear battığı ~an~ 

Moskova muhakemesi devam ediyor 

Dr. Levin de itiraf etti 
Leon Blum: Moskova muhakemesi· 

beni meyus etti ve şaşırttı diyor 

MANlLER 

Tabağa koydum bir nar 
Altın biçakla soyar 

1kimiz çift güvercin 
Ayırmağa kim kıyar 

Tarladan gel tarladan 
Yollar Ç4llJlUr olmadan 

Alacaksan al beni 
O gül benzin solmadan 

Tatlılardan bal tatlJ 
Meyvelerden nar tatlı 

Anam babam sağ olsun 
Hepsinden ytlr tath 

Tepside üzerime bak 

Biraz da gözüme bak 
lller ne derse desin 
Sen benim sözi.ıme bak 

BlR ATA SöZtt 

Düzeni eğri değirmenin unu acı olur. 

,~ l 

- Eyvah, timdi ne halt edeceğim .. Karım beni istaıyonda bekliyor. 
Acaba imdat iJaretini çekip burada insem de yayan mı gitaem .• 

MEVLANADAN BlR PARÇA dana çıkacağı gecedir. Gönlümde gizli 
olan şeylerin hepsi sevgilimin hayalidir. 

cBu gece, benim çolc zir ve zail ol- Ey gece! çabuk geçme ... Zira blzim işi· 
duğum bir gecedir. Bu gece sırların mey- miz var ... > 

vazenenin muhariplik haklarının tanın- Cebelüttarık, 8 (A.A) - Frankist di direğinde kontramiralinln bı~-
masına kal"§ı yükseltilen itirazları orta- kruvaU>rü Ba1earın batması neticesinde taşımakta idi. ' · 

lrlanda 

YEMEN TORKüStt 

• Kılıcı ben elimle bağladım 
Ben yhimi Yeenıene dek yolladım 
Arkasından zari ıarl ağladun 

.Zalim Yemen açtın iJler askere 
Be~ yıl oldu bekliyoruz tezkere 

Yemen ovasında otlar kuzular 
Deli gönlüm stlasını arzular 
Yaralarım sıra sıra swlar 
Zailin Yemen açdın işler askere 
B~ yıl oldu bekliyorm tezkere 

Nefer geldi yatağımdan kaldırdı 
~i aşkın sevdasına saldırdı 

Ayrılığın boruların çaldırdı 

Zalim Yemen açdın ~ler askere 
Beş yıl oldu bekliyoruz tezkere 

BtRBlLMECE 

Altı ayağl var 
Dörd.il ile yürür, ikisi boş değil 
Boynuzu var koç değil 

Cevabı: Yarın 

DünkU bilmecemiz: Deniz dalgaa 

Parti Kamutay· grubunda 

sorgulara cevap verdi 
Ankara, 8 (A.A) - C. H. Partisi Ka- sulü olduğunu tebarüz ettiıdi. ~ 

mutay grubu bugün 8/3/938 Antalya .sonra Dr. Aras Hatay mNelesi haP""'u
mebusu doktor Cemal Tuncanın bat- sorulan suallere de müzakeratııı ı,,obd 
kanlığında toplandı. ba§lam~ olduğunu ve pek ~ etd-
. ı - Söz alan hari~• vekili Dr. Aras suallere cevap verebileceiini be~~ 1"' 

Türkiye B. M. MeclWnin tetkik ve tu- 2 - Mardin mebusı.ı Edip ~ p
vtbine arzedileoek olan Türk ve Sovyet nunlarımızı.n tek bir met.in. haliJıde tO l)• 

ed 
. ııı 

ticaret muah esi hakkında izahat ver- lattmlmasına dair verdiği takrll' ıııı 

elikten sonra Türk - Sovyet .konsolos- zakere ve münakqa edildikten aoıır'jç)ı' 
lukları adedinin indirilmesi her iJd hü- esasa dair tetkikatın yapıJ.ınall U ~,. 
kümetin dostane ve mütekabiliyet esa- grupça ihzart bir komisyonun te~ 
sı üzerine yaptığı bir anlaşmanın mah- rarlaştmldı. ...,..,- ,/ 

lngiliz komünistleri 
"Iİf,.d• 

Londra, 6 (AA) - İngiliz komüniıtJFon Ribnentrop her zamandan ~ele' 
fırkası Ribbentropun Loodra ziyaretini iti.lafgiriz davranacaktır. Mü.te~~ 
protato etmek. üzere bu aktun bir nü· meııeleıini ilk safta mevzuu balı ..,ar" 
mayİt tertip etmei• karar Tenniftir. Nü- ve meTkezi Avrupa meKlelerioİ l ftf' 
mayitçiler Aat 22.30 da Pika Deliji Sır· re ve Fransanın müdahale.lıtin Al.-,ar 
ku.de toplanacaklardır. lle anlaşma akdine m&.ni ola~ğın• .,l'' 

Londra, 8 (AA) - lnsiliz •Alman liyecektir. Berlinden böyle bir ~eV'llf~'' 
müzakerelerinden bahseden Deyli He· cağı Çember~ayine söylenmi~tı:. i,ıeri" 
rald diyor ki: . buna inanmak istemedi. B~ 11'J' 

Haber aldığımıza eöre yarın Londra· zannedildiği gibi yürümediiioi • " 
ya gelecek olan Alman hariciye nazırı haıl•mlfbr. 

INGILIZ DIŞ SiY ASASJNDA 
-BAŞTARAFI 1 tNCt SAHtFEDE-ı Roma, s (ö.R) - ~::; 
karmağa kat'iyyen azmet.mit bulunmak· I Lord Perth yann öğleden __.. ed; 
tadD'. Bununla beraber Jnptere Avru- K t c· ile teın., 1.r.d • ye nazın on ıano _1 ır 
pa ıulbuna bmnet için de biç bir fırsab •--ilt ı•-1 ınd• roP-. _Al 

All5 ere ve ... ya araıo ~"': _. 
kaçırnuyacaktır. Bu siyasetle B. Cbam- '-- _ ___ , ~ • • bir tel · .• 11" 

b I • b' dah ı---ı· mill . . Otan ıncaeııeıerm uınunu -· __ ket"" •un ır a • ._ ... ız etinin arzu· ba~l • • ıl __ ... ın~~ 
lann t - ı--- g anması ıçın yap •~ 

a ercuman o ···""T•w.. • • • . ecek .,e .. ,.j.l-
cDaily Telesraphıt ıuetesi de ıilah- rın çerçevesını tesbit ed . e ...,-

lanma procrammm bütün milletçe ta... sonra bu program dabilınd JıJP ~ 
vip edildijini kaydediyor. Nihayet cDaİ· olunacaktır. Aııl müzakeı:~er ~ JJ. 
)y Ekspreuıt B. Cbamberlainin lneilia tasına doiru, Lehistan harıcıy• ~ 
aiyasetine yeni ufuklu açtıiuu kaydet- bay &IUa Roma ziyareti ,_.-
ınektedir. yet bulunca batlıYac:akbr· 



Dünya Hapisanelerinde 
l' .. 8 .. E~~g:;~;-; T E T K 1 K L E R 
······~······························= 

-3-.... 
Uzerine iki defa birer tabur jandar-

Ciğerleri makinalı adam 

ma sevkedilen Rumen haydudu 
Romanyanın meşhur Tuz madeni hapisanesinde 

mahkumlar nasıl çalışırlar, nasıl yaşarlar? 
le lfaydut Vo.rof, sert bakıflı. dört kö
l» sakallı, sim ıiyah ııaçlı ve korkunç 
ır •daındı • 

\'anı ~mda etrafı dudak burarak 
~eden div yapdı ve palabıydda, kaz. 
.... d=AI! b" • d B 'tQ ıra var ı. 

u Romanyanın ve Transilvenyanm 
"' nı .. th. s· 1>· u 1f ve lcorkunç haydudu un -
ka'PPa idi. Oknn zındanından iki defa 
ltöy ~tL Ve h r kaÇtfında bir çok saf 
· . liileri kendine bağlamq, onlan ken
~ (avene) yapmıı ve beraber dağa 
~--..ııtb. Haydudun üzerine üç defa ve 
~ tfe bir kaç dane değil, birer tabur jan-
"nıa sevkedilmi,ti . 
. \'" llphkJanru &ana kendi de anlattı ve 
'~ ıunlan söyledi: 

- c·· .. t ·sıedik t oruyonnımn ya... aunn ı · 

"' lorıra (Olma) dan da kaçabiliyor. 
t.!alıkUnılar araamda gördüğüm üç 

ltnç nazan dikkatimi celbetti. 

fiat~lardan biri Romanyanm kalbur 
• 11 bikimıerinden birinin oğlu Popovİ· 
~ İlrinciai bir ilnivenite profesörünün 
Oflu Forga üçüncüsü de Rumen ordu
~ tnülizim rütbesinde bir zahitti. 

Uçq bir olmutlar, siyasi d~ünceleri
"e tnuanz olduktan bir mebusu öldür· 
~er ve her btri yİnnİftt sene kürek ce
~ tnahkUın olmuşlar. 

Bir sene evvel umumi 
paralizi neticesi ciğer
leri bir makine ıistemi 
ile İfletilmek suretiyle 
yaıatılan Frederik Snit 
kız kardeşi Mari Loret· ,~~~ 
ta ile J. Dillonun evlen
me töreninde bulun
mak arzusunu izhar et
miştir. Bunun üzerine 
fennin kudret i ile yafa
yan bu <:hasta» nm 
arzusu yerine getiril
miş, kız kardeşinin ev· 
lenme töreni onun ya
nında yapılmıştır. Re
simde onu bütün ma· 
nev! ıstırabı içinde gü
ler bir yü:-ıle görüyo
ruz. 

, Nev yorkta dün ya 
sergısı 

Fen oe ilim aleminin 
bütün yeni eserleri 

teşhir edilecek 
Corç Va,ington Amerika Birleşik 

Cümhuriyetlerini iliın edeli 150 yıl olu
yor. Bu münasebetle Amerikalılar, 19 39 
yılmın nisan ayında Nevyorkta bir dün
ya sergisi hazırlnmaca başladılar. 

Seruiyi hazırlnmnğa memur edilen ko
mİJyonun pliınlnnndan öğreni.ldiğinc gö
re. Nevyork sergisi Paris sergİlinden aşa-

'I' liapishane direktörü onlan göstere-
ek: 

, r. 
~-7;. ğı olmıyacaktır. 

t·.~ .ı • • 1ı Serci için yapılan İptidni hazırlıklara 
- Bunlar dedi, boı zemanlanıu ka- . '\." • Vı.i ıı~~ . . . ftat ı ' q ~'ii: :ı.: ~ ~ 30 mılyar dolar snrfedıleccktır. Nakil 
e "Uf beslemek ve sonra onlan salı- · · · · ~ >!'< "' • • ·ı 

eni bir 
Marlen mi? 

Amerika 
Çekoslovakya ile bir ti

caret anıa,ması ~mzaladı 
VB§ington, 8 (A.A) - Amerika Bir

leşik devletleri hariciye nazın ile Çe--
1 koslovakyanın Vaşington elçisi dün ikl 
memleket arasında bir ticareL muahe-

J desi imzalamışlardır . 

Belcika sefirlik/erin-• 
de değişiklikler 

Brüksel, 8 (AA) - lyi malUm.at alan 
m.ahafilde teyit olunduğuna göre Belçl
kantn Paris büyük elçisi kont Dentcrg~ 
hem Ronıaya, Moskova orta elçisi ı..c. 

telye Parise, Moskova işgüderi Handrik 
Moskova elçiliğine tayin olunacaklardır. 

Belç.iknnın yeni Roma büyü.le elçisi 
Denterghcm itimatnamesini ltalya kra· 
lı ve Habeşistan imparatoruna takdim 
edecektir. 

"~~• • • • . . . ı vnsıtalarında sergıye gelecek zıyaretçı e-
··-.ıe geçınrler... Romanyanın en ınodenı luıpıs1urn.csı : Aıud h 

1 
k .. 1 k . 

re ma sus o ma uzere yapı aca tertı-

lhtinıaı ha orijinal (vakit geçirme) u-1 Diye sordum. IBir kantinimizde var. H&lt8:'ın mu3yy~ bıı.t ve deği~ildikler için harcanacak pa- "C """ [ 
~!İnde hasretini ~eri hüniyellcri- -Tuz ve tuzlu bava ciğerlerini kuru- gecelerinde (misafir) lerinuz bu kanlın· ra bu JO milyona dahildir. ' esaret edi miyecek 
ııt.. htr sızısı aaklL.. tuyor. Nefes borularını kurutuyor. Sei- . de tophı.n:rlar, içlerinde mandolin, ki- Zannedildiğine göre sergiyi her gün şeye cesaret etmeli,, "" • • ı •erini kısıyor. ı tara, keman çalanl:ır var. Gül~k, eğ- 600.000 kişi ziyaret edecektir. Nakil lto.lyanlann asker piri. Cabriyele Da· 
d M.bkUmlar kafileııi ile birlikte tuı: ma-

1
. Dediler. Buradaki kürek mabkUmlan 1 lenerek, tarla söyliyctek dc~cderek hot· vasıtaları 0 suretle hazırlanacaktır ki her nuntsyo öldü .. Asker ve Pir iki eahııi· 

enlerine celdilr. bundan ep'.?y uman evvel bir kere İsyan ça vakit de geçirirler. saat 160.000 inaam eergiyo getirebile- D 1 ı ı. 
n. l ' ~ t. ·' yeti. laşıyan anuntayo ta yanın yaıı.;ın .ı· '-llllarla berarber tuz kuyulanna İn- etmişler. Tuz kuyulımna inmek isteme- * "t" • ' ~t t:i b 

'lınt 1 . t' l 1 · k ceK. ır. - ' · • siyasi ve ede 1 tari.hinde büyült bir yCT 
. mi,.ler. Onlan nihayet açlıklıı yola geti- ..... arpat arın rnor tep:: '!r.ne çı ıyorum. S . . ı _ ·ı· (Y nk' Al d , l ad Ve tu • • • . • ı '". • • 1 . . ergmın esaı teşıı.;ı ah an ı yapı- manya a yem par ıyan ve l - iıgal eder. 

ennddD lambalar tuz ltriıtalleruı- rebilmı~ler. Zmdanların zındana ve hapıshanelenn cılı.k) sıfatına esas olacaktır. Sergiyi teş- ra Bergman olan hir sinema yıldızı ha- f ransada, Danuntsyo hakkanda ille ya-
:~ tııeydana gelınif davarlar üııeriadel Hapishane müdü."'Ü dedi ki: cehennemi denilen Doftana·ya r;idiyo- kil edenler, dünyanın telmilc ve maddi rikulüde bir surette Marlene benzemek- zıya yazan fran ız şairlerinden ferman 

isler bırakıyordu. - Bu İsyanlar evvelce burada bat rum, Dof tana... terakkilerini görmekle beraber 11osyal aa· tedir. Creg olmuıtur. O sırada ltalyan §Airinlo 
l<uyunun dibinde, yeraltma doinı a- gardiyan olan Stanesku e.dında biri.nin. J Bu tek kelime Romanyada suç İile- hada yapılan ilerlemeleri de görecekler- Acaba şöhreti de ona benziyecek mi? cMasum• ismindeki eseri Fransızcaya 
~ve ıenİfletWnit büyüll bir (calet'İ) zamanında olurdu. Stanesku ç°" zalim- , mit olan herkesin kalbini donduracak dir. lrklar arasında an1aıma ve millet- cTufeyli• ismiyle tercüme edilmiıtir. 
~L di. Mahklırnlan suutlanndan kU"ba·'·r kadar korkunçtur. S h • 

~ ler arasında sulh prensipleri de propa- arı ne rt geçe- (Dilimize de her halde Fransızcadan 
8-ada mabkUmlara birtt kazma Vet'• onlara insan muamelesi yaprnudı. Sta-1 Doftana hakikaten bir cehennem mi~ ganda edilecektir. • / tercüme edildiği için bu eser cSığınb• 

.tileı- ---•- iha if • d ı dild. 1 Bunu görüp anlıyacağım. mıyor ar • ~u nı yet VAZ esın en az e 1• • Serginin lc.urulacağı saha 500 hektar· adı ile çevrilrniı bulunuyor.) 
it batlamqb. mabkUm edildi ve kürek malaluimları' Benden iki gün evvel. yani. dıtha ben dır. Bu ıahaya yeraltı nakil vaıııtalnn ile Şanghay, 8 (A.A) - Jo.pon kıl'aları cMasum• Fransada Temps cTan• ga. 
E:trUımm mülhit ve tahammül eda- arasında yqamağa ıevlu1dildi. O oman· · Oknada iken gemide gördüğüm zencire 15 dak'kada gidilecektir. 55 hükümet 1200 kilometrelik hudut üzerinde 6 muh- zeteainde tefrika olunurken çolt büyült 

' bir aaicl kokusu aarmqtı. t danbe:-i Romanya hapübanderincle da-1 vurulmuş haydut .Y org~ Starof u bu ce• bu ser~iye davet edilmiş olup 16 hükü- telif noktada San nehre v~ıl olmuş bu-1 bir rağbet görmüı. gazete tam mô.naaiy• 
" Dikkat ettim. Tm içinde, tuz lıan11 ile ba insani bayat bafladı. Bunun neticesi. henneme sevketmışlerdı . met muvafakat cevabı vermiştir. fııti.rak lunmaktadır. Fakat halen nehri geçe- ~le kapışılmıştı. 
e tu. çakarmüla uğTapn bütüııa mala i ----•- L--. ban 1 . !..-' __ ._. • ib. -L 1 Onun nereye kapatıldığım da görmek edecegwini ilk bildiren devlet Rusya olup ınemektedir.Filhakilca Japonları Çinlile- ltalyan edibinin diğer büyüle eserleri 

it~ • '~ .....,u e enm~e CML&SI 11 1 ~ 1 k · · d dd U h 
~··- '-'- -"----'I il!"-1 • k 1 --1- f" • kal ·· üt' ' ve an ama ıstıyor um. 9000 metre murabbaı saha aynlmı•tır. rin Japon ordusu genlerine şi e İ U- arasında cAteı• vardır. Oanuntsyo bu ıtı:t. -: .. • çıpııaa nM;UU. an. -..erme, e- _ ....,. ve uyan va an gor meyor. _ BiTMEDi " 
11t1enne kadar lmru idı. * Almanya henUz cevap vennemişlir. cumlarda bulunmaları sebebinden bun- romanında meıhur ltalyan aktri.C Ou· 

it., \re ltta kup kura baYa onlan gittikçe Kuvvetli bir çan sesi tuz madeninin Serginin ortası büyuk bir meydanlık dan vazgeçmiş gözükmektedirler. •eyi kahraman olarak almıııttr. Bunun 
ditl~tiriyordu. yeraltı koridorlannı inletti. Bern olac:&ktır. Burada (Perisfera) ve (Tri- için kendisini tenkit edenler de olmuıtu. 
~ t.t.ııkümtann dinlenme fes.lalan nö- Bu çan, öğle yemeğine çağırıyordu. lon) gibi muhteıem binaların inp.sına caktır. Cabriyele Danuntsyo harpte. ltalya· 

1~ idi. 
1 

Mabkümlar ku.malanm baraktdar ... Katedralinde bir başlanmıştır. Serginin 125 milyon dolara mal ola- nın istiklalini muhafaza için çalışmıı as· 
ita\" °"lunluklannı ant üstü •era yÜZİİ Terlerini sildiler. Perisfer binası beyaz bir madenden cağı tahmin edilmektedir. 36.000 ame· I kerlerden biridir. Mülô.zim olarak cephe· 
"'h~ uzanarak bq OC) dakikada ı•-1 Gnıp grup yemekhanelerine boylan· ayin kürre şeklinde. Triton ise Üç köıeli bir le ıerginin meydana getirilmesi için ça- ye gi.den Danuntsyo daima askerin ba· 
~~ •&tiyen bu zavalldann üzerine dit- dılar. 

1 
Bern, ~. (Ö:~> - Bem k~t~dralin~e piramit. O:klin.de ve el~i kati-~ ol.acakb~. lışmalctadır. Amerikalı tüccarlar sergilımda ilerlemit ve birçok zaferler kazan· 

·· .. - tuzfv, vücudlaruu bir kefen gibi ! Bat gardiyan: Alınan kılısesııun kurtuluşu ıçın uyın Sergının bır cephesı endustrıye, .dı- münasebetiyle 1 O milyar dolar alış ve- mışbr. Kendisine şiar olarak latince cda-
~ordu. f - Görüyorşunm ya, dedi, onlar bp-

1 yapıluuş ve bir çok vaizler Alman kili- ğer cephesi eğlencelere ayrılmıııtır. Spor riıı olacağını. ıerginin 5 O milyon insan! ima cesaret etmeyi unutmu sözünü al-
lfepainin de se.leci kısddı. lu hür köylüler gibi istedikleri tekilde 

1 
se.sinin tazyik altındaki vaziyetinden meydanları, tiyatro, sinema ve diğer Bil· tarafından ziyaret edlleceğini ümit edi.- mııtır. O bunu ıu tekilde bir sör: haline 

- Neden? I maaa1ara otunap yemeklerini yiyorlar ••• 1 bahsetıni§leroir. nallara ait binalar eğlence sahasında ola· yorlar. koymuftur: cCesaret edilmiyecek feyıı 
.... - --- - -- - ce.aret etmelidir.• a PEL& . • 1 ;-*T.K:n:~•dnm;;;ı-~,, :~;~~ir kaya çıkıntısı üzerine düt- ca. geri,::'e'!.'~7.!~ yardımı Allah Met.~;io~ad7.~ğtna eğildi: Yanlış fakat güzel 

arı S 1 ~ in öldürmiyen AHah öldürmez .. der- ayağım.aza getird. Mehmet böyle aöy- Dedi. Kristin kulaklanna inana- haber/er ıJeren gazete 
ler. liyerek aeyyahlann yanma kOflu. mıyonlu. Doğru muydu? Meşhur Amerikalı milyarder Rokfel. 

Bu hakikaten bir mucize idi.. filip onlara bir çocuğun (kaza) ese- - Onu yüzbata Filip kurlarda. ler için bar gazete her gün hususi bir nü. 
~M'fl'<fii"JJ, Melune~ .. yerinden ııçnyarak ri olarak uçuruma yuvarlandığını ve Uzanchğı yerden cloğnddu. ha basardı: cNevyork Taymu gaı:ete91 

kalktı. Kristınuı bat ucuna eğilmif, büyük bir tili eseri bir kaya çıkıntı- _ Oğlum.. Oğlum nerede 7 her gün, Rokf eller için ayrıca bir gazete 
onu aydtmağa uğrqan Filipe kot- 1111da kaldığını anlatb. '" Ve yanıbatında uzatılmıt olan Lu- çıkarır ve bunu bir tek nüsha o~arak ba· 

Cina t" • I . . . tu. Turistlerin klanmı: igiyi gönlü. sar ve Rokfellere gönderirdi. Bu nüe-
.,. Ye ı ••• ıt cmıfh. scrdı. Çocuk ölmem" "-- k h d · · ·· k .. d 0

" • • 

Ş(\.atil olrnuttu. Mehmet, uçurumun kenarim, gel- - lf·· ~u 1aı1- - Ben, dedi. Şimdi onu kurlan- - Yarabbi. •• ölmüt mü... a a, aynı !a.~et~nın o gun u ıger nuı· 
il k d• ~·· ·· k ttı K f k yor... nm. H V da ... d halarında gorulmıyen yazJar vardı. Bun· 

kerı k ın fafkın etrafma bakınır- b d' ;i;"' ya ;t a uuıı or- Diye bağırdı.. Fakat Filip müdahale etti: "' - .. ayır.. e yaruı agar e- lar hep yanlıı havadi.slerdi, fakat hepsi 
ltrı .. endiaine doğru kotarak ge- nç erm ere uza 1

• y H ak gıl.. Multerih olunuz... hop. gidecek şeylerdi: Çünkü Rokfeller, 

8
ltç kiti gördu··. Bu s••ad• ~ ··-kı· tabaa' t m--L--e- - qıyor mu... - ayar •• Onu ben kurtarın , p · li kad •~..ı ·· ·· de 

1 
. 

1 
k ._ d. ·· ı· .. -. -· enuun • • • • • • ana m, evaaumın onun yıı. mz ıyi şey er o umaıı.;, linyayı aut ı• 

~ .. ,,~ liç kiti, parisli kadın, Filip tc gelmi••i. Fırtına bir aralık dur- - Evet •• Çabuk yetııın kurtara- bu vazıfeyı yapmak istiyorum. Kla- d. ..;:1..6·· .• ._ • d. 
"" 'Yl h ,... l erc1•w• •• beli d lad . lZ ~~u. man gormea. ıster ı .. 

e metti. mu§, gök yüzünden ıağnak halinde un.. • • • vuzun v ıgı ipi ne 0 1• Dudakları Luiginin alnına d "'eli Şimdi Amerilı:ada bir gazete çıkmıt. 
~.~ul İginin çıg" lıgw ım onlar da duw- bof&DAI\ yağmur ini olarak dinmitti. Bu ıtrada Luıgımn pek yakından ipin ucunu turistler tutuyorlardı. c·· lan .. .. .. ~ . bu usulü bütün halka kar~ı tatbik edi-
...... ., d ı . . ak ed . ·ıt· • Mehmed. .. •- K d' . bo 1 ., . . • oz Y&J çocugun yuzunu ıs- . ~ ar t. Mehmet tıtrcdı... 5 en mı 1 aeıı m IOZae- en ını f uga aalıvenlı. Luıgı- lat onl yor: Hep yanlıı. fakat ho,. gıdecek. in-

.,. eç kalmışlardı. Kulağına bir sea •• Hafif, çok ha- rini tasdik etti. filip uçuruma doğna nin bulunduğu yere geldi. 8
1
" uada. k nc1· le L • • sam memnun edecek haberler veriyor. 

(\.llr 1 fif b" • ·ı . . 1m· . "·ı ek le d.. M d. • '--- u su- e me ge n uıgı et- A b. .. b k .. 1 h . 
.-11\d fi aranda, uçurumun kena- ar mı ti ıe11 ge tfb. egı er aes n ı. evcu ıyetınden son zamanuara f .. •. • ... • • Mesela, ır gun a ıyonnınuz §oy e ır 
dallı~ uzaklatan bu yarı çılgın a- Kafasını boıluğa doğru daha faz- - Ceaaret yavrum •• Şimdi aeni kadar haberdar olmadığı yavrusunu ra mı gonneden, uz~me egilenı far- aerlevha var : 

P ~n ba,ka kimae yoktu. la eğdi. kurtaracağız .• Fakat sakın yerinden burada, bu feci prtlar içinde ve ilk ketmeden fUUrsuz bar halde ve yara- cMilletler silahlannı bm1.kı)•or : Bir· 
ttçlt;:ıcft kadın ümitsizlik içinde Gözlerini açtı.. kımıldanma. Hiç bir hareket yapma. defa kolları aruma alan filip La- lannın acısı ile inledi. ç:k memleketler bütün harp gemileri-

8 .... rna doğru eğildi. Ve bu inda çakan bir timıeğin et- Biz gelinceye kadar olduğun yenle mUJ büyük bir heyecana kapıldı. - Anne ••• Anne... nı batır~ıl~_r-> 

\r~ınrdı .. Seılendı". rafı bir in için aydınlatan ziyaaı için- kal. 1 · km ... b ladılar Ertesı gun başka bir haber: 
e pı çe ege Af • B h b" · B' k d 

~•ldı.·· tatlar Üzerine yıkılarak ba- de Mehmet,birkaç metre a§ağıda, bir Sonra Mehmede döndü: Yüzl>qı, kollan arasında kıymetli Luiginin lrurtanlması için uğrqıl· « u ra.n .. ·~~ı: .. •r ar a ~tı~ız. sene· 
k kıntı ·· · de L • • • ·· ş· d. wlam b" • •~-- B ··kü· ·ı ih ak b d w • • • M hmed. b" lerdenben butun dunyada bır ıısız ara-,:;-,. aya çı aı uzenn uıgıyı gor- - ım ı aag ar ıp uazım. u- yu ı e n ayet yere ay ub. ıgı ıçın kimse e ın ar yurn- b 

1 ~ihtea~t~l kaçmak İçin bir teteb- dü. Allahın büyük hikmeti. •• Alma- nu nereden bulacağız? Pariali kadın, turistlerin yanında rukta yere serdiği Frantzla alakadar mışA, u ~kmal mi 
1'tır.1• d 

1 
b .. ı " 

i uu u d F k k il fırla 1 men a ı ar ya an a o sa, oy e gu· 
erhal ~ u. a at Mehmet ona mn o arı araımdan uçuruma - Bu esnada kartıdan bir turist ka- bulundurduktan bir portatif ecza lru- olmamıfb. zel haberleri okumasını pek seviyorlar· 
\Jet._ h~e~ı!tİ ve kuvvetli bir yum- 1 blan çocuk, uçurumun ağzmdan bir filesi gözüktü. Bunlar dağa tırman- tusu sayesinde kendine çabuk gel- Herif •.• Ortadan kaybolmuıtu. mış: Bu gazetenin satqı hergün biraz da-

rıfı baygın bir halde vere kaç metre apğıda bulunan oldukça maia çıkm11lar. fakat fartma ~opun- ~ -BiTMEDi- ha artıyormus .. 

72-
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Güneşe aşık yarasalar gibi 
O, Teosyanın tek bir 

•• •• •• omrunun sonuna 
gülüşüne nail olacağım 
kadar böylece ve boş 

koşup gidecekti bir hayal peş!nde 

diye 

Haygan ne söyliyeceğini !llJınnı§-ı de ıahit ol .• Daha sonra uşaklara [ •ümü için katlanıyordu. Teosya is: 
b. emniyetin yoksa onun kapatıldığı taş ondan daima bu tebessümü eıirgı-

0, bu ine kadar kalbinde yaıattığı odanın anahtarını da sana '·ersinler, yordu. Buna rağmen o , onun uğ
büyük sevginin sahibini bulmuJ.Ço- sen sakla... . runda herşeye katlanacak.. ölünce-

1 cuğunun babasını bulmu§, izini öğ- Haygan Vasilin ellerine kapandı. ye kadar ona köpek gibi bağlı kal~-
renmİ§, bunu kardeti Vasile müj Hem kardeşi hem de hayabnın e::-ı cak .. Tıpkı güneşe i§ık yarasalar gı-

1 delemeğe kO§mU§tU. büyük hii.misi ve desteği sıfatiyle el- bi onun ışığı karşısında körleşecek .. 
Halbuki Vasi) bu «sevgilinin» bu- !erini öptü. Ondan mahrumiyet zamanlarında 

gün öldüreleceğini ıöylemi§ti. V asil çok müteeosirdi. Kız karde- çıldıracaktı. 
Ona: tini büsbütün teskin ve memnun Çoporiain konağında sabaha kartı 
- Seni öldünneğe kasteden bu ebnek emeli ile ilave etti: bir hareket baıladı. 

adam çocuğumun babasıdır. - Haydi ~imdi odana çekil isti- Pençerelerden yanan ışıklar ço-
Nasıl derdi •• Bununla beraber feci rahat et... Ve bundan sonra artık ğaldı. 

hakikati anladıktan sonra dütüP ba- senin işinle daha yakından alikadar Konağın kapısı açıldı. 
yılmaama da bir bahane .• Bir sebep olacağım. Kalbindeki yarayı biliyo- Dı§arıya fasılalarla üçer, beJer iri- , 
uydurmak lizınıgeliyordu. rum. Benim de kalbimde o yaranın tilik insan kafileleri çıkmağa ve 

Vasil, anneıi ve Sofia mütemadi- biri kanıyor. Yavruna kartı muhab- uzaklqmağa bqladılar. 1 
yen: betini biliyorum. Ben de babasızlığın Sebaatiyano: 1 

Ne oldun •• Neden bayıldın. acısını hem de çok çektim. Elimden - Ahırın kapısı açıldı. itler ava, 
Diye somıakta idiler. geleni yapacağım. Kalbinde yer alan gidiyorlar. P"!lerine düıelim •• Bak~- 1 
Nihayet Vasilinı o Bizanslıyı, oğlunun babasını mut- lmı pusuyu nerede kuracaklar •• dı-

1 - Anladım, Angelikinin beni laka bulduracağım ve... yerek yerinden kalkb. 
öldürmeğe geleceğini duydun da Sustu... Hayganın gözlerine bak- -BiTMEDi-

1 
ondan müteeuir oldun. tı ... 

Demesi ona, denize dü§enlere Haygan da nazarlarını Vasile dik-
azatılan bir kurtuluş tahtası gibi gel- mİ§ bu nazarlarda bu aefer canlı ve 
di. ateıli bir mana uyanmı§tı. 

"Bırak ğıdeyim, 

kocamı bulayım,, 
- Evet •.• dedi. Onun için.. - Ve .. O kim ve ne olursa ol- Pariste kaçırılan Beyaz Rus Mille• ha-
Bo yalanı aöylerken kendini, kal- sun bo§ bıraktığı kalbindeki yeri dol- di•esi muhakemede vazih bir şelcil aldı: 

bini ne kadar zorlamı§tı. durması için icap ederae ona yalvara- GeneraH diğer bir Beyez Rus generali 
Vasil, karde§inin kalbinde ve ka- cağım.. olan Skoblin kaçıTmış .. 

fasında kopan kıyametten bihaber - Ya o, çok fena bir adamsa.. Son defa, muhakemede, iki eski ge-
hila ııöyleniyor ve teminat veriyor- Eyi yapmağa çalı§acağım.. neralin kansı karşılaştırılmış ve oöyle-
du: - Ya •. Büyük bir ıuç işlemİ§ae.. dikle•İ dinlenmiştir. Ayrıca Skoblinin ka-

- Hiç merak ebne .• Vasi! daha - Affedeceğim ve ... Mevki ve- rı.ı ile Millerin karısının haşhaşa konuş-
ölmiyecek.. Beni bugün burada öl- receğim. Yeter ki seni mesut göre- malarına mü•aade edilmiştir. 1 
dünneğe gelecek olan Angeliki de- yim Haygan.... izleri kaybolan iki kah•amanın hrsı, 
ğil el!ni, kılını bile kmııldatamıya- Genç kadın, kalben müsterih, fa- k .. şıya kAlan karılan birbirle•İoe dert 
cak. Bütün tedbirleri aldım. Herif kat kafası hala buhranlı, odasına çık- yanmışlar ve general Skoblinin kansı, 
odama girer girmez kapının arkasın- tı. diğerine, yalvararak: c 1 
da ıaklı duran U§aklarım onu kııkıv- Kapıyı kapattı \'e defterin, Ange- - Beni bırak. gideyim Rusyaya. Ko-
rak bajbyacaklar ve doğruca bodru- !ikinin defterinin üzeme kapandı. camı bulayım. Senin kocanın da ne ol- 1

1 ma, tq odaya kapıyacaklardır. Şim- * duğunu Öğ•enirim. 
di müsterih oldun mu? - Taliimiz bu gece ayazda çivi - Fakat, ben ne yapayım.. Naoıl 

Haygan, camlaJml§ nazarlarını keaerek kapıların öniinde beklemek- gideceksin Rusyaya) 
dimdik Vasile çevirmi§ hareketsiz le açıldı. - Burada beni serbest bırakmalarına 
dunıyor ve cevap vermiyordu. Bunları söyliyen Sebaıtiyano idi. y .. dım et .. Aleyhimde bir şey oöyleme. 

-

Makyajınızı 

____ ...... _ ......... 

Rob-Tuvalet-Şap• 
ka ve Bluz · 

Yukarıda gördüğünüz birbirine zıt iki •enkli bir akşam 

elbisesidir. Ön kısmı beyaz kalın ipekliden axka ve yanlar 
siyah krepteooir. Her iki parça üç klips ile tutturulmuştur. 
Klipslerin ilrisi omuzda, piri belin birıız üstündedir. Bu mo
del tıknaz vücutluları ince gösteren bir modeldir. Yandaki 
modele ise dikkat ederseniz etekleri diz kapaklarından bir, 
hayli aşağıdadır. Beli kemerH olan bu basit rop modeli buse
ne birçok kimseler tarafından beğenilmektedir. Kenarda bil\ 
hasır şapka örneği görüyorsunuz. Bu güzel şapka modeli son, 
zamanlarda eksantrik cereyanlarına zarafeti de mezcederek 
intibak etmiş hakikaten zarif bir modeldir. . 1 

Ve nihayet verdiğimiz bu bluz modeli, bej renk üzerine 
eteğin rengfade garnitürlerle cidden göz alıcı ve yakışır bir / 
modeldir. 

Modellerde de görüldüğü üzere bu sene etek modasınd"I 
hakim olan uzunluktur. Geçen hafta söylediğimiz gibi yırt1, 
maçlı etekliklerin yanında diz kapaklarından. çok aşağılar~ 
kadar uzanan etekl.er de rağbet bulmaktadır. Bu da gösteri• 
yor ki moda c .. "yası yavaş yavaş sermayesini tüketmekt( 
ve eski usullere, eski modalara doğru bir geri dönüşü yap. 
maktadır. 

nasıl yapmalısınız? 
Kız karcJeıini çok seven Vasi! Çoporiain konağının biraz öte- Ben Rusyaya giderim. Orada kocamın L ,. l " '" k l üh ' b' h" d' • "' k k l 

. onun bu yan deli halinden endiıeye sinde kaldırım l:enarına oturmU§, bir iki karde§i var. Onları bulurum, kendi- QVQn a SUTUnme e ffl lffl lf UneT lT, agır 0 U ar 
düttü. Daha fazla temin etmek lü- taraftan cebindek fİşeden yudum yu-ı•inin ne olduğunu öğrenirim. ık il l .J k 'l . k d 'l ' .J kl f T l 
zumunu hissetti. dum nasibini alıyordu. Fakat, Millerin kansı. bunun müm- U anan af yanlnaa l eTl en l eTlnaen UZQ aş l lT ar 

- Tamamen emin olmak ıçın Haydut upk bütün bu sıkıntılaraıkün olamıyacağını, kadın Rusyaya gi-
1 

1 

Angelikinin nasıl yakalandığına ıen T eosyanm sade ve en ufak bir tebes- de• gitmez öldüreceklerini söylcraiıtir. Hepimizin bildiği meşhur sinema yıl-ı 1şte, ciltleri kuru olanların yepacak-ı kinleşmesine s~bep olur. 
dm Jan Kravfordun bu yazısı, size ları şey : Ruılara gelelim : 

r·KONA·K·:· .. T~"k;i·~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: makyajın nasıl yapı]ması ]Azım geldiği- Tuvalet için ılık su ve ı.iyadece yağ- Uk evvel, :vanaklara eüıül~nlerden T A K s J i:' ni anlatıyor : lı sabun, makyaj için de tel'kibinde da- bahoedelim, eğer becerikli ve uota deiiil· 

. . 
::=------=-=-=---=-=--=-----~~........., • • . TELEFON 

«Nasıl makyaı· yapmalı ? işle, her ima (Lamoline) bulunan krem kullmıı- b h k il · 
seniz, unu iç u anmamanızı tavııyo 

B A S M A NE kadının kolayca tatbik edebileceği tav- ruz. ederim. Parmaklarınıza güveniyoısanız. 
siyeler .. Bunlar, hakikaten kolaydır; Ciltleri yag"lı olanlara gelince onların 

kırmızı tozlarını tercih ediniz; turuncu· 
uzun müddet etüt yapmağa, uzun uzun da biraz (Karbonat dö süd) eritilmiş • • • • . 

• 3. 4. 5. 6. 
LÜKS - UCUZ-SERİ 

.Otomobillerimiz gece ve gündüz emrinize hazırdır •• 

larını artistlere bar kızlarına hırak.ınız . 
vakit sarfetmeğe ihtiyaç yoktur. ılık su ve yağsız sabun kulanmaları )§-

ilk evvel cildi tetkik edelim : zımdır. Dudaklara oüıülecek boyala• parlak TELEFON 

3. 3. 5. 3. 
kırmızı renkte olmalıdır. Koyu kırmızı· Cildiniz kuru mu? Vakit.siz kırşnı- Sonra, erkekle•in traş oldukları :ıa-

. '! d 1 M •• "t ·? lar esmerlere, orta kırmızı renkleri de ya, çızgı er pey a o maga musaı mı·· man yüzlerine sürdükleri gibi, bir par-
Yoksa yağlı, kalın, parlamaya ve me- ça şap, almalı, bunu çabuk çabuk buru

samatı büyültmeğe meyyal mi? nun iltisak noktalarına, çeneye ve ger-

:!aıışınlara yar31ır. 

GECE 
GüNDüZ Rl 1ZE Bu sualleıi lüzumsuz ve yersiz say-

- EM N - dana sürmeli.. 

Kırmızı kalemlerle ağzınızı kesik 

mayınız .. Bunların cevabını ancak siz ................................................................ 
verebilirsiniz. 

................................................................ Bu; mesamatı kapatmak, siyah nok
taların çıkmasına m§ni olmak ve yanak
ların şeklini değiştirip sarkmasına mey
dan vennemek için yapılır. 

rız. Fakat, bunu ııizlere tavsiye etmem • 

Dü§ÜnÜrseniz, bu sözümü hakla buluT .. 
sunuz. Çünkü e.ahne ba§ka, ev hayatı 

büsbütün baıkadır. HALK MASALLAR/ 

Evvel Zaman 

Aşk .. ~ 

içinde . 
Yazan : M ETiN ORBA y 

Paradan üstündür 
-5-

, 

Dünya güzeli de evinde ev işleriyle yanındaki cariyeye kendisini yelpazele
uğra~ırlar. A:ı kazanırlar, az yerler, fa- tiyornıuş .• 
kat çok mesut olarak ömürlerinin so- Karşıdan bir adam görmü§. Bu adam, 
nuna kadar yaşarlar. arkasında ağır odun yükü, iki büklüm 

ünler ermiş muradına dansı dostlar ve kan ter içinde güçlükle yol alıyor-
başına.. J muş. 
Yuvayı Yap

C:l•) Harunureşit, yanındaki cariyeye : 
a - Şu adama bak .. demiş. Havanın bu 

d • • k f sıcaklığında ve bir merkebin bile güç 
J şı u ş ur taşıyabileceği odun yükü arkasında nasıl 

Evvel zaman içinde kalbur saman için- tahammül edebiliyor. Nasıl ölmiyor. 
de bir varml§ bir yokmuş, vaktiyle Bağ- Cariye de şu cevabı vermiş: 
dat şehrinde Harunureşit sarayının bal- - Efendimiz ... Bu adamın karısı ev 
lı:onunda' o~uş etrafı seyrediyormuş. kadını değilmiş te ondan bu bu ağır zah-

Hava çok sıcakmış. Bir taraftan men- mete dli§müş. 

hiddet eder ; . . ~Bileğinde olan altın bileziği oduncuya 
- Nereden biliyorsun sen onun karı-• verir: 

sının ev kadını olmadığını diyerek ya-! - Al bunu, der. Sarafa gö$ür, kaç 
verini çağırır, oduncuyu alıp huzuruna kuruşa alırsa sat. Paranın yarısı ile. eve 
getirmelerini "ınreder.. • öteberi yiyecek ve yarısı ile .bana çeşitli 

' 

Yağlı ciltlere bir (kold k•em), yahut 
ta yağsız bir krem çok iyidir. Parmak
larınızla lie aşağıdan yukarıya doğru 

Yalnız, dayanan bir (ruj) •eçmelidi .. 
Makiyajla pek çok alakası olan bir teY 

daha vudır ki ~vk ehemmiyeılidiı; La-
Yaver gider. oduncuyu alıp' getirir. ipek al.. 

Harwıureşit sorar : Oduncu bileziği sarafa götürür, beş 

- Baba, bu odunu ıllçin arkanda taşı- yüz kuruşa satar. Paranın yarısı ile evin 
yorsun ve ne yapacaksın? iaşesini dilzer. Diğer yarısı ile de çeşitli 

Oduncu cevap verir: ipek alarak getirir, cariyeye verir. 

yüzünüze sürünüz. Silerken yavaş ya- vanta.. l 
vaş siliniz. Bunun için de az ıslak tüylü Lavanta sürünmek ayrıca bir büner
bir havluyu veya bir parça hidrofil pa- dir. Bunu hakkiyle bilen kadmlu çok 
muğu kullanınız. azdu. Lavanta intihap ederken cildi, cil• 

- Fakirim .. Merkebim yok ki ona Cariye heme;, bir tezgQJı kurarak bir 
yükleteyim. Bu yükün yarısını satarak 

1 
haftada ipekle güzel bir halı dokur. 

ekmek alacağım, diğer yar1sını da evime Halıyı oduncuya verir: 

Kumral mısınız? Şu halde pembe' din tabii kokuaunu göz önünde tutmalC 
renkli, S&rl§ın isenn keh•ibar renkli, e&- lazımdır. Lavantan~n hafif. rnhu oktayı-

. cı olmaoı iktiza ede .. Ağu kokulan kul-
mer iseniz raşe! pudralar istimal edi-

götürüp yakacağını. ' - Bunu götür sat. Parasınm : yarısı niz. 
Harunureşit bunun üzerine oduncuya: ile de bana yine ipek al. Pudrayı hafifçe sürmelidir. Sinema 
- Bırak yükünü buraya, der. Sana 1 Der. Oduncu halıyı bin kuruşa ~ahır yıldızlarına benziyeceğiın diye çehreyi 

§U cariyeyi vereceğim. Onu al götür. ve beş yüz ku~uk ipek alıp getirir. boyamakta mana yoktur. 
Oduncu her ne kadar: 1 Cariye yine tezgfilı başına geçer. Böylece Pudrayı fazla sürmekten hiç bir 

- Aman efendim benim bir haremim işi ilerletir. Halılar dokundukça hemen -fayda olmaz... Yalnız bunun cinsine 
ile bir çocuğum var. Onları güç bela bes- satılır. Aradan iki sene geçer. Oduncu dikkat etmelidir, iyi olması şarttır. 
liyorum. Fazla bir cana nasıl bakarım. adamakıllı zengin olur. Cariye, planını 

Derse de dinletemez. kendi yaptığı bir evi usta mimarlara yap-
nede kullandığımız pudra ile evimizde 

Soma, şunu s,öyliyeyim ki bizim sah-

Oduncu cariyeyi alıp kufübesine gö- tırır. Oduncu artık işi ile1·letir. Bir ma-
türür. nifatura dükkanı açar. Bundan da eyi kullandığımız pudra büsbütün başka-

Cariye kulübeye girdiği zaman bir de para kazanır. Velhasıl az zamanda sayılı dır. 
bakar ki oduncunun karısı ayaklarını zenginler arasına girer. · Sahnede kulland.rklarımız, aydınlık
topuklarına kadar küle sokmuş, çocuğu Bu sırada Harunu.re§idin bir sıkıntısı ta ve uzaktım iyi görünmesi için çok 
ile beraber oeak başında ıniskJn miskin vaıım.ış. Memleket zenginlerinden. ödünç. yağlıdır. . 
oturuyor. Oduncuya: para almak için.veziri ile konU§ur.Aoaba Eğer, iki türlü pudrayı birbirine ka-

- Sen şu .karını dışarı çıkar da bura- kimden lstiyelim diye mtizakere ·eder.. ~l§tırrak kullanıyorsanız, bunlara çok 
sını bir .temizliyeyim, der, Kflllarını ~,_ Vezir de: dikkat ediniz. Zira, iyice karışmazsa 

var kulil enin içini adamaltılb temizler. - BiTMEDi - çeh•enln dalga dalııa olmasına ve çir-

lanmayınız, zira yanınızdakileri lr.açırmıt 
olurıunuz. 

Kibar ve zevk oahibi bir kadın, iki 
türlü lavanta kullanmalıdır. Biıi yaz için, 

bi•i de kıt·· 
Ucuz ve ağır kokulu lavantaları kul .. 

lanmayınız. Adi bir lavanta yerine iyi· 
sinden iki üç damla aüıünüz. kifidiı. Bu
nu yapamadınız mıı hiç. •Ürmemek daha 
iyidir. 

Lavantayı, her gün biı iki damla saç• 
laıinıza, koltuk altlarınıza, kulaklarını .. 
zın arkasına, gerdana ve enseye sürünüz. 
Her noktaya birer dam1a yetişir. Avuçla 

sürüp kendinizi oeyyar lavanbıcı dük· 
kinına çevirmenin faydası y()ktur. 
.. Çamaşırlannızın, elbiselerinizin üze
rine Vaporizatörle1 güzel kokulu kolon-

ya auyu eıkınız. Kürkünüzü, :şapkanızı da 

unutmayınız.> · 



Röportajı yapan 
Paul. Bringe 

--R:Mli1!7.Y..wzr..aJ...ax;e 
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ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da muhteliI plak neşriyatı 
12.50 de Plnk: Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13.15 te dahili ve harici haber
ler, 17.30 da Halkevinden naklen inkı-

, lap dersleri (Recep Peker) 

Wagon-(:lub bombOf .. Radyo postu dar. Tekrar bara dönüyorum. Heyeca- Sternberg ..• Bana inanmanw istiyorum. Akşam neşriyatı: 
8inr Croıby'nin takalanna yalnız baıı- nundan, teessürümden hınçkırarak ağ- ÇaJıımak, öğrenmek n muvaffak ol- Saat 18.30 da karışık plak neşriyatı, 
n. ri!Üyor. Berber, Tren Amerikan ku- lamak istiyorwn. mak istiyorum. 19.15 tc Türk misikisi ve halk şarkılan, 
"-'örlerinin merasimperestliğiyle beni «Bu görüşmeden üç saat sonra tiyatro PART1Y1 KAZANMIŞTIM (Makbule Çakar ve arkada~Iarı), 20.00 
..... ediyor. Bu meruimperestlik tren aahnesindeyim. Franz Al.bertin omuzla- - Ben de ç:>k _ça)Ifmağa, çok öğ- de saat ayarı \'e arapça neşriyat, 20.15 

Evli futbolculara ~mı 
\ 

güvenilebilir yoksa .. 
Oradaki 

cihet 
lik 
de 

maçlarile birlikte 
alaka uyandırıyor 

bu 

-

lnrvaförlerinin canbazlıklariyle artm11 nna eğilerek roma.-sunı söyliyorum. renmeğe m~cbur olmu~tuın. Bilir nıisiniz te Türk musikisi ve halk şarkılarJ, (Me
~unuyordu. Bir 11cak serviyet, bir ta- Gözlerim koca salonda dolaııyor. Birin- ki ben eskiden aldide bir amele idim. lek Tokgöz ve arkadaşları), 21.00 de ha- cVulverhamptn Vanderes"> futbol ku- lüp çok geride kalmıştır. Hatta şampl• 
~sabun .. Bir bafka sıcak serviyet ve ci sırada Stcmbergin yalnız olarak otur- Stüdyo libcratuvarlarmdan birinde yar- vacılık: Şakir Haı.ım Ergökman, 21.15 lübil 1ngilterede şimdi lik maçlarının yonun, en arkada kalmasından korkan
nı. bir tabaka sabun .. Vagonwı bu höc- dulunu ve gözlerini benden hiç ayırma- cfoncı bir amele .•. Sonralan kupör ol- te stüdyo salon orkestrası, 22.00 de ajans başında gelmektedir ve şampiyonluk lar da vardır! 
l'eainde koltuk zıplıyor, titriyor, sallaru- dağım farkediyorum. dwn .... Filmlerin sahneye konmasına haberleri, 22.15 te yarınki program. ınlicadelesinde Ingiliz futbol meraklıla- Bazı manacerler, yetiştirdikleri fut-
)ordu. Berber, kuvvetli pençesiyle alnun- MAVJ MELEK yardım etmeye baJladun. Her hangi ah- ISTANBUL RADYOSU: rınm gözdesi olan bu kulübün, kendisi- bolcuların kadınlarla bağlantısı olma-
d-.ı tutuyor, santimetre antimetre ya- Ertesi gün U.F.A. stüdyolarına çağrıl- makça sahnelerden namuslu filmler ter- Öğle neşriyatı: ne rakip olan cVulfs> kulübünün kar- sına, evlilik ve nişanlılık suretleriyle de 
"aidarum kımmağa ibqbyor. Kua sapla dım. Pommerin bürosunda Stem!>erg tibine muvaffak oldum. tik Cilıdmi bü- Saat 12.30 da plakla türk musikisi, şısında varacağı nihai netice, umumun böyle bir alakalan bulunmasını hoı 
'1atura berberin parmaklan arumda beni kabul ediyor, ve yüziime bile bak- tün o gÜne kadar topladığım paralarla 12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk alAk.asını uyandırmaktadır, ve yalnız görmezler. Kadının oyuncuyu futbol 
lcayholmUJ ıibidir. madan alakasızlılda bana hitap ediyor: yaptım. Hen"külün her met:esi bana bir musikisi, l3.30 da muhtelif plak neşri- fut~lcuların oyun kabiliy~t~eri değil, oyunundan ziyade kalp oyunuyle meş-

. Bir sıcak serviyet daha .• Biraz laem.. j - Haynrih l\lan'ın eserinden alın~ yemek noL:sanma, bir eğlenceden mah- yatı. aynı zamanda yaşayışları, ıtiyatları da gul etmesine karşı, surat asarlar. Bwıa 
aır aıcak, bir soğuk ..,....jyeL. Bir aıcak llUf bir filim çevirecefim. Ben bu filme rumiyete m&I oluyordu. . hararetle at'a§tırılmaktadır. J mukabil bazı manaeerler de, nişanlılık 
._.iyet daha ... Bu trendekilerin vakit- Mavi Melek ismini veriyorum. Bütün Stemberg yumufUDlftl. Nqe ve kah- Akşam neşny::ıtı: cVulverhamptn Vanderes> kulübü ve evlilik suretlerini tercihle, bu vazl-
leri liizumundan fazla çok... film Eemil Yanings için bazırlanmııtır. kaha içinde olan Holivudun karnı yarı aç Saat 18·30 da 7atih l~alkc .. ·i göster~t j idaresi, oyuncuları için hususi bir pan- yetlerin, futbolcu delikanlıları rastgele 

Berberin ıevezeliji de eki* değildi: Filmde ehemmiyetsiz bir kadın rolü var- mübtedisini lt!lrfısmda görür gibi olu- kolu tarafından hır temsıl, 19.0?, da Nı-lsiyon planını benimsemiş ve bu maksat- şu ve bu kadınla dilşUp kalkmaktan ko

- Ah; • dedi. Ne gece •• Ne sece ... dll'. Ba film için çok para ödiyerek bir yordu. fırsattan istifade ederek ona ~al. ~e arkadaşları iar:ıfından turk mu-, la 12 bin Ingiliz lirası ortaya koymuştur. ruduğunıı söylerler! 
Ciin cloPncaya kadar lômaenin .jözüne

1
bdm yıldn: angaje etmeğe lüzum gönni· Mavi Melekteki Lola roli!mden bahset- sıkıs~ ve halle ~rkıları, 19.30 da konfe- Inşa edilecek bu pansiyon binasında, Tutulan bir istatistiğe göre, şimdiye 

~ ıilrmedi. Bu trendeldleria ~ hiril YOl"UL Dün tiyatrodan soma sizi Edende tim. Bu rolü duyduğum ve olmasını is- rans. Çocuk esırgeme ~urumu namına. 
1 
oyuncular için sadece ikamet daireleri değin maçlarda üstünlük gösteren Ingi-

~ ~eceYi unubnıy8"k. Sir, size bir Vis- gördüm. Sizin hu iti rörebileceğinizi tediğim rı"bi fikrimi söyledim. Senaryoda 18·55 . te b~rsa .habcrlerı, 20.00 de Nec- l yapılmakla iktifa edilmiyecektir. Pansi- liz futbol ıkulüpleri oyuncularından ço-
IQ ilctam etmeme müsaade buyurullD' zannederim. olmıyan sal:n~ler icat ediyordmn. Parti- meddin Rıza 'e arkadaşları tarafından 1 yonda, oyuncuların bedeni ve ruhi ihU- ğu, evlidir. Ve oyuncuları bekAr olan 
t?"Metrdolel Jıeyecanının tazyijO altm- &na bu surette bitap eden adama yi kazannıı§tun. Yavaf yavaı onun söz- tUrk musikisi ve halk ş:ırkıla:ı, 20.30 da yaçlarını temin ve tatmine yetecek te- kulüplere nisbetle oyuncuları evli olan 

• biti. uyumaktadır. Mahzenin anahta- dikkatle bakıyorum. Dudaklarımdan aü- !erimden, fikirlerimden heyecana geldi- hava raporu, ~033 te Ömer Rıza ~rafın-1 sisat yapılması da gözetilmektedir. Bir kulüplerin sayısı fazladır. Ku1Uplerdeıı 
hnt t.apyan nnci doetumdur. kiınetle fU kelimeler dökülüyor: ğini farkediyordum. ltirazlanna cevap dan arapça soylev, 20.45 te Nezihe ve dmnastik holil, her hangi bir yaralan- <Aşln Villa~nın birinci takım oyuncu-

Pl'eftl. aıcudada. Ve tren durdu. cPeki m&yö Sternbe11r ... cFakat kal- vriyor, fikrimin galebesini temin ediyor- arkadaşları tarafından türk musikisi ve mada derhal tedaviye başlanılmasına larından sekizi, evlidir. <Aştn Villıunın 
- Sir, yeni Mekalıodayaz. Amerika bimde !™ and içiyorum: dum. Vakit çok geçti. Binder kahvesinin halk şark~arı (s~at ayarı), 21.15 te fasıl yarıyacak bUtün Aletlerin ve eczalarm manaceri Cinımi Hogn, cEvli futbolcu-

1erlilerinin h61riimet inerkezi olan AJ-J - GörüiürÜL.. ganonlan cibnemizi bekliyorlaraı. • saz heyelı : lbrahim ve arkadaşları ~ra- hazır bulundunılacağı bir kılinikt bu lara bekflr futbolculardan daha ziyade 
~ buru.da". 1 Uk günlerim müthifti. Sternberğ Emil Sabeh olmUftu. Küçük bir ameJe kah- fından 2l,50 de orkestra, 22.~5 te aJans • radadır. Bunlardan başka .kabul salon- güvenilebilir· 9iinkü oyuncuların ka-.. v..-. tebrleldeft üzerine ô kadar j Y anİngsten batka birfey 1önniyord11. vesine ciderek orada içmekte devam haberleri, 23·0 te plakla sololar, opera; ları ve okuma odaları da unutulmamak- rıları, kocal~rınm ç~pkinlık etmemele
~eıı udmqbr ki tırmanmak için Zaman zaman ademi tene.uülle bana ait ettik. Mavi Melek senaryosu deiifmi,ti. ve operet parçaları, 23·20 de son haber- tadır. Hülıisa, oyuncular, istedikleri her rine ve orıların futbolle alakalarını gev-
.lııir ~ menlİTen lbnndL Her araba- 1 olan plinuu çiziyordu. LOla arbk bir vedet «bir yıldın rolü ler ve ertesi günün programı. şeyi orada bulabileceklerdir. Ancak.,.. şetmemelerine dikkat. ederler, halbuki, 
~kontrolörü koyu sanya boyanmış bir 

1 
Bekliyordum. Stüdyodan ayrılmıyor- oluyordu. St~ stüdyoda beni yoru- BU AKŞAM AVRUPA tsTASYON- Ancak «Vulverhampln Vanderes> bekarlar, kolaylıkla havaiyata kapılabl-

denur .nıerdi~en tap.yor. ., I dum. Sabahtan akıama kadar orada- yor, fuılasız sahneler çektiriyordu. Bii- LARINDAN DiNLENEBiLECEK kulübünün oyuncularından otuz beş ka- lirler!> diyor, 
"-rlen lmmw fut.anı ve beyaz fÖmİ· yun. Dekorun bir kenannda uslu .Iu yük Yaningı 131kmdL Bu 'meçhul kadmın SEÇME PROGRAM darJ bekardırlar. Evli olmak şöyle dur- Fakat madem ki oyuncuları evli bu-

tetiJe apğıya İıınıiftİr. BatUlda ıapka !oturuyordum. Kimse ile konutmıyor, kendi yanında müsavi bir rol denite SENFONiLER: sun, nişanlı bile değildirler. Bu itibarla lunan kulüpler de, oyuncuları bekaı 
)'~tur. Albukerk hatıraları, esrarengiz f Stembera-in çalışma b:rzını takip ediyor- ettiğini görüyordu. Gece, berkea atüd- 16.30 Paris kolonyal: Senfonik konser, bütün Ingilterede bu kulüp ayni :zaman- bulunan .kulüpler de, sırasına göre, hat-
::::irnl•le ıUsl~ sümütten bilezik- t dam. O her hareketinde kendisine di- yodan pdinc:e ben bir operatör, bir elek- (Bnch, Haydn, Şchumann), da bir -«Bekarlar cemiyeti> olarak anla- tA şampiyonluğu elde edebilecek der~ 

• hlannlar l&Jıyan yerliJer yaldqıyor- lôhnİf olan gözlerimin minalı baklflannı trİlyenle yalnız kalıyordum. Stenıberc HAFlF KONSERLER: tılır. Pansiyon kurulduktan sonra, bu cede başarı gösterebiliyorlar, ne bu esa-
çlerinden bazısı kasketli Ye ukılıdD". gÖrÜyordu. Canı sıkılarak bana dönÜyor- fasılasız birinci pli.nlanı devnm ediyor, .. 10 Be 1. k dalg K"" .. k delikanlılar, manastır hayatı mı geçire- sı, ne de diğer c.sası kesenkes bir hald-

ı. r ın ·ısa ası: uçu mu-
manda derisinden pantalonlan, du. Kaha ve hatti. terbiyesiz olmuıtu: yorırunl:ılctan bitkin bir halde çeh:-cmin siki par\aları (S.l5 devamı). 9_30 plak (ekler. Hayır! .. Kendileri, her giln bel- kal olmak üzere belirtmek doğru olsa 

9' tüyGncLın _..-pUJları ile efsanevi - Ne umuyorsunuz diyordu. istida- hatJan deiiterdc gözlerim yaılarla dol- kolonyal (lO.aO keza. l0.4S keza. 11.30 , li bir saatte dışarıya çıkmak hususunda gerek!. 

t.t...
1>'afetlerinl tqıyorlar. içlerinden biri ldıım , hiç yok. Oynamağa tqebbüs et- duğu zaman vahti bir sevinçle operatöre keza) 1? Be 1. k d lg K k 'ıscroest bırakılmışlardır, hatta sadece Mesele, nerededir? Oyuncunun :~:~ı 

ı . . ~ r ın ısa a ası: arışı ' ~ 
ene yalda,b. Tılsunlı ipretlu ta- meym. Sadece size ven1en üıi yapın... emir veriyordu: k 13 B 1. k d 1 Haf"f k serbest bırakılmışlar değil de, JEvleri- şahsen içten beıümsenıiş olmasında' ... 

ltJ-.ı bL • . p-•-· .. .. L • • • onser. er ın ısa a gası: ı on- . ~ . . . ·· 
a- kolye takdtn:ı etti: - ıı::aı mosyo Strenoerı... - Çevır ••• Çevır.... ser (l4.lS devamı) 13 Paris kolon al ne gıtmege bır dereceye kadar zorlanır- Esasen lngilterenın bu profesyonel Jru. 

- ~~ Okiva~y* (U~ ko- Ce_vapl~n~ onu. sıkıy?r, ona ~ir te- •• Uç a~ sonra ~ütün d~ya. ha0yr~er plak konseri. (l4.30 devamı) 13_15 B~k- casına bir vaziyet> t.esbiti göz:til~t~. lüp oyuncuları,. ~uvaffal.,yetsizliğe uğ· 
~atı Claf) CIU", dedı. ve saygı ile eğil- reddut, bır urkeklık venyordu. Bır ak- ıçınde bll' ,.he~enn ve akislen hiç son- v· 'kıs· • ı~kl 14 15 p Bu noktadan, 1ngılterede şımdı mu- rayınca yalnız ıtibarlarmı kaybetmekle 
'llİ. . r reş: ıyana musı 1 p et arı. . a-

l , ıam beni yemeğe çağırdı. miye:dt olan bir ismin Marlen, Marlen ris kolonyal: Konser"'nakli. lS :keza. lS. inakaşa edilen bir cihet te, bir kulüp kalmayıp paraca da mahrumiyete kat-
liıı.i ~rle~ tefekkür etti. Kolyenin bede-! _.- S:z bıjkd~rl9a lıiç benzemiyenl Oietrich --.m doiduiunu haber .ı..1 05 Bükreş: Julea orkestrası. 18.30 Mos-t' oyuncularının evli mi, yoksa belli mı lanmak zonın6a kaldıklarından futbol 

ödedi veı j bar kadınsırus dedi. Ne İstiyors1111uz 1 yordu. kova. Konser. 19 Moravska-Ostrova: olriıaları futbol haklmmdan lehlerine oyunuyla cıırıla, başla alAkadar olmağı 
r:._-:- Sizi tanıyorum diye mınldandL ı - Beni anlamanm istiyorum. M. - BiTMEDi - • K '. 1•. 'k . . 19 15 B"k ... K 'Olduğu cihetidir. Geçen sene cMançes- mühimserler. Dolayısiyle lngilterenlıı 
~ -=- oy u musı ısı. . u ·r"§: oro mu- • 
to)· yıl San Franaiskoda Hintli Fa1ür ş d d sikisi. 19_30 Moskova: Konser. 20 Bük-ıtcır Siti> kulübü lik maçlarını kazanmış, bu futbolcuları için, kadın karşısında 

ii Yapıyo~unuz. ey tan a asın an kaçan reş: Plak konseri. 20 Moskova. Konser, bu kulüp lik şampiyonu olunca, k::ızanç- zaifa kapılmak, birinci planda gelen fCY· 
G2CENIN YORCUNLUGUNDA.N 20.25 Prag: Şarkılı neşeli · musiki. 211 ta, oyunculann antrenmalarda ve maç- lcrdeu. sayılamaz.!? .. 

SONRA Peşte: Çigan orkestrası. ıı.so Prag rad-1 larda dalına hazır bulunan karılarının 

~ .• Barda ,......_ Sleak aittikçe artı- frası. 23.20 Viyana. Graz: Radyo orkes- nun teşvık edicı kıymet ve ehemmıyeti 
Ceee berk.il adamakıllı yomnq ola- Ku·· rek mahku"' mu· yo orkestrası. 22.25 Peşte: Opera orkcs- hissesi b~lundu~undan bahsedilmiş,_ bu~ 

~· B~tün pmce1efw aç4b. Marlen an- tr:sı 23.30 Bükreş: _Plak 23.40 Peşle: knydolunmuştu. Faltat boşuna, bu ku-
-uJ'or • Plak konseri. ~-.,.. a u mı:....._ -~ 

- Sea1i • tZMtR MEMLEKET HASTA-
~ .....,.""' banöıtermeaini OPERALAR. OPERETLER: NF.St DAHlU HASTALIK-
b.--P ed• lr.anpidh hiç birıey yapa- J k • k d ""' · ı • L • , ... ,.orduftı.t>ii- taraftan Berlinde r~ist 1 Sene en l 3 yagı J e yıne eSKI . 18 Peşte: dnsan faciası> isimli opcrai LAR MOTAHASSISI 
~Ös olank bımmnaia b&Jlamıttun. d d •• k? piyesi. 19.55 Viyana: Salmhoferin dvan D O K T O R 

;::::~ ::::..:ı.::':.:.eı::· zm anına mı onece • . Se~~~=~:~~·nko• Oi>''"'" c 1 laA 1 Yar~ın 
~ti. B..._ Teartr'cla meıbur Franz Ağır, sıkıntılı bir aktam··· Panamadan kah ')'ayan, itan katır ııır- 9.45 Bertin kısa dalgası. Piyano tri-
~ Yuuncla bir Ol*'9t oynamak için (Şeytan adası) zındanında mahkum- tınd11, kah hmyonla Libertada ka4ar yosu. 16.45 Berlin hr;a dalgası. Piyano 
~Je edlmiftim. Rol~ hirkaç kelime- ların yoklaması yapılıyor. geldi. ~ keman, viyolonsel triyosu (Mozart) 23, 
'il İbaretti. Bir Uf&ID Eden otelinin - 46.635 Burada bir vapur anbarına. saklandı 35 Prag: Triyo konser (keman, viyolon-

' git-:...:_ n ______ L· • • • Bu numaranın sahibi ve beş arkada,,ı; ve Nevyorka ~eldi. Dokuz aydanberi bu sel). 
~. .. • ..., ...... ~ uD' nevı angaJ- . · 
~ .,....~ esirler PUU'l idi. Ga- yoklamada namevcut. Gardıyanlar ada- §ehirde ya§ıyordu. Amerika hükümeti 
~' ....n.ti• fdın .,. ... ıcılatı -~L·. nı,n , he.r tarafını anyorlar, tarıyorlar: .. nihayet onun hüviyetini keşfetti. Kendi-
...... ~. • , ,..... 1 - F' il . b l 1 B. v t . a.......·~...; J••Mlt• en-el onda top- ırar en u amıyor ar. sine Amerika topraklarını terketmesi için tr ı Unan gaze eSl• 
~L Her ıGn orada ıöriinıneie Kaçmı§lar. on beJ gün mühlet verildi. nin güzel bir teklifi 

Bu kerre muayenehanesini 
ikinci Beyler sokağında 25 nu
maraya nakleylemİ§tİr. 
TELEFON : 3956 
EVi Cöztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 

j. KALOMENl 

., 
I 

Gazi Bulvarı • Borsa saraya 
karşısında : Telefon No. 3402 

IZMIR 
Her cins el ve elektrikle 

müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonma• 
kaydedilir. ~' aeaaia bir sahne oynama, fu- Şeytan adasından kaçmak demek Ba- Şimdi bu şeytan adası kaçaKı önünde· . 

~olmada ·bir W• kaunmalc li- lina balıltlanna yeın olmak demektir . . ki iki haftanın gün ve saatlerini saymak· ·s l "" 'kt B /k ~·· l!Zıl ................ 11111 .................... ~ 

Müslümanların 13 Anası ~ O~ barda bir taburede oha· Gardiyanlar da mahkumlar da bu kaçan- tadır .. ~~ yapacak} Nereye gidecek~ e anı e Q an 
._.,: Yalnüdan. Martini tarabmı yavqça ların ruhlarına pe§inen mersiye okuya- Kendısını kabul edecek bir yer bulama- U .. nı'versı'tesı' 
~ ..._ en 9'İ profilimi bulabilmek için bileceklerinıe emin~iler. . yınca yine kendi ayaiı ile kaçtığı zinCla-"- -::;.rirni kontrol ediyordum. Salon- Bu firar h;disesi illi 9C1le evvel olmu§- na, Şeytan adasına mı .dönecek} Katimerini aazetesinden: 
"-~ a,....tnıc.k kİmM yok_ta. Yal- tu. . • . , . · .• Atina üniversitesinde Türk edebiyatı 

~uıcla U.F.A'lllll - b6yilr film Bu .46635 numaralı mahkumun• adı fiıiıı B o R s A 1u· kürsü.ü t~isi An.~a~.~iverait~nd~ Yu-
~ ... Lir- Erik Pomerle Mnftn •• ima Böne Belbenua idi. , • ('I ..-. .,. ~ nan edebıyatı k.ursu.u ıbdaaı hiç şuphe-
~ IUlw Yarda. • Belb~nua bir gece bulum yüzünden w-;- ·, ! .az iki milletin manevi. tantflkltiına da-
~ ~~mır: .o tarihte. ~denin yirmi •e.neye mahlcUındu. On beı aene- .. • t)ZOM · ha büyük yardım edecektir, "' 
~.~'."' yı IMJin;IL '!maruf bir mu. denberi Şeytan adaa&nda idi. • 185 jt 'l'araııto ?ıla, • 10.SO l~,SO ' Maamafih Balk.anWarm hakiüten rna-
.. ~ "'JUftwacu madd-1~- .. - ~-·, • 152 lnhisar idareşi 9 50 12 50 • . . ·~ ~!ıi - .... u.;ııaı Bu müddet zarfında yedi defa· firara · · · ' ' · nevı yakla9malan ve bırbirlerini: daha 

Yo.zan: TOK DiL 
Gazetemizde alaka ile takip edilmit olan bu meraklı tarihi 

roman 14 Mart 938 Pazartesi gününden itibaren muharriri 
T okdil tarafından tam olarak, forma forma kitap halinde nq
re batlanacaktır. Romanın ne derece meraklı ve güzel olduğu
nu razetemizde takip edenler bilirler. 

Herkese; beher foraıuı bet 'kuruf olan. bu romanı tavsiye 
ederiz • 

1. 5 (448) 
'-...._·.w;;.,•betl.m dellüı idi. . 103 Alyoti .bira. 1275 1350 · · huı·ı 1 · · ı. , ___ , Se 

..._ .. · t.-..bbü. dmİf. AJ~da muvaffak ola· · · · ıyı u etme emun a.nca11; mer~ • • 
.tz... .-, erıiu •aıund-~ • .1am •~,.! _.. ,...,,...,. 57 Y. E. Bencuya ..... ~c . 13.. . A kh • ; T •• t •• •• ı B k 
"" , .-ıı - .ııuına.. b .u:i ~ lanikte bulunacak Balkanldar üniverıite· JS3f U UOCU er an aSJ IOtd-. · · • 1 ;ı nıamlf ve • yedincisinde muvaffak ol- 45 .~. j. Taranto l2 25 l" .,5 --

..._ _. __ .. ' r. • • ~ sinin teıisile elde eruleceğine kani bu-
-- • -~ Jeaİ ~ 'ldr .a11: auuftU. · · 33 P~ Klar.k 12.25, U.5Q lunuyoruz. 
8t ~~ ... Sesli bir film ~-:.. Arlı:ad~lan ile berpber teda!!k ettik- 25 K. Taner 12.62 l4.75 "'""L "~.·---.nur· 1 · b' dal · · d l Böyle bir üniveraite dahuıonra gele-.=..._Stl adanı tafıyor. · . en. ır ~an ~çın e gün erı:e, haftalarca 5 E. Coral 12.50 1 -- O'- -·1'- l 'h K 1 ~- ' cekler arasında Bal.kanlı ınünasebetleri-
1.~ - _....__··· ·von st~--, •. • ş.·. a.yan~~ta 'WC"a.anmıı ar, nı ayet o om.· 2 Şınlak o. 14 5 ,,, ı::o --,.. --~ ...._ - · O h ." nin ilerlemesine yarayacağı gibi esas Bal-
~ leeeleriıııin müellifi d.. biayaya gelmi~lerdi. 607 y kO .,.._ laet uaranm en 1 • • • e n kan kültü aplamak ıuretiyle bütün Bal· 

t,.\ _sahne Yizİİnden biri idi. . Burada bir hafta kadar ltalddar. Fa- 23504.9 kan mümessillerinin milli ekonomisinde 
k ·• ttılc Bann.aı. dinl-;.0 .. _ Şimdi" kat mevcudiyetleri ve firari . oldukları 235656 
~)' -ı • -... olduğu kadar manevi medeniyetlerine de 
"4.p etti~~~c~iınu, birfeyler ' yapmak aber a~ındL Belbenua bir Kolombiya INCIR . . çok faydalı bir unsur olacaktır. 

•A.t_9fliııni hısaecfiyorum. gazetesine $eytan adasından firar: ettiğini 22 A. H. Na~lı7.lı 4.75 4.75 f..aa.lı teşriki mesainin ve yekdiğerine 
>car. tlc" beyecanun bana yard1111 edi- söylcfuit ve gazete kendisine dolgun bir 130058 hak.iki yardımın temeli daima milletlerin 
"-- ls:i 

1 

;dama 0 kadar ısrarla bakıyo- para · mukabili hatıralarını yaı:mağı tek- 130080 birbirlerini daha iyi anlamalariyle müm-
~~ eiiıet'e~er beni görüyor. Tanıyor lif etmişti. · Çekird~ksiz üzüm orta fiatleri kün olduğu unutulmamalıdır. Uzun za-
1. .... l"efllllcsl te~~rıe birJeyier IÖyliyor. Kolombiyada arkadaılannı yakalayıp No. 7 11.5;0 manlar beraber ya~adıklan için belki 
~l&Iİıda e __ ilera atılıyorum, Onlana tekrar Şeytan adasına götürdükleri eı- No. 8 12.00 Türkler ile Yunanlılar birbirlerini daha 

......._ fto .. _rnutebes.im dUl"U)'Ol'aln rada Belbenua İfte bu gazetenin verdiği No. 9 12.50 iyi tanımışlardır. Fakat diğer Balkan 
~ ... ı.ıvar m" .. P N 10 13 1:11 

)C) o~er b . oayo otnm~r... para sayesinde kwtulmu§ ve oradan da o. ..r,., :inilletleri için ayni fikir •Öylenemez. 
d~· l='-tc•t S eıu otur:maia dnet- etmi- kııçm,ı,tı. No. 11 16.00 Sırf Ballı:anLlara ait böyle bir müea· 
.~-. ~ ~. bana S~eriııi kal- Sahillerden çaldı~ı ka~arla Panama· ZAHiRE enin ne kadar büyük ehemmiyeti ola· 
~e ~~Y.an alevsiz mavi ya kadar geldi. Çaldığı kay.ıldarm N· 295 kental palamut 340 355. calc} Bunu teıiıinin ilk beoinci eenesi he-

bakıyor. ~eıui hu ka· yısı 2·1 dir. 50 baly* Pamuk 33 33,25 men ııöstcreccktiı. 

Sermayesi l,000,000 Türk lirası 
Merkezi: Akhisar; Şubeleri: lzmlr, Kırkalaç 

iz mir Şubesi 
Senet iskont9su, para nakli, tevdiat 
kabulü, emtia üzerine avans, sigorta işleri 
ve saire gibi bil'umum banka muamelatı 

ile iştigale başlamıştır · 

Sayın müşterilerine kolaylıklar yapar 
Adr••= Oazl Bulvarı - Telefon: assa 

(419) 



- P -~ 

1 

lZMIR ASUYE lK1NCt HUKUK 

Y ·ı F t DAiRESiNDEN: eni en avs a Davacı Efrefpaıada kavaklı pınar 

.................................. 
caddesinde 9 No.lu hanede mukim 

Mustafa kızı Fatma tarafmdan ayni 
yerde mukim kocası Osman oğlu Yazan : Ml,el Zevako 

.,ı Celil aleyhine açılan bopnnıa da
-•••••-llllııi••••••••••r:m~• vasına müteedair dava arzuhali ile 

- 86 - , 
- &yeli Morcver, Rociycriyi takip bitbir arkasııia dört defa buluştuk. tık davetiye varakaıı müddei aleyhin 

Pdiniz. O sizi istediğinizden eyi saklıya-! görüştüğümüz gün slzin tarafınızdan ikametgahının meçhuliyetine binaen 
,·aktır. Avdeti arzu ettiğiniz zaman beni murahh:ıs olarak gönderildiğimi söyle- mübqir tarafından bili tebliğ iade 
görmeden gitmeyiniz.. ' ~ince beni ölümle tehdid ettirerek zın- edilmesi üzerine ve keyfiyet yaptırı-

Morever Rociyeri ile birlikle çıktılar. dana attırdı. Ertesi günii kendisi zm- lan zabıta tahkikatiyle teyid edilmif 
Çatı arasına gittiler. Kraliçe de nteşlel' dana gelerek sizin kendisine ne söylemek olduğundan mahkemece ilinen teb
içinde yatağına girdi. i~tediğinizi sordu. Ben de barışı getirdi- liğat icruına karar verilerek bu bap

Rociycri misafirini çatı arasındaki bir ğimi fakat zındand:ı bulundukça hiç bir taki davetiye ile diva arzuhali mah-
odaya götürmüş ve ona demişti ki: şey söylemiycccğiıni cevaben bildirdim. keme divanhanesine talik edildiği 

- Yemeğinizi buraya getireceğiz. Şu - Eşki domuz çobanı ne eledi? halde muayyen olan 4/3/938 tari-
dolnpta birçok kitap ve istediğiniz kadar - Bana arkasını döndü. Köpek gibi liinde yapılan ilin üzerine müddei-
da şarap ver. Gündüzleri pençercden or- gebersin diyerek cıktı. Lfıkin ertesi gü- aleyh geltnediğindcn davacının tale
manları seyrederek eğlenirsiniz. Fakr.t 

nü muh:ıfızl r h:mi zındand:ın ~ıkararak .bi üzerine hakkındaki muhakemenin çok dikkat ediniz. Bakana mutlaka ba-
lrnrlar. Sik.si Kent.in hususi salonuna götUrdülcr. giyaben icrasına karar verilerek bu-

Morcver teşekkür etti. Manzar.1 \'C Burada yalnızdı. Söyleyiniz artık ser-
1 
nun da gazete ile ilin edilmesine ka

kitaplarla alftkadar olmıyacağını yalmz bestsiniz dedi. O zaman feragatinizden 
1 
rar verilmiJ olduğundan yevmi mu

şarapJa iktifa eyliyeceğini söyledi. ı bahsettim. Bir daha Ro:r.aya gel:niyecc-
1 
hakeme olarak tayin edilen 17 / 3/ 

MUnecciın ertesi günü kraliçe) i yok-, ğiniıi söyledi~. Dikkatle dinledi. Bun:ı. 938 tarihine. müıadif perıembe gü-
lamağa inmişti. Katerinde buhrandan mukabil ne gıbı talepleriniz olduğunu 1 

.. t 10 dal · ı· abkeme , 1 nu saa zmır u ıye m -
eser kalmamıştı. Ama muhakkak ki ıçin- sordu. Buna da yalnız Kateı in dö Klav si ikinci hukuk dairesi tahkikat hi-
de derin bir sıkıntı hüküm sürüyordıı. ile Dük do Gizin nikahını foseuen hır 1 

k' 1:;::.· d' d b' t but • • • • .. . \ 1 ım"lSı nez ın e ızza veya 
Jfocıyen daıresıne donerken Knyonla emirname islediöıniz.i bildirdim Hayrc- t fın d b' kil .. d ilın · 

• • • .. .. ~ o • • I ara ız an ır ve gon er esı 
karşılaştı. Kumandan kendısını buyuk ıe dii.:tü. üç rrün sonra gelmekliğimi em- _, _ · kd' d h ı_1 _ ___ ~ __ L_ı_ · ı· ı d k ld 4 -,. .. 1 u>Sı ta ır e alUllllJ.Zda mWMIAeme-bı r nezaketle se anı a ı. Yanına so ·u :ı. retli. Tayin edilen günde Vatikana git- • be . •t 
V d d. ki· ı ı nın gıya n ıcraama karar verı ece-

e e ı · tim. Kendisilc ba'iba a kaldım. Uzun ~ · . . . 
- "ümit ederim ki bazı hususi ahval- .. dd t .. .. b k k el .• 1 gı gibı davacı tarafından serdedılen 

mu e yuzume a ·rnıyara o anın ıcın b"t" 'dd' "d f la kab l t 
de size yaptığım kilçUk hizmetleri unut- d b' ~ b' k z.'i d' B ' d 4 j u un ı ıa ve mu a aa n u e -

. e ır aşagı ır yu ;ırı gc n ı. ır en- · · 1 bak 1 w bl:;::. 
Jnamışsınızdır. . . . ·~· . 1 mıf nazarıy e ı acagı te llfS ma-

- Elbette! Mutlaka mukabil bir hi1..- bıre kar ımda durdu, ve sızın verdıgınız' kamına kaiın olmak üzere ilin olu-
mette b ulunmak şerefini bana \'Creccksi- tanhhüt !:CJıcdini i.-ledi. Aramızda anlaı:- nur. 758 ( 446) 

niz. ma olunca getireceğimi söyledim. O za- 1 _. .. ----0!"!"!~
- Tamam. Sizi bunun için arıyordum. ınan ufak bir sandığı açtı. İçinde mahud 
- Size ne gibi bir hizmctt:? buluna- boşanma emri vnrdı. Onu alıp bana uzat-

bilirim? I tı. ( 1st ... benden ist2diğiniz şey. Ben 
Sbebini ileride öğreneccgıniz \'t.• • Fm·staya itimad t>diyorum. Fazla olarak 

kralın emniyetlt'riyle alakalı bir hadise 1 kendisi.1i t.-ıkdis ediyorum. Haydi bnna 
dolayısi~ ! b nim bir .. ! .. ınımı daır~niz-

1 
<!..: \ aad ryLdigin kil.gıdı g tir) d~di. 

de saklıyac• ksınız. Sizin daireniz::! kim-
Koynumd .. n sizin \'C'rdiginiz k:ıJıdı çı

s~nin çıkmadıgını bildıgiın için bu ada
karttım \'.! on::ı uzattı:n. Yüz.i.ı güldü. D~

mın orada saklanmasını düşündüm. 
Rociyeri hayret etti. Lfıkın hayr:-lini ı rin bir sevin~ içındc bu kfıgıdı okudu. 

gosterm!'di. Kendi kendine şöyle di.işi.in- 'Bende koşa kos:ı Vatigandan çık1p dog-
du: ı u bura~ a g ldım. 

- Ne olur? Onun da Moreverin yanı
na korum. Misafirım ikil~şmis olur. 

Srosini yi.ikseltti. Kriyona su c"vabı 
\erdi: 

Bu adam Sikst Kentt~n aldığı bo~eıı•na 
emrini Favstaya uzo.ıtıı. Vazı:esini sad,1-

katlc ve çok ıyi bir Fkilde ıfa eyledı0ın-

den Favstanın iltıfnt ve takdirlerm~ 
- Peki kabul edı!- orum Ad. mınm mazhar oldu. 

gimdeıiniz. -BlTMEDt-
- Ama onu eyi saklıyacaksınız. 
- lmk{ın dereccsınde çalısaca"ım. 

- Teşekkür ederim. ı ~1aım~~~~. 
Gündüz olunca Kriyon satodan çıka- J ır 

rnk Pardayanla yemek ycdigi otele git- 1 ~ 

Par!s hapları, nebati maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil Hlcıdır 

1 tnnesi linet, 3.4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahat~ızlık ver
mez. 

Inkıbaza, hazımsul ığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir, Evinizde 
b ulundurunuz. 

Kutusu her ~·erde 15 kuruştur. 

Zayi makbuz 
l:ımir Ünaf ve Ahalı bankası Ala

tehir ıubesinin 7402 defter aıra 
numarasında kayıtlı bulunduğum 
L __ h' • b' • • 1 akb I oq ıneme aıt ırmcı ape m u-

1 
zumu zayi ettim. Ziyaından iki bu-

1 
çuk hisselik yenisini alacağımdan 

kaybolan 28/11/929 tarih ve ııs l 
No.h makbuzun hükümsüzlüğü ilan 
olunur. 

Alaıehirin Dadağlı köyünden 
Abdullah oğlu Halil 

759 (447) 

Insan vi.icudu diş
lere muhtaçtır.Diş· 

lerimitln de Rad
yoline ihtiyacı oldu 

t 91EMEN9 ti. Şövalye otelden çıkmıyordu. Kriyonu I 
göri.ince st'.'vinmişti. Kriyonun şatoda, ELE KTR \ K Dişler niçın ·çürür? 
kendisine yer hazırladığını haber alınca 1 M QTQ R LE R J 
st-vinci btisbülün artlı. KUeuk hir muhn-

1 

vercdcn sonra saat altıda ;atonun kapısı 1 
onünde buluşmağa karar verdiler. J 

Ortalık karardıktan sonra Pardayan 
mantosuna büriindii. Şatonun kapısına t 
) üz adım kala Kriyonla tayin edilen sa-, 
ette bulustular. Kriyon her ihtimale 
karşı Pardayanı yemin etmege dn\•et ct-1

1 ti Pardayan şu cevabı verdi· 
- HaJ ır hiç birşey için yemin etmem. 

Size şu iki şeyi tekrar ediyorum. Birin
cısı kralı öldürmek istiyorlar. ikincisi de 
bt'n onun öldüğünü istemiyorum. 

Kriyon Pnrdayanı koluna taktı. Şn

toya girdıler. Rociyerinin daıresıne çık
tılnr. RocıyC'ri orta haldi' do,.di bir oda- ı 

da kit.ııp okumakla meşguldu. Kriyon, j 
Pardaynnı akrabası olarak takdim et-• 
ti. Müneccimin kulağına da bu zatın kral 
hazretlerine pek büyük bir hizmette bu
lunacağını söyledi. Sonra da çekilip gil- ı 

tı. Rociyeri Pardayana keskin ve uzun ı 

nazarlarla baktı. On altı senedenberi si-

Sana) ıdc Siemens Motor ve 
m alzemesini kullanan rnhnt eder 

. 
M. TEVFiK 
BAYKENT 

METALLUM 
lambaları deposu 
Peştemalcılar 77 /79 

Telefon : 3332 
masının degişmiş olmasından ve yahut '••E!!S'B3~••••Aımm-1 
Jhtil arlıgının hayli ılcrlemi bulunma-
sından vaktiyle kanını alıp ölüleri dirilt- ... ~ZL7,,r/7/ZZ7//Z//7..7//7 /.7/./ /771 

:~:~g~~:y::ı:~~::~d:ğz~r:dan~:7~:ı:!: , ~ o .. z He~ ı· mı· ~ 
rnadı. Mis:ıf rıne şö~ le hitap etti: 1 ~ 

Bu) urunuz, burada kendi evinizde j ~ 
b ulunuyorsunuz, şu kapı, benim çalış- ! ~ 
ına odamındır. Ötckısi koridora açılır.. MİT AT OREL ~ 
Şu üçüncü kapı da diğer bir oda~ a gi-

1 ~ 
th•r. Bu odnda sizin gibi saklı dig:?r bir 1 Adres - Beyler Numan zade 
• ilznde varılır. f sokağı Ahenk matbaası yanın-

Rociyeri Pard ~ am sclamhyarak çc-, N da. Numara: 23 . 
kıldi. Pardayan keneli kendine söylendi: 

1 
Muayen

1
e saatlen : 10--12, 

- AL'nba bu od dn saklı olan zat kim- ~ 15,30 - ... 1. Telefon: 3434 
• ' .... VJ~tr./17'/'L7./..ZLZ"LZ.a.l'~..2'.Zl 

dır? ... 
DÜŞES Dö GiZ 

Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yal
nız yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz, ayni 
zamanda yemek saatleri arasında difleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu temizlik kafi değil
dir. Di,lerinizi çürümekten kurtarmak istiyorsa
nız sabah, öğle ve ak~am RADYOUN kullana
rak tabiate yardım etmelisiniz. 

SABAH VE AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA DIŞLERINiZJ 
FIRÇALAYINIZ. 

mm-.ımmımm:&D~~l!!a 

LUL 
Baharat Deposu 

Sayın müşterilerinden gördüğü çok değerli ilgi üze r ine çefil · 
lerini arttırmıf ve bütün hekimlik ve kimya aleminde iyi tanıl
mış HASAN ECZA DEPOSU müatahzeratından; çocuk ve ihti
yarlarımız için ÖZLO UNLAR, şeker hastaları için GLöTEN 
unu, ekmeği ve sairesi .. Meşhur LlMON ÇiÇEKLERi ve muhte

lif kokulu kolonyalar ile esans, lavanta, pudra, krem, ruj, oje ve 
çeşitli tuvale t efyaaı, ÇiL iL.AÇLARINI lstanbul fiati üzerine aa
tıfa koymu,tur. 

Zengin çeşitli dit fırçaları, diş macunları, garantili dövülmüf, 
. paketlenmİf baharat, yeni mahsul ıhlamur, salep .. 

ARTI elbise boyaları ve daha pek çok çefitler. 
TELEFON : 3882 

Gızlcrin topland.ğı otelin hırinei katı
nın büyuk salonundn birınci kanunun f 
) irmi birinci günü Favst;ı Romadan ge-

Emlak ve Eytam Bani< asından: 
Jrn bir postocıyı knr<>ısına alını':' göı lİ- ı 
• u~ o:-du. Po tacı şö1 le anlatıyordu: 

- İkinci teşrinin yirmi:.inde Romaya 
\'ardtll}. Gi7.li talımatınızı hnmil bulunu- , 
_)ordum. 

- Bu tnf iliıttan vaz ge\;. Asıl mese
leyi nnlnt 

- Kardinal Roveni üç gün onrn beni 
Sikst Kentin yanına götürdü. Başka va
.ı;.ıta bulamad ığımdan bu hainin yardımı

na başvurmağa mecbur kn1dım.Şüphesiz 

o da sizinle bar.ışmak için bana ynrdın1-
o:ı bulundu. Nihavct papayı iördüm. 

Esas Nu. Yeri Nu. at Nevi 

176 Turgutlu istiklal Mah. Paşa Camii M ercan ıokak 20 Taj Ev 
177 Turgutlu Camii Kebir Turan Mah. Bulvar 182,182 A, Otel ve dükkanlar 

Caddesi 182 8, 182 D, 
193 Turgutlu Camii Kebir Turan Mah. 180,178 A, 
194 Turgutlu Yenice Mah. Gönül sokak 4 Taj 
217 Turgutlu Özyurd Mah. Kocatepe Sokak 25 Taj 

Han ve kahve 
Ev 
Ev · 

Depozitosu 
T.L. 
600.-
40(),.!-

360.-
120.-
140.-

lzahati yukarıda yazılı gayri menkullerin pe,in para veya yüzde 
senelik taksitle ıatı4ı: 

91 faize ti.bi olmak üzere dört 

18/3/938 Cuma rünü saat on birde Kasaba Esnaf ve Ahali bankasında yapılacaktır. 
İstekli olanların aöaterilen ıün ve ıaatte hizalarında yazılı depozito akçesini m~zkür banka vez

nesine yatırarak artbrmaya cirmeleri ve yanlarında nüfus tezkereleriyle birer foto_.-af aetirmeleri. 
3-9 679 ( 401) 

,. . 

/IAY1'1 '1i!'f 
'tiı111 

,TÜRKİYE 
CUMHU RiYETt . 

!BANlal 

f ........ ·····5~·hh·~·1·· .. 0~·i~"i~·y~ğ~···········"~ 
. . . . . . 
E Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır. iki : ! 

defa süzülmüttür · · 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet ÇaiıÇar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıısında Baıdurak - bmir 

···~································································· 

' 

. ;;,.. . . . . . -' 
• 1 

... -·· .. ·- -1 -- .... ,_ · · -~ 
~ -ı .· ... ~ .. : 

··'t' \ ., i: ? • '· \ ' . ' . .\ \. ; ; ; ı 
: , , t ' l 
+ • • ' •. - ; ., 

: '· .•. : ·.· ~, •.. ~ MJ 
~-.·. ' & -,~~~~ı 4~{'ı· 

~· . ·~ _;· .. · ~ l . 
~ .. lE'L;. t\o. :. : .. 1· t 

• / I · . ?~~ . . .' ; . ~ 
~. ~ : 'ı·r 

.r : • 

N o. 2213 No. 2213A V 
DAIMON markalı bu f enerler üç · renklidir: istenildiği zb 

man b eyaz, yeşil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, nY3'kı: 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kaytf ~e at di
ları ve muhabere iç in alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şnrıcl1 , 
fcrcilere ve askeri muhaberede. kullanılır. - . 

Zabitan ve herkes iç in kullanılmağa elveritlidir. 

~ll'D!IEl'Y.K ............. _____ .... ____ ~·· 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Saglam .. Zarif 
. V E C U Z D lJ R . dioiı 

YWi.f.i~""SATIŞeler YERLERı teWiJI . 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T~~ A. Ş 

c=n?T 

Üniversite Rektörlüğüriden: .. ·nii;nin 
379965 lira 88 kurut bedeli keaifli birinci ŞirürJı 

1
1'1.

1

1 
1 • .r•1" 

· ·h e• • d• kapalı zarfla talip çıkmayan İ!lf&ahnın pazarlıkla .~ • t ı O . 
lqbnlmıtbr. isteklilerin 14/3/938 Pazartesi ıünu ••• 
pazarbk için Komiıyonda bulunmaları. «1101»/66~ag (404) 
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TURAN 
TUi.Aft ,.......,. mamallbdar. Aym zamancıa luran 
'-alet •lı •lanm, trq ubana ye kruni ile g6zeUik krem
..... •dsrnn. H• renle •tılmıktadar. Yalnız toptan aa
....... ip. bmlınle Gazi BuJyar~ 25 numarada umum acen .. 
Wlk Nll'i Akpah ye j. C. HemlİJe mllracaat ediniz. 

Potabl Kut. ... Telefon a••• 

KREM BALSAMIN 

· \~., 
it -

IE, lllaraj, HrlflD, esmer her tene tewafuk edea Jeglae ahbl 
...::a•erdir. Cildi bealer, çil, leke we .inceleri klmilea izale 
~· Y •nm uardanberi kibar mabfelleria takdir ile kulluclakları 

ıtlıeUik luemJeridir. 
~ Balumia d6rt tekilde tıkclim edilir: 
2 - Kre. S.le•ia yatla gece içia peabe reakl 
3 - Krem Balaamin yağsız glindlz için beyaz renkli 

-.. Krem bal .. min aca badem gece için penbe renkli 
-.. Krem Balaamin ıcı badem glnclk için beyaz reakU 

ln2iliz Kanzuk eczaneai Berotfa latanbal 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

0SMANiYE 
Sirkecide 

Flatı her keMye elveritrf 
Barak radyolar1n evsaf 

· •• kudretlncle • 
LGks s6steriflj. 

ltir raclro .. 

, UaAVEllEau S PAR 10·~ 
· , AL1m2 . ·~a MODELi : .,,. ~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMiR 

Olivi Ve Şüre. 
LıMlfET 

DEUTSCHE LEVAN 
TE- LINIE 

Vapur acentası 
BfRJNCl KORDON REES HAMBURG 

G. m. b.H. 
BINASI TEL. 2443 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 
LUerman Lines Ltd. BREMEN 

LONDRA. HATI'I ., DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 

ra, Hull ve Anversten gelip y'Uk çıkara- ACHAIA vapuru 28 şubatta beklenl-
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremea 
için yilk alacaktır. için yUk alacaktır. 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- SMYRNA. vapuru halen. limanımıW 
tidasmda Londra, Hull ve Anversten olup Anvers, ve Hamburg limanlarından 
gelip yilk çıkaracak': ve ayni zamanda yük: çıkaracaktır. 
Lonclra ve Hull lçln ylllı: alacaktır. llERAKLEA vapunı 1 martta beki• 

Ll'VERPOOL HATrl niyor. Anvers ve Bamburı limanların. 
MARDtNtAN vapuru 5 şubatta Li- dan yük çıkaracaktır. 

verpool ve Svanseadan gelip yUk çıka- • KYTHERA. vapuru 15 martta bekle-

k. 
ruyor. Rotterdam, Hamburg ve Brem.en 

raca için U1ı: alacaktı 
MARDlNtAN vapunı 20 şubatta ge- ~EME! iT r H SCHULDT 

lip .Liverpool ve Glasgov için yUk ala- ~UaG · 
cak. 

LESBtAN b t rt da Lt 
GLUCKSBURG vapunı 8 martta beJt. 

vapuru şu a o asın -
1 S d li Uk k 

!eniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre-
verpoo ve vansea an ge p y çı a- . • .. k 

1 
k 

racak. men ıçm yu a aca tır. 

SAMAN iSKELESi (Bü:yiilı K01liplı Han) DEUTSCH LEVANTE _ LtNtE NORBURG vapunı 23 martta bekle--

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMtŞ: ATDi Güler ANDROS vapuru 9 şubatta Hamourg ?1.yor.ı:ot:erd:::: Hamburg ve Bremen 

SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz Bremen ve Anversten gelip yilk çıka- 1~~ Dl!!PPE _ 
__, racalc ANVERS 

11" ' ~ .• ~' . • Ta~ ve navlunlardakl değişiklikler- ESPAG~ vap~ 15 martta beklen!· 
den acenta mesuliyet kabul etmez. yor. Anvers ıçln yük alacaktır. 

' e&liiimlllliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiliiiiiiiiiillı&iiiiiiiiiliiiiii5llıılG;;iiiiiiiiiiaıı;ıı-;;;ı;;ii1iiiİIİliiiiiiiiii_.iiiiii._.l&illliiili- _... -=as 2 ec;soa • DEN NORSKE MlDDELHA VSLtNJ• 

Her işte kullanılan 

ZONGU·LDAK 
• 

Maden kömürü 
Her cin• k6mlir perakende nretile rekabet kabal et

mez fiatler dahilinde sahlmaktadar. 
Adres : Kestane P'Zarı Bardakçılar sokak numara 12 

F. PERPINYAN Telefon : 3937 

• Fenni gözlük için 

KEtwliAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıif erik, ıilenderik, dubl fuvane 
tqlarla altln, nikel, pilatin, bu baga ve ıell61oid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoaiklet gözlükleri, puıula, pertavıaz 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile ıöz dok-

torlan içia ıöz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Fena havalarda kendinlzl 

GRiPiN 
ile koruyunm 

Ba§, elif. adale ainJarlyle lifOtmek
ten miltevellit bUWn utıraplan dv
durur. Nezle, bnJdık. grip Ye emali 
haatalıklara bqı hilh•na mOealr
di.r. 

GRIPIN 
KUUANINIZ. 

ICA.BINDA. COllDE OÇ KAŞE AUllABIUR. 
lıim Ye marbya dilmat •• Takliderinclen MlnaınıL. 

' ' . . .. ., . . - . ... - , 

'" lzmir Defterdarlığından: 
Altancak Atkerlik ,...,_i avlusunda meftUt tahmiMD IO tOD 

ahari mania n . diz ince tellerin beher tonuna 450 kurut mu.. 
h•mmen kıymet takdir edilerek ıs tin mfiddetle açak arttırma
ya konalmu,ıur. ihalesi 22/3/938 ~inde Sah sln8 Mat 14 do
clir. Taliplerin yeTmi mezldncle mahallinde toplaaacak komi .. 
JODa mflrac:aatleri. 9-15 715 (441). 

OSLO 
BAGHDAD motörü 15 martta t>ekla-Fratelli Sperco 

V 
niyor. lskenderiye, Dieppe ve Norveg 

apur acentası umum limanlarma yük alacaktır. 
ROYAL NEERLANDES SERVlCE MARtT1ME ROUMAIN 

KUMPANYASI B U C A R E S T 
HERMES vapuru 5 martta gelip BW' DUROSTOR vapuru 8 martta bekle-

gu. Vama ve K6stence limanlarına ha- niyor. Köstence, Sulina, Galatz ve Ga-
reket edecektir. latz aktannast Tuna limanları için yllk • 

MARS vapunı 1 martta beklenmekte alacakbr. 
olup Rotterdam, A.ınsterdarn ve Ham- STE ROY ALI! HONGROISE 
burg liınanlan için yük alacaktır. DANUBE lılARr1'llılE 

DUNA vapuru 2 martta beldenlyorM 
TRiTON vapuru 17 martta beklen- Buda te Vi r ı_ 8 tisi 
kt 1 Ukil Ü tahli d 

Pet , yana, -....ıuu; ve ra ava 
me e o up y n ye en aoııra ı· 1 • • Uk ta La... .. . ıman an ıçın y a caıu.ı.r. 
Burgas, Vama ve Kostence limanlan SZEGET tö'rU 15 rtta beL'-' 
· · ilk ı mo ma ıuıı:nı-
ıçın Y 8 ır. yor. Buda~te. Viyana ve Bratlslava 

SVENSKA ORlENT LINlEN Umanları lçin yUk alacaktır. 
GUNBORG vapuru 14 martta gelip AMERICAN EXPORT LINES 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig '11ıe Export Steam.shJp CorporaUon 
' Danimark ve Baltık limanları içln yUk EXPRESS vapuru 4 martta beldenl· 

alacaktır. yor. Nevyork için yük alacaktır. 
ISA vapuru 30 martta beklenmekte JOHNSTON VARREN LINES 

olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia, LIVERPOOL 

Dantzig, Danlmark ve Baltık limanlan A VIEMORE vapuru 2'7 martta bekle. 
için yilk alacaktır. niyor. Burgu, Varna, K&tence ve Ga-

SERVlCE MARmME ROUMAlN latz için yUk alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru ıı martta bek- IlAndakl hareket tarihleriyle nav· 

lenmekte olup Malta, Cenova ve Marsll- lunlardak:l delifildllderden acenta me-
ya Umanları için yUk alacaktır. sullyahaet kabul etmez. 

D fazla ta&lllt almak için Birln-
ZEGLUGA POLSKA S. A. el Kordonda V. F. Hen17 Van Der Zet 

LECHISTAN motörU 15 martta bek- ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra
lenmekte olup Anvers, Gdynla ve Dan- caat edilmesi rica olunur. 
zlg limanları için yUk. alacaktır. TELEFON No. ZOO'l/2008 

lllndakl hareket tarihleriyle navlun- w P !WlıWL4<E L&SO 

!ardaki değişikUlderden acente mesuli

yet kabul etmez. Daha fazla ta.fsilAt için 

FRATELLf SPERCO vapur acentalığı
na milracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 4111 414.2 2663 4221 

Talebe velilerine 
Den P. içinde • n orta obl 

8irı•iciledaiıa ..m kel Lir ölret
..... elinde ~ İlti
yen velilerin bmir Bahçeciler Han 
4 nUINU'acla M. Z. müracaatleri. 

1 - 6 (4) 

Acele 
Satılık hane 
lkiçı ımelikte Kalafat .... 

balleıi Cingöz sokağında iki 
hane olmaia elveritli içinde 
kuyu ve kumpanya •UJ"I bu
lunan 13 numaralı hane ace
le satılıktır. 

Taliplerin ıazetemiz mG
rettiplerinden -B. Karaoiuza 
müracaatleri. 

Urla Tahaffuzhanesi müdürlüğün
den: 
l - F.blltıaaaye koaalaa it : Urla Talaaffazhanesincle bul P&T· 

yonlana tamiri ile tahaffnzhaaeri 
.-ere bailıyan korclomuı beton.. 
lalllll&lı. 

2 - il ı• az • ketif a..wi : 4323 dört bin üç yüz yirmi üç li
rad1r. 

3 - F.biltmmaia ielEli : Açık olarak yapılacaktır. 
4 - Manldrat hmiMt : 325 lira olup makbuz mukabilin-

S - lhelenin nerede Ye hanai 

de Urla tahaffuzhaneti veznesine 
yatınlacaktar. 

sin J'&Pllacaiı : ihale 16 Mart 938 Cartamba sini 
\ saat 1 l de Urla T ahaffazhanesi 

binaamda yap1lacakbr. 
6 - ite sirecelderin kanunun tayia etmit oldaia y119ilri ibra et· 
melsi llx•mclll'. 
7 - lateldil. ketifname ile taıtaameyi aönzek üzere her sün Ur
la tahaffmh•neaine müracaat edebilirler. 

J a ı ız uı (399) 

IZMlR SUUI HUKUK MAH-,.. nrilmit ve ....Nm11e 19/3/938 
lltEMESINDEN: ~ sfinü tut ona .......... 

l..W fU,. Maetiıle .... ille- olduiunduı müdcleialeeyhia yevmi 
nen IMr pJri menlmlcWli lüıııı· ııe mezkanle lzminle B.hçeliler hanaı
binaea clant ecliblli .._ ... fili ela üst bttaki Sulı hukuk maMreme
halde mecidiye mahalleei s.dulah tine ıelmeai lüzumu Hukuk uaul 
"°'mpwla 36 No. da oturmakta iken muhakemeleri bnununun tebliiat 
tepnflp eden ft fimdiye bdar ika- fuhna teriibn teblii 1Mb•ına ka
D'flllllu meçhul b1aa Yuauf Lak- im o~ üzere ilin okmm. 
inada ilbım teWiiat ,.,. ..... ID& b- 748 ( 445) 



SA\t-A: 10 

A. Kamarasında mühim müzakereler 
Başvekil B. Çember/ayn /ngilterenin silahlanma siyasetini izah • 

ettı 

A s. ?.EMs;RLA YN oEoı Kı ı yarım milyonluk zayiat 
Ferdı hurrıyete taraftarım Çin başkumandanına göre ehemmi
Ne Faşizme, ne Nazizrrie, ne Bolşe- yetsizdir. Sovyetlerden Çine yüzlerce 
vizme karşı hiçbir tarafgirliğim yoktur tank ve tayyare gönderildi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski Bahriye nazırı diyor ki 
. 

Almanyaıun 
.Hava kuvvetleri İngiliz ha~ 
~va kuvvetlerinden üstündür~ 

Fransanın 

miy ve Alman bava kuvvetlerinin lngil
tere~in hava kuvvetlerinden üstün oldu
ğunu &Öylemİ§tİr. 

Framaya gelince bu memleket lngil-
' .. . . J tereden himaye istiyor değildir. Bilakis ' 

muhım mik asta . • .• . 
ilih 

Y. • onun fıkrince dunyanm en kuvvetlı or-
g lanması açın d 1 F -2 lru • usu o an rnnsız o~~usu en dretlı 

müthi~ muraflara katl~:1mıştır. Kendi aulh teminahdır: ve sulhu korumak için 
topraklannı himaye edecek en mo- lngiltere ve Fransa arasında bir askeri 
dem İstihkiunlan vardı.r. Cıda madde- ittifaka ihtiyaç vardır.» 

Moskovadaki büyük diva 
Müddeiumuminin sualleri karşı

sın da Çernof itiraf ediyor .•. 


