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Cümhuri11etin tıe Ciimhuriyet eserinin bekçi;i, ıcıbiıhları çıkar dycısl gazetedir 

Rumen Hariciye nazırı 
BugUn Praga varacak 

Belıırad, 8 ( ö.R) - Romanya hariciye 
nazırı 8. Miaako yarın öileden evvel Prqa 
varacaktır. B. Mise.Alo pazartesi sünü aaat iki
de Bdgrada gelecektir. Buradan Ceneneye ıi
decektir. 

YENi ASIR Matbauında haulmlfbr 

diği 
te ....... 

Dördüncü gayret 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····································: 

Akvam konseyinin 17 son 
Kinun toplantısında Türk işçilerinin 

• 

"lnkılibınızın neticelerini = 

daha yakından görmek, 
demokrasinin zaferine bir 
daha sahit olmak isterim . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Eden - Delbos ve E . . 
E Litvinof sansasyo- E 
• 
: ne/ beyanatta bu- · 

lunarak ita/yanın 
M. Cemiyetinden 
cekilmesine cevap 
~ereceklerdir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra, 8 ( ö.R) - «Daily He

rald» gazetesinin diplomasi mu· 
habiri bu sabah şunları yazmı,tır: 

B. Eden ve B. Delboı gelecek 
hafta Cenevrede Avrupa havası
nın yahfması için dördüncü bir 
gayret ıarfedeceklerdir. ilk gay .. 
ret Lord Halifakıın Berlin ziyare
ti ve Führerle görütmeıi idi. Bu· den geçirecek ve Avrupada bir 
nu takip eden ikinci gayret Fran- ekonomik aulh teessüsü için B.Van 
sa başvekil ve hariciye nazırı BB. Zeeland tarafından yapılan tah< 
Chautempı ve Delbosun Londrs.- kikatın vardığı neticeleri de mü· 
yı ziyaretleri suretiyle ıarfcdilmio nakata eyliyeceklerdir. 
ve üçüncü gayret te B. Delbosun SANSASYONEL BEYANAT 
Varfova, Bükreş, Belgrad ve Pra- Cenevre, 8 (A.A) - Havat 
ga seyahati oekli altında kendini aj.ans!!?.ın ~lplo_m~tik muhabiri• 
göstermittir. Cenevrede Fransız nın ogrendagme gore Fransa, I™ 
ve lngiliz hariciye nazırları B.Del- gi\tcre ve belki de Sovyetler Bir· 
boaun seyahatinin ıtığı altında liği Milletler Cemivetinin 17 son~. 
A'.vru.,.nın unnımi vuiyelini göz- - SONU D öRDVNCV SAH1FFEDE -

çoğalıyor 
azalıyor .• 

Bir lngiliz iş adamı 
tetkikler yapıyor 

., 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
E Mr. C. Couler . . . . 

bir sima olan Avusturalya kuru mey
vacılar birliği reisi Mr. Cohn. Couler 
ıchrimizc gelerek dünden itibaren tet-

· Şehrimizde bir haf 1 ikler yapmağa başlamıştır. 
Mr. C. Couler dün Türkofisc gide

fa kof arak Üzüm • rek direktör B. Cemal Ziyayı makamın· 
kurumunun ve dı·- da ziyaret etmiş, Türkiye - lngiltere ti-

cari münasebetleri hakkında izahat al-

g er ihracat evleri- mıştır. 
Dün yapılan ilk temasla üzüm mah-

ni n çalışma tarzla sultimüz.ün daha ziyade, Ingilterede sa-

d tış imkanları üz.erinde hasbihallcrde bu
rı n ı ayrı ayrı te • lunulmuş, Türkiyenin lngiltcre ile olan 

kik edecektir ıt!caretinc aHilmdar Türk makamlannın 
................. • .................... •• nasıl bir cheııuniyet at!etmekıe olduğu 

Tenıcldc Cumhuriycıçılcrin tanklan TUrklye ile B Uylik Britanya h ilküme- noktasında durulmuştur. Mr. c. Coulcr 
, Barsclon, 8 (ö.R) - Milli mUdafaajşan asi kuvvetleri hiç bir terakki temin ıti arumda ticaret sahasında rastlanan Türkofis müdürünün bu mevzu üzerin
i nezaretinin resmi tebliğidir : Tayyare edem~lerdir. Billkis Nu~la i.stlka- o1evlndiricl ~afın cidden gilzel neti- de verdiği izahatla alfıkadar olarak, ken-

zd C .. 1 • t dusu kuman- ,kuvvetlerinln hlınayesi altında olarak metlncH cümhurlyetçilırln taarruzu mu- oelerin.e 1~ nk te.sadüf edilmektedir .. dilerinin de Türk - Ingiliz iş birliğinin 
Tcrııc c um ıunye OT 1 1 1 •• 1. nrnN..,' SAHiFEDE lngi}teı-. •· Aleminde tan ---' 

dam G<?'neral Hernandez Sarabia yeniden Teruele do,tru 1 er eme • ,......- - SONU u~.., "'u - ., ınmıı. ınw-w - SONU DöRDONCO SAHtFEDE -
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ERKEK, KADINI ANLAR MI? 
• •.;w arsa 

ERKEK içiN KADIN ŞEHiR .HABERLERi" 
Türk işçilerinin 

iş hacimlerini daral
tan hareketlere mü
saade edilmemelidir ~ 1 Yeni Anketimiz 1 Bir Muamma mıdı!.?, 

....... Bn. Gönül ...... 
özalan diyor ki 

---·---
"Hayatta hiç bir 

• 
şeye ınanmamış 

olanlar, birşeye 
hudut-• 

ınanmanın 

suz zevkini tatmı-
. yanlar kadını anlı

yamazlar. 
Anlaşılmıyan ka .. 
dın kendini mesut 
sayamaz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Size cevap veren erkekler ni- le , ... ı_.u .. .ı gördükleri bir fil-

çin bu kadar peıimisttirler? min, okudukları bir romanın veya 
Erkeğin en büyük meziyeti ken- yazının kat'i t~iri altında kalan-

di nefsine gÜveni değil 'midir? lar, hulasa fikren ve ruhan bir par-
Ben erkeklerin kadınları anla-

1 
ya olanlar kndını anlayamazlar 

madıklarmı itiraf edişlerine doğ- elbette.Kadın bu gibiler için kapa
rusu hayretteyim. Bir kadın lı bir kutudur. Ve öyle kalacaktır. 
kalemi, erkeğin aksine olarak ka- ll Böyleleri hayatlarında anlamış ve 
'dmı anlayan övünç değer erkek- enlatılmıt olmanın zevkini asla 
lerin bir anka kutu olmadığını be- tadamıyacaklaı·dır. 

8 milyon 
Kilo tütüne Alman 
Firmaları taliptir 

Amerikada intişar eden ıcTobacca> 

mecmuası, 937 yılı Izmir tütün satışla
rı ha:kikında, son sayısında aşağıdaki 
malamatı veriyor : 

c937 yılı Ege tütün rekoltesi, ilk tah
minler hilufına 38 milyon kiloyu aşmı
yacaktır. BugUne kadar otuz milyon ki
losu, 45 - 88 kuruştan satılmıştır. Ame
rikada sarfedihnck üzere satın alınan 

tütünler, en nefis cinslerdir ve kalite iti
bariyle <iünyanın yet~Urdiği en nefis 
tütünlerdir. Bu kısım tütünler, 75 - 116 
kuruştan muamele görmli§'t'lr. 
Yapılan tahlilinde Tiirk tütünlerinin, 

diğer memleketler tütünlerinin ço~~ fev
kinde evsaf taşı-dıkları, ni!>.'>'.i.n derece
sinin yüz.de ı.2:; - 1.75 olduğu anlnşıl
mışhr. Amerikada Bafro. tütiinlerinc de 
rağbet \'ardır ve çok beyenilmokteclir 

Izmir mıntnkasında, henüz iköylünUn 
elinde olan sekiz milyon kısma Alman 
firmaları taliptir. Tül'k - Alman nnlaş
ması mucibince Almanlar 11 milyon 
marklık tütün alacaklardll'.> 

-=--

Torento 
yan edene ne diyeceksiniz bil- Size küçük bir misal vereceğim. Sergisine iştirakimiz 
mem? Bir gün çok sevdiğim bir arkada-
' ~iz veya bqkalan ne derlerıeı!'~· ziyaret~ ~ilı1;1i~ti~: ~şi ev~~ tavsiye ediliyor 
~~mler be'! ka~mı an~~yan erke-

1 
ıdı. O d9:, et•. de sınırlı ıdıler. ~u- Her sene ağustos • Eylul ayları içinde 

gın ~evcudıyetine kanıım •• Bu ka-
1 
n.a~ebeuız hır za.~.an~a kendıle- :Kanatlanın Torento şehrinde cCıınadi

naatimJ anlatılmak aaadetıne ka-
1 
rını rahatsız ettigımı anlayarak an National Exshibition• adı altında ku

VUfmut bir kadın• olduğumu gös-

1 

hemen oradan ayrılmak istedim. 1 rulan serginin tertip heyetinden hı:ı.rici
termek için ileri sürmiyonım. Mani oldular. Nihayet anladım ki 1 k'l r . l . 1 h .. d k" 

inanmak kadar anlaşılmanın 1 temiz ve dürüst bir insan olarak ti~e v.e a ekamıııulz · vası 1asıy be. şc rımkıtz el ı 
d b• "h • ld ... b'I' · d .. 1. d d . b. carı ma ara ge en ır ıne up a, a ar ı tiyaç o ugunu ı ırım. tanı ıgım arKa asımın erın ır . .. . .. .. . . 

Biz kadınlar ruhumuzu anla- ıstırabı vardır: Kocaaı kendisini bu scrgıdc Turk ıhracat urünlerıncı de 
mak zahmetine' katlanmıyan erke- 1 anlamıyor. Yalnız anlamamak de- teşhiri tavsiye edilmektedir. 
'ğin ne zevkine, ne ahlakına, ne de 1 ğil.. Ondan haksız yere de fÜphe 1 Alakalt sergi komitesi, gönderdiği 
karakterine inanmazsak mazurlediyor. Evde bir plak çalınıyor- mektupta diyor ki : 
görülmeliyiz. muş.. Muhlisin operetinden bir 1 - «Sergimizi Türkiye ile Türk ınah-

Dang hastalığı 
Kahireden Mısır liman

larına sirayet etti 
1111 d 1 cesindc ateşli bir hasta görülecek olur-

011:•• lYl ısır an ...... 1 sa geminin sivri sinedtlerden mahluz. 
bir mahallinde tecrit edilecek ve ayni 

Limanlarımıza ge- zamanda geminin her tarafına nut ve 

l k l l k • emsali mayi Pülverize edilmek suroUy-
ece O an ar Se lZ le sivri slnokl~r öldilrülecektir. Gcmi-

gÜn müddetle tıbbi den, yurdumuz.da :kalmak üz.ere karaya 

-BAŞTARAFI 1-lNCI SAHtFEDE
menedilmelidir. Diğer taraftan Ev· 
kaf idaresi ve inhisarlar şehrin yan· 

gın yeri mıntakasında ihtiyaca kafl 
gelecek tütün depoları inşa ettinne· 
lidirler. 

Bu in§Clat, bir taraftan şehrin ima
rına yarclım edeceği ve Türk işçisine 
i~ hazırlıyacağı gibi inşa ettiren mü
essese için de karlı i~ olacaktır. 

Bilhassa depoların toplu bir hal
de bir mmtakada bulunması işçiye 
kolaylık te§kil edecek ve bu depola
rın etrafında bir işçi mahallesi ku
rulmasına yardım eyliyecektir. 

Evkaf idaresinin elinde güzel bir 
tecrübe de vardır. Sulumezarlıkta çıkan salim yolcular bulundukları yer

nezaref altında ka- lerde St?kiz. gün mü-ddclle tıbbi nezaret :·:ı.ptmlan tÜtÜn depOSU hem ihtiya-
lacaklardır. altında bulundurulacaktır. 1 cm büyükçe bir kısmana cevap ver· 

....................................... Tıbbt nezaret için Sıhhat müdürlük-! miş ve hem de evkaf idaresine mü-
Mısırda çıkan Dang hastalığL hakkın- l~ri haberdar edilecektir. Şayet gemide-! him bir gelir temin eylemiştir. 

da alınan tedbirler hakkında Sıhhat :kı hasta karaya çdtacaksa bu hasta, slv- Haber aldığımıza göre Evkaf bu 
vekôletinden aşağıdaki tamim gelmiştir: risineklerden mahfuı: olarak karaya çı- gibi depolar yapmak için on, on be§ 

Knhirede 567 musap görUlen Dang karılacak ve beş gün mildd-eUe tecrit senelik kumpanyalardan teminat ve 
.hastalığı Kahire mülhakalına ve Mısır edilecektir. kira taahhüdü istiyormuş. 
limanlarına sirnyel eylemi~ bulundu- 2 - Tıbbi muayenede ateşli ve şüp- M""b ]"' 1 t 1 1 d ı_ l ... . . . u a aga ı a ep er e uu unmaga 
ğundan denız gemılerın<le aşağıda ya- heli hastası görülmiyen ve fakat sivri ı·· kt lht' d dad 
zılı tedbirler alınmıştır : sinekleri mevcut olan gemilerde de siv- uz~m yo ur. ıyaç mey an ır. 

1 .- Mıstr limanlarından Ege ve Ak- risine'kler öldürülecektir. Böyle bir ge- lhtı~aca uygun inşaat hiç bir zaman 
deniz. limanlarına gelecek gemiler be- miden karaya çtkan salim yolcular da tehlıke taşımaz. Nerede kaldı ki tü· 
hemehal sahil sıhhiye teşkilatımız bu- tıbbi nezaret altında sekiz. gUn bulundu- tüncülüğümüz her gün biraz daha 
lunan bir limana uğraınağa mecburdur- rulacaktır. inki~f eylemek.tedir. Daha ela inki
lar. Sahil :sıhhiye tcş'ltllatımız. bulunan 3 - Gemide hakiki veya şüpheli alA· şafına çalıımalc. memleketin yüksek 
bir limana gelen bu gemilerin yolcu, za- im gösteren bir hasta mevcut değilse ve menfaatlerinin icabıdır. Bu icabın 
bit ve mürettebatı tıhbl muayeneye tA- sivrisinek dahi yoksa bu takdirde geml yerine getirilmcai depo ihtiyacının 

bi tutulacaklardır. Tıbbi muayene neti- serbest Pratika edilecektir. artması demek olduğunda da §Üpho 

Bükülü ve bükümsüz 

ipliklerden 
kumaşlarda 

y~pılan 
tenzilat 

yoktur. Biz daha ileri giderek diye
biliriz ki muazzam işçi kitlelerine i, 
mevzuu yaratmak ve Türk işçileri
nin haklarım yabancı memleketlere 
kaptırmamak için depoların kar 
mevzuu olmaksızın dahi devletçe ele 
alınması gereken bir meseledir. Bu
nun da diğer memleketlerde bin bir 
örneği vardır. İşçisini himaye etmek 
istiyen devlet, bu kabil küçük yar· 
dımları yapmak mevkiindedir. 

Kadın kendisini tetkike lüzum parça.. Kadmı İnsafsızca tezlil 1 sulatı lehinde bir propaganda ve ncşri-
görmiyen, neteaini, saadetini ya· 1 eden bir parça... ı yat yeri haline getirmek, Türk san'at Iplidal maddeler tenzilat cetvelinin tenzilatsız. olarak tahakkuk ettirildiği 
pacak olan fe!le~e d~ğer vermiyen 1 Koca ayni mısraı bir~aç defa eserleriyle sınai rnamultıtını Kanada ve ipek sanayü grubun~,. bü~~mlü iplik-1 haber alınmıştır. BilkUmlll ve bUkiim-

1 

ruhu~un derınlı~lerınde ~ukad-ı dudaklarında tekrar etmış.. ı Amerika halkına tanıbnak siz.in için tc~ ~a~~ul .k~aşlar ıçın yuule. elli .''!e süz ipliklerden karışık olarnk vUcuda 
d~ hır eman:t gıbl aakladıgı şey- cKe.dma inanmayın ı;akın .. Al- faydalı bir reklam olur, sanırız. A:Ynl bliku~ ıplı~n yapılanlar içın yu.z.- getirilen kumaşların salı§ kıymetin*n 
lerın ne oldugunu arafhrmıyan er-

1 
datır erkekleri hadın .. Öne~ biraz 1 .:ı_ T"" k ahs ll . 1 k de yetmış ten7.llnt yapılması kabul cdıl- badema yüzde altmış tenzilat yapılma-

HAKKIOCAKOôLU 
--=--

Halk evi 
k ... k I D . k 1 zrunıınWi ur m u erme mem e e- . . V ·ı ta lh"lk d b tem.i 

egl e d ~tı açı amaz. aıma a- 1 güler, tatlı tatlı söyler •• Sonra bir- timiwe mahreç temin etmeniz de müm- mt§tı. ergı ere • a e en. -~ . . - sı lazım gelir. 1 Haziran tarihinden beri 
pa ı, aıma muamma kalır. Fakat denbire ısırır » lat yapılırken, alakadar sanayıcı enn ıs- tenzilatsız. olarak tahakkuk ettirilen 
bir de bunun aksi vardır. Bunun/ S - k .. d" .. k. kündür. Biz, bu müracaatimizi, Türki- tifadeleri göz önUndc tutulmuş, ancak 

Çocuklarımız için 
Karagöz oyunları

na başladı on. a arısına one. e · ·ı B · .11 1 . r. • vergilerin <le bu esas dairesinde tashihi 
aksi bilinmiyen feyi öğrenmeğe, - Hayatı bundan daha iyi ifa-

1 
ye ı e rıtanya mı el crı camıası ara- bir nokta unutulmuştu. 

1 ve milessese sahiplerine, faz.la yapılan 
bir meçhulü aydınlatmağa çalışan de edeeek bir imaj bulamıyorum sında mevcut ahenktar münasebalın in· Dün bu hususta Maliye vekaletinden Halkın psikolojisine hitap eden, köy• 

lümüz.ü ve halkımızı çok yakından alA· 
kadar eden ve eğlendiren Karagöz. oyu• 
nunun ihyası için partice verilen kara· 
rın tatbikine başlanmıştır. Karagöz oyu
nu, yalnız güldilrme ve neşe yaratma 
bakımın.dan değil, ayni zamanda öğret
me bakımından da ~erinde tevakkuf 
edilecek bir mevzu olarak ele alınmış-

ve muvaffak olan insanın bafüıi l demiş.. ı şaf ettiğini görerek bu cesaretle yapı· viliiyete gelen bir tamimde deniliyor ki: tahakkukatın reddi veya müteakip oy-

e,ııdarır.Onu ni~i~. t'!1'dir eder över 1 Arkd~!ımla ba.şhynn münaka-, yoruz.> el Ha:r.~ran 97 •. ta.~·ih~den be:.i ~~ha~- lara ait vergilere mahsup edilmesi icap 
ve seversek, hızı ıyıce anlayan er· şa erkegın bütün kara (!Üpbeleri- --=-- kuk etUnlen bukumlu ve bukumsuz eder. Buna göre muamele yapılmasını 
kekten de onun için hoşlanırız. ni ortaya koymasına sebebiyet Jhracatımız imalatla karışık imalUta ait vergilerin bil<liririm.• 
Böyle erkeği hayabmıza ışık ve- vermiş... 1 --------------------

b• •• 'b. t • d • K E 1 d'W• .. d b • Ticaret odasının son on heş günliik Adlı~ evrakta vı·la" yet bu·· tçesı· ren ar gunq gı ı azız e erız. a- v en ıgı gun en erı, seneler I' 
dın anlatılmak ister Zira saadet t' w • b ld l I d w ticaret raporunda aşağıdaki m lumat 
•.ı ·ı f"' . 1 ... . cak b geç ıgı a e an aşıma ıgını, an- "n·dır· S dl l ilk müzakere bitti 
u~nı en anı ve: ıga !"n u te- [aşılmak istemediğini anlayan ka· . o ya arın .yazı ması 
kılde kavutacagma ınanmıttır. dm sinirlenir gözyaşı dökerse Şimdiye kadar yapılan üzüm ihracatı /a·zımdtr 9 38 yılı vilayet bütçesinin ilk müza- tır. 

Hangi erkekler kadını anlamaz- haksız mıdır?' 16.637 tonu bulmuştur. Almanya 6726 
lar bilir misiniz? tonla en ba~te.dır. incir ihracatı 20420 

Anlaşılmak inanın ki bir ihti-
Hayatta hiç bir feye kuvvetle y ı·-· · d tonu bulmu;itur. lngilterc 5416 tonla en · 1 1 B' • ya('hr. uvru:mın şen ıgını, saa e-

ınanmamıf o an ar.. ır feye ınan- tı'nı' ı'stey rk k . . I - batıta gelmekte, Almanya 4495 tonla 
ak b

• b ... 
1 

en e e eşmı an amaga 
m , ır.t~Ye ag anmanın hudut- calışmnhd?r. 
suz zevkını tatmamı, olanlar .. Ma- - GtJft/OL i:JZALAN 
e.lesef bunlann sayısı çok, hem de --=--
pek çoktur. 

Göreneğin esiri olan zayıf ka Liman hareketi 
rakterliler, hayatlarında her feyi Birinci kanun ayında lzmir limanına 
teaadüfe bırakmıt olanlar, nıhla- 118 Türk, 3 Alman, 4 Amerikan, 4 Fe

onu takip etmektedir. Şimdiye kadar ya· 
pılan palamut ihracatı 701 tondur. 1506 

ton arpa, 47S4 ton bakla, 2066 ton tÜ· 

tün ihraç edilmiştir. 
--=--

Beraet etti 
rının derinliklerinde en tatlı te- lemenk, 2 Fransız, 1 O lncillz, 2 lBVeç, Çoc.uğunun ölümüne sebebiyet ver· 
heyyiiçleri uyandıran duyguları 16 Jtalyan, 3 Macar, 2 Norveç, 3 Ru- mekten suçlu Bn. Zehranın Ağırcezada 
bile kendi benliklerinde bulamıya- 1 men, 1 Yugoslav, 1 O Yunan vapuru gel- c!evam etmekte' olan muhakemesi netl· 
r&k turadan buradan istiare eden- miıtir. celenmit Ye beraatine karar veri.imiştir. 

' . .·· 

ölüm cezasına çlrplmlan veya hakfa
rında takibat yapılması için izin istihsa-

li icap eden ~c;lıas lıakkında gönderilen 
tezkere ve ilişiklerinde aliikadar eşha-

sın soyadlarının yaz.ılınamakta olduğu 

adliye vekaletinin na7.arı dikkatini cel
betmiştir. VekUlet, bundan sonra ilam 

ve z.abılnamelcrle muhavere evrakiyle 
adli evrakta her türlü suçlu, mii§tcltl, 
şahit sıiatiylc veya sair suretle ismi ge

çen bütün şahısların soyadlarının yazıl
ma.;;ına itina edilmesini tamim suretiyle 
bildirmiştir. 

BAKiR 
DELiKANLI 

1 
iBARET BOYOK PROGRAMI 

GöRMEK OZERE TEKMiL 
IZMIR HALKI BUGON 

FiLMiNDE 
GARY COOPER'IN YARATT/t;t HARiKULADE 

ROLLER CANDAN ALKJŞLANIYOR. 

AYRICA 

SöZDE .1 

KIZLAR 
MARIE BEL'IN EN ŞAHANE FiLMi 

VE PARAMOUNT JOURNALDAN 

TAYYARE DE 
TOPLANACAKTIR. 

SENANSLAR SAAT (1) DEN iTiBAREN BAŞLAR 
ı .•· . .~·~. ,. ... 

keresi bitmİftir. Bütçe pazartesi günü 1 Iki günden beri Halkevinde Karngöz. 
ke.t'.i ~eklini nla~aktır. ~ütçe, şi~diki hal· l oyunlarımı başlanmıştır. Bu oyunlar o 
de '.kı buçuk mılyon lı~a~n balıg olmak·! şekilde tertip edilmiştir ki, halkımız 
ta ıse de, yap!lacak ıstıkrazla kahara· ı bunları seyreder ve vakit geçirirken in
cağı tahmin ediliyor. Vilayetin yapaca· dol5p eserlerimiz hakkında da kolayca 
ğı istikraz, Ağamemnun ılıclan içindir. ve zorluk çekmeden mUstefit olacaklar
Eğcr bu ılıcanın suyu müsait görülürse, ı dır. 
Eerler meydana getirilmesi için buradc\ Dün öğleden sonra saat 16 da, Halke
büyük tesisat yapılacak ve istikraz bu i~e 1 

\•inde ilk okul öğrencilerine Knragüz 
sarfedüecektir. oyunu gösterilmiş ve istifadeli bir iki 

Slllh araştırması saat geçirilmiştir. Şunu söyleyebiliriz 
Kemer merkezinde yapılan silah ara11- ki, ba:r.ı noksanlarına rağmen bu oyun• 

tırmasında Salih oğlu Muzafferin üzerin-, lar çocuklar üzerinde mUsbet bir tesir 
de bir tabanca görülerek alınmııtır. yapmıştır. 

EDEBi FIKRA: 

Halkevinin aile toplantıları 

Halkevinde, gazetelere verilmek üzere yazılmıf küçük bir ilan 
gözüme ilitti; okudum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da haftalık 
aile toplantılarına ba,lanacağını bildiren bu ilan, bana, fU me-v
zuu hatırlattı: Nefe, hayatın kömürüdür! •• 

Bir kültür kaynağı olan halkevlerinin önemli, ödevlerinden bi· 
risi de hiç fÜphe yok ki, günlük çalıtmalarla yonılan yurddatla· 
rı; netenin dinlendirici kucağında eğlendirmektir. Yeni enerji
ler yaratan eğlentili toplantılar, muhit sevgisinden bathyan yurd 
sevgisinin de temelidir. 

Büyük bir ruhiyatçı: ciman, nefelenmesini bilen ve gülen 
mahluktur!• Diyor ve ilave ediyor: cAsık suratların insanlık· 
tan uzaklatmaları ve soğuklukları nete kömürıüzlüğündendir. 

itte lzmir Halkevioio, her haf ta yapacağını vadetmesi ve ilk 
aile toplantısına bu pazar baf laması samimiyet dolu muhitimi· 
zin genitlemesini temin edecektir. Temiz ve ahenkli eğlentilerin 
yaratacaiı baYa, en ııcak havadır. Kalabalığın insan ruhu üze
rindeki önemli tesirleri de malumdur. Tek batına bir .kıymet ifa .. 
de etmiyen ferdin, yaratıcı kudreti fÜphesiz ki içtimailetmesin
dedir. Zaten Türk karakterinin mümeyyiz vasfı, mertlik ve nete 
değil .. idir? .. 

Bizi çab11 altında toplayan Halkevinin; bu top1antılarmı, kül· 
türel bakımdan da süıliyeceğine fÜphe yoktur. Niçenin bir ei:z.Ü 
ile yazıma son veriyorum: 

«Hayata, daima hayata biraz daha hayat katalım!..» 
FUAT EDiP 
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Say lavlar 

Yunan Veliahdına hediyeler 

'Fransa Reisicümhuru 
hediye 

bir masa 
etti tezyinatı 

,zww w=-sw «' '**' 1 

Atinadaki elçiler de bir hediye takdiın edecekler 
Atımı, 8 (A.A) - Atina Ajansı bil

diriyor : 

Bütün Yunanistnndı:ı \eliahtın ni<;~m

lısı Prenses F rederiue için tezahürler 
yapılmakta ve ı;nzeteler bu tezahürlere 
geni ) erler ayırmaktadır. 

Fr. nsız elçisi Rei<;icümhur B. Lebru

nun <lugün hcdı;:csi olan Scvres mrunu

l!ıtından bir masa tezyinatını saray mü
dürlüğüne 1.akdim etmiştir. 

Atinndaki clçılc.r heyeti kıymetli bir 

hedi~ c ,. erecektir. 

Sarny ricali, Londradaki ve digcr :ya

bnncı memleket şehirlerindeki Elen ko
lonileri, bütün Yunanistan şehirleri. te

şekkiılleri ve birlıkler de "elinht ile ni
şanlısına hedıyelcr takdım edeceklerdir. 

Hediyeler arasında kartal yavrusu 
adınd bir turizm tayyarcı.i yelkenli bir 
ynt ,. lüks Bo hstlın pıyanosu vardır. 

Dün ogleden sonra Yugoslav kral na
ibi \'c refikası ile birlikte gelen Diik ve 

Düşes Dö Kent lngiliz kralının hediye
lerim getinniştir. 

.Prenses Fredcriue şerefine ilk saray 

Kar ve fırtına 

~ 

lı: anbul, 8 (Hususi) - Balkan- köylere kurt sürülerinin hücum et
larda, Trakyada ve Karadenizde kar tiği haber veriliyor. Evvelce donan
fırtınaaı ve soğuk dalgası bütün hızı lardan bqka dün de Bulgariatanda 
Ue devam ediyor. Karadeniz kaba- yeniden 16 kiıi soğuktan donmuı
ran dalgaları ile korkunç bir tehlike tur. 
ıöatermektedir. Vapurlar limandan lıtanbul, 8 (Hu.uıi) - Bütün 
çıkmamaktadırlar. Varna Kösten- Yugoalavyada ve Arnavutlukta ıid
ce ve Sovyet limanlarına hareket detli kar fırtınalan vardır. Bilhassa 
edecek bir çok gemiler, fırtınanın Karadağda Potgobrice mıntakum
dinmeaini Büyükdere koyunda da karla kapanan köylüler açlık teh-
hekliyorlar. lik · kaim 1 d B la Balkanlardan gelen haberler, kar esme maruz ı§ ar ır. un -
fırtınasının buralarda feci neticeler ra yardım İçin fevkalade tedbirler 
verdiğini bildirmektedir. Bir çok alınmı§tır. 

Amerika 
Otomobil salamı 

yormuş 

Burgos 
Londraya bir 

muhtıra gönderdi 
Bari, 8 (ö.R) _ Vaı:ingtondnn bil- Londrıı, 8 (A.A) - Burgos hüküme-

diriliyor : Amerika Birleşik cümhuri- 1i Londraya bir muhtıra göndererek 
yetlerinin son üç hafla zarfındaki oto- Barsclon ve Burgos tarafından gönderi
:m<ıbil satışı yüzde elli azalmıştır. len siyasi mümessillere ayni suretle mu-

nmele edilmesini istemiştir. 

Almanyadaki Burgos bilhassa Londradaki resmi 
ajanı Dük D'Albaya sefirlik payesi ve-

tesir J er hiçtir rilmcsini talep etmektedir. 

Bedin, 8 (A.A) _ Deniz mahfelle- Burgos hükilmctinin bu talebi kendi-
sinin hukukan tanınmasına doğru atıl-

rindc so, lendiginc göre şimdiden deni- . . ~ 
ze indırilmiş olan Rittario ve Vittoı'İa mış bir adım mahıyctmdc oldugu için 
Venelo zırhlılarından maada Roma ve Londranın bu teklifi kabul etmiyeceği 
] f ti umumiycde zannedilmektedir. mpero zırhlılarını inşa etmek suretiy- sure 

le bahriycsini Ultura modern dört yeni Hava ıı· vası 
saffı harp gemisiyle takviye etmek isti-
Yen 1talyanın bu knrarı Alman deniz 

inşaatı programında hiç bir değişiklik Mısıra gidiyor 
husule getirmiyecektir. 

Du ınahfcllcr Almanynnın 1935 ta- Londra, (A.A) - Harbiye neza;et~-
ıihli İngiliz • Alman itilaf mm ahkamı- den bildirildiğine göre garnizonu or s
ııa uyarak programını İngiliz deniz in- mouthda bulunan dördüncU hava mUda

~alına göre tanzim edeceğini ilave et- faa Jh·ası yakında Mısıra hareket ede
nıektedirlcr.. l cektir. Ayni zamanda bir projektör bö-

Zıkredilen ıtilafa göre lngilizlerin in- lüğü ijc bir hava mUdafaa istihbarat kıt
şa "deceği her yüz tona mukabil Al-1 ası da Mısıra gidecektir. Bu kıt'aların 
trıanların ot.uz beş ton insa ehneğe hak-1 bir kısmı bugün Lancashire askerl nak-
ları oldutu malumdur. lh•e ıem~ne bindirllmiş1ir. 

zi~afcti dün ak am ' nlmiştır. 

B;ı akşam d. ıltlnci ziyafet verılecek 
ve bunu mlİ C'. kip kral ailesi C'rkanıyle 

mi afirkrı t at.roya id rek Hclenides 
ku~..ıbünc- ı. nsup genç kızlnrın lapa-

cnklan El c1 !arın c;cyredccektir. 

Veliaht ı nl ı ~ darınd.-ı pren-
ses Frcderıu run ebcv ;:ni oldugu hal-

de dün havanın çok glizd olınn"ından 
bilistifade şehirde bir gezinti y:ıpmışlar 

ve her tarafla halk tnı, Cından alkışl:m
mışlardır . 

Pekin 
Japonyadan mü

şavir istiyor 
Bari, 8 (ö.R) - Pekin hükümeti, Ja

ponyadan üç htikümet müşaviri istemiş
tir. Bu müşavirler gönderilecektir. 

Nankin Amerikan 
sefareti 

Şanghay, S (A.A) - Nankindcki 
Amerikan sefarethanesi Şanghaydaki 
Amerikan konsolosluğunun iki me
muru tnr, f ından tekrar ~çılmı~tır. Bu 
memurlar tarafından gôndcrilcn ilk ra
porda sefaret binasının hafifce } ar.ı 

uğradığı ve Amerikan t baa ın n s. ğ ve 
salim bulunduğu bildırilmcktedir. 

Asiler 
Bozguna 
uğradılar 
-BAŞTARAFI BlRtNCt Sldit~ 
vaffakıyetle devam etmek1ıedir. 1011 
tepesine karşı çok mühim .mevkiler i§
gal edilmi tir. Bu muharebeler esnasın
da 200 kişilik bir Navar taburu tnkımly
Je tarafımıza geçmiştir. Tayyare kuvvet
lerimiz müessir bir şekilde bu hareket
lere iştirak etmektedirler. 

ASiLERiN TEBL1Ct 

Kral Farukun kcııcl sme ı o rnc-i 
seçtiğı =at 

Bari. 8 (ö.R) - Kahireden bildiri
liyor · Bütün Mısırda Nahas paşaya 
muhalciet nrtmaktadır. Mısır mebusan 

meclisi azaları dün bir içtima yapmışlar 
ve bu içtimad.ı elli saylav Nahas paşa

yı terkederck hUkümet tarafına geç

mişlerdir. 
--0-

B. Ruzvelt 
Türkiyeye gelmek 

istiyor 
_ BAŞTAR\~11-INCI SAHiFEDE -

entereıan ve görülmeğe değer bfr 
yerdir. lnkılôbınızrn az zaman

da vardığı neticeleri daha yakın
dan görme/~, demakrasin:n zafr
rine bir dela daha şahit olmak is
terim. Türkiye, başındaki Büyük 
insanla yeni bir hayata ulaşmış 
olan bir yerdir.» 

B. Ruzvelt, Türk gautecisine, 
kendi.inin bir Türk olduğırnu öi
ı emliii zaman: 

- «Dem~lı Türk do•tlarımı:.
dan biri ile karfılafıyoram.» Cüm-
leaiyle hitap elmiı, ba .uretle Je 
;veni Türkiye ve Türk milleti lıak
kında do•tlak cümle•iyle ilade 
edilen •empati•ini belirtmi,tir. 

-0-
Salamanka. 8 (ö.R) - Büyük karar- s· 

giıhın tebliği : Tervele doğru yeni mev- )f proteŞtO 
ı.ilcr işgal ettik. Kızılların kaybetti.lele- Şanghay, 8 (A.A) - Şanghay hele-

ri mevkileri geri almak için yaptıkları diye meclısi reisi Turner ve Vestin ma
nevmidane mukabil taarruzların hepsi ruz kaldıkları da) nk hadisesi i.izerJne 
reddedildi. Hasım ç-ık yüksek zayiata 
uğradı. Hava bataryalarımızın ateşi al
tında düşmanın iki bombardıman tay
yaresi alevler içinde hatlarımıza d~-

Japon g ncral konsolosuna şiddetli bir 
protesto notası tevdi etmiştir. 

Reıs bu gibi hadiselere mani olmak 

müşlerdir. üwrc Japonların ne gibi tedbirler ala-

Barselon, 8 (ö.R) - Resmen bildirll- cnğını sormaktadır. 
diğine göre asilerin Terveldeki garnl- • • ............................................... .. 
zonunun kumandanı albay Robalko ku
mandası altındakin 1500 askerle birlik
te teslim olmuştur. Albay hala son mu
kavemet yuvasını teşkil eden Santa-Kla
ra manastırında kendisiyle irtibatı kal
mamış olan diğer bir grubun mevcut 
olduğunu söylemiştir. 

Barsclon, 8 (A.A) - Terueldeki Fran
kişt garnizonu kumandanı Rey 1500 ki
şiyle hUkümct kuvvetlerine teslim ol-
muştur. 

Kogaya 
intisap edenler 

Paris, 8 (Ö.R) - Btikreşten bildiri
liyor : Rumen cephesi partisi genel sek
reteri, bu partiye bağlı be~ teşckküJle 
birlikte Rumen başvekili Gogaya isti
nabe etmişlerdir. 

Zeytincilik 
kursları 

ödemiı. 8 (Husuıi) - Ziraat veka
leti mıntaka zeytin bakım memuru Galip 
Olgür tarafından ödemişin Birgi nahi
yesinde dikildiğinden beri budanmıyan 
asırlık zeytin ağaçları üzerinde fendi bu
dr.ma ve bakımına dair tatbikat ve kon· 
feranslar verilmek için kurs açılmıştır. 

Bu kunta ehliyet kazananlara bir ve
ı:ika verilecek ve bu ustalar zeytin buda

Objektif cilvesi 

rr.aııını ıanat ittihaz ederek memleket Fotoıraf objektifinin l•hit ettiği öy
zeytinliklerinin bilgili eller tarafından ıa- le re.imler vardi!' ki bunları kendi sözü
lihına yol açılmıı olacaktır. Zeytin ba- müzle sördüğümüz zamanlar zevkine do· 
kım teıkilatı bunların yapıjiı iıleri zaman yamaya. Bu reıme bakmaz. Yajmurlu 
zaman kontrol etmek ıureliyle fenni bil- bir havada alllUJllfbr· 

gilerine yeni bilııiler katacaktır. • Yol üzerindeki ıuya alui diifen bu ba-
ödemiıin merkez kaza zeytincilerine yanın fell'Iİyede saldadıfl yüzünü yer

ı.'f! merkez köylerine de bir ikinci kura I deki ıuda bir ayna ıibi ıörebiliyonu-
daha acdacaktır. -.. 

. . 

S .QN HA~ER~ 
. i 

Beş kişi idam edilmiş 

·Bunlar suikas·t şebeke
istirak etmişler • 

sıne 

Bari. 8 ( ö.R) - Varşovı.ıdan bildırili.> or: 
Sivastopol divanı harbı, Karadeniz fılosuna mensup kızıl Kafkas murette

hatından be§ kişiyi idama mahkum etmiş ve idam hükmu infaz olunmuştur. 
Bunlar, ııui1cnst teşebbüslerine iıtirnk etmek1e ıtham olunmakta idi. 
Yeni Asır - Bari radyo unun bu h .. berini le aydı ihtı\. ti ı t 1 • kki etmt"k 

lazımdır. 

Bir casus şebekesi 

Fransız 
biti de 

jandarma za
buna dahilmiş 

Pariıı, 8 (ö.R) - Cenevreden bildiriliyor: Fransa jandarma ı z.abitlerin· 
den birinin alakası görülen mühim biı ca.slllluk vak' ası ke folunınu"l• . 

Fransa intihara gidiyor 

50 bin genç hükümetin 
imkan vermesini işliyor 

Bari, 8 ( ö.R) - Paristcn bildiriliyor: Son yapılan bir istatistiğe göre 
Fransada 41.5 08.118 nüfus ) aşamaktadır. 19 31 senesinden sonra Fran;a 
nüfusu 61 bin kişi azalmıştır. 

Tan gazetesi, .-Bu gidişle Fransa intihara gidiyor> bn lıklı bir yalJSında. 
iç ve dış tehlike karşısında Fransa ulusa yaşama hakkı venneli '<' iç, dı iht;· 
lal lüzumunu duy~nlıdır. 

Demektedir. 
Paris - Soir, ltn\yn ve Almanyaııın demokratik sahada yurdımlanndrın 

bahsettikten ııonrn, şunları iltıve etmektedir: 
Fransada elli bin genç edenmck için de,lctin imkün vermesini beklt"mck

tedir 

Ronıa misakı nazırlari 

Kont Ciano Budapeşte
ye hareket etti 

Bari, 8 (ö.R) - Budapeıtede toplanacak olan Roma miıakı devldlerı 
hariciye nazırları daimi konaeyine ltalya adına ittirak edecek olan Kont Ciano 
bugÜn Budapeıteye müteveccihen hareket etmiıtir. 

Kont Cianoya Roma matbuatının mümesaillcri ile hariciye nezareti ) ük
eek memurlarından birkaçı refakat etmektedir. 

Belgrad, 8 (ö.R) - Macaristan hariciye nazın, Roma misakı devletleri 
hariciye nazırlarının İçtimaı münasebeti.> le gazetecilere beyanatında ıunlan 
ıöylemiştir: 

- Roma misakına dahil Jıalya, Avusturya, Macaristan hariciye nazırlan 
daimi konseyinde, bu Üç de' !eti al ikadar eden ııi.> asi ve iktısadi meselelc.:r 
konu~lacaktır. Bundan başka, son 2'.llmanda İtalya ile Yugoslav)n arasındn 
aktedilen dostluk misakı hakkında da mü:ıakere cereyan edecektir. 

.. ,. 
Metaksasın ısım gunu 

Kral ve Kral ailesi 
temennide bulundular 
Atina, 8 (AA) - Atina ajanıı bıldiriyor: 
Baıvekil Metaksaııın isim ıünü münaııebetiyle bir çok sendikalar 'lie teşek· 

kiiller her tarafta birçok dini ayinler yapmışlardır. Atina büyük kilisesindeki 
elini ayini baıvekil Kefalonyalı olduğu için Kdalonyalılar birliği tertip etmiı 
ve bu ayinde bütün hüküınet erkanı ile büyük bir halk kütlesi bulunmuştur. 

Halk baıvekilin evinde açılmış olan defteri imzalamak üzere ııokakta ııra 
beklemektedir. 

Kral 'l.'e hal aileıi efradı başvekile hararetli temennilerde bulunmuıılardır, 
Başvekil bu münasebetle kabine iiza~ndan, belediye reislerinden, cemaat 

ı eiıılerinden, eski muharipler cemiyetinden ve iııçi köylü l!endikalarından bir 
c;ok kıymetli hediyeler almıştır. 

Yeni balon Tem
muzda işleyecek 

ltalya-Yugoslavya 
Ticari bir anıa,ma 

lmzalamı,ıar 
Berlin, 8 (A.A) - Yeni 130 1 Z ba- Bari, 8 (ö.R) - ltalya ile Yugosla~-

lonu önümilzdeki temmuzda işlcmeğe 1 ya arasında iki memleketin ticari müna

başlıyacaktır. Bu balon kırk yolcu ve s;,b~tleri hakkında ltalya hariciye na
Hindenburg balonu kndar da mürettc- zırı kont. Ciano ile Yugoslavya sefiri 

l>at taşıyncaklır. 131 l Z adında ikinci arasında bir anlaşma imzalanmıştır. 

bir balon daha sipa~iş edilmiştir. Bu Yunan pulları 
balon 130 I Z den 16 metre daha uzun 

olacak ve yüz kadar yolcu taşıyacnktır. . Atina, 8 (A.A) - Veliahdın cvlenll\t-

B. . . . . 1 A "k "k' 1 sı hatırası olarak Yunan posta idare i 
ırıncısı şıma merı asına ve ı ın-1 . 

yem pullar çıkarmıstır. Bu pulların Uze
cisi de cenup Amcrıkasımı sefer '-'apa l d ., - rin c prens ile Prenscsın resimleri var-
cakhr. dır 



SAYFA: 4 -
Sazdan kiremıde 

Türk köyü artık içinde yaşadığı 
aydınlık devre inancını gösteriyor 

:-··· .. T rakyada ...... 

göst.emıektedir.Cemiyetimi7Jn ileri ve ol 
ıun bir hale gelme51 içtimai yaşayışımız 
dakl fena ve geri ,e7leri .değiştirmesiyle~ 
mU.mkUndUr. Alleden başlıyarak bütün 
oemlyet mUe.-eeelerl tehirler. kasabalar, 

kOyler yer yer bu köklll w öz.lü değişik-

llğin modem mU:ıeal haline giriyorlar. 
Dar ıtakaklar ıeııl;llyor. yamn yumru 
evler yıkılıyor, meydan131', parklar açı
lıyor. Bu :hareket ttsylere kadar yayıh-
yor. 

Böyieee umwnl inkılap ve yenilik ha
reketi ortasında Tüı4c: ltöyU sa7.dan kl E1{e beyazlara büründü 

A MPWUI t"Z,77.J 

Şehirde 
gördüklerim 

rZ7Z..rzz7..ZZ-/ZZTT.L7"...LZ"/ZZZZZZZ71 

Askere saygı 

Saat iki ... Konalda, sahanlıklarına ka
<lar do1an ön ve arka tramvay arabaları 
birbirini takiben hareket ederek Gtizel-

yalı semtine gidiyorlar. Galiba cumar
tesi olduğu için, bu saatte arahJ. sayıla
rı da arttırılmıştır. 

rcnıide geçiyor. 
Su, Trakya köyJerinln son asır tarihi- - BAŞTARAFI 1-lNCt SAHJFEDE -;da kömürün kilosunu 4 kuruşa verecek

Şiddetli soğuklar h:.mir ıtilayctinin her I !erine iz.mirde toptan sekiz. kuruşa satı~ı 
ni hill yaşatan bir gerilik ve dağınıklık d T b 1 d yerinde ve Egenin muhtelif tehirlerin e I tercih ediyorlar. Bu yüzden or ıı ı n 

meği hatırlamadı. Asker, dünyanın her 
yerinde a:uımi surette saygı gören, hat
la imtiyazlı diyeceğim bir .sınıftır. 

timsalidir. lstfüılarla, harplarla, buhran- ayni anda başlamıştır. Hava, ekseriyetle bir dirh"m kömür bulunmamakta, halk 
larla benzl sataran Türk köyü, haya.ta L B d d 1 

<iğle<len sonra 111>ara çevirmiş, ayın ır 1 büJ•ük sıkıntı çekmektedir. 
karjl küskUnltiğilnil göstermek ve as"ıl cion yapmıştır. Menderes mıntakasında su baskınına 
ruhunun ıstırabını yaşııbnak için hun- IZMJR KAZALARINDA mini olncak tedbirlerin alınma$ına dl. 
dan manalı blr sitem tarzı bulamamış- Menemende sabahleyin hafifçe başlı- "am ediliyor. Köylü, kazma kürekle 
tu-. • yan kaT öğleden sonra şiddetini arttır- bendler kurmaktadır. Menderes suyunun 

Fakat buglin sanlan klremide geçen ınıştır. Akşama doğru kar, 20 santimi t-~ki mecrasına ııerilmesi için sarCedilen 
Türk köyll içinde yaaadığt aydınlık dev- bulmuştu. Bııyındıraa soğuk çok şiddet· cayretler çok iyi netice vermi~tir. 
re ka~ı Jnancını göstennektedir. lidir, gece Ynkti br yağmnyn ba,lamış-
Trakyayı geziniz, dünkü köylerle bu- tır. Bayındır lıalkı bimürsüzlükten muz- ru•• rk U•• zu•• mleri 

günküleri ölçilnüz, arada hem kemiyet, tariptir. Bayındır kaymakamı beledi}-lc ---o---

Dördiinf Ü gayret 
hem keyfiyet farkının büyük olduğunu reiti, parti reisi ve jandarma komutanı· _ B.\ŞTARAF1 1-lNCt SAHiFEDE _ -:- BAŞTARAFI 1-INCI SAHtFEDE -
görürsünilz. nın iştiraki)·le yapılan bir toplantıda hal- samimi bir taraftarı o1du~nu beyan et- kanun tarihinde nr.ıll'\.cak olan iç-

Uzaktan bakılınca, Ak minaresiyle kil' l:ömüT fütiyııcı ehemmiyetle görüşü!- miştir. timada sansasyonel beyanatta bu-
size temiz ruhunun yüksekliğini gö.rle- rr.üıı, evvelce oldu":.u gibi kömüre narh Türk üzümlerinin .dış piyasalarda tu- lunacaklar ve ltalyanın cemiyet
rerek Tilrk köyU, biraz daha yaklaşınca !:onulması mevzuu bahsedilmi<ı, fakat bu tunm:ısı ve daha çok revacı için gerek ten çekilmesine bir cevap tetkil 
ten ve iaz.e bir ağız halinde kırI111Zt dam- takdirde. hall:ın daha büyük zorluklarla hüküınctim.iz.in, gerek i~ eleoma.nlarırun ve kür.iik dr.vletl~ri temin etmek 
lariyle güler, beyaz badanalı duvarlar lll"§llapcafit hesap eC!ilcrcl: bundan Vlll· üzümlerimizin ha:r.ırlannuısına, standari- üzere Milletler Cemiyetiyle muka
saf bir çocuk çehresl gibi size neşe dağı- geçilmi~tir. Ancak, zabıta marifetiyle z.<!SYOO işlerine, manipülasyon ve kont- velcnameaine kar§ı saraılmu: sa-
tır. Bayındırdan dıprıya kömür gönderil- rol işlerin~ dair uzun u1.adıya 17.nhat dakatlcrini teyit edeceklerdir. 

Trakyada her köyde sazdan klremide mesi menedilmiştir. Rayındırda kömür, verilmiştir. İngiltere ile Fransa Milletler ce-
bir hareket vardır. Bu hareketi canlan- perakende olarak sekiz kuruşa satılıyor. Mr. C. C>ulcr Izmirde bir hafta. ka- ıniyetini tekrar canlandırmak için 
dıran inhlıp idaresi köy sandtklarmm RAHMANLAR KöPROSONDEN <far kalacağı için, şehrimizdeki iş mti- gayret sarf etmeie karar vermif 
ve köylilnUn ortaklaşa yardımı ile açılan GEÇMEK y A.SAK FDILDt esseselerindc, muhtelif ihracat evlerin- devletler ezcümle seri halinde 
ocakların sayısını gtin geçtikçe artır- Tirenin Rahmanlar köprüsünden gc- de yapacağı 1ctkikl~r etrafmda bir prog- beynelmilel konferanslar tertip 
maktadır. Köylü de buna candan yar- çilmeıi mafu:urlu görüldüi:ründen ml"ne· ram hazırlanmıştır. Yarından itibaren etmek tasavvurundadırlar. 
dımcıdır. dilmi~tir. Torbalıda müthi~ soğuklar baı· muhtelif müesseseleri ceucek:lir. Bu Milletler Cemiyetinin umumi 

Biı<kaç -sene sonra Trakya köyleri yan- lamı~tır. müessesenin Izrnir nııntaknsında üıiinı katibi Avenol Fransız ve İngiliz 
gından, fırtınadan, yağmurdan korlrnu- KöMOR YOK mahsulü 'ijzerine iyi i~lcr yapması rnuh- ricaliyle bu meeıleleri tetkik et-
yan kırmızı yüzlil köy evlerile dolacak Kömür yoktur. Kömürcüler, Torbalı- temel görlilüyor. mektedir. 

BEDBiN ADAM 

Daima ıayri memnun ve fik.ayetçidir. 

Buna raimen talihine diyecek yoktur. 
lıte size bir misal: 

Geçen &'Ün evinin balltonundan ha. 
karken müvazcnesini kaybetti ve iiçün· 

cü kattan sokağa dü~tii. 

Bereket o .sırada saman yüklü bir 
lcıunyon geçmekteydi. t.m onun ü~erine 

dü,tüğü için hurnu hile kananıadı. 

Bizimki aöylenmeğe l>a,ladı: 

?Pli MıdfCRZJ ,,.. ..•. 
MOBALAGA REKORU 

En az kelime ile en alda hayale 1ti· 
nrnz bir hikaye anllltmalc için bahse giriı· 
mitlerdi. Biri anlatmağa hatfadı: 

- Bir gün •olcaktan geçiyordum, bir 
de ne göreyim> Adamın biri ~nci kat
tan kendi,ini sokağa attı. Fak.at sonra
dan pi~man olmuş, ailesini dütiinmii~ 

olacak ki birinci kat hizaııoa geldiği 91· 

ı'ada intihardan vazgeçti ve .• tekrar be· 
~inci kata çlktı. 

Bahu tutanların ilc.inci.i hcm"<·:ı atıl 
ı!ı: 
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Ete ~ 

Aygır depolarınd 

Hayvanlarımızın ıslahı
na dikkatle çalışıyorlar 

Bugün seyredeceğimiz maclar 
' 

Alsancak-Ateş-Üçok
y amanlar bu gü~ 

karşılaşıyorlar 
.Milli küme maçlarına iştirak edecek Saat on üçle Alsancağın kuvvetli ıa .. 

ekipleri seçmek maksadiyle yapılan lik kınu karşısında geçen hafta t>'çoku ter .. 
müsabahları sona ermek üzeredir. leten Ateş takımını bulacaktır. 

Bu seneki maçların .Jaha ilk devre Alsancak ekibi yarın en kuvvetli §ek~ 
:;onunda milli kümede ~chrimizi temsil l liyle oynıyacağı he.saba katılırsa Ateşi 
edecek o1an ekipler belll olduğundan ' -kolaylıkla dahi olmaz.sa- m.ağlılp ıede~ 

ilerideki maçlarda bu yönden olan he-1 ğini tahmin edebiliriz. Bittabi futbolda· 
yecanı kaybettirmiştir. ki sürprizleri bu maçta nazarı itibara 

Bu \'azi~·ete rağmen başta giden Üçok almak laumdır. 
ve Alsancalc takını.Um !karşılarına çık.an Günün son maçı O~k - Yamanlar 
rakiplerini mağlüp et.ınek: için e11erinden arasında oynanacaklır. 

- Ne feJitltetf Y~nımda !kapının 

anahtarı yok, .Şimdi çilingir ı;aiırıp kapı
l 

- o adam bendiln r 
Ve bah.i kaumL. 

geleni yamıŞJardır. Ve iki ekibimlz Ilk maçı Alsanca'k.Lan Hasan, Alsan· 

~ de buna muvaffak ol.muşlardır. cak • At.eş maçını 'Oçoktan Mustafa sun 
Yarın.ki progranıın ihtiva etliği maç- maçı da çoktan beri .hakemlikte gönne

lar - :yukarıdaki vaz.iye-t bertaraf edi-ı diğiıniz Do~an.~rclan bay Ferit idare 
)'ı açbrmak laum 1 1 

MANiLER 

Kaymak üstünde Jwe 
Kattldım güle gijle 
Duydum yirim evleamiı 
Geçinsin güle güle 

Konsol Üstünde pmdan 

Kaldır perde}·i camdan 

Al ha~ri vur beni 
Bl"n de bı1ctım bu cand ıı 

Korlma Lana baila bd 
Cd güzelim durma gel 
Seni candan severim 
Halime acı da gel 

Küpün içinde reçel 
Kua ıün gelir geı;cr 
Benim lcalbimde sensin 
Seninkinden kim scecer. 

1 

t 

Dün beni sahadan çıkaran ha.kem sendin deiil mi? 

1 

MEVLANADAN BlR PARÇA 

cRuhum göldere uçtuğu ,.e tenim top· 
raklara karıştığı gün J.:abrimin üzerine 

'
ı:•rmağmla (Kalk.!..) diye yaz .. Yaz ki 
l.:.en mezarımd~n sıçrayıın ve bu ölü vü
cudum tdcr.ır canlansın .. > 

tKl SAelRLAR 

Garson - Baylar ne emrediyorlar> 
Birinci sağır - Mükemmel f Bana on

dan getir~ .• 
ikinci .ağır - Bana da .. Amma he· 

nim ki ..alçalı ol•un 1.. 

iŞ VE ECLENCE 

Kaynanaaı, sizlere ömür, haklın 
metine kavuşmuştu. Bir arkadaşı ertcs" 
f,'ÜnÜ onu iıinin başında çaltıır görünce 
{lt,tı: 

- Yahu, ilci saate ltadar kaynana-
nın c::enaz'" mera,jmi yapılacak. Sen )"İne 
burada çalı~ıyorıun .• 

- Hayatta i,lc zevki ve eğlenceyi 
birbirine kanştırmamak lazım., Şimdi:S 
burada çalr~ıyorum iki llllat soora dnS 
ltftynanamın eenazesine gideceğim! 

BlR BlLMECE 

T cpesi af8ia •arlc.ar 
Düıerim diye korkar 
!Aıdu gı"hi adı var 
Şeker gibi tadı var. 

(Cevabı S.lrya)' 
Oünkii bilmıx:emiu ICAŞIK.. 

J• h l l ı : ı ahm" d" edecektir. ırse - eyecan ı o aca .. arı 1 ın e ı- A öZGOR 
Jd»ilir. ' 

Sabahleyin Deııtlr~r ekibi Doğan- o;g;;ımor..z;n:>:ı;ı;e;r;ııeeawm 111 ı 
1 

spora brşı oynıyacaktır. Her nedense ,f_I lk ' k " • 
bu kulübümUz teşt>kkülünden heri uğ- 1 'C"JQ eVl OŞeSI 
ramadığı muvaffakıyet.sizliğe bu sene ı~ 

uğramıştır'. . .. . ~ . 1 - Halle.evi ~eçcn sene olduğu gibi 
Fırsat d~uş iken bu dcgerlı tcşek- tbu sene de haftalık aile toplantılanna 

külümiiu:len kısaca bahsetmek isteıim. başlıyııcalc.tır. Maluıadımız, mevcut ahenk 
Evvelki akşam bir tesadüf eseri olarak t ve samimiyet çev.resi içinde gÖtÜ§Üp ta· 
Demirspor kulübüne gillin1. Itiraf ede- nı§mak ve eğlenmektir. 
rim ki orada gördüğüm ~eyleri diğer Jlk toplanhmıza bugün Pazar saat bcı· 
lku1üplerimizin hiç birisinde görmedim. t~ başlayacağız. Üyelerimiz. bu toplantı
Her :;-eyi muntazam olan bu kuJübümü- Iara kendilerine evvelce verilmiş olan 
zün bu derece ınuvafiakıyetsiı.liğc uğ- daimi davetiyelerle geleceklerdir. Bu aile 
raması cidden tetkike değer bir mevzu- tc.plantıları her hafta tekrarlana.cağın· 
dur. Bu ciheti alakadarlara bıralomıkla dan evimiz bütün üye ailderimize açık· 
beraber bu takımın :iyi bir ım1renör ne-ıtır. 
zaı:eti altında çalıştı~ıldığı takdir~e ~ar-ı 2 - 9 / I / 9 38 Paur günü •aat 1 S de 
lığiyle mUtenasip bır kuvvet lktısap evimiz. gösterit kolunun gend toplantısı 
edeceği fUphesizdir. vardır. 
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Siyah ıŞık keşf olundu 
Ti;tlro ve Sinema ile~i;de Ç~k 

büyük yeniliklere yol açacak 
olan bu keşif ne dir? 

Garip ve manasız görünen bu tertip' t'tmek için bu halden istifade etmek ga·ı~: yalnız ön pla~ c~.rünürc!.cdir. ~ Y- h ~~ı-
bı:gün ainema ve tiyatro a leminde bü-'yet tabii olacaktı. gı kaldırın, proıektorle adı l~tk n~redın; 
yük bir ihtilal doğurmak tehlikesini gös· Uzun senelerdcnberi bunu mümkün !kinci pl~ın <ln görülecektir. 
termekteclir. ktlmak için uğra~ılmı~. fakat, nihayet bu· ı B:.ı suretle, bir ııahnede iki dekor d-

Evvela, (Siyah ı§ık) denilen teY ne- gün ketif meydana çıkarılmıttır. 
1 
de etmek kabil oluyor c!emektir. 

dir) Bir sinema dekoru: Mesel~ bi~ yem:~\ Bu da, g:nema ve tiyatroda <lekor 
Biri karanlığı, diğeri .aydınlığı i~aret orlası .. Bu odanın duvarları uzcnnde oı· ı masrafını yarı yarıya indirmektedir. 

eden bu ilti kelimenin bir araya gele- zilı duran tabaklar kırmızıdır: büfe de ı M ( b k d k d ~· • k • . . a .. rn tnn a~ a e or egı§tırme 

~eğine §İmdiye kadar kimse inanmazdı. kırmızı. ilk planda da hır koltukla hır . . f l d d ~ 
. . B I 'k' · d b . ıçın sıır o unan :zııman an a kar cdile-

F akat, son yapılan hır keşıf bunu da kımape var. un nrın ı ısı e ya e} az 
1 .. k.. ı_ l \ 'l cek .. mum un .11.ı mıştır. ya ycıı · 1 • •• • • .. 

Fizik bakımından ,.iynh renk diye bir Bu duvara siyah ı;ıık ne~reden bir pro· ı Bu ke§ıf uzerındc ılk tf:crubcler, Pa-

tt:Y yoktur: Siyak. bütün renklerin bir ljcktör çeVTiliyor. Bu ışık biife ile tab~k-; ~i~te k~çülc bir stüdyoda yapılmı,, \'e c;;ok 
mecmuudur. O halde, bazı renkleri yok . lan görünmez bir hale koyacaktır. Şım· ıyı nctıceler alınmıştır. 

Metro Goldvin filminde { Yıldızlar 

·Filim başlarken gOrülen 
arslan başının hikiyesi 

sıkı bir disipline 
tabidirler 

Artistler ne kadar tanmm~ oiu.!arsa 
olsunlar, çok sıkı bir disiplin altındadır
lar. Geçenlerde Pariste bulunan Marl~ne 
Dielrich'in Amcrikaya hareket etmesi 

Metro Goldvin filimlerinin başında .Metro Goldvyn :firmasmın m, .•. ~ ::ıı:.ı ol- lfizımdır. Kızı hasta olan Marlene bin 
gördüğünüz ve sesli filim çıkalıdan be- du. rica ile ancak bit" gUn işin alabibniştir. 
ri kükrediğini de işittiğ;ni:ı: arslanın hi- Tcs::düI bu la ! o !:ene de M<:tro Marsel lerbiy ey i 
kiiycsini hiç merak ettiniz mi ? ı Gold\'yn firmasının j r.ptı:iı bütün !i-

Isterseniz size bunu anlatayım : Si- limler büyük bir muvafüıkıyet haU!n- deniz tutuyor 
nemanın c:Kahramanlık~ devirlerinde, 1 <lı. Bunu gören M. Goldvyn, nrslamn Marcel L'Herbieer, çok tanınmış ve 
~nradan Metro G?ldvin şirket~nin. ~c- ı firmasına uğur g~tirdiğine hükmederek sevilmiş bir Fransız sahne vaziidir. Fa
lsi olan M. Go1dvın o zamankı filım onu bir ne\ i 'tılsım addetti. kat kendisine yapılan bir çok tekliflere 
sezonu için iki c:yıldıu angaje etmişti. SC'nclcr geçti ,.e sinrnnacılık bUyülr rağmen bir türlii l ollivuda gitmcme.k
Bunlardan biri meşhur Fransız facia dünya endüstrilerinden biri haline gel- tedir. Çünkü bir çok bahriye filimlerini 
artisti Sarah Bemhardt ve öteki de..... · 
B

. 
1 

d di. Bütün dünyanın sinema perdelerin- çevırmiş olduğu halde, k . ndisini fena 
ır ars an ı. h ld d · 

<l h ı a e enız tutuyor. 
Gerek aktris, gerek Arslan, M. Gold-. e meş ur o an arslan, Hollyvood'da hiç 

vyne çok pahalıya mal olmuştu Fakat lbir iş görmeden mesut günler geçiriyor-! ~a •. a .. z"d"a'h"a ... f.·ı·l·ı·m .... ç .... : ..... kt ................. :. 
.. . • . . . •. du u evırme en vaz geçı-

M. Gol~vyn buyilk facıa artistim kul- · yordu. Iş arkadaşlnrı onu bu korkunç 
1an1?ak ımkanını kolayca bulmasına mu- O sıralarda kimsenin aklından geçmi- niyetten güç caydırdılar. Bunun üzetj-
kabil, hiç bir senaryoda arslanına uy- yen bir şey <Oldu : s~sli filim icat edil- ne dünyanın dört ke>ffsirte :telgraflııir 
gun bir rol bulamamıştı. di. Ve M. Goldvyn ~u k~rarı verdi : gönderildi; Metro Goldvynin acentalan , 

Halbuki, bir filim şirketi müdürü için Şimdiye kadar filimlerde yalnız başı- bütün sirkleri ve hayvanat bahçelerini 
en kötü şey de etek dolusu pnra vererek m sallıyan arslan, bundan ~onra kükre- ziyaret ettiler, ölen Arslana tıpatıp uy

c:inhisar> mı elde ettiği bir yıldm kul- meli. gun bir arslan arayıp buldular. Yeni 
lanmak imkanını bulamamaktır. Fakat, Arsl:ının kükrcm~sini zaptct- arslan §imdi b~tün dünyanın beyaz. per-

Buna fena halde içerliyen M. Goldvyn mek i~in hayvancağızın önüne ses ma- delcrinde kükriyor. Fakat yüreğine 
cBu arslan her filimde hiç olmazsa bir kinaları yerleştirilince, beklenilmiyen düşmüş olan M. Goldvyn, kendisine her 
defa gözükecek : Diye karar verdi. B u- bir hadise oldu : Arslan öldü ! yeni filmin senaryosu getirilince irkil

nun üzerine hayvanın başı filme alındı Sevgili Arslanmı bir «uğun telakki mek1en de geri durmıyor ; Çünkü yc-
ve gel zaman git zaman, bu arslan başı eden M. Goldvyn bu ~darbo karşısın- emniyeti yok.! .. 

-. 

Holivuda giden Danielle Darrieux b ütün Amerikayı teshir emıqtir. Kendisini çahıtaran filim kumpanyası bunu ıörünce 

derhal gijzel artistin mukavelesine b ir tru1 koymaıtur: Saçlannm tuvaletini deği§tirmemek .• 

Konstans Benet 
tahkir edilmiş 

~·~ 

Bir yıldız: Katlen Bürko 
Amerikada ka-

dmJar ........ 79'- t 
ni Wr ydda ... 
iltihak eb&ittir. Ka- ! 
telen Biirlıe Ameri- ~ 

kan )'llclmlannnı - ' send ..ıqıe ilk fi. ı 

minele pyanı clidmt ı 
bir munffülJ'et söa
lermit •• bir çok at&d- ' 
JOlar kendİIİne anpj- l il:>;:>:>,,;~.,,,.· 
manlar teklif etmit· 1 
l~dir. t 

Gretanm .. Mar
Jenin en çok 1939 .... 
neainde Iİnema haya
tmdan çekileceJderi 

kanaati kunetli oldu
iundan Katlen Bürke 
çehre.inin J•pabtı iti
bariyle Mülenin yeri
ni tutacak artiatlerin 
bqmda ıelmektedir. 

ElxeTID haftada 3 bin 
dolar bnnmakta o
lan yeni )'lldlZDI ... 
)'ati çok maımnane
dir. 

Katlen Bilırke ,..M 
Meşhur ıQnema artisti Komtant Be- fÖhret buna ,..lda

net Amerikalı bir spikeri dava ediyor lar anamda Gnta b -

ve kendisine hmret ettiği için adamdan ~~~ 
bir milyon lira ıkadar para isilyor . İlminin aan telklde-

Tahkir etti deyince her ha1de radyo- re menu tetkil ~ 
da söz söyliyen bu adamın artist aley- ainclm hntlanmakta ile de temaslannda daima ibtiyatkirdD". Bilhaua huıual 
hin&! fena sözler söylemiş olacağı ha- layabna temu ed• noktalar üzerinde çoli t itiz dawanmalıta" dodlannı l.a
ıtıra gelir. Halbuki, Cimmi Filder lsmin- ytik bir itina ile aeçmektedir. 
d~i bu adamın kabahati şudur : ................ -....-..._İİİiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiilllİ._iiii...;.m;......,, __________ .._ __ _. 

Yılbaşında, radyoda artistlerin ağzın

dan şaka ;yolhı bazı sözler söyler.ken, 

Konstans Benefr hakkında da şöyle de
miştir : 

c Yeni senede ıkendime şu sözü paro

la olarak alacağım : lnsan merdivene çı

karken değil, inerken bir yerini sıyı-
nr.> 

Bir metre filim Kanlı bir 
kaç liraya mal planço 

oluyor 
Hiç yapmadığınız bir hesap, bugünkü 

istihsal masraflarına göre ciyi> sayılan 

bir filmin bir metresi 300 ile 600 lira 

17 aydanberi devam eden ispanya mu
harebelerinde 200 bin insan ölmüş, 500 
bin kişi yaralanmıştır. 

Konst.ans Benct 'bu sözlerden kendine arasında bir paraya mal oluyor. 

Bugün iki tarafın silfıh altında bulu· 
nan kuvveti 800 bin kişidir. Bu muhare
beler ispanya milletine 23 milyar pezc
taya mal olmuştur. 

hakaret çıkarıyor ve diyor k i : 

c - Bu sözlerle .benim itibar mevkt

inden yav~ yavaş inmekte olduium 

lkasdedilmlştir. B u da aleyhimde rek

lAmdır. Bir ~yon lira zarar ziyan i&

tıerlm .. 

Muharobe olan cephelerin uzunluğu 

aı k . k 1200 kilometredir. 47 eyaletten 27 si 
ırıera etmeyın far ı Frankonun elindedir. 1470 mil olan Sa• 

adylemiyecefim... hillerden 810 mili Frankonun arazisinde 
Sevimli Fransız artisti Edvige Feuil- b.ulunrnaktadır. Ahalinin yüzde elli yedi-

iere'nin Yonayı ,...virec:eği .. le . sı Franlto tarafındadır. Her ay milli zen-
:r aoy nıyor. ..ı-1:t.1 'nd b' ·1 

Mlıbk 1 L-- ~ı L-m d K-..:ıı1...1 L - tıldı ~en en ır mı yar pezeta eksil-
emen n ne aanar Vn-.~ ueu.a u. w.uwaı oaueıı a : Merak et.. meıktedir ibra . deilL · cat tamamiyle dunnllf. 

ID9Jbı, dedi. Saıli IDJleımiyecetfml ithalit eskiye baz.aran ile 'lı:.erre fu.ladır. 

• 



---~:: 

AR938 
g YEN! ASIR 

YENIASIR 

ı••••••••E&ll*llli!&riiil!l*!ll!Z~zr.ı•ıcızl!Z,""'Z::iLE1o~ız;z·2dZZZ'.l!Z2Zl2'Qzı:::;'7~tczz:z:a aar.;r.z;azzzo2z2 z z zzu zuzzzzzz:u.ı:;oa:212rnzzzzt1' .................................... P Ç KURUSU 
i...~~~:~~ .. ~.~~~.·.~~..J i . 

l!ı•a••••••••mmrr:aaez12ezam!E'rJWEt~Mill*IZ'ZZ'Z2Ji'Zi:ı2ZZ&rz..i!ZZJtzzzzu D n2 ZZZZ2 72 ı zz ızzzzzrzaz:,.r &&ZA 

93 - Yazan: Kemalettin Şükrü 
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SAYFA:~ 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Onun koynuna girecekti •.• Paris şoförleri heyecanda! 
Cinayetin mükafatım ona böyle verecekti. Fakat F:ransada cinayet serisi devam ediyor 

koyun.. Katile mezar olacaktı... B • f •• J h b J ld • ld 
Simliatyos bir taraftan içiyor bir ayn ayn iki odaya götürdüler. 'iri gii•el kadınin kalbinden ve kafa- fY ŞO OY aa a ara asınaa ö ıirü Ü 

taraftan da baygin baygın Teotya- Odalarda birer yüksek yatak, bir IUldan kendi aleyhine geçen dü§Ün- Pariste yine bir cinayet işlenmiş ev 

ya bakıyordu. mua ve bir kaç sandalye vardı. celeri sezemiyor, aarho§luğu içinde ' 'o J J 
d . Herifi b lann lan b I ellük h il bir şoför esrarengiz bir surette öldürül- maz,' o maz T eoayarun onu buraya avetı er, urun ın uç m ir an evvc ona tem ·· ll'St e 

her h&lde prap ve yemek ziyafeti görmiyecek kadar aarhoıtular. Ka- çırpınıyordu. mü~tür. 
için değildi. pılar kapandı. T eoıya, bu gece kendini Barda- Saat 12 yi çalıyor. Nöbet değiotirme 

Budum damadı bu davette da- içeride halvet oldular. ıuı damadına feda edecek:.i. zamanı .. Polis memurlarından Cüeyblu 
.... -. .... mm .................. Ellll~ ... 

ha bafka ve manah vaitler seziyor, ****1'-4 Bunu, onu daha kolay ölüme gö-! ve Baron karakoldan çıkıyorlar. Sen De-
bir in eV9'el yalnız kalmak için ta- Simbatyoı, nihayet Teosya ile tünnek için yapacaktı. Koynuna gi-ıni kanalını takiben istasyona doğru gidi- Deme •.. Olmaz olmaz ... 
bmızlamyordu. yalnız kalmıştı. recekti. 1 . 

Od --"~.. __ .__:-_..J_I.-! •-=-•--- T • d' w dü' s· ba • w •---ı . . yorlıır. Yolun ortasında fener en yanan 
~ ta, yAIUAnllClAIU lllUllra eoaya, §ıın ı ne yapacagmı - un tyosun yap.ıgı ııuuı ı l§IR I • . • • ••• 

baygın bakqlarla bakıyorlardı. tünüyordu. mükUfatım ona bu suretle ooiye- hır otomo~ı~e var'. Taksı makınesı ışlı-
Sofia kızlara lizun ge'en talima- cenatlann ~terinin görülmesi, cekti. l yor, fakat ıçınde kım$e yok. 

Bir Ingiliz Mimi, üniversitelerde ve 
ıkonferans salonlarında söz söyliyecek 
meslekd~larına çok orijinal bir tavsi
yede bulunmaktadır. 

ğmı, bundan da Ingiliı: iktısadiya:tının 

mutazarrır olacağını iddia etmlştir. Kıı".ıe 
ytl evvel, Ingiltere harbiye nezareli tek
nrk mütahassıslarından biri tahrirt bir 

b vermİftİ. defterlerinin dürülmesi için kendi Fakat koynu.. Bardasın damadı- Polislerden biri. yerde bir şoför ku-
Vakit geçiyordu. adamlarına talimah vermİ§tİ. O ci- na mezar olacaktı. [keti görüyor. şüpheleniyor ve otomobi-
Simbatyot • betten emindi. Tam bu &ırada ııılonun kapııı ' ıe yaklaşıyor. Kapıyı nçınca. şoförün, ha-

-

0

Hapnetla yuil hazretleri. bu Aı_ıl mesele Simbatyosu temizle- açıldı .. : .. . 1 ş•nı nrka cama yaslamış, cansız bir hal-
geceki -X.fencenuze ...... ef vermıye- mekti. Sofıa resmı bır sesle : 1 d d d v .. ş f" .. .. .. .. 

Alim, bütün konferans salonlarına rapor vererek, telgrafın orduda tatbiki 
birer lüvha asılmasını ve bu Iavhaların rnüm'kün olamıyacağmı iddia etmiştir. 
üzerine, cŞimdikl kanaatime göre• cürn- lngiliz devlet adamlarından biri yimıl 
lesinin yazılmnsını lstemekledir. dokU7. yıl evvel bir arkadaşına yazdığı 

~ :ı-- • .. • I . ı e l;r ugunu goryor. o orun yuzu go-
cekler mi ? Henf çok kurnazdı. - Hll§metlu Vasıl hazret erı te.~- .. .. .. b ı. • • d 

Seksen sene evvel meşhur bir Ingiliz mektupta şunları söylemiştir : 
<loktoru umumi btr konferans vererek «Yarı mecnun birisi, Londra beledi· 
insanların 90 kilometreden faz.la olan yc.-;ine müracaat etmiş ve bütUn Londra· 

Diye tordu. u ır ırsaz utun qı ettı er. En fak b• tedb' • lik b" ·· · · rif •t • ıı.u, ustu ve aşı ..:an ıçın e . •• 

Herifin {HBfllletlu Vuil hazret- altüst edebilirdi. Dedi. Hemen karakol,,. haber veriyorlar. 

leri..) derken duclaldannın ucunda Simbatyoa iae bu inda karflsmda- _ BiTMEDi _ (Biraz. son~a poliı komiseri ve müddeiu- ·· • t ~-ı ··ı d · k ··ı k.1 yı hava gazı ile tenvir edebileceğini id· sura e 'Wl 1ammu e emıyere o ece e-
. · ·· l · l' 1 gil~- d ·ık . • dia etmiştir. Bu deli adam iddiasında ys bu1an manalı tebeuüm onun bi- mumı gelıyor. rını soy eıruş ı.r. n \.ere e ı şımen-

W.... ne laıdar IEfWali ve korkunç ÔPU .. CU .. ~U .. N T' ARJ.HJ Maktulün üzeri aramyor. cebinden Çl-

ol.calini Teo1,.,.a anlatımt oluyor- ll n kl\n bir hüviyet CÜEdanmdan isminin Le-

ısrar etmekte imiş.> Yimü Uç yıl evvel 
difer yaplldrğı uman mebuslardan biri .de büyük Ingiliz telaıik ve fizik ü rl 

1 to b. l~ 'h · .. ç e 

'du. on Huber olduğu, 1882 eeneaindc Lu-
par amen ya ır i1Y1 a vennış ve vu- ibir televizyon makinası ilzerinde tec-

T eoqa ite, yapecaii itin, tat
bik edecıeil Plinin zamammn gel
mesini bekliyordu. 

H •• k vasda doğduğu anlaşılıyor. Çakmağı ve 

0 p U ş m e ı gümüt saati de bulunuyor. Deri ceketi-Öpmek ve 
Aksırık ve esneme 

tün demiryolu giizcrgMunın yüksek du- rübe yaparlarken. bunu herkes gillüng 
varlarla muhafaza altına alınmasını is- bularak dudak bUkmiqtü. 
lemişlir. Mebus layihada esbabı mucibe Halbuki, o zamandan berl ne kadar 

olarak, şlınendiferdcn ineklerin korka- «Gayri mümkün• ler ~Milınkün• ol· 
cağını ve bu ikorkudan sütlerin azalaca- mll§tur. AyıU zamanda Vuile de intizar

tla idi. 

nir. iç cebindeki para cüzdanının da alın-• b • dv •• .. , .. mil ıgı goru uyor. 

SfmL&tyotun alayL aualine fU ce
vabi verdi z 

- Hatmeda V ull hazretleri aa
rayda, iizerine aldığl mühim devlet 
ve aaltanat vazifesi ile meıgul, ilk 
fırsatta gelecekleri vaadında bulmı
Chılar. 

gı } 1 Cüzdanın içinde yalnız onar franklık 

fizyolojik bir icap 
! banknotlar var. Taksiye göre, bunlarla 

mıdır?. beraber o~förün üzerinde 700 frank bu-
' • l unması lazım .. 

Yapılan keşfe nazaran zavallı ıoförün 
müşteriden para almıya hazırlanırken öl-

Öpmenin tarihi 
uzanmıya~ak 

Adem'le 
kadar 

Havva'ya 
yenidir 

dürüldüğü anlaşılmıştır. Polisler, otomo

bili gördülderi .znman taksi saııti 14 frank 

50 santim yazıyordu. Bu da, gece tari-

Herkesin hoşuna gitmek 
kendini sevdirmek için 

Katiller aruinda bu gibi mera
•İm aözlerl pek tabii IOğuk kaçiyor-
'dU. Fakat ne Simbatyot ne de Teoa
ya bu aoiulduia rağmen itidalleri
ni Lomıi7orlardl. 

NE YAPMALISINIZ? 

Nihayet T eoaya : 
- Eh.. Dedi, artık arkadatlanni

zin iatirahat zamanlan geldi. Onla
" geç vakit göndermek doğru de
ğil. Kendilerine birer oda bazirlat
bm. Gitsinler.. Orada rahat etain
ler. 

Cellitlarin da eauen istedikleri 
bu idi. 

Sofiaya verilen bir emir üzerine 
bet dakika sonra her teYİn hazır ol
duğu bildirildi. 

Sofia, cellitlarin aai ve sollann
da yer aLmt kızlara ifaret etti. 

Kızlar cellitlann aai ve sol kolla
rına girdiler. 

Herifler ydala yakıla aalondan 
çlktdar. 

Teoayarun onlar hakkında verdi
ği son emir duyuldu : 

- Miaafirlerimin iyi ağırlanma
auıı ve bütün arzulamun yerlerine 
ıetirilmesini uterim, odalanna da 
fBl'ap götürün. latedilderi kadar ye
ainler •• içsinler •• 

*** Cellitlann kOllanna giren iki!er kız 

fo;ıine cöre 6 kilometrelik bir mesafe 

Bir çok insanlar Budakların temasını, 1 mektedir. Fakat, Mu.sanın mukaddes katolunduğuna delalet eder. 

aksırık, esneme gibi fityoloji icaplaroan i 'kitabında öpmekten bahsedilmektedir. r · Katil veya katiller pek müsait bir yer 

biri addederler. Bu y1J.nlışlır. Çünkü bir) lncilde ise, öpmenin yalnız hürmet ve ı intihap etmişlerdir. Hakikaten, gecenin 

çok Japonlar, Çinler, Okyanus adata-, itaat aUımcti olduğu yazılmıştır. Orta l o saatinde bu sokaktan hemen hemen 
rında y~ıyanlar, öpmeyi hilın~ektedir. çağlarda yeUşen genç ge<>loğlar, Adem kimse geçmeT ... 

Evet, herkesin hoşuna gitmek, her 
kese ıkendinizi Sevdirmek isterseniz şu 
aşağtdaki sahrlan dikkatle okuyunın. 
ve tatbik ediniz. Bu, gUç bir şey değil, 
yalnız biraz. hUsnUniyet biraz da gayret 
ister. 
Bunları tavsiye eden, tanınmış bir 

psikoloğdur. Bu zat bir çok kimselerin 
Çin ve Japonyada yaşıyan bazı insanlar ve Havvanın ilk öpüşen in.sanlar oldu-1 Biç şüph~iz taksi, sokağın ortasında 
vardır ki aşk ve sevginin ifadesini du- ğunu iddia etmişlerse de bunun aslı durdu. Katil, yere indi ve açık pencere-

d _,,_1 rla d ğ·t b ı. tok l k _,..... G 'k' .1. d k ' .... 1 d b d k . dost kazanmak san'alini bilmediklerini dolUa e ı , urunıarını uş o ınıa - y~~ur. .enç ı ı sevgı ı arasın a ı opu- I en tn anca mı uzattı ve o sıra a ta sı .. .. b 'b'I 
1 

{f k 
·· "h' k 'd' Bund b k · b k k . . ı:.· ı f . 1 gonnuş, u gı ı ere, ıayatta muva a la yerine gelinnektedir. l\fogolislanda şwı ları ı ço • yenı ır. an aş a, swıtınc a ·ma ıçın Ct;ı en şo örün üze-, 1 l . . _ _, d b 

1 
d " 

ı ~ . o ına arı ıçın yaıuım a u unınayı u-
baı:t insanlar, sevmek istedikleri kadınm öpüşlerin envaı vardır. El öpmek, ya-ı rıne ateş ettı. .. ı:., 'k" 1 l'k 1 · hb .. 

şunın...ş, on ı ı < ers ı Jır r er vucu-
göğsüne başlarını dcğdirirl~r ve dudak- nak öpmek, dudak öpm~k ve hatUl ayak ~7 ın-~65 c~.sa;.etinCle. 0~11n kurşun da getirmiş. 
larla öpli§meyi bilmezler. Öpmek .. Zam nımıza kadar hala devam ~ııg yanagının ustunden gırmış ve kafa- Kendinizi sevdinne.k istiy::>r mll.'iunuz? 

iLK öPOŞENLER KIM? eden bir eski adete göre, papaların ayak- tasını delerek ~ıkmıştır. Kanlı kurşun, Altı ders kfifidir : 
Modern kı7Jnr, öpüşü, sevişen iki in- fan öpülmektedir. ~otomobilin içinde bulunmu;rtur. 1 N ' k 1 B _,_ 

1 
• 

- azı o unuz. a,, ... a arının sı-

sanın dudaklarını sürtmesi olarak te- Eski Romalılar öpmeği sıhhate muzır Maktulün ikametcühında yapılan tah- • 1 l!LL d 1 1 . ·. . d 
. . • ,, . ._ . zm e a d&.8 ar o mn arı ıçın, sız e on-

lakki ederler. ihtiyarlar ise, bir zaman· bulmuşlardır. Roma ımpar.atoru Tıbe-r &..ıtmttan bır Cııycla çılı:mamıştır. Leon 1 . 
1 

l"k " .. 
ı 1 ara aıt şey ere a a a goslerınız. 

lar öpüşmenin sevap ve kudsi bir şey riz, dost ve akra'ba arasında wnumi yer- Hüber bekardı, küçiJk bir apartımand.ı 2 llk .. d .. w· • •• h' kit d .. 
1 1 k , __ 1 rd ·· .. . k cd 1 ı b d L{ .• k'' . - gor ugunu7. ır n.se e ıyt 

olduğunu söylerler. er c so aıw a a opuşmeyt yasa ~ ya nrz A§tna oturuyor u. , - er gun u gı- I . . h 1 . k . . w· .. 1 1 )ır lesır usu e gctırme ıçın g er yuz 
Muharrirler bir roman yazarlat\ken rek bu ll.dcLin lü:z.uınsuz ve halta insa- bi sabahleyin çıkmış, garajdan otomobi- gösteriniz. 

öpmeyi en kuvvetli hir ınatcriyal ola- na muz.ır olduğunu ilan etmiştir. l lini almıo işine başlamıftı. Geceleri saat ., a·· .. ..w.. .. kt l . . . t 
2 · 1 " - oruştugunuz mse erın ısım c-

rak tarif ve kullandıkları Iıalde bunun Bugünkü doktorlar da, bilhassa kü- ye doğru garnja dönüyordu. rini, şöhretlerini iyice hatırınızda lutu-
ne zamandan beri ve niçin vukubuldu· 
ğunu söylcme7.ler. 

On yedi ve on s~kizinci a.:,ırlarda fel-

sefe doktora tezi olarak bazı iiniversi
teliler öpüşmeyi ele alm~lardır. 

Öpen ilk insanın kim olduğu bilinme-

çtttc çocuklar için öpmenin gayet kötü 1 Zabıta, otomobilin kapısında bir ta· nuz. cSizi tanıyacağım, bir yerde gör
bir adet olduğunu söylemektedirler., kım parmak izleri bulmuştur. Bu ayede 1 düm gibi geliyor!• derneğe mecbur kal
Doktorlara göre bulaşıcı hastalık mik-I katilin veyahut katillerin ele geı;irilecesi 1 mayınız. 
ropları, öperken, zayif çocuk bünycle-

1 
umulmııktadı. r 1 4 - Sözl riniz daima faydalı olsun. 

ıine ccçerelc tahribat yapmakta ve biri Yeni çinayet. Pıırisli toförleri heyecan Alaka uyandırsın, dikkatle dinlensin .. 
çoklarını öldürmektedir. içinde bırnknııştır, 1 Boş yere çencni7.l yonnayıntz. Bwıun 

~ .. ;--mmlİiİİİIİmmmİİİİİİilllİlcmmlİ=mİİİİİİİİİi=mmlİıİm~~~ -7.-'7.//././.AZ7Z..;::;..;..~=~:.....;.-..-... M..;e::-.r-a ... k_clm __ i_ş_ti-.... K-end-~-isı-.ru-·-gös-t-ern-1-ed_c_n_I cc-·og-"il~a-n_g_o-.7.-.ü=--krn-e-z-=oki=uw.;::l=-Icm=.;..e,;;n;::bo=yn=u•--·ifuhnf ızlar saraya gittiler ;e ~ d:ı 
HALK MASALLARI ve gözükmeden odasına girerek boynuna na takılan ipi çözdü. padişaha söylediler. 

Evvel Zaman 
• 

i çi nd e 
- Yazan: METiN ORBAY 

2 

Sürmeli Derviş 
- Sarayın etrafını ıııaman denkleri ite 1 ve derhal samantan ateşlerler. 

çevit'in. Kızım ne zaman iiaret ederse Oğlan, bir saat vaktin ~eçınek üzere 
görünmez adam yanına geldi demektir. 1 olduğunu görerek hcıııen kızın yanından 

O zaman samanları a~lersmiz:. Du- .ayrılır. &raydan çıkaeaı;ı zaman elrafı
mandan gözlerini siler. Silııııe de sili- nı bir duman sarar. 
nir ve yakalnrız. Ve bu duman göılerine kaçar. Yak-

Dediği gibi yaparlar. mağa başlar. Delikanlı birden boş bulu-
Sarayın etrafını saman denkleri ile nur, sulanan gözünii eli ile siler ve silin-

kuşatırlnr. ce de meydana çıkar. 

Delikanlı yine gelir. Sevdasından sa- Delikanlı hu suretle meydana çıkar çık
man denklerini gönnez ve doğruca sev- maz derhal saray muhafızları üzerin:! 
gilisinin yanına giderek yine yüzünü gö- hücum eltiler. 
zünü öpüp o~c;aınağa başlar. Kız belli Yakladılar. 

olmasın diye eliyle hafif bir işaret ya- Elini ayağını bağladılar. 
par. Bu iş:ırcU gören eözcüler anlarlar Kıc pençereden hunu se..vrc:fo•ordu. 

sarılan adaının kim ve n~ıl bir ad~ın - Haydi gel gidelim. Padişah: 
olduğunu mera1c ediyordu. Dedi. Ve elinden tutarak oradan U7.ak- - Pcknla .. dedi. Beni ayağına kadal" 

Onun -kahveci güzeli olduğunu güriin- la.ştırdı. Muhaftzlar asmak üzere okluk- getirmek istiyor. Zarar yok. Onun ilmi 
cc yakalanmasına acıdı. Lırı oğlanın birdenbire ortadan kaybol- benden üstündür. Alimlere hürmet gös-
Yüreği cız, diye yandı. duğunu görünce telaşa ve birbirlerine tennek liizun. 

Faknt elinden ne gelebilirdi. düştüler. Ve böyle söyledikten sonra kalktı, sü.r-
Muha(ız.lar <k-likantıyl padişahın h1;1-I Saraya giderek padişaha meseleyi an- meli Dervişin yanına giUi. 

zuruna getirdiler. Padişah hiddetten !altılar. Derviş onu oturdutu yerden hürmetle 
küplere biniyordu. Bunun üzerine padişah: 1karşıladı, izaz ve ikram etti. 

- Derhal götürün bunu ipe çekin. - Bu iş mutlaka sürmeli Dzrvişin 
l Padişah me9eleyi açmak, kızının ya-Emrini verdi. Muhııfızl:ır delikanlıyı, başt .a tmdan çıkıyor. dedi. Gidin, onu 

nına gelen delikanlı için sürmeli Der
eli kolu bağlı bir halde ve asmak üzere hulun. Ve buraya geUrin .. Fakat o alim 
civarda bir ormana d~ğQI !$türdülcr. bir adıımdır. Kendisini (azla hırpalanu- vişe serzcni~te bulunmak üzere iken 
Diğer taraftan sürmeli Derviş, deli· yın. Hüm1et gösterin. Derviş. 

kanlınm bir saat geçliği halde gelmedi- Padişahın adamları doğruca Sünneli - Hükümdarım, dedi. Size ikram 
ğini görüne endişeye düşlü, çünkü gö- Dervişin evine giu.iler. edecek fa~la bir şeyim yok. Yalnız göz-
züne sürdüğü s!.irmenin tesiri ancak bir Onu, bir sedirin üzerine otunnll§ bul· leriniıin zevkini temin edebildim. Lüt-
saalli. dular. fen şu tarafa bakar mısmız? 

Şu halıle delikanlı bir tehlikeye dü~- - Padişah sizi istiyor. Bizimle bera- Padişah, Dervişin gösterdiği duvar tara 
ınüş, düşürülmüştü. Hemen koşarak sa· b~r geliniz. fına bakınca bir de ne görsün beğenirsi
rayn gilli. Dediler. Sürmeli D.:!rvİ§ vaziyeti an- niz, mükcnune1 bir hamamın içinde bir-

Sordu, soruşturdu. Meseleyi nnladı. ladı. birinden güzel ve peri gibi kızlar. Ipeİ< 

Oğlanın nsılmak üzere ormana götü- Bir şeyler okudu. saçlarını vücutlarına yaymışlar, birbir-
rüLdüğünü öğrendi. Gelen adamların gözlerini b;ığl.adı. !erini yıkıyorlar. 

Hemen kendi gÖ7.Ünc sürme sürer~k - Bakınız, dedi. Benim ayaklarım Padişah bunu görünce kendinden ge-
orman yolunu tullu. yok. iki ayağım da kesik. Bu halde nasıl Çt!r. 
Muhafızlar bir ağacın dibinde kahved olur da padişahın huzuruna gidebilirim. - Aman Dervişim, der. Ne olur, izin 

gü7.clini asmak üzere idiler. Eğer bir emirleri, iradeleri varsa ve tc-- ver de şu hamama, kızların arasına ben 

-BITMEDI-
Kendisi görülmediği için derhal deli- nezzül edcrlers:! hur~ya kadar teşrif bu- d gireyim ... 

kanlıya yaklaştı. GözünC' sürme sürün- yursunlar. 1 

için glize1. bir usul vaidıt : Söylemesini 

ve .msmasını bilin. LUzı.lmunda söyleyl· 
uiz ve lüzumunda susunuz .. Muhatabı
nızın sözlerini di.lı:katle, alaka ile dinl~ 
yiniz, dinler gibi görUnilnfü:. 

5 - Muhatabınızın hoşuna gidecek 
şeylerden bahsediniz:. 

G - Kendini sevdirmenin en emin 
çaresi muhiUndekilere emniyet ve iti
mat verchllmektedir. Hiç bir kimse, ken
di meı.iyelsizliğitıe ihtimal veremez. Hiç 
kimse kendini liyakalsız gönnez. Bir 
ôta sözü : cHcr hangi bir kimseye me
ziyetlerinden bahsediniz. Siı:i. saaUercc 
dinler . .> diyor. 

KAUÇUK ŞEHiRLERDE HER TARAF 
SESSiZ, DÜNYA YCKILSA HtÇ BiR 
KIMSENLN HABERl OLMIYACAK 

Amerikada büyük bir kısmı kauçuk· 
lan meydana getirilmiş Rozerüild fehrl 
çok or'ijinal bir yer<liı·. Bu şehirde bir 
çok fenni tecrübeler yapılmaktadır. 

Her işin bir pratik şcl<lini arıyan A
merikalılar, kauçuktan yaptık.lan şehir
de hayatın çok daha sakın ve ıniirefieh 
olabileceğini söyliyorlar. 

insanların kauçuk evlerde yaşamakla 
ömürl-erinin arlacağınt da bau doktor· 
lar ilave etmektedir. 

Kauçuk duvarlardan gürültü duyul· 
rnaıdığı için, insaruar tam bir sükOnete 
kavuşabilmektedirler. Koskoca şehirdcı 
otomobil, otobüs ve diğer nakil vasıta· 
!arının çdcardığı gürülıt.üyü kauçuk ev
lerde yaşıyan insanlar duynıamakta<lır. 
Dı.şarıda silah atılsa kauçuk evin için
dekiler bunu işitmezler. Bir hareketi arz 
olsa bu türlü binaların yrkılmak ihtimali 
de yoktur.Yollar, binalar ve bütün diğ ·r 
tesisatın hep kauçuktan okluğu için Ro-
7_erfild şehri hakikaten göriilecek: bir 
yerdir. 

Fakat büLün insanlar kauçuk bin.ala
nn faydasını henüz: anlryamam~ır. 
Geç olmakla beraber iUc önce Nevyor
kun yolları ve yeni binaları kauçuktan 
yapı-lacalctır. 

Kauçuktan binaların ısıttırılması hu· 
susi suretle ha7.ırlanan soğuk ve sıcak 
havalarla olmaktadır. 

30,000 ÇOCUK 

ispanyadan kaçan muhacirler-den otuz 
çocuk cenubi Fransanın muhtelif yerle
rine taksim edilmiştir. Bunlardan bazı· 
ları hususi eşhasa verilmiş, kalanları yir
mi yerde, ian"lerle açılan fakirhanelere 
yerleştirilmiştir. Babaları öldürülen bll 
yavrular için bütün Avrupada iane top
laıunaktadır 
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BÜYÜK VE T ARİHI MACERA TEFRiKAMIZ Japon istilisına karşı 
- 73'1'" 

' 

Kadın korsanlar 
- 30- Yazan: N. ORBAY 

Bütün Çin Heyecan içinde idi 

Çinliler istiliya 
şehirleri 

Franıkfurter Saytung gazetesinin Çin
liler tarafında bulurum hususi muhabiri 
Bayan do.le.tor Lily Abegg, Henıkaudan 
yazdığı bir yazıda, Nanklngin son glinle
rine dair intibalarım anlalmaktadır. Bu 

nasıl 
uğrıyan büyük 
boşaltıyorlar? 

Bir kadın1n idare ettiği korsanlar imparatorluğun 
kuvvetli deniz 

müthiş bir 
filosunu iki defa ve üstüste 

uğratmışlardır hezimete 

iki 
yazıyı aşağıya koyuyoruz: 

Hükümet memurlannın bir kısmiyle 
yaıbancılar kolonisi iki gün için Hankaua 
taşındı. Yabancı elçilikler de, bir kaç 
memur geri bıraktıktan sonra buraya 
geldiklerinden, Nanıkigte ıkalan yabancı-

Ladronlarln muntazam Çin kuv- 1 iki güne kadar denize açılacağını Bu nrtık mukadderdi. Hakike- lar kolonisi elli ıkişiyi geçmemektedir. 
yetleri ile yaptıkları bu çarpışma- ! ve kendilerine hücum edeceğini ten: Buraya gelenler, Hankaunun sulh ve 
'da elde ettikleri bu büyük zafer öğrendiler. - fster babalarmızı, analarmı- sükOn içinde geçen gündelik hayatı kar-
bütün çinde tesirini gösterdi. Daha evvelden hareket etmek . zı, karılarmızı, çocuklarınızı dü- ında kendilerini hayretten alamıyor-

ç . . t . t luk IA d 1 .• .. •. 1 ff k ı şıs ' ın ımpara oru, ımpara or azı'? ı. . . . şununuz.. ster muva ..,~ • o duğu- !ar. Ne tayyare tehl~kesini ilan eden dU-
ıarayında kabma sığamıyordu. Mastera Şmg emır verdı: ı nuz zaman elde edecegım:t müka- dük e t.op sesleri ve ne de sığınaklara 

Bütün nüfuzu kırılmıt demekti. - Onlar açık denize açılmadan fab, ister kaçtığınız takdirde go-" ı"renlver v"~. Dans' yerlerı· sabahlara ka-g .... Almanlar o kadar telaş etmiyorlardı. 
Derhal amiral Ting-River'i ça· evvel bulu~dukları yer.de b~~t~- receğiniz ölüm cezasını dütünü· dar dans eden Çinlilerle dolup boşal- Çünkü, Alman elçiüği, daha eylwdekl 

iırdı.. . fij" ehn dogru harek.ettır •. Bu~ nüz. ne dütününeniz dütününüz makta, yabancıların kulüplerinde zevk •koı:4t.unç hava bombardımanı sıraların-
Amıralm, Çınde kahramanlık 0 emen yarın amıral Tıng - Ri- ve haydutla~la r~rpuı.ınız · · d akit · ilm ktedir da b. ı ·ı .. • • ,. • ~ • r-- -:- • ve neşe ıçın c v geçır e . ır ngı iz vapunınu kiralamışll. 

tohretı Koolang.Lıng kadar yük- ver ın filosunun bulundugu lımana Amiralın bu sözleri çinliler üze- At yarıştan sinemalar hasılı harpta Kaptan rıhtıma ya:klaşmak istemediğin-
ıekti... baskın yapsın. , . • rinde tesir yaptı. alakası olmıy.:U ve sulh içinde yaşıyan den, vapur açvkta durnyordu. Fakat bu-

fmpG~ato~ ona:• D d. H p Bu bas~lıdn~n ıdaresı yıne genç Çarpıçmaya hazırlandılar ve memleketlerdeki gibi normal bir ha- na rağmen, 50-0 Çinli yolcu güvertesin-
- oreyım ıenı.. e ı. em ge- auya verı ı. çarpıttılar. at' Nankind.en l<açıp gelenler bura.- de peyda olmuştu. Bunların, nasıl ve 

heral Ling'in intikamını alacaksın Ertesi sabah daha tafak söker- ~ k. h l•k sü.lcılnetini bir türlll kavrı- ne zaman geldikleri hakkında kimsenin 
hem de imparatorlu~uzun !rud· ken Ladronların 600 gemisi birden Harbın ilk ıafha1t Ladronların Y:~yoarla

1

:. malumatı ycYklu. Kancalar takarak, ha-
reti üzerine bu seneri haydutlar, amiralın filosunun bulunduğu li· aleyhinde idi. 
L d 1 f ld d Fakat Pau l

·mdada yetı.ttı•. Eski hü.kümet me~ezinde, son gün- latlar sarkıtarak, vapura tım1anmışlar-
a ron ar tara mdan sürülmiit o- mana sa ır ı. 

N t • y· L dr nl ler, tayyare hUcumunu iUln eden dil- dı. 
lan lekeyi ıilecekıin •• Hazırlan... Amiral vaziyetin tehlikesini ve e ıce.. ane a o arın zafe· v- l f ri ile bitti. • dilık sesleri, göç edenlerin arka- Olan biten şeyler yetmlyonnuş gibi, 

. ~~vvelt i _bir filo ile ~~ırlan ve ga il avlandığım gömıü,tü. Am. l T. a· d Sl kesilmiyen kafileler! şehri müdafaa bir de, Yangtse ncıhrinin yukarı tara-
ııwnan an tamamen manvet... Bu- Kurtulu, yoktu. ıra ıng- ıver e, general . 1 eni R- , 1' ehre akı f da b ,_ 1 ~u ıenden beklerim. :r ek çare gemileri terk etmek.. Koolang-Ling'in yolunda yijrüdü etmiye ge en Y !Kıt 8 arın ş ş- ın ir baraj c.Kuru acağı rivayeti or-

Amiral Ting-River hakikaten Onları korsanların ateşlerine ve mağlôbiyetini kendi canına lan arasında geçti. taya atıldı. Bu rivayet, telaşa katmerli 
k k ak. K Sanıdı.k ve ev eşyasiyle ağızlarına ka· bir şekil verdi. Yangtsenin iki barajı 

ahraman ve kudretli bir denizci ya tımı • uvvetlerini alarak kendi elile kıymak ıuretile karıı- dar tıka basa doldunılmm. otomobil ve arasında kapanıp kalmak, ne Şan-t.ftya 
idi. karaya çıkmak ve kaçmaktı. ladı. ...., 

61 
.... 

L d 1 ku ti Fak b f 
arabalar, geoe ve gündüz S<>kaklardan ve ne de Hank<?u'a gidememek dUşün-

a ron aran vve eri hakkın- . at o u çareye.. irar çareai- imparatorluk filosundan • • 
da bir fikir edinmiflerdi. ne bat vurmağı kendi föhret ve bet gemi bu harpte denizin dyib~ geçip gidiyordu. Kapanan mağaza ve cesi, maneviyatı sıfıra indirdi. 

Onlara kartı muzaffer olabil· şerefine aykın buldu. boylamıtb. l ını dUlııkanlarm sayısı, he.r gün artıyordu; Bir taraftan halk limana akın ediyor. 
ınek için yeni ve çok kuvvetli bir Carpıemak... -BiTMEDi- bir çokları ise, elektrik cereyanını kes- Diğer taraftan canavar düdükleri, dur-
'donanmaya ihtiyaç vardı. tirml§ olduklarından, mağazada kalan madan tayyare hücwnu lehli.kesini ilan 

Amiral Ting-River hazırlıklara Kralice Mari Antuvanete ait bir .k mallarını, mum ıştğında ellerinden çıka- ediyorlardı. 
ba,ladı. ' Vesı Q rıyorlardı. Bavul, el çantası, sandık ve Almanlann da ka~ o!duklan son 

Gemilerin çoğu hazırlanınış,Cin ambalaj kAğıdı, piyasada kalmadı. gün, saat ye.diden öğleden sonra dörde 

e,ıkerleri, hazırlanan gemilerde idamdan evvel yazılan Son hafta içinde Nankinden 200 bin ikadar beş dakika tayyare tehlikesi ilan 
vazife almıılardı. kişi göç etti. VB'kıtiyle milyonluk bir şe- edildl. Bunun manası, seyril seferin 

Bir kaç gün ıonra denize açıla- hir olan hUkUmet merkezinde 350 bin durması, halkın sokaklardan çekilip sı-
caklar ve korsanlara bulan yapa- M E K T u p ki§i ıkalmıştı. Şimdi, orada bulunan halk ğınaklara girmesi demekti. 
caklardı. 150 bin ~iyi aşmamaktadır. Her tehlik<? ilanı sırasında, insan, an-

F akat Miıtera Şing.. yüz bine Son üç gün çok korkunçtu. O vakite cak yarım saat raha~ bir nefes alabill-
yakın bir haydud ordusunun bai , , kadar kayıtsız davranmış olanlar teıa> yordu. Halk, Japonların bombardıman 
tında bulunan bu zeki ve cüretli Senelerden b .. b / 3 ta.n yapacaklarını şaşırmışlardı.. Tek- tayyare1erlne alışmış olduğu için, te-
kadın, daha idareyi eline aldığı sorra u~n u unuu; mil hükUmet memurlarının, ya hareket tiğini bozmadan yolculuk ve göç ha-

zaman kendine gelecek tehlikeyi , Mektubun h 'b • / k b • otmiş ve yahut ta şehri teı:1ketmek üze- zırltklarına devam ediyordu. Japon 

na atıyorlardı. Bu esnada faaliyete ge-. 
çen Çinlilerin tayyare defi topları za
ytf bir ateş açabiliyorlardı. Besbelli ki 
bataryaların çoğu çekilip gitmişti.. 

Japonların öğleden sonra yaptıkları 

hücwnda, halk büyük bir sürprizle 
karşılaştı : Çin tayyareleri, çoktan berl 
görülmenıi§ti. Fakat, hilcwn esnasında 
birden bire, CevkalAde sür'atle hareket 
eden blr avcl Çin filosu peyda olduğu 
ve yedi bombardıman tayyare.sinden 
mürekkep bir Japon filosuna saldırdı. 

Havadakl sahne, çok heyecanlı idi. Her 
Çin avcısı bir Japon bombardıman tay· 
yaresine çullanmış, tepesinde dolaşıyor, 
altına dalıyor, tekrar Ustüne çıkıyor, 
hasmına neres aldırmıyordu. 

Nihayet, Uç bombardıman tayyaresi. 

yana yana, biri şehre, biri civaroaki bir 
tepeye, bir diğeri de şehrin dışına diif
tü. 

Bir yandan halle şehri terkediyor, 
öbür yandan askerler akın ediyorlardı. 
Bu gelen asker, vilayetlerden gelenler
di. Pamuklu ünÜomlalan ve saman şap
kalı olanlar, cenup vilayetlerinden gön· 
dcrilınişler.dl. Disiplinleri olduğu inti~ 

'baını btrakıyorlardı. Her birinin bir tü
feği vardı ki, vil~yetlerdeki kıt'alarda 
bulunan askerlerin hepsliıde sUAh bu
lunması dikkate değer bir mesele idi. 

Buna mukabil, Seçuandan gelen a. 
kıerlerin kıhk kıyafetleri çok bozuktu. 
Yalın ayak, baldırı çıplak bir kafile idi. 
Nankinden ayrıldığun gün, şehir bir or
du karargahını andırıyordu. ıezmit, berteyden evvel sahil fa· sa ı ı o an onta rr re oldu'klan hüktimetin yeni merkezi tayyareleri, bOınbalarrm .surların dışı-

:~~ ~h~d~d~• Amerikahyi~ib~~furkk~e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~, 
O 

nn bir ıkısmı Han:keua ve bir kısmı da T.. lşçı•ler bı•rtı•g\J ,· 
zamana kadar korsanlar bu 

fakir halkı ve balıkçıları tehdit Kraliçe Mari Anluanet'in, idaııı edil- mumfükten ça~tı. On birinci Lui tah- Çankaya yerleşeceği haberi ortaya çııktı. 
ederlerdi. meden evvel yazdığt mektup, senelerden ta çıkınca bu mektubu sormuş ve ken- Umumi bir yarış başladı; otomobil 

M. b .. p d bul ak ~ b bubnak im!kansızdı, resmi memurlar hi- ı ı • •• •• h _ aaters Şing bunun aksini yap- sonra, ugun rag a unmuştur. disine bir mektup verilmişti. F a.., u t t • 
tı. Balıkçılara yardım etti.Gemile- Mari An.tuanet, idam edileceği günün mektup sahte idi v~ aslı elden ele satı- le bfobirlerinin kamyonlarına el koyu- ş enmemış u un ı raç 
ri olmıyanlara gemi verdi. gecesi, yazdığı bu mektubu, tamamiyle Iarak memleket haricine çıkmıştı. yorlardı. Bir ikamyon için binlerce do-

Sahillerin fakir halkına yiyecek bitirmemiş, bitap düşerek. yarım bırak- Bugün Mari Antuanelin bu tarihi ınek- lar teklif edenler vardı. Göç edenler, d • ı • • • t • 
(!ağıttı. mıştı. Idam odilrne-k üzere olan kraliçe tubunun Macaris' anda Kont Apponyi- kesif kafileler halinde limanın yolunu e ) m em es 1 n l ıs 1 yor 

Şöyle ki gerek bu sahiller Lalkı bu mektubu on altıncı Lilinin kız kar- nin kütüphanesinde bulunduğu öğrenil- tutmuşlardı. ÇünkU, kaçabilmek için, 
'\'e gerek balakçılar Ladronları deşi Madam Elizabete yazıyordu. Eliza- rniştir. Kont, bir Amerikalı kendisine Yangse nehrindeki vasıtalara başvur-
kendileri için en büyük velinimet bet, Mari Antuanelin çocuklarına bak- yirmi bin dolar verdiği halde mektubu maktan başka çare kalmamıştı. Limana Tütün işçiler birliğinin şehrimizdeki 'iye, işletilmek üzere aevketmiş .. 
telakki ediyorlardı. ma'lc vazifesini üzerine almışlrr. satroamaşıtır. akın etmiş olan göçmenlerin vapur ve alakadar dairelere oayanı dikkat bir mü· Tütün işçiler birliği. hu usule bir nl• 

Ladronlara gelecek en ufak bir Mari Antuanel ~a1..dığı meoktubu, fazla . Kraliçe mektubunda şöyle yazmakta- gemilere hücumları, korkunç bir man- racaati var. Bu müracaat, Ticaret Oda- hayet verilmesini ve tütünlerimizin beho-
zarar kendilerine dokunacakb. devam cdemiyereok, kapatmış ve madam dır: zara arzediyordu. Bu vaziyet karşısın- sında tetkik edilmektedir. mehal işlendikten sonra ihracının tem(· 

f ate bu sebeplerdendı'r kı· sahı•t Elizabete gönderilmek üzere hapishane «Son mektubumu sana yazıyorum, da, vapurlar .rıhtıma yanaş.maktan kor- Bu birliğin elde ettigv i malumata gö· k ., nini İster en töyle bir hesap ortaya ko• 
halkı Amiral Ting-Riverin hazır- bekçisine vevmişli. Fakat, meık.l.up, hti- hemşireci~im. Ben insana, hicap verecek kuyorlardt. Bundan dolayı, sandallarla re, şehrimizdeki başlrca Amerikan kum- yuyor: 
lıklarını bir taraftan endite ı'le ta- ıkU.met adamlarının eline dil§ünce, birisi bir idama mahkum edilmiş değilim. l- vapurlara gitmek icabediyordu. Faka·t, panyalan, Ege tütün rekoltesinden sa· 

ki · b ~- ı kil ikl - Mesela Ameri.kalt kumpanyanın 
kip ederlerken diğer tarafdan da almış hemen müddeiumumiliğe götür- damdan d\niler utanır. Çok sa ·rum, :U .Kaçan insan arın teş · ett· eri kafi- tın aldığı tütünlerden bir kısmını lzmirde 
bu hazırlıkları günü gününe ba- müştil. çünlkil insan viodanı milterih olduğu za- leye limandaki sandal ve kayıklar yet- işlemiyerek Triyeslcye aevkecliyor ve son parti olarak Triyesteye gönderÖiğl 
f ıkçılara haber veriyorlar, balık- Mektubun müddeiumumilik eline geç- man böyle sakin bulunur. mediğinden, hiddetten köpüren halk, orada işlettikten sonra Amerikaya sevk- ZOO balya tütün, 110.000 kilo tuttuğuna 
çılar da Mister• Şing'e muntazam tiğini halber alan saray ailesinden biri de cFakat, en büyük ıstırabım çocukları- vapur acentalıklarına hücum ederek, ka- t"diyorlarmııı.. Hatta son hafta içinde, göre ve bir Türle tütün iıçisi. vasati ola
raporlar veriyorlardı. Mari Antuanetin bu son mektubunu sa- mı terlretmemdir. Bilirsin ki ben yalnız pı, pençere, hasılı önlerine çıkan her şe- başhca Amerikalı kumpanyalardan biri rak günde on küo işlediği ta1cdirde bu 

Ladronlar nihayet amiralın bir raya kazandırmak i.5temiş ve müdrleiu- çocuklarım için yaşadım..> yl param parça ediyorlardı. 2000 balya tütün 110.000 kilo tuthıguw na 110.000 kiloyu tüketeceği heaap edilir· 
a W WW:'4WWW' • w W #'~ . • d k bed' > d. d h 1 K b• k. l f ~ b ( "l ı'k l b. ıy ·~ llOOOTü~iş~~~bk~nllikh~ rını e ay ıyoruz. ı er a o ıç ıye te e on et· u mese e ı e a a a ı ırfey ıöyle- kı ld .d. d k. 

P • ı • K d 1 Biz zengindik. Daha da zengin mem lazım.. ıneme müsaadenizi rica edeceğim. e .. ~.n ~ı ~yor .er:~ tir. . . . . 

arıs 1 a in olacaktık. Senin merhametin, haı- - Nihayet akıllandın •• Allah - Söyle.. Tutun ııçrler bırhgı. lzmırdelu tütilt. 
ıasiyetin o kadına kartı zifın bizi vere de geç kalmıt olmasak.. - Bahıettiğini:t kadının Pa- ifçilerinin, diğer memleketlerdeki tütiin 
bu hale koydu. Görecekıin o .ae- Bir çeyrek ıaat sonra bulunduk- riali kadının Pariıten ayrıldığını işçilerinin çok fevkinde randıman aldık-

Nakleden: A. ozy AMAN . ~Y/X/ir~al, nin bu iyiliğine naııl mukabele ları odaya kısa boylu, ıinirli ıu- ıüpheıiz biliyonunuzdur. larına. ve yevmiye on kilo tütün iııledik· 
- J J - edecek •• Derhal bizi ele verecek. ratlı zayıf bir adam giriyordu. Bu _ Son vaziyetten sonra d- ferine işaret elmektedir. Yine tütün itçl· 

_ . thbar edecek.. adamı ilk görenler lsviçreye teda- mıt olmasına ihtimal ver· ayr ler birliği, iz.mirde mevcut tütün 'depola· 
Odada yalnızdılar. malın. ·· Kontun gözlerinde bir tule par- vi edilmek üzere gelmif yabancı Onun 'tti~!'0~b·İ· rırun, bu tütünleri itlemiye mu.ait oldu~ 
Zerçiyano, sigara ağzında. El- Diitün bir kere .• Kendimizi ıa· lada: bir haıta zannederlerdi. · - n7ereye gı gmı ı t• ğuna işaret etmektedir. 

teri pantalonunun cebinde sinirli de tehlikeye atmıt olmakla kal- - Bunu yapamaz. Halbuki o Zerçiyanonun kanlı yor muıunu:t Od ı o · · O" d"' .. B~l 
sinirli boyuna geziniyordu. madık.. Neler.. Neler kaybetme- - Neden yapam~m? eli •• Celladı ·idi. - Hayır. Daha öğrenemedim. • . .~~·~ ve ' atre.a or uncu . 

0 

ge 

E d k 
·ı . k d'k E" k d nı ,· d. e kad B mak B .• "bb t K 1 . d 1 l B 't ...... b't· amtrl:gmın bu hususta ııerdedeceği mıı. va a ıapıarı esı mtf, ocuı- ı .. ger o a ı ım ıy ar - unu yap •. ızı ı ar e - ont, yo u üzerın e enge o a· - en, nereye gı tıgını ı ıyo-

na bakıyordu. öldürmüt olsaydın onun mirasına. mek demek kendini meydana koy- r&k gördüklerinin vücutlarını bu rum Kont.. tal~yı b!.lmemekl~ berabe~, tütün ifç.i. 
Zerçiyano: ve tabiati ile de petrol hi11elerine mak, hüviyetini meydana çıkar- haydut vaaatuiyle ortadan kaldı- - Nerededir? lerının muracaatlcn çok yerrnde Ye lıalt· 
- Simdi artık bu kadına kartı oğlu Luigi variı olacakb. Halbu- mak demektir. rıtdı. - Montröde.. lıdır. Buna mümasil olan iılenmemiı 

ıilihıız da kaldım •• Dedi. Ve mu- ki sen kanunen .. ~~igini?. ~abası • - Hüviyet dediğin feyİ 
1
ona Kobiçki itini temiz ve tez gö- Zerçiyano oturduğu yerden sıç- üzüm ihracı menedildiği gıbi, işlenmemiı 

hakkak o bize kar11 artık hareke- idin. Ve timdi o olunce butun ser- bız uydurmadık mı 1 ren adamlardandı. Öyle gürültülü, radı: tütünlerin de, bir lcararname ile mcn"f 
te geçecek.. Hatti fU anda belki vet.. O büyiik servet senin ola~a!c- - Evet.. Ama •• O da buna inan- tabancalı itlere yanatmazdı. Kur- - Montröde mi dedin? mümkündür. Oda, en kısa bir zaman 
de harekete geçmi~tir bile.. tı .. Halbuki bundan ıonraaı ıçın dı... • • b~nlarım da elaeriya z~irle öl- - Evet.. Onu gözlerimle gör- içinde bu iı ettafında mütalauım bildi· 

Eva. asabi bir ıeıle haykırdı: bütün bu ümitler mahvoldu.. Sen kadın ruhunu bılnnyor- durürdü. düm. otomobilinden indi. Grand· recektir. 
- Sana kaç :tamandır ve kar Zerçİyano, karısının bu ıözleri ıun •• Luigi öldü. O bizim elimiz- Zehirleri. onlara nasıl verirdi. Palaı oteline girdi. Burada, tabii 

defa bu .kadının vücudunu orta: üzerine derin bir dütünceye düt- de o kadını susturmak, sua111ağa Bu da onun kendine göre bir sahte bir iıim altında bir daire tut· 
dan kaldır, dedim, sözümü tutma· tü.. mecbur etmek için çok kuvvetli sırrı idi. tuğunu da öğrendim. 
dm •. Na!ıl.. Haklı değil mi imi- Ona hak veriyordu.. bir va11ta idi. Onun öhimü bu ka- Katil ile Kont çabuk anla,blar. Kont hayret içinde idi. 

-=--
Çocuk esirgeme kuru. 

munun yardımları 
s"m? Mühim •• Çok mühim bir fırsat dını timdi bize kartı intikam al- Zerçiyano ona: - Onun bu derece ciiretkar 

'.: erçiyano omuzlarım silkti. kaçırmıtlardı, mağa sevkedecektir. Bu yüzde - Hani sana daima bahsetti- olabileceğini hiç hatırıma getir· Birinci teşrin ayı içinde çocuk hakim 
Eva, daha ziyade mütecaviz de- Konteı, kocasının sükutundan yüz böyle olacaktır. Ve tunu da ğiın bir kadın vardı ya, dedi. Onu anemittim. evimizde ( 199) hasta çocuk muayene 

'Vanı ettJ: cesuret aldı ve sözlerine devam b~l ki b..,~ ~aatte kuvvetli olan odur, !e~izlemek.~amanı_geldi. Fakat - Ev-:! .... ~ilhasaa şimdiden ve tedavi edilerek ilaçları parastz veril· 
- Ege · beni dinlemİf olsaydın etti: bız degılız.. ışı çabuk gormek lazını. Anladın sonra busbutun korkusu kalma- miştir. 

bütün bu işler ba:jımıza gelmezdi. - Bırak ele geçirmek!en ü':'1it Zerçiya?oı . . mı? . • , • raıı olmalıdır. 98 fakir çocuğa mu~telif suTette yar· 
Heo ... Hep senin kabahatin ... lh- kestiğimiz serveti .. Elimızdekıle· - Belkı hakkın var •• Dedı. Sım- - Anladım.. Sımdı sıze yıne - Bitmedi - dım edilmi5tir. 



1 - Yapacağınızdan daha fazlasını 

yapmak istiyorsunuz. Boylecc boşuboşu
na yoruluyor ve stkılıyorsunuz. 

2 - • .ı\rzunuzun tahakkukunu bu aym 
ikinci yarısında göreceksiniz. 

3 - Her şeyde büyük bir talih, kun·e! 
ve muvaffakıyet. 

4 - Düşündüğünüz teşebbüse gırı~

med.en evvel bir müddet daha bekl~·in. 
5 - Bir haber alaca:<: ve bundan bi.i

l ük istifod~ler çıkaracaksınız. 

225 - Pahalıya mal olan bir tecrübe-· 
den başka bir karınız olmıyacaktır. 

226 - Zenginlik, fakat bir hayli zaman 
sonra. 

227 Teşebbüs ve kararınızdaki zaaf 
yüzünden sıkıntı ve ademi muvaffakıyet. 

228 - Fena neticeler tevlit etmesi 
muhtemel bir hi<ldet. 

220 - En yüksek bir istikbaJe nam .. 
zet.siniz. 

6 - Mesut bir devreye gireceksiniz. 
7 - Gayretleriniz büyük muvamır .ı

yctlerle neticelenecektir. 
Falınıza Kendiniz Bakın! 

230 - Bu hafta, her şeyde muvaffali, 
olacaksınız. 

231 - Kendinizi tehlikeye atarsanı:ı 

muvaffak olursunuz. 

8 - Çok hümmalı bir devreden sonra 
istirahate kavuşacaksıruz. 

9 - Yükseliş ve sukut. 
10 - Geç. Fakat kat'i bir saadet. 
11 - Manilere rağmen muvaffakıyet. 
12 - Bu darbımeseli unutmayın: cA-

ccle işe şeytan karışır!.~ 
13 - Malilt olduklarınızla iktifa edin. 

Daha eyiyi istemek, eyiliğin düşmanı
dır. 

14 - ikisinden biri, diğerini aldatıyor. 

ış gecelerini hoşça geçi mek için ·bu sayfay 
esip saklayın. Aile arasında, eş, dost top
lantısında size güzel bir eğlence temin eder 

232 - Eyi bir dost size hiyanet etmek 
üzeredir. 

233 - Işte ve aşkta tatmin edileceğini:ıı 
muhakkaktır. 

234 - Büyük bir üziintüden kurtula
caksınız. 

235 - Vaziyetle mesut bir değişiklik. 
236 - Güzel bir fırsat elinize geçecek .. 

tir. Ondan istüade etmeğe çalışın. 
237 - Vukubulmuş olan bir hadise· 

nin hiç beklenıniyen neticesi. 

Neticeyi siz çıkarın. 

15 - Sevdiğiniz .şeye malik değilsiniz, 
malik olduğunuz şeyi sevin. 

16 - Büyük bir sevince kavuşacaksı
nız. 

17 - Az konuşup çok iş görün. 

64 - Buna bir an bile nasıl ihtimal ve
rebilirsiniz:'. 

65 - Rahat edin, artık uzun sürmiye
coktir. 

66 - Para sıkıntısı mı:' Evet herkes 
gibi. 

67 - En fazla mm·affok olabilec€ğiniz 
18 - Sevinin, riinkii sizi büyük bir ~- bir hayvancılıktır. 

saadet bekliyor. 68 - öğrenmek istediğiniz şey üzerin-
19 - Dikkaıt edin saçma birşey yap- de J:at'i bir fikriniz yoktur. Şu halde, 

mak üzere bulunuyorsunuz. size kat'i bir şekilde cevap verilmesini 
20 - Halihazırda, talihiniz, hakiki ol- nasıl istiyebilirsiniz? 

maktan ziyade zahiridir. 69 - Hiç birşey~ Fak:ı1. bu sizin kabc.-
21 - Bazı kederlere maruz kalacak, haliniz değildir. 

fakat bundan manen !büyümüş bjr hal- 70 _Bunu en az beklediğiniz zaman!. 
de çıkacaksınız. 71 - istikbaliniz için üzülmeyin! Her 

22 - Dostlarınızın sadakatine itim:ıt günün sıkıntısı kendisine kafidir. 
edebilirsiniz. 1 72 - Saadet (saat) gibidir. Hiç bo-

23 - Fena neticeler tevlit etmeğe mü- zulmıyanlar daha az komplike olanlar-
temayil bir hiddet. ' · dır. 

1 

24 - Sizi bahtiyar edecek birçok ço- 73 _ Avınızı kaçırmak üzeresiniz, 
cuk. dikkat edin. 

25 - Dikkat edin! Eyi kalpli olmağa 
çalışırken, aptal olmak tehlikesine ma
ruz bulunuyorsunuz. 

26 - Yapmakta olduğunuz Iş muvaf
fakıyetle neticelenecektir. 

27 - Bu işin Ustüne bir bardak su 
Jçin. 

28 - Hususi hayaıtta ufak tefeık kavga
lar. 

29 - Hayatınızı değiştirecek olan bek
lenmedik bir Mdise. 

30 - DüOOen çok daha fazla, yarından 
çok daha az. 

31 - Fena neticeler düşünmemek si
zin elinizdedir. 

32 - Etrafınızdakiler bir dedikodu ya
pacaklardır. 

33 - Size yapılan teklifi derhal ka
bul edin. 

74 - Daha sakin olunuz! Rüzgar e'ker, 
!kasırga biç<>r. 

75 - Istikbaliniz lfıyık old:.ığunuz §C

aı:ilde olacaktır. 

76 - Talih bir müddet devam eder. 
Bu müddei zarfında ondan istifade edin. 

77 - Size bugün cevap verecek vazi
yette değilim. 

78 - Diliniz uzundur. Bütün sıkıntı-
larınız bundan ileri geliyor. 1 

79 - En eyi izdivacın bile, ınuhak'kak 
sakat bir tarafı vardır. 

80 - Eyi bir tavsiye: Bu kadar müş
külpesent olmayın! Ne bulursanız onu 
alın. 

ıl! 

81 - Arzunuz makulse, ya:kında ta-
hakkuk edecektir. 

82 - En eyisi imkfınlarınıı. dahilinde 
olanı~. 

83 - FazLı yükselmek istiyen hmes, 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Kimsiniz? Tuttuğunuz i•te muvaffak olacak mısınız? Sevine-i 
:cek misiniz? Istıraba mı dütecekainiz? Etrafınızdakiler sizin için: 
~ne dü,ünüyorlar? Sevgiliniz ıizi ıeviyor mu? E 
: Kıt gecelerini size bot geçirtecek bir eğlence hazırladık. Bu; 
:sayfada talihinizi bulabilirsiniz. Bu sayfa size bugünden, yarın-: 
:dan haber verecek. - : 
~ Aklınızda bir şey tutun ve 1 - 300 arasında bir rakam dütü~ 
Enün. Sonra düşündüğünüz rakamın kar,ısındaki yazıyı okuyun •• : 
····················~··••4••••••J~····················-······························· 

m1yacaıksınız. 

176 - Hayatın hakiki çehresini daha 
eyi görmeık için bir gözlük alın. 

177 - Evet, herşeye nail olacaksınız. 
178 - Servet yapmak fırsatını kaçır

mayın. Bir piyango bileti alın. Bilhassa 
ayın 13 ünde. 

179 - Beklemesini bilen, zamanında 
her şeyden istifade eder. 

180 - Ipi boynunuza geçirmek için 
ibu kadar acele mi ediyorsunuz. 

181 - Çocuk mu? istediğiniz kadar. 
182 - Mesut o]acaksıruz. 
183 - Kıskançlığını%, size birçok U.-

238 - Arzularınız tahakkuk edecek• 
tir. 

239 - Büyüklük delisi olmayın. 
240 - Vaziyette tam bir değişiklik. 
241 - Müessir bir şahsiyetin lehiiıizc 

müdahalesi. 
2~2 - Bu projede inat göstermeyin. 

muvaffak olamıyacaksınız. 
243 - Çok istiyprsunuz, hiç bir feY• 

malik olamıyacaksınız. 
244 - Sene içinde nişanlanma veya 

yeniden evlenme. 
245 - Para kaz:anınakta istical ediniır, 

çünkü fırsat elinizdedir. 
züntü1er vereceıktir. 

184 ..,., 't ed. ı B d 1 1_,_ ks . 246 - ihtiyarlığa kadar eyi bir sıhhat - umı ın. u a a ll1\. e erıya 

f k tl 
..,.. 1 . 1 bu s€'rvet1erin en eyisidir. 

muva a ıye e n .... ıcc enır. ~ .. . , . . . 
185 T hl'k . .. 1 y rta 241 - Muhakkak oyleydiniz, öylesınız 

-; e ı ~·ı goze a ın. umu yı ah .. 
k d 1 t hn 

ve y ut ta oyle olacaksınız. . 
ırma an om e yapı az. B" "k b' 1 h 
185 E 

· . . . ? 
0 

k 248 - uyu ır ta i e mazhar ola• 
- yı mı istiyorsunuz. nu ya a-

caksınız. 
1amak için bir tayyare alın. 

249 - Talih size para kazandırac::J( 
187 - Kalbi dinlemek eyidir. Fakat 

fakat bu parayı muhafaza edemiyecek
mantığı dinlemek daha eyidir. 

siniz. 
188 - s~uyorum. Her hakikat söy-

lenmez. 
189 - öküzü ne diye boynuz.larından 

yaık::ılam ıyors1ınuz?. 

190 - Servetin uyurken geldiği söyle
nir. Demek ki bu, bir rüyadır. 

191 - Hiç bir zaman sıkıntı çe-kmiye-
ceıksiniz. 

192 - Hay.aJlerle uğraşmayın. Pratik 
olun. 

193 - Dikkat edin. Başınız belaya gi
rer. 

194 - Çılgın kafa, ekseriya takkesiı;ıi 
ıkaybeder. 

195 - Bunu sormağa lüzum yok. Bana 
inanmıyorsunuz. 

196 - Bu kadar projeyi :ıynı zamanda 
yapmayın. Hiç birisinde muvaffak ola
mazsınız. 

250 - Gelecek sene, istediğiniz olaoe 
caktır. 

251 - Müşterek ve mükerrer sadaıkat. 
sizlik yüzünden boşanma. 

52 - Bir tombalanın en büyük mükA· 
!atını kazanacaksınız. 

253 - Hangi işe isterseniz girebilirsi· 
niz. Talih size güler yüz gösteriyor. 
254 - Bir sukutu hayalle karşılaşacak· 
sınız. 

255 - Vaktinizi boş şeylerle geçiriyor .. 
sunuz, bir şey elde etmeniz imkfınsız .. 
dJr. 

256 - Lüzumundan fazla ham hayal~ 
lere kapılıyorsunu7- Bir çılgınlıktır. 

257 - Hiç beklemediğiniz bir zamandı 
vaziyetiniz.de müsait bir değişiklik vu .. 
ku bulacaktır. 34 - Bu, ancak dört senede bir vuku

bulur. eteğinden çeken birisini bulur. 197 - Biletinize verdiğiniz, paradan 
35 - Bedbin olmayın! .. Her şey siz.in 84 - Beklemesini bilmek, hedefe va- başka, birşey ıkazanamıyaca-ksınız. 

258 - Daha büyük bir azını ve inti
zam, daha az tembellikle, ihtirasınıtı 

tatmin edebilirsiniz. ~~~~ sıl•ak~ineyihlrın~ü~ ~~~-~~~~~;~~===~~~~~=~~~~~~~~~~~~ H~~~~~~~~~~~ 
36 T hlik · ·· 1 hl b" 115 - Peık yakında öğreneceğiniz bir 148 - işin içinden çıkmasını öğrendi-

- e eyı goze a mıyan Ç ır 85 - Eğer bunu size söylersem, işin katen seviyor. 
cey şarta bağlıdır. ğiniz zaman. 
:; yapamaz. sürprizi kalmaz. 199 - Çalışın, kendinizi sıkın, ancak 

37 - Heyecana kapılmayın! Diploma- 86 - Çok harissiniz. Herşeyi yutmak 116 - Görünüşü aksi olduğu halde 149 - Bu kadar üzülmeyin. Bunda bu suretle muvaffakıyete itimat edebilir-
! istediğiniz olacaktır. hiç bir sebep yok. 

259 - Düşüncenizi takip edin, muva!· 
fak olursunuz. 

260 - Dikkat ve soğukkan11ltkla ha ... 
reket edin, istikbal sizindir. 

ı yapın. istiyorsunuz. Dikkat edin cezasını gö-
38 Çok h 1 •-ı iz Dalı 117 - Herşey hareketinize bağlıdır. 150 - Saçlarınız döküldüğü zaman. - aya peresuun . a pra- rürsünüz. 

ilk lına v al ı 118 - Eyi yolda bulunuyorsunuz. De- 151 - Şansa inanın. Şans size gelecek-

siniz. 
200 - Evlenmeyle neticelenecek olan • 261 _.:_ Fa.zla inat budalalıktır. -

beklenmedik bir tesadüf. 262 - Mağlup olmamak için, mağlup. o ga Ç ışın. 87 - Eyi kocalar karılarını eyi olma-
39 Ilıü l ,_._ b k vam ediniz. tir 

- yar ı.n.ı.u azı üçük sakatlık- ğa mecbur ederler, eyi zevceler de ko- · 
, __ _3 k ~- 1 1 • 119 - Birçok dedikodu. 152 - Böyle ham hayallere kapılma-
MU1.1an OrAU ur. calarını .. 

40 - Ava giden avlanır. ı 88 _ D<>Jıa az pis boğaz olunuz. Fazla 120 - Gayet eyi anlaşan iki insanın yın. , 
41 - Mini olamadığınız şeyi kabul et-ı yemenin yolu eczaneye çıkar. saadeti. 153 - Serve1 yanınızdan geçecektir. 

m k b · ...... d · · 121 - O kadar çabı 11< değil, sabırsızlı- Onu yakalamak elinizdedir. 
c mec urıy.,.m esıruz. 89 - Tesadüf fazla yardım etmek su-
42 - Beklenilmedik ve ho~ bir tcsa- retiyle. ğınızın derecesine göre . 154 - Sizi sevince garkcdeceık olan 

düf 122 - istikbal size mesut günler vad- beklenilmedik bir hadise .. 
· 90 - Daha eyl bir mizaca sahip o]du-

43 T lih" · · ·· •:-'-al · ı ediyor 155 - Zannettiğinizin tamamiyle aksi - a mızı suıısuuı etmeyın.. ğunuz z:ıman sevileceksiniz. · 
44 A d iki d k 123 - En eyi silfilunız sükut olmalı- olacaktır. - ynı zaman a iş peşin e o- 91 - Daha ciddi şeyler düşününüz. 

h . b. · · d aff k 1. dır 156 - Birkaç defa sukut edecek, yük-
şarsanız ıç ınsın e muv a o amaz· 92 - Yakında etrafınızda.kilerden ba- · 
sınız. 124 '-Aynı zamanda zevk ve acı. seleceksiniz. Neticede yükseleceıksiniz. 

45 - Sııkıntılarımz pek yakında bü
yük bir sevince münıkalip olacaktır. 

zıları gi.decek1ir. 
125 - Size cevap verilemiyecektir. 157 - Arzunuz büyük bir süratle ta-

93 - Daha munis olunuz ve cemiyete hakkuk edeceıktir. 

46 - Meziyetleriniz, güzelliğinizden 
daha fazladır. 

fazla karışınız. 126 - Tavukların dişleri olunca, yani 
hiçbı·r zaman 158 - Bu arzunuz hir te mantıki de-

94 - Imkansız şey istemekle, imkan · gvil. · ~ 

47. - Talihiniz ancak çalışmaktır. Işi 
tenbelliğe verdiniz mi mahvolursunuz. 

dahilinde olanını da kaçmyorsunuz. 127 - Fena eken, fena biçer. 
95 l hh l k bol 128 - Sııkıntılarınızın yegfıne müseb- 159 - Çok eyi bir fırsat elinize geçe-

- Güze sı at, güze aş para. cek. Bundan i-stifade edebilecek misiniz? 

. 48 - Maneviyat eyi oldu mu, saadet 
te mevcuttur. 

96 - Bence hiçbir mani yoktur. bibi sizsiniz. 

97 1 dah kti 
129 _Henüz -zamanı degvil. · 160 - Dikkat edin bu küçük hata ba-

- Çı gına dönmeyin, ava ·niz 
• . şınıza büyük bela açı:nasın . • 

var 129 - Sizi eyi niyetleriniz idare etme-
. lı'dir.' 161 - Hiçbir şey kazanmıyacak, bila-

98 - Siz para kazanacaksınız ve· va-
niz. risleriniz bunu harcıyacaklar. 131 - Muhakkak bir ve belki de iıki ·:~=~o biletine verdiğiniz para kay-

49 -Işiruzi kendiniz bozmak üze.resi-

•• ŞO - · Servet dişlere benzer, ihtimam 99 - Ayın on Uç Üne tesadüf eden bir evlenme. 
·-.3·ı· uh f -.3'}' 162 - Herkese eyilik etmek istiyen, 
'-~11 ırse m a aza t..--uı ır. cuma günü, saat 13 te bir piyango blleH 132 - Daha fazla kuırnazlık. Aslanın ufak bir yürek. 

· 51 - Yapamıyacağınız işlerle vaktini- alın. yapmadığını tilki yapar. 
. 100 - Gele"cc-k ay içinde sizi sürpriz 133 __,Bu işte son söz sizin olmıyacak- 163 - Vaziyetiniz hiç te fona değil. 

52 - Yükseleceksiniz. bekliyor. tır. Şayanı tebriktir. 
ii geçimıeyin. 

53 - Tek -r-akamla oiten piyango bilet- . 101 - Sakınma, alüllığµı ba~langıcı- 134 - Istikbal için endişe etmeyin. 164 - Bütün cesaretini7J toplayın ve 
krini tercih" edin~ · · · · dır. Halihazırı düzleıbneye bakın. hiç birşeyden korkmayın. 

· 54 -Tabii. Bir defa olacağına üç defa 102 - Inkisarı hayale uğrıyacaksınız. 135 - Bütün hayatınız eyi geçecektir. 165- Bu işi her gün, e~i güne tehir 
olsun!. 103 - Çok ufak bir yürek. 136 - Gcvezeliğinizin kurbanı olacak- edin. 

55 - Bununla meşgul olmayın! Bir 104 - Büyük bir kolaylıkla. sınız. 166 - Tek gözlü atı, kör gözlü atla 
kartal sinek avlamaz.! 105 - Gelecek .sene daha kolay olacak. 137 - Her gün, saadetiniz artacaktır. deği~tirmeyin. 

56 - Elinizdeki vasıtalarla kendinizi 106 - Birbirini anlıyan iki kalbin sa- 138 - Daha d.iıkıkaUi olursanız. 167 - Aile yuvasını kurmak için bir 
müdafaa edin. Kurt dişleriyl<>, öküz boy-• adeti. 
nuzuyla hücum eder. . 107 - Çok muhteris ve metalipk5.rsı-

57 - Dikkat! Onun altında bir yılan nız. 

saklıdır. 108 - Muhakkak başkalarının sizi ida-
58 - Yuvadan daha büyük kanatlara re etmeleri lazım. 

malik olmak istiyorsunuz. 109 - Işin içinden çıkmasını öğrendi-

59 - Güneş herkes için ışık saçar. ğiniz 1.aınan muvaffak olursunuz, 
60 - Fazla doğruluk ve açık sözlülük 110 - Bu işi hiç düşürunediğini7. uı-

ckseriya kin tevlit eder. man istediğiniz olacak. 
61 - Dikkat ve sadelikle, yüz yaşını- 111 - Arzunuza nail olacaksıruz. Fa-

za varırsınız. kat müşkülatla. 
62 - Çok kazanmak arzusu. kaybet- 112 - Başka türlü olamazdı. 

mek tehlikesiyle bn§bıışa gider. 113 - Bu sene ·hiç zannetmiyorum. 
63 - Siz de saklanmak istenen.şeyi ne 1 114 - Istikb:ıli düşünmeyin. Bugünle 

diye öğrenmek istiyorsunuz? . meşgul olun. · 

139 - Çok derbederlik ediyorsunuz. 
Hiç olmaz.sa .zevahiri kurtarın. 

140 - Herşeye rağmen, ümit edebilir
siniz. 

141 - Dostlarınıza görünmeyin. 
142 - Çalışın, semeresini göreceksi

niz. 
143 - Hiç bir şeyden endişe etmiyen 

cezasını görür. 
144 - Lüzumlu ve beklenilmedik se-

yahat. 
145 - Tam istediğiniz gibi değil. 
146 - -Akıllı, azla iktifa etmesini bilir. 
147 -. 5 rakamiyle biten bir. piyango 

bileti alın. · 

hayli beklemeniz lazımdır. 
168 - Eğer para cihetindense, cevap 

müsbettir. 
169 - lhtiyarlığınız, gençliğinizden 

daha mesut olacaktır. 
170 - Bu üç ay, üç gün, üç 5aat içinde 

vu1cu bulacaktl.(. 
170 - Ço'.~ yaşıyacaksınız. Fena nebat 

çok yaşar. 
172 - Bu, saadetten neyi kastettiğini

ze bağlıdır. 
173 - Gelecek seneye piyango kaza

nacaksınız. 

174- Vaziyette ikat'i bir değ~lklik:. 
175 - Bu mAniayi kolay kolay y;xa-

201 - Sene sonunda bol bir zam. 
202 - Eğer rüyanızda bir numara gö

rürseniz derhal ayni numarada bir pi
yango bileti alın. 

203 - Bir talih devresine gireceksi
niz. 

204 - Bu arzu tahakkuk edecektir. 
Fakat bir hayli geç. 

205 - Şimdi endi~e, fakat ileride rahat 
ve sükfın. 

206- Kumarda ve piyangoda kazanı
lacak bir para. 
· 207 - Bütün endişe ve sıkıntılarınız 
bertaraf olacaktır. 

20 - Çok istifade edeceğiniz bir şahsı 
taruyacaıksınız. 

209 - Devamlı bir gayret, büyük bir 
mukavemet yıkabilir. 

210 - Daha sevimli olun. Fena mua
mele yapan fona. netice görür. 

211 - Kumar oynamakla hem para 
hem vaht kaybedilir. 

21:::. - Her ne olursa olsun, hiç bir za
man memnun olrnıyacaksıruz. 

213 - Büyüklük delisisiniz. 
214 - Endişe etmeyin, insan her za

man kendisinden aptalını bulur. 
215 - Hadiseleri daima eyi tarafların

dan görün. Böylelikle mesut olursunuz. 
216 - Beklcnilme<iik bir güçlük, ki i

şinizi - sekteye ul,rratmadan - güçleştire

cektir. 
217 - Beyninizle fazla çalışıyorsunuz, 

kendinizi tE~avi edin. 
218 - Elrafınıulaki insanlardan biri

sine daha az itimat gösteriniz. 
219 - En büyi.tk güçlükleri bile yıka

caıksınız. 

220 - Hayatınızın maddi teşkilatını 
biraz daha intizama sokun. 

221 - Sizi düşünüyor, fakat bunu size 
söylemeğe cesaret etmiyor. 

222 - Geçici saadet, fakat sık sık ta
zelenecektir. 

223 - Siz veya etrafınızdakilerden bi· 
rl, yakında evlenecektir. 

224 - Paranızı tehlikeli işlerde batır
mayın. 

etmek lazımdır. . 
263 - Beklenilmedik muvaff akıyetleı 

fakat devamlı değil. ' 
264 - Uzun zamandanberi görmediği. 

niz birisi hakkında haber alacaksınız. 
265 - Mesaile elde edilecek bir zen· 

ginlik.. 
266 - Küçük fakat. çok hoş bir seya

hat. 
267 - Ihtiyarlığınız muhakkak ki eyl 

geçecektir. 
268 :- Sekiz gi.in içinde bir hayli mem .. 

nun olacaksınız. 
269 - Geç, fakat kat'i bir muvaffakı· 

yet. 
270 - Piyango biletiniz.in bedeli i~d6 

edilecektir. 
271 - Kapıcınızın gevezeliği yü:ıiln· 

den ileri gelecek müşkülat. 

272 - Iddialarınız gayet mantıksızdır. 
273 - Harap bir duvarın yanından 

geçmeyin. -
274 - Aşkt.-ı ve işte muvaffakıyet. 

275 - Bir hayli milşkülata maruz ka· 
lacaksınız, sıkı bir münakaşa. 

276 - Herşeyin tcferrüatına fazla ~ 
hemmiyet veriyorsunuz. Bundan vazge-. 
çin. 

277 - Iki ucu biribirine getirmekte 
daima müşkülat çekeceksiniz. 

278 - Arzunuza p'ek yakında kavuşa· 
caksınız. 

27!) - En güzel ümitler besliyebilir· 
siniz. 

280 - Boş şeylerle uğraşıyor, didini .. 
yorsunuz. 

281 - Büyük bir örümceğe rastladığı
nız zaman bir piyango bileti alın. 

282 - Arzularınız<la mutedil olun, 
o zaman muhakkak ki hnyalleriniz ta
hakkuk edecektir. 

283 - Belki evet, belki hayır. 
284 - Korkarım ki büyüklük delisi

siniz. 
285 - Beklemesini bilene herşey vak· 

tinde gelir. 
286 - Lnkansız işler yapmak istediği .. 

niz için, bir hayli inkisarı hayale uğrıya ... 



Yenilen F avsta algaı 

.. 
Avrupa radyo istasyonlarından bu 

akşam dinlenebilecek seçme program : 
SENFON1LER 
14.45 Ro:na kısa dalgası Senfonik kon· 

.. : 

Esrar Kaçakçılı~ı 
yapılmış mı? 

Esrar kaçakçılığından dolayı uçuncu 
usliye ceza mahkemesinde duru§mtısı ya
pılmakta olan Billıhçı Rcfiğin muhake· 

BONO 
Yazan : Mlşel Zevako 

Bir kol saati çalmıştı 
şimdi muhakeme 

ediliyor mcsino devam edilmi§tir. 
ser, 16.15 Berlin kısa dalgası Senfonik Bu celsede gelen umme şahitlerinden 

_ 54 _ Goztepedc madam Jizelin kıymetli bir konser (Brukner) 18 Roma, Bari: Sen· iki ki§i ile on müdafaa oahidi dinlenmiş· '·..am:i!UB!m!JlP~ıcBve~-----------------~ 

Mübadil ve gayri mübadil bo· 
nolan banka ve ıirkct hisse senet

leri, Sivaı - Erzurum dahili istik
razı yüzde beı ve iki faizli hazine 
tahvilleri satın alır. 

Kimsenin hu lıaykır~c;a cevap verme- yordu. Çilnkil araştırmalar arasındaki kol saatini çalmaktan suçlu Konyalı Ha· fonik konser. tir. 
mest hayretini mucip oldu. Sada evde yağmalar askerleri zengin ediyordu. "anın dünden itibaren ikinci sulh ceza HAFlF ~ONSERLER . . . Şahitlerden bazıları hfidise günü ııilah· 

Adres: lzmirde Kemeraltın· 
da Hacı Hasan otelinde 60 
numarada CA VJT .. kimse yokmuş gibi boğuk uğultular hu- Zorlanan kapı kırılınca sokakta sevinç da mevkufen duruşmasına bıışlanmıştır. 7.10 Bcrlın kısa dalgası Musıkih pa· çı ReCı"gwı· n ev· · l •... d b" , ının ~apısının onun e ır 

sule getirdi. Pardayan bah_,.;ıe bipaz seslen· yu""kseldi. Pardayan tekrar bah- Kısa boylu yanık suratlı ve henüz yir- zar selamları (815 devamı) 12 Romll 1 '$~ • k d 1 Şa k. 1 h lk ·kisı 13 gürü tü olduğunu ve bazı sivil adamların 
dahn ilerliyerek 

0
··nu""ne rastlıyan kapıyı çeye ~-oc:.tu. Kendi kendine şu kararı mi yaşındıı bulunan suçlunun hüviyeti ısa a gası r ı ı a musı k d ".I\ ,.. ı · k dal Haf"f .k. 1 ... 15 apı an içeri girmek istediklerini, Refi· 

açmadan evvel tekrar seslendi : verm;sti : tcsbit edildikten ve davacının verdiği Bcr ın ısa gası 1 musı ı •· ~· b ~ . l ...,. kıs d 1 k k gın una mıını o arak kapıyı sertı;e kapa· 

Tele fon: 3903 
C.P.S. 1-15 (33) S.7 

- Bu evde kimse yok mu ? - Artık her şey bitti. Kemiklerim izahat zapta kaydettirildikten sonra, ka· devamı 13.10 Roma a a gası arışı w 

- Bu sual de cevapsız. kaldı. Anlaşı- bumda kalacak.. Halbuki ben Moreverl ğıtlar okundu.. konser 13.10 Bilkreş Diniko orkestrası dıgını, bu sırada wbir phııın parmağının 
lıyordu ki ev boştu. Kapıyı açarak bir öldürmek ümidiyle çırpınıyordum. Anlaoıldığına göre, eıuçlu Hasan, müş· 14.25 devamı 13.30 Prag kısa dalgası kapı arasına kıstıgını, kapı kınlarak içe
salonn girdi. Oldukça iyi ve süslU mo- Ywnnıklarını sıktı. Yüz.ünde i.imitsiz.

1 
lekinin yanında hizmetkar imi;, .. Bir gün .konser 17.05 Prag ikısa dalgası konser, ıiye girdiklerini ve ara§tırma yapılmı;, ise 

bilyelerle döşeli bulunan bu odanın du- likten doğan bir uçukluk belirdi. Bah- bazı yolsuz harekatından dolayı i~ine ni- 17.45 Berlin kısa dnlgası kUçUk musi· de esrara dair bir oey bulunmadığını, 
varında yalnız bir istavroz asılı idi.. çeyi geçti. Vaktiyle Metr Klodun uşağı-1 hayet verilmiş, fakat evden aynlırken ki parçaları 18.02 Bükreş Askeıi bando Refiğin kız kardqinin sandığının içinden 
Şövalye burasınnı bir papas evi alınası na mutbak hizmetini gördüğünde şüp- çekmece içinden bu kol .,aatini de be- 20 Btikreş Koro 20.10 Uipz.ig Şarkılar seksen bet lira küsur kuru§ nlındığını 

, _________ .,"' 
Tirede büyük 
Deve güreşleri 

ihUmalinl dilşündii. Sokak kapısının he olmıyan küçük bir odaya girdi. Bu 1 raber alıp gitmiş... danslar ve milli havalar süiti. 21. Uip- söylemi~lerdir. 
açık bırakılmasından dn papasın he- odanın kapısı etrafı yüksek duvarlarla Hcı.san evden ayrıldıktan sonra, küçü· z.ig, Bcrlin bilyUk orkestra sopran, pi- Suçlu vekili demiştir ki: 

Tıre orta okulu menfaatine on 
altı son kinun 938 pazar günü Ay
dın, ödemİ§, Salihli ve civarlarindan 
gelecek ıayılı pehlivan develerin iı
tirakiyle emsaline faik bir deve g\i"' 
rqi yapılacaktır. Kazananlara afll4 

ğıdaki ikramiyeler veri e~ • · · r. 

men dönecek ikadar yakın bir yere git-1 çevrilmiş küçük bir bahçeye açılıyordu. < ük kadın ııaatini bileğine takmı~. clbi- yano, 21 Kolonya Robert Schumann, - Görülüyor ki, hadisede esrar ka· 
miş olduğuna hilkmetti. Pençerelerin Duvara bir de merdiven dayalı idi. ııclerini yenilemi~. ortada dolaşmağa ba§- Bnıckner, Beethoven 21.20 Bük.rcş Eğ- çakçılığı yoktur. Haksız yere yatmakta 
ço'k sıkı bir şekilde kapatılmış olmasın- Pardayan bu merdivenden çıktı. Ba- lam~tır. lenccli plaklar 21.30 Roma, Bari karışık olan müdckilimin hiç olmazsa kefaletle 
dan dolayı salonun karanlığı ruhunu şını duvardan çıkararak etrafına bakın- Bir gün. arkadaşlarından birisiyle gÖ· musiki 21.30 Napo11, Florans, orkestra, tahliyesini isterim. 
sıktı. Buradan çıkıp diğer bir odaya gir- dı. Duvarın daracık bir sokak ile birle- rüşürken: Celal adındaki bir tahıs, Ha· Sopran, 21.30 Prag Halk konseri, 21.50 Hakim, müddeiumuminin mütalaasını 
al. Nlsbcten daha aydınlık olan ve te- §ik olduğunu, bu sokağın ileride ikiye sanın lcolunda madama ait saati görmüı Viyana : Hollanda - Avusturya arasın· aldıktan sonra, tahliye talebinin reddine 
pedekl bir delikten ışık alan bu evde ayrıldığını, bunlardan birinin Kalender Vt; İşte bundan sonra mesele meydana da karşılıklı neşriyat 22 Roma kısa dal· vo gelmiyen ıahitlerin celplerine ve ca· 
papasın çalışma yeri olduğu zannını ve- so'kağı ile Marşenofa gittiğini, diğeri- çıkmıı ve saat alınarak madama veril· gası Bando musiki 22.10 Bil~ Radyo rarın aardı bulunduğu yağlı kiiıtların gö-

iKRAMiYELER 
Lira 

rfyordu. Ldktn bu odanın duvarlarında nin Amoden Nortdama gitti~ini gör- miştir. orkestrası 22.10 Prag Keman ve orkestra rülmek üzere emanetten celbine karar 

asılı bulunan baltalar geniş yüzlü sa- dil. Lakin se>knğı on beş kadar silahlı Hakim 1JUçluya ıord•ı: 22.30 Belgrad: Karışık havalar, 22.30 verilmiştir. 

Bap 75 
Ortaya 50 

tırlar demet demet ipler garip bir takım muhafaza altına almışlardı. Merdiven· - Soyadın~ Ronıa (2): Bando muzika, 23.35 Peş- Duru~maya yakın bir günde devam 
ileUer burasının bir papas evi olamıya- den inerek celUidın evine girdi. - Balgam 1 te: Seyrüsefer orkestrası, 2 3.20 Belgrad: edilecektir. 

Ayağa 25 
9 - 11 - 13 - (43) 

cağına kMl birer delil teşkil eyliyordu. Bir kaç saniye sonra elinde bir balta - T enıizle bakalım Lu balgamı} Büyük orkestra. 
Pardayan bunları görünce titredi. Fe- ile tekrar (llerdivene tırmandı. Bu ~- - Ben hu ııaati çalmadun.. . OPERALAR. OPERE.TLER 
nal& geçirdi. Masanın üzerinde otuz nada Kalender sokağından müthiş gü· - Ya ne yaptın"> 17. 1 S Roma kısa dalga": Lirik opc• 
kadar parşömen kllrt vardı. rültüler yükseliyordu. Bulunduğu evin - E.vde temizlik yaparken, raf üze- ra musikisi. 

Uttrlerini toz kaplam~ olmakla be- kapısı nrkaya devrilen Gizin askerleri rinde tozlar arasında gördüm ve mada- ODA MUSiKiSi: 
raber Pardayan bu klğıt üzerinde umu- içeriye dolmuşlardı. Fakat Morever or- ma verilmek üzere cebime koydum. Tam 11 Berlin kısa dalgası: 1 [arpa ve yaylı 
ml emniyet mUdilrUniln milhüriinil gör- tada yoktu. Ayak sesleri, gürültüler, pa- o sırada benim işime nihayet verdi. Ma- kuartet, 18.30 Roma kısa dalgası: Oda 

dU. Bu kiğıtlar birer idam kararı idi.

1
t.ırlılar arasında yükselen sesler şunlar- alcsef iade edemeden f'.Vdeo aynldım. musiki konseri. 

Pardayan evin bir oelllda ait bulundu- dı : Ben bigünahım .. Haksız yere yabyorum. RE.SlT ALLE.R: 
ğunu anlam~. - Hücum! .. . Hücum! ... Yağma! ...... Reni çıkarınız. . 11.45 Berlin lma dalgası: Asker şar-
Şövalye garip bWer altında takip edil- öldür!...... _ Dur bakalım. hapishnn~yi pasaı· bları, 17.05 Varşo"·a : Eski bestekarlar· 

eliğin! unutmuş bambn~t.a düşüncelere Halk D ük Dö Gizi hararetle alkışlıyor- d · ti 19 l ,- Peşt · Ma ayn. mı zannettin, bugün gir. yarın çık , B"'· an pıyano sona arı, . c . -
dalın•.,.+ı. D•c:.Arıda suların hu""cumuna tardı. P ardovnn duvarın üzerinden so- ı.ı k 1 k 2 1 B 1 d H !'-~· -Y- o1 hassa böyle i§lerde.. c r şar ı an n şamı, c gra : n r. 

benzlyen dalgalar halinde halk ve as- kax.... atladı. Ayagyını uere basmakla be- k) 22 R B · S k ·t ı · 5" o1 Ş ~"ti d" 
1 

d" :ı;ıır ı arı, omn, arı: ";>ar ı resı a ı, 

lzmir EnternasyonalFuar 
tesinden: 

komi-

1938 lzmir Enternasyo-
1 F IÇtN l..ONAP ARK TESlSATI YAPTI .. na uarı RILACAKTIR. PROJE VE ŞARTNA:. 

ME iLE KOMiTE RiYASETiNE MO .. 
RACAAT .. 5-10 28 (16) 

•- , __ bu anı er ın en ı. raerıer eve doğru ilerliyorlardı. Gü- raber bağırdı : S 22.30 Napoli, Florans: Napoli şarkıları, 
:rliltUl P rd 

_,_,__ ı....p 'r 1 · ı uçlunon mevkufivct hat· · ı . J u a ayum~ı~ınapti~ -ıo venn.. o1 ının a~.~m~ z2 ~~~:B~iliounın ( wn~ehe- •ı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
dl. ölüm da'klkaları yaklaşıyordu. Bu Oraya yerlcşlirilruiş olan n.>kerler bir na, doğum tarihinin sorulması.na, ~ahit- r;k) j 23. 1 O Homa, Bari: Floranslı mu· 

1
. - • 

uğultular arasında dışarıdan yüksek bir ş~kınlık devresi geçirerek yerlcşmeğe lı rin celplerine, ııaalin kıymetinin ' 'Ukuf sannilerin konserleri. 6 Aydan 12 aya kadar 
ses i,şltildl : çalıştılnr. Pardayan ise elindeki balta- ehlinden yeminle ııttrulmasına karar ve· DANS MUSiKiSi : 

- Oradadır monsenyör. Nihayet ya- yı mütemadıyen kafalarına indiriyor, Tildi ve duru~ma yakın bir c-ür.e talık 18 Peşte, 19. 15 Bükreş, 21. 30 Bel- T A K S )• T L E 
kaladık. ortalığı karuı boyıyordu. Kudurmuş bir edildi. r rnd. 2 3.30: Napoli, FloTans, Litvp~i ... 

- Pardayan Moreverin sesini tanı- )'"aban domuzu gibi nskerl,.,..;n tizerinn ~.. 23 35 P 23 40 Ki d B G ~· ._ ~ . : rag. . : onya. HAV G 
1• uruı iı.in şu emri ilAve olundu : saldırıyordu. Bu h~mle ile oruarın ara- MUHTELiF : A AZI 
- Bu ev nıuhasara edilsin. sından kurtularak ileriye fırladı. Arka- Koyunları kim 19.21 : Roma kısa dalgası: Arapça 

TESISATI 
ıa:::ay~k~pıları yokla.dı çok sağ- smdan ko~an üç kişiye de baltavı sallı- cal"iJı ? musikili neşriyat, 20.36 Bari : ltalyan ve 

r. a arınCla demır çubuklar yşrnk anlan da yere serdi. ' Turk musikisi, 21.15 Ba~i : Rumca mu-
da vardı. Derhal ilk girdı"ğı· odaya ko"'- Muhnfı .. ]ar .· Bundan bir müddt"t evvel Cumaovaııı-ır .. D k sikili ve ısö:dü progrıım . 
.ı K 1 d nın ere üyünı# bir hı~sız.lı1' .hidiscsi 
... u. apa ı uran pençctesinin yarığın- - Dikkat! Dikkat diye bağırıştılar. 
dan d~rıda olup blfcnleri seyretti. Giz Sılahlı askeıler ralender cadtlesinrlc olmuş, Mustnfa adında bir siırü sahil:ii-
at i.izerlnde bir süvari müfrezesinin or- nihaye t bulan ufak sokakları doldur- nin yirmi beş koyunu çalınmışu. O va
-tasında idi .Kapının önünde yinni kadar muşlardı. Bunlar : kit ynpılnn tahkikııttıı, hırsızlığın Musta-

• ıllAhlı asker bir direği yakalamışlar ka- _ Ka~ıyor! ... Tutun! .. . öldürün!. . . fonın çobanı l lasan ve Mehmet tararın-
pıyı kırmağa uğr~ıyorlar. Morever bun- Gebertin? ... dan yapıldığı kanaatine vnrılmı;ı. Basan 
lara kumanda ediyor. Gizin yanında da Diye haykınyorlardt. Pardayan }<1· yakalanarak tevkif edılmişti. 
Bussi Löklel'lk ile Manivel d& var, bu lıncı elinde yıldırım gibi gidiyor, ka- fak at bir türlü de geçirile mi yen dığc 
grubun aııkasmda da bir sürU halk top- fasını arkaya döndürmiyerek ilerliyor- suçlu, dün mü:ıtcki tarafından -sokakt 

l&runl§ bağınp çağırıyorlar. Pardayan du. dolaşırken görülmüş ve zabıtaca yak 

bunları seyrederken soğukkanlılığını Bu sırada yol üzerindeki evlerden dı- lanmıştır. 
muhafazaya gayret ediyordu. Kapıyı şanya fırlıyan kimseler kendini önle- Sorgu hlikiminin huzuruna çıkarılaıı 
kırmak için direkle vururlarken çı'kan mek istemişlerdi. Lakin Pardayanı pek suçluya hakim: 
gUrUltUya uzaktan sillh sesleıi de b- korkunç bulduklan için yaklaşamayıp _ Koyun çaldığınız iddia ediliyor? 
rışıyordu. kaçmışlardı. Kaçamıyanlar da : _ Hayır, ben bir müddet I\fustafa-
Yapılan umuml araştırmanın neticesi - Aman merhnmet diye yalvarıyor- nın yanında hizmetkarlık yapt.ım. Sürü-

bunlardı. Arasıra Gizin önilne ilstil ha- lardı. yü sayı ile aldım. Sayı ile sahibine tcs· 
şı pis yırtık içinde bazı adamlar getirili· Pardayan bunların hiç birisine kulak 
yor ve Gize sık sık~ sualler tevcih olu- asmıyor, daima ilerliyordu. Arkasından 
nuyordu : takipçiler de eksik olmıyorlardı . Şöval-

lim ettim. Biraı: alacağım vard1. istedim. 
Vermedi. Şimdi bana hu iftirayı yapıyor. 

Fakat Allah büyüktür, nasıl olsa adalet 
1 

- Monsenyör Pardayan bu mu?. Ya- ye eğer yanlış bir adını atsa veya biraz 
(ağın altından çıkardık.. duraklasa öldiirlileccğinden emindi. Her 

tecelli edecektir. 1 

Giz ba~ını sallıyor onıuilannı kaldı- taraf muhasara altında idi. Notrdaının 
ı:u:or, herifi serbest bırakıyorlardı. ar.kasına çıktı. Nereye gidecegioi ne 

Dük bu araşt.ırmalan sık aık tekrar- yapacağını kendisi de bilmiyordu. Biri
lattırıyordu. Çünkü ödenemiyen as:ker cik kurtul~ yolunu kendisini nehrin 
aylıklarından dolayı kopması tabtt olan öbUr tarafına atabilmek1e buluyordu .. 
isyanların önüne bu araşt.ırme.lar geçi- Acaba buna vakit veya fırsat bulabile-

cek mi idi? Giz ve Moreverin eline 
caksınız. düşmekten se ölmeği tercih ediyordu. 

287 - He.rşeyi eyi tarşfından alın, her Etrafına ür'atle bakındı. Favstanın sa-
zaman ınesut olut'.Sunuz. ra,>·ı önünde idi. Demek Favstanın ka· 

288 - Tıpkı süınüklil böcek gibi, ser- pısı önünde can verec.-ekti. Son bir gay-
vetinizi, sırtınızda taşıyorsunuz. retle sarayııı yanındaki Prcssuvar Jo-

289 - Size lazım olan yardımı, etra- kantasına doğru atıldı. Merdivenleri 
fınızdal<llerden göreceksiniı.. yıldırım gibi çıktı. Yolunu kapıyan bir 

290 - BüyUk bir piyangoyu kazanma- kaç kişiyi kılınç darbesiyle devirdikten 
nız ihtimali mevcuttur. 90nra i~riye girdi. 

291 - Mücadele edin, talih nihayet Odadan odaya geçerek ilerliyordu .. 
Size güler yüz. gösterecektir. Ayni dakikada lokantayı bir gürültü 

292 - Çok değil, tam Jiz.ıın olduğu ka- kapladı. Takip edenler buraya da gel-
dar. mişlerdi. Dennanı kesilmişti. Takipçile-

293 - Düşündüğünüz. ve sorduğunuz' rin kılınçlarının ensesine değdiğini zan-
doğrusu hiç makul değil. t nediyordu. Maneviyeti bozulmuştu. Son 

294 - Evlenme ve bir daha evlenme? . dakikalarını yaşadığını muhakkak sayı-
Istediğiniz gibi muvaffnk olacak.oıınız. t yordu. 

295 - Bu, bana biraz şüpheli görünü- · - - --- -----
yor. ' YUNAN KLASiKLER! ... -

296 - Herkes ihtiraslarını tatmin et- HASTALAR 

rneğe muvaffak olamaz. ' . . 
29~. - Kurduğunuz projeden, bila te- ı Londrada Ela SUfens ismındc y hır z.:rı-

reddut vazgeçin. gin bir sinir hastası hasta oldugu müd-

298 - Unutmayın ki servet ve saadeti! det.çe, Yunan klasiklerinin eserlerini o
ancak makul hareket etmekle bulursu- kumuştur. Bu kitapları okuduktan sonra 
nuz. sinirleri di.izelen milyoner, bir şükran 

.299 - Herşeyi anlamağa çalışmayın borcu olarak Oksford üniversitesine 
Bilmediğinit bir şey, siz.e fazla ziyan ver- 15000 lira hediye etrai§tir. 
ınez. Bu para ile Yun an klisil<lerlnl öğret· 

300 - Acele etmeyin, aptallık her za- mek Uure hususi bir ktirsü tesis edile-
rnarı Yapılabilir. c)C.ktir-

Mevcut delillere göre auçlunun tevki
fine ve cvral.:ın iddia makamına tevdii
r.e karar verildi. 

• 
CF..NUP KUTBUNA TANKLAR 

GiDECEK · 

Amerikalı tank mütahasnsı Harold 
Djuyin cenup kutbuna gitmek üzett ye
ni tip Uç tank yapmıştır. 

Bu mütahassıs kutuplara gitıneğe ikin
ci dl"fa teşebbü~ Nlen Berdov heyetiyle 
birlik~ bulunuyordu. 

Tankların içinde odaları vardır. Oda
lar ınotöriln üstünde olduğundan daima 
sıcak durmaktadır. Tanklar vapudarla 

cenup kutbuna giden yolun bir yerine 
kadar götürülecek ondan so~ra kar üze
rinde ilerilere .sevkedilecektir. 

TAHTA PARALAR 

Pansilvanyada Blen belediyesi me
murlarına maaş vercmiyecek kadar pa
rasız kalmıştır. Vaşingtondan yapacağı 
biikraz müzakereleri çok uzamış ve bu 
arada belediye meclisi garip bir çareye 
başvunnuştur. Yalnız. belediye işlerinde 
tedavül edilmek üzere 150 bin dolarlık 
tahta para kesmiştir. Bir kaç zaman bu 
paralar şehirde tedavül etmiştir. Bele
diye V~ingtondan i'itikraz ettiği zaman 
tahta paralan hakiki para ile tebdil et
mek istemişse de, 150 bin dolar yerine 
50,000 bin dolar tebdil edilmiştir. YUz. 

bin doları kolleksiyon meraklıları saık
laml:Jlar ve belediye bu işten yi.i:ı: bin 

dolar klrlı ~ıkm~ır. 

(BORS.0.1 
; 

OZOM 
Çu. Alıcı 

190 O. Kurumu 
fı4 M. Beşikçi 

Fiat 
12 50 
13 50 

14 75 
13 675 

1 Akseki Banlı:: 16 17 
~ 3 Alyoti bi. 
3'J Ş. Rıza H. 
S D. Arditi 

363 
197775 l 
196136! 

8/1/938 ç::: . 
ATLERI 

14 50 
13 50 
13 75 

• -. 
Z'i 

., 'iO 

15 50 
13 50 
13 75 

~ Ft-

ZAHiRE 

11 
80 
50 
12 

il s 
435 

Fıııt Cinsi 
çuval Buğday 
ton Ba1da 

s 625 5 9375 
4 50 

ton Nohut 
vagon Arpa 
kental Palamut 
balye Palamut 2 9 

4 
4 125 

440 
37 

HALA ESiR TiCARETi VAR 

Londrada Taymis nehri :üzerin.de do-
1~"'1n, Iskotland Yard (Ingiliı. emniyet 
teşkilatı) nın motörleri, yalmz silah ~ 

.zehirli maddeler kaçakçılığı ile değil san 
esir kaçakçılığı ile de uğraşmaktadu·. 

Londrada gibi medeni ve büyük bir şe
hirde esir ticareti olur mu diye tered
dilt etmeden derhal söyliyelinı ki, Ingil-

terenin bu en ileri medeniyet merkezin
de san esirler ve burada fakir Ingiliz 
ikız1arı da ıkilo ile satılmakta<'lır. 

Esir tUccarları, kaçakçılık metodlarını 
tatbik için çok (modern) yahut kantonlu 
esir tUccarı vapurlara Çinli kızlan yiik· 
leyip Londraya gönderdiği zaman bu 
kıtlar J..ondrada (baba) }arı tarafından 

ikarşılarunakta ve onları bir evllıd gibi 
sanlıp öpmektcdir. 

Bu suretle kendilerine yakın akraba 
yahut evl6t baba ılUU vermekte. 

Birkaç gUn sonra da bu sarı kızlar, 
satılmaia başlanmaktadır. San kızlar 

bau muhitlerde bilhassa .moda olmuılar
dır. 

Yapılmasına batlanmıttır. 
l Hemen idareye müracaat ediniz. 

1 
Ketifler için ücret alınmaz. 

ide.re: Belediye Jaire•i Biricni Katta . 
TELEFON: 2326 

• m~~c • 

Kadıköy Vakıflar müdürlüğünden: 
. 1 - T atdelen ~embaında mevcut hangara ilaveten yapılacak 

f~fe depoları, makıne ve kazan depoları ve au depoları (24 695) 
lı~a (90) kurut bedeli keffi ile ser'idepri üzerine 5/1/938

1 

tari~ 
~ın~en 20~1/938 tarihine kadar on bet gün müddetle kapalı zarf 
usulıle eksıltmeye konulmuttur. 

2 -. - Bu intaata ait f&rtname, projeler ve mukavele ve yapıla
cak ıntaatın nev'i ve cinsini gösterir huli.aai kctfiyc 20/1/938 
&~famı ~aat 17 ye kadar lıtanbul Vakıflar Batmüdürlüğü bat 
mımarlıgandan (123) kurut mUkabilindc alınabilir. 
.~:--~~le 21/1/938 ~uma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar 

mudurlugunde uygun fıat verene Vakıflar umum müdur·· ....... . 
d . . d· ı k . ugun-
~n ıstızan e ı mc f&rtile yapılacaktır. Za.rflar ihale saatinden 

hır ıaat evv.el m~bu~ mukabilinde komisyona verilmit olacaktır. 
4 - Eksıltmege gırmek istiyenlcr (1900) liralık teminab mu· 

vak.kate akçesini Kadıköy Vakıflar müdürlüiü veznesine teslime 
mecburdurlar. 

5 - Ekailtmcğe ~rmek iatiyenler Mimar veya Mühendiı olma· 
ları ve. buna benzer (25,000) liralık itleri eyi bir ıurctte yaptık
larını 11pat edecek Bayındırlık Bakanlığının vesikalarını lıtan-

1 bul. Vakıflar Batmüdürlüğü Batmimarlıiına göstererek ayrıca 
vcsıka almaları metruttur. 

9-14-18-44 (79) 

• 
lzmir Yün Mensucatı• 

Türk A._ Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
T arafıadan meni:n do!ayısile yeni çıkardığı kumqlar : 

Sag-lam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler içio bu mamulntı tercih ediniz 

fitim SATIŞ YERLERi llff 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. ş 

------------------· iLAN 
il daimi encümeninden: 
ldarei h~ıuaiyeye ait T~lkilik parti nahiye ocaiının iıticarınd 

bulunan bınanın (766) lıra (54) kurut bedeli l a .. ..dd 1 k ek e onarı maaı ıs 
gun mu et .~ ~çı . ıiltmeye konulduiundan İıteklilcrin 2490 
:~ıhı~İk·h~k~mlerıne göre hazırlayacakları tcminatlariyle hir-
1.. • • mcı anun 938 paza.rteıi günü ıaat 11 de n d . & 

cumenın.e baıvurmalan aı•ı en-... 50 (49) 

---~~~---------------~~~~~~~------------------~ 
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iLAN 
SOKONi-VAKUM OYL KOM

PANt, INK. ŞtRKETtNIN İzmir-{ 
de Osmanlı Bankasına ait binada f 
tesis edilmiş olan şubesi 31 birin

"ci kanun 1937 tarihinde kapatıl-
mıştır. Bundan böyle mezkur ~ir
kete ait petrol ve mÜ!ta.hsal.8.tı lz-
mirde sabık Sokoni yazıhanesin
de Fevzi Paşa Bulva:-ı 3 num~-

rada kain EGE PETROL ŞIRKE
J"I (t. RAPOPORT, SALtH NU-
Ri RONA ve ŞOREK.ASI) tara
f ınde.n 1 ikinci Kanun 1938 tari
hinden itibaren satılacaktır. 

Kapatılan şube ile alakası ve 
hesabı olanların tasfiye muamela-
tına mezkur şirket memur!arm
dan olup tzmirde Alsancakta Ga
zi .Kadınlar a-:>kağında 7 numara
da ikamet eden Bay Con E. N. 
Rüg memur edilruis, kendisine 
hnvekaletname lfızırngelen sala
hiyet Yerilmiş olduğu ilan olu-
nur. 

2-S--8 4611 (3) 
~:aı:~R!!lm::mmnasmmmamım1m 

Dr. Operatör 
c ti 

f ait i~ra~im it.mir Esnaf ve Ahali bankasından: 

Avdetle hastalarını öğleden 
evvel Fransız hastanesinde öğ
leden sonra Birinci Beyler ao
kağın da diş tabibi B. Ha5an 
Fehmi muayenehanesi alt ka
tında kabul eder. 

İıiimleri.le hisse senedkrinin numaralnrı aşağtda yazılı olan hissedarlanmız hiaaeden mütevellit 
borç bakiyelerini cdemekten imtina ettiklerinden ellerindeki hisseler esas mukavelenamemizin on 
sekizinci maddesi hükmüne göreİ!tanbul kambiyo borsasında sattırılmış ve İptal olunmuştur. Satm 
l.llanlara yeni hisse senec!leri veriıccektir. 

Sıra Hisse Hisse senet ismi "e Adresi 
No Aded No 

1 - 13 (22(}6) 
es Raf" 

Ürolog - Operatör 

Doktor 

f uat Soyer 
Merkez Hastanesi 

Bevliye mütahassı!u 

Muayene hane: ikinci Beyler, Nu-

221 
1255 
1277 
1301 

1

1302 
1303 

11 344 
1595 
3024 

13147 

3149 

3516 
6192 

manzade sokak No. 1 7 (Eski Kül- 6726 
tür lisesi karşısındaki çıkmaz) 

Hasta kabul saati: Hc:r gün 15 dc:n 6868 
sonrn. 69i4 

7063 

IZMIR IKINC1 HUKUK M~H f 7073 
-,7075 KEME~INDEN: , 8255 

lz.mırde Karııyakada Alaybey 18261 
mahallesi Selamet sokak 24 No. lu 8385 
evde oturan lbrahim kızı Saadet ta- 8257 
rafından kocası Hilalde muhabere 8387 
bölüğünde hizmeti askeriyesini ifa 3148 
etmekte iken hali firarda bülunan 
Bektaş oğlu Fethiyeli Ali Ulvi aley-
hine açılan boıanma davasına mü
tedair dava arzuhal suretiyle daveti-

. ye varakası müddeialeyhin tahakkuk 
eden ikametgahının meçhuliyetine 
mebni tebligat kendi.sine lzmirde çı-
kan Anadolu gazetesinin 9-12-937 
gün ve 7377 sayılı nüshasiyle ilanen 
tebliğ edildiği halde yevmi muayye- E. 

nede mahkemede hazır bulunmadığı 
gibi bir vekil de göndermemiş oldu
ğundan hakkında muameleyi gıya-

5 G65:667 
5 3126:3130 
5 4426:4430 

45 360 ve 4752 :4753 
20 376,377 
39 351,353 

5 4767:4771 
5 3948:3952 
8 2263:2265 

1810 
8 :?601:2604 

1802 
9 2605:2609 

1803 
5 1363: 1367 
5 116/255629 

117/255630 
8 704ı447,4.48 

1154 
12 78515391,s:~: 

8 760 
8 928 

10 11356: 113S5 
10 652 
10 ,.. 
-,.. 
-9 

10 
9 

_.,..,.. 

biye icrasına ve tahkikatın 2-2-938 1 

seat 1 O a bırakılnınsmn karar verile- il 
rek usulen tanzim kılınan gıyap ka
rarnamesi mahkeme divanhanesine 1 

asılmış olduğundan müddeialeyhin 1 

tayin olunı:ın gün ve saatta mahke-I 
mede hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde gıyabında 
muhakemeye devamla hül:üm veri
leceği tebli!Z makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

1937 SELJ\Hil( beynelmilel 
serg~si taraf mdan 

48 (78) 

BERGAMA ASLiYE HUKUK 
TllAHKEMESINDEN: 

ALTJN MADALYA 
ile taltif edilmiş olan 

AŞ~:IBAŞI ınarkalı 
LÜKS ve EKSTRA 
~IAKAHNALAll 

En iyi mak• rnzlardu·. 
Siparişlerin doğruca fabrika

ya verilmesi rica olunur. 
~~ -~_,...:...a::. 

Bergamamn Selçuk mahallesin- öDEMIŞ ASUYE HUKUK HA-
den Hakkı kızı Adile tarafından ko- KlMLtGINDEN: 
~ nahiyesi terzi Hnliller köyünden 1 öde~i~_in Kiraz. nahiyesin~ sulu 
ırnam Halil yanında otu:·an Bekir dere koyunden Alı karısı Akile ve
aleyhine açılan boı::anma d 5 •• _, kili avukrı.t Rahmi yayla tarafından 

:r ava ı uze kA k .. d k"' .. k M f _ · ·ı . . . A mez ur oy en uçu usta a og-
rıne mumaı eyh Belmm ıkarnetga- l Al" 1 h" l b d it b , . w , • u ı a ey ıne açı an oşanma a-
ını~ eılı olmadıgından hakıı<ındal:ı vasınm duruımıısınd:ı müddeialeyh 

teblıgatm yapılmamış ve _ binaena- Ali namm.:1 çıkarılan celpnamenin 
leyh ilanen yapılmak üzere mahke- gösterilen adreste olmadığı ve ika
me 20-1-938 tarihine talik edilmiş metgahı meçhul bulunduğu mübaşi
olduğundan müddeialeyh Bekir mez rin meıruhatından anlaşılarak ilanen 
kür tarihte saat 9 da bizzat gelerek tebliga~ icrasına karar verildiğinden 
v - L t k ı· h· 1. b" müddeıaleyhin duru§manın muallak eyG.nu anunen sa a ıyet ı ır ve- b l d v 28 1 938 t 'h" .. . u un ugu - - arı ıne musa-
kil göndererek isoalı vücut etmesi dif Cuma günü saat ı O da ödemi§ 
ve aksi takdirde gıyaben muhakeme asliye hukuk mahkemesinde hazır 
devam olunacağı lüzumu tebliğ ma- bulunması ve yahut bir vekil gön
kamına kaim olmak üzere ilin olu- dermesi lüzumu ilin olunur. 
nur. • 46 (76) 45 (75) 

İzmir : Kuzu oğlu çar~ısında iht:yar zadeler katibi bay Sü~ 
leyman 

(( Göztepe tramvay caddesi No 177 Kasabalı bay Mus-
tafo Nuri 

)) Şadırvan alhnda b~yrakçı bay hacı Şükrü 
') Karşıyaka Kem:ılpaısa caddesi No 1 depo sahih! bay 

Mahmut Nedim 
Hacı Musa bey zade bny Mustafa Muharrem 

:> Filibeli lıcct Mehmet mahdumları bay Mustafa ve Ali 
)) Ke:neraltmdn cevnhitci zade bay A. Hamdi ve emir 

Z. H. lbrahim 
Menemen:Hamidiye mahallesinde bay Jako Bekir 
Kınık Yeni cami mahallesinde peltmezci Z. bay Lütfü 

)) Aşağı mahalleden koca zeybek Z. bay Ahmet 
» Aşağı mahalleden kırlt agaçlı bay Ahmet 

Altın ova N. Selimiye mahallesinde Feyzullah çavuı;ı 
Kemalpa~a:A~ağı kızılca K. Isa oğlu bay Ali 
ödemiş : Adagideden kunduracı bay Musa Kazım 

)) Kavaf Bay Nuri 
» Bozdağan bay Macit 
~> - Birgi nahiyesi belediye reisi bay Ahmet 
:> lsmail efendi nezdinde mukim tütüncü bay Ali R:za 
)) Adagümeden eskici bay Hüseyin 

:alihli Hazır elbiteci bay lbrahim 
)) Pullukçu bay Ru~en ve Şevki 
}) Ha.midiye mahallesinden ibrahim oğlu bay Kemal 
:> Aksekili sarraf bay Halil lbrahim 
') Alipafa mahallesinden Bursalı hay Beytullah 

Kır.ıh Yukarı mahalleden yüzba~ı zade Süleyman oğlu bay 
Halil. 

(51) 

• DQ"Ll'~!A #Of gawyMM~5eeae * Afifi • 

lzmir Gazi bulval·•nda Sağlık evi 

HUSUSi HASTANE 
Operatör Milat Ba- --...._.

ran tarafından yeni- ... 
den inşa ve tesis cdi
le:ı l::tı hastane lzmir 
ve civarının büyük 
bir ihtiyacını bır~ıln

mıştır. En modern 
konforu haiz ve en 
mükemmel fenr.i te~
hiu.tı haizdir. Has1a
lar.n temizlili, istira
hat ve ihtimamlıı.rına 
son derece dikkct ve 

itina edilmektedir. ~~-!~ 
Kabul feraiti fev-

kalade ehvendir. G~ce giindiiz daimi doktora bulunan müessese, müracaat 

edecekleri her an kabul eder ve hastalar diledikleri hekimler tarafından teda
vi ettirilmektedirler. 

•• JWWftii''* A~MCQMMMf 

Maliye vekaletinden: 
Eski bronz be, kuru,luklarla yüz paralıklar ve nikel kırk para

lıklar 1 /1 /938 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1 /1 / 
939 tarihinde tamamen tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ilan olunur. 1-5-9-13 4548 (2384) --lstanbul Defterdarlığından: 

Galata Gümrük karşısında rıhtım n Kılıç Ali Paşa caddeleri arasında her 
iki caddeye yiizii bulunan ve 1 760 metre murabba1 eaha Üzerine inşa edilmi' 
olup cvvc:lce tütün inhisarı idaresint.e depo olarak kullanılan eski 3 yeni 
18 7, 189, 191 numaralı kargir 1claliye hanı ile altındaki 19 3, 195, 19 7 nu
maralı dükkanlar parası peşin ve ııırf rıakit verilmek ~artiyle elli bin lira mu
hammc:n bedel ÜJ;erinden kapalı zarf u~uliye satılacaktır. isteklilerin 3 7 5 O 
liralık ıııuvakkat teminat akçesi nı.-kbuzlariyle telclifnamelerini 24/1 / 938 
Pazarte.,i giinü ııaat 14 de kadar Milli Emlak Miidürlüğünde toplanan Ko
misyon başkanlığına vermeleri ve ııaat 15 de mektuplar açılırken Komisyon
da hazır bulunmaları. M. c29> 

9- 13- 17-21 (77). ~7 

RADYOLİN 
Güzelliği hem yaratan, 

hem tamamhyan 
bir iksirdir 

Şu güzel çehreyi aydınlatan gü
nef, füphesiz, inci ditlerdir. La· 
kin o ditlere can veren de, şÜp4 

hesiz « RADYO L 1 N » dir. 

Siz ae ayni güzelliği elde edebi· 
:lii}i lirsiniz. Fakat bunun için şart 

günde üç Jcla 

RADYOLİN 

ile sabah, öğle Ye akşam her 
ı yemekten ıonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

No. 2213 No. 2213AV 
DAIMON markalı hu fenerler üç renklidir. istenildiği zaA 

man beyaz, yetil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayış ve askı
ları ve muhabere için alfabeleri ve düğmeleri vardır. Şimcndi
fcrcilere ve askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkes için kullanılmağa elveri~lidir. 

Türkiye 
Kızılay Kurunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyuduif 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir ecıanesı TELEFON : 2067 
,·~;. . ..,;" . . . . - !. . ...... ,, ~· ..:. • Defterdarlığından: 

-' 
' • •"\o~ ~ .. a o 

Satıf 
No. Lira K. 

1107 Köprü kayalık so. 1737 ada 24 parsel No.lı 3791 
M. M. Arsa 265 37 

1110 Köprü Mısırlı C. 230 Taj No.lı 533,25 M.M. arsa 159 98 
1113 Köprü Mısırlı c. 1719 ada 2 parsel sayılı 3272, 75 

M.M. Arsa 490 92 
1114 Salhane Islahane c. 80 No. 106 M.M. arsa. 31 80 
1116 Oçüncü Karata, imam sokak 22 taj No. 226 M.M. 

1117 
1125 
1132 

Arsa 50 00 
Köprü sakızlı so. 9 No.lı 321,50 M.M. arsa 96 45 
Köprü Sakızlı so. 19 No.lı 382,75 M.M. arf?a 114 83 
2.ci Karata! Halil Rif at pa!a c. 293 No. 70 M.M. 
Arsa 28 00 

1138 3.cü Karataş Halil Rifat pa•a c. 312 taj No. l 73,25 
M.M. Arsa 52 00 

1146 Bozyaka Uzun dere Emrez mevkiinde 50 adet 
zeytin 3 adet yemi' ağacını havi 14000 M.M. 
tarla 278 00 

1150 3 üncü Karataf Halil Rifatpafa. C. 351/1 taj Nu. 
30.25 M.M. arsa 

1152 Karfıya.ka Donanmacı Fadıl bey So. 29 ta.j Nu.lı 
12 00 

519 M.M. arsa 1000 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temcliden 

talip çıkmadığından 6/1/938 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
temdide bırakılmıttir. thaleıi 7 /2/938 tarihinde saat 15 tedir. 
Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatleri. 43 (80) 
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TURAN rabrikalan mamullbdtr. Aym zamanda Turan 
tuvalet ıabanlarını, traı sabunu ve knmi ile gftıellik krem· 
)erini kullanınız. Her yerde ıabfmakladar. Yalnız toptan sa
hflar için lımlrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

Poeta Kut. aa4 Telefon 34&& 

m • 
OZAQ.. 

D.OKl:OR 

WlA VEREREK 
ALINI'Z 

Fiatt her keseye eıverlfll' 
1 

Büriik radyoların evsaf 
· ve kudretini• · 
Lüka a6aterifİi 

bir radyo 

SPARTo·N 
38 MODELi, ..... 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 

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

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANTE - LINIE 

HAMBURG, A. G. 

SAYFA ı 11 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRINCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

ATLAS LEV ANTE - LINIE, A.G. 
BREMEN TRENTINO vapuru birinci k!nunwa 

ERNST L. M. RUSS vapunı 5 ikin~ sonunda Londra, Hull ve Anversten ge
cl kAnunda bekleniyor. Rolterdam, Ham lip yük çıkaracak ve ayni zamandı 
burg ve Bremen için yUk alacaktır. Londra ve Hull için yUk alacaktır. 

KONYA vapuru 19 ikinci kanunda ALGERIAN vapuru 17 ikinci klnun· 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve da Londra, Hull ve Anversten gelip 

Bremen için yUk ıllacakbr. Londra ve Hull için yUk alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES LIVERPOOL HA'ITI 

The Export Steamshlp Corporation 
EXECUTIVE 12 "k' l ,_,._ LESBIAN vapuru 26 birinci kAnunda vapuru ı ınc 1UU1Un-

da bekleniyor Nevyork için yUk alacak- gelip Liverpool için yük alacaktır. 
tır. FLAMINIAN vapuru 12 ikinci klnun· 

STE ROYALE HONGROISE da Liverpoo!c! n gelip yilk çıkaracaktır. 
DANUBE MARITIME BR1STOL ve GLASGOV HATTI 

TISZA motörü 11 ikinci klnunda FEDERlCO vapuru 28 birinci kAnun· 
bekleniyor. Port - Salt ve Iskenderlye da gelip Bristol ve Glasgov için yUk 
limanlarına yük alacaktır. alacaktır. 

SAMAN iSKELESi (Büyiik Kt1rıliçalı Han) SERViCE MARITIME ROUMAIN DEUTSCHE LEVANTE - LtNtE 

AYDIN M • G"l BUCARESI' CHtOS vapuru ikinci klnuıı iptida· 
: ehmet Gürer öDEMIŞ: Avnı u er DUROSTOR vapuru 16 birinci kA- sında Hamb .B An te 

SÖKE S ··ı z AKHiSAR u·ı · F · urg, remen ve vers ıı : u eyman eman ı mı aız __ _ı nunda Köstence için hareket edecektir. gelip yük çtkaracak. 

.1 , .( , .. - . . 
_.,. DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE Tarih ve navlunlardald delfllldikler-

OSLO den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her ciaı "ömür perakende ıuretile rekabet kabul et
mez fiatler dabiliade satılmaktadtr. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPINY AN Telefon : 3937 

.......... ····~;·ji'~~·~····~~·i;·~~·~~~·············~ 
. . 

Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 
defa ıüzülmüftÜr 

• • . 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi • . 
Biiy~ Salepçioilu Hanı karJllUlda Batdw-ak • lzmir 

. . . . . . . .................................•...•.•.............................. : 

1CABINDA 

GONDE 3 KAŞE 

ALINABtLIR. 

Kendinizi üşütünce •• 
Batvuracağınız ilk tedbir 

GRIPIN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN 
Soğuk algınlığına, bat nezleaine 
ve diğer nezlelere, gripe, kırgınlı
ğa, ütütmekten mütevellid bütün 

ıstıraplara kartı bilba11a 
müeııirdir. 

GRIPIN 
En tiddetli bat ve dit ainlarinı 

derhal dindirir. 

BAGl:IDAD motörU 14 ikinci klnun-

da bekleniyor. Dieppe ve Norveç umum ,----------• .. 
limanlarına yuk alacaktır. Dr Behçet Uz 

ARMEMENT H. SCHULDT • 

HAMBuna Çocuk hastalıkları 
NORBURG vapuru 10 ikinci kinun 

938 de bekleniyor. Anvers ( Doğru ) mÜfehaBBIBI 
Hamburg ve Bremen için yUk alacak:- Hastalarını her gUn saat 1L30 
tır. dan 1 e kadar Beyler sok.atında 

Illndakl hareket tarihleriyle nav- Ahenk matbaası yanındaki hususi 
lunlardakl değlflkliklerden acenta me- muayenehaneslnde kabul eder. 

auliyet kabul etmez. Muayenehane Telefon No. 3990 
Daha fazlı tafsilAt almak 1~ Birin- EV Telefon No. 2261. 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentahğına mUra- ~·-----------' caat edilme.si rica olunur. 
TELEFON No. 2007/2008 

-Göz Hei~mi 
MİTAT OREL 
Adreı - Beyler Numan zade 

sokağı Ahenk matbaası yanm
dL Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 

Muhasip 
arıyanlara 
Çok muktedir bir mubuip mm.a

af uıul ile defter tutan müeaaeae ve 
ticarethanelerde her gün bir veya 
iki saat çalıtmak suretiyle muhuip
lik deruhte eder. 

Mektupla lkiçqmelikte Cingöz 
ıokajmda 18 numaraya müracaat 
edilmelidir. 

1 - s (26) 

Talebe v.elilerine 
Den ,... içinde • Ye olta obl 

öireaicilerinin ellıl ösel bir öint· 
men elincle ~ lld
yen velilerin lanir Büçeciler Ha 
4 numarada M. Z. m6neaatlai. 

1 - 6 (4) 
P'Lb&W'f§lZiP ı 

p 

Doktor 

T evf i~ lütem 
Kulak, Bojlaz, Burun 

hastalıkları mUtahaasıs 

Merkez luutaneti kulak ldiniii tefi 
Muayenehane: ikinci Beyler, Nu· 

manzade sokak (Eski Kilittir lisesi 
karııısında) Nu. S 

Her gün 1 S den itibaren ha.ta 
kabul eder. 

TELEFON ı 3463 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahsulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 

' 

Adıyle satılmaktadır. iki defa timikman ıüzülmit 
taheaer bir "'rbettir. 

En uki nalll'lan bile pek kua bir zamanda tamamen ve 
k6künden çıkarır. 

Umumi depoıu: lo2iliz Kan.ıuk eczaneıi her eczanede bala11at. lıim ve markaya 
Ciddi ve miieuir bir nasır ilacıdır. Jilılral .• Talılitle-

GRIPIN 

mrı _____ .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!1-ll!!!!!l!!l------~!l!ll- rinilen •alımınız. 

iele 
Bel, ıinir, romatizma airllarin'cla 
hararetle taniye eclilmektecllr. 

t a.."!11~,,,_ 
Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarına: 

MiELE 
Krema makinaları geldi 

Bu makinalar dünranın her yerin-
d Üt-"lük aleminde büyük töh-e ı Mıru aki 
ret kazanmıt ve en verimli m • 

ue olarak tanınmıfbr. 
Son ıiıtem yeni modellerimiz 

gelmiflİr. 

AYNI FABRIKANIN: lzmir cnman Mllf tlepoaı: 
MIELE BiSiKLETLERi M. D. TIMUR ve A. KAUKI 
MIELE Hafif MOTOSiKLETLE- (Gui BulYan Nu. 17 Telgraf: 

MIELE ~EKTRIK SOPORGE- KA~!!f;_ az:ı!> 
LERI ... 

·---------mi[] ........................ . 
BRISTOL 

Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müteciri Tiirkiyenin ea etki oteleial BA 
MER LOTFO'dür. 43 MDelik tecriibeli iclaraiylo bitin 

............... kendiaini .evdirmittir. 
Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu 

lurlar. 
Birçok buaaaiyetlerine iliTeten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulcla bütün Ese vo lzmirliler bu otellerde bulutarlar. 

• 2 p • 
Eczaci Kemal Aktq bu yağı batka hiçbir yere vermemiftir 'Ve 

v.....Uecektir. 
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Cin başkuma-ndanının riyasetinde 
Çin generalleri Hankeuda bir koni erans akdettiler 

~ - -

Kumandanların ekserisi Mussolininin bir • 
emrı .. 

Müdafaa taktiğinin terk edilerek 
Japonlara karşı taarruza 

geçme zamanı S!eJdiğine kanidirler 
• 

~\ 
~~ 

Birisi Cenovada, diğeri T·riyestede 
iki zırhlının derhal 

başlanmasını • 
emretmiş .. ınşasına 

~······· .. Fransa ·········· , • . 
: --O--

= Bu teslihata daha 
geniş bir program
la mukabele etmek 
niyetindedir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 8 (ö.R) - Romadan bildiril· 

eliğine göre ltıı.lya tarafından birisi Ce· 
nova, diğeri Trjyeste tersanelerinde İn· 

,asına karar verilen 35 bin tonluk yeni 
iki zırhlı kruvazörün derhal tezgaha ko· 
nulmaeı B. Mu~olini tarnf ından telgraf~ 
la emredilmi~tir. 

Londrada çıkan c:Financial Times> ga
zetesi Roma hükümetinin bu kararının 
mnli neticelerini tetkik ediyor. İngiliz 

gazetesinin fikrince bu karar ltalyanın 
19 38 - 19 39 bütçesi üzerine ağır bir yük 
gibi çökecektir. <;ünkü yapılacak yeni 
:lırhlılnrdnn her biri b:r buçuk mi1yon ltalymı filosu 

i_ 1 

ı:terlin~ ~rıl ulac~l:tır .. Diğer memleket-! büyük b<ı~ri kun eti h::line bymaktıt. l ıiye ve hav<ı nezaretlerinin faaliyetlerini 
lerdekı fıatlerc core nısbeten ucuz olan cEkselsıor> ltalyadan başka Alınan- tek niznm nltında idare etmek iizere bir 
bu fiaJ. te ancak 1talyada İşçi ücretlerinin ya ve Joponyanın da deniz kuvvetlerini milli müdafaa nezııreti tesis c-dilmiştir. 
c;:ok ucuz olmnsiyle izah edilebilir. Fakat mühiın mikyasta arttırdıklarını ve Ro- ı Bu birleştirme boş bir kelimeden ibaret 
huna rnğmen bu iki zırhlı için 18 ayda ma - Beri in • Tokyo miisellesinin idaresi ı kıılmamı;ıtır. Milli müdafaa nezııretidir ki 

.... ,· Jcpon kadını Japon askerlerini tcwi cd . ;, ıı J" .1 :.;'i 1.cı.l ,.;ı bcycqıatta bulmııtrkene 3 milyon Ingiliz lirası ödemek icap ede- altındaki bnhri kuvvetlerin mühim mik· bi:tçe üzerindeki faaliyetiyle bütün kre• 

1 h ld h . ) M ·ı ı • 1 k · h cektir Bu da hnlyan bütçesinin bir "Y ya<ıta tezayüt ettil>ini yazı.,or. Mesela Jn- d·ıl•r' muht•)'f ha 7 tl · Londra, 8 ( ö.R) _ Han-Keudan bil- )eri olduğu n e ususı tren e arsı • mış o an seçme ıtaat ta aynı arp cep· ı · .. .. . . .. ., " ~ ı ~ ı rp ne nre en arasın• 

diriliyor: Çin ordusu ba§kumandanı ma· yaya varmış ı;e lngıltcre gene onso o· hesıne &ev e ı mıştır. . . .~ .~ .. ev 1 e me e ır. ransa a a oy • 
1 

. l k 1 · k d'l · · evvel aulrlukle temın edılen muvazene- o. onya, Diyet meclisinden elde ettigvi kre· da t z· t kt d' f d d b" } 

r~al Çan-Kay-Şekin riyaseti altında Çin su tarnfındrın aeHimlanmıştır. Amiral bir Şanchay. 8 (A.A) - Japon bahri· sını bu butun bozacaktır. diler sayesinde 16 pusluk toplarla mü- bir nezaret teşkil edilmezse üç harp ne• 
ordu kumandanlan arasında mühim bir Fra~z vapuruyla Çin aulanna hareket ye ailahendazlan beynelmilel mıntnkada FRANSIZ GAZETELERtNIN cehhez 46 bin tonluk zırhlılar yapmnk ırnretinin sarfettikleri gayretin dnğınılC 
konferanı yapılmıştır. Kumandanların edecektir. kain Ncv-Asia ismindeki İngiliz otelini MOTAUALARI fikrindedir. Şurıısını da kaydetmek İcap bir nizam İçinde devam ederek az.nml 

JAPON OYUNCA,/A..I HOKUMET ı';:aa) •tm.ı•l•rdı"r. Roma, 8 (ö.R) - Paristcn bılclirili· eder lti İtalya deniz teslihatını arttırır- netice ''ermemesinden korkulabilir. Milli 
ekserisi büyük bir enerji göstererek ar- u ;:o .. v ~ 

d f k 
•v ı_ k J Şangh~y. 8 (ö.R) _ Pekı.nden bı.ldı'· ld k' .k. I .1. b v yor: Fransız gazeteleri ltalyanın deniz ken beynelmilel hiçbir anlnşmaya muhn- müdafaaya nit meseleler 0 kadar ehem• 

tik mü a an ta ligini terıı;etme ve a· ... - Japonlar ote e ı ı ı ngı ız ayragını 1 . l teslihatına büyük bir alaka göstermek· lif hareket etmemektedir. Zaten 19 36 da miyet kesbetmi!tir ki bütün ekonomık 
ponlara karşı taarruza geçmek sırasının rildiğine ~öre ornda teşkil edilen Japon ııl&rak bunların yerme Japon bayrak· d. J I . b h • )'h · 

ıd·•· ,_ . . . l d. U oyuncng· 
1 

muvckkat hükümct asayi .. in te ır. c ourna > yenı a rı tes ı at ya- Londrada imza edilen İngiliz • Amerikan 1~ler, yani endüstri faaliyetiyle ticaret an• 
ge ıgı ıı;anaatinı göstermış er ır. mu· " lan çekmi,ler ve !" pghaym en modern rısı iş"retı·nı·n Ingı'ltere \•e sonra Amerı·-

h f d k il 1 1 .. h' • u deniz anlaşmasına ltalya i,tirak etme· la .. maları bile milli emni ... ·etin bir unsuru 
mi kanaate göre Japon ordusu şimdi ha- mu a azasın a u anı m:ı: uz~re ır ı -. ., 

ı hinası olan bu otelin bazı e~yasını götür· ka tarafından verildigvini, ltalyanın da mişti. ola k t tk'k d'l k · · d H 
rr.ket üslerinden epey uzaklaşmış ve bu- miktar Japon askerinin kendi emri a • ra e ı e ı me ıcap e er. er ıa· 
na mukabil Çin 'lut'aları son derecede tına verilmesini istemiştir. Pekin bükü- ınüşlerdir. ancak hunu takip etmekle iktifa ettiğini FRANSA DA TESLIHATINI hada hücuma uğramakta olan Fransa 

Ş h d k. . ·ı· Ş MOH1M BtR HADtsE knydediyor. Esasen •arki Afrikadaki fü. ARTIIRACAK ve dı'gver bu"yu"k demokras·ıler y' h 
uyyal bir teki) almıı olduklarından böy- metinin ang ny a ı mi.ımes,.ı ı ang· Ş h 8 (A A) Ş h d b v ıne er 

h J ı k 1 f d ang ııy, · - ang ay a u-
1 
tuhatı ıebebiy)e ltalyanın deniz yolları P.,ris, 8 ( ö.R) - Ayan meclisi har- sahada kendilerini müdafaaya mukt .. dı'r 

le bir umumt taarruzun muvaffakıyetli P!Y ııpon gene onso osu tara ın an ,. 
netice vermesi ihtima1leri çoktur. Bu hu- kabul edilmiştir. r.ün mühim bir hadise daha cereyan et; I uzamıı ve ltalyan filosuna düşen vazife biye komisyonu reisi «Petit Parisien> ga- olmalıdırlar. Sulhun muhafazası için her 

JAPONLARIN HAREKET. miştir. Japon askerleri kendilerini rüvel-
1
ve taahhütler de mühim mik. yasta art- .:etesinde neşrettiği bir makalede Fran- hükümetin askeri faaliyetiyle umumt fa .. 

ııusta rcamt bir karar verilmesi beklenir-
ken umumt dikkat Fuçeu cephesi üzeTin· Paris, 8 (ö.R) _ Han-Keudan bildi- verle tehdit eden gönüllü bir Rusla dö· rnıştır. sız milli müdafaa teıkilatının takviyesini aliycti arasında memleketin tam müda• 
de toplanmııtır, Burada Japon kuvvetleri rildiğine göre Su-Çeuda Japon" ileri ha· vü,müılerdir. Fransız polisiyle birkaç 1 cPetit Journal> ın fikrince Ducenin ist~mektedir. Muharrir misal olarak in- faası için sıkı bir irtibat mevcut olmaııi 
çok yakında en ıeçme Çin fırkalariyle rcketini karşılayacak olan seçme Çin fır· Rus gönüllüsü daha mücadeleye iştirak I mııksadı ltalyan filosunu Ak.denizin en &iltereyi gösteriyor. Orada harbiye, bah- iktiza eder. 

1'aT§ılapcaklardır. knlıırı generali Li·Çon-Kenin kumanda- ettiklerinden Japon askerleri bunlara 
1NCILIZ FtLOSU !it ı.ltmdadır. Şantung valisinin kuman- karşı mitralyözlerinin ağızlarını çevirmit· 

Paria, 8 ( ö.R) - Çindeki İngiliz fi- daı11 altındaki kuvvetler de bunları tak· lerdir. "' 
losu kumandanlığına tayin edilen amiral viye etmek üzere hareket etmiştir. Diğer Fransız makamları hadiseyi oiddetle 
NobJe maiyetinde erkim harbiye zabit· tımıftnn Nnnkin müdafaasına iştirak et· protesto edeceklerdir. 

Van Zeelandın ğörüşmeleril 
Almanyaya kredi açmak 
beynelmilel bir altın 
jhdası teklif ediliyor .. 

Italya ve 
• • 
ıçın 

sermaye 

Londradan bir görüniiş Van Zcclanrl 

Londra, 8 (Ö.R) - Sabık Belçika sürülen fikirler lıeman Uıhakkuk ed.:!-j tir· Bu tnvdiatm işlemesi oldukça ko· 
başvekili dün sabah B. Nevil1e Cham- bilccc-k bir projeden ziyade uzun vadeli lny olacaktır. Çiinkü bir tarafın düçar 
berlaini ziyaretinde raporunu vermiş bir teşebbüs mahiyetindedir. Bu telkin- olacağı zarar, diğer taraflann karı şek
olup Fransa hariciye nazıriyle de görüş- lerde ilk olarak göz önüne alınan nokta linde tezahür ed •ccğind 'n birbirini telafi 
mcsi ihtimal dahilindedir. BB. Eden \'e muhtelif memleketlerin ihraç müesse~e- edecektir. Bu tevdiat toUıliter devletlc
Delbos Cenevrwe bu rnpor üzerinde leri tarafından altw mevcudunun bir re {Almanya ve Italy~ya) ekonomik 
görüşecekler ve Avrupa devletleri ara- kısmının beynelmilel tesviye bankası kendine yeterlik siyasetinden vaz geç
sında ümit verici iyi münasebcfür t~- emrine verilmesidir. Bu bankaya tnh- meleri şartiyle istikı:azlarda bulunmağa 
sine doğru son bir gayret daha ~<!rf:dc- sis edilecek yüzde mikdarı mahdut ola- imkan verecektir: 
ceoklerdir. cak ise de yine külliyetli bir yekun teş- Mali mahafilin fikrince bu şartın al-

Londrnda City mali mahafılinin fik- kil edecek ve bu sermayeye kambiyo tında bilvasıta ortaya çıkanlan siyasi 
rincc B. Vao Zcdruıd 1arafından Heri müv:ızene sa°ndıl<ları da j~rak edecek- meselenin bu teşebbüsün na .kadar 

Balkan, 

Yugoslav 
Ati nada 
Ati na düğün 

Belgrad, 8 (ö.R) - Yunan ve
liahdı ve nİ§anlısının nikah merasi
minde bulunmak üzere Atinaya ha
reket eden Yugoslav kral naibi prens 
Pol ve kansı prenses Olga, dün 
saat altıda Atinaya muvasalat et
mi.§lerdir. 

Prens Pol ve refikasının seyahat 
ettiği trende Dük ve Dü§e& Kent te 
bulunmakta idi. 

Prens Pol ve .refikuı Atina is
tasyonunda, ecnebi prens ve pren
sesleri ile b8.§vekil Jan Metaksu, 
Heyeti vekile azalan, Atina beledi
ye reisi, Millet meclisi clivan azala
n, ecnebi elçiler tarafından kar~ı
lanmıştu. 

Alina halla, misafirlere hararetli 
tezehür~lta bulunınu§tur. 

Prens Pol ve prenı;~ Olganm 
Atinaya muvasal~tı alakn ve tevec
cüh uy&rdırm:ş, Yuna.'1 gazeteleri 
Prens Po!un şahsına uzı.:n makale
ler tahsis etmi~lerdir. 

T 

uzun vndcli bir iş olduğunu göstcrme
ğc kMi olduğu knnaatindcdirler. 

L.ondrn, 8 (A.A) - Çcmberl:ıyn ile 
Van Zeelnnd orasında dün yapılan gö
rüşmeler esnasında Almanya ve Italya
ya kredi açılması için beynelmilel bir 
altın sermaye ihdası teklifi bilhassa mü
nakaşa edilmiştir. 

Jyf haber alan mali mahfiller Van Zee
Jandın Amerika da dahil olmak üzere 
ihtiyat altını bulunan bütün memleketle
rin nıilll bankalarında bulunan ihtiyat 

Balkan milletlerinindir 

Prens ve 
hararetle 

Prensesi 
karşılandı 

başa baştan donanmıştır • • 
ıçın 

Atinadan bfr göriiniiş 

Katimerini gazetesi bu huıusla 
tunlan yazmaktadır : 

- Prenı Pol hakiki bir devlel 
adamıdır. Bütün enerjisini, Y~oa .. 
lavyanın takviyesi, bütçedeki açık· 
lann kapatılmasına tahsis etmİ§tir. 

Yugoılavyamn bütün iktısadi ve 
siyasi meselelerini halletmİ§tir. Dıt 
politikada müatakil bir çığır tut-

' muıtur. Balkanlılar Balkanlıların 
mukadderatı ve Balhan devletlerinin 
sulh ve müsalemeti uğrunda çalı§'" 

ml§lır. «Balkan Balkan milletlerinin· 
dir» siyaseti üzerinde uğraımııtır. 

Prens Pol, müteveffa kral Alek .. 
sandrın halefi olduğunu ispat et
mİ§tİr. 

Atina, 8 (Huımsi) - Yunan ve• 
liahchnın nişanlısı ıercfine dün ak
§aıtı ilk defa olarak bir ziyaf el ve• 
rilrni§lİr. Bu ziyafette ba§vekil Me
taksas, hariciye vekaleti müsteşarı, 
heyeli vekile azalarından bazıları 
bulunmu§lUr. 

altınlarından ve kambiyo müvazenc ser- Ziyafetten sonra yapılan kabul 
mayelerinden yüzde birini mezkur ser-1 resminde ecnebi elçiler de hazır bu· 

• 1 
maycyc yatırmalarını teklif f"'.ti(iiai be- lunmu§tur. 
yan etmektedirler. Atina, 8 (Hususi) - Romanya 

Bu suretle meydana gelecek olan meb- veliahdı prens Mi~I ve maiyeti dün 
lôğ yalnız beynelmilel kambiyo senna· ı saat birde §ehrimize gelmi§ler ve ha· 

. . .. . . . raretle karıılanmışlardır. 
yesının mu:vazcncsını tcmın etmekle 1 At' 8 (H A) y liahd 0 ~ ma, ususı - e ı 
kalmıyacak ayni za~anda. ilttısadi otar-

1 
flikah merasimi yann yapılacaktır .. 

şiden vnz gcçnıe1erı şartiyle Italya ve 1 Veliaht balayını Atina civarında ge· 
Almanyanın büy1c bir pazarlığa girişe-I çirecektir. Damdönür1üğünü Yunan 
Ct)klerinden ~Uphe etmektedirler. premeılwi yapacaktır. 


