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Franıız mümeaıili Garo, Türklerle 
Arapların araaını açmak iıtiyor. lzmirin imarına doğru! 
Fransız heyeti, erkinıharble- Program hazırlandı. Şehir va 
rimizle müzakereye başladı'"ridatı 1,5 ~ilyona ~ıkarılacak 
Suriye 8afvekili B. Cemil Mürdüm, Ankaradan 

geçecek ve ricaftmlzle konuşacaktır 
~ 

ugünl 
AtatiirkiJn heykeli di 
binde toplanacaf ız! 

Ba gtlD iktıud Te taarruf laaf· 
tamlUD IOn gtlDtldGr. Bu afta, 
yeni ekonomi •• luılba.. ..ıha• 
•nam içiade, dnletçe ytlrlttql• 
.... Wr daftDuı, ~ elibiılik 
'"9P"Llıjımn ifadelidir. 

.. fktı18d Te taama!,. ,...ıw. 
en yakeek mGIAbua Te •clifel• 
"'8de, y•kditerria• bqh ola MI· 
t6a •nafi, tieu91, sinat Te banla• 
na teferrhtı araaadaki mlflerek!lf 
emelini Te heplİDİD de fevkine, topl 
bir cebbe haliade, en ileri meJDle. 
ket Ye millet kaygııım g&rGyoras. 

Ferdin terbiyednclea. oemiyetla 
praaib " iliyadıaa kadar, ba yola Anlcaratla Genel lcarmag bi1UUı 
tatmuımdar. Çok •• iyi çalıfmak, Ankara, 17 (Huıuıi muhabiri- Bu ayın 6 ınca günü Humusta 
badi itimisi, badi ihtiyaçlanmuı mizden) - Dün buraya gelen Suriye izcileri namına Ortodoks 
keıuUmu baprmak, it menaaaa Franaaz aaLuf heyeti, bu fÜD brdetlik rabıtuı cemiyeti kulü· 
artırmak, itte, 1.-aata tuamıf • d b- d b" .. · 1 · .. · -ı llA..AI. Erlalm .. rbive daireain e un e ar muaamere \len mııı.ar. 
iDekı keecll WIWJ'-lsle, te.I ._ -•T- " 
..... .....,__ ............... !rlrlaıharplel'hnizle müzakereye e •• müsamerenin mevzuu, bü· 

ile blbnma pıopa•lmmm bqlamıı ve Hatayın askerlikten yük bar'b ve Cemal (paşa) nıD 

~?y~fir~d~m~ft~§l~ft~~~F..e!::~~-~~m~ey3d!S;!~~ 
Baakalanmıada tuarruf eailmit pa• 
a, imparatorlak demnde 1 milyon 
lira idi. Şimdi 90 milyon liradır. 

Bu gGa hd ta mısın ıoa gilaftaft, 
4taUlrkdn heykeli dibüule milletçe 
kutlalamata haarlanalım: Toplantı, 
uat oa bette olacaktır. BtıUla yurd· 
datlar davetlidirler Te buraya gel· 
meleli, vatandathk Tuifeleri ica
lnndandır. 

llenıim çok birik olacakbr. 
llektebler de ifUrak edecektir. Vali 
Bay Falı Galeç ile mahtelif hatibe 
ler, gençler, mektebliler ıas 161· 
llyeceklerdir. 

• •• 
Db akta• İt Banbn mCldCl· 

rl Bay 1Uki tanfıadaa Balbri 
ıaloDlaruıda llaf tama m•••aa eır .. 
fmda. çok al&kab, iulah •• ghel 
bir koafer ... nrllmifdr. 

zmirliler! 
Toplantıya iıtirak 

ediniz! 

muf(11r. 
Müzakerelerin kaç gün .devam 

edeceği bellı değildir. 
Paris, 17 (Radyo) - Suriye 

Başveki i B. Cemil Mürdün, bu 
gün buradan hareket etm ştir. 

Suriye Başvekili, Ankaradan 
geçecek ve Türk ye ricalile de 
muhtelif meseleler etrafında ko
Duşacaktır. 
Anta~ ya, 17 (Hususi muhabi

rimizden) - Fransız mümessili 
Garonun Sancakta başladığı tab· 
rikitın bir cephesi de, bilhassa 
Türklerle Arapları küçük ihti· 
liflar veıileaile ayırmaktır. 

Bu makıatla y1.1rd kaçaklann· 
dan boca Celil vasıtasile Türk
lerle Araplar arasına açmak iç"n 
Suriye bayrağmı ihtilaf mevzuu 
olarak ortaya atmıtbr. H'>ca 
Celil, Araplar arasında Suriye 
bayratJnı çekmek için propa· 
gandalar yapmaktadır. 

B. Def boa Pariae dönüyor 

<;ekoslovakya, dai~ 
ma Fransa iledir 

Prag aiyasal mii.kalemeleri, tam bir 
ahenk içinde cereyan etmiştir 

Prag, 17 (Radyo) - Fran• 
Hariciye Nazara B. Delbos, bu 
gün Cumburreiıi B. Beneı, Baş
veki B. Mılao Hodza ve Hui
ciye Nazan Kamil Krofta ile 
müzakerelere bqlamlfbr. 

Franaa Hariciye Nazın, •bab
leyin eweli Reilicuhur B. Be
nea ile bir çeyrek ıaıt konu.
mut ve müteakiben Lini tato
ıuna giderek Mazarikin meza
rına çelenk koymuıtur. 

Delbo1, tatodan Fransa aefa• 
retbanelİne dönmüt ve orada 
Bııvekil Milan Hodza ile ko
nuımalarda bulunmuıtar. 

· Reiı·cumbur Beneı, saat 13 
de B. Delbos şerefine hususi 
bir ziyMet vermiş ve orada umu· 
mi vaziyet etrafında tekrar ko· 
nuıulmuıtur. 

Hariciye Nazıra 8. Krofta, 
ötleden sonra da iki defa Fransa 
Hariciye: Nazırile ıiıüdavelei ef. 
karda bulunmaftur. B. Krofta 
Delbou Tuna meseleai baklanda 
umami bir plin vermiıf r. Çe• 
koılovakya Hariciye Nazan bu 
plinan lngil z ricaline de göste
rilmeıini rica etmiıtir. 

Franaa Hariciye Nazın ile 
- S.a• 8 inci ••lıi/etle -

e er 
ganda yapmak olmuştur. 

lskenderum, 17 (Hususi mu

habirimizdeo) - İskenderunda 
Fransız mümessili Garonun bi
mıyesi a ltında lskenderun Arap· 
l ğ nı lıcoruma cemiyeti unvanile 
bir cem yet teşkil edilmek is· 
tenmektedir. Bu cemiy~tin baş· 
kan lığına Hüsnü Gekpa~epin ba
bası Ş ıt b :n Celibare.ıin getiril
mesı mevıuu'Jahıtır. 

B. Miklas 
B. (lanzburi) yi 

kabul etti 

M. Milclb 
·. 17 (Radyo) - lnri· 

len B. Corç Lanzburi 
l Jraya gelmit ve Avıa
tur)- ..... e isicumburu Bay Miklil 
tarafından kabul olunmqtur. 

8. Lanzburi, ikbsadi metele· 
lerin halli için Avrupada bey· 
nelmilel bir konferansan akdini 
lüzumlu göstermiştir. 

Varıovada Y alaatli 
aleyhtarlıfı 

Varşova, 17 (Radyo)-Bu gün, 
Yahudiler aleyhine bazı tecavüz· 
ler olmuı ve müteaddit mata· 
zalann vitrinleri parçalanmıfbr. 
Zab ta, mütecavizleri yakalamıı 
ve hemen adliyeye tetlim eyle-

•iftir. 

Programlar Dr. Behcet Uzun beyanat: 

12 Başbakanımız 
Milyon lira üzerinedir I • . • 

İsmir belediye reili B. Dr. üeh· zmır ışlerıle çok yakında 
çel Uz, İsmir belediye nridatımn 1 Ak d ld 

1 HHde bir buçak. ~il yon _liraya _çı• a a a ar o u ar 
kınlmuı •• ıehrıa ıman ıle mühim 
Te baydk program haaırlatmııtır. d 
Birinci programa göre flç aeoede bele· Fuar a büyük yenilikler olacak, 

yangın yerinde yeni bir hapisha· 
ne inşa edilecektir 

diye Taridatım artıracak tekilde mil· 
him bit çok inıaat yapılacaktır. Bun• 
lardan birincili 200,000 liraya yıpı· 
lacak garajdır. Bunaa inpaıadan 

IOUa belediye otobClılerile garajından 
Maede belediyeye 200 hin lira huı· 
lat temia olunacaktır. Garaj uııtral, 
otomobille eeyabat edenlerin her 
tarla ihtiyacına da cnab •erecektir. 

• Yukarı mahallelerin au.1u, Çocuk laaatalaa
nesi ve Bolçovanın ihtiyaçları •• 

Mezbaha 11tll"idatı 
Meabaha nrid•tım artırmak için 

budan gGbre imal edilecek, tutkal 
yapılarak Almanyaya ihraç olanacak· 
br. lımarlanan tutkal makineleri 
gelmittir. Ayrıca temis ıacak imal 
edilecek, modern bir ,ek.ilde b.iıı
Nk iılihuJ olaaacaktır. Bayftll pa• 
urları da meababa ci Taruıda tebif 
edilecektir . 

Hal santral 

bin lira nridat temin eclilecegi tah
mic olunuyor. Aynca belediye Şehid· 
)erde bir ekmek fabrika11, mezbaha 1-·uar-ın açılmasına aiJ intibalar 
cinrında her türlü ıüt 1atan bir IÜt· Aokaraılan dönen belediye reiai• tar"ıp yalaıa de&iıtirmekle W... 
hane, birincikordonda 100 yataklı miz B. doktor Behçet Us, Aokarada yor, bııııun yaptığı hareket gW 
modern ve konforlu bir otel inıa temaı ettiği fuar, eergi ıarayı, ıuo't Tılrkiyemidn ea 'ftcra k6feluiM kit 
edilecektir. Bu iupat için bir buçuk gol, çocuk hHtaneıi, ziraat milaeıi. dar ıBmulıd •e allkalı Wr .,...... 
milyon liraya ihtiyaç nrdır. Emlilt 1-00 bia liralık eerbest döTiz, yeni ma Te yurdu daha çok ........ w 
Tfl eytam bankaıı yakında bir imar hapiıbuıe binuı, adliye urayı, ilı.in• yorddaıları, bu •esile il• m~ 
prketi tetkil edecektir. Bu ıirkete cikordunao iaıau, Ege kıs eaıtitüıil, çocaklarıaı biribirlerile tuuıtu .. ft 
ia~aat için teklif re bulunacaktır. Be- ıu Te elektrik ıirketleri teıhatının 1e•dirme hareketleri de yapıyor. 
ledıye. ayrıca muhtelif inıaat firket• 1aba alıama11 meeeleleri hakkında Duadan batk.• lzmin bulclea 
leriae do milracaat edecektir. guetemiae qağıdaki beyanatta ba- gelen ecoeLılerin de her MH iki 

Bunlar yapı dıktan ıoara beledi· laamuıtur: miıli artmak ııuretile de memlek.11-
reaia nridatı ea aa eenede bir ha• /zmir entel'nasgonal Jael'I miai taaımalaraoa velile olayor. S. 
çak milyon liraya çıkacak •• bu _ Her eeae çok titizlikle tutu• hart>ketin meydanı ge&irdili alıt•edt 
pro,ram, dört yılda tahakkuk ettiri• lan iıtatilliklerimiain de ifade elligi •e mamulat ve muouatımıa la• ... 
lecekıir, Ondan ıoura lzmirin mub· 1 ı ne dal · · d b 1 L i-'• gibi zmir eoleraHyonal faan, ami· ıa ıyı, • 11 gııH yapma.. ~ 
- Sonıı 8 inci salıi/ede - rin muvakkat bir aman için ikt11adt m ı•ydaaa getirdı~i rekabet t• llUMI 

"""'·------------------------ itibare ahaırsa l1mir ente~ 

Yeni hazırlıklanmız 

KADIN--ERKEK 
Dr. ESAD HATİBOGLUNUN 

kıymetli bir yazı serisi: 
Heyecanlarımız, t~
haasüslerimiz, fizik 
inlıiıaf larım tz, ka
dın, erkek kalbleri 
ve •evgileri, iki lıiı. 
ain farkları hakkın. 
da m'/Jkemmel bir 
yazı ıeriai bugünler. 
de ANADOLU sa. 
tunlarında intiıara 
6aılıyacaktır. 

Dört beş güne kadar 

Kızıl Akreb 
Okuyanlan heyecanla, me

rak ve dehptle ıürükliyecek 
eti bulunma bir zabıta ro-
man1 ••• 

fuarınıu memleket ıuıaul olan ea.... 
mıyet ve kaymeti keadtliliaO.. .. ,_ 
dana çıkar. 

A"rupadaki aoo ecyahatimı.a.. 
ıonra eN •h itlere giriımedea ...ı 

bilyilklerim " z ıa biH her nkit I• 
fettıkleri direlı.tiı lerd"8 i•tifatle 8't 
ıaek fınaııoı kaybedemezdik. Jniir 
ealeraa~yooal tuarıoda yapılaa •e 
önilmilzdeki Mae de yapılacak olaa 
itleri ea kClçllk teferrüatıaa kader 
caalaadll'an raporu aayıa •• deJuli 
Baı•ekilimiz B. Celil Bayara takdim 
ederek izabıt •erJim. Sına Batba. 
kan, en k6ç6k teferriiatıaa Udu 
gerek fuar •e buauala çok •kı ala· 
kuı buluoaa tamir ıehriai ilgileadi. 

- Sona 8 inci salıi/ede -

Grıziantep saylavlıtı 
Mehmed Ali Afalcay 
namz d gdaterildi 
Ankara, 17 (A.A.) - Gııi· 

ıntep saylavı Nunam Menemea-
cioğlunun istifası üzerine bo,.. 
lan Gaziantep saylavlıtına Türle 
Dili Tetkik Cemi ve-ti azaıınclao 
Dr. Mehmet Ali Atakay ,_. 
bııkurca parti namzedı olaralt 
onaylanmıştır. 

Sayın seçicilere bildirir ve 
ilan ederim. 

C. H. P. Genel 8-r 
kan.. vekili 
c. .,.. 
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isyan ehir a aber er· • 
1 1 

bf an Hazar ~-.. ... .-a .. .-~lliiiiıiil-.,_..ll!llliii._.-.-...~__.~.-....--. ... ==~·I 
Bu yıl öğretmen- Fudbol hakemlerı Dün sabah matbaada Yamanlardığı anlattı: 

- Midemin de müstakil bir şahsiyete eııhib olduğunu yeni yeni ö~ren• 
me~e ba~ladım. Onun muhakemelerini, kararlarım, ufak tefek arzularını, şu 
aıralarda elle tutub gözle gördükçe. lıayrellen sinirlenmemek mümlWn üz 
gibi bir teY oldu. Geçen gfin alafranga bir sofraya ça nlmı:tım. Karmm 
dehşetli surette açtı. F kat, çay bardaklarile gelen ku~ gözü çorbalardan 
sonra, etliden ıtltln fioe kadar tam sekiz tdrlil yemı;ğe hay midem birden 
isyan etti: 

- Ne yapayım rica ederim bunları ben? dedi. Sigara ka~dı gibi ince 
iki ekmek dilimi, benim dişimin kovnğuna bile )Cti~mez! Do~rusu, açhktan 
tımdi nalları göve dikeceğim. Ya banıı yanın ekmekle, bir tabak dolusu 
kuru fasulyayı hemen yetiıtirirain, ya da. .• 

- Evet y11 da? 
- Burada yedi~io ne olduğa belirsiz biobir çe~id 'eyle başınt döndür• 

ID~a, i9ioi bulaudırmağa bavlarım. Şu güzelim l eyaz vrtuler; gtızelim ba
ranla na, ~ilzelim bayların önünde De hale gelir bir düşün! Kepaze olareun 
••ilahi İzmire! 

FrerıkgömleXimin en sondaki düğmeaioi çözdüm. Ya\"aşça i~ildim: 
- Aman mideciğim; canım mideciğim yapma! Ne oluremı! 
Bitoplarile mideme yalvarmağa başladım. Alafgrnogn sofralarda az ekmek 

yenildiğiııdl'n, tekrar ekmek: istemenin eyıb olduğundan, ~cref ten, nezaket· 
ten, nnmuilan bir düzüne kadar söz süyledim. 

Dinlemedi beni inadçı midem! Şeker, şeker! diye durmadan tepinen ar· 
uz çocuklar gibi, midem de karnımın içinde mütemadiyen tepiniyor: 

- Ekmek. ekmek diye! haykınyordu. 
Jote evvelki akşam, Bay Muradın telve •e tOnbeki kokan lıüfesinde. hem 

6t ayakta faeulya ekmek atıştırırken., davetlilerin beni ele eçirmelerioin hi· 
Uyeai bundan ibareuir. Yoksa midemin inadçı ve serke, eahsiyeti olmaeay• 
dı ... Evet. ben midemi belli baıh bir şahsiyet olarak düeünüyorum. Cıoai 
uzuvlarımızın da birrr şahsiyete malik bulunduklanm Yunan filozofları 
söylerlerdi. İoanmazeaeız, Eflatunun bu hususta ne düıündilğünü Aeı.oı ı.. 
nıet bir1derimise sorııo ve müabet cevabını oııdan anide alın! .• 

Doktor Gobels... Corc Pit adlı bir adamla bir kaç 
Almanyada bir papaz, üç ay defa golf oynam ştır. Bu oyun· 

hapse mahküm edilmiştir. lardan birisinde Lordun attığı 
Sebebi nedir biliyor musunuz? top Pitin kafasına isabet etmiş-
Bu papaz, büyük bir halt İş· tir. 

lemiş ve Propaganda Nazırı Bu isabet tab"i bir mana ifa-
Doktor Gobelsin Cizvit mele· de etmez. Fakat Pit aradan bir 
teplerinde tahsil ettiği ve henüz müddet geçtikten sonra Lord 
10 yqında bulunan bir kızının aleyhine bir dava açmış ve di-
da cmYiyetler nezdinde olduğu· mağımn faaliyetini bozduğu için 
nu IÖ)'lıemiftir. de on bin lngiliz lirası tazmina1 

Doktor Gobels bu ftirayı iatemiıtir. 
redettikten başka, papazı da Mahkeme, davacıyı muayeneye 
laaplettirmiftir. sevketmişf r. Bu muayenenin ne-

MUjdel ticesi şimdi sabırsızlıkla bek-

Vaşingtondan bildiriliyorı lenmektedir. 
En eski insan tipi, S00,000 Hanri Ford ne kazanıyor? 

1ene eve\ yaşamış otan Pıtekan· Hanri F ord otomob l yapma· 
tropoı Erektüsün de pabucu da- ğa hayatının kırkıncı senesinde 
ma ablmlştır. Çünkü Cavada baş!amıştar. Tam otuz dört se· 
maymun· insan tipi olarak bir nedenberi de otomobil yapmak .. 
kaç diş ve çene kemiği bulun- tadır. 1903 de fabrikas nda 75 

muştur. amele ve memur vard . Bu gün 
Karneci müessesesi direktörü Hanri Fordun fabrıkalarmda 

&y Merriam diyor kl: 125000 amele çalışmaktadır. 
- Bu keş"f, şimdiye kadar Hanri Ford 34 sene içinde 

yap1lan keşiflerin en mühimidir. otomobil imalinden tam 844 
Çüokü insanın zan ve ,abminin· m iyon dolar kazanmıştır. 
den çok evel, yani bir milyon 
aenedenberi yaşadığl anlaid- .fil istiyenlere mi.ljdel 
mıttır. Kedi ve köpek meraklısı çok-

Ayyaş hayvanlart tur. Amerikadm maruf mizah 

Dün köpeklerin sarhoşluğun· muharririne göre fil de bir ev 
dan bahsettik. Hayvanların tabi- hayvanıdır. Amerikalılardan bu 

Kemalpaşada 
••••• 

Sarhoşluk yüzünden 
çıkan kavga 

Kemalpaşada Yeni mahallede 
tenekecilik yapan Mehmet oğlu 
Ahmet Bi an, beled ye tahsil
darı Alı oğlu B. Feridin Posta· 
hane karşısındaki evine sarhoş 
halde girmiş, evde bulunan 
aile halkını korkutmuş, camları 
kırmış ve nara atmıştır. B. Fe· 
rid karısı ile o esnada oda 
penceresinden sokağa atlamış 
ve koşarak karakola vak'ayı 
haber vermişlerdir. Ahmet tu
tulup karakola götürülünce o
radaki jandarmalara da kötü 
sözler şöylemiş, kötü muamele· 
de bulunmuştur. Her iki suçun· 
dan ötürü Ahmet @dliyeye ve· 
ritm iştir. 

Ege Zootekni müte
hassıs müşavirliği 
Ege Zootekni mütehassısı mü

şavirliğine tayin edilen B. Na
zım U gur Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve vazifeye başlamıştır. 
Müteh ss s, merke~i İzmirde ol· 
mak üzere bütün Ege mıntaka· 
sının Zootekni iş1erile meşgul 
olacaktır. 

ilkokullar müzesi 
l~mirdeki ilkokul1ar müzesinin 

iç talimatnamesi Hazırlanın ş v.e 
kültür direktörlüğünden okullara 
gönderilmiştir. Müzenin atölye, 
kitaplık vasıta ve levazımı, bu
tün resmi okutların ziyaret ve 
istifadelerine açıktı r. Yalnız bu 
saati bir gün evelinden müzeye 
bildiJilmek l~zı11.ldır. 

Türkiye - İsviçre kli .. 
ring anlaşması 

31/12/937 tarihinden itibaren 
mcriyetten çıkmak üzere fesh· 
edilmiş bulunan Türkiye- lsviçre 
kliring anlaşmasının 31 Mart 
938 tarihine kadar uzatılmasına 
Vekıller Heyetince karar veril
miştir. Bu karar şehrimizdeki 
alakadarlara teblığ olunmuştur. 

Zirai tetkikler 
Vilayet Z raat müdürü Bny 

Refet Dıker Bergama ya gitmiş· 

tir. Orada :ziraat işlerini tetkık 
edecekf r. 

fere mesken be-
deli verilecek. ...... 

Yeni büdceye tahsisat 
konulması K. Bakan· 
lığından bildirildi. 
İlkögretmenlere mesken be· 

deli ver lmesinin tecili hakkın
daki kanunun hükmü l haziran 
938 tarihinden itibaren sona ere· 
ceğinden, bu tarihten sonra ken· 
dilerine mesken bedeli verilme
sine başlanacak ve bunun için 
vilayet büdcesine tahsisat kona· 
caktır. Keyfiyet, Kültür Bakanh
ğandan vilayete bildirilmiştir. 

Evelce ilk okul öğretmenlerine 
her sene onar lira mesken be
deli verilmekte idi. Bu yıl da 
ayni miktar üzerinden verilmek 
üzere büdceye 65,000 lira vari· 
dat konulması lazımdır. 

Öğretmenlerin eski yılların 
mesken bedelinden alacakları 
olan paraların verilmesine Kültür 
direktörlüğünce başlanmıştır. 

Çocuğuna öldü
ren kadın 

Adliyeye verilmek 
üzere yakalandı 

Bayındırın Burgaz köyünden 
Halil kızı Ayşe, gayrimeşru mü· 

nasebet neticesinde gebe kal· 
dığt altı aylık çocuğunu kasden 

öldürdüğü anlaşıldığından tutul· 
muş, adliyeye verilmiştir. 

meselesinden 
Çeşmede Yeni cami mahalle

sinde lsmail oğlu lbrahim Yıldt· 
rım ile Sadık oğlu Hüseyin ince 
arasında hayvan sulamak mese· 
lesinden kavga çıkmış, yumrukla 
biribirini dövmüşler ve yarala· 
mışlardır. ikisi de tutulmuş, Ad· 
lıyeye verilmiştir. 

Hakaret 
Foçanm Bağarası köyünde 

Ali Yörük, Ahmet oğlu Hasan 
Akse.kiye ve çoban Kenan da 
Yahya oklu Süleymana hakaret 
ettiklerinden tutulmuşlardır. 

Fudbol maçlarında hakemlik 
etmek istiyenlerin imtihanları 
için fudbol federasyonu tarafın
dan haz•rlanan imtihan sualleri, 
şehrimiz fudbol ajanlığına gel
miştir. 

imtihan saat 15 te parti mer· 
kezinde yapılacakt r. İmtihana 
girenlerin bu suallere verecekleri 
yazılt cevablar, federasyona gön
derilecek ve muvaffak olanlara 
hakem diplomaları verilecektir. 
Bundan sonra diplomas1z hakem
lere fodbol müsabakaları idare 
ettirilmiyecektir. ----B. Haşmet Dülge 

Ankaradan ~hrimize dönen 
lzmir Liman işletme müdürü B. 
Haşmet Dülge rahatsız bulun· 
duğundan, işi başına geleme· 
mektedir. Kendisine sağlıklar 
dileriz. 

Koyun hırsızlığı 
Alaşehrin Piyadeler köyü ci

varın da oturan Gacar aşiretin
den Ömer oğlu Ahmet Önlü· 
koçun on koyunu çalınmıştır. 

Düzeltme 
F oçada tahsildar B. Ahmed 

oğlu Faikin, kızı Huriyeyi kir-
lettiği hakkında gazetemizde bir 
haber çıkmıştı. Aldığımız malfi
mata göre, B. Faik, kendi kı
zını değ 1, Cemilin kıza Huziyeyi 
kirletmiş ve adliyeye verilmiştir. 

Kız kaçırma 
Ödemişin Kiraz nahiyesinde 

Gedik köyünde lsmail oğlu de· 
ğ"rmeoci Mehmed, Hüseyin qilu 
Ayyıldızın 17 yaşındaki Eızı 
Fatmayı kaçudığından tutul· 
muştur. 

Yıırddaş! 
Az para ile çok gıda: Bu 

sır, kuru yemişlemizde fltır. 

Paris sergisi 
Gelecek sene açılacak 
mı, açılmıyacak mı? 

Baris, 17 (Radyo) - Fran11z 
Parlamentosu bu ayın 23 ünde 
toplanacak ıve Paris sergisinin 
938 senesinde de açılıp açılma· 
ması keyfiyetini müzakere ede
cektir. 

atlerinden anlıyanlara göre, mev· kanaate ıtirak edenler o"muştur. 
cut hayvanlar içinde karmcalar Eğer evleri için bir fıno köpeği kuyruğu 
kadar ayyaş mahluk yoktur! Ka· gibi fil istiyen varsa, merak Eski zaman1arda saf bir köylü Derlermiş. Çocuk bir gün şe-
rmcalar içkiye dayanamazlar ve etmesinler, lngiltere hükum ... ti çocuğunun Derviş olan babası bre giderken çeşmeden su içmek 
hemen istifade ederler imiş. 10,000 aded fiü satıl ğa .ç kar· ve anaşı ken~isine daima: için eıetinden inmiş. Eşek yanı 

Garib bir dava mışt ı r. Arzu edenler H ndistan- - B:ışın sıkıya gelince, (Me· başındaki uçurumun kenarında 
f ngilterenin en maruf golf daki ingı\iz askeri levazım am· det ya Muhammd, medet ya Ali) otlamağa başlamış. Çocuk tam 

!y~uEn~cÜİıılamrmınmdmamnl.ımLmomrdlı.•ÇİIİipms•k•on .. _..b~a .. ·nmal!!IEmiSıllürm~•c•a•atmme•d•,.•b•ili•r•!e•r•l ..... d .. ye .. bEa~ğ-ır .. k•u•r•tu•l•ur•s•u•n .. ımı .. mı;ıllllls•u•y•u .. içmimp•eşlıiılejğ•in .. •y•an .. ın•a .. y.ak-.ılalillıııı· 
v• • ' 

Tayyare Sinemasında 

şınca, eşeğin ayağı kaymış :ve 
çocuk (bire aman) diyerek eşeğin 
~uyruğuna sarılın ış.. Eşeğin stk· 
leti malum; hayvancağızı çıkara· 
mamış. Çocukcağızın hatırına 
gelmiı: 

- Medet ya Muhammed, me· 
det ya Alil 

s 

Bugünkü seanslardan itibaren 3 saat mütemadi zevk •e heyecan içinde bırakacak 

2 bügük /ilim takdim ediyor 

EYAZ ZAN Ktçtimai - Ahlaki 
ve 

!hissi dram 

KAY FRANCIS tarafından temsil edilen b11 filim 
Ş tafata aldanıp ta aşkmı, servetioi, bekaretini feda eden bir kadının ıstırabını ... 
Müthiş intikaınını •.. Tahlil ve tasvir etmesi itibarile herkesin görmesi elzem olan 

bu mühim eser; Çinin esrarlı muhitinde güzel (MANDALA Y) şehrinin tabii 
dekorleri ~de temsil edilmi§tir. 

A Karyokanın unutulmaz artistleri FRt.D ASTAIRE ve ClNGER ROGERS tarafmdan mükemmel bir 
yrı ca : surette temsil edilen 

LS D A L . G A L A R 1 8~t8':,J:~1· ~urı~~:'.:ı · :ı~z·ı.ıi 
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bam & umugublo 

F.eryadını basmış. F,akat bak
mış ki, ne gelen var, ne giden .. 
Kollara da kôp.mak vaziyetine 
gelince: 

- Muhammedle Ali belkj de 
gelmiş, uçurumu çıkamadıklan 
için aşağıda beklemeğe başla· 
mışlardır. Eşek düşerse belki 
uçurumun dibinde onlara bir bal 
olur. 

Diye düşünmüş ve uçurumun 
dibine doğru ba~ırm~: 

- Va Muhammed, ~a Alil. 
Eğer u~rumuo dibinde iseniz 
çekilin.. Eşeğin kuyruğunu sah· 
veriyorum. 

Bunu der deme~ eşeğin kuy· 
ruğunu bırakmış ve eşek te uçu· 
rumu boy:lamış. 

Fık.rtuı 

lr. J..t.nun'l v t 

1-Jemen her gun, gazetelerin, 
zabıta vukuatı sdhmunda şunlara 
okuruz: 

Ali, Veliyi tabanca kurşunu 

ile yaralamış. 
Ahmed, Mehmedi bıçakla ya· 

ralamış. 

Hasan, silahla oynarken yara· 
lanmış. 

Amme hukukunu alakalı kılan 
bu vak-"alarm elbette bir çok 
sebepleri vardır, biz bu yazı· 

mızda bunları arıyacak değ liz. 
Bu araştırma ilmi ve cezai bir 
sahaya girer ve bu araştırmayı 
ancak criminalistler yapabilir. 
Çünkü bu snhada onlar salahi· 
yettardır. 

Bizim bu yazımızın süjesi, fiili 
işlemeğe yarıyan silahı taşımak 
meselesidir. Hiç şüphe yok ki; 
silah ve bıçak vesaire gibi ya· 
ralayıcı aletleri taşımıyan bir 
insan, tehevvür saikasile diğer 
bir ıinsanı yaralıyamaz, kanını 
akıtamaz. Olsa olsa hiddetine 
mağlüb olan kimse, kızdığı ada· 
mın yüzüne bir kaç tokat ve 
:fUmruk vurur,ıbir sürü de küfür 
savurur. Bu gibi ehemmiyetsiz 
bir vak'adan da ikan akmaz. 
Cemiyet mutazarrır ve amme hu· 
kuku da müteessir olmaz. 

Çok şükür memleketimizde 
cinai vak'alar, sair memleket· 
lerde olduğu kadar çok olan· 
dığı gibi amilleri de bir değildir. 
B.zdeki vak' a\arın-fikrimce·başta 
geleni kabadayılık zihniyetidil\ 
Maarif ilerledikçe bu zihniyet 
de yavaş yavaş ortadan kalk· 
maktadır ve Cumhuriyet idaresi 
bunu kökünden kaldıracalcbl\ 
Nitekim cürmü meşbud kanunu, 
polis ve iandarmanın amansıi 
tedbirleri eski kabadayılığı orta• 
d çok rardrm 
etmektedir._Jiele bu iki asayif 
da'trcsinin failleri yakalamak hu· 
susundaki muvaffakıyeti şayanı 
şükrandır. Yakayı kurtarmak im· 
kanı olmadığmı anlıyanlar çoğal· 
dıkca cürümler de azalmaktadır. 

Diğer başta gelen bir amil de; 
silah taşımak keyfiyetidir. lote 
bu mühim noktayı nazarı itibar• 
alan vazn kanun, silah taşımak 
fiilini bir suç telakki etmiştir .. 
Türk ceza kanununun 264 üncü 
maddesi, aid olduğu daireden 
resmi ruhsat almaksızın, yıkıcı, 
yakıcı, öldürücü aletleri yapamn 
veya memlekete idhal edenin 
iki aydan iki seneye kadar ve 
459 ncu maddesi de silah, kama, 
saldırma vesaire gibi yaralayıcı 
aletleri taşıyanların otuz güne 
kadar hapsedileceğini yazar. 

Kanun; cezadan bahsettiğine 
göre ortada bir suç vardır ve 
suçu işliyeni takib de polis ve 
jandarmanın en başta gelen bir 
vazifesidir, daha doğrusu bu iki 
dairenin hikmeti teessüsü budur. 

Bu iki daire tarama usulile 
silah arasa ve bunu ancak ken· 
dilerince malum ve muayyen 
zamanlarda tekrar etse eminim 
ki bir çok yaralayıcı alet bu111r 
ve silah aramamn ciddi bir şekle 
girdiğini görenler ve duyanlarda 
silah ta~ımak adetinden vazge· 
çerler. 

B\I tedbirin cürümleri tama· 
men ortadan kaldıracağını zan· 

nedecelc: kadar hayale kapılmı• 
yoruz. Fakat bir dereceye kadu 
tahdid edeceğini ve bu sur.etle 
kısmen de olsa, kan dökülmesi· 
nin önüne geçeceğini ve ceza 
ll)abkemelerindeki iıleri azalta· 
cağını musırran iddia ediyoruz. 

** 
B. Adil Yergök 

Vilayet Baytar müdürü B. 
Adil Y ergöke Zıraat Vekaletince 
iki ay mezuniyet verilmittir. 

~ 1 
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18 Kinuoueve1 ANADOLU 

Suriy~ politikacıları, lrakı 
· aleyhimize çeviremediler 

Irak ricali, yapılan müracaatları reddetmiş 
Türkiye · Irak dostluğunun, sarsılmaz bir 

derecede oİduğunu bildirmişlerdir 

ve 

lstanbul, 17 (Hususi) - Suriye poletikacıları, lrakı kendileri lehine ve Türkiye aleyhine çevir
meğe yelten.mişlerae de muvaffak olamamışlardır. 

Son gelen habeTlere göre, Irak ricali, bu husustaki teklif ve müracaatı şiddetle reddetmişler, 
lran-lrak hudut Mıtitifının hallinde hükiimetim.zden gördükleri büyük yardımı unutamıyacaklarını ve 
Türa-lrak dostluğunun, sarsılmaz bir derecede bulunduğunu söylemişlerdir. •...... ·-
üsküdarda esrarengiz bir 

cinayet oldu 
60 yaşlarında bir ihtiyar, ağzına bez. 
ler tıkanmak suretile öldürülmüştür. 

---------
lstanbul, 17 (Hususi) - ;ehrimizde esrarengiz bir cinayet vu· 

kubulmuş, hadisenin mahi' eti henüz aydınlatılamamış, failleri de 
yakalanamam1ştır. 

Cinayet, Osküdarda işlenmiş ve meçhul şahıslar, 60 yaşında 
Onnik isminde birini ağzına bezler bkıyarak öldürmüşlerdir. Cina

yetin hırstzlık kasdile yapıldığ ı tahmin edilmektedir. 

Kudüs Arapları, dün 
nümayiş yaptılar 

~--------·~----

bir 

ablus Belediye reisinin katli, umu· 

mi bir asabiyet uyandırdı 
Kudüs, 17 {Radyo) - Nablus belediye reisinin katli münase· 

betile üç bin Arap büyük parkta nümayiş yapmışbr. Arap lider· 

leri söz alarak, Arapların bu hadiseleri hiç bir zaman unutmıya
caklarmı söylemişler, düşmanlarmdan intikam almak için çalışa· 

Londrada 
Feci tayyare kazası 

Londra, 17 (Radyo)- iki in
giliz harp t~yyaresi. saat 17 de 
biribirine çarpmış ve düşerek 
parçalanmıştır. Tayyarelerde, yal
nız birer pilot vardı. Bunların 
cesetleri kömür hal'nde ve par
ça parça bulunmuştur. 

Roman yada 
İntihab:ıt mücadelesi 

Bükreş, 16 (A.A.) - Havas 
Ajansı mubah rinden: 

20 Birincik2nunda yapılacak 
olan intihabat iç:~ şimdiden gi
:işilm ·ş bulunan mu~adele son 
derece şiddetlidir ve her 
gün kanlı vak' alar zuhur etmek
tedir. Demirmuhaf ız lejyonerle
rin den 100 kişi tevkif edilmiş
tir. Dah 1 ye Nazırı bütün prefe· 
lere asayiş : n muhafazasına aid 
tedbirlerin takv yesini emretmiş
tir. 

Kacakcılar 
!! • 

Istanbulda ...... 
Feci bir otomobil 

kazası 
İstanbul, 17 (Hususi) - Bu 

gün feci bir otomobil kazası ol· 
muş; şoför Arif idaresindeki 
otomobille Halime adında bir 
kadını e~miş ve öldürmüştür. 

Şoför tutulmuştur. 

Viladivostokta 
Altı Japon yakalandı 

Paris, 17 (Radyo) - Ruslar, 
Viladivostokta altı Japon tevkif 
eylemişlerdir. 

Japonya, bu münasebetle Rus· 
ya Hariciye Nezaretine bir nota 
vermiş ve tevkif olunanların, 
derhal tahliyesini istemiştir. 

Almanya 
Bir milyar marklık 
dahili bir istikraz 

akdediyor 
Par·s, 17 (Radyo) - Alman· 

ya, bir milyar markhk dahlli bir 
istikraz için tahvilat çıkarmışbr. 
Tahvilat satışma yarandan itiba· 
ren başlanacaktır. 

Alakadarlar, yeni istikraz tah
vilatının, kısa bir zamanda sa· 
tılacağını ümid ed ıyorlar. 

Van Zeland 
Romaya vasıl oldu • 

Roma, 17 (Radyo) - Sabık 
Belçika Başvekili Van Zeland 
dün gece buraya gelmiştir. 

Van Zeland, lngiltere, Ame· 
rika ve Fransanın kendisine ver· 
dıği vazife dairesinde mali tet-
kikat yapacak ve bunun ıçın 
bir rapor tanzim eyliyecektir. 

• caklarına dair and içmişlerdir. Karlara gömüldü 
Zurih, 17 (Radyo)- Dört ka

çakçı karlarm altında kalarak 
kaybolmuşlardır. Bunların İtalya 
tebaasından olduğu anlaşılmıştır. 

Van Zelandın seyahati hu
sus d ır. Bununla beraber ltalya 
Başvekili B. Mussolini ile konu· 
şacaktır. Nümayişçiler alay halinde hükumete g-itm=ş'er. meydanda da te· 

zahürat yaparak, kendilerini müdafaa için silah taşımalarına mü· 
saade edilmesini istemişlerdir. 

__ ....;.. ________________ _ 

Müddeiumumilik, Ahmed 
Emin hakkında dava açtı 
Ahmed Emin, lstanbul Valisine "dağlardan 
üstün Bizans imparatoru,, diye hitab ediyor 

lstanbul, 17 (Hususi muhabirimizden) - B. Ahmed Emin Yal· 
mim, Tan gazetesinde • Atatürke minnet ve şükran,, serlevhalı bir 
makale yazmıştır. Müddeiumumilik, bu yazıyı memurların şeref ve 
haysiyetine nakise verici mahiyette gördüğünden, Tan Başmuharriri 
aleyhine dava açmıştır. 

B. Ahmed Emin Yalman da, İstanbul Vali ve Belediye reisi B. 
Muhiddin Üstündağ aleyhine bir dava açmıştır. 

Tan Başmuharriri bu giin neşrettiği bir makalede de Valiyi şid· 
detle tenkid etmekte ve kendisine, "dağlardan üstün Bizans im· 
paratoru!,, diye hitab eylemektedir. 

B. Ahmed Emin Yalman, ayni makalede ismini vermediği bir 
mebusun da beyanatını neşretmektedir. ismi verilmiyen mebus bu 

beyanatta; lstanbul Valisi aleyhine Meclise bir takrir verdiğini, 
fakat bunun neticelenmediğini söylemekte ve Vali yüzünden lstan
bulun eski şeklinde en ufak bir değiş~klik bile yapılamadığını 
ileri sürmektedir. Diğer taraftan otobüs meselesi tahkikatına da 
devam edilmektedir. 

Nuri paşa Filistin müftüsü 
ile temaslara başladı 

Arap alemi, Nuri paşanın seyriltatine 
büyiJ.lı ehemmiyet atfedi'J"W 

Beyrut, 17 (Radyo)- Sabık Irak Batvekili Nuri (paşa) :Filistinl 
müftüsü ile konuşmak üzere buraya gelmiştir. 

Nuri (paşa) büyük müftü ile konuıtuktan sonra Kudiise de gi
decek ve Arap komitesi erkanı ve İngiliz rüesasile temasa gele· 
...,._ı...+: .. 

Fransız büdcesi 
Paris, 17 (Radyo) - Fransız 

parlamentosu, dün gece sabaha 
kadar içtima halinde kalmış ve 
938 büdcesinin müzakerelerini 
bitirerek kabul etmiştir. 

938 senesi varidatı 54 milyar 
600 milyon ve masrafları da 
55 milyar 599 milyon franktır. 
Büdce, tasdik için derhal ayana 
sevkedilmiştir. 

Nevvorkta 
Grevler başladı 

Nevyork, 17 (Radyo)- Muh
telit fabrikalarda çalışan amele 
peyderpey grev yapmaktadır. 

Dün altı yedi bin amele İş· 

lerini terketmişler ve fabrikaları 
işgal eylemişlerdir. 

B.1gün, liman amele-si de kıs
men grev yapmış ve (Durmuta) 
vapuruna mal verilmemiştir. 

Zabıta ile grevciler arasında 
çarpışmalar olmuştur. ,! ................................... ... 

EL HAMRA Bugün en büyük sergüzeştler, 

en heyecanlı maceralar, en müt

hiş hakıkatlerle dolu ve bugüne SİNEMASINDA 
kadar Türkçeye çevrilen filimlerin en güzeli 

Asi Cieneralin ., . 

Son Emri 
Türkce s6zlü Baş rollerde 

' 
Gary Cooper - Madeleine Caroll 

Akim Tamirof 
Seanslar: 3 5 7 9 da başlar 

. \ • .... • ~.: • ııı • ,. 

Şehir Gazinosunda 
Kışhk salonlarında her gece büyük varyete numaraları, fev· 

kalade müz k ve muhtelif eğlenceler ... 
Matine: Cumartesi ve Pazar günleri saat 17 den 20,5 kadar. 
Suvareler: Her akşam saat 4 - 21 
Varyete programı değişmiştir. 
NOT: Bu aym on beşinde üç kişilik bir grub muazzam var· 

-. . ._. .....,_.. . * 

1 

Sahire l 

Celil Bayar 
VE 

Eski Izmir 
YAZAN; 

Talat Onay 
"Gireson mebusun \.. 1 

Bay Celal Bııyar lzmirde - İşgalin acı bir 
hatırası. Vali Rahmi (beyle) mücadele .• 

-3-
Zaman olurduki Anadolu için 

hazırladığım yazılar matbaaya 
verilmişken ya aldığımız bir A· 
jans üzerine yahud yeni bir me· 
sele dolayısile o makaleyi ibtal 
ederek yenisini yazmak icabe· 
derdi. Bittabi yorgun mürettip
ler dedikoduya başlarlardı. ipti· 
daları rahmetlı sermürettip Ali 
Haki babaya gizlice rüşvet ola· 
rak gaz suyu ık.ram adet olmuş
tu. Fakat gözü açık mürettipler 
bu bani yağmaya iştirakte ge· 
cikmediler. işte (gaz suyu) böy· 
lelikle okkalarla sarfedılmeğe 
başladı. 

Haydar Rüştünün kendi za· 
rarına olan bu israftan dolayı 
küçük bir ses çıkarmadığını, bi· 
lakis kııhkahalarla karşıladığını 

ve arasıra hazırlıkları görünce 
{gaz suyu) ıs!Darlayıp bizim gi· 
bi tutuşarak ateşli makaleler yaz
dığını, kendisine olan mubah· 
betim dolayısile burada zikre 
müsaadelerini dilerim.] 

Haydar Rüştü matbaadan ay· 
raldıktan sonra ne yazacağımı 
düşünüyordum. Haydar Rüştü
nün manalı bir lisanla verdiği 
o günkü mütareke havadisj beni 
kuşkulandırdı. Ne pahasına olur· 
sa olsun, bu mütarekeyi akim 
bırakacak çare taharrisine baş· 
ladım. Çünkü felaketın gelmekte 
olduğunu hissediyordum ve çün
kü Yunan gazetelerinin neşriyatı, 
lzmir için fena bir akıbet hazır· 
landığını gösteriyordu. Türk 
matbuatımn sükUtu, düşmanın 
ekmeğine yağ sürecekti. 

O akşam gaz suyunun yardı· 
mile Rı:ımluk ve Yunanlıhk ve 
hele mütareke 

1
aleyhine yazdı

ğım makaleyi mürettiphaneye 
gönderirken, (Efe, Zeybek) ga
zetelerinin sahibi değerli dostum 
Salabeddin Kantarcfe geldi; bir 
iki gaz suyu aldıktan sonra iç"n
den kopan Efelik tehevvürile 
(fikir) le bir imla ve manada 
sayıldığı için beş on yeni küfür 

Abdullah Çavuş diyor ki: 
Yaşları otuz beşle kırk beş 

arasında bulunan okumuş insan· 
lar benim kim olduğumu bilir· 
ler. Fakat bu günkü nesil, her 
gün benim nasihatlerimle, ihtar· 
lara':llla, tenkidlerimle karşılaş· 
tıkları halde: 

- Bu Abdullah Çavuş ta 
kimdir? 

Diye kendi kendilerine sual 
sormaktadırlar. 

Hiç bir kimse çıkıp da: 

- Abdullah Çavuş adile her 
gün konuşan adamın, lzmirin 
Enı"iralem nahiyesinin bir köyün
de doğma, büyüme bir Abdulla 
olduğumu, 93 Rus • Türk muha· 
rebesinde yararlıklar göstererek 
çavuş rütbesini kazandığımı ve 
nihayet Ruslarla yaptığımız (Si· 
listre) muharebesinde başçavuş 
olarak çalıştığı mı, imanım ve 
azmim sayesinde en müşkül harp 
dakikalarmda kumandanlarıma 
emniyet, maiyetime cesaret ör
neği olduğumu anlatmadı 

telkin etti. Bunları da makaleye 
sokarak tertibe yol1adım. 
Beş dakika sonra başmürettip 

Ali Baba yanıma geldi. Yaradı· 
lıştan Yunan düşmanı alan ve 
yazı az geldiği zaman 1 ar hiç ol· 
mazsa Girid faciasına dair bir 
hatıra yazarak Yunanlılardan 
hınç almak merakından kurtula· 
mıyan A i Baba, bu makalenin 
hükumetçe hoş görülem yece· 
ğini, Haydar Rüşdünün bu •gün 
yapılaD mütareke müzakeresinde 
bulunduğu için bu makalenin 
neşrine belki de raz ı olm yaca" 
ğını ve eğer mesuliyeti ben ka· 
bul edersem, makaleyi bizzat 
kendisi dizeceğini söyledi. 

Bittabi her şeyi göze aldım. 
Ali Babaya Haydarın böyle bir 
müzakereye laf olsun diye işti• 

rak ettiğini, bize bu müzakere• 
den ve anlaşmadan bahsederken 
alaylı, manalı gülümsemeler sa• 
vurduğunu, bunun ne demek 
olduğunu pek ala· anladığımı 

söyledim. Ve makalenin derhal 
dizilmesini ihtar ettim. 

Ertesi gün çıkan Rumca gaze· 
telerin lisanı pek tath idi.Sanki 
aramızda hiç bir şey geçmemiş· 
ti. Hele istikbali (?) pek gülgün 
gösteriyorlardı. 

Fakat Anadoluda çıkan o 
makale her şeyi altüst etti. HG· 
kumet tekdir, sansör tebdid ve 
garibi, Köylü gazetesinin mat• 
baamıza gönderdiği muharriri 
bizi döneklikle ittiham etti. Da· 
ha garibi, •anasırı osmaniye ara· 
sma tefrika ilka,, etmekle de it· 

tiham olunduk. 
işte bu neşriyatı Ôdemiş

Bozdağ yaylalarında gören Ce· 
la Bayarın bizi alkışladığını ha
ber almış; mücadelemizi korka· 
rak, yılarak gevşetnı!ş değil,bel· 
ki daha fazlas:le artırmıştık. 

Celal Bayarı, temsil ett iği 
İttihad ve Terakki hükumeti va· 
lisi gibi Hürriyet ve itilaf hükü-
metleri istemiyorlardı. Bu cihetle 
mücadele eksik o'muyordu. 

- Sona var-

iman, bir emniyet remzi olarak 
sütunlarında yaşatırken • ve bu 
hareketle ruhum şad olurken -
tarih okuyan ve bilen İzmirin 
münevverleri tarihi hayatamı ve 
kim olduğumu İzmir ve Ege 
gençliğine tanıtmadı. 

Hani o tarihten yapraklar ya· 
zan Mitat hoca. 

Hani o tarihi tefrikalar yazan 
Orhan Rahmi. 

Hani gazetelere tarihidir d iye 
yazı yazan (Ayhan) mtdır, Gün· 
han mıdır; ne de o zatlar! 

Neden bu malumatlı adamlar 
benim kim olduğumu (Anadolu)· 
da beni bilmiyen yepyeni oku· 
yucularıma anlatmıyorlar. 

Nankör demiyeceğim. Fakat 
tabir caizse onlara şöyle hitap 
edeceğim: 

- Ey tarih bilen muharrirleri 
Beni hiç olmazsa 

Rahmetli Nam1k Kemalin 
(Vatan • Silistre) piyesinde yap
tığım hizmetleri sayarak o 
cularınıza hilrii·~~i.-: .~ .. t:. -..... -· _ ... _ 
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l:muwt oeeriyat 'Te yazı itleri mdaft. 
ıü: Hamdi Nldıet ÇANÇA:B -fDAREHANESI 
f ımir 1kiııci Beyler eokagt 
C.Halk i>artisi binan içinde 

Telgraf: 1u11ir - A ADOW 
'J elefon: 27'76 - Poııa kp&uu: •OS 

Abone ~craiti 
l ıllı~ :1400, ı1tı aylı~ı 800, 69 

&o)lıgı t.00 luru9ıur 

Yul:anr1 memlekı-ı)f'r için tepe~ 

- Dli•de11 peabat -
1 - Dorik11 ile S'villiyi Jcu· 

cakJ.şmı§ ,bir halde iördüler. ~u 
ı.amulmayan JI}anzara lnrşısıo<l. 
Zigfridi ~k müteessir oldu ve 
deli gibi koşmağa başladı. Tar
zan da onu takip ett. ve kendi· 
ıine: 

- Rıca edttim, b.:ı l'Z duru• 
nt1z ve berıi d nleyin•ı.I Oorıka'in 
sizı sevd!liae boa ~·ı a.ırstte 

2 - Genç lcız, gördüğü ha. 
kikate ratmen T arzaw dinledi. 
Tarzan, kızı ıakin eör~e: 

- Siz, beni bek1eyiniz, bir az 
yjyeçek tedarik edeyim. Çü kü 
acıkmış olduğunuza eminim. 

Tarzan, elindeki nakıı ıilih· 
lar!a avlanmağa başladı ve kısa 
bir zaman içinde öldürdüğü bir 
geyik ynrus" ile Zigfridin ol· 

• y 

ormanlarda .. 38 

3 - Fakat, Zigfridi, bir az 
evel olduğu yerde değildı. Do-
riksin hainliği ile Ç9k müteessir 
o1an Zigfrid bir baubap yapra· 
gına bir JJJektup yazarak kaçmış 
idi. Tarzan mektubu gör,clü, fa-
kat o yazıdan anlamıyordu. Do
rikae doğru lcoımağa başladı. 
Ouu görünce malıut ~azılı yap
ragı .. 

ye 

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

okumasını rica etti. Doriks mek
tubu okuyunca acı bir feryatla 
yere yıkıldı. Yüzünü elleri ara
sında .saklayarak: 

- Gıtti, kendini de öldüre· 
cek, hem de yamyamlara teslim 
olmak scıretilel. Piye beğırdı. 

Tarzan: 
- Doriks, merak etmel. Ben 

onu kurtaracağım. Hem de yat· 
nız başıma.. Dedi. 

- Sonu oar -

I 8 Kn nıınııı~vel 

• 
Sağ 

ba rı 
Dabill hastalıklar müt l}l,aHmmu 

Dt. M. Şevki U~ur diyor ki: 

Vaktinden evel ihti. 
yarlığa karşı savaş 

-6-
lyi yaşamak çabuk ölmek de· 

mek değildir. Esasen .zamanı
mızm en ç.ok ölümleri, verem 
ve kanser gibi kan damarlara 
hastahklşrı vak' aları oda görül· 
mektedi1. Hakikaten gerek ve· 
rem ve gerekse kanser hasta
lıklarına uğrıyan fosanlar, teh· 
likenin yaklaştığını gorunce 
doktora koşar ve kendilerini 
tedavi ettirmeğ~ başlarlar. 

Halbuki kan damarlannm 
katılaşmasına müptela olanlar 
doktora gitmekte çok defa geç 
kalırlar. Çünkü bir çok hastalar 
uğradıkları bu damar katılaş· 
masına ehemmiyet vermezler. 
Bazıları ise Jakayd bir tavır 
takınarak tansiyonunun ölçül
mesi ve kalbinin muayene edil· 
mesi ıçm doktora müracaat 
ederler.. Hatb yutmağa tablet 
ve şiringa için ilaç isterler .. Ya
şadıkları hayat yollarını saklar· 
lar; söylemezler. Bazı hastalar da; 
,sarhoş .olmadıklarını, orta bir 
hayat yaşadıklarını, yed kJerj ve 
içtikleri gibi yaşıyanlar uzun 
müddet ölmediklerini anlatırlar. 
Babalarının altmış yaşından fazla 
yaşadığı ve her gün hemen 200 
gram ~e daha fazla içki içtiğini 
ve tütün, sigara kullandığını 
beyan ve istediği gibi yeyib 
içtiğini söylemekten çekinmez· 
ler. Altmış yıl gibi uzun bir 
müddet eğlencelerden mahrum 
kalmaktan ise, ır o ş ıl :gibi 
kısa bir z:ımanda eğlentili bir 
liayat yaşaır&ak istediklerini söy· 
ferler. 

Bu zavallılarm çoğu elinde 
kadeh, &$zanda siğara olarak 
ölürler •• Evetce de yazdığım gibi, 
kan damarlarının katı şmasına 
mühim bir sebeb teş.U.l eden 
i.çkinin kurbanı olurlar. ileride 
yazılacağı gibi, kan damıulUt 
katılaşmış ol.Pnlar fe',ein mahku
mudurlar. F~lc gelmezden evel 
baş sıkılması, baş dönmesi, baş 
ağnlan, tans'yon artması gibi 
hayatı tehdit eden ilk alametler 
görülür.. -Arkası 'IJQl'• 

I Nöbetçi ec:r.ahaneler ' 
Bu gece 

Başdurakta Sıhhat, Karanti• 
nada Eşref, Kemerde Kamer, 
Eşrefp~ada Eşrefpa~a eczaneleri 
nöbetçidirler. ---"!'---"""! 

Konferans 
Yarın saat 14 te mektepler 

müzesinde ressam Abid Elder 
tarafmdan t6San'atta şahsiyet,, 

mevzuu etrafında b "r konferans 
verHecektir. Bu konferans ,-alnız 
Avrupa tahsil gen~leri ve san' atla 
alakadar olanlara mabsu&tur. 

Konser 
Burnava Ortamektebi menfa· 

atine yarın ak§am ZinJat mek
tebi salonunda Bayraklı gençleri 
arafmdan bir konser verilecektir. 

TAKVİM 
IWmi - 1~53 ı Arabi • 1356 

Kiinunuevel 5 Şeval 15 
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Y a%an: Aleksandr Düma 

Haetd@ &a,.I!,.@ 
Sorunuz, cevap 

alırsınız! 
Manisada Z. Tezcanhya: 

---- ·~ .... .,. ........ ~•tt•""4•...,•44•......_ .. lt __ ..,,...-=,.,.,,,...-....,..,..,~ Mektubunuzu, istediğiniz dik
katle, hep beraber okuduk. Aram 

şısı. 

' yalan soyı.er en umulmaz bir mani kar
Kedilere neden pisi pısi, di

yor da, köpeklere kuçu kuçu 
d ·yoruz, kedıleri kovmak için 
neden "pist, pist,, köpeklere 
"huşt,, divoruz. Neden kümes 
hayvanlar;na "bili bili,, veya 
•kih kih kih,, diyoruz da kovar
ken kışt den liyor. Niçin ineğe, 
mandaya, öküze "oha,, diyoruz 
da eşeğe çüş çüş diyoruz? 

kalan ,. nsanlar gibi birdenbire sustu 
Putanj tarafınpan sokuldµğum mecbur kalan kimseler gibi, dam,. dedi ... 
Amyen bahçesinde onu yak..th· vicdanı ile mücadede eder tatz· - Müderris"n hemşirezadesi· 
yanlar arasında bulunuyordum. da görünüyordu; fakat üç arka- ne mi? 
Ben o zaman mektebe devam daşı gözlerini ona dikmiş ve Atos onu susturmak için: 
ediyordcm ve bµ se,rgüzeşti kra- kulaklarını ona ~oğru çevirmiş - Dilini tut, Portos, çekil· 
lın zalimliği olarak görmüştüm.. oldukları için sözünü ikmal et· miyorsunuz.. dedi. 

Dartanyan dedi ki: nıemesine imkan kalmamıştı. - Rıca eder m, hiç mukave· 
- Eğer D .. IC dö Bukingha- - Bu müderrisin kız ka de· met göstermeden ve ağzını aç· 

Bu suallerinize cevap vermek 
için önce neden bu sualleri bize 

sorduğunuzu tahLil etmek istedik. 
Bunlar nıhayet telefon başındaki 

mm nerede bulunduğunu bilmiş şinin bir kızı var, .diye Aramis madan şu arabaya giriniz, dedi. 
olsam, kard·nali kudurtmak için, sozüne devam etti. - Galiba sizi Bukingham 
elinden tutup kraliçenin yanma - Kızkardeş kızı, sonra? .di- zannetti; diye Dartanyan bşğırdı. 
götürmek cesaretini gösterirdim; ye Portos sordu. - Öyle zannederim, d ye Ara· 
çünkü, efendiler, bizim hakiki, - Muhterem bir hanımefen· mis cevap verdi. "Alol. gibi birer mutlak ve işi· 

tilmiş şeydir. Mana ifade etmek· yegane ve ebedi düşmanımız di, diye Aramis devaıp etti. - Ya madamı? diye Portos 
lcardinaldir ve ona büyük bir Üç arkadaş bir kahkaha sa- sordu. ten ziyade ses çıkararak hayvana 

hitap etmektir. fenalık edebilmek çaresini bul· lıverdiler. -Onu da kraliçe sanmış ol-
muş olsam bu uğurda başımı - Ohl böyle güler ve sö· malı diye Dartanyan cevap verdi. Her cins hayvanın bir keli· 

meye daha doğrusu bir kaç h~

celi bir sese .,Jculak kabartması 
o hayvana o hece!erle hitap edip 

alıştırmaktan başka bir şey de· 
ğildir. Ked 'nin "pisi pisi,, ye 

fedaya hazırım.. zümden şüphe ederseniz bir §ey - Öyle, diye Aramis tasdik 
Atos sözünü ikmal etti: öğtenemezsiniz, diye Aramis on- etti. 
- Dartc.nyan, kumaş tüccarı 

size Bukinghamın sahte bir mek· 
tupla getirilmek istenildiğini kra· 
!içenin bildiğini de söyledi mi? 

- Bundan korkuyorm•Jş .• 
- Bir az durunuz, dedi Ara· 

miş. 

- Niçin? diye Portos sordu. 
- Devam ediniz, bir ıey ha· 

tırlamak istiyorum. 
Dartanyan sözüne devam etti: 
- Ben kraliçenin hendesi 

olan bu lmdının kaçırılmuını 

bahsettiğimiz vak'a ile ve M. 
dö Bukinghamın Parise getiril· 
hleıi ile alakadar buluyorum. 

Portoe takdir yollu .dedi kic 
- Gukonyalı zeka nümune

... d 
• ir. 

Atu:s tıavc ettf: 

- Onu dinlemeğt 
ı&zleri hoıuma gider •• 

- Efendiler beni dinleyiniz. 
Diye Aramis bağırdı. 
- Araaıisi dinliyelim •• 
Diye üç arkadq bağırdılar. 
- Dün, berslerimi müzakere 

etmek üzere her zaman gittiğim 
bir müderrisin evinde bulunu· 
)'ordum. 

Atos gülümsedi. 
- Onun evi tenha h1r ma

halledir, diye Aramis sözüne 
devam etti: Tenha bir yerde 
:Yaşamak onun zevki ve mesleği 
icabındandır. Tam evinden çık· 
btım ıSırada .•• 

Aramis burada durdu. 1 
- Peki, tam evinden çıktığın 

sırada? d iye arkadaşlan sor
dular. 

Aramis, yalan söylerken umuı. 
nıaz bfr mani karşısında sükuta 

lan susturmak is~edi. Atos bağırdı: 
- Biz Müs'ümanlar gibi mü- - Bu Gaskonyah şeytan gı· 

tevekkil ve ölü gibi sakitiz. bidir, bir şey kaçırmaz .• 
Diye Atos cevap verdi. Portos dedi ki: 
Aramis sözünde devam etti: - Hakikaten Aramisin boyu 
- O belde dinleyin 'z. Bu ve endamı düke benzer; fakat 

hanım ara sıra dayısını gör· sırtındaki s .lahşor elbises.ne ge-
meğe gelir; ben orada iken de lince .... 
tesadüf o!arak gelmişti ve gi- - Sırtımda çok büyük bir 
derken kendisini arabasına ka· manto vardı, diye Aramis onun 
dar götürmeğe mecbur oldum. sözünü kesti. 

En büyük kabahati dilini tu- - Temmuz ayında manto 
tamamak olan Portos, Aramisin giymek! tuhaf şeyi yoksa mü-
sözünü kesti: 

- Oh, ohl demek müderri
sin hemşirezadesinin arabası da 
var, öyle mı? bu iyi bir haber, 
azizim. 

derris sizin tanmmanızdan kor
kuyor mu? diye Portos sordu. 

- Casusun insanın tavrından 
şüphelenmesini anlarım; fakat 
çehre .... 

- Başıma da çok güzel bir 
şapka i'jmift.im, 'dectf, Ara•İs. 

Portos bağtrdı: 
- Oht AUah1ml din dersi 

kulak kabartması bu iki hecenin 
kedinin •sabıoı gıcıkladığından 
ol~cak .... 

Yazı odasında bulunan eczacı 
Kemal Aktaş da mektubunuzu 

bi:ıim gibi bir kaç defa okudu 
ve gü dü. Başyazw::ımız Haydar 

Rüşdü de bu mektuba cev~ 
vermeğe uğraştı~ımıza bakarak: 

- Allah akıllar versinl 

Dedi, odadan çıktı. 

Bunu size mi söyledi, bize 
mi? Henüz karar vermiı değiiiz 
sayın Tezcanlı ... -------
Yuraila,ı 
Elma ve portakalı bu giin 

doktorlar yalnız en igi gıda 

- Po1tos, diye Aramis ce· 
vap vercıli, eizitıı pek tietbokaz 
olduğunuzu çok, kereler size ıh· 

tar ettim; bu haliniz kadmtarca 
hoş görünmez. 

Sergüzeştin neticesini dikkatle 
bekliyen Dartanyan bağırdı: 

öğrenmek için ne ihtiyatkarlıkl 
Dartanyan boşboğazlığa ni- olarak taus;g. etmekle 1c.al

mıgorl11.r, 011/•ı bazı hlHld
hayet vermek istedi. 

Ef d·1 f d"l k lıklarda ilaç yerine bile oe-- Efendiler, efendıler, me· 
sele ciddidir; işi şakaya dökmi· 
yelim. Devam ediniz, Aramis, 
devam ediniz. 

- Derken, Dartanyan, silin 
hasmınıza benzer uzun boylu ve 
esmer bir efendi meydana çıktı. 

- Be1ki de kendisidir. 

- İhtimaldir, diye Aramis 
söz.üne devam etti .... On ayak 
kader arkasından beş yahut alh 
kişi tarafından akib edilmekte 
bulunan bu efendi benim yanı· 
ma doğru gddi; çok kibar bir 
tavırla, bana hitaben, •M. lö 
Di1k,, d ye kendisini takdim etti 
ve sonra kol uma girmiş bulunan 
hanıma dönerek, "ya siz, Ma-

- en ı er, e en ı er, şı a 
'igOl'lar. 

yolunda vakt~m.zi kAybetmiye- ~1•11111-llİll------•••I 
lim; dağılalım da lkum~nın 
karısını arıyalım; ıentirikanın 
anahtarı odur .. 

Portos alay eder tarzda du· 
dağını büktü: 

- Adi tabakadan böyle bir 
kadın! Bu işte bir ata.kası oldu
ğuna inanır mısınız? 

- O kraliçenin en mahrem 
bende.si ve la Portun vaftiz kı· 
zıdtr. B11nu size söylemedim mi, 
efendiler? Bundan başka, ihti· 
malki, bu mesel.ede böyle adi 
tabakadan bir vasıta kullanmak 
kraliçenin planı iktızasındand.r. 
Yüksek kimseler her yerde ta· 

mlaltili.r; h419usile 
kin gözltidftr. 

Portoı dedi ki: 

Kardinal kes-

-Öyle amma, evveli kumaı
çı ile puarlık. et.elisiniz; hem 
de iyi bir pazariık .• 

- Buna lüzum görmem, çüa· 
kü o bize para v«me:ır:-se öbiit' 
tarafta iyi para alacağımıza eaniı. 
nım .• 

Bu esn.da merdiveDlerde ayak 
sesleri işitildi, kapı şiddetle açd· 
mış ve bedbaht kumaşçı meş· 
veret odasına girmişti •.• 

Sonu fltU' -

Yazan: 
M. Dolan f T·fr; No. lnkılab hatıralarından 

Bu propaganda derhal tesirini gösterdi. Dört köşeden Arnavud
lar silihlarile beraber akın etmeğe başladılar 

Bu sıralarda şimali Arnavud
luk karışmıştı. İtti had ve T erak· 
ki Cemiyeti şimali Arnavudlukta 
Yaptığı reşkilatla bir çok rüesayı 
Ve eşrafı elde etmişti. Bu gibi 
Vurub kırma işlerinde en ıiyade 
salahiyet sahibi rüesadırlar. Üs· 
kübde ulema geçinen bir çok 
ıevat elde edilmişti. Bunlar ara
sında Me ami tari katinin banisi 
olub U.sturumcada medfun olan 
Muhammed Nuri oğullarından 
o!ub Üs übde ikamet eden ho· 
Ca Kemal efendi de tahlif edi
lenler arasında idi. 

Sultan Hamıt Yıldız sarayında 
~n ziyade Arnavut ara güvenİ· 

Yordu. Evelce de arzettiğimiz 

~ıbi sarayın içi, dışı hepsi Ar· 
tıavutlara teslım edilm · 

Ayni zamanda Hamit Arnavut· 
luktan da şaşmaz bir sadakat 
ve fedakarlık bekliyordu. Kendi 
şahsı ve sa1tanatı hakkında bir 
fenalık olursa buntarm önüne 
geçmek için Arnavutluğu bir 
kalkao g bi lcullanmak ümidin
deydi. Sarayda beslediği bir 
Arnavudun hinihacette yüzlerce 
Arnavuda sözü geçeceği ve böy
le ikle bütün Arnavutluğun kendi 
hükmü altında bulunacağına inan
mış ve iman etmişti. 

Yıldızı yola getirmek iç·n ordu 
.ile bir ikte milletin de ayaklan
ması lazımdı. Bunun için cemiyet 
Arnavutluğa ehemmiyet verdi. 
Hamidin güvendiği bu yerlerden 
ümidini kesmesi ıçın mutlak ve 

b. 

Üsküp • Metrovjçe tren hatta nün içiade Preveze uuıumi bir 
üzerinde Firzovik adında bir ordugah Mlini almqtı. Obek, 
nahiye merkezi vardı. Bu nahiye übek Araavudlar köyün etrafmdaki 
Arnavudluğuıı içine giden yollar ovayı kuşatmışlardı. Bir kıımı da 
üzerinde bulunduğundan çok Firzoviğin yanında ufak bir orman-
ehemmiyetli bir mevkiydi. Aroa· cık vardı. Gelen Almanl~rın o· 
vudları buraya toplamak umumi rada tahassun etrııemelerı için 
bir kongre halini alacak olan ormancığı temizlemişlerdi. 
bu toplantıda kozu paylaşmak Üs~ü? valis_i ~abmud Şevket 

1 · a .. rdı"r k · b paşa ıdı. Bu ıçtımadan haber· mese eyı son " me ıca e· d d" . 
. B · · ar e ı!mış ve muvafakat et-

dıyordu. unun ıçın sağa '!Sola m·ışti J d l k d 
ld 

. an arma a ay uman anı 
haberler saldırı ı. d M' ı G t'b b d" (B'l" a ıra ay a ı ey ı. ı a-

" Almanlar Arn~vudluğu alarak hare üçüncü kolordu kumandanı 
Selanite doğru gıtmek için Fir- ve sonraları Hicaz vaf:si olan 
zovikte toplanacaklarmış. Eli bu zat şimdi tekaüden lstanbul· 
silah tutan Firzoviğe gelsin.,, da bulunmaktadır.] Cemiyetin 

Bu propaganda derhal tesiri· en faal erkanındand1. Bu içti· 
ni . gösterdi. Dört köşeden Ar· malara riyaset etmek üzere Fi· 
navudlar silahlarile beraber akın rozoviğe gelmjşti. 

YAT ve HAYAT SA 

i eryozündeki tabiat göste
rilerinin en şaşılacak bir tanesi 
hayattır. insan zekasının henüz 
çözemediği düğümlerden de bi
risi ve başlıcası.. Hayat nasıl 
olmuş?. Bu küçük sorunun va· 
zıh bir cevabı hala vcr:Iemedi. 
Tahminler var. ileride bir parça 
bu mevzua da temas edeceğiz. 

Hayat niçin olmuş, veyahut 
kainat neden yaratılmış? Üçer 
kelimeden mürekkep bu sualin 
cevabı ise h:ç yok. Feylesoflar 
asırlardanberi bin dereden su 
getirerek, ömürlerini bu muam
mayı çöımeğe vermişler... Kü
tüphaneler dolusu kitaplar ya
zılmış .. B ri dij-erini bazan ta
mamlamakla beraber elrseriya 
nakzeden meslekler, sistemler 
belki, belki değil muhakkak 
ytff:leri aşar. 

Peygamberler bunları düşün· 
müş; dinler ıfcurulmuş, imanlar, 
itikadtar örillmüş, milyonlarca 
insan, bunlara inandırılmış, inan
mıyanlerla ıboğuşulmuş, 'Yakanlar, 
yakılanlar, yanattlar, kesilenler, 
kesenler var. Tarih buttl-arı ta
mamı tamamına kayeedebilse 
okunması ömürlere sığmaz des
taalar çı:kar .. Geçelim ..• 

Hayat, arz üzerindedir. Kara, 
su., hava d~e üç esaslı bölüme 
ayirdığımız yet')'iiıiina, insan1ar 
ancak son senelerde tamamen 
öğrenebildiler. Asırlarca dağları, 
denideri aşamacMar, aıırlarca 
çölleri g.eçemedüer, kutulMera 
v .......... .,.,_. v.a .. ..-Jidi, .. 
boğdu.. K-. dondw~, güneş 

yakıb kavurdu. Beşeriyetin, arzm 
satnını öğren ek için giriştiği 
bu mücadele, çok eski, çok 
urundur. 

En evel mutedil mmtakalar 
ve iklimlere rastlıyan karalar 
öjs-enildi. Yiiklek, dik, karla 
dağlar, gene bir türlü aşılamı· 
yor, geniı bol ıulu m~1airler ge
~1°'da. 

Binlerce yal, dw silsileleri, ge
niş nebwler, ,ait stepler veya 
çölleı, aftllet-ler araemda tab!i 
bududlar UliDdc ktald.. -11· 
lere ~ deka ~ bir 
ıDeeele oktu. Bitin ilk ~e orta 
zamattlar~ itııi bij\ y1lıdan pek 
çok :z:i~, .ti ,,.. bVlouatya 
ve karav.Her y-s>ılası)'ll kanr, 

; 

deafzlue ~adtltw. Bu gön 
tayyare ile sekiz doku IHllte 
aş.d.nnız Atlaa ~fitlllu 
[KriıHof ~lij illi ayda geçe
biWıi. Sen :;.lvador ada&tnı ilk 
gördükleri an, pmidKi l.e,ooaa, 
gözyaşları, dualar,~ se~, 
pek samimi, ~ ~. idam 
ve kürek maMtftmlanlMÜıın mü· 
relNej> o1an t~, Antil ada
larıaa ay'k ~arı z .. an, 
hakikaten yeni döoyay~ yeai
den dofup geım·ş kadar bah
tiyardı.lar. MaceUan dk devri ale
mini göremedi, F.lipin adaların· 
da gözlerini yumdu. 

Sıcak ve .soğuk mmtakaları 
girip öğrenmek daha gt ç ve 
daha zor oldu. Afrika ormanla· 
nnı, oradaki bü~ eahrayı ge· 
çebilm.ek, Hir.uLiya tepelerini 
tırmanıp aşmak, on .dokuzuncu 
asrıa oilıay~lerinde - bir kaç 
adama - nasip oldu. Kutuplara 
varabilmek ise yirminci asrın 
muvaffakıyetidir. Havalara ç kıp 
uçabilmek gene yirminci asıcda 
·yirmi otuz senedir • muvaffakı· 
yetle başarılabiliyor. Fakat hala 
arzm ber köşe bucağını tama-

Mitat Oksancak 
Erkek Lisesi tarih muallimi 

meyiz. Denizler var: Denizlerin 
dibi .. Denizin içine muayyen ve 
çok mahdud bir derinlikten aşa· 
ğıya bir türlü inemiyoruz. Bize 
göre muazzam, dayanılmaz su 
ağırlığı var ki oraları doıaşıp 
görmek imkanındı.ın bizi mah· 
rum ediyor. 

Denizlerin -ki takriben arzın 
dörtte üçüdür· altında ormanlar, 
ve o ormanlarda ömür süren 
harikulade mukavim -biz"m çe· 
liklerimiıden çok sert· kendili· 
ğinden ziya ve eleıctrik saçan 
acayib mahluklar var. Bunları 
göremiyoruz, seıebiiiyoruı; tabii.. 

Ya küçük hayvanlar alemi? 
Mikroskob ufukları .. Gözlerimizle 
göremedij'imiz hayvanlara gelin• 
ce: ontwm da sayısı sonsuz •• 
Bizden büyük caolıla.. ne kadar 
şayanı hayt"etse, bizden küçü • 
leri onlardan ziyade mükemmel 
ve şaşmata değ&.. Bir karın· 
canın kuvveti ve faalfyeti cüs· 
sesine göre bir filin kuvvetinden 
ve faaliyetinden ziyade. Bir p·ro 
bir bplandao daha çev·Jc. Eğer 
pireler kadar sıçnyabilsek para• 
raşüt .kulesinin üzerinden kolay• 
ca aşardı ld. 

İşte arı bu kadar büyüklO, 
küçüklü caıiıhyı, onlaf'dan pek 
çok canatZ~arlt beraber barındı· 
ran, yediPen, ıçu-•, yaşa , 
çoialtan bir yuva, bir alan .• Ye11 
amma.. Maderi arz.. Hiç büyüle 
olmaz mı? Bii~ hem de pelc_, 
pek büyiilc, pt!k feyizli .. 

EMi in..,.'8• '1tft ~ük ha
kimlerine ve f.eylesGffanna vann• 
cıya kadar· arzm azametine iman 
ettiler. Dünyayı ucı bucağı bu· 
lunnıaz -datl•ıoa, yatılarına rağ· 
men- bir düzlük farzettiler. Gak 
yüzünü bir kubhe, bir tavan 
saydtlar. Denizler dökülmeden, 
kaymadan d~lgalana dalgalana 
sonsuz ufuklara kadar uzanıb 
gittiği için arım yuvarlak olma• 
sından şjiphelenmeğe bittabi 
imkan yoktu. Cazibe kaounları 
bilinmiyordu ki.. Güneşi, ayı 
bu kutibe ve tavan üstünde 
hareket eder, ~maltından 
dolaşıb gone ü9tiine ışık salar 
zanuettfter. Y'ltdıdar o tavamq 
duran veya hareket eden süsleri 
idi. 

Sümer ve Çin müneccimleri, 
[Heyet ilminin eski ad1 ilmi nü· 
cum ve ilk rasıd ve müneccim· 
ler de [çobanlardır.] asırlarca 
gök kubbeye dikkat ede ede 
i§te bu nazariyelere baglandılar. 
Dünyanın bir kürre şeklinde de 
olabilecetini ilk defa anlıyarak 
ileri sürenler eski Yunanlılardır. 
Fakat onlarda da bu idrak pek 
kat'i dejildi, kainattaki genişliği 
hakkile kavrıyaaıamışlardı. Eski 
Yunanlılar ·hu gün için gülün~ • 
bjr hataxa d&ba düşiiyorlardı: 

Arzı kainatın merkezi zannet· 
mek, güneşi, ayı arzın etrafında 
döndürmek. 1nsan zekası bu bü· 
yük hatadan ancak 15 inci asır· 
da kurtul.bildi. Kopernik mer
kezde dünyıSnın değil güneşin 
bulunabileceğini ileri sürdü. On 
beşinci asırda Koperniğ"e inan
madılar. On yedinci asır başla· 
rmda Galita te1eskopu ıs'ah et· 
tikten sonra Koperniğin fikirleri 
kabul edildi, f akal bu da yan
lışsız bir fikir değildi: Güneşin 
merkezi alem olmadığt meydan
dadır. 

Nihayet meşhur bir tarih ali· 
minin de-diği g bi: 
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Dilimize çeviren: Yazan: 
Şükrü Kaga H•nri Bero 
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l~~~yanın maksadı, Çini 
baştanbaşa işgal etmektir ........... 

Gümrük imtiyazlarından başka, Çinde ecnebilere 

J8 Kannnoeve> 

ftalya - Cenubi 
Amerika 

Hava nakliyatı 

------------------
verilmiş bütün imtiyazlar lağvedildi. 

Roma, 17 (Radyo) - Tar 
yareci Stopani tayyaresile Sar• 
donya adasından cenubi Ame· 
rikaya hareket etmiştir. Bu se
yahat, İtalya ile cenubi Ameri
ka arasında bir hava hattı tesiı 
etmek için tertip edilmiıtir. 

- 3 -
Ben öyle fenalaştığım zaman· 

lar yavru melek de gülmeğe baş· 
lar. Bütün zcvkile güler, o 
güldükçe ben de kazlar gibi iki 
tarafa yalpalamağa başlarım. 
işte bizim onunla başbaşa geçir
diğimiz zamanlar hep böyle 
geçer. Nasıl kargaları bile gül· 
dürecek hal değ.l mi? Ne yapa· 
yım? Kalın ve kaba sesimle, 
davul gibi karnımla, kocaman 
ellerimle her şeyi birden bozu· 
ver;r:m korkus le bu kadarla 
iktıf aya mecbur oluyorum. 

Bir akşam az kaldı önünde 
diz çökccektim. 
Düşünün bir kere benim diz 

çökmemi! Kadıncağız muhak· 
kak gülmekten bayılırdı. Bereket 
versin son dakikada aklım ba· 
şıma g rdi. Fakat kıl kaldı. hal 

Daha bir az vaktimiz var, size 
hikayemi, hayır hikayemi değil 
niçin bu kadından ümidlendi· 
ğimi "anlatayım. 

Kadının kocası uğursuzun 

birij evet efendim kendisi benim 
çocukluk arkadaşımdır, malımı 

bilerek söylüyorum. 

Çekilmez, manasız bir adam, 
en kötü, en bayağı karıların ya
nında bile kuyruk sallıyan, her 
eteğin peşinde koşan aşalık bir 
zampara. Şakak!;.:ı kırarmış, 
kudretten sürmeli gözlü dolğun 
keseli, hulasa bu gibi işlere 

lazım olan her şeye malik bir 
adam; fazla olarak bu ayardaki 
adamlara pelc ziyade yaraştıtı 

fi%ere kurna;:, düşüıcesi:., yılışık, 
sinsi ve her türlü ahlak ka}ıd 
ve endişelerinden azade bir 
çapkın. 

S z de bilirsiniz yal Bu sıfat· 
lar böylelerin işine çok yarar. 
Kendilerini mukavemet edılmez 
zanneltikçe mukavemetsiz olur· 
lar. Boyuna, posuna mağrur 
olmak, terzisine güvenmek, aşk 
işler nde bu gün dahi murada 
çabuk ermenin en kısa yoludur. 

Ben kıskançlık, hased nedir 
bilmem; bunu öğünmek için 
değil böyle olduğum için söylü· 
yorum. Başkalarının mevkii hiç 
bir vakit benim tombul genç· 
liğimi rahatsız etmedi. Çocukluk 
arkadaşlarım daha mektepte 
genç zamparalık roWnü talim 
ettikleri zaman ben de kendimi 
sadıçlığın acı inceliklerine alıştı· 
rıyordum. Şüphesiz o zamandan
beri başkalarının gözyaşlarını, 
ahlarını ve itiraflarını dinliye 
dinliye olacakj kendimi adeta 
aşıkların gönüllü sadıçı farz· 
ediyorum! 

Onun için rica ederim şu 
kadının kocası hakkında söyle· 
diklerimi kıskançlığıma hamlet· 
meyiniz. Hikayemin sonu da gös· 
terecek ya. Söyliyecek'erimi bir 
izah daha doğrusu bir zaruret 
gibi telakki ediniz. Eğer bu 
adam dediğim gibi bir çapkının 
biri olmasaydı karısı onu terk· 
etmez, ben de o kadına aşık 
olmazdım ve şu başıma gelenler 
ne beni bu sevimli diyara geti· 
rir, ne de sizleri tanımak zevkine 
nail ederdi. 

Her ne ise ben bu adamın 
hayatına pek yakından karııtım 
ve adeta kend siıe içli dışlı ol· 

dum. Düğünler"nde şahittim. 

Balayına giderlerken seyahat 
çantalarını v gonlarının kapısına 
kadar götüren bendim. Ve s:zin 
de (anlıyacağınız üzere) kurduğu 
ıenç yuvanın ayrılmak bilmez 

bir refiki oldum. Öyle bir 
dost ki onsuz balayı tatsız bir 
hale ıelecek; ve fena mevsimler 
geldiği zaman genç kadınla 
kocanın sevdalı ufuklarında top· 
lanacak bulutları dağıtacak hoş 
ve tuhaf bir adam. Bana bir 
bakınız işte azizim o adam 
benim. 

Bu hal tam altı sene sürdü. 
Ben tam altı sene çan kule-sinin 
altındaki şi~kin bir kubbe tevek
külile mütemadiyen kocanın 

itiraflarını ve kadının hıçkırık· 
larını dinledim. Çünkü söyle
meğe hacet var mı bilmem? 
Bizim delikanlı çok geçmeden 
dalaveralarına başladı. 

Fakat şurasını da unutmayı· 
nız ki çiftin üçüncüsü olmak 
rolünü adamakıllı oynadım. Ha· 
nım, kocasının münasebetsizli
ğinden iyiaen iyi şüpheleniyordu. 
Fakat sayemde yalnız şüphelen· 
me~ le kaldı. Bana mahirane 
sualler sorar ve bir takım usta· 
hkh suallerle havai, hoppa ko· 
casının dolambaçlı yalanlarını 
tutmak isterdi. Boşuna gayreti. 
Ben yalnız arkadaşımın sıTlarını 
faş etmemekle kalmadım hatta 
bana pek te şerd vermiyen bir 
gayretkeşlikle bu kocaman sura· 
tımın telkin ettiği emniyetbahş 
safiyeti mütemadiyen onun yalan· 
larının ve çapkınlıklarının hiz· 
metine hasrettim. Halbuki ben 
neler biliyordum! 

Çünkü bu çapkın asıl hak 
sahibi müstesna olmak üzere 
zevkini rasgele her kadınla pay· 
]aşan takımdandı. Eğer günün 
birinde üçümüz birlikte Lon· 
draya seyahat etmeğe kalkma. 
saydık vaziyet bili _öyle devam 
eder gider ve berı de kemali 
memnuniyetle ailenin kirli esrar 
çıkınlarını taşır dc.1rurdum. Asıl 
benim derdim Londrada baıladı. 

• •• 
Sizin gibi bir taşralının ·affc- • 

dersiniz maksadım asla sizin 
taşralı olduğunuza tariz değild ir· 
gözüne ne kadar garip görünürse 
görünsün, seyahatler hovarda 
b ir kocanın çapkınlıklarına biç;te 
müsait değildir. Maksadım karı· 
sile ve eski bir arkadaşile bütün 
dünyayı dolaşmağa kalkan bir 
kocadır. Evdeki çapkm'ığın ra· 
batına, kolaylığına diyecek yok· 
tur. Aldatılan ıçın gözlerini 
yummaktan başka bir zahmet 
kalmaz. Ha:bu'<i yollarda iş baş
kalıııyor. Otel salonları, tren· 
ferin dehlizleri, vapurların kama· 
ralan biç bir tcYi karanlıkta 
bırakmıyor ..• 

-Sona var-

Bir Franıız gemiai 
tecavüze uframıı 
Cebelüttarak, 17 (Radyo) -

Bir Fransız harp gemisi, Cebc
lüttarık açıklarında mecbul bir 
harp gemisinin tecavüzüne ma· 
ruz kaldığını telsizle bildirmiş 
ve yardım istemiştir. 

Amerika deniz nüma
yişi yapmıyacak 
Vaşington, 17 (Radyo)-Amc

rika Hariciye Nazın B. Kordcl 
Hul Japon sularında bir deniz 
nümayişi yapılması için Ameri
kaca hiç bir tfıe'>büı wkubul
madığını söylemıştir. 

Yurddaş! 
Portakal meosimintle bol 

bol reçel ve şıırııp gapmagı 
sakın unıılmcıl 

J ~ :v 

Bir Japon /ahrilcasıntlalci kızlar asbrt talimlerde 
Tokyo, 17 (Radyo) - Japon· lngiliz gemilerine ateş açmış· 

ya nazırlar meclisi, imparator· lardır. lngiliz gemileri, derhal 
luk meclisi ile bir arada topla- mukabele etmişlerdir. 
nacak ve (Nankin)in sukutundan Paris, 17 (Radyo) - Mareşal 
sonra basıl olan vaziyeti tetkik (Şang-Kay-Şek) cenubi Çin ma-
ettikten sonra, alınacak yeni kamatına bir emir vermiş ve 
tedbirleri tesbit edecektir. Japonlara mukavemet için şim· 

Şanghay, 17 (Radyo) - Çin diden hazırlıklara başlanmasını 
bataryaları, (Yançe) nehrindeki bildirmiştir. 

•• •• •• omrumuz 
nası 1 ge(ier? 

4 sene aşk, 6 sene can sıkıntısı, 5 
sene 346 gün e y y 

Bazı kimselerden bahseder· 
ken: 

- Hayatını gülüp söylemek· 
le, türlü türlü eğlencelerle ge· 
çirmiştir, veya: 

- Bütün ömrü çalışmakla 
geçmiştir, deriz. 

Halbuki bunların hiç biri doğ· 
ru dcğild!r. Bir insanın hayath 
en çok: yaptığı şey nedir? Ne 
eğlenmek, ne yıyıp içmek, ne 
gezib tozmak, ne de çalışmak: 
Uyku .• 

Evet, bunu bize 80 yaşındak · 

1
• r. adamın hayabnı nasıl geç r· 

dığı hakkında yapılan bir ista· 
tistik gösteriyor: 

Ele aldığımız adam 80 sene 
yaşamıştır. Yani 29,220 gün, 
veya 701,280 saat, yabud 
42,076,800 dakika veyahut da 
2,524,608,000 saniye. 

Buna mukabil bu i>ınril!'\ h-.•· 

candığı işler şunlardır: 
YapılaD it Sea• Giln Saat Dakilı..a 

Uyku 26 312 18 22 
Çalışma 21 92 14 40 
Can sıkıntısı 6 112 14 10 
Yemek yemek 5 346 5 12 
Beklemek S 302 16 45 
Aşk 4 39 8 27 
Gezme 4 12 15 3 
Seyahat 3 273 18 24 
Gazete okumak 1 243 7 18 

Bundan sonrakiler artık insa
nın hayatında bir sene bile iı· 
gal etmiyen işler: 
Yapılan it Gılo Saat Dakika 

Tıraı 228 2 52 
Para vermek 140 23 59 
ismini yazmak 48 14 58 
Ayakkabı giymek 39 19 18 
Saate bakmak 30 9 36 
Kapı açmak 29 4 47 
Çacuklarla alaka· 
dar olmak 26 14 33 
Kalemini mürekke· 
be batırmak 21 13 36 
Kravatını bağlamak 18 12 6 
tiyatroda bulunmak 16 6 20 
Burnunu silmek 13 8 28 
Sigara içmek 12 16 25 
Kol ve yaka düj-
mesi takmak 6 21 25 
Aynaya bakmak S 1 48 
Es ıemek 4 2 26 
Köpeğ ni çağırmak 2 14 20 
Gülmek 1 22 3 

Görüyoruz ki insanın hayatın· 
da en çolt yaptığı şey uyumak, 
en ~'• da a-ii l mekmiş. 

Ongon mıntakasındaki lngi· 
lizler, harbin cenubi Çine sira· 
yetinden dolayı endişededirler. 

Çinliler, Kantonda büyük ha· 
zırhklara başlam1ş bulunuyorlar. 

Nankin, 17 (Radyo) -Şehrin 
sukutundan bu güne kadar Nankin 
ahalisinden 15 bin kişinin silah· 
ları ahnmıştır. Japon askeri ma· 
kamatı, müsellah halkın evlerini 
yoklamakta ve bulduğu cepha· 
neyi müsadere etmektedir. 

Pekin, 17 (Radyo) - Japon 
mehafili, bundan sonra ecnebi· 
lerin bir çok imtiyazları etra· 
hnda yeni tetkikat yapılacağı 
kanaatini göstermektedir. Söy
lendiğine göre, gümrük imtiya· 
zandan başka diğer ecnebi im· 
ti yazların hepsi kaldırılacaktır. 

Hong·Kong, 17 (Radyo) -
Japonlaşın cenubi Çinde hare
kete geçmeleri iht malini dikkat 
nazarına alan lngiliz makamatı, 
lngiliz·Çin hududuna hakim beş 
noktada tarassut mahalleri vü· 
ıeude getirmişlerdir. 

Paris, 17 (Radyo) - Harbin, 
cenubi Çine sirayet etmesi mü· 
nasebetile lngiltere, seri tedbir
ler almakta ve müstemlekesini 
takviye için asker göndermek· 
tedir. 

Nankin, 17 (Radyo) - Japon 
ordusunun kısmı küllisi, G~ 
ner.al (Maçvi) nin kumanduında 
bu gün şehre girmiştir. 

Japon askeri, büyük caddeler
de bir ıeçid reımi yapmııtır. 
Geçid resmi, 13,45 şe kadar de· 
vam etmiştir. 

Deniz kuvvetleri ltom• .. n• 
Amiral (Aıeğava), geçid reımin· 
den sonra bir söylev vermiş ve, 
Çin • Japon harbinin, (Nankin) 
şehrinin sukutu ile sona erme
diğini, bundan sonra daha bü· 
yük harekata başlanacağını, Pan· 
çe) nehri had:selerinden dolayı 
Japonyanın müteessir olduğunu 
söylemiştir. 

Düf Koper 
"Yançe,, hadiseleri 

için ne diyor? 
Londra, 17 (Radyo) - Mu

haf azakarlırdan birinci Amiral 
Lord Düf Koper bir nutuk irad 
ederek, uzak şark hadiseleri hak· 
kında tefsirlerde bulunmuştur. 

Düf Koper, (Yançe) hadisesin· 
den sonra söz söyliyen ilk Na· 
zırdır. 

lngiliz bahriye Lordu demiı· 
tir ki: 

"- Tokyonun teessüf ve tar• 
1iyelerini beyan eden notaaını 
ve ·mesulleri cezalandırmağa ka· 
rar vermiı olmasını kabul etme
miz laiımdır. Harp mıntakala· 
rında ilk defa cereyan etmiyen 
bu gibi feci badiselerin tekerrü· 
rüne mani olmak için tedbirler 
alınacağını ümid ederiz .• 

Venedik 
Sarayında 

B. Muııolini bittiJn 
amirallerle konuıta 

Roma, 17 (Radyo) - ltalya 
Baıvekili B. Muasolini, bu gün 
öj'leden sonra Venedik sarayı· ' 
nın büyük salonunda bütün 
amirelleri kabul etmiıtir. 

8. Mussolini, donanma itleri 
ile siyasal meseleler hakkında 
amirallf'.rle uzun müddet konut
muştur. 

Amirall@r V encdlk sarayından 
çıktıktan sonra meçhul uker 
abidesine gitmişler ve çeleak 
koymuşlardır. 

Amerika donanmaıı 
manevralara başlıyor 

Nevyork, 17 (Radyo)- Ame
rika donanması, yakında manev· 
ralara başlıyacaktır. Manevralar 
okyanusun cenubunda olacaktır. 

lngiliz notası ve gazete 
lerin son makaleleri 

Japonya Hariciye Nazırı, notayı alı~ 
ken tekrar teminat verdi 

Londra, 16 (A.A.) - lngiliz 
gazeteleri Japon hükumetinin in· 
giliz notasını en ağır manada 
tefsir etmesi lazım gelmekte ol· 
duğunu peşınden ihtar etmektc
d:rler. 

Times gazetesi lngiliz notasını 

okumanın Japonlar için her halde 

hoş bir şey olmıyacağını yaz· 

maktadır. 

Tokyo hükiimetin"n Yangtze 

hadiseleri üerine yapmış olduk· 

ları protestolarda lngiltere ile 

Amerikanın göstermiş oldukları 

sı~ı teşriki mesaiye büyük bir 
ehemmiyet atfetmesi lazımdır. 

Bu gazete Japorı ordusunu 

çok şiddetli tedbirlerle beyelmi· 

lel kanuna riayete davet etmek· 
tedir. 

r.~anclH s' <> Gu ı rd an gazetesi, 

uzak şark ~ a kı İng .iir mc:u fı • ile 

lngiliz niihzu ıun muhafazası 
içın ittıhaz edilmesi laz mg len 

tedb .rler hakkında çok ı üyi.ık 
hir ketumiyd gösterilmekte o:du· 

tunu yazmaktadır. lngıltere hü· 
kumeti muayyen b"r hadiseler 
hududunun aşılması halinde in-

gilterenin bir Uzak şark devletl 
olmak itibarile mevcudiyetinin 

tehlikeye ırireceğini müdrik bu· 
lunmaktadır.Hc:r ne kadar Ame• 

rikan efkarı umumiyesinde uzak 
ıark meselesi hakkınde derin bir 

ihtilaf mevcud ise de Y angtze 
hadiseleri herhalde Amerikad• 
büyük bir tesir hasıl etmiıtir. 

Deyli Telgraf gazetesi, ln~iliı 
milletinin Tokyoya gönderilmit 

olan notada kull3nılan tabiratın 

kullanıldığı şekilde ve hatta da· 

ha şiddetli olmasına intizar et· 

mekte olduğunu yazmaktadır. 

lngiltere hükumeti büyük bir sa· 

bırla ahval ve şe aitin mahal 

göstermıyeceği derecede ve sa· 
hırdan daha fazla bir , ta hanı· 
mül gö!termiştir . 

Tokyo, 16 (AA) - Hariciye 
Nazırı B. Hirotıt, b: g ·in l.ıgıli:ı: 

notasının tevdıı sırasında ~adse 

dolayı sile Japo 1 hü . uın etin i n 

teessürle rinı y~n ıden b i!y ı n el• 

m ş ve bu kabilden ha is~ eri ' 

tekerrüriine mani olmak için 
muktezi tcdoirl~r n alın :ıc 1i'1 

hakkınd.ı km.nal verm ışt r. 
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Dilber kadın korsan Rudolf Valantinonun yeri-
- Aşktan başka kuvvete b8f eiMiyen deniz ktzmtn mac~aları... k 1 • • ld 

r:- p ~~ ftıik ~seidin BENLloGLU ne a an UÇ yı iZ 

Karasakala meydan ;koyan haydudlar bozma- Bir gün Sidney Harold, öyle bir 
sı, pek ffbuk titr~eğe başladı.. tuzak karşısında kaldı ki.. 

Karasakal 
gülerek: 

gene kahkaha ile 

- v.... De8i. Sen KaıasMcal 
Kaptan T<içi ~ Wı&f911M111 . de mele 
oluyor!. P.C fdi. ~di ne i e· 
dilini söyle ı.biim, bir; de bi· 
lelim ve görelim.. ~ budala.. 
Beaim gemieeki ~•mı gör-..., 
medin miydt?. Göılerin kirada 
mıdı? Belli ltir tüccar gemisi 
m~ sandın?. Ne ise .• Şimdi söy
le de senin • kim oldllğuou, ne 
aradığımı aiMıyalım. Ha haberin 
olsun.. Ben yalan iı\emem •• 
Doğru söyliyecelcsin.. Sonra «a
rıtmam, kafanı koparırım!. 

Kaptan Karsakal bunları söy
lerken her delikten bir baydud 

Gtıri Ka-. N Kltuk Gdel 
çıkmış ve iki kaptaıA&n etraf mda ,.--
bir halka te,kil etmiş idiler. Erken yrld1zlar ıştk verele bii· gittim. Güzel, genç bir mahluklu. 

yük fenerlere benzerler. Sinek· Beni bir kozmetik salonuna gö· 
Bir an evel etrafa meydan ler fetaerlerin ıf&iı etrafında na· tirdü. Tavıan burunlu 110 kilo-

okuyan lıaydud şimdi korkmuş ııl dewederlerse, balı kadınlar luk olan salonun sahibi kadm 
bir kedi gibi idi. ERaimı saran da bu yıldızların etrafında ayni benimle konuşurken başka bir 
baydudlara korku ile baktı. Ay- şekilde dönüb doiaşır.. kadının benim resmimi aldığını 
ni zamaRda kendi adamlarına Erkek yıldızlar iki kısma ay· gördüm. Bir kıç gün sonra bü· 
da bakb. Bunlar da kendisi gibi 

nLnar: yütülen fotoğrafımı bir gazetede 
korkudan titriyorlardı. Bir az 1 - Sinema yıldızı. gördüm. Altında şöyle yazıyordu: 
sonra kendisini tophyaralc adı· 2 - Spor şampiy-0nlan. • Sidney Harold, neden bu 
nan Sid Mone olduğunu, resmi Bunler, şöbret meraklısı ka· kadar güzeldir. Bütün kadınlar 
bahriye zabitlerinden oldutunu, Karasakala meydan oka*•" lı.tlfldat.. dın ve kızların bayıldığı., tamı· peıinden deli g bi niçin koşu· 
f alcat sonra istifa ederek Bar· d h sene evel ölmüş kimseler oldu· Bu, korsanlık alemin e ari· mak istediği bahtiyarlardır. yor. Derisi, tırf\akları, vücudü 
boniçin yanına girditini söyledi. ğunu bilmezi Kendisini Karasa· kulade bir hadiseydi. Meri bu Rodolf Valantino vaktinden neden bu kadar parlaktır? Çün· 

Meri bu garip adamı dikkatle lın üstünde farkeder. Nihayet büyük iltifatı kabul etmemek daha evel öldükten sonra sev· kü "Minerva,, kozmetik salonunu 
tetkik etti ve neticede oldukça bu heriften bıktık. Senin gemiyi istedi ve: gisini kazandığı kadınların kal· ziyaret etmiştir .• 
korkak ve sefil ruhlu olmasına uzaktan görünce, onu buraya - Doğrusu kaptanım, dedi. bindeki yeri hala soğumadı. Bu ders bana güzel bir ibret 
mukabil bir derece iyi görmüş kadar sevkettik ki aklı başına B d k 1 h Kadının sevgi hırsı kollektif bir oldu. O gündenberi tanımadık 

1 b d en sizin gemi e a mağı er 
geçirmiş ve centi men ir a am gels'nl _ şekilde kendini bu derece şid· binlerce hürmet.kardan zehirden 
.. ıd~· L .. k tt' şeye tercih ederjpıl 
uı .. ~ .. na •U me 1• .Ktrasalcal bu izaha"' dinler- -dedi ohltailc lıiç bir .-... a gö.. ~ ıribi kaçıyonım. R•klam· 

S b b Bu, daha harikulade bir ha· 
abık ir za itin ne münase- ken gülmemek için büyük bir termemişti. lar, kadınlar bizi yıldızların üs· 

betle haydut olduğunu düşünü- gayret sarfediyordu. Nihayet: reketti. Karasakalın bir emrine, Rodolf öleli on seneyi geçti. tüne çıkartıyorlar. 
yordu. Bu adamın da hür ve - Yeter artık, herifin ciğeri· ne şekilde olursa olsun itiraz Yeni yetişen şöhret budalası Bir Amerikalı gazeteci, bir 
serazat bir hayat yaşamak, kor· nin kaç para ett:ği anlaşıldı. mümkijn değ;Idi. Fakat üçüncü genç kadınlar, şimdi, Klark sinema yıldızına gönderilen mek· 
sanlık etmek zevkine matlup Dedi. Ve sahte kabadayıya dö· harikula3elik, Karasakalın Meri- Geybl, Gari Kuper, ve Robert toplardan bazılarını okumuş. 
olduğuna hükmetti. nerek: nin bu ademi kabulü karşısında Taylorun üst ve başını parçalı- Genç kızlar, evli kadınlar, dul-

Meri bu kanaatinde aldanmış - Ey kahraman kaptan .. Sa- kızmamış olmasıydı. yor; düğme :erini kuparıyorlar. lar, ihtiyar kızlardan gelen bu 
değildi. Bu adam zengin bir mi· na benimle boy ölçüşmek ne Karasakal sadece: Apolon kadar güzel olan mektuplar gülünç oldukları ka· 
ras sayesinde bir korsan gemisi demek olduğunu göstereceğim. - Neden R d? s· dney Harold isminde bir ar- dar acındırıcı satırlarla doludur. 
donatmaştı. Bunu diğer bir kor· Mademki kahramanlığa bu ka- D ye sordu. tist v:ırdır. Kadın lardan haftada 13 den 60 yaşına kadar kız ve 
san da şöylece izah etti. dar merakm var. S:rna bunları _ Çünkü ben iste.liğimi ar· 4000 mektub alan bu artist, kadınlar kalp1erinin içindekini 

- Bu adam çok zengin idi. birer, birer öğreteceğ m! Maa- tık elde ett mi vaktile se}is!ık ederm ş, Atinayı bu erkeğin ayakları altına ser· 
Büyük ve kuvvetli bir gemi aa- mafih biraz da terbiye edeceğim, K bir volkan, Madam Pompadorü mektedir. - Ve, arasakahn em'rleri 
tın aldı, ona top ve tüfek koy- ki iyi bir adama benziyebilesinl bir balerin zannedecek kadar 74 Yaşında bir kadın şöyle 

alt.oda bulunmakta zevk alıyor· 
du. Korsan olmak üzere de yet· Dedi. cahil olan bu çocuk, stüdyodan yazıyor: 

ı . . · sun, değil mı? ı Ô 
miş kadar serseri topladı. Fakat Adamcağız, bu söz erı htrıye- dışarda çok İÇKi içerek, kaba, "Bu gece sizi (Sultan mer) 
kendisi denizcilikten, korsanlık· rek dinledi. Ne olduğunu tayin - Evet.. k lba küfretmekte ve kadınlar filminde görü ıce ş ımdiye kadar 
tan hiç bir şey anlamadığı için edecek halde değ idi. Korkudan - Pek ala .. Yanımda kal ŞU hakkında şunları söylemektedir: erkeklere karş ı beslediğim nef-
beni yanına aldı. Çok hayalper· adeta dili tutulmuştu. halde. - Kadınlar?. Evet, onlar beni retin yerini sizin sevginiz işgal 
ver bir adamdı; kendisini bir Karasakal: - Sonu var - gece gündüz kemirip duruyor; etti.. Ş mdiye kıdar yanılıyor· 
çok muvaffakıyetler kazanmış, - Edvar Ridl diye Meriye Yurddaş! haftada dört bin mektubun al- muşum . Fakat henüz g ::ç değil· 
cihana korkutmuş farzeder. Biz~ seslendi. Bu herifin getirdiği g::· tına "senin hürmetkarın,, imza- dir. Resmimi gönderıyorum, 165 
bir çok maceralar anlatır? Fa· mi fena değil, silahlı ve mükem- En değerli ve en manalı sanı görmekten içime fenalık ge- kılo ağıı lığ.m vardır. " 
kat mağlup ettiğini bahsettiği mel bir şey. Bu gemiyi senın hedi1Je .. Tasarruf kumbara- liyor. Üç yıl evel henüz saftım. Maamafıh , şöhret meraklısı 
adamlar içinde bundan yirmi idaren altına koyuyorum. sı,, dır. Tanımadığ m bir k ı zın davetine kadınların hepsi Robert Tayloru ... ~===~ ...................................... ~~::~a:~::--:~·------..... .. 

Ycızan: Amerika Cumhurreisi M. RuzveU 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioilu 
~~~~-.-.-..------~ 

Tefrika Numarası; 39 
llka korku içinde kaldı. Fakat: 
- Siz benim masum oldu· 

ğuma eminsiniz değil mi? Ah, 
o menhus si lahı atmamış olsay· 
dım ne ali olacaktı. Çok büyük 
bir hata işlediğimi anlıyorum!. 

Dedi. 
Markam ayağa kalktı. Elleri 

pantalonunun cebiede olduğu 
halde: 

- Bayan! Dedi. Vakıa çok 
müteessirim, fakat hakikat ta 
şudur: Siz müteveffa kocanızı 

hiç sevmiyordunuz; b !akis baş '.<a 
bir erkeği seviyorsunuz! Koca· 
nız s;z n bu ha:l<!rinizi tamamen 

biliyordu. Bundan bir kaç ay 
evci serv'!tini tamamen nakde 
tahvil etmiş Nevyorktan meç· 
bul bir tarafa g tmiş ıdi. S ,z de 
bu sıralarda Nevyorktan 11yrıl
dınız. Siz onu Prinled Postta 
bir otelde beklediqiz. Jim Bla
kın evelce bıraktığı otomobilini 
a mak üzere gelmesini bekledi-
niz.. Bundan başka, müteveff.ı 
otomobilini almak üzere geldiği 
gün kendis ne görü.1mediniz .. 
Sonra da ooo takib ettiniz, uçu· 
rumdaki ka~1dan sonra da bir 
daha otele dönmedin z ve Nev· 
yorka geldiniz, bu bildiğim ha· 

kikatler.n nl!tıcesı şu o abili : kada büyü< bi r akis yapt ı, ba-
Kocanızı ö 'd iirme:C s ızın açın yanın resimleri büyük ve küçük 
mümkün id ? Ko1ayca da onu gazetelerde neşredildi. 
öldürebili d niz .. Kocanızı öldür- Tabii olarak J m Blak. yani 
düğünüzü gösterek delil ve ha- lahik Fransis Karter de, Toron· 
diseler mebzuldür. S. lahınız, son toda yeni şahsiyetini korumağa 
ve feci vazifes ni gördükten son· çalışırken bu hadiseyi gazeteler· 
ra yok edilıniştir, Bayan! eğer den öğrendi. 
anlamadınızsa, ben size söyli· Bu haber, Jim Blaka bir yıl· 
yeyim ki... dırım darbesi gibi tesir yaptı. 

tıka yeis ve nevmidi içinde Vaziyet hiç umulmıyan bir ne-
başını sallar '<en polis müdürü ticeye doğru yürüyor demekti. 
sözünii şu suretle tamamladı: Mesele bütün Nevyorkta bü· 

- S zi katil d ye tevkif et- yük bir alaka ve heyecan hu
mekten başka hiç bir iş kalma· sule getirdiğ için, gazeteler er· 
mışhr. tesi gün de tıkanın tevkifi hak-

Markam, kadına bakmadan kında res.m ve ycızılar neşrine 
bir kenarda sessizce oturan po· devam ettiler. 
lis müfettişi Hete: J im Blak, şerrinden kaçtığı 

- Bay Het.. Bayan Blakı sabık karı sına acıdı, hem de 
tevkif ediniz. Emrini verdi. çok ac eh. BJ kadın belki her 

,.. *,.. şey olabilırdı. Fakat müteveffa 
İşte bu suretle liks, kocasının Jim Blakın katili değildi. 

katili olmak a ittiham o.unarak J m Blak, bu beklenmiyen 
tevkif edıldi. net ı ceden dolayı kend sini 

likanın tevk fi bütün Ameri· suçlu görüyordu. Ş ıkago tıbbiye 

talebesinin kendısı~e sattığı ce
sedin intihar etm i ş bir adama 
ait olduğunu anlıyordu. 

llka, bir avukat gözünden de 
tamamile suçlu ve kurtulması 
güç bir vaziyette, bütün delail 
aleyhinde idi. 

lıkayı adi bir katil mevkiinde 
bırskrİıak, Jim Blakın vicdanın· 
da derin bir ıztırap yaşlltmağ.a 
başladı. 

Jim B!ak, likanın yüksek mev
kili bir kadın o ması hasebile 
muhakemenin sonunda jüri ta· 
raf andan affedileceğ ni düşüne
rek teselli buluyordu. Fakat 
muhakemenin sonuncu günü ve· 
rilen karar, Jim Blakı dehşet 
içinde bıraktı: Jüri ıtt fakla l ıkayı 
mücri m ve idam cezas ına layık 
gördü. 

Şu halde?. İlka muayyen b r 
müddet sonra e lektrik ıkemle

sine oturacak ve işlemed ıği bir 
cinayetin hesabını ödemeğe 

m~cbur kalacaktı. 

1' :'\ 

l 8 O nunue•et 

ltalyu kralı ....... 
Feyezan mıntalıal.tı. 

rını gezdi 
Roma, 17 (Radyo) - ltalya 

krala Viktor Emanuel, buıün 
feyezan m ntakasuaa gitmiş ve 
felaketzedeler le konuşmu9tur. 

Kral, (Montesakro) mıntaka
sına da kraliçe ile birlikte rit· 
miş ve buradaki felaketzedelerin 
vaziyetini tetkik eylem iıtir. 

Roma, 17 (Radyo) - Yağ
mur şiddetli bir surette devam 
ediyor. Roma civarındald kasa
balar sular altındadır. 

B n aile evsiz kalmıştır. 
ltfa'ye, bodrumlara hücum 

eden suları tulumbalar vaııtasile 
boşaltmaktadır . 

Söylendiğine göre, yirmi ae• 
nedcnberi f talyada bu kadar 
şiddetli ve sürekli yağmurlar 
yağmamıştır-

Letonya sular altıntla 
Riga, 17 ( Radyo ) - Leton· 

yanın her tarafında seller ol• 
muştur. Nakil vaSttaları muattal 
bir haldedir. Kar. yatmur ve 
fırtına m iinakalitı büyük sekteye 
uğratmıştır. 

Komünist propagan
dası yapanlar tevkil 

ediltli •• • 
Boynes· Ayres, 17 (Radyo) -

Bug :in, komü1ist propapndua 
yapanlardan otuz kiti muhtelif 
cezalara çarptırılmışlardır. 

Holivudta artiatler bir 
suikast mı ha~ırla. 

mıflar •• 
Sanfranıiskuclan bildirilditine 

göre, Holivuddaki bazı sinema 
artistleri bir suikast tertip etmek 
suçu ile ihbar olunmuttur. 

Bunlara isnat o unan ıuç biiıo 
kümet aleyhine bir komhilt 
suikasti hazırlamaktır. 

Bu komiteye dah l olan artitt
ler arasında Fredrik Marhın da 
ismi sayılıyor. 

Bununla beraber Avrupıda 
bu habere pek inanılmamış, bu
nun bir şaka o'acağı tahmin 
edilm iştir. 

sevmez. Bu artist gene bahtiyar
dır, ki bazı kadınlar sporti ıtlere, 
şampiyonlara, tenis, ski, yahut 
olimp·yat yüzücülerine de aşk 
ılin etmektedirler. 

Fakat, s inema yıldız ı olmap 
lüzum görm .!den bir erkek, ne 
kadar çirkın, biçimsiz oluraa 
olsun, kadına sevgi aıılamata 
muktedirdir. Londra ariatokra
sine mensup bir kadın Oranga
ton maymununa benz;ycn bir 
s"rk şamp yo 11 111 , .. vıniş.tir. Jaa 
Veber hapisbaney ! girdikten 
sonra, bütun ç rkinlitine rat
men, pek çok kimselerden mek· 
tuplar almıştır . 

Jim Blak tekra.. diriligor/ 
Muhakeme ve kararı takip 

eden ay içinde J ım Blak hakiki 
bir cehennem ıztırabı içinde 
yaşadı. 

Ortada bir ümid vardı: lıkanı• 
affını elde etmelc.. Fakat raze. 
teler likanın avukatlanmn af 
istidalarının da reddedilditini .... 
ber verince, Jim Blak ölecetiai 
sandı. Son ümid de bu suretle 
kırılmış ve llkamn idamı artık 
bir gün meselesi olmuıtul 

Bu bir felaket idi. Jim Blak 
için de bir c'nayet demektil 

J ı m, bu kadar zaman dütü
nerek yaptığı ber noktaıım bal· 
lettiğini sandıtı plan bu surede 
"bir hic;.,, olmuştu! 

Bunun için hemen Nevyorka 
dönmek, bu kadar cmekele ha· 
zırlamakta olduğu yeni tahs ye
tinden vazgeçmek, polise Jim 
Blak had ısesin i n bütün safhala
rını ve çvüzünü a : latmak lizım
g liyoı du. -D4tfl8m ede~.-
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İzmirden b.er l;Ün kslltan tren• 

Jerin hareket saatleri .. 

IJ:.ı günk ı prQg"am 
l~tan~ul radgtJsU: -Baş tarafr 1 inçi sohifr:de

reu iş?erimiz ı. ı·,ınde ,·akitlerini 
lütfeııiler. 

balinde yükselecek olan hu bi· 
nadan yalnız her seneki daimi 
teşhir iş'erıyle istifade ed,ilmekle 
kılınmıyacak, kışın da burada 
en uc-.ız eğlence yerleri ve muh· 
telif saatlerde de spor hizmet· 
leri yep•lacaktır. Mesela, bunu 
daha açık bir şekilde ifade et· 
mek için kışın ucuz ei!'lence arı· 
yan binlerce lzmirlı pek az bir 
masraf:a mijz, k ve muhtelif eğ· 
lence vas t.ıfarı bulunan bu sa· 
londıı eğlenmek imkanını elde 
enecektir .. 

B"lçika ile Lehistanın Cenevreden ç,ekilecek
leri haberleri dikkatle takib olunuyor 

Aydın hattı; Al,saqcak: 
İzmir-Karakuyu•Ankara: Pıııar• 

tesi, çarşamba, cuma, pazar günleri 

ııaat 21.~5 de. 
Belgrad, 17 (A.A.) - Avala Ôj e ne~r y,•ı: 12,30 Türk 

m s k s", 12,50 bavaqısJer, 13,05 
Tııık ınu1ükis : ,H;ıf,I musik. Y ll!Ça en genç olmasınıı rağ· 

men lzmir enternasyonll fuarının 
entern·syqnal fuarlann bir çok· 
!arından dalı! cazib ve sevımli 
ohııas nda; her milli işimizde 
m~vaffak olan cumhuriyet hü
kumetimiz n p k büyeik bir his· 
seşi vardır. B•ı fuarı Türkiyemi· 
zİIJ bu g•inkü kudretli var ığ na 
layık b.r mevk e çıkarmak içın 
hükı'.lııetimızin kudretıi varlığına 
dayanarak daha çok çalışmak 
veı mem!ek t h !kını ilg lend.• 
retı b:r prog··am hazırlama· ıh· 
tiyacını bu sene daha ço'· hisset· 

mekteyiz. 

Ajansı bildiriyor: 

mayıp bir Avrupa müessesesi 
sıfat le hakim bir rol oynamak· 
tın da acız kaldığı ba kındaki 
tefsirleri iktibas etmektedirler. 

İzmir • J'i aıilli: Her gii,ıı ı;ıot 
15,40 da 

Akş m; 18,30 Dans musikisi, 
19,30 Konferans, 20 Türk mu· 
s k s, 20,30 A "Pv' n (ş iyat, 
20,.Ş T4i k ınus kis, 21,15 Stwd· 
) o ulon orkes rası, 22, 15 Ajans 
hab•rl ri, ~ve bo sa haberleri, 
22. 40 Solcı' ar (p' iik), 23 Son. 

M ht•lif is· a yon! nn bu ak
şı:ıı ç1l cakl~n ıııuntab.ıb par· 
ça ar: 
Haf/ konserler: 

6 45 P;.· s Ko.oııyalt Plak 
konşeri, 7, 1 O B~rlı ı le ısa dalgası: 

Burası icıb.nda bir dans"ng 
o!acak ve açık, kap3lı gazınoıu 

da b<ılunacaktır. 

Gazeteler, Lehistan ve Be çi· 
kanın Milletler Cemiyetinden 
çpkilmeleri ihtimalı hakkındal<i 
haber' eri . husLsi bir dıkkatle 
takib etmektedirler. 

Bu münasebetle ecnebi mat
buatının tefsirini ve bilhassa 
lnformasyon Po'itigue Po1ona· 
isede çıkan ve M 11etler cemi· 
yet nin yalnız cihanşümullük mel· 
kılresind n uzaklaşmakla kal· 

ransa 
• 

nı 

Diğ~r cihetten Bdikselden ge· 
len haberleri tefsir etmekte olan 
Vreme gazetes', !talyanın Mil· 
!etler cemiyetinden çekilmesinin 
Belçikanın hükumet merkezinde 
kuvvetli bir tes r bıraktığını ve 
burada Cenevren;n ltalyaya 
karşı büyük ve sayıs:z kusurlar· 
da bulunduğu söylendiğini yaz· 

maktadır. 

bil r için 
alınıyo 

fzmir,lJenizli; Sah, perşembe, 

'l"ı:ııorteai. ~ünleri •t•I 6.30 da 
1.zmir·Tir~·Ôoleaıi': llero,bah eaat 

5,35 de bir katar; b.er akıam a~at 

11,ao da otoray. 

Afyon 'hattı; Basmanı,den: 
lımir-İstanLul·Aokore: lJ r glln 

•••t 7 de [pa .. r. cuwn. çareauıba 
gönleri yat~ldı vron-bufe byhuııu) 

lııoir · Alaeelı!r: ller güıı eaaı 
15,28 de 

fzmir~Bandır111ıı: Pazar. 11ııh. pPr• 
ttmbe ve cumarLe.ai gtioleri eabalıle· 
yiL ıaat 7,20 de muhtelit katar; 

-pRZ•rtosi, çarş!>'Qbı. cuına gllnlerl 

et..oprea P!•t l~ d"' Hafta sonJ ko ser (8, 15 devamı}, 
9,20 Pars Kolonya : Plak musi
k ı;i, 9,30 Berlin k•sa dalgası: 
Hafıf m siki, 10,30 Paris Ko· 
Jooya'.: Pıak, 11,50 Keza, 12 
Ser.İn kısa dalgası:Askeri bando, 
13 Berlin kısa dalgası: Hafı! 
mus k, (11,15 devamı), 13,30 
Bükreş: Enstrümantal Plak kon
seri, 14, 15 Film musik'si, 15, 15 
Berlin kısa dalgası: Köylü şarkı
! a.ı ve danslar, 18,02 Bükreş: 

Kü!türpark ve lzmir enternas· 
yo •ı al fua ını tamamlamak için 
550,000 \rava ihtiyaç vardır. 
Bunu azami iki senede bitirmek 
kabil olduğu g.bi bu günkü 
nakdi ya• dımların devamile de 
azami dört senede tamamlamak 
imkan dııhilındedir. 

Fu ır:n entern syona: mah ye· 
tinı daha çok tebarüz ettırmek 
· çin bu sene ecnebi dostlarımı· 
zın geniş m.kyasta iştirakleri 
temin edılece~tır. 

Bu hus·nta Hıı iciye Vekaleti 
şimdiden teşebbüs· ere girışmiş· 

.tir. Yüz bin 'lira ık serbest dö· 
vizin daha ş'. mdiden temini hu· 
susund.l teşebbüs!e buluoulmuş 
ve söz ;ı:ınmıştır. Vekiller He
yeti, bu hu.susta karar.nı yakında 
verecekfr. 

y 
-~~~~~----~----

Bir m ,. hal e, sabc ha lı.arıı saat beşte zabıta 
memurları tarafından abluka edildi 

Paris, 17 (Rad>o) Paris 
zabıtası, bu gün şüpheli yerli 
ve ec ıebi eşhasın tahkiki hak· 
kındaki kanunua tatbikine baş· 
lamıştır. 

ve kiO\lerden ibaret olduğunu, 
zabıtaya ihbar mecburiy tile 
karşılaşınca, mahallede bir he· 
yı:can başlara ştır. B r m;ihend s 
kendis nı uyandırdıklarından do· 
layı zabıtaya kafa tutmuştur. 

lıwir-Sonuı: Pa~ar ve Jl47arte.si 
günleri saat 15.28 ıle 

Her ;ı-.aman lazım olan tele· 
fon numarala,. 

Yanciın ihbarı; 2222 • tehir tele· 
(onµ uıürac;aat numarası: 2200 • ıe· 
hirleraraı1 teleforı müracaat nama• 
resı: 2150 • elektrik şirk~ti: 2091' • 
bavogazı: 2326 · polis: .2lo3 • imJıdı 
8tiıb.i:" 2010 • Ba•waoe jşta ypnu: 
3638 • Al aucak İ•tasyonp: 21H • 
Pa•aport vapur iakcle•i: 2851 

Askeri bando, 18, 15 Berlirı kısa 
dalgası: Ateş şarkı ve dansları, 
18,50 Bertin kıııa dalgası: Eğlen· 
celi musıki, 19,30 Peşte: Ç gan 
orkestras:, 20 Berlin kısı dalgası: 
Eğlenceli lcan,ık program, 20, 10 
Laypzig: Halk konseri, ~ 0,20 
Prag, Brüno: Musikili rövü, 21 
Varşovı: Adoıf Sonnenfild'in 
eserlerinden orkestra, 21,40 Peş· 
te: Orkestra konseri, (S.kloş, 
Movaki, Çaykovski) 23,30 Prag: 

Orkestra. 
Operalar, operetler: 

16,30 Berlin kısa dalgası: Ta· 
nınmı§ operetlerin hitam sahne· 
!erinden:, 20,50 Viyana: Affen· 
bach'ın (Paris hayatı)operası, 21 
Laypzig: ( Büyük yıldız ) isimli 

operet. 
19,45 Berlin kısa dalgası: Org 

muikis;, 19,45 Uyp:ı:ig: Solist 
konseri (mandolin, piyano) 
Dans musikisi: 

10, 15 Berlin kısa dalgası: 
18,30 Peşte, 21,15 Bükreş,21,30 
Berlin kısa dalgası, 22.45 Bükreş, 
23 Varşova, 23,25 Peşte, Viya· 
na, 23,30 Laypzig. 

M. Delbos Parise 
d6nüyor. 

-B41tMa/ı 1 inci sahi/ede
Çekoslovıkya ricali, Almanyanın 
Fransa ve İngiltere ile olan 
münasebatını da gözden geçir· 

mitlerdir. 
B. Delbos, saat 17 de Çekos· 

lovakya başbakanı Milan Hod· 
zayı tekrar ziyaret etmiş ve son 
defa olarak konuşmuştur. 

Siysal mehıfil; iki devlet ara· 
sındıki mükalemelerin, tam bir 
ahenk dairesinde cereyan ettiği 
ve Çekoslovakyanın sulh taraf· 
tan olduğu kanaatindedirler. 

Çekoslovakya, uluslar sosye· 
te&İ müessesesine tamamen sa· 
dık kalacak ve bu müessesenin 
daha kuvvetli olması için lazım 
gelen tedbirlere iştirak etmekten 
geıi kahıııyac:aktır. 

Hükumetimiz, geçen sene yap· 
tığı yardımları aynen tekrarlıya· 
cağından bu sene de yeniden 
bir çok işler yapmak imkanını 
bulac•ğız. Fuar ve Kü:türpark 
ikmal edilınce yalnız Türkiyenin 
değil, komşularımızın, batta ya· 
kın Şark ve Avrupanın da çok 
takdirle göreceği bir müessese 
meydana gelmiş olacaktır. Beş 
sene sonraki güzellıği bu gün· 
den tasavvur ve tahayyül etmek 
ve onun memlekette doğuracağı 
bereket ve neşeyi düşünmek 
yalnız İzmirlileri değil, her yurd· 
daşı sev.ndirecektir. 

938 yılı lzmir Enternasyonal 
Fuan bu güne .kadar gördüğü· 

müz fuarlardan eğlence, satış 
ve ziyaretçi fazlalığı bakımından 
çök üstün olacaktır. Burada bıl· 
hassa yurddaşlarımızdan be•le· 
diğ;miz iş daha şimdiden bir 
miiyon fuar ziyaretçisini mem· 
nun edecek şatış eşyasını hazır· 
lamalarıdır. lzmire gelen, fuarı 
ziyaret eden herkes, fuardan 
hatıra almak ve götürmek isti· 
yorlar. En küçüğünden, en bü· 
yüğüne kadar her nevı işleri ya· 
pabilecek kab.\ıyette olan her 
yurddaş, bu büyük pazardan ken· 
di istidadına göre ist;fade et · 
mek fırsatını kazanacaktır. 

Yakında inşası müteahhide 
ihale edilecek olan Ziraat mü· 
zesi, Kültürparkın ve fuarın da· 
imi ve çok cazip bir z:raat meş
heri olacaktır. Büyük bir çLtçi 
memleketi olan Türk ywıızın, 
bilhassa EgeUerin nefıs mahsu
latını ve bunların modern ziraat 
usuller:ni bcı m~şherde görmek 
başlıbaşııa bir istifade ola· 
caktır. 

l i senede 
sergi s::raymın 
üzeredir. 

b t:rilecek ol n 
planları bitmek 

3000 metre murabbaı genişli· 
ğinde bir salonu ihtiva edecek 
ve çok güzel mimari bir eser 

s~ s·neki fu~rın çok neşeli 
geç;nesi çın hususi bir prog• am 
haz r;andığı g·bi fuar içinde i 
eğlence teş 1 .. )atı da çok gen § 
olacaktır. V l.ı)etl rim ıi" nıa· 
halli, hus si ve ıni' ıi oy alan 
için fuar zamanında ı y ıacak 
günler, bu seneki fuar eğlence· 
lerİ/)de ayrıc'1 bir güzellik ve 
neşe yaratacaktır. 

Sun'i göl: 
F '11r sahasında bu yıl bir 

sun 'i göl vücude getirilecektir. 
On b.n metre murabbalık bir 
sııhayı kaplıyacak olan bu sun'i -gülde muhtelıf küçük adacık.ar 
bulunacak ve içinde eğlence 
motörlerile g~zılecektir. 

Bunun içın göl yerinin şiaı· 
diden haz rlanmasına ba,lan· 
mıştır. Sun'i gölün etrafı ve 
için deki adacıklar zarif ağaçlarla 
süslenecek tir. 

Ş~hrP. ait işler: 
Hapishrıne: 

lzmirin en kesif bir yerinde 
ve mahalle arasındaki hap,sha
nenin vaziyeti, bir çok seneler· 
denberi lıal'edlmesı icab eden 
bir şphir ışidir. Bu defa sayın 

Katil Vigmarı ve arkadaşı 
Mı:yo.ıun oturduk'.arı Vokreson 

sayfiyesinde Belen mahallesi, 
.2 O polis, 30 motosikletlı zabı

ta memuru ve 50 müfettiş tara· 
fından sabah saat beşten itiba

ren abluka altına alınm ştır. 
Abl ka tamam olduktan sonra 
saat 7,5 da bütüo evler.de araş· 

tırmalara başlanmıştır. Herkes, 
evinde kaç nüfus bulunduğunu 

- ·---~-

şas d şünülen iki Ortamektebin 
projelerini hazırlamak üzere mü· 
tehassıs B. Tovenin İzmire gön
derıleceğini öğrendim. Bu zat, 
lzm.rde ınşa ed lecek iki 

Q u binasını r er 
Kız enstıtüsü arsasını ve Kultür· 
park civarında yeni nşa edile
ctlc lzm r Antikite er müzesi ar· 
sasını da telkık edecektir. 

Çocuk has•ahanesi: 
D vletın nüfus siyasetimize 

verdiğı kıym~t ve ehemmiyetle 
müten ısip olarak lzmirde bir 
çocuk haslahanesi meydana ge· 
tirmek tah ıkkuk etmek üzere 
buluna, bor İşimizdir. 

Adl"ye Vekıllm z B. Şükrü Sa
racoğ:u, b·ledıyenin ımar saha
sı~da ki göstereceğ", vereceği 
arsa üzerinde 300 kişılik yeni 
b r h1pishane binası yaptırmak 
cuıetile şimd.ki hapishane b na· 
sının belediyeye verilmesine, 
yıktrılmas•na ve burada bir park 
vücude getirilmesine muvafakat 
etmişlerdir. 

S hhat Vekaleti, vilayet ve 
belediyen ın müştereken verecek· 
!eri · tahsisıtb meydana gelecek 
bu eser ıç.n Sıhhat ve lçtim ~i 
Muavenet Vekilim:z Dr. B. Hu· 
lôsi Alataştan, y rmi bin lira 
istenmiş ve vaid a) nmıştır. Bu 
l'ser, iki senede tamamlanmış 

o\ecaktır. 
Su ve elektrik işleri: 
Ankarada lzmirın iki mühim 

ihtiyacı olan su ve elektrik ışleri 
üz ind! temaslarda bulundum. 
Bu gün Halkapınar su şirketi 
elinde bulunan lzmirin belli 
başlı suyunu yukarı mahallelere 
ve şehrin diğer su bulunmıyan 
yerlerine götürmek için bunu 
belediye eline almak en kestir· 
me ve en kat'i çare olduğuna 
kaniiz. El ktrik işi de ayni ma· 
biyettedir. 

Araştırmalar, kısa bir zaman
da sona erm"ştir. 

Yarın toplanacak o•an nazır· 

!ar mecl:s:nde Dah,Jıye Nazırı 
Bay Marks Do ınua yen b:r 
kanun l:yihası verecek ve Fran· 
sacla bulunan bütün ecnebilerin, 
ince bir kontroldan geçıri!mesinı 
ve ondan sonra yeni ikamet 
tezkereleri verilıııesini tekhf ey· 
liyecektır. 

inşa edileceği bıld ' rileıı garaj 
santral, Kü türparkın Basmane 
semt nde olacak ve inşaata ya· 
kında başlanacaktır. iki yüz bin 
!ıraya inşa edilecek bu g ar;ıj, 
iki katlı olac OCı .iist katıodJt oto· 

mobi fer, alt katında otobüsler 
bulunacaktır. Garaj, 200 taksi 
ve hususi olomob l ve 300 oto· 
büs alabilecek büyüklükte ola· 
caktır. Üst kata otomolıill~rin 
çıkmast ve inmesi içın helezoni 
merdivenler y ıpılacaktır. Garaj 
içinde yıkama yerleri, m istahde
min ;ç n dJ~lar, yedek levazım, 
benzin ve vağ, bır gazino, bır 
lokanta, şoför!er kulübü ve bir 
de otomobıl mektebi kısmı bu· 
lunncaktır. Garajın inşuına yll· 
kında başla·ucaktır. Ô tarafı 
büyük bir park dac:ık bu bina· 
nın ön inden m'ilha <at otobüs
leri mu,ıyyen saatlerde hareket 
edecek ve müşter ı l~r bılet al· 
mak suretıle bu postala,da ıs'e· 
d leleri yerleri evdden kiplıya· 
bilecekierd r. 

Yo cular, garajın gaz:nosunda 
hareket saatıne kadar bekliye· 
bileceklerd r. Eşya ç n bir de 
eşya emanet dairesi bulunacak· 
tır. Belediye, bir kaç yıl içinde 
lzmirdekı beledıye Qtobüslerinın 
sayısını yüze çıkaracak ve bun· 
!arla garajın hasılatı, belrdiyeye 
senede 200,000 lira varidat te· 
min edecektir. -----

Şehir na:Ci< vasıtalamııp nbah· 
leyin il~ ve gı:ce ıon hareket 

aautleri: 

Tramvaglar: 
Her sabah G•Jz,,lyalı laıı oaat 

bete bir tremv.y baıeket e<ler. 

Buau •11t •hırla bar~l<eı ed Ur.in• 
ci trawv•y taJdb e<ler. Dond~n 
ıonra b.tr dört <lekikaıla bir ıraw· 

'Vay vardır. 

Gece ıoo tramvay Güzclyıılıdao 

24,5 d dir. 
Konfltan Güac!Jalrya i!Jı: ıram• 

uy ıabJbleyıo 5,26 dadır. kinci 
tramvay bir ıaat •oora. 6,i6 da b.a• 

rekct eder. 
Koaakt•n Giizelyalıva r;ere son 

tramvay Mat lıir..le ~ı. c r. 

Bıın o vel 21 e bir tramvay 

vardır. 

Vapurlar: 
lzmirden Kartıyalı:a,·a il!< , .• P"r 

Paaaporıtan kalk~<. Gece fon vapur 
ıaat 11,30 da Konaklan harel,ı.et 

eder. 
Kart4•yakadao İz.mire ilk vapur 

ıaat 6.20 d"'lir. 'on vapıır dıı geçe 

Güntlı.i1: her yanm ıattte bir 
vapur vardır. A~ <1m sekiı:dcn ıopra 
,,ef'rrl"r f'aa tıf"' b;rfilr. 

ZAYİ 
lzmir ithaldt g Jmn.i,ğünlın 25/ 

11/936 gün.Ü ve 3125-3426 ı;a• 
yılı beyannameler L müesşese• 
mlz tarafından yurda kabulü mu· 
vakkat suret.le ıtnal ettiğımiz 
galvanizli demir teıler ait 480 
ıiral.k 21227 6ayılı yniyat mak
buzunu kayo ·tt ğ·mden yenisini 
çıkaracağımıdan dolayı eskis in 
bır hükmü kalmadığ~ ilan olunur. 

M. ve J. Taranto "e Kum. 
ihracat ruhsatname No. 179 

4483 İzmır 

-----------ve mubtel.f yerlerden kesen üç 

lzmirin imarına doğru 

büyük bulvar inşa o unacaktır. 
Bahribaba parkı ile Kadıfekale 
arası, eski mezarlıklar temamen 
teşcir edılecek, K1dıfekalesinde 
bir otel ve gaz no yapılacaktır. -Baş tarafı 1 inci sahifetle

ıelif ihtiyaçlarıoın temini ve imarı 
i~in İzıoiriQ i"ioci imıar programıuuı 
tatbikine geçi'.rcektir. 

Çekoslovakya topraklarında 
y111yın Almaalarm, muntazam 
bir surette kendi emellerine 
göre hareket etOJelerine ve Çe· 
koslovıtkya aleyhinde bulunma· 
!arını, asla müsaade edilmiye· 
cektir. 

F ransanın bura sefıri, bu gece 
B. Delbos şerefine mükellef bir 
z.yafet vermiş ve bu ziyafette 
bütün Çekoslovakya ricali de 

hazır bulunmuştur. 

B. Delbos, yann Par:se müte 
veccihen buradan hareket ede· 

cektir. 
Münih, 17 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı B. Delbosun 
Çekoslovakya seyahati, Alman· 
ya umunıi efka ı üzerinde büyük 
bir tesir uyandırmıştır. 

Bu suretle Memleket hasta
nesinin önü açılmış olacağı gibi 
civardaki çok işlek sokakların 
da geni~letilmesi temin edıle· 
cektir. imar ~hasında inşa edi· 
lecek hapishanenin yanıbaşında 
bir de adi ye sarayı binası inşa 

edilecekt.r. H1pihane binasılOO 
bin liraya çıkaca'< ve içinde ge· 
niş par~ı v. imala.haneleri bu· 
lunacaktır. Bu y 1 yerıi hapisha· 
nenin i ış~;ı mümkün olac;ık, 
ge:ecek yıl da adpye sarayının 
inşasına başlanacaktır. 

İkincikordon: 
Bir ihtilaf mevzuu olarak de

vam eden lkincıkordonun inşası 
meselesini sayın lktısad Vekili 
B. Şıkir Kesebirle temasımızda 

Şehir ha~kının bu en mühim 
iki ihtiyaç membaını el erinde 
tutan şirketler, maalesef halkı 
tatmin edecek şekilde ış görme· 
mektedırler. lnc;ra\tı ve Balço· 
vayı yeniden şeb r hududları 
içine aldık. Buralarda da şu ve 
elektrik yoktur. istiyoruz ki bir 
şehir halkı için sıhhi ve medeni 
ihtiyaçların başında gelen •u 
ve e'ektrik beledıye elile halka 
tevzi edilsin. Her iki şirketin, 

bel diye tarafından satın alın· 
ması işinde de Cqmburiyet hü· 
kı'.lmetimizin yardımda buluna· 
cağını lzmir halkına tebşir 
ederim. 

Bu program yirmi yılda ve 
on iki milyon lira sarfı suretıle 
tahakkuk ettirilecek'.ir. Bu para 
ile şeh · rdeki bütün kanalizas· 
yon tesisatı tamamlanacak, yol· 
\arın mühim bir kısmı bitirile· 
cek, seylaba karşı tertibat alı· 
nacak, bütün bataklıklar kuru· 
tulacak, Konaktan Güzelyabya 
kadar ola ı sahada deniz önün· 
de yeni bir cadde vücude ge· 
tirilecek, Atatürk caddesi (bi· 
rinc kordon) Konaktan lnciral· 
tına kadar uzatılacaktır. 

Belediyeye her se ıe üç mil• 
yon lira teminine mu>'alfakıyet 
elverirse, dört yılda bütün bun· 
!arın yapılması mümkün ola
caktır. Yani, hüküaıe.in, İz.miri 
güulleştirmek ve imar etmek 

;. n bu parayı vermesi .de mub· 
temeld r. Aksi takd rde bu itler, 
yirmi ve belkı de yirmi be§ se· 
nede tamamlanacaktır. 

* * .. 
Belediye reisı Dr. Bay B·hçet 

B. Delbos; bu meselenin, da· 
hili olduğunu ve yalnız Çekos
lovakyayı alaka ar ettiğini be
yan ederek fıkir dermeyan et· 
meıniştir. 

Çekoslovakya ile Fransa arı
sındaki kültürel m<inasebatın da, 

.. daha fazla kuvvetlenmesi takar· 
rür eylemiştir, 

Alman matbuatı; Çekoslovak· 
ya dahili siyasetin;n çok ntz k 
bir halde bulund~ğ'1 bir Zlman· 
da vukubulan bu seyahate bü· 
yük ehemmıyd a fetmektedır. 

ı ı ~ ns)lt? i"Iq '· 

konuştuk. 
Bu işi tedkik 

ve bir neticeye 
vadettiler. 

ettireceklerini 
b.ağlaoacağını 

Eg11 Kız Enstitüsü: 
Kültiir Bakanı sayın Saffet 

ziyaret:mde bu s:ne in· 

• * • 
Beled.ye re s n111 beyanatında 

Yukarı mahalielerin su ve 
elektrik işleri, yol ihtiyacı temin 
edilecek, müstakbel imar planına 

yukarı maballelerı dolaşan 

nıs~ ~a?~1 rl ?.t 

Uı, dün beled yede toplanan 
beled:ye da·ml encümeninde An· 
kara s~yahatı hakkında ı;z:ahat 

vermiştir. 

Valı ve MJ~tahkem M vkı Ko· 
nıutanile tramvay ve e ,.ktr i< 

ş rke: i mjd rü lün b led Y" 
reıs.ni ziyaıet etın ~lerd ı: 
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.Adeta kazaları imrendirecek derecede bir 
başarma, bir çalışma ve vahdet g6steriyo·· 

Muğla flalisi köylüler arasında 
Gezdiğim nahiye ve köylerde, misin? Keyfin iyi mi, bayan da 

iki türlü köye, iki türlü köylüye inşaallah iyidir ya? 
tesadüf ettim. Bazı köylerde muh· Diyor ve ayrılırken ilave edi-
tarla köy heyeti arasında tam yorlardı: 
bir anlaşma, köylüler arasında - Uğur ola, hoş geldiniz, 
da derin bir sevişme vardı. Bazı uğur olal 
köylerde de, alabildiğine ayrılık, 
biri birleri arasında nefret ve da· 
laşmiı. 

Çok düşündüm; hemen hemen 
ayni iklimde ve bazen biribir· 
\erine pek yakın yerlerde kurulu 
olan köyler arasındaki bu garip 
fark nereden geliyordu? Ayni 
iktısadi şartlar, ayni hava, ayni 
sul. Fakat insanların mizacı ne• 
den bambaşka idi? 

Kafilemiz Bala köyüne vardığı 
zaman, bütün köy halkını mun· 
tazam bir asker kıt'ası gibi di· 
zilmiş gördük. Selamlaştıktan 
sonra bütün köylüler ellerimizi 
sıktılar. Herkesin çehresi gülü· 
yor, bize ayrı ayrı ( hoş geldi· 
niz! ) diyordu. Bu köyün halkı 
g;;_;_ evleri de güzeldi, badanalı 

idi, damlarının çoğunda kiremit 
sokaklarında kaldırım vardı. Kö· 
yün suyu demir borular içinde, 
bütün çeşmeler temiz ve sağ· 
1 amdı. Köyün kahveleri, dükkan· 
\arı şirindi. 

Beklemediğimiz bu vaziyet 
karşısında şaşkın şaşkın ilerle· 
dik. Nihayet bir yere geldik, 
bir kaç basamak çıktık. Bir çok 
kaza merkezlerinde bile tesadüf 
edilemiyen geniş bir salona gir· 
dik. Burası "okuma odasıdır!,, 

, dediler. 
Binada daha bir kaç oda 

vardı. Biri muhtar ve ihtiyar 
heyetinin odası, diğeri parti 
odası, üçüncüsü de gençlerin 
odası. Evet köyde gençlik, hem 
de aklı baş ı nda, canlı ve duy· 
gulu bir gençlik. 

Dikkat ettim; duvarda bir ke
man bir banço asılı idi. Bunlar 
ne diye sormaktan kendimi ala· 
madım. Gençler cevab verdiler. 

- Biz çalıyoruz. 
Okuma sa 'onunun ortasındaki 

büyük masanın üstüne göz gez· 
d ırdim. Burada gazeteler, mec· 
mualar, karşıdaki dolapta kitap· 
lar vardı. 

Köye girerken de, çıkarken 
de bütün yollar kadınlarla dolu 
idi. Bu temiz kadınlarla kızlar, 
başka ltaraflarda rasgeldiğimiz 
gibi, erkeklere arkalarını dönüp 
kaçmıyorlardı. Bilakis gülüyor· 
lar. 

- Hoş geldiniz, hoş geldiniz! 
Diye haykırışıyorlardı. Vali, 

onlara bir baba gibi soruyordu. 
- Nasılsınız bayanlar? 
Onlar da: 

* * "' Vali Recai Güreli, her köyde 
yaptığı gibi Bafada da halkı et· 
rafına topladı. Burada bir Cum· 
huriyet meydanı, yeni bir köy 
okuma salonu, bir köy oteli, 
bahçeli büyük bir mektep, bir 
köy konağı yapacağız. Dediği 
zaman: 

- Haberimiz var. Yerimiz 
hazırdır. 

Diye cevap verdiler. Yapalım 
mı, yapabilir miyiz? Gibi söler 
söylemediler. Kendilerine göste· 
rilen planlara baktılar, memnun 
oldular. 

- isterseniz daha büyük ol· 
sun! 

Dediler. Yol bahsi geçtiği za· 
man şunları söylediler: 

Yolumuz daha olmadı, Bu 
sene çok çalışacağız. Adam 
akıllı onaracağız yolumuzu. 

Halbuki onların yolu, Bod· 
rumda Yalıkavaklıların yolu gibi 
her köyden daha iyi idi. 

Köylüler yolları hakkında bir 
çok vaidlerde bulunduktan son· 
ra validen rica ettiler: 

- Mühendis bir gün kalsın 
ona bazı şeyler danışacağız, bi· 
ze yol göstersin. 

Vali köylünün bu arzusunu 
yerine getirdi. Nafia fen me· 
muru Bay Salaheddin aldığı 
emir üzerine ertesi günü Bafada 
kaldı. Genişliyecek virajların 

şeklini tesbit etti. Sabahtan ak· 
şama kadar çalıştı. Bay Salahed· 
din, nahiye merkezine gece dön· 
düğü zaman çok yorulmuştu, 
fakat memnundu. 

- Ne çalışkan adamlar di
yordu, beraber çalıştık. Hep· 
sinde çalışmak, iş başarmak 

hevesi var. Yoruldum, çok yo· 
ruldum amma helal olsun. 

Köy hesaplarını tetkik eden 
hususi muhasebe müdürile köy 
bürosu şefi, tertemiz defterler 
bulmuşlardı. Bütün hesaplar düz· 
gündü. Bu köylüler bazı kaza 
merkezlerinden bile daha mun· 
lazam bir hesap ve kitap kur· 
muşlardı. 

Fırka işlerini teftiş eden bay 
Cemal çocuk gibi seviniyordu. 
Bütün fırka defterleri düzgündü, 
bütün kararlar vazıhdı. Bütan 
köy halkı, bütün köy gençleri 
fırkaya yazılı idi. Fırkanın kü· 
tük defterinde hepsinin fotoğrafı 
a ı tırılmı 

ANADOLtı 

Her tarafta yalnız Akala 
pamuğu ekiliyor 

Nazilli pamuk istasyonundan 
yılda alınan faydalı neticeler 

Nazilli pamuk istasyonu 
Aydın, (Hususi) - Ziraat Ve

kaleti 2903 No. lu kanun hük· 
müne tevfikan ilimizde 938 yı• 
lından itibaren Hind, ekspres 
vesair cins açık kozaları pamµk 
sohumu ekimini men, bunların 
yerine yalnız akala cinsi ekilme
sini tamim etmiştir. Akala cinsi 
tohum Vekaletin Nazilli pamuk 
ıslah ve üretme istasyonnndan 
bütün çiftçilere dağıtılmıştır. 

Açık kozalı pamuk tohumları 
ekim mevsiminden önce tama• 
men vilayet sınırı dışına çıkarıl· 
mış bulunacaktır. Yerli cins ka
palı koza pamuk tohumları gene 

ekilebilecektir. 
Nazilli pamuk ıslah istasyonu 

faaliyete başlıyalıberi ı beş yıl· 
dır bütün çiftçi, akala pamuk 
tohumu istemekte idi. Fakat bü
tün il ihtiyacını karşılıyacak to· 
hum temin edilemediğinden, her 
yıl ekim sahası genişletilerek 
bölge bölge bu tohumdan dağı· 
tılıyordu. Geçen yıl Nazilli, Boz· 
doğan ve Karacasu ilçelerinde 
tamamen bu cins tohum ekil· 
miş, buralardan elde edilen to· 
humlarla, akala cinsinin bu yıl 
bütün il çevresinde hatta komşu 
illerde ekimi temin olunmuştur. 

Kırkağaç Halkevi çahşıyor 

ı~ '1 lJ 

Kırkağaç Halkevi gösteri kolu 
Kırkağaç, (Hususi)- Kırkağaç isimli piyesi çok muvaffakıyetle 

Halkevinde programlı bir çalış· temsil etmiş, altı yüz kişi tara· 
ma vardır. Sık sık genel toplan• fından seyredilmiştir. Bu piyes 
tılar yapılmakta ve çalışma tarz· Kırkağacın Gelenbe köyünde de 
ları tesbit edilmektedir. Yakında temsil olunacaktır. 
bir köy ·gezisine çıkılacak, köy· 
lülerin iktısadi, içtimai durum· 
larile alakadar olunacaktır. Bu 
heyette Kaymakam bay Salahid· 
din Kıpçak ve Parti başkanı 
Celal lçöz de vardır. 

Gösteri kolu (Himmetin oğlu) 
• 

rında idi. 
Valinin yuzu gülüyor ve bu 

umumi intizamdan fevkalade 
memnun kaldığı belli oluyordu. 
Muhtarı çağırdı; tebrik etti, genç· 
leri okşadı, sevdi. Onlara cum· 
huriyeti anlattı. 

Atatürkün köy kalkınması ve 
köylülerin arkalanması hakkın· 
daki kararlarını tebşir etti. Kö· 
yün alacağı yeni vaziyeti izah 
eyledi. Köylü sevindi. Vali se· 
vindi. Herkes, hepimiz sevindik. 

- Yaşasın Atatürk, yaşa~ın 
cumhuriyeti 

D:ye Bafa köyünde çınlıyan 
avazeler arasında ben de ilave 
ettim: 

- Yaşasın Bafalılar, yaşasın 
çalışkan köylüleri 

Ve ... Böyle çalışkan köyler ve 
köylüler iyi ve mesud yaşama· 
ğa her suretle layıktırlar; evet, 

Aydın haberleri 
Aydın, (Hususi)- Ulusal eko· 

noı::ıi haftası münasebetile dün 
akşam Halkevinde bir toplantı 
daha yapılmış, Dr. Hasan Tah· 
sin Soylu ( Ulusal ekonomi ve 
artırım) mevzulu çok güzel bir 
konferan; vermiştir. Hatip, kon• 
feransın sonunda halkevlerinin 
ehemmiyetini ve bunlarda vazife 
almanın lüzum ve ehemmiyetini 
de tebarüz ettirmiştir. 

Motörlü kurs 
Aydın Halkevi kurslar şubesi 

bir rnotörlü vasıtalar kullanma 
kursu açmıştır. Bu kursa bir çok 
gençler ve bu arada Türkkuşu 
teşkilatı üyeleri de yazılmışlar· 
dır. San'atokulu öğretmenlerin~ 
den B. Mehmedin idaresindeki 
kurstıı dünden itibaren derslere 
başlanmıştır. 

Atatürk heykeli 
Aydın milli bankası son umu· 

mi heyet toplantısında Aydında 
dikilecek Atatürk heykeli inşası 
için 500 lira teberrü etmiştir. 

Geçen yıl şehir meclisinde de 
bunun icin teklifler yapılmıştı. 

5ahire ~ 

HiKAYE ' 

On bir sene sonra 

Sevime sokakta rasgeldi. 
ı 'am on bir sene geçmişti ara
dan. Hayat, daima akan ve kay· 
nağı hiç kurumıyan bir çaydı. 
O fakülteye devam ediyordu. 
Sevim ise Kız Muallim mekte
binde idi. 

Ne kadar da sevişmişlerdi! 
Sevim, yumuşak, içli ve kalbi 

daima meltemlerle titriyen bir 
kızdı. Refet, onun kızdığını, 

kaşlarını çattığını hiç görme· 
mişti. Gözlerinin içinde hudud
suz bir berraklık vardı. Hiç bir 
ruhi buhran, bu berraklığın Üs• 
tüne küçük bir gölge veremi· 
yordu. 

Kendi, alemi, kendi rub kalıbı 

içinde, mutavaatli, mütevekkil 
ve sabırlı yaşıyordu. Refet onu, 
herkeaten iyi anlamıştı: 

Sevim, kalbi ile yaşıyan, fa
kat kalbinin haricinde buhran, 
münakaşa, şikayet kabul etmiyen 
bir başka insandı. 

Refet onun karşısında, kendi 
kusurlarını da görüyordu. 

Bir az hercai idi. Ani tahas· 
süsleri vardı. Kararsız bir gönül 
havası içinde yaşıyordu. Bu hali 
Sevimin hüviyeti yanında şüphe· 
siz ki, bir eksikti. Fakat •Sevim, 
Refetin bu haline karşı en 
küçük bir şikayette bulunma· 
mıştı. 

Bile bile katlanıyor, sonsuz 
fedakarlıklarının ıztıraplarını ken· 
di kalbinde yuğuruyordu. 

Fakülteyi bitirdiği se!le, o da 
kız muallim mektebinden çıkmış 
ve memleketine gitmişti. Sevim 
ilk mektubunda, lstanbuldan ha· 
reketini anlatıyor, ince nakışlar 
halinde, mektep hayatının kalb 
sevgisi ile karışan saadet dolu 
hatıralarını çiziyor ve nihayet: 

- işte -diyordu· Refet, ha
yatla karşı karşıya geldim. Bir 
kaç ay sonra emrimi alacağım. 
Nereye tayin edileceğim de 
meçhul .. 

Sevim, o son mektubunda, 
üç sene süren aşklarının bir so· 
nuncunu beklediğini de yazma• 
mıştı. Aşkın peşisıra gelen bir 
izdivac arzusu, bu satırlarda 
katiyen hissedilmiyordu. Y ıini, 
ondan gene bir şey istemiyor, 
gene bir şey beklemiyordu •• 

Bile bile seven, bile bile iste
miyen bir kızdı!. 

Rafet, bu mektuba cevap ver· 
memişti. Çünkü derhal Avıupa· 
ya gitmişti .. Yolları artık ayrıl· 
mıştı. lsviçrede iken onu bir kaç 
defa hatırlamıştı: 

Sevim acaba ne olmuştu, ne· 
relere gitmişti? 

Yıllar geçmişti, nihayet lstan• 
bula dönmüştü. Şimdi şehrin ta· 
nınmış bir avukatı idi.. Büyük 
bir Hukuk üstadının edebiyat 
fakültesinden çıkan kızı ile ev· 

Y11u: Orhan Rahmi Gökçe 

idi. Oldukca hazımlı bir kültür 
olgunluğu da taşıyordu. 

Fakat onda henüz mahiyetini 
tayin edemediği bir eksiklik de 
vardı. 

Bir az laübaliye benziyordu. 
Galiba ·öyle ya, iyice tahmin 
edemiyordu· bir az da züppe 
idi. Jestlerinde müstehzi bir ta· 
kım mimikler de seziliyordu. 

Ve Refet böyle dakikalarda, • 
birdenbire, Sevimi hatırlıyordu, 

Sevim, başka bir ruh cevheri 
idi.. Onun kalbinin sükutunda, 
büyük bir mabedin ihtişam ve 
ilahiliği vardı. 

Tabiat, sanki Sevimin nescini, 
bambaşka bir filezofi ile işle· 
mişti.. 

Ona, tam on bir sene sonra 
şimdi Beyoğlunda bir apartıman· 
daki yazıhanesinin kapısından 
girerken raslıyordu. Sevim yu· 
karı kattan iniyordu. 

Gayriihtiyari: 
- Sevimi 
Diye seslendi. Sevim de dur· 

muş, ona bakıyordu: 
Sevim eskisine nisbetle daha 

solgun, daha beyaz, fakat daha 
inceleşmiş, daha kadınlaşmıştı. 
Boyu bir az uzamış, omuzları da 
genişlemişti. Siyah mantosunun 
içindeki zarif, ölçülü vücııdü ile 
merdiven başında durmuş, nefis 
bir heykeli andırıyordu. 

ilk defa, evet ilk defa, onun 
gözlerinden bir bulutun geçtiğini 
sezdi. Yaklaştı, elini uzattı. Se
vim kendini topladı ve elini 
verdi: 

- Nasılsın Sevimi.. Sen bu
radasın hal .. Buradasın öyle mi?. 

Fakat ne söyliyeceğini, ne di· 
yeceğini bilemiyordu, budalalaş· 
mış gibiydi .. Ona karşı işlediği 
o çocukça günahın ağırlığı, kal· 
binin içinde büyüyor, büyüyor 
ve kaburga kemiklerini kıracak 
gibi içini zorluyordu. 

Bu hatası, onun o son mek
tubuna cevap verm'emiş olma· 
sıydı. Sevimin beyaz elleri; tu· 
haf bir tereddüdün çırpınışları 
içinde Reftin elini bıraktı. Refet 
onu mükellef yazıhanesine aldı. 
Dışarıda soğuk vardı. Kar baş· 
lamak üzere idi. Halbuki oda, 
rahat ve sıcaktı .. 

Ne diyecekti ona şimdi? .. 
On bir sene sonraya bırakıl· 

mış bir mazeret, hiç şüphesiz 
çok gülünç olacaktı . Hem de, bu 
mazeret niçindi? işte kendisi 
evlenmişti. Hadiseler kat'i ve 
tevil kabul etmez bir kat'iyetle 
yürüyüp gelmişlerdi. 

Sevim, onun bu şaşkınlığını 
anlamıştı. On bir sene evelki 
sesin ayni yumuşak, ayni hafif 
müziği ile: 

- işittim -dedi· çok mem nun 
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yerinde ımi~.. Güzel, zenıin v~ 
münevver bir kızla evlenmişsin. 

Ne kadar da mütevekkil, ne 
\adar da deriıa konutuyordu ... 
Refet: 

- Teşekkür ederim -diye k ... 
keledi.- Evet,, ÇÜfiforuz İf~··· 
Yı ıen, aen nudıın Sevim?. 

r•Hlll•ttHHIU~muııııtHIHlllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllW\ 

ii Kadın Fantezi Muşambaları 1 
= = - -

Sevim; avuçlamadaki mendiK 
ııkııtarcİı ve pldli: 

Erkek . YaQmurluK Gabardin 
5 

= = -= = 
~ 

- Ben ai?. Görliyonun itte, 
iyiyim .•• 

Sevimin bu hali, deminki .... 
dim ve pıkın awbq, birden· 
bire bqka bir beyeeaa vereli .. 
Evet, Sevimde uclir &uı.ur 
bir kadın koku111, esrarla :bir 

Pardesü!er Gelmiştir 
1 1 & 

--------
Ta•arrµf Haftası Dolcıyısile iC g 

kadın rüzell ti vartlı. ~~~--=========~ i == ----
~ 

- Fakat bu kaciır deti 1.. 
Evlendin mi; timdi nerelerdelia? 

- Evlendim.. Oç çocupm 
var .. Uzaklarda, AudOlu içinde 
bir köy muallimiyim .. Kocam da 
benim g bi bir muatli-. 

Refet içini çekti: 
- Demek ki ••• 
Dedi.. Sonra 1U•tu .. Ev.t, Se-

vim velevki lıtanbulda bulunıı 
idi, velevki evlenmemiş oln idi, 
ne fayda verirdi?. 

Elini uzattı, Sevimin elini 
tuttu.. Gözlerini onun göı1-ine 
dikmek istedi. F abt Sevim ba• 
şım çevirdi ve pencereden uzak· 
lara b.Utı: 

- O kader güulı;o ki.. O 
kadar tiirli bir kl'Jıı. oldu.o ki •• 

Seviın hafıfco .-r..-dı ve doi· 

--= ----------= -
~ 
§ ----= -= 5 = §§ = i = ~ 
:::s 

1 
i 
i 

1 
uldu. ~akat Refetisa o hwcai 

tub\lt bu etki •vıiliye broı 
şiddetli bir uyaDJtla kunald• .. 
mıftı. Belki de hayat.adı çqk 
müe11ir olduğu bu kadını, ılmdi 
haris bir ablganlakla k\lcMla•k 
istiyordu. 

- Bırak Soviaı, yalvwırıaı .. 
Ver dudaklanoı,. 

Sevim, nazik bir harekotM 
onu göğsündeq tutt11. GöıloriDi 
onun gözlerine dikti. 

- Rica ederiaa Refet i1i 

.. i 
SUMER BANi( 

1 
ii 
ii 
ii 
ii -as • g 

- Hayır, rica .U..I, Sn de 
mi böyle düıüoüyor1t1n? Sn dts 
mi dar kafalısın 5'viml Atkımı
zm hakkını vermeklitim ı. jj~m 

i YERLi MALLAR PAZARI rl ~mmnmıttnn11111ttı1JJmnnnnn11tıı 11111na1m11tt11111111Mt1111H • ı , r , , • ı ıı ı ılı 

değil ııai? 

Sevim, yaıı nMMtmıa bir kc;. Hayat ııe 
şeıine dayandı: /a t la 

... Aşkuaıılı..., kafıhlıkı• 11 a;ya s:ı ası 
sene tonra Utırlanma• ciddeD - &ııı S inçi 1Rlıi/ıul11 -
çok hazin<f r. Atktaaıı ha?. [Biz •iııadi biliypru:ı ki Jiin,ş, 

Sevim acı acı tildil ve İliY• 'ıldız arın ccı büyükleri arasıııd. 
etti: biJe .uyılıunaı. O, yalnıı en par· 

_ Hanri ,ş&g.DJl&L B...lkıa ~ak yıldızlardan biridir.] 

onu!.. Bu atk ,;,.. Dic bir kwYet. ll&»iıı göıiind~ arz• geli~; 
hiç b ·r hak vermıl9iıtir Ye ver· OSMlll ...Wyeti d~ ,tıJ: .Kv.tru[ * ] 
miyecektir. Dar bl.W.tı ıeliace. 13 bin k•lom•b'•dep bir ıH ntılc· 
iyi düıüo Refet; evnlİL· Kan-- ... bir ateı "''''i Jh•linde ıQ
de dar kaf al• ol mas• iltema ııtttn •uı11uı NO ikiye ttyrılnııı 
misin?. (biri bnu,rdir) bir 1tyyırı .. Eo 

R~fct, yediii tok.tıp ıtırhtı •z ri..,.; '9ilron yıl 1JY1t1 k.~1' 
altında ıendcledi.. Cevap vor.- tut111tı b"lalllıı, yüıij bu ~ 
medi. btblo .,.._.,., buruftlğ~n çı• 

- Seni affcd;yoıum ~fetl. kuatMer• dağlar, tu d9.aıt 9t" 
Mıamafih beo, Q uıak eıki giio· kurlenu ı<H&er, denizlar diyo• 
lerdc bile biç bir ümit, hiç bir ruı, Bı tu, Y-.i O.wi "ubitler, 
istek taıımadan 1evdiiim içio, dibine laa i i.ıemecl tunis eng n-
beni unutmaldıtıııa da bı.ıa· ler, .,eyyaremiz 11 ütüade bir 
dım .. Yalnız; kendi brıa ıenİf zar kadar ince, bir damla U. 
kafalılık yapar da aeni eaki veya ıdar azdır. Çünkü en derin ''" 
yeni bir doıtu ile .Jdatırsa MM 9, 9,5 kilometre (13 bin• aua
acırım. ,.. 9,S]. ıEn yükffk datlar d• 
· Sevim, başka bir şey şQylt- Himaiiyalar da öyle.. .ICalln ka. 
meden çıktı, giUi.. iWet ~o~ ibıaldu bir portakalın k4hutue. 
dini topladı: daki kabarcıklar.. Bu aağlano. 

- Evet, ınüdhif bir ıeyl.. b"' .okyalUlllarııı üıtiind• alU..ı 
·diye mırıldandı- olabilir 11!,. k\lo1tetr• kadar kalınlığında bir 
Başka birisi de karıma ayni ıevi H ...... · •e hu ' de han arı nr. ay_. tr 
ıöylers .. , karım ne vapmalıdır?. L _ dı "' ~ · haYa mrile ua ıu un ara1111 •• 

Pıye mınldandı. Seviııı, on Şimdi ufak bir toplama ameli· 
bir s~ne sonra karşısına çıkmış 
ve on• faziJetin mUkemıucl bir yeti Y•,_lttlU 

60, i•z1Mile fetmİf kilo .. etre dersini vermifti. 
- Zaten biliyordum • dedi • hava gen• ilivnile 10 kiJometr• 

s11 mecmuu .ben Jsilometre onunla geçecek bayat, saadet 
ve faziletten ba$b bir şey ola· kahnlıAıoda bir ,.ı.a, kmahn 

aumotiıaa eezı~ w..kopla '6• maz. Ne çare ki, iş işten geçti. 
rülebilecelc kadar &dek bir yer, 

Yu.rddaı! onm içjede kime kiiaae byoa· 
Kış ı•eele,illll. ıni•firl..,. fail ina11, hayVan, Mbat şek-

rine kuru izim, incir, /1111/ılc, liade mikroplar.. Hayat uyat 
Malatga lt•gı•ı•ı, Antep /ıs· diye kıyametier kop•dttuaız, 

tüf'..rıc"11a•ıwı~r..fFl"-'Wl.!ıılm'!"'WlflP"t"llmll• eremed&t illiz bidlH •. itte 
'""7' i l 1 

Büyük Söke ovasının 
sulanması işi .. ·-·-· Sondajlar devam ediyor. Bü

yük bir baraj kurulacak .. 
Aydan, (Huıusi)- Hükumetin 

~le ıldıtı .u ı yaaeti, ilımizde 
h ızla )"Ürüyor. Sular idaresinın 

fen heyetleri Menqereı üzerinde 
Çal veya Sarayköy önlerinde 
yapılacak büyük baraj üzerinde 
tectklklerine devaQJ ediyorlar. 
Çtge çayırında, Cargıllı burunc!a 
~aptlacak baraj yerinde de ıon· 
dai işi ilerlemektedir. Tedkik ve 
fSOOOaj 'ar bitince i.,şaata başla• 
pacalr, o uman Bürhıniyedea 
5ö1'c ovaıana k11dar Aydıa ili· 
,-ıin her karıe toprağı ıulaaacak· 
tır. 

Mendere1:11 ıslahı 1ıilc birlikte 
ilimizd~ b., de Menderes" .m\ld 
#'Un gayJır meşelesi ve bunla· 
rın 11lahı iti vardır. Aidıodao 
N1&1Uiy1t kad•r olan kırk kilo· 
.netrolik nhada on iki ~y, efki 
dmrlarin babm.,z idareltti yü
ıünden bu ,iÜP bir•r zarar ya• 
tağı haline ~elmi,tir, ıeçtikleri 
bwolcctli topraldvın kJbiliyetini 
i>IGWwek burM.wıoı birer ÇQra1' 
-ah. laılirwı gtinnitlerdir. Bu 
,nulcadcleae b1klyelerine, on1ara 
istinad eden mezhep ve meslek· 
tere,e topyekGn, iftanabilm.ek 
mümkün o1abilirse ıtz inanınızf.. 

O bal de şu • meıhur beyitle 
bu günkü kpnuı~)'J 1'2'patabi· 
liriz: 

işte o lcadardır ol hikiyet 
Bakisi düruıi binihayetl 

Milat Oksancak 

[ •] Günetin kutru bir milyon 
Üt; yllz doksan küsur bin kilo-

çeylann hiç biriıi Mendereıe 
kadır &'itmez; ovaya dakıhr ba· 
taklık yapar, getirditi kum ve 
çakılları doldurarak tarlaları sü
rülemez ve ekilemeı hale so· 
karlar. 

..Ardmın en büyük derdi olao 
bu çayların ışlahı iıini ele alaıı 
vilayet, etüdler yaptırdı. Bunla
rın on ehemmiyetsiz ve kü~üğü 
olan yaln 1z Jmamköy deresinin 
ıslıhı çin 100,000 liraya ihtiyaç 
old~u anla~ı hh. Küçük nehirler 
ve sıtma mücadele kanunları 
hükümleri tatbik edilen halk 
a-ücü ve kuvvetile ıslahı müm· 
kün olauuyaca~ı anlaşılan bu 
derelerin ıslahı da bükW;ııetin 
su siyaseti içine girdi. 

Sular idareıinin bu işten an
lar ecnebi bir uıütehu.ısı vila· 
yetiıı te~bbüsü ile timdi bu 
çayların membaı ve ieçtiği yerler 
üzerinde tetkikata baılıyor. Tet· 
kik sçmunde bunlar da Mende
resle birlikte .ıslah edilecek, bu 
günkü z4rarb dıuuınları ye· 
rioe istifadeli ffkle sokulacak· 
lardır. 

/%mir beletligesinden: 
Başkitiplikteki şartnamesi veç

Jıile İkiçeşmelikteki 454 sayılı 
evin yıkılarak enkazı müzayede 
ile satılacaktır. Muhammen be, 
deli elli bir lirıı 31 kuruştur. 
Açık artırma ile ihalesi 4-1 ·938 
Salı günü şaat on attıdadır. işti -
rak için dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
giin ve saatte encümene 2elinir. 

18 21 24 29 4439 

18 K.Ununaevel 

/ zmir Levazım amirliği ilanları 
fzrnir Lv. amirl ıtı Sat. Al. Ko. Rs. den: -
29/ 1.Kanun/937 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfta iha· 

lesi icra kılınacağı Anadolu gazetesinin 12-27 Birinclteşrin ve 12 
Birincikanun 937 tarihli nüıhasile ilan edilen 161 adet torna tez· 
gahının sehven ihalenin nerede yapılacağı yazılmamıştır. M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonunda ihalesi icra olunacağı tashihen 
ilin olunur, 16 17 18 4420 ........... ~--ıı ................... ._. ........ ____________________ l!!ll!lmı ___ 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Selimiye kışlasının çatısının tamiri ihalesi kapalı zarfla 

4/ Jkincikanun/938 Salı günü saat 15 de yapılacaktır. Mu· 
ham men keşif bedeli 25110 liradır. İlk teminatı 1884 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evel komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektupla· 
rile ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 
yazılı vesi kalırdAn maada Nafı11. Vekaleti fen memurluğun· 
dan alacakları ehliyet vesikalarile beraber ihale günü ihale 
saatinden en az bir saat eveline kadar t eklif mektupla
rını Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 18 22 26 30 4443 

.... __ ............................... ~--"'!"'11------------------..... ------lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevkinin göstereceği yerde (2000) lira bedel 

ketifli yaptırılacak inşaat açık eksiltme suretile münaka
saya konmuıtur. 

2 - lbaleıi 30/ l.Kin./937 Perıembe günü saat 15 te kışlada 
Jzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Teminat muvakkate akçesi 150 liradır. 
4 - Şartname ve keıifname ve resmi her gün komisyonda gö

ı ülebilir. 
5 - fıtekl ı ler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyeti dedirler. 
6 - Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayı1ı kanunun 2 ve 

3 üncü mıddoleıjnde ve şartnamesinde yazılı vesikılan 
ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden evel 
komisyona aıünc .. tt.rı. ı 4 18 22 26 ~ 

lzmir Lv. amirliti Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müsbabkem mevkinin göstereceti yerde 3200 lira beclol 

keşifli yaptırılacak elektrik teeisatı aC)lk eksiltme suretile 
münakasaya kon muştur. 

2 - lhaleıi 30/Biriacikaaun/937 perşembe günü saat ıs bu
çukta kıtlada izmir levazıDJ amirliği satın alma komisyo
nunda yapılaca.tar. 

3 - Teminet muvakkate •kçesi (240) liradır. 
· 4 ..... Şartname ve ketifaaae ve resmi Jıer gün komisyoada 

.S - ~~caret odasında kayıdla olduklanaa dair velika 
göstermek mecburiyotindedirlor. 

• - !ksilt•eye iPirak edecekWlr 2490 •YIL &.anwu111 2 v• 
3 üncü maddeleriodc ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvalrlcatelerile birlikte Uaale uatiadea 
evel ko•iıyoaa ıaiiracaatları. 

14 18 22 26 4385 
1-.. Leva•ım hıirliti S.t. Al. Ko. Rs. den: 
Dikim eyleri için 16 no. dan 1750 kilo 18 no. dan 735 kilo 

25 no. dan 2370 kilo 60 no. dan 5630 kilo bobin keten iplii' 
20· 1-938 peşrcmbe günü saat 15 de Tophanede lstanbul Lv. A. 
satın alma komi~onunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılaeaktır. 
Tahmin bedeli 112030 lira ille teminatı 6851 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 560 kurut mukabilinde komisyondan ehnabilir. NUmu· 
neieri lcomiıyond• görülebilir. isteklilerin kanuni bdgelerile teklif 
mektuplanaın ihale saatiaden bir saat eveline kadar komisyona 
VCTmeleri 4 18 2 18 4266 

~ ' 
1 

lzmir 
1

Lv. ainırliği Sat. Al. Ko. R~. den: 
Aş. lise ve (>rta okalları için 77996 metre pilamalik bez 21/ 12 

/931 Salı günii saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. amirl iii satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yap• lacaktır. Tahmin 
bedeli 171S9 Hra 12 kuruş ilk teminatı 1286 lira 93 kuruştur. 
Şartname ve nümunesı komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni 
bclgelerile teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evel ine ka· 
dar komisyona vermeleri. 4 9 14 18 4267 - lzm'ir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

Ordu hastane1eri ıç'n 134200 m~tre p atiska 21 ·1 2-937 Salı günü 
ıaat 15/30 da tophanede fstanbut (..v. ami rliği satın alma komisyo• 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakt r. Tahmin bedeli 48312 
lira Hk temir.atı 3623 lira 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko
misyonda görillebilir. isteklilerin kanuni belgelerile teklif mekt up· 
larını ihale saatinden bir ıaat eveline kadar komisyona vermeleri. 

4 9 14 18 4268 
__ ""!lllil ________ ,.... ________ ":'-'-:'"'"!-------------""!""'-------

lzmir birinci icra memurlu· üzere artırmanın on be.ş gün da· 
ğundan: ha uzatılmış olacağı ve bu tak· 

Ali oğlu Süleymanın Muaı· dirde ik nci artırması 4 çubat 
ıeze ilamla olan borcund.iln do- 938 Cuma günü saat on~an on 
layı haczedilip sablmasına karar bire kadar gene da irede yapıla· 
yerilen ve tamamına 600 lira cak ve en çok arbrıma ihale 
kıymet takdir olunan Güzelyurd edilecektir. M1zayedeye iştirak 
pıahalleıhıe ait tapu gütüğünün için yüzde 7 ,5 teminat akçesi 
67 numaralı sayfasında müsec· verHmesi lazımdır. Artırma ıart• 
cel ve 20~ cilt ve 401 sıra nu• pamesi 19· 12-937 tarihinden iti• 
marala Mart 328 tarihli sicile baren 937 /9249 sayılı d osyada 
kayıtla ve 1574 ada t2 parsel görülebHır. ipotek sahıbi alacak· 
teşkil eden Salatino~lu ma\tal- lılarla irtifak hakkı sah iplerinin 

lesi Salatinoğlu sokağında bulu· ~e diğer alacakbların gayri men· 
pan 8 kumaralı bir evin birinci lcul üzerindeki hakların ı hususile 
artırması 19·1-938 Çarşamba faiz ve masrafa dar o1an iddia· 
günü saat ondan on bire kadar larmı evrakı müsbiılerile yirmi 
dairede yapılacak ve bu arttır· ~iin içinde dairemize bildirme-
mada sürülen peyler takdir olu· leri ve a'ksi halde hakları tapu 
pan kıymetin yüzde yetmiş be- sidlıle sabit olmadıkça satış 
şini bulmadıA-ı takdirde en son bedelinin paylaşmasından hariç 
artıranın taahhüdü baki kalmak kttlaacak ları ilan plunur. 



~.-c ELE· 
TE-LINIE 

G. m. b. H. 
Hf\MBURG 

DEUT~CHE LEVANTE
LINIE, HAMBURG, A. G. 

rJAMBURG 
\TLAS LEV ANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
•JOINIA,, vapuru 2J Birinci 

kanunda bekleniyor. ROTTER
OAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaklar. 

AMERIÇAN EXPORT LlNES 
7HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
''EXMOUTH,, vapuru 11 Bi· 

1incikanu11da bekleniyor. NEV· 
tyORK için yük alacaktır. 

"E.XIRIA,. vapuru 24 Birinci 
tl<anunda bekleniyor. NEVYORK 
için yük atacaktır. 

"CARLTUN,, vapuru 31 Birin· 
cikanunda bekleniyor. NEY· 
VORK için yük alacaktır. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
"TISZA,, motörü 13 Birinci 

kanunda bekleniyor. PORT·SA
ID ve 1SKENDERIYE limanla~ 
rına yük alacakttr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,. vapuru 22 

Birincikanunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 
LIVERPOL 

"AVIEMORE,, vapuru LIVER· 
POL. ve ANVERS limanların· 
dan yük çıkaracak ve 26 Birin
cikanunda BURGAS, VARNA 
Ve KôSTENCE için hareket 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 

.. HD • motörü 4 Bi· 
rincikanunda bekleniyor. DIEP~ 
PE ve NORVEÇ umum liman· 
larına yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
..... NORBURG ı- vapuru 10 lkin
cıkanun 1938 "' bekleniyor. 
ANVERS (doğru, HAMBURG 
ve BREMEN çin yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle-
rile navlunlardaki de§işiklik· 
lerden acenta mesuliyct kabul 
etınez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
jnci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
iapur acentalığma müracaat 
edilmesi rica olunur. 

T ~lefon : N o. 2007 /2008 

Şayta.ı· Aziz 
Sıhhat Eczahanasinde 
Her gün sat'Pl) tan öğleye 

kadar bulunur. 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LI

NES LTD. 
•TRENTİNO,. vapuru Birinci 

kanun sonunda veyahut ikinci
kanun ibtidasında LONDRA, 
liULL ve ANVERSten gelip 
}'ük çıkaracak ve ayni :zamanda 
loNDRA ve HULL için yük 
alacakhr. 

0 LESBIAN,, vapuru 7 Bir~nci 
kanunda LİVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelip yük çıkara-
cak ve ayni zamanda Lf VER
POOL ve GLASGOW ıçın 
}'ülc alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

"PHlLOMEL,, vapuru 10 Bi· 
tincıkanunda gelip LONDRA 
İçin yük alacaktır. 

r ere o 
~ p ur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 

A.NADOIJU 
HOFHERR - SCHRANTZ - CLA YTON - SHUTTLSW O RTH 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikosı 
mamulatınd.«1: 

~tazot Traktörleri 
KUMPANYASI Fennin en son tekamülat ve tecrübelerine göre tadil ve ıslah 

"TELEMON,, vapuru 14·12 edilmiş 25 ve 40 beygir kuvvetindeki yeni Mazot traktörlerimizi 
937 de bekl~nmekte olup ROT· sayın çiftçilerimize büyük emniyet ve kuvvetle tavs ye ederiz. 
TERDAM, AMSTERDAM ve Mıntakamızın tanınmış çiftliklerinde büyük muvaffakıyetle kul· 
HAMBURG limanları kin yük lanılmakta olan traktörlerimiz sahiplerinin azami memnuniyet· 
alacaktır. 

lerini kazanmağa muvaffak olmuşlardır. 
"H ER.MES,, ıvapuru 20/12 de Müessesemize müracaattan evel size en yakın çalışmakta olan 

beklr.nmekte olup y ükünü tah· traktörlerimi~i lütfen z iyaret ve tetkik ediniz. Bunlar bizim için 
l"yed en sonra BURGAS, VAR- bir şahidi adlidir. 
NA ve KôSTENCEye hareket Adres: 
edecektir. T VU 

SVENSKA ORIENT ,. elgra/ adresi: KARADA T Hacı Davut zade 
LINIEN Telefon: 3809 · RAHMi KARADAVUT 

Halimağa çarşısı No. 31 
"GOTLAND,, motörü 14-12 J z M j R 

de beklenmekte olup HAMBURG -~----~~----~----~--~-~ml'!'..-
GDYNIA, DAN ZIG, DAN-
MARK, limanları, BALTIK li· 
manian için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

·suÇEAVA,, vapuru 29/12 
beklenmekte olup MALTA ve 
MARSIL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu kabul eder 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TELıJ SPER· 
CO vapur acentalığına müraca· 
at ed ilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/ 4142/2663/ 4221 

İzmir 2 inci icra memurlu· 
ğundan: 

Hayriyenin emJak ve eytam 

bankasından ödünç aldığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 

eylediği lzmirde Eşrefpaşada 
başlangıç sokağında 7 No.lu üç 
katlı cem'an iki salon, alb oda 
bir mutbak, üç hela ve bir ba-

mam ve gusulhane ve büyük bir 
balkon ve 80 metre murabbaı 
bahçeyi havi yeni ve kirgir ve 

maa müştemilat 6500 lira kıy

metinde olan bu evin geçen se· 

ne yapılan satışı 2280 sayılı ka· 
nuna göre geri bırakıldığı halde 

birinci sene taksit borcu muay
yen vadesinde ödenemediğinden 
bu hüküm ortadan kalkarak evin 
yeniden mülkiyeti açık ar· 
tırma suretile ve 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şartile artırması 15/2/~38 
Salı günü saat 14 de 
icra dairemiz için<le yapılmak 
üzere bir ay müddetle satıhğa 

• 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı kanunun mer'iyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasebile kıymetine bakıl-

mıyarak en çok artıranın üze
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 

844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine gö· 
re yapılacağından ikinci artırma 

yoktur. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yü:ıde iki bu
~uk dellaliye masrafı almır. 

İpotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları tapu sici
lince malum olmadıkça paylaş
madan hariç kalırlar. 3/2/938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 

yüzde yedi buçuk teminat ak
çesi veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 37/ 1148 dosya nu· 
marasile lzmır 2 inci icra me
murluğur.a müracaatları ilan olu-
nur. H. İş. No: 222 4364 

E ksiltme ilanı 

Antalya Nafia müdürlnğnnden: 
1 - EksiJtmeye konulan iş: 40514 lira 77 kuruş bedeli keşifli 

Antalya meyvacılık istasyonu binaları inşası. 
2 - Bu işe ait olan evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri ge· 

nel şartnamesi. 
P - Hususi şartname. 
T - K~ş\f cetveli. 
F - Proje. 

lsf yenler bu şartnamelerle evrakları Nafıa müdürlüğünden 
görebilir ve 10 lira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 - Eksiltme 3 Kanunusani 938 tarihine müsadif .Pazartesi 
günü saat onbeşte Antalya Nafia dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapal ı zarf usulıle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekl lerin 3038 lira 61 kuruş 

muvakkat teminat vermeleri bundan başka Nafia Vekale· 
tinden alınmış yapı müteahhitlik vesikası ibraz etmeleri 
ve yaptıkları en büyük işin bedeli onbeş b in liradan aşağı 
olmaması. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 cü maddede yazılı saattan 
bir saat evetine kadar Antalya Nafia müdürlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme komisyonuna makbuz mukabili veril .. 
mek şarttır. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapablması lazımdır, Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 14 18 22 26 

Dünyanın en büyük ve en muhteşem "NORM AN Oi,, 
vapuru olan mavi kordelanın sahibi 

nin salonlarını süsliyen OTOMATiK 

GAR OD 
Radyolarının 1938 modelleri geldi. Radyo merakhlarının ta· 

pındıkları tatlı ve tabii sesi ile her kesin gaşyolduğu · bu rad
yoları görmeden başka marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli başlı hu· OTOMATİK olma· 
susiyetlerinden biri d~ bunların landır 
Diğer markaların hepsinden üstün oluşlarını dünya tasdik etmiştir. 

Satış yeri: Mimar Kemalettin caddesi 
No. 35 NiHAT KAR 

Şifa Bahkyağı 
Kuvvet iŞtah sıhhat kaynağı, 

Baş mahsul, 
gıda kudreti yüksek, 

işmesi kolay, 

şerbet gibidir, 

başka yerde satılmaz 

Hususi ... 

Şjfa Balıkyağı 

Yaloız Sifa Eczahanesinde 
' Hükumet sırasında 

..., ______ -"!" ....... ~~-------..~'1111'!""-----------------------.-
Lise ve ortaokullar alım satım ko

misyonu başkanlığından: 
Kız öğretmen okulu talebesi için ınevcut nümunesine göre 180 

çift iskarpin 4· 1·1938 tarihinde saat saat 16 da lzmir kültür direk· 
törlüğünde toplanacak komisyonumuzda açık eks ı ltme i'e yaptm
lacaktır. Beher çiftin muhammen bedeli 425 ve 180 çiftin 765 
lira ilk teminatı 58 liradır. 

Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler her gün kültür direk· 
törlüğüne müracaat etmelidir. İsteklilerin belli gün ve saatta 
komisyona teminatlarile gelmeleri ilan olunur. 18 21 24 31 

. 
Jzrnir Cumburİ}'el 

liğinden: 

n u nı-

Adl ıye dairesi için açık eksiltme suretıle 40 ton Sömıko.c kö
mürü satın' alınacaktır. 

Muvakkat teminat miktan ?3 112 liradır. s ek lilerin 3-1·938 
Pazartesi günü saat 11 de Müddeiumum ı likteki rnrnisyonu m hsu· 

müracaat e tmeleri ilan olunur. 18 22 26 30 4436 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüs e 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, ka:ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve ede\ratı, font ve aebpalar. 

F ototraf çılığa müt~allik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyalan kemali dikkatle ~.:ıpılır. 

AMATÖR İŞLE l 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman .. rat ve nefa· 

setle yapılır. 
1ZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 'J 

T elefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir ,...,_.....,....._,..........,t!'l 

lzmir Vakıflar müdnı·lüğünden: 
Kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılan hal binasının dış 

ve içindeki dükkanlara talip çıkmadığmdan pazarlığa bırakılan 
dükkanı arın müfredatlı listesi hal binasındaki ilan ta htasına s 1-
mıştır. isteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 4442 

lzmir vakıflar modorlOğünden: 
Seneliği altmış lira bedeli muhammenli Tuzcu mahallesinde 

kain debağhane mescidi vakfından 16/14 No. ev kirava verilme" 
üzere açık eksiltmeye konulmuştr. lh :ılesi 23/ 12/937 Perşembe 
günü saat on üçted ir. isteklilerin o gün vakıflar idaresine müra· 
qetları ilan olunur. 14 18 22 4376 - lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
müdtırloğonden: 
Bedeli sa b kı 

seneliği 
Yeri Lira K. 

95 00 Narlıdere eski mezarlık 
mevkii · 

Cinsi 
252 ağaç badem 

17 ,, armut :ve zeyfüı 
269 

ldarei hususiyeye ait olup yukarıda yer ve cinsi yazılı ceman 
269 ağacın iki senelik mabsuJu kiraya Yerilmek üzere 15 gün 
müddetle yeniden açık artırmaya çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek 
istiyenlerin her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kale· 
mine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale g ünü olan 27· 2-937 
Pazartesi günü saat 10 da % 1,S depozito makbuzlarile biriıkte 
vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

15 16 17 18 4402 

---------------------------------~~------------------lzm i r Memleket hastahanesi başta-
bibliğinden: 

1950 lira kıymeti muhammeneli nümune ve şerait ve mahiyeti 
hastahanemizde mevcud iki mutbak yemek ocağı 8·12-937 tarihin· 
dan 23-12-937 tarihine kadar açık eksiltmeye çdumlmışhr. istek· 
•ilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muteber bir bankanın teminat 
mektubu veya makbuzu ile ihale günü olan 23-12-937 tarihine 
rastlıyan Perşembe günü saat dokuzdan on ikiye kadar İzmi vila· 
yet daimi encümene müracaatları ilin olunur. 11-14-16-18 4320 

..:..--------------------~.-.--------~""!'-----------......-lzm ir 2 inci icra memurlu- göre yapılacağmdan ikincı ar-
ğundan: tırma yoktur. Satış peşin para 

Cemile Melekin ~.m~ak ve ile olup müşteriden yalnız yüz • • 
Eytam bankasından odunç al- de iki buçuk dellaliye masrafı 
dığı paraya mukabil bankaya alınır. 

ipotek eyledi~i İzmirde I<arataş ipotek sahibi alaCJ)klılarla di-
mahallesinin Dokuz Eylul soka· ğer alakadarların ve irtifak hak· 
ğında kain 83 vergi, 85 taj ~ı sahiplerinin gayri menkul 
No.lu evin kapısından girıldikte üzerindeki haklarım hususiyle 
dar bir koridor, sağda iki oda, faiz ve masrafa dair olan id di· 
karşıda b ir oda ve bir mutbak alarmı işbu ilan tarihinden iti. 
ve ~rkada bir avlu ve avluda bar.en yirmi güo jçinde evrakı 
hela mevcut olup evde Hal~a- müsbitelerile birl ı kte memuriye· 
pınar ~uyu da vardır .. 800 hra timize bildirm ı .... j icab eder. 
kıymetınde olan bu evın geçen Ak · h ld h"k t · ·ı· 

ı sı a e cı arı a p u s ı cı ı nce 
sene yppılan satışı 2280 sayJ 1 malfim olmadııcçı paylaşmadan 
kanuna göre geri bırakıldığı bal- hariç kalırlar. 3/2/1938 tari-
de birinci s~ne ta~sit borcu .~u- hinden itibaren şartname her· 
ayyen vadesınde odenemedıgın· kese açıktır. Talip olanların yüz· 
den bu hüküm ortadan kalkara}c de yedi buçuk teminat a kçesi 
evjn reniden mülkiyeti açık ar- veya milli bir banktı itibar mek· 
tırma suretile ve 844 numaralı tubu ve 37 /1258 dosya numa· 
emlak ve eytam bankası kanunu rasile İzmir 2 ıci icra mem Jr-
mucibince bir defaya mahsus ol- luğuna mürac , 1dan ild.n olu· 
mak şartile artırması 1512/938 H. fş . No: s5 t 4365 
Salı günü saat 14,30 da ic· 
ra dairemiz içinde yapılmak 
uzere bir ay müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bed<ıli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete gir
diği tarihten sonraya müsadıf 
olması hasebile kıymetine ba· 
kılmıyara~ en çok artıranın üze· 
rine ihalesi yapıtacaktır. Satış 
844 numarah emlak ve eytam 
bankası kanunu hükumler;ne 

oktor 
A . Tevf ! Lütem 

Kulak, bu ı·u n, boğaz 
Hastalıkları birinci s•nıf 

,,,ü ehassu 

Merkeı hastanesi kulak 
kliniğı şefi 

.Her gün 15 ten sonra lkinci 
Beyler Numanzade sokak No. 
5 de hasta kabul ve ledav• 



~, 

f ... 
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a t ektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balgaf!l söktürür, öksürüğü 
söktürür, ' tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Doktor 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenasül hastalıkları müt~hassısı 

lzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 
ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalanm Pazardan maada bergün 
sabahtan akşnma kadar kabul ve tedavi eder. 

::,;;;;;;:~:=....:.;,M~u~ay~e:ne:h:ı:ne:....:,T:el:e.~N~o:·~3~4~1:6....:;E~v~i~5~16~4:....!re~I~ ...... 

son model r·kadan en 
kary~lalar geldi 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evd gelir. Herkes lcendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona. 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. lyi bir mobilya içinde kend ı nizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
ııızın etiketi olduğunu unutmayınız. ' 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame
lesi yapılır. 

___ S_i_z_d_e ______ E __ T_A.,;;_L_L_..;U:;..o...IVl~~,~,~D~,,----~~:-,~~~-;~;-rı_m ___ 

Hem bol ı şık almış olur, hem iktısat elmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem d: -~ar!iy_a tınızın cksildiğin; 

ilk iaturada gorursunuz. 

.,,,_ L U 
ik ay kent 

Elektrik • telef on vemalzeme'i deposu. 
fabrika arı mümessili • e e 

Peşetmalcılar 77 • 79 telefon 3332 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi .Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 

•• Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, İngilizce ve Al• 

manca hususi gece dersleri ay· 
rıca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesinde Na. 685 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta.· 

hlilleri yapılır 
~'i.ilracaat yeri: 

. İkincibeyler soka 

Telefon 3869 

• ', .. • '4)\ ·\' ·~' ... J ' 

FotoOr 
1 N 0 N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

cekilir. 
' 

Amatör işler 
Temiz cabak , 

uca z yapılır 

_ l_S_a_t-ıl-ık_e_v-·· 
-

Kemerde Sürmeli sokakta 20 
numaralı hane İıerrı kiralık hem 
de satılıktır. TP..~

0

1p leri n B. Hacı 

Sadullah oteli sahibi B. Muzaf· 
fer: veya mföıteciri B. Süleymana 
müracaat ets.nler. 

izmir Mese ret 1 Göz Hekimi-, 
Telefon 3452 Mitat Orel 

Otelimizin bütün mobilyası tecdıd ed imiş soğuk v~ sıcak su 
banyo daireleri ilave edı l m işt ir. O tel yenıden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü ıst irahatleri temin olun· 
muştur. Fıutler mutedil ve her keseye elveri şlidir. 

• K~meraltı C'aOd Psi kar~kol karc;ı s ndi'\ No. 7 '>. h:mir _ ..... 
. 

irallk yazıhane 
lkincikordonda Mareşal Fevzi bulvarında no. 3 da kain Osman!ı 

b., nkası müş'emi latından ve ş imdiye kadar "So'<oni Vakum Kor· 
poreyşi n,, kumpanyasının işgali altında bu .unan, suyu ve ka:orifer 

teşk· l at ını havi. 
7 Yedi oda lı yaz hane 1/ 1/938 bir Son'dnun 1938 den itiba· 

ren kiralıktır. Şeraitini anlam 'l k istiyen1er Ü 3manla bankası müdür· 
JüviinP- h~ ~ vu ah• lirler. Müdü ı-iyet 

Diş Tabibi - 1 Adres: Beyler Numan so-
il kağı No. 23 

Cevat Dağlı 1 Kabul saatleri: Öğleden evel 
ikinci Beyler sokak No. 65 saat 10-12 öğleden sonra 

Telefon: 3055 15,30 - 17 Tele. 3434 -------· ...................... . 
Operatör Birinci Sınıf M-::_hassıs 

Faik lbrahim 
lzmire gelmiştir 

Eskisi gibi öğleden evel 
Fransız hastanesinde öğleden 
sonra Biri nc ı Beyler sokak Diş 
Tab.bi Bay Mehmet Alı a ltın
daki muayenehanesinde bas· 
talarını kabııl t:d t' r. 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenaslll hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T defan : 3479 

.<.!llh:~~l~ı! ' ·- ,....,_.;~h'Jlı ... i · U, ~ · · • • ı • ,.• ~ , .. . '· ~ . , , ,. 
~rt'!f~., • . ~~-,\f~ "ı..,.,,~lllf". ı-~·"' ·f· ' ._· ... ~.... ' ... '..1":il'"· .. - • ıi" • . 1 \ . ...... , ...... 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri 
" Kuv,-eıi çok, fiati az, masrafı az,. mukavemeti pek çok 

ve cihauııı en beğenilmiş otomohilleridri 

Vecdlek pa1rçaoa1r mevclYlcdlcdllYllr 
Old~omohil otonıohilleri de her türlü evsali haiz, sağlam, 

elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


