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NiSAN 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 
vaziyettedir 

f(arah·ül{ },ahrili.amızın Temeli Atıld 
Cumhuriyet, dev adımları ile 
yürüyor ve bize eserler veriyor Hakemler 
Başbakanımız, dün Kara- Ankarada D. Sporu 

-ço d 1-0 yendil 
6-1, 
r! .. hükte çok mühim nutukla --·--

rından birini daha verdiler Ankarada.~i .?oll~rin beşi ofsayddandı~. !akı-
~~--~~~~~~--~~~~~~·~- mımnbuyukbırhak~d~vebr~gulıhle 
r "Demir ve çelik fabrikası, Atatürk için se-' karşılaştı, Ankaralılar da şaştı! .. 
nelerce ehemmiyetli bir mevzu teşkil etmiş- ,·; k ı· t b ,._, k .. - / d u k ş · • • d uco s an u aa co guze oyna ı. na em azı 

tır. Buna masrafımız 22,000,000 lıra ır •• ,, b, . it . · d. B .. h k Ar·h dd 
Fevkalade ahvale karşı hazırlıklı bulunmağa dik-

ır pena ıyı verme ı. ugun a em, ı~ı a ır 

kat edeceğimiz şiiphesizdir. Sulhçuyuz ve fırsat 
... buldukca sulh yolunda ' . ugraşıyoruz. 

BaşLakaııımız General 1ımıl't Iııönü
niin riyasetinde )apılıuıştır. Kara
Lüke İsıanlıul \'e Ankarndıın iki 
trenle Daşhııkaııımızl:ı diğer lıeyet• 

leri hamil olnrı trenler saat l l de 
KaraLiik i tn yonıınıı Hll'ntıştır. na. 
tün chıır ,·iJiiyetlcrdcıı, kasnkı ve 
kö) lcrılcn ıııiihim ıııiktıırıln halk 
gelmiş, Karalılil.:tc topl:1111111,.ı1. 

Fabrikaların tcııwli hiiJük halk 
kütleııi önünde llnşhaknmmız ismet 
1oönüııiin çok oıillıinı Lir nutku 

ile atıldı. L.ı:uıı olan nutkunda 
o 1 • .. .. 

" - Atatürk. çok ehemmiyet 
\"erdiği lm mücssenin tcmclatm11 
merasimine bizi memur etti. Fab· 
rika, iki parçadan mürekkep ola
caktır. Bu fıılıriknlanln bin amele 

Sonu 4 ncü sahi/ ede -

lstanbu l maçında lzmfr aleg-
1 ~hine hareket ed~n haker;ı 

Şazi Tezcan Uçok sag 
içi Saidle beraber 

~ .. ~Uı\ı" muçı 
Ankara, ~4 (Kar ileye refakat 

etlen arkadaoımızdan, telefonla) -
Bugün Doğan8por takımı, Genç· 

ler Birli~i ile oynadı ve maal~cf, 
birinci haf tayı mı 1 ·i gnlib bitirdiği 
ve güzel bir oyun çıkardığı halde 

maatteessüf neticede 6· l gibi büyük 
\"e gayri tabii bir farkla mnğh'\b 

Kürük antant konseyinden sonra oldu. 
T Ankara ulıasında 10-15 bin 

tkınci haftayımda, stad) omdaki 
halkı asabileştiren ~ayanı dikkat 
bir vaziyet oldu: 

- Sonu 4 ncü sahifede -

r ' Cok Yakında 
' :X:OSCZOOUU~JZJ!X.<ZWW ,, 

• 
lng.11•1z, Alman ve Fransız kişilik büyük bir kalabalık vardı. 

Adliye Vekili Bay Şükrü Saraı;oğlu 

Zetelerl·nı·n neşr·ıyatı ~:n;~~ ~r:l~d~:;:~: ı~:!~;i~:~: 
Arkadaşımız Bayan 

Saime S3dinin gazete· 
miz için hazırladığı de· 
ğerli ve çok güzel bir 
edebt roman .. Başbakanımız:nutuk söylerken 

e an u , • • .. 1 l b 1 3 (Hususi muhabiri- ı olan demir ,.e çelik fabrikalarımı· 
tııi1.den) Karnbiikte kurulnc:ık zın temclatnıa merasııııı, buguıı 

İspanyada son vaziyet 

Milislere aid tayyareler 
faaliyete geçtiler 

Pari~, 3 (Rn<l· 
Yo) - G e n e r ıı l 
J• rıınko, kunııın· 
!.lanlnnm toplıya· 
tnk mühim bir 
~(j) lcv vermistir. 

\oleıı l!İ)B, 3 , 
(ı n•lyo) - llarbi
) e \ 'C Bahriye \ e· 
1' .t lcıinin ıanıiıni· 
~ı r. göre, Konlodn 
l. ılıeııdc yapılan 
lııı\·a ınıırruzıırııla 
a ılcrin çok zn) İa· 
lı \arılır. 6 tayyıı
tı• iskııt e.lilnıiş \C 

~lilıs tannrclcri 
11 n r ar gl"rmed\·ıı ~ 
tlünın ıl~h:rılir. 

~imal c•t'hlır-

8İnde 1ili ta)}'a
tcJeı i Esyana asi 
'11 lılı ını bombala
llıışlardır. Kal:ıka
)a gnnna da Lir 
lın, n torpili atıı· 
Tak hn, arat ilı..a t•t· 
llıişlcrdir. 

General Franko 
lerılir. Aı.ıi tan arcler hüıün Lask 
mevzilerini bom hala mışlardır. 

g a -- uslan ve daha birçok büyüklerimiz 
- - bulunuyorlardı. Takımımız şu kad-

k k t t e de Balkan antantı ro ne sahaya çıktı ve alkışlandı: Ne üçü an an ve n Mahmud, Adnan, Fethi, Nurul· --~·· .. ·----
Meçhul 

Korsan 
~Avrupada sulhu (temine kafi değil'!1iş lalı, ııakkı, İsmail, Mchmed, Halid, 

l dirler. Bilhassa ekonomık sa- Fuad, Ömer Osman, Abbas .. 

Bay Stoyadinoviç 
Belgrad, 3 (A.A.) - Çe· 

koslovakya Dış Bakanı ve Kü· 
çük antant daimi konseyinin 
bu devre başkanı Bay Krofta, 
Belgrad müzakereleı inin neti
cesini şu suretle izah etmiştir: 

hada bir canlılık vardır. Kon· Ilakem, Ankara mıntakasından 
ve eski Fenerbalıçeli Alfıeddindi. 

sey, bütün meseleleri gözden Oyun bizimkilerin akını ile 

k b 1 Tarihi yazılarını ve fe/· uza tutmamış ve un arın ba•ladı rn bir aralık mütev_ azin ~.·e 
~ kl d b rı'kalarını zevkle oku-teşriki mesai ruhu içinde mem· bizim ni. bi tazyikimiz şc ın e ır 

nuniyet verici bir surette hal- vaziyet arzına başladı. Gençler Bir- dunuz M. Ayhan arka
}i11-i müdafaası akınlarınıızı durdur- daşımız, 

ledeceğine kanaat etmiştir. b k " <l 
nıak için epicc müşküliit çe ıyor u. A7'AD0Ll,; karilerine büyük 

Bu ruh olmazsa, beynelmilel Ankara balkı, lehimize tezahü· 
bir Jcniz romanı lınzırladı. Bu 

münasebetlerin devamlı halli- rnt yapıyordu. Müdafaamız gay.et 
lı roman, evclce bu ütunlarda oku-ne imkan yoktur. güzel oynuyordu. Fakat mu acım · ld duğunuz "Hatun Hfikıın,, \'C şinı• Konseyin '!Velce muhtelif hattı, layıkile işliyemıyor ve e e 

l ü d' k di de okumakta bulunduğunuz 
beynelm"ılel meseleler hakkın· ettiği fırsat nn m tema ıyen ·açın· 

el d E d" ,., "'Fırtına Ali,, tefrikasından -;ok 
da verdiği kararlar, mutlak ~::dubi~ugolevrç~k:uh~a ,~: =~:;~;~ üstün ve heyecanlıdır. 
surette mu ha faza edilecektir. Jl~-O~g~al~ib~b~it~ir~d~ik::_·-======~\.~~~~~=~~===~~,,,I:. 

~- Sonu 6 ıncı sahifede -1 -
Cenub hududlarımızda 
Suriyelilerin marifeti ------Dürzüler de nihayet Suriye aley· 

hine isyan hareketine başladılar 
lstanbul 3 (Hususi) - Fransızların ve Suriyelilerin, 

cenub hududlarımızın alt kısmındaki arazide ve Hatay 
içindeki hareketleri, altikada_r meha/~lce büyük b_ir has· 
sasiyet ve dikkatle takip ed~l~~ktedır. !1azı e~kıya fe
telerinin Suriyelilerin tahrıkı ıle vakı /aalıyetlerıne 
karşı icabeden tedbirleri almak üze.·e emniyetiumumiye 

. l'aris, 3 (llad)o} - Harns 
.AJanema göre, llilbao ceLlıc&inde 
naj kuvvetler Villareal mevlı.iini 
geçrni~ler ve Durangoya 6 k.ilomet· 

Ajans Hava ın A\.illa muhabiri 
bildiriyor: 

S:ığ cenah k\ıvvctleri. 1500 
metre yükseklikte Lulunan hır dağı 
Ye ftç köyft itıale muvaffak ol

muprdır. 

- Gerek umumi vaziyet, 
gerekse küçük anl~~mıya aid 
işleri tetkik ettik. Uç devlet 
nazırı, son ayların hadisele
rinde ve beynelmilel vaziyette 
bir salah görmekte ve mevcud 
müşküllere rağmen en zor 
deHin ıeçirildiği kanaatinde· 

müdürümüzün gittiğini bildirmiştim. . . 
Son gelen haberlere göre, Dürzüler, Surıye aleyh.ıne 

isyan etmişlerdir. Ve Suriyelilerin .. v~lisi, Sa.nıa fırar 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Durzal•r, ~urıy.e Bat 
wkilinin bizzat ıelip kendileri ile temasını ıstemıılerdır. 

te yaklaomıolardır. Ve Korbera da· 
lını itgal etmitlerdir. Aıiler bu 
t11reılt aeki& kilometre ilerlemit 

Bag Kro/ta 



• Sa~a2 , .......... ~------------~----~~~~ 
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• 
lzmir 
mezbahasında 

......... -······· Bir ay içinde keıi. Demir ve çelik fabrikamız Pamuk ilkokul talebesinin 
Atntürkön dehası ile ışıklanan \'e lnöniluün organizntörlü~fi ile yü· ders gez·ıntı·ıerı· 

rilyen \''e lıiç durmadan knJkınma safLalanuı üçer beşer atla) ıh geçen tohumları 
J.>ir cemiyet olduk. :Farkırnln mıyıı? Hem ewı, Lem hoyır! 

J'arkındayız. Çünkü görüyoruz: . .. 

len hayvanlar 
Mart ayında lzmir belediye 

mezbahasında kesilen hayvan 
miktarını gösteren bir !stat!s· 
tik hazırlanmıştır. Bu ıstatıs· 

Dün knrıısabıının, dürte dürte ynlı;n ilkti'li kuru toprak fü;un.~~ 
oimdi yeni nıakincnin le 6U)UD pınyann çıı1ışmıığa \''C OlJU lıauıu Sl 
yu4urmağa lrnşlndığını kör de görmüş, sııgır da duymuştur. 

Simdi tohum, havada, rüzgarda uçmuyor. A~ır]ı~ını, hn~kı?ı olarak 
doğruca toprıığa gidiyor. Bu tohum, artık dünkü tohum değıldır. 

Kö} lü )lllJUn}ıık, köylü bnğrnıdn çalıftı~ı lopr:ığn \C ~uua bu?a 
1 · ·ı ı·ı ı bu"ünkfi tckmk ucak olmaktan kurtarılmı~tır. hrncal to, ı tı ı a a ıı 

0 

,.; icablııra ·hem de QC\ Jet menfaat \'C nıfillihar.nlıırı içincle. ııynk uydur· 
mu~ \e uydurmaktadır. 

Bütün demiryollıırı Liıı.iın oloıuştur. D:ını.ar~rımı7.da y~hancı lı.:nn 
1almaı.lı çok fülr;ür .. llaekalorının· kan ııfuıuıa ılıııyacıınız yoktur: _' 

Kfiltür inkı1 fi.J/ııııız, D}ektehJeriıniZin bollu~ıı. bııy ındırhk,. m~ıda!aa 
· · · • " cmı'z kafamız ,, enı tclukkıle-i~le.rimiz, para sıya·cıımız, tıcnret m~\·az .. n , . • ı _ 

rimiz. hr.rşc) imiz Erapııetı~lq_ııı<lır, lıcpsı de ayııkt,aılır aTtık.. . -
.Fıılıtilfolar, şeker, kfiğıd, . ._!:.umaş fabrikalarııııız, ıczglil~larııQıZ, ter. a':. 

nelerimiz; ne gökten .. maide helvası gibi <lüfÜJOr, ne de yerden mantar 
gibi fırh) or. . . 

Uep i, bu cemiyetin enerji-inden ,·e· hep i, devlettckı . kııraktenn 
yaı ma, ba~arma .kabili) etinden birer iki,er do~~b gl'l.mektedır. ·• 

l~cdsklirlı~unıun, çek tigimiz sılo:mtıların ıanlıi, nııllf 'c asil. fercf 1 

ııin yanıb:ıeındn bir de mamur, medeni htr \'otan )Ükselme~t ?•.r.. . 
Kim&C}C avuç nçınarfıın, kim C)C ta\İz vermeden, lıcr~eyımızı dnınıa 

kendi nrlııtımızdan çıkanb ortaya atacak, kullanacağız .. 
Uütün bu mücadelenin, bıı kalkınmanın en kı a ifadesi şudur: 
Herşcy bizimdir, herşey bizim içindir ''C lıu lıcr~e)İD fevkinde, ke· 

nannda ,·eya altında avuç ııı;ıb istiycc,,~iwiz hiçbir vey de yoktur ve 
kalmıyacaktır. . . . 

Demir ,.e çelik folırikamız, işte bu dn\'n 'c parola ıçındckı başka 
bir hamlenin ta kendi i<lir. 

Diz düne kadar, bnşvurııb asırlarca 11yud11ğunıuz hir yastığın ?lı~n· 
d k . _., · · ı kö hn- de lırıkırı da altım da ııucak bugün lıulalıılclık. a ı uerııın c e, mu ı , • , . . 

J>cnıir ve küıı,ür gibi iki mühim ıııcd ·ni)et kuvvet \'C mıılzcmesını 
yerin ahından yeni Turk pençe i söküb çıknrmnğa Ln§lıı.n~ıştır. _ . 

Demir fohrika ının kuruluı:m demek, hütiirı tekmğin, mudafoa ~e 
medeniyetimizin dayaoabilece:;i bü)ük bir temeli hazırlamak demcktır. 
Burada bizim bir intikal 'e fokişnf denc.miz dalın başlamış oluyor. Y n· 
ni bize' demiri çıkanb işlemek ve kullanmak saadeti nneib olmuştur. 

Hcralıcrce tekrar edelim: 
- Ne mutlu, Türküm diyene! A __ 

}'akat .biz hutün bunlann farL.,nda da de~iliz. Çünkü bu tekunıulun 
hızı ve saadeti ile başımız dönmü~tür. Sanki geniş bir sııhrndn, _yı_l~ınm 
gibi uçan bir trenin penccle.rinde du~u~·oruz ''e bir ~:ış döumcsı ıtınde· 
mukayese yapnmıyoruz \C buna \'nktımız de yoktur, ımkfin da.. . 

Objektif ıııhliller, yarına kalıyor. Kendi kendimizi tcmıı.:ı cdelııle<'}· 
dik, neler anlardık, neler·:. 

lzmir güm· 
rük başmüdü
rü Bay Seyfi 
Aydının maaşı 
as 1 isin e bin 
kuruş zam ya
pılmıştır. 

B. Seyfi Ay-
dın, lzmire gel· 
di ğ in d en beri 
gümrük işleri· 
nin çok nıun- B. S.Agdm 

Bu gezintilerde 1 riayet edilecek 
bazı şartlar vardır 

ilkokul öğretim programına 
göre, yeni mevsim girdiği için 
hayat bilgisi, coğrafya, tabiat 
gibi bazı dersler mevzularını 
tabii yerinde ve tnbii şartlar 
içinde görmek, incelemek ve 
işlemek ihtiyacı belirmiştir. 
Onun için hergiin öğretmen
leri başlarında olduğu halde 
grup grup talebeler, şehrin 

muhtelif yerlerinde tatbikat 
dersleri · }apmaktadırlar. Bu 
ders gezintilerinden layıkı de
recede istifade edilemediği 

görülmüş ve Kültür direktör· 
lüğünden bu tetkik gezilerinin 
ne gibi şartlar içinde yapıla· 

cağı ve yapılması lazııngeldiği 
hakkında malumat verilmiştir. 

Tetkik gezintileri, şu şart

lara riayet edilerek yapıla· 
caktır: 

Belli bir ders mevzuunun 
işlenmesi ıııaksndını güden ders 
gezintisini, öteki gezintilerden 
başka ve kendi usul ve tek
niği içinde yapmak hususunda 
başta başöğretmen olmak üze
re bütün öğretmen arkadaş
ların dikkat göstermelerini di-

!erim. Bir ders gezintisi için 
gözönürıde bulundurulması la· 
zımgeldiğini şu noktalar vardır: 

1 - Gezintiden önce mev· 
zuun konuşulması, işlenmesi 

ve gezinti ihtiyacının bütün ta
lebeler tarafından duyulması, 

2 - Gezinti yerinde ne ya
pılacağının, rnevzuun her ders 
ve faaliyet bakımından nasıl 
işleneceğinin bütün talebeler 
tarfından açık ve aydın bili
nerek bir plan halinde tesbit 
edilmesi, 

3 - Yolda nasıl gidileceği 
ve ne yapılacağı, gidiş ve dö· 
nüşte herhangi bir gelişigü· 
zelliğe, bazı bozukluğa düş
memek için nasıl hareket edi
leceği, 

4 - Gezinti yerinde her 
talebenin, her İş kümesinin ve 
bütün sınıfın nasıl ç.alışacağı, 

5 -.- Gezintiden sonra ge
zintinin sınıfta işlenmesi, kıy· 

metlendirilmesi lazımdır. 

Bu noktalar üzerinde bütün 
okullarda öğretmenler topla· 
narak konuşacak, karar ala
caklar, plan hazırlıyacaklardır. 

MAHKEMELERDE 

tiğe göre, son ay içinde 1112 
karaman, 2602 dağlıç koyunu, 
6 keçi, 7498 kuzu, 13 oğlak, 
69 manda, 429 öküz, 520 
inek 168 dana, 6 malak, 18 
dev~, 2 domuz olmak üzere 
12447 baş hayvan kesilmiştir. 

Ayrıca dışarda kesilerek 
mezbahaya getirilen 256 baş 
hayvanın da etleri muayene 
edilmiş ve satışına müsaade 
olunmuştur. ----
Ağırcezaya 

verildiler 
Teammüden öldür
meğe ·teşebbüs 

tazam ve umumu memnun 
edecek şekilde yürümesini te· 
min etmiş değerli bir ıdare 
adamıdır. Bu zam, yerinde ve 
çok musibdir. Bay Seyfi Ay
dını tebrik ederiz. 
ı ıY&ı. &ı&t "'-... ~a. Bulgurcadaki dini . 

ayıı ı ı ı ıt::.clc:sı 

Bucada Koeakafa Mehmedle 
Hakkıyı öldürmekle maznun 
Halil oğlu Mustafa ve kardeş· 
)eri Mümin, Rifat ve Dayı oğld 
llyas haklarında üçüncü sorgu 
hakimliğince yapılmakta olan 
tahkıkat sona ermiştir. Koca· 
kafa Mehmedi teammüden öl· 
dürmeğ~ tsşebbüs ve Hakkı)" 
öldürmek suçundan Mümin, 
Rifat ve llyas haklarmdlt 
Kocakafa Mehmedi öldürmek 
suçundan da lı ustafa hakkmd• 
lüzumu muhakuue karan ve
rilmiştir. Maznunlar, Ağırceıw 
ya sevkedilmişlerdir. Muhake
melerine yakmda başlanacaktır• 

Bir ayda 
Dün vilayette bir 

toplantı oldu Köy muhtarı Bay Hüseyinin 
Liı11u11ımı~a girip 
çıkan uapurlar 

Selloloid kundura 

lzmirdeki halı ihracatçılarile 
halı amilleri dün saat on üçte 

Vilayette Vali Bay Fazlı Gü- Cumaovası nahiyesinin Bul- nunlardan Halilin arasında es· 
leçin riyasetinde mühim bir gurca çiftliğinde Bektaşi ayini kidenberi düşmanlık vardır. 

daima birçok kadın, <rkek ve içtima yapmışlardır. Bu lop· yapmakla maznun B. Halil ile Mehmedle var mıdır bilmiyo· 

imzası bile kullanılmış 
Mart ayı içinde limammlıl 

girip çıkan muhtelif ~apurlatl' 
m:ktarı hakkında bir istatisb'k 
hazırlanmıştır. Bu istatiıtife 
göre, mart ayında 152 Türk 
vapuru, 4 Alman, 1 Bulgatı Viyanada bir fabrikatör, çocuk toplanmaktadır. Bu ci- lantıya Türkolis lzmir şubesi yirmi arkadaşının muhakeme· rum. Ben Alevi idim, gene de 

selloloidden kundura yapma- varın şehir zabıta memuru, müdürü Bay Cemal Ziya da ferine dün şehrimiz ikinci As- Aleviyim. Alevi demek karış-
ğa muvaffak olmuştur. Bu ye- Londra şehirmeclisinden"Hey· iştirak etmiştir. Türk halıları- Jiyeceza mahkemesinde de- mamış öz Türk demektir. Fakat 

3 Amkrikan, 1 lsveç, 4 fe' 
lemenk, 1 Sovyet, 14 YunaJI• 
3 Fransız, 2 Macar, 6 fngiliı. 
2 Romanya vıtpuru limanımızl 
girip çıkmışlar. 

ni kunduraların deriden ma- kelin kırılmaktan muhafazası nın ihracı işi ve umumi va- ••am edilmiştir. Bu celsede Cem :iyini nedir bilmem. Yeni 
mul kunduraları alt edeceği için etrafına .... dört metre yük- ziyet etrafında görüşülmüş, birçok şahitler dinlenmiş ve işittim. Alevilikte muhabbet 
sanılmaktadır. seklikte bir duvar çekilmesi. kararlar alınmıştır. Bu kararlar maznunların iiyin yaptıkların- vardır, muhabbetten Muham-

Bu kunduraların pek çok lüzumunu teklif etmiştir. lktısad Vekiiletine bildirile- dan haberleri olmadığını söyle met hiisıl olur, muhabbeti ko-
laydalan n dan başka ucuzluğu Zavallı aşk.. Gene mi mem - cektir. mişlerd ir. Yalnız B. M eh mel yuliiştırmak için içki icilir, saz 
da vardır. Bu kunduralar yı- nu aşk haline gelecek? M l adında bir şahit, vak'a gecesi çalınır. Eskiden, padişahlık k k t ·ı t · ı k emur arın mesaı· 

• anma sure 
1 

e emız enme - Puldan halı! B. Yusuf Ziya ile birlikte B. zamanında içki içmek yasaktı, 

Kükürtlü yağmur 
lzmir ve civarma yaOafl 
yaOmur herkesi hayret• 

dUşUrdU. 
tc ve boya külfet ve masra- Nevyork şimendifer memur- saatleri. Haliliıı evi önünden geçerken Aleviler, bu yüzden mulıab-fından vareste bulunmaktadır. lanndan birisine tarihle misli Valimiz cevap veriyor. içerde iiyin yapıldığını, esma betlçrini gizli yaparlardı, za-

Briç şampiyonu olmıyan bir miras kalmıştır. Valimiz Bay Fazlı Güleç, oynandığını söylemiş ve: mania bu bir iidet hükmüne 
Cava sulıanı mahir bir briç Bu miras bir halı, bu halı da Karşıyakalı bazı memurların, - B. Yusuf Ziya ile bir- girdi. Bu toplantılarda Pcy-şampiyonudur. Şimdiye kadar b b mesai saatleri hakkında gaze- Jikte karakola haber verdik. gambcr ve ailesi için mersi-h b d f k aştan aşa pul, posta pulun· 

iç ir e a oyun aybetmiş temizde çıkan dilekleri üze- Demiştir. Bunun üzerine hii- yeler okunur. d ğ"Jd' l dan yapılmıştır. Vakıa bu ha- k Ç'f l'k · · H · · 
e ı ır riııe bize telefone etti: im: ı ı ı - müstecırı üseyın, S it h. b' lıda kullanılan pulJarın içinde 1hb f d H ı·ı k 

u anın ıç ır zaman oyun- _ Gazetenizde, Karşıyaka· - arı yapmadan evci maznun ar an a ı e ço yar-d k b t · · d b"" müstesna kıymette pul yoktur. d B H d ) · · f k H ı·ı 
a ay e memesının e u- dan bir çeyrek eve! gelip le ne en . üseyinin kiraladığı mı ar elnııştı, a at a ı , 

yük bir sırn yoktur. Sul!an Fakat eser o kadar orijinaldir ne yapacağını soran memu· çiftliğine gittiniz, orada ne çiftliği ya kendisi, yahud baş-
ile gözde veya misafirleri kar- ki zengin Amerikalılardan bi- run dileklerini okudum. Me- konuştunuz? ihbarnameyi nasıl kası namına kiralamak istedi, 
şı karşıya geçerek oyuna baş· risi bunu 15,000 dolara he- mıırlann cemiyetle münase- hazırladınız? bu suretle Hüseyine fanalık 
ladıgw ı zaman, mabeyincilerden men satın almıştır. b ) b h b Diye sormuştur. B. Mehmet etti. Vak'a gecesi bana ayin et erinin ir mu ase esi ya-
birisi masa etrafında bir devir / "\ pılırsa, başta ben olduğum izahat verdikten sonra Bul- yapıldığını ihbar ettikleri vakit 
yapar ve herkesin elindeki kii- Bugün doğacak halde, bütün arkadaşlarımın gurca muhtan B. Hüseyin din- hep birlikte eve gillik, on beş ğıtlan "görür ve yavaşça sulta- çocuklar.. cemiyete borçlu çıkacağımızı lenmiştir. Bay Hüseyin de- adım yakına kadar sokulduk, 
na söylermiş.. kabul ediyorum. ınişlir ki: hiç bir ses gelmiyordu. 

Tabii sultan da elindeki ka· 'akıa hu eabah lıliyük lıir Bu itibarla bir çeyrek evel - Gece saat 3,5 - 4 suln- Bunun üzerine hakim sordu: g
w ıtları emin şekilde kullanır ve ümid ve kalbimizde geniş bir se- rında B. Mehmet le B. Yusuf - Bu hadiseden birkaç 

cemiyet lehine işe başlama· 
oyunu mutlaka kazanırmış! tioç olduğu holde ll)llllft('a~ız. Pn- Ziyn gelip ayin yapıldıgv ını, saz gu"'n evel Mehrnedle Hasan kat ne )tmk ki bu hııl , tnhak- mızın, şimdiye kadar mazhar 

Memnu aşk davası! kuk edeC<"k ı.;, .bol ifade eımiye· olduğumuz müsamahalann bir çalındığını işiıtiklerini söyle- birleşerek Halil hakkında bir 
Londrada Pikodilli Sirküste cekfü. Çünkü ıe,el,Lü• cıı;~inıiz kefareti olacağını bildiririm; diler. Hattii bir ihbarname de iftira uyduralım, demişler, za-

güzel ve büyük bir aşk ma- iflcrin t•ğu "'""•ffak•ı<ı ıeıu;n Dedi ve bunu, gene kendi hazırlamışlar, benim imznmı bıt varakası hazırlamışlar, se-budu heykelı. vardır. Bu hey- etrııi}ccekıir. Kııdınlar i~·iıı bugün, da atmışlar. Bunu görünce ib- nin de imzanı atmı~lar, sen sütunlarımızda o memurlara "' 
kelin bulunduğu yerden her «kekte.den '

1
""" .ıyadc ıı; oln· barnamedcki imzamı sildim, kabul etmemiş, imzanı silmiş-

cakıır. Bugün nişarılııu:ın lıir ka· iblağını i_st_c_d_L___ o vakit bana.· sin. Bu vak'n hakkında tafsilat gün pr.k çok insan gelir ge· dın yüzde )Üz rne ud olııcaktu. 
çer ve aşk mabudu, biraz da Bugün cloğııu ÇO<'uklar CVİlll· Brük1ıel Fuarı - Sen bu ihbarnameyi na· ver! 
kanlara ateş, canla•• can ka- ı;, ho, ve iıi k•ll•H oloenkJ.,J.,. 17 inci bcynclnıilel Brüksel lıiye müdürüne vereceğin için Şahid, verdiği izahatla böyle 
tacak şekildedir. Mermerden Geni' ı.ı. ,.ı..;ı elde edcııı;yec.ek- fuarının 7-21 nisanda açılacağı imzanı atlık, bir zararı yoktur. bir vak'a olmadığını, kendi 
olmasına rağm-;,n diğer hey-

1
°' faknı Jıayaııa ıalııillerine .;,. şeh. imiz ticaret o dasına bi 1 di- Ded ilcr. Ben de: imzasının alı 1 dı ğı k5ğı d ın ih · betle yüksek mevkiler itgalioe 

Dün ve evelki gün fzmite 
yağan yağmurların kükürtlii 
olduğu hayretle görülmüştür· 
Yağmur yağdıktan sonra sular, 
güneşin tesiri ile tebahhul' 
edince bütün kaldır1mlard•1 
bilhassa ayakla basılmıyafl 
kenarlarda sarı bir kükürt ta· 
bakası belirmiştir. Civardl 
yanardağ olmadığı için bu ta" 
bii hadisenin neden ileri ıel
diği bir türlü anlaşaJamaktad~ -n , --
oğlu Bay Ali dinlendi, serm' 
ye sahibi olduğundan Bulgurcl 
çiftliğini kiralamak istediğini, 
sonra vazgeçtiğini, Hüseyinİfl• 

maznunlardan Halile kızılb81" 
lık damgası vurup çiftliğ'İfl 
onun tarafından alınmasına d• 
mani olduklarım söyledi ve: 

- Yusuf Ziya, çiftlik kir•" 
cısı Hüseyinin adamıdır, Meh· 
mcd ise daima bu gibi iftira· 
Jarı yapabilir. Dava, uydurma· 
dır ve Hüseyinin t~viki ese
ridir. Mesele çiftlik rekabe" 
tinden doğmadır. 

keller gibi soğuk değildir! Bu muvaffak olacaklardır. rilmiş ve oda fuara davet - Böyle şey olmaz. barname olduğunu söylemiştir. 
sebeple, heykelin etrafanda \,_, __________ _,/ ·edilmiştir. Dedim. Yusu~ Ziva ile maz· Daha ı1onr11 uhic! ai"ı 
- · 1 -;:===Jı~~~lü~A~~~-~e~d~ile~n~b~u~u2·u~etin~·~J1!!!..~~ ......... ..----------l1..m1ı118'iıLa&ıllll~lllillmlla.ıllİlllllılilllla. ... irdenbire sahilde Tavsiye ede~z. 

Şahid Nebi de dini iyİfl 
yapıldığından haberdar oıma· 
dığını söyledi, diğer şahidle 
dinlcnmeai için nıuhak 
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İhtilal~İ Ordularl ltalyan- Fra~sanr~ tekl~fi 

lar ıdare ~~iyormuş ta~~~~ ::~:~d';;.,y•n· 
~ l A h ••k A • F . Yugoslnv muahedesinin imzası 

a ans U Umell ransa zfe f n miinasebetile Fransa hükümeti 

giltereye verdig-' i notad d. küç~k itilaf ?evletleıi erkanına . a ne lYOT Prag vasıtasıle yaptığı Roma-

Valensiya, 2 ( A.A.) - İs· yine s<..vkedilmesi için Paris B.!rlin mihverine muhalefet 
panya hükumeti dün Fransa ve Londra hiikumetlcri üze- teklifi Bclgrad ve Bükreş mu-
ve lngiltereye bir nota ver- rinde miies~ir olnııya çalışıyor. halıfi tasvib etmemiştir. 
miştir. Bu notada Guadalaja· Bu ise hiç tc Fıansız hüku· Klişi hadiseleri hak. 
rada da geçenlerde vukua gel- metinin düşüncelerine uygun k d k · 
miş olan muharebelerde cum· dcğıldir. ın a l rapor 
huriyetcilerin bu mıntakadaki Diğ-er taraftan Fransız siyasi Paris, 3 (Radyo) - Klişi 
harekfltı idare etmekte olan mehafili lıa!yan proı aganda hadiseleri tahkikatı üzerine 
halyan yu"'ksek kumanda 1 ğ Alf müstenid bir rapor neşredı'l-n ı ının nazın ierinin beyanatını 
bir takım emirnameleri vesaire büyük bir memnuniyetle kar· miştir. Bu rapora göre, on 

ele geç
. ·1 · t" 1 beş gün içi11de tasarruf san· 
m mış ır. şı amışhr. Umumiyetle Avrupa 

Hariciy B D 1 d ı ı dıklarından 53,000,000 frank e nazırı . c vayo· ev el eri rır.ısındaki münase· 
nun imzasını taşıyan notada bette gerginliğin zail olmıya para eshabı tarafından çekil· 
ilave olunuyor: b ı d ğ k . I miştir. aşa ı ı anaah vardır. s-

Eve\ce 13 Matta B. 'Ave· panya notasına ehemmiyet Bay Blum 
nola vermiş olduğumuz notada verilmemektedir. MontrHye gidecek heyeti 
dermeyan ettiğimiz veçhile kabul etti. 
it ı d ı d Y unanr·stancla a yan or usunun spanya a Paris, 3 ( Radyo ) - Bay 
müdahalelerde bulunmakta ol- 1 Mayts bundan böyle iş Blum, Başv<'kalet dairesinde 
duğunda kat'iyyen şüpheikal- bayramı olarak hersene sendika mümessillerinden bir· 
mamıştır. İtalyanın bu hare· kutlulanacak çsftunu kabul etmistir. 
keti ispanyada dahili harbin Atina, 3 (A.A.) - Bundan Başvekalet müsteşarı da 
devamına sebeb olmakta ve böyle 1 Mayıs Yunanistanda Montröye gidecek Fransız hey· 
Milletler cemiyeti mukavele· iş bayramı olarak kutlulana· eti reisini kabul etmiştir. 
namesinin 1 O uncu maddesini caktır. Hükumet reisi B. Me- Yunan sefiri B. Polit de 
ihlal eylemektedir. taksas bu mijnasebetle milli Başvekil B. Blumu ziyaret et· 

Notaya raptedilmiş olan ve- hükumetin siyasi, içtimai ve miştir. 
sikalar aşağıdaki hususat hak· kollektif mukaveleleri ücreti, Hindistanda 
kında ka'iyen şüpheye mahal mezuniyeti, mecburi hakem 
bırakmamaktadır: usulünü, ihtiyarlara, sakatlara Vahim hadiseler beklenigar 

1 - Efrad ve zabitanı, mal- ve hastalara yardımı mecburi Moskorn, 3 (Radyo) -
zemesi, kumanda heyeti, ftal- kılan ve 8 saatlik gün mesaisi Sovyet gazeteleri, Hindistan 
yan olan İtalyan <ırdusu cüz'ü- banka ve endüstri memurları meselelerinden ve hadisele-
tamlarının mevcudiyeti. da dahil olmak üzere bütiin rinden bahsctmeıde ve Hind· 

2 - halyan~ cüz'ütamları y~vmiyelilere teşmil eden ka· !ileri mutalebatta haklı bul-

k d
·1 l maktadırlar. en ı eorin,.. h~kil.-i hi.· i•m .. 1 !1u!1 ~r savesinde 2'revler ve 

d 
"b" t h · d"l · ı ışsızlık ortadan i{alkmış ve n • • · ·· ••. or usu gı ı a sıs e ı mış o an distanda vahim hadiseler bek· 

d h k 
amelenin maddi ve manevi 

mıntakalar a icrayı are et lenmektedir. 

k d 
vaziyeti düzeltilmiştir. 

etme te ir. J Beyaz Rus generalı 
3 - ltalyan hükumeti Is- ki Hollanda Ani olarak kayboldu 

panya toprağında kendi askeri Vapurunu durdurmuşlar cüz'ütamları için amme servis- Londra, 3 (A.A.) - Cebe- Şam, 3 
(A. A.) - Beyaz 

lerl
. tes·ıs etm"ışt"ır. · Rus generalı Karinski ani ola· liittarıktan bildirildiğine göre, 
4-ltalyan rejimininin müm· ispanya asi harb gemileri Ce· olarak kaybolmuştur. 

taz şahsiyetleri ispanyadaki belüttarıkta iki Hollanda va- Bu generalın da paristeki 
ltalyan kuvvetini idare: ve teşci purunu durdurarak yedekle- gederal Fotyeyof gibi bir akı-
etmek suretile bunların faali· rinde Ceutaya götürmüşlerdir. bete uğradığı sanılmaktadır. 
yetlerine iştirak etmektedirler. Bu gemiler Nigre, Linda T ahi iye talebi kabul 

Notada netice olarak şöyle gemileridir. edilmedi 
deniliyor: Türk.ita/yan anlaş. 

Bütün bu hususat lspanya-
yanm İtalya tarafından adeta ması yakındır 
istilasına muadildir. Ve garbi istanbul, 3 (Hususi) - Bir 
Avrupanm emniyetini ve umu· ltalyan gazdesi Türk • İtalyan 
miyetle sulh davasını ihlaldir. münasebatına tahsis ettiği bir 

Paris, 2 (A.A.) - ltalyanın yazıda diyor ki: 
ademi müdahale anlaşmasını - Türk • ltalyan anlaşması 

yakındır ve bu anlaşma, Av· 
ihlal ettiğine dair Valens hü rupa ve Balkanlarda sulh ve 
kumetinin notası Fransız ha· sükün için bir amil olacaktır. 
riciye Nezaretine de tevdi edil-
miştir. Bu nota burada büyük Hongkong üssü 
bir tesir yapmamıştır. Yeniden kuvvetlendirilecek 

Petit Parisien gazetesine gö- Lm1dra, 2 (A.A.) - Deyli 
re, Vatens hükumeti mesele- Ekspres gazetesine Hongkong-
nin Milletler Cemiyeti konse- dan bildirildiğine göre, bu l•----------1.. seneki İngiliz silahlanma proğ· ANADOLU ramı çerçevesi içinde Hong· 

kong üssü yeniden takviye 
edilecektir. Bu işe on milyon 
lngiliz lirası tahsis olunmuştur. 

__ , __ _ 
Günlük siyasal gazete 

8ahip ve başyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi ııeşri)at \C yazı işleri 

ınüdilrü: J1aıııdi .Nüzhet Çau~ar -1darehaues.i : 
iz.mir İkinci Be) ler soka~ 
C. Halk Partisi binası içinde 

1\: graf: lzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - PoEta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTİ 
Y1llısı 1200, nltı nylığ1 700, üç 

D) lıı;ı 500 kuruştur. 
Yabancı ıııeııılcketlcr için senelik 

nhoııe ücreti 27 lirntlır 

lfoı )&de 5 kuruştur -Günü geçmiş nüııhalar 25 kuruştur. 

Üç yeni istihkamın inşası 
1938 den evvel bitirilmiş ola
caktır. Hava hücumlarına karşı 
mevcud toplar iki misline çı· 
karılacak ve hava ordusundan 
birkaç filotilla daimi surette 
Hongkongda bulunacaktır. 

Bir tayyare ankazı 
bulundu 

Londra, 3 (Radyo) - Yar
mutta bir yeşil tayyare ankazı 
bulunmuştur. Bu ankazın Dü· 
şcs Bedfortun kaybolan tay

aid olduğu sanıl· 

Paris, 3 (Radyo) - Sustan 
bildiriliyor. 

Tunusta çıkmış olan hadi· 
seler üzerine yapılmakta olan 
tahkikat bitmiştir. 20 kişi ha· 
len mevkuftur. Bunların kefa
letle tahliyesi tnlebi henüz 
kabul edilmemiştir. 

Radyo telef on 
Tokyo, 3 (A.A.) - Tokyo· 

Buenos Aires radyo telefon 
servısı 1 O nisanda işlemeğe 
başlıyacak ve bu suretle Ja· 
ponlar bütün dünyada mev· 
cud 30 milyon telefon abone· 
sinin yüzde 92-si ile telefon 
muhabcrah yapabilecektir. 

18,500 kilometre tutan bu 
şebeke dünyanın en büyük ve 
en uzun şebekesidir. Üç daki· 
kalık bir muhabere 150 yen 
tutacaktır. 

Çurçilin makalesi 
Londra, 3 (Radyo) - Evc

ning Standard gazetesinde B. 
Vintson Çurçilin bir makalesi 
çıkmıştır. 

Bay Çurçil bu makalesinde 
faşist aleyhtarı gazetelerin ncş· 
riyatını hoş görmemektedir. 

B. Şuşniginseyahati 
Viyana, 3 (Radyo) - Bay 

Şuşningin Romu seyahati hak· 
kında henüz resmi bir tarih 
tesbit edilmiş değildir. 

Akşamki Alakaya değer bir has-· 
Beni mazur~:.~:.:~:· tanenin ylldön ümü. 

tamamile yabancı; hatta ıstılah- Bu hastanenin birçok ihtiyaçları var.dir . Ve! 
lannı, tabirlerini bile pek bil- b / k / k / 

d 
un arı arşı ama azımdır 

me iğim, benim için tamanıile -
yeni bir sahaya giriyorum. 

Dün akşam kesif '1ir sanıilcr 
kiillesi huzurunda verile 1 bir 
musiki konserinde bulundum. 

Ben musiki bilmem, ömrüm· 
de doğru dürüst bir şarkı bile 
okııyabildiğiıni hatırlamıyorum. 
Bu işin amatörü bile deği lim. 
Onun için bu satırlardan usul 
ve kaidesine uygun bir teııkid 
bekliyenlcre peşin peşin tav
siye ederim, zahn~ete kapılıp 
beni okumasınlar, çünkü bek
lediklerinden hiçbirini bulamı· 
yacaklardır. 

Bu satırların belki bir tek 
meziyeti vardır: O da memle
ketin düşünmeye çalışan bir 
çocuğunun fikirlerine samimi· 
yelle, saffetle tercüman olma
larıdır. Yazdıklarım eğer sizde 
teessüs etmiş kanaatlere uygun 
gelirse beni sonuna kadar 
zevkle takip edersiniz, yok 
eğer düşündüklerim telakkile· 
rinize muhalifse dudaklarınızı 
kıvırıp gazeteyi elinizden at
mak her saniye elinizdedir. 

Musikiden anlamadığımı söy· 
!edikten sonra bunun alafran· 
gası, alaturkası arasında pe
şinden verilmiş ısmarlama ka
rarlarla bir tefrik yapmaya kal
kışacağımı da aklınıza getir
mezsiniz sanırım. Benim naza
rımda musiki, sadece musiki· 
dir, bence giizel ve ruha ya
kın olduktan, bana velev beş 
dakikalık ruhi bir zevk hayatı 
r&ı~~~:"•ı§ler"'"§C'ıftu(ıttc· u1~lı~ı 
o sadece bir musikidir ve gii· 
zel bir musikidir; öbür tara· 
fını varsın mütehassısları dü
şünsün .... 

Musikiye karşı şahsi vaziye· 
timi böylece tesbit ettikten 
sonra artık esa::ıa girebilim. 

Dün akşam konsere verdi
ğim geceye hiç acımadım. 
Hele bilhassa bir iki parça 
vardı ki onlara, çok kıymetli 
olmalarına rağmen, gccelerim
den birçoğunu fedaya hazırını. 

Dikkat ettiniz mi bilmem, 
bizim Şark musikisinin umn· 
miyet itibarile büyük bir ku· 
suru vardır. Güfte ile beste 
arasında bir mana irtibatı, 
daha doğrusu bir ifade vah
deti yoktur. Şark musikisi 
belki ... , belki değil muhakkak, 
makama, ahenge uygun bir 
musiki... Fakat hayata, ifade 
etmek istediği hissin manasına 
biraz aykırı... Bilfarz akşam 
dikkat ettim: 

"Aşkınla sürünsem,, parçası 
güfte itibarile ne nefis, ne 
ruha yakın bir şarkıydı. Fakat 
o güzel, o nefis güfte ile bes
tesi arasında mana irtibatı, 
ifade vahdeti dediğim şeyden 
eser yoktu .. 

Aşkınla sürünsem derken 
musiki hakikaten pı.;stleşerek 
alçalıyor, sanki si.irünüyor, fa. 
kat aşkınla delirsem, çıldır· 
sam derken aynı musiki hiç 
de çıldırmaya, hiç de delir· 
meye lüzum görmeksizin o bi
raz cvelki aynı si.irünen musiki 
halinde devam edip gidiyordu. 
İşte Şark musikisinin aksayan 
noktalarından birisi ve belki 
de en mühimi .... 

Musiki eğer bir ruhi haletin, 
bir hissi ıni.irabakanın ifadesi ise 

ondan ifade ettigi ruhi halele 
tetabuk etmesini beklemek 

. Çaydan intibalar 
Ödemiş, (Hususi) - Dün burada bakılmaktadır. Hasta· 

burada Ödemiş uray hash· hanenin büdçesini Ödemiş 
nesının 48 inci yıldönümü gibi nüfusu knlabal:kr ileri, ör-
kutlan~ış bu vesile ile mües- nek bir ilçenin sılıhi ihtivaç-
sede bır çay ş··ı · ·ı · t• " ş ·· 0 enı verı mış ır. larına cevap verecek bir hald~ 
S ol~ndAe hakstane tabibi Bay genişletmek zaruridir. 

ua taç, urumun durumu 1936 "k' 'k" 
ve ihtiyaçları hakkında birka nın ı ıncı ·anunu, şu· 
sö ·· ı · b .. 

1 
ç bat ve mart aylarında ayakta 

ıa:ıı~~[ Bmı~ Bueso~ eve say· 79h11staya bakıldığı halde 937 
· . ngısu cevap . . k. . .. 

vermiş, kurumun dünü ve a· senesı ı ıncıkanun, şubat, mart 
rını hakkında d" ı · ·ı · y aylarında 374 hastaya bakıl-• ın eyıcı erı ay- t B 1 • . 
dınlatmışlardır. mış ~~·. un ar. ıçerısinde. ~el-

K 1 k 
kemıgı veremıne duçar c 111:1.ış 

urum, ça ış ·an uray dok ki toru Suad At h" .1 - çocu arın alçı korsası giu 
acın ımmetı e kt 1• ·· d - . aya an ame ıyat yapılmış 

f~li en glne bır hastane olanları da vardır Hasta· 

n 
nte gHe mi e yönetini tul· neye halkımızın r~ğbet ve 

lUŞ ur. a en ameliyatlı, al· ·r d .. d çıh 18 ha t ··d h ) 1 ıma ı gun en güne artmak· 
. s a, mu a a e ve tadır. 

amelıyatı yapılmış 2 vakası 1 · b" d k k 
var. Ne yazık ki hastane yı ır o lora avuşmuş 
binası modern değildir, eski· o.la_n Ô~e~iş uray ~hastane· 
dir, az tamirle biraz dah sınınl ı~lıyaçların ın temini 

a mem eketın sağlığım kurtara· 
kullanışlı bir hale gelebilir. cağı muhakkakt b .1 .1. H · . · ır, unu ı gı ı 

astancnın teçhızatı çok makamlardan ummaktayız 
eskidir. Uray doktoru S .• -\taç Bu vesile ile değerli ~ray 
ge1mezden önce hastaların doktorumuzun himmet ve ba· 
çoğu fzmire RÖnderilmektevdi: sarılarını şükranla kav.detme2-i 

hakkımızdır. Güfte inliyorsa istediği gibi, istediği yere sü· 
beste de inliyecek, güfte çıldı- rüklcyip götürüyor! 
rıyorsa o da çıldıracak, güfte Halk şarkıları bizde cidden 
sürünüyorsa o da sürünecektir. üzerinde hergün biraz daha 
Hiçbir makam mülahazası, hiç- çalışılmaya değer yepyeni ve 
bir ahenk endişesi buna mani bakir bir mevzu... Bunlardan 
olmamalıdır. tamamile bize mahsus ve ta· 

"O benim son eşimdi,. şar· 
kısı bu noktadan ne güzel, ne 
kusursuz bir nünıune teşkil 
ediyor .. Hele bilh:ıssa bu şar
kının "0 benim son eşimdi,, 
mısraı başlıbaşına bir şaheser 
telakki edilecek kadar güzel 
ve cana yakın .... 

Şark musikisi bugün dillerde 
dolaşan eserlerinin yalnız bu 
meziyetlere malik olan kısmını 
alır, diğerlerini ihmal ederse 
davasını yarı yarıya kazanacak· 
tır sanırım. 

San'atkar Sadi kemanla tak· 
sim yaparken ben diişünüyor· 
dum. Güfte ile bestesi arasın· 
daki mana ve ifade vahdetini 
mu haf aza edemi yen Şark mu
sikisi eğer yalnız bir beste 
halinde kalsaydı bu davayı 
muvaffakıyete götürmek ne 
kadar kolay olacaktı ... 

Ooh o söylemiycn, sadece 
inliyen, haykıran, hıçkıran, sü
rükliyen musiki!.. Ondaki ul· 
viyeti, ondaki ruha girişi, on· 
daki insana siirükleyişi, bir 
sesin ne olursa olsun sun'i 
kalan nağmelerinde bulmaya 
imkan var mı?. Ses ne kadar 
ilahi, ne kadar seyyal olursa 
olsun söylemiyen musikinin 
yumuşaklığını, ruha yakınlığını 
ifadeden ne kadar acizi.. Bir 
tek san'atkar, elindeki ufacık 
tahta parçasına salonu doldu
ran binlerce kişinin ruhunu 
takmış, sanki sizden bir nağ
me, benden bir hıçkırık, beri
kinden bir hicran alarak hepi· 
mizi tellerinin ilahi seslerile 

manıile orijinal bir musiki ya· 
ratmazsak memleketin adsız 
halk şairlerine karşı büyük, 
çok büyük bir günah işlemiş 
oluruz. 

Hele Sıvasın o "Lcyla-Mec· 
nun" şarkısı bilhassa güftesi 
itibarile ne nefis, ne emsalsiz 
birşeyl.. Münir Nureddin onu 
okurken bunu yaralan halk 
aşıkının hem müstehzi, hem 
hicranlı simasını karşımda gö· 
rüyor gibiydim. Zavallı aşık, 
sevgilim bana somurttu, yü· 
züme bakmadan gözleri aşa· 
ğıda geçip gitti manasını "kaş· 
!arını yıkıp geçti,. cümlesilc ne 

güzel ve ne veciz bir şekilde 
ifade etmişti. 

Kaşlarını yıkıp g"çti... Ha· 
kikaten öyle... Fakat, ooh ey 
benim hicranlı mecnunum, biç 
dikkat ettin mi, bizim leylalar 
artık yıkılacak kaş bile kal 
maclı .... 

Hamdi Nüzhet Çançar 
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Türk dili müsabakasına Hakemler, Doğansporu 
iştirak edenler 6-1, üçoku da -0 yendi 

- Başı 1 inci sahifede - Aleyh:mizde tezahürat yapan· --------
Alınan cevabların ekserisinde 

isabetli noktalar var 
Ankara, 3 (A.A.) - Türk 

Dil Kurumu genel sekreterli
ğinden: 

29/3/937 de Ceyb ve Te· 
ceyb'in türkçelerinin bulunması 
hakkmda ilan edilmiş olan 
müsabakanın müddeti bu ak· 
şam bitmiştir. Yüzlerce cevap· 
lar alındı. Ekserisinde isabetli 
noktalar vardır. Bu çok istifa· 
deli ciddi alakaya teşekkür 
ederiz. Kurumca en isabetli 
olduğu kabul edilen cevap ay
nen aşağıya dercolunmuştur. 
Bu yazıya aid şekiller Ulus 
gazetesinde görülecektir. Va
dedilen hediye eser sahipleri
nin adına olarak iş bankasına 
yatırılmıştır. 

Türk Dil Kurumu genel 
sekreteri adına 

H. Reşid Tankut 
Türk Dil Kurumu genel sek

reterliğine; 
Ceyb ve Teceyb'in Türkçe· 

leri Sinus ve Kosinustur. 
Sinus: 
Kısaca izahı su sinmek, ya

kut lehçesinde sadece sın 
sozu çökmek, çekilmek de
mektir. Pekarski bugün Ana-

• doluda elastikiğ manasında 
kullanılmakta olan sunec ve 
bunun diğer telaffuzları olup 
aynı manayı taşıyan Sinis, 
Sinus, Sinmus sözleri sinmek 
sözünün bir türevidir. Sinik, 
sinsi ve iplik manasına olan 
singir pekarski elastikiğ olan 
sinir hep aynı orjinin tü-
rPv1 P .. i~i.. 4'inm,.I, "'""''"'" ... 
bulunan vokali yerine konursa 
kc.lime esinemek, esnemek şek· 
lini ·alır. Bunun manası da 
elastikiğ olmaktır. Esnek te 
elaktikiğ demektir. Sinmek 
ile esnemek orijinde aynı söz
dür. Yay Türklerin en eski 
savaş silahı olduğu dünyaca 
bellidir. Türkler yaylarının ki
riş ipine sinug yahud sınus 
demişlerdir. Çünkü o elasti· 
kiğdir. Oku atmak için orta
sından çekilerek çukurlaştırılır. 

Gnincssz ve bunun katego
risi ile değiştiği Türk dilci
lerince bellidir. Yayın kirişi 
ile beraber olan şekli herhan
gi bir kavisin veleri ile bera
ber olan şeklinden başka 
birşey değildir. Bunun için
dir ki bir kavsin veteri ile 
onun iki ucuna ulaşan nısıf 
kuturlardan meydana gelen 
bir müselleste veter olan dil,a 
sinus denmiştir. Metametike 
kolaylık olmak için sonraları 
tam veter yerine yarı veter 
alınmış onun da adı sinus 
olarak kalmıştır. 

Elbise yakası sadır ve kalp 
manalarına olan ceyb ahterig 
ve kamusu arabiğ Türkçe 
sinus sözünün anlattığı mana
yı kapsayamaz. Elbise yakası 

lıı bir d.a.ire veya bir .kavis hatır· 
: latabılır. Fakat sınus kavis 

değil onun veteridir. Sedir 
ve kalp inmek sözünün bir 
türevi olan sinenin ancak 
tercemesi olabilir. 

Sine her nefes alıp verişte 
vücudun esneyen kısmıdır. Kalp 

~ dahi daima şişen ve büzülen 
la yani esneyen bir uzuvdur. Bu
~r ıu yaka demek olan ceyp'le 
:ı lgilendirmemek doğru olur. 
! l Dünya etimologları sinus 
fa .özünü başlıca latinceye irca 
rm 

ederler. Hakikatı sanıldığı gi
bi olmadığını biz değil Dic· 
tionnaire Etimologigue De La 
Langug Latine söylesin. 

Sinus aynı ile mukaar veya 
yanın daire şeklinde kat veya 
büklüm demektir. Manası bir 
elbisenin meydana getirdiği 
yarım daire şeklinde kat veya 
büklüm (ki bunun içinde ana· 
lar çocuklarmı taşırlardı) bun· 
dan şu manalar türemiştir: 

Sadir yani iltica• edilen, üze· 
rine eğilinen yer, melce v.s .. • 

Teknik manalar bir ağm 

dibinin teşkil ettiği bir cep, 
bir yelkenin kabartısı, bağcı 

bıçağının eğri kısmı yarı da· 
ire şeklinde köy etimolojisi 
yoktur. 

Bu izahtan anlaşılabilen tek 
mana Sinusun anlattığı kiriş 

yerine onun yayını veya veterin 
yerine onun kavsini almış ol
duklarıdır. 

lngiliz ilim adamlarının kıs
men hakikate temas ettikleri 
anlaşılıyor. lngilizce büyük 
Vebster lugati Sinus sözü hak
kında şu izahı veriyor: 

İngilizce Sino latincesi Si
nus'tur ve sadir manasına ge· 
lir ki bir elbisenin göğsü de· 
mek olan arabca jaib'i terceme 
için kullanılmıştır. Fakat bu 
manada yanlışlıkla jaib diye 
okunan jiba şeklinden alın· 
mıştır. Bu arabca kelime ok 
ipi kavsin veteri manasına olan 
sanskritce jiva' dan geli ki bu· 
.J .. w .. .-o.ç ı"'"''l · 'ıcı uı rnh ierce· 
mesidir. Hindliler yarı veteri 
nazarı dikkate almak terakki
sini götermişlerdir. 

Kosinus: 
Kosinus mürekkep, mütena

sip, ahenktar manasınadır. 
Rodolf Kitaj 11 televut leh
çesi kosinus adı verilen dilile 
sinus arasında değişmiyen bir 
münasebet ve ahenk vardır. 
Filhakika bir yayda sinl's düz 
bulundukça kosinus yoktur. 
Ok kirişin ortarına getirilerek 
geriye çekildikçe kosinus mey
dana çıkmaya başlar. Yani 
kosinus okun yayın ilk bulun
duğu vaziyetteki ortasından 
geriye doğru çekilebildiği uzun· 
!uğun adıdır. O çekildikçe ko
sinus büyür ve yayın kenarları 
biribirine yaklaştıkça sinusun 
ilk izi olan hat küçülür. Bun· 
dan sinus)a kosinus arasındaki 
münasebet ve ahenk kolayca 
anlaşılır. 

Kosinosun Ko unsuru Dic
tionnaire Ethimologigue De 
La Langue Latinede yoktur. 
lngilizce büyük Vebster lfigati 
Ko'yu izah için onu sinusun 
Kom emanı manasına gelen 
Complementis sin us' den gel
miş olduğunu yazıyor. Hal
buki yukarda söylediğimiz gibi 
Ko sözü Complement kelime
sinin ilk hecesi değildir. Müs· 
takil bir Türk sözüdür. Eğer 
yakıştırma yoluna sapılmak 
mecburiyeti olsaydı Ko sözü
nün Complement'dan ziyade 
Konsu, Komsu sözleri i)e tam 
alakasını kabul etmek hiç de 
hata olmazdı. 

Filhakika Sinus ile Kosinus 
kaim zaviyenin birer dıl'ını teş
kil eden aralarında tam kom
şuluk münasebet ve ahengi 
bulunar. dililardır. 

Barda hırsızhk 
Kordonda Turkovaz barında 

Mehmed oğlu ihsanın yanında 
çalışan Halil oğlu Etemin bar
da hırsızlık yaptığı iddia ve 
şikayet edilmesi üzerine E
temin odasında yapılan araş· 
tırmada birkaç masa örtüsü 
ile 15 boş şişe, bir kilo çay 
ve saire bulunarak alınmış ve 
suçlu yakalanmıştır. 
Başma poşu sarmu; 
Burnava nahiyesinde Mus

tafa oğlu Kamil, şapka yasasına 
aykırı olarak başına poşu sar· 
dığı a-örüldüğünden yakalan· 
mıştır. 

Hakaret 
Karşıyakada Zafer sokağın· 

da Mustafa karısı Sabrinaz, 
Ahmed oğlu Mehmede baka· 
ret ettiğinden yakalanmıştır. 

Dövmek 
Alsancak Türkoğlu sokağın· 

da fırıncı Yunus, ortağı lsmaili 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

Tehdid 
Basmanede Derviş oğlu Nuri 

Hasan kızı Fethiyeyi dövmüş 
ve bıcakla tehdid etmiş oldu· 
ğundan yakalanmıştır. 
--------------~-----------

Kültiirmüsteşarı 
Dün Aydına gitti 
Şehrimizde bulunan ve kül

tür işlerini tetkik eden Kültür 
Bakanlığı müsteşarı Bay Rıd-
van Nafiz Edgüer dün Aydına 
gitmiştir. Oradaki mekteblerde 
tetkikler yapacektır. 

Üniversite rektörü 
Dün Ankaraya gitti. 

lzmir barosunun davetini 
kabul ile adliye binasında ve 

feraiıs vermiş olan lstanbul 
üniversitesi rektörü ve hukuk 
ordinariyüs profesörü Bay Ce
mil Bilse! dün Ankaraya git· 
miştir. Değerli profesör, bir
çok zevat tarafından Basmane 
istasyonunda uğurlanmıştır. 

Adliye tayinleri 
Adliye Vekaletince Urla 

müddeiumumisi Bay Sedad 
lzmir ağırceza mahkemesi aza
lığına, İzmir ağırceza mahke
mesi azasından Bay Nazif İz
mir asliye birinci hukuk aza-
lığına nakil ve tayin edilmiş
lerdir. 

Edremidde güreş 
Edremidden yazılıyor: 
Geliri yapmakta olduğumuz 

Edremid Stadının ikmaline 
sarfedilmek üzere 2-5·937 Pa· 
zar günü için bir yağlı güreş 
tertibedilmiştir. 

Sağ olsunlar! 
Türk analar OçUz ve ikiz

ler doğuruyorlar 
Akhisar, (Hususi) - Akhi

sarın Hashoca mahallesinde 
Melek oğlu Osmanın zevcesi 
bir batında 3 çocuk dün
yaya getirmiş ve belediye ana· 
ya nakdi yardımda bulun
muştur. 

Bundan başka Akhisarın 
Şeyhisa mahallesinden Emin 
Aytan ile Hashoca mahallesin
den Hasan Üyenin refikaları 
da aynı günde ikişer çocuk 
doğuşmuşlardır. 

Halk böyle ikişer üçer ço· 
cuk doğumunu, yılın hayırlı 
ve bereketli geçeceğine atfet· 
mekte ve uğur saymaktadır. 

Derin saygılarımızı sunarız. 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Türkoloji 
etüdyanlarmdan 

Vehime Güven, Vecihe 
Kılıçoğlu, Hüseyin Arıtür 

Hakem, en nçık bir şekilde )ar çoktu. F enerbahçe, müda
tarafgirliğe başlamıştı. Akınlarımızı faamızı yırtmağa çalışıyor, fa
durdurmnkla kalmıyarak, ofsnyddan kat muvaffak olamıyordu. Ka
ilk golii yimek1iğinıize sebebiyet lecin~. z de çok güzeldi. Fener 
verdi. Biraz sonra aynı ~ekHde ge· 
ne ofsayddan topu kopan Gençler müd<!hası, muhacimlerimizin 
Birliği muhacimleri rahat rahat akınlarını zorlukla uzaklaştıra· 
ikinci gollerini çıkardılar. biliyordu. İlk dakikalar, Fener 

Stadyomdaki ba1ktan büyük muhacimlerinin devamlı birkaç 
bir kısmı: akını ile geçti.. Fener bahçe 

- Hakem, hakem, ne oluyoruz? sol taraftan işlemeğe çalışı· 
Diye ba~ırmağa başladı1ar. Fa-

kat hakem, siyah bir gözlük tak· yordu. İımir takımı da keza, 
mı~ gibi, biç aldırış etmiyor ve aynı yerden işliyordu. lzmirli
hiçbir şey görmek isteıniyordu. ler tazyika başladılar ve mu· 
Sırtı ıma ofsayddan yidiğimiz iki hakkak bir gol fırsatı kaçır
gol, takımımızın manevi vaziyetini dılar. Kalenin önü kanşmış, 
bozınuştıJ. 

Arkasından bir gol daha gene kaleci çıkmıştı. Burada söz 
fi d götürmez bir gol vardı. lzmir o say .. 

Bunu müteakıb bir gol daha kalecisi Nejad şahane oynu· 
ve gene ofeayd.. yordu .. Fenerliler bir akında, 

Daha bitmedi. Oyun devamda .. 
fote Gençler Birliğinin bir golü Üçok ağlarına takılacağında 
daha ve gene of~ayd .. Sahayı terke· şüphe olınıyan bir topa atıldı 
dib gitmek giLi bir hareketten baş· ve yakaladı. Bu esnada oyun
ka yapılacak hiçbir •§P-Y görülmü· cularla çarpıştı, düşüp bayıldı. 
yordu. llakem, kulaklarını ııkamış, Fakat sınai teneffüs yapıldı, 
gözlerini kapamış, bariz şeki1de 
İzmir çocuklarını bu faciaya dü· kalktı, gene oyuna başladı .. 
şürmüştü. Gençler Birliği bir gol Birinci. devrede oyun, tama· 
daha çıkonb ve oyunu 6·1 gibi mile karşılıklı ve neticesiz akın· 
büyük lıir farkla kazandı. larla geçti denebilir .. 

Nasıl aynadık? lkincı haftayıında İzmir sa· 
Takım, birinci haftaymda haya alışmıştı ve oyunu haki· 

hakikaten görülecek bir oyun l k miyetine alaralc- can ı, ço seri 
çıkardı. Bilhassa müdafaamız ve güzel bir oyun oynamağa 
hayret ve takdirler uyandırdı. başladı. 
Fakat muhacim hattında Halid 
ve Furaddan başkası muvaffak İstanbullu seyirciler, hayret-
olamıyor ve netice itibarile hat ten hayrete düşüyorlardı. Basri, 
işlemiyordu. Uğradığımız hak· soliçe geçmişti. Bu suretle 

hücumlar daha müessir olu
sızlığı bütün Ankara itiraf et· 
miştir. Nitekim, Adliye Yeki- yordu .. 
limiz bile maç sonunda bizi: Yirminci dakikada Ali, Fik-

"-Müteessir olmayınız, al- rete 18 yarda çizgisi dibinde 
dığınız neticenin normal olma- favul yaptı, hakem firikik verdi. 
dığını biz de gördük .. Herhalde Bunu Fikret çekti. Kale önü 
diğer maçlarda vaziyeti telafi karıştı ve Bülend topu kafa 

-.-- t:."6 '"" auuuu ~ıuı yaparaK 
Sözlerile teselli etti. Bay Üçok ağlarına taktı .. 

Halid Bayrak ve diğer birçok İzmir takımı, bu golden 
zevat ta aynı fikri ileri sür- sonra büsbütiin canlaPdı. Fe-
düler. İzmir takımını hakem ner de, bu sayıyı kafi görmü-
yenmiştir. Federasyon, fstan· yor ve bilhassa Üçokun haki-
bul - lzmir maçlarına Ankara· miyetini düşünerek vaziyeti tak· 
dan, İstanbul · Ankara maçla- viyeye çalışıyordu. 
rına da lzmirden hakem gön- lzmirliler indiier ve Fener 
derdiği halde Ankara · İzmir müdafileri, topa ellerile vur· 
maçına Alaeddin gibi Ankara dular. Halk: 
mıntakasının bir hakemini çı· - Penaltı! 
karmıştır. Haksızlık ve yan- Diye bağrışmağa başladı. 
lışlık buradan başlamış ve bu Hakem vermedi. Üçoklular, 
neticeyi vermiştir. bu bariz haksızlık karşısında 

İstanbul macı itiraz ettiler, oyun biraz aksa-
t stanbul, 3 (Kafileye ;efakat dı .. İzmir, esas itibarile bu 

eden arkadaşımızdan, telefon- maçı kazanabilecekti. Bundan 
la ) - Üçok takımı bugün sarfınazar, beraberliğe bilt 
Taksim sahasında Fenerbahçe imkan bırakılmamıştı. Oyun 
ile oynadı ve maalesef, gali- bu suretle 1 - O Fener bahçe 
biyet ümidi varken, hakem lehine bitti. 
Şazi Tezcanın tarafgirane ka- Üçok takımı idarecileri, bu 
rarları ile 1-0 mağlup oldu. gün Beşiktaş sahasında oyna-

Saha, çok kalabalıktı. Tah- nacak maç için Şazi Tezcanın 
minen 6·7 bin kişi vardı. Ta- hakemliğine itiraz ettiklerin-
kımımız, aynen Beşiktaşı ye- den Beşiktaş maçı, eski Ga-
nen kadrosunu muhafaza edi- latasaraylı Nihad idaresinde 
yordu. Cemil oynatılamadı. olacaktır. Halk, lzmir gençle· 
Çünkü, İzmirin Antrenörle olan rinin oyununu çok beğenmiştir. 
ihtilafı dolayısile hakkında ya- Bugünkü netice merakla 
pılan tahkikat; lzmirden telg- beklenmektedir. lzmir, göz gö-
rafla vaki ısrar Üzerine, Fede· re göre, burada da mağlup 
rasyonca derhal karara bağ- düşmüştür. 
latılmış ve boykotajla tecziye • 
edilmişti. Bu karar da İstan-
bula tebliğ olunmuştu. 

lzmir takımı şöyle idi: 
Nejad, Ali Ziya, Enver, Adil, 

Saim, Said, llyas, Basri, Na
mık. 

Fener takımı: 

Hüsameddin, Yaşar, Lebip, 
Mehmed, Y orgi Angelidis, Ce· 
vad, Niyazi, Şaban, Bülend, 
Naci, Fikret. 

Takımımız, bütün İstanbul
luların hayret ve gıbtalarını 

uyandıran bir oyun çıkardı . 

Kiralık Ev 
Gayet havadar bahçeli gii· 

zel manzaralı kullanışlı kirası 

elverişli Göztepe vapur iske

lesine dört d;:\kika mesafede 

iki ev kiralıktır. 

Göztepe'de Abdülezel so· 

kağında yokuşta bakkal Bay 

Bedri'ye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

• 
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Başbakanımız Ka
bükte bir sö;ylev 

verdiler 
- Başı 1 inci sahifede -

çalıwacaktır. Bu vaziyet, daha zi) •· 
de makine kuvvvetine istinad cd. I· 
diğioi göstermektedir. Yaptığı e~ ' ' 

(230] vagonla ta~ınacaktır. Bu m:i· 
essese ile asıl endüstrinin ana k ı • 
mına baelamıo bulunuyoruz, 11 ı 
işle medeniyet ve içtimai mücssc ·ı· 
bakımından cunıburi)etçi ve miJ!i· 
yetçi Türkiyenin manevi \'e içtim. i 
varlığını da meyJ.ana getirmi~ ol ı· 
yoruz. Keza, memleket müdafan• ı 
bakımından da bu esere yük11 ı... 
heyetinizin nazan diH.atini celb,·· 
derim. Bu eser Atatürk için ıcrı • 
lerce ehemmiyetli bir mevzu tı ,· 

kil etmiştir. Bu endistri teşcbbüs ıı. 

TUrk İngiliz doııtane münasebetlv 
rinin mühim bir tezahürü olara ı... 
ayn bir busu,,iyet kazanmış oluyo r. 
Bu hadise, İngiltere tarafındrıı 
memleketimize glistcrilmiş itim:.hl 
dostluğun bü)'ük eseridir, %2 mi l· 
yon liralık muazzam bir masr.ıf 

yapıyoruz, fakat iyi semere alacağı :

Başbakammız, nutuklannın bu kıs· 

mında beyne1milel aiyasete tem:ıs 
etmişler ve demişlerdir ki: 

"- Beynelmilel siyaset iki, 
üç senedenberi sık sık heye· 
can verici buhranlara maruz 
kalıyor ve her sene için bun· 
lan atlatıyoruz. Silahsızlanma 
teşebbüsü yerine her memle· 
kette silahlanma çalışması 
kaim oldu. Silahsızlanma; si· 
lahlanma politikasına istihale 
de devam ederse, Türkiyemi· 
zin de hazırlıklı bulunmağn 
azami dikkat edeceği şüphe· 
sizdir. Sulha çalışıyor ve Fır· 
sat buldukça sulh yolunda 
uğraşıyoruz.,, 

Çok alkışlanan Başbakanı· 
mızın nutuklarından sonra ln
gilterenin Ankara sefiri ve 
Karabük çelik ve demir fab
rikalarını yapacak olan şirke
tin müdürü taraflarından birer 
nutuk iradedilmi~tir. 

Başbakanımız ve refakatle
rindeki zevat, Ereğli fabrika
sının açılma merasımı ıçın 
Ereğliye hareket etmişlerdir. 

Manisada 
lnönU zaferi kutlulandı 

Manisa, (Hususi)- 31 Mart 
1921 ikinci lnönü zaferinin 

16 ıncı yıldönümü dolayısilc 
halkevimizde canlı bir tören 

yapıldı. Ev salonu başta ilbay 
ve generallar olduğu halde, 

subay, memurin ve memleket 
gençlerile dolmuştu. Merasime 

şehir bandosunun çaldığı İs· 
tiklal marşile başlandı. Bunu 

başöğretmen Azmi Ônakının 
kısa ve veciz hitabesi takibetti. 

Yüzbaşı Kemal Süerin istiklal 
savaşının canlı tarihini, ikinci 

lnönü zaferinin büyüklüğünü 
duyuran konferansı büyük bir 

ilgi ile dinlendi. Harita ve 
plan üzerinde devam eden bu 

değerli konferans geç vakte 
kadar devam ettı. 

Mimar Koca Sinan töreni 
9 Nisanda yapılacak büyük 

mimc.r Koca Sinana ait tören 

için de evimizde geniş mik
yasta faaliyete geçilmiştir. O 

gün Sinanın eseri olan Mura
diye camii gezilecek ve Sina-

mn hayat ve eserlerine ait 
konferanslar verilecektir. 

Akhisarda 
Yağmur dUşmeğe baslad-

Akisar, (Hususi) - Çiftçi· 
lerin beklediği yağmur bu sa· 

bah başladı ve ince ince de· 
vam ediy<>r. Bütün çiftçilerin, 
bilhassa tütüncülerin yüzü gül
mektedir. Çünkü yağmursuz
luk yüzünden tütün ekimine 
devam dilP.mP, . . ... . .. 
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Artistler - Banyo ihtiyacı 

V_ı 

. Sinema artisti olmak, aşağı yukarı bugünkü genç kızları rüyalarında bile sürükliyen bir 
Jstektir. Onları hiç olmazsa çehrelerin makiyajı, saçları ve jestleri ile taklit etmek asrımızın 

bi;. m~dası haline gelmiştir. 
Fakat artistler, bu muvaffakıyeti elde edebilmek ve mesela filimde, temsil ettikleri şahsın 

tnaddi, manevi bütün varlığını yaşatabilmek için, çok yıpratıcı, hırpalayıcı, hatta eritici yorgun· 
luk ve buhran devreleri de geçirirler .. Hatta bu filimler çekilirken yorgunlu~a tahammül ede
tniyerek bayılan, kan tüküren ve ölenler bile vardır. Artistler yoruldukları zaman, kendilerini 
derhal banyoya atarlar. Gördüğünüz fotograflar arasında maruf yıldız Marlen Ditrih de vardır 
Ve en yukarıda, banyo içinde göze çarpmaktadır. Çamur banyosu da keza, yorgunlukta baş 
Vurulan bir çaredir ve vücudun bütün ağırlığını almaktadır. 

Bu meyanda banyo içinde bir nevi nebati yağ da içilmektedir ki, ruha ferah vermektedir. 
Asıl enleressan olan, bir nevi sabun tozudur. Bu toz, muayyen mikdarda suya atılırsa adeta 
kar şekline girmekte ve buradan kaplar içine alındıktan sonra artistlerin, kadınların çırılçıplak 
0lan vücuduna başından aşağı serpilmektedir. Bu toz, bir tabaka halinde vücudun üstünde bir 
llıüddet kalmakta ve bu suretle hem cildi giizelleştirmekte, hem de vücudu yumuşatmaktadır. ------Petrol ararken 

Yanan bir kalp buldu. 
''Beyaz girdapta,, 

" Sonya Henye ,, oynadı 

B 1924 de kış olimpiyad oyunlarında juri ~he-
hı u filimin adı " Ateşler içindeki petrol ku· yetini oldukça meşgul eden küçük bir kız 
~ll&u " dur. Fakat mevzu, bir petrol kuyusu- vardı. Karlar ve buzlar bile bu kızın haşarı 
'it~i/angmından daha ateşli, yanan bir kalbe patenlf!ri önünde korkmuş görünüyordu. 

bi J;-
1
ilim bir Alman filimidir ve başlıca rol sa· Bu kızcağız, bugünün maruf sinema yıldızı 

~ P erinden olan Jorj Rigod. bir petrol arayı- Sonya Henyedir!. Ve en büyük rolünü " Be· 
f~kdır ve çöllere petrol keşfetmek için çıkmış yaz girdap " filiminde ihda etmiştir. 
b· ~t .. Petrol ye_rine Jozelin Goelin sıcak kal- Sonyanın muvaffakıyctlerinde parteneri Don 
<~ı bulmuştur. Ameşin hissesi büyüktür. 

'• I -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· fQ/yada büyük te. .Bay Delbos Avrupa 
~Qhürat yapıldı.. Taç giyme merasiminde Sulh için olgun değilmiş 

L ~orna, 3 (Radyo} - ltalyan bulunacak Nevyork, 3 (Radyo) - Mev-
'll}' Paris, 3 ( Radyo ) - Kral suk mehafile göre, Nevyork 
~et~re kuvvetlerinin tesisi st · Altıncı Jorjun taç giyme me- Heralclin Bay Ruzvcltin bey· 
~Gk evriyesi münasebetile bü· rasimine Fransa namına iştirak nelmilel bir sulh konferansı 
t~f tezahürat yapılmıştır. Me- edecek heyetin riyasetinde B. davet teşebbüsünde bulunaca-
~ ırne kral ve veliahd ve B. Delbos bulunacaktır. ğ·ı hakkındaki haberi doğru 
~solini riya~et etmişlerdir. General Gamelen, Amiral bulmamaktadır. 

arın Ciano tayyare mey- Darlan, general Fekan, Bay .. ~vrupa henüz 

inanılmaz hadiselerden: Halkevi köşesi 

Firavnun uğursuz kemi· 
ği şeamet saçıyor! 

1 - Halkevi Tem sil şube
sinin 4/4/937 Pazar günü saat 
15 de umumi toplantısı vardır. 

2 - Her hafta muntaza
man devam eden Halkevi 
danslı çayları bu akşam da 
gene saat 18 den 22 ye ka
dar devam edecektir. 

-------------
Geceleri şatonun içini hayaller 
sarıyordu. Kemik, intikamımı al

makta devam edeceğim, dedi ~-~-~--------

Müzayede ile f ev. 
kalade satış Lord Aleksan · 

dr velz e ·ı c es i, 
Laydi Seyton 
Mısırda fravnla
rın mezarların· 

da uzun bir tet
k i k seyahatin· 
den Edinburgta
ki malikaneleri· 
ne döndükleri 
vakit, birçok es· 
ki eserler ve taş 
parçaları arasın· 

da bir de ke· 
mik parçası ge
tirmişlerdir. 

Bu kemiğin, ha 
kiki bir firavn 
kemiği olduğu 
söylenmektedir. 

Lord ve Laydi bu ke· 
miği, en kıymetli bir mücev· 
her gibi, gayet kıymetli bir 
mahfazada siyah kadife üze· 
rinde diğer eski f':Serler ara-.. _._.._. ... ,._ ..... _. 

Yıldızın en 
büyük derdi ---···---Tuvaletten baş-
ka ne olabilir ki?. 
Fakat Bettinin bUtUn vUcu1 
hareketleri bile hesaplıdır. 

Beti Stokfeld, binlerce si· 
nema yıldızl~rından birisidir, 
fakat çok sevimlidir, vücudu 
kadar yüzü de güzeldir ve çok 
hoppa, kabına ~ığmaz bir 
afacandır! 

Bettinin her vücud hareketi 
hesablıdır; eveldı:-n tasarlanmış 
ve muvaffakıyetle tatbik edil
miştir. Bunun için de, Bettinin 
en büyiik meşgalesi, her ha
reket ve ... işveye uyacak elbise 
ve tuvalet yapmaktan ibarettir, 
demekle yanlış bir iddiayı ileri 
sürmüş olmayız! 

Bettinin seyahat elbisesini 
cidden cazip ve caliptir; ras· 
gele gibi öyle duruşları var· 
dır ki, kesesi kadar aklı da 
yüklü olanları bile çileden çı
kartabilir. 

Bu yaman Bettinin banyo 
kostümlerinden bahse artık 
lüzum var mı, bilemiyoruz! 

Bir seyahatta, bir pilajda 
Bettiyi gören en nihayet yüz
leri geçebilir; buna rağmen 
elbise, evza ve harekete bu 
kadar ehemmiyet veren Betti 
bütün cihanın gözü önünden 

Lord ve karısı 
sında salonlarının en mutena 
bir köşesine koymuşlardır. 

Edimburg gazeteleri Lord 
ve Laydinin avdetini haber 
verirlerken bu kemikten de 
bahsetmeği ihmal etmemiş
lerdir. 

Fakat biraz sonra Lordun 
lüks ve büyük konağında bir 
şeamet silsilesidir ki başla
mıştır! 

Bu kemiğin salona yerleşlirild; . 

ğinin daha onbeşinci gününde, 
malikanenin bir salonunda yan
gın çıkmıştır. Bu yangın o ka
dar esrarengiz şartlar altında 
çıkmıştır ki sebep ve mahiye· 
tını ne resmı zabıta, ne ko· 
nak halkı ve ne de hususi 
detektifler meydana çıkarabil-
mişlerdir. 

Bir hafta sonra Lordun ye
ğeni hastalanmış, bir değil, 
onlarca doktor bu gencin ne 
hastalığını tedavi ne de has
talığın nevini teşhis edebilmiş
lerdir! Yalnız, genç konaktan 
ve Edimburgtan çıkarak deniz 
aşırı bir yere gidince hastalı-
ğın ani şekilde yok olduğu 
tesbit edilmi~lir. 

Bundan sonra şatoyu haya· 
!etler istilaya başlamıştır! 

Bir f sabah, şatonun genç 
hizmetçi kızlarından birisi, 
Laydi Seytona müracaat el
mış ve hizmetinden affını 

Nisanın 4 üncü pazar günü 
saat 11 de Burnavada Atatürk 
caddesi istasyon karşısında 55 
No. lı büyük bahçeli evde Bay 
Varıpatıye ait fovkalade lüks 
ve nadide mobilyaları açık 
artırma surctile satılacaktır. 

Df KKAK: Yolların tamiri 
dolayısile bugünlerde Burna
vaya otobüs çalışmamaktadır. 

Sabahleyin hareket edecek 
tren saatları 8, 5 gf'çe ve 
10, 15 geçedir. 

Satılacak mobilyalar meya
nında maur.dan mamul alh 
aynalı büfe, kontre büfe, ma
sif maundaıı anahtarlı kare 
yemek masası, 12 adet çok 
kıymetli maruken sandalyeleri, 
emsalsiz maundan mamul ya
tak odası takımı aynalı dolap 
tuvalet lauman ve komodinosu, 
bir buçuk kişilik üç adet İn
giliz mamiiıatı bronz karyola, 
lzmirde emsali bulunmıyan içi 
kuş tüylü marukan kanepe ve 
iki koltuk, tekrar maruken ka
nepe ve iki koltuk ve deri 
şezlonk, cevizden mamul ya· 
tak odası takımı, üç kapılı 

aynalı dolap tuvalet lauman 
peşkirlik ve komodinosu, 2 
adet şömine aynası, poker 
masaları, Stalle Desden mar· 
kalı Alman pıyano, ı v parça 
kanepe takımı, şemşiyelikler, 
heykelli saat, yeni bir halde 
fevkalade güzel bilardo ve is-
tekalan, madeni sobalar, em
salsiz maun camlı vitrin, çi-

çeklik kolonalar, muhtelif boy
da çok kıymetli yağlı boya 
tablolar, büyük aynalı jardin
yer, Ruston Horsley marka 4 
beygir kuvvetinde motör, AEG 
beş lambalı radyo, iki adet 
paravan, etecerle ve birçok 
kıymetli seccadeler ve halı ve 
sair birçok eşyayı nefise müza
yede suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şmık 

Telefon: 2056 
istemiştir. Sebebini soıanlara da: ~~!!!!!!~~~~~!I!:!!!~~~ 

- Her gece bir hayaletin Laydi de, söylenenleri hep 
dolaştığını görüyorum ve bu "evham ve hayalat" addet-
hayaletin bilmediğim bir dille mişler. 
ve şikayet eder gibi birşeyler Fakat iş bu kadarla da bit-
söylediğini duyuyorum. Ben miş değildir! 
böyle cin ve perilerin istilası Lordun doğum seneidevri-
altında olan bir yerde nasıl yesi münasebetile verdiği mü-
kalırıml Cevabını vermiştir: kcllef bir ziyafette, srece yarısı 

Tabii kızcacağızı şatoda misafirlerden bir kısmı yatak-
alıkoymak mümkün olamamış, !arından fırlıyarak şatodan 
fakat mesele bununla da bit- kaçmağa teşebbüs etmişlerdir. 
memiştir. Bundan birkaç gün Çünkü bunlara hayaletlerden 
sonra şatonun bahçevanı da birisi: 
şatonun büyük ve camlı kapı- - Ben intikamımı almakta, 
sından, kapalı olmasma rağ· kemiğim mezarıma konuncıya 
men beyaz bir takım hayalet· kadar devam edeceğimi De· 
!erin uçuşurlar gibi çıktıklarını 
gördüğünü iddia etmiştir. mitı.ık tereddüde mahal kal· 

Bir sabah ta bir oda hiz-
metçisi, şatonun kıymetli bar- mamış olduğundan Lord Alek-

sandr ve Laydi Seyton bu 
dak ve sürahi takımlarının baş-
tanbaşa kırılmış olduğunu kemik yüzünden şatoyu haya-
görmüştürl letlerin ve şeametlerin istila 

ettiğine inanmışlardır ve esa-
Lord ve Laydi çok zengin 

ve aynı zamanda maddiyet sen, şatonun muhitindeki halk, 
prest insanlar olduklarından bu çirkin görünüşlü ve uğur-
bütün bunları birer rivayet ve suzluk veren kemiğin Mısıra, 
manasız hayaller sanmışlar ve bulunduğu yere iadesini Lord-
işin tahkikini resmi ve gayri dan rica etmişlerdir. Ve kemik 
resmi birçok insanlara havale bugünlerde yerine gönderile· 
etmişlerdir. cektir. 

Bütün bu Bakalım .. Kemikle 
tl r 
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· Bir çingene Harb vukuunda 
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Kü.cük antant konseyinden sonra 

z, ransız ve Alman 
• 

ın neşrıyat ee z 
-- Başı 1 nci sa1ıi/ede - - Misafirlerimi burada se· Çekosfovakyaya gelince; Prag 
Dış siyasetlerin umumi pren- lfımlaınakla mü errefim, Üüncü kendi oyununda bir nevi koz 

.sibi ve müşterek icraat hak· defa olarak burada toplan· olarak Avusturyayı eline al· 
ıkında tnm bir ımutabakat gö· maktan mütevellit bir bahti· mağa u~TJ"aşmaktadır. B. Hod· 
rü.lmüşt\ir. Milletler Cemiyetine yarlık içindeyim. Bu toplan· zanın Viyana seyahati bunu 
ve OJ1Un prensiplerine kat'i tılar ananemizin derin kökleri kafi derecede ispat etmektedir. 
bağlılık vardır ve Avrupa dev· ve karşılıklı münasebetlerin Berliner Morgempost ise 
letlerinin karşılıklı yakınlaşma· hakiki aile merasimi haline şöyle diyor: 
lan için çalışacak ve harp tch- gelmiştir. Romanya ve Çekos· .. - Cnubu şarki devİetleri 
likesine karşı duracağız. 3 dev- lovakyadaki seyahatlerimdeki kendi ihtiyaçlarına mutabık 
!etin an'ancvi siynseti, beyne!- intibalarımı tazelemekle bah- müstakil bir siyaset takibine 
milel teşriki mesaiye dayam· tiyarım. Gördüğüm mesaiyi, başlamıştır. Filhakika Yugos-
yor. Eski dostluklar ve bilhas· irki meziyyet ve ikdamı hisset· lavyadan sonra Romanya da 
sa Balkan antantı ve Fıansa mekle zevk buldum. İtalya ile yaklaşarak ve Fran· 
ilP. ve komşularla olan müna- iki devlet adamları ile on- sanın müttefiki Sovyetler bir· 
sebat muhafaza edilecektir. ların toprnklarındaki temasla· Jiğine karşı büyük bir ihtiyat· 
Küçük antantla sınıf yoktur. rıın, içden ve dıştan teşriki karlık göstererek kendi yolunu 

Küçük antant, vazifelerini, mesai fikri taşıyan müşterek bulmağa çalışmaktadır. Çekos· 

fili minin yıldızı 
Yeni filimler urasında ope

ralarda herzaman tesadüf edi· 
len güzel ve tannan sesli, kıv· 
rak ve güzel vücutlu çingene 
dilberlerinden birisinin mace
ralarına aid Fra~kitor filimi 
çok rağbet kazanmıştır. 

Bu rağbet sadece teganni, 
raks ve vücut oynaklığı para 
kazanmak için yaratılmış bir 
çingeneye aid bir filim olmak· 
tan doğmuş değildir. Yormila 
Novskna gibi bir yıldızın bu 
rağbete çok büyük tesiri ol-
muştur. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 
fzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhnmra Sineması arkasında 

kuvvetini, menfaat ve haklarını çalışmamızın en kıymetli batı· lovakya için de Yugoslavya ve ı .. •u:ı:=:ı:am=:::;s:ı~lı'!r!:!1•~aaiiill 
müdriktir ve onu tereddütsüz ralarıdır. Burada aynı fikirler Romanyanın yaptığı gibi kom· 

Telefon : 3479 

müdafaaya amadedir .. Emniyet mülhemdir. Burada bize ina· şuları ile yaklaşma imkanları 
meselesi, halledilecek en mü· nanları takviye, diğerlerini de vadır. Çünkü Çekoslovakya 
him meselelerdendir ve bütün tekzib ettik. Teşkilatımız, ha· bütün hudud mıntakalarında 
Avrupayı alakadar eder. Bu kiki esaslar, iyi anlaşmalar ve yabancı milletlere mensub 
itibarla, küçük antant, yeni bir Avrupanın bu bölgesindeki ekalliyetlere malik bulunmak· 
Lokarno için büyük devletle- terakkinin menfaati üzerine tadır. 
rin vaki müzakerelerinin neti- tesis edilmiştir. Yolumuzda Londra matbuahnm 
celenmesini dilemektedir. 11 durmaklığtmız veya gayemiz· tahminleri 
Şubat 933 tarihli teşkiliit paktı de gevşemekliğimiz asla mev· Londra, 2 (A.A.) - lngiliz 
ile tesis edilen prensip, me· zubahs değildir. Eskiden ol· 1 gazeteleri Belgrad muhabirle· 
tod ve gayeler, normal vazi· duğu gibi, gelecekte bütün rinin küçük antant konfernnsı 
yetlerini muhafaza ve inkişaf meselelerde de cesaretle mes· hakkındaki telgraflarına bü· 
ediyorlar. ut tarzı halli arayacaktır. yük bir yer ayırmaktadır. Ti· 

ldeoloiik anlaşmazlığa mu- B. Krofta mukabil cevabın- mes gazetesinin Bclgrad mu· 
halifiz ve teşekkülü muhtemel da, Yugoslavyanın bu üç içti· habiri diyor ki: 
cephelerden herhangi birine ma mazhariyetine, gösterdiği "Bu konferansta Fransanın 
girmiyeceğiz. Başkalannın iç terakki ve temeddüne, Belg· herhangi bir tecavüze karşı 
rejimlerine karşılıklı riayetimiz radın güzelliğine işaretten son· bir karşılıklı yardım paktı im· 
vardır. Dmaenaıeyn ispanya ıcı, D. ÔlVJO.Ulııv•lytn uil~L-i.. • ...... h .. l,l,,",.,1,.,1,; ... lifi ı..nnııçu-

işleri karşısında da vaziyetimiz liğine iştirak etmiş: lacaktır. Bu küçük antant çer-
sarih demektir. Bu hattı ha- - Ben de dnümzde, bizi çevesi içindeki boş ve açık 
reketi ilk gündenberi takib doğru yoldan ayıracak ve müş- yerleri doldurmaya mahsustur. 
ettik .. Komite !kaidelerine ita· terek ülkülerimizi takibden Bununla beraber Çekoslovak-
atle bu tehlikeli ocağı sön· u7.aklaştıracak zorluklar mev- yn emniyet garantilerinin teş · 
dürme hareketlerine de yar- cut olmadığına kaniim. mili meselesinde ısrar etmiye· 
dım edeceğiz. Küçük anlaşma Demiştir. cektir. Zirai Yugoslavya yeni 
ile son aylar içinde bazı dev· Prens Potun ziyafeti taahhüdler almayı reddeyle-
letlerin vaki münasebetlerini- H-k A N 'b· p p ı d kt d" u umet aı ı rens o a me · e ır.,, 

gözden geçirdik. lktısadi ve misafir Nazırlar şerefine par· Daili Herald muhabiri ise 
siyasi bazı müzakerelerin ne· lak bir ziyafet vermiştir. diyor ki: 
ticelerinin müsbet olduğunu Alman gazeteleri ne diyor Küçük antant konferansının 
gördük. Yugoslavya. Bulgaris- Berlin, 2 (A.A.) - Alınan . bu seferki toplantısı ruzname· 
tan ve Yugoslavya - ltnlya an· · d "k" 1 d 

gazeteleri küçiik antant kon· sın e ı ı mese e var ır: 
laşmasını sulhu takviyede mü· feransı ile pek yakından meş- 1 - Küçük antantı Fransız· 
cssir bularak memnuniyetle S kt · · · · gul olmaktadır. ovyet pa · ı sıstemı ıçıne 
karşıladık. Bu anlaşmaların, ı · 'hd f d b" F 

Berliner Lokal Anzeiger di- a mayı ıstı a e en ır ran· 
aramızdaki taahhüdlere mu- s }" 

yor ki: sız· ovyet p anı. 
halif olmadığı aşikardır. - Fransız gazeteleri ile 2 - Küçük antant Avus· 

Ekonomik konseye direk- M · d 
Prağ ve Bükreş gazeteleri bu turya ve acarıstan arasın a 

tifler verdik .. " b k d l 1 · h h · b konferans etrafmda çıkarılan üyü ev et erın er angı ir 
Bay Krofta gazetecilere vaki d h 1 · d ·ı 

birçok şayia ve ileri sürülen mü a a esın en tamamı e müs-
diğer beyanatında; küçük iti· bir sürü tahminlerle doludur. takil sıkı bir siyasi, ekonomik 
lafın diplomatik kombinezon· d f .... b' · · k ı 

Viyana Prağ mihverinin bütün ve te a i.ıı ır ıttıta yapı ması 
larn ve }'alnız vesikalara müs· h kk d B ş f 

bu şayia ve tahminlerde bü- a ·ın n . uşniııg tara ın· 
tenid bir eser değil, 3 mem- d ·ı ı }" 

ylik bir rol oynadığı muhak- an ı eri sürü en p an. 
leketin tarih, an'ane ve emel- M f h B J k f 

kakhr. Fakat hakikat gözük· aama i e grad on eran· 
lerinin tabii köklerinden f-ş · mektedir. Yugoslavya bir istik· sının hemen derhal kat'i bir 
kıran bir eser oldugw unu söy- k · "h 1. k 

lal ve sulh siyaseti istiyor.Yu· arar verme.sı ı tima ı pe • lemişt"r. f ı d 
goslavyanın bu husustaki azmi az a ır. 

Romanya Dış Baka. İtalya ile yapılan anlaşma ile B. Sfogadinoviçin siyaseti 
nı söylüyor.. açık bir surette tesbit olmuş- Paris, 2 (A. A.) - Sabah 

B k tur. Ayrıca iyi komşuluk mü· gazeteleri Merkezi ve şarki ay Antenes o da, küçük 
nasebetleri yeniden Yugoslav· Avrupa meselelerini ehemmi· itilaf birliğinin, aleyhdarları 

1 l h Ya ile Bulgaristam biribirine yetle mütalea etmekte devam bi e ni ıayet erşeyi müdrik 
l bağlamaktadır. Sulhu tehdid ediyorlar. o mağa mecbur edecek bir 

hayatiyet taşıdığına ve Yugos· eden bir devre nihayete er· Eko Dö Paris gazetesi şöyle 
lav - İtalyan anlaşmasına se- mektedir. Avrupanın cenubu diyor: 
vindiğini, bunun, küçük itilaf ~arkisindc de Fransanın vesa- Küçük antant devletleri bu· 
görüşmelerine uygun ve Av- yetinden kurtulunmaktadır. gün karşılıklı bir askeri yar-
rupanm bu köşesinde sulha Deutsche Algemenie Zeitung dım paktı hakkında Fransa 
zaman teşkil ettiğini söyleyip da şöyle diyor; tarafından yapılan bir teklif 
üç devlet arasındaki siyasi ve Yugoslavya kat'i surette Bal· üzerinde karar vereceklerdir. 
iktasadi inkişafları işaret eyle· kanlarda sulhu muhafaza et Filhakika 1936 Tc~rinisanisin· 

· t" mek ve hcı şeyden evci kf!n<.li de karşılıklı askeri anlaşma· mış ır. 

Yugoslavya Başba. bitaraflığını ve hfıkimiyetini ların bu iiç devlete de teşmili 
temin eylemek istemektedir. teklif edilmiştir. B. Titulcsko 

kanı söy lüyor.. Yugoslavyanın fikri şudur ki, da düşmesine kadnr hep aynı 

cavüz vukutJnda yalnız F ran
sanın değil kabil olduğu tak· 
dirde lngilterenin de kendi 
yanlarındn bulunmasını iste
mektedir. 

Fakt't bu devletler bilhassa 
az çok Almanyaya karşı bir 
esas iizerinde Çekoslovakya 
ile bir yaklaşma muzubahs 
olduğu zaman Tuna havzasın
daki taahhüdlerirıin fazlalaş· 
tığını ileri sürerek böyle bir 
yaklaşmaya varmağa hiç ni· 
yetleri yoktur. Diğer taraftan 
Romanya ve Yugoslavya da· 

1 hili siyaset sebepleri dolayı-
sile Fransanın müttefiki Sov· 

1, yetler birliği ile bir yaklaş· 
mayı da arzu etmemektedir. 

Ordre gazetesi diyor ki: 
.. ~ay ~toyadınovıçın kuçuk 

antant üzerindeki Fransız nü
fuzunu kırmayı istihdaf eden 
bir siyasete müzaharet etmek
tedir. Bu cihetten şayanı ten· 
kiddir. Bu siyaset yavaş ya· 
vaş endişe verici bir mahiyet 
almaktadır. Küçük antantı da
ğıtmıya çalışan Bay Hitler 
için çalışan Bay Mussolinidir. 

Tahliller 
Paris, 3 (A.A.) - Gazete· 

ler küçiik antantın Belgrad 
toplantısı sonunda neşrettiği 
tebliği tahlil etmektedir. 

Petit Parisien bu hususta 
diyor ki: 

"Bu tebliğ mükemmeldir. 
Küçük antantın dağılması hak· 
kında Almanyada ve diğer 
yerlerde çıkan şayialar karşı
sıııda fikir beraberliğinin bu 
derece kuvvetlı bir surette 
yeniden teyid olunması lü· 
zumlu idi. 

"Küçük antantı teşkil eden 
üç devletin Fransa, Türkiye 
ve Yunanistan ile olan müna· 
sebetlerinde hiçbir değişiklik 
yoktur. ingiltere ve Fransa 
gibi Çekoslovakya, Yugoslav
ya ve Romanya da hertü .. Jü 
ideolojik anlaşmazlıklara mu· 
halif bulunmakta ve şu veya 
bu cepheye girmekten istin
kaf eylemektedir. 

"Almanya ve ltalyanın bey
nelmilel münasebetleri kendi 
dahili siyaset prensipleri üze· 
rine istinad ettirmek hususu· 
daki teşebbüsleri orta Avru
padaki dostlarımız tarafından 
reddedilmiş demektir. 

"Berlin-Roma mihveri tah
min ettiği yardıma nail ola· 
mamıştır.,. 

çok ku 
----------

Bazı Saylav/ar iaşe meselesi hakkında 
hükü.mete yeni ~ ualler tevcih ettiler. 
Londra, 3 (A.A.) - Daili Mail gazetesinin bildirdiğine göre, 

bazı mebuslar bir harp ihtimalinde ahalinin iaşesi hakkında 
hükumete yeniden bazı sualler soracaktır. Halen un ihtiyat_ı· 
nın ancak 17 günlük yemek ihtiyacına tekabül edecek hır 
vaziyette bulunması efkarı umumiyede heyecanı mucip ol~ 
muştur. 

Zayi 
lzmir ithalat gümrüğünden 

aldığımız 26/12/936 tarih ve 
287 No. lu bir adet vüsul şe· 

hadetnamesi ziya'a uğramıştır. 
Yenisi alacağımdan hiçbir bük· 
mü olmıyacağı ilan olunur. 

Nefsendikat lzmir şubesi 

---Foç üdürl ·· ğün en: 
Mevkii 

Eski Foça 

" " 

Sokağı 
Bayram 
dtresi 
Kayalar 

Cinsi 
Bir D. 
tarla 
Ar sn 

Muhammen K. Sahibi 
No. Lira Müştemilfııı evveli 
Bila 100 İçınde beş Papu pa· 

ağacı havi nayot 
Bila 50 Eczacı ba· 

ba Kosti 
zevcesı 

n .. Cephane Hane ve 24/26 500 Hane ha· Şiri kosti 
Fatih dükkan 

" n " " 

" " n " 

" 
" 

" 

n ,. Arsa 
,, Büyük ca- Dükkan 

mi çarşısı ve oda 
,, Cephane Arsa 

biiyük kapu 
11 Kara imam 50 D. 

tarla 

il " 
Bağ arası 7 D. 
"-vı.:;d nıc· tarla 

lengiç 

22 

28 

Bila 
7 

Bila 

Bila 

rap bir oda· 
sı sağlam 

1000 Üst katta iki 
" 

oda altında 
mağaza 

1000 Yukarı kat iki " 
oda alt iki 
dükkan 

100 ,, 

" 

it 

,, 
150 Yıkılmıştır Hara· 

lambo 
100 ti il 

750 İçinde 40 Fabrikacı 
ağaç zeytini Yakomi 
havi 

350 içinde 3 Papu Ps· 
zeytini havi nayot 

Yeni F o· Badasiyap Dükkan 37 500 Haralaın· 

hodan 
metruk 

ça Mustafa B. 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin miilkiyctleri münhasırafl 
gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere on gün müddetle 
açık arttırmaya konulmuştur. Malın satıldığı seneye mt devi.et 
ve belediye vergi ve resimleri ile sair ınasraflnr müşteriye aıt· 
tir. ihalesi 14/4/937 çaışanıba günü saat on beştedir. Alıcıla· 
rın Foça malmiidürliiğüne müracaatları. 1931 

Foça almüdürlüğünden: 

Mevkii Sokağı Cinsi 
Eski Foça Koca M\"!h- 14 D. 

met kara tarla 
balçık 

., ., Cephane 
fatih 

Hane, ma
ğaza, yağ

hane 

Sahibi 
No. Lira Müştemilatı evveli. 
Bila 1250 Bir yıkık Şiri Kostı 

kule ve 35 
ağaç zeytin 

1250 Hane ve Fabrikacı 
yağhane 
yıkılmış 

Yakoıni 

,, ,, Talat bey 
sahil c. 

Hane 104 1750 4 oda mut· Haralarnb
0 

H it 

bah önü ar-
kası bahçe 

,. ,, Dükkan 39 1500 Küçük bah- Zahari)'9 

çarşı ve oda çe ve odayı Argiri ve· 
havi led atantl~ 

11 . , Büyük de· Bağ ve Bila 2500 Üç oda bod· Matya 
nıc hane rum ve büyük Vafyad'. 

zeytin bahçesi di zevceS 
Yukarıda yazılı Yunan emvalinin mülkiyetleri münhasırsıı 

gayri miibadil bonosu ile ödenmek üure on gün miiddet~ 
kapalı zarf usulile arttırn:aya ko~ulmuştu_r. ~a.lın s~tıldığı 5 f· 
neye ait devlet ve beledıye vergı ve resım!erı ıle saır masrs 
far müşteriye aittir. ihalesi 14141931 çarşamba gunü saat ~~ 
beştedir. Alıcıların Foça Malmüdürlüğünc müracaatları. 1~ 

B. Stoyadinoviç te, zabit ler ne küçük antant, ne de Balkan hedefi gütmüştü. Fakat bugiin 

ve .bi~de·n·bi.re • sahild; 1 Tavsi;e ederiz. ' 
10 

I telfıkk( ~dil~n bu
0 

~iya~etin f' yo;~m ...... 

Journal gazetesi diyor ki. 
"Bir tarnftan kiiçük antan· 

tın her zamankinden dalıa 

sağlam okluğu teyid olunmak· 
ta diğer taraftan · küçük an
tantın büyük bir buhranın 

1 1 ' v •• 1 

1 ve · 
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BUVÜK 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. Satın Alma komisyonundan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için (2:~36) lira (34) kuruş be

del keşifli nizam karakolu binasının yapılması açık 
eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - lhaleri 7/ Nisan/937 çarşamba günü saat 11 de Mst. 
Mv. Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - ilk teminat parası (175) lira (23) kuruştur. 
4 - Keşifname ve şartnamesi Mst. Mv. şatın alma komis

yonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelP.rinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından 
bir saat evvel Mst. Mv. sat. alma komisyonuna ver· 
meleri. 21 26 31 4 834 

........ ----~--------------~----~--~~~------~~ M. M. V. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher metresine biçilen ederi 85 kuruş olan 32000 

metre arka çantalık bez kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - ihalesi 7/Nisan/937 çarşamba günü saat 14 tedir. 
3 - ilk teminatı (2040) liradır. 
4 - Şartnamesi 136 kruşa M. M. V. sat. al. komisyonun· 

dan alınır. 
S - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

)arı şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerınde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından en geç bir saat evvel M. M. V. satın alma 

............_ komisyonuna vermeleri. 21 26 31 4 835 
~--------..:-------~--~--~~~~~~----......;.--~ 

İzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. dan: 
' 1 - Mst. Mv. birlikleri için spor malzemesi pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
2 - ihalesi 9-Nisan-937 Cuma günü saat 11 de Mst. Mv. 

Sat. Al. Ko. da yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 941 lira 85 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şeraiti Mst. Mv. Sat. Al. Ko. da görülebilir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı olma· 

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesika· 
larla birlikte teminat makbuzlarını ihale saatından bir 

'-....... saat evvel komisyona vermeleri. 25 30 4 8 886 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 230 kuruş olan 10000 

ili 20000 kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - ihalesi 12 /Nisan/ 937 cumartesi günü saat 11 de 
M. M. V. sat. al. ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini 230 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün M. M. V. sat. al. ko. nuna 
gelmeleri. 

4 - İlk teminat parası 3450 liradır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesi
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna 

"'7 vermeleri. 27 3 l 4 1 O 903 

linıir Daimi encümeninden: 
~Z~ir ld~reyi hususiyesinin ihtiyacı bulunan 18 adet yazı 
tı) lcınesinin mübayeası 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıka· 
... ~ıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin hergün Muhasebei Hu

.. •~e varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale 
il olan 19/4/937 pazartesi saat 10 da depozito makbuz· 

ANADOLu .............................................. .. Sayfa 7 

Akhisar bele· 
diyesinden 

Izmir sicilli ticaret memurluğundan: 
Tesçil edilmiş olan (lzmir ederek meclisi aaat 15 t.e yerlerine namz.ett g_ös;. 

1 - Akhisar kazası ıçın 
Bandırma kapıdağı parkesi 
evsafından 60,000 adet parke 
taşı kapalı zarf uzulile eksilt· 

suları Türk anonim şirketi)nin açmıştır. terilen Bay G. Fe.rit 
31-3-937 tarihinde adiyen top· Bay Rahmi Güntay ile F. Talay ve lbrahill\ GWı-
lanan umumi heyeti zabıtna· Zalloniyi reylerin aayılmasina iÖrenin intihaP.ları)wjt_ı. 
mesi ticaret kanunu hükümle· Bay Hamdi Atlıyı meclis ki· tefikan kabul ed~ .... 
rine göre sicilin 1959 numa· tipliği vazifelerine memur et· tir. 

meye konulmuştur. 
2 - Fenni şartname Ban· 

dırma, İzmir, ve Akhisar Be
lediyelerinde görülebilir. 

3 - ihale 19/4/937 Pazar· 
tesi günü saat 16 da icra edi· 
Iecektir. 

4 - isteklilerin keşif bede· 
linin ~o 7,5 olan 450 lirayı 
teminat olarak yatıracaklardır. 

4 8 -13 17 1021 

İzmir ! inci icra me~ dan: l , . 

Hafız Alinin . Emlak ve 
Eytam bankasından ödün~ al
dığı paraya mukabil · .~1tnkaya 
ipotek eylediği lzmirde ka
rantinada dumlupınar soka
ğında 1 No. lı evin alt katın· 
da sokağa nazır bir ve arka
da bir oda ve yanında mut· 
bak, arkeda hamamlık ve he
la ve çamaşırhane ve ufak bir 
avlu ve üst katta bir salon 
üzerinde üç odası vardır. 
1500 lira kıymetli bu evin 
mülkiyeti açık artırma suretile 
ve 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus ol· 
mak şnrtile artırması 10/5'1937 
pazartesi günü saat 14 te icra 
dairemiz içinde yapılmak üze
re 30 giin müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne oltırsa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanun meriyete gir
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasabile kıymetine ba· 
kılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hüküm· 
lerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satış 

peşin para ile olup müşteriden 
yüzde ikibuçuk dellaliye mas
rafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz e masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte me· 
rnuriyetimize bildirmeleri ica· 
heder. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilile malUm olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 
28/4/1937 tarihinden itiba· 
ren şartname herkese açıktır. 

Talip olanların yüzde yedibu· 
çuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 
3713044 dosya numarasile lz
mir 2 inci icra memurluğuna 

müracaatları ilan olunur. 854 

hmir 2 inci icra Me. dan: 
Hüseyin kızı Şerifenin Emlak 

ve Eytam bankasından ödünç 
aldıgı paraya mukabil Bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Bay
raklıda Haliliye sokağında 25 
No. lı eyin kapısından giri· 
lince bir taşlık, solda bir oda 
yanında mutbak, mutbaktan 
bahçeye çıkılır, bahçeye hela 
ve kuyu varsa da suyu içil
mez. Yukarıda bir koridor 
üzerinde iki oda vardır. ev 
kargirdir. 1400 lira kıymetinde 
olan bu evin mülkiyeti aç.ık 
artırma surctilc ve 844 numaralı 
Emlak ve Eytam Bankası 

kanunu mucibince bir de
faya mahsus ol mak şartile 
artırması 101511937 pazartesi 
günü saat 14 te icra daire-
miz içinde yapılmak üzere 30 
ün miid 1 t k 

rasına kayt ve tescil edildiği miştir. İdare meclisi , azaları·_ 
ilan olunur. lzmir Nafıa şirket ve mües· nin her birine be~: 

İzmir sicilli ticaret memur- seseleri komiseri Bay S. Gün- içtima için halda 1 hu· . 
luğu resmi mührü ve F. gör ile mürakıp Bay lsmail zur olarak "25., liral 

Tenik imzası Vasıf Abson meclis içtimaın· ücret verilmesini mec·. 

1 : Zabıtname 
2 : Hissedar cet
veli 
lzmir suları Türk 

anonim şirketi 
lzmirde şi;ket merkezinde 31 
mart 1937 tarihinde alelade 
içtima eden hissedarlar mec-

lisi umumisi 

Zabıtname 
Konuşulacak işler 

1 - idare meclisi ve mü-
rakıp raporlarının 
okunması 

2 - 31 kanunuevvel 1936 
tarihli bilanço, kar ve 
zarar hesabile mevcu
dr.t defterinin tetkik 
ve kabulü 

3 

4 

idare meclisi azalarile 
miirakıbın ibrası 

idare meclisi azaların· 
dan istifa edenlerin 
yerlerine yenisinin in
tihabı ve aza hakkı 
huzurunun tayini 

5 - Mürakıp intihabı ve 
'Ücretinin tayini 

6 - Ticaret kanununun 323 

da hazır bulunmuşlardır. lisi umumi kararlaş· . 
Meclisin içtimaına aid da- tırmıştır. 

veti havi olan gazeteler teşek- 5 Mürakıp olarak tekrar: 
kül eden meclise ibraz olun- Bay Dr. İsmail Vasıf. 
m1Jştur. lzmirde çıkan, 28/2/937 Aösonun. intihabı ka-. 
tarihli Anadolu ve Yeni Asır bul eJller:ek senevii 
ile 1/3/937 tarihli Birlik ga- tahsisatının "250., lira. 
zeteleri. olmasma meclisi umu-

Meclis reisi, nizamname ah
kamına tavfrkan esaleten ve" 
vekaleten hazır bulunan his .. 
sedarların ikibin dörty'iit sekiz 
hissse scnediıe "80., rey sa· 
hibi olduklarını ve meclisin 
usul ve nizamname ahkamına 
tevfikan teşekkül eylediğini 
tebeyyün ettirerek konuşulacak 
işlere geçilmiştir. 

31/ 12/936 tarihli idare mec· 
lisi ve mürakıp raporları ve 
bilanço, kar ve zarar hcsabatı 
okunmuştur. 

Kararlar 
1 - İdare meclisi ve mü· 

rakıp raporları muh
teviyatı müttefikan ka
bul edilmiştir. 

2 - 31/12/936 bilançoda, 
kar ve zarar hesabile 
mevcudat defterinin 
temamiyeti müttefikan 
kabul edilmiştir. 

3 idare meclisi azalarile 

mi karar veımiştir. 
6 - ldare meclisi azaların

dan her birine ticaret 
kanununun 323 üncü 
maddesi vcçhile kendi 
veya şahsı ahar namı· 
na bizzat ve bilvasıta 
şirketle muamelei ti
cariye yapmak üzere 
salahiyet veriJmesini 
meclisi umumi kabul 
etmiştir. 

Konuşulacak işler kalmadı~ın
dan içtimaa saat de nihayet 
verilmiştir. 

Reyleri sayanlar 
R. Güntay 

Diğer imza okunamadı 
Meclis katibi 
Hamdi Atlı 

Meclis reisi 
imza okunamadı 

Hükumeti cumhu~iye na
mına lzmir Nafıa şirket ve mü· 
esseseleri komiseri. 

lmz.a okunamadı 
üncü maddesine tev· 
fikan idare meclisi mürakıbın bugüne ka- Münderecat ve netayicinin 
azalarına kendi veya vaki olan rüy:eti umur- hükumet namına kabul ve 
şahsı ahar namına larindan dolayı meclisi tasdik edildiği manasını ta-
bizzat ve bilvasıta umumi müttefikan ken- zammün etmemesi kaydile 
şirketle muamelei ti- dilerini ibra eylemiştir. içtima, müzakerat ve itti'ıaz 

cariye yapmağa sela· 4 - idare meclisi azaların· olunan mukarrarata mütedair 
yet verilmesi dan istifa eden Bay cereyanı halin usul ve kanuna 

Meclisi umumi içtimaına Dr. Kamran Örs, Ha- uygunluğu müsaddaktır. 
idare meclisi reisi sanisi Bay san Yusuf başkan Hü-
Dr. Ali Agah Dinel riyaset seyin Hulki Cuiçin 

Komiser 
S. Güngör 

31 mart 1937 çarşamba gıinıi lzmir Suları Türk Anonim 
Şirketinin alelade içtima eden hissedarlar heyeti umumiye. 

sinde hazır bulunan hissedarlar cedveli 
Hissedarların ikametgahları Hissedarlar vekil- Jkametgahları Temsil edilen Rey imzaları 

isimleri lerin isimleri hisse adedi adedi 
Societe de Bruxellcs Bruxelles B. F ernand Bourguct İzmir 300 1 O Bourguet 
pourla Finance et l' 1 
lndustrie ( Brufina ) 
S. A. Bay F ernand 
Bourguet İzmir 
Mr. Raymond Poncelet Uccle 
Bay Rahmi Güntay lzmir 
Mr. Rene Guılmot lxelles 
B. François Zalloni fzmir 

B. Rahmi Güntay 

B. F rançois Zalloni 

Mr. Arthur Masure Bruxelles B. Hamdi Atlı 
B. Hamdi Atlı lzmir 
Mr. Marcel F eron Bruxelles B. lmre de Dologh 
B. Imre de Dologh lzmir 
Mr. Marius Draguez Bruxelles B. llyas Strugo 
Trapels de Hault 
B. llyas Strugo lznıir 
Mr. Raoul Rey Al- Bruxelles B. Haydar Karagöz 
var ez 

B. Haydar Karagöz 
Mr. Pierre Kruseman 
B. A. Kazanova 

iz mir 
Bruxelles B. A. Kazanova 

iz mir 

fzmir 

İzmir 

lzmir 

lzmir 

İzmir 

lzmir 

iz mir 

300 
1 

300 
1 

300 
1 

300 
1 

300 
1 

300 
1 

300 
1 

10 R. Güntay 

1 O okunamadı 

10 Hamdi Atlı 

1 O okunamadı 

1 O Elia Strugo 

10 H. Karagöz 

1 O A. Kazanova 

İzmir 31 mart 1937 Yekun 2408 80 
Reyleri sayanlar Mecli katibi 
R. Güntay Hamdi Atlı 

Bir imza okunamadı 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyetc 
girdiği tarihten sonraya müsa-
dif olması hasebile kıymetine 

bakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam Bankası kanunu hüküm· 
lerine yapdaca ndan 

Meclis reisi 
okunamadı 

Hükumeti cumhuriye namına lzmir Nafıa 
şirket ve müesseseleri ko.niseri 

S. Güngör 

peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye 
masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu-
siyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işhu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
· · nde evra~ müahitelerile bir· 

icab eder. 
Aksi halde hakları Tapu 

silince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 28/ 4 
1937 tarihinden itibaren şart· 
name herk~se açıktır. Talip 
olanların yüzde yedibuçuk te· 
minat akçası veya milli bir 
banka itibAr mektubu ve 
37 /3668 dosya numara&ile iz. 
mir 2 inci icra memurloftn:a 
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Vapur Acentası: Ucuz, taze ve tenı·z ilaç çe •dte i 

ROYALL NERLANDAIS _ Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında KUMPANYASI -
"HERCULES.. vapuru 21 = 

:·~os:~:2t~~.~~~~tn: Hamdô Nü~lhl©'lt Çalfi)Ç©lır 

yU~::::~~~ı~.:1:::.rt- =sıhhat Ec z • an es 
ta beklenmekte olup yükünü -
tahliyeden sonra ROTTER- - nde bulun Ut• 
DAM • HAM BU R G ve S KAN =il 111 1111111 111 1 11111111111111111 l 111 IH 11111111111111111111 111 111111111111 11111111111111 111 il il 111 11111111111111111 111111111111 111111111111111 il 11111111111-
D l NA VJA limanlarına yükle-
yecektir. 

SERViCE MARITJME RO
UMAIN 

11SUÇEAVA,, vapuru 23 
martta gelecek PİRE, MALTA, 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES., vapuru 9 nisanda 
gelip PiRE MALTA ve MAR 
SiL YA limanları için yük ala· 
caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. I 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden ' 
acent~ mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 , 

W. F. H. VAN
. Der ZEE & CO. 

V. N. 

JOHNSTON WARREN 
LINIES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru 11 

nisanda bekleniliyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanların 
dan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve lB-
RAlLE limanları için yük ka
bul edecektir. ----DEN NORSKE MIDDEL-

HA VSLINJE 
OSLO 

.. BOSPHORUS" mCJtörü 
19 nisanda bekleniyor, ayni 
gün DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"GERMANIA,, vapuru· 25 
nisan beklenilmekte ROTTER 
DAM, HAMBURG ve AN
VERS limanları için yük ala
caktır. 

PHELPS LINE 

Olivier ve 
-·-~~, Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"GRODNO" vapuru 8 ni

sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 
nisanda LIVERPOOL ve SVA 
NSEA' dan gelip yük çıkara· 

cak ve ayni zamanda LIVER· 
POOL ve GLASGOV iç.in 
yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM 

NAVIGATION C. LTD. 
"AD JUT ANT" vapuru ni~ 

san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

PHELPs N~~$o~Kco ıNc. _ ıııııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor .. 11111111ıııııııııııuııııııııı 
"BRET AGNE,, vapuru 31 - A K 1 T 

martta beklenilmekte NEV- = • ema · ona 
YORK limanı için yük ala· - Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın hastalıkları 
caktır. 

"ARYBENSEN,, \'apuru 21 
nisan beklenilmekte NEV
YORK limanı için yük ala-
caktır. • 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi

lemez. 
Birinci kordonda "UMDAL,, 

UMUMi DENiZ ACENTA
LIGI LTD. vapuru acentalı
ğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 ..................... 

En iyi fotoğraf malzemesi 

Başdurak - Emirler 
çarşısında 

Hamza Rüstem 
fotoğraf hanesi 

-_ Birinci Sınıf Mutahassısı 
- (Verem ve saire) 
- D:ııımahanc isııı yonu kaqısmdaki J)ibek sok:ık hnşıudıı 30 sayılı = ev ve muaycnchan"siudc sabah snııı 8 elen akşam snııt 6 yn = 
- kııd:ır hıı tnlarını kabul eder -

İl lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilflll Telefon: 4115 11111111-

Jktısad Vekil i iç ica 
umum müdürlüğünden: 

Türkiye cumhur:yeti ile Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri itti
hadı hükumeti arasında mün'akit ticaret ve seyriscfain muka
velenamesi hükümlerine tevfikan tescil edilmiş olan Sovyet sos
yalist cumhuriyetleri ittihadı ınüessesatmdan (Soyuzneft Eksport! 
Neft Sendikat) müessesinin Türkiye umumi mümessili, haizolduğu 
selahiyete binaen bukerre müracaaila müessesenin İzmir şehri 
ilr. olan mücavir Manisa, Aydın, Denizli, Menteşe, Antalya, 
Isparta, İzmir, Burdur, Afyon karalıisar vilayetleri vekilliğine 
müessese namına ynpacağı işlerden doğacak davalarda, bütün 
mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlari le 
hazır bulunmak ve kendisine verilen vekalet müddeti 31 ilk
kanun 1937 taı ihinde bitmek üzere S. S. C. ittihadı tebaa
sından Andrey Berziniyi tayin ettiğini hildirmiş ve lazımgelen 
vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan 

C. H. P. Manisa ilyönkurul 
baş an ığından: 

1 -15000 Lira muhammen k'!şifli Mnııisada bir Parti binası 
inşası vahit fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksilme Nisanın 21 inci çarşamba günü saat 17 de 
Halkevinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme kapalı ı.arf usulilc olacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 1125 Liradır. 
5 - 2490 sayılı kanuna tevfikan hazırlanacak kapalı zarf· 

zarfların Nisanın yirmi birinci çarşamba günü saat 
16 ya kadar makbuz mukabilinde Manisa Vali ve 
Parti başkanına verilmesi lazımdır. 

6 - Evrakı keşfiyeyi ve sair evrakı görmek ve bu hususta 
mütemmim malumat almak istiyenlerin Vilayet Nafıa 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

4 10 15 19 1007 

' 
. 1 

• 

Üçuncü Beyler [Şamlı] sokağı Numara 16 
Örücülükteki büyük mahareti ile herkesce tanınmış olan 

lstanbul'lu örUcU Kamil Meserret otelindeki dukkanını 
Üçüncü Beyler Şamlı sokağında 16 No. ya nakletmiştir. 

Kazaya uğrıyan veya yanan her türlü yünlü, ipekli ku· 
maşlardan mnmul ~rkek ve kadın elbiseleri, mantoları ye· 
nisinden farklı olmamak üzere örülür ve kıymetli bir el· 
bisc uzun zamanlar daha kullanılacak hale getirilir. 

Yapılan işlerin mükemmeliyeti emsalile sabittir~ Bcğenil· 
' miyen örgü ve tamirlerin parası alınmaz. Fiat ucuzdur ve 
müşteriler her hususta memnun edilmektedir. 

"SARDINIA,, motörü 22 
mayısta PiRE ISKENDERIYE 
DIEPPE ve NORVEÇ liman· 
!arına hareket edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi-

.. ...... n.de .. b•u•lu•n•ur . ........... o.lu•n•u•r ... 1111.............. ·~~~1~0~25~iE:::!iiiJJlliıiiilm:E::ım~~~==~==~~~==~~~~~~~~~~~~ 

U·· · rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsız'Cfır ki gebelere, kalp, bob' 
lemez. Telefon No. 2007 2008 rekleri rahatsız olanlara .... bile Doktorlar bunu tavsiye ederler. 


