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Yugoslavya .. Almanya ara
da görüş birliği var 

Alman gazeteleri, boıko birJevletin aleyhi. 
ne laiç bir ıey tliiftiıiil#liltlifi11i yazıyorlar 

Miitldei ,,,,..,,., 

B. Asım Tanc
aym. beyanab 

· Berlın, 18 (Radyo) -Almanya 
Hariciyd Neıareti; t.. •ktam 
..-i Wr teblit n..,etmiı ve 
Yaplavya 8q ve Daı Bakanı 
Yilaa Stoyadinoviçle Alman ri
cali ara11nda vukubulan naiza-
•...ıerin: t.. bir ittifak ve 

Cezaevi, adliye aara,ı -Soit• a ncı ouı.ı.-
• difer itler ~~~~===--=~====:::::::~ 

•. ..,.. r.,_, 
AabraclM din• tehrimiz 

Ca•hariyet .....__ili B. 
Alim Tuacay lsmir adliye itleri, 
11.irde yeai -- edilecek aclu, • ...,. ve teftia...e biaa-
ı., veuir iti• llalskalllla p• 
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YAKlnDA! 
Peygamber Süleymanı 

gönül maceraları 
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Kadın-Erkek 
Ycucrn: Dr. Esad Htıtibolla 

U uiinkÜ Vaziyetten en çok, BOyQlt Şef "Kadınların.çoğ.;-d~~mak ve sev-
0 Yillooada Wr miJtL mek için yaşarlar 

müteessir olan Amerikadır -~~~r~':~:::0:! Kadın aşkın bütün şekillerini ana• 

Amerikanın bıi senekfd;~iz büdcesi, 553 milyon :ır=di~~ıntı:"!:. lık şekiUle karıştırır 
22,/• bl d ) •• • ) maktadır. Atatürk, Yale>Yaya 

u n o ar uzerınden labul edilmiştir ıiderek iatirahat edeeeklerdir. 

••ringtoı, 18 (Radyo) - Par- ı •t A v hk Vali B. Muhittin Oatündat 
limento maliye encüm~ni, zmı gırceza ma eme- iaaı.ırbldarla mequl olmak üze: 

938 Senesı deniz büdceıini mü- s"nde bı·r maznun uruldu l re Yalovıya gitmiıtir. 
zakere ve kabul etmiştir. Bu ı ' 
yıl büdoe, geçen seneden bir .. • lstanbulun imar 
kıç milyonfaılasile 553,226.000 On uT yallarında bır çocuk, mahkeme "' 
dolardır. Yeniden iki zırhlı, 8 l .. • L planı sa onuna girer gırmez tabancasını az 
muhrib. 6 denizaltı. 4 yardımcı f 

· l '- ·· 27 h b Mehmede bo.ealtmıştır stnbul, l8 (Huıusi) - An-
gemı 0 mam; uzere ar ıre· 1 b 

1 8 
H A •• 

1
r . • . karadaki et konıreline iftirak 

miai inşa edilecektir. Bundan ıstan u , 1 ( ususı) - B ı ıron zm t Ağırceza malıkemesınde d 1. B M b'dd" O -
b. d d k ·· d . . 1 k b" . e en va ı ay u ı uı ıtun· 

başka mevcud ıremilerin ıslahı ır uruşmn esnasın a an gutmc av ası nctıcesı o arı ır cını· d ,,, b . . d .. • a 
ve mühimmat fabrikalarının da· yet işlenmiştir. •a şe rımıze onmnıt r. 
ha faıla melli sarfoylemcleri Servetiye köyünden AL çavuş namında birini öldürmekt n maznun Vali gazetelere verdiii bey&• 
jçin lizımıolen tahıisat ayni- Liz Mehmedin muhakeme.sı cereyarı ederken Ali çavuşun on üç nattı, hükumetin hayatı ucuzlat-

. yaşındaki oğlu Mehmed salona a"rmiş ve tabancasını çekerek mak için esaslı te.dbirler almak· 
mıştar. • ld k d 

Deniz büdceıinin tasdikini Laz Mehmedin üzerine ateş etmiştir. Mehmedırı yaraları ıtırdır. ta o uğunu, etın ar aıın an 
Küçü'< haydud yakalanm ı ştır. diter yiyecek maddelerinin ucuz· 

müteakıb bir söylev veren Bah- · lıUıcatını. ikinci mevzu olarak 
riye Nazırı, beynelmilel vaziye- Rusyan n Uzak ş rk hu- ekmek meselesinin ele alınaca· 
tin ciddiyetinden bahis ılc bu ' · · 
hal:n Amerikan müesseselerini tını söy emıştır. 
en yüksek derecede müteessir du larında asker.Al aıı ... yet lıtanbulun imarı plinınıo ya· 

m kında halka ilin edilecetini 
edebileceğini kaydeylemiş ve ·· r V r B Muhiddin 
sözlerini şöyle bitirmi~tir: Moskovada toplanan askeri 1' onf erans Ma. o:ı~~~:t. • ~ez::ha resminin 

- Bu vaziyet karşısında Ame· l (B , \ · [ h l d rikanın milli müdafaa vesaitini reşa roşer~ e genış sa d :y et er ver i indirilmesinden sonra hastane· 
azami derecede artırması lazım· Tokyo, 18 (Radyo) - Harbinden (Asas) gazı:teıine bildiriliyor: lerin idaresi ile zabıtai belediye 
dır. 1918 ıenesindenbcri Avru· Moskovada, toplanan askeri Meclise. bütiın Rus Generalle:i iş· masraflarının muvazenei umu-
pa ve Uzak Şark, bu kadar tirak etm ş buiu:ıuyorlar. Bu konferansta mühim kararlar alınmıştır. miyeden alınacağım ilave et· 
tehdidkir bir çehre arzetmemiş· l}z~k Şark ~us o~duları Başkomut_anı Mareşal (Bloşer) e geniş miştir. 
tir. Filvaki Amerikanın harb salahıyetler Yerılmesı ve dış Monıohstan ordularile Uzak Şark Besarabyada yahu. 

• . d k Rus ordularının, Japonya ve Mançuriye kar~ı koyması husuıunda 
~em ısı var ır. ancı bunların M B dı·ce ya•ak edı•l' J 1• yaşları 16 dın yukarı dır. Bir .. areş~I <, lo~~r) in ıst c: ~iği şek ı lde hareket' etmesi, kongrece bü· ~ a , 

yuk hır euerıyetle tasvıb olunan husus tın ba .. cıındadır. B"k 18 (R d ) B 
d nesi de yenileştiriJmemictir u reş. a yo - esa· 

Y Harb.nJen gelen yo
1

c~ ar. Rusy1n•n Uz 2k Ş!lrk hududlarındı b d Y h d" d'I" · ı - ·· bile. 938 senes'ı nibayetı·n·e ka· h b 'a ya a a u ı ı ı ı e goruş· ummalı ır L.afıyet hük\.im siirdüğlinü ve hududluın muhtelif ı 
dar iki safı barb gemisi de da- k 1 meK yu9 k edilmiştir. Bu hu-no ta a ·ına mütem.ıdıyen sılah ve cebhane sev.-edıldığini söy- t "dd ı· db" J d 
hil olduğu halde 13 zırhla inşa lüyorlar. sus • şı et 1 tı: ır er evam 
edilecektir. etmektedir. 

Vaşington, 18 (Radyo) - lng"I ere lrlanda konfe Alman zabitleri 
Fılipin adalarında yüksek Ame- .. • • 
rika komiseri 8. Maken . bir d d • Varşoı:ada 
harp gem•si ile Şanghaya hare- ransı e am e ıyor Varşova. 18 (Radyo) - Al-
ket etmiştir. Yüksek komıser • maıı zabitlerindeo mürekkep bir 
orada Uzak Şark Ameri~an Londra. 18 (Rıwyo) - İııgi.terc • lrlanda konfı:ransı, bugün de heyet, Polonya zabitlerinin 1935 
f ·1 deı.am etmıştir. ı osu amiralı ile görüşecek, senesindeki z yaretlerini iade 
Uzak Şark hadiselerin•, Fılipi· Cereyan eden müzakerelere göre, lngiltere umumi efkarı, bu ıçın buraya g~lmişhr. 
nin ıevkulceyşi bakımından va· kor feransa büyük ehemm iyet atfetme , t,. ve ingı terenin. İrlanda ·e-+·----
ziyetini amiralle birlikte tetkik hcyetıne vereceği cevabı m~rakl \ beklemektedirler. E/hamrada 
edecektir. 25 kinu11usanide ) ~lakac.i~r.ar, lrlancia hükun eti ı e ıı B. Dö 'lı~lcranın İitediklerine 
Şanghaydan ayrılacak olan L. ngılterenın muvafakat etmıyeceğini bild ıriyoılar. 

Bu takdirde, lngiltere i ~ e lrlanda ıırasında akdi mutasavver 
Maken, ayın nihayetinde Va-
şingtonı giderek M. Ruzvelte uzlaşma, uzun müddd için geri kalacaktır. 
izahat verecektir. Amerika si. Londra, 18 ( R dyo) - lngillere - İr anda konferansı muvaffa· 
yasi mahfellerinde B. Makenin kıyetle de\'am edi} or. iki dev.et arasındaki ticaret münasebatınm 

ink şafı etrafında konuşmalar oluyo :-. 
bu seyahatine büyük bir eheoı· 
m;yet atfe fümektedir. 

Tütün ko_ngresi 
Dün de mesai11ine 

devam etti 
lstanbul. 18 (Hususi) - Bal

kan devletleri tütün kongresi. 
mesa:sine bu g:in de devam et
m ştir. Kongrenin bu gün '.~ü 
celcesinde, B:ılkan ttitün ofisinin 
tekli üzerinde müzakereler ce
reyaıı etmişt r. 

Bir şirket daha bize . 
geçıyor 

Ru-;y:ıntn Polor-ı ııa hudu 1- " r nda - ·re .. 
Bir milyon L 
dah·ı·ne na 

=. r ,. 

hl, Rusya 
lediliyor 

-------~·· --
Varşova siyasi mehaf. li, Rusyanın 
harbe hazırlandt.ğını söylüyorlar. 
Varşovı, 18 (Radyo) - Sovyet Rusyu; Polony:ı civarındaki 

hudutlar.oda oturan ve Rus tebaası oldukları halde ırkan Lehli 
bir milyona yakın balkı hicrrt ettirmekte ve Ruıyanın dahiline 
sevkeylemektcdir. . 

Bu hareket. Polonya hükumetince ş:ddetle takbih edilmektedir. 
Siyasi mehıfil; Rusyanın harbe hazırlandığını ve bunun için bu 
gibi tedbirlere başvurduğunu söylUyorlar. lstanbul, 18 {Hususi) - ls

tinye Dok şirketi umumi h'yeti 
toplanmıştır. içtimada, ıirketio 
hükumete satılması mevzuu 
bahsol muş ve bu hususta müs· 
bet karar verilmiştir. 

, ; ' 
Elhamta Sineması 

Dcnizbankın 
birinci grupu 

lıtanbul. 18 (Hususi) - De· 
nizbankın birinci irupu. tabii· 
siye, fenerler idareleri olarak 
tesbit edilmiştir. Bu grupun 
•1üdürlüğüne. eski tahlisiye mü

aürü B. Necmeddin tayin edil· 
miıtir. 

--. - . ~ ......... 
lıtı.:. ... r.r ... J"•i 

Bu akşam saat 21 de 

YUNAN TiYATRO YILDIZLARI 

Matmazel 
Komik 
San'atkar 

Tarc/ından e11 

Je11.n de Zora 
Aris Hrisohoo~ 
Haci Kasti Niko 
geni numaralarla 

Ati na Revüsü 
Veda mü ;-m resi -

. .. 

Atina 'revüsü 

B. Rriıolıos 
Komıu ve dost Yunaniıtanın 

güz ..ıe san'atkirJarından Mad-
mazel Jean de Zora ile Yuna· 
nistan ve diter ecnebi memle· 
ketlerde tanınmış komedyen 
Aris Hriıohoı ve dram aan'at
kirı ve Hacı Koıti Niko bu 
akşam Elhımrada çok zengin 
bir programla veda müsamere
lerini vermektedirler. 

Üç değerli sın•atkar. ayni 
müessesede verdikleri ilk müsa· 
merede büyük bir takdir ve 
sempati ile karşılanmış. san'at 
kudretlerini, ayni ıamanda kar
deş memleketin san•at seviye
sini göstermişlerdir. Müsamere 
saat 21 de ba;ılıyacaktır. 

Aık kitabını başlar · başla
maz sahifeleri çevirmek lazım• 
dır. Her şeyi delice. aşktan 
bekliyen kadının ihtiyarlıtı dai· 
mi bir işkence halini ahr. Ve 
artık kadına, tekrar tebessümü· 
nü buluncıya kadar ağlamaktan 
başka bir ıey kalmaz. fakat 
bir tebessüm ki, hazin, renksiz 
ve sonsuzdur. öyle b ir tebes
süm ki, artık biç bir şey bek
liyemez. 

Hassaı şair Mussct de kadın-
lara bir hitabesinin sonunu 
şöyle bitirmemiş midir?. 

"Hayatınızın bir kaç ıenesi 
sev:Imek. diğer bir kaç senesi 
de sevmek ve gerisi de A\laba 
dua ile geçirmek içindir •• 

Af /ekti/ aşk 
Cinsi kuvvet şefkat hissile 

tadil edildıği vakit aşk heye· 
canı başka b ır vasıf ahr. Şefkat 
h=sleri aşka başka bir sadakat 
ve devamlı olmak evsafı bah
şeder. 

Artık bahis mevzuu olan bi· 
yoloj k bir fiil değil fakat ruh
ların mübadelesidir. 

insanlarda mağaralarda yaşa· 
dıkları zamandanberi kadında 
biyolojik kabalıklar Üahi bir 
hisle birleşmiştir. Kadınların ço· 
ğu duymak, sevmek için yaşar
lar. lstı~ap çekmek ve sadakat 

ARADA SIRADA 

göstermek kadınlara mahsustur. 
Fikirlerinin, ibtirıılarının, faali
yet ve saadetlerinin merkezini 
baıka bir vücude nakletmek 
kadın için bir ihtiyaç gibidir. 
Kadın ihtiyatsız, lekesiz devamlı 
sever. Kadın için aşk hayatın 
kıymetli ve mühim macerasıdır. 

Erkeklerin çotunda ruhi mu· 
vazene bir fikir veya meslek 

uğuruna bozulur. Kadın bir san•at 
icra etse bile hiç bir zaman 

aşktan bir şey kaybetmez. Mes
lej'ini zaid bir şey telakki eder. 
ilk davette esef duymaksızın 
terkeder. işi karakterine zarar 
vermez. Kadında aşlc daima er• 
kekten daha kuv~etlidir. Et kek 
iç güdüsü ile. iradesile. poligam 
olduğu halde kadın yaradılışta 
monogamdır. Erkeğin kalbinde 
ekseriya iki aşk bulunabilir. Ya· 
hancıya sadakatinde, hürmetinde 
kusur ettiği halde karısına kal· 
binin bütün samimiyetile bağlı 
kılabilir. Kadın affektif sadakati 
bozmadan cinsi sadakatini ihlal 
edemez. Kadın aşkının diğeren
dişliği ve şehvani hislerinin zaif 
olması kadını analık muhabbe· 
tine sevkeden sebepleri izah ede· 
bilir. Halbuki erkek yalnız cinsi 
zevkini düşünen bir mahluktur. 

- Sonu var -

ŞEN FIKRALAR 
Yalıudinin suali: 
Bir Musevi ile bir Haristiyan 

bir cenaze merasiminde buluşur
lar. Hıriıtiyan istavroz çıkarır. 
Musevi ıorar: 

- Siz Hıriıtiyanlır niçin -Sa
lip işareti yapıyorsunuz? 

- Hazreti lsanın çarmıha 
a-erildiğini takdisen .. 

- Ya, Hazreti lsa k~zığa 
geçirilmiş olsaydı ne yapardınız? 

• • $ 

Mahkemelerde: 
Reis - Senin bu hus~stı sa· 

bıkan da varmış, öyle mi? 
Maznun - Evet amma •el. 

mazi liyüzkür" bay reisi 
• • • Muayene: 

Kadın - Doktor, nasıl? 
Doktor - Hiç sormayınız! 
Kadın . - Rica ederim, ıöy· 

leyiniz, ne hissediyorsunuz? 
Do'ktor - içimde tarif edil· 

meı. bir baygınlık .• 

Sarhoş mantıkı: 
Herifin biri, bir duvardan 

öbür duvara yalpalaya ya p a a
ya yolda giderken Polis görüp 
çe\'İrir: 

- Utanmıyor muıun be adam 
·der- on senedir seni tanırı m!. 
hep böyle sarhoşsun! 

Herif, güçlükle açabildiği bir 
tek gözünü polise dikerek ce· 
vap verir: 

- Be .. Ben de, se seni, o, o 
on senedir, ta tanırım.. Hep, 
hep. bö bö böyle po po polis-
sin ... 

• * • 
Terbi gel i paça; 
Müşteri. lokantada bir ter· 

h:yeli paça iıtcr, garson g ti· 
tirken tabıA'a doğru aksırınca 
müşteri: 

- Ustana söyle -der- paça· 
dan "vel garsonlarını terbı) e 
etsin. 
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dö revil Kardina e: " ·r adam·n diğerini zi
yaret e mesi ya"" ak ıdır?,, diye sor u 

!J!. 

- M. D.ırtanyanı murat bu· 
•"Uruyorsunuz. 

- Hima ·enizde bu'unan bir 
delikanlı demek istiyorum; M. 
dö Trevil.. 

- Evet, Haşmetli, do~rudur. 
- Bu de ik nlının teşvikte 

'1ulunacağından şüphe elm z 
miıin z? ... 

- M. Atosu hal Kendinden 
iki kere yaşl b;r adamı m ? 
Hayır, efendimiz. Bundan ba~· 
ka, Dartanyan o akşamı benim 
konağ mda geçirmiştı. 

Kardinal gülümsiyerek dedi ki: 
- Ala, anlaşılan o akş m 

herkes sizin konağınızda im şl 
- Haşmetli söziimden şüphe 

mi buyuruyo.? 
- Hayır All h göstermesin! 

~akıt yaln·z onun sttat kaçta 
konığınızda bulundı:ğunu bıl· 
mele ıstiyorum .. 

- Üb, bunu haşmetliye kat'i 
ollrak söyıiyebilirim; geldiğı za· 
man vakit geç olduğunu zan· 
netmiştim amma saatin dokuz 
buçuk olduğunu gördüm. 

- Peki, korıağınızdan saat 
kaçta çı tı? 

- Saat on buçukta; vak'adan 
bir saat sonra .. 

Trevilin doğruluğundan şüphe 
edemiyen ve fakat zaferinin de 
elinden kaçtığının farkına varan 
Kardinal cevap verdi: 

- Fakat öyle amma, At06, 
F oıaoyö sokağındaki evde a
kaland. I .. 

- Bir adamın d.ğerini ziya· 
reti yasalı: mıdır? Yoksa maiye· 
timdeki bir silahşorun M. <lö 
Essart fırkasından bir muhafızla 
dost olması memnu mudur? 

- Evet, ahbabının evi şüphe 
altında ise öyledir. 

Kral ıöze karııtı: 
- O ev şüphe altındaydı. 

belki sizin bundan haberiniz 
yoktur. 

- Emin olunuz, benim bun· 
dan hiç haberim yok. 

- Ev şüphe altında olabilir. 
Fakat M. Dartanyanın oturduğu 
kısmın da şüphe altında bu:u
nacağını kabul edemem; çünkü, 
onun sözlerine inanabildığ.me 

göre, Şevketli efendimıze oııdan 
daha sadık ve kardinal hazret
ler.ne ondan daha hürmetkar 
bir kimıe tasavvur edemiyorum. 

Kral, can sıkıntısından yüzü 
kızar an kardinale bakarak sordu: 

- Geçenlerde karm Deşoıe 

Ma~as ırı y nında \uku ge.en 
müe sif m s emede Jussakı 
yaral y n Üarlanyaıı mı bu? 

- E•teıi gun d.., Bernajuyu 
yara" ıyan. Evet, eve ' ; o çocuk. 
El ndim z pek güıel hıt.rlı
yor ıır. 

- Ey, ş'mdi ne e karar ve· 
receğiz? diye kra sordu. 

- Bu iş benden ziyade şev· 
ketlı efe.ıdim•ze aittir, bence 
cürüm sabittir. 

Trevıl söze atıldı: 

- Ben de aksini i<ldia ede· 
rim. Fııkat efendım·z· rı hakim· 
leri var ve bu hakımler işi 

meydana çıkarır. 

Kral tasdik etti: 

- En doğr ısu budur: Mese· 
leyi hakime havale etmektır. 

Bu o ı ar· n İşidir ve her ı yi 
meydana çıkarırlar. 

Trevil cevap verdi: 
- Yalnız, yaşad ğımız bu fe· 

na devırde, en t~miz bir hayat, 
en muhterem bir faziletin in>aııı 

zillete ve zulme düşmekt~n kur· 
taram~dığı teessüfe şayand r. 
Şunu söylerim ki, polis ellerın

de hakarete duçar olmak hu· 
s su ordıınun pek hoşuna git· 
miyecektir. 

Bu söz bir az 
kat Trev 1 bunu 
ile sıırfctm.şt". 

cür'et.iydi; fa· 
tam duygusu 

O bu iş .çın bir pa lak ver· 
mesini istiyordu. Çünkü attığı 
to pilden ateş ç·kardı an:ma o 
ateş her şeyi aydınlatırdı. 

Kral, T revilin sözlerini kap~· 
rak bağırdı: 

- Polis işleri hal Po is işleri 
fena hal Bu husush neler bili· 
yorrnn, efendı? Kendi silahşor· 
larırıla mpşgul oı. Böy e şey· 

lerle beni şaşırtma! s.zin sözle
rinize göre bir silahşor tevKif 
olu~unca Fransa tehl.keye dü
şüyor demekt.rl Bir silahşor 
için işte bir mesele! Ne demek, 
istersem on tanes.nı, yüz tane
s ni, hattı bütün taburunu hap· 
settiririm! Hangisi gık diyebı· 
lirmiş!... 

Trevil cevap verd': 
- Bu andan itibaren hepsi 

efendim zce fena nazar ııl'ına 
altına girm'ş bu'unuyor. Bütün 
silahşorlar k::bah.ı.tii görülü)o.; 
lıuııun çin işte kılıcımı tesl•me 
hazırım! Çünkü benim ma yetım 
mültehem g<irıilünc~ M. lö Kar· 
dinalın nihayet beni de mutte
hem tutacağıııa şüphe yok.ur. 

En ıyısı, he üz mevkuf bulunan 
tos ile !<!vk.f ectileceğ anlaş:· 

fan Dntanyan ıle beraber şim

d,den gid p h ps kapanmakt•r. 
- Gaskon kala ı adam! Ar· 

tık su acalc mısırı?. 

Trevil ise ~esıni bıle alçalt· 
mıyar k sözünde devam ett.: 

- Ef ndim z, ya cmred.nız 

silahşornmu bana tes· ım etsın· 
ler, yahut mahkemeye çe s'.n!er. 

- Muhakeme ed.lece.. D ye 
Kardinal söz• kar.ştı. 

- Pdc güzel, istedılfm de 
bu; çünkü bu halde Ş~v etli 
Efendıııı.zJen onJn müdafaası 
çin 'zin istıyeccgim. 

Kral bir kavga çıkm sından 
korkmn•tu .. 

- Eğe K.ırdinal hazretle-
rince bir mahzur yoksa •.... Dedi. 

KarJ.n 1 kralın nö demek İs· 

tediğ ni f .. rkederek sözünü k~sti: 
- Affederı'nız, bu husu,ta 

Şevketlı efendimiz beni hakem 
oımakta mazır görünüz!. 

Kral d dı ki: 
- Bana bak, vak'a zamanı 

Atosun ıiz'n evinizde bu'undu· 
ğuna ve bu işte parmağı olma
d ğtna babamın ism.ne yemin 
eder misin? 

- Şerefli bab nızın ve dün· 
yada en sevdiğım ve en hür
met ~ettiğ'm rfondimizin ismine 
yemİıl ederimi. 

Kardinal söze karıştı: 

- Efrndımiz lütfen düşün· 
sünler ki, mııhpusv serbest bı· 

rakacak olursak hakıkati öğren
mekliğimize imkan kalmıyacaktır. 

Trevil cevap verdi: 
- M. Atos her "aman elde· 

dir. Uzun setreli adamlar onu 
istintak etmek ısterleı se cevap 
vermeğe her zaman hazır bulu
nacaktı•. Onun giz' e:ımıyeceğ ne 
M. lö Ka dinal emin olab i'irler; 
kefili ben olacağım .. 

Kral bu sözü teyid etti: 
- Hayır, bir yere sıvışmaz; 

Trev.lin söyiediği veçhile o her 
zama:ı bulunabılır. 

Dedi ve sonra scsını alçal
tıp rıcakar bir halde sözanü 
ikmal elti: 

- O:ıları kefalete bağlıya-
11111; bu bır siyasettir. 

13 ür cü Lu:nin bu siyasetine 
kard rı 1 güi ımsed;. 

- lstecliğ nizi irade buyuru· 
nuz, efentf.m,z; affetmek h11kkı 

Kat'i emir almak arzusuna 
düşen Trevil ~öze atıldı: 

onu var -

Akdeniıin sıcak ikliminde, 
Köyce{ıiz ve Feth,ye kazalarının 
sahile yakın ıulak araz;sinde 
hudayinab.t olarak yetişen Gün· 
hik ağ~çları memlelcete, senevi 
yüz bin liralık bir gelir temin 
ederlerdi. 

Fa kat bu gün bu gelir kesil· 
miştir. Bunun tek sebebi ihmal
cilikt.r. 

Mem'eketimizden başka bir 
de Hind standa ye'.İşen bu ağaç· 
!ardan sıgala yağı ve sonra da 
günlük. buhuru elde edilir ki 
bu ıki madden n y kın tarihe 
kadar yabarcı ü'kelere ve ta 
lngilte enin K p mü temlcke· 
s ne kadar ihracı yapıımakta idi. 

Itriyat ve tababette kulıanılan 
sigala yağının ş·mdi mühim ıb· 
racatçısı Rodostur. ltalyanlar bu 
maddeyı b zden diledikleri f at· 
le alarak tasfiye etmekte ve 
sonra da diğer memleketlere, 
hususile F ransaya ihraç eyle· 
mektedir. 

Yağın Rodosıı tasfyc edilme
de:ı gönderilmesi ve oradan da 
Avrupaya ıhracına im.-ı;.n veril· 
mesi bittabi memleket menha· 
tinin yl hancı ellere, bile bıle 
terki demektir. 

Halbulci Rodosta yapılan tasfiye 
ameliyesi basıl ve iptidaidir. 
Bınaeııaleyh mem1eketimizde de 
tatbiki mümkün ve kolaydır. 

Günlük buhurunıı gelince, ya. 
kın bir tarıhe kadar memleket 
döviz getiren bu madden•n ar· 
tık tıcareti ve ihracatı durmuş· 
tur. Gün ük buhurunun da s'· 
gala yağından sonra ihracını 
müm\..ün lulacak araştırmalara 
ihtıy.ç vardır. 

İhmale uğrıyan servetlerimizin 
tekrar ihyasına çalışırken gün· 
l"k ağaç:arının da altına ikaz 
İşaretini çizelim. 

ilk pla:ıda yapılması gereken 
iş şu olmalıdır: Köyceğ:z ve 
Fethiye kazalannda günlük 
ağaçlarına yapılan tahribatın 
önüne geçmek. Cünkü köylüler 
bu ağaçları keserek damlarına 
çatma yapmaktadırlar. Onların 

çoğaltılmasına imkan vermek 
ve daha ıonra da Rodosta gö· 
rülen sigala yağı taafıyesini 
memlekette mümkün kılmak ••. 

Nejad BöJürtlen 

Dr. Helıçet Uz 
Çocuk hast:ılıkları 

müt:?hassısı 
Hasta rırıı 11,30 dan O.re ka· 
dH Escylcr sokağında Ahenk 
ma baası yanında kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3990 
Ev tel fonu 2261 -

rtfri~a3No. I lnkılab hatıralarından Yazan: 
M. Oojlan 

Istanhulbir takım emniyet bö!geler·ne ayrı mış ve her biri liva, 
ferik ve müşir rütbesinde bir kumandan idaresine verilmişti 

Milletin, otuı: üç sene müte· 
mad.yen sultan Hamidin zulüm 
ve isi bdad odan çekmediği azab 
kalmamıştı. Bir çok kurbanlar 
vermiıti. Fakat bunlar hep mlin· 
ferıt hareket ve heyecanlardan 
ibaret o'duğu için tesirıni gös· 
termemişti. Yukarıda da arzet· 
tiğimiz gibi M .zancı Murad, üç 
dört ya1ındaki bir kızının ta· 
hassürüne, otuz, otuz beş mil· 
yon dan 1 baret bir milletın saa
de in feda etmem ş olsaydı. Bu 
inkı al:> orı sene d ha evci ba
oarılmış o!acak 13 Jlgarların bir 
kısmı ile Sıı p, RJm ve Ulah 
gibı hırıst.yan anasır arasında 
aözün ayağa düşürülmes:ne ve 

araya Roğukıuk girmesine ve 
komşJ devi tlerin de o kadar 
ileri giderek pervasızca oyun 
oy:ııımalarına meydan kalmıya· 
caktı. 

Üç yüz on dört senesinden 
so ra toplu olarak hemen hiç 
bır ış yapılmamış ıdi. Buna rağ
men otedeııberi ele geçirilen 
hürr·yelpenerler kafıle kafı.e 
surgune g d yor ve tazyike 
maruz kalıyor, can arını veriyor 
kanlarını ak.tıyoriardı. Hele 
Tıbbıye mektebi·ıin veı diği va· 
purlar dolusu kurbanlar, Fizan 
c;ollerınde inleye ınleye ölenle• 
geride bıraktıkları ai,elerinin 
kanlı göz ya,l~rı çoi •ldıkca ço-

ğalıyordu. 

Miılet, hürriyet yolunda mün· 
ferid hareket ettiği ıçin çok 
kan dökmüştü. Bu dökülen kan· 
lar Hamidin mezalimini teşdıd· 
den başka bir şeye yaramıyor· 
du. N~cip ve Selim Melhdme 
adında Suriyeli iki Arab Yıldız 
mezbahas nın engiz.syonu idiler. 
Taşkışla dıvan harb da ayrıca 
b.r ışkı nce şebekesi id . Akla 
ve hayale gelmedik mezal.m bu· 
rala·da ifa olunurdu. 

Galatada Voyvoda karakolu 
serhafiyei ı.azıeti şehriyaıi ferik 
kabasakaı Mehmed paşa adında 
bır çerkez.ıı zulüm 'e ö üm s~· 
çan bir yuvas ydı. Bu herif ba· 

ıına topladığı aveneııle ıebahı 
kadar bu karakolda vakit ge· 
çırirdi. Yıldız, yapdcağı meza· 
!imi gece işlerdi. Denize atıla· 
cak zavallıları bu kabasakal 
Mebmed çatanasına alır, Mar 
mara açıklarına gider, denize 
atardı. 

Basılacak bir çok evleri bu 
adam bas1rdı. Padışaha fenalık 
edenler hakkında yapacaJ!'ı zu· 
lümde b basını bile dınlemezdi. 

1.tan bulun bir takım emn yet 
bö gelerine ayrıldığını ve her bi· 
rinin liva, ferik, muş:r rütbesinde 
birer kumandanın idaresine ve
rild.ğ.ni yukarıda arzetmiştik. 
Bu Kabasakal Mehmed P .. şa 

H ~ N S 
~ a irer 
r~~VJ" M e Kt u ı 

Gözümün bir.si yok odu, 

' r, 

Ynzan: 
Şeyh 

KO eri 

ri de tepeme çıkıp yer eşti 

' 

Acaba hangi muhasebe dai· 
resine?. Her halde bizim mu· 
terakim ah ret maaılarını vere-

- lzmirli gazet cı Şeyh Küş· 
ter.!.. 

- Efend m. 
ceklerdir. Cartaki l!e Tarta! 1, ellerinJe 

Derhal do!!'ru.dum, Zırt kil defierlerle, görundüler. B m 
beni omuzlarımdan yaka! yarak hast'nat defteri bomboş, seyyıat 
şöyle bir tartaklad·; hemen şek· defıeri de kabına kad.ır do u 
limi değiştirdim. Göz~mün bi· di. Muhasebe mudürıi se t, ert 
risi yok oldu, öteki de tepeme yüzüme baktıktan sonr s rdu· 
çıkıp orada yerleşti. Artık sağı, _ Ulan senin hıç base.ıatın 
solu gôrmece yo' , münhasıran • ? yo< mu . 
yukar sını görüyoruz. - Aman elendım, .asıl yo ?. 

Mezar birdenbire açıldı, bir lzmirde b z üç k c! le: S:ı • 
kapıdan geçtik; sekiz, on daki· 

gö:lü Hasan ağa, Giridli Raşıd 
ka kadar yürümüştük le ' ge işce baba, bir de lıen .• 
bir meydanda bekleşen arka· 
daşlara rast ge!dilc. B ribirimizi - Ne yapardı' z?. 
gö eceğiz diye, r:ikıia varır gibi, - Önümüze gelene kef.l olur· 
eğilip kal kışlarımız da ayrı bır duk, iyilik ederdı;;:, üçumuz de 
manzara idi, bu yüzden gümle J\k. lk, on 

Bu uvallılarla ayni günde güne kadar kefalet borcu öde 
ölmüşüz. Ne ise.. Bizi manga dim, ölmeseydim dabıı kırk yıl 
kolunda d'zdıler. Sağdan çift, ödeyecektim. 
tek saydırdılar. Güzelce hızaya - Böyle saçma sapan şey· 
getirip parti, parti ayırdıktan !ere hasenat değ l; enayilik :ier-
sonra: !er. Ben sana hasenat soruyo· 

- Marş.. rıım. 

Kumandasını verdiler. Burauı, - Hasenatım d vardır efe • 
buram terliye, terliye üç gün, dim, muhak ak ki mela e unut• 
üç gece tevalckufııuz yürudükten muş, yazmamı tır. 

sonra ge.ıiş b:r meydana geldik. - Mele !er bata ve nısyan· 
Ayağımı kaşımak bebanesile dan azadedirler. Unutmazlar. 

eğil p şöyle bir göz gezdirdim: Geç bakalım şuraya .. 
Beş yüz kadar katıp melaike he· G çt.k .• Herkesin def eri tet· 
sap ynpma ·ia meşgul id;!er. kik edilıp hasenatla s yyiatın 

- Dur! esaslı bir şekilde lcarşılaştırıl· 
Kumandas:ıe beraber tepedeki ması mahşer gününe havale 

göz yerine geldi, öteki de kar- olunduktan sona teıcrar yola 
şıdan uçarak süratle eski yerine düzüldük. Fakat bu g dış, es• 
yapıştı. Aman yarabbı; ne gö· kisi gibi değıldi. Herkesın boy• 
rPy'm: Hind den, Çnden, lngil· nuna günahının tim salı asılmıştı. 
tereden, Hsbeşistandan, Japon· Kimisi bakire kızların bekaret 
yadan, Amerikad n, Ho landa· gışasını, kim ai öldürdüğıi adam• 
dan, Tüıkiyeden, lran<lan, Fran· ların cesedlerıni, kimis çald A-ı 
sadan, hulasa dünyanııı dört etyayı, kimisi de y d ğ yetim 
tarafından gelmiş müs üman, haklarının dem re tahavvül et. 
hıristıyan, yahudi, mecuai bir miş ıikletini taşıyordu. B DL 

alay insan.. gelince: Boynumd yırmı dört' 
Yekdiğerimize melıil, melıil bin kadar okkalık rakı ; şesi 

bakışarak lisanı hal ile ne ola· sallanıyordu .. 
cağ mızı sorarken Zırtakil, elin· Muha•ebe dairesi Ari.fa gı· 
de Luttuğu listeden birer birer 

den yolun üzerınde ımiş. Biz 
isimlerimizi oıı:umağl başladı: meydanın bir köşesinden çıkar-

- Mıster Con .• ken mukabıl köşesinden de 
- Yes.. bizden bir gün sonr öl nler 
- lngilizsiniz değil mi? 

gelıyorlardı. Artık cesedlik, 
- Ol•ayt.. fılan bitmişti. Hepimiz de tayf 
Derhal i .. ı Melek peyda ola· halinde ruh olmuştuk. 

ralı: koltuklarınd tuttukları iki 
defteri açtılar. Muhasebe mü· Yüz yirmi yedi gün bila fa· 
dürü olduğu hal ve tavrından sıla yürüdükten sonra • Akeron-

nlllşılan iri bir Melaıke Mister te. nehrinin sahiline vasıl ol· 
Conuıı defterlerin şöyle bir göz duk. Bu nehirde Karun hazret• 
attıktan ıonra: !erinin büyük bır kayığı v rdır. 

- lngilizdır, iyi mal olmasına Yaradana, ebeveyne, beşerıyete, 
imkan yoktur, sol taraf ayırınız doğduı;:umuz güne ve neslımıze 

Emrirıi verdi. lrııriliz bir türlü ağız dolusu küfürler ede, ede 
bizden ayrılıp gitmek ıstem yor· bu kayığa doldu.·. Kar n, kıi· 
du. Herif inad tdeyim derken reklere yapıştı, ç kmeğe başla· 
yanı baıında kötü bir Arap be· dı. Bız; soluk mevceicrin üstün· 
lirdi ve: den öbür sah ·ıe geç ncey ka· 

- Domuz oğlu, burasını dün· dar kayığa bind ğ miz yer, bız· 
ya mı sanıyorsun? Y rü.. den bir gün sonra ölenler e ek· 

Der, demez bel.nden yakala- rar do' muştu. 
yınca ıol tarafın köşesine fırla· Karunun vazıfesı, sahıl g len 
tıverdı. erv hı bu kayıkla muttasıl kar• 

Hazırun, iıimlerıle çağırıldıkça şıya geçirmckmış. Bu hali 0 • 

ilerliyorlar ve gah •ağa, gah ren ince Karu l olmadı m b n 
sola ayrılıyorlardı. Nihayet beni şükür ettim. 
dl" çağırdılar: 
---••--•-•ı•---•I Akeroote nehr n bu &liret 

resmen scrbafiyei hazretışehrı· ıreçt kten so:ır ye ıd n y ru-
yari olduğu öylece de ımza mete başlad k. Az g ttı , ı ~ 
attığı içın bunun mıntaka nüfuz:u gittik, dere, tep , duz g ttııı:, 
lstanbulun her tarafı idi, nıbayet k mbilır kaç yıllar daha 

Büyüklerden ve bir az da fıİp· vürüy rek üç yo ağz na ır -lı .. 

-
heli adamlardan b.ri öldü mü 1 
kabu ıkal gılya cen zede bu0u· 
nuyormuş gibi gel r ve tarafı 1----.:...---------1 
takribini bularak ölünün yüzünü Bu • ~:e 
gö ür Ve ıu!t n Hamide: Ba~durakta S hh Ka at t ' r • 

•-..... Kulunuz ölmüştür. Ce- B. Hıbif, Tılkil kt Yeı 1 lım r, 
nabı ak s z.ere Ö uıır vrr ınl.. lrgadpazar oda As: G ·yer le 

- St1nu var - A ıyct c • ı eler. uo ç dır.er. 
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l
r lnailtere~ .;ı~~an'!'a P.'ogramına ba,ı~m~dan on aekiıı p~n ). Çin ofduları, muhtelif ceP· 

fPfkrk E'ft l, Şımdı muhafa:llafı %lrhft ar yaptırıyor ' helerde taarruza geçtiler 
ı 0enİz devleri, milletlere Japonya,Marttan sonraNankinhü· 

1 1 ı ? kUmet,ni tanımadığını ilan edecek ne ere ma o uyor.. 
YARIŞ; 

• ••• • 
Milli şeref endi
şelerinin bu yarış

lardaki rolü 1 
·vaşingto .ıda a Ledılen deniz 

silah '.arını azaltma muahedesin
de kruvazörlerin tonajı azami 
10,000 ve en büyük toptı 8 pus 
olarak tahdid edılm işt ı. Daha 
bu muahededeki i mzaların mü· 
rekkebi k11rumamııta ki devlet· 
ler oradaki azami ölçülori as· 
gari ölçü olarak telakki etmcğe 
ve aralarında •Vaşington kru· 
vazörleri. lakftbını taktıkları bir 
s ürü harb gcmileıi yapmağa 
başladılar. 

J aponya, Londradaki deniz 
s"lahlarmı aza tma konferansın· 
dan çıkınca diğer devletle r te· 
faşa düşmüşler. Ve o konferans· 
ta tesbit edilen rakamların ica· 
bında değişti rileceği kaydını 
muahedeye sokmuşlardı. O mu· 
ahedeye göre de dretnotlar 
35000 tonu geçmiyccek. bun
ların en büyük topları 14 pus· 
luk olacaktı. Bu gün arbk dev· 
!e tler, ahkamına riayet edilmi· 
yen, bir korkuluktan ibaret ka· 
lan muahedelerle kendilerini 
yormuyorlar. Şimdi sonu nasıl 
biteceği tahmın edilmıyen bir 
silahlanma yarışı başlamışt&r. 

.. • Mualledelerin bir faydası olmu~ 
• · sa o da bütün devletlere bu 

yarışta bir başlama noktası teş· 

kil etmiş ol malarıdar. 
Yarışa ilk başlıyanlar, 10,000 

--·-ilk defa Almanların meşhur 
cep dretnotları ile başlamıştır 

/ngilizlerin meştıur Rodneg zırhlısı 
mıştı. ltalya, Fransııya karşı koy· tonluklarda bu m hzur bertaraf 
mak içın hemen 35,000 tonluk· edilmiştir. Tonaj kaydı olmadı· 
lar inşaatına girişti. Bu yarışta ğ ndan gemiler istenild ği ka· 
geri kalmamağa azmetmiş görü· dar büyük yapıl yor ve toplar 
nen Fransa da derhal 35,000 geminin baş ve kıçına müsavi 
tonluklar ı çin tezgah kurdu. şekilde takıim ediliyor. 

Alrnanya bir f ı rsatın ı bulup Bu tip gemilerden ilk önce 
kendisini Versay muahedes nden denize inmesi melhuz olan ltal· 
kurtarınca hemen Fransayı tak· yanların Littorio ve Vittorio 
lit etti. Bu sırada tabii Japonya, Veneto dretnotlarıdır. Fransız-
lng ıltere ve Amerika da boş larm Dunkerlc znhlılarına kar· 
durmadılar ve lngilterenin ortaya şılık ofarak epeyce evci inşa· 
sürdüğü deniz s lah larını tahdit sına başlanan bu zırhlılar, ara· 
etme işi imzalara ve muahede· ya Habeşistan pat&rdısı gi rdiği 
lere rağmen suya dü~tü. için henüz ikmal edilememiştir. 

lngilterc gıda maddelerinin Maamfih geçen yazdanberi in· 
müh m bir kısmını hariçten cel· şaata büyük bir hız verm iş bu· 
betmek mecbur yetinde bulun- lunuyorlar. ltalyada pek sıkı 
duğundan kendisine düşman ola· bir sansör mevcud olduğu için 
bilecek devletlerin yaptırdığı bu gemilere aid daha etraflı 
kadar ve hatta onlardan daha malümat elde edilememişse de 
fazla den·z harp gemisi yaptır· dışarı sızan haberlere nazaran 
mak mecbur yet inde.. gemiler 9 adet 15 pusluk topla 
Milli bir şeref meselesi mi? mücehhez olacaktır. Bunlar üçü 

Bıızı milletler nedense 35 h ı n taretler.e gem nin baş ve kıçına 
tonluk büyük dretnot:ara pek takıim ed lecektir. Bundan bal-
hevesli görünüyorlar. Bu işi adeta ka lorpidolara ikarıı 6 buluna· 
milli bır şeref meselesi olarak caı<tır. 
telakki ed yorlar. Ô le ki yarı· Rivayetlere nazaran bu gemi· 
nm harp f loları ekseriyetle 35 ler dörder tane t ayyare taş ıya· 
b in ton luk devlere benzer ge· b ilecek'erdir. Kolayca sür· 
milerden teşekkiil edecek, her at kazanabilm,.leri, iç n gemi e· 
meml.::ket, yaptığı gemiler. kendi rin boyu gayet uzun olacaktır. 
şera tıne uydurmağa çalış yor. Yalnız bunun bir mahzuru var-
Bunlar tam b ir mahrem yet iç · dır. B ı gem ler kendi saha la· 
de yapılıyorla r. rından harç bir yerde ko:ayca 

lng.l zler, Rodney ve Nclson doklanamıyacaklardtr. Sö lendi· 
dretnotlarını muahede ölçüle· ğinc göre, gemi erin Sl.r'ati 34 
rine uydurmak ve ağ r lıktan mil o acıktır. Dünyanın en ıür· 
kazanmak için gemilerin hayati atli kruvuörlerini yapmağa mu· 
noktalarını zırhın en seğlam vaffak olan ltalyadan bu bekle· 
olduğu bir noktada temerküz nebilirse de rakamda mübalağa 
ettirmek ıztırarında kalmışlar· olduğu da muhakkaktır. 
dı r. Bunun neticesi olarak ge· Fransa 
milerin ana bataryasını teşkil Fransa ltalyanm yapmakta 

Japonlar 
Çinin Tokyo sefareti 

kapanıl)or 

Çimle ilerlig/r 

Hankco, 18 (Radyo) - Çin 
hükumet, Tokyo sefaretini ka· 
patmağa karar vermiştir. 

Rus sefiri B. Hirota ile 
konuştu 

Tokyo, 18 (Radyo ) - Rus 
sefiri, bu gün Japonya H ariciye 
Nazırı B. Hirotayı ziyaret et· 
mi, ve Rus·Japon mesleleri et· 
rafında b.r müddet konuşmuştur. 
Japonya, Milli Çin hükii.

meıini tanımıgacak 

Tokyo, 18 (Rad)o) - Du· 
mei Ajansına gÖrf'; Japonyanın 
Pekinde tu s ettiği mustaki Çın 
hükümeti, Marttı bütün Çini 
tems 1 eden bir hükumet diye 
ilin edilecek ve M ueşal Şank· 
Hay-Şek artık tan nmıyacaktır. 

Çin kuvvetleri taarruza 
geçtiler, .. 

hükumetin Japonya tarafından 
tanınmasının yegane neticesi lst· 
yonun barıı tekliflerini kabul 
etlirmek için yaptığı teşebbüs
ler olduğu hahrla tılmaktadır. 
Çinin akıbetini tayin edecek 

olan muharebe başladı .• 
Londra, 18 (Radyo) - Çin 

kıt'aları, Nankinden geçen neh
r in membaındaki arızdı araziye 
kadar çektikleri Japon kıt' ala· 
rile şiddetli bir harbe &:utuş· 
muşlardır. Çin karargahıadan 
gelen haberlere göre, ikı Japon 
harp gemisi nehrin ilerilerine 
kadar giderek büyüle bir tazyik 
icra etmekte olasa Çin ord&lla-
1'.IDI liombardıman etmıştir. 

Tiençin· Huko arasında devam 
eden muharebe, merkezi Çinin 
akıbetini tayin edeceğinden çok 
mühimdir. Burada verilecek bir 
bozgun, Japori ordul arının mem· 

Hangceu, 17 (A.A.) -
Telgraf Ajansı b.ldirıyor: 

Çin leket içine doğru sür'atle ilerle· 

Çınlilcr, Tsimpou hattı bo· 
yunca şima'e doğru ileri hare· 
!cetlerine devam ederek cuma 
günü Covsien ve Yanceu şehir· 
lcr ni geri almışlardır. 

Japon takviye kıtaatı cepheye 
doğru yolda olduğundan az çok 
müh"m bir muharebe vukuu 
beklenmektedir. 

melerini teshil edecektir. 
Tokyo, 18 (Radyo)-Japonya 

Hariciye Nezareti, Japonyanm 
Çın sefirini geri çekmiştır. Çi· 
nin bura sefiri de yann bura· 
dan hareket ediyor. iki memle• 
ket arasındaki siyasi münasebat 
kesilmiştir. 

Londra, 18 (Radyo) - Japon 
ordularının, Tiençin-Ko~eo cep· 
hesinde ilerlcmeğe başladıkları 
haber veriliyor .. 

Bay Ritler ,. .... 
1,ekrar halkın re· 

• 
yıoe mftracal!t 

edecek •• 
Paris, 18 (A.A.)- Fransız gı· 

zetelerine Berlinden bildiriliyor: 
Almanyada Nisanda iç ve dıı 

politika hakkında ahalinin reyine 
müracaat edileceğ. haickı nda bir 
şayia döilmektcdir. Söylendiğine 
göre, bu müracaatın hedefi B • 
Hıtlerin, ltaly ya yap ıcağı ziya· 
retten evci otoritesinı daha zi
yade kuvvetl~ndirmek ve dıı 
pnlitikad ıki baz ı istekleri ne ve 
bilhaua mlistem eke isteklerine 
daha ziy 1de kuvvet vermektir. 

Büyük şeb rlerde toplanblar 
zapılmakta ve bu toplantılarda 
Nasyonal Sosyalıst hatipler hü· 
kumetin son yıllardaki eserini 
ve ist hdaf ettiği iç ve dış niza
mın gayelerini anLıtınaktadırlar. 

Hitler aley-
hine beyanat 
Taymisin Cumarteıi 
n'iishası toplattırıldı 

Berlin, 18 (Rsdyo) -Taym:a 
gazetesinin Cumartesi ıüakü 
nüshası, Alman zabıtasınca top· 
lattırılmıştır. 

Gazetenin bu nüshuında, 
Amf!rikanm sabık Berlin sefiri 
B. Dobun Hitler hakkında ajar 
beyanatı vardı. Bu beyanatta 
deniliyordu ki: 

.. Hıtler, iktidar mevkiine rel
diti gündenberi lngiltere lmpa• 
ratoru Şarlden fazla adam 
öldürmüştür •• 

Almanyanıo Vqingtoo sefiri, 
bu beyanattan dolayı Amerika 
Hariciye Nezaretini protesto et· 
mele iatemit ise de, beyaaat 
aıhi.bjnin,... arbk tekaüde çıkmış 
bir diplomat oldujıı ve f&UI 
kanaatinde serbest bulundutun
dan Amerika hükQmetinin mü· 
dahaleye hak:Cı olmadığı cevabı 
ile karşıla,mıştır. 

Alman ye. 
Bu sene muhtelif mem 

le ketlerden çiftçi 
istiyecektir 

. Berlin, 18 (Radyo) - Al· 
manya, muhtelif memleketler• 
den bu aene iki yüz bin çiftçi 
aramağa karar vermiştir. Bun· 
lar, ltalya, Avusturya ve Maca· 
ristandan alınacaktır. . 

Almanya Ziraat Nezareti, lü· 

.. tonluk ceb dretr.ot larile A .man· 
lar olmuştur. Veruy muahede
sin n deniz sılihlan fas ı Alman· 
~nıp milli gururunu pek törpü· 
'üyordu. Almanya düşündü, ta· 
şmdı ve muahedede tesbit edi· 
len ölçüler dahilinde pek kuv• 
vctli bir ceb dretnotu vücude 
getirmeğe muvaffak oldu. O 
zamanlar bu gemilerin teferrü· 
ati bir esrar perdesi arkasında 
saklandı. Alman gazeteleri sa
dece bu. gemiler n harb gemisi 
inşaat nda bir inkılap yapacak 
mahiyette olduğunu yazmakla 
iktifa et• il er. 
· Bıından ilham ilan dünya 
matbuatı bu gemilerin mükem· 
meliyeti bakkmdn günlerce sü
tunlar dolusu yazılar yazdılar. 
Bütün bunların pek mübalağalı 
olduğu bilahare anlaşıldı. Maa· 
mafih bu arada, Fransa, Alman• 
yadan geri kalmamak düıünce• 
aile 26,500 tonluk ıemiler vap• 

eden 16 minin baş ve k çına olduğu bu iki gemiye mukabil 
müsavi şekilde üstil!te baş ta· 1935 de Richelien ve Lcon Bart 
rafa yerleştirilmişti. Fransızlar adında iki harp gemisi inşasına 

Şanghay, 17 (A.A.) - Ç in 
kuvveetleri, Vuhu istikametinde 
taarruza geçm işlt.rdir. Ç in tay· 
yareleri, Japon mevzilerini şid

detle bombardıman etm şlerdir. 
Muharebe devam etmektedirr. 

Letonya Haricive zum görürse Pol~~y~ ile Y~· 
T goslavyadan da ç ftçı ıstıyecektir. 

da 26,500 tonluk zırh ı~aranda başlamıştır. Bu g emiler 30 mil 
ayni planı tatbik etmişlerdi. sürati~de olacak ve on üç pus· 
Ancak bütün ana topları başta luk 12 topla techiz edilecektir. 
temerküz etmiş bu tip gemilerin Bu toplar yepyeni bır model 
bir kusuru vardı: Baş toplar, üzerine yapılacak, seri ateşli ve 
geminin klc; bodoslaması istika- çok uzun menzilli olacakların· 
metinde muayyen bir noktayı dan eski 16 pusluklara faik bu· 
dövemiyordu. Şimdiki 35,00C lunacakbr. 

Am•rilcıua d•n•nmuında ı•nlilc 

Bundan baıka 1942 ıeneıinde 
33 mil süratli ve on beş puı· 
luk toplarla mucehhez üç gemi 
daha ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Almanya 
Almanyanın 1936 senesi ikin· 

citeşrininde Fransayı tak ı ben iki 
35.000 tonluk dretnot yapmağa 
baıladığını işiten bütün dünya 
hayretler içinde kalmııtı. Al· 
manya kendi sevkulceyşi mese
lelerinden başka bir şey düşün· 
memek vaziyetinde bulunıaydı 
muhakkak eski nıinval Ü7P e 
gemilerini 26.000 tonluk ha'-= ın 
dahilinde yapardı. Fakat mıl.i 
şerefin ıöıetilmesi için 1944 
senesi ıonund• 35000 tonluk 
üç dretnotun. b bniş 0Jma11 liıım. 

lnailter11 
lnjiltere bahr yesi yeni si ih· 

- Sen• 10 llllcu •alaiJ11de -

Han ngin düştüğünü itiraf 
eden Ç in mahfelleri şimale doğ
ru Yenchov istikametinde iler· 
liyen Çin kuvvetlerinin yeni bir 
ileri harekette bulunduklarını da 
beyan etmektedirler. 

Çintao gümrükleri 
Tsingtao, 18 (A.A.) - Tsing

taonun Japonlar tarafından iş· 
gali üzerine içtinabı kabil ol
mıyan güçlükleri bertaraf etmek 
için Tsingtao gümrüklerinin ln
giliz komiseri Ampbelle vazi· 
f eı ini bu gümrüklerin Japon ko
miser ne devretmiştir. 

Bu tedbir Şanghaydaki İngiliz 
başmüfettişliğı tarafından veri· 
len talimat üzerine ittihaz edı l· 
rni,tir. 

Japon hü/...unıetirıin kararı 
tesirsiz kaldı .. 

Londra, 17 (A.A.) - Japon 
hükumetinin milli Ç n hükume
t .yıe münasebatı kesmek kararı 
ln&iliz matbuatında hiç bir hay. 
ret ve heyce ın uyandırmamış· 
tır. Şimdik ahval ıçınde bu ka
rarın hiç bir kıymrti olmadığı, 
1'1• ıon altı ay zartaoda mıl i 

Nazırı 
Rom.1ya gitti 

Roma, 18 (Radyo) - Letonya 
Hariciye Nazırı Monta, bu gün 
buraya gelmiştir. 

Monta, yarın meçhul asker 
abidesine çelenk koyacak ve ak· 
şam üzeri Kont ICıano tarafın· 
dan verilecek ziyafette hazır 
bulunacaktır. 

B. Eden 
Fransız sefirile m'/i. 
him müzakerelerde 

bu!undu 
Londra, 18 (Radyo) - Hari· 

ciye Nazırı Lord Eden bu gün 
Fransız sefirini kabul etmiştir. 
Görüşmeler. Danzing vaziyeti 
ve Mılletler Cemiyeti konseyi 
içti maı üzerinde olmuştur. ln
gı ltere, Milletler Cemiyetinin 
Danzingteki salahiyetlerinin tev• 
sıını istemektedir. Fransadaki 
kabine buhranı dolayııile; lnril· 
tere Frantanın, Milletler Cemi• 
yetıne bathlıklarını bild ren be· 
y mname ne~ri hususu üzerinde 
hı; bır aet ceye var;laaıamııbr. 

Marsilya hadisesi 
Mesailerinden biri 

yakalandı •• 
Prag, 18 (Radyo) - Çekos· 

lovakya zabıtası; Marıilya hi· 
disesi mesulleri.1den birini tev· 
kif etmişti r. 

Maryam adını taııyan bu 
adam, Berline hareket efmek 
üzereyken şüpheli jÖrülerek ya.· 
lcalanmışbr. 

ltal;ya. Yugoslavya 
ticaret anlaı maıı 

Belgrad, 18 (A.A.) - 12 den 
17 sonkinuna hadar çalıımala· 
nna devam etmiş olan İtalyan• 
Yugoslav iktısadi komitesi me
saisini bi tirmiştir. 

Komite neşrettiği bir tebliti:le 
temmuz 937 de Romada imza 
edilmiş olan protokolda taırib 
edilen kontenian eaaıına ıöre 
bu ıene ıki memleket aruında 
mütelcabilen yapılacak mübıd .. 
lelerin mıktarını t"ıbit eden bir 
proto

0

<0 un ıki murahhu heyet 
arasında imzil edilmiı oldut11 
bild rılmektedir. 



----·, 

insanın kuvveti 
- Babamıa maıalı -

Mestan, henüı: genç bir kedi· 
dir; toparlak sevimli bir çebreai, 
hele dimdik durur kocaman ve 
bembeyaz bıyıkları vardır. Mi· 
yavlarken aJzı yan tarafa öyle 
bir itilir kı, Mcıtanan sahibi 
olan oduncu Ali babanın küçük 
oğlu Korkud buna dayanamaz, 
onu hemen yakalar, Mestını 
burnundan öper!.. 

Mestan, Korkudun ıevıili ke· 
disidir, kediye bir kimıe ilışe· 
mez, htt gün ciferi de alınır. 
Meatanın huyu da yüzü gibi 
güzeldir. Yalnız bazı ba.ıı or· 
mana dotru ıitmek gafletinde 

- Neden olacakl Dedi inHn 
otlunun eline sen de dü§sen 
benden küçük kahrdml 

Arslan otlu buna şaştı: 
- Ne, dedi.. Senin ioıın 

otlu deditin bu kadar . kuvvet· 
li midir? .. 

Mestan cevıb verdi. Ve hatta 
bir az da alay ederek: . 

- Yıl.. Dedi. lnsanotlu ac· 
nin gördütün şu koca datı bile 
devirir. Eminim ki sen datı de
ğil, şu ağacl bile deviremezsin!. 

Arslan buna iyice kızdı, ve: 
- Y oo... Dedi. Bu senin zan· 

nın. Beni insanotluna götür. 
Ben onunla g3reı edecetim .. bulunur •• 

ııc Bunun üzerine kedi ile Aralan. 
• * yanyana ıehre doğru inerek in• 

itte, ıünlerclen bir ıün ienc aan otlunu aramaj'a baılıdılar. 
b6ylece ormana ıitmiıti. Fakat Yolda bir deveye rııgeldiler, 
hen(lz ormana dalarken, orada insanotlunu aklandı büyülten 
koc .. maıa bir artluın yatmakta Arılan bemeo ıordu: 
oldutunu 16rdü; va artık kendi· - lnun otlu bu mudur? 
ni bitmiı ve batta ıimdiden Kedi, atımı yanı ej'iJterek: 
arslanın karnını ıirmlş Andı. - Yok... Dedi. Bt1 da onun 

Dotruıu da budurl Bir ıralan elinde böylece kambur olmuı· 
ile küçük bir kedi ' detil, koca· tur. insanoğlu bundan çok kü· 
man bir oküz bile bu kadar çüktürl. 
yakından karıılaısa herhalde Az daha gittiler, Ali babanın 
arslana güzel b·r kuıluk yemeği evine yıkan geldiler. Ali baba 
olur. Kedi böyle düşünürken oduncu detil mi ya?. Henüz 
aldanmadıtını ıannediyordu. ormandan gelmiş, odunlarını 
Fakat iı ın tuhafı bay anlının evınan bahçeıine rotirdikten 
halinde lıiç bir hiddet ıörün• ıonra, eıetini de ıöylece otla· 
mecli. mata bırakmışta. Arılan eıeti 

Kocaman bıyılclınnın roruo· rörünceı 
miyeeek kadar y•naklarana ya• _ lnıınotlu l:>u mu? Dedi. 
pıımaaından ,OldGtCl bile anla· _ Yok. Bu da btaanotlunun 
ııldı •• Ve batta korkuıundaD tir, bir esiri. Fakat inaanotlu pek 
tir titremekte olan kediye: yakındadır. 

.,.. u , dedi. Sen de bkı Zavallı Ali l>ıba, odunlarını 
• l'bana benıiyonan: fakat neden yarmata henüı batlamıı idi ki, 

bu kadar küçOk ve cücoıin... birden bahçenin kapııının açıl· 
Kedi, işin bu tarafa dökül· dıtını ve içeriye Mcstanla be· 

nıesinden memnun oldu; belki raber kocaman bir arslınm ıir
de kurtulacak bir çare bulmuı diğini gördü. Ve son derecede 
olı:nalı 1ci titremeti bıraktı ve 1 korktu. Arılan hiddetle: 
serbeat bir tavır ile: - Sonu 10 unca sahifede -

K~iilc hluBrler 

KiJçiJlı muıalaabeleı: Bire iki! 
Arı 

Küçük Alp, ablasının eline 
bir ar1mn konduğunu ıörünce, 
teJiıla haykırarak: 

- Aman abla!.. Dedi. Eline 
bir an kondu, ıımdi seni soka· 
caktırl · 

Ablası gülerek: 
- Gördüm, ıördüm.. Ra· 

batını bozmayalım, bana hiç bir 
fenahk etmeden uçub gide
cektir! 

- Yok canım ... 
- Şimdi görecekıinl. 
Arılar zannedildiği ıibi fena 

mahlGldar dej'ildirler; iıte Peri· 
hanın eline konmuş olan arı da 
uçub, ritti. 

Bir az havalarda dolaştıktan 
ıonra, bir çiçek üzerine kon au; 
bir az ıonra havalanarak diter 
bir çiçek üzerine kondu; bu ıu· 
retle bahçenin bütün çiçeklerine 
kondu ve gene uçtu .. 

Alp bunları görünce: 
- Doğrusu; dedi. Arılar çok 

·rahat bir ömür sürüyorlar. ak· 
şımları kadar böyle vakit ge· 
çiriyorlır .. 

- Çok aldanıyorsun, Alp! .. 
Arılar böyle çiçekten çiçeğe 
konarak aade vakit geçiriyorlar; 

"belki çıhııyorlır .. Elime bir bak 
}lele.. Bir şey görüyor musun?. 
~ Hayır .. 
- Dikkatli bak .. 

Hakimin birine ıormuılar: 
- insanda atız. bır iken ku· 

lak neden iki? 
Hakim do cevıb vermiş, ve: 
-Cok dinleyibl az söylemek 

içini bemiı. 
Gene sormuşlar: 
-Eller neden iki olmuş, ağız 

bir iken?. 
O, cevab olarak şu öğüdü 

vermış: 

- iki kazanıb bir yemek 
içini. 
Dayanamamışlar bir daha ıor· 

muşlar: 

- Fakat göz neden çift ol· 
ıauş atız gene biri 

Hakim bu defa kızm11 ve 
tekdir eder gibi: 

- Her ıeyi görüb fa.kat az 
şeye karıımak içini. Cevabına 
vermiş. 

Adem Hasip Adamoğlu 

Bir rüya 
Bir gün arkadaşımla dere 

kenarında oynuyordum. Tülka· 
nath bir peri kızı geldi. Billar 
sürahisine su doldurdu, uçup 
gitti. Arkasmdan koştum altın 
bir sarayın önünde indi, kapı· 
ları rene periler açta. Kız içeri 
girince kapılar kapındı. Hemen 
pencereye koştum. Kız peri 
krahnın odasına girdi. Elindeki 
sürahiyi krala verdi. Kral ıudan 
içti kız dışarıya çıktı, bir az 

- Ha... Gördüm, gördüm.. sonra dıtarı altın yularla iki at 
Elinin üstünde sarı bir toz var. çıktı, birine kral, birisine de 

- işte bunu arı baraktı. Arı su getiren peri kızı binmiıti. 
bir çiçek üzerine konduğu za· Kralın sırtında ıırmah bir palto 
man oradan tatla- bir takım şey· . vardı. Kmn kanatları tülden 
ler ahr ve kovana götürür, idi. Sırtında bir perelin baıın· 
şurada Rüstem babının bahçe- . da bir taç vardı. Birden iki 
ıinde yirmi, otuz tane kovan ·gümüş kamçı şakladı, pırlak, 
vardır. · işlemeli dizginler gerildi, kral 

- Ben oradan geçerken çok . - Sonu 1 O ııncu salıi/ed~ -
korkuyorum arılar beni sokar· •••••••-••••• 
lar d.yo.. parlar? .• 

- işte şimdi, gördüğümüz - Öyle ya .. 
arı bu kovanlardan gelmiştir. - O halde, bu arılar çolc 
Onun ·bu kovanlarda küçüle bir iyi bayvancıklarmıı.. Ben de 
odacığı vardır; orada, çiçekler· onlardan korkmıyacatım ırblc.. 
·den topladıtı tatla şeylerle· bal - Fenalık etmedikçe arılar 
yapar. insana hiç bir fenalık etmezler 

- Annemin, babamın bana kardeşim .• 

1 - Boyh.ı boyumca yata· 
rım, ka:kabilsem göklere erışı· 
rim, eğer ellerim olsa kaçanla 
koşanı tutarım, gözlerim ve ağ· 
zım olsa her şeyi görür ve söy· 
leriml 
Şu halde ... B~n "neyim?. 
2 - Hesap oyunu: 
Tek bir rakam bulunuz ki, 

birden dokuza kadar her hangi 
bir rakamla darbedilirse ed l· 
ıin, baaıh darbının cem'i gene 
ayni rakamı ifade etsin( 

Bilmecelerimizi veyahud he· 
sah oyununu halledenlere eskisi 
iİbi kıymetli hediyeler vereceğiz. 

Bilmecemiziıı ve hesab oyu· 
nunun ayrı ayn halledilmesini 
de kabul ederiz. 

ANADOLU GAZETESl 
Çocuk Sahifesi Kuponu 

Mektep ve şebir ______ 
1 

isim =-----·-----• 
Mükifat kazananlar 

Geçen nüıhalarımızdaki bil· 
mecemizin halli: 

Telefondur. 
Bunu radyo şeklinde halle· 

denler de muvaffak olmuılardır . 
Dilıiz ıeklinde halledenler 

tabii muvaffak olamamışlardır. 
Mükô/at kazananlar 

Sahife 

Birine mükafatı: İzmir 
nava Kars ilko ıdundan A 
M ~ral. 

lki'lcİ ığ: Kız 1 sesi 514 

maralı S :iheyla Aytınar, üç· 

lüğti Keınalpaşada eczac ı 

oğlu Kamüran kazanmıştır. 

Diğer kazananlar 
Kız lisesi fen şubesinden 

berra, Ankara Nılüfer ca 

okutucular sokak ikinci a 

man birinci katta Gögçen 

Manisa merkez kaza jandı 
kaleminde Emin mahdumu 

Güver, Eşrefpaşa Tınaztepe 

tebinden 121 numaralı M. 
amur, Karataş ortaokul 

numarala Azmi Turhan, 1 
arastada Nai Karataıta 

duarcı Must Şakir Ôz 

Necatibey o Ja Hıfzı 
gün, Gündo . ı mubaa 
Kemal oğlu ı ıdi, Gazi 
lundan Ekre Şengün, 
mektebinde r ı Danyal, 
tada Şemoil ğ u Davld 

19/1/93~ ;arıamba 
11at 18 d >syal yar 
17 de halı.. dersaneleri ko 
haftalık toplantaları vİrd&r. 
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8 • h • • ki .., hiç gelmiyordu. Vakıa okunacak men sevdirdı; bir kaç gün içinde çıktığmı gören kondok~or hayretle: - Sır gazete basmak lr mu terllll ÇOCU ugu kitapları var· ve okuyordu. Fa· bu sevgi o kadar arttı ki, Edi· - Bunlar ne? .• diye sordu. kullanacağım! 
kat, onun fikrince kitap okumak son arbk yeni tecrübelere baş· Edison: - 'Bir gazete mi? •• 

telgrafçılığı küçük bir iatasyon 
~emurundaa bu ıayede ötren• 
.miıti... 

Demek ki, gapıl•n igi 6ir 
lıarelcetin lıiç 6ir odit oe hiç 
bir suretle millc8fal11~ kalmı• 
11acaJı çolc dolradrırl 

m 
Boıbolaz olmalctJci t•lılik• 

Edison; bili ıimendifcrin yük 
vagonundaki mevlciini mu haf uı 
etmekte)'di. Kta,a tecriboaioi11 

husule ıetirdili kaza doJayaaile. bir·nevi iıtirahat ·etmok demekti; lamak için kendini serbest - Küçük bir matbaa yap· - Tabii. 
ecza ve kimya maddelerinden l mak için laıırn olan şeyler... Genç Edison, yapacağı ıe 
mahrum kalın Ediıon kendi böyle en kıymettar vakit e~i ki· gördü. dedi. den emin bir ıülümseme 
kendiaine bundan sonra ne ile tap olcuma

0
ta sarfetmek de otru Trenin • Detrua " şehrinde Kondoktör, hayretten gözle· anlattl: Yoiculara en güzel 

meıgul olmak lizımıeldiğini · detildil ; çalışmak, aramak durduğu bir gün öğleden sonra, rini açarak: taze havadisleri saati s 
ıorup duruyordu. ve· icad etmek iştiyordu. Edison yük vagonuna döndü· - Burada mı? .. diye sordu. bild·recek hak k' bir ga 

lıten, kimya tecrübeleri fazla Tam bu·zamanda. kimyabane. ğü vakit her vakıtkinden daha Edison tavrını hiç bozmayarak: yapacaktı. 
vakte ve fazla çahımata da lü· sinin bütün ecza ve aletlerini büyük ve ağır bir yükle dön· - Evet, furgunun bir k öşc· Kondoktör bu çocuğa 
Eum gösteriyor e bunun için yola atan kondoktör değişmiş müştü. B sefe kitap getiri· sine çıkar ve hiç bir kimseye hametle baktı! Nihayet: 
yolcuların hizın lıne lizım ol· 1 ve yerine gayet iyi bir adam yordu. Pa .... etin açılıp da içinden de zarar vermeez. dedi. - Oğlum, dedi. BelkiJ 
dutu kadar bakamıyordu. Fakat gelmiıti. Çevik ve çalışkan olan bir sürü eski matbaa harfleri - Fakat bu matbaayı ne kırık, dökük aletlerin iyi, 
bö1lecc boaabot durmakta itiae E4iıoo bu adama kendini be· ile matbaacıh&-a ait aletlerin yapacaktın?. - Sanı' Hl 



üzerine Ankaraya ıt m. Esa· 
sen her yıl, da re işler ni arzet
melc Ye yübek vekiJın d rekt f. 
terani almak iizere Ankaraya 
r tmeti usul itti baz e 111iştilD. 
B g· m de arn \eki}de o· 
•Oftur. r ha ıb ba ker4t de, 
lzmh d ıyesin a a dar eden 
iı er fiakkıoda yüksek veki ete 
m ümat verm le beraberp ir 
~ daha ıürat J'U'Ü 
tem"- idece1c te r er alınması 
..... mBtulan• ve- ıbb 
eclea ctlrelct ffe aliaanft11' .. 

Bu cıu•leded M.ra , lzınit 
icll yeeııadekı cukt.t o ıaalt'••• 
riain ibıiyac. icar yaoak ni• 
bette olmamas surat aoit• 
11ndaô laa z. • db•miyet b.İfun
dut adan. bi bas bU nAta 
&zennde durulm~t; ihtiyaa liar• 
... ,..~ d ... des maki• '"' 
... eclil~ 

QçtlllCit noteria -ıaa .e .-. 
terlık .daire•m• k .. ba"
..U. n mua~aas 

çolı ~- -· rotirdifi 
CI~ J80 ...... u.- edifiıt. ..,. -.... .... .. 
•• acl iyfMlea b ri ıtar ...... 
idareaı karar18fhrilmlfbl'. IW, 
ilet ,a.. tçin'de daite açıbft 
aoterlak m..ımelitıaıa devam 
temin edılmip~ 

c..-m İli 
AClliye ..,.,. ve Cezaevine 

pliacc 
~ Velcileti " bilhaua 

•• ,. votıı, ~--·ı M1-U.1aua1111 
~ir IOki(de '1ika1•aMak YO, şe
hir ve lcaaabalar daşı~ ~'4ıp 
arazi uzerinde, zirai ~~ler 
l. tar•~ ,..,.., ale aaalıku~n 

t.:•111111 .. ~._,... 

nde cereyan 
aaında tef· 

•~!il{lll• mutabakat A 

Fransada 
ne buhranı 



• 

J9 K.ıinuıu:ıu•i 

BiT sa~ ' atk•la ~sbasa --· 
. 

Macar Tevf·k 
Eserlerimi Halkevine ver

mek istiyorum, diyor 
San,c:t· ar, annesi Kontes Alfi.;;rid .. n ve ha. 

tıralarından ela hasretle bahsediyor 
Röpo.· '"'jı yapan: z. Haluktanjıı 

Bir eseri tedkik için İstanbul 
konservat11ru.ıa gitmiştim. Sey· 
feddin Asal ve Ferdi von Şta· 
ker geleceğimi duyunca, üstad1, 
Macar Tevfiği hararetle med· 
hctmişierdi. 

ANADOLU ~~-----....._ ____ _..;.;..w;,__------~~~~~~~~~~~~~~----_.::Sa~h~if~c~9--I 

~er-asan biT tlava Pariai döven Alman topları. 

Se • sok' k nın adı nered!n alınmııtır? 
:v~ . nt 8 Al d .. . . 

ortasında dövmüş! ma!"ya a g_unun mes 
Genç bayc.rn maltleem~de /ıtlyatını anlatır- leSI Olan . nışanlanma! 
ken: "Kccamın paralarından ayrılmak. 

beni çok mahzun etti,, dedi. 
• 

· Sulbceza mahkemelerinde 
dünden itibaren faaliyete ge· 
çildi. ikinci Sulhcezııda işe en· 
teresan bir dava ile başlandı. 
Davacı, oldukça genç bir ha· 
yandi. Aşıkının kend;sine küf· 
retfği, sokak ortasında dayak 
attığı iddiası ile mahkemeye 
gelmişti. Hakim B. Naci Erol 
dav'!lcının hüviyetini tesbit et· 
tikten sonra kendisine ş.>ylece 
h'tab etf: 

- Hayatın·zdan bir az bah· 
seder misiniz? 

- Benim hayatım bir ro· 
mandır. 

·- Mümkün mertebe kısa ola· 
rakl. 

haHe çapkm1, büyük bir horoz 
daha küçüğünü ve haysiyetli bir 
adam; hırsız beslemesini nasıl 
döverse; bu aşıkım da beni in· 
safsızca döver. 

- Gelecek duruşmada sizi 
daha fazla dinleriz. Bu suçlu 
sıze ne yaptı? 

- Sevmek istedi. Halbuki 
ben sevmedim.. Kıskandı. 

- Ne yaptı? 
- Sokak ortasında küfretti 

ve üstelik bir de dayak attı! 
Hakim suçluya sordu: 
- Son söze cevap veriniz? 
- Bu bayan saksağan kuşuna 

Demir diktatörünün kızının ş 
hidi, bizzat M. Mitlerdir 

Krup ailesi, Almanyada b 
asırdanberi hükümdar ve di 
tatörlerle boy ölçüşen bir ail 
dir. Hitlercilerin inkılabı ve res 
kara geçmesi, bu ailenin parla 
vaziyetil"İ zerrece değiştirm 
miştir. 

Arzın er• büyük top ve ölü 
tacirleridq A lm anyada mevk 
lerini~ k~;;ük olmasmı imka 
var mıdır? 

Şimdi artık onunla ka ·şı kar· 
şıyayız. Y ı.: z 1nde, uzuıı yılların 
ifadelerini taşıyan çizg ler, zen· 
g"n bir maziyi anlatır1ar. Bu 
kır saçlara kimbilir ne kadat 
baş eğildi, d;ye düşünüyorum .• 
Sesinde bak ki bir t itreme, söz
lerinde belli bir çekinme var .. 
Sanki hayata ha a al şmamış 
gibi 95 yılının ne tez i•çtiğin· 
den müşteki ..• 

.. ı XSöSüf,,, - Neresinden başlıyayım bil· 
· ıem ki? 

benzer,. kuyruk kaldırır, durur. 
Belki başkasından bir küfür ve da· 
yak yiyecektir. Fakat benden as· 
lal Çünkü terbiyem müsait de· 
ğildir. 

Bu son varisin nişanlanma 
münaıebetile bütün Alman g 
zete ve mecmualarında Kru 
ailesinin tarihinden bahis yazı 
lar ve resimler neşredilmektedi 
Bundan iki asır evel Krup aile 
basit demircilerden mürekkepti 
Fakat bir asırdanberi en hakik 
bir "demircilik saltanatı" sür 
mektedir. - Ostad; ·dedim· maziden, 

kendi mazinizden bir az ko
nuşsak! 

Gözlerinden, ihtiyarlığm te· 
essürile daima dökülen yaşları 
kudretsiz parmaklarile silmeğe 
çalışarak başladı •. Maziyi konuş· 
mak, mazinin yapraklarını çevir· 
ınek, ona başka bir heyecan 
vermiş gibiydi : 
-Annem Kontes Alfieri -dedi· 
hemen hemen muhitinde tanın· 
mış, iyi müzisyendi.. Yedi, se· 
k;z yaşlarında Tonnaştan ders 
almağa başladım. Ara sıra an· 
nem piyano istidad ve kabili
yetimi kontrol eder, beni iyi bir 
kompozitör olarak bazarlamağa 

çalışırdı. Bilmem; bu fırsatı 
kaçırmadığımı zannediyorum. 

Ostad, hafifçe içini çekti. 
Dumanlı gözlerinden dökülen 
yaşlan tekrar sildi. Anlıyor· 
dam ki, o, şimdi~ uzun bir ma· 
zinin batıratile seyahat ed:yordu. 

- Evimiz her gece munta· 
zaman en büyük musikişinaslar· 
la dolardı. Lizst, Wagner, Kal. 
bert daimi misafirimiz gibiydi. 
Salonlarımızda sabahlara kadar 
Flarmonigue orkestra kurulur 
ve büyük bestekarlar kendi 
eserlerini çok defa kendileri di· 

rije ederlerdi. 
Ben artık konserler vermeğe 

başladım. 
Hiç unutmam; bir gece Pa· 

riste konser veriyordum. Bitir
dikten sonra davetliler arasın· 
dan Kontes Dö Markiz geldi, 
beni kucakladı, öptü, öptü. 
Çocuktum, muvaffakıyetin ne 
olduğunu bilmiyordum. O 
beni teşvik edebilmek ıçın 
eserlerimi bastırdı. Yavaş ya· 
vaş tanınmağa başlıyordum. 
içimde büyük bir heves vardı 
ve bu gün işte görüyorsunuz ya .• 

Ostad pırmaklarile uzun ktr 
saçların• okşuyor ve gözlerinde 
derin bir istifhamı maddcletti· 
rircesine: 

- Güçlük çekiyoruz .•• 
Dedi ve ilave ett: 
- Biz alb ay Viyanadı, altı 

ay da Venedikte oturduk. Bir 
yaz Bükreşe gitmiştim. Kraliçe 
Marya beni bırakmamışb. 

1
\:i 

sene sarayda hocalık ettim, kon 
serler, operalar dırije ettim, ta· 
lebe yetiştirdim... Bunların için· 
de bu gün büyük şöhret sahih· 
leri vardır. Bona ve Bartelemi 
aibi... 

- lzmire ne zamaA plcftniz 
üstad ... 

- Eveeet... lzm•. 
Dedi ve durdu. Hafızasrrhlalci 

mazi, k sa parıltılar ve gö!ge· 
lerle, gözlerinin içinden geçer 

ibi oldu. 

San'atkar Macar Tevfik 
-Hobart paşanın yaveri idim. 

Girit dönüşü İz mire uğramtştık. · 
Güzel bir klarmonik orkestra 
ile ka~şılaştık. Alsancakta, bü· 
yük salonda bir gece Chopin 
concerko çalınacaktı. Gittik. Piya· 
nist madmazel hastalanmış, gel· 
memiş. Bana Kuzineri rica etti. 
Kabul ettikten sonra 40 altın 
aylıkla orada çalışmaga başla· 
dım. Deniz orkestrasında da çok 
emeklerim var benim. 

- Lütfen eserleriniz hakkında 
bazı şeyler söyler misiniz .• 

- Eserlerim.... Evet, şöyle 
böyle, 200 kadar eserim var. 
Fakat en çok sevdiğim Nicolodi 
Cıppsi ismindeki operamdar. 
Vencdikte Mestrede de oynan· 
mıştı. Kompozisyonlarımın hepsi 
Dasılmıştır. Avusturya, Macaris· 
tan, Fransa ve Almanyada 
epeyce dağılmışlardır ve halen 
cditeurl::1imi yeniden tabetmek
tedirler. Memlekef mize bilhassa 
g~tirtnıiyorum. Onları kültürün 
mabedi olarak tanıdığım Halk· 
evimize vermek isterim. Onun 
firması altında ismimin geçerek 
basılması ve memleketime da· 
ğılması ihtiyarlığımda içimi tit· 
reten bir emeldir. Bu şekilde 

vatanıma bir yardım yapabilir· 
sem ne mutlu bana ... 

Gözkapakları, dudakları tit· 
riyor, gözlerinden akmayı itiyad 
edinen yaşlar hiç eksilmiyordu. 
Mevzuda bir değişiklik yapmak 
İMedim ve sordum: 

- Bu günkü müz k hakkında 
ne düşünüyorsunuz üstad. 

- Kontra punta için çok 
kuvvetlidir. Büsbütün başka ..• 

Şimdi ufak bir melodiye bil· 
tün hisleri dolduruyorlar. ide 
çok karışık. Çalmak için çok 
güzel, iyi bir aiilite yaratıyor, 
fakat anlamak güçtür. Çünkü 
herkesin bu ekolü anlıyabilmesi 
için o nisbette yüksek müzik 
terbiyesi alması iktiza eder. 

Halbuki, bu gün müzığin baş 
enstrümana olan piyanoya ma· 
liyet fiatinden fazla gümrük ko· 
nuyor. 

Üstad, sözünün mecrasını bir
denbire değiştirdi: 
-Dünya hep harb için çalışı

yor. -Dedi.- Bu gün kendi fik
rimce; sanayi harb için bin se
ne ileri gitmişse ar o kadar 
geri kalıyor. Maahaza, her ta· 
raftan kalkman yurdumuzun bu 
ithamdan uzaklaştığını görmekle 
bahtiyar oluyorum. Fakat ..• 

Burada üstadın )'Üz çizgilerinin 
birdenbire terle doldutunu gör· 
düm. ifadesi o kadar acı idı ki. 

-Fakat, buyurdunıız üstadım. 
Evet, fakat. .. Gözlerimi ve 

Hakim d. Naci Erel 
- Evli misiniz? 
- Dulum.. Kecam zengindi, 

gözümün önünde bana ihanet 
etti; boşandım. Ş;mdi pişman 
oldum amma, o, ayrı mesele .• 
Çünkü zengin bir adamdı. Ben 
de parayı severim. Kocamdan 
boşandığıma yanmayorum da 
cüzdanından ayrıldığıma mah
zunum., 

Müşteki bayan daha söylemek 
istiyordu. Hakim kısaca: 

- işi uzatmıyalım, davanın 
esasına girelim, dedi. 

Müşteki: . 
- Boşandıktan sonra hayata 

atıldım ·dedi. aşıklarım çoğaldı. 
Kara talihimin kurbant oldum. 
Hayatımda aşıklarımdan beni 
çok sevenlere rastladım. 

- Buralara da bizi alakadar 
etmez. 

- Hayır bayım; emin olunuz 
ki a lakadar edecektir. Çünkü 
işin içinde bir rekabet vardır. 

Aşıklarımdan birisi mirasyedi 
idi; korkaktı.. Korkaktı amma, 
güzel bir 2ençti de .. Medhetti· 
ğ1me göre onu seviyor muyum, 
hr.yırt Görüştüğüm erkeklerden 
hiç birisini sevmem. Paraya ta· 
pınan kadınlarda, ikinci bir şeye 
tapınmak istidadı pek azdır. 

- Şu hikayeleri kesin de 
esasa girelim .. 

- Doğru,. Bir diğeri pek 
sarsaktı, kılıksız ve bedbahttı. 
Fakat bana aşıktı. Benimle yüz. 
lerce defa evlenmek istedi. Red· 
dettim. 

- Üçüncüsü? 
- Ahi.. fşte, asıl aşık ona 

derler.. Çünkü beni döver. Şaka 
değil.. Bir külhanbey, bir ma-

-----------tiğimi hissettikçe ..•. 
Öyle bir yutkunuş yutkun· 

du ki .•.• 
Artık daha fazla üzmemeği 

düşünerek büyük san'atkardan 
müsaade istedim ve onu, dü· 

İki saat süren bu dava, alaka 
ile dinlendi. Mevcut on iki şa· 
hidin celplerine karar verilerek 
duruşma başka bir güne bıra· 
kıldı. 

Kasımpaşalı 
Şükrü sahnede ...... 
Bu defa da saf 
bir köylüyü çarpmış!. 

Siyah gözleri kestane gibi, 
şiş, şiş, beyaz kısımları adeta 
hiç yok.. Büyük bir burun; kaş
larm ortasından fırlamış, yolda 
oldukça geniı bir kavis çizerek 
ağza doğru uzanmış, uzadıkça 
uç kısmı kıvrılmış, şimşir gibi 
keskin, parlak, adeta hançere 
benıiyen bir kemik parçası •• 
Etsiz yanaklarmda, sivri elma· 
cık kemikleri nrlıyacak gibi yer 
almış . . Ufacık bir ağız, geniş 
omuzlar, uzun bir boy.. Asa· 
b :yetten dudakları daima diş· 
l erinin arasında ezil iyor. 

işte meşhur Kasımpaşalı Şük· 
rü budurl 

Bazan üzerinde resmi elbise 
mahallelerde su saatlerini mua
yene ederek safdillerl dolan· 
dırdığı, hazan da Abbasağa, 
Uzunyol taraflarında meharetle 
evlere girerek eşya aşırdığı için 
zabıtaca çok tananan Şükrü; bu 
defa şık bir kostümle sahneye 
çıkmış.. Piyasada dolaşan bir 
köylüyü de hemen dolandnmış. 

Dün mahkemeye getirilen bu 
suçluya hakim sordu: 

- Kaç adın var? 
- Kasımpaşalı Şükrü, Geve· 

ze Hidayet, hazan Lekelihum
ma da derler! 

- Lekelihumma, 
kadar varsan yal 

dedikleri 

- Ne yapahm bayım, geçin· 
me dünyası bu .. 

Suçlunun dört fişteki sabıka· 
lılırm mercilerinden sorulmasana 
karar verildi. 

· Nihayet müaaacle 
etmişler! 

Kudüs, 18 (A.A.) - Arap 
gazetelerinin bildird ığine göre, 
İskenderun sancağı idaresi, Türk 
terim olduğundan dolayı mene
dilmiş bulunan Hatay k"limesi· 
nin sancağı ifade etmek üzere 
kullanılmasına müsaade etmiştir. 

Dövmek 
Seferihisar kazasının Türkmen 

köyünde Mehmed AH oğluMah· 
mud Türkmen, ayni köyden 
Ali oğlu Ali Koral ile karısı 

Madmazel B~rtlıa Krupp 
Almanyanın en zengin varisi, 

lrmgard Von Boblen • Halbaş, 
yani meşhur Krup ailesinin kı~ı 
nişanlanmıştır. Bu hadiseyi kızın 

babası Von Bohlen • Holl>aş, 
Essendcki muazzam malikane· 
sinde son verdiği çok büyük bir 

ziyafette resmen ilan etmiş ve 
Adolf Hitlerin de kızının şahidi 
olacağını bildirmiştir. 

Buna hiç bir kimse şaşma· 
mıştır; çünkü, Krup ailesi Alman 

barpculuğunun bir timsalidir, 
bunun için de bu kmn annesi· 
nin nikahı nda şahit olarak o 

zamanki Almanyanın diktatörü 
ikinci Vilhelm bulunuyordu. Bu 
gün de kendisinin şah i d ı H1tler 
oluyor! 

Borsa 
18-1-938 

U~Um satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

305 Esnaf Ban. 13 25 
27 3 inhisar i da. 12 
245 A. R. Üzüm. 13 
199 J iro ve şüre. 13 25 
136 M. Beşikçi 13 50 
89 Paterson 13 25 
43 D. Aaditi 14 50 
60,5 Y. i. Talat 13 
32 S. Laroç 11 
31 Vıtel 14 SO 
20 1. Rasih A. 15 
ıs J. Taranto 11 
11 N. Elbirlik 14 50 
10 j. Kohen 14 
1469,S Yelc:iin 

206906,5 Eski satış \ 
08376 Umum yekun 

incir saıı,ıarı 

K. S. 
14 5 

14 375 
14 50 
16 
16 50 
16 5 
ıs so 
ı:ı 

13 
ıs 2s 
ıs 

11 
14·5 
14 

Ç. Abcı K. S. K. S. 
500 Ş. Rıza H. 4 37 5 Hurda 
100 Esnaf Ban. 6 50 6 50 

11 Moris 4 Hurda 
611 Yekun 

125398 Eaki satış 
126009 Umum yekun 

Piyasa fiatleri 
18·1-938 çekirdeksiz üzüm or· 

ta fiatleri: 
No. 7 12 50 
" 8 13 25 
,, 9 13 75 
" 10 15 25 
,, 11 17 25 
,, 12 Mal yok 

Zahire sallşları 
Ç. Cmsi K. S. K. s. 

l 82 B. Pamuk 31 25 36 50 

Krupların bu bir. asrı, muazza 
bir •demir ve çelik destant"dır 
Altı babnlak bir mevcudiyet b 
aileye Almanyamn ve belki d 
bütün cihanın en büyük servet 
!erinden birisinı temin etmiştir 
Fakat asıl muvaffakıyet, yedin 
batını teşkil eden F rederı 
Kruptadır. Bu adam yeni ke 
şif!erle top ve çelik sanayiin 
büyük bir inkişaf vermiştir. fa 
kat Frcderik kırk yaşında ö ldü 
ğü zaman, Essendeki muazza 
müesseseleri müdürlüğü 14 ya 
şmdaki oğluna kalmıştır. 

Bundan sonra, Krup mües 
ıeseleri, Almanyanıo milli bi 
davası olmuş; o kadar ki b 
ıiJe efradının evlenmesi bile 
devletin mühim umurundan bi
risi telakki edilmiştir. 

Bu haha nişanlanan Krup 
km İgmgardın annesi mahud 
Bertadır. 

"Büyük Berta,, adı, umumi 
harbde Parisi çok uzaklardan 
döven mahud topun ad ı dır. 
ve bu topa adını vermiş olan 
Berta Krupun evlenmesinde im
p1arator ikinci Vilhelm şahidlik 
etmişti. Bu Bertanın kızı İrmga· 
rd, Almanyanın sade en zengin 
varisi deği l, fakat en güzel bir 
kızıdır da! Renk ve vücud te· 
nasübü ile Almanlara hiç ben
zemez. 

T. Odaaı azaları 
Ticaret Odası Meclisi azast

nın yeni yapılacak seçimleri 
için müntelıiblerin listeleri oda 
salonuna ve koridorlarına asıl· 
mıştır. Bu listelerin talik müd· 
deti 6 şubatta bitecek ve 7 
şubat tarihinde seçim yapıla• 
caktır. lktıaad Vekaleti, Oda 
meclisi azası seçiminin 7 şubat 
tarihinde ve bir günde yapılma· 
sını ve neticelendirilmesini mu· 
vafık görmüştür. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sa · ve aını tıharriri 

Haydar Riiıdü ÔKTEM 
Umumi netriyat •e yazı i.§leri müdü· 

ıu: Hamdi Nözhet ÇA.NÇAR -IDAREfiANESI 
Imıir İkinci Beyler sokatt 
C.llalk Partisi binaaı içinde 

TeJgraf: İzmir - ANADOLU 
l~lefon: 2776 .. Posta kutusu: 405 

Abone şeraiti 
lıllığı 1400, altı aylağı 80() 

kDnlftur -Y •hancı memleketler için eenelik 
•hone Gcreti 21 liradır 

Al\ADOLÜ MA1BA~li\DA 



Deniz devleri mil
letlere nelere mal 

o!uyor? 
- B şı 6 ıncı so.hi/eie -

lanma programına başlamadan 
evel tamam on sekiz muhtelif 
plan tedkik etmiştir. lngiltere 
b r:ye nezaretinin çok kalaba
lık bir kadrosu olduğunu dü
şünenler her bir ltüyiik zırhlının 
sekiz milyon inıiliz lirasına mal 
olduğunu göz önüne ~etirecek 
olurlarsa her hangi bir hataya 
mani olmak için her ıeyi ü~ 
dört cebhcden tedkik etmek 
mecburiyetinde olan bu kala· 
batık kadronun bir israf det il 
iktıS3d olduğunu anlamakta ge· 
cikmezler. 

Jngilterenin yapmakta olduğu 
Kting Georges, V. Prince oy 
Vales, Anson, Lellicoe ve Be
atty kruvazörlerinin sürati otuz 
mili geçm·yecektir. Bunlar söy· 
lendiğıne göre dünyanın en mu· 
bafazalı gemileri olacaktır. Her 
birinin on veya on iki adet on 
dört pusluk topu bulunacaktır. 
İngiltere lüzum undan fazla sü· 
ratli gemiler yapmağa taraftar 
değildir. Buna mukabil onları 
pek sağlam ve muhafazalı yap-
mak fıkrindedir. 

Amerika 
Ameri\canın Vaşington ve 

North Caralina tipindeki kru· 
vazör er nin eşlerini yaptırmak 
için nçlığı münakasada teki f 
edilen en ucuz fiat 11,000,000 
İngilız lirasıdır. Bu teki fıeri ç.ok 
yüksek gören Amerika hüku· 
meti tezgahlarında çok daha 
ucuza mal etmekte iıe de hu
susi tezgahlar bunlarıo hiç b ir 
zaman Vaşington kruvazö ünün 
evsafını tutmıyacağını iddia et
mekte::lirler. 

Japonya 
Şark siyasetini ve şark dü· 

,ünces ni tahlil etmek pek zor 
o duğundan Japonyan ın silah· 
lanma siyaseti hakkında bir fi· 
kir yürütmek müşkül. Şurası mu· 
hakkak ki Japonya s !ahlanma 
yarışında ikincıliğe düşmemek 
için elinden gelen her şeyi ya· 
pacaktır. Japon m ;i şeref ve 
haysiyetinin buna kat'ıyen ta· 
bammülü yoktur. 

Oığer taraftan ise Japonyanır 
silahlanma yarış nda ıfrata git
mesınde hiç bir sebep olruadığı 
gıbi onun bu yolda israf ed:le
C;!k parası da mevcut değ;ldir. 
Onun içind;r ki Japonya bu 
yoldaki b:!tün f aa:ıyetlerine aza· 
mi bir mahremıyet ile devam 
etmekte, dışan malumat sızma· 
sına meydan vcrmemelctedir. 
Bilinen bır şey vars .. 1937 de 
iki harp gemisinin inşasına 
başl nmış olmasıdır. Bunların 
40,000 tondan dıha küçük ola· 
cağı söylenmektedir. Bunlardan 
başka pek yakın bir istikbalde 
iki geminin daha inşasına baş· 
lanacaktır. 

Sovget Rusga 
Silahlanma yarışçılar arasında 

Sovyet Rusyayı da görüyoruz. 
Almanların Baltık denizindeki 
fılolarmı yepyeni bir ha'e sok· 
tuklarını gören Rusya hemen 
paçaları sıvıyarak 1937 de otuz 
beşer bin tonluk üç dretnot 
inşasına başlamıştır. Bunlar 16 
şar pusluk toplarla mücehhez 
o!acakhr. Ruıyanın bir müıkülü 
varsa o da şimdiki tezgahların· 
da bu kadar büyük gemilerin 
makul bir zaman içinde inşa 
ed lemiyeceA-idir. Bu ıilihlanma 
yarışında bir çok milletlerin ih· 
tiyaçtan z yade s rf milli gurur
larını okşamak ve ıereflerini 
gözetmek makaadile yapmakta 
oldukları kocaman deniz dev· 
lcrı pek mub emeldir ki onlara 
lüzumsuz birer IDasraf membaı 
olmaktan başka iıe yaramıya• 
caktır. 

/ng:lizce Splıere mecmııa•ından 

insanın kuvveti 
- B•ıı 7 inci s•ltif t!tle -

- Sen insanotlu im şein, 
seninle fiireşe ı~ldim, dedi. 

Ali hah. bu .izden meseleyi 
ıy ce fakat çabuk ~r su ette 
dütiindü ve kararını veı:di: 

- Pek ili dedi ben kuvve
timin büyüldüğünü göstereyim; 
sonra aen de göster. 

Ve, elindeki baltayı kuvvetle 
oduna wrdu, yarılan yere siyil 
[.siyil ocfoncuların kullandıkl8n 
büyük ve keskin çivilerdir) ta· 
karak üstüne büyük topuzile b:r 
defa vurunca odun ikiye ayrıldı. 
Aslan buna ş~tı. Bir insanm 
lcucalc:lıyamıyacağ'ı kadar kalın 
bir kütükü bu kadar kolay' kla 
ikiye bölmek, dotrusu buyük 
bir kuvvet işidir. Fl'kat düşün· 
dü ki insanoğlJnun yanında 
kendisi pek büyüktür, bunu el· 
bet kendi de yapabilir ... 

Ali baba, arslan bunlan dü· 
şünmekte iken bir odunu daha 
balta ile yararak, siyili de bafıf 
bir surette çaktı ve arslana: 

•-işte, dedi. Sen bu ya •ılc
tan ellerinle tutarak bu odunu 
ikiye ayırmalısın!.,. 

Zavalh arslan, ellerini hiddetle 
bu yuığa soktu, bu zaman Ali 
baba siyile bir çekiç vurup d • 
şan fırlatınca arslanın iki eli de 
demir bir mengene tçinde gibı 
oduna sık ştı, kaldı. 

O vakit Al baba, baltasını 

eline alarak arslanı ö'dürmeğ"' 

başladığı vakit, Mestan küçuk 
ağzını eğilterek ve gülerek: 

"-Nasıl arslan baball. insan 
oğlun..ın kuvvetini iördün m ? .. 
Dedi. 

Bir rüya 
- Başı 7 inci sahifede -
ile kız ormana da'an ince yol· 
dan uzak aştılar. Y ~ 1n z blnıış· 
tım. Birden arkada,ım hatırla· 
dım. Ne olmuştu f!caba? Gel
diğim yol !an dö ı düm, o ha a 
dere kenarında idi. Arkası bana 
dönül tü, çıplak kollar nı suya 
daldırmıştı. P rm1k a•ımın ucuna 
basarak sessızce yaklaştım, 
omuzlarınd m yakıılıyarak pöh 
d.ye s•slend ı m, ke.1di St'Sime, 
kendim uya1d ğım zam1n ya· 
nımda mışıl, mışıl uy11y an ka r· 
de~im AtiJanın açı ' d gırıı gör· 
düm. Heyr candan çarpan ka!· 
bimle onu örttüm ve tekrar ba
ş ımı sıçak yastığının gömerek 
gözlerimi kapadım. 

Dumlupınar okulu 
S. 4. A. 504 Ôzcan Çığtay 

Hava kurumu iz. 
mir şubesintlen: 
Kurban bayr manda lzmirde ve 

lzmire bağlı kamun ve köyler 
balkının kurumumuza bağ ş ıya· 
cağı kurban derilerıle kurban bar· 
saklan satılmak üzere ayrı ayrı 

müzayedeye çıkarılm ştır. Kat'i 
ihalelerı 4/2/938Cuma günü saat 
16 da yapı

0

acağından isteldilerin 
ıeraiti görmek ve fiat vermek için 
her gün karşılıklı artırmaya İştirak 
için de ihale günü seatl 5te şube· 
mize uğramaları ve lzmir böl
geıindeki şubelerin deri ve bar· 
sak şartnameleri dahi g!tirilaı iş 
oldutundao isteklilerin bu şu· 
beler ıeraitini de şubemizden 
görebilecekleri ilan olunur. 

19 23 29 183 

Nafia modorln. 
ğtınden: 

ldarei buıuıiyeye ait Tilkilik 
nahiye ocatanıo lıticarında bulıı· 
nan binanın onarılması münalc•· 
ıası yanlıtl kla 171kincikinun938 

Pazartesi gösterilditinden bu ek· 
sıltme 24/ikincikinun/938Pazar· 
tesi günü saat 11 de daimi en· 
cümende yapılacaj'ı ilin olunur. 

19 23 186 

Al'iADOtU sr;======= iifz~mlu notlar· 
TRENLER: 
lzairden her gün kallı:aa tren

Jcırin INreket sa.deri .• 

Agtlın lıt1.ltı; Als ncak: 
lı mir.Karaku-,u·Ankara: Pazar• 

teıi, çarpmb:ı, c~ma, pazar gilnleri 
eaat 21,1'5 de. 

fzrt1ir • Naulli: Her giio eaat 
15,40 d 

lzrufr0 D,.11iali: Sah, perŞP.mbe, 
cumartesi giioleri ııa t 6,30 d 

lzmir·Tirc.ôdem~: Hcrııabah uat 
5,SS de bir katar; her akpm saac 
l 7,30 da otoray. 

A/gon hattı; Bcsmaneden: 
İzmir-1 ıanbul0Ankara: Her gün 

Hıt 7 de [pazar, cuma, tarıamba 
günleri yataklı vagon·büfe bolunurJ 

İzmir • Alıııehir: Her gfill eaat 
15,28 de 

İzmir-Bandırma: Pas1r, salı, per
~em be •• cumartesi günleri ubableı
yiı: saat 7,20 de muhtelit katar; 
pazarı .. i, taroamba, cuma günleri 
ekeprP..a saat 12 de 

1zmi:.Soma: Pazar ve pazartesi 
günleri ıaat ] 5,28 de 

Her zaman lazım olan tele· 
/on numaralar 

Yangın ihban: 2222 • ıehir tele
fonu müracaat numara111: 2200 • ııe
birlerara ı telefon mfiracaat nama• 
raaı: 2150 • elektrik eirketi: 209' • 
bnagazı: 2326 • poli~: 2'.&63 ·imdadı 
sıhhi: 20 ıo · Bı-nı ıme istasyonu: 

3638 • Alsan.-ılt ir.taeyoou: 21J' • 
l'a aport \•ap ıır iekele~i: 285' 

Şehir 1111 il ,a,.talarının sabah· 
leyin illı: ve gece wn hare •t 

taaıleri: 

1'ramva9lar: 
ller Nıba!ı Güzelvalı-tıa nat 

hf-.te lıir tıanıvay haıe:Cet c ur. 
Hunu ııaıt altıda hareket eden ikin· 
ci traınvav takib er. Bundan 
ı;oııra bu dört aakiırndıı bir traw· 
vay ,ardı r. 

Gece aon tramvay Güıelyalıdaa 

24,5 ı1r!di r. 

Kona tan Gilzelvalıya ilk. tram· 
uy uhıılılevıa 5,26 <ladı r. İkinci 
tramvay Lir uı1t ıwur.s, 6,~6 da ba• 
reket eder. 

Kooakt.ın Gftzel}alıya gece ıoon 

ırımvay taat birde hare et eder. 
Hundaıı. avel 2i do bir uamvay 
tardır. 

Vapurla•: 
lzınirdcn Kar91yahya ilk vapıu 

saat 5,45 te Pa•aporıtan kalkar. Gece 
ı.oıı •11pı.ır ı:ıııtt 11,30 da Konak· 
lota h.1rer..et eder. 

KarşıyakaJaa hmire illı:: vapnr 
Faat 6,20 efedir. Son vııpur da gece 
Eaat U dedır. 

Gı.ıudüı b"r yarım ı aile bir • 
vııpı r vardır. Ak~um ac .. i&lc:o ııouca 

seferler rıaaııe bırdir. 

Ziynet altınları piyasası 
Zı} net ahıulıarııııa •Lt -ve iMAiı~ 

f iatleri: 

Beşibiryerdeler: 
ı\lıt Sah, 

ne,adiye 5850 5900 
U11w&Jiyc 5550 5600 
\ ulıd~uio 5250 5300 
Armalı Re ırl tı400 6500 

.. llauııd <ı70U 68UO 

Tek. altınlar: 
Tek Ucıad 
.. Hawid 
.. Vahdettin 
" Cum lıurivet 

1125 1150 
1300 13:>1) 
1200 1225 
1200 1225 

İzmir ikiuci icra memurluğun
dan: 

Gayri menkul ma l ların açık 

arttır na ilanı. 

Açık arttırma ile paraya çev· 
ril"cek gayri menkulün ne ol· 
duğu: 8 r hayvan damı. bir oda 
ve bir hela. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahalleıı, ıokağı, numa
rası: Ballıkuyu mahallesi Kale
bayın sokağında 27 numaratajlı. 

Takdir olunan kıymet: 200 lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, 

gün, aaat: lzmir ikin~i icra da· 
iresinde. 

1 inci artırma 25/2/938 cuma 
günü saat 10 da, ikinci arttırma 
12/3/938 cumartesi günü saat 
10 da. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma ,artnanıeıi 10/l/938 
tarihinden itibaren 38/3'f34 nu· 
mara ile ikınci İcra dairesinin 
muayyen nunıarasında herkesin 
gôrebilaıe•i için açıktır. ilanda 
yazılı ol•nlardan fazla ma umat 

' 

almak ist yenler, işbu şartna· 

meye ve 3434 dosya numarnsıle i 
memurıyetimize müracaat etme· 
lıdir. 

2 - Artaarmaya iştirak iç'n 
yukanda yazılı k ymetin % 7,5 
n sbet nde p ey akçesı veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğa alakadanann ve ir· 
tıfalc hakkı sahiplerinin gayri 
menlul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddi larını işbu ilan tarihinden 
itıbaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbilerile bir lı kte memuriye
t imize bildirmeleri icab ede . 
Alcsi halde haklara tapu sicilile 
sabit olmadıkça sataş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artt r· 
maya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin cd ılen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl· 
dıktan sonra en çok arltırana 
ihale edılir. Ancak arttırma be· 
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya sataş 
isteyenin alacağ. na rüchanı olan 
di2er alacaklılar bulunup ta be-

Kadın d. 
şapkalarıa y 

Paris, L ndr , Viyan 
dalar nın yuksek mo 
ri takib ve ta bi 

mo
Lle. 

Yıldız atölyesi, giy"mler"nde 
en titiz olnn Bay n n mem
nun etmektedır. Bnyra.m için 
siparişlerinizi acele ed"niz. 

M. Etiman ·e 
Saim~ Ôzgören 

Paris Dikiş Akad misinden 
Diplomalı 

Hükumet caddesi Şamlı 

(Üçüncü Beyler J sokak 
No. 28 

I Z MIR 
Telefon: 2535 

..ı .................. aa ... r:rm ... ...:S!B~-:::.IJ:l~~~=-• 
: •• • , • .,. • 1": '' l ı ': ... ":.~.~·ı.•:7."~ 

lzmir Meserre 
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artt ranın taahhüdü baki 
kaim ı k üzere arttırma on beş .. 
gün daha temd t ve on beşinci 1 
günü ayni saııtte yapılacak art· 
tırm:ıda. bedeli satış ısteyenin 

alaU\ğına rüçhanı olan diğer 
elacaklıların o gayri menkul ile 
temın edilmiş al&cakları mecm· 
muundan fazlaya çıkmak şartile 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid edılmiş soğuk ve sıc k su 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemera1tı caddesi karakol karşısında No. 7? lzmir 

-----,-........,.....,,....--.-,,.,. 

lzmir Yün ens 
Türk A. Şirketi • 

llalkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşl:ır: en çok arttırana ihale edilir. 

Böy e bir bedel elde edilmezse 
iha e yapılm z ve satış talebi 
düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde par yı 
vermezse ihale kararı feshoiu· 
narak kendis nden evel en yük
sek teklifte bulunan kimse ar· 
zet m:ş olduğu bedelle almağa 
razı olursa oııa, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müdclelle arttırmava çıkarıl p 
en çok arUırana h le edilir. 
(ki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler için yüzde beşten 
h'"sPp olunacak faiz ve d ğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
k~Imaksızın memuriyctimizce alı
cı dan t-.hs.I olunur. Madde (133) 

Arttırma yukarıda gösterılen 
25/2/938 tarih inde ikinci icra 
'llemurluğıı odasında işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartna· 

meıı.i daıresinde satı lacağ! il an 
olunur. 

lzmir 1 inci icra Memurlu· 
ğundan: 

lbrah min Emlak ve Eytam 
Bankasından ödiınç al ~ığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmirde lsmctpaşa ma· 
hallesinin Birinci yüksek soka· 
ğında kain 21 No.lu maa iki 
dükkan hane muahharan yapı· 
lan tadilatla dükkanlar odalara 
inkılap edilerek bir çata altında 
ıki bap hane şeklini almış ve 
b rinin numarası birinci yüksek 
sokağında 21 ve d ğerinin nu· 
marası Morhane sokağında 1 
oımuştur. 21 No.lun:ın vaziyeti 
baz.rası bir sofa ve solda bir 
oda ve ittisalinde ikinci kata 
isal eder merdiven, kaı şada bir 
mutbak ve hela, üst katta bir 
sofa ve caddeye ve arkaya doğ
ru iki oda ve bunlarm üstünde 
bir taraça, ikinci katan cephe· 
sinde bir balkon vardır. 1 No. 
lunun vaziyeti bazırası birincı 
katta bir oda ve ikinci katta 
gene bir oda ve ikinci kata isal 
eden merdiven altında bir he· 
ladarı ibaret ve ıkınci katın so-

Sağlam · 
VE uc:UZDUR 

Yeni yaptırdığın·z elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 

kağa nazır b r balkonu vardır. 

2000 lira kıymetınde olan ve 
geçen sene y:ıpılan satışı 2280 
No.lu kanuna gore g":-İ bırakıl· 
dığı halde b.rinci sene taksit 
bercu muavyen vades:.1de öde· 
nemediğinden bu hüküm ortadan 
kalkarak evin • eniden mülkiyeti 
aç k artırma suretı le ve 844 nu· 
maralı Emlak ve Eytam Bankas 
kanunu muc hince bir defaya 
mahsus olmak şartile artırması 
28/2/1938 Pazartesi günü saat 
14 de icra dairemız içinde ya· 
pılmak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. 

Bu arhrma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı k nuoun mer'iycte gtr· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasebile kıymetine bakıl· 
mıyarak en çok arhranm i.ıze· 
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 

844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanJnu hükümlerine gö· 
re yapılacağından ikinci artırma 
yoktur. Satış p~şin para ile olup 
müşteriden- yalnız yüzde iki bu· 
çuk dellaliye masrafı alın ı r. 

ipotek sahib" lacaklılarla di
ğer ali:Cadarlar.n ve irtıfak hak· 
kı sahiplerinin gayri menl~ul 
üzerindeki haklarına hususiyle 

faiz ve masrafa dair olan iddia· 
}arını işbu ilan tarıhinden itiba-
ren yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile birlıkte memur yetimıze 
bıldirmeleri icab eder. 
Aksı halde• haki rı tapu sici· 

lince malum olmadıkça pavlaş· 

ınadan harıç kal 8/2' .., ~ 
tarıh i oden itıba ,.. l ş rtna n • 

-r=l'7i7"7-"'IC'.,_,. 

herkese açıktır. Talıp olanların 
yüzde yedi buçuk temınat ak· 
çesi veya milli bir banka ıtibar 
mektubu ve 38/7185 dosya nu• 
marasile lzmır 1 inci icra me
murluğuna müracaatları ilan olu-
nur. H. iş. No: 382 190 

il daiıni encüme. 
ninden: 

Bayındır- Tokatbaşı - Mahmut· 
lar yolu üzerindekı köprünun ona· 
rılması 1273 lıra 22 kuruş açın 
tutarı ile ve 15 gun müddetle 
açık eksiltmeye ouulduğundan 
isteklilerin 2490 s yılı yasa hü
kümlerine göre hazı lık ra ait te· 
minat arile biri kte 3 Şubat/9 38 
Perşembe gün saat 1 lde il daımi 
encümenine b ş vurma arı. 

19 28 185 

Parriste işs ·z er 
çoğa ı ; 

Pari~, 18 (R d ) - lş ·zıer, 
bir haf c iç nd"' JO / .1- ışi da· 
hı fazl!llaşmı tı , , 

1' 
Rumi· }.;JJ ' 
h..uounusnni 6 

K. lU .. 1 

JJ.ı 
1 



J? 1\ llıırınıı•an 

f~ r:ı elli Sperco 

Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"OBERON,, vapuru 18 Ka

nunus~nide bek1enmekte olup 
BURGAS, VARNA ve KôS
TENCE limanları için yük ala
caktır. 

"TRiTON,, vapuru 24 Kanu· 
nusıı nide bek.e lmekte olup 
R01TEDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları ıç n 
yük alrlcaktır. 

SVENSKA ORJENT 
LlNlEN 

••ISA,, v puru 24 Kanunusani 
de bekltn"TI kte o up ROTTER· 
DAM. HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANMARK ve lS· 
Vl: Ç ve BAL '1 IK lımanları iç.n 
yük alaca' t r. 

ZFGLUGA POLSKA 
"LECHb l'AN,, motörü 13 

Kanunus ı ı tar h nde gelip 
GDYl\IA ve DANZIG liman
ı man aı ı ıçin yük alac;ıktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

11ALBA JULİA,, vapuru 25-
Kanunusan.de limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki ha: e'r:et tar hlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELd SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4242/~663/4221 

l)EUTSCOE LE
\ ANTE -LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"GALILEA,, vapuru 19 "kinci 

kanunda beklen'yor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük a?acaktır. 

"'MACEDONIA,, v&puru 28 
ikinc:kinunda bekleniyor. HAM· 
BURG, BREMEN ve ANVERS 
limanlarınd n y k çıkaracaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"•EXMINSTER,, vapuru Şu· 

bat iptidaıarında bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacakhr. 

EXMOOR,, vapuru 110 ŞJ
batta beklen yor. NEVYORK 
içın yük a!ac lctır. 

"E.AHIBITOR., vapuru 20 
Şubatta bek en yor. NEVYORK 
için yük alac ıc ı 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"TISZA" motörü 19 ikinci 
lcanunda bekleniyor. PORT-SA-
10 ve ISKENDERIYE için yük· 
liyecektir. 

SERViCE MARITIMS 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR., vapuru 10 

Şubatta KÔSTENCEye hareket 
edecektir. 
JOHNSTON W ARREN LINES 

LIVERPOOL 
11JESSMORE,, vapuru 28 

i1cincıkanunda bekleniyor. BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL-
HA VSLINJE 
OSLO 

"BAALBEEK,, motörii 14 
Şubat a bekleniyor. DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlıırına yük ala
caktır. 

ilanlardaki hareket tarihle-
rile navlunlardaki de§"işi ·lik· 
leıden actnta mesuliyet kabuJ 
etmez. 

Daha fazla taf siliit için Bi· 

ANADOLU 

• • 
%L 

Gözlerinizi n1 uhafaza etnıek 
için bol ışıga ihtiyacınız var
dır. O .. .raın [[iJJ hu ihtiyacını
zı tahnin eder. Asgari istih
lak teıniıı ettiği cihetle daha 
bol ışığın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi ın uha-

Her vakit ıraranti markasıon 
dikkat ediniz. 

faza edilnıiş olur. 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acenta ı 
Birincıkordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"AL.GERIAN,, vapuru 20 Son 
kanunda gelip LONDRA, HULL 
vt ANVERSten yük ç karacak 
ve aynı zamanda LONDRA ve 
HULL için yük sl caktır. 

"HERON,, vapuru Son ka
nun sonundn ve Şubat ibtıda
sında geiip LONDRA için yuk 
alaccktır. 

"POLO., vapuru Şubat ort -
sında LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON· 
DRA ve HULL ıç"n yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDiN' AN 11 vapuru Şu

bat ıbtıdasında LIVERPOOL 
ve SWANSE.<ı.DAN gelip yük 
çıkaraca:. ve aynı zamanda LJ. 
VERPOOL ve GLASGOW ıçin 
yük alacr ktır. 

"LESBIAN., vapuru Şubat 
ortasında LiVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkanı· 
cak ve ayni zamanda LlVER· 
POOL ve GLASGOW için 
yük alacak 1r. 
DEUTSCHE LEVANTE. LINlE 

"iLSE L. M. RUSS., vapuru 
31 Son kanunda HAMBURG· 1 

TAN gelip yük çıkaracak. 

' 
lzmir Defterdar-

lığından: 
1zmir Müstahkem mevki Al· 

sancak anbarında toplonmış, 
liıtesi Milli Emlak; müdürlüğün
de mevcut 64 kalem muhtelif 
marangoz ve demirci aletleri, 
hurda demir tel, otomobil His· 
tikleri 15 gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. lhalesı 
28/1/938 tarıh nde cuma günü 
saat 10 dadır. Taliplerin yevmi 
mezkurda Alsancak inşaat an· 
barında toplanan komisyona 
racaatları. 13 19 121 

rinci kordor.da W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. · 
vapur acentalıtına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 2007/2008 

Ti i'ti • • 1. ' \ · ._, .;. • ' • ....... • J, 

. '1'. ı. v. z. ti. 
•• •• uzum m ur 

Limited şirketi 
incir, tabi tın, en 
r efi olarak yalnız 
bölgemize ve :i'o ·ayı. 
.,; e yarı~umuza b_.h. 
ş 1yiş ... d/r. T ariş in. 
c:rleri ter temizdlr. 
İşlenmeden eveı f ü. 
miz dilmişt ·r. Tariş inc;r/erini her za. 
man t rci h ediniz. 
Çocuklarınıza çukulata ve/eceğinize enfes 
inc:irlerimizi yediriniz. incir 
hem gıa.·a, hem d"'ı:adır. Tariş 
incirıeri bütün dünya piyasa· 
lcırında temizliğl ve nefasetile 
tanınmıştı . 

~aman ·. kele--i - iş lan lzmir 

Foto Köroğlu 

H m a Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri) film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, tont ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her neoi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istınsahları ve kopyaları kemali dıkkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandısmao sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
1ZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: :675 Telgraf: Rüstem fzmir 

• .1 .. • _.. ' ... • 1 • ,,. -lzınir vilayeti muhasehei hu~usi) J 

müd Orlüğünden: 
Muhammen 
senelik car 
Lira Kuruş Yeri C'nsi Numarası 
200 00 Kemer caddesi dükkan 247 

ldarei hususiy~ akara tından olup yukarıd 1 yeri ve cıoıi göste
rilen ak~r kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle ·çık artırmaya 

konulmuştur. Şeraiti mfö· yedeyi öğrenmek iıtiycnlerin her gün 
muhasebei hususıye müd ı yeti varıdat ka"emint" ve pey hÜrmek 
ist ye ılerin ihale günü olan 3·2·938 Pe şemb~ günü sabah saat 10 da 
depoz.to makbuzlarıle bırlıkte vilayet daimi encüruenınc mü acaat-
lacı ilin olunur. 19 25 187 

. 

., 

Nihat 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki No ~ 

Gaı·od Otomatik a 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hıssas a re 

Kalorifer 1.,esisa 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat k lorıferleri 

Cihet Anteııleri 
Fenn n en son hediyes;, prnti:C, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenviı·at 
Mağazalarınıza ve mlıessese crınize güzell ı k verecek bJ 

tı-s·sat ayni zam nda size büyük b r rek-
·.. ... : -~.; ·. .· . lam vas tası rh o'ac,ktır 

~~-.-----..---

S. Ferid EczacJ 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 
Yalnız İzmirin değıl 

Eczacı başı 

KOLONYA bütün Türkiyenın . 

VE ESANSLARI tercıhan kull ndığı 

en latif en urif 

şaheser:erdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

başı isim ve etiketine 

dikkat ediniz. 

Feı·id Şifa Eczane~i 
' ,. -.~~··· . . .... . ... ... ' . . -. ~· ' .~,.. , .,..._. . . . ~ . . ~ .•. .,: 

• 
lzmir Levazım amir .. ı İ ilanlan 

lzmir Lv. amırlığı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
Askeri lise ve orta okullar için alınacak (77996} metre pijama• 

lık bez 26-1-938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede fstanbul 
Lv. amırliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eks"ltmesı 
yapılacaktır. Tahmin bedeli (18719) lira dört kuruş ilk teminatı 
(1403) lira 93 kuruştur. Şartname ve nümuneıi komiıyond görü· 
lebil.r. isteklilerin kanuni belgelerile teklif mektuplarını ihale s a· 
tinden bır saat evelıne kadar komisyona vermeleri. 

9 14 19 23 69 

Bornova asıceri satın alma komisyonundan: 
Madde 
1 - Tiredeki kıtanın yedi aylık ihtiyacı için 60000 kilo yulaf 

açık eksiltme surctile münakasaya konulmuştur. 
2 - Aç k eks.ltmesi 31-1-938 Pazartesi günü saat on beşt~ ya· 

pılacıktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 30004 lira olup muvakkat teminah 

2-5 liradır. • 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 14 19 25 29 127 

lzm r Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
ldareleri lstanbul Lv. amırliğıne bağlı müessesat için (120) ton 

p rınç 26-1·938 Çarşamba günü saat 15,30 da Tophanede satın 
alma komisyonunda kapalı zaıfla eksillmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli (26400) lira ilk teminatı (1980) liradır. Şartname ve nümu• 
nes komısyonda görülebilir. lstcldilerin kanuni belgelere teklıf 

ektup arını ihale saatınden b r saat evelıne kadar komisyona 
vermeleri. 9 14 19 23 71 

lzmir vilayeti muhasehei h s i e 
mO ''rloğnndeu: 

Senevi 35 lira bedeli sabıklı Karşıyakada lktisad sokağında 
kam 26 sayalı bir bap hane 1 sene müddetle k rn)a verı mek 
üzere 15 gün mü:Jdetle artırmaya çıkanlmışt r. Ş r n ö renmek 
istiyenlerin hususi muhasebe müdürıyeti varidat k em n ve pey 
sürmek istiyenlerin de ihale günü o!Jn 27-1-93 Pcr~emb.... g n 
saat 10 da depoz to makbuzlarile birlık e vılayet daimi encu 
nine müracaatları ıliin olunur. 19 20 21 22 188 

Do t;.;o:;r~iiiiDm:~ 

Kemal Tahsin S y ~ ı 
Cild ve tenasül hastalıkları müte .a 
İzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi d kto ıu 

ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sok n 
numaralı muayenehanesinde hastal rını Pazardan m da 
sah htan akşama kadar kabul ve tedavi eder, 

- Muay«"nehane Tele. No. 3416 Evı 516 \ 

Türk lia a Kurumu Aydın 
direktörlüğünden: 

Kurban b.ayrauıında v ıiiyet merktz ka7a ı ve btı a bağlı nahıye 
ve köylerden toplanacak kurl n derıl<'ri ve bar k ar 17 1·9 8 
tarihinden 7-2-938 tarıhine kad!l\r açık artıımaya konmu tur Ş:ı t· 
names'ni ifÖrm~k ve fiz )C eyr ştırtıık dn.ck ı<:t , n r \i n 
l Üı k Hav .. kurumu ~ beı ne n ür.c.:ı .... arı. lo 19 2, i:!5 



A..NAJ)OıL[J f;> Unuıuuanı 
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P t•ı p kt J D kt Ş h GöğsQ yumuşatır, balga!Jl söktiJ.rli.r, öksüriiğii as 1 e Ora 0 Or a ap söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

H sas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 
Sıhhat Balıliyağı 

Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 
1 N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Sözverilen gnnde 

Fehmi Makine tamirha· 
neıinde ;yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 

No. 16. 18 

Telefon: 3993 
~r:.rı. .. . . · . ~ · ·. ·-Türll Hava Kurumu 

Biiyiik piyangosu 
4 üncii keıide 11Şubat1937 dedir 

Büyük ikramiye 50,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikram·ye-

lerle (20,000 ve 10,000) liralak iki adet mükafat vardır. .. .. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar buyuk 

ve küçük. birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengın 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeviniz. 

Diş Macunlarının en 
mükemmeli!. 

• 
SEPTO iN 

Dişleri Beyazlatan, lncigibi parlatan, 
Diş etlerine kırmızılık v ~ kuvvet veren: 

SEP TOLIN 
Diş Macununu Kullan1111z! 

~ 111111111111111111111111111 ıııııı.. Doktor ,1111111111111111111111111111111111; 

~ A. Kemal Tonay ~ 
= Bakterigoloı w bııl11.1ıcı1 salıın · hatalıkları mütelıessuı = - . == = (Verem ve saıre) !§§ 
;;;;; ıı .. malıane iaıa.,.ouu brp.mıdaki Dibek 10blc bqında 30 11ylla = = e• Ye moayenehmelİDde ubah eaat 8 deD aktam euı ô JA = 
- kadar butalaruıı bhnl eder ı 

:1 l lll l lll il lll il lll il lll il il il Hl l lll ili lll lll lll 111 111111ili111 11111111 Tele I on: 4115 11111111 

Hara~~~ kardeşler 
6 BüyuK mobı ya ve t nı 

v e e Amadede az an emrınıze a •r. 
RKEZ ŞUBE 

IZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
halıne göre tenıız b r eve, misafirlerıoi . kabul . ede~e~ bir sal~na'. 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bır mobılya ıçınde kendınız:ı 
ve aılemıı muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayab· 
nızın etıkelı olduğunu unutmayınız. 

M~muı lura 1 O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıh t Eczalianesi 
hanı karşısında Başdurak lzm!.,. 

ı • ' • • .\ • • .. ~ :.- ~ 
' - ,: . 

• 

Amatör işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6S 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire tah-

lilleri .vapılır 
Müracaat yeri: 

İkincibeyler sokak 

Telefon 3869 
~---·-.._Birıncı Sınat Mutahusıs 

-· · ~- -- Dr. Demir Ali 

• '·' •• , ..:.. .. • . \ :J.:.:.· • .......... 

Kamçı oğlıı 
Cilt va TenasUJ haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler ıok:ata 
Elhamra Sineması arkuanda 

r~lefon : 3479 

Doktor 
· Ali Agah 
Çocuk hastalıkları 

mu tahassun 
ikinci Beyler sokafı 

Na. 68 
__ ..... Teiiiılleıiıılfo•n •3•45_2 _ 

---------~---Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evci 
saat 10-1:! öğleden sonr• 

15,30 - 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri .geldi 

. evrole Otomohıllerı 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek paırçaDaır lf'Tiil~VClYddlYr 

0Jdsmobil otomobilleri de her ınrlft evsafı haiz, sağlamj 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdiı· 

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


