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tasdik olunacak 
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/apanya dr.amı lngiltere malt mehafili, memleketimiz için masaadekctr hareket ediyo 

Milli bankalarım;·direktörleri, Lond·ölümü istihkar . 
~ .. h. I .d· b I l eden mıl aua mu ım temas ar a u onuyor ar Bar .. ıonda 6om6alar ;yal,arlı:en lrllil1' ... 

mar11 çalıyorılal • 

lnliJtere Devlet bankam amam direktorii, mühim bir nutuk irat 
etmi1t büyük eserlerimizde lngllterenin hissesi olmadığından 
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Gülıünaü tütün aaatuu.na ıön· 
der.erek çal1_1tırmakta ve onun 
kazandıjı para ile aileıioi p
çiodirmekte, hatta kendi barv 
lıtanı bile karııınm kuaıcaa· 
du ayırmakta imiı. 
- S..a 6 11cı Midi•"- -

hk.&aıuıiu ..... 1111. ... 
... teli! ...... w ... ,. .... . 

S8ll niishamız8a: 

Ah, bu g6n ... 
ihtiyar, genç, kadın, erkek, ~ 

fakir, herkeı bunu ·söylem • 
Ah, 1llı gönill 

Falıat, romanı ı••r.ın def ırli orkCldtlllWl-~11 
. Sai.,• Sadi di;,or ki: 

.. JJaıatu, 1aep1m-.. wle• bir def•cıll: tftir •• ııaf.11111 u ll-t• 
NJlp llilcllil•I., • ...., kınalldajamıı ghl1, beni• "*~ -...: 
1ıetb it k80ktt1 eierinde g6ılkec•ktir. Zanudiyora• ... ~ .. 
,..ıu .,.,.,. ~ewoeklerclir." 

Salı afahamızda okuypnuz, 
~k, hemde pek fX'kbeğenecelrsi 
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IFHKRA 
Okuma şekli 

Okuma meHlı:hları•ı eo tıliz llir endiıe ile rap eden bir 11.•ktada 
raıtg•le bir okuma tanıaa dfi§fit'erme keyfiyetidir. 

filhakika, okumanın .. l" i tay"D Jıuıaı ada itinalı davraamak Jium• 
ıelir. Kıymetli cıerlerin kaldırım Mrgiler.iode hu.in bir yalvarııl• mlıteri 
Wle1i"9i •eı ile ee7red ... bU kimıe ayni elemi o e1eri bani güler ..,. 
cliaa~lar okayoraa gene duyar. O halde DHıl ok1Jaılı? 

Buau tuahatea teıpit etmek t'e her brı latbık kabiJiyeti olıo bir 
f•mlll.a aet fe f ıtikameti belli çiz~leri halıode belirtmek imUuaıadır. 
Bu laaıuata her kafa, her idratf, ber duygu kendine aabıuı bir 101 açar ,.. 
• yohıu içiade euria hakikt maaa f'O deAeriai anlıya anhya eabifeleri 
çetrilmlf olur. 

Fakat ltltla ok ma ı illeriade mflıterek 0Jma11 Jbımgelen lıir aolı:. 

layı eöjl~ imı~&ıu vardır. O da; netice itibarile: Okumak·diltüomek 
ı .. 111 fekliaıie hulba edilebiUr. Burada diğn bir metele kendini göat•• 
*· U. .. lüfe n Htır GHriJıde daıtoe dtııoae aıi okumık, yokH ••eri 
&btlice ekacl•ktaa ıoara heyeti umumiyeıi üıeriudo illi daıfulmek 
ltaadır?. 

Okul:•• dlfl•eeelc iuk eHJ"io .taıaatınde.ki, eentoaindeki hak.im fikri 
•• nlaa par~auf olara• diyorlar. Okuduktan ıonra d §fiDıok diyorlar 
ki. Ala eefeı M 41ku.kea içimize mubartirio ani bir doğuı halinde •erdiıi 
fikir .,.. Jıüeleri samanaada sap&odemiy ~i• .,.. onlara bır ıekil ••· 
nmiJeeeti•. 

BiM• b. .... ı. debi gH• berkea• gure d~t• bir preneip m•nleai· 
tlir. Bau laaf11a n idrak; okuyarak dlfliDGr, ba1.111 da okuduktan ıonra 

.. aml UaıieuMlaa kayjader gibi dCfbilr. Fakat okurken dCefinen inun 
eli~i Jı;iaalu• aoa Hlnfeei.ni kapadıktan ıonra caer hık1mıda fikir yor• 
aaklaa Haklqacak ·~ildir. O, okurken diiılladüği lıftttln ııoktabn kil•• 
.. llitiraiktem IOllH bir sillUlt tufiyedeo g•çirip onlara, tofekklr kabpla• 
na• a lıU tekil 'Hncektir. 

Okudaklaa MDra dlft••• ia1a11 da, okurken tamamilo buat Lir ka• 
yıciaylıkla Hhrluı •• 1abifele.ri aııp gitaiyecektir. Belki eeeri bitirdikten 
Mera ııa•raaua kı•rımlan içerinde Hbu111 b"riken fikir f'8 duygu parça• 
lanaa eeeri y•i~a 1-0-•a bieüyatı içerilinae iaı• ediyormuf gibi ıuur H 

'8fıa.auua ••ÜUH çıbnp iıliyecektir. 
M...&.; ta ...,. laa pkilde dtltlnmek delil, mficerreı oluek •Hr IH• 

.na .. dlıb••ktir . .A11l kari n ameliy•yi yapudır Te kitap a11l oaun 
iti• yuıbr. 

Dana öOrenen kral 
ArnawdlUk kralı Ahmed Zo· 

so, 800 danaları bılmiyormuı. 
.. itibarla aiıuhaa Kontes 
Cerarcliaa, berıünl ve mesai 
•atllri hıriciade krala danı 
öjntmektedir. 

Kral Zoıo, llİfMlaıandan alı
... danı deıaiode tam bir 
muvaffakıyet elde ettikten ıODra 
clll:liain yapılmasına münade 
etlıc:ıektlr .. 
~YIMILlk krah•ın, bu va• 

k.,...a.de ancak Ni1&11 
......_ clotru IOD moda dana
llın taMmen ötrenmiı olacatı 
talmin ediliyor. 

Usta lokantacı 
Paritte; biç de tanınmamış 

lobntacilardan birl, muvaffak 
omao&a lllftnl ararken fU ç&• 

reJi difiomiqtiir: Yemek liste
leriade bir taraftan yemekleri 
ve filtleri gösterirken, diter 
tarafta da, her yemetin hass .. 
lmıu ptermelc ve bu ıuretle 
•l .. eri celbetmekl 
Lob-~. filhakika, yerHk 

lilteleriei bu tekilde tanzim 
e&met- INqtadalrtan ıonra müş• 
tlriler çotalmıt ve itini düzene 
ke,aa• da; kendi kendine en 
_. •bzelere, en faydalı bıı· 
..tan Mfetm•i• koyulmuş ve 
bu ..-le ez zaman zarfında 
Pariaia en meıhur lokantacısı 
olmata .-.Hak oldutu gibi, 
laayli de servet iktisap eyle
•iftitl 

Yeni güller 
HOiianda ahalisi, çiçeklere 

w billlaısa güll•e son derece 
.. rlikbdır, Hollanda da; çiçek 
,.titlrmelc:; adeta milli bir 
vuife giW telakki olunuyor. 

ÇiJeklerin envaını her zaman 
aacak HoUandada bulabilir· 
IİDİI. 

Sôn ginlerde Amsterdım 
çiçellÇileri, muhtelif fidanlann 
biribirile a11lanmuından yetişen 
bir aUl meydana getirmiıler ve 
bu tüle, ieçenlerde Hollanda 
velillbdi prenses Juliyananın 
dot-dut• küçük kızın iımini 
vermeti kararlaştırmışlardır. 

Ç~ckçiler, bu karardan ıonra 
ura7a bir heyet göndermişler 
ve keyf yeti vel abd prenses 
Joliyaoaya bildirmişlerdir. Pren· 
MI, çiçekçilerin bu kararını 

Balıri Savcı 

eylemiş ve yeni 
fiile, (Vaprık) ismi verilmiştir. 
Bir taharri memuru 61dU 

Fransanın en meşhur taharri 
memurlanndan Robert Leodri, 
85 yaılannda oldvtu halde öl· 
müştür. Bu adam, senelerden .. 
beri bir taharri memurunun 
evinde sığınmıı, kendisine ve· 
rilon bir lokma ekmekle p 
çinmişti. 

Bir vakit bütün Avrupada 
nam kuanmıı olan eıki bir 
zabıta memurunun böyle ıefa· 
let ve yokıuUuk içinde ölmeli, 
berkesin dikkat aazartm çek· 
miştir. Meter Robert Lenderi 
hayatında büyük bir kabahat 
iılemıı ve bundan dolayı böyle 
bir bale düımüıtür. O kabahat 
ta, bir zaman bütün Franaayı 
meşgul eden bir c·nayetia fai
lini meydana çıkarmıı olma• 
sındın ibarettir! 

Robert Lendrinin rakipleri, 
onun bu muvaffakıyetini boı 
görmemiıler ve uydurdukları 
bir iftira ile adamcağ.zı azlet• 
tirmi,)erdir. 

Gözleri a çatan kör 
Londrad•, bir ba1talık neti· 

cesinde senelerdenberi kör olan 
(Lui Kentlik) admda bir adam; 
bundan üç ıene evel, bir 11bah 
yatağından kalkınca, gözlerinin 
iyi olduğunu sevinçle görmüş· 
tür. Bu bal; bütün göz doktor• 
larını hayrette bırakmıştır. Zira 
(Lui Kentrik), on aenedeo fazlı 
bir zamandanberi, bir daha iyi 
olmamak üzere gözlerini kay• 
betmişti. Vaziyet böyle iken, 
bu adam ne suretle iyileşmişti? 
Bu nokta; doktorları çok düşün· 
dürüyor ve onlann. mütemadi· 
yen kitap karıştırıp bu hadise
nin sebepterini aramağa ıevke· 
diyordu. Ne çare ki bu muam· 
ma çözülmeden e vel, ( Lui 
Kentrik), mataz4smdan evine 
giderken, bindıği otomobilin, 
bir otobüse hafif çarpması ne
ticesi nde asabında basıl olan 
heyecanla birdenbire tekrar rü
yet kabiliyetini kaybetmiş ve 
evine eskisi gibi kör olarak 
dönmüştür. 

Ôl_ii_m_l_e-te_'lı_d-it 

Karııyalta nahiyesinin Turan 
mevkiiode Haıim oğlu idris, 
Abidin oğlu Seyfiyi ölümle 
tehdit etm ştir. 

6 Mart 

'ı Takas eri 
u h · r Dahi i F aberle ı italyan-~dalarından 

! ....... ~f:..-.... _. ..... _. ................................ ~ ... ~ yapılacak idhalat 

• 

T • A k t• h • bı·na iktısad Vekaletinden şehri· Muhas bei arı 1 Jyme 1 aız -miz Türkofisine bild"r"ldığinc göre 

Hususiye me
mur kadrosu 

1 t . d·ı cek aşağıdaki kararla r alınmı şhr: ar amır e 1 e I - Halen 5.7.937 t rih ve -------------····-Bo alan yerlere yeni 
memur al.nmıy::.cak .• 

Evkaf idareri, İzmirde modern bir 
h mam yapmağa karar verdi 

Şeb imiz Muhasebei Hususye İzmir evkaf müdür.üğü, ev· Haber aldığımıza göre evkaf 
müdürlüğünüıı, Hazirandan iti· kafa varidat temin edecek muh- An karada evkaf umum müdür· 
baren tatbike b şlanacak yeni telif binalar inşası işine ebem· lüğünün yaptığı gibi lzmirde 
kadrosunun şimd ki kadroya miyet vermekle beraber halkı n mod rn bir bam m inşa ettire· 
nazaran gen iş olacağını, bıı çok menfaatini temin edecek inşa· cektir. 
memurlann maaşlarının artırıla· ata da yer ayırmaktadır. Şim· Bu binanın etr fında elbise 
cağını yazmıştık. Dahıliye Ve• d ye kadar Mezarlıkbaşında bü. ütü kısmı vesair lüzumlu tesi· 
kaldinden gelen yenı k dro, yük bir hal ve bir de gaz no sat bulunacaktır. Evkaf hamamı 
vali Bay Fazlı Gülecin tasarruf inşa ettirilmiştir. Salepç oğlu çok ucuz olacaktır. Ôdemiş, 
edilmesi hakkındaki kararı se· cam:iain tamirine, Mezarlıkbaıı Tire ve Urla kazalarında Evkafa 
bebile geniş tutulmıyacak, hatta mevkiinde yeni bir mataza inşa· ait olup tarihi kıymeti haiz bi· 
mevcut kadrodan çekilenlerin ıına da başlanmıştır. nalar tamir edileceklir • 
yerlerine yeni memur al ınmı· • 
yarak kadrodaki memur miktarı Buğday standardız~syonu 

~~~=:nlere cilt ihracatçılar dün borsada 
· hayvanı · tetkikler yaptllar 

iskan müdürlükünce yakında Od d ) l 
göçmenlere çift hayvanı datı· Yarın tekrar a a top anı a-
blmaaın• başlıtnacaktır. Li%lm k •ı kti 
gelen havale. Sıhhat ve içtimai cak, SOD arar veri ece r 
Muavenet Vekaletinden, lzmir Buğday mahıulünün ıtandar· dar delice bulunacak buğday 
lıkin müdürlüğüne gelmiştir. dize edileceğini ve bunun <için ekmeğinin ıiyab olacağını iddia 
Teşkil edilen bir komisyon, Ticaret odasında ihracatçıların etmişler, bu miktarın fazla ot-
lazımgelen yerlerden hayvan yaptıkları toplantıda müzakere duğunu ileri ıürmüşlerdir. 
aabn alacak ve bunları derhal 1 Yalnız ecnebi maddeler mik· cereyan ettiğini, bazı karar ar 
göçmenlere tevzi ettirecektir. alındığını yazmııbk. darının teıbiti için borıada 

l•k • A • da Mayıstan itibaren buğdayla. buğday nümuneleri üzerinde 
ı şır arasın ramıztn standardiıe edilmit oJ;. tetkikat yapılması neticeıin• 

Birıinin ba•ı .,arılclı du.ıc..• baldo ibracana baılana· vanldıtı için, dün öA"1e üzeri 
r .T 5.. borsaya gelen ihracatçılar muh· 

Buca nahiyesinin Uzundere cakhr. telif nümuneler alarak içindeki 
köyünde Savran oğlu ~ir ile lktısad Vekiletince bııırla· ecnebi maddeler mikdırt üze· 
Ali otlu Aşir araıında kavga nacak buğday ihracın1 n kont• rinde ara~armalar yapmış1ardır. 
çı1cmı1, Savrın Aşir, Ali otlu rolu nizamnamesi için miltalea Bu tetlC IClerae utdaylarda1d 
~iri araba demirile baıından ve dilelderi öğrenilmek istenen ecnebi madde milc<larınuı .,;iıde 
ağır surotte yaralamıştır. Ya- lzmir ihracatçılanaın Odada 3,5-4 den fazla olmad tı a11l• 
ralı, iz mir memleket hastane• yaptıkları i çtimada vardlldan şılmııtır. Bu tetkikler, Borsa 
ıine kaldınlmıı. vak'anın faili netice, hakikaten mühim sayı- komiserinin önünde yapılmıştır. 
yakalanmııhr. byor. lktısad Vekaleti, ihraç ihracatçılar, yarı n Ticaret oda· 

B ed lecelc: buğdaylar için üç ıtan• ıında tekrar toplanarak kat'i 
ergam2 dard kabul edecektir: mütalealarını b ldireceklerdir. 

mezba/ıaauıcla. 1 - Sert, o 1dan sonra Tic ret odası reil" 
Şubat ayında Bergama mez· 2 - Yumuşak, liğı tarafından bir rapor bazır-

babasında 15 koyun, 520 kuzu, 3 - Mahıut.. lanacalc ve 12 Marttan evel 
4 manda, 42 öküz, 3 inek, 8 ihracatçalar, bızı ıaokta1ar lkbsad Vekaletine gönderile-
dana, 4 ma1alc olmak üzere llakk1Dda mütalealar1nı yürüt· cektir. 
596 bat bavv.11n kesilmi~tir. müşler ve ameii noktalar üze- Ondan ıonra da Vekaletçe, 

ı l . ridde durmaılardır. Vekaletin, buğday ihracının kontrolu hak· 
Tay yare motle ci ifı butdaylar için kabul ettiti üç 1cındaki. nuemname hazırlana· 

kursu açılıyor tip de birinci, ikinci ve üçüncü caktır. 
ilkokullarda talebeyi tayyare- olmak üzore üç kııma ayrıl· 

ciliğe teşvik maksadile eliti maktacLr. 
derslerinde tayyare modelciliği Vekalet, kontrol nizamname-
dersleri gösterilmesi muvafık sinde buğdaylar içinde buluna· 
görülmüıtür. Bunun için paıar- cık ecnebi madde miktarını 
tesi günü ilkokul öğretmenleri- yüzde 3-3,S olarak teıbit et• 
ne mabıus olmak üzere mele• mektedir. 
tepler ı1DÜzesincle bir (tayyare Bu niıbette yüzde yanm 
modelcilıği lcur•u) ıçılaeakhr. ıürme, filiz, delice ve toprak 
Kursta deulere saat dokuzdan bulunuyor. Bu ecnebi maddele-
on ikiye kadar devam edil~ rin heyeti umumiyesi yüzde 
cektir. Kursu, 25 ilkokul öf- 3,S tur. Bir kiloda 175 delıco 
retmeni takip edecektir. bulunabileceti muvafık olacağı 

Evvela öğretmenler, tayyare bildirilm "şae de ihracatçılar, 
modelciliğini öğrenecekler, on· yaptıkları müzakerelerde bu 
dan sonra okullarda tal~beye miktarı fazla bulmuşlardır. 
göstereceklerdi ... Hatta bazı ibracatçıhr, bu ka· 

Tahriri arazi ifleri 
Vilayet tahriri arızi iılerinin 

Haziran ayına kadar bitirilme· 
sine çalışılmaktadır. Vilayetten 
tahriri arazi komisyonları reis· 
lıklerine yapılan tebligatta, 
arazi tahrir itlerinin behemehal 
Haziran ayına kadar bitirilmesi 
emredilmittir. 

Haşarat miJeatlelesi 
Ziraat Vekaleti, haşarat mü

cadelesi içiD 10 ton Arap11bu
nu satın almata karar vermiı· 
tir. Bilhassa portaul ağaçları· 
na arız olan haşarata karşı sıla 
bir mücadele açılacaktır. 

Fedakir lık... Ve Rekor haftası 

iŞTE TAYYARE Sinemasımn 
Sizler.e hazırladığı Bügük sürpriz ... 

Aşktn tevlit ettiği nibıyetsiz elem ve ısttrabı... Vatan ve evlat muhabbeti gibi ali hisleri 
tasvir eden dünyanın en büyük filmi 

Vatan Hasreti 
iki dibi san'atkar HAR R y B A UR - G I N A M AN E S'in Muhteşem temsilleri 

AYR1CA: 
Nükteli sözleri .• Kendiler:ine his etvar ve hareketlerile nihayetsiz zevk heyecan içind~ bırakan 

ARMAND BERNARO - ANDRE LEFAUR tarafından emsalsiz bir surette temsil olunan 

BAŞKASININ KILIGINDA Fi mı bu hdftanın zate n i t eşk 1 e ecekti·. 

iLAVETEN: PARAMOUNT jOURNAL 

2-7005 sayılı kararnamenin 
dördüncü maddesi hükümlerine 
tevfikan ticari mübadelatta bu
Junduğumuz Ege denizindeki 
ltalyan adalarına bundan böyle 
yapılacak ihracat mukabilinde 
ancak bu adalara menşeli mal• 
lar idhal edilecekf r. 

2 - Bu kar rnamenin meri· 
yet mevkıine gird ği tarihe ka• 
dar eski hükümlere tevfikan 
başlamış olan takas muamele• 
Jeri, eski hükümler dahilinde 
intaç ve tasfiye olun cak·ır. 

3 - Bu kararname neşri ta• 
rihinden muteberdir. 

Telefon şebekesi 
30,000 liraya 

ihtiyaç var 
Vilayetin bütün köylerini tr 

lefonla biribirine bağl mak için 
vilayet Jandarma komutanlıtı 
tarafından tetkikat yaptırılmıı, 
ıimdiki ıebekenin ı 1ahı ve ye
nilenmesi için otuz bin liraya 
ihtiyaç bulunduğu anlışılmıştar. 
Jandarma umum komutanhA-ın
dan bu tahsisat :istenecektir. 

Köy kalkınması 
Meyva fidanlarında 

hastalık var 
Köy kalkınması için dağ köy• 

lerine moyvah ağaç f danı tevzi 
edileceğini yazmı~tık. Bursadan 
getirtilmesine teşebbüs edilea 
meyv.a fidanlarında ly p :a baa
talığı bulundutu görülmüş ve 
bu yüzden fidanların gö derile
mediği anlaıılmışhr. 

Vilayet ziraat müdürlüğü; ·dat 
köylerine lazım olan fidanların 
diğer fidanlıklardan teminini 
muvafık görmuş ve Iazımgelen 
teşebbüslerde bulunmuştur. 

Zeyt:ncilik kursları 
15 Şubatta Aydında açılan 

zeytin budama kursuna devam 
eden Ziraat memurlarından B. 
Nureddin Ôzağrı Çinede, B. 
Tevfik Kaçmaz Nazlllide, B. 
Cavidan Söıeede bu ay içinde 
tali birer zeytincilik kursu aça• 
caklar ve kursa devam edecek 
zeytincilerin bilgilerini artıra• 
caldardır. 

Ege mıntakast ziraat müte
haşsısı B. Ferruh Barlas, bu 
mesaiyi tetkik ve kontrol ede
cektir. 

Af ;yon ve müştakkat 
iktisat Vekaletinden şehrimiz 

Türkofis"ne bildirildiğine göre, 
gümrük tarifesinin 822 numarala 
pozisyonuna giren afyon ve 
müıtakkatı için bir defaya mah· 
sus olmak üzre Türk·Macar ti• 
caret anlaşması kontenjanına 
elli kilo ila~e edilmiştir. 

Çarşıyı teftiş 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 

dün fuar hazırlıklarını ve çar· 
ııda eınafm dükkanlannı teftiş 
etmiıtir. 

Bağ bahçe tütü 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavud 
Halim ğa Çarşısı No. 3 l 
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6 Mart 

Cebelüttarık manevraları 
cumaya kadar sürecek 

Atatürk lngiliz-ltalyan müzakereleri- Diı 
ve tarih fakülte. 

[erini ziyaret ettiler 

iki zırh !ı, iki kruaazör, iki tayyare gımisi 
va dört torpido muhribi manevralara 

iıtjrak etmiıtir •. 
Malta, S (Radyo) - lngiltere filosunun Cebelüttarılı: açıkl a· 

rında yapmakta olduiu manevralar cuma gününe kadar devam 
edecektir. 

kolay yürümiyeceği • 
nın 

zannolunuyor 
lhtildl, lapan.ya meaelesinden çık 1cak. Z .'ra, /ngilterenin teklif. 

lerini Almanya oe ita/ya kal u · etmek ist•miyeceklerdir 
Londrı, S (Radyo)-lngiltere 

hükumetinin Roma ıefiri, Lon· MOSkOVa· 
dradan mühim talimatla ayrıl· muhake

devam ediyor 
mıı tı r. Romada yapılacak mü· • 
zakereler için Roma sefirine m es 1 
Haric:ye Nezaretinden M. lngran 
adında bir memur da refakat 
etmektedir. 

Londra ıiyasi mabfellerindeki 
kanaate göre lngiliz • ltalyan 
anlaşması güçlülde ilerliyecek· 
t r. Çünkü bu anlaşmanın hu• 
ıulü için ispanya meselesinin 
halli ıart koşulmuştur. Bunun 
da birincisi ispanyadaki gönül · 
lü lerin çekilıneıidir. Bundan 
daha mühim olan diter mesc· 
le de, ispanyaya harp malzc • 
m~si gönderilmeıidir. 

Bu; lngiliz prensibidir ki buna 
ltalyan ve Almanların kolay 
kolay muvafakat etmiyecekleri 
anlaıılıyor. Almanya ve ltalya· 
nın istedikleri de Frans '. Z • Is· 
panyol hududunun kontroludur. 

lngilizlcr, lıpanyadaki gönül· 
lülerin çekilmedikçe Fıaıısız 
hududunun kontrolu meselesinin 
n•,••• .i1ı.il,,aıa alıu•wıy•c.;•I• ~~ 

vab ı nı vermiş1 .rdir, 

Milli sandık 
kanunu 

Ayan mecliaince de 
kabul olundu 

Paris, S (A.A.) - Ayan mec
lisi ba ıabah iştirak eden 298 
kişinin itt ifakile parlamentonun 
tasy;binden geçmiş r olan milli 
müdafaa sandığı ihdası hakkı n· 
dalc:i kanun liyibasını kabul et· 
miştir, 

Japonya 
Rusya ile anlaşı. 

yor mu? 
Tokyo, S (Radyo)-Mebusan 

Meclisinde Har·ciye Nazırı B. 
Hirota bir nutuk söylemiş, Sov
yetler bükü ııetile Japonyanın 
bir anlaşma yapacağını, bil· 
bassa balık avcılığı meselesi 
iç.n Sahalin adası ve Kamçatka 
bavalisinde Japonların avlan• 
maları için müıaade edileceğini 
bild ırm ştir. 

Nevyorkta 
Bir birahanede birkaç 

infilak vukubuldu 
Nevyork, S ( A.A ) - Üç 

katlı bir binada bulunan bir 
bira hanede birkaç infilik vuku· 
bulmuş ve bina tamamile ba· 

• rap olmuştur. 
Üç kişi ölmüş, bir kiıi ağır 

ve elli kişi de hafif ıuretto ya• 
ralanmıştır. 

Anvers 
Kanalında açılan 
delik kapatıldı 

Anvers, S (Radyo) - Albert 
kanalı bendinde suların tazyi· 
k ı le açılan delik kapatılmıştır. 

Geniş sahaları is :ili eden su· 
iar, yavaş yavaş çekilmektedır. 
i\haml f.h lıasar mühimdir. 

Dün iaticvıp edilenlerin hepsi, 
terini itiraf ettiler 

Moskova, S (Radyo) - Havas muhabirinden: 

ciirı'im-

Fevkalade mahkemenin dünkü celıeıinde Rıfofski de cür• 
münü itiraf etmiıtir. Rafofski, 933 Eylülünde Sovyet murabbası 
olarak Tokyo Kızılbaç kong ,eıine iştirak ettiğini ve burada ca· 
susluğa atıldığını Biyakonof tarafından Vınov çe verilen mektubu 
götürdüğünü, bu mektupta Troçki leh.nde propaganda yapılması 
için paraya ihtiyaç olduğu yazılı bulundutunu vo paranın temini 
için Mançur i hattının Japonlara satılması lüzumu gösterildiğini 
ıöylemıştir. . 

Rafofski, bir Jıpon harp gemisinde, J ıponların mühim ve si
yasi ricali ile de görüştüğünü, Troçkinin de Japonlarla birlik 
olduğunu beyan etmiştir. Celse, bu iti~af .ardan ıonra tatil edil· 
miştir. 

Avusturyada Hitler usulü 
selam vermek ya~aktır 

Halıumer, fiddetli tedbir er alıyor, Diyet 
meclisi, Başvekile müzP,heret vadetti .• 
Viyana, S (Radyo) - Linçde 6 şubatta yapılması istenen vo 

fakat biikümetin mümanaatı üzerine vazgeçilen (Alman günü) nün, 
şimdi de 22 martta tesidi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Hükumet şi ddetli tetbirler almakta devam ediyor. 
Hitler usulü selamı vermek, Avusturya marşını söylemeden 

Nasyonal Sosyalist marşları söylemek yasaktır. 
Avusturya bayrağına Gamal ı baçın ilavesi için kabin de mü· 

nakaş.dar cereyan ettiği haberi resmen tekzip edilmiıtir. 
Diyet meclisi de Ba~ve°'il B. Şıı~nige bır telgraf göndererek, 

kendisine miinhi : olacağını bildirmiştir. 

Almanyaya _ısmarladığı· 

mız yeni vapurlar 
IHazirana kadar hamilen teslim 

edilmiş bulunacaktır 
Berlin, S ( Radyo ) - Türkiye için Bremen tezgiblarındaa 

inıa edilmekte olan vapurlardan biri, bugün danize indirilmiıtir. 
Diğer üç gemiden biri N sao, diteri Mayıs ve üçüncüsü Haziran 
başlarında bitmiı ve denize indirılmiş bulunacaktır. 

Bertin, S (AA.) - Türk;ye hesabına Kieldeki Gerınania 
tezgahlarında inıa edilen Trak vıpuru 15 Kanunusanide denize 
indirilm:ş ve halen teferrüatı ikmal edilmek üzeredir. Ayni tipte 
başlanan üç gemiden ilki olan Trak nisanda teslim edilecektir. 

Diğer vapurdan b r mırt sonunda, diğeri haı;ran başlarında 
denize indirilecektir. Bu uç vapur 18JO ve 3600 beygirlik yülı: 
alacık tazyikli Krop tiirbinlerile mücebhezd r. -
ltalyanların, Habeşistanda 
müşkülatla çarpıştıkları 

söyleniyor 
Graçyani, Adiı. ~babadan aryılırken ken. 

disine tanklar refakat ediyordu •• 
'Paris, S (Radyo) - Habeşiıtandaki ltalyanların her bakım· 

dan ciddi müşkülat iç nde bulundukları anlaşılmaktadır. Son haf. 
talarda oradan gelen ve ltanhra karoı umimi olan Fransız mü· 
şahitlerin ifadelerine nazaran ltalyanlar, büyük şehirler dışında 
tam bir muvaffakıyetsi zlik içinde bulunmaktadırlar. Kendilerine 
erzak gönderilmediği için hayat pahalılığı gün geçtikce artmakta 
ve şahsi emniyet ort•dan kalkmaktadır. Hatta eski Habeş umumi 
valisi Mareşal Graçyani, Ad is·Ababayı terk ederken kendisine 
tanklar ve kuvvetli müfrtzeler refakat etmi~t r. 

lstanbul, S (Huıusi) - Ata· 
türk; bugün, dil ve tarih fakül· 
telcrini ziyaret etmişler ve pro· 
fesörlerle hasbıhalde bulun· 
muşlardır. 

Montrö 
muahedesi 
Kont Cianonun An. 
kara seyahatinde 
tasdik olunacak 
lıtanbul, S (Huıuıi) - ltalya 

Hariciye Nazın Kont Cianonun 
yakında Ankarayı ziyaret ede• 
ceti ve ricalimizle konuşarak, 
ltalya namına Montrö muahe
desini taıdik eyliyeceği söyle• 
niyor. 

Amiral Dableyın kumandasında cereyan eden manevralara 
2 zırhlı, iki safhırp kruvazörü, iki tayyare ıcmi ıi , 4 kruvazör ve 
otuz torpido muhribi iştirak etmektedir. -Am erikadan harp malze-

mesi alan devletler 
En çok mühimmat alan devletler, Çin, Ja. 
ponya, Brezilya, Avustralya ve Ruayadır •• 

Nevyork, 5 (Radyo) - Amerikıdan ihraç edilen harp malze• 
mesi hakkında tutulan altı aylık bir istatistikte en çok harp 
malzcmeai çeken mi iletin Çin oldutu göriilıııüıtür. ikinci derece• 
de gelen Japonya da tayyare ve tayy.are motö ·ü mübıyaa et• 
miştir. Bundan sonra 237 b"n dolar ile Avustralya, Brezilya ve 
Sovyctler birliği gelmektedir. 

-=-=-==-==-"-""'=·--·· ~-=-=·=···=--------

Lon d r ada başlıyan deniz 
inşaatı müzakereleri 

Yugoslavyadaki Japonyanın, ı o.ıs gün zarfında iıtenilen 
kardeşlerimiz malumatı verme•i ümit edilmektedir 

Londra, S ( A.A. ) - Deniz neticesinde sahabet maddeıi 
Nakil meseleıi için mabfellerinde ıöylenditine göre tatbik odildiki takdirde deniz 
Belgradda bir komia. Japonya gayri reımi ıurette olaa programlarının tamamile tadil 

dahi şimdiki deniz inşaatı hak· edilmoıi zırhlı ve kruvazörleriıa 
yon toplanıyor kında malümat verdiği takdir· tonaj ve silahlarının artırılma11 

lstanbul, 5 (Hususi) -Yugoı• de lngiltere, Fransa ve Ameri· ve bu yüzden eıaaen haddin· 
lavyadaki ırktaslkrımızın mem· ka atlebi ihtimal deniz muıhe- den fazla kabarmış olan milli 
leketimize nakli meıeleıini d11inin ıababct ve maddeıini müdafaa büdcelerinin müb:m 
görüşmek üzere Nisan ıonunda tatbik etmekten vazgeçecek· miktarda tezyit edilmesi liıım 
Belgradda hususi bir komiıyon !erdir. gelecetinin tebarüz etmiş ol· 
toplanacaktır. Bu buıusta pek yakındaTolc- dutunu ilave eylemektedirler. 

Yıeme·n prensi yo nezdinde teşebbüslerde bu. Kiiçiik Antant 
lunulmuı ve Tokyonun dal().. IS 

Ankaraya gelecek gün zarfında istenilen malümatı turizm komiteai •. 
lıtanbul, s (Husuıi) _ Bu• vermesi kuvvetle muhtemeldir. Bükreı, S ( A.A. ) - Küçülı: 

Ayni mahfeller üç devlet ta· Antant daimi turizm komite J günlerde Romada bulunmakta 
olan Yemen imamının otlu rafından akdedilen konferans dün burada açılmıştı_r. __ 

prens Seyfüliılam Hüseyin, bu· 
günlerde Ankaraya gelecektir. 

Yugoslavya 
Harhiye ve Bahriye 

büdceleri 
Belgrad, S (Radyo) - Yu· 

go!lavya M•llet Meclisi, bugün 
Harbiye ve Bahriye büdcelerini 
müzakere ve tasdik etmiıtir. 
Habiye bücicesine, geçen yıllara 
nazaran daha fızla tabsiıat 
konmuştur. 

Macaristan 
Hariciye Nazırının 

nutku 
Peşte, 5 (A.A.) - Bugün 

ıöyle:iiği nutukta Hariciye Na· 
zırı Dıranyi demiştir ki: 

- Gelecek beş ıene zarfında 
memleketin milli müdafaasını 
taitviye etmek üzere Macar hü
kümeti bir milyar Pengo 11r

fedeccktir. Bu meblağ ıervot 
üzerine aııcak bir vergi ve 
dab li bir iıtikraz ile temin 
edilecektir. Servet verıiıi her· 
şeyden evci bankaları ve en· 
düıtriyi iıtihdaf edecektir. 

ÇIMDlKLER 

Devri alem seyahatleri 
Jül Vern'in toprağı bol olsun, karilerini devler, cüceler d iya· 

randa dolaştırırken, şi mdi de m.,ktep sıralarından bir sıçrayışta, 
dünyaları dolaşmağa çıkan hayalperest çocuklar türedi. 

Kitap üstünde, satırdaıı satıra, sahifeden sahifeye seyahat 
edemiyen tipler, haritanın etri büğrü çizgilerinde, Amerikayı Gç. 
cenubi Afrikayı iki natlik. Avustralyayı bet saatlik, adeta kapı 
komıusu yerler zannediyorlar. 

Kitap kaçkınlıtı içinde muhayyel bir hayat manzarası doğu• 
yor. Mübarek sinemalar da onların kahramanlık, değiıiklik, ma· 
cera arayan arzularını balon iİbi ıişirdikçe ıişiriyor. Film, bıa 

tipteki çocutu, rahat rabıt burnunu kırıştırdıtı sinema sandal· 
yası üıtünden bir dakikada Nevyorka, oradan da Tarzanın 
maymun gibi ııçradıtı ormanlara götürüyor. Arslanlarla boğuş· 
maklar, gırtlaktan çıkarılan acaip sesler, mağaraların içleri ve çıp
lak, nefiı bir genç kız .. 

Film birdenbire detişiyor: 
Paris .. Son nehrinin suları.. Akşam karanlığında , kol kolıı, 

girmiş çapkınların kitaralar, maudolinlerle söyledikleri şarkılar •• 
Çocukcatız duramıyor yerinde.. Ah, bayati ... Başkaları naııl 

da yaııyorlar?. 
itte, Loı Anceloıta meşhur kollcj yarııları.. Kayıklar, sula· 

rın üıtünde ıekerek uçuyor, kahkahalar, allı:ışlır arası ada, bizim 
çocuk ar·. le bütün irade ve şuurunu kaybetmiş bir hıl alıyor. 
Bir ariı.adaş daha, haydi bir iki arkadaş daha(. 

Bir vapurun kömürlüğü ve illı: yolculuk .. 
Oç gün bile geçmiyor. O muhayyel hayatın perdesi birden· 

bire iniyor. Ensede demir gibi bir el: 

Harici siyasetten babıeden 
Daranyi Mıcaristanın ltalyı, * 
Avusturya ve Almanya ile dos-

Ya poliı, ya çaresizlik ve sefahati .. 
iste çocukların devriilem ıeyahatleri. 

1 
Çimdik 

ELHAMRA tane münasebetlerini takviye 
ettikini söylem i ştir. 

Macaristan J•ponyaya samimi 
bir dostlukla bağlıd ; r. Ye akal· 
liyetlerin himayesini mücasir 
bir şekilde teınin etmeleri şar
til e küçük itılaf devletlerinin 
münasebetlerine normal bir şe• 
kil vermeğe horan hazırdır. 

Daranyi, M ıcaristanın silah
lanma programını ilin eltiki 
için bu ıefer Macaristanın si
lahlanma hususunda müsavi 
haklara malik bulunması nı talep ' 
etmiştir . 

• • 
•• 

• 

1. Milli Kütphane Sineması ---Bugün Matineleraen itibaren 
&nenin en güzel en nefis 
şalıane ve mıılıteşem filmi 

SEANSLAR· 
--- Cumartesi v~ Pazar 10,30 da 

Her gün 1 - 3,30 - 6 ~e 
akşamları 8,30 da başlar. 

Bu akşamki gala için alt kat 
localar tamamen satılm ı ştır. N •• 

___,..---, maralı koltuklar az kal mı.tır . 
Angaje için acele ediniz. Fiat. 
lerde zam yoktur. J 
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pariate emaal•i:a bir cinayetin -':'"!'ı Balkan Konseyii1ii1 
Kadın kocasını nıc;ın realist kararları 

zehirledi? 
Asıl mesele şurada: 

Kadın, cinayetin ae
bebini anlatmak 

İ•temedi 
Pariı Cinayet mabkemeıi, 

Franuıun her tarafında dene· 
· eeJc derecede derin alaka uyan· 
dtrao bir dava ile meıguldür. 

Geçen Eyl61in 17 inci günü 
aababı, yanında bir avukat ol· 
dutu halde zabıtaya müracaat 
eden Mariya Kebler adında 

ı•ç ve ıinel bir kadın, titrek 
aeıle ıunlan ıöylemiştir: 

- Beni tevkif edini zl Zira, 
keodiliae fare zehri içirmek Demittir. 
ıuetile bu ıece koca&mı zehir· Müddeiumumi ve zabıta imiri 
ledim. Çok teuti, ondan artak vaziyeti tesbit etm;şler ve lizım • 
bıkmıştım. Bu ıcbcple böyle gelen evrakı tanzim eylemiıler
bir cinayet itledim. Ne yapa• se de itin içyüzünü keıfedeme· 
yım? Bu, benim mukadderatım miılerdi. Zira, Bn.(Mariya Keh· 
mıı.. ler)in ifades"nden hiç bir ipucu 

Zabıta imiri, Mariya Kebleri elde edilemediti halde mabke
derbal tevkifhaneye röndermiı menin dinlediti şah t :erden biri, 
ve müteakıben de müddeiumu· gayet mühim sözler söylemiştir. 
mi ile birlikte Mariya Kehlerin Bu şahit mahkeme huzurunda 
evine aitmiıtir. demiştir ki: 

Müddeiumumi; eve firince, - (Güıtav Kehler), renç icaz· 
ıözlerl apaçak bir tarzda kar· lara f evlcalide dütkün IHr 
yolada uzumıı ve zehrin ver adamdı. Mahallede sevditi bir 
diti ıltırapla çamaıınnı parça· kızı kandırıp evine getirmek 
lamıı bir cesetle karıtlaımııhr. üzere, ıon giinlerde zevcesini 
Bu, Bn. Marya Keblerin kocaıı, sıkı ştırm ı ve o kızt kandırma· 
Güıtav Keblerdi. dıtı takdirde kendiıini terlcede· 

Zabıta imiri ve müddeiumu• cetini bildirmiıti .• 
mi; vaziyeti tHbit ettikten aon· Şahidin verC:litl bu ifadeden 
ra, yatatın yaaıbatında duran ıonra, Pariı •azetecileri, derhal 
komodinin üıtündeki fincana bapiılaaneye koıuyorlar ve Ba. 
bakmıtlardı. Bu fincanda, az ~Marya Kehler) • mülaki olarak 
miktarda bir mayi ıörülmüıtü. bu sözlerin ne dereceye kadar 
Hiç fjip)ıe yok ki, Güıtav Keb- dotru c>ldatuma kendiaiadea 
lerı öldüren zehir buydu.. anlamak iıtiyorlar. Fakat Ba. 

Zabata imiri, biraz dütündük· (Marya), ketGm davranıyor, bir 
ten ımra. ıokata fırlamıı ve ıey söylemek iıtemiyor• da 
evin numaruına bakanca müd- nihayet atzını açıyor ve: 
deiwa•miye laitaben: - Ben, kocamın bu çirkin 

- Dia aabah karakola re- tabiatını ebediyen saklamak ı .. 
len bir kadın, bu evin numara· tiyordum. Fakat mademki mey· 
ıını .ererek, farelerden bizar dana çıkmıı, oaıı öldürdütüm· 
bulundujılnu bildirdi ve ecza· den nadim olmadıtımı ıöyliy• 
neden zehir almak üsere ben· bilirim. Bu ıüprüntülerin cemi· 

••de•n-b•ir•t•e•z•ke•r•e-iı.te•d•i·--••I yet içinde yeri olmamalıdır. 
Diyor. 

Tembel bir kocanın 
marifetleri 

- &ııı 1 inci HlıiJedt1 -
Mehmed Alinin kanıı; ken

disine milteaddit defalar işsiz· 
likten vazpçmesini ve bir iş 
tutmaıını ıöyler dururmuş. 

Gültüm, dün ötleden ıonra 
Tepecikteki evine aidince kocası 
Mebmed Ali: 

- Aldıtf n haftalıtı ver. 
Diye teklifte bulun muş, ka· 

dan da vermemiıtir. Bunun üze· 
riae ualarında bir münakaşa 
reçmiı, Mebmed Ali: 

- Sen bana para veriyor 
muaun, vermiyor muıun? 

Diye tormuı, kır111 kat'i ıu· 
rette red cevabı verince ya· 
nıncla tqıdıta uıtura ile kendi· 
aine hücum etmiı ve muhtelif 
yerlerinden zavalh kadanı atır 
ıurette yualamııbr. O 11rada 
e•de bulunan teyzeainin kızı 
Fatma da Gülıümü yaralanmak
tan muhafazaya çalıımııu da 
ıösleri kaa çanatına dönen 
Mehmed Ali, uıtura ile kaba· 
hatıiz ve zavallı kızı da mub· 
telif yerleri1ade1a atar ıurette 
yaralamııtır. 

Vak'adan ıoma kaçan Meh· 
mecl Ali, zabıtaca aranmakta 
i1e de henüz bulunamamıttır. 
Alır yarala iki kadın, ııhhi 
otomobilile memleket Jıaıtane
lca.ldıralmatlar ve tedavi altına 
alınmıtlardır. Yaralara tehlike-

lidir. 

-----
iki yangın 

Bir aaatte çıktı, ilıi•i 
de a6nd'iiriJldt 

Dün gece bir aaat içinde iki 
yangın olmuş, ıüratle yetiıen 
itfaiye, ikisini de ıöndürmüıtür. 

B:rinci yangın ıaat 21,05 te 
Karşıyakada Şayeato ıokatında 
111arangoz B. Arifin 3 oumarah 
dükkanında mangaldan 11çrıyan 
kıvılcım yijzünden çıkmııtar. 
zarar miktarı 5·6 liradar. 

ikinci yangın da, saat 21,lSte 
Şehitler caddeıinde B. Müker· 
remin 139 numarala bakkal 
dükkanından çıkmııhr. Bu yan· 
gından huıule gelen zarar he
nüz tespit edilememiştir. 

· Kolonel Bek 
Roma yolunda 

Varıova, 5 (A.A.) - M. Bek 
ile refikası Romaya gitmek 
üzere dün akfAm uat 23/10 da 
V arıovadan hareket etmiılerdir. 

Lehiatan·Letonya ara. 
aıncla bir ticaret niu
ahedeıi imzalandı 
Vuşova, S (Radyo) - Lehi .. 

tan• Letonya aruında bir ticaret 
muabedeıi imza edilmiıtir. 

Sol;yatla bir •ailıaatçı 
,alıalandı 

Sofyya, S (Radyo) - Burada 
bir ıuikutça tevkif edilmlttir. 

Ramen matbuatı, 6u huıuıta uzun maka. 
!el•r neıretm•lıt• devam edi,or .• 

Ballcan 1'.011,.ginin toplandılı Anlc•raden bir ıörüniiı 
Bükreı, 5 (A.A.) - Ankara devam ve Londra komiteıine 

konferansı ve konferıaıın çok ittirake lcarır vermiştir. Diğer 
mübim olan realist kararl&r1 taraftan aza devletlerin ticari 
ıazete1erin baılıca tafsilat mev- münasebetleri bakımından bazı 
zuunu te,kilde berdevamdır. fili vaziyetleri de rözönüne al-

Oni~erul, ba.ımakaleainde kon• •aları icab eder. 
feranııa yala1z mahalli bir b.. Buna binaen kon1eyde aza 
rıı e1eri vücude ıetirmekle kal· ber devletin ekonomile menfa· 
madıtını, ayni zamanda Akde- atleriai korumak makudile mü
niz müaalemetine de hizmet naıip zamanda general Franko 
etiitini kaydediyor. ile tema1a ıelmek üzere delege 

Kuvaatul, baı makalesinde pnderilebilocetine karar ver· 
Bulrariıtanua da iltihakını mü- miıtir. 

dafaa ederek diyor ki: 3 - Milletler Cemiyeti me-
• B.ııüa yeni bir Balkan an· 1eleai; Balkan antanb Milletler 

tantandaD bahaedilirken bizzat Cemiyetine karıı •dakatiai te
kral tarafından tahta çıktıtmın yid etmiş ve fakat cemi1et ic
ilk yıllannda te1bit ettiti şe- raatını ancak aza devletleria 
kilde noktai nuarımızt tasrih politik iıtiklil ve müNvatlanna 
etmek iıteriz. Balkan antantı riayet edebilmeli çerçeveli da· 
evet. Fakat Bulıariıtınla bana bilinde ta1avvur edilebilecetiıai 
kim ... ia ve bilba11a tek Bul• tebarüz ettirmiıtir. 
prların ıorluk ıöıtermiyecek• Diter devletlerin iç itlerine 
lerini ilmit ediyoruz.. müdahale etmemek karularda 

İampul ıuetelinde eski Jaa. bulunan Balkan antaatı dev
riciye müıtetarı Gafenko, An- letleri kendi iç iılerine hiçbir 
kara koaferan11 neticelerini tala- aurette müdahaleye de miiaa-
lil ed•ek diyor ki: maba etmiyecektir. 

•ltalyan lmparatorlutunuD ta· 
nıamaa ve Franko· bükumetile z kredilen bu beyanat küçük 

antantan evelki buı kararlarına bua miinuebetler t11iıi miiıte• 
rellen karal .. mııtır. Buna diye· ve bilbaıH Romanya tarafın· 
cık hiçbir fey yoktur. Zira ltal· dan Milletler Cemiyetine 27· 1·938 
yaa lmparatorlutu bir ıerçek· tarihinde yapılmış olan beya· 
tir. biter taraftan milliyetper• nata u1ıuodur. . 

ver 1.paa1a da bir rorçektir. A merika 
Çüakü ~ir yıldan fazlad1r Fran· 
ko memleketin üçte ikilinden 
fazluıaı idare etmektedir. 

Bükreı, S (AA.) - Hariciye 
müıte .. rı B. Komnen matbuata 
beyanatta bulunarak Bılkanlala· 
rın Avrupa barııı için bir teb· 
like tetk 1 ettiti zamanının çok 
tükür ıeçtitini kaydettikten 
•onra demittir ki: 

- Ş· mdi Balkan devletlerinin 
politikası bu devletler araıın· 
daki aamimilik Balkan ebaliıi· 
nin entelektüel vo ekonomik 
terekkiaini temin huıuıunda di· 
rijanlaan müşterek dü,üncelİ 
ve barııın ve iyi anlıımanın 
tarsini aayeıinde bir nümune 
teıkil edebilir. 

B. Komnen Ankarada göste· 
rilen hararetli kabulü ve modern 
TürkiyeS.in büyük Şefi tarafın· 
dan yaratılan bu ıüzel ıehirde 
geçirilen dört gün zarfında ... 
mimilik havaıını bilbaıu kay· 
detmiş ve bunun dört Balkan 
antantı deYleti aruıoda batın 
bu kadar ııkı oldutunu göster· 
ditini bildirmiıtir. 

B. Komnen bundan ıonra 
Romanya balkıaı bilbaaua ali· 
kadar eden aıatıdaki üç nok· 
taya iıaret etmiJtir: · 

1 - Balkan antanta devlet· 
lerinin ltalya ile olan ınüoase· 
betleri konıey kararlatnda azı 
devletlerle ltalya ile olan mii
na .. betleri idare eden cotrıfik 
politik miinaHbetlerden mü~ 
olmuıtur. 

2 - l.panya aae1eleai konaey 
ademi m&dalaale politika11na 

Bir caauaa laad~d 
clıı ına attı 

Pariı, S (Radyo) - Amerika 
zabıtası cuuılukla maznun 
Hofmaa adında bir Almuı, 
burün bir vapura biadirerek 
budud haricine çıkarmııbr. Bir 
cuuılar liıteıini de lnıiltereye 
ve diter hükumetlere vermiı, 
memleketlerindeki caıuaları yaka· 
latttrmaları huıuıunda ikazda 
bulanmuıtur. 

Ademi müdahale 
komitai ne oldu? 

Londra, 5 (Radyo)- lıpıa1a 
itleri; ademi müdahale komite• 

ıine zahiren olsun firmiıken, 
ıimdi yeniden politik ve diplo· 

matik aabaya dökülmüttür. Ba· 
nun 1ebebi muhariplere harp 

malzemeıi verilmeıi ve lıpanya 
vaziyetinin. bid bir nfbaya fir· 
meıidir. 

Muhalif ıazeteler; Loadra 
komiteainin ilk içtimaında, Al· 
manya ve ltalya tarafından 
Naayoaaliıtlere mühim miktar
da harp malzemeıi gönderdi· 
tine dair vesikalar~ k&r11l&J&• 
catını yazmaktadırlar. 

Parlamento mebafi li İle; bü
tün bu ıevkiyatlardan ademi 
ademi malumat beyan ve bü • 
kOmetin b'ç bir habere muttali 
olmadıtı yolundaki izabatıaa ba· 
tırlatmaktadırlar.lnrilterenin en 
ziyade ebemmiyel verditi cihet 
lapanyanın lltikllli dir. 

6 Mart 

Şark Sanayi kumpanyasından: 
Fener Tip S. 

Bozkurt Tip 6. 

Kurq 
90 cm 832 

85 " 
80 " 
75 " 
70 " 

156 
723 
690 
651 

85 .. 732 
Kelebek Tip 9. 80 " 701 

15 " 670 
70 " : 639 

.ı- Yukandaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli pef 
ödenmeıi mqrut 36 metre-lik bir top için olup uıari 
1 balyalalc (yani 2S top) sabılara mahıuıtur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese maırafı olarak 100 
kuruı müıteriye aittir. 

3 · - lıtaıyona veya matazaya naklini iıtiyenlerdea beher 
baly• için 30 kurut araba nakliyat ücreti almır. 

4 - 1·24 top almak iıtiyeıı müıteriler yukındaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabil irler. 

Yukarıda ıöıterilen bez fi•tleri Vekiletin 
fiatlere uyıun ambalij ve nakliye maaraflarınıa 
oldutu taıd k olunur. 

lzmir Defterdarlığından: 
Satıı 
no. Ura K. 

1283 Karııyaka Soiulckuyu ada çıkma11nda i6 eski 120 00 
20 taj no. lu ev 

1284 2:ci Karantina Nazmiye ı. 20 tıj no. lu ev 250 00 
1285 Karııyeka Sotuklcuyu ada çıkma11ada 18 taj 100 00 

no. lu ev ve bahçe 
1286 l:ci Karatıı Halil Rifat paıa c. 202,204 kapı 66 OC, 

no. lu 220 M. M. ara ,, 
1287 Güzelyalı Retadiye ı. 1 taj no. lu ev 
1288 Şehitler 2:ci Albn ı. 4 taj ,. ,, 
1289 Tuzcu m. Şerif Ali L 35 taj no. lu evin 3/8 

biueti 

125 00 
300 00 
362 60 

1290 Ha11a Hoca m. 2:ci Belediye L 15/1 uj no.la 200 00 
dükkan 

1291 Güzelyalı Teaezzüh·Şefkat 1. 2 •ikernr taj 60 00 
DO. 111 ey 

1292 Bonova Şelait Melamed ve Orta a. 53 A. ve 150 00 
53 taj no. - lu iki dükkia _ 

'Yukutcla Y•JJlteı 'Wl!tflilkiyet 15 2'in müdd-at. tıak ar 
brmaya koaulm.,tur. __ __: 17-.3-938 tuilaiade P-..mM .-ü 
ıaat U tedill. aaliplerin Milli E•iak müdlr&Gtiina . ......_.. 
ları. . 1 11 654 

Pamuk mensucatı 
Anonim . tirketi 

Kabot bezleri satış Jiatı 
Markua Eni llDtİm 

4 At 85 
4 At 75 
S Detirmea 90 
s .. 85 
8 Geyik 85 
8 .. 7S 
9 Tayyare 8S 

9 " 75 
11 Köpekli 85 

lıbu fiatler fabrika teılimi 11taı 
müıteriye aittir. 

36 metrelik bir top1111 
Nbf fiatı 

K111111 
111.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

fiab olup amballj ...,afı 

25 toptan a .. ta •tatlarda yukandaki fiatlere % 2 zam 
olunur. 

Gamrok muhafam genel komu
tanlığı Istanbul satın · alma komis-
yonu odan: 

1 - Gümrük muhafaza memurları için l 135 takım elbile
ain 22·3·938 Sah ıbii IUt 11 de kapalı zarfla ebiltmHi 
yapılacakbr. 

2 - Tualanaa tutan 17,02S lira ve ilk temiaata 1271 
liradır. 

3 - Şartaame, evaaf komiıyoadadır, ,ar&lebilir. 
4 - l.teklileria o ,a. ebiltm• uatia4ea bir Mat neli• 

kadar 2490 aayab baunaa 32 aci maddeli laGkmlae ~ laı· 
zırlıyacaldara teklif mektaplannı Galatacla eski itlaaflt ~ 
rütü binuandalri koaallJOD& vermeleri. 1 5 10 17 105Sl642 

Devlet demiryollarından: . 
Mubammea bedeli 82SO lira olu 25 ton taıfiye eclilmiı ,.. 

muk yatı 16-3-938 Çar.-mba paü .. t 15 t• bpah zarf 
uıulae Ankarada idare binaaında aatua alınacaktır. 

Bu ite airmek iıti,enleria 618. 7S liralık muvakkat temiaat 
ile kaaunun tayin ettiti veıik.ları ve aafia miltealabitlik Yeli
lca11 ve tekliflerini ayni pn ve IUt 14 de kadu komiıyon 
reialitine vermeleri lisımdar. Ş.rtnameler para11z olarak Anka· 
rada rmalıeme dairealaden Hıydarpapda te1ellüm ve aevk 
ıeflitindea lzmirde Aluncak mataıa11adaa Adanada 6 nca it-
letme •Gcllrlljiladen datıtılmaktaclar. 1 3 S 7 506/641 
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Şen müntehir 
F8Ci8 değil, çok nefis 

bir komedi 
Baı rolde Karol LomlHu-d 

1a.,..c• .lan illifecl• eclenk, 
n•-. NeYJOta., la•_. 
, ... • eti itila l&11m olaa ......... ,......, .. 
. .. .. ,.. • ... t.m •tııı 
•tarak; ._ .. , ılhraptan 
~ari4at temia olmacak ve ba 
bal, ... - dektonua Mki· 
kati .. yclaaa çabracatı ıüae 
kadar .... Mec:ek. 

Da• maceraaıa baflan11· 
cuacla, Hani Flaı (l(arol Lo .. 
bani) ach•tlaki bu ima raportör 
iple aieyor. Fakat lpk ohafu, 
... ...... iltifad• etaete 
•ai ol•u,or. Çlakl, Wr P 
lllteoi iti• ....ıeti, atka ..ı.t.e 
plar. 

Raportör ba yaliaclaa IO

a- kadar iltifade etllele 
b,.. wnaiftir. H.acikat •eJ
daa -.ca ela, laaı alıp batka 
... ı.ate kaçacak " İ•lilaar •ttiklft• tlair .. ,. ..... takar 
twktir .. 

• •• l,te OJaDllD .... .. ....... 

lelkil eclea kl11mf 
• ...,... alalik .--..-.. 

-~leri aiairlendW..te b... 
m,or. · Çiiakl kim~ Wr 1a ... 
taam laaliaclea iatifacle olaa. 
__ ..... olmu. 

aa,a. ol•akll ........ .. . 

~---~· Mk .... ... 

""°' 1938 YILDIZI 
Anni Düko 

Torilat Hikaye 

Arşimed nasıl öldürüldü 
Bir fÜD, mılli ,.nlilderden 

birini btllllamak için, coıkuD 
bir ael baliDde aaray önünde 

YAZAN 
irfan Hazar 

-4-
topluaa halka; ukerler, mu- Bu adam asker delildir. Ba 
llafıılar, batta kale müdafileri adam sade bizim vatamll cle
ve bizzat ••laarebe aabuandı til. dünyaftla •ah olm,a 11-
ateı bı11nda bulunan kuman· 
dialar bile iıtiralc etmiılerdi. )'lktar. Söylediti• adaaan i.

mini ıiı de duymupaudwl 
Saadetleri nibıyetıizdi. Erıeç itte, benim delil, o .-.. 
dlllD&ll, Siraküzeye ı'remiyr hayatını kurtannıı LMlildilf. 
cek, Romalıların çizm•ile va• Onun, tek batın• ve ki•••• 
tu çijıaenmiyecekti. küçük bir yardım ıörmedear "k..cli 

O ıece, içilen ıarapların, oy• kendine buldup, keacli keneli-
-alan oyunl1rın, yapılan COf- De icad etttiji barikala;a, · .ftir 
bn iyinlerin, ve üryan bir halde inaan olmak ııfatile aizi• de 
Sicilya kızlarından mürekkep 
elanı eden müteaddit kafilelerin hıirmet eclecetı• ıi tab-. ..... 
daaa. bir miıliae Sirakiize balkı rim. Bitin ııtetim hl'cllr. 

Onun ll•yatanı kurt-...... S. 
hiç teaadüf etmemiıti. ıaten cıa çekifiJoru .... 

Ulda sabaha dotru, harp Romah ıeneral. 1ift11 Hi,.-
trampetleriaia, ve tunç borula· ronun ba 16zl.,.ai • ...,.. 
raa aca aca batıraımalanaı ta· dialecli. Artimeclia imai, ya1ıız 
kip edea, yüı binlerce kiıiaia Siraküzede defi', biMe ltalj.
debtet içinde kalu feryadı, da çatkan.,.-du. Bu adMb w. 
bayram yerini çil yavruıu a'bi mak, oou Romaya ..... 
datattı. Herkes laançerleriae elbette .-eflerirt en bi,aıi w 
dawanıyor; kalaçlaraaı çekiyor, en paılatıydı. 
yiik•lc taılara çakarak biri bir· Baıkalaraaa eaai,.t -~ 
lerİ•i ikaza. tepjb, anlatmıJa rek, ıeneral b:nat b•cliii .,.._ 
davet ecliyorlarda. Ne yuık ki, fimedi aramata çaldL ~ 

Aalll Dlie lı '- ıetmifti. Romala •u· oturdup ,,. •lllllir ....... 
f.peJ mücldetteaberi, filimi• bir Fr ... z mecmu• eliyor ki: laaripl•, bayram.lan biliıtifade rini yaptıft ev herk• a.ıt· 

tle, Jeei yal.&ızlara teaadif ede· •&11 ihtiyacaa ktımen azala- bGylk bir kawetle telare tir- mu idi. G•eıal, llf'Mle .-iil •iJ--. Hali lluar fili• çeYi- C!la•ı ••ar•-= 1~38 ameli aine- aitler; ,.k.ıa .. laallel•i ,,,_ merclinal.ini çakb. Odilll, 
real• i8e, 1•vat ,. • ., eski mıc:alata yenı ltir 11lcliz kuu· kap y.kbktaa wra. timdi ele aal01tlar, cl&t bir taraf •• 
- .. ·--•---· L-• .1.._. • L....1- darda: At1ai Dacau. araya, 1ui merlcen doln bap uandı. Evin w bom~ 
.............. 

11511 
•• ,.-.meae 111111• .... Anai Dcacaaz a,elİade •Bir -'- ..a-: L.-1 -1--1 ·Y" .,.... .. .aar. S l artiat.leri ""'8 _,. -.•mı..-uı. Göa1el., cetftl tal.talan, --. • •1ırcı er, •JD • teaadüf. aclıadald &Hm, bir Sara,. bir llercümerçtir kep- k 

1 
el ela r--

töre lire art&k bıkblar. Yem .. be .. ola Artiltia M fil• laclı. Kral ..,_0 ._ b:rıa.o preaı ver, uvarlar ve Jerllrcll 
,.l.W. tir•'* ilati11a1 .... de ~·li iace ... it .-.. çiziU bi• bir adet a...dnl flP 
..... f0tala1or. S.--. ••kadar Mtlaeclilae uclar. " ....... kollanada kawet la1l•, rabmlu, maki• nll•· 
_....;;;..._-~__;;,---------..-------ı al_,...,. lraclar cllviittiiler. leri Lafiklal .. adra•ıflır• 
c • .,:.ıar do•a Klark Gabi ve Niı.a,.t knlaa, blbindm aldıtı hayrette. ... ,,. 8"kHlf•• 
Y.3._. a• •iv bir yara onu fazla kıhç Birci-. J•dıüi._... 

. deM•clir Karol Lombard • 11··-·· ••• olda. Hiyeroa lizden •tır Wr l•ilti .ili. ... 
~FUa.yet. ...... 

"811111. ·~-· 111~ "'". • ........ .......... .," ........... -
... ..,..~ y .. da ~-- 11!Jflllllr ........ 

JOl'cİa. Luiklı kra9a .. veaet 
teklif etti. Y •-• tlikbtle 
balulmaıı içia keatli aamlarile 

merlerin iiltflnde bOJlıl ... ,.. 
yatan ve maataıam ""8cl 
durmabıZln kan htkar•acl• 
biiyiik ilia Arı metti. O.. 
o pceki aaillt f8DlilcteD lj. 
••laların .. bre pdi-........a 
bile baberi 1okba. O, • 
beıap ve h•d .. . -..-.

kilı.ife, IİD••a ıelmlli•i• ... 
mea \emea ıon • •Wtebe,. 
r,lditini iıpat ediyor. 

"USursuz gemi,, 
erin ash tahrif edildi, fakaL .. 

' ,ora. .....,. iti ele ba1atm 
• ac:a .W.ı..t.i ,..:., ,.._ ..................... ,.. 
Mf•lk. bllbltia tileclea Çlk-
••t. ............ r. 

Bir ... ba adar• ~---
pllileriach9 bir ıe.; ...,.._ 
a. .-W• ... 1ce çaba ...... 
lak Wltla , •• ~..... 116-it 
J91'1i ta,ıalar ........ olmak 
U.., a•rıai erkAaıadao da 
ki•1eyi at barakmam11ta. 

~----Wr ........... 
..... k9ptaDID pnf Ye cliJber 
km ....... il yeadi. Bu defa 

......... i,. ,.. ..... 
it IMlariJell ile Pl'Plf•lf, OD• 
lana ı... baiilmi, bem de 

,.,,_,.. 61r ı.tıh pmi içi• .... ._.. aetic:ele ... 
ı.,m. aalaarrirleriaclea " celr ola• proielerhti tat'eik et· 

"1lli nmuc:aı.mdaa R. L •••elde •• etti. 
.......... bir laikl)'eliacl• 86J6k farb•alardu ••• 
... iN fili-. d•is •ı•u- .... tekru ltir adaya Jaaatb. 
11111- fllitli ,..ılitial, .a.. Oraclaa da iaci " Hdef b
........._ laaldkl arak- t*çalali•• • .,..,.. · • .... ri 
tllW w oaı.n. lmlea ıe~tik• biacli. Ewell laalif kavpya 
....... ,.. .au•eli itibarile al- IOllra ela biribirWiai öldirmek
....,,~ le •eticeleaea ba• illleedele-
AiıMM, , Şt....._aa ewiDCI• ter. kaJUI ettiler. Gea.; ve 

.... wr bclm Jok ikea, H cHlber im ba faciadan aonra 
llllM .... ,. adaptelial ,.. k&tilerdea kartaldu ft iateclitf 
,_ lılillaaaw fiU.e ,..ı Wr iatika•ete dotra ıemili•ia 1.ı. 
llİİI .. lllwe ebaiftİr. S..• balerini açtı_ 

bal la fili• de, Milllaavuria di· 
~ -ı::.i ~~":zlaatl:ikl;; ter filimleri ribi muvaffakıyetli 
... o ••la eleri, ba ıoara- ve azipti_·,_. -ııııııı.---
.ıii pp.lu illve ll• acayip bir 1Culuı11çlılc ı•aı-.. 
.... loDı...-r. BaJNldıcla .. ....,. otla 

la Iİifİll Ulea Amerikaa fili. Ömer, ku111 CemlleJi elindea 
9fdir. Fru•IC8J• ıePrilmiftir. ve Halit otlu AliJi •baadaa 
~bir Fraaaz aclalaaa aa- cala ile 1aralad11Jnclan fek•· 

it .-a:_ ............... '· 

- ti.yır; laayırl Dotna 4ef.J. 
Bu flJİa 1alaadır. 

Fraaa1 artilti MireJ lalia ve 
mnh• ... nni Tino ıto.i. 
Ditu'4Ddıldarına dair caka• 
ubtrip dotna olap olmadata•• 
aoran mulaarriri baiın.-ak kar-
11ladılar. 

Ve dilber Mirey BaliD ..ıe 
uele ilive etti: 

- HoLvuda aid• sim• 
•ltalaaclam. Sildeti•clea taa 
bet kilo kaybettim. U;kum
lllklar, iftibuaslıldar ltlriblriai 
takip etti. Bir metrelik ltir fia.i 
bile çevirmek kuclretiai b,
bettim. 

- Yeai çevirecetiaiz fi imle
ri• İlilaleri aedir? 

- Oc; ay içinde •Altı o Ve
aiia. •Şeytaaın eairi. ve •Pem
be mürekkep. iıimli filmleri 
çevirmek mecburiyetindeyim. 
· Tiao Roui de söze kanıarak 

tunları ıöylemiıtir: 
- Amerika iıtıayoalanacla 

ve Kaaadada üç ay kadar te
aörlük ettim. Selim her yerde 
takdir kazandı. 

lnfilizeeyi iyice ötreadim. 
YalClndı laıilizce olarak bir 
iki film çevirecetim. 

Eoe taanoıu 
ôdemiı kazaaansn Zeybekler 

maballeıinde Mimin otlu Tev
fik Erbaıh, ayni mahallede lb
rabim kızı 57 yqında Hı~ice
nin ~Yine rece tanuz etmaıtir. 

Kl•lc 0.61 • K. Le_,,_tl 
HoUftClcla afak bir ,..mk 

daha oldu. Herke. Klarlc Gabi 
ile Karol Lombarclua •vlea• 
celderiadee bell•diJOr. Ba 
..,ı.lar, iki artiatfa •Jllİ ••ele 
otarmalan MHP olmllfl•· Ya· 
kandaki relim, iki artiatla bi
ribirllll• •• bel• ,.1aa ol
daldanaı flat•riyor. 

Hıraıs lıatlmlar 
ÇoA entr•ııan 6ir 

/ilimdir •• 
Soa zamuluda ilimleriae we 

ciıimlerine kearetle tesadüf et
aadGf ettitimiz paç kızlara 
aid filmler, durmadan rene 
devam etmektedir. (Kadınlar 
KulGbB), (Artistler Pansiyonu), 
(Geoç Kazlar) ıibi filmler ıiae
ma amatörler.aiD kalaklanaı 
çoktanberi ı·ıirea eaerlerdir. Bu 
defa rene (Gene; Kadar) mevzu 
olarak ele ahamııbr. On:ara bir 
tedipbanede toplumıı balaa
duldan halde bize ıöıteren 
eaer, bir mendil hır11za nclaa 
tutunuz da, yiyecek ve içe::ek 
c;alaa ıenç hırsızlarla Mfirciyi 
kırıı karııya koymuıtur. 

Filimin cazip ıeçmeai içiD 
h çb r tey ıbmal edilmemiıtir. 
Bu fıli min çok müıteri kınna-

kararalba emirler gönderdi. 
Fakat kral baal.. mani eldu • 
Yalmz elile, ,. ... lia yanana 
raldaı .... ı ifıret etti, ve 
OM: 

- S..im itüa yapılacak ,., 
aa. ...... eledi; -- ... •11• bir .ataadqaa ba ifi 
~ile temizlemek mıre8i ka
dar tabii ae olur? Yeter ki 
bea IİZe .... Wriai içio -bbtll 
edeneeiı· ricada balu•acatım. 

cataaı talamia ediroruz, Tedip
laaDecle enell müdire olan b· 
clıa ••Ylmflara çok ıiddetli 
ma .. elecle Wluauyordu. Bunua Jeri•• ıeten paç ve aibel 
mlclire iae, bedhabt arkada.
lulllı korumak. oalan barpala
maktaa daha ziyade batnoa 
..._ak temay6Uerile ,.tif•it 
•ltfik Wr kadında. 

Bir ,.., tediplaueclea Nell1 
aduadaki ıent bir kaz firar etti. 
Ona ..Jddea olduta tibi _.. 
cuata duçar etmiJea ,..i 
•idin, kendiliaia aerbuce, ıe
hirdeld kuralara devam edebile
cetiai aöyledi. 

Ulda ba kuralar İJİ bir 
netice vermedi. Nell1 müeue
aeain doktoruna debfetli Rrette 
ipk oldu. Halbuki doktor, biz. 
zat keadiaiai himaye eclell 
müdireaiD aifaaluaclar. Valt.'a. 
tedipbaaede fena akial• .,.. 
dırmak üzere iken doktor ... 
11zın ortadu kayboba..-. 

Fakat ıeaç ve pzel müdire 
ile Nelly doktoran ba p1ba· 
betine aldını etmeden birisi 
ceza11aı ikmale, diferi de mev· 
kuf kızlara ,efik " rahim mu· 
amelelerle iuant vuifes·ni 
yapmata devam etmiılerdir. 

Filim, batta da ıöyleditimiz 
ribi alika verici ve ıürülcleyi
c ·d · . 

dalmtf ritmifti .• 
itte ba clalııahlc 

dır ki aokakta dewi,. 
C:Üil bir' Ro•alı ~ 
eme tirdi. o-. ...... 
kip etlUIİni ••retti. Aql 
laeuplannclaa IMtaat Wilm• 
ba •eobtal s;pretti.ıe ••• 
yerecek lcavvtti -...-~ .... 
lamadı. Nefer ile, 
likaydiai br11.aeclı 
kalacanı çekti ve bir 
üatadın b .. aı Jellİ 9ililtait ...._ 
deli .. kill ............ 
pladl. 

Bltia Siralclse ..... 
acalannclaa clalaa tok. Arlillllta 
ölümünden ~ • • 
haftalarca, a,laroa .......... 
Romah mulaaripler ~h. ...... 
dın ceaaze ... aıi•illi '""et 
kendileri laazarlamat .. e111e 
yapbklan taribi aillapti ••• 
çahfblar. Ne çare ki Arti•et, 
bir daha relmemelc illere .... 
yamııdan çekilip fitmifti. (kat.. 
lelmilit: 221) ----aı ••• ,,, ..... 

Karantiaada la&aa •••• 
aiacle AW.llala otla tal& b 
lim, iclarn·•deki 
yoldu l•n Receb = ı 
, .... c1. · lbralai me çap i 
yaralaamuına •be • ••li
tiaden zab taca y·~--'9111tir 

Ôdemiıt. 611' .... 
ÔdelQiı kaıa11•da Ze,belilw 

malaalleaincle lata11bulla ltaiep 
otla limiil Demirbt, •1'i aa· 
hallede ŞJık Ôrea, SlılMtia 
"Haıu Sev.mi t,baiMSie 
tehdit ettitiaden tutuimat 
Acll

0;1ta ........ r. 
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Holivudun Esrarı 
MarlCa 'tarafindan yırtıldı 

-4-

Marlen, çocukluğunu, acılarını, mahrumiyetle
rini, ilk san'at hayatını anlatıyor .......... 

Nerde hnim ç•calclal•m 
Bütün bu yapyııta; tatla hıı· 

tıraların melcei, hayatin ıül ve 
masumiyet devri .ayılan çocuk· 
Jule nerde? 

Bir bahar ıibi, çiçeklerle do· 
nah· mış bir evde bir annenin 
kahkahası naaal olur bilmem. 
Hayalimde yaıattıtım perinin 
ıöz~eri, ağlamaktan daima kıp· 
ktrm •zı; sevimli prensimin bir 
kirli sakalı, sıtmıla ıöıleri, 
harpte ıiyilen bir mitferi vır. 

Jns nın coımata, aevmete, 
okumağa başladıtı zamandan 
ve istidadının, baaHIİyetiain 
uyandığı hararetli devirden, ba· 
na yalnı z korkunç ve zulmetle 
dolu bir boşluk kaldı. 

Ben yalnız matemle geçen 
küçük kızhtımı ve zayıf, mıh· 
zun ılk gençliğimi hatırlıyorwn. ' 
Mazinin bana yegioe hediye~ 
çocukluktaki ıstırap ve elemi· 
min yüzünde bırıktıtı izlerdir. 
yani beni Marlen Ditricb yapaa 
izlc:r. 

Esrarlı tebessümüm eter uzap 
andmyoraı, bunun aebebi, belki 
gülmesini yirmi yaşımdan sonra 
ötrenmemdedir. Herıeyi tek· 
mil olan b ir kız ve bahtiyar 
bir çocuk olııydım, belki bu
gün, Vaymann yuvarlık y .. 
naldı, l'amaız ,Olütlü yerlilerin
den biri olacaktım. Fakat banfi 
mukadderat ı tercih edeyim bil· 
miyorum. 

O n yedi yıtında iken, ken· 
dimdc gösteri imek iıtiyen bir 
kudret, inkiıaf vaaıta11 anyın 
bir h11aaıiyet hi11ettim. Ber· 
lindc meşhur bir musikişinastan 
keman dersi almata başladım. 
Fakat ne çare? Bana tahsis 
ettiğ i yola girmem için, mu· 
kadderatımı n herhangi bir va
sıtayı kullanması evciden ya. 
zı lmış .. 

Bir otomobil kuaaanda bi· 
Jetim kmlıyor, parmaklarım 
ideta kötürüm olmuş gibi, uzun 
müddet hareketsiz kalıyor, ke
man ötreamektea vazreçiyo
rum. 

Fakat, kendilerinde 1rtiıt 
olmak imdadı bulundutunı 
iman eden arkadaılarla müzik 
mektebinde geçirditim iki aene, 
beni baıkalaıtarmııtı. 

Heyecanlanmayı, ıahliyetin 
biitün uyanma hamlelerini, is· 
tiklile alıımayı, kısaca, kapab 
ve ürkek reçen çoculdutumun 
benden giılediti berıeyi bu 
mektepte ötrennaittim. Yegane 
pyeai koca bulmak olan kü· 
çük buriuvı lcılıtına tekrar fi· 
rebilmem için vılcit çoktan 
ıeçmiıti. Bir akıam anneme: 
•tiyatroda çalıımak iıtiyorum ve 
çahımahyı m da • dedim. 

Komedi gen 
SeyÖ*timizin ikinci ıecesi 

bqhyor. Sant • Fe ekspreıi Etı 
dö Savaya geçti, Mızürinin yo· 
lunu tuttu; yeknaaak. ıuaz ve 
sonsuz bucaksız •Maydl • Viıt. 
ovasına çoktan firdi. 

Bazan kızıl bir inikil trenin 
cımları üzeriad!tn ıeç"yor, te
kerlekler dingiller üzerinde dur· 
mada n dönuyor, gene bir çın 
ıesi işitiyoruz. Yeni bir iıtaa· 

yo .a gelmişizd ir. Oradan, tek· 
rar kesif karanlığa dalıyoruz. 

Vagon· restoranda, yolcular 
yemekler ı ni çoktan yimiş bulu· 
nuyorlar, h r şe) İ tertıp emek ve 

aonra ııd p yatmak iıtiyen 
garsonlar teliıh teliıh bakını· 
yorlar. Fakat; ne uçuk benizli, 
kırmızı mantolu kadın, ne de, 
bu saatte, suvare elbiseleriyle 
ıöze çarpan bay ve bayan 
Vaylı • Kokı yerlerinden kımıl· 
damak istemiyorlar. Bay Yaylı· 
Kokı, beyaz bir gömlek tedarik 
edemediti için. o aktım, ıimo· 
kinli oldutu halde, pek tuhaf 
~örünen kırmızı ve yeıil karel i 

Marlen Ditricla 
bir kovboy mintanı ıiymiıti. 
Büyü~ bir imparatorluk ta vad· 
edilae, kimse yerinden kalk· 
mıyac:ak. 
Maaamııın üzerinde yan ya

rıya solmut bir çiçek buketile, 
dörtte üçü içilmit bir beyaz ıı· 
rap ıiıeainden başka birşey 
yok. Şiıenin miitevızı etiketi 
üzerinde ıu sözler yazıla: •So
terni liatara11. 

• •• 
Marlea etrafını sıra• endiıeli 

teceuiiatea liiijey. aDlıyamıyor. 
Bııı açık,. yanata avucunun 
içinae, dirsetini maaaya daya· 
mıı bir vaziyette duruyor. Bu 
akıım, soluk mavi rözleri, biç 
birıeye bıkmıyor. O kadar 
yavaı bir sesle konuşuyor ki, 
isitebilmek için etilmek mec· 
buriyetinde kalıyorum : 

- Sahne biti hatlrımda. 
Annem, aaçlarını arkayı batlamıı 
ve matem elbiseaile oldutu 
halde, teklifime itiraz etmedi, 
aeıini çıkarmadı. Yüzüme baktı 
ve kederli, yorgun b·r eale: 

- lsteditini yap, Madlen, 
dedi. Bu tecrübeye de pekili 
tahammül edebilirim. Fakat, dil· 
ıiin ki, baban aktris olmana 
müsaade etmektense, seni öl· 
dürmeti tercih ederdi. Bunun 
için, bari iımini detlştir. 

Ertesi gün, Marlen Ditrich 
adile, Makı Rıynhart dramatik 
san'at mektebine yazıldım. 

Sahneye ilk Çlkııımda, şeka
pirin •Munialeıen tirret,. adın· 
daki eterinin temsilinde rol 
aldım. 

Eserin bütün tahıslar ı, Rıyn· 
hırtın talebeleri tarafındın 
temil edildi. Atzındı sönük 
siıarasile kuliste duran lcendiıi 
hareketler yaparak, bize, alçak 
aeıle lüzum eden talimatı ve· 
riyordu. Oyun çok güzel oy· 
nandı; yalnız ben rolümü yapı· 
mamııtım. Raynhart benden 
memnun değildi. Etilip bükü· 
lebilmek kabiliyetim yoktu.Ace· 
mi hareket ediyordum. Çok ya• 
vaş terakki ediyordum. Belki 
on defa, sahne hayatımı terket· 
memi tıvıiye ettiler. 

lnad ediyorum. Ben talebe 
mevkiinde sürtüp dururken, ar· 
kıdaıların birkaç para bile ka· 
ıanmata baıladılar. 

Annem ses'ni çıkarnuyordui 
fakat, kederli bakışları beni 

. müteeuir ediyordu. Muvaffak1• 

1etı;z: j'imi itiraf etmekteaıe, 

ölmeti terc·h etmek istiyordum. 
Gecelerj, laenüz daha uyumıyao 
ınntm hıçkınklarımı iıit meıin 
diye, y11ltflmı ısmyordum. 

Hayatımı mutlaka kızın· 
mam icap ediyor. Bir aabah, 
korkudan ve mahcubiyetten lai .. 
!İZ b"r vaziyette, figüranların 

bekledikleri U. F. A. Stüdya • 
larıaıa kapısı öaüae dikildim; 
bana alayla alıyı bakan etki 
pabuçlu, soluk yüzlü ihtiyar ık· 
trislerin, kız peıinde koıan 
ıivri favorili hıyınetkirın, bir 
kütle hılindekfaç ve zalim Rus 
ıencrıllerinin arasına karııtım.,, 

- Sonıı V 111' -

Alman tahtelba· 
hirleri ispanya 

kıyılarında 
Cıımlarırigetçi Jspanga Miltla/aa 
bakanı, neırettili bir notla 

malflmat oerigor 
Baraeloa, 4 (A. A.)- Müda· 

f ıa bakanı ne,rettiti bir notla 
1937 Şubabndanberi lıpanyol 
makamlarının lıpınya kıyıla· 
nnda Alman U·28 U·29 U·33 
U-34 ve U-36 denizaltlarıom 
faaliyetlerini kayıt ve teıbit 
ettikleri bildirilmektedir. 

937 yıhnın ilk ayları zarfında 
bu denizaltılar birçok defalar 
Kıdixde SOtıdı ve Bılear ada· 
la..,.ında demirlemiılerdir. 

Vallinden baıkı Liselotte, 
Eaerberg, Neptun ve Duıuat 
Sultze remileri lıpanyı kıyıla
rında çalaşmışlardır. 

Geçenlerede Sota ve Kıdixde 
bulunan Dugu st Sultze birkaç 
defa açık denizde Alman deniz· 
altılarına yiyecek ve malzema 
vermiı ve Birinci kinun ıonun
da Vilholabaven limanına gide
ro'k oradan 12 . Şubatta tekrar 
lspınyıyı gelmiştir. 

Fransa 
M'IJdalaa bttdcesine 
11 milyar 200 miL 

yon lranlı ayırdı 
Paris, S (Raeyo) - Franıız 

ayın meclisi, buıün milli mü· 
dafaa büdcesini müzakere ve 
ittifakla kabul etmiştir. Maliye 
Nazırı bir nutuk irad ederek 
Franıı için teslihıt bakımın· 
dan umumi gid ıi takip zaru
reti bulundutuou, her yıl milli 
müdafaa büdceıinin arttıjını 
ve artıc'ağıoı, 19l7 senesinde 
dokuz buçuk milyar frank olan 
büdceain bu yıl daha fulaya 
çakanlaralc 11 milyar 200 mil· 
yon frangı balit oldutunu ıöy
lemiı ve memleketin bütün 
kaynıldırının milli müdafaa 
emrine amade bulunması liıım 
gelditini bildirmiştir, Bııvekil 
M. Şotın da mcbusan mecli· 
ıinde bu mevzua dair mühim 
bir nutuk irıd etmiştir. 

Belgrad otomobil 
•ergisi 

Belgrad, S (Radyo) - Bu· 
gün Belgradda, ilk otomobil 
ıerıiıi açalmıştır. Kral Piyer, 
Başvekil ve VekilJer, belediye 
heyeti merasimde hazır bulun· 
muşlardır. lktı sad Nazırı, bir 
nutuk irad ederek otomobil 
ıerg.dcıin ehemmiyetini anlat· 
mıştır. 

ta hay .. utluk! ____ ._. ...... f-·---
Tuzağı mükem
mel kurmuşlar 

Zavallı ttmanetçi bir po· 
l i•l e IHrab~r 

Pariıte ellerinde tabancalar 
bulunan bıydutJar. Ranbuyyet 
aokatında, bir emanetçinin üze
rine hücum ederek emanetçi· 
nin, 43,000 frank bulunan çan· 
tasını alıp kaçmışlardır. 

Vak'a ~öyle olmuıtur: 
Tan Panten isminde bir 

amele; o gün, 9,43 te RaDbuy· 
ye sokıtındın rec;erkea, itiıip 
kakııan üç kişi görmü1o Bu üç 
kiıinia az ötesinde de kapı11 
açık bir otomobil duruyormuı. 
Paten, evveli; bu adamlınn 
pkalqbldaranı zannetmiı. Fakat 
ans·zan bir c;ıtlıtı müteakip, 
bir ailila sesi iıitilmit ve bu 
üç kiıidea biri kıçmıı, diter 
ikili de, kapı11 açık daran oto
mobile atlayarak aksi iıtib· 
mete dotru ıavuımuılardır. 

M eter bu, bir tuzakmıı. Kı· 
çan adam, üzerinde her zamu 
külliyetli para taııyan bir ema
netçidir. Ranbuyye sokatındın 
ıeçerken, otuz yaılarında bir 
adam kar,ııana çıkarak: 

- Çantanı! Derhal çantanı 
ver, diye bıtarmııbr. 

Emanetçi, cesaretini muhı· 
faza ederek: 

- Hıyırl Vermem, demiıtir. 
Fakat, emanetçinin alnına 

derhal bir tabanca clayıamı .. 
br. Zavalh adım, mukavemet 
edemiyecetini anlayınca, çan· 
taya vermiı ve ellerinden kur· 
tulırak •imdat, imdall. diye bı· 
tırmatı. kaçmata baılamııbr. 

Bu eaada, haydutlar, ema· 
netçinin arkasından bir iki el 
ailib atblctan ıonra, otomobile 
atlayıp kaçmıılırdır. 

Zabıta 

Atep tlilşerelc g1111tlı 
Burnıva nahiyesinde Tepe 

mıhalleainde Mebmed laıı S0 
yaşında Huriye, ur'a illetine 
mübteli kızı 25 yaıında Om
miyi evde bırakmlf, ocak ba• 
tında oturan Ommi, haıtabta 
tutarak atete düşmüı, muhtelif 
yerlerinden yanmııtır. Yarala 
Ommi, Memleket hastanesine 
lcaldmlmııtır. 

·Tehdit 
Dolmadı saat kulesi önünde 

Hüseyin otlu Mustafa Hatay, 
para meıeleıinden tramvay bi· 
letçiai Sabri oj'lu B. Ahmedi 
silahla tehdit ettiğinden, tutul· 
muştur. 

Kadını döomiif 
Bayraklı civaranda Salhanede 

Mahmud oğlu çoban Kemal, 
para meselesinden Mebmed kızı 
21 yaıında Fatmayı dövmüştür. -Beyanname defterleri 

Müe11esat ve oteller için po
lis beyanname defterleri Marifet 
metbııstnda satılmaktadır. 

~~bite 9 

Şikago mektupları: 

Dünyada emsali ol
mıyan otel 

Bütün lüksüne, güzelliğine rağ
men bizim paramızla geceliği 

yüzyirmi kuruş! 
Neogorktan gazılıgor: 
Amerikaaın Ş.kago şehrinde; 

yeni dünyanın ıema.ara yükse· 
len mubteıem binalarını geride 
bırakacak kadar muazzam bir 
otel inşa edilmiş bu;unuyor.Bu 
otelde; her biri ikişer kiıılilc 
olmak üzere tam dört bin ya· 
tak odaıı, yüzlerce banyo, dört 
bin bcşyüz kişi alabilecek ka • 
dar büyük bir salon, üç lokanta 
ve gayet roniş bir ıazioo vardar. 

Otelin on beı asanıörü, mü· 
temadiyon misafir tqımalı:ta ve 
herkesi kendi dairesine kadar 
isal eylemektedir. 

Ojyecekıiaiz ki: Bu kadar bii
yük bir otel, masr1flarını koru· 
yıbiliyor mu?. 

Bu ciheti tahkik ettim. Aldı· 
tım malumata ıöre, bergün 
yüzlerce misafir reddedilmekte· 
dir. Zira otelin bütün odaları 
ınoşruJd6rl 

Nevgorlt.tu 6ir ıöriiniif.. 
Otelin içinde bir misafirin 

ihtiyacını temin edecek berşey 
mevcuddur. 

lnaanın en çok dikkat naza
rını çeken, otelin müıtabdem-
leridir. En büyüğü 1S-11 yaıla. 
rıada olmak üzere bembeyaz 
elbiıeler riymiş çocuklar; güler 
yüzle misafirleri kabul etmekte. 
Kimi paltonuzu, kimi ıemsiye
aiıi ve kimi de ıı pkınızı ala
rak, büyük bir nezaketle ıizi 
oclanaza kadar ıevkeylemelcte
dirler •. 

Otele gelen her miııfirin 
odaıı, birinci katta bir dakika 
içiade tefrik ediliyor ve tele
fonlarla yukarıya malumat veri· 
liyor. Bu münasebetle; gelen 
miııfirler, kolaylıkla odalarına 
iaal edilmekte, eıyaları da aka• 
binde yetiştirilmektedir. 

Kolaylık, sade bu mu? 
Diyeceksiniz. Hayır, iı, bu 

kadarla bitmiyor. Odanıza rir· 
diniz mi, derhal kıpkırmızı elbi· 
seler giymiş bir güzel kız plir 
ve kokulu bir su ile ellerinizi 
ve ayaklarınlZI yıkadıktan sonra 
maniküre baılar. Bu ameliye, 
on dakika içinde biter! Bunu 
müteakıp, boyacı gelir ve ayık· 
kaplarınızı dört beş dakikada 
boyar. Bu iş de bitti mi, her· 
ber geiir ve s zi estantıne bir 
tarzda tıraş ederi.. Saatime 
baktım, bütün bunlar 29 da ki. 
kada olup bi~era i ... t .. rd "rt. 

Bütün iza .. attan ıoura, b&& 
otelde kaJmanın kaça mal ol· 
duğunu sormak hakkınızdar de· 
til mi? Bırakan bunu ıöylemı
yeyim .. Zira hayret edeceksiniz: 
Bu kadar ko:ıfordan so:ıra bJ 
muazzam otelde kalabilmek ıçia 
bizim pıra ile gecede yüz yirmı 
kuruı kifidirl.. 

Şikago; dünyanın, her rün 
dolup boıalan en büyük ıehır· 
!erinden birid r. Bu itibarla 
buraya gelen inHnların ben· 
bını tutmak biraz müıkuldür. 
Amerikanın, Avrupadan ve 

dünyanın öbür taraflarınd•n 
farkı, ·buhran olmadıtı zaman· 
larda • fevkalade kazanç tem n 
eden bir yer olmasıdır. Ameri
kaya gelen bir insanın bolca 
para kazanmasına imkia ve ı h· 
timal yoktur. 811 itibarla et· 
lence yerleri de çoktur. 
Aktamları Şikaıoda gezmek, 

insana hayret veren bir teydir. 
' Binlerce otomobil, mua7.zam 

bir inaaD dalıaıı, gözleri ka· 
maıtırmakta, akıllara hayret 
vermektedir. Bu insanlar, ne
reye gidiyor? 

Velhasıl; biz~ eaki dünya sa· 
kinleri için Amerikıda velev 
bir kaç gjn olsun kalmak, 
mübaleta aayalmaaın amma, 
bütün bir ömiire bedeldir, ka
Dar.tiadeyim •. 

Yunan milleti 
Türk. Yunan maahe. 
desinden memnun 
Atina, S (Radyo ) - At a a 

ajansı bildiriyor: Bütün teşek• 
küller, Türkiye· Yunanistan ara· 
ıanda yeni bir m11ahede imza 
edilmit olmasından dolayı Baş· 
vekile minnettarlıklarını bildir· 
miıierdir. 

Bir Japon gemi•i 
Amerikan icara .ala. 

rıntla •tJr'/Jnd'li •• 
V&finaton, 5 (Radyo) - Riyo 

dö Jane,ro adındaki Japon ge
misi, Amerikan kara ıuları için• 
de görü.müıtür. Deniz devriye 
kolları, ı•miye ateş açmaılardır. 

Romanya da 
Devlet memurları 
dmirleri tarafından 
ce.zalandırılacalıtır 
Bükreı, 4 (A.A.)- Memurla· 

rın aıledilmemeıi prensibi bir 
emirname ile kıldanlmııtır. in· 
zibat komisyonları da litvedil
miJtir. Bundu böyle memurlar 
hakkında inzibati cezalar dot
rudan dotruya imirleri tarafın · 
dan tertip edilecektir. 

lngiliz ordusuna 
göniJ.llii kaydı 

Gi ttilıçe asalmalıta ••• 
Londra, 4 ( A.A. ) - Deyli 

Telrraf gazeteıi, Inıiliz ordu
suna gönüllü krydı mes'elesin· 
de bazı endişeler göıtermekte
dir. Gazete; 1936· 1937 yılında 
yeni kaydedilenlerin adedini 
yalmz 22,800 ve 1937· 1938 yı· 
lında da 28,.SOO olarak tabmı n 
etmektedir. Terhis edilenlerin 
adedi iıe 32, 000 d ir. 60,000 • 
askere ihtiyaç o 1duğu hal de 
henüz 30,COO 1 1e- ıılunama· 
m cı• .. 



Sablfe l IJ 

lzmir Sulh Hukuk mahkeme· 
inden: 

Mustafa, Melek ve Hakkı ve 
irdevsin şayian mutasarrıf ol· 
Okları lzmirde Şehifer mahal· 
tsinin Mızraklı sokağında kain 

numarada mu~ayyet iki oda 
bir m·ktar avluya muhtevi 

an ve 180 lira kıymet takdir 
~ılen evin mahkemece verilen 
~lei şuyu kararına binaen 8/4/ 
SS Cuma günü saat ıs de İz· 
ir sulh hukuk mahkemesi 18'" 

unda sabıı yapılacakbr. Bu 
rmada tahmin olunan bede· 
yüzde 75 nisbetinde bedel 
"ldiği takdirde talibine iha· 

ıi yap1lacak aksi takdirde 
ıı t5 gün daha uzatılarak 

inci artırmas 25/4/938 Pazar· 
ıi günü s~at ıs te yine dai· 
nıizde yıapılacalctır. Gayri 
eokul üzetinde bak talebinde 
llunanlar ellerindeki resmi ve· 
ilde b"rMk,te 20 gün içinde da· 
ımize mfiracaat etmeleri la· 
ndır • .Aksi halae hakları ta· 

sicilile mat Om olmadıkçı 
Jaşmadan hariç lcalacaklu• 

r. Sartname 18·3·938 tarihin· 
itibaren herkes o görebil· 

esi için açıkta ve gayri men· 
lüD evsafı da şartnamede ya· 
ıdır. 
[Müzayedeye iştirak etmek 
iyenler kıymeti mubammene• 
ı yüzde 7,S n·sbetinde pey 
~eıi veya milli bir banka te· 
atı ibraz etmeleri lazımdır. 

:Gayri menkulün vergi ve sa· 
kanuni mükellefiyetleri sah· 
a % 2,S dellaliye ve ferağ 
çları alıcıya ait olup ihale 
eli defateıı ve peşinan veri· 

ektir. 
baleyi müteakip mü~teri iha· 
bedelini vermediği veya ve· 
ediği takdirde gayri menkul 
ar 15 gün müddetle artır· 

ya konulup talibine ihalesi 
lacak arada tahakkuk ede· 
ihale farkı hiç bir bükme 

et kalmaksı%ın vecibesini ifa 
D yen müşteriden tahsil olu· 
caktır. Daha fazla ma umat 
ak istiyenler dairemizin 938 
No. fo dosyasına nıüraca· 

arı lüznma ilin olunur. 
721 

~mir 2 cı icra memurluğun· 

G •• .ZEl. 

bankasından taksitle satın al· 
dığı gayri men~uldeo mütevel· 
lit borç için Bankaya ipotek 
ey!ediğ lzmirde Karşıyakada 
Alaybey Yalı caddesı 179, 183 
No. Ju 23 ada, 12 parsel No.da 
kayıtlı 200 lira kıymetinde olan 
bu arsanın mülk•yeti açık artır• 
ma ıuretıle ve 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanu• 
nu muc·bince bir defaya mah· 
sus olmalc şartile artırması 
6/4/938 Çarşamba günü saat 
14 te icra dairemiz iç;nde ya· 
pılmak üzere bir ay müddetle 
satılıga konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu• 
maralı kanunun mer'iyete gir• 
diği tarihten sonraya müsad.f 
olması basebile kıymetine ba· 
kılmayarak en çok artıranın üze• 
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 
844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu hükümlerine 
göre yapılacağından 2 nci artır· 
ma yoktur. Satış peşin para 
ile olup müteriden yalnız yüzde 
2 buçuk deHiliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı nhiplerinin gayri men .. 
kul üzerindeki haklarını hu• 
suailo faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan ta· 
ribinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerıle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri İcab 
eder. 

Aksi halde hakları tapu si· 
cilince malum olmadıkça pay
laşmadan hariç kahrlar.26·3·938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde 7 buçuk tem nat akçesi 
veya milli b'r banka itioar 
mektubu vu 37 /3426 dosya nu
marasila lzmir 2 n ci icra me• 
murluğ Jna müracaatları. 718 

lzmir Bırıncı icra memurlu· 
ğundan: 

Kasap Rüştünün Emlak ve 
Eytam bankasından taksitle sa· 
tın aldığı gayri menkulden mü· 
teveU.t borç için Bankaya ipo· 
tek cyledı ği lzmirde 2 nci Sü· 
leymaniye mahalles nin yüzbaşı 
Hasanağa sokağında 143 ada, 
1 parselde kayıtlı 134 M.murab· 

150 lira kı me · 

auretile ve 844 numaralı Em· 
lik ve Eytam Bankuı kanunu 
mucibince bir defaya mahsus 
olmak şsrtile artırmuı 6-4·938 
Çarşamba günii nat 14 te icrar 
dairemiz içinde yapılmak üzere 
bir ay müddetle aablata ko· 
nuld~ 

Bu artırma neticesinde satıı 
bedeli her ne olarıa olsun bor· 
cun ödenmesi tuibi 2280 na• 
maralı kanunun mer'ıyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olmaıı haaebile kıymetine ba· 
kılmıyarak: en çolc uhranın üze
rine ihalesi yapılacaktır. Tataş 
844 numarb Emlilc ve Eyetam 
Bankası kanunu hükümle1 ine 
göre yapılacağından 2 nci artır· 
mı yoktur. Satış peşin para ile 
olup müfteriden yalnız yüzde 2 
buçuk' delliliye ahnır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ter alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gııyri menkul 
üzerindeki haklarını buıuıiln fa· 
iz ve masrafa dair olan tddia· 
larını işbu ilin tarihinden itiba· 
ren 20 güo içinde ,evrakı miis· 
bitelcrile birlıkte memuriyeti• 
mize bildirmeleri icab eder. 

Aksi halde hakları tıpu sici
lincc malum olmadıkça payl•ı· 
madan hariç kalacaklardır. 26· 
3·38 tarihinden itibaren ıartn .. 
me herkese açıktır. Talip olan· 
lann yüzde 7buçuk teminat ak• 
çesi veya milli bir banka iti bar 
mektubu ve 38/4463 dosya nu· 
marasile lzm·r birinci icra mo• 
murluğ'una müracaatlan ilia 
olunur. 719 

ilan 
Muğla. Vilayeti Ya. 

tatan nahiyesi Ahi 
koy muhtarlıfınclan: 

Köyde yapılacak 5450 lira 
38 kuruş bedeli keşifli köy 
konuk odası inşaatı açık ekıilt· 
meye çıkar1lm1ştır. 

Eksiltme 22/3/938 Sah günü 
Ahi köy ihtiyar heyeti tarafın· 
dan yapılacaktır. 

Eks itmeye girmek istiyenler 
% 7,5 teminat akçesi olarak 
403 lira 78 kuruşluk banka 
mektubu veya makbuzu ioraz 
edeceklerdir. 

TRENLER: 
lsmlrdeD Jler glill baba IM8o 

liriıt •ueket ... tleıi.. 
Agdın /ıattı; Al,.,,e111t: 
İsmir·Kaıakay.Aıabı.: Paut• 

tffi. f9rtamb-. camı, p&iar gtDleri 
•-' 21,ııss de. 

lzmh • Nailli: Der gGa 1U1 
ıs,•e dil 

İnnir·Denhli: Sah. per90m
camnteti ~oleri uat 6,30 da 

luntr.nre.ôdemif: Btr .. bab aaıt 
6,35 do bir katar; ber Qpm eut 
1'7,SO Ôdemiıe bir ua, 16,30 da 
Tireye etcrray. 

Afgon lıattı: Btulftruıedttn: 
lnair.fttaıibill·A'ilbra: Ber gfl11 

...a 1 ele [paar. cama. çartambı 
gtbaleri yataklı Hgo••btlre balanarJ 

İtlmir • Somıı P11n •• pazar• 
ten gGnlıri 11at ıs. 28 dı 

lmıir-Bındırma: Pazn, alı. per. 
tem he n cumartlll gtlıderi ubable • 
yh: uat 7;20 d8 ınolıteliı katu; 
puarteei. çarpı:ıaba. cama gGDled 
tkepret IUt 12 de 

lzmir&mc P•zll' Te pııarltli 
gDDleri 1Ut 15,28 de 

Her zaman llzım olan tele
fon ntımlll'altır 

Yangın ihban: 2222 • tehir tele
fona melracu& numana: 2200 • t• 
birlet-1'••1 telefon mllacut nanaa
naı: 2150 • elektrik firbti: 209<1 · 
hı.-gua: 2326 • polb: 2463 • lıa4laıb 
ıablil: 2040 • Baımıne ittaeyon.a: 
3638 • Alaacak İttayOD~ 21&-ı • 
Pıeaport Tapar iıbı.i: 28Sı 

Şehir nakil TUıtalanma ..ı.a&e 
leyin ilk we gece IOD barek•t 
1Utleft: 

TramoarJlar: 
Der 1abab G&aelyalıiıta ••t 

bett• hii tram'ftJ ltoek.e& eder. 
Bunu ... altıda baNPt edt• iJdal 
ei treıny &akib ed& Budan 
llOllN htr dört dakikada bir ırıua· 
ny Tardır. 

Geoir 10D llam'll1 Giiiely.ıidaa 
24,5 deci&. 

XoııaJctm Genlyabya ilk uamo 
,.1 .. bahleyüa s,26 dacli.r. :ikin 
&nmny bir IUt IODno 6~0 da Jia. 

nbt eder. 
Konaktan GG .. lyl.hya gece aorı 

tnm•ay 111& ima. baniel eder. 
Badata .ıcl 2-ı de bir uımflJ 
ftftlı.r. 

VaplU'lar: 
hİniıden ltupyabya ilk 'IApat 

11&1 5,45 te Pauporttaca Ulbr. Gece 
ao11 npar IU& ll,3Q da Ko11ak• 
taaı haroket eder. 

Karpyabdaa lmUre ilk 'lapıu 
... , 6,20 dedir. Şoa 'lapur da gece 
... 2.. dedir. 

GIDclti lMir yan111 Hatte bit 
ftpur faıdir. Akpm leJdaden aoar• 
1eteıler aaatte birdir. 

Halkevi köşesi 
1 - 3191':J38 tarihine rastla

yan çarşamba günü reaaam 8. 
Celalin seri halindeki koııfe· 

ransından ikincisi "onalttncı 

aıuda ltalyın aan"atı,, mevzulu 

konferansı vardır. Bütüo yurd· 

daşlar davetlidir. 

2 - 11/3/938 cuma giinü 
aaat 18 do erkek liseıi felsefe 

öfretmeni B. Khım Gürpınar 
tarafından •gayri tabii ruhların 
baıhca aebepleri hakkında,. 

mevxulu bir konferans verile, 

celctir. 
3 - Onlü Türk komutanı 

Atillan1n büyük bir reamini aaytn 

Baıbakammız ve saylaftmız B. 

Celil Bayar evimize gönder· 

mittir. flergün öğleden itiba· 

ren yurddaılara gösterilecektir. 

4 ..... 7 /3/938 pazarteai günii 

aaat 17 de müze ve ıergi ile 

spor komitesinin haftalık top· 

lan tısı vardır. 

taklarına dair ehl.yet vesikası, 

veyahut Nafıa Vekiletınden 

ahnm1ş mütealibitlik vesika11 
göstermeleri ve ticaret odesıoa 

kayath butunmalara lazımdır. 

Bu işe ait keşif, proje ve 
şartnameler Ahi köy odasından 

6 Mart 

ilan 
Izmir Tramvay ve Elektrik 'Türk 

Anonim şirketinden: 
Şirketimiziıı biıtedarları umumi heyetinin 25 Mart 1938 Cu

ma günü saat 11 de tirlcetin lzmirde Bahribabadaki idare mer· 
kezinde alelade olarak toplaabya çağırılmakta olduğu ilao 
olunur. 

En az yirmi bitte ıoncdine malik olup toplantıda hazır bu
lunmak iıtiyen hissedarların ellerindeki hisse senetlerini top· 
Jıntıdaa bir hafta evol tirketin idare merkezine veya bir bao· 
kaya yabrmıİ b11l1111m11lırı ve hisse 5'ootleriniıı nizami müddeti 
içinde yabnlmıı bolundutunu gösteren bir ilmühaberi hamil 
bulqnmaları lizımdır. 

Ruznamei mftzakerat 
1) idare mecliıinin ve hcsabat& tetkike memur murakip ra

porların1n okunmııı. 

2) 1937 senesi bilançosu ile kir ve zarar hesabının tasvip ve 
kabulü ve idare meclisinin ibrası. 

3) idare meclisi azalarından bazılınnin memuriyetinin tecdidi 
ve idare mecliıi azaları huzur haklarının tesbiti. 

4) 1938 senesi için besapla-..ı tetkike memur bir murakıbın 
tayini ve murakabe ücretinin teıbiti. 

5) Ticaret kanununun 323 üncü maddeıine göro icabında şir· 
ketle ticari muameleler yıpmıları için idare mecliıi aza
ların• salahiyet verilmesi. 

lzmir Defterdarlığından: 
Al•ancalc aıkerlik şııbesi aolııııında mevcud tahminen 

90 ton siioari mania oe diiz ince tellerin be/ıer tonuna 
450 kuruş mahommen lcıgmet takdir edilerek 15 gün 
mü<ldt1tle açılc ortırmaga lconalmaıtıır. İhalesi 22-3-938 
tarihinde Salı günii. saat 14 tedir. Taliplerin yevmi 
mezk4rde mahallinde toplanacak komisyona müracaat• 
ları. 715 

lstanbul Nafia mtıdorlöğftnden: 
31-9·938 Perşembe günü saat 15 de fstanbulda Nafia mii

d~rlütünde eksatmo komisyonu odasında 29667.58 lira keşif 
bedelli lstanbul Edirne yoluaun Silivri lkasabası dah line isa· 
bet eden kısmında yapılacak beton asfalt kaplamalı şose ve 
teferruatı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Mulca.ele ekailtme, bayındırlık iıleri genel hususi ve fennt 
ıırtnameleri beton asfalt fenni şartnımesile keşif ve silsil~yi 
fiat cetvelleri ve buna müteferri diteı evrak 148 kuruş muka• 
bilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2225 lira 7 kuruıtur. 
lıteklilerin teklif mektuplan ve en az 20,000 lir•hk bu iıe 

benzer iı yaptığına dair Nafia Vekaletinden yııılmıı ehliyet 
ve ticaret odası vesikalannı havi kapalı zarflarıoı lstanbul 
Nafia müdürlütüne 31·3·938 Perşembe güııü saat 14 de kadar 
vermeleri lazımdır. 6 11 16 21 1126/693 

İ~mir levazım amirlifi ildnları 
İzmir levaz1 m amirliti ıatao alma komisyonundan: 

1 - 705 ton 87 oktanlık benzin pazarlıkla eksi itmeye k .. 
nulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 225000 lira olup ilk teminat 
paraı 21250 liradır. 

3 - ihalesi 14 Mart 938 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesi 1125 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 

komisyonundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde istenilen belge1erile ihale gün ve saatında 
M.M.V. satın alma komisyonunda h!'zır bulunmalan. 

24 1 6 11 595 

lzmır Levazım amirlığı satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatmm 49800 kilo ayak.tan sıtır 

eti ibt.yacı kapalı zarf uıalile münakauya konmuştur. 
2 - ihalesi 14 Mart 938 Pazartesi günü şaat 16 da kışlada 

lzmir levazım aırtirliti satan alma komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12948 liradır. 
4 - Teminata muvakkate alçesi 971 lira on kuruıtur. 
5 - Şartnameai her rün komiıyonda görülebilir. 
6 - isteklilerin ticaret oduanda kayıtla olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
1 - Eksiltmeye iıtirak edece\der 2490 ıayıh kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikala· 
rile teminat ve teklif ·mektuplarını ihale saatinden en 
az bir ıaat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

25 2 6 11 605 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

Tarafandan mevaim dolayııile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Veni ) aptırdığımz elbiseler için bu mamulatı tercih ediniı 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI 'f ~ A, ~· 



( •• 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
ppkaları atolyesi 

PMri•, Loltllra, Viyoa• mtJ 
dalarının ytJlısek mofle/le
ri ta/ıi6 ,,. tatbik edilir 

ANAf)()T.ıU 

Davas belediy~enıden: 
1 - Davas belediyesince au işlerinde kullaıulmak üzere açık 

eksiltme ile 1500 metre mistemel boru ahnacalttır. 
2 - Borunun 1000 metresi bir inç bir çeyrek 500 metıeıti 

bir buçuk ine; kutrunda az kullanılmış Avrupa malı de· 
Jiksiz, çatlaku, ve yıprannMmış olacek ve teferruatı bc-
rabet- bulunacaktır. 

3 - Bir heyet tarafından muayenesi icra ve Davasta teslim 
bir inç bir çeyrek borunun muhammen kıymeti 70, bir 
buçuk incin tahmin kıymeti 85 kunıı olup ihaleden bir 
hafta sonra teslim ve bedeli •peşin verilecektir. 

4 - % 7,5 teminat alcçesi 84 lira 38 kunııtur. 
5 - Eksiltme 21131938 Pazartesi günü saat 15 de Davas be· 

lediyesi encümeni hazaranda yapılacaktır. 
Yılclrz atölyesi, giyimlerinde 6 - Talip olantann miiracaatlan. 3 6 9 12 670 

en titİ&' olan BayaGları mem· lzmir vilayeti Defterdarlıgv ından: 
DUO etlaektedir. 
M. .Eü.aa oe Yusuf Rıza oğlu Ac:lsm1n etki yıllar veraset vergisind• 

«-: ........ ~ . ..,,.... olm bore11t1n tenaini tllhaili içiw tMıail e_.ı kann•a ıöre 
...-.. ~~· mllldyetl h811ftdilmif ola Esnaf te)'h ... t.1ıe1in• Kannlak 

Paria Dikiı Abdemisind• sobfmdalci 7 1aydı 30f) M. M. arSUI bu kerre yeniden takdir 
Diplomli ettirilea 600 lira iizerillden tarihi ilitttlmt itibana 21 gllt mikf. 

HtJktilftfll clJNlıffıi detle müzayedeye çıkarılmıştır. Almak ve sattı ıartlannı öt· 
Şaınlı aokalı Na. 28 ·=~~ek istiyenlerin defterg~r~k 

6 
t;~ıiTit servisine mür6~;-t-

T ~~0: ~- UllHlllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllD llllHllllllllllllll l llllllllllll.Ulmlllllfta 

__...._...._...._ __ ..._ .......... r.. KIRILMAZ 1 
il daimi encAmeniodenı = = 

~. 

ı Ôdemit-Çafal yolunun 1 +4SO 
1S+6S6 kildinetreleri araıında<i 
toprak teıviy•ıi ve ıoae ıle 11nai 
imılit yapılan. 

Atm tubn 
lbiltme 

ı (112121) lira (S6) kurut. 
ı 17/Mart/938 P'er,embe ıüni oat 

11 de lzmir ili daimi encüme
aiadea kapalı zarf alalile 7apı· 
... ktır. 

ı !bilt•e tarlnameai, mukavele 
ptef eı~ bayındarlık itleri ıeael 
fll liııa•eai, feani ve huıuıi tart· 
name, keıif ve projeleri lzmir • 
Anhra • lstana.ul nafıa müdiir· 
llEl.riade ıörüp .iaceleyebilir 
ler. 

ı lateklil•ia (6S57) muvakkat te
minat Yermesi ve Nafıa Vekil• 
thtden abnmıı müteablaitlik -~ 
ıeli ile ticaret odan veıikuı 
(2490)..,ala JMaDID 31 Dili ... 
- tarifab ela ireainde lauırhya• 
aldan teklif •ektuplarile bir
likte yukanclıa 3 acii maddede 
1a11h aaattm bir ıaat eveline 
kadar lzmir Yiliyeti daimi encü
meni Ntkaalatıaa tealim ederek 
aakbn almaları IU.cltr. 

• ...._ .. olm p:ilnaeler bW ...... 
23 7 573 

a Tabattozhaoesi mO.dO.rlOğfln· 
de 

l - Ebiltmlfe kon._ ifa Url tata.luzh•••d baı P• 
viyoalann tamiri ile tabaff .Jzha· 
neyi ıe1aya batlayan kord....

2 uhammen keıif 
el eli 

S _. E.k.Utmenin ıekli 
4 _. M11vakkat teminat 

hetonlatt-. 
be- OJ3 dört bia üç yüz yirmi iç 

ı liraclir. 
ı Açık olarak yapılacaktır. 
: 325 lira olup makbuz mubbi· 

lillde Ura. ~- veme· 
aiae ystırtMealcbr. 

5 -. lhaleaia nerede ve ban· ihale 16 Mart 938 Çaqamba 
ti pa yapılacatı : günü aut 11 de Urla tabaffüz-

banelİ blaaııoda yapdecaktar. 
6 _... ite pecelderin kanunun tayin etmiı oldutu vesaiki ib

raz etmeleri lizımdır. 
7 - istekliler ketifname ile şartnameyi görmek üzere her rü• 

Urla talaaffüzhanesine müracaat edebilirler. 
3 6 9 12 

il daimi enccımenindeo: 
681 

Kü1tlrparktaki viliyet pavyoau terasının tecridi 944 lira 13 
kuruf açın tutarile 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 

~--· ilesklilwi1t· ~.,.lt,... laildhaleriae ~ ~mkya
ealdarı temioatlan1e bırlıkbi 14 Mart 938 Pazarteaı gunu saat 11 

Jl ları. 22 6 559 

IHAKiKi 1 
İ TERMOsl - -- -- -1 Çeıitleri Geleli İ f oriF. FeolHıMıle Saf lam oe çok acaztlru ~ 

•Şifa Eczanesinin 1 1 Çok 11e11gin çefitlerini g6rfln0z -,= 
511111111111 lllUUUIUUlllllllll-DllllRllll 

ıa.. Del&:tor .. 11w1~111 
A.Kemal Ton 

... 1 ..... - 1 1 1 .. ..,,.. '.,,.,.,iil .. - ...... 
(Verem ve ulN) == 

Lpt' 'p JJI•. 1 fpH ........ t .. m • ..,. ii .... .,., ,, ...... _ ............ ,. 1 
!!l!l!!!!l!llın!lllınnllınJlllml 'ıııt' 2 

r lllllılt ~ #1 IS 111110 

lzmir vilAye Defterd lıpadan: 
Hara lleh..ı Zeti vaW.isli etki ,.n. weUllt v•fisia

clen olan berçlarlbftt temini talıllill IPI tatasil emftl yuuna 
göre baczellliniı olan Karatq Tram., c:MClellWa•.., •yılı 
ev ve 501 ayıh diikkiıı iizeriodeki yar lai•ıls •• ilillea 
peyler haddi liyik prlhaedıfınden tekrar 21 gfin müdc.fetli 
müzayedeye çıbnlllllfftr. Almak ve 1ab1 ıartlanaı ötreamek 
iıtiyeoleria ctaft....,.. taWllt' aerviaine müracutlan. 

Tak8İ 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece lhdüz bir telelenı. 

derhal ellrinize 

26 2 6 10 618 

onak·taksi 
Tele&ea 

3456 
LOKS • OCUZ • SERi 

Ot•Mlllerilms ıece ve ıün• 
clls emrini• ha11rcLr. 

Akhi1ar belediyesinden: 
BefecliJe bina proj• misabebla 15-2:938 tarihinden itibaren 

b·r ay müddetle temdit edilditi ilin olunur. 22 26 2 6 S6S 

Film ve Tecim Evi 
Mimar Kemalettin caddesi Abeki bankua icarfııında No. 3S 

Kalorifer Tesisatı 
En bii,&k miiesıetelerden itibaren bir kaç octala e.tere 

kadar bilbaua apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
F ennia en ıon bediyeai, pratik, kuvvetli ve e111ia ilotleı 

Neon t'iipleri ile tenoirat 
Matu8lanmn ve müew-'eriniıe ~lilc. veı ecele bı 

t.-ı;Mt ayni zamanda size buyuk bır relc. 
lim vasıtası da olacalıttır 

... Kültür...-. 
EDEBi, TER9'fEVJ, 

SOSYAL MECMUA 

En yeni terbiye cereyanla· 
rıaa, ilmi neşriyata ve dünya 
e~iyatının en güzel parça· 
ların1 neşreder. 

Hiçbir münevver, bir çocuk 
baba11 KÜLTÜR ü takıpten 
UZ11k kalamaz. 

Yıllık abone 6efleli 240 
altı qlılı 130 dw: Sagısı 
o• lc.ııştıır. 

Adres: lzmir KUltUr 
mee111uam 

DEUTSCHE LE .. 
\' ANTE -LINIE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTt· 
LINIE. A G. HAMBURG, 

ATLAS l.EV ANTE UNIE A.G. 
BREMEN 

.. ACHAIA,, 28 S.. 
batta bekleniyor. RlJTi'ERDJ{ıf 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"SMYRNA,, vapuru balea Ji· 
manımızda olup ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkar•caktır. 

" HERAKLEA ,, vapuru 7 
Martta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkara$tır. 

KYTHERA vapuru ıs Mart· 
ta beldmiyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG Ye BREMEN için 
yük alaeaktı•. 
ARMEME.NT H. SCHULDT

HAMBURG 
•'GLUCKSBURG,, vapuru 8 

Maru. betdeai,.w. ROTrER· 
DAM. HAMBURG" BRiMEN 
için ,-. afacakbr. 

~alı1 e l l 

Fraıelli ~perco 

Vapur Acentas 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
11HERMES., vaparu 5 Martta 

gelip BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanlarına hare· 
ket e dece!ctir. 

"MARS,, vapuru 7 Martta 
belcl~nmelcte olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
lhaanlar1 için yük alacaktır. 

"TRiTON,. vapuru 17 Martta 
beklenmekte olup yükünü tah· 
liyedcn sonra 'BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük :.lır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. GUNBORG .. motörü 14 
Mırtta beklenmekte olup ROT. 
TERDAM, HAMB\JRG, GDY· 
NfA. DANZIG, DANiMARKA 
ve BAL TIK limanları için yük 
ılıcaktır . . 

"ISA,, vapuru 30 M1rtta bek· 
len mekte olup ROTT!RfNldt; 
HAMBURG, GDYNIA. IMN
ZIG, DA NIMARKA ve BAL
TIK limınlar1 için yü' alaealdw. 

SER\llCE MARITIME 
ROUMAIN 

••ALBA JULIA,, vapuru 11 
Martta hetcıe...ekte olup MAL· 
TA, CENOYJ\ ve MARSIL YA 
•a..ı.rı itila yük ve yoleu 
alir. 
ZEGLUICA POLSKA S. A. 

..LECHl51' AN,. motörü 15 
M_.. IMMenmekte olup AN· 
VER& GDYNIA ve DANZIG 
li ... 'ı ı için yük alacaktır. 

illllclaki llareket tariblcrile ve 
aa .. llrdaki detif ikliklerden 
acenle meRliyet kabul etmez. 

Daha ı.• tafsilat için FRA· 
TELLi SPERCO vapur acen· 
tabltoa müracaat · edilmesi rica 
olıaımr. 
Telefar. 4111/42421266514221 

"NORBURG,, vapuru 23 
Martta bekleniyor, ROTTFJl. 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN._ ,ak .ıwlmr. 

ARM~~UPE Şüre 
.. ESPAGNE .. _.,... Lf Limilecl 

Martta be~ ANYIRS wr A 
i..i• ..... alacalcbr. Y' .,,.. Clllfaa 
...... r- _... . Biıfaeikor4on R.. bma. 

DEN NORSKE MILml" Tel. 2443 
~?"el LONDRA HATn 

•-&AGHDAD., motöril tS •POLO. ftPant Ş.bat m.. 
&nM'~DE llaela LONnRA, HULL ve 

~~ o1i#r~ 1°tmEÇ ANVEASten .-., ,ülr Çlb-
amum limanlanaa ~ at. raak w a,ai zamanda LON-
caktm. DRA w HUU. 9ı Jiik e 

SERViCE. MARITIMI ca~İTv OF EXFORD., va-
ROUMAIN puro Mart iptldaaında LONDRA. 

B U C A R E S T HUU. w ANYERSten plip 
• DUROSTOR • ~ 8 ,ak ç.ılcaraeak ve ayni ·-uda 

Martta bekleniyor, KOSTEN~ LONDRA ve HULL için Jik 
SULINA, GAIATZ ve GA: •calcbr. 
LATZ aktarma11 TUNA liman· LIVERPOOL HATii 
ları ip.- J1k ........ ..MARD IAN,. ..,... 20 
STE ROY ALi. HONGROISE Şubatta plip UVERPOOL w 

DANUBE MARITIM! Gl.ASGOW içie ,&k .ıaak. 
11DUNA,, vapuru 2 Martta "

1LESBIAN,. vapuru Şubat 
beklelli7or, BUDAPEŞTE, VI- orta11nda LlVERPOOL ve SW· 
YANA, LINZ ve BRA TIS- ANSEADAN ıelip yük çıkar .. 

ucaımkbt•.· li••• içiaı ~ .._, ~UTSCHE LEVANTE. UNIE' 
••S7.EGEJ),, _.li• 1S t•ıtta "»IDROS. vap 9 Şu· 

beldeaiyor, BUDAPEŞTE, VI- batta HAMBURG, BREMEN 
YANA ve BRAnsLA VA li- ve ANVERSTEN ıelip tük ~ 
maaları için yük alacakbr. "-aeak. 

~~~ 88fvekilimizin 
cORPORATK>N en 10D resimleri 

.. L\PRESS,, vapara 4 Martta 
bekleniyor. NEVYORK için ylk Biyük eb'atta Başvekilimiz 
alac.lci:. B. Celil Bayarın fototrafileri 
JOHNSTON WARREN UNES ~ Hacı Alipqa otelinde 

UVERPOOL foto, reuam 8. ~iden teda· 
.. AVIENORE ., va~ 27 rik edebilirsiniz. 

Marttı.. bekleniyor. BURGAS, 11ııı1ı-----------1 
VARNA, KôSTENCE ve GA· 1--------. ... 
LAl i~n yük alac:akbr. 

Vtı1purlann hareket t..u.a. 
rile aaY~ dei'tiklilr 
iuden aceata mcaaliJe* --' 
d•ez. 

Daha fala tmillt almak için 
BiriDCikordoada W. F. HENRY 
VAN DER ZEB 6 Co. N. V. 
wapur ı.centalıjına müracu& 
cciilmeai ric.. olunur. 

T c:lcf on No. 2007 /2008 

DOKTOR 
M. Şevki Ufur 

Dehin h•ataklder 
mutah•••• 

lkincibeyler aokalc No. 82 
Telefon No. 3286 



Haısas ve temiz it 

Mutedil fiatle 

Sinverilea ga.tle 

Malıine t•mirlae-

F e h mi n..m•,.,,. 
/smir Keıtane pazarı clemircilır 

Na. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

macanana 
=oG> 

ıaaıı ....... 

Toptan 
ıafıf ;Jt-ri 

Peıt••-'cılwa 

Lf1tli Kro 
Ec• ı.,,.,. 

t- '. • • U >" [- ··ı ._,., ' L O ı:;, M A C ü !'. ) v '-· . .._ 

Ea •etbar fabrikalana fotolraf ..-...n, 6ba, cam, kat-t. 
... • bihmum fotolr9'ı;dıkta • ._ ... .,.ı., fotoltlf a1lt 

Ye ...... loat .......... . 

etofı al~a mtJteallile ,_. neoi mals•m• 
ı..m .,.. ...... ~eli-••, -·- .. nnk 

Mtill•lalın ve ~ k- cliJdrttle Jlllır. 
AMATÔR 1$LERI 

Dnelop--. kopya ve her Dfti •tnadiRun lilrlt w -.. 
.. ppahr. 

IZMIR: Emirlerzade çaqaa No. 28, 4. S, 6, 7, S. J 
Telefon: 2675 Tel : Ra.tem lmir 

ara~~· kardeşler 

Temiz. zarif eoa. elbise ihtiyacından evel relir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, miufirlerini kabul edecek bir alona 
ı eı. hat yaşıyacak cwaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde keacliam 
ve ailenizi muhite daha iyi twtabilininiz. EviniziD eıyua ~,.... 
n zın etiketi oldutunu unutma,uus. 

Memurlara 10 talaitte vereai,e maa,,... 
leıi yapılır. 

Sıhhat Balıkvağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ•dı 

iki defa aiziilmiJftar. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çaoçar 

Mücellit 
Ali Rıza 

~ 

Kum 

. . 

'.' 

E. temiz ve •• mil i.a.n 
ıilrade yapar. 

Bir kere ml1racacat 
edinia. 

Yeni Kaoallar 

çarıııı Na. 34 

•iDc:i Beyler IOblc No. Q 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tıJrliJ idrar, hn 
W.am ,,. ar• hl it. 

filleri :IJllPI,,,, 
Mtlraeut y:ı;;t ı 1 

lkiacibeyler fllokak No. 25 

Telefon 

Dr. Demir Ali 
.K-.efl• 

Cilt ve Tene.Ol u•taftk· 
lan ve elektrik leclavtel 

lmir. BiriDai .,.,.. ..... 
FJh~p"• ...... • ... 

Telefon : 347'1 

Şevrole Otomobiller· 
Kuvveti çok, fiati az, m•nfı a, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmit otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her ıarlG ev1afı bab, eailam. 
elverişli, gozel ve IGks makin~lerdir 

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


