


Anlamak 
llubat•bımız bin bararct lı buarctlı bırfo1Jer aalaıır. Va biz oauo 

ber aefeı alıtıada, ber <'amle!i eonuada g<hlorim ıırde aaladı;1ı mı zı gösıenn 

bir parıltı ile ba~ımııı:ı sallar ve canladı k> deriz. Sndigimiz; kcadiıioi 

biH en yaknı bulda~umur:, •ade r:ekamıu, di• ~A"ımıu daıil rahomuu, 
blttla maue\i "Jlrlılımıra bitap eden bir eulc hia:e birıeyler ıöyler, din· 
Jeria Ye dedaldanmu:da iuaomıı bir atfımıo bütia rubi ıükuaetile ~ık.au 
bir Hale "anladım,, dcriır. 

D•ımaoımn iaiç çalı:inmcdea hin ıiütBJ••h&ının kızıı:ıo v• coıkun cl•y· 
........ mu&altqı Jıikl7e eder Tc bia yibuaıüzde bazaa likayd bir i:ıle, 

..... mukabil bir kıa&ınlık: alni ile cbiliyoru~, caohyoruu .lerlır. Ya· 
luL. U.pei 7alaıal. 

tfe ............. anlattıJ•••· ae ıe•diii•iaio laik.iye elli&ia i, H de 
•ıtmaaa•ıaıD ytalalze baykırdıJaoı anlamamalnayız. 

ll•••t•~mıaı.11 ıöyleclikl•iai HlaNk belki o.u dialemeıe ıahammül 

••••n Te boAa111aa Hnhrdık. Sndi&imisio biU7eıioi knraaak oooala 
uaaıa4aki bıı .. aal•f8mam .. hkJar ortaclao kalkar n7a •ltai bir aetiee 
ile OD• lusıl dit .. •• olurduk. Daım•Dımıam haykırıııoclaki hakikati N• 

..wl•k .... lteıki bbe bir dMt old•&•D•• farkı.. tarar nya oadaa 

..... k ıelalikeleri 6aliye1Klil'dilr. 
..... b..ıaeı y•p••yor•z. Çauı ıualamıyoruı; karpmııdakiai, yaaı• 

..... khd. i,U.iadekiıai Dibayel l:eadimisi aolıyamıyoru. Çaaka; gerçi 
t .... ..ıaü ·j·- Jtisi•le ayni •••leke& .. yaıamaktaclıı; fa•at bafka l>ir •••ti ... ,..DlD adamıdır. S.vclitimia bilimle ayni çatı altında ômGr ıflr· 
••kteılir, fakat omu iç benlijiade halkeni&i da.ya biaim ke11di dti.Dy•• 
.. aa •lly•Dlaru .... 61 .. iad• b .. ka bir iklimcleclir. na, ....... Maim 
itlH• .. kledillmla aiperia bir• 6teliade diter bir aiper içiadeld ,.rı. 
ludıaa a.pa...-aa ff HM içia bir ... maa olmaktaıılır. ftıo h• Mbaplerle .... ,...,.... . 

la ........ ..._ • ki~ bir Mclcliai biJo c6aemiyora.. Bltta ia. 
... •narı pela•ler; ••til befkalaram, keaclileri•I lıııil• aahy••ıyaoak k•· •u lııirer t.W. kubuadırla.r. t.aaı aaı. .. t h••ıuclaki a.U.19 Mt 
lıUteJle ııt11emı,...- kadu ...... mclır. 

Zeki, akıJ. 4i11yp. Mırif ti•• •elebl« Jtelü bir ... .... bfuı• 
t1ol••• batla ••..Wm UU.cleeekm. Faka& iaaaa mua.w .. uu. Bayar .. 
h ....... flÜldmill OaAMe daima; eM41 W. ama tlaal•ff ........ 
Jlp Wa• kıl .. kus. 

Bir pul merakhaa 
LoDclracla meıhur pul me· 

raklalaruaclaD ve sayıla zeaıiD· 
ı.- lmbert Haitler, 1937 
,....... ... plll toplamak üze-
,. - •Jah4ie 9luaıı ve 
.... ,...... LwlıMlaki 

u.cli adruiae tam 125 bia 
Mecl -.bap pclenaiftir. 

E•bert Haitler bca mektup• 
llr içia bet bia yiz elli Jira 
,.... ...... ••mit ve beı Jiz 
................ d.pal 
.... z'albt. 

Berberlik yaaakl 
.. ditt••• Tuta kuabaıına 

.ea W .U ....,ede buluDaa 
-- kÖJlacle berber yoktur. 
•WJ ..... Mtlanaakumek 
itia llir ala evel köyleriadM 
ha .. T..a,a p.ekte ve ora 
• lılw ... blaralc açlanaı 

........ ..,. tekrar avdet 
\,l..eldecllder. 

· Ro,te.- Ai•-ıa Hindiıtan 
..... biri; iMi kly balkının dini 
.W•li •aoibiaoe, berberlik 
,.. .... ,_. olduğundan, 

K-.. aulili, MDelerdeaberi 
bir .. aı•elc 14,ia Taatıya 
plip reldilderi•i baber ver .. 
.-ktedir. 

Bu da akıl mı ya? 
Loadrama ea ..,.., ve zeo

p dal1-ıadaa Lady (Elizabet 
Kerij. oa bet ıüa evel dotu· 
•--a yüziinca yıldönümünü 
~tlu•ımııtu. Bu bir uarlık ka .. 
4ıa. ihtiyvl~mata yüz tuttuğu 
pcleaberi ayDaya bakmaralf 

BaAri S..eı 

ve yalnız, yirmi yq)arında iken 
aldırmıı oldutu rHmİne baka
rak, kendiaial paç farzetmete 
alıımıftır. Hatta, yi& Y•tıoa 
vardıta ıüa bile, ziyafete ı_. 
bet eclenlere, daha çOk taıo 
oldupndan dem wnautturl. 

Zavalh kazlar 
Ulular 101yetesi •••kıdar 

komitui; Hiadiataaıa birçok 
yerleriDde aari olaa kati bir 
ideti üzerinde durmat ve ba 
idetin müteaddit feu aeticele
ri •i tHbit eylemiftir. 

Komitenin yaptıtı tetkikatı 
ıöre. HiDdiatanıD müteaddit 
,elair ve kaaabalarmda, kılları 
ıayet küçük iken ve 'b- de 
SS JA119ı mütecawiz erkeklerle 
evlendirmek, ideta köldttmİf 
bir an'-.e laaıline P.ittir. 

Daha Jrnu deaecek çatda 
olduklara halde, bir ayatı çu• 
kurda ilatiyularla evlenen kaz· 
laran, berıün çotaldığı teabit 
edilmiıtir. Hatta, yedi ya,.nda 
evlendirilen birçolc küçüle im· 
ların, 011 Ylflnda dal kaldıldan 
müıahede edil•iı ve hayrete 
şayan olan bu gibi içtimai ha .. 
talara ıon verilmesine teşebbiia 
olunmuıtur. 

Uçak ınodelcilifi 
karau 

İlkokullar öğretmenleri için 
mektepler müzesinde uçak mo
delcil i i kurıu diin açılmııtır. 
Kursu 25 ilk ötret•en takıp 
etmektedir. 

8 Mart A~1'00t.O _ 

l
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:-• ...._e ___ ı_· f ___ a __ ı_~ ___ a __ e_r_e_r_i _ _._ Bugün ~::::plantı. 
Sokakların Aşk YiJziinden deliren Şemsi tarını yapacalılar 

1 B lkt111d Vekaletince hazırla• 
numara anması asmane istasyonunu nacak buğday ihracının kont-__ __. ......... __ k rolu hakkındaki nizamnameye 

ikinci mıntaka da ta- an içinde bıraktı esas oımak üzere ız•ircleld 
mamen numara aldı __ . __ buğday ibracatçılarıma müta· 

Belediye, şehr ·n sokaklarına Eski ni~anlısı ratma"l 6 'llerı·n Jen leaları alınmak istendia iai vo ; r ı ~ T gı bunun için ihracatçılano •• 
numaralamağa devam etmekte· 
dir. Karantina mıntıkasından tehlikeli surette yaraladı teaddid toplantılar yapbldarını 
ıonra, ikinci mıntaka olarak • • yazmııtık. ihracatçılar b11fiin 
Eşrefpaşa semtinde faaliyete ge· Dün saat 13,30 da Bumane Tahkikata göre gardaki bi- uat 11 de borsada soıa topla. 
çilmiş ve burada 414 sokağa istasyonunda trene binmek disenin ıebebi, Fatmanı evelce tılarıoı yapacaklardır. Halter 
numara verilerek bu mıntakanın üzere olan Fatma adında yirmi Şemıiyo nipnlı olduğu ve bir aldığımıza göre, buğday ihra-
da numaratıj iti bitirilmiıtir. yaşında bir kadıo öldürütmek müddet onunla yaıadıiı halde catçıları, vekaletin hazırladlta 

Belediye büdcesi 
Daimi enciJmeni 

toplanıyor 
Belediye daimi encümeni, 

dün belediyede fevkalade bir 
toplantı yaparak yeni yıl büdceıi 
üzerinde mizakerelere başla
mıştır. Daimi encümen, yeni 
büdceyi kısa bir zamanda ha· 
ıırlıyacak ve Şe bir mecliıiaia 
Nı11n toplantaııaa yetiştire· 
cektir. 

Fuar aahaaında 
Bir paoiyon yıkddı, 
6ir çocalc yaralandı 

Fuar aabU1nda bir kaza ol
muft1Jr. Yatca Ahmed otha 10 
yaıın da Cemil, fuar aalaa•ada 
ıeziairkea fototrafçalar paviyoau 
yanıadaa reçmit. o •rada .,.. 
viyoaun çataaaada bulunan direk 
•n•ma yere diifmif, paviyoa 
çökmiftlr. Ealru albacla blu 
küçlk Ce•il, .,...... Ud ,.. .. 
den ,...alaamıı ,,. memleket 
laaltuelie• bldınlmıp. 
• 

imar komisyonu 
Perıem6e pnı1 bele
diyede toplanaealı •• 

Şehrin miatakbel plinını ha
zırlamak için belediyede işe 
baı1ıadıtanı yazmıftık. Plinı• 
lıazırlıamuından evel lzmirln 
••htelif yerlerindeki iıaraati· 
byı teıbitle melfUI olan imar 
komiayoau Pe11embe pnii be
lediyede toplaaacak. İ•ar pli
naada ••haf azua aazara dikkate 
alınacak 1erler llakkıacla karar· 
lar verecektir. '-----Armatlu aatıı koo-

peratifi 
Kemalpaşa kuaaın ın ATmutlu 

köyi sabi kooperatifi Salı fiinü 
ortakların yapacaklara toplantı 
ile kurulacaktır. Vali B. Fazh 
Güleç, ba toplanbya riyaset 
edecektir. 

Yeni Nezrlyat: 

Deniz 
Türk ticaret kaptan ve ma

k" niıtler cemiyetinin mealek mec· 
muası olan Denizin otuz üçüncü 
ıayııı, zeagia miinderecat, bol 
ve kıymetli reaimlerle intişar 
eylemiftır. Tavıiye ederiz. 

istenmiş ve gar, kanlı bir son zamanlarda niıanı bozarak esaslara göre buğday ltml
vak'aya sahne olmuıtur. Meh.. Ali adında bir amele ile nifan· dardı için üç tip kabul etnalt
med oğlu Şemıi adında bir lanmuıdır. Şemsi, Ali ve Fatma ferdir. Yalmz buğdayın içinde 
amele, istasyona relmiı, treni iplik fabrik&1anda çalıııyorlar· bulunabilecek ecnebi rucldel• 
bekliyen fatminın yanına yak· maş. Şemıi, dün Fatma ile Ali· miktarı mühim görülmüt. ya
laşmıı: •in evlenme daireıinde nikih pılan tetkiklerde b11 miktar 

- Benden niçin ayrıldın, ne.. muamelelerini bitirdiklerini ha· yüzde 3-4 arasında tesbit ecliJ. 
den Ali ile evleaiyoraan? Seai iter ah•ıf ve kendiaiai Baamane miıtir. Nizamname milwdcl. 
benden kim a11rmak lltiyor? isaasyonunda ıörmiif, yalcanda ıinde (ince kum) tabiri ...._. 

Diye .armut. bclıa da: yazdıj'llDIZ tekilde kadına, ne.. mıdıtından, ihracatçılar, ba 
- Bea kendim ayrıldım ve dea keadiıinden ayrıldatıaı kelimenin de nizamnameye clera 

onunla timdi evlenme daireıia- ıormap cini iattmiılerdir. BugiiD J8pl• 

den ,eliyorum. Soai NVIDİyo- - Seni aevmiyorum. Sözünü lacalc toplantıdan sonra ı...-
rum, onu seviyorum. dayunca bir deliye döamüı, lanacak rapor, lktasad Veklfe. 
cevabıaı -rmiıtir. Ba IÖal• tine gönder lecelctir. · .... renç kadını çakı ile 6 yerinden 

den t0nra Şemai, yaaaada taıa- J••la'*fbr. Fatma Merlİalide· Prag aergiaintle TtJr. 
dıtı bir ıuıtah çaaya çıbrlDlf, iri eviade oturmakta idi. Dün ı. • 
l enç kadınıa üzeri.. ablmı• ıcrye paviyona 

n de trenle Merıinliye fideckmiı, 
ilk darbe ile aol memdi a... laazırlanıvor hatta yuındi kocuı Aliaia k.· ., 
riaden yaraladıktu IOllra 9A• deıi de varmış. Prag beynelmilel ıergülacleld 
kıyı boğazına, ıırtına Ye muh- Fakat Şemıi, üıeriae hücum Türkiye paviyonuoda teıMr 
telif yerlerine babnp çıkarmata ediace orada bulunı•lar ıeri edilmek üzere lzmirden 1Bıde-
ba1lımışbr. Gözleri kan çan.. çelcilmiflerdir. rilen muhtelif mahsul nilmane-
tıaa dönen Şemliyi bu halde Atır ve tehlikeli ıuretto ya· lerioin, Praga vardığı phrl•ls 
ıörenler ve Fatmanın etrafında F 1 k L-- Türkof ıine bildirilmiı&lr. •--. 
bulunanlar, geri c;ekilmiı, hiç ralanaa atm~, mem • et ..... u ~ 
kimıe üıeriae ablarak onuı va- taneliae bldınlmıfbr. Tutulan rideki Türkiye paviyoaa ook 
~rmek için atrıımık oe•re- Şo .. ı ifadeaindeı güzel bir eser olacaktır. Prir 
tini göıterememittir. - Beni ıimdiye kadar oya· ıergisi 11 Martta açılacakbr. 
Şem.i, kan i9iade yere 41- ladı, son zamaalarda •İfaal Türki,-e-Polon.,, .• '"""'~~-

1• kadlnıa . aldütiDI üla•hı boscltl, oau çok lcııkuıyordum, ticaret anlClf,,..... 
etmif ve elinde kanla çakı ol- çüokii aeviyorclum. Kendiame ...a 

dutu halde hidite yerine ,.tt- iata11oncla rutlayıaca beai tala· Türkiye· Polonya ticaret ali .. 
ıeo poliae tMlim olıallfbu'. Müd· kir edecek ıözler ıöyledi, beo muının 27 Şubat 938 de11 iti-
deiumumi m•YİDİ B. Rmtil u,. de wrdum. baren mer'iyet mevküne airditi 
kent de derhal hldiıe yerine Demiı, itirafta balaamllflur. ıebrimiz Türkofiıiae bUclirilo 
yetiımit. tahkikata bqlamıftlr. Tahkikata deva• edilmektedir. mittir. Vekiller Heyeti, iMi _. 
..:..::.:.:=:...::=~.=..~~~~-=-ıı=::m-=--....------:--ı l•ı•ayı tasdik etmiftir. 

Otomobil kazaları için alı- ş.k..- 68ıt1; 
t db• ı Düa ltalyaa bandırlla r.. nan e ır er vapurile Triyeıtedea ...... 

Mülhakat nakil vaatalarında sıkı 
kontrol usulii tatbik olunacaktır 

Yaralı iki kadın 
••••• 

Mehmet Ali yakalan. 
mak 'iizeredir 

2000 çuval ıeker li·•.,.• 
çıkaralmqtır. 

Yunaniataaa laayvan 
içia diio li•aaı mııa 
bandıralı Ayazoni va 
miıtir. 

Dr. B. Ceodet Ô.mr.• 
At.karada Yükaek Sılalaat ŞI. 

ra11 toplantllarına iştiralr .... 
Dr. 8. Cevdet Özyar ız .. I ... 
döamüştür. -----lngiltere-lrlantla 

Müzahrel•i 
sarpa aardı 

Londra, 7 (Radyo) - J..al• 
tere· lrlanda müzakereleri, IOQ 

günlerde çıkmaza aapmlfbr. 

Milli müdafaa meaeluiaclea 
çaba ihtilif, mizakerelsi ..
lqtırmııtır. 

Fedakirhk ... Zafer ... Ve Rekor haftası 
iŞTE TAYYARE Sinemasının 

lzmirle mülhakat aruında iı· 
liyen motörlü nakil vasıtaları· 
nın kontrol ifiaio, vilayetin tr 
ıebbüıü ile lzmir belediyesi ta· 
rafından yapılması, bütün kaza 
ve nahiye belediyelerince kabul 
edılmittir. Mü:laabt motörll 
nakil vaııtalan koatrol müclür
lüj'ü, belediyede faaliyete ve 
memurlan Ya11tuile kaza Ye 
nahiyelerde m•kayyed motörli 
nakil vasıtalarını kontrol ettir· 
mep bqlamıftlr. Yollarda ian· 
darma ve belediye zabıta me• 
murlarile, otobüı, kamyon ve 
otomobillerin fazla yük ve yol• 
cu almamalan için ııb kontrol 
uıulü tatbik edilmektedir. Kont
rol hatlara şu suretle teıpit 
oluamqtur: 

BiriDci hat: Seferihisar, Urla, 
Alaçab, Çeıme. 

ikinci bat: Bayındır-Ödemiş. 
Üçüncü hat: Menemen, Fo

ça, Bergama, Dikili, Kınık. 

Tepecikte Zeytin ıokqında 
otaraa Me hmot otlu San dıkblı 
Mehmet Alinin, lcendiıine para 
v•miy• l.;ar11 Giil8im ile teJ· 
ıeı nia kıza F atmaya ulhlra ile 
mubtelif yerleriadeo •iv 'urette 
yaralayıp bçtıtını yazmıştık. 
Zabıta; Mehmet Aliyi yakala· 
-.k üıeredir. Hidi1e talaldka
baa Adliyece el koamu1. amele 
olM Gülaümüa, bakkala bor· 
cunu verdi lcten soara elinde 
kalan iki &lirayı al .. k iatiyea 
koca11na reci cevabı verince 
kocaa tarafaadaa yaralMdıta 
aala11lmııtır. Fatma da, GüJ. 
ıiimü kurtarmata çalqırkea 
karmndan yaralanmııbr. Ha .. 
tanede bulunan yaralıların va• 

Alikadarlar, müıbet Wr 
tioe beklemekte ve ,,..... Wr 
ticaret mubecleai akte•ı .. 
lec:eti kuıatin beal•elll .. lft 
ler. Sizlere Aazırladılı Bilgiilc siirpriz •.• 

Atkaa tevlit ettiti nibayetıiz: elem ve ıstırabı... Vatan ve evlat muhabbeti gibi ali hisleri 
tasvir eden dünyanın ea büyüt filmi 

Vatan Hasreti 
iki dibi san'atkar HAR R Y B A U R - G 1 N A M A N E S'in Muhteşem temsilleri 

AYRICA: , 
Nükteli sözleri .. Kendilerine has etvar ve harcket1erile nihayeWı zevk heyecan içinde bırakan 
ARMAN O BERNARD - ANDRE LEF AUR tarafından e111salsiz bir surette tcmıil olwıan 

BAŞKASJNJN KJLJGJNDA Fi t mı bu haftanın zaferini teşkil edecektir. 

ILA.VETEN : PARAMOUNT OURNAL 

Dördüncü hat: Kemalpaşa, 

Armatlu. Parsa. 
Beıinci hat: Buca, Seydiköy, 

Torbalı, Tire. 
Altınca bat: Kutadaaa. 
Ahnacak tedbirlerlo kuala• 

rın önüne ıeçilmeıi istihdaf 
edilmektedir. Yük kamyonlarile 
kat'iyen yolcu naklolunamıya· 
ca kbr. Zamanla, ıehir dahilin
deki yolcu nakliyatı, mülhak•· 
ta da teımil edilecektır. 

ziyetleri tehlikelidir. Bağ bahçe tlJ..,,.. .... 
Operat6r 8. C. Şerif i~ 

Fruıız butaneai operatörlü· K im y e v i 
tüne tayio edilen operatör B. G •• l 
Cemil Şerif tebri•ize ıelmiı u b r e er 
ve itine baılamııbr. VE 

Tecim liaeai taleh••İ Ziraat Aletleri 
Şehrimiz Tecim liaeıi talebe

sinden bir grup, cumartesi gü· 
nü Nazilliye giderek bıımı 
fabrikaıını gezmiş, tetkiklerde 
buJunmuılardır. 

·Hacı Davut zade 

Rahmi Karatlarnıd 
Halim•ta Çarşısı 

J ZM lR 



oaaıro 

Aşk, bütü ı miicadelelerin leokine çıktı! 
~~~~-----~~~--

Demirci lngiliz 

anya sahillerinde iki lngi- An1e!:~11:!u.n 
Sevişen iki gencin nikihım heır

şeye rağmen kıydı 

• 
iZ t • d t ""' d konaeri fereflendirdi 

orpı osu aarruza ugra 1 ri~~:~)1·2 ~~~:~ :~:~ 
Meçhul tayyarelerin İngiliz torpido/arına attıkları 
müteaddit bombaların hemen hepsi denize düşmü:ştü:r 

Paris, 7 (Radyo) - ispanya • "' ·- • • 'I. • "' .... 

::~il~~~:~> v!0<~::~i~>i:d~:~:: Fransa taarruza ma· 
daki lngiliz torpitoları meçhul 

beş tayyarenin taarruzuna ut· ruz kalırsa 
ramıılardır. 

Tayy relerin attakları müte· 
addit bombaların hepsi den:zc 
duşmüş ve torpitolara birşey 
olmamıştır. 

Paris, 1 (Radyo) - Cebelüt· 
tarıA-a gelen Plinj ve Brayin 
tor pitolarını n kaptanları, mtç· 
bul tavyarelerin uğradıkları 
taaruz hakkında bir rapor ver· 
mişler ve mukabele etmedik· 
lerini bildirmişlerdir. 

Londra, 7 (Radyo) - Deniz 
bakanlığı, bugün neırettiği res· 
mi bir tebliğde, lıpanya açık· 
larında lngiliz torpilolarını 
bombardıman eden meçhul tay• 
yareler hakkında tahkikata baı· 
landığı bildirilmektedir. 

Alman 
Orman muhafızları 

Roma da 
Venedik, 7 (Radyo) - Al· 

man orman mubaf z:larmdan bir 
grup, b ugün bur ya gelmiıtir. 
Bu muhafıziar, Miralay Honun 
kumandasındadır. Muhafılar, 

it lya ormanlan nı tetkik ede· 
ceklerdir. 

Irak meclisi 
lrak.lran hudut mu. 
k avelesini ta•dik etti 

Bağdad, 7 ( Radyo ) - Irak 
parlamentosu, Irak · lran bu· 
dut mukavelesini, 8 muhalife 
karşı 80 reyle tasd ı k eylemiıtir. 

iç Anadoluda 
sofalı var 

Ankara, 7 (Radyo) - Bugün 
Ankara ve M alatyada ıoğuk 
sı mn d• S, Erz"ncanda 19, 
Karsta 26 dır. Edirnede sıfırın 
ustünde 19, Antalyada 18 dir. 

Dariişşef aka 64 ya. 
şına girdi 

latanbul, 7 (Hususi muhabi· 
rimizde) - Darüşşefaka mele· 
tebinin, kuruluşunun 64 üncü 
yıldönümü bugün mektepte bü. 
yük törenle kutlulanmııbr. 

Danonçiyonun yerine 
Federco rı i seçileli 
Roma, 7 (Rad}·o) - ltalya 

iyan meclisi reisi Loiçi Feder
coni, vefat eden şaır Gabriyel 
Danonçiyonun yerine ltalya 
akademisıne reis seçilmiştir. 

Loiçi Federconi, mayıs sonu· 
na lm:lar ayan riyasetinde ka
lacak ve ondan sonra istifa 
ederek akademi riyasetine ge· 
çecektı r. · 

Berlin otomobil 
salonu 

Berlin, 7 ( Radyo ) - 1938 
senesi beynelmilel otomobil 
nlonu düıı akşam kapanmııhr. 
O tomob 1 salonunu 799,000 
k şı ziyaret etmiştır. 

Dül Krıper hasta 
Londra, 7 (Radyo) - lngil· 

tere Deniz B ka ı (Oüf Kuper) 
grikten u ta ptir. 

lngiltere, Lokarno muahedeaindelıi taahhü. 
dat ifa edecektir 

Londra, 7 (Radyo) - Avam kamarasının bugünkü içtimaındı 
bazı saylavlar tarafından Başvekil Çcmberlayna müteaddit met
eleler hakkında sualler sorulmuştur. 

B. Henderaon, Fransaya tauruz vukubuldutu takdirde lngil
terenin ne yapacağına sormu~ ve B. Çemberlayn. bu suale ıu 
cevabı vermiştir: 

- Bu mesele, 19 Mırt 1936 tarihinde imzalanan Lokarno 
muahedeıinde tasrih edilmiıtir. Tabıidir ki, mezk(ir muahedede 
mu11rrah olan taahhüdatımızı ifadan çekinmiyecej'iz. 

<;in - Japon harbi 
Japonya Ayan Mecliai, Çin harbi için ay. 

rılan tahsiaatı kabul etti 
Şanghay, 1 (Radyo) - Bugün çıkan bir Japon reımi tebli

ğinde, Japon ordularının, Ogoyu işgal ettiklerini ve ileri bare
kitın devam ett iğini b.ldirmektedir. 

Tokyo, 7 (Radyo) - Japonya iyan meclisi, Çin harbi loin 
&yrılan fenkalide tahsisatı kabul etmiıtir. 

Pekin, 7 (Radyo) - Yeni Çin hükQmeti; Japonların işgal et
miş oldukları Şantung havaliıindeki yerlerin idareıini ele almııhr. 

lstanbul Adliyesinde 17 bin 
lira deve mi oldu? _ _,. -· 

Emin ve Necmi adlarında iki mutemet, he. 
sap veremediklerinden tevkif edildiler 

Çin ıehirlerinde Japon tankları 
.. l~tan~ul, ~ (J:iususi muhabirimizden) - lıtanbul adliyesinde 

muhım bır suı stıma l hakkında tahkikata devam edilmektedir. 
Emin ve Necmi adlarında iki adliye mutemedi, 17,000 lira gibi 
mühim bir P tranm htsabını verememekte oldukları için nezaret 
altına alınmışlardır. T.i h"cikat, ehemmiyetli bir safhadadır. 

Mussolini ispanyaya yeni 
kuvvetler gönderdi 

ltalyadan b!f bin kiıilik bir kuvoetl• bir 
tayyare liloau aevk•dilmiıtir 

tondra, 7 (Radyo) - Taymiı ıazeteıinin, Cebelüttarıktaki 
muhabirinin . bildirdiğine göre, ltalya Baıvekili M. Muuolini lı· 
panyaya yem kuvvetler ve birçok tayyareler göndermipir. 

Deyli Heral_d. razeteline göre, M. Mu1101iai, lıpaaya harbini 
ıona erdirmek ıçın lıpanyaya yeni kuvvetler göndermiıtir. 

Gradıska M hastane ıemiıi Trabluıgarptan 5,000 eılceri lıpıa· 
yaya gö . ü rmuı ve . be kuvvetler Guadalahara cephesine ıevke • 
dilmiıtir. Ayrıcı bar bava filosu da ltalyadan ispanyaya gitmiştır. 

Atatürk, evlki gece Aabrada 
Yeni sinemada Bn. Molok ve 
arkadaşlarının verdikleri ko .. 
aeri ıereflendlrmif)erdir. 

Ankara da 
Büyük bir boratı 
binaaı yapılacak 

Ankara, 7 (Huıuıt mubabi& 
mizden) - HükGmet, Aokarada 
Elllc Bankuı kartında bir borsa 
binası yapacabr. Bu bina, Lo .. 
dra borsa binaıını tanzir ede
cek ıekildo yapbrılacaktar. 

Ren havzası 
Beı yıl •vel Alman. 

lardan iatirdatl 
etlilmiıti 

Berlin, 7 (Radyo) - Almaa 
matbuatı, Ren havz111nıa, Al
manya tarafmdaa iıtirdad edil
ditf günün beıinoi yıldönümü 
ıitayiıle una makaleler yaz• 
makta ve 6 • 7 Mart gecesi, 
bilahare bildirilecek olan bir 
semte hareket etmek üzere ha· 
zır bulunmalan hakkında Al
man gazete muhabirlerine veri• 
len emrin doturdutu heyecanı 
tahattur ederek, uzun makal .. 
ler yazmakta ve o gecenin, Al· 
man · milleti için tari bi bir kır 
meti ' haiz olduğunu kaydeyle
mektedirler. 

Para 
borsalarında 

Yeni evliler N nikilıçı lngiliz 
Resimde genç bayanın ya· riıtekı dostlarının nezdinde te· 

aında duran Frcd Collaı yirmi şebbüılere giriıirlor. Mister 
iki yaşlarında bir lngiliıdir. Fred Colların aklına bir çare 
Pariae yapbA't ıoo ıeyahatinde gelir ve bunu ıevgiliıine anla. 
bu genç lngiliz, gene genç ve tır. Hakikaten lngiliıin bulduğu 
güzel Vıvian Adiı adında Mı· çare enfestirı 
11rlı bir kıu teaadüf otmiıtir. lıkoçyada bir demirci var-

iki rönül birlefi11ce ıımanlalc dır. Bu demirci lngiliz an'ıno
seyraa olurı derler. ilk göriif· ıine tevfikan niklb kıymalc sa· 
mclerinden birkaç saat sonra lihiyetine maliktir. Demircinin 
bu iki genç de lciinatı kendi· kıydığı nikahlar resmidir; ve ki· 
lerHe beraber .sanırlar; ve be- liıedekinin aynidir. Şu hnlde 
men izdivaca karar verirler. bu çiftin hemen Green kasa. 

Lakin hor iki gencin ebe- basını hareket etmekten baıka 
veyni bu karara şiddetle mu- yapacakları İi yoktur. 

lhalefet etmefe baılarlar. Pa· - Sona 6 11cı Mtlıl/11d• -

ÇiMDiKLER 

Haysiyetimi nasıl kurtardım? 
Samimi görünen bir dostuma umumi bi• mevzu ve o mev· 

zula alakadar şahtı hakkında aynen şu cümleyi ıöylemiıtiın: 
Pariı, 7 (Radyo) _ Londra, - Bu işde haksızdır. Bu gibi münakaıalar, ayrı bir terbıye, 

Nevyork ve Paris para borsa· bir ihtisıs, ayni zamanda bir hak ve aalihiyet itidir. Mevzu, 

Dün bar· .z bir ıo. 
tu lak vardı 

larında bugün bariz bir sotuk· afaki detildir, rasgele konuşulamaz. Muarız olan zat, davayı 
luk vardı. çoktan kazanmıştır. Çünkü hem haklıdır, hem de bu mevzuda 

Franıız frangı, biraz daha olgun.· 
düımüıtür. Bır lagiliz liraaı mu· O ıahıs ki o da dostumdur, bana geldi. Çok dargtn görü· 
kabili 154 frank doksan ıan· nüyordu: 
timdi. - Senden ummazdım ·dedi· niçin böyle söyledin? Ben m içı n 

S l 
•cahil, ehliyetsiz, konuştuğunu bilmez, herşeye burnunu sokar, 

ovyet er muanzının yanında sıska, biçare bir vaziyette duruyor. demişsin. 
Konıoloslukların il. Hayretimden donakalmışım. Bereket ki, hem samimiyetime 

güveniyor, bem de bu sahada fikirlerimi yalpa yapmadan ıöyli
gaıı hakkında Al. yeceğimden emin.. Israr ettim, bunu lcend ısine nakleyliyeıni öğ· 
manya ile anlaştılar rendim, gittim, onu buldum. "Size böyle birıey ıöylediğimi ha· 

tırlamıyorum,, dedim. 
Moskova, 6 ( A.A. ) - Taı - Evet -dedi· ben filancıdan işittim .• 

ajansı bildiriyor: Hemen ona koştum ve beni tenvir etmeıini istedim. 
Sovyetler birliği ve Almanya -Hayır -dedi· bunu bana siz söylemediniz, (filin) kişi söyledi.. 

büldlmetleri araımda diploma• Durur muyum ya, düğümü çözecektim; onu da buldum ve 
tik iÖrüşmeler neticeıinde Sov· ıözlerimi yanında ıarfettiğim zatla karşı karşıya geldim. Meı· 
yetler b rlitinio Almanyada ve eleyi açtım ve kendisine, sözlerimi aynen tekrarlıyarak; •ben 
Almanyanın Sovyetler birlitinde böyle dememiş miydim,, dedim. "Evat! -dedi- ben de zaten di· 
mevcud konıoloıluklarıoın ka- ter arkadaşıma böyle söylemiştim . Yalnız galiba, Çimdik, arka· 
pablması hakkındı bir anlaı· dqının bu mevzu iizerindeki vukufunu kafı görı:nüyor,, demiştim. 
maya varılmııtır. Mesele anlaıılmıştı. Lakırdının, kulaktan kulağa geçiıinde ve 

Los Ancelos fikrin kafadan kafaya, telakkiden telakkiye, kelimelerin kalıptan 
b kalıba aktarılışında benim samimiyetim, benim doğru 5Özlüliığüm 

Seylaplarında oğu. kepaze oluyordu. Ben kendimi kurtarmı ştım. Fakat şimdi ikinci 
lanlarla kaybolanlar zat ta, meseleyi karıştırmakla meşgul!.. Çimdik 

Loı Ancelos, 7 (Radyo) - ~ 
Geçen hafta, dört gün ıüren 
ıüren şiddetli yağmurlardan 
sonra husule gelen seyliplır 
neticesinde aular altında kalan 
Yerlerde 159 kiti botulmuı ve 
)'etmiı dört kiti kaybol muıtur. 

Macariıtanda Yahu. 
di aleylaclarlıfı 
Budapeıte, 7 (Radyo) - Ya. 

hudi aleyhdarhğ& Mecaristanda 
da baılamııtır. Buna, kanun· 
l•ın llli.isaid olduğu söyleniyor. 
Yahudi unsuru memleketten 
sürülecektir. 

EL HAMRA 
1. Milli Kütphane Sineması 

Bugün Mıtiaelerdea itibaren 

Senenin en gaul en ne/is 

şalıane ve .,.ı.teşem /il•i 

SEANSLAR: 
Cumartelİ ve Pazar 10,30 da 
Her gün 1 - 3,30 - 6 
akşamları 8,30 da b 
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NASREDDiN HOCADAN 
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7,3_93g 
üzUm atı,ıarı 

· Ç. Alıcı K. S. K. S. 
263 inhisar ida. 9 25 12 50 
112 K. Taner 12 25 16 

- 103 - Y a%an: Alekaandr DIJma 77 Alyoti bi. 12 14 25 
43 M. Beıilı:Çi 9 SO 11 25 

Mösyö lö Prensin ormanı kenarından geçen 37 J.TaraatoM.10 50 12 75 

b l ki 
10 L. Galem. 13 75 13 75 

ütün geçit yer erine tuza ar kurulmuştu 542 Yekun 

l'Wbulri, babamın itiyadı tü- !illi hepli h f.f, hepsi besleyi- kifl ile düello ederken nasıl 234507 Ealı:i Yekun 
fetf omıımoaa olarak yolların ci Ye haatalara ıifa veren ye- bırakhğını, ve kendisinin lng:I- 235049 Umum yekUn 
iki wsfıoaıılri çalılar araaıada mekler için sıkıntı çekmiyoruz. tereye varabilmek için Koat Ply 88 flatlerl 
dol .. ·aıct. oldatu iti• bir ka- - Ya şaraplar, ıarabı kim d?. Vardın vücudüne kılıcıını 7·3-938 çekirdeksiz üziim 
tpllk ,&&- ,araez protestan veriyor? Bıınu da otelciniz ol· nıçın s~p~amata .. ıqecbur oldu- orta fiatleriı 
dini plef9U relirdl... mclı? ğunu hıkaye etti. No: 7 t 1 50 

Tafetiai yolcayt dotru çevf· - Buna hem evet ve hem Fakat Dartanyanın söyliyebi- • 8 12 00 

ri 
_, d '--d leceti ıeyler bundan ibarettiı n 9 12 50 

r, IOlll'a ,_ ... a 1111 - ar hayır derimi ı ·ı· 1 k 8 .. "k B · -ki L çt ıı. _,. N ? ya nı;ı; ı ave o ara uyu rı- • 10 13 50 
.,--&flDCa oıta "'ar" a 11i' -ı- - asıl evet ve bayır tanyadan gelirken dört mükem- • 1 ı 16 00 
ler aih&Jet yolcun~n. hayab - O veriyor amma bu liit· mel at getirdiğini, bu atlardan Zeytinyağı satışları 
pahuııuı para kelOllnı bırak· fundan haberi yok.. biri kendiıi ve birer tanesi de K'I Al K S K S 

·ı · 1 • d' A ı M ._ . ı o ıcı . . . . ••11 ı e netıce eaır ı. - D at, ua .. eton, 1enın üç arkadaşları için oldutunu 320380 Mub.Alıcı 26 75 35 .S 
A,tıl zamanda ,unu da söy· söderin çok iatifadelil.. söyledi; aonra Portou mahsus Eski sat.ş 

lemel;..;a iti, bir hüoono oör• - Öyledir, efendim; derbe- olan atın ~imdi otel ahırında z ·~· • • y ahire salıtları 
datü amanda da, bir çeyrek derlitim zamanında kıımetim bulunduğunu da haber verdi. Cin 5 

1 B 
ç. ıi K. s. K. . 

IUt evel mukaddea katolik di· karşıma bir ıpanyol çıkarmııtı u esnada Planşe odaya ıi· 365 Buğday 5 75 

eKtupıar-ı_ 
- 41 

Ya:M n: 

Şeyh 
KOşts~ i 

B. Kemal Kimil lstanbul radyo-
sunda şarkı söylüyor 

Evet; ulema, vüzera, ulcela bu gece barın bir köşesine bir 
hep burada, gündüzleri kahve- Karagöz perdesi kurdurmuş. 
!erde: Perdede şem'a 

- Ablak bozuldu; azizim, baılıyor. 
yanmış, oyun 

ablak bozuldu. Bir milletilı ha· ı "ı flit ar ansızın ıöndü ve her• 
yatı ıhlalcile kaimdir. Alılilı:ıız kes yanındaki yosma ile leb 
millet yaıamu. Şu gençlere beleb perdeyi temqaya başla· 
bıkıaı:ı:, biç biriıinde büyüğe dı. Ahlilı: uleınaıı da bittabi 
itaat, küçüğe ıefkat yok .• Var mı 
dana, var mı bar? tetebbutı daha derinleştirmete 

koyuldular. 
Diye bar bar batıran ablalı: 

ulemaaı burada tetebbuatla Karanlıktan ürken Hafı;ı; Dur· 
meşgul.. Maksatı şu ahlikı if- muş teli.fi• sordu: 
aad eden yerleri göruelı: halka Amanın gayrilı:, ne oluya?. 
oaa göro ötüd ve?melı:lll.. - Korkma Hafı;ı;; timdi Ka-

Ben bu mülahazalarla meş· ragöz oyıııyacak. Sen perdeye 
gul iken an11zın kulatıma a-iden balı: .• 
bir def ıeaile kendime geldim. -Peki ... 

aİıqis baklanda aaııl ,üpheyo ki, Üçok memleketler ııezmiı rerek atların iyice dinlenmif 197 KentPalamut 310 520 
düımüı oldutunu biç düşünml· ve o meyanda yeni dünyayı olduklarını bildirmiş ve Klar· 200 B. Pamuk 33 25 42 
yerek bütün mana11 ile kah da görmüştü... montta geceyi geçirmek müm- !•••-----------'ı 
lı:atollk keıilirdi. - Komidoa ve gardrop üze· kün olabileceğini söylemişti. Belediye cezaları 

Yere t'iikürenler takip 
ediliyor .• 

Meter barın tabibi, müfterile- Def ıoaleri araııada Haı:ivad 
rine bir ıürpriz ol malı: üzere, göründü: 

Bua relin ce, efeadim, ben rindo duran şitelerle yeni diin· . .Dartanyan Portoıun halini 
lı:atolitim; kendi itikatlarına sa- yanın ne münasebeti var? ~>:ce anlamış olduğu ve dığer 
clıl kalan b b m · b"y"'- - Sabredini;ı;. efendim, her ıkı arkadaşı hakkında da malü· 

• a a ıae u ""' mat almak merakında bulun-
kardetııai laügono yapmııbr. te)'İn aıra11 gelecek. dutu için yaralı arkadaşına 

- Pelıci, ba deJerli adamın - Hakkın var, Muıketon, - Sona oar -
sonu ne oldu? seni d .nliyorum. 

- Ahi Çok fena oldu, efen· - fspanyalının maiyetiııde ffaJkevİ köşesi 
dim. Bir pn, açık bir yolda bir de uşağı vardı ki, Mekıi
IJir bügono ve bir katolilı: tara- kaya giderken beraber götür· 
fından k11brılmışb ki, bunların müştü. Uşalı: benim memlelı:et
ikisinin do babamla vazıeçtiıi lim olması ve tabiatlerimizin 
oldatu için ilcisi de babamı biribiriııe ben:ı:emesi ıebebile 
tanımıştı; derken ikiıi de ba- çabucak arkadaş olduk. Biz:im 
bamın aleyhine iltihak ede~ek memleketliler her türlü avalık
ona bir ağaea aamıılar; aoura !ara meraklı olduğumuzdan o 
civ• lrö,U benim ve lrarde- bana Pampaıı aahralarında yer
.- i~e balandağuauz !ilerin kaplan ve yaban boğa· 
bir meyhaneye gelip yllptılı:ları !arını adi bir ilmekle nasıl av-

--~- -•lfwti OvGaera aulatt.ıı.... laclılclarını anlatırdı. 
- Siz ne yaptııuz? Oııların yirmi yahut otuz 
- Hikayelerini sonuna lı:r adım moııafeye ipin ilmekli 

ur dialodilı:. Sonra meyhane• ucunu bu derece meharetle ata
tloa oalı:tılı:ları aman her biri blleceklerine evvela inanmamış· 
bir 7ola 11pıaıttıı kardeıim H• tım; fakat ispat karşıaında söz
tirtip lratolitia yolana saklan- )erinin doğruluğunu taadike 
ile. ve bea de protell:anıa yo- mecbur olmuştum. 
lwı• batim. iki 11at ıoara hor Arkadaşım otuz adım kadar 
ter bitmiftiı zavallı babamızın uzata bir şişe koyarak elindeki 
Mrbirimi:ı:i blşlı:a bir dinde ipin ilmekli ucunu her atışta 
Jetiıtirmif olmasındaki hikmeti fİşenin boğazına geçirmişti. Bu
t.kefir ederek ikillİDin do iıiai na ben de çalışmış olduğum· 
bitirdik... dan tabiatin bana vermiş o • 

duğu kabiliyet sayesinde bugün 
ilmfği isteditim adamın boy- Doğrusu, dediğiniz a-ibi, 

babaaız kurnaz bir adımmış. 
Boı vakitlerinde de kaçakçılık 
)'8pbflaı söıylemiıtiniz detil 1111i? 

- Evet, efendim, batta puau 
lı:urınuıaı ve oltacılıtı da lı:en· 
Jll"sdea öğronmiftiın. Bundan 
•da,.chr ld, bizim haaiı otelci 
W-. aaelolero yafı:ıtaa ve bj. 
ıim aazik •idelerimize elveri,U 
oı..yu yatla et parçaları yi• 
clirmelc iıtediji uman biraz 
eılki •n'abma müracaat odiyo
r•m.. Möıyö lö Prensin ormanı 
knıanndan ıeçerken geçit yer· 
lere birkaç tuzak kurardım; 
Prena bazretleriaio pınarları 
keaarlınnda dolaıırken balık 
laanzlanna birkaç oltı 1allaa
dınrdım. 

Şimdi iıe çok fiikür, gördü
tüaüz veçhile, keklik, adatav· 
pnı, ıuanbalıtı, yahut ;ı;arraaa 
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nuna geçirebiliyorum. 
işte böyle, anladınız mı, efen

dim? Bi:ı:im otelcinin çok :ı:en• 
gin bir kileri var ve anahtarını 
h!ç yanındon ayırmaz; ancak, 
bu kilerin bir tepe penceresi 
vır. işte bn tepe penceresinden 
kemendimi savuruyor ve iyi şa• 

rapların lıangi köşede bulun
duğunu bildiğim için çekip 
alıyorum. 

işte, efendim, yeni dünya 
ile şu lı:omod : n ve rardrop 
üzerinde duran şişelerin müna· 
sebetini ıi mdi anlamışsınızdır. 
Şimdi, efendim, şarabımızı ta
dıp na1ıl bulduğunu;ı;u söyler 
miıiırlz? 

- Teşekkür ederim, dol" 
tum, teşekkür ederim; teenüflo 
söylerim ki, şimdi kahvaltı et
tim. 

Portos dedi lı:i: 
- Pekala, Musketon, sen 

sofrayı hazırla ve biz kahvaltı 
ederken Dartanyan on günden• 
beri bizden ayrılalı başından 
reçenleri anlatsın. 

- Memnuniyetle, diye Dar
tanyan cevap verdi. 

Portos ile Musketon i1-
tahlı ve felaket zamanlarında 
insanları kardeş gibi teklifsi;ı; 
yapın bir doıtlukla yemek yir
lerken Dartanyan da Aramisin 
nasıl yaralanarak Krayokörde 
kaldığını, Amyende Atosu kal
puanlıkla ittiham eden dört 

1 - 9/3/948 tarihine raatlı· 
yan çarşamba günü ressam B. 
Celilin seri halindeki konfe
ranıından ikincisi olan (16 ıncı 
asırda ltalyan san'atı) mevzulu 
konferansı vardır. Bütün yurd
daşlar davetlidir. 

2 - 11/3/938 cuma rünü 
saat 18 de Erkek lisesi felsefe 
öğretmeni B. Kazım Giirpınar 
tarafından (Gayri tabii ruhların 
batlıca sebepleri hakkında) mev• 
;ı;ulu bir konferanı verilecektir. 

3 - Ünlü Türk komutanı 
Atillanın büyük bir reımini aa· 
yın Başbakanımız ve saylavımız 
Celal Bayar evim ize ıönder· 
miştir. Hergün öğleden itibaren 
yurddaşlara gösterilecektir. 

4 - Evimiz salonunda her 
hafta perşembe günü akşam
lan 88at 20 de bütün yurddaş· 
lara K9ragö;ı; oyunu vardır. Pa
raaız olan bu oyuna bütün 
yurddaşlar davetlidir. 

5 - Evimiz Spor kolu lı:o· 
miteainin programlaştırılan 
spor harekatının 22 mayısta 
seçimi ve 29 may.s pazar günü 
de stadyomda finali yapıla· 
calctır. 

Davetiyeler Halkevinden bi:ı;
ut müracaat edenlere 1 mayıs 
938 tarihinden itibaren verile
cektir. 

Atletizm 
( 100 ) 
( 400 ) koşular 
( 800 ) 
(1500 ) 
( 110 ) manialı 

D:ak, Gülle 
Tek adım, uzun atlama 

3 • • • 
Yülı:eelı: atlama 
Sırıkla yük1ek atlama 
Balkan bayrak y•rıtı 
400X4 bayrak yarışı 
Müsabıkların 1 niıandan 

15 mayıs 938 tari hioe kadar 
Halkevimize adlarını yazdırıqa· 
lan ve birer numara almaları 
lazımdır. 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

ıniitehassııı 
Hııtalannı 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaaııı yanında kabul eder. 
Muagenehane telefonu 3990 

Eu telefonu 2261 

Şubat ayı içinde lzmirde 8 
yangın olmuı ve derhal itfa
iyece söndürülmüştür. 314 do
gum vak'ası için lohuıalar vo 
321 yaralı belediye sılıhi imdad 
otomobili ile hastaneye taıın· 
mışbr. 

Bir ayda 157 kiıi yere tükür· 
düğünden ceulandırılmııtır. Be
lediye reisliğinden zabıta baş 
amirlifine verilen emirda yer· 
lere tükürenlerin şiddetle takip 
ve tecziye edi.meleri, bu çirkin 
ve fena usulün ortadan kaldı· 
rılması, yerlerde görülecek tü
kürükler için o mıntalc. imir 
ve zabıta memurlarının çezalan· 
dırılacakları bildirilmiıtir. 

Sahip bulundukları emlak 
için kiracılarile konturat akd· 
etmiyen 86 kişi hakkında zabıt 
varakası tutulmuş, 710 kişi 
belediye nizamlarına aykırı ha• 
reketlerinden muhtelif cealara 
çarptırılmıştır. 

Bir ayda (14) kişi dilenirken 
görülerek aci;ı;ler evine gön
derilmiştir. lkincilı:inun ayında 
dilenirken yakalananların mık· 
tarı 67 idi. Sıkı takip netice
sinde kaçak et ut.anlar çok 
azalmıştır. Ü:ı:eri açık görülen 
ve yinmiyecek halde bulunan 
muhtelif gıda maddeleri bele
diye doktorlarının raporlarilo 
imha edilmiştir. _.;.,.. __ _ 
Bir deveci öldii 

iz.mir. Tire yolunda 
otomobil kazası 

iz.mirden eşya yüklü oldutu 
halde Tireye gitmekte olan iz. 
mir bolediye1inde lı:ayıdlı 539 
numaralı kamyon, şoför Salih 
oğlu Memduh Koaulı:un idare· 
ıinde Burgaz köyü civarında 

şose üzerinde deveci Kır,ohirli 
lıa otla Bektaşa çarpmış ve 
deveci ağır surette yaralan· 
mışhr. 

Y ıralı, Tire hastanesine kal
dırılmış, fakat yaralarının te

ıirile ölmüştür. Şoför Memduh 
ile şoför muavini lımirli Hasan 
oğlu lbrahim Tire ;ı;abıtaıınca 
yakalanmış, adliyeye verilmit
lerdir. 

Yere diişen parayı 
kapmıştı 

Kestane. pazarında Osman 
oğlu Mustafa, Mehmed oğlu 
Mehmedin yolda düşürdüğll beş 
liraya sahip olmak istediğinden 
polisçe tutulmuştur. 

• 

Haaag Hale 
Ey gönül çekmek gerektir yare niıyan perdemi 
Sabrımı çik etti artık yarde isyan perdesi 
Bir zamanlar memlekette göaterip zıllu bayii 
Oynadı erbab·ı icad hayli iskan pordoai 
Miitemetlilcten geçip ağyire yar oldun gene 
Salib'im; bitme;ı; mi ıendo faıl·ı çançan perde1i 
iş bulup kurtuldu artık Sıtkı Şükrü sürtmeden 
Akıbet yırtıldı onca derd-i nisyan perdesi 
Eıki Valiler ;ı;iyafetler verirdi bizlere 
Ey Güleç; metrQk mü kaldı lutf-i ihsan perdeai 
Şimdi doktor Say'dır ancak zikr·ü tahmid eyliyen 
Suretinde rQ nümadır din-ü iman pordeai 
Giydirip küllahı ağyire Külahdaş zademiz 
Mevlevi etti cihanı marta valan perdesi 
Anmadan Ahmet Eınini eylemem bir dem karar 
Top yatağında ne hoştur 1adr-1 cinin perdesi 
Meıtolup Ôktem'li Haydar zeybek oynar caddede 
Saçları ak, gönlü gençtir; hür-i gılman pordeai 
Nuri Sıtkı, nerde•in; ıröster cem.ı-i ,.ald•i 
Tekkeye bor bakma ojfom, etme küfran perdesi 
Çok yazık Zeynel Btı1im Sun dilsiz olmuş, yazmıyer 
Atmıyor ervıh·ı bama şöyle tırpan perdeai 
Tak dedi Kanunusani, pis Şubattan el'anıaa 
Nerde kaldın ey baharın ilki, Niıan perdeai 
Görmemek lazım bu şehrin ıztıraplı halini 
Ey Reis-i belde; çektir şehre Şeytan perdeli 
Karııyika belde1inde Kini' dir sahipkıran 
Hep okur eınah belde a1t-ı kur'an porde1I 
Hale bak; arslan dolu lzmir vilayet 1111ecliai 
Bura11 meclis değildir, pehlivinan perdeai 
Kavı·i fuitten geçerken palpitesyon baılıyor 
Şo foför ler milletinden havf-u lerzıa perdeli 
•u fcti illi Ali, la seyfe illi Zülfikar. 
Allah eyvallah bizimdir rav;ı;-ı rızvan perdeıi 

MKaragöz perdeye atlar. ıı•---•••••••-· 
- Hacivad; ıizin evde radyo Nöbetçi 

var ıqı?. 

-Karagözüm; neden sordun? Eczaneler 
- lstanbulu dinliyor musun? 
- Dinleme;ı; olur muyum Haftalık cedve 

Keragö:ı:üm?. MalO.m a; bende· 
niz Bethofen in on ıelı:i;ı;iıı ci ıero
nadından birşey anlamıyorum. 

- Öyle ise Kemal Klmil· 
den haberin vardır. 

- Ne fibi?. 
- Ayol, ıen no d ı kkatai;ı; 

ıeymişıin?. Kemal Kamil ha
Dendelik yapıyor. 

- Nerede?. 
- lıtanbul radyosunda .. Se-

nin ıibi bilmiyenler varsa bu 
akşam radyolarını açıp öfren
ıinler. Radyocu kız •buraıı Is. 
tanbul radyosu; muhterem din
leyic.Jer; şimdi Kemal Kamil 
vo arkadaşlarını dinliyecelı:ıiniz. 
dedikten sonra Kemal Kamil 
başlıyor. 

- Allah, Allah ... 
- Bunda Allahlık, Peyıam· 

berlik birşey yok; bu akıam 
dikkat et, doğru söylemiyor• 
ıauı ben yarın gene buradayım. 

-Sona uar -
ı-~-~~~---,~~~~~ 

Silah taşıyanlar 
Bucada yıpılan ıi lib araştır· 

masında Hakkı Yurdkorurda 
bir tabanca, Aydınlı Kamberde 
bir bıçak, Manastırlı ldriıte bir 
gama bulunmuştur . 

... 

Bir haf t• sarfında gauleıi alo 
betçi bulun arı Hıutıvl, ıilıı ... i 
H ilimleri ile Y••ı yorar: 

Pazartesi: 
lt:emeralbnda Şifa; A.araıaııa 

S.nıo; Kaçaoilerde Yeni lzmir; Jı.y• 
•ııkbıda Halk. 

Salı: --
Kemeralıında Birlik; Gii•elya• 

lıd• G6zely alı; Tililkikıe faik; iki 
çeımelikt• İk.içeımelik; Tilrkpaz•· 
rında Abd6eeellm. 

Çarşamba: 
Kemeıaltuıda Blllik! E.aranli• 

11..U Etraf; Ke-de Jı.li Bayred· 
din, Etrefpa .. da Etre fpaı•· 

Perşembe: 
Kemeralıında Sıhbat; K araıa0ıa 

Senıo; X:eoecilerde Yeni lzmir· 
Tilrkpuannda Jı.ıırt; Aımoklad~ 
Halk. 

Cumc 
. Kemenlbnda Şifa; Tilldlikte 

Faık; Eırefpıfada Etrefpa.-; Türk· 
p11aıında Abdü11alAm. 

Cqmartesi: 
Kemeralııada Bilal; Gilnıf.yalı. 

da Gibelyılı; Tftrkpaurıada Asri; 
-kiçeıme.likıe •kiteı-lik; Alon• 
cakıe Sa&lık.;.· __ _ 

Pazar: 
.K:emeralııııda Sıhhaı; Karauıı

rıad• Ahmed Etref; Kem~cio Ka· 
me.; Eırefpaıada Eırefpaıa; Al ... a· ı 
cakıa Ahmed Llllfi. 
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Fransada: Bir ihtiyar nasıl Yemen prensi lstanbu! belediyesi, muh-
ZI il haydutların bir ~e~~~~ş? Rom~~~!7u:natta tekir kasaplarla müca-

• • Hiırdİnın eararen· Roma, 7 (A.A.) - Stefani dele edecek 
marifeti • •L • • Ajanıı bildiriyor: -----

gız IR8ı.rı Yemen prensi Seyfülislim Bazı toptancılar, ~elediyenin vertlif i narkı 

içlerinden biri (i_Jü, biri yara.; 
landı. Jandarmalardan da 

ölü ve yaralılar var! 

,.ataltın Aagdııtla maktul hagdatla.r 
Pariıte çıkan •Pari • Suvar. 

gaıeteai yaııyor: 

Gene topralclarımız dahilinde, 
yabancı milletten üç haydut, 
doıtluklanmızın müaamıba ede· 
miyeceti bazı laaydutluldarda 
bulunmqlard1r. 

Kolonyala Trinz iaminde biri, 
Verd yer adında bir fıbrikato· 
run tuhafiye üzerine İl yapan 
fabrika11nda beı Hnedenberi 
işçilik etmektedir. 

Fakat fabrikada çıkarılmuı 
üzerine. büyük bir haydutluk 
yapmalı UıaarJamııtır. 

Ceıa ve bıpialii• alıfkın hay
dut, miitlait bir plla huırla• 
mış~ır. 

Bu haydut, dün akpm, yanına 
Bebe ve Piyera adaıada iki aer
aerl arkadaşını alarak Kolulyer 
yolunu tatmuş, geceain icarın· 
lı tında ırkadaılarile birlikte 
fabrikanın kapııını lıcmp içeri 
girmiş, elJerine pçirclikleri 7 5 
bin frankla pne ayni kıymette 
eşyayı alıp kaçmıştır. 

Bu vak•a üzerine fabrikada 
yatan b;r amele uyanmış ve 
meseleyi jandarmaya baber ver· 
miştir. 

Derhal telefonlar iılemiş ve 
bütün karakollar harekete geç· 
miştir. 

Takip: 
o a11da, bütün reçitler kıpa· 

talmış, motoıildetJi ve otomo
billi jandarmalar dört tarafa 
dağllmııbr. 
Takip edildiklerini anlayın bıy· 

dudlar yollınnı değiştirip, o 

civarda bulunan Montapeu or· 
manına dalmıılardır. 

Atep 
O ıırada ormanda bulunan 

Nuveno iıminde bir jandarma 
haydudlara karıı koymuı, ara· 
larında bir botuıma baıla
mıştar. Nuveno, daha lcendwni 
müdafaaya meydan bulmadan 
kalbinin üzerine yediti bir kur• 
ıunla yere yuvarlaamııhr. 

Oradan Rabe kaıaba11aın 
yolunu tutan haydudlar, bir 
Jandarma müfrezeaile karıdq• 
mıılar ve aralannda ıiddetli 
bir mfiaademe ıeç•iftir. Jki 
saat süren mü11demeden ıonra 
haydutlardan biri ölmüı, biri de 
atır ıurette yaralanıyor. Oçün
cüıü ise yakayı ele vermiştir. 

Jandirmalardan da bir ölü, bir 
yaralı vardır. ----Bir yolcu tay;yareıi 
diJıtii ve parçalandı 

Londra, 7 (Radyo) ..:.. Ma· 
kedonyadaıa kalkan bir yolcu 
tayyaresi, bir kaza neticesinde 
yere düımüş ve parçılanm11br. 
Olen yolcuların miktar ve hü· 
viyetleri bakkıDda bir haber 
alınamamıştır. 

Şanghayda bir suilıaıt 
Şanghay, 7 (Radyo) - Ç·nli 

komutanlardan ( Şekıon' Sen), 
bu sabah evinden çıkarken 
meçhul şahısların hücumuna 
uğramış ve tabanca kurşunile 

öldürülmüştür. 811 general, yeni 
teşkil olunan Çın hükumetinde 
Harbiye Nazm olacaktı. 

l."Ah, bu gönül,, 

Birinci kııım 
Mektep 11ralar1nda yanyana 

oturup güzellitiae, lacelitine, 
samimiyetüae, büyük ve terte· 
miz ruhuna brıı hıyrınlakla 
iğilditim arkadııımın kayab, 
beni uzun zaman meıgul et· 
mişti. Roman denilen f8Y, oaun 
talebelik hayatından batllyarık 
kalb ve yuva hayat.na kadar 
ayrı ayrı yapraklar üıtüade, 
ayrı ayrı romanlar aibi aüılon· 
miş ve bezenmiş olarak yatı· 
yordu. Ben de onun biitün te
ferruatanı biliyordum. Fakat, 
korkuyordum; gömüldüğü derin 
inzivada, Anadolunun o uzak 
köşesinde, onu ağlatırım, üze· 
ı iaı, diye ürperiyordum. 

Ya.zan: Saime Sadi 
1 

Geçen yaz lstınbula ritmiı· 
tim. Çocuklutumun bir kısmı· 
nın geçtiği eılci Fatih mahal le· 
lerini dolaşıyordum. Sizde de, 
böyle çocukluk ve mazi hasreti 
var mıdtr bilmem!.. Ben daima 
böyleyimdir: 

Meseli, dotdutc.ım kaaabaya 
gittitim zaman bir yarı .. rhoı 
olurum.. Ortaıı akıntllı Arna• 
vud lcaldmmlannı, bir meczup 
gibi dolaıınm. Eıki evler~n~a 
duvar tıtlırmı, kiremitlerının 
kenarından ıarkın partal .Y~ 
ıunlara bakarım. Maballeınıznı 
ihtiyarlaıın ağaçlarında, ku~: 
rulıran derin esrarlı ötüşlerını . . . 
dinlerim.. Fatih de benim ıçın 
böyle bir yerdir. Ben, orada 
tam üç ıene, hem de ıeve 

1929 yılta• Hint milli lc:onı· verditi beyanatta Londrada Fi- lıabul etmiyerek et satmak iatemiyorlar 
reaiae ri,aHt eden metbur Hint liatin dava1ı lehinde elinden lıtabul, 7 (Huıuıi muhabiri- lediyenin tespit ettiti fiatler 
milliyetperverteriacien Pandit releni yapbfını ve lngiliz bü· mizden) - Hayatı ucuzlatmak üzerinden yapılacak ot aattıla· 
Malavianın bird~nbire rençleıi· kümetinin neırettiği beyaz kita• için bükOmetin aldıtı lc:ırara randa zarar edilmesine imkin 
verareıi bidiaeai bütün Kalkii- ban Filiıtin vaziyetinde detiıilc" ıöre, et fiatlerinin indiren lıtanbul yoktur. Bunu ehemmiyetle na· 
tede hayret uyandırmıı, birçok lilc yıpacatıoa kani bulundu· belediyeaine karşı, kasaplarda• zarı dikkate ılın beledi1eye 
gazete muhabirleri bu buıuıta tunu bildirmiıti r. bir kıımi nan, bilbıs .. toptancı· toptanctlarla mücadele içhİ 
malumat elde etmek için sıli• Türkiye ve lrakı ziyaretten lırın hayvan kesmedikleri ve et Anadolu dahilinde~ ve dipr 
biyettar1ara bııvurmata baı· IOnra Suriye ve Lübnana gide- satmaddclara ıörülmüıtür. yerlerden koyun retirterek ken· 
lamıılardır. cetini ıöyliyen prens, Yemenin . di açacatı kaıap dükkinlanncla 

Kendiıiain yüz yetmiı iki ya· bütüa 1ahalarda Arap meml~ Bazı t~ptancalır, bılb~Ha sattırmıtı muvafık ıörmüıtür. 
şında bulundutuna söyliyen ve ketlerine taalluk : eden her me· ko~un . eta 18.tmamakta mad Bu işin idare1i i;in Şehir 
hayat ikıirile ömrünü devam seleyi büyük bir alikı ile ta• ettakleı t(lden bırçok lcaaaplar~a meclisinden salahiyet alınma11 
ettiren bir (Veli), Pandit Mala· lcip etmekte oldutunu söyle· et ~ulunmamakt•, halk, et. lizımgelditinden, meclıı, çar-
viayı Ganj nehrinde hususi ika- miştir. tedarık edememktedlrler. şamba iÜnÜ içi.ı fevkalide top· 
metribtna ıötürerek orada kark Prens, Fransız hükumetinin Belediye re.isliti, toptancı·. lantıya davet edilmiıtir. Bu 
gün kadar kendisini ahkoymuı, Arap memleketlerine lcarşt olan larla mücadeleye karar vermiı· toplanbda beiec!:ye rei'lliji, 
huıuıi müatabzerati ~ e yapbtı politikasıntn istikbal için ümit tir. Çünkü, hesaplara göre be· meclisten salibiyet istiyecektir. 
tatdiyeler neticeıi milliyetper· 

7 verici mahiyette oıdutunu söy· R it G t 8 • d b . • 
ver Jicjeri < 7> yaşından birden· lemiş, müteakıben ltalyaya ae· uzve ,• an OD Ve ID er un 
bire genç ve dinç bir yaşa in• a 
dirmiştir. ôyle ki, Mllavianın çerae ltalya ile olan münasebetle· 

rin çolc iyi oldutunu ve 1&mimi 
buruıulc: deriıi anide taptaze 
ohnuı, kar r:bi beyaz bıyıkları bir dostlutı karıılıklı haklara 
ve aalca~ arı liyablaımış, dört riayet eaaaana day111dıtını bil· 
diıi de yonitlea çıkmıtalbııla• dirmiıtir. 

Prenı Duçeye ve bütün 1aba• 
mı ıtır. 

lbtiy1&rın çökük götıü bu ile• farda çok büyük terakkiler ba· 
ıarmıkta olan ltalyaya karıı airin bıairile dotrulmıya ve dik· 

leımete yüz tuttutu ıibi evelce laayrlinlıtmı kaydetmiıtir. 
ıözlillde ve rüç halle okumata Nilrdh kıyan demirci 
baılaclatı yazılara da timdi ıöz· - s1111 3 iinca sahi/etle -
lübüz ve kolıyhkla okumıta 
koyulmuıtur. 

Pandit Malavia etrafı kapala 
ve aydınhkta11 ve lcıımea hava· 
dan ela mabr11m bir odada 
ıenol•ıtirilmiıtir. Sütten maada 
birıey içmediji ribi yalnız (Veli) 
nin verditi ~kıir) ile de kırk 
ıüaüaü ıeçirmiıtir. 

Arjantin 
Bafday rekoltesi 

nolı111ndır 
Lo.adri, 7 (Radyo) - Arian· 

tin butday rekolte1i. bu sene 
nok11ndar. Rekolte, S milyon 
dolcyz yüz bin ton tahmin olu· 
nuyor. 

Geçen tene, 6 milyon altı 
yüz biıı tondan ibaretti. 

/tal;,an ••mileri 
Lizboncla 

Liıbon, 7 ( Radyo ) - Dört 
ltalyan laarp l'emiıi bu ıün bu 
raya ıelmiıtir. 

İtalyan zabitlerine bir ziyafet 
verilmiş ve bu ziyafette Cum· 
hurreiıi de hazır bulumuıtur. 

Bir lr6y yandı 
Oılo, 7 (Radyo) - Dırmiı 

Yoret köyü b;r yaagın notice· 
netıceıinde tamanaen yanmııt.r. 
Bu köyde elli hane vardı. Köylü, 
açıkta ve yardıma muhtaç bir 
halde bulunma~tadır. 

Pariate, çocuklarını arayın 
Mılll'h amuca ve bemıire onun 

lnfiltereye rittitini duyar duy· 
mu bemen en aüratli bir v• 

mta ile Gree11 kuabaıını re
lirler. lıkoçyab demircinia Dİ• 
kib yapabilme ıi için o kua
bada yirmi bir ıüa •oturmak 

meırut bulundutundın ber iki 
ıenç bqka bafka adlarla ve 
ikametfiblaranı sakhyarak bu 
muayyen müddeti ıeçirirler. 

Mıaırla kazın amucası ve hem• 
tireli Greene geldikleri zaman 

demirciyi bulurlar ve ona kız• 
larını kat'iyen evlendiremiye

ceğini, ve bu aılihiyetin ken· 
diıinde olmıdıimı söylüyorlar. 
Fakat iı iıten geçmiıtir. De
mirci yirmi bir rünlerini ikmal 
etmiı olan ıenç ıevfilileri, ma• 
kamına davet eder. ve nikib
larınl büyük bir halk buzuruadı 
kıyar. 

Hatta, kızın hemşiresi amu
caaını takip etmiyerek onun 
saadetine iştirak için düğüne 

relir ve evelce darrın oldutu 
halde o rün kardeşile barışıp 
öpüşür. 

Bulgariatanda saylav 
seçimi 

Sofya, 7 (Radyo) - Saylav 
intihabatı, hükumet parti.sinin 
galebeıile devam etmektedir. 

adaları üzerinde hikimiye- · 
tini ilin etti 

Amerika bu adalarda harp iiıleri 
etmek ta•avvurundadır 

, .•. 
Vaıington. 7 (A.A.) - Ruz· 

velt büyü le Okyun ustaki Fenikl 
takım adalarından Gaııton ve 
Henderbury adaları üzerinde 
Amerikanın hakimiyetini ilin 
etmiıtir. Federal rejiıter bupn 
Reuicı.amburu bu iki adanın 
idareli albndaki adalara ilhakı 
için hükOmete hitaben yudıtı 
kararnameyi n.,redocektir. 

Hariciye Nezareti büyük Ok· 
yanuıun ortasında bulunan ve 
hakimiyetleri hakkında lnıiliz· 
Jerle bidiıe veya müzakereleri 
intaç et•iı olan birçok adanın 
kanuni ıtataıunu tetki~ etm!f• 
devam etmelcteClir. 

18 inci a11rda ve 19 uncu 
urıa bir laımı nda laıil iz ve 
Amerikan balıkçı gemilerinin 
ve Guno tüccarlarının bu ada· 
lardan buılanna yerleıtirildik· 
lorini bu ıemilerin jurnal def· 
terlerindeki katıt i u:ia ve Ame
rikan hazineıi tarahndan Gu· 
ano tüccarlarına verilmiş olan 
ve1ikalardan anlaıılmıktadır. 

Amerika bülcumcti Londra 
biik4metilo bu adaların Ame· 
rikaya ıeçmeai neticeıinde çı· 
kabilecek olan ilirlif ları müaı· 
kaşa etmete hazırdır. 

Reis' cumhur tarafından itti
baz edilen bu karar, Bi.iyülc 
Okyanuıan ortaıındaki adalı· 
rm heyeti umumiyesi üzerinde 
Amerikan hakimiyetinin ilinına 
dotru atdmıt bir adım mahi· 
yetinde telakki edilmektedir. 

Amerika bu adalarda hava 
üıleri teaiı etmelc: tasavvurun· 
dad11. 

Avusturya 
Münha•ıran Alman 

olan bir millettir 

Linz, 6 (A.A.) - Dün a• 
t•m bir nutuk söyliyen 8. S.111 
lnıuart Avuıt11ryanın miiabaa. 
ran Alman olan bir memleket 

oldutunu beyan •• Awmarr• 
yanın iıtiklilinin manuını Avu
turyanın kendi taabhiidabna ·lal· 
kim olmak hakka oldatua• im 
etmiıtir. 

Avuaturyanın elUI on•• iu• 
riıtiyan olan mahiyetidir. Ye 
aiyaaet hiçbir zaman akicl~e 

karşı mücadele etmemelidir. Si
yAli bir idareyi temsil edebile· 

cek olan teşelCkül ancak vaüa
ıeverler cepbeıidir. Ve baıiia 
nıziler medeni ve ıi1aai hak• 

larda tam müaavat daireai da· 
hilinde ve k.,.nun aaba11ada fa-
aliyetlerini iokiıaf ettirmeli· 
dirler. Gayri kanuni bütun faa• 
yetlerin nihayet bulmaıı lilım
dır. Nazilerin devletin mabtelif 

şuabatına iıtirak etmeleri il· 
zımdır. Ordu her türlü ıiy.ul 
tabrikita bigine lc:ılmahdır. 

B. lnguart, hakiki Avaıtur• 
yalı ııfatiyle açıkça takip ecle• 

cetimiz yolu ıçmıı oldatuD
dın dolayı Bay Şuınip te,ek· 

) kir etmek ıuretiyle ıözlerin& 
nihıyet vermiıtir. 

--------------------------------------· sevine oturmuştum. Fakat ben 
•Fatih. deyince, onun ıokak· 
tarından, ~atılarından, eski 
lstanbula aıd dekorlarmdan 
çok evel, Ferideyi hatırlarım. 
Hali da öyledir. Yani bence 
"f atib. ancık bir Feridedir. 
Fakat bılledeaaeditim muamma 
şudur: 

Biz ona, Feride detil, Afe· 
ride, derdik ... Hocalar da öyle 
çatmrlardı OQu ... Buna ne ha· 
cet,_ . ~blaıı Güzide de, onu 
·~"! a1ımle Çıjuırdı. Neden ve 
nıçın, bunu biç sormadım. 

Yalnız b" . ' ıç unutmam: 
~ır drece, mektebin· yatakha· 

n
1 
eıın °• Yınyına duran karyo-
amızın baı d .. 1 . . d ın ı, pııama aramızı 

l~~ıy~~ uk. Onu yırı çıplak 
gormuıtiiın 0- .. - 1c· b d b. •• uf unun ı, en 

t 
et'k 1r ıenç kızdım. Fakat ea• 

e ı ten , 
1 

1 
' ıan attan an amata 

ça ııın bi k A r ız •• 
tık kumral saçları, alın, 

kaş o"' ' .oı, burı.ın, dudak, çene, 

boyun, omuz, göğüs, kalça ve 
berıeyi ile unki bir ıabeaer .• 

Mat, beyazla butday araıı 
bir ten. ipek ribi pürüzaüz, 
bat11z, yumuşak bir cild .. Açık, 
berrak. ve güzel bir çift eli 
ıözün üıtüade atlayınca çatıl
mata, diifünWıco latif inbina
larla kıvrılmata müıteid kq· 
lar.. Hatlara bariz, fakat ne etli, 
ne büyük, ne de lc:aviıli güzel 
bir burun •.. 

Güzel ve11elim, hem de çok 
rüzel.. 

Dudaklar1, daima açık viıııe 
renri nde, daima taze vo çiz· 
riıiz .. 

Ellerini, tırnaklırmı hatırlı· 
yor da: 

- Bir kadm için, kafi, di· 
yorum. B.ı kadar şiir şeyler .• 
Başta:ıbaşa ınce, şeffaf, şiirl i 
b~ ~L , 

o gece, rayri ihtiyari: 
- Buldum, Afer de, diye 

batırmıştım, bulduml 

Piiamuınıo "götaünü ilikli· 
yordu.. Tuhaf, tuhaf yüzüme 
bakta. Ve bu tuhafbk ta yalnız 
oaa mabıuı ıeylerdendi: 

- Ne buldun Saime •dedi· 
ne var? 

.- Sana Diçia Aferide de• 
diklerin il 

Hıfifce pldü: 
- Saime, kimbilir neler ıöy· 

liyeceeıin... Ah, ıenin o afacan 
muhayyelen yo" mu?. 

Bu muhavereyi yanıbqımıı
daki arkadqlar da du1mut
lardı: 

- Saime ·diye batrııtılır· 
ıöylo Allah qkanıL Ortalıkta 
muallimelerden kimseler yok, 
söyle de hepimiz iıiteliml.. 

Aferide, •yapma, oe olursun. 
der ribi yüzüme baktı. Fakat 
b~n, buluıı.anıun bana verdij'i 
heyecan ve gurıırla karyolamın 
üıtüne fırlamış ve: 

- Çocuklar ·demiıtim· Afe
ride, nereden a•liyor biliyor 

muıunuz? 

Yatakhane, miitbiı bir c;Ll-
lılçla çınlamııtı: . 

- Neredea geliyor Saime? 
Aferide dizlerime unltaak 

iıtedi. Gözleri mahcup, dqla
celi bir yalvarışla doluydu: 

- Saime, yapmaL. · 
Ben diblemiyordum ona. .. 

Çünkü bir hazine . ketfetmit 
gibi, buluıumun g11rur ve aer
aemliti içindeydimı 

- Yunanca da bir Afrodit 
vardır, b ilir1iniz. Şu, meıJaur 
güzellik ilibeai •• 0111 biı Venüa 
de diyoruz. Afcnide kelimui 
ile Afrodit arasındaki miiD .... 
bete dikkat ediniz, ondan IODra 
gelip bizim kıza bakanız bir 
kerel •• 

Y atakbanede miitbiı bir al
kıotır koptu. Feride, aeraeml• 
miı gibi, ne yapacatını bil· 
mez bir vaziyette karyola11aa 
atıldı: 

- De ... -'•"" --
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Holivudun Esrarı 
Marlen tarafından yırtıldı 

5-

Sahneye ilk giriş.. Bir lokma ekmek 
hergün iş aranışı •• 

• • 
ıçın 

Marlen kabineainde yok. Bar
da ..,._ vaıon·klapta da de· 
liL Treai dola11yorum, kulu· 
\'Ulana •çtaa duvarları beni 
bir tenis topu rfbi aıçrabyor. 
Ea 10Dra, trenin taraınt ma· 
laalliado, dumandan kırarmış 
bil' buU' koltukta, ari fanila 
putolonlu, mavi mayolu acaip 
bir dolikaab koıfottim. 

Satlarını örten bir kuket 
altındı, müaelleı ttıklindeki yii
zi daha zayıf, daha ıolgun ıö· 
rüniiyorı ıözleri da ba fazla par· 
hyor. Bütün maceraların yakıcı 
kadınını kim tanıyabilir? Rüı· 
Pı oaun yüzünü yıkamıta, ber· 
raklatbrmışa benziyor; ve, bu
pa, tebess\imine varıncaya 

kadar ber,eyinde bir çocukluk 
allmeti var. 

luız. iıleaİDemiı ve kola ren
ıindeki Kanaoı ovaaını bol bir 
ziya kaplamış. Bazan, uzaktı, 
birtey parıldıyor. Bu parıldı· 
yan .. ,. pmüti kor1eli, otlar 
üzeriae koadur11lmuı iri bir bö
cete beıuiyen iKi veya ıaz de
poaudu. Gene hazan, büyük 
caddeaile, yeıile boyanmış ca· 
meklıaile, meydanlıta dizilmiş 
dyı111 otomobillerile, ve elleri 
kalçalannda trenin ıeçtitini 
aejredea siyah caketli, açık ıri 
fötr .. pkab nahiye müdürü ile 
yol .üstüne kurulmu' emsaline 
beUl,.n, bir öy ~örüyoruz. 
Bu da, Oc; yükıek binaıile mü· 
zeyyen Kaaus·ıiti köyüdür. 

- Demek. Marlen de bir 
a'bah, fipraa yıtıaıyla bera • 
ber Berlia atiidyolarınuı ~apı· 
ııada bulunmuı hal. 

• •• 
sı,.6erle karşıl•ıma 
•- Bekliyorum. Daha da giia 

lerce beldiyecektim. Rejisörler, 
acııaacak vaziyette bulunan fi· 
pran aiirüıünii yanp aşıyorlar. 
Aramızdan ıec;erlerken •Sen 
ıeı. aea de rel. diyerek bazı• . 
larrmııın omuzlarına vuruyor
lar. Tabii, ıadece vaz.u aahnenin 
det bal iatifade edebileceti evelce 
tecrübe edilmiı tanıdıklarını 
a)'lnyorlar. Geri kılanlar da· 
lılıp ıidiyor. Öğlen oldu mu, 
utılc kimaeyi angaje etmezler. 

•Stüdyonun yakininde, bir 
amele birahanesi vır. Sinema• 
ahk meıletine girmek istedi· 
ti• ilk pn, oraya, bir parça 
jambonla karnımı doyurmak için 
fidiyorum. Pek o kadar cazip 
bir yer olmadığına sizi temin 
ederim. Yanımda, benim gibi 
iakiaarı laayale utramıı. benim 
ıibi bir geç kız daha var. Pek 
o kadar müptedi de detil. Ba· 
zan nhneye çıkıyor; batta mea• 
lelin mebaretini ötrenmiş bile. 
8-a nasihatte bulunmak ve 
acımak aalibiyetini kendinde 
r6rüyor. 

- Kimıeyi tanımıyorsunuz? 
Bir gün kabul edilecetinizi na· 
ııl ümid edebiliyorsunuz. Ne 
ıibi bir iş yapa bilecetinizio 
biliDme1i, isminizin listede bu· 
lmamaaı lazım. Ben, oda biz· 
aaetçiai rolünde bulunuyorum. 
ş· mdilik pek az çalaııyorum. 
Çünkü, içeride, sadece büyük 
ut~tlere rol var. Siz, büyük 
bir baloda modern kadın veya 
yüksek mektep talebesi roliinü 
oynıyabilininiz. Gecelik elbiae
aiz var mı? 
...... aallıyora& S.rsemle-

.. .. . .. ~-
miftim. Bir amele gibi, bir 
güaliik iş temin edebilmek için 
bütün bu karışık kombinezon· 
ları düşünebilmekten çok uzak· 
tlm. 

Fakat, iıtemeditim halde, 
bana yardım etm~te karar 
verdi. Beni salahiyetle, peşine 
taktı götürdü: 

- Bir vazu 1ahne tanıyorum. 
Fiıüranlara o ıeçer. Sizi tanı· 
ması lazım. 

Beni ufak bir kapıdan alıyor, 
bize doğru gelen gardiyanı, 

manidar bir tebessümle, oldutu 
yere mıblıyor. Kuluvardan ku· 
luvara dahyoruz, amelelerin bir 
dekor hazırladıkları ıoğuk bir 
stüdyoya gmyoruz. içeride, 
ameleleri idare eden kumral 
bir delikanlı var. Yeni arkada· 
ıım onun yeninden bafifce çe· 
itiyor. Bize dotru dönüyor, 
memnun bir tavn yok; kaıları 
çatık bana bıkıyor. 

Arkadaşımın verditi izahatı 
dinledikten ıonra yumuşıyarak: 

- iyi. icabına l:>alcarız. B r 
iki ıüne kadar beni tekrar ge· 
lip görünüz. isterseniz yırın 
gelebilirsiniz. Evet, yarın geli
niz. Kapı c·ya S eberle randevu• 
nuz olduğunu ıöylersiniz. Ru· 
dolf Sieber benim iamimdir. 
Dıprı çıkarken arkadaıım: 

- Ohl ne ise kurtul dunuz; 
aidtt-Si~i fiaiir~o yapaça~L. 

- inanıyor musunuz? 
- Eminim, görürsünüz. Size 

bakarken gözlerine dikka etme
diz mi? 
Arkadaşım aldanıyordu. Ru· 

dolf Sieber beni fiıüren yap· 
mak için hiçbir ıayret göıter· 
medi. Fakat, bir ay sonra, be· 
nimle evlendi. 
Arıdan bir sene geçiyor. Ha· 

yatın diter bir oıanası oldutv· 
nu keşfettim. B'r çocutıım var, 
iımi Mariya. Ruclolfla beraber, 
pencereleri bahçeye bakan, iki 
odalı bir apartman dairesinde 
oturuyoruz. Pek ziyade sevinen 
annem, ev hıyatına tekrar av· 
det ettiğime inanıyor. Aldan· 
mıyor dal. Çünkü sinemayı, sah· 
neyi unutmak üzereyim. Artık 
anne olmu,tum, kendimi bahti· 
yar ve yatıımış zannediyordum. 

ilk şans 
Bir gün, akşam üstüne doj'ru 

kocamla Raynan kahvesinde 
buluımata karar verdik. O ıı· 
ralardı, kocam muzikal bir ko· 
medi çeviren vazn sahne Kar
da nan yanında yardımcı idi. 
Randevuya biraz vorgıın ve en· 
dişeli geldi. Ertesi günü, bir 
gece kabarasında karşıhldı danı 
edebilecek iki f gürana ihtiyacı 
varmış. Vakit geçtiti için ki mi 
çatıracağını bilmiyor. Birden, 
heyecandan titriyen bir seıle, 
şöyle söyleditini hatırlıyorum: 

- Bir tecrübe yapnıamı is· 
ter misiniz? O gün, Korda, 
aıhne yi b izzat kendi idare ede
cekmiş. Kocam teklifimi kabul 
etti ve bana: 

- Haydi öyle iıe, kalk, ta· 
lihini ıen de deae, dedi. 

Hayatımda bif'inci defa ola· 
rak bir. sinema atüdyoıunda 
bulunuyorum. Sanki, sahnenin 
ıııkları, gaşyediyor, ta içime 
kadar giriyor; beni boğuyor. 
Başımı niçin lcaldudıtımı bili .. 
yorum, sahnenin üıtünde, bir 
projektörün yıaına oturaau1, 

bana dotru bakan bir makinist 
görüyorum. Bir şeyi anlamata 
utraşan bir adamın dikkat ve 
ciddiyetile bına bıkıyor. Beni 
niçin güzel bulduğunu anla· 
mağa uğraııyor. O anda berıey 
sadeleı:yor, herşey tabii: eı ıyor. 
Bütün kararsızlaldardan, endiıe· 
lerden kurtulmuı bulunuyorum. 
Muvaffak olacağımı anlamııtım. 

Yemet: mizi bitiriyoruz, fakat 
neşem yerinde değil. Şarap 
içmekten menedilmiştim; battı, 
biçare •sotern hatırası . tara· 
bımdan bile. İçki yasat.nan 
lcalkmHıoa rağmen, bazı dev· 
letler, •adet. i bozmamışlarl 
Meıeli, şu anda içinden geçti• 
ğiniı Kanlls devleti gibi. Öyle 
ki, tren aaatte yüz kilometre 
gitse, yolda biç de durmaıa, 
yanında komıu memleketten ge
tirilmiş şarap da bulunsa, batta 
şarap içmek için doktordan re
çeten de olsa yabani Kanzaıın 
toprakları dahilinde alkolik İç· 
kiler kullanamızsmız. 

Ve bu aebeple vagon reıto· 
ranın sofrabaııları, ıarap deposu 
vazifesini gören dolabı kilitle· 
diler. Ben de, o memleketin 
•kaka-kalı. dedikleri milli iç· 
kisi uyılan ataç kabutu lezze
tinde bir limonatayı yemeğimin 
üstüne içmek mecburiyetinde 
kaldım. 

Çok daJıınıL Etrafımazdaki 
galeyan ve faaliyetin son mer• 
tebeye geldiğini bile farketme
d ik. En sonra Bay Vaylkolca 
kararını veriyor. Yerinden kal· 
karak yanımıza geliyor, ej'iliyor 
ve heyecandan tıkanan bir sesle 
konuşmağa başlıyor: 

- Bu akıam vııon·kulüpte 
küçük bir gece eğlentisi tertip 
ediliyor. Siz de bize iltihak 
etmek iıter misiniz? Mm. Oitricb, 
eğ:entimizi ıeref lendirmek lüt· 
funda bulunur mu? 

Marlenle gözgöze bakııtık. 
Gülümsüyotdu ve: 

- Tabii, dedi. Davetiaiıe 
pek memnun olduk. 

Bay Vaylkokı kendisinden 
geçiyor. Hemen, bütün vııon· 
dakilere, lrazandıtı zaferi bil· 
d riyor. Ve büyük bir azametle, 
bizi kulübe götürüyor. 

* * * Santa-Fe Ekspresinde bir ıece 
ellentisi 

Her yer çiçek içinde.. Hatta 
kağıttan çelenkler bile var. Yol· 
cuların ekserisi klüpte.. Bayan 
V aylkokı, ipek elbiıeıi biraz 
ıolmata bışladıj'ı halde, büyük 
bir kibarlıkla, meraaimde üs· 
tünlütünü göıtermekton geri 
kalmıyor. Marlen, kalabalıtın 
ortasında bulunan bir koltuta 
oturtuluyor. Radyo bütün Ame· 
rikada tanınmış "Bring·Kerasbi. 
istasyonunun gündelik progra· 
mından zarif parçalar çalmata 
baılıyor. 

Dotruıu ya, bütün vaıonda 
bulunanlar, boşnudiyet içinde 
kendilerinden geçiyorlar. Çok 
geçmeden, bıkıntı ne oldu: 

Bay Vayllcoks, arada aırada 
saatine !;akarak, pencereden 
başını çıkarıp gecenin karan• 
lıtanı ıeyrederelc: acaip bir ba• 
zırlıkta bulunuyordu. Bu ııradı 
trenin idare memuru içeriye 
girdi, herkesi ıükQta davet ede
r•k ve büyük bir memnuniyetle: 

-.Son• .,.,.. 

Alsancak takımı, Muhafızgü
cü takımını 2-0 yendi 

Alsancak güzel oynadı, birkaç Fener-B_e_ş-ik_t_a_ş 
fırsat ta kaçırdı berabere 

Malıa/ızıiicil erk8nı Atatürk lıeglceli dibinde 
Mubafızgücü; Pazar günü Al· Enver, Necmi, Hakkı, Bas . 

sancak ile ikinci maçını yaptı Sabri, llyaa, Saim. 
ve bu defa da 2·0 matlup ol· Ankara da, tam kadroıile ve 
du. lıtanb11lda Fenere karıı, ıu şekilde idi: 
Ankarada Galataıaraya karıı Fuad, Salih, Saffet, lbrAbim, 
iyi neticeler alan bu takımm, Cihad, Ahmed, Kemal, izzet, 

Maç çok heyecanlı 
geçt i 

fsta ıı bu l, 7 (Hususi) - Oc;
oka karşı sahaya ç kmıyarak 

hülcmen m ~ ğ ubiyeti kabul eden 
Fenerbahçe, evelce yazı ldıtı 
gibi mi lli küme maçlarından 
çekilmemiş ve dün Beıilctaıa 
karşı oyn amı şt ı r. 

Bu devreye zıyıf bir kadro 
ile i şti rak eden Fenerin, Beşik

taş karşı sında alacağı netıce, 

meraklıları sabaya toplamııtı. 
Oyun, ço'' seri geçti. Fener, 
14 üncü dakikada Nacinin aya
ğile bir gol kazandı. Fakat ba 
halibiyet ıni ikinci haftayımın 
sonuna kadar muhafaza ede
medi ve Beşilctqın da attıjı 
bir gol, müsavatı teaia eyledi. 
Oyun, heyecanlı reçti ve 1· 1 
beraberlikle bitti. 

lzmirde yaptığı iki maçta da Rıza, Şahin, Naci. Mubafızgücü harekete rel-
matlübiyete uğraması, belki de Hakem Üçolctan Mustafa. mişti, galibiyet için çok çalıtı· 
Hha acemiliji veya mutad oyu· , Rüzgarı lehine alın Ankara, yor, fakat lzmir miidafaı11naa 
nunu göıterememesindendir. seri bir iniıle oyuna başladı. enerjik oyunu karıııında bU 
Dünkü maçın teferruatma gi• Bunu, her iki tarafın karşılıklı netice alamıyordu. 
riımeden evel misafir takım ve birkaç akını takip etti. On Dakika 25 .• Ankara kaleci8ıı 
Al11nc~k hakkında bazı mü· beıinci dakikada Ankarah Rıza- topu kısa bir degajmanla aan• 
talea yürütmeti faydalı . görü• nın ilk şütü avutla neticeceleodi. tre doğ'ru atarken Ba1ri yaka
yoruz. Aradan üç dakika geçmişti. lada, sıkı bir şütü, kornerle 

Ankaralılar, topa hakimiyet· Merkezden inen Basri topu neticelendi. Fuad, koraerdea 
leri btkımından üıtün, fa kat ıiit •ola verdi. Hakkının güıel bir gelen topu ıüçlükle yakaladı. 
çekemiyorlar. Forlar ara11adaki orta11aa )'etiteD Saim. ;.mirio Aoka.ra ..., .. a. .. ıatl• .,. 
anfaııaa çok giizet, •flı aoll11 ilk goliinil k•ydetti. - •onıı 8 inci Mlıu-J,. -
a~n~da k~e~kadu .~~~ ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

yorlar, ancak bunlardan iıtifade Pazar günü yapılan kır koşusu 
edemiyoı:lar. Yalnız ıanterfor· 
ları, hakikaten takımın gözdesi •• 
For hattının iyi anlaımısına 
mukabil müdafaa bozuk ve zayıf, 
Forlır sık sık geriye yardım 
mecburiyetinde kalıyorlar. Maı· 
mafih, miıafirler, heyeti umu
miyeıile Pazar günü daha iyi 
oynadılar. 

Alsancağa gelince, Ankara• 
ltlara karşı iyi bir oyun çıkardı. 
Beıiktaşa karşı da böyle oy· 
naıaydı, herhalde netice başka 
türlü olurdu. Saim ve Basrinin 
ICaçırdıkları üç muhakkak rol 
fırsatını da beaaba katarsak, 
bu maçın nefü:eıi 5·0 olacakta. 
Forlarla, müdafiler arasındaki 
irtibat ve farların aralarındaki 
anlaşma çok güzeldi ve topu 
ayakta fazla durdurmaktan çe
kinmek de galibiyet üzerinde 
miie11ir old11. 

Maç nasıl ıeçti? 
Sabada lzmir takımı şöyle 

yer aldı: 
Hilmi, Cemil. Ali, Rasim, 

Kır koşusuna 

Pazar günü Kültürparlcta k., 
kv, uların1n son serisi yapıldı. 
Koşulara küçükler iştirak" ettiril· 
meditindon yalnız büyükler ara· 
ııadı 6000 metrelik bir muka· 
vemet koşuıu ile iktifa edildi. 
Takım halinde yapalao bu ko· 
ıuyu Üçok takımı kazandı. Re
kor 21,18 dakikadır. 

EGE KUPASI M f\ÇLARI 
r: 

Spor mıntakaltuı mııro.lılıasları bir arada 
Milli küme müsabıkalarına iıtirak etmiyen Garbi Anadolu 

bölgeleri ıampiyoolıra ile lzmir mıntalcaaınan birinciliklerinde 3 
ve 4 üncülüğü kazanmış takımların iıtiralcile Ere kupası namı 
tahtında müsabakalar tertip, edi1miıtir. 
. Bu müsabakara Manisa, Aydın, Nazilli, Muğla bölgeleri ir 
~rak edecektir. Müsabakalar eliminaıyon ustlile yapılacak ve 
fınıller lzmirde oynanacaktır. 

iştirak edenler _, _____ _ 
Avrupa postası 

Hollanda Belçi· 
hayı yendi 

Amsterdam, (Radyo) - Dün
ya birınciliti için Hollanda
Belçika milli takımları olimpi· 
yad stadında karşılaştılar. Sa· 
hada kırk bin seyirci vardı. 
Tam formünde olan Hollanda 
takı mı, oyunun b'dayetinden 
itibaren incisamh kombinezon· 
larla en güzel oyunlarından 
birini çıkardı ve mıçın son 
dakikasına kadar hikim oyunu· 
na devam ederek müsabakayı 
7·2 gibi büyük bir farkla le • 
zandı. 

Yugoslavlar galip 
Viyana, 7 (Radyo) - dünya 

birincilikleri için hazırlanmakta 
olan Avusturya m l i takımı,' 
Yugoslavya şampiyonu Gracı. 
anski takı mile Rapint sahasında 
ihzari bir maç yaptı -:·e oyunu 
2-1 kaybetti. Yugoslavya takımı 
hayretle karşılanan bu galibi· 
yeti bihakkm kazandı . Çünkü 
Avusturya milli takımından dah 
üstün, daha anlayışh oynadı. 
Avusturya milli takımının hat· 
lııırı t nrn smi1,. lıozuktu. 
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Buı?ünkü program 
lstanbul rad osu 

Oile neşrigatı: Saat 12,30 
Plakla Türk musikisi - 12, O 
Havadis - 13,05 Plakla Türk 

musikisi - 13130 Muhtelif plak 
neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 
Plakla dans mu ikisi - 18,45 
Eminönü Halkevi neşriyat ko· 
lu namına Nusret Safa, - 19 
Memleket şarkıları: f eryadi Hak
kı Aras - 19,30 Konferans: 
Eminönü Hılkevi sosyal yardım 
ıubcsi namına: Doçent Sabri 
Eaat Siyauvşgil (Masallar ve ço
çuk ruhiyatı ) - 19,55 Borsa 
baberl~ri - 20 Klasik Türk 
ıauailıdıi Nuri Halil ve arkadaş· 
lara - 20,30 Hava raporu -
2().33 B. Ômer Rıza taraf andan 
arapça söylev - 20,45 Vedia 
Rtıa ve arkadqları tarafından 

Türk sıuıikisi ve halk p.rkıları 
(Saat ayarı) - 21, 15 Tahsin 
vo arkııları tarıhndao Türk 
muikiti ve halle şarkıları 

- 21,SO Orkestra - 22,45 
Ai-nı beberl,ri-23 Plikla ıolo
lar, opera ve operet parçaları -
23.20 Son haberi• ve ertesi 
iÜQÜ• programı. 

Ankara radyosu 
Oıı- rt11ırig•tı: Saat 12,30 

Muhtelif plak neıriyatı - 12,50 
Ptllclı Türle musikisi ve halk 
ıarlrıları - 13, 15 Dahili ve ha· 
rlcl haberler -17,30 Halkevin· 
dea naklen inkılip dersi ( M. 
Esad Bozkurd). 
Akıam neırlgatı: Saat 18,30 

Krışık plak neşriyata - 19,15 
Türk musiltiıi ve halk şarkıları: 
Amatör okuyucularımızdan (Bn. 
M. A. uz heyetimizle beraber) 
- 20 Saat ayan ve arapça 
neşriyat - 20, l S Türle musikisi 
ve halle şarkıları (Melek Tokgöz 
ve arkadaıları) - 21 Sıhhi ko· 
n\&ıma Prot Dr. Server Kamil 
Telrgöz - 21, 15 Stüdyo salon 
orkestrası - 22 Ajans haberleri 
22,lS Yarınki program. 

Muhtelif Avrupa istaayonları
llD bu ak,amki proıram özü: 
le11Jeniler: 

20,3' Bükreş:Sonfonik konser 
(12,SO devamı ). 
H-Ji/ lcon•rler: 

7,10 Berlin kıaa dalgası: Hafif 
•UIİki ( 8, 15 devamı ), 9,30 
P.nı Kolonyal: Plak:, 11 Berlin 
kıta dalıuı: Biedermeier ıama· 
aaaa ait mu.iki. ( 11,4S Küçük 
bllc konıeri ), 13 Paris kolon· 
yal: Plik, 13 Bcrlin kıH dalga· 
St:Hafif musiki, (14,15 Devamı), 
13, 15 Bükreş: Kristal orkestrısa 
(14,30 devamı) 14, 15 Puis Ko
lonyal: Konser nalcli, (15 Keza), 
16,30 Bellin lcısa dalgası : Bie
der•İer umaıuna ait musiki, 
17, 10 Praı:Folc orkstrası, 17,45 

---·-··. . -... --c 
Berlin kı a dalg s kon· - Başı "/ i ci hijede -
seri, 1 ,20 Bükre : Mussorgskynin rıl ı l İz mır forlan, kal yi 
esrlerinden konser, 18,50 Bedin sık sık ziyaret ediyorlar, fakat gol 
ısa dalgas : Halk musikisi, çıkaramıyor rdı. Ank ra ka\e--

19, 10 Prag: EskiCeoub Alman cisinin U'i güzel kurtarışı !kış· 
musikisi, 20 Peşte: Orkestra, landı. 
20 Berlin kısa dalgası: Yeni Al· Bundan sonraki kıs ı m, iki ta· 
man musık si konseri, 20, 15 rafı o karşılıklı, seri akınlar ile 
Morvaska. Ostrova: Orkestra geçti. 34 üncü dakikada An· 
Konseri, 20,40 Viyana: Vıyana karahla~ bir kornerden. istifade 
musikisi 21, 10 Ostrova: Radyo edemedıler. Son dakıkalarda 
orlcestra~ı, 22, ı o Brüno: Halk Jzmir kalesini . ha_yli ~ k_ ştıran 

k t 23 15 P Pl"k mısafırler, nehccyı değıştıremc· 
or es crası, , rag: a d·ı 42 . . d k'k d A k . ı er. ıncı a ı a a n ara 
konserı: 24,05 Oda orkestrası. kalccist 1lc karşı karşıya kalan 
Opera ar operetler: B · d- d h 1 

• asrı, ort metre en topu a· 
21,45 Berlm kısa dalg sı:Vag- valandırdı, muhakkak bir gol 

nerin "Tr_istan und lso le,, ope· kaçırdı, devre böylece 1-0 lz. 
rası (2 ncı perde). mir lehine bitti. 
Oila musikisi; ikinci devrenin on dakikası 

17,30 Berlin kısa dalgısı : iki taraftn kaçırdıkları bazı fır-
Pıyano triyosu (keman, viyolon· satlarla geçti. fzmir lehine ve-
sel) 19, 1 S Bükreş:Oda mus.k:isi rılen bir firikikte top direğe 
triyosu (Schubert) 23,30 Pe te: çarptı. Bu devrede lzmir tazyi-
Oda orkestrası. kini daha fazla arttardı. Ve bu 
Resitaller: hakimiyeti 10 da~ika devam etti. 

9,30_ Belin kısa dalgası:Solist Sonra yavaş, yavaş Ankaralı· 
kon sen (keman). 18,30 Peşte: lara geçti. Alsancakhların yo· 
Çigan orkestrası refakat ile M a • ruldukları ve şişti leleri görülü-
car şarkıları, 18,30 Prag: Pıya· yordu. Fakat Ankara forları da 
no refakat le keman (Sonatlar), yocğundular, kal~ yanlarına ka· 
18,30 Moravska - Ostrova: Yu.. dar sokuldukları halde şüt çe· 
goslav şarkıları, 18,35 Brüno: kemiyorlard\. 
Sevilen ltalyan şarkılarından, 28 inci dakikada lzmir sağ· 
19, 15 Berlin kısa dalgası: Ro· dan bir akın yaptı. Saimin bir 
koko şarkılara. 20,23 Bükreş: pasını, Basrinin sıkı bir vuruşu 
P.yano reıitali, 21,45 Viyana, takip etti. Fakat top Ankara 
Graz: ( Şarkı ) Hınsi Nıesenin kalecisinin eline verilmişti.Fuad, 
plakları. ya~alıdığı topu elinden kaçırdı; 
Dans musikisi: Saim koştu, açık kaleye ata· 

22, 15 Peşte: 23,20 Viyana, madı. 
Graz. Aradan bir dakika geçmiş, 

Güreşler çok 
hatalı geçti 

Pazar günü başlayan e iki 
hafta sürec ti söylenep güreşler 
Demirapor kulübüp.ün salonun
da yapıldı. Fakat iki hafahk 
müsabakalar iki saate inhisar 
ettirildi ve bundan başka bir 
çon aakıızlıklar da yapıldı. Bil
hassa bu güreılerin orta ha
kemliğ' nin, güreşçileri yetiştiren 
bay Nurinin yapması liıımge· 
len bu mühim vız fe, başkasına 
vcrilmit bulunuyordu. Yapdan 
güreıler tımamiJe gayri nizami 
vaziyette cereyan etti ve bundan 
dolayı baldı itirazlar doğdu. 

Alınan neticeler şunlardır: 
65 kiloda Şerafeddin, 61 ki· 

loda Mustafa. 66 kiloda Durak, 
72 kiloda Enver, 79 kioda Is· 
mail, 87 kiloda Musa birinci 
geldi. Kazananlara mükafatlar 
verildi. 

Karııyakada 
ironi er an• 

Karşıyaka Halkevinde çar· 
şımba akşamı ıut 19,30 da 
ilktedrisat müfettiflerinden Bay 
Aıım Kültür tarafından (biz ve 
çocuklarımız) mevzulu faydalı 
b ir konferans verilecektir. 

kaleci degajmanını henüz yap· 
mıştı lci, top tekrar hmire geçti, 
soldan bir inişle Hakkı topu 
ortaladı. Basri sıkı bir şütle 
ikinci golü attı. 

Bundan sonraki kısım, devamlı 
bir müc~dele halinde geçti. 
40 ancı dakikada lzmir gene 
muhakkak bir fırsat kaç,rdL 
Oyun, 2·0 İzmirin galibiyeti ile 
bitti. 

9 yer ·ndenyara
lanan kadın 
Ödemişte bir 

vak'a oldu 
ôdemİJ kazasında Meşrutiyet 

mahallesinde bir vak'a olmuş, 
Mehmed kızı ohtz yaşında Fat· 
ma Karagöz, bıçakla dokuz ye· 
rinden atır ve tehlikeli surette 
yaralanmışbr. 

Vak'anın ffili Kuvvetli kö .. 
yünden Mehmed Ali oklu Şe· 
rif Ali Çetin adındadır. Bir 
sene evel kadının dos'u ımış. 
Kadın, kendisinden ayrılmış ve 
bundan muğber olarak kadının 
evine gitmiş ve onu bıçakla 
yaralamıştır. Yaralı kadın, bu· 
taneye kaldıralmış, vak'an n fa· 
ili tutulmuştur. 

lı..ı.ilı=K;;ı;;;ı;;;sl~Z l~L ~A~K R;;;;;;:::;;:;=E~B~ll ) 
söyliyece~im . Se,gııi yavrucu
ğum; biliyor musun ki hayatın 
senindir ve ıstediğın yere gide
bi)irs .n. Fo· Hınin sana seneler· 
den beri Ytphğt şırıngalarda 
zehir namına hiçbir şey yok. 
Adi beyaz sudan ibaret. Bunu 
Kahiredeki evde kendı lcendıne 
konuşurken kapıdan dinliyerek 
işittim . Seni korkutup kendıne 
b•ğlamak için yapıyormuş bü· 
tün bunları.. Yapılan antı tok· 
ainler de alelade boyalı yeşil 
sulJrdan başka birşey değili .. 

YAZAN: 
Sax Rohner 

- Miıka. diye fısıldadı. 
Sanki bir ate~e dokun muş 

ribi ı•nç kız yerinden fırladı. 
Ş.ada Lalı görünce geri çekildi. 

- Sen, son ha., Ne ceaa• 
retle bana hitap ediyorsun. Sen· 
den nafret ediyorum. Sokulma 
blaaL 

- Miıka, Miıka, bir dakika 
dlale.. Beni anla mıyonun ıen., 

- Çekil, ıit lcar~ımdanl 
Hindli Miakayı ikna edemi· 

yecetinl hissetti. Cebinden Mis· 
kuın bilezitini çıkararak genç 
kııa uıattı: 

- Bık Miı1c:a iıtc senin bi· 
lezip.. Harton.. Çoktan .• Çok 
umaa evel gitti. 

Genç kız heyecan ve sevinç• 

ÇBV1R~'N: 

Sezal Yaşıt 
52 -

ten aarırdı. Ne ıöyliyeceğini 
~aşırmııtı: 

- Beni affet Şandı, sana 
karşı çok fena hareket ettim 
diye inledi. 

- B.lm yor musunlci Miska, 
ben hayat mı ıenin uğrunda 
feda etmete yemin ettim. Senin 
her emrini yerine getirmiyecek 
olduktan sonra ben ne diye 
yaşı yayım. 

Büyük bir hır la genç kıı• 
sarıldı. Heyecandan t itriyerek 
ıenç kızm kulflm a eğildi ve 
fısıldadı: 

- Dinle beni Miska.. Sen· 
den bir mükafat voya bir vaid 
beklemeden senelerdenberi bıl· 
diiim bir hakikati artlk sana 

Genç kız tekrar sarardı. Düş
memek. İçın l~nday dayandı. 

- Şımdi ıüratle kaçmalısın 
M'ska. Ben burada kalıp onunla 
hesaplaşmak iıtiyorum. 
. . ~lud.sırıdı hafif bir ayak sesi 
·~atı ı: 

~ Çok geç Şan dııı, F o· Hi 
ge •yor, sep hemen çekil. Eğer 
~ana bir fenalık yapacak olursa 
ağırırım, imdad ma yetiş r.sin. 
Şımdı Lal ıüratle çıkarak 

TRENLER: 
1unirde her ~ 111 kalk.an tren. 

1erin barek t tl ti.. 

Aydın lıaltı; Alsancak: 
1zmir·Kara uyu•Ankara: Paur

te!i, çartmmbıı, cama, pazar günleri 
ıaat 21,35 de. 

İzmir • azilli: Her güıa taat 
15,40 da 

lr.ınirJ>enizli: Satı. pe~uıbe. 
rumartesi günleri eaat 6,30 da 

Jzmir·Tirc.Ôdeaıiş: Heraabab ııaat 
5,35 de bir katar; her ak§am ıaat 
17,30 Od mi e bir ıreo, 16_30 da 
Tireye oloray. 

Af yon hattı; Basmaneden: 
lzmir·fetaobul·.Aokara; IRer giia 

11sat 7 de (pazar, cuma, çarpmba 
günleri yataklı vagoo-bafe buluanrJ 

tamir • Soma: .f>uar • ~sar• 
teli g4nl•ri ıaat 15. 28 de 

f zmir·Bandırml: Pazar, aab, per. 
tem" ~ cumarteti ge..ıl.ıi eabable • 
yq: eaat 7,20 do muhtelit katar; 
pazartesi, çar§amb., cuma günleri 
ekıprca aaat 12 de 

İzmi:..Soma: Pazar ve pazartoti 
gönleri uat 15.28 de 

Her %aman lazım olan tele-
/on numaralu 

Yangın ihbarı: 2222 • .-Jair tele. 
fGa11 mftrac. .. t nuaıarua: 22oq • t0o 
birleruat1 telefoa ~üracaat aumc• 
ra11: 2150 • elektrik oifkeli: 20!U · 
bavagazı: 2326 • polis: 24.63 • imdadı 
aıhht: 2040 • Baemaoe ietaayoou: 
3638 • Aleancak iıtuyonu: 2131 • 
Pa•port vapur iakeleü; 285ı 

Şehir nakil naıtalaruun aabab· 
leyin Uk " gec. 10D laarokea 
Hatlefr 

TramwıJJlar: 
Her eabab Gü&.tyalıda• •at 

beşte bir tramTay hareket ed4r. 
Bunu ıaat albda hareket eden i.kiJı. 
ci ttamny takib eder. Buadaa 
eoııra ıı.r dört dakikada biı uauao 
~ay vudar. 

G4co eoıa uamv.ay Gılulyalıda11 

24,5 dedir. 
Konaktan G«ıelyalıya ilk tram

•ay eabahleyio 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir 1aa& eonn. 6.26 da h .. 
reket eder. 

Koaaktan Güzüyahya geqe fQQ 

tramvay uat birde hareket odet. 
.Bundao cvol 2'4 dt bir uamn1 
urdır. 

Vapurlar: 
ltmirden Karpyak:aya fllı: vapur 

ııaat 5,45 te Pasaporttao kalkar. Gece 
eoa Yapar ua& 11,30 da 1'.oaak• 
ıao hareket eder. 

Karp7akaclan lımire ilk Yaplll' 

ıaat 6,20 dedir. ~il vapur da goco 
waat U dedir. 

Gdııdilı bor yanm .. atte bir 
npur Tardu. Aqam eckiadea Mllr;I 

MferlOI' uaU• birdir. 

Çirkin bir vak'a 
Evelki gün T orbahnın Dirmil 

köyü c varında bir vak'a olmuş· 
tur. Köyde iskan edilen göç· 
menlerden Mehmet otlu Hilıe· 
yinin karısı 27 yaşında Ayşe, 

köye bir kilometre uzakta odun 
toplarken köv halkmdan şekerci 
oğullarandan Hüseyin ve arkı· 
daşı Mustafa tarafından zorla 
kaçırılmış ve kirletilmiştir. Vaka 
failleri yakalanmış, adliyeye ve· 
r imiştir. 

kapıyı kapadı. 

* * * 5. Harton ne oldu? 
Doktor Harton Şandı Lal 

vaııtaaile küçük bir kapıdan 
geniş bir tarlaya çıkarılSPıştı. 

Bir iki daki~a olduğu yerde 
durarak etrafını gözden geçirdi. 
Bir tarafından yüksek bir du• 
var alabildiklne gidiyordu. 
Karşı taraf baştan aşağı ye
şil ikti. 

Serin bir rüzgar yuzunu ya
layınca HArton kendine geldi. 
Burada durmanın faydasız ve 
h m de tehlikeli olduğunu an· 
lıyarak b iraz uzakta görünen 
aA"açlığa doğru yürümt-ğe baş· 
ladı. 

Kuvvetaizdi. Biraz yijrüdülc~ 

ten sonra takati büsbütün ke· 
ıildi. Sendelemc;ğe başladı, dij· 
şccekti. O sırada yanından 

geçmekte bulunduğu çşlılıktan 
birisi üzerıne atladı : 

- Kıpırdama, yakarım! 

lisi dün da" 
- 4 üncü sahi/eden kalan -

lzmir, gerek umumi meclis, 
gerekse şehir meclisi bakımın· 

dan büyijk m zbariyete ermiş 
bir memlekettir. Çü ıkü her ik~
sinde de ayni ruh vardır ve İz· 
mif bu itibarla gerek şehirce, 
gerekse vılayetçe tebrike layık· 
tır. Umumi meclis hakkındaki 
hissiyatım, aynen şehir meclisi 

İçin de variddir. Belediyenin ba· 
başındaki kıymetli aradaş\mın 
mevkiini işaret etmek benim 
için bir kadirşinashktır sanrnm." 

Vali hararetle şlkışlanan bu 
sözlerinden sonra, umumi vili· 
yet meclisi azalığ oda 25 sene· 
lik bir h zmeti mesbuk olarak 
vilayet meclisi Foç, azası bay 
Sırrı Şencrin, bu zaman zafın· 
daki hizmetlerine bakim olan 
vatanberverlik aşkını tebarüz et· 
tirdi ve lzmirin kara gijnlerinde 
Türk bayrağı alhnda milli ül· 
küye i§tirak için ağhyan bu 
emokter azaya, partinin kadir· 
şinaslık hatırası olarak bir he
diyesini vereceğini söyledi ve 
kend.sine bitab ederek: 

- Dilerim cllinc;i yılı da gö· 
rQyiml 

Dedi. Bunu mijtealcıp. her 
zaman olduğu gibi, bu~ünkij 
mesut toplanma da Büyük Şef 
şerefine kadeh lcaldırmanm ve
receği zevki işaretle kadehi 
kaldırdı ve şiddetli bir şeki lde 
alkışlandı .. , 

8. Sırrı söglügor: 
Bay Sırn hocaya verilen he

diye, arka kapağında altıok 
remzi olan bir altın saatti. Sırrı 
hoça, kalktı, Partiye, Valiye, 
arkadaşlarına teşekkür etti:· 

- Sizin gibi yülcıck ve mü• 
nevver memleket evlatlarının 
takdirttıi kazanmak ne bahtı· 
yarlıktır. Bu armağan ki paha 
biçilmez, kudıi bir şeydir, onu 

tevlatlarıma terkedeceğim ve 
bunun hatıralarını söyliyec~ğim: 

Dedi. 
Dr. Behçet Uz söglügor: 
Bay Sırrıdan sonra söz ·alan 

belediye reisi doktor Behçet 
Salih Uz, ilbıyın gerek şahsi, 
gerekse şehir meclisi hakkında· 
ki sözlerine teşekkürden şonra 
şehir meclisinin, umumi meclis· 
teki ahenkli çalışmağa muvazi 
olarak yürüdüğünü ve, eski par· 
ti başkanı Bay Hacim Muhid· 
dinin iki meclis arasındaki te· 
sis etmiş olduğu meHİ sis
teminin muvaff akıyf!ti karş ı sın· 
da ona da teşekküre borçlu 
bulunduğunu, şehir meclisinin, 
valimiz ve vilayet umumi mec· 
lisindeki measi tarzı ile bilgili 
ve güzel yoldan istifade ettığini 
söyledi. 

Harton aesi taoım11tı. 

- Komiser Sov rbil 
- Hay Allah cezasını vorain, 

doktor Herton ıiz bal.. 
O sırada bir aı öteden biriıi 

daha karıştı. 

- Kim o, Harton mu dedin. 
Doktor Harton ha? 

Bu gelen Gutoa Mıkıtı. Biraz 
sQnra müf ettit Don bar, Kelli 
de bu partiye karıştılar. Har
ton birız dinl9ndikten sonra 
basındın geçenleri anlattı: 

- Evde, dedi. Şımdilik üç 
~ışi var, •Akrep. Şanda LaJ, 
M s~ a. Bunların kaç~ yolı arı 
ilci dir! Ya kıra dan veya den iz· 
den k4çacaklar. Ona göre ha
reket etmeliyiı. 

Kır,\ bir münakandan ıodrı 
Soverbi b"rk~ç polisle beraber 
nehir polisindep yardım alarak 
• Akreb,. in denizden kaçıııraa 
mani Qlmak üz~re nehir poliai 
llll!rkeıine yollındı, 

Mtıks, DQnbar ve IÇelJi 4e 

- Bilirsin ız ·i biz tek ada· 
mm. tek ı radesi ltındı. o pek 
değerli ve vuk flu irşadları ar-
kasmda koşsrı part ili arkad ş· 
lanz. Çok geri kalmış olan bir 
Türkiye için çal şıyoruz. Türki· 
yeyi güzclleştırmek ve kuvvet· 
lendirmek İstiyoruz ve tarihin 
Türk milletine hediye ettifi 
kudretli bir Şefin arkasında 
koştuğumu~ için, biç te yorul· 
mıroruz. Vilayet ve şehir mec· 
lisi faaliyetleri, İşte bu ruh için· 
de konuşulabilir. 

Şimdiye kadar şehir büdct-· 
s\nia darlığına rağmen, ıöıter· 
diğ"niz yüksek alaka ve hassa· 
ıiyeti şükranla kaydederim. 
Müşterek davamız, memleketin 
yegane ihraç iskelesi olan ve 
zaman gelince. bütün masrafları 
~o 100 ödeyebilecek vaziyette 
bulunan bu şehire hizmettir\ 
lbtiyarl~ınca, bu eserleri ço· 
cuklarımızla beraber öğüner~k 
anaceğız. Bu akşam her iki 
meclisi bir arada toplamak 
lütfunda bulunan kıymetli ve 
faziletli va1ım : z)e, muhterem 
meclis azalar~nın ve- siz güzi· 
delerin şerefine kadehi kaldm· 
yorum. 

Belediye reisinin nutku da na· 
raretle alkışland\ ve bunu vila· 
yet umumi meclisi azasmdaa 
a vı.ıkat Ekrem in kısa ve 
güzel birknç sözü takip etti. 
Bay Ekrem, vali ve beledi ye 
reisini hararetle tebrikten .sonra 
Atatürkün, millete he~ düşün· 
düğünü kuvvet ve sarahatle söy· 
lem ek hakkım vcrdığini teba. 
rüz cttirdı: 

- Bize yalnız Türk olmak 
kafi iken ayni zamanda onun 

evladı olmakla da ba htiyarıL 
Riz, meclışi umumi azası olarak 
tebrike layık ısek, Atatürkün 
varlığ nı kalbimizde duyduğu· 
muzdandır, onun aşkını içimizde 
taşımakla elbette muvaffak ola• 
cağız, oluyoruz ve esasen olduk. 

Dedi. Bay Ekrepı de hara· 
retle alkışlandı ve ziyafet sona 
kadar hararetli ve çok samimi 
geçti. 

Briyan ıht;fali 
Puis, 7 (Radyo) - Bugün, 

saat lS,30 da, Komserel kab· 
ris ~anrnda Brıyan için büyük 
bir ihtifal yapılmıştır, ihtıfalde, 
Hariciye Nazırı B. fvon Del· 
bos ta haz r bulunmuş ve bü· 
yük adamın insani meziyetleri 
hakkında bir ıövlev vermiştir. 

Beyanname defterleri 
Müesaesat ve oteller için po

lis beyanname defterleri M ı r f et 

matbtaasında satılmaktadır. 

Hartonu takip ederek evin ka· 
pııma geldiler. 

• *"' Şa11da Lalın sonu 
Miska, Şanda Lal gittikten 

sonra bir iki aaniye orada yal· 
nız kaldı. Bira~ sonra kapı 
açılarak Fo·Hi 2irdi. Beline 
asılı kordondaki b·r anahtarla 
iki kapıyı da kilıtledil 

- Sevgili M skacığım, görü· 
yorsun ki ş imdi yalnaz kaldık. 
Artık benden kaçmıyaoaksın 
deAil mi. Tamamille benim ola. 
caksın. 

Genç kıza doğru yürüdü. 
Müdhiı bir korkuya tutulan 
Miı\ı:a hem kaçıyor hem de 
avaıı çıktağı kadar bağırıyor-do: 

- Şanda Lal, Şında Lal 
yetişi 

- Ya demtk ki demin gon· 
gu bir mecburiyet tahtında 
çaldın. Pekı öyle ise. 

Çevik bir hareketle Miskan ın 

- $9nıı Var -
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[ Memleket Haberleri J!:!:;~~~~de 
Manisada Kültür faaliyeti ... 

~~~--------~~~· ...... ··-~~-------~~~ 
Eğitmenler kursu açılacak, köy kabile mektebi 

kurulacak, okuma yurtları tesis olunacak 
Maarif iılerinde biiyiilc bir Faaliyet gösteren Maniıa, me/ctep 

inıaıında birinci/ili kazanmıştır. Merk~zde ve 'lcıJylerde 
451 muallim çalıııyor 

lacaktır. Oku) inşaatında vili· 
yct ımiz birinciliji kaıanmıttlr. 
Ortamektebi olmıyan kazaların 
çocuklarını Ortamekteplerde 
okutabilmek için, Mani.sa mer· 
kezinde okuma yur dlara kurul· 
muş olacaktn. 

ihtiyaçlar ı imdiden 
teabit ediliyor 

Belediye rciıi B. Dr. Behçet 
Uz, muhtelif semtlerin yeni sene 
içinde yaptırılması lizımgelea 
işleri için tetkikler yapmakta• 
dır. Pazar günü, yaoında mü
hendisler olduğu halde Dolaplı· 
kuyu semtinde, Altay mahalle· 
sini gezmiş, önümüzdeki sene 
içinde yaptırılması liıımplen 
lağım, yol. istinat duvarları ve 
çocuk bahçeleri için tetkiklerde 
bulunmuıtur. 

Bu iılerin projeleri hazırlatı• 
Jacak ve yeni ıene büdceıinin 
tasdikinden sonra inşaata baı· 
!anacaktır. 

Bir çok köylerimizde üçüncü 
11mftan mezun olan köy çocuk· Fuar hazırlıkları 
lırına ilk tahsillerini tamamla-
mak için dördüncü sınıfı açıl· Sun 1i göl Faaliyeti 

mıştır. (Okulun tatil zamanlarında ilerli,or 
Manisada geni la•stane dördüncü sınıfa relen çocuklar Kültürpark ve fuano plin· 

Manisa, (Huıusi) - Viliye· bugün 457 öğretmen çalışmak· da okutulmaktadır. ları bastınlmış olarak şehrimiz 
t imize ayak bastığı gündenberi tadır. ilkokullara devam eden Nüfus itibarile sekizinci. kültür belediye reisliğine gelmiştir. 
ilimizi her sahada terakki ve talebe yekQnu yirmi beş bine bakımından yedincibuluoan vi liye· Kültürparkta t0,000 metre mu• 
inkiıafa mazbır kılan ilbayımız yakmdır. 1938 yılında yeniden timizde bugünkü hummah faa· rabbalık bir saha üzerinde vü-
Dr. Lütfi Kırdarın kültür ala· Etme, Kırkataç, Gördes, Ma· liyet büyük verimlerini herhalde cude getirilecek olan aun•i 
Dındaki çalıpaaları çok büyük- DiH .merkezlerinde tam tetki• pek yakındı fÖSterecektir. 1ölia hazırJıtı devam etmekte-
tür. Rauf lnaa gibi kıymetli ve litlı birer ilkokul binuı yapı· Rıza Kqa dir. Sun'i gölde adacıklar ve 
renç bir terbiyecinin vHiyet Ed• kt J bir de yanm ada buluaacak, 
maarif müdiirlütine tayini. ır~e me up arı: bir y.-indea de köprü ıepcek· 
bütün kültürel itl•de çok bariı • tir. Sun 'i ıölde küçük motör· 

~; ~7:1~::;.!;!:~,ı'-=:. Trakyadaki büyük kalkın- ::r.~:D:=:ki t::! i!~~ 
Manisa m•keı ilkokallanada t• ı • t•e. SoYJet Ruaya ve Yunuıa-
(ırupla talat••) faüiyetiaia 1i- rnanın ne ıce erı tanıa iftiralr: edecekleri bt't 
zel aeti"'leri, timcliclea rörül· • ı surette anlaıılmlftlr. Diter bazı 
mete bıtlaauttır. Ahaaıa ted· G"'menlerin ,,,,.,;. Kazolardalıi laali,et- laükGmetler de fuar ve paviyon-

lilrlerle laiçbir •elctep atret- llıiz gdçmen çocafana K. Dirilin laedi,eai.. 1d~~~.1c1a. ada muhabere laalia-
menıiz bıralalm...,br. ....,.. 

Maarif ihtiyacını çok iyi aa• Hastalık 
hyan vill7et meclilİ de, IMı yıl 
l»üdceain•• kiltGr ill.n.. •• 
him tabıiNt ayırm11br. Bu ıu-
retle öğrotm.enlerin kıdem zım
farı. ...... bedell•ri· ...... 
lieretleri için büdceye brphk 
konmuıtur. 1 Hazirandan iti W
ren ötret.mealer meaken bedel· 
lerinl alacaklar, kıdem zamma 
almata laak kazanmıı olu öt
retmenler de çalııaaalaruua aii
kifatını ıöreceklerdir. 

Köylü ve tehirli, bltüa halle 
aaarif iıleriade caala -. ta• 
lıımaktadır. Birçok köylerimiz 
mektep yaptttıyor, ıara hızırh. 
yor, muallim İltiyor. 

Klyleria maallia ibtiy~ını 
karıılamak üıere Mani1a mer 
kezinde y6z kiıilik bir etibaen· 
lıııır br. aç1l•a1111a teteW.. 
edilmiıtir. Ba kursa orduda ça

luk yapmıı zeki köy delikan• 
ra alınacaktır. ileride bir 
ın ~titmen kura• açal•a• da 
lniilmelctedir. ilimizde mev•t olan beı yüz 1ekıen köy

•• hal• Jk 1etmi1 dirt köy· 
de birer okal vardır. Mektep 
.,. muallimi bulanmayan k6ylere 
birer etitmtn ıönclerilmeıi • 
pratik bir tedbir olaralc ele 
ILnmıfbr. Kültir Bakanlıtı 
etitmen kurslaruua ıçalmamnı 
•bul ettiti takdirde vilayetimiz 
köylerinin etitmea ilati~acı bet 
•ne zarfında tamamen temin 
edilmiı olacaktır. 

Ayrıca köylerimize kabile ye
tiftirmok üzere Manisa merke
linde bir köy kabile mektebi 
kurulmua Sabbat Bakaalatınca 
nld bayurulmuftur. Köy kabile 
aektebine beı sınıflı köy melc
taplerinden mezun Bayanlar ala· 
nacakbr. Viliyetimizin muhtelif 
yerlerinde balen alb tine pbh 
köy mektebi vardır. Önümüz· 
deki ders yılanda mevcud yatılı 
okullar takviye edilmekle bera· 
ber yeniden altı köyde daha 
birer yatılı okul kurulacaktır. 

Maniıanm Yünt datı bölgesi 
köylerinde ulus okulları hali 
faaliyetted r. V liyet dahilinde 

7,.,,1c ... aiçrnen S.leriilllea 6üi 
Edirne, (Huıuıi) - Trakyayı iı ziraat memaiları üzerinde 

doldarmalita olan kol, sapan, ye dikkatli idare i•irı..iaia 
makine nvveti Polikiiltürü çok takibi albaclachr. Umumi, ela· 
aenitletiyot. Yalaız gine baba mızbk ve lcollektif fidanların 
-....ı çi;etiDta •elaati yat- bu sene 11yııı 100 i bul1811ttv. 
lın için 8 lcüçülc fabrika ya• Vize. Trakyanın ileri bir mor· 
pılmııtar. Mevıim ve Y•tmurlar kezi olmaıtur. Zirli kallua•a
hem ziraate, hem de hayvan• nın en toplu eıerleri örnek ıtbi 
ahta çok uyıun ıitmektedir. oradadır. . 

Bu ıene Trakyanın 1300 kö· Halkevi, tam devreli •uı. 
Jf1acle Ye her birinde en az 50 Uçak kurumu, Atatürk aaadt, 
kadar olmak ıırtile 50-70 bia bü7ük bir hamam, moclera otel, 
dekar ara11nda köylü manevi kasaba plinı, 100 biD fidaalı 
.. luiyetine ekilecek ve biçile- 40 dekarlık bir kollektif ziraat 
cektir. Tütün, kuıyemi yazlık bahçeli, mikenunl lnr -kanma 
ve kıılık ürünleri çolt verimli betondan bir aıımdarıft. fenni 
olacaktar. . tavuk ve tavıan iataıyonlan •• 

General Kizİm Dirik, ikiz Güzel ve tarihi kaaabafı bat
dotan iki ıöç-.aen kardete 50 tan batı donatmata bıth7an 
.. yvalı fida~ hediye e~miı ve ve harekete ıeçen bir pllndar. 
çocuklar için diktirmişt;r. M11- Orada mülki, askeri ·beledi 
radlı göçmen.leri Sabbat Veki- ve Halk Partisinin gür ve toplu 
letinin 10 bin dekar ve Mericin çalıımalarile yor yer kübik 
Kadıdonduran köyü gençlerine köşkler, villiların, Vizenin tari· 
1000 dekar katı ve sert ara- bi kaleıini ıüılediti görülmek· 
IİJİ traktör ve üç çift pullukla tedir. 
_..tarmalcta olup hepsi lliebaha· Lüleburıaz, Babaeski birer 
ra ekim ve tohumluk ic;i n ye· modern kasaba olmuıtur. Su, 
tittirilmi• olacaktır. elektrik, arteziyen, kanara, park, 

Çayır ve yonca yetiıtirmek otel, bahçeler yarış edercesine 
köylü için çok sevilmiş bir yol ilerlemektedir. Aafılt yolun 
ve tutuıtur. Fidaacılak, ataç· yardığı Çorlu, ilatişamlı bir da
lama, kavak ve çelik almıı yü- rama gelmiıtir. Kültür ve aıkeri 
rümüıtür. Çanakkale yarım mil· yapılar 1938 programile daha 
yon, Kırklareli. yarım milyon çok genişliyor. Bir Halkevi, bir 
kavak çeliti hazırlıyor. Edirne büyüle orta mektep ve Vakıflar 
ve Tekirdafında da böyleciir. idareıinin 10 tane binalık bir 
Bir çelik .beı paraya hazırla· plinı ile yeni yapılan pbir 
Diyor. Fıdanlıklar 10 binden planı, ıu ve elektrik iıleri, yanm 
100 bine kadar )'etiıtiriyor. Bu mılyoı:ı luk hutıne ve büyük 

Tepecikte Hayrettin otla bir 
yqında Erdin Pal, Karııyaka 
ÔrnekköyBnde Hüseyin otlu 4 
yallnda Cemil, difteri ha....._ 
tına; Bayındınn Çırpı köyün
den 18 yıflDda Fatma kara· 
humma, Tepecikte 22 yqında 
Bay Sami Kuzucuklar kızamık 
haıtalıtına yakalanmış ve Em
razısariye haıtanesiode tedavi 
allana alınmıılardu. 

KC'ptıt bezi liatl•ri 
Uculablan kaput bezleriDİll, 

bikimetçe teapit edilea fiattea 
daha yiiktek fiatle aablcbldarı 
~mittir. Ba gibiler hakkın· 
da takibat yapılmaıı kararlat
brılmıfbr. 

Karatalan 6atalılık 
Şubat ayında belediye temiz· 

itle daireıi tarafından ıebirde 
toplanın 2660 araba dpriiıatü 
batalcJıta dökülmek auretile 62S 
metre murabbaı pniıliiiade 
bataklık kurutulmapur. 

Orduevi. parklar, bu ilerleJiıi 
çok caDlandınyor. 

Unsalcöprü elektrik teaiaab, 
Hava kuratı bitmek üzeredir. 
Kepn, Malkara elektrik itleri, 
yepyeni çarşı11 ve bir çok ya
pılar ve kollektif fidanhldar 
rize çarpan yeni hareketlerdir. 

Tekirdat ıehrinin kıyafeti de 
detiıti. Yenililder çotalıyor. Su 
iti, park, ıtadyom, Vakıflar 
idareainin Mimar Sinan eaerleri 
rözii çeken blreketlerdir. 

Parkı, yeni binaları, büyüle: 
mektebi ile Saray, ileri hare
ketler ıösteren Malkara, Ka
pakli, Çerkeaköy, inece gibi 
radyolu, elektrikli köyler, Mu
ratb gibi Avrapanın büyüle 
köylerinden farkaız olan ve üç 
yılda vücut bulan Muratlı; ça
lıılcan bir köyün pniıliyen 
vırlıtile Türkgeldi, Devlet çift. 
liti, ayıar depoları, maden 
çalıınıalan, Trakyada baıdön· 
düren hızlı hareketlerdendir. 

lıtanbulun ıüt itinde bu iki 
büyük ciftlik 1938 de her halde 
nazım ol acıktır. 

':ahife 9 

... Hikaye .... 

Kıskan~ 
••------------• Yazan: Hüsegin Gözler 

Mısırdan getirilirken, vapur· 
da onu "'Nonoş.. diye çağınr· 
lardı. NonOf, • jakop cinsinden 
son derece geveze bir papağan· 
dır. Orta bir boyu, açık gri 
gayet parlak güzel tüyleri, pem
be kanatları ve koyu ktrmızı 
bir kuyruğu vardı. Küçücük dili, 
o ufacık ağztna öyle uygun gel· 
miıti ki, mümkün olan her çeşit 
seai çıkarmakta biç güçlük çek· 
miyordu. Fakat onun aıı l hü· 
ner~ bu değildi. O bilhuaa. 
•Alla hın belası,, sözünü gayet 
düzgün ıöyliyebilmekle nam ka· 
zanmııtı. Memleketi Mısırdan 
getirilditi vakit bu şehri, se· 
vinçle kanatlarım çırpmak su· 
retile selamlamıştı. 

Nonoş, yurdunu değiştirmek· 
ten biç de müteessir görünmü· 
yordu. Bayan Cevriye, bu pa· 
pağam. kızı Muazzez için al· 
dığı zaman, kızcağız, daha bir 
gün evel on sekiz yaıını bitir· 
mesine rağmen, sevincinden 
hop hop sıçradı. Bu kıymetli 
kuıu, derhal, kirli çubuklu pis 
kafesinden çıkanp, çubukları 
yaldızlı. ıayet zarif bir kafese 
yerleştirdi. Ve, o günden itiba· 
ren, onu. ç91it çeıit yemeklerle 
beslemete bafladı. Zeki bay· 
van, gündelik nafakaaanı, Ahi· 
beıioin taze bir gül kadar ,U· 
zel dudaklarından yemeli de 
tercih ediy•du. Oııun bu iate
p.i, ıöylipbileceti bitin aöz
lerden dalıa çapkıaea bulmak 
bittabi pek dopu olur. 

Lütufkir aahibelİDe karıl 
miaaettar kalan kutla, ona, 
düayadı mevcut ea zarif ıöz· 
leri ötretmeta utraşan gea9 
im aruıada karııhkla bir sevgi 

._.. .. ~ Fak.t k~ • 
bauti varcfı:~"l!D fitil bir ciim-
lenin ıonana •Al la hın belası. 
terkibini ilive etmekten bir 
türlü vazpçemiyordu. Bay,n 
Cevriye, onun terbiyeıini be· 
tenmedi. Kw Muazzeze: 

-"Bu kut çok fena terbiye 
edilmiı., diye tikiyet ediyordu. 
C.aç kıı da, bu küfürbazın mü
aaMbetsiz ıagaıuu ıüzel du· 
claldarlle kapıyarldc 

-•Aanecitim, o aöylediti 
ıöziin maııamDı anla mu ki ı. 
cümleıile mukabele ediyordu. 

* *. 
Muuzezi; ıportmea taılatı, 

oldukça aptal, tam manaıile 
kiiatıb Ye cahil bir ıeaçle ev· 
leaclirdiler. Naaal oldu da, bu 
dilber ıenç kız, böyle b ir ıa· 
latı hayat arkadaıbtına kabul 
etti? Belki, bu salatın kııkanç 
bayla oldujuau da bilmiyordu. 
Entı kocaıı kııkaaç, hem de 
çok kııkaac;tı. Hem de; bir 
zambak kadar temiz, memba 
aayu ıibi berrak, Mayıs ayuaı• 
lelDUI kadar lekesiz lwı11nı 
kimden kıskanıyordu biliyor lllll· 
ıunuz? lmkiııı yok, bilımez
ainİI; ıöyliyeyim: 

Bu ıeveze papapn dan, yaai 
Nonoıtan. 

Bayan Muazzezin ıık 11k ok· 
ıadıtı bu maıum hayvana kırfl, 
evveli nefret duymıta bqlıdı. 
Hem de ae nefret; zavallı mah
IGk arbk ıahk çalamaz, ıırla 
ıöyliyemez ve ıüzel güzel tak· 
litler yapama oldu. Bir pn, 
biddetten deli ıibi olm111 bir 
vuiyette, kuıun ıuratıaa tid· 
detli bir tokat yapııtırdı. Kuı da 
onan bu kaba hareketine kar 
ııhk •Ailahın belisı. sözünü 
atzından kaçırch. Bu tahkire 
utrayınca, hiddetten botulao 
bir ıeıle, karısına: 

- Bayan, dedi, yeni aldığım 
bisikletle sekiz gün kadar ci· 
van dolaşmak istiyorum. Eter, 
dönfiıümde, bu terb9'eai& kuıu 

öldürülmüş ve samanll doldu
rulmuş bulamazsam, bil ki , onu 
elimle öldürüp etini de sana 
zorla yedireceğim. ) 

Bu tebd:d, Muazzezi evveli 
ağlattı . Fakat, çok geçmeden, 
bir deli gibi, gülmeğe başlad ; 
zihninden dahiyane bir fııtir 
geçmişti. 

Derhal, aamanla doldurulmuş 
ayni cinıten bir papagan bul· 
durdu. Nonoşu da, kocasınm 
biç uğramadığı, zahire amba· 
rıo a yerleıtirdi. Bu suretle. 
sportmenin sporla meşgul za· 
manıırmdan istifade ederek, 
sevgili papaganın ın yanına git• 
meğe ve onunla konuşup eğ· 
lenmeğe devam etti. 

Kocası; kırdığı rekordan, kol· 
ları, bacakları sıvalı ve tere, 
toza bulanmış bir vaziyette 
döndüğü vakit, şöminenin üze
rindeki sahte kurbanını göro• 
rek memnuniyetinden gülüm· 
ıedi ve: 

- Oh( işte ıimdi, •AJlahın 
belası.. diye, haykıramaz. 

Dedi. 

* •• 11
Hiç yoktan brıam kalka· 

nan bir erketi6 aldatdmaıı, 
haksazhk olurdu. Yeni evlenen 
bir kadın ne kadar masam 
oharH olsun ve, ıadık kalmak 
husunda, ne kadar hüanüniyeti
Dİ mulıafa ederse ettin, 
böyle bir kocaya k..-şı fırsattan 
iatüade etmemek ahmaldıpnda 
bulqnmaz; kocasının ıüphelerini 
hak etmek suretile adalete biz· 
met etmek ister.,, Muazzez, bu 
aatırlan bir romanda okumQftu. 

Kencliıi de .. yed, iyi bir 
erkekle evleamiı olaaydı, ıOp• 
beıiz, masuniyetini mubafaZa 
ederdi. Fakat ne çare, en ni• 
hayet, o da, adaleti (1) ~ 

oldu, o gün en ıonra ak ak 
buluımata ve alabildiğine ae• 
vişmete başladılar. itte böyle 
bir günde, av peşinde kotan 
ıportmen taılaj1 aaıızıa eYine 
geldi. Bu ani baskın karııaındı, 
zavallı Galip, karyolanın alhna 
güç beli takılabildi. 

• •• Gecenin saat onu ,olmqtq. 
Bütün tin koımaktan bitlda 
bir hale gelen aportmen, et.• 
'hal yataeatını söyledi.. 

Muazzez de, karyola altıaclaki 
aıılanı Allaha emanet ederek. 
yatmak mecbariyetiade blch. 
Uyumak üzere balunan koca-
ııaa hafif bir baı •fr•11ndao 
tikiyet ederek, karyolanın be· 
yaz örtüleri üzerine azaadı. Ba 
müıkül vaziyetten aa11I kurtW... 
bilecefini deria cleria diifüaiit 
yordu. Bereket verlin. aylaaıuıw 
laktan rCSzleri kapuaa koeaaı. 
limbayı aöndfirmiıti. 

Dakikalar seçtikçe, daracalc 
yere ıakıımıı kalmıı olu Ga
lip, vücuduaaa birçok yeriade 
tahammiil edilmez kaiklilder 
hiuetmete bqlada.· S.kuıtıaın· 
dan, rayri ihtiyari; • Allahuı 
beliaı. küfrü11ü uwrdu. 

Bu aırada, horuldamakta olan 
sportmen, horultuıana keıti ve 
karıaaa: 

- Şimdi, burada, •AUabın 
beliıı. ıözü aöylendi. 

Dedi. 
Karı11, cevap olarak: 
- Ald•ıyorıun, ben öyle 

birıey duymadım l 
Dedi. · 
- Hayır, aldanmıyorum. K!-19 

laldarım beni aldatmaz. 
- Öyleyse rüya gördünüz; 

size böyle musallat olan zavallı 
papaj'anımı n ruhudur. 

- Sabi belki de. 
Yorgaalutun teıirile tekrar 

derin bir uykuya daldı. O ka· 
dar derin bir uykuya ki, lcar
yola altındaki miıafir de, 11vıı· 
mak için fırsat bulabiidi. 
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Moskova makhemesi
ne dün e devam 

ed"ldi 
- Ba ı 7 inci sahi/ede 

Müddeiumumi, Bukarini ca· 
ıuslukla ve Rusyayı parçalamak 
ıuçile itham ederken, Btlkarin, 
ıiddetle sözünü kesmiş ve: 

- Hül ümeti devirmek te
ıebb ·· ünde bulunduğumu lca· 
bul ediyorum. Esase bu ha· 
suıta itirafatım vardır. Fakat, 
Rusyayı parçalamak için baıka 
devletlerle münasebette bulun· 
duğumu, caaus1ulc ettiğim ve 
kurşuna dizi.m·ş olan Karahanla 
el ele ve .. erelc vatana ihanet 
gösterdiğim hakkında ithamları 
redderim. 

Dem·ıttir. 

Yirmi b 'r lcişinio davası sona 
erdikten sonra, on bir ki~inin 
de muhakemesine baılanıcakt· r. 
Bunlar arasında, sabık maliye 
komiseri Madam (Pagoleva) da 
vardır. 

londra, 7 (Radyo) - lngiliz 
matbuatı, Moslcovada cereyan 
etmekte olan dava hakkında 
uzun makaleler yazmakta; bu 
davanın, medeniyet için bir 
leke teşkil eyloditini kaydeyle· 
mektedir, 

Moskova, 7 (Radyo) - Bu· 
gün Kremlin ıaraymda bir: 
konferans toplanmıştır. Bu kon· 
feraasa, biuat Stalio riyaset 

etmiıtir. 
Alakadarlarca verilen malü· 

mata göre, bu konferuıta, 
Gepo reisi ve müdei mumi O.· 
ıınski hazır bulunmuşlardır. 

Konferansta casuılu\c davası 
hakkında müzake·eler cereyan 
etmit ve kararan, Perşembe 
günü verilmeai tensip olunmuş· 
tur. 

Casusluk töbmetile mubake· 
me edilenlerden on dört kiti· 
nin idama mahkum edilecekleri 
ve lcalanl1rın da muhtelif hapis 
ceza arile tecziye olwaacaklan 
ıöylenıyor. 

Pire seferleri 
başlıyor 

Başı 1 inci sahifede -
İsmirdeu Pireye gider Te oradıa 
dberkea ya1ııu bay1'1n aıkletmeyip 

7olc11 Te eıy• tıpmılaTı H bun• 
temin eylemeleri için de çamer dCi• 

fbalmekt•dir. ÇOakit. •&parlar ı.. 
mirdea Pire limanını gittik.tea. eoıı· 

ra tekrar İsmire dönecek Te İataıı• 
bul yolcu n e yuuu at.rak lttaa• 
bala gideceklerdir. 

Diğer bir meıele de Pire •'• 
riai yapacak Yıpurlana, İıhnderi· 
yey• kadar oğramalamhr. fılumderi· 
ye aeferleri fazla yolca temin ettigi 
için 1 lrenderiye Te P re aeferleriaiD 
tercih ecJil~li 16yluımektedi.r. Epr 
lalı:•c1•riy• Mf•rleri de kabal ecli
locek olar• ba eeierler" Ep •• 
Ümir •aparlan tahıiı olaoacaktll'. 

Hau.rJaaaa programa röre Pire 
Hferleri mbaeebetile Üıanbal·hmlı 

l6b ••par 1eferleriuin gtınleri d• 
ıiıtirileoektir. Paaartelİ gtıntl fıtan
buldan kalkacak •ıpur talı ubabı 

fzmır lim,aoına gelecek. ayni gtlntla 

akıımı Pireye hareket edecek, Pire
den cama gGafl eabatıı laair limı· 

ınna gelecek Te ayni gf1ni!n akıamı 
cJa İıtanbuJa laırekel edecektir. Ali· 
tadarlar. 1ııaııb.tdaa fula yGJı: geo 
tlıen nparu•, Lmir limanında pek 
ar: kalacağı için yOkleriDi çıkaramı• 
ya •ğını ılhl mPktedi· ler. 

'! . ~· 

Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 

.. 

Gece gündüz bir telefonla 
derhal emrinize .. 

/ngilt re Ziraat Na· 
zırznı1 beyanatı 

Londra, 6 (A.A.) - Maac~ı

terde muhafazakar kadınlar ku· 
lüb- d l, r nu ulc öyl y o Zi· 
raat Nazırı B. Morison ezcümle 
demiştir ki: 

- Roma ile yapılacak gö· 
rüşmelerde muvaffak olacağı-
mızı sanıyorum. B z bu kararı 
zafımızdan dolayı değil, fakat 
ümitv r bulunduğumuzdan do
layı aldık. Ve bu yolda devam 
kar rındayız. 

İngiltere hükumeti ditcr 
memleketlerin gelir membala· 
nndan ve dahiıi vaziyetinden 
haberdar bu unmaktadır. 
Eğer bugün bir harp çı icar sa 

lng ltere irı bunu galip olarak 
bitirecfği hususunda kabinede 
b"ç kimsenin ıüpbesi yoktur. 
Mjcadele sahasında İngiliz m l· 
Ieti hali dünya milletleri ara
sında en kuvvetlisi ve en teh· 
lilcelisidir. 

B. Morison sözlerini bitirir· 
ken B. Edenin uzun zaman 
k!bine haricinde kalamı)'lieağı 
kanaatini de ayrıca bildirıl-
mişt r. 

.. \ . . . 
Konak-taksi 

Telefon 

3456 
LOKS • UCUZ • SERl 

Otomobillcrimız gece ve gün
düz emrinize haıırd r. 

Kemaıpaşa icra memurluğun• 
dan: 

Kunduracı Süleyman usta va· 
rislerinın Kemalpap Zirai kredi 
koopcra tifine borçlarından do
layı tahtı hacze alının Tahtacı 
mezara mevkiinde ıarkan ve 
garben dere, şimalen tapuda 
Rıza elyevm Zekiye, cenuben 
tapuda D.mo elyevm lbrab m 
bağ.arıle mabdud tapuda 4135 
M. M. ve fakat vaz'ıyet beyan
nemesine göre ayni bududlu 
dahilin de 7352 M. M. mikta
rın daki ve 400 lira kıymetin· 
deki bağın ınüllciyeti açık artır· 
ma suretile ve birinci artırma11 
9/ 4/38 cu marteai günü uat 
11 den 12 ye kadar Kemal-
paşa icrasında yapılmalıc üzere 
atahğa çıkarılmıştır. Bu arbr· 

mada aatış bedeli tahmin olu
nan kıymetin % 7 S şini bulursa 
en ıoo artırana ihale edilecek 
aksi ta'<dırde en aon artıranın 
taahhüdü baki lcalmak ıartile 
satış 15 gün daha uzaltılarak 
ikincı arhrma11 25/41:8 pazar
tesi günü saat 11 den 12 ye 
kadar yapı lacaktır. Hid ao 2280 
No. 1ı kanana tabi oJmad tın· 
dan bu artırmada aat ı bedeli 
ne olu sa olsun kıymetine ba· 
kılmıyarak en çok artırana ihale 
edilecektir. işbu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir su· 
retle bak talebinde bulunan· 
lar ellerindeki resmi vesaiki ile 
birlikte 20 gün zarfında müra
caatları lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu aicilince malam 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Satış peşin para ile 
olup müşteriden aynca % 2 bu· 
çuk delliliye alınır. Şartname 
913138 tarihinden itibaren her
kese açık bulundurulacaldar. 
Talipler n {, 7 buçuk pey akçaıı 
veya bank itibar mektubu ve 
37/179 dosya numaraail icraya 
muracaatl•n ılan olunur. 

Zayi şehadetname 
lzmir ak 1m kız tecim ok11· 

lundan 1930 1931 senei tedri· 
aiyesin do aldığım 12 sayılı şe· 
badetnamemi zayi eyledim. Ye· 
nısını alacağımdan eski•i?in 
hükmü olmadığını ilin eden~· 

latan bul N.şantaş\ Meşrutı • 
yet mahallesi küçük palas 
apartmananda Fatma Besim 

8 l\1art 

EN GÜZEL 

• 
fiirkiyıl la11bıı. 

dir. Bu müddetia hit•mında bır 
ay evvel ı:rket tasfiye edilece· 
tine dair taraflarca evrak teati 
edilmediti takdirde daha on 
seae için devam etm..i met· 
ruttur. 

Taraflar bqka bir diyecek· 
Jeri olmachtını beyaa Ye ikrar 
eylemeleri berine iıba muka· 
veloname yanlmakla beraber 
baıtr balanular yanı•da yük· 
Hk aeıle ve açıkça okunarak 
maal ve miladerecatının kendi 
anaları ıibi yazıldı tanı her biri 
ayrı ayn beyan ve ikrar eyle· 
meleri üzerine hazır bulanan 
fAhitlerle akit taraflara imza 
ettirilerek •taıtik kılandı. 

Şahiderin imzaları akitlerin 
i•ıalan. 

lzmir Üçüncü Noter vekili 
Fehmi Tenik rami mührü 

ve F. Tenik imzua 

Umumi No. 281 Husuai No.t/S3 
lıbu firbt mulravelenameai 

suretinin dairemiz dosya11nda 
uklı 2 Mart bin dokoz yüz 
otuz Mkiz tarih ve 281 amumi 
nomarah aılıoa mutabık oldu· 
tu taıtik kıl ndı. 

Bin dokuz yüz otuz sekiz se· 
neıı Martının birinci Çarşamba 
riinii. 

lzmir Üçüncü Noter vekili 
Fehmi Tenilr resmi mührü 

ve F. Tenilc imza• 

KemaJpapL icra memurluğwl· 
dan: 

Kemalpapda mukim iken el· 
yevm ikam•tgilu •eçbul De
mirbiıarh Mobmed çavuş tara
fına: 

Kemılpap Zirai kredi koope
ratifiae 4 parça emre mullarrer 
1enetle borcunuz olan 192 lira 
ilo faiz masraf ve ücreti veki· 
letin tahsili talebıle ve haciz 
yolile kooperatif vekili Ziya ta· 
rafından yapılan icra takibi 
üzerine çekler ve emre muhar
rer senedat hakkındaki ahkama 
röre nam10ııa 937/199 numara 
ile çıkarılan ödeme emri ika· 
metgibaaııın meçhul olması ha· 
sebile bili teblıi iade edilmiştir. 
Tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zart.oda bor<:unuzu ödemeniz 
veya borcunuza yetecek bllu· 
mum mal ve haklarınızı göster· 
meniz ve borcun tamamına 

veya bir kısmına itira zınız var 

H gene bu müddet zarfmda 
yapmanız lüamdar. Aksi takdir• 
de hakkınızda lcanuni muame-

leye tevessül oluoacağı ödeme 
teblili mıkamma kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından meY8im dola,..ile yeni çılcardıta kumqlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni yapbrdıjmız elbilel. için bu mamulatı tercib eduai.ı 

SATIŞ YERi.ERi 
Birincikordoada 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

lzmir vakıflar mQdO.rlOğOnden: 
Anadolu ıızeteıiaio 7446 aayıh nüshaaanda ilin olunan va

klf akaraba ihaloai 10.3-938 Perıembe göarerileceii yerde Sall 
Jiinü olarak yazıldıfuıdan keyfiyet tashih olunur. 740 

lzmir Pamuk mensucatı 'Iork 
Anonim şirketi 

Kahot bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eni saatim 

4 At 8S 
4 At 15 
5 Dej'İnnen 90 
s ,, 85 
8 Geyik 85 
8 » 15 
9 Tayyare 85 
9 ,, 7S 

11 Köpekli 85 

36 metrelik bir topua 
satış fiat• 

Kuroş 

717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

İşbu fiatlcr fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj masrafı 
müıteriye aittir. 

25 toptan aş&il satışlarda yukarıdaki fiatlere %2 zam 
olunur 

• 

lzmir Defterdarlığından: 
7-3-938 tarihinde ihaleleri yapılacağı evelce ilin edilmiş 

olan gayri menkul sat ş ve icarlann ı n komisyonun toplanma· 

sına bınaen ı 7.3.93g tarihine bnakılm ştır. Taliplerin yevmi 

mczkürde saat 14 de M·.li Em ak müdürl uğGnde toplanacak 

kom syona müracaatları 745 



.... Kültür 
EOEBf. TERBiYEVi, 

50 YAL MECMUA 

Fratelli Sperco 
Vapur A centası 

ROYAL. N ERLANDAlS 
En yeni terbıye cereyanla· KUMPANYASI 

,.~., ilmt nq.ri~tı ~ düaya "HERMES,, vapuru 5 Martta 
~ebi)fat nuı ea güıol parça-t ~lip BURGAS, VAR.NA. ve 
ların ı neşreder. KôSTENCE limanlarrn~ hare

ket edecektir. 
Hiçbir münewer, bir ~k 

b Ü O "MARS,, vapuru 1 Martta 
ab.uı K LT R ü tak pteo beklen~ekte olup ROTTERDAt.1, 

uzak katamaz. AMSTERDAM ve HAMBURG 
Yıllık ab9ne bedeli 240 limanları için yük alacaktır. 

altı aglığı 130 dar: .iagısı "TRiTON .. vapuru 17 Martta 
on kuruştur. beklenmekte olup vükün i.i tah· 

Adres: lzmir f(llltUr Jiyeden sonra ' BURGAS, VAR· 
mecmuası NA ve KôSTENCE limanları --------.---111 için yük ~ıır. 

DEUTSCHE LE. SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

ANTE · LJNIE "GUNBORG,, motörii 14 
Martta b~len°'ekte olup ROT-

G. m. b. H. TERDAM, HAMBURG. GDY· 
HAMBURG NIA, DANZIG, DANiMARKA 

OEUTSCHE LEVANTt:.. ve ~ALTIK limaalan için yük 
lıNIE alacaktır. , A. G. HAMBURG, 

"TLAS LEVANTE LJNII! A.G, "ISA,, vapuru 30 M~rtta bek· 
BREMEN lenmekte olup ROTtERDAM, 

••ACHAIA" vapuru 28 Şu· HAMBURG, GDYNlA. DAN· 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, Londra, ViyonQ mo· 
dalarının yiikse/t modelle. 
ri takib ve tatbik edili,. 

Y.ıld1z atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. 

M. Etiman ve 
Saime ÔSg6ren 

Paıis Di~iş Akado~jsinde11 
Diplg...aı 

Hükumet caddesi 
.Samlı sokak No. 28 

f Z MIR 
Tele/en: 253; 

batta bellleniyar. ROTTERDAM ZIG. DANiMARKA ve BAL· 
NAMBURG Ye BREMEN için TIK limanlan için yilr alacaktır. nmuun111111111111nııım1t. Doktor ·•dHUllllllllHHIHt\UUllllll§_. 
Jiik ........ SERViCE MARITIME = 

"SMYRNA.. v•pu.r..ı '-•'en ıi- RouMAıN A Kemal Tonay = manımızda olup ANV!RS ve "ALBA JULIA,, vapuru ı 1 . • . .. ~ 
HAMijURG Umaallrındın JÜk M tt b ki kt 1 MAL Bakterıgolog 'de bul41ıcı, salıırı hatalı.ldarı miite/aeauı := 

k u. ar a e enme e o up • · := = 
çı arı~.uw. TA CENOV A ve MARSIL y A (Verem ve saire) §E 

" HERAKLEA ,, vapuru 7 . ' . . _ iı1111uau illuyoaa bqumdlld DilMık eotalı: Mpw'• 31 •mla := 
Martta heldeniyor. ANVER.S ve hmanları ıçm yuk ve yolcu e' • maıaJellelılHlbule ublb IUl 8 da lkpm iMi '1• 35 

alır. Uda lıMtalmnı bbal eder ı 
~~~~~k~~ limulırıadan yük ZEGLUKA POLSKA S. A. lllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnilllllH TeltJfen: 411$ 1111111 
l<YTM~RA Yapuru ı' Ptfart- 11

LECHISTAN,, motörü lS 
\a beltl.-.iJ• RO'M'ERD~, Martta beklenmekte olup AN-

, tlAMBURG vo PREM~N i~ VERS. GDYNIA ve DANZIG ar Jült ••"-· limanltn için yük alacalctır. 
AAMBP4ENT H. SCHULD'J'. ilanclaki hareket tariblerilo ve 

HAMBURG navlunlardaki değişiklikle«Jeo Film ve Tecim Evi 
"GLUCKSBURG,, vapuru 8 acente mesuliyet kabul etmez. 

Mimar KemalettiD C)lddosi Akseki bankası karş11ında No. 3S f.f..ttt be~iyor. RO'ITER· Daha fszla tafsilat için FRA· 
t>AM, HAMBURG,,. BREMEN TELLi SPER CO vapur acen· Kalorifer Tesisatı 
için yük alacalmr. tahğma müracaat • edilmesi rica 

"NORBURG,, vapuru .2' olunur. 
'Ea büyik m~en itibaren b• Irat odalı Mi .. 

ktdar bilba-. •partmanlar için lllt lrAlarihrleri lllwtta bekleniyor, ROTTER- Telefon: 4111/4242/264'/4221 
Cihet Antealeri DAM, HAMBURÇi ve BRE· "BM. ili• jıG1c illaealrtir. 

ARM~MENT D!PPE 
ANVERS 

11 ESPAGNE ., v•puru ıs 
~ belcleni)'QI', AN WRS 
~n yük alı4'tldır. 

DEN NORSKE MIDE.Lr 
JiAVSLINJE 
O S L o·· 

-BAGHDAD,, motörü 15 
Martta bekleniyor. ISKEND!· 
IUYE. DIEPPE ve NORVEÇ 
_.. limanlanaa Jilıt .ala
MllW. 

liRVJÇE MARITIMl 
RQUMAIN 

BUCAREST-
" DUROSTOR • vapuru 8 

Martta bekleniyor, KÔSTENCE, 
llJUNA, GALATZ ve GA· 
LA TZ aktarması TUNA hman· 
llrı içiA yük alıcakt,r. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUU MARmME 
••DUNA., vapuru 2 Martta 

beileniyor, BUDAPEŞTE, VI· 
~NA, LINZ ve BRA TIS

LA VA limanlar& için yük ala· 
ealhr.I 

••SZEGED,, motörü 15 Martta 
Wcleniyor, BUDAPEŞTE, Vl. 
~NA ve BRATISLAVA li· 

-.oları için yük ,ı"caktır. 
AMERICAN EXPORT LIN!S 
TtlE EXPORT STEAMS.HIP 

CORPORATION 
"L\PRESS,, vapuru 4 Martta 

kitleniyor. NEVYORK için yük 
~ktır. · 

JOHNSTON W ARREN IJNES 
LJVERPOOL 

" A VIENO RE ,, vapuru 27 
Martta bekleniyor. BURGAS. 
V~RNA, KÖSTENCE ve GA· 
LAZ için yük alacaktar. 

Vapurların hareket tarihle
rle navlunlardaki deJjfiklik
Aaden acenta mesuliyet kab"9A 
~tmez. 

Daha fazla tafsilat almak için 
lirıncikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
•çur ııcentalığma miırMca-1 
&Qtime•i 11ca o.unur. 

1 e1of oo No. 2007 /20J8 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Aeentaaa 
Birincikordon Reea b8-

Tel. 2443 
LONDRA HATii 

•POLO. Yapma Şuı.at Olta-
. smda LONnRA, HUU. ve 
ANVERSt• ,.Hp yük çık .. 
racak ve ayni zamanda LON· 
ORA ve HULL için yük ala· 
caktll'. 

••çıTY OF EXFORD,, va· 
puru Mart iptidasında LONDRA, 
HUl..L ve ANVERSt•ıi _.aip 
yük çıkaracak ,,. ayni AJMndt 
LONDRA ve tiU~ i~ yük 
alacakbr. 

l'•llia ea ....-~. pratik, kuwtll w emia ileder 

N... tüpleri ile felelİrat 
MatualarlBIU ve müeueseleriniıo .... L verecek lam 

teeiaat a,.U zamanda size bürQk bir rek· 
lim vutasa ela ola~kbr 

Ttrlc Haoa Kar ... 

Biiyiik piyangosu 
5 inci lıefide I 1 Mart 19384ıdir 

BlyiJlı ilıramiye 50,000liradır 
Bundan batka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikruıaiye

lerle (20.000 ~ 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (~.QOO) lir•daabaşlı,...&c (20) ~ ...., "1ilc 

ve kü~k b~ok ilu-amiyelerle amortileri havi ot. bu zeqio 
plinclan iıtifade etmek ifia bir bilet llmaktaa çekiaaıeyi1*. 

LlVERPOOL ttA TTl 
11MARDINIAN,. vapuru 20 DevJet demiryollarındao: 

Şubatta _gelip LIVERPOOL ve Muhammen bedeli 8250 lir• Q}aQ 25 tau t•afiyc; od.ilmlt pa· 
GLA_SGQW için )l6k alacak. mulc yatı 16-3·938 Çarpmba pnü 1Ut 15 te lı:apalı ..., 

"LESBIAN,, vapuru Şubat usulile Ankarada idare bina11nda satın alınacaktır. 
ortasında LİVERPOOL ve SW· Bu işe girmek istiyenlerin 618,75 liralık muvakkat teminat 
ANSEADAN gelip yük çıkara· ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik veai· 
cak. kası ve tekliflerini ayni gün ve saat 14 de kAdar komiıyon 
DEUTSCHE LEVANTE- LINlE reıaliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasu: olarak Anka· 

uANDROS. vapuru 9 Şu· rada malzeme daireıinden Haydarpqada teaellüm ve mevk 
batta HAMBURG, BREMEN şeflitinden lzmirde AJıancak mataıaıından Adanada 6 ncı i .. 

STEN r ··k letme müdürlütünden datıtalmaktıdır. t 3 5 7 506/641 

.. k.r .. e • ..... A: ... :. .. Elllll!lllR ~ııııımıa .... e 
1

_P ... )u.,.._ç.-.. ıl'uıııııııı 111111111111111111111111111111111111011111111111111111111 ııııınuınıııııııııuıııııuııı 
Başvekilimizin ~ K 1 R J L M A z 
en son resimleri == 
Büyük eb'atta Başvekilinıiz g=_ıHAKI• KIA §1=~ 

B. Cetil S.,arıa fotoğrafileri E 
yalnız Hacı Alipaşa otelinde 

, .... fo .. toı.iıiııı, r-essa..-..,.m .. B._......la .. m ... ai ... ldllll!len-t~ed ... a-_. =! TERMOS! ,. rik edehilirsiaaiz. :il : 

- -
DOKTOR 

M. Şevki Utar 
Dahili hastahklar 

1 

mutahassısı 

lkincibeyJer sokak No. 82 
Telofoo No. 3286 

i Çeşitleri Geldi i 
~Zaril, Fevkaldde Saflam ve çok ucu~dar ~ 
= = 1 Şifa Eczanesinin i 
1 Çok zengin çeşitlerini görünü~ 1 

_... _____ _.'i5111111111111 UllllllllllllllUlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllls 

~a lı i l e 1l 

Kuyucak belediyesinden: 
Beled ıyem zce yapılacak olan fenn i vç umami halan ın inşaa tı 

açık eksiltmeye konul muştur. 
Muh3mmen bedeli 552 lira 89 kuruş otup muvakkat teminat 

41 lira 47 kuruştur. 
Fenni ve umumi halanın bilumqm malzemesi ve işçiliği ta

mam.~n miişteriye ait olup yapılmış olarak teslim alınacaktır. 
Munakasa 23·2·938 gününden itibaren 20 gün müddetle olup 

ihalesi 16·3·938 ÇarşaD\ba günü saat 10 da Kuyucsk belediye 
dairesinde encümen huzurile yapılacaktır. Talip oıanların 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre istenilen vesaiki muayyen saat• 
ten evci belediye encümenine ibraz etmeleri lazımdır. Şeraiti 
anlamak iıtiyen&erio yazı itlerine müracaat etmeleri ve taliple· 
rin encümene müracaatları ilan olunur. 26 1 4 8 613 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Depozitosu 

Esa$ no. Yeri Nu. sı Nevi T.L 
C.55 lzmirde Birinci ve lkincikordon Saman iske· 6.800.

lesinde ve tapusuna nazaran tabtani iki ma· 
ğaza fevkani iki oda, 48, 51/3 yeni n o. 
"Halen altında beı mağaza, üstünde iki bölme" 

C.56 lııair Si&:'iaci ve lld•cikardoa vo Samaa itk~ 6.800. -
lesi ve tapusuna nazaran iki bap depoyu müş· 
temil tahtani altı bap mağaıa, 46, 44, 4911 
1/1, 3, 5, 7 yeni no. lı. 
"Halen altmcja d.kuz dükkaa üstünde iki bölme. 

Yukarada yazılı emlilc •Peşin para veya yüzde 9.1/2 faize talti 
ol•lk üzere tak•i\le. ~ırlılda aabJa koaulm..-.. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 16·3· 1938 tarila\lle müıa4if 
Çar~amba ıünü 11at or1 beşte Aall•rada idare •HIİaimiz hu
zurunda yapılacaktır. 

2 - isteklilerin, daha fazl- taflilit almak üzere ~~r ak Aa· 
karada genel direktörlüğümiize ve b•ir ıubemize müracaat• 
ları ve yanlarında birer f ot•lrafla ni)fqt tezkerel~ı-itıi JOWGlO-
leri 8 ıs 687 

Milas belediyesinden: 
1 - Milis Balçık çayı ijz.,ia .. ~ört yüz doksan yedi U. 

yetmiş bir kuruş keşif be<iaUi demir ıu rtt\44 ]flpılmaıı 
25·2·938 tarihinden itibaren yir•i ıiin müddetle ekıih:meye 
konulmuştur. 

2 ---- Teainıt akçesi yetmil bet liradır. 
3 - ihale 19 Mart 938 ıa,llainde ıaat on beıte Miliı bole

tliye encümeninde yapılacaktır. 
4 - 11'a}e eksiltme ve artarm• kanunu hükümlerine göre 

J•pılacakm. 
.$ - Şeraiti daha ziyade anla• i8tiyenlerin belediyemize 

•ür,CNtian l~mdır. 2 S 3 11 656 

/amir leva~ım amh'lifi ildnlflrl 
lzmir Levazım ••itliti MM .ı.. ._i"='J&daac 

1 - Çorlu<t• P. Tipi illi la•pr •a mamıF"iu teai•ab 
ve 6 uat pivyoa11 ile yol meydan teıviyui elektrik te• 
siatı keqaliı.ışyoıı cephanelik ıoıdıj ve tesisatlara ka· 
pah zarfla ekıiltmeye koam11f\ur .. 

2 -- ita ia,.at M tHiıatıa u• .. u•ua k'fil ~eli 852522 
lira 89 kuruttar. 

3 - Ekıiltme 21 Mart 938 Pazartesi ıünil saat 1$ de An• 
klM M. M. V. aba alma ~-u,e.-• ,., .... , tır. 

4 - ilk tell\İ••' 37851 lirachı. 
S - Şartname keşif proje ve .. i.- evrak 42 lira 63 kuruı M • 

M. V. satın alma komiıyoawad-n abııır. 
8 - Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 ıayalı 

k•nunuf\ 2 ve 3 ijncii q1addelerinde 1•zalı beiaeler il• 
idari tartnımenia dirtlüacli madd .. oia F. fa&ruaaula 
yazılı belpler ile Wrlikte teklif mektuplMaa ~meMl 
i bale 18etiatl• bir aaat evveline kadar Ankal'Mla Milli 
Müd,faa Velıı:&_leti ıatın alın, ko1pi17on~ .. ıcbuz kır• 
şılıi1 olfrak verqıol&N'i. 3 & 13 18 690 

lzmir Levazım amirliği ı_t,n alma lı:omiıyooaıııdtt•: 
1 - ihale pnü talibi çılunadıtmclan lıtanbul k•11ttnlıtına 

Mib kıtaat h•l'vaaatı için albyijı toa y11lafıo kap.ta :ıarflt İl• 
lesi 18 Mart 9.38 cuma gilnö N•t 16 da yap1lacaktır. Ma• 
bantaaM tutarı 34500 lirfdır. ilk temiqatı 2588 liracl&r. Ş&Ja• 
meıi her giia ötleden evel kooıisyonda görülebilir. lıteldilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 ıayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazıb vesikalarile birlikte ihale ıünü 
aaatiıden en az bir ıaat evvelin• kadar teklif mektuplannı 
Fmdıklada komutanlık ıatan alma komisyonuna v•rm~eri. 

3 8 12 17 692 
lımir LevaJ;&ID amY.liii ıataa alma komisyoauııadao: 
Askeri okullar i~a 30350 •etre baki poplin gömleklik bez 

21 Mart 938 Puarteıi ,Uaü ıaat 14,30 da Tophanede leva
zım amirliti aabn alaa koıaiıyoQunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktar. Tahmin bedeli 26708 lira il'5 t .. iaatı 2003 lira 
10 kuru,tur. Şartname ve Diİıawadİ koaiıyoa4- aörülebilir. 
lıteklilerin kanuni veaikalarile berat.er teklif mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evvel koaa:ıvona vermeleri. l 8 13 18 691 

lstanbul 'Telefon mQdflrlOğOoden: 
lstaabulda Şiılide yaptırılacak 61614,28 lira keşif bedelli 

telefon saatral biauı inıaatı kapalı zarfla okailtmeye konul· 
muştur. Ekıiltmek 2S.J.938 tarihine mü•adif Cuma günü saat 
15 de lıtaabul Tahtableaki merkez binamızda toplanacak 
alım sahm komisyonu lausarunda yapılacaktır. 

Bu ite ait mukavele, ekıiltme, bayındırlık i ıleri reoel, hu· 
ıasi ve fenni şartnameleri proje keşif hulisaıile buna müte• 
ferri diğer evrak .303 kuruı mukabili her iÜD levazım daire· 
uıizdea alın•bı fü·. M&&vakkat teminat 4331 liradır. 

isteklilerin teklif mektupları ve en az 50.000 lir•lık bu iıo 
benız..- iı yapbklarma dair Nafia Vekiletindeıı alınmış Slf 
talcvim senesine ait müteahhitlik ve ticaret odast vesikalarını 
havi kapalı zarflarını mezkôr tarihte aat 14 e kadar aatm 
alma koııı ;syonuna vermeleri lazımdır. 8 12' 16 20 1178/724 



Ha sas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gantle 

Malcine tamirh .. 
ne•İnde ~apılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
=>CO 

bil anınız 

Toptan 

aatıı yı.ri 

Peıtemal cılarda 

Lütfi Krom 
Ecza depoırı 

Era meşhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kitıt. 
ktart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fototraf alit 

ve edevab, font ve sehpalar. 

F ototralçılıfa m'IJteallik her neoi malzeme 
Zevki okfıyacak resim ve atrandiımanlar, aenedat vo evrak 

ıstinsablan ve kopyalan kemali dikkatle yapahr. 

AMATÔR iŞLERi 
Devclopman, kopya ve her nevi atranddman liirat ve nefa

ıetlo yapılar. 
JZMIR: Emirlerzade çarıııı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
Telefon: 2675 Tel af: Rüstem 1zmir -Hara~~· kardeşler 

. H rkes kendi 
Temiz~. zarıf e.şya, elbise 1~tiy~cın?~n evci gelir. e bir salon~ 

~ lıne gore temız bır eve, mısafırlerım kabul ede~e_k d kendiniıı 
ı hat ya~ıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya . ıçın e sa bayati· 
v aı lenm muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evini.zın eşya 

zan c\tketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 tak itte veresiye maame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

Mücellit 
Ali Rıza 

f 

iki defa sü:zülmüştllr. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

~ 

' .. 
En temiz ve en zarif itleri 

aüratlo yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavallar 

çarıısı Na. 34 

• Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6~ 

Telefon: 305S 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tiirlii idrar, luın, 
balgam oe saire tala-

lilleri yapılır 
Moracaat yeri: 

lkincibeyler okak No. 25 

Telefon 3869 
Birinci Sınaf utab11111 

Dr. Demir Ali 
Kamp ofla 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavlal 

lzmir • Birinci beyi• •kata 
Elbamra Sinemua arkutnda 

Telefon : 3479 

--G~.~. -H~kl!!!m.~.-oz e •mı 
Milat Orel 

Adres: Beyler NWDAD .. 
katı No. 23 

Kabul saatleri: ôtledeo "el 
aaat 10-12 ötledoo aoma 

lS,30 · 17 Tele. 3434 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Vecdlelk parçaDar mevcucdldur 

Oldsmobil otomobilleri de her ıorlft evsafı haiz, sağlalllt 
elverişli, gozel ve loks makinelerdir 

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

• 


