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Aldkadar me~alilde çıkan bir şayiaya göre Avusturya, müstakil devlet 
lngiltere, hükii.metimize elli ·evsafında!' ~ok şeyler kay. 
milyon liralık kredi açıyor betmış if!!Jlunuyor 

H ··k" • • b ·ı •k• • b ı·k Bir Amerikan gazetesi makalesinde diyor ki: u umet-ımız, u para ı e ı ıncı eş sene ı sa- -· 
nayi p1~!1·nı0 tatb!~ine ha,ı!yacak .ve_ yeni "Avusturya intihar etsin di-

muessesat vucude getırecektır ' 
J~tanbaJ, 17 (Huead) - Banka• • b • t b •ıd • 

Mahkum 
Avusturya 

. 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Gllntıo en mahim bidi1eıi, hiç 
ıtlph• yolr, A•alturya BaıHkili Şat• 
aig lle Şaaıl)l7e Hitlır areıındaki 

mtllikatur, 
Biaha Kurban bıyramıodı Ta• 

kubalaa bu mülikat bogla delille 
bile pek yakın bfr tıide ATUıtorya• 
aı• karbea olmuil• neticeltneoektir, 

'Etelımirde mftllkatuı aareti TO• 

kau oldakga dikkate ııyandır. Mil· 
letleraraıı m tıllkatların mal Om •• 
••ayyen hlr takım an'aaeleri tar• 
•ır, İki Baı••ldlin mflUkıh lııftı• 
Janı e•el tekanftr eder, p1'ognm• 
lan ciaillr, 16rft1Dlec•k meseleler ea 
ufak tef'ernl&UH tanacıya bdar 
ttült •• tayla edilir. lkl tarafı~ 
l>ilroJan ~rftıfllmeıi tekarrar ıclea 
Jıa me11Jeler etrafındaki bftttla doı• 
,.ıarı tetkik •• &ahlil ederler, her 
J1--1•ala ayrı ayrı tarJbçHİ y•pıo 
lar, ••mleketia bugftnk& H yannki 
11'Hf11tluinı ea a71un bal ıekU 
ıt1ph olaatır. B6tlla ba mıuidıa 
,.ardır ki lr Bııtekil di&trbai 
..,..,.. •• ," .-aır, gktittltl laer aokıa 
lıeriaaı m abatabıadan imUo Dlı· 
~aı kendi memleketinin men• 
"•tine daha dyıde tenfut edecek 
•leucleler toparmağa ~tııır... İf te 
lk1 4eTlet adamı mflllkatınm ama• 
al çerçete.ı böyledir. · 

Balbuld Bitltr•ırı .. ic milllka· 
•••• •anluın biç biriıine nıyv' 
a•ll•••itlfr, Ataltorya Bqftldliaia 
Vi1a•adaQ laueketia• kadar Alma•• 
1a•a. Şuıoı,.. Bitler mlıteaa ol• 
'111k ..... •&11• Wr mlllkıttan 
~m11aJa llueri bile yokta. lltdiM 
... Baıftkili• laarnetiad .. ıoara 
.ıtbhrlara blldirilmiı •• manıaalatı 
mtheıbb •artHlD mı~ma olmaı• 
tu. ltelemiıd• mfitikıha etrafmda 
lrGI• .. •rır pcrdeai bil• ••Mle. 
~e Mr fnkallcltlik oldqmı• 16ater. 
•ete Uflcllr. Ealdı ki mClllkat 
rJ11l••f. a .. ,•kU ••mlıkttiaı dan. 
... " hiç tlphe JOk .,.. mlllbtua 
lllbl albod• bbineabli yeni bııtaa 
t1tkll el•it oldqa halde bili hig 
M. IUeltaa namı •ı7a aha nemi 
... tebut hile ae11eclilmemi1tir. 

o.. içiaclir ki İad111 ıifı Tlt 

,_.. ••Ilı maltmattm mahrum 
.... ltltb aaa,.. pıeteleri farui· 
rmı. "1olap ltota!mıktıdır. 

ftkrlmee iki BaıHkil ae gar6f. 
111• ..,. kata patlataaktHIA ODU 

ukiltıdea lllclltelere bak•ak Taziyeti 
Mtpll ltla •• kııtirme. ea pratik 
,.War. 

Afllllaryuı• Taziyeti malilm. 
l1••ml bubdea ıoua kırpıla kır
pla Naarıcldıa laocaaın kaıuaa ben• 
111lll•lı olaa lıa clnlet badi k••• 
flla• aClltıkil •ır bekOmet olarak 
,...... lmklauu!aa ID.llıramdar. 
...... bclar aad ııaıf fOtled .. 
,.ı Wlç&o 7apıla11 fltikrularla 
.,.tta •ualtil•lı olaa •a latlktmet 
... ••rtk ko1Dfalanaıa birinden 
Jba11•t bir mGaıbaret g6rmeı11 •Tel 
ft abü rıkılmı&a mahkdm balano• 
1er. B•m•·BerliD mibTtriaia , .... a. 
ılae kadar AYDıtaryıya maht19 ol• 
4111u ikbıadt müsabareti t11Jya ya• 
J?"'lor, l>a 111retle hım merked AT• 
,apacla ktnd i ntlfaıanu htkim kıh• 
'1"' Ye ••m de Almuyı ile kendiıl 
ıreııacla bir tampon b6kdmıt ya• 
ıataaı olayorda. Fakat 1talya Babe• 
flllaa kayalanDa baıını 91rpıp da 
AT111padı mlafericl bir nay•tt• 
ls•b... kadilbaı 6ted•b•ri ku 
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cılaramııdan mdrekkeb bir heyetin, ye ır a anca verı 1 
İogiliı mali mehaf ili ilo konuımak '' 
lıon Loadraya ~itmekte bulunduğu 
malumdur. Bu mtln11ebetlı hugOn 
ıllkadar mehıf ilde çıkan bir ııyia• 

ya göre; İogiltcro, bClk.O.metimiH 
tlli milyon fogilis liıa11 dereceıin· 

a. bir kredi ·~·c•lı.:tır. 

Bllk.Qmetimisio, bu pua ile 
ikinci beı Hnelik 11nayi p'anıaın 
tıtbiklne baılıyacağt te yeni bir ta• 
kım fıbrikaiar teıiı edeceği, henüz 
iklDal edihııemiı bulanan fabrikala• 
nmıaın ela bir an nel bitirilerek 
faaliyrte geçmeılne ıaiy edilecıği gi• 
bi, daha bir çok müe11euı ,acude Londraga ıltlen maligecileri-
ıetirileceli ıöyleaiyor.. mi%den Bag Muammer Eriı 

Beşiktaş geldi 
Yarın Alsancak, pazar günü de 
Üçok takımı ile karşılaşac~ktır 

Milli küme manbıkalarını comarteıl •e paaar gtlDJeri denm eclUe. 
ctktir. Beıiktaı tıkımı bu mftubakalu içiJI dün akıam .. brialao gel•it
llr. BeıJktaı takımının dOn gelen 0711ncqlın araaında ftlqtl, Feyıi, RW• 
na n Eıref yoktur. Ka fil• reiıri B. Sıllbıddlııdir. 

f'aı•oı teile'rliıyoaa, O•ı--ıkı•ı uk•*11lıı tamirde yapacaJf ...... ~ 
na lımirli bakemltr tarafından ichHılnl manfık g6rmGıttlr, 

Yarın Oçok·Beıiktıı mıçııu B. füıd (Yamablar), Aluncak·B•ıikıaı 
maçım da B. Muıtafa (Oçok) idare edecektir. 

Bazı Avrupa devletlerinin , İe~a. 
vüzkar hareketleri karşısında: 

Ame.fikii fHOSU iki· . 

ye ~ıkarıllyor 
M. Ruzvelt, bu ~ususta mühim 

beyanatta lbµlundu 

Amerikan 
Vaıingtoa, 16 (A.A.) _ B. Rus• 

yet ıuetecilere ıo beyanatta bu• 
lunaıuıtar: 

--: Milli mf1dafaa tkıperlorioin 
umomayetlı ••rdettikleri mütaleaya 
oa•araıa Amerika ıabillorinio müda· 
faaaaoı temin etmek için tek' bir fio 
l~y• günnmemeıi l&zım gelmekte• 
dır. BüyQk Okyınaı ile Atlat Okya. 
DUIU ıahUlninin emıaiyeti • · 'L· 
filo lhımdır. ıçın 1• 1 

B. Roneltin bu beyanatı Ame• 
rika bilkdmıtinia inıa edillllekt• 
oJaa aırhlıJan göndermek •'1rtt"l 
Aıı.ı Ok7puıa &alni71 •t•ell ~ .. : 

donanması 
ıuıuadaki niyetiain bir delilini teı• 
kil etmektedir. 

Mıldm olduğa nçbil• Atlaı 
Okyanaltl.ouo eık.i f HoıuaoD •lır 

gemileri Mınçukonua japooya tara• 
fıodaa fetbindeoberi bOyGk okya• 
Duıta bolaumaktadır. 

Baaı Anopa devletlerinin m6t .. 
ca•iuue batta hareketleriQia boodı• 
b6yle Amerikanın hdyGk oky11ıuı 
filoıuuo zayıf dütllrmedeu Atlat 
Okyınuıo f iloıuao t1k.Yiyt1 et111CIİDİ 
aarurl kılmakta oldutu Vafingtoadı •• ,.. ..m .. k .. 4ir. 

Yeni kabine, Almanyanın tesiri alhnda olacakbrlt 
Avusturyanın Nasyonalist Dahiliye Nazırı Ber• 

_.;,.._ ____ u,_·n_e ____ şı_·~ti. Vaziyet çok naziktir 

Balkan konseyi 
G. Metalcıaı, Mila 

Stoyadinooiç ve B. 
Tatareıko harelcet 

ediyorlar 

General Metaksas 
Blkree. 17 (Radyo) Romuya 

Hariciye Nasırı Yorgi Tıtarelko, bu 
ayıa 21 inde borada Belgrıda gi• 
dteek Ye Yugoıluya Baı Te Dıı 
Bakam lılil&D Stoyadino•içle konul" 
taktaa ıoara, beraberce İıtanbuta Ti 

•radan da Ank1111ya geçecektir. 
• Atiaa, 17 (Radyo) - Yuaaa 

Baı .. k.ili General Metakuı; Ankara· 
a. toplanacak olaD Balkan koDaeyi· 
ae riyaaeı etmek G1tre önftmllıcleld 

uh gfJnil kara yolu ile fıtaubula 
mltt'ftccibeo hareket edecek.tir. 

General lttetalt111, İıtaobalda bir 
gftn kaldıktaa ıonra Ankaraya geçe• 
cekdr. 

Gümr'iikler umum mii • 
clür'ii dün f ehrimi:ze 

geldi 
Gümrükler umum müdürü B. 

Mahmud Gündüz, dün Bandırma 
elcıpreıile lıtanbuldan ıebrimize 
ıelmiştir. Bugünden itibaren iz· 
mir gümrük teşkilatını teftişe 
başlıyacıktır. Umum müdürün 
ıehr

0

imizde epeyce kalması mub· 
temeldir. 

Brezilya 
Riya dö Janeroya 
giden ltalyan tayya. 

relerini satın aldı 
Riyo dö.Janero, 17 (Radyo)

Brezilya hükumeti, ltalyadan 
buraya gelen tayyarecilerin kul
landıkları tayyarelerin ikisini 
satın almıştır. Mussolinin oğlu 
tarafından kullanılan uçuncü 
tayyare, Brezilyaya hediye edil· 
miştir. 

M. MıuJolini ve M. Hitler 
Nevyork, 17 (A.A.) - Nev· 

yor k Herald Tribune razetesi 
bıımıkalesinde yazıyor: 

• Avvıturyaya bir rüevlver 
uzatıldı. Ve ıiyaseten intihar 
etıin diye bırakıldı •• 

Nevyork Times diyor ki: 
•Hitler rejimi hüsnüniyet mah· 

ıulü müsaadekirhklar yapılması 
mümkün olmıyan bir şeyi kuv· 
vetle yapmak suretile harici si • 
yasette y-:ni bir gayeye daha 
ulaştı. Siyaset oyununda bakim 
olan diktatörlüktür. Çünkü de
mokraıi mukavemet göstereme
mektedir . ., 

Bcrlin, 16 (A.A.) - Havu 
Ajansı mubabiH bildiriyor& 

Siyasi Alman mıhfıllori yea• 
Avusturya kabinesinin kuraı... 
sından dolayı memnuniyetleliol 
beyan etmektedirler. Bu mılf. 
feller kabinenin tarzı teıekkülii 
ile Avusturyada umumi af ili· 
nınt Avusturya·Almınya münı· 

sebetlerinin iyileşmesine dotru 
atılmış bir adım telakki etmekt; 
ve bilhassa Sayı lngııartın da
hiliye ve emniyet nezaretine 
tayini keyfiyet nin Avusturya 
vaziyetindeki gergini ği izale 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Bazı cüretkirlar 
Altın meselesi üzerinde 

şayialar ç,kardılar 
~· -· 

Bunlar hakkında takibat yapılacak· 
tır. -Halk aldanmamalıdır, cünkü 

' ' . 
her hakkı mahfuzdur 

BüyQk Millet Meclisinden l.ıı r 
kıoun çıkmıotır. Bu k.lnııo mucibin· 
ce, altı o mua meli tını aııcak hülı:Q· 
metin tayin ve memur ettiği bankı· 
lar yapabilir (fı. Merkez comhuri• 
yet, Ziraat, EmJlik bankalan) .• Bü· 
kdmetia ba kauuno tatbikindeki 

md:11d, hem altın itlerini tanzim 
ve kontrol etmek, hım de halkın 
menfaatini korumaktır. Kaouo, bu 
~o rr ı:Or•l bir makudla ortna 

kon m ı f 1 ur. ll ııl buld, baıı ıçıkg6• 
dıı lawr acılar, 'uiy-ll•o htifade tl• 

mck emelile, ıuyo bul .. dırmak •• 
tafdil Tatandaıların clleriDde.ki albD• 
ları, kıymetlerinden çok •Pi• top
lamak jçin faaliyete geçmir, ıurada 
buradaki ıaf yiirekli ntandaılar ara· 
11nda, hatta köylere kadar uuaartk 
oıyialar uydurmaga baılımıılardır. 
Buuda o kadar ileri gitmiılerclir IW 
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FOK 
1'.endini ammeye t irme 

Sac'at v di&iodc bakıki hır değcrıo kendı ıni ın ere er~cç kabul et· 
tire.ce~i en vaub bir beılabat lıaHodc tecelJı eder gibidir. 1''abt bu ıöz· 
lcri nu:ar1 muhitinden çekib a.uı'atın reel bidieclerinin kayna,ıığı bir ha· 
kiki muhite götGrur ve orada onan do•tuluk dcrccuini ölçı:ııeğe kalkarsak 
bu bedahetin parlak man:ıaraeı ı zerinde bir az rlı ~Oplıenin <acaba> diyen 
iatifbamh olgc ·ni r rfiz. ı leyi hele bitim t lelı:eti izde m rı•· 

kaoa edince bu ıuphc istif hamı daha fazla b yır ve Ad ta lıizi eteğimize 

yıpıfıp be hınlı t. doğru gutüren koca an bir çengel uıa :uraaı ılır. 

n' t rer y nlanmıu bir az yııkınd o lakıb ~a~n r bılırler ki tiir, 
hikJhe, ve batta roman e.ıhaaında zaman zaman sadece fistakheli vadeden 
de il, hli d tat in ed n hır cet-herde yeni imzal r • simalar s & k· 
mflet r. F ıkat bunların ç u kemaline ermed n kurupıı bir fidan talıile 
unutulup ı;atmivtir. Çunkü evelce de dedi~imiz gibi, san'at muhitimiz, oc· 
Jırı jçinde nerrfinilma b 1 cıı.k.lırı ır lfika atmo ferın e mahrum tmit
tir. Onlar bu mahrumiyetle havasını Te iklımini bulam11an bir nebat hüı· 
nu ile yererip boy vermeğe mah)nlm olmo lardır. Çünkü memlek.etimiıule 
yeni imzalar üzerine <acaba bir kıymetin izine rastlar mı,ım, diye eğilen 
çok az kan vardır. iha1et haıı münekkitlerimiz ve meraklılanmıı bir 
mecmua ııahifelerind veya bir kiıab üzerinde gördOkltri bu yeui ilimlere 
iltifat eder. Onların terdiği hakiki bir kıymeti nlımağa oJraıır l'e 
fakat banlar da 18 ece ı hıt bir alika ile, onları bir azcık takdir etmek· 
ttö daha ı1 ri gitme2. Oııları muhite takdim etme e ve onların inkiıafları 

için zarar\ olarak alakayı uyandırmağa ve iııikameti açmığa te~ebbüı et• 
meder. Halbuki bi11m emlcık ıimizde yeni bir iıim ortaya çıkınca o ne 
.kadar uidli oluraa olıan ve halen de ne kadar kunetli 1:üı .k.üne g6• 
ıühfto eğer o, a zl rinc inanılan kimseler tarafından lmmmio gliıleri hi• 

sa11na kaldnı1nıazsa çok fasla yavamadan göçilp gider veya kendi köıeıiode 
t'endi malamın mü,tcriti gene kendisi olan bir .atıcı IOHİsliAi ile yonr• 
lanır, durur. Bu \in memleketimizde tanııımı§ olan 11n'al ada11ılarımısıa 

çoğu kendilerini keffı dip immeyc takdim eden, di~er ıözfine inanılır ıan• 
at adımları vuıue le tutunabilmiı ve gene onlsrın kendileri etrafında teı• 
kil cıdılen bu aMka havasını devam ettirmeleri euretile yaııyabilmiıtir. 
Eger onlar ııadece kendi kuvveti rioe dayııuarık: ortaya çıkmtı olaa idiler 
muhakkak ki ~imdi biz onlnrı birer kudret olaralt tanımazdık ,.e onlar 
)a tamamil unutulurdu veya muhitin aalim alakası.ılığına küserek ıuurdı 
veya dar~ıo lıir adamın iıtihaaı• hareketile bucalayıb dodurdu. Eekilerl 
bırakalım Te y•nılerd n iki iul alalı : f te Necib Fadıl.. Kudretini 18• 

dece 10Jruldu o aao'at mayuının eengin kalituindea al ıyor, •1ni samın• 
da ilk adımlarını allı 11ralarda karııl 9t1ğı ıempıtidtn de alıyor. Ve bu 
giln o bıkıkt kıymetini bu alakayı gördükten eenra güıt l'lllittir. lıte C.0 

hid Jtkı da 6yle. E er o da memlekette tanının bir imzanın yardımı ile 
aahneye çıkarılmaaa •• ı ora geniı vo dnaınb bir aempaıi ile karıı· 
laemua gene tutunamazdı. fki tını de mHelenio diğer vechulni gö&taraı 
iki milat alalım? 

!ıt• Fadıl llilıuil.. Hakiki bir değer ifade etti i halde kendiaiıai tanı• 
yanlar f anlıyanln ne kadar u. 1vt• Şlnui Giiadoğdu eğer yaıuıydı adı 
etrafındaki korkunç alikuı~lıktan mnhakbk Orlcerdl. Ve nihayet Said 
Faik!. n Df'ıılin en kunetli hikiyeciıi olarak doAduıu halde bu allka· 
ıızlık 7Cl&C1nden k ndbini kabul ettirmedi •• ıuıtu. Bundan aiyan eden 
tok ltir t•J nru o ela odıbiyatımacbr. 

Garip matem usulleri 
Bir Fransız gazetesine göre, 

Çinde matem alameti olarak 
beyaz rengin kullanıldığını yaz· 
mışhk. 

Çinlilerin matem adetlerinden 
bir kaçını daha öğrendik, boşa 
gitmesin diye yazıyoruz: 

Çinli, öliim vukuunda tam bir 
ay elbise değiştirmezmiş. Çmli 
erkekler de gene aynı müddet 
içinde saç sakal kestirmezler! 
Tehlike işareti 

veren kertenkele! 
Guyanlar, her türlü garıbe ve 

tehlıkeleri muhitine toplamış bir 
yerdir. Burada zehirli yılanların 
en korkuncu, vahşi hayvanların 
bir çoku vardır. Fakat bunlar 
arasında bazıları b r buçuk metre 
kadar büyüyen bir nevi kerten· 
kele vardır ki, yerliler buna 
•Tehlike düdüğü" adını vermek· 
tcdirlcr. Bu ad, yersiz verilmiş 
bir ad değildir. Çünkü, bu ker
tenkele zehirli bir yılan veya 
vahşi bir timsahla karşılaştığı 
vakit garip bir düdük iİbi öter, 
yerliler de bu sesı duyunca teh· 
likeyi hissederler, ya kaçarlar, 
yahut da müdafaa hazulığı ya· 
parlar! 
Sıçanların bir marifetil 
Sıçanlar muzır mahlukattır; 

ev ve mağazalara yaptığı zara
rın haddi ve hesabı yoktur. Sı· 
çanların bir cinsi de z raate 
muzırdır. Tar1a sıçanları, zaman 
olur ki bir memleket halkını 
seferber hale koyar!. 

Bu muzır mahluklar, Fran· 
aada bir mahkemenin evrakını 
kemirmişler ve bir çok dosya· 
farı bu suretle lahrib etmişlerdir. 

Mahkeme heyeti şimdi, şa· 
bitler, davacıları yeniden din· 
lemek, tahk katı yeniden yap· 
mak suretile bu dosyaları ha
ı rlıamakla meşguldtir. Fakat .. 

Bahri Savcı 

Sened veaaire gibi evrakı müs· 
biteyi ne su'retle yer·ne getire· 
cekt r?. Bu henüz meçhuldür! 
Ayın fena tesirleri var mı? 

Ayın insanlar için bir çok 
fenalıkları mucib olduğu bir va· 
kitler zannedilirdi; bu zannı ta· 
şıyanlar hali da vardırl 

Doktorların pirlerinden olan 
lpolcrat ve Galinos .delilerin 
her ay başı daha fazla azdık
larını yazmışlardır. Bunlardan 
epeyce zaman sonra, Fransanın 
krallarından dördüncü Hanrinin 
doktoru Antonyo Mizo ayın kü
çülmeğe başladığı safhalarında 
saç kesmcği tehlikeli addetmiş
tir. Bu muhterem doktora gö· 
re, saçl r ayın bu devirlerinde 
geç büyürlermiş ve bu sebeble 
insanın kel olması ihtimali var· 
mışl. 

Jngiliz alimi Bakona göre de 
ay ışığı insanın ıcsini kaybet• 
tirecelc bir tesire maliktir! 

Bazı doktorlar, Bu rivayetlere 
ehemmiyet vermemekle beraber, 
yarım asırdanberi devam eden 
müşahedelere istinad etmekte 
ve ayın bazı safhalarının dimaği 

hastalıkları, dahili kan r.ezflc· 
rini arh,.dığına hüküm vermek· 
tedirier. 

Bir Amerikalı doktor da, ayın 
bedir halinde iken ışığının kalp 
ma ceralırını srttırdı ğını idd · a 
etmiştir. 

Su tarifesinde tenzi. 
lat ;yapılacak 

Şehrimiz nafıa müesseseleri 
komiseri ği, su tarifesinin yeni· 
den tesbiti için toplanacak ko
misyona hayat endeksi vesaire 
gibi esaslan hazırlamıştır. 

Ôğrcndığimize göre önümüz· 
deki hafta toplanacak su tarife 
komisyonu, su fıatinde bir mik· 
tar tenzilat kabul edecektir. 

A A. DOT ... U , 
ehi 

Fuar hazırlıkları 
Madalya ar 

edildi 

• • 
sıparış 

Fuar komite i, dün öğleden 
sonra belediyede reis Dr. B. 
Behçet Uzun reisliğinde top-
1 nmış, muhtelıf işler üzerinde 
görüşmüştür. Fuara ıştirak ede· 
ccklere verilecek altın ve gü· 
müş madalyalar heykeltraş B. 
Kripele sipariş edilmiştir. 

Hav hücumlarından korun· 
ma ve zehirli gazların tahribatı 
hakkındaki eserleri te~hir için 
sıhhat müzesinde bir köşe ha· 
zırlanması kararlaştırılmıştır. 
Fuar kartpostallarınrn hazırlan· 
mas na dn b şlanmışhr. 

Güzelyalıda 
Bir ilkokul 
yaptırılıyor 

Güıelyalı semtinde bir ilkokul 
binası inşasına ihtiyaç vardır. 
Metruk bir binanın çok sağlam 
duvarlarından da istifade edil· 
mek suretile burada bir ilkokul 
binası inşası kabul edilmişti. 
Vilayet daimi encümeni, dünkü 
toplantısında bu okulun inşasını 
12,000 liraya müteahhide ihale 
etmiştir. 

Camilerin tamiri 
Evkaf halinin ha. 

bul keşfi .• 
Evkaf idaresi tarafından Me· 

zarlıkbaşında inıa edilen batin 
kabul keşfi için Evkaf umum 
müdürlüiü mimarlarından Bay 
Hurıit şehrimize gelmiştir. Me
zarhkbaşı mcvkiinde Evkafa aid 
eski ve harap dükkanlar yıktı· 
rılacak, bunlarm yerinde bir
apartman inşa ettirilecektir. Bu 
inşaatm keşifleri de yapılacaktır. 
Ôdemiş ve Tirede Evkafa ait 

eserler, Mimar Bay Hurşit tara· 
fından tetkık edilecek ve tamiri 
lazımgelenlerin lceşfi yapılacak· 
tır. Salepç·o~lu cımiinin 1700 
liraya tamiri muvafık görül· 
müştür. Hisar ve Şadırvanaltı 
camilerinin t-amirl;ri İçin de 
keş f yapılacaktır. Urla kaza
sında Evkafa ait eserlerin de 
tetkik edilmesi muvafık görül· 
müştür. 

Ôğretmen tayinleri 
lzmir Gazi okulu başöğret· 

meni Bay Şeref Sanan Bursa 
defrerdarlığı varidat tahakkuk 
memurluğuna tayin, Karşıyaka 
Cumhuriyet okulu öğretmenle
rinden Bo. Melahat Dotu ıle 
lstanbul·Kıdıköy 8 inci ilkokul 
öğretmeni Bn. Neriman Sansoy 
becayiş edilmişlerdir. 

Çeıme arazi tahriri 
Çeşme kazası arazi tahrir iş· 

leri sona ermiştir. Burada çalı· 
şan tahriri arazi komisyonu 
lağvedilmiyerek HaziranG ka· 
dar arazisi f az:la bir kazada 
çalıştırılacaktır. 

• 
rı. 

G ne seylab! 

eşmede bir yelkenli ka
raya düştü -Alaçatıda yıldırım, bir evin du
varını yıktı 

Son yağmurlardan sonra küçük Menderes nehri Tire ve Tor· 
balı bavalisinde taşmış, Subaşı köyü ile civarmdaki üç köyün 
arazisini su basmıştır. 
Çeşme kazasında sekiz saat devam eden müthış yağmur ve 

lodos fırtınası esnasında Çeşme iskelesinde demirli bulunan 
Ayvalık iskelesine mensup 30 tonluk (Hamiyetibahri) adındaki 
yelkenli demir tarayaralc karaya düşmüş, kıç tarafından sakat· 
lanmıştır. Yelkenli İnebolulu Bay Mebmede aittir. Nüfusça za· 
yiat olmamıştır. 

Çeşmenin Alaçab nahiyesinde Bay Mebmed Karabinanın evine 
yıldırım düşmüş ve evin duvarını kısmen hasara uğratmıştır. 
Burada da zayiat yoktur. 

Muhasebei hususiye kad
rosu geldi 

Yeni kadroda ilaveler vardır, V. 
meclisinde konuşulacaktır 

Vilayet Hususi Muhasebe mü
dürlüğünün yeni yıl kadrosu 
Dahiliye Vekaletinden vilayete 
gelmiştir. Yeni kadroda bazı 
ilaveler bulunduğu gibi küçük 
memurlar arasında azaltmalar 
da vardır. 

Öğrendiğimize göre bilhassa 
daire şefleri ve mümeyyizlerin 
maaşları yükseltilmiştir. Yeni 
kadro Hazirandan itibaren mute· 
ber olacak, evveli vilayet umumi 
meclisine sevkedilere k müzake
re olunacaktır. Bu kadroda Mu· 
hasebei Hususiye müdürünün 
maaşı 80 iiraya çıkarılmakta, 
müdur muavinliği maaşı da SS 
liraya arttırılmaktadır. 

Geçen seneki kadroda da 
müdür muavinliği vardı. Fakat 
tabıisatı mevkuf tutulmuş, bu 
vazifeye kimse tayin edilme
mişti. 

iki müfettiş1ilC, yeni kadroda 
üç çıkarılmakta, maaşlara da 
45.55 liraya yükseltilmektedir. 
45.55 lira maaşlı bir de vari· 
dat müdürlüğü ihdas edilmek· 
tedir. Varidat işlerini bu mü· 
dür idare edecektir. Yeni kad· 
ronun diğer memuriyetleri de 
şunlardır: 

40 ar lira maaşlı iki şef, 35 
şer lira maaşlı 8 tane birinci 
sınıf mümeyyiz, otuzar lira ma• 
aşlı ıs tane ikinci sınıf mü· 
meyyiz, 25 şer lira maaşlı ıs 

tane birinci sınıf memur, 20 ıer 
lira maaşlı 20 tane ikinci aıaıf 
memur, 17,5 lira maaşlı 10 tane 
üçüncü sınıf memur, 16 şar lira 
maaşlı ıs tane katib, 14 der 
lira maaşlı 15 tane kitib, 
12 şer lira maaşlı 20 tane ki· 
tib, 10 ar lira maaşlı 10 tane 
kitib lcabul edilmiştir. 

Tahıildarlar, büdce varidatı· 
nan yüzde 4,5 u niıbetinde tah• 
aisat ayrılarak lüzumu miktarın· 

da istihdam edilecektir. 
Mümeyyizlerden lüzum görü. 

lenlerden kaza Muhasebei hu· 
susiye teşkilatında da istihdam 
edileceklerdir. 

Kazalar teşkilabna gelince, 
bunlar üç sınıfa ayrılmaktadır. 
Nüfusu 25000 den aıatı olan 
kazalar için 17,5 lira maaşla bir 
memur, 16 lira maaşlı bir va· 
ridat memuru, 14 lira maaşlı 

bir tahakkuk memuru, 14 lira 
maaşlı bir tahsil memuru, nü· 
fusu S0,000 arasında olan ka· 
zalar için 20 lira maaşlı bir 
memur, 17,5 lira maaşlı bir 

ridat memuru, 16 lira maaşlı 
tiir tanakkuk memuru, 16 lira 
maaşlı bir tahsil memuru, 
· Nüfusu elli binden yukarı ka .. 

zalar için 25 lira maaşlı bir 
memur, 20 lira maaşlı bir vari
dat memuru, 17,5 lira maaşlı 

bir tahakkuk memuru, 17,S lira 
maaılı bir tahsil memuru ka· 
bul eclilmiıtir. 

Vılayet köy bürosu da Mu· 
hasebei bususiy~ye bağlı olacak 
ve bir şefin idaresinde münasip 
görülecek miktarda memur ça· 
lıştırı lacaktır. ------Üvey babasını 

yaralamış 
Dikili kazasının Nebiler kö

yünde lımail oklu Ali Bozkurt, 
üvey babası Hasan Ôzdemiri 
bıçakla ağar surette yaralamıştır. 
Yaralı, lzmir memleket hasta· 
nesine getirilmiş, tedavi albna 
alınmıştır. 

Umumi hıf zısıılıha 
meclisi. 

Vilayet umumi hıfzıssıhha 
meclisi bugün saat onda Sıhhat 
ve içtimai Muavenet müdürlü· 
tünde toplanacak, vilayetin sıb· 
bat itleri üzerinde müzakerede 
bulunı caktır. · 

18 Şnb1t 

150 Göcmen evi , 

Müteahhide ihale 
edildi .. 

Vilayet iskan müdürlüğü, muh· 
telif köylerde göçmenlerin iskanı 
için yeniden inşa edilecek lSO 
evi müt hbide ihale etmiştir. 
Evlerin inşasına derhal başla
nac ktar. 
Yağmurlar sebebile inşaatı 

bitirilemiyen 700 göçmen evinin 
sür'atle inş sının temini için de 
tedbirler alınmıştır. 

Esrarkeş Veyse
lin muhakemesi 
Ehlivukufun mahke. 
meye celbi istendi 

Evinde dört kilo esrar, dört 
kama ve üç tabanca bulanan 
esrarke~ Veysclin duru~masma 
dün de devam edilmiştir. 

Dünkü duruşmada; yeniden 
bazı şabidler dinlenmiş ve su;· 
lunun vekili demiştir ki: 

- Alakalı bir davanın yilk· 
ıek mahkemenizde duruşması 
yapılıyor. Müeklcilim vaziyeti 
anlattı, ben de lazımgelen ve• 

kaletimi yaptım. Şahidler ise 
hadiseye gayri mutabık ifad~ 
lerde bulundular. Bun} rı ayır• 
mak ve telıf etmek üzere, ha· 
disenin akabinde bir erbabı 
vukuf marifetile müekkilimin 
evinde yapılan delil tesbitlerino 
aid verilmiş olan rııporu imza 
edenlerin de lütfen celbini is· 
ter;m. Bunlar d;nlendikten son• 
ta, gene bazı maruzatta bulu· 
nacağız. 

Hakioı bu talebi kabul ve 
\ 

rapordaki imza sahiplerinin 
celplerine karar vererek muha• 
kemeyi bir hafta ıonraya talik 
etti. 

Bayındırila 
Buzafı yazanden bir 

vak'a oldu .• 
Bayındır kazasında Bıyıklar 

mahallesinde bir buzağı yüzün• 
den bir vak•a olmuştur. Mehmed 
oğlu Mehmed Hovarda, ayni 
mahallede oturan Mchmed oğlu 
Mehmed Kampayı tabanca kur 
şunilc karnından tehlikeli surette 
yaralamıştır. Y ıralı lzmir Mem• 
leket hastanesine getirilmiş ve 
suçlu yakalanmıştır. 

iskan müdürü 
Urla ve Çeşme kazalarında 

~skan işlerini teftiş eden vilayet 
iskan müdürü Dr. B. Ziya Fuat 
şehrimize dönmüştür. 

Kabadayılık 

ödemişin Zeybekler m halle· 
sinde oturan Fatma ve Vesile• 
nin gece evine giren Hüseyin 
oğlu Zeynel ve Arif, Vesileyi 
dövdüklerinden tutulmuşlardır. 
Sarho,t uk oe eve taarruz 
Ödemişin Tekke mahallesin· 

de Mehmed kızı Ayşenin evine 
Hrhoş halde taarruz eden Hü· 
seyin oğlu İsmail tutulmuş, Ad· 
liyeye verilmiştir. 

TAYYARE SöNEMASD 
Sayın müdavimlerine güzellikte ve temsildeki mükemmeliyette 

BEKARET 
Gen{; kız kalbinin en hassas noktalarını bize açan 

Evlat sahibi ANA ve BABALARA müessir bir ibret dersi 
teşkil eden, muazzam ve muhteşem bir bediai ıan'at 

DEKOR - TUVALET - iHTiŞAM 
itibarile ıaraf:t abidesi itlakma seza olan bu güzel film 

LIL DAGOVER 
müstesna bir •~n'atkarın temsilinden çıkması filme başka 

bır hııs Sİ\'t-t vermiştir ... 

emsaline nadir tesadüf edilir (2) büyük film takdim ediyor 

Periler Diyarında 
Tiil'kçe sözlü bügük komedi 

Küçüklerin sevdiği büyüklerin alakadar olduğu iki san'atkir 

LOREL HARDİ 
Tarafından emsalsiz bir surette yaratılan bu yeni 

KOMEDi 
Sizleri ıaatlerce güidürecek ve eğlendirecektir. 

AYRICA 

P A R A 1''1 O U N T J O U R N A L 
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Şimal kutbunda 

Papan·in grubile temas 
hasıl oldu 

--~~~~---------~ (S. H. 2) ta.,,aresi~ Papanin ve arkadaşla. 
rııta on güaltılı erzak attı 

lngiltere ve Fransa, Alman
ya ya bir nota vererek 

izahat istediler 
••• 

Avam kamarasında münakaşalar, M. Hitler Viyanaya gidecek, 
Avusturya Dahili~e Nazırı Berlinde. Delbosun beyanatı bekleniyor 

Dal1.iliye Veki
limiz 

Bir söylevle yani Halle 
evlerini açacak 

. . 

-Londra, 17 ( Radyo ) - İn· 
giltere Hariciye Nezaretinde 
vukubulan fevkalade · bir içti· 
mada. Avusturya-Almanya mu• 
kareneti etrafında uzun muza· 
kereler olmuştur. 

Cenevre toplantısı 
geri bıraklldı 

Ankara, 17 (Husuıi mobabi· 
rimizden) - 20 Şub,t Pazar 
günü, Dahiliye Vekili ' ve Parti 
genel sekreteri B. Şükrü Kay•, 
Halkevindo bir söylev vererelc 
42 Hallcevini açacaktır. Bu su· 
retle adetleri iki yüzü zcçen 
Halkevlerinin altıncı yıldönümü 
kutlulanacaktar. B&1zl11,. arasında md.ar lctılan 

Hariciye Nazırı M. Eden, 
öğleden sonra toplanan avam 
kamarasında buna dair söz söyle· 
miş vo fazla izahat veremi ye· 
ceğini, Avusturya kabineıinin 
değişmesinden başka bir ma· 
lumab olmadatmı ve cünkü 
resmi bir teblit çıkmadıj'ını 
bildirmiştir. 

Saylavlardan (Arna1d), uzun 
bir nutuk irad etmiş ve Avuı· 
turyada cereyan eden siyasi 
hadiselerin, Uluslar ıoıyotesi ve 
Be iç i ka ile f ransamn muhafa· 
zası bakımından da çok mühim 
o\du~unu, her hangi bir tehli· 
kenin, gözönünden uzak tutul· 
maması lazım geldifini söyle· 
miştir. 

B. Eden, bıı nutka cevap 
vermit ve lngiltorenin, hiç bir 
devleti himaye için taahhüde 
girişmemiş olduğunu, maamafib 
Almanya ile münasebatınl bir 
kat daha düze ltmeğe çalıştıkım 
beyan eylemiştir. 

Pariı, 17 (Radyo) - Hariciye 
encümeni, bugün reis B. Mısle· 
rin riyasetinde toplanmıştır. 

B. Mı ıler, Merkezi Avrupada 
husule gel." vaziyetten encü· 
mene izahat vermı,ı1 •. 

Encümen, yırın ve olamadıj'a 
takdirde gelecek hafta Hariciye 
Nazırı B. Delbosun izahatını 
dinliyecektir. 

Berlin, 17 (Radyo) - Avus· 
turya kabinesi erkanı arasında 
kuvvetli bir Alman doıtu ol· 
makta tanınmış Dabıliye Nazırı 
M. Saytn Kova, bugün buraya 
gelmiş ve M. Hitler tarafından 
kabul edi lmiştir. 

Paris, 17 (Radyo) - M. Hit• 
lerın, yakında Viyanayı resmen 
ziyaret edeceği ve Almanya· 
Avusturya yakınlığını takviye 
için lazımgelcn teşebbüsata ik· 
mal edeceği söyleniyor. 

Paris, 17 (Radyo) - lngil· 
tere ve Fransa Hariciye Neza· 
retleri; Almar yaya dostane dille 
yazılmış bir nota vermişler ve 
H.tlerle doktor Şuş ıig arasında 
Bergezhafende cerey ın eden 
mükalemelerin mah yeti hak· 
kında izahat istemişlerdir. 

General Miya ha 
Tekrar Madride 

döndü •. 
Madrid, 17 (Radyo) - Cum· 

huriyetçiler ordusu ba~kuman· 
danı general Miyaha, on beş 
gün evel gitmiş olduğu Barse· 
londan dö:ıerek, bugün tekrar 
vazifesine başlamıştır. 

Amerika generali 
cğır hasta 

Vaş"ngton, 17 ( Radyo ) 
Amerik1 ordu generallerındeo 
.. P rs n,, ağır hastadır. 

D.>ktorlar, hastanın sıhhi ah· 
Vdlıoden end şe etmektedirler. 

-------------Toplantı, Balkan konaeyi ıona erdikten 
sonra yapılacaktır 

lstan bul, 17 (Hususi) - Hatay intihabatı için tanzim olunan 
nizamnamede yapllscık tadilatı teabit etmek üzere Cenevrede 
yapılması mukarrer toplantı, bu aym 2.S inde Ankarada içtima 
edecek Balkan Konıeyi münaaebetile geri bıraktlmıtbr. 

Cenevre toplantııı, Bılkın Konıeyi sona erdikten sonra ya· 
pılacaktır. 

Başvekilimiz Ankaradan 
lstanbula gidecek 

B. Celal Bayar, Türkkuşu ile HaıJa kuru. 
mu uçuş meydanını gezdiler 

lstanbul, 1~ (Hususi) - Baıvekilimiz B. Celal Bayar, bugün 
Ankaradakl Türk~uşu meydanı ile Hava Kurumunun Etimeıud· 
daki uçuş sahasına gitmişler ve uzun tedkikatta bulunduktan 
ıonra alakadarlara emirler vermiılerdir. 

Başvekilimiz, refakatlerinde Dahiliye Vekili 8. Şiikrü Kaya 
olduğu halde iki güne kadar lıtanbulu teşrif edeceklerdir. 

Madrid sefaretimizden160 
mülteci zorla alınmış -----

Yurdun muhtelif yerlerinde 
Halkevlerinin teıuil, konser 
veaair şubelerinde alta milyon 
yurddaş çalışmaktadır. Halkov• 
lorinin bu yılki faaliyetleri da· 
ha faydalı ve şümullü olaauı, 
müabet neticelere varıbmştar. 

En fazla faaliyet pteren 
Halkevlerinin bqında Ankara, 
Balıkesir, Artvin, Denizli, lz· 
mir, Beyoğlu, Diyarbakır, Ke· 
ıan, Zonauldak ve Buna Halk 
evleri rolmoktedir. 

Beyaz zehir satan 
şebeke yakalandı 
lıtanbul, 17 (Hususi) - Bey· 

oj'lund& beyaz zehir satan bir 
şebeke yakalanmıştır. Bu şebe
keye, bazı kadınlar da dahildir. 
Yakalananlar, derhal adliyeye 
verilmişlerdir. 

Yalan haherler 
Moıkova, 17 (A.A.) - Tıı 

Ajanıı, Japon gazeteleri tara· 
fından neşredilen ve 14 Şubat 
tarihinde Progranitnnaya yakı· 
nına Sovyet· Mançuko hud•dun· 
da bir hadıse vukubulmuş ol· 
dutuua dair olaıı haberi tekzip 
etmektedir. 

Mahkum 
Henüz tahakkuk etmiyen bu haberi, bir Avusturya 

Berlin radyosu vermiştir 
lstanbul, 17 (Rıtd)'.o) - B' r Berlin radyosu; Madriddeki sefa· 

retimıze 1ltlc11 eden 160 k•dınla küçük çocukları alıb götürdük• 
lerini ve bazı tecavüzlerde bulunduklarını haber veriyor. Bu ha· 
ber ıhtiyat kaydi\e telakki olunmaktadır. 

lspanyol 
limanlarında ...... 
Mevkuf bulunan va. 
purlar l ıgiliz değil 

Londra, 17 (Radyo) - Avam 
kamarasının bug:inkü içtimam· 
da, bazı İspanyol limanlarında 
mevkuf b r ha!dc bulunan lngi· 
liz vapurları hakkında münaka· 
şalar olmuş; bazı saylavlar, Ha· 
riciye Nazı rı B. Ede;ıden izahat 
istemiştir. 

lngillere Hariciye Nazırı; ver· 
diği cevapta, bu vapurların İn· 
giliz o'mad ğını ve bu mesele· 
nin, mahkemece halledild kten 
sonra vapurların hakiki sah.p· 
!erine iade olunacağını söyle• 
miştir. 

Tekirdağlı 
Koca Yusufu h:ıtır/a. 
tan ilk peh7ivanmış 

lstan bul, 17 (Hususi) - Pa· 
ri~~i o~g~niıatörler, Tekirdjlj': ı 
Huseyının kazandığı muvaffaka· 
yetten bahsederlerken: 
. - K~ca Yusufu hatırlatan 
ılk pehlıvarı budu•,. diyorlar. 

'Hindistan parlamen. 
tosu dağılacak mı? 
Londra, 17 (Radyo) _ Hin· 

distan parl3mentosun .. . un, son 
gunlerde çlkan ıhtilaf y·· .. d uzun en 
yakında dağı lacağı, Bomba d 
h b 

. . Y an 
a er verllı) or. 

Maslahatgüzarın 
ailesi ....... 

~e Bükreş Rus sefa. 
rethaneıi erkanı 
t2vkif edildiler 

Varşova, 17 (Radyo) - Bük· 
reşten kaçarak Romaya iltica 

etm iş olan Rusyanın Bükreı 
mas~ahatgüzarı Teodor Bonen· 

konun L~ningradda oturan aİ· 

lesi efradıle bütün akrabası 
tevkif edilmişti r. 

Rus taharri memurları; Bük· 
reşteki Rus sefarethanesi erki· 

nından üç Şefle 18 memuru tev· 
kif etmiş ve Bükreşten Mosko· 
vaya götürmek üzere yola çı· 
karmıştır. Bunlar, Bonenko ile 

g;zti muhab~rede bulunmakla 
itti ham edili) arlar. 

Mısır kralı 
Mayısda Ankarayı 

ziyaret edecek 
lstanbul, 17 (Hususi) - Mı· 

ıır krala Farukun, Mayısta An• 
karayı ziyaret edeceği söyle• 
niyor. 

Biz den mimar 
istediler 

lstan bul, 17 (Hususi) -Mes• 
cidi Ak.sanın tamiri için ınem· 
lekctımizden mimar istenmişt . r. 

- Başı 1 inci sahi/ede -
yapmakta olan Almanya ile iııer i .. 
temeı uyuımak zaruretine düttCi •• 
biltıbi Almınyanın mOıahareliai aD• 
c:ık bu hükftmeti Avuıturyaya karp 
Hrbeıt bırakmak ıartile temin ede· 
bil eli. İıte o günden yani l 936 tem• 
mu1Dnclaoberi merked Avropada 
Almanya lehine bir tebeddül ha11l 
olmur, Avuıturya iıt .. e de iıtem•H 
ele b&di11tın 1evkile yauı yavaı Al· 
mınyanın kucağıaa doğru yürOmeAe 

baılamııtır. 
Son Bitler•Şuıoig mülukatı bu 

ıdımlarıo en mühimlerinden birili 

HJllıbilir. 
Mülilkal hakkında bir ıey tereı• 

ıuh etmemiı olmauoa raımen Avua• 
turya Baıvekilinio memleketinıc d6. 
oar döomea kabiaeeioi yeniden teı• 
kile lüzum görmui, yeni Nazırluıu. 
dan ikisini oaıyooal ıoıyaliıdere 
muhabbet ve merbutiyetleri kimıc· 
nin meçhulü olmıyan aent araun· 
dan intibah etmeıi ve niharet Dol• 
fuı hidiae1iadeki mOhim rolleri 
mahkeme karar •e mıbk.Omiyııetlerile 
Hbit bulunan zevata da ıamil olmak 
Oıtre g•nit bir affı umami il&aına 
teıebbüı etmHi mölikatıa Avaaııar. 
yanın Almaoyay• tam bir teeliaıiyeti 
ile neticeleamiı oluğunu göetermeA• 
klfidir. 

Vakıa ortada Şansölye Bitlerin 
Avaıtarya iıtiklAlini zaman ahına 
alnııı olduıuna dair bir rivayet ve 
bir teminat ta var. Fakat bu vazi• 
Y•tia eli ayağı aincirlerle ba~laamıt 
bir mahk6ma "haydi bayım ıerbeıı. 
ıiıı. iltediğini ya pıbilirtin,, demek. 
ten biç de farkı yoktur. 

Almanyanın biiyümtııine ve mır. 
ked Anupada nüfuz peyda etmeıi· 
no hiç de taraftır olmadıkl.arı ma. 
lQnı olan Fransızlar iıteH de iıte. 
meıe de İtalyanın l!kaydiıi bırıma. 
da A~u.&turya için aruiı: Almaayaya 
iltica etmek.ten •e onun nii1oııu al. 
hod a Y•şa maktan baeka çare •o çı. 
kir yol k.almaıuıetır. İşte :Kurban 
bayranunda vukubulaıı mülfıkat ta 
bu yol<la atılmıı ınühi m bir adı ru. 
dan baoka bir {ey . dr~ilJir. 

profesör Smif 11e ltliJRGre•i 
Mollcova, 17 (Radıto) -T:itlrili 

buıkaranıadan kalk;n $ H 2 
tayyareai, Papaa.in ve arkacİat· 
larilo te••aa ıııuvaHak olmuı 
ve Papanin ırubunı on fiinlük 
erzak atmııtır ... 

Pıpania ırubuaua, daha üç 
ay buzlar içinde kala't,,ilece;i 
anlaıılmııtlr. 

Moıkova, 17 (A.A.) - Tay· 
yareci Cereviıni idaresinde Mur
man buzkıranmdın kalkan. S H 
2 tayyaroai dün Papanin kam· 
pana in~iştir. Bu hidisıe 21 
Hazirandanberi Papanin pubu· 
nun hariç dünya ile ilk tema· 
sanı teşkil etmekte4ir. 

Ta~eci C•rtYilai Pıpanin 
grubuna on ıünlük yiyecek 2e· 
tirmittir. 

AJni zama~ U 2 tayyaresi 
ile Tıyıair buzkıramndaO kıl· 
kan tıyyar,ci Vluov dı saat 
18/55 de Papınin kampı yakı· 
nine inmiı ite de oldulcçi 
uzakta yere inmiı oldutundan 
yeniden Taymire döomek mec• 
buriyetinde kalpıtfbr. 

P•panin grubu buzktranlıra 
alınması planı etrafında dün 
radyo ile Taymir buzkıranı ile 
görüımüıtür. Kıt'i kırar bugün 
alınacaktır. 

Liman işletme müdürlüğü 
teşkilatı ve Denizbank 

Bayraklı vapuru yazın Foça ve Çeımeye 
seferler :yapacalı 

Ege mıntıkası tetkik seyaba • rin riyasetinde toplanacak ko· 
tinden An\cıraya dönmüş olan miıyon, lıtanbul ve lımir liman 
1ktısad Vekili B. Şak;ir Keıebi· işletme idarelerinin idare ıekılc 

- lerini kararlaştıracakbr. Buaün· 
Bazı cii.retkir lar ıcrde ,ebri•ize .eımui bekle. 

Altın meselesi üzain. 
de fayialar çıkardılar 

- Başı 7 inci de -
- Altınları bilah~re bank· 

nota verecetiz. Altınlar orta· 
larından ikiye kesilerek iptal 
olunacaktır. 

Şeklinde, küstahca marifedcır 
savurmağa kadar yelt:enmişlerdir. 

Dün, e•sen bu mevzu üze· 
rinde çok hassasiyet gösteren 
makamlara sorduk, şu cevabı 
aldık: 

- Bu ıayidan haberdarız. 
Bunun uıl ve esastan kat'iyen 
iri oldutunu söylemcğe bile 
hacet yoktur. Vatandaşlara iğ. 
fal için şayia çıkaranlar hakkın· 
da derhal kaıııuni takibat yap.ı· 
lacaktrr ve faaliyete de geçıl· 
miştir. 

işte vaziyet. Ellerinde altın 
bulu11an vatandaşlar, lıcat'i su· 
rette müsterih olsunlar. Bütün 
bankalar, normal fiatlerle, me· 
seli 1000-1025 kuruş üzerinden 
altın alıp satmakiadırJar. A~-t· 
nın bir banknota mübadele edi· 
leceği vesaire şmyiaları, tama· 
men yalandır, bu gibiler derhal 
zabıtaya ihbar edilmelidir. Hü· 
kümet, halkın hak ve menfaatini 
tamamen kendisinin ve banka
lann kefaleti altına a~mı~tır. 

Elha111ra 
2 Büyük film birden 

Gary Cooperin 

nen Denizbank umum müdürü 
B. Yusuf Z;yanın, lstlnbuldan 
Ankaraya geçtiti haber alınmış· 
t1r. lktuıad Vekaletinde topla· 
nacak komisyona iştirak ede· 
cektir. 

lzmir Liman işletme müdür• 
lü~ünün Deniz banka batla müs· 
takil müdürlükle idare edileceği 
kuvvetle söyleniyor. 

Bayraklı 11apuru: 
Londradan satın alınan Bay

raklı vapurunun gümrük muı· 
melesi neticelenmek üzredir. Bu 
muamele bitince vapur, tersa• 
neye çekilecek, b9yanacak ve 
içinde bazı tadilat yapılacaktır • 

Haber a ldlğımıza göre, Li· 
man i~letme müdürlüğü, teşkilat 
ve taksimatı müsait olan bu va
puru, yaz mevsiminde Foça ve 
Çeşmeye işletmeği kararlaştır· 
mıştır. Vapur, Cumartesi akşamı 
lzmirden hareketle Foça ve Çeş· 
meye g idecek, Pazartesi sabahı 
lzmire dönecektir. 

Kurşun çalmış 
G irid hanında B. Faruğun 

20 kilo kurşun levhasını çalan 
Ahmed oğlu Muzaffer zabıtaca 
yakalanmıştır. 

Bira şişesi çalmışlar 
Şehir gazinosundan boş 23 

bira şişesini çalan Cumhur, Emin, 
Remzi, Abdurrahman ve Remzi 
tutul muşlardır. 

' 1. Milli Kütüphane Sineması 

Deniz 
Kahramanları 

Sonya Hen.tenin 
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Almanyadaki değ· şiklikl r 
• v=z a 

ri 
Piyale, yavaş yava 

R ich wer kuvv t~nden 
birşey kaybetmiş değildir 

dı• D.r. ~ı. Şnkl U~ur d11Gt ki: 

General Himmlerin ele geçirdiği rı-osya ile Modern in atı 
şarı çıkıp yeniçeri ağ 

Kardeşi kend:ni boğduru· 
yordu. 

Haydudlıırın üçü, kendisini 
lkollaı ıttdin, bıcıklarından sım· 
sıkı bat amışlardı. Kunıldan• 
mıyordu. Gôılerini kapadı, bo• 
ğazıba b r ipin reçtiğini duydu. 

Hırladı, mo atdı, kıpkırmı21 
kesıldı ve sonta uptizun kıldı. 

Ôö t k'şideo biri: 

Rusyadı ki son idaml ın münasebeti gü.tılük planı! ın 
Al manyadaki değişikt ikler Sovyetlerin Beri in sefaretine -8-
Fransız gazeteleri, Hitlerin tevdi etm ş t i. BJ hareketin ne- Vücud makinesinın sağlam-

Şubat 1938 tarihinde yaptıtı ticesi. Sovyetletde mareşal Tu- lığı ve kuvvetli bulundurulması 
değişikl.klerl btiyük bir dikkatle kaçevski ile arkadaşlarının mu- fÇiı1 jimnastik hareketlerin· gün-
takib etmişlerdir. Bu mevzu et- hakemeleri ve kurşuna dizilme- ıük programa sokmak İcab eder. 
rafında Fransız gazete:erinde leri oldu. Fakat günlük yapılacak i mnas-
görülen ayrılıklar dikkate ıayan Frafisız ordu u Büyük Rrka- tikleri de seçmek Jazımgelir. 
bir derecededir. nıharbiyesi ile alakası mal um Her ne kadar tatbik edilmekte 

Gazetelerden baz•ları Reich· olan liEcho de Paris. gazete- olan jimnastik metod arı pek 
ıwerin, bazıları ise nizi fırka- sine göre, Bismatck Almanya· çok ve muhtelıf şek ilerde ise 
sının muvafla" oldugunu id()ia iı i taraftar olan çetin ve fakat de burada, yapılması kolay ve 

ft1ıldaı· etmekte ve bu iddialarını, aşa· rasyonel ordu ricali ile Nazi her yerde tatbiki mümkün olan 
ğıda götüleceti veQhıle. kentli· maceraperestleri arasındaki çar· ip jimhastiklerini yazmakta de· 

Göiltrini kamilerı şehzadeye - Gümledıl. 
tevcih etmitlerdi. Hepsinin de Dedi. Diğerleri de 

Kapı vuruluyordu .• 
Piyale ıehzadeyi uyandırma· 

mık ioin ayaklarının ucuna 
basarak oda ltapıs•na 1ıklaştı. 
Kapıyı hafifce araladı. Dıearıdı 
bir, iki hayalet vardı. Kıyafet· 
1 rintlen birisinin yeniçeti ıt11ı 
oldutu anlaıalıyordu. 

- Ne o bir te)' mi ~ar? 
.-- Evet Pıyale efendil.. Sinln 

bey siıi çaA-ırıyor •• 
- Yanlış olmasın?. Beni 

böyle gece va"ti ne yapacak 
acaba? 

- Vallahi bilmiyoruz. Fakat 
galiba ıehzade hazretlerini te
selli elmeklitiniz, ona her haofi 
bir şeyi hatırına getirmerneldi· 
ğiniz için bazı talimat verecek. 

Pıyale omuzlarmı silkti: 
- Benim talimata hiç le 

ihtiyacam yok •• 
- O başka Piyale efendi!. 

Kimbilir, Sinan bey, belki sizin 
bile tüphedc bulundutunuı:u 
düıünmüı ve sizinle iÇH dıılı 
gôrUımeti muvafık bulmuştur. 
Çünkü pıtliıahımız efentlimiı, 
kardeıine aıami bürrnıt ve ria• 
yette kuıur edilm~meaini iradı 
buyurmuılar .• Sinan bey de bu 
işi tamam olırak yapmak iıter •• 
Değil mi yı? •• 

Pıyale bqını salladı: 
- O da dottut. Peki geli• 

yorum. Fakat fOtülUi etmiyeUm. 
Şehzade uyanrnaaın .• 

Eğer Piyale bit 11at evet 
sokak penceresine dikkat etmiş 
ol.aydı bu pencerenlb dışından 
hafifçe itilince açılabileceğini 
anlardı. E.ter kapıda Yeniçeri 
atası ile konuşurken başını bir 
lahza için bu pencereye çevir· 
ıeydi oradan dört çift korkunç 
ıözün odayı tetkik edib şehza· 
deye bıktıklarını ıörecekti. 
Fakat ne bilirdi. Keramet ... 
hibi değildi )'al .• 

Piyale, yavaş yavaı ve biç 
rürültü etmeden dııarıya çılcıp 
ağanın peıine takılJı. Zannı 
sıra Sinan beyle görüşmeğe 
ıidiyordu. 

Bir dakika ıonra iıe odaaın 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

Sabib T iiaf1DUharriri 

Haydar Rüıdü OK.TEM 
~ nı uJDI nepiyıt •e yaa itlen •ldlo 

dı: tiamdi Nadıet ÇAI\ÇAB -iDAREHANESi 
lımlr Wnci B yJer eoklll 
( .HtJk Pettlti liinüt içindt 

Telgraf: 1tmli - ANADOLU 
7 elefon: 2776 - PoMt kutoıu: 405 

Abone eraiti 
lılhV Hoo, alı. 11lı&ı 800 

k11111ftıaı --l ılı .. cı meınlflketıe. ~ .eJMlik 
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Al\ALOLU MAlliü!>l1'D.a 
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ellerinde b rer hançer vardı. tılır: 
Bunlar; Sinan beyin Korkud - ~vet, öldü .. 

efendiye l:iazırladıgı celladlardı. Haydudlar, bellerini doğrult-
Bfttabi Sinan bey bu lşi lt~i\dı· tular. Geoit bir nefu aldılır. 
liğihden yapmıyordu. Galiba Adeta karınlarını doyurmuı 
bışbaşa yapılan mü alcatta pa- kurtlara benziyorlardı. 
dişah bu idam emrini verttıitti. _ OıtünU örtelim. 
Yani ilk defa tereddüd eden _ Neyle! •• 
hakan, sonradan bu tereddüdü = Şurada siyah bir şey vat, 
koparıp atmış ve karde,ini boğ· cübbeı mi, nesi ıs , iıte oounla1 
durmağa karar vermişti. Cellid- lelerinden biri, kenarda duran 
lar; çeride ne suretle hareket s.y!h bit bezi aldı ve henüz 
edeceklerini daha evciden ı& sıcak duran cetedi boylu bO" 
rilşmüş, ltararlaşttrmışl:ırdı. Ar· yunca örttü •• 
tik dördü de yatağınm başucuna _ Haydi bakalım, ıimdi de 
gelmişlerdi. Bu aralık ,ehzade geldiğimız yetden çıkalım .• 
derin derili içini çekerek kı· Haydudlar pencereden, ayni 
mıMadı. sessizlikle çıkarken birisi: 

Dört kişi gözletini, büsbtitün ..- Yahut dedi, $imdi Piya· 
açtılar. Gözbebekleri, parlıyor· le mitlır. ne karın ağrısıdır, o 
dü. Nefeslerini keımişlerdı. herif gene gelecek?. lı·n far· 

Şehzade; uyınmamııtr. içle· kına varınca acaba ne yapacak, 
rinden birisi işaret ettu onu föraeydin ..• 

......, Haydi!. Diğerleri: 
Dört haydud, birdenbire ki- - Hayd· canım, dediler, işİD 

lın adaleli kollarını uzatarak gücün yok mu?. Bağnnı döğer. 
şehzadenin üzerine atıldılar. saçlarını yolar, oturur. 

IKorkud, dehşet içinde gözlerini Haydudlar; köyün tenha •o· 
açınca bağırdı: kaklarına daldılar. Bir az sonra 

- Piyalel.. içlerinden biri Sinan beyin mi· 
Fıkıt kuvvetli bir pence safir buiunduğu odaya girdı. 

gırtlağına satılar, kalın beş Kulağına eğildi: 
parmak bütün kuvvetile sıkmata - Emriniz gürültilıüzCe ifa 
batladı. Şehzade, bir saniye edildi. 
içitı<ie her şeyi anlamıştı: - Sonu vtır -

_ ... -·--... ,,,_....,.,• ~ zw> ...................... ~,.,. 

ARADA SIRADA 

ŞEN FIKRALAR 
·s 

Bir ü 1•11ç111i1: 
Salamonun otuz yııını çok· 

tın geçmiş, ~irkih bir kııı vardı. 
Salamon; bu kızı behemehal 
evlendirmek istediği halde, hiç 
bir talip zuhur etmeyince, onu 
kendi matazuında çalııan bir 
fakir delikanhya peıket çekti .• 

Fakat bu genç d~ geçkin 
matmazeli almak huıuıunda pek 
İftiahh görünmüyordu. Salamon 
kendisini kandırmak içili de· 
di ki: 

- Kızim otuz eki yaıında· 
dır amma, onu alacık olan ada· 
ma; her bir yaş için yiiz lira 
veriyorutıı. 

Bunun ürerine, delıkanlı: 
- Oylesan, dedi? Daha kü· 

çülctur. Bir kaç ıerte bıkliye• 
yinı; olmaz mı? 

Adamtna göre: 
- Bohoraç1? Sanı biriıi küf. 

retu he yaparsın? 
- H rifın boyunu, posunu 

yormt!yincez cevap veremem! •• 
IC.artlttr: 
Salamon kartvizit ısmarlamak 

Ü%ere bir matbaaya gıtti. Mat· 
baacıya: 

- Y6zünü kaç baiarsınız? 
Diye sordu. 

- Bir buçuk lira. 
- Bir buçuk lira mı? Pahalı 

be?.. Acaba eı iden kalmış, 

haıircıa yok mu?. 
Bir teklif: 
Çapkın ihtiyarm biri, ıokaktı 

ginen bir genç kız n peıine ta• 
kılaralc bir baylı takib ettikten 
ıoora niba7et yamna ıgkuldu 

•• 
ve doirudan doğruya kendisine 
metresi olm11ın1 teklif etti. Kıı 
reddetti: 

-.. Ben siıin tasavvur ettiti· 
niı kızlArdan değ lim, satın alın· 
marn, dedi. 

- Ya sizi memnun edeceL. 
bir teklifte bulunursam? 

- Nafile.. Beni rahat bıra· 
kmıı-. 

- Mesela, ayda yüt lira ... 
- Hayır? 
- Yüz elli, iki yüz, üç yüz 

lira? 
-- Valiahi, bayım, öyle ıer 

ler s6ylüyo sunuz ki. ne c vap 
verecetım· b lemi orumf 

Bir 
• 

mütercım 

ar1yoruz 
Gazetemizin Fransızca ve 

Türkçeye iyice vakıf, tercütnc· 
ye muktedır ve razeteciliıc 
mesle~ine heves\i bir arkadaıa 
ihtiyacı vardır. Trılip o'anların 
idarchanemize ın üracaatl•ra. 

Burna va 
Bayram uçıırmaaı 
Her sene olduğu gibi, buıe• 

ne d~ Burnavadı bayram u~ur
ması e"'lentiıi yapılacaktıt. Bu 

~ b" d b .... münasebetle ır e uyuk bir 
deve güreşi tertip .. edilıniştir. 
Bu müııbak•Y•• mulbıkattaki 
tacunmış de~elorio de iıtirakin~ 
çalııılmaktadır. 

lerini fôre deliller serdederek pışma sebepleri aras rıda k to· vam edilecektir. 
teyid etmek istemektedirler. Bu lik ve protestan mezh•plerine Şurası muhakkak bilinmeli• 
hadise bakkmda Fr nsız gaze· kır.şı ısdar olu:lan ıiddetli emir- dir ki yapılacak jimnastikler 
te!erinde götülen dıkkate değer ler vardır. Mil i Müdafaa Neza· gerek şekil ve gerek tesir iti· 
fikir ve mütaleaların telhisinden retinde yapıları değişikliklere barile vücııd makinesi üzerinde 
önce, •f emps,, gazetesinde ç:• Hitlerin parti karşısında az çok bir iıtek ve arzu uy ndırmalıdır. 
kan ve bu gil~etenin Almanya- tesl;miyet dösterdiğini irae et· Çünkii can 8 kantıl ra daima 
yı ıokulmaması emr·nin veril- mektedir. Mılli Müdafaa Neza· yanlışlığa sevkeder. Bunu biç 
mcaini icab ett ren haberleri reti Hitlerin emri altına gir· şüphesiz bit çokl rı denemiş• 
gözdtn geç rmek lazımdır. Bal· mekte ve bu suretle ordunun lerdir. Tam şekılli jimnastikler• 
dan bu gazeteye bildirildiğine vakur muhtariyeti haleldar edil· de vücudü ·faaliyete g çirecek 
göre: miş bulunmııktadır. Hariciyede teşvik tesirleri pek azdır. Bu-

Hitl,.rin ordu ve diplomaside yapılan <le~işiklı der akkındı nun iç· n bir defa b şladıkları 
} a ptığı değiş.klikler Alman yada veril ç k c v p ihtiyatkarane. günlük ıpor hareketlerine uzun 
naiyonal so yaJ°st partisi He olmalıdır müddet devam etm k için da· 
Reh:hwer arasındaki çarpışma· Haticiye Neıaretitıe getiril~n yanıklı insanlar pek az bulunur. 
farı tebarüz ettirmektedir. Ve Vofi Ribentrop son setıcler zar· Çok defa bu hususta daha kuv· 
bu mücadelede niıyonal soıya· fında en mütcca~irnne teşebbüs- vetli teşvik tesirleri bulunması 
list partisinin ge1lip geldiği zan lece tar ftar olduğunu gö~ter- lalımgelmektedir. Onun iç'n 
o unmaktadır. Nitekim yeni m'ştir. Roma, Tokyo ve Vıya· değişikliklere dikkat etmek ik· 
mevkilere getirilen ıabıiyetlerin naya tayin edilecek sefirler Al· t a:a etler. Her dert için kulla· 
kimler olduğu tetkik edilecelc man harici politikas.nın takip nılan ilaçlar gibi genç, ihtiyar, 
olursa, zayıflaması şöyle durıun, edeceği istikametin tayin.nde kadın, erkek her türlü yanlış· 

Re.chwerin mevk.iniltahkim et· birer aıimet teşkil edecekler· lıklara çare olan bir iki jiınnaı· 
tiği görülür. Ne General Görinı dir. Rasyonel unsurların gerile• tik şekli yetecek derecede de· 
ve ne de General Himmler dikleri görülüyor. B;r müddet ğildfr. Günlük yap lacak bir 
veyahud Reichenau ordu baıına evcl Dr. S ha htan terketfği jimnastik sistemi her insan için 
getirilmiş değildirler. Başku· Elconomi Nezaretine Goebelsin yaşına ve yaşayışına, hatta şu· 
maodanhğın Hitler tarafındın ada larmdan Funk n getirilmiş rası da unutulmamalıdır ki tnes-

detuhte edileceği resmen teblit olduğunu unutmıyalım. Si.)n ha- leğioe muvafılC oir şekilde jım· 
edilmışae de Von BJomberıin diıeler fırka, 'ör u v ekonomi- nastik biçimleri atasından inli· 
yerine ordunun emfiiyetini haiz yi birleştirmek tmelini kÖster- hah edilerek, ayırılarak bir çok 
olan General Keiteliıı · getirıldi· melctedirler. biçimler ve şekillerde bulun· 
ği görülmüştür. Sağdan •Epoque. ga.z~tesine malıdır. B:.ıgün inı; n yapacağı 

Bu zat böyle mühim bir mev· töre, Reichr.wer gayesı ne eriş- jimnastık ve sporları .seçmesinde 
kide bulundukça nasyonal·soa· miş ve Nazi fırkasının tesirle· bır dereceye kadar serbest ol· 
yaliıt fırkası iıteaıkl.erini yapa· r nelen kurtulmaA'A muvaffa, ol· m ğı ve bunlara kendinden de 
mıyacaktır. Orduda yapılan muştur. Bu erkanı harbtye Nazi bir şey katab lmesini istemeli· 
değişiklikler Nazl fırkası için tes\rlerinden tamamen uz k dir. Eğer spor ve iımnastiklerde 
bir muvaffakıyet değildir. Ge· kaldıktan başka Von Blomber- bu hususu gözönüne almış olur• 
neral Fritachın çekilnaeıi düne gin yerine getirileccti söyltnmiş larsa her insan, bunu sev ıeve 
kadar emri eltında bulunmuş olan General Von Reichenau yapabileceğine hiç şüphe etme• 
olan General Keitelin emirleri bulunduğu Münihten kaldırıla· den kani olmalıdır. 
altına giremiyeceğinden ileri rak Königıberge gönderilmiştir. - Sonu fJar -

gelm ştır. Rotn1 ve Tokyo ıe· Rt"jim askeri sahada mağlup 1 ~ bet11i t: fi /Jf- 1 
firleri kat'ıyyen tecavüzi bir olduktan soııra diplomasi saba· I' _ 

pol tika takibine taraftar bulu. sında kendini tatmin ~tmek Ba gece 
nuyorlardı. Von Rıbentropun istemıttir. Haric'y nin başına 
H " Kemeraltın da itti had, Güzel· ariciye Nezaretine getirilmesi, getirilen Von Ribbentropun 
k d. · · h' b' ff k yalıda Güzelyalı, lrgadpazarmda en ısın ı n ıç ır muva a ıyet tehlikeli bir ş&hs yet olduğunu · 
ld d L Asri, lk çeşmelikte Jkiçeşmelilc, 

e e edeme iği ondradan biliyoruz. Fakat R,.ı chswer iste· 
kı Alsancakta B. Fuad eczahaneleri 

uza aştırılaı~sı gayesine ma· d.klerini başına almıştır. Reichs 
f V N h h k nöbetçidirler. 

tu tur. on eurat ususi o· wer bir kuvvet hnreketi yapmak o..oi. ............ --.. 

m te başına getirilmişt r. Bu da ist di; yaptı ve muvaffak oldu. Sarhoşluk 
k nd sinin Almanyanın dış po• Maamafih mühim bir piyes oy· 
litikasını idarede berdevam ola· nanmak üzerediı. Biz henüz Porta~alcı, fazla para 
cafını ve Yon Ribentropun ona perden n açılışına şehıd olmuş kazanınca içkiye 
tibi bulunacağını gösterir. Al· bu unuyoruz. da/mı .ı 
manyada ordu ve diplomasinin _.......,... ........ .....__.._.....__...._.;.,,...., ........ _......__. ~ 

Nazi fırkasının kontrolu altına B. lemi Aksoy iki koltuğuna birer sepet ta· 
oirdi?.ini zannetmek bir yanlıı· l karak muhalle aralarında por· •· • ktısat Vekaleti müşavirlerin· lık olur. takıl satan bir şahıs, snrhoşluk 

den B. Lemi Ak oy, bir kaç suçile yakalanmıştır. Meşbud 
Alman polis teşkilatı re1S1 gün kılmak üzere Ankaradan suç ar hükümlerine tevfikan 

general Hımmler, 30 ıonkanunda cıehrimize gelmiştir. hk k dl b d 
y ma emeye sev e i en u a am 

Hitlere g.derek Reichswer ge- diyor ki: 
nerallerinden bazılarının, başta T AKV JJ.lf _ 150 kuruşluk bir sermaye 
general Von Fritch olmak üze· ile bir günde dört yüz kuruş 

l Kumi - l.>JJ ' Anıoi • ... Jjrj re. sabık ve ıahdın ikinci otlu· kazandım. Bu kazanış bana bir 
Şubat 5 Zılhicce l 7 

nu imparator ilin etmek iıtiyen keyif verdı; içtım, ısmarladım. 
bir teşkilata dahil bulunduk- ş UBAT Sonrası mal um değili 
tarını haber vermış ve buna t 18 t - Yüz eli kuruş sermayeye 
ınüteallık olan dosyayı Hitlere J 9 mukabil dört 1 ra ne kadar 

1 3 tevdi etmiştir. Hımmler geçen 
8 

mühım ticareti 
yaz, Almanya ve Sovyetler er- 8 - B z·m alışverişimizde böyle 
kan harbıyeleri arasında bazı şeyler olurl 
temaslar olduğunu Rusyadaki Hakim şu kararı verdi: 
ajanları marifetile haber almış S1bıkanı soracağ.z; ondan 
ve bunun üzerine bu g ı!i teş· sonra cevap verecegiz. Muha· 
kilitın mesaisini gfüteren v(si· keme yarından sonraya talik 
kalardaıı müıokkeb bır doııayı kılındı. 
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Bu yak ular da, An ıearada bir 
ziraat konrresinin alcded lece· 
t ini ve bunun için de lktı sad 
Veki!etine bağlı ticaret ve zi· 

~abtiıa '\ 

NASREDDIN MOCADAN 
ahiret 
eKtupıarı_ 

Yaıa'I! 

Şs7h 
Küşteri 

' 
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raatle ilgili dairelerin kongrede - 28 -

~~~~-----"~-. ..... ~··~·~-----~~~~ mevzuubahs edilecek meseleler:n 8 R f•k J •k• • k ) • • 
ted"ikile uğraştıklarmı düşüne· ay e 1 DCe, 1 IDCI ma a eSIDI 

Büyük iinifor,nasını giymiş olan kralın refaka-
tinde kardeşi M. lö Kont dö Suvason da vardı 

rek hafır.amı~ı. k~rca~ıyalım: her nedense aazetemize yollacb 
931 yı la bırıncı zaraat kong· a 

Her anahtara bir etıket bat· 
lanarak ait buluodaldan yerler 
göster lmit w: o dakikada• iti
buea Sör dö la Koıt bütün 
bpı w balYarlann muhafaza-
11nı .Uae aı...ta. 

Saat OD birde .. hafız ku
man ... ı Dahali1e elli okçu ile 
beraber .. imi, ve bu neferler 
beledi1e dahilinde gösterilen 
kıpıl_.D önlerine dilcilmiıti. 

Saat içte, biri Frao11~ ve di· 
teri lançii, iki mubahz l>ölütü 
old. Mide pldi. Franıız bö
lütünün yarısı M. Duhaliyenin 
ve yuııı M. Easaıtıa adamla· 
rınclaa mirekkepti. 

Slllt debzda bqvekilin ka
rııı aelmiıti. Kraliçeden sonra 
ziyafetin •• •iihim tah•iyeti bu 
mad• .Wutu için tehir erki11a 
tarafmdaa karıılanmıı ve kr ali· 
çenin otaracatı locanın karıı· 
aıoc:la bir locaya konmuıtu. 

San onda kralın tathlardaa 
mürekkep yemeti, dört okçunun 
mubafauı albnda bulanan ıG· 
müı bplu içinde belediJe bii
felillia balandup, ~ Jın kili
adi tarafındaki küçük odaya 
hmllmch.: 

Gece ym11ada büyük feryat• 
lar • .. matah alla1lar iıitil· 
mifti; lmr sarayından belediye 
dairelİDe ıid• ye nakli fener· 
....._ cloMb'-•t olan ıokaldar• 
daa 1NI ıeçiyorch. 

Re•mt elbi1elerini giyinmiı 
olan belediye erkioı ellerinde 
unov:al•• ...... lda ı;avapra 
deWeti • lle•en krala brp
le•• lrotarak merclivea ba· 
ıalllill ......... •urahhıa ta
rafuacftb.-'4tfa ıeldin meruimi 
ifa oluarken Y•tiımiılerdi. 

Ba idbal eına .. ...a.. .hal 
seç blmıı olmasından dolayı 
maMet ohaak 6zere M. lö Kaf. eli... memleket: ah•alinclea 
bahlıd .. kendilini 11at on 
bire kadar oyal•Blll oldafunu 
IÖyli,.. kabahati ona Jildet• 
mek illltwdu. .• 

81Jiik laiforma11Dı giyiDmiı 
ol• knllaa ref•katiade kardefi 
M. lö K•Dt dö Suvuon laaz· 
retleri, Baırab · p, Dük dö Loag
vil, Dük Delbüf, Kont dö Har· 
kort, Kont dö Roı Guyon, M. 
dö Uaacaurt, M. dö Baradas, 

Kont dö Kramail ve Şövalye - Efendimiz, böyle bir ka-
dö Suvray bulunuyordu. labalık içinde bir kazaya uğra· 

Herkeı kralan dalgın ~ ne· masından çekindim. 
191iz balundupnu farkediyor· - Haklısınız, madam! Ben 
du. Kral içia bir kabine ve onu size süslensin diye hediye 
kardeıi içia de diter bir kı· ettim. Size tekrar ediyorum, 
bine bazırlaamıftı. Ba kabine· madam, yanlış düşünmüşsünüz .• 
lerin içerlİne maıkara elbiseleri Kra1ın sesi hiddetinden titri· 
konmuıtu. Kraliçe ve bqvekl· yordu; misafirler ne olduğunu 
lin karııı için de ayni ,ey ya- bilmedikleri bu muhavereyi hay
pılmıfb. Kral ve kraliçenin ma- retle di"l yorlardı. Kraliçe ce· 
iyeti erkim olan asilzadelerle vap verdi: · 
hanımefaecliler, ayni laa•• için - Pek ali, efendimiz, ~imdi 
hazırlanan odalarda iki.- iki· Luvr saraya birıni yollayıp ge
şer giyineceklerdi. tirtir ve efendimizin arzusunu 

Kral kabineaine girmezden yerine getiririm .. 
eve), kardinal gelince kendisine - Ôyle yapınız,. madam! 
haber verilmeaini emretmiıti. öyle yapınız ve çabuk olunuz; 

Kabinesine girdikten yarım çünkü bir saate kadar balo 
saat aoı:ıra yeni bir alkış tufanı başlıyacak. 
koptu; bu alkıı kraliçenin ıeli· Kraliçe, itaat gösterir bir 
şini bildiriyordu. Belediye er· tarzda iğildikten so ua kendi
kinı ayni merasimle ve çavu.- ıiDi kabinesine götürülecek ba
larının deliletile bu azametli nımefendilerin peşine takıldı. 
misafiri kabule ı'tti. Kral da kendi kabinesine gitti. 

Kraliçe büyük ulona ıirdi; o Kalabalık içinde bir aralık 
da kral aibi Defeliz ve yorgan can sıkınbsı ve karışıklık büküm 
görüoiiyordu. sürdü. Herkeı kral ile kraliçe 

Kral çe içeriye girince, o za· arasında bir şey geçtiğine dair 
mana kadar kapalı duran kü· konuşuyor ve fakat o derece 
çiik ıaleriain perdeli açılmış yavaş aöy:üyorlardı ki, hürmet 
ve lıpanya •üvırisi kıyafetinde ıebebile kendilerinden bir kaç 
giyinmiı olan kardinalin soluk adım geride duranlar bile bir 
çehresi görülmüştü.. Gözlerini şey işitemiyorlardı. Kemanlar 
kraliçenin aözlerine dikince du· olanca tizlitile çalınıyor, fakat 
claklarında acı bir gülümseme kimae dinlemiyordu • 
belirmiıti. Kraliçenin b~ynunda Kabinesinaen evveli çıkıa 
elmas gerdanlık yoktu... kral olmuıtuz arkuından çok 

Kraliçe kısa bir müddet zar· *'k ve ~arif bir avcı elbisesi 
bda belediye ..klmmd tulma· glymlı ve Batrahip ile cliier 
b•ı bbul ve banımefeadileria a•ilzadeler de onun gibi giyin· 
aelimlarına mukabele etmiıti. mitlerdi. Krala en yakııao kos· 

Bu eınada kral salon kapıla• tüm bu oldutu gibi bunu gi· 
rının biri önünde ıörülmüıtü. yinditi zaman kraliyetinin ea 
Kardinalin kendiaine yavaşça kibar bir aıilzadeıi tavrını ta· 
söylediti sözler üzerine rengi kınıyordu. 
••y•u• lcesildi. - _.::.:;:;~=~ Kardinal. balaa yalftna 10ka· 

Kral. maakesiz ve man ı un larak eline bir kuta tutuşturdu. 
hatlara yarı batlı bir bılde ka• Kral, kutuyu açınca içinde iki 
labalık içine daldı; dotru kra- elmu gördü. 
liçenin yanına ıiderek heyecanh - Bunlar ne olacak? dedi. 
bir ıule dedi ki: - Hiç bir ıey, efendimiz; 

- Madam, elma gerdanh· ancak, zannetmiyorum amma, 
ğlnıZI takmanız benim çok ho- ıayet krali~ rerdanlıta taka· 
şuma gidecetini bildiğiniz halde cak olursa taılırını sayınız ve 
niçin ihmal ettiniz? on tane buluraanız bu iki taıı 

Kraliçe etrafını bılc:ında ve kimin çalabilecet"ni kendiıinden 
şeytan gibi gülmekte olan k~ sorunuz. 
dinali arka11l'da gördü. Ve te- Kral kardinalin meramını an-
reddütlü bir sesle cevap verdi: lamak ister ıibi yüzüne baktı; 

resinde konuşulan ve kararları 
alman bir çok iktasadi mesele
ler bugün balledilmiıtir. Fakat 
o vakitki kongrede konutulan 
eski meselelerin arasında bu 
yılın kongresinde yeni bir mev· 
zu canhhtil ile ele ahnacaklan 
da yok değildir. 

Gel şi güzel bir, iki miul 
alalım: Sütçülük, tavukçuluk, 
balıkçalık, •ne lık. Bunlarda• 
başka, eıkiden memlekete mil
yonlarca lira · para akıtan ve 
bugün geliri kuruyan ihraç 
maddelerin"n de birer, birer 
konuş11lacıtına tiipbe ,o1rtw. 

Dünkü yazımda hazin durum
larını rakamlatbrdı tı• ibr.c; 
maddeleri bu ciimledeadir. 

Hayatı ucuzlatmak •vatıada 
süt, bugüıün yepyeni bir mev-
zuudur. Tavukçuluk; yedi sene 
eve) konuıulan bu metele üze-

rinde bu rün daha büyük bir 
hassas·yette durmak gerekmek-

tedir. Balıkçılak deditimiz ser
vet hazinesi, dünü!l olduğu ka-
dar bugüoüo de yeni ltir mea
eleaidir. Bütün bunlar ve daha 
bir çok melelelerin tecrübelere 
iıtinad eden miiabet bJıiler 
içinde bu yalan konrruiade 
konutalacata nı umabiliril. 

Ve bu 1efer kani olmak ilte
riz ki, kongreye raporlaşarak 
gidea meseleler, aazari pad
larıaı atacaklar ve öz kıymet
lerile faydala olacaklardar. 

Nej•d Böliirtle• 

fa1cat bu hususta bir fe1 .,. .. 
bılmek için vakit yokta; ber 
atızdan bir allat fefJada kop
tu. Kral kraliyetin ea kibar 
aıibadeıi pbi göriinmeldo be
raber kraliçenin de FraalUID 
ea pz•I kadını oldutuna 
ıüpbe yoktu .• 

Kraliçenia tiJimaiı olclui11 
avçı elbile8İ hakikaten keadi
sine çok praşmqb. Ba.... el
mas iğnelerle tutturulmat mm 
tiiyl ü kunduz derili şapka, 111'• 

tana inci rengi •clifeclen bir 
caket ve giimiit iılemeli mavi 
satenden bir fiatu fiyitlmi,ti. 
Sol omuzunda ıorguç ve fiatı· 
nanın renginde bir kordele üze
rinde ierdanhk parıldıyordu. 

- Sona garın -

TefrlraNo. 
87 lnkılib hatıralanndan 

Akfama doğru Galata rıhtımından uzaklaşan Romanya vapuru 
telsizile boğazdan çıkar çıkmaz vukuatı her tarafa yayıyordu 
S. Nuri ıibi bir iki ..fer Bunlu da mahalle aralanna bir fototrafı vardır. iki ellerini t6n efrad da um•mlwıelerde 

dalsa vardı. Bunlara .._et yapdacak alanlara kolaylak ol- yakanya kadar kaldırmış oldutu yapbldarı eavm türlü rezaletler-
orduıa geldikten sonra •Malrat mak iizere bir buırlakta. halde yii:r: jlerİ balkonda• içeri le ıeriat namı alt.anda istedikleri 
•aclaly• ftrilmifti. Arbk b· Şimdi kara lca•vet dODaama· girmiıti. ~ıtli menedeb"lirdi: ölçüye, biçime gelmez edebıiz· 
bine ~ımeainden falanda• ya da el' ni azatmııtL A.-atevlik Arkunı donüp kaçmak ne ••· likleriai artırdıkça arbrıyorlardı. 
laalaujea fOktu· Şimdi apl.. zırbhaının süvarisi binbaıfl Ali terseniz yap nız demekti. Eaase11 lıyan eden her kıt'anın bir 
ela f 1 tlls Wr kara kUYVet do- Kabuli bey zır bit ya gelea ilk ukaını döndükten ıoara ıavalla kere Yıldıza gelerek üç defa 
ı..,..- ava efradını kotdur•tqtu. Fa- Ali Kabuli de parçalanmıştı. (Padi,.bua çok yap) diye ba-

(Şeriat bteriz). icat bu herifler kovmakla, yüze Akpmı dojru Galata rıhtı- t-rmaları u•ul ittihaz edijmi,ti. 
Vılilı• itidl•dea Melamed- t6kürmekle gidea takımdan ol· mındao ~~ldaıan Romanya Yıldız o gün akpaıa kadar bu 

cilia ~ IMre göm döamiif ae aadıklanadaa v~pura gide ıele vapuru tels~zı~e boğazdan çıkar gelen giden efrad ile utraımıt 
aW ve ne de mahakemeai kal· a~ı~et bn .1~1111 de diğerleri ~~~az butuo wkuatı taf· gibi idi. Bu iıte en ziyade ç• 
11111- Elinde ıilih muttasıl ba· ııbi us~ta .ıltıha~ etmişti. Fa· sılahle her tarafa vermeie lııan Kızlarağası Cevher ata 
i1'aJor ve at9I edlJor. Ôldii- kat zabıtlerane bır fenalık yap- başlamışb. lıtanbuldan kaçan idi. Kıyıcı Mustafa ile bir kaç 
rilJor, ... 1aoş oluyor. 1 .. plık t1rmamışlardı. bir~ok i~tib~dçı ~b.uslar, ıivil defa bulaımnşlar, efradın azılı· 
e•yor • arlra1111clan: Ali Kabuli bey mimlendiği elbıse g~y?'ış zab~tler . hep bu lartna ktrınızı lceıeler içiade 

-Şeriat iıterizl diye bağırıyor. için gemiden çıkanldı. Süngü vapuhra 1.lt~~a1 .. e~:ııılerldı •. 8
1 

undila· çil çil altınlar datıtmıtfardı. 
d .. ··kı L y ı...1__ nn epaı ..;JC llftı5e re maı er ı. ._. b le i 

Mahalle aralanna datdan altın a ıuru eneres; ı~ aa- AL 1 H d. 11ın u •dar korkuaç aet ce 
L hl . k da "tirüld" "fam o unca am ı çavaı, .ı.J-.ıı.... .. S ·c1, bir ta"1m pfı ru ll sefıl herıf· rayına a r 1° u. ve bal· Kıyıcı Mutafa ve ırlcadaşları Ul .... ı roren A•iral aı 

I• de elleriede birer tebeıir kona çıkan Sultan H~ •özü Beyotlaoda buluıtuklan bir Mevlla ~•de Rifat. Ali Kemal 
benli evde ittibadca ve,. •ek· önünde kurbulalt ~ ~GJan panıiyonda yannıa plialannı dalla bıt 98k malaaliUer " 
ttıplı •bit varn bir (M) ifar_. ıibi parça parça .•~ildi. Bu çizmek •o hlll de bir u kıfa AJar., faık.. meosublan da 
ile ........ -.tlır yapdlyot. vık'acla Saltu Hwıdia ........ 4inlendirmelde .....ı ikea ..._ Yunanı-.. filin UçmaıWdı. 

Gece geç vakit ihiret pOlla· 
sından aşağıdaki mektubu aldı· 
jımıı için "Hafız Dunaut.•D 
macerasına bugün, ma•lesef, 
devam edemiyoruz. Ok•ları
mızdaa özür dıleri:r:. 

Ne yaptı? 
Ahiret Knltfirrark1ad11n 

17· 18721938 
Evet; ne yapb ve ne yapmak 

istedi?. 
Muhtar ne yapb? 
Bakkal ne yaptı? 
Kuab, belediyenin ıözüain 

&aiade, altı yaflncla kart keçiyi 
aual laY1rC1k kuzu yaptı?. 

Avukat Murad mıbkemede 
Doktor Eaad Fraa111 ı.uta

laaneıiacle 
Kemal Kimil palavra blü· 

bünde ne yapb? 
Huliıa bu •uıl, kendisine 

havale edileDia kafaıında daimi 
bir burgu halinde işlttken 
adamcatız ae yaptı? Kafa11n1 
duvara mı çarph, ne yapb ?. 

Baıta matl,uat olmak üzere 
b11 demokratik ve çok f aydala 
ıuali soranların 11nkl kendileri 
ne yaptı?. 

Fakat bu suali soranların hr 
ricinde olanlarla ufak bir hu
bıhale lüzum prdütn: 

Beledi ye reiıi ne yaptı? 
Ve ben, kendisini tenldd 

ettitlm, keadisinden sual tor· 
d•ğuıD zatın yerinde olsaydım 
acaba ne yapardım?. 

lzmiri çok severim; çünka 
hiç çekinmeden sorar: 

Belediye reisi Dedebqı me:r:· 
bahum ne yapb?. 

Dokuz buçuk milyonluk pto
ieyi ne yaptı?. 

Hı... Sahi; bu projeleri, ke
ıifnameleri kim yaptı?. 

Evet; lzmir, ıaj'laı solunu 
biç d6ı&nmedea ıorar: 

Doktor Behçet Uz Kaymakam 
Nihad Bey caddesini ne yaptı? 

lkincikordonu ne yaptı?. 
Bahri baba parkını ne yaph? 
Yukuı mahallelerin .ayunu 

ne yaptı? 
Şehirin yolluın1, kaldmmla

rmı ne yaptı?. 
On dak kalık yatmura mü-

tıakıp patbyarak şehri g31 
haline ıokan latımları ne 
yaptı? 

Gece yansı sönen ışıldan 
Amele ve vesait Kültürparktı 

çalııbtı için şehri• tanzifat İl· 
lerini ne yaptı?. 

Avukat Murad Çınarla konu· 
1ayord11m; baaa dedi ki: 

- Azizim, hen belediye rei· 
aloin aleyhindeyim.. 

- Neden? 
Dedim, kendiıind• ilmi de

liller istedim; bana Hafız Dur
MUfUll •Münacat. ilimli ulWai 
hafiyeden bihiı kitablarclaa 41• 
liller getirdi. 

Hayır, hıyar... Nukör olma· 
yınız, aaakör olamayız. Nu
körlütün manuıaı iMiiyor ma· 
sunu? Ekmeti gönaiyea ad• 
demektir. Şu balde elr.melr , .. 
rine patatu yiyen w ekmek 
yüzü görmiyen Almıa'• aankir 
mü? 

BilmiyMam; fabl aor..
mize: Belediye .-.k itiai oe 
yapb? 

S. miinuebetle ( lmir bele· 
diyeıi ae yaptı) di,.. " bele
d iye reilini ikiye bmeıek )'UI• 

••na kültürparka heykel halinde 
41ikmek, yarıııaı .la Gerenlik 
•ahıllıliacle kiret ka,....a 

atmak istiyen arkad&flm Murat 
Çmardan bir rica: 

lzmir belediy,si ne laalde idi, 
ne hale kondu?. 

Söyliyemea, evet, aöyliye•ez. 
Söyliyemez; çünlrü •Öylerken 

barut kelilir, barut keailiace de 
Açma lazımdır. Murat Çanu 
aıçmılıyamaz, ıülleler .• 

O halde ben ıöy.iyeyim: 
lzrair belediyeıi eıkiden ·va· 

ridab ma•afmdan fazla. bir 
miie8eae idi; ıehrin bitin yo1. 
lanoı, Darataç, Kar117ab tr ... 
yaylarını, llciçqmelik oaddeliai 
E.,refpaıa zamaoında, laep lamir 
belediyeli • esnaftan bet ADtim 
ceza almadan· kendi var•datile 
yaptı. 

Telefonu, meabelaıyı, 8aJari. 
baba parkını, O..aaata • Ve
zir ıularının demir borulara ala· 
nışını Azi2 bey yaptı. 

Ne hale •i kondu?. 
Haytr, bayır.. s·z kıık yıllek 

avalcatt Ateye baıhrtlp kartı· 
dan gülmek istiyor181111Z. Tarın• 
m t gür aaçlaıuaı parmıldarımla 
brıtblarak lize flnat venmem. 

Fuarı inkir mı ediyor ıunuz? 
Ve ıen; ey doktor Memduh 

Say, Fuarı hükOmet mi yaptı 
nıuyoun? 

Belediye ne mi yaptı? 
F8'cat ben ne yapıyorum?. 

Jzmir belediyeaiede çalınan da. 
vuhın eeıini dokuz ay Aakat• 
da •Jıot bir uda halirıde. din
lirerelc lzmire gelir, ıelmtz be· 
lediyeain vekiletioi almakta 
mana eedir?. 

Ah t. faee 1aMlifii, 
ince soyadım.. Beni istesem de 
istemeıem de matbuatın ınce 
sazına lcanştırarak işte böyle 
falıolu tempo tutturuyorlar. 

Ah bu ıoy adım banı ne 
yaptı? 

Huli11 ve netice; vataoda,la
rım, sorarım s z~ Beledi19niz 
ıiı:e ne J&plı? 

Kend lerinden cıclde pera• 
istenen Güzelyalı '9emti ahalisine 
söz dütmez. Onlar, ıltıatş bet 
senedenberi .. vcat ol•p dt1manı 
üstünde yeni eç1lan tramvay 
caddea~i bile görmekten ieiz 
insanlardır. Paraları verme4iler, 
Devlet ŞGrisrna gittiler. 

Sahi; Belediye Gizelyalı ead
deıinde herlcetin evinın 6ftüade. 
ıöktiiriip fötir•iğii ttşları ne 
)'apb?. 

S.aki OeYlet ŞGri11 Güat,.h 
hallmaa hak vererek belecliy_. 
koydup baciıleri durclurmalda. 
batkı ne raptı? 

Evet; ıoraram size: bele4iye
niz 11e yaptı? 

Ha1van gübresinden gtçil•i
yea caddelerinin tilcürürt..a 
yakalaaaolardan birer lira aeaı 
aldıysa fena mı ,.ptı? 

Kalwelerdeki çay ıekeıi~rini 
burnunu henüz kanştırldtŞ ve 
iıtibridan yeni ı•det etmiş ka~
veci çaraklaranın tertemiz elleri 
vasıtuile kaptlara sardırdıysa 
pnah iDi yapta? 

Pazar günleri •tatildir. dıye 
laaolann içinde hayvanlanıu tı· 
mar eden ve beygircikleriai 
yemliyen inaanlara ceza verdiyse 
yanlıı mı yaptı? 

V • nihayet; ey vataıulaflar, 
belediye reiaiaiz, ıolları IMrbtt 
etmesinler diye, belediye taa. 
zifat beygirlerin birer patiska 
don fiydirdiyu 1Uki güliiDç 
l.ir it mi yapb? 
- .s... , inci -"i/* ... 
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Şalda 23 şubat 1899 da Pol Demlt1d 
General Rojegi Eli:e sarayını işıale 
ser1k ederken, solda Üçüncü Napolgonan 

Lüi Filipi iskat begannamt1si 

~·· 

-2 :- ıon d ini merasimi yapan pa• 
- Dünden kalan - paza soğukkanlılıkla: 

30 Teşrinsanide generl Malo - Ab papaz efendi, size 
ve diğer on üç arkadaşı Grenel· teşekkür etmek için, eğer mü· 
de biç birisi de en küçük bir saade ve imkan olsa, beş da· 
zaaf eseri göstermeden kurşuna kika için döner, size ahiretten 
dizilmişlerdir. Hatta mahkumla· taze haberier getirirdim! 
rın üzerine atılan yüz yirmi kur· Demiştir. 

şuna rağmen general Male ya· Harici hiç bir kuvvete ve te• 
ralanmış ve ölmem "ştir. Gene· sire dayanmadan tamamile ide
ral Male, vücutları delik deşik oloj'k ıu kast; 1839 seneıi Ma· 
olmuş mahkümlar arasında, bir yısımn 12 sinde "Mevsimler. 
hayalet gibi ayağa kaikmış ve: gizli cemiyeti tarafından yapıl· 

- Dostlar, beni unuttunuz mıştır. Bu cemiyf'tin şefleri; 
ya •• Diye bağırmıştır. Bu suretle Blanki, Barbes ve Marten Ber· 
de ikinci bir ateş emri ile o da nardı. 

ölmüıtür. 1936 senesi teşrinievelinio 
• • • 30 uncu günü Strazhurgta 46 cı 

imparatorluğun ıukutundan piyade karargahına gelen bir 
tonra da bu su kastlar silıilesi zabit, prens Lüi Napolyon ol· 

· durmuş değildir. Tamamile cum duğunu iddia etm ş ve kolonel 
huriyetçi olan Karbonariler fa· Vodrey de bu ziyaretçiyi prens 
aliyete geçmişlerdir. Bunlardan olarak kabul ederek emrı al· 
evel, (Siyah iğne) cemiyeti, iç· tına girmiştir. Fakat muvaffak 
me suyuna kattıkları sari has· olmak üzere bulunan bu hare· 
talık mikroplarile garnizon ef· keti PJenye adh bir mülazım 
radını zehirliycrek Vensan müı· yutmamış ve: 
tahkem mcvkiini işgal etmek - Siz Lüi Napo!yon değil· 
istemişlerdir. Eğer plan muvaf· siniz. Siz ko'onel Vodreyin ye· 
fakıyetle tatbik edilmiş olsaydı zenisiniz. Kullanmak hakkına 
suikastcıların eline 60 top, 60 malik olmadığınız bi'r ismi kul· 
bin tüfek geçecek ve bu kuv· !anıyorsunuz, bunun ıçın sızı 
vetle Paris üzerine yürümek tevkif ediyorum. o;yerek ışı 
mümkün olacaktı. bozmuştur. 

1816 ıenesinde meydana çı· Lüi Fılip bu teşebbüsü afla 
kan Patriyotlar cem·yeti Burbon karşılar gibi hareket etmiştir. 
saray ve hanedanının tahribi ile Fakat bu vaziy! t Lüi N.ıpolyo· 
Fransanın kurtulacağına inanan· nun 1840 da Polonyada ayni 
)ardan mürekkepti. 21 Eylul şekilde bir teşebbusüne manı 
1822 de dört küçük zabitin teşkil etmemiştir. Fakat prens 
idamı, halk tarafından çok fena bu defa tevkif edılmiş, Ham 
karşılanmıştır. kalesine kap ttılm ı şt ı r. Lüi Na-

18 ıene süren meşruti idarede polyon bu... Pederane hapis 
Lüi Filip aleyhine pek çok suİ· hayatını eleoıur Veryeo yani 
kastlar yapılm ı ştır. Fakat bu •Nal ınlı dilber rakkase,, ile 
suikastların hepsi de ferdi te· pek hoş geçirm· şti r. Bilahare 
şebbüslerirı eseri olmuştur. üçüncü Napolyon ·yani sabık 

Korsikalı Fiesçi ve iki arka· prens Lüi Napolyon· taraf mdan 
daşı biç bir partiye mensub de· Kont D'orks unvanı verilen piç 
ğildiler. Tampcl bulvarında kul· bu hayatın ve zamanın mahsu· 
landıkları Krala suikud cehen· lüdür. 1843 de doğan bu piçi, 
nem mak"nesi, 28 temmuz 1855 ayni kadından ikinci bir piç 
de tam 19 kişinin ölümüne sc• 1945 de tevellüd etmiş bu da 
beb olmuş, fakat Krala bir za· prens Napolyon tahta geçtik· 
rar vermemiştir. ten sonra Kont dö Laben un· 

Bu üç ıu:kastcıoın idamı halk vanını almıştır. 
tarafından memnuniyetle karş•- Kral Lüi Filip, aleyhine ya· 
lanmıştır. Suikasdcılardan Mo· palan hareketlerde, düşmanla· 
res, ensesini açmak iıtiyen cel· nna ıert davranmamıştır. lmpa· 
lidın yeleğini yırttığını görünce: rator olduktan sonra, Lüi Sona• 

- Bu yeleğin kabahati ne· part ıiyasi düşmanlanna bu 
dir?. S zin hoıunuza gitmiyebi· surette mukabele yapamamıştır! 
lir, fakat her halde bir fakirin 1852 Hez"ranında 32 maznun 
de iş ne yanyabilirl. Pariıi berhava teşebbüsü ile 

Demiştir. zmdana atılmıştır. 
Fiyeıiye ıelince. lcendiıine ltalyanları Avuıturya boyun-

' 

. . 

durutundıo kurtarmak ıç ıı 
Fransada karışıklık ihdasını la· 
z m gören Karbonarilerden Or· 
sini 1858 Kinunusanisinin 14 
nde imparator N 1polyon vo 
zevceıine opera dönüşünde 
bomba atmıştı. imparator ve 
karısına bir fey o mamakla 
beraber 12 kişi parçalanmış 
150 kişi de yaralanm ştır. Or· 
sini ve arkadaşları 14 Martta 
idam edildikleri halde birisi, 
Françisko Krispi firar ederek 
kurtulmuştur. Bu aC:lam, bilahare 
ltalyan Başvekili olmuş ve ..• 
Fransaya karşı üçlü it lafta ltal· 
yaya mevki aldırmıştır. 

1871 de imparatorluğun su· 
kutundan ve cumhur ıyetin Fran· 
sada yeniden tesisinden sonra 
da suikasdlar devam etmiştir. 
Fakat bunları bastırmak müın· 
kün olmuştur. 

Bu sene meydan alan sui· 
lcasdların Frınsada cumhuriyet 
"j mini sarsacağına ihtimal ve· 
renler azdır. 

Kör olan 
büyük edip 

James Joyce, U ysse adlı ese• 
rile tanınmış büyük bir lngiliz 
muharriridir. Ekseriya Pariste 
yaşar. Paris güz deleri onun 
hayranıdır l ar. Bu defa elli al
tıncı yı lı Londrada kutlulanan 

James Joycea aid ressam Gwen 
şu hatıra}'ı nakletmişt ir. 

- O akşamı ömrümde biç 
unutamıyacağıml Üstadın rcs· 
miııi ç zmeğe başlamıştım. Her 
şey tam bir int zam içinde gidi· 

yordu. O tad da huzur içinde 
önümdeydi. Birden elektrikler 

sö.ıdü ve ortalık zından gibi 

o ldu. Bu sırada Joyceunun sesi 
karanlıkta çınladı: 

_ Allahıml Göremiyorum, 

hiç bir şey göremiyorum. Mu. 
hakkak kör oldum! 

Bu sesin arkasını üstadın 
hıçkırıkları takib etti. Kendisini 

hepimiz ikaza çalıştı~: ~lektrik. 
ler yandığı zaman korluğünden 
bir eser kalmayacağını ona gü· 
lerek anlatıyorduk. 

No yazıkl. 
Büyük muharririn dediği ha· 

kikatmiş.. Elektrikler Yandığı 
zaman hep: ıniz hakiki bir kör 
karşısında bulunduturnuzu deh
şetle anlarnıttak. 

- Baıı 1 inci sahi/ede -
etmiş oldujun u beyan etmek· 
tedirler. 

Romı, 16 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Avuıturya kabinesinde ya
pılmış olan tadilat, Romada 
hayret uyandırmamıştır. Zira 
Berchtesgaden görüşmelerin den 
sonra bu tadilata içtinabı gayri 
kabil nazarile bakılmakta idi. 

ltalya hükümetinin Avusturya 
siyasetindeki şimd i ki tahavvülü 
teshil edecetini gösterir biç bir 
alimet yoktur. Fakat muhakkak 
olan bir şey varsa, o dı bu 
tabavvü!ün vukuuna mani olmak 
için ltalya hükumetinin hiç bir 
şey yapmamış olduğudur. 

Berlin, 16 (A.A.) - Siyasi 
mebafil B. liiilerin Rayiştağ· 
daki söyliyeceği nutukta Avus· 
turya ile Alman)'• arasındaki 
müzakerelerle müştereken itti· 
haz edi lmiş olan kararlardan 
uzun uzadıya bahsetmesine inti· 
zar etmektedir. 

Ayni mebafil Avusturya tara· 
fı ndan ittihaz edileceği ilin 
edilmiş olan tedbirlerin neşrin· 
den evel daha derin bir büküm 
vermekten isfnkaf etmektedir. 

V1yana, 16 (A.A.) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Avusturya kabinesi bu sabah 
nihayet teşekkül etmiştir. Sey· 
yas lnguartm büyük bir ehem· 
miyeti o 'an dahiliye ve emni· 
yet naz•rhğına tayini ile kendi
sine polis işlerini kontrol etmek 
hakkının verilmesi ve Alman 
dostu sayılan Sobmitih Hariciye 
Nazırlıtına tayini yapılan ba~· 
laca detış ikliti teşkil etmek· 
tedir. 

Bu suretle Şuşnig Hitlerin 
talepleri karşısında boyun eğmiş 
bulunmaktadır. 

Par is, 17 (Radyo) - . Avus· 
turya • Almanya yaz iyeti, Fran• 
sa siyasal mehafilinde birinci 
plaodadır. 

Almanya Hariciye Nszırı Von 
Ribentropun, pek yakında Av. 
rupada geniş bir manevra yap· 
mak suretile müstemleke iıini 
halletmek ist :yeceği tahmin olu· 
nuyor. 

Alakadar mehafil, Vorı Ri· 
bentropun, bu gıbi manevralar· 
da çok ihtisası olduğunu ve 
hatta, Romada Bolşevizm aley· 
bine imzalanan Almanya, ltal· 
ya ve Japonya paktın ı n mucidi 
bulunduğı:nu iddia ediyorlar. 

"Figaro., gazetesi; B. Hitlerin 
önümüzdeki pazar gunu irad 
edeceği mühim nutkun, Alman. 
yanın veçhesini göstereceği ni 
yazıyor. 

•Peti Jurnal,, da; hakikatin, 
oldüğu gibi kabul edilmesi la· 
zımgeldiğini ve Almanyanın as· 
keri, siyasi ve ikhsadi bir teh· 
like şeklinde Fransanm karşı· 
sına çıkmış olduğu keyfiyetini 
tastilc etmek iktiza ettiğini ya· 
zıyor. 

"Ernovel,, gazetesi ise, Mus· 
sofinin; bundan sonra Akdeniz· 
de serbest kalmış olmak için 
Merkezi ve Şarki Avrupa işle· 
rine karışmamağa karar verd.· 
ğini, halbuki bu s· y .:. s.!~; n, gj. 
nün bir!nde İtalyaya zerar vere· 
ceği ni knyJed yor. 

V.y.ına, 17 (Radyo) - Avus· 
tu rya BQ şvek l Dr. Şuşnig ile 
Hariciye Nazuı Bay Smit ve 
p azar günü Bcrlinden tekrar 
buraya gelen A manyanın bura 
sefıri Von Papen, Hıtler-Ş uşnig 
mülakata net1cesinde tckarrür 

Mareşal (Şan.Kay.Şeiı), hükumet merkezini 
Hankovdan başka bir yere nakledecek 

,Çin sokaklarında /ect manzaralar 
Şanghay, 11 (Radyo) - Ja· rütbe alabileceklerdir. ilk ıö-

pon orduları, sarı nehrin öbür nüliü'.erin 400 lcad~rı 17 ile 22 
sahiline geçerek, Çin orduıu yaş arasındadır. 
mevzilerini bombardıman et· • • ı • sa 
meğe bışlamışlardır. Bir ltalyan v pura 

Şanzi cenubunda ilerliyen di· kayboldu 
ğer üç kol da sarı nehri takip Roma, l 7 (Radyo} _ Cia 
etmekte ve Çin kuvvetlerini Nıkolo adındaki İtalyan vapuru, 
tazyik eyl~mektedirler. Amsterdamdao kömür alarak 

Tokyo, 17 (Radyo) - J 1P00 Napo:iye hareket ettikten sonra, 
amirallarından Noçi G1ma, CebelüPa·ık civarında fırtınaya 
matbuat mümessillerine beya· tutulmuş ve te1s"zle imdad iı· 
natta bulunmuş ve japonyan ın, tem i ştir. 
lngiltereyi Çinden çıkarmadıkça lmdad işareti üzerine koşan 
vaz"yetin salah bulamıyacağmı b r ltalyan to p itos le bir Fran· 
söylemiştir. s ız vapuru, her ne kadar araş• 

Şanghay, 17 (Radyo) - Ja· t rmalarda bulunmuşlarsa da, 
pon orduları, (Veyoyu) ve (Sen- Cıa Nikolodan eser göreme• 
Nuyi) ka1abaların i şgal etmiş· 
terdir. 

Şanghay, 17 (R'ldyo) -· Çin 
hükumeti merkezini Hankovdan 
başka bir ' yere nakletmeğe ka· 
rar vermiştir. 
Mareşal Şan Gay Şek, bu 

husus için şimdiden tertibat 
almıştır. 

Anconı, 17 (A.A.) - Amiral 
Yamamato bir müıikat esnasın· 
da Çin • Japon muhasamatının 
ya y. iio hitama erece· 
ğin i söylemiştir. 

Amiral Ç nlileri n göstermek· 
te olduğu mukavemetin günden 
güne zaafa düşmekte olduğunu 
ve yaz başlangıcında Çin kıta· 
atının Japonların ileri hareki· 
tına mukavemet gösteremiye· 
ceklerini söylemiştir. 

Amiral beraberinde Ankona 
başpeskoposu olduğu halde 
şehrin faşist mezarhğına çelenk 
koymuştur. 

Hankeu, 17 (A.A.) - Sent· 
ral Nevs Ajansı bildiriyor: 

Muhasematın başlang.cında 
demiryolları nezaretinde memur 
bulunan M chigan üniversitesi 
mezunlarından Bn. Cun halen 
b ütün Çin kadınlarının seferber 
hale getirilmesi üzerinde çalış· 
makta ve bu seferberliği hazır

lamaktadır. Genç Bn. Cunun 
planlan mucibince çocuklara 
bakmak vazifesi yaşlı kadınlara 
verilecektir. Genç vatanperver 
Bn. Cunun teşkilatına şimdiye 
kadar iki binden fazla genç 
Çin üniversiteli kızlar gönüllü 
olarak girmiş ve sıhhi servisler 
teşkilatına verilen bu ilk kıt'a 
Bn. Cuz tarafından Mareşal 
Çan-Kay·Şeke takdim edilmiştir. 

Genç kızlar ihzari, a1keri 
tc::rh.yo görmekte ve kamplarda 
yaş!'makt adır. Bunlar cephede 
............ ! ........... 

eden vaziyetin tcfcrrüatile meş
gul bulunüyorlar. 

Prag.:lan alınan son haberler, 
f:iitler·Şuşnig mülakatından ıon· 
ra Avusturya kabinesinde husu· 
le değişikl ık, Çekoslovakyada 
bariz bir ~ndiıe uyandırmıttır. 

m işlerdir. 

Vapurun, otuz beş 
hatife birlikte battığı 

mü rette-
zannolu· 

yor. 

Kavga 
Kord~nda Şehir gazinosu önün• 

de Rıdvan oğlu şoför Demir 
Ali, müşteri meselesinden şoför 
Mehmetle kavga etmiş, Mehme· 
din başı otomobil kapatın• 
çarparak yaralanmıştır. 

Düşmek ve yaralanmak 
İki çeşmelik caddesinde Hüıe

yinin kahvesine girmek üzere 
olan Cemal oğlu kasap Halim 
yere düşmüş, yaralanmıştır. 

Kadın meselesinden 
Çorakkapıda Alaca sokağın· 

da bir kadın meselesinden ka· 
dastro fen memuru Ahmed ot• 
lu Turgudu ustura ile yaralayan 
marangoz Et hem ve kalfaaı Ha· 
san tutulmuştur. 

Sa meselesinden/ 
İkiçeşmelikte Yeldeğirmeni ,.. 

kağında su meselesinden Haıan 
km Hamideyi palaska ile dö
ven lsmail oğlu Mustafa zabı
taca yakalanmış, Adliyeye ve· 
rilmiştir .. 

Metresini gtıl'alamıı 
Gazi bulvarmda Di Amerikan 

tütün kumpanyası önünde met· 
resi Cemileyi çakı ile bacağından 
yaralıyan Bayram oğ!u Mehmed 
tutu im uştur. 

Bağ bahçe tiitiin 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 
Ziraat aletleri 

Hacı Dawt zade 

1 
Rahmi Karadavad 
Hal imağa Çarşısı No. 31 1 
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KADiM r AR/HE MostiNJD TEFRiKA -rz ' Bir artist, hür Sihirli zümrat 
Tayyare ile Londraya kaSüleyman Peygamberin Aşkı 

ıs 
Yazan: A. Kuprin Çeviren: Adam Hasib Adamoğla 

Tarihin kaydettiği büyük fatihlerden ziyade 
Süleyman peygamberin aşkları unutulmamıştır 

Süleyman peygamber mücev· ona, hiç bir kimse süsün, güzel her kudretin üstündedir; hatta 
herlcri tarife devam etti: elbise veya kokuların, san'atka· ölümün bile... Çünkü seven ka· 

- Bu zümrüd taşlı yüzüğe rane yapılmış mücevherlerin dın, bir kraliçe demektir; çün• 
gelince, bunu parmağından biç güzele nasıl ve niçin yaraşaca· kü aşk bizatihi tirandır. 
bir zaman çıkarma; çünkü züm· ğını öğrenmemişti. Halbuki, o - 7 -
rüd, Süleyman peygamberin en bunları mükemmel surette bili· Saba M~likesi Belkis 
ziyade sevdiği kıymetli taştır. yordu. Şair, Egmiyetülagani, Mezmur• 
Babarlirın yeni yetişmiş çimen· Ona biç bir kimse, sevdiği lar sahibi, arzın malum her !a• 
lerinin sabah rengi bu taşta• erkeği elinde tutmak usullerini rafmın hükümdarı, zamanı~ ~ıc~ 
dır. Zümrüd, yüreklerere ferah tarif etmiş değildi. Fakat o, dan ve ruhlarının tek bakımı 
ve sadakat ve samimiyet verir. Süleyman gibi kadını çok gör· Süle} man Peygamberin, bir baA" 
Senin yatağının başucuna da bir m'üş, kadının her c' nsini tecrübe ve bahçede tesadüf. eı.~i~i. fakir 
zümrüd taşı asacağım. Bu taş etmiş, kadınlara hakim olacak kız•nı sarayına getırdıgının ye· 
sana rahat ve sakin uyku vere· ve zamanın her türlü şartlarına dinci günü idi. 
cektir. Yılan ve akrebler senin malik bir erkeği de kendine - Sonu var -
yatatıoa yaklaşamıyacaklardır. baklamak usullerini bulmuş ve LlMA ND A 
Durulmuş ve ııcak deve sü· hatasız olarak tatbik etmekte 

tüne katılmış olan zümrüd, pan· idi. 
zehirdir. Eter gül ıuyu ile ka· · Sulamit ilk iece için yatağı· 
rııtırılarsa, zehirli hayvanların nın etrafını güzel renkli, güzel 
ııarmalanna karşı devadır. kokulu çiçelıclerle süslemiş vo 

Süleyman peygamber, bundan vücudü gibi yatağını da en gü· 
,l\)nra, yeni vo renç zevceıiao zel vo bayıltıcı kokulara bok· 
ıarhoşluta kırıı Lübnanda ya• muştu! 
pılan bir ilicı verdi. Bu ilaç, Sutamitin güzel göğsüne ha· 
hem havayı temiz tutar, hem de şını dayamış ve hayatının en 
inlaoı aarho, olmaktan korur. zevkli saatlerinden birini yaşa· 
Bu, hakikatte Lübnaq dağla• makta bulunan Süleyman Pey· 
randa bulunan bir nevi kıymetli gamber: 
taşla yapıİırdı. Süleyman pey· - Burada, ben kendimi mu· 
gamber, lranın Firuzeıinden do kaddos nehirde Cennete giden 
bir hediye verdi. Firuze taşı da altın yaldızlı ıemavi kayıkta 
sahibine aşk yolunda saadet vo aanıyoruml Dedi. 
muvaffakıyet verir. * * • 

Süleyman peyıamber, nihayet işte •• Süleyman Peygamber, 
yeni ve güzel kanıma mavi bir arz üzerinde insanların hem 
ıöıü andıran bir taş verdi. Bu, vicdan ve ruhlarma hem de mad· 
•ıöztaıı. idi. Fona ruhlu röz· di hayatlarına en ziyade tabak· 
leri, her ıeyi tahrip kudretini küm ve sabiplık edebilmiş, mat· 
haiz insanlara karşı kudretli bir 1 übiyet nedir görmem· ş bir pey· 
tılııım idi. Bunu üzerinde taşı• gamber ve hükümdar, bu ıu· 
yan kendisini •ıöz. den koru• retle ilk hakiki sevdayı ve aşk 
muş olurdu. bayatını yaşam• ştır. Öyle bir 

Süleyman peygamber, güzel aşk, ki aradan bu kadar çok 
S•damitin boynuna en kıymetli asırlar geçtiği halde, unutulma· 
ve iri Hind incilerinden yapıl· mış ve emsalsiz aşklar arasında, 
mış büyük bir gerdanlık taktı. tek olarak kalmıştır. 
Bu gerdanlık kısmen do kch· insanlık, pek çok asırlar için· 
libardan mürekkepti. Bu keh• de pek çok ~ttr:aııs.";.(Z.Ufnn) ler 
libıırlar, Sur hükümdara Hira· görmüştür. Bunların da isimleri 
mın bizzat uzak memleketler- tarihlerde, halk masallarında 
den bulup aetirdiki emsalsiz yer bulmuştur. Faknt Süleyman 
kehlibırlardı. Peygamb~r. bilhassa aşkı ile 

Sulamit, bir kır kı:zı, Sulamit unutulmazlar arasana girmiştir. 
kırlann çoban vo çiftçi bir Ve Süleyman Peygamber, ıışkı 
ailesinin şehir görmemiş bir ile elli bu kadar asırdanberi zi· 
kızı idi. Kudüsün büyüle saray- binlerde ve hatıralarda yaşa· 
lannı görmemiş, bu sarayların maktadır. En meşhur zalim ve· 
lüks bayatını tatmamıştı. Fakat ya fatihlerden hiç birini bilmi· 
tabiatın tam yarattığı bir ka· yen pek çok insan vardır, fa· 
dındı; güzellik, işve ve cilve, kat bunların h:- psi de SüJey· 
fedakirhk bislerile kaim oldu· man Peygamberin aıklarını bi· 
~unu tabii olarak biliyordu; lirler. Çünkü... Aşk her şeyin, 

Erzurum vapuru fır. 
tınaya tutulmuı 

Dün Mersin hattından lima· 
nımıza gelen Erzurum vapuru, 
Alanya ile Finike arasında tid· 
detli bir fırtınaya tutulmuı ve 
güçlükle yoluna devam edebil· 
dikinden gecikmişf r. 

Mahkumlar gönderildi 
lstanbula hareket eden Erzu• 

rum vapuru ile lzmirdon 38 
mahkum lstınbul hipishaneıine 
ıönderilmiştir. 
Bagraklıgı getiren lngiliz 

kaptanlar 
Denizbankın Bayraklı vapuru· 

nu getiren lngiliz kaptan ve 
tayfalar dün limanımızdan ıeçon 
Providanı vapurile Marıilyaya 
gitmişlerdir. Oradan Londraya 
geçeceklerdir. 

Gelen·glclen vapurlar 
Diln limanımıza bir İngiliz, 

bir Alman, bir Türk, bir Fran· 
sız ve bir ltalyan vapuru gel· 
miş, iki Türk, bir logiliz, bir 
Rumen, bir Fransız ve bir ltal· 
yan vapuru da hareket etmiştir. 

Rumen vapuru dört yüz tonu 
Cenovaya ve dört yüz tonu da 
Maltaya olmak üzere sekiz yüz 
ton pamuk yüklemiştir. 

Kraliçe Mari Mera
noya gidiyor 

Hükreş, 17 (A.A.) - Kraliçe 
Merie hususi bir tedavi yapıl
mak üzere cenubi ltalyada kain 
Meranoya hareket etmiştir. -Halkevi köşesi 

1 - 20/2/938 pazar günü 
saat 14 de Halkevlerinin ye· 
dinci yıldönümünü kutlulama 
töreni yapılacaktır. Bu törene 
bütün yurddaşlar davetlidir. 

2 - '"Fakirler,, dergimizde 
gençliğe bir sahife açtık. Mık· 
sadımız, bugünün kapasitelerini 
yarana daha kuvvetli bir şekilde 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ba~rlamakb~ Yazı vumek i~~ 
,.,.. Dilimize çeviren: Yazan: yen gençletin yazılarını (Halkc-

Şükrü Kaga Hanri Bero 
--------- vinde Fuat Edip ) adresine yol· 

- 30 - lamalarını bildiririz. 
vo ıigaraııoın dumanile mavi J işte saat gece yarısını çahyor. 3 - Evimiz salonunda hor 
balonlar yapan tiryaki; yolcu ~ H~r ak~ımk~ gibi. garson gene hafta perşembe günü akşamı 
kadınları meçhul güzelleri saf· elındekı ıuzgeçlı teneke ile saat 20 de bütün yurddaş· 
diline bir cüretle avlamağa yere zencir .. işaretleri yapıyor. lara Karagöz oyunu oynanacak· 
çalışan ıebrin horozlan mcsa· Ar~ada?h ~ufeci de ~~pürge ile tar. Parasız olan bu Karagöz 
b Sl'nde olen •u u··ç delikanh on arı 1 tımamla salıyor. Ha· oyununa bu"tu"n lzmt'rl"ıler da· 

e ,, ' yau ta tıpkı böyledir. 
doıtu baıçavuşu şaşk~n kaz - Garson yarım bira. Ne? vetlidir. 
gibi hayretlerle dinleyenı, •em· Bira kalmadı mı? isabeti Zaten 4 - Halkevi.miz Müstahkem 
ma.; saçlarını eski Yunan dil• bira da bana dokunuyordu ya. ~evki bando ıefi Bay Galibin 
berleri gibi kordelelerle bat· Allaha . ısmarladık efendim idaresinde bir Halkevi bandosu 
hyan, Lokmanrubu içen ve Parise gelırseniz mutlaka biz; teşkil edecektir. Devaınh ve 
gazete tefrikalarını keıen •Mır- utrayınız: işte adresim. hevesli çalışmak hevesinde olan 
go. şehrinizin bu iki cesur ve .. Şared biribirimizi bir daha müzisiyenlerin kayıtlarım yap· 
mütehammil sermayesi ve niha· ~ormı~ecek olursak. Rica ede· tırmak üzere evimiz sekreterli· 
yet lobusa şekeri gibi kıpkırmızı rım sızde benden çok fena ğ'ine baş vurmalara bildirilir. 
~u gazete muharriri ile badem batıra ka~ma~'.0• Allaha ıamar· S - 18121938 Cuma günü 
şekeri gibi bembeyaz karısı. ladık. Gule gule oturunuz, sakın saat 16 da Dil, Tarih, Edebi-
Hep sevimli insanlardır vease- şişmanlarla al3ayOeNtm~yiniz har... yat ve saat 17 de Yönkurul 
lim. - - toplantısı vardır. 

' -

riyetini arıyor 

Holivud 
••••• 

Makine ve sinemadan 
ibaret, diyor, hani , ., 

neı eıı .. 

Vatanına dönmek üzere 
olan arti.t 

Güzel ve cazib Fransız yıl· 
dızı Mircille Balinin zenıin bir 
kontrato imzasından sonra nasıl 
büyük ümidlerle Holivuda ıit· 
tiğini ve orada çevirditi film· 
lerle nasıl alakalar uyandırdı· 

tını pek ili biliriz. Son gelen 
Avrupa razeteleri, Holivudda 
parlıyan bu göz kamaıtıracı yıl· 
dızın orasını terk etmek üzere 
olduğunu yazıyorlar. Genç ar· 
tist, bir gazeteciye şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Bir türlü Holivuda taham· 
mül edemedim. Orada her ıey 
makine ve sinemadır. Her ıey 
paradır. Bu şehirde sıkılmamak 
mümkün değildi. insanlar bile 
malcincleşiyordu sanki! Şahsiye
timi kaybetmekten dotrusu 
korktum. Bir az daha kalmıı 
olsaydım muhakkak Pariıte ta· 
nınmıyacak bir hale gelecektim. 
Hastalığım gittikçe ziyadeleşi· 
yor; hemen Pariıe dönecetim. 
G tt ı kçe neş'emi kaybediyorum. 
insan neş' esiz olduktan sonra 
parayt ne yapsın? Ben bayata, 
gülcneyi, hür yaşamağı her şeye 
tercih ederim. Moris Şovalyt>· 
nin dediği gibi Holivud b . 
~oks sahasından başka bir şey 
değ. ldir. 

Yeni Neşriyat: 

Yeni Adam 
•Yeni Adam 11 m 216 ıncı sa· 

yısı çıktı. Bu ftkir ve kültür 
gazetesinin bu aayısında lsm!lil 
Hakkı, Hüıamettin Bozok, Ha· 
san Ali Ediz, Hüseyin Avni, 
Celil Nuri, Lütfi Erişçi, İffet 
Evin, Enver Naci, Nusret Kürk· 
çüoğlu ve Hüsnü Ciritli imzalı 
yazılar vardır. Ayrıca Yeni 
Adam Ansiklopedisi adlı esc
~in son ıon çıkan forması il ive 
olar alc verilmektedir. 

lngiliz 
Propaganda komitesi 

ilk içtimaını yaptı 
Londra, 17 (Radyo) - Pro· 

pagandı komitesi, bu gün ( S:r 
Rober Vanstiyar) ın riyasetinde 
ilk içtimaını aktetmiştir. Bu iç· 
timada hariçte yapılacak pro
paganda şekill~ konuşulmuş ve 
muhtelif kararlar alınmıştır. 

. Propaganda komitesinin,. ln
gıltere için çok faydalı ışler 
göreceti kanaati kuvvetlidir. 

çırıldı, hulundu 
Geçen hafta Parisi heyecana 

veren hırsızlık hadisesi, yalnız 
Kontes Marschof ailesini değil, 
bütün matbuata günlerce işgal 
etti. Bu tecessüse sebep, evelce 
de izah ettiğimiz gibi vefat eden 
Kontesin zümrüde verdiği ilahi 
kıymetti: 

- Eğer, diyordu, bu mücev· 
heri kaybedecek olursam ölü· 
müm muhakkaktır. Aman kay· 
betmiyeyiml 
Madamın dediği hakıkat 

oldu. Fiyevrisinin yükseldiği 
bir dakikada zümrüd ortadan 
kayboldu ve bu gaybubiyetle 
birlikte Kontesin hayatı da or· 
tadan yok oldu. 

Meter ki, iki milyon frank 
deteriadeki bu sihirli zümrüdün 
başına daha mühim bazı şeyler 
relmiı. Son zabıta tahkikatı 
biıe şu maiumatı veriyor: 

Kontesin (30) yaşların da bir 
kız evlidlı ğı vard1r. Son zaman· 
larda bu ıenç kız Kontesin ya· 
nında oturmakta idi. Madamın 
can çekiştiği günün sabahında 
Florine adındaki bu evladlık, 
eve erkek dostlarından Mallier 
iıminde bir genci eve almıştır. 

Mallier ressamdır. Eve girdik· 
ten bir gün sonra Norveçli bir 
kızla alelacele ve tayyare ile 
Londraya hareket etmiştir. Bu 
badiıe her şeyden önce zabı
tayı lsarekete ıotirmiye vesile 
olmuştur. 

CJlen Kontistin suçla eolUlılı 
Londra polisi iıe karafm'f. 

Evve la ressam polise celbetji. 
lerek tahkikata J>aılınmlf, &a· 
celeri inkara yeltenen Mılitın 
hadiseyi biraz ıonra ta• ... • 
itiraf etmiş: 

- Evet, ·demiıtir• bana bu 
kıymetli mücevheri veren Flori• 
nedir. Taşlardan bazılf1ını aa~· 
tım. Fakat asıl zümrütle elmaı 
ve yakut taşlardan bir kıımı 
odamda asma saatin içinc:lecHr. 

Yapılan tahkikat neticeıbule 
bu kıymetli eşya buluamuıtur. 
Yakında ıuçlularao mub.ıt...
ıine başlanacaktır. Bir talı•• 
göre, reasam, kontesin evlitlı~ 
ğının aşıkıdır. 

IBir güzellik kraliçesinin 
başına gelen!er 

Zavallı eski siyah kraliçe ve 
yavrusu 

Resmini gördüğünüz Miss 
Guadelonpe kendi memleketinin 
1931 güzellik kraliçesidir. Pari· 
se bir tiyatro grubu ile birlikte 
gelmiş, danslarile ve yerli şar· 
kalarile vatandaşlan içinde 
epeyce gönüller fethetmiştir. 

Bir aralılc Pariste tanıştığı 
Mastinguaiı adlı güzel dostun· 
dan gebe kalan Miss, şirin, şen 
ve çukulata renkli bir kız do· 
ğıırmuştur. 

Anne arhk şendir. Babaya 
müjdeler gönderilmiştir. Fakat 
baba, çocuğu kabul etmemekte 
ısrar göstermektedir. Bunun 
için Paris mahkemelerine baş· 
vuran ana, çocuğundan ve aşı· 
kından kan alınmasını istemek· 
te, bu suretle çocuğun ondan 
olduğu davasını ispata çalış· 

maktadır. 
Fransız mahkemelerinde pek 

rağbet bulmıyan bu (kan) da
vası, artık onlarda da teveccüh 
görmeğe başlıyor demektir. 

Yeni /ngiliz tah. 
tel bahirleri 

Londra, 17 ( Radyo) - Bu· 
gün, Bardo tersanelerinde üç 
lngiliz tahtelbahiri merasimle 
denize indirilmiştir. 

T atareskonun 
beyanatı 

Pariste iyi karıılaıa4ı 
Paris, 17 (A.A.) - Tatarei

konun gazetelere vaki beyuıtı 
iyi karşılanmıştır. Bu beyanatua 
yeni Rumen hükUmetinin harlct 
siyasetindeki istikametini irae 
etmekte olduğu kaydolunmak• 
tadır. 

Romanyanm bir an evel Go• 
gı hükumeti tarafından ilin 
edilmiş olan ananevi siyasetin• 
rücuu memnuniyetle karşıla .. 
maktadır. 

Düşes dö Vindsoı 
Bugünlerde dofu. 

racak 
Paris, 17 (Radyo) - lngiltce 

renin Paris sef.ri Sir Erik Filpı, 
dün Dük dö Vindsorun şato. 
suna gitmiş, Dük ile Düş~si 
ziyaret etm 'ştir. 

Düşes Vindsorun, bugünlerde 
doğurmak üıore olduğu söyle
niyor. 

Milan Stoyadinoviç 
nisanda Sofyaya 

gidec~k 
Sofya, 17(Rıdyo)- Yugoslı"" 

ya Baş ve Dış Bakanı Milan 
Stoyadinoviçin, anca 1

.:: • -;anda 
buraya geleceği ve :hı.1· 
run, martta yapılaca .~ m ousao 
seçiminden ileri geldiği söyle
niyor. 

Yugoslavya .Ameri'/ıa 
. ticaret müzakereleri 

bitmek üzere 
Belgrad, 17 (Radyo) - · Ga· 

zetelerin haber verdiğine gö e, 
Amerika ile Yugoslavya aras~n · 
da devam eden ticaret müza· 
kereleri müsbet bir şekilde so· 
na ermek üzeredir. Yakında bir 
ticaret muahedesi imzalancatdir 
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L Bul!ünkü program 
lstanbul radyosu 

Ôğle neşriyatı: Saat 12,30 
Plakla Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 13,50 Plakla Türk 

mu11kisi - 13,30 MJhtelif plak 
netriyab - 14 Son. 

Altı11m nl!irİgatı: Saat 15 
Yugoılav - Şi li futbol maçı: 

Taltıim stadından naklen-18 30 
P ikla dans musikisi - 19 
Çocuk terbiyesi: Ali Kfımil Ak
yaı - 19,30 Beyo u Hal!<evi 
rötterıt kolu tarafınden bir 
temııl - 19,55 Borsa haberleri 
- 20 Mustafa ve arteadaşları 

temadan Türk musik si ve halk 
ptlaları - 20,30 Hava raporu 
- 20,33 B. Ômet Rıza tarafın· 
4an arapça 'ylcv - 20,45 
Ba71n Muuffer ve arkadaş atı 
tarafından Türk musikisi ve halk 
ıtrluları (Saat ayarı) - 21, 15 
Münir Nurettin ve arkadaşlara 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları - 21,50 Orkestra: 
1 - G ınka! Rouslan et Lud

mıla Ouverture. 
1 - Kllman : Çardasfürstin 

potpourri. 
3 - Staub: Conchita 
4 - Chapelier:Legende Creole 

22,45 Ajans haberleri - 23 
Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları - 23,20 Son haberler 
ve ertesi günün programı 

23,30 Son. 
Ankara radyosu 

Ôile n•ırigatı: Saat 12,30 
• 12,50 Muhtelif plak neşriyatı 
- 12,SO • 13, lS Plakla Türk 
muaikisi ve halk şarkıları -
13,15 - 13,30 Dahili ve harici 
haberler. 
AJcıam 11eırigatı: Saat 18,30 

- 18,35 Plak neşriyata - 18,35 
- 19 lngifizce ders: Azime ipek 
- 19,00 • 19,30 Türle musikisi 
ve Mık ,...kılan (Servet Adnan 
ve arkadaşları) - 19,30 - 19,45 
Saat ayarı ve arapça neşriyat -

19,45 • 20, 15 Türk mu si kisi ve 
balk şarkıları (Cemal Klmil ve 
•kadafları)- 20, 15·21,30 Kon· 
feranı : Parazitolog Nevzat -
- 20,30 - 21,0Ô Saksofon solo: 
Nıbat E.senıio t!- 21,00 • 21,15 
Aians haberleri - 21,15 • 21,55 
Yarın ki program ve istiklal marşı. 

Muhtelif Avrupa istasyohları
nın bu ak$amki program özü: 
Senfeniler: 

21 Varıova: Leh fılharmonisi, 
21 Liypzig : Drest filharmonisi 
Pfizner, Berlıoz, vs. 21, 15 Peşte: 
Macat filbarmonisi (Beethoven, 
Schumad, C. Franck). 
Hll/i/ lconM,.ler: 

7,10 Berlin kısa dalgası: Sa
bah ltonıeri, (8,lS devamı), 9,30 
Berlin kısa dalgası : Hafif mu
siki, ( 14, 15 devamı ), 13, 10 
Bükreı: Rumen musıkisi, 14,30 
Plak, 14, 15 Paris Kolonyal : 
Plalc, (ıs Keza ), ıs.ıs Berli ı 

o 
kısa dalgas : Pı ano ve bando 
muzık, 17,45 B rıı kıs daı· 

gası: Hafıf halk musikisı 18,05 
Bükreş: Otkestrı, 18,30 Peşte: 
Çigan orkestrası, 18,50 Berlın 
kısa dalgası: Karışık halk mu
sikis, 18,05 Bükreş : Konser, 
19,35 Peşte: Radyo orkestrası, 
20 Berfin k sa dalgası : Orkes
tra ko:ıseti, 20,0S Bjkreş: Org 
kons ti, 20,45 Vıyana: Modern 
balladlar, 21 Belgt d: Hıdk mu
sikisi} 23, 20 V yana: Rottıantık 

konser süıti, 23,30 Liypzig: 
gece musik"si. 

11,45 Be.lin kısa dalgası : 
Karışık orkestra musikisi. 
Oda musikis ·; 

10,30 Berlin kısa dalgası: 
Oda mus· .<i konseri, ( Badi ), 
17,45Pr g:Yaylı kuartet konseri. 
Resitaller: 

16,30 Berlin kısa dalgası: 
Keman ve yaylı aletlf'r, l 7, 15 
Var.şova: Sopran, tenor orkestra, 
18, 15 Varşova: Piyano ve şarla, 
20,10 Viyana, Graz: Halk ha
vaları, şarkılar, 20,30 Belgrad: 
Halk şarkıları. 
Dans musikisi: 

30.45 Stokholm: 23,20 Peşte. 
................................. 

Borsa 
17.2.938 

UzUm sal19ları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

198 İnhisar ida. 8 13 5ô 
162 P. Paci 14 15 50 
160 A.R. üzümcü13 75 14 50 
99 Alyoti bira. 15 50 ı 7 50 
65 Esnaf ban. 14 14 
64 M.J. Tatantol7 25 17 25 
59 K. Taner 13 50 15 
22 Ş. Rıza H. 14 50 14 50 
14 VJtel 13 25 14 
12 Akseki ban. 13 75 13 75 
9 Albayrak 16 50 16 SO 

864 Yekun 
225087,S Eski yekun 
25951,5 Umum yekun 

Piyasa flatlerl 
17·2·938 çekirdeksiz üzüm 

orta f iatleri: 
No: 7 12 75 

• 8 13 25 

• 9 13 75 

• 10 14 75 
• 11 16 so 

Piyasa gevtektir. 
incir ••llfları 

Ç. Alıcı K. S. 
15 S. Erkin 6 

ı 28079 Eıki yekun 
128094 Umum yekun 

K. S. 
6 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. 

3623 Buğday S 25 
375 Arpa 4 125 

62 M. D. 
177 Nohut 
30 Susam 

6 25 

201 KentPalamut340 
594 B. Pamuk 31 

K. S 
6 50 
4 1875 
4 75 
6 375 

15 15 
505 

45 50 

-, 
il KIZIL AKRE!B 1 J 

YAZAN: ÇEVJRFN: 

Sax Rohner Sezai Yaşat 
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iKiNCi KISIM 
matını dudaklarına götürdü. 
Ukin Hindli bu harekete ehem· 
miyet vermiyerek kadını daha 
ziyade kendine doğru çekti ve 
tekrar sordu: 

- Ya sen ne zaman hare· 
ket edeceksin? 

ihtiyar kadın kendini kuvvetli 
peaçelerden kurtardı. Merdi· 
vene doğru yürürken mırıldandı: 

- Bilmiyorum ki •• 
$anda Lıl icadının önüne 

ıeçti: 
- Dar. gitme dedi. Sana 

.Syllyeceklerim vırt 
- Fakat öbür odadakiler 

cekler. 
Oalır JDI? Onlar bir 111 

duymazlar. Zavallılar şimdi si· 
yah dumanın kafalarına işlediti 
cennet rüyasında yüzüyorlar. 
Hırıla kadının ellerine tekrar 
sarıldı • beni unutuyorsun yav
rum. Ben de onlar gibi hayal 
içinde Y•tıyorum. Likın bir 
farkım var. Daima ıeni düşü· 
nüyor ve ıenin aıkınla sarhoı 
oluyorum. 

Birdenbire ihtiyar kadının 
karmakırııılc saçlarına sanldı, 
çekti. Bu biçimsiz saç yığına 
elinde kaldı. Altından Miska
nın dalğalı güzel taçları mey· 
danı çıktı. 

- Oh, canım Miska niçin 
MDdeo ka;ıJ rtM1 Nfgin beni 

ANAnor.u 
zınir sicili ti<·..ırel ta il m e ecektir. 

6 - Şırketin me\zuu: Ş rke-

Oı muı·lu~nnda • • 
tıh mevzu'u fzm rde Elbisecilik 
t caretidır. 

(Mair Saban Ve şe~ ki) t ca- 7 - Şirketin sermayes;: Şir-
ret unva ıile İzm de Hırdcvat· k tin sermayesi (1500) bin bt:ş 
c lar çarşısında 11 numarada ;>Ül liradan bAfe o.up tnmanıı 
elbisecilık ticaret le uğraşmak ortak arClaı1 Maır S can tarafın· 
Üzere teşekkül eden işbu şirke· dan konu'.muştur. D ğer ortak 
tin ticaret unvana ve şirket mu· Jozef Şakı'nin erfila)'e j çalış· 
kavelenamesi ticaret kanunu hü· ması ve bu işteki bılgisidir. 
kümlerine göre sicilin ~186 nu • .8 - Kar ve zarar sene ni· 
marasına ka}t ve tescil edild ği hayetinde görülecek hesap ne· 
ilan olunur. ticesinde tahakkuk edecek kar 
lzmir Sicili Tıcaret memurluğu ve zararın yuzde yetmişi Mair 

re mi mtihrü F. Tenik imzası Saban ve yüzde otuzu Jozef 
1: Mukavele Ş{lkı'ye ait olacaktır. 
Bugün bin doku:ı üz otuz ıe- 9 - Şirketın ıptida ve inti-

kiz yılı Şubat ay nıo dokuzun. has : Ş.rket iki s,.ne için akd 
cu ça şamba ıünüdür. edilmiş olup iptidası on beş 

Türkiye Curnhurluğu yasala.. Şubat dokuz yüz oıuz sek;z ve 
ırına dayanan ve örneği tesdikli intihas on beş Şubat dokuz 
aşağıdakı mühür ve imzasını yüz kırktır. 
kullanan lzmır ikinci Noteri 10 - Ortaklar hesaplar na 
Mehmet Emin Erener, Bahçel'- mahsuben ayda eli şer lira (50) 
ler hanınd ki dairemde ve işi· lira çekebıleceklerdir. 
min başında iken saat onda ya· 11 - Ş tketin hıtamında ta· 
ıruma gelen, adı ve sanı lzmir· raflar muk veleyi tecdit etme
ıde Karantinada tramvay cad· dikleri takdirde şirket tasfiye 
desinde mektep sokağında 3 edilecektir. · 
lnumatad Yusef Aııkri ve fz- 12 - Gerek mukavelenamc
mirde Cedit sokağında 24 nu· nin devamı esnasında şirkete 
marada Hayım HulJi adlı şahit- müteallık zuhur edebilecek her 
1erle be li olan l:ımirde Salhane türıü ihtilafla tuf yenin şekil 
tramvay caddesinde Şetaret so- ve sureti icrasında çıkabilecek 
kağ nda 8 numaralı evde otu- her türlü ihtiliıfatın hakem ma-
ran Mair Sabao ve lzmirde Ke- rifetile hal ve fasl edilmesı ta-
çecilerde Şerefiye sokağında 4 raflarca şimdiden kabul edil
numarah evde oturan Jozef miştir. Hakemlerin verecekleri 

karar taraflar ha lckın da kat'i 
Şaki baştan aşağı tarafımdan 

ve vacibtiı'ıttıba olacaktır. 
yazılmak üzere anlatacakları gi· 

Başka bir deyecekleri olma
bi bir şirket mukavelesi yap- dığını beyan ve ikrar etmeleri 
makhğımı istediler yasanın ara- üzerine işbu şitkct mukavelen•· 
dığı gibi kendilerini ve şahitle· mesi re'sen tanzim olunarak 
rini ergin ve olgun gördüm. Is· huır olanlar yanında açıkca 

18 Şwb.t 

alı Bergamenın Enverpaşa M. i;:=:=:;:::=:==::==::!::==:il 
de Kadı sokağında kan 4::>0 Lüzumlu notla~ 
lıra kıymetinde bır bap hane 
ile Uzun çarşıda 300 lira kıy• TRENLER: 
metinde bir bap dügkanın Ber· lınıirdeo her gua kalltaıı tre• 
gama Sulh hukuk hiikimli~ındcn Jerin httrek:et natleri .. 

sad r ola:ı ve temyiz mahkeme- Aydın lıattr; AlsallCflla 
since tasd. edi en 16· 7-937 1zmir.Karalmyu·Aakara: Pa~ 

teei, tarınmbı, camı, paıaı: ...... 
tarih ve 50 No. lu ilam muci- snat 21,!'15 de. 
bince ve icra iflas K. hüküm· 1r:mir • azilli: Her ,_ .... 
lerine göre açık artırma suretıle 15,40 da 
sasıl ğa ç karılmıştır. Birınci ar- frıııir-Denizli: Salı, Pfll'te•be. 

26 2 9 8 C 
cumnrteai günleri aat 6,80 ta 

tırma · · 3 umartesi günü Jıı.mir·'l'ire.Ödemiı: n raaiıılılh .. t 
saat 12 de ıkinci artırma 12-3·38 5,35 de bir katat; her alqam 11111 

Cumartesi günü saat 12 de 17,30 Odemişe bir trcıo, 16ı30 da 
ımahkeme kaleminde yapılacak· Tireye otoray. 

tır. Talip olanların kıymeti mu- A/gon hattı; BasmtınMell: 
hammeneleri üzerinde yuzde · 1tmir-1etanbtil·Anbra: Her gtlll 
yedi buçuR nisbetinde depo •nl 1 de fpaur, cuma, •• _.._. 
akçelerile beraber 937·50 No. ginleri >ataklı Tagon·lıilfc ı...ıu '91 

İzmir • Alatehir: Her clll 1111 
ile mahkeme baş kıtabe\:ine mu· 15,28 de . 

raca tları ve bu baptaki şart· İzmir·Banilırma: Pazar, alı. .,. 
nemeyı görebi!ecekleri ılan olu· ,embe Te cumartesi gllnletl awtalt• 
nur. 499 yk saat 7,20 de mnbtellt be11fı 

J>8Hfteıi, çarıamba, cuma ....... 
Teşekkür ekepree •at ı2 de 

G 
1r.mi~,Soma: Paaar Te ........ 

eçirdiğim apandisit ameli- günleri ıut ı 5,28 de 

yatının arka arkaya yapl:ıgı ih- Her zaman lazım olu tel• 
tilatatı ayrı ayrı teşhis ve 
tedavis"nde büyük isabet ve fon nıımaraltll' 

Yangın i1ıban: 2~22 • ıebiı teleo 
hazakat gös~eren Askeri hasta· fonu müracaat numarası: 2200.,.. 
ntsinin kıymetli dahiliye tnüte- lıirlerarist telefon mtlıaClllt __. 

hRssısı doktor binbaşı bay Ze· raeı: 2150 • elektrik: ılık• *'• 
k8ı Tarakçıya değerJi himaye hnıgazı: 2326. polis: 2403 •i .... 
ve şefkatlnini bir an üzerim· aıbhi: 20~0 • !Baemane il&M,o_ 
den es rgemiyen muhterem mü- 3638 • Aleancık: istasyonu: 2131 • 

dürler m bay Hakı Erol ve bay Paeaport upur iskelesi: 285-i 

Gahit E e!e hastalığımın de- Şehir nakit uaıtalarınua eabaJI. 
vamı müddetince beni yalnız leyin ilk: Te geco eoa ... ..,. 

taatlcri: 
bırakmamak nezaket ve inceli-

T1amvaglar• 
kinde bulunan aziz arlcadaşla- ller ubah Guzelyalı-:ld Mit 
rıma alenen minnet ve şükran- bf'~to bir taamny hareke& ..._ 

larımı arzederi m. Dunu uat altıda hareket ~ illi8' · 
İş Banknsı ci tramvay takib eder. B_._ 

K. Cari hesap' r servisi şefı sonra htr dört oakikada bir lra• 
l'ay vardır. 

505 SADIK AKKOR Gece eon tnm•ay Gw..lyali .. • 
teklerinin ne olduğunu sordum. okundu. Meal ve münder~catı· 
Benim ve şahitlerin yanında nın talep ve arzularına tama· Menemen Asi ye H ıkuk mah· 
söz aldılar ve dediler ki: men uygun olduğu beyan ve kemesinden: 

24,a dedir. 
Konaktan Güaelyalıya ilk l1lhı9I 

vay eabıbleyio 5,26 dadır. İld80İ 
tramvay bir ııut sonr .. , 6,t5 d& Ju. 
reket eder. 

Akitler aıağıdaki şartlar da· tasdik edildikten sonra bepimız Menemenin G ıybi mahaıJes:n-
iresinde bir kollektif şirketi tarafından imzalandı ve Noterlik deh Setczlı Mustafa kız Az.ize 
teşkil ettiklerini beyan ederler: mührü ile mühürlendi. tarafından kocası Serezli Salih 

1 - fşbu mukavelename 9 Genel eayı:2648 Ôzcl sayı:2/90 oğlu Al nin aleyhıne açılan ne· 
Şubat 938 tarihinde tanzim edil- işbu şirket mukavelenamesi sep davasından dolayı müddei· 
miıtir. suret" nin dairemiz dosyasında aleyh namına çıkarııan davetı-

2 - Şirketin merkezi ticareti saklı 9-2·938 tarihli ve 2556 yetiyeye verilen meşrubattan 
İzmir olup ikametgahı lzmirde genci sayılı sslına uygun olduğu Alinin ikametgah nın meçhuli-
Alipaşa caddesinde Hurdavat· tasdik kılındı. Bin dokuz yjiz yeti anlaşılmış ve kanuna uygun 
cılar çar~ısında 11 numarala otuz sekiz yıla Şubat ayının on görülen talep üzerine A\iyeye 
matazadır. beşinci Salı günü: tebliiatın ilanen yapılmasına 

3 - Şirket kollektiftir. İka- lzmir ikinci nateri M. Emin mahkemece karar verilmiş ve 
metgahları yulcanda yazılı Mair resmi mühürü ve namına ilan tarihinden itibaren on beş 
Saban ve Jozef Şaki'den müte- imza okunamadı gün zarftnda itiraz etmediği 
şekkildir. Bu şirketo bu iki or- 15 Şubat 1938 takdirde tebliğat yap1lmış sayı· 

Konaktan Gozelyahya pm imi 

friftlny Nllt bmte ~ 
llund&ıı ttel :liı d bU ..... .., 
vardtr. 

V •pıUlat: 
ia.mirden K.upyalr.aya illa ..... 

s .. t S.45 te Paupe>rltau kalkar. Gece 
ııou nput 6aat 11,30 da KoDak• 
tau hare et eder. 

Kar ıyakı aa 1zfaire llt tap.
eaat 6,20 dedit. ~ob npur 41 .... 
taat 24. dedir . 

Gihıdıü her yanm ..... bir 
\°apur urJlr. Akşam selı:udea IOU. 
f!elerle-r ~netle blrl.ht. 

taktan başka dahil hiç bir şir- 30 kuruşluk tayyare pulu lacağı ve muhakeme günü ola-
ket ve ortak yoktur. 6{) kuruşluk hare pulu ra1c tayin edilen 23.2.93s çar- Ahiret mekta6ları 

4 - Şirketin unvanı Mair 30 kuruşuk damga pulu şamba günü s!l8t 10 mahke- - Başı 5 ihci salıİfetle -
Saban ve şerikidir. Merkezi iz- meye bizzat gelmesi veya bir Hayır dostlarım; ne btıla 
mird r. Bergama Sıılh hukuk mahkc· vekıl göndermesi aksi takdirde Agah Çetin g bi kör, be t• 

5 - Şırketin imzası: Şirketi mesınden: hakkında ~muhakemenin gıya- etıayl tertibi bonkör, ne de lo-
lmzası, Şirketin unvant olan Bergamanın Talatpaşa ma- ben bakılacağı t~bHk makamına lalı şapkalarına heves edifriek 
(Mair Saban ve şerikı) imzası hallesınden R sim karısı kendi kaim olmak üzete ilin olanur. doktor Hacı Sadıtan a.starae-
o~up bu imza ~alınız ortaklar· namına asaleten ve küçük oğlu sine Sör olmayınız. 
dan Mair Saban tarafından is· R fat namına veliyeten anası B. Hulusi Güt Bilmem benim b\& naafbadt• 
timal edılebilir. Ve mumaileyh lfakat ile ayni M. den eskici Tire kazasında iandarma te~- rilfl size nasıl bir tetir yaptt?, 
şirketin işleri çin istimal ede· Salim N sbiye ve Seyyide ve kilatını teftiş eden vilayet J. Relik ince 
ceği işbu imzası ~irketi her sağancı K. den Rcc p karı11 komutanı binbeşı 8. Hulus· Gü~ (Aslına nıutabıkbr) 
türlü taahhüdat, ukudat ve se- Cemile atalarında hisseyi şayi· şehrimize dönmüştür. ~gh Kiiıt"" 

' ............................ 1111111ııı ........ llliil ........... Iİlllil .......... ır.....llllliıı .. ... 
isternıyorsun? Senıo içın en altında, denize açılan mahten· 
adi. ins'n mertebesine indim. de bir rnotör duruyor. Bugün 
Sen emret, ölürüm de.. motörü hazırlamamı emretti. 

iç odadan boğuk bir feryad Bu gece nehrin ağzındaki öbür 
ge1di. · Miska a-cri f.rladı, Şanda eve aidecelc. Ve yarın lnıilte-
Lal dahi şaşırmıştı. Fakat Çl· reyi terkediyor. 
bucak kendini topladı. - Ben de onunla beraber 

- Korkma güzelim, esrar gideceğim. 
çeken zavallıların sesleri bu. Şanda Lal kapıya doğru bak· 
Bizi burada kimse rahatsız tı. Sonra inler gibi mırıldandı: 
etmez. - Yalvarırım sana Mislıta. 

Ah-Fang-Fu dükkanda Gitme onunla! 

değil mi? . Genç kız teessürle ellerini 
- Evet, fakat ne .zıyam var? yuzune kapadı. Ağlamamak: 
M ska elile odanın şarkana için kendini güç uptediyordu. 

düşen duvarı işaret etti. - Zannediyor musun ki ben 
- Ya öteki? Onu biç dü- istetim1e onu taki b ediyor; 

şünmüyorsun. onun bütün emirlerine şartıız 
Şanda Lal yuınruklar~~ı sıktı. boyun c~tyorum. Ben onun 

Başını genç kıtın gos~etdiki canh bir oyuncağından başka 
tarafa çevirerek müdhı~ bir neyim? 
küfür savurdu. Sonra Mislcaya Eter hayatım elimde olsaydı. 
yaklaşarak yavaş fakat kirı dolu Onun paçavra gibi çirkeflere 
bir sesle: far1attığı bir mablGk olmak 

- Ben de sın• ondan beh· ister mi idim. 
aetmek iıtlyor\1111• dtdi. Evia HindliDİD alııunda iri tel ıa-

neierı toplanmığa ba~ladı. Göz· 
lerini korku ile kaf>ıdan duvara, 
duvardan Miskıya çevirip dur· 
du. Bir ıeyler ~öylemek iıtiyor, 
fakat bir türlü karar veremi
yordu. Nihayet titrek bir ı~ale: 

- Dinle beni, dedi. Eter 
sana Kahirede, Abdül Raıanın 
evinde işittiğim bir şeyi söy• 
lersem. E~er hayatının tama
mile senin olduğuna haber 
zerirsem. 

Mislcarun gözlerinde bir ümid 
parladı. Vahşi bir heyecan 
bütün benlitini sardı. 

- Evet, bayatınan tamamile 
senin iraden altında oldutunu, 
istediğin gibi barelcet etmekte 
serbest bulunduğunu ıôyleraem 
benimle beraber gelir miıin? 
Yarın Hiradiıtana kaçar orada 
ıneıut bir .bayat aüreriı. Ben 
zenginim Mıska, belki loaunki 
kadar param var. S.11a her 
ı•Y alır, HDi bahtiyar etm•te 
çalıtmm. 

Gene kıı korku ile geri çe
kıldi. 

- O!mıyacak şeyler şôj8-
yorsun Şanda. Abdül a 
evinde ökrendiğia sn- ttaaa 
na1ıl yardım edebilir? D,ba 
ben ölmeden çok evci ıen öbir 
dünyayı boylarsın. Evat. tiur&6 
dan kaçtıA-ımızın erteli ,...., 
her nereye saklanırsak •lııla
nahm, ikimizi de buhar ft 
iıe sebeb oldu~un i~a a.e. 
seni mahveder. 

- Beni anlamıyorıua-~ 
Ben her ,eyi eYeldetı .,.._ 
düm. Sen arıu et, ö~ ...,. 
kolay. O bizi kat'iyyea IMlt.
mıyacak, çünkü yıptmıyıelll 
onul .. 

Mialta korkudan bafwt .. 
iltedı. Fakat kelimeler ct.d8 
lannın a raııodan noak bit 
fı11ltı teklinde çıkt u 

- Hıyar, laayır. 8'a 
d til Şandaı. 



Hl ~ubat 

Harp, giineşte dofan ta ... 
havvüllerle mi patlıyor? 

Büyük köy hikayesi r 
~Ün_e_ş~e~t_a_p~a-~~ar Ay~nda kayk~kmma~ '~~-s-~.gi_ı~-ka.qfu-"k_M_~_h,_im_e_a~-ne-v?·-·~~ıi 

Yalnız Asyada degı~ Al- Köylünün saİğından kur-

Billôr Köşk 

manyada da var. tarllmasına çahşıhyor 
Onların mabedinde gör'iilen şeyler z t. ·ı ·k '- - ldı D ., · . . . ir ey ıncı ı RUrsu açı · oganspor-

çok garıp ve esrarengızd Aydın maçı yarım kaldı- Belediye 

Almangadaki cemiyet, ıüneşe ibadet halinde 
Berlinden gazılıgor: · 
Almanyada Saks· Al ten burgun 

:.ıerkezi olan Altenburg şehri 
tarıhin o eıki kıymetini çoktan 
kaybetmiş bir şehirdir. Şimdi 
orada tam bir sanayi şehrinin 
nümuneıini görürsünüz. imalat
hanelerin, fabrika bacalarının 
dumanlar• şehri kaplar. 

Altenburgda bir kış akşamını 
geçirmek kadar sıkıcı bir şey 
yoktur. Şükür ki, can sıkmt11ın· 
dan patladığın1z bir gün yanı· 
nıza tanıdık birisi gelir; ve ıize 
umulmadık, çok alakabahş bir 
teklif yapar: 

- Bu akşam sizinle güneş 
ayinme ıideceğiz .• 

- Nasıl gtineş iyini? Diye 
hayretle ıor~rsmız •• 

Benim de başıma böyle bir 
şey geldi. Muhakkak, Faustün 
uğradığı dumanlı, loş, bira kö· 
püklerinin insanı zevk verdiği 
meyhanelerden birine arkada· 
şımla beraber gittik. Bunun altı 
gizli güneş kulübünün merke· 
keziydi. H itler rejimi güneş iba· 
detine ıüç halle müsaade et
mişti. Lakin azaların bütün ha· 
ketleri sıkı bir kontroldan ge· 
çiriHyordu. . 
Kapının üzerindeki A. K. H. 

harflerinden bir ıey anlamadım. 
Bu harfleri, ben de sizin ıibi 
Çince rümuzlardır sandım. içe· 
riye girditim zaman süslü eıki 
pençereler nazarı dikkati mi çekti. 
Geniş bir masanın etrafını kap· 
lıyan azılar büyük b~r sükUt 
içinde önlerindeki sürahilere 
bakıyorlardı. 

Bu akşam onların resmi ziya· 
fetlerİ vardı. içeride her sınıf· 
tan insanlara tesadüf etmek 

mümkündü. Artist, muharrir, sa• 
n'atkar, amele karma karışıktı. 
Bunları•n içinden birisi, sizi on· 
lara takdim ettikten sonra me· 
Jele birdenbire değişiyordu. Çün· 
kü itimat ve hiılerimiz en çok 
gayede birleşmelerimizle husul 
buluyor ..• 

Azaların hepsinin başında Ti
bet rahiplerinin giyditi takkeler 
vardı. Yakalarında birer işaret 
takılıydı. Bunun üzerinde şu ke· 
limeler hakkedilaıiıti. •Arılan, 
koç, bahlc ••• 

Duvarda da on iki ayı göı· 
teren sembolik bir takvim vır· 
dı: (Kuş, m üselJes, çam, ok .. ) 
Her azanın önünde birer bar· 
daktan maada birer de mum 
vardı. Ortada üç mumlu bir 
şamdan duruyordu. Zıyafette 
nebati yemekler yenilmesine rağ· 
men içkiye iıtenilditi kadar 
müıaade ediliyordu. 

Bütün kainata hayat veren gü· 
neş babaya şiirler. dualar okun· 
duldan ve ona mezamir söylen· 
dıkten ıonra ziyafete baılandı. 

Alkol, az zamanda tesirini gös
terdi. ilk kadehlerde başlayan 
ciddiyet sonradan hiç kalmadı. 
Güneşe ve ateşe aid ibadetin, 
hayranlığın bu kadar dehşetli· 
sini değil görmek, b"r yerde 
bile okumamıştım. Nihayet bu 
coşkunluğu garib b ir dans ta· 
kib etti. Şarkılar gene baş \adı. 
Bir cı m müsellesin içinde parlı· 
yan güneş önünde hepimiz eğil· 
dik; ona bağlılığımızı i.sbat et· 
tik. Güneşe ve ateşe olan iba-
detin yalnız A\manyada yapıldı· 
ğını zannetmeyiniz. İranlılar baş· 
ta gelmek üzere Asya milletleri 
güneşi asırlarca takd s etmiş, 
onun canlı ve cansız mevcudat 
üzerinde yaptığı tesiri mübale· 
galı bir surette anlatmışlardır. 
Avesta, güneş ibadetinin hususi 
merasimini bütün tafsilatile izah 
etmektedir. Güneş mabeiilerin· 
de yanan ateş bir an bile sön· 
dürülmez; ve o daima tazelenir. 
Yunaniıtanda ve ltalyada da 
bu ibadete tesadüf edilmektedir. 
Atinada, Apollon ve De\f ma· 
bedlerinde daima birer mukad· 
deı ateş bulunurdu. Romalılar 
da bu mezhebi kabul etmışler ve 
ıırf mabedlerindeki mukaddes 
ateşi muhafaza etmek üzere ka
dınlar için bir de rahibeler ko}· 
leji açmıılardı. 

Hindistarıda elan bu mezhebi 
kabul eden binlerce insan var
dır. Mabedlcrinde daimi bir 
ateş yanar. Bu ateş güzel rayİ· 
halarla ve kıymettar ağaçlarla 
mütemadiyen tazelenir. Mukad· 
des ateşe yaklaşmak için ağzın 
bir bezle kapalı olmasi ve elle
rin eldivenli bulunması şarttır. 
Ateş :söndüğü zamanlarda, onun 
tekrar yanması ancak güneş 
ziyasının kuru yapraklarda tek• 
sifi ve bu ıuretle hararet mey· 
dana getirilerek ateşlendirilme· 
sile imkan haline girerdi. 

Bombaydaki Guebre mabc· 
dinde, onüç asırdanberi mukad· 
des ateşin hiç sönmiyerek yan· 
dığını söylersek bu mezhebin 
ehemm·yetini anlatabiliriz. Bu 
ateş, islamların hücumu ile hic· 
ret eden ateşprestler tarafından 
Hinde getirilmiştir. 
Güneşe verilen bu ehemmiyet 

bazı müfritler tarafından ilmi 
bir ıurette izah ve isbat edil· 
mekte, hatta bazı harplerin gü· 
neşte vukubulan tahavvüller za• 
manında husul bulduğunu iddia 
etmektedirler. ----Borsa büdcesi 

Şehrimiz ticaret ve sanayi 
borsası büdcesi hazırlanmak
tadır. 

Haber aldığımıza göre bu 
seneki borsa varidat., horsa 
bina11 inşaatından müteveUid 
heıabları tamamen kapatacak 
ve tcınizliyeçektir. 

kömür fıktanının önüne geçti 
Aydın, (Hususi) - lzmir Do· 

ğanspor takımı, Aydmspor ku· 
lübile bir maç yapmak üzere 
bayramın ikinci günü Aydına 
geldi. O gün hava yağmurlu ve 
fırtınalı olduğundan maç yapı· 
lamadı. Üçüncü günü havanm 
bir az açılmasından istifade 
edilerek oyuna Dr. Apturra· 
himin idaresinde başlındt. ilk 
dakikalarda Aydm takımı bir 
gol yaptı. Fakat hakem bunu 
saymadı. Bundan sonra hava 
birdenbire bozdu, şiddetli sa· 
ğanak ve fırtınalardan oyuna 
devam edilemedi. Hakem oyunu 
tatil etti ve bu suretle maç da 
berabere sayıldı. 

Bayram nasıl geçti: 
Et bayramında, dört gün Ay· 

dında hava yağmurlu ve ftrtı· 
nala geçti. Bu yüzden çocuklar 
gezip, eğlenemediler. 

Bir yaralama 11ak'ası: 
Koçarlı nahiyesine ba~h Gü· 

müşlü köyünden Ahmed oğlu 
Muharrem, bu köy halkmdan 
Abanoz oğlu Rızaya ötedenberi 
husumet beslemekte imiş. Mu· 
harrem bu yüzden Rtzayı takib 
etmekte ve hıncını almak için 
fırsat kollamakta iken, evelki 
gün Rızanın köy kahvesi pey· 
kesinde uyumakta olduğunu gör· 
müş ve bıçağmı çekerek üzeri· 
ne atılmış; göğsünden ve iki 
yerinden ağır surette yaralamış· 
tır. Muharrem yakalanarak hap· 
se tıkılmış; Rıza da h11taneye 
kaldırılmışsa da yarası ağırdır, 
hayatından ümid yoktur. 
Aydında kömür 
buhranı kalmadı 

Belediyemizin kömür ihtiya· 
cım karşılamak ve ihtikarla mü· 
cadele etmek üzre ruhsatiye 
alarak belediye adına kömür 
yaktırıldığınt bildirmİ§tim. Bele· 
diye kilosu dört buçuk kuruştan 
halka 23,000 kilo kömür dağtt· 
mış ve ayrıca i htikarla mücadele 
etmek üzre stok hazırlamıştır. 
Belediyenin bu suretle piyasaya 
çıkması kömür fiatlerini düşür· 
müştür. Şimdi Aydında 4·4,5 
kuruştan istenildiği kadar kömür 
bulmak mümkündür. 
Aydın belediyesi, yoksul hıl· 

ka nüfuı başına beşer kilo ol· 
mak üzere 1500 kilo da bedava 
kömür dağıtmıştır. 
Kög kalkınması 

ilimizde köy kalkınma faali· 
yeti ve çal ~ şmaları müsbet bir 
şekilde yürüyor. Beş yıllık ça· 
lışma programı hazırlanmıştır. 
Vilayet, her köyün zeytin, por· 
takti, incir ve meyva ağaçlarile 
koru, mer'a ve ekilen arazinin 
hakiki miktarını teabit ettirmek· 
tedir. Ayni zamanda her köyün 
geçen yıl istihsal ettiii zeytin, 
pamuk, incir ve diğer mahsulün 
hakiki miktarlaranı toplamak• 
tadır. 

Vilayet, şimdiye kadar yap\• 
lan işleri bilmek ve gelecek 
yıllarda çalışmalarına temel ol• 
mak üzere 934 den 937 yalı 
sonuna kadar olan imece ve 
salma miktarilc bunlardan işle· 
nen ve tahsil edilen ve bankaya 
dcvrolunanla, sebeplerini ara· 
maktadır. Ayni zamanda 937 
köy büdcelerinin tahmin, tahak· 
kuk ve tahsil olunan mlktarlarilc 

sarfiyat ve kasa mevcudları 
miktarları da tesbit edilmek· 
tedir. 

Her köyün tapulu ve tapusuz 
gayri menkklleri ve menkul eş· 
yalarile demirbaşlarının defter· 
leri yaptırılarak bunlardan ta· 
pusuz gayri menkullerin tapu 
işleri ta mamlattmlmaktadır. 

ilbay Ôzdemir Günday, köy 
kalkınması iç·n şu düsturu koy· 
muştur: 

· •Köylüyü salgı n ve imeceden 
kurtararak köy masraflarmı köy 
manevi şahsiyetine maledilecek 
gelir kaynaklarile temin etmek.,, 

Bu düsturun tahakkukuna 
doğru bu yıl daha esaslı ve 
cezri tedbirler alınmıştır. Her 
köyde her çift köy adına bir 
dönüm tarla ekecek, tarlası ol· 
mıyan köyler bunu kira ile 
temin edecekler .. 

Köylümüz, kendi menfaati ve 
kalkınması yolunda alınan bu 
tedbirleri alaka ve sevgi ile 
karşılamakta ve çalışmaktadır. 

Zeytincilik kursu: 
Halkevinde dün zeytincilik 

kursu açılmıştır. Kursu Ziraat 
Vekaleti Ege bölgesi zeytincilik 
mütehassısı Ferruh Barsal idare 
etmektedir. Kursa ziraat müdü· 
rile, ilin ziraat muallimleri, 
evkaf müdür, fen memuru ve 
zeytin kolcuları ve bir çok köylü 
müstahsiller iştirak etmektedir. 
Kursu, ilbayamız bir söylevle 
açmııtır. ilbay söylevinde, kur .. 
sun gayesini ve kurstta yetişen· 
lerin ökrendiklerini diğer arka· 
daşlarına öğretmek suretile ve 
kendi zeytinlerinde tatbik ede· 
rek elde edilecek büyiik fay· 
dayı tebarüz ettirmiştir. Dersle· 
rin nazari kısmı Halkevinde 
verilecek kırlara çıkılarak zey• 
tinliklerde ameliyat yapılacaktır. 
Kurs 15 gün sürecektir. 

Fakir köylülerin kurı masraf· 
lan, köy sandıklarından temin 
edilmektedir. 

Halkeuinin yardımları: 
Halkevi sosyal yardım şubesi 

bu yıl ortaokul yoksul talebe· 
lerine 200 kıtap dağıtmışh. Dün 
41 yoksul talebeye 174 kitap 
daha dağıtmışlar. 

•• 
Odemişte 

Deve güreşleri •• 
Ödemiş, (Hususi) - Pazar 

günü Ôdemiıte Çocuk Esirgeme 
Kurumu menfaatine deve güreı· 
leri tertip edilmiştir. Ep böl· 
gesinin tanınmış pehlivan deve• 
lerinin iştirak ettikleri güreşler 
çok heyecanla ve alakalı olmuş, 
başı Molla Mehmedin devesi 
alınııtar. 

Uzümlerimiz 
Almanya satışları 
ve permi meaeleıi 
Almanyadan şehrimizdeki ha· 

zı ihracatçılara bi klirilditine 
göre Almanya fiat kontrol da
iresi. üzümlerimizin bazı numa· 
raları üzerinde fiat tenzilata yap• 
mıştır. Fakat bazı numaraların 
fiatleri, borsa sattı fiatlerine 
tekabül etmektedir. 

Buna rağmen henüz üzümle. 
rimiz için Almanyaya idhal 
permisi verilmemiştir. 

YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 
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Doğ'an artık uğuldıyan kulak· erkence yatağına sind ;. Ausına 

larile:hiç bir şeyler duymuyordu. yorgunum diyerek, akşam çor· 
Gülsümün lafına keserek geri basını bile içmem şti. Kulübe· 
döndü, başı alevler içinde yane. nin içinde Fadimenin küçücük 
yana gelişi güzel yürümcğe bir odacığı vardı. Fakat duvarı 
başladı. Fadimenin kendinden öyle ince idi ki kıptrdasa, ne· 
bucak bucak kaçışının sebep· fes alsa dışarıdan duyuluyordu. 
lerini anlamıştı. Arttk demek Halbuki mahzun Fadimecik, 
başka birini seviyordu?. içini dolduran coşkun acıyı göz. 
Doğan gelişi güzel 'yürürken !erinden boşaltmak ihtiyacında 

hiç bilmeden çardaklı kahven n idi. Hıçkırıklarını boğazmda dü· 
önüne gelmişti. Bir az dinlen· ğümleye düğümleye başını yor· 
mek için içeri girdi. Kahve ganının içine saklıyordu. Demek 
tenha idi. Doğan evlenecekt !. 

Yalnız köşede dört beş ihti- Kız kardeşi Gündüz gelini uçak .. 
bar köylü seyyah şair D.kmcni la getirecekti? Göz erinın önüne 
ıralarına almışlar, çaldığı cu· gelen o meçhul gelini görme· 
rayı dinliyorlardı.. Doğan bu mek için gözlerini yumuyor fa .. 
kahveye, köye ilk geldikleri za· kat bir türlü hayallerden kur• 

man da b'r defa gelip oturmuş· tulamıyordu. Gözlerini y'1munca 
tu, o gün de şair Dıkmen saz Doğam ta yan ıbaşında görı.i· 
çalap Fadimenin bir türküsünü yordu. Zaten ilk gördüğü gün· 
söylemışti. fdenberi onu hep yanıbaşında 

Etrafına bakınca bu kahveye görmeğe o kad<ir aiışkındı ki •• 
ilk geldiği günle, bugün ara· Doğan, ateş gibi yanan ellerini 
sında çok fark gördü. ilk gel· avuçlarına alıyor. Tatlı sesi ku· 
diği gün kirli peykeler işsiz ]aklarının içine: 
güçsüz pinekleyip esniyen bir - Fadime .. Fadimecik .. Üzül· 
sürü ümitsiz ve mahzım insanla me artık. Aç gözlerini diye fı· 
doluydu. Kahveci kullanılmış sıldıyordu .. 
fincanları pis bir kabın içine Göklere uçar gibi taşmıyor .• 
daldırıp sözde yıkadıktan ıonra Daha sonra, oh daha sonra: 
içine yeni pişirdiği kahveleri Doğan onu kollarının arasın· 
doldurarak müşterilere sunuyor· da kulübesinin onune kadar 
du. Doğan o gün kahvesinin getirdikten sonra eğilip alnını 
içinde tam dört tane sinek leşi öptüğü zaman nefesinin sıcak· 
bulmuştu. Kara sinekler bir or· lığı altmda duyduğu tatlı Ür• 
du halinde kahvehanenin içinde pertiyi tekrar yüreğinde duy-
vızıldıyarak oturanların perva· mak için Fadime gözlerini sım· 

b ııkı yumar nefes bile almadan sızca ağzma urnuna siriyor· 
lardı. o tatlı anı hatırladı. işte gene 

nefesini keserek yüreğini dmJi
yordu. Sonra derin çok derın Bugün kahvede ancak dört 

beı ihtiyar köylü vardı. Kah· 
veci kirli fincanları akar suda 
yıkıyordu. Hepsinin üstünde de 
tek kara ıinek vızıltısı yoktu. 
Çünkü kahvehanenin yanıhaşm· 
daki durgııo sular kurutulmuş· 
tu. Şair .. Dikmen. gene Fadi· 
menin o hazin şarktsını çalı· 
yordu. 
Ben bir kuşum kırık dallarda 
Garib yuvamı seller götürdü 
Geceler bastı ırmak köpürdü 

Nazlı kuzumu eller götürdü 
Ağla ey gözlerim durmadan ağla 
Ey yoksul ocak citerimi dağla 

Seyyah Dikmeni dinliyen ih· 
tiyarlardan biri: 

- Şair .. içimiz, bağrımız dağ· 
landı. Bu eski gusaeli türküyü 
bırak ta köyümüzün yeni şen 
şarkısını söyle ne olur? 

Diye yalvardı. 
Şair gülerek sazman akordunu 

değiıtirdi ve gene Fadimenin 
düzdüğü yeni şarkıyı çalmata 
başladı: 

Bir güneş doğdu köyümüzün 
başını 

Uturlar ıindi toprajmı taşına 
Bereketler doldu ocağımızın 

blfını 
Al kınalar vuralım gelinlerin 

kaşına 

lnil inil ses ver ey dumanlı 
dağlar 

Batr1m inan dolu yüretimde 
sevinç var 

Doğan Fadimenin bu türkü· 
sündc kendiıine karıı duyulmuş 
ince hisler sezerek yüretinde 

bir ferah duyar gibi oldu. Fakat 
saz ve türkü bitince gene can 
sıkantılarma kapıldı. Daralmıı 
yüreği hiç bir yere ıığmıyordu. 
Yavaşça kalktı, fabrikaya dön• 

dü. O geceyi deli kınlı yatatında 
uykusuz geçirirken beri yanda 
Fadimecik te, akşam üıtü köy 
kızlarından duyduğu haber, 
içinde bir yara aibi sızlıyarak 

bir nefes alarak hıçkırdı. Artık 
bir daha Doğanı görem\yecek, 
onun sesini işitmiyecckti. Uçakla 
gelecek mutlu gelin aylarca yü· 
reğinde yaşıyan bu güzel ve 
erişilmez delikanlıya sahih ola· 
caktı .. 

Fadime saatlerce yatatında 
çırpındıktan sonra gönül ve 
vücud yor~unluğundan uyuya 
kalmıştı. Uyurken de nefesleri 
derin birer hıçkırık gibi çıkı· 

yordu... Gene titrek ve uzun 
bir hıçkırıkla gözlerini açtı. 
Daha gün doğmamıştı.. Köy 
sisli bir alaca karanhğın altmda 
uyuyordu. Fadime yavaşca kalktı. 
Hiç kimseyi uyandırmadan atıla 
gitti. En çok sevdiği beynz ko· 
yunu önüne kattı, yeni doğur· 
duğu biri siyah. öbürü inadına 
ak iki kuzuyu kucağına alarak 
yola çıktı. 

Arkada kalan koy hala uyu· 
yor, ne bir kayua çıngırağı, ne 
de bir horoz sesi .. Ormana dal· 
madın önce ince bir keçi yo· 
luna tırmanırken nefti çamların 
arasından esen mis kokulu ılık 
bir rüzgar, koyu ve basık sisle 
dolan ciğerlerini tazeledi. Derin 
derin nefeı aldıkça kendine ge· 
liyor, kızgın vücudu dinleni· 
yordu. Keçi yolunun iki tara· 
fındaki bayırlarda çiğdemler 
kırağı damlalarile parıl parıl 
yanarak Nisan sabahını karşıh· 
yorlardı. Fadimenin kucağmdaki 
körpe kuzular başlarını dilber 
kızın omuzlarına dayamış uyuk· 
lar gibiydiler. Ana koyun mele· 
meden arkadan geliyordu. Fa· 
dime yavaş yavaş sık koyu nefti 
ç~mların araama daldı. Koca 
orman alabildiğine sessiz ve 
ısaızdı. Oh daralmış yüreii bu 
tenhalıkta ne rahat rahat nefes 
alıyordu. Fadime gönlündeki 
derdin anlaşılmaması, hıçkırık· 
larının duyulmama11 iç·n, o gece 
kendini sıkıp, içini daraltmı · 

- Sonu oar 





Jh ~nbat 

~·rat ili Sperco 
Vapur A centast 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"0BERON,, vapuru 7·2-938 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTE.RDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları iç"n 
yük alacaktır. 

"STELLA., vapuru 8-2-38 
beklenmekte olup yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanları 
İçin yük alacaktır. 

"UL YSSES,, vapuru 18-2-38 
tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanları için yük alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 21-2-38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"FINN,, vapuru 22·2-38 tari
hinde gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANiMARKA, ISVEÇ ve 
B A.L TIK limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 142-38 
tarihinde beklenmekte olup 
MALTA, MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul e_der. 

Daha fazla tafsilat için ikinci 
kordonda FRATELLI SPER. 
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve ilanlardaki 
· değişikliklerden acente mesuliyet 

ka bu 1 etmez. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

Olivier ve· 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Biriııcilror on u bi 

Tel. 2443 
LONDRA HA TTl 

•POLO. vapuru Şubat orta· 
sında LONnRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON· 
ORA ve HULL için yül-: ala· 
caktır. 

"GITY OF EXFORD,. va· 
p11ru Mart iptidaaında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yilk çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN.. vapuru 20 

Şubatta gelip LlVERPOOL ve 
GLASGOW için yük alacak. 

"LESBIAN,. vapuru Şubat 
ortaaında LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak. 
DEUTSCHE LEY ANTE. LINIE 

"ANDROS. vapuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak. 

İştah ilacına 
lilzum kalma ıl 

Sıhhatinizi koru a ı hay tı· 
nızın sıkıntıl rını tm k, ye
metinizi iştahla, lezzetle yemek, 
kuvvet ve kudret sahibi olmak 
ve bilhassa keyf ve neş'e ile 
bir bayram geçirmek iıtiyorsa· 

nız Kabadayı fabrikasının bay· 
ram şerefine, en iyi, en sıhhi 
anason ve en mugaddi ve ne· 

fis üzümlerimizden çıkardıtı: 

KABADAYI 

Kordon 
Yüksel 
Rakılarından almağı unutma· 

yınız. Bunlar gıda, şifa ve sefa 
kayna~ıdır ... 

nEUT. CIIE IJ ~
\ ANTE. LI~IE 

G. . b. H. 
HAMBURG 

DfUTSCHE LEVANTF..
Lll'\lE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

''ERNST L-M RUSS,, vıpuru 
17 Şubatta bekleniyor. ROT
TERDAM içın yük alacıktır. 

"ADANA,. vapuru 18 Şubatla 
beklen yor, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT-
HAMBURG 

"GLÜCKSBURG,. vıpu u 8 
Martta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BREMEN 
için yük alacaktır. 

SERViCE ~ARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

"OITUZ,, vapuru 22 Şubatla 
bekleniyor, KôSTENCE, GA
LA TZ ve GALATZ aktarması 
TUNA liman,arı ıçin yük ala· 
caktır. 

• DUROSTOR. vapuru 18 
Martta beklen,yor, KôSTENCE, 
GALA TZ ve GALA TZ aktar
ması TUNA limanları için yük 
alacaktır. 

A~APOfJJ 

Kimyager · lınacaktıı· 
Askeri fabrikalar umuru müdür· 

Io~nndeu: 
Kırık alede çalış'ırılm•k üz~re maden tahliller nde çalışmış 

ve yet:şmiş bir kimyager alınacaktır. istek ılerden askeri ğini 
yapmış oıanların · veıikalarile umum müdürlüğe şifahen veya 
tıh ire'l mü ocuıl•r•. 16 18 20 22 24 427 --· 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, londra, Viyana mo
dalarının yüksek modelle. 
ri takib ue tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, gıyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. 

.~. Etiman V3 

Saime Özgören 
Paris Dik,ş Akademısinden 

Diplomaıı 

Hükumet caddssl 
Şamlı sokak No. 28 

JOHNSTON WARREN LINES 1 
LIVERPOOL l~Qll----m11--~----T.ıııielille!'!'!J~on!!l:~2~5!~3!'!'!5~~' "İNCEMORE., vapuru 27 Şu-

batta bekleniyor. BURGAS, 1111118 
v ARNA, KOsTENcE, suuNA •.11111111111111111111111111111111ı1. Doktor ,,ııııııııııııııııııııınıııı _ 

/ Z MIR 

GALAZ ve IBRAİL limanları -

için yük alacaktır. :: A. Kemal T onay 
DEN NORSKE MIDEJ.. -

HAVSLINJE Bakterigoloı w bulaşıcı, s•lgın lıastalıkluı mütelıessısı 
o s L o = (Verem ve saire) = 

D M ;;; ll11mllıaııe iltuyona kaquuıılalı:i Dibek eoblı: bqmda 311 uyıla = 
"BAGHDA ., motörü art ;;; e' .,. mmycnelımedndo ıııılıala Mat e dan a1qa.aı euı 61• --

ortalarında bekleniyor. DIEPPE 

1 
kadar 1ıa11a1umı kabul eder ı 

~=ktı~ORVEÇ için yük ala· llllllllllllllWlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll llllllll Telefon: 411 S 11111111 
ARMEMENT DEPPE 

ANVERS 
"ESPAGNE.. vapuru Mart 

ort11larında bekleniyor, ANVERS 
için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EAHIBITOR,. vapuru 20 

Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, motörü 25 Şubatta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

lıanlardaki hareket tarihle· 
rile ııavlunlardaki de~işiklik
lcrden acenta hiç bir mesuliyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
\&pur accntalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

Başvekilim izin 
en son resimleri 

Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal İ3ayerın fotbg atil i 

yalnı1. Hafa Alip şa otelinde 
foto, ressam B. lsmailden teda
rik edebilirsiniz. 

-Kültür~ 
EDEBİ, TERBIYEvT, 

SOSYAL MECMUA 

En yeni terbiye cereyanla
rını, ilmi neşrıyatı ve dünya 
edebiyatının en güzel parça· 
lar m neıreder. 

Hiçbir müneyver, bir çocuk 
babası KÜLTÜR Ü tak.pten 
uzak ka!amaz. 

Yıllık abone bedeli 240 
altı aglığı 7 30 dur: ~•Y••ı 
on kuruştur. 

LAdres: lzmir KUltUr 
ınecmuası 

. -
vücudümden 

Hediyelerin en makbulü 
muvaff akıyetlisi ve 

en 

m'linasibi 

Eczacıbaşı -
Kolonya 

Esans 

Krem 

Pudrası o· 

dan bir se

ridir. 
Bıı mamulat
tan daha iyi i 

Japılamaz 

11'im ve ıik.-ıc dikk:ıt: S. FERiD ECZACIBAŞI 
ŞiFA ECZANESİ .... ...iiıırııir.ii...iiiiıııı:.i ..... mrı .... _ ...... __ _ 

lzmir Uetleı·darhğından: 
Karataş Tramvay tılddes·nde 241/1 kapı 249 taj no.lu sisam 

ağh ilesinde mevc l makiııe ve a.atı mihanikiye ve teferruatı 
i.5 glin müddJle ve 5 1 lıt l!O ltu ş tn11hamrnen bedelle sa· 
lışa çıkaıılmıŞtır. ihalesi 23.2.9313 tarihi de Çarşamba günü 
saat 14 ded.r. Taliplerin yevmi mezkilrde mali ILnde toplana· 
cık komisvona miiracaatla•ı. 9 18 418 

•4• • , , • - , ... ' 1' ' • 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

alorifer 'fesisatı 
En büyük müesseselerden itibar~~ bir kaç o~alı e:"lere 

kadar bilhassa apartmanlar ıçın kat kalorıferlerı 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile ~~nvirat 
Mağazalarınıza ve müesseselerinize ~u~ellik verecek bJ 

tesisat ayni zamanda size buyuk f>:t rPk-
laın vasıta•ı da o.acaktır 

•• 

'hlıil• 1 l 

il ıiaimi encümeninden: 
Memleket hastaharıesi civarında Arapfırını caddesindeki mes· 

cit kura~ının kuduz hastahanesine ıfratı •ş. 1471 l!r.ı 89 kuruş 
açın tutarla 15 gün müddetle açık ekıiltm ye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teminatlarile birlikte 28 Şubat 938 Pazartesi günü sart 11 de 
il daimi encüme~ine baş vurmaları. 9 18 414 

lzmir Gümrükleri 8aşdirektörlü
ğünden: 

1 - Gümrüklerimizde üç adeti 'l ibaret 16 lira asli maaşlı 
yere yazı makineıinde iyi yazı yazabilen talipler için müsaba· 

a imtihanı yapılacaktır. 
2 - Müsabaka imt hanı 938 şubatın 25 inci Cuma günüdür. 
3 - imtihana girebilmek için memurin kanununun 4 üncü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak şarttır. 
4 - Müsabakay11 girmek istiyenler imt han gününden eve! 

bir dilekçe ve mektep şahadetnameai nüfus örneğı ve diğer 
vesaikile birlikte başmüdürlüğümüze müncaatla ibrazı lizımge
len diğer matbu hüsnühal şahadetnamesi ve resmi doktor ra· 
poru almaları ve keza imt.hıın gününden eve! bu belgeleri de 
kmal ederrk başmüdiirlüğe getirmeleri lazımdır. 

5 - Taliplerin erkek olanların askerliğini ikmal edenleri 
tercih edilecektir. • Askerlık veı;kasının ibrazı şarttır .• 

6 - imtihan hesap, coğrafya makine ile yazı ve tahrir· 
dendir. 16 17 18 474 

Davas Uray ha~kanlığırıdan: 
Davas kasabası elektrik işletme işi aşağıda yazılı şartlar da· 

bilinde eksiltmeye konmuştur. 
1 - Fabrika ve bütün tesisat beled.yeye aittir. Müteahhit 

yalnız otuz beygir kuvvetinde bir motör tedarik ederek 
mahalline vaz ve işletecektir. Bu ınotör mukavele ıtıüd· 
detin"n hitamında müteahhide iade edilecektir. 

2 - Belediyeye umumi tenvirat için 3500 mumluk elc~trik 
alacak ve bunun İçin 100 lira ücret verecektir. 

3 - Hususi ve resmi bina ve müessesattın ılınacak elektrik 
ücreti müteahhide aittir. 

4 - Tenvirat akşamdan saat ikiye kadar devam edecektir. 
5 - Mukevele üç sene müddetledir. Bir seneliği üzerinden 

% 7 ,5 teminat akçesi 90 liradır. Motör yerine konduğu 
ve işletmeye başlandığı arıda işbu teminat akçesi geriye 
iade edilecehir. 

6 - Eksiltme 7 Mart 938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 de Davas Belediye encümeninde yapılacaktır. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Davaı 
Uray başkanlığına müracaat etmeleri. 10 14 18 22 428 

Mastarcı tesviyeci alınacak 

Askeri fabrikalar nmum 
müdürlüğünden: 

Kırıkkalede topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf 
maatarcı tesviyeciye ihtiyaç vardır. Yol masrafl rı kendilerine 
ait olmak üzere yapılacak imtihanda takdir olunacak gündelikle 
çalışmağı kabul edenler imt.~an İçın nüfus ve a~kerlik" t~b~~I 
ve sanat vesikası ve bonıervıalerile doğruca fabrıkı mudurlu· 
tüne müracaatları. 15 18 21 24 27 392 

Emlak ve Eytam bankasından: 
E1as no. Yeri No. su Nevi Depozito 

A. 1142 lzmir-Karşıyaka Donanmacı 39 taj ev 
T.L. 
900 

mah. Salibpaoı caddesi 
izahatı yukarıda yazılı gayri men.kul 3·3· 1938 Perş'Cmbe günü 

saat onbirde peşin veya sekiz takaıtle satılacaktır. 
istekli olanların göıterileo ıün ve saatte hizalarında yazılı 

depezito akçesini veznemi~e ya~ırarak artırmay~ girm~leri ve 
yanlarında nüfus tezker elerıle bırer fotoğraf getırmelerı. 

Akhisar Marmara na
hiyeainde aatılık tarla 

ve mera 
Manisada Buldanlı Ali kızı 

B yan Falmının Akhi rın Mar· 
mıra nahiyesi civa ında Yılçı 
demekle maruf 3000 dönüm 
mutasarrıf olduğu tarlı ve me· 
rası pazarlık suretile satılıktır. 

Talip olanların Bayan Fatma 
ile vekili umumisi Akhisar dava 
vekıllerinden Hüseyin Hüsnü 
Ôzkurda müracaat etmeleri ilan 
olunur. O. 15 

18 28 46S 

Teşekkür 
Kızımın müptela oldu' u va• 

him hastalı~nı teşhis ve ince 
tetkik tedavisile tamamen iyi 
ederek yavrumuzu bize tı:u n· 
<iı an Salihli de asken doktoru 
Bay ŞeYlc:I o suta ıctenizle 
aleni teşekkürümüzü ·ıdirme· 
nizi saygılarımla dilerim. 

Salihli Kocaçeşme mahalle
sinden Şaban kızı Hatice 

annesi Bn. Fatma 

gmııj!' Z-M-111!111. R-D-E-• 

.._D_O_K_T_O_R·- YENİ ADAM 

M. Şeuki U~ur 
DahilT hastalıklar 

mutahassısı 

lkinc:beyler sokak No. 82 
Telefon No. sıs6 

Kiralık hane 
Karantinada bahçesi büyük 

mükeınınel bir hııne kiralıktır. 
Talip olanlar Karantinada bak· 
kal Bay Nez re müracaat etmr· 
!eri ilin olunur. 

• 

Zayi vesika 
1931 y:lında İzmir Yıld rım 

Kemal okulundan aldığını şa
hadetnamem ile nüfus cüzda· 
oımı ve askeri muayene evra· 
kımı zayi eyle<l•m. Yenilerini 
alacağımı ilan eylerim. 

lzmir Arapfırıoı h~stane cad· 
desi nura.ıra 81 dııkkaoda Zekai 

. ,,_ 



ı.ı.u. tı--------------...._,....---,,-,.--- A~At>OLU -----------------------

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsii yumuşatır, balga!Jl s6ktlirür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen günde 

Makine tamirha· 
neıinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fototraf makineleri, film, cam, ka~ıt, 
kart. ve bilumum fototrafçılıkta mü.tamel ecza.aı, fotoğraf alat 

ve edevab, font ve aehpalar. 

F otofralçılıfa miiteallilı her nevi malzeme 
Zevki oqıyacak reıim ve atrandiamanlar, aenedat ve evralc 

iltinaablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR iŞLER/ 
Developmaıı. kopya ve her nevi atrandisman ıürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarıııı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 
Telefon: 7675 Tel af: Rüstem lzmir 

1 -
H~ra~ç_ı kardeşler 

-- mo y ve mefrw~~ 
• • enu 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacalt eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinızi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı
pızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 1 O taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina halıkyağ1dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi N üzlıet Çan çar 

... 

Büyük Salepçioflu lıanı karşısında Başdurak izmir 

• 
Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
Kitab, Defter, Blok ve her 

nevi Bankacılığa aid bilumum 
cild işleri yapar. 

En temiz ve en zarif iıleri 
ıüıatle yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 

• Diı Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler ıokak NG. 6J 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, lıan, 
balgam ve •aire talt. 

lifleri yapdır 
Mnracaat yeri: 

İkincibeyler eo 

Telef o 69 
Birinci Sınıf Mır••h._ 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oflu 

Cilt ve TenasUI hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler 10icatt 
E.lbamra Sinemuı arkuıada 

T t!lelon : 3479 

G .. H k. • oz e ımı 

Mitat Orel 
Adres: Beyler Nwııaıa -

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden evel 

saat 10-12 öğleden aoma 
15 30 • 1 Tele. 3434 , . 

1938 Modelleri geldi 

vrole Otomobiller· 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Ve<dlell< tp>arrçaDarr lfililevclYcdlcdllUlır 

Oldsınobil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve loks makinelerdiı-

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


