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Mi•alirlerimis lstanbala geldiler oe hemen Ankaraya geçtiler 
Atatürk 

Ankaraya hareket 
ettiler 

Atatürk, dün Istanbuldan 
Ankaraya hareket ettiler /stanbal, 21 (Hasusi) -

Atatürk, Heybeli vapıırile 
Hagdarpaıaga geçmişler ve 
saat 11 de laıısrısi trenle 
Ankaraga lıareket bııgur
mıışlard ır. 

Balkan konseyine İf tirak edecek olan dost ve mü:tte,, 
lik devletlerin Hariciye Nazırları Ankara yolunda Biigülc Şef, Hagdarpaşa

tla /calahtılılc bir laallc tara· 
Jından teıgi edilmlılerJÜ'. lngiliz siyaseti 

değişiyor mu? 
Htı?ıdi Niizlael Çançar 

lag keıed• Hariciye Nınrqıa 
lıllfaa 1alaı• lapıwe ifla delil. 
..... dl*Ja iti• mlbia •• .. tta 
Mı bakıma lelte ıeıiei W. Mdill 
... kil elti. 

Bir tarafhıa .. ıt A••• kama• 
.. lab.. fe•k.Ude glDl .. aah• 
.. .. kllaNlıkla ••••JİI 71par
ba •il• tuaf taa lıaa111 ıi11ıt 
... ,elllrial baklkl ı.ir Mite alda. 
ftalyaelu CM•) ia .. kll ... ial kea• 
.tllaia• Yelilalf bir •aniye •eyalm• 
lnı dialer tarafuad ıa k•dl tulniaia 
bliallae d•a ıt1l811f •ır 101 ... 
lakld eeı.t H•i•t lçiadedkler. 
Al•aalar ba taldlNdea ••maaa aa, 
......... ı .ı .. t lba•pldltiai 
,- te ta;ıa .... " .... bir laayreta• 
....... la&ıl • a .. tlı lar ... Baıt• 
ti~• pae&eleri olmak laen 
eib aatl.aataıua mtlh;m bir kuma 
~-J ila feda edilaetiai lapli8 d .. 
•okraaluia faıiım 6aOade bir te .. 
ilmiydi lekJlade tefek edip dar• ,... 

ı-.Mliılıi 

Siyuellae dalma aaırla1r an'aa .. 
.... ..__. •9tacl ol•• la&UJerede 

... liıiı... etail'I& 
{iden) la aagilia ÜJ•Mtiade 97aada&ı 
Te btll da oyaımığa DllHM lıahlll• 

m.ı• mlhim rol aaPra dikkate alı• 
•~da kııacı iıaret etôgimll 
tllllJ•tlerl taitt ,... ................ eder. 

fWııkika (Bd•) BariolJ• Ne ... 
NliM pldili ...... ._. ı.,m. 
lmicl .,...ti ... ,,.. ........ 
lılr ledbaeı al m> ıta. Fru.._. 
... •hti•• ... •l&kki edi7or, aiJ. 
.......... ..ıaada •erbaagl ltir .... 
atml4• ...ı FraDI• mealektqı Ue 
..... ..... .... .,.. llarebtiai dU. 
.. ..ı.rla teYlıld .._.. ~bııyor• 
.. ~) ia Baıioiye 1'1Ure&iae 
..,,........ pek ••••• ı ........ n. 
.. ,.,..,, lait de baı. •ermete 
ı...- ..... ekaiai• Almalarla bıJart 
.. lllMı JUlfllll laladid edea bil' 
••..ı. ı....._., .Waklan cllıL 
...... 1-1 dOltl ... •a (Edea) la 
ınıiJad il• Ula telAkki edealere 
llK ._ .. kte iMaD keadiaj laakla 
........._ Nlle•m ha•alar da 91 .. 

..... flPl ıeldlde •&tal• ettiler 
W ....... il (Şoua) arka nbya ta. 
pliı •f iri ile •llüatJar yap.a.,a 
W llİhaJe& arka arka,_ kabine itli
•.., IMli•l•• mech• ka14ı. r ..... 
aıslana •Miti de ba •abik· tel&,Jan 
• bclu .. n. bir tekil aldı ki İt p. 
U. JSafftkili Çemherlı1n A•am a. 
........ 7ekdiJerbıl mlteabb 
ıı......ım lat•ia •••oek ıhler aa,. .._•I• H laaııa a7nca Praaaa Ba .. 
wkllid Wr telgnf t•k•et teaiaat 
...... lına glrdL 

Dla- laraftaa İtalyınlu da ,.. 
91atJedll•• la&ldt idiler. Çiakl bUi. 
~..... ki Barieiye Naaretia4e 
(&ıha) •alcaadakfa keod•led l9ia 
fatla•ia pıeıtijlerial k•r•>•• lagi• 
lblerle oldakp •cı.aid bir U)•t•• 
J•pma&a fmk&ll yokta. lıalyayı Hin• 
liiataa Jola eseriıae dililmiı hakiki 
Wr tehlike tellkki eden bu sat her
••sl l>i.r •aaiyat brtınada fafilt
Jerle bir anım• yap••J• mecbur 
- Sonıı 3 IJndl salıi/eda -

Bugün 
9 uncu salaif emistle 

Glizlde lıik4geclmiz lr/11n 
Hazarın nefis bir Şarlc /aile•· 
g~•İ oarJır. Olcııgıınıd· 

General Metalcsasın Ankara segalıatinJ >fi 6ir lnt• 6a. 
lstanbul, 24 (HuıJsi) - Ba.· tü ıdağ ile V liyet, ıef .retler 

kan Konıey ne iıtira~ edecek ve konıolosıu~ıar erki u tara· 
olan Yunanistan B ıtvekai ge- fından karşılanmıı.ardır. 
neral Metaksaı, Yugoı avya Baı Resmi selamı, bir qıüfreze 
ve Dış Bakanı M l.m Soyad.. aıker ıfa e m·ştir. 
aoviç ve Romanya Hariciye lstaıyoıı binası, baştanbaıa 
Nezareti Müıteşan, bu aabab Türk, Y Jnan, Yugos avya vo 
uat 8 de buraya relm·ıler ve Rumen bayraklar.le donata!· 
iatasyoıda Vali Muhiddin Oı· - Sanrı 8 inci ıalıi/a:ie -

Ağahan 
Mısırda Haiif elifin 
ihdasına taraf tar 

def ildir •• 

Al111ı1111 
la'ınb~ (l:iuıJai)-HiQdli 

t'e tltlÇli 1 Atabanaa otl11 Ai Han. bupn 
zevceıile buraya ıelmittir. Bl•r vapur 4 moto•• rle Alı Han bey•f\.•hııda, baba· 

' aınin, Mısırda halifelik ihdas• 

U •• ç kayıgv 1 parçaladı için çabşmadığını ve şahsan 
buna taraftar olmadıj'ını ıöyle-

• • m ştir. 
Vapu~ ttıınirden çıkarken akıntıya•--=--.-·-·----

kapı:mış raa!g!ldifine çarpmııtır.. G. ismet lnönii. 
İıtıabal, 2• (Baıatl) - Baailyaa kampanyuının tadar ••para Hılft•• Ankaraya ddndiJ 

tudrdea tıkardea, akuıuya kapılarak. dört met6ırle 19 k171ja t•rp••t w lataDbal, 24 (Haauıt) - Ge-
laepeiai paıçllamııtır. neral ismet lnönii e>ufÜn ekı· 

Badi .. ba&ıada tahkikat• bıılaamııtar. presle Anlcaraya hareket etti • 

Avusturya ~eşvekili söylevini verdi 

Avusturya, istiklilinden ve 
imanından bir zerre bile 

feda edemez 
Avusturyalılar; bundan sonra yalnız, cermaniz
min talii içinde sulh ve inkişaf için çalııacaklardır 

Viyana, 24 (.Padyo) - Viyana pıaıadaa icerfy• prka, aJbı ta-
eeları, bagüa fHkallde aaJq ,.... flaa Jlbel181t W Ukik.ı.r. ... 
mıtbr. Yam etmittlr. 

ş .. bir, baıtaobaıa Anıtnrya lıay• B. Ş111nig do&ra.. klrtl)'9 tık-
ra)daril• doua mıt. Re~ıkrad aarayı, ... •• lü tul dena ._ •atkua 
lafly6k hir bayrakla örlülm61tl. Ba1- htlamııtır. 
Yf'kil doktor Şuıaig, öAledea ıoora -Sonıı 6 ıneı salıl/He-
.. ,a,. i!•lerek par lwento la11aurao• 
d• beklea•n ıöyle•ini wereccaı içia, 
•ntila fabrikalar, einemalar, tiy ıtro. 

larl• okuller •• aaığualar kapan• 
D ıttı. liılk, bllylk c•ddelere yerlef• 
tfrllmlı olıa hopırlörluin lapada 
ıoplanmıı ba.an•1orda. 

ÔAl•dea aoara aaat 16,30 d1, 
par im eato açalmıı •• bir •ada lıO• 
tla tıiblaler ,, cliDle1İcilerle dol· 
maıtar. 

Sa7la•lır, \!ıha net g•l•it. Na• 
arlar yerlerine g.-çmitti. 

Parllmento lıiuıınaıa b8y6k Ye 
mabteıt:m aaloaonda Y•rlettirilmiı 
balunan DollOı!la ht-7keli J'ft•leıoa 
gcleuklerle flı eamiıtı. 

Pullmeotoa•ıa kaptaıadılı:i bft• 

- ~ba~ ,. .. 1111 ~ 

Dr. Şıışnig 
B•tHkll doktor Şuonigi •ellmlamıt 
Ye halk. tiddeıli 1arette keadhiai 
ılluılıı.wttır. 

P.,••.kil Şııpa.i.1ı ıarLhaeaa.o k,le 

Kızılçullu ·Kemer 
arasında bir tren 

hattan cıktı 
' 

Eınlçnl!a ile Kemer ıraınnd1, 
etki lllesarlıklar eiHrandaki he,..110 
•••taka ıında eftlkl gece bir kaaa 
olmat; 16,2() d• Js111ird•a Bacaya 
giden tren yoldan tılnnıı •• m•iııııe 
topr•I• 11pl•aauıtır. -lamirdea g6tı• 
deril•n lmdıd treni derbal fuliyete 
~mit •e makine. pce Y•n11adaa 
IODl'a raylara abuabılinmittir. Bu 
•Oddet aa .. fında gelea Aydıu, De
niı i •eıair trenler iJe Buca ba•ali 
katarlın aktarma ıarelile itlemiı• 
lascl~ 

----------------------~-------....---""\ 

iş bankası 
Londrada bir şube açmak 

üzere bulunuyor 

----------------------------·----~----J 
Denizbank umum müdürü 

şehrimize geldi .. 
B. Yusuf Ziya Oniş liman işlerini 

tetkik ettikten sonra İstanbula 
gidecektir 

Bag · Yasııf Ziya Ôniş 
Denisbınk umam mftd6rd B. 

Y•af Ziya Ô11i,. dlD akı•mki An• 
kara ekıpre·ı'e ıehri•"•• golaiı, ia• 
tuyoada Dısobbıaak mftdür •e m•• 
meaıurlaıı tarafındın k•rtılaamıttır. 

Umnm modor, tehri111iade dört 
llD kalacak. limaıı itlerbal g6adea 
geçineek, tenaa•yi l"&ecektir. 

0'1'adiJimiae göre, bankaya 
de.,....ılea li•• idar~ıi11ia itleri 
elkhi gıhi de••• etm•ktedir. De· 
•labaak idıte mecliei karaldakıan 

Hara y•pılmak•• olıa ınalateUf ••t• 
kiltJeria laadada pnftletileoek; deaia 
lfleriai• en aeaa •• en r•ı• on el bir 

e.kilde görillmNi içia &oclbirler aJı• 
ııacaktır. 8ıııka fulıyeti, ancak W.. 
re mecliai •• baakaaua dijer '•rl.., 
lın i!e iıe lıatlıy.ıaak wı b....._ 
ıonra ikinci. kısıra p'b te.,it 9tlia.. 
cektir. Gerek kıp.otaj " pıe.be 
mallarımı~ın ıhracı içl9 Taaıtalar- ... 
mini bir pl4n dabiliqd,o ea k,111 Wr 
mdddet içınde yeri.a.e ı••irileoektir. 

Deııizb.nlun &eluaik. INa.- w 
itletme itlerine iç wau• •••1t 
muamai bekacak •• l»onlu ..... 
balda çahıacaklerchr. hm~ Yı 
d•, Trabaonda bıakamn Mrer ....... 
leri bıaluaacakhr. lleri.d• dil• ,.,. 
lerde ıabeler açıl.... ..&kik ..... 
oektir • 

Sab gtınl•• kadar ., ... ....... 
k•lacık olan Deniaban,k a• .. ... 
diril B. Yoıuf Z y~ haradan Tapala 

la lıtanhula g çecek •• ••~ 
ile birlikte Aalı'.H'IJ• giderek o.-· 
hınk iJıre mecllliaia ilk ltd.U ... 
hasır bulanacak.tar. 

Von Popeıa 
Berlin, 24 (Rad,o) - Al

manyanuı aabık ıefıri Voa Paı
pen, yalcında memoriyeti ..... 
ıusa ile Va.ikana fÖDderilİl
C'!lcfr. 

ANADOLUnun • 
yenı 

"Ah bu 
Değerli yazı arkadaşımız Saime 

Sadinin nefis bir romam 
Adı iistii.nde bir 

ROMAN 
Ah bu gönül 

Baıllnlertl• size. •uıl•· 
rıaı lnatle olcıulafıınu 
malaal'rir arlcadaıımıs Sai• 
m• S•dillin · lıaırlatlılı 
oriji11Gl 6lr roma Hrece
lis. 

Kalbin büyak oya. 
na olan aşk 

Bu eıerde çok 
üslüp ile gehç 
bütün heyecanlan 
maktadır. 

ince bir 
göpıJerin 
ıle yaıa-

Ah bugönül 
Bugdnlertle 

ANADOLU 
Sütunl;ırın'1 
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FDKRA 
D ·plomat karakteri Da ı 

Parti ve 
Halkevleri 

.X:.rkmayua, ei1ad bir fıkra karalayacaık detilim. Bea •llhiyetimia ai• Q 
telHcliti itlere kanı .. m •-. lıeuluı pbi. ha ı.lüa .,.,yarak, aklı ura ""I 
M kadimi oyalamak, ne de baıkalannı aJd~tmak iaterim. •inml 

takbel pldnı Ben, Edeai, yeni bir İng"lis karakteri o arak ele alacafım ft ona kUfı 
....,...U.. ••patid, tarihi. aa'aae•t. muhafaaakk İrgllia brakleriaia m
llhp JerilM• baıka lıir lııgilis ruhaaan uyaaııını ar yacağım. 

il. ÇemberbJU (B .. •ekil). .... ıarcJaaben tM ... •• lagilia politika• 
llp .. laraktedain 1937 de ÇJhgeJea udıt •e iabirafıu hdblnındmı 
laiıidir. Yla MH nelki •4*•kk•ah, ıiaiuia.. &elt@eailıadeo. heyecaadaa, İD• 
flalclea mahrum dıp&e.1tıa JHıllaly---. Çeıabeılayıua ptttraıiai ra1ıat 
ralaat intibak ettirebiliraiDia. 

Fakat illa defadır ki, ır•nf. yakııtklı bir diplomat. (M. Eden) letili• 
.............. ~ itil .. he,... .ı.ibi - aa,a,.lli. -..u..ıi.ti, 
itli olarak koaaca7or. 

Ban• ltllliir kt. clhya •illetlQhai• ch'nl. lnsDia tuilai 1911acle 
.,... kallnp. lumapn bu adama, Nllliml •e heyef'a h oldaJa için dikkatle 
.....,_, fagiıt.e de dahil oldtJI• laaW. balh Nıeriyetia m11bt•v bulan• 
.... attkhk Ye noık ciddiyet, ba ad•mda fadaıı fııalaeına balandu. Onun 

...,. lfl*s IHdaeleki tetiridir ki, aHıa.et yo ıi ye&it•it Wr laarieiyeei ol• 
,... lıdıle. l»e&ta &pll dhyana1, bltda dik tatecalu ile•illi ••,lettkiyor 

• .._ fati ..... bu ayni mııhicte bir ıaadet. bir H,r•• phi karttluı•or. 
.. Wile, JI. Edea. iti, aç Hne içiırde, ~hu heu.baaa auvaft.k olm .. •• 
tllira- ng.ea ,....ı logilis karakterini kabıa .. ..._.. Mmektir. İıtgihe• 
...... tfpleda •••11 Teya t.llıci mi yeti. muhakkak ki. t.,iltere taribiade 
..,.. Wr .r..tr afacakttr. 1tte fwdin •• ferd ftda·- .....,...ı-, .. tta 
.. .,. .. , oıainld leaiıleri. •• 

OrhaRdııtl~ 

Pazar ve din propaganduı 
....... p...,. bif'ik .... 

aiJet N1i7oılar. 
DiJOl'lar ra: 
- PUM aWıleri. Allaha •r 

.......... itibasla; ........ 
ve ti1atrolar, Pazaılan itle•• 
... lertea ihadotle mewul 
almakcl .. 

.. ..-, IOD ıünlerde 
Avta Lordlaı ....... alar•oa 
..... .-.. elcLakça ebeami· 
,a in rlu,lwi• 

Lordlarclan Kilman Ye sır ... 

(Manuelcea Pi) lacykelidir. Bu 
heykel, biı çok bükiimdar1-
ta .imdan aiyaret ediim·ı mo 
malrla eek meıhurdur. 

Napofyon Bonapart, Briikıefi 
ziyaretinde, heykelı askeri üııi
formalı elb1- ile pyd rm"ıt 1 
O zamaad..._.., M)'ll.&in. • ~ 
dirilmeei idet omu., ,,. ., ..... 
1830 1enetindenber fulıtet tr 
am ariim eyfem · ştir. Son ı.ıman· 
larda, Brükıelin beı yüz senelik 
heykeli; ideta ıaatte bir .lbiae 
detittiı•k mazltari,.tinıe ..ı 
8Bllf '"*Jan&JOI". 

Dot-r•• attlaebak•ı 
1926 -•ndtt Kanadamn 

T.nnts .Urioda t.M; bir varis 
bıra~m .. D alelİ avsal' Şarl 
V•• Mtllar, en 9elle içinde en 
çok çocuk dot11ra.cak olan. ka
cllaa _._.... iz.. Ji• bia 
laciliz lırası barakmışta. O gün· 
ele.heri. Kaa.-.. ~ ye
tiftirmek müsabakasına riren 
., Jokus bd•n. iki aene.deıı· 
beri mat.a.a• liliniJorllr. 
Zra, b iı 'uıa ıa i-. ,.,. 
ak do19'aW1di1i Wde; • 
cllltuzunca W. • Wr ııs 
yetittirditimıi WcM alcı._.. ..................... 
,... t.pt -··•tadea. 
- bir )GI • ,...,.. bela. .... ,. .. ...,. ........ __ ............. ... 
nt~ri. ti I•• Wıri. \ıı .. 
..._ lliltir. r ~. 

T.r>naltı 

L 

... '. 
Komisyon dün beledi-

yede toplanclr .• 
lzmirin müstakbel imar plinı 

hazırlanırken isaraatikarı ı n mu· 
hafazasma temin için teşkil edi· 
len Kültdr, Evkaf ve Müze ma
dirlennden müre\ckep komis
yon dün atleden SOllra heledi· 
yede reis Dr. Bay Beh'.;et Uzun 
reislitinde top anmıı, müzake
rede bu'uıımuıtur. 

Komisyon, lzmirio mahte),f 
yerJennde tarihi lcıymeti haiz 
eserleri, miiıtakhet imar p inı 
hınN111 lce :a aaun dikkate alaa
mak üzere birer bire te•bit için 
çıhşmaların' devam edecektır. 

250 seyyah 
Dün Efeı 11e 8Jrga. 

ma)l.2 gitti 
laıü z band ralı Letitya ft• 

puna dGn lata., bal ve M dilli
de a tehrım :ı 250 ıeyvah ıe· 
tiraitl r. 2l.OOO t• Mcminde 
bu -·· ... tnaaaat'-tik •• 
baW.,a Mal dobada iaw• 
mıaa ıe •• __..eta epeı 
uzakta deıa·r •naip. 

S.,,.lı arclaa cet-. liaaaa it
letme idaresllİa bir _,.,. ile 
ıellri•iıe çak• it lııir k la& .... 

zır..,.. la~ tı..:e Efes • 
rabele H ı haıfiet'clir. BU 1o .. 
mı da plltrde ~ llizeleri 
vıe ...ta lzm r WriJetı• pr.. ~. 

s.,, •1an ... ,... .. ,.... ı.er 
türlü konfo u havi, lüks bir va· 
ptırdur. içinde ı neması. parkı, 
rüz• havuzu, mu.latel f •at~ 
ıaları, hatta gazetesi vardı ... 
Vapur~ S<')h'ahfarı a1-rak diia 
ıece 20 da. ıobrimizden laken· 
deıiy•y• bucket etaıiJtir. Ser ,.w.r. lzmir baval •ad• gir· 
tlüklni mühim isdıatikııd• 
Co4 mem.,ue kı1Im sfı.rdıı. 

lf &>e resim kur u 
Ötretm~nle1 kar•tan 

çoA iatilacle eıt·ıer 
Me••p'ermimnit'MI. iMrelf.t

lar öğretmenleri idm &'118JI it 
ve resım kursu:ıun b'rinc dev• 
resi ıona P-rmiştir. lz•irde 90 
Y• K•111akada Amkara • 
da •çı flln kur ita 15 öiıeta.a 
dersleri tıkip. etmittir. 

Bu lcurıfaıa maksad, mektep-
lerde ı mdi töateril•ektl' •l• 
kıl i iş Ye reı m derslerinin 
ye11 t'Jtırilmeıi ve çocuklara 
erijınal buluşlar temiıı edilmeai 
r bi imkanları havrlamaktı. o. 
ıetmenler, derı erden çok ilti
facWer temia etm ıiardir. 

Yalanda ıene mektepler mile 

~.. tot.tlaflıhk -- • 
açı.acıidır. 

Ciıltla •••ZIRHSIZ ŞÖVALYE tli,. reldi• •t• •...U. en ..... filmi 

MARLENE DIET&CH ue ROBERT DONAT 
G bi ilci dibi san' atkirın büyüle temıilleri 

RUS ÇARLICININ INHlDAMINl • lHTiLALDEN MUKADDEM ÇARlARIN 
we lHTIŞAMINI • KANLI IHTiı..Aı.. SAHNELER?Nf MUSrtJr'R SON 

DERECEDE HEYECANLI BOYOK AŞ(. •~ iHTiRAS F 
A Y R 1 C A: Beyu Perdenill 2 aewimli komi,. _ 

Dasto6ma Bastı6ac:ı/ı Taratınria ı terns.l d .en 

P TE PATASON 
ÇOK GOLONÇLO · ÇOK !CLENC!.Lt 

IUVETEN: PARA•OUNT 

S 1RK1' E 
BOYOK KOMEDi 
OVRNAL 

....... 
Okulların tarihleri 

hazırlanacak 

Taalıhüt ifierine 
girenlerden ver6i 
keıilmiyecek 

Camim: iy.t Halk Partisine .., 
ve HalkeYlerioe brır taahtaücle 
girifenJere ödenen paralardan 
tedıye ııra•nda vergi keailip 
kelil•İ'9Cetiade tereddüde di· 
tülclftü anlaşılm ş ve bunun 
üzerıne bu mealeye dair Ma· 
&iye V e-kihltinden wiliyete bir 
taai• sahaip. 

Kültür direktörlüğünden bütün 
okullara emir verileli 

'Kültür direktörfüjü lzınirdek 
bütün okullar direldörliilderile 
1 kolcullır başöğretmenlıklerine. 
Kültür memurluklarına bir ta· 
mim ıöodermiş., bütü• olcalla
nn tarihleri hakkında bir def· 
ter tutahnuıaı bildirmiftir. Her 
mektepte birer defter tutulacak, 
bu deftere okubn im: alul'lt ye
tiıtırd. ti mühim şahsiyetleri• 
isimleri kaydedile~k. ba def. 
terler, mektebin birw tarihi 
olacaktır. 

Kiiltir d"rekt&-lila.a. tami• 
minde deeiliyor ki: 

•iman ellerile ır..lchktan 
••rıra canlı bw u•1et sibi ya• 
ıayu ve oaa inana....._ 1aara 
UIUB middet ... ,..... ....... 
ettirea müeı,..letia tarilai _. 
de biJı merale mevn• defil, 
btr tok halterde •••eleJere 
ıirayet eden laalı ld bir İMiJ81C 
mevnad11r da.. Onua ip. Is
mir ilindek kü~tür müeuesete· 
rimiziıı " onua ioinde btat_. 
dutu btn•ların tarilai11ia telpl• 
t ni g-ere ti b r it eaymılct1111a. 

Kü tür dtrektöılitf.; a..,. 
ok•kta, ol.culön " bin .... • 
hr b ne dair bq. defter veya 

dosya tutulmasını, buman de
mirbat e.,a gibi ı:demlen p
lene devredilmesini ve buna gi· 
recek yazrlann möm iin elem 
ayni ölçilii kiiadlara daktilo 
veya en okuaaklı el yazısile ya• 
ıısile yaııhnumı, binama tart• 
h"nden bahsedilirken hangi 
tmilate, ki•in tqebbil w de
Jiletile 7aplmat YeJ• ,.-ek 
p11ralı, pek paruıs tekilde 
e e pçirilmiı oldut-a, _. 
wla iM.si m•ltvdlar iP.a 
bllandclapu, .,. tibi cletif k ilt 
ve illvW kMandıfr-. iti .. 
- 1 bi tarilal .. ·-- ...... 
lu pçtitini •• -... heuel' 
waiyetler var.a O&ıladl .. ......... ...._ .... .._ .... 

llie•e_. lllilıi tllllit 
edilirken de ..... tarike, ... 
reele. .. adla. .. elarac. -
maıf ve clereee ile tr..W.I• 

·--~ ......... güne bdar baıında ve içinde 
dir~, öfretmett ve .... r 
olarak •• ila k:mlerin pleft• 
lamın t..biti b ld r lmi1':iır. 

8aa deft.i.D hamrf--- D .. 
ticeclen m•iaı:uat ver imıelİ e. 
ıed lmiştil'. 

Halle Part:ıi ile Halkevi 2395 
n mualı kazanç Yerı:ıi kaatı• 
DllllV• 8inct maddeı 'nia birinci 
f:baı·nda ıayılao daire" mi· 
esseseterden madud ofmadıtı~· 
dan buolara karşı taabbüdo gi • 
rişem• laülaoda it. madtle 
hüknainün tatbikine ıııabal ıö· 
rülmeaektedir. B. M. Mecllia· 
ce bina vergili dol~Y19ilo. itti
haz edilıaıı oı.n 176. D&&marllı 
lrarua iatiaac&.. b.a ftlaJIM· 
lerta Halkowten.in ••at men-
f ....... ıa.dim cemiyerletden 
•yılarak umumi maarif ve me· 
nafii umumiyeye. udfm cemiJet 
lero ait büralaı mefbuua ela· 
hiliadıa aöıi!düti -...ı ... .-. 
Fuat Haı&kevlerima •• ...., 
bir ••Je~ı11 111ıte11alli amum.,.. 
Je fta~m cem yetlerden ıa.rıl· 
mnr içın bu fAuıusta devlet 
'6ra11o.ca bir karar itt.fıu. edil· 
meai icab etmektedir. Halise""° 
leri.. C •m.lımiyet H.lk P6r\İli• 

Hava istasyonu /:mire kar yağ Jı 

.. .... ı. ...... tefeklatiill
tlea i~aret '-1.ama• •• ...... 
• ..... t....wrüı .... Itır -... 
iyet malt yetindtt olmaması itl
•an1e- hiç 17.r cıhetteo Harke9' 
leria ın menafii umumiyeye 9 
dim cem yetlerden addedilme
•ne Lmkin a:örülmomis\ir Bi•· ••••• 

Meydan6eton olac:ıA 
Cimaov&11 nahiyesinde İltM

yona yakın hava me,....Hada 
inta edılmekte alan haw İltH
)'01U binası tamamtanmıtbr. 
~.ctt.lenle •üreldrep W. 
fen heyeti bınanın kab.l l:..
fidini y:tpmak üzer~ tetkiklere 
bqh7 catdır • 

Fazlace ,._uran fusa bir 
ama.ela çamurlattaa ve tayya· 
reler'° iftip kaUcmt1••• ,.,,.. 
maz bir hale relen meyda01n 
lömür tozu ile ıslabma karar 
verilmifti, fakat meydanın be· 
toa elaralr inpa claba 1at1atak 
ıörühuüş, bunan için Nafıa 
Veklleti nez.Ji rule teıebbüste 
t.hınel•u ..... Veki et bbul ecfe. 
cek oluna meydan btton ola· 
rak inşa edilecektir. Hava i .. 
t•JV• ciftftnda )'9p•l• ıoo
daf a.da ıçlH "' ltalun• ..... ••· 
t r. istasyon için lizım olaa 
auywı bulum-. içia ıular icla
ı. •iiditrlitüne emir selmit
tir. B.r au mühend ai tetkikat 
yapacaktır. -----Vildyet utati•tii ,,.,,,,, .. 
V~ · t ?Wc •ütlirlfili 

taııt11•• ... , •• ,.. _ 
i ...... ,. ..... ,dti ...... 
Es-. \ıbbt• .... - ... 
kil .... 1 ............. .. t••_.... ............ _ 
ıönlllr.lr,i..wti ..... . 
uz• Wr ...- aetinli .. w 
renkli alı .il ......... olm• 
bu - .,... Wr IDJ•tıl ._.. 
mı:llbı .... Lıtatiatik .adiri •Y 
Ka..ıa..-......._t* 
dir.-.. ----Ticaret odam itlare 

heyeti 
Ttettret Odan mec'iai azah k· 

lanna ıeç·len zevat. önümüz· 
deki hllfta içinde oda salonunda 
teplan.arak yeni ..tare heyetiai. 

int.hıp .. _.. 

····-Haı~~.:ır d 
tlelaıetli soğuiu .. 

Düa sabah gözlerini açan 
fmn ı laa kı bütün bmİIİ b ... 
beyaz, karia örtülü bulmuıtur. 
Giiaeı dof9p hararetini saç· 
m'ta baılayanca karlar k amen 

_ya••? yavaı erim~ ~ K•"· grce 
yarısından ıonra yatmtft bil· 
hassa Baca ve v ...... t. •ava· 
lıaıne bol düımiiştür. Kar teti· 

ria ba• da aüdhi.t ~ 

... fft1Jyı4eril• Ont'•i 
yet Halk Paıiisiae ~ı ..-. 
büde ı·l'işeı»en- öde.en taala• 
büt bedellerinden tediyo •• 
ıanda ka~oÇ, ~ ai ve .. .., .. 
ı .... ke:9tlae_.ı lht_,a! ... 
cott V akllet.te& MI iiftt1111fdr. 

K.iy haJuamas•da 
hayvan cinainin ,._ 

laAı Me'8akri 
Vitlyet baytar mWliirlüfiln"-

LJço/t .. köy lcalkınma itle ... &4,_. 
cıa1leriaia *-bı .. &11riıiD 

Dün /atanbala gitti e1t•~ ~. •• nper 
Oçok tak·m1, en iyi oyuncu- bntrlanmaktad:r. Kıı• bir za• 

larmdan mürekkep oldutu hala ma1ch bu mevıu Uıer:nde. eter. 
tle Oiia lstaalt'8 t't• ttit. Be- edilen netice, raporda JÖ ... 
f ktaı -.rıda yaralan-. olan .ecok. her köyde. bıa!uu~ .._ 
B. Adil de iyileı•iti iç n bu r.k. cltp eşe.il ._ ineli •lit-L 
seyahate iıt ralc etmiıtir. Cu- bHkıada a .. ıe...t .._, 
martesi oiiDi Fenerlt .. QI. pı· _ , ........ _ e- Cmtn1r. 

zar günü de Güneı takımile i\ ~ 
kar11 .. ıacaktır. vw,.: ..... J/ere lıa,,,,.,, 
Bir alü h:ıkkıntla ;ya. 61.l•iai 

l .hb v.ıa,.t .,.,._. IDiWa.t 1. 
pı an ı . ar Acltt Yerr•~. t11n Ka, atretı 

Keaer.ıta caddesintle Seli· men akulwıcl.a köy ötretmeal 
met otelinde misafır bulunan olacak k1ı1lanmıza bilıaeletl ıa-
Qe,.IDCikli Bay l.aail wellli zuogelen hayva bı!a l&riM 
pee birdenbire fenalat••~ dair bir llonfHa1t" vedlt..._ 
ölmittiir. o· iimı vak'ua zabıta
ya ihbar edilmiı ve deıW 
doktor ,-nhaittir. 

O hile akrab ... daa &tir •t, 
middeİullNmİl te miracutla 
Bay lamaitin bn- doktorun ve.
dili ilaçtan aonra aJcfiltlaü 
bild"rmiı vo bu ill<:ın tetkik 
edilaleıioi iatemittir. 

Tükbt' meav eı.. snicl· 
dei•mumi muavini B. C.vatl 
Ôzpay, cesedi ltı.tane1e nü· 
lettırmit v& doJMİ :paph•lltlffır. 
Bay lsmailın, akciferinclelci n· 
hatıızlağın te8irilo kaTp durma· 
aılMlın ~dütü anlaı.hn:ıtır. 

ltkdn letlıı.lıle i 
Menemen, Bergama ve Foça 

kaz1larında ıöçmt:n vaz yetle· 
rıni tetkik edeQ ilkin mücllUu 
B. Dr. L.,. F....t. ee8rtm.ze 
• ..._.p, 

Zıra.a.t clai.rel.rı 
Zıraat Veklletilldn 11il ..... 

rele• ltiı ta..ı.te v..._te 
bctL l.mitdelli tetfritlbd ~ 
aene mefr111at ir.tiyaçlan aonalr 
muştur. 

Limancla: 

G!lip gi en 11opu.rlar 
.Dtiıa -..ı•za illi ı..ı,.. 

ve Di• lnıtli• va ptlN get.if: 
ilci lıalyan, bir Türl •e bır ln· 
r liz vapurıı gitmiştır. ita yan 
Zara vapıınt. dirı ıwlhim mık· 
tarda tütiiıı yüklemiıtir. 

., •fı-lı ..,,.,... 
Laoeradao satıo _.ıoaa. &.y· 

akh vapuru, tersanede tam 
edi mekte ve boyanmaktadır. 
Ye ai vapur, g ece ha ta ıç D• 

.ltt başt:yaca tır. 
a.ım.ıg·~ 



lngiltere-ltalya müzakere
leri gelecek hafta başlıyor 

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

M azalı• r • l er 6izzat /ngiltere Baıoelıili M. 

1 •Jt • A • t• /f bankası Dgl e.reDJD maDeVJ Vazı ye J, L~>ntlratl:ı ıabeaçryor eh - fk A • • lıtınbul, 24 (Huıuai) - lı 
cı an e arı umumıyesıne ::kka~::m.1:"8d·· ··be•i aça!----- k' 

1 
Şube miidiirliitüne Oamanh 

t banbıı miidiirJerinden Riçnin 
arşı sarsı mış ır yemuavinlitinedeMerkez ban· 

kalından M. Caynn tayin edi· ........... 
Viston Çarpl, intilaahat rnıntakasıncla miilıim bir söylev oermiı, 

lngilterenin1 daima Fransa ile 'beraber olJugunu •iJ:vlem ·,ıir 

lecekleri söyleniyor. 

Köse Joanof 
Yugoslao,a •elitil• 

Vl.stoıı Çıırrll 
Londra, 24 ( Radyo) - Vi .. 

ton Çurçil, bu~n intihab mın• 
tabıında uzun bir natuk iracl 
etmit ve B. Edenin iatifuındaa 
teeuur duydutuna, bununla be
raber; Baıvekil B. Çem.berlay• 
aın üzerine aldıtı yükün altın
dan kolaylakla kalkacatından 
emıa oldutunu ıöylemiştır. 

Vııton Çurçil, autkuna de
vamla demiştir ki: 

- ltalya ile uzlaşmak ve bat· 

t-.....-~ ..... ·~--~ .. ~-·-HD diir. Fakat ae olGrla olın; 
cihan efkarı umumiyeaine karp 
lngilterenin manevi" vaziyeti 
sa~, fta!yaya serfuru ettiği 
kauati liuncmu~ 

Son hadiselerden, dostları· 
mızı ilımal ettitimiz manası çı
kar lmamalıdır. Zıra biz. Fraoaa 
i e a. ma clostuz ve doat kal
mam ı da, elzemdir. Bu, aya· 
setilaiain .... ı teıkil etme
lidır, ç&nkü Fraaaanın dostl• 
tuou ihmal etmefF, kendi men
~mizi darbelemek de
mektir. 

Viftoa Çurçil, lnıiltereaia, 
h·c bir Z&1Dan Fransadaa ayrı 
b r ı•yaaet takip etmiyecet ııi 
ve Fransanın anu1q hilafına 
b O bir bloka girmiyecetini be• 
yaıt etm"t, si.ihlanma progra· 
mı büyüle bir ehem!lliyet ve
rılm H lüzumuog tekrar ederek 
söz nü b tirm · ştir. 

Fransız 

parlamentosu 
BagiJn mr'Jnakaf alı 
bir cel•e yap1caA 
Par ı, 24 (Radyo) - Frans11 

parlimentosu, yarın top.ua-
cak•ır. 

Gruplar, b rici siyaset için 
cereyan edecek münakaıalara 
bogüııd'n hazı lanıyorlar. 811 
akşam, par"imento divanına 25 
ı y av isirnlerini yaıdarmışlardar. 

B nlaran, tiddetlı tenkitlerde 
bulunacaklara söylen yor. 

Kral Karol 
M rtın 22 ıinde 
L1ndr:ıya RiJecek 

Londra, 24 (Radyo) - R~ 
mı ya kralı ikinci Karol, mar
t n 22 sinde lnriltereye gelecek 
ve kral ile kralıçsyı ziyaret ede· 
cektir. Krala, B ıvekil muavini 
ve Ha Nazın Jorj Tata• 
r.-0 CJ ~ 

Fransa, kuvvetli bir hava 
or usu teşkil edecek 

konuffU 
Sofyı, 24 (Radyo) - B•ıve

kil Köse lvanof buıün Yugos
lavya elçisini kadul ~ etmiş ve 

A,,.ıca, otuz beıer bin ton hacminde iki bir saat kadar ıöriiımiıtür. 
zırhlı tızgalıa lıonalacaktır lst:ınbala kar yafdı 

f b t k lstanbul, 24 (Huıaıt) - Diin 
Par:ı, 24 (A.A.) - Mu11zam müli müdı aa ta siuta o ıra epeyce tiddetli hrtana lle bera· 

hillc4met parlimentoda11 üç milyar 200 milyon frank' istemete ber lataobula mebzul kar yatdı. 
karar vermiıtir. · Bir milyar 200 milyon framlc hava kuvvetlerine 
tebıiı edilecektir. Hl'dl ne~iıı kanaati ıudur ki, memleketin em· Üçok /ıtanbula Vardı 
niyeti için öniimilzdeki aylar.da ea büyiik pyret kuvvetli bir lstanbul, 24 ( Husust ) -
bna orduauman teıkilinl iatıhdıf etmelidir. 800 milyon babr:yeye Oçük takımı buraya geldi, Ga-
aynlmışbr. Hük6met ltalyanın da y~pbtı ıibi 35 er bin toaluk latuarayla maç y8pıcaktır •• 
iki z rhlanıa da ayr-aca tezgaha ·konulmat\Dt kararlaıbrmışbr. B l ·k 
Amerikada dokuz miJyo- Soa;ya!ia:ı!' k~.1greai 

na Yakın ı·ssı·z var toplandı 
· · Brüksel, 24 (Radyo) - S.· 

Hlkdmet, iısüler için bef m~lyar dolar 
tahsisat koymuıtur 

Vqinıton, 24 (R.adyo) - HlkQ;aot; iısizler içia b:ı milyar 
dolar tabı sat 'kabul etmiştir. 

ltaizler' ı-çen H?eye nisbetle bir milyon iiç "yüz bin kiıi f_. 
laI.ımııtır. Hılen iıliyea amelenin y'vmiyoleri ds iç yi\z milyon 
dolara inditinden, bı.ıııları da yardım edilecektir. 

lpiıderin 1•kt.•, Mkis lil lyo ı dokuz yü,z bjo ldıiye baht 
olmaktadır. 

-·· General Frcnko orr-uıunda g"nıJlla Kont 
(D6barafas) maktul cıil,tıi 

Romanya da 
Pilebiat deoam 

ediyor 
Btikreı, 24 (Radyo) - Ro

manya kanunuesaıisi için re· 
yiam de•am ediyo~. Her tatftft• 
•ükd:ıet'e rey veri:mekb ve bü• · 
tiin haffl:, yeni kanunauaı.yi 
tasvip eylemektedir. 

Bikref, 24 (R1dyo)- Buıüa 
Romanya1an lıer tarif ncla )ıletıi 
kaauauıasi muc· biace intihabat 
yapalmıttır. Mü.ıteb p!er fotibap 
mıntakalanna çatrılm;ttlar, rey
leriai ku.llanaBlar it· ~lc:rioi <l_ef:
terlere kaydettirmiı'erdir. N,,. 
redilen bır emirname ile; iıati· 
ba~bn aleni olar ,lk yapılaC'ltı. 
laerkes:n rey:ni kullanma}a mec
bur olacajı, reylerio' kullanmı
ya~larıa nakdi cezaya ,...-p~n· 
laoa~lan b:td•rilm ıtir. 

intihabatın. neticeai ya;.a an- . 
lq labilecektir. Milli ç ftçi ftr
kua ve köylü fırkısı ile .. at 
ceoaJı menıupları iat.babata it
tiralc etmemişlerdir. 

Barıelon, 24 (Radyo) - Haf· 
tad' 48 saat 11at mesai usulü, 
bugila reımt ıazetede çıkan bir 
teblitle tekrar ihdas edilmiıtir. 

Paria, 24 (Radyo) - Gene
ral Aranda ve General Vare
lııının kumaadasındak• ordular, 
To.ya havaJiı.nde Vılyel lca.
baıını iıral etmiflerdir. 

Yap.laıı ıon bir hava muhu· 
rebe,11de oa bir cumhuriyetçi 
tayyaresi diitü•iil•iit, iiç tank 
tabrıp edılmiıtir. 

General Funko ordusunda 
gönüllü olarak barb eden Kont 
Detristan Dobaraıaı Te. uelde 
maktül dütmüttiir. 

Salamauka; 24 ( Radyo ) -
Genral Fıarılco umumi karargihı 
bupn aaat 20 de ıa rnmi teb-
liti neşretmiıtir: · . 

•Kıtataımız, L11zarta tepeaini, 
Alyan:ç' 'le Lıyeta ''birlerini 
zabtetmiı ve ilerlemete bit· 
lam·ttır •• · 

Teruel, 24 (Radyo) - Gene-
ral Frınko, bugün haraya rel· 
mit ve şehri tcftiı eylemiıt r. 

Franko. ıebrisa harap imanı 
da gezmiıtir. 

lzmir Palastan: 
Mardi ~ra lcaroavallari münaıebetile aalonlanmızda 26 

ıubat 1'938 cumırteıi günü akıamı sabaha kadar Maskeli 
v~ Kostümlü bir balo verilecektir. Zengin kotiyon ve ıürp
nıler hazırlanmaktadır. Masaların evelden tutulması rica 
olunur. 

Siyah el6.i•• oe ma•lıe •iymeA mecbıı
ri,eti yoktur 

lznıir Polo• Dire1ltôrlillii 

1ıli1t koaıreai, b11giiD toplu· 
mııtır. 

General Fraako hiikGmetiaia 
tanınma11 meaeleainde Hariciye 
Namı Spak ile Soayalilt par· 
t,ıi reisi M. V •Ddervo,t ara• 
sın da ıiddetıi bir ihtilif çak-
mııbr. 

iL Spakın, Hıriciye Neza. 
retiaden istifa etmemi kantetl• 
muhtemeldir. 

General Göring 
Polonya ricalile mii. 
lai m miJzaarelerde 

ba:anacak 
Vartova, 2-1 (A.A.) - Ha· 

vaş Aj 1n11 mulıabiriadea: 
M. Göring dünlcii pal mg. 

brrer program mucibince ıe
çirmiıtir. Kendiaine yapmıt ol
dutu bütün cevelinJarda mü
b: m miktarda poliı müfrezeleri 
refakat etmektedir. 

iyi aaalO.ıaat almakta olan 
mehafil muma leybin Leh zi. 
m~mdarları ile yapmıı oldutu 
ıörüşm~lere ı"yasi bir ehem· 
mıyet atf.tmekted·r. 

M. Bek tarafından veri'miı 
o'ao bir ziyafetten ıoara M. 
Görinı buıusi trenlo B.alavec
zeya ıitmiftir. Orada buıün ve 
yaraa avlandıktan 10nra d*u
ca Berline f&tmek üzere Cama 
ak .. mı hareket edecektir. 

Diin alcıam neıredilmif olan 
resmi teltlit, Alman Nuınnaa 
dünlcii pnil naaıl ıeçirm ı ol· 
dutun bala1et1aokle ikt.fa et. 
•ektedir. 

Von Hep 
Tra6lua ıergi•ini zi. 

7aret edecelc 
Roma, 24 (Radyo) - Alman 

ıeneıallerinden Voa Hep, bu-
ıGn buraya relmiıtir. 

Von Hrp, Trabluaa ıidecek 
ve orada açılacak olaa serıiyi 
z"yaret edecektir. 

Diifiin tehir edilmedi 
Belrrıd, 24 (Radyo) - Kral 

Ahmed logonun nilcibının tehir 
edilecetı hakkındaki ıayiaları 
tekzip eyliyen Arnavutluk mat· 
buat bGroıu, her türlü maniala· 
na aydarma oldutuau, dütün 
bazırlıklannın normal bir şe
kilde devam ettitini bildirmek· 
tedir. 

Çemberlayn tarafından idare edilecektir 
~--~~----~~----Loodra, 24 (Radyo) - lnail

tsenin Roma 1efiri Lord Per, 
bugün buraya relmiı ve derhal 
Başvekil M. Çemberlaya tara
hadan kabul ed.lmiıtir. 

ltalya • lnfiltere müzakerele
rinin, biuat M. Çemberlayo 
tarafından idare edileceti IÖy· 
leniyor. 

Hariciye Nazırı Lord Hali· 
fak1, m üzakerelorio hitamında 
Hariciye Nezaretinden çekile
oelc ve halefi, clotnadaa de+ 
raya Avam kamarasınca ıeçjle
c:elctir. 

Londra, 24 (Radyo) - ltal
yanın bura ıef;ri Dino Grandi, 
bugün Romaya müteveccıheo 
laareket etmittir. 

ltalya sefiri, Martm dördünde 
toplanacak olan büyük f aıiat 
mf'cliaiae ittirak edecek ve la· 
tlltere • ltalya müzakerelerinin 
ba1lanrıcında Romacla buluna• 
cakbr. 

Londra, 24 (A.A.) - iyi ma· 
l6mat almakta olan melufil 
önümüzdeki hafta içinde baıh· 
yacak olan lnıaiz·ltalyan miiza
kerelerinia itideki noktalara 

lngild si-yaaeti 
değifiyor mu? 

- s,,,. 1 l11Cl -'il-'• -
k•'•• ..... lta11•11 ........ ... .. 
tlikte .. ,.ısa• Bia.Ullaa ,_ıa a... 
ıw•d• • afM •ır ıelalike bile aetkU 
tıdemiJ"8k .. kilde teui• etmedikçe 
•• ayat•'1' kal, telakki etmiyeo 
oe\tL Nltekl• iki ••• eTel o kadu 
....... ile i•salaam11 olan. h Oe&• 

ıil•• iıil&fı daha mlıekkebi iade 

·--··- .. 111111.,. allaitli-AJ .. a•ara pUaee. ealallll .. 
•alalJed .... a. ..ı .. .ı..,.. la•:r· 
ntlerial maaar g6raek lhampllr. 
Çbktl lagiltereaill İ&alfa ile •Yut
••-d• Anapada cllrt bayık dey. 
lelia bir laakımo•yuıaa tarnaak 
ml•kla olaltileceli pbi ayDi yol• 
dm Bom .. a.ılia -11anıial yıkmak 
ft ba •ar•ll• ATrapada Alı;nan1an 
yepayalDl9 baıakmak da kabildir. 
lol'ltunla n iki yoldq laugllial 
aerelb edeoeil ,.,. ••iti timdillt 
-.çla.Wll. 

Btlda ita lbd•al •• •ui,.., 
........ ..... aalaakbk o&aa 
tek bir ••kta .. ıc1ar ki o c1a e.ı. 
el7e Nnandu Lorcl (lblilakı) m 
&aylaid.lr. 

Bir diplomata ~ok lizı• o laa 
teetual ile dillal ,... .-,. .. ı •. ria.._ •Öl•• olclaJa lcl.U. Mil• 
ba saba 6tecleaberi Al•aDJ• ile 
ayaemalr. taraf &an ohlap ff batta 
,etealmle 11rr ba ••k•dJa Berliu 
kader 119cle laa1111f ltiı aeyabate 
Aladerllclili b•n•lardaa 91kıaamı1tu. 
Ban Lord (Balifab) BarieiJ• N .... 
n&iM llatftkWa bir ....-ı IWiade 
delil de llaklkate• IU Barioip N .. 
mn olarak pl•itM o &akcliıU la• 
sd• ıti7uedDia b-a.. Wyl• Fru• 
•• dOlll8'• bellarım ,.... yanı 
ı•.,.t•eliae •8"•bil Almaalarla w 
tıaa,.a1a1a ......... ıi bir ....... 

aklafbr .... u " •• ıaıetl• 1••1 
1.;., 11 ... olialai• eıakl la~7 .. ı olu 
An•pacla dlrt ltAylk deYI• uea •• 
nkbp bir laebmoaya tadı •t•et• 
~ma••• iatllar etmek liaı•· 
plir. 

8a ilati•allerdea 1ıwt1iliaia ta• 

laekkÖ •mel• aa•... old .... • 

tamil olaoatını befaa etmek· 
tedir: 

ltalya, Habe,;ıtandaki fütuha· 
tının ta111nm11ını, Habeı· atanın 

imar ve inkipfım temin içiıı 

k•ndisine kredaer açılmasını, 

ltalyanın Akdeaiıdeki nüfuzu 
bikimanelinin tanınmasını ve 
SüveYf kanalının ticari ve adlt 
rejiminin tadil edilme.tini isti· 
yec:ekt'r. 

lngiltere, L•byadaki ltalyan 
lntaatandan b r kısmın1n g r· 
çelcilmeaiai ispanyadaki ltalyan 
ıöntlllülerinin ıeri çatnlmaıını, 

Bari radyosunun .lnıiltere aley· 
hindeki propapndaaaa katı 
surette nihayet vermesiai, lta'ya 
ile Avuaturyanm dala& 11la bir 
sarelte mesai birlitinde bulua 
aıasını, Sicilya ile Twauı ar .. 
11nda bulunan Paatelleria ada· 
•ndald ltalyan iatiblcimlafınm 
yakılmuını istiyecektir. 

Siyut lnriliz mehafili bira 
tOpbe ve tereddütle: 

1 - Roma· Berlia miulamn 
mevcudiyeti byfayetinia Ava.-
turya meteleai baklanda euslı 
neticelere va•I olmıp müsaa
de edip etmiyecetini, 

2 - ltalyanın Pantellerta 
ada11ndaki iıtihklmlannı yık-

mata muvafakat edip etmiye
cetıai ıaale ıı,aa ıörmckte
dlrler. 

Herhalde lnailizlerle ltalyu
lar aruındaki ıöriımelerin ne
ticeli ne oluraa olaan biiyiik 
fqiıt mecliainin oellMM 
be"4ıt 
kereleriH 
önümüzdeki balta içinde Ro-
maya ıidecek o\ao M. Gran
dinia bir daha Loadraya döo-
meıi muhtemeldir. M. Grandi 
Londradaki vaa'feaiai muvaff .. 

· lcıyetle fa etmiı old11tundan 
dolayı ltalyan kabinesinde yiik· 
ıek bir makam ibraz edecektir. 

M.Eden 
Loitl Carçla beraber 

bir parti teılıll 
edecelcler 

Paria, 24 (Radyo) - Madam 
i•mi Ôvr ıueteainde yal
dıtı bir makalede, lngiltere sa· 
bık Hariciye Nazın M. Edea·n, 
Loid Corçla b" rlikte ıiyui bir 
parti tetkil edeceklerini babw 
veriyw. 

Von Ribentrop 
L ~ nclra ae,alaatini bir 

kaç 6iJn tehir etti 
Berlia, 24 (A.A.) - B. Rft 

beatrop lnı•ü• bmbra-.ı ve kea
disinin yeni nam •ifatile olaa 
meıpleleri 1ebebile lngiliz mr 
kaaaatına veda emek için Lon· 
dri,_ icra edeceti 1eyahati b r 
kaç pn tehir edecektir. 

Mumıileyhin dün hareket e 
mesi icap ediyordu. yekaaÜ g~tlis. 

-------------------------Elhamra ldares:nde Milli Kütüphane 
SIN EM ASI 

Ba~ matinelerden itibaren 
iki 8Jyiik Fraoıız Filmi Birden 

Debakir artist HARRI BAURun ıahane temsilı 

KORKUSUZ ADAM 
FRANSOISE ROSA Y ve ALBERT PREJEAN 

Tarafından nefis bir surette temsil edılen 

MEMNU AŞK 
Seanıl•r: Korkusuy Ad=lm 3 v~ 7 de-Mem ıu A$it S v~f 

• 





- S4 Y a2!an: ALeksand:-, 

Bu es ada d~r bir yola gelen Dartanya; hı lı 
hızlı yürüyerek Sen Klocla gelmiıti 

- Nid- JilcMk konwtantu-r 
JGI ? Korkuyor •tJR•? 

- ltitiı-elltea korlwy....-
E• et.dim. 

- leidlmekten mı korkuyor
..? Laar~ı!uımızcla feaa bir 
fe7 :rM. PJaqe; buadm "atlra. ki•• içim de koaqmu7orud 

- A& efend:mJ Şa Beau· 
yöa.la bıkıı' amu çok şeytanca 
ft dudaklarının oynıyıJIDI pek 
••eh ............ 

- $adi Booasyi .... eclea 
lllbnaa pldi? .. 

- Efeııcl·-.. ol• .. l8Jİ 6 
Fl••liyiz; o'acatı det"L 

- Sea korkak11~ Pilet&-
- Ef_.m, ilaliyall• olmalı 

kaskıldllcla kantbr•,.l•m; ., 
ti,.&ıa el_,,. ablhlakw. 

- S.. tok ibliyatb .. , Pıaa
... IJle. ti.etil mi1 

- Bıeallim, brpmada pa• 
nldıJID tilfelc u.ı- detil lli1 
S..•11 ifesMk _... iyi ol
au aa? 
il eli Trevilia ualaatl.i 

....... delibak aöıJ1-cliı 
- Do&r"aı dop.-. ba laar 

•• Mcif beai da brbııl:•ık. 
QM1 Ve abnı clörtaala lir-

......... ele efead "ıiaia ıöl
.... lmiı alb1 aym bue'*i P' 
Jtrak JllllbafmckcMrtnal& yik 
..... .,.... ve •rclur 

-- 17:' - .. ., ..... 
.. miyiw? dedL 

- H.,.., 1eıria i_deceJin 

D lıid iftiııaiJe
- miyim7 Ya aiü 

._ ıvet. i»en bir u dalaa 

-·--olurSJm cc bımde bir au b.le 
)Ole. 

- Al sa•• yar•m pislol. Ya· 
rın sabah göriJş~rüz. 

Dartanyan abndao aıçra)'lp 

indi,. d zgia)eri Plaoşeye attı ve 
mantosuna •maıln ... ıa•ak 
ıetirf p ıitti. 

Plante. ~feıwliui ıöıdea 
kaybedince batırd.: 

- Hey Allabıml Ne kadar 
Gşüyoruml 

Dedi. Sonra kendini ısıtmak 
heveıile koşa koşa yalcmdaki 
bir meyhaneye ıiderek kapııuıı 
çaldı. 

Bu esnada dar bir yo'a 11p
mıı bulunan Dartıtnyao h zh 
bızh ylriiyerelc Sen Koda ge!
mftti. Fa:Cat büyiJlt cadcledea 
ıeçeceti yerd• tatOfHlft arlca
aına _,.,ak tal. Dir ,alda 
geçip •ektupta aöy:eamiş oi• 
pavıyoau ÖRÜH vardı. Pek 
tenlt- w Jerde -.ıuouyorda. 

Paviyon• kiııı1eai•d. bulHM 
yümk Wr cluvw .. ltir .._ ,el 
b0f1M'C& ıidiyor ve d'ter ucua· 
da da kü.çük bU k•lübeniD bab
çeıi bu1uouyordu ki~ ı.u bab
çenin etrafına çit çevrilmiıtL 

Buluıacak yere plmiff; fa· 
kat geldili•İ ba~r vermek 
üzere bir işaret tarif edflmemiı 
oldur.. it.• bekled~ 

Hiç ıea ıada ititilmediti için 
ıebirden yh fersah bdar uuk
lat•t ıibi zannotunayorcl .. 

,,.. .... , •• , _.,.,.. htr.d'ir 
ta• .... a Vte daymdr. • .. "" 
çiti•İll ve blübenill lwiejni 
kalla Wı a lrapla11n1 •hlutu• 
da hu IİI i~d• .,,..,.., Puia 

::=--11-..~ı '""""° • kan &lini _.. 
r•• tiolk ıpku ıörüai.y.auJ11. 

- lt'f;.adim, ba •bah -.ı;. 
• ..,.... .ecr. 

.. .__ -- .... iitly .... 

Fakat Dartanyaa ic;iıı bitün 
ba lalDUl'a uadete bürünmüt.
biitüa dütiinceferi neşe hali ne 
ıirmiı ve bütiln ~aranlak ıeffaf 
bir ı111c ıekliai almıı f>ufa:'lu• 
yarda-. Buhqma .. ti Pl•k 
üzwe idil 

FilMllib. ._ ._. atib 
aoara Sen Klodun CM laalur 
mıctenf ud ... ite •fır lllr on 
defa çalmııtı. 

Gecenin karanlıtı içinde _.. 
rafa ,.,.._ .... illiltili .t. 
ta hlzü11 .eri1ordır. 

Fak•t btMllflS& •"lilli tamml· 
lıyao bu ı't11 Ytll'•tl•11u ııl.11' ller 

biri delikanlının kalbinde ahenkli 
bir t treme bu~ale relWmi ~i. 

Göı'er:ai. bit ıc:i icattaki bir 
tek pencerelerinin kepenkleri 
kapalı olan, duvır köşesindeki 
pawiyona dikti. Bu açık peace· 
reden çıkan hafif bir ışık ball
ç~ dışıod• bir arada bohanan 
bir kaç ıhlamur apcıaıa yap
ralcl.·aa düşerek giimiş ribi 
yaldızltyord& 

Bu küçülı: peneerenin bo tada 
ış ğı ark .. uıda güı~l madam 
Bonasyöyünin keod sini "ide• 
melde oldut11na fiplıte yoktu •• 

Tatlı düşüncelere dalmtf hu• 
luaaıı delacanh. S'lbırs.zbk göı· 

termiyerelc yanm saat bekledi. 
yaldızla tirizlerle Mialü tav8nın 

bir ll:ıa .. ı görebil•ekte o)dufo 
küçük köşke d ki.:m ı ola• göz
le iade ~•• taııaflanndaki _.. 
rUet ltteuüm ediJordu. 

Sen Kloduo ıaat kaleai on 
buçut.ı ça1d&. 

Bu uoacla. Dartaay• damar
larıoda. abebiai bilemed ti bal· 
de, 10i:1k bir titre.. hiuet• 
miıti. Bu titreyiı ildi..& ki 90" 

tutun tesirin dendi ve fikri •İ 
ııkıınrmıkta olan düıiiacelere 
karıı bütün muhakeme k&ıvvet· 
ler ni k>p.lıda • 

ilk aldlna plln ''' .. k&a ... 
yul&f ok..., oımaa ve 1,-... 
ma .UtiniB on b "r alabilmeti 
o 'mqtu. PeocereniD yanıDa ... 
kuldu ve ı$ıtı• mektup üzer ne 
d .. bilecet1 lliı ya ljefleNk 

cebiad• aektuM tela• 9ka
rıp olc1ldu. Fakat yam:ma•flı; 
bw....-• am•• ••t •• icl a 

Tebu etki ywiae '9kilenk 
beklerken, bu ıessiz;ik ve ,.ı
nıılık iç Dile caoudulmağa bar 
laQU.JtJ. Saat oıı birı 9.11d.I 

Dartanyan bu ıırada m.ada· 
m ... ~aa biı felibt ama .. 
ıiMlea llor km at• ~mtlb
Atwı.rı a laer zamanki iıılere9ı 
o dutu i9a Üf IGere eliei p~ 
bs. iakat cavap V4fea aıl••-. 
va ı.Mt& abı ... bile ieitme• 
miıf •• 

Duvana ,.nın• gideıek trP 
...... ıc iı'edi. Fakat duvn 
yni 81Vanmıı oldut11 için tutu• 
118Cllk Wr Jer .......... • 
tıey!Mh ,en tsınılrlwıan acıt· ..,.. . 

e. •r .... Hlln•. ,..ak1ar1 

t 

Yaı •e1vac& t ı•ızm illkişa· 
f11dı, hariçten tohum ve fidan 
vet rtmek suret ı le Tariş (Ü7im 
Kwınnu) ıun açtığı yo da yürü· 
mek ururcti va rdar. 

- 34-

Hafız Darmu,a bir avukat Ja
zımdı amma kimi ba·malı? 

8J, yalnız meyva ve ıeb1e- Soera ıerclM karıp ..... 
lerimizi harice ıürmek bakımın· çılkalaJarak titriye. titr.,. .,. 
daa lis m det I, yabano ilke- kaJa dotra bylalmafa bet .. 
Jerdeo ietiraıek mecburiyetinde dı; 0 teki d~ki bati. Hafa 
k8 dtt mız mahsullerin memle-

D'ir•Gt• k.ca .. • pliyordta.. 
kette yetiıtirwmesi11e imkio yer· ICavscalı _..... ... ..._.. 
mek. iç· rı de elzemdir. -.P -• 

Bir misal alala•: Tv<i,._ dotra ,_...... diaya b till 
port 'kal. ma11da•ia yet.ftireo hıziyle flnl. f.nl dötaenk .... 
bir ülkedir. Son yallarda poı· fızıa H,9itlde •idllit f rbD .. 
takal ve mandalin utihulib- lar ko~cla. ·v ..... .... 
mız artmı~tar. Küçük mikyasta lan~ az .. leri. .... lnYlltr 
ihraç bile yap•lmaktadır. l:»tih· lan içiade; HJJz Dwaag N 
la ·e yettikten baıka barice de kadela claha , ....... 11 ... _. 
ıürmeğ'e imlcin veren bu kadar ra, ...... ...... .,.,... 
bol portakal ve mandal"o ye- kadı• iJ1e Wr .......... ld, 
tiştiren bir mem!ekctte limon da kedi ...,... bpl• ...,_, 
yetiıecefi pek tabiidir. Bu ta.o arslaa tt ..... " '1rawn .... 
biilik içinde hariçten limon it· ağaca• 1ıMa abhtte , ....... 
halita yaoılmamak lazım de· biç ıiphe yok ela• ••ilriae. 
ti( midir? Halbuki Tür~iye lıer dab incitmaed• a'll r& 
yıl hariçten kiilliyetlı miktarda - A••• PJI~ tlıts ıı• 
limon getirtmek mecburiyeti 1• m&yo.. 
drdrr. Buna sebep, limon is- Niraaiyle beraber ayının fır-
tihsaatımızın ihtiyaca lcifi aer- ıa ... r llıir .... Saftan, ..... 
meyiıidir. Bugün ita yadan li· ları, '1ıyıkları; rWi"• ıs.ıı 
mon gefmedi§'i takdir do limo- ko .. D lwyp ,en 'bi; .L
nun tanesi blkkalda bet ku- lıilm"t. peri dön-.. lipfiDİ11 
ruştar. Her yıl, binlerce üra, biri -.vapadn Lrt.lıa. latuı
limonfuk, portakallık bir mem· nıa eteti masantrt- İiıltiiad• iM 

le(etten harice limon için akı· var, ae ,oksa bep.&ai yere ... 
tılmıktadır. Tütkiye, barice piismiflııi. Halm• luı aca• 
ıürmek durumunda o'dutu bir düşen Saaiha. a-.a}nıdao kapa
meyvayı dışarıdan almata mec- na tutuı..'Jı kancık ıaDMr ııbi. 
bur kaltyor. Dışarıdan limon cıyak, cıy•k ötüyordu. 
retirtmemenin çıreıi araıbrı• B;r ll&zada kac:lnla (aaf z. 
l yor mu, bilmiyoruz. Kanaati- top ıiOi, b•10lanıa üı•üne 

difw;iller. Kanuncu Garbiı ata: 
m "zce, hariçten Jimoıı retirt-
memeklitin en b&ılı çarelerin- - Mega aslas, dünyanın çır-
den biri, hariçten limon fidanı kıfel · ti def"şti, ne oldu? 
re ·rtmelr, buofan nümane fi. O.ye feryad ederken Altaadit 
lllO:lluklarında yetiıtirmek ve N'nif, ıa~yalf &rr ifiyacll .. 
b. fltıare fidanları ıltilisal mı• undafyayr bpınca limf>aya 
tablarııra datıtmaktır. Bu aa- ıavurdıı • 
rede, iyi ciaı limoa yetiftir- Şimdi mme'e tamaıalanm.., 
melrte •erıbep iatm.f ltrtmlf ortalık zn i ka 11au~ olmuştu. 
" tta.t~ tilltOlt getirtmef- Suautı.J& kopa çaça. evde· 
lüftlll lralmıt11nt ehr. ki erke la mı safirlerle sermaye 

/lhjatl /flöılb'frnr kızlar. tafllCMlndan defc;iıi• 

-----------.. bctar •aman, hep beral»er 
üzerinde b.i."i. ıpk p..raldayaa kary•ya at.t.nt ~ 
apçiar reldl ve buDl&Eda.ı bia iiure- balaaaa Suibaıwı ... 
yola dolru tttlm"ı bulund._, clıo& ~ otuıtular. 
dan üzerine çıkacak oluna CMI. Karanltita bıçaklar panlcla
n·a içiai19febilecel·cıiclütiiadi. yar, Hfioiin irini b• p&r&J& 

Ataca çıkmak kola.1dı; luar ıidi'yordtL 
dan bııılcı, Dartınyan, c:lalaa. •ealllrme laalat llfılarai" 
yirmi yqında bulMad•p i9a alft'• çelflen peYnn cl'lft' 
mekff p çocuklutu idetleriai r .. z...r. yMnfttl cilda .. 
benüı 11nutıaa•tta. ,Bir il._ ıürülen Hafız Dur .. , lncd• 
lede ataca çakmıt ve ke•isa m..., ._ • Pfl"• ..,., 
gözlerini aç'k peneeftdm P• .... mvm_. .. 1-. ı.W•• ... 
viyoınm i~ne dıkmiıtiı. b..ıa...pa. O ...... lıııil: 

l Sena "'"J - Yadwml 

ôea D.,Hı.z Maıat•• .... 
fl•i prdü. 

o..a., •fil. 
-KtL.•' 
$a K • ..a Km ide • i9ti

dnd --- ~ ... .., ,. 
A..._. 8., H.t6s llı•lıhma ...... 

- Hl6a ..,. lladafa t.. 
yd•• 

Dl,. .... .,.; • ;w • ... ................. ,... 
W Sa••iı. ... M jlllJIJ> 
tici,& •••• W rlscs• ~ ...I; lli•u• u;,a 

-U'.- .. , ......... ,. ... 
O&,. ............ a ı ••• - .. .-..ı. 
- Gll - ,.,,, '* llllJ· 

teri bulduk amma tereyatlı 
delil .,,. tr-... 

- Kimmiı o ferhineci? 
- Perbhec; mi •• ,.. .. 

ci ai f'!I ele ı&~ 
- Nerde?. 
- Burada, içerde .• 

Kaçırır m ? Hemea seldi Ye 

içeride Hafız Our:mq~ prünca 
hiç teAddüd buy:Jı"madea •..., 
lamilnafe.yrtüm. ü baataktaa va 
1-f 1(,z Durmupn •vealeyküo 
•efiın r•yrili:. cevabını el..,. 
duktan aonra yakaaın& N•all: 
-Li yecüzü biiıiUlt; uil r. ... 
ıiiri evil itlV. ezetca.ı *&i 
fiJ vıfiyeti 15r.alai ,..er. ow-.. ••iu.&..11111 
aurrahocfa bır ıatray• tatf. 
anlacbn Dll urea fe. lıineci? 

- A.niıa. .. 
- A.min ya; Ha aeMlilin! 

Ben. Haltıaıaç viTiyetiı:ılıa Tı
kırdafc kazaauaa t&ı Cartı.
botu nıbiyeı iaia Sepe~çiler b~ 
yeaincfen Keçik .. ynak ofuliana· 
dan Sırı !amanın taıu1111 P:t 
Sale,,..11' yok 1DA17. 

- Hoee. .. 
- ftte onun damadını• k.r 

CAll Murad' Ç •Vllfu• emmiolJ
Gara Yeti d•yuua raba akra
buıJlm, faemşefıri aayalina. 

- Benimle tie1. 
- Tol: babantL •. 
- Bıabamı n reden bil'i,_ı, 
- Hamamdan.. 
- ff l'lll&lllcfan mı?. 
- Oyre yL.. Nala (beni ifa-

lnkılib hatıralarında y_. 
.. O.O-• 

s..i ıiikaeldi. a .. .-. ~· 
nıD aldın• r. .... •tireli iti• 
düdiitü baıtı. Kıılar kQll1-tarak 
mutfaktan ihtiyat pz limbaıını 
pfirırlerken poriıier c!'e kapıya 
dı1aıımışt'arcfı. 
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'Tarihin son bir tekerrürü! Avusturya Beşvekili söylevini verdi 

ir asır evel ispanya Avusturya, istiklalinden ve 
Gene kan ve ateş iç.-nde kıvranıyor
du! Çünkü bir kızın tahta geçmeri 

mevzuubahsti 
-2-

Ressam Gaganın hir asır eoelki ispanya facialarına ait bir 
tablosu: kadınlar to.,, başında 

AyD~ eser yine diyor ki: lngiltere ve Fraısada bile ef· 
•Bir an geldi, ki mesele en ki . ı umumiyeyi Karlistler lehi· 

vahim bir şekil aldı, ve Ter ne dönd:.irmüş. Fakat Don 
ispanyaya ordular göndermek Karlos bu umumi tevecciibten 
suretile İspanyanın küçük krali· istifade edec~A-i yerde, daha 
çeıile annesi dul kra.içe Mar ye feci bir c·nayetle mukabelede 
yardım etmek istedi. Bu Fran· bulunmuş ve dört kad na kur· 
sız aefer heyeti general K oze· şuna d zdırmiştir. Bu dört ka· 
l'n kumandası altrnda b:.ı.luna· d n da mu:ırızl.ırı tarafından 

ca~b. Bu kati bir karardı; kurıuna dizilen annesı kadar 
ve tatb·k edileceği ıırada Fran• masum idıler. He e bunların 
sada ihtilal çıkmış ve rej ım de· içinde bulunan Françeska Ur-
ğişmiş ıdi. Yeni rejim ve kral kizu is mli genç ve güzel kızı, 
Lui Flip Fransa hudutları hari- Don Kar!os bir zamanlar ken· 
cindeki meselelerden hiç b.ri· dıs ne zı-vze olarak almak is· 
sine iştırak etmek iıtemiyordu.. tcmiıti. • Sonu garın • 

Resmt Fıansanın temayülü A. Had? A1amollıı 
küçük kraliçe Gabr ye ld ve an· 
ncllne idi. Maamafib Frans zlar 
bu dab :i iht lal yüzünden pıra 
kazanmak imki:ıını da • kolay 
ve bol olarak. bıılmuş idılerl . 
Bu sebeple hem Don Karlos, 
hem de resmi ispanya diğer 
mem elceetl erden olduğu gibi 
Fransadao da si.ah ve mühim• 
mat tedarik edebiliyorlardı. iş 
artık bir para ve bir menfaat 
ışi o!muştu. Maamafih bugünkü 
g'bi Besk ve Navarl lar Fran· 
sadan daıma dostluk ve yardım 
görüyorlar, bunların kar ,isti ere 
mukavemeti bu sayed~ temin 
edil yordul lng liz müverrıhle· 
rinden Hol 1838 de Bayon ile 
lron arasında arap kirvanları· 
nın serbeş•çe Besklere silah, 
mühımmat ve yiyecek götür· 
düklerini gözlerile gördüğünü 
yazm ·ştır. 

1836 da T<arlist~erin genç 
kumandanlarından Kambero 
Aragonda iki belediye reısını 
kurşuna dizdirmiştir. Bu şiddet
li hareket, halk arasında çok 
fena bir tuir husule getirmiş· 
tir. Kambero halkı ölüm ve 
kana al ştırmak için ıistematik 
cinayetler emretmiş bulunuyor· 
du. Buna mukabil de Mariya 
Kristina taraftarları da Kam
bero ailesine mensup olanla ın 
hepsinin de kurşuna dizilmesi· 
ni d vqnıharblerden istcd .er. 
Bu faciada es· r edilm iş bulunan 
Marıya G rinodan, Kamberonun 
annes nden bıışladı. 55 yaş nda 
ve iyı b"r k11d ı n olan bu fo;pan· 
yol kadını 16 şubat 1836 da 
kurıuna dizilmiıti r. Znal.ı ka· 
dına ne vas·yet e mek ne de • 
torunların son defa kucakla. 
mak mün ad esi b.le ver•lme· 

Kısık köyü 
• • 

cınayetı -·. 1. 
Muhakeme bittİ, ka. 

rar tefhim edildi 
Cumaovası nabiyeıinin Kısık 

köyünde değirmen suyu mesele· 

sinden değirmenci Abdullahı 
öldüren Halil lbrahimio ,ehri• 

miz Ağırceza mahkemesinde 
cereyan etmekte olan muhake· 
mesi sona erm'ş ve karar tef· 
him edilmiştir. 

Halil lbrah·m, Türk ceza ka· 
nunun 452 inci maddesi muci· 
bince • hadisede tahrik te na· 
zan d. kkate alınarak • bir ıenc, 

üç ay, dört gün hapse mahkum 
edilmiş ve mahkumiyet müd· 
dctini mevkufen ikmal ettiğin· 

den serbest barakılmışt r. O:ü .. 
nün ver~se!ine 803 l.ra ö1üm 
tazminah verecekt r. 

C naytt esnasırda H ·lil lb· 
rahimi döğen Ali ve Osman 
yirmi beıer lira atır pıra ce· 

zasına mahkum edilmişlerıe de 
bu cezaları ttcil olunmuştur. 
Yaln z on lira tazminat ikisin· 

den alınarak Halil lbrabime ve· 
rilccektir. 

Almanlar 

imanından bir zerre bile · 
feda edemez 

Avusturyalılar; bundan sonra yalnız, cermaniz
min talii içinde sulh ve inkişaf için çalışacaklardır 

V.yanı, 24 (A.A.) - Nevı 
Vicner Taiblat ı zeteıinin ha• 
ber ald tına fÖ. e, V.yana bele· 

diye reiıi B. Sehmitz dün Va• 
tanpervor cephenin b;r toplan· 
tısı mü:ıaı · betile po'ise ve jan· 
dar maya N ı syoaal Soıyaliıtler 
hakkında talimat vermiıtir. 

Bu talimatta ezcümle denili.
~or ki: 

Gamalı haç takmak, . Alman 
tarzında se.im vermek, bazı 

tahdidat altında Alman marıı 
olan Doyçlandı söy emek yasak 
edilecekt r. Hususi <=vlere Alman 
bayrağı çekmek yasaktır. 

Bununla beraber vatanperver 
cephe bir kimıeain şabıen 

Nasyo·1al Sosyalist olduA'unu 
bi.d rmesine muhalefet etm ye· 

cektir. Almanyanın resmi radyo 
neşr yatam umumi yerlere ver· 
mek de bu neıriyat rı Avustur· 
ya postaları taraf .ıd an tekrar 

edilmesi hali müstesna o.mak 
üzere yasa'c ed ecektir. 

-- 1 • 
u , .. ,,. ' 

Rus vapuru 
Tecrid edilmiı 

bu "u nuyor 
Tokyo, 24 (Radyo) - J'pon· 

lar tarafından tev ,. ,f ed.lmit 
olan Rus V!puru, Alc odaJ l:ma• 
nı ıda beş gündenborı tecrid 
ed lmiı bulunmaktadır. 

Bu v~p ·ırda 72 yo 'cu vardır. -------
AskerJilı şube ;ind!n 
Herkes dikkatle okııs•n •. 

1 - 938 nisan ce1b y ıkiaı· 
maktadır. Bu celpte henüz f ılt 
hizmetini yapm~ınış p"yadeler
deı:ı 316 • 330 dahil doğumlu
lar: Deniz, Muzıka, Jandarma, 
Giimrülc, Harp 11nayii, Orman 
ko. uma, ıınaf annd~n da 316 • 
322 ve belki de 333 dotumlu· 
lardan bir miktar ıilah alt•na 
ahnacakt·r. 

2 - Bu doğumlu erlerden 
malili varsa heyeti aıhhiyect 
muayenesi yapı'mak üzere 1 
N.san 938 Cuma ıjnüne kadat 
bir vesika f otoğrafile beraber 
şubeye gdmelerı gerektir. 

3 - Bu müddetin hitamıncı .. 
malQliyet iddiasında bulunacak .. 

'· ların ıdd alan kabul olunmaz. 
4 - Tebdil havala olup mild

detleri bitmiş olan erlerin dahi 
bu milddet içinde ıube ye mil
rac ı atlara mecburidir. 

1334 do~umluların ilk yok
laması ba?laınıştır. lzmir ve 
civarında oturan yabanc laran 
i:a ı tarihinden itibaren Martın 
27 inci günü akşam'ma kadar 
el erinde<• nü ' us ciiıdanlarile 
b rl.lcte her gJn Öğıcye kadar 
A sancakta ulc~rlik ıwbes:ne 
müracaatları ı a \ o 'unur. . 

Halkevi kÖt.;esi 
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Yazan: A. Kuprln Çe11iren: .Adam Rasib Adamoğlıı 

Baş rahip mabetteki cemaata Oziriş ve lzis ma
butlarının esrarından bahsediyordu 

1zis, Oranu doğurd~iu sır.,. 
larda ağlıyarak kocHıntn ce ıe• 
dini bulmağa teıebbüs ettil 
Uzun ıeneler gezmediii yer 
kalmadı; fakat ne kocaıın1, 
ne de kocaaıaın ceıedini bul ... 
madı. 

N ihayet etle gelen balıklar 
bedbaht L kadına koc111nın ta
ltutu hakkında bazı malQmat 
verdiler; bu ma:umıta göre Nil 
nehrinin sulan tabutu denize 
kadar getirmiılerdi. Dalgalar 
bu tabutu ıark sahillerine ya• 
naıtırmıı ve buranın hükümdara 
burada büyük bir ağaç ~ · 
miş Ozirisi bu ağacın dıL . 
muhafaza etmişti. Fakat hüküm· 
dar, bu misafirinin yüksek 
•vld ve ktymetindeo haberdar 
deiiJdi. O.ıirisin ruhu bu ataçta 
tecesaiit etmiıti. 

Hükümdar, çok kıymetli rör
diitü bu ağacın kesilmesini ve 
kerestea·nden büyük bir gemi 
yapalma11na emretm'ıti. 

ve bu yol çok taşlık idi. Ha· 
va da, g ündüz yo l yürünmiyecek 

kadar stcak ve bunaltıcı idi. 
Mabııde lz:is, susuzluktan bi

tap kaldığı bir sırada, mahud 
ağacın bulunduğu yere vardı; 
bütün yorg:.ınluk ve bitaplığına 
rağmen i .k iş olarak ağacın 
d.b:ndo bulunan kocasının ta· 
butunu aldı ve gömmek üzere 
ıehrin surları d io:ne g:tti. 

Fakat şer mabudu Set uzak 
ve alik11sız değ; ldi. iz:s io ta• 
butu gömdüğünü {biliyor ve 
gömdüğü yeri de görüyordu. 
Bu sayede tabutu gene toprak 
altından aldı, tabuttaki kardc· 
şinin cesedini tamam oıı dört 
parçaya kesti ve bu parç:ı ları 
yukan ve aşağı Mısırın şehir· 
lerine dağıttı. 

lziı, son haddini bulmuş bir 
keder ve elemle mabudlar ma· 
budunu bulmak istedi. 

işte, mabedde, ruhaniler 

şa beya zlar giyinmiş, genç ve 
güzel çocuklar gümüş tepsiler 
içinde cemaate et, ekmek, kuru 
m~yva ve kokulu şarap datıt· 
tılar. 

Baş rahibin bir işareti üze
r ine çocuklar hep birden çekil· 
d iler. 

Diğer bir rahip, mabedin ka· 
pılarını kendi elile ve sıkı, 
sıkı ka pattı; cemaat arasında 
dol aşarak, hazır olanların her 
b r inin göz'eriı1in içine baktı, 
şüphe ettiklerinden bazı kim!e· 
iere p arola makamında olan 
şeyler i sordu. 

Bu merasimden sonra, diğer 
iki rahip mabedin ortasına gel• 
di; ellerinde iki büyük ve gü· 
müşten m angal vardı. Bu iki 
rahip manga110 içindeki ateı 
üze rine bazı ot ve ağ3ç)ar koy• 
dular, bunlarm üzerine yağa 
benzer b ir mayi dökt .ı ler. Man• 
gallardan kesif bir duman ve 
bayıltıcı bir koku bütün mabedi 
kap ladı. Duman o kadar çok• 
tu ki, mabedin kubbesine ası~· 
mış olan ve renkli kandillerin 
ışıklarını bile kapattı. 

Bu b~ber, lziıi adeta çıldartta; 
mümkün olan süratle bu ata
•n buluod11tu diyara dotru 
yola çıktı. Yol uzun, yol fena - Sonıı var -

........................................................................ ! ..... 

reisinin cemaate anlattığı esra· 
rın birinci kısmı bu idi. Esrarın 
ikinci kısmı başlamak ve cemaa· 
tin dağıl mak zamanı gelmek 
üzere idi. Bu s;rada baştanha· 

Almanların yeni balonu .... -
Muazzam . bir hava sefinesi gib:dir 

Burada herşey, 

,...........,..,..,.., .... ~ahenldi ve 
hesaplıdır ...... 

Hindenburg balonu faciasını 
uautmamakla btraber, Alman• 
lar timdi At tas denizi sefer leri 
ıçan, Friedrehabafn tezgahla· 
rında (L. Z. 130) adında büyük 
bir balon inıa etmektedirler. 
Felilcete uğrayan balon da bu· 
rıda inıa edilmişti. Bir Fransız 
gazeteciıi tezrihta, balonun 
inıa faalivetin . yakından tetluk 
etmiştir. Bu zatın verditi malQo 
mata göre, artık bundan ıonra 
kaza ihtimali yoktur. Çünkü 
balonlar helium gazile dolduru
lacaktır. Bu gaz 1893 te keşf· 
ed Jmiıtir ki ateş almaz. Ancak 
bu gaz, sadece Aaıerıkada is• 
tibsal ed lditi için pahalıdır. 
ln,aat, Hindenburg balonu fa. 
ciasının erteıi günü başlamıştır. 
Baıkı gaz kullanılmıyacak ve 
pzın müsaadeıi nisbetinde yük 
ılıaacakbr. Bu itibarla balon• 
dald bazı kabineler kaldırıl· 
mıştır. ltciler muazzam iskeletin 
üstünde çalııırlcen böceklere 
benzemektedır. Balonun üıt 
ısımlarına 40 metrelik aaan• 
örle çıkarıl maktadır. 

Buradan bakınca, balonun içi 
bir çelik ormanını andırmak· 
ı.dır. lnıaat ba yaza bitmiı 
olacaktır. (150) işçi montajda, 
100 amele de bıtka la11mlarda 
çahımaktadır. 

Balonun büyüklütü 245, en 
ıeniı kutru da 41 metredir. Bü· 
tün kafes alüminyomdan ca•· 
muldür. 

Umum parçalan l>iribirinı 
ekleraelc tam 22 kilometrelik 
bir uzun lutu tutar. Keza bu 
parçalan yekditerine eklemek 
için de gene tam beı buçuk 
mi'.yon kadar perçin Arfedil· 
miıtir. 

Çelik ve tel aarfiyatı 135 kilo
metrelik bir yer pıplar. Zepli· 
nia harici, Cellon denilen bir 
madde ile kaplanacaktır. Bu 
madde çok kuvvetli ve çok 

Balona bir · bakış 
aıukavimdir. Ejer bu zarfı da 
çözüb yere yayacak olursak 
tam (5,6) bin metre murabbaı 
bir yeri kaplar. Her biri 4000 
bin beygir kuvvetinde olmak 
üzere Ze p:inin 4 motörü bulu· 
nacaktır. A~ami sürati saatte 
130 kilometredir. Seyahatim zde 
200,000 metre mikabı da beli· 
um kullanacağız. 

Yeni Zeplin d iterinden daha 
çok konforlu olacaktır. 

Yolculara mahsus kabineler, 
balonun iç tarafında yapılmışt.r. 
Yemek salonu, istirahat salonu, 
sigara salonları uzun bir gale· 
riyi kaplamakta dır. iki yataklı 
odalar bütün modern konfor.u 
camidirler. Sıcak su, soğuk ıu, 
muntazam yataklar, ve yum u• 
tak koltuklar s ze yeryüzündek 
palasları biç arattırmaz. Burada 

istediğiniz gibi hareket eder; 
gezer ve tozarsmız. Yalnız yirmi 
odadan dördü lü;c:atür. Bunlar 
Ancak hus.ısi müşterilere tahsis 
edilecek lerdir. 

Buradaki eşya fevkalade ha· 
haf ftir. Mese.i bir masa 400 
gram büı ürı eşya da bunun g;bi. 
Bu gökyüzü otelinin her şeyi 
tam bir intizam, tam bir heub 
ve tam bir ahenkle öl~ülüp bi· 
çilerek yapılmış ve yerli yerle
rine konmuştur. 

Tetanozdan 
kurtulan kadın 

Tetan oz hastalığına tutulan 
Çayırlıbahçede Kazım k zı Bn. 
Ak.le emrazı sariye hastanes in· 
d e tedavi altına alınmıştı. 
Kadın, tamamen iy leşmiş ve 
bu.taneden talıurcu eJil miştır. 

MEMLEKET HABERLERi 
Kültür sitesi tamamlanıyor 

Bergamada bir etnoğrafya 
miizesi kurulacak . ............. 

Elektrik derdi halledilemiyor; belediye mum üzerin
den ceryan satıyor! Yeni bir şehir planı hazırlanacak 

Bergama, (Huı·ısi) - Şubat 
toplantıları yapan Bergama bo· 
lediyo meclisi, şehir iılerine aid 
kararlar vermişti r. 

Altmış bin lira keşifli elek
trik ' tesisatın :n müteahhide ve
r ilmesi mü::nkün ol unadığtnd ~n 
emaneten yaptırılm 1sı mu"af le 
görülmüş ve vekiller heyetin· 
den karar alınması için yüksek 
makamla :-a yaz lmıştır. 

Bugünkü e iektrik tes'astı 
memleketin ancak so1ıcaklar:m 
aydmlatacak kuvvettedir. N te
lim bunu göz önüne alan be· 
led ye, evlere elektrik vermek s~rgamanın kaleden ıörünüşil 
-------~=========::ıı:=---- iç n yeni b .r formül bulmuıta. 

Salihli kısa bir zamanda Bu da her yerde olJuta 11-W 
kilovat üzerine değil, mum ü..-

1• m ar olunacak rino cereyan verilmesidir ... 
mum, yüz mumdan atal'I ola-

Kaymakam B. Kemal; muhtelif işler, 
yol faaliyeti ve köy hareketleri 

hakkında izahat veriyor 

Salihli Halk"1inde gapılan merasimde bulananlar 
Salihli, (Husuıi) - Sı iblide 

Halkevi bayramı merasime ve 
tezahüratla lcutlulanmıştı r. Gece 
eğbnceler tert:p edıldi, halk 
radyoda B. Şükrü Kayanın ıöy· 
lev ni d inledi. 

Salihli kaymakamı 8. Kemal 
Oral, Sal ı hlideki muhtelıf teşeıC· 
küllerin faaliyeti, şehrin işleri, 
yspılmakta olan eserle .. , yol 
faal iyeli, köy hareketleri bak· 
km da baaa şu iz ıı hata verdi: 

- Kazanın bütün teşekkül· 
leri bu arada Parti, H~lkevi, 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Kı· 
zılay ve mektepleri himaye ce
miyetleri beğeo i lecok bir ıe· 
kilde çalışmaktadırlar. Halkevi, 
ıon dört aydanberi tuttuj'u 
planlı ve programlı yoldan mu· 
vaUakıyetle yürüyor. Sık ıık 
memleketin refahını gösteren 
bayramları layıki veçhtle karıı· 
lıyor, terf p ettiği k ş ko feranı 
serileri ve temsi ı leri alaka gö· 
rüyor. Diğer teşekküller miz de 
tamamen bu gayenin arkasın· 
dadır. Nitekim mektep koruma 
te~ekkülü iki yüz çocuğu ik ı 
aydan beri yid i rmektedir. Ve 
önümüzdeki 23 N san baya· 
mında da bu çocuklar, Çocuk 
Es .rgeıne Kurumu tarafından 
g y<iirilccek ve sünnet ett.rile· 
cektir. 

Yeni sene tasavvurlarımız ge
n:ştir. Planlı ve programlı ha· 
reket ediyoruz. Kıymetli ilbayı· 
mızın deıalctile ş e hr im " zi n inki
şaf sa hası, şehir mimarı ve na· 

fıa baş mübend;s i marifetile 
tesbit ve haritaya bağlanmış, 
bu s11retle şehir kısmen pli.ı· 
lışaı ıştır. B ı uha, hükumet, 
parti, dıspans !r, ortamektep ve 
belediye gı bi başl ıca ınüesse

seleri c ımı bulJnacaktır. Ata
türk büstünün 1 ş;n i n ıkmaline 
çalı şı lmaktadır. inşaatı hitam 
bu an asri mezarlığa cenaze ka· 
bul ed.lınrğe başlanm ı ş, boşa· 
lan eski m!zarlık ta t escir edıl· 
mektedir. 

Kazanın elektrik işi de hal• 
led lm . şt . r. Av n•hayetinde es
kisinden iyi cerya1a kavuıula· 
caktır. 

Köylerimize gelince, intiba· 
batımız muv.ıffak ıyetle b itmek 
üzered r. Yeni ı htiyar heyetleri 
yeni büdcelerile 1am bir imanla 
marttan itibaren vazifelerıne 
koyulacak' ardır. 

Son ay içinde Sart harabe 
yolu açı l m ış ve yol ağaçlandı· 

rılmıştır. Sırtı Mahmut Köyüne 
mektep yapmak üzere temel 
atılmıştır. Salihli Borlu yolu ile 
Kız köprüsü ve Adala aras ın· 

daki köy yolu açılmağa başla· 
mış ve nafıa delaletile getirt· 
tiğimiz d inam it ve malze me ile 
kayah ~lar kaldırılmağa başlan
mıştır. Mart iç nde çok mübim 
ve Gediz köprüsü üzerinde bir 
tek geçit oları bu köp rü ve 
yolun küşat resmi yapılacak ve 
bu arada nah ye meı kezi olan 
Adalanın yatılı me ktep temeli 
de atılacaktır. 

maz ve en az fiati de bet a.. 
çuk liradır. Şüpbeıiz ki bu wa
ziyet kar~ııında kimıe elektrik 
almak cesaretini ıöıtereae
mi ştirl 

Bergameya yüz yirmi bia lira 
sarfile t 4 kı lometrelik yere&. 
getirilen şehir içi ıu tetilab 
yaphA"ı halde, dağdan ıelea 
kısmı kanal halinde oldupa• 
dan bilhassa yağmurlu .ıam ... 
larda su bolla nmakta ve ya-
zın da azalmaktadır. Suyun tam 
sıhhi bir bale gelebilmeai içia 
daha 80 bin lira sarfına lüzum 
görülmüş ve beledi1eaia .... 
rük paya karş hlc göderilmek 
ve on senede öde:nmek ıuretile 
bu işi n yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

Eskiden sek z do uz bin lira 
sarfıle yapılmış olan ve ıe brin 
bugünkü vaz .yetini gösteren 
harite, b ugün kü kanuna uyma· 
makta olduğundan, bin beı 
yüz lira daha ilave edilerek 
t esv ye kısmı da yaptırılacakbr. 
İçme sul arına saat konmı11 için 
encümene salahiyet verilm ·,tir. 

Suyun aboneleri 815 tir. 120 
tane d e umumi çeşmeler var· 
dır. Saatler tak ıi dıktan sonra 
umumi çeşmelerin sayııtı otuza 
ind rı l ec:ıü r. 

Bu meyanda su d ı posunun 
kafı gelmed ığı ve suyu Y• süz· 
medığin i a nlaşı ld ğ'ındın, yeni· 
den b'r havuz yaptırılacaiC ve 
fi lit re tesisatı tekamül ett rile
c t-k tir. 
E1ıiogro/ya müzesi: 
Ber g .ıına n ı n t:Jr hi varlığı kar· 

ş ısında bir E tnografya müzeli· 
n ın de ku·u : ması, salahiyettar 
makamlar tarafından uygun rö
rülm i.ı ş ve bunun için bir araa 
tahsis ed imiştir. 

Bc:rg!ı mamn İzmir ~osui üze
ri ilk ve ortaokulla r, müze, 
ilimevi. çocuk bahçesi gibi 
tesisatla bir (Kültür ı ıt emi) ha· 
l.ne g.rmektedir. Bunlar araıına 
bir ctnog afya müzesi de rire
c~k ve şehi r parkı burasını ta
maml · yacaktır. 

Ağaçlandırma: 
Cadd e ve parkın nokun ka· 

lan yerlerın de bilhassa reçon 
sene ağaçlandırılmasına baıla· 
nı lan g üzellik ı lıcası parkının 
tamamlanmasi için ağaç dikme 
faaliyeti yakında başlayacaktır. 

Manisa· T urgudlu 
yolu 

T urgndlu, (Hususi) - Tur· 
gud lu·Mani~a aras ndaki otu 
kilome relik yolun inşasına bq· 
)anmıştır . Vi!Ayetin en müb·m 
yoliarından b ri olan bu şose, 
Kula, Eşme, Sal h li ve Al•· 
bi r i Manisaya hatlıyaca1t4ır. 
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RADYO 
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~L=u.:.z::u=:m::l:u=:n:o:t:la=.:r• s e ık bahisleri 
- Başı 4 üncii sahifede -

TRENLER: t:endısinde deneyeuilir. 
BaaiinkJ pr:J ram Peşte: Po is boadosu. 18,50 lzmirdeıa her,, 12 k:alkaa tren. Bunun iç n iki buçuk metre 

lstanbul radyosu Berlin kısa dıılgası:Hallc musikisı, terin hareket saatleri.. uzunluğunda bir ip alınır, uçla· 
07.e neşriqatı: Saat 12,30 20 Berlin k sa dalgası: M.ıs' kı Aydın hallı; Alsancak: rından tutulur ve atlamalar ya· 

p ak!a Türk musik'si - 12,50 ve m'z hi kar ŞllıC p og am, 1zmir·Karakuyu·Ao:.::ara: J> ııar· pılır. Bır de İp iki el ile bir 
H v -:lis _ 1 l,05 P.a'.da Türk 20,10 B:.ikreş:Mındolin -.onscri, tf!8i: çı11a111ba, cum1, puaı günleri sopa gibi tutularak gerilir ve 
m.ıs k si _ 13,30 MJbtelif pla ( 20, 10 Laypzig: Mandolin kon· ıut 2l,!IS de. her iki el ileriye çevrilerek ayni 

ser, sa ""ofon ta-ımı, Gı'tar 1zmir • 'uilli: Bet gün eaıt da bacak! -,,.- d ı1r nrş ·yatı. .. ~ 15,40 da zaman argo5 use o6 ru 
Akşam neşriyatı: Saat 18.30 korosu, 20,30 Mi'a 10, Torino: fz:mir-Denb:li: Salı, p~r-,embe. toplanarak yukarı dokru atlanır. 

p a la dans musikis ·-19 Ko 1• K uışık mus k, 21,30 Laypzig: romartt!9i ı,!"llnleri ııaat 6,30 dı O ara1ık ipte bacakların a:tm· 
.e~a ıs: Alı Kam 1 A'·yü ~ ( Ço· Verıedgı'te ı karaşık havalar, lımir·Tire·Ödemi,: lleraabab 11aııı dan geçHlir. Bundan başka 

Ç
u< terbiyes ), -l9,30 B~yoğlu 21,45 Berlin lcısa dalgası: Po· 5,s5 do bir btar; her akıam aut gövdeyi indirmek icin; bacaklar 

d h 23 3 17,30 Ôdemi~ bir trea, 16,30 da 
H ılkevi gösterit ko u tarafın· to am şe ri programı, , O Tireye otoray. açık vaz yette olduğu halde 
dan bir temsil - 19,55 Borsa Laypz g: Cenub mus'k si (Sop· Afyon hattı: Basmaneden: kollar eğri, yukarı dotru tutu· 
haberle i - 20 Vedia R ıa ve ra ı, Er ıa Sackın iştiraki!c). Jamir-1stanbul-Anlcıtra: Her gflıl lur ve gövde deri ind'rilir. Bu 
arkadış'a 1 tarafından Türk mu· Opera 'u, operel.ler: Hıtt 7 de rpazar, com11, çar~nmb• aralık kollar omuz hizasında 
ı'kııi ve haUc ş rkılan _ "0,30 12 Berin kısa dalg sı: Do- günleri yıtaldı TaJ?on·bilfe hohıoor} bulunur; indirme vaz'yetinde 
Hava raporu _ 20,33 B. Ömer zettinin ese lerinden opera po· İı:mir • Al111tbic H~ güa aaat gövdeyi hafifçe terazi leştir meğe 

. 18 15 R k d ' 15•28 de 1 1 l d R za tar fmdan a ap~a söyLv- pur s' , oma ısa R gas·: ça ışı mı ı ır. ·.Sona var-
. Opera havaları, 20,30 Peşte: 12mir·Ranrh~m1: Pıt"P:U', ııalı, pıtt'· 

~0.45 Muz f r G Her ve arka- Ope ad nak , 20,45 Bü:Creş: r~mbe ve f'tlmarteıi ,anlt'ri eabahı.,. Menemen icra memurlu~un· 
daş arı tarf ndan Türle mus'k si Mas g 110 n • C.waller 8 R ısti- yic uat 7,20 de muhtelit katar; dan: D. No. 9J8/337 
ve halk ~arlıcılar (Saat ayarı) - cana., operası v • sonr• Leon· pazartesi, çar~ıınb1, cum11 tııilnleri Gayri menkul malların açık ar-
21, 1 S Mastafa ve arkadaş an cavallonun Pa yaço operası, 22 elr.ıpre~ gaat 12 de tırma ilanı mad~e 126 

İzmi::-Sonm Pa 11r 'fe pazatte!İ 
tarafın an Turk musikisi ve Ro a, Bar: operet mus.kısi. Menemende Süleyman o"-lu 

çnnleri uat ] s.2ıı ""' 25 
halk tarkıiarı - 21,SO Orkes•ra Resital,er: Hanna borçlu Çıtakla Sj)f'!v-

Her zaman lazım olan tele· J 
- 22,45 Ajıtn1 haberleri - 23 11,45 B ·rlin kısa dalgu : man veresesinın aç le artırma 

A' k l 18 15 V fon numaralar Plakla sololar, opera ve operet man şar arı, • şova: ile paraya çevrilecek gayri men· 
l 23 20 S h b l (At ıa:ian B •yruta k da ) isimli Yant!1n ihbarı: 2-22. fehir tate-

parça rı - • on a er er fonu müracııat nomara11: 221>1 • ,.,. kulün ne olduğu: Bardakçı 
ve ertesi günün program. şarkıh program, 18,30 Roma hirlerarıut telefon müracaat numa· m~vkiinde terzi dükkanı. 

Ankara radyosu k sı da S?A~ı: 1 aly n halle: şarkı· raıı: 2150 • elt'lr.t .. ik tirk ti: 20'.H· Gayri menkulün bulunduğu 
Ôğle neşriyatı: Saat 12,30 ları, 19, 10 Varşova: Piyano, havıJrazı: 2326. po i:r. 20J.63 • imhJı mevki, mahallesi, so!cağı num • 

M ht l'f l" · t 12 50 keman lcoıseri. ıııbbt: 20l0 • Ba•ma e iıtasyoou: B d k M u e ı p a' neşrıya ı - , rası: ar a çı caddesi ene-
Plikla Türıt musikisi ve halk Dans musiki$_i: 3638 • Ahııncak i~taqvoou: 213Jı • 

18 15 M A T ] 9 10 l'ayport upur hlı.:ele~i: 285• men. 
ıarkı an - 13, 15 Dahili ve ha· • ıano, or no, • Takdir olunan kıymet: B n 

Var'iOVa: C z mus lcisınde pi· Şehir uakıl '<1 .t.aıarıoıa uba!ı· rici haberler. lira. yano ve kon e!", 23,30 Florans, lc)iD ilıc vo Ee\:o buu L .. reı.~t 
Ak,am neırigatı: Saat 18,30 t&1ıleri: Artırmanın yapılaca§'r yer, 

Pi k ı 1 N poli: 24,15 Mılano, Touno. 
i neşriyata - 18,35 ng izce Tramvarılrrr: R"iın, sut: Bırinci artırma 

ı T Muhtelif: " derr. Azime pek - 19 ürk lier ı;alı h G11:ıı~1"'"hln , .. t 23/3/938 çarsamba saat 14 
·ıc b lk k ı ( H 19, 10 Roma kısa d3lgası : A-musı isi ve a şar ı arı !\• he!te bir ıramvar harele t eder. ikinci artırma 8-4-938 Cuın 

IOlc Recai ve arkadaşları) - rapça mus k li neşriyat, 20,35 Bunu ıut altıda hareket eden ikin· sa't 14. 
Bari: Türkçe haberler ve ço· ci tıamvav ıakib eder. Uuudu 

19,30 Saat ayarı ve arapça neş- L 1 - (.:bu g"' ri menkulün coklara öğjtler, 21,15 Bar: ~onra uu dJtı '111k.ib.ı.a uU' t.rıUO• ~ 
riyat- 19,45 Tı.irk mus k si ve vay Tard,r. artırma şartnamesi 2-3-938 tar· 

Rumca haberler ve Elen mu· 'iaılk ıarkıları (Nezihe ve arka· Gece aoa tramn1 Gazelyalıd.a hındcn it baren 337 NJ. ile 
4qlan ) - 20,15 Konfernns: 

1 
k 

5 
• •, 21,S dedir. Menemen icra dairesinin mu· 

Parazi olog Nevıat - 20,30 M M k ld~ Konalctan Gaaelvııılıv' ille ırıt111• ayy n numaras nda herkeı'n 
Sak of l N'b E • et l .JOS ge l UY aabau evın 5,26 daılır. İkinci t 

ı on ıo o: ı at seng n oö cbilmesi için açıktır. .inda - Baıı 1 inci 1.alıif ede - uauıvav tur •• uı ıuUl'.a, u,.!f, d.& u1- "'• 
- 21 Ajanı baber1eri - 21, 15 u:ı.. t eJor. y zıh olanlardan fazla malumat 
Kantak plak ncıriyatı - 21,55 mtştı. Kuoakt 0 Gn:ııelya1ı•a •oce .oca almıık iıtiy n'er, işbu şartna· 
Y k. kl 1 Bır bando muzıkı, ıırasile .., ann ı program ve isti i y y trınnvıy H:ıt lıır lo barekeı eder. meye ve 938-337 dosya numa-unan, ugo!lav, R ımen ve 
marıı. llu.ndan c\cıı -' 0• hu uawva1 raııle memuriyetimize müracaat 

ist klal ma şiarını ç.ılmıştır. 
Muhtelif Avrupa iıtasyon!arı- Marşlar. 1 ygı ile d nlcni m ştir. 'arJır. etmclıdir. 

nın bu akşamki program özü: Naz rlar, asker erimizi tef c Vapurlar: 2 - Artırmaya iftirak 'için 
cı_ ı ·ı Y 1ımıı.rd u KaTt11valcan ilk npm k d 1 k tM:n1 onı er: etm• ter ve Turkçc: yu arı a yez1 ı ıymetin % 1,S 

uıt S,45 ıe ! a purlL.6 ı kalkar. t7ece 
12, 15 Roma kısa dalga-.ı: _ Askerler, nasılı•mz? oa apar ,..,, ll,Jll JA Ko&U&• nisbctinde pey veya milli bir 

Senfonik konser, 21 V rtova: Oıyc sormuşlardır. t.ııa Larcı.:ot edısr. bankanın teminat mektubu tev-
Leh fılharmon'si, 22 M la 10, Tdtişten sonra hazırl nan Kırşıyakada11 1ımue ilk •apıu di ed.lec .. ktir. (124) 
Torino: Senfonik kons r (Solııt otomob"llerle N z r ar v ref • taat tııo ti dır. ~"' '"l'ı.u d" 1°~0 3 - ipotek sah.bi alacak· 

Mal 2ı d dır. piyano ile), 22,15 Berl'n kııa katlcr ndeki z~v t, doğ ucl lı arla di~er alakadarların ve 
Güodıı .. her yınm H•tt• bu 

dalg ı :Neşeli senfoni le: muıikisi. Köp Ü iıkelesine gcçm şıt-r ve vapur 'tardır. Aktııım eekiaJo&1 wı.ı.t.a irtifa \c hakkı ıah plerinin gayri 
Hafi/ kon~erler: hususi vapurla H ydarpaşaya ~·•erler teauo bir.tir. menkul üz r ndeki haklarını hu-

6,45 Paris Kolonyal: P'.ak ve oradan da hnırlant,n hususi su.sile faiz ve ma rafa dair 
muailc si, 7,10 Berlin k1sa dal· t ene bınerek Ankaraya hare- 1 1 o an idd alarına işbu ilin tari· 
fHI: Neşeli mus ki(8, lSdevamı), ket eylem işl•rdir. .. .J ect;i ı;J;, ,. h nden t bar en yirmi gün için 

10,gO Berlin kısa da gısı: Ban· Ankara, 24 (HJsusi) - Bal- J:J .l de evrakı müsbitelerile birlikto 
do muzıka, 10,30 Paris kısa kan antantı Har ciye N ız ·rları memuriyetim ze bildirmeleri ıcab 
dalgası: pak, 13 Berlin k sa konseyi, yarın Har c ye Ve a- Kemeraltında ittihat, Güzel- e er. A Si halde hakları tapu 
d 1 H 'k . ._. · ( 1415 ya ıda G i2t> Y I 'a paıannda ı·ı b' dk a gası: aı musı"'ıs•, , lctinde ilk içti mıt·nı yap caktır. sıcı ı e sa ıt o,m8 ı ça ıatış 

devamı ), 13, 15 Bükreş: Ç gan Bu sabah lstanbul Jan h ısusi A ' lkıçe me kt ·. 1 < ç .,rnclik, bedel.nın paylaşmasından barıç 
A sar.cakta B. F ad ecz3hanc· 

orlceıtraıı(, 14,30 devamı), 14, lS trenle şehrim ze ge cek olan it> 
1 

rıöh tç d;r er. kalırlar. 
Berlin kısa dalgası:Koro kon-seri, dost ve müttefik devletlerin ---·- •••-• 4 - Gösterilen günde artır-
17 Ron a, Bari: Çocuk korosu, Nuır arı, istasyoıda p·rlalc ve Tuık, R 11 Y o:ıl v, Yuna ı maya iştirak edenler artırma 
17,45 Berlin kısa dalgası: Hafıf muazzım ncr s.mle k rşılana• bayraı<: r • e donatı mıştır. M.· şartnarnes ni okumuş ve lüzumlu 
musiki. 18 Bikreş: Motzo or· caıclar ır. safırler Ankar palasta ikamet malümab al111ş ve bunları ta· 
keıtrası (19, 15 d•vamı ), 18,25 ls•Rsvo ı Vt" 1--üyü< <'addt"ler buvuracnk'ardır. mamen kabul etm ş t-!d ve tibar 

.................................. •lllİ ............... ___ ..................... ma ....... . 
, =-._ tc::k ar perdcoııı arkasında kay· 

1 il KIZ ı L A KRE B 11 ı ·o dular. Harto;ı merak et· 

m şti: E~er se:ıi Ça}'ırırlarsa ne 

~ 'l AZA.I\: çı:;v ll<.Fi'i: Y P cağız? 
Sax Rohner Sezai Yaşll - Kap.ya kadar yürüyüp 

_ 44 - duvardaki perdeyi kopa aca· 

JK/NCJ KJSJM ğım. Sonra taba camı '4akreb. 

Hırton belli etmeden başıl11 
çevirerek merdivenin bu.unduğu 
yere bakh. 

Basamakların nihayetlendiği 
aaharılığa açılan kııpının ö \Ün· 
de ihtıyar ak saçlı, üstü başı 
lime lime cadıya benziyen bir 
kara dnruyordu. ihtiyar kadın 
bir kaç saniye b.ılunduğu yer• 
den keskin gözlcrile etrafı süt· 
dü. Sonra viıcudünde umulmı· 
yacllk bir çevikhkle basamak· 
la. ı atlayarak Çinlinin yanma 
geldi. Ku ağına etilerek bir 
şeylor söyledi ve dış kapıyı 
gösterdi. Ah-Fang-Fu çıktı ve 
kapyı arkasından kapadı. 

Harton ıözlerimizi aça• 

lım bır şeyler oltiyorl .• 
Bit gong vuruldu. 

- Ahi.. 
ihtiyar kad n ilerledi. Duvar

lardan Lirini~ bir k .. 'llını kap· 
lıyan kalın perdeyı kaldır ı ve 
arkasında kayı.>oıdJ. Harton 
heyecanla sor iu: 

- Gö 5yor musun? 
- Göroüm, burası herhal. 

de akrebin kabul odnsı ol:..cak. 
ihtiyar kadın perdenin arka· 

ımdan çıktı. Esrarkeşlerin sız· 
mıı oldukları peylclere aoğru 
yürüdü. Burada yatanlardan 
birisinin omuzuna dokundu. Bu 
bir Çınli idi Hcnf hemen ye
rınden fırladı. Kadınla beraber 

in burnuna davayaca~ım. Tab.i 
bir kaç saniye sonra Donbarla 
arkadaşlara bu raya dolmuş ola· 
caklar.. Sus, bak?. 

ihtiyar le dın tekrar görün· 
dü. Pe deyı aralıyarak demin 
giren Ç nlıye çıkması için yol 
açtı. Ç nl' k dının elinı öpe· 
reıe duk~a.na daldı. Ab-F dng-F u 
nun ı ·sı ışıt.ld : 

- Fo·H? 
- Fo·Hı? 
Dü

1 

kanın sokak kapısı açılıp 
kapandı. lht yar kadın dük
kanla ıa:onu bırleştiren ıç ka· 
pıyı kapıyarak demirledi ve 
pr-rdenin Yanına gel p durdu. 

- Docıbarıo aiıoa ılk balak 

düştü. 

Gong bir daha vurd 1 
İhtıyar kadın diğer bir pey

keye giderek Hindliye bcnziyen 
esmer bir adamı kaldırdı. e~ 

raberce perdenin arkaııoda 
kayboldular. 

- Ben perdeleri açar ıçmu 
sen hemen düdüğü ö.tür ve 
koş rak kap yı aç ..• 

Maks yavaş sesle takat heye
canla anlatıyor Harton da bü· 
tün dikkatile dinliyordu. A ka· 
larında olan haf f bir gıcırtıyı 
duymadııar. Yasland kla'ra mın· 
derler n b.r az geı isinde yerden 
bir kapak yavaşça aç lıyordu. 
Bir az.. Bir az daha.. Derken 
kapak bir kar ş kadar açı dı. 
Ve bir baş göründü: Bu Ab· 
Fang·F.., ıdiJ 

Maks devam ett : 
- Eğer Ç nli mümanaat ede

cek olurs" gebert keratayı, bir 
ap evel poıısleri içeriye almağa 
bale. O ne bir gürültü var? 

lzmir vakıflar mtidürlOğünden: 
K }meti Cinsi No. Mevkii Vakfı 

Lira 
150 
250 
120 

250 
200 
200 
400 

dükkan 
fırın 
oda 

368134 
367/36 

154/23,29 
13 

ev 81/S 
ev 88/2 
dükkan ı 26/t 1 
ev 349190 

Tuzcu sokak 

" 
Hurşid iye 

Nizamiye 
Emir Ahmed 
Samancı s. 
Uzupyol 

Hasan boca 
,. 

Ômerdede 

Nığbolu camii 

" Hisar camii 
Akçalı Rumkuı 
mesçidi 

300 ev 393/109 Kestel i çıkm~zı Cezay rli Halil 
350 ev 158/19 Tuzcu m. Ha~ta s. Hasta mefçidi 
150 ev 159/51 ,, Moıla s. ,, 
Yukanda yazılı vakıf •e fer aahlmak üzere açık art rmaya çı

karılmıştır. lbalel~ri 26-2-938 Cumartesi günü saat ondadır. Ta· 
}iplerin vakıflar idaresirıe mürac3atları. 6 12 17 25 391 

lzmir Gümrük muhafaza taburu sa· 
tın alma komisyonundan: 

1 - lzmir Güm•ük muhafaza taburu ihtiyacı için mukave
leye bi::.1aıan 200 ton lavamarin maden kömürü ün mukaveleli 
bozulduba Jan kanunun 51 ınci pıaddesi mucibince müteahhit 
nam ve hesabına 160 ton lavamarin kömürü pazarlıkla alınacak 
ve ihalesi 25/2/938 cuma günü saat 1 l de yapı acaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 2400 lira olup muvakkat teminab 
180 lirad r. Şartnamesi her gün komisyonda görülebil r. 

3 - lstcklılerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü mad· 
deler nde ve şartn .. mesinde yazılı ves'kalarla muvakkat teminat 
makbuıu veya banka mektuplarile b rlikte pazarlık saatinde 
lzmır Alsarı~k B rincikordon 364 numar"da Tabur satan alrna 
komısyonuna mür11cqatları. JO 15 20 25 439 

o unur: 
5 - Tayin edilen zamandı 

gayri menkul üç d fa bağırıl· 
dıktan so.1r~ en çok art.rana 
hale ed.lir. Ancll k rtırma be· 

deli muh9mmen k ymetin yüzde 
yetm ş beşini bulrn ı veya satış 
istıyenin a'ac1ğ na rüch nı olan 
d ğer afacaklıfar bı.ılunup ta 
bedeı bunların o gayri menkul 
ıle temin ed imiş a ncaklarının 
mecmu un 3an fazlayı çı ıemazsa 
en çok art ranın taahhüdü bak 
kalmak üzere art rma on b~ş 
gün daha temd t ve on beşinci 

günü ayni saa'te yapılacdc: ar· 
tırmadı, hedelı satış iıtiyenin 

alacatına rüchanı o an di}cr 

alacaklıların o g~yri menkul ile 
temin edılmiş a c kları mcc· 
muundan faz laya çıkmak şartıle, 
en çok artırana ihale edılir. 
Böyle bir bed 1 elde ed lmezse 
ihale yapılamaz ve ıatıı talebi 
düşer. 

6 - Gayri menkul kend.ıine 
ih1 e olunan k.ms- derhal veya 
verilen müb~et çi ıde parayı 
vermezse ihale kararı f~sho'u
narak kendisindeıı cvel en yük
sek teklıfte bu unın kimse arz
etm · ş ol fotıJ bedelle almafa 
razı olursa onı, razı olmaz veya 
bu:u ımazsa hemea on beş güıı 
mü..:ıdetle artırın ya ç karıl p en 
çok artırans ıha c ed.lir. iki 
.ha.e arasın laki fark ve geçen 
günler iç n % 5 ten b~s p olu-
nacak fa z ve d ker zararlar 
ayr ca hü ·me hacet ka(m,.ksızın 
memu iyetimızce a ıc dan tahs.l 

DjKki un yu ctr da gösterılea 
2313/938 tarıhinde Meneme• 
icra memurluğ':ı odMrnda işba 
ilan ve gösteri en artırma şart
namesi da resinde satılacajı 

Uı·.Uebçet Uz 
Çocuk hastalıklar1 

mütehass:sı 
Hasta latım 1 • ,30 dan bire ka· 
dar beyler sokağında Ahenk 
uıatoaası yanında Kabul eder. 

Mua11enelıarıe telef ona 3990 
Ef! telefonu 2261 

istah 
~ 

lüzum 
"/acına 
kalmadı! 

Sıbbatinizi korumak, bayata
nızın ııkıntılarını atmak, yo

meğ nizi ş ahla, lezzetle yemek, 

kuvvet ve kudret sahibi olmak 

ve bi hassa keyf ve neş' e ile 
bir bayram geçirmek istiyorsa

nız Kabadayı fabrıkasının bay
ram şerefine, en iyi, tD 11bbi 
anason ve en mugaddi ve n• 
fıs üzümlerim zden çıkardığı: 

KABADAYI 

Kordon 
Yüksel 

olunur. M dde (13':\) Rakılarından almağı unutm .. 
Bilumum vergi ve pul mal'!' yımz. Bunlar gıda, şifa ve sefa 

rafl 1 müşt arıve • ttir. kaynaA-ıdır .. . ... ....................... .. 
P~ylcelera.ı bırınJen bir iniltı 

yükseldi. Harton o tarafa döa
dü, baktı: 

- B.r şey değil, 
lerdeıı birisi rüya 
olacak. 

esrarkeş· 
görüyor 

Ah·Fang·Funun ba~ kaybol
du. Kapılc yavaş yavaş kapa· 
narak telcrar eski vaziyetine 
geldi. Bir iki dakika sonra 
perde açıldı ve ihtiyar kadınla 
esmer adam çıktılar. Herif ıh
tiyar kadı 'lı selimlıyaralc kapı· 
nın sürgjsünü çektı ve dük· 
kanda adamın sesi işitildi: 

- Fo·Hi. 
Lakin evelce olduğu ıibi mu· 

ayycn bir cc vap veren olmadı. 
Y tlnız alç.ak ıesıe bir şeyleT 

gö üşüldü ve birdenbire Hindlıye 
benziye n adam,n salona dön· 
düğü a-örü.dü. lbtiy r kadına 
yaklaşarak fevka ide yavaı ıu· 
le bır şeyler söy edi. 

- Ah.. Ne oluyor acaba? 
Hı to: 

- Atıla ım mı? 
Maks arkad:-şınm kolunu ya· 

kaladı: 
- Sakın ha.. Bekle., Bak 

dışarı çıkıyor. Herhalde bir şey 
unuttu. Adam tekrar dükkina 
girdi. K dan arkasından kapıyı 
kapıyaralc sü güyü sjrdü. Sonra 
çevik adım.ar la perdtnin ark. 
sınds kayboldu. 

Malcı: 

- Doğru tahmin etmiıim, 
dedi. 

Fakat havatmda ilk defa ola
rak yaoıhyordul 

lhtıyar kad n tekrar meydana 
çıktı. P~ykelerden b rine do~ru 
yürtidü. B.r esrari\eş n yanında 
durdu ve eğ.ıdı. Lakın herif 
kalkmadı. Maksla Ha ton dık
katle bakıyqr .ardı. Kadın herıfe 
yavaş se!ıle })r şeyler söy~ü· 

yordu. IBu.unduklatı yer karan
lıktı, herif n yüzü s.·ç lemiyoıdu. 
.. Do torla polisin aıka.a ında-

- Sonu var -
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cer leri A vrupaya ba-
25 ~vbııı 

Şark Hikayesi: 
• 

Asya devleti: Türkiye! Y akaza bin Velid 
r 

l a, 0 , kelimen·n tam manasile bir Avrupa J" YAZAN: 
evleti olmak arzusundadır -=--------------------------------------- iRFANHAZAR T ürkıye, yalnız Balkanlarda değil, Avrupada bile Siilegman Pegıambl!rin 

ciddi bir sufh amili mevkiinde bulunmaktadır •Ne :üe::::::n::nadem ki 

6 Şubat 7938 tarihli "Çe
kos "ovon gaz~tesinden: 

l!alkanlara gönderdiğimiz huıu• 

d muhabirimizden: 

Ankara, kinunsani nihayetle
r - A ya ile Avrupının birler 
tiği noktalarda dünyanın far· 
ketm d ği yepyeni bir hükumet 
ye iş:nektedi r. Bu, Rus ibtila· 
lıle yaln z heyeti .umumiyesini 
k y'!s edebileceğim"z fikri ve 
ik ısadi inkişaf diyarı Türkiye· 
d r. Ancsk bu kıyas, devam 
ed .. gelmekte olan Türkiyedeki 
b yük inkılabı tarif etmekten 
b '?ka bir gayeye matuf değ l· 
dir. Rusyaya nazaran Türkiye 
muazzam ve esasla tebeddüller 
geçiren yegane Avrupa devle· 
t dir. 

Türkiyede bugün, devlet yal· 
nız bilfiil politik bir rehber ol· 
makla kalmıyor. Hususi ve dev
letçi kap talizmin bir terkibi 
denilebilecek şekilde olan s:a
tcmin çerçevesi içinde ikt:satçı, 
inşıcı ve bankacı da oluyor. 
Demokrat zihniyetle Türk dev· 
letini tenkit edecek olursak, bu 

Anlcaratla •erıievl 
palılaşmasına aleyhtar bulunan• fa edebilmesi ancak sulh ile 
lar da oldu. Çünkü laik ve kabildir. Bu devlet büyük harp· 
modern Türkiyenin kat'i bir te mağ!up vaziyete düşen.eriıı 
hükümıüzlüğe mahkQm ettiği arasında revizyonizm olmasında 
ilk ıey müs"üman ruhanileri ve bulunmamış ve ancak iktısadi 
ruhban sınıfı olmuştur. ve kültürel inkiıafın icap ettir· 

işte bu sebeplerden dolayı diği statünün muhafazaaından 
cumburreiıi bu muhalefet me- başka bir arzuıu olmıyao ye· 
ıelesinde k sa bir tecrübeden gine devlettir. 
sonra otoriter sistemi ele almış Onaltıncı asırdan onseki· 
ve el'an da bugüne kadar tat· ıinci aara kadar Türkiye nasıl 
bik etmekte devam etmiştir. Asyanın Avrupaya müteveccih 
Askeri resmi geçid gösteriı· bir o~u olarak bulunmuşsa, 

le,; gerine İl bugünkü Türkiye de o nisbette 
Türle devlet otoritesi aüngü Avrupanın Asyaya dolru dörı· 

üzerine istinat etmiyor. Geniı müş oku bulunuyor. Hem bv 
ballc lcütleaioin hükametin idare ok kanla bir ok detildir. Bi"a· 
tarzına karşı beslediği emniyet kis Avrupanın maddi ve ma· 
hissine istinat ed.yor. Çünkü nevi kültür gayesini taşıyan 
bu hareket tarzı milli emper· bir oktur. 
ya1izmin tehlikeli yollanna sÜ· Tahakkuk etmekte olan prog· 
rüklemeden onun bayat seviye- ramında eğer muvaffak olursa 
sini yükseltmek ve en muvafık Avrupanm kültürlü devletleri 

ıerirlerin mcıveretinde gez• 
~mez. Ve günahkarların yolunda 

durmaz. Ve müstebıilerin mec
Jisinda oturmaz. Ve ancak me· 
serreti rabbin ıeriatında bulup 
gece gündüz anın şeriatını mü
talea eder. Ve akar s\llar ya· 
nında dikilmiş olup meyvasını 
mevıiminde verir. Ve yaprağı 
solmaz ataç gibi olup her ne• 
ki iılerse miiyesser olur. Şe· 
rirler böyle değildir. Ve an· 
cak onlar rüzıarın götürdüğü 
saman zerresi gibidir. Zira ki 
ıerirler muhakemede, ve fÜ· 
nabkirlar 11lıblerin cemaatinde 
duramıyacaklardır. Zira ki Rab 
aaliblerin yolun\I bilür. Ve em· 
maki şerirlerin yolu harab o1ur •• 

Yakoza bin Velid mermer 
sarayının önünde, nedimlerden 
birisinin okudutu bu mezamirle 
ipek yatağandan ağır atır kalk· 
tı; geniş, ergüvani renıe bo· 
yalı pencereye başını da1adı, 
ve ağ r ağır söylendi: 

- Rabbin söyledikleri ba· 
kikattir. Lakin şerirler arasında 
kaldıktan ao:1ra şer"r olmamak 
mümlcünmüdür? Günahkarlar· 
dır ki insanı günahkar yapar: 
kötülerdir ki inıanı kötü kılar. 

Bir iihza durdu; kapıdaki 
ipek perde azıc k titremiıti. 
Yakaza bin Velidin gözleri, ev• 
veli sedirde, yastıkların üzerine 
düşmüş olan altın kabıeli ICl· 
lıcına gitti; sonra da elan sal· 
lanmakta devam eden perde· 
lere doğru yürüdü ve batırdı: 

Kım var orada? 

-K.mıınız, di· 
yorum; canama 
kasdetmiye yel· 
tenmişıea bil ki, 

vakit çok geçtir. 
B ak, uy an mı ı 
ayakta duruyo-

rum. Yok eğer 
bir dostsan artık 
görün! Seni bek· 
liyoruml 

ipek perde, ku· 
laklara hoş gelen 

bir hışırtıdan son· 
ra yavaı yavaı 

açıldı. Görünen 

şey, ne kıvrak 
belli, ateş gözlü, 
yanık derili bir 
Arap dilberi; ne 

de tanadıtı ne• 
dimlerderı biriydi. 

Kötürüm gibi, o ~adaki Acenı 
halılarınm üıtünde ıürüneo bu 
mabUUc ayağa kalkmasını bile 
beceremiyordu. Ne olur ne ol· 
maz Emir, el ne kıltı:ını hemen 
aldı. Kılıcın, kınından çıkmak 
üzere olduğunu aören meçhul 
ş:b:s birden bire ayağa kalk· 
ta. Çünl..:ü o, Yak8%a bin Velidi 
çok ıyı tanırdı. Tarihte biç bir 
Emirin ka!bi bu adamınki kadar 
katı, biç bir kumandanın zulmü 
bu ince ve u~un boylu serd r 

kadar hudutsuz olmamaştı. Herkes 
ondan titrerdi. Arsız çocuklar 
bile atlerken ancak onun adile 
1\lsarlar; develer bile Emirin ıe· 
ıini duyar duymaz yürüyüşlerini 
taıırırlardı. 

Bu m"çbul •damın da kellesi 
hemen perdenin dibine düşmek 
üzereydi. Fakat a, parmaklarına 
yavaşça dudatına götürdü. Ya· 
kazaya susmasını rica etti. 

- Zeyd bin Fraz desiscmle 
pusuya girmiştir ya aeydil Ben 

y~ olvak bulduğu Awupa ile Asya hükumetleri a~ıında •·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•! 
kültürüne ulaştırmak gayesinde- bir vasıta olmak Türkiyenin türünün iıtıklali ınkişaf etıin. 

Ebül Kayfim .. 

Anlcanıcla Ziraat bankası 
dev!ete Avrupai bir mertebeye 
erişmek iç;n yapığı anudane 
gayretlere rağmen, mikyas ola• 
rak Avrupayı alamayız. 

Ma3maffh şu son 80 sene 
ıç nde Avrupada şahit olduğu• 

' muz milli inkılapların en ente• 
ressanmı geçirmekte olan ve 
yüzlerce senelik kültürlü ve ile· 
tısadi inkişafı aşılamak istiyen 
bir memleket için şimdiki Tür
k" yenin idare tarzından başka 
b r tarz imkanı mevcut ola· 
mazdı. 

Bugün vücut bulmakta olan 
eser,o Türk milletinin halk lcüt· 
leleri nde iyice köklendiği za
man Türkiye bizim bildiğimiz 
demokrasiye yaklaşmak imki· 
nını bulacaktır. Bugünlük, bu 
devlet ideal ni Tütkiyeye tatbik 
etmek mümkün değildir. Yeni 
Türkıyenin cumhurreisi ve reh· 
beri Kamil Atatürk, bir kaç 
sene evel parlamento muhalefe· 
t ni vücude getirmek isteJiği 
zaman bu hal vazıh surette 
kendini göstermiştir. 

O 2amanki bu teşebbüs mu· 
vaff akıyet görmedi. Çünkü mu· 
h lefet n :ukas na sığınanlar 
yalnız politikacı muhalifler de· 

i , bugün Türkıyede bütün 
o p bitenlere muhal f olanlar, 

i d er bir tab rle Türkiye
mad i ve mane~i Avru· 

dir. Türlciyede bazı memleket• tarihi gayesini teşkil edecektir. Politika nektai nazarından iıe 
lerde oldutu gibi kütlenin bü- Hatta bunun bazı emmareleri (mühim bir Türk politikac1ıının 
yük içtimalar yaptığı silahla mi· bugünden tecelli etmektedir. bu makale sahıbine söylcditi 
liılerio ihya ve tashihi gibi Ş:mdilik Türkiye, pek tabii veçb le) 19 uncu aırın büyük 
şeylere tesadüf etmeyiz ve yok· olarak kendisile çok me~gul ideallerini ionradan ıebebiyet 
tur. Radyo ile nutuklar veril· bulunuyor ve Asyaya bakmak· verdikleri mahzurlardan ve krz· 
di~ ve hükumet idarecilerinin tan ziyade geniı açılmış pen· inden ari olarak memlekete 
bir takım nümayişler yaptıkları cerelerden Avrupaya bakıyor. ithal etmeği arzu etmektedir. 
görülmez. Diğerlerile Türkiye Şarklı, Avrupalıya tahavvül ilıtil8lci inkişafın işti/ade 
arasındaki farkı teşkil edenle- ediyor ue mahzurları 
rin bir kısmı da budur. Bunun Yeni Türk ye, Şarklıları asri Bu inkişafta Türkiyeye düşen 
ikinci bir kısmı da Türkiyeyi ve rasyonel Ayrupaya tahavvül büyük avantaj, arzu ettiği ai1-
cle alıp muti kılan bir politika ettirmek istiyen azimkir adam· bette, Avrupayı uzun zaman 
partisi değil, tek bir adamın lar tarafındau idare edilmesi müşkülat iç"nde bırakmış olan 
bir c;ok politika partisinin ser· dolayısile en şayanı d.kkat ha· kültürel, ımai ve İlcbsadi tec· 
best ittifakla hareket ederek reketlerden bir~ni teşkil etmek· rübelerden istifade edebilmesi, 
Türkiyeden halife ve sultanı tedir. Bütün bu yeniden yarat- hatta Avrupanın yapmış oldutu 
tardetmesidir. O zaman henüz manm ancak 13 senedenberi bata!ardan dt:rs alması ve bii· 
vücut bulmakta olan hük<lme· yapılmakta olduğunu hatırlat· tün bu tecrülıelerin ar11ından 
tin kadrosunda esasen mevcut tığımız zaman, elde edilen ne· en musip olını alabilmeıidir. 
bulunmakta olan yeni politika fce bizi hürmet ve itibara sev· Şimdiye kadu da bir çok vak• 
partisi işte bundan sonra te· ketmelidir. Bır çok Türkten de alar da böyle o!muşt\lr. Mahzurla· 
ıekkül f'tmiştir. aşıttığimiz gibi, Türkiye pek rana ıclince ·bu da oldukça 

p4ncereleri Avrupaga ba· tabii olarak zayi edecek zama· mühimdir· Avrupaya yetiıebil. 
kan Asga devleti na malık değildir. Şimd ye ka· mek için gösterditi teliıbr. 

Coğrafi noktai nazardan harp· dar yapamadığ na erişmek ve Çünkü eski Arap harfleri yerine 
ten !Onraki Türk ye, hemen Avrupanın ancak bir kaç asır· Latin harflerini ikame etmekle 
hemen tamamile bir Asya mem· da manen ve maddeten yaptığı veya fes ve sarıtı atmakla şarklı 
leketidir. 762,000 kilometre terakki devirlerini birden atla· adamın ruhunu değiıtirmelc ko· 
murabbaından müteşekk" I me· ma\c mecburiyetindedir. Kami· lay olan bir mesele detildir. 
sahai satbiyesinden 24,000 lizm • Türkiyede bal.hazırda Maneviyatı yeniden yaratmak 
kilometre murabbaı Avrupa yapılmakta o!an terakkılere res· için şimdi Türkiyede, yavaş ya· 
kıt'asında bulunmaktadır. Yani men Kam& izm denilmekıedir • vaş büyüyen nesiller lizımdır. 
ancak yüzde üçü demektir. Avrupanın inkişafını tahlil et· Bugünkü Türkiye temelinden 
Buna rağmen yeni Türkiye bir miş ve bundan sonradır ki damına kadar inşa edilen bü
Asya devleti olmasını istemi• onun özünü alarak Türk milli yük ve güzel bir binaya ben• 
yerek kelimenin tam manasile ist klali ic;in istimal etm:ıtir. zemclctedir. Bu, menfi zihniyetle 
bir Avrupa devleti olmak ar· Bugünkü Türkiye milli bir dev- veya kasıtla söylenmiı bir ten• 
zusundadır. Bundan baıka let olmak iıtiyor. Öyle bir dev· kit detildir. Türkiyenin çizditi 
Türk ye yalnız Balkanlarda let ki politika sahasındaki i.. yolda devam edebilmesi için 
dt:ğil, umumiyetle Avrupada tiklali, ilctııadi iıtiklil ile tak· bundan başka intibıp edebile-
bile ciddi bir sulh im.li bulun· vı)e edilıın ve bunun netice· ceti bir yol olmadıtmı (tasdik 
maktadır. Çünkü kendi ıçın sinde de Avrupanın büyüle kül· etmelc gerektir. Yeni Türle re· 
tuavvur dtiği mühim v.azıfeyi türünde olduj'u gibi miJli kül· iimi, kendasinin söylcditi veç· 

h le Cumhurıyetçi, Mıllıyetçi, 

Halkçı, Devletçi, Li.ik ve lnkı· 
kılapçıdrr. Bugün Türiciycde ce· 
reyan eden bal bakikaten bir 
inkılaptır., 

Hem ~ yalnız ıktısadi bir 
inkılap dıetil, faakat başta ola· 
rak kültweldir. Kamil Atatürk, 
Türkten, asırlardanberi ber şey· 
ini teşkil edenleri, yani ıultarı 
ve sultanla beraber halifeliği, 
batta mabedlerini, fesini ve 
şarklı ruh\lnıı almııtır. Sanların 
yerlerine ona litio harflerini, 
hayatiyetiai temin edecek olan 
asri falwilcaları, sekiz saatlik 
mesai, kadınların hürriyetini 
vermiştir. Şimdiye kadar Mek· 
keye dönmüş olan nPzarlan 
Avrupaya doğru çevirtmiş ve 
Türkün maddi bayıbnı ve kül· 
türünü ıslah edecegini ve onu 
Avrupanın seviyesi•ıe yükselt~ 
cetini vadetmiıtir. Bu ceıur 
oldutu kadw muıib bir reb· 
berlik tasav.urudur. Şımdi de 
onun tatbikine şahit oluyoruz. 
Muvaffak o•cağına dair olan 
ihtimaller kuvvetlidir. Bununla 
beraber açık pencerelerden, 
Avrapanın ıimdiye kadar hal· 
letmeie muvaffak olmadığı meı· 
elelerin bir mahreç bulup Tür· 
kiyeye girmiyeceği ~ya tahav· 
vüle u;ramış şarklı ruhunda, 
ıarkla garbın kart•1aşmıyaca· 
ğını, yani Avrudaoıa biç bir 
yardımda bulunamıyacatı ve 
ancak TÜJ'kiyenin b"uat ken· 
dine bir çare arama•nı icap 
ettirecek bir krizin vukubuılmı· 
yacağını henüz tahmin edeme· 
yiz. Maamafıb Türki)ICnin bu 
gibi ma.nevi kr zlerdc:tn muaf 
kalması ç.ok muhtem dir. 

Yakaza, kılıcını b~r köşeye 
fırlatarak küç .k boylu adamın 
üzerine dolru fırladı. Onu ku· 
cokladı. Başını ellerinin içine 
aldı; bakb, düıüne düşüne 
baktı: 

- Göı rime inanamıyorum, 
dedi. Senki Zeyd bin F razıo 
sağ kolusuni aenki üç beş kere 
kab fenle birlikte benimle dö
ğüşmüısüni senki Frazla bir l kte 
benim can düşmanımsın! N:ıs l 
o.ur, oöyl b1 a b k &oyu~ 
Ka ft Yezid bin F raz nerede? 

Titrek bir ses, Yakaz&mn 
coşgun sesine cevap verd: 

- Bağdaddan dönüyorl M ş· 
lahm cenubunda! yanında an
cak iki k ıi var. 

Bu cevap YaJcaza bin "el • 
kifayet etti. Emir odanın ıç nde 
çocuk gibi koşuyor; penc~reJ ... n 
uzun uzun baı<tıktan sonra t · 
pıya geliyor, kılıcile oynıyor, 
ne söyleyeceğini neye ka ar 
vereecğini bir türlü kestircm • 
yordu. 

Birden Kayfe yaklaştı: 

- Sana şükür etmemek 
mümküra değildir; dedı. Soy. 1 
ne istiyorsun benden? Para mı, 
makam mı, hal fenin yanında 
serdarlık g.bi bir şey mı? V l· 
labilaz·m haşre kadar karde· 
şim olacaksın Ebül Kayfl ye· 
terki en büyük düşmanımı pu
suda yakaJamış bulunayım.Din• 
liyor musun; en büyük düşma· 
nam, diyorum. Ôiümden kor· 
kum olmadığını, değil başka .. 
sının boğazı mı kesmesinden. 
şimdi lıcendi kılıcımla kendi 
gırtlağımı bile parçalay:vermek
ten zerre kadar dehşet his 
edenlerden değilim. Ne yapa· 
yı m, ben rabbin böyle yaratt ~· 
bir mahlOkum. Halife, benim 
kara gözüme aşık değildir. o 
elbet te cesaretime, yıl maılı • 
ğıma, insan deiil. fakat ha)"'an 
yüreğine sahip oluşuma iltifat 
ediyor! doğru söylemeliyim 
Kayf; ben de hazan kendı ken • 
dimden iğreniyorum. Fakat e 
yalan söyliyeyim, avcıl ı 
kuı avlamaktan elde ettikten 
zevki bon de insan av]amaktA 
elde ediyorum. Yaralı b,,. ku· 
şun ince boynunu iki kuvvetli 
parmak arasında bü'<erek onu 
heybeye atıvermek ne tatlıd rl 
Beo de ekseriya, hançerimı 
düşmanın gögıüne dayadığım 
anda duyduğum zevki başka bir 
yerden, meseli bir kadından, 
bir musikiden, bir ışret mec ı· 
sinden, bir attan, bir deveden 
hiç çıkaramıyorum. 

Fakat şu senin Z yd bin 
Frazın önünde, bütün ku\ v i 
manevıyeme rağmen, ko n 

- Lill/. n ~viriniz 





YILDIZ 
Kadın dikiıleri ve 
şapkalan atölyesi 

Pariı, Lontha, Viyancı mo
dalarının yQkselı moJell!. 
ri talih ve tatllik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nn etmektedir. 

M. Etiman oe 
Soimı Ô••'' n 

Paris Diki, Akademisirıcleıı 
Diplomalı 

Hlkflmet cacld:s! 
Şamlı sokak N~. 28 

1ZM1 R 
Tel11/on: 2535 

Bava yolları devlet işletme idaresi 
• ahın koml~yonnndan: 

1 - E/ailtmege konulan iı: Ankarada çimento fabrikası 
b ı .... tafyar• •eydanıııda yıpılac.ık um Jm müdürlük ve 
tayYa e ltuyon müdürlütli binası. 

2 - Kaw 6edell: (125,440) yüz yirmi beı bin dört yüz 
kırk liradır. 

3 - Ellslltınenin plcll: Eksiltme kapalı zarf uıulile ıötü
S~ 

4 .. Jltıoa/clc4f "1tıtiıuııll (7522) liradır. Bu teminat nakden 
teril- ılhmildıfi tarlr:d~ devlet bava yolları idares-nin An
~ J1ı1.ut b•ka• adaki ~ sayılı hesabına yatırılarak ban· 
b4- acak ..-... tlWif mektuplar1le birlikte komiıyona 
tevdi ~G.leeelctir. 

S ,,,,,,,. 6in• oe •alı11lll: 2·3·1938 Çarşamba günil aaat 
14 ~ Aakaraa n 10 kilometre garbında Devlet bava yollarına 
tici falbare meycJ.nındald umum müdürlük binaıında yapıla-
eaktır. 

6 - 1'.eıi/ ewaiı, ..,._... .,. nealcaoele projefflllı 
A•brada P. T. T. aıum müdürlltü binaundald ve lstanba .. 
Karakö oatabaneaindeki Hava yolları kiıelerinden ve lzmirde 

•~~--•ı..ı·,._. aelda larif •kDI 

t.tftltferfn eksiltme ıtrtnameaiade yazılı belgelerile muvakkat 
ltmiaat ve tekiif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını en geç 
........ 11..,_P bir saat eveline kadar umum müdürlüte 
,_.. olmalua lizımdar. Posta taebbürii kabul olunmaz. 

16 19 22 2S 394 

rn111u1111111111111a.. Doktor 
A. Kemal Tonay illi 

..... i .. loı .. ""'"'"" _,,.,. · ıa.ıalı/cluı aıiilttlıe.ıuı e 
(V V9 aal'91 

.,_ Ut rt!M ....... tn• .. M 
.. ..... ............ GJ• 

bd. la ........ bhal .... 
IHUHllllHlnlllHllllllllHllllllHllll111111111 Telefon: 411 J • 

Nıhat Kar 
fiw Kemalettin qddeti Aklelci bankası karşısında No. 3S 

Garod Olo..ıllt Radyoları 
tahıl as, en kolay kullanıt. en şılc moble, en bıssaı aparey 

K a 1 o r i ı· er 'l, esi satı 
F.a büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bılbassa ~partmanlal" i~ia Irat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fenn n en so ~tdiyesi, pıaplc. ku~etli ve emin i.letltr 

Neon t pler-1. ile tenvlral 
Mataı• arınau ve müesseeı.rinize güzellik verecek bı 

..- IMyiik bir • • 
eıae.tmı 

~~·oorn 

Fratelli Speroo UEUTSCHELE .. 
Vapur Acentası \ ANTE -LINIE 

ROYAL NEE.RLANOAIS G h 8 KUMPANYASI • m. • , 
" TRAJANU ,, vapuru 21 HAMBURG 

Ş ıhıtta gol p ANVERS (doğru) CFUTSCHE LEVANTE. 
ROTT!RDAM, AMSTERDAM U~IE. A. G. HAMBURG. 
ve HAMBURG limanları iç n ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 
yük •'•caktar. ~ BREMEN 

0
HERMES,, vapuru 3 Martta "ERNST L-M RUSS,, vapurq 

gel"p BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE için yük alacaktır. 17 Şub•tta bekleniyor. ROT-

0MARS., vapuru 7 Martta TERDAM içın yülr alacaktır. 
belc:lentnekte olup ROTTERDAM, "ADANA., V?.puru ı 8 Şubatta 
AMSTERDAM Ye HAMBURG h,. klf'n yor, HAMBURG ve 
limanlar1 için yük sJHaktır. BREMEN için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT ARM!MENT H. SCHULDT • 
LINIEN HAMBURG 

•·flNN,, vapuru 21 Şubı ta "GLOCKSBURG,, vıpuru 8 
,f'lip ROTTFRDAM, HAM· b k 
BURG, GDYNIA, DANZIG, Martta e !eniyor. ROITER· 
oANIMARKA limanları BAL· DAM, HAMBURG" BREMEN 

içıa yü lacaktır. 
TıK ve NORVEÇ limanlan iç n SlRVICE MARITIME 
yük alacaktır. 

•·GOTLAND,, motöfi 1 M rt· ROUMAIN 
ta beklenmekte olup ROTTER· B U C A R E S T 
DAM, HAMrURG, GDYNIA, ··o.TUZ,, vapuru 22 Şubatta 
DANZIG, Dı N MARKA ve bekleniyo • KôSTENCE, GA· 
NORVEÇ 1 manian için yük LATZ ve GALATZ aktarması 
al caktır. TUNA liman.arı ıçin yük ala· 

" GUNBORG .. motir"i 1 ı aktır. 
M:fr'ta bekl~nmf'kte olup ROT- • DUROSTOR. vapuru 18 
'fERDAM. HAMBURG. GDY· Martta bekleniyor, KÖSTEMCE, 
NIA. DANZ G, DANiMARKA GALATZ ve GALATZ aktar· 
ve BALTIK umanıa ı ıç n yük ması TUNA hmanları içan yük 
alacak• "· alacaktır. 

SERViCE MARITIME . JOHNSTON WARREN UNES 
ROUMAIN LIVERPOOL 

''ALBA JULIA,, vııpuru 1 "INCEMORE,, vapuru "7 Şu-
ge'ip MALTA, CENOVA ve .. 
MARSILYA limanları için yük batta beklen yor. BURGAS, 
ve yolcu kab•I eder. VARNA, KôSTENCE, SUUNA 
ZEGLUKA POLSKA S. A. GALAZ ve IBRA1L limanları 
.. LECHIST AN,, motöri 15 için yük alacaktır. 

Martta beklenmekte olup AN- Dl:.N NORSKE MIDf.L. 
VERS, GDYNIA ve DANZlG HAVSUNJE 
limanlan için yük alacaktır. O S L O 

ilindaki hareket tıriblerile •e "BAGHDAD,, motöril Mart 
aaYlunlardald dejiıikliklerd• ortalarında bekleniyor. D~PE 
acente meauliyet kabul etmes. ve NORVEÇ için ~ ala-

Dalaa fezla talaillt için ikinci cakhr. 
kordonda Tahmil ve Tahliye ARMEMENT DEPPE 

•• arQ."d.a FRATELiJ ANVUS 
SPERCO npur aceatalıtına "ESPAGN!,. tapana &fart 
m&racaat edilmesi rica olunur. ortalannda bekleniyor, ANVERS 
Telefon: 411114242/2663/4221 için yük ılacalcbr. 

AMERICAN EXPORT LINES 
Akhiaar Marmara na. THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
lıi,e•inıJe •atılılt ttırlG tiHIBITOR.. vapuru 20 

tJe mera Şubatta beldeniyoı. NEVYORK 
Manitada Buldanlı Ali kızı için ,lk alacakbr. 

Bayan Fat1nan1n Akbisarın Mu- ~ TE ROY ALE HONGRasE 
mera nalliyesi civanada YaL;a DANUBE MARmME 
demekle maruf :moo dönita ''DUNA,, motöri 25 Şabeta 
mutasarrıf oldutu tarla ve me- belclen1J81', BUDAPE$TE. BRA· 
,.. puarI• ..,.ua. .......... TiSi.AVA. VlYANA w LltlZ 
Taiip olaalana Bayan Fatma için yük alacakbr. 
ile vekili umamiti Aldliur et.Ya llinlardaki hareket tarlal. 
velr ilerinden Hüaeyia HülRi riJe na..._daki dertiklk-
0. ur~ müracaat etmeleri ilin lıtrd• ac~ata lıaiç bir •eauJiJet 
olunur. D. ıs k.-& etmu. 

Olivier ve 
Ş•• le,. urej181 
limited 

Vapar Aeent• 
llrinc .. orct.n Reea bİPlll 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO. vapuru itabat orta
•ında LONORA, t1UU. ve 
ANVtRSten ıellp tik .. tıh
ııtali ve ayni u1tMda LON-
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

1'GITY OF EXFORD.. va· 

Dala& fola tal•11t al•alc tin 
Biriacikordo.da W. F. HENRY 
~AN DER ZEE & Co. N. V. 
,.,.. ... ,...... •• ı=d 
ccıilmeai rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

UBşvekilimizio 

en son resimleri 
Büyük eh'aMI Bapeldlimiz 

B.. Celal •1ann fototrafileri 
1tlnız Haca Allpqa otelinde 
fot'>t reuam B. lamaildea teda
rik f'dehilirsiniz. 

llllllfHIUlllHllWllHWlllUlllll .... 'iHHilllllllUllUIUlll\-

K f R l L M AZ i 
HAKİKİ ı 

TERMOSI 1 = 
li Çeşitleri Geldi 1 

l
~Zaril, Feokaldtle S:ıflam ve ço~ aca:ztlar 1 
_ Şifa Eczanesinin 1 
1 Çok zengin çeşitlerini görfln07. j 
5111111111111 UllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllWUlllllUlllllllUllllllUllfi 

8eyoğlıı Vakıflar mGdOrlOğOoden: 
Muhammen kıymeti Teminat miktara 

Lira Kr. Metrosu L ra Kr. 
4Sl22 15 3014 84 3391 71 

Galatada Yenicımi malaalleıiade kiia deıu11aacla 4 •uura 
ıuyu ıle birlıkte depo, clflklcln, hın, c;lflt, pnf Yesa re yap
mığa elveriıli vakıf arsanın tama111ıt aablmalc üz•• ve kapq 
Arf uıulile 2/2/938 tar handen itihareca bir ay mGddetle .rtır
maya konulmuıtur. 

Şartnamesi her gün Beyotl11 valtıOar müdürlütünct. ıa.lle
bil1r. isteklileri yukarda yazılı temiaat mektubu veya makbul
luile 2490 No.lu kanunun tarilab veçltad bazırladaldan teklf 
mektuplarını abale saatinden bit IUt eveline kadar .. kbaz 
mukabilinde Beyotlu vakıflar .actll'lilüade müteşekkil ilaa e 
kom· syonu riyasetine ver•eleri lisı.d&r. Posta ile gönderilec;ok 
mektupların keza ihale ıaat adea Wr saat evveline kadar gol· 
mit bulunmaları meıruttur. Po_. wkua releeelr seç lrmeler 
kabul edilmez. ihale 4/3/9.38 - ıiiaü saat ıs de Beyotlu 
vakıflar miidür&iiü binaaand• tı,llaaa komisyonda yapılacaktar. 

Fazla tafsHlt almak istiyenl ... ila.&e pnüne kadar her pa 
•h Lit ka.Lemiae müracaat ~)' -eı.n. 3 12 20 25 540 

laııir: Lise ve O.rtaokuJlar alım ıa· 
bm kumisyonu başkanlığından: 

lımir im 1i1eSi kurata banyo da neiaın , ı·cak 1Q lranm ve 
teliaab keşf, 922 lin olup 15-3-lfSI tarillia• pi sut 
16 da hükumette kiiltiir .. örl " .&. w · 

u• Mtk ek.ıı19 ilııt:lllll•t4 illM._Mtil 
bk teminata 70 llra4İr.. iı att prtn 

._ ıün okul idat•••• ..,,, ·ıar, l.tekltlera IMUi sin ,. .... , ........ ı.-. lc .. iıyoıa•••• .. ,.... w.. .. 
••· ıs ı 4 13 

Jzmiı levazı111 amirliti ildntıırı 
L' u 

lzmir Levazım aairl ti aba alma komisyonundan: 
1 - Millalalce• ••vki kı--..•n 49800 klle ıy'st• •tar 

eti iht.,aca bpalt zarf aulile mtaalma)'B lrenmufhr. 
2 - llaaleai 14 Mart 938 P.....-ai pnil .-16 ela luflacia 

l.oı le,,._ ••tliti •t•• alaa ._.,. ttlDCia ,..,. 
lacakbr. . 

S - Talaraica eda• a.-c• *atın 12948 1iradar. 
4 - Teminab muvakkıte akçesi 971 1 ra on lmruıtur. 
S - Şartnaaaui her JÜa komia1oncla ,arülebilir. 
6 - lateWilerin ticaret ~asmda ka11tı, olduklarına dair 

vesika ıistermek •ecbur yetiadedirlın. 
7 - Blls 1t .. ye lftirak -'-ceW.r 249'l • l<aa"9o ı " 

S ocü maddelerinde " ıa.-.mesinde yazılı ves kala
rile teminat Ye telllif melctupl--. iiat. saatı.adeıı ~n 
ıı Wr ...t ewl .... leyona ftrmif b•1uaaeaidardar. 

ttl 61 '° 
G .. r Yfta • .. dafj •• ~ k .. ı.,-a.aclan: 

1 

12 Mart 931 Cumarteıı glnG idi l~ clt lada bm r le.-a· 
z:m amirlitı ıatın alma komııyonu• kapalı zarf ilnl~ei i•a 
lhl·aıeatı Ata•et• r•idtftlnia 14 hat MI ı arlh ; arı.ha ile 
ilh edil• JSOll kilo a.ıak•• aattı. ~•ti•"• talba •-.de tadı· 
IAt 1ıptfd•t&adaıt mlıaltuıdın UMtrıl~ l't 11111 o .a • 606 

lzm r Levuua amirliti aabn alma komisyonunct.a: 
Ketif bedeli Cinai Temina:b muvak- Munabaaauı tekli 

k ucea 
u.. Kr. 
HJ 00 ..... 
1.17 14 Ni .. etti ··-

laa Kr. 
41 00 
ıo 19 

i•11• .................... 
PClnl ...... iptida .. da LONDRA,....... K u·· 1 t u·. r 
HUU.. ve ANVERSteo s•lip ..... 
yClk •kıracak ve ., •• ••aada EDEBT, TERBiYEVi, 

2S Ş.bat ,,. P•ııllli - wt 14 
.. •• .. " it 14.30 

LONDRA ve HULL için yük SOSYAL MECMUA 
alac:aktar. 

LIV!RPOOL HAm En Jeni terbiye cereyanla-
0MARD1NlAN., vapuru 20 rına, ilmi neıriyata ve dünya 

Şubatta gt>I p LIVERPOOL ve edebiyatının en ıüzol parça· 
GLASGOW lfi• Jik aiacalr. lar • a1pecler. 

'
1LESBIA N.. vapuru Şubat Hiçbir münevver, bir çocuk 

ortasında LJVERPOOL ve SW· baba11 KOL TOR ü tak pten 
ANSEADAN aelip yük çlkaı•· uuk "-1-ıı. 
cak. Yıllıl a6one bedeli 240 
CiUTSOIE LEVANTE • LINIE altı aglılı 130 dar: .3agı•ı 

"ANOROS. vapuru 9 Şu· 011 lcUrrqiar. 
be.tta HAMBURG. BREMEl'J Adı es: lzmlr KUltUr 
M AN\IERST~ ı•liı> ıik ~ mecmua• 

L 

1 - .... ta,, .... .,.... ebilt .. -· ...... 
... btala• pkandlt .. ve bedel ~ ,..ı. 
iki kale• iapata • ... aclatıacl.a puarLkla ,.,. 
tlnlaoakbr. 

2 - ı.. eler• w..-... ,...a. tuta ... ,,. aaatlerde lor 
Wa Jamq. ..... ....lit •b• •••• koaüsyoa 
,apalacaktar. 

3 - Şartname ve fcetifııameleri her &ün komisyonda ,.,.. 
lebilir. 

4 - lsteldilar .,_ odasında kayıtlı old111da ana. dair v .. 
şaka ıöftM•k mecburiyetindedirler. 

S - Pazartıt• iıtirak edeceld.r 2490 ıa,.U n~a ı •• 
J aei 1Dlddeleriada ve ıartaa .. li •de 1uala veı k&lan 
ve teminat muvakkatalarıle birlikte ihale aaatındeD 
evel J,.oaı ll)'qaa mirac•till'L 607 



Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gnnde 

~----~~~-.-..--~Makine tamirha· 
e•inde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirc:ler 
No. 16. 18 

Septolin 

DIŞ 

macununa 
:::ı:x=> 

Mullalc 

laıllanuua 

Toptan 
aatışyeri 

Peı!emalcılarda 

L itli Krom 

EN MÜKEMMEL DİŞ MACUN UOUR · 

Foto Köroğlu 

Hamza Riistem 
En meşhur f abrikalann fototraf makineleri, film, cam, katıt. 
lmrt ve bilumum fototrafçılıkta müstamel ecza ar, fototrai alit 

ve edevatı. tont ve ıebpalar. 

Fototrafçılıfa müteallik her neoi malzeme 
Zevki okşıyacak rtaim ve atrandıımanlar, 1enedat vo cvıu 

iatmaablan ve kopyalan kemali dıkkatlo yapılı.ı. 

AMATÖR /ŞLEHl 
Dcvelopman. kopya vo her nevi ağrandismao ıürat ve ncfa· 

ıetlo yapılır. 
lZMIR: Emirlerudc çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, ) 
Te efon: '675 Telgraf: Rüstem lzmır -Haraf;~ı kardeşler 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kend 
bahne göre temız b r eve, mısafarl er ıni kabul edecek bir salon ~ 
rahat )aşıyacak ~şyaya muhtaçbr. İyi bir mobilya içinde "cndı nııı 
v aılt:nı:ıı muhite daha iyı tan tabılirsiniz. Evinıııo eşyası bayao· 
zın etıketı olduğunu unutmayınız. . 

Memurlara 10 tak->itte veresiye muam•· 
le ~ i yapılır. 

• 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağtdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

Miicellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz •o en zarif itleri 
ıüratlo yapar. 

B~·,. kere müracaat 
ed."niz. 

Yeni Kavaflar 

çarş ısı Na. 34 

• Diı Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler 10kak No. ~ 

Telef on: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlii idrM, lıan, 
balgam ve aaire ta la. 

lilleri .Ya,,ıla 
Mtıraeaat yeri: 

lkiaclbeyleıı MUk 

Telef on 3869 _lll!lmll ____ I ___ _ 

Birmci Smıt YUbHııı 

Dr. Demir Ali 
K omçı of'" 

Cilt ve T •n•sUI hasta'ı'c· 
ları ve elektrik tedavi9' 

lzmir • Birinci beyler .okalt 
Elbamra Sinemuı arkasında 

T,.Je on : 3479 

Göz Hekimi-ı 
M .. tal Oral 

Adıes: Bey er Numaa SG

kağı Na. ~ $ 

Kabul uatlerı: Öğleden evel 
.. at 10-1 :.! ötıedeo aonca 

15,30 · 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

e Otomo illeri 
Kuv,Teti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en heğenilmi~ otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlO evıafı haiz, sağlam, 
elverişli, ~Dzel ve lok• makinelerdi,· 

Izmir ve bölgesi bayii: O .. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 


