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Sll altında 
~ı;::;ra!:::~:;;_:;:~~ngi~7;.::~.:~i::; Şehirmecli i de, Be ediyerei-
İngiliz delege-si, Hatay işinde sinin Raporu OK du, şiddetli 
. .,, I .1 . f .k . . l munakaşalar oldu 

.' ngı terenın 1 rını an attı Teklifin imar planında gösterdiği ra· 
Türkiye ve Fransaya karşı sıkı ve samimi dost
ıu·ğu hasebile lngilterenin bu ihtilafı kolaylaş

tırmağa tamamen çalışacağını söyledi 

Cennre, 1 (A.A.) - Anadolu 
Ajumnın huıuıl muhabiri bildiriyor: 

Konıoy ö&leden ıonra toplanarak 
Hıtay meıoleoini müııkere elli. 
Konıeyde Tdrkiyo'<i dtlegeıııia B. 
::'<ocmeddiıa Sıdık temıil etti. Da 
meoelıain raportörd olan İıYeç de. 
legelİ B. Uııdeo ıon gilnleru eero
yan edtn hoıu.ı tem11ların neticeıi 

olan raporonıı okudu. Rapor tudnr: 
- 11ı:aacaw-aı ..J.9S8 

ıopluıtuında yapıltn noktıi nazar 
ıeıtiai ilzerine Te nıeYcud zorlukları 

hal makladile eYelemirde koooeyin 
Ttırkiye ve Jiraoıa müme8'illeriain 
mGzahareti Ti ıeçim komiıyono rei. 
ıinia yardımı ile hu komi&yon tara• 
fn•dan hazırlaaao nizamnamede yı• 
pılm111 Uhomlo ı;örillocek ıadilGtı 

yıpmağı mımur edeceği ilç rapor. 
ıörlil bir kollej teıkilioi taoınor 

ıllim. Bu n1ul fndı Termediğiaden 
Türkiye Yı Fr~11 milmeuillerile 
mutıbık olauk honoeye ıtağıdaki 
ıellifleri yapma&• mecbur kaldım : 

h.oaıey taralındon 2 9 mıyu 

J 931 tarihinde itıihu ve Tilrkiye ile 
hıaıı tarafından kabul edilmiı olan 
hdküm ve metialırio hududu dıbi· 

!iade konıoyin Belçiko, İugilıere, 
hınH, İlveç ve Türkiye milmeHİi• 
l•riuden mütetekkil bir komıte ıe· 

çim k.omiıyonu tarafından hızır]ao•n 
:nizamnamede IGzumlu görülecek ta• 
diliu yapacaktır. Seçiın komi~yonu• 
•on reiıi ha mümeııillere yardım 

edecektir. Komite i tıifakla kırar ,. .. 

Tirede \ 

Kahraman bir alayı. 
mıza daha aancak 

verildi 
Tire alayını düıı uıt ıs de 

lıllyf1k törenle oancak verilmittir. 
Sıncık Terme meraıi1Diade Ot@;•De• 
ral İszeddin Çılıılar, nli B. Fulı 
Gllleç "" diğer Generallerimiz hazır 
hulunmuılıırdır. Sancıgıo değeri 

hıkbnda bir hitabeyi milteakıh Or· 
general, alay komutanına alayın 

oaııcıgıaı .,.rmit. ballı: biiyilk t•&a• 
hllrat yıpmıı. eneli alay komuta• 
uı Te ıonra alay erıtı, ııucığıD ıe• 

re! iai daima yf1kaeltmek için çalı· 
pcaklarına Hdiçmiperdir. 

• • • 
Aydında yapılacak merasim 

Aydındaki piyade alayını ıuhı• 
tın 3 llncil perıembe günü u11cak 
Terme ıareni yapılacaktır, Bunun 
itin partide bir komiıyon kurıılarak 
tören program1111 ba:ıırlamııtır. Ta. 
ren çok parlak olacak, ilin her lt• 

rafındau heyetler H halk Ulrane 
iıtirek edeceklerdir, 

• 

Milletler Cemiyeti binası 
recektir. Bu mo11i muhıtmilen 

konıeyin gele k deneıinden e>el 
biııiği takdir omite kıt't ıureııe 

teıbit edeceği bu nizamnameyi Sın. 
cık dahilinde neıredilmek ü&ere 
koU1e7 adına olarak derhal manda· 
ter devleıe tebliğ edecektir. 

Diğer tırafıın komite kouoey 
ıarıfıodaa 29 mayıo 1937 tarihiade 
kabul dilmiı ol.aıı raponıa bir .ı .. 
caf l•• •ja.nl•rıo .,.. mem.urlına ıa1i• 

nine 't"e diğır tıtaf tın ilk ıeçi w IJ• 

rihiae dair buluuan 8 ve 9 llumaralı 

fıkralarınd• münderiç kararlar iııihız 

ed~cektir. Zira 15 niaan 1938 tarihi
ni lüzumu kadar tehir edecektir. 

Kolleklerim kendil•rine yaptığım 
bu teklifleri kabule mötemayil ol• 
duklırı takdirde kendilerin• tıvdie 

müurut edeçek olduğum karar ıu. 

retini kabul edebileceklerdir. 
..._ Sonu 8 izinci sahifede 

Filistinde çarpışmalar 
'1iddetle devam ediyor 

Arablar, İng liz müfrezzsi kumandanı ile 
8 Jandarm:ıyı alıp götür«üler -Kudüs, 1 (Radyo)-Arab çeteleri ile lngiliz zab tası arasında 

vukubulan bir müsademede, Arab çeteleri, taicib müfrezesi ku· 
mandanı ıle 8 jandarmayı alıb götürmüşlerd r. Bil had se, Kudüste 
derın ak sler yapmıştır. 

Kudüs, 1 (Radyo) - Arablar, Yetin c varında bir hgiliz müf· 
rezesıne hücum dmışlerdır. İng !izlerden iki kişi ölmüş ve iki kişi 
de yaralanmıştır. Arablardaı 15 kisi ölmüştür. 

Deniz tesl 'h ~tı yarı~? 

Fransız donanması, yeni 
zırhlılarla takviye edilecek 
Deniz Nazırı diyor ki: Fransız donanması, 
Fransayı ko:uyacak d!receye get:rilecektir 

• . . 
--

Fransız donanması 
Pariı, 1 (Radyo) - Fransa Nazır, eski zırhlıların taına-

Deniz Bakanı (Vilyam Bertran) men değişeceğini ve Fransız do· 
bugün matbuat mümessillerini nanmasının, Franıaya layık ve 
kabul etmiş ve Fransanın da onu her zaman koruyabilecek 
diğer devletler gibi yeni zırhlı· bir dereceye getirileceğini ilave 
lar yap:ııak mecbııriyetınde bıı· eylemiştir. d ) 
1 d ı. u ve bıınun · . Tulon, 1 (Ra yo Fransız 
un uıııın . . . ı~ın, na· donanmas nın Akdeniz filosıı, 
zırlar meclısıne bır proıe vere· L k" f . de ma 1 . . . . yon or ezın nevra ara 
rek tahıisat ııtıyeceğını sö ıle· başlanıştır. Manevralar! bu ayın 
miştir. lS inci iİiDÜOe kadar lurecektır, 

kam 9,400,000 lira tutmaktadır 
Proje, imar planına esas değil, ancak şehrin ih

tiyacı ve dileği şeklinde görüldü. Çünkü 
bu rakamın karşılığı yoktur 

Reisin raporunda ne!er isteniyordu? 
Şehır meclili, dün öğleden ıonra 

oaaı on dörıte belediye reiıi Dr. 
Behçet Uzun riyı eetiode toplıomıı 

ve dördünca de•re içtlmalarıoa hı· 

raretli müzakerelerle bıılamıotır. 
Eıki aabıt lınliı111aın okunme• 

ıından ıonrı, mecliıe gelem muhtelif 
dilekler tetkik edilmiş, alikadır en· 
cümenlere havale olunmoıtur. Bunlar 
ıraıında inbiıarlar idıreeinin ıırap 

imalathanelerinin hafta tadili kanu· 
uuna tibi tutulmamaıı; Kıroı)·ıka 

Yımanlar ıuyuou, bahçe ıulomı işle

rinde kollanan tara maoi olmak için 
moayyeıı bir ıarfiyat haddi kıbul 
edilm eoi •e fada oarf i yaııo daha 
~ !lkaek f,crete tabi totulmuı; oıobOı 
~• trambüı .roObayaaıı, h•••gaaı fab. 
rikuının ulıhı iç in belediyeler ban• 
kuındın müteahhide verilmek üzerı 
teminat mektubu a1ıamau ~e lıtın· 
bul Güzel oan'ıtlar akıdemelinden 

me•un B. Halidin belediye heşabını 
bir buçuk oeoe lneç ve 1ıviçrede 
ıahoilinin ikmaline aid teklif ve di• 
lekltr bulunuyordu. 

Bundan iODr•, belediye reiıi Dr. 
Behçet Uz tarafındın hozırlanan h•ı 
yıllık imır plloı ve çalııma faoliyeıi 

bakkıudıki raporu okunmuı ve mec
liıte uıoo müoakaoaları mucib ol• 
muştur. Raporun huliıaıı judur: 

Boı yıllık imar programını gir• 
meıi lizım gelen •<·ele Te ıyni za• 
manda belediyeye gelir getirecek it· 
ler ve bunların vaeııi maıraf ve 
maliyet bedelleri ıuıılardır: 

Şehir mecliıinin de hazırlanma. 

oını kabul elliği ıehrin müıtıkhel 

imar pliluı 4.0 liraya çıkacıkur. 

- Sonu 4 üncü sahifede -

\ 

lzmirdt1 bir manzara: 

Vilayet Umumi Meclisin
deki müzakereler 

Vililyet Umumi Me cliıi düo öpleden ıo~ra ikinci reil B. Sırrı (Fcıce) 
nın ba~kaolıgında ıopl•narık miizaktrelerioe devam etmiıtir. Mecliae plea 
dilekler tetkik edilmio, muhtelif enci!menlere hıvıle olunmoıtur, 

Maarif mildüriyetinia, Tire, Bergamt, ÖJomiı moarif milfettif)erinia 
merl<eılerinin İzmir olm111 hıkkındıki ve maarif encümeıınco tetkik adil• 
rok dört aooe evelki mecliı korarıoı muhılif bulundoğuuaan reddediloll dl. 
leği de di!oLa içtimıdı görütülmüı; verileıı izahaııan ıonra encümen koran 
tanih ediln tir. 

Akdenizde korsanlık devamda 

I' ' Kontrol heyetind~n bir lsveçli ile iki İngiliz. 
Büyük Şefimiz zabiti kaybolanlar arasındadır 

Gemlik fabrikasını 
bizzat açtılar 

İsttnbul. 1 (Hoıusi muhabiri· 
mizden) - Büyük Reiaimiz Atatürk 
bu gün Yal o't"Sdın hareket ederek 
Gemliği ıereflendirmiılerdir. Gem. 
likliler Büyük Reiılerini ımoaloız 

tezahüratla karıılamıılar, bayram 
yapmıtlarwr. 

Ulu Önderimize ' Baı•ekil Celal 
Bayar ve diğer Vekillerimiz refakat 
ediyorlarw. Gemlik Sun'i ipek fab. 
rik11ının kilıad reomini biızot Cum · 
horreiıimiz yapmıvlardır. 

Yınn da Buroada lıterinoı fab· 
rikınnın küıad rHmi yıpılıcaktır. 

Cumhurreisimizin Boruda üç gün 
kader kalaca<>ı tahmin edilmektedir. 

" 

Micesko • 
Belgraddan geçti •• 
Belgrad, 1 (Radyo) - R~ 

manya Hariciye Nazırı M. Mı· 
çesko, bu gün (\mevreden dö
nerken buraya uğramış ve Mi
lan Stoyadinoviçle koPuşmuş
tur. iki hükıllllet adamı, berı· 
ber yemek )'eıniılerdir, 

• 

Meçhul tahtelbahirlerin torpillediği oapurlarda:n biri •• 
Loadra, 1 (Radyo) - lopınya .kiıinio kurtulduğunu, Tlpur keptı 

ıabillerinde görülen meçhul bir tab. Dı ile kar111nıuın, bo~olanler ara11n• 
telbıhir, bu gilD lııgili• bandıralı da bulunduğunu bildirmektedir. 
Autiniyon adındı bir İngiliz vapn• Antiniyon vapurunda, l.panya ;1• 
runu torpilliyerek baıırmııur. !erine ademi müdahale .komiteoi lt• 

1nıiliz Bahriye Lorcıluğunı gelen rafından İıpınya uhillerinde tHiı 
mılilmeta göre, Antiniyon npnru, olunan kontrol heyeti nHındın bir 
torpili yidikton ıonra dllrt dıkikıda İıveçli ile iki Lıgiliz 21biı i de vard>. 
batmııtır. Bn bidi•e, Londra Iİyuf Boğulı?l~rı? en çogu, fıpaayol ff 
mehafilinde derin akiıler yapmııtır. Porıekı~lıdır. 

Son dakikada ılıaau hıherler, İogı i iz Bahriye Lordluğu. bAdi&ı 
••pıudı lnıluna .. ı.rduı, 7a1ıııa dıırı - Sona 8 ;,.~ı ulliJ.t/• -
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FDKRA 
Amatör temsilleri 

- Halknlerine -
Ttirkiyenin her tarafında. bilhassa Halk:evlerine mensob amatör temsil 

ko11arı kendi mabitleriuio imkin budodlan içinde azami bir faaliyet gös· 
terme cehdi ile çalışmaktadır. Bunlar esasta, tiyatronun yüksek telk.in kabiliyeti 
ıösöollnde tutulacak bir kültür hareketi için seferber edilmiş bulonmaltla bera• 
her mahalliıı bedii ihıiyaçlarma cevab .armek ean'atma aid bir endişe ile 
•otudur. Zaten bu endiıeyi ne kadar kuvvetli hisseder ve ona göre tiyatro· 
DDD un'at şartlanna uymağa ne kadar uğra~ılırea faaliyetleri de keyfiyet 
bakımından o kadu yüksek bir kalitede olar ye dolayısiJe halka nüfuz ka· 
biliyeıleri o derece fazla bulunur. San'ata aid asgati bir endioe duymıyan, 

eMl'İni bedii bir rulı ve ıekil altında ortaya çıkarmağa lüzum görmiyen bir 
temıil kolu hiç bir gun kültiir iddiasım ta§ıyamaz ve tahakkuk ettiremez. 
Ban ıeyleri telkin etme ve tanıtma iate~ile yazılmış, bestelenmiş, sahneye 
toomuı bir eter, tiyatroaau san 'at olarak ihtiva etmeıi la zımgelen ~artlua 
uymaktan kendisini hiç bir zaman miistağoi kılıı maz. Sahne icablarıoa uy· 
aaja lüzam görmediğini ıöyliyeo bir eserin oynanması ne kadar faydasız 
... bedii mııuada güzel bir sahne eterini; bedii ve ayni zamanda teknik 
ı.kıadan uyulmau laz1mgelen eartlara yabancı bir tıarzda oynamak ta o 
derece faydaeızdır. 1ıte böyle faydasız bir harekete girişmemek ve Halkev· 
leri temsil kollarında aırf manevi bir haz dolay11ile çalııan amatörlerin 
eımtkleriıai beybade yere harcamamak içio bn temsilleri idare edenler eıı· 
tetik ve teknik sahne kaidelerini az çok yakından tanımak mecburi· 
yetiadedirler. 

Bir çok .kaaabalanmızda, hatta vilayet merkezlerimizde bu amaıör tem· 
liller\nin örnek olarak önlerine aldıkları ~ey; kadrosu repeıtnvıırı, oynayış 
tekli, hulasa aan'at duygusu biç bir inzibata tabi olmıyan tuhiat4iılar ve on• 
laran temsilleridir. Ba tnldarçılar, Reşad Nurinin bir maka esinde söylediği 
f!ibi Aoadolunoo en hGcra köşelerine bile bir parça neşe ve bir az kahka. 
ka ve hareket götürmek gibi bir İ4itimai fookaiyon icra etmekle beraber ne• 
tı• itıbarile ve eaaıta içtimai fayda bakımı.adan çok eıaeh bir ıslaha tibi 
o acak kadar geri ve noksan teşekküllerdir. Onun için bilinerek ~· Lilin· 
miyerek bualarıo örnek. alınması yanlıı bir hareket olur. Amatör temıille· 
rindeo, yükaek kalitede bir heyetten istenen verimi beklemek hatalı bir 
talebdir. Fakat oolann eahne kaidelerine yabancı hatta aykm bir tanda 
tenıeiller vermelerini de mtlsamaha ile karoılamak o 4erece yanlış bir le• 

likkidir. Bu gön bu temıil kollanoın çoğunda en basit bir tiyaıro bilgisi• 
na bile yer almaılıtı görülmektedir. Dekor, mizansen, ışık, mak:yaj ve in· 
tonatioa haaualan çolı: geri bir nziyettedir. Hatta bu hususlarda zıd ve kö· 
tö kaideler, tcammiiller bile yerle,miştir. Meıela bu kaidelerden birisine 
!(6re akt6r seyircilere hiç bir uman arkasını dönmez. Oyun arkadaılarıoa 
biç ehemmiyet Termeden do&rndan •oğraya .. yircilerle koouıarak. rolünü 
ifa Hen bir tulGat aktörflnh temıil tarzından gelen bu kaide bCltiln ama· 
t6r temailleriade ilımali caia olmıyan bir riayete mazhar olmuıtur. 

Amat6r temlillere gerek tiyatro 1ao'atıoıo hakiki mahiyetıoi Te bir az 
da tekaik .. rtlanaı aıreamek ve gerek böyle kötü telikk.ileri ortadan kal· 
dırmak için yapılacak bir hareket, bu temailleriıı daha faydalı bir hale gel· 
meaial ıemia edecektir. 

Bahri Savcı 

ANADOLlı 
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, 7 57 EZ 7 • 

' 55 
ES 

Kömar fiati epey• 
ce düştü 

Son günlerde mülhakattan ve 
köylerden İzm re fazla miktarda 
kömür gelmeğe başlamıştır. Ha
valar da müsaid devam ettiği 

için bir ay evel toptan 8 kuruşa 
satılan odun kömürünün fiati 
3,5·4 kuruşa kadar düşmüştür. 

Sular 
Gene yükselmete 

basladı 
İki gündenb~ri devam eden 

sürekli yağmurlar yiizünden Ge
d z ve Küç.ik Menderes nehir
leri yükselmeğe başlamıştır. Bu 
iki nehrin civarındaki köyler 
balkı seylaptan endişe etmek
tedirler. 

Fazla çocuklu hakim. 
lere yardım 

Büyük Mıllet Meclisince ka
bul edilen kanun mucib nce faz· 
la çocuklu hakimlere yardım 
için dün Şubat maaşları verilen 
bütün hakimlerden birer lira 
kesilmiştir. Önümüzdeki ay da 
yüzde yarım nisbetinde tevkifat 
yepı acak ve bu paradan Haz • 
randan itibaren çok çocuklu 
hakimlere yardım ed lmeğe baş
lanacaktır. 

Oda meclisi seçimi 
T caret ve Sanayi odası mec

lisi az sının seçimleri 7 Şubatta 
yapılacaktır. 

Eski çuval suilstimalin· 
den iki dava 

Şehrimizdeki iki müesseseden 72 
bin lira alınacaktır 

Ne feci? 
Zavallı yavrucuk 

ölüp gitti 
Kemalpaşa kazasının Soğuk

pınar mahallesinde tahtacı Mus· 
tafa Ekşigöııün 6 aylık kızı Cen
net; ocaktaki ateşten vücudünün 
muhtelif yerleri yanmak suretile 
fecı bir şekilde ölmüştür. Çocu
ğun anası otuz yaşında Döndü 
çeşmeye giderken küçük Cenneti 
odada yalnız bırakmış ve yavru 
ocağa sokulmuştur. Bu sırada 
elbisesi tutuşmuştur. Arıası çeş

meden dönünce vaziyeti gör· 
müş, fakat yanıkların müdhiş 

sancılarına dayanamıyan çocu• 
ğun öldağü anlaşılmıştır. Ted· 
birsizliğinden dolayı Döndü hak· 
kında tahkikata başlanmıştır. 

Bır hırsız 
Kaçtı, fakat tekrar 

yakalandı •• 

Gümrükte üç yüz bik liralak 
bir çuval suiistimali meselesini 
karilerimiz hatırlarlar. Bu yüz
den şehrimiz hukuk ve ceza 
mahkemelerin de müteaddit da· 
valıtır görülmüş ve bir kısmı ne
ticelenmişti. Muvakkat kabul 
suretile memlekete idhal edilen 
mühim m ktarda çuval, ihraç 
edilm·ş gibi gösterilmiş, fakat 
yine idhalatçı tüccar elinde ka
larak memleket dahilinde kul
lantlmıştı. Bu yüzden çuval id· 
halitçıları ve alakadar memur
lar namına cezalı olarak üç yüz 
bin lira gümrük resmi tahakkuk 
ettirilmıştı. 

f zmir Hukuk mahkemesi biri 
çuval tüccarı B. Bensiyon Elye· 
zer ve şürekası namına 56,000 
liralık, diğeri de B. Santo Ga· 
lindoz namına 16,000 lirahk iki 
davayı neticelend rmiş, bu iki 
tüccardan 72,000 liralık gümrük 
resm nin tahsilı lü:ıımuna karar 
vermişti. Temyiz mahkemesi de 

2 ~ubat 

Kaput bezi 
••••• 

Diinden itibaren 
ucuzlam ştır 

Vekiller Heyeti kararma göre 
dünden itibaren bütün memle· 
kette kaputbezleri, top başına 
140-170 kuruş arasında ucuzla
tılmıştır. Kararın mer'iyete gir· 
mesı uzerine kaputbezi satışı 

yapan bazı tüccarlar, dün Tica· 
retodası reisliği ne müracaatla 
vaktlle fabrikalardan yüksek fi• 
atle satırı almış oldukları kaput 
bezleri, şimdi bılakaydü§art, VC4 
killer Heyeti kararına göre ten· 
zilith fiatle satmaktan zarar 
gördüklerini bildirmişlerdir. Ka
put bezi fiatinin indirilmesi halc-

kındakı Vekiller Heyetinin kara• 
rının hükmü kat'i ve mutlaktır. 

Fuar hazırlıfı 
Fuar hatırası olarak kartpos· 

tallar bastırılmaktadır. Fuar 

afişleri iç·n komite reislitine 
bazı nümuneler gelmiştir. Bun• 

lar, yakında tetkik edilecektir. 
Bir müesseıe, Fuarda kira ile 
bisiklet vermek ve patinaj sa• 
bası y1pmak için komiteye tek· 
lifte bulunmuştur. 

Teftisler devamda • 
Ankarapan şehrimize gelen 

Kültür Bakanlığı ortatedrisat 
müfettişleri Bay Reşat Nuri ve 
Sal h Zeki, muhtelif mekteplerde 
teftışlere devam etmektedirler. 

Elektrik tarif esi 
Elektrik kilovat tarifesi ko

misyonu bu günlerde topla· 
narak tarifeyi kat'i şekilde te,. 
bit edecektir. 

-;;;;;;;;;;;;::::::;;;;::;:=:;:::~~~~~~::;;:;::;;:;::;::;::;;::;-----------1 ......... 
Amerıka ı Leviyatan traıısat-

Çeşmenin Alaçatı nahıyesinde 

Hacı Memiş mahalles nde Mah· 
mut oğlu Mustafa Elmacının 

evİ!le giren ve bazı eşyasını 
çalan Karacaovaiı Rıza oğlu 

Mustafa yakalan m:şhr. Mustafa, 
karakolda isticvap edılirkerı jan· 
darmanın elinden kaçmışsa da 
takip olunarak on iki saat ıonra 
tekrar yakalanmıştır. Bu IJ&b
sın daha baz hırsızlıkların faili 
oldvğu meydana çıkarılmıştır. 

bu iki davayı neticelendırmiş ve ikı 
tüccarın bu resmi vermesi la
zımgeldiği hakkındaki hukuk 
mahkemesi kararını tasdik et· 
miştir. Temyiz mahkemesinin 
bu kararları, şehr iz gümrük 
başmüdürlüğünce infaz edilmek 
üzeredir. HalkevJ köşesi 

Emsalsiz bir dOl)Un 
Tarihte, kırk gün kırk gece 

ıGr.en d6twıler vardır. Daha bu· 
aa benzer bir çok dül'finlerin 
ıöbreti vardır. Fakat Nevyorkta 
aon yıpılab bir dütfla, her hal· 
de eski diitfinlerin şöhretinden 
fazla bir ~et kazanmışbr. 

ÇGnldi, IUl'lllİmi mUIUU ile 
yapılan bu dütün6n damıcb bir 
klpek, plini de bittabi diıi bir 
k6pektir. 

Amerikakların akıllı insanlar 
oldatu malumdur. Bu hadise de 
ltu akıDıhtın eseridirl 

Kedi lwrbanll 
Hayvan •v•ler, çoktur. Bu 

...cı. ylialııadea de bir çok ga· 
rib Wlor ltiliriz. Fakat 74 ya· 
pnda aleıa Mis Mari Lilyan 
Makdoaıld, dokuz kedisini iyi 
be':all: ve yedir1Hk beveaine 
lmrhen ritmiftir. 

Y apılaa adlt taltkikatta, Mis 
M.kdoaaldaa çok zamanlar ke
clh:Mi '-liyebilmelc için 'ç ..................... 

s..da, i•r bra ıevdı, İl· 
tir br111ıtkh 1evda, iıtene bay
vular MYcluı olaun fena teY· 
dir, veuellml 

'4u•••liniye 111Ujdel 
Şu ton bet aene içinde bir 

Laailiz • ltllyu rekMeti hülc:üm 
••mektedir. Daha dotruau, Sin· 
yor MulHlini lnrilterenin cihan· 
daki meftiıai ılmak için çalı .. 
maktadır. Bunun için de bir 
ılrü tahtelbahir, bir kaç da 
35,000 tonluk zırhlı yaphrmak· 
tatiır. Fakat şu muhakkaktır ki 
bunlarla lngilizleri korkutmak 
mümkün olamamaktadır. Bu· 
nunla beraber lorılizlerin fev· 
kalide korkacakları teJ anlışı l· ...... 

Çen ıün Londranm büyük 
delinden birisinde müdbiş 

ir pa ı.k olmu,tur. Binlerce 
korku Jıuı göz ~i lokma· 

mışlardır. Bu müdbiş paniğin 
sebebi de hayvanat bahçesin· 
den naaılaa firara muvaffak olan 
ik yılandır. 
Şu halde, mesele kalmadı de· 

mektir; ltalyanlar da Habeşis· 
tından bir miktar yılan topla· 
yıb lngiliz ordu ve donanma· 
sına kar,ı koysunlar.. Bu sa· 
yede lnrilizleri kaçırabilecektir, 
amma... Habeşistan yılanlarını 
ltalyan keyfine ve iradesine tabi 
kılmak mümkün olacak mıdır? 

Zavalh baba! 
Vaşingtonda bir babanın ha

yatta olmak üzere tam on bir 
çocuj'u varmış ve adamcatızın 
da kazancı kifi derecede az 
imiş. 

Son defa elırak rebe kalan 
zevcesi bu defa da ikiz çocuk 
doğurunca, adamcağız fücceteo 
ölmüşl 

13 rakimının 
bu hadise de 
delil mi? 

uğursuzluğuna. 
bir misaldir, 

Cesur adamı 
Pariste bir adım, zevcesi ile 

yolda giderken, otuz yaşlarında 
bir adam kadının boynuna aa· 
nlm1t ve öpmüştür. Hem öyle 
bir sarıhı ve öpüş, ki tam beş 
dakika sürmüş. 

Hadise tabii olarak bakim 
huzuruna intikal etmiştir. Md
tecaviz bilcime: 

- Bu kadın ile bir lcaç se· 
nedir seviıiyoruz. Şimdi benden 
yüz çevirdi. Ben de kendisinden 
intikam almak istedim, böyle 
hareket ettim. Beni mahkum 
edebilirsiniz! Demiştir. 

Hırsızların şerrll 
Hıraızların ıerrlnden korun· 

mık hakikaten güçtür; geçinme 
yollarım ancak başkalarının bak· 
larını aşırmakta bulan bu muzır 
mahlukların elinden kurtulmak 

hırsızların şerrıne 

lan.iği, hizmet yaşını doldurmuş 
ve yüzmec lere satılmıştır. Bu 
amelimanda vapur, sol deminde 
hırsızların sonuncu bir z yare· 
t nden mahrum kaim amıştır. 

Bir sürü hırs.z yolunu bul
muşlar ve vapura girerek bir 
sürü tablo ve bir miktar sofra 
takımı aşırmışlardır. 

Kırkından sonra azmış! 
Viyanada çok nazarı dıkkati 

calib ve enteressan bir muha
keme olmuş ve 78 yaşında bir 
ihtiyar dört ay hapse mahkum 
edilmiştir. Bu ıhtiyarm suçu, 
hizmetçisi henJz on se:.:iz ya
şında bulunan Marya Auerin 
üzerine kıskançlık yüzünden 
dört el si'ah atmaktır. 

78 yaşındaki delikanlı, hiz
metç sine göz koymuş, parası 
sayesinde gönlünü almağa ça· 
hşmış fakat hizmetçi Marya da 
komşu kasap çırağile mercimeği 
fırına vermekten geri durma· 
mıştır. 

Kırkandan ıonra azana kabak 

Otomatik telefon te. 
si satı filen devlete 

geçti 
Hükumetçe satın alınmış olan 

lzmir ve havalisi otomatik 
te.efon şirketi, dünden itibaren 
filen ve resmen devlet idaresine 

geçmiştir. Esasen şirket, 1 ikin· 
cikanunda.ı itıbaren dev;et he
sabına işlemekte idi. Dünden 
itibaren de f len devlet idare· 
sinde muameleye başlamıttar. 

Zavallı 
Ödemişin Kiraz nahiyesine 

bağlı Saçlı köyünde Mustafa 
Kartalın karısı Bn. Havva Kar· 
tal, evine su taşımak için çeş
meye giderken müptela olduğu 
saı 'a hastalığının tesir ile yere 
düşmüş ve ölmüştür. 

B. lriboz ve B. Mübin 
Burnava Z raat mücadele is· 

tasyonu müdürü B. Nihad lt•ltoz 
ile bağcılık enst ıtüsü müdürü 
B. Mübin, Zıraat Vekaletince 
A ıkaraya davet edilmişlerdir. 
Bu davetin Vekaletçe yakında 
toplanacak Ziraat kongresi ile 
alakadar olduğu haber alın
mıştır. 

Dikk .tsizlik 
Kemalpaşa kazasında inhisar

lar idaresınin yanıbaşında bir 
ahırdan yangın çıktığını, fakat 
halıun gay;etile söndürüldüğünü 
yazmıştık. Yapılan tahkikatta 
yangmın, ahıra gıren lnhısarlar 
idaresi hademelerinden Mehmed 
oğlu Hüseyinin dikkatsız ile ne
ticesi attığı yanık bir iigaradan 
çıktığı anlaşılmıştır. Hakkmda 
tahkikata devam ediliyor. 

Karahumma 
Urlalı Mustafa kızı 6 yaşında 

Zekavet Karahumma hastalığına 
tutulmuş, hastaı ığa karşı sıhhi 
tedb rler· alınmıştır. 

1-Fikirler derğımizde genç

liğe bir sayh açtık. Maksadımız 
bu JÜnM ~apa.;,tol~p.i y. 

daha kuvvetli bir şekilôe hazır· 
lamaktır. Yazı vermek isbyen 
genç erin yazılarını (Halkevinde 
Fuat Edip) adresine yollamala. 
rını bildiririz. 

2 - 212/938 cumartesi günil 
saat 18 de sosyal yardım ve 
saat 17 de halk dersafleleri ko
mitesinin topl11nhl '" vudır. 
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Çarşamba 

GÜNDENBERİ 

TAYYARE· 
SDNEMASONDN 

Muhteşem salonunu dolduran muhterem müdavimlerimızin 
takditle seyrettikleri 

HUGUETTE DUFLOS ile JEAN PIERRE AUMONUN 
temsil etttikleri 

<;ALI KUŞU 
içtimai • hiut - Bügiik Filmle 

JOAN CRA VFORD ve CLARK GABLE tarafmdan temsil 

Göniil Yolu 
Filmlerinden mürekkep muazzam programı görecek 

ve takdir edeceks niz. 

Agrıca: PARAMOUNT JOURNAL 

SEANSLAR: 

Yalnız bugün: Gönül Yolu - 1-4,10-7,35 
ıkutu • 2,40-5,35-9 da 

Diğer günler • • Ça ıkuşu c b •ş u 
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:ı Şubat 

Gediz nehri aştı. Manisa 
halini aldı •• 

ovası go 
Kasaba ile Çobanisa arasınc aki lrlamaz çayı da taştı ve büyük 
köprüyü yıktı, bazı köylerin sular altında kalciığı tahmin o:unuyor 

Evelki gece başlıyan ve dün fasıl. s,z devam eden yağmur; Gediz ve Bakırçay, lrlamazçay ve 
Menderesin yeniden taşmas nı mucip olmuştur. . . . 

Ged zin suları Menemen ve Manis ı ovas nı tamamen kaplamıştır. Bütün ova hır denız halıne 

gelmiş, bağlar 
0

suya gömülmüştür. Bazı köylerin de sular -~!tında ka'dığı t~_hmin ;dilmekt~d~r. 
Ancak geç vakte kadar, mufa~sal malumat alınarnamıştır. Koyler ::rasında munakalat kesılmışlır. 

Kasaba ile Çobanisa ar~sındaki Jrlamazçay, büyük köpı üyü bozmuştur. lzmı.~de_? çıkarılan 
amelıyat katarı, hattı kırnıen tam r etm;ş ve Ankara treni gayet yavaş olarak kopruden geçıp 
şehrim'.ze gelebilm:ştir. . 

Sular, b~tün köprülerde hatların üzerinden aşmaktadır. Bazı kısımlarda, hat boyu bıle _sular 
altındadır. M~nderesin vaziyetı hakkında henüz tam malumat gelmem ştir. Ancak bu nehrın de 
taştığı bildırilmektedir. Yağmurun devamı takdirınde lzmir-Kasaba hattında münakalfıtın kesilme· 
sinden end şe edılmektedir. 

~~~~~~---- ..... ----~~~~~-
Konsolosluklar 

meselesi 
Ha.lkında Rusya 

ile anlaştık 
Ankara, 1 (Hususi)- Hükii

metimizle Sovyetler B rliği hü· 
kiimeti arasında vukubulan 
diplomasi müzakereler netice· 
sinde, iki tar fı n da bazı kon
soloslukları kapatması kararlaş
tırılmıştır. 

Buna göre hükumetimizin yal· 
ııız Batumda ve Sovyetlerin de 
lstanbulda birer konsoloshane
si bulunacaktır. 

Mussolini, yeni harb gemi-
leri için emir verdi. • 

İtalya Başvekili, İtalya;>ı yolundan alıkoy. 
mak istiyecekleri tehdit ediyor. 

Roma, 1 (Radyo) - İtalyanın, yapmağa başladığı iki büyük 
zırhlıdan başka on iki kruvazörle müteadd•t t.ıhte.bahirlerın inşa
sına da hemen koyulması, Mussolini tarafından acele emir verilmiştir. 

Ro:na, 1 (Radyo) - İtalyan milis teşklatının onuncu yıldönü
mü münasebe.ile Mussolıni milislerı teftiş etmış ve bir söylev 
vererek, İtalyan mil.sler.nin, Habeşistanda ve ş'.mdi de ispanyada 
mühim işler gördüklerini söyledıkten sonra, ltalyanın, kuvvetli 
olduğunu, başkalar•nın haklarına riayetkar bulunduğunu ve fakat, 
onu yolundan alıkoymak istiyeceklarin karşısına dık;lmekten geri 
kaim yacağını beyan eylemıştır. 

T~~ki~e ile Suriye ve Silahsız şehirlere tecavüz 
Fılıstın arasıflda tay. •• ' 

yare seferleri urekler acısı oldu 
lstanbul, 1 (Hususi muhabi

rim zden) _ ilkbaharda memle· 
ketimizle Suriye ve Filistin ara
sında tayyare seferlerine baş
lanacaktır. Bu hususta şimdiden 
hazırlık yap,lmaktadır. 

Arnavudluk kralı 
Tebrik telgrafları 

alıyor 
Tiran, 1 ( Rad)o) - Arna· 

vudluk kralı Ahmed Zogo, bir 
çok devlet reislerinden tebrık 
telgrafları almıktadır. Kontes 
Cerardina Aponi, dayisı ve tey· 
zesi ile bir,ikte Budapeşteye 
hareket etmek üzered.r. Düğün 
N sanda olacaktır. 

Fransa Başveki.i, Fransanırı t.:ıvassutu ka. 
bul ettiğini bildirdi 

Paris, 1 (Radyo) - Fransa ilave ettıkten sonra: 
Başvekili M. Şocan, lü ün mat- - B ı gün Haric'.ye Nazırı 
buat mümessiilerini kabul etmiş M. Delbosla konuştum. Dığer 
ve ihti a ederin, son günlerd · devletlerle de mutabık kalarak, 
ispanyanın silahs z ş<hirlerıni silahsız şehirlere bu şekilde ta-
bonıbardınıan etmelerı key!ıye· arruz edılınenıesi için insaniyet 
linin, artık yürekler ~cısı ol· namına arayı gır.·ceğiz. 
mağa başladığını söy emiştir. B L, bu vJzifeyi k~buı ediyo· 

M. Şotan, cumhur yetçı lspan- ruz D ğer dev.etler d • razı olur· 
yanın, bu ş~.< ide ihtıla cılere larsa, d·rhal ıkı tarafa da teb· 
mukabele etme'.<ten v zg:çtığ:ni ligat y pıbc~!,tır. 

Amerikada Cumhuriyetçi ispanya Parlamentosu bom. 
Soğuktan ölenler var bard:m 1ndan dolayı bu gün toplanamadı 

General Franko, marttan 
evel taarruz etmiyecek 

Nevyork, 1 (Radyo) - Ame· Loodra, 1 (R ıdyo) - Geae· 
rikanın bir çok yerlerinde ş d· Rus sanayi planı ral Frankoou ı, marttan eve! 
detli bir soğuk dalgası hüküm umunıi taarruz• geçm yeceği ve 
sürüyor. Bu sene tamame:ı o vakte kadar bütün kuvvetle-

ş.kağoda ve daha bir çok tatbik olunr:ıcak rını toplıyac'1ğl söylenıyor. 
yerlerde soğuktan ölenler vardır. Moskova, 1 (Radyo) _ AV, r Salam3nka, 1 (Radyo)- An· 

Ş • / r • sanayı ko!lliseri M. Gaga No· dalojiya cephesinde vukubulan 
ıma TeCTl muharebede, ihtilalcilerin, iler· viç, 1937 s~nay planının, yüz· 

Jngi [terede tekrar de 87 nisbetinde muvaffak ol- liyerek, Kemado, Boka do, Se· 
duğunu söy.emış ve bu sene, reno, Sanodogano, Alarona ve 

göründü daha geniş mikyasta tertibat Libos Pikav lo kasabalarını iş· 
Londra, 1 (Radyo) - Şimal alınarak p1 anın tamamen tatbik gal ettikleri ve Cumhuriyetçıleri 

fecri, dün gecede görülmüştür. ed leceğini beyan eylemışt r. takip edıldikleri söyleniyor. 

Bu esnada Glazgov sah.ilerinde Hava kurumu İhti a.c.ler, 480 esir aldıkla· 
ani bir fırtına çıkmış ve onu rını iddia ediyorlar. 
ıiddetli bir rüzgar takib eyle- Menfaatine tertip olu. Vaşington, 31 ( Radyo ) -
miştir. Karada büyük hasarat nan maçların hasılatı Kongrenin 60 azası bu gün 
olmuştur. Barselonda toplanmış olan Is-

Nevyorkta 
Dün 600 kişi tevkif 

ed;ldi 
Nevyork, 1 (Radyo) - Ame· 

r;ka zabıtası, dün şüpheli bir 
çok kimseler ha1<kında takibata 
başlamış ve bir günde altı yüz 
kışi tevk,f elmiştır. 

Ankara, 1 ( A.A.) - 935 te 
başlıyan ve bazı sebeblerden panyol Corles meclisi azalarına 
dolayı ancak bu sene Beşiktaşın selamlarını bildiren bir mesaj 
şamp.yonluğu ile bitirilen İstan· göndermişlerdir. 
bul kulübleri arasındaki hava Onkundaki /ngiliz 
kurumu maçlarından 3936,36 l • d 
kuruş safi hasılat elde edilmıştir. asker erı önüyor 

Cemiyet, Türkspor kurumuna, Şanghay, 1 ( Radyo ) - Bir 
kulüblere ve birinciye bir kupa ay evci Onkuna gitmiş olan bir 
veren Cumhuriyet gazetesine tabur İngiliz askeri, Sudana 
şekkür etmektedir. dönmek üzere emir almıştır. 

• 

B. Delbos 
Martta Ankaraya 

geliyar 
Roma, 1 (Radyo) - Stefani 

ajansının Ankara muhabiri, 
Fransa Hariciye Nazırı B. İvon 
Delbosun, Martta Ankarayı zi· 
yaret edeceğini bildirmektedir. 

<;in-Japon harbi şi 
detle devam ediyor 

-------------
Çinliler, Japon ordusunun ilerlemesine mani 
olmak için dün iki d'!_fa taarruza geçtiler. 
Şanghay, 1 (Radyo) - Ja· 

pon ordularının bir kısmı, Çi· 
nin şimali şarkisinde ilerlemek· 
te devam ediyor. 

Pokeo havalisinde vukuage· 
len muharebeler, çok kanlı ve 
şiddetlidir. Çin orduları, Japon 
ordusunun ileri harekatına mani 
olmak için bu gün iki defa mu· 

ansızın patlıyan bir bombanın 
tesirile ağır surette yaralanmış· 
tır. Bombanın kimler tarafından 
yerleştirildiği belli değildir. Za· 
bıtaca tahkikat yap.lmaktadır. 

T. k. kabil taarruza geçmiştir. 
l ÜT ıye Ve Şanghay, 1 (Radyo) - Sov· 

Şanghay, 1 ( Radyo ) - Ja· 
pon orduları; Longay istıkame• 
tine doğru ilerlemişler ve Lon· 
gaya yakın bir mesafede bulun· 
makta olan iki yüz bin kişılık 

Çin ordusile ilk teması yaparak 
ş ddetli bır harbe başlamış· 

tardır. Af • f yet Rusyanın bura \..on solosu, 
ganıs an oturduğu otele yerleştirilen ve --·-

Muhadenet ve taşrik" lngiltere Fransa ve Rusya 
mesai muahedesi 10 ç· ' d d t • 1 
sene daha uzatıldı ıne yar ım va e mış er 

Ankara, 31 (A.A.) - Tür· 
k ye ve Afganistan devletleri 
arasında 25 Mayıs 928 tarihin· 
de aktedilmış olan muhadenet 
ve teşriki mesai muahedename
ıinin merbutatile birlikte da
ha on sene müddetle temdi· 
dine dair protokol bir taraftan 
Türkiye cumhuriyeti hiikiim~ti 
namına Hariciye Vekili ve iz. 
mir saylavı Ekselans Dr. Tev-
fik Rüşdü Aras ve diğer taraf· 
tan Afganistan hükumeti namına 
Ankara büyük elçisı Ekselans 
Sultan Ahmet, iki memleket 
arasında teyemmünen mevcut 
dostluk ve kardeşlik bağlarını 
bir kere daha tebarüz ett•rmek 
arzusu ile mütehassis olarak 
aşağıdaki maddeler üzerinde 
mutabık kalmışlardır: 

Türkiye ve Afganistan dev· 
!etleri arasında Ankarada 25 
Mayıs 1928 tarihınde akdedil
miş olan muhadenet ve teşriki 

mesai muahedenamesi ve nıer· 

butu iki protokol hitamı tari· 
hinden itibuen on sene müd· 
detle temdid edilmiştir. 

işbu protokol tasdık edilecek 
ve tasdik keyfiyeti diğer tarafa 
nota ıle tebliğ edilecektir. Son 
notanın tevdıi tarihinden on 
beş gün sonra mer'iyete gire· 
cektir. 

Ankarada bin dokuz yüz otuz 
yedı senesi llkkanunun otuz 
birinci günü iki nüsha olarak 
tanzim edilmişt r. 

Prens Nikola 
Dok.arlar, dün iki 
bü.ten n ... şrettiler 
At·na, 1 ( Radyo ) - Prens 

Nıkolanın sıhhi ahvali hakkında 
bu gün ikı bülten çıkmıştır. Bu 
bültenlerde, kalbin ve böbrek· 
ler n sağlam olduğu ve fakat 
hastanın beyninde toplanan ka· 
n•n tehi.keli bir vazıyet ihdas 
ettiği b.ldırilmektedir. 

Romanya 
İtalya, Almanya ve 

Macariatanla da 
anlaşacak 

Berlin, 1 (Radyo) - Romanya 
Başvekili B. Goga, Volkişe Beo· 
bahter gazetesinin Bükreş mu
habirine beyanatta bulunmuş ve 
Romanyanın, yakında, ltalya, 
Almanya ve Macaristanla dost· 
luk muahedeleri akdedeceğini 
söylemiştir. ----

Konsey, projeyi tedkik etti. 28 ler de, ni. 
zamnamenin tadili meselesini görüştüler 

Cenevre, 1 (Radyo) - Ulus- Müteakıben, 28 ler komitesi 
tar Sosvetesi konseyi, bu gün de toplanmış ve Uluslar sosyetesi 
toplanmıştır. esas nizamnamesinın tadili me• 

Ruznamede iki mühim mesele seles ni müzakere etmiştir. 
vardı. Birı Çin · Japon ihtilafı, Rus, Çn ve Kolombia dele· 
diğeri Uluslar Sosyetesi esas ge!eri, nizamnamenin tadilini 
nizamnamesinin tadili. kabul etmemişler ve böyle bir 

Çin·J3pon meselesi için in- hadise karşısında büyük rahne• 
giltere, Fransa ve Rusya ara· ler açılması ihtimalinden bah· 
sında dündenberi mutababt sPylemişlerdir Türkiye, lran ve 
hasıl olmuştu. Buna göre, kon- Yunanistan delegelerı de, bu 
seye verilmek üzere bir proje fikre iştirak etmışler ve tadilın, 
hazırlanmıştır. Bu projede, mevsimsiz olduğunu beyan ey-
Çin • Japon ihtilafının he· lemişlerd r. Kanada ve ispanya 
nüz sona ermemesindan in- delegeleri de tadil aleyhınde bu· 
giltere, Fransa ve Rus yanın lunmuşlardır. 
teessür duymakta oldukları zık- Bunu müteakip, Fransa na• 
redilmekte ve üç devletin, 1936 mına M. Pol Bonkur söz almış 
senesi 6 Eyliilünde vermiş ol· ve uzun beyanatta bulunarak ez· 
dukları vaıd dairesinde Ç•ne cümle demiştir ki: 
yardım etmeğe amade bulun- - Uluslar Sosyetesine azı 
dukları kaydolunduğu gibi, ihti· olmak isi•yen devletlere mani 
lafın bir an evci halli iç·n diğer olan mı vardır ki, bu müessese· 
devletlerle birlikte çalışmak fır· nin, bütün devletleri çatısı altı· 

na olması lüzumu ileri sürülü· satını kaçırmıyacakları vadolun-
yor; bizce, Uluslar Sosyetesi ni • maktadır. 
zamnamesi tadil edilir ve müte• 

Cenevre, 1 (Radyo) - Ulus· cavizler hakkındaki kayd tayyo· 
lar Sosyetesi konseyi, öğleden lunursa, sosyetenin telkin et• 
sonra tekrar toplanmış ve Ç·n· mekte olduğu emniyet ortadan 
Japon ıhtilafı hakkında lngilte· kalkacak ve mütecavizler, bundan 
re, Fransa ve Rusya tarafından çok cesaret alacaktır. Binaena· 
kaleme alınan projeyi müzakere Ieyh, tadıl keyfiyeti, büsbütün 
etmiştir. Polonya delegesi ilk lüzumsuzdur .• 
toplantıda yaptığı gibi bu içti· lngıliz delegesi Lord Graburn 
maa da iştirak etmek isteme· B. Pol Ponkorun sözlerine işti· 
mişt r. Peru ve Ekvator hükii- rak ettiğini, kısa bir nutukla 
metleri delegeleri de hükumetle· beyan eylemiştir. Bunun üzerine 
rinden talimat istediklerin· müzakerelerin, yarın da devam 
den, projenin müzakeresi geri etmesi kararlaştırılmış ve cel· 
kalmıştır. seye nihayet verilmiştir. 
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Şehir Gazinosunda 
Sayın lzmir halkının gösterdiği 

yüksek alaka dolayısile 
Bu defa 

Celbedilen onn dört artistin iştirakile 
yepyeni numaralar 

Matine saatleri: yalnız Pazar gOn4 saat 17 de 
S4vareler her ak~am saat 21 de başlar 

MÜDfJRİYET 

Elhamra idaresinde Milli Kütüphane 

SiNEMASI 

1 Ç. p Baş Rolde: - ıngene renses A N N AB EL LA 
• 2 ~ v: k Kürrei arz üzerindeki bir lzmır - ..,en l umurca milyar çocuğun sevgilisi 

Bu gün gidecek SBIRLl'Y ı·EMRLE'in ıon Ye en güıel filmi Franozca aö•lu 
3 - Yunan Veliahdiain nlınmc meralimi 

İzmir vapuru, lstanbuldan 
4 

Çin sularında Amerikan PANAY zırhlısının JAPON 
fazla mal yüklü geldiği ve dün - tayyareleri tarafından batırılması.. Türkçe Sözlü 
ak~ama kadar bu malları çıka- 5 - Bilmediğimiz Hakikatler .. /(ültür filmi 
ramadığı için bu gün saat on 6 - Türkçe izahlı FOX Jurnalda en son haber!!!:--
üçte limanımızdan hareket ede· Seanslar: Çıngene Prenses 5 ve 9 da. Ş~n YumurcaK 3 v• 7 .~ • 
cektir. 
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Teklifin imar plinında gösterdiği ra
kam 9,400,000 lira tutmaktadır 

b Raks has .. alığı:(Kare) 
Poliklıniğe muayene için mü· 

racaat eden hastalardan ikisinin 

Rakı l·cı·nce kendı.nı· kaybetmiş, ba· raks hastalığına (Kare) mübetela 
, olduğunu gördüm. Bu hastalık, 

., / f çocuklarda çok görülen bir ---------------- Şlnl çınar agaç arına VU muş.•• nfett'r. Vücud makinesinin ira· ------Başı gözü sarılı, fakat üstü mın farkında değilimi desi dışında raksa benziyen ha· 
Proje, imar p anına esas değil, ancak şehrin ı -

başı temiz bir gene~ hakim H ılbukı dinlenen şahidler, reketler husule gelmektedir. Bu 
Naci Erel sordu: bu gencin G:ızibulvarındaki çı· hareket uyku esnasında da de· 

tiyacı ve d·leği şeklinde görüld··. Çünkü 
bu rakamın k rşılığı yoktur - Kiminle kavga ettin? nar ağaçlarına k fasını vura vu- vam etmektedir. Çocuk nefes 

- H ç kımse ilel ra kanlar içinde kaldığını söy- alırken karın şişeceği yerde, 
______ ....._ 

- Başını, gözünü kim yardı? lemişıerd r. içeri çekilmektedir. Ve bu se-= H iç kimse! Hak m: bebdcn çok defa kalbde l>o· 
b - Peki bu hale nasıl girdın? zukluklar vukua gelmektedir. 

Reisin raporu da e!er isten ·yor u? 
- Başı 1 inci sahifede -
l'ol ve lağım: 
4685 hektar genişliğindeki 

şehrin yol ve lağım ihtıyacı, 
bütün i§lerin başında gelmek
tedir. Baştanbaşa fenni lağım 
için, eskiden hazırlanan Holzler 
projesi bir buçuk milyon liraya 
t ıhakkuk ettirilebilir. Bu me· 
yanda şehrin muhtelif semtle· 
rinde seylaba karşı tedbir almak 
için 500,000 liraya ihtiyaç var· 
dır. Ana ve tali yolların mühim 
bir kısmı tamire ve yenilenmeğe 
muhtaçtır. Parke döşenecek olan 
lnönü caddesi için 200 bin, 
Cumhuriyet meydanı için 300 
hin, Hatay caddesi için 50 bin, 
Şeh 'tler • Mersinli caddesi için 
25 bin, Kemalpaşa caddesi (tan· 
zifat hanı önü) 25 bin, Kamiliye 
caddesi 35 bin, Celal Bayar, 
Şükrü Kaya bulvarlarının ikmali 
için 50 bin, yukarı mahalleler 
yolları ve diğer yollar için 300 
bin, Atatürk bulvarının Güzel· 
yalaya kadar temdidı, istimlak, 
rıhtım ve tesviye işleri için 500 
bin, bu yeni bulvarın asfaltlan· 
ması için 200 bin, yekun itiba
rile I ,685,000 lira sarfı lazım· 
dır. Cumhuriyet, Kemer cadde· 
leri, bazı yollar, çıkmaz sokak 
ve meydanların ıslahı için 250 
bin lira istimlak tahsisabna 
ihtiyaç gösterilmiştir. 

Köprüler: 
Mevcut köprülerin takviyesi 

ve bazı yerlerde yeni köprüler 
yapılması için elli bin lira la· 
ıımdır. Islahhane köprüsüne 5 
bin, Melez köprüsüne 20 bin, 
Kemer köprüsüne 25 bin lira 
sarfolunacaktır. 

Mezarlıklar: 
Şehir civarındaki mezarlıkla· 

rın tevsii. bina ve istim ak iş· 

leri için 50 bin, yıkama, mera· 
sim, otopsi yerleri için 100 bin 
liraya ihtiyaç vardır. 

Parklar. 
lzmiri inkişaf ettitmek, turizm 

bakımından menfaatini artırmak 
ıçın şehrin ağaçlandırılması, 
Kültürpark ve fuara daha fazla 
itina gösterilmesi lazımdır. Bu 
iki eser, son üç yılda fzmire 7 
m iyon lira bırakmışttr. Bunların 
tekamülü için 550 bin lira sar· 
fına ihtiyaç vardır. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

~ııbiL 'e lia; w ııhıırriri 
Haydar Rüıdü ÔKTEM 

l'wumt nerrlyat ve yuı itleri mfidO· 
aı.: liamdi 'fizhet ÇANÇA.li -iDAREHANESi 
1ımir 1kinci ll ylcr ıoknğt 
l.I alk: J' artisi bina ı içindo 

Telgraf: hmir - ANADOLU 
'J elet on: 2776 •• Posta kutusu: 405 

Abone ~eraiti 
l ılhıı 14 00, alu a)lıgı 800 

kuru~tur 

Yılııncı memlek tler için aenelik 
ıbcrf'! tıcreti 27 lirawr 

Beled ye fidanlığı, ağaçlanma 
ve diğer parkların ıslah ına 100 
bin lıra sarfedılmelidir. 

Spor: 
Şehirde oyun ve spor yerleri 

tesisi, şehir stadyomu, yüzme 
havuzu iç n 700 birı lira. 

Tenvirat ve temizlik: 
Yang.n verlerinin imarı, şehir 

hududunun fnc 'ra:tı, Ağamem· 
nun ılı calarına k dar temdıdi 
hasebıle yeni şebeke yapıfması 
ve eskisinin tamiri için 200 bin, 
temizlik işlerini m kineleştirmek 
ve modern bir hale sokmak için 
200 bin, itfaiye vasıtalarının 
daha fenni şekle sokulm sı için 
100 bin lira. 

Batklıklar: 
Sivrisinek mücadelesindeki 

muvaffakıyetim"z meydandadır. 
Şehir civarındaki Halkapınar, 
Mersinli bataklıklarının ortadan 
kaldırılması için 350 bin lira 
lazımdır. 

Mühim işler; 
Hem halkın srığ ığını, gıda 

maddelerinin temizlık ve ucuz· 
luğunu karşılayaca~. hem de va· 
ridat getirebilecek bazı eserler 
vücude getirmek lazımdır. Mev· 
cut müesseselerden havagazı 
fabrikası ıslah edilmelidir, iki 
yüz bin lıraya ihtiyaç vardır. 

Mezbahada muktesidane ve ran· 
dmanı artırır bir idare kurul
muştur. Bir kıs•m tes:satı geniş
letmek iç'n 100 b n lira lazım· 
dır. U ı fabrikasını, uc ı.11 ekmek 
temin noktasından ıslah etmek 
ve civaıda bir silo kurmak için 
100 bin, civarında modern bir 
ekmek fabri . ası tesisi iç' n 250 
bin liraya ihtiyaç vardır. H .·dka 
ucuz ve temiz süt yidirmck ıç'n 

mezbaha c varında bir süt fab· 
rikas kurduı mağı düşünüyoruz. 
150 bin li aya çıkaclktır. 

Balıkların muhafazası, kontrol 
altında satılması iç.n 75 bin 
liraya bir balık hali yap ırıla· 
cakt r. Gıda maddelerinin, mu· 
tavassıtların elinden kurtarılıp 
ucuzlat iması, muayene altında 
satılması için Basmahane c va· 
rında bir merkez hali ınşasınt 
düşünüyoruz. 

Bu hal, hem halka, hem es• 
nafa kolaylık ve ucuzluk getire· 
cektir. Bundan belediye büdcesi 
de istifade edecekt r. Bu iş 
403 b n liraya ç kacaktır. Halin 
projesi, tasdık için Nafıa Veka· 
letine gönderilm:ştir. 

Her yıl miktarı artacak bele· 
d iye otobüslerini de içine ala· 
cak büyüklükte bir merkez garaj 
inşasını düşünüyoruz. içinde 
yo'cu, bagaj salonları, tamirha· 
neler, lokanta ve gazino u bu· 
lunacaktır. Bil işe 300 bin lira 
gidecektir. Projesi Vekaletçe 
tasdik olunmuştur. 

lktısadi ve turistik mevkii yük· 
selmekte olan şehirde zaman 
gelecek ki misafirleri barındır· 
mak mümkün olmıyacaktır. Bu 
sebeple 150 bin liraya büyük 
bir şehir oteli yapbrılmahdır. 
Ay ıi maksadla bu günkü ye· 
rinde daha modern b :r şehir 

gaz.no.su, bir ı:ehir kulü ü tesis 1 - Rakı seni çarptı, sen de 
v - G rdim işle Hastala b 1 l ı a edılmeJidir, bunun için de 100 k - l ? r, u norma om Y n - l~ i uzatma da, başına ge· endini çınara çarptın oy e mı ha eketle · d ğ dan k 

bin lira lazı mdır. v d h b r rm o masın ço 
leni anlat? - Hıç bir şey en a erim muztaribtirler. Hemen daima 

Çalışarak yorulan halkın ist:- - Anlatayım. Sevg lim son yokl k 11 b ki b . 
rahat etmesi için 100 bin lira b' 0 ar, aca ar ve ş gayrı 

giinlerde benden yüz Ç!virdi. Suçlu yaptığına P şman ır ihtiyari hareketler yapmaktadır. 
sarfile p .aj arın tevsii ve gazi· 1 IA d l ğ vaz;, ette utancından başını eğ· 
noıar tes.ısı emelindeyız. Kadife Başka arile 8 aıta ar 0 ml a Ne kadar gayret ederlerse et· 

b 1 d S ı · b h r d di. G:>zlerinden yaşlar dökül· l 
kalesi surlarının tamiri, kale aş 8 1• evg ımın u 8 ın en sin er, hastalar bu hareketlere 

- · ld H' k il mcgv e başladı.. 1 1 mahzeninin hav& hücumlarına muteessır 0 um. ıç u an· mani o amıyor ar. 
karşı sığımı • haline k nması, madığım halde, yeis ile rakı Suçıunun hır gün hafıf hap· Bu hastalığa uğrıyan çocukla· 
sükun zamanlarında bir yert?lb içtim, beni çarptı. Ne Y8 ptığı· sine ve evk fi ne karar verildi. rın baba ve annelerini oldukça 

eklence yeri şeklinde istifade s b k 1 1 telaş alır ve sebebini anlamak 
olunması ve güzel bir gazino a 1 a arın 1 muş. üzere doktora müracaat ederler. 
inşası 'çin 100 bin liraya ihf- ------• Hastalık üzücü bir afettir. Has· 

yaç vardır. Ramiz, Emine namında bir kadı- taya pek ç ok ıztırab verdıği 
Bu günkü belediye binası, gibi, istediği hareketi yapama· 

ihtiyacı teminden uzaktır, şehrin nın paralarını aşırmak . stem. ş.. dığı için de asabını bozar .• 
şerefıle mütenasib bir binaya • • Bu hastalığa yakalanmış olan 
ihtiyaç vardtr. 250 bin liraya Bır tehdid davasının duruş- alarak çoraplarının arasına s.· çocukları, hastalığı hafif bile 
yap labilecektir. Ş mdilik yalnız masa sırasında hakim Naci Erel kıştırmış... olsa derhal mektepten ayırma-
fakir çocukların imdadına koş· suçlu ve mevkuf Salih oğlu Ramiz, bunu görerek kadının lıdır. Ve bu anormal hareketler 
m k i~;n 100 yataklı bir has· Ramize sordu: peşine düşmüş, yangınlıklar ara· vücudde zail oluncıya kadar 
tane kuracağız. Yeri Rüşdü Aras Sabıkan var mı? s nda önüne geçerek: yatakta istirahat ettirmelidir. 
bulvarıdır. (12750) metre mu· - Kat'iyen. - Ya paraları çıkar, ya bu Yatak kenarları kalkık olmalı· 
rabbaında bir saha üzerinde - O kadar kat'i mi? bıçağa meram anlat. dır. Ağır nöbetlerde yatağan 
kurulacaktır. Saha geniı oldu· - Yok. Diye tehditte bulunmuştur. etrafı yüksek yastıklarla ve 
ğundan bu hastane ıleride ge· Hakim dosyayı karıştırdı, sa- Bundan sonrası malum .. Fer- battaniyelerle yükseltilmelidir. 
nişletilebilir. Vekalet ve vilaye· bıka f ış ni buldu. Bir çok maz- yad, imdad, karakol ve mah· Hastaya bol gıda vererek iyice 
tin para y rdımları temin olun· nuniyetlerden maada suçlunun keme... beslenmesine dikkat edilmeli; 
muştur. emniyeti suiist maiden dört aya Ramiz hfu.iiseyi şöyle anlattı: bılhassa çocuklarda scmizlenınc 

Sıhhat ve umumi emniyet he· mahkum olduğu anlaşıldı. - O gün kahveye sarhoş kürleri t tbik o unmalıdır. as· 
sabına şeh.r haricinde inşa et· - Hani y1 sabıkan yoktu? gelmişti m. Bu kadın bana bir tahğın ağır şekli olursa, uzun 
tireceğimiz gaz depoları için - Unutuvermişim. tokat vurdu, ben de ona bir bir zaman beslemek lazım gelir. 
450 bin lira sarfı Iazımgelmek· Ramizin bu defa mahkemeye tokat attım. işte bu kadın o ilaç hususi mutehassıs bir dok-
mektedir. Depo tes s hakkı galişinin sebebi şudur: tokatın acısını çıkarmak için bu tor tarafından muayeneden sonra 
bizimd r, bu suretle mühim Mezarlıkbaşmda Emine ismin- iftirayı yapıyor. verilmek icab eder. 
varidat da temin etm'ş olacağız. de bir ka6ına o civarda bir Suçlunun mevkufiyet halinin ı· 1\T••b • , / 1 
- Sonn 10 UllCU sahifede - ktıhveciden bir tomar banknot devamına, sabıkasının sorulma· .lYO e Ç! e z an Jr 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sına veşahtlerin celblerine karar 
ARADA SIRADA 

~EN Fi KRAL R 
-----------Mantık: 

Salamonun Mordohay ismin· 
de bir amcaz.:ıd.!sİ vardı. Bu 
adamc ıığ z Atinada do,ğmuş, 
ordd.ı büyümüş, yerleşıp kal
mıştı. Ma.ıhaza Yunanlıları hiç 
sevmez. B r gü 1, palıkaryanın 
b rı M J iohaya sorar: 

- Mordohay, bel Sen nesin? 
- Ben mı'? M1..:seviyim? 

- Yok be! Ne Musevisi? 
Halis Yuııanlısınl 

Neden? 
- Yunanistanda doğdun da 

onuıı !çini 
Mordohay kızdı: 
- Be gursuz oğlu gursuzi? 

Diye bağırdı; nhirda doğmuş 
olsaydim, eşekmi olacaydim? 
Şaşarım aklinal. 

Alışueriş: 
İki Rumelili, karşılaştılar. Biri 

ötek ne sordu: 
- Ne ettin ba, lsmail ağa? 

Sattın mı o senin uyuz eşşeği? 
- Ôööle gibi.. Haniya, hem 

satmadım, hem sattım. 
- Bak'a, o nasıl lakırdı, ba: 
- Pazara götürdüm; baktım 

ki alan olmadı; ben de getirdim, 
sürdüm yolun orta yerine, çiğ· 
nettim oncağ zı hangi bir oto• 
mofil arabasına. Üç misli para 
aldım. ıenin anlıyacağınf. 

FtJsahat: 
O kadın, o erlcelcle her ne· 

dense kavg-a etmiş, nihayet yü· 
zü 1e karşı: 

- Defol! Diye bağırmıştı. 
- Zavdllı erkek, mütereddid, 

meyus, sordu: 
- Nasıl gideyim? 
- Basbayağı! Şuradan bir 

oto al, git. Zannedersem sarih 
söyliiyoruın? 

- Biçare adam: 
- Sarih amma.. Türkçe de· 

ğill D edi. 
Du?11ın ucuzu: 
Papazın biri fakir brr muhitte 

olduğu için geçinmek hususunda 
pek müşkülat çekirmiş. Zavallı 
adam o kadar muztar kalmış ki, 
beş kuruş mukabilinde kilisede, 
şunun bunun ölmüşleri için dua 
etmeğe katlanmış. 

Bir gün teftişe çıkan patrik 
vekili, papazın duayı bu kadar 
ucuzlattığını haber alıp kızmış, 
herifi karşısına çağırmış ve tek· 
dir ederek: 

- Utanmıyor musun? Demiş; 
beş kuruşa dua olur mu? 

Biçare papaz gayet tabii bir 
tavırla cevab vermiş: 

- Oh, efendimi Siz bu dua· 
ları işitseniz kırk para bile ver
mezsini zl 

Esaslı bir rabıta: 
Bayan Naire, ahbabı Bayan 

Şadamanla geziyorlardı. Bayan 
Naire karşıdan gelen bir adamla 
selamlaştı. Şadüman sordu: 

- Ay sen bu adamı tanıyor 
musun? 

- Elbette! Sekız g;in karı 
kocalık ettık.. 

verJlerek duruşma başka bır gü· Bu. gece 
ne talik edild. Başdurakta Sıhhat, Karataş• 

Tepecik pazarın
da yankesicilik __ ........... __ 

K ·rk beş ~ik ka::lın yan. 
kesicinin marifeti 
Evelki gün Tepecık pazarında 

bir yankesicilik hadisesinin cür
mü meşhudu yapılm!ştır. 

Seyyar yankes'cilerden Emine 
pazarda ıspanak almakta olan 
bir bayanın yanınn sokulmuş, 
kendisi de ispanak alacakmış 
satıcı ile pazarlığa g rişmiştir. 

Emine, bir el çabukluğile 
Bayanın ceb'nden paralarını aşır· 
mış fakat karşı tarafta bir , por· 
takalcı tarafından görülerek ya· 
kalattırılmıştır. 

Nöbetçi hakim Naci Erel, 
dosyayı karıştırdı. Suçlu Emine· 
'nin yankes:ciJikten bir çok sa· 
bıkasının bulunduğu anlaşıldı. 

Emineye sordu: 
- Soyadın? 
- Alkaçl 
- Aldın amma kaçamadın? 

Dinlenen şahidler; suçlunun 
yakalanacağı sırada, aşırdığı pa
raları _ yere attığını söylemişler
dir. Yere atmanın da bir cü
rüm olduğunun farkında olmıyan 
suçlu: 

- Benim üstümde para bu· 
lundu mul 

- Yere atmışsın? 
- Zararı yok, m ksad Üs· 

tümde bu unmamasıdırl 
Mahkeme ere gir çıka, epey· 

ce kaşarlruıan kırk b ı:ş yaş n· 

ta B. Habif, Tılkilikte Yeniiz· 
mir, lrgatpazarında Asri, Gü· 
zelyerde Afiyet eczaneleri nö· 
betçidirler. -----Çifte cin~yetin 

muhakemesi 
Alsancakta bakkal Sıtkı ile 

metresi Sabihnyı öldürmekle 
maznun Şükrünün Ağırcezadaki 
dünkü muhakemesinde Şükrü, 
geçen celsede müdafaa şahidi 
sıfatile karısı ile kız kardeşinin 
dinlenmelerini istemişti. Bu cel• 
sede maznun, bu şahitleri eıki 
adresinde bulduramadığtnı, fa· 
kat arayıp buldurncağmı söylc
m ·ş, dinlenmelerinde ısrar et· 
miştir. Mahkeme heyeti şahitle• 
rin arattırılıp buldurulması için 
muhakemeyi başka bir güne bı· 
rakmıştır. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 
Hasta farını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3990 
Eu telefonu 2261 

daki bu kadın, mahkemede yük· 
sek sesle bağırmağa başladı. 

Hakim, suçlunun tevk•fine ve 
sabıkalarının nfaz edilip edil· 
mediğ nın sorulmasına karar ve
rer k duru~m yı bu güne ta· 
bk etti. 
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16 - Ya.zan: Aleksandr Düma .......... 
Dartanyan bu adamı görünce galeyana geldi ve 

kılıncmı yarıya kadar çekerek kapıya koıtu 
Madam Bonaıyö bu sözleri 

söylerken gözlerinden yaılar 
akıyordu. Bu yaşları görerek 
kederlenip gözleri yaşaran Dar· 
bayan kadının ayaklırma ka· 
pandı. 

- Benim odamda mezarda 
bulunur kadar aelimetle bulu
nacabanıL Asaletım namına sizi 
temin ederim. 

- Haydi fidelim. Size bü-
9in manasile inanıyorum, dos· 
lum.. 

Dartanyan ihtiyat olarak sür· 
melediti kapının sürmesini ya· 
vqça açb ve her ikisi de bir 
J6lıe hafifliti ile iç kapıdan 
seçerek koridora çakblar ve 
m•divenleri pek çabuk çıka
rak Dartanyanın odasına gir· 
mitlerdi. 

Odaya girdikleri zaman deli
kanlı iyice emin olmak için kı· 
pııını mrgiiledi. ikisi de pen
cereye koştu ve pencerenin ke· 
pealderiudeki arahktan M. Bo
auyönürı mantolu bir adamla 
konU1tutunu ıörmüşlerdi. 

Dartan1an bu adamı görünce 
ıal.,ana ıeldi ve kıhcını yan
ıına kadar çekerek kapıya doğ· 
ru kottu. 

O Mön kaubaıındaki adamdı. 
- Ne ,apıyoraun? lkimiEi 

de .... Mıııklial dije madam 
laaylarcla. 

- Fakat bu adamı gebert· 
mete yeminim var ... 

n 
zamanda bal Seyahatinize taal· 
lUk etmiyen her hangi bir tebe 
likeye ablmaktan sizi kraliçe 
.... na menederim!.. 

- Lacli .... mza bir emri· 
tiniz rok mu? 

Madam blyiik bir heyecula 
cevap .-diı 

- Beaim namama, kendi na· 
-- da ıize rica ederim. Fa· 
bt clialeyiniz; benden bahıe
cli1•ı. ıibi görünüyor. 

l>.ıaayan pencereye Jakınla
tarak dinledi. Bonaıyö apart· 
ma ... ın kapuıaı açmq ve apart. 
muını bot balclutu için tekrar 
JÜUZ btraktıtm. mantolu ada
mın yanına gelmifti. 

- Gitmiı dedi, mutlaka Lu· 
vura gitmiş olmalı. 

Yabancı adam sordu: 
- S zin 11e maksatla sokata 

çıkmış olduğunuzu bilmeditine 
emin misiniz? 

- Hayır, o çok kurnaz bir 
kadındır! 

- Genç muhafız evinde mi? 
- Zannetmem; pencere ke· 

penlderinin kapalı olduğunu ve 
aralannda ııık ıörünmeditini 
görüyoraunuL 

- Dotru; fakat emin olmak 
daha iyif. 

- Nasıl anlıyabiliriz? 
- Kapısını çalarak. 
- Haydi. 
- H:zmetçisine ıoracatım. 
Bonasyö tekrar evine girdi. 

iki kaçatın henüz 11vıımıı bu· 
lunduldan kapıdan geçti. Dar· 
tanyanın katına çıkı& ve kapı· 
sını çaldı. 

Cevap veren olmamııtı. Por· 
tos kendisini zenıin göstermek 
ve caka satmak makaadiyle o 
akşam Planşeyyi yamna almııb. 
Dartanyan ise içeride bulunduk· 
lannı sezdirmemek için IOD de· 
re~ ihtiyatlı davranıyordu ... 

Bonasyönün parmağı kapıyı 
vurduğu sırada iki pncia kalp
leri içlerine çöküyor gibi oldu.. 

- lçerde kimse yok. Diye 
Bonuyö söylendi. 

- Zarar yok. Haydi sizin 
apartmanı girelim. Kapı önün· 

J?ulvq-

Madam Bonuyö fısıldadı: 
- Ahi Allabtml Arbk bir 

şey duyamıyacataz ... 
- Bilikiı iyi iıitecetiz diye 

Dartanyan cevap verdi. 
Dartınyan üç dört tutla daha 

çıkarıp ikinci bir Şeytan kulatı 
yaptaktaa sonra herine bir balı 
parçua örttü; yere uzandı ve 
kulatını delite dayadıtı 11rada 
madama da kendisi ıibi yap· 
maıını itaret etti. 

Meçhul adam tekrar soru· 
yordu: 

- Orada kimse bulunmadı· 
tına emin misiniz? 

- Yemin edebilirim, diye 
Bonasyö cevap verdi. 

- Karınızın nerede oldutunu 
zan .... 

- Luvra g;tm"ıtir. 
- Sizden baıka kimseyle 

görüımecleo mi? 
- Buna eminim. 
- Bunun en mühim bir nok· 

ta oldutunu bihaetiainizt 
- Demek aize verdiğim ha· 

ber çok kıymetli? 
- Pek kıymetli, azizim Bo

naıyö. Bunu inkar edemem .. 
- Demek Kardiaal hizme-

timden memnun olacak? 
- Şüphesiz olacak. 
- Azametli Kardinali .. 
- Karınız sizinle konuıur-

ken hiç isim zikretmediğine 
emin misiniz? 

- Söylediği hatırıma gel
miyor. 

- Madam Şevröz, Dük dö 
Bukingham, yahut Madam dö 
Vernet isimlerini söylemedi mi? 

- Hayır; yalnız büyük bir 
zatm menfaatlerinin temini için 
beni Loodraya göndermek iste
diğini aöyledi. 

- Ah! alçak! diye madam 
Bonuyö söylendi. 
DHtanyın kadının farkında 

olmadın uzattığı elini tutarak 
suıunuzl diye hsıldadı. 

Mantolu adam sözünde de· 
vam etti: 

- Neyse, siE bu vazifeyi ka· 
bul etmemekle ahmaklık etmiı· 
siniz. Şimdi mektup elinizde 
bulunacakb. T ehlikedc bulunan 
htlkGmet sellmete çabcaktıl 
Siz ise •... 

- Ben ise? 
- Evet, siz ise! Kardinal de 

size asalet rütbesi vermiş bu· 
lunacaktı. 

- Size öyle mi söyledi? 
- Evet, onun size karp ümit 

etmeditin"z bu lutufta bulunmak 
iıtediiini zaten biliyorum. 

- Müsterih olunuz; karım 
beni çok sever ve henüz vakit 
geçmemiştir. 

- Ahmak budalaf diye mı· 
dam tekrar mırıldandı. 

Dartanyan onun elini daha 
z"yade sıkarak: 

- Susunuzf dedi. 
Mantolu adam sordu: 

........................ ·- .,_., 
Borsa NASREDDIN HOCADAN 

1-2-938 
OzUm satışl arı 

.dhi~et ..... - Ynzcn r 
Şeyh 

KU9tarl Ç. Alacı K. S. K. S. 
240 lnhiıar ida. 11 75 13 7 Kt Uf 18191-
157 Alyoti bira.13 25 16 50 - 16 -

Nihayet miibarek geliyordu. Bir 109 M. J. Ta. 13 14 87 
37 Vıtel 12 13 

de ne bakayım: Medet Allah! 31 Y.I. Talat 13 50 14 7 
24 ş. Remzi 13 125 15 25 
16 ş. Rıza H. 17 17 Derken efendim, -.ya btııa· 
4 P. Klark 17 17 ıer ve .._ •Dawdi. daailea 

618 Y ekün iri bir ses.. ldg ....... lpnaeli 
18115,S Eski yeldin tarafıadan "Hegebegeyy. ler ve 
18733,S Um•m yeldin etraftan: 

Ply•aa fhltterl - Y .. , ....... ı 
1·2·938 çekirdeksiz üzüm or- Sadaları .• Hiti lauzurdan ha· 

ta fiatleri: nende bayda ciddi bir IUrllt, 
No. 7 ı 2 7 s hafif tertip yanlara süzülerek 

8 13 25 balutlar, Ma kanRnda ·kelMliai .. .. .. .. 
9 13 75 detihaiı ıibi taVll'larla· bir k• 

10 14 75 deh çekiı, arka11ndan litam 
11 17 00 temizleme ameliyeai, yani bal· 

incir ••tltları gamh bir öbürük ve meyan 
anır\111 •.• 

Ç. Alıcı K. S. K. S. Gazel bitti mi; b"tti, bir sın· 
80 Albayrak hurda4 4 taı ve: 

126961 Eski yekiln - Betenmiyea meydana çak· 
127041 Yekun sın da göstere,im. 
881.Ta.Mah. hurda4 375 4 37 Kılıklı Mrt, -1 etrafı aiziif.. 

127129 Umum yeldin Söz söaii açar d•ler; laakib· 
Zahire satltları ten doğradv Balaaız, biz ae-

Ç. Cinsi K. S. K. S. reden nereye aelmitiL 
140 Buğday 6 Evet; Ramuaa Softa•nı va· 
34 Susam 15 7S purda tuıdım. O za•anlar va-

1
128 kent Palamut 28) 465 purların daima ıoldan tertip 

• 226 B. Pamuk 30 41 birinci mevkiinde seyahat ide· 
timdi. Para faz:lalıtı adama ne

M:.ıliyede tayinler ler yapbrmaz?. 
Villyet maliye tahtillt mü· Fakat ambarlardaki eıya ve 

dürü 8. Kadri Emre, Ankara bahusus koyun, keçi gibi mah
viliyeti tahsilat müdürlötine; lükatla yanyana yatmak bir 
Ankara tahsilat müdürü Miieyyid bayii masele oldatu için lo• 
Or da vilayetimiz tahsilat mü· tromo denilen adaaıcataza bir 
dürliiğüne tayin edilmiftir. adet gümüı mecidiye toka eder, 

----------~~' geceyi bir tayf. yatatındı re· 
- Henüz vakit ııçmemiftir çirirdim. Vatatan sahibi eter 

diye ne demek iatiyorıunuz? biraz da •dama benzer bir ıeyse 
- Luvra gider, keyfiyeti dğ. ıize mutfaktan ııarc:lıtı yemek· 

ıünclüğümii ve isteditini yapa· leri de getirir, mukabilinde iki 
cağımı söyler ve mektubu al· 
daktaa- ..... dotru Kardinalin kuruıu çekerdi. 
yanına koıarım. Bu biçim aeyabatin bir de 

- Çok ilif Öyleyse durma maltlmat ve tetebbü ciheti var· 
gitt Mümkün oldutu kadar dar: Akşamları tayfalarla ıobbet 
acele eti Planınızın neticesini eder ve deniz ahvaline dair ma· 
ötrenmek için tekrar gelirim. IOmat edinirsiniz. Görseniz ne 

Meçhul adam dııanya çıktı. ııkarlar, ne sıkarlar •• Zaten dün· 
Madam Bonaıyö kocasına karıı yada avcılar bir, tayfalarliki, 
şu muhabbetli sözü ıavurdu: bir de bizim palavra kulübü 

- Alçak herifi.. azaı1; GçtGr. Buralara düıenlere, 
Da rtanyan onun elini daha kemali merhametinden, Allah 

z"yade sıkarak: selamet veriyor; mücerreptir, 
- Susunuz diyorum! dedi. gaf et olunmaya ... 
Dartanyan ile madam bu dii· Tıpkı her zaman yapbtım 

şünceleri dehşetli bir batırma gibi lostromoya bir mecidiye 
ile kesilmişti. Kocası para ke· vererek o canım bembeyaz çar
seıirıin kaybolduğunu anladıttn· ıafh, simsiyah yasbkh, kokulu 
dan, hırsızlar! hınızlarl diye amma ne kokulu yatatı kirala· 
bağırdı. dım. Daha evel de arzettim ya: 

- Sona 1H1r - - Amman şu bey meydana 

Derken, deükaaJılık bu, ben
de.iz de •••alara baflayo
rum. M ntarafiltib pek, amma 
pek fen ı ... ıyorum. · 

Sol elim göf9iimcle, sağ elim 
lcüpettede; yalanc...., tÖfle 
bir sar•lır g"bi oluyorum. Fe· 
ftlllattıttmı gören hanımlar da· 

· yanamıyorlar .. 
Te:.&tla: 
- Bir şeyirıiz mi var? 
Sualini aorayorlar ve... hapı 

yutuyorlar. 
Artık ahubız.. Bu.lar iki 

brclettir. Birisi ş,M., öteki 
Habibe... Davrana kUNI ..
hatla Ellaaç Hoca Haz Satıl
mıı Elencliaia kerimeleri. •• 

Büyütü fıkır, fıku; kiçiiii 
çakır, çıkar; bendeniz de takir, 
takır .. 

Gözünü sevclitimin ıençliti 
hiç bir ıeye benaemez. Onlar: 

- Abha.. Balablara bak ba
lıhlara .• 

Dedikçe citerim bun oluyor. 
Kara sevda dedikleri ıey u· 

kın bu olmasın?. 
Konuşmıta başlıyoruz: 
- Nereyi teşrif buyuruyor

sunuz efendim? 
Teırifi duyan kız hayretle 

cevap veriyor: 
- Sen benim Şerife olduğu

mu nirden bildin be?. 
- Canım, ben habibi ekrem 

detilim a; söyleyiverdim işte .• 
Haydi ba ıefer •Habib.i iti· 

ten öteki: 
- Aba gız.. Bıta Habibe 

dedi, nirden biliyo ki? 
ç.....,.... •• .....,.. bfcdlr 

rını zevk ve lezzetle seyr ed.• 
yorum. Muhakkak bu kızlarda 
yaban elması çeşnisi olacak .. 

- Yalnız mı gidiyorsunuı 
efendim, yananızda kimıe yok 
mu?. 

- Aab, yok.. Bubam bizi 
Hafız Durmu11 ısmarladı .• 

- Bu Hafız Durmuş Q 
kim? 

- Ahha geliyo .. 
Başımı çev;reyim de ne rö

reyim?. Meded Allah, meded 
Allah.. Çarpık, çurpuk, hamam 
böceti kılıklı bir aofta •.• 

Kim oldutunu ıormıy1nız: 
Yazıya bqlarken tar.f etti tim 

çok muhterem Ramuan Softası 
beyefendi ..• 

efrika No. 
75 lnkılib hatıralarından Yazan: 

M. ooıan 

çaba da kendisinden bu akşam 
beraber yatmatı teklif etsek. 

Diye düşünen yolcu hanımları 
daha fazla üzüp intizarda hı· 
rakmak nezaketsizlitini irtiklp 
etmemek için vapuru dolaşmağa 
çıktım: 

S 'z olsanız ne yaparsınaı? 
Bu müstekreh adam miilved

desile konuşmamak için baralap 
kaçaım fıkır, fılar, çıkar, çılar 
kaynayan lazcatızlar var. Haydi 
bundan da vazgeçelim; ya ben· 
deki çarpıntıları ne yapmalı?. 

Mefl'utiyet ilin edildikten sonra Avusturya Hariciye Nazın 
Kont Brihtold Türklerin kuvvetlenmesinden korkuyordu 

Awsturya ·Macaristanın mev· kat Ruslar ne bu vaziyeti dü· 
Iİmaiz ve vakitsiz olarak Bosna şündüler -ve ne de bir müşkü· 
Her.eti ilhaka, Bulgarlann Kral· lita maruz kaldılar. Meter harp 
ilk ilim memleketi heyecana ilinından evel iki koaqu biribir
ıetirmiıti. Bunlar yetişmiyormuş lerile anlaşmışlar. 
ıibi bir de Balkan komituı Biz matlup olup ta B:rlin 
_..._i çakmııb. konferansına ıittitimiz gün bu 

Rumi 1291 yalında Balpr ih• gizli ittifak anlaşıldı. Ortada 
tillli, Karadat iıyaaı ile atraşan fol yok, yumurta yok iken Rus 
orclamu epeyce yapraamıt en murabbasının teklifi üzerine 
IODPda Sarp prenalitile yapılan Bosna- Henek vilayetleri bu 
harplerde de pek Jorpn düt· komşusunun uılu oturmasına 
aüıtii. Tam iki HDe durmadan, müklfaten muvalckat tabiri ile 
c:hlenmeden çarpıtan ordunun Awaturyı işgaline verildi. 
hakikaten istirahate ihtiyaca var· Meşrutiyet ilin edildikten 
eh. Çar Rusya11 için bu bulun• sonra Avusturya Hariciye Na· 
mu bir farsatb. Harp ilin etti. zın Kont Brihtold, Türkler ile· 

Balkanlardan lstanbula dotru ride kuvvetlenirde baıımıza bir 
inen Rus ordusunun •at cenahında iş çıkarır enditeıile ilk it ola· 

Awaturya ve Macaristan hükQ.. rak otuz iki senedenberi ulceri 
metl vardı ve bunun t akip et· iııal albncla bulundurdutu Bo.· 
titi ıiyaset ile Rus siyaseti zıd na ·Heraetin kat'i hesabını aör
ldL Bu vaziyete karıı Ra91ann • Awsturyaya ilhakına illa 
._ebtleri pek miifküldL .-..ıl~P-:ftlnlıti. Bu va1i7ottea Balaar 

Prensliği de istifade ederek 
Bulgar Krallık tacım başına ge· 
çirmişti. 

Oç kazadan ibaret bir Prens· 
lilc olan Karadat da ayni he
yecan içinde Kral oluvermitti. 

Bunlar bir temizlik ameliyesi 
idi. Türkler henüz harp edecek 
bir halde değHdıler. Sıra tam 
bu sıradı r, biz hesaplara göre· 
lim dediler. 

Bulgar Prensinin Bulıarlar 
Çan veya Bulıarlar Kralı ol
mua Virhovistlerin biç iılerine 
gelmemişti. Bizden ziyade bu 
adamlar telişa düımüıtüler. 
Bunların Sandaneski ve Pançe 
gibi elebaıılırı: 

-Bizler At oldukça F erdinand 
baıına Bulıar tacı giyemez •• 

Diye bar bar batırıyorlar ve 
hükumetimizin ilk ipretinde 
Bulpr içlerine ..... &z.e 
elleri tetikte 

Merkezi Londrada olmak üze· 
re bir Balkan komitası vardı. 

Bokeaton biraderler tarafından 

idare olunuyordu. Bunlar da 
lstanbula gelmiılerdi. Mebuaan 
meclisi açıldıktan solll'a lttibad 
ve Terakki merkez heyeti de 
lstanbula nakletmişti. M~rkez 
heyeti azalara bu Bokeston bi • 
raderlere Sadnizam Kimil Pı. 
namına bir ziyafet vermek iste
mişlerdi. 

Kamil paşaya da: 
Taslıilı - Dünkü nüsbamazda 

Kozmidi efendi ile Sadayı Mil· 
let gazete.inde çalııan ve bö· 
rekçi faranının önünde vurulaa 
Türk pncinin adı Ahmet Supbi 
diye yuılmııtır. Halbuki bunua 
adı Ahmet Samimdir. Vaki 
mürettip batuı ıaaalitizar tallaila 
olunur. 

•Arlcaa ... 

Satda bir bacı baba ikindi 
namazını kılıyor, solda yedi 
Buharalı seyyah aemaverl kıy· 
nabyor, şu tarafta 11rbna gece· 
lik entari, çıplak ayaklarına 
mercan terlik, baflna da bir 
takke geçinaiı bir efendi boz· 
muı, yüzü aımsıkı kapalı ka· 
naına: 

- Yahu, abdeathaae ibr;tini 
nihayet unuttun ba, 11e11in bu 
haltı edecetin zaten belliydi. 

Diyerek çıkıt y«. 
Gözüme, küpeıteye dayan-

m1t, iki hanım iJitiyor. Yanı .. 
nada erkek te yok. Hem• 
yanlanna ıidiyorum. O.i• 
bak.rkn: 

- Ayl. 
Deyiveriyorum. Haaı•lr me

rak ediyo..S., llpka benim g:bi 
deaize bakmata bqlayorlar. 

Vapurla yarıı eden yunusbe
Lldannı ıördii•: 

- Ay ıeçti. ay dalclı, ay 
ç&kta. 

Çarü naçar kaldak. Herif geldi. 
- Şeriat, namehrem, haram, 

günah. 
Der gibi bir bakışla beni 

süzdü. Herifi tutub denize at
mak hem pnab değil; hem de 
beşeriyete bir kiıilik müvell i· 
dülbumuza kazındırmak bakı
murflan sevab bile.. Fakat işin 
ucunda adliye var .• 

Hey çaresizlikleri ulkeden 
AUab; ne olur her çaresiz1ite 
bir de çare halkedeyd n ... 

Evet; "Idık ve sm!t,ıe.. E!in 
hödüğüne ıurat etmet f" gelmez, 
maaEallab saldınverir. 

- Hot pi din liaf ız efendi 
hazretleri ••• 

Amanın, Jaerif yalıtt•. Hatret· 
leri lafı hoşuna r t!n ' o. acalı ki 
o yakıııklı ıura~ınm ası icl ğı der
hal u il o:du: 

- Hoı balduk, yi merhaba .. 
Veli k o, iste zübiUih, zatın ız 
kim ola? 
- So11• 10 unca ~•lu/Ml• -
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Küçüktenberi kötürüm olan M. Ruzoelt, 
enerji ve cesareti ile bumeviıie y,'l!ı:kselJi: 

Ruzvelt, kimdir, ne yaı)ar, 
nasıl çalışır 7 

M. Ruzvelt senede 13 bin lngiliz 
lirası maaş alır 

Reis sinemaya gitmez. Seyahati se· 
ver ve çok eğlenir! 

Zevcesi, ikinci mevkide seyahat ve dur· 
madan kocasının eskilerini tamir eder 

M. Ruzoelt 
efradı için aldığı elbiselerle ça
maşır ve ayakkabı masraflarını 
ve iaşenin, mükeyyefat nevin· 
den küçük bir kısmını kendi 
cebinden verir. Denilebilir ki, 
Amerika Cumhur reısı, beyaz 
saray tarafından iaşe ve ibate 
olunur. Ve · bu masraflar da 
millet tarafından verilir. 

M. Rıızoelt zeflcesi oe aile efradı ile bir artıda Beyaz sarayın, Reisicumhur 
Yalnız yeni dünyada değil, bir çok meselelerle meşgul o· ve ailesi iç·n ne kadar masraf 

cihanın her tarafında, gazete· lur. Bu odada saat b ire kadar yaptığını anlamak noktasına ge· 
lerde ve bütün mecmualarda masası başında ve faal bir hal· lince, bu masrafların, 1935 se· 
adı geçen Amerika Cumhurreisi de kalan reis, hem çalışır ve nesinde iki yüz bin Fransız 
Ruzveltin krallardan ziyade kuv- hem de ekseriya yemek yer. frangını geçmediği kaydolun&· 
vetli bir şahsiyet olduğunu bilen· Günde bir iki nazırın gelip, bilir. 
ler, çok değildir. Ruzveltle ayni odada yemek Beyaz saraydaki hizmetçilerin 

Zannedilir ki Ruzvelt, madem· yedikleri vakidir. Bu yemekler• aylıkları da millet taraf ından 
ki maruf bir şahsiyettir, onun de yalnız meyva bulunur. tesviye olunur. Cumhurreisi ile 
tlnınmış olması muhakkaktır. Amerika Cumhurreisi, harici karısı, istedikleri kadar hizmetçi 
Halbuki, bu kanaat kadar boş vak'alar ne olursa olsun, bun· istihdam edebilirler. Ruzveltin, 
bir şey yoktur. Zira, Ruzvelti larla alakadar olur ve en kü· halen 28 hizmetçisi vardır. Bun· 
yakından tamyanlar, ismini işi· çük teferratüa kadar malumat ların 12 si şoför, 8 zi .vaba-
lenlerin binde birini dahi teşkil almağa çalışır. cıdır. 
etmez. Ruzvelt, öğleden sonra da Cumhurreisinin otomobil g~· 

Amerika Cumhurreisi, küçüle müstemirren saat 6 ya kadar rajı için senede bir milyon frank 
yaştanberi kötürümdür. Bu müd· çalışır. Fakat ondan sonra me· tediye olunur. 
hiş illetin pençesi altında Ruz· sai odasında bir dakika bile Beyaz evin doktor, dişçi ve 
velt, harika sayılacak derecede kalmaz. ilaç paraları da hükumet tara· 
kuvvetli enerjisi ve fevkalade Reis, günlük mesaisini biti· fından verilir. 
cesareti sayesinde Amerika cum· rince, hususi bir banyo alır, Ruzvelt seyahati çok sever 
hur riyasetine kadar yüksel· bir az istirahat eder ve mütea- Ruzveltin seyahate olan sevgi 
miştir. kıben 7,30 yemeği için simo· ve temayüJü, hayrete sayandır. 

Ruzvelti yılJarca evci Amerika kin giyerek yemek salonuna Kendisi, yapaçağı seya· 
Bahriye Nezareti müsteşarlığın· götürülür. hatler için senede maktu olarak 
da da, şimdi olduğu gibi kötü- Ruzvelt, sinemaya gitmez, fa· 800 bin frank (oeş bin İngiliz 
rüm görüyoruz. Fakat o, sıhhati kat her gece sinema ona gelir. lirası) alır. 
için binbir tedbire başvurmak· Reis, gözlerinin yorgunluğunu Ruzveltin seyahat mekanizma· 
tan hali kalmış değildir. Hatta gidermek için bazan uzun müd- sı da oldukça eğlencelidir. O, 
şimdi bile.. det uyur gibi bir vaz"yette kalır. indiği otelden evve a masrafı 

Amerika cumhurreisi, pek er· Fakat, neşeli komedyaya aid anlamak ister. Fakat otelciler, 
ken uyandığı halde sabahları bir şey oynandığı v kit de göz· kızararak, Amerika Reis cumhur· 
yatağandan geç çıkar. Yatak: lerini en çok açar ve hatta (arına gösterilen an'anevi hür· 
odasında, bü ~ün gazeteleri okur. ağz nı!. Ekser ya da. ellerile ha· mete riayeten para almak iste· 
Katipleri tarafından kesilen ve caklarma vurur ve güler. Zıra mezler. 
ona, ayn bir dosya içinde su· herkesten fazla gü er. O, en Ruzvelt, trenle yaptığı se
nulan gazete parçalarından baş· fena bir piyesi seyrederken bile yahatlerde ona hususi bir va· 
ka, haber almadığı gizli bir şey en fazla eğlenmeği bilen bir gon verilir. Beyaz ev n an'ane· 
kalmasın diye, bütün gazeteleri adamdır. Kabulden çok hoşla· sinde her ne kadar cumhurreisi 
baştanbaşa tetkik eder. Gazete nır. Her gece dostlarından ıki iç n hususi vagon istemek yok-
okuma İşi, ti saat dokuza kadar üç kişi yamnda bulunur. Bu sa da, şimendıfer idareleri, say· 
devam eder. Ruzvelt, gazeteleri dostların, hazan 10 kiş ye baliğ gı maksadıle verirler. 
tetkik ettikten sonra da yatak olduğu vak"dir. Ruzveltin seyahatlerinde ken· 
odasından çıkmadan kahvealtı- Razveltin reisliği Amerikaga disine refakat eden gizli polis· 
sını yapar ve bu esnada en kaça mal olur ler, Katib ordusu ve gazete 
mühim postayı açarak gelen Amerika Cumhurreisi, çok mahabirlerinin seyahat navlun· 
evrakı okur. Amerika Reisicum· yüksek maaş almaz. Senede larrnda büyük tenzilat yapılır. 
buru, bu sırada hususi katiple· aldığı para, iki milyon frangı Bu tenzilatın, yüzde altmış de· 
rini kabul eder ve onlara tali· geçmez. (Takriben on üç bin recesinde olduğu tahmin edile6 
mat verir. fng;.iz lirası) Halbuki Amerika- bilir. Bu tenzilattan, bizzat 

Kahvealtı bittikten sonra gün· nm meşhur s'nema art:ststlerİn· cumhurreisi de istifade eder. 
lük mesaisini hazırlıyan reis, den (Gary Coper) in, senede Hatta, bir Amerikalının şimen· 
hizmetçilerin yardımile beyaz on milyondan fazla kazand· ğı d ıfer masrafı olarak verdiği yüz 
ıarayın l>irinci katına iner. herkesçe malumdur. Şu halde, dolara karşı cumhurreisi, yalnız 

Bir yığın salonları ihtiva eden çok müşkül olan bu kadar va· 40 dola .. fa seyahat eder. 
beyaz sarayın birinci katında zifelere mukabil Amerika Curn· RuztJeltin, bu tenzilattan ve 
aile halkı oturur. bur reisinin aldığı maaş, meşhur gösterilen kolaylıklardan istifa· 

Sarayın bir ucunda küçük bir artistin senede kazandığın- de ederek sık sık seyahate çık· 
bir müze vardır. Kabul salon· dan beş defa azdır. tığı zanolunursa aldanılır. Çün· 
ları biribirine bitişiktir. Bu sa· Reis'n gördüğü bütün işler, kil R~zvelt, esasen seyahati, 
lonlann merkezi bir yerinde, Amerikan milletine senede on Amerıkan milletinin iyiliği için 
reis Ruzveltin çalışma odası beş milyona mal olur. Bu mas· sever o: 
vardır. raflara, bütün Birleşik hüku· - Beyaz evden arasıra uzak-

Ruzvelt orucu işler metler iştirak ederler. laşmak, benim için bir ihtiyaç-

Ahmed Zogonun nişanlısı 3 tayyare kazası 
••••• islam olacak mı? 

Kral, Macar Kontesini nasıl sevdi, 
ona tacı nasıl uzattı? 

Arnaoad kralı, dört hemşire sile. (Kenarda gördüğünüz genç 
kız da geni nişanlısıdır) 

Bu gün bütün Balkanlıları kraİ ile kontes arasındaki ma-
meşgul eden hadise; kırk ya· cera her tarafa yayılmış, fakat 
şında bulunan Arnavudluk kralı güzel Geraldin kat'i bir cevab 
Ahmed Zogonun, kraliçelik ta· vermemiş; onun, Tirana ziyare· 
cmı cidden güzel, esmer, sevimli tinde bir kraliçe kadar mutan• 
bir kız olan Kontes Geraldine tan meras mle karşılanmasına 
giydirmek kararıdır.. rağmen.. Saray emirnameleri 

Kontes Geraldin; Fransova vakit vakit tebliğler neşri ile 
Jozefin mabeyinc si Kont Ap· bu şayiaları tekz be mecbur 
panyinin kızıdır. Sihirkir na- kalmıştir. 

zarları, mütevazin endamı, cazib Bu gün ise vaziyat büsbütün 
güzelliği ile Budapeşte, Viyana, değişmiştir. Daima tekzibler 
Venedik ve nihayet Tiran yük· neşreden büro bu defa sükut 
sek mehafilinin alakasını üze· ile mukabelede bulunmuştur. 
rinde toplamışbr. Ve dün de T.randa nişan me-

Kontes, Arnavudluk hüküm- rasimi yapılmıştır. 
darı ile Venedikte tanışmış ve 
b ir gecede kralın kalbim fethet· Ş :mdi Peşte ve Tiranda, her-
meğe muvaffak olmuştur. kes biribirine şu iki suali sor· 

maktadır: O gece kral; kontesin cazi· 
besinden kurtulamamış, kendi· Acaba Kontes Geralain Müs-
sine memleketinden uzun uza· lümanlığı kabul edecek mi? 
dıya bahsetmiş ve.. Bu · yurdun Yoksa, çarşaflarını henüz at· 
kraliçeliğini kabul etmesini makta olan Tiranla kadınlar 
ondan istemiştir. Bu kraliçelik kraliçelerini olduğu gibi mi be-
için de yalnız bir tek şart ileri nimseyecekler? Bu cıhetler dün 
sürmüştür: .Müslüman olmakl akşamki haberlerde de b:r sa· 

Venedik görüşm~sinden sonra rahat bulamamıştır. 

Vaşıngtonun siyasi muhitinden 
azade ka mak ve beni, yumruk
larile ikaz eden köylülerle, de
nizcilerle yakından temas etmek 
fırsatını bulmak içindir. Bu se· 
yahatler, bana daha fozla bir 
istirahat temin eder. Çünkü mu· 
vazenemi ancak bu suretle bu· 
labil yorum. 

Deder. 

kanın bir.nci leydisi olan Ruz· 
veltin zevcesi ( Mis Eleanor 
Ruzvelt) i ihmal etmemek la
zımdır. Onu yakından tanıyan· 
ların bazıları: 

- Fevkalade sade bir ka· 
dm .. 

Demişlerdir. Bu sözler, Ruz· 
veltin zevcesini çok güzel an· 
latmağa kafidir. O, trenlerde 

Lonclrada her gün bir 
tayyare düşüyor! 
Bordo, 1 (Radyo) - Fransız 

tayyare kulübüne aid iki kişilik 
bir tayyare, bu gün düşmüş ve 
içinde bulunanlar parçalanmıştır. 

Paris, 1 (Radyo ) - Bir as· 
keri tayyare, Vilakvile tayyare 
istasyonundan kalkarken,üç yüz 
metre yüksekten düşmüş ve 
parçalanmıştır. Pilot yüzbaşı 
Degro parça parça olmuştur. 

Londra, l(Radyo) - Bu gün 
Londra civarında bir tayyare 
kazası olmuştur. Askeri tayya· 
relerden bıri, uçarken sakatlan
mış ve bir otomobilin üzerine 
düşmüştür. Pılot parçalanmıştır. 

Londrada hemen hemen her 
gün bir tayyare düşüyor. 

Mısır kralı 
Radyo İ:elgrafik kon. 

gresini açacak 
Kahire, 1 (Rıdyo) - Kral 

Faruk, halaylarını geçirmekte 
olmasına rağmen bu gün, ikinci 
defa olarak İskenderiyeye ha· 
reket etm iştir. Kral, orada top• 
lanacak olan radyo telgrafık 
kon gresini bizzat açacaktır. 

Kral, hareketinden evel İtal• 
ya sefirini kabul etmiş ve İtal• 
ya kralının gönderdiği hediye
leri almıştır. 

Tuna taştı 
Buz kütleleri, denize 
doğru yuvarlanıyor 

Bükreş, 1 (Radyo) - Tuna 
nehri taşmıştır. Bu sebeble bazı 
yerlerde hasarat olmuş ve Ka
lasta şehrin bir kısmı sular al· 
tında kalmıştır. 

Bükreş, 1 (Radyo) - Tuna 
nehrini kapltyan buz kütleleri, 

tedrici surette denize dofru yu• · 
varlanmaktadır. Tunanın, bir 
kaç gün içinde açılacağı tahmin 
ediliyor. 

Leningradda 
1 O mühendis daha 

ku ·şuna dizildi 
Mos~ova, 1 (Radyo} - Bıh· 

riye mühendislerinden on kiti 
Leningrad mahkemesince idama 
mahkum olmuştur. Mahkumlar, 
hükümden bir az sonra kurşuna 
dizilmişlerdir. 

Mühendisler, Leningrad deniz 
fabrikalarınla vukubulan bir 
inf ,Jak hadisesile alakadar idiler. 

Ruzveltin Potamar yatında 30 
kişi vard r. Ruzvelt, harb gemi· 
lerile seyahat ettıği zamanlarda 
bu husustaki masrafları hazine 
verir. 

yalnız başma seyahat ettiği Amerika 
zamanlarda bile, ikinci mevki 

Ruzvelt, yat üzerinde gramo· 
fon dinler, balık avlar ve ken· 
disine refakat eden mutemed 
katiplerile hasbıhallerde bulu· 
nur. Ruzvelti hiç bir zaman terk 
etmiyen ve onu çok seven kü· 
çük tayfası da vardır. Bunlarm 
başında, Reisicumhur seçildiği 

zaman demokrat partisinin ka
rargahında bulunan ve bilahare 
Ruzvelt tarafın dan Beyaz saraya 
alınan telefoncu da vardır. Ruz· 
velt, refakat: nde bulunan kuv· 
vetli mesai erkanı sayesinde 
nerede bulunursa bulunsun, her 
an Vaşingtonla daimi bir temas 
halindedir. Telgrafçıları, telefon· 
cuları ve katipleri onun sağ 
elidir. 

Ruzfleltin ses hafızası 

Aıner. k Cumhurreisi, harikul
ade bir ses hafızasına maliktir. 
O, bir defa sesini İşitt ği bir 
adamı kolayca unutmaz, her 
zaman sesinden tanır. 

Madam Razvelt 
Ruzveltin hayatını gösteren 

bilet alır, alelade bir yolcu gibi Şanghaya gönderdifi 
kalabalık arasında oturur ve askeri geri çekiyor 
yolda, kocasına ya yeni jarse· Vaşington ı (Radyo)- Ame· 
ler örer veyahud da eskilerini rikanın, bir ay evelki hadıseler 
tamir etmekle meşguldür. münasebetile Şangbaya gönder• 

Mis Eleanor Ruzvelt, bir miş olduğu askeri geri çekeceği 
gün kendisine müracaat eden söyleniyor. 
bir reklam müessesesi: 

- Sizin, hayır müesseseleri Almanya 
için vefeCeğiniz konferanslarda Fransayı protesto etti 
yalnız isimlerini zikrcdeceğiniz Berlin, ı (Radyo) - Alman• 
s;gara, çikulata ve buna mü· yanın Paris sefiri Kont Dovolçeb, 
masil müesseseler, size büyük bu gün Fransa Hariciye Neza• 
menfaatler temin edebilir. Buna retine giderek bir nota vermiş 
şüphe etmemeniz lazımdır. ve Fransada Alman Nasyonal 

Demişti. Fakat Ruzveltin ka· Sosyalistler aleyhine yapılan 
rısı, bu teklifi reddetti. Sonra propagandalardan dolayı pro· 
kendi kendine düşündü ve: testoda bulunmuştur. 

- Bu hakikaten bir yenilik· 
tir. Bu adam belki de teklifinde lar aldı. Fakat, yalnız miktarını 
haklıdır. Böyle bir şey yapılsa anlamakla meşgul oldu ve san· 
n~ 'i'Kcu ( timine varıncaya kadar bayırlı 

Diye düşündü ve kocaiına müesseıclere sarf etti. 
danıştı. Ruzvelt, isimlerini ken· Madam Ruzvelte: 
disi seçmek şartile bu gibi mü- - Kocanız malul olduğu 
esseselerio adlarını konferans· halde neden çalışıyor? 
larında zikredebileceğini söyledi. Diye soruyorlar.' Madam da· 

Bunun üzerine madam Ruz· ima şu cevabı veriyor: 
velt, kendiıine vaki teklifi ka· - Ruzvelt, mücadelecidir. O, 
bul etti ve filhakika, bu iibi mücadeleyi çok seven bir adam ----~~~ı.=:=:::.._.z-==-:=--:~.ı_::=:.::~::::_..::.::=.:.:.~_._--L~-

""-"" ....... ~~--........ --...:.-_.ı-..ıı..a_....ı__~---.J..t•~..._;J&...u&l.~Wı,__.~n~~Lmı ....... ...,..~-....... u.u.:uanul:•r~cua~d~·:......ı.::....!ı!.~!d!!.!ll~u~i ~i~n~d~a~im~a~ç~a~l~ı~~ır~ .. ~~ 
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KADİM TARiHE MÜS.tENID TEFRiKA . Yirmi sene sonra randevu yerinde 
arkadaşlarının hayal~tleri ile başbaşa 

Vazan::~~p~:man Peygamç~::j~am~s~~:amoğ~a 6 yıldızın 20 sene evelki ha~ 
Süleyman Peyga~~erle ~·~ ~i~b~rinin dudaklan ZİD randeVUSUDda 

ateşler _ıçınde bınbınnı buldu -· ....... . - Söylemek bile istemiyo· 
rum.. K~rdeşlerim geçen sene• 
nin şarap sabıından epeyce bir 
para almışlardı. Beni de ekmek 
ve peynir ve daha sair şeyler 
almak üzere şehre göndermiş· 
lerdi, ben ise. •• 

- Sen de bu paraları kıy· 
bettia, cletil mi? 

- ffarırl Kaybetmekten da· 
ha fena bir şey oldu. 
· Ve ıenç kız gözlerini yere 
lndirercla 

- Ekmek ve peynir ile bir
likte, Mısarlı tacirlerden bir az, 
çok u plıuyu da alduı.ı. • 

- Bunu da kardeşlerinden 
ıiıledin, detil mi? 

- Eveti 
Genç b11 •evet. kolimeainden 

•onra, uoalc iıitilecek kadar 
ravaı bir tulot 

.... Fakat bıı ıübu111 ne ka· 
du ıüzel kokuyorl. 

Silleyman Peyıamber, kır kı· 
tnn olqayarakı 

- Buralarda, bu tenha bah· 
~elerde canın sıkılmıyor mu?. 
Diyo ıordu. 

- Hayır, canım biç ııkdmaz. 
Yapacak iılerim var, aöyliye
cek bir ıiirii ıarkılarım var. 
Çi.lıfU'. prla söylerim, vaktin 
nuıl geçtif ini bile farketmem. 
Ötle vakti kardeşlerim bana 
7emeğimi getirirler. Akşam ol· 
dutu zaman da kardeşlerimden 
biriai burada kalır, ben de eve 
dönerim. Bazı da, insancıklara 

benziyen Mandragor kökleri çı· 
kanrım, bunları bazirganlar biz· 

'-----,,.._. -b• alarlar. Bunları ne 
rapbklarını bilmem amma. Man· 
dragor köklerinden aşk tılsımı 
ve ikıiri yapbklarını duyuyorum, 
dotru mudur? 

- Hayır, Sulamit, hayırl Aş· 
ka, aade aşk yardım edebilir. 
Sevmek, sevilmek ile mümkün· 
dür. Baban ve anan sağ mıdır 
henüz?. 

- Yalnız annem sağdar; ba
bam iki ıene evel öldü. Ben 
ailenin ortanca çocuğuyum. Bü· 
yük erkek kardeılcrim başka 
anadındır. Küçük kardeşimle 
ben ana, baba bir çocuklarız. 

- Kız kardeşin güzel midir? 
- Henüz küçüktür, dokuz 

YNındadır. 
Süleyman peygamber kızın 

aıflıjıoa güldü ve onu gene 
oqıyarakz 

- Ya.. Henüz dokuz yaşın· 
dadır ha.. Şu halde onun ger
danı seninki kadar güzelleşme· 
miştir, vüudü ıenin kadar ateşli 

Dilimize çeviren: 

Yalnız o bulunabilmişti. Diğerleri ise, o meş'um 
kocakarının dediği gibi, en feci şartlar 

altında ölüp gitmişlerdi 
Katerin Lomberd, düşünüyor 

ve Zeigfi~ldin küçük locasmı 
hatırlıyor, eski dostlarını görü· 
yor gibi oluyordu. Beş arkadaşı 
da genç, güzel idiler. Bu beş 
arkadaşın adları şunlardı: Oliv 
Tomas, Lilyan Tasman, Marta 
Mousfield, Fifi Alsop ve Bessi 
Pool.. Beşi de hafif ve ince 
elbiseler giymişler, perdenin 
açılmasını bekliyorlardı. Beş 
dakika sonra ikinci perde açı• 
lacak ve rollerini yapmak üzere 
sahneye koşacaklardır. Evet, 
tam yirmi sene e-vol •• 

Siilegman Peggamher: - Eg Sulamit, sen ne kadu gü· 
zebinl. Dedi. 
değildir, değil mi?. 

Genç kız utandı, yanakların· 
dan alev dalgaları geçti; gözle· 
rinde başka bir parlaklık peyda 
oldu ve sustu: 

Genç kızın Süleyman Pey
gamberin eli içinde bulunan kü· 
çük eli titriyordu. Bu, renç kı· 

zın kalbinin çarpmasmın tesiri idil 

- Dudaklarından bal mı akı· 
yor, ıüzel kız? Ağzın bal ve 
süt kokuyor. Ge), gel, sen de 
beni sık. Duvardan benim tara• 
fıma atla. Duvar aramızda bir 
mani teşkil etmesin. Burada bizi 
hiç bir kimse de göremez. Diye 
fısaldadı. 

·Arkası aar· 
Süleyman Peygamber, yüzü genç ------
kır dilberinin yüzüne yaklaştırdı, işte 12 yaşında 
kızı koklar gibi hareket ederek: bı·r ana.' 

- Fakat... Senin vücudün 
Sina dağının mersinlerinden da· 
ha güzel kokuyor. Dedi ve ateşli 
dudaklarmı genç Sulamitin ya• 
naklarma kondurdu. 

- Nef cain de dağ kekiği 
miskinden daha güzel kokulu. 
Güzel kız, ceylan bakışların kal· 
bimi yaralı kuşa benzetti. 

- Ey yabancı dost.. Bana 
öyle bakma.. Benim de kalbim 
çarpıyor, başım dönüyor! 

Genç kız, bunları söylerken 
güı:el başını Süleyman Peygam· 
berin omuzuna dayadı. Ve, bir 
lln oldu ki, Süleyman Peygam· 
berim ağzile, genç kızın dudak· 
ları biribirini buldu; genç kız, 
içinden gelen, şuursuz bir ha. 
reket1e dudaklarını Süleyman 
Peygamberin kalınca ve etli 
dudaklarına yapıştırdı. 

Böylece bir az vakit geçti; 
sonra genç kız kendini topladı: 

- ·Bana ne yaptın böyle?. 
Ben ne oluyorum böyle? Ooh .. 
Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun!. 
Dedi. 

Süleman Peygamber, kolları 
arasında tam bir teslimiyet için· 
de duran kızın kulağı na: 

20 sene evet'in bir hatırası 
Beş genç arkadaş ve Katerin 

Lambert, ihtiyar, fakir bir ka· 
dınm etrafını sarmışlardı. Bu 
ihtiyar kadm içki ve uyuşturucu 
maddelerle kendisini vaktinden 
e-vel harap etmişti. Her hafta 
geliyor, sahne kızlarına ucuz 
kokular satmakla geçiniyordu. 
Bu gün nedense ihtiyar kadının 

Şu gördüğünüz kız çocuğu sinirleri ve dolayısile çenesi 
12 yaşındadır. ismi Helen Be· gevşemişti. Gençlere: 
todu, Fransada Vende kasaba· - Ah .. Ah .. Diyordu. Ben de 
sanın Rokardiye ilkmektebini bir vakitler siz in gibi genç ve 
yeni bitirmiştir. Fakat aradan güzeldim. Çok olmıyan bir za· 
bir kaç ay geçince, kucağında 
gördüğünüz bebeği doğurmuştur. olup bu 12 yaşındaki kızcağızı 
Hayret etmey;niz, hadise, bir ana yapan erkeğin, kendı çocu· 
hakikattir. Paul namında, gür· ğunu kabul etmek istememesi· 
büz, bayatla dolu b ir yavrul dir. Mes~lenin nasıl b r netice 

Biz de bunu Paris Soir gaze- alacağı meçhuldür. Muhakkak 
tesinde okuduk .. Fakat işin ha· ki, bu on iki yaşındaki suçlu 
zin tarafı, hadisenin kahramanı yavru, ayni zamanda masumdur . 

Yirmi sene sonraJ(İ randevuya gelemegen beş ölü artist 
man evet ben de Flodora Şovun Katerin Lambert, heyecan ve 
sahne kızlarından idim. Siz 
tabii bunu bilmezsiniz, belki o 
zamanlar henüz doğmuş bile 
değil ic.ıınizl 

Bu güzellik harabesinin bu 
sozleri altı genç kız üzerinde 
çok derin bir tesir yapmıştı. 
Kızlar sanki buzlar içinde kal· 
mış gibi titriyorlardı. ihtiyar 
kadın ayrıhp gittiği halde yarım 
düzine genç kız bir kelime bile 
söyliyemiyecek kadar müteessir 
ve şaşırmış idiler. Epeyce bir 
zaman sonra Oliv Tomas: 

- Yirmi sene sonra.. Diye 
mıraldanmış, güzel Fıfi de sap· 
sarı kesilmiş olduğu halde: 

- Evet.. Belki biz de yirmi 
sene sonra.. Bu kadına benzi· 
yeceğiz .. 

Diyebilmiş idi ve Lilyan, cid· 
di b 'r halde ayağa kalkmış: 

- Ben sizin gibi düşünmüyor 
ve korkmuyorum. Yırmi senede 
ne olabilir sankı?. H epimizde 
güzel ve birinci derecede istidad 
sahib iyiz. Benim kanaatimce biz 
yirmi sene sonra zengin ve şöh· 
ret sahibi olacağız!. Demiş idi. 

işte bu son sözler üzerine 
altı genç ve güzel kız: 

"Bundan tam yirmi sene 
sonra. günü gününe olmak üzere, 
nerede ve ne halde olursak 
olal ı m, 49 uncu cadde ile Brod· 
vay köşesindeki bu Çurcil Res· 
turanda birleşeceğ z ve haya· 
tımızı biribirimize sam.miyet ile 
anlatacağız!,, 

Misakını akdetmiş idiler! 
Gece yarısı •• 

Metr Dötel Jak geldi ve: 
- Bayan.. Tam gece yarısı· 

dır! Dedi. 

asabiyetten titriyen elini alnın• 
kadar götürdü; sonra kalktı; 
beş dolu şampanya bardatının 
birincisine doğru eğildi ve kendi 
kadehini ağzına götürerek: 

- Bonjur Marta ..• Görüyor• 
sun ya, geldim. Ruhumun bütün 
mevcudiyetile de seni düşünü· 
yorum! 

Dedi. 
Halbuki Marta, diri, diri 

yanmıştı! 

Marta Mousfield sinema yıl· 
dızı olmuştu. Film münekkitleri 
Martanın gözlerini yaralı bir 
ceylan gözlerine benzetiyorlardı. 
Uzun kirpikleri, Holivudda dır· 
bımesel olmuştu. Güzel, cazip. 
teshir edici bir yıldızdı. Şöhreti 
çok artmıştı. 

1923 Teşrinisanisinde The 
Varrens of Virginia filminde"rol 
almlştı. Bu film do aylsile stüa· 
yonun T eksasa nakli İcab et· 
mişti. Rolünü yaparken, yere 
atalan yanmış bir kibrit Marta· 
nan tül elb se!erini, eteklerini ve 
eteklerindeki dantelalara tutuı· 
turmuş ve zavallı kız bağıra, 

bağıra yanıp gitm ; şti. 

Lilgan da açlıktan ölmüştü/ 
Katerin kadehin i ikinci defa 

olarak kaldırdı ve: 
- Liiyan seni de selamlarım. 

Görüyors'1n ya. . Se ni unutma· 
dım, ge .diml 

Ded. 
21 Matt 1934 de doktoru Lil· 

yan iç n sarahatle: 
- Bayan Lilyao kelimenin 

tam ınanasile açlıktan ö '.müştürf 
Demişti. 

Ve doktor bu sözleri söyler· 
- Sonu 1 O uncu sahifede -

............. 1 ............................................................. .. 

- 16 - ve taayyün ettı. Hiddet hissiya· 
tımın en derin köşelerini kap· 
ladı. Zaman zaman gah tecessüse, 
gah hiddete kapılıyordum, fakat 
kalbimde asıl hakim olan his 
gülünç olmak korkusuydu. 

Kravatımı düzeltti, gülerek 
ellerile yanaklanmı okşadı sonra 
efendim o s ize anlattığım ba· 
kışla bir defa daha baktı. Artık 
kendimi zabtedemedim. Kucak· 
layıb odama götürecektim. Bil
mem dehlizde olduğumuzu 
söylemiş midim, ikinci yemek 

Şükrü Kaya _______ _ 
Yazan: 

.Hanri Bero 

Sonra efendim sustu. Anla· 
tırken koluma asılmış ve gözle· 
rini kaldırmış bana bakıyordu. 
Lafmm sonuna doğru gözlerini 
çevirdi. Ve bana karşı sami
miyetinden bahsederken halinde 
her ikimizi de tatlı bir heyecana 
düşüren bir nevi s kılganlık ve 
utangaçlık vardı. 

Ne yapmalıydı? Eğer bu ya· 
ramaz kadın kendiliğinden aç· 
mazsa benim açmam lazımdı. 
Ben bunu bir taraftan zaruri ve 
diğer taraf tan da vakitsiz bulu· 
yordum. Tam açık konuşmanın 
zamana gelmişti amma söyliye· 

çanı çalındı. Kapılar açıldı. 
Sofraya inmek lazım geldi. Sof
rada bir kaç manasız lakırdı 
ettik. Garsonların bizim için 
dedikodu ettiklerini biliyorsu· 
nuz. Her kes yangözle bize 
bakıyordu. 

Sıkwt mddu patı ıyac .. khm. Hal· 
buki bızim hanım karşımda 

iştah lı yemeğini yiyor ve gülüm· 
siyerek bana b ir takım manasız 
şeyler soruyordu. N. ha yet .!lof· 
radan kalktık. O, derhal oda· 
sına gitti kapandı. Tam iki saat 
oldu. Ben de bu müddet zar· 
fmda sizi gelib bulmadan şehri 
iki defa dolaştım. 38 

Pariıe geldimi mutlaka istas· 
yonda birisinin kendisini beki~ 
mesini ister. Uşakla muhakkak 
bir telgraf çekmiştir. Onun treni 
tarlalar arasından süratle geçer· 
lcen behemehal benim arkadaş· 
)aramdan bir kadm veyahud 
diler hangi bir hanım istas· 
yonda bir aşağı. bir yukarı 
dolaşıb duruyor ve onu bekli· 
yordu. Vagonun kapıları kapa· 
talırken eğildi: 

- Gene görüşürüz. 
Dedi. 
- Allaha ısmarladık. 
Diye cevab verdim. Ayrılma· 

mız gayet sade ve samimi oldu. 
Görüyorsunuz ya müteheyyiç 
bile dekilim, sinirlendim de on· 
dan Pğlıyoruaı. Vallahi başka 
bir şeyden değil. 

Sizi temin ederim şişkocuğum 
bütün bu muhavereler esnasında 
bütün gece ve bu sabah hep 
sizi düşün~üm. Sizi yalnaz dü· 
şünmek bıle beni çok müteselli 
etti. Şimdi de yardımınıza muh· 
tacım. Koca.mı ve onun lakayd 
görünüşlerinı bilirim. Daha 0 

son sözünü söylememiştir. E, 
işte azizim size anlatacağım 
dediğim şeyler de bunlardır. 

Tek bir kelime söylemeden 
yüz adını kadar yürüduk. içimde 
teessür ve hiddetle karışılc bir 
şeyler vardı. Herifin söyledik· 
!erini anlatırken belki on def· 
adan fazla içimi çektim, salya· 
}arımı yuttum. Sebebi de şu 
ahmak herlfin karısını kandıra
madığı m sözüne o kadar kolay 
ve o kadar çabuk inanıverme-
sidir. 

Sorarım size; bu, ne kadar 
mütevazı olursa olsun gene bir 
aşıkı kızdıracak bir hal değil 
midir. Hikayenin sonlarını din· 
lerken hiddetim arttı, büyüdü 

cek sözü bulamıyordum. 
Zaten o sırada caddeye gel

dik. Gelen giden de çoğaldı. 
Sabahki keyfim kaçmıştı. Çok 
geçmeden otele geldik. Öğle 
yemeği çanı çalımyordu. Oda
.ları mıza çekildik, bir müddet 
sonra gene birleştik. Salona 
inerken dehlizde koluma girdi. 
Zannederim ki sükiitum kendi· 
sini mütehassis ve müteessir 
ediyordu. 

- Sakın gücenmeyin d~d i . 

Masaların birinde tüccar ka· 
tibi kıhklı bir herif bir şeyler 
söylüyordu. 

Gevezenin b ir isi; etrafıodaki· 
leri gülmeden bayıltıyordu. Mu
hakkak benimle alay ediyordu. 
Bunu da muhakkak gözle kaşla 
yapıyordu, ellerim kaşınıyordu 
amma ne yapayım sözlerinde 
kendini tokatlatacak bir tek 
h ·I me bil ub~ma ~ r m 

İşte efendım şi mdiii.:: hikaye 
bundan ibaret, tahammülünüz 
beni minnettar ed ıyor, teşekkür· 
ler ederim. Size hakikati olduğu 
gibi söyledim. Bana bir akıl 
öğretiniz. Sizi can kulağile 
dinliyorum. 

- 17 -
iyi keşfetmişsiniz. Kocası gene 

geldi. Otelde karıkoca bir de 
ben cinayetle neticelenmi yen bu 
g ;bi vaziyetlerde daima olduğu 
üzere pek bayağı bir komedya 
oynadık. 

,. nı n geri gelmesi 
- :ion& oaf 

t ı bkı 
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. '"Manisada ARA[)o[O 
ANADOLO 

r 
Manisa 

uallimleri 
/zmir mealelıtla,la
rına ziyaretlaini 

iacle edecekler 
ManiH. ( Husasl) - Ge

çenlerde lzmir öireirrtellleri 
dejerli kiiltiir direlctörleri- i 
nin re/•lcatinde giiz lciıililc 
6ir lca/ile lıalinde Mani_. 
mızı ziyaret etmişlerli. Kur• 
han 6ogramı tatili 111ii1Wse
hetile Mani• ölretı.nle· 
rinin d. /smirli luudeşle
rMe 6ir İMei ~ig11nt gap
,,..,_, diifiiniilmeldedir. 

lzmir muallimlerinin Manisaga segalıatleri intibalaıırıdan 

"-______ .....,,_________J 
Aydında Anadolu 

Nazilli ovasının 
sulanması 

Kanalinfaatı ilerliyor 
Aydın, ( Hususi) - Aydında 

yapbnlacalc beı yüz kişilik mo
dem oeuevinio inıası artırmaya 
çabrdmıfbr. Cezaevi 82 bin 
liraya çakacaktır. 

Hazirana kadar 20 bin liralık 
kısmı tamamlanacak, 938 malt 
yılında da bitrilecelctir. 
Çine ,,.. madilri mGÜttln 

Man~sad~ Atlıspor 

. ol~•. .. . Ma.U. Allı•por lcaliibS men.sıı6ları 6ir ıezintide 
Zimmet ve ılatalis ıa~ ıle 1 Manita, (Hususi) - Athıpor kulilbii senelik kongreıini pazar 

Aydın Aa..roua mahkemeıiade . .. t . .d Halk • sal lar d ıcakb blıak -.· dile Çin poa . Jnu saa yırmı o eva on ın a yap r. 
m .. d .. ~meH~'-'-- 0 

e ••bit 1 ilimiz Qevresinde C>tedenbori ıevilen ve çok ratbet gören bu 
111u uru a&aUDID ıuçu - . . Md • • • b k d olm bet y~I. on ay atar bapao ,aporun daha genıı bır 6lçu e yayımıDı temıa ıçın u onıre e 
~ edilmit'ir· ,.aı kararlar ahnmııtı11. 

••••••••• 
Genç münevverler köylerde 

_. ~ ...... 
............ ~. 

• 

Kög 6Ull•rl11den ilci intiha 

Mühendis mektebi 
Talebesinden 25 kiıilik bir ka-. 

1file Manisaya geliyor 
----ı-

l.Lnisa. (Husuıi) - 5 ıubatta baılıyan ve bayram günlerini de 

içine alan sömestr tatilinden iıtifade ederek garbi Anadoluda bir 

tedlcik rezisine çıkacak olan Yüksele Mübendiı mektebi talebesi, 

yirmi beş kiıilik bir kafile halinde profesörleri refakatinde Mani· 

saya ıeleceklerdir. 7 • 8 • 9 ıubatta iiç gün Halkevinin misafiri 
olacak, burada mesleki tedkıkat yapacak ve ayrıca şehrimiz ıpor 
kulüblerile spor temaslarında bulunacaklardır. Kafileye iıtirak eden 
deterli profesörlerimizaa vj konferans salonunda bir kaç 
konferana verecekleri de abnmııtır. 

Geziler 
Köyliiye de çok fay. 

·dalı olmaktadır 

' Hallceoi temsil şubesi Kara· 
oilanlı lcögiinde 

Manisa, (Hususi) - Bugün· 
lerde havaların miisaid g:tme-
mesi Halkevi mensublarının fay· 
dalı köy gezileri yapmalarına 
vesile vermektedir. 

Köycülük, spor ve gösterit 
şubeleri işbirliği kurarak her 
pazar bir köye gezi yapmakta· 
dırlar. 

Bu gezilerde köylü yurddq· 
larımızan her yönden faydalan· 
maları için gereken bfö.ün işler 
evciden hazırlanmakta ve gezi· 
ler bir program içinde tatbik 
edilmektedir. 

Havalar müsaid giderse bu 
haftamn gezisi Muradiye köyüne 
yapılacaktır. 
Nazilli ovaaınin sıılanmuı 

Nazilli ovasını ıulamak üzere 
Horsunluda açılan kanalın uza· 
tılmasına başlanmııtır. Ameliye 
Nazillinin bir mahalleıi olan 
Arslanlı küyün-e kadar getiril· 
miştir. Yakmda sifonları takı· 
lacak, önümüz.teki yıl Nazilli 
ovası bu uaaldan sulanacraktar. 

Skide yaralanan 
artist 

Meşhur tenor Rişard Toberin 
zevcesi olan tanınmış sahne yıl· 
dızlarından Dina Vapier, lnıil· 
terede St. Moritzde kar üze• 
rinde aki ekzeraizleri yaparken 
bir kazaya utramıt ve yaralan· 
mlştır. Londrada bir hastanede 
tedavi altına alınmıştır. __________ ... __________ __ 
Turgudluda 
lekelilıumma ...... 
Parti kongrelerinde

ki dilekler 
Turtudlu, (Hususi) -. • .1.a~ 

ve nahiye kongreleri -:,1 ~· 
kah bir surette cereyan otmiı· 
tir. Halk. dileklerini serbestçe 
söylemiı, netice, alakadar ma· 
kamata bildirilmiştir. 

Büyük köy hikayeai 

Billôr Köşk 
Seoıili, lcöt1lii lcarlleılerime armafan 

' 

•Mühendis Doğan. sözleriai 
bitirince eline bir kaıma aldı 
ve köylülerin önüne düşerek 
fabrikanan temeline ilk kazmayı 
vurmaga gitti. 

Köyün gençleri, bqta Bay 
Doğan olduj'u halde köy mey· 
danından uzaklaşınca Fadimenin 
etrafmdaki yavuklu kızlar nişan· 
hlarınan ardandan sevinçli ıeı· 
lerle cıvaldaşmağa başladılar. 

- Bak hele Hasanm giditine, 
ne boy, ne pos. Sonbaharda 
düğünümüz olacak. 

- Ya Hüseyin? Hüseyin Ha· 
sandan aşıığı mı sanki? Adım 
atarken yer gök sallanıyor. Onun 
kttbramanlık madalyası da var. 

- Camm biribirinize ne ça· 
tıp duruyorsunuz eltiler. Onlar 
ikı z: kardeşler. Elbet ikisi de 
tam yiği t. Biribirinin eşi. 

- Kızlar kızlarl Bana bizim 
•Akman. ne dedi biliyor muzu· 
nuz? Fabrika açılınca bana şe· 
birden bir yüz görümlüğü geti
recekmiş. Görür.sü.1 üz Akman 
yakanda bir ağa olacak. 

- Hu Fadime .. Aa. Fadime 
ıana ne oldu kuzum böyle? .. 
Hani senin o bülbüller gibi 
dilin? 

Bir genç kız arkadaıının ku· 
lağına fısıldadı: 

- Zavallı Fadimenin bir ya
vuklusu yok ki söze karışsan. 

- Neden zavalh olacakmı ş? 

Fadime elini sallasa ellisi, ha· 
11na aallasa tellisi. Kabahat 
kendinde. Fadime isteseydi şim· 
diye kadar yüz defa yavukla· 
alrdı. 

Fadime bu köyün en dilber, 
en ıen, en zeki bir kızıdır. 
Okumuş yazmış, şair tabiatli, 
güzel bir bayancıktı. Elinden 
kuı uçmıyan bu hünerli dilber 
kızı gönlünden geçirmiyen bir 
köy delikanlısı yoktu. Fak•t 
gel gelelim, Fad menin biç kim· 
seye gönlü, gözü ilişmemişti. 

Onun bir kanarya gıbi kafese 
girmeğe niyeti yoktu. Hür, neş· 
eli bir çalıkuşu gıbi yeşil çam 
ormanlarmda şakrayı b sıçrı

yordu. 
Şimdi Fadimeyi aralannda 

daliın gören arkadaşları şaşıb 
kalmışlardı. Onun menevişli ko-

YAZAN: 
Nezilıe MrılıMtlin 

3-
Fadime hili dalııadı. Çekin• 

ren çekinken cevab verdi: 
- Ben davarlara otlamata 

ıötürecetim. 

- A Fadime, ıu çiçekleri 
götürüver de sonra dayarları 
iletirsin. 

Fadime incecik bilil kaşlan111 
kaldırdı. 

- Olmaz! Dedi. 
- Öyleyse sen Bayan Gün· 

düzü sevmiyorsun; nafile. 
- Sevmez olur muyum biç. 

ouu canım gibi severim. 
- Öyleyse Bay Dotanı at•

miyorsun. 
Güzel Fadimenin solgunca 

duran yanaklara şimdi al güller 
gibi kıp kızıl yanmağa bqlada. 
Güzel gözlerini yere dıkerken 
öbür kızlar yarcnlikte devam 
ettiler: 

- Eğer B:ıya:t Gündüzle 
Bayan Doğanı sev;yorsan baı 

çiçekleri kö ı kızları tarafından 
götürüb verirsin Fadime! 

Fadime yanaklarında yanan 
o alev rengi güzelliğe pek uyan 
bir gururla başını kaldı rarak: 

- Olamaz! -Diye tekrarladı· 
davarlar açlıktan ölüyorlar. Ç • 
çekleri siz: götürün: 

Fadime koşarak onlardan 
uzaklaştı. Ç çek demetin n etra· 
fına toplanan kızlar aralarında 

yavaşca fısıldaşmağa başladılar: 
- Bu ne biçim sevgi anla· 

madım. Bayan Gündüzle Bay 
Doğan için cıtnını veriyor da 
yanlarına yaklaşmaktan adeta 
ürküyor. 

- Bunun manaaı ailcl.ir • 
kızlar? 

- Bunun manasını ancak 
·Fadimeciğin yüreği bil ı r: 

• • * 
Irmakla .. Koca Selim,, ara· 

sında fabrikanın temelleri atı• 
lalı epeyce olmuştu. Genç in· 
sanlar bütüıı güçleri, bütün gü· 
venç~erile işe koyulmuşlardı. 

İşlerin bu g.clişatma karşı ya• 
ğız nine artık Gariblcr köyüne 
sığamıyor, •küplere •biniyordu. 

Dileklerin en mühimleri şun· 
lardır: 

l - Ortamektebin mabsu· 
litı arziyeden % 1 ile yaptml· 
ması, 

l yu eli gözleri fabrikanın teme· 
lini kurmağa gıdenlerin izlerine 
takılıp kalnııştı. 

Her rüo köylüleri etrafına 
topluyor, bu imansız adamların 
başlarıncı1 getirecekleri uğursuz· 
luklara karşı korunmaların ı , on• 
ların işled i kleri günahlara uy
mamalarını nasihat ederek, bil· 
diği ıe uydurduğu masallara 
anlatıyordu. İlk zamanlar tesı· 
rini gösteren yağız ninenin, g ün 
geçtikçe yanına uğrıyanlar aza· 
hyordu. Hem artık ihtiyar ka· 
dm söz söylerken dinliyenler 
bıyık alta gülümsiyerek adeta 
onunla alay ediyorlardı. Çünkü 
bu ıarib ve yoksul köyde ıöıle 
görünür epey detitiklikler var· 
dı. işe bqlıyan heyetin otomo
billeri kuaba ve şehirlerle ili" 
kurmuılardı. Şimdi Gıri bele 
köyü iılek bır bayat akııma 
kapılmııtı. Her kulübede bir 
tehirli konuk vardı. Hele kö
yün erkekleri kurulmata baı
lanan fabrikada birer işe alına· 
rak cepleri paraya ve mideleri 
bol yiyeceti kavuımuıtu. Bütü 
bu aç,k ve güzel şeyler ga 
önünde dururken yağız nineni 
yavan uyd"rma maaallarma ki 
kulak verecekti? Yalnız bütü 
bu ıüzel ıeyler yatıı nineni 
fersiz gözlerine görünmüyord 

2 - Üzüm istibahud.. kul· 
lanılan giktaşı, pota. kükürl 
gibi mualece fiatlotblJ.. -..dlriı. 
mesinin temini, 

3 - Memleketia oühaıı ite• 
fetine binaen polis te9killhaın 
kurulması, 

4 - Batlarımızan idrak mey. 
siminde yatan yağmurlar teıira• 
tından vekayesi için elveritli 
ıerait tahtında Ziraat bankaaının 
balcılara tente yapmak üzere 
ikrazatta bulunmasının temini. 

Leblllıamma """ 
Bu günlerde şehrimizde lekeli 

humma vardır. Belediye bu bu· 
suıta çok basıu davranmakta· 
dır. Sıka tedbirler abnmıı, her 
tarafa ilini ar datıblmııtır. 

Olcama evleri 
Aydın Cuma mahallesi parti 

ocak yöokurulu, ocak kuratıoda 
bir okumaevi açmııtır. Ocak 
heyeti, kendi büdcesinden kö· 
mür alarak mahalledeki 30 yok· 
ıula nüfusları niıbetinde' datıt• 
mııtır. Ocak heyeti, ocak kura• 
tında bir de okuma kur• ıça
rak mahallenin okuma ~ma 
bilmiyenlerini okutıcakbr· Ba
nun için kültür daireıile, Halk· 
evi kurılar ıubesine başvur-
muıtur. 

iki üç dakika ön<.~ koşarak 
"ı ınana dalan iki genç köylü 
kız ellerinde 'aze çam dallara 

1 ve kır çiçeklcrilc yapılmıı ko· 
caman bir demetle arkadaıla· 
rının yanana geldiler. Öbürleri 
ıülüşerek sordular: 

- Bu ne kıılar?.. Keçilere 
yem mi getirdiniz? 

Demeti getirenlerden biri 
cevab verdi: 

- Nt yemi a canım? Bayan 
Gündüzle Bay Dotanı kutlulı· 
yacatız. Bilme& miıiniz; (Gün· 
dllz) çiçeklere bayıhr. 

- Hay aklınızla bin yaıayın 
kızlar. Biz burada çan çan 
ederken bak ıiz ne ıüzel ıer 
ler düıünmüııüoüz. 

- Haydi ae duruyorsunuı? 
Fabrikanın temeli atılırken çi· 
çekleri Bay Dotana ıötürünüz. 

- Aaaa biz utanırız. 
- Mademki utaaacaktınız; 

ne demete topladıoıı bunları ya? 
- içimizden ıeldi. Öyle de· 

til mi, bele Emine? Topladık, 
amma rötürüb vermetd utanı· 
yoruz iıte. 

- Ôylayıe bu iti yapsa 
yapsa Fadime yapar. 

Bir akşam üstü gün batarke 
kulübesinin kapıı na çömelmi 
artık etrafına toplanmıyan, 
lerine kulak asmayanlara ka 
içinin ıarez ve bınc nı homu 
danıb duruyordu. 

·Arka•ı ..,._ 
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ltı yıldızın 
evel olan t:zi:ene Şehir meclisinde, Belediye reisinin ra- Ödemişte muazzc m .. 

gureş 

randevusu 
Başı 7 inci Nhi/ede -

en, bala harikulade güzel olan 
esede hayret ve hasretle bak· 
ıştı. işte bu ceıed, Lılyan Tas· 
anın cesediydi. 
Güzel Lilyan parasız mı idi? 
ayır. Lilyanı son zamanlarda 

vham sarmıştı. Şişmanlamaktan 
orlw)'Ordu. ş·şmanlamak onun 

çin ihtiyarlamak ve çirkinleş· 
ek idi. Şişmanladıiını sandıkça 
klına kocakarının sözleri, ni· 
ayet 'kocakarımn hali geliyor
u. Bunun için zayıflamağa ça
ışmış ve bu suretle vücudünü 
ıdaaız b11akmış ve nihayet ha· 
atından olmuştu. 

Bu zavalh kadınm güzel kal· 
mak, güzel görünmek hevesi çok 

üyüktü. 
Gazeteler, öldüğü vakit: .. H· 

ivudun belki de bütün Ame
rikanın en şık giyinen kadını 
öldü. demişlerdi. Fakat ne ça-

ki LHyan bu takdirden haber 

alamamı~tı. 
Olio intihar tltti 

Katerin üçüncü olarak: 
- Bonsuvar Oliv, işte bura· 

dayım. Randevumuza sadık kal-
'ım. Dedi ve kadehini ağıma 
ıötürdü. 

Katerinin gözünün önüne Pa· 
ris otellerinden birisin:n odası 
geldi. iki karyola arasında, Oliv 
elinde bir ş şe olduğu halde 
aydktal Henüz 22 yaşında bu· 
u ıan bu kız c dden giizel... 
Fakat sevgilisi henüz gelmedi; 
bunun için eHndeki şişe mub
:eviyatını iç yor. 

Cesedini muayene eden dok· 

tor: 
- Bu narin kızın içtiği ze· 

bir 25 k.şıyi öldürmeğe kafıdirl 
Diyor! 

* * * Kater~n iyice artan bir asa· 
lıiyet ve heyecan ile kadehini ağ· 

zına götürürken: 
- f ıfı seni de selamlarım. 

Seni de Bess ... Sabırs z, ihti· 
yat~z dostlarım.. Dedi. 

Bessi Poo , Zıegfield trup m· 
dan ayrıldıktan so.ıra, bir çok 
zangın ve kibar adamlarla ya· 
şamış ve neticede büyük hır 

ıervet toplamış idi. Sonuncu 
aşıkı, Jozef Vıtat adl ı bir mil
yonerdi. 

Bess' dostu ile veya başka
lar le Nevyorkun teh1ikeli ka· 
bare'eri ıde sabahlara kadar 
e" 'enirdi. Son b r t"ğlencede, 
1928 seoesi Teşr n evelınin 6 cı 
gecesi, böyle bir kabarede b 'r 
kavga çıkmış, z ı bıta had seyi 
bastırdığı vakit bir sürü mak· 
tul ve mecruh da kaldırmıştı. 
Mecruh!ar ar. sında Bessi de 
vardı; ve iki gün sonra hasta· 
nede ö müştü. 

Tıfiye gelıııce, fevk3 ade gü· 
zelliği ile bir zamanlar Z egfi· 
eldi çıldırtan bu aarışın kız, 

Nevyorkta bir hastanede, kor· 
kunç bir buhran hezeyanları 
içinde, danalar gibi bağ ra ba
ğıra ölmüştü. Tıfiyi ö ümünden 
iki sene evci meşhur ve ıhtiyar 
milyarder E. Brovn Alsop zev· 
ce olarak almıştı. Fakat bu kı· 
ıın alkol iptılisı, maddi ve ma· 
nevi felaketini ve izmihlilini 
mucih olmuştur. 

* • * 
Bayan Katerin Lam bert, bu 

aon iki kızlık arkadaşmı da 
selamladıktan sonra, üstüste 
şampanya içmeğe başladı. 

Altı kızdan hala sağ olan, 
bala güze1Jiğjni ve mevkiini mu· 
hafaza eden kendisi idi. 

Yirmi sene •• 
Bu uzun ıaman onun gözleri 

öas6nde canla.up dururken, ar· 
lcadaşlarının büyük bir kısmının 
alkol kurbanı olmasına rağmen 
ıababa kadar, içebilditi kadar 

poru okundu, şiddetli münakaşalar oldu Çocuk esirgeme kurumu tara· 
fından 12 şubat 1938 cumarte· 
si Kurban bayramının ikinci 
günü Ôdem"şte: - Baştara/ı 4 üncüde -

Şehrin medeni ve bedii ibti
yacını karşılamak, civar kazalar 
halkının istifadesini temin etmek 
ıçın 250 bin liraya bir şehir 

tiyatrosu inşasını imar progra
mına almak lazımdır. 

Vezir ve Osmanağa suları 
tes satını genişletmek çok mas
raflı olur. Halkapınar suyundan 
yukarı mahalleler, Mersinli, 
Bayrakla ve şehir hududu içine 
yeniden alınan yerler istifade 
edememektedir. Bu iş genel 
saklığa zarar vermektedir. Bazı 
yerlerde yangın mus'ukları da 
konulmamaktadır. Şirket, suyu 
çok pahalı satıyor. 

Gerek bu şirketin, gerek eJek 
tr.k şirketi tesisatının Belediye· 
ye satılması için Nafıa Vekaleti 
nezdinde ricad l bulunmak l&. 
zımdır. 

Belediye reisinin, beş senelik 
imar programına ait esaslı ve 
mühim işler için sarfına lüzum 
gösterdiği para 9,400,000 lira· 
dır. Bu paranın temini muhal 
olmadığı, bütün işlerin progra· 
ma göre yıllara taksimi lazım 
geleceği bildiriliyordu. Teklif 
şu cümlelerle sona ermiştir: 

Her şeyden fazla, Cumhuri· 
yet hükumetimizin İzmir hak· 
kındaki sıcak ve yakan alakası 
ve bizim samimi işbirliğimiz, 
ferağatli çalışmalarımız, güçlük· 
leri ve imkansızlıkları yenecek 
en kuvvetli kaynağ-ımızdır. 

Rapor okunduktan sonra söz 
alan doktor Bay Mitat hulasa· 
ten demiştır k: 

- Bu raporla, bizim beş 

Ahiret 
mektupları 

•• 
- Başı 5 inci sahifede 

- Şey, Hafız efendi hazret· 
ieri, benden z denize dayana
mam da.. içim yüzüne gürler, 
kalkışıverd iyd i. Eh; ne kadar 
olsa dünyadan miislüman!ık kalk· 
madı ya .. Dünya ve ah ret mai· 
mukattar kardeşim o:sunlar, ha· 
nımlar imdadıma yetiştiler. · 

H fız şaşı gözlerile bir kız· 
lara, bir de bana bD ktı. Dik
katli bakışlarından her f ın Şeri
feye tutgun olduğunu derhal 
çaktım ve y izumü derhal Ha· 
b beden tllrafa döndürdüm. 

Yobaz H f11 b u h:ıreketim· 
den memnun otu~ gibi oldu. 
Hemen cebimd ~n s gara pake· 
tini çıkardım , H af za bir s ıgara 

tos aJıın: 
- Galıp cuvarası m ? 
Suatile beraber deve :ığz ndan 

nişan ver n ağz rrn gö.ürmesi 
bir o du. Kibıitı çakar, çakmaz 
sordum: 

- Oruç yok mu efendi haz· 
retleri? .. 

Sırıtarak cevap verdi: 
- Seferiyiz ... 
- Çok ala, çok ala.. Böyle 

yolculuk ne tarafa inşaallah? 
- iz mire g· diyez ... 
- Orada bildik, akraba fa· 

lan kimseler var mı?. 
- Benim yok emme bu gız· 

lann va ... 
- Kimmiş bunların akrabası? 
- Femelecilerin Yağız Uma 

(Ömer olacak) derlermiş .• 
Hemen martavalı kıvırdım: 
- Bildim, tanıdım. Çok iyi 

zattır. 

- Deliğanlı mı o? 
Mendeburu yıkalamıtbm. Şe

rifeyi kıskandıtı apaıikir belli 
idi. 

Yolc canım; dedim; yaşı· 
nı, başını almış, iyi bir adamdır. 

senelik programımızı geç kala· 
rak şimdi yapıyoruz. Bunlar 
tahakkuk ettiği gün, İzmir c· d
den mükemmel ve arzu ettiği· 
miz b :r şehir olarak ortaya çı· 
kacakhr. 

Yalnız b·zim meclisin kabul 
edeceği projelerin. kab lıyeti 
tatbi;ı; ıye)erinin mevcud olması 
zarureti vardır. Bu rakamların 

gösterdiği manzara ise, b ;z·m 
büdce hududlarımız haricinde 
bir yekun teşkil ediyor. Bu 
programı b ·zim kendi büdce· 
m·zle tatbike imkan yoktur. 
Eğer hükumet yardımda bulun· 
cağı vaıd olunmuşsa bu hu· 
susta da izahat verılmelidir. 

Bay Sadi şu mütaleada bu· 
lunmuştur: 

- lzmiri bu ıekilde görmek 
inşaallah bizlere nasib olur. 
Ancak vaziyeti daha maddi 
görmek ve düşünmek icab edi· 
yor. Bunların içinden beş sene· 
de yapabileceğ;mizi ayırmak 
daha f aydah olur kanaatinde
yım. 

B. Mustafa Buldanl., bu pro· 
jede bazı tadilat ve ilaveler ya· 
pılması iazımgeldiğini söyliye· 
rek, ezcümle harb halinde yal· 
nız Kadif ekaleden değil, şehrin 
merkezindeki mağaralardan da 
istifade imkanlarının tedkiki la· 
zımgeldiğini beyan eylemiştir. 

B. Faik; B. Mitad ve B. Sa· 
dinin mütalealarının ve endiıe· 
terinin çok yerinde olduğunu, 
bu projenin, şehrin bütün ih· 
tiyaçlarını bir araya topladığını, 
bunun tahakkukunu her lzmir· 
linin arzu edeceğini söylemiş 
ve sözlerine şöyle devam et· 
miştir: 

- Bunun beş senede değil, 
daha evci tahakkukundaı se
vinç duyarız. Fakat şunu da 
derhal söylemek mecburiyetin· 
deyim ki, bu plan 50 senede 
bile tahakkukuna imkan olmı· 
yan bir pıandar. Yaran bu pli· 
nın tatbikinde rakamlarla kar· 
şılaşacaktır. Paralara nereden 
tasarruf edeceğiz veya nereden 
istikraz eaeceğiz? 

Plan veya program hazırla· 
nırken bütün bunlar düşünül

meli ve evvela parayı bulmalı

dır. Ehemm mühimme tercih 
ederek iş eri ayırmalı ve tatbi
kine imkan bulunabilecek bir 
p an haz ırlanmalıdır. Bu prog
ramın t~tb ki hakkındı riyase
tin b;z tenvir buyurmasını İs· 

tiyo um. 
Bundan sonra belecliye reisi 

Dı. B. Behçet Uz p'anın ne su· 
ret e hazıriand ğ nı uzun uzadıya 
anlatmış, bu p ana beş değ t, 
istenirse on sene k p 'an dem· 
leb leceğini, but in bu işlerin 

tahakkukundan sonra belediye 
varidatının artacağını söylemiş 
ve ezcümle dem şt r ki: 

- Evvela b ze hükumetin ya
plcağı yardımı öğrenelim, son· 
ra ima · plan nı hazırl yalım, 
demek es~i :.;ekle dönmektir. 
Halbuki böyle programlı bir 
şekilde vaı yeti hüküaıete izah 
edeb lirsek, "iz n irın ih~iyacı 
bunlardır" dersek, daha kolay 
anlaşabilir ve yardım görürüz. 
İzmir, her veçbile k Ytlletli mu~ 
zaharete mazhar olmuş bir şe· 
birdir. Hep birlikte çalışır, 
mebuslar.mıza vaziyeti anlatır , 
Vekillerimizden rıca edersek, 
ihmal olunacağımızı zannetmi· 

yorum. 

Bız yapmak kudretini evvela 
krndimizde görmeliyiz, sonra da 
.. Bizim iıtediklerinıiz şunlardır, 
bunları lütfen verin,, diyebiliriz. 
Hükümetin bulıcatı kombine· 

.,.ıa bir iıtilcraz ini de 

mümkündür. Büyük Şefimiz ve 
Başbakanımız nutuklarında şe· 
hirlerimizi n kalkmması lüzum u• 
nu b"zlere işaret buyurmuş· 
lardır. 

Programda izah edilen işler, 
belediye için birer varidat men· 
baı olacak işlerd ir. Para mev
zuu b 'zim karşımızda engel teş· 
kil etmemelidir. Biz İzmir hal
kının ihtiyacan1 nazara alarak 
davamızı ortaya atahm, yüksek 
makamların bize •bu o lamaz,, 
diyeceğini, bunu hiç zınnetmi· 
yorum. Şehrin bu ihtiyacını 

dildirmek, Şehir Meclisinin va· 
zifesidir. 

işte size nümune olarak Kül
türparkı, fuarı alıyorum. Bütün 
gördüklerimiz, belediye veya 
vilayet büdcelerinin küçük yar· 
dımlarile yapılmamıştır. Hüku· 
metin esaslı yardımı işi hallet· 
miştir. Burası, yakın bir zaman· 
da belediyeye 150-200 bin lira 
varidat getiren bir yer olacaktır. 

Arkadaşlar, bu plan tabak· 
kuk etmeğe başladığı gün, be
lediyenin büdceai iki milyona 
doğru iler1iyecek ve her ıey 
ko aylaşacakbr. 

Belediye reisinin beyanatın· 
dan sonra söz alan Dr. B. 
Mı tat: 

Reisimiz, hep'.mizin fikirle· 
rinin tercümanı oldu. Bizler, 
şehri güzelleştirmeğe, halka re• 
fah teminine memur ve bunu 
arzu eden insanlarız. Fakat arzu 
ve tahakkuk: üzerin de durulacak 
mevzudur. Bizim kabul-edeceği· 
miz programın, tarafımızdan 

tatbikine imkan olması lüzumu 
kanunisi vardır. 

Demiş ve bu programın mec· 
lise tevdi edilmeden evel tat· 
bik edilecek bir şekle sokul· 
m sı lazımgeldiğini, hesaba is· 
tinad ettirilmesi zaruri olduğu· 
nu, her m~selenin üzerinde du· 
rulması icap ettiğini söylemiş; 

B. Faikte kanunen hazırlana· 
cak planın büdce ile muvazi 
bulunması icap ettiğini bildirmiş 
ve: 

- Programı yaptık, ihtiyacı· 
mızı teıbit ettik diyemeyiz. Bu• 
nun karşılıtına da göstermek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu proje ise b"r imar planı 
değil, ancak lzmir şehrinin ih· 
tiyacatı, metalibatı olabilir. 

Demiştir. 
B. Reşad Leblebici, bu pro· 

jenın nizam ve büdce encümen· 
leri azalarından müteşekkil bir 
komısyonca tetkikini istemiş, 

B. Ahrned Şiikrü de söz ala
rak, hükumetin yardımıle bu 
planın kısmen olsun tahakkuk 
ettırilebilmesinin imkan dahilin
de olduğunu söylemiş, ancak 
bunun imar programı değil, İz· 
mirın imarı talepleri şeklinde 

arzedilebileceğini beyan etmiştir. 
B. Suad, bugünkü büdce ile 

şehrin imarının kabil olamıya
cağını, beş değil, 50 senede 
bile fzmirin ihtiyaçlarına cevap 
verilemiyeceğini söylemiş ve bu 
plan üzerinde durulması lazım 
geleceği fıkrinde bulunmuştur. 

Son olarak tekrar söz alan 
belediye reisi Dr. B. Behcet Uz 
demiştir ki: 

- ister temenni, ister talep 
deyiniz. Mademki, bunu esas 
itibarile kabul ediyor ve ihti· 
yaçtır diyorıunuz, şu halde bu 
projeyi ele alalım, üzerinde 
dllralıın, madde tedkik edelim. 
Beı sene zarfında şunlara yapa· 
cağız, bunları da yapmak isti• 
yoruz, dileğimizdir diyelim. 

Raznameye alalım ve encÜ• 
mende detil, salahiyet sahibi 
bulunan mecliste görüşelim. 

Doktor Ba Behçet Uzun bu 

tek;ifi kabul ediJdi ve gelecek 
toplantıdan itibaren bu proje· 
nin tedkiki, bundan mü hem 

beş senelık bir p lan hazırlan· 
ması, geri kalan kısmı n da şe· 

birin ihtiyacı olarak bildirilmesi 
muv fık görülmüştür. 

Meclısi n yine dünkü celsesin· 
de 926 da >elediyece yenıden 
inşa edilen Y usufdede caddesi 
kanalizasyon tesisatı iç n bu 
cadde üzerinde bulunan ebniye 
sahiplerine belediye vergi ve 
resimleri kanununa tevfikan tevzi 
edilen nısıf iştirak hissesinin 
tenzili talebine dair 8 . M uzaf • 
fer Özgenin takriri okunmuş, 
takrir sahibi tarafından izahat 
verilmiş ve bu dilek nizam en
cümenine havale edilmiştir. 

Meclis, Perşembe ve Pazartesi 
günleri saat 14,30 da toplana· 
caktır. 

Yarımdün:ya Süleyman 
Manisah Rifat 
Dramalı Hasan 
Bulgı:ır iyah Molla Mehmed 
Manisalı A li 
lşıkköylü Ömer 
Gibi Türkiyemizin tanınmış 

daha bir çok pehlivanların ış· 
tirakıle güreş yapılacaklar. 
Başa 70 T. L. 
Başalh 35 0 

Büyük orta 25 ,, 
Küçük orta 15 ,, 
Ayak 5 ,, 
Arzu eden pehlivanlar iştirak 

edebilirler. 

u~ta aranıyor 
lkı elektrikçi, bir tesv;yeci 

ustasına ihtiyaç vardır. Talib 
olanların Darağaçta Mınare ıo· 
kağında 7 numarada Türkmen 
mensucat fabrikasına müra• 
caatları. 

• • -,. ' .: ... • ' ~ ..... i' - •• 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 35 

Garod Otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık mobJe, en hassas aparey 

M. 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en son hediyesi, pratik1 kuvvetli ve emin aletler 

Neon tüpleri ile tenvirat 
Mağazalarmıza ve müesseselerinize güzellik verecek bu 

tes:sat ayni zamanda size büyük bir rek-
lam vasıtası da olacaktır 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Ko onya, E n ' 

ve Podralan 
Yalmz lzmirin değil 

Eczacıba91 

KOLONYA 
bütün Türkiyenin 

ve ESANSLARI tercihan kullandığı 

en latif en zarif 

pheserlerdir. 

Ahrken S. Ferid Ecza• 

başı isim ve etiketine 

dikkat ediniz. 

s. Ferid Şifa Eczanesi Hükümet sıram 

Akhisar C. H. P. Başkanlığından: 
Bedel keşifi 45000 lira olan Akhisar parti ve halkevi binası• 

nın yapılması işi kapalı zarf usulile eksiltmeye .ıconulmuştur. 
ihale 28·2·938 pazartesi günü saat 10 da parti binasında mü• 

teşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname, mukavelename suretlerile projeleri 1,S lira 

mukabilinde parti başkanlığından alabilecekleri ilan olunur. 
29 2 8 13 297 

Devlet demiryolları umum mQdftr· 
lttğünden: 

İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam ed imek üzere 177 

lira ücretle beş tabip alınacaktır. İhtisası olanlar tercı b edi ecek

tir. Sinleri 45 den fazla olmamak şartile taliplerin ufak bir ter

cümeihal ve bir fotoğrafla zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 

27 30 2 203/283 

lzmir Levazım amirliti ilanları 
İzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

Dikimevleri için 20 ton sarı sabunlu kösele 4·2·938 Cuma 

günü saat 15 te lstanbulda Tophanede Lv. amirliği satın alma 

komisyonunda köpah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 41000 lira ilk teminatı 3075 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesıkalariıe beraber 

teklif mektuplarını ıhale saatinden bir sa t eveline kadar komıs-
yona vermeleri. '! v.. 23 28 2 178 



2 Şubat 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

uoBERON,, vapuru 18 Ka· 
nunuunide beklenmekte olup 
BURGAS, VARNA ve KÖS· 
TENCE limanları için yük ala· 
caktır. 

"TRiTON,, vapuru 24 Kinu· 
nu11nide beklenmekte olup 
ROTTEDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanlara için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

ufSA,. vapuru 24 Kanunusani 
de beklenmekte olup ROTIER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANMARK ve IS· 
VEÇ ve BAL TJK limanlan için 
yük alacakbr. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LECHISTAN,, motörü 13 

Kanunusani tarihinde gelip 
GDYNIA ve DANZIG liman· 
limanları için yük alacakt11. 

SERViCE MARITlrAE 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 25-
Kinunusanide limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Q~KAL(J"i 

ŞJ35WATT ~ 
OSRAM 

7 D " 10 vo"' 

ANADOLU 

Osranı m lambasını kullanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

• 
iyi ışık 

Saglam iş 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 

lcordonda FRATELLI SPER
CO vapur aoentahtına müra· 
caat edilmeıi rica olunur. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

•C>•li··~·-e·r.;;;;v~e~~.-..~:~-1~1111~1111~111~1111~1111~1111~111~1111·1ı •. ~J>~o~k~t-o•r--~Aıı~1111~1111~1111~1111~1111~n1~111ı~n11~1~ 

Şürekası = A. Kemal Tonay ~ 
DEUTSCHE LE .. 
\' ANTE . LINIE 

G. m. b. H. 

Limited - Balctt!rigolog w bal41ıcı, snleın lıulalıkları nıütelıessısı = 
V apar Acenta.sı ~ l Verem ve saire J ;;; 

Birincikordon ReP.s binası E§ liumahane iftaeyonu karpandaki Dibek IObk batanda 3~ ufıla S 
Tel. 2443 E§ u 'c mua)eııebaaeeiade ıabah uat 8 den akfıuu •M' IJ /" =: 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEV ANT! 

o ORA HATTI 1 kadar hutalamu kabul eder 1 
•'AL~E~IAN .. vapuru 20 Son lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllll Telefon: 4115 11111111 

LINIE, HAMBURG, A. G. 
kanunda geıip LONDRA, HULL ~ Doktor ~ 
ve ANVERSten yük çıkaracak 

HAMBURG ve avn• zamanda LONDRA ve K l T h • s d 
HUI.). için yük ::ıl caktır. ema a SJll oy am 

-HERON,, vapuru Son kA· 

"MACEDONIA,, vapuru 28 nun sonunda ve Şubat ibtıda· Cild ve tenasül hastalıkları mil'lehaaııı 
fkincikinunda bekleniyor. HAM- sında gelip LONDRA için yük İzmir Beledıyesı Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktorlu· 

alacaktır. 
llURr! BREMEN ve ANVERS ğundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındakı 3 

"9t "POLO" vapuru Şubat orta· h 
limanlanndan yük çıkaracaktır. sında LONORA, HULL ve numaralı muayenehanesınde hastalarını Pazardan maada ergün 
AM ... lt•CAN EXPORT UNES 'febahtan aktama kadar kabul ve tedavi eder. 

a:.A1 ANVERStcn gelip yiik çıka· 
THE EXPORT STEAMSHIP ıacak ve avni Z?manda LON- - ~uayenebane Tele. No. 3416 Evi 516-& -

CORPORATION ORA ve 1-IULL ıçin yül-: ala· 
.. •EXMINSTER,, vapuru Şu· caktar. 

bat iptidalannda bekleniyor. LIVERPOOL HATTI 
NEVYORK için yük alacaktır. "MARDINlAN., v11puru Şu· 

EXMOOR,, vapuru 10 Şu· bat ıbtıdasında LiVERPOOL 
batta bekleniyor. NEVYORK ve SWANSEADAN gelip yük 
için ,ük alacaktır. çıkaracak ve aynı zamanda LJ. 

.. EAHIBITOR., vapuru 20 VERPOOL ve GLASGOW için 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK yük alacqkt r. 
için yük alacaktır. "LESBIAN., vapuru Şubııt 
STE ROY ALE HONGROISE ortasında LIVERPOOL ve SW· 

DANUBE MARITIME ANSEADAN i el ip yük çıkara· 
•TISZA,. motörü 19 ikinci cak ve ayni zamanda LIVER· 

•inunda bekleniyor. PORT·SA· POOL ve GLASGOW ıçin 
1D ve ISKENDERIYE için yük· yük alacaktır. 
liJecektir. DEUTSCHE LEVANTE- LINIE 

SERViCE MARITIME "iLSE L. M. RUSS., v.-~puru 
ROUMAIN 31 Son kanunda HAMBURG-

8 U C A R E S T TAN gelip yük çıkaracak. 
•OUROSTOR. vapuru 10 1 ... ----------.. 

Ş.batta KôSTENCEye hareket 
edecektir. 
JOHNSTON WARREN UNES 

LIVERPOOL 
.. JESSMORE., vapuru 28 

ilcirıcıkinunda bekleniyor. BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
İçin yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDE'.Lt 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEEK,, motörü 14 
Şubatta bekleniyor. DIEPPE ve 
NORVEÇ lımanlarına yük ala· 
caktır. 

ilanlardaki hareket tarible-
rile navlunlardaki deJjtiklik· 
lrtden actnta mesuliyet k&bw 
tın.ez. 

Daha fnla tafsilat için Bi· 
r r.cı ~ordonda W. F. HENRY 
\ J. N Ll l:.ı< L.t.E & Co. N. V. 
upur Htı taı gına müraca& 
t"'ı u t>Sı tıt a o uııur. 

'11.. ıt.ion : t\o. :..u07/2009' 

tlaşveki liuıizıu 

eo son resimleri 
BOyük eb'atta Baıvt"ilimiz 

8. Celal Bayarın fotoğrafıleri 

yalnız Hacı Al paşa otelinde 
fol'l, ressam B. lsnıaılden teda· 
rilc edf"h lirsiniz. 

Satılık Ev 
Karataş T eşvikiye sokağanda 

4 numaralı kagir üç katlı on 
iki oda üç mutbah ve üç kor.
dorlu dört demir kapı!ı üçüncü 
katının kimilen oda ve nıutbab 
ve dış sıvalan ikmal edılnıiş ve 
beton taraçalı ve alt iki katı 
sıvasız hır bab hane satılıktır. 
Arzu edenler istediti zaman 
görebil rler. Talip'.er, ayni evde 
oturın emekli komiıer erden 
M ıaslı B. Te,fi~e müracaat ede-
bıl.rıer. D.5 

Manisa şehri elektrik tesi
sat birliği reisliğinden: 

1 - Manisa şehrinde yeniden yapılmakta olan elektrik santral 
binası demir çatısı Nafıa müdürlünden müsaddak proic, 
p al ve k ·şifnamelerı mucibince 4436 lira keşif bedelile 
aç k ebi tmeye konulmuştur. 

2 - Bu ışe aıt şartname ve evrak tunlarcfar: 
A - E.ksıltme şartnamesi ve buna merbut huıusi ve fenni şart· 

name. 
8 - Mukavele proj ·si 
C - Pıaı ve projeler 

1stek!il~r bu evrakı 22 kuruş bedel mukabilinde Manisa 
şehri elek'rik tesisat birliğı reisliğinden ahrlar. 

3 - Ek~iıtme 1612/938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 
15 te M lnisa belc:d ye dair·s·ndeki hususi mahallinde 
top'anacaıe: o'.an birlik encümence yapılacaktır. 

4 - Eksıltıneye gırebilme< iç ıı iıtc.dilerin 333 lira muvakkat 
temınat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalara 
haiz olup getirmesi lazımdır. 

A - 938 yılına -.ıt t.caret odası vesikası. 
B - Bu dem r ~tı işın bizzat yapabilir ehliyet de veya bir 

ehlıne ayırtabilır o.dutuıu ıasterir veaika. 
21 25 ı s 201 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumqlar: 

Sağlam Zarif 
VE U c~ UZDU R 

Yeni yapt1rdığınız elbiseler için bu mamulita tercih ediniz 

SATIŞ YERLERi 
Bırincikordonda 186 numarada 

ŞAKK HALI 'f. A. ~. 

, 'hllif• 11 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkalan atölyesi 

Pariı, Londra, Viyana mo. 
dalarının yO.lıaek modelle. 
ri takib ve tatbik edilir 

Yıldaz atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. Bayram için 
Iİpariılwiıiıi ıcele eciiıiı. 

M. EHman ve 
Saime Ôzgören 

Paris Dikiş Akademisinden 
Diploma la 

Hükumet caddesi 
Şamlı sokak No. 28 

1 Z MIR 
Tele/on: 2535 

lzmir ViHiyeti Daimi eucOmeniııden: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Eksiltme 

Eksiltmeler 

Eksiltmeye girebilmek için 

Bergama· Soma yolunun 4+000 
· 9 + 100 kilometreleri arasın· 
daki 5100 metrelik şos!nın 
eıaslı onarılması. 

(16489) lira (32) kurı.ıştur. 

: 10 ıubat 938 tarih ne rastlıyan 
perşembe günü saat 11 de fz. 
mir ili daimi encümeninde ka· 
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 
Eksiltme ıartnımesi mukavele 
projesi bayındırlak işleri genel 
f8rlnamesi, fenni ve hususi şart• 
name ve projeleri lzmir, An· 
kara, lstanbul Nafıa müdürlük· 
lerinde inceleyebilirler. 
lıteklilerin 1237 lira muvakkat 
teminat ve Nafıa Vekiletindea 
alınmış müteahhitlik vesika11 
ile Ticaret odası vesikasını tek· 
lif mektubları ile birlikte yu. 
karda üçüncü madde yazılı sa• 
attea bir aat eveJiae bet. J.. 
mir villyeti daimi encümeni 
bqkanlığına teslim ederek mak• 
buz almaları l~ımdar. 
Poıtada olan recikmeler kab.ı 
edilmez. 21 2 220 

lzmir Vilaveti Daimi encOmenioden: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Eksiltme 

istekliler 

Ekıiltmeye ıirebilmek için 

a . • 

1 

1 

Gülbahçe • Karaburun yolunun 
0+947-2+33 ve 8+02S-
26+986 kilometreleri uaıında 
yeni fOH ile 46 menfez ve 16+ 
100 kilometredeki 2X10 açık· 
lıtında bulunan Balakova köp• 
rüsünün yapılar1. 
(120055) lira (23) kuruşt11r . 
14 ıubat 938 tarihine rastlayan 
pazartesi günü 1&at 11 de iz. 
mir ili daimi encümeninde ka· 
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 
Eksiltme ıartnameli, mukavele 
projeli, bayındarlık işleri genel 
şartnamesi fenni ve buıusi fU't
name ve projeleri lzmir • Aa· 
kara • lıtanbul Nafıa müdür
lilkleriacle ıörilp iaceleyebilir:ır. 
lıtckteklilcrin 7253 lira muvak· 
icat teminat vermeli Nafıa veki· 
Ietınden almmıı müteahhitlik 
vesikaıı ile Ticaret odası vesi· 
kuını teklif mektubları ile bir· 
likte yukarda üçüncü maddede 
yazılı aaatten bir saat . eveline 
kadar lzmir vilayeti daimi en· 
cümeai baıkanlıtuıa teslim ed~ 
rek makbuz almaları lazımdır. 
Poatada olan geçikmeler kabul 
edilmez. 21 2 221 

'lirle Hava urumu 

Büyük piyangosu 
4 ı1ncti lıqide 11,Şubat 1931 dedir 

BiJ:yiik ikramiye 50,000liradır 
Bundan b .. ka: 15,000, 12,000, 10,000 liralak ikramıye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükifat vardır. 
Aynca: (2,000) liradanbqlıyaralc (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan iıtifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 
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Pastil 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen günde 

akine tamirha· 
nesinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 

No. 16 - 18 

·EN MÜKEM.M.·EL· OiŞ . M ·ACUNUO,U,R~.ı.. ~-
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Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalarm fotoğraf makineleri, film, cam; ka~ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf aiat 

ve edevata, tont ve sehpalar. 

Fotoftrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, scnedat ve cvraıe 

istinaahlan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLER] 
Developıman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
1ZM1R: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir . -

Hara~e;! karde.şler 
1 

Büyük mObilya ve me ··uşat __ """ 
'"' arı emriniz ,.. el • ·I 

ŞUBE 1 
ANKARA 

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

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 
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Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanes· 
Büyük Salepçiof lu b.anı lıarşısında Başdurak 

1 ,_--: ' ... t ;. ••• } • t 

HAYllE'ITiH 
çlza 

Miicellit 
Ali Rıza 

Yeni Kavaflar 

çarşısı Na. 34 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
lkinci Beyler sokak No. 6.i 

Telefon: 305.5 

Baktiryoloğ 

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

lilleri yapılır 
Milracaat yeri: 

.İkincibeyler eok.ak 

Telefon 3869 
·-~~~~--~--q Birinci Smıf Mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birincj beyler sokajı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Doktor 
1 Ali Agiib 
Çocuk hastalıkları 

mutabassun 
ikinci Beyler sokat'ı 

No. 68 
Telefon 3/152 

------,,.~--
Göz Hekimi-

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan S()ı> 

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden cvel 

saat 10-12 öğleden sonra 
15,30 - 17 Tele. 3434 -1 

1938 Modelleri geldi 

evrole Otomobilleri 
Kuvl·eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Ve<dlek ıP>aırçaDaır mevclY<d<dhur 

Oldsmohil otomobilleri de her tilrln evsafı haiz, sağl..tnı, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdit 

Izmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 270 ... 

I 


