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Mısır Kralı 
ilk fırsatta Atatürkü ziya· 

ret için memleketimize 
gelecektir Şubat 938 

Herglln sabahları ( zmlr) de çıkar, siyasal gazetedir 

Akdenizde alınacak tedbirler düşünüliJ.yor 

Meçhul tayyareler, dün de 
•• •• olarak · bir lngiliz •• uçuncu 
vapurunu bombaladılar .. 

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

lngiltere Hariciye Nazırı B. Eden, pazartesi günü 
Avam kamarasında Akdenizin emniyeti için 

mühim beyanatta bulu!'1 ~caktır 

-Parlt. 5 ( Radyo ) - Alairı 
vıpunuıuıı batınlmuı, lnıillz• 
Fran111 karuını bir mukabele 
-etiaclo tefıir edilmektedir. 

Haber verilditine ı5re, açık 
111iılerde rıatlınıe1k deaizaltı· 

! .. hr.u~'1.!!l: 
tedlr. Bu tlkdirde poıta tay

Jartleri e muayyen yollar ıyrı· 
llcık, bunun haricinde ıöriilon 
tayyuelere ate' ıçılacaktır. 
f.yol 1amaada bava kuvvotlerile 
ltontrol iti de tetkik edilmek• 
tedir. 

BarMloo, S (Radyo) - Niyo
lwtil adıadalci lnıiliz torpido
Ju, bufiio buraya ,elmiş ve 
liııwıa demir atııaııtır. 

BarMlOD, S (Radyo) - Meç-
tanareler, buıüo . 11at 

Barselon açıklarında bir 
vapuruna taarruz etmiı• 

ele atbldarı bombalan i ... . 
ettirememişler ve Cebelüt· 
iıtikametinde yollarını de. 

wm etmişlerdir, 

lıra lcarıı alınacak tedbirleıi, 
ıefirlerle birlikte konuşmuştur. 

Roma, 5 (Radyo) - Havas 
muhab rinden: Bütün gazateler, 
ademi müdahalenin Fransa ta· 
rafından ıhlal edılditini yaz· 
makta ve hücumlarına devam 
etmektedirler. Mılüm olduğu 
veçhile 937 senesinde ltalya, 
ispanyaya 50 bin gönüllü gön· 
dereceti s ı ralarda da bu şekil· 
de hareket etmiş ve matl·uat 
hemen hemen ayn· yazıları neş· 
retmişti. 

Londra, 5 (Radyo) - lngil· 
tere Hariciye Nazırı M. Eden, 
önümüzdeki pazartesi günü be· 
yanıtta bulunacılc ve Akdenizin 
emniyeti etrafında Avam kama· 
rasında mühim beyanatta bulu· 
nacaktır. 

Almanyada yapılan degişiklikler 

Yapılan değişiklikler, de
rin ve btraz d hoyratçadı . . 
B. Hitler, Milli müdafaayı teşkil ederı 

zaretlerin başında. Von Ribentrop 
Hariciye Nazırı oldu 

Hitler 11e arkadaşları 

ne. 

Loodra, S (Radyo)-lnıiltere 
Hariciye Nazın B. Eden, bu· 
8'n 6tledeo sonra Fraaıız se• 
fbl B. (Korben) ile ltalya sefiri 
8. Crıodiyi kabul etmiş ve Ak· 
cl•i&de devam eden kor11nlık· Berliıı, 5 (Radyo) - Moreıal Bitlere yardımcı olmak üserı bir --------------1 Blonıbergin iatifa11ııdan doğıo •ni• h~ııııt mecliı teıekkül etmiı n bu F: J yet llzeriııı Alman orduıg yükaek mecliı riyaoetino, Hariciye Nısın 

ransacıa knırııııda heyeti erklnı araoıoda mO• Von Nöyrath getirilıııiotir. 
'f.T ..J ı • bim dı~iıiklikler olınuıınr. Bana Voll Noyraıhtan inhilil edeıı 
J' -·· İÇİn bir ai eyı ııaıaraa, B. Bitler, Ordu, Donanma Hariciye Neaaretine, ıimdi Lonılıa 
..1-.lklanlar Oflr C8%CJ Ye Ona 1'.IHaretleıiııin nmomt ıevk ıefiri olan Von Ribenırop tayia 
-.-· 'l'e tdareuoi dcrabte ediyor, Ve edilmlıtir. 
.~~ giJrecekler ordu batkomııtantıgı 'Vuifeti de keo· Natyonal ıoıyaliat partiıi relıi 
tir . diııiad• kalıyor. Rodolfo, Hariciye Nuın Von Ri• 

Parl., 5 (Rıdyo) - Fr- par• .,_ d ...,yıımnr or aıu umum komu• btııtıop, Geuıal Göring, Propaganda 
lf= ••nı, lıa .... iki defa topl&Do ı.a. · "- ı v •- tarı .... •• ıoe, ~nara on Ktel ta• Nazırı doktor Göbeli, Erkiıııharbi· 
--.._ Bir COk HylaYlar, •lllldH ' -~" ' t' .......- yın ,.....mıı ır. yei Umumiye Reiıi General Von 
•"1 Put. eiYanııda kliıı bir kllledo I 

ıtifa ıdea erkiıııharbiyei umu• Noçyet •• doaanma amirah Reder, 
•'- bir ellaııia, W yllı fraıık . • Ge ııııyo ıeiu neral Von Friçin yeri· M. Bitlere yardımcı mocliıi teık.11 
_.. lıorcıı lci• telıoildarlar '* OD• , G al v r ııe, eııer on Noçyet getirilmiıtir. edec•klerdir. 
Jar1 refakat ecl• jaaılarmalar tar.. ,._ ı G . 

al ~ .. ara örıng, Hıva Nesaretin° Alikadarların •erdikleri malA• 
luaılu maru kaldı&ı 14ıci ıııuaııı • eli " 
laallıııda lollktmııtaıı balıat iate81İf• de gilıler ·ıı munffakıyetinden do- mıh göre; Almanyanıo Roma oefiti 

b• layı geae Hava Naam olacak ve Ma· Von Huıl ile Vıyana oefiri Von 
ı.r, iki ya. rrw nrgl için ır "·• t r · d re1&we• er 1 e ecektir. Pa""n •• Tokyo oefiri Yon Diklen 
ailllllıı aahnıa oebeb olan ıııemoı• c-
lu Ukkıada 

111 
cel8 Terilılij!iııi Milli mlldafaa itleriııde olduAn de değiıtirilecıklerdir. 

-otlazdır, Ba ınallere, Dahiliye oldqn gibi Alman kahineıiniıı di. Roma Mfaretio• doktor Frankuı 
~amn B. Alber Saro eeulı Hrmlı ger •k .. ıııında dahi de&itikliklcr ol· tayin edileceği ıöyleniyor. 
99 ... lan ııllyl•ıııiftir. muıınr. Viyana Hfiri Von Pıpon, bugllo 

- O lıldiae, lılk6••tl de mll• Soıı ıeleıı haberlere göre, M. - Sonu 6 ıncı salıi/ed• -
IHMlr etmlııir. Budq dolayı, ıııd• y T "' 
=-~~:u::: ...... ço:;!41!°!ıı~: arın . Sanayi Odası 
!::!:! ::·~~-~:."::,;~0~~ t:.-:. intihabı yapılacaktır. 
.... elaa71caktı1. 

. ~ 
vucudümden nıı:: .. ~.'f"---..,...._ 

Yalıında bir tayyare 
lilo•u ile Balkan 
payitalılarını ziya. 

ret edecek 

Bn. Sabilıa Gökçen 
Roma, S (Radyo) - :Stefani 

Ajan11oıa •erdiği bir hıbere J6re, 
Al• ';' 1 • uı Bn. Sabiha Gökçen ya• 
kıod• ı..c tınar• filo•u ile Bilkreı, 
Atina ve B<ılgrıd• aiyoret edecektir. 

Şehir işleri: 

Belediye riyaset;nin 9,5 
milyon liralık projesi 

Şehir münevver ve halkı neler dü· 
şünüyor? Doktor Menıduh Sayın. 

bir zata verdiği cevap .. 

Amiral Horti 
Karakuvyay::ı vasıl 

oldu lzmirin bir görünüşü 
Bel•diye mecliaind• teıkike baf' tarafındao kabulü il• diğer auıua 

Karakuvya, S (Radyo) - Ma· Janan 9,5 milyon liralık imar hiç alika gGıterm•meıi hayredo t .. 
caristan Kral naibi Amiral pıoJ•ll, çok hat1u olan İımir llkld edildikten hııka, proje 111 .. 
Horti, bu gün buraya muvasalat muhitinde de btıyllk bir allka rinde dahı baıh, fikirler de yercııeı. 
etmiş ve hararetli surette kar- ile kortılınmıı n ı•hrin mukad. meğo bıtlanmıttır. Bu buıuıta alıb&ı-a 
ıılanmıştır. istasyonda, Polonya doraıını eıao tutan böyle bir proje. mektubları oıra ile neıro hqhy••· 
cumhurreiıi M. Musiski. Hari· ni• ancak (reia, munini, •ncümen gız . .ı: · myıger dokıor Bay Headalı. 

c ye Nazırı Kolonel ve daha 1 _u_ı_ı_ar_ı_d_•_h_il)_o_n_i_ı.ı_· k_i_ıi~li=k=bi"'r"'gr=.ıb==·=S"'o"'n=ıı=~S_i_n_c_i _ı_a_lı_if<_•_d_•.....;.·_ 
bit "Ok z~v t baz r bulunuyor· 
lardı. Reımi ıelimı bir müfreze 
ifa etmiştir. 

Amiral Horti, doğruca Pilsuds· 
kinin mezarına gitmiş ve bir 
çelenk koyduktan sonra, Polon· 
ya cumhurreiıile birlikte av 
partisi iç in ( Buyeloviç) e hare

Belediy e imar proj 
için faaliyet 

ket etmiştir. 

Bu iŞ için Ankaraya bir heyetin 
. gideceği söyleniyor 

Varşova, 5 (Radyo) - Bütün Şebriıı imarı içio b•lediyere ha· 
Polonya gazeteleri, Macar naibi oırlanıo bıt ıenelik proje ozorinıle 
Amiral Hortinin Varşova seya· yarın akıam yapılacak şehir mecliıi 
bati hakkında yazılarla doludur. toplaotuında m~ukereyo ·de .. ., 
Bunlardı Amiraiin meziyetlerin- edilecektir. Dün ö~leden ıoora bala· 
den bilhassa Macaristanı ko~Ü· diyede reiı B. ilehçet Uzun riya,•· 

nistlerden kurtarmak hususunda ~=d~~:::;:-::.:::?;,/•nnk~:Y=~ 
gösterdiği yüksek muvaffakıyet• dar projedeki iılerin kıymetleodiril· 
!erden bahsedi:iyor. meıi met•leıi üıerinde müzakerede 

, __________________ _ 

bulunmuı 1 ar, çılıım•tlırdız. Dokuı 

buçok milyon liralık projeye gir• 
yap•lacık buı iıleı o tıhaiaat bnluıı• 

muş. de•Jetlen yardım iıteom.ek •• 
retilı yapılıc.tk mühim itler ayni• 
mııt • r. l mar proj .. inio yilkıık ma• 
kımlır• arzı içio mcc iı ik:ioci reiıi 

'il. Münir lliroelin rıy81etinde bir 
heyetin Aokaraya gıd~egi h•ıı.r 
ılınmıttır. 

Kızılçu!lu yolunda eaki toprak kc:J·m~sı yağmurlardan tazelendi 

Gediz Foça ha valisinde de 
tehlikeler yarattı 

Tehlikede kalan beş çoban kurtarıldı, 
ovası deniz halini aldı 

Aydın 

Seylib bakkırıda dlla .. larlmiı. ' 
deki elikadarllra tamamlayıcı mala. 
mat gelmiıtir. Ktıçilk Menderoııla 
yatağıııdan ıaıan 111ları Cellld gillt. 
ııfln k11rntolmaoı H Mendereı yata. 
&ıoııı ulahı için açılan muhtelif ka. 
nallan kum n toprakla doldaıııını• 
tur. Bıından mdteabhidin mdblııı ... 
radara n&radıtı söyleniyor. Snlaı 
heotıa tamımen çekilmedili içiıı 
ıerarın dereceıi belli dqildir. 

Tire kaaaıı dahiliııda Mahmud· 
!ar köprll.td cinrındaki "dleri ıll· 
rllltliycu Menderes . ıulan, bdtlla 
Mahmndlar onaına yayılmıı •• bn 
o•a geniı bfr deniıı halini almııtıı. 

Tire-Aydın ara11nd• telefonla 
görfltllleıııemektedir. Bayıodır kasoıı 
dahilinde taıan Uladı çayıuın yıktı&ı 
ıedler, kilylillerin gayreti!• t•kıar 
ya pılmıı "• tehlikenin önl! mümktı.n 

1 mtrıcbe l>nlenmiıtir. Şimdilik bor•• 
da ıı .. ar telılike•i pek görüuuıiyor: 

Dilıı eaki } oçad•n ıebıimiıdekı 

• • 

• 

> ••• mt makı.,Jara geleıı mlldmata 
~Ore, Cedia otbri orada da mtıhim 

haıarat yapmııtır. İki gandenL•n 
kabarmak.ta olın Gediz nehrioin ıu· 
1•<ı düıı taıuııı, Oçıepcler, Ma t•• • 

Armndalay, Gerenkôy onu •e T
luburuodao deoizin manıabını kıd.ı 
biltiln onyı ~u iıtill etmiııir. Fut• 
jaodaırma kumandanlı~ı, iki kım~on• 

• ~>'lll l İrıri •ah ftde • 



Saat 
ayuatak, l• Jc.dı aarilrilidelilııerı, 11eeilJ4r J»oyu•ea Ye e.I, dıyete .ka41ar JDND 

otluna aıkadaılık etmeğe çık•ut olau, ıu &Hl nedir ve onun mukadderatı· 

IDııda ile btıyuk teeirleri ~•lır? . . . • 
8erh11dgi bir 1aatin bir dakika•ıada, harta bır. 1&nıyesıo~e, ana rab 

•iacJen kiinat den len biyuk nrlı • \"8 h yal aeaılea bu geçıde çıkıp ge· 
liyoraL Gene bir giloun bit ıaat te bir daL: ik amada; ioanııa göre, ya ebe· 
diye&• gidıyoruz, yabud tamame11 yok eluyorua. Ju9 •l•yoruz. 

Bayatımısıo bazı ıaatlen Hrd11 ki, etalah ltiç aaat&mayız. Onlar? ~e· 
y•c•Jen, '•detled, bır daha ele geçirilme i iaı.Uoı 0Jmıya11 zevklerı ıle 

daima içimizde yaıarlar. . 
Gene Hat1er olmuvtor ki, ıııhrab. korku, tee11ür, yeia. deh~et •e11ırelerl 

De bafısamıına tertemi• pliluaa akıeımıılerdir •• zaman ıı:am ... hafıumız· 

la b .. baıa klllmea, oslara ._kar Te ütremeltten keadımiaı a aaayız. . Saat 
dedi!imis aletin degıl, fakat bisatıbi .. ıia ve dalta doğruıu onan ıfade 
elli&i •aıanıa cılTClerıdir bilalar.. . 

Jful:addetattmıza teıiri nrdır, dedim.. Hakikate• de iyledır: . 
Telalikeli l>Jr hattayı, ıaati (zamanı) geçince tedariye kaldırdığınıs vakıt, 

.............. ~ cenlt f8 olayor: 
- Nafile, eu ti geçmiıtir ... 
Cepheye 1 .... aut eTel yetifi• me•ki alabilen ne ordnhna kazandık· 

illa •ıytlk uferleri de, tarihte okumuf&0nuzdur: . • 
Poe .. ya faftm •al HDra ftl'ilea meatab, gıdecetı yerdeki IOD kararı 

•.nmamıyer •• k•kalaa •ir felAket kapıyı çalıyor .. 
Blıb ....ıu \'e fimidinı kaybedib sehir titetiai kapaa bir geaç kıu, 

.._ .... iade pı. hU mekl•b kartarauıtır; bana iyice biliy9'••· 
a... ifitaiflİ9 ki, eeb!Mye gidib usat illere eeir dttımtlı Te aeaelerce 

ende k ...... Wt Mkm• bn•, tam htb bil erkekle a Ulıılamrke•, t'yl• •tr ..... .ı.ntbr. . 
•Kan ... -. li•cli auTa&aa ayak bellb& 1'.ollan81 açarak, baaeüale 

11118fm1k ... kot.yona" 
Ve .... ıa, lleıllangi ldr llmaocı., ıaatia ltosülaA• dolayılil• np"ra 

k&fl,_ .. ..,,...., ~ ay eoua kana ile kar1118ttıi1 nldı oaa ar11k 
•ık• Mr erhkle tn111b Hriflitiai, oaa tama••• kaybeıdtiDi glrmlfllr. 
Hatla ıee .. •-. o erkfJI• uJ>a1'a., dedili•i bile daymaıtar. 

......._.llİ• lçilltle, ••yat H bayaba bir 1111•· ip • k611. leHlalrleri 
yatı,- ft ........ .., 1._.., uclı ... ara 1.ia •I• bera.,_ ykly81'. 

OrAan Ralami Gölc~e 
-- o:;, OCI ~ O.:. QO QQ ~ -- -- - - -- -- -- ._ 

ARADA SIRADA 

ŞEN FIKRALAR 
E•ir almış 

Devıiri teaıaiyedea birinde, 
ıube ıeli, hademesine, ennden 
buaonuu almadaa biç bir zi· 
,_.ltİJİ ,..... koymamuanı 

t..Wltetmif. 
Bir ,an, fki eli cebinde biriıi 

~p. aGdGril görmek istiyor. 

Hl•••• lrobuadan tutarak ıo-
nly8r: 

- Haıriya baıtonun? 
- Buton mu?. S.1tonuıa 

,okL. 
- Yoku, ait al da gel. 

mldür iJle e•nttil 

Neden 1ili9er•~ 
Bir pn Darülhedayide hazİ11 

bir piyn o,.aaayor, lawkes 
elinM bir aendi~ gözy .... rtm 
ailiJordu. Halbuki yanı•zda 
ofatad ,Ozel bir bayan en acıklı 
bir yerinde makaraları lcoyuve
rİJor, plaaekten kınlıyordu. Da
yM9IDlldl, aorduk: 

- Bayan, oynanan facillClar •• 
Neden plüyoraunw:? 

Bayan cevap verdi: 
- Ah, ben de atlamak i• 

terdim amma, ne yapayım, gece 
ct...a Mvetli}'im, tuva&etim bo
..ı.: 

Bir lıata 
Cilt ve saç hekimi muayene

hanesine yaılıca bir mitt•ı 
ıirerl 

Hekim - Buyurunuz, rahat· 
ıızhf nra •edır1 Cide mi mYte
aUilc, yoksa saça mı aid? 

Huta - Her ikisi içiı de 
ted"'vıye muhtac m doktor .. Ev
ve a • çıplak kafa!'fta bır az 

obun lllÇ verebilecek bir ilaç 
iıtiyontm. Yeni fflendm de. .. 
Refılcam öyle arza ediyorl 

Hekim - (Muayeneden ıonra) 
-.allahi efendıtn, teabhüd ede· 
mem, fakat size bir pomat ya· 
zacatıaı. En müessir saç ilacı 
odur. B.zan haıik11lide teairi 
görülüyor; bir hafta içinde, be'6 
kı de al9br4* tar••ak müm• 
kündtrr 

Hasta - Te,ekkürler ederim, 
ltüyük ~ir liitiilde bulundunuz ..• 
C it meıeleaine gelınce ..• 

Hekim - Ha, evet; b• lau
ıuıtaki şikayetiniz? 

Hatta - Bir kat ntı, bir kı· 
zam ... Akşamları yeni refıka· 
mın karıııında hart, hart bo
yuna kaşıamak hoş düşmüyor 
dı ... 

Hekim - Ebeıamiyetli bir 
şey detil; kan harareti... Size 
bir pomat vetecefim, az pnde 
ıilayab olutsunuı. 

Haıta - Ekıilc olmayınız 
doktot 1 zaten baakatioiı, me
haretiniz müsellemdir. S ze bu 
himmetinizden do ayı borçlu ol
duğum ... 

Helma - (Sözünü keserek) 
Estağfurullah... Maayene ücretı 
üç liradır. 

(Heki• reçeteyi J&Ulf, •Lİl" 
terı parayı venr çıkar.] 

Yeni Netrig•t: 

Fikirler 
lzm r Halltevı clerrli olan 

fikirlerin 164 üncJ sayısı intişar 
eylem tlir. Tavıiye ederiz. 

ANAnOLU 6 Şab 

Şehir dahili haberleri 
Fuar için ye 

hazırlıklar 

Kar~ıyakada 
••••• 

Köy muhtar ve heyetleri
Fuar kom tesının daveti 

rine yataklı vagonlar şi 
Türkiye aiana B. Kimil ile 
Jcet müfettişlerinden B. Tuş 
rım"ze gelmiş ve tedkikler 
mışlardır. Vaıon şirketi 

Meyoa fı.danl.tı 
kurulacak 

Vıliyctçe Kırt yakada soğuk· 
kuyuda gen ·~ bir meyva fidan
lıgı tuısı kararlaşt rılmfştır. Bu· 
nun için Soğukkuyu mezarlığı· 
nın arka tarafında 100 dönüm 
arazi stımlak ed imek üzeredir. 
Kad fc:<:aleıine 3,000 zey in f ı · 
danı dik"lecektir. Bunlann bir 

nin şubattaki seçimi 
Yolsuzluk yapanlar hakkında muz ayında lzmırde bir 

açacak ve dunyanın her 
fına işliyen yataklı vagonl 
lımir fuarına ve lzmir şch 
turistik ehemmiyetine dair 

takibat yapılacak 

kısmı dıkılm ştir. 
Vılayet Z raat müdürlüğünce 

iıtiyen çiftçilere yonca tohumu 
dağıt lmıştır. ----

Köy muhtar ve ıht yar heyeti 
seçimi hakkında Dahiliye Ve· 
kaletinden vilayete bır tamım 
gclm şfr. Yapılan teftı,ler ve 
tevali eden şikayetlerde köy 
muhtar ve heyctlerı seç mlerin· 
de kanun buyruklarına aykırı 
yols JZluklar yapıldığı ve bu ha· 
lin köylüler arasındaki bağlılık 

Müthiş bir ve ahengi ihlal edecek vaz·· 
yetler ihdas etti~ görülmüştür. 

cinayet Bu vaziyetin; daha ziyade se-
•. •.sa çim içın mevzu hükümler etra· 

Bir ana 1,5 aylılı lıı. fmda alakadar köy jdareıerite 
köylünün aydınlata mamasından 

%tnı denizde boğmuf ve seçime takaddüm eden gün· 
Limanda şarlar arasında kü- lerdc köy muhtar ve heyetle· 

çük bir çocuk cesedmin su üze- rinin kanuni tedbirlerini alma· 
rinde durduğu görü müş, Adlr malarından. ileri geldiği neti-
yece hadise tahkikatına el kon· cesine varılın ştır. 
muştur. Denizden ç k•rılan ço· Köy kanununa göre Şubatta 
cuk ceaedioİD bir buçuk aylık köy dernekleri, seçım devresine 
bir kıza aid olduğu anlaşılmış- Ait müddetini tamamlıyan köy 
tır. Otopsi neticesinde ve boğu· dernekleri, seçim devresine ait 
larılc öldüğü anlaşılmıştır. Katil müddetini tamam! yan köy bey-
ananın meydana çıkarılması için etleri yerine yenılerini seçecek· 
tahkikata eheauıuyetle devam tir. lnt ihap . etrafında görülen 
ediliyor. fenalık ve kanunsuzlukların bu 

Vı em mücadle cemi. seçim devresinde de tekerrürüne 
er . . mahal ve iaıkin verilmemek 
yetı senelık kongre Üzere bu iş etrafında köy hey· 

ve balosu etlerince dıkkat edilmesi ve 
Verem mü~dele cemiyetinin gözönünde bulundurulması icab 

yıllık kongresi 18 Şubat cuma eden esaslar teabit edılm ştit. 
günü pat 17 de cemiyetin Bey- Köy kanununun değişen mad· 
ler sokağ ndaki bınasında top· deleri, süratle köylere bildirıle· 
)anacaktır. 9 Şubat cumartesi cektir. Köylerin seçim mazbata· 
akşamı da gene müessesenin ı. ı, nüfus ve uk rlik işl!\!inİiP 
yıllık balosu lzmırpalas salon· günüıüniae pterrhneai temm • 
larrnda verilecektir. edilecektir. Şubat ayı içinde 

B r çok aile kız ve kadınları seçim yapmıyan köy muhtarları 
bu baloya milli kıyafetlerle gel- hakkında köy kanununun 27ınci 
meğe karar vermişlerdir. maddesi tatb k edilec:ekt r. Köy 

Karaburun halkı· 
nın teşekkürü 
Karaburun halkının ımzalırilc 

şu mektubu aldık: 
lzmir L man idaresinin Kara

burun vapur seferlerini ihya et· 
mesi, bö gemizin ikt ııdi v11i· 
yet ni çok ıyi bir şekle sok· 
muttur. Karaburunlular, lzmire 
gidib gelmekte de azami kolay· 
lık görmektedir. Liman idar~ 
sıne bütiin Karaburun ve civar 
köyleri halkı teşekkürü b'r va· 
zife bilir. 

Bir mil tercim 
arıyoruz 

Gazetemizin Fransızca ve 
Türkçeye iyice vakıf, tercüm~ 
e muktedir ve pıetecilik 

mesleğine lıeveıli bır arkadaşa 
iht ya1eı vardır. Talip o'anlann 
idarehanemize müracaatlart. 

ıeçim mRzbataları günügünüoe 
ikmal olunacak, yeni muhtar ve 
heyetler 1 marttan it bareo ıte 
başlıyacaldırdır. Bu hususta ih· 

m allerı ıö ülen nıhiye müdür 
leri hakkında takibat yapıla· 
caktır. 

Bazı köylerde ıalibiyetli mer
cilerin kanuni bir teblij'i olma
dan yapılan ıeçımlerı hodbebod 
bozdukları ve ıeçim evrakını 
kaybettılderi, ı•ç m ııraıanda Işı 
bozanlara ve geri bırakanlara, 
fenalık 1apanla a göz yomdak· 
Jan, banlar hakkında 31 inci 
maddenia tatbik edilmedifi, 
seç mlere müdahale ed lditi ve 
bu yüzden ikilıkler olduğu an· 
laşılmıştır. Buna imkan vermi· 
yecek tedbirlerin aldanlmaıı ve 
ıunü biten hayetlerin seçimle· 
rinin ıubat içinde her halde 
yaptırılmuı emredilmittir. 

diden teıbiti ile kanuni icabın 
yapılması, lazım gelirse bu gıbi 
yer erde evsafı laz meyi haiz 
muhtarların Valıler tarafından 
seç lmesi hususuna bilhassa ıtina 
edilmesi de bildirilmiştir. 

/yileıen lıasta!ar 
Lekelih:.ımmaya tutulan ve 

lzmir Emrazı ıariye hastanesin· 
de tedavi altma ahnan Hamza 
oğlu Demir Doğumyol, Ali kızı 
Refia, Osman kızı Fatma tam• 
men iyıleşm· ş ve hastaneden 
ç kmışladır. 

Cumaovası nahiyesinin Kara· 
kuyu mıhalleıinde 1 S yaşında 
Bahriye lbrabim ile 7 yaımda 
Nermin Ali karahumma haıtı· 
lığına tutulmuş ardır. 

lzmirin Çayırlıbabçe mnki
in de uçüncü ıokakta Kizım kızı 
Akile tetınoz b11talıtına yaka· 
lanmıştır. ----Kızılçulluda toprak 
kaymaıı yen "den 

baı.adı 
- Başı 1 inci salaif•ıle -

la "ylab mıatakanaa iki hyık gön• 
dermi1t köyler halkını kartarmı iti 
ile meıgal ohBBflırr. 

Beş çoban ile koyunlara su 
hücumuna uğramış, tehlikede 
kalmııtır. Yapılan yardımlarla 
bu çobanlar ve hayvanları kur
tarılmış ardır. Tahmınlere göre 
ôvıda bulunan uaz ye ek.im ş 
olan 20-25 bin lira Kıymetuulc 
:tohUm~ 1~b yüzündelJ' h~~,.r 
•lmuştur. 

Hegelan: 
Kılçullu demiryolu üıeriadekı 

heye an sahasında son yağmur· 
ların teı r le h ye in ge~le· 
aiştir. Trenier, tek hat üzerın· 
den seferler ne devam ediyor· 
lar. Burada buluoaa ve b&itull 

gün çalaıan ameleler, yo a duşen 
çamurları tem zlemekte, erteıi 
sabah yeni çamur yığınlarile 
karıılaımaktıdırlar. 

AgJın: 
3/4-2·938 - Dün ve evelki 

ıün yatan yağmurlırdan Men· 
dereıin ta,t t nı ve ovayı ıula
nn kapJAdıtını bildirmiıtim. Ko· 
çarlı kamununa batlı Yeniköy 

tamlar yapacaktır. Mümesst 
lzmirdeki muhtelıf asarıati 
gördükten sonra dünyan n 
tarafından mühim miktarda 
yahın lzmire gelmelerin n 
mini mümkün olduğunu s" 
mit!erdir. Düşüncelerini bır 
porla fuar lcomiteline bil 
ceklerdir. 

Savak vapu 
Bir vak'a daha ol 

yolcular ıikaye 
ettiler .• 

Liman işletme idaresinin 
vak vapurunda dün ıece de y 
bir hadise olmuıtur. 

Saat 22,27 de Konaktan 
caları alarak Karı yakaya h 
ket eden bu vapur, Alaan 
iıkeluine yaaaprlcen mane 
yapa .. 11111, •eri dönmüş, 
yare ıinemı11aın önüne 
ıelmiş, au aaretle güçlükle 
oaşmııtır. Bu vapur yolculan 
telefenla idarebanemize bild 
dıklerine göre, alt kattaki 
rinci mevki kamaralarına 
ıirmektedır. Hatta yolcular, 
purdan çıkarken polise ve I< 
ııya a iıkete meaaruna şi 
etmişler: 

- Bizi• hayal! mız a 

Turgudluda 
deve glir fi 

Turpdtm, (Hususi) - Şu 
tın 11f111İı.nde burada dev ı 

reşleri yapılacaktır. Vıliye 
her taraiıftdan ıetir ı lea de 
ler gür•te ı receıeler, miiaa 
kalar akşama kadar sürecekti 
Birinci, ıkinci 'H üçe1ncii 
dewelerin sabıbieria• bediye 
verılecektir. 
ôdemiı, s.&tlali ve Ataşe 

rin peblivu &leveleri de ıi 
celderdir. 

önünde Kocayah deni len mev· Gönende 
kide miyankölcü kazan bir ame-
le ırub• suların lıücamu üzeri· Tütünler hen'/Js 
ne köye dönememiıler ve ataç· satılamamtf 
lara çıkarak kendilerini selin Gönen, (Hu.uli) - Güaeo 
baıkmından kurtarmıtlardır. Bu ba yıl yetiştirilen tötünMr 
yurddaşların kurtarılması için mühim bir kıımı satılma• 
hükumetçe tedbir alınmış, Men· müstabail etinde kalmııtır. Eo 
deres üzerinde işliyen sal ve .. ye diifen tütWıciiler, Ha 
kayıklar gönderilerek kurtarıl· vinde bir toplantı yapark va 
mata batlamıtlardır. iyetlerinİ alilcadar makamlar 

Aydın, 3 (Husali) - Evelki b ldirmeği kararlaştarıaıılar 
gün yatan ş ddetli 1atmarlar zarram dindeki tütunler 
tardın basıl olan selden Bor· yılden hea daha tok ve t. 
haniye· Horsunlu istaıyonlan de daha ne&s&ir. 

arasındaki Feslek çayı taımış Urla luıymakamı 
Zev~ nız tat m decek •• Ruhunuıdain tekmıl sıkıntıları gideıecek yegiae fllm 

Köy kanunuDun 32 inci mad· 
desi lauıni vaziyeti bul•n• 
bazı kaylerde muhtar seçimi 
için Valilere esaslı salahiyetler 
vermiıtir. Köylünün ezilmemesi 
ve köy balkınıo kanunla keo· 
dılerine verilen vazife ve hakları 
serbençe tanzim ve tatbik ede
bilmeleri için bu madde çerçe

ve demiıyolunu 1,5 kilometre Urla kaymakamı B. Halô 
kadar bozmuıtur. Bu yüzden dün şehrim ze ıelmış, lcazay 

M~•t:~;n1ız FER NA N DEL ink~~e~s~el 
Kalalıak. •• G.11tlilt- N•I'• • ZaN/el abiJ•5i 

Gör... ı il.. Söyleme 
3 000,0CO Fran1tz franıına aal olan ba munam fi •ele dinhyeceainiz aü~teli sözlerin ••• 

itil lecek prkı arın... lftldae payan yold•··· Buıludın başka:. .. 
ınoder Danılar ... Havai şarkı arı ... Ve Danaları .•. Muhteşem Revü sahnelerı .• ~lecektir. 
Proırama llive olarak PARAMOUNT }OURNAL .. 'RENKLi MiKı. .• oe 

KAMERiN ARZ ETRAFINDA DEVRi 
Tekmılı Buıün 

AVVARE SiNEMASDNDA 

evelki gün ve dün tren aeferleri aid işler hakkında valı B. Faz 
intizamını kaybetmif, Afyondan • Güf eçle görüşmüttur. 

g' rebilccek köylerin şim· gelen trenler Burhaniyede, lzmir l•-llİııımiiımllİıl••--•llf 
\fe havalisinden kalkan tren WJ Bağ bahçe tütQ 

Evlenme otoraylar da Horıuoluda kal- l~n 
mıı ve muhtelıt katar1ar da K • A 

Merhum Hasan Kerestecinin hareket etmemişlerdir. Afyon 1mYeV1 
kerimesi Bn. Tiraje Kerestecı Sürat katarı yo cuları aktarma G u·· b r e 1 e r 
ile 8. Hüsnü Üzümcünün oğlu 
B. Nihad Üzümcünün n kah ile geçirilmiftir. Y atmurlaıdan 
törenleri dün saat 11 de ev· Aydın • Çine yolu da boau!- VE 
lenme dairesinde icra kılanaıaı· muştur. Menderes tamamen ta,- Ziraat aletleri 
tır. Törende iki tarafın aile ve mış Aydın ovası su altında kal· Hacı Davut zade 
doatlaıı hazır bulunmuılardır. Dllftır. S. taşk ndan çiftçiler ı.. v d el 

d "Ok sevi .. mı· •lerdır. Bu oabi ta•· Ranm . AGra ava Yeni evlilere biz de uade er ... ... y • y 

kınlar old11ğu yıUar bol ve be· Halim ağa Çarıısı No 31 temenni ederiz. 1 1 '-·---------F 1 roketli malıaal abmr. Z M R 
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ilan Stoya inoviç ve 
manya Hariciye Nazırı 

Istanbula vardılar 

Ro- Meclis reisi 
latanbula geldi ve Ata. 

Yunanistanda diktatörlü 
nasıl kuruldu? 

Atatürk, misafirlerimizi Ankarada kabul buyuracak· 
lar. Yunan Başvekili Metaksas ta bekleniyor 

lstenbul, 5 (Hususi) - Yugoslavya Baş ve D,ş Bakanı Milan Stoyadinoviç, bugün gelmiş ve 
hnraretli surette karşılanmıştır. Milan Stoyadinoviçten sonra Romanya Hariciye Nazırı M. Miçesko 
da gelmiş ve karşılanmıştır. 

Misafirlerimiz, birlikte Ankaraya gidecekler ve orada toplanacak olan Balkan antantı konse· 
yinde bulunacaklardır. Yunan Başvekili General Metakus n da, bugün yarın gelmesi bekleniyor. 
Konseye, General Metaksas riyaset edecektir. 

Atatürk, misafirlerimizi Ankarada kabul buyuracaklardır. 

Çine Mısır Kralı, ilk fırsatta 
En çok ailcihg6nderen memleketimize gelecek 

Almanyadır -~~~~ 
Tokyo, 4 (A.A.)- lngiliz hü· Atatürkün hediyelerini g6türen B. Cevad 

kumetinin japonyaya hakiki Abbas, Nil nişanının büyük rütbesile 
maksatların bildirilmesi şartile taltif edildi 
barışın tekrar tesisi için teşriki 

mesaisini vadettiği hıkkında or· 
taya çıkan heyecanlı haber si· 
yasi müıabitler tarafından dün 
gazetelerde intişar eden resmi 
veya yarı resmi beyanatla mü· 
naaebettar görülmektedir. 

Bu beyanat Japon hükümeti· 
nin Anti komintern ittifakını 
takviyeye ve Anglosaksonlarla 
yaklaşmağa olan temayiilün ü 
bildiren beyanattır. 

Bu müşahitler B. Hirotanın 
...L':- n:. .-1,;....: nai.U...ra
nin Japonyaya dost olmadığı 
mütılcasında bulunan bir meb· 
usun fikrini kabul etmemiş bu· 
lunduğunu bilhassa kaydediyor· 
lar. 

Japon an'ınesinin faşist ide· 
olojilerle biç bir nıünasebatı 
yoktur. Roma·Berlin·Tokyo mih· 
veri komünizme karşı müca
dele İçindir. 

Müşıbitler, Asabi gazetesinin 
Çine yapılan silah idhalatı bak· 
kında ilk istatistiği dün neşret· 

tiğ :ni ve bundsn çıkan neticeye 
göre Almıııyadın yapılan sılah 
idhılatının diğer yerlerden ve 
bilhassa lngiltereden yapılan 
ithalattan çok fazla olduğunu 
ayrıca kaydetmektedirler. 

Beynelmilel pamuk 
kongresinde miizake
: eler çıkmaza girdi •.• 

lskenderiye, 4 (A.A.) - Bey· 
ne:ıııilel pamuk kongresinde pa· 
mu fa,ın nemli o'. ması meselesi 
yüzü,1dcn çıkan bir ihtilaf üze· 
rinc müzakereler bir çıkmaza 
girm'ştir. Bu çıkmazın pamuk 
ihracat tacirleri ile ipiikhane 
sahiplerinin biribirlerile boy öl· 
çüşmeğe kalkışmalarını iııUç 

etmesi ve bu yüzJen Mısırın 
pamuk ticaretinde bir atalet 
hasule gelmesi ihtimal dahilın· 
dedır. 

Kongrenin bugünkü son içti· 
maında bir karar sureti kabul 
ed imiştir. Bu karar suretınde 
pn.nuk ziraati ile iştigal eden· 
lerıe Amcrikm pamuk ayıkla· 
y c !arının nazarı dıkkati bu s~· 

ne mahsulünün fevka:ade rutu· 
betlı o•ması ve amb;ılaj . arın iyi 
}Bpılmaınakta bulunması me· 
sele.eri11e celb:dilmektedir. 

Yeni halkev:eri 
açılacak 

f~tanb ıl, 5 ( H ıs~sı ) - Bu 
yı , neııııeketp m ıht.lif yerle· 
ıın<.e • 2 Hak vı ı:ç acaktır. 

lstanbul, 5 (Hususi) - Atatürkün Mısır kralı 
diği hediyeleri götüren B. Cevad Al bıs, bu 
buraya dönmüştür. 

F aı uka gönder· 
gün Kahireden 

Matbuat mümessillerine beyanatta bulunan B. Cevad Abbas 
demiştir k:: 

- M.sır kralı Sa Majeste Faruk, memleket'm:z hakkınde sita· 
yişte bulundular ve ilk fırsatta Büyük Şefimizi zıyaret etmek ve 
memleketim ızi 2örmek üzere geleceklerini vadettiler. 

Mısır kralı, B. Cevad Abbıııa N,J nışıınıuın büyük rütbesini 
verm şiir. 

Rusya, Avrupa hududları
nın edi 

Frar.sa, Rus· Fransız 1=ak~ı mucibince Rus-
• yaya y:.raım etmezse, pakt 

bozu/mu~ olacaktır 
Berlin, S (Radyo) - Par sten ıılınau baberlerP. göre, Rusya 

hükumet<, Fransa'{a b r m ıhtıra vermiş ve Rus· Fran91z pıktının 
ahkamına tevf kan garbde Rus hudut.arı Frarı saca emıııyet altına 
alınmadığı takdirde Rıosyanın, pakta riayet etmiyeceği gibi, Uius· 
lar Sosyetes ~den de ayrılacağını bild m.ştir. 

Bu m~htı.rada~ aıılaş ı ıyor k, RusyJ, Uzlİ< Şar.:ta serbestÇ'! 
meşgul o.abılme~ı .çın Avrupadak hudu !arından em:n olmak 
arzusundadır. 

ıtiflla-Clıir~FrinSlz-nlües: 
sese;erini bombalıyorlar 

(Al.ka .tt:), (TragotaJ- ve (M--.on) şehir
€rini f . .z.a çevirı:.'ler 

Barselon, 5 (Radyo) - lh • • V a oava ve Maon şeh ' rleri 
lalciler, bugün tayyareı~rlerle de boınblıdıman edilm.ş, mü· 
(ALkan;e) vı bombardıman et· 
m şlerd.r. Halktan yüz kişi mak· hım hasarat vukua gelm :ştır. 
tul düşmüştür. Tayyare:er, Barselon şehrini 

Paris, 5 (Radyo) - General de bombardıman etmek iste· 
Franko hükürnetiııe aıt tayyare· miş1erse de, CJmhuriyetçiler dafi 
ler, Alıkanteyi bombardıman loplarının ateş ne mukavemet 
ederlerken, bir F:ans z şirke· edemiyerek kaçmışlardır. 
tine at olan elektrik fabrikas.ıe Yugoslavlar 
Fransız ~ava nakliyat istasyo· 

~~~~şla~~:~madiyen bombalar Pera takımını yendi 
Frankıst tayyareler, Tarago· lstanbul, 5 (Hususi) - Yu· 

tayı da bombardıman etmi şler· goslavya tak mı, bugün Pera 
dır. Burada da ahaliden bir çok takımile bir maç yapmış ve 3·1 
kimseler maktul düşmüştür. galib gelmiştir. -Elhamra idaresinde Milli Kütüphane 

SIN EM ASI 
Bu giin matinelerden itibaren lıakiki şaheser iki film bi,.den 

· 1 • Kl~KANÇLIK 
Başrolde günün iki meşhur 

aşık ve maşuku 
ROBERT TA YLOR 

BARBARA ST ANWICK 
2. RAMONA 

Tabii renkli harikalar filmi 
Başrollerde: LORETT A YUNG 

DON AMECH 
Stanslar: Romana: 3 

·•----·v·e~7•d::ıe~·..:;;K~·s~k~ft~~~ç l~ı k~:.-;.5~v;ı:e;. 9 d 11 ··--••' . ~ 

tiirke tazimatta Tevkif at yalnız Atinada değıl, 
bulundu her tarafta birden yapıldı 

lıtanbul, S (Husuıi) - Bö· 
yük M1llet Meclisi reisi Bay 
Mustafa Abdülhalik Rendı, bu· 
gün Ankaradan gelmiştir. 

Meclis reisi, doğruca Perıpi• 
lası giderek Başvekilimiz B. 
Celal Bayan ziyaret etmiştir. 

Başvekilimiz müteakıben Mec• 
lis reis:le birlikte Dolmababçe 
sarayına giderek Atıtürke ırzı 

tazimat eylemiştir. 

Mısırda nümayiş 
Mavi gömlekliler fefi 

tevkif edildi 
Kahire, 5 (A.A.) - Vefd 

partisinin mavi gömlekliler adı 
verilen teşkilatının reisi Bili\ 
dün bir nümayiş esnasında tev· 
kif edilmiştir. 

Vefd partisi önümüzdeki inti· 
habata iştirak etmiyeceğine dair 
çıkın haberleri tekzib etmek· 
tedir. Parti bütün intihap 
mıntıkalarında namzed göstere· 
cektir. 

S:yasi mehafilin kanaatine 
göre bu intihap mücadelesi dev· 
resinde kabinenin yeni bir esas 
dahilinde tevsii derpiş oluna· 
caktır. 

Anlıar .1 hukuk tale. 
besi Avrupa seya. 

hatine çıktılar 
lstanbul, 5 (Hususi) - An· 

kara Hukuk fak~ltcsinden 40 
taleb~ Avrupaya seyahate çık· 
tılar. 

Kacakcılıkla • • 
mücadele 

Ankara, 4 (A.A.) - Geçen 
bir hafta · içinde gümrük muh11· 
faza teşkilatı, 56 kaçakçı 959 
kilo gümrük kaçağ, 13 kilo in· 
hisar kaçağı, 4 kilo uyuşturucu 
madde, on bir defter s:gara 
kağıdı, 60 Türk lirası, bir tü· 
fenk, 20 me,mi ile 11 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmı ştir. 

/ngiltere 
Japonyayı deniz pak. 

tına d:ıvet ediyor 
Tokyo, 5 (Radyo) - lngilte· 

renin bura sef,ri, bugün Japon· 
ya Haricıye Nuırı B. Hirotayı 
ziyaret etmiş ve Japonyanın, 
1936 senesinde akdolunan deniz 
paktına iştirak etmesi basusunda 
hükumetinden almış olduğu tek
lif notasını vermişt;r. 

B. Hirota, japonyadın henüz 
bu mesele hakkında biç bir 
teklif almadığını söylemiıtir. 

Bir ltalya gemiai 
Fırtınadan battı 
Roma, 5 (Radyo) - Denizde 

şiddetli fırtınalar hüküm sür· 
mektedir. Garva ismindeki ltal· 
yan ticaret vapuru, Kapilla ada· 
sı civarında batmış, mürettebatı 
kurtarılmıştır. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Macar Başvekiiini 
ziyaret edecek 

Budapeşte, 5 (Radyo) - Tür· 
kiye Hariciye Vekili B. Rüşdü 
Aras, bu akşam Başvekil M. 
Daraniyi ziyaret edecek, yarın 
akşam lstanbula dönecektir. 

Ordu da seferber edildi. Politik va
ziyetin değişmesi muhtemeldir 

Utro razetesine Belgraddan 
bildirildiğine röre, Yunan Baı· 
vekili General Metaksas dikta• 
törlük ilin etmiştir ve bu haber 
Belgradda heyecanla karşılan· 
maktadır. Gazeteye göre, bu 
hareket Yunanistanın politik ve 
finanıel hayatında büyük bir 
tebeddül meydana retirecdı:tir. 
Bilindiği üz~re kral Georri 4 
Ağustos 1936 tarihinde Gene· 
ral Metaksasa Başvekileti ver· 
diği zaman kendisinden yurdun 
ıiikun ve asayişini temin etme• 
ıini istemit ve bilba11a komil· 
nist tabrikitını ve organi2'.ilsyo· 
nunu kaldırmasını emretmişti. 

Çünkü; 1936 senesi zaıinda 
Yunan komünistleri Selinik, 
Atina ve diğer şehirlerdeki iş· 
çileri greve teşvik otmişlerdi. 
General Metaksas, filhakika ko· 
münist tabrikatını bertaraf oıt· 
miğe muvaffak olmuştu. Orduda 
da da bor kesçe beklenen sÜ· 
kün ve istikrarı temin eden 
gene Metıksastır. Memleketin 
ekonomik ve finanse! işlerinde 
de bslkın mühim bir bsmını 
memnun etmiştir. Fakat, politik 
durum birdenbire değişmiş ve 
Başvekil, eski parti liderlerinden 
bir çoklarını tevkif ettirerek 
adalara sürmüştür. Bu tevklflere 
sebep, eski parti liderle-rinin 
halkı hülcümet ve rejim aleyhine 
bir isyanı ııcvkettiklerınin llnla· 
şı iması olmuştur. Diğer bir ba· 
bere göre, Başvekil aleyhiinde 
politik partilerin bir suiltasd 
hazırlaması, General M ~tak· 
sasıe 1936 da komünistlere kar
şı açtığı savaşı şimdi de eski 
partilere karşı açmağa sevket· 
miştir ve böylelikle bir çok 
tevkifler yapılmıştır. 

Tevkif edilenler arasında Ve· 
nizilistler lideri Sofolis, teTak· 
kiperverler lideri K.afandariı, 
Çıldıris partisi lideri Teotokis, 
müstakil cumhurıyetperverler li· 
derı Populis vardır. Bunlardan 
maada büyük rütbeli mütekait 
bazı zabitlerle eski nazırlardan 
ve eski gazete muharrirlerinden 
bir çokları tevkif edilmiştir. 
Mevkuflar muhtelif adalara sür
gün edilmişlerdir. 

Zora gazetesine de Londra· 
dan telefonla bildirildiğine göre, 
eski parti liderleri bir beyan· 
name neşrederek hükümetio po
litik, ekonomik ve finanse! ça· 
lışmalarını şiddetli bir surette 
tenkid ederek balkı yekvücud 
olarak hükumet aleyhine nüıua· 
yiı yapmaya davet ve demo~· 
rasinin teıiıini istemeğe teşvi~ 
etmişlerdir. Yapılan tevkiflerden 
sonra hükümet bir beyanname 
neşrederek balkın artık politik 
partilerle bir ilgisi kılmadığını 
ve kendisini tamamen çalışmaya 

Tevki/ 11e liirıün t1tlilt1nlt1rden 
Venizelid B. So/ııllst 

verdii'ini, isyanlar ve fenalıklar· 
la dolu olan mı:ıiyi anmak bile 
istemediğini ve fakat eski par· 
tilerin bunları tekrar diriltmek 
istediklerini, kuvvetli bir idaro 
rejimi kurmak işinde hiç b1r 
zaman teşriki mesai etmemele· 
rine mnkabil yıkıcı bir dava 
uğrunda derhal birleıtiklerini, 
son zamanlarda kriminel bazı 
unsurlarla ve fena politika adam· 
larile birleşerek suikastlar ha· 
zırladıklarını, halbuki memleket 
idareıine karıı birer kangster 
gibi yumruk kaldıran bu kabil 
adamlara karşı düne kadar düş· 
mın olan parti liderlerinin bu 
ırün bunlarla tefl'iki meni et· 
melerinin ne kadar çirkin ve 
fena niyetlere matuf bulundu• 
ğunu bildiJmekte ve balkı bun• 
lara kapılmıyarak sükun dahi· 
!inde iş ve gücüyle meşgul ol• 
mağ._, davet etmektedır. 

Bıı gazeteye göre •Star• ga • 
zetesi Yunan ordusunun her 
hangi bir sürprize karşı haz r 
olması için emir aldığını ve se• 
ferber bir halde bulunduğunu 
yazmıştır. 

Zora gazetesi Atinadan al• 
dığı diğer bir haberi de kay• 
detmektedir. Bu habere göre 
tevkifat yalnız Atinada yapılmış 
değildir. Sela'1ikte ve diğer bü. 
yük şehirlerde de bir çok te v• 
k ı fler yapılmıştır. Diktatörlük, 
kralla Metaksasın uzun süren 
bir görüşmesi neticesi olarak 
ilan edilmiş ve haber resmi ola· 
rak bütün gazeteler Va&!tasile 
yurdun her tarafına iletilmiştir. 
General Metaksas Atina garni· 
zonunu teftiş ederek önemli hır 

nutuk söylemiştir. Milli Müdı. 
faa Veldli muavini Papa Dimas, 
Selaniğe giderek garnizon ku· 
mandanile ve diğer büyuk rüt· 
beli zabitlerle görüşmüştür. Ha· 
riçte yaşamakta olan ihtiyat za· 
bitlerine, bulundukları ycrlerın 
konsolosluklarına müracaat et• 
meleri bildirilmiştir. 

Bulgar Telgraf Ajansı, "Roy· 
ter• in Viyana muhab;rine at
fen general Metaksas·n Yıına. 
nistanda tam bir diktatörlük 
ilan ettiğini bildirmektedır. 

lzmir Ticaret ve S~nayi 
tihap heyeti riyasetinden: 

odası in·· 

93 8 yılı lkincikanun iptidasında müddeti hitam bulan lzmir 
Ticaret ve Sanayi odası ~clis azaları intihabı 7 Şubat 938 
Pazartesi günü saat 9 dın 17 ye kadar lzmir Ticaret ve Sanayı 
odası salonunda yapılacağından odada, fevka lade, bıriuc, kın 
üçüncü, dördüncü sınıflarda kayıtlı bulunan taı.:ir!erin yukarıda 
gösterilen gün ve saatlerde reylerini kullanınal- iiıerc odayıı 
gelmeleri ebemnuyetle rica olunur. 4 5 6 361 



Şehzade orkud, şinı i eski gün erini düşünü
yordu. bütün ümid ve emelleri sönmüştü 

Korkud sarardı: 
- Amini.. Çünkü onu ba· 

bam zehirletmişti .• 
Şehzade bir az durdu ve 

ıordu: 
- Fakat acı ba frenkler bize 

ntifat ederler mi? 
- Muhakkak ıehzadcm; mu· 

hakkak... Nası l olsa onlar Dev· 
leti Oımaniyedeo memnun de· 
ğillerdir. Sizin mevcudiyetinizlc 
kardeıinize karşı bir ıilab kul· 
laamalc: isterler •• 

- Doğrul. 
Korkud ıözlerilf 1emaya 

dikti: 
- Bana neler gösterdin ya· 

rabbi? Hiç olmazsa bundan 
beterini eairgel.. Haydi Piyale; 
haydi doıtum, ıen de şöyle bir 
dolq bakahm, bir matara bu· 
labilir miıinf 

Piyale efendi kalktı, ileride 
gözüken ormanlıtaı doğru iler· 

ti 
ledi. Şehzade, ıimdi, eski gün· 
lerioi düşünüyordu. Bütün ümid· 
leri, bütün emelleri sönmüştü. 

Ne taht, ne saltanat, ne baş· 
met, ne bir şeyi. Sadece hayata 
kurtulıa ldlfiydi?. Felek, ken· 
diıine ne yaman bir sille vur· 
muıtu. 

Piyale, ıehzadeyl dat başın· 
da bırakbktan üç saat sonra 
dönebilmiıti. Şehzade; hali ma· 
ğaranın apıoda duruyordu. 

Piyale; gene hayvanı yedek· 
lemiş, yokuşu tırmanıyordu. Eli, 
kolu boştu. Hayvanın üstünde 
bir .. , yoktu. Şehzade mml· 
dandaı 

-Eyvahf. Bir şey bulamamış .. 
Açlık içinde inliyeceğiz. 

Bacaklarının titrediği, gözle
rinin karardıj'tnı duyuyordu. 
Halbuki Piyale ondan daha 
ziyade açıkmıı ve bu kadar da 
yol tepmitti. Şebzadeain vefa
kar emektara ••taraya geldiği 
zaman elile alnını tuttu: 

-Fena şehzadem, fenal.. Bir 
ıey bulamadim. Şehre kadar 
yaklatmata ceıaret edemedim. 
Dimyada pirince giderken ev· 
deki bulgurdan olacağı:ı, diye 
korktom. 

Piyale bir taşın üstüne otur
muştu. Akşam oluyordu. Şeh
zade ıçini çekti. Yapılacak bir 
ıey kalmamıştı. 

Piyale: 
- Yarına kadar sabırf. fşte, 

Halkevi köşesi 
1 - Halkevimiz BlÜstahkem 

111evkı bando şefi bay Galibin 
idaresinde biF Ha~vi bandosu 
tefka edtlecektir. Devamb ve 
lıevesli çalıtmak hevesinde olan 
müziıycnleriD kayıtlarım yapbr· 
mak ü2ere evimi:ı aekreterlitine 
baş •mmalan bildiri'ir. 

2 - 7/2/9'38 Pazart~ ak
pmı aaat 20 de miiı:ıik amatör
leri tarafınd• b r koııser ,,.,;. 
lecektir. 

3- EYelce yazılıp ta dakti'o 
dersine başhyacak olanJ.arın 
9/2/938 Çarşamba günü saat 
5,30 da Halkev ne gelmeleri. 

4 - Dumhtf>11tM ofrttlttftdallt 
evımız felsefe lnıl'8Umm her 
Çarşamba saat sekizden dokuza 
kadar devam ett ti ve ba 
kuraa bili istisna bütün yurd· 
datfarın devam edebilecefi bif· 
dirilır. 

S - 7/2;938 Pazartesi saat 
17 de Spor kom tesi ve müze 
sergi kom.tes nin toplantısı 
vard.r. 

-···-Yazan: M. Ayhan 
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iÜD de battı, neredeyse gece 
basacak. Uyku bi: az dirilik 
verir aanmm. 

Dedi. Şehzade mırıldandı: 
- Ne çııre ki bu akşam ayaz 

da var. Soğuktan uyuyamıyaca
ğız. Burasını müdhiı b'r rüzgar 
tutuyor. 

Japonlar, dün Kantonu 
bombardıman ettiler 

Halk, büyük bir heyecan içinde kaçışmış 
ve sığınacak ,er aramıştır 

Japon adcerleri bir tanıı çektirigorlar 
Şangbay, 5 (Radyo)- Japon göre Ttentıin Pukov dem"ryolu 

tayyareleri, dün Kanton ve ci· üzerinde buluncm P ngpu şehri 
varını bombardunan etmişlerdir. coğrafi vaziyeti itibarile müda· 
Halk, şehir ve kasabaları terke· faaya pek elverişli olmadığm· 
derele sığınacak yer aramıı ve dan Çin kuvvetleri tarafından 

büyük bir heyecan göstermiştir. tahliye olunmu~tur. Ç in kıtaatı 

Japonların bu hareketi, bü· tam bir intizam içinae çekilmek· 
yük ve umumi bir taarruzun tedir. 
başlangıcı olarak telakki edıl- Şanghay, S (Radyo) - Japon 
mektedir. donanması , Kantonu bombar· 

Şangbay, 5 (Radyo) - Alı· dıman etmeğe başlamıştır. 20 
nan malumata göre Japon de· gemi ateş açmış bulunuyor. 
niz kuvvetleri, Kanton şehrini Halk kaçmağa başlamıshr. Ha· 
zaptetmek için harekete geç· sarat büyü .. ·-tu_··r_. ___ 
miştir. 

Hankoy, 5 ( Radyo )- Açık 
arazide faaliyette bulunarı bir 
Japon kolu, Vay-Vay nehri is· 
tikametinde ilerliyor. Maksat· 
ları, nehri geçerek Çin istih· 
kamlarına tahrib etmektir. 

Hongkong, 5 (A.A.) - Do· 
kuz Japon tayyaresi lngiliz-Çin 
hududu uzunluğunda bir keşif 
uçuşu yapmışlardır. 

Namtu kasabası bJgün yeni· 
den Japon hırb gemileri ve 
tayyare.eri tarafından ayni za· 
manda bombardıman edılmiştir. 

Ş~nghay, 5 (Radyo) - Japon 
kuvvetleri Kuvay nehrini geçe· 
rek Kuvazyan şehrini zap1et· 
mişlerdir. 

Şaoghay, 5 (A.A.) - Bun· 
dan bir kaç hafta evel Japon· 
far tar ~ıfı l dan zeptedilen ve fa. 
kat Çınliler tarafından geri alı
naıı Y angtze nehri üzerindeki 
Hokiei dört Japon harb gemisi 
tarafmdan şıddetle bombardı
man edilmiş ve Japon bahriye· 
lıleri şehre karşı tekrar taarrı.1za 
geçmiştir. 

Şanghay, S (A.A.) - Han· 
keudaıı resmen bi&diriidiği11e 

Romanya elçilikle. 
rinde def işik li/c. 

ler olacak 
Bükreş, 5 (Radyo ) - Elçi· 

likler arasında değiş:klikler ya· 
pılacağ1 bild:rilmektedir. B.l-
bassa Roma ve Vaşingtooa gön
derilecek elçilere ehcmmıyet 
verilmektedir. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

~ahıb ve llaımuh•rriri 
Haydar Rüşdü OKTEM 

tmumi neoriyat ve yazı ifleri miidiı. 
tL: Hamdi Nüzhet ÇAL ÇAJi -iDAREHANESi 
1rmir 1kinci Beyler eokağl 
CIİalk Partili binası içinde 

Tellraf: 1ımir - ANADOLU 
'.hlefoa: 2776 .. Foeta kutuan: 405 

Abone ~eraiti 
1 ilhA• 1400, alu ayhAJ 800 

k lll'QflUI 

r ıl:ancı memleketler için eenelik 
abone 6creti 27 liradır 

ANADOLU l\IA'fBAASINDA 
JlASJLMJŞ'flk 

-Şehir Gazinosunda 
ayın Izmir halkının gösterdiği 

yüksek alaka dolayısile 
Bu defa 

Celbedilen onn dört artistin iftirakile 
yep;,eni numaralar 

Matine aaatleri: yalnız Pazar gOoil 988t l 7 de 
Süvareler her ak~am saat 21 de hatlar 

l\fÜDÖRf YET 
.~1,:, .. :.·.h-"'Aı .. ·•~.ro·"'"-°@:· ··"' ~"" ,,, .• 1 .. .. ·-~ 

., ~·I. ·-~, • T' • ~·· ı '• tt,. . . • • 

Esrar kaçakçı ığı davası 
dün de görüldü --Veysel, bir düşmanlığa maruz kal· 

dığı noktasında ısrar ediyor 
---.:;._..~-

Esrar kaçakçılığından suçlu 
Veyselin, dün üçüncü Asliyece· 
za mahkemesin d ! duru~masına 
baş! anmıştır. 

Evelce de yazdığımız veçhile 
geçenlerde Veyselio evinde 
yapılan aramada, dört kilo es
rar, dört kama, üç tabanca ve 
150 fişek bulunduğu ve suç~u
nun zabıtaca peşi takib edile· 
rek cürmümeşhud halinde ya· 
kalandığı iddil edilmişti. Suçlu 
h~diseyi tamamile inkar etmi ş
tir. Ç~kır Ömer adında b ir 
adamın garazına uğradığını ve 
bu adam tedarik edilerek, evi· 
nin köhne bulunan tavam açıl· 
mak suretile bu esrarların ko
nulduğunu ve 1400 lira para· 
sının refikası tarafından bir 
hafta evel ipotek tarilcile alın· 
dığım söylemiştir. 

Dün yapıJan duruşmada, am· 

Bir silah atma 
muhakemesi 

Her ikisi de mahkum 
Geçenlerde Mısırlı caddesind~ 

ikinci Süleymaniye nahiye oca· 
ğmda bir hadise olmuştu. Meto 
Ahmedle, Etem adında iki 
genç, bu ocakta, fas1lah olarak 
iki el tabanca atmışlardı. 

Ocağı ve altında bulunan 
kahvedeki müşterileri heyecan 
ve halecana veren bu hadisenin 
muhakemesi dün başladı. 

lkı suçlu da hadiseyi tevilen 
ikrar ettiler. Meto Ahmed: 

- Silahım gazetede sarıtıydı. 
Elimden düşüverdi, patladı! 

Etem de: 
- Tabancay• yeni almıştım. 

Tecrübe için atmıştım! 

Dedi. iş incelendi. Hakim 
bütün şahidleri dinledi. Ve şu 
karan verdi: 

- Hadise sabittir. T. C. Ka· 
nununun 551 inci maddesi mu• 

me şahid .eri d inlenmiş ve evde 
yap·lan araştırma esnumda 

y..zdığımız maddeleri 1 meydana 
çıkarıldığını söylemişlerd ır. 

Hak· m Bay Nazıf sordu: 

Şu şehadetlere ne dersin? 
- Hepsi de ittifak etmiş'er 

ve beni mahkum ettirmek için 
bu tuzağı kurmuşlardır! 

- Nedf'!n? 

- Nedeni şu: Hakikaten, es· 
kiden esrarcı idim .. içtim, içirt· 
tim, sattı m, sattırltım. . Fakat 
bir senedir, bu işle alaıeadar 
olmadım. Dost yerme düşman, 
insan yerine hayvan kazandım. 

Bu işin bir ç kmaz yol o'du
ğunu anladım .. Ve vazgeç im. 
IGelmiyen şabidlerin celblerine 
ve müdafaa :abidlerinin dinlen· 
mesine karar verilerek duruşma 
başka bir güne bırakıldı. 

Temizkalple Meti
nin davası 

Sulhceza hakimi, mübaşire 
emretti: 

- Çağ.r bakalım, şu Temiz· 
kalple, Metini. 

Mübaşir çağırdı. içeriye iki 
kişi girdi. Şişman olan Temiz· 
kalp suç!u tarafına, zayıf olan 
Metin de davacı sandalyesine 
oturtuldu. 

Hakim, müştekiye sordu: 
- Davanız nedir? 
- Dövme ve hakarettir. 
- Temizkalp, size ne gibi 

hakarette bulunmuştur? 
- Anlatayım, Balçovada otu• 

ruyoruz, küçük bir dükkanım 
var. Burada aşure, mahallebi 
fılin yapıyorum. Bu suçlu, Bal· 
çovada bakkaldır. Kendisinden 
alış veriş etmeditim için bu 
hadise meydana gelmiştir. 

- Alııver:ş zorla mı olur? 
- Onun gı bi bir şey.. Sanki 

borcum varmış ta, vermemişim 

de ..• 
Hakim, suçluya sordu: 
- Ne b içim iş bu? 
Suçlu - Hepsi yalan .• Böyle 

şeyleri benim temiz kalbim 
yazmaz. 

Şahitlerin celbine kırar ve· 
rilerek duruşma başka güne bı • 
rakıldı. 

lngiliz 
işçi mebuslarının ta

--------ı lebi reddedildi 
Yunanistan Londra, s (Radyo) - Avam 

cibince takdiren beşer lira 
hafif para cezasile mahkumi· 

yetlerine ve vak'amn zaruret 
o1maksızm, halkan itimadla ı·· 
rebileceği en müemmen olması 
içap eden yerde yapılması şid· 
det sebebi addedilerek ayrıca 
beşer gün müddetle haff hapse 
konulmalarına ve tabancaların 
müsadere.sine ... 

/ngiltereye iki tahtel. kamarası, bu gün toplanmıştır. 
işçi partisine mensub saylavl•· 

bahir ısmarladı rıo, bütün fabrikaların millileş· 
Londta, S (Radyo) - Yuna· tirilmeaı hakkındaki talebi. red· 

oiıtanın lngiltereye ısmarladığı dedilmiştir. 
iki tabtelbabirin iaıa11na yakı•· p aşist mecıı·si 
dll başlanacalcbr. 

Kllltür 
EDEBT. TERBIYEVT, 

SOSYAL MECMUA 

Martın QçiJnde 
toplanıyor 

Roma, S ( Radyo ) - Büyük 
Faşist macl"si; martın üçüncü 
günü M. Muısolininin riyas.,. 
tinde toplanacak ve İtalyanın 
mali ve iktasadi vaziyetini mü-
zakere edecektir. 

Dahili baetalık:lar miltebasuaaau 
Dr. M. Şnki Uğın djyıu "': 

Kızamık 
-4-

Kızamığın yaptığı ihtilatlar 
arasında en mühimi Brongopü· 
nomonidir. Bu ihtilat, en kor· 
k~la~ak .ve pek z·yade mühlik 
b r afettır. Pek çok vak'alarda 
kızamık hastaJ ığı geçtikten 
sonra verem denilen hastalık ta 
meydana çıkar. Eğer bu hasta· 
lık e ~elce mevcud ise, şiddet• 
lenmış olur, fazlalaşır. Bundan 
başka kızamığın seyri esnasında 
kulak ıltihabları da çok görü· 
lea hastalıklardandır. Sazan oy· 
nak yerlerinde de iltihablara 
sebeb olur. Sağlam ve kuvvetli 
insanlarda ve bilhassa çocuklarda 
kızamık ihtilat yapmadığı tak• 
dirde seyrini yapar · ve geçer. 

ilk üç yaştaki çocuklarda has
talık daha çok tehl ı ke göster· 
mektedir. Bir de ya~lı kimse· 
ferde hastalık tablosu ağır 
bir şekilde devam eder. Kansız, 
zayıf, veremli kimselerde veya 
çocuklarda daha tehlike lı oldu. 
ğu birçok vak'alarla görülmüş· 
tür. Bu hastalıktan korunmak 
için mümkün mertebe erken 
olarak hastaları ayırmak Jizım 
gelir. 

Cild lekeleri çıkardıktan sonra 
hastalara sağlamlardan ayırmak, 
çok güçtür. En fazla tehdit ve 
tehlikeye maruz kalan üç yaş
larmdaki çocuklardır. Bilhassa 
cılız, zayıf ve kansız çocuklar1 
bu hastalıktan mu haf aza etmek 
mühim bir vaz'fe olmalıdır. 
Hastalığa yakalananlar üç dört 
hafta ve kardeşleri varsa iki 
buçulc hafta mektebe gönderil
memelidir. Hasta iyi olduktan 
sonra hasta odası günde iki 
defa güzelce havalandırılmalıdır. 
Temiı:1iJo faıı;;la.:ıiJç rioJ'<"lı "'-"v 
şartbr. ·Bitti· 

1 Niibetçi ec:ıınanefa-r 'I 
Bıı gece 

Kemeraltında Hilal, Karataı· 
ta 8. Habif, Keçecilerde Yelli 
lzmir, lrgadpazarında Asri; 

Yarın ~ece 
Kemeraltmda Şıfa, Güzelya. 

lada Güzelyalı, Tilkilikte B. Faik, 
lkiçeşmeWcte lkic;eımelik, At. 
sancakta 8. Fuad eczaneleri 
nöbetçidirler. 

M. Miçesko ıcıyiaları 
tekzib etti 

Bükreı, S (Radyo) - Hari• 
ciye Nazırı M. Mıçesko, Ro
manyanın, harici taahhüdatını 
ifa etmiyeceği ve muhtelif dev• 
letlerle olan ıiyasi münaseb• 
tmı değiştireceği hakkındaki 
haberleri şiddetle tekz b etmiş 
ve yeni hükWııetin, bilOmum 
paktlara ııdık kalacağın1 beyan 
eylemiştir. 

Feci bir çarpışma 
Brüksel, 3 ( Radyo ) - Şarl 

Lerova hattında, saatte seksen 
kilometre ıüratle giden bir 
tren, hat üzerinde bulduğu bir 
otomobile çarparak, onu üç yüz 
metre sürüklemiştir. Şoför ve 
içinde bulunan iki yolcu par· 
çalanmışhr. 

TAKVlJJ 
Rami • lJ)J 1 Arabi • 4jjfi 
~uıuatani 24 Zılhicce S 

ŞUBAT 
En yeni terbiye cereyanla· 

rım, ilmi neşriyata ve dünya 
edebiyatıarn en güzel parça
larına neşreder. 

Hiçbir münevver, bir çocuk 
babası KÜLTÜR ü tak.pten 
uzak kalamaz. 

Adis.Ababanın pldnı 
t' 
'J 
3 
& 

6 ı 
9 
3 
8 

Yıllık abone betl~li 240 
altı aglılı 130 Jıır: SagıM 
011 lııuııştur. 

Adres: lzmir KUltUr 
mecmuası 

Adis-Ababa, S (Radyo) -
Adi .. Ababa valisi, yakında mü
hend;ılerden mürekkep bir be· 
yet oldutu halde bugün taJYa
re ile Romaya hareket etm· ştir. 
Vali, Adiı·Ababanm yeni pli
mnı hükumete tasdik ett rt!cek 
ve yllkında buraya dönecektir • 
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Sen Dedis tarikile Paristen çıkıyorlardı 12 A. Fesc;i 13 
8-a için hep birlıkte rola Her biri keseye elini sokarak Atoı ona dedi ki: 10 K. CelepO. l4 75 
pima•z daha iyi geliyor. Bu yetmiı beıer piatolanu akh ve - Ahmaklık ettiai%, fakat 9 Vitell T J 

13 50 

d b b ..J_ k ·ı d 1- L "•re yok·, aerı· do"nmek Labı·ı 3 Y. · ait 13 SO mM&up bara a, fll ce i imuc- arar verı en zaman a yo• ÇIK;· ._ • " y k 
dir. Eter ben öldürülecek olur· malc için hurlaklmm yapma- deiil. Bu herifi öldür ve hemen 386 e in 

--L..o. b b · · l 1 ğ ·w bı'ze yeti'•~. 20591 !iki yekun ... ma u ırmız a ıp yo a a gı • ,.. 
d...a olmamalıdır; o da c'Sldü· Portoı baımmL mektepte öt· 20983 u .. m yekün 

13 2 1 

14 75 
14 
13 5( 

,.._ • ra batka11na gelir Ye XX renmiı olduğu bütiill laiaerle· Pir••• Ratlerl 
böylece devam olunur. istenilen rini katlanarak vüeudüdil delik .s-ı.938 çekirdekıiz 6züm 
191 Wr tek kişini• oraya vara· Seyahat deş k edeceğini anlatırken Oç orta fiatleri: 

12 1
S 

b;lmetidir.. Dört sergüzeştçimiz ııbıhın arkadaşı atlarına binerek dolu No: ! 
13 25 - Bravo, Dartanyaal Fikriniz saat ikilinde Sen Dediı tarikile dizıia yola koyulmutlarda. Beı • 

beaimkiain ayni, diye Atoı haf" Pıristen çıkıyorlardı; ortalık k.. yiz adım kadar yol kutikten • 1~ ~! ~~ 
kırda. Sandan baıka, hep ayni r•lık la:aldıtı müddetçe jük'1ti sonra Atoı batırdı: • $0 
fikirde olmalıyız. Ben kaplıca· darmuşlardı. Ceıur olmalanoa - itte bir ektildik1.. • 11 16 

..... ıidiyonam, ıiz de bana ar· rağmen etrafı kaplayan karanlı· - Peki amma o adam h'ç . ZeyllnJ•Oı Tc_0 f•rt 
kM .. lık ediyorsunuz; Forj kap- ğın ve pu9U korkuıurıan tesiri birimize taarruz etmeyip te at- Kılo t1otlCI M. 

30 
sO ~ S. 

hcalanna gidecetim 1erde de- kalplerine çöküyorda. çia Portou saldırdı? t4SOO an 
niz baayoıu yapmıta gidece- Şantilliye sabahın sekiz rıd· - Çünkü, Portoı hepimizden 250 O A. Lafoa 29 ~ 29 

5(. 

i;m; lnm• yapmakta aerbeıtim. delerinde varmışlar ve oraya yiikaek lroa111tata için on• ele- 0000 A. M:tar : ~ 30 

Bizi clardvmak iıtiyen oları•, kadar her ıey yoluada r tnıiıti. batı zannetti diye Dartalljan 1 l 0000 ~· O. •; 32 ~ 
b.. M. dö Trevilin mektubunu Kahvaltı etmek için orada dar- cevap yerdi. 1 COOO 11111 1 · 
ıösteririm, ıiz de izin tezkere· muılardı. Sen Marteaio Jlll1 - Ş. Gukoayall tal.bmti• 8000 A. Fetç1 32 32 

ı..-. fÖlterİniniz. Biıe hücum ciibbeıini bir fukaraya verifiei çok akılh oldtlt11au her 1&818• 50JO 1. Ş nasi 33 SO 33 

e4ea elaraa kendimizi müdafaa taıvir eden bir levh• ile davet ıöylerim. 5000 A. Saffet li :! SO ~: S\. 
e.teriz. l.tiotaka çekilecek olur· olunan bir lokantaı11a kapııı Diye Atoı mırıldandı. Ser SlOO C. Cende 
aak apımızı akı tutarak yalnız öninde atlarından iftmiılerd1. yıblar yolunda Uerliyorda. 122500 YekOa 
bir kaç deniz banyo• yapaaak HıımetçileTiae atl1rmın et«le- Boveye geldikleri aamaa bem Zahire ....... ,. 
ilt.ditim'zi töyleriz. Ayn ayn rini çıbrmamalanaı ve hemed atlarım dinledirmek ve he• C. CiMi K. S. K. S 
yola 9b• dirt kitinin kolayca harekete 11aDr bwaamalm1aı de Porto• a..1e .. 1c içio iki 395 Bat"-1 4 625 6 n 
icalMu bakabilirler. Halbaki eaaretmiılerdl aaet kacMr btmı ... cll. iki aat 100 &•• 15 15 

tlirt ldtillia bir ••da ha- Umumi ıalona girip m ... ba· geetifi lıetde Portos gelıaediti 132 M.D. 4 7S 
ı.mu bir kuvvettir. Dört 1111a re~ ler. Dommtee tariki ve bir haber de al•madtklan 170 Yalaf 4 

biımetfimili de tabeHA •e tii· ile yenı relariş olan bir efendi için tekrar yole diil ..... l•di. 102 Nohut 6 
feldtrle liliblandıtınL B;ze de ayai maaa baıına geçerek Boveckn IMr ,_.h kllclar 240 K. Kepek S 25 

brta .-.111 ıanderteler onlara kabvalb ediyordu. O, han11111 atakı.flnd 101 ilri 1• ...... 381 B. Paa•k 34 50 44 •ili• ve ifimiıdee brtw- afizellitiadea w yatm•dan ba- d......, •• katdırı-ı .. 367 keat, Pala. 275 280 
Dlal•JW 4edltl filn, hiı açar• aöıe ;iriştı. Yolca- b• yerde ~ o• ldfiaie t9,. üzerine daba fazla ıilih çevril· 

mekt.lta yerine ptfirlr. lar eu cevap verdiler, o oafa. rafı warak pmarl• phrt.r m·, baluauyorclu. Aramilill emu-
Aramiı haykırdı: nn şerefine içti ve 1eyyablar da yap•kta balndalrlenat fÖP' zuna rtspltn bir lmrşela y.-

ı;...,,..""""':P'_..-cı--.--=. .. ,..ı:." ,._.__.~--::..-ı~~.ıc.teı~_mu,bltJ!f;ıcıelı.c.e~u,:....-.uıhı~ıb,...•nJn:....,l--il~LliUlu..---~-~·~ riMaam•ı va Mubtc• da belin· 
t* koe..-aUIDll; fakat ıayle- • 1a111 ....... t;lmelerW d• .. ata _..._ kaJa .... lıls 
diliniz söz Sent Coaun alhn Ba esnada Musketon plip kirletmek ilfemiyeu Arnaiı bir k...- JelDittL M..-... atm-
ataaclln çıkan söze benzer. atların hazır buluadutunu haber aı sertçe bir lisanla onhlra ih· dan dittü. fllkat bu difdaeli 
8- Atman pllnını kabul edi· verditi ıre onlar da maacfın tarda halunmaşta. Atos ona yaruınıa fMlc&.baden o! .. yıp 
1 Siz ae deniniz, Portos? kalkmak üzere bulundutu ııra· teskin etmek iıtemitti amma, y•ıyı ıörememelind• ve atır 

- o.ıta..,.a da tuvip eder- da yabancı adam Porloa kar- it işten geçmişti. oWupnu unnetmHiadın ileri 
• .... • bbal ederfıa. Uek- didalin sıhhatine içmeıilri teklif Amele, seyyalalarla alay et• plltifti. V • Duta.,ıD ltığ11da: 
tup Dartanyanda oldata ı-. etti. Portoı oaa kendisi kralın mete batlamıt ve bu ldiıtab- - Bu bir tvzakbrl laartvt ıi· 
tabii elebqı odur; o~ wer- •htaatlae lçer1e dalaa memnun bkları ile hafta ııkia Atoı1111 yan etmeyinill ileri! •••• 
lia, llia de ,.,...... olacatı cnabutı vermiıti. Ya. bile sabnnı tüketmiı oldukla· Aramia yarala olmakla bera-

l>artu7• dedi lüı banca adım ı. .. 18edl laaram-1· nndan Atoı ah üzerinde birine ber abaı• yeleline sarılarak _.. 
- Pek alil Atmaa plln•ı den b11l:a bir lıllfdlmdar tan.. dotnı saldU'IDı ftı... bdaıların1n peıİlle düımüıttiL 

külli• karar verdim Ye yarım madıtını bafararak ıliyledi. Por- Herifler hemen prideld hen- Muketonaa ah da oalara JMP 
... ı. kMar 1ola çıbcata1.. tos ona aarhoı oldufuea ihtar defe çekilerek orada ukh bu- terek yaalarında kotuyorda. AtOI 

- Klbul diye üç lilihtor bir etmeli üzerine yabancı adam lunan tüfelclerden birer tane al- dedi ki: 
•imd• MtalDifb. kılıcını çekmiıtf... eh lar. Şimdi Gç aeyyahım•ıın -s.-..,-

Tefrika No. 
79 lnkılib habralanndan v ... 

•Dol•• 
M ·ate doğrudan doğruya Arab veya Arnavad diyemezsiniz. 
Arabdan bahsederken "Kavmi necib,, diye söze baılıyacaksmız. 

lıhl> .. n Mecliai tam .-. yordu. rum. yanımıza pldi. 
life bir 0-.nla abeoıi içiDCle Ltitrat kabiliadea fllllu arz Der. Kiaım Namiye hitaben: 
çılbaıyarda. Her millet bir ediyor.am: Dött, bet perdelik oyunda - Olmu mı efendim ıu 
bave bltbaraq aicliyorda. Aa- &fetrutiyet ilio edildikten Türk kelimeli bir mullavereye gavurun la11nıa liyled ti Tirk 
IW • ilteraüai.ı, ........ lagil· bir bç gün ıonra Kazım Nami mahıuı olaralC: l>ir defa pçiyor. kelimesi kalba da yeriee O.. 
t..ecle Avam Ka..,..nda GI- •Nasıl oldu?. adlı bir piyes ilk temsili Selaoilde verdik. maah kelimeli komala?. 
- ela biıde neden baiunma- kaleme almaıb. Bir kaç perde- Hatta lulpr ahirleri de •eı· Demez mi?. 
1111. Mürtecı mi iaterlİDiz, var· lik olan bu piyeste bir tek ratiyeti tebrik iç n Bulıariata~ Hepimiz afalllfbk. Ki11m 
dır. Hoca Sabri Efendi, •oca kız rolü vardı. O ••ralarda f.. du ıelmiılerdi. 8 11 oyunu Se- Nami ta11rmıştı, seı çıkaramadı. 
Vllft Efendi, Zeyoelibiclia tanhula bir t yatro heyeti gel· liııilde üç defa tekrar ettik. Boiuluyor fibi olauqtu. 8ea 
Er.cif..... Süriiaüne bereket. mitti. Bir Ermeni kızı bu rol 0.übden aW.tıauz bir tel- derhal: 
Kn6l:a mı ıaterainiz, hem~ için .•hnd~. P yettelci rol.erin mi heriae g....,_ ,_.._ - Olamu. Bu kitab aabi
Jln yarıya bulurıunuz. iki, uç bepsı zabıtan tarafından deraı.· Malmad Şevket Paıa vali iken binin bakladır. O öyle yazmıı, 
., IODra MeCU. ba hale ıir- ~ ed~di. Esasen piyeı askeri Vardar boyunda güzel bir ti· mahna böyle 18byor. Alıcı 
........ bır P ye&tf. yatro yaptırmıfb. ini: 'oyunu ıilliniz. Mademki hıtaLdır, 

Mecliste do§rudın dofruya Bir zab~~ ev~ncle laizaıetçilik verdik. Ertesi pn biz yol &a· almazsınız; yani OfUDU ıey-
Arab veya Arnawd diyemez· ~d~n Mar~ ıa~ındeki kız oywı zırlıtı yaparken belediye reiai retmezainiz, olur biter. Maama
IİltQ. Arabclan mı bılıude- ı~tazaıı bır g~n. zabite kendisi· meaaleket namına bizi tiavet fih telq ettii'iniz kadar ortad• 
callarz. Sözlnüze kavmi necib Dl çolc. aevditını ıöylüyor. ettiğini ıöyledi. Bittabi bir biı teY yok. Çiakü seneler-
Anb diye f>qlıyaeakııoız. Ar· Zabıt te ~u~beleten: temıil daha yıpacaktılc. Ye- deDberi Araavudlula baluduk, 
n-....e ma m IC1yliyecekıi· - Ben Turkum. mekten sonra tiyatroya ,eldik. biliriz. 
Dİi, •nm mwtlaka Oımaolı Diyor. (Yani diniın, cinsim Perde •k•nda provalar yapı· En zengieleriaiz, atab kih· 
hle •a pırlantail diye açacak· ayrıdır, demete ıetirir) bz layorclu. Erkinıharp kolatua yalı geçinealeriniz o da. AıMNat 
..,.. EJba11I Turldlt6 kimse derhal: ipekli Cafer Tayyar Beyle olmak şartile Müli ........ b.,. 
mriae mal etmıyordu. Ve . - ~·en Türle oldut111a (timdi ıewallikteD miitelcaid) lca kimseyi bUAamnl•· 
Tlrke her fe)' çok ı&iflü· içıa 1881 daha fada MYi10- belediye reiai ve daha iii ... - Sona ,,., -

Ticaret Odaaı işleri .. 
intihabı 

lzmir Tiarct Odasının yeni 
meclisi iatibabatı Paz.ıetiye 
yı,..ı.cMtw. 

Aüb4arların bütün fzmir 
tüccarının bu intihaba iıtirakf -
nin te1n;ni için ~llttaldan ıo
rüliyor. Vılayet mak11D1 da bu 
intihab üzerinde husas:yet gös· 
teriyor. 

Anlafılıyor ki, odanın warlıtı 
liyıla: ve muktedir bqlıta terk 
edilirken, bütün lz111 r tikıcarı· 
nın intihab hakkını ittiıaal et· 
meıi •e meclitia tam •anası1e 
olgun bir mahiyet lafım... i• 
teamektedir. 

Ticaret Odalan, tüpbes'ı, ik· 
tı1adi biaye•izcle, kawetiai 
tticcarclaa, Mnayi erbabı we 
•ZU1nd• a 1 aralc memleket ti
caret •e ilmsad'yatıada •h
bet ro:ler oynaya• Ye çalı,.. 
tarzlarını bu ıünkii rej min pren

plerirae uyduraı birer tetell
kuldürler. 

Tıcıret Odılannın, iktıııden 
yülcseJmıt Avr pa me1aleketle
rincle tatıdrtı ehemmiyeti teb.. 
rüz ettirmete lizıım 1okt11r. 
Türkiyedeki, hUA1ile T'.caıl w 
Sanayi •erkezlerimizcl•ı Tica
ret Oda1*nmn, memleket iktıald 
ve ticaret nclekı ehe-iyeti • 
btln•n ayaidir. 

B;zcle T.earet 0...,11nn 50 
yıh ıe~rdtif bir ta illi .. chr. 
lımir Ticaret O._, '-el• 
.so ,.ı ••el ............. 
~ YW varldm, fakat .... 
lesette lkblM " tiaretilt ... 
DHJ, allak C-hariJel hl° .... 

c:1e ................ .... 
ı ... ,....,. daya8M bir P'Of-
tam içine alınınca, lımir Tıcaret 
od.alı da faali,.a tarzını detif· 
tirıaiı, geltifletmit ve k\lnel
leo dir m.ıti r. 

h ........ ,........ ..... 

randan bir farkı ••• ~ 
gelir ve vardar. Çi•ki 1-ir ik· 
blAcli bir bu.ayeti leaisdit
Tiiıkiyellin iktıadi büayesiade 
lzmir, tüphe yok ki, bir mer· 
bit bir reı.ı. vutfeli ıör.ek· 
tedir. 

Dıkkat edilmifM -ıöriitmüt
tür ki, ... Mlket iktt'8cl ve 
ticaretU.. ait •eıele ve ava
larHı ekMriıi lamirden çılmlttır. 
S. itibaıladlr ki, lzmir Odası, 
dai.. lz•irin tecrüHli ve h... 
•• tacirlerinia ellerine verilmit 
ve •vletin de pıeuipl.nH 
uyu bir ıi&ie• içiade hakib
tea faydalı roller eynamıpar. 
Şu .... HDeleria bir yatan hi
diHIİ, buaa delildir. 

Hiikimet, Ticuet Odalanba 
nizamnamelerile aalihiyetler ver-
miıtir. Tecrübe ve ihtiıular 
a,eı·nde. ıinıdıye kadar bu 
ulihiyetlerclen yapıtan iıtifa. 
denin devamı için, oda azuanıa 
ayni bU1&1iyet ve dikkati ıöa
terme&i prtbr. 

Ticaret Oodasi mecliıi inti .. bı, 
lzmir ve Ege bö ıeıi için cid· 
den elaemmiyeti haiz bir bidı· 
sedir. .. 

••-..ıı ..Ullllnıa 
Kemeıaltı cacldeu4e Tokatlı 

Mebmed otlu lco tukçu Tevlik. 
Sakızlı Yakub otlu Yqar. tara
fıadaa •tılanak ikeıe kendiaiae 
verilea pıapı11 llltbt• ta.ide 
p..._ •er111ediji ve emai,eti 
•uiiathaal ett;ili IÖfÜ&dütiiaclelt 
yalcalıamıfbr. 

s,.,1ı.,1.1c 
Kemeralb caddeaİllde ,_,. 

urlaoı faalde dolap M.Spıjıııd 
otJu Hal:b tutulm111tur. 

Sllilı ftıf11111ıi 
lkiÇ-etmelıkte üzerinde bir ta· 

banca taııyan Huan otlu Gi· 
ritli Meluaecl Ali zabıtaca tu· 
tulmattur. 

••••• 
- 81111 1 İINİ s•hi/.de -

'*fka l>İI' atUI ftki eor ...... a TU 

dili ceTaltı. gaaetede neıreclilmek 'be· 
re biae •6edermiıtir. Mektub 9adar: 

Beleılİ§emizin proiesi /ı11k
kurtla /ilerimi soran zata; 

l'neccöbkir mektubaauu ıe19k· 
kldn ••ri•. M.,_l ~ -rer. 
mek iıterclim. l'akat meıele H'bk 
f llıh ...... leıi halinden çıktılı•• 
dan, beledi7e11fn &11 dolu lılilyon. 
luk r• ... j .. i ltalY ......... 
yapmıg. manrık btlfma101ttm. 

Bu İf MJİI* MJID ..... i7e aza. 
laruaaaıa mSMlnt ...,..e konul· 
nıuı H oalar da ._.,, ıetk.il ıu

nulaa M ... ı.,i Nllae ..,lllarak 
bili' ili it• betı...., J.uluUJodar. 
~im•i .. aife, çalıım• Te &eakit. en. 
1 arın lııkkıdır. O olar da La proje
ni• flbir .,, 'ille o1ab ••dılJm, 
ihtiyacı kar11ı.;,tlt ••q1J9lllld,._ 
•• .... lie•• .tD ol• ..... Mıter 
b-. i • .u,ecekJ.ı••· a ....... .. 
yeniİ•ımiı bir ıekil ile Mi iki 
mil7o.l•k ,.•jeti ~abrı.t.. h pro-
jnill ................. hçuk 
mlyoa Uta lawt btlkın fte itala. 
.. eakbr. İ>ol&aı h~o lldfr• lira. 
11m ..,.ıt bir ....... faiai Meab 
......... u ... .,. .......... . 
••• .ıı,oa lha ı.c .... &. Ta?rit 
................... ..,..tia· 
... 1111 .,.... t.isl iti• Mlnılaiaea 
f7$, ............... kah. 
• .,...., ........ ,.,"_ .. rile. 
Mil itle •m• 8,525,oot ffta U. 
laalllll'. 1'1M ttlımiaea ıa ••da 981- .. '* ........ IMCltu • ............ .-e• ......... .. 
Mr ..,afta ...._. ftlHıta bil 
..__ Jf1....-. Y1ptl• uılı .. a 
..... ... , • ... , .. w ... ... ............ , ............. .. ........... ,.,. ...... ... .......... _..._. ...... . 
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Fransız tarihinin dllnyaca tanınmış meşhur 
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Bİma&I: Almanyada yapılan değişik-
J. J. RUSSEOUnun 

ilk geçirdiği aşk 
Genç iı.z da onunla alatMı:«ar o'u;>·or, 

onu öp'ilyor ,... _____ _ 
Küçük, Uakat 

çok kibar 
kavalyem. 

Madam dö Vülson odaya gi· 
rcrken yük1ek ıesleı 

- Kızım, ıizo möıyö Ruı• 
I01U ıetirdim. Dedi. 

Madam dö Vülson, çok de
kolte olıa ıötıünü eller!lo fiz· 

• 

lometo çalışarak vo teli,Iı, yü• 
zü hicabından kıpkırmızı olduğu 
halde yeı iaden fırladı, ve ıeri 
döndü, fakat., Korktutu ve um· 
dutu ıibi bir möıyö; ıenç ve
ya yaflı bir erkek ile karşılıı
maclı. Çünkü kapının efit nden 
içeri, küçüle bir erkek çocuk, 
uımt bir mahcubiyet ve tered· 
düd ile firmelcte idi. 
Mıdmızel dö Vülson, ini bir 

teliş ve h e bla kızaran yanık· 
ları ile son derecede rüzelleş· 
mitti. Misafirinin sevimli bir 
çocuk olduğunu ıörünce, sükü· 
not buldu. Ve kendine en zi· 
yade yaraşın şuh bir kahkaha· 
dan ıonra annesine: 

- Mösyö Russoyu içeri ala· 
bilirıinizl Dedi. 

Güzel madmazol, şıka olsun 
diye en güzel reverans1 arından 
birisini yaparak mösyö Russoyu 
selamladı. Sonra, ateşli bir genç 
kız hıreketile, çocuğu eller in· 
den tuttu, daha iyi görebilmek 
için odanın ortasına kadar aldı. 

Bu çocuk, ·belki de heye· 
candan· sarı benizli, küçük göz. 
lü fakat cına yakın, sıcak kanlı 
bir şeydi. Fiz :yonomısinden has· 
ıas ve san'atlcir bir ruha malik 
oldutu ıörülüyordu. 

Genç kız: 

- Anne, dedi. Bu çocuk, 
bizim saatçimiz, ıaygı değer B. 
Russo lssakın oğlumudıır? 

- Evet, kızım, onun en kü· 
çük oğlu Cenevreden henüz 
geldi. Dostumuz o an babası 
da bize gönderdi. Z'lvallt ço· 
cuk, papaz. Lambersiyenin nez· 
dinde çatlıyıcak. Ruso, papazın 
nezdinde yetenı Bernar ile be· 
raber ders görüyor. Nyonda 
bulunduğu müddet bizimle .ka· 
lacık. 

- Ne iyi, ne iyi. Bu çocuk· 
la ben alakadır o' acağım. Çlln· 
kü ıevimli ve terbiyeli ıör ü· 
Düyor, 

Genç kız çocuğa dönerek: 
- M·nim ni del ıkanlı.. Se. 

oin adın ne?. Dıyc sord u. 

• 

Çocuk, gördütü hüınü ka· 
bulden memnun fakat hala 
mabcub bir halde: 

- jan· Jak Ruaso matmazeli 
cevabını verdi. 

- Pek ıüzel m'nimini Jın· 
Jak, çabuk dost olacağımızı 
ümid ediyorum. Nasıl, benimle 
dost olmak istiyor musun? 

Çocuk, başını ciddiyetle sal· 
ladı ve: 

- Eveti dedi. 
- Pek ili. Bu hususta t ama· 

men anla~m · ş olduğumuza göre 
dostluğa senden bir tavsiye ve 
bir fı kir istemek suretile başlı· 

yacağım : Bu balo elb'selerini 
görüyorsun değil m ? işte bü· 
tün bunların iç.nden bu ak,am 
baloda giymek üzere bir ı sini 

bana sen seçeceksin! Bu b ılo, 
bu akşam ben m yirmi ikincı 
senei devr iyem şerefine veril· 
mek:edir. Nasıl; kif ı derecede 
iht yaramış bulunuyorum, de· 
ğil m ı ? 

Jan· Jak genç kıza d.kkat ile 
baktı ve sonra büyük b,r cid· 
d yetle: 

- Hayır... Hay r .. S z çok 
genç ve güze!sin zl dedi. 

- Ne k.bar ve nazik ka· 
va'yel 

Ve g~nç k:z bu sözü söyler· 
ken şuh bir kahkaha saldı. 
Ve soııra sözüne devam ettı: 

- Haydi benim şeker k ı val· 
yem. Bu akşam beııım için b.r 
kostüm seç .. 

Bunu mu?. Yo'<sa ş~nu mu?. 
Bu be.k daha ho una gidi or. 

Dedi ve çocu}a h~r biribirin· 
den güze o lan bütün e .bisele· 
rin i birer, birer işaret ederek 
gösterdi. 

Çocuk, bayrefni mucip olan 
bu eibise b~lluk ve güzelliğ 
karşı sınd a, hayretinden ziyade 
aldığı v ız ı fey ' yapmağa çalışı· 
yor gibi bütün bu elbiselere 
birer, birer baktı ve sonunda: 

- Şu kı rmızı güzel elbiseyi 
seçiyorum! Ded . 

- Oh oe ili. M.ıdeaıki sen 

• 

bunu ıeçtin, ben de bu akşa ı. 
baloya bu elbise ile f idecetim. 
Ş .mdi hemen elbiseleri ıiymeğe 
gidiyorum. Bunları ıenin tere· 
f ı ne giyeceğim. Giydikten ıonra, 
Jan· Jale bana ne kadar yakıştı· 
ğını da sen söyliyeceksin 1 

Genç kız, yüksek bir paravı· 
nanın arkasına geçi ; ve pek az 
sonra Jan· Jak Russonun seçmiş 
o duğu kırmızı elb seyi giymiş 

olduğu halde döndii, 
Bu elbise, L yonun en güzel 

ipeklerınderı ve en ~ sta terzi ler 
elinde yapılmış id '. Zaten çok 
giizel olan genç k•z, bu göz 
alıcı renk elbise ıle o kadar 
daha gUz ·l oldu. 

Madmazel V ıilson da, Jan· J ı~ 
Russonu önünde durd, ; yavaş 
yavaş ı r as ı ı ı dönd ü; nihayet 
gene çocuğun yüzüne karşı 

durdu ve sordu: 
- Nasıl mösyö?. Zevkinize 

göre m'y m?. Ho .unuza gid yor 
muyum?. 

Ktiçük çocuk, b•J saşaalı gü· 
zellik kuşısında hayret ve tak· 
d rin en yüksek derecesini bu,du, 
f •kat bir e rke.c c dd yeti i e, 
memnun ve tatm;n ed .l m . ş bir 
adam sıfat it: 

- Ooh. D~di. S z ne kadar 
çok güzels o nızl. 

M dam ve Mldmazel dö Vü.· 
soıı şevk ve ne e ı e gii dJI e . 
V ~ M .ı clmazel de eğ idi. J ın·Ja 
R ı ssoyu hararet ve sam m.yet 
ile k~cakladıl 

Şüphe yokturki, bu hareket 
b r marn ıurıiyet eseri ve ayni 
amanda neza <et ic~bı idi. Fa· 

Kat üçük J 1n J ık R ı sso bu ha· 
re ketin bu hu Jutlarından çok 
ileri tes rleri altında kalmaktan 
kurtulamadı. Heııüz 11 yaşında 
·yani d.lber kızın yarı yaşında· 
o masına rağmen madmazel dö 
V ıilsonun gJzellilc ve şuhluğu· 
na aşık olduf. 

• • • 
Genç kız bu mini mini deli· 

kanlıdan çok hoşlanın ş id . 
Genç kı zlı k iht . ras .arı, biraz d• 

likler derin ve biraz da 
hoyratça görülüyor 

- Başı 1 inci sahifede -
ATaıtarya oef1reth1aeıiae gitmiı T• 
ndalıımııur. 

Alman ordo•andı dı bir takım 
deıitiklitler olıcaj!ı, oo dört büyük 
lı:amındaııın telı:ıl!de ınlı:edil•ceği 

Te 49 kumaodıauı da ıerf i eıtirile· 

cej!i ı6yleniyor, 
Berliıı, 5 (R•dyo) - İldııcik!· 

naaun 31 inde topl anmuı mokurer 
içtimaı tehir edilen Rıyiııag mecliıi, 
bn •Y'n %0 ıiode ıoplıanıcaktır. Bu 
teabburon, nHilerle ordu komotın· 
ları ıruındı çıkan ihlilif tın dolayı 
baıole geldili rinyeı olunuyor. 

M. Hitler; A!man ordusunun 
daima müstı'< il ve politikad 1n 
uzak kalmasını iıtediğ ı nden, 
son deği,iklikleri y~pmış ve 
Milli Müdafaa ile alakadar Ne· 
zaretlerin başına kendisi geç· 
miştir .• 

Budııpeş te, 5 (Radyo) - Al· 
manyada vukubulan mühim de· 
ğişikliklerin, A:manya harici 
s yasetinde esaslı tesirler yapa· 
cağı söyleniyor. 

Berlin, 5 (Radyo) - Kabine 
değişiklıği o kadar anı ve seri 
yapılmıştır ki ecnebi devletler 
sefirleri bile zamanında haber· 
dar olamamışlardı r. Berlindeki 
İtalya sefiri de değiştirilecektir. 

Berlin, S (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Yüksek kumanda heyetinin 
ıslahı yapılan bir kaç tayin ile 
tamamlanmıştır. Fon Reichenau 
dördüncü ordu grubu şefliğine 
tayin edilmiştir. Merkezi Laip· 
ziıdo bulunan bu ırubun vazi· 
feıi ordunun motörlü kuvvetle

~;;;;:..-., .. 
rini telc . ıik ve ıevkulceyş nokta· 
sından yetiştirmekfr. 

Ceneral L tz ikinci ordıı grubu 
şefliğine, general Becker de 
ordular bürosu şefliğine tayin 
edilmişlerdir. 

Ordu ve hava kuvvetlerinde 
bundan başka b ir çok zabitler 
terfi etmiş veya tekaüde sevk· 
ed ılmişt i r. 

ikinci ordu grubu kumandanı 
general Fon Kseist ıle kara 
ordusundan 7 general ve bava 
kuvvetlerinden 7 general teka· 
üde sevked lmişlerdir. 

Bu tayinler 14 üncü kolordu 
ismile yeni bir birliğ in ihdas nı 
intaç etmiştir. B.ı kolordunun 
kumandanlığına general Fon 
Vietersheim tayin edılmiştir. 

Ha va ordusunda yapılan ıs· 

lahat netı ces nde bir hava mü· 
dafaa şefLği, bir hava umum 
miıfett iş 'i ğı ve bır de nezaret 
ofı si şef , iğı ihdas edilmişt ı r. 

berl ı nde, Münihde ve Eruns· 
vihde üç hava ordusu grubu 
teşkil edı imişt ir. 

Berlin, 5 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Berlin ıeniş bir nefes almış· 
tır. Burada yeni bir 30 Haziran 
hadisesinden korkulmakta idi. 
Bununla beraber yapılan deği· 
ş ı klıkler o zamanki kadar derın 
fakat dahıı az hovratçadır. p, t, 
...................... ! 

.. rkadaşlı . .; ve çocuğ..ı hoş, se· 
vımli bulmak hısleri hasebıle 
Jan· Jak R.ısso m 1dmazel Dö 
Vilsonun da ma al akı ve t vec· 
cühünü kazanmağa muvaffak 
oldu. Genç kı z on ı her uman 
kucı ladı, i yı v ~ tem iz g ı y ı ndiği 

vey : yerinde bir l.omp ıiman 
yaptığı vakit onu öpmekten 
geri kalmadı ve N orı şehrinde 
ver.len hiç b r baloda da Jarı· 
Jakı yanından ekıık etmedı. 
Genç kız, bu çocuğu "küçük 
fakat çok güzel kavalyem. dıye 
takdim edıyordu. 

- Sonu 11arırı -

değişiklik . erle ordu, harici siya· 
set ve ekonomi üzerinde daha 
büyük bir nüfuz tes is etmekte· 
dir. Bu tebeddülat ı n hareket 
noktas ı o:lört senelik planın ta· 
ıakkukudur. Bu plan bütün mil· 
lete ve memleketin teşekkülle· 
rine gittikçe ağır laşan fedakar· 
lı k lar tahmil etmektedir. 

Londra, 5 (A.A.) - Gaze· 
teler günürı en mühim hadisesi 
olarak bu sa hah Alman kabi
nesinde ve ordusundıt yapılan 
değişikliklerle meşgul o mak· 
tadır. 

Times gazetesi Nasyonal Sos· 
yal stlerin iktidara geld klerin· 
denberi Almanya ıdaru nde 
yaptık'arı ilk hakiki değı şikliği 

şimdi yapmış o duklarını kaydet• 
mekted r. 

Daily Telgraf d yor ki: 
Gmeral Keitelin vaz fes ı Fran

sada general G ı meline verilen 
yeni vazifen;n aynidir. Fon S t· 
tard lngilterede ne ise bundan 
sonra Von No)'rat ta Almanya· 
da o olacaktır. 

Daily Ma ı l şöyle yazıyor: 
"Von Nöyrahtın bilgileri ve 

tecrübeleri onu ye~i vaz fesi 
için en salihiyet:i adam kı ldığı 

muhakkaktır. Von Rıbentropun 
Hariciye Nezaretine tay.ni de 
lnıilterede iyi karşılanmıştır. 
Çünkü lngilterenin noktaı naza
rını gayet iyi bilmektedir. 

Almanyanın ıon seneler için· 
de harici ıi yasette gösterdiği 
ı:~rjin.in .u.ni hızla devam ede. 
ceğ ı muhakkaktır .• 

Paris, S ( A.A. ) - Fransız 
matbuatı Hitlerin diin aldığ ı 

tedbirleri mevzuu bahseder~k 

bu tedbirlerın büyük bir tarihi 
ehemmiyeti olduğunu, gerek si· 
yasi ve gerek askeri ve iktısadi 
sahalarda bütün Alman mi ı li 
kuv ,t t erin n teks fini tazammun 
eylediğini yazmaktadır. 

Petit Parisien diyor ki: 
•Bütün salahiyetler Hitlerin 

elinde toplanmış bulunuyor. Son 
alınan tedbirler Fransada yük· 
sek kumanda heyetinde yapılan 
ıslahata Almanyanın cevabı ma· 
hiyetindedir. " 

Jurna gazetesi, Von Riben· 
tropun H uicıye N !Zaretine ta. 
yininin Roma · Berlin mihverin· 
de bazı gevşeklikler ümid eden· 
lere karşı kat'i bir tekzip mı· 
hiyetinde olduğunu kaydedıyor. 

Jour gazetesi de şöyle ya· 
zıyor: 

-Alman ordusunda ve kabi· 
nes nde diin yapılan değişi.klik
lerden siyasi sahada ne g bi 
bir netice basıl olacağı şimdi· 
den kestirilemez. Muhakkak 
olan bir şey varsa o da Al· 
manyanın komünistlite karşı 
mücadelesinde nihayete kadar 
gitmete azmetmiş bulundutu· 
dur. • 

Berlin, S (A.A.) - Bütün 
A.man gazeteleri dün H tler 
tarafından neşrolunan emirname 
ile meşgul olmakta t~e bu tedbir· 
(ere büyük bir ehemmiyet ver• 
mektedir. Vollcsohe Beobıhter 
diyor ki: 

•Ordu harici siyaset ve milii 
e~ oııomi sahalarında alının 

tedbirler tesadüfi değildir. Bun· 
lar bir sistem dahilinde vuku· 
bulan inkişaf hareketinin ifade· 
ıidir. Emirnamelerin muhtevi· 
yatına gelince milletin bütün 
enerjilerini şimdiye kadar em· 
sali görülmemiş bir tarzda tek· 
sif ve temerküz ettirmektedir • ., 

Borsen Zeitung şöyle yazıyor: 
• Nasyoaal Sosyalistliğin esaslı 

unsurları tarafından ç· zilen yol• 
da milletin bütün faal kuvvet· 
lerini teksif etmiş bulunuyoruz. 
Bu suretle Almanya dünya 
devletleri a rasında sesini daha 
kuvvetle iş ı t tirec!kt r." 

Be·liner Lokal A ızeiger de 
diyor ki: 

Biz Almanlar asanın vefa ta• 
b i her hangi bir hııdudun te• 
m.n e ı tiği ımtiyazlı coğrafi va· 
ziyetlen mıh rum bulunuyoruz. 
Bizim emniyet.miz m ili birliğe 

ve s ı yasi idareye bağlı bulunuyor 
Bugün bu cihet her tü ıü ıhti· 
ma.leri tam bir h ,zJr ve em• 
ni .vet ı l e karş l:yabilec!k bir de· 
rec t de teıo ı n ed lm ştir. 

Balıne , Tageblat şunu ya· 
zıyo r: 

Almany n n ~n • j si ve he· 
defe erişme< için bitü ı kuvvet· 
!eri n tam b:r ahenk içınde ça· 
l ş c1ğ ı 1ı bü ü ı A mJn mile· 
tine ve kar ş •<l klar ç ı ıde bocı· 
lıya~ bütü'l ct ü ı yaya kuvvetli 
bir az m e göster 1 m ş oldu. 

M l iııo, 5 (AA) ~ Alman 
hadıselerınden bahseden Popolo 
cı'I alia diyor kı: 

Hitler tarafından dü .1 alınan 
tedbirler Alman siyaset nin bü. 
tü ı sahalarda tarsinini istihdaf 
etmekte::lir. H t .er, Göringı Mı· 
reşal tay n etmekle imanlı bir 
adam n meziyetlerini mükafat· 
landırm : ş oluyor. Fon Riben· 
trahuo H.ar..i.riı.- N ... .,..,. ... ; ""~ "• 
yini h ç te hayret ed.lecek bir 
hadise değildir. 

Hıtlerin ke11disi için huıuıi 

bir meclis teşkil etmek istemiş 
olmaaı da gösterir lc ı Almanya 
bundan böy e harici siyasetine 
daha büyük bir ehemmiyet at. 
fedecektır,, 

Stamp diyor ki: 

"Yabancı memleketlerde deve
ran etme te oları şayialar hıli· 
fına olarak Nasyo,al Sosyalist 
rejimi şefınin etrafında temer· 
küz etmektedir. Şimd vaz fele
rini te kedenler nasıl bugü • 
kadar şefe sadakatle hizmet tt• 
tılerse o , ı l arın halefleri de bJn· 
dan böyle aynı tarzd• hareket 
edecek ' erdir .• 

Gazete Del Popolo diyor kit 
"Başkum andanlıtın da Hitlerin 

elinde bulunuşu ordu ve parti 
arasında daha çok sıkı bir irti· 
bat temin edecektir. 

Hükumette yapılan detiıik
lıkler Almanyanın milli kuvvet• 
lerınin daha sıkı bir tarzda 
temerküzü ve kuvvetlerinin da· 
hı z ya de fazlalaşması demektir• 

Berlin, 5 (A.A.) - Havaı 
Ajans ı muhabirinden: 

Hakiki bir muhtariyet elde 
etmiş olı.ıt ordu gizliden ıizliye 
veya açıktan açığa muhalefet 
edenler için bir merkez haline 
gelebilirdi. 

lktısadi sahada pek cür'~tka· 
rane yapılan yeniliklere itiraa 
eden ordu harici ıiyaseti olduğu 
kadar Yahudi aleyhtar! ğı ve 
mektep meseleleri hakkında ta· 
lcib edilen ıiyaseıleri de teokid 
edecek hale gelmişti. 

Bununla beraber ordunun ır 
lahı işi henüz baUedilmemiıtir. 
Ordu filhakika yalnız partiye 
sadık olan bir harbiye nazırı 
ile ıefler kabul ettirmek imkinı 
basıl olamamıştır. Bununla be· 
raber görünüıe göre Göring 
- Sona 8 inci •a/ıi/ed• -
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KADIM TARiHE MOs'/lNJD TEFltiKA - ·-
Süleyman Peygamberin Aşkı 

8 
Yazan: A. Kuprin Çefliren: Adam flosib Aclamollu 

Süleyman Peygamber, bu gün her şikayetçinin Aydındaki sancak 
verme töreni mutlaka memnun olmasını istiyordu 

Süleyman Peygamber bikiye
ainin bu kıımından sonra: 

yük!enmiş gemilerini hareket 
ettirmiş olan tacirleri huzuruna 
ıretirtti. 

Tacirler, bu ani davetten kuş• 
kulanmıılar ve çok korkmuş 
idiler. 

veya bir iş vermişti. Fakat bu 
gün yalnız bir davacıyı kabul 
etmedi ve bir davacının arzu· 
!arını kabul veya is'af cihetine 
gitmedi. 

Lübnan sarayının doğu tara• 

~~~~~~--~~~~~~-

Orgeneral, 37 inci alayın şerefle 
dolu mazisini anlatb 

- Şimdi şu suale cevab ver
mek icab ediyor, ilk nişanlıdan, 
kızdan, hayduttan hangisi daha 
mesul veya ~aha takdire layıktır? 

Biriıi, sözüne tamamile sadık 
kaJd , tı için kızın takdire liyık 
olduğu, diğeri de ihlali sukutu
na ratmen gösterditi büyük 
fedakarlık hasebile haydudun 
faziletinin takdiri lizım geldiğini 
söyledi. Birisi de kocayı fazi
letli buldu. 

Süleyman 
cirlere: 

Peygamber bu ta· fındalı:i kapısından çıkarken yolu 
üzerinde bir adamın durdutunu 
gördü; bu adamın sırtında sarı 
meşinden bir elbise vardı; yüzü 
ıert ve haşindi ; sık ve koyu 
kara bir sakalı, siyah ve kalın, 
çatık kaşları, caniyane bakışı 
vardı. Bu adam Moluh mabedi· 
nin başhahamı idi. Bunun üzerine Süleyman Pey· 

gamber hırsızı faziletli bulana: 
- içinde para bulunan ke· 

meri ıen çaldın. Çünkü ıenin 

doymak bilmiyen hırs ve tamam, 
hırıızları daima takdire meyyal• 

dir. Dedi. 
Fakat bu adam, elindeki asayı 

arlcadaılarından birisine verdi; 
kendisi ayata kalktı, ilci elini de 
kaldırarak: 
-Yehvanın büyük adına yemin 
ederim ki para bende detildir; 
bu iki arkadaıımdadırl Diye 
yemin etti. 

Süleyman Peygamber de, ıi· 
libıorlarından birisine: 

- Şu asayı al ve ikiye lı:ırl. 
e.tnrini verdi. 

S llbşorlardan birisi asayı al· 
dı; şiddetli bir darbe ile dizi 
üzerinde ortasından ikiye kırdı 
ve içi boı olan asadan para· 
lar da yere döküldiil 

Süleyman Peygamber ıülüm· 
sedi. Hırsıza gelince, bu çok 
!üzel buluı karşısında hayret 

•atir•b için c lıia <! • 
Bundan sonra, Süleyman Pey• 

gamberin huzuruna duvarcı bir 
adamdan dul kalmış fakir bir 
kadın geld ı , ve: 

- Sultanım! Dedi. Hakkımı 
isterim. Elimde son kalan ilı:i 
dinar ile un almıştım. Parasını 
vermiş ve şu tepsiye koymuştum. 
Eve giderken, yolda birdenbire 
şiddetli bir rüzgar çıktı, bütün 
unlarımı havaya aavurdu. Ey 
kudretli Peygamber ve büküm· 
dar!. 

Benim g:bi son derecede fa· 
kir bir kadının bu !hakkını lı:im 
ödiyecek? Elimde, avucumda 
artık bir pul bile kılmamıştır. 
Çocuklarım da aç, y ıyecek bek· 
lemektedirler. 

Süleyman Peygamber: 
- Bu hadise ne zaman oldu? 
Diye sordu. 
- Bu gün sabahleyin. 
Siileyman Peygamber, bunun 

üzerine Finikede kıymetli eşya 

Dilimize çeviren: 

- Siz bu gün için, gemilere 
müsaid rüzgar esmesi hakkında 
dininizce mabudlerinize dua et· 
tiniz mi? 

Diye sordu. 
Tacirler hep birden: 
- Evet, gemilerimizin müsait 

bir rüzgarla hedeflerine bir an 
evel varmasıııı Allablarımızdan 
bütün rece yalvararak isi.dik. 

Dediler. 
- Çok ala.. Böyle bir şey 

iıtemelı: te sızın için pek ta• 
b idir. Sizin işinizi kolaylaştıran 
bu rüzgarı Allah verdi. F alcat 
bu rüzgir ayni zamanda çok 
fakir bir kadının ve çocukla· 
rının ıon ırıdaıı olan unlann 
havaya saçılmasına ve bepıinin 
de aç kalmasına sebeb oldu· 
tundan daberiniz var mı? 

- Hayır. 
- Şu baldo ben ıize haber 

vereyim ki, ıu yanın ı zda gözleri 
yaılı duran kadın size faydalı 
olan rüzırir yüzünden aç kal· 
mııtır. Çocukları da açtırlar. 
Bunun için, sizlerin bu fakir 
kadına yardımda bulunacağınızı 
umuyorum. 

Tacirler, Süleyman Peygam· 
berin huzuruna başka bir mes· 
ele için getirilmediklerini an lı· 
yarak çok sevindiler.- "BÜnun 
üzerine fakir ve dul kadının 

tepsisini para ile do ldurdular. 
Kadıncağız, hadden fazla se· 

vindi ve teşekkür ederek git· 
meğe hazırlanırken Süleyman 
Peygamber onu durdurdu ve: 

- Hele dur -dedi· bu sa· 
bahki rüzgardan ben de müs· 
tefit o'dum. Bunu ·ı için benim 
bed;yemi de almadan gitme!. 

Ve silahşorlarından Ador.na· 
ma kadın : n teps:si üzerindeki 
paralar kadar altın vermesini 
emretti. 

Süleyman Peygamber, bugün 
şikayeti olan tebaasının bu su· 
retle davalarını halletmiş oldu. 
O, bütün tebaasının her c ı het· 
ten memnun ve mes'ut ol masını 
istiyordu. SJleyman Peygamber 
bugün, hatta maznun ve mah· 
kum olanları bile büsbütün me· 
yus etmiş deği ldi, onları da 
memnun edecek şekilln bulmuş 
m • hkum olanları bile hed ye 

Yazan: 
~ükrü Kaga ________________ _ Hanri Bero 

- 24 -
saadetin şahidlerinden çekin· 
miyen bir kadın artılı: bu saa• 
deti düşünmüyor demektir. Ben 
kaideler vazetmeği sevmem. Be~ 
s;ze gördüklerim ı ve tecrübemı 
söylüyorum. Siz istediğin'z ma· 
naya alınız. Yalnız şurasını söy
liyeyim ki ne kadar da aşık 
olsam gözlerim böyle ufak şey· 
leri görmiyecek kadar kararmaz. 

Kendisi de ben m gözümü 
açmak için elinden gelen her 
şeyi yapıyor. Eğer bütün erkek· 
lerin iddia ett . ğ üzere ben de 
ebedi bir muamma olan kadın· 
!arı tanıdığ ı ma güvenerok bil· 
• 

giçliğimden istifadeye kalkışsam 
zannederim ki küçük hanım 
bana vefasız bir kocanın müna· 
sebetsizliklerinin vefalı bir aşı· 
kın arzularına hiç faydası 
olmıyacağını eçıktan açığa söy· 
!emekten çekinm'yecektir. 

Amma da hükümler veriyo· 
rum hal Hu 'asa açık söylemek 
lazımgelirse bu kadına ulu o. ta 
çalmamakla daha akıllı hareket 
ettiğ me kan im. Çünkü kendi· 
ıioi p~k iyi tanımak a tnüfteh:· 
rim. Senelerce devam eden 
ıırkadaşlığım z, a .len n dostu 
ınevkiini tuttuğum zamanlara 

- Sonıı cıar -

1 Halk Diyor ki: 1 
Hamam aokatının 

vaziyeti 
Bilmem, hiç Bucaya bu ya· 

kınlarda otobüsle gittiniz mi? 
Otobüslerin Tepecikten Buca 

yoluna saptığı bir (Hamam ıo· 
kağı) vardır. Burası, üç dört 
ıenedenberi pek ihmal edilmiş 
bir vaziyette olduğundan, bil· 
hassa yağmurlu günlerde yaya 
geçmek kabil değild i r. Otobüs 
bu sokaktan, su içinden, sanki 
bir göl içinde imış gibi sulara 
gömülerek sağa, sola yalpa ya· 
paralı: geçer. Buras nı beled ıye 
kendi hududu dahilinde addet· 
miyormut ve Nafıanındır, di· 
yormuş. 

Buna benim hiç aklım erme· 
di gitti. iki daire arasındaki ib· 
tilaf yüzünden şehrin ortasında 
bır sokak böyle ihmal mi edi· 
ecCI<? ~d'ı ye ma<lemkı bu· 
raaı bana aid değildir diyor, 
bura halkından ne d ye tanzi· 
lat ve tenvirat vergisi alıyor. 

Belediye reisinden çok yal· 
varırız, burası Avrupa kadar, 
lstanbul kadar, A 'lkara kadar 
uzak değil dir. Lütfen bızim ma· 
ballemize kadar bir seyahati de 
göze alsınlar ve biz m halimi· 
zi de gö ıün! er. Burad ı otu· 
ranların da hemşeri o ' duklarını 
düşünerek bı r nebze olsun na· 
zarlarını Kültürpa ktan bu ta· 
rafa çevırsinler. 

Hamam sokığı na hem civar 
olan diğ~r sokakların hali de 
bundan daha ber battır çamur 
ve su içinde oturanları da bir 
az düşünmelerinı ve bundan 
v:cdan~n mesul o duklarını ha· 
tırlarnalarını rica ederim. Say· 
gılar. 

Sanealc •llmlanıgor 
Aydın, (Hususi) - Otuz ye· ruzunu gözümün önünde tutu· 

dinci piyade alayına sancak yorum. O taarruzda, albayını 
verme töreni Cumhuriyet ala• da fehit vermiştin. O taarruzda 
nını dolduran bütün Aydınlı· 37 inci alayın hamleleri Üçüncü 
!arın, ilçe, kamun ve köylerden Kc:ııva meydan muharebeıini 
gelen heyetlerin huzurile ya· yaratmalı: için en parlak bir is· 
pıldı. tilı:amette yürüyordu. 

istiklal marşını, asker, mek· 37 inci alayın Sakaryadan iz· 
tepliler ve halk da muzılı:aya nıire kadar olan harekatı da 
iştirak ederek söylediler. Bun• timdi gözümün önünde canla· 
dan sonra Orgeneral izzettin nırlı:en, bu kadar şan ve şeref 
Çalış ar sancağı şu veciz söy• içinde olan alaya, bu cumhuri· 
levi söyliyerek alay komutanına yet sancağını vermekte de bii· 
teılim ·etti: yük bir iftihar duyuyorum. Ve 

•-Otuz yedinci piyade alayı diyorum ki, mazideki zaferleri· 
komutını, subayları, erler; nizi, bu cumhuriyet sancağı ile 

Milli varlığın , milli şan ve ebedileştirmek için düsturunuz 
kudretin timsali ve ordunun en ve en mukaddes borcunuz ya 
mukaddes malı olan ve büyük muzaffer olmak, veya ölmek 
Türk mille t i tarafından verilen olacaktır. Sizlerden sonra bu 

' Alag lcıımandanı ıanealı 
alırken 

General, tören yerinden ayr&• 
lırken, Aydınlılara hitaben ıuıı· 
!arı ıöylem iştir: 
•-Aydının ötedenberi bütün 

Türk ıınırları içinde Bl)snadan 
Karsa kadar çok ıempatik bir 
adı vardır. Aydın kelime1ini her 
kes sever Aydın denilince, her 
kesin ııö:ı:ünün önüne yetillik. 
ırüzellik, mertlik ve Aydın zey• 
beği gelir. 

Hiç unutmam, lnönü harbin· 
den sonra şair Mehmed Emin 
ve merhum Samih Rıfatle bir
likte orduyu z ıyarete gelmittilı:. 
Şair askere (Aydın kızları) ıü
rin i okudu. Bu fİİrin ordu İli• 
rinde yaptığı tesir, bütiin lııiıtü 
dağlarını inletmişti. 

istiklal cidalinde lzmir ve Ay· 
dın daima bir anılmıştır. 
Aydına benim huıuıi bir bar 

lılık ve sevgim daha vardır. 
Çünkü ıki nci Büyük Millet Mec· 
!isine, Aydın mebuau olarak 
iştir•k ettim .• ----sancağ ı Türk ı ye Cumhurre;si alaya gelecek olan ayni düsturu 

Kamil Atatürk namına alayı· ve ayni mukaddes borcu takib Mersinde bir facia 
nıza büyük bır iftiharla tevdi edeceklerdir. Bir tüccar bir bar "7• 
ve teslim ed ıyorum. Ne bahtiyarsınız ki, alayın za 

Sancak, ulusun ordusuna en sancak verme Atatürk in reisi· tistini Vurdu, keneli. 
mukaddes emanetidi•. S ancakta c11mhurluğu zamanına tesadüf sini de öldürdü 
ulusun bütün manevi kudretleri etmiş t ir. Bu mazhar iyetinizden 
kaynamaktadır. do~ ayı sizi tebrik ederim. San· Mersin, 5 (Hususi) - Bura• 

da çok fec i ve müessif bir hi· 
G ün olur ki, bütün ulusun cağı nızı alını z , onun üzerine en T dise olmuştur. anınmış ve ae· 

eli si ah tutanları yurdunu ko· büyük zafer tarihini yazınız . . vilmi~ t üccar; ardaıı Darendeli 
rumalı: için a 'ay sancakları al· Bu ~ dan sonra sancağı alan lsa Özgen isminde bir ııençı 
tına gelir, bu sebeble sancak alay kumanda:ıı bir hitabede sevd ği bar a ı tistlerinden D.k· 
asker ı n en mukaddes malıdır. bulunmuş, alay sancağ" nı koru· meni kıskançlı k yüzünden ta· 
Bu mukaddes emanetı daima, yacağ ı na, 011u da ima muzaf· b ~nca ile yara. amıştır. 
her yerde, b :i tün mevcudiyet« fer kılacağına andıçm ış ti r . lsa, D kmeni:ı yere yuvarlan• 
nizle koruyacağın ı za ve bunun Sancak törem münasebet ile d ı ğ . nı görünce öldü zannetmiı 
için şecaat ve cesaretle kanınızı şeh . r baş taııb ışa donat ıi m ı ş. ve de i g.bi d ı şarı fırlamış, bu 
akıtacağınıza eminim. akşam be'.ediye tar af1 11 d ın Hal· sırad ı gene bı r tabanca ıesi 

37 inci p ya de alayı; kev.nde z yalet:er verilm iştir. işitilm :ş zavailı g~nc · n beynine 
Senin esk ı muharebe tarıhin Generalin Agdın lı !anı isabet ede.ı bir kurşunla ö ' müı 

en yeni muharebelerine kadar hitabesi o:duğ u görü l müştür. Artist has-
İzmir Tepecik Hamım· parl aktır. Ş . mdi otuz yedinci Sancak tö ren ı nde Aydınlıla· taneye kaldırılm . ştır. f'ac a, 

Mısırlı solt\ığında alayın, Komanov.ı m·Jharebele· rın gösterd ğ i tezahürat, Orge· Mersinde d erı. ı bı r teess ir 
Mııva/Jak Tekin rinde Na ı;ıo rô ç tepelerine taar· nera · ı çok müt~hass s e tm ı ş ir. uyanclırm ı şt•r . 

.............. iıııııııım .................................................................. __ 
aid eskı hasbıha ılerım ız saye- edememışt ir. gururunu okş .yan hala o mana· B r saat mt.itemad.yen yata· 
sinde onu kocasından daha Bendeniz ilk aşıkıyım. Bana s ı z masala inan ıyor. Eski arka· ğı mın üzeriııdek i bavullarımla 
ziyade tanımıştım. Yemin ede· bunu lı:aç defa kendisi söyle· daşının, iyi kalbli ş şkocuğun karşı karşıya h ç bir hareket 
rim ki kendisi ıyi ve sal bir miştir. Bunu her söylemesinde bütün şişmanlar gibi ib ıam ve etmiyerek ayakta durdum ve 
lı:ızcağ . zdır. Fakat böyle bir- gözlerinden yaş gelinceye kadar ısrara dayanamıyarak karısına bir budala gibi kendi kendimle 
den bire ve ansızın ölüveren güler. Ben de gülerim; bakınız refakat ettiğ ni ve karısının il· mücadele ettim. Az kalsın ba· 
şeyler kendisine ihtiyar bir as· sız de gülüyorsunuz. Demek ki fet ine bekçilik etmekten başka vullarımı a l ıp gidiyordum. Fa· 
ker soğukkanlılığı veriyor. Ta· bunda hepimiz müttefikiz. makudı olmadığını zannediyor. kat bir az daha intzar için 
bati şaşırtma hareketlerinden Yalnız gülmiyen birisı var. Ve bu zannı da size anlattığım pek kuvvet li bir s!beb bulduma 

S b b o oda vak' asına ve orada ken· Vagonda uykusuz ve yorgun bir müteessir olmıyacak bir asker O da kocası. ize u sa ah 
kabiliyetindedir. Z1ten muttasıl aldığım bir mektuptan bahset· d is ne vaki olan beyanatıma gece geçirmek beni ürküttü! 

h f l.k ı· rağmen besliyor. inanılır şey Gecenin karanlık sükutu ı ç ı 
ateşle oynaması da bun· miştim. Altı sa i e ı , mea ınin B d K 

değili öyle şeyler beni hem e başımı salladım. ocam~ ı 
dandır. sıtmalı perişanlığını gösteren 

b kızd , rıyor, hem şaşırtıyor. göbeğjmin üstü :ıdeki yeleği çö" 
Yooo, efendim bak sakın ken· soğuk ve makine yazısı gi i bir nıeıt.e ba•ladım. 

Karısının sinirlilikleri, kocası· ıs v 
disini fendli ve düzenbaz ve yazıyla yazılmış tam altı sahi- nın hakaret derecesine varan O zaman mağlubiyetimi bir 
oynak bir yosma unmayınız. fel k bir mektub. emniyeti, itimadı, birinin mek· defa daha ıdrak ettim. Gözüm• 
Onun aklı ne dubaraya erer, Adamçağız pek bitkin. Bana tubları, öbürünün yarım yama· den yaş geldi; burnumu geçti; 
ne de oyunL Çocuk cfecıdim gah karısını yola getirmem için lak muhabbeti bu karışık i şler.. gömleğimı n önüne, tam ııöbe· 
başka bir şey değil çocuk! yalvarıyor, gah karısı gibi bir Evet, bütün bunlar bana entrika ğimi n olduğu noktaya damlıdı. 

Münasebetsiz bir aşık ı n arzu· çılgına uyduğum• kızıyor. Ka· hJssamı kaybettiriyor. - 19 -
suna ram olmaktansa kend s ı nİ rısının peşinden diyarı cihanı Geçen gün Allaha ısmarladık Dün otelde odama g .derken 
pencereden atmayı tercih ede- dolaşırken aşk ateşile yanan bile demeden, hiç h ı r izahat arkadıışımın kapısının aralıtın· 
ceğine eminim. Bu o kadar bir aşık olduğuma inanmak iı· vermeden bir tarafa savuşub dan lambasının ışığı görülü· 
aşikar bir şeydir ki ona ş mdiye temiyor ve hatta inanmıyor. g tmem acaba ~ hepimiz için iyi yordu. Geçerken öksürdüm kapı 
kadar h ç bir kimse aşık ık incelikten ve kıskançlıktan mah· b ir hareket olur mu olmaz mı açıldı, beni çağırdı. 
etmeğe, h~rf atmağa cesaret rum olm yl n zaval ı ı del kanlı diye adam, ak · llı düşündüm . - Sonu """ -
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Celal Bayarın 
beyanatı 

••••• 
.,Tiirkiyede Yahudi 
o. ekalliyetler me•

•lesi yoktur,, 
Neae Freie Presse gazetesin· 

de (Viyana), lıtanbul menşei ile 
nep-edilen bir telgrafta ıunlar 
yaıılayor: 

•Baıvekil Celil Bayar ecnebi 
aaatb..at mümessillerini lstan· 
Wda Marmara denizi sahilinde 
kim villi1tna davet ederek ken · 
dilerine beyıaıtü bu!unmuı ve 
eaiimle töyle demiştir: 

- Türlciyede ne bir Y ıhudi 
..... ve ne de ekalliyetler 
111eaele1i yoktur ve hiç bir va· 
kit olmıyacaktar. Kamiliıt Tür
kiyenin bütün vatandaşlara ayni 
hukuka ubip ve ayni vezaife 
tlbldirler. Kamalizm bır ihracat 
maddeli olmadıtı gibi bit de 
batka tarafludan başka devlet· 
l~ria siyasal sistemlerini taklit 
etmek istemeyiz. Ayni z \manda 
Türkiye başka devletlerin ve,ra 
de•letler grubunun iz~erinde de 
ıltüldenmiyecektir. 

Türkiyenin devletlerle olan 
miina1ebetleri hakkında da Baş
vekil: 

- Bu münasebetlerimiz mem· 
nuaiyetbahştır ve bilhassa Bal· 
kın birliği ile olan münasebet· 
Jer gayet samimidir. 
Demiı ve lngiltere ile olan 

doıtluktan da bahsederek bu 
doıtlutan daha ziyade artmağa 
mBıait oludutunu tebarüz ettir· 
mittir •• 

Sof yada 
Beı ~a~ete kapatıldı 

Sofya, 5 (Radyo ) - Bulgar 
aalMtulnuı yapbtı s()n araştır
...._._ loftta Bulıariıtandaki 
komünistler için yeni tedbirler 
almak lüzumu huıl olmuştur. 

Ba cümleden olarak Komüniıt
tetin najiri ef lcan olan beş yev
mi ıazete, Bulıariıtan dab Jiye 
nezareti tarafından derhal kapı
talmıftır. 

RADYO 
Bu akıamki program 

latanbul radyosu 
12,30 Türk musikisi, 12,S ha· 

vadiıler, 13,05 Türk musikiıi, 
13,30 hafif musiki. 

18.30 Danı musikisi, 19 Türk 
muıikiıi, 19,30 konferans, 20 
Türk muı:lı.iıi, 20,30 Hava ra
poru, 20,3.3 Arapça söylev, 
~.45 Türk musikisi, 21,15 stüd· 
JO orkestrası, 22, 15 Ajanı ha· 
berı.ri, 22,30 sololar, opera ve 
operet parçaları, 22,50 son ha· 
herler. 

AN.Anoı,v 

lzmir vakifJar müdürlüğünden: 
Kıymeti Cinsi No. Mevkii Vakfı 
Llra 
150 
250 
120 

~)0 
200 
200 
400 

dükkan 368/34 
fmn 367/36 
oda 154/23,29 

13 
ev 87/5 
ev 88/2 
dükkin 126/11 
ev 349/90 

Tuzcu sokak 

" Hur~idiye 

Nizamiye 
Emir Ahmed 
Samancı s. 
Uzunyol 

Hasan boca 

" 
Ômerdede 

Niğbolu camii 

" 
Hisar camii 
Akçalı Rumkuş 
mesçidi 

300 ev 393/109 Kestelii çıkmazı Cezayirli Halil 
350 ev 158/19 Tuzcu m. Hasta s. Hasta mesçidi 
150 ev 159/51 ,, Molla s. ,, 
Yukarıda yazılı va\cıf yerler aablmak üzere açık artırmaya çı· 

karılmıştır. ihaleleri 26-2·938 Cumartesi gönü saat ondadır. Ta· 
1 plerin vakıflar idaresine müracaatları. 6 12 17 25 391 

Şark Sanayi kumpanyasından: 
Kuruş 

Fener Tıp 5. 90 cm 832 

Bozkurt Tıp 6. 

85 " 
80 ,, 
75 ,, 
70 " 

756 
723 
690 
657 

85 ,, 732 
80 ,, 701 
75 " 670 

Kelebek Tip 9. 70 ,, 639 
1 - Yukarıdaki fiatler. hbr;kıda teslim ve be le!i peş 

ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top içiıı olup asgari 
1 balyalık (yani 25 top) satıflara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve preı~ masrafı olarak 100 
kuruş müşteriye aittir. 

3 istasyona veya mağazaya naklini istiyenlerdcn beher 
balya iç" n 30 kuruı araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top aımak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatJere 
yüzde 2 zamla mal alabil rler. 

Yukarıda gôsterilen bez fiatleri Vekaletin tesbıt ett ı ği 
fiatlere uygun ambalaj ve nakliye masrafıarının da muvafık 
o.duğu tasd k olunur. 

Menemen belediye riyasetinden: 
Belediyemiz nümune fidanhğındııa mcvcud satılııe fidanların 

cins ve f atleri aşakıda göstcrilm"ş ir. lstiyenltr n mürac1atlan 
iJan o'unur. 6 9 384 

C nsi Yaşı Fiah Kuruş 

Akasya 2 10 

" 
Sof ura 

.. 
Tesbih 

.. 
lsfandan 
Katalpa 
Badem 
Zerdali 
Pa'm ya 

ti 

3 20 
2 

3 
2 
3 
2 

2 

2 
2 

10 
20 
10 
20 
5 
5 
5 
5 

10 
20 

• ~..... , • ' 1 • • 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 

s. FERiD Yalnız 1zmirio deifil 

Eczacı başı 

KOLONYA 
VE ESANSLARI tercihan Lullandığı 

en latif en zarif 

tahcaerierdir. 

Ahrken S. Ferid Eczacı 

başı isim ve etikelino 

dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi HükOmet sırası 
. "' ':1. , .• # • ~ , 

Aln1anyada yapılan değişiklikler 
LiıK üstürüm 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

15 ~--~--------------
" 

Dallı servi 
Gül ibrişim 
Trabzon hurması 
Dalsız servj 
Dut 

25 - Baıı 6 ıncı sahifede - kabine meclisi ihdas edilecek 

25 
yakıhda Fon B!ombt:rgin yerine ve ordu mec'ise üç s nıfa men• 

5 
geçmeğe davet edilecektir. ıub ıefleri murahhas olarak 

Harici siyasette de bir anlaş. gönderecektir. 
25 ma husu:e geleceği söylenmek· Bu meclisin Von Rıbentrob1.1n 
25 tediı'. Yeni şek e göre Fon teşekkürletine mani olup olmı· 
10 Noyratın riyasetinde g zli bir yacağı şimdiden lcesdirılemeı. 

-=-~========~~=====::~~~~~~~~~~~~~~~~::ı~~~~ ........... .. 
..411 il - ı- 1 du. Mufett şı evde 1 çı~armak evinde ziy tret etmek üzere b r t cı o mlidb f ulumayı bır kere 

K 1Z1 L AK RE B J 
azımdı. Hemen civardaki tel~ taksiye atladım. Tam doktorun daha iıittim. Doktorun bahçe-

- -

fo.ı köşkü•• koşarak doktorun evine yaklaşmıştık ki yanımızdan ıinded yazı odasının penceresine 
... = = evind\!n Do:abarı istedim. Mua· yı ldırım gibi bir otomobil geçti. doğru lkoşarken yanımdan bir 

)'AZA!\: ÇEV JJU!!\: vini Soverbinin ıes ni taklid Dıkkat edince tanıdım o idi; hayalet yıldırım gibi geçip ritti. 
Sax Rohner Sezal Yaşlt ederek denizden ç kan cesedin sarı otomobili Her tarafı uzıan bir mantoya 

_ 30 _ Fransız polııi Gaato 1 Maksa Taksiyi savarak yaya yürfi· bürünmüş bir insan hayalil 
JKJNCJ KJSJM ad oldutunu haber verdirn, dilm. Doktorutı evine gitmeyip Hareket eden Hfl otomobi· 

kendisini müdüriyete Çağırdım. benim satılık evin bahçe du- lin içine atladı ve kuvvetli mo· 
1"ıllb bu ya kalabalık cvdde

lerde bile önüme hiç bir mani 
çıkmadan yol aldım. Tam L"m· 
bavz caddesini geçmıştik ki bir 
•ralık otomobile fazla yanaşmış 
o'dı tumdan içine dıkkatle bak· 
tım. Genç kız yoı<tu. 

Bir az ıonra ilerideki tenha 
bir ıokakta otomobil durdu. 
Şiipbeyi davet etmemek içi11 
yoluma devam ettim. So'<ağın 
ı.onuna kadar gidip dönecek· 
tim. Tam döndüğüm zaman 
ı.ir 4e ne göreyim: 

lan otomob:ı de kaybolmuştul 
B.. ıefer teesıürümden ağla· 
adım. Mühim bir ipucu but. 
uştum. Bir kmç ıiin evel de 

sarı otomobili rene bu mınta
kada kaç.rımıtım. Gen kız da 
burada yok olmuştu. Sonra 
işin en müpheın tarafı, yüzü 
yaralı adaman, ilk takib ettiğim 
gece. kaybolduğu sokak ta bu 
c varda idi. Buraları hep Çınli 
mahaileleri ve muhekkak ki ak· 
rebin yuvaıı da bu mıntaka· 

da idil 
• • • 

Hatıratın sontt 
Ertesi gece doktorun evını 

tar111ud ederken emniyet mü
fettiti Donbar doktor Hartonun 
ziyaretine geldi. Hemen yarım 
H&tten fula o~ur.du ar. O.omo· 
bilin gelme zamanı yaklaııyor· 

Tam telefonu kapayacağım varı dibindeki çınar •tacına törio aeai gittikçe uzaklaıtı. 
zaman: tırmandım. * .. • * 

- D"nle Soverbi dedi. Me- Doktoru }azı odasında göriJ· •• Uçi1t1c'/J kısım •• 
sele umduğum gibi akrebi ali· yordum. Koltuğa oturmuş düşü· Ah-Fa ng-funun batakhana-
kadar ediyor. Denizden çıka· nüyordu. Tel fon çıldı. Fakat sinde! 
rı.an cesedin üzerinde buldu- doktor telefonu alacağı yerde Dimal laır$ızlan 
ğ ımuz şey ·bir akreb lcuy· birdenbire kendini yere attı. Şube müdürü s'garasmı yak· 
ruğu imiş. Bu sırada dokto u ı bafıçeıin· tı, oradakilere bakarak: 

Demek ki yüzü yaralı adamm den yazı odasına akseden par- - Meselenin küçük kısımları 
üterinde ben m bulamadığım lak bir ziya gördüm. Odada temizlendi, dedi. Lakin şimdi 
.şeyi onlar bulmuşlar! bir çok gürültü.er oldl1. Pen· asıl mühim noktaya geld it. 

O gece sırı otomobili takib cereden gecenin karanlıtına Söyley'n bakalım ıu Kızıl 
etmek niyetinde detildiın. Ar- ra~nıen dumanların çıktıtını Akreb kimdir ve maksadı 
tık tek başıma çalışmanın ne seçebiliyordum. nedir? 
kadar zor o'.duğunu an am ş m. Yerimde duramadım hemen Gaston Malcı omuzlarını 
B r kıç gün ıstırab ıt e.t .• n yere atlryarak karşııeı eve dotru silkti. OturduAu lcoltuta iyice 
ıo.\ra b r gece doktor Hartoau koştum. O anda tüyler ürper· yerleıtı. 

C= 

Filistinde 
Kudüs, 5 (Radyo) - Ceaia 

bav1lisinde çete eri takib eden 
lngil'z jandarmalan, içiade mG· 
seUah A~aplar bulunduta aa1a
şılan bir karakola dinamit kor 
mak sureti 'e binayı uçurmuşllt• 
dır. Karakoldaki Araplar telef 
olmıı~•ur. 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hcutalılılan 

mütelıauıaı 
Hasta lannı 11,30 dan bire ka
dar Beyler sokağında Abeak 
matbaası yanında kabul eder. 
Muagenelıane tel~/ona 3!}9() 

Eo tele/ona 2261 

Satılık E" 
Karataş Teşvikiye sokatıacll 

4 numaralı kigir üç katb ota 
iki oda üç mutbah ve üc; kotie 
dorlu dört demir kapıla üçiinci 
katının kimilen oda ve muti>Q 
ve dış sıvaları ikmal eclilmif ve 
beton taraçalı ve alt iki kata 
sıvasız bir bab hane sablaktır. 
Arzu edenler iitediii dmıft 
görebilirler. Talipler, ayııi e\'cle 
oturan emekli kol1ıiietletdM 
Milaslı B. Tevfi!.e müracaat ede· 
bilirler. D.S 

- Ewell Kıııl Akreb ..._ 
kında ne biJiyorıık onlara bir 
kere daha toplu bir ıekild• 
pzden geçirelim: 

Doktor Hartodun ve beai• 
rörüılerimiıe nazmran bd ..... 
bir erkektir, bu bir Zari !I 
Kili diter iımile M...._. 
Doryan doktorarı e\'ind~ urla 
almata pliyorda. Qblktl yüzG 
yaralı adama bu zarfta akrel. 
baldandaki notlarım .,..... .. 
tunu ı3)'1emiftim. Alınla IJlr 
emri genç kıtı barek8te fttit
di. Doktora anlathtaaa balbktll 
bilmedıtimiz bir nbebdea _. 
tebin her emrine itat ClbMk 
mecburiyetinde imi1- 8G lal 
belki dotru söylüyor, bellcl de 
1elan, bunu zaman ~ 
eektfr. 

YiJzil yaralı adama pliace, 
bu adamın •kreble allk ... nı 
ne ile anlıyoruz? 

4 - Meyhaneci Mtl:elin 
·Arbı..,. 



6 ~ubat 

Greta Garbonun hemşeh
risi ve papazın kızı 

Bu giin san'atın en yüksek mer-
tebesine çıkmaktadır 

Zaralı Leander 
Bir çok yıldızların bilihna 

olarak Zara Leander, daiaıi şu• 
au tayler: •Niçin, bizzat kendi 
rolüm ioia piyu yazdırayım? 
Bu bir ite yaramız. Makaat eı· 
bası balddle temıil etmektir. 
$.hıııllwa bakklle VJIJ17llmamak 
ıüphe yok ki muvaffaluyetaiz· 
liktir •• 

Zara Lcınder; Greta Gırbo
nuo memleketi olan lıveçlidir. 
bir rabib kızıdır. Çocuklutu 
kilisede teıınni ile ıeçmiştir. 
Onun en zengin hulya11 tiyıt· 
roya reçmekti. Nihayet 19 ya· 
şanda bu emeline nail oldu. 

Bakınız nasıl? 
KarJstad'a gelen iyi bir tiyat

ro heyetinin yıldızı hastalan· 
mıştı.Heyet müşkül bir vaziyete 
girdi işte o zaman ilk defa ola· 
rak Zara Leander sahnede gö· 
ründü ve bu muvaffıkıyetleri, 
tali hinin ille yolunu açtı. 

lbsenin e1erlerini Stokbolm
de oynıyan bu genç yıldızı 
yine en önce, Stokholm tiyatro· 
ıu angaie etti. işte bu andan 
itibarendir ki, Stokbolmün bü· 
yülc gazetelerinden birind" mu· 
barrir olan Fred Forsell'fe en 
temiz ve ateşli aşkını yaşamata 
başlamııtır. Gazetede mahkeme 
işlerine bakan F. Forsel bir 
gün Z. Leanderle mülakata 
memur edılmiştir. Bunu istemi· 
yerek yapan muharrir, yıldızın 
önünde ıaşırmış ve ıonradan 
çıldırasıya ıevdiği bu kadınla 
evlen mittir. 

Z. Leınderi yalnız ıüzel bir 
kadın olarak kabul ctmemel idir. 
Yüzünün ifadesi ve sesinin gü· 
zelliti ve ııcaklığile dinliyenleri 
ve ıeyredenlerı teshir eder. O, 
yalnız tiyatroya detil, operete 
de çıkmaktadır. Filmlerde de 
büyük muvaffakıyetler ihraz et· 
meıine rağmen bu fılmler maat· 
teessüf İsveç bududlarını aşma· 
dığmdan dünyacı meçhuldür. 
Geçenlerde Viyanada verdiği 
bir müzik konserinde ıeıine, 
güzellij'İne, jestlerine herkes 
hayran olmuştur. Geza Von 
Bolvarynin bir film"ne baş rol 
iç n angaje edi lmiştir. 

Marta Egereti, Pola Vessely, 
da Chmeıderi bize tanıtın 

hususi bir salonda Z. Leandrin 
filmi seyredilmiştir. Almanyada 
oynanan bu fılm dolayııile Zara 
Leander şimdiden bir çok tiyat• 
rolır tırahndan angaje edlimiş· 
tir. Almanyanın en çok para 
alan artisti bu kadındır. 

Almanyada çevirdiği ilk filmi 
olan Naramotta dahi Z. Lean· 
derin hakiki kıymetini bize 
gösterdiği için cidden deter· 
lidir. 

Dita Parlonun 
hayatı 

Bıktım! 
Harbten, anarfiden 
bıktım, terakkiden 

korlıuyorum! 

Dita Parlo 
Maruf yıldızlardan Dita Parlo 

bir ıinema mecmuasındaki ya· 
zııında diyor ki: 

- Ben fazla süse, gösterişe, 
yapma hareketlere hiç taraftar 

detilim. Belki bu isteğim yaşa· 
dıtımız zamanı sevmediğ;mden 

ve ona hiç de bağlı olm:dı· 
ğımdan ileri geliyor. Açıkça 

söyliyeyim: Terakki beni kor· 
kutuyor. Tayyarecil ik, adeta 

beni boğuyor. Otomobiller san· 
ki boğazıma sarılacak gibi olu· 

yor.. Radyodan havad s almak, 
sinemada aktüaliteler seyretmek 
ne sıkıcı şeyi. 

Harbten, anarşiden, inkılab· 
lardan usandım, bıktım. Radyo 

dinliyerek yemek yirken bir 
şehrin alevler içinde yandığı 

haberini alıyoruz; onları fılmde 
bile ıeyrederken müsterihane 

sigaramızı iç"yoruL Söyleyiniz; 
ıiz bunlara tahammül edebilir 
misiniz? Bunlar içindir ki evden 
nıdıren çıkarım ve gezerim. 

Tuvaletin ifrat şeklı kadınlar 
için mühim zarardır. Eter bir 

erkek güzel bir kadını, hakika· 
ten iÜzel bulmamışsa, dikkat 

ediniz, bu muhakkak ki elbise• 
sinde bir gayri tabiilik olmasın· 
dan ileri geliyor. 

Tuvalet eksikl ı~imiz dolayısile 
nice sosyetelerin aydınlığını mı. 
zacımızla karartmııızdır. Her. 
hangi bir tuvaletin elde edile· 
memesi dolayısile niçin bu yer• 
aiz akıbetlere mahal veriliyor. 
Daima güzel olmasını, ıyi ol· 
masını bilelim. Hayat zengindır 
ve imkanlarla doludur. 

ANADOLU 

Bir gene; kız -
nasll giyinmeli? 

Bfr sinema mecmuaaının moda 
kısmında şunları okuyoruz: 

Bir kızın yirmi yaşı, bütün 
arzu ve ümitlerin inaanı kendi 
tesir ve nüfuzile doldurduğu en 
güzel çafdır. Fakat biltün bu 
uzuları, onlara taşıyanların de· 
ter ve kabiliyetlerin mevcudi· 
yetine rağmen tatmin etmek 
imkanı var mıdır? Hayır!.. Mıa· 
mafih, makul esaslar dahilinde 
denebilir ki: 

Yirmi yaıındaki bir kız, ek· 
seriya narin ve uzun, yıhud da 
uzunca boyludur. Belki spor ve 
jimnastik yapmamıştır, o başka .. 
Genç kız, b"r kadın gibi giyin· 
mekte tereddüt etmemelidir. 
Yaygın, bolca b ir rop, geniş 
bir şapka da giymelidir. Ve 
bunlar, insanı ihtiyarlatmaz. 

Sabah tuvaletinde esas spor 
olmalıdır. Hatta erkek kumaşını 
tercih ederek.. Caket, düz veya 
kruaze, kapalı... iki tarafı düğ
meli.. Caketin arkası kısa, fakat 
geniş. Eteklik de düz ve sade .. 
Keza sabahları, süveter veya 
elle hazırlanmış fanila da şıktır. 
Bunlar ne kadar mat olurlarsa 
korsajların da o nisbette par· 
laklığına dikkat etmeli, pembe, 
limoni, mavi, kavuniçi, fakat 
mümkün olduğu kadar parlak 
korsai .. 
Öğleden sonra kıyafet deği· 

şecektir. Elbisede şart, vücudun 
ahenk ve letafetini tebarüz et· 
tirib noksanları , göbek vesaire 
gibi fazfa aksamı gizlemektir. 
An'anelerim, beyaz rengi tercih 
ederler. Halbuki genç kıza, si· 
yah daha güzel yalcııır. Genç· 
lere mat rengi daha iyi gider. 
Genç ve narin bir vücudun si· 
yahlara bürünüşünü tahayyül 
ediniz, kafidir. Maamafih, beyaz 
elbiıe de tavsiye edilir. Fakat 
yaz vakti ve iyi bir dekor 
içinde .. 
Akşın üstü ya kısa, yahud da 

elbisenin renginde eldiven ~ul· 
lanmalıdı. Şapka, genç kızın 
kendi zevkile tayin edeceti bir 
şeydir. Fakat renkli, başın ge· 
risine doğru gidebilen kumaı 
şapkalarla alnı daire şeklinde 
tebarüz ettiren, yahud da bere 
halinde ve çene altından bağ· 
lanın şapkalar modaya daha 
uygundur. 

Yukarıda solda Danycl Daryo 
beyaz robla, yanda sade, za· 
rif bir sabah kıyafeti, altta sol· 
da Rone Sen Sir kokte)'l parti · 

ltrinde tercih edilecek bir tu· 
valette, solda Joan Bennetin 
bir pozu ki tırnaklır1 kızlara 
biç tavıiye olunamaz. 

Amerika da 
Japonya ya 
bir nota verdi 

Vaşington, S (Radyo) -Ame
rikanın Tokyo ıeHri, Japonya 
Hariciye Nezaref ne lna-iliz no· 
tasına tamamen mutabık bir 
nota vermiştir. 

B1:1 notada yeni inşa edilen 
Japon harp gemilerinin tonajı 

sorulmakta ve lng"lte, Fran· 
sa ve Amerika arasında hasıl 

olan mütabakat üzerine Japon· 
yanın Kategoriye göre harb 
gemileri inşasına razı olmıyarak 
fazla tonajlı gemiler yaptıracak 
olursa büyük bir mes'uliyet ka· 
bul etmiş sayılacağı bildirif· 
miştir. 

Almanya 
Büyük bir otomobil 
fabrikası yapıyor 
Berlin, S (Radyo) - Alman· 

yada, büyük bir otomobil fab· 
rikası inşa edilmektedir. Bu 
fabrika, senede dört yüz elli 
bin otomobil yetiştirebilecektir. 
Yeni fabrika, yakında bizzat M. 
Hitler tarafından merasimle açı• 
lacaktır. 

Yunan kabinesi 
Dan toplandı 

Atina, 5 (Radyo) - Yunan 
kabineıi, bu gün general Me
tak .. aın riyasetinde toplanmıı 
ve büdce itile meşgul olmuıtur. 
Büdce müzakereleri, general 
Metaksaıın Ankara seyahatinden 
evel neticelendirilecektir. 

B. Dö Valera 
Mühim beyanatta 

bulundu 
Dublin, 5 (Radyo) - lrlanda 

hükumeti reiıi B. Dö Valera, 
bugün mühim beyanatta bulun• 
muştur. 

B. Dö Valera, ezcümle ıun· 
lan ıöylemiştir: 

- lngiltereye dost bir lr
landa, Büyük Britanya için mü· 
him bir kuvvetf r. Aksisi de o 

derece tchlıkelidir. • 

Sabit•, 

BüylJ.k köy hikayesi 

Billôr Köşk 
&v ili, kölllÜ kardeşlerime armaian 1 ............................................. __ . 

YAZAN: 
Nezihe Muhiddin 

6-
iç bunu yağız nine, Arhk 

hiç bir şeyciğin kılmadı maşa· 
allah. 

Yak z nine fincanı itti: 
- Nedir bana bu içird iğin? 
- Bayan Gündüzün i l acı. 

- Kaç kız kaç, bana o ki· 
firin büyüsünü içirmeğe utan· 
mıyor musun?. 

- Yağız nine, eğer bu ilaç· 
lar olmasıydı bu seferki zorlu 
ııtma seni öbür dünyaya gö· 
türürdü. Sığolsu'l bizim güzel 
doktorumuz. 

Yağız nine, gene hiddetlendi: 
- Bayan Gündüz dediğin o 

cahil kızın beni iyi etmek ne 
haddine?.. Ben sıtmayı kuru 
incire bağlamııtı m.. Ondan iyi 
oldum. 

Fadime ne yapsa, bu inadcı 
kadı a söz anlatemıyacağmı bi· 
liyordu. Ne d ese boştu .. Fakat 
iyil .k altındır, çamura bulan· 
maz lci.. Elbette bir gün bu 
hırçın kadının gözleri de bu 
altının ışıtı nı görecekti .. 

- Haydi Yağız nıncc;ğim 
bunu iç, vallahi büyü değil.. 
•Gündüz. okumuş, akıllı bir 
kız .. Büyüyü budalalar yaparlar. 
Hı bak, işte kardeşi Doğanla 
beraber buraya heliyorlar. 

Yatız nine belki münasebetsiz 
şeyler söyler diye korktuğu iç· n 
Fadime kaçacak bir yer ararken 
Dotanla •Gündüz. kulübeden 
içeri ıird ıler. Fadimenin eli, 
ayatı titriyor, yüreğinden ıtıl, 

J tıl bir şeyler sızıyordu. 
Bayan Gündüz içeri girince 

kardeşi Doğana Fadimeyi ıös· 
terdi: 

- Bak Doğan ... Köyümüzün 
en dilber, en zeki kızı Bayan 
Fadime .. 

Doğan, güzel gözlerini ken· 
dinden kaçırmağa çalışın Fa· 
dimenin önüne giderek elini 
uzattı: 

- Bayan Fadime, sizi gör· 
düğüme çok ıevindim ·dedi· 
şimdiye kadar isminizi çok işit· 
tim. Çardaklı kahvede Seyyah 
Dikmenin çaldığı sazda türkü· 
nüzü bile dinledim. 

Fadimecik kıpkırmızı kesil· 
miıti. 

O da elini uzattı. iki a-encin 
elleri birleşti. Gün düz etrafına 
bakınarak: 

- Oh Fadimeciğim.. Kulü· 
beyi ne de güzel temizlemişsin? 
Her tarafı r miıkler gibi olmuı. 
Hastamız da iyileıti maşallah .• 

"Gündüz. bunları ıöyliyerek 
temiz yatağında homurdanan 
ve baııoı yastığında saklamata 
çalııan Y atız nineye yaklaştı: 

- Nuılıın Yağız nine? ·diye 
onun elini tutmak iıtedi· Fakat 
inatçı kadın elini çekerek: 

- Naaıl olacatım; iyiyim it· 
te.. ·dedi· Bereket verain bizim 
kuna incire sıtmayı batlamıı· 
tam, bire bir geldi. 

Fadime utancından dııarı fır· 
lırken ilci kardeı biribirine ba· 
kııarak gülümsediler. •Gündüz. 
Yatız ninenin omuzunu okşadı: 

- ilaçlarını iç Yatız nine, 
Allah şifahk versin HnL. B z 
gidiyoruz, gene geliriz. 

Yatız nine ağzının içinden: 
- Gelemez olunuz! 
Diye mırıldanırken Gündüzle 

Dotan güler yüzle kulübeden 
çaktılar. 

• • • 
Artık ilk cemre düşmüştü. 

Hafifce sisli bir mart sabahıy· 
dı. Doğanla Gündüz fabr kan n 
yanındaki kuçük ve g1 z 

lerinin salonunda oturuyorlardı. 
Genç mühendis gen ı ş p encere· 
nin camından köye doğ u b k· 
h. Altı ay önce geidi iele ri bu 
çorak köyde epeyce değ ş klik
ler meydana gelmişti. Buı l.u· 
lübeler yerden epeyce yüksel· 
miş, bu izbelerin arasında bir 
iki de yenileri türt m şti. A •ul 
yenilik köyün meydanında ıd". 

Önce yamru yumru, loz toprak 
paslı teneke içinde insana b r 
mezar kasveti veren bu avlu, 
şimdi yemyeşil bir görünüşle 

insanın içine bir ferahlık doldu an 
g:!zel bir bahç ~ halıni alm ı tı. 
Gündüz bu mey .:i nın ortasına 
e;'l •Büyüğümüzün" tunçtan b r 
heykelini koymuş, etrafına b r 
çok ağaçlar, güller, sarm aş klar 
dikerek bezendirm şl ı . H er fi· 
danın bir adı vard ı. Bir Do 
bıri Gündüz, bi ri Fadıme, bi i 
Osman, halta Yağız ninenm 
adını taş ı yan bir fidan bıle 
\'ardı . Köyde bir doğum olunca 
yeni dünyaya gelen bebeğin 
ismine meydanın etrafına b ·, 
fidan daha ilave olunuyor ve 
köyde şen lıkler yapılıyordu. 

Mühendis Doğan bir kaç 
aylık emekJerinin güzel ve. 
rimlerini kız kardeşine göste· 
rerelc: 

- Gündüz gel yanıma ·dedi· 
bale şu lcöye!.. Bir Jcıç ay önce 
gören onu bu gün tanıyamıya· 
cakl .. Hele bir kıç yıl sonra bu· 
raları öyle şirin, öyle rüzel 
olacak kil ... 

- Evet kudefim. e .. kJeri
m iz, ümitlerimiz hiç bota ~it• 
medi. Köylümüz meğerse ne 
çalışkan, ne ince duygulu in· 
aanlarmış. Bir işarete bakıyor· 
larmış .. 

- Pek dotru söylüyor sun 
Gündüz.. Eğer köylümüz açık 
gözlü, ince duygulu, merd, ç•• 
lışkan olmasaydı bütün emek· 
lerimiz boşa giderd i. 

- Sen de çok çıhıtın Do 
ğan.. Bık, çalışmaktan rengi 
ıoldu. Zayıfladın .. 

- Zarar yok, insanın gönl 
sevinç içinde olursa yorgunlu 
çabuk unutulur. Köyümüzü 
ileri gidiıini gördükçe yeni baş 
tan kuvvet buluyorum. Faka 
sen de çok çalışıyorsun Gü 
düz.. Köyün hastaları, evleri 
temızliği, hepsinin üstüne bir d 
mektep hocalıtı yapıyorsun. 

- Fakat Doğan görüyorıu 
ya, çalışmaktan biç yılmıyoru 
Köyümüzde artık okumak bi 
miyen kılmadı. Bu ne kıvan 
tır benim için? Hem ben hi 
yorulmuyorum .. Benım öyle ze 
öyle iş ıever, öyle duygulu b 
muavinim var ki .. 

- Kim bu muavin? Yeni A 
karadad mı getirttin? 

- Hayır, ne Ankaradan, n 
de lstanbuldan.. O, buralı 
Anlamadın mı canım, lcimd 
bahsediyorum?. 

- Vallahi anlamadım, ki 
den bahsediyorıun? 

- Fad ımeden. Şu Fadimen 
eşi lıtanbulda da, Ankarada 
kolay bulunur gibi değil. Ôy 
ince anlayııh, öyle kibar ruh 
bir kıza her zaman teaadüf ed 
mez. Haıtaları bir onarışı v 
sanırsın ki senelerce butab 
kıcılığı yapmış. 

- Unanmm.. Köylerimiz 
böyle insanlar olmaıa ulusum 
böyle yükselebilir midı? 
söyleditın Fadime, g~çende 

s g ttiğımiz ı ht yar s 
Sonrı 611/'ın -



A aş bir icra memurıuğundan: 
Gayri menkul malların a-çık 

artırma ilanı 

Alacaklı: U~ak Şeker şirketi. 
Borç u: Alaşehirde bav ve· 

kili Hılmi. 
Borç mikları: 599 lira 56 

kuruş ve faiz, ücret, masraf ve 
r smi talisıL 

Borcun müstenidab: A'aşehir 
Tapu memuf'lu0 unun 17/1/932 
tarih ve 5 numarah ipotek se· 
nedi. 

Borçlllhun uhdesinde kayıtlı 
olup yuk tda yaz.ılı borcundan 
dolayı merhun ve mahcuz bu· 
lunah bir bap nane tehinin pa· 
raya çevrilmesi yolile sahlığa 

çıkan\ mıştır. 
Satılığa çı'tarılan hahe Alaı. 

şehirin eski Tevf ikiye mahalle
sinde kaih Kanunusani 932 tarih 
ve 143 numnra ile 200 arşın 
üzerinden t puy ba~h taraf· 
lar; Canibi yemini: Alime, Ye· 
sarı: Alim banes·, arkası Ve 
c ph .si: tarik ile mahdud fev· 
ka •İ b"r tahtani üç oda, bir 
kiler, blr dam ve av1uyu havi 
ve 528 1 r k;ymetli bir bap 
h hedir. fşb.ı banenın üç ye· 
m nli ehli vukuf oıarifetile ma· 
haller. yapılan keş f, mesaha ve 
kıy t t kdir.nde; şarkan ve 
ce ıuben: Yo', garben ve şima· 
len~ A'hanlı Ahmed hanesi ıl~ 
mahdud olduğu, kerp:ç ve taş· 
tAfi yapı 1 mış ve üzeri kiremitli 
b r h ne bulondu'ğ\i ve şark, 
şımal ve cenup taraflatt mul· 
bak, ahır gibi bina kısımlarını 
ihtiva ettiğı ve vasat lc1smının 
da bahçe halinde ol dugu gö· 
rülmüştür. Bina aksamı: Evin 
şim~t kısmı fevkani ~ki oaa, bir 
salondan ibarettir. Odaların ze• 
mıni tahta ve tavanı sıvalıclır. 

S lon klsnnnm şark tarafı tahta 
ve garp tarafı toptakhr. Salo· 
nun -zeri kapalı olup tavansız· 
dtr. Ahınn :zemini toprak ve 
he anın zemini betondur. Oehup 
kısmında ise fevkani iki ~da ve 
bir salonu o.up zemini ve ta· 
vanı 'tah'tadır. v~ gene zem· ni 
toprak ve tavanl lnevcıut bir 
o a ve zeminleri toprak ve 
Üzerleri kapalı ve tavansız bir 
ahır ve ttuıtbak mevcuttur. Şark 
k~sm~nda ·se zemini toprak bır 
kılerı ve küçük bir mutbağı ve 
bir de mahalle fırım vardır. 
Evin ş·mal ve cenup kı& mla· 
rında iki kapısı vardır. Hane 
b lmesaha 456 metre 42 san· 
timden ibaret ars üzerindedir. 
Heveti umumiyes·ne 1397 lira 
90 kuruş 'kıymet b.ç.ilmiştir. 

1şbu hane açık arttırma sure· 
tıle satılığa çıkarılmış ve l8·11-
34 günü yapılan birinci arttır· 
nıada sürülen bedel muhammen 
kıymcfn yüzde yetmiş beşini 
h 1lmadığından satış ikinci art· 
tırmaya bırakılmış ve 4/12/934 
gjnü yapılan ikinci arttırmada 
da kez.ı sürülen bede} muham· 
men kıymetin yüzde yetmiş be· 
şini bulmadıgından 2280 numa
ra:ı kanun ahkamına tcvfılcan 
satfş geri brrakılmış Ve borç ta 
beş sene müôHetle beş müsavi 
taks te bağ anmıştı. Taksit mü<l
detle. i mürur etmcs ne rağmen 
borçlu taksit şartia. ma riayet 
etmemesinden alacaktı velcılinın 
t lebi üzel'ine rnezlcGr ih'ane ye· 
niden açık arttırma luretile 
satlllğa çıkarr1mıştır. Birinti ar
tırma müddeti 30 giindür. 

B'rinci arltırınan n yapı1acağı 
mahal, gün ve sat: 

Alaşehir icra Clairesi önünde 
10·.3-938 tarihine mfisatf f per• 
şembe günü saat 14 den 16 ya 
kaöar müddet içinde yapılacak 
ve yüksek sesle üç defa bağl
rıltltktan sonra işbu hane erı 
çok arttıranın üzerinde bıra1kı· 
lacaktır. Şayed sürülen bedel 
muh mmen kıymetin yüzde yet· 
m ş beş ni bulmryacak olurS'a en 
çok arttıranm teahhüdü baki 
kalmak üzere satış 1.5 gün müd· 

det1a ikinci arttırmaya bırakıla· 
caktır. 

Jkiıtci rttırmanın yapılacağı 
mahal, gü:'l ve saat: 

Alaşehir icra dairesi önünde 
25·3·938 tarthihe müsadif cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar 
miiddet içinCle yapılacak ve ke· 
z yüksek sesle üç de a bö~L
rıldıktan sonra hane en ço'.c 
arttıranm üzerinde bırakıla· 
aktır. 

işbu h neye aiti şartnathe ve 
ilan vara\calatı herkesin gÖ"ebil· 
mesi için mahkeme ve icra 
d vanhanelerine ve daha ic:ıb 
eden yerlere asılmış ve şartna· 
me 3-2-938 giltiOnden itibaren 
herkese çık bulundurulmuştur. 

Şar n me: işbu hane üzerinde 
b;r hak iddıa edenler v y ili·' 
şiği ol nlar Han t rihinden if -
haren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleri.e birli ·te memuriye
timıze müracaat etmelidirler. 
Bu müddet zarfında müracaat 
etmiyenler veya hak:arı tapu 
sicillıle saba olmayanlar arttır· 
ma tutarının paylaşmasından 
hal'· ç kalacaklardır. 

Üzerinde bıtakı\ma ka"rarı ve· 
rild.kteh sonta muşteri arttırma 
tutarını derhal veya verilen 
müh1e iç hde vermege mecbur· 
dut. Ve ttıediği t kdir<fe daha 
Öhce pey koyan müş eriye tek· 
l.f otunur. Koyduğa bedel üze· 
rinden almağa telip ıolursa veya 
bu beClel üzerinden herhangi 
bir istekli çık rsa onu :üzerine 
ihale olunur. Böyle bir istekli 
çıkmazsa üzerinde bırakılma 
kararı bozulur ve hane 15 gün 
müddetle yeniden arttırmaya 
çıkarıiır 'Ve en fazla artıranın 
üzerinde bırakılır. İkı arttırma 
arasındaki fark ve geçen gün· 
ler için % 5 den hesap oluna· 
cak fa·~ ve diğer zar.,.rİar ay· 
nca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetim"zce alıcıdan tahsil 
olunur. 

Tellaliye resmi ve tapı barcı 
müşter:ye a· delir. Arl:tırmaya 
İştirak etmek isteyenlerin mu· 
bammetı lc:ıymetın % 1,5 n s· 

betinde depozito akçesi yatırm • 
ları veya mi.li b)t bankanın 
temi ıat mtkttibunu tevdi etme· 
leri şarttır. A\ tt:rmaya işti tak 
e'denlet şartnameyi ıokumuş ve 
lüzumlu malUmatı almış ve bu 
şartları t mamen kabul etmiş 
nazari le bakılırlar. Daha faz{ 
matumat almak isıeyen1er me· 
riyet"mize 9381413 num2r-::ıya 
müraca t tme idirler. 

İşbu hane yuk rıda yazılı 
ş rtlal' dair sinde ve mezkur 
gün ve saat erde A şeh:r icra 
dairesi önünde açık 1lrhrma 
suretile satılacağı ilan olunur. 

Kemalptışa ıcra M. dan: 
Kemalpaşada muk"m iken 

halen ikame gahı meçhul Nazmi 
karısı Kaniye tarafına: 

Kem 'pa zirai kredi !coope· 
ra fi tarafından aleyh·n·ze bir 
kıta s netle elac ğı o a~ 168 
lita i6 kurusun 9o 12 fa'z ve 
masraf 'e ücreti 'ckaletle bi.
likle t hsili b kkında hacit yo· 
li:e yaph'ğı kra tuk"bi üzerine 
çekler ve mre munarrer sene· 
dat hakkındaki ahkama gôre 
namınıza ç1kanlan 37-186 No. lu 
btş ük öde e mri 'ika· 
metgabın z meçhul olması se
bebile bila tebtiğ iade edilmiş 

olduğundan işbu ilin tarihin· 
deh itibaren on beş gün zar· 
fında borcunuzu birriza ödeme· 
niz ve borcun tamamına veya 
bir kısmına itirazınız varsa ıge· 
ne bu muddet zarlınCla bildir· 
meniz borcunuzu ödeınediğin"z 
ve bofcun 'tamamına veya bir 
kısmına itirazda dahi bulunma· 
dı§'ıruz takdirde borcunuza ye· 
tec!k miktarda ma\larınızı ve 
haklarınızı gosl:ermeniz lazım· 
dır • .A.1csi talctirde mud~et mü· 
rurundan sonra ahkamı kanu· 
niyenin tatbik edileceği ödeme 
tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

A 'Anor .. u 
lzmir ikinci ıcra memurlu· 

~Ufidin: Dosya No. 938/2~S2 
Gayri menkul malların açık 

pay gayri 
mevkii, mahallesi, 

Attırmanın y pilacağı yer, 
gün, saat: lzm ·r iki 1ci icra t'la
ıresinde 10/J/938 perşembe 
günü saat 13,30 tla ikinci ar· 
tırması 2Sl31:J38 cuma günü 
aynı s atte. 

1 ....... 1 bu g yr· menkulün er· 
tırmtı şatt ı mesi 26/2/938 ta· 
rih'inden mb ren No. ile hmir 
ikinci icr da1r-es nm mu yyen 
numarasında ı tkes·u görebil
rr.esi İç~n ç ktır. lla ıda yazılı 
olan ard n f z nalömat almak 
istiy n'cr, işbu 
3812252 dosya numarasile rne· 
muriyetim"ze m-tacaat elmelidir. 

2 - Artırma a iştnak için 
yurkarda yazıtı kıym tin °o 7,5 
nisbetinde pey veya iı illi bır 
bankan n teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alecaklı· 
farla diğer ala1'adorların ve irti
fak hakkı .sahiplerinin gayrimen· 
ku1 üzerindeki haklarını hususile 
faiz ~ masrafa tlair o\an lddi· 
alarmı işbu ilan tarihinden iti· 
baren yirmi gün i~fode evrakı 
müsbitelerile bitlikte memuriy • 
tim "ze bild"rmeleri icabeder. 
A\:si 'halde hakları tapu sicilile 
sab t o"madı ·çı satış bedelinin 
paylaşmasından harıç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştırak edenler artırma 
şnrtnnmes n} o'-'umu'l ve luzum\u 
malumat almış ve bunları tama· 
men kahu\ etmiş ad ve itibar 
olo urlar. 

S -- Tay"n edilen zamanda 
g-ayr;menkül üç de'fa b.~rıld.1.-

tan sonra e çok artıranı\ ıhale 
edil r. Ancak t rma bedeti 
muhammen kıymetin yüzde yet
m ş b şini bulmız veya s tış ı.s· 
tiyenin alacağına rüchanı o 
dığer al!lcaldılar bulu,ıup ta be· 
del bun~a1 n 'O 'g yfimenkul ile 
temin edılm ş alac klannm mec· 
muandah faz aya ('ıkflu.ızsa en 
çok utıra m ıtıahhüdu b· ki kal· 
mak üz re artırm -0n be.$ gün 
datıa temdi ve on beş·ncı günü 
ayni saatta yapı:acak artırmada 
bedeli satış istiyenin lacağma 
rüchanı olan diğer alacakl larm 
o gayrimenkul ile temin edi miş 
alacakları m cmu ;-ıda fa:zlaya 
çılma .- şartile, en çok artırana 
ihale edilrr. Böyle bir bedel 
elde ed:lmezse ihale yap imaz 
ve scstış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul endisine 
ihale olunan k"tnse de'rhal veya 
verilen mühlet ·ç;nde parayı 
vermezse "hale karan fesholuna
rak kenelis"nden evvel ren yük
sek teklifte bulunbn kimse arz 
etm~ olduğ bede le alm ğa 
razı olursa ona, ırazı olmaz veya 
bulunmazsa 'hemen on beş gün 
müddetle ıartıt maya Çıkarılıp en 
çok artırana ihale edilir. iki 
ibate arasındaki f ar1c ve geçen 
günler için °o 5 ten hesap olu· 
nacak faiz ve diğer ıararlar ay· 
raca hükme hacet kalmaksızın 
ıııemuriyetimizce alıcıdan talısil 
olunur. MadCle (133) 

Yukarıda gösterilen tarihinde 
icra memur1u~u odasında işbu 
ilan ve gösterılen artırma şart· 
namesi dairesinde aatılael'lf' 'lin 
olunur. 

Zayi 
V pur komenyacıhğı etmek 

üzere lzmir emniyet müdiltlü· 
ğünden amış oldugum 3·9·936 
tarihli v 157 numaralı deniz 
hüViyet cüza ıumı kaybe~tim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını ilan ederim. 

Ka şıyakada Barbaros soka· 
ğında sekiz numaralı hanede 

Alman tabaasından 
Kari Weltfeld 

Kırkağaç Asliye hukuk mab· 
kemesindeı'\: 

Kırka~acnı llyasla>- \cöyllnden 
Mehrned Ati o~lu Ahbl~d Ak· 
ça lle ayni \öyden İsmail kıZl 
ve Ahmed Akça karısı 
Fe\h"ye aralatlntla mütekevvin 
boşanma davasıhda davalı Fet
hiyenin ikatnttgahmın meçhul 
buhınması h1lsebile hukuku u&ul 
muh kemeleri kanununun l42 
ve 145 inci maddeleri mucibince 
tebligat ifa kılınamadığından 
mahkemtye gelmed:ği görül· 
mekle ilanen davetiyenin tebli· 
ğine mahkemece karar verildi· 
ğinden duruşmanın muallak bu
lunduğu 18 /Şubat/1938 tari· 
h"ne müsnd f cuma günü saat 
9 da davalı Fethiyenln Kırağaç 
Asliye hukuk mahkemesinde 
haz r bulunması ilanen tebliğ 
olunur. 

"' R 

Alaşehirde 
peh ivan güreşi 

Kurban bayr mının üçünü 
g inüdür. Güreşe iştirağ edecek 
peht vanl&rın Birl:k başkanlığına 
müracaatları ilan olunur. 

Başa 
Ortaya 
Ayağa 

ikramiyeler 
Lira 
60 
30 
15 

105 

uyo~ak beledi· 
yesinden: 

Belediyemizde inşa edilecek 
olan 2998 lira 98 kuruş keıifl 

fenni lnezbahanm bilumum mal· 
zemesi belediyece temin edil
mek suretite yalnız işçiliği <eç.ılc 
ekslltmeye iconulmustur. işçilik 
muhammen bedeli 725 lira 92 
kuruştur. Açık eks"ltme 1/2/938 
tarih'nden itibaren yirmi gün 
müddetle o1up 21/2/938 pazar· 
tesi günü saat onda Kuyu
cak belediye dairesinde en· 
cümen lıuzurıle yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate 54 lira 
44 kuruştur. Talip olanların 
2490 sayılı kanun hükümleri 
dah•linde istenilen vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. Fazla malu
mat almak istiyenlerin belli 
günden önce belediye encüme· 
nine müracaatla şeraiti seibestçe 
anlıyabilecekleri, isteklılerin en· 
cümene müracaatları. 

~ 8 10 12 390 

• 6 Ş bat 
----~--~~~~~~~~~~--=-----ı 

İzmir Levazım amirl.ği ·ıaniar1. 
lznıir Levazım amiri i Sat Al. Ko. Rs. deh: 

Askeri lis~ ve ofla okullar için lınacak ( 77996 ) metre 
P jatnalık b zın el<sıltmesıne istekli çıkmadığından 1512/938 Salı 
günU 6 at. 14.30 d Toph nede lstenbul levazım amir ıği s \ın 
alma komısyonund pazarlıkla eksiltmesi yapıhıcaktır. Tahmin 
betil:li (1~719) it a clört kuruş olup ilk tcmtnatı (1403) liıa 9:J 
~ur~ştur. Şa~tname ve. nümunesi komisyonda görülebılir. lstek
lılerın kanuna be geletıle beraber belli saatte komı~yona gel· 
mel eri. 6 10 

lzmir Levazltn amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 1staôbu1 komulanl ğına bağlı kıtaat hayvanatı için 1 ı yüz 

ton yulafın kapalı e rfln ıh lesi 25/Şub t/938 Cutna günü 
~aat 16 da y pı:aclktır. Mu\ıammen l:utarı (34500) liradır. 
ilk teminatı (2588) Uradtr. Şartnamesı h r glln ögleden 
evel kômisyontla görülebil r. lst ı<lılerin Hk tem nat rnak· 
buz vey me tupları i c 2490 uyılı k nunuf\ 2 ve 3 tincü 
mad~elerind{; yaz h vesikalaril birl kte ıha.e gJnü ıh le 
artınden en az bir saat evetine k clar tek ıf me tup\ tını 

F ndıkiıd komulahlık Htın alma komisyonun vermeleri 
6 11 16 22 

fz(nar Levaıı:ım amir ıii Sat. Al. Ko. Rs. d n: 
1 Çan kkale müstab "em mevki ihtiyacı için ç k ksilme 

suretile münakasada buluna!\ on dört adet bur nd s k ı 
adet buranda eteğine talip 'Çt madığ ndan eksiltme on 
gün uz;\tı:araiC ihalelesi 15/Şubat/938 Sah gunü t oh 
beşte Ç nakkale müstahkem mevki satın alm komisyo· 
nund y. p lacaktır. 

2 ....... T hr~in edilen mecmu tuarı (2520) liradır. 
3 - Temınatı muvakkate akçası (189) liradır. 
4 - Şnrttıamt: ve l\Ümune bezi her gün komisyenda görülebffr. 
5 - fsteldilet ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair \ esıka 

g- 'stennek meburiyetindedirler. 
6 - E~siltt.neye iştira~ edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 uncu maddelerınde ve şartnamesinde yazılı vesik 1 n 
ve tetıfnatı muvakkatelerilc birlikte ihale saatinden vel 
kom·syona mür C" tları. 

1znıit Levazım amirlıği Sat Al. Ko. Rs. den: 
1 - Cıheti askeriyenı~ gö~te.recefi yerde (2843) lira kırk do

kuz kuruş bede\ı keşıfh fbeton arma iskele inşası açı 
eksiltme ısuretile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 1~ Şu.b~t 938 Salı günü saat ıs de kışlad lzmir 
leva~ım amırlıkı satın alma komisyonunda yapılacaknr. 

3 - Temın t muvakkıtı akçası (213) lira 27 kuruştur. 
4 - Şartname keıifname vo reımi her gün komisyond g·· ü· 

le bilir. 
S - lstek\iler tic ret odasında kaytlı olduklaıına ve bu işi ~

pabileceklerine dair ihaleden lbkal bir hafta evcl f 
naFıı fen heyetinden alacaklın veııkaları gösletmek m C> 

buriyetindtd.rler. 
6 - Ekıil.~meye iştir.alc edecekler 249_0 ı yılı kanunun 2 ve 

3 ncu maddelerınde Ve şartnamesınde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkalalarile birlikte ihale netinden evr:I ko-

i ··r 7 6 2 9 

lzmir Levaz m imirli~i sat. al. ko. ra. den: 
1 - lzmir tayyare alayı garnizohunda yaptirılacak atelye inıaab 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
2 -- Keşif bedeli 272000 liradır 
3 - Fkailtmesi 9 /Şubat/ 938 çarşınıba günP, saat 11 d dir. 
4 - lık teminat 14630 'iratlır. Şartn me, keşif ve prbjeler 

13 lira 63 kurQfa M. M. V. satın alma komisyonundan 
alın1r. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kı· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle id rl 
şartnamenin 4 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasında yazılı 
ves"kafat le birlikte teklif mekt1;1plarmı eksiltme saatinden 
hehem hal b r saat -evvel M. M. V. satın alma komisyo- · 
nuna vermeleri. 21 26 30 6 211 

Izmit Levazım amlrliği satın alma ko isyonundan: 
1 - 535 ka1em ava-danlık malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 

konmu-$tUT. 
2 - Tahmih edilen bedeli 30,000 lira olup ilk teminat paraıı 

2250 liradır. 
3 - ihalesi 8 Şubat 938 Salı günü aat lS dedir. 
4 - Şartnamesi 150 kuruşa M. M. V. tın lma komisyonun• 

'dan ahn11. 
Ş - Eksi.lmeye g;receklerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 ncü 

madd lerinde <gösterilen belgelerile birlikte teminat v 
teklif mtktuplarını ihale günü en geç bir snat evelıne ka· , 
dar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

22 6 21 6 4460 

iz.mit- Llevazım amirliği sat. ıal. ko. rs. den: 
1 - lzmir Gaziemirde yapbrılacak F tipi hang r, erat p viyonu 

ve hela inşaatı kapah zarfla eksiltmeye koaulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (167755) lira 67 kuruştur. 
3 - ilk _teminat (9637) lira 79 kuruştur. Şartname, keş f ve 

proıeler 81'39 kuruştur ve M. M. V. satın aıma komisyo· 
nundın alfnır. 

4 - Eksiltme 9 /Şubat/ 938 çarşamba gürıü saat 1S te M. M. 
V. aatm alma kom·syonunda yapıiacaktır. 

5 - E-ksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaı1lı be gelerı c dari 
şartnamenin 4 üncü maddes·n n 6· fıkras ndn ~a:ıı'ı be ge· 
lerile birlikte teklif mektuplannı eksiltme saatinde 1 behe
mehal bir saat evvel M. M. V. satın alma om o a 
verme1eri. 21 26 30 6 213 

Li eve orta oknltar alım satıın o
misyonu haşkanlığlndan: 

K!z öğr~tmen okulu ta1e~eıi için mevcut nü une ine :göre 130 
santim cnmde 400 metre lacivert kumaş 81211938 Salı günü saat 
16 da lzmir kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonda açık 
eksiltme ile .alınacaktır. 

Beher metresinin muh mmen bedeli 320 kuruş heps nin tutar• 
1280 liradır. ilk teminatı 96 lira olup şartname ve numunesi 
kültür direktörlü~ünde her iÜn iÖrülebilir. 22 25 30 6 



6 Şubat 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"OBERON,, vapuru 7-2-938 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları iç n 
yük alacaktır. 

"STELLA., vapuru 8-2-38 
bek '. enmekte olup yükünü tah· 
liyeden sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KÖSTENCE limanları 
İçin yük alacak: ır. 

"UL YSSES .. vapuru 18·2-38 
tarihinde beklenmekte o lup 
yükünü tahliyeden sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
l;mftnları için yük alaca tı r. 

"STELLA.. vapuru 21·2·38 
tarih nde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIEN'P 
LINIEN 

''AASNE., vapuru 7-2-38 ta· 
rihinde beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG. GDY· 
NIA, DANZIG, DANiMARKA 
limanları !SVEÇ ve BAL TIK 
limanları için yük alacaktır. 

"FiN N., vapuru :12·2·38 tari· 
hinde gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, IJANIMARKA, ISVEÇ ve 
BALTIK lımanları içın yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

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

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

Navlunlardaki ve ilanlardaki 
değişikliklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 

Hasv 
en son resimleri 

Büyüle eb'atta Başvekilimiz 

B. Celil Bayarın fotoğrafileri 

yalnıı Hacı Alipaşa otelinde 
fotq, ressam B. lsıuailden teda· 
rik ed•bilirsiniz. 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birincikorc:lon Rees bin .. 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO. vapuru Şubat orta· 
ıında LONnRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
ıacak ve ayni zamanda LON· 
ORA n HULL için yül-: ala· 
caktır. 

"GITY OF EXFORD., va· 
puru Mart iptiduında LONDRA, 
HULL ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayn ı zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDiNIAN,. vıpuru 'şıı· 

batta LIVERPOOL ve SWAN· 
SEADAN tıp yUk çıkar cak. 

"MARDINIAN,, vapuru 20 
Şubatta gelıp LIVERPOOL ve 
GLASGOW için yük alacak. 

"LESBIAN., vapuru Şubat 
ortasında LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
cak. 
DEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

"ANDROS. vı>puru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREN. EN 
ve ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak. 

U.;ta aranıyor 
?ki elektrikçi, bir tesv:yeci 

ustasına ihtiyaç vardır. Talib 
olanların Darağaçfa M nare so
kağında 7 numarada Tur<men 
mensucat fabrikasına müra· 
caıtları. 

DEUTSCUE LE
\' ANTE - Ll NIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

OEUTSCHE LEVANTE· 
LJNJE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"MACEDONJA., vapuru 2 

Şubatta bekleniyor. ANVERS, 
HAMBURG ve BREM EN liman· 
!arından yük çıkaracaktr. 

"iLSE L-M RUSS,. vapuru 3 
Şubatta beklen yor, HAMBURG, 
HREMEN ve ANVERS ııman· 
lar·ndan yük çıkar:ıcak ve ROT· 
TERDA HAM URG ~e 
BREME limıınla rı ıçln mal 
aleca~tır. 

•·ERNST L-M RUSS., vapuru 
16 Şubatta beklenıyor. ANVI• RS 
(doğ • u) HAMBURG ve BRE· 
MEN iman !arına yük alacaktır . 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXTAVIA., vapuru 11 Şı· 

batta beklen yor. NEVYORK 
iç n yük alacaktır. 

"LlHIBITOR.. vapuru 20 
Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME • 
"TISZA. motörü 4 Şubatta 

bekleniyor. BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, VİYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

"DUNA., motörü 15 Şubatta 
bekleniyor, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, VİYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 10 

Şubatta KôSTENCE için hare· 
ket edecektir. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
"lNCEMORE,, vapuru 27 Şu· 

ı.. e eniyor. U G , 
VARNA, KÖSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAIL limanları 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDf.L. 
HAVSLINJE 
OSLO 

, ANADOl.U 

YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkal rı tölyesi 

Paris, Londr , Viyana m!} 

dalarının yüksek tnf)tiel /e
ri takib ve ta bik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en tftiz olan Bayanl.ırı mem· 
nun etmektedır. 

.~.Eti an iJe 

Peris 

. 
a me g .. re.ı 
D:kiş Akademisinden 
D;rlomı ı 

Hü. ıimet cGdd3s: 
Şamiı "Ok k No. 28 

I Z MIR 

L~ Telefon: 2531 

lzmir ili Dalmi Ent'iluıeniudeo: 
Eksiltmeye konulan ış 
Keşif bedeli · 
Eksiltme 

fstekliler 

Eksiltmeye girebilmek içiA 

Güıelyalı ilkokul kurağı yapısı . 
(12365) lira (13) kuruştur. 
17 /şubat/938 perşembe günü 
saat ı 1 de iz mir vilayeti daimi 
encümen nde kapılı zarf usulü 
ile yapılacaktır. 
Eksi ltme şartnaaıe5İ, mukavele 
projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi yapı işleri umumi 
fenni şartnameıini ve keşif ve 

projeyi lzmir Nafıa müdürlü· 
ğünde görüp inceleyebilirler. 
(isteklilerin 928 lira muvakkat 
teminat ile Nafıa Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik ve ticaret 
odası belgelerile birlikte hazır· 

lıyacıkları teklif mektuplarını 
yukarda 3 üncii maddede yazılı 
aaatten bir saat eveline !tadar 
lzmir ili daimi encümeni baş• 
kanlığına verip makbuz almaları 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 25 7 252 

•• ödemişte muazzam gureş 
"BAALBEEK.. motörü 12 

Şubatta bekleniyor. ISKENDE· Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından: 12 Şubat 1938 Cumar· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ tesi Kurban bayramının ikinci güaü Ôdemiıtc: 
umum limanlarına yiik ala· Yarım dünya Süleyman 
caktır. Manisalı Rifat 
ARMEMENT H. SCHULDT - D.ramalı Hasan 

HAMBURG Bulgariyalı molla Mebmed 
"MARITZA., vapuru 9 Şu· Manisalı Ali 

batta bekleniyor. ROTTER· lıık köylü Ömer 
DA~, HAMBURG ve BREM EN gibi Türkiyenin tanınmıı daha bir çok pehlivanlarının iştiraki 
için yüka alacaktır. ile güreş yap lacaktır. 

lıanlardıki hareket tarihle- ~:!a altı 
rile navlunlardaki değ"iıiklik· Büyük or!a 

70 
35 
25 
15 

TL. .. 
" 
" 

inden acenta ınesuliyet kabul Küçük orta 
etmez. Ayak 5 " Daha fazla tafsilat almak için Arzu eden pehlivanlarda iştirak edebilir. d. 6 

~;~ci~~~n~~E ~ ~0~~R.J. • ıııııııııııııııııııııııııııııııııı. Doktor .ılllllllllllllllllllllllllllllllll 
~apur acentalığına müracaat §5_ A. Kemal Tonay ==-=_§ 
edilmesi rica olunur. 

___ T_e_le_f_o_n_N_o._2_00_1_ı_2_oo_s_ :5 Baktel'igolog ı:ıe balaııcı, salgın hastalıkları mütehessuı § 

Devlet ~emiryol~ 
tarından: 

(Verem ve saire) § 
llHmabuıe ut.uy bquuıdaki Dibek aoblı: iida 30 aaJill ~ 

e• •• mwıyenllliiıııniade ııabU _, 8 da .ıq.. .US ô 1• =: 
ıaıW LüWüuıı üiıui 1 

! 111 1111111111111111111 1111111 1111111il1111111111111iti11111111111111111 telef. n; 411 S 11111111 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankası karşısında No. 3S 

Garod otomatik Rad}.,oları 
En tabii ses, en kolay kullanış, en şık moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odalı evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

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

Neon tüpleri ile tenvirat 

Türk n va Kurum'll 

Biiyük pıyango u 
4 iincıl keşide 11 Şubat 1937 dedir 

Büyük ikramiye 50,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbıışlıyarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek iç in bir b ilet almaktım çekinmeyiniz. 

Z!")I' .. .,,b .. ' . . . : ·.. · · . ··•. "':.:. .... 'fi:. 

Kemalpaşa icra memurlu-
ğundan: 

H! cı Hasan varislerinin Ke· 
nıa l paşa tarım kredi kooper. ti· 
f.ne borçlarında, dolayı tahtı 

hacze einan Kemalp1şa tapu 
dairesin n Mut 326 t.ıih ve 19 
25 ııumarasında kayıtlı tapu 
kaydına göre çarşı derununda 
sağı sahibi mülk dükkanı solu 
korucular zade Emin veresesi 
arkası sah bi mülıc arsası cep· 
hesi tarik ı le mahdut ve vazi· 
yet beyannamesı ne göre arkas ı 
sah .bi ıııü .k ars"s ' sağı göreceli 
zade hafız Em n ve• sesi Tev1 k 
önü ve arkası yol1a mahdut ve 
her ne kadar vergi kayd nda 
iki dük'<a ·ı görü .üyo sa da ev· 
ve!ce bu iki d~kkan lıirleş!iri· 
lerek haıen Enver n icarı altında 
kahvehane olarak istimal olu· 
nan tamamı 700 lira kıymetin

deki mahal ve tapunun 
5.5 numarasında kayıtlı demirci 
çay mevkiinde tapu kaydına 
sı:öre şarkan sahibi senet bağı 
garben tarik şi malen ve cenu· 
ben sahibi mülk ve vaziyet be· 
yannamesine göre şarkan siliibi 
ıened n 34 numaralı tapuya aıt 
zeytinliği g.ırben yeni açılm • ş 
dere köy şosesinin garbınclaıı 
geçen eski yol ş "malen sahibi 
mülkün 54 numaralı zeytinliği 
cenuben tarik ile mahdut içinde 
110 aşılı büyüle zeytin ve 20 
deli armut ağacını hıtvi 250 
lira kıymetli ve 7352 M M zey· 
tinlik ve 54 numaralı tapuya 
müstenit demirci çay mevkiinde 
tapu kaydına göre şarkan Giritli 
Hasan Hüseyin tarlası garben 
tariki ım şimelen tariki am ce
nuben esk"ci Emin veresesi ile 
mahdut ve vaziyet beyanname· 
ıine göre şimalen demirci <;ay 
şarkan Hasan Hüseyin garben 
yeni açılmış ve bu arazi içinden 
geçilmiş dere köy şoses' nih gar· 
bınen eski yol cenuben sahibi 
senet zeytinliğile mahdut içinde 
34 büyük aşı zeytin ve l 50 ka· 
dar delice zeytini havi tapu 
kaydına göre 25272 M M ve 
200 lira değerindeki zeytinliğin 
mülkiyetleri açık artırma sure· 
tile ve birinci artırm~ları 9.3. 
938 Çarşamba günü saat on 
birden on ikiye kadar Kemal· 
paşa icra dairesinde yapılmak 
üzere satılığa konuldu bu artır· 
mada satış bedelleri tahmin 
olunan kıymellerin yüzde 75 ini 
bulursa en çok artıranın 6ze
rinde bırakılacak aksi takdirde 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartı ile satış on bet 
gün daha uzatılarak ikınci ar· 
tırmaları 24·3·938 Perşembe 
günü saat on birden on ikiye 
kadar yapılacaktır bu artırmadı 
dahi gene satış bedeli yüzde 
75 ini bu;mazsa 2280 numaralı 
kanun mucibince satış geri bıra· 

Kemalpaşa ıcıa memurlu· 
ğundan: 

Ser.,zli ölü Salıh varislerinin 
Kem slp a a tar ki'edi 'koope· 
ratifine borçlarından dolayı 
!ah ı h ez al nan Küplj pınar 
m ev'< :ind~ ş ırkan yol garbeı 
Çakafaz oğu . ları H ırsti ve Yoı 
gı halen Te".:eköylü hacı Meb 
med ş " malen Ziya Ce'luben bak 
kal Petro halerı Y ımya ı Hayrı 
ıle mahdJd 7352 M. M. orta 
yerınde sergi maha'l i ve yanın• 
da ağzı açık su kuyusu mevcud 
harap ve bulunduğu mevkie 
naz , ran tanıantı bet yüz lira 
değe rinde bir k·ta bağ ve Ke
mılpa~anın s ~ğukp nar mevki. 
inde kiin ve üç kapu:u olup 
ortadaki kapudan beş altı ayak 
merd ı venle çıkılara~ cümle ka• 
pusı:ndan evin fevkani kısmına 
girildikte bir hayat sa? tarafta 
y n yana ·ki oJa alt katta ke· 
za yanyana iki oda bir hayat 
ve miktarı kafi avlu ve hela 
ve ebniyen .n sağ tarafında üze· 
rinden kiremitleri alınmış bir 
dam mevcut beş yüz lira de· 
gerinde bir bap hanenin mül· 
kiyetle ri açı '< artırma suretile 
ve birinci a rtırmaları 9/3/938 
çarşamba g"inü saat on birdeq 
on ik'ye kadar Kemalpaşa ic
rasında yapılm~k üzere satılığa 
kor.uldu. Bu artırmadı satış 
bedeli tahmin olunan kıymetle· 
rin % 75 ini ljulursa en çok ar• 
tıran Üz rinde lli• eleri yapıla· 
cık aks takdırde en çok artı• 
r nırı taahhüdü baki kalmalc 
şart le sıtış on b~ş gün dahı 
uzatılarılt ikinci artırmaları 
24/3/938 pe r şemb? g~nü saat 
on b '. tden on ikiye kadar yapı· 
lacaktır bu artırmada dahi sa. 
tış bedeli g~ne tahmin olunan 
kıymetlerin ~o 75 ini bulmazaı 
2280 No. lu kanun mucibince 
satış geri bırakılacaktır. işbu 

gayri menkul!er üzerinde her 
hangi b'. r surette hak talebinde 

bulunanlar elleri'ldeki resnaı 
vesikaları ile birlikte y.r!lli gün 

zarfında müracaatleri lazımdır, 
Aksi takfrde hakları tapu ei

cillince sah t olmadıkça paylaş· 
madan hariç bırakılı,lar. Satış 

peşin para ile olup müıteriden 
yalnız % iki buçuk delliliye 

alın r. 9/2/938 tarihinden itıba· 
ren şartname herkese açık liu· 

lunclurulacaktır. Taliplerin yJzde 
yedi buçuk pey al1çası •eya iti· 

barı milli bank me tubu ve 
37/192 dosya numaruı ile Ke· 

malpaşa icrasını müracaatleri 
ilit1 olunur. 

Akhisar Sarı Ahmea paşa 

vakfı mütevelliliğ;nden: 

Sütlaç İstasyonunda, istasyon 
binası karşısında enkazı 3 nciJ 
bir şahsa ait dükkanlarla fırının 
yalnız arsası açık artırma usulile 
üç sene için kiraya verilecektir. 
ihale 15-2-938 salı günü saat 
15 de Alsancak 8 nci işletme 
kom;syon binasında yapılacak
tır. Muhammen Üç senelik kira 
bedeli 30 İiradır. isteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
muvakkat teminat yatırmaları 
ve işe girmeye kanuni mani bir 
halleri olmadığına dair beyan· 
nameler ve aranılan vesikalarla 
muayyen saatte kom ıyona mü· 
racaatları :azımdır. Şartnameler 
komİ5yondan ve Siitlaç istasyo. 
nundan parasız alıntr. 

1 6 301 

Mağaza larınıza ve müesseselerinize güzellik verecek bu 
t•s qt ayni zamanda size büyük bir rek

lam vasıtası da olacaktır 

kılacaktır işbu gayri menkuller 
Üzerinde her hangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar elle
rindeki resmi vesikaları ile bir· 
likte yirmi gün zarfında icraya 
müracaatları lazımdır aksi tak
dirde hakları tapu sicillince 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar yüzde iki buçu1c 
dellaliye müşteriye aittır satış 
peşin para iledir şartname 9•2· 
938 tarihinden itibaren her kese 
açıktır taliplerin yüzae yedi 
buçuk pey alc:'çası ve banka iti· 
bar mektubu ve 37/183 dosya 

~ numarası ıle Kemalpaşa ı crasına 
müracaatları ilan olunur. 

Akhiaarda s~tı hmed paşa 
vakfına aid 11 11! l•ra bedelı 

keşifli imaratın Lerınucibi keşif 
ve şartnamesi muc ı bince yeni. 

den inşası açık eksiltme suretile 
15·2·938 tarih ne müsad,f Salı 

günü saat on dörtte Akhisarda 
vakıflar idaresıncİe ihale edile· 

cek nden ta!iplerın fazla malıl· 
mat almak ve şartnamesinı gör· 

mek üzere Aıth;sar vakıflar me· 
murluğuna m6racaatları ve yev· 

mi mezkı1rde de 100 lira 65 ku· 
ruşluk teminat akçelerıle birlıkte 

mahallinde hazır bulunmaları 
ılan olunur. 16 23 30 6 126 

• 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap 'Göğsa yumafatır, balga!J1 söktarlir, öksüri1ğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen günde 

Makine tamirha· 
neainde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 

No. 16. 18 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılakta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı. font ve sehpalar. 

Fotofralçılıfa müteallik her nevi malzeme 
Zevk; oqıyacak resim ve ağrandiımanlar, senedat ve evralc 

iıtinablan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÔR İŞLERi 
Dcvelopman, kopya ve her nevi ağraodisman sürat ve nefa· 

setle yapılu. 
IZMIR: Emirlerzadc çarıısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, } 
Telefon: ';675 Tel raf: Rüstem lzmir -tt~raç~ı. kardeşler 

·· · m ya e ıefr 
ğazal rı emrinize A ad 
ME~KEZ ŞU8~ 

IZMlR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz b .r eve, misafırlerıni kabul edecek bir salona, 
rahat ya,ıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendınızi 
ve ailenıza muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizın eŞyası hayatı
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

M c:nıu, lara 1 O tak:Jitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balılivağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa siizülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

t Eczal an 
Büyük Salepçioflu lıanı karşısında Başclurak 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
Kitab, Defter, Blok ve her 

nevi Bankacılığa aid bilumum 
cild işleri yapar. 

En temiz ve en zarif itleri 
süratlc yapar. · 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 

• Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak Ncı. 6S 

T elefoa: 30SS 

Baktiryol~ğ 

Zühtü Ergin 
Her türliJ idrar, lian, 
balgam oe aaire tala. 

lilleri yapılır 
~lnr:ıcaat yeri: 

lldnclbeyler • 

Telef on 3869 
Birinci smJ Mumh••· 

Dr. Demir Ali 
Kamçı of la 

Cilt ve Tenasül haataltk· 
ları ve elektrik tedavlal 

lzmir • Birinci beyler IOkaia 
Elbamra Sineması arkuancla 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel , 

Adres: Beyler Numan 1e> 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: ôtleden evel 
saat 10-12 öğleden IOllra 

15,30 - 17 Tele. 3434 

1938 Modelleri geldi 

evrole Otomobille • 
ı 

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

Yedek parçaDar mevclUlddur 

Oldsmobil otomobilleri de her tftrlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, gOzel ve lüks makinelerdir 

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


