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Ak denizde devam eden korsanlık hadiseleri 

lngiltere, General F rankoya 
şiddetli bir nota verdi 

Italya, lngilterenin teklifini derhal kabul etti. 8. 
Eden, dün Avam kamarasında beyanatta bulundu 

Tiiccar kulübü -
H. R. Öktem 

İımir Ticaret Oda1tnın birinci• 
kerioa llaerinde bir luılOb binaıı 
yaptarm•I• brar nrdiğiııi duyduk 
'fe tevindik. Çok yerinde Te çolı: 
eıalh bir ihtıyaca ac•ab nren bu 
kararutdan dolayı odamaa erktııını 
._ ba it için 6tedeıaberi çalııan ali· 
dar •atları takdir ederil. 

V aktile İamirclo bir çok lı:alGb· 
ler Yardı. AYcılar lı:al ilbil, Niyo ku• 
l6b, Sporting kalClb Te dlğer kalGb. 
ler auhtelif meıılelder erbabının 

toplandık.lan, g&rClıtGkleri, ejludik· 
leri, aalaıtaldara mahallerdi. 

B11ralarda &emialak, iatl .. m 'fal• 

dı. 811 kıılClblerde JİJ•cıetia. içec .. 
lia ea iyileı:i Te hatta acuaları bu. 
laaurda. Oyan •e 1110.talea aaloalan, 
yemek Te giirllımek odalan titia bir 
idare albada kulılb mildarimleriai• 
.analanın tıtaia edercli. Bagla 
•ule1ef b6yle bir tal4bClmCbı yokt111. 

Londra, '1 (Rad yo) - lngilter• 
Hariciye Nazırı At. Eden, bugüo 
Avam kamaruında mühiın beyanatta 
buJunmuı .,. Akdeni&df! denm eden 
kor11ulıklara kaııı. İngiltere, İtalya 
•e Frantıa ile birlikte etraf h tedbir· 
ler alın ı cağııtı ıöylemittir. 

M. EdH, hdl. umetio, General 
Frankoya bu boıuıta ıidaetli bir 

nota tererek, ıabrın da bir nihayeti 
oldu~unu bildirdi~ıDi aöylemittir. 

Londra, 7 (Padyo) - Ak.denizde 
biribiriai takib edeo ltouanlık hi. 

diııelerioe kar~ ı ıiddelli tedbirler 
alıomll ve Nyoo 1'onırol df'stro. 

yerlerinin tak Yiye edilmesi bakkınd • 
İngiltere tırafıodao •ulcubolan tek• 

lifin İtalyaca derhal kabul olu nmau, 
Londra ıiyasal mehafilinde iyi bir 

teair yapmııur. Bu ıuretle, ademi mn. 
dahale ıiyutt ıahuıuda daha geniı 
mea:ıi birliği husule geleceği üm id 
olunuyor. 

Hariciye Vekilimiz İmar projesi mesel si 
Belgracldan geçti •• 
Belgrad, 7 (Radyo) - Tür

kiye Hariciye Vekili Bay Tevfik 
Rüşdü Aras; bugün buraya 
gelmiş, istasyonda Yugoslavya 
Baş ve Dı ş Bakanı M. Milan 
Stoyadinoviç lc Romanya ve 
Yunanistan sefirleri tarafı ndan 
karşılanmıştır. 

Milan Stoyadinov·ç, Türkiye 
Hariciye Vekili)e bir saat kadar 
konuşmuştur. 

B. Tevfik Rüştü Aras, gaze
teci lere beyanatında, Yugoslavya 
intihabatrnds hükumet partisi· 
nin ihraz ettiği ekseriyetten 
memnun olduğunu söylemi şti r. 

B. Tevfik Rüştü Ara.s, yoluna 
devam etm:şti r. 
---~~~-~~~----

Par ·s elcimiz 
'!' 

Fransa Hariciye Na. 
zırı i ı"e konuştu 

Paris, 7 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nazırı M. lvon Del· 
bos, bugün öğleden sonra Tür· 
kiye sefiri B. Suad Davazı ka· 
bul etmiş ve uzun müadet 
konuşmuştur~ 

Fen heyeti, projeleri 
hazırlamamış ı? --·-· ''Meclis üyeleri, bunu niçin sorm~~ 

dılar, fen heyeti buna ne buyurur?, 
Belediye meclisinde tetkik ve 

münakaşası başlıyan imar planı 
hakkında hala muhtelif vatan· 
daşlardan ve münevverlerden 
mektup almaktayız. Bunları sı· 
rasile dercediyoruz. Aşağıdaki 
mektup sahibinin imzası bizde 
mahfuzdur: 

40,000 imar planı, 1,500,000 
lağım projes i, 500,GOO seylaba 
karşı tedbirler, 1,685,000 büyük 
bulvar, 250,000 istimlak • şleri, 
50,000 köprüler, 150,000 me• 
zarlık, 550,000 Kültürpark, 
100,000 fi danlık, 700,000 spor 
işleri, 200,000 tenvirat, ~00,000 
tanzifat, 150,00::J itfaiye, 3 50,000 
bataklıklar, 200,000 havagazı 

fa brikas1, 100,000 mezbaha, 
100,000 un fabrikası, 250,000 
ekmek fabrikası, 150,000 süt 
fabr kası, 7 5,000 balık hali, 
400,000 merkez hal, 300,000 

Saat kulesi 
Ş --hir meclisinde 

Beş yıllı~ imar projesi 
kabul edildi 

Birihirimial• ya m•l•Ulanm11dı 
... ,.. yaabuaelerimiade nyabud bla· 
ftlluelerba clamaah ,.. gtlnlltCild 
bnaa i9iacle koonıabiliyoıaL Bir 
mlaatırımıı oba adamabllı ,.mek 
7id1Nciok, ralaıtçı otarııb koaa1u1ı1 

•• 15.... ........... ... •• -
onma JaY••u yokıar. 

Loudra, 7 (Radyo) - İogilis bö• 
lr.U.mcti Geoeral Frank oya ıiddetli 

bir nota vermiı 'fe 1ngilir: gemileri• 
ne karıı yapılan mükerrer tecavOz· 
!erinden hoıuudrnzluğunu bildir· 
mmiıtir. Royter Ajansı. notada lo. 
giliz bükameti•in artılı: 11brıoıa Ul. 

• M. Eden kendiğinı haber •eriyor. _ Ş ?.hir garajı inşasına bu. ~vıf başla-
Tı caret Odası sec;i-1 nacak. Kar~ı:akalılarıR su derdi 

merkez garaj, 150,000 ıehi 
oteli, 100,00[) şeb r gazinoıu 
100,000 plajlar, 100,000 Kadif 
kalesinin tanııri ve yeralb ıui 
nosu, 250,00J Belediye sarayı 
100,000 çocuk h u tanesi, 450, 
gaz depoları, 250,000 şehir f 
yat osu ve yekun 9,500,000 li 

.l,te 1zmır Jı o,eh ı er~ 

ICalGbler medeni mWetl r iv{a 
liaımılar, tiyatrolar kadar elaım 
mleUMelerdir. Sarılırdı toplan.acıt 
o1aa1arua ikbudt n içtima! muaı. 

laalteıeıtaden faydalar tımia ıdilehi• 
leoeti gibi maaıcret, •dtalta fe Af• 
hayeı her yorgaıa dimatın maht .. g 
oldap iıtirabat b•bmınclaa ela ... 
aed Te mad dl kuaııçlar tımia •dil· 
aiı olur. 

ICalilbler •lauı kayıcllaı mthteı• 

na olmak Clrer.. herkH• açık bala. 
a.oatıad111 oraya do't'a m etlecek 
olma ecaebilerle de ntandıılarıa 
akak ... ıdarı 't'ılı:i olacaktır. Bu 
ı .. utana l»ilhaua ticart faydalar 
'M yabadan aalaıma, biriblriae aata• 
•• gihi aran edilea iyi neticeler 
Tereceti de ıAplıeaiadir. 

umir gibi bir ıebird• her türl• 
meclaal ibtiyaoı tat•la edebilecek 
olaa bir kolılbtla •••ead Glaamao 
&6• çarpaD bir aobaadır. Bu ek• 
aiklitl ortadan kaldıra •it içia ••••• 
•aan tetebbilalır yapıl•ı1t hatta 
ko•ilJonJar teıkil edilerek llİHmo•• 
••ler •lcade getirilmit oldquaa 
~atarlıywaa. Fakat beı aedea .. lnı 
ııyretler f ült ltlr M m•re Yeraae. 
mitler4L Ticaret Oda mıllD ao• ka. 
rara, ~ok arıu ederi• ki. ba g6sel 
.,.. faydıh ml..,eaeyi gtlHl .. brimi• 
H arm•ıao •ylemif buloa.ıaa. 

Y•huı yıııaı bapaı almıı bille· 
ria değil: yetiımiı •lae••er gen~ 
lerimiıia de denm edeeekleri. l»ıı. 
ı ... caklırı. konuıab ~rtıecelı:lerl 
'fe aaibayet oyan oynıyac•ltları, Jtirio 
hirleril• d6rl baıı mamur aaloalarıa• 
da taaıpoaklan bir kalılbthatı. yok• 
tar. Gençler, aıuaJlimler, me11tnrlar, 
ttlccular Adeta biribirleriadeo ayrı 
bir hayal yaıamaktadırlar. Bnaları 
bir çah altına ancak bir ıehir ka. 
llhl toplayabilir. Bo ıebir kalilba 
meydana gelinceye kadar ıiındi y•• 
pılacağıoı haber al dıgımız Tüccar 
koltlbil ba iıi pek ali baıırabilir. 
Dııydatumaa ba hayırlı haberin bir 
•• eni tahakkuk etm,.ıiai dileri1. 

Fransız maneıJraları 
Pariı, 7 ( Radyo ) - Manı 

deniz nde manevralar yapacak 
olan Frans•z donanma11, Ser• 
burg ile Dünkerde toplanmak· 
tadır. Manevralara buaüo yarın 
bHlanaeak•~ r. 

Jed yelerinın beş sonelik meıaf 

mi dün yapıld'ı Şobü mocliıl~~ •• ~:~~: r:::e~:~:.~ dütüa bunlu 
belediye ealoaundı toplaomıı, muh• için 222,515 lira ödenmeei lazım 

programının rakamları •• 
Program var, para yok. B 

ciheti işaret edenlere dokto 
Behcet Uz şu cevabı veriyor: 

Kırk müntehibisani seçildi. Onlar 
da azayı seçeceklerdir 

lzmir Ticaret odası meclisi inıilıahaf ı intiba/arından 
tımir Ticaret •e Sanayi Odaıı med V•bdeddin Öımal.koç, Ö ""' 

mecliı •un ıeçimi din yapılm ııhr. Lütfi Akaı, Mazhar Nurul1ab lımtr• 
Ba mtııaaebetle 'ficaret O Jaıında oğ u, MuEtafa Tabano&Ju, Ali N.ısmi 
lıaıı:ırhklar yJpılmıı, aalon •e kori· Ö ı palamutçu. BaHn Tabıia Piyale, 
dorlar bayraklarımızla ııüılen mitti. Ahmed Kilimci, Şerafeddin Serbeıt. 
1atihab beyell reiai 11fatile uli B. o~lu, Nuri Çolak oğla , doktor Mem• 
Faslı Giileç ıaaı dokusda odıya duh, Supbi Erkin, Ce•det Al.uyalı, 
gelmiı H rey ıaodığı, heyet ön4rule Nafiı Mu•tafa Ddeu, Tabak Meh• 
mOb.örleadikten ıo.nra ıeçime h•ı· med ogl11 Hikmeı, Hıfaı Meaemeıali. 
lanmııtır. Ahmed :Kadao~lu. Sağır saıılelerdea 

E 14 · -L b h • d bil Abm~d. Ala~ehirli l\.bım, BilaeYi11 
't'H JDtıua eyıtınf a u ı -

. . Biiınü Od~mi~li, Muttafıı Sulta Be. 
tClccarlar reylerım kullaumıılar H "k · M h d N b" ı ..... 

tı çı, e m t e ıog o, •t.1ebmed 
ıonra Ulccarlar ıırublar halinde gele• T hi u T , 

L • • • • l • r ı:ıu r, ••it Taner. 
re~ 1eçıme ııtırak etmıı erdir. Saat 1 · . . 
ı 7 d . lctuad VekAletınce goPterılea 

. ~ ı~çıaı _ ıoııa erm t •e goııe yirmi müatehibiıani namzedi de ıu 
nlıaıa nyaeetande teoekkül eden h.. zcnt Te möe.ıeselerdir: 
Yet ıarafandaıı reyle t ' f 1 _ r uaı o UD• Merkez haııka11, ı~. Ziraat, Eınaf 
muıtur. Taanıf neticeıinde birinci ve Ahıli ba nkaları, liman itletme 
ııeço.ıenler tarafından müntehibi1&ni müdürlü6ü, -Oıilm kurumu Sil • 
olarak aııı.ıd k.. k lı: L. • • ·ı e ' mer 

. e 8 1 ır a.ıııoın ıeçı • bank ıatı• ıuboei yerli mallar l" ı·· 
dırı.' antaııl " • ım 

_ ı:.1 mııtar. ted ıirketi, B. · Hakkı Balcı oğlu, Ab-
Palam ~tçular ıirketi mü diril ıl. med Boru Yalı, Halim Alaiyeli, ~ .ıa. 

Fuad, Şerıf Remzi Reel, Ahmed heddiu. (Ş ~rif RıH baleflerioclen), 
R•gıb Oııftaıcııı Ômer Maharre-. Kbım Ta..ıer, Reııd Leblebici, Mela• 
84ae~a HilıııO. İkbal, ~eyid Ya1af, med AkoQmao, fımail Hakkı Sı.ır, 
lbra_biıa M~ıtafa Kırdiçalı, Mebmed Abdullah Omer Midillili, Siileyman 
Nurı, Sabra SlUeymaooYiç, Rıbml Ferid Ecıacıbatıı Şı1kra C•hnirci, 
Filibeli, A111n Rıu, Tallt Erboy, Mebmed Ak.gün. 
fuet Aydın, İhaao NecihoAlu, Ma• Bu altmıı müntebihiıani tayin 
ammer Demirkut, Mehmed Feni edilecek bir giinde toplanarak 30 
)ılaaiaah. acucı Mebmcd L4tf ı. Alela• Jti.ıililt mecliı adııoa ıeçece.Jtlorclir. 

telif itler dacriade müzakerede hu· gelmektedir. - İ ktısat Vekaleti beş · sene 
lik p' fın hazı r a ken "ben Zira 
a t bankasında ı istikraz suretil 
bu p rogramı tahakkuk ettir 
ceğ m,, diyor mu? Doğru 

luı;amuı .... belediye reiainin, lıımiria - Sonu 70uncu sahifede -
imara laak.kında haaırladığı bet aene• 
lik projeyi madde madde tetkik •• 
tatdik etmiıtir. 

· :Meclu asaauıdan iiç sat. içtima• 
lara hiç gelmiyor mllf·• Belediye 
reiU. bıuılarıa mı\ıt11fi aayılmau 

Yo yerlerine çah,llbilecek arkadaıla. 

no getirilmeıi için mecliıe teklifte 
hulunmuı, 3 muhalif reye karıı 13 
reyle bu 11aların müıtafi ıayılmHt 

teklifi kabul edilmiıtir. 

Belediyenin imar aaba11nda yap• 
tıracağı ıehir gar.1 j ı için geçen 1ene 
büdce.tinden 25,000 lirıt ayrılmı tı. 

Yeni yıl büdceıiae daha 40,000 lira 
konulmak ıuretile 70,000 lira'ık in• 
ıaat• bu yıl içinde ~baolanmau içiıı 
JM,Jediye reiılili tarafından mecliu 
yapılan teklif, baaı ıuallere yol _•Ç• 
aıtf, reiıio Yerdi&i iuhat üıerine bu 
ta_hıiut kabul olonmuıtur. Böylece 
ıebir garajıoıo biriori katı bu aene 
zarfında iaıa •dilecektir. 

Belediye, y•11gın yerledndeki 
lağım, yol Ye meydaalaruı intaaı 
iıini, belediyenin elindeki analar 
mlakabiliade mdteabhidlere 1aptır. 
maktadır. ŞebriD di&er aemtl•riıldeki 
lığı m, yol Ye meydanların da b11 Q• 

talll'lD bedelleri makabillade acı ... 
abbidlere yaptırılmHı i~ia ma• .. 911e 
lı;aranıameıioe bir madde ilbe edi). 
mesi, riyaeetio teklifi üzerine tehria 
imarı nokta1ıadıa faydab görülmilf 
ve mecliaçe kabql edilmittir. Fakat 
bu teklif, eneli bildce eaclmıaiıl. 
den geçecektir. 

Bazı faııllar aruıııda mOaakale. 
lor yapılmaıı ve namıedlik müddet. 
lerini dolduran belediye memurları. 
nın a~il meaıurfoğa k"bulleri teklif. 
leri de muTafık görfilmilf, b4dcıe 
encümeıı.inin iki mPbataar okua. 
IDllthır. 

Belediye 58665 liraya 1 a otobaa 
•e 7850 liraya bir tra$b4• uııo •l· 
mııtı. Şimdi ıatın alıoıcak 10 oto. 
büı için 85000 lira lldiyecektir. ıı.. 
yaga11 fabrik11ında altı tarımalı bir 
bangaza htibıal ocağı malıeaı• •e 
..ntajı için de 71,000 lir• nrilmeıi 

Menemencioğlu 
Yakında Cenevreye 

gidiyor. 
Roma, 7 (Radyo) - lstefani 

Ajansı haber veriyor: 
Türkiye Hariciye Vekaleti Ge· 

nel Sekreteri B. Numan Ment: · 
~encioğlu, yakında Cenevreye 
gıdecek ve Hatay intihabat ni· 
zamnamesinde yapılac ak tadila· 
tın tanziminde bulunacaktır. 

Prenl Nikola ağırlaştı 
Atina, 7 (Radyo) - Prens 

N.kola~ın sıhhi vaziyeti nezaket 
kesbetmiştir. Doktorlar endişe 
içindedir. 

meclise arzediyor. 
Teşbihte hata olmaz derle 

am ma teşbilii n bu derece 
karıdan tut u lmuş olanı için · •h 
ta. tabiri pek küçük 'kahr. 

. lktıs at Vekaletiıe lzmir 
Jediye riyaseti, şebir mecliıi 

Büyük Mıllet Meclisi bu kad 
laübal iyane bir şek ı lae mu 
yese ed ilmesi, elbette ki ı 
lünçtür. 

Maamafih ben iş in bu "be 
lik,, tarafında durmıyacağı 
anlamak i stediğim nokta, ıeb 
meclisi üyelerinin bu rakamla 

-Sona 8 inci salıi/~de • 

lzmir muhteliti dünkü 
oyunu 6-1 kazandı 

Fakat Aydın takımı, enerjik bi 
takım olduğunu gösterdi 

İzmir, Agdın mulıtelitleri bir arada 
- Vazıaı dördUncU sahifemizde -
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müttlr. Bu a.lam. Frauaom 
Bret..,. aalüHeriacle buluaea 
bir IUIZ adacıkta bulanaaktadw. 

Adamataz aiüfab alaaca 
ifiai bırabuı ve lriçiill t.ir felaıe 
çekilmiı ve evlenmej'e bazır
laamıftır. 

En fazla uçan kadınt 
En fala UÇUi yapmıı oı. 

kadın, lnritlz Bnangamclıt. Bu 
kadın ıimdiyo kadar ıoo.ooa 
kilometre uçuş yıpımştır. 

Bu bdta henüz gençtir. Tay-
iMlıfılılp-:• lllltlı ... a.t PIMilİMIL·· ... , .... 

riade ~ ·~~ mkd~etü1aa 
JllfUll, *i• atft tı,,..-
cilerd• de latua b r rekor elde 
edebilecektir. 

lngllterede tallk artıyor m 
l•llllllN ..... ldlial..nrt 1936 MDainde Londracla bir 

• m••, .a iiwiacle ..... içinde 1550 talik kararı 
fil:·•••ma ...... iltiWlk eclea verikaittL 1937 .. uincle veıi· 

........ ol ıt 'lan lfia ...,.... ten tali c kararlan 1'680 dır. 
--.......... atla. vsil- lnıilis ~-Mllkıa Loaclıa 

.. o... tibi bitin lesiitetıede arttıpı 
..-ıaa bir ... .,._... ve tedbir ttilı• Ji. 

•••11i11if1ılil .. paba tire- zumundan balaletmektedirler. 
Kalb bir barlkadır 

luaa kalbi, töyle biyle 10 
antimetre • ve ıs ıantimetre 
boydu ibaret bir uzuv®'. Da
kibcla takribea 70 defa u.r, 
mtt. .le 4,200. chfa. Bwm 
yekhe .... 100.000, ... .. 
36,s1ı.ooo. yetıniı .... de 
2.575.440.000 defa ••• 

BU mOter.d,ıa 

arıyoruz 

G..t~n F'ft?P,.. ve 
tirkoeJ• tyice waW# •elme
ye malmtedir w .-etecilik 
mdletia fanesli 1W arkada.ta 
ihtiyac1 •ardır. T lip o .. nlann 
.......... w. ....... 

.-...ıarı aidorocek yeıU. fdm 

NANDEL •t:.t' 
a.tlllL llili• w Z.,,,/et •tillni 

öyleme 
••• dinbyeeefidiz n6lcte i lhleaia. .. 

':~lfllll!IM• ırtrw •• Bualard•ıı haıb: 
uwı•-. :•lllMmeım Revii sala~j""' Girüt,c.ktir • 

.__ ,,._ .,_.,, PAll.AllOUlll. "' RENKLi MiKL.. ve 
rAllElllll ARZ E'lltAFlllDA DBVllf 

Tek•ılı Bari• 

SINEMASI 

met? 

ahil. b b rl • 
rı 

16 )'afmdalıi 
Mel------

........ 
o 1 

Savak vapı:tt'u 
hikO.,esi 

Y• •-
:S .._ Tahkik ebMIM~'W'-~:~~ 

,.. .... tZ halcı 

~U1, bir daha 
d1ı imıız nu 
MDada: 
-H.lkı ~,......, 

ynlat1 
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8 Şubat 

giltere, en çok tayyare ya
pabilen ir memlekettir 

• 
Harp vukuunda lngiltere, senede yirmi bin tay-

yare yapabilecek kudrettedir 
Londra, 7 (Radyo} - Harp halinde lngilteredeki bütün otomobil fabrikalarının tayyare inşa 

edebilecek hale konması için tedbirler alınmıştır. Bu fabr kalardaki eski işçilere şimdiden tayyare 
inşaatı öğretilmektedir. Sulh :ıaman:nda senede 5000 tayyare inşa eden lngiliz tayyare fabrikaları, 
otomobil sanayii müesseselerinin de iş~irakile harp zamanlarında senede 20,000 tayyare inşa 
edebilecelclerdir. 

iyi malOmat alan mahfeller, hiç b:r devlet.o tayyare inşası meselesinde lngiltere ile boy ölçü· 
şemiyecetini, çünkü hiç bir memlekette lngilteredeki kadar geniş otomobil sanayii müessesesi 
bulunmadıtını bildiriyorlar. 

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

Zeybek usulü 
Yeni bir dans icad 

ediliyor 

lstanbul elektrik şirketinin 
cevabına mukabil cevab. 

lstanbul, 7 (Hususi) - işsiz 
kalan danı mullemleri, bugün 
bir toplantı yapmışlar, (başbaşa) 
isimli zurna, dümbelek ve bazı 
alatturka musiki aletlerinin iş· 

tiraklerile zeybek usulü yeni 
bir dans icad etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, dün posta, 
telgraf ve telefon iş/erile meşgul oldu 
lstanbul, 7 (Hususi) - Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, bugün, 

posta, telg af ve telefon işlerıle meşgul olmuştur. 
Elektrik şirketi murahhaslarının, şebekenin ıslahı ve halktan 

fazla olarak tahs;J edilen paranın iadesi hakkında Nafıa Vekale· 
tin n cevabına verdıkleri cevaba Nafıa Vekaletinin mukabil ce
vabı hazırlanmıştır. 

Tayyareci Koşen 
Adanaya inmeğe mec. Merkez bankası 

bur oldu.. Şeflerinden mürekkeb bir heyet 
Londra, 7 (Radyo)-Buradan d•• L d h k • t• 

Halebe ıitmek .üzere hareket Un On raya are et efIDIŞ lr 
eden tayyareci Koşen, havanın lstanbul, 7 (Hususi) - Merkez bankası ıeflerinden mürekkeb 
müsaadesizliğinden Adanaya İn· bir heyet Londraya hareket etmiştir. 
me~e mecbur olmuştur. Merkez bankası umum müdürü Salaheddin de haftaya gelecelt 

ve Londraya gidecek diğer bankacı aıımıza iltihak içın Parııe 
hareket edecektir. 

Rusyanın Bük
reş sefiri 

Moskovaya cl6nme. 
mek niyetinde oldu

ğunu s6ylüyor 
Bülcreş, 7 (Radyo) - Ruıya· 

nın Bükreş sefiri, pasaportunu 
aldıktan sonra, Moskovaya gi· 
deceğine Viyanaya gitmiştir. 
Sef,r, gazetecilere verdıği be· 
yanatta, Moslcovaya bir daha 
dönmek niyetinde olmadığını 
söylemiştir. 

lstanbul belediyesin. 
de miihim değişik. 

likler olacak 
lstanbul, 7 (Hususi) - lstan • 

bul belediye müdürleri arasında 
müh·m değişiklikler olacaktır. 

Küçük sanyide inki. 
şaf hareketleri 

lstanbu~ 7 (Hususi) - Kü· 
çük sanayide inkişaf bareket· 
!erini tetkik için yakında An
karadan bir heyet gelecektir. 

B. Hitler 
Malikanesine gitti 

Berlin, 7 (Radyo)-B. Hitler, 
bugün buradan hareket etmiı 

ve Münib civarında kain Ber· 
gezhafen malikanesine gitmiştir. 

Yeni Hariciye Nazırı Von 
Ribentrop da, B. Hitlerle mü

him mükiilemelerde bulunmak 
i!z re bu adan Bergez afene 
azimet etmiştir. 

Flamanlar 
Fransızca yazılmıı ta. 
belaları parçaladılar. 

Brüksel, 7 (Radyo) - Fla· 
manların bir kısmı, dün Liyejde 
ve Namurda, Fransızca yazıl· 
mış bütün tabelaları silmeğe ve 
parçalamağa baılamışlardır. Za· 
bıtanın müdahalesi neticesinde 
bazı eşhaı tevkif edilmiı ise de, 
bilahare serbest bırakılmışlardır. 

Fransada 
İki otoray çarpıştı 
Paris, 7 (Radyo) - Rodune 

istaıyonu civarında iki otoray 
çarpıfmış ve bef kişi ölmüş ve 
yirmi beş kişi yaralanmıştır. 

Doyçland 
Alman aularına d6ndü 

Lizbon, 7 (Radyo) - Almaıı

yanın (Doyçland) kruvazörile iki 
Alman destroyeri, bugün bu· 
radan Alman sularına hareket 
etmifler ve uğurlanmışlardır. 

Mısır kralı 
19 yaf ına giriyor 
Kahire, 7 ( Radyo ) - Kral 

Faruk, bu ayın 11 inde 19 ya· 
şıaa girecektir. Bu münasebetle 
hatıra olmak üzere birer liralık 
beş bin pul basılacaktır. Bu 
pulların, bir kaç dakika içinde 
sarfolunacağı tahmin edıliyor. 

Yugoslavya ayan se. 
çiminde hükumet 

kazandı 
Belgrad, 7 (Radyo) - Ayan 

seçimi yapılmış, hükumet taraf· 
tarları büyiik bir ekseriyet ka· 
ıanmıtlardır. 23 uıdan 17 ıi 
B. Stoyadinoviçin partisine men• 
ıuptur. 

/ngiliz dritnotları 
Cebeldttarıkta Avusturya a 

Krallık taraftarları
nın ıiyasi faaliyeti 
Almanyayı gücen. 

dirdi 

B "k • d p, M LJ / Cebelüttarık, 7 ( Radyo ) -
U reş ClVarın a ara İçin • nU lngilterenin (Rodsey) ve (Neıson) 

Berlin, 7 (Radyo) - Avuı· 
turya, Macaristan ve Çekoslo
vakya arasında siyasi ve iktı· 
ıadi bir pakt akdı filcrile Avus· 
turya krallık taraftarlarının gös
terdiği faaliyet. Hitlerin naşiri 
efkarı gazetelerin tiddetli neş· 
riyabna sebebiyet vermiştir. Bu 
gazeteler, Avusturyaya ibtarda 
bulunarak 13 Temmuz anlaşma· 
ıına mugayir olan bu hareket· 
!erin neticesi vahim olacağını, 
kra'cıların harict ıiyaset hare· 
ketlerile bütün Avrupada Alman 
menfaatlerine tecavüz etmekte 
olduklafını yazıyorlar. 

iki Ve alet birleşiyor 
lıtanbul, 7 (Huauıi) - lktıaad 

ve Z raat Balcanlılclarının (Milli 
ekonomi Bakanlığı) altında bir
leştirileceği söyleniyor. 

latanbul maçı 
İstanbul, 7 (Huıuai) - Dün, 

Yugoslavya takımile Galataaa• 
ray arasında yapılan maç sıfır 
sıfıra beraberlikle neticeleD-
miştir. 
..................... ! 

Çarpışmalar oldu, Misafirlerini 6ldüren Ot:ırşiyi tenkit ediyor drıtnotlan, .Lizb~n limanından 
yaralananlar Var vicdansız/ar Vaşington, 7 (A.A.) - M. buraya gelmışlerdır. 
lstanbul' 7 (Husus·ı )- Bu"'k· 1 Hul bir nutuk söyliyerek ık ,. Polonyada iki milyon 

stanbul, 7 (Hususi) - Dün , , 
reşten haber veriliyor: sadi Nasyonalızmi ve Otarşiyi lfSIZ Var 

1 gece, Taksimde oturan kömür· k't · · ntihabat dolayısile demir mu· ten ı etmıştır. 7 (R d 
Abd h k Var,ova, ı yo) -Polon-

haf zlarla halk arasında çarpış· cü urra mania arısı Emine; Mumaileyh beynelmilel tica· R yada çıkan oyoding gazetesi
malar oimuştur. hı:i taraftan da iş bulmak üzere yanlarına mi· rettelci durgunluğt1 izale etmek 

1 1 
nin verdiği habere göre, Polon· 

yara anan ar vardır. safir olarak gelen Selinilc mu· için en ziyade mazharı müsaade 
B-k yada iki milyon işsiz vardır. 

u reş civarındaki kasabalar hacirlerinden Hüseyini, parı· m:Jlet muamelesini ihtiva eden 
da da bazı hadiaeler olduğu 1 k . . t . 1 ticari itilaflar sayesinde ticari r 
söyleniyor. sını a ma ıçın us ura ııe gırt a• Tıaahı'h V ı"t • 

d k mübadelelerin inkişaf ettirı'lme· e ızar O · h f ı b ğın an kesme sure tile öl dür· emır mu a ız ar partisi, u a· ni ve cihanda teslihatın tah· 
gün Kodreanonun riyase:inde müşler ve arkadaşı Alıyi de 
toplanmış ve intihabatta alacağı yaralamışlardır. Katiller yaka· didi için mesai sarfedilmesini 
vaziyeti tesbit eylemiştir. lanmıştır. istilzam etmiştir. 

Kızılt111 IHıloarı intl6tılcrındt1n 

İngilterenin hava 
teslihatı 

Londra, 7 (A.A.) - lngilte· 
renin hava teslihatının resmi ra· 
kanılarının gösterdiği miktarı 
aşacağı söylenmektedir. F.lvaki 
resmi bir membadan öğrenildi· 
ğine göre antreman yapm'ş olan 
pilotların adedı 8000 e yaklaş
maktadır. 

iyi malumat almakta olan 
mehafil bundan ihtiyat tayyare
ler miktarının pilot adedine 
tekabül etmeıi lazım gelmekte 
olduğu neticesini çıkarmakta
dırlar. 

Pazar nüshamızda Rumen ve 
Yugoslavya Nazırlarının, Anka
rada top'.anacak Balkan aııtantı 
kongresine iştirak için lstanbula 
geldikleri hakkında bir haber 
vardı .. 

Maalesef, bunda bir yanlışlık 
olmuştur. Muhabirimizin tele· 
fonda (gelecek ve karşılanacak) 
şeklindeki ifadeıi, havanın bo
zuklutundan (geldi ve karşı· 
landı) şeklinde işitilmiş ve bu 
yanlıılık vukua gelmiştir. 

Tashih eder ve özür dileriz. 
~~~~~~~~~~ 

Kayak müsabakala. 
rında Na~iler gü· 
riJltii çıkardılar 

Viyana, 7 (Radyo) - Avus
lurya • Almanya arasındaki ka
yık müsabakalarında Naziler 
gürültü çıkarmışlar, arbedelere 
ıebebiyet vermişlerdir. Bir jan
darma yaralanmış, Naziler tev
kif edilmiştir. 

(Taymis) nehri 
kabarıyor 
Londra, 7 (Radyo) - Taymiı 

nehri tehlikeli surette kabar· 
maktadır. Nehir civarındaki ev· 
ler tahliye edilmiştir. 

Feci bir kaza 
Ödemişin Kiraz nahiyeıinde 

Saçlı köyünde lbrahim oğlu Yu· 
sufun kızı 7 yaşında Dudu kiraz 
çayına diiıerek boğulm111tur. 

Bcrlin: lkinril.liuun 

Geçen Pazar günü Berlinde 
Alman bir arkadaşla öğle yr.· 
meği için Exelsior otelıne git· 
miştik. Garsondan yemek lis• 
tesi istedim: 

- Bugün " Telı:: Tcnceıe 
günüdür; lıste yoktllr, yem~ği· 

miz balık çorbasıdır. 
Dedi. Arkadaşımın yuzune 

bakbm, gülümsiyerek izah et i: 
- Almanyadı fakirler ve İş· 

şizler için Kış Yardımı ismi de 
bir cemiyet teşekkül etti. Bu 
cemiyet pek düzgün bir teşkı· 

lata tabidir. Teşkilatın evdde:ı 
ilin ettiti güıılerde (her on beş 
veya yirmi günde) memlekeUe 
Tek Tencere kaynar. Ve o gün 
bu ıt1retle tasarruf edilen dı. 
ğer tencereler karşılığı Kış Yar
dımı cemiyeti tarafından top· 
lanır. Şekli çok basıt ve ame· 
lidir .. 

Lokantalarda yemek yiyen• 
!erden elli ili yüz kuruş ve ev
lerinde yiyen her aileden en aı 
yirmi beş kuruş o ıün cemiyet 
tarafından toplanmaktadır. Tef" 
kilatın çalışmaaı gayet seri ve • 
intizamla cereyan etmektedir. 
Meıela bugün, bütün Alman• 
yada bu iki membadan topla· -
nan meblağın -bir günlük· mik. 
tarını yarın sabahki gazetelerde 
okuyabiliriz! 

Bende büyüle bir intiba uyan• 
dıran ve böyle kolayca muh· 
taçlara yardım imkanını bazır· 
lıyan ve hiç kimıeyi ııkmıyan, 
ezmiyen bu siıtemin ameli ne• 
ticeıini görmek için ertesi sa• 
bah ıazetelere sarıldım. Ne gö· 
reyim; o gün Kıı Yardımı ce• 
miyetı 6,000,000 mark; yani il9 
milyon Türk lirası iane top• 
lamışl 

Bu uıuliln hiç olmazsa daha 
mutedili, yani lokantalarda on 
beı ve evlerde on kuruştan ol• 

mak üzere bizdede tatbiki ve ha· 
sılatının evvela bütün memle· 
ketin fakir çocuklarına • mek· 
teplerden başlıyarak· sıcak ye· 
mek tedarikine sarfedilmesi, 
fazlasının Kızılaya verilmesini 
temin edecek bir yardım cemi· 
yetinin kurulmaaı acaba mum· 
kün olmaz mı? 

Emin Zeki Heper 

lsvec Kralı 
• • 
Nise vasıl oldu 

Niı, 7 (Radyo) - lsveç Kralı 
Güstav, maiyeti erkanile birlikte 
bugün buraya gelmiştir. Kral 
Martın sonuna kadar burada 
oturacaktır. 

Fritz Tokyo o!impi. 
yatlarına iştirak 

edecek 
Zurib, 7 (A.A.) - lsviçre 

yürüyüş şampiyonu Fritz Stae
ninger Tokyo 1940 olimpiyat· 
!arına iştirak etmek üzere 1939 
Sonbaharında Tokyoya varıca· 
ğını tahmin etmektedir. 
Şampiyon seyahatini Fransa, 

ltalya, Yunaniıtan, Türkiye, lran 
Afganistan, Hindistan, Hindı 

Çıni ve Ç ni katetmek suretile -
icra eylemek tasavvurundadır. 

Almanyanın 
yeni Viyana sefiri _ 

Bertin, 7 (Radyo) - Alman• -
yanın Hariciye Nezareti ateşc
lerinden doktor Otomozlen, 
Viyana sefiri Von P .. penin y~· _ 
rine tayin edılmiştir. 

itiraf ediyorlar 
Roma, 7 (Radyo) - Bir ltal· 

yan gazetesi, Broumor Muuo
linin n ispanyada Franako ha 
kuvvetlerine kumanda e;tmiş o 
duğunu ilk defa olarak itiraf ey
lemış.ir. 
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R o ussea u, ilk aşkın Japonlar, Kantonu bombardı-
içinde man etmekte devam ediyor 

J. J. 
buhranları 

---------- Hirota mühim beyanatta bulundu, J..::ponyanın deniz 
Bizzat "Sevgilim gittiği vakit kendimi göle inşaatı ve J .ıponyaya verilen notalar 

abp Ölmek istedim,, diyor Londrı, 7 (Radyo) - Nan-
kinin şimalinde harb eden Ja· 

Fakat bir gün, kız evlenince!... ~=:ın~:~~r:;d~a~:~itnbi~um~:: 
vaffakıyet ihraz etmiş ve Çin· 
lilerere mühim zayiat verdir
miştir. 

Satıla, J. J. Roasseou genç yaşta, 
ıoldı;ı Ra.sso ııe babası 

-2-
- Dllndtın kalan 
Rrısso ve ıtıogiliıi 

Küçük Jan·Jak, şimdiye kı· 
dar bir fıkir bile edinmed ıği 

bu lüks ve şaşaalı muhitten 
memnundu. Bu muhitteki hayat 
onun rııhunda zevlc, aşk, takdir 
ateşleri yakıyordu. Genç ve 
güzel kııın, peri masallarını 
andıraıı hayat şekli, küçük 
Jan· Jaka gösterdiği teveccüh 
ve meyil cidden yüksekf. Jan· 
Jak da aradaki yüzde yüz yaş 
farkını nazarı itibarı almadan 
bu g izel kıza kalbinin bjtün 
kuvvetile işık oluyordu. G ör· 
düğü hüs ıü tevecc.ibe mukabil, 
J ı n·Jak da genç kızı b:r an bile 
terketmiyordu. Gözleri, Madmı· 
zel dö Vülsonun bütün hare
ketlerini tı<ib ed yor, ancak 
onun hareket ve f illerıle alaka· 
dar oluyordu. Jan· J tk, genç 
kız ı başkalaruıdan şiddetle lcıs
kanıyordu. 

Yirmi iki yaşında bulunan 
Madmazel dö Vü:sonun, muhiti, 
ailevi vaziyeti ıcabı olarak bir 
çok ziyaretler kabu lüne mecbu
rıyeti tabii idi. Madmazel bu 
ziyaretler arasında bir misafire, 
b ı! hanı bir erkek misafire bir 
az fazla mültefit görünse J an· 
J ~k bundan dereces iz müteessır 
o'. uyordu. Bu kıskançlık onu 
mütebakkım bir hale sokuyor ve: 

- Beni artık sevmiyorsunuz, 
ben sade beni sevmenizi istiyo· 
ruml Dıyordu. 

Genç kız güzel tebessümile, 
Jrn· Jaka: 

- Fakat dostum, seni sevi· 
yorum, sade seni ııeviyo uml 
Diye tem nat verıyor ve küçük 
aşıicı leskın ed ·yordu. 

Bundan yüz bulan küçük aş · k: 
- Şu halde, dıierle rının size 

bu kadar yakınlaşma larına mey· 
dan vermeyiniz, on " arı yının . z· 

dan t zaklaştırın : zl Diyordu. 

Jan·Jakın bu k.skançlıkları, 
bu hiddetleri, bu tahakkümleri 
matmazelin hoşuna g diyordu. 
M,amafih bu vazıyet daima 
Jan· Jakın lehine net ce eniyor, 
22 yaşındaki dilber ve ateşi . 
kız, henüz 11 y•şında bulunan 
aam mi ve halcıki işıkını kolları 
ır s na alıyor, onu sıkıyordu! 

Küçük işı '< ın bu hali, mat· 
mazel Dö V J lso:ıun dost arı 
ıras ndı da malüm idi. B..ı kü· 
çük ka;bin bu biiyük ış<ı, her· 
kes tarafından dikkatle tak.b 
ed liyor; onun hal :eri, bu sos· 
yetede m•sJm bir eğlence teş· 
kil ed ı yor, fa"<at hiç bir kimse 
bu aşkın mioimıni e ı kekte hu· 
ıule getİ/ec • ğı vahim net celer 
düş~nm i: yordul 

Genç Russo, kelimenin tam 
aıanaı ıe ajıkh. Matmaze: Dö 

Vülsonun · karşısında ıuıırıını 
kat'iyen malik değildi; o yal· 
nız kalbinin mabudes:ni düşü· 

nüyor, bütün benliği ile bıı 
mabudenin esiri o uyordul 

lsak Russo otlunun bu vızi· 
yetini gülerek ve zevkle karşı· 
lıyordu. Esas itibarile, oğlunun 
bu halile derin bir şek ide ali· 
kadar olan muhit, onun en k•y· 
metli ve zengin müşteriler.nden 
mürekkkepti. Küçük Jan· Ja· 
kın aşkı, onun en bü ük bir 
reklamı demekt 1 ihtiyar baba, 
küçük oğ:unun kalbindeki bu 
olgunluğun ileride neler icqp 
ettireceğıni bilmiyor ve tahmin 
edemiyordu. 

N.hayet tatil müddeti sona 
erdi. Jan· J ak Russonun Cenev• 
reye avdeti artık mecburiydi •• 
Bu mecburiyet, kjçük erkeğin 

yeisin i son dereceye çıka, dıl 

Veda sırasında, küçük erkek, 
sevgilisinin boynuna sarıldı . Çok 
meyus ve mahzundu. Madmazel 
dö Vü aon bu yeis ve hüznü 
b raz teskin için onu sıkı, ı kı 
sardı ve yanaklarından öptü. 
Bu, meyus aşıka, en büyü.: bir 
aşk vaidi ve hıtta p eymanı ol· 
du. Bö flece biraz teselli bulan 
aşık, Cenevreye oisbi bir SÜ· 

kanla dönebildi. 
* • * 

Cenevre de Jan· J ak sevgısını 
unutmadı. Bundan sonra aşıka· 
ne bir muhabere devri başl adı. 

Küçük aşık, kalbinin ıztırabla· 

r ıııı ve aşkını uzun, çok uzun 
mektuklarla mütemad yen mıd· 
mazd dö V .i lsona arzed.yordu. 
M ıdmazel de bunlara ayni su· 
re .te mukabele:fe kusur göster· 
med ., art k evlenmek üzere bu· 
lunan bu genç kızın, kendis ine 
h ç bir erkeğin bu kadar sami· 
miyet ile aşkını b ldi remiyecc:· 
ğine emin olduğu .ta şüphe 

yoktur. 
R sso, ke:ıd ı m'ktupları hak· 

kında çok sonra "bi r taşı e. ı· 
tecek kadar müessir ve acıklıl. 
Dem ştir. 

Bir gün, Niyoıdan gelen bir 
mektup, J , l J ı~ RJssoya en 
büy:ik b r müj it: getirdi: Mad
maze ı dö V ..i ı s.>n r.casını kabJI 
etm ş ve Ceııevreye misafir ge· 
lecekti. 

Bu haber, bu müj le Jan· J 1kı 
çı dı tıcak kadJr sevınd rd o.. Bu 
ziyaret, onun izzetı nefsini de 
yükseltt 1 

Madmazel dö Vülson, J ın· 
J ıka ki gün en mesud saatle· 
rıııi yaş1ttı. Fa:Cat dö me' za• 
manı geld t vakit, çocu&-un yeis 
ve kederı azami dereceye çık t ( 
Bu ha ı oi b zzat Russo şöyle 
t ar ı f etm ştir: "Sevgi! m git t iği 
vaki, gö le atmak i$ted m. Asa· 
bımı tcskın edeb,lmek içir. en 

büyük gayretlerimi sarfa mec· 
bur kıld ı m .• 

Madmazel gittilcten sonra, J 1n 
Jak amc ıs ı nın nezdi ne ağlıyarık 
döndJ. Ve amcasına: 

- Bu madmazelin buraya 
gelerek iki gününü bize feda 
etmesı harikulade bir şeyd . r, 
de ıl mi? 

Ded . ve şu cevabı aldı: 
· - Pe · tabii b ir meseled r, 

çünkü bugünlerde artık evlene· 
ce'<tir. Bir daha bu fedakarlığı 
yapamaz! 
-Artık evlenecek mi?. Na11l 

olur?. 
- Çok tıb i bir şeyi Mad· 

mazel Dö Vü son Mösyö Kristin 
ile evleniyorl 

Bu haber, Ru11oyu çok şa· 
şırtt ı ; aldatılmış olmak çok 
gücüne gitti ve tırnaklarını 
avuçlarına batıracak kadar yum· 
ruklar nı şiddetle sı ktı ve: 

- Demek ki bu fedakarlık 
benim için deği ldir! Dedı. 

• * • 
Russonun hiddeti o kadar 

derin ve şiddetli oldu, ki bun
dan sonra artık madmazel Dö 
Vülson adını ağzından duyan 
olmadı. Aşkı kalbine gömen 
Jan·Jak Russo, bundaıı yirmi 
sene sonra, babası ile göl kenı· 
rında geziyorlarken, bir kayıkta 
bir takım kadınlar gördü, ba· 
basına: 

-Bunlar da kim? D:ye sordu. 
!sak Ruıso da: 
- Senın eskı sevdanın ma· 

budu ... Ka bin hiç mi çarpmadı? 
Bu güzel kadın bayan Kristin 
ve er'<ek te kocasıdır .. Dedi. 

Bu sırada, Jan·J ı k Russo tam 
bir erkek, kalb ihtıyaç ve ihti• 
rasları madam de Varens tara· 
f ndan tamamıle tatmin ed.lmiş 
bir del i kanlı idi. 

Adem H sip Adamoğlu 

Hr;.sostomosun 
heykeli dikiliyor 

Etnos gazetesin den: 
Neıtos m trepolıdi Hr sosto

mos ı le eşraftan Evyenıyoıı Yor· 
da.1udan müteşekkil heyet, iz. 
mir Mitrepoliti Hrisostomos 
namına Kavalada d kilecek olan 
heykelin mukavelesini imzala• 
mışlırdır. Bıı iş için Kavala ve 
civarında beş yıldanberi ıane 
toplanmakta id•. Heykeli hey
keltraş Dim triyad •s yapacaktır. 

Hapishane ba~katibi 
mahkum oldu .. 

Rüşvet almak ıuçundan şeb· 
r ı miz Asl.yeceza l'llahkemesinde 
muhakemesi sona eren lzmir 
h p shanesi başkati bi Bay Ne
cşti altı ay hapse ınah:..am edil
mi•fr. 

Tokyo, 7 (Radyo) - J ı pon 
matbuatı; Hariciye Nazırı B. 
Hirotının parlamentodakı bey t· 
nıtındın bahisle uzun makaie· 
ler yazıyor .ar. 

B. Hirota, nüfusun artması 
meselesi dolayısile şunları aöy· 
lem işti: 

- J1ponya, Almanya ve ltal· 
ya, çok mubtemeldır ki, nüfus· 
larının artmasından mütevellit 
arazi ve müstemleke ıhtiyacını 

bir gün kendiLrı halletsisler. • 
Tokyo, 7 (Radyo) - J ı ponya 

Erkanı Harbiyei Umumıye R • 
yaseti, J ı ponyanın deniz inşaat ı 
hakkında bundan böyle ı fşaattı 
bulunulmamasını emreylemiştır. Japon askerleri Çinde iltır 1iyor 

J1ponyanı n, lngıltere ile Ame· 
rikaya bu h..ısusta vereceği ce· 
vabi nota:ar, bu ayn y rm sin· 
den evel hazır anmış olacaktır. 

Fransanın bura sef ri de, bu· 
gün Jıponya Har ciye N .z ı rı 
B. H ı atayı ziyaret etm iş ve in· 
giltc:re ile Amerikanın yaptığı 
gibi bir nota vermiştir. 

(Hop•y)e bir fırka asker gön· 
derm.şlerdir. Orada yapı. an 

a ıaşlırmalarda komünist olduk
lar ı an aşılan beş yüz kişı kur· 
şuna d z imiştir. 

Tukyo, 7 (A.A.) - Hariciye 
Nezareti namına söz söylemeğe 
salihlyettar bir zıt tarafından 
lngiltere ve Amerikanın vermiş 
oldııkları notalara müteallik bu· 
lunan bir beyanatta bilhassa 

şöyle den ılmek ed r: 
- Japonya ademi tehdit ve 

a lemi tecavüz esasına istinıcl 
eden her teki fi da .mı tetlcilce 
am 1ded ı r. Japodya halihazırda 
43,000 ton luk gemiler inş111 
maksadi :e p l iılar hlzırlamaktı· 
dır. Bi ı akis J ıpo11 m lleti diter 
denizci devletlerin ş i md den Iİ• 
lah yaaışına girişm i ş olduklarım 
pekala anlam · ştır .• 

Japon gazeteleri; bu notadan 
bah ıle yaıd ğı makalelerde, J ı· 
ponyanın, yapacağı yeni harp 
gemileri ıçin kımseye hesap 
vermek mecburiyetinde olmadı· 
ğını kaydetmektedirler. 

Şanghıy, 7 (Radyo) - Japon 
donanması, Kantonu bombar
dıman etmekte devam ediyor. 
Jıtih~imlır tahrib edilmiştir. 

Almanyada vukubulan 
son değişiklikler 

""-::-= :::----
Amerika, bundan sonra biraz da-

Onkon civarında kain Kon· 
kavın limıoı işgal edilm iştir. 

ha müteyakkız davranacaktır 
Pekin, 7 (Radyo) - Japonlar 

Vaş ngton, 6 (AA.) - Sıla· 
biyettar bir menbadan öğrenil-

Alsıra vapurunu batıran 
tayyareler Almanmış 

Vapur kaptanı, 
izaho.t 

hadise hakkında 
• 

verıyor 

Vapıır kaptanı " znctıal 
Bar1elon, 7 (Radyo) - B ,. kurtarıldı. ikinci ve uçuncü 

tırılan Alııra vapuru lı.aptını ha· bombalar kıç tarafı, dördüncü 
diıeyi şöyle anlatmıştır: bacaya, beşinci de güverteye 

- Kömür yüklü olarak Bar· isabet etti. Gemi, bir az sonra 
aeloaa geliyorduk, yedi mil battı. 
kalmıştı. Sabah, henüz şıfalc Derhal imdadımıza yetişen 
sö<erken m tralyöz sesleri işit· lspanyol balıkçı gemileri bizi 
tım; hemen fır.adım ve mermi· iki saatte Barselonı get rdiler. 
!erle karşılaştım, üzerimizde Tayfalardan bazıları, bu tay-
tayyareler do laş : yord..ı. yarelerın son sistem A'man ti· 

Bunlardan birı tels ızle şu pindeki tayyarelerden olduğunu 
emr ı verd : beyan eylemişlerdir. Kazazede· 

- Derhal sandallarınızı in· ler lngiltereye iÖnderileceklerdir. 
diriniz( Londra, 6 (A.A.) - Royter .n 

Tayfa hare kete geldi. işte bu öğrendiği ne iÖ e nazırlar heyeti 
sı rada at ı lan ı lk bomba, baı toplantısında Almanyadalci vaz· 
taraftaki benzin deposuna ısa· yet tetkık edilmiş, müzakereler 
bet ett i. Den ize fırl ı yan üç tayfa Akdeo ;zdeki korsanlık meıele-
bilahare arkadaşları tarafındın ıine inl>.aar etmiştir. 

M. Hitler Na:ıiler ·n son 
kongresinde 

J . ğ ne göre Hariciye Nezareti, 
Almanyadı vukubulan detiıik
Klcleri büyük bir alikı ile talcib 
~tediı. Nezaret, bu deli· 
şilclilderın Roma • Berlia mih· 
verini lcuvvetlendirmek malc: ... 
dile yapıldıtını ve ilci milletin 
bütün dünyada tılc.b ettikleri 
siyasi faaliyetin artması için bir 
hareket noktuı olabilecetini 
tahmin etmektedir. Bu detişik· 
liklerin ille teıiri Amerika hü· 
kGmetini cenubi Amerikayı nüfuz 
etmeğe çalışan ltalyın ve Al
manların bu hareketlerine daha 
müteyakkız bulunmaiı aevket· 
mek olacaktır. 

Führer tarafındın ittihı:ı edi· 
len kararlar burada iki ıekilde 
tıfıir edi'mektedir. Bu değişik· 
1 kler ve Şaht ayrıldıktan sonra 
hır ci, iktıs~ di veya d ot siyaset 
sahalarında mu l tP : f ~t-k i erde 
- Sonu 8 inci NIU/•d• -
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Süleyman P e)1gamberin Aşkı kayak spor 

--------------------------------------------9 

Teruel cebhes·n e kanlı 
muharebeler o yor --·--

Vazan: A. Kuprin Çefliren: Adam Hasib Adamoilu 

Sulamit, yaldızlı bronzdan yapılmış bir heykeli 
Madrid elçiliğimize iltica edeni et e fena mu. 
ameleler yapıldı, umumi taarruz bekleniyor 

andıran çıplak vücudüne güzel kokular sürdü 
Şikayetli ve hatta kinli bir ve kız gibi hiç bir sey satı n hali bu kadar mükemmel, ve 

seıle: almadı, fakat halka şeklinde bu kadar güzeldi. 
- Ey peygamber ve sultani ve küçük alttn yıldızlarla süs· SuJamit, şeh"rden Mıatrlı ta· 

Dedi. lenmiş bir çift küpeyi ucuz bir cirden aldıtı kokuyu ıötsüne, 
Bu mabedin yedi gözden mü· fiatle sattı. omuz başlarına, gerdanına ve 

rekkep bir iane teşkilatı vard!; Sulamit bunu sattıktan sonra başına süründü ve şu anda, en 
göZlerden biri un, diteri güver· kuyumcu dülcka.unı bırakb ve güzel kokulu bir deste ç çek 
cin, üçüncüsü kuzu, dördüncüsü diğer bir dükkanı girdi. Bu, haline geldi t ine kend.ıi de emin 
koyun, beıincisi çoban ve altm· bir ıtriyat dükkana idi. oldu. 
cısı da ııtır kabulüne mahsustu. Dükkinm medhalinde. şişman Gündüz, satttğı küpesinin be· 
Yedincisi ise, an~cleri tarafından ve ihtiyar bir Mısırla duruyor, deli ile aldliı kolcunun htp· 
verilen çocuklar içindi. Fakat her taraftaki amber ve kehri- ı ni de baştan başa vücudünc 
Süleyman peygamber, mabede barlara, muhtelif cins kokulu sürdü. Maruf bir lcagakçı sıçrayışla 
çocuk ıadıka ve iane edilme· çiçek ve koku maddelere hı· Genç kız, bala ve içinden Kayakların orduda da tatbik ihtilalci topçular faaliyette 
sini yasak etmişti. Mabedin baş kıyordu. Şişman ihfyar da, dük· gelen bir ürperme ile titriyor· edildiğini bilirıiniz. Resmimiz Perpinyan, 7 (Radyo) - lh· kumandos.nd~ki ordu ar, Teruel 
ruhanisi Süleyman, bu yasağın lcinın her tarafı gibi baştan başı du ve kokuyu tamamen sürün· mahir bir kayıkçı zabiti göster· tililc"ler, bugün ikinci defa ola· cephesini ya ·arak otuz kılomelre 
kaldınlmuını istiyordu. ıüzel kokular içinde idi; biç dükten sonra, Sulanut derin bir mektedir. Fransız ordusunda rak Fıgeras şehrini bombardı· ilcdemişlerdır. 

Süleyman peygamberin, baş· bir şey söylemeden Sulamitin göğüs geçirdi ve demir parmak· başlıyan yıllık kayakçılık• bü· man etmişler ve elli bomba iki ta raf arasında vulcuaıelen 
"k "tb ı· k d l d tt '-t a 1 kt k muharebede, cumbur.y.:trıler metle önünden aeçti.1:.i ıırada, avucuna koyduğu paralara saydı; lıklı pencereden dışarının hul· yu ru e 1 uman an ar a a ı~ an sonr • a ça an uçara .... 

• 5 d' b- -k k"p üyü t h · t k mühim zayıat vermişlerdir. haham ellerini aöklere dollıru bundan sonra, gene ayni halle yalı esmerliklerine gözleri da· iştirak e ıyor. uyu 0 
' a rıp e me 

• & d 800 k k k · t · l d' Bo b d t' Royter Aı' rnsınm Teruei mu• kaldırdı ve: kü,.ük bir şişenin içine bir mik· larak: Alpler e · aya çı ar 11 mış er tr. m ar ıman ne ı· 
Y M b ı · b" uğramı4llard r Ot cesinde ölenler ve yaralananlar habirıne gö ·e, cumburıyetçiler - Ey peyaamber ve ıultanl tar uriaafi koydu. - Bütün un ar senın ıçın ucumuna "' 1 • 0 • iki bin maktul, üç bin esir, bir 

Senden istedi"'im bu iyli"'i bana Genç kıza, bariz olan bir iı· sevgilim, senin içini dedi. mobillerile günlerce kular için çoktur. çok yaralı ve top bırakuak 
• • d k ı k f' General Frankonun umumi 

bah,et. Verd"tin yaufı reri al tihfaf ile: Ve ıonra, büsb~tün dıldı ve: de muhasara 8 a an a 1• ki ricat etmişlerd i r. 
k leler ancak uzun müşkülattan taarruzu be eniyor. R k Ben do aanı mukabele olarak - Tunç renkli güzel tzl - Benim kalbimin seçmesi, Barselon, 7 (Radyo) _ Cum· Roma, 7 ( adyo) - Bu reş· 

bayahnı tehdit eden cevleri ba- Dedi. Gece, sevgilin seni bağ· benim kalbimin sevgilisi mev· ıonra yollarına devam edebil· ten bildir.ldiğıne göre Madrıdde 
• 

1 b I d huriyetçilerin (Teruel) cebhesin· h l k' I , T" ber verece,,,iml rına asıp öptüğü zaman •te· cut bütün erkeklerden ba•kadır, miş er ir. eyecan va a ar o.muştu·. ~ 5 i k d - ı k k t " de mevziler.ni değ ştirmek mec· k. 1 ·ı k b' · Dedi. Fakat Süleyman cevap n n ne a ar guze o uyor • onlardan çok yüksek ve gü· Jl l ıye e çı ı masmft gıren cum· 
D. k · S d b B · aya buriyetini hissettik leri haber ve· h · t · k 1 l · ı bile vermedi; Süleyman pey· ıyece tır. e e u an.. enı, zeldir. Onun başt safi altından- urıye çı as er er e çı 1 e me. 

b .. l k '- b h d ı. riliyor. murlara ve bu binaya sı.llıınan ramberin bu alikuızlıtı, hı· ıına u guze OKUYU a şe en dır. Saçları, saçlarının kıvırcık· suıcutu. 5 

ki beni dütünl Londra, 7 (Radyo ) - İhti· bazı kimselere Jena muamelc-
bamı dereceıiz bir ıe ·ıde kız· ları hiç bir erkekte yoktur. Ko· n x, lalciferden General Davillanın lerde bulunmuşlardır. 
~~~~~~w~~~ ~ nu~~ ~~ ~n~b~ GU5~--------~=========~--------

'-! Alcıam olduğu zaman, Sula· ya Ki h b/ baından yumruklarını atin ve akar. Benim sevdiğim işte böy· n ar. irı·ng esa arı 
k mit, odasında, fakirane döşen· 

intikam arzularile ıı tı, onu ma· ledirl diye mırıldandı. tİs ·•• Türldye Cumhuriyet Merkez 
k d zl l miı yatağından kalktı; siyah ve 

bedin kapı11na ı ır ıö eri e b l 1 d k ·Arksı oar- 1 Cı audt·· Bankası nezdınde mevcud kli· o saç an periıan ve ağını tı. _______ , _____ _ 
'ıöyle takip etti. E d b' ~kl"l. • d 'd' • .,... aıec· rinı hcaablarında alacaki1 o lan 

v, erin •r su ut •çin e , •• Otomobı·ı ka ""ası ... memleketlere mal ihr•ç eden 
- 4 - Küçük kız kardeıi de duvar ke· ,,.,. bur yua· 

·~ l • • h 1 f tacirlerin bu ihracata aid ve rı.JU amıtın azırıı 1 narında bir yere, geli•i güzel • ' 1 • • tıcısı Frıft 
" V [ il 1 -1 b • ecnebi paraıt üzerinden tanzim 

"Kalkıp ~ehri dolaıacalım, vıtmış v~ uvuyor, yalnız nefe- AlZI çu u yo.unua ır ıız artist· L 
" ı ~ edilmiş vesaiK;, bankalar kanalı 

cadde w ... 11tlanlard.ı kal• aioin muntazam sesleri iıitili· otomobil hen:lefe le ri nden ile ibraz etmeleri halinde bun· 
6bıti• Nf16ilisini aragıp 6a· yordu. P ola i re, ların Merkez Bankası tarafından 
laeafım/,. Egniyetülagani Parlak ve güzel bir ay S iloa· yuvarlandı •t r yara· günün kuru üzerinden satın alı· 

Gün güzel ve güneıli idi. mtn arkasından doğmaktı ve Evelki hün Kızılçullu ile Kı· h olduğu nacağı lktısad Vekaletinden, 
Sulamit, şehrin bütün mağa· bu ayın ış ığı gecenin karanlık· rakapı mevkileri arasındaki halde kö· ıehrimiz Türkof.sine bildiril· 

.zaluımn, bilhassa ıtriyat ve lırını esrarh bir şekilde kal· şose üzerinde bir otomobil Polaire peti tarı· miştir. 
koku satan dülckinlarının, ka· dırmata çalışıyordu. Sulam t, kazası olmuştur. lzmir beledi· fından kurtartlmıştır. Memura tahkir etmiş .• 
danlara mahıuı eşya satıcıları· uzaktaki ağaçların daha koyu- yesine kayıdlı 270 numaralı Anneıi öldüğü zaman, PoJa· Tıllcilik belediye mıntıkasında 
nın bulunduğu kısmına aitti. laıan gö'gelerine baktı. Demir otomobil şoförü Ata, fazla ire kendisinı büyük bir aynanın icra memuru B. Refiki iterek 
Burada ayni zamanda nrraflar, parmaklıklı, pencereden dışa· aarhoş olmuş, otomob 1i ne lb- üzerine tıpkt ıuya atılır gibi at· tahkir eden bakkal İbrahim tu· 
tefeciler de bulunuyordu. En rıda her şey esrarlı bir mahi· rahim oğlu B. Mustafa, Meh· mııtı. Kırılan aynanın keskin tutmuştur. 
maruf kuymcular da burada idi. yet arzediyordu. mcd oğtu tatlıcı B. Ömer ve parçalırt onu istediği surntte gözleri kaybolmuş, binlerce cam 
Burada, az bir para ile kadın· Genç kız, bu derin boşluk Ömer oğlu B. Davudu alarak yaralıyamamıştı. O, ölmek isti· kırıntısı yüzünde, kolunda, saç· 
lann ıözlerini boyayacak bile- ve ıssızlığa bakarken içi titre· Bucıya gitmek üzere yola çık· yordu.. larmda, ensesinde gözükmekte ... 
zik ve küpeler ııtılırdı. Bu ıe- di. Korku, aşk ve ihtiras onu m ştır. Arkadan ve önden gelen Geçenlerde bir gece Polıire- Genç artist, karyo aya yatar 
beble ve bilhassa büyük bay- titretiyordu. Hava sıcak mıydı? bir kamyonla bir otobüs ara· nin ıadık ve vefakar hizmetçisi, yatmaz Pola re küçük köpeğıni 
ramludan cvel genç kadın ve Belki bilmiyordu; fakat ihtiyar· ımda ne yapacağını şaşıran ve kulaklara yırtan bir sesle hanı· kolları arasında 5 kı p: 
kızlar bu kuyumculara gelirler, ıız bir hareketle, ince ve ipek- sarhoş halde bulunan şoför mınan küçük köpeğinin havla· - Sens,z muha ı< kak ölmüş 
b • • le d 1 ı olacaktım; diye inlemiştir. ayrım ıçın en i erine • ve ten yapt mış elbisesinin omuz Ata, yanlış b .r manevra yüzün· masını işitm iş, onu suıturmak 
•- 1 • b d '- YLizündeki yaralardan eser "ese erme göre • mücev erat başların aKi düğmelerini çöz· den otomobili, yolun kenarın· istem " ıııtir. Bir aralık bu .sese 

v kal p kalmıyacağı meçhuldür. 
ıatın ahrlardt. Ayni kadm ve dü; ipekli elbise genç kızın vü· daki hende;c,e djıııürmüştür. B. doğrJ g :dince camlı k pının 25 ., Aatist, çok bedb;n ve çok 
kızlar ıtrıyat ve koku tacirle· cudünden sıyrılıp, ayaklarınm Mustafa otomobilin altında bütün heyetile kanlar iç"nde asabidir. Bunun sebebı çok zen-
rini de ziyarette kusur etmez· dibine yı ğıldı. Ayın her: şeye kalarak ağırca, d iğer ilci kiti yatan ve ölü rengi gibi yüzü gin bir maziye mali :<: o lduktan 
lerdi. hulyalar veren ıştğı altmda, bu de haf ı f şekilde yaralanmış· sapsarı olan Madmazelin üze. sonra, şimdi onu bulamamak 

Su1amit evveli, ucuz fiatli fakirane odada şimdi yaldızlı lardır. · rme di.işmüş bulunduğunu gör· ve sukutu hayal do lu günler 
mücevherler aatmakta olan bir ve bronzdan bir heykel var Şoför vak'adan sonra kaçtığı müştür. geçirmek mecbur yetinde kal-
lcuyuıncuva rirdi. Her kadın demekti. Sulam:tin çıplaklık için araomsktadır. Kan çokluğundan hanımının maktır. 
.................. 11!1!!111 ................................................ . 

Dilimize çeviren: Yazan: 
~ii.krü Kaga ________________ _ 

Hanri Bero 
- 25 

Efendim, arkasına ipekli bir 
recelik gcçirm ş; güzel ııçlırını 
omuzlannı dağılm ş, ocağın 
taıına dayanmıı ayakta duru· 
yordu. Aynadan çehresine ters 
bir ziya aksediyordu. Benim 
geldi! mi görebilmek için başını 
eimiıti. G 'ilümsüyordu. Gözleri 
namına kirpiklerinin mavi göl· 
gcsi altında ince s yah bir ç z· 
giden başka bir şey göremiyor
dum. 

- S "zi bekliyordum. Dedi. 
Ne kadar da geç geliyorsunuz? 

- Bir şey mi var. 
- H.ıç ıı..r ıey yok; ıizi bek· 

liyordum. O kadar yaln •zım ki •• 
- Ben sizi yatmış zannedi· 

yordum. 

- Yanıma sokulun, şöyle 
oturun. 

Hikayemi bildiğiniz için işin 
ne renk aldığını bilmem kes· 
tirebildiniz mı? Beni, beni aor• 
mayan. Ben adeta alıklaşmıştım. 

Efendim ben bu kadtnı taııı· 
rım münasebetsızin biridir. Eveti 
Lakırdılanmı tartarak aöylüyo• 
rum. Münasebetsizdir. 

Beni oturttu. Koltuğa değil 
odanın boş bir lcöşes nde, lca: 
oıpcoiD üzerine oturmacLaa, 

' 

çöıdüm. Gözl~rımi dört açarak Gördüğüm şeyler görmediğim 
etrafıma bakmağ;t ba~ladım. mütebaki şeyleri keşfetmeme 
o da geldi ta yanıma oturdu. yardım ediyordu. Vücudünün 
Nasıl da bir koku sürü.ımüş. Bir esrarlı hararetile ısınan kokular, 
lavantacı değil, misk ci bir Arıb, kavrayıcı bir incelikle daha 
bir Suriyeli olsa koklamaktan fazlı yaytlıyordu. 
burnunun kınadlarını yıpratsa insan öyle yaratılmış ki ister 
kabil değil bu kokunun sırrını istemez hisleri biribirile reka
keşftdemez. Bu koku eizzeden bete kalkışıyor. Gözüm mem. 
bir zah bile baştan çıkarabile· nun, burnum mahzuz değil mi 
cek bir koku idi. Ne, eizzeden ya? Mutlaka elim de hissesini 
mi dedim? Hatta bir hadımağa· almak istiyordu. . 
sanı bile baştan çıkarabilirdi! Yavaşca kolumu kanapeye 

Otelde, gece' yarıst berkesin doğru uzattım •. Elim yarı çıplak 
mışıl mışıl uyuduğu bir za· omuzunu dolaşh ve hafif bir 
manda onunla haşhaşa yalnız ta~lılıkla, ipek gömlek altında 
kalan, aşka susamıı benim gıbi tabiatın namuslu bir adamın 
bir adamın düşeceği hali siz avucunu doldurmak için yarat· 
tasavvur edin. Çapkın kız, beni tığı şeylerden bırini kavradı. Bu 
çıldırtacak her ştyi yapıyordu. bir muvaffakıyet sayılabilirdi. 

Öyle ıeyler vardır ki ağır fakat gökten inen bir tokat 
başla bir delikanlı onlardan an· gözümde yalnız otuz altı şimsek 
cık telmihle bahsedebilir. Yalnız çaktırmak ve elimdekini bırak· 
şurasını söyliyeyim ki oturur tırmakla kalmadı, benı şehvetli 
oturmaz gözüm de burnum aibi bir rü adın bır kova soğuk su 
iyi ı•J·• ~ baaN•ttD- ılc veyahud bir polia yı.ımr"· 

ğuyla uyandırılan bır adam g bı 

yerinden fırlattı. 
Yanağımı uğuşturarak: 
- Madam ded m bu şaman 

hiçte beklem·yordum. 
Bu budalaca cevab daha az 

neşelileri bile güldürecek b r 
şaşkınlık eser yd i. Bizım küçük 
hanım ise kanapeye uzanmış, 
gülmekten gözler indeo yaş geli· 
yordu. Parmağile beni gösteri· 
yor, eller.le göğüslerini tutarak 
nefesini zabta çalışıyordu . O 
kadar iştah ile gülüyordu ki 
nihayet kahkahaları bana da 
sirayet e tti. Sebebi ayni olma· 
dığı halde ben de onun g bi 
kahkahalarla güimekten kendimi 
zabtedemedim. Bu hal bir az 
devam etti; bir müddet sonra 
ekseriya aşki ve gülmek ıhti· 
laçlarını takib eden yorgun ve 
kırı le bir halde ayakta biri biri· 
mize bakıyorduk: 

- Geçti haydi oturalım. 
Dedi. Bea icR ..., &avala. 

Ege denizinde 
fırtına 

"Çanakkale,, bugan 
gelecek 

Cumartesi günü Mersin ve 
Antalyada ima'lım za gel.
beklenen Çanakkale vapuru. 
fırtına yuzünden ancak bugün 
gelebilecektır. 

Aksu vapurunun Fınike l ıml• 

nma uğrayıp İstanbul& gönde. 
rilecek portakallart yüklememesi 
yüzünden oradaki tiiccarlırm 
lktısad Vekalet ne ş kayette bu· 
lundukları nı } azmıştık. Çanak· 
kale vapurunun bu hamuleyi 
alması bildiri miş ve vapur, Fi-
nikeden portakalları yüklem .. 
tir. Akdenizde müdhiş bir fır• 

tınanın baş.adığı haber alın

mışhr. 

Do andırıcı lık 

İkıçeşme .ıkte İcJd ye solcagıı1 
da Hasan kar s Nuriyenın evin• 
den bir sa:a alan ve dol andırıcı• 

lık yapan Sa ıahattin ve Rama· 
zan yakala n ın şiardır. 

Yank esici ik 
lk çeşme! ki caddesinde Meh· 

med oğlu Velin n iki lirasına 
yankesic lik sure.ı le çalan ibra· 
him ve çola k İsmail yakalan· 
mışlard r . 

- Hay r? D ·d ı m! Ben oda· 
ma gıdıyorum bu akşamlık sizi 
kilfı derecede eğlendırdim. Ciddi 
bir tav ır a ld ı . Saçını düzeltti, 
gömleğinin dantelerine bir kaç 
çimdik attı. 

- Pek a la! Dedı; sizi buraya 
bağlamadılar ya. Siz de amma 
alıngansınız hal 

Paylamak iç"n ağzımı açtim 
fakat bırakmadı. 

- ilahi şişko dedi ne kadar 
da tuhafsınız! S zı ilk defa ola. 
rak bir az otural m diye odanıı 
çağırdım. Siz hemen bir süvari 
gibi hücum ettiniz. Bu hali sibl 
o kadar yakıştırmadım ki hayret 
ettim. Va ilahi .. 

- Evet ·diye homurdandım· 
bana yakıştıram ı yorsunuz. Am· 
ma ben, b ana çekt ırdiği niz bu 
hayattan artı k usandım. Hoppa 
bir kadının eşyası arasında 
taşıdığı, canı sı kıldıkça eğlen• 
mek içın a ra sır çıka rdı \ ı bava 

- Sonıı '"" -

.. 



•rt 'r # 

bu S?ünkü program 
lstanbul radyosu 

Ôlle neşriyatı: Saat 12,30 
Plakla Türk musik.si - 12,50 
Havadis - 13,5() P.akla Türk 

musikisi - 13,30 MJhtelıf pla~ 
neşriyatı - 14 Son. 
Akşam neşrigatı:Saat 17 in· 

kılap pers·: O livers tedeJ nak· 
len ( Mahmut Esat Bozkurt) -
18,30 Plikla dans mus k:si -
18,45 Em'nönü Hal'.l:evi neşriyat 
kolu namına Nusret Sıla - 19 
Nebil oğlu Is ail Ha~kı refa· 
katile Türk musildsi ve halk 
şarkılan - 19, 30 Konferans: 
Eminönü Ha kevi sosyal ya d m 
şubesi namına Muvaffak Ben· 
derli ( Türk romancılığı ve hi· 
kayeciliği) - 19,55 ~orsa ha· 
berleri - 20 KLhik 'Türk mu· 
aikisi: Okuyan Nuri Halil, ke· 
mun Reşat, kemançe Kemal Ni· 
yazi, Unbur Dürrü Turan, ka· 
nın Vecihe, nısfiye Salahattin 
Candan, ut Sedat -20,30 Hava 
raporu - 20,33 B. Ômer Rıza 
tarafından arapça söylev -
20.45 Rad fe ve arkadaşları 
tarafından Türk musilciai ve halk 
şarkıları ( Saat ayarı ) - 21, 15 
Tahsin ve arkadaşları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk şu
kıları - 21,50 Orkestra: 

1- Translıteur: Flott Durchs 
Leben, Vııbe. 

2 - Mende!ssohn: Scherzo. 
3 - Defosse: Berceuse. 
4 - Noszkowky: Danses Es

pıgnolea. 

S - Strauss: Ballnacht, Pot• 
pourri. 
22,45 Ajanı haberleri - 23 
Plakla sololar, opera ve operet 
parç.\an - 23,20 Son haberler 
ve ertesi gü n progr mı 
23,30 Son. 

Ankara radyosu 
Ôlle neşrigatı: Saat 12,30 • 

12,50 Muhtelif plak aeş•iyatı -
12,50 • 13,15 Plik Türk musikisi 
ve halk şarkıları - 13, 15· 13,30 
Dahili ve harici haberler. 

Akl'lm ne1riy11ti: Saat 18,30 
• 19 Muhtelıf Plik nefriyatı -
19,00 • 19,30 Türk 111111.kisi ve 
halk tarkılan ( Leman ve arlı:a· 
şiarı ) - 19,30 • 19,45 Saat 
ayarı ve arıpça neşriyat -
19,45 • 20, 15 Türk musikisi ve 
halk şarkılan ( Hikmet Rıza ve 
rkadaşları ) - 20, 15 • 20,30' 

Sıhhi konuşma: Prof. Dr. Ki· 
mil Tokgöz ( Şişmanhk nedır? 
Ve bu dertten nasıl kurtulunur) 
- 20,30 • 21 Plakla danı mu· 
sikiıi - 21,00 · 21,15 Ajans 
haberleri - 21,15 • 21,55 Stüd
yo salon orkeltraat: 1 • Verdi 
Aidı, 2 • Seoite: L'avia, 3-S:zet: 
Leı Pec.beurs de perleı, 4 • 
Rydi; Milada Lonka. - 21,55 

·22 Yarınkı program ve istıkal 
marşı. 

Muhtelıf radyo istasyonlarının 
program özü: 
Senfoniler: 

20,30 Peşte: Senfonik mu,ild 
ve s' eç, 20,45 Bukreş: S.n.on,k 
kon•er (Çavkovs i). 
Hafif konserler: 

7,10 Berlin k sa dalgası: N~şeli 
musk, ( 8,15 devamı). 9,20 
Paris Kolonya!: Pak, 1\l, Keza, 
11,15 Berlin ksa d3'gas: Hak 
musikisi, 13 Beri n kısa dalgası: 

Haf f masiki ( 14 15 Dev.ımı ) 
13,10 Bıikrcş: T" ıdı ı orkes:rası, 

(14,30 devam). 1415 PerisKo· 
lo .ya: 15 Keza, 15,15 Belin 
kısl da gası: Şıir ve musiki, 
17,45 Berlrn kısa da'gası: Efen· 
celi mus ki, 18,30 Pe~tc: Amele 
korosu, 19,50 Peşte: s~slı flim
lerden p.a lar, 20,15 Pıag,o,. 
trova: Haf.f musiki, '.ll, 10 V.· 
yana: M11sikili çiç'k d meti, 
22, 15 Ber.in kısa dalgası: Halıf 
mus•ki, 22,45 Bükreş: L?kanta· 
haf f konser nakli, 23 Peşte: 

Çigan orkestrıs, 23,20 V.yana: 
Pıakla artistik program. 
Operalar, operetler: 

19,10 Prag: Opera ve ope· 
retl~rden parç1lar, 20 Berlin 
kısa dalgas,: Karışık opera mu· 
si kisi. 
Resitaller: 

10, 15 Berlin kısa dalgası: 

So'ist ko,seri (Tenor), 16, 15 
Prag, Brünostor, Ova: Çaykou· 
kinin şarkıları. dan, 18,30 P. ag: 
P.yano resitali, 18,30 B .rlın 
kısa dalgası: Küçük y1no 
parçaları, 18,50 Berlin kısa dal
gası: Eilenceli m•ı• ki, 19, 15 
B:rl'n kısa dalgası: Şırkı ar, 
20,~0 Bükre• : Alman şark:.arı, 
2J.40 Vıyanı: Vıyana aş.: şar· 
kıl n, 22 Pe1te : p1yano ve 
şarkı. 
Dans musikisi: 

24 Peşte. ----Karakolda yangın 
Ô ~em:şte Beydağ karakolun· 

da yakılan sobadan etrafa ateş 
11çramış ve yangın çıkm şsa d~ 
d rhal söndürülmü?l Ü-. Zarar 
azdır. 

Üurinde llf!Jorı "ardı 
Kemerde Sürmeli sokağında 

umumi kıdınlarda.ı Mehmed 
kızı Melahatin afyon kullandığı 
haber aLnmış ve üıeri aranınca 

7 gram afyon bulunmuştur. Tah· 
kikata başlanmıştır. 

Kız kaçırma 
Bayındırda Burıaz köyünde 

Ômer oğ!u Süleymanrn 16 ya· 
şındaki kızı Akile, ayni köyd n 
Siileyman oğlu Ali tarafından 
gece'eyin evinden kaç,rılmak 

istenmiş Ali, bu arzusuna mu
vaffak olamayınca kızı kirlet· 
miştir. Yakalanan suçlu mah· 
kemeye verilmişti . ı 

8 Şubaı A 1''" ,,n, n 

ım .. r • • • 
proıesz m ~se.e 
- ----·--- -

- Başı 1 inci salıif•de -
esas olan projelerı gör.ip gör· 
medikleridir. 

i Amanyada son vukua ı;:::::::===-=====ı 
gelen hadiseler Lüzumlu notlar 

.. 
Nişanlı 'mişler! 

Ödemiş n Ov·cık köyü{)den 
lsmail oğ.u Şerif Ka·de7, H · 
san kızı 17 yaşınd i Nigar M I· 
koçu k3ç rm tır. Yapı lsn tah· 
kikatta bun arın iki senedenberi 
nişan ı o'dulcları ve kızm kendi 
rızasile kaçtığı an l•şı'm ştır. 

Foçada o ornobil k:ızau 
Foça knasında bir otomobil 

kszası olmuştu . Şoför Ab:nedin 
idares'.ndeki 7 numara! Kaptı· 
kaçtı, Acem oğ!u Mehmedı çiğ· 

9iş ve ağ r su•ette yaralaıma· 
sına sebeb ·yet verm ş'ir. Meh· 
med, ı:ıtomobi in sah bi ıdı. Ya· 
ralı hastan!ye kalJırılaıış ve 
~ofjF yakalanmışt r. 

Bir şikavet 
İkiçeşmel k caddes nde otura'l 

Yusuf kızı 13 yışı.1da Hwva, 
zabıtaya müracaatla Mustafa 
oğ;u Sami tarafından üç ay 
eve' kaçırılarak kızİığ nın kırle

tildiğ ni ıhbar ve ş kayet etmiş, 
tahlikata baılanmı~tır. 

Cam kırmış 
Ç~kurçeşm~de Eş ef;>aŞl cad· 

dcsird~ Mehmed v~ S3min n 
kahvesine s rhoş ha~de g den 
ve c mları kııa:ı Enis oğiu Ya· 
şar tutulmuştur. 

flırsızlık 

Keıneraltında Meserret ote· 
(inde m sa'ir bulunan Salihli 
Esııaf ve Ahali bankas• memur
larıodan B. Hamdı Y cş.ldağın 
odasına giren ve 47 lirasını ça· 
lan s1bıkalı ardan lsm:ıil oğlu 
S-:ileyman Engin, odadan çıktığı 
sırada yalc:alanmış ve üzerınde 
bulu:ıarı para alınarak sahibine 
verilm·ş ır. Hırsız, adliyeye ve
rılmişt r. 

Göz!inden yaralamış 
Kemerde G zi er caddesinde 

Fabreddirı Bıyram, ilaç alımsa· 
tımı meselesinde-ı berber Ç'rağı 
Bayram ojlu Ahmetli dövmüş 
ve tokatla göz:iııde ı yara.adı· 

ğındın y lcalanmışt r. 
Kaısını garalamış 

Kemede Baiıç so<ajında 
o ıran Nec:p oğiu Sami, ken· 
cJ s nden hıbersız Karabağlara 

g:den karısı 22 yaşında Ayşeyi 
yere yatırarak j,(et b. pğıyla ı ki 
yanağ nı haf f surette yardığın· 
dan tutulmuş u • Yaralı kadın 

hastaneye kaldırılmıştır. 

Hırsızlık 

Dollablıkuyuda K \pan;zade 
sokağınd~ B Cahidiıı cvınden 

80 lira çaldıklau iddia ed len 
Hüseyin ve karsı Zehra tutul
muşlardır. 

Sarkıntılık 
lkiçeşme ıkte Azizler soka

ğında sarhoş olan Şerıf ve Hü· 
s~y n; Şükriye ve Gülsüme sar· 
kıntılık ettikıcrinden tutulmuş· 
lardır. 

Fi!h kıka b;z, bu rakamlann 
c ddıyet ifade etiklerine, daha 
açıkçası, sıhhatlerine inanamı· 

yoruz. Do klor Behc!t U ıun An· 
karadan avde'inden bugüne ka
dar geçen z1man arasındaki 

üç aylık miiddet zarfında Bele
dıye fen heyet.n n dokuz m iyon 
beş yüz bin lira tutan projeleri 
birer, birer haz rhyabi[miş ol· 
mu•nı havsalamıza sığdıramı· 

yoruz. O Beled,ye fen heyeti ki 
maruf tabirile, (muamelatı ruz· 
merre) den vakit bularak bu 
derece muazzam bir işle iştigal 
vaziy~tinde değildir, 

Ve o Beled:ye fen heyeti ki 
kadro bakımından, yapı tezke· 
resi, lağım ruhsatiyesi işlerine 

bile hakk le yetişem yor. 
Anlamıyoruz: niçin şehir mec· 

!isi üyelerinden bir zat ç:kıp ta 
Belediye fen heyetı re!sini ve 
şu beş senelik mesai programına 
eıas o an rakam arın projeler;ni 
görmek istemiyor, nıçrn Bele· 
diye fen heyeti riyaseti esaslı 

b r sorguya çekilmiyor?. 
Bu zevat ne zaman, nerede 

ne şek'ld .. çalışarak evvela bu 
projeleri vücude getirm şler, on· 
dan sonra da projeleri fenni ke· 
ş Herle rakamland,rmışlardır? 

Maamafıh; şeh,r meclisi üye
lerinin yapmadıklarını b.r va
tandaş sıfatile Anadolu sütun
larında l>iz yap ılım ve diyelim 
ki: 

- Belediye fen heyeti riya· 
setil. Ş ·h r h llkını bu mesele 
etrafında lütfen tenvir buyurur 
musunuz? Şu mektubuma bir 
cevap vererek "bu •şler üzerin· 
de şöyle çalştık, şu kadar proje 
hazırladık, böy.e keşifler yapa· 
rak projelerimizi şu şekilde ra· 
kamlama~~ muvaffak o' duk. di· 
yebilecek m siniz?. 

Bu suallere c~vap vermeniz 
laz mdır; çürıkü doktor B~hcet 

Uz, şeb r mecLsinin huzurunda 
bu işı.ı manevi mes'uliyet:ni, 
açıkça heyetin ze yüklemiştir. 

lzmır hemşehriler beş senelik! 
mesai programının doğruluğuna 'ı 
ve bılhassa c.d liyetine inana· : 
bılme için srzin vereceğiniz :, 
izııhatı bekliyor. ! 

Cevap vermeğe mecbur ve 1 

mahkum olduğunuz~ b'.r diba •. 
tebarüz ettirmek ıçin söyliyelim 1 
ki b·z ne projelerin vücuduna, : 
ne de 9 milyon 500 bin lirıl.k ; 
rakamların s.hhat ve ciddiyetine ' 
inanamıyoruz. 

- Başı 6 ıncı sairi/ede -
teceHi eden muhalefeti yok et· 
mek maksad le şiddet kullanıl· 

mıdan yapılmış bir tasfiyeden 
ibarettir. Ve bir kaç zamandan· 
beri Almanlarm bilhassa lspan• 
ya işlerinde gösterdikleri ata· 

!etten memnun olmıyan Musso· 
lini tarafından yapılan tazyikin 
bır neticesidrr. 

Fıladelfiya, 6 (A.A.) - Al· 
manya sefiri Hans Dieckhoff 

Almanyada vukubulan son ha· 
dıseler dolayısile bir nutuk söy· 
!emiş ve hasmane tezahürata 
maruz kalm!ştır. Sefir nutkunda 
Almanyan;n dünya piyasalarına 

daha serbest bir şekilde gire· 
bilmek hakkını istemekle bera· 
ber siyasi su hun daha çok ada· 
let ve anlayış istediğini kaydet· 
miş v~ Hitler tarafındaıı verilen 
kararların s yasi bir değiş lelik 
değil, eşhas arasında bir de· 
ğ şiklik husu:e getirm:ş oldu
ğunu söy,em ştir. 

Sefire göre biiUn harici si· 
yaset meseleleri hakkında an· 
cak Führer b:r kaı ar ittihaz 
edebilıuektedir. Devletle ordu 
arasında bir anlaşamamazlık 
o ab 1 rse hükumete karşı mü· 
sel ah bir muhalefet mevcud 
değildir. OrJu s;yasetle uğraş· 
maz. 

Sefrin nutkunu söy~ed ğ' ote· 
lin önünde nümayiş yapan Na· 
zıle• sü at:• d.~"ılm ~l rdır. 

Ahiret m ktubları 
- Başı 5 inci sahifede -

otomobil o uncağı 1ın zenbere· 
ğini yuttuğ ı ıçio, yetm ş dört 
az'" se kız yüz doksa ı üç Çf''1t 
hareket yapm ,d n yüriiyemez. 

Bunlar ki nilen kisbi mıd:r, yo • 
sa ara, sıra irsi m <lir; tahlılini 

doktor H 1 poğ b1y Esada 
bıraka l'.!1. Doktor Lay Ap>i 
Muhtar iç n daha akıl l>oza<;ak 
mevzul ır gerektır. 

Gene iş·en uzııkl·şt k. 
- Sonu oar -

- Kültür ... 1 EDEBl TERBiYEVi, 
SOSYAL MECMUA 

En yeni terbıye cereyanı · 
rını, ilmi neşnyatı ve dünya 
edebiyatının e-ı güzel parça· 
lar,nı neşreder. 

H 0çbir münevver, bir çocuk 
babası KÜL TÜR ü tak pten 
uzak ka'.amaı. 

Yıllık abon~ bedeli 240 
altı aylığı 130 dur: 5agısı 
on kuruştur. 

Bu işin hak,kıtle alakası de· LAdres: lzmir KUltUr 
recesi nedır, anlamak isteriz .. 

l . 1. b' t d mecmuası 
zmır ı ır oa an aş 

TRENLER: 
İamirdeo her gliıı kall<aıı tren. 

lerio harekeı ıaatlerl~ 

Aydın lıattı; Alsancak: 
İ•mir.Lırakuyu·Ankaro: Paıar• 

teei, ('•Teamba, cuma, pazar gftınleri 
ıaat 21,.~5 de. 

İzmir • Naziflli Her gito saat 
15,40 da 

fzmir·D~nizli: Salı, per~embe., 
cıımaneoi ~leri oaıt 6,30 da 

lzmir·Tire.ôdemi': Heroabab ıaat 
5.35 de bir kaıar; hor akıam ıaat 

17 ,30 da otor•'t'-

A/gon hattı; Basmaneden: 
Jzmir-Jııanbul-Ankara: Her gilo 

•Ht 7 de [pazar, cuma, çarşamba 
glloleri yataklı va~on·hfife hnlunurJ 

İzmir • Alaşehir: HM gila eaaı 
15,28 de 

lımir·Bındırmıc Pızar, sah, per• 
şembe ve cumorıeai günleri oabıbla • 
yİL oaat 7,20 de mııhıelit kaıar; 
pazartesi, çarşamba, cuma gllııleri 

ekopree oaat 12 de 
İzmi...SOma: Pa:ıar Ye pazarteoi 

gfinleri oaat l 5.28 d~ 

Her zaman llizım olan tele· 
fon numaralar ' 

Y an~n ihhan: 22ı2 • ,.hir teleo 
foou müracaat numırıflı: 2200 • ıeo 
hirlerarı9t telefon müracaat numı• 
raoı: 2150 • elektrilı: cirketi: 2091. 
bnagazı: 2326 • polio: 2463 • imdadı 
11bhi: 2010 • Baamane iıtıııyı>olll 

3638 • Aloaııcalı: i ı .. yonu: 2U1 • 
l'ahllport upw: iakeleei: 2851 

Şehir nakil vaaıtalanoıa aahah· 
leyin ilk n gece eoa lıarekel 

Tramvaqlar: 
ller oabah Güıelvalıia•ı ınaı 

bf.7te bir ııaınvay hareket etler. 
Bunu oaat alııda hareket ed ıı ikin· 
ci lramnv Ulı:ib eder. Baoclaıı 

IM•Dr& lıer dOrt oık.ikıdıı1 bir ln•• 

vay •ardır_ 

Gece ıoa uamva1 C.iLıelyalıdaa 

2-1,5 Jedir. 
h.onaktan Gdzelyalıva ilk lrım• 

••• ı•hahleriu 5,26 dadır. İltlııci 
tramv~ bir Bctdt sonra, 0,26 d.11 ha• 
n;Jı.;et eder. 

Kon tJa GüıelraLya gece soa 
ıranıvay •ai.t birde hareket eder. 

Jlundau "'~ı U d• hi< tı&wHy 
tatrdır. 

'Vapurlar: 
l:truırtleu Karoıvakayıı ilk vapur 

u:ıt 5,45 te J:'a . ..aporttao kalk.ar. Geco 
l,loO \•aıpur taat 11,JU da Kona • 
w.ı h11rek.et eder. 

Kar,ıyakaolaıı lzmirc ilk •ıpnr 
uaı tı,21! de<lır. :>on upw: d• ı;
uttu 2 1 dcdır. 

6 uıulı.it her yarım ıaatıe biı 

•apıır \rarJ.ır. Akş•m aekiıJoıı 1ııunıt1 

aeterJer ~aaltt' bırdir. 

Ziynet altınları pigasası 
Z17nat 1ı1U1ol~r10.ıu .ııı.1ı~ \O tiilhl 

t illlJuı.: 

Beşibiryerdeler: 

I!etıdiye 

llamidiye 
\- alu.letıio 
Aı:walı lteıad 

.. liıuuiJ 

Tek altınlar: 
Tek lttıad 

" Hamid 
" Vahdetti o 
" Cum huril'el 

Alıt 
5850 

5250 
(ı.j,00 

<ı700 

1125 
ıaoo 

1200 
1200 

5600 
5300 
~~90 
CıbOU 

1150 
1350 
1225 
1225 
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iKiNCi KISIM 
miifterileriuden olması. 

2 - Cebinde bulduğumuz 
altııa akreb. 

3 - Beni öldürmek için ta· 
r.Jb etmesi. 

Doktorun ilci ve benim de bir 
defa görmek fıraat:nı bulduğu· 
muz yüzü p çeli ve mantoya 
bürünmüş insın her halde yüzü 
yaralı adam olamaz. Çiiııkü 
ben bu m11keli hayali dün 
akşam gördüm. Hallıuki o 11· 

vallı çolctan Tayıaisin ıulırı 
arasına kanştı. 

Gelelim doktorun Çinde gör· 
müş olduğu adama: Bu Çnli de 
peçeli idi ve iami abebd . Ôy!e 
il• tıa iki adam ya· bir ıahııtır 

veya biribirile alakadar iki 
kitidir. 

Doktor Hartonun dün geçir
miş oldıığ'u maceradan ne öğ
reniyoruz? 
Şunu öğreniyoruz ki Kızıl 

Akreb doktoru kendisi icin teh· 
likeli addetmektedir. Bunuu 
sebebi, be!ki doktoru bıraktığım 
zarfın içindeki notlar hakkında 
malumatı var zannetmesidir. 
Veyabud doktorun zehirler 
hakkındaki bilgiıinden kork· 
maktadır. 

Birinci sefernde tehi ikesizce 
bir ziyaret yap yor. Lakin ikinci 
defasında do".<toru yok etmek 
maksıdiıe ırelıyor. Boraberı11<le 

de bir s'lih getiyor. Hem nasıl 
bir silah? Allah hiç birimizi 
böyle bir sı'ahın lcarşuını çı· 

karmasını 
ince mavi b r ışık, göz ala. 

cak bir derecede parlak, asıl 
korkunç tarafı önüııe gelen her 
şeyi mahvetmesi. Bu ışık ıkre· 
bin tam arzusuna muvafık şe
kilde kullanılmış olsaydı şimdi 
doktor Hartonu beyni parçalan• 
mış olarak morg salonunda 
bulabilecektik. 

Anlıyorsunuz ya, akreb bu· 
günkü fennin erişemediği nok
talara kad r yültsel miş çolı: zeki, 
miidbiş bir adamd r. işte bız 
böy e birile u ğraşaıalctıyız. 

Gaston Maks so tu. Şube 
müdürünün nefis s·garalırından 
b,r tanede kendi yıktı. 

- M kol ve yüzii Yaralı adam 
Frans zdırlar. Madmaıel Doryın 
Mısırlıdır. F kat A ıebe gelince 
0 bir ÇınJ;dir- Ôrle iıe onu 
neo•..J" 1:ıı..ıaı.&1ece~.z? 

Bunu söyliyerek Maks masa· 
nın üzeriadeki haritaya eğildi. 

Kırmızı kalemle işaret edilmiş 

bir daireye parmağını koyarak: 
- Burası, dedi, Londranın 

şark limanındaki Çrnli mahalle· 
leri, biz akrebi bu mıntakanın 
içinde bulacağız. Fakat nere· 
sinde? 

Omuzlarını silkti. Sigarasın· 
dan derin bir iki nefes çektı. 

- Mister Oonbar, herhalde 
hı tırlarsınız· Bun dıın üç dört 
sene evel sizinle' beraber bir 
afyon kaçakçılığı meselesinde 
gene beraber çalışmıştık. Bu 
öyle mükemmel bir şebeke 
idi ki kolları Pekingden Petrog· 
rad a oradan da ta Amerikaya 
kadar uzanıyor ve bütün Aı· 
yayı, Avrup.tyı, Amerikayı ağ· 

!arının liç ne ah. ordu. Uzun 
uğraşmalardan •onra bu şebe· 

keyi dağıtmığa muvaffak ol-
muştu, k Fakat bunu idare edeni 
bıt türlü ele acı:ı.reaıııclik idi. 

Epey zamanlar bu adamın 
kim olabil:!ceği hakkında uzun 
müddet düşünmüştüm. 

Bu mesel de pek acele ve 
düşüncesiz hareket ett;ğimizi 
anc;ık zamanla anladım. 

Gaston Malcı bir iki ıaniye 
sustu. 

- Haley torpidosu planları· 
nın çalınmasını hatırlarsınız de· 
ğil mi? Bütün gayretlere rağmeD 
bulunımamışb. işte tam bu ıı· 
ralarda Fransadı da buna ben· 
zer askeri bir plan kayboldu. 

Haley p'.anı çalındiğı esnada 
bu planla yakından alakadar 
olanlardan birisi de, Dahiliye 
Nazırı Sir Malpas idi. 

F rausadaki askeri pla111 gören 
yegine mebus ta M. Blan ismin

de bir zattı. 
Bu sırada şube müdürü ıöze 

karıştı: 

- Her halde, dedi. Bu yük· 
ıek şahsiyetlerin namus ve şe· 
rellcrinden süobe edemevi:ı.. 

- Hiç bir zaman, lakin bu 
zatların ikısi de o zamanki af· 
yon batakhanelerinin devamlı 
müdavimleri idiler! 

Mahvetmekte acele ettiğimizi 
söylediğim afyon şebekesi kı· 
çakçılıktan daha korkunç iılerle 
uğraşıyardu. Bunu maalesef o 
zaman keşfedemedik. Büyük ve 
siyasi işlerin başında bulunan 
yüksek mevki sahibi kimseler 
bu batakhanelere düşürülüyor. 

Afyonun tesirile dönen ve ıer· 
sem!iyen kafalanndan istedik· 
!erini alıyorlardı. iş onl rı bir 
kere bu zehire alıştırmaktı. 

Fakat bu çılanan planlar oe 
oldu? Hiç bir devlet bunlardan 
istifade etmiyor ki onun bu 
işlerde parmağı olduğunu anlı· 

yalım. Birisi bu harb aletlerini 
topluyor. Fakat bu kimdir ve 
maksadı uedir? 

Guton Maks tekrar sustu. 
Odada bulunanların yüzlerıne 

- Sonr.ı oa, -



ANADOLU Sabire 1 

Çok aldka gören 
biJ. kitap 

Esrarengiz Japon ruhuna ı;eorilen son bir projektiir Büyük köy hikdyesi 
••• 

1 

1 Milyon nüsha 
satılmış 

pon edebiyatı ile fikriyat, Billôr Köşk 
felsefe ve karakteri &w ili, köqlii kardeşl11rime armağan 

............. lllİ ............................... . 
YAZAN: 

Nezihe Malıiddin 

Felaket topraktan geliyor. Yıllarca uğraşılıp, 
meydana getirilen muazzam eserler, bir dakika 
iç·nde kül haline geliyor •• Fakat, yenileri doğuyor 

7-

Riohi Yokomitsu bugünkü Ja· 
ponyanm genç ve pek büyiik 
nüfuza malik muharrirlerinden• 
dir. Pariste verdiği bir konfe· 
ranstan aldığımız bu parça Ja· 
pon karakterini göstermesi iti
barile ehemmiyetli olduğu gibi, 
ecnebi ve bilhassa Fransız ede· 
biyatınm Japon gençliti üze· 
rine yaptığı tesit'i de göster· 
mesi dolayısile mühim bir ve· 
sikadır. Çin ve Japon faciasını 
baş'.a noktalarda arıyanlara bu 
ma 1 ale h yırh bir rehber ola· 
caktır. Japon münevverlerinden 
Madam K lıcu Yamata bakınız, 
bu muharriri bize nasıl takdim 
ediyor: 

Richi Yokomitsu Japonyada 
modernizm mektebinin şefidir. 
Kendisi (Bahçe) ve (Sinek) adlı 
derin ve alakalı iki romanın sa· 
hibidir. Asabi, lakin aamimi ve 
bu'yah bir san'atlcardtr. Pariste 
epey bir müddet kaldıktan son• 
ra birden Japooyaya hareket 
etti. Bana btraktıtJ ıu mısrada 
onu az buçuk okuyabiliriz: (Ar 
kaya bakma; orada ıeytan var· 
darl) 

• • • 
•Son otuz ytl içinde, Japon 

fikir tarihi üç telcimül devresi 
seçirmiıtir. Birincisi Ruıyadan 

gelen, Tourgneniofio, Tolstoiı:Hn, 
Dostoievskinia teairlerile mey• 
dana ıelmiştir. Bunun arlti11n
dan Zola, Flober, Maupaaaant, 
ve Balzak akın etmiştir. Fransız 
edebiyatının birleşmesinden aon• 
ra gene Ruıyadan Tolıtoi ile 
birlikte Dotoievskinia, Çekofun 
nüfuzları mühim olmuftUI'. 

Ukin bu devre bir an geldi 

Yazan: Richi Yakomitou Çeoirem Htuar 

, 

ki, tevakkuf etti ve son zaman· pyandır. Gene bu basit, ve saf karşı onda da sıcaklık ve itima1. 
larda Japon edebiyatının ta tevazuhdur ki Japonları Avru· duyguları vard.r. 
kalpgahına Andre G ide, Marcol pai zihniyete hassas kılmış ve JapÖn samimiyeti, hazan o 
Prout, Paul Valery gibi san'at• bu zihniyeti adım adım takib kadar ileri g ider ki, muhakeme· 
karlar yerleştiler. etmek imkanını vermiştir. işte lerimizde bıle bitaraf \.-almak 

B.zim, hizmetçi kızlarımız bile memlekette yeni bir edeb:yatıo meziyetini bize kaybettirir. Maa· 

Kit•bın malıarrir'-
Oela Carnegi adlı bir aktör 

çok alakayı uyandıran bir kitap 
yazma~tır. Bu kitabın adı (Nasıl 
dost edinebiliriz; ve insanlara 
aaatl nüfuz ederiz?) dir. Dikka· 
ti çeken mühim mesele, bir 
yıl içinde bu kitabın (1) milyon 
nüsha satmasıdır. Resmini gör
düğünüz muharrir eserinde şun. 
lan söylüyor: El sıkarken sami· 
mi ve hararetli olunuz! Daima 
dudıklarınızdnn tebessüm eks;k 
olmasın! Başkalarının sözlerini 
k.cameyinizl Onların yanlış söy· 
lediklerini yüzlerine vurmaymız! 

Çok yüksekler için 
yeni tayyare 

Gidei okumak ilterler. Gidein dotmasma sebeb olan amiller mafib yabancl ırklano çemberli 
nüfuzu Japonyayı adeta kucak· bunlardır. telkinlerini hemen tatbik et· Dağ iistiinde bir tayyare 
lamıştır. Bana, bir Avrupalı dostum mekte endişe çekmeyiz .. Çünkü Bu zamona kadar mevcud 

Bugünkü Japon fikriyatı, memleketimi terkedeceği gün söyled ığim gibi coğrafi mevkii· tayyarelerle çok yüksekliklere 
umumi harpten çıkan Avrupayı şunları söylemişti: miz buna müsaittir. çıkılamıyordu. Sırf, çok yüksek. 
andırmaktadır. - Her şeyinizi bizim gibi Biz' m başka milletleri hay· likler için yeni tayyareler imal 

Umumi harpten şaşumış ve yapmak azmine iİrişti n iz. Ye· ranlıkla alk şlamam·zın, onların ed.lmiştir. Buolar (6000) metre 
bunalmış olan Fransa, kendi mekleriniz, cadde:eriniz, sokak· medeniy..!t ini hararetle benim· irt faa çıkmakta ve saatte 300 
ruhunu fazla anlayan. Proustu !arınız, hep Avrupalılarınkine semem . z ı n, onların bizden üstün kilometre katetmektedir. Res. 
nasıl doğurmuşsa bugünkü Ja· benz yor. (50) yıl içinde sanki olduğ..ınu it iraf etmemizin men- mimiz karlı dağ'arın üstünde 
ponya dahi karışık bassasiye· (biz) oldunuz! Biz ki bugı.i n balarını tab i atı mızda aramalı· ve mühim bir irtifada yeni tay· 
tinden yeni yeni tefekkür tuz· Avrupa medeniyetine ulaşmak sın • z. O ılar, b"zim eserım . z _y_a_re_y_i_g_o_·s_ıe_r:d_i_r. ___ _ 
larma doğru yürümeğe başla· için as;rlar sarfettik. Benim için deği l, bel kı tabii bir tarzda rnft da var. O da şudur ki, gö-
mıştır. Lakin Proustun doğuş bu yenilikleri seyretmek ve ayni bizde meknuz olan huylardır. çen medeniyet yerine, yeni tc· 
s ebebini anlıyamıyan Fransa zamanda Japonların ruh kuv· Maamafı h bazıları biziıo bu mayüllerlc, yeni uslupla, yeni 
g 'bi, bu günkü Japonya da vetlerine şahid olmak adeta bir hay(anlığıın zdan endişe etmek· enerjile ikinci bir medeniyet 
aan'at hamlelerimizi ekseriyetle sır mahiyeti alıyor. Bu ilerile· tedirler. Merak edilmesin; Ja· kuruyoruz. Her hareketten ıon• 
anlıyamımaktad1r. yişte tehlike buluyorum. ponlar bütün tevazularına ve ra yeniden doğan eserlere ba. 

Andro Gido, bir yerde şöyle Avrupalı dostumun bu gö· diğergaınlıklarına rağmen milli kmızl Bunların önünde düşün• 
söyler: (Hayatı biçe saymak ve rüşü cidden güzeldır. Lakin me· karakterlerini daima muhafıza memek mümkün değildir. 
onu kaybotmelcteo daha fula selelerin ortaya konması keyfi· etmişlerdir. Her Japon, hayata müddetin. 
hürmete pyan bir şey yoktur.) yeti Avrupaya ve Japnnyaya Gene yabancıların halledeme· cc zelzelenin imtihanını geçi· 
An'anelerimizden gelen "'Ha· nazaran çok değişir. Evv~li b z, dikleri bir nokta var: O da, recektir. O bu ıuretle vicdanile, 
yata veda etmek inhimaki,, hudutlarımız itibarile Avrupalı· bizim hareketi arz önündeki eserile başbaşa kalacaktır ve 
bir Japon için çok tabiidir. lar gibi daimai bir tecavüz ve vaziyetimizdir. Bilirsiniz ki mcm· tefekküre dalacaktır. 

mala kadına baba kız dotil mi? 
- lıto o Dotan .. Çok güzel 

bir kaz detilmit? 
- Yüzünü pek iyi göreme

dim, bir ceylan gibi hrlayıb 
kaçtı. 

- Utancından kaçtı. Biliyor 
muşun, köyde eıki kafah insan· 
ları bizim tarafa çeviren hep bu 
zeki ve genç Fadimedir. Köyde 
aleyhimizde küçük bir şey olsa, 
11nki kendısi suç işlemiş gibi 
utanıyor. Görmedin mi yatız 
nine bize homurdanırken nasıl 

kıpkırmızı oldu. 
Dotao alaycı bir şesle: 
- Bari şu akçıl Bekiri de 

yola getirseydi de benim en 
lüzumlu aletlerimi çalmasaydı. 

- Sahi, ne yaphn şu akçıl 

Bekir işini? 
- Ne yapayım?. Husııhğını 

tutuncı fabrikadan çıkarttım. 
- Çaldığı şeyler bulundu mu? 
- Ne gezer? Tekrar ısm•r· 

ladım. 
- Kimbili , buou duyunck 

bizim Fadimecik ne kadar üıiil· 
müştür. 

- Bizim Fac:ümecik diyorsun 
amma, gölgesini bile göremi· 
yoruz. 

- Senin gömleklerini bile 
Fadime ütülüyor a kardeşimi 
Zaten hangi işe yardım etmi· 
yor ki. 

Doğan hayretle sordu: 
- Benim gömleklerimi de 

Fadime mi ütülüyor? işte buna 
inanmam? 

- Niçin inanmıyorsun? Fa· 
dimeoin ince ellerin den gelmi
yecek iş yoktur. 

- Öyleyse Fadımeye iyice 
bir maaı vereyim de yanımıza 
alalım, burada çalışsın. 

Bay•n Gündüz telaşla cevap 
verdi: 

- işte bu olamaz. Kabil 
değil. 
Doğan sıkılarak: 
- Niçin olmazmış? -diye sor· 

du· Yoksa bayan Fadimeniıan• 
lı mı? Nişanlısı mı koyuvermez? 

Gündüz gülümsedi: 
- Hayır, Fadime nişanlı de

ğildir. Üzülme, fakat o orman· 
ların, kırların hür bir kızıdır ..• 

Bu sefer Doğan hafifçe kıza• 
rarak suıtu .. 

** * Aradan günler geçti, Yağız 
nine iyileşti. Bir gece yarası ya· 
tağından uzanarak etrafı din· 
ledi. Hiç seı, sada yoktu et· 
rafta ... Yataktan kalkarak ka· 
pıyı aralakladı. Gece çok ka• 
ranlıktı. Kapı arahtından giren 
kesici ayaz içeri kulübenin ru· 
tubotii, sıcak havasını keskin 
bir bıçak ribi doifıdı. Yatız 
ninenin ditıiz çeneleri biribi· 
rine çarparak yavafça dıpn 
Çlktı, kaaıbur belini tutarak 111aa 

bir tarlaya dotru yol aldı. 
Her maaalın bir ıultanı, bir 

şebzadeıi, bir pzeli, bir de 
cadııı vardır. Bizim maaalamızın 
cadısı da Yağ;z ninedir. 

Y •A'•z nine bu karan lak ve Maziye acımadan, ona (Allaha- istilaya maruz değiliz. Japonya lekctimiz sabit olmıyan ve da· Bizim ecnebi hayranhğımıza 
ısmarladık demek) ecnebileri her türlü hücumdan ve korku· ima oynıyan bir toprak üstünde muadıl memleketlerde diğer aiyet bir facianın tabiati cinıin· 
çok şaşırtıyor. Montaiıneinin dan azade, kendi başına yaşı· kuraimuştur. Dikkat edilirse bu grublar da vardır. Bunlar Av· dendir. Japon roeaansları işte 
ölüm hakkındaki telakkisi, Fran· yan bir memlekettir. Japoa halkı afet, harbden daha kuvvetlidir. rupai taklide şiddetle muarız· bu hailenin eserleridir. Avrupa· 
sız noktai nazarının ne dereceye diğer milletler gibi düşman gör· Düşmandan çekinmiyoruz; dırlar. Bunun memlekete zarar lala,rnamız ve münakııasız bir 
kadar şarkın ölüm fikrine ya· memiş, evleri barkları düşm an onun hücumları rüyalarımıza vereceğinden bahsederler. Ana- şekilde medeni hamleleri ka· 
bancı olduğunu bize Avrupah· tarafından yıkılmamış veıhas ı l girmı yor; hiçbir milletle hudu· nelere, harsa, ahlaka ve eıki bul etmek iştiyaklanmız asır• 
]arın şarka aid yaptığı her te· tam bir ruh sü~Gneti içinde dumuz yoktur; bunlar doğru eserlere merbut kalarak yaşa• ların içinden geliyor. Bizde. kud· 
fekkür, bunun g ;bi noksandır. günlerini geçi rmişti r. Bundan ne amma, asıl felaket, bize topra· mayı istiyen halk bu hususta retli bir ruh tecrid i ve temyizi 

H ay t muam n ıına yaklaşan çıkar? Ne mi çıkar? işte, b :zim ğım1zdan geliyor. Yıllardanberi çok itina göstermektedir. As~I kabiliyeti vardır. Yeni Japon· 
tem yüller, Japonları insiyaki milli h zı y llımızda saklı kalan ahn tcri .e, uğr şa uğraşa mey· şahsi tabiatım z, J apon şahsı• yanın anlaşılabilmesi bu ruh 
bır surette tabi tile kucağına d ostluk, ve sam miyet kökleri dana getirilen muazzam eserler yeti ncd"'n ibarettir? ~!l sual tarah:nin araştmlmasile müm· 
at r. Bu, J p J ı ru :ıunun ıpt.· ;,,uudaıı .t ~ri gel ir. İngiltere d~ bir da '.ika ı ç " nde kü' h1line ge· hakikate 1 muhimdir. Öyle zan· kündür. Fransaya çok şey borç· 
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korknç a-ecenio ortasında me· 
zardan çıkmış bir hortlak gibi 
bu ıssız tarlanın bir kenarına 
gömdüğü büyük çömleğine son 
taşı atmık için gidiyordu. Ar· 
tık bu son taşı attıktan sonra 
bu fabrikanın kökünden yıkıla· 
catına, sebebsiz yere düşman 
olduğu sahiblerinin mahvu 
perişan olacıklırına, köy hal· 
kının da eskisi gibi yaşıyaca· 
ğma emindi. 
Yağ;z nine eskisi gibi yaşa· 

mağ'ı neden diliyordu? Bunu 
kendi de biimiyordu ki... Hal· 
buki eski hayattan hiçte mem· 
nun değildi .• 

Yağız nine köylerine gelen 
masum ve çalışkan gençleri, 
büyücülük, sihirbazlıkla şerle. 
rinden korunmak ıstediğ'ini sör 
lerken, kendi büyücülük yaptı• 
ğının farkında bile olm1yarık, 
ıssız bir tarlanm kenarına kena· 
rına ıömdü,tü eıki bir çömle· 
ğin içine her gece el ayak çe· 
kildikten sonra diifmaniarını bir 
an evel köyden uzaklaştırmak 
iıtiyordu. Karanlık gecelerde 
kambur sırtını doğrultmaj'a ç.a• 
laşarak, yüreti çarpı çırpa bir 
katil gibi gizlene gizlene tekrar 
kulübeıinc dönüyordu. 

.. 

Kendi düıüncesine göre, yıl• 
lardanberi datlardan köpürerek 
baılarına bir bela gibi inen bu 
aıgın ve netameli suyu durdur· • 
mak veya onu başka iıte kul· · 
lanmak ıünah ve isyandı. Bu 
ioe bir az da ibtiyarlıtın hır· 
çınlatı kartıyordu •• 

Halbuki Yaj'ız nine bütün 
bu yaptığı ahmak ve fesat ~şe 
lerin tam terıine fena yürekli 
bir hatun detildi. Amma ne 
yapım ki hayatı hep korku, hep 
zulüm, hep batıl inanışlar için· 
de geçmişti. Kendini bildi bi· 
leH bu kudurmuş sel hep baş• 
larma inerek onu korkutmuş, 
kıtlık, 11tma, taun, canavar. 
eşkiya, öşürcü gibi bir köylüye 
muull it olan ne kadar felaket · 
varsa hepsini görmüş, hepsin· 
den korkmUfl&L Çok korku ge
çiren yürekler hain olur. Bir de 
köylerinden gelip geçen cerci• 
lerin türlü uydurma hatıllarla 
örttükleri bu kadar acı çekmiş 
bir ihtiyar kadının [sağlam dü. 
ıünceli lkalmaaına imkin var 
mıdır? 

Yağız nine her gece büyü 
çömleğine bir taş atarken ken· 
dini yalnız zannediyor. Ve bu 
taşlar doksan dokuz olunca 
yaptıtı işin tesirini görecctine 
inanıyordu. 

Halbuki Yağız nine karan• 
lıklarda ıioerelc iılerken hiç te 
yalnız kalmıyordu. 

Arkasından onu izliyeo bir 
ıölre vardı. Salan bu rölgeyi 
başka bir büy6cü aanmayınaz. 
O ne büyücü, ne do hortlaktır. 
O, bizim güzel ve iyi kalpli 
Fadimedir. Fadime kendini göı• 
termeden Yatız ninenin yaptı· 
ğı bu ahmakça iıleri gözetliyor 
ve kendi kendine gülüyordu: 

- Zavallı Yatız nine; ne boş 
zabmet? Sen bu eaki çömleğe 
her akpm bir taş değil koca 
kayalar at11n gene işler olaca• 
ğına varacak. Fabrikamız gürül 
gürül işliyor ve işliyecekl 

Sen de yaptığın işlerin ne· 
kadar faydasız olduğunu gör de 
bari bir daha böyle saçmı lar· 
dan medet umma.. Dur hele 
dur, Hızırilyas gelince bu cö n· 

lek benım İşıme yarıyacak 3mml 
içi nde..: i taşlor kadar 
nasıl uydurma!? .. 

• 
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Şehir IWlectisinde beş yllhlt Satılık Ev 
Karataş Teşvikiye sokağında 

4 numaralı kag r üç katlı on 
iki oda üç mutbah ve üç korı· 
dorlu dört demır kapı '. ı üçüncü imar projesi kabul edildi 

- •ıt••lı 1 incül• -
Büdce encüaeoiaio mazba· 

ta1arında tabide ödenecek bu 
borçlar için alakadar şirket ve 
fabrikalara belediyeler banka• 
ımdan teminat mektubu veril· 
mai ve bu teminat mektubuna 
müateaiden tediyat yapıl maaı, 

buna mukabil belediyeye aid 
yüzde 10 ıümriik resmi biue"" 
•iadea tevkifat yapılmam için 
keyfiyetin Dahiliye Veki'etine 
havalea isteoiyordu. Meclis, bu 
mız ataları aynen kabul etm it
tir. Böylece Havagazı tesiaab 
ve otobüs taksit bedellerinin, 
belediyeler bankaıı tarafından 
ödenmesi temin edilmiıtir. 

Reis, imar projeı nio müza· 
keresine devam edi.ecetioi bil
dirmiş ve evve. a köprü, Güzel
yah ve diter bazı yerlerdekı 
köprüleriD takviye ve iaıa11 
iç a 55,000 lira, mezarlıklana 

· ıletilmeai, cenaze yıkama 
otopsi yerleri iaıaıı ıçao 

50 bin, ıehri ataçlandırmı, 
ürparlu tamamlama ve bazı 

ylllerde yeui parld• yapma 
flai içia 15() bin, ıpor uha· 

lan, kuliibleri ve y:izme havuz· 
ları inıa• iç n 700,000 lira, 
elektr.k tebekuini İnciraltana 
ve lizımge en diter yerlere ka· 
dar gen tlotilmelİ ve ıalab iti 
içın 200 bin, temizlik itleriniıı 
ıslalu ve mıkineleştirilmeıi çia 
200 bin, itfaıyenin tekemmül 
ettirilmeli için 150 bin, büyük 
bataklıkların kurutulması için 
3~ bin, H va gazı f abri lcasmın 
ı•t.h itin 200 b.n, mezbahanın 
tevs ve ikmali ç n 100 bin, un 
fabrıkatının 11lahı ve y~nı ba· 
ş oda bir si.o inşası ıçin 100 
btn lirı kabul edilmiştir. 

Ekmek fıbrika11mn İDJlll için 
250 bia lira kabul olunması 
ha:Ckındaki maddeye, eczacı 8. 
Lütfi it"ru etmiş, ba fabrikanın 
intH 1~ ekmek ıatışında bir ne
v iob sar ıekli ibdaı edılip 
ed tem y cetini ve hnnlınn ne 

olacapnı tormafhr. Ba meale 
üzerinde B. Muzaffer, Suat Yurt· 
koru ve Sadi söz söylemişler· 
clir. 

Belediye reisioio de verdiği 
izahat üzerine eİ<mek f abrikaı • 
nın inşası için 250 b'n lira ka
bul olunmuştur. Bu münakaşa· 

larda fabrika kurulmakla mü a· 
faa işlerimizde lüzumlu bir mü· 
eueaenin meydana ıeleceji, fı· 
rınlaıın birer ekmek satış şu
besi halinde iıletileceti anlaşı&
mışbr. 

Reis, izahatında Ankara ve 
lstanbulda da böyle birer fab
rika kurulmaıına karar verıldi
ğini, bütü • medeni memleket· 
lcrde balkın temiz ve aabbi 
ekmek yed · ğin i söylemiştir. imar 
projeı'nin müzakeresine devam 
ed ım·ı, ıüd fabrikası inıuı için 
150 bin, balık hali inıası için 
15 bin, merkez hali iç'n 400bin 
l ra kabul edilmiştir. Bazı aza, 
merkez halinin Basmane civa· 
randa inıaaını doğru bulmamı1, 
yerinin merkezi olarak tayiniııi 

iıtemit. hatta bir aza bal yeri 
için projeye istimlak bedeli il&-
veaini teklıf etmişt r. 

Reis, yer meseleıinin müte
bassıslara bırakılması muvafık 

olacağını söylem·ş, merkez ga· 
rajı için 300 bin, ıebir oteli 
için 150 bin, şeh r gazinosunun 
modern bir hale getirilmeli için 
100 bio, p ijların ıalahı ıçaa 

100 bin, Kıdifekalesinia tamiri, 
burada bir sığınak ve gaz no 
yaptırılmaaı için 100 lira kabul 
edilm ştir. 

Plijıardın bahsedilirken reia: 
- Bostanlı plajı üze inde de 

etüdler yaptmvoruz. 
Dem'ştir. Yeni belediye aa· 

rayı inşası iç·n 250 bin, çocuk 
haılanesi iç n 100 bin, g z de· 
poları in,ası için 400 bin lira 
kabul edildikten sonra, sa ve 
e ektrik ıirketleri tel satının be· 
lediyece b ... delleri uzun vadeli 
taksitlerle öJenmek üzere utın 

B almm11 hususunda Nafıa Ve· orsa kaleli nezdirıde teşebbüı erde 
7-2·938 bulu ulmaaı muvafık görül· 

Oztım aah91 arı müştür. 
C. Alıcı K. S. K. S. Bazı imzalarla verilen b r 
32) A.R.Ozüıo. 12 25 13 15 takrirde şehrin bir tebhir iıtu· 
150 Ş. Rıza H. 14 17 yonuııa ihtı ·ıacı olduğu bildiri· 
97 Y.I. Talat 13 13 75 liyordu. Müna aşa ardan sonra 
S J Pat rsoa 13 50 13 75 şehre lüzum u g rülcn bu mii· 
44 F. Soıarı 14 1S esıese için 150 b n lira kabul 
'9 Vıtel 12 SO 13 15 
22 K. Taner 12 SO 14 6ı edilmişt r. Kırşıyıka suyu Kır· 
20 P. Paci l4 375 14 120 ş yaka sak ' nlerı ıın ihtiyacına 
16 M.J.Taraıı. 17 l7 kifı gc memek edır. B ı senelık 
14 A. Fnçi 13 13 plana Yamanlar dağında Kara· 
10 M. ~Şikçi 12 120 12 12 göt havzaa ndan su getir lmesi 

8 Y. ~. Ben. ll 25 13 25 lle b r havuz in,ası için 150 
7J3 YekOıı lira tahs·sa •vrı maa1 tek ifinde 

20983 Eski yekun buluna ı bir takrir daha okun· 
J1776 U .. m yek-On ınuttur. 

Piyeea fiatlerl B. Sadi, K rş yakad1 150·200 
7-2-938 çekirdekatz üai• ev aabibioin mü acıatlarını r t

orla fiaa.1-iı .... men ıu alamı ıklar nı söyicmış 
No; 'I 12 15 ve bun!ar nazın d klcaL ah na• 
• 8 13 25 • 9 

13 75 
rık israfların önüne geçilmesi ıi 

• lO 14 75 istem ıt r. Bunun üzerın"', bah· 
• ı ı 16 50 çeler le vapurlara su verılmemesi 

Pi)'au ıevıektir. ı~ylendi. 
incir .. bflara Reis, Kar.,gölden su getirt· 

<;. AIMı K. S. k.. menin çok masraflı olacatını, 
3n M.J. Taıuto 4 50 10 y•lnız 40 bin liraya ikinci bir 
IO P. PllCi 4 50 4 havuz daha yapmak zaruri ola· 
457 Yekaa catıoı, ba turetle balkın ıu ih· 

127622 Elki yekin tiyacın n t•ini mümkün olabı· 
l8079 Umam yekOa lecetiai sö}'lemit ve: 

Zahire aatıtlaM -Miiteba,..lara, Karaplden 
C. Qui K. S. K. S su ıet rtmek için ele tetkikat 
176 8utd•Y 5 6 12 yaptıralım: 

Butday5 6 12 Demiıtir. 

mazbatası, halkın şikayetlerine 
sebebiyet verdiğini söylem·ş ve: 

- Ortada bö le bir vaz'yet 
ve ı· kayet varken meclıs bir 
k•rar ile vapurlara ve ıanai 
müesseselere u verilmemesini 
peki i kararlaştıra bil" r. Prens p 
meselesi o arak bunu kabul 
edersek mesele kendiliğinden 
balledllir. 

Dem ittir. 
\ 

Belediye reisi, bu meselenin 
çarşamba toplanbı nda müza· 
keresini meclıa arkadaş anndan 
istemiş, tedkllcat yapt racajını 
söylemiştir. Kişın kömür buh· 
raoını ön emek iç"n şehrin mü
teaddit yerlerinde kömür depo
ları inş!! ı hakkındaki teklif 
reddolunmuştur. 

Bundan sonra, imar projesi 
heyeti umumiyesi it barile reye 
konmuı, 25 reyle kabul olun· 
mUJtur. Yalnız B. Mitat Otel 
elini kald ırmamıştır. Bunun iız:!• 
rine belediye re· si, gelecek çar• 
ıamba toplantısında birçok mü· 
bim teklıfler görüşülecek ni bil· 
dirmiş: 

- Sayın matbuatımıza bele· 
diye itlerine gösterdikleri ala
kadan dolayı teşekkür ederim. 
Geçen gün imar projesinin se
kiz reyle kabul olunduğu şe"· 
linde razete.erde b r yanlıt ha· 
ber yazı.mıştı. Bunu da buzu· 
runuzda düzeltirim. Ç rş:ımba 
gjnil be.ş y Il k ımar projesinin 
mali komb'nezonları üzerinde 
görüıecetiz. 

D'vcrek ce1seyi kapam1ftır. 

• Elhamra 

katın ın kamile11 oda ve mutbah 
ve dış sıvahrı ikmal edilmiş ve 
beton taraçalı ve alt iki katı 
sıvas ız bir b1b ha ıe satılıktır. 
Arzu edenler istediği zaman 
görebilirler. Talipler, ayni evde 
oturan emekli komiser erden 
M !aslı B. Tevfi~e müracaat ede· 
bilirler. D.S 

İzmir ikinci Hukuk Mabke· 
meıinden: • 

lzmirde Dördüncü Sultaniye 
M. Tenezzüç çıkm zı sokağın 

28 ay h evde oturan Mustafa 
kızı Arıfe tarafından kocası ay· 

ni yerde mukım Ümid oğlu 
Ahmed aleyhine açılan boşan· 

ma d"vasınm cari muhakemesi 
sonunda tarafların balema bir

lık bayatı yaşamalarına imkan 
kalmadıtı bu hususa dar dın· 

lenen pbitlerin beyanatiyle ta· 
bakkuk eylemiş olmasına bina· 
en medeni K.oun 134 ve 138 
ve 142 ve 150 inci maddeleri 

hükümlerine tevfikan iki tarafı;ı 
boşanmalarına ve kabahat Ab-

medde olduğundan büküm ta· 
rihinden it baren yeniden bir 
sene müddetle evlenememesine 
ve masar fı mkhakeme olan 

1274 kuruşun dahi müddeaaleyh 
Ahmede aidiyefne ikametgahı· 
nın meçhuliyetine binaen 11ya
bında karar verilditi ve hükmün 
büıisasını havi ibbarnameninde 
usulen mahkeme koridoruna ta· 
lik edildiği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 
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idaresinde Milli Kütüphane 

SIN BM ASI 

Çünkü ASPİ RİN seneler
denberi her türlü sogukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldugunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesi rinden 
emin olmak için lütfen ~ mar• 

kasına dikkat ediniz. Q7 

., -· ~. 

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

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

Kalorifer Tesisatı 
En büyük müesseselerden itibaren bir kaç odaJı evlere 

kadu bilhaıaa apartmanlar için kat kaloriferleri 

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

Neon tüpleri ile tenvirat 
Matazılarımza ve müesseıelerinize güzellik verecek b.a 

teı·aat ayni zamanda ıize büyük bir re'· 
lam vasıtasa da olacakt• .. ~ . ~ ,·~ '. . 

Bu ıln matinelerden iiilHıren hak.ki şaheser iki filtn 6irtlen lzmir Vakıflar mildOrlO!!flndeu: 
1 - Kl~KANÇLIK (J 

Başrolde günün iki meıhur 1 - Mezarlık baıanda lıal binası üzerine yaptırılacak 2920 lira 
aşık ve maşuku keşıf bedell açık ruino inşaatı 24/1/938 tarih nden iti-

ROBERT TAYLOR haren yirmi gün müddetle açık eksiltoıeye konulmuştur. 
BARBARA STANWICK 2 - lııalesi 16/2/938 çarıamba rünü saat onda lzmir Vakıf· 

lar idaresinde yapılacaktır. 
2 • RAM ONA 3 - Bu işe aid şartnama ve keş" f, proje ve planını istekliler 

Tabii renkli harika ar filmi her gün Vakıflar idares'nde görebilirler. 
Başrol erde: LORETTA YUNG 4 - Muvakkat teminat miktarı 219 liradır eksiltmeye g recek• 

DON AMECH lerin teminat makbuzunu veya milli banka mektubunu ve 
Sı"an. lar: Romana: 3 ve 7 de . K ska çlık: 5 ve 9 da kendis"nin bu gibi ışleri muvaffakıyetle yaptıklarına dair 

1 :==~$;;;;;;;;;;;;!;;;~;;;;;;~;;~•~•;;~~~~~~v~c=s;a~ik=i~k~o~m;ı~· s;yo:n:l\~ih;r~A:ı edeceklerdir. 25 30 5 10 251 -
EN GÜZEL 

Tashih 
Anadolu gazetesinin 9-1 ·936 

tarihl ı nüshaıile satışı ilin edi
l en Armutludan Akçalı Emin 
bo çlu lbrab'm oğlu Mustafaam 
bir parça batının bir Abf 
günü olarak tayin edilmit olan 
11-2-938 güııüniln bayram talı· 
line teıadüf etmiş olması base
bile 18-2-938 Cuma günü birinci 
5·3-938 Cumartesi günü kiaci 
satış günleri olarak taıbıh edil
diti İlan olunur. 

il tlaimi encQme
ninden: 

Memleket hastahanesinde ya· 
pılıcak tamirat işi 2500 lira 
20 kuruş açın tutarile 15 rii• 
müddetle açık eksi tmeye ko
nuldutundan isteklilerin 2490 
sayıh } asaya ıöre hazarlıya· 
caklan teminatJarile birlikte 24 
Şubat 938 Perşembe gunu 
saat 11 de daimi encümenine 
baı vurmaları: S 14 376 

lzmir heledigesinden: 

Cİa : 62$ : 
1~s ,,;~:~ ~u~=m~~~:!;.!:: ,- , .._ ~ 

Susam 15 15 muayyen miktardan fazla su 11''rt• a 
Ton P. Çe. 2 4S 2 50 il ıyıı 111 il ı 

........ ~7 ~K~en~t~P~~~··2~715~-S~lO__smı....~·~ri-ed~en~le~r=de~n~m~e~tre~m-ik=i~~=b=a·~~__J~=-~-..:_::.._::,:~~-=~~ • 11na 25 kuruş ceza alınma11 _ 

Beher metre mu abbaı üç 
yüz kuruttan bin üç yuz yirmi 
yedi lira bedeli mub mmeoeli 
61 sayılı adanın 442,SO metre 
murabbaındakı 2 sayılı arsası 
başkatı pliktekı şartnamesi veç
hile 22/2/938 Salı günü saat 
on a tıda açık artırma ile ibalt. 
ed.lecektir. iştirak için yüz li
ralık muva kat eminat mak· 
buzu veya banka f" n · n :ıt mek· 
tubu ıle söy erı h 

oncümene a an r. 6 ~ 15 ... ~ 



R Şubaı 

f' ratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

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

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

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

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

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

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,. vapuru 14-2-38 
tarihinde beklenmekte olup 
MAL TA, 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 
k bul etmez. 
Telefon: 4111/4242/2663/4221 - -

Başvekilimizin 

en son resimleri 
Büyüle eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal Bayarın fotoğrafileri 

yalnız Hacı Alipaşa otelinde 
foto, ressam B. lımailden teda· 
rilc edebilirsiniz. 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birincikordon Rees biouı 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO. vapuru Şubat orta· 
ıında LONnRA, HULL ve 
ANVERSteo gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA ~ HULL için yül-: ala
caktır. 

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

LiVERPOOL HATTI 
"MARD!NİAN,. vapuru s şu· 

batta LIVERPOOL ve SWAN· 
SEADAN gelip yük çıkaracak. 

"MARDINIAN.. vapuru 20 
Şubatta gelip LIVERPOOL ve 
GLASGOW için yük alac~k. 

"LESBIAN,. vapuru Şubat 
ortasında LIVERPOOL ve SW
ANSEADAN gdip yük çıkara· 
cak. 
OEUTSCHE LEV ANTE. LINIE 

"ANDROS. vııpurıı 9 Şll· 
batta HAMBURG, BRE!'v.EN 
ve ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak. 

Usta aranıyor 
1k: e:ektrikçi, bir tesv'yeci 

ustasına ihtiyaç vardır. Talib 
olan arın Darağaç a M nare so· 
kağında 7 numarada Türkmen 
mensucat fabrn~asına müra· .. 

DEUTSCHE LE
-\' ANTE~LINIE

G. m. h. il. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEV ANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
"iLSE L-M RUSS,. v•puru 3 

Şubatta beklen yor, HAMBURG, 
BREMEN ve ANVl:.RS ııman
lar•ndan yük çıkaracak ve ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için mal 
alacaktır. 

"ERNST L-M RUSS., vap.,ru 
16 Şubatta beklen·vor. ANVt R5 
(doğ u) HAMbURG ve BRE· 
MEN 'im .• nların• yük alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
1HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXT AVIA., vapuru 11 ŞJ· 

1 batta beklen yor. NEVYORK 

ANADOJ,U -·· LDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, Londra, Viyana mo
dalarının yi1ksek model le. 
ri takib oe tatbik edilir 

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

M. Etiman v 
Saime Ôzgören 

Paris Dikiş Akademisinden 
Diplom'llı 

Hükumet caddes: 

iç n yük alacaktır. l 
"E.A:HIBITOR,. vapuru 20 ----~'.J..-U~-

Şubatta bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

Şamlı sok:ık No. 28 
1ZM1 R 

Telefon: 2535 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"TISZA. motörü 4 Şubatta 
beklen;yor. BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
için yük a.acaktır. 

"DUNA,, motörü 15 Şubatta 
beklen;yor, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLAVA, VİYANA ve LİNZ 
için yük alaca.,tır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR. vapuru 10 

Şubatta KÖSTENCE için hare· 
ket edecektir. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
"INCEMORE., vapuru 27 Şu· 

batta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULINA 
GALAZ ve IBRAİL liman arı 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEEK,, motörü 12 
Şubatta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVl:.Ç 
umum lımanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 9 Şu· 
batta bekleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yüka alacaktır. 

Hanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değ-işiHik· 
!erden acenta mesuliyet kab11I 
etmez. 

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

Telefon No. 200712008 

Kuyucak beledi
yesinden: 

Beled:yemiıde inşa edilecek 
olan 2998 lira 98 kuruş keşıfl 
fenni mezbahanın bılı'.iınuın mal· 
zemesi beledıyece temin edil
mek suret le yalnız işçil.ği açık 
eksiltmeye konulmuştur. işçilik 
muhammen bedeli 725 lira 92 
kuruştur. Açık eksiltme 1/2/938 
tarih nden itib9ren yirmi gün 
müddetle o'up 21/2/938 plZar· 
teııi günü saat onda Kuyu. 
cak belediye dairesinde en· 
cümen huzurile yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate 54 l:ra 
44 kuruştur. Talıp olanların 
2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde istenilen vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. Faz!a ınalü
ınat almak istiyenferin belli 
günden önce belediye encüme
nine müracaatla şeraiti se;-bestçe 
anlıyabılecekleri, isteklılerin en
cümene müracaatları. 

6 8 10 12 390 

S. Ferid 
Kolonya, 

5. FERlıD 
Eczacı baş 

KOLON'IA 
VE ESl\NSLAR\ 

Eczacı başı 
Esans, Krem 

ve Podraları 
Yalnız. İzmirin değil 

bütün Türkiyenin 

t'rcihan kullandığı 

en latif en zarif 

şaheserlerdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

başı isim ve etiketine 

dikkat ediniz.. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi 

•• ödenıişte muazzam gureş 
Çocuk Esirgo:ne Kurumu tarafından: 12 Şubat 1938 Cumar· 

tesi Kuro,.n bayramının ikinci gü.1ü Ôdemışte: 
Yarım d~uya Sli.eyman 
Manisalı Rifat 
D ramalı Hasan 
B ı'gariyalı molla Mebmed 
Manisa! Ali 
iş k köylü Ômer 

gibi Tıirlcıyenin tanınmış daha bir çok pehlivanlarının iştiraki 
ıle güı eş yap lacaktır. 

Bıışa 
Baş altı 
Büyük o ta 
K çük O'ta 
Ayak 

70 
35 
25 
15 
5 

Arzu ed•rı pehl'vanlllrda iştira'-: edebilir. 

TL. .. 
" .. 

d. 6 ·-Türk Hava Kurumu 

-yü piyangosu 
4 { ncü keşide 11 Şubat 193 7 dedir 

Büyük ikramiye 50,000lir~dı~ 
Bundan başka; 15,000, 12,000, 10,000 liralık ıkramıye-

lerle (20,000 ve J0,000) liralık iki adet mükafat vardır. .. .. 
Ayrıca; (2,000) liradanbaşlıyarak (20) !ıraya kadar buy~k 

ve küçük birçok ikramiyelerle aınortileri havi olan bu ~~ngın 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinıneyınız. 

,"' , ı , : .' •, : ! .;;! • ;r ~ ' , • , . - . l.t.mi r vilayeti l\luha~ehei Hususıye 
modorlüğün<len: 

Aylık kira 
Bedeli muhammeni 

L ra Ku. Yeri 
10 Hastane civarı Aliağa 

mahallesi 438 sayılı 
sokakta 

Cinsi No. 

ev 4 

idarei hususiyeye ait olup yukarıda yeri ve cinsi yazılı akar 
bir sene müddetle kiraya verileceğinden 15 gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. Şartları ve evi görm,k istiyenlerin her 
giln mııhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve peY 
sürmek istıyenleıinde ihale gürıü olan 17-2-938 Perşemb~ giinÜ 
saat 10 da depozito makbuı:larile birlikte encümeni vıleyete 
müracaatları ilirı .olunıır. S 8 377 

Sahil• ll 

Tire 'ficaret Odasından: 
Tirede Tahtakalede 22 numarada (Rekabet maniia ura pazarı 

Ômer Güvene) in unvanı ticarisi sicilli ticaretin 211 
Tirede Tahtakalede 18-20 numara arda (Manifaturacı Moiz 

Saban oğlu) nun unvanı ticarisi sicili ticaretin 212 
Tirede Karanlık çarşıda 2 numarada (Manto ve tuhafiyeci 

Kenan Soysal) ve Tahtakalede 47 numarada (Manto satış yeri 
Kenan Soysal) ın unvanı ticarisi sicilli ticaretin 2-13 

Tirede Çır. pazarında 16 numaralı dükkanda (Aşçı ve helvacı 
Haşım Mıs rlı) ve İstiklal mahallesinde De viş gazi sokağında 
39 numaralı dükka.1da (Kahveci Haşım Mısırlı) nın unvanı tica· 
ri si sicilli ticaretin 214 

Tirede Tahtakale meydanında 43 numarada (Aktar Ali Rıza 
Kasım) ın unvanı ticarısi s:cilli ticaretin 215 

Tirede Tahtakale meydanında 33 numarada (Tuhafiyeci ve 
elbiseci Salamon Erkav) ın unvanı ticarisi s:cilli ticaretin 216 

Tirede Karanlık çarşıda 10 numarada (Hancı Mustafa oğlu 
Hüseyin Zeybek) in unvanı tıcarisi ıicilli ticaretin 217 

Tııede Su çardağında 16 numada (Tabak Abidin Andaf) ın 
unvanı ticarisi sicilıi ticaretin 218 

T rede s~ çardağında 2 numarada (Tabak Şükrü Güler) in 
unvanı ticarisı sicilli t caretin 219 

Tırede Esk hayvan pazarında Karaferyeli Şükrünün hanında 
(Derici Yusef Cen) in unvanı ticarisi sicilli tıcaretin 220 

_ Tirede Su çardağında 22 numarada (Yaşar ve şeriki Hüse
yırı D rici) nin unvanı ticarisi sicilli ticaretın 221 

T rede Tahtakale meydanında 38 numaraJa (Kunduracı Meh· 
med Gönenç) in unvanı ticarisi sicilli ticaretin 222 

T rede Çırapuarıuda 1 numarada (Merkez otel ve hanı 'Ley
nel Toraman) ın unvanı ticarisi ıricilli tıcaretin 223 

Tııede Karamülazim ban caddes nde 20 numarada (Fırıncı 
. lüseyin Uyum) un unvanı ticar.si sicilli ticaretin 224 

T.rede Lonca karş sın da belediye hanı caddesinde 15 numa· 
ada (Fırıncı Mehmed Ezircan) ın unvanı ticarisisi sicilli tica· 

retin 225 

Tırede Kendir puarında 21 numarada (Urgan kendir tica· 
rethanes Rdık Afyonlu) nım unvanı tıcaris. sıcilli ticaretin 226 

Tırede Fevz paşa caddesinde 89 numarada (Bakkal lsmail 
To<atlı) nın unva ıın tıcarisı sicilli ticaretin 227 

Tirede Karanlık çarşıda 18 numarada (Elbiseci Grışon Kay· 
maz) ın unvanın ticar aı sicilli ticretin 228 

Yukarıda unvanı ticarifed yazılı tacirlerin tica et kanununun 
42 nci maddesi mucıb.nce yazılan sicil memurlarile sicilli tica
rete kayt ve tesçil ed !dikleri i an olunur. 

Pamuk mensucatı 

Anonim şirketi 

Kahol bezleri satış fiatı 
Tip No. Markası Eni santim 

4 At 85 
4 At 75 
5 Değirmen 90 

5 " 85 
8 Geyik 85 

8 " 75 
9 Tayyare 85 

9 " 75 
11 Köpekli 85 

36 metrelik bir topun 
ıatış fiatı 

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

işbu fiatler fabrika teslimi satış fiatı olup ambalaj masrafı 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşağı satışlarda yukarıdaki fiatlere % 2 zam 
olunur. 

• 1111111111111111111111ıı1111111 ıı,. D 0 kt 0 r .ı ııııııııııııııııııııınmııııııı• 

~=- 4. Kemal Tonay se 
Bakteriyolog w bultz1ıeı, Mllg11ı lıat.lıldarı mü.tehe111111ı 

=- (Verem ve saire) = 
_ liaomahue htuyonıa kııqumdalı:i DibK ııoblı: heiıM 30 Hylll := 
:;: eT ,.. mııayenelwıuiDdo sabah aaat 8 den ıı.lqam eaaı ô '!• = 
1- kadar baatalannı kabul eder ı 
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lzmir Levazım amiri 'ği ilanları 
iz.mir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Bergamada alay depoıunda mevcııt 1314 çift kohne 

fotio açık artırma suretile satılacaktır. 
2 - İhalesi 21 Şııbat 938 Pazartesi günü saat 15 te Be ga. 

mada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin ihale günü ve saatte komisyöna müracaat· 

!arı 8 11 15 19 411 

lzmır Levazım amırııği Sat. Af. Ko. Rs. den. 
1- 50000 metre mayonla çelik şerit kapalı zarfla eksı itmeye 

konmuştur, 

2 - Tahmin edilen bedeli 21000 lira olup ilk teminatı pa· 
rası 157 5 liradır. 

3 - ihalesi 28/Maıt/938 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncü 

maddelerinde iııtenilen belgelerile birlikte ihale günün· 
den en geç bir saat evetine kadar teminat ve teklif 
mektuplarını M. M. V. satın alına komisyonuna ver-
meleri. 8 23 10 25 412 

Akhisar C. H. P. Başkanlığından: 
Bedel keşifi 45000 Ji ra olan ~khisar. parti ve halkevi binası• 

nın yapılması işi kapalı zarf usulıle eksıltmeye ırnnulmuştur. 
ihale 28-2-938 pazartesi günü saat 10 da parti binasında mü· 

teşekkil komisyonda yapılacaktır. . . . . 
Taliplerin şartname, mukavelename suretlerıle proıelerı 7,5 lıra 

mukabilinde parti başkanlığından alabılecekleri ilan olunur. 
l 1 t il 29 2 8 13 297 
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oktor Şahap Gaıaa yumuşatır, btılpm ıı6ktilrlJr, ökaürii.ğü Pastil Pektoıaal -- söktürür, tesirli bir ÔKSilRüK pastilidir 

• 
Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 
Sıhhat Balıliyağı 

Norveçyanın halis Morina· balıkyağıdır 

Miicellit 
Ali Rıza 

Sözverilen günde 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
Na. 16. 18 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikalann fototraf makineleri, film, cam. ki~ı t, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoiraı aiat 

ve edevata, font ve sehpalar. 

F otovalçılıfa m'iiteallik her nevi malzeme 
Zevki oqayacak reıim ve ağrandismanlar, senedat ve evra~ 

iatinaahları ve kopyalan kemali dikkatle yapıllf, 

AMA1~ÔR iŞLER] 
Developman, kopya ve her nevi ağrandismaa sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, } 

,_ Telefon: ~675 Tel raf: Rüstem lzmir-

J'fJaraççı kardeşler 11 

B yükmo y v 
"' . . 

M11t1MCU'&n em.nnız 

f emiz, zarif eşya, elbise ihtiyacı ndan evel gelir. Herkes keııJi 
haline göre temız b r eve, mısalırlerıni kabul edecek bır salona, 
rahat yaşayacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobılya ıçınde kend.n zı 
ve ai\enızı muhite daha iyi tanıtabitirsıuız. I:::.vuuz.n c~ya:u lıayacl" 

ızın etıketi olduğunu unutmayınız. 

M~ınu. wra 10 t k .,itte veresiy~ m .. ama· 
si ·apıl ·. -

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar -

ı a Ecza ıanes 
Biiyiik Salepçio lıı lıanı karşısında Basdurak 
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••• 
Kitab, Defter, Blok ve her 

nevi Bankacılığa aid bilumum 
cild işler1 yapar. 

En temiz ve en zarif itleri 
s :iratle yapar. 

Bir kere müracaat 

ed:niz. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 

Diş Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler sokak No. 61 

T clefon: 3055 · 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, lıan~ 
balgam ve aaire talt. 

lilleri yapılır 
Milracaat yeri: 

lkinclbeyler 80 

Telef on 3869 

·-~--~~------· Birınci Sınıf Mutah•au 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

Cilt ve Tenasül hasta'ı1c· 
ları ve elektrik · tedavisi 

lzmir • Birinci beyler .okata 
Elbamra Sineması arkaaııada 

T del on : 3479 

.,_G~öz~Hl!!!!!lleml!!ki!llll!!.~mıml!:·

Mitat Orel 
Adres: Beyler Numan sc>

kağı No. 21 
Kabul saatleri: Öğleden evol 

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

1938 Modelleri geldi 

., cvrole Otomobilleri 
Kuvyeti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçaDar meveuddl\Jlır 

Oldsmohil otomobilleri de her tnrlo evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, ~Ozel ve l Ok~ makineleı-di.t• 

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