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1 H l • Edebi Abideler Müellifi B. Mi· af ay me~e eSl mar Numan Kıyat Şehrimizde 
----------------.. no••~~~~~~~~ 

Bazı Fransız gazeteleri Türk matbuatının kopardığı acı 
feryatları cevap vermek yolunu tutmadan Fransanın Türki· 

Fransa bazı tekliflerde bulundu - bin adet kitabı•.• merakWa· 
-· b d kd" . k rana satan Mımar Numan 

re uç mua e e a ını te • . . • 
l.f t · t' A k t b Kıyat evvelkı gna tebrımıze 

ye ile behemehal anlaıacakların1 ve Parisin Ankara dost
luğuna pek büyük bir önem verdiklerini yazıp duruyorlar. 

ı e mış ar. s er mua e· 
de ıç10, erl<ioıharbiyeler gelerek edebi tetkikleriae 
arasında temaslar ve müza· başlamıılardır. Bu gazetelerin, bizim pek te tatlı olmiyan sözlerimizi tahlile 

girişmeğe lüzüm görmeden böyle bir dil kull .. omağa başla- kereler cereyan edecektir. İstanbul ve bütlln viliyet 

maları, bu hususta verecek cnapları olmadığandan ve biıi 
muhakkak su• ette, yerde11 göğe kadar haklı buldukların· 

dan ileri gelse gerektir. 

İstanbul, 10 (Hususi) - gazetelerinde eserinden Ye 
Antakya ve Iskenderundan ıabsından tarihlerde atayitle 
gelen habt rler, Hat•} da va· bab11edilen ve ezcümle llatat 

Fakat biz bu münakaşa ve hücumların başladıklara günden 
itibaren söylediğimiz ve bugün de tekrar mecburiyetinde 
kaldığımız bir hakikat vardır : 

Türkler bilhassa uzak olmıyan bir tarihten aldıklau ibret
lerle dolu derslerden sonra, parlak tözlerden, çok defa 
tutulmayan, yerine getirilmiyen vadlardan ziyade işe, emriva
kilere kıymet ve ehemmiyet veımeie başlamışlard ır. 

Bizimle dost olmak istiyenler, kulaklarımıza avutucu söz
ler fısıldamaktan ziyade gözlerimizin önüne olmuş, bitmiş 

vak'alar yığmalıdular. Türk bundan sonra söze değil işe 
ehemmiyet veriyor. Ve bizi buna mecbur eden gene baş· 
kalarıdır ... 

SIRRI SANLI 

lstanbul ve lzmir ufuklarında 
parlıyan yıldız ••• 

lzmirlilerin hakiki ve yük
aek aanab, değerli ve mnı
teana Hnatkirları nasıl tak· 
dir etmesini bildiklerini an· 
lamak için, ekseriya lstanbul 
ve bazaa da lzmir ufukların· 
da göz kamaıtırıcı bir panl
h ile nazarları okııyan kıy
metli sanatkir bayan Mual· 

Jinın sahnede görnneceği 
saatta belediye) Bahribaba 
aahil gazinosuna yaptıkları 
akını görmek kifidir. 

lzmir sanatı ve sanatkarı 
takdir eder, yeter ki bu sa· 
nat bayan Mualli'nınki gibi o 

yüksek nezih ve müstesna 
olıun ... 

IRTER GUL iSTER AGLA 

ıiyetin her gün biraz daha 
düıeldiğini ve sal iha doğru 
gittiğini bildirmektedir. 

Suriyeli, Ermeni memur· 
laıdan bir kısmı vaıifderin· 
den uzaklaıtırılmakta, yer-

SUAD DAV AS lerine Türkler tayin edil-
lstanbul, 10 (Husuıi) edilmektedir. Bu suretle kü· 

Paristen gelen son habeıle- çük memuriyetlerin yüıde 
r~ göre, Paris büyük elçimiz yirmi beıi Türklere veril· 
Suad Davaıla Fransa Hari· mittir. 
ciye Nazırı arasında devam Bir kaç gün evel Dahiliye 
eden müzakereler müsaid Memurluğuna getirilmiı olao 
aafoalardad&r. Aatakya C. H. Partisi reisi 

Fransa, biri Türldy~·Fran· doktor Abdurrahman, Kont 
sa arasında dostluk iti afı dö Martel tarafından Hatay 
diğeri Türkiye·Fran4'a ·Suri- umumi valiliğine, belediye 
ye arasında üç tarafla bir reisi doktor Vedir Antakya 
muahede, bir diğeri de Ha· kaymakamlığına, Doktor Ve· 
tayın istiklilinin vikayesi dit Kmkhan kaymakamlığı 
için askeri itilaf olmak üıe· na tayin edilmiı erdir. 
------~--~~~~~~ c:::::ı---------------------~ 

Zafer Kokuları ••• 
Gözlerime girmiyor geceleri biç uyku 
içimde bir heyecan, tatlı, garip bir koku 
Duyuyorum .• uykumu kaçıran bir batara 
Keodiaıi yoklıyorum bahtım değildir kara .. 

Bc.ı uzak hatırama kalbimde akisler var 
Denizlerinde buğu, dağlarında sisler var. 
Ne güzel, ne tatlı, ne füsunlu o bavat 
Göolümd~ hissettiğim timdi çok hazin bir yat .• 

Yirmi yıl hasretini çekiyorum durmadan 
Usandı kalbim artık hasretle vurmadan 
Bugün yarın nerdeyae coşup haykıracağım 
Hatırama uzanan eHeri karacağım .. 

Gecenin yarılan.. gözlerimde yok uyku 
Rüzgarın nefesinde duyduğum baıka koku, 
Hatıramın kokusu ... bu koku ah ne boştur, 
Coıkun kalbim diyor ki: "kurtarmak için koştur!" 

lsmail Özler 

İngiltere hali 
hazırlamakta 

Londra (Radyo) - :ıngil· 
tere hükumeti Amerikaya 
yeni ve son sistem askeri 
tayyareler ıımarlamııtar. Bu 
tayyarelerin 200 ü keşif 200 
nde talimde kullanılmak ilze
re son sistem tayyareler 
olacaktır. 

Karasinek 

8. CEVDETSARAÇOGLU 

• 
Dalgın insanlar 

Diln kıymetli Sıhhiye mtı· 
dllrümnz 8. Cevdet Saraç· 
oğlunun baıkanhğı altında 
toplanan Sıhhiye mecliai Buı hayvanlar vardır, bava değiıikliklerinden anlarlarmış .. mesli: Bıldırcınlar durmadan 

&terler, karıncalar yuvalarına koıarlar, balıklar deniz kıyılarına yanaıırlarmıı.. Böyle bay· 
Yanlara metereuluğ demek uyğun düşermiş! Hayvanların sezdiği bu hava değiıikliklerini 
bazı iaaanlar anlamazlar. Evinden uzun bir yola çıkarken ıemıiye almazlar ıu11kJam ıuda 
ıılanmıt fareye dönerler, duvarda .. Mikyası hava,. varken bir kere bakmak akıllarına gel· 
mezde baharda beyaz papuç ve elbiselerle uzak kırlara giderler, sonrada tepeden tuna· 
ğa kadar lekeler içinde kalırlar, Çeımeler akarken bir köşeye bir mıktar para koymazlar, 
ıoara ihtiyarladıklarında ve hastalık zamanlarında kıvranırlar. 

Ey okuyucum ıen böyle kuılar ve hayvanlar kadar düıBnemiyen böyle insanların haline : 

ıehrin ııhhatile . al•kadar 
bau mühim kararlar vermiı 
Karasinek mllcadelesine hız 
verilmesini g6rliımüılerdir. ..... 
Meclisin Tatili 

10 

Değerli şabınyetlerin neşre

dilmemiş ıeçkin şiirlerini 

edebi abideler adlı eserinde 
neıredilen ve Tür kiye o in 
kukbeş viliyetini kitaplarile 
gezen ve bugüne kadar 30 

Bir Japon 
Generali 
Ne Demiş? 

Bari lRadyo) - Devletle· 
rin Japonyayı protestosuna 
karşı bir General .. Bunların 
hükmü yoktur, deplerler is
tedikleri kadar protesto ebia 
biz iıimize devam edeceğiz " 
demiıtir. .................. 

Bir dilek 
Nazıml Hikmetin avukatı 

meclise bir dilekçe aunarak 

SiNEMA KÔŞESI 

Turban Tanın köıeıinde Na• 
man Kıyatı en bahtiyar mG· 
el'if olarak selimladığı Ye 

kitap :basımında ve yayımın
da da rekor kırdığını yaz· 

mıştı, hakikaten hiç bir ma• 
harı ire naıip olmiyaa ba 
muvaffakiyelten dolayı biz de 
kendisini can ve g&oiUdea 
kutlarız. 

Dünya Futbol 
Şampiyonluğa 

Pariı 10 (AA) - DIDJa 
futbol ıampiyonlajıl : 

lsviçre Almanyaya 4·2 
galip gelmittir. lniçre ekibi 
Pazar glinl Macar milli ta· 
kımı ile karıılaıacaktı. 

Tuluzda Knba Roma•J•JI 
bire karı• iki rolle ••il6p 
etmiıtir. K&ba Paur tl•I 
Antipde laveç ekibile bir 
meç yapacaktır. 

~üvekkilinin ~ftan iatifad.
ettirilmeaini y•lvarmııtır. 

Bugün ELHAMRA'DA ( Lorel • Hardi) nin Tllrkçe ıldl 
(ikizler} ve (Joan Cravford • Francbot Tone) nin yarattık· 
lan Fransızca söılü ( Meçhul Kadın ) gibi iki ıabeaer filim 
birden gösterilmektedir. Kıliıemiz Meçhul kacbn'daa bir 
sahneyi göstermektedir. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
--~------------ .... ·~--------------

Yerinde ve haklı bir rica 
"S. lzbudak,, imzasile aldığımız mektubu yazıyoruz: 
"Çocuklar için her mevsime iÖre bir oyun ayrılmııbr. 

Uçurtma herhalde ilk baharda olur, dirinya kıı oyana•ar. 
Kaydırağın bile zamanı vardır. Top her mevıimcle oyauar. 
Bu yıl bir de oyunlar araıına ıinema kordela11 kanımııbr. 
Şimdi her çocuğun elinde top, top ainema kordeluı Yardır. 
Bu oyun çok tehlikelidir. Yalnız çocuklar için delil, bllytlk· 
ler, evler için de zararlıdır. Bilindiği lizere kordelalar atefi 
barut gibi karııdan kapar ve hemen bir anda iıtial eder. 
06rt aene evvel bu tehlikeli oyan yasak edilmiıti. Halbald 
timdi gene bu oyun yaııtası almıı ylhllmlt ve pek çoial• 
mııtır. Bir feliket çıkmadan bunların men'iai umamaa ıell· 
meti namına hlikiimetimiıden ve çocuk babalarınclaa rica 
ediyorum." 
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llTarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul~ •a-D -45 &~ .., . 

egı Böyle kar 
kim 

Bugiin biiyük impiratoru· Müsabakalara girişecek 
muz Çaypa hazretlerinin en olanlar ayrılıyor. 

Yılanların 
Hücumu 
_ IogiJterede Odley kasaba· 

sına yılanlar hücuı.n etmiştir. 

Boylara bir metreyi ~ eçen 
yılanlar en ziyade gece hü

cü m ettikleri halde büyük-

leri gündüzde çarşıları dolaş· 

maktadır. Halk korku ve 

heyecan içindedir. Hükumet 
tedbir almıştır. 

Ja on bahri-
küçük oğlunun doğum gü· Hintliler kendiierine biç 
nlldür. beozemiyen iki Türk yiğiti· Y sinin ha bası 

kimdi ? Saray bahçesinde eğlence.. ne derin, derio bakıyorlar. 
ler yapılacaktır, orada bir Boylu, poslu, geniz omuzlu 
çok hünerliler bildiklerini şişkin bazolu, siyah kara 
göstereceklerdir. bıyıklı, beyaz ve penbe yüzlü 

- Aceba ne gibiJ mari.. erkek güzeli olan Savacı 
fetler gösterirler. Bağatorla Aydın; kadit yüzlü, 

- Ha ıiz gezgincisiniz, esmer Henduler arasında, 
burada) her yıl yapılan eğ· adeta sönük yıldızlar ara-
lencelerden haberiniz yoktur. sJDda bulunan ay gibi berke· 
Size ıöyliyeyim: sin nazarına çarpıyordu. 

iki arkadaı göz ve kulak· Boynuzdan mamul borular 
Jarıaı kabarttılar, hancı baş· öttü, davullar çalandı, herkes 
ladı: el bağladı, rüküa eğilir gibi 

- Bugün oraya Hindin bütün halk yattı, ömürlerin· 
her tarafından gelen en kuv- de biç bir mevcut önünde 
vetJi pebJivanlar toplao1r, eğilmeğe alışmamış olan bu 
müsabakaya girerler , en yiğitler şaşudılar, yanında-
aj11 yükleri kaldıranlar, en kilere sordular: 
büyGk mükafatı alırlar, son· - Ne oluyor? 
ra da Mihrace Çaypa haz- - Mihrace hazretleri ge· 

Japon bahriyesinin babası, 

1847 de doğan ve 1931 de 
ölen Amiral Togo1dur. 

Amiral, ilk logiliz harp 

gemılerioio Japon limanları

nı bombardıman etmes le, 
muasır teslibatın manasını 

anladı. Sonraları İngiltereyi 
zıyaret ederek bahri, fenni 

inşaatı gezdi. Öğrendi. ÜI· 
kesine dönerek, İngıliz sis

teminde kuvvetli bir bahri 
teşkilat vücüde getirdi Bu· 

nun netice ve faydaları Ja· 
ponya ile Rusya arasındaki 

deniz harbinde ve Tsuşima 
zaferinde meydana çıkh. 

Köpek 
Mezarlı2ı 
Hyde Park'dan geçenler 

güzel bir mezarlık görürler. 
Bu mezarhk, köpelı mezar
lığıdır. 1880 de Cambridge 
dükasl kansınlD çok sevdiği 
köpeği ölünce, buraya lgö· 
mülmesi için izin almış, bu· 
nu gören gider köpek me· 
rakhları, ölen hayvanlarmı 
buraya gömmekten geri kal· 
mamışlardır. 1915 de de 300 
den fazla köpek, kedi, kuş 
gömülmüş, her birisine ayrı 
ayrı mezar taşlan di..tilmiş· 

tir. 

Müjde 
Ege sahne 'Tiyatrosn 

f smetpaşa bulvarındaki 
güldürücü bay Hakkının ida
resindeki Ege tiyatrosu önü
müzdeki cumartesi güoünden 
itibaren açıktır. Sahne be· 
yetine İstanbuldan 4 yeni ar· 
tist ve muganniye gelmiştir. 

Direktorluk tiyatro seven 
bay11n ve baylardan gördü
ğü rağbet ve teveccüh üze· 
rine yazlık ege tiyatrosu 
yeni bir bale getirmiştir ve 
'1alkın her türlü istiratı tc· 
\in edilmiştir. 

Duhuliye balkon 20 birin· 
ci 15 ikinci 10 guruştur. 

retlerinin büyük bir demir liyor. 

topuzu vardır. - Böyle neye eğildiniz? ı· • D ft d 1 .., odan 
O.u yedi d~fa başının Cevap vermediler. Çnnkü zmır e er ar 1g1 

üzerinde çevirdikten sonra yanlarına iki saray muhafızı Sataş No. . Lira Kr. 
önüne konulan meşe ağacın· gelmişti. 1318 Karşıyaka Bastanh taksim S.31 raj no.Ju ev 120 
dan yapılmış gayet sağlam Biri kırbacı sallıyarak ıert 1319 ,, Soğukku ada çıkmaz 20 " " " 90 
masanın kuvvetle üzerine bir tavırla bağırdı: 1321 " " ,, " 12 ,, " ,, 150 
inclitir ve ikiye bo .. lerse ken· N 1 · 1322 N Alaybey Hakikat S. 21 n " 11 120 - eye eği mıyorsunuz, 250 

, disi bir hafta ıarayda mısa· Mihrace hazretleri ge- 1323 " Mektep Sokak 118 ,, ., ,, 
fir edilir ve en güzel bir 1324 ismet paşa M. Morahane S. 25 ve 27 taj liyor. 
cariye de hediye olunur. Savacı Boğator böyle hi- no. lu 47,50 M. M. arsa 

Savacı Bor· ator sevinrtea 1 k 1 d 1325 Istildil M, gündüz çıkmazı S. 23 taj no. lu 
Y taplara a ışı o ma ıiı için 'J.50 

Yerinden zıphyacak bir bale b' ı evin yarı hissesi · alaylı ır tavır a cevap ı 350 
ıeldi ve kahkaha ile gtıldO: verdi: 1326 ŞebitJer ikinci altın S. 17 taj no. u ev 

- Demek kuvvetli adam· (Arkası var) 1327 Tepecik M. Kuruçay Kağıdbane c. 
lar, dedi. Hem Mihracenin ........................... 250-2 taj no. Ju ev 
ıarayında bir hafta eğlene· ıı O O K

1
T O R i 1328 Tepecik M. Kuruçay Kağıdhane c. 

cekler ve hem de ıüzel bir 1 248 taj no. lu fmn 
cariyeye kavuşacaklar öy· ıı Salı•h Sonad ıı 1330 Karşıyaka Bostanlı mektep S. 103 taj 
le mi? no. lu kahvehane 

142 50 

500 

300 

250 

Namuslu 
Hırsız 
Paris civarındaki cezaevle

lerinden birınde, mahpuslar· 
dan bir hırsız, hücresinden 
çıkınca, cezaevinin kapısın.n 
ardına kadar açık olduğunu 
görmüş, hemen dışarıya fır· 
lamış, kapıyı sıkı sıkı kapa
tarak soluğu karakolda al
mış, vaziyeti anlatmıı. 

Cezaevine seğirten polis· 
ler, mahkumlardan birisinin 
gardiyanı yaralıyarak kaçtı 
ğını ve kapıyı açık bıraktı· 
ğını anlamışlardır. 

Napolyona 
Niçin «Küçük onbaşı» 
Derler? 

Napolyon Bonapart k·sa 
bbylu, tıknazca bir adamdı. 

1796 da meşhur lodi muba · 
rebesinde gösterdiği şah!ıi 

şecaat, boyunun kı-sahğmdan 
ve genç görünüşünden ötü
rü, emri altında harbeden 
askerler tarafından kendisi· 
ne küçük onbaşı ismi veril· 

miştir. Büyük askerin biyo
grafi muharriri Las Cases, 
bu ünvanın menşeini şöyle 
anlatır: 

Kumandanın genç · oluşu, 
ltalyada harekat yapan "Fran 
sız ordu3unda yeni bir an
ane yaratmıştı. Bunda bel· 
ki de başka sebebler bulu
nabılir. Her muharebeden 
sonra ordunun en yaşlı as
kerinin reisliği altında bir 
toplanh yapılır ve genç ku· 
mandana yeni bir unvan ve· 
rilir. N apolyon meydanda 
görülünce, ordnnun ihtiyar· 
ları tarafından karşılanarak 
yeni unvanile ıelamlanardı. 
Napolyon "Eodi,, de onbaşı, 
"Castiglione., harbında da 
çavuş olmuştu. . Le petit 
Caporal (küçük onbaşı) la
kabı işte o zamandanberi 
kalmıştır. 

~·-

Karşıyaka ban 
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DUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Parmak İzi Gibi Göz 

İzleri de Tesbit Ediliyor 
Danimarkadan mllcrimle· 

rin hoşuna gitmiyecek bir 
haber verilmektedir: Oranın 
meşhur göz doktorları ıene· 
lerce ya ptıklan tedkiklerden 
soura insanların gozbebeğinin 
kat'iyyen birbirine benzeme· 
kiği neticesine varmışlardır. 
Doktorlann bu keşfi şimdi 
mücrimlerin hüviyetlerini tes .. 
bit etmek için tatbik edil· 
mekte olan "parmak izi" 
yerine kullanılacakmış. 

Harp gürültülerini nak
]t·den y ni bir alet 
Fransa hükumeti, muhare

be esnasında harp ve müsa· 
demelf r len çıkan sesleri 
uzak mahallere nakledebile· 
cek bir makine keşfeden 
Maxim Bazın keşfi ha k kını 
saha alu ıştır. Bu makine 
ayni zamanda çok hassas bir 
alet ile tayyare taarruzları· 
nın yerini kafi olarak tayin 
etmektedir. Tayyareden atı· 
lan bombalardan husuJe ge· 
len bütün gürültüleri, bom· 
baların düştüğü )erlerde 
halk arasındaki karışıklıkları 
bütün teferrüatile meganona 
geçirmektedir. 

Renkli Dumanlar Çı-
karan Sigaralar İmal 

Olunuyor 
Bir Amerikalı renkli du· 

man çıkaran sigaralar imal 
etmiş ve bunun keşfini Ame· 

_ Ne o, neye ıüldünüz. : Cild, Saç ve zührevi hasta- : 1331 Karşıyaka Döoanmacı M. hmetpaşa S. 

S d k d ı · lıklar mütehaasısı ı 1333,50 M. M. 24 ta1· oo. lu arsa 2000 25 yOSU iz e en inize güveniyor· 
muıunuz?I ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 1332 Oruç Reis M. çirkin S. 3.3/1.3/2.3/3 kapı 

ve sahil 

rika hükümetine satmııhr. 

RenkJi sigara dumanı kaşifi 
tütün köklerinden imal etti· 
ği bu sıgaraların her kadı· 
nın gö:deri ve giyindiği elbi
senin renginde çıkaıabil(ce• 
ğmi, meseli mavi göılü ve 
kırmızı renkli bir elbise gi· 
yen kadının içtiğı sigaradan 
ve kırmızı renkli duman çı· 
karabileceğini iddia etmek· 
tedir. Bu sigaralar sosyete 
bayatı için ehemmiyetli bir 
keşif sayılmaktadır. 

Dindar Katil 
_ Böyle kirlı bir işe gi· ı Her gün öğleden sonra ı ve 5.5 A. 7.9.11 taj no. larda kiio 2 ev ile yıkıl-

riımeği kim istemez? !. ...... J:!~on;.~~~ .. J mış bir ev ve dükkin arsalarında 2-8 hissesi 
- Öyle iıe durma git, şain hazineye ait olup yarım masura suyunda 2 8 

leD de yazıl. Manisa oteli hissesi birlikte olarak ve ayrıca evkaf idaresine 

- Bizifl!yabaacı diye ka· İzmirimizin en ııhhi kon· ödenmesi lazım galen 2 8 hazine hi sesine düşen 
bul ederler mi? förünü haiz olan Manisa 1231ira 62 kuruş icara ve taviz bedeli müşteri tara· 

fından verilecektir. 637 50 - Yabancı olduğunuz yü· oteli sahibi B. salih müşte· 
ıünüzde yazılı değil ya. rilerini memnun etmek için Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 5·6 938 tarihinden iti-

- Bize ön ayak olursanız büyük fedakarhklar yapmış baren 15 gün müdd ~ue müzayedeye konulmuştur. ihalesi 
ıize önemli bahşiş var. otele yazlık duı ve otel bah· 20 6 938 rarihinde Pazartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin 

- Oradan alacağınız mü- çesini de yeşil ağaç ve çi· ,..:•M=ill=i=E==m=l:ı:::i_k=-m_...ü~.ı.ııığ•ümn~e=m::..u"'"'-r-a~aa~~~- ===1=_=l=9._3~)aaecr; 
kifatın yarısını bana ver· çeklerle bir cennet haline 
meği vadederseniz. getirmiştir. B. Salih otele 

• - Olur. Cariyeyi de ikiye gelen müşterilerinin tahta 
Bir Çift Güzel Göz Gibi 

.. 
böleriz, sağ tarafı bende, sol kurusu ve pireden kurtul .. • 
tarafı da sende kalır. mak ve rahat yatmak için 

Gülüşürler. otelin taraçasına karyolalar 
Hancı tanıdığı bir saray koymuştur. 

hademesi vasıtasile S v cı Adres: Keçiciler Lale si· 
Boğatoru ve Aydını mih.o- ması karşısı 72 numara 
bakalara kaydettirdi. _rı isa oteli sahibi Salih. 

'K*****:i::i:** * .:....r.. .. :it ~~" 

1 Elhamra 25~;n ; " Son haftalar zatfında Kabadayı, Kordon ra-

'" Id · M'U- K"r· s· rr kılarında görülen fevkaladelik nefasete hayran kalan iyi ve 

i aresınee ı ı u upane ıneması * I sıhhi içkiler meraklısı bir zat arkadaşına sordu : 
BUGÜN Gayet nefis 2 film birden ~ - Birbirinden güzel ve ne:is çakmağa başhyan ve biı 

tc Meçhul Kadın ,. çift güzel göz gibi gönlün aıdığ• bu rakılardaki bu yeni 
4C )t nefaset harikasını niye ve kime medyuosuouz ? .. 
1 

Fransızca sözlü Joan Cravford • Fr:nchot Tone ,... - Bunu, kuvvetli bir san'at ve esaslı bir bilgi ve tecrü-

L 1 H d• Jk• J beye dayanarak bu mamulatı her güa biraz daba tekamül ore - ar 1 ve iZ er >+ 1 ettiren otuz ytllık rakı ve müskirat amili Mustafa Şevkinin 

1 
Türkçe sözlü Komedi Şahereai ~ bizzat geceli gündüzlü kazan başından aynlmayarak sarfet· 

~ tiği emek, maharet ve fedakarlığa medyunuz. Ş mdi 
Seanslar: S,15-9 Meçhul kadın 3,30-7,15 Lora)· Hardi~ /w? _ ı ___ ı _ ___ __.!! ı ___ ı ___ ı_ _ _ı ___ \ 

• 
gazın osu 

Baoyolarımıza teşrif ede· 
cek zevatın memnun olması 
için her türlü sıbhi konfor, 
duş plaj ve saire bıtnyoda 
bira için müsade alınmıştır, 
sahil gazioosuna lstanbuldan 
celbettiğimiz hanende Artaki 
kemançe Parasko, kanun 
Talat, monoloğ Mazlum ve 
saire gazinomuzdadır meş

rubat son derece ucuzdur 
kahve (10) kuruştur cumar· 
tesi pazar (15) kuruştur ga· 
zinomuza ve banyomuza teş-
rif edeceklerin memnun ka· 
lacaldarını vadederiz. 

Karşıyaka iskele dibi 
sahil gazinosu ve deniz 
banyosu direktörlüğü 

(15-1) 

Nevyorkta katilin biri, gü· 
zellik metehassızlığı yapan 
38 yaşlarındaki bir kadını 
döverek öldürdükten sonra 
iplerle bağlamış, bir batta· 
niyeye sarmış, bir dolaba 
sokmuş, ayak ucuna da bir 
locil yerleştirmiş. 

Bütün devyork polisi s~fer• 
her halde katili aramaktadır. 

Yeni Cild Evi 
iki Çeşmelik caddesi lstiklil 
okulu karşısında her çeıid 
c1ld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılar. 

Resmi ve hususi müesse .. 
seler ile bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve seri 
olarak deruhte ederiz. 

**~*~**~~~~*~*~:*~*****~**• = T A Y Y A R E sineması TE\~~~N = 
tC BUGÜN iki müstesna film birden ~ 
~ Küçük Şarkıcı ~ 
t( Amerikanın en meşhur şarkıcısı AL COL SON ve 20 )t 
M kız 50 revü artisti ile bırlikte temsil edilmiştir ~ 

B Kadınlar Gölü . tt 
Simona Sirnon ve Jean P. Aumont taraf1ndan temsıl >t' 

edilen gençlik, neş 1e ve zarafet filmi ~ 

Seanslar: 2,35-5,30 Kadrnlar göıü 4.10-7,40 küçük )t 
M sarkıcı Cumartesi pazar 1 de küçük şarkıcı ile baılar W. 



~-S-a&_H_e_s __ _..._ _________________________________________ ~(_H_,_ık~ın.....;.,Se~ı-1~)------------------------------------..... -----t-t_H~AZ~IR~A..--N~.~ 

Hırsızlar satılması mümkün olmı-~ TORNAKS 
. TORNAKS 

yan meşhur tabloları nicin calarlar' TORNAKS , , ....... l lORNAKS 

Luvr müzesinden Leonard de Vinci'nin Joconde isimli tablosu- TORNKS 

nu çalan adam dudaklarında harikulide bir tebessüm taşıyan 1 
TOR. AKS 

bu kadın resmini bir gece kollarına alıp yatan bir manyaktı 1 Motorsikletleri ıreldi. Mutlaka :a?n!~AKS 
la1anların yetiştirdiği dahi lan paraya çevirmeğe karar • • _ ettikleri için o adam ele M. Alim Şenocak Kemaralb cad: Emirler çarşısı karıısında 

ressamların müzeler veya verdıği anda yakayı ele ve- "' " -- geçse bile hakiki mucrım Numara 61 Telefon No. 4079 
ıanat meraklıları nezdindeki recektir. meçhul kalır. Meydana çı · 
kıymetli tabloları kendilerini Böyle olmakla beraber kıp ceza görr.nler nadirdir. 
hırsızlara karşı. kilidlerden. tarihte ilk tablo hırsızlığı Diğer taraftan müzelerden 
kapalı mahzenlerden. kalın vakası geçenlerde de Lon- veya kÔlok!iyo ılardan çah-
dıvarlar ve daima uyanak drada kaydedilen vak'adao nan kıymetli tablola rın ara-
bekçilerdeo ziyade cihanı ibaret değildir. Bir çok de- da • bir müddd geçt k cen 
tutan şöbretlerile müdafaa falar müzelerde bekçilerin sonra ev 1,1 e !ce buJundukları 
ederler. Esasen bu tablolar sıkı nezareti altınea bulunan yere bırakıl d ıklat ı veyd baş · 
taşıdıkları büyük sanat kıy · kıymetli tablolardan birinin ka vasıtalarla i ... de tdıldik · 
metile bütün beşeriyetin ma· gözie kaç arasıada ortadaıa leri de gö ülür. 
h olmuşlardar. kaybolduğu, hı ç ümideledil- R e! S m Van Dyck'in Ber 

Nadide bir inci gerdanlığı medik bir zamanda maruf lin müzesinden aşıı ılan bir 
veya büyük bir elmas par- bir kolle ksiyonun yerinde tablosu bir kaç ay t o :ı a 
Çasını aşıran hırsızın, bun · yeller estiği görülmüştür. hırs ızdan bizim para il ~ 25 
ların şekillerini değirtirmek Bu gibi hadiseler vuku- kuruşa satın alan iyi kalbli 
ıuretile elinden çıkararak unda yap ı lan tahkikatlar ve b! r köylü tarafından müıeye 
kendisine ~oldukça mühim bilahara ele geçen hırsızlar iade edilm iştir. 
bir servet temin etmesi üzerindfl icra edilen müşa- Luvr müı~sioden birden-
mümkün olabilir. hedeJer göstermiştir ki bü- bire kaybolan Ee Nain'in 

- - - -
Kırçiçeği Kolonyası 

• Adı ile Şifa Eczanesi 
Temizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuval~t $ .. bunlarına çok elverişli 
yüksek dereceli litif kokulu yeni bir kolonya yapmııtır. 

LiTRESi J 5 0 Kuruştur 
l 

Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindir. 

Fevkalade Fakat Reınbrandt gibi yük ressamlarıc tablolarını "Kumar oynıyan del ı kaolıla • 
büyük bir ressamın, Ruhen- aşıran husızların ekserisi asimli tablosu a ı ad~n altı ay Limon çiçeği, 1\1en ı kşe, Şipr, H. e]i kolonya-
sin, Tikser 'in imzasını taşı- bunu maddi bir menfaat geçtikten sonra çald ığı şeyi 
yan bir tablonun pazar kıy- maksadiıe değil isimleri paraya çevirmek imkansızı.- ıa rı 200 Kuruş 
meti nedir? ilahlar mertebesine çıkan- ğı karşısında yapbğına piş- Büyük lüks şi~el r 65 kuruş . 

Geçenlerde Londrada dün- lan büyük reuamlara ve man olan hırs z tarafıudan 
Yonın en zengin resim kol- onların eserJeriedeki barku· posta vasıtasile geri göode· Küçük » » 40 kuruştur 
ıekıiyonıarından birine aa- ıadeliğe oıan hayıanhkıarın. ·- - rilmişt i. Tavsiye eder iz. 
bip olan Sir Edmon Davis'in dan, marazi bir hal alan EUi sene kadar evvel Bos• 
tablolarından üç kıymetli sanat aşkı yüzünden yapı- JOCONDE TABLOSU ton şebrinde B. Anis•an e- 1 __ ..,_~!!!'"!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!•!!!!!ll!z=:!!!!!!'"'!!!!!!!!!!!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.:!!!!!!!!lll!!!!Ml!l9 ~:'!!"'!!!!!'!!!!!!I• 
P•ıça çahndığı zaman bu yorlar. Onlara bu gayri ah- mtya teşvik eden sanat me· vinden Rousseau, Dıaz, De· 1 
ıual gene mevzuu bahsoldu. Jaki yola sevkedeu şey her rakhsı zeoginler de mevcut · la.~roiks, Oaulugny imzalı Ucu~luk rekoru -
Acaba bir tablo çalmıya şeyin gıpta ile seyrt tttği tur. dort tablosu çalıdmışb. Açı· 

1 karar veren adam bu işi bir san'at eserine biran ma Bualar çalınmış bile olsa lan polis tahkikatı biç lir VE 
yaparken kendisine ne gibi lik olmak çalgınhğıdır. elde ettikleri eserleri hususi netice vermedi. Oou beş se· s• f h •k 
bir fayda temin edt c ğini Luvr müzesinden L o ard müzderınin en gizli köşele · ne sonra şehir hapishanesin· lf en arı asi 
umuyor? Her ne kadar Sir de Vinci'nin Joconde isimli rine saklarlar, hatta foyala de muhtelif hırsızlıklardan En şık, en zarif ve son mo-
Edmon Davis•in galeresinden meşhur tablosunu çalan de· r1 meydana çıkmasın diye yatan bir yan kesici : daya uygun Panama ve kadın 
aşırılan üç parçaya 16 mil- likanlı. duduklarında bari- o:a ' arı meraklılara gösterip - B. Anis'in tablolarını şapkalarını (150) kuruşa sat-
yon Jogiliz lirası kıymet tak- külade bir tebessüm taşıyan h rkesi hayran bırakmak z' v- da ben çaldım. Filan yeıde malda ucu'Zluk rekorunu kıran 
dir edilmişse de hırsız bun bu kadını bir gece koJfarı kinden de vaz geçerler. Bu duruyorlar. onlara bir türlü Üoive sal şapka fabrikatörü 
laran b\r Ucaret mataı olmı- arasına alıp beraber yatmak D ?vi meraklılar onları yanlız başımdan savamadım. itita · bay Abbas Azer piyasaya çı-
Y•cağını pek ili bilir. Çüo· delil ıği ne tutulmuş zavalh başJarrna seyretmekten, msh- fıoda bulundu. Polisler hır· kaJ.dığı Krem Temizler sabu-
kü böyle meşhur tabloların bir manyaktı. zenin altına gömdüğü çek· hısızan tarif ettiği harabeye ile de bir fen harikası yarat· 
yegane ahcılan müzeler ve- Bundan başka hiç bir za· mecesi önünde zevk daki- gidip ta.bloları çtkardılar. mışhr. Tebrik ederiz. 
ya tanınmaş kolloksiyoncula- man satın alamayacağı nadi- kaları geçiren bir hasis gibi Londrada büyük bir tab - Adres: Balcılarda 191 No. 
rıdır. Onlrr da kendilerine de bir tabloya malik olmak gayri meşru hazineleri ile lo satıcas1 nezdinde bulunan Telefon: 3811 
satılmak üzerine getirilen için havsalanın kabul ede · saadarca.başbaşa kalmak- ressam Gainsborough tara· 
bu yeri yurdu. sahibi her- miyeceği kadar lpara öde- tan mest oldular. fından yapılmış Düşeş de ... ,~~s~~:~~ ... 4'." ... '='~~ ..... -::.•.~'='.,..-:ı+-" -tı.1iıll ........... liililllıııımillıııımil~llııOıiıl .... lıiiiiıAıiiiiılllıliiiifllıı1'11ia~~ 

[•} kesce malum tabloları derhal meğe hazır olan v~ bazı Fakat bunlar hırsızlak işi· Devonshire'in portresi çer· 

~!J Elbise ve Manto tanıyacaklar ve hırsız bun- düşkün insanları tablo çal- ne daima başkalarını alet - Sonu 4 üncüde -

Çocuk Babalarına J\1üjde 

,, 30 '' Liraya Bisiklet 

Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasasın
da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
ıatışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al· 
mamalaranı sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakın. 

l!•ısı>t Dr. FA H R i IŞIK >tlilZr!J! 1 fA _Meraklılarına Mlldı 
ti - 'i:mir Memleket Hastanesi Rontken Mütebassı11 ti 1 f3Zabıtan, Baylar ve Bayanlar ·-·"'·'""' 
r!'2 RONTKEN VE il 

1
(f. n mlişkiUpesent müıterileri memnun 

m Elektirik tedavileri yapılır ~ ı 1 eden bu fir?1ayı unutmayı~ız _ ~" ·, 
E · ı ~ Tüccar terzı (Tilrkpa.zarı lörahım · 
tl ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 el , ~ Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeıidler. Terzi· 
EEtl~~~Eiltt~ıriKEEiltltlEE~tltlSS · !J hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve tık 

t] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 

Yünlü, ipekli, 

pamuklu. keten 
li ve karışık ku 

maşları çok ko 
lay ve lekesiz 
boyar solmaz. 

400 gram sık 

!etindeki kuma 

şa bir paketi ki 
fidir. 

~ sivil elbise ve kaputlan imal edilir. 
.. Muamelem peşin ve taksitledir. 
i Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe klfidir. 

1 ~ İKKA T : Yeni Mağaza Odunpazai"ı No. 12 
' TELEFON: 3276 ~ 

Balçova Ağamemnun 
Kaplıcaları 

.. _w_. ....... _mciB_wmı! ·---m!tl!&a11&-•1..a.s 

1 Birinci Sımf Mutahassıs 1 T e 1 e fon 
Dr. Demir Ali 

1 
KAMÇIO\;LU 

1 
( 3882 ) 

1 - Haziran - 938 tarilıinden itibaren Balçova Ağamem· 
aun kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın 
bahşettiği bu tifa yurdunun emsaline faik bir su henÜ% 
Tilı ki yenin hiç bir tarafında keşfolunamam1ştır. Asırlardan 
beri beşeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak· 
dir olunmuş. Siyatik, Romatizma. böbrek bastahklardaıı 
muzdarip hastalarına bu ıih yurdunu tavsiye etmitlerdir. 
Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu em1&laiz suyun 
raporları mubasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. 

1 
Cilt ve Tenasül hastalıklara ve 

elektrik tedavisi 
~~~~~~~~~~~~~--"aA...~~~~~~~-ıu.--~=.:...i. 

Evsafına dair fazla sözü zaid görür. Muhterem müıteri· 
ri lerini bekler otobüsler muntazaman seferler 



s ...... 

•• 
Oğretmen 
Kalbi 

Dün ıuçlu talebelerin mah
kemesine başlandı. Kültür 
lisesi direkforü B. Haydar 
çok hazin ve gözleri yaşla 
olarak huzuru hakimde vak· 
ayı • anlatmıı talebesinden 
davacı olmadığını blldirmiş· 

tir. Bu yüksek ullivvicenaba 
karş ı orada bulunanların 
ruhları yerinden eynadı 

Gaz Kursları 
Hava hücumundan korun

mak ve gaz kurslarına işti· 
rak etmiş olan öğretmenle .. 
rin adları Kültür bakanlı
ğınca ıorulmuştur. 

Bay Fevzi 
Muamele ve istihlak ver· 

gileri maliye şubesi tahsil 

şefliğine maliye vekaleti me· 
murlarından B. Fevzi tayin 
edilmiştir. 

Ticaret Odası 
Reisi 

Şehrimiz ticaret odası re· 
isi Balcıoğlu B. Hakkı Al
manya, Fransa ve It . lyarıın 

bazı mühim şehirlerini gez· 
mek ve ticari vaziyetlerini 
tetkik etmek üzere dün Iz
mirden hareket etmiştir. 

Mühim Bir Eser 
Onbeş yılda vilayetimizde 

yükselen eserler hakkında 
viliyet makamı mühim bir 
eser bazırlamaktad11. 

Yeni Vapurlar 
lzmir limaoında işliyecek 

olan yeni vapurların inşa ıtı 
bitmiştir. Yakında Jimanımıza 
getirilmek üzere Almanyaya 
bir heyet gideceği haber 
ahnmı§tır. 

Birbirlerini 
Tokatladılar 
Karataşta B. Husamed· 

dinin aile evinde Karaburunlu 
&ğretmen Tahsin Oğuz, sar· 

hoş olan ve ayni aile evinde 
oturan eski gümrük muhafa 

memurlarından B. Hüseyin 
Cengizin evinin penceresine 

dayanmış, Bu yüzden arala· 
rında kavga çıkmış, B. Tah· 
sin tokat ve yumrukla B. 
Hüseyini dövmüştür. B. Hü· 
seyin Cengizde sarhoş olarak 
B. Ahmet T ezcanı sebebaiz 
tokat ve yumrukla dövmüş· 
tür. 

•• 
Teknik 

Muhasabe Bürosu 
M. E. Çelebi 

Y emişçarşısı No. 3 telefon 3435 
Muhasebeye ait bütün iş

lerinizi tam bir itimad ıle 
tevdi edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şe· 
kilde ve muhtelif usullerde 

Muha"ebe tesis eder 
Defter tutar 

PJanço tanzim eder 
Hesap tetkik, tasfiye 
ve ihtilafları halleder 

( ftalkm Sul) 11 HAZlRAN 

~9-~~9~~,·~9~~~~9#+.*!. .. 

iHat~·y~-;;~ i;!ikifilil 
ı:l .. Ugrunda d 
1 Yaralanan Ve Olenıer için • • • 7 

C, ekler teslim olmıyacak r!1.:.. . Hataydan gelen mektublardan çıkarılmııtır : 
r•l~az~ - 4 - es~~~ ı 

ma~~~:~~ıte 11 (Radyo) - Çekoslovakyada 200 bine yakın asker silib altında bulun- IGene bizlerden birini önlerine 
Çekler herşeye hazırız, teslim olmıyacağız lüıüm ederse harp edeceğiz demektedirler. 

Orta Avrupada harp bulutları görünmeğe başlamıştır. 
Almanlar Çekoslovakyadaki 2 milyon Almanı kurtarmak için ileri giderlerse mutlaka 

Orta Avrupada harp patlıyacakhr. 

Yunan - Bulgar Hududunda Kanlı Bir Hadise 
Sofya, 10 (A.A) - Bulgaristan hududunda evvelki gün kaoh bir hadise olmuştur. Bul

gar - Yunan hudud karakolları arasında çarpışma olmuş ve iki Yunan askeri ölmüştür. 
Bulgarlara göre hadise esnasında mezkur Yunan askeri Bulgar topraklarında bulunuyordu. 

Korkunc bir 
~ 

cınayet 
Bir adam başı koltu~unda asılı olarak bulundu 

Bursa 10 (Hususi) - Borsanın Uludağ civarındaki Elmaçukur köyünden üç kadın Elma 
dağının Kirazh yaylasındaki ormanları gezerken feci bir manzara karşısında kalmışlardır. 

Bir çama asılmış bir adamın koltuğunda başı bağlı olarak görmüşler ve korkarak derhal 
karakola haber vermişlerdir. 

Yapılan tahkikatta cinayetin dört ay evvel işlendiii ve meçhul adamı öldü, dükten sonra 
astıkları anlaşılmıştır. 

Zabıta tahkikata devam ediyor. 

Hükômetçe İstimlak Edilmiş Eraziler 
Istanbul, 10 (Hususi) - Memnu mıntakalarda bulunup ta hükumetçe istimlak edilmiş 

olan arazi ve emlak için, sabiblerioe istim'ak muamelesi ikmal edilinceye kadar faiz veril· 
mesi kararlaştırılmıştır. 

Kanlı Hava Muharebeleri 
Pariı, 10 (Radyo) - Kııstellon sahillerinde bugün müthiş bir hava muharebesi cereyan 

etmiştir. Bu muharebeye 41 Cumhuriyetçi ve 53 Frankist tayyare iştirak eylemiştir. 
Havas Ajansına göre, hava muharebesi çok şiddetli olmuştur. iki taraftan da on beş 

kadar tayyare düşürülmüştür. 

Mazor Yanardaeı Felaketi -
Manila 11 (Radyo) - Mazor yanar dağından çıkmakta olan lavlar 50 köyü kül etmiştir. 

Bu mıntakada 100 köy halkı mallarını terkederek güçlükle canlarını kurtarmışlardır. Feve· 
ran çok ani olduğundan nüfusça zayiat çoktur bir çok insan ve hayvanlar lavların altında 
kalmıştır. 

Japonlar Say Çiyen'i Bombaladılar 
Kanton, 10 (Radyo) - Japon tayyareleri, bugün Say Çiyen şehrini bombardıman etmiş· 

ler ve Ağır bombalar atmışlardır. Elektrik santralı ile barajlar harap olmuştur. Zarar çok 
muhimdir. 

Londra, 10 (AA) - Royter ajansının Haakov muhabiri yazıyor : 42 Japon harp gemisi 
Yançe şehrinde toplanmışla ·11
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Birinci Taksit 
Geldi 

Erkek ve kız liselerile Bu
ca orta okulunun devlet 
hesabına okutturulan talebe
lerin birinci taksiti lzmir 
Kültür dire • .dörlüğüne gön· 
derilmiştir. 

İhtiyar bir ka
dın yandı 

lstanbul 11 (Hususi)-Yel
değirmeninde oturan 80 yaş-
rında Ayşe adında bir kadın 
tahta kurusu ayıklamak için 
mum yakmış ve saçlara mu· 

mun alevleriyle tutuşmuş ve 
ateşi söndüremiyerek feryad
lar içerisinde ölmüştür. __ .. __ _ 
Beş Karılı 
Çirkin 
Bir Erkek 

Londrada Rejinald Küz 
isminde çirkin bir erkek beş 
kadın sevmiş ve bu kadın· 
ların hepsi ile ayrı ayrı ya
şamıştır. Kendisine sivil me
mur süsü veren kurnaz in· 
giliz her hafta bir kadının 
yanında kalmış ve diğer ka
dınlara diğer dört hafta zar· 
Jl"ıada gizli devlet işleriyle 

Yeni Umum 
Müdürlük 

Ankara, 10 (ffu5usi) 
Adliye Vekaletince ba:zırla· 
nan ceza ve Tevkif işleri 
umum müdürlüğü ihdası 
hakkındaki layiha, hükumet 
tarafından Büyük Mlllet 
Meclisine verilmiştir. 

---··~--
Joconde 
Toblosu 
- Baştatafı 3 üncüde 

çevesinden bıçakla kesilmek 
suretile götürülmüştü. Bir 
müddet sonra bir kumarbaz 
bu tabloyu borçlarına mu
kabil bir resim meraklı3ına 
vermek isterken yakalandı. 

Bütün bu hadiseler bü
yük bir san'at kıymeti taşı· 
yan eserlerin hiç bir zaman 
bir ticaret mataı olamıyaca· 

ğını ve onların şöhretleriJe 

kendilerini çalanları ele ver• 
diklerini gösteren şayani 
dikkat misallerdir. Çünkü 
san' et es erleri beş eriye tin 
müşterek malıdırlar. 

Ş. H. R. 

meşgul olduğunu ıöylemiştir. 

Kurnazhğı meydana çıkan 

adam mahkemeye verilerek 
on seneye mahkğm edilmiş· 

tir. 

ölü dirildi 
Lehistanda Dolna köyünde 

Kozfovski isminde bir ada· 
mın öldüğünü doktor tesbit 
etmiş ve ölü tabuta yerleş· 
tiriJmiştir. O gece ölüyü bek
liyen iki kişi gece yarısı ta· 
but kapağının yukarı doğru 
kalktığını dehşetle görerek 
korkmuşlar beş dakika son· 
ra da ölü ayağa kalkaraık 
mutbağa doğru yollanmıştır. 

Öldüğü zannedilen Kozlovski 
mutbakta bir bardak su iç· 
miş ve konuşmağa başla
mıştır. Ertesi gün ölüyü ta
buta koyduran doktor kalp 
durmasından ölmüştür. 

.... .... .. 
Izmir ikinci hukuk mah· 

kemesinden : 
lzmirde Eşrefpaşa ikiçeş· 

melik caddesinde 681 No.lu 
evde oturan ve lzmirin Na
tır zade mahallesi hane 17 
Cilt 25 sahife 8 de kayıtlı 
Mustafa oğlu Cemal tara· 
fandan mahkemeye müraca· 
atla almış olduğu Acuose-
vin soy adıma ref'ine karar 
verilmesini istemiş ve icra 
kılınan muhakeme sonunda 
Cemalin bu isteği muhik se· 
bebe istinat ettiğinden Me
deni K. nuo 26 ıncı madde· 
si hükmüne tevfikan müsec
cel olan Acunsevie soy adı-
nın r~ f'ine 7 6 1938 tarihin· 
de karar verildıği müddei 
mezkure hükmüne tevfikan 
ilin olunur. (2034) 

katmış ~ötürüyorlar 
Vakıt erken olduğu için 

sokaklar tenha idi.. Fakat 
ben gene heyecanlı idim. 
Bir an evvel kendimi eve at· 
mak istiyordum ... 

Eve gelince, beni hayretle 
karşıladılar. 

Kendilerine kısaca olup 
b teni anlattıktan sonra, bir 
kimsenin beni arayıp arama· 
dığı sordum, "yok,, dediler, 
geniş bir nefes aldım . Çünki 
Fransız polisi bir kaç günden 
beri benden de şüphdeomis, 
türlü bahaneler evime gelip 
beni yoklıyoılardı. İlk iş el
bisemi değiştirmek oldu ... 
Y anm saat kadar istirahat 
ettim ve her günkü vaktin
de işime gittim ... 

Öğleye kadar bhşey çık· 
madı. 

İkindiye doğru asık suratla 
bir Fransız polhi yanında bir 
Arap nefer yazıbanemize 

ge!di. Polisin şımank sesi 
ta yukarılardan işidiliyordu. 

kulak kabarttım, beni soru
yorlardı. Polis yazıhanede 

olduğumu öğrenince yukarı 

çıkll ve kar~ıcna dikilerek 
çok sert bir l ı sanla : 

- Abdülbaki sen misin ? 
Dedi Ben de ayni sert

likle cevap verdim : 
- Evet benim ! .. 
Beni tepeden tırnağa ka

dar süzdükten sonra: 
- Mühim bir iş için ka· 

rak'lla kadar gideceğiz! 
Dedi. Herifleri kızdırmak 

doğru olmiyacakh. Çünkü 
benden büsbütün şüphelene
ceklerdi. 

- Siz gidin birazdan ge
lirim! .. 

Dedim. Fakat önce kamçı · 
sına sonra arkasındaki 2 Arap 
neferine güvenen Fransız 

polisi kat'i emrini bildirdi : 
- Olmaz!.. Şimdi gide

ceğiz ... 
Bir vak'a çıkarmamak için 

mümkün olduğu :kadar asa· 
biyetimi saklayarak kalktam, 
şapkamı ~ hp acele acele 
merdivenleri indim. Karako· 
la giderken gelip geçenler 
arkasında bir Fransız polisi 
ve bir Arap neferi bulunan 
bana bakıyorlardı. 

Birçok yurddaşlarımın ba· 
kışlarında, haksızlığa karşı 

sıkılan yumrukları, gıcırdıyau 
dişleri görüyor gibi oluyo
rum. Hatta isyan fırtınaları 
beni de çıldırtıyordu. Birer 
kur~unla şu iki herifin can· 
)arını cehenneme gönder· 
mek birşey değildi amma, 
neyliyeceksin ki memlekete 
hizmet için şimdilik yaşamak 
lazımdı. 

Karakola yaklaştığımız za .. 
ma arkamdan bir Türk vatan· 
daşın şu sözlerini işittim: 

- Gene bizlerden birini 
önlerine katmış götürüyor
lar. 

Fakat artık tahammül ede· 
miyeceği z ... 

Karakoldaki Fansız komi
seri, beni polisinden daha az 

nezaketle (!) karşıladı. Yer 
gösterdi oturdum. Bana: 

- Şu yazıyı bitireyim : de 
sizinle konuşurum .. 

Dedi. Bir aralık kulak ka
barttım, yanımızdaki odadan 
derin inlemeler geliyordu. 
Anlaşılan gene bir Türk de· 
likanlısını ıslatmışlardı. 

Komiser, önündeki kağıdı 
imzalayıp gözlükleri taktık

tan sonra: 
- Abdülbaki bey 

siniz? 
sizmi· 

Dedi. 
- Evet! 
Cevabını verdim. Sordu: 

( Arkası var) 

Müzayede ile 
iki aileye ait 
büyük satış 
12 Hu.İran Pazar günü 

sabahleyin saat 10 da Birin· 
ci kordon Gazi kadınlar so· 
kağında (1553 üncü sokak)ta 
7 No. lu evde bay Ruega 
ve telefon şirketi sabık mü
dürü Yngve Rapp'a ait mo· 
bilyaları ayni evde bilmüza· 
yede sablacaktır. 

Satılacak mobilyalar me· 
· yanında Zenit fabrikası ma• 
mfılitı 8 parça yeni bir hal
de kübik kadife kaplı ka· 
nepe takımı, iyi bir halde 
Böundorf rr'· mark alı~ piyano, 
c~vizden mamul büfe, kare 
açılır yemek masası, 6 adet 
maroken sandalyası yeni bir 
halde Kelvinatör buz doiabı, 
tek kanatlı ayna dolaplar, 
aynalı tuvalet, lauman ve 
komodinosu, logiliz mamula· 
tından iki adet birer buçuk 
kişilik kesme iki direkli be
yaz karyola maa somya ve 
üzerinin yastıkları, poker 
masaları, büyük dökme ~•o· 
ba maa boruları, Avrupa 
mamulatı hazeran saodelye
ler, salon için siyah hazeran 
kanepe takımı, güzel bir ya· 
zıhane, Avrupa mamulatı iki 
kişil ik iki direkli beyaz som• 
yalı cibinlikli karyola, yeni 
bir halde hasır takımı, sabi· 
binin sesi yarım salon gra• 
mafonu 71 plakla beraber, 
2 kişilik kesme nikel kar· 
yola maa somya, Amerikan 
davar saab, radyo masası, 
şezlong, iki deri koltuk, van
tilator, etejer, yağlı boya 
tablolar, çocuk arabası ve 
çocuk bisikleti, abajor ve 
gece limba11, çocuk banyo· 
su emaye, aynah servant, 
aynalı şemsiyelik, köşe ki· 
taphk ve girgırlı dosya do· 
labı, istorlar, buz dolabı, di • 
van, tek kanepeler, porse· 
len tabaklar. hah, kilim ve 
seccadeler vesaire bir çok 
lüzumlu eşyalar bilmüzayede 
sahlacektır. 

Fırsatı kaçcrmayınız. 

Fırsat artırma 

Telefon: 2056 salonu 
AZIZ ŞiNiK 

Çorakkaı:u ~olis merkezi karşısında No. 354 


