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Avusturyada Vaziyet Yeniden l(arıştı 
Alman ordusu, Avusturya Üzerine yürümek maksadile 

harekete geçti. Avusturya, hududlarını kapadı 
Avusturya Başveklll Şuşnlg istifa Fransada lıabine buhranı 

etti. vazıyet naziktir Blum, bugün kabin 
lnptere ve Frama, Avus~y;·bidiselerini dikkatle takip edi· teşkil edecek 

yorlar. Vatanseverler, muazzam bir nün:ıaJit yapblar. 
Plebistin tehir edildiği söyleniyor 
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H""' eden lı/Jflngol lcısları 
Pari1, 11 (Radyo) .- Havaı auılar ve Ana10nla Kliaetia 

~i~ı~nın Sarıaoaa auababiri cenup lcaımma varmıılardır. Bu 
balclınyor: mu hare bede, cumburiyetçileıill, 

llatiWoiler, Bel;tate .. briai iki alay bybettilderi ve üç bia 
saptett ktea IODra, cum•uriyet- cl&t yh elli esir verdikleri ıar 
tilw &eı,..tar ceplaelİDI ,.,. -S.an 8 iıecl Nlll/etle -

llıtııadl lıonıeyi An. D - h ' ti• Ü 
lıarada toplanacak un arare 1 m za 

Belgrad. 11 (Radyo) - a.lkq 
aatıata ikta1adl komeyiaia 12 •i .... 
da Aakarada yapae•I' ıoplaatıda 
•lbi• ••eleln @6rtltlleeektir. 

Billaaı• diri •••let an1111da ti• 
eart •üıdeleaia utaral• .. i..U.. 
lan •rqtanlacak •• aaritdk (aaliyet 
tetkik edlleeekUr. 

Ttwki7e lalk61ıteti. Y• ..... "1 .. 
80•••1• •• YaaaaiataaUa Tlrkl. 
,_,. pleoek -naW.n •IPI , ... 
laillı ...... ril ...... i ......... 
blllla &.lkaa de•lealemia •Jlli ... 
kllcle laueketiai ll•iyecektir0 

llaata Tlrki1• ~ ......... 
Balkaa de•le&leri ar-da ,...,_, 
•'-lala Jq91aa bile aekJif •deeetl .., •••• ,edlr. .. ......... u. 
•U tari •• laareketleriaia ar&ml•uı 
........ .a .... , .... 

kereler oldu 
Memurin konana halılıındalıi tdlil enct1.ı 

menlerce tetlıilıi maeip g•r•ld'IJ. 

Millet Meeli•i 
- v ..... e ınca ••hilede -



aa•m 
lz.ir •'- .u.- orta kıımı 

talebeliDcleııa r1laa ve Qa· .. h• evel orta a 
..... -. miııı.de yakala k 
zabıtaca .. b rimize getirilerek 
•hlsaiue telli• 
JU•tbk. Bu ~ldarla bir-



Nüfus siy8Seti 

lngilt~re-Almanya müzake- Etim:::':;,~k•ı• 
relerine yakında başlana- aç::~::.::p 

Ankara, 11 (A.A.)- Reiaicum 

Cagw 1 so•• ylenı•yor hur Atatürk bugüa aaıt 9 da Etime1ut Türkkqu meyclaaıaı 
preflendirmiperdir. Vazife 11çuıu 

ı yap•akta olan ötretmea nam· 
Van Ribentrop, ın.ilter• Kraluia ueda •tmif 08 Çem6erla,nla zetlerinin uçutlaranı takip ede-

konaıtıılıtan sonra ta;,,are ile Bırline dtJnmdıtiJr rek hepıl hakkında izahat al· 
Londra, 11 (Radyo)-Alman· maılar, meyclaa teaillbm ve mal-

ya Hariciye Nazırı Von Ri· Fı·ıı·sıı· de kanlı c;ar zelUJİ tetkikveTürklaqu pnç-
bentrop; bugün, beraberinde • leriDe ayrı ayrı iltifatta balun· 
zevceıi oldutu halde Bukingam muılarchr. 
ıarayına ıitmiı ve kral a tıncı p ı ş m a 1 ar o 1 d u Atatürk saat 12 de alandan 
Jorj wafından kabul edilmiftir. aJr&lmıtlar ve pdllderi intizam 

Von Ribentrop, ıefir ı.fatile - • - • ve mfilceauaeliptt• dolar tak· 
krala arzı veda etmiı ve itimat· Araplara tay,arelerle bomba atılmlf 32 dil' ve ..... .,.. ... i iabar 
namesini reri alarak saraydan Lifi ıı'-Z.a.rAlmıll•t.ar bayumaılardır· 

" u uu u ~ 11 Büyük Şefia IMa deten iltül-
ayrılmıftır. Kudüı, 11 (Radyo) - Araplarla lnıiliz aıkeleri ara11Dcla al- • ._LL ... ı ... .: 

' ''on Ribentrop·. lnneiltere d Ha mu allblan T..,....uıa ,...,...... 
Y' •• aa emeler olmaıtur. yfada. vukubulan arbedeler, çok kaalı b b 

Hiriciye Nazırı Lord Halifab olmqtur. lnıiliz tay1ar•leriaia, Arap çetelerine attaldarı bomba• araaacla ıeaif ir aeviaç, e• 
ile ldptere Hariciye Nezareti lardaa otuz iki kiti almGttlr. recaa ve. cotbal•lc uyanclır· 
mGsteprı Sir Alekuadr p_. Kudiiı. 11 (Radyo) - Ba~ale civarında ln&11ia iandanularile •'fbr. 
a~nman baıtr olduktan halele Araplar .... Dda miiucleme obau1t bir la,ıliı Diferile bq Arap BelçUıa kralı 
Bapekil Çemberla,. tarafa• maktul düımqtür. 
dan kabul edilmif ve iki ... t f .... - • Baıoelcille azan ma1ıL 
kadar konuttaktaa .. ,.. M. Papanin Yugoalavyacla tl•t Aonaıta.. · 
Çemberlayn ile Ledi Çember- :1.. :J [a ....., ıı (Radre) - Kral 
ı~ raratındaa ıere&ae ...._ ve az.ıctıuaf rı Tarilıl la,meti Aaia LeopoW. bup. 8qwelril z.n-
za ~e refikuile birnte bil- W L.11... 6 L--muıtai. Lenin6f'ad yolarula r • ..,, aıar para IODU kal>ul et•iı ve amn miid-

:Almanya larıciye Nmn, al· Leninpd, 11 (Radyo) - 6alanda t:, ==-·= ~on; 
ta• fiıeri tayyareyle Berline Papania ve arbdaıları, bugün Belgrad, 11 (RadJO) -Pette- Nuınnm yerine retirilecek ,.ıa. 
"'"8ttt1r. harada bekleaiyorlar. Şehir, Galılta, Brok eivmDda elld 118 intilaablle allbArdar. 

OD Rıbentrop ve refikaıı; baıtan b• bayraklarla ıl• Roma devrinden kalma ild Up 
Al,... ııefareti .erkanı ve ı.,;ı. leıımlllfr. bafar .,.,. baı ..... ..-p..7Z: Amerika 
t4tre Hariciye Nezarati yübek Bılbk hava ista.,onundaki müze1ine ıetirilea bu Jn.i.lis nota•ını alclı •••.ar... •rafında• ~ .,... ta~;Jiiflttf, &itti afki._ ba,lk tarihi kıymeti hail ol- •· 
iı uyonunda uturlanmııbr. ıonra uc;muılar ve Papania ile duta anlatılmııbr. Vafio~, 11 (A.A.) - Pa-

r-....... -.llılıllti~frltft.~9N~Jf.-~ar~ka;d~,~lu~ı~~;n~~ flliT,Jtf~~~~~~~~~'f~~elci~·~~·~·veEDclerb da-
leniyor. ••ular1na W.. Kont Cianonan letleri t..ıından ifiali•I pro-

Be ırad, ıı (Radyo)- Loncl- atmJtlarclir. raporuna dinledi te11o edea laıM .aota• d6a 
rıcla balunaa Alman Hariciye Yemen oelı·a Ldı· Roma, 11 (Radyo) - Fatllt aece ... nlDt ..... Harl-
Nama- Avuıturya hidiıeleri R mecliıi, diiD uat 22 ele M"r ciye 111..-etilıae tıımli ol•· 
Gaııebetile derhal Berline yarın '•fara6al.tla ıoliainiıa riyaaeti altında top- ..... 

dönmeli bildirilmiı!',ir. 6 lanmııhr. B. Hut, ıaıetecilere bu .... 
-~. Mıussol;..; g/rıtıaeıılt.. Meclia; parti renel litlCMteri et. liaıtô•cWd •Herine ı• 
ır1.~ .,... ,lıtanbul, 11 (Huıuıi) - Av· va11taaile Hariciye Nama Kont oevabt ...,..iltiı: 

12 atlanın iatilı6ali rupada aey1thate çıkan ve laalea Ciaoo tarafınd~a verilen uzua _ ı.~ notali ,.ım lqil. 
ltaf)'ada bal691• Y ~meta iaaama raporu diıılemipir. Rapor, _.. tereaia 1ia aclalar 8*erlaedld 

İll ,eni talimat Yalayaıa otla ~lad Ha.eyin, zat Muuolini tarafuadaa ok"ia..- !lbb baWacleld i..,_ .,..... 
• Paz1r paü jehrİllla ıelecelrtlr. maıtur. :....:.~t:i. 

Oft'nllf. Velialadia briradaa Aabraya Bu toplaabda, pullmeato ~ı~~ olclaflijali t.ıdiımek-
·••lllllıa. 12 (Radyo) ..... ltal,. ıftlaeli aaıhtemeldfr. yerine kaim olacak korpcWatil 
Bqvekili M, Mu11olini, ...... Yıunanı···--.. -Ar- meclitinio teıkıli baldaalai Yeni N!!Plf!!: 
12 ada valii a•umili Kont dö Ha'••-- kaatha cta p.aee ~rilUtlr. - -Ga 
V9W Div.Umoaa kabal etaait- JI ı... F .. iat meclisi, bupa .- #/rıltalı setaİ 
*· Valıi um .. 1, 12 ada 1a-. ftCIV.Ua&lllC aat 22 de toplanmıttll'. tt.kuk pzeteamin 27 • 28 
~~-!'. UllOIİaiye bir rapor Htıdrıtlarıtifla D ı.. ·er iaei .. ....., iaiilU etmiftir. 
..,.._... ,, I« lUı o.tor ~ala "°' ııillıada oııı ... ıe °"" 

Jet olun-... röre, 11~ fi Telcrar deolef iGft11&1"1 dt~ prôfelôrleiiadea Erzu-: ,_.:~~~d=· iıltikbali ~::a ı ~~~o i~ ~ ~ ~enel tlirelibırd olllıı ram .. yı.vı S•• All Dilemre-
,;.D QıL:.. _.illllıı.t-.91.a..._••oakı.... Berlin, 11 (Radyo) -IWctof nisa Mili bbban ehemmiyetli 
~ . ren• uctto. ,.pan bir -- aıuiDde ..... Şabt, Hitleri• emile dda ct&t mevıalan... profeaör Mustafa 
Kolordu lıomat•nı ...,.,.,..._ • ...._. ıene için devlet:•lcuı ••• Rafıt Bel~JID Tilrk Tem1iz 

8 iti~ eli La.!! 1 d lı.~.:- •lak.•'ı'İ fwarJanaa. profelÖr oldu rı 8~ ·reınur ütiaü eteam ltmfl\it. E Hlati• Ticaret laakulmna, 

Roma, 11 (Radyo) - hal,a M: llt ınlJd fa Kaçalıı!ılıfl Salh \akimi Tahlia litanbulla-
lG aya Ankara, 11 nruuıi) :~ .... - ......... a.:..ıe..J!VA C'•zıJan .. • Cevat velialadi prenı Obeno, kolorda &.. • • , •• , ~ -,. UtS& ua,_ ov - .... 

liM&adanı ve piyade ordaau •n•mmıyef öerı,or riik muiıafaıa teıkilib bir laatt. Hakkı ôzbeJia Vergi tetkikle-
mafettiıi olmuıtur. .Li~~n, 11 (Radyot-Portekiı zarfında 4 ü ölü 18 kaç.kca, rille ait yazılarile, Uıaumi ajan 

Ho• Jr V t"-fOOG ,.ı_ tyi~eti, milli müdafaa iıleri· 212 kilo pmıiik kaçatı, bir Emia Ali oanaaoyun Ş6rayı 
.,.. 1111 ae büyük ehemmiyet ver,_ekte• kilo ayuıturucu madde, 33131 devlet azuından Cudi Ôzabn 

ArfOYI, 11 (Redyo)- Allf• djr. Portekiz ordu ve tayyare- çakmak tqı, bir tüfek. 4 mer- Ye daba sair Cleterli zevatın 
altık ca•ha reiai B. Ho- cWk içio yakında lngiltere, mi, 142 Türk lira11, 41 kesim makalelerini ve tatbikat kı1-
bapa buraya rolaaiı " Fran• ve lta11adaa mütehauıı ve 3 kaçakcı hayvanı ele ge• manda da istifadeli ictihad ve 

...._...ıp. ~ecektir. çirmiıtir. kararları ihtiva etmektedir: 

Cumhuriyet hükumetinin yer 
yer açtığı çocuk hastaneleri ve 
vilayet veya belediyeler tar .. 
fından acılan Çocuk lıa ılane
leri, Balamevleri, Süt damlaları 
ribi müeueHlere yıphtı yar
dım, hükumetimizin nüfaı meı• 
ele1ini bir ıiyuet olarak kabul 
ettitini röıtermektedir ki bana 
ne kadar ıevinıek azdır. 

.Son yetmiı Hnedeoberi be
JU ark niifaıunan tezayüdü 
muvazenesinde, bir gayri tabii· 
lik ve betaete dotru bir gidiı 
görüamekte olma11, bazı dev· 
letlerin dikkat aazarlanndea 
kaçmadıtı cihetle bunlar sıhht 
ve raıfon •l eııslara i btina eden 
bar nüf ua ıiyaaeti takibini çok 
lüzumlu bulmutlar ve (izam· 
ıelea tedbirleri almata batla
mıılardır. 

Habbazırda bayati, ildıudi 
ve IİJllİ doktrinler, (aded)ia 
iaaaa cemiyetinde çok önemli 
bir bvvet oldutaa• ve bu 
bv..tia renk harlctea .... 
cek n tehlikeye karii bir m• 
kave .. t tetldl ecleaetini ve 
,.... dctıudt bayatta refall n 
uacllt dotaraa bir eleman ol
dataaa iıbat etmittir. itte 
(aded)ia ba inkar edilemiyea 
YUİJetidir ki, detletleria aii
f... m ... ıenı, h• te)'d• evel 
bir IİJUel meselesi olarak ele 
alaalanaa • bir milletin velA
cliyet •miiaiaia batileflae1D81i 
icila '°" balirttkir ........ 
..... etmiftii. 

Devletia bir vazifeli ftlO. 
diyef ._,.ia ~esi 
ltill tok tlikbtli dadallmaa 
118, dit- YDife.i ele dofaa. 
l.raa vaktiadea .-ı ölmemeleri 
Ye c1 ... t, ahlaki kalitelerinia 
.. ,..._alan için lizı• olaa ' ...... 

• bir ilatİllll olu G. Groui 
(N!ful ....ıeti Wr miDetia 
• ' r•ll•allaı .,.. eder) de
mekle llaldbtl.ia en biyütüni 
lfacle .mittir. Bir mlenia vel&o 
cliyet ieueainld, bir milleti• 
tetekldililade ea batta ıelea 
Mr eleman olclatanu amutm .. 
llak i•p •eler. Elldlv ba ... 
ldllatl kirik eltlMeri ftlinlir ~ 
._,,._. ölealerin 1ran1 .. ı 
belllrlana almak .-m.nye. 
tiacle olcfiık._.. dair banlar 
•etretmlfleiclir. Tarih tetkik 
edifecek olarsa görllür ki ..ki
ler; aGf.ıaa k0ialma11aın ve 
f•dleria ciamani ve ahlW ka· 
liteleri•in aatlam olm•llD•D bir 
memleketin müdafauı noktasın· 
elan fevkalade ehemmiyetli ol· 
dataaa gayet iyi ta kclir etmit.
ler ve bamua içia lizl• olan 
•elere bq wrmuıliırdır. TGrk, 
Y..... ve Romalılarda bunu 
pek iyi Mldikleri içi"a dotum 
baklanda ve billauu ferdlerin 
ciıaaaat ve ahliki kalitelerinhi 
utlamlattırılmaa bnıusunda el
den plıni yapmıılar ve bu IU· 

retle aüfuıan bir lcuvvei oldu
tunu tebarüz ettirmiılerdir. Bir 
müellif, cibanıümul Roma inhi
tata utramıı ise bunan sebebini 
aüfuaanaa pnden pae azal. 
muanda aramak icap eder, di· 
yor. 

Tek Gözlü MEHiB ANIBAL'in idaresiodelci kahraman KARTACALILARI memleket içindeki bozpncalar 
arkadın vurmasaydı ROMA tuümar olur, tarihin gidişi detitirdi 

Kartaca 
Sinem•cahk tarihinin en muazzam filimi 
100,000 /i..,.an• 10,000 atlı as/cer 

300 •lllı.,..6e illi • SO ,.ılcenli 
lflriAI laar6 ıeınili 

Muharebeleri 
.. 

BuıiiD matinelerden itibaren 

ELHAMRA ürkçesözlü 
T arllıi Şdeaep SiRtnacııanda 

• 

Yaa: N. Ş. E. 
Çocuk doturmamak, cletan 

cocaklara, dot11ran analara iyi 
bakamamak bugiiD Avıup içıa 
bir ifet, bir musibet haline 
gelmiıtir. Renkli arldana tehdi· 
dine maruz bulunan mU.ır me• 
deaiyetia iıtikbali itin buu bir 
çare aramak mecburiyeti laua1 
olmuttar. Her ne kadar baza 
kimaeler niifaaua çotalma11nı 
bir tehlike olarak rörcfilderini 
ıöylerler1e de hakikat tamamile 
bunun akliaedir. Bu ldtal• 
iktıaadi noktai nuarde da tet
kik edilcliti takdirde kıımeaiı 
dir. Çiiakii aiifus11 çok olaa 
memleketlerde r.efala ve ... det 
clalaa fazladar. Nüfaıun azalma• 
11 alıfverifiD uallRUI demek• 
tir lci, ba VllİJet de kriai doıı 
tarur. 

Niifuu çok, f8D9 ve lmwetli 
olu bir millet, daha refah ile 
, .. amajl, harici bir telalike1e 
brp daha İJİ 1lildafaada bu· 
lanmata ve Dltuıa az ve bli• 
tesi bonk olan diler bir ..Ule· 
tİll mecbst hürmetine muhu 
olmata aamzeıtir. lr1dar ara• 
uclaki niifuı farka, iltikbalde 
nlaar edebilecek bir llU'lu ae• 
tiMIİDİ ti•clidea beW eclebilie 
S.pn San arlaa Difu ıai"'-• 
'10Q IDİIJOD ... ,.. ........ ~~~ 

)llzüadeki •1Wa11cl illlf•ıı 
Wriaclea fala olarak 
edilmektedir. 

Ba adede Habetler cl.Wl 
olmak illa'• 145 IDilyoa IİllCİ, 
!55 milyoe Haadti SO DIİIJM 
Amerika Hindli· ve melal, 76 
mil1on Malez,ah ve ikinci lo. 
11m ırka ..... , 76 milyoa 
alfaı iflve ecleoek olanak I.• 
yaı ırka meaıup olmıyao ırrr;; 
1ann •iktan bir mil1ar dört 
JÜ iki milyonu balar. Sa 

Metitenma• havaaıada Avmt
tal,acla ve iki Aaaerikad'a (Af· 
ribaı• .,.. -tablan .... 
teaa) otaraa beyaz 1rlna mec• 
alfa• 678 milioadan ibarettir. 

Bizim en biy.k •azifemis teh
likeli bir ailcbiai içinde ala• 
aaalar1, aiifuıo .. -... M 
•emleketia millt miiclafa ~ 
baial zqaflatmak olda,_.. 
ikbaadı krial• dota.lclat.. 
Jall•ak " refah ve ..acW 
temi•i İfÜI aifau çotal ... 
Hizamma bildirmek elallaclar. 

Ba wıa b.tl•11caacla baı 
nüfu liyueti aauri,.ttal• 
(aded) dea fule bliteDia lia 
zım olclap idclluaaclavchlar. 
Ba doktrin yeai defıldi. Ta 
plato& waaaıadaalMri mevead 
idi n Platon bu doldriaidi 
en kuvvetli bir taraftarı olarak 
ıöbret balmutta, fakat 9iki 
Roma imparatona Plat ... a ba 
fikrine ıi ddetle muhalifti ve 
attfl'ettiti kualarla imparator
lata yıkacak olan "8 doktrini 
ortadan kaldırmata çalapa w 
mavaffalc oldu. Fakat aoa aa• 
manlarda kalite m.-leıi ,_n, 
deıa canlandı ve baza memle
ketlerde de cenahi müdahale• 
lere bile batlaadı. 

Biz (aded) in (kalite) dee 
10ara ıelmeai doktrieiai lralMll 
etmiyoruz ve ban• burada .ta 
- sonıı 6 ıncı .ai/etle -
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E d e b i a t ve G e n ç l i ı~ il 
12 \Jsrt 

Yanlış anlayış, 

yanlış düşünce. 
Yazan: H. C. Ulacenk 

Edebiyatta ismi tanınmış, şöh· 
ret sahibi olmuş, yazıları dün
ya edebiyatına girmiş, Nobel 
mükafatını kazanını~, edebiyat 
vadisinde profesyonel olmuş, 

Ttirkiyede üstad (1) diye tanın· 
mış, berşey· yüksekten görmüş, 
kimseyi beğenmemiş, ideali ye· 
ni yetişenleri hırpalamak, şöh
ret kazanmakmış (t) mıı, mış, 

mıJ. ••• . . .. ,. 
Bir yazımda "Falih Rıfkı, ~e

yami Safa roman vadis"nde 
cumhuriyet cdebiyabna girecek 
parlak istidatlardındır.,, demiş .. 
tim. Yamlmıyoraam bu düşün· 
cc benimdir. Binaenaleyh kim· 
senin benim fikrime iştirak et• 
mesini istemem. Yo.. iştirak 
edenler bulunursa kabulümdür. 

Yü' sek karakterli ağabeyimiz 
sayılacak bir muharrir bizim 
için hır lstanbul gazetesinde 
akla hayale gelmiyen hezayan· 
lar savurmuştur. Ona hürmet 
ve teveccübümüz vardır. Fakat ..• 

Hür fikir, hür düşünce olduk
tan sonra, hür kalem neden 
olmasm? .. Düşündüğümü ınedeo 
yaz mıyay m?. Bugün ben ıeıer· 
lerini beğendiğ·m ve pek yük· 
sek bulduğıJm san'atkirların 
•Cumhuriyet edebiyat.,, nı da 
yaratacaklanna remin olabilirim. 
Böyle b"r düşinceden beni kim• 
se menedemez. 

Bugün herhangi bir muarrir 
edebiyat mülakatı yapmak için 
o vadide mevki.ni almış, üstad 
olmuş kimseyle konuşuyor, so· 
ruyor: 

- Hangi san'atkarlan bete• 
niyor, onların ne gibi eserlerini 
cumhuriyet edebiyatına girecek 
olgunhıkta görüyorsunuz? 

Böyle mülakatların yabancı
sı mıyız? Her gün gündelik ga· 
zetelerde, haftalık mecmualarda 
böyle münakaşalara rasgelmek 
işten bile değildir. 

Ostad suale ( •••••••• ) şun• 
lırdır, derse, hata mı işledı? 
Bu bir affedilmiyecek lcabahat 
mıdır? Herkes kendini beğene· 
bılir, başkası tarafından beğe· 
nılmez, bundan tabii ne vardır? 
Ben birisinin san'atmı, eserini 
beğenir, üstad derim. Başkası 
bu şahsa üstad demezse bunı 
kızmak mı lazım? 
Serbeıt düıünen, serbest ya· 

zar. istediğimizi yazmadıktan 
sonra, san"at nerede kalıyor? 

"Edebiyatta ölçü meselesi,, 
başhğıyla yazan muharrir aca• 
ba böyle mi iıtiyor? Zannetmi· 
yor uz. 

Gene kendi yazısından bir 
parça alıyorum ve üstada (1) 
cevap veriyorum: 

•Halis bir tenkid, nazariye· 
leria ve eıtetik1eriıı bekçisidir" 

H. C. Ulucenk 

Sokaklar ve gece 
Karanlığın dilinden 

- Tann1. Tann.. Tannl. 
K•ldmmlarda bekçinin fası· 

layla vurduğu sopama gürültüsü 
bu zifiri karanlıkta herkese em
niyet telkin ediyor. Uzakta, 
köşe başındı donuk bir kızıl 
ııık sallamyor: Fener .. 

Birkaç evde fitilleri içine 
çökmüş lambaların ölgün ziya· 
lan •. Uyku ... 

Karanlıkta, sokağıo bozuk 
kaldırımlara ortasında dolaşan 
kedi ve köpekler birıey olmu
yor. Ne ayakları tqa ÇPrpılı· 
yor, ne de vücutları .• Gündüzün 
gürültüsünden bıkmıılar gibi .. 
Fakat ne sükiiıı içinde geziyor
lar .. 

Bu araltlc, çatlak ve gevele
DOD bir Hale karııık bir nira: 

Bir yaz sabahı 
Deniz tarafındaki balkondan 

etrafı seyre dalmıştım; g;.ineş 

daha yeni doğuyor. Sabahın 
boşluğu, bütün bir gece hüküm 
süren kıranlığm bıraktığı bir 
tül ve bunun arkasında tatlı 
kıvrmhlarileı hayal gibi uzanan 
dağlar .. 
Güneş ilk ıııklanm biribiri

nin eteğini bırakmıyan dağla
rın en alçak yerinden uzatıyor. 
Bahçedeki badem ağaçlarımn 
yapraklan bile ilk ışıldarlı 
duvarda titre§en, bükülen, bi
ribirini kovalıyan gölgeler pey
da ediyorlar. Her taraf sakin 
yalnrz.. Deniz, akşamki coşkun· 
luk hatırasm ı hafif hafif yade
diyor. Güneş, akşamüıtü güne• 
şi, gökle bitleştiği yere gömü-
şünün verdiği gurur ve zaferi
nin coşkunluğu hali devam 
ediyor. işte.. Martıların kova· 
ladığı beyaz bir yelken denizde 
uzayan, kısalan ve kınlan ha· 
yaller ve teknesin in tath hıtır· 
tılarile uzaklaşıyor. 

Bahçeye iniyorum. Tabiabn 
bin bir renkle canlandırdığı çi· 
çeklerle süslenmiı .• Tatla .. hah 
rüzgarı yeni açılan zambaklarıa 
kokusunu alıyor ve uzaklıııyor. 
Hafif yosun tutmuı küçük ha• 
vuzun kenarına başlar1oı dayı~ 
yan nilüfe ler sabahın bu gü· 
zellığini görmek endişeıile da· 
ha erken açılıyorlar. Kar gibi 
beyaz tenlerini yaprakların ara• 
ıından ıüzülerek gelen tatlı 
güneş ışıklarile yıkanmaya çall" 
şıyorlar. 

Hammelleri, ıarmaşıklar • 
küçüle çamın etrafındaki mor 
kır menekşeleri güzelliklerini 
kıskanarak mümkün mertebe 
bpamyor ve gözden ıbçıyorlar. 

Havuzun kenanna ııralanm11 
saksılardaki mütevazı kutkoa• 
maılır eaea nbah rüzgirını 
hürmetkirane boyun etiıleriyle 
selamlıyorlar. 

Uykularından henüz uyanan 
karanfiHer uykulannı alamadık• 
lan için esniyorlar ve kırmızı 
di~leri kıvrılarak meydana 9• 
kıyor. 

Sabahleyin beni erkenden 
uyarı dır ant billur sesli kuş bili 
badem ağaçlarının araıında ora• 
dan oraya uçarak ıeofoniaine 
devam ediyor. 

Ah .• Eğer onun ne söyledi• 
ğini anlıyabi lıeydim ve oaun 
sesindeki tatlılık ve ahenkle bu 
sabahın letafetini damla damla 
içebilseyaim işte ozaman hakiki 
bir sabah tasviri yapmış olur• 
dum. 2/3/938 

Tarık Oz11 

- Var mı bize yanbakao, he 
heyyy immanımf. Satı. sola 
sapıtarak yürümeğe çalışan bir 
sarhoş .• Uzaktan beyaz gömleği 
gözüküyor. Basık tavanlı ve 
havasız meyhanede içtiği iıpir· 
tonun verdiki kabadayılıkla ni· 
ra •tan bir sarhoş .. 

Bu karanlık, bu bozuk kaldı .. 
rımlar, bu çat&!arı çöıeük, çoğu 
pervazsız pencereli, iA"ri kapılı 
evler ve sakinleri bu naralar• 
alışkındırlar. 

- Vi.iüürrü~ viiüürrüttt? .• 
Bu naaralardan biribirioi ha· 

berdar etmek iıtiyen bekçilerİD 
düdük sesleri .. : 

Zifiri karanlık kaoadlarını kal
dırmağa başladı. Şafak sökü· 
yor; ufuklarda sabah yavaş, 
yavaş beyaz tülberıdini yukarı 
doğru geriyor. Kısık, çatlak ve 

ince horoz sealeri... lb t.. en· Sonra gerilen beyaz u 
din etekleri hafif kızıla boya· 

G .. ··ıtülü ve 
nıyor.. Gündüz.. uru • 
patırdah ıündüz.. Hayat muca· 
deleai ... 

~ , ! 
Yurd sevgisi 
~~~----~~~~ 

Anılınca yurd ed1 geçiyorum kendimden, 
Düşüyor parça parça her birş.!y benliğimden! 
P.ara, mevki, rütbe, san, ıevinç, şenlik v~ huzur, 
Bw duygunun yanında pek bayağı kalıyor! 

En güzel kadm gibi bu aşk beni bağladı, 
Ne içmek, ne e~lenmek, hiç birıeyde yok tadı. 
Nereye kazma vursan bir tarih ayak)anar; 
Çıkar altın gömüler bir soyıalhk şahlanır. 

Nereye gitsen dili, ülküsü bir ve bir kan, 
Yüzünde özgecilik, konuk severlik akan 
Karşma güler yüzlü, yanık Türk oflu çıkar 
Ondaki aşk, temizlik herkesi hatlar yakar! 

Lacivert denizleri, altın topraklarile, 
Zümrüt ormanları, sedef ırmaklarile, 
Türkiye el değmemiş on beıinde aaf bir kız. 
Üç denizin ortasında uzanan o bir yıldız! 

Gözüm yok ne ıaylavlık, ne yedi kat nrayda, 
Ne şıklık, ne zenginlik, ne beyhk ve oe . bayda 
Yurd upunda geçcrae ıon soluğum, ıon dakkım 
Bütün dılelderioe erdi deyin bu adam! 
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---~-----------------•Yakında ~lcacak olan (Filiz) adlı şiir kltabıntlan,, 

Gençliğe 
Tarihten ilham al mazin ıerefıe dolu 
Yüzü açıktır ıana aydınlık zafer yolu; 
Vatan bekliyor Mnden sonıuz gayretle ima11 
Cumhuriyet rehberin buna kalbinle inan. 

Sen tarihi yaratan bir milletin otlusun 
Çalıı1 Her adımında yeni bir güneı dot1UD; 
Aydınbtsın yurdunu ylaratbğın bu güneş, 
Bmaamuın cihaada una \Jenzer baıka q. 

A11rların pa11na lilıia temiz ellerin 
Ati içia yaşasın kalbinde emellerin; 
Eyi •Atatür:C. neslinin yılmaz aıil paçliti 
Sizden bekliyoruz hep en büyük erainliill. 

S.lga: Jbralıim Ro• 
---------------------K o ı m a 

Gönül der: Datlar bir an yarda geç 
Yilrü dat, tq deme, yürü, arda geç. 
Yolda her tfizeli bir yol .arda geç 
Dünyada yqıyaa bö7leıi imiş •• 

• .... 
Bir zaman dolduki iıık, ıevdal .. 
Cihan bqtın bqa aazlı, edalı 
Kimisi hakiki, kimi belilı 
Diyorlar: Sevmiyen ölesi imlf ••• 

• .... 
Ekmeğime katık oldu göz yaıım, 
Dünyada. gülmedi biç dertli bqım, 
Ölmeden dikildi ıu mezar tqım, 
Acaba, ıevmenin bu neıi imiı? .. 

• *"' Aldanma, (Gazanfer) sakın aldanma, 
Şu fa bi dünyanın fendine kanma, 
Sevdaya tutulma, firkatle yanma, 
Herkes, 1evdiiinia kölesi imif ••• 

Gazan/•r Ş. Ôu•n 
-------------------Tuzak 

Bahardı, orman yeşi~ !kır yeıil, datlar yetil. 
lyçinde güller açan bülbüllü hatlar yeıil. 
avaı yavaş semadan giinq datlara indi. 

Çimenlerde titreşen mor gölgeler ıilindl 
Hafif titrek adımlar duyulda uzaklardan 
Fısıltılar gelmekte ufuklerdan aa bean. 
Şimdi iölgeler kara, karanhk ıimdi her yor 
HÇ~valler canlandılar, geçtiler birer birer. 

omeldiler bir yerde, bir daire oldular 
Yemyeıil çimenleri acımadan yoldular; 
SNonra biri kalkarak bir kazmayı ıöıterdi 

aıırlı tllerile onu onl•• ftfdi 
• • • KSoaıdıldara kuyuyu dallarla ıüalediler 

nra tekrar ormana döndüler birer birer. 

"' 
B. *"' ır kahkaha çınladı, bir bıçkink duyuldu 
Bir ceylina kazılnaıı .zalim bir tuzaktı bu 

* L. • • 
1Jte; aıkım bu tuzak, ben masum bir ceylandım 
Bir kahpeyi yıllarca melektir diye andım. 

Kazım Fegzi Oza11er 
~~::;;:,.::::~~~~~~~_._... ............ _,___.,,.__... ............... 

Sevdina •i? 
Aşkım söylü:yor 

Atkı bir ilah tanıyıp bütün 
varlık ve b 1 .ğ. 1 en ı ın e ona tap· :n ~? Maddiyattan uzak zevk 
d e~ı ' 11 mefhum un ıen foo~ıiain 
· ı~h~·b~ulaldarıma erişemiyeceği 
1 

a ~ u muhitte kendini bir 
an ıçıQ bıle olaa hicraularınla 

başbap hissedebildin mi? 
Ey yolcu, eğer ıende kalb 

denilen küçük bir uzu~· vına 
ıevecekıin. Sana insanlığın, 
h "ııiyatın ıevmeti emrediyor. 

* . "' 
"Atk işsizlerin işi dır" demiı· 

ler.. Sorarım ıizeı Aik olma: 

inanmak ihtiyacı 
~----~~--~~~~ 

Ankaraya her an biraz daha 
yaklaşıyoruz. Gecenin g"ttikçe 
artan soğukluğu, denizden ya
vaş yavaş yükseldiğimizi anla· 
tıyor. Pencerenin kenarında 
belirmeğe başlıyan buzlar, cama 
bir kristal hissi veriyor. 
Kompartımanın bir kö~esine 

sokulmuş, uyku ile uyanıklık 
arasmdaki bir müphem iyet için· 
deyim. Karşı~da genç bir 
kadm, elin de tuttuğu romanı 
saıtlardenberi okuyor. Kendiai 
kitaba o kadar vermiş ki, vago· 
nun gittikçe artan sotuklutunu 
hi11etmiyor bille ..• 

Aradan ne kadar zaman geçti 
bilmiyorum. Romaaıa gittikçe 
inceleşen son kaıı m yaprakla· 
l'&Da dalan gözlerim, maveradan 
relen bir ses gibi tekerleklerin 
çıkardığı muttarit gürültüyle 
henüz kapanacaklardı ki, bir· 
den karşımdaki genç kadının 
derin bir iç çekişiyle tekrar 
açıldılar. O benim yerimden 
dotruldu~umu görünce butya!ı 
bir dalıınlıkla, rahatsız ettitin· 
den dolayı af dilemek istedi. 
Fakat buna meydan vermeden 
gülümsedim: 

- O kadar güzel mi?. 
- Ümidinizin fevkinde diye 

cevap verdi. Hafifçe bana dot
ru çevrilen kitabın kabından 
.ıLamartin ,.in •Raphael,.i ol
duğunu tanıdım. O uuzuo tren 
yolculuklarında görülen laubali 
fakat ıamimi ve candan bir 
gülümıeyiıle sözüne devam etti: 

- Bilmem bel''i ole.umuttu· 
nuzdur. Fakat ben kendim için 
bunu okumuı sayamam. Çünkü 

HiKAYE 

Yazan: Erol Tekin 
o kadar büyük bir sarhoştuk 
içınde sayfalara geçtım ki ken· 
dı mden bunu bilmiyorum. Ro
man nasıl bitti, saat nasıl ile· 
r ledi, nerelerden geçtik? Bü· 
tün bunlar bence meçhul ..• 

Sonra hoşuma giden bir tarz· 
da, yorgun gözlerinde yanan 
anlıyamadığım arıi bir ıııkla 
gülümsedi: 

- Şimdi düşünüyorum da 
bu romandaki gıbi bir hayatın 
dünya yüzü ıde mevcud olabil· 
mesine hiç imkao veremiyorum. 
Fakat bir ihtiyaç var; inanmak 
ihtiyacı.. işte insanların doğu
şunda mevcud olan bu şey· 
dir ki bize bütün hayahmızdı 
tatla ve meıud günlerimizi re· 
çirmeğe yardım ediyor. 

Yolculuk arkadaşım ne ka· 
dar da dojru söylüyordu. Mu· 
bayyilemde tekrar geçmiş gün· 
ler canlandı. Evet bir zaman• 
lar bu romanı ben de karıım· 
da ki genç kadın gibi hulya· 
larla dolu bir Y.!cid içinde oku· 
muştum. Raf4el gibi ben de 
gölün durgun salarmda karan• 
hk ile aydınlığın müphem "•r
naımalarmda ilahi kızın, "julie. 
nin hayalini aramış, "Haute
Combe,, da onun için göz yaı· 
ları içinde dua etmiş, "Chat,. 
datınm kestane, kavak a,tıç· 
ları altında dağlardan gelen 
kaval •eılerioi d inliyerek ru• 
bumun feryad•m duymuı ve 
nihayet metruk bir manasbrın 
önünde Allahın büyüklüğüne. 
iyilitine bir daha iman ıetir· 
miştim. 

Sonu 8 inci sa.hi/ ede-

Bir Sürpriz 
---------

Kınllaşan ufu\ .. 
Kaybolmak üzere olan ve 

moraran datların ırkuına çe· 
kilen ıüneı •. 

Ve bunlann akitlerini ıey

rettitimiz baf if bir yelle çal· 
blanan deniz.. 

Ve nihayet biz.. 
Sevgilimin parlıyan uçları 

bu yelle dalgalanıyor; uçupn 
bu ipek tüller yüzümde dola
şıyordu. 

Kumral saçlan01 avuçlarımın 
arasına ıığdırmağa çalaıarılc; 
baıını kendime doğru çevirdim. 
ilk karıılaıtıtım şey hen üz ak· 
mak üzere olan yaılann göz 
bebeklerinde parlayışıdır. N için 

saydı banıı ilahi kudret buıün· 
kü medeniy.eti yaratacak we bu· 
günkü betere iaıanhtm mef hu
m unu anlatacaktı? 

• • • 
Aşkı karakterlere göre tayin 

ve takdir ediyorlar ve platonik 
aşk, hayvani aşk v. ı. g:bi va· 
sıflarla bu mücerret mefhumu 
isimlendiriyorlar. 

Bence aık bir tek manaya 
gelir; o da yalnız kalpte yaşı
yan sevgi, ruha hitab eden si· 
hirli se ı ve daha doğrusu yal
nız platonik aşktır. 
. * 

* * Aşk içte duyulan öyle bir 
heyecandır ki hissedilir ve fa· 
kat aıla anlablamaz. Afkı an
latıyorum zannedenler kendile· 
rini yalnız gafilce aldatmata 
ç:ıhşan1ardtr. Kısaca aı:C, du· 
yulan kuvvetli bir heyecan, an· 
lahlamıyan ilihi bir müzik se
sidir. 

Ya%an: Rıza Uygunlar 
atladıtını sormak istedim, faka\ 
yapamadım. Benim de bokall· 
ma gelen hıçk1rıkları boğmaya 
çalıştım. Şimdiye kadar onun 
yetil rözierinin nemlendiğini 
ilk defa görüyordum. Zira 
onunla tekrar bu mesud daki· 
kalan ya11yabilmek için tam 
ıts ae11e beklemek lizımpli· 
yordu. 

* *. 
Bugiia askerlitimi yapmak 

için arkadaşlarla istasyonda 
idik. Gözlerim bu anda yalnıı 
birşey arıyordu. O da yetil 
gözlü Rabpoım. Acaba gelmi
yecek mi ~di? Kampanalar ça
bnmata batlamıı ve fakat o 
bala gelmeıaiıti. işte o esnada 
ka1abalıtı yararak bana dotru 
k<>tH b. r benlik gördüm. 

Biraz sonra gözyaşlanmizla 
biribirimizi kucaklamış bulunu· 
yorduk. 

- Rahşan dedim gelmiye· 
cetmdcn o kadir korbyor
dum ki. 

- Evet zor kurtı.ddum Saf· 
fet affet beni. 

- Oh benim biricik scvıi· 
lim senin ne kabahR1i.1 var ki
Hem ne diye ağlıyorauo baka
yım. Harbe &itmiyorum ki. Ni-

- Sena 8 inci solıi/rtle-

Dilılıat 
Sahife için gönderilen bazı 

yaz• larm niçın neşrediimedığini 
birkaç arkadaş bıze ıoruyor. 
Bize gelen yazılar seçildikten 
ıoora geliı numaraaile sıraya 
konuyor. Beğenilen ve 111111 

gelen her yazı oetredilmektedir. 
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Holivuda giren güzellik kraliçelerinin sükutu 

o memleketin artık me~hurları tt hayat durmadan kendisini göstermektedb 
meyanındadır. Nuıl meşhur bir • 
alimin, bir kaşifi n, yahud nefis 
bir sinema yıldızının iımmı 
yalnaz mekteb talebeleri detil, 

ve bugünkü korkunç rakam --- -~-- ~ ·-· bütün halk ta biliyorsa, yüz ya· 

---

. 
antanna ya'kla1tt1: ve 

satırına oturduk. Bu adam Ho• 
liv•ıdda neşri yat işlerile ufra• 
ııyo uş.. Kadın arkadaşını bi
ze takdim etmek istemişti. Fa· 
kat beceremediti için, güzel 
kız hafifçe ayafra kalkarak ken• 
di kendini takdim etti: 

Ange )ino Lebıter, henüz evel· 
ki gün Holivuda ayak basan 
bu ncfiı parça, Denverde açı• 
lan güzellik müaabakasını ka· 
zinmıı ve müsabakanm büyük 
mükifıh olan, Holiv11dla yap
tıtı kontratoyu timdi tatbike 
gelmiıti. Herhalde yeni cennet• 
tdon memnun oldutu görü· 
lüyordu. bte .neıriyat ıefi em• 
rine amade idi. 

Florey konuştuklarımıza ehem• 
miyet vermiyordu. Y aloız ben, 
Holivudun bu yoni misafirinin 
iri gözlerine bakıyor; heyecan 
dolu ıeainl dinliyor; füsunkar 
lergüzeıtine kulak keailiyordum. 
-Aalen ben Denverli detilim. 
Ona yalcın küçük bir kaıaba· 
danım. Müaabakada birinciliti 
kazandığım haberini alan akra· 
bam ve tanıdıkldrım sevinçten 
deli oldular. Çünkü ilk defadır 
ki, memleketim güzellikte (bi· 
rinci) geliyordu. Hele, balkın 
ıöıterditi tezahüratla derece· 
ıine, bir misal olmak üzere, 
dotduğum kasabanın adını ken· 
di adımla tesmiye etmek iıte• 
meleri keyfiyeti beni çok mem· 
nun etti. Belediye idaresi ise 
bu teklifi biraz geciktirmek lü. 
zumunu duydu. Çünkii benim 
(yıldız) oldutuma ioınmıyordu. 
Nihayet Holivutla akdettiğim 
lconturatoyu heyete göstermek 
mecburiyetinde kaldım. 

Bana buraya kadar refakat 
için hakiki bir tenezzüh tertip 
edildi. 

Bayrakl~r ve çiçeklerle do· 
natılmıı hususi olarak kirala· 
nan bir araba ile Demerden 
hareket ettik. Köyünün on beş 

yerliıi Kaliforniyayı ziyaret et• 
mek için bu tenezztibten iatİ· 
ten iıtifade etti. Hatti, bun· 
lann arasında, nahiye müdü· 
ril~ yolun devamınca çalgı çı· 
lan bir doğramacı da vardı. Bu 
ubab geri döndüler. Ne vıkit 
zengin ve meohur olursam, kö· 
yümde yeni bir mektep yapıl· 
ması için muktazi parayı vere• 
ceğim. Şimdilik mektebimiz 
çolc: eski ve pis. 

Kızın bu heyecanla hali neı· 
riyıt şefini aşikar bir şekilde 
rabatıız ediyor. Yemek ücretini 
verip sofradan kalkıyor ve 
~- ~ı ~aııı acılCli?rloi bildiri· 
yor. Geniı vandomda, Florey 
ve ben, yalnız kalıyoruz. Florey 
de bitkin görünüyor. 

Mukaoele tuzağı: 
- Ümid verici ve sahneye 

tam uygun. Dedim. Belki ora· 
dı, ayni şaşaa ve güzellikte, 
Jan Harlovun yerine geçebile· 
cek birini bulacaksınız. 

Florey mmldanırak: 
- Budalaca konuşmayınız, 

rica ederim. Dedi. Zavallı ço
cuk, iki aya kadar, otomatik 
bir barda kendisine bir san· 
dovi4 vermekle bize karşı min· 
nettar kalacak. 

- Ya güzellik müsabakası, 
ya mukavele •.• 

- Amerikada, Dakotadan 
Luiziyaneye, Masaşüsettcrı ye· 
ni Mekıikaya kadar olan me· 
safede dört yüz kiş~nin iştirak 
ettiği bu güzellik müsabakası 
ıenede bir kere yapılır. Birkaç 
aenedenberi bu müsabakaların 
her birinin birinci mükafatı, 
daima Holivudda bir angaje· 
dir. Bu mukaveleye göre, haf· 
tada beşyüz dolar olmak şar· 
tile bir ay müddetle genç kıza 
ücret verilecek, bütün yol mas· 
rafları ödenecek ve, kendisine 
bir rol tevdi etmek maksadile, 
oyun tecrübeleri yaptırtalacak. 

Fakat hepıi bu kadar. Bahse· 
dilen bu rol, ona asla tevdi 
edilmez. Şimdi anladınız mı? 

- Gözüm korktu. 
- K'saca, masrafı ile ve dört 

haftalılc ücretile beraber bu 
mükafat üç bin dolara mal olur. 
Taşrada veya herhangi bir yer· 
de yapılan her güzellik nıüsı· 
bakasında teşkilat komitesi Ho· 
livud sinema kumpanyalarının 
birile anlaşır ve bu üç bin do· 
ları evciden kumpanyaya teslim 
eder. 

- Teşkilat komitesinin bun· 
da ne istifadesi var? 

- Bu mukavelenin birinci 
mükafat olması, komiteye hü-

~~, 
-~ 

yük bir reklam temin ediyor. 
Bu iı için tüccarların verdik· 
leri ianeler, duhuliye ücretleri, 
yani müsabakanın gelirab bü· 
tün masrafları karşılıyor. 

- Ya sinema kumpınyasmın 
iıtifadesi nedir? 
· - Müıabakanan yapıldıtı 

yerde biraz reklam. Bir ay so· 
nunda, mukavele nihayet bulun· 
ca, yüksekten düıen betbaht 
kıza izin verilir. 

- Bari avdet aeya bati öde
nilir mi? 

- Bu, mukavelede kaydedil· 
miş değildir. Zaten kimse geri 

·• • IUJ. Kimae..köyüne 
dönmeğe, çiftçi fıtaıanı yeniden 
kuşanmağa, yahut yazı makine· 
sine yeniden oturmağa, arkı· 
daşlarmın alaylarına, 

Tenezzül etmediki nişanlısının 
müstehzi bakışma duçar kalma· 
ğa cesaret edemez. Yola çıkar· 
ken geride kalanların hepıiyle 
alakayı kesmiştir. 

- Peki ne dtur? 
- Bazılara arada sırada figü· 

ranhk ederler; en akıUılarına 
adım başında tesadüf edersiniz. 
Size ıigara satarlar, mantonuzu 
çıkarırlar, berber dükkanında 
manikürünüzü yaparlar. En za
yıfları, en ümitsizleri tamamen 
sukut ederler. Hergün bir tane· 
ıinin sukut etmesiyle, ıenede 
üçyüz elliyi bulurlar. Senelerden· 
beri bu hal devam ediyor. Bu 
gibileri, Holivutta, halihazırda 
üçbini buluyor. 

- Hiç biri muvaffak olamaz 
mı, hiç birine iş gördürülemez 
mi, aralarında yıldız olan ol· 
maz mı? 

- Ohl elbette olur. Bunlar· 
dan iki üç tanesi, filmlerde ha· 
tırı sayılır yer işgal ediyorlar. 
Bu miktar diğerlerinin ümidini 
beslemeğe kafi geliyor. Bunlar 
Holivudun mertebe bakımından 
basit birer askeridir, yani gü· 
zellilc mükafatının kazandırdığı 
mertebe. Bürleı sinema kum· 
panyalarının çı plak bir figüranı 
dans evlerinin kapıcı kızları, 
kap yıkayan kızlar hep Miıs 
Niagara yahut Miss Ontaria 
namlarını taşırlar. Haydi bana 
öyle bakmayınız. işin içyüzünü 
anlıyor musunuz? 

* * * Beverley V aylşi hotelindeki 
daire.sinin salonunda bir kapıyı 
tamamen kaplıyacak derecede 
büyük bir aynının önünde du· 
ran Marlen, ufak bir pırlantfl 
yı ldız ı saçlarına raptetmek üze· 
re ... Bu pı r l anta yıldız s1çların ı 

kabartıyor ve onları b r yanda 

şım tecavüz edenleri de öylece 
biliyor ve tınıyoruz. 

Resmini gördüğünüz Bayan 
Marie Verleyn Brüksellidir. Bu 
yıl tam yüz alta yaşım ikmal 
etmiştir. (Bizim rahmetli Zıro 
ağamız iıe 134 yatanda ö\· 
müştül.) 

Brükıe1den bildirildiğine röre 
bu kadın dört kral görmüştür. 
Sıhhati yerinde oldutu gibi yü· 
rümeıinde, yemesinde ve içme· 
sinde aksaklık göstermemekte· 
d ir. Belçikanın genç krah 
üçüncü Leopold de şimdi Mari~ 
Verleyni z;yaret edecektir. 

Büyük dedesini, dedesini ve 
babısım şahsan tanımış ve on
lıran zamanını bütün teferrua
tile lcafa11nda muhafaza etmiş 
bulunan bu icadını Belçikab bir 
meslekdaşımtz son günlerde zi· 
yaret etmiş, ve aşağıdaki inti· 
balarını kaydetmiştir: 

Bayan Marie V erleyn her 
ııbah Hat yedide kalkıyor. 
Büyük bir tas sütlü kahve ile 
birkaç adet çöreğini yiyor. 
Saat on birde iyi cinsten bir 
bardak şarap içiyor. Öğleyin 
çorba, ıebzeli et, peynir ve 
çerezi iyi bir iıtiha ile yuvar· 
lıyor. ikindi üstü de hazma ya· 
rıyacalc birşeyler yiyor. 

Saat dörtte gene kahve ve 
çörekl~r yüzaltılık bayanan önü· 
ne getiriliyor ve lahzada onla· 

.... tigar icadın, Belçikalı ga· 
zeteci ile bir a1'ada 

rı da yiyor. Akıam üstü ise, 
gene çorba, yumurta bunu ta
kip ediyor. Bayanan iıtahı ye· 
rinde diri 

Her akşım saat sekizde ya· 
tan Marie Verleyn ömründe 
ancak ı lngiltereye bir aeyabat 
yapmış. Ve harpten sonra bir 
daha çıkmamak üzere memle
ketine avdet etmiştir. 

- Çok mesudum, çok meaudl 
Cümlesini , hiç terketmiyen 

Bayan Hovrin kendine mab. 
ıus ıstırapları ve meserretleri 
olduğunu ıöylüyor. ..... ._ .......... ... 
sabit tutuyor. Bugün, baştan 
beline kadar, Kaliforniyanın ko
kusuz, vahşi ve iri çiçekleri 
içine gömülü. 

- Söyleyiniz bakalım, bu ilk 
gün hakkında ne düşünüyor· 
sunuz? 

- O ldukça fena vaziyette 
birkaç figürandan ve boş bir 
dakordan başka birşey görme
dim. 

Sabrediniz. Bu akşam 
"Trokadero. lo '.< antuında ak· 
şam yerneği yiyeceğiz, Holi vudu 
göreceksin iz. 

- Devam edecPk -

denizdeki hayvani taazzuv?arın 
esaa yiyeceğini teşkil eden bu 
nebati inkişafın mecudiyeti, 
Kutub havzasının merkez mın· 
takasında hayatın mefkudiyeti 
hakkındaki bütün nazariyelerin 
hakikate tevafuk ctmeditini 
kat'i surette ispat etmiıtir ... 

HeyetiD bu yüksek keşfi, bu 
suretle şimal buz Okyanosunun 
merkez mıntakası n da hayataa 
mevcut bulunmadığı na ait b6· 
tün nazariyeleri tamamen yık· 
mıştır.,, 

. Kutubta hagat nasıldır? 
Yııkarıda Rus alınaleri kutupta. Peki bu mıntakalarda bayat 
Altta buzkıran vapurunda ilk nasıldır? buralarda yaşıyan mah· 

sofra başında.. .. lüklar nereden ve nasıl geliyor? 
Moskova, (T.~.) - Profesor Şirşov, bu suallere de parlık 

Bıgorov; Papanın kutup heye· bir suratte cevab verecek me· 
tinin kutup havzasındaki bayat ıaide bulunmuş ve neticeler 
üzerinde yaptıkları ilmi tetkik· almıştı r: 
lerio ilk m~v~kkat .~eticelerini, -Atlantiğin bu mıntakalar 
Tas muhabırme şoyle anlat· üzerinde çok büyük bir te8ir 
mııbr: icra ettiği tcsbit olunmuştur. 

- Şimal kutbuna büyük Papanin grubunun bu mıntıka· 
ıeferin hazırlıkları esnasında larda Atlantikten geleo kuv-
şimal kutbu istasyonunda ya· vetli sıcak su cereyanlara keı· 
pacağı mesainin mahiyeti ve fettiği malumdur. Bu sıcak ıu-
metodları etrafında, Ş rşovla lar, hayati rüşeymler ile doludur 
uzun ve çok dakik müzakere· ve bu 300 metre genışlığindeki 
lerde bulunmuştuk. cereyanlarda Groenland deni· 

Pagoan ve nebatlar zindekilerin ayni böcekler ve 
Şimal buz Okyanosunda can· zevahif yaşamaktadır. 

la mahlukların, hayvan ve ne· Haguanlar nasıl yaşarlar? 
hatların mevcud yetinden şüp· Kutup mıntakasar.da lbirçok 
bemiz yoktu. Yalnız bunların kuşların ve ayı ların mevcud 
miktarı hakkmda hiç kimsenin bulunması da hayreti mucip 
hiçbir ma ıumatı yoktu. Filvaki olmuştur. Bunlar, uçsuz bucak• 

sız buz çölünde acaba ne g.bi 
Nansen, •şimal Okyanosunun 

bir yiyecek buluyorlardı? Fakat 
daima buzla kapala merkez 

bugün, biolojik ilkbaharda buz· 
mıntakası, Okyanosun ortasın• )arın aralarındaki ayrıklarda 
da bir çöl gibi telakki edile- her türlü hayat tezahürlerinin 
bilir. demişt i. Fakat, biz Nan. mevcudiyetini tesbit etmiş ol· 
ıenin yanılmakta olduğu fikrin· duğumuzdan, kuşların Ş'mal 
de idik; kutup havzasında ha· kutbu ~ıntakasında yiyecekıiz 
yat faaliyetinin bilhassa bazı kalmıyacaklarını lcat'i surette 
mevsimlerde, çok mütenevvi ve ileri süre biliriz. Bu mm takada 
zengin bulunduğunu, bioloiik ayrılan fazlalığa da, aynca, 
mevıimler teakubunun bu nıın· bunların yiyeceklerini tetkil 
takada da kendini göstermekte eden balıklartn mevcudiyetini 
olduğunu ve ilkbahar ile ya· iıbat etmektedir. 
zın oralarda zengin hayat inki· Groenland denizlerinde dört 
şafına rastlanabileceğini düşü· cesur ve yüksek ilim adamının 
nüyorduk. büyük fedakarlıklarla kurtar-

Bu nazariyemiz, Papenin be· mağa muvaffak oldukları Şir• 
yetinin mesaisi ile tam surette şovun zengin kolleksiyonu, Şi-
bugün teyid edilmiş bulun· mal buz Okyanosundaki hayat 
maktadır. inkişaflarını bize bütün zengin• 

K utubta balıar liği ve teferruata ile göıtere
cektir. 

Filhakika, Papanin, Krenkel, 
Bu dört cesur Sovyet kiıifi, 

Şirşov ve Fedorov bir radyo· birçok heyetlerin büyük ve kuv· 
telegramlarında şöyle demiş· vet!i gemiler üzerinde yapamı
lerdir: dıklarını muvaffaklyetle yapmıı 

.. Temmuz ayının ıon on günü ve şimdiye kadar meçhul olan 
zarfında denizin üst tabakala· Kutup mıntakası kitabını, bü· 
rında nebati hayatın mahsus tün dünyanın önüne tam ola-
bir inkişafı kaydedilmiştir. Hid· rak açmıştır. 
robiolojik ilkbahar başladı de· Bugün arttk kat'i olarak ma. 
ne bilir.. lumdur ki, Şimal Kutbu mın-

Heyet, d iğer bir telegramın· takasında hayvani ve nebati 
da d11 şöyle diyordu: hayat durmad1ın kendisini gos· 

"Eylül bidayetinde, b ütün termektedir." 
Ağustos devam eden (phytop· Kutupta ik lim 
la ıı cton) nebati inkişafı nihayete Profesör Mo ıçanov da, •"tki .. 
e-rm · ştjr. ( Phytoplancton ) un , - liit/ en çeviriniz -
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Tezadlar 
memleketi 

Politilı bünyea · 
nin Jıı,,anomıy 
cafı bir stıratle 

Japonya 1 tir 

Ekonomik bir uh-
ran da geQriyor 

/•pon imparatoru 

Ya.zan: 
Yarbay H. S. T. 

Kler Smolvud 
Yeryüzünde yqadatı ba1at• 

lar arasınd.- Japoolar kadar 
tead röze çarpın bir millet 
,.ktur. Burada ev içinde bayat 
bafka t6rlü, iı baıında baıka 
t6rlüdür. Her kitip, her mataza 
Çlrap ifiaia batanda balundutu 
.... , Avrupa uallade yapıJ. 
mıı elbiae fiymete mecbur ol
du u halde evinde iıtirahıt 

sama• 
ıunu mbna geçirir. Burada 
tehrio içile dııı araıında büyük 
farklara raıgelineceti gibi bir 
ıehria muhtelif 1emtlerinde, 
muhtelif mahallelerinde de bu 
tezatlar göze çarpar. Betondan 
1apılm11, yük~lc ve muhteıem 
yazıhanelerin, otellerin hemen 
Jambaıında tahtadan J•pılmıı 
k6çücük evler ele görür1ünüz. 
Her ne kadar, zelzelelerden 
gözleri yılan bir takım Japon· 
lar. hlli, büyük kirıir bina 
yapmaktan çekinirlerae de yaa• 
pa bombalarının da ahşap ev-
lere yapacatı mithiı zarar ve 
getireceti tehlike de düıünülür. 

Japonyaya böyle bir hücum 
yapılacak oluraa o zaman, bun· 
daa en fazla meskalerle dolu 
olan kısım zarar görecektir. 
Orta ı;allılıldan •otleralil• 

Japonyada görülen ba tezad· 
luın bqlıca 1ebebi, bu mem· 
lekef n aeben yıl kadar kısa 
bir ıamın içinde orta ça thlık· 
tan modern l ite geçmeaidir. 

Bir taraftan köylerde, taşra
.. yüzlerce yıl önceki uıullerle 
• belki biraz sun'i ı&bre ilave 
edilerek • pirine; ekilir ve dut 
ataca yetiftirilirken şehirlerdeki 
fabrikalarda da modernlitin 
son dereceye kadar vırılmıı 
ıeldi görülür. 

Bundan birkaç sene önce bir 
Japon pamuk heyeti lngiltereye 
relditi zaman bu heyet azalara, 
biz·m pamuk fabrikalarımızda 
tatbik ettıtimiz metodları gayet 
köhne bularak hayretlerini giz· 
lemişlerdi. 

Japonya, harpten sonra yıp
tıtı inşalar aayeainde bu en· 
düatride ıimali Fraaaa ve Bel· 
c;ika mertebesine ulaşmııtır. Bü· 
tün J pon fabrikaları modern· 
dir. Hele ıtır endüstride du· 
rum büsbütün böyledir. Bun• 
dan birkaç yıl önce Japonya, 

birçok makinelerini dışarıdan 
alırdı ve gemi inıaıtından baş· 
ka hiçbir endüstride ilerlemiı 
detildi. 

Halbuki buıüa Japon atır 
endüstrisi, bütün memleket en· 
düstriıinin üçte birine balit ol· 
maktadır. 

Bundan birkaç sene önce 
bir tayyarenin tam olarak ya· 
pdabilmeaine imkansız röziyle 
bakılırdı. Geçen sene ise Ja· 
ponyada 1apılmıı bir Japoa 
tayyaresi rekor zamanını aımı• 

yarak To,yodııı Londraya ka· 

ALAN! 

Haile Selise kabul 
etmiyor\ 

'' Milletimin mifstakil yaşamak 
hususundaki arzusuna karfı gele· 
mem, hiçbir teklifi kabul etmem!, 

/lalgan·HalHJı harbi sırasında imparator kararıahındu 
istirahat 

Haile Selauieoin adı ıene 
ıiyaset ufuklarında belirmete 
batladı. lngilterede çok müte
vazı bir bayat yıııyan ve aon 
zamanlarda daima uc•ız ıec;in· 
meti tercih eden Negüı bir 
müddet evel lnıiltere Hariciye 
Nazırı Lord Halifakıı ziyaret 
etmiıti. 

ı Bu ziyaretten bahseden lnıi• 
liz •azeteleriode Lord Hali
fakaın Mu11olini namına Haile 
Selasıieye Adi1"Abıbayi ge~ 
meai telclif edilclifl haberi ya. 
zabyordu. Buna ıebep olmak 
üzere de, elan devam edegel
melde bulunan Habeı isyanla· 
rını, uıyişıizliğini, çetecilitini 
göıteriyorlardı. Memleketin ik· 
tısadi sabada plişmeai ve ltal· 
yanların Habeıiıtandın bekle· 
dikleri istifadeyi temin edebil· 
meleri için Haile Selassienin 
şabıi idare ve nüfuzuna muhtaç 
bulunduklarını da kaydedivor· 

yoruz. Orada ne yapılırsa hepsi 
vıtanıeverlik adına ·hiç olmızaa 
bunu yapanların kafasında· ya• 
pılır. 

Bir taraftan Tokyodaki yeni 
parlamento, demokraıinin bir 
mabedi olarak gösteril irken bir 
taraftan da japon)ıda demok· 
raaiden eser bulunmadıtı göze 
çarpar. 

Burada siyasi partiler çıkınca, 
çok geçmeden, bir takım bü· 
yük ticaret ıruplarının ileti 
haline gelirler. 

ederk.n 
lardı. Nasıl ki Hind mibrace
lerinin İngiliz kontrolü albadaki 
idareleri, orada buzur11 temin 
ediyorsa ftalyanlann da aynen 
bu ıuretle hareket edecekleri 
zennedi liyordu 

Likin bütün bu tahminler, 
suya dilfmüıtür. Çünkü bunu 
ltalya ve laıiltere tekzib ettiti 
fibi, Haile Selaıie Pari .. Soira 
verdi ti beyanatta da bilhaHa 
ıu noktalar üzerinde tevakkuf 
etm·ıtir: 

-Milletimin üm1tlerine ve 
iradesine muhalif hiçbir sureti 
halli kabul etmiyorum. Mılleti
min kahramanhk ve fedakirlı· 

ğın her türlüsünü gösterdiği ıu 
ııralarda, ve hatta hangi za· 
manda olursa olsun, onun bak· 
lanaa, arzularına, ve müstakil 
ya .. mılc: huıuaundaki büyük 
iradesine lcarıı goimek babram· 
daıt bile geçmez. 

dele kıt'a!arı" teıkili te,ebbüıü 
de bunun ve politika partile· 
rinia memlekette zayıf oldukla· 
rmı gösterir. 

Her ne kadar japonyada bir 
tek parti hükumeti yıpmata 
dotru kuvvetli bir cereyan var• 
ıa da bu suretle bupnkü 
kabineden daha kuvvetli bir 
vaz·yet ıatlamanın imkinı olup 
olmıyacatı üphelidir. 

Sözün kısası, japonyanıa bü
tün ıatıraba politik büayeaiain 
tahammül edemiyeceti bir ıilr
atle geniılemiı olma11ndan ileri 
ıelmektedir. 

Japon ordusu ile donanması 
aras nda büyük farklar ve ibti· 
liflar bulunmasına ratmen her 
ik.ıi de büyük ticaret grupla- Dolandırıcılık 
rına karşı antipati ve itimatsız· 
lıkta müıterektirler. Keçeciler caddesinde Mehmet 

Bu aatipati ve itmatıızhk, otlu Yuıuf, kahveci Haaan otlu 
ticaret ıruplarının mümessilleri Mahmudun beş liraıını dolan• 
sayılan aiyııi partilere karşı da .-d.·r.d.ıt.ın•d•a•n-tu•t•u•lmlmlll!uı.tu.r •• ___ •1 
mevcuttur. T AKVJM 

Kabine kurmak iti tamamile 
ordu ile donaıunanın elinde 
bulunan bir memlekette demok· 
rısi tuavvur edilebilir mi? 

Telılilceli bir oaıiget 
Bu, ıayet tehlikeli bir vaıi• 

yettir ve bunun Japonyanın 
modernleımeıine yardım ede· 
ceti ıöylenemez. 

Her ne kadar katiller, me1ul 
olmayan rençler idi iae de 1936 
cinayeti bunun misallerini or· 
taya koymuştur. 

"Komün;ım aleyhinde müca· 
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Binbir gece masallarından 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Nakleclen: lrf an Hızar 

-4-

Eyvah 11apu.rıı 
Kaptanı ve arkadqlarımı ya· 

nıma alarak Mi braceyi ziyarete 
gittik. Gemideki eıyama kimse 
el sürmemişti. Oradan bazı 
kıymetli eıya seçerek cebime 
koydum Hünkan ziyaretimiz 
esnasında kendisine bu kıymetli 
etyayı hediye makamında tak· 
dim ettim. O, bu Bağdad he
diyelerinden ve büyük tıılı bir 
yakut yüzükten çok memnun 
oldu. 

O aqam hava müsaid oldu· 
tundan gemimiz mihracenin ül· 
kelinden attr atır kalktı. Mih· 
raceyle ve orada edinditim 
dostlarla vedalaıırken, onların 
bana ıöıt•dikleri insanlıktan 
ve iylikten dolayı ıözlerim ya· 
ıarıyorda. 

Ba seyahatten Bıtdada dön· 
dütüm zaman, Bıtdat bikimi 
Seyyit lmadüddin beni huzuruna 
c;atırdı. Hoıb-.ten fODr* 

- Akihara layret veren ma-
ceranı ben de duydum, ~y Sey· 
yit Sendbarf Dedi. Ceaaretine, 
azmine huluıunun bütünlütüne 
bezar aferini Amma arbk böyle 
sergüzeıtlere atılmaktan vazgeç! 
Malıu, mülkün zaten ellerin 
elinde harap olmakta! Burada 
kall Babandan kalan itini çe
viri Medinemiz servetinden İl· 
tifade etsini Çoluk çocuk sahibi 
olmanızın da tam zamanıdır. 
Sanı, bir baba nııibati vermek 
iatiyorum. Seyyit Sendbat; seni 
evlendirelim.. Şamın mı, Hale
bia mi, Batdadın mı o fidan 
boylu, o riyik gözlü, o 11rma 
aaÇlı dilberlerinden istiyorsiin? 
YokıL •. 

Bıtdat bakimi babamın çok 
eski doıtlarandandı. Benim saa· 
detimi istemekten ve ıörmek
ten bqka bir arzuıa yoktu. 
Hakikaten. ubk Batdatta kal
malıydım. Tehlikeli deniz yol· 
cululdarından, yarının ne ola· 
catı meçhul kara ve deniz 
ıeferlerinden yakamı kurtarma· 
lıydım. Seyyit lmadüddine kat'i 
bir söz vermedimae de, huzo-
rwadan kendisini memnun ede
cek bir ıekilde ayrıldım. 

Eve gelditim zaman diiıü· 
niiyordum: Evet, berıeyim mü
kemmeli Atlarım, arabalarım, 
upklarım ve cariyelerim; •onra 
bunlara ilave edilen yeni ıer• 
vetim. yani Hind adaluındaa 
avdet ederken, Suriyede sabi· 
mak üzere gotirditim ıirenbelaa 
eşyalarım, beni ölüaeeye 
kadar geçindirirdi. Şu halde 
izdivacım meselesi babamın 
aatlıt-nda oldutu aibi rene 
beni düıündürmete baıladı. 

Günlerce, aylarca bu meıe· 
leyi düıündüm. Doluya koy
dum, 'ldıramadım; boşa koy. 
duna, aıtdıramadım. Ne beni 
ince belli, körpe kalçalı canan
lar; ne de atımh ıcidctlcen 
ıara sıra o~acak beni yerlrrc 

ktıçırmıştım 
varıncaya kadar ıelimlıyao in. 
sanlar aldatabildil Huzur ve 
istirahat itne gibi bana batı· 
yordu. B r güa, gene kararımı 
verdim. Başka başka diyarlara, 
görmeditim bilmediğim uçıuz 
bucaksız yerle sefer edecektim. 
Lakin, birinci seyahatimde ki 
ıibi hll defa yanımda hiçbir 
arkadaşım yoktu. Lüzumlu olan 
eıyamı iki saat içiode hazırla· 
dım. Yenıma zikıymet taılar
dan ve ağır ipeklilerden birkaç 
denkte bazırlıyarak gene Bas· 
rayı dotru yöneldim. 

Baıradan bindiğim ıemi ol· 
dukça büyüktü. içinde çök 
7oleu vardı. &Kaptanla, uğrıya • 
catım z limanlar hakkanda ko
nuşmak iıtedim. Bu adam, asık 
ıuratla biriıiyd; bana: 

- Neyine lizım senin? Dedi; 
ben, elindeki eualara sana bol 
bQ1 .w-. Wrook.. ..w
bili7oram. Oralara birer b·rer 
uğrayacağım, herhalde ıeferı· 

mizden memnun kalacalcsm, 
merak etme! 

B11 asık aurath adama teşek• 
kürler ederek yanından ayrıl• 
dım. Dediği gibi tam sekiz gün 
içinde dört adaya utrıdık. 
0Hlarda ummıyacatımız dere
cede ahş·veriş ettik. Hele ben, 
Yemen taılannın ve hal s alci k· 
lerin burada o kadar makbul 
ol.dutunu bilmiyerdum. DojTuıu 
Allaha bin ıükürler olsun! Ben 
kendi ıahııma bu adalardan 
çok şey kazandım. 

Fakat, her düzlüğün bir yo
kuıu vardır; derler. Benim de 
taliimin ikinci yokutuna seya• 
batimin ancak on ikinci giinü 
tesadüf ettim. 

Bir ötle ültii kaptan ppeı· 
teden batardı: 

- Dünyanın en güzel, en 
ıirin adalarından birine yakla
ııyoruz. Lilcin bu adada in•n 
yoktur. Bu adada reae dünya• 
nın en büyüle kartalları vardır. 

Zaten seyahatimin sebebi ıiz· 
cede malumdu. Kaptanın ıöy· 
lediti tabiat güzollilderini doya 
doya ıeyretmek içia ona ilk 
defa yalvaran ben oldum: 

- Aman reisi. Dedim; ae 
olur; ıem imizi oraya yuaıtır
ukl 

O cevap verdi: 

- Kabil detil. 
- N çin? 
- Oraları pek sığdır. Sonra 

remiyi karaya oturturuz. 
Kaptanı kandırmak lüzumunu 

duydum,ambara inerek yanıma 
•!~•A:ım zümrüd yüzüklerden 
hırını ona göıterdim: 

- Ne olur canım reiı, de
dim. Şize şu küçük hediyemi, 
bu rüzel adaya utramam1zın 
bir hatıraıa olarak takdim ede
cetim. Lütfen kabul ediniz. 
gem·yi h·ç olmaua bir saat 
ıçın adaya uğratınız. 

- Devam flll•ce1' -



TRENLER: 
memurluğundan: 

lzmirdeo :ber ~ 1'1 katku ıren. (Suphi Erkin ve şeriki komın-
ll==============-11 leria hareket ... tleri.. dit Iİl'keti) ticaret an vaDile Jz. 

Dahili llau kJar •ltea••••• Agdın hattı; Al•netılc: mir•• Malbılarda 7 numarada 
Dr. M. Ş.•ki Utar di]ıtr ki: 1ımir0Karakayo·f'lkara: Pau"· ithalat, ihracat ve komisyon· 

Ral:.ı.. tizm • kemik ,.,,, (•rp•he, aa.., .,-ur glllleri culuk yapmak üzere teşek\il 
T uat 21,.~S de. d . b k d L • 

h l fımlr • Nazilli. Her g111 - • en ıı u oman it şir~etiain 
aıta ,,, 15,40 da ticard unvanı ve ıirket mukr 
-3- lrair·D~niıli: Salı, per,eabe. velenameai ticaret kanunu lıii-

Bu •ihlik ve •fithiı hasta· rw .. rımi _..leri MAi 6,30 •• kümlerine göre sicilin 2214 nu· 
lıldan korunmak için en büyük lzmir.Tlr.-04e..q: Benab.1I ııaat ••••a kayıd ve teıcil edil-

~.35 •• Mr kmr: ._ -.... ...e 
ve yukıek vazife anne ve iN- l7,SO o.lemi,. •u ar-. l6,30 a diti ilin olunur. 2214 
baya düımektedir. ADae ve Tireye otora.. lzmir licili ticaret me•urlutu 
bab., çocuklana babau, biiyü· A/gon lıtdtı: Ba11JH1nfHl•m resmi mührü ve F. Tenik imzası 
tillmui ve biibHll balen•esİ L.ir.f1tatabtıl.Aabra: Bet ~· J: Şir/cef ma/caoel8• 
.... ıeliDcle pekçok .. ıamatla ..ı 7 de fpaar, nı••· cmta•lMı • 
olmalerı liz•relir. Şayet ana lbleri 1eta1ı:lı "P·bife w .. ., nameıı: 
ve babaıa&a bu buaeta bir bilı·· ltai" • Soaa: Paau '" paur· Bin dolma yüz otu aekiz ae· 

teli gtaleri ... t ıs. ıs •• 
im yok• berla.We otrenme· ta1ir-Beadına-= Pa•r, •ta. ..-. •esi ıabat ayı .. 1irmi beıinci 
im çoc.kı..IDln bayab aokta· "•" " nmarlell -Dl.t •1-lale• Cuma ....... t 18 raddele-
•ndaa pek önemli bir vazife. Jlc .. t 7,20 de •-..u& blaı: rinde ftabtalaa talep ve ela· 
obuhdır. r::-kü bu vazife puartell. fal'P•ba. ".. glalllf vet üzeriDe laaircie Mey.eter 

~ ek.,... IUt 11 de 
laem kucli çocutuoua bayatını Jnair&me: Puar .,. ,..11e11 fiimrüflade 12·14 •••a .. alı 
brtanr, ile• de wvataaa '8aleri iMi ıs.ıs d• dairei •alaMM•ada Türkip 
pbilz ve •tlam bir yavn Her Zlllllllll ,..,_ ola ,.,. Cnmb•i,.ei a...ıarı ile va· 
yetittinait ol11r. Aaael• 1avru- fon narnarallll' zile ıöND •l•clald imıa ve 
lannı muvafık bir besin ile Yangın ihban: 2222. tehir tel• •übv ..Wbi la.ir ~lıacü ao-
be.lemelidir. En iyi gıda anne fona mtlncaaı aamaruı: 220B •,. bir vekili Felami Tenik, clant 
liitüdür. Ukin şurııını bilme- hiılennn Mlefoa ldncUI ..... oldut•• lzmirde Biriacikor 
lidir ki, anne ıütü çocutu an· na: 2150 • eWmlk tirUdı 2091• doada Puaport dairui karı .. 

b ...... 2116· ,.ua: U63 ·i•cl... d JAC. N 1 r· . cak ak.. ay bes er, ve çocutun aan a ., o. • •Cll'etewiM 1
'' abhl: 2«Mıo • Benaa• lllaar011• : 

vücut örgenleri büyür, hiçbir 8638 • Abaneak iatuyoau: 21U • aittim. Onda larD baldatam 
inza bırakmaz. Tabii süt ver- Pueport ••par Ukeleli: 1854 ehliyeti kaa•iyeyi 1aaiJ bala· 
me, çocutu emzirme de pek Şehir ukil ...... " ... _...... aın ve aat ve laüviJetleri baan 
mühim bir problemdir. Yavru· Jerm ilk .. ıeot aoa llankel •airesiade talaadete ellil ki .. 
ıanu böyle hutahldarla büyüt· uatleriı telel'dea a... ba1- lzairde 
mek istemiyen anneler ve br Trtı""1flf}lar. Halil R:fat paıa caddeıinde 
balar pek ehemmiyetli olu ba a. ..W. G1M11a1a-. - 88/90 No. I• evde oturm Hü-
"OCU'- besleme meselesini bir belle Mı ._..,. ._... ea.. teyin Hilmi Ergon ve lz•irde 
,.. ~ Ban ..a ikada hareket edea 1ldllt in 
vicdan borcu telakki -etmeli· c1 _ _, aaklb .-. B•"- öDi caddeaiacle 863 No. I• 
clirler. .oan 1- 46n aekflr• lılr aa. evde 1ak M. ı..w. Tar• 

Herhalde aane ıütü çocuğun "•7 nrdar. rile •yyü• eden lamircie Göz. 
yan yıl içi11 en faydalı ve çok 

2
4.i ':a..- ..... , Gllll,...._ tepe tramvay •ddeaiade 1004 

O d au...- •Yele otsan tiicc:s· iyi bir gıd11ıdar. D aa sonra Koaaktaa Glulyalap ilk .... dan Kazım Taner " b•irde 
çocuklann cılız v zayıf, kanıız ••J eabahl•yia 6,26 elam. 1kiaai 
ve aoluk kalmaaıaluı için li- tıamftJ biı .... ...., 6,H .. a.. ICu.Miaa tramvay •cldeaJacle 

n1111 .-. 625 No. 1. .. de otar.. tio-zımıelea tedbiri almaları icab Konaktan Gllllphya .- .. ur4m S.W Erldaclea •bebİ 
eder. Çünkü yazdıtım gibi ve ,, .. .,., ,... imde ._,ket .._ claveti9 Mnldakta: Tabir ede-
._._._ polildı" _:L•- ..._--dili ....._ s.-. n M • Wr an.nı 

•- Dl&... ._ -.- urdu. celderi veçbile aralannda ka-
tilim bi~k yaynlar I». Raıi· v~-,_., . rarlaflanlaa atatadaki .. ait 
tizm denilen kemik ha.tahtının bhd• Xaıpymyı Ut npar .. İnlillde bir makıveleaa•• 
ideta utsatı oluyorlar. Anne .... S,45 ıe P...,..na11 blbr. Gece ain yaz lma11m istediler. Ada 
ve babanın biloisizlı&;ain de eoa •par - ll,IO • K-• •alan 111karıda yazılı .. lıidler 

e· a• \ae • llHI .... _.:._ d) Lt • ld l...&-
OfbUI oluyorlar. ~ -- ilk ..... raaıllUll i euen IOr1I uu. 

• • ıöze baıhyarak. ._ ____ -_s-ı __ .,_,,,_-__ = ~: _,. poe Madde 1 - Akitler arala-

bba iklime ait kıımı laakkın- GIM• ._ ,_. ...... I* rıada itba mllkıvelıname laü· 
da tanlan anlatmııbrı ••put ftl'dat. Atfa• wt,•• ..,. k6mleri dairesinde bir ko•ın-

- • S&bila Şimal Kutbu 1.- ll:•:•:'=•=11atte==blftlir.======-t dit tirbti tefkil etmltlerclir. 
tuJ•u. tekikl•i, nteb m•· Aldtl.den IClıım Taa• ko-
ku laav1111 iklimillİD mihi• M. Şufning mnclibr .. mabclut meaaliyetll,, 

ve Saplli !rlda komandite .. ,.,. 
bUIUiyetleriai tamamile aydın· iatila etti ri mahdut muuliJetll,, ıen1'tlr. 
latmıfbr. Ba tetkiklere dayana· 
rak cleaebilir ki, Mtik .. m tam le .. aı ileri aürmektedir. Madcle 2 - Şirketin aaewaa: 
merkezitlde bile, me1ell Sihir- Berlin, 10 ( A.A. ) - A.,.. ltbaJlt, ihl'ac:at, lromilyonc11lak 

turya plebiaitiaia teldi ve f&l'l- ve aleil•u• ticari m....ıeler 
yada, Yakatiataada b7declilet1 la b d 1_ • .. __ :_. ,·ıe :.-.·,1.ı et-e' ..... "ır. 

rı ura a pe~ pyn mu.-u .,. ... 'u 
ıotuk!ara teaadfif olunmamak· bir 811rette kuıılanmıılıl'. Bura· Madde 3 - Şirketin unftlU 
tadır. Sabih istasyonun kaydet· daki ıiyaıi mebıfilde teklif •Suph. Erkin ve ,.,nu KolDAD-
tiji eA .,. aretler • .Wrm el••• si._ bbtal elı••We 
.a..da 30 ıtl ~I seç· AYUturp milletiaia Wft~t 

l'MQll!ld V- ••••· UWID• ve lıim yabDI 
tS'llCaaa•ıfY•· •lk •Gmkla ola•,.cait ... 

..._ 50 ~- aer.lediLaeldeclr. 
• taraftan pleWlit .... 

lail aamde .,,. ... " lllP 
liktll clıye tftllf ..... tedlr. 
A....,.aua bta ~ b .. 
mab•detabaı blldi elae al
mak .. ..ah .. h••••MI ... 
azade olmak anaıaau bwtb• 
dutunu 181terme"'• ol ... 
Doktai .... IMrl driilMka 
~-

,.ta,~-.. 
Ki yevt 

Glibr ler 
v.ı 

~-t 

reli: . 
tı.tll o. ... ,.... . 

,_ K.111• r.., .......... 
50GI .. ı.im Tlllc 1iru s.r 
lliS.W. a.nclM k•u'aek 
laretlle cemu Jekio •20.000. 
Ya.i W. TirkW...ı, .$d 
lard• S...- Llci• bilin me· 
aı ·; itll. .,._ itlwillı M. 
... ..... ., ...... lcret ... 

•t.;_ Şıılldwin kir • 
...... ki llİ ..... i: 

,_50 Iİ Kllım 'il nere 
"°jQ ıi S..W Minedir. 
a.tde 8 - Şirketin ..U. 
i 'hlrav• tarilaiadeım oba& 

----lntaauevel 1941 tatibi• 
............. J.tir. $irim
........ r ~ biri .... 

1 - Motö k.ırsunu .kmal 

edeDlerin 16/21938 Çarşam\,a 

wiillü ... t 17 ,30 fia Halkevilte 
plmeleri. 

2 - Motör kursu için yeni· 

d• kayıt itleri yapılacaktar. 
isteklilerin evimize müracaatllJ'ı. 

3 - Üulü Tiirk koauttını 
Atillinın büyük bir retmİtli aa

yıo Bubakanuaız ve ..,ıavıaaız 
Celil Bay1r taraf.adan lzmire 

l&aderil•iftir. Htr pn 6tle
den sonra yurddaılua gösteri· 
lmektedir . 

4 - EAiail 111 • ..cıa ber 
Wta c•.....-1 .... •at tS 
de hkobllara Kar ... .,.nu 
OJDlbl•aktld r. 

5 - 12/5/9!1 ctamaıte9i ıü
Di ... t 17 de Az b.-li ve 
eaat 1 S de Ga.t.rit .._ite· 
Iİ1lin laaftahk topl•b• vardır. 

zaaaada darhıl t.lletlaek hak· 
kaaa laaiair. 

Tarıflerıa bltka cliJeOeli ol· 
.. cht1111 be,aa •• ikrar eyle· 

mel.; a-ia - •.tı:.Mna• 
•e,i pzaakla ....... r laızır 

"1 ...... l• 1aaaacla ylbek •ale 
açakp olm..,ak •• ..&atılarak 
aaal .. lliadenoab diledikleri 
_ıibi oldata laer biri tar•clan 
tamamen kabal ve ikl'ar edil· 
cliktea aonra tarahmazdan ve 
keadilerile ,alaitl.. imaa ve 
tuclik ettirildi. 

Şallitl-'ta ...... 1 

Aldtleri• llalalin 
lzmir üçüacü noteri Fehmi 

Teailc reımt mübril w F. 
T•ailc imza11 

Umumi No.239 Hususi No.1145 
.1tbta mU.Yelen ... aundaia 

clair.-ı cluya11acla laklı 2S 
Şubat 1938 tarih ve 23t ..... 
mi•••..-. 11he• .... ~ıkel· 
dut• taaclik lalaacla. Bia cloku 
rüa otu ..iris ••• Ş.Mt 
•JIMI Jirmi betiaci C... pal. 

lmir 6çieoi noteri ,_i 
....... ve F. T.mlt imu 

40 laara.WC Mı; ,... 
30 ., .......... ,. 
20 lctlrutlH tanan .,.aa 

Jzıni ı· Ut•f lerdarhğındau: 
icar No. L"n 

310 Cumıovnı Sırıçaz mev:Ciinde 9 dö:ıüm 467 30 
M. M. mukabili ~733 m~tre M. çelcirdeicıiz bağ. 

Yukarda yazı ı bat n scn:lık c rn mevs'minin holü! etmesine 
binaen müı~aceleil müzayedeye konulmuttllf. 
fbalesı 17-3·938 tarih"nde Pe:-şembe gün'.i saat 15 tedir. 

Taliplerin M l i Eaallk M:idürlütüne müracaatları.12 16 797 

il Daimi EncQmeninden: 
Nafia daireai ihtiyacı için utan aluaacak 300 lcaıma, 25 

külkü, 100 el arabaıı, 100 urpn, S00 kuma sapı, 500 kürek 
sapı, 300 çek·ç sapı, 100 varyoz, 100 ıeser sapı 1237 1 ra 50 
kuruş m•laamlHll bedelle ıs aiia miicldetle açık eksiltmeye 
konuldutuadan iatelclileria 2490 uyıh yasa hükümlerine göre 
bazırlıyacaldara teminatlarile birlikte 28 Mart 938 Pazartesi 
güni eut 1 t de il dai•i e11cüa•ine baıwrmalan. 

12 21 799 

il Daimi EncGmenioden: 
Nafıa Daireaiace olbaptaki tartnameaioe temkan aabn ala

narak 25 çaclar 1675 lira ••laa•men bedelle on beı pn 
müddetle eçık ebiltme,. keoald..,_claa i.teklilerin 2490 sa· 
yılı yua laiki•leriae tör• lluarlayacaklan teminatlarile birlikte 
28 Mart 9S8 Paıartui pal ... t 11 de il Daimi Lcümeai .. 
baı Yar•alan. l 2 21 793 

Kuşadası Şirince Belediyeıinden: 
Yeniaw p&eteeinia 4 Mart 931 Ye Aaadela ~ueteaiaie 10 

Mart 938 tarıbli nüıbalanacla aeeredi:• belecli, .. isc:e yaptı· 
nlacak Şiri•• bkok.a. biaaaaaclaki taairaba ketif bedeli yaa· 
lıılıkla 794 lira 48 kur111 ,Werilmiftil'. ltba bedelin 994 lira 
48 lcurut oldutu tHbilaea ilin olunur. 781 

Ha1888 ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Sözverilen gtınde 

Fehmi MtılıiıN taınil'lıa
ne•inde ,,,,,.,.. 

lzmir Keafane pas ... •neircil• 
No. 16. 18 

Telefon: 3993 
lımir abkimı ,.hıiye sulh 

•kuk .. 1aum..S•cler. 
Güzelyalıda 56 ıokak ıs ıa

rah evde Bekir kızı Eminenin 
alal zayıftıta sebebile umar ve 
hasuaabnı idareden aciz oldutu 
ehli hibre raporile •bit olarak 
hacri müatelzem halele bulua• 
dutu ulqalm11 ve lcencliline 
wui tayinin den evel bazı itlerin 

ıöril•Mi zarvi btdan... el
d .. •adsn ktı il ....... 

370 iaci lleddiiıii IHCi.._ 
•••il.,ba Esaiaeaia med• 
laaldanaı ••• w .. •...tduı• 
••'ine •e .aa~llaa ke
..,__ llMir !Wlam• k_. 
ti• ma...,.;ı tayi•iae .S.MSI 
tariW.fie karar .. iı..kle 1c.,. 
fiyet illa olUMr. 709 

EN GÜZEL 
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DEUTSCHE LE .. 
\ ANTE. LINIE 

G. m. b. H. 

.~ratelli Sperco 
Vapur A centası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

AT'f A noı,u 
!,111111111111111111111111111111111, Doktor .. ı11111111111111111111m1111111111ı 

~ A. Kemal Tonay 1 
HAMBURG 

CfUTSCHE LEVAN-m. 
, " HERCULES ,. vapuru 20 

= Balcterigolo~ oe bulaşıa. salıın /ıastalılcluı miitelıessııı § 
e (Verem ve saire) s 
§ •••·•- ... _,,,. t : t HIMMt ..._ ••r·•ı ll11ym § 

LINIE, A. G. HAMBURG. 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREMEN 
"HERAKLEA,, vapuru lima· 

•ım zda olup ANVERS "e HAM· 
BURG lımaalarmdan yük çıka· 
racalmr. 

.. ANDROS,, vapuru 15 Mart· 
ta bekleniyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
rfik alacaktır. 
ARMEME.NT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
.. GLUCKSBURG,, vapuru ha· 

lea limanımızda olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG n BREMEN 
~· JÜk alacaktır. 

"NORBURG,, vıpuru 23 
Martta bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacalmr. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

.. ESPAGNE " vıpuru ıs 
..... bekleaiyor, ANVERS 
lcin ,ak alacaktır. 

DEN NORSKE UJDEJ, 
HAYSUN• 
OSLO 

"BAGHDAD,. motöril t S 
Martta Wdeniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE" ve NORVEÇ 
um1111 lim•lanna J1k ala
cakbr. 

SERViCE MARITIMf. 
RQUMAJN 

BUCAREST 
•DU'ROSTOlt. qparu 6 Mi· 

IQda beldem,.r, KOS'l'fMCI, 
l\IJNA, GALATZ va GA· 
LATZ akis•• TUNA liman
._ ~ Jik alamkbr. 
sn ROYALE HONGROISE 

l)ANUBE MARlTIME 
"SZEGED,. motöri 15 Martta 

kklıriJor, BUDAPEŞTE. Vi
YANA ve BRAT!SLAVA U. 
illanfarı için yük alacalcbr. 

OOL 
., AVIENORE ,. nparu 27 

Martta bekleniyor. BURGAS, 
VARMA. KOSTENCE ve Gh 
LAZ için Jilk alacakbr. 

Vaparlann ....,. taribı. 
.. eavlanlardMI ~ 
... ... aceDta .,.,.,.. kabui •& ............ ı ..... 
•n.ılmnl•da W. F. HENRY 

Zil a e& N. v. ..... 1.... . ..... ............... 
Telefoa No. 200712008 

61ivierve 
ŞiirekU 
limited 

Tel. 244S 
LONDRA HATn 

•POLO. .., .. Şubat orta
..U LONORA, HULL ve 

VERSten ,elip ,ok çıka
-" ve ayni zamanda LON· 
D1A n HUU. için ,ük aJa.. ..... 

-GITY OF EXFORD., va
,_. Mmt iptidanda LONDRA. 
llULL ve ANVERSten ,.a., 

Ç1bracak ve a111i zamanda 
NDRA ve HUU. için yük 

•ca1mr. 
UVERPOOL HAm 

"MARD1NIAN., vapuru 20 
... tta plip LIVERPOOL ve 

Gl.ASGOVI için yük alacak. 
'1..ESBIAN,. vapmu Şubat 

..._nda LIVERPOOL ve SW· 
»ISEADAN aelip yük çakar .. ... 
DEUTSCHE LEVANTE.. LINlE. 

•
1ANDROS. vapuru 9 Şu

batta HAMBURG, BREMEN 
" Atı-\ l:k~ 1 l::N ~tlıp )iık çı
brauk. 

Martta beki nmekte olup BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlıtrına hareket edece tir. 

"HERMES,, vapuru 21 Martta 
welip ROTTERDAM ve HAM· 
BURG · çin yük alacaktır. 

"GANYMED S,, •ıpuru 31 
Martta beklenmekte olup BUR 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanl rı için yük ;ıl a c'\ktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

0 GUNBORG .. 111otör i 17 
Martta ge tip ROT1ERDAM . 
HAMBURG, GDYNIA. DAN· 
ZIG, DANiMARKA l i manla• ı 
ve BALTIK liınanları için yük 

SE c\ w muyıaeb .. 11iDde Nbala IUl 8 • Utua Al& " '" § 

1 kadar llMblanm bbal ecJ. ı 
1111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111i 1Rll111111 Telefon: 411 S 11111 lll 

lzmir Yiin Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumat Fabrikaıı 
Tarafından nıevıim dolayııilo yeni çıkardıtı kuoaatlan 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni ) aptırdığınız elb.seler için bu mamulatı terciıı cdıaiı 

SATIŞ YERLERi 
alır. Bırincikordonda 186 mamaıada 

1 

ISA,, v,apuru 10 M rtta bek· ŞARK HALI 'l'. A. Ş. 
lenmekte olup ROTTERDAM. 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 

ZIG, DANiMARKA ve BAL· K lb h h • • y ı 
TIK limanlara için yük al ı r. iZi a çe ll 3 1 y tSI e • 

SERViCE MARITIME 

"ALBA R;L~N'"P"'• 14 ki köybaşıhğıodan: 
Marttı g~lip MALTA, MAR· Yelk köy sandığına aıt yağ ve un fabrıkası iki ıene müd· 
SILYA limanları için yük ala- detle k;raya verileceğinden müzayedeye çıkarı l mıştır. 24·3·938 
caktır. runüne r11tlıyan Perşembe günü halci katiyes: yapılacağıncaao 

"SUÇEAVA., vapuru 9 N • ta ip olınlann şartnameyı g ö mek üzere ıimdiden köybıııh· 
1anda beklenmekte 0

1
up MAL- tana müracaat etmeleri v.: ıbale günü olan 24·3·938 gününde 

TA ve QARSILYA limanları Kazılbahçe nah ye konağında hazır bulunmaları ilin olunur. 
için yük alacaktır. 12 15 18 

ilindaki hareket t1riblerile ve lflır,_ 
navlun lardalci de tiıi kliklerden ,lttftffüfl il flllllllll lllllllllll lllllllll ID 1111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 
acente meauliyet kabul etmez. == K 1 R J L M A z = 

Daha fazla tafıilit için 2 nci ~ • ~ 
korda FRATELLI SPERCO :: :: - = =~r.:eıi ~~=~':!~::. müracaat IHAKI• KIA 1 
Telefon: 4111/424?/2663/4221 _ _ 

Konak-tak:'I TERMOSI 
= -

leri G di 1 Telefon 

I= Zarif, Feolraldtle Saf lam ve te6 ucuzdur ı 
LOKS • ucuz. SERi ş·ı E . . -

Otomobillerimiz rece ve .... §==-- 1 a czanesının !=_ 
düz emrinize baZ1rdar. 

I_ Cn. zengin çeşitlerini g6r0nftz I_ 
lzmır ikinai llalmk aabkeme- ~ 

&11111111111 11umıuıuum-111111111111111••-1111111111111111111ii ıiade11: 
lzm · r Kabrı•aalar ilciaci ao

kak 25 no. lu ~e oturan Ha
lil kın AJte tarahndan koc• 
Recep et!- Nuif aleıbiae açılan 
ihtar 4avaıı01n cari tahkikat ve 
muba .. meai ıonundı: Müddea· 
aelyh Nazifio seferberlikte aı· 
ker olarak fittili •• bir dalla 
döomediti ve 1'en4inclen Wr 
haber alıoamadatı bu b ..... 
dair .tinlen•n ı•h derin pba
detile tahnbtc e,le••ı .a ... 
ııaa mebni K. medeninin 132 

· ui hük.-. .ıiir• h r 
ay zarfında müşterek eve döne· 
relc evlilitin üzerine yüklettiji 
vaziı.leri yapmuı için kendi-
llae Jlatar lcr111na ve ma1arıf1 
mubıkemen n de Nııifı yild .. 
tilmesine davacı01n vicabında 
ve müddeaaleybin ikametılla • 
nın meçbuliyetine binaen gıya· 
hında 2S.2·938 tarihinde tem· 
yi&i kabil o aak üzere • lcarar 
verilditl ve illm gıyap ıbbar· 
.. meliam de malake•e divan· 
hanesine tal k olunduğu tebliğ 
makamın• kaim olmak üzere 
i li'l olunur. 

Taksi 

Basma ne 
Telefon 

3353 
Gece gündüz b r telefonla 

derha l emrinize 
.. 1 

Urla Tabaftftzbao · i madarloğoo-
den: 

1 - Ekliltmeye kenu1an iı: Urla tabaffuzbaneıinde bazı pa
viyonlırın tamiri ile tabaffiiallA· 
neyi toaaya bqlıyaıa kordoea• 
beton lan••& 

2 - Mabaltllen keıif be- 4323 dört bin üç riz Jİ rml iiç 
deli liradır. 

Açık olarak yapılacaktır. 3 - Ekııltmenin ıekli 
4 ~ Muvıkkat temınat z 325 lrra olup makbuz mukabi· 

linde Urla tıhıffüzbaneai vezne-
•• yattnl1aldw. 

5 - ihalenin nerede ve ban· ihale 16 Mart 938 Çar,amba 
gi gün yapılataiı günü saat 11 de Urla tabaffüz

baneai bina11ada yapılacakbr. 

6 - işe gireceklerin kanunun tayin etmiı oldıtu vuaiki ib
raz etmeleri lazımdır. 

7 - istekliler keııfname ile şartnameyi görmek üzere her P. 
Urla tahaffüzbanesine ınüracaat edebilirler. 

3 6 9 12 681 

Nihat Kar 
Film ve T ecinı Evi 

Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankaaı karıısında No. 3S 

Kalorit'er 1'esisatı 
En büyük müesseae1erden itib~ bir 1cac; odalı ~vlere 

kadar bilbaua apartmanlır ıçın kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en aon bectiyesi, pratik, kuvvetli ve emin iletler 

Neon tüpleri ile tenairat 
Matazalaranıza ve müesseselerinize !ü~ellilc verecek b11 

t~sisa &yni zamanda size buyuıc b· ,. rek· 
lam vaıılaaa da olacaktar 

11 

Davas belediyesinden: 
1 - Davas belcdıyesince ıu j \erinde kullanılmak üzere açtk 

eksıltme rle l.SOO metro mustamcl boru a l ınıcaktır. 
2 - Borunun 1000 metresı hır ınç bır çeyrek 500 metres 

bir buçuk ınç kutrunda az kullanılmış Avrupa malı de· 
lilcıiz, çatlak111, ve yıpranmamıt olacak ve teferr ata be
raber bulunacaktır. 

3 - B r heyet tarafından muayeneti ıcra ve Davuta teslim 
bir inç bir çeyrek borunun muhammen kıymeti 70, bir 
buçuk incin tahmin kıymeti 85 kuruş olup ihaleden bir 
hafta ıoora teslim ve bedeli peşin veril,cektir. 

4 - •o 7,5 teminat akçeıi 84 lirı 38 kuruştur. 
5 - Ekıiltme 21/3/938 Pazartesi ıünü saat 15 de Davas be· 

lediyeıi encümeni huzurunda yapılacaktır. 
6 - TA Jip oJanları o müracaatları. 3 6 9 12 670 

Denizbank lzmir şubesi mGdOrlO
ğftnden: 

lıtanbula gönderilecek kaaaphk hayvanların vapmlara yük
leme komisyonculuğu i,i 16 Mırt Çarıamba gününden itibaren 
idıremiz tırafmdao ya;ulacak ve ıimdiye kadar bu ıılerle uğ· 
raşan komisyonculr badema bu iıle iıtiııl edemiyecektir. Bu 
ite karıılık olmak üzere kaıaplak küçük baş bayvaa v• yavru· 
larmın beberindeo iki bu-;uk büyük bat llayvan ve yavruları· 
nın beherinden on lcuruı alınacaktır. Fazla izahat almak isf· 
yen er şletme ıuviıine müracaat edebilırler. 10 12 773 

.. Sinir Hekimi 
lsmail Ziya Tregul 
llancibeyler sokatı Fına kat1111 No. 25 

~elefott: 4178 Evi : 

lzmir Emrazı Sariye hastaneti baş
hekimliğinden: 

Hastanenin üç aylak yevmi ilatiyeaadao koyun eti açık ek· 
liltmeye lconmuıtur. lıteldıln praiö anlamak 6zere her ıfln 
ve ekıiltme günü olan 14-J..938 Paıarteai pnü saat oa birde 
900 lira tıhmioi bedel üeri114en % 7 ,S muvakkat teminat 
•akbuzlarile birlikte Tepeaikte Emrazı Sariye b11ta11eıiDde 
•üteşelckil komisyona mwacaadan. 18 26 5 12 507 

lzmir levazım amlrlifi ildnları 
lzmir Levuua amirliti sataı alaa komiıyonundan: 

1 - ihale pnü talibi çakmadıtmclu lıtanbul komutanhtına 
batı. btaat ...,,.nab ıçin aiti,._ tOll pulafın kapalı zarfla iha· 
leıi 18 Mart 938 cuma rünü Mat 16 da yapılacaktır. Mu
lla••• tutsı J4500 liradır. ilk t_.atı 2588 liradır. Şartna· 
aeıi bor riie ötleden evel komis}'ODCla görülebilir. lıteklilerin 
ılk teminat makbuz veya mektup._. 2490 aayPh kanunun 2 
ve 3 ilncG maddeleriHe 7azı• ftlikalarile biri ·1rte ihale paii 

alinde.o .-a u · • plannı 
Fındıklıda komutan k • komiıyoauaa vermeleri. 

3 8 12 17 692 

fZmar Levazı• ••dili 1ataa at .. U.1&,...claa: 
1 - Heyeti --'r•ile taa.m .Aile• fiat 21000 lira olaa 

bet •il1oa tlıM •11htelif Bet ve ••--•ela ailai kapala 
zarfta ekııltmeye kon•lmllfhar. 

2 - Elcailtmeai 1 Mayu 9J8 Per,..lte poü IUt 15 de 
Aakarada M. M. Vekileti •tın alma komi1Jo••nda 
yapı19cıaldar. 

3 - Şartnametl param olarak •eE1dlr koaieyoadaa alınır • 
4 - Jlk tellliMt 1575 liradır. 
5 - E.bilt1Mp ı•r.-kler ba•i te•i•et " 2490 •yıla 

kanunun 2 w J llCÜ maclfieleriacle yuab belplerle bir· 
lalde teklif mektuplanaı ihale 1a1tiDtlea bebcmıhal bir 
saat evel Ankarada M. M. V. sabn alma komllyonuna 
vermeleri. 12 31 ıs !O 770 

IZmir Levazım Amirtiti sabn a1111a komaıyouadan: 
1 - Bir kiloauna tahmin edilen fiati iki yiiz olli k11ruı olaa 

on alb bin kilo yün çorap ipliti kapalı zarf ualile ah· 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz kar111 bedel mukabibnde satın alı· 
nacatır. Talipler her p komia,_a lliraout eclebilirler. 

3 - ilk teminab iic bin bradır. 
4 - lbalelİ S 1 lıllrt 938 P•rfelabe pi IMt 11 4Wir. 
5 - !blltlMye airıcekleria 2491 •Jlla kuDaan 2 ft S IHI 

maddel11rinde yazıh vuikaları ilk temiıatlarilo birlikte 
teklif mektaplannı ihale 1aatiadee en az bir IUt evvel 
Milli Müdafaa Vekaleti satın alma komisyonuna verme· 
leri lizımdır. 12 17 22 27 772 

lstanbul Telefon 
den: 

ModarlOAQn .. 

lıtanbulda Şiflide yaptanlacak 66551 lira 60 kurut kqif 
bedelli telefoa aalral biea11 İafUb bpab zarfla ekliltmeye 
konulmuıtur. Ebiltme 2-4-938 tanlaiM müaadif Cu.urteıı 
günü saat 11-30 da lttaabul T ... ledeki merkez bi11111nda 
toplanacak al m aatam komiayOllll huur111ada yapılacaktır. 

Bu ite ait ebiltae, buıuıi ve fenni ıarta .. eler • projelu 
keı f hu iıuale bua miteferri clipr evrak S3S k ş muka
bilinde her pn levuam ..,_izden al•abilar. Muvakkat 
teminat 4578 liradır. 
lıteil.Werie teklif mektupWı, eo ız 50,000 liralık bu ite 

benzer it yapbldanaa 4-ir Nafia Vekaletinden alıom ı 938 
takvim ıeneaine ait mtteahhitl1k ve T caretodası vesıkalanle 
cliplomala mibendi9 wp mimar olduklanaı veya bunlardan 
birinin iafaat Ye telitaba fenni mea'uliyetiai deruhte ett iğim 
ve mukavele,. lMı .. rtla imza koyac•tı•• bavi bil' teahh t. 
nameyi ılatift eclea kapalt zarflannı me&kur tarıhte saat 
10,30 za kadar ıabn alma koaiıyoauaa venHleri laz mdır. 

12 17 22 27 796 



!•lıtre 12 ANADOLU 12 Mut 

Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balgam söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Septolin 

DIŞ 

macununu 
:cx::ı:> 

Mutlak 

kııllıınım~ 

Türk 
Pazarı ~ 

lbrahim Karakaş 

Mevıim sonu büyük tenzilat yazlık, kışlık 
roplak, tayyorluk, ıpor mantoluk kumaşlar. 
Baylar içia lnıiliz ve yerli kumaıiar:nın 

en iyiıi ve Bayaular için Manto, Rop, 
Tayyor huır bulunur. 

Atölyemizde ayrtca erkek ve kadın clb:se· 
leri ea IDiflaülpesent müşterileri memnun 
bırakacak ıekilde ısmarlama olarak yapılır. 

Subaylar için lnıiliz ve yerli elbiselik, 
kaputluk kumaşlar, pelcrı n ve muşambalar 
bulunur. 

Muamelemiz peşin ve kredi iledir. Top
tan ve perakende hariçten sipariş kabul 
edilir. 
ADRES: lzmir odunpaztırı Sümerbankın 
çıktılı eski Ba_qraklı mağazası No. 12 -

Toptan 
satıf yeri 

Peıtemalcılartla 

lütfı' Krom 
Ecza depoıu 

oto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fototraf makineleri, film, cam, kağıt. 
kart ve bilumum 'fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğ'rai alit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fototralçılıfa m'iiteallik lıer nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve atrandiımanlar, sen edat ve cvra~ 

iıtinuhlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılar. 

AMATÔR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nef a· 

•etle yapılar. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, > 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 

ttiERKEZ 
IZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, ıarif e.şya,. elbise ihtiyacından evci gelir. Her~es kendi 
haline göre temız bır eve, misafirlerini kabul edecek bır sal.o~ı 
rahat yqıyacak eşyaya ~u_htaçtır. iyi bir mobilya içinde kendınızi 
ve ailenizi muhite daha ıyı tanıtabilirıiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte vere.iye mııame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa süzülmüşt/1r. Şerbet gibi içilir 

1~amdi Nü bet Ç uçar 
ııı ıa t eza le n 

biri 
• 

ı i . ' • , .. ... ' -

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere müraccıcıt 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 

• Diı Tabibi 

Cevat Dağlı 
lkinci Beyler sokak No. SJ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

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

lilleri yapılır 
Milracaat veri: 

ikiocibe~lel' Aokak No. 25 

Telefon 3869 
Birinci Sınıf M'::bassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollıı 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları va elektrik l•d•vlai 

lzmir • Birinci beyls 10kajı 
Elhamra Sinemua ark&llada 

Telefon : 3479 

G •. H k •• oz e ımı 
Mitat · Orel 

Adreı: Bejler NWDAD to
katı No. 21 

Kabul saatleri: Ötleden evel 
saat 10.12 öj'leden 10nr• 

15,30 . 17 Tele. 3434 

Kuvveti çok, fiati az, 
ve cihanın en 

masrafı az, mukavemeti pek çok 
beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parçaoar rnevcuddur 

Oldsınobil otomobilleri de her ıorlO evsafı haiz, sağlamt 
elverişli, gttzel ve loks nıakinelerdiı· 

lznıir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 


