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Bitler Berlinde Mussolini söylüyor ........... 
Almanya, Ihtil3lci ispanyaya Biz, 52 ·devletten korkma-

asker, mühimm·at ve tay· dık, Almanyadan da 
yare gönderiyor. korkmuyoruz. 

Mitler Berlinde bir milyon halk tarafından ve 
şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemiş 

tezahüratla k.arşılanmışhr 
Dşpanyayo0 Dtauya ylYltacak! 

Bareeleıı. 16 (A.A.) - Milli Mü· • 
dafH Nesareti bir aota notırederek ' 
Almanya tarafıadan ıon zamanlarda 
aıilere Yerilen maluıaeyi tespit et• 
nıeka.dir. Noıaya gllro bu mal,.eme 
altmııı müleca\İli tayyare te tayyare 
topoodan ibarettir. Notada bu mal• 
umenia bir Alman böli1~ü ıarahn• 

daa kallanddığ• turih •di lmek.tedir. 
Ba•• luınellHi ı•f i General Veid 
iımiDde bir Almandır. Bıı satın mu• 
ninleri Neodorfer Ye Eterman iaim• 
leriıacle iki Alman binlıaıı 11dır. 

LGmdra. 16 (A.A.J - fıp1nya 
ıeraret nden bildirildigine g6re ı .. 

---,;:-:----......--l'-Y...·.IOAYe~ri4ımıi..ı.tıe enre•iae A.lmanva. 
•ıa . ,-..yaya yeniden miid::ıhale et• 
meQe ba11rlandı~ı ha~kında pek 
ıırih m•ldmat gelmittir. Bu aıald· 
mala g6re 30,9011 Alm.a 98keri diin 

Alman Tıpaırlarile İipanyaya ıovke• 
dilmittir. 

Londra, 16 (Radyo) - · lıpınya 
meıele1i; balen beynelıuilol IDiibim 
me1elelorio bıııııdadır. 

Deyli Mo)I g11eteıinin lap.uya 
mubalıui. Ceaeral Frank.onan, neti• 
ceye •armak fıaere oldu~uno, comhu· 

M. Hitler arkadaşla"i le leraber 
riyetçi İ•panyanıa he. mütemadiyen ,hir Taraftan ihtil&lcileria 'f'e diler 
«erilf'mtkte balunduğonu, ıoo nı~. tarıftao da halyaolanıı. hergCla 
harehelerde cumhuriyetçi İııf&Dya biru daba ilerlemekte olduklarını 
kunctleriııia, birçok mübimmıııt ve Ye Ma tcid ıelniııia. aı ıamaa ıoara 
ersak depoları lıırakarak ka~tıg DJ, teıHm olecağl ı 'ııa er •eriyor. 

,, S;ra Cekoslovak:vava m' g,11i 
0

Havaı 'Ajınat da, eumburiyıtçi. 
lerin gittikçe boıulmak•• old11kJa. 
rını •e mınıni k u•.,.t)erinin çok 
Hrsıldığ•nı, Vali1111ye, Sagond•, Ka .. 
tıyoıı 'fe Saragon t•lıiderinden ita. 
çan halkın binlere "8rdıAını haber 
Ye.ımektedir. 

. 
.Bohemya. Alman· 

Cjemberi ic;inde imiş! Pariı, 16 (Radyo) - İ•pınyada 
hupule g• len vuiyet, Franaada umu• 
mt dk'n heyecanı getirmiotir. Ko• 
mfinhder; Fıanıanın, mutlak tarette 
cumbul'iyetçi İepınyaya yardun et• 
meıi Jiaımgeldigiai iddia etmekte• 
dider. 

Fran11, 1ıpıny• hldiıeleriniD 
akiılerinden korkarak geniı tertibat 
almıı bulnııoyor. 

sonu 6 ıncı sahifede 
.. 

lstanbulda . 
3 milyon lira ile bir 

sergi binası yapılacak 
lstanbuL 16 (Hususi ) - lı· 

tanbulda, üç milyon lira sarfe· 
dilerek bir sergi binasl yapı· 
lıcaktır. 

lkhsad Vekaleti. bu bina için 
bu seneki büdcesine bir miktar 
tahsisat koymuşbcr. 

r 

YARIN 

Mussolini, Almanya-Italya dostluğunun tarihi 
dost olduğunu ve iki evletin daima 

kalacağını söylemiştir 

Şuşnög ba1rytOa oynamoş 
Roma, 16 (Radyo) - ltalya 

parlamentosu, bugün öğ-leden 
ıoora saat lS de Cianonun ri· 
yaıetinde açılmıştır. 

Evvela, Deniz Bakanlığı müs
teşarı ıeneral Vale söz a'.m: ı 

deniz büdcesini müdafaa ederek 
uzun beyanatta bulunmuş, ltal· 
yan donanmasının takviye edi· 
leceğ :ni söylemiştir. 

Bundan ıonra Ba,vekil Mus• 
ıolfoi klirıüye gelmiı ve ıu 
nutku iAld eylemiştir: 

- Bugüpl~rd-e. dünya harita• 
ıında büyüle bir h~d se olmuı· 
tur. Bu hadise, mü;takil bir 
devlet olan Avuıturyanın bari· 
tldan ıilihmiş olmasıdı r. Bu 
dram, ı"mdi başlamamıştır. 1848 
tarihinde Piye 1onte orduları, 
Habiıburg ordulari)e karşılaş• 

mıı ve birçok mücadeleden 
ıonra ltalya kurtulmuştu. 

Mıusolini; bu noktada uzun 
izahat verdikten ve umumi bar• 
bin geçirdiği safhalarla ald ığı 
neticeyi teşrih ett kteo sonra, 
1918 tarihinde Avusturyanın 
federal bir devlet olduğllnu ve 
o zamenki Avusturya Başvekili 
Bavecı Renerin; AvustLJryanın, 
Almanyanın bir parçası oldu· 
ğunu beyan ettiğini söylem ş, 
o valcittenberi, Avusturyada ha· 
zı eyaletlerin, Almarıyayı iste
d . ğini, yalnız Vor Albertb eya· 
Jetinin, lıviçre ile birleşmek ia· 
tediğini ve V.yananın, Veymarla 
birlikte çoktanberi Almanyayı 

istediklerini beyan etmiştir. 
Mussolini, müteakiben Sen 

Cermen ve Versay sulh mua• 
bedelerinden sonra Avusturya 
nın müstakil bir devlet ola ralc 
tanındığını, bi:ihare, Avı~stur
yada müteaddit kabineler de· 
ğiştiğini, bunlardan buılarının, 
Avuıturyanm, Almıoy~nın bir 

M. MauoÜni 

H 1Va sef :,r/eri 

Hava istasyonu 
binası bitti --inme ve hav:ılanma meydan:nın as/atlan. 

ması için bir proje hazırlandı 

lia'fJa :stosg:Jn1J blnat? 
·- Sonu 8 inci sahifede - nahiyet1 dab'liııJe iı.ıc'l tdil.oo ';le olan hava iıt&1y.:.na 
~~~~~~~~~~~~~~~"~~-~~~~~~~~~~~~~- t·uuıama~Lumıı•~ ~b~ak~ 

Avuvtu,.ya hci ises 'nden sonra bul "eıH y pı.~ca&.~ - . Hava meyd&• 

Cumao'taıu 

Avrupadan Amerikaya 
akG1n alt~~lar 

nanda trr~ aıel ... rıa ha•ıılıama Te jo• 
mı yeriuirı H • alı olmaıı aı:ııarık 

Çekoslooakganın merkezi Pragdan bu görünüş 
Bulln. 16 (Radyo) - Almaa de balandu~oau .,.. Çekotlovakyad .. 

matbaataı emri .. kiiain. en .. .ı ç.. ki Almanların baldarmı almalan 
kollonlr.ya tarafındın kahol edildi· lhııageldi&ini ,asıyor. 

18 Mart 1915 Bazı mali mehafil, Avrupacian yeni c.'f!.t&~a· 
Çanakkale harbi ı ya daha çc-k allın_~!':{.ağını bildi, .. iy~~·!a~ 

c , 1 • • Nnyork, 16 (A.A..) - A,· u11uıya ı.i · ıııel~ri uze:-ioe .1hrupadn AmC'n• 

~örülmüıtü, bu '1uı:ı•t• lıa:zıumaa 
"lroje. devlet lıa••yolh-rı um11.:.:1 
müdiJrlil~ilo• göı.d er~l"liıtır. Aolı:ara. 
lıcnir ve 1ııanbıı .. L:au= bau .. ,r. 
lLri, ancak m•)d•ı...10 lıma-un inp 
aınJan zonra mun!Jızauı_,. tJ~\ua. 
b.l .. c•" .. tir. F .k. .. t mey.!n ~ ··••.i}eti 
ıu. •Uo Mf,.,.Jere hui•·11dıt haııın• 
maıt da mfüı.k'lin ~IS;d! .. •:C ıdir. 
Y olC'o t.ıvynre teri hangar<. a11 oonra 
i eıupo biıı~ıı dı jp ,a ecl) t•"lti \p".t. 

lial Ye fakat, baaua Uf i olmadı· Londra, 16 (Radyo) _ Tıynıiı 
&ım aha, ÇekoıloTalı:f& •iraamdara• gaaeteıinia iıtihbaratına gOrf; Bitler, 
nıma da kıb11l ettikleri 'feçhile, yakında ÇekoıloYakyaya bir Dota 
Çekotlonkyada dGrt baçuk mil1on zerecek Te Çekoılovakyadaki Alm•n 
Al .. a IDe•cad otdağaaa, Bobomy.. tebaa1ıoın •uiyetlerini11 tapa '• 
..... pm.U t.b Almaa sembeıi ifia• CHpl&U:ıi i1&i1eaek&ir. 

Bir gün detJam eden ve "-1' kaçın ıermayeler Amerikan lıaakalaruıa Londrııdan .Nerorka ı mil· 
düşmanın hezimeti ile ne• yoa 22.s bin ıhw dolar nakline i~kln •erıniıtir. Am-.l'ika bük~muıoin 

t• l .. altın 117Uetini d•Aiıtirdiğindeoberi alk defaclır ki Avıupadan b .1 de-:c ce 
ıcs enen en bugiik deniz mcıbim bU alun Amerikaya gelmektedir, 

taarruzu. Bııı 111•11 mehaf ilin b ımun Amerika11 dah• mııbim b;r ıJba tıhıcCl• 
"- ~ aıihı,e bıtlıııııul:'ç oltca&a &ı~aaliaqıJ.ir. 

1 
şİ!ıır1i hua m~y dar.ı ,ua ...., g-ı ,ruıcak 
'Nl vo oto.o r.tik u•:,.fo ;; teeiı::arı içirı 

laht iflııı' dı :•-enm:(tir. 
hı.ıyot'uD içD"e HYl1' iç~n de 

lel&~kl•r J11pıhı.nıht. 
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Şeyh Kiifterinin eseri 
Balvi S.o ı 

.&llAIGUJ • 51°1 ••• it ............ birin•• Ş.,la ~ lt&eriaia .. ı: 
..._ _...,..,_ ... al .... a .... eMri aer~b edlByor. B• ••da P" 

.,. elaa •WW.da•• •• •"k ltltlahde lalkim ol• rub, c1 oyp, 
ı • • ima .,... .._ • tUJi erijiul Wr çuı;ete içiade göaOk· 
..... 1ro a.. ae.ı. ... .... ........ ...... na... •-iııMh 
tar •18 ..,. 

...._ tlJle talıllll .._ ._. ..., •• "11ıh ki • ••1re• Wr ec1 .. 
·-~~ ..-... "' 1aw. ı-..... _......_.,. •• cıaıa • • ,.a. biribiıle 
~-'911l .._.. .......... +n .. ..,._ N• Wr J9ll atllileli mu..,.ı 

.;:ı-. ... -.-. ,. ...... ..,. .... ...... 
ı - • ••fnb ............. •• wa .. ............... 

: ...... -··- ....... ..wı• Ua ........ lıP .... . 
...... ...... • 2 ..... ... .... ,.... lılr .... . ,.,, ... 

1 - .._ a.•adle .. ,.,, •ir ıw.ttr •afi ,.,Tıtiwkte6. • -' 
...... .,... liq IUlflaıüMla fe1W. ~•e&•daba lbiNt• ıtç .. ielaia Ta ·•Mir;•••-.....,_. ......ıa o.-,. flbaı"'r. ._.aJd •bio 

Wt iıtlll •d »••il 111,.mı •••• •• ... t1ı tak'._. ... .,. 
le .W.a.. Buıüti lalU,_.. nalite ile laiç allka11 7oktar. lakat 

..,.. taltükab iaU.• .. , ... •il' yakıa •• •acerayı a-1at• lıile 
........ ,.... ... .....,..... ..... ........ "' ..., .... 11 •• ki 
,.... ...... ,,.. .............. ...w ... -. ....... 
......... - tok Jldklı,- .... dır. 

ı - ....._ lıb -.••• .. n•inkt oJaa miıabt ltir tenkit ft bt4'9· 

................................ ~-· ..... Mır ·--
~--~ .. lds•ıdJe takip ........ Wı ....... c1 ,..., .............. .. 

,-• pôl• ..ıar. llaklU plel•d •1T17etiaba cidü •llalı ... larile len• 

s ••'fiil'. o.ı.a rim4l " .,.. Wr te•..a.J• ic•at.d• .._ .. ha 
..,.._ 11ı1-. .... .,. .... ...fi ............... ,.. lılıt 
... • ,... .. ..,, a. ...... n ...... nlan eiddt Wt dıft lıallilcle 
........ ....._...,. ........... ... iç9! ..... ...... .... --~· 
w idil• ..... l>epltuak ferallla-* laıemiıtir. 

1 - llMda Bafu Danaaıl• ............... WP Wr ıllfa· ._.. 
•• Mle .ı. •••.ı:ı lü n•u bq-d• J..rakmpr. la kıa••• rol ....... ~ .............. , ... ~··al s .. n lür• ......... ebulaaD• 
nt•• •ı• ., .. lllldr. au ..... .a..u. ••re --· ...... lldk• llefıa »-• ... Bel.ıha, iki kellauhy laay.ıt lrinr ...... 
... - ............ bnedl .,. •• ı..ıır. Çoak• ....... •..,. '" n1• w s...I SNIW. ............ •-11 • ._,,+ 
~ .._. ___ ... .., .... . .............................. ....... ... ...................... , .................... .... 

U.lllln ..................... - .............. .. 
-----.. lllFJ •• ..., .......... ,,,.,.,. ... ,..... , .. 

11,-. • ... ,.. n• mk ..,,... .......... ..._ 

Mll9il• lekAlılıı m•e. -
......... ,...t Wr 11191 dadaı ·••r.. .. • a111le ı6re lokn-

1.emek itia • 
--- U.• .............. ,.... 

,..a •si•i al•ıı ve ayai _. 
•ada Wtia o milceUef meı. 
ntatta _.c1 ean•iftir. 

uq~uıd OJUnlar1 
uolan, 1-I•"* 

yajmitktl. ~~-.~~.-.pm 
laa it , elim· 
piyad ~lanaa ifirak etmek ..,.. .. . .. ,...,. 
dlflr111ıtlr. o&.pi,.cf. 
lar Tokyoda 11t1 .,..k? 

.,..,. ............ iiN"f•· 
Zira elimp .,.._,, icia. 
memleketleri biribi ine pklar 
••ak ip. ola~or. H.,_i Jır 
pcmya, buıGa laarble ...,.ıcllr. 

Alaaniatan Hliri 
ıelarim -zde 

~-· Ankara ..&ıi a. Al.met Haa NfikilHe tHıri•iu 
ıehNıti. 

BUGON 

Kazanç cergisi la:ılı. 
iında bir tamim 
Serhelt •eslek •babı• 

mesleki teıekküller veya bele
diye heyetleri tarafındın 2751 
••aralı kanunda ıeh"rleria nii
iısuoa göre tayin odjle11 ımaf
larclan tialaa • ••flara tefriki 
halmde ne tftihl• meamele ya· 
kılacatı Maliye Ve kiletinden 
ltir tamiat. 'liliyete bildirıl-
91ittir. 

Mesleld tqtldliiller Y.,. be
lediye heyetlerinin bulımduldırı 
fMirler için lllloa.. batlı ced· 
.We ta7ia «lileo ııaıflara 
arhnp ... tmete .. bazı de
recelere bıçbir mükellefi ithal 
etmem+ salihi1etleri yoktur. &.•• 1021 numaralı karana 
Büyitk Mıllet Mecl lince müza. 
keresi ıır.aıında da uaealeki teo 
........... ver•......,. • .,.. 
lerinin 7alnız takdir baklannın 
tebil ftıra el•••fl.t.. fakat bu 
t~lckül ve heyetlerin kaaunun 
.-etüll sıaıflara h·c; kimseyi 
ayırmamak gibi kanunu ibW 
-.der ••Jetteki a.,ı ..... 
it r•ı w temyiz mercı1erinee 
tetllik eclileb eceli de ı..,.. 
eailmiftir. 

o. .. itte ........ .. 
•babının bal•ncluklaa ..... . 
........ ,.. le..-. ...... 
ett.W. taf D •dilen clere•l• 
den • cl•ec.ı .. .,.rmak tiW 
U-t laillillbre ••hrlif •• 
....... um bNrlarma tei>
lili tarihinden. itiw• U9S 
........ kılMllHl9 61 .. 67 .... 
••thleleri .. cibıace • •..U. 
tttkıki itiraz •f ........ 9111• 

Msdir'Cle..._ ..... .. 
• · • Nkfcuam mllı•ıta'ru \,e 
dlarulaa• ve baaa 4'iıePad• 
ıaiı... edılmoı.it 01'• bra.. 
'-"• •aktu ••rıi taril• UN 
........ f;iJdi~. 

TAYY 

Her iki memleketle tica
retimiz artırılacak 

RE 

- __ ..... 

•tfbr. 
3 - !, daireli IJölgeler te,. 

killbodaD bidnei Ankara wı
... bıth ~k vi~etile 
lolHI l.ta111Ns1 ltıl.-in• Ntla 
ea... wıa,et1a-. ........, 
al_. w merkee lanacla ba
ı.naak tiz ... 1"İ bir 15 iDCi 
balı• tetki1 ldi'g!pir. 

4 -J.t tltinuiD 1"7 ... ce ,..... ,.. 
ah memariyetlerden hir adet 

- . İf -
lijıi. ' adit ........ it 
batmlfettitli... l ad.t 250 • 
1 ... .,. ........ il .. 
fettiflikleri kaldır ı..,,,, baaJ.,._ 
,eriae S Met 350 ıer ti1e .,. 
bide it •••llttitliA ,.a. ~--
115.. .,... 
iti ........... ~<? 

Tirkeo ŞuWarı..ıa ...... 

Tamamile Taı'iııce 

Alihaha 
Hindı 

Tatk~ *"" ı oe gaseU.-
7blerce lıız... MU11saam Fil prqleri, .. 

Uçan lıalılar ••• M.1a1.,.,. .,,,,,.,_ 
San'atlıdr C..Oet Kouıra idare.ıncı. fnlllf•MI' &as lıe,eti tar4'"'4M 
~atla •.. S.wua M1Ue11., tar(lfııulaıı notliil• ıarlıdar ••Yt.•mitfir. 

AYRICA:PAl"MOU~T JOIJRMAL 

Flklrler: 

Milli ve beynelmi
lel sullıiJ aiilcdn 
ve gazetecilik 

bil...,t u .. ı1aı 
Asnmızda ı•retal•,, tok m. 

hlm ııya.t roller Ofll•makta
dırlar. Bugün; küçük, btlJriik, 
fakir. &eQSİlle laer tabaka3;'81k 
aldnııe erclitf kadar aiy•tle 
meıruldür. Her ilkede bir Jae 
.. maa1Maat.ltaa1Dumialilal
dan iaifado e•re efldrı amu
aaiyeyi, btaüa olpnlaşmımıı 
fikiıleıi .,.o. "' kötl hedef· 
lere dolnı ıiirtlklemefe çalaıır. 
Bu tlkildeki hareketlerile; ..,. 
veli hitap ettikleri insan ldtle.-

leriSlt ••-' "' a.ctclf ~·• 
.. iıtiımar ederler, ..,.. 
devletin takip ettili •iyaal i .. 
tikametleri "öıterıuder ~ 
bı JOldaa uukllltınrl• ,. 
&ayet be)'llelm lel ıulha kon
mıılar. Sinıi ruhlann bala..
... poltik .. dedikleri 101 • .. ...... 

Her tarafta ba gibi ai,..t •. , ........ '° ... ,.,. 
derpey kapah lmalcta v.eyalaat 
.,, )'!flacle ,.. 11...iı .. 
le..aleri kınlmaktadır. De.tler 
"* 1 .. rl t• rlerle deti ~ ka-
nuni yollar iladaı edenle milltll ......... ı.-. 
Hilu ba ....,ab lnlom 
clirler. 

Terle,.. ... ..,,,. 
bir .. tbua bitlıir ıa1UB 
olmaktaa uz'1rı.taa1Dvdar. 
ki Tirk .-.,.)'eti.; kmd• 
ba IHrial hlti•e ett19elr ta 
birfaei w.._idir. Gazeteci1 q-
ttn .. ,.. bir ·~ , .. 
çOk aak.ardu ,,.,... ha•cl• 
leri ikilıoi bir şiı..S.. •.cıc;M 
clirme ....... ,... et• .. 
dutu fibi ıuete litwalana 
aetirıaelicMr. . 'iilıl~~~.-....ı ;ı _ .... ~ıı.ıı.ft.t ..... 
dft .,. .... ,. ... J~iQtf• ~ 
.,,.... b r İl~.ıte ~ 
devı.te aaill•laiı ..... W... 
c1ı.-. ··- ... ... 
tirmemelidirler. MJlotimi1, 
.,,.,•wırlilile ..,. üınt•• 
Wrieel ....... tlihayet •ıialaW'fJ 
perverli~ en kalt bW ~btjj 
lcaideli4&. Me ... bijlliae p1-
berlaaoıi bir JDiMfiri, bir t•k• 
..- lr ril11t•lwle pııetelel41e 
~ fibl .... ..., 
---··ilMlll lailled • .... 
MI• 1F ......... 
olaıuz. ..,., 
Weotojifs afrancb veya .. 
.... ittiiu ..... " biri . 
titri• blmaan cltfmam bitlıi'lt-..,., .. ..,.. ..... 
kencliaİIİ uak tatanL Efkin 
•••• .,..,. .. ,... lllclle. . 



Şimali Amerikada çok müd
hiş bir kasırga f el3keti oldu 

Bükreşte 
Tiirk.Rumen ticaret 

odaıı lıuruldıı 
Bilkre,. 16 (A.A.) - Aaadola 

Ajan•aın ba,oıi muhabiri bildiriyor: 
Ticaret ateıomiaia le .. bbilıtl ile 

Btlkreıte bir Bamen-Til~k ticaret 
odan karalmuıtur. Od•nıa pyeıi 
iki memleket aruıailıld ekoaom k 
Ye ktlUlrel mlaa .. betleria iakl .. fı• 

•••• e ..... 

Bir kasaba lıüsbütün mahvoldu. Kasırganın uçur· 
duğu otomobiller büyük binalara çarparak parçalandı 

aa Jllsmettlr. 

Alman sefiri 
Ncvyork, 16 (Radyo) - Ş.· 

mali Amerilcada müdhiı bir Avusturyadan 
kasırga olmuştur. Hasarat çok 

mühimdir. Misgaıı, Arkan.... kaçanlar çog"' alıyor Aoaıturyanınilhakını 
Mııııipi ve daha bazı yerlerde Hariciye Vekilimize 
birçok evlerle telgraf direkleı d ı 
yıkılmış, binlerce ataçlar uç- Komıu m!mlelretler lıuciutların a hin erce bildirdi •• 
muştur. bot ot o mobil balanmuı tur.. lstanbal, 16 (Huıuıi ) - Al-

Belevilde, hiçbir ev kalma· Viyana, 16 (Rıdyo) - AY111turJadın civar IJlemleketlere iltica maa aefiri, Avuıturyanın ilba· 
mıştır. Bazı kasaba!ardı; ka11r edenler, dakikadın dak:luya çotalıyor. Macaristan ve Avurtur- kını reımen Hariciye Vekilimize 
ganın ıürü1ded ti otomobi:lerin, yaya komtu d ter devletler budutlınnda binlerce boı otomobil bildirmiıtir. 
büyük b"naların duvarlarına çar· bulunmuıtur. Bu otomobillere, Avuıturyadın kaçanlar binmitler Jstanbulun İf gali 
paralc parçalanm·ı bir halde ve badutla~a ,elince, otomobilleri terkederek komıu memleket• "ı .' Jın.11m.a J.a.n 

1
• _,,

1
• 

bulunduklan bildir:liyor. lere iltica eylem tlerdir. • ı uu u u uu uı 
Son haberler, insanca vuku- Arıidiilc Oıto protestoda 6ıılııntlıı l5tanbul, 16 (Haıusi) - Bu-

bulan ıayıatın da miJa.im .oldu- Pariı, 16 (Radyo) - Arıidük Otto; matbuat mümeu:llerini gün, lstanbulun iıgal edilditi 
ğun11 bildirmekted·... kabul etmit ve Awıturyanın Almanya tarafından iııılini tiddetle güoün fyıldönümü olmak dola-

t r ~ proteıo ederek bu hareketin, miiıt kil bir devlete tee1vüz de- yıaile burada ihtifal yıpılmıt, 
r ıyanaua mek oldutunu ve atiden ümidini kesmed tini ıöylemiıtir. tehıtlite gidilerek çolulcler 

Bez• mtJlıim ıalısiyet. .. konmuıtar. 

ler Hlerİ'IG! .,,. ola. Avam kamarasında muna· /cra miJtehasaısı 
rak bulunda k l b• f J,v:çreli ;yakında ı~ 

Viyana, 16 (Radyo) -Ava- 8Ş8 ) lr Ce Se mire gelecek 
tury.ının muhtelif yerleri~de latanbul, l6 (Huıuti) _ icra 
yüksek münevver ve teıkılit Ç!mberlayn, Çelı.oaloı;ak,aya yardım edilip itleri iç:n laviçreden ıetirttiti· 
ıef.leri bazı Awıtu·yalılar ev· L /ı d miz mütehauıı LymaD bugün 
lorı~de ölü buluomakt~clı~lar. edilmiyecefi laa/ıtcıntla İ •uale CtVap Verme İ eldi. Tetkikat için yakında 
Vazıyete göre buolann ıntibar Loodra, 16 (Radyo) - Avım Baıvekil, bu baıuıta izahat tmire g decektir. 
ettikleri uno!anuyor. bmaraıı, bugün toplınmııtar. Yermek iıtememiıtir .Bunun üze-

lnaburg Oniveraitcıi profe.CSr· Saylavlırdan bıZ1lan mec- rine M~ior Attlı ıöz almıı ve 270 öğretmen 
Ba une lııdem •aınmı 

alacakl!lr 

t---.-ıuaı~ ........ ~~a.aa.u.Q.1L-~~Ga.ı.ıiiLa•tLAJ1av huri as&eı:lik kaounanun tatbik .hii~uQıetiA, bu mesele. hakkında 
ayea. eneli lazıaı ve 10Gra edilip edUmiyecetini '"Baıvekif ne gin izahat verebilecetini 

kendİllni zehırlemiıtir. Çemberlıyndan aormuılardır. sormuıtur. Bqvekil Nevil Çem• 

lngiltere 
Mit:ı Müdafaa pro. 
eramı için iıtikraz 

akdediyor 
Londra, 16 (Radyo) - lnril· 

teren·n, M J'i Müdcs faa proıra· 
aıını finanae edebilmek için 
clört yüz milyon liralık dahili 

i' iıtikraz akdedeceti ıöyle· 
yor. 
Lon dra, 16 (Radyo) - Avam 

kam.ıraıı muhalif grupları, ba
güıılerde toplanacaklar ve M.lli 
Mudafaa p ogramı etrafında 
m zakerelerde bulunarak, hü· 
kGınete ne dereceye kadar mü· 
zaheret edebıleceklerini teabit 
ey iyeoeklerdir. 

Amerika 
donanması 

8'/Jyük manevralara 
baıladı •• 

San Pe dro, 15 (Radyo) -
Amerika donanmaıı, oa miJyon 
metre kare bir ıaha dalıilande 
büyük manevra! ara baıla•.ftır. 

M. Heriyo R!iı:cum. 
laurla konuıta 

Pariı, 16 (Radyo) - Parli
mento reiıi E:ivar Her yo, bu
gün R! Iİcumbur Lebrun tara· 
fıadan kabul edatm ı ve Leon 
Bumun, yaran parlimentoda 
okuyacat beyanname hakkın• 
da lconuşmuıtur. 

Şirkati Ha,rlyenin 
Jleni vapuru clenise 

i dirildi •. 
lstınbul, 16 (HJıuıi) - Şir• 

ketı hayr yen o lstanbulda inıa 
et itı v purtardan ikincisi, bu. 
gül meraı m.e denize indiril· 
~ 

Bııvekil ıulb zamamnda berlayn: 
böyle bir kanunun tatbike lü· - Muhal f 1.ideri bize ülti• 

1 d matom mu verıyor? 
zum o ma ıtı cevabını ver- D M • A ı 
m · f ye ıorunca, ııor tt ı er 

1f 11
• vab verm f ve: 

8tJndın "ıo~r~, . ~koılo~ak· - Yabanca bir kuvvet yarın 
yaya tecavuz edıldıtı takdırde ıize ültimatom verecetino biz 
lngilterenin yardımda bulunup verelim daha iyi olur. 
bulunmıyıtcıtı ıorulmuştur. Demittir. 

Polonya-Litvanya müna· 
sebatı gerginleşiyor 

fıtınltul, 16 (Huıusl) - Ba 
1ene, Lise ve O:taokullar ötret
menlerinden 270 kiti kıdem 
zammı alacaklardır. 

Den7zbanlc miJdiJr 
m aavinleri lzrnire 

geliyor. 
lıtaabal. 16 (Hdıasi) - De

aizbank amam müdür maavia· 
leri, bu hafta lzmire gidecek• 
lerdir. 

Bir harp vulıauncla, Ruıvanın, Litvanvava Bl~lc flıfınıtılc 
"' "' ., Barnavada lbrahim otla J.. 

yardım edsmiyecefi 6 . ."ld.riliyor zette bır bsçalc bulum ... 
Moıkov•, 16 (A.A.) - Sov· 1aat müzakerelerde bulunmuı zabıtıca alınmııtır. 

yetler biri tinire Çekoılovakya • ve Polonyayı tatmin için bazı -------
Sovyet yardım pakta mucibince tedbirler ittihaz eylemittir. edemiyeceti bildirılmiıtir. 
hareket ederek Çekoa'.ovilcya Litvan1a cumburreiıi, bu.ıün Polonya matbuatı, Litvanyaya 
taarruza utradıtı takdirde ona lnailıı ve Franıız aefirlerini laücum etmekte devam ediyor. 
yardım edeceti ve ancak Fran- kabul etmiş ve kendilerile ko- Varıova gazeteleri, Litvanya· 
ıanın bö)'le hareket eylemeai nuşmuıtur. . nm, yirmi ıenedenberi Polon· 
prt oldutu ıılihiyettar maka· Raya Hariciye Nezaretindea yaya kartı baımarıe bir vaz:· 
matça Roytere bildirilmiştir. Litvanya hükumetine relen bir 7·t ~lmıı bulundutııııt1 kaydet· 

Miiıterek bir laudud olma· notada, Po.oaya ile Litvanya mekte ve bu vaziyetin, uzun 
maıına ıöre bu yardımın naııl ar111nda bir harp wkaunda müddet devam edemiyecetiai 

:·~:~:!ec~~i~:lio~bt:~ li· ~~•an•n ii):;;~~·~;~;;;;::J;- -
Cevabı verilmitt'r. filim birden 
Varı ova, 16 (R 1 dyo) - Po

lo~a Har ciye Nazarı Kolonel 
Bek. buıün buraya dönmüş ve 
kaqılaamııtır. Karşılay.cılar ara· 
ımda, ltalya uf ri ve sefaret 
erkinı da buluomuıtur. 

Kolonel Bekin avdeti üzerine 
derhal bir içtima yapılıcalc ve 
Po'onyanın . L vanyıya karıı 
alacağı tedbirler teıbit oluna· 
caktır. 

Son haberlere göre, Po'on· 
yanan muhtelif ıcb rlerinde L·t· 
vanya aleyhine nümayişler ya· 
pılmalctadır. 

Kovno, 16 (Radyo)-Polonya 
hudutlarında vulcuagelen bicli· 
aeden dolayı burün tekrar top- Seaaılar: 

tv · • 
Jeanette Mıcdonalcl 

Musiki ve Biz 
-2 

Maıiki zevki inkişaf etmit. 
atar baıb bir okuyucun.an, •bu 
ıöyledilderiniz cazbanda da p· 
mil midir? Öyle iıe af buyu· 
run • ., Diyecejini tahmin ediyo
rum. 

Muıikinia bizi muayyen ve 
kat'i feylerden kurtard tını ıöy
lemiıtik. Cu da muıiki olması 
itibarile az çok bu ayni ıeyi 
yapar. Caz da hepimize ait olan 
muayyen bir heyecanı ifade 
eder. Ve senfoninin yıpmadıta 
lilcin cazın yaptıtı teıir ned"r? 

Bizde tevlit ett ti hasette, 
heyecanda fark vard r. Musiki· 
nin kıymetini takdir etmekte 
en mühim imil bu farktır. 

Burada salahiyettar olmadı· 
j'tm için teknik bakımından hiç 
bir mükemmeliyet veya ektik· 
liti kaıdetmiyorum. Sadece 
dinleyiciye göre maıilciyi nazarı 
itibare alıyorum. 

inceden inceye ahlild ve iç· 
timıi tahlillere fitmebizin ce
miyet ve in11n·yet nodai naza· 
nadan buı hiı ve heyecanla· 
nn daha ziya de tayam takdir 
oldapna b :liriz. Hararetli bir 
mü.ıa1cata veya kavga eına11n
dald hiddet heyecanına h :çbi· 
rimiz yabancı detiliz. 811 heye
can biç te takdir edip beten• 
ditim"z b rıey detild.r. Fakat 
b"ze biddetin eaıım dujUraa 
ve ona yakan heyecan duy· ran 
müzik te vardır. c·nsi heyecan· 
lar da biç kimaeaia yabancaıı 
detildir. B zde ba heyecanı 
·en iptidai ,.idile • ayandıran 
cazdır. 

Cu, bueket, beyecaa ve 
ciaaiyet ibtiraııdır. Phlaton, 
muhtelif tipteki muıikinia bize 
Japmıı oldap mahtelif tu,.. 
leri Wlditi iti• .,........_ .. 
teditimız heyecana pre müz k 
1eçmem.zi taVIİye ediyordu. 
Malikiyi nefretin veya b dde
tia ifadesi olarak da alıaca 
Symoadı'nan ıöıünü terı çev r
mek icab edecek. Müz k alsha 
buaa en yiiluek ibdoai de
lil. • derin çılıuılaklaramızın 
da bir ifadeıid r. O zaman da 
Jİne akıldan dalaa z yade mii· 
uair bir dil ile koDaıar. 

Rıdyomamn bqında oturur· 
ken her önimüze plea maıi
ldyi tenkid etmekıiıin d"nleme• 

ÇiMDIKLER 

Vedide Karadagı= 

te mecbur değiliz. Seçmek 
mizdedir insan heyecanları 
mükemmel bir ıekilde i 
edenleri alır, daha iptidai 
düklerimizi ıuıtururuz, di 
meyiz. O nliyeceğimiz mu 
1eçmekteki imıl, içinde b 
dutumuz haleti ruhiyeye 
değil midir? 

Muıiki i'min bir kırde 
Muıikini n bizi muayye 

kat'i ıeylerden kurtardıtını 
lemiştik. insanı dinlend rici 
ıu da bundan ileri gelir. 
tahk insanın dıkkıtini m 
zaman kendi üzerine, bil 
uzviyetınin muayyen nokt 
çevirmeıinden ileri gelir. ı 
ba ııhrabının etrafına bir 
var çeker ve bu darac k 
ııbrabile bııbııa kalır. 
ba d~van eritir. Birkaç d 
İÇİD olıua o derdi anuttuı 
insan oradan çıkar. b"çbir 
nü11 ölçemiyeceti kadar 
yerlere ıider. Fakat in" 
batıra ile insan ııtırabına 
dütü zaman öyle bir için 
ker ki, bu iç çekmede 
dönmeden miitevellid bi 
zün vardır. Bu bal tekerrü 
titi takdirde iyi leşmete d 
ıidılecet ni kuvvetle z 
mez miıiniz? 

Muayyeniyetten ba b 
bu azad oluş insanı dinle 
rici olma11 itibarile de§'il, 
ıiyeti ren ıletmeıi ıtiban1e 
dalıdır, kıymetlidir. 

Eter 11dece muayyen bi 
ziyet karıııında muayyen 
heyecan dayuyoraak tıp 
dece muayyeo aandalye, 
llmba veya otomobilleri 
likia bunlır1G hepaine t 
olan tabi kanunu göre111 
iptidai bir · ~oıeı: · 

ewtOll crbaaaa• 
du. Kendi tefekkür kabılı 
beraber bizimkini de bir 
ce yükseltti; bir sürü eı 
ıef f 1f olan farkları, ayr1b 
Gzerine çıkarttı. 

Hiui hayatımız da böy 
Benim ken:lime mahl!lı bır 
ııbrap, sevfİ ve hazlanm 
ıizin de öyle.. Fakat ıı 
arzu, ümid, aşk hepimize ai 
Her yerde, her zaman hep 
aid. Ancak muıikide bıa ı 
liti ve iıtiralci sezeriz. 
- Sonıı 1 inci salai/e 

Kışın bize yapbkları 
K.t yaklaşırken, çimenıarda, uzaktan uzata olsun, ma 

llDID Jiiıünü göremiyeceğbi düıiinen ıair: 
K-ı geldi firak açmadadır ıineye yare 
Vullat yine mi kaldı rüzel faslı babare 
Mıaraı içinde, bütün ıstırabını a:ılatlr, fakat mübarek 

bizim cephemizde cananla miiauobeti, bilmem kaçta kaça 
IDÜştür. 

Şimdi kıı gelirken, ıairler bile, •yn ayrı ıeyler diiıiiniiy~ 
Pua. ihtiyaç, kömür, romat zmı, nezle, ırip vuairel. 

Hit kimıe çık p ta benim etkiden ded.t.m ıibi: 
Balkoada oicekler eolacak y•nam, 
Koca kıt ba bHret aolacak y••nı•, 
Son btlibtll bet1udaa ı•b•ca 6ktl" 
Soa gll de .. çam 701•-k 7•nam. 

Demiyor. Hele, bize bir ıü:ı içinde, yetmiı yedi türlü 
gösterea ıu kih litif, kih abuı, kib atbyaa, kib bomurd 
lcib ortalıtı batırıp çakaran, kib kömiiril on ikiye çıkınp 
ren lzmiria kıt mevaımi, her yerdekinden daha oynak, he 
dekinden daha düzenbaz ve maıbra, her yerdekinden dahı 
zalimdir. Auadaılardan biri. demin, tam iki aydır nezlede 
rin derin ıes vereo burnunu tutmut: 

- Muvazenemi kaybettim ·diyordu· burnum, bir desti 
ribi oldu. 

Bu aralık ıiire çoktan veda eden arkadaşımız Orbaa 
Gökçenin maaaıında da ıu kıt'aya bulduk: 

Ne reall etti b•kıa bialerl eyyamı tita 
Elde meadU gideri .. abırank, ökıGrerek 
A aedip Wauda l>ill elifti kadaDI.r gibi eb 
F41eair baraamasaa rengiai moamoı görerek.. 

Arkadaıımız. tiir ilemiDe, galıba bu kııın cilveleri ve ıı 
lan ile dönecek.. lzmirde kıı, her sene, hepim zi kendi 
·Ye clalavora11 içinde bahara çıkardıl'1 pa, öyle aanıyora 
bizi epeyce bizden maldqtırap ta ondu ıonra bu iı ba11 

r..-J;ı, 



tan 



n ..... 

lktısad NASREDDtN HOCADAN ' ahirac 
Ş9yft 

Yaktıklarımız e Kt upıearı ... "'tt•rl 
B.r yandan memleketin top-

- 11 O - Yasan: Alehanctr Ullma rak mahsullerini arbrmata çalı· 
fi kon dijer tarafta• oaları • 
siltecek hareketlere göz yum• 

- 48-

Dartanyan istikbal hakkında hiç düşünmez ve 
Parayı siz vereceksiniz, ben ala-

istikbalden bahsedenlere omuz silkerdi 
••ktaJIL cağımı ae kağıdı bu? -

Alemı• uil w edalı ta.,., 
tabii bir Wde Wiriamit ba• 
... 4, .. tilı• içinde ara •a 
...... JdWlak •ta. bncliai 
..... • İJİ lair .Uda11 
...... -- ... cletiı•• .... 
illa, o .....W w tlonulr•e...-. 
..... lailmiyetiai WL.i,...
... ..... prlaeeek olan ahte 
111.t.tu-. Hasıh blth ba 
adli ._.._., Dartınyaı11• 1alıam 
~il nıı sltmelcle kalanyarak 
............. blyük hlnaet. 
~ a.fi .._. etmeliae de .... ... ..... 
Doiı-. At. tek •• u 

.ıam•laraacll, .enik ve alil ta· 
lliatli ~ dl l'tevil ile •••· 
,_ ~ olaa•• fefl' 
ldade !»ile rörülebi•di. 

orta boyluydu; t•t Yii-..... ._..._ ......... ..,. 
........ ~: ..... ,... 1d, ...... 
aiaill lll•t•ti lillbtor!ar .,.. 
.-.. eı ... ıt.-M ...... lo. 
.. ile taptald.,. id .. ...... .... 

..... ,.ıebe etalifti. 
"81\i• ,az. tebM 
reaa• Bratu tar• 

· · il "lli1Nrbifim41e 
cı...a· ile fonatıla>ı tala-

-··---· kabil olmayaoek Wr 
bl .. uU ...... 
& Hlo dikkat etmedtti .ıa.n, 
Arı ........ , ..... keblu 
1111111111 .U.faa eltili •eri-

Zeytinciliti mizin, inkipfı c;a-
• • • • - releriai arıyor, memleketin bot 

nin uilzadcıer arasında biie rindeki elleri hiç solmamış; ve yere kilomotrelerce topratanı 
ez ı&üldütü o •rda, kendisi o aqam, pek neıeli olan, mü· kaplıyaa de ic!leri aııı.&ıp far 
pelc mükemmel talıail ıörmiif kilemeai bir an bile sakıa ve dah bir bale ptirmek iaterkea 
olduta itin Arımiıin saıfeltiti müliyim blmamııtı. diter taraftao •blul ver.wı.. 
ve Portosma anlar gibi görün- lıt kbal bıkkında hiç dOıGn· cek bir durumda olu &eyti• 
cl6tü Utiace cümlelere güler •ez ve istikballerinden bahse• lere balta vur..kta bir mahzur 
dl Hatta birkıç kere, A 05011 dea kimselere kırıı da omuz- aörmüyoruı. 
._. d"* 1 fJ 1 .J k" larıaı silkme.ele kifayf't ederdi; Yeg;..,

8 
ralcı"bı"m"ız o'•"" y .... •vr•• ••• yan ıı e m e erue ı _ .. .,.. 

h J b.b d le ıu halde onun ıır11, Dartany.. napııtaaın p-'-mutnulu&o •• "Yi-gramer ıta arını taı ı e ere -L · ...ı..... · d .. ... • ... 
• l d oıa "Mt.ertY• ıü.,- ıçin e ao,. ıeı"ın·ı b" ·mı'- ·ıri... a··•ıb--'·"' filli dofru ı ııs,na v~ ıım e 1 d b 1 . ... " ..... .. 1NU .. 

e iti veç i e, PÇ•ıı umana azlılaıması imkinlarıDJ arar-ieap eden yerine koymuıha. aitti. 
Bunlardan fazla olarak ta. y ken diğer araf an mahsul ve-

üzinii kaplı,.a bu ecayip ren palamut ıx.acını kes p at· .l'--rlerı·a din ve imana pelc ao- ~ keod ım· e daha -·r-1- 6 
UJ • •- ' - _. makta mem eketin ne kadar 

as •lika g6sterdıt, zamanı• verici bir h.l getirir ve batta aranna bir iş yaptıtamızın flr-
m ada oldu.ıı.n veçbile sevda pe- çok ıarbot oldutu z11111alarda 

... lnaa •annıyoruz. 
ıia• kC>ftaklan ve Ail&bın 7eclı yapılan en meharetli aoruıtur Dıkbt edılirse ı&'llrüz ki, 
emrini lıiç bilmecLkleri bir 11• qaalara karıı bile gözleriecle. ,.C.ak IÇİtl ıehre indınfee 
rada, • te•k t edil•'"'" l>w bir.-, lcetledil... ,,. aflln• ochalana eberiıinl aeytin w 
L-1...1- "cldl • 1 ..J- H .. D lıifbir .. .. ....... 
...... • u U9llJCll'.,... a- D d d palamut ataçları t.pil ect·yor. 
aalı, Atoa o aarıa ea mükem- atanyan üıüniiyor u: Köyl6, yakıeık madde ol .. k, 
mel .. adamıydı. •Ey, zavalı Atoı belki ıu iıeriade •er-• ıiraaedili 

S.•nll b••hw •a tıdirrüt an• lltnlt ve lacailll llatam •faca balta vu•ııkta• çeki .. 
etmlı mıh tk, ba ylrcsek in- Jlliiı.lnclea llmüt h.ti0ttayOP, ıaiyar v• b r ıia •at caa ..,.. 
ae, " iMi iwee ~er bHe, çünkü, aılanı bilmed ti, netice- va v_,.cc.t .oi diiliieaek iıt.. 

aia.i ulıJUll •c t• ve koaı.U· 
ihtifır ... laran a1a•at ve ala- .tnce bir iatıfade temin eyh· iP '•°'·L-•~- ,. .. , h •• .. u• L-.L..... 
Iikça dütkllnlii'4'1eri gibi, yavaı -u L.. L' L-- - --· • ----....
JaYll •.wt ... •lra ,... ,..._, ... ••• .,. one.,... raaaadaa ileri ,.Witi•• tiphe 
atJıyord.. ı:.ır.:_,:;j,.8i• daya'acak •rette yolctor. Fakat kiylü,. palailet 

A -L d fa P- ttix.: Ye u,tia afaçI .. aa ela ..._ 
tos, .,- e • ~ c ~ .arlttütü ba mitale111nı ititen 'VUl'dtarıcak kadar illri ..,.. 

•aJ ... ıı 11atlcrinde ba paırlak pı .. __ •n -=-1_. ·ııve etti• 1 

.. ._.... - ~-· 1 
• bu buluaaıa io... -..:•-81i aıl- .. 1--a karii ıöoiik ük ~.. n-L- deh..,. elend:- ~ 

~ •- - &iti- ••--. .._, oı kadar aaüb. me, pelalltlt • 
terir vo a1aki ko111 bir .,... his ODa ls.,atı.rı•m borçtu. ıoytin apçlerıeı kor....-.k 
hk içiade kaybolurdu. ,_. •a., D.naa,anl .,_ tewıo aaemleket •,.afaati ....... 

Ondaki rarı A1lıJıl le kıpoe kif ecliWim, ka~ıd. eli,. ... o kadar mübimflir. 
lanca adi bir insan aibi kahr- tır•ıı batar.naza plmiyor ••l Yak•ctk &.,lara111Ja hl• 
dı. s-.ıaı anüoe ...... g6ıleri .,.. iki taba• ...... •teı ·-- palamut ve -~.. at~
dönen, yavıı ve acı tÖyftyea t• IODI'• kalıt& ile •• 4ebtetli kelilme1i suretile pç11..-. 
At°' ... tlerce t pue ~• Jra- ...,.,. -fll••ılll ı... )'tfmi Fakat memleket ••U.lleıiaia ile· 

Uyku ilemiade, Allah ba
yırlar verıia. rüJ• ıirmet• 
baılamııım: 

Güya bea A111erikada dcti
mutum. Orada Zıraık fabrika-
ı.,. •armıt- Yu mün .. ebe
tile buıuıi yatımla ıeyahate 
çıkmışım. Yabmda Amerikan 
bardan tutunuz da balet heye
tine kadar beqey var. Tam bir 
mılyarder ıeyabıti yıpıyorum.. 

Bir 11bah, kahvalbmı ya
parken, k•p an reliyor: 

- Ebe lnr, kmır şehrine 
ysldıflyora. 

D yor. Kalkıp fiiveate,. ça· 
kııora.,, 

Amao Yara~bi •• .. lahı
IUD&ara... Ş.luia •Pla ti, ib-
tifamı brfadaa belli oluyor • 

Büyiik J •aadan içeri air••k 
rabbmı yaaqayoruz. Tesrafimi 
h•ber alan bükGmet; derakap 
emrime tercümanlar, otomobil-
ler, tayyareler 16ndori701. 

Karaya çıkar, çakmaz pmriik 
memurlar na, poliıler• balam
yora.._ Ne flqariik memuru, 
•• de polıa var .• 

Yanımdıld teıdllUDlardaa 
IMrlliM ....,_a• 

- B.nde pmrllt meman 
ve poliı ,ok ••••' 

Tereim• ,_..,. kadar ... 
cı·1ct-. "anilciM bir teki* 
lilciiiktea ..... cevap ..n-
1111: 

- Haıır eltadi1a5 ibtiflG 
olo,.-1 fa içia 1ofdlar,, 

- lb iJ ,, o maJıjl id• •i? 
- lveı ~feadam; bofdan 

bore koyduf ımu makineler, 
lı• JWe baaan ntan ve eua-dehine, yahut, efendia:nin İş.. ada•, hatta 1ir•i •ıi ıeytan&a der olaıaanıa öniiM de U\.1 

-.••••=••w.r-· .,.... 1s-.. • .ı.ıı.ı~,11e·•.,--..ı..~~~~iililllit~ tetbitlerd• blflsa • "IWfı .., -. 
iı edflf ni anbyan " emirlerini n.- .:..ler n_...... N. & • 

u. ... .,...--n1•• ,._. ~fetMz. • roatkenlidir:, tetkik edıllnce her-
hemeta icraeden Griymoya ba· ı. iki ut ...... .... la••---------111 
kar darurdu. ı • .. D-ı•aa l9'i ıöaterarler. Ba wet'e ktttanl..ıc ılati1•ucla ._,_ UV• 

1 
a-ta .. ..,. ..,.a •••da 

Bu tıanerin biri emı11oda atlU'lftl dalaı ,. ddetle ılr40. 
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.,_
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l>aıtaoyın. bildifimiz mfltr anın kabıaa taı da yam ı olarak 38l 22 ilki Y•ken eler ifit ,.,dum Yarabbi?,, 
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llacle olanca nklıınık111landta tıyordQ. Boyua lar~ keodi· Ply•a •il•" ıe7 ötramelc iıtiyen yabanc" 
Mw. büt, aıau bu kederli ıhte ,.ı.. ote ciJe: 16-J.9J8 plcinleaıa 11111 lar kime mü acaat ederler?, 
bıDeri. yahut bu hallerim te- - Belli taa11orm-n?decl. tlla Wlril - Bunlar için her yGz elD 
bn6r eltili wnlar halclmda Dartlftfanıa muhteıem ta- No. 7 l 1 metrede bir umumi mllkileqae 
Wr aebep bulabilm+ •uftf. kımlaranı flrl ee pı eri b- • 1 !1 50 yeri vardar, beyaranar., safl-

:ı1. ..;___ c:.cA.~ -·-· .-a.-.ı-.e - .. ap -~ • 9 12 aı:ıdL. falı • ••• fb. ~ ~r ~ VlllQlll -· ...-vıı 
.. ..._ re... .. ~ ı.. - s. .....,. aail cletilim, • 10 13 - o detft mi?. 

--r, ... __ .. mi"" • ıı 16 50 - Ewet ,...., ce..pm; o 
nna ma o ll•JU çbir CRDu• ~ tıı.ı _._d d .,_ b 
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ral,t bu ktd•ıll aiPdole ioiP •· ıso B. Pam •k 32 7S 33 -...- - ...... 
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• erailaı clilua.,W ıarkalar re rardı; Dartanyaa tebdit vui- Ali kızı 11 ,.,,_. S.,U., haıaıi aemtto a,...ıi -Ü• 
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Bir aktam Oç bin pillPI b- brlaııoayalMf abl bu bataaıa Dr. Behçet Uı Hayreti. Otomobile •tbJIOlll:ı, 
...... ıillhıorlar araa nda ıa- cezaaana •• ıtır çektiaaJ boe aclrell veri7oraa. Hooop; 141 

ı ÇocaA luıafalı/ılorı pumarah ıobk.. pi elmuftu; fakat sonra, • ay talııiz bir &avallıyımL. H~~ aobk?. Biziaa Ameri-
sleleri• mabıaı olu altın - Ben ıiıe o aıibacloaia ,,..,.,.,,,., "8dak1 · bulvarl• banan Jabuada 
iılemoll kemerine •anneıya ka- De oldaatunu aoruyorum? H .... 1--. ı ı.- cim ... b Mi•Ahab 4 w D-- Se 

M.-.İ!PIİll!l!~~~~-il dar bybetmeli ve berpyini - Merlıa111et ediniı. efendi· w Berlw ....... Ala•~ tok• li'ttta ,:;.~. nq ytme 
u;:=ız-z;rr, yüz Luis altını faıfulle tekrar miz, beni dinle11ek IG.tfuda auılb•= ,... ....... .-. 17 iael ldindc, doktor ç,fik. 

..._..__ kazınmuı aebebale bUo pıel bu unuaual RiQ eder•ID otq. M•,.,..,,,,_ lel•I•• MJH Derakap ilet ._..,. iteni 
"qlare yanm hat kadar olloD ruaııL Er1 t.lefott• 2261 iatildtel edborw. Terclmaala 

.. ___ ııııiiliııiılıiiıliili ___ _. ,akHlip alçılma•ı• iaoi ıM: - Mu ..,. - J .. _________ _, k•N.,._ 

- Erarioiz Lord Jauretleri ?. 
- ı.tfurallata ba1ular; 

....... •tnyor .• 
Hooop elektrik. 11 ... . 

ıör. ba7di cloktorla ,. ..... . 
MuaJ8De. roııtkea, illç, kana 

atrı• illıep • arbm.U. dok· 
lan•: 

- Geç.it .... tidebilint-
iliz. 

Diyen sesi.. 
- V ait•is • keclarchr b~y 

bık m?. 
Htki• ,aıı,_, -. ... ,_. 

bitap ed.JQr: 
-T114e_..,.. • ...,_.. 

Lord COAap,.,ı; .Pi!• i'e lllki• 
lik ne demektir? BW. b.,.... 
• 111, İafe•bıi ............... 
ceaai7et teaaia ed ,..., bis • 
oemi10tio biu •erdilderiai ia.i· 
mızle poe kmd •ine iacle19 P' 
Lııyaruı. Mumafib • rabaa
c ııaıı, bu c:emiyettea ptdlli
nlz ıa lyil te m11tlaka mukat>.le 
etmek ftllyor ... az •Acizler un
d.tı. •• birıey hediye ecleraiaiı. 

Setlnlyoram. Doktora te .. 
kürden IOnra otomobile •tı.r, 
atlMau ıoföre emir veriyonam: 

- Acizler aandıtıaa .• 
liri dakika aoora oraclayaz. 

M•ıaı• bir IMaL. Glreoler, 
o bal• INt cl&acl&ra,w. Ter
ciaanla Wrlikte ";eriye riri10· 
ru, W. ltlr ılt brttb7on 

- Br emriaia mi ,,., et... 
eli•?. Dilt•a. lralrmu bir AJ. 
.... Wd .... lpİsblll .. 
.asc1ır. •• .... ,,_ . 
JUlnıa wır, lfltfen .ayler misiniz? 

aa All anyqrıua. 

..... ıeldl•. 
yaOtOll09 

- Gördüm eleadim. 
-ŞuWcle? 
- L.111. ae elemek iltedl· 

tiltia •• ..,.,., ...... 
tf•clim?. 

- YMi tle•ek lllıN•i• W 
otwmille ıeha bir ki••• •ill 
.,.,..,. iı.tir.. llıs• . 

- YaaıLyorıaau ef_.., 
•IDCIWI Wr irn • a;•laalM 
fibi en tabii ihtiyacat••••· 
Cemiyelia ,.-... .. ••"
oJaa bir zıt, bir 4e otMoWW. 
kalvak folibl i ... ili ,.. 
vartaun?. 

HaJ'f .ı .. ca., ..... • 
kadar merbamow~ k • ., .. 
naz çolc Jltif.a. b.r zat qlq. 
tunaıu lıpat ediyor. Par.., 
bir adam mutlaka ot•obil• 
de olacak cletfldir 1'--

- Ben bi u yarduu ,.S.if" 
tim; diye lıekeleJim. 

- ç.. r•I efeaill; ' ,. ~ 
Yeae,e gittim. Gazel bir .. 

der bal ıordu: 
-Ne k•d• .......... 

elim?. 
- On bin dolar •. 
v ..... , deıtraııııııııtı.1111 

' •iz telefon deliline batırdı: 
- Bay muhaıebeci.. Oıı biı 

tlotar kaydediniz.. 
Ye •ara hana dCSn•ek illq 

•ltlc 
- Sise biçareler ••••• t• 

ıold* .lerim uiz yaHtıcı .. 
- lir ....._ lltfetmiyealc 

•i•ıs? 
- MU.•-.• cı.ae 4e· 

IHk?. 
- Hl9i P9'Hın ahndıtma 

dair kltat. .. 
ICt• ••yretle ltıtırdı: 
- Paramn alındıtıaa dair 

•ıtıt ma? Siz çaldırdınız mt bt-
ıum? Pareye tiz wreeekı.niz, 
bea ala-tı-. Mnhaaebeye kay
dım bile vaptwd m O ., . • 
ka .. lt&Jıdt 

-o.-····-= 
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A •·k A İ •• Ailahabadda merJ a, VUS uryayJ mUS- B .r filin n.arifetleri! 

takil bir devlet olarak tanıyor 
Avrupa ve diinua ·· ··· ··~-, · Amerika ile Çekoslovakya arasında akdolunan tica-

Bir harp tehlikesi karşısın- ret muahedesinden, Almanyadan başka bütün dev-
da mı bulunuyor? Jetlerin :stif ade _edeceği resmen bildirilmiştir 

• Vatinıton, 16 (A.A.) - Hul, dıtı işrap ed.lmek iıteoditi tede tınzilattan istifade edecek 
/talya, ilk kurbanın gene k ?ndiai olacafı Almanya sefiri tarafından dün zannedilmekted:r. devietler arasında iÖ%ükmesi 

lı kendisine Avusturyanın yeni Vaşington, 16 (A.A.) - Re· Amerikanın, Avusturyayı Al· 
son adiaede, garip bir meau/iyet taşıyor kanunueıaaisi balckındıki icara... isicumhur Ruzvca Çekoslovak· manyadan ayrı olarak telakki --Avusturya lıad iaeleri müna· bir teıkin siyaaeline imkin namt"nin bir suretinin tevdi ya ile aktedilen tica~et mua• etmekte devam edecetini ve 

ıebetile muhafazakar Deyli yoktur. edildiğin i teyid etm:f, fakat bu hedesini iiiL1 ederken 67 mem• yeni vaziyeti reımen tanımı,-a· 
Telgraf end Morning Post Bugün Avrupada bir ayak- meıele hakkında fazla malii· leketin istiiade edeceti tenzi· catı suretinde tcfair edilmek· 
(Londrada çıkar) başmakaJesin· lanmağa sebep olmas1 muhte· mat vermek iıtememiıtir. litb gümJ ük tarifesinden Al· tedir. 
de diyor ki: mel böyle bir hareketin neti· Gazeteciler:n bir sualine ce· manyanan hariç bırakıldıiına Ame,.ilc.a Hariciye Nazırının 

•En uiz emelinin önüne ge- celerine bir bad verilemez. u vap veren Ruzvelt Avusturya· tasrih eylemiştir. nat/ca heklenigor 
çebilecek b"r v_ziyetin meydana Fransız gazeteleri hadiseyi nın müstakil bir devlet kal· Reisicumhurun beyanata bu· Vaş~ngton, 16 (A.A.) - Si· 
gelmekte olduğanu gören Al· nasıl tefsir edigarlar? maktan çıktıtına dair kendi· gücı yani Avı.uturyanan Alman· yaıi mahfeller, Hulun Avrupa 
mınya. k&l ·cına çekmekte te- Avusturya hadiseleri hakkın· sine reımen malumat verilme· ya ile birleştiğinin resmen tcb· hadiseleri hakkında Naıyonal 
redd6d <tmemiıtir. Bir dakika· da Pertinaks Eko dö Pari ga· diğini ve dün Çckoılovakya liğinden sonra yapılmış olma· Pres kulüpte yapacağı beya. 
hk bir ültımatom ile bir mem· zetesinde diyor ki: ile ıktedilen ticaret muahede- sıaa rağmen Avusturyanın lis· natı büyük bir alaka ile bek· 

Lond ı·a, 16 (Radyo) - Allah· 
abıdda bi-denbire azan bir 
fil, dört kiş:ye hücum etmiş ve 
bortumile yakal·yarak vere çarp· 
mış ve öldl.irmiiıtür. Fil, ıehir· 
den kaçarken polısl~rce takip 
ve ateş edi lmiıse de fil, ıür'atle 
ko,tuğundan ormana kaçmıştır. 

lemektedirler. Ôğrenilditine aö· 1 

re Hariciye Nezareti iki gü.n· 
denberi radyo ile neıredilecelc 
olan bu nutkıın meteinini ha
zırlamakla meşguldür. Nutuk, 
Avrupa vaziyetinin inkitafına 
göre tadil edilmektedir. 

Salahiyettar mabfellerde ba· 
ııl olan kanaate göre Hul, dik· 
tatörlüklerle anlaımak istiyelt" 
le HitJerin son hareketine kartı 
eneriik bir tarzı hareket iltibas 
edilmeıiııi ve diplomatik te
şebbüs.erde buluaulmastnı arza 
edenler ar asında muvazeae te• 
min ctmeğe çalııacaktar. 

leketi ilhak etmek, enternasyo- •lktısadi ve askeri bakımdan sinin tatbikbe dair imzaladıtı Ctıı- •• • •• .... 

nal mürıaaebetlerde herhangi daha kuvvetlenen Almanyanın kararnamede Avuıturyanın müı· C h • t • 1 F 
bir kaide ile mazur göster ı le· Akdeniz etrahnda başka büku· takil bir devlet olaralc nazarı um urıye çı spanya •, r an 
mez. Avusturya meselesinin ark metJer bulmuş. kendisine yar· itibare alınmıt oldut11n11 ilave 

beraberliği sebebile Almanya· dım edeceği, düşüncesiyle, ltal· eylenaişti • k h d d k d 
nın bir dahili meıei esi balindo ya orta Avrupada Mittelemo· Alman ıefirinin Hule. müra· saya arşı u u unu ·apa 1 
gö sterilmes , kabul edilir ve panın teşekkülünü tevekkülle caatindeo ıonra yapılan bu 
n.üdafaa olunabilir bir keyf yet karşıladı . Avusturya elinde beyanat ile Almanyanm Avua· 

değildir. Bll hidi5enin vereceği olunca. Hi tlerci Almanya Ma- turyadı yaptıtı cebri hareketin General Franko orduları, yıldırım süratile ilerli-
fena neticeler ,hakkında şimdi· caristana da kolayc.1 hakim Amerika hükumetince tanınma· 
den b ·rşey söylenemez.. olacaktır. Eğer Fransa ve in- "Cereyan eden hadiseler 7eci yor' Barselonda isyan çıktığından bahsolunuyor 

Liberal Mançeıter Guardian g:ltere Çekoılovakyanın m~da· ıurette belitdir. Birkaç gün - Baıı 1 inci salıi/tJdtt - acele tedbirler almata ve Is· kezi Avrupa ile ispanya hidi-
diyor ki: faa edileceğini en kat'i bir içinde ilci nci defa olarak Avus- Pariı, 16 (Radyo) - Pariı panyadın relen mülteciler için aeleri, burada heyecan uyaD* 

.. Avusturya meseleleri bizim lisanla belirtmeılerse, Alman turya Alman çizmesi altında razoteleri, CQmhuriyetçi lıpan• yer bazırlamıta bışlama,tır. dırmıttır. 
ç n bir ihtardır. Hükumetimiz· hegemoyası çabuk hakikat ola· ezilmiıtir. ikinci meydan okuyı.ıı yanın ıon günlerde ikiye ayrıl• Son haberlere göre, Cumbu· Kabine, öjfeden sonra Bıı• 
den bugün iıteditimız fey, in· cakttr. E}er garp AvrupHı itıl birinciıindon çok daha vahim· dıtım yaz yorlar. Fransa. Va• riyetçi ispanya, Fransayı karıı vekil Çemberlaynın riyııetinde 
gilterenio hava kuvvetlerini kalırsa, dotu veya merkez dir. Aakeri tuyilc ıiliblı bir linaiyıdaki tebaalarını korumak bududlarını kapamııtır. toplaamış ve münhasıran bu iJd 
vakit kaybetmeksizin, dünyanın Avrupasının, muhtariyetini teh• istilayı kadar varm1ştu. Küçük için bütün tedbirleri almıı bu· Bu hareketten. Cumhuriyetçi mesele ile işt gal eylemiıtir. 
en büyük ve en kuvvetli bava lilceye koymamak ve iıtiklilini cumhuriyetin · hürriyetinin ihlali 1 ı. ı 
orduları paritesine getirmektir.. korumak istiyen hangi milleti. bükGmetinin kuruluı tarzını ona uauyor. panya dahilinde bir ihtilal ılkbahar atyarı>ları 

işçi partis ine mensup Dcyli Berlin tırafandan empoze edilen dikte ettirecek kadar ileri ıö· Pariı, 16 (Radyo) - Muhalif ç•ktıtı manası verilmektedir. Beı hafta devam edec~k lllc-
Herald diyor ki: politik veya ekonomik anlıı· türülmüıtür. ve lcomüııiıt matbuat; hükQ· M~a~aza, Frıoaanı~ Barselon bahar atkoıularma 3 Niıınd1.11 

"Avrupa iç1n bu işte en mü- maları redde cesaret edebilir?,. Bayan Tabui1t Ôvr ıazete- mete hücum etmekte ve ltalya ıefmnden buna daır malGmat it ı baren baılanacakbr. Bunlar 
him cihet, Alman diplomasis i· Figaro ıunları yazıyor: ainde diyor ki: ile Almaoyad~~ ~n~zal;La~ Jelm~miıtir. dan •orHıncnı koiw, Mulnınllcl 
rıio tercih ettiği bir s lah ola· "Avusturya kendini müdafaa •ltalya, ilk lıcurbanmtn gene koya fırkaJarcı asker ıönde- Pıriı, 16 (Radyo) - Bar1e- Huıuıiyonin yıllık koıuıudur. 
rak yeni bir tecavüzün ortaya hakkını elde edemeksizin 

0 
.. lü· k d. . l ıc. b h"'d. d rildi~i halde, Fransadan cum• londan ıelen haberlere ıöre, Yarıt ve lılab Encümeninin 

en ııı o acıaı u a ıae e, buriyetçi ispanyaya biç yardım Cumhuriyetçi lsp:ınya, Barse· koşu programı beklenmektedir. 
ÇJkmış olması dtr. yor. Herşey b;tmiştir. Yirmi garip bir mesuliyeti taıımakta· 

Bu cebir ve tahakküm dev· ıenelik fedakarlıklar, imtihanlar d11. Fakat maalesef bu, ıonuncu edilmediğini ileri sürmektedir. lomı müdafaa için büyük ha· Toprak M :ıhkdmları 
rine bir budud çizmtğe mu· 
vaffak olunamaz ise, Avrupada, 
kimbilir belki de bütün dü:ı· 
yada, yeniden bir umumi harp 
göreeeğ"z. Bugün lizım olan, 
kollektif ıiıtemin yeniden ihya· 
sıdır • ., 
Taymiı, bıımakalesinde di· 

yor ki: 
"Alman harici politikası usul· 

!erinin bu en ıon ve en kötü 
tezahürü, Berbteıgaden anlaş· 
masımn ne gibi ıerait altında 
vücude getirild iği bakkmda ln. 
gilterede mevcud endişe ve 
şüpheleri arttırmıştır. Bu hare
ket, uzlaıma ve teskin siyase· 
tine büyük bir darbe vurmuş• 
tur. Zira, bu gibi ş iddet \'e ce· 
bir hareketlerine her dakika 
maruz bulunan bir kıt'ad " böyle 

ve cesaret fayda.sız kalmış, bü· meıuliyet detildir. Paris ve Paris, 1~ (R~dyo) - Bi~çolc zırhlc:lara baılam•ıtar. Baytar Sıtkı Şükrü Pamirta-
tün garantiler boşa ç·kmııtır. Londrada endiıe pek büyüktilr. Alman zabıtlcrı Sın Sebast yen Barselon limanında bulıınan nan bu isim altında, milli bir 
Yaşamak arzusunda olan bu ln1an, Avrupada anlaşma ve limanına çıkmıştır. Müteakiben, Franıız gemileri kumandanları, romanı çıkmıştır. Eser, yakıa 
memleket, kat'i olarak mahkum itbirlitini görmek buıuıundaki Alman askeri, mühimmat ve Fransız tebaa11nı himaye etm~ muiden parçalarla ve Anadolu 
ed lmiştir. Ş.ddet muzaffer olu· arzulara ne olursa olsun Paril tayyareleri de gelmiıtir. leri ve icap ederıe Fransayı köylüsünün :bayabndan, ruhun-
yor. Avuıturya da, akıbetlerini YO Londranın müıamaba ile Fransız ıiyasal mehafili, Al· oakleylemeleri hckkında emir dan akislerle iş!enmiı Ye aid-
kestirmck imkansız olan bir karşalıyamıyacakları bir piyesin manyanıa Avusturyayı ilhak almışlardır. den ·okunmata liyıkbr. Flate· 
dram cereyan ediyor. Feci vak· . umumi provaamı aeyrettitiaıi ettikten ıonra, ıimdi de ltalyı· Lond,.a, 16 (Radyo) - Mer• 7S kuruştur. Tav.iye ederiz. . -:·· 
alır kifi dorecede beliğdir. sanıyor. •• nın ispanyayı iıtili etmek üze· · , 
Her hangi bir tefsir bunlara ltalga Jıadiıelerin mulcadd.,. re bulunduğu kanııtindedirler. Suriye Başvekili 
ancak sönükleıtirebilir. seyrine mani olmamıştır Pıriı, 16 (Radyo) - Gene• 

Pöti Pariziyen diyor ki: •ltalya. hidiıelerin mukadder ral Franko ordularının, altı An kel raya g' idiyor 
"Avuıturya bugünden itibaren seyrine mani olmamıştır.. aündenberi başladıtı taarruzun, . 

Berlin tarafındarı bir 11cıvi müı· MeHaıeronun bu cümleıi, çok inkiıaf etmete baıladıtı 
tem.leke ıibi idare olunacaktır. ltalyan faşist gazetelerinin Avuı· ve ihtilalcilerin, 7 bin kilometre 
Mussolini bu acıklı iş in Fransa turya meıeleleri karşısında al· arazi ile beş büyüle ~ehir ve 
ve lngiltere kadar manea ken- dıkları hatb hareketi, bugünkü yüz köy i~g•I ettikleri, Cum· 
dis'ne de teıir ettiğini anla• vaziyeti, aydınlat.imasına lbu· buriyetçilcr.n, alb bin eıir 
makta gecikmez.,. vaffak olunmıyın bir meıelenin b1raktıldarı söyleniyor. 

Sen Briı de Jurn.ıl gazete- oeticeıi olarak teliklci edila:ıelc- Perpinyan, 16(Radyo)-Fran-
sinde şuıları yaziyor: ted·r. sız hükfimet~ Purvanderde 

Afendenin, bir an ıçiu Namıkla 
evlenebilmesini düşünmek bile 
yeter, artardı. 

Atatürk, yalnız Türklerin değil, bü· 
tün şarkın Atasıdır .• 

İıtanb~l. 16 (Hususi} - Suriy~ Baıvekili Cemil Mardan, ma~ 
buat mümessillerini kabul etmiş ve yakında bir heyetle Anka• 
raya gelerek ıiyasi ziyaretlerde bulunacağı 01, Atatürküo, yalnız, 
Türk milletinin detil, bütün ,arkın atası oldu unu söylemistir. 

ıerim iıabete daha yakan o!a· 
bilirdi. 

Sonra, ayni cümlede bir nevi 
ciddiyet, hakimiyet ve k11dret 
vardı. 

- Fakat.. " 

Ya .zan: Saime Sadi 
-9-

b r fokıtrot çatınağa başladık. 
Fakat o neredeydi?. Güzidenin 
niıanhsı ile yaptJğt dınıı bile 
seyretmiyor, onu anyordum. 
işte, ta köıede pencere kenarı· 
na dayınmıı, gö:ıleri~i Aferi· 
denin profilinde t~ıbıt etmiş, 
garip bir parıltı alt-," diılerini 
gösteren v• inıana adeta bir 
hayvanın tebesıüm~~.ü hatırla· 
tan yabani bi~ guluşle rülü· 
yordu. Derin bır baz. ~e ıaadet 
içinde gaıyohırDUI gıbıydi. Hiç 

Folcıtrottan ıonra · bir vılı 
istediler. Bu aradı, · doktor 
geldi. Bana baktı, Aferideye 
de itildi: 

- Sizi yoruyoruz -dodi· af 
buyurunuz .• 

Diiıünen bir in1a11 fibi ko
nuıaıuıtu. 

Ben, genç doktorun yerinde 
ol•ıydım, ıöyle bir Deticey• 
vanrdım: 

Diye kekeledi. Ben cevap 
vermeden Aferideye iıuet et
tim, onu lcolı.ırıdaıı taıtap kal
dırdım. O akıam, hayatımda 
eıini telcrarlamadıtım bir ba· 
roket yaptım: 

Başımı çevirip Namıta 1ert, 
nefret dolu bir bakıı fırlatbm. 

- Abla, beni mazur görse· 
er çok iyi olacak .. Bak, bara· 

retim de var. 
Güzide, esasen kendisine 

mukavemet edemiyecek kadar 
ince ve zayıf olan Aferideciğe1 
cevap bile vermedi. Onıı adeta 
bir mahkum vaz·yetinde görü• 
yordum. Peşleri sıra ben de 
yürüyordum. 

Bizi, şiddetli bir alkışla kar· 
şı lad lar. Galiba sinirim tut· 
muştu. 

Mütemadiyen o yuvarlak göz
lere bakıyorum ve her bakışım· 
da, biraz evelki intibaımın da· 
ha deı in, adeta müdhişlesen 
b.ıer çukur haline airdi ıeni· 

ziyordum. 
Güzide, beni evveli, kayın va· 

lideıine, sonra nişanhsına tak· 
dim etti. Sıri öbürüne ge)miı· 
ti. Aferideniıı gözleri bana 
takıldı. Der bal anlaım· ştık. 

Müıtakbel mübendiı, beni 
ne kadar da nazikane ıelimla• 
dı. Fakat elimi eline vermek 
için ıarfettiğim deruni kuvvet, 
tasavvurun fevkinde idi. 

Evet, o kadar çok kıll& ki •• 
Ne bileyim, avuç içlerinde de 
kıl vır gibi.. Bu bir el deti~ 
kalın, kemikli ve tüylü bir 
kuyruk gibi birıeydi. 

Afeı ide piyanoya oturmuıtu. 
Akordu yaptana ve lial0;U.yin 

d Put ·b· kımıldamıyor u. gı ı, veya· 
bud da çirkin, koilcunç. man• 
kea ler ıi b i bir hali Ylrdı. 

O Aferide de rörm.. t ·· llU • • U~ U. 

B. d b" e benzının b;:ıb-t" ır en ar . .. u un 
d t nl biısettur.ı. 

ıarar ı ı . 
B d• kayınval.de ·ı N 

ı.ı ara ı e •· 
ıııık araıınd~,. manalı Ye seri 

b. .. teatııı oldu. Ev t N 
ar goz f 'd . e , a· A erı eyı .. 
mık on•. . 2oıtermiıti. 

lbtiaı•Uerın en dayandmazı 
· en deh l ' akıbetlerın . . . . ıet isi, işte 

b .. ı .. t.ııı ıçuıct. ...1 
u ıoı Y•ııyoruv. 

Aferide başını çevirmeden 
cevap verdi: 

- Estağfurullah ..• Rica ede· 
rim. Bilalciı 11adetinizden bize 
düşen hisse ile biz de etleni· 
yor uz. 

Bu nazilcine cümle içinde, 
kendi kendime bulduğum ~eya 
tevehhüm ettiğim birçok foyler 
vardt. 

Aferide, her şeyden eveJ, 
vaktile kendisine alaka göster• 
m·ş bir gençle eğleniyordu. 
Aferideyi tanımıyan bu cümleyi 
belki baıka türlü telilcki ede· 
bilirdi. Fakat ben onun en 
mıJl .arJca.d&JS jd.im, .dütilDCe• 

- Bu kızla ıalca edilmez. 
Valıi de çaldık. Tam o ıira• 

d• Güzidenin tavırlarıadan bir 
şeyler ·sezer gibi oldum. Ayni 
kunıldanıı, kayınvalidedo dahi 
gözüktü. · 

Namık cılcetinl düzeltiyordu. 
Aferide, tehlikeyi . aezip de 

kanadlarmı oynatan bir kuı 
gibi kollaranı kımıldattı. Derhal 
Güzideye doğraı gittim: 

- Bize müsaade edin.. Afe
rideyi biraz daıarı çıkarmak 
iıterim. ÇJnkü haıta oldutunu 
görüyorum. 

G.iiZido: 

Aferidenin odaıında ldi\c •• 
- Kapıyı kilitle Saime! 
Dedi. Sesi çok hafif, ldeta 

işitilmiyecek kadar cleriadi. 
Ona yaklaıtım. Şimdi de elleri 
ıotumuıtu. 

- Bu iyiliğini hiç unutımı• 
yacatım. 

Diye fııılcladı. Heyecanı de
vamdaydı. Fakat bu hali, he
yecandan ziyade. bir yarı uyu• 
şukhı'lc manzarası gösteriyordu. 
Gözbebekleri, korkudan gittik· 
çe büyüyorlar g:bi idi. Oııun 
bu halini gidermek lizımdı. 
Ellerin oğuşturdum: 

- D&11.anı adecelı. .... 



Gökten ölüm yağıyor 
Vera'u~ kalesi A 'manlara har$ı nasıl durdu? 

Yazcın: FTansız erkanıharp kaymakamlarından 
Jorl Londen 

Türkçe9e çeoiren 
A. Kimi Oral 

Sekiz Alman tayyaresi, gökten ölüm yağdırı
yordu. Bir· zabit, bize feci haberler . getirdi 

Alman kaovetleri 
Günlerdenberi yapıl an istik· 

şıflardan ve casuslarımızın ver· 
dikleri raporlardan anlı yoruz ki, 
karşımızda, tam techiz:atlı alb 
Alman kolordusu vardır. Bu 
kolorduların teşkil ett ği gruba, 
general Kromoriç kumanda edi· 
yordu. 

Alman kolorduları, ıoldan 
ufa doğru ıu suretle mevzi 
almıı bulunuyorlardı: 

6 ıncı kolordu, 29 uncu ve 
67 inci fırkaların karşıtında, 
7 inci kolordu, Konsevua or· 
manında ve inhilal etmiş olan 
72 inci fırkanın karşısındL (Bu 
kolordunun yan taraflarında 
37 inci fırka mevzi almış bu· 
lunuyor.) 18 inci kolordu, sı inci 
fırkayı ıol cenahtan tazyik et· 
mekte. ilk defa ateı açan top· 
çw, bu kolordunun bataryaları· 
dır. Üçüncü kolordu, 51 inci 
ve 38 inci fırkalan tazyik eden 
18 inci kolordunun arlcaıanda· 
dır. Grup kumandanı general 
Kromoriç, bu kolordu merke· 
zinde kararrih kurmUJ bulu· 
ıuıyor. 

3 üncü kolordunun hedefi, bir 
an evci Luvemon iıtihkimlırını 
islcat etmektir. 15 inci ve S inci 
Alman kolorduları da, ( Moze
vil)e karıı ve sağ cenahım1zda 
bulunuyorlar. Bu kolordular da, 
(Bezonvo) iıtibkamahna iatinad 
eden 14 üncü fırkamızı tecrid 
eltikten ıonra ileri harekata 

t='.,....""""nıır~m,eıra csıaınet: • • •· .. 
işte düıman kuvvetlerinin 

vaziyeti budur. 
Düşman, geceleyin, karanlık· 

tan iıtifade ederek taarruza 
kalkarsa, mevkilerimizi muha· 
faza edip edemiyeceğimiz suale 
değeri.. Esasen; arazi vaziyeti 
bize biç de müsait detildir. Şu 
hale nazaran, nazik anlardayız. 
Zabitanın manevi kuvvetleri de, 
pek yerinde değildir •.. 

.· . .Saat dört oldu. Düşman, an· 
"·mzın top ateşini kesti. B zimki· 

ler de ayni ıuretle hareket et· 
tiler •• 
Kumandanlık tarassut mevki· 

inden harekatı takib ediyoruz, 
nazarlarımızı 51 inci fırkaya 
çev:rmiı bulunuyoruz. Edindiği· 
tim'z kanaat, 51 inci fırka ku
mandamnın, ric'at etmekten 
aarfanazar ettiği merkezinded'r. 
Akşam oluyor. Saat 6. Kır 

fırtınası bili devam ediyor. 
Düımamn, bu vaz~ye! lc:arıı· 

aında, a-eceıeyin taarruza geç· 
mesine imlc:in yoktur. 

Vaziyet, düıündüğümüz gibi 
tahakkuk edeı se, takviye kıta· 
ab alabilecetiz ve boş kalan 
yerlerimizi doldurmak fırsatını 
bulacatız. Ayni zamanda, fırka· 
lar, birıbirile temaa edecek· 
1-dir. 

Biz bunları düşünürken, ufukta 
8 tayyare ıöründü. Takriben 15lJ 
metre yüksekte uçtukları için, 
bu tayyareler· n hangi devlete 
menıup olduklarını tay'n etmek 
mümkün detıldi. Fakat, tabii k i,. 
Alman tayyareleri id. Tayya· 
reler, yavaşca uçarak, mevzile· 
rimi ze doğru geliyorlardı. Bir 
aralık, ıelc:iz yüz metre kadar 
alçaldılar. Bunlar; biz"m, her 
günkü ziyaretçilerimizi Bir ce· 
velin yaparlar, bombalannı 
bıralc.ırlar ve • karargahlarına 
dönerleri •• 

Kıtaat, aldıkları talimat mu· 
.. .ibince yer altındaki istibkim· 
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fara çekildiler. Yalnız mitralyöz 
kıtaatı, ateş etmeğe amade; 
tayyarelerin, yaklaşmaımı bek· 
liyorlar. 
Düşman tayyareleri, birden 

bire bombard ımana başladı lar. 
En çok üçüncü tabur efradı, 
bombardımana hedef o'. muştu. 
Efrat, mecnun gibi oradan ora· 
ya koşuyordu. Tabur kıta8tının 
işgal ettiği sahada yüzlerce ce
set görünüyordu. Düşman tay· 
yareleri, bombardımana devam 
etmekte, ik nci alayın topçusu 
da, netices:z mukabelede bu· 
lunmakta idi. Bombardıman, on 
dakilcadmberi devam ediyor. 
Kumandanın emrile Tavalda· 

lci t ayyare karargahım za mala
mat verdim. Karargahta, yanız 
üç tayyaremizin mevcut olduğu 
ve fakat, mitralyözleri, istimale 
pek te salih olmadığı cevabı 
ve.riliyor. Tayyare kumandanı, 
bu cevabı verdikten ıonra ilave 
ediyor: 

- Sekiz düşman tayyaresine 
karşı üç tayyare ile bava mu• 
harebesine kalkışmak, maksadı 

asla temin edemez. Kaldı ki, 
tayyarelerimizin mitralyözleri, 
·dediğim gib i· güvenilecek hal· 
de değildir. 

Bu cevabı, teessürle kuman• 
dana naklediyorum. O da, ka· 
fasını sağa sola sallıyor ve va• 
ziyetten müteessir oluyordu. 

37 inci fırkanm bulundutu 
mıntakada, infi.aklar biribirini 
takip ediyordu. Kimbilir ne 
kadar zayiat olmuştu? 

Ansızın, birinci alayın üçüncü 
taburundan bir zabit acele rö
ründü ve şu haberi verdi: 

- Kumandanımın iki ayatı 
koptu. Mevcudumuzdan 148 
kiıi ölmüştür. Yar alılar çoktur. 
Ölenler arasında iki de müli
zim vardır. 

Kumandanımm gözleri yatar· 
dı.. Gelen zabit de, hafif yarala 
olduğundan, en yalcın revire 
gid:p yarasını Hrdırmaıı emrini 
aldı ve ayrıldı. 
Şu harp, ne acı şey Y arabbil 

Bir an içinde yüzlerce insanı 
yok ediyor! .. 

- Sonıı fitil' -

Musiki ve Biz 
- Başı 3 üncü sahifede -

İşte bu itibar ile musiki il· 
min kardeşidir. T pki ilmi bir 
mefhum gibi mus'ki de tamim· 

u cidir. Fakat ondan <!! cJe»: 
fazladır. Musiki, llıssi hayatı· 
mızı muayyeniyet ve kat'iyet 
hudutlarından d.şarı çıkartır. 

i lim bunu yapamaz. işte bu
nun için her şeye kafi değildir. 
Jbtimal Darvin musiki zevkini 
kaybetmenin zihni ve hissi ha· 
yatımıza, mo al karakterimize 
fena bir tesiri ol acağını söyle· 
diği zaman aklında bu nokta 
vardı. 

Şüphesiz, hiçbir heyecan, sa· 
dece heyecan değildir. Her 
heyecan, manası o lan birşeye 

ilgilidir. Mesela bir insan, bir 
had ıse, bir yer ..• Pür bir heye· 
candan bahsetmek manasızlık 
olur. Şa halde mus;ki bizi umu· 
mi bir heyecana • sevinç, aşk, 

cesaret • sü rüklediği zaman ken· 
di tecrübe ve muh.,yyilemizde 
bir sürü hatıra, tedai ve fikir
ler yükselmeğe başlar. Musiki 
dinlerken kendimizi dıkkatle tct· 
kik edecek o 'ursak duygu ve 
düşüncelerim z"n ekserisi yÜ <· 

Fikirl~r: 

-Başı 2 inci sahi/ede
feleriniıı neden ibaret o~d~ğunu 
herkes bil ir. 

Milletimizi, istiklal harbinden· 
berı idare edenier müstesna 
bir zekanı o direktifleri altında 
asrımızın içtimai zaruretlerinin 
icaplarını evveli kavramışlar ve 
tat bile etmiş :erdir. Turk mi lieti; 
11lh zamınında en k ibar, en 
mü:tefıt, en nazik millettir. Bu· 
nun böyle olduğunu bir nebze 
şüpheye düşürecek kimıelerin 
bu içtimai manzume içerisinde 
yeri yoktur. Hiçbir Türk, ne 
kardeşinin, ne de dünya üzerin· 
de diğer bir millet efradının 
kanına susamış değildir. Ancak, 
tecavüz karşı sında ne şekilde 
hareket ettiğini ve edebilect"ğır i 
dünya üzerinde artık bilmiycn 
millet kalmamışbr. 

Vedide Karadagı: 
selmiş, genişlemiş eski batıra 
ve tedailerden ibarettir. 

Heyecanlarımız, onları gayri 
meş'ur veya yan meş'ur benli· 

im izden ..çeker çıkaru. 
Şekıpırın -De deme le iıted iği· 

ni şimdi d ha iyi anlarız. Ru· 
bunda musiki olmıyan inaan 
kendi derinliklerine inebilecek 
olan bu kuvvete sahip değil
dir. Binaenaleyh Carlylein o 
meşhur tabakasında yaşıyan 
adamı gib:dır. Ooun heyecan 
atmo feri yoktur. Onua için 
ağaç sadece ağaçtır. Deniz: de· 
nizdir. Ve o, bu vaziyetle 
öğünür. 

Bız:i muayyenden kurtarmak 
ve gayri meş'ur bt-nliğimizi tah· 
rik etmek, bizi derinleıt rmek 
ve gen işletmek • işte musikinin 
yapt ğı şey budur. Mademki 
bu böyledir; ferdin hayatının 
ilk anları ıdan itibareıı muıikiıi 
olmuı lh mdır. Bugünkü ce· 
miyct:m·zde musiki terbiyen'n 
üvey ev:adı gibidir. Musiki de 
mekteb programlarmdA resim 
ve beden terbiyeli gibi ebem· 
mi et verilm iyen derslerdend:r. 
Biraz şarkı ·vokal müzik· o da 
ekseriya gayet bozuktur. D ğer 
taraftan da k msenın anlamıya· 
cağı hazmedemiyeceği bir sürü 
nazariyat ..• 
Şüphesiz bu hususta bir gün 

daha ziya"de akıllanacıj'IZ, mu· 
sikinin de fen dersleri i'ib ... 
kadar mühim olduğunu öğrene
ceğiz. Muı. kinin, bütün d iğe r 

derslerin yapamadığını göre· 
ceğiz. 

- Arkası var -
~--~~~~--~~~~~ 

Hırsızlık 
Kemerde Beşaret sokatında 

Tahsin kızı Fatma Zehra, bir· 
likte oturd uk' ırı Hüseyin kar ısı 
Kadrivenin 35 liruın ı ç"lmıştır. 

Baş vekilimizin 
en son resimleri 

Büyük eb'atta Başvekilimiz 

B. Celal Bayarm fotoğrafileri 
yalnız Hacı Ali paşa otelinde 
ioto, ressam B. lsmaıldcn teda· 
rik ed f'b lirs'niz 

-~ ,,- ... v-. 

Amerika da 
~~------~-~--------~ 

Yeni çevrilen çok güzel 
bir fiı·m 

-

Mevzu Amerikanvari ve ayni 
zamanclcı enteresandır 

Ame,.ikada •Şen müntehir. 
ler. iıimli çok güzel bir filim 
çevrilmiştir. Baş rollerde Karol 
Lombar ile Fredrik Marı var• 
dır. Bir Frans z Sinema mec· 
muasının muharrirlerinden biri, 
fılimin mevzuunu, çok entres11n 
bir ıekilde hulasa etmiştir. 
Hulisa, şöyledir: 

Sen müntehir 
Şimdi, ikiıi de ıu tayyare 

kazasında öldükleri için, onla· 
rın aeri'Üzeştini ıize anlatabi· 
lirim. 

Muhatabım, bir ilmi heyetle 
Avrupaya gelmiş bir Amerikalı 
gazeteci idi. Jkimizin de bu· 
lundutumuz 'lf'eami ziyafette, 
canımız ıılc:ılıyordu. B .r gün 
evel F .orida civarında hususi 
bir tayyare düşmü~tü. Bu tay
yare kazasında ölen yedi kişi 
arasında, Morning Star gaz:e· 
teıi reportörü Vilyam Kuk ile 
genç karısı da bulunuyordu. 

Muhatabım ıözüne deva!D 
ederek: 

- Reportörün karısının adı 
Edıtti. Fakat genç kadının asıl 
ismi Haz:eldir. N için başka isim 
taşıd ğı nı b irazdan öğrenecek
• niz. Edit kocasına yalnız bir 
ıeyden serzeniş ederdi.. Fakat 
hikayemi başından anlatırsam, 
daha iyi olur zannediyorum. 

- Reportör Vılya m Kuk, 
gazetec l ık mes\eğı ni sizden ve 
bend~n daha iyi biliyordu. O, 
gazetesinin •biric' ğ",. idi. 

Atılgan ve icatkar olduğu 

kadar, müşkül bir vaz"yctten 
kurtulabilecek derecede açık· 
gözdü de. Üstelik güzel oluşu, 
onun işini lcolaylaştarırd ı. Mes· 
leğr icabı herşeyc burnunu 
ıokar, fakat tedbiri elden bırak· 
maz:dı. Böyle olmakla beraber, 
tam iki ıefer, kafeıe düşmek 
tehl ikesini atlattı. 

N .=zaket icabı: 
- lçi:nizden en ziyade ken· 

dine iÜvonenler bile bazao yı· 
nılar. 

Dedim. 

Muhatabım sözümü tasdik 
ederek: 

- Evet, dedi. insanlar ne 
derece mükemmelseler, o dere· 
ce rnülccmmel yanıl rlar. Vi ıyam 
Kuk, kuvvetli b ır ş , h ,iyetti. 
Yaptıtı hatalar da ayni dere· 
cede kuvvetli oldu. Bir kere, 
b irçok vaitlcrle kan dırd ığı pey· 
gamber sakallı, gösteri ş li bir 
arabı, b nbir gece masallarııı· 
daki sultanlar gibi, ıoluk mavi 
eı biıcle r giydirerc · ve üzerıne 
sıı hte inciler takarak, ça lıştığı 
gazet~nh sahibi O.iv "r S tona, 

Marzipan mehracesi diye tak· 
dim etti. 

Marzipan mehraceıi, Morning 
Star gazetesi sahibine, bir 
umumi kütüphane yaptıracağın ı, 
ilmi ve fı ziki araştırmalara 
mahıuı bir liboratuar bulun· 
ması için lüzum eden tahsisata 
vereceğini, bir nümune basta· 
nesi meydana getireceğini va· 
detti ve kendis· nin okuma yaz
ma bilmez z avallı bir cahil ol· 
duğunu ilave etti. Fakat, çok 
geçmeden, reportö ün yaptığı 
hile, bir ziyafet esnas nda mey· 
dana çıkh. 

- Yal Nasıl meydanı çıktı? 
- Ohi pek aşi kar bir şe· 

kil del 
Mom "ng S 1a r gDzetesi, meh· 

racen:n şerefıne, ya ptırtılacak 

hayır kurumlarile a lakadar o:
ma l arı lazımgelcn üç bin zen· 
g;nin iştira ıe etti ği büyük bir 
ziyafet tertip etti. Bu ziyafette, 
ismi geçen kurumlar için top· 
!anacak beher Amerikan do!a· 
rma mukabil, mehracen·n on 
dolar vermesi kararlaştı rıld ı. 

- Vay canınal Mchrace çok 
b üyük bir taahhüd altına g·· 
riyor. 

- Söyledığiniz doğrudur. Fa· 
kat birşey kaybedecek değild i. 
S ıde foya sı me ydana ç ı kacaktı . 
Neyse. Ziyafetin tam coşkun 
bir ııras nda, kocasını aramakta 
olan s ahte meh racenin ka ı sı 
kucağında bir tavuk, etrafında 
altı çocuğu olduğu halde, eğ· 
lentınin yapıld ığı salo 1a dald ı. 
Kocasını, te bdil i kıyafet etm i ş 
bir vaziyette, baş sedirde otu· 
ruyor görünce açtı ağzını, yum· 
du gözünü. Sonradan an laşı l· 
dı ki, mchrace hazretleri, şeref 
delisi zavallı bir kundura bo· 
yacısından başka birşey de· 
ğilmişl 

Bu rezaletin m eydana çık· 
ması üzerine, diğer muharrir· 
lere b ir ihtar teşkil etmesı için, 
gazete sah bi zencıyi kapıcılığa 

alıyor. Vilyaaı Kuku da, ö :en 
meşhur adamlar hakkında ya· 
zılar yazm ağa tay.o ediyor. 
Zavallı geıı ç, yen i vazifes nden 
h Ç rne mnun değildi. A .:let 
deli olacaktı. Mornin Star ga· 
zetes ı rı e beş sene1ik bir kont· 
ratla bağlı ol duğu için, isti fa· 
sını d a verem iyord.ı . E n n iha· 
yet üç hafta iç inde, meslek· 
daşlarının bin bir ı stıhzasına 
maruz k lan gazeten n sahibi 
S iton Alivcri yumuşatmağa mu· 
vaff ak oldu . 

r " 
Güzel bir Ame· ı 

rikan filimi 

Uzak bir şehirde, kadr aaı 
fosforlu saatler imal eden bir 
fabrikada çalışan Hazel FJaı 
isminde bir genç kı z. radyomla 
zehirlenenlere mahsus ilk ııa .. 
talı k işarc.tlerini gösteriyordu. 

Bir rün Vı lyam Kule, raz•te 
sahibine: 

- Eğer beni bu fabrikanıa 
bulunduğu şehre göaderİtieniz, 
kızın bastalıtı hakkında çok 
mükemmel bir röportaj yaparım. 

Dedi. 
Siton OJiver bu teklifi, ea 

n ihayet kabul etti. 
Reportör, Hazel Fla11a caa 

çekişmekte olduğu bu ıebre 
varınca, zavallı kıza karşı mer
hamet duydu. Bu küçü'.< şehir 

ö!gündü, ıeması bulutlarla kap
lıydı. Sokaklarında g ezen ço
c uklar kavgacı, delikan lılar vah· 
şidi. Genç kızı bulabilmek için 
çok zahmet çekti. Bu zavallı 
kıza, gözleri yaşlarla dolu bir 
halde, doktorun evinden çıkar 
ken tesadüf etti. 

Fakat k•z hastalığı na ağlamı• 
yordu. Doktor ona, tcşhiıinde 
yanıldığın ı, kendisinde hiçbir 
hastalık bulamadığını ve mü
kemmel surette sıhhatli o~du
ğunu söylemi şti. Halbuki o, bi
rikt ird ği iki yüz dolar kadar 
b ir parayı, Nevyorkı g d ip ye
meği kararlaşt rmıştı. Ş mdi ar· 
tık g idemiyecekt , hayalinde ya• 
ş attığa zevki ve e§'len ceyi yapa• 
mıyacaktı. 

Böyle bir vaz yctte iken kar
şısına çıkan Vilyam Kuka, işiıa 

içyüzünü anlatabilmek için v .. 
kit bulamad ı. Ç ünkü, mahvola11 
hayatı için ağıadığmı zanneden 
reportör, ocıa, Nevyorka relm .. 
sini, hayatı n ın ıon günlerini 
orada · geçirmesini teklif etti ve 
Nevyorkta bir kahraman gibi 
karşılanacağını, her arzu ettiti 
eğlenceye kavuşacağını, ölün
ce de büyü ( bir merasimle rö
m ü leceği ni iiave etti. 

Es sen a ray.p da bulamadıtı 
bu teklifi, genç kız kabul etti 
ve iş' n hakikatini reportördea 
g :zledi. Haki katin meydana çak
masındaıı korktuğu iç in, dok· 
toru da yan larına alarak Nev• 
yorka gittiler. Orada, genç kaz, 
ısted ği g ibi b ir bayat sürmete 
başladı. 

Çok geçmeden, re portörle 
genç kız, b ribirlerinin meftunu 
oldular. Aş<.ın pençesine dıişen 
V.lya m Kuk, Hazclı n tedavisi 
için mütehnssı s d oktorlara mü. 
- Sonu 9 uııc.u sa/:u f 1Jd• -

• 



RADYO -···· h'unünkiJ program 
l2tanbul radyosu 

Oğ. e nevigatı: Saat 12,30 
f1i" a Türk musikisi - 12,SO 
H:- vıdis - t l.OS PJi'.<la Tiirk 

mu lriıi - 13,30 Muhtelif plik 
11tş ıyatı. 

Ak,.• ıteırigatı: Saat 17 
l,,k ib tar iM dersler· : Oniver· 
ıi e en aaldea: Y. Hikmet Ba
yur - 1&30 Çoeulc tivatrosu: 
( Doatlıtrı• ) - 19,lS Spor 
r. uNhılM ••: qref Ş f k -
19,5.S lor• haberı..i - 20 
N bal •• arkacl.flan tarafından 
Tun mm lr 1i ve Jaalk prlnfarı 
- "0.30 Hava rapora - 20,33 
ÔJHr R u tarafından •• apça 
ıövl~ - 20,4S B.men Ş·n ve 
ark•daşları taraf ndan Türk mu
ıi lc • ve hak ıarlcıJan (Saat 
•Y•") - 21,lS Radıfe ,,_.,.. 
ka~atJ•ra taraf ndaa Tdrk ma
ıi e balk ıarkılara - 21.SO 
O lıeatıa - 22,45 Ajau laa· 
berletı - 23 Plikla aololar, 
oper• ve o.,.,.t puçabrt -
2~.20 Soa laaberler ve erteai 
iURÜn prGlfamt. 

· inkara radycau 
Ôll• ..,,1p1ı: Sut 12,30 

Mubteltl ptic aeır1yab - 121.SO 
P alda Türk musikısı ve halle 
~· · kı arı - 13,15 Dahili ve ha
r.ei h.herler. 

Ak,.., ~f"i!JOlı. S..t 18,30 
PW.ı. daaı mueikıei - 19,tS 
Tirla muailıi•ı ve halle şarlular1: 
tMMbYI. Çabr ve aPkadqlan) 
- 20 Saat ayara ve ara~a 
n•)'&t - 20,15 Plilcla ç.,. 
daı Fürıtın operetı - 21 Kon• 
i.,_a: Selim Sarn Tarcao -
2l, 1S Stüdyo .. °" orkntra• -
22 Aja• haber.eri - 2'.ı.,15 Ya· 
rıalu propam. 

Muhtelif Avrt1pa iıtasyoıları

D.. b. •• .. miri Prorr•m özü: 
-S.11 J on il er: 

J.3, 15 Roma kısa dalgası : 
Scnf0ttik lconıer, 20,SS Bükreı: 
Senfo ıik konser ( Berlinden 
n .. I). 

&fi/ hnHrler: 
'l.10 Ber5n kısa da'pıı: Hafıf 

Jcon1er (8,15devamı), 9,SO Pariı 
K"lonyal: Pile ( ıo, ı,, 10,4.S 
11.'°, 13 Keza). 12 Berin kıaa 
clalp11 : Konser aaati, 12.15 
.... kıta dafpıı: Hafif muıikı 
kODMrİ, 13 Berlin kı• dalp11: 
fWif ••ilki, ( 14, 15 devaau ), 
!J,10 labet: Marek Ycbcr 
orbllruaın pllkları1 14,tS 
Parfı Kolonyal : Konser aakli, 
(15 Kea). 17,!0 Berlin kıaa 
*ip. : ICo!onya Şrammel or· 
kımuı, 17,45 Berlia kısa dal
ı-: Popaler koaHr, ( 18,50 
.._.,). 18,15 Vartova:Karııık 
--.ı. 20 Uypz r: Konaer, 20 
...... Ş11bmt, Şaman, Brahma 
20,30 Roma. Bari: Kanıık pille 
•wMll', 21 Var19n: Ki lsik 
• dW, 21 Uypıir: Karııık mu· 
... ft Belrad: Bilyalc Radyo 
•lwlr111, 22 lrtaadadan nak· 
..... celc Amapa konıeriai ıu 
f 111tıa..daa dinleyiniz: M ll.10, 
hfao, Stokholm, Pqte, Viy• 
-. Va"on, 23, 15 8t lgrad: 
... kom•I, 2',25 Pe,te: Eski 
•• mailriai ( Pruaz, Moor, 
S...d•), 25, 40 Uypziı:Gece ........ 
0,.,.1.,., o,_,,.,l•r: 

14,40 Roma kısa dalp11: 
Lfılk opera mulilcili, 18,30 Ro· 

• ... clalpıı: Lirllr operalar· 
W. perde, 21,3 5 Viyana: 

1-F_.. .. rblanndan(operet
... D), 22 Roma. Bari: Bizet· 

•Carmea. oper .. , 
Git .. slkl•i: 

16.30 Pariı Kolonyal: Oda 
_..._kon.eri. . ,,.,,.,, 

11, 15 Roma kııa dalp• 
Hlllr .. rkılara, 18,15 Mıllno, 
T.Mo: Şarlah koaHr, 19, 15 

• 
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Mu s sol ini. söylüyor 
••••••••• 

Biz, 52 devletten korkma
dık, Almanyadan da 

korkmuyoruz. 
Mussolini, Almanya.ltalya dostluğunun tarihi 

olduğunu ve iki devletin daima dost 
kalacağını söylemiştir 

Şuşnlg barutla oynamış 
-Be11 1 iaci -1ai/ef14-

parçaıı oldutuaa kanaat ret ... 
diklerıai. 1929 Hae1i11d~ ikti
dar mevkıi•e ıelea Şoveria, 
ltalya ile temasa ıelditüai ve 
müteakiben bathyu ilctuaclt 
buhrama, Avuaturyaya kalbdeo 
vardutua• ve bu memlekette, 
feci bir ıefalet başladıjıaı ve 
bu münasebetle Almanya ile 
bir ,Umrik ittihadı mukavelesi 
imulanmıt ise de, Çekoslovak· 
ya ile Fransanın itirazları yü
z;inden ba muahedeain •eriyet 
mevkiine girmed ğini ve Avu. 
turyanıa. pndenıiine müık l 
vu yete düttüğünii ve ltalya· 
daa J•rdım iıted t ni ve tam 
bu 11ralarda Avuıtlll'yada N la· 
yoaal Sosyalist cereyanlaraaaa 
başladıtını ılive etmit Ye ıöz
leriae devam ederek demiftir ki: 

- O :uman, iktidar .. vki
ine relen Doaü. AvuıhıryaJI 
mü.takil ve fakat Aımu eler 
loti olarak yaptmata çalıım11 
ve batta büyüle Naıyoaal &o.. 
yaliıt lat lil Dİ butırmata m• 
vıffalc oJmuııa da, bilibare öl
diıl llÜ ... 

ltalya, o zaman Brenaere a1-
lcer göndermete mecbur kalmıt 
ve nuıl iri dört farka ,önder· 
mek 1Uretile orta AmapaJI bi
yik bir telalikedem kuıtarmıp. 
8ta hareketim zclıa dolayı ne 
bir Anltll y.1.1 11e•11• olmae 
ve D• ele bize tt .. kl&ir etm·ı~ir 

Awttvya laakkıada bir b.. 
naat 1Jltibi olmak ic·a, ba •e• 
lekeli• ne olchatuıa• İJİOI bil· 
mek li&ımdll'. 

Ben 1937 Dİlllllllcla Batve· 
kil Şuı1irle •Üliki oldutum 
zaman; Avuıturyaı11n, bir Al· 
maa devleti olmak münuebe
tiie Almanyaya karı• gelmemui 
lizamıolditioi beyan ettim ve 
mauıu, Avaıtuya mukadde
rabaan, yalatı Avustuyayı a.i
b~ e ttitiai iıive ettim. 

Avuıtuıya. •endi ve dahili 
iılorİ için bqka bir devlettea 
yardı• iatem·ı, vekarıaı boama· 
mıfbr. Buouala beraber İtalya 
be~elmilel ıabada bitiia laah
hütlerinde udıktır.,, 

Muuolini. ıÖ%Wle devamla 
Habeı· atan barbindea ve ltaı. 
yaya kar11 ittıbu olUDaıı 1ecri 
tedbirlerde• uzun •zadıya bah· 

Be.grad: Haık şarlalar1, 20 Peşte: 
Macar şarldan, 20,!JO Bülcreş: 
Fran11z havılan, 21,0.S Viyana: 
Eski Viyana ıarkılan • Bıüder· 
leia Feia. 22,30 Berlia lcısa dal· 
pı: Aşk ıırlnlan, 23,14 Var· 
şova: ltalyan ıarlalan. 
Dans mruildsi: 

9,45 Berlin kısa dalpıı: (Bü
tün dünya da111 arndan), 18,05 
Bükreş (18, l ~keza), 23 Viyana: 
( 23,20 devamı). 
Mrılıtell/: 

19,06 Roma k11a dıl1111: 
Arapça musikili program, 20,36 
Bari:Tiirlcça haberler ve konser, 
21,15 Bari: Rumca haberler ve 
Elen •uikili. 

setmif ve 1111 bundın IOllra 
Avuaturya ile Ahaaaya aruan· 
da biribirini takip eden aiyui 
bir takım lıidiseleria wkabal· 
dutunu ve keodııi.1ia, Alman-
1aya muhalefet ıiaeril••inl 
tavsiye ettitini, 11 Haziran 
1936 tarihinde Almanya ile 
Avuaturya aruenda b1r itilif
oame akdedilditi halde vaziye• 
tin hiç detıımediğıni ve niha· 
yet 12 Şt1bat 1938 tarihinde 
H tlerle Şu,11ir arasında Bel"" 
gezbafeode •ukubulart miiıl• 
katta, ilci hülruınet re ıi ar•• ... 
da bir uzlaşma haııl olma•N 
ratmen, eski zıddiyetia devam 
etti tini, Şuşn · gin, orta,a 'hir 
plebiıit çıkarmakla A'maayayt 
rencide eyledif ni ıcy emiı ft 

demiştir ki: 
- Mitler, Marbn yedinci rü

nü bir kurye ile bana bir 
mektalt pııderdi Ye Awtarya 
hakkında fikrimi ıordu. Ben 
Şuınigin laatab hareket ettiti•i 
ve barut'• o,nadıtını ıöyledim. 
Fakat Şuınis fikrind' 1ehat 
etti ve buıiiakil vaziyet ba11I 
olda. 

Bugiin ita miihim " büyük 
mesele karfl11nda, bith din• 
ya matboab muhtelif mltalea
lar dermeyan ediyor. Bize Avaı· 
turyaya kurtarmak ~·11 nıçia 
harekete p med.timizi ıonyor
lar. Ben ba 1t1ale kar• ba kir• 
ıüden diyorum ki: 

Almanya büyüyorsa, biz de 
büyGmekteJiz. iki memleket 
arasındaki dostluk ta ayni ..
kilde d~vam ed yor. Çiink6 ba 
ilci memleketin doıtlata tarf. 
hidir. 

Hıtler, ikticlar mevkiioe rel· 
meden evel de muarızlarına 
kar11 ıoreti kat'iyede ltalya ile 
dost o'dutunıı göstermittir. 

iki devletin arının bozmak için 
bu hususta hiçbir mecburiyet 
yoktur. Bugiin, hiçbir devlet, 
dıtcrioin ışine kan,.cak ftZİ• 
yette detild r. 

Dıyorlar ki; Almanya, timdi 
budadlanmıza kadar ıelmif, 
day.anmııtır. Buna, cahil olanlar 
bile söylıyebilır. Alman milyon
lannın hududlanmıza kadar 
dayanmaıı, bizim için bir kl
çüklük ifade etmez. 

ltaJya, Habeşiatan harbinde 
elli devlete karşt gelmit ve 
kimseden korkmam•ttı. Şiadi 
Almanyadan da ko ·km az . 

Sahte ıulhperverler, harbi 
dojwmak iıtiyenlerdir. Fakat 
bunda muvaffak olam yacalsı.r, 
ltalya • Al•anya d~stla~ •ra
s·Dda bir ıölg• bile YUCucle 
getirmek fır.ab81 b"1aaaı1acak
lardar • 

Almanlar pek ali bilirler iti 
Berli11 • Rom• mihver~ teıadüf 
ve zamanın icabmdın dotınu 

'd. B ' bir eıer değı. ır. u lllibver 
ebedidir. ltalya. i!e Al111anyc1: 
daima ve ıulb ıçın elele ver-
mişler ve biç aynlmıyacaklardır 

Muııolininio nutku tiddetl~ 
alkıı ıaoıoışt1t. 

H ·ıler Berlinde 
.Barlin, 16 (Raydo) - Hitler, 

bufİİD M&ınibtea bura,. dön
müştür. Bir milyon halk, Hi'9 
Jeıi kartılamıt ve ıiıadiye ka.. 
dM piilme°'iı derecede mu• 
aza• tczahiirat yapınııt r. 

Mektepler, •iie1se1eler. f•ba 
rikalar ve bütün mataular ka· 
P•Dmatb. 

Tempelof tayyare iltaıyoaun
dan Vılhelm Şraya kadar olH 
bütün caddeler, yiiz binlerce 
halkla dolmuıta. 

Hitleri hi:nil olan tayyare. 
1aat 17 de muvasalat etm ftir. 
istasyonda, bütün nazırlarla 
kordiplomatik hazır bulunmuş· 
Jard1r. Mareşal Görinr, Hitleri 
karşılamıı v~ kend:aini tebrik 
ederek, lrardet AYUıturyanın 
ilhalandan dolayı Alman mille
tinin dutcfufu bayt& ıtv!ncl 
bildirmiştir. 

Müteakıben Propaganda Na· 
zm Göbelı te Hıt,eri aelimla
mış Ye tebrikitta bulu•muttur. 

H t:er, tayyare iıtasyoaundaa 
dotruca Bııvekilet daireaine 
gitmiı Ye def.sa.le balkona ç ka· 
rak, tezabiratta bulunu halka 
aelimlamıttır. 

Berlia, 16 (Rad10) - Ktler, 
bugün devlet baokaıı umu• di
rekti. i Dı. Şalatı kabul etmiı 
ve Av111t .. ryada yapılaelllr olan 
malt teılrillt etrafa ada badi· 
aile konuımuftur. 

A'ikadarlann verd"li malG· 
mata göre, Avusturya hazine
aiodeki altaolar BerliQe naldo
dilm·ıtir. 

Viyau1 16 (Radyo) - NiM· 
... uunCQ ıiinii yapılacak p1 .. 
bilte. Awataryadakı Y aluulile
rin iftirak ettirilmemeıi, lu•• 
,.tenlere tehlit olu11maftur. 

Fran•ız 
manevraları 
Bir gemi au aldıtın· 
dan manearatlan ~ılıtı 

Paria, 16 (Radyo) - Franı z 
de>11anması maaevralara deYam 
etmektedır. 

Belfur torpitosu, ansızm açıl
mıı ve ıu almata başladıtın· 
dan, manevralar aalaaıından çık
lalft r. 

Türklüğü tahkir 
Batdadh Hiiseyi• adıada 

biriı=, Türklüğü tahkir ıuçun
dan A.t-ıceza mah!cemeaine w
rilıoııti. Dün mübakemeıinc 
baılanan maznunun, suçu işle· 

ditine dair k11vvet:i del iller 
nazaradikkate a. ınmış; mahke
mece teyıeifine karar veri lm ştır. 
Ôı1ümüzdkı celsede şahidler 
diolcacceldir • 

HaJkevi köşesi 
l - ~ 9 Mart 1938 Cumar• 

tesi ıünü akşamı evimiz Spor 
geceıidır. Bll gecede 2 ya11n· 
dan 4 yaşına kadar güzel ve 
gürbüz çocuk seçimı milli kıya· 
fetile, miıli oyunlar, monoloğ, 

danı ve muhtelıf etlenceler ya· 
p Jacıktar. Davetiyeler tevzi 
edilmiştir. 

2 - Mo~ör kursu için yeni· 
den kayd itleri yapıiaealcbr. 
lateklilerin evimize mü~acaatları. 

3 - Kubiliy ihtilaline evi· 
m z kom te azaları ve yöokarul 
ittiralc edecektir. 

4 - Ünlü Türk komutanı 
Attilanan b6yük bia resmi sayın 
Baıbakınımız ve aaylavımız Ce
lil Bayar tarafından lzmire 

gönderilm"ıtir. Her ıün ötle
den sonra yurttatlara ıöıteril· 
mektedir. 

5 - Eviıaiz salonunda ber 
hafta Perşembe pnii aktamları 
saat 20 de bltiin yurttıılara 

Karagöz oyunu oynanacaktır. 

Para111 olan bu oywaa bütün 
yurttaflır davetlidir • 

6 - Eviaiı aaloauada her 

Van Papen 
Almanyanın P.:ıri• 

•eliri oluyor 
Berbn, 16 (Radyo) - Al· 

mınyanm Pariı aef iri Kont Do· 
delçep Londraya nak edilecek 
ve Ol Un yerine de Almanyanm 
ıabık V.yana sefi i ( Voa P•· 
pen) tayin edilecektir. 

Sürgiin cemları 
Bazı mahkemelerimizce ka· 

çaktılık suçundan dolayı aürrün 

cezasına mabkGm edilen şah•· 
lınn vaziyeti müsait olmıyan 

yerlere aıöıderilmekte olduldan 
cihetle, hayatlar1nı kazanmak 
lauıuaunda fakir mahkumların 

sefalete düştükleri anlaşılmıştır. 
Ad. ye Vekaletinden C. müd· 

deiumamiliklerine aönderilen bir 
tamimde, ıüıgün yerini tayia 

etmek buıum mahkemeleria 
takcliriae teYdi cdilmiı oldai•~· 
dan bilhaMa f alcir suçlular itin 
iktııadl \laziyeti müsait ve it 
aaba11 meYcud viliyet ve kua 
merkez'erinin ıürgün yeri ola· 

rak tayirıi muvafık olacatı bil
dirilıaiıtir. 

hafta Caall&rteai güai aat •--------------
ıs t• 111ro1ıu11ar Kanıös oyanu Muhasip arı yan
oynatıtdla1ct•.tır. 

7 - Möıtıhkem Mevki ban· lara 
do şefi Bay Gal ıbin idaresinde Ziraat bankasıada çallfm&f 
Halkevinde bando teşkil edil- tecrübeli bir •uh11ip daiat 
m~tir. Devaaılı ve isteklilerin veya mmy)'R 1Htlerde çahr 
kayıt içia evimize müracaatlara. mak üzere it .. yor. Anyanl• 

8 17 3 938 P 
L- .. M ran idareheaemıad~ Cemil adaaa 

- · · erıımuaı runu 
miiracaatlan. d. 2 

11at 16 da Köycüler kom ıteıi ------........ -.-..------
ve Mat 17 de Kitapıaray ve 

yayım komitelerinin haftalık 

..................... 
Bağ bahçe tütiin 

toplantıla" vardar. itU. 

Kimyevi 9 - Evimizin ıosyal yardım 
lcom:taıı Nazilli Baıma fabri
kası için amele kayd ve gön· 
dermesine karar verıııittir. 

Gübreler 
VE 

Zi raaı Aletleri 16 • 40 y ş· na kaöar bu işae 
çahımak iıt yen kız ve kadın 
amelenin ıcr iti aniamak üzere 
her gün Halkevimize ve amele 
birliti baıkanht.na müraca· 

Hacı Davut zade 

Rahmi Karad:!vud 
Hılım~ğa Çarşısı No. 31 

at.arı. 

Fener Tip S. 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelebek Tip 9. 

1 Z M l.R 

kumpanyasından: 
Kul'Uf 

90 cm 8'2 

85 .. 
80 " 
75 " 
10 .. 

756 
723 
690 
651 

85 " 732 
80 .. 701 
15.. 670 
70 " 639 

1- Yukandald fiatler, fabrikıda teılim ve bedeli peş 
aden81eıi mqrut 36 metr~lik bir top ıçin olup asg ıri 
1 balyalık (yani 2S top) ıahşlara mah8Uatur. 

2 - Beher balya ambalil ye preae • ..,ah olarak 
lcuruı mütteriye aittir. 

3 - lataıyooa veya matua1a aalrliDi iltiyenlerd• hehe 
balya iç n 30 bnt araba naldiJ•t iiaeü ahoar . 

4 - 1·24 top a!mak ittiyen miifteriler rukarl<iaki fiatlcre 
yüzde Z zamla .. ı aW>il rler. 

Yulcanda g&terilea .._ fiatleri Vekaletin teıbit eU ği 
fiatlere .,,. .. ambalij ve nakliye mauaUaruaın da muv.t,k 
o' dutu tud k olunur. 

lzmir Yüiı Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

Tarafmc:laa mevam dola,.ile Jeai 9karcilit llu••• 
Sağlam, zarif ve ucuzdur 

Yeni l aptırdıtımı elb;aoler için ha mamalab terü ediaia 

SATIŞ YERLERJ 
Bıriocikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI '11

, A. !-). 



rlen tarafından yırtıldı 
- 12 

Holivudda, bir kadmın gece· 
leyin içki içtiğini görmek unu
tulmıyacak b :r m nıaradır. 

Masa komşum birdenbire: 
- Baki Dedi. Şu adam ta• 

dil günlerini yeni bitirdi. 
Bana danseden %eytuni yüzlü 

bir şişko gösteriyor ve sözüne 
devam edıyor: 

- Bu dam kaim bir ıine
ma sermayedarının eıki muha· 
fızıdır. O devirde sermayedar, 
eşk yalık rolleri yapan bolle· 
gerlerle ve gangsterlerle sık 
sık münıısebetteydi. 

Kuvvet \ 'C talihin yardımile, 
pauonunun vekili oldu; şimdi 
itibar ve şerefi yerindedir. Fa· 
kat, bir cinayet meselesinden 
adlllctle görülecek eskı bir he· 
sabı vardı. Kısaca on sene hapiı 
ceıaıına mahlcQm olmuştu ve 
bu macera Holivutta gülünç 
bir şekil almıştı. Kuvvetli mü· 
dahalelerin tazyiki altında, be· 
pi haneler idares·, senede üçer 
a1 lık müddetle, bu cezanın b 'r 
kaç partide çekilmesini kabul 
ediyor. 

inanılmaz birşey, fakat dokru. 
Senenio dokuz ayında Holi
vutta çalışıyor, azamet taslıyor 
ve b:iyük işler yapıyor. Sonra 
etrafında işini tatil edeceğinden 
ve birkaç ay ortadaa lcyabola· 
cağından bahsediliyor. Bu cazip 
tat 1 günlerini, kazınmış bir 
başla, çizgili bezden bir elbise 

\le mıntalc:a hapishanelerinin bi· 
rinde geçirir. Sayfiyea:nden yeni 
gelmiş bulunuyor. Bakınız saç· 
ları hen üz daha çıkmadı. Güzel, 
dek 1 mi?. 

Vakit geç, yalnız bulunuyo-"-=---· itcuek--içtn attnyonıım. 
baran açık kapısından g"eçiyo· 
rum ve olduğum yerde şaşkın 
duruyorum. Bu aalon Fransız 
sesleri ve gü:ü$melerile do'.u. 
içeri giriyorum ve birden rüya 
gördGğiimü, Pariıi terketmed.· 
ğimi, •Şanzel ı ze. cadaesinin 
lokantalarının birinde bulundu· 
ğumu zannediyorum. Holivut
taki Fransızların hepsi orada, 
Avrupaya gidecek olan vazıı 
sahne Aoatol lvrekin etrafında 
toplanmışlar. 

Bir dakika ıonra, Daniyel 
Darlyö ve Anabella ile Mirey 
Belinin arasına oturuyorum. 

Bu üç küçük Fransız kuma 
b le yorum. Hemen birlikte de
necek derecede, ancak birka· 
çar gün ara ile KaliforniyayA 
yeni gel mişler, sergüzeşte, bir· 
likte gir "şiyorlar. Her biri ayrı 
ayrı kumpanyalarda ta!iblerini 
denıyecekler. Daı iyöyü üııver• 
sal, Anabellayı Fokı, Balcni 
Metra Galdevin sinema um
panyalara ang. İ<! etmişler. 

işe sıfırdan başlıvorlar. Av· 
rupı öhret nin burada geçme• 
diğ"nı anlamak lazım. Amerika .. 
lılar için bir tek şeyin ehemmi· 
Yeti var, fili mi erin l-en di dilleri 
Ve tekniklerile memlekc~lerinde 
Yapılması. Başlarıoı sallıyarak 
IÖyle !!Öyliyorlar: 

•şjphesiz bu küçük kızlar 
güzel ~öhret sahibi oldukları da 
•öyleniyor, ala.. Nasıl olduk!a
tını göreceğiz .• 

Mücadelenin zor olacağını, 
d h kaz,.nılmadığlrı hepsi bi· 
liyorlar. Heyecanlarını, endişe· 
lerinı g 'z)emek için hep birden 
lfÜlüyor ar ve konuşuyorolar. 

Anna Belli: 
- Ben His Beverlinin 

~.Süngl. kısmında ve yüksek 
lr tepenin üstünde büyük bir 

c,, kiraladım, dedi. 
Daniyel: 

beraber ·a' Ben kocamla 
el Er• e yerleşmek üzereyim 

Dangel Darlgo 
Jvc daha şimdiden a~çı ile 
aramda sinsi bir mücadele baş· 
ladı, dedi. 

Ona Fransız yemeklerini öğ
retmek istiyorum, o da bana 
Amerikan yemeklerini . ıevdir· 

. mele istiyor. 
Mirey: 
- Benim de bir evim var, 

diye ilave etti, fakat içine he· 
nüz bu akşam gireceğim. Bu· 
rada bahtiyar olamıyacatımı 
timdiden hissediyorum. 

Yurt/ hasreti 
Bu üç kız içinde en fazla 

M:reyin meyus ve telaşlı oldu· 
ğu doğrudur. Anabellaya ve 
Dariyöya ertesi günü ken dıle· 
rini ziyaret edeceğimi vadedip 
hep beraber Klaver kulübü ter
lcedince, Mirleye rthkat edi
yorum. Ç:ılıştığı kumpanya, 
ona, Baverli Hilsin aşağı kıs· 
manda bir viili kiralamış. 

Biribirine karaşan anahtar· 
larla, açılmak istcmiyen ki1itler 
arasında uzun bir mücadeleden 
sonra, fantezisiz, burjuvakiri, 
koyu yeşil boyalı, dal dal çi· 
çekli kumaşla döşenmiş kana· 
peleri bul~nan küçük klas k 
lcö~ke giriyoruz. Her yerde 
sandıklar, açık val"zler, iskem· 
leler üzcr;ne atılmış elbiseler 
var. Mirley oda kapısını BÇ'}Or 
ve bağınyor: 

- Gui, Madclen, or da mı· 
sınız? içeriden sesler cevap 
veriyor .. 

Kanaat getirince içeri g"rip 
bir kanap:ye o' uruyor, hem de 
mantosuı.u ve eldivenlerini çı· 
karmadan .. 

- N:çin buraya geldiın. Da
ha şimdiden canım sıkı.ıyor. 
Maamafih Parisin havasanı mu· 
hafaza etmek için el.mden ge· 
leni ytpıyorum, Şoförümü, oda 
hizmetçımi, arabamı vo iki kö· 
peğinıi beraberimde getirdim. 
Az dnha piyanomu da get;re· 
cektim. Fakat meyus:yctinıe 
hiçbirşey aıaltmıyor. Kendimi 
kimsesiz hissediyorum, bu ıncm· 
lekete hiç alışımı ya cağım. 

Şüphcı,z hastal:ınacağı m. Faz. 
la olarak sevdiğim adamdan 
uzağım. Hayır Holivudda bah .. 
tiyar olamayacağım. Bana mu
kavele ve para vız geliyor, geri 
dönmek arzusundayım. 

Manev yatını kuvvetlcndirme
ğe yeltenmiyorum bile. Ne di· 
y bilirim? Onu kendi kendine 
sakinleşmPğe ve yatışmağa ter• 
ketmek dah iyi olur. G.tmek 

-----------------~---Istan bu a hareket et iler 

Müsabakalara girecek RÜreşçilerimiz 
Ônümüzdeki cumarteıi ve ,, ____________ _ 

pazar günleri ıstanbulda muh.. Son spor 
telif bölgelerin güreşçileri ara• 
sında yapılacak seçme müsaba· hadiseleri 
kalanna iştirak edecek olan 
bölgemizin görüşçileri diın Ban .. 
dırma ekspresile lstanbula ha· 
reket etmişlerdir. Güreşçileri
mizi, Baamane iıtasyonunda iz· 
mirde amatör güreşin banisi 
olan doktor B. Hüseyin Hulki 
başta olmak üzere birçok ıpor· 
cular uğurlamışlardır. 

Seçme müsabakalanna iştirak 
etmek üzere lstanbula hareket 
eden güreşç:lerimiz şunlardır: 

Alsancaktan: 66 kiloda Be
kir, 72 kiloda Enver, 79 kilo· 
da lsmail. 

Demirspordan: 56 kiloda Ali. 
Kaf.leye antrenör B. Nuri 

riyaset etmektedir. 
Yapılan seçmelerde muvaffa· 

kıyet gö .. tcrecek olan güreşçi· 
ler 938 senesi dahiiinde y!pıla· 
cak olan Avrupa güreş şampi· 
yonasına iıtirak edecek milii 
takımımızla beraber Estonyaya 
gideceklerdir. Güreşçiler~mize 
üzüntüsjz seyahat ve muvaffı· 
kıyetler dileriz. 

Üçok 
Bugün gidiyor 
C:.ımnrteıi ve Pazar günleri 

Ankarada Muhaf zgücü ve 
Harbiye takı mi ırHe karşılaşacak 
olan Üçok takım bugün Afyon 
ekspresile hareket edecektır. 

Kafıleye bay hoca Mehmed 
riyaset etmektedir. Giden oyun· 
cular şunlardıı: 

Nejat, Hakkı, Ziya, Necdet, 
Halim, Ad.I. Mustafa, Fehmi, 
Süleyman, Hamdi, Muzaffer, 
Sait, Namik, Kemal. 

Vazife dolayısile Istanbulda 
bulunan sol açık Namık ta ta· 
lcımda yer almalc üzere ayrıca 
davet edilmiştir. 

Üçok takımına hayırlı seyahat 
ve muvaffakıyetler t menni 
ederiz. .. •ı ........ M! 
üzere kalkıyorum. Kııpının tek· 
rar kapanacağa aırada, alışık 
olmad ğ~ y hancı bir evde, ar· 
tık bedbaht bir küçük kız ola· 
rak yaşayacak olan, arzusu ve 
muvaffakıyeti temin edilmiş olan 
bu kadına bir kene daha ba· 
kıyorum. Kanapenin üzerinde, 
büzülınüş bir vnıiyette, bıçkı· 
nklarla ağl.yor. Yakininde du· 
ran bir ınasamn üstündeki fo
toğraftarı unkı kocası musiki· 
ıinas Tino Roıinin ıeai yük· 

eliyor. 

Fudbol ajanlığı 
tahkikat yapacak 
lıtanbulda Alsancak • Güneş 

takımlara arasında yapılan fut· 
bol müsabakasında seyircilerin 
kötü tezahürat yaptıkları, ha· 
kemlerin uygunsuz tarzlarda 
hareket ettikleri, hatta Alsan· 
cak oyuncularından bazılaramn 
hakeme karşı vaziyet aldıkları 
hakkında muhtelif rivayetler 
vardır. lzmir fudbol ajınhtı, 
bu rivayetler üzerinde tahkikat 
yaparak net c~yi bir raporla 
Türkspor Kurumu merkezine 
b ldirmeğe karar vermiştir. 

Amerikada yeni 
cevri/en bir filim • 
- Başı 7 inci sahi/ede -

racaat etti ve k1zın hiçbir has· 
talığt olmadığını öğrendi. 

Fakat, iş işten çoktan geç
mişti. Bütüıı gazeteler, zavallı 
kız hakkında, c ddi makaleler 
neşretmişlerdi. Belediye reisi, 
fabr.ka ameleleriniıı ko•unul· 
ması için, kanunlar çıkartın ştı. 
Bu vaz yet karşısında, Hazel, 
mtihar etmek maksadile, ken· 
dini denize attı. Fakat arkasın· 
dan yetişen reportör, onu bo
A-ulmak ÜLere iken kurtardı. 
Morning Star gazetesinın vazi· 
yeti müşkülleşmişli. Bu müşkül 
vaz"yetten sıyrılabilmek ıçın, 

Hazelin mutlaka ortadan yok 
olması İc"'p ediyordu. 

En nihayet, genç kızın öldü· 
ğünü bildirilen haberler neşr
edildi. Hıılbuki, bir müddet 
sonra, Hazel, Edit ism'ni ala· 
rak, reportörle gizli olarak 
evlendi. Evlendiklerinden iki 
üç hafta sonra, meşhur muharrir 
Vilbam Kukun, genç zevcesile 
beraber, b ir tayyare kazasında 
öldüğüne dair gazetelerde ha· 
berler çıktı. 

- iyi amma, Hazelin, koca· 
sına ne sebeple serzeniş ettiğini 
bir türlü anlıyaınadun. 

- Ohl Çok eh mmiyetsiz 
b;rşey için. Karastna, beş ayakla 
bir koyun doğması kabilinden 
yeni bir hadi eye kapılacak 
olan Nevyork hn!kının, Hazelle 
reportörün maceralarını unuta· 
cakların ı söylemişti. 

- Şüphes;z, genç kadını 
hiddt'tlend'ren, kocasının haki· 
kati söylemeıidir? 

Bi bir gece masallarından 

Seyyit Sen abad n 
Harikulade deniz seferleri 

Naklcdt:n: /,fan Hazar 
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Rimad bin Hüseyinin mak· 
11dını anladım. Zaten Kıfme· 
ran kabilesinin çektiği 1stırap
lara babamın ağlığındanberi 
şahit oluyordum. Küçüklüğüm, 
hep bu bıtrp hikayelerini din· 
liye dinliye geçmişti. Necitli 
miıafire sordum: 

- Sonçarpışmanız ne zaman 
oldu? 

- Geçen hafta Cuma günü. 
Cuma namazından çıkarken 
ıeydil .. 

- Ölenlerin adedi? 
- Bilhassa çocuklar, yaşlı· 

lara nisbeten fazla olmak ibere 
tam 42 kişi ~ehit verdik. 

- Niçin çocuklar yaşlalardın 
fazla? 

- Niçin olacak Seydif •• 
Benieşerlilerin vahşetlerinden, 
onlann her suretle bize faik 
olan kuvvetlerile evlerimizi bark· 
larımm yıkmalarandan, çoluğu• 

muzu çocuğumuzu göz~erimiıin 
önünde boğaz!amalarıodanl 

- BJ kadar zulüme sebep 
ned'r •. Rimad bia Hüseyin? Siz 
onlara ne yaptınız? 

- Seydi, b:lininiz ki, bu 
meıe kabilclerımizin asırlardan· 
beri süren an'anevi düşmanlı· 
ğmdan ilerı geliyor. Bu düşman· 
lıj'a veıile olan (tarikat) da va· 
sını da hatırdan çıkarmamak 
lazım. Merhum pederiniz.. 

Gene maziyi canlandırmak 
istemedim. Kısa keserek: 

- Beniaşerlileri tam bir he· 
zimete uğratmak için benden 
kaç pıra istersiniz; dedim. 

Rimad bin Hüseyin ayaklan· 
ma kapanır gibi oldu. Kendi· 
s!ni hemen kaldırdım! 

- Söyle! Dedim; kaç para 
istersiniz? 

Ey karii insanları öldürmeye 
ve ölmeye teşvik etmenin gÜ· 
nah olduğunu pek iyi bilirim. 
Lakin müslihane bir surette bu 
iki kabilenin birleşmesine im· 
kin yoktu. Babam çok defa 
buna teşebbüs etmiş; batta bir 
kere, üç ay kadar onların biri· 
birlerilo dövüşmesine mani ol· 
muı iıe de ıonr dan tekrar 
kanlı muhaaamalar başlamııtı. 

Ben ne yapabilirdim? Ço· 
culdarı kılıçtan geçirilen, kan· 
ları gözlerinin önünde oynatı· 
lan bu mazlum kabileye gene 
(Sulh) tavı ye edebilir miydim? 
Zaten gerek Şamdaki, gerek 
Bağdaddaki reisler hakikaten 
yalnız kendi başlarını düşünü
yorlar~ Hiç kimsenin kendi kuv· 
vetleri tarafından burunlarının -------·-----

- Eğer siz kadan olıaydı· 
nız, kocanızın bazan hak.kati 
ıöylemesi canınızı ıkmıyacalı: 
mıydı? 

O akşam, Amerikalıların da, 
fuaat düştükçe, doğru söyle· 
dikl"rini kabul etmek mecbu· 
riyetinde kaldım. 

kanatılmasına meydan verml· 
yorlardı. 

Necidli reiıle çabuk anlaştık. 
Babamın da ruhunu hoşnut et• 
mek lazımdı. Kararımı verdim: 
Hılifetin hakkımda göstereceği 
suizanna ehemmiyet vermiyerek 
Kafmeran kabilesine her ıuretlc 
yardımt tca bhüt ett~m. Mağ .. 
zalarımıo kapılarını onların 
adamlanna açbm. Babçeleri.min, 
tarlalarımm, banlaramın varidab 
hep Kafmeranlaların olsun, diye 
emirler verdim. 

Bu anlaşmadan sekiz giın 
sonra, bir gece konağımın et• 
rah binlerce insanla çevrildi: 

- Ne oluyoruz; diye yata· 
ğımdan fırladım. 

Adamlarım, telaıımı görfir 
görmez ıokağa auldılar. Neden 
aonra yanıma geldiler: 
-Seyyidi, dediler; ıize ıülcrao .. 
larına ifa için Kafmeranhlar 
içeriye girmek istiyorlar. Saye• 
nizde Beniaşerlilerden onlar 
kurtulmuşlar. Şimdi düğün yapı· 
yorlarl 

Bu hav diae hem aevindimı 
hem de canım ııkıldı. Çünkü 
Bağdad hakimile bu sebepten 
aram açılacak, kabilenın hak. 
kımda gösterdiği teveccühe ret• 
mi makamlar kızacaktı. Aleli
cele aşağıya indim. Yüzlerce 
atlıya hi b n küçük bir nut •k 
söyledim. Ve kendilerinden ani
de da~ılmalarmı rica ettim. 
Süvariler, bana layık olmadı· 
ğım merbutiyctlerini göstererek 
çekilip gittiler. 

Doğrusunu isterseniz, ben b 
gibi alay şten hiç hoşlanmıyor• 
dum. Servet, şan, ikbal beni 
gittikçe iğneliyordu. Gene eski 
günlcri.ni r mağa başladım. 
Sergüzeşt, macera, seyahat, 
gene gözümde tütüyordu. 

Bir gün kararımı verdim. 
Kimseye haber vermeden Bas• 
raya doğru şöyle bir rev n 
olayım, dedim. Bağdad so ak· 
lırı, mes'releri, kahveleri on 
bir defa, nazarımda geçit resmi 
yaptılar. Cuma namaıtoı eda 
edipte camiden çıkarken ar· 
kamdan hızla hızla bir adamın 
koştuğunu duydum. Hemen ge
riye döndüm. Gerıye dönmemle 
beraber, arkamda uzun ve ke.s
kin bir hançerin parl dığmı 
gördöm. 

Üzerime hücum eden bu 
adam kimdi? 

Benden ne istiyordu? 
Hayatıma kastedilmek üzere 

bulunulduğunu anlar anlamaz, 
seyahatlerde daima üzerimden 
eksik etmediğir.ı giimüş saplı 
hançeri ben de belimden çı· 

rdım. Meçhul adamla karşı 
karş ·ya gelmiştim. Bu adam 
çok genç, çok güzel, çok çevik 
olduğu hareketinden belli olan 

- Lü~f en çet1iriniz -



Lüzumlu notla 



11EU1~SCHE LE .. 
A TE-LINIE 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
r.FUTSCHE LEVANTE:. 

Lll\IE, A. G. HAMBURG, 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"HERAKLEA,, vapuru lima· 

nım zda olup ANVERS ve tJAM· 
BURG limanlarından yük: çıka· 
racakt·r. 

"ANDROS,, vapuru 15 Mart· 
ta beklenivor. ROTTERDAM, 
HAMBURG n BREMEN i~n 
yük a lacakhr. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"GLUCKSBURG,. vapuru ha· 

len limanımızda olup ROITER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
iç.in yük alacakbr. 

"NORBURG,, vapuru 23 
Martta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN jçin yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

" ESPAGNE ,, vapuru 15 
Martta bekleniyor, ANVERS 
için yük ılacakbr. 

DEN NORSKE. MIDEL
HAVSUNJE. 
OSLO 

"BAGHDAD,, motörü l S 
Martta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEs; 
umum limaalarına yük ala· 
cakhr. 

SERVlCE MARITlMi 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni· 

•nda bekleniyor, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve GA· 
LATZ aktarması TUNA liman· 
lan için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROlSE 

DANUBE MARJTIME 
•

1SZEGED,, motörü 15 Martta 
Mldeoi~r, BUDAPEŞTE, VJ. 
YANA ve BRA TISLA VA li· 

JOHNSTON WARREN LINES 
LIVERPOOL 

" AVIENORE ,, vapuru 27 
Mutta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KOSTENCE ve GA· 
LAZ için yük alacakbr. 

Vapurların hareket tarilalo
lile aıvluplardaki dejifiklik
llrden auııta meıuliycc kab'-" 
etmeL 

Daha faz.la tafıilit almak için 
Biriııcilcordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. v. 
'AJ>ur acentalıtını müı~ 
cdilmeıi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

Olivier ve 
Şürekisı 
limited 

V apar Aeentaaı 
Eirincikordon Rcea b• 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO. VIPllfU Şubat orta
ıında LONORA, HULL ve 
ANVERSten gehp ytik çılca· 
t~"k ve r yni zamanda LON· 
ORA ve HULL ıçin :yü~ ala· 
caktır. 

"GITY OF EXFORD .. va· 
puru Mart iptiduında LONDRA, 
HUU. ve ANVERSten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için ~ük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
.. MARD1N1AN,. vapuru 20 

Şubatta gelip LlVERPOOL ve 
GLASGOW için yük alacak. 

"LESBIAN.. vapuru Şubat 
ortasında LlVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN g tlip yük çıkara· 
cak. 
Ll:.UTSCHE LEVANTE- LINIE 

"ANDROS.. v~puru 9 Şu· 
bııtta HAMBURG, BREMEı~ 
\t' At-.\l:h!:.1L~ ~elıp >i.k ç~ 
l. lı&Cak. 

A~A OLU ----~--~------------~----------~~~----~---~~~--~~-S•_h_ir_e !!._____ 
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Vapur Acentası ~ K 1 R M AZ ; 
ROY AL NEERLANDAIS = -

M~;t~Eb~~~;~:;::~;;':u~~ ~HAI(İl(İ ~ 
GAS, VARNA ... e KôSTENCE _=_= TERMOS-=_ limarı ları ıı a hareket edecektir. 

11HERMES,, vapuru 21 Martta 
y,cl"p ROTTERDAM ve HAM· 
BURG için yf k alscakhr. - G Ei 

.. GANYMEDES., vapuru 31 = Ç e Ş İ t J e r İ e 1 d İ ~ 
Martta beklenmekte olup BUR· = 
GAS, VARNA ve KôSTENCE =Zarif, Fevkalade Saflam ve çok ucuzdur~ - -limanl "l rı icin yük sılacııkttr. = ;; 

SVENS~~IE~RIENT ~ Şifa Eczanesinin _ 
" GUNBORG .. motöri 17 - -

Martta gelip ROTTERDAM. ~ Çok zengin çeşitlerini görfloOz ~ 
~~~ag:~İM~~~~·~· m~:ı~~ §111111111111 UllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllll~ 
ve BALTIK limanları içio yük Aydııı incir ista yonu müdOrlOğü 
alır. 

''ISA., vapuru iO M .. rtta bek· eksiltme OIDİsyon undan: 
lenmckte olup ROTTERDAM, ı - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinin Erbeyli istasyonu 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· civarında inşa edilecek meyv&cılık ıslah istasyonu bina· 
ZIG, DANiMARKA ve BAL· landır. 41806 lira 68 kuruş keş f bedell ıdir. 
TIK limenlan için yük alır. 2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

SERViCE MARITIME A- Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
UM B - Mukavele proiesi. 

RO AIN C - Bayındı · hk işleri genel şartoameai. 
"ALBA JULIA,, vapuru 14 O - Fenni şartname. 

Martta gelip MAL TA, MAR- E - Keşif, metraj cetvelleri. 
SiL y A limanları için yük ala. F - Resimler. 

caktır. lstiyenler bu evrakı Aydın Nafia müdürlüğünde göre-
usUÇEAVA,. vapuru 9 Ni- bil rler. 

sanda beklenmekte olup MAL- 3 - Eksiltme 25 Mart 938 Cuma günü saat 15 de Aydın 
TA ve MARSIL YA litnanlan hükumet konağı oda naf.a dairesinde toplanacak lcomis· 
için yük alacaktır. yonda yapılacaktır. 

ilandaki hareket tarihleri\ ... ve 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliile yapılacaktar. 
navlunlardaki dtğişildiklerden S - Eksiltmeye girebilmek için isteklıJerin 3136 liralık mu· 
acente mesuliyet kabul etmez. vakkat teminat vermesi ve Naf a Vekaletinden alınmış 

Daha fnla tafsilat için 2 ncl yapı mütaabh itliği vesikası göstermesi yaptığı en büyüle 
korda fRATELLf SPERCO işin bedeli 35000 liradan aşağı olmaması mütaabhıdin 
vapur acentalığma müracaat bizzat dip:omah mühendis veya mimar olması veya 
edilmesi rica olunur. hunlardan birisile müşterek teklif yapmcsı ve mukave· 
Telefon: 4111/424"/2663/4221 leyi birlikte imza etmesi lôzırndır. 

.. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ncü maddede yazıla saat· 

" ten bir saat eveline kadar nafia da resine getirılerek 

K k ı ksı• eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ve· 

. · .. ~ .. ..- .... 

0 ll a • 3 rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların n bayet 

Telefon 

3456 
LOKS • UCUZ • SERi 

Otomobillerim z gece ve gün
düz emrinize hazırdtr. 

Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece gündüz bir telefonla 

derhal emrinize .. 
Muhasebeci 

istiyen!ere 
Uzun &"'neler tecrübe görmf o 

bir muhasip sı arıyor. Taşra
ya da gıdcbihr ida chanem ız· 
den arans•n. O: 5 

, ............. mm ....... 

DOKTOR 
M. Şevki Uğur 

Dahili hastahklar 
mutahassısı 

lkincibeyler 8okak No. 82 
T elefoo No. 3-86 

Muhasebeci 
aranıyor 

Muhasebe iş' er:ni iyi bilir, 
lngılizce veya Fransızca lisan· 
larından biris"ne vakıf bir me

. mur almacaktar. 
isteklilerin :Z42 Numaralı pos• 

ta kutu&una müracaat etme-
leri, O. 5 

3 ncü maddede yazılı aaate kadar gelmiş o'ması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice lcapahlmış olması li· 
zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

5 9 13 17 

Gomrük muhafaza genel komu
satın alma komis· tanlığı Istanbul 

yon o odan: 
1 - Gümrük mubıfaza memurları için 113S takım elbise

nin 22·3·938 Saiı günü saat 11 de kıpah zarflı eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutara 17,025 lira ve ilk temioab 1278 
liradır. 

3 - Şartname, evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - lateldilerio o gün eksiltme saatinden bir saat evetine 

kadar 2490 ıaytlı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hı· 
znlıyacakları teklif mektuplarım Galatada eski ithalat güm
rütü binasındaki komisyona vermeleri. 1 5 10 17 1053/642 

lzmir silah tamirhanesi satın alma 
komisyonundan: 

1 - Askeri Fabrikalar lzmir s·ıab Tamirhanesi ihtiyacı için 
mevcut şartnameıine göre ve 2800 lira muhammen be· 
delle dört adet marangoz tezgahı açık eksiltme ile ıa· 
tıo alınacaktır. 

2 - Şartname, çalışma günleri içinde saat 7 den 16 ya ka· 
dar Hn l kBpınarda lzmir silah tamirhanesinde göı ü' ebilir. 

3 - Açık eks'ltme 24/3/938 perfembe günü sast 14 de iz· 
m.r Halkapınar sılah tam rhanesinde müteşekkil komis· 
yonda yapılacaktır. 

4 - Jstekliler 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü madde· 
leri hükmüne göre icap eden vesikalarile birlikte 210 
liral.k muvakkat güvenmeler:ni l:ımir Mal aandığına ya· 
hrarak alacakları makbuzlarile belli edilen gün ve saatte 
komisyon=- ~e·meleri. 9 13 17 22 742 

·"." ~ .::... . .. ... Ürolog .. Oper.at6r 

Doktor Fuat Soyer 
Gülhane hastanesi eski muallim başmuavini ve Jzmir. Merkez 

hastanesi idrar yolları hastalıkları mütahassısı 

Sinir Hekimi 
lsmail Ziya Tregul 
lkincibeyler sokağı Fırın karşısı No. 25 

T'"lefon: 41 78 Evi : 

-- • r ...... 

lstanbul Telefon 
den: 

Müdürlüğün--

lstanbulda şışJidc yaptırılacak 66558 lira 60 kuruş keşif 
bedelli telefon santral binası inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 2·4·938 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 11-30 da Istanbul Tahtakalcdeki merkez binasında 
top.anacak al m satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme, busu~i ve fenni şartnameleri, projeler 
keş f hu asasıle buna müteferri diğer evrak 335 kuruş muka
bi ıinde her gün levazım dairemizden alınabilir. Muvakkat 
teminat 4578 liradır. 

lste~lilerın teklif mekf up1arı, en az 50,000 liralık bu işe 
benzer iş yaptılclarma dair Nafia Vekaletinden ılınmı ş 938 
takvım senesine ait müteahhitlık ve Ticaretodası vesikalarile 
d .p .omalı mübend ı veya mimar olduklarını veya bunlardan 
birinin inşaat ve tesisatın fenni mes'uliyetini deruhte ett ı ğıni 
ve mukaveleye bu şart la imza koyacağını h1vi bir teahhüt
nameyi ihtiva eden kapalı za rflarını mezkur tarihte saat 
10,30 za kadar satın alma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

12 17 22 27 796 

lzmir levazım amirliği ilanları 
lzmir Levazım amirliki Slt. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garn zon müesıeseleri içın (50000) kilo koyuo 

etinin kapah zarfla eksi tmesi 30 Mart 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonunda alına· 
caktır. 

2 - M.ıhammcn bedeli (22500) lira ilk tem"natı 1687 liri 
50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyonda görülür kanuni vesilcalarda bu· 
lunan teklif ' mektuplarının aaat 14 e kadar komisyona 
verilmesi. 13 17 22 27 809 

lzmir Levaztm amirliği satın alma komısyonundan: 
t - ihale günü talibi çıkmadığından İstanbul komutanlığına 

bağh kıtaat hayvanatı için altıyüz ton yulafın kapalı zarfla ihı· 
lesi 18 Mart 938 cuma günü aaat 16 da yapılacaktır. Ma• 
hammen tutara 34500 liradır. ilk temioah 2588 liradır. Şartna· 
mesi her gün öğleden cvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 
ilk teminat mııkbuz: veya melctuplarilc 249J sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte ihale günü 
saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarmı 
Fındıklıda komutanlık satm alma komisyonuna vermeleri. 

3 8 12 17 692 

lznıir Le .. ·azım Amırl ıği satın alma komisyonundan: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen f.ati iki yüz elli kuruş olan 

on altı bin kilo >ün çorap ipliti kap ah zarf usulile ah• 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi iki yüz kuruş bedel mukabilinde satan ah• 
nacaktır. Talipler her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - ilk teminata üç bin liradır. ı 
4 - ihalesi 31 Mart 938 Perşembe günü s at 11 dedir. 
S - Eksiltmeye girecekl•ia 249() NyıJı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlikte 
teklif mektuplanna ihale saatinden en az bir ıaat evvel 
Milli Mudafaa Vekaleti satın alma komiıyoaunı verme· 
leri lazımdır. 12 17 22 27 772 

lzmir vakıtlar mtıdtırloğnnden: 
Bedeli mu. Cinai 

Lira 
25 Hurda demir Büyük S•lepçioğlu hanında 
50 Taı Salepçi camii avlusunda 

Yukarada müfredata yazılı malzeme satılmak üzere açık ar· 
tırmaya çı karılmıştır. ihalesi 21·3-938 Pazartesi iÜnÜ saat oo 
beştedir. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatları. 826 

Istanbui Jandarma satın alma ko
misyonundan: 

Miktarı 

93 metre 
7240 kilo 

Cinsi 

Zım pırı kitıdı 
Vaketa 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

55 80 
18027 60 
18083 40 

ilk teminatı 
Lira Ku. 

4 19 
1352 07 
1SS6 26 

1 - Vekiller heyeti kararile 938 ıeneıine sari mukavel-e 
ıkdı ıuretile alınae1k olın miktarı, tahmin bedeli ve ilk temi· 
natı yukarıda yazıla 7240 kilo vaketa ile 93 metre zımpara 
klA'ıdı Gedikpaşadaki jandarma satın alma komiıyonunda 1 
Nisan 938 Cuma günii saat 15 de pazarl.kla satın alıoacakttr. 

2 - Bu iki kalem malzemenin ayra ayrı isteklilerede ihalesi 
caizdir. 

3 - Şartname her gün Gedikpa§adaki aatln alma komisyo· 
nunda görülebilir. 

4 - lıteld ilerin puarlık gün ve ıaatinde kanun ve şartna· 
mesine göre lazım gelen ilk teminat mektup veya makbuzlar 
ve evralclarile komisyona gelmeleri. 17 21 26 31 14151835 

ödemiş müstahsilleri itibar koope
ratif bankasından: 

Bankamtzın senelik alelade umumi heyet toplantısı 2 Nisan 
938 Cumartesi günü öğleden evel saat onda ÔJemiş ticaret 
ve sanayi odası binasında yapılacağından ortakların teşrifleri 
rica olunur. 838 

Ruzname: 
1 - l daı:c meclisi raporunun kıraat ve blanço kir zar r 

hesaplarının tetltikiJe idare mcc:iıinin ibraama karar 
verilmesi. 

2 - Mura"ip raporunun okunması. 
3 - Y t ni idare heyeti seçilmesi. 
4 - MüraLip ını.ihıbı. - . 



Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Beyler ve 

Baganlar ..• 

En müşkülpesent miiJ· 
terilerini memnun eden 
bu f.rmayı un.atmayınız. 

Tüccar Terzi Türkp:rzarı 
lbrahim Karakaş 
Bu lcere yeni açtığım matazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlılc 
kumaıların envaiıin~ yerli ve Avrupa. 

1 - Matazam dahi.inde açtıtım terzıhanemde 
hususi o!aralc bay ve bayanlar iç'n son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

tuvalet, ge:inlilc, sivil ve aıkeri elbiıe ve keputları 
iıtenildıği ve beğenildiği şeh de imal ed lir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin doğrulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilid :r. 
Adrea: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı eıki Bayraklı 

ı mağaza Namara 12 • Telefen 3276 
fo11tan ue 11e.,.okt!nde olarak lıarfr;'en sfoari• kabul edilir. 

SeptoCin 
DIŞ 

macununu 
::ıı;ıcQ 

Mııtlalc 

lcııllanınız 

Toptan 
aatıı yeri 

Peşfemalcılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

EN MUKEMMEL DİŞ MACUNUDUR , ., 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meohur fabrilc.alann fotoğraf makineleri, film, cam. ki~ıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczaıar, lotovaf alit 

ve edevab, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılıta müteallik her nevi malzeme 
Ze'Vlci okşıyıcak ruim ve ağrandısmanlar, senedat ve evril" 

iatinsablan ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR /ŞLEJ<1 
Developman, kopya \'e her nevi ağrandismıuı ıürıt ve nefa· 

ıetle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzıde çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 1 
Telefon: ~ 67 S Tel rat: Rüstem iz mır I 

. -
Harafic;ı kardeşler 1 

MERKEZ 
IZMlR 

obily ve t 
• • 
mız . 

ŞUBE 
ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel &~lir. Herkes kendi 
lıalıne göre temiz b,r eve, misafirlerini kabul edecek bir salona 
••bat yaoıyacık eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi oıubite daha iyi tanıtabilirsiniz. Eviniıın efyuı bayaıı· 
nı zın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Sıhhat Balıkvağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ1dır 

iki defa sü:zülmüşt/ir. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

• 
anesı 

biri 

l mo 

• ııı .. ' 

Mücellit 
Ali Rıza· 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere miiracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. ij 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam oe •aire ta /ı. 

lilleri :vapılır 
~Qracaaı yeri: 

İkincibeylPr •l)kak No. 25 

T~lef on 3869 
Birinci Sınıf Mıı:'alıusıı 

Dr. Demir Ali 
Kam~ ofla 

Cilt va TanasUI hastalık· 
ları va elektrik tadavlsJ 

lzmir • Birinci beyler aolcatı 
Elbamra Sinem- arkuında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adrea: Beyler NWDaD -
le.ağı No. 2J 

Kabul saatleri: ôtleden evel 
uat 10-12 ötleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 
.. l .......... iiiiiiı ........ 

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

Ve<dlek (p>arçaDar rnevcu<dlcdlur 

Oldsnıobil otomobilleri de her torlo evsafı haiz, sağlam. 
elverişli, gozel ve loks makinelerdiı· 

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

-


