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Polonya 
Litvanya hükumetine 6 mad· 
deden ibaret bir ültimatom 

vermiştir 

Avrupada Vaziyet l(arışıyor 
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Hitler, ,bugün Rayiştag meclisini fes-1 

hediyorlve bütün Almanları yeni 
davet ediyor • 

seçıme 

Danimarka, Çekoslovakya, Romanya, Yugoslavya ve Dançigde 
bulunan Almanlar da Rayiştaga mebus göndereceklerdir. 

Bu haber, bütün Avrupayı heyecana sevketti 

UmılUllfiiilô va~öye'lt 'lt~hDökeDö<dlöır 
Berlia, 17 (Radyo) - Hitler, r--------------..... 

yarın, Ray:şta~ mecliıioi fcıv· ' r ekosf ovakya 
kalido ıçtimaa davet ediyor. 'r"~ 

Haber verilditine ~öre, bu • Kabineşi düfÜ) OT! 
i~tim•da, Av.uıturya Sata.teri • Prag, 17 (Radyo) _ Çe-
Seyı lnltuar da hazır buluna· koslovakgadaki Almanların 
ca~;;er, Rayiştaıta mühim bir takındıkları vaziyet üzeri-
ıöylev verecek ve Rayi~tagın ne Çekoslovakya kabinesi-
feıhed;lditini, yeni intihabata, nin istifan bekleniyor. Ye· 
Avuıturyada bilepiı:tin başlıya· ni kabinede, Almanların da 
catı 10 N ıaoda yapılacağını nazır bulandaracakları sö9-
blldirecektir. lenigor. 

Alikadarların verditi malü· \,. ___________ ,J 
mata göre; yeni Rayiştagda, Prag, 17 (Raayo) Çekos• 
yanız Almanyada detil; halen lovakyadaki Almanları temsil 
Danimarkanın elinde bulunao eden Almaıı çiftçi partiıi, Çe· 
Ş!ovik Olsten eyaletiode, Çe· koslovakya hükümetıle olan ala· 
koılovakyıda, Romanyaı;la ve kasını keımlştir. . . .......... 
aao AJmaolar da ıaebUI gön· Parti reiıi doktor Heylayn, 
der~ceklerdir. • Almanca S11det gazeteıinde neş· 

iyi ma!Gmat alaa mehafil, rettıği bir beyannamede, Ç!· 
Hitlerin, yalnız devlet reiıi koslovakyadaki A manları milli 
~lacatını ve MareşİI Görinsr;n Vigana parlamento binası hedef için birliğe davet ediyor. 
Başvekil olacatıaı haber veri· ler; Romanya kralı Karol nez· ile Fran1a arasında akdedilmi~ Pariı, 17 (Radyo) - Berlin· 

Çanakkalede 
18 Mart 1915 

ugün o büyük ve kudsi günün 
yıldönümüdür · 

, 

18 Martta bir harp ıemisi. Ba teriht resim Fransız harp 
ıemisi Golaa tarafından alınmııtır. Prens Jori 
zırhlısına isabet eden 9.; pusluk bir obiiıiln t;ıkudıjı 

ganıını ıöstermektedir 

Türle: kahramanlıtı, Tüle: aılı:eri kudretini canlandıra11 bu ıe· 
hamet dolu destanı, yeJinci sah:tem:zdo o ıao b'zzat harbe 
iştirak eden bir ihtiyat zabit:n:n atzından dı11liyecekıiniz. 

Köy kalkınması ve . ~ 
- meyva istihsa!atı 

Vali ve Belediy~ re:"si, 
muhtelif teşebbüslerde 

Ankarada 
bulundular 

yorlar. dinde teşebbüsatta bulunmuş olan muabedeoin feshini iıte· den -hab~r veriliyor: Ankarada boloa•n uli B. Fazlı roıla rili7elio yeni yıl lılldceılatle 
Son haberlere göre de; Hit. ve p•lroll.er hakkında Romanva miştir. - Sonrı 8 inci sahifede - Ccılecio, mubıelif Velı.ileılari ılya• mubıelif itler içiıa bbol edilen talı• 

-----------------------------------ım--•l--------=.;,,.,=======-----------1 ıiıaı miktarı bakkıada temallar•ı Lord Halı( aks mühim -}Jpanl'Q Jramı buiundoto haber alıomı,nr. beyanatta bulundu 

dün_y_a_u--"m-umi efki- Barselon. bo_m~ar· 

h . dıman edıldı 

Ziraat dair11iaia ldtıal.ıaU•ekl 
fidanlığında fazb mey..,lı ficla 
ye•iıtirmek •e Jımir ki17leriaiıa i:alo 
kııımuıaı temi• lıuıuııuacla b• fi, 
daulardao ioıifade edilmek lıolD&llD• 

da nli, Ziraat VıklleU DHdiıa .. 

teıebbawlerıh bulonmııtııtt. Ba fi. 
d1Dlık için Vekllet bcıdceıi•cl•• 

azl• miktarda talııioat ta lale .. 
pıiıtir. 

rını eyec~na getıren Düşen afır bombalarla hav:ı torpillerinden 

çirkin hakıkal iki y11.z k:,; parçaland•~~ ı Belediye nhl B. Dr; Behçet 
Us da imar aabuında Adliye Vekl• 
lelince 100 bin lira ud !la İllfa 
eııirilm .. i korarlaııırılaıa lıopiıbaıae 

bin111 içia Adliye Veklleti aeıdiadı 
l•t•bbilıle bulunmuıtnr. Herhangi bir siyasetin takibinde, ne muahedele

rin metnine, ne de enternasyonal hukuka 
asla riayet kalmamıştır. 

Londra, 17 (A.A.) - Lortlar ı lerini anlatan Hariciye Nazın ı 
baaraıında A-vuıturya hidiıe· Lord H•lifaks demiştir ki: 

TorpDito O aıro liitil o~ 
Ktl1'adeniz manevralarını bitirmiıler 

latanbula ddnmüşlerdir .• 
ve 

t.tanbul, 17 (Huıuıi) - Kııradenizde mutad manevraları ya. 
paa torpito filomuz buaiiıı deıuı:ıiif ve liıı:ıa111ıı:ıızdaa ıeçer•lı: 
llttıit.laritını ıitmiıtir. 

Lord Hali/aks 
Berlindeki konuımala· 

rımda ileri sürdüğüm tez, mün• 
hasırın ıu olmuıtur: 

lnıilterede Avrupa atatukoıu· 
11un ilelebet bugünkü ıeklinde 
muhafazasını iıtiyen hiç kimıe 
yoktı.ır. lnıilterenin iıtediki no· 
ticeleri kutirilemiyecelı: ıiddet 
ve cebir hareketlerile hiçbir 
ıe)' yapılmam11ıdır. 

- Soıuı- 8 nci ıolıl/•"ıl• -

Ceneral l<ranko 
Parla, 17 (Radyo) - Hnaa 

Ajaaaınıa Terdigi haberlere göre, 
ıı.ıııııcııer ilerlemekte dnam edi. 
yorlar. Fraako kanetlerl, Tureıilla 
aebriaio bdllln ıabilleriai elde •t· 
miıler •• Taragon ile VaUnaiyı 
araauadaki mowualo Jıaılarıaı ke1o 
mitlerdir. 

Fraako ban kıınaılari, cumlııı. 
riretçi lıponyaaı• deniıle olan irti. 
batını 11kı 11luyı takip etmekte de. 
't"am ediyorlar. 

Allkadarlanıı Terdi&i maldm•ta 
göre, Kup• ile Kaıalooya arawıda 
yllı bin kiıilik bir ordn te-•11 
eımekıedir. • ' 

· Ba ordu it atalonya ile ' Biri•• . . . ' ,. 
!ona hllcu m edecek •• netic91i ' İl• 
tilıAal cıaıe~e t•lııa.raktır. . 

lJuaelon, • ı1 ( adyo) - tıinııi. 
SAlnJI 8 nd ~alaiJıJe -

• 

bir resmi geçitte .. 

B. Fuad Bulca 
Tekrar v_zifesin~ 

başladı .• 
lstanbul, 17 (HJsusi) -Hafif 

bir hastalık geçiren Tayyare 
cemiyeti reisi B. Fuad Bulca 
tamamen iyileşmiş ve vazifeıine 
yen:de'l baş' aınıştır. 

Litvinof diyor ki: 
~~---~-·----==---~ 

Çekoslovakyaya yardım edebil
mek imkanı, cüz'i bir hüsnüni

yete mütevakkıftır 
0

Moıko•a, 17 (Rodyo) - Ru y• 
Hariciye Nasırı Liniaof, bngiln &•• 
ae.uıc:ilere •aki bayınılında, büıaıı 

.ı..ıeıl~r• birer aoıa ..,r•er&ini •• 
• ~'Ôıtorya bldi .. leri eıraf•ıadı Ru1o 

I• aın aoktai aaurını bildirmekle 
~.ber; Çekoılo•akyaya göııerilmeol 

lla.mgelen ~ardım bıklıada da mil· 
tale .. ,,., ııarUdaeejlai •• l.ir koafıuao 

ttlt . ıf eyliyeceğiul aöyle;nıılir. lJu 
aota. Alma,.ya, İtalya .,. jıponyau 
g6ııderilmiyecekıil. Çllokil ln uç 

deYleı. Ruıyo iodinde m oturrıı ••· 
yılmaktadırlar. 

Ro.ıyaoın a.otaaıoda Çet..Öılo aa.. . 
yaya yardım •debilmıaio, cüı'ı hır 
bOınfiDiyet!e mü mlı.ila ohb •• are~i 
hyd •• IM1Jib ulilı<ektir. 





- A ADOl.l 

P olonva hükiimeti, Litvan-., . 

Ecnebi sefirler 
Avuıturyayı 

terkediyorlar yaya bir ültiniatom verdi Viyana, 17 (Radyo)- Ecnebi 
devletler aefirleri. memleketle
rine d6amek üıered'rler. Çe• 
koılovakya ıtf iri bugün Praga 
hareket etmiıtir. Romanya se
f ırinin de yarın Viyanayı ter ket· 

Dün, Polonyahlardan bir müfreze, Litvanya 
topraklarına girdi. lngiltere Polonyaya 

itidal tavsiye etti. mosi muhtemeldir. 

ine gölde 
Şiddetli ·sel zel• oldu 

Val'fova, 17 (Radyo) - Po· ehemmiyet verilmekte olduiu 
lonya bbia~i. diia aece Cum- miitaleaıaoda bulunduturau ve 
barreiai MuıilkiniD riyasetinde Polonyaıun balihızırda Avrupı· 
fevlullde bir toplanta yapm•t- da mevcut ı•tialiti artıracak 
tır. Bu toptanbdı, Mıreıal Riç laerhanfi bir harekette balan• 
M ti ile E.kiaı Hırbiyei umu· mıyacatını ünıit etmekte o~du· 
miye reili huır buJunmuılardar. tU1111 bildireceti ba baktaki is-

Hariciye Nazırı Kolonel Bek ıtihbaratı atfen beyan olunmak· 
vaziyet baklanda uzu11 izahat tadır. 
vermittir. Varıova, 17 (Radyo) - Halk 

Mühim kararlar ahadıtı ıöy· beyecaa içindedir. Buıüa ötle-
leaiyor. den ıonra muazzam bir nümı• 

Hariciye Nıaan Kolonel Be- yit olmuş ve Polonya orduıu-
kin bu ıiinlerde Ayan Mecli• nun, LitvınyaDın payitahtı olan 
siacle mühim beyanatta buluaa- Kovnoyı dotru yürümesi iatca· 
catı laaber yerilmektedir. mittir. Halk, Maretal Riç Miıl 

Kauna1, 17 (A.A.) - Resmen lehine tezahüratta bulunDJuıtur. 
bild rild tine göre 15 k.tilik Litvanyanın Ulullar Soıyet.i 
bir Polonya müfrezui L tvanya nezdindeki m6meuill, buıün 
aruiı· ne rirmipe de Litvu,. ıeael sekreterl.;e miracut 
budad m•hahzlarıaıo miidahr etm ·, ve Rolonya ile Litvanya 
leai berine çeldmiftir. aruında bafl&ter.. ihtlllftD 

Pari1, 17 (A.A.) - Otrenil· tetkiki içia bir konferanı alcte
diiiae ıöre, lnriltere ve Fran· d1lme1ini istemittir. 
ıanın Varıova aefirleri Polonya• Varıovı, 17 (Rad10) - Po-
Litvanya hudut hldiıeai meae- Jonya hükOmeti, bu aqam Lit· 
lesinde m utediline davranma· vanyaya bir ültimatom vermi,. 
ıını Polonya hükumetine tavıi• tir. Bu iltimatomda. ıu alb 
ye etaitlerdir. Fazla olarak madde vardın 
Fran11z Hfırı ıimd ki rerfin 1 - ilci devlet ara11ndaki L., • l.ilel ·-i,_. lsaıt•••da R)'ait mil•aHbatıa Clerbal ba,. 
Polonya mıtbuabaın Çekoalo- lamaaı, 
vakya aleyhindeki neıriyatına 2 _ Demiryolu ve poıta 
nihayet verilmesi temennisinde müna1calibnın iadeai, 
bulunmuıtur. 3 - Litvanyadakl Lcıhlilere 

Paria, 17 (A.A.) · - Polon· ıerbeıtiyet verilmeıi. 
yanın Litvanyıya karşı Hitl.,rin 4 - Bir ticuet muabedeıis 
Avuıturya hakkında kullandaj1 nia akdi içia hemen müzakere• 
usulleri tatbik edecetine dair lere batlanmua, 
Berliaden plea haberle,. bura· 5 - Litvanyanın temel yU.• 
da bir aebıe heyecan tevlit ıında Vllna ıelırinin, Litvanya-
etmiıtir. nın pıyitahb oldutua dair 

·• ·· Londra, 17 (AA.) - Varto· mıddeain kaldınlmaaı, 
•adaki !nriliz aef iriae Polonya 6 - Hududlarda öldürülen 
ile Litvaoya ar11ınea re~ .!nler nefcıria aileıiae tazmiDat veril
de vulcua ıclmiı olan budud meıi, 
hidiseai hakkında Polonya Lltvaaya kabiauiaia istifa 
Nazırlan &:e ıörüımelerde bu- etmek üzere balundup aöyle
luomı11 için talimat verilmiıtir. niyor. 

Büyük Britanya aefiriain Var· Krakovi, J 7 (A.A.) - Uı. 
ıova · kükOmetine lngilterenin vanyanın ıoa tabri~il&nı pro-
1.elaiatan tarıfınClan haddizatuı· teato için bW'ada muazzam bir 
da bir ıGna vebameti olmıyan niimayıı yapılıaııbr. Bialer.ce 
bir hidiaeye lüzumuadaa fazla halk alay halinde 10kaklarda 

Sildhl~nma :varrıı 

Faşizm ortahğı alt
üst ediyor __ ,__ _______________ _ 

lsveç hiJ.kılmeti de, silahlan~a için 
tahsisat istiyor 

Sloı•oı., 17 (Radyo) - ı .. ~ blk6ıu.&i, 50°75 milyo,, boa tabailat 
i9li7eeek •e bD para ile derlaal ailllalaama iıledoe batlıyıcaktır. , 

Sosyal Demokrat.. paeteli; faıi••ia d aayay• karıttırmat• baıı.dıtnu 
'e b•r ••• eketia, ita ylsdeo •fltlılanmak mechariyeti•i lıilleltitiDi Jauyor. 

Hitler, Plebisit günü Viya. 
nada bulunacak · · ~ 

~--~--...... ı~~--~ 

Hazırlıklar, şimdiden •ona ermiıtir.· Halk, 
şimdiden rey veri,or 

Viyana, 17 (Rad•o) - B. Baler, plebiıil lfla6 tekrar barıya gelecek 
Graçta •lbi111 bir tö"ln ••reeeklir. 

Viyana, 17 (Radyo) - Niaaaıa oDDDda yapılacak ·oı.a plebiıül bak. 
lt,ndaki ha11rhUar ıooa er111i1ıir. Bılklaa birıok tki•leler, ıi•didea 
t'Y ••rmete baılamıtlaıdır. 

Berlio ftnh·eraiteai rektöra, ltulüa ~ Vi1aaı Gai•eflitaıiade Wr koıa. 
"'-• nrmiı&.&r. , 

dola,.rak orduyıa aHoıI.mııbr. 
Tran.ov ve Alku.zda da mii• 

maıil nümayiıler yapıhaııtu. 

Vartovı, 17 (~A.) - Pat 
Ajanıı teblit ediyor: 

Reımen bildirildii-iıa• ıöre, 
Lftvınyının hud11tta çıkardıtı 
hidiıe do1ayaıile hükumet icap 
eden bütün tedbirleri ılmııbr. 
Ayanın relecelc celuıinde 

Harici~ Nazın ilet memleket 
müaaıebatı hakkında amumt 
izahatta bulunacaktır. 

laeıö~ 17 (HuMıi) - Sa· 
baba karıı aut bette, bet u
aiye aüren ıiddetli bir zelzele 
olmuştur. Hıur yoktur. 

· Dan,anın en /uy. 
metli kemanı 

Belırad, 17 (Rıdyo) - s.. 
lonık Bravo mevkiinde fakir 
bir ıan'atkir, dünyanın en kır 
metli kemanını yapmııtır. Bu 
keman Belarada r•tirilmiftir. 

Franaız kabineai 

196 muhalife karşı 369 
.reyle itimad reyi aldı 

Banunlcı 6era6er. amumf ellıdr H rnat6aat, 
Ldon Blumun iıtifc.•ını i•ti,or! 

M. Pol Bonlcar 
· Puil, 17 (A.A.) - 8a .... . 

JleWe••••raD .............. .. 
topı... Nuulu •..u.l .... ... 
IOGta Jalk6 ... la parlA••locla el• 
, ....... ,..... latifalda ıanlp ele 

aittir. a.,. .... e .. gerek ua•ata• 
ıar•k um. ... ,. aıteleı.. olUa• 
Fnıa ... lar ltirlite daftl ola...tta 
Ye her ••aaclaa siyacle ltagb a• 
rurl olaa ba birllli blk4methı da• 
bili tuıalar •e H partiler 1iıılacle 
olarak tabak kok ettirme&• u •ey le• 
miı buluaduJu kaydedll•ektedlr. 

Eneli kaWa..ı. laugl fUllar 
albada t•t•kkll eıli&i •• kaltiaa 
lnıbr.aı•ua aaal •ılaı• ltarid hldl• 
Mlaria ureyamaa ıe11tllf eylediil 
baıulabldıkıu aoara i'r•1&DID ... 
refll olmak .. rtile ııalla uya•liae 
deYam arsuu •e ıilllalaruaıa kaa. 
i7ea •• llratle ar&ır1lma11 unu:eli 
Gaerind• ınar ohm•aktadır. 

Blk4met Şoıaaıo meoliM aaTcli 
eyletliti projenia ılratle kaballDA 
laemtıa yarıa mecliııea iıtiyeceklir. 
811 proje mncad milli mldafaa 
bedinaia iç milyar 200 milyoa 
fraak arbrılmHı bakkıadadır. Dua• 
daa bir milyar 800 milyoaa baH 
orduaaa, sac.» milyo•• bahriyeye •e 
61>0 milyoıaa da tara ord11•1111a H• 

rllecıkw. 

Pariı, 17 (Radyo) - ParJi
mento. buıüıı öiledea ıoara 
aaat 15,30 da toplanmııbr. Bii· 
tüo aaylavlar Parlamentoya gel· 
miş bulunuyorlardı. Tribü.-ıler, 
baıtan başa dolmuşta. 

Leon Blum, parlamentoda ve 
Baıvekil muavini Daladiye de 
iyanda bükümetia beyanname· 
ıiai okumuılardar. Beyannamr 
nia meal~ hulasaten ıöyledir: 

•iktidar mevkiiai ele aldatr
mıı zaga,an, bir temerküz kabi· 
nesi teşkil etmete karar ·ver
mift.k. ~bıl•fet paıtiieıiAdeıa 

il. Dalfllll .. 
bir~ miiracaabmızı kabul etme
miltir. 

Hazananaıa çaba kabiae. ... 
ki hiikGİllederia iıti•ad ıttiti 
eberiyet partilerine dayaamak
tadır. 

HükGmot, burada fula izahat 
vermekten ihtiraz ediyor. Zira 
vaziyet, buna müsaid detıldir. 
Yalnız ıunu kaydedelim ki, ıa
yet müıkül ve birçok ibtilitlara 
aebebiyet vermelİ muhtemel 
laid i.aelerin batröaterd iti bir 
zamanda iktidu mevlriiae ael
miı buluaayoruz. 

Fraaaa, daima ıalha hidim 
olmqtur. Ve bu ıiyantioe de· 
wam edecektir. Bununlj bora· 
ber, a9cık, milli menfaatlerimizi 
korumak ıartile ıulha bidim 
olacatız. Bir, milli menfaatleri· 
mizi korumak huıuıuada en ıoa 
kuvvetimizi ur(edinceye kadar 
iktidar mevlciiade kılacağız. 

Hülcümeti meıpl eden en 
mühim meselelerin başında, 
Milli Müdafaa ve ıilabı.nma 
proıramını tatbik etmek key
fiyeti bulunmaktadır. 

Harici sıyasetimizde, bütün 
komıu devletlerle dost kalmata 
ıayret edecetiz. Fransa, doıt· 
luldarmı ve sempatiıioi takviye 
etmek emelindedir. 

Mali proıramımız, milli mü· 
dafaa ve ıiyaset programımız· 
dan daha az ehemmiyetli de• 
iildir. Bu aebeple, ma.ıi ve 101-

yal huıuutta çok titiz olaca· 
tız. Sai ile kapitalia menfaat· 
lerini, karanlık düıüncelerden 
kurtarıp telif edece'tiz. · ihtiyar 

- -\CMla 8111'..i Mıl&ilede -

M Ht ı~ 

Bütün hedefler Akdeniz 
üzerinde toplanıyor -· 

Mantatıo belit olması, ,üphe
ıiı faydalı, şüpbeaiz gjzel ve 
kuvvet vericidir. Fakat bazaa 
mantık, De fÜZellilc bekler, ne 
bir •ıpiri yapmak niyetini izhar 
eder, ifadeaini ve kuvvetini, 
kendi bfinyeıiade bulur. Tıpkı, 
Avuıbarya iıralinden ıoma, Al· 
maayuın Triyelteye ioauiaia 
gayet zarari ve tabii olutu g"bL. 

Bu, muvakkatea ba11raltı edi· 
len dolrun, fakat muhteviyat. 
mühim bir doayadar. Hatta bu 
evrak içinde, belki de, M. Mu1-
aolinile M. Hitleria imzalana• 
havi bir muahede b ile vudır. 
Kim, ne derae desin Almanya 
Akdeaiu inecek veya inmek 

· iltiyecektlr. Afrika, Aaya, cenubi 
Avrupa memlek.etlerile bu kadar 
alib11, bir yıt1n ithalat ve iia
racat •üna1ebetleri, ayni za. 
maada paiı bir takım ıiyui 
emelleri bulunan bir devletin, 
Brene laudutlarına dayandıktan 
ıonra, timal ve Atlaı denizleri 
üzerinden çalıımak iıtiyecetiai 
lcimn iddia edemez. En yakın, 
ea keatirme yol, Triyeate üze
rindendir. 

M. Muuolini bilir ki, Avur 
turyayı zaptede• bupnkii kuY. 
vetli Almanya, ltalya muhalefet 
ebe bile, Triyeateye pek ili 
lamek lktidanadadır. Biaaea· 
aleyh, mukadder ve mabakbk 
olu bir aetlce kar11•ada. bir 
tarafta feclakirlık yapmakla 
beraber, diter taraftan faydalu 
koparmak cihetini iltizam etmil'" 
tir. ltılya. taahhütlerinde• ur· 
fınuar, izzetinefiı ve fedakirlak 
pahuına da olu, Almanyanın 
doltlataaa kaybetm••ek iıtiye• 
cektir. 
... .U.WI, ....,. illa 

yeai bli lapaa,. bal,.. *+ 
muttur. Evet, Triyuteyi verecek, 
fakat lapaayıda nafiz olacak. 

Burada, oldukça •tar ba1a11 
bir lıuap ve manbk vardır. 
AJmaayuıa Akdeaize ayak ıt• 

ÇiMDiKLER 

-
Orhan Rahmi Gö~ 

aıasa ve ispanyanın dotrudın 
dotruya ltalyan veya faşizm 
nüfuıu alttada kalmaıı, Akdcnız 
üzerindolci biitiln ıtatokoyt1 der· 
bal bozup atan ve büyü'k lngil
tere imparatorlutile bereber 
Fransayı ve bütilo Avrupayı 
adamakıllı sarsacak olan bit 
hidiaeclir. Akdeniz bikimiyetio· 
de hı11l olacak böyle bir de
t;ıilditin neticelerini, Hindiıtan, 
Afrika, Uzak ıark yollan ve 
ve müıtemlekelerile bereber dü· 
ıünecelt olaraalc, bidisenin ebem· 
miyet ve azametini anlamıı o!u· 
ru. Bir bakıma, pr ovuı yapa
lan büyük oyun İf te budar. 

. 
Yugoslav aaylavı 

Tecavbe maruz 
kalmadı 

Belgrad, 17 ( Radyo ) 
Skopçinaaın buriinlcü içtimam
dı, aaylav Milan Korao\'İçe t ... 
cavüz edilmediti halde adı Da· 
biliye Vekiletinden pnderilen 
rapor ok11nmuı Ye raporda de
lillere müıtenid malGmatla bu 
aaylavın tecavüze maraz kaldaiı 
iddialan reddedilmiıtir. 

Mecliı reiıi, 4 Mart içtima· 
mda Harbip Nuıruıa hakaret 

eden ayni 'aylavıa, Nazlf tara
fandan mahkemeye verildiii 

hakkuıdaki mektubu okamuı; 
bundan ıoara bilifı hakikat 

beyuatta bul1111u bu uylaYıD 
otuz içtimaa kabul e dilaemeai 
için Yerilen takrir tuvip ft 

taıdik olanmuıtur. 

Skopçina, içtima tarihi bil· 
ilaare bildirilmek iare datal-..,... 

Balkan mat6aat 
lcongreıi 

latanbul, 17 (Huıuai) - BaJ. 
ku matbut konıroai Ni•D 
ayıada ıebrimiıde toplanıcalctır. 

Telgrafla öpO.clJkler 
Amerilcacla, bue aiveuiliti yasak edilmit- Çok .Wclea ha· 

brlaclatıma ıöre, bu miiveuilik ıöyle ,apılır: 
MeHli, Amerib.ıa herlaaaai bir köıuiDdeki bir zat, aewfili • 

liae telrraf çekiyor ve .. gözlerinden Jirmi defa hararetle öperim 
aeni Hvfilim,, eliyor. Telrrah çeken, her buıe batına. bu bue
aia müvezzi tarafından alikadar 1evıiliye tevdü bedeli olarak bi· 
rer dolar abr. Müvezzi telgrah hamilen maıukaya varır: Tak tak 
kıpıl Telrrafı göıterir ve dudaklarını da uzatarak ıevgiliyi yirmi 
defa ıapır ı•pır ıözlerinden öpür •• Amma ıözlerdeD detil, du
daklarından, deuilmiı .. Tatbikat bu defa duclaldara nçer. Ya· 
naldar ifaret esJilmitse, bu defa yanaklara yanqılar •• 

Hem bun, bem para almak hoıtur amma, müvezziler bakmlf· 
lar k~ bu arada ıayet çirkia, ihtiyar, mendebur neınelere de 
ayni tekilde telgraf çekiliyor. Bir dolara detil, on dolua bile 
baıeai ahaamıyacak olan bu ihtiyar ve çirkin aevailileri öpme 
tarifesinin yükıeltilmeaini iıtemitler .. HükGmet te raza olmamıf 
ve ba uıalü kıldırmıı. Yerinde bir karar amma. ahır ömürle· 
rlDde ıeaç bir müvezzi tarafU1dao öpülmelc ıaadetiai oalardan 
eairgemek de epeyce merhametıizlik ifade eder. 

Buse, her nedenıe, aılaa kadın, erkek müauebetiaiıa • çok 
iltifata mazhar olmuı bir ıeklidir. 

Şair ıöyle der: 
Bana bir pir dedi ki içme aüzellerle ıarap 
Her kadeh baıana bir buse kebap olmayacak 

Bizim memlekette do böyle bir uaul tatbik edilmit oI.ıyclı, buae 
b•tına bir dolar iltiyecek delil. müvezzilik bizmetiai bile mec· 
canen, hamiyeten, tam bir airat ve heyecanla ıörecek birçok 
idealiıt aşıklar ve pnçler çıkardı. Çimdik 

Buıün ilcl 111ııazzam filim birden 

1 - Faka Basmaz 
LAUREL ve HARDY 

Tarahndaa yaratalın büyük Filim Türkçe Sözlü 

2 - Casus Aşkı 
G itta Alpar • J11l., Borru ve Coaatnt Rcuay · Jean Galland 

Taraf ndan vücuda i•tirilen Fransızca Söz ü büyüle şaheser 

Seanl\: La ıırel·Hard i 3.30 · 6.~0 da-Cs~ ıı'!: Ac;t.. 2·5·8 de b., c; r 
• ·- • ··- - . . - - - .._ ... ..:c-. ·-'~ 
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Şah lsmail, dağılan kuvvetlerini toplamağa ça
lııırken kolundan bir kurşunla yaralandı 

........... ~~~-----~··~····~··~·"·----------..,....._ 
Şıta&a p!inı ıuyı düımüıtü, Yazan M. Aglıan Şahının artık öldürülmek ve 

Rwaeli ord111una kartı olao - 102 - esir edilmek üzere bulundutunu 
.. vaffakıyeti. merkez ve Aaaa ki kafası da koparılacaktı. görünce, kendiıini feda etmete 
dolu orduta kırıı11nda bütün T ..t btı , tacı , :hazineleri, saray- karar vcrmi~ ve bunda da mu· 
kıymetini kıybetmiı, Sinan pı· lan, karısı di b.er tıçh hatun. vaff ak olmuştu. 
,.nıa idare ettiti aat cenah bütün Anadoluyu sarmak emel· Şah, bu emnlıiz kahraman· 
topları. en rüvenditi süvari kol- leri. berıey herşey bitmişti. lıta karıı. düftüğü yerde: 
lannı battan bap kınp ge- Daha biraz eveJ. bir Türk - Varol kahraman sultan 
Çİr•iıü. aüvariainı bir kılıçta ikiye bölen Alil 

Kulaklar midhiı bir utultu kendisi dctil miydi? Rumeli o ·ye mırıldandı. Yeniçeri; 
içiacleycli. Tüfek auleri, kılıç. ordular, nın perişanlığı karııaan· kahramanca bir nara atıp; 
topa clarbeleri. ialeyiıler, hay· da, keyfinden kabkab~lır atan·, - Dayan öyle iıe-dedi- Sul· 
lantlar 11beliyord11. gene kendisinden bqlcası mıydı? tan Selimin bir aı~eri, bir 
ŞM, :ba,.taada hiç unutama· • Fakıt bütün. bu haller, ne Şahla naııl dövütürmüş ötreııl 

,._,. ba,tk bir izzeti nefis kadar çabuk dejifivermiıti. Yeniçeri neferi hakikaten çok 
Mlllle abma iltilade sata, ao· Tam bu 11rada, ıenç bir çevik; çok kahraman ve tam 
la a. .. ı. ediyordu. lran ub:ti. yeniçeri neferine bir barp uıtaaı idi. Kılıcı kal· 
Yıwz ise, ti uzaklardan, dotru atıldı: dırap bir ıimıeli: ıibi ıenç lran 

dela,.tli bir plii,Je: - Beni arayorıun delil mi? zabitinin kılıcına havale etti. 
- Seai Alimpb \atuaua Şalu detil mi?. 1,te benim ara- Darbe o kadar aeri ve kuvvetli 

etlu 1eail dıtıa, kendini iyi kollaL olmuıtu ki, zabitin kıhcı elin· 
Diye laommdaaıyor "° ltu Ye kıhcile yeniçeriye Nldırdı. den hrlayaverdi. 

W.4• .., .. biitila lraoı na· Yeniçeri, ona dikkatle bakb. Yeniçeri. ayni ıiiratle derhal 
tal iatill edeceliai dilfiinüyordu. Evet, bunua kıyafetiaia dije- onun (iıtüne atıldı ve bir bam-

Seliaia kafaıuıdaki büyik rinden kalan bir yeri yokta. lede, Şah aandıtı lran ıabitıni 
ideeldea bir kaama, itte ıu bah Bu da ayni tekilde ve mubte- yakıp Jlrtlatını ~~kaladı: . 
Ye Çetiu mubarebeııia debpti şem elbiaeler içindeydi.. - fJte bu, boyle olur! Gör-
tçiade tabak kak etmek &zereydi. Taıib. bir yeniçerinin pfleti düa ya! .. 

Fakat, daha 10Draaı vardı? ve batalı dqüacesi yiizüaden Ve buny müteak,p yiikıek 
Kendi kendine: burada bir rol oynuyordu. sesle batırdı: 
- Ôyle bir devlet kuraca· Yeniçerinin karı•saua dikilen - Hey. bizim u,aklarf. Ge· 

tam ki... adam, Acem ,alaınıD bassa za- lin, Şalu yakaladım.. 
Di e mırıldanıyordu.. bitlerinden Mirza au'tan Aliydi. - Sona .,., ------- --- -·~=eoı-~ - -··~------............... ______ _...-.... 
lamail Şah. kuvvetl•iai top

lamıta çahpyor, fakat muvaf· 
fak olamayordu. Tam bir paQik 
batlamıJl;I. Geriye baktı, k1rar· 
rllwacla.a çok uzaklarda idi. 
Çlakl ti o ... nı. orclaau cep
........... kadar İDmİfti. 

Taa '- .... ada. ilerideki Ye
~ .u&Wanaclaa çıka. bir 
br,tiıa, ke>Jaaı Apludı. 

~ 
- Linet ol1tm! 
!Jl)e inledi.. Tolalike pnikc;e 

b6yiyordu. Ko ua• tatmak iı· 
tecli. lkioci bir kUfllD dahaf 

Bu defa da ıyatıDdaa wruı. 
latlflu. Ab • bir br,.n J•raaı 
al ... ol .. la ki, kapllklancla ve 
,ala: 

- EJY•iac ,.btıa•m, oaua 
.u.. .. ~ 

Diye laledi ve f9N diifti.. 
~~- burnaua ucunda 
...... _ .. ~çlmaın puıltt11m 

ı• i)er ··• ~ atbkları yiibek 
P• lı •. w ,.kan akıbetia kor-
k•H•a laabrlatayorlar<h. 

Şahan parlak ve m11htotim 
kıyafetini ıörea , l>ir Yeniçeri; 
4erMI kutkalanmıt olmah ki: 

- Ti lceadilil 
Diye batırarak ıiiratlo oaa 

dotra ablda. Şah dotru lup la-
bca U. oaa makabeleye laaıır
lumak i.t.4l. Fakat bu, im· 
kh•z bireeydi. Çüaki yaralı 
icll, ltem de pi• neferin elin· 
de mıuak •ardı. 

Ôliyordu, atdürllecekti. Bel· 

ANADOLU 
GBnHik ıiyaaal pıete 

•• 
Hqd111 Riftli ÔKTEM 

i3aual ••Pi,11 .,. ,_ itimi mlıılAo 
ı&.: liuMi NliıılMI ÇANÇA.1' -IDAREHANF.SI 
.... İlillci Bey• -. 
UlalkRmWW...iıı;Ulıdt 

!'eJinf: ı... - .ANADOLU 
Telıt'-: 2?'6. Jtoıaa kut111a: .-05 

-
lÜHC!I ... JMeaı. ltia ..i..aik 

Kauçuk ev 
Nihayet insanlar gürültü

den kurtulacak mı? 
Loadr, Mart-Birleıik Ala• 

meribdı Çiaçinıtiden pek azak 
olmıyu bir tehir vardır ki, miia· 
laa111111 teknik tecrübeler için 
lcallanılauktadır. ismi Rezari • 
FildtJr ve lcauçmlctan yıpıhaııtlr. 

. Belki llu tamamile dotru ol
mıyabilir; fakat hakikatten de o 
kadar uzak detildir. 

Rouri • Fildde inıa edilen 
evler bütün bütün yeni bir ın· 
fUt teluaiti eaaı tutularak ya
pdma ktadar ve Amerika mimari 
akademiaiain aeıareti albnda 
bulwamaktadır. 

Bu in.taatta bupn belki ıa
rip ıörünen. fakat yirmi sene 
aoara herk• tarafından kWlanı· 
laeatı tahm-in edilen .)'eni bir 
mimari uıulü iÖZe çarpar. 

~eoilik bqlıca inpat malze
melİD• aittir. Bunua eD büyük 
kıımıoı kauç\ik teşkil edor. 

Sadece bu yenilikten bekle· 
nen ıey nedir? 

Herfeyde bir yenilik ve pra· 
tik terakki düıüaen :Zeki bir 
Amerikah birçok tecrübelerden 
sonra ioaaoın kolay bükülür 
eliıtiki duvarla içinde şimdiye 
kadar ahıbtı ubit ve utlam 
duvarlı evlerden daha rıbat 
yaııyabileceki neticeaine var
mııbr. 

Bu şekild• yapılan evlerde 
ıokak ıiirültülerioe ve evin mi· 
temadi aallanmaııoa maruz kal· 
mıyor; efyuı daha iyi muba· 
faza ediliyor ve biitün ev _,.i 
kauçuktan yapılan evler diter 
evlerdea ziyade dayanıklı oluyor. 

•Ela.tiki duvarlar. fikri pek 
yeni birtey doti)dir. Fakat .... 
atın büyük terakkiıile iDıutta 
iıtimal edilen malzemeni• eliı· 
tiki7eti ancak ıimdi temia ecii
lebilmiftir. Roıari .. Fildde ya• 
pılaa evlerde dij'er inşaat maJ.. 
zemeaile karşılaıbrılan buçu· 

aley buraya "'Kauçak tebir. ia· 
miDia de verilmefi d*u o~ 
muıtar. 

.. Eliltiki evler. içiade ot•
raalara laer türlü prültüden 
muhafaza ederek hakiki bir ıii· 
lcuoet vermekted r. Yanandaki 
odada ablan silih sesi bile gü(· 
lükle eıitilir. Eve bariçtea hiç· 
bir ıü. iiltii akaedomediii içia 
sokaktan ber ne ıeçerae rçain 
kat'iyen bir sarsıntısı hiıae· 
dilmer. 

Bu yeni icattan ilk iıtifade 
edea. tehir NeYyork olmaıtllf. 
Hük ümet yeni eua daireaiDde 
bir takim biaalann yapal ..... a 
müsaade vermiıtir. B11ıuın ÜZ• 

rine Amerikayı baı bir tarzda 
"'Elutiki evlerin,. inıHı çotal· 
mata baılaauıtır. 

Buna bakarak iaıaa, oa bet 
ıene ıonra Amerikanın en bii· 
yük ıehirlerinin d!!nyanıa en aij.. 

Jdlneti ıehirleri olacatına hük
medeıi geiiyor. Bu yeni uaulia 
ya nız binalarda detil, batta 
ao'<aklarda da kallanılacatına 
ıüpbe edilmemektedir. 

Malum ya aokaldarda parke 
tıılınntn yerini aafalt almıfhr. 

Şimdi de ikaaçulda ~tı
rJlmıı bir madde aokakları bii .. 
bitiin aiirültüaiiz bir halde ko-
yacaktar. . 

Roıari • fild usuble yapılan 
evler ıiikU'Det temin etmelerin
den batka her türlü ateı~ teh· 
likeainden de uzakt r. Ayai za· 
maada evlerin in§& amana da 
da kııalmıtt11 • 

Bir "Eliltiki evin .. inp" için 
aarfedilea ıaman 11tlaaa du· 
varla evler için aarfedilen ~•· 
nın nısfı ..dereceıindedir. 

Oiter tarafta~ yeai utuldeki 
evler havadan zıyade Yer altın· 
du istifade etmektedir. Yeni 
evlerin birçoldarında aatıbtan 
aı•t .. kiJ on kat vardır. 

ıiM>m• •~reli 27 lire4lu 
'·------..--~--tı tua miktarı oo miıliae çıka

Böyle oldul11 halde otomatik 
tecdidi bav• i1etlerile tıpkı aa· 
tahtan çok Y~k~ktı bulunan • 
apartunanlar 11~1 hıvadardırlar. h!mıı ve bu auretle ı•yanı bay• 

ret ~çel.r abaauft&r. B~a~· s~ b_i ~ir . ~hrlalı yokhu. 

ödemişte pugün köylünün bahisleri 
. bir .bavramı var 

-- 9 _ ___ .......,.._,..._ __ ~~~ 

Birçol;t eser.ler açılacakbr 
Ödemiş, (Huıuıi) - ,Birçok birıey öğrenemcnicktedirler • 

yönden köy ~·l~ınmastnm kay- B'Yan .muallime iyile~ip derse 
nak yeri olan Odemİtin 1 l8 gelinceye kadar t'atil devresı 
köyünde, bug~n köylü bayramı bqlıyacak, şüphesiz ki çocuklar 
yapılacaktır.' Bu ' bayrama her bu sene de sımfta kalacaklardır. 
köy. bayındırlık ıabıİın'da 937 Bu aaklı' vaı;yetin ösıüne ge· 
yılında başardıtı eserleri~ açıl· çi lmeıi için a likadarların .. nazan 
ması ile iıtirale edecek, bu su- dikkatlerini celbetmeoizi yılva· 
retle köy yı111uun köye ve rır, aaygıla(ımı s11nar11a. 
köylüye bahte\ti ği geniı varbk· Akhi .. rın Gölmarmara nahi-
lar tebarüz ettiri niiş olacaktar. yeainin Sofular ınıhalle•inden 
Köylü bir senede ek~n~aİilc, Ali Türkgenci 
kürtürel , baymdarhk 've diter --·--- -
alınlarda b&t1rdıtı işlerin ·he· Tıp dünyasında 
yecanı Ue çalbnacılt. gurur- • • 
lanacık ve ie1ecek yıllar için yenı hır. hayret 
hız alacıkhr. • • • • • 

'Köylüye yük olmadan köy Bir adamın çift 
paraıı, köylü cmeti' ve al:n 
teri ile mey~ana getirilen eter· kalbi var 

llıbill h11ıalıklar m IU•laa••-• 
Ur . .il. Ş.•ki Utwr di1M ki: 

Karın kurtları 
-2-

Hazmi cihazda bulunan kurt• 
Jara n birkaç nev 'i vıudır. Bunlar

dan biri ıolucandır. Solucanlar, 
yiyecek ve içecek maddeler ve 
gıdalarla mideye dahil olurlar. 
Tabii mideye gelen bu kurdun 
yumurt\laradır. Bu yumurtalar 
mide usaresi ile açılır. Ve yav
rular me}•dana çı kar. Bu aer• 
best yavrular deverana karat
mak suretiJe akciğerlere vuıl 
olurlar. Akciterlcre geldikleri 
zaman nefes borularında ideta 
bir ilt hap husule getirirler. 
Haatalar ökıürürlcr ve bir bra11• 
şite yablandılclarını biısederler. 
Bunlar, hakikaten bir bronşit te 
tevlit ederler. Bu nefes boru
lanndın yavrular tekrar atıza 
relirler ve buradan gene yutule 

ler okadar çoktur lci, bunu 
her cepheden ronıi detiıen 

Avuıtralyada S:dneyde yatı· mak auretile tekrar mideye v .. 
yan bir adam, bütün tap ile· ııl olurlar. işte bu alcciter pa· 

Ödemiı köylerinde göımek mini keodisile meşiul ediyor; aaiıaı yapın yavrular, bu defa 
çiinkii bu adam.o kalbi bir midede tekamüle dotru yol 
detil, iki tanedir! '1&rlar ve baraaklara gelerek 

Şimdi oradaki Pertb hasta· bü)'iimelerini ikmal ederler. 8q 
neıinde bulıınaa bu adam. ltal- suretle teıekküılerini ve tekem
yada dünyaya retmiştir. 57 müllerini bitiren solucan kort• 

mümkündür. Bütüa köyler~• bu 
mutat ilkbahar temizlıti ve ki· 
reçli badanalan yapılmıı, ber 
köyün beı metre geaiflitinde 
bulunın yolla11 onarılmı1. yeni 
ıekilde ha%1rlanan bellilik lev
haları da konmuftur. Köylerin 
beş yıllık kalkıama prorrımla • 
rıaa göre yeniden y.1pılın köp
riiler, köy konak odaları, köy 
hamamları, paza( yerleri. mey· 
daaları ribi eserleri saymakla 
bitmiyecek kadar çoktur. Bil· 
ba11a OJemiıi Gölcüte 25 ki· 
lometreyle bathyan ve Birıi
Bozdat yoluna auirc olarak 
yalnız köylü ılıateri ile açılın 
Halkapanar yolu andaç olarak 
Murullı köyü tarafından yapı· 
lan mermer Çe.me: ·Kayaköy 
k011fruı ve deraek . salonu, 
Dadbey köy ıaziao ve mizeıi, 
Karadotan köyünü Cumhuri
yet aJAnanı ıüaliyeii Atatürk 
um ile koaak odası, Konuk: 
odaıı, okuma oda11, ~öy müzeıi 
ıazinoıu ve pazaryerini bir çah 

yıı·ndadır. lımi Atvarıd.ir. Çift- ları artık hızmi cihazın daimr 
çidir. Geçende haıtaneye rele· , , miaafiri olurlar, solucanların 

altaada toplıyu köy urayı; Kira• 
zın beton pazaryeri, Kaymakçı
nın o.kul paviyoııu ıöıü çelo
C9k d•ecede cazip ola~ eser· 
ler meyanındadır. S.ıia.e ka· 
dar okulauz .köy.ii kalmıyu 
edemifte bitiin b. itlerin ba
ıancıları tebrik etmek borçtur. 

Alılaiaarın GcJlmar
mara nalaiya-.;nde 

Muallim sizlikten 
••••• 

Çocuklar aınıllarını 
geçemi,orlar 

Mbilai kazeeeatn Gölmar
mara uhiyesindelci blcokulda 
'bir çocuju bUuMD Ali Tirk
ı•nci iamiade bir· baba, bize ~ 
mektubu ıötadM•ietir ... ~· 
dar .. klmabD ela .... iyede 

rek, muhtelif rahatsızlıklardan htımi kanalde bulunmalara, 
şiiciyet etmiş, muayene edilmiş inaa.nlarda isteksizlik, hazımsız• 
Ye hekimler, bu adaman ç.ifte lale ve bıla·xlik husule ıetire-
kalRli o!du~unu görünce f&flp bilirler. 
kalmışlard r. Normal bir kalp· Bunların bazı kimsclerio •!1ı· 
ten daha büyük olan aııl kalbi , larmdan geldiği vakidir. Oyle 
aötsünün ••t tarafmdad11. Daha valf alar görülüyor ki, barsaktAo 
küçük olan ikiociıi de ıol tara· mideye ve mideden a~ıza gelen 
fanda. . Her ik ka' p de ayni ıolucan, yolunu şaşırarak nefea 
tempoyla atmaktadır. borularana doğru girmete b.,.. 

Bir ilim enat.tüsü, Alvaraya lar ve hançereye gelir gelmez 
cesedini lcendısine satmıj'a tek- bir tıkanıklık husule getirir w. 
lif etmiıt:r. Öldükten IODra hançereyi tam bir :jckilde tıka-
ce1edi bu müeıaeıeye ait olmılc: - :yarak bayatı tehlikeye .. te~ 
ıartile, peıin olarak 100,000 dide bile baılar. Hatta bazan 
şilin verilecektir. l0.000 liraya bu takama aebebiJe . insanın öli· 
tekabül eden bu telc.ifi, çiftçi. müne kadar uzan ır. Bilhaua 
reddetmiıtir. çocuklann barsaklarıoda yara 

Kendisinin şimdiye kadar hiç açarak kan dökülmesine ıebep 
basta olmadıtı ötrenilmiıtir. oldutu için, tabii bu çocukları 
Buıün ıikiyet ettiti rabataızlık· kan11z bırakmış olur. 
laran da, hekimlere ıöre, kal· -Arkası Ota• 

b:n:n iki tane olmuile biçbir 
iliıiti 1okter. ---

Kumar 
Kestelli caddesinde Mecidiye 

hını yanında kahvede kahvecj Okuma odaları 
1937• 1938 u.uı okulları dev- =~'~=.;~en M;Z~!:'!~ 

reli bitmittir. Bu okullara de· lardır. 
vam edenlere verilecek belp • l .. ~""--.----••• 
ler Klkir direktörlütünce ha- N6betçi eczaneler 1 
ı1rlan•aktadır. Dört aylık ted· · · ,, 

!:ozanelerln bir h•ftallk l 
nöbet gOnlerinl g6aterlr 1 
cetvel: ı 

riat middetini· beniiz doldur
madaldarıadan faaliyotleriai d..
yam ettiren dersuem ;var .. 
banlarıa, faaliyet miidclederini 
tamamlamalant tedriutta pa· 
ruz çalıfln ötretmeDler vana 
acllanaıa bildirilmeıi Kiiltiir 
memurlüklanaa ve ilkokullar 
batötretmenl ikleri ae emredil· 
m•ıtir. 

• • • 
•Pati venir taıekkiiller tara· 

1 p.,,,,..1: 1 

~uada Şifa; Glaet,ala•• 
1 

C';IMl1ah; 'hlllklks. B. i'aik; iki. 
... ...-.. Jkitet•elik; .U..Cllklı 
B. ·.IM .. Ay•atladı Balk. 

s.lı: 
E.-.Jtıada Şifa; E:aıaad .... 

B. itle'; ~•erde .1..-. Allla
eakıa • • .ümecl Lltli, ~ .. ....... 

nazara clikkatilli -celbederiz: 
Sayın Anadolu pı;etnine; 
Akbiaarıa Gölmarmara kö· 

yüodeki llkolculun birinci · ataı· 
tında bir Bayan ders vormelt
teclir .. Bu Bayaa, 936 ._dinde 
evvela bir çocuk: düayaya ı~ 
tirmiı. sonra 4a ~talancht1 ... 
için rapor alarak mekt~be ·de
vam edem•mft ve tatil ıelince 
hiçbir teY ötrenemiyen çocuk· 
lar tabiatile ıınafta kalmıılar, 
mektep de tatil edilmiıtir. 

. fuaclaıa (t.lalkevlllri Jaariç olmak 
üzere) idare edilmekte olan 
halk okuma odalarıaclao bazı· 
laJ'lllm b~ bir halele bu· 
l•dukları ve halkın devamı 
için kifi derecede teıvikkir 
toclbirler alanmadıiı aijrülmÜf· 
tür. Okuma odalanaın canh Ye 

itler ~~ bale ıetirilmeleri için· 
lizaaıplen tedbirlerin abnmuı 
vilalettea kaymakamlıklara ve 
••biye müdiirlülderine bildiril
miştir. 

ç.,.,.-
Batcluakta s.:w..ı. ura&aı&a : 

8. Bablf, Tilkiliks. Yeal luıür; 
Iıptpuanacla ARI; GGHlyaba. 
Afiyec. 

Bu ıene vaziyet ıene aynidir. 
Bayan muallime telcrar ri bat· 
11zlanm11 ve üç aybk ttir rapor 
almıştır. ôtretmenaiz kalan ço
culdar. mektebin beşinci ve 
dördüncü sınıfına devam eden 
talebenln nezaretinde sınıfa il" 
'ri» . çıkmaktaciırlaı v• tabiatifo 

1 1 ~-..... , · . .,l 

/ngiliz ta,yar•
ciden l}aber yok .. . 

Londr1, 17 (Radyo) - · Mis 
Cuan Batenin rekorunu karmak 
için Londra·Avuıtralya ıeyaba
tine çıkan.,..tayyareci ~ravundan · 
haber ahnımamııt1r. Her tarafta 
aıl,ftırmalara baılaıuaııtu. 

,,. ;. ' 

PerpmH: 
i(e-.ı11adı Bilal, Glsel7ala· ' 

Cla Gı .. ıyaı.. Tilkilikte B. Faik; ı 

F.tr•fpataÜ Etr•fpap. 

Cııma: 
1'•--.ltıada tnıı.11, Gı .. ıya• 1 

b4a G1ael1alı, lrgatpuanadı Ali$; 1 · 
lkitefm•likl• lkiçeşmelik.; AhH· 
cıktı 8. 1' 11ad. ' ı 

Camcırtesi: l 
Baıduralı:ıı Sıbbıı; .l:araoıi••· l 

da )1, qref; K.•m.,do K ııoer, 

Et'efpıt1da Etre lp• l• . 

Pazar: 
Kımeral&ıada liili l, Karau t•• 

H, B.ıbif, K9ÇeCil•ıde \ena J ıııur: 
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-· 111 - Yasan: Aleksandr Düma 
Dertanyan, otelcinin} konuşurken etrafa gezdir· 
eliği şeytanca bakışlarını gözden kaçırmamıtb 

Dartaayan hiddet v• papla daldan sonra lulıcı ile keodiai 
cliali7erok bir hakim a-ibi kor· müdafaa ·ederek priledi ve bu 
kataca bir tavırla oturdu; Plan• eınada benim adamlarımdan 
ı• dı. OQUD saadalyui ırkuaaa birini de sakatladı ve kılıctnı 
oturarak kızım ıöıle otelciye pala11 ile bana vurarak beni 
bakıyordu. Otelci titriyerek sö· de aerseıaletti. 
.. ba,ladu - Fakat, alçak meruu, DC 

- Şimdi ıkhma ıeliyor, zaman bitireceksin? Atos, Atoı 
efHdimiz, vak'a ıöylo olmuıtu: ne oldu?: .• 
O uilzade ile aramızda ibti- - Efendimize aolattıtım ai· 
lif çakbta zaman at üzerinde bi kendini müdafaa ederek ıe· 
duraa aizdiniz. rilerken kiler merd;veninin ya· 

- Evet, bendim; berıeyin nana kadar geldi ve kapısı açık 
doplutunu ıöyleme11en seni durduğu için aaahtarmı alıp 
biç affetmiyecetimi iyi bil., kendisini , içeriye kapattı. Ne 

- Lütfea dialeyiniz, herşe- zaman olsa kendiıini yalcalıya-
yi ınlatacatım. cağımıza-emin oldutumuz için' 

- Dfıli1orum. onu kendi haline bıraktık. 
- Otelime birka~ arkadaıı - Evet, öldürmek ıııaııe 

tle berabei mubaf ız yahut Iİ· relmediti için hıpıetmckle ka• 
lllator luyaletinde me,bur bir aait ettiniz. 
kalpazan ıeloceti zabıta tara· - Hay Allabıml Hapsetmek 
hoda11 haber verilmişti. Tıpkı mi, efendimiz? Asla, o kendini 
lida atlarınız. ıizin hizmetçi• hapsetti. • Ve yemin ederim ki 
Jeriniz, lizin ıimalarınız tarif • kendini kapattı. iki hamlede 
eda1aiı ve hiçbir noktası ka· işini aörmiiftü; bir adam büs-

.. çır1ı.aamaıtı. bütün ölmüş ve iki kişi ığır 
Böyle tamam bir tarifin ve- ıurette •yaralanmııtı. Ölü ile 

rileceti membaını hemen anla· iki yaralıyı arkadaşları ahp gö
yıveren Dartanyaa dedi ki: türdüler ve o zamandanberi 

- Devam ediıaizl Söyleyiniz! onlar hakkında ,hiçbir haber 
- Sonra, alb .kifilik bir alamadım. Bana gelince, aklım 

kl&wet sön deren .ııbıtaaıa .ta• baııma igelir gelmez, clotru 
li•ata v~il• kalpazan olduk· kaymakam efendiye gidip elan· 
lan aöyleaea adamları rold.. ca vak'ayı anlatarak mabpuıu 
1Mk iti• lizuaplea tedbirler ne yapacağımı ıordum. Fakat 
ıhDda. kaymakam ~fendi ııtalıyaralc 

Ba kalpazan söıünüa tekrar vak'adan-haberi olmadıtını, al· il••• ile laalaldan dehtetU dalım emria kendi tarahndu 
bir aarette çanhyan delikanlı: verilmemiş olduğunu ve, bu 
--...__. ....... .._1ınli.",- ~~--• ..., .. lcye .. oava iamiai br11bra· 
~ Bu aözii tekrarladıtım 

için affeclillia, cünlri bıni tet· 
Yilc eden ba IÖ&lerdir. Zabıta 
teWit ediyordu ve bir otelcinin 
zabıta ile iyi pçinmesi lazım· 
plclitüü takdir ederaiaiz. 

- FU.t aıiludeyl sonayo· 
,.._ o .atnde? Ona ne oldu? 
Oicl& al? Sat mı?. 

- Sab.cliaiz, .efendim, tim
.ti .c>,li~im. SQQra bildiji· 
mi 111 oldu. ve Jizio hemu 
kaa.mz p1iaya kuvvet ver-....... 

Otelci ~uu ıöy,lerken ~ey· 
tanca hakıfı Dartanyamo rö
ıüaclea kaçaaam11tı. 

- A.ail.ııde arkadqaoıı kca· 
c:liaiai ümjbizce müdafaa edi
,.~,_ Himaetçisl ise ıeyialeri

r..ızıııa kıyafetine girmiı olan 
z•ta aaemurları ile kavgaya 
....... ta. .•• 

- Alçak herifi Hep f eaatlık 
..- • bqaaaa .ıtuadıl Bilmi
Jonllll ld, Hala itini bitirmek· 
ltüae ne mani oluyor f.. 

- Hlpl Efeadim, öyle o~ 
madajlru timdi anlaraınız. Aıil
ıa4e •rkadNınız.... Taşıdıtına 
tGplae olmayan şerefli iımini 
ıôyliy-editim için affediniz, 
çDatq& ilmini bilmiyorum .... A· 
ailseııle arkad ... aız iki tabanca 
kutu au ile iki adamı yarala-

cak olur1am beni aıacatını 
söyledi. Hata ettitim, yanlış 
bir adamı hapscttitim ve aaıl 
hapsedilecek adamın kaçmış 
oldutu anlafılıyordu, efendimiz. 

Hükumetin meseleyı hali ü.ıe· 
riae bırakıvermİf olmaıından 
büabütün sabıraızlaaan Dartan· 
yan ıen• bağırmıftı: 

- Fakat Atosl Atosl O ne· 
rod-? 

Otelci ıözüade dev•m et~i: 
- YapAJıf oJdukq{ll laata,ı 

.tamir etmek istedim, Kendiıjnc 
tarziye ıvermck için doiruca 
kilere gittim. Ah! Efendim, o 
adam kıhtıoclan çıkuaııb, adeta 
ıeytına benziyordu! Tarziye 
teklifime kat1ı bunun bir tuzak 
of dutunu anladığını ve dııa· 
rıyı çılcmaıdan evci iıtediti 
ıaıtlltıu yapılmuını iıteditini 
söyledi. Kral hazre.tleriaia ıi .. 
libşorlarına el uzatmak ıuretile 
yapmıı olduğum kabahati sak· 
lıyamıyarak şartlarını hemen 
icraya bızır bulundutumu söy· 
ledim. 

- Evel e..mirdo, dedi, uıı· 
tımın silahlı olarak yanıına 
aônderilmeıini iıtiyorum. 

Bu emrini hemen icra ~ttik; 
çünkü arkadaşınızm her arzu• 
sunu icra etmek: mecburiyetinde 
anlarıınız, efendimiz. Kcıadiıi 

.-----~-.--lmll!lııı----ıı çok konuşmamakla beraber 
T AJCV/M uşatının admm Grimu oldu-

..--D--!.·-----AAW---l-J-S.-.-11 tunu söylemişti. Sonra, Grimu 
-1 .. 1354 ı ~ .. · · yarala olduj'u baldo kilere indi; 

:ıılart ' Maluatm 15 ofeudiai uşakıaı kilere abaca 
MART kaer kapıııaın iç kol demirini 

18 
1 tekrar vurdu, ve bize şeıimizi 

\ 9 kıııp otelimizde kalmamızı em· 
3 retti. 
8 - Peki1ii Şimdi Atoı ne--

Cuma rede? 
- Kilerde, efendim. 
- NaııU Sersem çapkın! Na· 

ıılt Onu bu zamana kadar ki· 
)erde mi kapattın? •.• 

:-: Hay ...Uıb,ml Ha;ır, •.t.~~ 
" 

dimi Oau kilere kapattık hl\ 
Ahi Onu dıprıya çıkarabilir· 
ıeniz, bütün ömriimdo · size 
minnettar kalınm efendim; ıize 
pirimiz diye tapınırun! 

- Demek orada hı? 0.au 
orada bulur muyum? 

- Şüphesiz buluuunuz, ora· 
dan çıkmak istemiyor ki, her 
aabab kiler pencereıinden ç•· 
tal ucuna takıp biraz ekmek 
uzatıyor ve iıtediği zaman da 
yemek ver iyoruz. Fakat, amman 
Allahıml 0 .1un sarf ettiği ekmek 
ve yemek bir şey değilf B:r 
arahlc ilci hizmetçimle beraber 
aşatıya inecek oldum, ifrit ke
sildi. Tabancalarına doldurma 
sesini işittim, hizmetçisi de tü· 
fefj dolduruyordu. Sonra, ne 
fikirde bulunduklarını soracak 
olduk, efendi biıe tam kırk 
atam fişeği olduğu ve kilere 
birimiz ayak baaı ncıya kadar 
kendisi ile beraber uşaJıoın 
son fişe.ğe kadar yakacakları 
cevabını verdi. Bunun üzerine 
kaymakama şikayete gittim, o 
da bana, ue istersen yap, ve 
oteline ~elen aıilzadelere tc
ca viiz etmesini öiren, dedi. 

Dartanyın, otelcinin yüzünü 
kaplayan acıklı hale gülmekten 
keddini tutamıyaralc dedi ki: 

- Demek o zamandanberi .... 

- işte o zımandanberi, ta· 
savvur haricinde fena zaman 
ıeçiriyoruz: çünkü, efendim, 
tekmil kumanyamızın kilerde 
bulunduğu malumunuzdur. Şi~e 
içiaefe praplarımıı, perakeade 
şarap!arımız, biramız, yağımız, 
bakkaliyemiz, pastırmamız, ve 
büyük sucuklarımız hep orada: 
oraya gitmekten menedıldiğimiz 
için yolcularım zın iıted.lderi 
yiyecek ve içeceti veremiyoruı 
ve bunun için otelimiz her gün 
batıyor.. Arkadaşınız bit hafta 
daha ki:erde kalırsa ben de if • 
lis ederim. 

- Ahmaklığının cezasından 
lazla bir şey detilf Biz.m gö
r Ünüşümüzden mevki sabıbi 
lcimıeler olduğumuzu ve kalpa· 
zan olaınayaı:ağımızı anlıyama· 
dın mı? 

- Evet, efendim, hakkıaız 
vır, diye otelci tasdik etti; fa· 
kat, durunuz! Durunuı! Gene 
bir patırtı varl.. 

- Şüphesiz, onu rene biri 
kızdırmıştır. 

- Fakat kızmağa lüzum yok. 
diye oteld haykırdı: otele yeni 
gelen iki lngiliz asilzadesi var. 

- Ey? ..... 
- Bilirainiz ki, lnrilizler iyi 

şarap ister; bunlar da en iyi· 
sinden istediler. Karım, bu 
asilzadcleri.n arzusunu yeriae 
retirmelc içio, Atostan kilere ıiı· 
mek için izin istedi ve oda her 
vakitki iİbi redctti. Ah! Alla· 
bıml Bakınız ne gürültü! .. 

Dırtanyan, hakikaten. kilerin 
öbür köıeıindeki ıamatayı iıi· 
tiyord... Ayağa kalkb, önünde 
otelci ve arkııında tüfeğini 
ateş etmcğe hazır vaziyette 
hiıınetçiıi Planfc olırık ve el
lerini ui'qıturarak vak'a yerine 
ya1clqb. 

iki asilzade ateş püskürüyor· 
du: uzun bir yoldan geldikleri 
içio ıçhk ve suıuzluktan ölU.. 
yorlaıdı .. 

Birisi ecnebi şiveaile iyi Fran· 
ıııcı konufarak diyordu ki: 

_. Şonı: ou -

·----iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii~~~~-==,~~~~~~~~=-::;-NASR E D Dl N HOCADAN f Borsa 
11-3-938 

uzum satıfları 
C. Alıcı K. S. K. S. 

304 inhisar ida. 6 12 25 
153,5 K. Taner. 12 lS 
106 Alyoti bi. 11 25 12 50 
81 Ş. Remzi 11 50 12 50 
24,S M. J. Ta. 12 75 13 

. a·hirer 
e.Kt upıarı_ 
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Yazan: 

ŞEYH 

KtlŞTD 

Bir gömlek parasına tenezzül 
eden adam bulunur mu? 

20 C. Kadri 13 125 13 125 -----,•-----
18 O. Arditi ı ı SO 12 - Efendim, makbuz derler - Çok iptidai telikkilerini:ı 
14 j. Koben l2 125 12 125 birtey vardır; yani kab.ıolunmuı vır môıyö; dcdı, bir avukat. 
2,5 D. K.Yıt l3 50 13 50 demek.. Bir inua verditiai, al· ancak bakkıo ibkalcını delilt1 

723,S YekWı dıtJnı onunla iıpat eder. için iş deruhte eder ve deruhto 
238360 Eski Yeküo - Kime kartı iıpat eder? ettiği ite mukabil peı-a almaı. 
239083,S Umum yekGn - Başkalınna karıı.. - Efendim? 

Plyaıa flatlerı - Demek ki aiz bili iki bin - Pırı almaz diyorum ıi:ıt; 
17·3-938 çelcirdektix ürim ıeoe evelki zihniyeti taflYorıu· yani.. 

orta fiatleri: nuz yabancı mösyö.. Burada - AnladJm bayan, ınladuıa 

N öyle şey yoktur, berbı doğru Siz de doktorlar gibi. 
o. 7 11 l H d b T '-• 1 11 50 ıöy er.. em rica e erim, u - ıpr.ıaa .. 
• 9 12 kadarı kafidir. ~erditiniz para· - Ôyley.se müsaade buy11 .. 
., ıo 13 ya m-.kabil mutlaka bir kitıt ru11uı, ~deyım. Dava a kta. 
• 11 ıs so almak iıtiyorS11112 pıraaııı i•· vaıgeçiyorum .. 

ZeytinyaQı aatıtları deye mecbur olacatım. - Güle, güle mösyö .. 
KHo Alıcı K. s. K. s. Çaresi yok; buradan el• uzak· Hay canına. Bari biraz çu., 
ısooo M. K.otlan 35 35 lııtılc. ııları gezelim. 
5000 P. Klarlc 35 35 Biraz evel arzettimdi 7a; A· - Tercüman. 

20000 YekGn merikada muazzam Zırnık fab· -- Mösyö .. 
Zahire aatıtllll'"I rikalaram vardır. lzmire de - Gömlek vesaire almak iı; 

ç Cinıi K. S. K. s. zırnalc ihraç ederim. B:uadaki tiyorum, çarfıy• fidcbilır miyir1 
1925 Butday s 15 6 25 müıterilerimden biriıi yolladı· - Emredersiniı Lord bg.. 

15 Nohut 6 50 6 5625 tım malın 113 rram noksan retleri.. 
20 Susam 15 75 oldutunu iddia etti. Çar11ya .. 
44 M. o. 8 8 25 Pardon .. 113 rram detil; l 13 Aman ne ıasız çarıı .. 
t 2 Balda 4 625 kilo.. 1111% demek te yanlış olacak. 

238 Kepek 3 3 25 Bunlar olabilir. Malüm a; Çünkü mağazalara giren, ç.lı:a .. 
383 KentPalamut280 480 Fransızlar ticarete (Vol orrınize) aın haddi, hesabı yok.. Binar 
220 B. Pamuk 33 41 yani • tanzim edilmiı ıirkat • eaaleyh ısaız detil; seuiz de .. 

••----------•ı derler. lnsan 111al ıatarken biraz meli .• 

Zavallı amele 
nasıl öldü? ...... 

Çamaltı tuzl11ında Japonya 
için tuz yükliyen lngiliz bın· 
d:ralı Statier vapurunda çılııaa 
deniz ameleıinden Binıazili 
Ömer otlu Alinin, yıkbj'I man· 
gal kömüründen .zehirlenerek 
öldüğüaü yazmı~tlk. Menemen 
Müddeumumiliğj nce yapılan tah
k icatta bu vak'anın ıuçluıu 
tesbit edilmiştir. Tahkikata 
göre, ölen Ali ile arkıdaıları 
Haıan otlu lımail ve Emin 
otlu Ali, gece müdbiı sotuk· 
tan korunmak için beş kilo 
kömür alarak yakmıılar ve 
vapurda yattıkları üç metre 
kare reniılitinde içinde halat 
vesaire bulunan bölmeye koy· 
muşler, kendileri de burada 
yatmııhrdır. Y ablan yer, çok 
dar oldutu için manııldaki 
kömürlerden intişar eden ha· 
m zı garbondan üçü de zehir· 
lenm·ş, B ngazili Ali, yorganla 
yüzünü örttüğü iç.in ölmüıtür. 
Diğer iki amele de baygın bir 
halde ·diğer amele tarafından 
rörülmüş ve kurtarılmışlardır. 

Bu zavallıların tuzladaki re· 
vire nakledilerek tedavileri 
ya.pılmıştır. Hadisede kaıd yok· 
sa da vapuru getirten acentanın, 
it kanunu mucibince bu amo· 
lelere yatacakları yerleri temin 
etmeıi lizımdı. Menemen Müd
cleiumumiliti, bu noktadan tah· 
lrikata devam ediyor. 

Pragdaki komü
nistler. 

Troçki taraftarları 
partiden atıldı 

Prag, 17 (Radyo) - Çekos· 
lovalcyadaki lcomüniıt partiıinde 
çok kuvvetli bir ihtilaf çık· 
mıştır. 

Troçki tarafını iltizam ettik· 
leri anla!lılan üç yü:z kişi, par· 
ti de.o çı karalmııbr. 

Komünistler lideri Gredval 
ile Rus sefiri Alek1aodrofski, 
Moskovaya çağrılmışlardır. 

Mezuniyet 
Şehrimiz Ticaret lisesi Türkçe 

muallimi B. Hüınü Türkelc:ula 
ııhhi vaziyeti ıebebile tedavisi 

içiD iki •1 muaaiyet ••r~miftir. 

tartısından, biraz kalitesinden Neyıe.. Otomobilden inerek 
afırmazsa işin içinden çıkamaz. bir mıtaıaya girdim. 

Bizim fabrikada da böyle bir Aaaaaal.. içeride patron, tex 
ıey olmuş amma mademki mal gihtar, bilmem ne, biç kims. 
teslim ahnmıı; meaele yoktur, yok.. Müfteriler diledikleri şeyi 
paraları tama•en ödemek li· iıtedilderi gibi alıp gidiyorlar. 
zımgelir. Merak Ye eadiıe içinde ter· 

MeMle, bu balamdan rücü· cümaaa ıordum: 
me fitti. Hazır buraya kadar - lıtediğimizi kime söyliye-
gelmiflcen ona dı iatlç edeyim ceğiz? 
dedim, müıterinin mağua11aa - Hiç kimseye Lord cenap· 
cittim. lan .. Ne •m bu,_..ı..,._? . . 
Adamcatız beni pek IOfak - Meseli römlek.. 

brf&lıda ve talebime cevıbea: - Çok güzel efendimiz, H.il· 
- Alıamamıı malın p11111 fen bendeoizi takip buyurunut.. 

ödenmez Yürüdük.. Aıanıörle ü~ÜDCk 
Dedi. Cuım aılaldı. Sokata kata çaktık. Burası gömlek şu

fırlar, fırlamaz duwrclaki tclı:z beıi imi,_ 
telefon delitiae yanaprık ·bu. 3S, 36, 37, 38,. 39, 40, 41, 
defa alo demeden ,. batırdım: 42, 43, 44, 45 numara ıua, 

- En meıbur avukat kim· ııra römlelder .. 
dir?. Her numara gömletin d11r· 

- Cezacı mı, luıkukcu mu? dutu yerde fiat levhaları, fiat 
- Hukukçu.. levhasıaın yaqıada da bir kutu 
- 461 numaralı •ıokakbl bay •ııb ... 

Deniz.. Tercümanın yardımilc 41 .. ...,. 
Çele şoför oraya.. maralı bir gömlek aldım ve 
K•ymalc gibi ufaldı beton gene tercümanın irşadı üzeriao 

yollaran üıtunden kayıyoruı. Ne parasını duvardaki kutuya attu11. 
olur bir defacık sallaasalc yı.. - Kuzum Bay tercüman; bu. 

Üç dakika sonra oradayız. rada gömleği abp da paruıru 
- Bir itiniz mi var efendim? kutuya atmıyaa bulunmaz mı?. 
Bu suali soran güzel bayana -Aman Lord cenapları, P•· 

hayran, hayran cevap veriyo· 11l olur?. Y-er yüzünde aldıtı 
rum: malın para11na tenezzül edece1c 

- Evet bayan, avukat bay iaıan bulunur mu?. 
- Belki bulunabilir .•. Doiıizi görmek isterdim. t 

B . . - ımlcina yok efendimiz·, - en, onun muavinıyıra. 
böyle birşey tasavvur dahi ediKendisi bugün tayyare ile Kay· 
lem ez. Aman Yarabbi.. Hem 

seriye iİtti. gömleti alacak, hem de para· 
- Şu halde siziRle kOftuf" sını kutuya atmıyacalc öyle mi?. 

malıyım.. - Evet. .• 

- Evet efendim.. - Ah Büyü" AUıb; olamaz 
Meseleyi anlattım; derin, de· Lord hazretleri; böyle birıcy 

rin dinledikten sonra cevap kıt'iyycn olamaz ... 
verdi: - Sonu uar -

- Hakıınıoız efendim. Hale- -D...------------
ıız dava deruhte edilemez. :ınimarkalı delege 

Güldüm. dün hastanede öldü 
- Fakat bayın; ben milyar· Cebclüttarak, 17 (Radyo) -

der bir adamım. Size çok yük- ( Taragon ) limanında ihti :alci 
sele vekalet ücreti verebilirim. tayyarelerin attıkları bombalarla 

- Vekalet ücreti mi? O da batırılan ( Şr1nucl ) adlı lngılız 
ne demek? vapurunda bulunarak atır su -

- Pıra.. rette yaralanan kontrol delcgeı 
- Para mı?. Fakat efendi; Oanimarkh (Maçen), bugun h:u· 

siz, beni ne zannediyorıunuz? tanede ölmüştür. 
- Hakkınız detil mi bayan? Bir /caza 

Avukataınu. fş deruhte edecek lkiçeşmelikte kıranlık sskak· 
ve mukabilinde pıra alacak· tın geçen seyyar s•tıcı Fethi 
ıınız.. oA-lu AH, ayatı kayarak dü,muı . 

B&,aa ıillci.il: baıındu yaralanmııt~. 
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Gökten o .. lüm yag"' ıyor Harp t~rihim_izin en şe~efli, destan! bi~ yapra-
\. gını hurmetle hır daha çevırelım 

V ere-un kalesi A:rmanlaFa lıaraı nası l durdu? ç kk J d 18 t 1915 
Y•z•n: Franaız erkinılıarp lc11gmtıluı111l•rı11d•n TiirJu;eqe çeviren ana a e e m ar 

Jorj Londan A. Kimi Oral 

A~ık ve. be.k!e~en ·tak~i~e. kıtaab. ~u emir !·e.ri· Şal ak sökerken itilaf J;~i~f 1;;;; donanması göziiktü. 
lıyor: Hıçbı.-ınız me~~!!~!~! terketmıyeceksınız Tam 4260 parça topları vardı. Bizim ise .. 

-4- yor. Tarassut mevkiinden bare-Düıman tayyareleri, vazifele
rini ikmal ederek kararıibla· 
ruaa clöomek üzere .iatika•etle· 

Silih sesleri devam ediyor. kitı takip ediyoruz. Topçumuz, 
Bir kayanın arkaainda yirmi laenöz faaliyete bışlamamııtar. 

riai 4etiftirdiler. dakika kadar uykuya daldım. Kıtaat&mııdan ufak bir müfre-
latilakim müfrezeleri, iki mü· 

lhimia k•manduı altında me
zarlar kazarak ölöleriai defnet· 

Uyanınca, karargaha doğru yol zenin eı r düıtütii anlaıılıyor. 
aldım. Düşünüyoram: Bir ta•r· On dördüncü fırkadan aidatı· 

..- ••rini aldılar. 
ruz vukuundı. takviye kıtaatan· m ız bir telefon haberinden an· 
dan mahrum oldutumuz halde hyoruz ki, harp. olanca ıidde
düşmana mukabele edecetiz. tile devam ediyor. Kıaa bir zamanda ve karan

lık basmadan, ölülerin künyeleri 
teabit edildi ve mezarları h'9 
zarlaaarak celedleri ıömüldü. 

Esasen, öıı aafta bulunan on 
dördüncü fukadan birıey um· Alman ıüvariai, (Bezonva) iı· 
mak dotru detildi, bu farkaaın tikımetini tutmuş buluauyor. 

Di1fhüaiiz; yüılerce iaaamn 
künyeleri, bu ıec:e bir deftere 
ya,zılacak ve hiıalarına (Harpte 
öldi) c6ml•~ yüzlerce defa 

efradında kıavvei maneviye çok Bize gelen eınirde, b11 ıüvari 
1arsılmııtır. Birkaç defa harbe kuvvetine bir alayımızın karşılık 
ıirmiı ve çıkmış, hiçbir mu- vermeıi bildiriliyor 1. 
vaffakiyet ıöatereaaemiftir. Saniyeler, aıırlar kadat uzun 

yazılacak?. Sabah oluyor. Buıün, müthiı ıörünüyor. 
Ölenlerin defteri, oa beı güa 

içinde. kolordu ve ordu kuman• 
danhklanodaa ıeçerek Harbiye 
Neur.time alqbnlacak ve bu 
beclbalatlarıa aileleri, keadile
riaclea mektup beklerlerkea, 
Harbiye Nezaretinin, kenarları 
ıiıala bir zarfa konmuı taziyet 
mektaplarile karıılaıacaklırdırl. 

bir harbin arefesine benziyor. Saat S,30, taarruz baılayalı 
Kumandan, emrindeki kıtaat yarım saat oldu. Buna ratmen 

kumandanlar~na yeni emirler Almanlar, bili belli batla bir 
ver;yor ve: muvaffakıyet elde etmiı detil· 

- Hiç biriaiz, mevkimizi lerdir. Zira kıtaatımızın götter-
terketmiyecebiaiz, takviye kıta· diti fedakirbk, onlann ilerle-
atı yoldadır. meıine mani oluyor, fakat ne 

Diyor. vakte kadar dayanabilccetiz? 

Harp demek, ölüm demek· 
tir. DüıGDGyonam: Sara bana 

Harp, bir saat sonra baı\l· ·.Sona var· - .·-·- - -·-·~;:-~~~ ...... 
Zabıta 

n• 1-- plecek?. Ke_,.,,~ bir t1•lı' • 
Artık karanlık buıyor. Ne · Kemerde Yeni' mahallede ,.. 

ıaaclet? Çiiakii karanlıktan isti· bakalalardan ,erbetçi Sadullah 
ficle ederek zayiabmızı telifiye ve Mebmed otlu Yusuf, earar 
çabfaoatız.. Fıbt, kar fırtınası uttı klarını zabıtayı ·ihbar eden 
hali devamdal. 

Kamandanla birlikte bir ka· Ha1an otlu Sıdlayı çakı ile ıol 
omuzunaın yara\amıılırdır. 

yama arkaıındayız. Telefoa Sadullah kıçmıısa da Yuıuf 
yaaıbatımııcla. tutulm111tur. Arqtırmaya devam .._bire k•neİ umumiye 

cetwlleriai hlmil po1tal•r; .4.ı; ... ed, ... ili7or. l)ölru/ı... 
1Csiiıiıt lntmuclanlan: amllzıih eadcle.mde M•a-

- E&ad, yirmi dört ıaatten• Muıtafa otlu Ha11a, aarhoş 
beri açbr, biz de ayni halde. olarak Mustafa otlu lsmaili, 

Diye •aykınyorlarf Çorakkapıda Tabir sobt nda 
Kumandanım, derhal telefo- Mehmed kızı Nab de para meı· 

eleainden Mıhmed icazı Fatmayı 
Da reç"yor ve pç halle (Lu· döğmüşler ve zabıtaca yakalaa· 
v.aon) menzil kumandanlatile 

t•ua pliyor. Münakaıı uıaa mıılardır. ' 
llrGJorı kumadan, atq bat- M•nemende ganıın 
bada llaluaaa lotaatıa, yirmi Menemen kaza11aın Aliata 
dört uattenberi neden dolaya nahiyesinde nalbant B. Tabirin 

. en.baz buakıldıtıaı soruyor avinde yanrın çıkmı ş, ev tama-
" pddetle protestoda bulanu- men yanmııbr. Tahkikatı göre 

yanıın, 8. Tabirin karıaı Fatma ,ar. Meuil cevap veriyor ve 
Wr Mat zarfaada iki riollik er• tarafından mangaldan alınan 
ıakı bamü kalllfonlann, fırka ateıli, küllerin bir tenekeye ko
.. keziae vasıl olmuı buluna• nurken dolabın ateı almasıd r. 
caklmıaı bildiriyor. Evdeki eşyadan bir lcıımı kur-

Gece yarua oluyor. Birden· tınlmııtır. Yangından müte• 
1Mn erzakla dolu bmyonluın vellid zarar 1 lSO liradır. 
••vualab haberi veriliyor. Çeımede bir ölilm 
Erzak bol. Konservalar nefiı, Çeşme kazıııa da Sık arya 
fakat kimin iıtibam vu? Gerek mıhalleainde oturan Zaim oğlu 

Laval 
Franaanın ltal;,a ile 
aıllı temaata 6ulan. 

maaını iatiyor ! 
Pariı, 17 (Radyo) - Hariciye 

encümeninin bupnkü içtimaıa· 

da, aabıli: Başvekillerden Laval 
bir nutuk irad etmiı ve merkezi 
Avrupa ile Akdeniz me1elele
rinde Franıa ile ltalya araanda 
ııla temaı ve müttaaebat teaiıi 
lüzumunu ileri ıürerek nutkunu 
bitirmiıtir. 

Protesto için 
Y ııgoalavyaya hiçbir 
teklif ·aakubalmaf 

det:ldir. 
Belrrad, 16 (AA.) - Gerek 

Hariciye Bakanhtmda ve prek 

Belrraddaki Franıız elçilitinde 
Yuıoslavyaaın Anıluı aleyh"n· 
deki Franıız·lnıil z proteato'a· 
11na iıtiraki re~dettiti hı,kkmdı 

Romadan gelen telgrafm hiç 
b r suretle dotru olmadıtı 

bildirilmekte ve böyle bir iıti
rak bndiline teklif edilmecliti 
iç'n Yuroılavyanın reddetmiı 
olmaıının da varid olmad&tı 

ilive edilmektedir. Mustafa Denizli, evinde ölü 
h•aaclu " rerek ben, bir 
lhair babraaı ve teessür içiade- bulunmuttur. Ozerinde biçbir Jngiltere - Jtalya 
JİL Yirmi dart uat evel ha- cebir e1eri ıöriilmemiştir. He-
yatta olan ,Werce •ilih arka- aüz 27 yqında bulunan Mua- M'IJzakerelari Je. 

tafa Denizli, akıl baıtahtma vam Ja clapmızm, timdi yok olup ~t- ııı 
61.riDi dq· ilDA..oruz da, akh· müptela iıniı. Müddeiumumilik-

•7 t blc"k t b la t Roma, 16 ( A.A. ) - Lord •za 1emek ıelmiyorL. Bütün çc a 1 8 1 •ı nmıt ır. 
Kuduz mu aeaha? Pert, dün aktam Kont Ciano 

kararılla zabitanı da ayni hal• lkireımehkte Yüzbaıı Ha11n ile uzun bir mülakatta bulun· ele.. Ortalık matem batuyor.. .. 
. Kamaaclanla konuıuyoruz. Bir ata ıokatmda Çakır Süleyma· muıtur. ~u görüşme. büyük 

tlrlii uyka da gelmiyor. Kaman- nın 18 numarala binek arabası elçinin Romaya dö!'lmeıinden· 
da.. biraz düıündü ve ıonra: hayvanlarından biriıi, Murad beri yaptatı üçüncü görüşmed i r. 

- Haydi teftit• çıkalım. otlu beı yaımda Şükriiyü röt- I lnıiltere Hariciye Bakanlıtı 
Dedi. Hemen yola koyulduk. ıünden ııırmıştır. Hayvan, mü- yakın dotu işleri eksperi B. 

O • .... ben a1n kı•··ta oide- ıahede altına alı nmıı, Şuıuünün 1 , • ., ... ·- del de müzakerede hazır bu un· 
ceıktik.. tedaviıine bışlanm ıtır. 

Çablana ara11adaa kuvvetli Eşrefpaıada Bn. Hayriyenin 
bir ıeı: köpet i de AbdurrabmaQ otlu 

- Durl 13 yaııoda lslimı ıyataııdao 
Parolayı verdim ve geçtim. ııırınııtır. 

Biraz llerledakten ıonra kada- 35 çift ayakkabı yandı 
Daların ayak Hıleri duyuldu. Evvelki rece Keçecilerde Ko· 
Bir iki uaiyeyi müteakıb de !ancılar çarşıımds B. Halilin 
ksıı b 'r münakaıa ve arkam· kira' ile tuttutu 3 numaralı kon· 
du tki ıilih ıeıil Kıtaat ibti· duracı dükkanında yangın çık· 
,Yatla bir vaziyette... mış, epey zarara sebebiyet ver· 

Şafak ıöküyor; fakat vadolu· miştir. Yap•lan takkiltata ıöre 
aaa takviye kıtaataodao eHr yanrın, ayni dükkanda çalaıan 
10k... konduracı Hjıeyin ve Yuaufia 

ktOtıvr 

muıtur. .................. ._..! 
Babrı ve Aıberto birlikte rakı 
içerken mezeleri ısıtmak için 

kullandıkları ateşten ııçrıyan 
kıvılcımdan çıkmıı, 35 ç.ft 

ayakkabı ve bir miktar deri 
yanmıştır. itfaiye yetiıerek yın

ıını söndürmüştür. Dükkan 
Anadolu siıorta ıi rketine 1500 
liraya ıirortahdır. Müddeiumu· 

mfli kçe yanıın tahkikatına el 
koaımuıtur. 

t 

. 
Çanakkale laabi laatıraları ndan bir diıman •ırlılısı İştilıkamlarımı11ı11 ateı açcır ve 

lntiliz kuflfletleri hir ilar11~ laarek•ti gaptU/cen. 
Türkün merd lik, kahramanlık 

ve hamaset doJu tarihindeki 
aayııız zaferlerin baıında Ça· 
nakkale müdafaası gelir. Bu 
aziz toprata, tarihin seyrini 
detiıtirmek iıtidadını ıöaterir· 
ceıiae, denizden ve karadan 
vaki olan düıman savletini, 
Türk otlu, yalnız imanlı çelik 
ıöi'ıiinü aiper ederek durmuştur. 

Burün yirmi üçüncü yaldö
niimünü idrak ettit'miz bu çe
tin harbin ubaeai olan Geli• 
bolu yarımad11ında, bili kan· 
ları kurumayan, her biri bir 
kaleye bedel nice bbramaalar 
kaybettik. 

18 Mart 191S ıünü baılayıp 
akşam. gün babacaya kadar 
devam eden ve düımanın he
zimetile neticelenen büyüle de· 
aiz taarruzu, tarihi• bydettitl 
en kanlı botuımalardan biridir. 

ltilif donanmasının adedi ve 
ceaamet itibarile, karadaki bı· 
taryalarımıza çok faile olan de
niz ıiliblarını ve onlann ce· 
hennemden niıan veren yakıa 
ve öldürücü ateıine mukabele 
eden kahramanlar ancak her 
vakitki gibi gene Y&tan aekile 
çırpınıyorlardı. Kendilerini ölü· 
me atarak bugün bizi şerefli 
bir millet halinde yqatan ıe
hidJeri mizi ••Yfl ve minnet hi1-
lerıle anarız. 

• • • 
18 Mart 1915 Çanakkale mü-

dıfaa11n dı, Ha midiye batarya
ıındaki toplarımııdan birinin 
batında buluoan ihtiyat zabiti 
bir ırkadaıımız, o ıüae aid hı· 
tıralarını bize anlattı. Bjyük 
zaferimizin yıldönümüne raıh

yaa bugün, o laatıralarla bir
likte, harbe iıtirak etmiş bir 
lnıiliz zabitinin iki cildlik ese· 
rinden hulisa olarak çıkardığı· 
mıı intibalanaı karilerimize 
veriyoruz: 

14 Mart 1915 sabahı, Alman 
iıtibbarat ıeflitinin bir şifresi, 
itilaf devletleri donanmasının 
18 Mart ıünü, yani dört gün 
sonra botazı yarmak için büyük 
bir taarrtıza geçeceklerini bize 
haber verdi. Bundan malcsad, 
ıüpbeıiz ki dütmana karşı ha· 
zarlı klı bulunmamız, müdafaa 
hatlarımızı takv;ye etmemiz, 
harbı vermete imade bir vazi
yete gırmemızdi. Fakat harbe, 
mevcut müdafaa ıilihlarına en 
ufak bir ilave bile yapamadan 
girmek mecburiyetinde idik. 
Çünkü ger den top değil, cep· 
hane getirtmek imkanı bile 
yoktu!. · 

Büyük harbin başlıyac!ğı bu 
sıralarda, boğaz kumandanı Ce
vad Paıa (geçen hafta ölen Or· 
general Cevad), topçu kuman· 
danı da o zaman Miralay olan 
Talat bey idi. (Talat bey Kum· 

kaledeki namlusu kanlm11 yirmi 
dörtlük Türk topu ile bizzat 
dütmana ateı açmıt değerli ku• 
mandanlaramııdan biridir.] Yal
nız botazın en kuvvetli bat11· 
ya11nı, yani Anadolu Hamidiye 
bataryaıına kaymakam Vasidlo 
bey iıminde bir Alman binba· 
1111 idare ediyordu. 

Vasidlo bey, Ç ingtaoda 70 
muharebe görmüş, yetmiı bi· 
rinci muharebeaini 22 Şubat 
191S te Çanakkalede yapm11 
ve yetmiı ikinci harbe j'ene 
18 Martta Çanalckalede pmit 
fevkalide 1&kin ve kahraman 
bir zabit idi. 

o receyi hepimizde heyecan 
içinde geçirdik ve mevcut mü· 
dafaa ıilibları mızı mümkün mer· 
tebe bızırlamağa çılı ftılc •• 

18 Mart 1915 ğ d .. pf~ 
ıökerken, hepimiz pılerimiıi 
enginlere dikmiı, bekleıiyorduk. 
Gün ilerledıkçe, uzaklarda si· 
yab duman sütunlarının arttığı 
ıötüldü .• Düşmaa ti'oıu, Alman 
iıtibbırıt daireainin haber ver· 
diği gibi taarruza geçi} ordu. 
Casuı teşkilatının istihbarata 
dotru çıkmııtı. 

ltilif donınma11, kırk parça
dan ibaret zublı, kruvuör:, tor· 
pito, muhrip, mayn gemiıi. top
çeker ile saat dokuz buçuk 
ıularında Boğaza doğru gel· 
meğe başladı. Bu z rhlılar ara• 
11nda lngilizlerin Güin Elizab.,t, 
lnf. e:xıb le, Ağamemnun, Triumph, 
Cınvallis, Jrveiıestible. Albion, 
Venge :ıoe; Fransızların Su fren, 
Bouvet, Goulais ve Charlc· 
mııne zırhlıları bulunuyordu. 
Belki 60 tan fazla nakliye ıe• 
misi de, bu başmetı u donan· 
maya refa kat ed iyor, sağ, sol 
ve arkalarına datı larak, baca· 
lanndan koyu dumanlara salı
yorlardı. Bu suretle akla sara 
kuvvei maneviyelerini bozmata 
çal.şı yorlardı. 

Saat on buçuğa yaldaıırken, 
düşman artık Boğazda idi. Dört 
büyük zır hh (Güin Elizabet, 
Ağamemnun, Lord NeJson ve 
lnf:exible). önierinde ufak muh· 
ripler olduğu halde Boğaza 
11rktalar •• Düşmanın en büyük 
ve en kuvvetli zırhlısı olao 
Gü'n El.zabet, Kumkale ile 
Seddilbahır araımda demir-
ledi. 
Düşman gemilerinde 460 top 

mevcuttu. Bizim ise bunlara 
karşı koyabilecek ıncak 23 to· 
pumuz vardı diyorum, çünkü 
mantelli, 8 J]gar on ikilit i, on 
beşlik obüs toplarını heıaba 
lc:atmamalc liıımgaliyordu. Dik 
mabrekli, mukavves endahtb 
topların gerek meıafe kısalığı 
bakımından ve gerek atıı kabi· 
liyetleri bakımından zırhlılarla 
muharebeye ı·rmeleri mümküG 

detildi. Aaıl müdafaayı yapa· 
cak toplarımız ıöyle tabim 
edilmifti: 

Yedi yirmi dört:ük, iki otoz 
bet ~uçukluk olmak üz're 9 
toplu Anadolu Hamidiye ba· 
taryaaı, 4 yirmi dörtlük toplu 
Rumeli Hamidiye batarya11; üç 
aeri ateıli on beşli le toplu Bay• 
kuıtepe b•taryaıa yani cemao, 
ıırblalarla muharebe kabiliyetüai 
laa:z yat.le mabrekli 23 topf . 

Saat on buçut11 bq dakika 
geçmişti ki, düıman ilk mermi• 
ıini ıavarda ve bu 11ıretle bii
yük harb baıladL.. ltilif dev
letleriaia muazzam ve m•bte,.a 
donanması Çaaakkale aartl411aa 
mermi yatdarıyor, durmadan 
ateş ediyordu. 

Biz do bunlara mukabele edi· 
yordak. Fakat 1De"'11İ•İ• u ol. 
dutu içia 35,5 luklarla, 24 ilk-
lerin kumandanlarına (yakın su
kut veya isabet iht ı mali zördü· 
tünüz takdirde ateı edinizl ) 
Emri verilmiıti.Bu itibarla mer
mi kuaaa bu çelık kalelere ıç· 
tıtam•z ilk atef biç meaabeıin
de idi. 

Gü'n Eliıabetin dehıet ıaçu 
topları, ilk iki mermiyi Ç•nak
lcale üzerine fırlattı, ıebirde 
yanıın çı kardı. 811 ıem&am 
üçüncü büyük mermili de, Aaa
dolu Hamidiye batar7a11aıD 
se"izinci topu olan yirmi dört
lüklerden birine iıabet etti. Bu 
top kmlmıf, barekettea aakıt 
kalmıştı . Bu ıuretle muharebe
nin daha ilk anlarında yeldlnu 
yirmi üçten ibaret olan topları· 
mız yirmi ikiye 'inmiıti. 

Anadolu Hımidiye batary .. 
ııada bir tabur Türk topçuıu 
ve bir tabur da Alman bahriye 
topçuıu vardı. Harbia baflao
gıcında vaki olan bu iubet, 
Alman aıkerleriaia mıneviya· 
tanı bozmuıtu. Bir tabur, zabit
lerile, nderlerile birlikte top 
baıını terkederak aiperlere çe
kilivermi ılerdi. Hepİi de: 

- •B z Türldyede. · Türkler 
için ölemeyiz!. 

Diye bağırışıyorlardı. Batarya 
kumandanı Vasidlo beyin, ku· 
manda mevkiindea inerek osa
lara nasihat etmeai, vazife ve 
mesuliyetlerini babrlatmaıı üzer
lcrande en ufak bir teıir bile 
icra etmemişti. 

Vasid1o bey bu vaziyet kar
ıııında Almanca olarak: 

- •K nder, Kiııderl lmmer 
ılukliı blaybcnl. 

Yani (çocuklar, çocuklar! Da· 
ima şen ve meı'ud kalını~!) 
D ye Türk aakerlerine sarılmış, 
biz:erle birer b irer musaf.-thaya 
mecbur kalmıfta. Alman asker· 
lerioin boş ka lan yerler ni d! 
hız .er do.dur muş~uk. 

- Arkt1s. var -



_ ............. ___ _ 
Bu~iinkü program 

lstanbul radyosu 
Oile neırigatı: Saat 12,30 

Plr.kla Türk musikisi - 12,50 
Havadi - 13,05 Plakla Türle 
musıkisi - 13,30 Muhtelif plik 
tıe şı iyatı . 

Ak$am neşriyatı: Saat 17 
lnktlab tarihi dersi: Üniversite· 
pen naklen : Recep Peker -
11,30 Beyoğ:u Halkcvi göstc
rıt kolu tarafından bir temsil 
- • 9, 15 Çocuk terbiycs: AJi 
K~m ı l AL:yüı - 19,55 Borsa 
lıaberlf" i - 20 Memleket şar
k . tarı Neb ı\ oğlu lsmail Hakkı 
- ~O, "O Hava raporu - 20,33 
Omer Rıza tarafından arapça 
ıöyl~v - 20,45 lncı ve arka· 
daşlatı tarafından Türle mu· 
ıik i ı ve halk şarkıları (Saat 
ayarı) - 21, 15 Muuffcı ve ar
kadaşları tarafından Türle mu-

.. ai < si ve halk şarL.,Jarı - 21,SO 
o~~estra - 22,4S Ajaos ha· 
berltri - 23 Plakla ıololar, 
opera 'ie operet parçaları -
23,20 Son haberler ve ertesi 
~ünun programı. 

Ankara radyosu 
Ôlle neırigatı: Saat 12,30 

Mubtelil plik neıriyab - 12,50 
PlikJa Türle muıik.isi ve halk 
şarkıları - 13, ıs Dabili ve ha· 
riciı haberler. 

M,.m Mfl"İgtıtı: Saat 18,30 
P.lilda danı musikiıi - 19, 15 
imle muaiki•i ~e halle şaı4tıları: 
( Hikmet Rıza ve arkad .. ları ) 
- 20 Sut ayan ve •app 
sa8f"l,at - 20.ıs Solo •klo· 

. fOll! Nihal Eseol'İ n. { Piyanoda 
Marıel B:)- 20,45 Kanplc plak 
netriyab - 21 Konferans : Pa· 
r111ito1or Nevrat - 21, 15 Plikla 
Ü•• mulikiti - 22 Ajans ha· 
berleri-22, 15 Yarınki program. 

Ma1-t.ıif Avrgpa i•ta•ooları
Atta b'1i aqam\d prorr• özü: 
S.n]on il er: 

1'l,l5 Roma lcısa dalgııı : 
Seafenilc kona~, 21 Varşova: 
SenfoDik konser, 22 Roma, Bari: 
'5enfoaik konser. 

Ht1/i/ lconNrle,: 
7, 1 O BerJin lcıaa dalı•ı: Karı tık 

mıai~i (8, 1 Sdevıau), 10 Berlin 
kısa dalıaaı: ŞraDUD.,l m\laikiıi, 
11, ıs Berlin kıaa Clalıa11: Neı· 
eli p:ilclar. 13 ~lin kısa dal· 
ra11: Hafif muıiki, ( 14,lS ı de
vınu }, 13,10 Bwb-eı: Orkr:ıtra 
( 14.30 devamı ), 14,lS P.Oı 
~oJonyal : Konser nakli, ( lS 
Keza), 16,45 Becliıı kıaa *lataaı: 
Kır. şık proıram, 17,lS Varı<Wa: 
Askeri band~ 17,..45 Bcrlin baa 
dalıası : Papüler kooser, (18,..SO 
devamı}. 19,0S Bükreş: Perde ... 

. ko orkeatraıı, 19, 15· BoJaad: 
Pıilc muıikis.i, 20 FJoran,Bari: 
Karııılc: mus~i, 20 Berlin kıaa 
Jılıası: Ka.dınlardaa;mürekkep· 
kabare P~iramı, 2Q.'25 Viyana: 
Küç.iik a.:pm muıil&i, 21 Liyp
z~: Orkeıtra ( V~ner, Liıt, 
Volf ), 21.25 Peıt~: Or~stra, 
2:ı. 45 Berlin kısa dalıaaa: Halk 
şarkıları. 22 ~'larad: R>dyo 
~&.traaı, 23 f eşte: Çiıao or • 
k~uı, 3Ş,_ ~ Bübe~ Ncweli 
p11klar, 23!fJ Viyana : Etlen· 
oeli i~e ~MrL 
0,,.Nl/, opereUer: 

18, 1 Roma laaa da!ıa11 : 
Lirik / opera muikiii, . 20.35 
Biibo;: Opeıa piyesiai uakiL 
Oıl• nıulltlsi: 

18, 15 Bedia kll& dal~ı : 
ŞibedteD düo koıwe'9. J9,5S 
Bikr..,_: Filltıarmomlt kuartet 
(le.U.Ovea). 
R.ltallw: 

9,30 Benia ta.. d« .. ı: Atk 
pi.bları. 11.;4S S.rlM J~ dal· 
pa: · Güıd ı bava\W, 1'8~;t S Var· 
•o-va: l:eh fı91lcılar.._ 20, ı \S Roma 
klM dalıa~Ha11c:,'JAl'kılar\, 20,JS 
P .. • : l*yano reıitali, 1 l2,30 

~ hriı.. ~ _, r.lalıaı; : PlY&ae 
_..ı \ \ 

\\\1)0 l 

Lord Halifak~- miihim 
beyanatta bulundu 

1 Fransız ka
binesi _____ ....... ___ _ 

- Başı 1 inci sahifed:> 

- Başı birinci sahifede -
Dün)& efkarı um umiycsim he· 

yecana getiren :keyf.yctş u çok 
çirkin hakıkatlir: 

Herhangi bir ~iyasetin taki· 
binde ne muahedelerin metnine 
ne de enternasyonal hukuka 
asl.ı riayet edilmiyor. Bunların 

hiçbir tesiri kalmamışhr. Bu 
sahada yegane sözünü geç'rcn 
kuvvet ve yalnız kuvvettir. 

Tarihte om ali görülmemiş 
bir emrivakile karşılaşmış bu
lunuyoruz. Vakıa milletler cc· 
miycti bu mesele ıle alakadar 
olmakta tamımilc haklıdır. 

Faklt bugün için Almanyayı 
tuttuğu yoldan çevirecek hiçbir 
şey yapmak iktidarında değil· 
dir. Bunun içindir ki lngHtere 
hükumeti Avusturya devletinin 
bugün ort dan kalkmı~ oldu· 
ğunu ve Alman devleti tara· 
fındın tamamilc temessül edil· 
mele: üzere bulundutunu tanı· 
mak mecburiyetindedir. Plcbis· 
tin yapıldıkı şartlara bakılırsa 
neticesi hakkında ıüpbeyo düş· 
mekte maaa yoktur. Avuıtur· 
yadaki ekalliyetlere yıpılacak 
muamelelerde itidal ıöıteril
meıi için Berlindeki lnıiliz bü
yük elçisi teıebbüılerde bulun· 
muıtur. 

Çekoslovakyaya gelince; Ber· 
lin hükumeti tarsfındao Çelcoı· 
lovakyaya bazı teminat veril• 
eliti dotrudur. Eter Almanya 
Avrupada ıulhun ıdameıİD! 
istiyorsa (lci bunu samimiyetle 
isteditini .ıannediyoruz) kat'i 
olıralc ve mükerrer defalar ver· 
diği bu teminata bittabi riayet 
edecektir. 

Bütün meseleler: hakkında 
büyijlc Britaoya hiikQmeti F'rın· 
aa Ue aı kı temas halindedir. Her 
ıeyin üıtiiıae çıkan bir şey varsa 
O dı eıasen büyüle olmıyan en· 
tcrnasyonal itimadın ~ .. sbütiin 
saraalmış olmaıadır. Gerelı:: bu· 
rada prek hariçte sulh için 
pek çok çahşaolar oldu~ Hiç 
kimse ltesleneo ümitlerin son 
bidiNler yüı.ündeo ciddi surette 
sarsıldığını inkir edeme:z. Bina· 
eaaleyh böyle bir v1ıiyet kar· 
ıııında Büyjik Britınya bükume· 
metinin vaz·feıi ne olduJunu 
herkes sormakta bakladır. 

Bu vazifenin objektif of du
tun da kimıenin tüphe etmeme· 
ıi lizımdır. Evveli ıunu ıöyli· 
yeyim .ki bugünkü vaziyet karşt • 
ıanda gerek Büyük Britanya ıe
rek dominyonlar halkının tasvib 
edeceği bir siyuet takib eyle· 
mele lüzmu vardır. Sonra enter· 
nasyonal müşkül lerin berhınıi 
bir 'IHıtadan ziyade müzakere 
yoluyla halledilme si bunun Mil
letler Cemiyeti de:iletile ve 
paktın ana hatları mucibince 
yapılmasa için bütün kuvvetle· 
rin taraini yolunda elimizden 
geleni ifada sebat ıöstermeliyiz. 
Nihayet Büyük Britaoya bu bo· 
deflero erişmek için maddeten 
baztr bulunmalıdır. Binaenaleyh 
ailiblanma proıramımı%ıD tat· 
bilci fevkalide teari olunactkbr. 

Londra, 17 (A.A.) - Havas 
Ajanıı muhabirinden: 

Dün Avam tkamaraııoda yı· 
pılmış olan müzakereler amele 
fırkaıı tarafından verilmiş olan 
kkririo 141 reye karıı 317 

konMri(Mourt), 22, 15 Belirad: 
Orı konseri. 
Den• mu•ilci•l: 1 

24.0S Peıte. 
Mu/ateli/ : 

19,06 Roma kıH dalp11: 
Arapça muıikili program, 20,36 
Bari:Türkça haberler ve konıer, 
21,lS Bari: Rumca bıberler ve 
:;:: J • • • • 
IMID lltVllKlllo. 

- ~ .... .. •$' . .,.,,..,,... ..,,.,,.,. 

rey ıfe reddediımesilc hitama 
ermi tir. 

Mamafih parlameto ekseriye· 
ti içinde Avusturya ve lsplnya 
hadıseleri karşısında derin ih · 
tiliflar olduğu anlaşı~maktadır. 
Müşahı tler B. Çemberlaynın 

Avam kamarasındaki beyanatı· 
nın şu fıkrasına ı;saret edi· 
yorlar: 

Hüku metim sulh zamanında 
uıccburi a kerlik hiımctini tat
bik etmiyecektir. . 
ispanya dramı 
- Başı 1 inci sahi/ede -

cilu, hu ubab iki defa ıtıhri bom• 
buılnoao •tmiflerdir. l'raaku tın•· 
rcJarioin atlığı ağır bombalarla boa 
torpilleri. ıebrin muht•lH ,erlerınd 
yangau hueule getirmitlir. 

Jagiliı kullbü, bftyük lıuarat• 
uğramırtır. 

Halk, ıelaı •e heyecan içinde 
lıodnlmtara iltica etmiıtir. Bombar· 
dımu eaı .. u .. niıbatle ıimdiy• b · 
du gGr6l111eıai1 der ede ıid dedi 
olmutt"r. lız kiti ~lmlı fe pek 
~ok .kiauelerde yaralıamııtır. 

BaraeJou, 1 7 (Radyo) - Ba . ... 
babki booabardımaa hakkında alı• 
nan millemmim raalOmata gvre; Met• 
ro iaıaıyoaaoa dııeu bir bomba ile 
puıra diifeD bir ban torpili, b4yftk 
buarat yap•ıft&r. Öliilorin, iki yOdi 
tecnaz elliği töyloal7or. 

ve ma:ül amcleyı tcrfıh edece· 
ğıı. 

Devlet ve milletin ekseriyetini 
temsil eden hükumetin, millet· 
ten müzaheret görecetini ümit 
etmek isteriz.,, 

Başevkil beyannameyi oku· 
duktan sonra küı süden inerek 
yerıne oturmuştur. Bu sırada 
parlamenlo reisi Heryo, söz 
söylemek i:stiycn hatiplerin lis· 
tesini okumuş ve müteaddit iı· 
ti2ab takrirleri verildiğini bil· 
dirmiş, hükumetin, ne gün cc· 
vap verebileceğini sormuştur. 

Bunun üzerine Başvekil Lcon 
Blom, tekrar kürsüye gclmi~; 
mali, iktısadi vo siyasi mesele
lerin sala günü münakaşa edile· 
bileceğini ve umumi siyaıet 
hakkında aıünakaıanm da der· 
hal başlayabılecej"ini söylemiş, 
sözlerine devamla: 

- Maalesef görüyordum ki, 
Fransa mütteh:d değildir. Bu 
vaziyet karşlSında 1914 te ya· 
şadığımız gü.1leri hatırlıyorum. 
O zaman, Fransız milleti yek
vücuddü. Şimdi infirat içinde 
bulunuyoruz. 

Diyorlar ki, selefim Şotanın 
istifası, Avusturya hidiıeıini 
tacil etmiştir. Bu gibi mütalea· 
lar~ tamamen yersiz ve manblc:· 
sızdır. Umumi vaziyet 

tehlikilidir 
Komünistlerin ademi iıtira· 

kile bir kabine teşkil etmemi 
istediler, bunu yaptım. Fakat 

-Beşı 7 inci salıifed•- bu kürsüden size haber veri· 
Almanyanm, Tuna üzerinde yorum ~ baıarmak istediğimiı. 

büyüle aıoai itlere başlamak mühim işler, tam bir ittihat 
üzere bulunduğa Viyanadan mevcut olmaz ve bu ittihada 
Salzburga kadar büyük bir komünistler de iştirak etmezse, 
otoıtrat inşasına teşebbüs ettiti muvaffak olamayacağız. 

l Biz programımızı okuduk. 
ıöy eniyor. Bize itimat edcrıeniı, bu pro2-

Berlin, 17 (A.A) - Reımen ramı tatbik edeceğ:z.ı
bildirildijine göre, M. Göring Leon Blumun teklifi üzerine 
Rayiştatı 18 martta aaat 20 de harici ıiyaset baklandaki mü
toplanmağa davet etmiştir. nakaşalar, önümü:zdeki sah ya 

Brüksel, 17 (A.A) - Büyiik telair edilmiıtir. Bundan ıonra 
harpten evci Almanyaya aid Leon Blum parlamentodan iti· 
bulunan Opende yeniden bir mad iıtemiı ve 16,SS te kısa 
takım hidi•eler olmuıtur. 200 bir teneffüsten sonra tekrar 
dclikaoh caddelerde nümayişler açılan celsede reyler verilmete 
yapmıılar ve yaıuan Hitler di- başlanmış ve neticede, 196 
ye bağırmıılardar. muhalıfe lcarıı 369 reyle lcabi· 

Mahalli zabıta hududdaki neye itimad cdıldiği anlaşıl· 
aıkeri müfre:zelerle takviye edil- mııhr. 
miştir. Sükun ve intium süratle Parlimeıato, aah ıünü içio 
-iade edilmiştir. tekrar toplanmak üzere celıeyi 

Pariı, 17 (Radyo) - Hitleriq tatil eylemiştir. 
mebuı intihabatı hakkında ver- Pariı, 17 (Radyo) - Umumi 
diki karar, bütün Avrupa aiyaaal efkarla matbuat, tamamen Le· 
mahafilinde heyecan uyandU'mı- on Blumun aleyhinedir. , Gue· 
tır. Bu karar karıııında alika- teler; Blum kabine.inin çekil· 
dar devletlerin ne vaziyet ala· meaiDi ve huır olan Milli bir 
cakları belli detildir. kabinenin iktidar mevkiine ıe· 
/ngiliz nazırları ara. tirilmeaini tıvıiye ediyorlar. 

aında ilıtildl 6aı- Aouaturya hutlııdları 
göaterdi kapandı, Yahudilerin 

- Başı 6 ıncı sahifede - hududa geçmeai yaaak 
- Nazırlarımız, yarasalar V yana, 17 (Radyo) - Avuı· 

gibi kör olmak iıtcr görünü· turyan1D bütün hududları dün 
yorlar. öQ-leden ıonra lcapanmııtır. Ya· 
Bazı mehıfildc beyan edil· budilerin ve ana, babalan Ya· 

diline ıöre, B. Çorçil, .cenubi budi olanların hududu ıeçme• 
Fraosada B. Loid Co·ç a bu. leri yasak edilmiştir .. Ecnebiler 
luıacak, 8. Baldvin ve B. serbeatce seyahat cdebilmekte
Edenle görüşmelerde buluna. dirler. 
caklardır. lıçi ıendikası lideri ve bir· 

Valilerin baremi çok tanınmıı Yahudi tevk.f edil· 
lıtanbul, t 7 (Huıusı) - Va· miılerJir. Bunlar rasında , 

lilerin dört derecelik baremleri V.ndıor dü~nü bırc;olc defal&r 
indirilmiştir. malikanesinde kabul etmiş olan 

üçe J Lui Dö Ricild de bulunmak. 
Fransau.a tadır. 

Yeni bir kabine nıi ___ M_u_h_a_si_p_a_r_ı y_a_n __ _ 
ha~ır lanı yor? 

Bolgrad. 17 (Radyo) _ Pa· Jara 
· t n haber verildiğine a " 

rıı e 6 ore, 
Mareşal Pcten, Meclia reisi 
Heriyo ~eyahud da ı1ındiki ka· 
binede Hariciye Nı21rı olan 
Pol Bonkur bır otorite kıbin11i 
t=-tkil o.U~tklerdiı. . ' 

Ziraat baoL:asında çalışmış 

tecrübeli bir muhasip daimi 
veya muıyycn saatlerde çalış· 
mak ü:ıere iş arıyor. Arıyanl•• 
rın iclarehanemiıde Cemil adına 
miiracaatlan. d •. ~ 

- - --- -----

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
lzmirdeo h er ~ün ktlk:an &rl'a. 

terin hareket saatleri .• 

Aydın hatlı; Alsancak: 
1ırmir.Karak:uyo•Aok.ara: J>atar· 

ıcei. \ı&l'famba, ı:umı, pazar ~>uolerı 

uat 21,as de. 
l:ımir • azilli:· Her güu ·- 11ıe 

ı 5,40 .ı. 

h.mir-Heniz\i: Salı, per~mb& 
ru ıuart ı ı::uoleri 11aat 6,30 da 

Juııir·'Llıe.ôdemi~: Herubab 1A&t 

5,85 de bir kalar. ber aqaıu uat 
17,3(1 Ödemiı bir tren, 16t30 da 
Tirı:y• oıoray. 

Afyon hattı; Basmaneden: 
· lıı:mİr·İıtan!Juf..bbra: HIP' ~fiıı 

Hat 7 de (pazar. coma. çarpmba 
gGoleri yataklı va8onobOfe bulwıu.rJ 

iomi" • Soma: P11ar ve puar• 
ıeıi giloleri ... l ıs. 28 de 

İımir•Banclırma: Pazar. aalı, per• 
ıeıııbeı u <'umarte.i gtloleri tabahl•• 
ylı:. "8&t '1,20 dcı muhtelit btar: 
r.azartai, çaqambı. cuma günleri 

ıpre• uat 12 de 
İ.amir-Soma: Pa21r •e • puarrni 

gQaleri Mat 15.28 de 

Her zaman lazım olan tele
fon numaralar 

Y aııgua ihbarı: 2222 ... bir- tele
fonu mlracaat 1uunarua.: 2200 • f8o 
ldrletaratı telefon ıD6J'aCUl DllDll• 

ıuı: 2150 • elektrik ıirUtl: 2094 
bnagaıu: 2326 • polie: 2463 ·imdadı 
eıbhl: 2040 • Baımaoe iatuyorau : 
3638 • Alaaocak iıtuyoau: 2l:U • 
ıı ... pon •apur ia.keleai: 285& 

Şehh nakil naıtalanma 1&bah· 
leyin ilk ft gece ~ barekee 
ıaatleri: 

Tramıual)ltu: 
Der tabah GlaelyalıılH gal 

beft• bir tramvay haıekeı eder. 
Buuu aut altıda hareket edea ilci.o· 
ci tnm•ay tUib ed.r. BllDd&ll 
IOIU'& her dört dakikada bir UUI• 

ny nıdır. 

Gece IOD &ram.., GQhlyabdaa 
24,S dedir. 

oaakt.au Gcıı6l1alıya ille tram• 
._ y .. bahleyia 5,26 dadır. 1.kiuci 
tramıay bir ıaıt iODn, 6,26 da hı• 
rcke& •der. 

Koa&ktu Gaaelyahya gece eoıı 
1tramny ıw birdo hareke& Jer. 
Bmıdaa eve! 241 d• bit ll'llDfl1 

t't'ardar. 

VaJ11Ulu: 
Jnılrdeli E:arpyab11 lllc Hptıı 

_.ı 5,45 to Puaporttaa Ulb.r. Gece 
1011 ••pm saat 11,SO da ~. 
ıu lıarokee eder. 

Kaqıyatadu hmire ilk •apar 
... , ô,20 cledic. * npur da pco 
... , 24 .ı.wr. 

Gladla bet yanaa au&&e bit 
••pu:t nrdar. Akpm aekiıd• eoar• 
•ferler uatt• birdir. 

Balkan antantı elro. 
nomilı konaeyi 

Vreme ıazetesi yazıyor: 

Balka11 antanb ekonomik kon· 
aeyi 12 Nisanda Anlcarada top· 

!anacaktır. Bu toplaoh ruzoa· 
melinin bıııada dört Balkan 

devl~ti arasında ticaretin ço· 
taltalma11 ve aralarında turiıt 

teatisinin kuvvetlendirilmeıi 
meseleleri :vardır. 

Turizm bakımından Türkiye 
hü~ umeti Yugoılavya, Romanya 

ve Yunanistan Türkiyeye giden 

turistlere kolaylık huauıunda 

bazı kararlar almış bulunmak
tadır. Bu memleketlerden Tür· 

kiyeye giden turiıtler şimendi· 

ferler \le otellerde yüzde elli 

tenzilata mazhar olacaklardır. 

Grup halinde riden turiıtler 
bundan başka dalıa baza ko· 

layhklara mazhar olacaklardır. 

Türkiye hükumeti bu sene ıar

fuıda Balkan memleketleri ara· 
sında birkaç turiıt ıcezintiıi ve 

seriİSi tertip ctmefi düşünmek· 
tcdir. 

Söylendiğine g öre dört Bal· 

kın memleketi yakında arala· 
rında p11eport vizesini kaldar· 
mağı düşiinmektcdırler ki, vixc 

harçları çok yüksek olduğundan 
vizelerin kaldırılması turistler 
İçi n büyük bir mali kolaylık 
QJa;aı:c.ı:. 

Mır' 10 

de.ynelrnile. sarraika. 
lar federasyonu en. 

ternasyanalinin 
kararı 

Pari~ . 17 (A.A.) - Beynel
milel -sendikalar fcderasyomlc 
Sosyalist enternasyonalinin mu· 
rahhaslan toplanmışlardır. Mu· 
rahhasların kabul etmiş olduk• 
ları karar suretinde şunlar ta· 
lep edilmektedir: 

1 - lspanyadaki ademi mü· 
da haleye nihayet verilmesi, f e· 
dcrasyon mensuplarının cumhu
riyetçi İspanyaya yardımda bu· 
lunması, asilerin nııntakaaına 
giden ve bu mmtakadan gelen 
maUara bükümetler tarafından 
ambargo konulması ve•müst•n· 
tiklerin bu mallara boykotaj 
yapması. 

2 - Federasyon mensup.la· 
rının bütiin hük-Umetlerden bil
hassa Fransa ve lngiltcre hükO· 
metJerinden ÇekosJovakyaoın 
istiklali lehinde teminatalmıta 
ve büyük küçün bütün devletleria 
L:ollcktir emniyet prensibini 
resmen kabul etmelerini temin 
etmeğc çalıımaları. 

Bundan başka Avuıturya 
amele sı.nıfJarı ile olan tesanii· 
dü beyan eden bir takrir daha 
kabul edilmiştir. Bu takrirde 
bütün dünya ameleıinden Avuı• 
lurya amelesinin imdadına kOI· 
maları talep edilmektedir. ------

kmir 2 inci icra memurlu· 
ğundan: ' 

Eminin Emlak ve Eytam ban· 
kasından ödünç aldığı pıra· 
ya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzuı irde Göıtepe tram• 
vay caddesinde 843·613 No. lu 
eve bahçe kapısından girilince 
dar bir methalle evio ltapı11n· 
dao içeri girtldikte bir taılılc 
üzerinde so1da bir ve karşıda 
diğer bir oda ve yamada dar 
bir aralık 'le mutbak ve tulum
ba ve heli ve yukarı çıkıldalcta 
bahçeye nıfir iki o ~ ~~~~ 

tısında bir oda vardır. 
3000 lira kıymetinde olan bu 

evin geçen sene yapılan ıatlfl 

2280 sayılı kanuna röre ıeri 
bıra"ı ldığı halde birinci sone 
talcsit borcu muayyen vadetin· 
de ödenemediğindcn bu hti· 
küm ortadan kalkara1c evin 
yeniden mülkiyeti açık ar. 
t :rma suretile ve 844 numaralı 
Emlak ve Eytam baokaıı kanu- · 
nu mucibince b;T defaya mahıus 
olmak şırtile artırması 204938 
Çarşamba gfoü saat 14,30 da 
jcra dairem z içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle ıatılıta 
konuldu. 

Bu arbrmı neticeainde satış 
bedeli her ne olurta olsuo bor· 
,eun ödenmeli tarihi 2280 nu
maralı kanunun mer'iyetc air· 
diti tarihten aooraya müsadif 
olmaaı basebile kıymetine bakıl· 
mıyarak en çok artıranın üze· 
rine ibıleıi yapılacaktır. Satış 
844 numarala Emlik ve Eytam 

. bankası kanunu hükümlerine gö· 
re yapılacatından ikinci artırma 
yoktur. Satış peşin para ile olup 
müıteriden yalnız yüzde iki bu· 
çulc: delliliye masrafı alınar. 

1potelc: sahibi alacaldılırla di· 
ter alakadarların ve irtifak bale· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını busuı·y]e 
faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larıaı iıbu ilin tarıhioden iti
baren. yirmi giiu içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriye· 
timiıe bildirmeleri icabeder. 

Akai halde hakları tapu aici 
lince malum olmadıkçı paylaş
madan hariç kalırlar. 9·4·938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanlatAn 
yüzde yedi buçuk teminat ık-' 
çcs) veya milli b ı banka itıbar 
mektubu ve 38·962 do ya nu
maraaile lzmir 2 rnci icra me· 
murJ c.ıguna mu ac at.arı ilı;w GliF 

iılıll. H. lf. N..~ Q.ii 
' . 



ivudun Esrarı 
Marlen tarafından yı~tıldı 

Vakit öğle.. Kalabalık bir 
dörtyol ağzında, yüzümü du· 
var çevirerek. ırtam& güneşe 

verdim. K lab 1ık bir dörtyol 
ağzı; mukaddeı teliki noktuı, 
şöhretlerin kaynaştığı bir yer 
demektir. Bir adamın canla bir 
mecmu nın mucizeli yaprakları· 
nı karışhrıyor biaaine ktpılması 
için, bu yerde bir dakika ayak· 
ta durması, gelip geçenleri ıey· 
retme i kafi gelir. 

Mukadder tın, cilve yap rak. 
kainet har:tası fistüne ıe~ptiği 
bu k !abalık dörtyol ağızları 
beş t nedir: Nevyorkta Tayms 
Sk r, Londrada Pikadilli Sür· 
küs, Şikıgoda "Sup,,. Ben bu 
s bab Holivulta, Vaynı Stirt· 
Holivut bulv rı, beşinci yört· 
yol ağzındayım, 

Bu dörtyol ğzına, büyük şeh· 
rin diğer bir okaK köşeciğin· 
den ayır n hiçbir işaret yok, 
onu hiçbir şey mukadderatın· 
dan ayırmıyor, hiçbir şey oy· 
nadıtı rolü işaret ediyor gibi 
görünmüyor. 
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Bu dörtyol ağzında bir çi· 
çekçi, bir drog·stor ve bir bar 
var. Amerikada bir grog·ıtor 
nedir bilir misiniz? Bu; eczane, 
pastane, lokanta ve tuvalet bo • 
yaluı 11tao bir yer demektir. 
Drog-ıtor, amelenin, yolcunun, 
bir kulübe menıup olmayanın ku· 
lübüdür. Orada her iıtenilen 
şey satın ahnır, beklenir, ran· 
devu verilir, ı ınılır, dansedilir 
'e aşinalara telefon edilir. Bır· 
l..şik Amerika bükümetlerinde, 
muhtelif havadialerin yarıaı, bü· 
tün izdivaçların nısfı, drog-ıtor· 
da başlar. 

=~~··~•çıı;ır~p er, razi işi ten· 
ler, altın yahut petrol arayıcı· 
lar kum veya buz çölü orta· 
sındı bir şehir kurdukları za· 
maıı birinci olarak bir hapiı· 
hane, ikinci olarak bir kilise 
ve üçüncü ol rak ta bir drog· 
stor inşa ederler. 
Kalabalık dörtgolağzı 
Bu dörtyol ğzında bir sine

ma da var. Sinemanın kasyeri 
o kadar güzel ki, Holivudun 
zenginleri, bor çeşit güzellikten 
tatıp bıkanlar gişesinin önün· 
den dizi dizi geçenler ve bu 
kızı daha iyi görebilmek için, 
ıinsi sinsi, duvarda asılı Gır
bonun, Doroti Lamurun resim· 
(erini ıeyrediyormuı gibi gö
rünürler. 

Burada şoförlerin burnunun 
dibinde, "Los Anjelos Egza· 
mincr,, diye bağırarak otomo· 
billerin tekerlekleri arasında 
oradan oraya ııçrıyan küçük 
bır gazeteci bile var. Çocuğun 
yassı bir burnu, kırmızı saçları, 
kula lekeli bir teni vardı. Bir· 
çok sefer, vazıı sahneler onu 
kolundan çekerek söyles öy
ledilerı 

''Çocuk, yarın gel beni stüd
yoda 2ör.,, Fakat her ıeferde, 
onların yüzüne karşı ıiddetli 
bir küfür ıavurdu. 

Bu çocuk, Sefiller romanın· 
daki Gavroşa benziyor. Hiçbir 
şeye metelik vermez, ağzında 
puro sgara tutan hacıyatmaz· 

lara benzettiği vazu sahneler· 
den, hiç doğurmadıkları için 
kunıral katırlar diye tavıif et· 
tiği yıldızlardan nefret eder. O, 
sadece sokaklarda bağırarak , 
ıazete satmağı, polislere mu· 
ziplik etmeği, işsiz bab aile bir 
viranelikte yatmağı ve talibi 
yardım edip te bir daha ka· 
zandığı zaman, koka • kola de• 
dikleri limonatadan bol bol 
içerek kırk sekiz aaat uyunıağı 
•ever. 

Otuz ıe.nedenberi beıinc:i 

kalabalık döryol ağzına nezaret 
eden polis tarafından dikkatle 
takip edilir. Meydana çıktığı 

ilk ıene, r~zden kac;ml maınaıı 
lazımgclen şeyi, hemen hemen 
vaz:yetinin müphemliği idi. Be· 
liade iki tabanca, ba$ında bir 
fötr şapka taşıyordu. Şimdi 
yalnız bir brovniği ile yauı bir 
kasketi ve herşcye lakayt, ihti· 
yarlamıı bir kalbi vardı. Yol· 
dan geçerken, otobiiı şoförleri, 
tramvay vatmanlan ona bir 
S"'lim fulatırlar. 

Sinema stırıayunın Çarı Lui 
Mayer, beyaz otomobilinde ge
çen vali, mCfhur Yıldız Mis 
Kravford ile tanınmış artistler· 
den M ster Gabi bile, ona se
lim verir. Holivudun pcygam· 
beri, aile rei i ve natürel 
farbayıdır. . ı 

Dünyada tek başı vardır. Or· 
tadan çekilmtığe mecbur edile· 
ceği zaman, LosAnie oıtaki kil· 
çük evine kapanıp ölymünü 
bekliyecektir. 

Kaldırım boyunca bir oto· 
ınobıl duruyor; içinden" yakası 
açık ve kıravats z bir .vaziyette, 
Valas Briti iniyor. Eliade bir 
gül buketi tutan ve randevu· 
ıuna uçarcasına· g:den şu de· 
)ikan ı, Tıron Poverdir. Kala· 
balıktan gidemiyen yirmi kadar 
otomobil arasında abluka edil
miş bir şekılde. Bu otomobil· 
lerin birinde, Fokı kumpanyası 
direktörü bir dosya · , okuyor. 
Diğer bir otomobilde ;t(eonedi 
bahrıye vekili var. Üçüncü oto
mobilde "Klover Klub" de uy· 
kusuz geçen gecelerinin tesirile, 
Kay Françia uy.uyor. Yoldan 
geçen romancı Vilckı Rom, •P· 
ratle giden kırmlZI sepetli b ir 
motos kletten sakınıyor. Ve bü· 
tün Marks kardeşler ailesi, eaki 
sistem açık bir Fort otomobili 
içinde geç:yor. 

Bütün bu görünenler, §U yol· 
cular, kamburu çıkmıt polis 
tab "i, beşe: i ve hiçbir azameti 
olm1yan şeylerd r. Fakat bütün 
hayallerin, dünyadı mevcud bü· 
tün arzuların, beğenilen bu y~r· 
lere kanatl ruhlar halinde uç· 
tuğunu tasavvur edıniz ve Vayns 
Strit-Holivud bu!varı dört)'<>( 
ağzının, bir mahşer günü kadar 
kalabalık olduğunu düşününüz. 

Hayatmda bir kere ol u a, si· 
nema kahramanlarının uzak cen· 
netini düşünerek, ıçini çekmi
yen bir tek kollej talebeai, . bi~ 
tek işçi kız yoktur. Ve bcşırı.cı 
kalabalık dörtyol ağzı kuvvetini, 
azametiııı bu ıonıuz arzunun 
hızmdan, bu derin hasretten alır. 

- Deflam edıulc -

Kadının hayatı 
tehlikede mi? 

Dün polise milrac•at eden 
bir kadın, fu şikayette hulun· 
muştu~: ' 

- Hemşl reın Ayşe, Çorak. 
kapıdaki evimizde oturuyordu. 
Kendisinden· ayrı yaşıyao ko· 
caıı Roôoılu Ali geldi, bizi 
döverek hemş'rerni alıp götür
dü. Pazar günündenberi nerede 
olduğunu bilmiyoruz. Hemıirc
mi bulunuz. 

Şikayetçi kadın, bcmşireıinin 
tehlikede olmasından korkmak .. 
tadır. Zabıtaca araştarm•ta 
baılın.mııtır. 

Al'ii\DOLU Mart 18 . . 

DÜNYA 
~ 

Almanya 

Binbir gece masallarından 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

' . 1 .- ~ Nakleden: lr/an Hazar 
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Kimbilir vaktiAde evlenmiı muztviptirl Oodim. 

Çekos· ovakyaya taarruz 
edecek olursa .. 

olııydım, benim de bu civan 
gibı le ç çocuğum olurdu? 

Tikıinerek yerd n kalktım. 
Oü m nımın yerde yuvarlan n 
bınçeriai elime idam, ooa 

Bu husust kaptan ba vur 
dum. (Ar auzda bir ey topla· 
yıp o ad ma verelim, hiçolmaz 
s açlıtıoa çare1&z olalım) tek 
lifinde bulundum. 

Fransız ve lngiliz gazetelerinde uzattım: 

- Al, ded im; gcnçaio, aana 
kıymak iıtemcm. Bu zamana 
kadar katil olmadım. Bundan 

K pt n yüzüme b ktı: 
- K rııma böyle ş yl~r 

Seyyit Scnbadl Dedi. 
- Niçin? bariz bir endişe görülüyor 

F"ctn~a - taratındırn kabul cdılrn iyf!ccti sonra da günaha gırmelc: ı te· 
merkci.i ıde idi. Zira, Lord !..;J,.. mem. Al hançerini, all 

- Or•ıtna dA kar• mat 
- iyi mma ~yyidiJ B bi 

AouslUJ'ga illıakıntn ugan· 
dırdıiı akisler 

Bütün Fransız gazeteleri nş
lusun t hakkuku işi etrafında 
komanterler neşretmektedir. 
· Pöti Pariziyen diyor ki: 

.. B. Hitlerin süratli ve ~id· 
detli hareketlerinin büyük bü· 
kumet merkezlerinde uyandır· 
dığı derin DL:iıler, yatlşmış de· 
ğildir. Hitlcr ın bu hareketi, 
demokr t memleketlerdeki dev
let adamlarma zengin bir dü
şünce malzemesi verm; ş bulun
maktadır. Bu hareketin yegane 
iyi t r fı budur. 3u bııre.cet, 
her tarafta imd d çanları fesi· 
rini y6pmıştır. Pari,te, Lon· 
drada, Moskovadı, Pragd , 
Bükreşle, Belgradda, hatta Va· 
şingtonda ve d A"er bütün bita· 
raf memleketlerde, Hitler kuv· 
velinin ne olduğu ve istikbalde 
~u kuvvetin ne tarzda hareket 
cyl.yeceti bugün tam surette 
anlaşılmıştır. Herkes ilk safta 
tehlikeye maruz bulunan Çe· 
koslovakya ile meşgul tiulun· 
maktadır. Fransa ve Ingiltere 
Hariciye Nczar tleri, mü,terelc: 
bir beyanname ile, iki devlet, 
Alman hareketlerine karşı sa· 
bırları nın haddini çizecekler ve 
lngiltere ile Fransanm da fili· 
yata filiy tla mukabele eyJiye· 
ce1deri vaziyeti teıbit eyliyçcek· 
)erdir . ., 
Alma~a Çekoslovakya

taarruz ederse .. 
Eko dö Paridc Pertinaka 

diyor ki: 
•M. H itlerin kcodi südct 

arkda~ları lehinde pek yakında 
şu veya bu tarzda m~daha!e 
edeceğinden ki mıe şüphe .eyle· 
memektedir. Eğer Franaa Çe
koslovakyayı müdafaa için ıe· 
ferberlik yapar11, lngiltercde 
salahiyetli ztıtlar, F. ansanm ya· 
nında yer almakta gecikmiye· 
ccktir. Fakat, sulhun idamcıi 
için, Londranm daha evciden, 
hareketini çık surette teıbit 
etmesi icap •eylemektedir. En 
nihayet, lngiltere Dış Bakan· 
lığının battı hareketini, lngiliz 
kamoyu tesbit edecektır. Bu 
sebepten · dolayıdır ki önümüz· 
deki hafta zarfında kamoyun 
hareketlerinin büyük ehemm.· 
yeti olacaktır. 
lngiltere lle Fransa birlik .. 
te hareket edecekler mi? 

Maten gazetesinin Londra 
muhabiri bildiriyor: 

0 tyi haber alan mahfillercien 
bildirildiğine göre, bakanlar, 
Fransa büyük e!çiıinin Jngiltere 
Dıı Bakanını bildirdiği çok 
ehemmiyetli bir teklifi tetkik 
edeceklerdir. Bu teklif, Alman· 
yanın Çckoslovakyaya karşı bir 
tecavüzü takdirinde iki memle· 
ketin birlil-te geçe~eklerini bil• 
diren bir lngiliz·Fraoıız beyan· 
namesinin neşridir. F'ranll bü· 
yük elçisi lngiltere Hariciye 
Nazırı nezdinde,i bu tedbirin 
çok icil ve hayati mahiyeti 
üzerinde bilhassa ısrar etmiıtir. 
lngiliz politik mahfillerjnin dün 
ak:am izhar ettiti kanaat, böyle 
bir talrıbjn Londra hükQmeti 

lifaks, herbangı bir ta hbüd Altımda yatan düıman, inler 
alrQadan ö lCC, Atmanyanm ha- ribi oldu. Bana hiçbir cevıp 
kili maksadlarmı anlamak isti· vermcd • Adaml um hadiseden 

haberdar olmuşlar, neden ıonra 
yecektir... k ı d 

Paris • Londra v beni kurtarmağa oşmuş er ı . 
Paris • Roma İşte, Bağdadd n üçüncü defa 

Oman ite gazcteıi d iyor ki: olarak ayrılııımıo arcfeıi nde 

ç renin boynu bükük y m 
sına nasıl razı olayım? Eğ 
siz ve k d lar bir i n d 
bulunmazsanız ben kendi ke 
ıemle onu iaıe ederim. 

K pt o, acip cip t kr r yü 
zümc baktı; 

- O kimdir bilir muin 
Dedi. "Orta Avtupamo mukadderatı, böyle ıeylerle karıılaıtım .. Ar· 

lıpanyol harp sıhııesindc oy- tak, memlekette bir s t bile - Bilmiyorum. 
nanmaktadar. Bu harekete karşı kalmağa tahammül edemiyor· - O, bütün Hindde, Çind 
cevabın ispanyada verilme& dum. Ufuklar aç.ık, denizler ün lmış meşhur bir (fakir) dir. 
lazımdır. Çekoslovakya dem ok· ıonıuz, bendeki arzularda bun· Fakirin ne demek old"'tun 

ıar kadar ı h11 dut".u•du. Beı gün bilir misin? rası ı ve umumi sulh orada .. - • 
biter bitmct kendimi Ba radan Kaptana ıülerek cevap ver• kurtarılabi lecektir • ., d 

Eksc1sivor diyor ki: ayrılan bir geminin içinde bul· im: 
~ dum. Horş~yden elimi çekmiı· - Biraz bilirim. 

"Çekoılovakyanın meşru en· l k - Gülmeniıden anlıyorum ki 
dişelcrinden haberdar edilen tim. Başımda hiçbir gai e yo • (fakir) lilde ve onun eararilc 
Fransa D!c ı·ııer"ı BaLanııır.ı, tu. Ben de kimıesiz, fakir, u 1 d . 

w ~ a a ay e iyor; on ın nmıyonu· 
bunları lngılter , Dıı işl er Ba· gurbete çıkan meçhul deniz ouz. H lbuki ben, bu tarikatı 
kanbkına bildirmekte gecikme· yolcuları gibi zavallı bir adam mucizelerini çok defa gözlerimi 
mittir. Şimdilik, lngiliz kabinesi, olmuıtum. Bu bal beni ıevindi· gö düm, kulaklanmla işittim. 
Berlin ile müzakere projelerin· riyordu. Geminin yelkenleri rüz· Kaptanın safdill;ğinc g n 
den vazgcçmif gibidir. Buna ginn altında ıişip inerken, b n gülmemek için kendimi zor' 
karıı, Roma ile Paris arasın· de onlarla beraber bir yerlere tuttum. 
daki bütün köprüler yıkılmış iniyor, bir de göklere çıkıyor- - Pek ili, öyle kabul ede 
bir haldedir. ltalya, Franıanın dum. lim rciı, dedim; beni onunJa 

Yolculuğumuz çok iyi geçi· tanıştırmaz mısınız? Kendiıin-orta Avrupa Ü%erinde bir mü· ı l k ı · "f d 
)'ordu. ilk aeyabatlerimdeki ya- den yo cu u ta o ıun ıatı a e zakere yapmak huıuıundaki d 

·tekliflerini kat'i surette reddet· bancıhğı bu defa bi11etmedim. e eyim .. 

1 Hicazdan H'nde sefer eden Kapı n, bu ricamı kabule miştir. Bu vaziyette, ngiltere- d F le b -
ı Yirmi Jci•ilik bir aile ile ııkı yanaşma ı. a at ütun 111arıma Frans• • talya yakla•maaı, da· y ~ • • H. ıı· z k' d 

v fıkı dost oldum. Bunlardan ra5meo, reııro ın ı ıa ır en 
ha bala kabil midir?,, beni uzakl ştırmak istcmeıinde 

/ngiltere maada gcmim.zde beş kadar bir sebep v rdı. B :ı ebcbi 
büyük tacir, on kadar da, ufak günlerce aradım, bulamadım. 

.Lngiliz gazetelerinde kat'i tefek ıatıcı vardı. Hicazlı arka· 
hüküm yok d k 1 Bir gece kaptanla yemek yir• 

daşlarımın yanın a arı afl, ken (fakir) e it kör dü§'üm ç. .. 
İngiliz gazetelerinde, Avuı· kızları ve baldızları bulunuyordu. ıüldü, bana: 

buya meselesi karşısında az çok Bunların içinde guzelleri de k· _ Seyyit Seodbad, dedi. 
ıiddetli aözlerden başka birıey, aik değildi. Vallabilazim ben dahi ona t 
mesela aı çok yalcın bir islik· Bir akşam gemide dolaıırkeu bir kelime ıöylemiı detiliaıdir 
baldo berbaniİ bir başka dev- ti dip taraflara ıokulmuş, kim- Kendiı.ai tanıdı~ımdan bile ha· 
letin buna benzer bir tecavüze ıe ile konuşmayan, yemek dahi beri yoktur. Bu mesele ramız 
kurban olması takdirinde efkirı ycm·yen, ve daima dü,ünen ga· da ıır kal ·nl Eğer yolcular,. 
umumiyenin ne tarzda hareket rip bir adama raıtladım. Elbi· aramızda bir (fakir) in oldukun 
edilmesi lazım geldi.ti arzuıuna aeıi eski püskü, gözleri içine duyarlarsa hepıi adamcağızı 
aid birşey yoktur. Gazeteler, çökük, yüz kemikleri dı~arıya bqma üıüşürler. Alemi gayap 
davayı . sarih surette anlatmakta, fırlamış bu yolcu arkıdaıı mer· tan, ilemi meçhulattan b be 
fakat bunun hal çaresi etrafın· bamet ettim; veren bu adamdan, açıkç sÖy· 
da hiçbir kat'i hilkilm verme- _ K"mbilir hanvi fe!ak tl . J iyeyim ben orkuyoı t.! • Bu; 
mcktedir. Gazetelerin büyük l• .. --.. --•i"'•---•I korkuyladar ki, kendi ini lim 
ekseriyeti, bütün meıelenia, Çc:lcoslovakya içın taahhütler lamak bile iıtcmedim. 
Çekoslovakyayı karşı Franaanın tahzir etmektedir. - Peki, ıizc bu adamı ki 
yanında mücadele edip etaıi· Herşege çare: Silahlanma tanıttı? 
yeceği meseleıine bağla bulun- Deyli Telgraf, Taymis g ze- - Orası da gizli kalaca 
duğunu tereddüdsüz ıöylemekte, teai gibi, Almanyamn cebri ha· bir nokta Seyyit Senclbad!Maa 
fakat, bu meselede de, ekser reketioi takbih eylemekte, f • mafih, madem ki sana bu ka 
gazeteler, sarih bir cevap ver- kat buna verilecek cevap bab- dar açılmış bulunuyorum; na 
melcten çekinmektedir. ıinde, lnriliz silihlınmaıından muıuna güvenerek kimin (Fa 

Vuzulıııızlulc deoom bqka bir usul göıtermemekte"" kiri) ban tanıttığını da söylü 
ettiriliyor dir. Yalnız razcıte bu silahlan· yeyim. Baıradan gemıaıtz1 

Gazeteler okununca çakan ' madan nerede ve na1&l istifade kalkmasına bir gün kalmı tı. 
umumi kanaat ıudur: Sıkııtınl· edileceğini meskut geçmektedir. O gün çarııya çıkmış, erz 
dığı takdirde, en son dakikada Sol gazeteler, biraz daha ıa· ve su tedırikile meşğul olmat 
bu ıuale evet cevabı verileceti rib bir vaziyet takmmıı bulun• baılamıştım. Arkadan ince bi 
muhakkakllr, fakat şimdilik vu- maktadır. Fakat bunluın 11ra. ıeıin beni: 
zuhsuzluk ortadan kaldırılmak bati de tam bir sarahat de· - Naisb Reiıl Nasib Reia 
istenmemekttdir. tildir. Diye çatırdık1nı duydum. 
Taymiı gazetesi, başmakale· Liberal Niyüz Kronikl di· Heuıen geriye döndüm 

sinde, devletleri ve ezcümle yor ki: Önümde fıdao boylu, üzüm göz 
lng"ltercyi bağlı yan karııhklı • Hitlerin hareketini takbibde lü, sarma ıaçla bir dilber be 
tcabhütlerin, emniyeti idamcı ede- gccilcmiyelim ve bu t kerrürün lirdi. ille önce sıkıldım. Laki 
cclc derecede snrih olmadıtını önüae rcçmek için ne yapma· aerbestce yanına yaklaıbm.Ken 
kabul etmektedir. Avuıturya, mız icab ettitini diifünelim. Bu disioin benden ne istedikin 
buna bir örnektir. Fakat burün dakikada ilci şey, lüzumunu bü- sordum. lpck maşlabın içind 
lniiltcro için en mühim olan yük bir sarahatle göstermek· kıvr1lan vücudilc bu güzel dil 
cihet, kendi ıilihlanmasıdır. tedir: ber kulağım yaklaştı: 

Deyli Meyi ve bu~uolı ayni 1 - Silahlanmayı hızlandı,.. - Ben, dedi. 
fikirdeki gazeteler, Almanya için mak, - Evet ıiz? 
teşvik edici bir mahiyette ya· 2 - Daha vakit tamamile - Şamdan geliyorum. Sara 
zılar yazmakta ve Jngiltereyi, geçmemişken, lcollektif emniyet ya mensubum. Size, kıymet 
bilhaasa hakiki bir millet olmı· ıiıtemini yeniden vücude ptirmek para ile ölçülmez bır emane 
yan fakat sulh muahedelerinin için enerjik gayreti rde bulun· tevdi edeceki m. 
ıun'i bir cmhasaalaaı bulunan aıak._ - Sonu flar -
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Müzayede ile f#Jv· 
kalcide satış 
Acele yolculuk 

dolayısile 
20 Mart Pazar günü sabah 

'Saat 10 da Göztcpe vali konı· 
ğı karşısında 765 ıayıh evde 
Mm. H ayim Barlci ve diğer bir ai· 
leye ait nadide mobelyalan açık 
arttırma · uretile aablacaktır. 

Sablacak mobelyalar weya
üıoda fevkalade lüks modern 
iki kapılı şüfinyerah aynalı do· 
lıp tu•aleti iki adet karyola 
.aa ıomya ve yatak ve cibin· 
Jiklui, ilci adet komedinoıu, 
aynıh büfe, servant, kare açı· 
lu yemek masası ve birçok pe· 

· rakende Avrupa yemek liıkem· 
leleri, haaır kanepe takımı, iki 
kapıla ceviz aynalı dolap, la"4 
.... tuvalet -ve komedinosu, 
Amıpa mamulib direkli· dört 
kite iki kitilik broaz karyola 
ma ... ,. .. •IİJelikler, yeai 
~ W• a,aW. Iİll,rer aakıı 
.. dikit uilleai, ,.,.t kıy
.... ,.ı itlemeli büyük aynalı 
-••Jer• bay•ıu Ye ayai ma
lla orta ••wı. fevkallıle iyi 
...li Al.• piyaaoH ma tabu· 
ıui, aynalı 11ybar, iki kitilik 
kesme nikel k1ryola, duvar 
Aıti, poker ma1111, 9 ve 7 ter 
parçalık kanape takımları, bii
)'Ü~ camlı yazıhane, Bnnctvick 
markah liika salon aramofoou 
50 adet pJikile beraber, iki 
adet çiçekli kol011a komodino
lar, pefkirlik, iyi bir halde 
ciabilt, perclo ve broaı koru· 
salar, .-.ilODlr, bycliruba, de.
peaç, Çi• vazolar, aipra ma· 
..a.. le~, biiyük çul, ete
jer, ..., itlemeli tabure. ço
cak araba-. b&yilk salon ay· 
au ve Upk, Görde.. Acem, 
Fenhan halı ve seccadeler ve 
9İar birçok lüzumlu etyalar aa· 
talacaktır. 

1 Farlab kaçırlDllJlaız. Faraat 
amrma uloau. D. 3 

Aiiz Şınık Telefon: 2056 

lmüı Birinci icra memurJu. 
' tandan: 

lzmirde tapu memuru Meh
met Cafer nezclincle iken bilen 
aerede oldukları bilinemiyeD 
ve lımirde Gaziler maballeainlD 
'*lava aokatında 8/10 ıayılı 
nio aabipleri Hüaeyio otla lb
rahim ve Zahide taiaflanna: 

Emlik ve Eytam bank•• lz
mtr pbffiae T. L. 1709.65 
borcunuzdan dolayı namının 
çılranlıa ademe omri ikamet• 
riballW terbylemeaiz laaaebile 
biliteblit iade edilmiı zabttaca 
da ... .ı..mza ratmen balan· 
..... ,_ 6treailememiı ol· 
4ataaclaa Ui11ea teblirat Ha· 
... Unr Yr.İlmİftİr. 

{· Tarihi iliadan itibaren yedi 
pa içinde meıkQr borcu öde· 
•••• veya diyecetinizi ayni 
•Bddette ıifalaen yeya yazı ile 
aemuriyetimize ( D91ya No. 
28/2475) e bildirmezseniz rebi
•ia paraya çevrilmesi yohı ile 
icraya devam edileceti ilaaea 
ibbar ve teblit olwıur. (968) 

8S4 

lzair A.liye lkiDci Hulıt1k 
MahkemuiDdon: 
Davacı Uzunyol Odunkapu 

ltneci aobk 2 No. ela Halil 
bzı H11riye tarafından Cuma· 
ovua tayyare hanpnndan ame
leden Burdurlu Hacı Veli ofl 
$.evlci matadumu Hü1nü aleyhine 
açtıtı bo11nma dıvuına miite
clair dava arzubıl •areti ve dı· 
Yetiye müddoialeybiu ikametgi· 
laın1n meçhul bulunmasına meb
ni iliaeo 16/3/1938 Çar,amba 
ıünü saat 10 da mahkemede 
bulunma11 z.mnında teblitata 
kanuniye ifa kıbndıtı halde ıre
rek bizzat ve ı•rekıe vekil 
dalıi aandermllllliı oldutu.nc:lu 

hakbrıda inalıke!hece gıyap 
lcarıın tebliğine kara; verilmiş 
ve bu baptaki tahkikat 13/4/938 
Çarşamba günü saat 10 na 
bırakıldıfından mezkur gür. ve 
saatte mahkemeye bizzat gel· 
mediği veya bir vekil rönder· 
mediti takdirde bir daha taba 
kikat ve muhak-emeye kabul 
edilmiyerck ııyabmda mabke
meıine devam ve karar vcrile
ceti teblit makamına bim 
olmak üzere ilin olunur. 848 

lzmir ikinci icra memarlu· 
ğundan: 825 

Aliiyeli Mahmudun Emtak 
ve Eytam bankHından ödünç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediti lımirde Burna· 
vada lımetpaşa ıokaj1nda yeni 
17,38 numarada kiin evelce 
maamiiftemilit bir ev ıimdi iki 
e..,, ••it Bozalan caddeei, ıolu 
eveJce Atazaryan Haris ve a-•· 
zetecl Murad timdi Mösyö 
Piyer · ve hemıireai haneleri ve 
arkası, önii yol ile çevrili,.~ lı· 
metpaıa caddeıine kütade ve 
cephe -duvarı kimilen demir 
pumıldıkla cümle kapııı ve 
bunun arkaaana tesadüf eden 
pi ıobtıodaa 36 ve 38 au
marab diter iki kapılı. tahmi· 
nen altı dönüm bıhçeH kıı· 
mıadan mürekkep bir laaae 
olup 36 No. lı kap1dan sirince 
aatda geniş ve tabtqi bir oda 
ve karıııında harap bir kiler, 
merdivenle mt kata çıkılınca 
üç oda ve bu odaların albnda 
çamaprlık ve harap dam ve ba 
da1D1a ittisalinde ıene laar•p 
bir lwaam 36 numaralı kapıaın 
ıolunda bir havu ve babçeaiD 
ortaııncla iqa ol1111m111 bodnam 
katı da dahil old.ıtu · laalde üç 
katlı Ye 9 odalı ve laariciD• 
nazaran mulatacı tamir bir laane 
ve balaçede bir çok .,çarı 

m6ımire mevcucl 7500 lira kıy
metli bu evin mülkiyeti açık 

arbrma ıuretile " 844 aaaa• 
rab Emlak ve Eytam bukua 
kuuau mucibince bir defaya 
mah•ı olmak prtile arttrmua 
20-4-938 çartamba pal uat 
14 de icra dairemiz içiade 
yapılmak üzere 30 riiD müd
deti• ablata koaaldu. 

Bu arbr.. aoticeliode satıı 
bedeli bor ae ohuaa 0111111 

borcua ödeameli tuihi 2280 
numaraL lı:uuu11 mer'iyete 
aircliti tarihten IODr&ya müaa
clif olmu usebile laymetiae 
balalmıyaralt •• çok arbraam 
üzerine ibaleıi yapılacaktır. 
Satıı 844 ıuımarah Emlik ve 
Eyt•• banka& kanuna lıiiküm· 
leriae ıöre yapalacaf1adu ikia
ci artırma yoktur. Sataı pefio 
para ile olup müıteriden yalnız 
yüzde iki buçuk dolliliye maı· 
rafı ahnır. 

ipotek nbibi alacaldılarla 
difer alikaaarlarıa ve irtifak 
hakb sahip)erinin gayri menkul 
ıayri menkul üzerindeki laak· 
lannı busuıile fa:z ve masrafa 
dair olaa iddialarını iıbu ilin 
tarihinden itibarera yirmi ıün 
içiode evraka müıbitelerile bir· 
likte mcmuriyetimiıe bildiraae
leri icap eder. 

Akıi baldo haklara tapu si· 
cilince malüm olmadıkça pay
laımadın hariç kalırlar. 9·4-938 
tarihinden itibaren şartname 

herkuo açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çesi veya milli bir banka. itibar 
mektubu ve 38·3504 doıya 
numaruilo lzmir 2 inci icıa 
memurlutuna müracaatlara ilin 
otun ur. 1086 

Torbalı icra mcmurlutuadan: 
Torbalı Su' b Hukuk mahke· 

me11a1n 24· l 1·937 tar.h ve 
37· 134 No. hı ilimile vereıeler 
araııoda taksimi kabil olmadı· 
tından ıatılmaııııa ve paylaşb• 
rılmuına karar verilen Dat-

ı\.N DOJ .. ~ 
kı71 J ca nahiyesi .çinde ~ttı dere 
yolu ve sahibi 'Senet dükkinı 
ao '.u gebeş Halil ve Külcü 
oğlu Mahmut arkası tarik 

önü yol ve külcü oğlu Mahmut 
ve sahibi senet düklcinile ma-h· 
dut tamamı 400 lira muba~ 
men kıymetli 3 odah bir ahır 
ve bir avludan ibaret bir · bab 
hanenin ıablmasına karar veril· 
miştir. Birinci artırma 16 Nisan 
Cumarteıi saat 10 dii Torbala 
icraııada yapılacaktır. Bu arbr· 
mada muhammen ka ymeti yüzde 
yetmiı beşini bulmazsa aat-ş oo 
beş gün daha temdit edilerek 
ikinci sahş 2· Mayı paıarteıi 
·ıut onda ayni yerde en çok 
artırana bırakılacak. Şartıaame 
1·4·938 tarihinden itibaren aÇ1k· 
tır. l,bu ıayri menkul üzerinde 
bir hale: iddia edenler tarihi 
iliodao itibaren yirmi JfÜD içia· 
de -evrakı müıbitelerile birlikte 
müracaatlar.a alc:ıi halde hakları 
tapu ıicilile aabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç· bırakılacak
ları ve artır•ak jıtiyeıılerin 
yüzde Jedi baçuk pey akça11 
veya milli bir bankanı• temi· 
nat mektub-.au b&mil •bulunma· 
ları lhnacbr. Sabı pqiadir. 
F ula ıulümat içiıa dairemizin 
3S-JOS No. I• • doıyaaana müra
caatları· ilin oluDur. 

Doıya No. 3> ıos 

Bağ ,bahçe~tlltiln 
· için 

K e A 

Jımıye.vı 

G~ü b.r;eler 
VE 

Ziraat Aletleri ~ 
Haca ·Davut - zade. 

Rahmi Karadaoad 
Halimata ~ · No. 31 

lZMIR 

ilin 
Matla Vild,eti Ya

tofan nalaiye•i Alıi 
ka, mahlarlıfından: 

Köyde yapılacak 5450 lira 
38 kun11 bedeli kepfli köy 
konuk · odu iDtaab açık ekailt
meye "lcanlmıfbr. 

Ekıiltme 2213/938 Salı ,. ahi 
Ahi köy ilatiyar heyeti &arafıa. 

elan. yapılacaktır. 
Eliıiltmeye ~rmelc iatiyealer 

%ı 7,S teminat ~ Olarak 
408 IUa ·78 kuruımlc banka 
mektubu veya makbuzu ibraz 
edeceklerdir. 

lateJdileriD bu fibi İfleri yap
tıklarına dair ehliyet veiilcua 
veyahut Naha Vekiletind• 
abamıı müteahhitlik veıib11 
ıöstermeleri ve ticaret otıle•aa 
kayıtlı butunmaları liıamd.r. 

Bu iıe ait ketif, ı pröje ve 
tartnameler Ahi köy afla11Ddan 
temin e4ilir. 6 10 '.J\S 19 

ilin 
Akhisar beledi

ye· riyasetinden: 
17·3·938 tarihinde ihale edil

mek üzere ilinı yıpılmıı olan 
Akhisar elektrik ,cbekeai teıi· 
aatının keşifleri üzer;ade: taalai
hat ve tadılit yapılmıı oldu· 
tundan ıö:ıii fCÇOD ihaleain 
2&~938 tarihinde saat ıs te 
yapılacak• ilin olunur. 

11 15 20 2S· 

Üç ailahşorlar 
- S nci sahifeden dewım -

- Fakat bu zulümdür! Şu 
deli herif ba iyi adamlara ken· 
di şaraplarını lcullanc:Lrmıyor 
laal Saçma ıeyl Haydi kapıyı 
kıralım ve eter dclilijini daha 
ileri götürürae gebertirizl. 

·Dartanyan kemerinden ta· 
bancalarıaı çekerek dedi ki: 

- Yavaı gelinir. efendiler, 
rica ederim, burada gebertile· 
cek kimse yok! .• 

Kapının arka tarafmdan-Atoı 
bafı11yordu: 

- Ali l• Ali l Bırak ıu açık 
ırödü yumurcakları iİniolcr 
de rörüşeliml 

Cesur oldukları aşikar olan 
iki logiliz uilzadeıi terecldütle 
biribirioe baktı; kilerde o aç
röılü de"Vlerdea bir:i, inlerine 
biç kimıenin fen• akıbete ut· 
ramadan giremedikleri avam 
masallarında hiociye edilen' dev 
cii11eli kabramaalırdan biri 
bulunuyor t deaebiı.irdi ... 

Bir müddet sükut cdilmif,ti; 
fakat nihayet iki asilıade ric'at 
etmekten utanımıılar • ve da hı 
biddetlisi iriler merdivenini bet 
alh b .. mak inerek kapıya 
kuvvetli bir tekme indirmiı ve 
duvarı çatlatauıtı. Dartaayan 
tabaacalanaıD horoılanna . k•l
dırarak dedi ki: 

- - PJaaıe, ben yukardaki 
ile utr&flrım; 1 ıen at•!ldakine 
bak. Ey, efendiler kavra iıti· 

1 
yoraanız haıuul 

1 K.lerdea . Awaua kaba 1eıi 
duyuldu: 

- · Hey 1 Al&luml Zlındedsim 
Dartuy ... D aeliai ititiyorum. 

DartanyaD · avazı çaktıtı ka
l dar batırdı: 

1 
- . i.vett &.rauyım, doataml 
- · Ahi , Alil· O · halele 111 ka

pa kırıcı1-1DID haddiai bileli· 
reliaL 

Aailzadeler kıJıç)arııu çok· 
ai.a-, fakat keaclilmriai iki at., ar .. ncla •ôrailfferdi; bi
, .. daha ürodcliit 16tt•cla•; 
aacılr. evelce IÖyleclijimiz wç
bile, prurlan . ıal•1•• plditi 
için ikinci bir tekme kapıya 
clibiadea -tepesine bclar çat
latmııtı .• 

- Kenara çekiJ, Dartaayaa, 
kenara çekil, atq edecletim. 

Diye Atoı -batudı. lbtiyat· 
kirLtı elden buakmıyaa Dar
taayan da batardı: 

- - Efendileri Efendiler, va· 
ziyetiaizi cliiıinüıaul Sabub ol, 
A1oıl· Bqlarınızı beyhude yere 
derde ıokacakıınıı; delile de· 
tile olacabıaız.. Oıatımla ben 
size üç ateş edecefiz, kilerden 
de o kadar lcurtun. ıelecek; 
ıoara kıhçlanmızın karşısında 
kalacakııaıı ki, arkadquıun ve 
benim çok iyi kılaç kullandıta· 
mıza emin olunz. Bırakıaız 
lıi yoluna koyayım, biraz ıonra 
içecek fe)' bulurtunuı; 
aöz veriyorum. 

- Eter kalmııaa •. 
Diye Atoıua . alayla- aeıi mı

nlclandı. 0telcinia lll'tuadu ıo· 
tuk terler akar ıibi oJ•uıtu. 

- Nuall Eter kalmaııa . mı 
diyorl diye söylendi. 

Dartanyan ona cevap· Yerdi: 
- Ne müoa1ebetf Mutlaka 

blmııtır; buaa emin olunuz; 
bu iki kişi bütün :kilerdeki şa
rapları içmif olmazlar. Efendi· 
ler, kılıç:aranızı kınlarına ıo· 
kunuz .. 

Izınir vilayeti Muhat5ebei Hususiye 
modnrlnğanden: 

Sarıiüllü Aziz otı.. H " L! • b d . d·t Ah "' uınan mute raıu m verrı orc11n an 
bacıZ e ıben metıta mahalleainde 52 taj ıayıla depo ile 
Hacı ~ba mud 2mahılleıinde 13 kapı 11yıl1 1 fırmıın tarihi ilin· 
d iti aren 1 .. - t an k . f l iUn mudde le satıhta çıkaraldıtuıdan pey 
sür~~"t ~~·ye~ erin hmir mubasebei huıuıiye müdürlüQ-ünde 
tabıı • emıDe j'elaıeleri . 10 13 16 19 769 

Mart 18 

Şark Sanayi kumpanyasından: 
Kuruş 

Fener~ Tip-5. 90 cm 832 

85 
" 

756 
80 

" 
723 

15 ,, 690 Bozkurt · T.i p. 6 .. 

70 .. 657 

85 ,, 732 
K eleb~k Ti p 9. · 

80 ,, 701 
75 " 670 
70 " 639 

;-~ Yukarıdaki fiıtler, labrikada teslim ve bedeli pe~ 
ödenmeai meşrut 36 metrelik bir top için olup asgari 
1 balyalık (yani 25 top) satıılara mahsustur . 

·2 ·--Beber balya ambalaj ve prese masrafı olaral. JOO 
kuruş mil.ileriye aittir. 

3 · -. lıtaıyona veya matu:aya naklini istıyenlcrdcn beher 
balya için 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

4·-· 1·24 top almak istiyen müıteriler yukarıdaki ıatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda röıterilen bez faatleri. VekilctİD te bıt ettığı 
fiatleıe uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvafık 
oldutu tasd . k ~ olunur. 

lzmir Defterdarlığından: 
Yunanlı sattı Lira 

t 196 Karııyaka · Alıybey·CcJilbey sokak 80 · eski 400 
88 taj no. lu ev 

1'197 Karpyaka Bayrakh Boraov"k cd. S7 ·vc 57/1 420 
tıj no. lu ev düluan ve ar .. 

Yakarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığındaD 
3-3-938 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakıl· 
mııhr. lbaleıi 4·4-938 tarihinde saat lS ded.r. Taliplerin va-
ridat müdürlütüne müracaatları. 851 

hmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

Tuafuidan mewim- dola,.aile yeni çikardltı kumatlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Y aü · yapbrdıtuaız elbiseler için bu mamalib tercih edı111ı 

SATIŞ YERLERi 
Biriacikc.-doada 186 awunda 

ŞARK H~LI T. A. ~~. -,-· ---

lzmir· v.akıf lar dlrektörlnğoodeo: 
Bedeli 
Lira No. Ciaıi Mevltıi Vakfı 
2SO 34 Fırın Tuzcu sok.ak Hasan Hoca 
150 12 dük kin " ,. 

26-2·938 taribiade sat1laı11 olan yukarıda yazılı akaratan iha
leleri feshedilmiş oldufundao yeni baştan müzayedeye çıkat1I· 
mlfhr. · ihaleleri 4-4-9381 Pazartesi pnü saat on beıtedir. Ta· 
liplerin valciflar ida-eı rıe uaiiracıat 'an. 18 22 29 4 849 

· · · · ı: talı . Haoa Kiıriıinii · 

Büyük piyangosu 
6 ıneı lcetide 11 Nisan 1938 dedir 

Bay{Jk mramiye 200,000 liradır 
Bundan baib: tJ,000. 12,000, 10,000 liralak ilaamiye

lede (20,000 Ye 10,000) liralık ilci adet mükifat vardır . 
Aynca: <2,000) liradanba,byarak (20) lir.aya kadar büyük 

~e küçük birçok ilcramiyeletle amortileri bavi olan bu zenıin 
pliadan iltifacle etmek için :bir bilet almakbın çekinmeyiniE. 

. 
lzmir ~ Pamuk mensucatı Tork 

Anonim şirketi 
Kabot bezleri satış fiatı 

Tip -No. Markası Eni.santim 

4 At 8S 
4 At 75 
5 Delir men 90 
5 " 85 
8 Geyik 85 
8 ,, 7S 
9 Tayyare 85 
9 .. iS 

11 Köpekli 8S 
işbu fiatler fabrika teslimi 11tlş 

müıtcriye• aitt41. 

36 metrelik bir topun 
satış fiatı 

Kur uf 
111.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

fiatı olup ambalaj ma1rafı 
t 

25 toptan aşajı aabşlarda yukarıdaki fiatlerc 110 2 zam 
olunur 

---
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G. m. b. H. 
HAMBURG 

OEUTSCHE LEVANT~. 
UNIE, A. G. HAMBURG. 

A1 LAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"HERAKLEA,, vapuru lima· 
nım·zda olup ANVERS ve HAM· 
BURG lim nlarından yük çık • 
uıcaktır. 

''ANDROS,, vapuru 15 Mart· 
ta bekleniyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük lacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"GLUCKSBURG,, vapuru ha
Jerı limanımızda olup ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yülc al c ktar. 

''NORBURG,, vapuru 23 
Martta bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN ıçin yülc: l caktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

" ESPAGNE ,, vapuru ıs 
Martta bekleniyor, ANVERS 
için yük ılıcaktu. 

DEN NORSKE MIDEJ... 
HAVSUNJE 
OSLO 

~'BAGHDAD., motörü ıs 
Martta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limınlanna yük ala· 
caktır. 

SERVICE MARITIME 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni

ı da bekleniyor. KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve GA· 
LA TZ ktarması TUNA lim o· 
lım için yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROJSE 

DANUBE MARITIME 
•'SZEGED,. motörü ıs Martta 

bekleniyor, BUDAPEŞTE. vı .. 
YANA n BRATISLAVA li

ları i ·a ü al kbt. --'== 
FINSTON WARREN UNES 

UVERPOOL 
"AVIENORE ., vıp u 27 

M•tta bekleniyor. BURGA.S, 
VARNA, KôSTENCE ve GA .. 
LAZ içi "k alacaktır. 

Vap lann hareket tariWc
rile aavluolardaki deJjfiklik· 
ieıdea ac ta mcauliyct kabı.A 
.etmez. 

Daha fada taftillt almak için 
liriDcikordoncla W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
~ur accotahtma müraç&ıı! 
edjlaıeai rica olunur. 

Telefon No. 200112008 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

V a,,ar Acentaaı 
Birkıclkordon Rees biDU! 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO. vapuru Şubat orta· 
nda LONORA, HULL ve 

ANVERSten gelip yu çıka
racak \C ayni zamanda LON· 
ORA ve HUU. için yü~ ala-

ktır. 

•'GlTY OF EXFORD,, va· 
pu,ru Mart iptidaaında LONDRA, 
HUU. e ANVERSten gdip 
yu çıkar cak ve yoi :zamand 
LONDRA ~c HULL için yük 
lacaktır. 

UVERPOOL HATTI 
0 MARDINIAN,, vapuru 20 

Şub•tt gelip LlVERPOOL ve 
G.l.ASGOW için yük l cak. 

''LEsBlAN.. vapwu Şubat 
orta11nda LİVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkar~ 
cak. 

DEUTSCHE LEVANTE.. LINlE 

l~ı-atelli Spereo 

Vapur Acentas1 
ROY AL NEERLANDAJS 

KUMPANYASI 
" HERCULES ,, vapuru 20 

Martt beklenmekte olup BUR. 
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
limanlarana hareket edecektir. 

"HERMES,, vapuru 21 Martt 
gelip ROTTERDAM ve HAM· 
BURG için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 31 
Martta beklenmekte olup BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanları için yülc al cakhr, 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

cı GUNBORG ,, motör"i 17 
Martt gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA. DAN· 
ZIG, DANIMA~KA limanları 
ve BALTIK limanl rı için yük 
alır. 

"ISA., vapuru 30 Martta bek· 
lcnmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANiMARKA ve BAL
TIK limanları için yük lır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

11ALBA JULIA,, vapuru 14 
Martta gelip MALTA, MAR· 
SiL YA limanl rı için yük ala
caktır. 

"SUÇEA VA.. vapuru 9 Ni· 
sanda beklenmekte olup MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük 1 caktar. 

ilandaki hareket taıiblcrile ve 

I 

L 

' 

'· 

en J 
Buyuk eb'atta Başvekır 

B. Cel5l Bayarın fotoğraf 
lnız Hacı Alipaşa oteli 

ı fotoı ressam B. İsmailden t 
rik edebiJirsiniz. 

Jzmil' Belediyesinden: 
Karşıyaka Soğukkuyuda 

ğirmend ğı mevkiindcki aa 
mahalli başkfüipliktekt şa 
mcsi veçhile üç ene müd 
kir y verilecektir. Şartna 
bağ-lı keşif ve ptfin mucib 
1924 lira 7 3 kuruşluk in 
kir cı tar fmdan ve kiray 
uben yapılmak şartilc sen 

kir: bedeli muh mmeni 65 
rad n üç. senelik 1950 1ır 

25131938 Cuma günü 
onaltada açık artırm ile i 

dilecektir. iştirak etmek 
yenler yüz kırk alh lir elli 
ruşluk muvakkat teminat 
buzu veya b nk teminet 
tubile öylcncn gün ve sa 
encümene gelinir. 1 O 15 18 

( 768) 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıklar 

mütehas ısı 
Ha tal ranı 11,30 d n bire 
dır Beyler sokağında Ah 
matbaası yanında k bul eder. 

Muayenehane telef onu 39. 

n vlunlardaki değişikliklerden 
1

l~!lll!l~~ ... ~~------... -iiW ______ .. ___ llll!'I•~~----~========== 
acente mesuüyet kalıul etmez. ,.lllllllJIUlllllllllUHlllllllhı. Doktor .. ıUJllllllllllllllllllllllll!lllll~/ lzmi r ,, i I 3)7 eti Def i:erdar h gw 1 u daı 

Et1 lele/onu 2261 

Dab fazla tafsilat için 2 nci - -

korda FRA TELLi SPERCO § A. Kemali Tonay ~ ~~rahim oğlu Mebmedin ~ski yıllar uıustahdcwin kazanç YC 
vapur acentahğına müracaat § ~ gı ındeo borcu olan 314 lıra 72 kuru~un temini tabsili içi 
edilme.si rica olunur. § Bakterigoloı wı buloıcıcı, sal,ın 'luıstalılcları 'miltelıeuiSI ~ mülkiyeti tahsili cmv l kanununa göre h eze dilmiş ohm · A 
Telefon: 4ı11/424?/2663/4221 E (Verem ve saire) · 5 metagı mahalleıinde Kcmerıltı cadde inde kain 62 ayı 

... 5iS il • a.tuyOBD bı:pewl•ki Diblt IClblı: llyda E dükkindaki onda ekiz hisseli ycnıden tamamın takd 
• S§ e\,. 11uı.a,...Snlllııcle Mı.la 1111 a Üfllll 1111 Q ı• E ettirilen 4500 lir kıymet üzerinden 21 gün muddetlc muz 

Konak t ksl• ı bdar h •' n bhul ecleR • 1 yedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 2813/938 p zartcsi günü• sa • a llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltttinmttttiiılllllllllllU Tele/no: 4115 11111111 ıs de Vilayet idare heyetine gc\mclcri.4 11 18 2S 706 

, Telefon '111'Sinir Hekimi lzmi 1~laye i defterdarlığından: 
Is.Dail Ziya Tregul Kunduracı Kazımın eski yıllar .satılık cmlilc ve kuanç ve 

iİSinden borcu olan 3321 lira 97 kuruşun temini tahsili içi 
1kincibcyler sokağı Fmn karştsı No. 2S mülkiyeti tahıili emval kanununa göre haczedilmiş o\ o Abme 

Telefon: 4178 Evi : ağa mabıUeıinde Kemeralta caddesinde kain eski 5 yeni 
3456 

LÜKS • UCUZ • SERl 
Otomobillerimiz gece ve gün· 

düz emrinize b zırdır. 

Taksi 

Basmane 

. ..... . -• .~ 4ı ~~-- ~ - - . ' • ~ .. -- ~ • 

Ürolog .. Operatör 

Doktor Fuat Soyer 
Gülhane haatanesi eski muallim baımuavini ve lzmir Merkez 

hastanesi idrar yolları b11talıklırı mütabası111 

lkincibeylcr, Ahenk matbaası ııraıındaki çıkmaz ıokakta 
17 numaralı muayenehanesinde her gün saat 15 ten itibaren 

Telefon hastalarmı kabul ve tedavi eder. -3 3 5 3 ~Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Gece padüz bir telolonla 1 K 1 R 1 L M A Z ~ 
derhal emrinize = .J 5 .. = = 

Muhasebeci ~HAl(ll(I i 
istiyenlere ~ ~ 

U.ı:un senel~r tecrübe görmü ;::: TERMOS§ 
bir muhasıp •ı rıyor. Taşra· s: 
ya da gidebilir idArehaneoıiz· § 
den aransın. D: ; ç e ş i t 1 e r i G e d i ~ 

D O K T O R ~Zarif, Fevkalade Sağlam oe çok ucu.zdurl - -- -1 Ş ·ıa Eczanesinin 1 M. Şevki Uğur 
• 

o tiitr h tahkl r 
mutah ssı ı ~ Çok ze gin çeşitle ini eörOnüz. ! 

1k
1 
n c:ı beyler s 0 k k N ° · 8 2 §§ 1111111 11111 ll 11111111111ili1 11111111111111111111111111 lll lll lll llH lll il lll il fll fll il lll il fll llf il lf il lll fi~ 

~ Telefon No. 3286 

Muhasebeci 
' 

ar.anıyor 
Muhasebe islerini iyi bilir. 

1ngiliıce veya Fransızcı liıan· 
lannd n birisine vakıf bir me· 
aıur alınacaktır. 

isteklilerin 242 Numarab pos· 

Kızılbahçe nahiyesi Yet-
ki köybaşılığı udan: 

sayıla bülcümet binasına bitiıik dükkan yeniden takdir ettirile 
5000 lira kıymet üzerinden 21 gün müddetle müzıye·dcyc çı 
karılmıştır. Taliplerin 28-3·938 Pazarteai günü s at 15 de vi 
lnyet idare heyetine gelmeleri. 4 11 18 25 705 

zmir levazım amirlifi ilanları 
lzmir Levazım ımirlifi aatıo alma komisyonundan: 

1 - Çorluda F. Tipi iki hangar h mam mutfak su tcsi a 
ve 6 erat plvyonu ile yol meydan tesviyesi elektrik te 
sisah kanalizasyon cephanelik ıondaj ve tesisat[ ra k 
palı zarfia eksiltmeye konmuştur. 

2 - işbu inşaat ve tesisatın umumunun keşif bedeli 85252 
lira 89 kuruştur. 

3 - Eksiltme 21 Mrırt 938 Pazarteıi günü saat ıs de An 
kıra M. M. V. s tın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - l.1k teminat 37851 liradır. 
S - Şartname lce§İf proje vcaair evrak 42 lira 63 kuruş M 

M. V. satın alma komisyonundan lınır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayıl 

kanunun 2 ve 3 üncü m ddclerinde yazıla belgeler il 
id ri ~artnamenin dördüncü m ddeıinin F. fı rasınd 
yazdı belgeler ile birlikte teklif nıektupl rını behemeb 
ihale saatinden bir ıt cweline kadar Ankar da Mill 
Müdafaa Vekaleti ı bn alaıı lcomiıyonuna m kbuz kar 
şılatı olarak vermeleri. 3 8 1.3 18 690 

lmıir Levazım amirliti satın alm komisyonundan: 

Askeri okullar için 30350 metre baki poplio gömle lik bcı 
21 Mart 938 Pazarteıi günü ıaat 14,30 da Tophanede leva 
zım amirliği satan alma komisyonunda k palı zarfla ek iltmeai 

yapıl caktır. T bmio b deli 26708 lira ilk te in tı 2003 lıra 

10 kuruıtur. Şartname ve nümuneıi komisyonda görülebihı. 
lıtcklilerin aauni vc.ikalarile beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel kom:syona vermeleri. 3 8 13 18 691 

lzmir Defterdarlığından: 
Yunanlı satış Lira 

1280 Buca atat& mahalle Belediye cd. 82 kapu :llOOO 
78 t i no. Ju ev k palı zarf ve g yri mü· 
b dil bonosile ödenmek şartilc. 

"ANDROS.. vapuru 9 Şu· 
b•tta HAMBURG, BREMEN 
"e ANVERSTEN aelip ~ük ti'! 
r..c:r ~k. 

t ·utuiuna llliiracaat etı:ııe· 

Yclki köy andığın ait yağ ve un fabrika ı iki ıene .müd· 
dctle kiraya verilece~ndeo müzayedeye çıkarılmışlar. 24·3·938 
gününe rı tlıy n Perşembe günü ihalei k tiye i yapılacağından 
talip olanların ş rtnameyi görmek üzere ~imdiden köybaşıh· 
iına mtiracaat etmeleri ve ihale a-ünü olan 24·3·938 gününde 
Kııılbıhç. nabiy konatnıda bailr bulunın lan ilin olunur. 

Yukarıd yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetine lalıp çıkru -
dıkJndan 3-3-938 tarihinden itibaren bir y müddetle temdide 
bırakılmıştır. ihalesi 4·4·938 tarihinde sa t 15 dedir. Taliple· 
rin 9o 7,S teminat yatırmalara ve kapalı zarflara ycvmı mez· 
kQrde at 14 de kadar v ridat müdürlütünde müteşekkil 

12 15 18 . -D. 5 at11 komia,-onwıa tsvdi tm 1 ri. BSO 




