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M. Hitler 
Uzun bir söylev verdi ve 
Rayiştağ meclisni feshetti 
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Polony~ Litvanyayı işgale hazırlanı·yor. 

Litvanya hudutlarında ileri hareket takibediyor 
intizar ediyorlar • 

emrıne Muhalif .. er, Çekoslovakya mesele
sinde lngilterenin Fransa ile 
beraber yürümesini istiyorlar Polonyanın her tarafında .nümayişler oluyor. Litvanya hudud· 

larımn kalduılmasını istiyorlar, ·ileri harekatl>aşlar başlamaz, 
Litvanyanın payitahtı bir günde işgal e~ilecektir 

Londra, 18 (Radyo) - Avam 
Loid Corç kamarasın'n bugünltü içtimaın• 

da Çekoslovakyıya yardım 
Dün Parııe vardı ve meselesi yeniden mevzuu bab

Pol Bonkurla konU§fU solmuş ve uzun münakaşalara 
L61tvanya it©>~lb!Jn a~~on<dla 

' "ilyo.L fChı'rJer bılLI, ,llllmayı'ıler r------------,,. ,.......,.,..._.-..ı-~-:---...,...,.""'... l yol açmıştır. 
Lıberal mebuslardan B. Mu· 

del; Fran1anın, ÇekoıloYlkya 
tecavüze uğrarsa derhal yardı
mına şitap edeceği bakkındıkl 
notasına lngilterenin naaıl bir 
cevap verdiğini sormuştur. 

--

.. 

Mareıal Ric6 Mitli 
Varto'8, 18 (Rıdyo) - Polonya 

iyen maclial, bagb ögleden eoııra, 
fnkalade bir ıoplaııtı yapmıı •• 
Barielya Naarı ıtolonel Bekiıı bı· 
rid Iİ)'AMt •• Poloııya ile Liınnya 
arı•nda barg<ııteren lbtil&f bakJı:.ua. 
daki lubııını dinlemiııir. 

olonıl Bek aıao i11hıl ••rmiı 
•• IJtftnyı hcıkdmatlne; dOıı •it• 
f8• aaaı 21 da bir lllıiaıaıom Ya• 

rilclithıi •• bu Glıimatoman, yarın 
aaat 21 de ıonı erıcegiai •• lllti• 
matomda ietanilea buıuHt, tadil 
eılilmıkdıin kabul olıııı11111.., Po
IODya ordaıoaun cebir iltimal ilmek 
•• lillha dıyuamık oufflİle Liı,.n• 
ya topraldanııa guece&iııi 1<17 ı .. 
mittir. 

Lehillaa maıhaaı., oıan malt .. 
leler y11malı:ıa •• Llı•anyaya kartı 
tkldetli bir liııu kullaamuhılır. · 

Polonyllllll her lırofıııda Lll• 

JAPONLAR 
Kanton şehrini 
tekrar bomdar
dıman ettiler 
Şangbay, 18 (Radyo) - Tanreo 

•uabaunırı. ja poıı k.ıt'ıları tarofıa. 
ılaa ftg•linden oonr1, baglln de Ha• 
pç.n uptadilmiıtir. 

jtpOD ordnlanııııı. tongıy İlli. 
kımetlnde ilerlım•kte dnım ellik• 
!eri hahr •erlliyor. 

Şanghay, 18 (Radyo) - 80 j .. 
poıı tayyorui, Kanıoıı tayyare ı.. 

ıaayonlanoı bo•bardıman etmiıler 

"• bla bomba ıtmıılardır. Atılan 
boaııbılar, 111llbi111 buarıı 7ıpauııır. 

••nya aleyhi•e nGmayitler ya}'ll• u ... .. 

maktadır. yıpmakta H LitYanyaya karfl harp /ngilterede 
Varıo.,, 18 (Radyo) - l?o!onya açılm111nı illemektedir. 

milli lideri Mareıal Riç Smigli, r•· Umoınl ef kir, Liı•anya hodud. 
fakaıinde bilyilk bir erlı:loıharbiye tarının kaldırılmaun' •• Polonyanın 
heyeti oldugu balda bugün Liınnya Bılıık deııiıiae çıkm81ı•ı iıte• 
hndodlarıııa hareket eımiıtir. melı:tedir. 

Mareıal Riç Smicli, iat81yoııdı 
ıeubllratla u~ıırlanmıııır. Varıo•ı, 18 (Radyo) - Muııal 

VarıoYa, 18 (Radyo) _ Manıal Riç Smigli erklnıbarbiyeoi ile bir· 
Riç SmigU, Viliııyada bGyilk tl!abil• likte LitYlnya bododlarıııa %5 •• 
utla .. arıılaıımıııır. Liınnya hıı• Ruı hodudlarıaa 50 kilomeıre m .. 
dndlanada aıbrt ıahıidaı baılamıı 1afıde bulunuyor. Bududlarda bii• 
,.. Polonra bna kn"'eıleri badudı yalı: bir faaliyet Hrdır. 
•armıııır. Varıon, 18 (Radyo) - Polonya 

VarıOTa, 18 {Rıdyo) - Viliıayıya bakdmeıi; hodud bldiıaaiııi tetkik 
n11l olaa Mareıal Rıç Smig1i, erU. içiıı bitaraf bir beyelİn teıkili hak· 
nıbarbiyHi ile heral>er mıçbal bir kında Lit .. aya hOktlmelİ ıarafıDdan 
eemt• barekaı et•İflir. •akabnlaa teklffi reddetmifıir. 

Vllinyı, ltaralcoda '" daha baaı - Sona 8 nci sahifede -

Yüz bin kişi gönüllü 
· olarak tayyareci 

yazıldı 
Londra, 18 (Radyo) - lagilı,.. 

re millt modafu l•tkil&ıı birkaç 
gllıı içinde yila bin gllnGIUl ııyya• 

reci bydeımiıtir. 

Lundra belediye reiai, %7 k.111 

belediye rehlerile birlikte halka 
bir beyaııaame neıretmiı •• milli 
mlldafaa iıleriııde htkllmeıiıı ııyi• 

eııı,ı bedar • dikkat "' alilı:a gllı· 
ıerilmea{ni taniye eylemiılerdir. 

\,; 

Hitler, dün akşam Rayiştag 
meclisini feshetti 

Başvekil Çemberlayn fil ce
vabı vermiştir: 

- Bu notada Franıa ' bükG· 
meti bizden cevap iıtemiıtir. 
Yalnız maliimoıt vermiıtir. Ge• 
çenlerde de söylediğim fibi 
hükümefm z badi1ab büyük 
bir dikkatle takib etmektedir. 

B. Mandel, Başvekilin bu 
sözlerin den ıonra tekrar kür· 
ıüye çıkm17 ve lngilterenin bu 
hususta bir karar verıneai il· 
zımgeldığini ve ancak böyl .. 
liklıı düny• aulhuaun mubaf .. 
za edilebileceğini ihtar eyle· 
miştir. 

işçi partiıinden Beyker de 
Başvekilin bu mesele hakkında 
açık b r cevap vermesi liiıumu· 

M. Loid Corc nu bıtırlatmış ve tecavüze ma· 
Pari1, 18 (liadyo) - Loid Cor~. ruz kaldığı takdirde Çekoslo· 

Y • • t•h b t N• ıo d A bugGn buraya mauulat etmiıtir. eni Jn l a 8 J IS8nlll Un 8 Ve VUSturya• Gueıeciler, eıki lııgilia Baf'ftkilini vFarakynasanyına tyeımrdı_ nımatınaverkı'loaışeııcaı· nkı· 
d e • k•ı b 1 k H aiyareı ederek ı...yanat İ•temi1ler1• 

nın a ıştira 1 e a~ ıyaca tır. itler de kendisi birıry ıllylemek iottm.. iıtemiştir • 
"S mit H 6tleden ıonra Fran111 Bari• 

nutkunda neler söyledi? ;eie o~::"~!r~~00::::,:~aı~:~:d•· - BSo~:m;e~~a~n s=~i/e~:sele 
~================ıı=~===~~============~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!ı==ı==~--

M. Hitler arkadaılarile beraber .. 
Berlin, 18 (Radyo) - Rayiş· Hitler, doğruca kürsüye çık· 

tag meclia:, bugün fevkalade mıı ve evveli, Avusturya 1abık 
içtimıını akdetmiştir. Başvekili lnguarla arkadaşla-

Berlin, baştanbaıa bayrak· rını selamladıktan ve yaptıkları 
!arla donanmış, büyük cadde· büyük h:zmetten dolayı kendi· 
lerin hepsine hoparlörler kon· !erine teşekkür ettikten sonra, 
muştur. Rıyiştağ meclisini feıhettiğini 

Hitler,. Başvekale~t~n ayrıla· bildirmiştir. 
rak Rayşıtag meclııının topla· Hitler, müteık·ben ıöze baı· 
nacağı Operakrole giderken ve uzun bir nutuk irad eyle-
yüz b:nlerce halk tarafından miştir. 
co,kun bir surette alkıılanmııi Hitler ezcümle demiştir ki: 
ve miiıkülatla yoluna devam 

- Bu aaır milliyet asrıdır. 
eylemiştir. 0 .. uşmanlarımız, şimdiye kadar 

Hitler Operakrolün kapııın· başka devletler için tasvib et· 
dan girerken Mareşal Görinı tiklerini, bizden daima deril' et· 
tarafından karşılanmış ve alkış tiler. 

tufanı araıında ıalona dahil Vilson prensipleri, daima ve 
olmuıtur. bililtizam• Almanya aleyhine 

Rayiıtatın bu içtimaındı, tefs· r edilmiştir. 
Avuıturyı Satalteri lnguar ve Ben daim ümidvardım. Ve 
sabık Avuıturya nazırları da şu kanaati beıiiyordu'll: 
baıır bulunuyorlardı. - Sonu 8 inci aa/ıi/eıle -

/ır:anva, artık baştanb:ış:ı m~zbc h;ıva döndü 

Barselon şehri, 48 saatte 16 
defa boriıbard.ıman edildi 

Dün ve evelki gün, atılan bombalardan 600 kişi 
parçalandı. Enkaz altında kalanlar da başka! •• 

• • • • Barselon, 18 (R1dyo)- D.iıı· 

Muhtelıf vergılerın tahsıl 1c~ ~ombardımanlsrdan son~~· 
butun Barseloıı balkı, buıruıı 

mu··ruru zamanı matem iç;nde uyanmıştır. muho 
telıf ma ballelerin uğradığı ha· 
sarat, hakikaten yüre'c ac.ııdır. 

Maliye Vekaletinden vilayete 
mühim bir tamim geldi 

l\fobtelif Yergilerin tıbıil mil· 
nıra HDlln mGddellarİ ha .. kıaıia 
lılaliye Veklleıindın •illyeıe bir la· 
mim gelmiıtir. Balkı alilı:adar edeıı 
bn tamimi ı t•lıya y1Zıyorm: 

Kazanç vergisi 
Bıı •ugide ııhıil mOrmu sama. 

DIJIJ tayla eden ıon bflkOm 2395 
Damarah baunaıı 3258 aumaralı 

koııııala degi1ıirilea 78 inci mıdde
da yııılıdır. Ba madede ( .... Torhe. 
dilip de koı'fleııi&.i mail yıb takip 
ıden ıoalt yıldıuı illbaron bet yıl 
içinde tıhaiı olunmıyaıı •ergiler 
mllrııra sam ana agrar. Rulın l IH• 

kereler! •e .. r@i karneleri harçlar 
da •yni bGkme ıabid ir. Ecııebi 
••ml• .. •ılude bulu11anlar lçiıı tab• 

ail mfiruru ramanı oa "nedir.) D•· 
ııilmakte •• ıadildan ••elki 78 inci 
madde de ıyni hftlı:m6 ibtiva eıı .. Jı:· 
ıedir. Yaloıa ealı:iaindı (keebi kat· 
iyeı eıııgı mali yılı) tabiri muaddel 
madde meıninde (kat'ileeıiği mıh 
yılı ••kÜn• ı.o:ıulmak ıoretil• eıa .. 
mlleliir olmıyan bir değitiklilı: ya• 
pılmııtır. Hır iki ı:am•D •rııında 
tahıil müruru zaman müddeti •e 
baılıuı&&cı noklaeıodan hiçbir fark 
yoktur. Bu ihbarla 239) numaralı 
kanunun mer'jyet m~•kiine Jı:or.ıuldu· 
~il 1 bHiraa 1934 tarihinden itiba. 
ren kııınç ,. ~rgiıi taLıil mtırora 

ıııtmın mfidd'etinin hıt1ınJ1cı. •ergi. 
nin koı'ileııi~i m•ll yılı talı.ip edeıı 

yıl iptidu• dır. 
- Sona 7 inci sahı/ede -

Şehrin birço ~ yerlerinde na· 
kil vasıtaları · ş\iye'llemektedir. 
Bunun ıebebi, yolları kapatan 
en kaz dır. B rçok büyük binalar, 
tamamen yıkılmışt: r. Zabıta, 
halkın sokaklarda do'aş'llllına 
mani olmakta ve bükiimet, cad· 
deleri enkazdan temizlemekle 
meşgul bulunmaktadır. 

Londra, 18 (Radyo) - Cum· 
buriyetçi ispanya sı lah ve mü. 
himmat satın almasına müsaade 
edilmesini Amer.ka bükıl ııet n• 
den istem şiir. Bu müracutı 
ne cevap verıleceği henüz b~Hi 
de~ild r. 

Barseron, 18 (Radyo)- Cüm· 
buriyetçı hpıny kabinesi, bu· 
gün fevkalade bır top'ıntı yap
- Sona 8 inci sahifede -
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A ı" Şehir Dahi i Ha r leri hükumeti reisi 
~sra e~b~ah '*~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# Lon•ayabirkurye 

ı.ce ~~=~~ .::ıg~:_ ':;:~:;::1:· .. -:.:!: ;.~ı7~~7. .. ~:;:ır·i·ı: ~!~: Sporcular bir top· Afgan sefiri Tavzıh gönderdi 
elanJuıa çop munın dar çerçe., .. t clıpadı bir g611llik uıyaa ıH'at Dublin, 18 (Radyo) - irlan· 
• .ı •• ıarıaı ıalamakıu u .. kbr. lantı yaptılar D 1 b l . . Dün, lktısad Vekaleti iş dai· da hükumeti reisi Dö Valera, 

D ~-LO .L• •• ' f ' .. "L J&d • it • adide •ı'ayıt•- ün stan u a gıttı reıı" do"'rdu"'ncu·• bo"'l<M a"mı"rlı'ğı'n• 1. d • ........ anıuı •-• ıars pırım zııı; an... e '' ••ıı • ""' .. - Londraya bir ırnrye gön ermıı 
tiri ••mru .. tekil, cilt, realt Te kahp nanrlın ile kelimeletıiril•i1o lzmirde bulunan Afgan sefiri den bir mektup aldık. Aynen ve fngiltere· lrlanda ticaret mu• 
..... ı... •• lakın bu cdi•an znki> uhipleri, bu ua'alkitda takdir edilı· G. Merkeze ve F. Fe· B. Ahmed Han, ~ehriınizi hu- neşrediyoruz: 
--L L•- aoL•· bnlamamakıaclı ·. "•ak"· ha eıki H•k t1hibinia gözd kil d"' ahedesi için ' baılıyan ve son 
- ... .._ ...,.. ... ..ı b • ra• suai surette gezmiş ve un Muhterem gazetenizin 16 Ma: t I d · le ,. ·· Jıalı.ıde tllea lakal rnlau; ~elilı: telJerde11 daba ukı bir kauıyııla yabiayıcı uerasyOntınQ zr f 1 k gün er e IR ıtaa U5rıyan muza• 

y ekspresle stanbu a hare et et· 1938 tarihli nüshasının birinci h kk d k ipalı: ı.uı. bh •il• uran ua'tt ancak ıek, ıek muulonn biribiriııdea ayn por gınderı"lec:•k kereler a ın a no tai naza-
d 1 u "" miştir. · sahifesinde ve •l•aretler. sü· b d olualt ııcelli edn gtızellilt111; ı•kliDde ııymı&a a ıımııtır. 1 v rını il !rmiştir. 

d d. b'I' · L' s· · d" Du"'n Tu"'rk •por kurumu zmir b t d k' k t Fula IHr •lhali&uın ılllllnçlljilae ı111 1 aıe en ıy• ı ırıs aı: 111• ı· ~ Toprak a"'"amı unun a ı yazı o unmuş ur. l / k / 
na edebiyatımı• hemen haııau aıajı miayat6r gibi iıleııen bu lık .,..... mıntalca binasında bir toplantı ,,. ı, dairesi; yazıldığı gibi, ye· ta ya ra l 
hnn eoteıifiaden lbueuir. yapılm • ştır. Geçen hafta fstan· 21 mırt pazarteai günü Bur· ni ve mühim bir kanunun tat· • h • 

DiYUI .. iri keadiıiai ortaya .... •••'at dııypıuau .,. l&D'aı reı..r.. buldakı· maçlarda fatanbul ••• nava ziraat mektebinde toprak b k f A~man eakı mu arı p-
i atı vazi esile mükellef bulun· ııiai kıt ulıade itl•••ktea ıiyıde, rıırt kohiliyeıiDi tek mı.ıana içiade b k . h hayrımı yapılacaktır. Buıeneki lerı"nı" kabul ettı" basının vaziyeti, a emın are- ıktad B t tb'k t k ·--ıı -•--a: bı·r mıım1111 ncalı"'•a çıkarmıı .,. aiha-ı k•diııiDi ıur.. ·· B m ır. u a ı a ın, anu· --r ... ....,... ..- ı- k 1 . k ık toprak bayramını bütun ur• d Al ket etıi•i nokıada bulan bir fuit daireci Tıaiyetinden kurıaromımııtır. etleri ve seyirci erın taş ın 1 • d k nun istihdaf ettiti makıadlar Roma, 18 (Ra yo) - mail• 

e 1 h kkı d 1 d b 1 nava köylerinin iştirak e ece • t1ıe bıı 11lıepledir ki; dini. ıalıulllıleria Jıauıaiindeki ra .. yi gıne bir an ı n a top antı a u U• ve esaslar dairesinde vı İJ ni· yadan gelen eski muharipler, 
L .ı ~ ·ı '-- • d -' Al le k ı · leri haber alınmıştır. 1 .bcıı11a bolinıie bile ıutır•at• ıığrapn telt .. e • ı .. iyıb 1 

•· ...,er. ıınwın nan sanca ta ımı ıporcu arı ı--------------ı zammı bozmıyacalc şekilde yü· bugün talya kralı Viktor Ema-
kıiı tekiller albac1a bil• oha gene bir blltlln bılinde dnyurımıga u&raıan ilo idarecilerine sorgular açıl- ffaJkevı• ko•• şesı• rütü.meıini temin için de çılıı· nuel tarafındın kabul edilmiş· 
!::,.~. edebiyatı ltendhinl lıi.. daha çok '" dabı kolay kabul mış verdikleri izahat dinlenmiş· ma tarzını bir uıule batla· !erdir. 

c .... be aehepl•dir iti; mı1ra edıblyatıaı ılı baıtı.ıı inceliklerile Y•P' tir. 
1 1 _ Fvımızin Sosyal yardım mıştır. Bu uıul; memleket için Eski muharipler, müteakıben 

••ı olaalda berıber dıba ııiyade elemin kili lııliadeki •uygııtD110 tekill.a• Hazırlınacak rapor, gene b mevzuu yeni olan lı kanunu Ba•vekil Mussolini tarafından 
komitesince Nazilli basma f:ı • y diren Fuuli, .. bueliğiu bir btııaıı baliDdelı:i a•ametial laikAye eden Beki, merkeze ve futbol federasyo• icaplarının, her hangi bir anla- da kabul olunmu•lardır. 
rikası için amele kayıt ve gön· • rMI tleıai.aı M•kleriai bir heyeti umumiye hıliDde ıarkıhyon Nıdim cli&er nuna .,0-nderilec•ktir. c ıamamazlı"'a meydan vermiye- l . 

.. derilmesine karar vermiıtir. ı.,. 6 svıcr ••ııleklltlınaı gerldı bırokıp hi .. kader gelmiılerdir. cek şekilde, yerine getirilmesi e 
Eıılı1 tiırimi• .. 11e ... bir m11ro •d•hi1•1ı 0ım1k 1te1firıt•d• karrııla· Demir yollar ae 40 yaşına kadar bu iıde ça· zımnında evralc üzerinde ve ba· V: • 

a.aııı İfİD OBDD hayoı •• aan'aı teltkkioial; feloefelİni, aııı ııhglleri ile ı,·manlar memurları lıtmalc iatiyen kız ve kadın valelerde İfİ yürütmek şek! n- iyana 
1 • .. ,, ·•m•L ı·mL•-··· derece~- ...,., hı·r 1•111·, Oau ·-Iam-L .,. ıabln etmek amelenin şeraiti anlamak üzere d . d d d ae Laretı•nı" kon •oloa. 

-.-• - "' ....... ... a-Y • - ... en zıya e oğ'rudan o§'ruya Tı .,, içia 6aırlne •&ilın giderimi& bir mtıddeı aııırom ••ııah elmu parıltılın Devlet Demiryolları ve liman- her gün Halkevimize ve amele k k 
il• hmııır; fahı hu panltının arko11nd• bn edebiyatın, heıert me..ıelerin ları işletme idaresi memur ve birliğ'i başkanlığına müracaat· tetki yıpara neticeye ulış- luta ta hvi/ ediyor 
llitbiriDi iyice •6ylememiı oldagu da g6riillr. müstabde mlerinin hazineye ait lan. tırmık ve bunun için de meıai Bren, 18 (Radyo) _ Avuı• 

Yakında ıdları aöylenealer -'bi birkao mıı.ı11aa hariç bu ıdebiyıı d l 
1938 

C zamanından azami iat fade et• 
e• borçların an do ayı maaş ve 2 - 19 Mart umar· turyanın bura sefiri, bugün lı· k ... pba .. l•imiııin .. d_ knynmcu cameklıu itinaoile b111rluaealt rafla• · d le ·ı· be E • S mek tarzından ibarettir. 

ücretlerın en esı ıp fU veya teıi günü akıamı vımız por viçre hükumetine müracaat et· rıaı ılılirebilir. Fıbı uırlaruı ıektmtıl poıaeında piıe pif8 .. muımıu mal sandığına yaıırılacak para· kolu geceıidir. Bu gecede 2 Bu ıebepledir ki; her müra· 
geleıı bir koltar Te doygn anıaru olamıL Yen.i tlirimiı, uıık 1rıcıhfı• lar hakkında Maliye Vekaletin· ya•ından 4 yaşına kadar güzel caat eden vatandaşın işinin ne- miş ve Avuıtoryanın artık mev-
hlr ıaribt laik&ye olduguno aıılamııbr, ,.. hayaıı kenııtmat• hıılamııtır. • ticesinl almak için aıraaını bek• cud olmadığını bildirerek sefa· 

Balırı• ..a-cı den defterdarlığa bir tamim ve gürbüz çocuk seçimi mılli I • 1 d ret ı·şlen"nı· Alman ıefaretı'ne 

En eski oyun 
t>üoyanııı en eıki oyunu han· 

fiıidir? 
Diye, ıon zamanlarda ortaya 

bır sual atılmıştır. Bu sualin 
ce• abtnı vermek iç·n, birçok 
tarihçiler f•aliye\e reçmiılerdir. 
Yapılan t lcikat zöre; diiny • 
nın en eski oyunu, satrançtır. 
Bu oyun, miliddan evel 1244 
yı 1 icadedilmiştir. 

Tabiatın bir cllvesl 
Praı civarındaki köylerde; 

bir icadın, tamamen Boldolc 
köp~ne benziyen bir çocuk 
do~11rmoıtur. 

Prag rızeteleri, dünyada tim· 
dıye kadar bu derece müşabe
het görülmeditini yızıyorlar. 
Dotan çocuğ'un knlaklan da, 
köpeğ'in lculalclarına aynen ben· 
zemektedir. 

Doktorların yaptıldan tetki
kata ve köylü kadının . kocası 
tarafından verilen malGmata 
göre, köylü icadın ıebe iken, 
köyde kudurmuş bir holdok lcö
peti görmüı ve hatta korku· 
sundan çocuğ'u düşürmek dere
ceı ·ne gelmiş iıe de, her nı· 
ıılas bundan kurtulmuştur. 
Arnavudluk kralı ve güller 

Arnavudluk kralı Ahmed 

->· v B D emeıı icap ey emekte ir. Yok-gelmiıtir. unda Devlet emir kıyafetle, milli oyunlar, mono-
yollan ve limanları işletme ida· loğ, danı ve muhtelif eğlence· sa, ıyrıca müracaat 1&hiplerin· teslim ettiğini beyan eylem:ıtir. 
resi memur ve müstahdemleri· ı ı k D r 1 den bazılarının bana ve bazı· fıviçre bü'cumeti, V.yana ıe-

er yapı aca tır. ave ıye er !arının lı:a'eme müracaat etm- f k 1 l b 1 d nin vergi, fazla mehuz vesaire tevzi edılmiştir. ~· aretini onso os uğa ta vi e e-
gibi hazineye olan borçlarından 3 _ Motör kursu için yeni· leri şeklinde vaz'edilmit bir cek ve bu lı:oosolosluk, lıvİQ-
dolıyı haciz ıuretile maaş ve den kayıt işleri yapılacaktır. uıul yoktur. Hatta yukarıda ya· renin Budapeşte sefırinden ala· 
ücretlerinden idarece kesilip lıtelclilerin Evimize müracaat· zıldıtı veçbile sıraya göre mü· cağı talimata göre hareket ede-
! ld ki 1 d ki 1 racaatçılann bizzat tarahmdan cekti0 r. Zogo, gu"'llero çok meraklıdır. • t o u arı ma san ı arına arı 

h ·1 b 1 · t '' ' dinlenmeıi ve işlerinin netice-Kralın babçeıinde, tam 27 veya ta Si fU e erme eı.ım 4 - Kubilay ibtifaline Evi· Rocı"ld aı"lesı· 
G edilen paralar mukabilinde ve- miz komite azaları ve y6nkurul lendirilmesi esasıdır. • 

cinı rül vardır. ül fidanlar,nı, rı'len makbuzların ıab:plerine Gaz•tenize f kayette bulunan Al f • L 
b M b" - d • iştirak edecektir. man arca tcı3yııc 

er ruıı ızzat goz en geçır teslimi yüzünden vukubulan te1· S - Ünlü Türk komutanı zatı " iddiasına gelince: 
melı:te ve babçevanlara talimat limatın evrakı müııb te nokta· !>u şıkiyetçi; talebi, iş kanu· edilmedi 

le d. Aıtilaııın büyüle bir r"ımi sayın 
verme te ır. sından tevsikini temin iı;in ita Başbakanımız ve saylavımız Ce- nuna aykırı oldJğll için, terviç V:yana, 18 (Radyo) - R~ 

Atnıvudluk kralının bahçe• em'rlerin;n veya İrsaliyenin al· lal Bayır tarafından fzmire edilmiyerek müeueıeıinin faı· çild ailesinin, Almın ar tara··---::-:.::::.=-
aind o kadar çok gül fidanlan boa tabsl edi'.en para miktaıile H .. .. ı liyetin·e müıaade edilmiyen ve fından tazyik edildi"'i ve bu gönderilmiştir. er gun ot e- 6 vardır ki, bunlara bak p da verileıı makbuzun tarih ve nu· l . ._ buna ratmen mütevali müraca- aı'le efradından bazılarının, mu• den ıonra yurttaş ara gösterıı-hıyret etmemek elden gelmeı:. merasının i•aret edilme•i ve atlarda bulunan bir zat o'sa vakkıten tevk;f oluııdı.ı"'u hık· 

v mektedir. 6 
Kral Ahmed Zogo, güllere tasdi i bildirılmiştir. Bu suretle 6 _ Evimiz salonunda her gerektir. Bu zat, filvaki bir gün kındaki haberler yalandır. 

ne derece meraklı ise, n•ıanılııı beıaplar, muntazam tutulmu• l" dairemize gelmif ve benim, {. l . 
., bafta Cumartesi günü saat " F . rı Kontes Cerardina Ayoni de, olacaktır. le odamda it zımnında yapılan Tansız Se lT e te ilk okullara aragöz oyunu lcıranfıllere o kadar meraklıdır. Camiden halı çalmak oynatılmaktadır. bir toplıkntıda bulunmaklıbtıkm Pariste toplanıyorlar 

Bu münasebetle Kral Zogo, Bozyaka mevkiindeki cami· 7 _ Müstıbkem mevki ban• h11ebile, apıcı kendiıine e • 
k f ·ıı · · d b b · d ı · · · t ·-·d Eükreş, 18 (Radyo) - Fran• aren 1 er ıçın e a çeıın e den bir balı çalan sabıkalı Ha- do şefi bay Galibin idaresinde eme sını ve 11 erse 1••1 asını 

il · d'd kal k d t · · • ·· 1 ıız ıef.rleri P .ı.rııte bir toplantı parte er ayırtmıı ve fım ı en san, çaldığı balıyı Çukurçeşme Halkevinde bando teşkil edil· eme ay e tirmeaını •oy e· 
M J 

1
·- k f'I d · F le b b aktedeccklerdir. Bu konferanıa yuz erce sa ... ı aran 1 te •· mevkiinde Mehmede üç liraya "'iştir. lıtelclilerin kayıt için mııtir. • at u zat, unu yap· 

le etm.,t. E · - ti mamı• ve istidasının behemehal Fransan:n bütün devletler nez· rı 1 ır. sattığ'ından her ikisi de adliyeye v m.ze muracaa arı. v 
Lord Hallfaks ve•ilmlştir. 8 19/3/938 Cumartesi bana verilmesini söylemiştir. dindeki sefirleri iştirak edecek· 

l ·1 H · L d • .. •••••1111!1 11••••- k • · Ka d · t'da bı t" !erdir. Bu mu"nasebetle Fransa· ngı tere arıc ye nazırı or 1, • günü aaat 17 de At omıteıı pıcı a ısı yı na ge ır· 
Halifaks gelecek nisanın 16sıo· ide sevmektedir. Bunun icın· ve saat 15 te Gösterit komite• miş ve toplantıyı müteakip key- nın bura sefırı (Adriyen Tıyet) 
da 57 yaşına giriyor. Refikası dir lci, lcayınvalidesini biç ol• sinin haftalık toplantıaı vardır. fiyet tarafımdan tetkik edilerek bugün Parise müteveccihen ha· 
kedisinden biraz daha gençtir. mazsa biraz uzaktan görebilme1i 9 _ 20131938 Pazar günü kendisine icap eden cevap ve· reket etmiş-ti_r. __ _ 
Fakıt Lord Halifakı, altı ay için kocasına yalvarmıı ve Lord akşamı saat 20,30 da lzınir rilmiştir. Lokantalarında li•te 
eve) dede olmuştur.Otlu avam Hal falcı·n ik•met etmekte Halkevinde Halkevi Muzik lco'u Kanuni zaruretlere binien 
kamarası azasından (Fare! Gont) villanın karşısında bir ev tut- tarafından bir konser verile· müracaıtı müıbet bir neticeye bufundurmıyanlar 
un zevceıi, güzel bir kız do§'ur• turmuşturl cektir. batlanmadığından mütee11ir Belediyece bütün lokantalar 
muştur. Loııdrada çıkan (Savtci Gra • Yaralamak olan bu zabn dairedeki çalışma teftiş edilmiş, belediyeden tas· 

Lord Hal:faksın zevcesi, ge• pik mecmu11ma göre, Lord Kemerde Kuruçııy mahalle- tarzını ve bir az beklemesi key· dikli liste bu~undurmıyan 12 
lini ile daima dost kalabilmesi Halifakaın zevcesi, Londrada en sinde Ahmet oğlu Hasın kavga fiyetini şikayet mezuu yaptığı lokantacı para cezasına çarptı· 
için, onu nadiren ziyaret etmek• ideal bir kadın olmak üzere ta• neticeıinde Hasan otlu Huanı telakkisi basıl olmaktadır. rılmıştır. Yerlere tüküren 25 

fakat gelini, onu fevkal- bıçakla yaralamıştır. Bu izahatın •Anadolu. nun kişiden birer lira ceza alınmıf, 

TAYYARE Sinemasında 
Türkçe Şarkılarımızla Bezenmiş 

Tamamile Türkce • Sözlü: 

Alihaha 
Hindistanda 

münasip bir sütunu a dercedil· ,üphe üzerine dört ıütçünün 
meain' rica veıileııile saygılı· sütleri tahlile gönderılmiştır. 
rımı tekrarlarım. Otomobilde bulunan 

Bölge amiri 
F. Ulubay ----Ajırcezada 

lzmirin Güner köyünde Ali 
Çetini öldürmek maksadile ya
ralaınaklıı maznun Osman oğlu 
Abdullahın Ağırcnada muha· 
kemesi bitmiş, katil kastı ubit 
olamadığından adiyen yarala· 
mak suçundan bir sene, ilci ay 
hapsine karar verilmiştir. 

Bir gankesicinin malıkdmigeti 

tabancalar 
Karantinada lnönü caddeıin

de 178 numaralı taks ı otomo· 
bili şüphe üzerine zabıtaca dur· 
durulmuş ve otomobilde bulu· 
nıın Mustafa Alide bir brovnik 
tabanca, beş fişenk ve otomo· 
bilin kıpısı yanında. da attı 
ateşli bir tabanca ve iki fişenlc 
bulunmuş, silahlar müsadere 
edilerek Mustafa Aıi ile arka· 
daşlan Şahin ve H~seyin Hüs· 
nü haklarında ta hk.kata başlan. 
mıştır. 

Türkçe şarkı ve gazeller... Raks eden 
yüzlerce kız... Muazzam Fil güreşleri ••• 

~ C A NTO R Uçan halılar ... Muhteşem sahneler 

Yankın yerinde yumurtacı lb· 
rahimin parasını gasbetınelde 
maznun ıabıkalı Tıngo Nuri ile 
Cemalin Ağırceıada muhake
meleri sona ermiş, Cemalin 
yankesicilik suçu sabit oldu· 
ğundan 2 ay hapsine karar ve• 
rilmişti:. Tango Nuri, suçu sa
bit olmadıtından beraetine ka· 
rar verılmııtir. 

Malı!.. ümigt>t 
Cemal ad nda birini tahkir 

etmek suçundan Akırcezada 
muhakeme tdilen Buldan sorgu 
hJkimi B. R.fat üç gün h~pse, 

bir lira ağ'ır para ceııısına mah· 
kum edılmiş ve b•ı mahkümi· 
yeti tecil olunmuştur. 

San'atkar Cevdet Ko~an idaresinde müntehap Saz heyeti tarafından 
çalınm :ştır ... Bayan Muzaffer tarafından nadide şarkılar s6ylenm~ştir. 

AYRICA:PARAMOUNT JOURNAL 



ANADOLU 

Hatayda, cebir ve tazy· 
yaseti, olanca şidde 

devam ediyor. ........ ~-

• 
sı-

Bir Türk, şapka giydi diye dayaktan öldüriildii, vazi· 
yet gittikçe dayanılamıyacak derecede müşkül/eşmiş 

İstanbul, 18 (Hususi) - Hataydan gelen haberler; oradaki ırkdaşlnrımızın bir türlü ranata 
kavuşamad:klarıoı, bergün yeni hadiselerle kartı kır~ıya kaldıklarım ~i ldirmektedir. ş·mdi yeni· 
den bir şapka aleyhtarlıiı ortaya atılmıştır ki, Türklerin şapka giymelerine müsnade edilmek 
iıtenmemektedir. 

Antakyada Bahsin isminde bir ihtiyar, şıpka giydi diye tecavüze maruz kalmış; bütün tazy' k· 
lere rağmen şapkasını çıkarmayınca da dayakla öldürülmüştür. MahaUi zabıta, her zaman olduğu 
gibi bu hadisede de tabiatile atıl bir vaziyette kalmış, katilleri yakalamamıştır. Vaziyet, g:ttikçe, 
dayanılmıyacalc derecede müşkü\leşiyor. 

Başvekilimiz 
• • 

Dördüncü mıntalıa 
umumi müfettiş;ni 

kabul etti 
Ankara, 18 (HLJsusi) - Baş· 

vekil B. Celal Bayar, d ördüncü 
mıntakı umumi müfettiıi Ge· 
neral Aptullıhı kabul etm: ş ve 
kendisile uzun müddet görüş· 
müştür. 

General Aptullab, Şarktaki 
vaziyet ve faaliyet etrafında 
Başvekile izahat vermlıtir. 

Eminönii 
Halkevinde 18 Mart 

hatırası 
latan bul, 18 (Huıuıi) - Bu· 

gün Eminönü Hılkevinde m• 
rasim tcrt;p ed lmiı ve 18 Mart 
191 S Çanakkale zaferinin 23ncü 
yıdönümü lıcutlulanmışhr. Tö
rende, aziz ıebi !erimizin ruh• 
ları t ::iz e ilm :ı, büyük zafere 
aid bat ralar anlablmıı, söylev
ler verilmiştir. 

üç büyük bankamız.ın işti
rakile bir vapurculuk 

şirketi kuruldu. Tekirdağlı 
Dalaveralı güreılere 
girmiJ·or ve lstanbula 

f ngi[.. muzalf eren dönüyor Frigorifik tesisatını havi üç vapur ısmarlandı, 
tereden üç vapur daha satın alıyoruz. 

Ankva, 18 (Hu~~)~ H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

kamet, deniz ticaret filomuzun Parı·ste muaz esaslı surette takviye ve inkişa· zam 
fını kararlaştırmış ve üç büyük b 
bankamızın ıermayelerile bir ı·r n u·· mayı·ş 
vapurculuk ıirketi teıkil eyle· 
miştir. 

e.r-bankatar, it Banltiu, De· 
nizbank ve Etibanktır. Şirket 
yalnız yolcu vapuru değil, ayni 
zamanda şilepler de alarak da· 
bili ve harici aavk"yatı idare 
edebilecek ve ıeniı mikyasta 
iş yapacaktır. 

Yeni şirket ilk iı olarak Al· 
manyada Yavuz zarhlııını inşa 
eden Blam Uııd ıirketine Fri· 
gor,fik teaisabnı havi üç yeni 
vapur ı"pariş etmiştir. Bll ya· 
kınlarda lng' ltereden de üç ıi
lep satın alınacaktır. 

Gelecek y.llar ıarfında,Alman 
ve lngiliz tezgahlanna yeni ıi· 
lepler •İpariı edilecek ve böy. 
lelikle ticareti behriye filomuz 
k•sa bir zam lnda arttırılacaktır. 

Litvinofun beyanatı 
Rusya, Franaa ile 
beraber Çekoslovak. 
yaya yardım ede. 

cekler 
Moslc:ov•, 18 (Radyo) - B. 

Litvinof, bütün yaban::ı gızete· 
cı ler n Moskova muhabirlerini 
kabul elmiş ve Çekoslovakya 
hakkında lcendi:erine şu beya· 
natta bu unmuştur: 

- Çekoslovakya hücuma ma· 
ruz kalırsa, Rusya da Fransa 
gibi yardımına koşacaktır. Bir 
tecavüz takdirinde Kızılordu, 
Çckos'ovalc: ordusunun yanı ba
şında har,.kete geçecektir. 
...................~ 

Bağ bahçe tütan 
için 

Kimyevi 
Gübreler 

VE 

Ziraat aletleri 
Hacı Davut zade 

1 
Rahmi Karadavud 
Halim ğa Çarşısı No. 3 l 

- lZMIR 

Nümayİfçiler; ispanyaya hududu 
açınız, top ver.:niz diye haykırdılar. 

Paris, 18 (A A) - Avusturya ve ispanyanın maruz kaldıkları 
tecavüzleri protesto etmek makaadile beynelmilel sulh toplantısı 
tarafından dün akşam Trokadero sarayında tertip edilen miting 
münasebetile yapılan nümayişler esnasında bir kaç kışi yaralan· 
mıştır. 

Hıncahınç dolu olan sarayda yer bulamıyan iki bin kişi Tro· 
kadero meydanında tezahüratta bulunarak: 

- lıpanya hududunu açınız.. ispanyaya top veriniz .. 
Diye batırmıılardır. 

·Nümayişçiler ehemmiyetsiz birkaç arbededen sonra polis me· 
murları tarafından dağıtılm·şlardır. 

Haricteki • 
Avu•turya tebaaaı 
tabiiyetlerini de. 

fiştiriyorlar 
Berlin, 18 (Radyo) - Muh· 

telif memleketlerde bulunan 
Avusturya tebaası, bulunduk· 
lırı memleketler Alman konso
Jo,hanelerine müracaatla kayıt· 
la. ı ve Alman tabiiyetine gire· 
rek ona göre hüv:yet varaka11 
almaları kendilerine bildiri)· 
miıtir. 

ltalyan ordusu 
Kıyafetini değiştir. 

mi;yecek 
Roma, 18 (Radyo) - Ordu 

için yeni bir kıyafet ·. düşünül
düğü hakkındaki hsberler, a'a. 
kadar makamlarca tekıip edi· 
liyor. 

Dokuz 
devlet paktı 
Hirota; bu paktın, 
vakti geldiğind ,, fes. 
heclileceğini söylüy or 

Tokyo, 18 (A A.) - Mebu· 
san meclisiııin muz kereleri es
nasında dokuz devlet paktının 
fe&h ni tavsiye eden bir mebusa 
cevap veren Hirota hakikatle· 
rin karşısın da paktın feshedil· 
mesi tabıi olduğunu ve bu işin 

zamani geldığ nde yapılacağı nı 
beyan etmiştir. 

Hirota ayni zamanda beynel· 
milel iş bürosundan çekilmek 
için münasip bi r fı rsat bekle· 
mek İcab ett ğini fakat Japon 
hükumetınin halihazırda bey
nelmilel adalet divanı ile mü· 
nasebetlerin ıd ame etmek iste· 
d ' tini söylem:ştir. -Elhamra İdaresinde Miıli Kütüphane Sineması 

Bıııiin iki ınııazzam filim birden 

1 - Faka Basm z 
LAUR EL ve HARDY 

Tarafındın yar tuan büyük Filim Turkçe Sözlü 

2 - Casus Aşkı 
G "tta Alpar • Julo• Berraz ve Constnt Remy · J ean Galland 
Tarafından vücuda getirilen Fransızca Söz ü büyük şaheser 

Seans: La ıı rf' l·Hardi 3.30 · 6,~I). 9.30 da -C tı !! Aşk• 2·5·8 dl" 

lstanbul, 17 (Husuıi) - Pa· 
riste Fransanın iki meşhur 
pehlivanını matlüp eden Teki,. 
datlı. dalaverah güreıleri kabul 
etmediti için memlekete dön· 
mek üzere bugünlerde Paril\en 
ayrılacakbr. -----
Vergilerde yapı
lacak tenzilat 
Hakkındaki ldyiha 
yc:kında meclise 

veriliyor. 
Ankara, 18 (Hususi) - Buh· 

ran ve muvazene v~rgilerinde 
yapılacak tenzilat miktarını 
tesbit eden komisyon projesini 
hazırlamış ve Maliye VekiJetiae 
verm ıtir. 

Maliye Vekaletinin tetkikin· 
den sonra Başvekalete takdim· 
olunan bu layiha, birkaç güne 
kadar meclise sevkedilecektir. 

Bu layiha ile yapılması teklif 
edilen vergi tenzilatı; hükQ· 
metin ıenevi varidabnı beı mil· 
yon lira azaltmaktadır. Yapılan 
tenzilata göre, yüz lira maq 
alan bir memur, ıimdiki halde 
eline geçen paradan dört lira 
fazla alacaktı r. 

Küçük itilaf 
Ekonomik konaeyi 

bitti 
Bükreı, 18 (Rıdyo) - Kü· 

çülc itilaf ekonomik konseyi, 
bugün son içtimaını akdetmiı· 
tir, bu münasebetle Konsey 
reisi Tataresko, bir söylev ve,. 
miş ve konseyin gördüğü işler· 
den bahsederek memnuniyetini 
göstermıştir. 

Konsey, akşam üzeri resmi 
bir tebl t neşretmiştir. Bu teb
liğte; konseyin, Marbn 9 unda 
toplandıtı ve 18 zine kadar 
müzakerelere devam ederek kü
çük itilaf devletlerini alakadar 
eden iktısadi huıusatta tam 
bir fikir birliği kıyd eylediği 
transpur, tarife, münakalat veaair 
meselelerde uzlaşıldıtı deniz 
ve sivil bava nakliyatında mu· 
tabakat hasıl olduğu zikredil
mi ştir. 

Konseyin 12 nci içtima dev· 
resi Birinciteşrinin üçüncü gü· 
nü Belgraddı topla:ıacaktır. 
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Şehir işleri 

Mazot meselesi 
Mazot meselesi .. 
Bilmem her mevsim oluyor 

mu? Fakat görüyorum ki, bazı 
mevsimlerde bir, iki tanzifat 
amelesi ellerinde birer bahçe 
kovası, lağım menfezlerine yağla 
birıey döküyorlar. Ne oldutunu 
anlamak isterseniz "mazot. ce· 
vabını alırsınız. 

Bu mazot dökmek ameliyata 
nedir bilmem, birkaç ıenedir 
şehre musallat oldu ve bele· 
diye iıleri arası:ıa girdi ve hi· 
la da arada, sırada feveran 
eden bir faaliyet hıliodedir. 
Belediye işleri meyanında da 
•şu kadar mazot dökülmüştür,, 
kaydına tesadüf olunmaktadır. 
Eter dökülen ıey, hakikaten 
mızot ise, ben bu mazot dök· 
mete. mütalea olunmadan em· 
redilmiı, düşünülmeden yapılan 
bir meıele, bir iaraf nazar ile 
bakarım. 

Mazot nedir, niçin dökülür. 
f aydaıı aedir? Bunu tetkik ede• 
lim: 

Mazot maden yıtlırınıa tak· 
tir bakiyelerinden kalan bir 
mayidir. 811 mayiin ne dezen• 
fekte edici, ne mikrop öl dürü· 
cü, ne de kokuyu izale edici 
bir hı11111 vardır. 

Bunun yeıine b1111sı, ıuyun 
üzerinde ince bir tabaka halin· 
de petrol fibi yay1lma11 Ye bu 
ıuretle suyun doğrudan dotru· 
dara dotruya hava ile temu 
etmesine mani olma11dır. Pet· 
roldın ucuz olmaaı, daha ziya· 
de revaç bulmasını temin et
miıtir. 

Bunu ıivrisineldere karıı kul
lanmata sebep iıe: Sularda 
kurt gibi yüzen ıivrisinek Larv• 
ları, arada ıarada suyun ıathına 
çıkarak hava borucaldarı YH.ı· 
taaile bayatları için lizımgelen 
havayı a\arlar ve bunlar bavaaız 
yaşıyamazlır. Bu suretle mazot 
dökerek ıuyun sathında yaA-lı 
bir tabaka teıkil etmek ve 
bunlara havasızlıktan itlif etmek 
esasına müstenittir. Bundan do
layıdır ki ıu birikintilerine, ıu 
çukurlanna dökmek faydalıdır 
ve bu lizımd1r. Litım menfez· 
lerine dökmekte ise, dotrudan 
dotruya mazotun mikroplan 
öldürücü, koku izale edici bir 
ha11aıı olmadıta gibi sulb mad· 
delerin üzerinde ıivrisinek larv· 
lan bulunımıyacatından bunla· 
rın üzerinde de bir tesiri yok· 
tur. Utım menfezlerimiz sifonlu 
olmadıtından su birikintisi yok
tur. Onların derununda birçok 
gübre, çöp parçaları, sigara 

ÇiMDIKLER 

kutuları, sebze bakayası gi 
•ulb parçalar mevcuttur. B 
lann üzerine dökmekte ise 
mana olamaz . 

Eğer belediyemiz bu ma 
mikroplan öldürmek için 
küyorsa hiçbir tesiri olm 
Bilakis taaffün edecek meva 
dın üzerinde hafif bir gı 
yapması, taaffün mikropların 

daha ziyade yaşamasına bi 
sebep olabilir. 

Eter liğım menfezlerinin 
fonsuz yapılmHından dola 
lifımlardan intişar eden ve m 
dern bir ıehre yakı.şmıyan k 
kulan izale için jsc mazot 
kat'iyen koku izale edici b 
b&1saaı olmadığı gibi koku 
da mani olamaz. 

Bu halde mazot niçi!I dök 
lür; bunu ben anlıyımadım 
anlıyına, bunu izah edebile 
biriıine de tesadüf edemedi 
Su birikintilerine, bulaşık çuku 
larana dökmeti anlıyorum, fak 
bu ıekli bir türlü halledemiy 
rum. Taaffünün def'i ham Hi 
fiaildi veya herhangi ucu.: m 
zadı taaffün bir madde ile ol 
bilir. Eğer koku için ise alelid 
kireç ıuyu bile bundan dıb 
iyidir, ıivrisinek içiıı iıe maz 
tun ıivriıinete karıı huıuıi bi 
tesiri yoktur ve ıivıisineği ya 
kalayıp öldürmez. Bunun içi 
bir ıu birikintisi lazımdır. 

Her halde belediye mazot 
döktürmek için bir adam tavzi 
edıyor. Her halde mazot utı 
alanıyor ve ba mazotu ,.b 
almak için bir takım resmim 
ameleler ıeçiyor bütün bunları 
neliceıi bir hiçten, bir iı ya 
mıı olmılctın, kendi ken 
dimizi aldatmaktan başka bi 
t•Y deJildir. Belediyemiaia da 
mantıki, daha ciddi yollardan 
yürümesini ve böyle manasız 

mefbumsuz şeylerle uğraımı .. 
maaını iıtemek hakkımızdır. 

Maaraf ne kadar az oluna ol• 
sun kaybolan masr1fa acınır. 
Bilba11a karşılığı ıchirli kcıe· 
ıinden katrı kıtra çıkan para 
oluna.. Dr. M. S. 

Dahiliye Vekilimiz 
latanbulda bazı İf· 
leri tetkik ediyor 

lstınbul, 18 [Hususi) - Da· 
biliye Vekili ve Parti pne 
sekreteri B. Şükrü Kıya, ba ı 
bah Anlcaradan şehrimize gel 
miştir. B. Ş1krü Kıyanın bazı 
müstacel işleri bizzat tetkik 
için gelditi bildirilmektedir. 

Holivud hastalığı 
Bizim ıazetede, Hol vudun içyüzünü anlatan bir röportal 

aerisi vır. Vazife icabı, ben de bunu okudum ve ıördüm ki, bir 
çok erkek, kaz rençlerimizin muhayyilesinde parlak ve mubteşo 
bir hulya ve cezbe içinde, çeşit çeıit şöhret, zevk ve ıervet va• 
dedea bu yer, ayni zamandı bir fecaatin kar topu fibi yavar· 
lınıp biiyüdütü bir diyardır. 

Beyaı perdenin seyirci koltuklarına uzattata mabut teabir ve 
teair, yığınlarla dilber kızı alıp oraya götürmüt. fakat onlan ora· 
da, birer yıldız detil, birer bataklık fidanı haline ıetirmiı .• 

Giden zor dönüyor, yahut ta döııemiyor. Yıldız detil, fiiüran 
bile olamıyanlar, Holivudun kulüplerinde, barlarında, kafeıanta~ 
larında yavaı yav•t. kucaklar dolqaa ve nihayet kenara farlatdan 
biçareleri aadıra1orlar. 

Yıldız olmak için, neler lizımdır, neler? 
Fakat bizim ıençlere bunu anlatmak imkinı var mıdır? 
Birkaç jeıt, birkaç mimik, kışların ıöyle alınıp, ıaçlarıo böyle 

bazırl•amasından sonra, boooop, bir yıldızlık hulyası .. 
Gözlere verilen aabte ve gülünç bir bakıı, yürüyüşe indirilen 

bir züppelik, umumi yerlerde artiıtlere benzemek liç in bir el ye
leğin koltuk keıiminde, ayak ayık üstüne atılmış biraz da yarı 
uzablmıt bir vaziyet, baş ve ıebıdct parmaklarının ti dibine ge· 
çirilmiı bir aiıara, bir kalan yüzük, arkaya meyyal bir bat.. 

Evet, hayal perdesinde bir artistlik vabimesi .. 
Amma, Holivud neler yutuyor, onun değirmeninde, ne dil 

berler, ne enerjiler, ne ümitler, ne gençlikler ezilip savruluyor, 
ona aldırış eden b ile yok .. Öyle dej'ii mı? Çimdik. 
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Yen:çeri; tali ve ikbal:ni, iı
to fu pcnçe:eri ıruındaki ada
mı Yıvuu ıötürmeide bula• 
caktı. Yen içerinin göz:eri müt· 
h·ş bir sevincin parıltılarile tu· 
tuşu yordu. 

Onun feryadı üzerine yılın
lcılıç iki yeniçeri daha koıuş· 
tular: 

- Biz:m otları ·diye bat r • 
dıla .. parmaklarını ıevşlt, he· 
rifı boğ'uyorıunl. 

Yalan değildi: 
Heyecandan Mirza Ali Sul• 

tının i rtlatını öyle sıkmıştı ki 
yüzü moımor olmuştu. Sözde 
Şahı bıt'amata hacet yoldu. 
Bırdenbire feryadlar başlamıştı: 

- Şahı yıkaladıkl. Şah ıit· 
t~ Şah düştü, Şıh b zdel. 

Ses'.er ço}almıt ve birdenbl· 
re ortal.ta yayılıvermişti. Ya· 
vuıı: dı bu uzaktan gelen va• 
veylayı iıiterek çatık kaıların n 
altındaki keskin, kartal bakır 
larını bir yıldırım ı:bi oraya 
dotru çev:rmif, yınındalcilere 
sormuştu: 

- Yıalıt mı iıitiyorum? Şa· 
hı yakaladık! 

Diye bıfıırışıyorlar. 
- Evet ıultanımız, öyle an· 

laıılıyor. 
Y ıvuz, herşeyi tıhıyyül edebi· 
lirdi. F ılcat hiçbir zaman, Ş ıhı 
diri diri yakalayıp onun buzu· 
rundı diz çökecetini ve yalva· 
racatını hatırına getirmemiıti. 

Heyecan ve ıevincinden du· 
daldarını ıaınyor. olduğu yerde 
cluraıaıyordu.. Ona hakaret et· 
miyecelcti, hayır!, Bir eaire, bil· 
lı111a hükümdar bir esire bunu 
yapamud. Ancak, vaktile Hl· 
raııç başında yarı ıaka tokat 
attıtı adamın, ne adam oldu· 
tunu orıı göıterecekti. Ayni 
zamanda, Ş1bın bu hazin alcı· 
bete ve bu en büyük düşmanın 
elinde bir oyuncak haline ıir· 
mete tahammül edemiyecetini 
de biliyordu. 

Seıler yaklıııyordu. Aıker 
dalgalarının ır111ndan bir ka· 
file, ortalıtı yararak yaklaşıyor 
ve bu kafile geçerken: 

- Şahi. Şıhl. Yavuzla utr•· 
ıarun aon11 budur! 

Avazeleri yüksel: yordu. 

................ 
Yazan M. Aghan 
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Gözler;nin ara'.ığından bııktı: 

- B zim::ilerden de var! 
D ye mırıldandı. Evet, Şahın 

süva:ileri de burada çarpışa· 
rak kaçışıyorlardı. B ri daha 
reç'yordu, yattıi'ı yerden: 

- Hızr! 
D ye h~ylmdı. Süvari, bu 

~esi tanımıştı. Başını çevirdi. 
Ölü erin, yaralıların araa.ndan 
ayni ıeş yükseld.: 

- H zırl Buraya bak, yara· 
lıy· m.. 

1 
Süvni onu görünce b·r çıt· 

lık atmak isledi. Fakat Şah, 
ıüratle pırmatını dudaklarına 
götürdü: 

- Suşf.. Beni kurtar ... 
Süvari, şöyle etrafına baktı. 
Sahipsz kılmış hiçbir ıt 

yoktu. yapılacak iki tey vardı: 
Ya inip atı Şahı terketmek 

ve onu kaçırmak, yabud da, hı· 
rıkıp geçmek. 

Siivari kararını birden bire 
verdi ve süratle atı yaralıya 
dotru ıevketti. Hadise, Hnki 
saniyeler içinde geç yordu. 

- Şıbım davran .• 
- Hem kolumdan, hem aya-

lımdan yaralıyım. 
- Ben ıeni atı bindiririm, 

metin ol ııhım .. Yalnız kaçar· 
ken atın üstünde sıkı tut un .. 

Hızır bunu söyler söylemez, 
tabı kucakladı ve bir hamlede 
ata bindirdi: 

- Ya sen ne olacalcıın Hı· 
zır?. 

- Utrunda öleceğim tabım ... 
Haydi aelametle.. Hakkını he· 
lil eL 
Şahın gözleri yaıarmııtı: 
B.ribiri arkiıına, iki büyük 

kahramanlık görmü,tü: 
Biri M rza Ali ıultandan, biri 

de Hızırdan 1. 
B11 ikiaciıi de kendi ıüvari· 

leridendi. Hatta zabit rütbesi 
bile yoktu. H z r batırdı: 

- Şahım, ne duruyorsun?. 
Bak, şuradan bet on atlımız 
geçiyor. Onların ar111na karı· 
şıverl .. 

Şah, mahmuzlanaı bafifce 
atın karnına dokundurdu ve 

a: ka11na bakmadan, kaçan ıü· 
v.uilerin ar11ına daldı. Onu 
kimse tanımıyordu. 

Çünkü ne başlığı kalmıştı, ne 
a:rtında o mükellef elbisesi 
vardı. 

Kaçıyordu. Hiddet', teeuürü, 
yeisi, gözlerinden yaı damlaları 
halinde dökülüyordu. Bir aralık, 
ilci fedakar süvariyi hatırladı. 

- Muhakkak öldürmüılerdirl 
D;ye inledi. Harbe na ümit· 

!erle girmişt ı? Tüv.ına, güçlü, 
kuvvetli atlar üstündeki ıüvı· 
rilerine ne kadar güveniyordu? 
Çok czaklardan relecek olan 
Osmanlı ordusunun, yorgunluk 
içinde, hatta biraz da erzak 
a kıntııı çelcerekn, böyle bir 
harbi kazanabilmeli imkioı var 
lıaıydı? 

Fıkat hakikat, iıte meydan· 
daydı: 

Alaylan kaçıyor, her geçtiti 
yerde kendi efradının ıerilmiş 
ceaedlerini görüyor, ti arkalar· 
dan da Osmanlı ordusunun za· 
fe.r baykırıılarını duyuyordu. 

lz:ı:etiDefsi çitnendikçe çit· 
neni yordu. 

Şu da kikıda, baıına bir yıl· 
dırım düşseydi, çok yerinde, 
çok memnun olacakb. 

Bir aralık başını, 11t tarafa 
düten tepelere çevirdi: 

- Allabıml. AIAbım? 
Diye batırdı. Kararıah ba· 

aılmııtı. Türk süvarileri, ıahın 
orduıihinı boylımıı ve çadırlar 
ırasında at koşturuyorlardı: 

- Karım ne oldu?. Karım .. 
Giizel taçlı 011 oldu acaba? 

Meıele yalnız karısı ile kal· 
mıyordu. Serveti, hazineleri de, 
iıte orada kendi çadırı içindeydi. 

Kolu sızlıyordu, ayatı da 
şiddetle acıyordu ve ııttikçe 

daha fazla kan kaybed'yordu. 
Fakat bunlar, 'imdi ikinci 

dereceye düşmüştü. Onu işgal 

eden, daha dofl'ruıu şahı delır
ten yega.1e şey, karısının Ye 
hazinelerinin ele reçirilmiş ol· 
mas:ydı.. Onu at üstünde tuta
bilen yega'lll ihtimal, karısının 

ve hazineıinin, muhafızları ta· 
rafından kaçmlabi.mit olma· 
sıydı. 

DePam 11ıi11ct1k -

Fakat biç kimse, biraz ıonra 
meydanı ç•kacak olan hakikati 
habr ve hayale getirmiyordu. 
Hakikaten; yakılanın 111irin bir 
Şılı değil, lialettavia bir aarıy 
zabiti oldutunu kim hatırlıya· 
bilirdi?. 

Bu dakikada dalıa ötede, 
başka bir hadise reçiyordu. 

Bir baba kızını öldürdü, 
kendisi de öldü 

Hadiseye sebep, kızının istediği 
delikanlıyı beğenmemesidir 

Şah, hemeıı sırtındaki pır· 
lak elbiseyi fırlatıp ıtm ıştı ve 
yerde yan ölü ıribi yatıp kalmııb. 
Sı~a ıola yıldınm a-ibi atlılar 
rldip ge!iyord:ı. 
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Fran11nın Avinyon ıehrinde, 
menfaat ve kıskançlık yüzün· 
den çok fecı bir cinayet ol· 
muıtur. 

Birkaç ıün evel, 23 yaşla· 
rında Oreli Karol iıminde bir 
ıenç kız, aaçları darma dağınık 
bir vaziyette, babasının takilin· 
den kaçıyormuş. A"tuan Karedo 
iımindeki babası iri yapılı bir 
oduncudur. Önünde kaçan kı
ııoa bir hamlede yetiıerek ve 
ıi!ahını çekerek iki el ıteı 
ediyor. 

Boyn11ndan, sırtından ve omu· 
ıundan çok tehlikeli bir şekil· 
de yaralanan ıenc; kıı oldutu 
yere yıkılıyor. Güzel Oreli, 
baataneye götürülmezden evel 
tunları ıöylüyor: 

Ahcıue •eraiU 
'lıllıp 14(;0, ıılb IJlltı 100 

kıınıflW - - Böyle olacatını biliyor· 
dum. Babamın elinden silahını 

f dJancı mtmlekcdu Jçhı 1t111ellk 
.ı ~m .. tntıi 27 Jirıdır almak iıtedim; fakat muvaffak 

..__.....,,,.. __ .... _...,,,,,,.,.~,....,il olamadım. Bütün yalvarmaları· 
Al\AL(.;l.lı l.A 'l l:IAA~il'ID.A ma ratman biç yumuıımadı. 

llASlilll~'lIB 
Evleıımelc ııtiyordum. Babam 

benim beğend tim erketi iıte
mivordu. 

Katil baba, kızını vurduktan 
ıonra, evine kaçıyor ve kapı• 
!arı, pencereleri kapatıyor, ar• 
kalarına e,ya yıtarık jandar• 
maların ıirmesine mani oluyor. 

Zabıta aai ve katil babayı 
teılim olmata mecbur etmek 
için hiçbir çare bulamıyor. Ni· 
hayet, on ıekiz yaşındaki ot:u 
Sovör babasının yanına girme
te muvı 'fak oluyor ve arala· 
rında ıöyle bir konuşma yapı· 

yorlır. 
- Baba, rica ederim, tea· 

lim ol. 
- Üreli öldü mü? 
- Hayır baba, ölmedi, kur· 

tulacağı ümid ediliyor. 
Bu cevap üzerine, katil baba 

bayılarak oldutu yere yıkılı• 
yor, bu sırada tabancası bir 
köşeye çarpıp ateı alıyor v~ 

namludan çıkan kurşun, baba
nın kalbiııe isabet ed p on11 

Spor hareketi-Trakyada soğuk
lar - Vilayet meclisi içtimaları 

Bisiklet garııı /xqltuken.. Ctılıltl lt•PP 6iıirirun 
Edirne, (Hu111ıi) - Halkavi murlardan çamur içerıinde olan 

ıpor ıubeıinin okullar ve ka- kı11mlan ve dönüıte e1en ıid· 
lüpler arasında tertip ettlti detti rüzglr beklenen rekorun 
müsabakalardan voleyboİ maçı elde ed.Jememeıine imil olm11ş· 
Cumartesi pni1 Lise-Erkek öt- tur. Cabit bu mesafeyi 49 da· 
retmen okul11 ara11nda yapıldı. kika ve 26 Hniyede birincilik· 
Heyecanlı geçen bu müsabaka· le bitirm·şt r. 2 dakika f11ıla 
nın ilk partisi 15-8 Liıe lehine ile Nehri ikinci, b raz ıorıra 
bitti. ikinci partiyi Eri.ek öt· da Nazmi üçüncü ıelmittir. Ya· 
retmen 15· 10 la kazandıtı için rış! girenlerin hepsi müı:ıbaka· 
ıon parti oynandı ve Lise yı ikmal etmişlerdir. 
15·8 le maçı kazandı. Gelecek hafta 25 kilometre-

Pinpon: lik ikinci koşu yapılacaktır. 
Tıkım balindelci Pinpon mü· Alaç 6agramı 

sabıkasında da rene Erkek li· Şehrimizde geniı mikyasta 
sni pinponcuları rakiplerini ağaç bayramı yapıldı. Bayrama 
yenerek Halkevinin bu müaa• iştirak eden alay saat 13 de 
bakılır için bızırladıtı kupa· Atatürk anıdı önünde toplana· 
ları kazındılar. ralı: önde m11ıuka olduğu halde 

Önümüzdeki Pazar günü Sa· Karaağacı giderek Eğitmenler 
natlar·Liıe futbol ekipleri Hal· lcursunı giden yol üzerinde açı· 
kevi turnuvası için karşılaıa· lan çukurlara fidan dikmişler· 
caklırdır. dir. Bu törene mektepliler, halk 

Bu müsabakaya Lise, E. öğ· ıştirak etmiştir. 
retmen ve Ortaokul iıtirak et- Viliget iıleri 
miıtir. Edirne Umumi mecliıi vali 

Bisiklet garııı: Bay Niyazi Mergenin batkın· 

8 Hafta devam etmek üzere lığı altında toplaııarık fevkı· 
bisiklet federasyonu tarafından iade büdce ve büdce n izamna
tertip edilen bis.klet seri mü· melerini kabul etmiştir. 
11bakaların ilki pazar rünü ya· Yeni encümen aıı:alıklarına 
pılmıştır. Sabah ya ·ış başlama· Hatice Demiray, Fuad Ozan, 
dan evel ıençler müsabakanın Ali R•za ve Mustafa Öner ıe· 
baılangıç ve bitim yeri olan çilmitierdir. 
mahalde toplanmıılardır. Bu Valimiz N'yazi Mergen az 
ı•rada bölge başkanı Vali Bay para ile çolc İf görüleceğini ve 
N.y1ıi Merıren apo; cuların ya• çalışılıcağını aöyliyerek Umumi 
rııa baıladılcları yere ıelmit ve meclis azasına muvaffakıyetler 
müHbaka ile yakinden alika- dilemiştir. 
dar olmuşlardır. Bir arada çe• Soğuklar 6aıladı 
kilen fotoğraflardan ıonra ve Bir baftadanberi çok müsait 
Hat 9,30 da yanşa baılanmıı ve iyi gitmelcte olan havalar 
ve g·dip gelme 20 kilometre birdenbire değişmiş ve ıiddetli 
olan bu ilk müsabaka oldukça toğuklır ba,lamıştır. 1ki pn· 
çetin reçmittir. Yolların bir denberi subunet dereceıi O dan 
giin evciden yatan şiddetli yat· aıağı 3·4 derecededir. 

Tirede bir yaralama 
vak' ası oldu 

Fabrikacı Mehmed, kahveci Musta
fayı tabanca ile yaraladı 

Tire. 17 (Husuıi) - Kazaya 
batlı Gökçen köyürıde fabri• 
kacı Mebmed adında biriai bir 
biç yüzünden ayni köydea Hacı 
H11an otl11 M111tafa Batnaçıtı 
tabanca ile ağır ıurette yara· 
lamııtır. 

Vak'ayı ıebep, imece ıure· 
tile köyün 11mumi iıleri yıpı· 

lırken fabrikacı Mehmed Mus· 
tıfanın anasına aid olan ve kö· 
yün meydanında bulunan üç 
zeytin ağacını keıtiraıek iıte-
•ı._ ............ - ....... 1 
da öldürüyor . 

Zıvallı kız, hastaneye yatı· 

rıldı ktaıı birkaç dakika ıoara 
ilaiittiir. 

meıidir. 
Vak'adan haberdar edilen 

nahiye müdürü ite müdııbale 
ederek •taçları kestirmemiıtir. 
Biraz ıonra M11ıtafanın idare· 
sindeki köy kahvesine giden 
Mchmed, o sırada çalmakta 
olan gromafon11 durdurmu,, 
kendiıine bu hareketinin dofıru 
olmadıtını ıöyliyen kahveci· 
ye de: 

- Sen ne oluyorsun; bu köy 
benden sorulur! Keyfim iıterae 
gramofon çaldınrım, istemez1e 
çaldırma mi 

Cevabile mukabelede bulun· 
muştur. Bunun üzerini" kahveci 
ile arala.uulaıı ufak bir miina• 

ı 

SağJık 
bahi ler1 

tJahlll lunıalıldar m~l•lıeMta ""' 
Dr. llıt. Şukl Of r di1u lı:i: 

Karın kurtları 
-3-

Solucanlar, bazım kanatındı 
hazan barsalcları kapatac1k şe• 
kilde bir.birine sarılarak bir 
yumak örerler gibi olurlar ve 
çoklukları itibarile barıatı tam 
veya kısmi olarak kapatırlar. 
O zaman barsak düğümlenmiı 
gibi, hastada kusmalar görülür 
ve bu vaziyet muannid bir ka• 
bızlık tevlit eder. Hasta birkaç 
gün böyle ezici ve üzücü ini:ti· 
ler altında kalır. Hatta ıolu• 
canlar hazan bir barıağı dele
bilirler. işte o zaman insanın 
hayatını mühlik bir safhaya so
karlar. Basit gibi görünen bu 
karın kurdu, bazın kör bar11k 
yanında toplanır ve bir apan• 
disit gibi müthiş ağrı verir. Ta· 
bammül edilemiyecek bir ıu• 
rette bulantı ve kaylar husule 
ıitirlr. Solucanın erkek ve diiıl 
vardır. ince banakların daimi 
bir misafiri gibidirler. Dişileri 
daima yumurta yaparlar. işte 
ba yum11rtalar kazuratla barice 
tardedilirler. Solucanlar sebep. 
s;z olarak çok defa ishaller de 
husule retirirler. Bundan başka 
yarım baı ağrıları, hatta bazan 
aar'a şeklinde ihtilaçlar tevlid 
ederler. Solucanlan taşıyanların 
bazılarında şiddetli kansızlıklar 
ve müzmin barsak iltıbapları da 
görülmektedir. Bazı kere de 
safra yollarına girerler ve bu· 
rada çok büyük iltihaplara se• 
bep olurlar. Harice kazuratlı 
çıkan yumurtalar yutulacak olur• 
H solucanlar gene çotalır. 

Bu kurtlar.o insanlara naııl 
geçtiğ'i ileride yazılacaktır. Şu 
kadar var ki zararsız yılmaktı 
olan solucanlara da ehemmiyet 
vermek lazım relir. Çünkü vü· 
cut mekineainde yaptıkları bo
zukluklar pek çoktur ve bu 
bozukluk dolayısile vücut Hfl'• 
lıtı da tağayyüre uğramış ol· 
maktadır. 

Sonu oar -

N6betç ec% neler 
Eczane.erin bir haftalık 

nöbet gUnlarinl gösterir 
cetvel: 

Par.uteıi: 
&:emenlbadı Şifa; Gllse171bıh 

Gizel71L; Tilllkilı:ıe B. Failı:; ta. 
ç•ımelilı:ıe İki901m•lilı:; Al .. ııcekıı 
B. Fıaad, Apoklıdı Bıllı:. 

Salı: 
Lm-lbadı Şifa; ıtırıotl~ 

B. F.tr•f; Kemerde Kamer; AlaaJlo 
cak1a B. Ahmed Lll ıfi, Etnfpq•ıh • 
Ef<•lpıı... • 

Ç 
·~, • 

arıamba: 
Baıdor.ıı:ıı Sıhhat; uroıaı~ · . 

B. Rabif, Tilkililı.ıı Yeni .lamir; 
hcııpuanııdı Allf; Gaıalyalıd& ~ 
Afiyet. 

Perıembe: 
Lmeraltındı Bilal, GiaelJalı· 

dı Gihelyalı, Tillr.llilı:te B. Faik; 
EtnfJl91&da Etrefpıfl. 

Cama: 
Kı-ralb•d• lııibıı, co .. ıya• 

lıda Gtıael7ılı, hgıtpı .. n11da Aiti; 
İki991melilı:ıe İ.lı:içetmolilı:; Al11n• 
calı:ll 8. tuıd. ----Crımuteıi: 

Btıtd•rakıe S.bbıı: Jtuaoriaa• 
da B. F.fref; Kım.,de K11ne r, 
Eorefpıpda F.trefpııa. 

Pazar: 
Kemet1lluıda 8illl, Kartta 1111 

B, Hıbif, Keçecilerde Yeui lııaaı; 
Ir.-ıpaıaTında Aııi. 

kaıı geçmiş, sonuı1 da da kah• 
veci Mehmede: 

- Senin gibi başkalarının 
rahatını bozan .müşter ye ihti• 
yıc m yok, Li· daha kalıveıne 

gelmd 
- Sonıı 8 ınci •ahi/edr -

• 
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Bu küçük grup, Dartanyan namına kira anan 
otelin ~n g··zel apartmanına geç i 

18 Alyoti bi. 
124 Yekun 

K. S. K. S. 
11 75 11 75 
12 50 12 50 
12 25 12 375 
12 50 13 so 

239207,S Eski Yelciin 
239431,S Umum yelcün 

- Tabancalsrıoııı siz de 
kemerinize sokmak şartile ya· 
pınz: 

- Memnuniyetle. 
Dartanyan onlar misal ol· 

muıtu. Sonra P.anşeye döne· 
rek tüfeğinin horozunu kapat· 
maaını işaret etti. 

Bu sulh teşebbüsü üzerine 
memnun olan Jngilizler de kı· 
lıÇluını kınlarına koydular. 
Atoıun kilere kapanması m e· 
selesi kendilerine hikaye edil· 
di; baqinas asilzadeler olduk. 
lan için otelciyi kabahatli bul· 
muılardı. Dartanyan onları 
dedi ki: 

- Şimdi, efendiler, odala· 
naıza çıkınız ve on dakikaya 
kadu her isteditinizi verdire· 
oetım. 

lnıilizlor ıelim vererek yu· 
lcanya çıktılar. 

Dartanyan Atosa dedi ~z 
- Azizim Atos, şimdi yal· 

aızım, rica ederim kapıyı aç. 
- Şimdi. 
Bunun üzerla e ç 1ı yığınları• 

aın kaldırılması ve büyüle kü· 
tüklerin devrilmesinden dolayı 
fÜ.rültüler iıitildi; bu sesler 
Atoıun kendini muhafaza için 
kapı arlcuına yıtdığı şeylerin 
devrilip ablma andan basıl olu
yordu. 

Pek u şonra kmk kapı açıl· 
mıttıı Atoıun ıoluk çehresi 
aöründü ki. telaşla teliılı et· 
phna bakınıyordu. 

o. .. .,,.." -onun lcucağtna 
abluak laasrotle boynuna ıa· 
nida; ıonra onu rutubetli mes· 
keninden çılcarmalc iaterken 
onun ıendeleditinl görerek 
hayrete düımüştü. 

- Nen var, yarala mısın? 
- Ben mil asla; körkütük 

..rboıum, işte bu kadar; böyle 
o1mıdıkça insan orada otura· 
bilir mi? Yaşasın şarap! Benim 
i,l mihmandarım! Yaln:z başı· 
ma yüz elli şişe içmiı olma· 
hyım... 

Otelci batırdu 
- Eyvahlar olsunl Eter uşa· 

it da efendiıinin yarası kadar 
içmiıse mahvoldum demektir. 

- Grimo terbiyeli uşaktır; 
ehadiıinin tuttuğu yoldan geri 
~alc istemez; ancak o fıçı· 
~n içti; bak! Z.nnederim 
ki tekrar tapasını lcoymamıı. 

. JtUJyor muıunuz? Ha'i akıyor. 
' • Dartanyaa bir k hkaha ..... 
1lv•rmiı ve otelcinin titremeıi 
yakıcı bir hummaya dönmüştü. 

Bu esnada Grimu, tüfeği 
omuzunda olarak, efendisinin 
arkaaada göründü ve baıı, 
Rubeaı namındaki re11amın 
tablolarında görülen aık mı· 
budeleri gibi sallanıyordu. 

On ve arka tarafı ıır.sıklam 
ıalanmışh k~ otelci bunun en 
111 zeninya~ının bulaşığı ol· 
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duğunu anlamı~tı. 
Bu küçük parti büyük ıa

lona geçti, ve Dartanyan na· 
mıpa kiralanan otelia en güzel 
papartman•na yerleşti. 

Bu strada, otelci ile karısı 
lambalarla çoktanberi kendileri 
için ya11k edilmiş olan kilere 
girince müthiş bir manzara ile 
karşılaşm · şlardı: 

Atosun çala demetleri, lcü· 
tükler ve boş fıçılarla istih· 

1 kamcılık san'att mucibince yap· 
mış ve orta yerine de icabında 
dtşarıya çıkabilmek için b ir 
delik bıralcmıı olduğu a· perin 
öbür tarafına şarap ve yağ 

birkintileri iç.iade yüzen, yem ı 
parçaları, butların kemik ve 
parçalannı gnrmüşlerdi. 

Bundan b şka ikilerin sol ta· 
ıraf köşesini kmk .şişe yıA-ını 
doldurulmuş ve tapası açık bı· 
ralolmış olan bir fıçı içindeki 
şarap son damlasına kadar ak· 
mıştı. 

Eski bir şaırin dediği gıbi, 
•harp meydanmdaki gıbi virn· 
nelik ve ölüm timsali,, sırıklara 
asılı bulunan altmış •suculctan 
ancak birkaç tanesi kalmıştı. 

Bu hali gören otelci ile lca· 
rııınıo feryatları kilerin keme· 
rinde çınlıyordu. Dartanyan bi
le bu halden müteessir olmuş· 
tu; Atoı iıe başını bile 9evi· 
rip bakmıyordu. 

Fakat kederi hiddet takip 
etti. Otelci eline bir kebap 
ıişi alarak iki arkadaşın bu. 
Junduğu odaya girdi. Atos 
onu görünce: 

- Biraz ıarapl dedi. 
Şaşkınlaşmış olan otelci ba· 

ğırdı: 

- Biraz şarap haf Şarap 
hal Yüz pistolluktan ziyade şa· 
rap içmişsinizl.... Ben mahvol· 
dum, bittım 1 Harap oldu mi 

- Baht Ne yapalım suıu
yordukl 

- Haydi şarapları içtiniz 
fakıt bütün şişeleri de lcı,. 
mı~sınız .. 

- Siz beni bir yığ n üze
rine ittiniz. Bu kabahat ıi· 
zindir. 

- Bütün yağlanm dökülmüş! 
- Y.ağ yara iç n en şıfalı; 

merhemdir; sizin } üzünüzden 
yaralanan zavallı Grimu ise le· 
daviye muhtaçtır .. 

- Tekmil sucuklar da yen• 
ıcişl 

- Kilerde bir sürü sıç&n 
var. 

Büsbütün kızmış ol n otelci 
haykırdı: 

- Bütün bunları ödiyccek· 
ıinizll 

- Üç kere eşckl 
D ye Ato ayağa kalkb; la· 

kat hemen kalktığı yere çök· 
müştü; olanca kuvvetini top· 
lama ğa çahııyordu. Dartarıyan 
eline k1rbacını al ralc iında· 
dma yetişti. Otelci geri çeki· 
lerek ağlamağa başlamışb. Dar· 
tanyan dedi ki: 

- Bu h.I size T nrı misa. 
firlerinize daha iyi muamele 
etmek için ders olsun. 

- Tanrı misafiri hal Şey. 
tan misafiri de eniz yal 

- Aziz dostum, bize böyle 
sersemce muamel de devam 
edersen, dördümüz birden ri· 
der, kilere kapamrız da zarar 
ne demek olduğunu o .zaman 
anlarsın! 

- Obl Efendileri Efendiler( 

Kabab t bende olduğunu iti• 
raf ederim. Fakat, arhk ffe· 
diniz! Siz asilzadcsiniz, ben 
ise f kir bir bancıyım, bana 
acıyınız. 

- Ohf Eğer böyle söylersen 
benim kalbimi de merhamete 
getirirsin ve şaraban fıçıdan 

akması gibi göz'erimden do 
yaşlar boşalır. Biz gördüğünüz 
kadar merhamet iz adamlar 
değiliz. Gel öyleyse, bu işi 
konuşalım. 

Diye At<>s cevap verdi. Otel .. 
ci tereddüt göstererek yaklaştı. 

Atos sözünde devam etti: 
- Şöyle gel bakalı m, kork· 

ma. Ben o zaman aize para 
veriyordum, kesemi masa uze· 
rine koymuştum. 

- Evet. efendim. 
- Kesemde altmış pistol 

vardı, bunlar nerde? 
- Zaptiye kapısına götü· 

rü!dü; k ip para olduğunu sör 
!emişlerdi. 

- Pekala; git kesemi al ve 
altmı§ pistolu ısenin olsun! 

- Fakat efend'miz pek ıyı 
bilirler ki zapt.ye kap11 na gi· 
den para rtak geri ge'mez. 
Eğer kalp p ra olsaydı belki 
üm t edilirdi; fakat no çare 
ki, b t psi sağlam paradır. 

- Adamım, bu işe sen çare 
düşün: cebimde bir santim bile 
kaimadı~ı için ben bir şey ya· 
pamam ... 

Dartanyan söze karıştı: 
- Dur, beraber düşünelim; 

Atosun atı vardı, o nerde? 
- Ahırda. 
- Ne kıymet tutar? 
- En çok elli pistol. 
- Seksen eder, al atı mc· 

sele kapansın .. · 
Atos bağırdı: 

Plya a flatl rl 
18·3-938 çekirdeksiz üzüm 

ortlt fiatleri: 
No. 

• 
• 
• 
• 
Zahire 

ç. Cinsi 
497 Buğday 

25 Ar p 
26 Susam 

7 11 00 
8 11 50 
9 12 00 

10 13 00 
11 15 50 
satışları 

K. S. K. S. 
s 5625 6 315 

4 

659 KentPalamut27S 
165 B. P muk 33 

15 so 
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- Nası l! atımı mı :satıyor· 

sunuz? Ben'n B jazet satılıyor 
mu? F kat rica ederim, ebre 
neye binip giderımf Grimuya 
mı? 

- Ben size başka at ge-
tirdim .. 

- Başka at mı? 
Otelci: 
- Hem de mükemmel.. 
- Pekala; mademki daha 

iyi ve daha genci var, eskisini 
alabilirsin; haydi bize şarap 
getir. 

- Hangisinden? diye otelci 
sevinçle sordu. 

- D pteki latanm yanında· 
kilerden; or da yirmi beş §İşe 
kıldı, d ğerleri düştüğüm za· 
man kmlmıştı. Onlardan alb 
ş ·şesini getir. 

Otelci giderken söylenjyordu: 
- Bu adam adeta f çıl Bu· 

radı on b ş gün ka1ıp içtik
lerin in parasını verecek olsa, 
işler~m hemen yoluna girer. 

DarLanyan arkasından ses· 
lendi: 

- Ayni şaraptan dört ~iee 
yukardaki İngiliz asılzadelerine 
götürmeğı unutma. 

- Sonu llar -
--.....-...---..--......-..-.ı::::::::ı~~~~:::>ıo:::;:"'=:t::::::~ ...,_ w - - -- ........ ~,.,..... 

Lehis anın bugünkü siya-
si a emde vaziyeti 

Roma.Berlin mihveri, Po.onyayı Rusyadan 
uzaklaştırıp komünizmi darbelemek istiyor 

Sofyada çıkan Utro gaze· nin anlşşmalariyle düzeltilebi· 
tes'nde şarki Avrupa işlerini leceği kanaatinde oldu~undan 
tahlil eden profesör Gen of, ve hele şarki Avrupa işlerile 
son zamanlarda Polonyaom po- yakından ilg lenmediğinden Po
litika aleminde oynamakta bu· Jonyan ın Roms • Berlin mihve· 
lunduğu önemli rolden bahset· rine gösterdiği yakınlığa karşı 
mektedir. Muharrire göre Po· biganedir ve bu, Fransayı büs· 
lonya 1933 senesine kadar Al· bütün endişeye düşürmüştür. 
manya tarafından düşmanca Gospodin profesör, B. Bekin 
muamelelere maruz bulunmak· son Roma seyahatinden bah-
ta ve bütün politika aleminde sederlcen Roma·Berlin mihveri· 
Almanlarm takibine uğramakta nin Sovyet Rusyayı tecrid et• 
idi. Fakat bugJn vaziyet de· mek ve böylelikle komünizme 
ğişmiştir ve Berlio • Roma ımih· kat'i darbeyi indirmek istedi· 
veri Polonya sayuinde şarki ğini yazmaktadır. 
Avrupada takviye edilmiş bu· Muharrir soruyor: Muhafua• 
lunmaktadır. Çünkü omünizmle kir lngilter~nin Polonya ile ya• 

" 1 • b 1 kından alakadar olmıması, 
mucade e etmek azmınde u u· B 1. R 'h . · p ı 

er m· oma mı verının o on• 
nan otoriter devletler Polonya· yayı aralarına almaları itine 
yı Ruslar aleyhine ellerinde yardım etmektedir. Bugün bü· 
tutmak zaruretindedirler. Fran• tüa bunlar Avrupada halli icap 
H ise bilakis Rusya ile olao eden bütün hasta •e sakat me· 
ittifakı hasebiyle Polonyadan selelerin barış içinde ve barış 
üzaklaşmı ştar. Ha:buki bqgün yolile düzeltilmesi için y. pılı· 
kendi iç işleriyle uğraşmaktan yorsa; acaba hangi işlerden 
başını kaldıramıyan Sovyet başlan cak .-e kıt'amızın nere• 
Rusya, Avrupa politika alemin· sinde fiili sahaya geçilecektir? 
deki ınevkiini kaybetm ş•ir ve Çünkü; malum olduğu üzer~ 
bu itibarla Sovyet ittifakı Fran• Avrupada .birçok 1&kat 11e hasta 
aa dıı politikası için ağır ve meseleler vardır ve bütün bun• 
taşınm11z bir yük mahiyetinde• lar, yalnız b!!yük devletleri de· 
dir. lng ltcre e asen Edenin is· ğil. daha küçük devletleri de 
tifasından ..sonra politika me· ilgilend ırmektedir. 
aeleler nin Rusyanın huzuru ile Acaba bu dev Jetlerin de ıeı· 
değil, sadece garp devletler~· lcri ioitilecek mi? 

Dl .,, ........ "'" --

Yazan: 

ŞEYH 

KOŞ TER 
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Dik at ett•m; bu habis ruh ar bir 
kabile halinde oraya gelmişte 
Derin bir ha r ret içinde gezip 

dolaşırken ansızın bir zelzele 
oldu. Koca bir, binbir va" 
veyli içinde, bir anda yıkıldı; 
bir çöl halini aldı. 

Birdenbire çıkan bir fırtına, 
hortumlaşb, tayfonlaşb ve beni 
bir saman çöpü gibi savura, 
savura havalara kaldırdı. 

Ben diveyim 1500, siz de· 
yiniz 3500 metre yükseklikten 
yere düştüğüm zaman kendimi 
yeşil bir vadi de, yaslandığı 
ağacın dibinde ·yazı yazmakla 
meşgul olan B. Zeynel Beıimin 
karşısında buldum. 

Şaşkınlığımdan: 
- Üstadım; ben geldim. 
Diyebildim. 
B. Zeynel Besim beni güle· 

rek karşıladı: 
- Hoş gel din, safa geldin 

Şeyh Küşteri; ne yapbn, benim 
müsveddeleri dünyada neşret· 
tirdin mi? 

- Ettirdim üstadım; ancak .• 
Evet, evet, hatırlıyorum; burası 
ahiret değil mi? 

- Ona ne şüphe? 
:Aman AUahım, çıldıracağım. 

- Üstadım, ben buraya dün• 
yadan mı gelıyorum? Dünyadan 
geldiğime göre buradan dün· 
yaya nasıl avdet edebilirim, 
dünyadan geldiğime göre müs· 
veddeleri nasıl götürdüm, Ha· 
fız Durmuşu nerede gördüm, 
zırnık ticarefm nedir, bele son 
seyahatim?. 

- Bale azizim Şeyh Küşteri; 
kerametimi izhar için sana bu 
oyunları ben yıpbm. Şimdi 
şöyle otur bakalım da biraz 
sohbet edelim. Fani dünyadan 
hayır yoktur, ebedi bayata bak 
sen .. 

Edeple oturdum. Heyecanı· 
mı henüz yenemem şken ikinci 
bi:- heyecan.a karşılaşmıyayım 
mı?. 

Vak'ayı anlatayım: 

Henüz oturmı:.ıştum ki üst baş 
perişan, göğüs çingene körüğü 
gibi işlek, nefes tıkalı, çehre 
bembeyaz, vücud tir, tir titri• 
yor; Kemal Kamil çıkageldi. 

- Amanın bittim ... 
Ostad, merakla sordu: 
- Ne oldun hazret? 
- Sorma üstadım; Hafız Dur-

muşta birhlcte cehennemin şi· 
mali şarkiıindeki vadide dola· 
şıyorduk. Karfımıza ansızın piı 
suratlı, müstekreh manzaralı, 
mendebur bir takım adamlar 
çıktılar. 

pikkat ettim; bu habis ruh· 
lar bir kabile halinde oraya 
konaklamı~lar .. 

Herif '.er b ize .kötü, kötü bak· 
ma§'a başladılar. O aıradı ya· 
nımızdan geçen iki cehennem 
zebaniıine sordum: 

- Kimdir bu adamlar?. 
Zebani, acır gıbi, yüzüme 

bakdıktan sonra cevab verdi: 
- Bu kabıleye Lut kabileıi 

derler; kavmi Lut .... 
Bu cevabı alır, almaz oradan 

sıvışmakla sıvışmamak arasında 
tereddüde düştüm. Heriflerin 
pi kokusu o kadnr öğürtücü 
idi ki oralarda durmakta mana 
yoktu. 

Haf z Durmuşa: 
- Haydi uzaklaşalım. 
Derken ne göreyim?. 
Kabile efradından yirmi kişi 

bize doğru koşturuyor •. 
- Hafız yürü. 
Dememle beraber tabanları 

kaldırdım. Gerç.i ıhamdolsuo 
ben f&kayı ele vermedim am· 

ma, meydanda olmadığına göre, 
Hafız Durmuıu )' kaladılar sa· 
nırım. 

Hafı7. Durmuşun badelvefat 
ahirette bir daha öldürülmesi 
endişesi hepimizi sarmıştı. Os· 
tad Zeynel Besimin kaşları ça
bl dı, ben soıtum, Kemal Kamil, 
yorgun ve bitab, yere uzandı • 

Aradan bir saat mi geçti. iki 
saat mi; pek farkında değilim; 
bir de baktık ki sol elile belini 
tutmuş, topallıya, topallıya Ha· 
fız Durmuş çıkageldi. 

Hemen atıldım: 

- Aman Hafız, hepimizi te· 
lişa verdin .•. 

Hafız Durmuş Kemal Kamile 
ters, tera bakdıktao •onra bö• 
ğürür gibi haykırdı: 

- Ne gaçtın ulen?. Zulmüa 
baR"a mıydı?. 

Bay Zeynel Besim Hafızı tcs· 
kin etti: 

- Hiddeti bırak da otur 
bakalım Hafı:z; bize başından 
geçenleri anlat ... 

- Ne anladacağım?. Gaça· 
madım, beni düttüler, her biri 
belimin ortasına meşşe kütüğü 
gibi birer zopa çaldı, kemükle· 
rimi gırıp geçirdiler.. Meğerle
yim bu Lut gavmı, yabancı er· 
vaha rasgeldimi; zopa atarmış. 
Ahha belimi alamayom gayrik .• 
Darıaı başcağızına gele Kemal 
Kamil; beni orada yalnız baııma 
goyup da gaçacak ne vardı ki? •.. 

- Ne yapaydım Hafız; s n 
kaçalım dedim, kaç madan. Or • 
da kalsıyd m da ben de bir 
alay dayak yiaeydim ı1yı mi 
olurdu?. Bale ıen belini alamı· 
yorsun; ben büsbütün peri§an 
olurdum. 

Neyse.. Hafız Durmuıun 
ahirette ikinci defa öldürülme· 
yip sadece bir araba miktarı 
dayak yimelcle kurtulduğuna he· 
pimiz sevindik . 

Bay Zeynel Besim, Kemal 
Kamili ııkı bir istintaka çeke· 
rek görünmez kağıtların üstünde 
Lut kavmının konak1ıdıtı yeri 
teıbit etti. 

Merak edip sordum: 
- Bu pis heriflerin yerı nı 

b~lmekte fayda ne?. 
'Üstat cevap verdi: 
- Sen burasına iyi bılmez· 

sin aıi:zim; kendısini dünyada 
farzederek yetim lcakkı yimete, 
el malı çalmağa, rüşvet alıp 
vermete, adam öldüraıe'ğe, ırr: 
betkine, namus ıirkatinc teşeb· 
büs edenler eksik olmuyor. O 

• gibilere tesadüf ettikçe kendi· 
!erini oraya sevkederiz; da· 
y k •aayesind akıllan .p avde:t 
ederler. 

Ma!um a; tekdir ile uslanmı· 
yanın hakkı kötektir. 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk lıastalıklar ı 

miifehassısı 
Hasta larmı 1 J ,30 dan bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahen~ 
matbaası yanında kabul eder. 

Muayenehane telef onu 3990 
Ev telefona 2261 ................. .-) 

Nişanlısını kaçırmış 
Kemalpaşa kazasının Çambel 

köyünden Hamıa oğlu Kerim, 
beş ydanberi nişanhsı o lan 15 
yaşında Zeynebi kaçırmıştır. 
Man ıaada Bozköyde dayısı İb· 
rahimin yanına götürdüğü nla· 
şıld ığından yakalanması ıi çi n la· 
zımgelen tedbırJer zabıtaca alın· 
mıştır. 



lngiltere ve Fransa 
Balkanlarda eski mevkile· 

rine sahip değildirler 
T'/Jrki,e oe Yananiıtan M. Çemberla,,.m 

si.J•••tine yardım •tmelı iıtema/ctetlirler 
~ ' 

Fra••• •atbub 4a ıeçen- buk bulqar. Biaaeaalerb. faz' a 

i 
Ya san: Saime Sadi 

- ıı -
Ona ._ ..,._._ ltiri de, 

•w 1ta teai&lik 1auta1a1ı idi. 
Teaiiite ve aadelit• kar11 
le•sl•z bir .. ,. vardı. 

..- Ala, decli. prcabak iJi-

Nefıpıcaba• Af.selef 
- GlnlmiD ,...... ..... 

_... ....... arkad....,_p 
ctreeetim. GörmGyor •111m1; 

l4lk mlalayor-. Şimdi latan-. 
fia • pzel .. ftİIDidir. S.. 
..,." diiJünü1onam amma .. 

Ne sibt? .. 
• diitlndBtl f9J, keadili 

fcia .. parlak, çok ouip .. 
..,.aıı •• nlunaan ioiad• 

i7ütü1or, ltliJ•• olıua~ 

,. ... silai. tatla bir tabayyil
ı. aüldil: 

- Giiaide evı..eliktea ,.,., 
lataabalclaa ait .. k.. ....... 
lamir taraflarında bir C: 
Jit••lr.. Küçlkliti•de ita 
JzmiriD buı kaularuacla · otar-
maftu. Oralarclu laayal. -= 
bası parplar babrlaraa. 
ıimdi bile ıklerimin &aa.cl• 
bir J• ca•'••ı1or. Fıbt .._. 
bud ...... ,.. ........ 
Baı&a itaba•• ıoracalt .. L.:.. 

Kamla .. mı. .... -
bayır 101&. Ba,.,.a • ,.. ,;.k 
•oktuuaclu ........ Wr il 
.....,_.Fabl ....... cll. 
........ ,, .. clı•ldl. r..wL 
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Avusturyadan son
ra sıra kimde? 

Trenle nalıliyat im
lıctnları araıtırılı,or 

••••• 
Ankara, 18 (Huıuli) - p_. 

talialiUec ... a....a. ••Wi 
Avrupa memleketl•i we Al ... 
,.,. plec:ek ihrnat ....... 

Franıııcı P•iı Suar pzet•İ 
Awaıu..,. .. n ilhakı mlıauebr 
ti1le YlllJor: 

• Naıia. biikGmeti elleri•• 
1933 d• aldılar. Beı aeaecle 
Del• Y•pmıdılarl ŞiMtliye b· 
elar, Yenay maahedelini• ab
U..•ı bozdaı., barp taz•iD• 
baı clialemediler. 

Hitl• eweli maahedeain 
• •'eri abkim 111 bozuyor. Sonra 
A maa,. lilihluıyor ve Reni 
itpl ediyor. Şimdi ele muabe
cleleriD araziler bakkı•claki ala· 
kimıaı bozUJor. 

Dalla aereye varacek? 
Hakikaten HitlerBi1marlu cla, 

ikinci Vılbelmi de seçti. Demir 
Bae•ekil •KuJtar Kaaapf ..... 
anda difl•iDi karda ve Kaao.•1• sitmete mecbur oldu. 
Hi tler btolilderle protomalan 
•aahta aevkedi1or. Bir t.k 
din: Naayoaal SO.,.Uatik eliaL 

BİllDark da Alma d..S.tleri
llin aynlmau hld Haile ürta· 
latmııtı. Fakat Hitl• paabef. 
leri kınyor " Almu elewletial 
blrleftiriJor. 

ikinci Vilhem ele •Şub ele+ 
n yiirlJll. hayaliai ......_ifti. 
Ba .retle. Şarlaa lrapalenaa 
bel. ~b. 1t14cle 
belke•ili larllcla. 

Mitler, AvutarJaJI illaak eclia 
y•, Avnpa11 Orta Aft .. 
bir .. .ıeket Mliae lokıyor 
•• Selbi .. i .... ....,.. 

Hitler Ra,..tatcla: 
- Haclatlarcla. lllrriret• ... 

....-alama bekli,.. oa ..,_ 
Aha• war.. Dı.Wti. 
~· ... ..At,,. 

tanare barram..da Hitı.la 
.Weriai .... etti. 

Hacl•tlanla - ..,.. Al ... 
...... twcle? Ara,. ... ba· 
kaim:~ .... ,.. 
el-. l-.l~el .. D•i--cl-. a.. 
Wçre bridor••· ve tabir, 
Allaa ....... 

Awatery..._ adlk •lalrri,.t· 
..... .... lar. 

Ş..cli •• ld•ele? 
lwt. wa w.cle? •• ldla 

Milyar -.ki? Çekotlovakreda 
tabitt O .llalcle lt:r ...... wr. 
,,... ............ ? 
Mlı•cle etmiJecek ıibi a4-

r1a1,-. ŞOtaa ve Delbol p
~ "49 Orta Amapadald alt
tifiküaiae brp olaa Yllifemfsl ,.. .............. 
~-· Fakat .. ••hılcbk 
... o •••• valir- 481aa qallr 
kil " clalaa a11ilc Wr ....... 
c& lqnt.. Orta AmaP' ile 
....... clalia all<adar ola.,d1, ........... .... ... 
.. ,. W••m:• ., .. .. 
·-· .... ltir ., .. k ..... .. ,. .. 

Allm••• .,.... ...,., bir .. , ..... 
ıca • .-. ... k._ tr-· 

... - Main, tahta peyblerle 
çevrllmifti. P11blerüa arkaaa
cla dl. kire~ beyaza bora .. 
mı aak11lar içiade bol bol ka
ranU w ora llallnDID elillace 
W. YM"ch.. KalavelaaneDİD 1a .. 
mea clibiaelea bqhyaa bir tq 
merdiven, aili, bytaafl• bata•• 
ptürlyor. llati1ar · seybetia 
acil da. VeU .... fta. Betn 
Çlkmltt biraı bmbun •kmıı 
olmakla beraber, lılll becerildi, 
lllll n•li n ,.... diftOIL Pem
be jfizilnii beyu. luu bir ... 
bJ pYİri,... Bata tamanaile 
•atrafha. Gltll acakb •• ba• 
llaaeı bopaaadaa liJala kaytaa 

-· bir ............ .. 
dldiJorcN. 

lme1ele bu bdar •iitldll ltir 
ıekil almaıdL Loıadra acaba 
Prap Drfl da AYUlturpJ8 
br11 aidatı nİi1•ti mi alacak? 

Ya ltalya? 
1934 de ar..... lnadud .... 

aıker ıöaderaif olan B. M .... 
10liai timdi bitin olap bitm· 
leri pek tabii ıörilyor. Avu
tur,.,. Berlin·ROma •ahwriae 
fe• etti._ 

Kalbi acıdıfl içi• •i? Tabii 
defil. Meafaat icaba mı? Tabitl 
Daha elotruau, mufaati olcla
jUna z•n•ediyor. 

Fakat Al .. DJIDI• ciwarclald 
Almanlara toplama• lta11aa• 
menfaatiae midir? Tr•tia (ltal
yada) ele Alm• yok ma? 

AlmbJM• AkcleDiıe dotra 
, ............. .mek» 
..... ,.... m•faati• midir? 
Fakat belki ltaı,. Al•••1ıız• 
,_..._.acladclaf olarakA.-. 
..,.... ,... PÇ••le ... 
Y81'mİftİI' •• 

lnsW• DerU ~ ,.... 
elı .... ıan JlllJor: 

·ç.1c.ıcwa1c,.-. laYiÇNcl .. 
Lebiataacla. Daaiaukacla, D.
ıilde, Lit ... pcla " ıı.ı~ 
Almaa ekalli,.tleri warclar. » 
.. San Almaa Avu~ 
dlftl. Şimcli ..,. •••? 

S., Hitln eli• ~imla 
ellfti. Awllllm,. Wr re,iblza 
H.tler ....,_.._ redeleclilae
...... diftl. Miti* ... 
Gldıle .... ,.... Alw u••· 
... ........ iMri ..... ... 
.. ... ı&••bi• .. ~. 
Bir k....- Wle ablma1or. Şal-
••• im~atorl•P..d•a H ............. - .. 
Clftleil ... , •• 

a. .... - ihtar .. ,.. bi-
llpr ·-·? Ha.. bwweti
Mi ._._si Avnpa .r.wleti 
ile laif peiktlmebimı •fllni 
bir ..... kor- içia laiikllM
tillilclea ,_i Wt teaiialt bite· 
iMii ilaW • ., •• c.,.,. .... 
...-. ..... elwlr IMr..,t 
ortadu blthılMliy& s ••• 

ele ıenit mikyuta ihracat r•21· 
labilmeai için Nafıa VeUJetiae 
•iiracut --- bua ....... 
lerde balumqlarclar. barl08~ 
ı. iki aenede.beri miilaim .. 
tarda ihracat 1apııa. Alm_,.. 
ya portakall•ım111 vapurla ı&a· 
dermektedirler. Halbuk: ~
la ~kallana aabf m•blle· 
riae ıitmai uaak 25 • !O lfir. 
ele kabil olmaktaclar. Ba ...,.P" 
le prek mlcldet bam••~ ... ........ .,... .... 
elolayaıile uru edilmelcteclir. 

1laracatça1.rimı1, Nafaa v~ 
letiadea, portablJlrimi11• ..
meacliferle darıca için .~ 

laamllamaa ft ·~·-
..... mıaleketllrla liaili-
nacla kOla1hlilar ıa.terd~~i 
temi.ı.ı riea .... ~. 

Portakallan~ 9!1 lih 
elemirrollana«İa 
.... imkbı .... c.-lililJ• 
tadar. Fakat Yı111911Jdla.dıilillli 
.. "IOllr8 ............ __ . 

Mbya aal ot • .ılwr. --
Çek n Mıcar •.mq 
nderhaia JlbMlili IMlll .. ••pur ..... ı.n .. 
cl&t m·ı'i ela• P'llıilili# .... 
etmekteclif. Ep Çek _...., 
laatlan•cla ela •• llt ,...lif 
i .... ~ 
biraz peUla ela ......... .. 
i ........... . 

. ................... .. 
...... telllike,. ... -- ~··•sı 
bwelll o1e1...... .Wircle lıA91'r ı ela wteltldlm 
-.. ... .-. a.i ..... ~ılri... ,.., M 
Pari• 6oraaaında ~oca an-
Diba tat 6ir ..,.,,. "!!!!~ '4:'-

lalı oartlı _. 1,.,, •• 
,...... 18 (RaclJo) - Para ...-. .-.~ ...... 

bor11•a IMaıGa tam Wr ao- riWadea 1,_,__. _. •• 
tuld'* .. , ... ra. • taım· ., 15 _.. ...... .... 
lit cl1tlld. ... ,...... ... ..... 
FraDlllfr~Mt-- Wral D • .. ••itte .... ..,.. " .. ,,.. ..... 
~ • FtıMita 

• . : .. • .n~"l .... 
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Sahit. 7 A ADOLU Mart 19 
---------- - - --- - - - - . ---- - - -- ·- -

Gökten ölüm yağıyor Menkul kıymet-' Harp tarihimizin bir destanı ~ 
ler karşıhğı ~------------" 

para Çanak kalede Vere.an kaleai A.manlara karşı nası ! durdu? 

Yazan: Fransız erkinıharp lcagmalcami•rıntl•n Tirkçeq • • çeviren B'/J.,'/J'lı ıehirlerde _. 
JorJ Londen A. Klmı oral beledi,elar ilıraz 18 Mart 1915 

Paris yolu tehlikede.. Almanlar bazı istihkamla- sandıkları kuracaklar 
rı zaptettiler ve bir Fransız kuvvetini çevirdiler ı~ B~k~nı.k, bilhassa büyük 

•• •• • •• •• ıelıırlerımızde yaııyan balkı, 
Saat S,40. 14 üncü farka kr - S - edilmiyen bir hamaaet fÖeter· yakandan alikalandaracak bir 

mandana, telefon baıında: - Bezonvo boğazını, olanca mektedir. kanun pıojesi hazırlamıfbr. Bu 
- Sol cenahımıza takviye kuvvetinizle müdafaa ediniz. Ateş hathndaki zayiat, inaa· proje, her banıi bir menkul 

ediniz. On saftaki kıtaabmız Düşman ilerlemeıin. Abi tak· na deh,et verecek derecededir, kıymet mukabilinde vatandaıa, 
'tarıfb. Nazik dakikalar yafıyo· dirde Pariı yolu, A lmanlar için harp aabaıı ceaedlerle dolu.. ucuz faiz ve baıit bir muamele 
ruz. Topçumuz aeden suauyor? a~ılmıı demektir. Almanlar top ateıine devam ile para temini imkanını vere· 

o ·ye aoruyor. Filhakika • vaziyet böyledir. ediyorlar, fakat ırup ateıi de- cektir. 

Vaziyet çok mütkül.. Ordu· Bemnvo Almanların eline ge· tilSaat 7 oldu, birdenbire şu Vekiletin bu mevzu üzerinde 
•uzan manevi kuvvetini düıü- çerae, Pariıi müdafaa etmek haberi aldık: yaptatı tetk"kler neticesinde te· 
aüyorum. Mezonvo işgal edilirse imlcinı, tamamen münıelip olur. _ Almanlar Orn iıtibkimlı· fecililde mücadele kanun~~dan 
vay balimizel. Duomon iıtihki· Bu ıebeptendir ki, kıtaatımız, ranı tamamen zaptettiler. sonra, menkul mal mukabıhnde 
m•h, biç tutunamıyacalc ve bu düımanı ilerletmemek için bü· Almanlınn hücumu eanasın· para almak i.mkinının k•lma: 
takdirde de, korkarım ki, Pariı tüo ıayretlerini aarfetmekte ve da cereyan halinde bulunaD dıtı ve dolay111le balkın ba neva 
1ola, düımaa kuvvetleri için mümkün olan fedakirhktan asla küçük bir dereden geçmek iı· para bulmaları bahıi :üzerinde 
açık kalacaktır. çekinmemektedir. Kumandanlar, tiyen 38 ınci farkanm bir kıımı ııkanhya düıtütü tesbit edilmit-

Cebel b•taryalan, emir al•• zabitan ve efrad, bir demir kale düşman tarafından ihata edil· tir. Bu it.barla yeni proj~ bii-
dan ateıe baıhyor. Ateı mii- kesilmiş, Fransaz topraklarını miştir. Bu kuvvetlerin iktbeti yiik ~ir ihtiyacı ka.rıılayacaktar. 
... olayorl Fakat, düımanıa karq kaflf müdafaa etmekte, malBm: Eair düımek.. Beledıgeler lı•llc ılcru 
ileri Uıekitına mani olabileer Umumi harp tarihinde kayd· Sonıı var - ••11tlılcları lcaralacalc: 
li•iıi uaaetmek adeta bayalL . iç Bakanhtıa bazarladıtı ka-

Saat s.u 14 üncü farka ku- Muhteıı·f vergı·ıerin tahsil nun projesinin ... a hükmü, be-.... u.. oebel bataryalanm1- lediyelerio ikraz sandıklara kur· 

118 iaab~tleriai telefonla bileli· mu••ruru zamanı maını temin etmektedir. EY\'eli 
l'İJOr ft illve ediyor: bu aandıklar, aüfıısu otuz bin· 

- C.W bataryalan atete den f ula viliyetlerimizde kuru-
dna• etaiDf Ba aaretle, ıol Maliye Vekaletinden vilayete lacaktar. Sandıklar, belediyelerin 
ceaalulallda ac;alaa rahneyi ka- tam kontrolu ve idareıi altuada 
patmata muvaffak olacatız. mühim bir tamim geldi birer mali müeueae olarak P' 

Kamaadaaım, hemen telefoaa _ B.,. 6irlllei .,,Jai/ede _ eden mali yılın müruru zaman latacıklardar. Saodılrlann ne 
~JO' Ye cebel bataryalan 1 Haz·ran 1934 tarihinden baılıafıca olarak kabulü ve ıuretle İf ıörcekleri hakkında 
Tku~adMaaa vaıiyetidbildiriyMor. JUİ 239S numarala kanunun heıap edilmesi lizamdar. ayrı bir nizamname 1aazarlanmuı 

op._, •tefe devam• İJOI'. r ·b 2416 ve 2728 numarah ka· muhtemeldir. F'. k b mer'iyet mevkiiae firdili tara ten 
vaffalapt atiklr. a at. ize evelki umana taıUGk eden nuolara müsteniden hizmet er• Bakaabtın yapbj'I tetkikleri• 
plea laaberler, 14 flncii fırlı:uı• ·1 . l. babı haricinde kalan kazanç verditi neticelerden biri de, 
IOl .. almada açalaa rahne, kazanç verıı erıne ge ınce: tefecilikle yapılan bütün müca· Bu lcaıma aid tabıil müruru vergiıi mükelleflerine ilaveten 
kamandama biJdirclili ıelcilde dd . 755 1 tarbedilen buhran verıiıine ait delelere ve alanu atar ceut 
ebe .. i1etlis detil, ,.~k ıeni.. zaman •Ü eta numara 1 tedbirlere ratmeo laallDn bııka 

Y- .,, L-.... 1038 ab kanunla müruru ıaman •üddet ve baı· tir. 8aaala beraber, dütma• ıYaUnan numır imkin bu lmadıtı zaman, -'zli -.111'1a a.-..11·1 d"I 64 :r.. .. maddeı·ınde lanmcanıa tavininde iıe 2416 • · .. ~ olana, u UNI • 
1 en -cu •· ,. ia vapan murabahacalardan vıik· 

1.. ı d B d ( T hılckuk numarala kanun 1 Haziran 934 ., , ı -uir llllWI IODra tehlike zail ,azı 1 ar. u a ··• a alt faiı ile perı -almuı""-. -Ka-
'tiUftfe lt tinci ettirilip ele ke•bl. bt'ıyet ettili ve ""'2728 numaralı 'kanun da nalaeak aandıklar, Wfa~ba te

........ aol ceaalu. tamamen tarihten itibaren bet ıene zar- 29-5- 9'34 tırilainde tatbik 

..aiiden bçmıı balmacaktırL. fanda tabıil edilmiyen kazanç mevkiine konulmuş olması ha· fbecilerb in eflinkd~nl ;u~armalda 
Abaaa t 1 bel batar- werıiıi müıuru zamana utrar .. ) ıebile 1038 numaralı eski ka· era er, u a 0 çü e ış yapan 

op uı, ce b l eh k d k ve bazın kıaa bir zaman için ,...,.. ... at .. açmıta q 1 • ,eklindedir. Yeni hükümle ara- zanç vergiıi anunun a i mii· .b . 
1 

, 
M.ailer, bataryaların •evziini aanda baıhca fark, müruru za· ruru zaman hükmünün tatbiki paraya 1 tıyacı o an ıan at H• 

...,.ı Ortalık 111lanıyorl Top man müddetine baılanııç itti· mevzuu bahsol8mıyac!tından bipleri ~e bu ~ndıklardın fay· 
tanablerbln ıldaleri tarif edi- haz edilen tarihlerdedir. Bu bunlar bılckında .3258 numaralı dalanabılecelc~r •. 
leaiJecek derecede ıiddetli.. bqlanııç yeni hükümde kat'i· numualı mu :.ddel kazanç ver· _Bakanh_k, uzermde yapılın 
ToMu ateıi, rittikçe riiçleıi- leıtiti mali yıla takip eden gisi kanununun 78 inci madde- etudler -~•tm~k üzere olan bu 
fW· 37 inci farb topçUıa da •ali yıl, evelki hükümde de sine tevfikan verıinin katileıti· bayırla ııın bır an evel gercek
atefe ittirak etmete baılacla. kat'ilqtiti tarih esas ittihaz ti mali yılı talc ıb eden müruru lenmelİ için ça'ışmaktadır. Pıo
T.oplan1a11111 111i, çabucak aa- edilmiıtir. zaman müddetine başlanraç it· je alikala Bakaolaklann müta• 
lapllJOt. Eaki hükmün mer'i bulundu- tihaz ed lmeıi ikt:za eder. lea11 alındıktan ıonra Baıba-

Saat 6tl•d• evel 6, 10 bü- tu zamularda veyabud 2395 Muvaz•• vergi•i kanlıta verilecektir. Sandık· 
a.a telefoa merkeıleri, ıGvari aumuala kaounurı mer'iyet mev- 198~ numarala kanunun do- ların aermayelerini belediyeler 
pOitalan, fiddetli bir fMliJet kiine konuldutu tarihten ıonra kuıuncu maddeıinde (.. • . • . bankası temin edecektir. Bele
lçiacles e.ki zamanlara aid olmak üze- verfinin taallQk ettiti mali ae- diyeler bankaaanın bu iı için 

•A1m1a taamaza bqlada... re tahakkuk ettirilmiı verfilerde neyi takip eden mali seneden vereceti paralar baıka hiçbir 

Inıillz gemileri, Çan•Üaletle, 6a ıelci itle tard cilıa
laril• gö,iJnmig•n ta,.,,ll len luuıı bıulllerial 

malıa/uaga çalıııgorlardı 
- 2 - Liaesi müdürii lzmirli B. Sabn 

Anadolu Hamidiye batarya• de bulunurlardı) Diitmana töz 
11nda muharebe kumandaıı açtırmayacak ıiddetle merlli 
tamamen Almanca, kahraman- yatdıran Dardan0111D ka•aa• 
btı da Türkçe cereyan ediyor- danı birinci mülizim Huu, 
du. Türk neferleri, iki üç ar birinci takım kumanclaaı ... 
danberi A' man arkadaıları ile vuzaf aülizim Mavaaf, ildaal 
birlikte çalıttıklan için, hiçbir takım kumandanı da ihtiyat .a
mecburiyetleri yok iken muba· lizimi lımirli Zeytinzacle Hali• 
rebeye ait Almanca kumamda· bey idi. 
lan ötrenmişlerdi. Bir aralık Dardaooaun o aa• 

Dakikalar geçtikçe mulıırea metli ateıi keıilir ribi olcl& 
be ıiddet keıbediyor; düıman Vaziyet birdenbire detiıti. Top. 
mermileri toprak yığınlarıoa yer lar, teker teker ve aanki ma• 
yer kopirarak havalarda ıavu- tem çanı çalıyorlarmış r ibi atıl· 
ruyor, bunlar araıanda kardeı· mata baıladı. Bılibare ötrea· 
lerim zin, Mebmedciklerin kol· dik ki bu vaziyete aebeb, Ha· 
lan, bacaklara, vücud parçaları san, Mavıuf ve Halim beyle
prülilyordu. rin bir anda ıebid düımeJeri-

Bataryalanmıza yaklaıan çe· dir. (Halen o bataryaaıa adı, 
lik kalelere bız de mukabeleyi Halimbey tepesinde Haaan-
artbrmııtık. Harp sahnesi ce· Mavsuf bataryasıdır.] 
bennemi andırıyor, karalardan Rumeli Hamidiye batary .... 
denizlere, don· zlerden karalara nın öldürücü, eı itici ateıi kar· 
atat aa~dıyorda. , .. ada dilf•• ICaraoı.•a-.. 

Düşmanın bütün em~li Karan· bir tür.Ü sokulamıyordu. Bir 
lak limana girerek Dardanos ı le aralık ateş kesil ir g"bi old\I •• 
Anadolu Hamidiye bataryasını gemiler arasında bir tebeddül 
yan ateıe maruz bırakmak ve vapıldı, bir toplanma hareketi 
bu ıuretle de botazao en kud· müşahede edildi. Bataryalara• 
retli ve en müblı k bataryaları· mızı bir türü ıuıturamı71D 
aı ıuıturmakta. düşmanın, hep birlikte umu•t 

bir hücuma, bir yarma barek .. 
tine geçtikleri anlaııldı. Pek 
lcııa bir müddet zarfında top
lanan filo, ıiiratle laankete 
geldi. 

Fakat dütmanan bu makaadı 
çabuk aezilm"ıt. Rumeli Hami· 
diye bataryaıının o zamanki ku· 
mandana yüzbaşı H imi bey, 
Türklerden baıka hiçbir mille
tin bııaramıyıcaj'I, yapamaya· 
catı bir kudretle buna mani 
oluyordu. [ Rumeli Hamidiye 
bataryasında takım zabiti olarak 
ıebrimiz avukatlarından 8. Ha· 
fız Sabr, s· mdi l cotanb 1 ıl K z . İDOİ farka, (Ermbembua) or- müruru zaman hükümlerinin ge· itibaren beş ıen• zarfında talı- şeye ıarfedilmivecektir. 

m~bWl~~~~k~ uu~~una~~~~~~ ~ledil~miıo~w~lum~ ~~.•r•a•a•e•t-v•e•ı•n•U~k·a~ı·v•a•r•g~ia~i·:-e•v•e•Jk•,-.•e•n•el•e•r•ı•ç•ın-m~ü·ru•r•u-za•-
~ÜflDIDID elıne. ~çta. meli lizımrelir. Tarhiyatı ya· ruru zamana utr•r) kaydı me..- Bu vergi ıareti kat'ıyede ta· man müddetl H aziran 1934 

Fi'onun en önünde Frauıa 
Büve zırbla11 geliyor, budo 
Maraeyezi çal.yor, top bataa
daki ef rıd Maraeyezi ıöyliiyora 
üzerindeki küçüle ve büyük bi
tün toplar ıuurlu, ıuurauz sata 
sola mermi uvuruyordu. 

işte, Anado'u Hamidiye ba
taryasının kumandanı Vaıidlo 
bey bu vaziyet karıııında bie 
yük bir ıotukkanlıhlda harp 
tekniti kabiliyet ni ıöıterdi. De
rakap Dardanos, Batkuıtepe, 
Rumeli, Hamidiye Rumeli ve 
Mecidiye bataryalarını da tele
fonla emrine alarak ıu kuma .. 
dayı verdi: 

11..__~ mel ~ka, 51 an
8

ca farkadyı p:lmamıı veyabud kat'iyyet kes- cuttur. Bu hükme göre, muva· bakkukundan itibaren beı aene ve ı Haznan 1935 ve müteakıp 
J7~,.ci'9 ~~!~yor. ·ı u

1 
~ra a, betmemiı yerıılerde müruru za· zene verriıinde kabul edilen zarfında tabıil edilmediji tak- aeneler için verg n n kat'ileştiği 

ıa nnaaın ı er .:ı~b man eıki hükümlere tabi tu· beı ıenelik ta bıil müruru za· dirde müruru zamana utramıı tarihtir. Üç senede taksitli ola· 
Atmaalarla temaıa ıeli1or. balmuı oldutuna ıöre eıki ka· man müddetmin bqlang cının aayılmak lizımdır. Ancak 2566 rak tahıil edilmeı i mezkur hü-
(Ora) • aol iatikımetiode, aaa ıön tarbiyatı yapılarak verıinio taallQk ettiti mali ıe- numarala kanunun 9 uncu mad· 
kau Wİ' botafma baıbyor. kat'i11et keabetmiı olanlar da aeneyi takip eden mali aene ip- deaile 1929 mali seneıi ıonu
Fr-a•A*aa ulcerleri, aünp müruru uman müddetinin evle- tidaıından beııp edilmesi li- aa bdar tahakkuk etmiş olan 
alaarGJe Ye rötil fÖtiH laub Yiyetle eaki hükümlere kıyaaen zımgelir. verfilerin 1934 mali HDeıinden 
~orlar. •••P edilmeıi muktezi bulu.. HaN lcavwtleri11e •anlıın itibaren iki aenede ve müsavi 

Diit•anın mabadı aarihtir: aqtur. vergisi taklitlerde tahsili kabul edilmiı 
51 inci fırkayı ric'at ettirmek llct,satll 6alıran v•rıiıi Bu vergiye aid olan 2882 nu· oldutu cihetle 1934 mali aene-
Ye (Daomon) UD aol cen•hında !lu verriyi: maralı kanunun 12 inci madde· ıi iptidaıında henüz müruru 
-.zi alıp, aat cenab•a bulu- A - H zmet erbabına, ıile müruru zaman için konulan zamana utramamıı olan 1929 
•• 38 inci w 14 üncü farka- 8. - San'at erbabı haricin· büküm muvazene verriıine aid ve daha evelki yıllara ait ve-
lan tecricl etmek ve bu ıaretle de kalan kazanç verriıi mü· müruru zaman hü ıemüaün ay· raıet ve intikal vergilerinde 5 
llir teaelliil teıkil eylemek.. kelleflerine tarbedilen verıi ol· aidir. aenelik müruru zaman müddeti 

Harp, olanca kuvvetile ele- mak üzere iki laıma ayırmak Maame/11 wrgid birinci takıiti ı Haziran 1934, 
Yam ediJor. liıımdır. H izmet erbabına tarh Bu verıiye aid tahsil müruru ikinci takıiti de 1 Haziran 935 

Mennp oldutum 38 inci far- edilen verfilerin mürura zaman uman biikmü ilk defa 1/6/934 tarihinden ve 193() ve daha 
b, Dile tepelerine pçmek içia baılantıcının taykininde lcaıanç tarihinde muteber olan 2430 ıonralci ıenele re taalluk eden 
acele emir aldı. Fırkanın top- vergi ıi kanununun mcr'iytt blev· numaralı kanunun 27 inci mad· veraset ve intikal verrileri tıb· 
ÇU• Ora iıtika•etinden relen kıine konuldutu tarihten evele deıile konulmuştur. Bunda kıt'i· ıil müruru zaman müddeti de 
diitaaaa kataatına ıiddetli bir aid olan 93.3 ve daha evelki yet keıbettiti mali yıla tak·p kanun metninde yazıb olduğu 
ateı •çb. Düşman bu ateı mali aenelere taallQk ettiti talc- eden mali yıldan itibaren on üzere kat'iyet kesbettiği tarıh· 
lrarıı11ada b"raz aendeledi ve dirde verıiain kat'iyet keabet· yıl içinde tabıil olunmıyan ver· ten itibaren cereyana baılar. 
biz, bundan istifade ederek titi tarihin, vergi 2395 numa- gilerin ınüruru zamana uğrıya· Bu kanunun 26 ncı maddeıi 
Dile tepelerini tuttuk.. rala kanunun mer'ıyet mevkiine cağı yazılıdır. Muvakkat ikinci mucibince üç ae:ıede tahsili 

Verdun orduau kumandanı, konuldutu tarjbten ıonra 1934 madde mucibince daha evelki icap eden ıayri menkullere ıid 
IDubbil tauruz hakkında bizi ve daha ıoıraki mali ıenelere senelere aid vergilerin müruru veraset ve intikal verıiai tahsil 
lerbeıt b kakb. Yalnız ıunu taallük ettiti takdirde de ver· zaman müddeti de ayni bükme müruru zaman müddeti ve baş· 
•••eliyor: r nio kat'heıt ti mali yıla takip ııöre beıap edilecekt ı r, laniıcında da 1929 ve daha 

1cümlere göre müessir değildir. 
2656 numarala kanuna aıd izah· 

namenin (Müruru zaman) baş· 
lıtı albndaki faslının buna dair 
olan fıkrası hükümsüzdür. 

Hayvanlar vergiıi 
Bu vergi tahakkuk ettirildiği 

mali yalı takip eden beş mali 

yıl içinde tahsil edilmediği tak· 
dirde müruru zamanı uğramıı 

aayılacaktır. 1936 ve daha son· 
raki mali senelere taalluk el'* 
mele üzere tahakkuk ettirilmiı 
ve ettirilecek hayvanlar vergi· 

ıinin tahsil müruru zaman müd· 
detinin başlangıcı verginin ta· 
bakkuk ettirild . ği mali yıh 

takip eden m11Ii yı l iptidasıdır. 

Kız kaçırma 

Kemalpaşa kazasında Yukarı 
mahallede oturan Bali oğlu Şe
rifin kızı 16 yaşında Salibe, 
Kızılca köyünden Ekrem tara
fından lcaçmlmıştı r. Jandarma· 
lar keıtdilerini ar ıyorlar. 

- Mavi külibla dane, dü,. 
manm en önde ilerliyen remi
sinin ıu keaımine. Me1afeyi te
lemetrclerle takip ediniz. Ateı 
emrini bekleyiniz!. 

Vasidlo beyin bu emri der· 
bal tatbik edildi. Büve, botıza 
gıriyordu, Anadolu Hamidıye 
bataryasına 10 bin 800 metre 
mesafeye kadar yaklıımııb. Tam 
bu sırada: 

- Ateşi 
Emri verildi ve 22 topun at

zından farhyan mermiler, bu 
haşmetli z rhhnın üzerinde tap
landı . Büvenin bir an sallandı· 
ğını gördük. Çelik kale 4 daki· 
ka içinde sulara gömülüverdi. 
Mürettebat sulara döküldü. 
Bun ların kurta rı1 ması için Türke 
hi s bir ilıcenapıak o.mek üzere, 
ateş bir müddet ke sıı dı. O ter 

- So11u e inei Mıhi/ede -



Rit Misi 
tıaftiı ehaı . 
Ala~ra pe, 

•dularr, t'lrla Hetı 
'- , Mr nncse 

olda 
.. .,, ' .... .dl/Me -

P•flir· 
Hem b. ıôzlerdea ve laem ele 

daha nel ~veci Muatafama 
........ aid olap ta lceıti.re ... 
eliti Z.,tiD ajaQları me .... D• 

dea ••tber ol. Me~iiaecl çak
aıı • cl.p kalıvehaoeD 11 kapı• 
...a.. bar.&enbıre rerı clöa•elc 

'*'Clll•• tekmiı ve at.. et· 
••le batlamıp. 8u •rada 
il:rer .. e atalan lcahveQİ de vr 
,. ... ttu •. 

Etraftan yeb .. nl"r dorhıl 
Meh•edı yah amııla d r. V u
tu al\ Musta ~ U.tnaç k 1' ıre 
•e•le ~t h a a ea oe kaldml· 
••tar. 'rıh ıkat ci va ı etm .. 
leclar. A. Bol• 

lom1"811111lla .JıW..-.11111r..ııı11 

;a ko11IOIOllaue 
liiı " ~llMllte YI .,_ ,,,,:.....,.,,"" 

it -4ad p~--~ 
laneloa ..... k1rk 

•it ıçinde OD alta defa it! 
krdam .. edıld li l>11cftr.111oı 

Kıtılon,, bülctmeti, fe•ab f~"tl8Yl•il. iitliiilll 
&d~ bir kooleranı raplDlf Ye 
~tal& cılerio .,.. fMrrulana 
~arba ca b., "teçayuz olarak 
tava f ey em tttr: 

C,;neral F r•nlı:o,, a~d t•r 
,areler, M dr d ıebr Qı de bom• 
barcl map etm te teıebb. et· 
an ' erse d".- Mad ~ ,eJ. Utdelt 
l..J aro opa•r a et e 
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Yalaıı, bu emanet meıeleai 
aramızda 11r kalacak! Size iıte· 
diğiniz kadar akçe vereceA"im. 
Kabul eder misinizi teklifimı? 

Emanet ae idi? Sarayla ve 
bilba111 oranın barem i,Ierile 
gizli aizli utr•ıanların akıbet· 
lerini pek ili biliyordum. Eğer 
bu iı Hilafet meselesine dair 
birıey idiyıe tövbeler tövbesi 
olıun, burnumu ıolıcmamağa az· 
metmiıtim. Derhal cevap verdim 

- Naııl kabul edeyim ya 
hanimi Emanetinizin cinai bak· 
kında bıçbir fikrim yok. 

Gözlerini kupa kırpa dilber 
kadın gene kulağıma yaklaıta: 

- Emanetim canlıdır, dedi; 
geminize ahp götüreceğiniz ve 
Remeıab iskelesine çıkaracağı• 
nız kıymetli adam, Hindin bil· 
yük (fakir) lerinde11 biridir. Ale 
mi meçhulittan haber veren ve 
llMMll -.w .. bu (fakir ) i 
Su tan hanım efendimiz ta Hint 

pliee set ntL latik· 
bale fıWr llusuıt kqiflerini yap-
brdıktan aonra, şimdi onu mem· 
leketine gönderiyor. Eter bu 
imi Hatife can bi haber alırsa 

ey Nasib Rei ıl Bu limana bir daha 
utramının imkaıı ve ihtimali 
yoktur. Sana ben Zebabe biati 
,Ali tavauutile bq vuruyorum. 

Ba isim, bfaim hayab•da 
bilyülc farbnala r koparan, pnç· 
litiml altlat eden, bayatta ye-
alne aevditim bchaın iımiydL 
Bir 11manl•r her dedljimi yapan 
Zehabeyi ı·mdi auıl reddede
bilirdım? Meçhul aara1lıma ar 
kaına düterek Basranın 711kan 
maballeleriae dotru Jiirümete 
bqlıdım. Arbk, remini11 erza 

a me•eleai ikinci derecede 
ıştı. Bundaa aoaruım ıize 
miyeyim: röaliimü rene 
arm yayım.. itte (fakir) 

yleee remiye ıir•iı ve 
ertesi ıGa ele remi kalkmı,ta. 

Kaptum ınlattıta bikiye,. 
dalmıı fitmiıtim. Ti Hind 
illerinden Şama kadar yüzlerce 
Ura urfederek bir (fakir) ra· 
tirtmek, olur 191 detildil K ... 
bilir ba adam, alhidın Ye,. 
yaludan buıi canaaan bot11l
mı11aa vesile olmq. banri 
mini mini JIYl'U)'U ökıGz bırak· 
•ıftıl Ôyle 7a, bir kadınm ba
kıa1a milracaat etmesi demak, 
,. rakibelerindea kurtulmak 
İlte•eıl, JI da.. Kocuımn aar
lanm anlama11 ve dolaplar çe
Yirmai demektir. Y atata 7at
btı m umanlar hep ba (fakir) 
ılıümla &alllae 19liJorda. Ken· 
eli lcendimes 

- launlar, ae ıvauk mah
llldardırı diyordam. Bu adaman 
bir faJduı olsa. evveli bu far 
elanın keadine dokaama• il· 
11m. HaDi ya? Me~ulleri bilen, 
Ye istikbali pren (fakir), böyle 
itreaç bır kiave içinde mi 71· 
11r? Beı OD karaı kazanmak 
için deryalar qarak Şama b-

... ,.&ir? 

Bu tüpheler beni günden 
ıüne yoruyordu. (Ne oluraa ol· 
ıun, ded m. Kaptandan gizli 
olarak ben bu adamla görüşe
cetim; içimin endiıelerini ya 
ıöküp atacağım, ya da Hintli· 
oin bakıcılıtına dair gene bir· 
çok ıüpbe vo endiş.,Ierle içimi 
dolduracatım.) 

Deditimi yaptım. 
Bir ötle sıcağında yavaşça 

ambarın yolunu tuttum. Kum 
ve erzak yıtmlarından geçerek, 
karanlık bir köıeye sinmiş olan 
Hintlinin yanına ıittim ve di· 
zioin dibine hemen oturdum. 

O evveli başım önüne eğdi. 
Sonra, kendisine dile dik bak· 
tıtımı rörünce başını sol tarafa 
çevirdi ve artalc ıeriye döndür· 
medi. ADlaıılıyordu ki beni iı· 
temiyor; yalnız beni defil, hiç 
kimseyi, batta evelce ıöyledi· 

ti• aibi ı•••li vo içmeti . 
bile ... 

Heroibadibad, ilk defa ıöz 
ıöyliyen ben oldum: 

- Ey büyük bilgin, ey Al· 
lıhıa en bahtiyar kulu Hindli 
kardeı, dedim. Seninle konur 
mık iıtiyen bir Batdadh)'I aziz 
ıohbetinden mahrum eyleme! 

Bu hitabımı dört beı defa 
tekrarladım. 

Tata b tap etmiı ol11ychm, 
taı dahi bir•z kamıldırdı. F .. 
kat (fakir). kannca ayılı kadar 
bile yerinden kımıldamadı. 8111, 
hep ıola çevrilmiı balunduta 
halde, yanında bulunduğum tam 
birbuçuk saat zarfında nefes al
dı tını bıle farketmedim. Çarü
naçar ambardan yukarıya ıiz
lice çıktım. Be11 ataitda iken 
yukanda da mühim hadiseler 
cereyan etmif.. 

B;r buçuk aaat içinde nere
den gelditini, na11I bir.deabire 

çılaverdilderini anhyamadıtam yir
miye yalcın Ceneviz pmiı , bi
zim küçük ıemimisi abluka et· 
mitti. Ceneviz pmileriain ya
nında bizim remi o kadar ufak 
kalıyordu iri tarif edemem. On· 
lar üç katlıydı. içlerinde yüz· 
lerce ia11n vardı. Bunlar bize 
bakıp bakıp gülüşüyorlardı. 

Şimdi ne olacakbk? 
Ac1ba bu pmiler korun 

pmileri miydi? 
Hicula ailen in reiılerioden 

biriıi yamma geldi: 
- Seyyit Sendbıd dedi. Ha

lim barabl Talibim berbatı Bu 
paleri, Alla b bana kepe rö .. 
terme..,di. Oütii11 ki 1a SeYJit, 
timdi bu kif .rler pmimize re
lecekler, yükte hafif, babada 
atar ne varsa hepsini topla11p 
gemilerine gidecekler •. Alsınlar, 
sitainler. Mülk namına canları 
ne lıterlene alıp gitıialerl 
Ulrin, oalann baılca bir ldet
leri de var Seyyidil Kadınları
mıza tecavüz edecekler. K1zı .. 
ram111 elimizden alacaklar. Çün
kl. ıüzel kadınlar, oalar cani· 

öliiyor 
Bahriyeden matrut olanlar, lspan· 
ra peşinde 
yada c sus 
luk ve mace 

Bir Fransız mecmuasındaki 
bir röportajdan, karilerim ize 
bir fılcir verebilmek üzere, şu 
hulisayı çıkardık: 

Son günlerde Akdeniz müt· 
hiş saatler yaşadı. Palos burnu 
açıklarında, İspanyanm Akde
nizde bulunan Kartoja limam· 
nın önlerinde şiddetli b·r de· 
niz muharebesi oldu. Ô1üm sa· 
çan toplar, saatlerce durmadan 
işledi. 
Aı zaman sonra ahnan kat'i 

haberlerle, Franko bahri kuv· 
vetlerine aid harp ronu gemi· 
!erinden biricik .. Balear n ID bir 
torpilin ısabetile batırıldığı öğ· 
reniliyor. 

Bu deniz harbi, ansızın vuku 
bulan bir harp değildır. Eaa· 
ıen, bırbin başlamasından bir• 
kaç saat evel, cumhuriyetçi lı· 
paayanın kruvazörleri Baleırı 

aramakta ıdıler. Ona Kartaja 
llimamnı~ açıkları da tesadüf 
edince, derhal ateş açtılar ve 
bu harp gem s"ni denizin de
rinliklerine gömd uler. 

Bu esnada, yakınlarda bulu
nan lngiliz torp do muhrip e· 
ı inden •Ken penfilt., ve •Boris. 
batmakta olan Balearın imdat 
iıareti vermesi üzerine tayfa) rı 

kurtarmak iç"n yefşiyorlar ve 
tayyarelerin durmadan bomba 
yağdırmasına rağmen, yüzden 
fazla tayf ayı ölümden kurtaı:.
mata muvaffak oluyorlar. Fa
kat bu kurtarma ameliyesi e .. 
nuında bir loıiliz bahriye il• 

biti ölüyor. 
Alcıleniz korsanları 

iki eenedenberi, b"lhaaıa ge
çen yazdanbt-ri A den· z, artak 
turizme ve tica t çık, sakin 
bir den·z de r. Ç ·akü bu 
denizde b rp v n gemi· 
leri biç ekıık a tadır. 

lıpanya bar .i aş ar baş a• 
mu, her iki taraf ta, Akdenizın 
maceraperestler nden istifade 
etmek lizımge d iğ ni anladılar. 

Hare1cetı zlik, tenbellik ve 

biace altından ve elmastan da 
daha çok kıymetli imif.. Sekiz 
aydı bir memleketlerine giden 
bu herifler, kadın gördüler mi 
canavar keıilirlermiş. Hay Al· 
lah cezalarını verseydi. 

Biz böyle konuşurken üç çek· 
tirme gemimize yaklaımııta. 

Çe~tirmelerde, canbaz elbiseleri 
gibi dar dar elbiseler giymiı 
adamlar vardı. Başlarında uzun 
tüylü tapkalar, bellerinde la• 
Lnçlar, ellerinde de kııa çak· 
maklıllr bulunuyordu. 

Derhal kaptanın yanına koı· 
tUID: 

- Aınan Nasib reiıl Dedim. 
Hicazlı kadınları biç olmazsa 
anbara alıhm. Sakın bu herif· 
ler enlara göz koymuş olma• 
11salarl 

- Sonu var -

sefalet içinde yüzen muhtelıf 
memleketlerin bahriyesinden ko· 
vulmuı ne kadar azılı varaa. 
bepıini kapııırcasına topladılar. 
idarelerine, birer topla tecbiz 
edilmiş yatlar ve motörlü ıe
miler teslim ederek onları Ak· 
denize saldılar. 

~ 

istedikleri gibi hareket et• 
mekte ıerbest olan bu korsan
lar, ticaret gemilerini ıoymata 
ve atetleyip batırmata baıla· 
dıfar. 

Bu korsan gemileri casuıluk 
işini de görüyorlardı. Batırmak 
istemedikleri gemilerin bamu· 
lesini, hesa plaranı çalaştakları 
tarafa bildiriyo"lardı. Bir kere 
Cumhuriyetçi ispanyaya erzak 
götüren bir ıemi asilere bildi· 
rilmiıtf. Bugünlerde babrılaa 
B1tlear ile daha birkaç kruva
zör yetiferek gemiyi, içiodeld 
hamuleaile beraber upettiler. 

Buaa biribirleriae llile .... 
açıyorlardı. Yükini tattaktaa 
ıonra korıaahktan içekilen Pe• 
rcz iımiade biri,pne ayni 111" 

rette aı le:İD be abına çahtan 
bir Yananla koraamaı, yirmi 
güıı peıinde kottuktu 1011ra 
en nihayet ıemiıile birlikte 
denizin dıbine ıöndermete mu
vaffak oldu. 

B r riin, ba korualarclu bi· 
ri Franko erkim harp reisli· 
tine müracaat ederek, h&yiik 
bir para mukabilinde bfikllaet• 
çilerin bir gemiıini habrmata 
teklif etti. B•na maYaffak ol. 
duta takdirde kendiaine oa 
bin peçeta verilecekti. Ba adam 
her naıılıa, camhariyetçileria 
belli baıb bir korsan pmiıine 
tayfalıkla sirmenin yolunu bal· 
du. Bu remi, yapbğı birçok 
seferlerden ıonra, o aıralarda 
cumhuriyetçilerin elinde bulu· 
Dan Malagaya ıeldi. Bir rece 
tekmil eıü ettebat karaya pim 
ve pmi bu •ca .... kor1an. a 
emanet eclildL Mürettebattan 
biri anattuta biıpyl almak 
üzere pmiye döadütü zaman 
bu adamcat1&aa pminia mala· 
telif yerlerine dinamiti• ,.. 
leıtirditiai rördil ve tabanca• 
11nı çekerek caıuı tayfayı teb• 
dit ıuretiyle bapaettirclL Me ... 
leden haberdar edilen kaptan• 
lar yetiıerek, bu caıu111 kay
nar kızanın içine attılar. 

Fakat ıoa pnlerde ln,Uiı 
gemilerile Akdenize sallildar 
d ter sulhperver milletleria ıe
mileri ıayeainde korualak va• 
kaları kalmadı denecek dere• 
cede azalmıtbr. 

Kuma 
Doliphlcuyu mahalleaiade Çer 

medere aokatıada mahallebici 
dükkinında Huaa Neaiml oflu 
Nıyazi, Muıtafa otlu Mehmet 
Ahmet ve Ramuan ıarla im• 
mar oynarlarken yakalMarak 
adliyeye vtrilmitlerdir. 

Marlen tarafından yırtıldı -14-Hintliler kögii şapkası g!yer; yüksek bir be· 
Güneıte yakıcı bir bartret yaz yaka taşır; önlüklü bir 

var. Polis bana şüpheli bir tı· kravat takardı. Gök gürültüsü· 
vırla bakıyor. Duruşum haylaz nü andıran bir ICIİ, durmadan 
duruıu .. Beni fena bir vurg:.ın kımıldıyan kulakları vardı. Vü· 
yapmak peşinde gezen bir ıoy· cudü terler ·, soluyormuş gibi 
guncu zannetmiı olacak. Arka nefea alırdı ve bütün bunlar· 
tarafımda Loı Anjeloa, ön ta· dan başka hiddetli, incelikten 
rafımda Pasifik denizi var. Sa· bihaber, cahilin biriydi. 
ğımdı, ilk kovboy fil:mler:nin Sadece ıevki tab:isinın kuv· 
çevrilditi dağlar, solumda; se· vetile sinemayı, dramatık ifa· 
nede üç sefer sahraya çevrilen de va. t it s ... kiinde icaJ etti 
çöle bitişik ova. Holıvud bul· Büyük planlar tertibi, aabne-
varında bulunuyorum. Jan Blon· lerin montajı, oyunların şiddetlı 
del yanımdan geçiyor, bir ca· tesir bırakması. hususiyeti hep 
mekinıo önünde duruyor, krı· onun buluılarıdır. v~ mucidin, 
vatların f ıat liıtelerini seyredi· kıvrandı ta ihtiyaçlar içinde, bir 
yor, tekrar harc"et ediyor, ye· kaç mevıuk ıabeser bırakmıta 
aiden duruyor, bir ilmiti çözü- muvaffak oldu. Meseli •Eırt · 
len çorabının gambasını par· nalar araıında. iıimli filim, bu 
matının ucile düzeltiyor.' Bir ıabeıerlerden biridir. 
km ban beyinin çapkınca latife· Grifaydzdan ıoara, Holivuda, 
ıine yüzünü kmıbrarak cevap biric.k eşyaaa bir banyo tekne
veriyor ve, yüzü rüzgara dotru, ıini peıinde aürükliyen yan deh 
tekrar yürümete baıııyor. bir adam geldi. Santa Moaika 

Holivuda ilk gelditim güa kumsalı üzerinde, banyo kıya• 
bizzat benim hi11ettitim inti· fetile rezinen kızların fototr•f
baları yani karıtık, rabıtaıız larını çekmete baıladı. Her 
biılerden, renklerden, zulmet· neyin olursa olsun fototrafını 
ten, heyecandan, isyandan, tak· çekiyordu. Sokak kavgaları, ar• 
dirdea ve merhametten has,ı tiıtlerin itiıip kakışmaları, eca
olaa intibalanmı buraya kadar ip ve heyret verici ne varsa 
size anlatmak iıtedim. Bugün, onan gözünden lcaçmıyordu. 
bütiin bunları hayalimde top- Taşra ıirkler:nin birinde pe-
lamatı ve içinden lkat'i bir tine takıp getirdiA'i biri Büter 
netice çakarmata bı~lıyorum. Heaton, diteri Şarli Şaplio 

Size ıadece kandan ve etten ;•imlerinde iki çocuğu dövüıtü· 
yapılmıı beteri tarihi, yani ıa· rerek herkese seyrettiriyordu. 
hıılann tarihini arzetmek için Hintlilerin ellerinden henüz 
kendi kend'me ıöz vudim. Fa· daha yeni zaptedilea pJri 
kat, böyle olmakla beraber. ar- mezru arazil• iuriade. oeu-
1111 bir parçuıaıa ea acaip retli aermayeclarlar, filaeı ııı· 
bqlıca kahramuındaa da size tında filim çevirmek için, iiıtü 
bahHtmık lilımdır. Bu kahra- •çık, tutladın stüdyolar inta 
man da Holivudun ta kendiıl- ediyorlarda. Herke,i at•• le 
dlr ....... w ... .. ..... ...,..,. ............... .. 
Pıriı ıibi cevvı~ Baraelon ıibi vuu 11hneler, makiniıt ıenci
f8D, Veaedik ıibi esrarlı, Vi- lerin vatın flllularının, kafayı 
yaaa fibi müıfik, Napoli Jibi çeblif kovboy artistlerin riiveı. 
renılrenk olu Holivud; aillirla ver Hlleriam, borulu gramofon
kudretinin ve muvaffakıyetiaia lann f•yatlanaıa ıece ve gün• 
biltilD 11maı k•di varlıtındıa clGz çaalatbla kıtlalDll evlerde, 
ahr. birlikte otaruyorlardı. 

Geçea aana ortalanaa dotru, O vakiti• kampaayalarcla 
ceaabl Kaliforniyuaa bu kı,. aeaariltler balunmayordu.. Her• 
mmda Kalauuza Hiatlilariaia kes, umumiyetle bbal edilmiı 
bir kaubua varda v.. pek 1a• bir mevz J, makiaeain öelade 
lamada, Şerok Hintlileriaia b'r iıtediii aibi hareketler yaparak 
köyi halaaayorda, 1880 ..... tenuil ediJordu. Holiv11tta, pet• 
ai• clotra Mia V 1lkob i• rolla itli1ea üç tekslekli ara• 
miade bir dal kadı•, ba köyde balar içiacle pçea, ıiirmeli pz• 
yerlefmitti- Fraa111 reıaam Paal lü, boyab paaldı yıldızlar1, 
de Lanlpl'• lam inde bir kom· mabutlar a teudüf edümep 
ıuıa varda. Bir gün, küçük ara· bqlanmııb. Baalarclu biriacili
sileriae, arazilerinin heyeti mec• ain adı Tzeda Bara. ikiacilİDiD 
mausna bir isim takmata ka· adı N ızımava idi. 
rarlafbrdılar ve; her ne sebep· ilk filmler kir ptirmete bari 
le ile, bemea hemen •küçilk ladalar. Buau11 izwiae it ada .. 
orman. mana11na ıelea Holi- ları, aer••yeclarlar Holivacla 
vut kelimeaini seçtiler. Geçen alan etmete bqladılar. Bu it. 
urın aonuada Miı Vaylkolca aiaortalı bir itti. Holivad bir 
·öldü. Tamamen Holivutta çev- Hne içinde, bir batda1 bqı .. 
rllen ilk filimia 1911 de gö.. gib:. meydana ç•lda. Şimdi artık 
terilditi uman, Pol de Lanr kat ayetle olclata 1ercle ,...ae1-
pre lalll yqayordu.. Filimin p miı balaaayor. 
terilme meruimine o da davet - Ona• M•ealı -
edildi. A111i pce, eviae avdet Bogın4ırtla 6ir flflli• 
ederek ölda. Bayındırın Cumlaari1et .me1• 
Bı ecdadın hiçbiri anatul· duanda fanncı Mehmet otlu 

madı. Holivutta, onlar Da1aına Mehmet Albnbaı, bir alacak 
yapdmıı Kahueaza, Şerok. Vayl- yüzünden Maatafa othr Melamet 
lcokıe ve Lanpre caddeleri var. Ôzcaaın ppkuıaı .ı.11 ve be. 

1910 da, NeyYorkta, sinema ıuretle lcendilifindea hakkını 
kumpanyalara abtap stüdyolar almata teıebbila etmiftir. 
için biribirlsile çeldıiyorlardL Gürülti yaparak etrafuacla 
Ba devrin aalıae kralı D. V. bulananlan ela rahatsız ed .. 
Grifaycla, dkGaet ve aiyayı Mehmet Albabq Adli,.,.._. 
bab ta-alladı annmafl dl- ril•iftir. 
ıüdü. K-1,.111 lcapuını larınıılar 
Kumpaayamaı olclaia aibi Bayındınn Hacaibrahim ma • 

Kaliforai1aya ptirclG. Bu adam balleainde Ali otla Ômer Tuz. 
••trar, uld elld hir aktlrclt cu ile Ali otlu Abmet Gülten 
-. fazla olarak. lıarikullde bir renel kaclıalardan Kizbaam ka· 
aiaema jemaile mlcelabeıdi. p·11nı kararak eve pmit. bıçak 
Unn bofla w iri Jlpılıyclı. ile Kiabam biletinden yarala· 
Daima liyab alrradao bir el- m1ılardır. ikisi de tutulmq, 
biH, aan huarcau bir lra,.k91 Adliyeye verilmitlerdir. 
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0El~1·~ CHE LE .. 
\ A TE .. LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

OEUTSCHE LEVANTE. 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

ATLASLEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"HERAKLEA,, vapuru lima· 
nım zda olup ANVERS ve HAM· 
BURG limanlarından yük çıka· 
racaktır. 

"ANDROS,, vapuru 15 Mart
ta bekleniyor. ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"GLUCKSBURG,, vapuru ha· 

let1 limanımııds olup ROTTER· 
DAM,HAMBURGvcBREMEN 
için yük ılacalctır. 

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

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

.. ESPAGNE ,, vapuru 15 
Martta bekleniyor, ANVERS 
için ylk alacaktır. 

l>tN NORSKE MIDEL
HAVSUNJE 
OSLO 

"BAGHDAD., motörü t S 
Martta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limaalanaa yü" ala· 
-..kbr. 

5ERV1CE MARITlMi 
RQUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni

unda bekleaiyor, KOSTENCE, 
SUUNA, GALATZ· ve GA· 
LATZ alctarma11 TUNA liman· 
lan içia yük alacaktır. 
STE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•

1SZEGED,, motört; 15 Martta 
IMklaipr. BUDAPEŞTE. Vl
y ANA •e BRATISLA VA li-
•••&...ı iti• yük alaealcbr. 
JOHN8TON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
" A VIENO RE ., vapuru 27 

M.tta beklelliJOr. BURGAS. 
YARNA, KôSTENCE vo GA· 
LAı ~D yiik alacakbr. 

Vapurlana banket tarilale
tlle uvlunlardaki defitildik
.._ accnta meauliyol ka~ ..... 

Daha fula tafsillt almak için 
llt1adhrdonda W. P. HENRY 
VAN Df.R ZEE & Co. N. V. 
...,._ aeeatabtml ·~ 
tıdil11ıeli rica olunur. 

Telefon No. 200112008 

Olivier ve 
ŞürekAsı 
Limited 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANOAlS 
KUMPANYASI 

" HERCULES ,. vapuru 20 
Martta bekJ .. mekte olup BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlarına hareket edecektir. 

"HERMES,, vapuru 21 Martta 
g lip ROTTE.ROAM ve HAM· 
BURG için )'iik alacaktır. 

11GANYMEDES., vapuru 31 
Martta beklenmekte olup BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
liman! "' rı için yük ..- lacı:tkh r. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

" GUNBORG ,, motör 'ı 17 
Mırtta gelip R01'TERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA. DAN· 
ZIG, DANiMARKA 1 rnanJa·ı 
ve BALTIK limanları için yük 
ılır. 

''ISA,, vapuru ~O M rtta bek· 
le.,mekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DA NIMARKA ve BAL· 
TIK limı:ınları için yük al ır . 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA., vapuru 14 
Martta gelip MAL TA, MAR· 
SiL YA limanları için yük ala. 
caktır. 

"SUÇEA VA.. vapuru 9 N:
sanda beklenmekte olup MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
navlunlardaki değişildiklerden 
acente mesuliyet kııbul etmez. 

Daha fE zla tafsilat için 2 nci 
korda FRA TELLi SPER CO 
vapur acentah~ma müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111142421266314221 

:1111 

Konak-taksi 
Telefon 

3456 
LÜKS • UCUZ • SERi 

Otomobillerim:z gece vo gün
düz emrinize hazırdır. 

Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece sründüz bir telefonla 

derhal emrinize .. ctJ>ar Aeentaa 
liriDcikordon Ree1 biaaa, Muhasebeci 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI istiyenlere 

•POLO. ••p•u Şubat orta- Uıun ıeneler tecrübe görmüt 
•da LONORA. HUU. •e bir muhasip it arıyor. Tıtrr 
AHVERSten gelip yük çıka· ya da gidebilir ldırehıneın z· 
IMak ve ayni zamanda LON· den aranaın. D: S 

DAA ve hULL için yük ala· ı.--------·
'*ır. 

"GITY OF EXFORD,, vr 
... Mart iptida5lnda LONDRA. 
HUU. ve ANVERSten gelip 
:ilk çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için ,iik 
alacaktır. 

LIVERPOOL HATii 
'•MARDINIAN,. vapuru 20 

t-batta ıelip LIVERPOOL vo 
GLAscow için yük alacak. 

•'LEsBIAN,, vapuru Şubat 
wta11nda LIVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN aelip yük çıkara· 
Clk. 
DlUTSCHE LEVANTE. LINIE 

''ANDROS. vapuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERST~ oclip ~ük ,'9 
.. racak. • -

DOKTOR 
M. Şevki Üfur 

Dahitr hastahklar 
mutahaaaısı 

lkincibeyler sokak No. 82 
T elefoo No. 3286 

Muhasebeci 
aranıyor 

Muhasebe işlerini iyi bilir, 
lngilizce veya Fransızca li1an· 
larindan birisine vakıf bir me-
mur alınacaktır. 

isteklilerin 242 Numaralı pos· 
ta kutusuna müracaat etme· 
l•i. D. S 

-\ "\ '.\DOl.l' 

.. Sinir Hekimi 
Ismail Ziya Tregul 
lkincibeyler soka ı Fmn karşısı I o. 25 

Tl"'1efon: 4178 Evi : 

~. ıııııııııııııııııııınıııı1111111ı. Doktor .. ı11111111111111l11111m11111111111 
- = 
~ A. Kemal Tonay 1 
= Bakterigoloı ve bulaşıcı, salgın hastalıkları miitehessıll e 
~ (Verem va ealret 5 
- lı1taııb11te ÜIHTOBD bıpemdaki Dibek IObJc bqıaaıa 3lJ Hyıla e 
=; t\ ft muı7cnelluiidnde ıMMh uaı 8 d.a Üfam ...a ô ı• §§ 

1 kadar butalannı kabul eder ı-
il ili 111 ili ili ill 111 il ili ili 1 111ili11111111111111111111111111il11111111 Tele/ n o: 4115 11111111 

Ürolog - Operatör ·, •• Jo • .. .. :. ,,,,. 
- . ' 

Doktor Fuat Soyer 
Gü:hane hastanesi eski muallim başmuavi ni ve lzmir Merkez 

hastanesı idrar yolları hastalıkları fuütahasaısı 

lkincıbeyler, Ahenk matbaası sırasındaki çıkmaz sokakta 
17 numaralı muayenehanesinde her gün saat 15 ten itıbaren 
h-ıs P ların klllhul ve tedıv eder. · - " .. • • ' ·.:. .. {'. ... , ... • ~ 1 • ·,~... • ,, ... ~' ~ • . . ~ ... . ' . . 

lzmir vilayeti 1\luha~eheı Hususiye 
müdOrlüğOnden: 

Sarı güJlü Aziz oğlu H ~sanın müterakim vergi borcundan 
haciz edilen Ahmetağa mahallesinde 52 taj sayıh depo ile 
Hacı Mahmud mahallesinde 13 kapı sayılı fırının tar'hi ilin· 
dan itibaren 21 gün müddet.e satılığa çıkarıldığından pey 
sürmek istiyenlerin lzmir muhasebei hususiye müdürlüjünde 
tahsılat kalemine gelmeleri. 10 13 16 19 769 

lzmir ithalat gnmroğo mttdür10ğOn· 
den: 

Tubit 
No. 

1290 

KABIN Tarife HAD. Resim Kıymet 
Kilo Gr. Adet Nevi No. Lira Kr. Lira Kr. Cinsi 
1154 00 2 Demir 194/B. 1 12,S 100 00 Sekerli 

varil şurup 
Jspirtolu olduğu içio beher kilosundan yedi buçuk 
kuruş inhisar resmi de alınacaktır. 

Yukarıda yazılı bir kalem eşya 23/3/938 inci çarşamba günü 
ıaat 14 te açık arttırma ıuretile müzayedeye konulacaktır. 

Dahile ıahtmadığı takdirde ecnebi memleketlerine götürül· 
mek üzere 1141938 güuü de ayni saatte tekrar ıatılacığından 
iıteklilerin o gün lzmir ithalat gümrüğü aatıı komisyonuna 

· müracaat etmeleri ilin olunur. l S 19 762 

Izmir iskan müdürlüğünden: 
Göçmenler için pazarlıkla ve ma

hallinde peşin para ile kolliyetli mik
tarda cifle elverişli öktız ve beygir 
satın alınacaktır . 
Şartnamesini görmek ve fazla iza

hat almak istiyenlerin her gnn vila
yet iskan mQdOrlDğftnemQracaatları 

10 13 16 19 765 

Bayanlara Müjde 
Bu ıene her Bayan arzu 

ettıti gibi 4 ıapka giyebile· 
cek. Çünkü meıhur üniverael 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER bayatı ucuzlatmak inkı· 
Jibında bir hizmet göstermek 
çio Bayan yazlık ıapkalarına 
J 50 kuruşa maktu olarak sat• 
maka başlamııhr. Bu fırsata 
k çırmadan almasanız dahi 
bir defa ıon medel panama 
şapkalarını görmeti jecıktir· 
meyin çünkü şapkaları kapı· 

ı yorlar . 

Toptan alanlara da ayrıca 

tenziıat var. 

Abbaa Azer Üniversel Şapka Fabrikat6riı , 
Te efon 3811 lzmir 

. . .. . . •. . . ' .. . :-· 

lzmir Emrazı Sari ye hastanesi baş· 
hekimliğinden: 

Hastanemiz ihtiyacından aşağıda yazılı koyun etinin eksilt· 
mesi on gün müddetle temdit edilmiştir. Şartnamesi her gün 
hastanede görülebilir. Eksiltme 25 Mart 938 Cuma günü saat 
] 1 de Tepecikte Emraza Sariye hastanesinde olacaktır. 862 

Tahmini Muvakkat 
bedeli Miktarı teminatı 

L·ra Kilo Kuruş 
900 1800 6750 

I 

Cinıi 

Ko1an eti 

ffilŞ ıcı k~bc DI .,., .. uıawır----~~- ----_,,... 

..Mil'rt 10 

lamir levazım amirliği ılanl. r! 
Deniz levazım aatın alma komısyonundan: 

C ins1 Miktarı Beher kıloaunun 
Kilo l iata 

Kuruş 
Sığır eti 14,000 30 
Kuzu eti 20,000 41 
Koyun eti 22,000 38 

1 - Cins ve miktarlarile beher kilosuna tahmin edilen be· 
delleri yukarıda yazılı olan üç kalem et, 30 Mart 938 tarihine 
raıtlıyan Çarşamba günü sa&t 14 de kapalı zaıf usulile alın· 
mak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - lş~u üç kalem etin muvakkat teminata 1557 lira olup 
şartnameaı; parasız olarak komisyondan her gün alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifata dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon b ıka;ı· 
lığına makbuz riıukahilınlle vermelerl. 15 19 24 29 1347/801 

lzmir Levazım amirli§'i Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müteahh.t nam ve hesa'bma satm eltnacak olan 12000 

metre yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahm ·n edilen bedeli (37080) lira 0
1up ilk teminat 

parası 2781 liradır. 

3 - ihalesi 22 /Mart/ 938 salı günü saat 14 tedir. 
4 - Şartname parası 186 kuruş mukabilinde M. M. V. 11bn 

alma komisyonundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 v 3 ncD 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale günü ve 
saatında M. M. V. sabn alma komısyonunda hazır bulun· 
maları. 4 9 13 19 707 

fzmir Levazım Amirlıği SAT. AL. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir tayyare alayının Gazi emirde yaptırılacalc (13813) 

lira iki kuruş bedel keıifli yol inş111 kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

2 - lhaleıi 4 Nisan 938 paıarteai günü saat 16 da 'kışlada 
İzmir levzaım imirliti satın alma komiayonuadı yapı· 
lacakhr. 

3 :_ Teminatı muvaklcate akçası l036 liradır. 
4 - Şartname, keşifname ve resmi her gün komisyonda gö

rülebilir. 
S - istekliler Tiçaret odasında ka11th olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetiadedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve tart11ameıinde yazılı vesikalarile 
teminat ve teklif mektuplarına ihale saatin deo evci ko· 
misyona vermiş bulunacaklardır. 19 24 29 2 866 

Hakiki çiçek kokularını 
Boton tabiiliklerile yalnız 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

Tabii, LAtif ve çok 
-~; sabittirler. 
·' 
'r 

~Aynını yapmağa 
.. · imkln bırakılma· 
ırıışıır. 

Benzer jqjmli tak· 
litlerini red edip 

S. F. Eczacıbaf ı 

isim ve etiketine 

lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 
modorloğooden: 

Vergi kıy· Cınıi No. Mahallesi Mevkii Hududu 
meti 

Ura K. 
3340 00 yağhane 75 Tülbentli 

m. 
lkizçeşme Do. Giritli alı Babada· 

vcreaeıi Ba:yol kı Mus· 
ku:arabacı rifıt taf a 
Gü:yol 

Babıdaki Muatafanıa •razi ve bina vergi borçlarından do. 
layı Menemende kain yukır.da hudut ve evsafı yazıla 75 no.lu 
yağhanesi ıleni artırmaya kon muttur. 

15-3-938 tarihinden itibaren 21 gün sonunda birinci ihale 
ve birinci ihale tarihinden itibaren on gün zarfında kaei ıhale 
yapılar. Artırmaya iştirak eden tal"plcr artırma bedelinin yüzde 
7,5 niıbetinde teminat ıkçesi vermeğe mecburdur. Daha fazla 
tafıilit almak istiyenlerin Menemende husul! idareye müracaat· 
lan ilin olunur. 19 20 22 23 865 
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astil Pektoral Doktor Şahap GöğsiJ yumuşatır, balga!!1 söktürür, öksürüğ 
söktürür, tesirli bir OKSi1.RüK pastilidir 

Elbise ve Manto 

mer•klıl•rın• mü jel e 

Zabitan Baglar ve 

Baganlar ..• 

En mü1külpesent mü~ 
terilerıni memnun eden 
bu firmayı un\llmayınız. 

Tüccar Terzi Türkp:ızarı 
lbrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, T•yyorlulı:, Trnvalı:arlık 
kum•şların env•iıini, yerli ve Av upa. 

1 - Mağazam dabi~inde açtıtım terzıhanemde 
huıuıi o:arak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

tuvalet, gelinlik, ıivil ve askeri elbiıe ve kıputları 
iıtenildıği ve beğenildiği şeki de imal ed lir. 

2 - Muamelem peşin ve kredı ile de Y•pıhr. 
3 - Bu ıözlerimin doğruluğunu anlam•k için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adreı: Odunpaıar: Sümerbankın çıktığı eski Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telcfen 3276 
Toptan ve pe1'okentle olarak lıariçfen sioari, kabuT edilir. 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
:oc::ı::> 

Mutlak 

kallflllınız 
' 

Toptan 

aatıı;yeri 

Peıtemalı:ılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

EN MUKEMMEL DIŞ MACUNUDUR 

Foto oroğ u 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrilcalann fotoğraf makineleri, film, cam, kitıt. 
kart ve bilumum fototrafçılılcta müatamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevab, font ve ıehpalar. 

F otofralçılıfa müteallik her nevi mal:eme 
Zevki oqıyacak resim ve atrandıamanlar, aeaeclat ve evraıe 

iatinaahlan ve kopyalan kemali diklcatlc yapılır. 

AMATÔR lŞLERI 
Developmaıı, kopya ve her nevi ağrandisman ıürat ve nefa· 

ıetle yapılır. 
JZMIR: Emirlerzadc çarşı~ı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, > 
Telefon: ~675 Tel~raf Rüstem lzmır 1 

kardeşıer' 1 

MERKEZ 
IZMIR 

ne 
y 

ŞUBE 
ANKARA 

Tem iz, zarif eıya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
lıalıne göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir aalona 
ı ı. bat yqıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daba iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşy&11 bayatı
nı ıın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taluitte vereaiye muame
leai ;yapılır. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa sii:zülmüştiir. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

h Ecz lan 

. -
... . "' 

• 

TÜRKİYE 
CUMHU IİYETİ 

Mücellit 
Ali Rıza 

En temiz ve en zarif itleri 
ıüratle yapar. 

Bir kere mı'Jracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarıı•ı No. 34 

• Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler aolcak No. .iJ 

Telefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam oe .aire ta h,. 

lifleri .vepıfır 
\-1nracaat yeri: 

fkincibeyl"t' •okak No. 25 

Telefon 3869 
Birinci gınıf Mutab111&1 

Dr. Demir Ali 
Klllllfl oflrı 

Cilt ve TenasDI hast•lık· 
lal'ı ve elektrik ted•viel 

1zmir • Birinci beyler aolrap 
Elhamra Siııe- arkuıacla 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mital OnJ 

Adrea: Beyler NlllD&D acto 
lcait No. 23 

Kabul saatleri: Ötledea ewl 
IUt 10-12 ötlecfea &Cllll' 

lS,30. 17 Tele. 

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

Yedek parçalar nıevcudduır 

Oldsmobil otomobilleri de her tOı·lO evsafı haiz, sağlam. 
elverişli, gozel ve loks makinelerdir 

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


