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Bu sefer de, kuvvet hakka galebe çaldı! 

Polonya - Litvanya ihtilafı 
bertaraf edildi; harbin . 

·geçildi •• onune •• 

Litvanya, dün Polonyanın ültimatomuna cevap 
verdi. Kan dökülmemek için herşeyi 

kabul ettiğini bildirdi 

Dost Iran Ş hının -
doğumlarının yıl-

dönümleri 
Ankara, 19 (A.A.) - AU Bar.• 

reti BGmeyun Rıza Şah Pehlevinin 
Hl&deıiaio 60 ıncı yıld6n6mö iDi• 
11uelıetile Relıicumbur Aıatelrk ile 
Majeare Rıu Şah aıaıwda •ıağıdıki 
telgraflar teati olunmuıtorı 

AlA Burcti HGmayon Rıza Şah 
Pehlevi Şebineahı 

İran-Tahran 
Velldeti pbaaeJrrinln 60 ıncı 

yıldooOnıQ mOııaaebctile •n aamiml 
t•hrik.lerimi araetmektetı çok bas 
du,maLta, lran devletinin günden 
gilne artan inkicafıoı g6rmekle 
bebtiyenm. 

Yurddaş; 
Kubilay abidesinde 

And içmeğe gel! 

Kovno, 19 (Radyo) - Lit· 
vanya hükG:neti, Polonyanın 
verdifi ültimatomda yazılı bü· 
tün maddeleri aynen kabul et
miştir. 

Bo Yetile ile ıı tı biraderaııeleıi ıe 
aıma 6mGr ve 11adetler diler •• 
brd•ı İren mllleıinin refahı bık· 

----------=-==========----------! kında haliuaıe temennilttimi tekrar 

ispanyada vaziyet •••~:.:7" Relolca0>~a~:•:'.!11nı 

dan doğruya ıki devletaraııoda I bütün devletlere verdiği bir 
başlıyacaktır. muhtırada hükCimetinin, Polon• 

Litvanya Hariciye Neza .. eti, - Sonu 8 inci sahifede -

Litvanya cumhurreiıi Stanoıki 
diyet meclisinde bu meıele 
hakkında izahat verecektir. 48 bina yıkılmış, 71 ev h~rap olmuş 1500 Kemal Aıa~~!era BugOn ?ıferıemende inkıllp tehidi 11iı K obiltyı anace u. Ş.lait 

L=tvanya·Po!o:ıya münasebab, 
marbn 31 inden evci normal 
vaziyete girmiı olacaktır. 

kişi ö!müşlür 

Po:onya, Kovnoıa ·ve L:t?,an· 
va da Var~ovaya mütekabilen 
ıefir gönaereceklerdir. 

Litvanya, hududda öldürülen 
neferin ailesine tazminat vere
cek vo Polonyanan, Memelden 

y pma a razı ola· 
" \.. r. 

iki devlet- arasında husule 
gelen bu itilaf, muhakkak bir 
harbi bertaraf etmiştir. 

Kovno, 19 (R ıdyo) - Lit· 
vanya D:yet Meclisi bugün 
toplanmıştır. 

Cumhurreiıi Stanoski; Polon· 
yanın verdiği ültimatom, etra· 
fında uzun beyanatta bulunmuı 
ve' Polonyada başgösteren ıid· 
detli heyecan ve harp ihtima • 
linden dolayı ültimatomda ya· 
zıh hususaba kabul edildiğini 
ve Po!o:ıyanan, hudutluda bey• 
nelmilel taammüller daireıin· 
ele ve pek haklı olarak öldü· 
rlleo L'!hli bir neferin ölüm 
hidiıesinden istifade ederek 
bu ültimatomu verdiğini ilave 
•taaiı, L 'tvanya için alakadar 
olaD devletlere tetekkürde bu· 
lunmuı ve demiştir ki: 

- Litvanya, kuvvet ve ıid • 
dete boyun eğmiştir. Fakat 
hale bizimdir. 

'Biz, bütün kuvvetimizle Po
lonya ordularına karşı koymata 
lcuar vermiıtik. Lakin, hem 
netice çıkmıyacak vo hem de 
kaıa dö .ülecelcti. Bu itibarla, 
ültimatomda dermeyan olunan 
h111111ab kabul etmete ve teh· 
likeyi bertaraf eylemete karar 
verdik. Şimdi, Polonya ile ara· 
mızda müzakereler başlamak 
Gzeredir. Po'onyı; U uılar Soı· 
r•tea'aia müdabaleıini iıteme• 
dilinden, müzakereler. dopu· 

llıtil8lci 
Bıraelon, 19 (Radyo) - lbtilil· 

ellere meoEup tayyarelerin attıkları 
bombalardan 48 b87Qk bina baetan• 
baıa harap olmu1t 71 e9 luımea 
yıkılmııtır, 

· Ôleolerin, bitı bee yaa ft yar1• 
lananl.ırın da Gç hin oldota tabak. 
kuk etmiıtir. 

Bınalonu bombardıman eden 
layyarelerin, halya •• Almıny• ha· 
T• kunetlerioe meoıup (Market) 
(Zoolt.er) tipinde olduklara letpit 
edilmiotir. 

Bu bom berdımanda, Dinyaroı 

To Banelon Fnoıız kooroloılarınıo 

öldOğfl 'H Baraelon Generel kooıo· 

loıuaua da yeıelao<lıJı, uıbık Bre• 
ıilya ıefirinin parçalandığı Hla. 
ıılaıııtır. 

Beraelon, 19 (Radyo) - Kırk 
ıekia ıaatteuberi ölümle boJucao 
Beraelon balkı, bugün ıftktlnet bul· 
mu:tur. Ma#es:ler ve dGkkiolar 
eçalmıı •e normal fıayat baolımııtır. 

BarHlon, 19 (Radyo) - Daımaa 

ta7yareleri, bugOo V eUlaıiya yol.arı• 
nı bombardım•n eımiılerdu. 

Madrid, 19 (Rıd)o) - Gue.rd 
Niya1a beyanatta bnluoarak d .. 
mittir ki: 

- Tek bir c~mburiy•tçl eıker 

kaldıkç• harp bitmiıecektir ye har· 
bi bia .kaıaaec.1~n. Zııferde11 amin 

:bulunuyoroı. Bor muberc: bede tal ıh 

Loid Corcun 
hati ve 

Paris seya
ltalya 

Loid Corc, diJn Mareıal Foşun mezarına 
çelenk koymuştur 

F•ri" 19 (Radyo) - E•elki gfla boreyı gelen Loid Corç, Mareıal 
Fopa •t1•na1. si7aret etaıiı •e kendi namın• hir \elenk ~oyınuotur. 

Loid Corç, bugiln Franua ricalini ıiyaret etm~tir. 
Parit, 15' (Radyo) - ltal7e hü.L.Qmetf, Loid Corçle ÇurçuJin Parie ıe. 

JÜallai ip 16rmomekte •• ~a HJalaa&ıea, çıkacak aeı.icedoa eadi .. et. 
-.kıM&r. 

askerler 
oyunları olur •e moharebe kaz,nıh •• 
Neticede biı de kaıaoacaAıı. 

- Sonu 8 nci sahifede -

Balkan 
Matbuat kongresi bir 

hafta sürecek 
letınbul, 19 (Hueud) - Balkan 

detletleri matLuat korıgyeai, ni1anın 

yedi~jode burede loplaoacak H bir 
hafta devam edecektir. 

Bollun memleketleri mıtbuatıo 
nm mfihim ıimaları kongreye ittirak 
edeceklerdir. 

Filistin müftüsü 
Baron Roçildin 6eya. 
natını protesto etti •. 

Beyrut, 19 (Radyo) - Filis
tin müftüsü, Baron Roçildin, 
Avam kamarasındaki beyanatını 
protesto etm ştir. 

F listio müftüsü, bir fırsat 
zuhu .. unda Fıliıtin Arapları için 
beyanatta bulunacatmı bildir· 
miştir. 

Meksika 
hükumeti 

Petrol şirketlerini 
satın alıyor 

Mcks'ko, 19 (Radyo) -Mek· 
sika hükumeti, Meksikadaki bil· 
tün petrol ıirketlerinin satın 
alının•sına karar vermiş ve bu· 
nun için bir proje hazırlıyarak 
parliınentoya sevk eylemıştir. 

Projede, petrol şirketlerinin, 
1~17 senesindenberi memleketi 
istiırnar ctfkleri ve biraok ha· 
diselcre seb,.biyet verdikleri 
kaydolun maktadır. 

VelAdetimin yıld6nfimtl m6na1e
betile g6aderilmio olan muhabbeti· 
miı tebrik telgraflanoı bilyOk bir 
ıninç ve minnetle aldım. BUmuka· 
bele Htıdevletinin eaadet ve ••İl· 
aıeıJerioi ve doıt komıo TOrkiytı 

dnletioia himayeni• albuda ycık&elme· 
llai andemim temenni eylerim. 

Şah Rıu Pehlevi 

daeeli tam dolrnı yıl olan Kubilly, lınıir Muallim mektebinden mena 
geoç. aletli, cam huriyetio ycı Terk inkı llbının l Cit<ID imaaıDJ dinç 
sO~ınnde la~ıyan hakık[ bir 6~retmendi. Aek•rlik vulfeıini MeHIDn• 
de yapan bu uil \alan fOCu~unun ne ıuretle ıebid dfictfllbtl okur• 
larııoıı;e berıefıil anl•tmak lilzumuau duymuyoruz. 

-Oç brt hfaııı liits6lil yobuın fPriat perdoıi altındaki irtica hu. 
ketin• karoı !;Ö~&Onft ~erip Türk inkılibınıo b6tan bir millet b .. 
iJo müdefııa edilecr~ini Ei>nertn .KubiJiyıa hetırewu lıiç ıaıahıi• 

inkıllp l•nçliği deimı yıfıtacaktır. Ve bu betıra bir dera, •• bir 
umde baliode her 'lilrk çocutuuun içinde yıoıyarek otıildcn sıeail .. 

Lngı.1lere 1 anrdan aeıra, tarihten tarihe €eçecektir. Bütün millet, Tork iukıllbı· 
t nın böyflk te mukadde1 ideallerini çoktan bumetmiı, çoktaa kNmla 

Ç L [ k h d _J k•nıurmıftır. - Sona 7 İ•c:ıi NtltfNtle _ 

e.rcos ova ya u Oa• '===========================----· 
tarı için garanti lngiltere • Almanya müza-

veremez. 
Londra, 19 (Radyo) -Mesai 

Nazırı Lomer, beyanatta bulun· 
muş ve demiştir ki: 

-İngiltere, Çekoslovakya bu· 
dudları için garııntidc buluna· 
maz. Zira, Çekoslovakyanın bir 
kısmı, Prag hükumetine tabi 
olmak istemiyor. 

İngiltere, bir tecavüze ağ· 
rarsa, Fransayı himaye etmeğe 
amadedir. Fakat başka dev· 
letler için taahhütlere gi•işemez. 
Maahazı, lngilterenin menafiini 
kollayan devletlere yardım et· 
mek te, İngiltere için ayr1 bir 
vazifedir. 

Belgrad be!ediyesini.: 
edebiyat mükafatı 

Belgrad, 19 (A.A.) Bel· 
grad belediyes:nin edebiyat 
mükafata tayyarec. liğe aid bir 
eserin mub!lrriri yüzbaşı B. Fi· 
logra'a tevcih edi miştir. 

kereleri, bundan sonra 
suya düşmüştür 

--------1-------
Başvekil Çemberlayn, dün Hariciye Neza. 
reti erkanile Avusturya meselesinden ıonra 

husule gelen vazi)·eti tedkik etmiştir 
Londra, 19 (Radyo) - Kabine Lordu Delovel avam kamara· 

sında beyanatında dent"ştir k;: 

-Avusturya mcseles nden sonra hiç kimse bizden Almanya• 
lngiltere arasında mlizakereninne olacağını soram~z, bu .mesele, 
tamamen suya düşmüştür ve artık, Almanya ile müzakere meı· 
elesi mevzu bahsylamaz. Bütün elilak kaideleri çiğnenmiştir. 

Londra, 19 (A.A.) - Dc}li Te graf gazereıinin yaıdıtı bir 
habere gdre, Çcmberlayn ile Harı ciye Nezareti erkant arasında 
görüşmelere de:vam edı lm ış ve Avusturyanın Almanya ile birlCJ· 
mesi üzerine hasıl olan vaziyet tetkik olunmuştur. 

İngiliz Naz· rları o ta Avrupada Almanyanın yeni bir hareketine 
mani o lmak iizere Çekoslovakyaya ekalliyetlere dair olan Alman 
metalibatm kabul e lt irmck gavesin i takip edi, orlar. 

•••• e ...... 

Meclisinde cok hararet;i , müzakereler oldu 
Ankare, 19 (A.A.) - Dün Fik· 

ret Si1111n b~elı:anlığınil• yapı len 
Kamutey topJaotıeında meclilia 1938 
yılı ıubat ayı heaaptarın• '"e B. M. 
Mecliıi m<ıotemilltı_ndaki eıy•y• ail 

DıHbata ckuoduktao ıonra ortamek. 
tep muallimi yotiotirmek için Gui 
terbiye enetitftıfinde açılan kuraa 
dnem eden muellimler hıkkındılti 
kıDQDQn mflukcreıine goçilmittir. 

Bu mGn&1eheıle 161: alın Maarif 
Vekili Saffet Arıtan demiotir k.i: 

- Bu kenuoon geçen mftzake. 
resinde buluoamadığımdan mCtee•Iİ· 
rim. Arkadaeım Zıya Ge\ber Etili 
lıo kurııa iıtirak ~deo mualJimlere 
maaı \'eyı lıir eile paruı verilip 
•erilmiyeu~i hMkkuıda beJıdeu bil 

ıual ıormue ve heyeti celile ka n• 
nwı mfizakereıini trhir etıniıtir. 

Arkadaılar, bu eııaıeo bük(hnrt• 
çe düeOofilmu§tlir • .Nitekim eocume• 
ninizde de bıı muele meuuııbahı 
olnıuıtur • .M•lıluıull.lioiı bo ınoallım· 
ler orıa talıı,ilin en ı k1eık olan mu• 
allim kadrosunu takviyeye yarıyauk 
elenıaolardır. Hakı l.aıeo de~eıli olan 
bu elemanlın aıOmkilo olduğo k-•· 
dar erıırmak arzuoıur:dur. Ve buo• 
ların bir eeoe kadar derdi maieetten 
•zade kılarak heyeti umumiye ara• 
tından f!D gtlzidelorini ııeçmtk çare• 
lerini ırıyoruz. Eğer biz bunların 
memlekette kalan ailelerine m aa, 
verebilir Ye en güzıdelerini ıeçmek 

fırentını bulılbi lirsek k od i mİI: i~in 
de bir oiuıel UJ4'Ca iL Bu ıureıle 

bunlar o eo iyilerini alabiJo<'eğia. 
Bu meıele eau itib•ril11 hfllnlmetçe 
derp't edılmiıtir. Ve Maliye VeU· 
leti ile h.ali mıııa keredeyiı. Bfidce 

encOn;eoiodo do göriieec•ğiL Ona. 
müzdeki •ene Lir teklifte balu. 
nacağız. 

Moari( Vekilini takiben 161 alın 
Ziya Gnber Etili bn maıllimlarin 
aile\f "ar.iyetlerinio hlikQm~tçe dr 
dOtfinülnıekte oJdu~uoı dair Vekil 
taı afıodao Terilmif oleıı izahata te
tekldlr ederek bundan en1ki bir 
toplantıde kanunun mfi~akered HD•· 

ıında budcrı enciimeoi nıazhatı mu. 
lıarrırı tarafından 'erilmiş o}au in· 
bata teıı, 411 etıni~ ve flt>mi~ tir kı: 

- Sonu 3 inci sahıfede -
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Bakır çayının 
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• Su iıleri umum müdür 
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z·rııt lı:ongr,line rönderilmek - ----
üzere Tıcaret ve S•nayi od• Polonya bükameti, lzmir yıpılıc~k tenziiit için teıeb-
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ıınca bir repor bezırlınchtını Faanna raınııen ittirake karar büa erde bulunulmuştur. 
yazuaııtık. Haber aldıt IDIU vermiıtir. Fuar komitesindea, Bu acne de lımir fuarıaa ba
göre tehrimiz Tı.irkofia müdür- pli'.l ve i ıtirak şeraitı baklanda rioten İft rak edeceklere para· 
Iütl de ayrıca bir rapor Iae:ı:ır• ma O.mat iıtenmiftir. Tiirkol:e ıız v.ze verilm.eei için Vekiller 
lamaktadır. Bu raporda daha dıı teıkilitı, ba1eneki fa• için Heyet ndeo bll' kararname çı· 
ıiyıde ihracat mıheallerimizin ıenlt ~ikyaat• pro~pndaya kacaktır. 

eh t kt d F Filiatin yahudi camiııı icra 
i ti·b..ı, · 1 111 ·ıa ... ba emmıye verme e ıı:. uar 
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._. ıı.u..ı... l9pl ••ulena.tu ı•Jfl elaa tllr dilladaki •• 

....... ftftbilaaıl lı:ayflyed olalıa mltıiaıdlr. 0.dl&imia gibi talr, lı:eU. 
' e lt,aı lı:llaple,..da Ta Jaalkaa diliade yatıyıa maoalarıaolıe gayri 

.a. tik .WW. -- 9-lı:k• · 1ıeıı.ı ara•nla • lı:ltalıt• lılı ayıp 11• 

tedbirler hakkında çok kıymetli muhte~ıf tedbirler alınm~. lerin ba ıeaelci fuara ittirakle
mütalealu buluııecaktır. Ber~ın Tllr~ofiı ıube1ı, ~· rin·n · prensib itiberile kabul 
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... iti• ................ ,.. ............ '*911_1 .... ·-· ,.,.. ..... •-hd.. ft ..... ır "lılr ifada W..aktın eelı:llaıla ae11abo 

.... ilk olili k H•abdeol .. •llaaair lfıdeaie il lı:eadlll, yuf; lelio 
tı' • Drkild -e'•ııla ...... , .ı ....... ..ıu.. • iti 'eda lıL 
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Balırl Sna 

Dolandırıcılık 
tahkikatı 

Ba~ı eolerd• araıta. 
malar yapıldı 

lamir ıümrük memurlanndaa 
birkaç lciı=nin 7500 lira kadv 
parıaını, kendılerine Milii Em
llk idarııtnln ııtı'ı Çtkardıtı 
bı:ı:ı emlild ucuzca 11tın aı .. 
cıaklarındaa babiele doludır· 
makta maznun olanlar hakkın· 
da Emai}'9t mldürUtünce tah
kikata ehemmiyetle devam ecli· 
liyor. Ba ifle alllcadar bazı 
kimaelerin evlerinde arqbrma 
1•pılmııtır. Fakat ubıtaca ara
ua maaldcip Oımaa hili balu· 
... amıftır, baradaa Aakaraya 
ıittiti teabit edilmiı• de ora
dan nereye sitt ti anlapla.., 
mıftır. 

Burnaoada bir oalı'a 
...,~._... Burnavad• ça1 civanada Ra-

-...-~ı tit otla .. ı..a ıw.-. C,. 
oldu a MetirıceDİD haıineün; IOtl mat otla Ma1tıt1, ~enbetf 

~lla4Qı !rlaadalalara 1ra...... amıal•rcla llCUJı mehrıcr tanıttıldın Mehmet kıa Fatma 
..._ .. •11bur Devalenaıa. 1' açaıı .,. ba •ıııatlan a1aa- Çapkıaı, ç.1 ••baDalade ,... 

Qtda ..... .,. lr· '-m. artllc ••tat WaiJIHa nıüıler ve badiaiae buı tekn 
..... U. lliç aliku olmadıtsm -olıaadaldanna, kllmen 1tnet liflerde balunmqlardır. Banla11 

..,,et etmeJiıia. fkti•p etaalt bal•clalı:lar• çfrldn bir vaziyette ,.;ren ara• 
Z1N ba, bir lalkibttir. Nite- ı&,tem·ttif. Mehrıce, lıızine- bacı Zeylan otla Murtaza yaa
lıim, Anuı'8•ell balı Alamed cı-.. ba ........... kabal lanoa tidiace Fıtma11111 red 
Zop da, Anataryacla dopaq etıa 1frela cevabile lcartıla .. 11 .. lcadaaı 

• mi -•:- kadar - Oalr, eibama fJlitaa• " p Jlflll• •-CleJ'9 ol•._ .. .-. lııiıia lıı uut• tatla 7araı.auttır. 
"'-••~5 r:;,..e•ittlM.- çileria tocueaiaden .-lmiı la- Otel o• la: m .. m14r 

- aaıılardır. a. ıtibarla oeı... •H•M t.taıa Hitler d"'- ... Belediyece tehirdeld ~ ft 
... maat veraals. eodadamıa ... ı... b L-- ola ..ı A......,..ııdar. rettiti M b,fiyettır. Bu pao hemam•ır llu r ._tr tl-

A'•ıı M--...ı c..-oı:at bj tutıılmaktıdırlv. Yapılall .. ,._, -~- rayı vermeı.t. d•YlllD ed.a·d 
lldlrf. Avuataryanıa Bovnoa Diye e•·r wn1ietirl teftitte 5 ot.ide talimatname,. 
'ıe••11a 4otm"' ömrüıüa ı-----------1 ıör• beı.di,.dta tatdildi fiııt 

• ,.. ... Avwtarvada p;irmiıtir. Taka ~ıer ae radyo liııtrı balanmadtlt ıöriilalt 
DDnr•d•kl J•ngınl•r Tıkai otomobiller nde radyo ve sab pleri para cwı••• 11 P' 

Ya11111o mitemeddia memle- b.luadurın 8 tabi aah.bi be- tırılmııbr. 
.... ilk lık wku selen ladiyece 25 ıor lira para cezı· Tayin 
... .._. tabribata aebeb:yet ••• çarpbrılmııb. Belediye Baea belecl"ye beJ*t Bir 
,,._ lııir fellkettir. Ba itibarla, d~m i enciimeni. ilk defaya Az." ı Geaı;1oy 30 lira u 1 ... 
J pı brtt ahaaa tedbirler, malaaua oluk iilere ba oeu,a .... Balıkeıiriıl Man111 bar ••hkltt• •bteliftir, affetmiştir. tarlıt•na tayin edilmittir. 

~ak etmek iıtiyea Alman fır- Buıeııeki fuarda teavirat ve 
malanaıa iıtıraklerini formüle elektrik oyunl arı bzlı ehcmmin 
etaıiftjr. Alman devlet demq.. yet verilecek bir mevzudur.Ba• 
yollara idanıince basene de nun i9·n bir proj bııırlaaıyor. 

Bir bekçi, bir 
yaraladı 

hırsızı 

Bekçi Osman, bir bakkal diikkd.· 
nıntlan •esler geldiğini duyunca 

kulak kabarttı 
Eve iki gece lkiçeımelilde 

Keetelli caddeıinde bir vak'a 
olmq. bir IMtktl, katarken bir 
lıır1111 a1•1tadu ,aralamıp. 
Vak'a ı&Jle ol•llfluı 
o.. belrfiı" 7 ...... a. 

Oımaa, poe Kfflelli oalldııtl• 
de vazife ı&ürlce- ••Dl 8. 
saıe,.... ait 26 ..... ... 
bakkal llll "ıı.... ... .. 
ler claJ• .... blak .... ... 
riı'ıl clial.mlt& 

Dükkla.bpü oldt+ıWcle 
içeride bir ..... dolattattılı .. e,,..,. kantbrdıla.. ..ı.,.. 
bekçi, bırua ,..kalama itin 
tertibat alımt .,. ltelıl•ete 
bıılaın11br. Biru sonra dük· 
kindalci e11ını n kınıtır.ldıjtaa 
delilet .cı.. firiiltiiler tekrar 
duyulunca Mkci 8. Oa ... mio 
daule et•it ve diklciad• bir 
bıraıı çıl..mııbr. Bekç·, ba har• 
•zı tanıDMkta ıec kmemiıtir. 
Frlibeli Salih adlm tafıy ın hır• 
... bir ..... kala idi ,,. dikki· 
nın etraf odaki telleri koparmak 
aurotile içeriye ,Umifti. 

Bekçi, kead aini :rablayanoa 
Sa!llı. kaçmqa tetebbile etmit 
ve bekç:ye tekme Ue vardak
taa aoora kot rak vak'a yerin· 
den kaçmıta çal11mııtır. Bekti, 
korkutmak mıbadilo SalibiQ 
a ••elan tabanOUlnı birlrac; 

el athktaD aonra durmıdıtını 
ıörüace ayılclannı dopu b r 
el alet et•İf, Salbi ayıtındın 
,.aralaaıfbr. Fakat hıraıı Sarlı 
lraoaalrta d ... m etmi1t idaıyo 
dMıiytı pol1a ..... 1an ve bok-
tilw tarafındla ahnaD tedbirle 
1alralumı1hr. Yarılı hı 111, 

•emlebt ı.1ta11eaiae bldırıl-• ...... .. 
deiu•uıalli'ce lıaflamııtır, S.. 
lilaia ,.... belclırıadacltr. 

lnelılaan• mueleai 
Zinat Vıklletiace v llyeti

mizde teaiı edilacet ni yazdt
ltllllS modara inekbane M;in 
tetlcilclen devam ed.lm•kted r. 
Ere bölıeıi baytar mlitelıa11t11 
mlpvlri 8. Nazım Uyrur ile 
viliyet baytar mldOrii B. Adil 
Yerl31c. din Develilııa, çiftli· 
tine ıiderek bu çiftliti n inek· 
bıae ittihazına müsait olup o!· 
madıtııt tetk ·le etıai ılerdir. 
lneklaanede kö,111.. matalif 
aüt aan'atlan da ötretil-ım.. 

.S.6-,.....w/Woa 
. .., .... 

8ara1Y11 Nulııca,.. mevkiinıle 
ômer otlu Sait, Dam otlu 
ı.,..... lcaliiblli... llb:ı:e to
huma ve Atinin batından 18 
pftali ve kayası fidlDI çalda· 
tından tabılmqtar. 

S.. n•a1-rda fapılaa bir 
ı aı Uıııııte ıörlf cliiarada 1•0· 

- ....... IÖffll 
-'ekıtt. Fnuadar. Franuda, TAYYARE Sinemaeında 
111• • •.-it etm bla yan· 

lıldi11ai vakabulmıktadır. 
._ ... -. ,...,.. yü:ıiiadea 

..... - tOOtlk ol
~8;1ııllk ben yirmi bq bia kiti 

ve Frana.. iiç milyar 
·1111• ... esri•• bir war ,ar 

, ......... rin hlalMtoilerl 
aebraceleri, hı .. 

!j,tll•llllfae 10D derece laJIDet 
i.fjıifiır.. O ... ,_ ki, bir biz· 

• lldlllttea sonra da, oan 
. • IDUf vwirler. Mehra-

•ırdl• biri. bir buçuk aaır 
W ecdaduua ı.izme~ 

19ı1ea t.lriaia auueı u a ..,. 
:·.~- .. ıflan, her a1 •utıf 
.... .-le prdütil halde, lıa 

- niçin ve kimlere ve 
.-..·~ı aor•ata lüzıım ıör ... 

" IMa paralar, mütemadi• 

Türkçe Şarlalanıa•zla Benıalliı 

Tamamile Tarkçe sazltJ 

Alihaha 
Hindistanda 

TiJrlıçe ıarkı ·ve ga2•ller... Ralca eden 
yı'Jslerce lııs ... Maa•zam Fil gdreıl•ri ... 

Uçan halılar ••• Muhteıem aahneler 
San'atkdr CevJ•t Ko .. an iclareaind• miJntehap Sa~ heyeti tarafından 
çalınmııtır ••• Bayan Muzaller taralından nadiJ. ıarkılar a6ylenm!ıtir. 

AYRICA:PARAMOUNT JOURNAL 

~&CANTOR 

N ,fıa Vekaleti ıu işleri umum 
müdür muavini B. Namık şeb· 
rimize ıolmiıtir. Ged z vı Ban 
larçay ne•irleri aı,cralarımn te
m·zıenmesi ve oveları ıulamak 
aalımak için açılacak kanallar 
"çio hazırlanan P•oielıır üzerinn 
de l.veçli milhendiı B. Poset 
ile iki nehir üzerinde tetkikler 
7apıcaklırdlt'. 

Her iki •elılr mtcruında 
p•oj ·lere röre yıpılıcııı: tetkik· 
lerdeo aonra ıoıa ıliveler bık• 
kııdıki noktai aazarlar teabit 
edilecek ve aon. a mecraların 
temizlenme işi İçin münakua 
aoı ' ••ktır . 

Naha Velclleti, evelemirde 
her i.ci nehir mecra11aın topo
t afya haritalaınaa ala111U11 if1a 
bir mBnak• 11 atmıfbr • 

Tarkiye- Poloriya 
Ticareti inlıi,al 

ettiril ecele 
T6rldye-Polonya ticaret an. 

b1ma11 dabilinde iki m:mleket 
arasındaki ticari mubadel•JI 
artırmak mı 'caadile tetki klor 
ve ihracatçıları m ılı temular 
fıpmık üzere ıehrimize ıelea, 
Türkofia miidürlütiJııde ihracat> 
çılanmıı'• prltm Türkiye Pon 
lon1• klerier enatitüail mim 
ıili B. Kinzld lıtanb:ala fitmit
tir: Orı 'arla ela p 
riiprek Ankarayı ~i ... 
ber alınmtt ır. ___ .... ,. 

Bir bekçi ya
ralandı 

Alından ihı;er'lıeıı 
fabancaaı patlamlf 
Dün Bu:praedan bilidifi • 

la lııııire plmekte olu lhılo 
proa kır IMtkçilerindeD. Bir 
Abdullah biadiji atdın ... 
aıilf. tabaacu atııt .ı.,.... .,.. 
t•adaa ve bwaqıulın •tır .. 
rette 1ara~ıtır. Yaralı, J.. 
mir Memltkdt haıtf-eaiae p 
tirilmifli,J,: ___ _ 

icra oe illd.s 
kanana 

Odaca lıir anlıet açılı 
Ad iye Valrileti L:r. ve • 

k-• ıçi• tetlcililer 71 
tadır. lavitNdea getiril 
miı.ı.hısa•••• tetıc.w.-r~ 
olmak laere Vekilett tefıij 
n~eret ve Saaayı ctdaaıntD . ,. 
miitaJeuını IOfaıattu.OJa, Jcrra 
ve iflia kanu• tıtbikab laalı:• 
kında ftballt ve i~catçı tGo· 
car ıraaıada bir anket ıçmıftlr. 
Aialııete plecelı: cevaplar ta
nif ..._,. bir repor .....,... 
aaallr ,,. Adli,. V.Uletftle 
.. d.Uiae~ir. 

--11111!9 Hallceainfl• 6alo 
Hllkevi.,.U..i Dİla 

eicel• IWlcea ............ 
vucUii balo eok ....... 
t....ai olma .. Pi•• klllllW 
dov• etıDiftir, 

qleaC6 .... edcrku ..... 
kevi ıpor ko:t:iıaia &ilrbis 
çocak •laab yapda~ 
biriacilit' .. ~il,., -
ellili Bine., ._.ciilltl S..a 
Akal lraııa••t* ve bj yavru
lna muMIUI Wyeler, it ban· 
kı ı oın kaaıbaralan · Vl{ilmillir. 

Jimno•tilt 6ayramı 
8 Ma,.ata Al ... cak atıdyo

.. ndll jimaalltilr •• ıp • 
leeaktır. lım rihki ett.ltar, i .. 
ftutİk ba,,.ıaı ip tlmllklen 
b•zırhklara bqlaai Lıtd;f, 

' 



lngiltere, hükômetimize 63 
milyon lira avans veriyor 

Bundan baıka, limanlarımızın ve Zonguldak kömür ocaklarının 
inşası ve işletilm?si mevzuu tahistir 

lstanbul, 19 (Hususi) - Bankac larımızla İngiltere Mal yecileri arasında başlıyan müzakerelere, 
Londra büyük elç"m z Bıy Fethi de iştirak etmekte ve toplantılara r:yaset eylemektedir. 

Alakadarlar; Jng.lteren n, hükGmetimize 63 mi yon Türk lirası için bir avans sç1catını bildiri· 
yorlar. Bundan baş'.<a~ limanlarımızın inşası ve ZongJldak kömür ocaklarının asri tesisatla inşası 
ve işletilmeıı mevZJu babıtir. 

~~-~------.~-·~•H•~··~···------~~-
Maliye encümeni -.... 
Hrılıüm~tin ağ.11am 
vergi hakkındaki f 3 k. 
lif ini kabul etti 

lstanbul, 19 (Radyo) - Ma· 
liye encümeni, sığırlardan alı· 
nan vergiyi yarıya indirmek ve 
ağnam vergisini şimdilik mu· 
bafaıa etmek suretile bükQme· 
tin teklifini tadil eylemiştir. 

lstanbulda feci bir 
cinayet oldu 

lstanbul, 19 (Hususi) - Sul· 
tannhmedde sakin aşçı çırağı 

Emin, geçims:zlik yüzünden 
karısı Zehrayı ve kayınpederi 
H1satı çavuşu bıçakla öldür· 
müştür. 

Eminin bir çocuku vardır. 
Katil, zabıtaca derhal yak•· -lanm1 ştır. -

Deyli Telgrafın mu-
habiri Avusturyadan 

kovuluyor 
Viyana, 19 (Radyo)- Deyli 

e graf guetesinin bura mu· 
baLiriae.. hükGmetçe emir ve· 
rılmiş ve muayyen bir zaman 
zarfında Avustury:ı topraklarını 
terketmcıi kendisine bildiri!· 
miştir. 

Hükumetimiz 
On üç vapur daha 

ısmarlı}·or 
lstanbul, 19 (Huıuıi) - Hü· 

lcQmetiı, yenıden oa üç vapur 
daha ıı~arlamağa kırar ver· 
miştir. Bu vapurlar, az zaman· 
da bazır olacaktır. 

Belçika 
Aa~erl h3z.ırlıklar 

yapm·yor 

K ara denizde 
fırtı a var. 

Bazı yerlere, fındık cesametin
de dolu düşmüştür, birçok ev

lerin kiremitleri uçtu •• 
lıtanbul. 19 (Hususi) - Şiddetle esen karayıldıı ve yıldız 

rüzgarları Karadenizde müthiş fırtına çıkmasına sebebiyet ver
miştir. Deniz nakil vaııtaları, limanlara iltica etmişlerdir. Karada 
da birçok ev~erin kiremitleri uçmuş, bazı yerlere fınd k büyüklü· 
ğünde dolu düımüıtür. 

ita/ya 
/ngiltereden kömür 

alacak 
Londra, 19 (Radyo) - imza 

edilen lngiliz - ltalyan klering 
anllıtnaa le lngiltcreden hal· 
yaya fazla kömür l ihracı temin 
edilmiştir. Eski borçlar da bu 
anlaşma dairesinde tasfiye olu· 
nacaktır. 

ingiltere - İtalya 
Müzakerelerinin 
hayli ilerlediği Ro. 
madan haber veriliyor 

Roma, 19 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, 
bugün lng:lterenin bura sefiri 
Lord Pertle tekrar konuşmuştur. 

Bu günlerde, Londradan bir 
heyet g~lerek, logiltere • ltalya 
müzakerelerine iştirak ede· 
cektir. 

Müzakerelerin, hayli ilerle· 
d iti haber verilmektedir. 

Yugoslavyada 
Kıı spor müs~bakaları 

Hitler 
Dört sene için daha 

itimat istiyor 
Beylin, 19 (Radyo) - Hitler, 

Almanyayı refaha kavuşturmak 
için lcendiıinc dört •ene daha 
itimat reyi verilmeıini teklif 
eylemiştir. 

Almanya 
Frankoya 
asker göndermemif 

Paris, 19 (Radyo) :- Alman· 
yanın, general Fran\coya yar· 
dım o:mak üzere yeniden otuz 
b·n kişilık bir ordu gönderdiği 
hakkındaki haberler, Berlinden 
tekz;p o:unuyor. 

Avusturyada 
Zabıta teskilatı ... 
Vıyana, 19 (R?.dyo) - Al· 

manya emniyet umum müdürü 
(imler) Avusturya zabıta teşki· 
litını yapmakla meşguldür. 

Avusturya zabıtası, kısmen 
motör:ze edilmiş bir halde ola· 
caktır. 

Belçika kralı 

Pol Bonkur ----·-·---
Haiciye encümeni 

nezdinde izahat 
ver mef e hazır 

Paris, 19 (Radyo) - Fran· 
sanın harici siyaseti ve ispanya 
had seferi için bükQmet tara
fından verilmesi muk rrer iz • 
batın; gelecek salı günü detil, 
bilabre ve münaı p bir zaman• 
da verilmesi, par irnento ve 
iyao reisleri tarafından karar
laş :ırı im· ıtar. 

Hariciye Nazırı Pol Bonkur; 
Hariciye encümeai nezdinde 
iı en.len izahatı vermete hazır 
olduğunu bildirmiştir. 

Hitlerinn utku 
Tehlike çanı mı? 
Londra, 19 (Radyo) ..... lng~ 

liz matbuatı; H,tlerin, Rıyibı· 
ta§'ın dünkü toplantısında irad 
ettiti nutuk etrafında uzun ma· 
kaleler yazmakta ve bu nutkun, 
Çekos'ovakya içi:ı tehlike çanı 
mahiyetinde olduğunu ileri ıür· 
mektedirler. 

Alman vapuru 
Ser seri bir tor pi le 

çarparak battı 
Kopenhağ, 19 (Radyo)- Uz· 

berg adındaki Aiman vapuru 
ıimal den:zinde ıerıeri bir tor· 
pile çarpmıo ve derhal batmıı· 
tır. Bu torpilin, umumi harpten 
kalmıı olması ihtimali kuvvet· 
lidir. 

Çekoslovakya 
Almanları devlet it

lerine aokuyar! 
Prag, 19 (Rıdyo) - Çekoı· 

lovakya hükQmeti; Çekoslovak· 
yadaki ·Almanların, devlet iıle· 
rinde h zmet alabilmelerini te• 
min için yeni bir kanun hazır· 
lama'.ctadır. 

. ___ J\ta,r t 

- Usiki ve Biz 
---------Vedide Karadagı: 

-3-
Musiki ve uzuigetimizin 

yaptığı aksü ·amel 
Musikinın şahsiyetimizi geniı· 

letmek hu usunda bir amil ol
duğunu söylerken şimdiye ka· 

dar mevzuu babsetmediğ miz fa· 
kat ihmal de edilemiyecek bir 
nazariyeye temas edelim. Bu 
Pıiko·fiıik nazariyedir. Doktor 
Daniel Maso yapmıı olduğu 
bulasada şöyle diyor: 

•Evveli, eneriik olduğumuz 
zaman, mesela bir bahar sa· 

hı all mak, sıçramak isteriz. 
' Tabi, kendimizi gülü:ıç bir 
mevkie koymamak için bu il· 
cayı nehyederi:ı, fakat adabı 
muaşeret kaidelerile bizim ka· 
dar bozulmamış olan çocuklar· 
da ve vahşilerde bu aksülame· 
lin tab.i ve umumi olduğunu 
görürüz. Ayni tarzda müteessir 
olduğumuz zaman da ağlamak 
veya inlemek isteriz. Lak.in 
gene ayni sebeplerden dolayı 
tazyik eder, önüne geçeriz. 

2 - Heyecanların fizik ifa· 
deıine tamamile fırsat vermek 
onları kuvvetlendirir. 

3 - Bütün musikia.in başlıca 
iki unıuru olan dans ve şarkı· 

da atlamak sıçramak, ağlamak, 
inlemek gibi basit akıülimelle· 
rin ıistematize ediimeıindeo 
başka birşey değildir. K.ıvvetli 
bir mırım çahndığmı duydu· 
ğumuz zaman mükemmeliyetten 
uzaklaşmak kıyğısı yerimizde 

·oturtuyorsa da ayağımızın veya 
başımızın oynamasına mani ola· 
mayız. Fıziki hareketleri ister 
yapalım, ister yapmıyalım; uy· 
gun olan heyecanı duyarız. Vol· 
ga mabkümlarını n iç çekerek 
ıöyledilderi şarkılaruıı dinler· 
ken biz de içimizi çekmek iste· 
riz. Söyliyemezıek boğaz adale· 
14'rim:z edeta kurulur, sertleşir .• 

Bu nazariye de teyid etmek· 
ltedir ki musiki bizi benliğimiz· 

den dııarı çıkarır. Teı·ri itiba
rile bonojerdir. Yani kendisil'e 
benı.iyen bir ahülameli davet 
eder. Şu halde ferd kendisini 
aımaılcı saran benli~ininfatmos· 

fcrindeo çekilerek dışarıya çık • 
rılmıştır. Yani kendi dışında 
herhangi bir şeyle bir danset• 
mes:, gülmesi veya a}'laması 

her baıgi birşeye iştirak etmesi 
genişlemesini ve semp tik ol· 
masın1 temin etmiştir, 

Doktor Masor şöyle devam 
ediyor: 

•Bu teori cntcressan ve şa· 
yanı hayret olmcsma rağmen, 

herhangi bir musiki parçasının 
ayrı ayrı iki kişiye ayni şeyi 
ifade etmemiş olma ı daha 
cnteressandır. Herhangi kuvvetli 
bir marşın vücudumuzu kuvvetli 
hareketlere, ölü müziğin ise 

daha •ğır, yavaş, yorgun vo 
kederli hareketlere, vals ise 
ağır, sallantılı ve bec!ii hare· 

ketlerc, meseli Merde lssobr'un 
Bahar şarkısı hafif ve neşeli 

hareketlere teşvik ettiğini k • 
bul edelim. Hepsini kabul ede· 

lim. Fakat el'an sualimiz ce• 
vapsız kahyor: Niçin ayni mü• 

zitin (A) ya ifade ettiği mana 
(8) ye nazaran çok zengindir? 

Zannıma kahraa, verilecek ce
vap şu olabilir: Danı tempo!.u 

ve şarkı kadans umumiyet iti· 
barile bizde musikiye karşı 

aksülimeller uyandıran bir te· 
tiğe, dinleyicinin kalbinde ve 

kafasındaki hatıra ve tedai se
risi de patlay cı maddeye ben· 
zetilebilir. tene bbüb umumidir, 

lakin uyandırdığı heyecan ve 
fikir ıahıidir •• 

Kıaacası insan sevdiği mu• 
siki ile tanınabilir. Eğer muıi· 

ki bize bırikulide şeyler ya• 
pıyorsa, biz o harikulade oer 

ier için dahilen baıınz de
mektir. 

- Arkası oar 

Sıvas • Erzrum 
tüneli acıldı • 

Erzincan, }Q (Huıusi) -Sıvat 
Erzurum de miryoiu üzerinde 
1350 metre uzunluğundaki bü· 
yük tünel gece açılmıştır. 

Von Kepler ÇiMDIKLER 
Avusturya f3vkaldde 

komiaeri oldu 
Bertin, 19 (Radyo) - Mare

şal Göringin en yakın arkadq· 
larından Von Kepler, Avu .. 
turya fevkalade kom:serlitine 
tayi.n edilmiştir. 

Amerika 

Vaziyetin alaka ile takibi 
Günün 

Bunluıo 
buldum: 

kayda şayan vak'alırı nelerdir, diye şöyle düşündüm. 
içinden bazılarını, hıkıkaten alilcah ve enteressan 

1 - Çemberlayna ıoruyorlar: •Çekoslovakyaya bir taarruz vt1-1 
kubulursa ne olacak, biz ne yapacat z,. diyorlar. Çemberlayn 
biçb:rş~y söylemiyor. Baiırıyorlar, aldırış etmiyor. ltafya, lngil 
tere aleyhine teslıhatta devaın ediyor. O da İtalya ile müıak 
relerde berdevam. Brüksel, 19 (R1dyo)-Belçika 

Harbiye N •zırı Doni, Belçıka· 
nan. askeri hazırlakiarda bu!un· 
madığın1 ve silah alhna çağrr 
lan y~d . nci ihtiyat fırkasının, 
manevralar için davet cdıldi· 
t;ni beyan e}•lemişt:r. 

Belgrad, 19 (Radyo) - K ş 
sporları müsabakaları çok ala· 
kah olmuştur. M:isabakılara 
iştirak eden ecnebi sporcular 
40-50 metre yüksekiikten at· 
lamışlardır. Bazı sporcular ge· 
lecek sene 110 metre yüksek
ten athyabileceklerini söylemiş· 
lerdir. Yugosls vyadaki k·ş spor· 
ları müsabakalarına beyne!mılel 
şöhreti haiz b.rçok sporcular 
iştir•k etmişlerdir. 

li:.ksenburg Hariciye Avrup:ıda harpoluraa 2 - ispanya, gözle bakılınca insanı dehşete düşüren 
bırabczare, bir mezbahaya dönmüş. Frankocular ilcrlıyor. 

Rivo dö Janeroda 
Hükumeti devirmek 
iatiyen bir şebeke 

yakalandı 
Riyo dö Janero, 19 (Radyo) 

Hjkumeti devirmek ist yenlerin 
kutdukları şebeke, zabıt ca 
keşfed.I miş ve iki bin kişi tev· 
kif ed.lmiştir. 

Tev~if edilenler arasında bir 
çok ta zabit vard ır. 
Ş beı<e, birçok yerlerde mü· 

himmat ve sılah depoları kur· 
nıuştu. Bu u ü.1 mmat ve siiah· 

1 

la·. tamamen hükumetin eline 
gAçmış i • 

Mü 1ih konsolosu 
ev t. "f eciildi 

B•rlın, 19 (Radyo) - Avus· 
turya ı n 1ü ı h konso'.osu Dok· 
to jorJ l ı , c ko. so.oshane 
m mu ı tr te vk f ed l mişlerdir. 

Çurçil Paris aeyah::. 
tini tehir etti 

Paris, 19 (Radyo) - Viston 
Çurçıl, P.ıris seyahatini bir 
h fta ıçin tth·r etm .ştir. 

N :zzırını kabul etti •. 
Brüksel, 19 (Radyo) - Kral 

Leopold, bugün Lükıenburg 
Har.cive N"'z rı Beki kaoul etmiş 
ve kendisile uzun müddet ko· 
nuşmuştur. 

Lübnan kabinesi 
istifa etti 

Beyrut, 19 (Radyo)- Lübnan 
kabines·, harici siyaset mese~e· 
sinden istifa etmişi i ·. Lübnan 
parlamentosu, bu münasebetle 
fevka ade içtimaa de.vet edil· 
m'ştir. -Elhamra Jdaresinde Miııi Kütüphane Sineması 

Bugün iki muazzam filim birden 

1 - Faka Basmaz 
. LAUREL ve HARDY 

Tarafından yaratılan büyük Fılim Türkçe Sözlü 

· 2 - Casus Aş ~, 
G'tta Alpar • J ıles Berraı ve Constnt R!my · Jean Galland 

Taraf ndao \ôÜcuda getirilen Fransızca Söz ü büyük şaheser 

5,.. ,rn~: L~ rf' ·Hardı 3,SO · 6.1 "' . 9.30 da -Ca uı; Aşk 2-5·8 rı~ 
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bitaraf kalmıyacak 
Londra, 19 (Radyo) - Ame· 

rika hükumetinin yeni Londra 
elçisi B. Kenedi bir ziyafette 
iradettiği nutukta çok mühim· 
olan ıu sözleri söylemiştir: 

- lngilter• ve Ameraka ara
sında tam bir anlaşma olma· 
dıtı hakkındaki ıöılere kanan· 
lar aldanıyorlar. Büyük bir 
harpte Amerikanın tamamen 
bitar•f kalacatanı zannedenler, 
aldandıklarını göreceklerdir. 

İplik boyaları 
Adi ve ka p çıkmış .. 

Denizli T' car et odası, iplik 
boyalarından şehrimiz Ticaret 
ve Sanayi odıısma şikayet et
mi~tir. Denizli tüccarlarının iz. 
mirden celp ettikleri dokuma· 
cılıkta kullanılan gümüşi renk 
veren teneke ve varil boy•ları· 
nan tuz:a mağşuş veya kalp 
boya oldukları görülmüştür. 
Bunlar memleket aanayiine ve 
s~andarda uy

0 
•n o' madıkların· 

dan satanlar h1 :k:nda takibat 
yapı l rnas bildirilmiştir. 

hafta eve), Fransız sefiri, lngiltereye başvuruyor: 
11 Müşterek bir hareket yapalım, ya mütareke olsun, yahut t 

açık şehirlerin bombardımanlarına mani olalım,, diyor. Bu teşeb 
büs, dün tekrarlanıyor. lııgiltere düıü ıecek, ıonra cevap verece 
Belki de bazı şartlar ileri sürecek, Fransa da ona karııhk vere 
ecek ve o vakte kadar, atı alan Osküdara çoktao geçmi 
bulunacak. 

3 - Polonya, bir hamlede Litvanya hududuna dayandı. Bu 
günkü gazetede, kimbilir ya; belki de Litvanyaya saldırış hnr 
ketlerini okuyacağız. lngiliz mebusları Başvekilden "Milletle 
cemiyetini bu iş üzerine sevkedemez miyiz?,, diye ıoruyorlar. 
Çemberlayn: 

- vaı· yetin inkişahnı kemali dikkatle takip ediyoruz. 
o ·yor. Cevabın böylesine, hakikaten can fedadır. Farzedeli 

ki, konsey toplanacak, komiteler, lcomiıyonlar teşkil edilece 
raporlar heyeti umumiyeye verilecek. falan fişmekin.. Halbu 
Leh stan ordusu, taıiı iki gün içinde Litvanyanın paytahtınd 
bulunacak .. 

Şu "Vaz·yetleria inkişafmm alaka ile takibi. yok mu ya be 
çıldırtıyor. 

- Yahu, açım, anlamıyor musun karnım açl 
Müsaade et, vaz'yeti takip ediyorum .. 

- Gırtlağımı sıkıyorlar, görmüyor musun? 
- Evet, vaziyetin inkiş~fını a •aı<:a ile gözden geçiriyorum. 
- O.üyorum, bitti, işte canım çıkıyor. 
- Ben de farkındfyım, müsterih ol, vaz yetle alakamı yakı 

dan muhafaza ediyorum •. 
Aşkolsun şu politikacılsra doğrusu .. Yaman adamlardır ve 

selam!. c;.,,d;k 





Sahife S 

Kubi ayı 
ezarın a 

Bugün bundao ek z yıl önce 
kudurmuş bir taassubun son 
nefesini verdiği bir yerde Ege· 
nin binlerce çocuğu toplanmış 
bulunuyor. Her ilden geıen coş• 
kun hatiplerin parl le söy:evJeri 
yurdun ufuklarına yayılırken g~z· 
)erimizin önünde geçmiş bir 
facianın vicdanımızda yer ede'n 
bnh manzar sı cani nmı§ ola· 
cık. 

23 Birincikinun 930 da bir 
Salı aabahı idi. Memleketlerinin 
röbet~nde biraz onr kopacaK 
korkunç. fırtınad n tamamen bi· 
haber uyuyan Menemen bal· 
landın bazı vatanda~lar T nrı· 
lanna tapmak için camide top· 
lumıılardı. 

Hava çok soğuk ve rüzgarlı 
idi. Dağda parçalıyack v bu· 
laaııyan birkaç aç kurt mide· 
lerini arap ve esrarla do'fiu· 
rarak Boz lan ırtlarınd n gece 
karanlığında batıya do~ru yol 
aldılar. Menemen kaı b11ınd 
dermanluı kesilen ve başlan 
büıbütün dönen ins n şelclia· 
deki bu be kuduz kurt camiye 
aaldırdılar. Eski bir k naate 
ıöre muradın tim ali ol n ye,il 
bir bayratı ellerine alarak mer 
dulılcta ulumak başladılar. 

Ne istiyorlardı? Esrarlı kaf • 
lannda aabit bir fikir oyan· 
m11bı 

Menemen clvannı kendilerile 
beraber 70 bin aıııker sarmış, 
cumhuriyet yıkılacak, gerilere, 
bin yıl geriye döneceğiz. Bu 
uluma çok sürmedi. Yurdun ve 
oumburiyetin ebedi korızyucusu 
olan ordu hare ete geçti. 

Hüseyi e Zeynebin Ko-
ıuda dotan 24 yaşlarında öğ· 

tmca yedek subay oğlu Ku· 
billy alay kumandan muavım 

~ . .ııavn,•ka B y Nih ttao lazım 
acloaa askerce emri aldı ve 
yıldınm hızile n1c'a mahalline 
7eti1ti. 

Mehdi adını taşıyan derviş 
Mebmed ve dört arkadaşı elle
rinde tuttukları yeşil bayrağın 
•hında anlamadığımız dille bir 
teyler söylüyorlar ve dudakla· 
raaı boyayacak kın arıyorlardı. 
Bayük Mogol hükümdarının 
•clını kendine soyadı yapan 
ıenç ve heyecanh subay h çbir 
ihtiyat tedbirine lüzum görme· 
cl•a oktan yay çıkarcasına bu 
kudurmuı cana varlann yanına 
~okuldu. 

Yaptıkları bu hareketin ıo· 
nunu onlara ani tmak isterken 
bir anda göğsüne inen bir 
Y•mruk darbesile ıende1edi ve 
blbin"n üstünden aldığı bir 
kurşun yarasile yere düştü, öl· 
aemi~'i. E ini beline attı. Son 
._ıifeaini yapmağa vakit bula· 
•adan Mehdioın elinde parhy n 
keakin bir ustura KubiJayın aziz 
Ye mübarek başını vücudünden 
•)'lrdı. Serseriler hakiki bir kurt 
ribi bu baştan akan kanları 
)'aladılar ve onu ellerinde tut· 
t&ıklan bayrak m.zra~ınıo üs· 
tüne diktiler. 

Etrafta ~aşkınltk devam eder· 
kea Gıritli H!San ve Şevki 
namında iki kabr man bekçi· 
nin mürteciler üzerine alta hl arı 
patladı. Fakat aziz Kubilayın 
hazin akıbeti onlara da beraber 
aürükledi, bekçiler de öldü:ül· 
lıliiştü. Etraf kana boyanmıştı. 
Ba ıırada kulakları yırtan bir 
cayırtı duyuldu; Kanlı cana· 
varlann üstüne çevri len maki· 
nelitüfekler bir ikisini yere 
ıerdi. Sağ kal nl r da Türk 
ıakerin in d;pçik darbeleri al· 
tında ıolumnğa koyuldu! r. 

Facia kapanmış ve inkılap 
tarihimize yeni bir sahife ka· 
tılnustı. 

Tarihimizin her devrinde fır· 
fit buldukça başını kaldıran 

A ile 
- Başı birinci alıi/ede -

Büdce encümeni m zbata mu· 
harriri R if K radeniz encümen 
namına dedi ki: 

- Büdcemizde böyle bir 
teamül yoktur. 

Ben de bir iki şey saydım. 
Hatt mahcup ta oldum. De· 
mele ki böyJe birşey yokmuş 
dedim. Şimdi tetkikatımdan 
anlıyorum ki bu mahcubiyet 
bana raci de~ilmiş. 

Ziya Gevher beyanatma de· 
vam ederek; memurlarını kursa 
tabi tuttukça maaş veren baz1 
devairin isimlerini zikrederek 
demiştir ki: 

- Memur o!duğu halde lcur· 
devam edıp te maaş almalı: 

bizim mafl usullerimiz içinde
dir. Ve mevcuddur. 

Z ya Gevher Etili kursa de· 
vam eden muallimlere maaş 
verilmesi lüzumu etrafında nok· 
tainezarını bir defa daha izah 
ettikten onra söz!erini şöyle 
bitirmiştir. 

Raif Karadeniz Ziya Etilinin 
beyanatı esnasında b hsettiği 
mahcub yet noktasına temas 
ederek ortada mahcubiyeti müs· 
telzim birşey yoktur. Yalnız 
nlaşımamazlık vardır demiş 

ve dem'ştir ki: 
- Mezunen kursa devam 

eden memurlar• maaş veril· 
mektedir. Fakat onlarm yeri 
boş kalmaktadır. Ve bunl r 
uru ter k mesai :<erbabından 
bulunduğu cı etle vazifeleri 
diA'er memurlar tarafından ted· 
vir olunmaktadir. 

Raif Karadeniz ıöz1erine de• 
vam ederek kursa iştirak eden 
ilkmekt:ep muallimlerin n yerle
rinin boş bırakılmasına imkan 
bulunmadığına işaret etmiş ve 
demiştir ki: 

Büdce encümeni yalnız para 
çok gitmesin, çok para vermi· 
yelim he abile çok meşgul 
değildir. icabında bol para 
vermeği istilzam etmektedir. 
Ancak icap etmediği halde 
lüıümsuz yere par tahs"sinden 
de kaçınmak laz ı mdır. Sonra 
biz bu işleri yapark n daima 
adalet denilen prensibi gözönün· 
den uzak bulundurm mış zd r. 

.......... BBlCllll ............ .. 

irtica, daima öğretmene ve 
subaya aaldarmıştır. Çünkü bu 
iki verimli unsur her yenilığin 
kurucusu ve koruyucusudur. 

Bu had;seyi b zden sonra 
geleceklerin daima bilmesi ve 
unutmaması için kadirşinas par
timiz tarafınd n Menemen sırt· 
lumda dikilen Kubilay abidesi 
etrafında bugün toplan o bin· 
lerce inkılapçı Türkün taassup 
ve irticaa karşı duyulan kindar 
ve cumhur yete de bağlıhk ve 
sevgi sesleri arasmda kulağ.· 
mıza şehit Kubilayın yaşla ve 
yaşmaklı anas nın hıçkırıkları da 
geleceKtir. Onu yaşlı göz'erıle 
Kubllayın yavrusu Vedat Aktuğu 
kolları arnsmda sık rken göre· 
ceğ'z. 

Ağlama az"z şehidin asil 
ruhlu nasıl Sen oğlunu, Vedat 
babasmı b:z de mütefekkir bir 
başı kaybettik. Fakat cumhuri· 
yet ebedi bir ömür kaz ndı. 
En büyük Türkün dediği gibi 
"Kanla y pılan inkılaplar daha 
muhkem olur. Kansız inkılaplar 
ebedileştirilemez. Büyük ordu· 
nun kahraman genç zabiti ve 
cumhuriyctın mefkureci muallim 
heyetinin kıymetli uzvu Kubilay 
tem 'z kan ile cumhuriyetin haya· 
tiyetini tazelemiş ve kuvvetlen• 
dirmiş oldu." 

Melımst Aldemir 

A AD 

Cl 

co müzakereler oldu • 
Büdce encümeni zbat mu· 

harriri mevzuu müzakere ol n 
J-·3nun layih sının encümende 
müz ·eresinde naı rı dikknte 
alınmış ol n adalet prensibini 
anlatmış ve Maarif Vekilinin 
kur.sa devam edecek muallim· 
lerin geride kalan ilelerine de 
yardım edilmesi hususunun 
tetkik edilmekte bulunduğu yo
lundaki ifadelerine temas ede
rek vekilin bu iz h tandan ve 
taahhüdünden sonra orta yerde 
ne haksız bir muamele kalır, 
ne de maaş şeklini değiştirecek 
bir lüzum ve ebep, demiştir. 

Z ya Gevher Etıli kanunun 
her bang bir maddesinde da· 
let iz olarak gördüğü her hangi 
bir noktayı ızah etmek bir 
mebusun esas vaz fesi olduğunu 
söyliyerek meseleyi ileri sürül
düğü gibi basit gö mediğini, 
Ortamektep muallim kadı ola· 
rındaki boşluğu doidurmak için 
büyük bir isabetle tesis edilen 
bu kursun muvaff akıyeti için 
bizzat Maarif Vekilinin sarfetmiş 
olduğu mesaiyi zikrederek kur• 
sa devam edenleri her hangi 
bir şekilde olursa olsun aile
lerınin bakılmalar na temin et· 
menin bir bak meselesi oldu· 
ğuau söylemi,tir. 

Bunlara karşı Maarif Vekili 
demiştir ki: 

- Ark daşlar, Ziy Gevher 
arkadaşımız ben kendilcrinın 
kürsüdeki sözlerini tahdit ma· 
biyetinde söz aöyledi§'im mana· 
sını çıkaracak ifadede bulun· 
dular. Her zaman söyl d ğim 
g'bi gene de arzediyorum. Bu 
gibi işlerde devlet ve millet 
kür üsü d ima çıktır. Biıbassa 
ben böyle yapılmasını r.c de· 
rim. Binaenaleyh böyle y pıl· 
masını rica ederim. Bınaenaleyh 
böyle bir şey varid değildır. 
Mydafaa ettikleri tez bir taraf· 
tan idarei hususiyeler verebilir, 
d .ğer t raftsn idarei hususiye 
vermez devıet büdcesine alınsın. 
Bundan hangisini tere b cdi· 
yorlar? Anlıyamadım. 

Bendeniz arzetmek istiyorum 
ki, buraya gelen muailim maaı· 
ları mütefavit olduğu için daha 
evciden herhangi birini kadroya 
alarak maaş vermiye maddeten 
im~an yoktur. Bunua iç ndir ki, 
hükumet daha evelce bunların 
ailelerini maişetlerine medar 
olacak bir mikdar para vermeyi 
siai maliyenin müsaadesi nis
betinde derp'ş etmiştir. Bu ol· 
duktan ıonra zannede. im ken· 
dılerinın arzul rı tatm.n edilmiş 
olur. 

Diyorlar H, bu sene de vere• 
lim. Bu sene büdcedeki bütün 
paralar sufoiunmuştur. Verecek 
para yoktur. Açık fÖylıyeyim; 

tevz at vaktile yapılmıştır. Buna 
imkan görmüyorum. 

Buyuruyorlar ki bunlar içinde 
20 senelik muallımler vardır. 
Burada yanılıyorlar zannederim. 
Vakın talimatname üç sene 
muvaffakıytlc hizmet görmüş ve 
müfettişlerin iyi raporunu almış 
olanlar meyanından seçiliıler 
diyor, Altındaki maddede bu 
nanlarm beş alta mıfh muallim 
mektebi mczunlnrından seçile· 
ceğini tasrih ediyor. Halbuki 
beş altı senelik muallim mek· 
teplerinin ihdası altı seneyi ge· 
geçcınez. Bu 20 sene nereden 
cıkıyor bilmem. 

Ziya Cevher Etilli: 
-Yani hepsi üç sene evelki 

mezunlardır. 
S1ffet Arıkan: 

-Onun için istirham ediyorum 
ki caas kanun mevzuu Raıf 

Kar deniz arkadaşımızın da izah 
ettikleri gibi gelip de mu\'affak 
ol madı:ı:ı gidenlerin bir sene 
kıdemden mahrum kalam 1 n 
içindir. Bunu, rica ederim di· 
ğerlerile karıştırmasınlar. Bun· 
Jann ailelerine muayyen bir üc
ret vermeği M liye Vekaleti ve 
büdce encümeni ile gö üşerek 
bu meseleyi vakti merhunda 
huzuru alinize getireceğim. 

Mazhar Müfit Kansu (De· 
nizli ) : 

-Ortamektep muallimine ih· 
tiyac.mız olması münasebetile 
ihdas edilen bu kurslara anla· 
dığıma göre kim ailesini bes· 
l"yeb:l ırse o gelebilecektir. Ben 
zannederim ki ilesini beslemi· 
yen bir çok zeka bunl rd n 
mahrum kalacaktır. Bu hem 
böyle bir ço zekam inkişafına 
mani olac k hem de memle· 
ketçe bu yüzden zarar edilmiş 
bulunacaktır, demiş ve kursa 
devam edecek muallimlerin 
behemehal ailelerinin de iaşele
rinin temin edilmesi lazımgde· 
ceğ ni işaret ederek: 

Yapılacak yardımın bu sene 
mi gelecek sene büdce inden mi 
temini hususunun bir k rar 
bağl nm sı ıçin ilk önce bunun 
ne k d r bir p raya ihtiyaç 
göstereceğinin bilinmesi lazım 
geleceğini söylemiştir. 

Maarif Vekili S ~ffet An kan 
cevabında bunun baliğ ol c ğı 
miktann ancak Maliye Vekaleti 
ve Büdce Encümeni ile yapılan 
muhabere sonunda belli olaca· 
ğını ve varılacak neticenin he
yeti umumiyeye rzolunacağıoı 

ıöylemiştir. 

T u lı r Hitit (Manisa) 
- Şarayı devletin korsa de· 

vilm eden muall mlerin m:ıaş· 
lannın verilmesi lazım geleceği 
hususunda bir karar ahp alma· 
dı~ını sormuş ve Saffet Arıkan 
verdiği cevapta: 

- Hayır •• Böyle bir ey yok· 
tur, demiştir. 

Söz alan hatiplerden Tahsin 
San (Aydın) - Üzerinde görü· 
şülmekte ol n kanuna dair bir 
şey ıö tlemıyeceğini ve böyle 
bir kanun teklifinden dolayı 
Maarıf Vcka etine müteşekkir 
bulunduğunu söyl yerele ancak 
orta mektep muallimi yetiştir
mek için ahnnn bu karanın ih
tiyacı karşılamaktan uzak bu· 
lunduğunu ve bu meselenin 
esasından halledilmesi lazım 
geldiğini ilave eylemiştir. 

Kaz m Nami Duru (Manisa)
Kurstan geçerek ortamcktep 
mualJimleri kadrosuna alınan 
lıkmektep muallimlerinden edi· 
Jen ist.fadeleri memnuniyetle 
işaret ederek bu muallimlerin 
ailelerinin iaşelerinin temini için 
hükQmetçe alınac k tedbirlerin 
bir an evel alınma11 temenni• 
sinde bulunduktan sonra esas 
mevzuu kur ta geçecek müd· 
detin bu muallimlerin kıdem 
müddetlerinde sayılmasını teş· 
kil eden k nunun tasvibıni is
ten1iştir. 

Hatiplar tarafında ileri sürü
len bu on mütalcnlara karşılık 
olara Saffet Arıkao şunları söy· 
lemiştır: 

- Tahsin rkadaşımız hepi· 
mizin ıztırabma tercüman ol· 
duğu için kendilerine çok tcşek· 
kür ederim. Yalnız hudut bu 
olsaydı iyi. Muallim adediııi 
art·rmak olsa idi bunun hak· 
kanda daha uzun maruzatta bu· 
Junurduaı. 

Bunu müsaadelerile büdce 
müzakeresine veya heıhangi bir 
sua c:cv p vermek üzere t bir 

-
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M··hey el, müşek 
··de bar, b 

Heyecanım yatıştığı için dli· 
şünme kabiliyetim avdet edi· 
yor ve düşüniıyorum: 

Demek ki o lstanbuldao ge
lişler, vapur alemleri, Yahutbane, 
Sürmeli sokak hadisesi, Ali 
Oğuzun gazinosu, bardaki ma· 
cer , otelde yatış; hepsi hayal 
im iş. Demek ki ben ahirette 
dünya rüyası görüyo"muşum. 

Fılbekika ağlığımda •bayat 
bir rüyadan ibarettir., derlerdi 
de kulak asmazdım. Feylesof· 
ların, Mut savvıfların h kları 
varm ış .. Hem bu haklılık sade· 
ce dünya için değil, ahiret için 
de aynen varidmi~. Ôyle olma· 
saydı ben bq kadar macerayı 
nasıl yaş rdım? 

Pek iyi amma böyle günlerce, 
haftalarca üren rüya olur mu? 
M.:sela B.N ıfiı.i ı apartman y • 
pacağını nasıl b .ldim? 

A efendim; fani dünyad bile 
• hissi kablelvukular, telepa· 
tiier" falanlar, fılan r olur d 
koskoca ahirette neden olmaz? 
Dünyadaki Spirtü listler •ruh, 
zarfı ruh,. yok • Postabanei 
ruh. diye bin türlü hezeyanla 
uğraşırlar da ben, hakikaten 
ruh haline gelmiş ol n ben ne 
diye bir vakitler içinde yaşadı· 
A-ım ve hemen her hususiyetini 
bildiğim dünya işlerile lika· 
dar olmam? Dünyadakiler meç· 
bulitla uğraş yorl r, ben ise 
esasen bence malum olan şey· 
ferle tekrar uğraşıyorum. 

Şu halde Zeynel Bes m üs· 
tadımın hakkı var. Ben her na· 
ılaa kendimden geçmişim ve 

muvakkat bir ıaman için rü
yamda dünya işlerile uğraş-
mışı m .. 

Münakaşalar mı?. 
Belediye, Kü:türpark, doktor 

Uz, doktor Say, imar projesi, 
dokuz buçuk milyon işlerine 
naınl mı karıştım?. Mimar Bay 
Necmcddinin orta oyunu ruh· 
sat yeaini ne §ekilde mi takip 
ettim?. 

Ayol siz •Bahri Savcı., nan 
Anadoluda çıkan •fıkra. ııoı 
okumadınız mı?. 

Bu bir revüdür ki ne sah· 
nesi, ne aktörü, ne rejisörü, 
ne de mücll fi belli değıldir. 
Artık zurnada dahi peşref var 
amma bu yazılarda baş, son, 
orta, kayıd, kaide, usu~ mak• 
s d namına zerre kadar birşey 
yok .• Ne çıkarsa babtınai ya• 
zıp duruyoruz. Bin enaleyh bu 
sııçma rüyaya aeser., demek 
iftiradır. 

Ben sayıklamışım. 
·Fakat ne garip şey, bili ı • 

y khyorum .. - - . cd.yorum. Kanunun müzake, e· 
ini rica ediyorum. 

Bu müz kerelerin sonunda 
kanun atidek" şekilde reye kon· 
muş olduğu gibi kabul edil· 
m ştir: 

Ortaokul öğretmeni yetiştir· 
mek maksadile Gazi Terbiye 
enstitüsünde açılan kursl:ır de· 
vam etmiş veya edecek öğret· 
men okulu mezunu ögretmen• 
lerden ilk okum öğretmenliğine 
dönmüş veya dönecek olanlar 
ile ortaokul öğret meni iken 
mezkur kursa iştirak etmiş 
veya edecek olanlarm kur tft 
geçirdikleri ve geçirecekleri 
nıüddet öğretmenlik terfii kı· 
demlerine zam ed lir ve bu 
müddet için bunlar maaş ve
rılemez. 

B. M. Mecli i Paz rtesi günü 
toplacaktır. 

y r 
G rabetlerin en ağrebi, sn· 

yrkladığımı bile, bile sayıkh· 
yorum ... 

Uyumad n, rüya görmek ve 
rüya gördüğünü bilerek ayık· 
lama\c yalnız ah'rcte mi mab us? 

Ne münasebet?.: 
Dünyada iken öyle enayi 

dümbeleklerine rastgelirdim ki 
hayret ederdim. 

- Bana bir siğ ra takdim 
eder misin. 

Yabud: 
-Yarın sat beşte te rif ederim 

Diyecek kadar cehalet g y· 
yası içinde bunalan ne teresler 
gördüm ki gözleri, eo aşağı, 
mebusluk, valilik s ndalye in· 
deydi. 

Bu gibiler insana akıl d öğ· 
retirlerdi: 

- Gazete satılmıyor diye i
kayete biç hakkınız yok azizim; 
bani metnua kısmmız, nerede 
çeşit, çeşit teferrukalarınız, ga• 
zetenin Cahm ni bir z büyütse· 
niz a .•• Yalnız dahili haberlerle 
gazete mi çıkar?. Ben sizin ye· 
rinizde olsnm Bulgar stamn 
Sobriniyye meclisinin müzake
relerini de lırdam. Hurufatl • 
rınızda da bozukluk var. Yazı· 
]ara gelince: Nerede o Abmedi 
Haşimin yazıları, nerede o Cc· 
nabı Şahabeddinin manileri, 
nerede o Mebmedi Şevkinin 
makaleleril.. Avukat Muradı 
Ç narın fıkralarını neden yaza• 
mıyorıanux?. Zülfüyarc dokunur 
değil mi?. Öyle ya.. Avukat 
Şevkii Bedr:ye sütunl rın ızda 
neden gazel okutmuyorsunuz? 
Tabii okutamazsınız; çünlcü ku· 
Jaklan okşar. Haydi bunların 

hepsinden geçelim; Doktor Beh· 
çeti Uzun irticali nutuklannt 
neden aynen yazmıyorsunuz?. 
Herkes bunları okuyup Sebkü
rabıt kavaidi öğrense fena mı 
olur?. 

Bu gibiler dünyada uyuma· 
dan rüya görmüyorlar d ne 
yapıyorlardı, muttasıl sayıkla· 
mıyorlardı da ne hezeyan edi· 
yorlardı sanki? .. 

Bir tarihte aklı başında sa· 
nılan, şehirde ileri gelen, umu· 
mi vıliyet meclisinde aza, be
lediyede kıl hocası olan ze
vattan birkaçı: 

- Aman, Hisar camiine bir 
viız gelmiş; vallahi dehşet. 
Demişlerdi. Enayiliğim tuttu, 

kalkıp gittim. 
Kürsünün üsrnnde mübeykel 

bir herif, muhteşem bir kelle, 
muazzam b ir rak... Herif kö
pürmüş; bağıriyor: 

- Ey müslümanlarl. Hal'"da 
taharet sol elin üç ort p r• 
mağile yapılar, şer'isi budur. 
Zinhar baş ve küçük parm k· 
lannızı bu maksad uğrunda 
kullanmayınız. Es'adülh"mari 
hazretleri •vukuatı fittevabiüz• 
zuburatn nam mübareke erinde: 

"Kaçan harfimed sakin olup 
k lk le halinde Ba ara suresi 
okun ; bütün gün bları, bHz-
nillahi teala, döküle." 

Buyuruyor. Hayat üçtür: Şe· 
riat, tariiCat, hacalet ... 

Şeriat, Allah demektir; ta· 
rikat, Allaha giden yol demek· 
tir; bacalet ise hic betuUahtan 
gelir; Allahtan korkmak, utan· 
mak demektir. 

Haydin, imdi, hep beraber 
bir d hi kelimei şehadet geti. 
relim; ola ki ol gaffrüzzünub 
biz günahkar kullarına d n affü· 
mağfiret eyl ye •. 
- Sona 8 inci sahi/ede -
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Atosun sarhoşluktan sönmüş gözleri birdenbire 
parladı. Fakat bu hal uzun sürmedi ... .. . .. .. 

Ey, şimdi o şarapları gc· 
tireduuun, söyle bakalım Dar· 
tanyan, öteki arkadaşlar ne 
alemde? 

Dartanyan Portosu dizi İn· 
cinmiı ol1rık yatmakta ve 
Aramisi masa başında, iki pa· 
paz arasında nasıl bulduğunu 

anlattı. O bikayeıini bitird.ği 
sırada otele: odaya girmiş ve 
şarapla beraber nasılsa kilerde 
kaimıı olan bir but parçasını 
getirmişti. 

Atos kendinin ve arkadaşının 
kadehini doldurdu. 

- Pekala, dedi, Portos ve 
Aramis bu halde hal Fakat 
Dartanyan, senin nen vır, sana 
ne old'1? Sen mesut görünmÜ· 
yorsunl 

- Abl Çünkü ben de tali· 
siz bir adamıml 

- Siz hal Talisiz hal Söyle 
bakalım! Ne cihetle talisizs.nl 
anlamak isterim? 

- Sonra anlatırım. 
- Sonra bar Niçin ıonra? 

Anladım, beni sarhoş aanıyor
su~ Dartanyan. Fakat, yanlış 
düşünüyorsun; ben çok şarap 

içmedikçe zihnim açılmaz. Söy· 
le hep seni dinliyorum. 

Dartanyan Madam Bonasyö 
ile olan scrgüze.ştini anlattı. 

Atos onu çok ciddi bir şekilde 
dinliyordu; bitirdiki zaman: 

- Hep k1ymcts:z ~eyleri 
Saçmadan baıka birıey de· 
ğıll dedi. 

Bu sözltr Atosun her za· 
manici sözleriydi. Dartanyan 
dedi ki: 

- Azizim Atos, siz hiçbir 
şeye kıymet veremezainizl H ç 
aşka düımediğiniz için, takdi· 
riniz böyle fenadır .• 

Atosun sarhoşluktan sönmüş 
gözleri birdenbire parlamıştı; 
fakat bu bal çok aürmedi •..• 
Hemen eskisi gibi donuk ve 
düşünceli bir bale reldi. Sakin 
sakin dedi ki: 

- Doğrudur; ben daha hiç 
aşk tecrübesine g:rmedi m. 

- Taşyüreldi adam, o hal· 
de bizim gibi yufka yüreklileri 
incitmeğe hakkınız olmadığ'ını 
itiraf ediniz. 

Yufka yürekliler bal Ya· 
rıh kalpler 1.. 

- Ne söyleniyorsunuz? 
- Demek istiyorum ki, aşk 

bir piyangodur ve onu kazanan 
ölüm kazanmış o1url Az·z·m 

Dartanyan aşkı kayoettığ.n:z 
için taliiniz varmış dersem ini· 
nınız. HAtta her zaman için 
kaybetmiş olmanızı nasihat et· 
meklii'ime müsaade etmenizi 
isterim. 

- Ohl Fakat onun da beni 
sevdiği görülüyordu! 

- Ôyle mi görünüyordu? 
- Onl o beni seviyordu! 
- Hey çocuk heyi Metresi· 

nin kendisini sevdiğine i~anan 
ve metresi tarafından •ldatıl· 
mıyan sizin gibi bir adam da· 
ha yoktur. 

- Sizden başk•, Atos, siz 
iıe hiç bu tecrübeye girmiş 

değ isiniz .. 
Atoı biraz .durumsadıktın 

sonra dedi ki: 
- Doğrudur, doğrudurl Ben 

hiç tecrübe etmedim! Beni.. .. 
Beni.... Haydi içiniz! 

- Fakat bu bJsuıta felsefe
leriniz olduğunu goruyorum; 
bana da ökretmek, beni de 
ikaz etmek vazifenizdir. Ôt· 
renmete ve teselli edilmete 
ihtiyacım var. 

- Teıelli mil N'çin? 
- Talisizl ğim için •• 
Atos omuzlarını silkerek ce• 

vap verdi: 
- Kendinize talisiz dem ele 

güç olur. S ze hakiki bir aık 
h.kiyesi anlatırsam ne cevap 
vereceğinizi bilmek isterdimf 

- Size ait mi? 
- Ba11a yahut dostlarınız· 

dan b~ri:ıe, bunda ne fark var? 
- Söyle, Atos, söyle. 
- içinizi içersem daha \yi 

anlatırım. 

- O halde içiniz ve •n· 
la tınız. 

Atos kadehini boşalttı ve 
tekrar doldurdll. 

- Pekilil Bu iki rıey bay· 
rete şayan ıur~tte beraber 
ıider. 

- Dikkatle sizi bekliyorum. 
Atos fikrini topluyor ve bu 

esnada çebreıinin tedrici ola· 
rak sararışını Dartanyan görü
yordu; ayyaşların bile sızıp 
uyuyacağı derecede sarhoş ol· 
muştu. 

. Fakat o uyumıyarak dimdik 
duruyordu. Sarboıluğun tuiri 
onun yüzüne korkunç bir bal 
getirmişti. 

- Mutlaka dinlemek mi ıı· 

- Pek=, istedi§'iniz gibi ol· 
sun. Dostlarımdan biri. rica 
ederim dildcat ediniz, ben de
~il. Atos böylece bikiyeıine 
başlarken acı acı gülümsedi; 
benim memleketimde, yani, 
Barride yirmi beş ya şiarında, 
Dandolo yahut Montmerensi 
kadar asil kontlardan biri, bir 
ressamın tuavvur edobilece§'i 
kadar ıüzel on altı yaıındı bir 
k z sevmişti. 

Yaşının icabı saflıtına rat· 
men kızdı pırlak bir fikir, 
kadın fikri değil adeta bir şair 
fikri vardı; şen görünmezdi, 
da=ma dalgındı; köy papazı 
o'ın kardeıi ile birlikte küçük 
bir köyde yaşıyorlardı. 

ikisi de köye yeni gelmiş· 
lerdi; ıeldiklerindenberi kimse 
ile. tanışmamıılard ; kızın bu 
derece güzel ve kardeşinin so
fu oldu~unu ıören ler nereden 
geldiklerini ıormata lüzum bi· 
le görmüyordu. 

Bununla beraber aıil aileden 
oldukları ıöyleniyordu. Köyün 
lordu ve bundan dolayı bakimi 
olan arkadaıım kızı iğfal ede· 
cek veyahut zorla kaçırabilecek 
bir vaıiyette idi; iki yabancı· 
nan imdadına kim koşacaktı? 
Adamcatız namuslu bir lcimse 
oldutu için kızla evlendi. Ah· 
maki Eşekl del.l ••• 

Dntanyan sordu: 
- Kızı seviyorsa niçin öyle 

olıun? 

- Ne bılsel Kızı ııtoıunı 
götürdü, ve onu memleketin 
hanımefendisi yaptı; doğrusu 

kız da bu sıfata liyakat gör 
teriyordu. 

Çok meraka düşeA 
yaD sordu: 

- Sonra?. 

O artan· 

Dedi. Atoı yavaı bia sesle 
ve çabuk çabuk devam etti: 

- Sonra, bir gün kocaaı 
ile beraber ava gitmiılerdi, 
kadın atından düşüp bayılm•ıtı; 
Kodt onun yardımına koştu ve 
elbiıesinin kızı sıkmakta oldu
ğunu görünce hançeri ile kesip 
açtı; bu e.nada kadının omuz· 
ları açılmıştı. 

Ve Atoı deli ribi gülerek 
sözünü tamamladı: 

- Şimdi, Dartanyan, icadı· 
nın omuzunda ne olıa bete· 
nirsin? •. 

- Ben ne bileyim? 
- Zambıak ç"çeğil Omuzun· 

Sofya, 19 (Radyo) - Saylav 
seçimine devam ediliyor. Fıli· 
bede 22 ve Vıaçada 43 mebus 
seçilecektir. 

Husızlık 
Karataşta Kız liıesinde ha· 

deme Yusuf kızı Tayyibe, mek· 
tep dolabından bir kilo ekmek 
bir kalıp sabun çalmıı, yaka· 
lınm11tır • 

da dökme vardıl 
Buna söyliyen Atoı elinde 

bulunan kadehi bir içimde 
boıalttı •• 

- Dehşeti Ne diyorsunuz? 
- Dotruıu, azizim... Melek 

ıeytanmış; maaum aıörünen genç 
lcız bir bıuızdıl.. •. 

- Peki, kont ne yaptı? 
- Kont pek yüksek asilza· 

delerdendi; kendi eyaleti içinde 
küçük ve büyük her türlü ada· 
lctin icrasına salahiyeti vardı; 

konteıin elbisesini parça parça 
yırtb, ellerini arkasına batla· 
dı ve bir ağaca asıverd.I •• 

- Aman Allabıml Atosl 
bir cinayeti 
Atoıun benzi sapsarı keail· 

miıti; dedi ki: 
- Evet bir cinayotL .• Başka 

birıey detill Fakat, bakınız, 
beni şsrapsız bıraktılar!. 

Kalan son ıişeyi bo§'azından 
yakaladı, ağzına dayadı ve adi 
bir kadeh gibi bir çeki,te hep· 
ıini içti. 

Sonra başt iki ellerinin elle
rinin ıraaına çölcmüı ve Dar• 
tanyan da karıısında korku ve 
ıaıkınlılc içinde donup kalmıştı. 

Atos uzun müddet bu halde 
kıldıktan sonra baıını kaldırdı 
ve kontun hikiyeıini unutarak, 
Allah size teselli ihsan etsinL .• 
içinizi dedi. 

- Demek kadın köttl oldu? 
- Elbettel Kadehini uzat. 

Biraz jambon yel daha yarı 

sarhoş detilizl 
0Arianyan korka korka sordu: 
- Ya kardeşi? 
- Kardeşi mi? 
- Evet, papaz. 
- Ohl onu da asmak için 

soruşturdum; fakat atik dav· 
.ranmıı ve kiliıeıini bırakıp 
ııvıımıı .. 

- Bu serserinin kim oldutu 
hiç anlaşılmadı mı? 

- Şüpheıiz birin el qı le ve 
güzel kızın cürüm ortatı ve 
kendine bir mevki temini için 
metresini evlendiren kurnaz bir 
papaz bozması. Şimdiye kadar 
ele geçip aaılmıştır zannederim. 

Bu dehıetli serıüzeştin bi· 
kayesile büsbütün ı•ıalımış 
olan Dartanyan: 

- Al:ahıml Allahıml .. 
Diye batırdı. Atos jambon· 

dan b:r dilim keaerelc: delikan • 
lının tabaj'ma koydu. 

- Sonu var -
tiyorsunuz? diye sordu. 

- Rica ediyorum. ----

Babam, onun söylediği ıar• 
kılardan bir tanesini yazmıı. 
Drin bana okuyordu da oradan 
babrladım bunları.. lıte bak, 
ıaaa bir farkısını okuyayım: 

Olam olam nen olam 
Kulun divanen olam 
Ateı derler hüsnüne 
Ben de pervaaen olam 

Ne kış dedim ne bahar 
Gezindim diyar diyar 
Gurbet yeter oldu yar 
Kulun divanen olam 

Saime, tasavvur edemezsin, 
onun ıes"nde tam ruhdan , 
kopmuş, tahtenuurdao, izhar 
.-.tce 2 ı ~ 1ıtıraplardan, ıçıta 

on un te11erınde dolaşan kaıın 
birkaç parmakla bu tellerin 
sesine uymuş ihtiyar, derin, 
fakat buna rağmen yüksele bir 
heyecan sevjyesinde çırpınan 
manah bir ıeı .. 

Ne bileyim, müz'k bahsinde 
birçok ıeylor doj'rudur amma, 
bütün bu muayyeniyet içinde, 
insan ruhunun vecdini, yükselip 
genişlemesi~i _de inkir etmek 
mümkün mudur? · 

Aferide, b"rdenb:re dotruldu: 
_ Ben defneler konuşuyorum 

·dedi· münasebeti ne şimdi bu 
fikirlerin? Veli Çavuşu anlatı. 
yordu~.. So~r~dan VMeli Çavu. 
şun hıkiyeıını de oğrendim. 
Fakat bilmem, yanıJaııyacak 
mıyım: 

Veli Çawı, on yedi yaşında 
iken bu civarda bir lcöyde ni· 
ıanlanmıı. Fakat evlenmeden 
asker olmuş, Arnavudluk da§'· 
larında eıkıya takibine ait . 

1 
•• 

1
• •• mış, 

bir yı aonra ızın ı ielaıi,. Ni· 

şanhımı aramıı ve ona, şunu 

ıöylemişler: 

- Bir jandarma bışçavuıu 
nişanlını sevdi de kaçırdı. 

Veli Çavuı: 
- Ben hududa ıittij'im va• 

kit, arkamda kalanın namusunu 
onlara emanet ettitimi sanı· 
yordum. 

Deyip susmuş.. izni bitince, 
çantasını 11rtına almıı ve çılc· 
mı7 .• 

Bir gece yarısı, işte aan a 
anlattıtım o dere içinden silib 
sesleri iıitilhor. Saatlerce IÜ• 

ren bir müsademe ..• Erteıi rüo 
ıu haber duyuluyor: 

· Jandarma başçıvuşunu pusu· 
ya düıür!ip vurmuşlar.. Vuran 
da Veli Çavus .. Müaadeıae es· 
nasında: 

- Başçavuşl.. Gönlüme ıık· 
tıtın kurşunu, iki lcaıının orta• 
ıma yapıştıraca§'ım. 

Diye bajırıyormuı.. Dediğini 
yapmı ı da.. Sabahleyin ba~ça· 

Yanlışlıkla kardeşini 
vuran adam 

~~----........... ~----~~-
Salibe, mahkemede 

hıçkıra ağladı 
hıçkıra 

Torbalı kaz11ının Çapak lcö- !edim. Biraz sonra karfımda 
yünde bir ıece kardeşi 18 ya· biri belirdi, yanıma sokuldu, 
şında Mehmedi çifte tüfe tile ben aya ta kalktı~ o sırada 
yaralıyarak öldürmekle maznun yanıma sokulan adım, elimdeki 
Arslan ofu Hüıeyioin mu ha· tüfeğin namlusunu yalcıladı, biç 
kemesine şehrim iz Ağırceza söz söylemiyordu. 
ma'hkemeıinde başlan?Jıştır. O, ıılihı namlusundan çekti, 

Hüseyin, bu feci vak'ayı ıöy- ben de çektim, tetik açıktı, 
)ece anlatmıştır.: ıilih birden patladı, karıımda 

- Ben askerdim, terbit edi· duran karaltı yere düştü, içe
lerek köyüme döndüm. Karde· ridon yengem: 
şim Mehmed, annemiz ve yen· - Ne oldu? diye batardı, 
gemizle bir evde, ben de baş· ben de: 
ka bir evde oturuyorduk. 14 - Lambayı getir, bakalım. 
kinunucvcl günü kardeşim Meh· Dedim. Biraz sonra limba 
med, evime geldi: ıelince yerde yatın yaralının 

- Geceleyin evimize tanıma· kardeıim Mehmed oldutunuı 
dığ'.mız biri geliyor, kapıyı zor· gördüm, hepimiz gözyaıı dök
luyor, belki gene gelir, ıen bu dük, oa saat yaıadı ve öldü. 
gece bizim evde yat. Bu adamı Mehmed, be:ı lcendiıiae teobib 
bekliyelim. ettiğim baldo odanın arka ka· 

Dedi, ben de henüz on sekiz pısandan çt:Cmı ş, bana dotru 
yaşında olan kardeıim Meh· gelmiş, ben de yabancı zınaile 
medi korkusunda haklı buldum, kardeşimi vurmuıum. 

d Şah;dJer dinlendi, onlar cL.. 
o gece evin e kaldım, birlikte vak'ayı yukarıdaki şekilde an
bir odada yattık, her ihtimale )attılar, Mehmed ve Hüseyini11 
karşı Mehmedin bazırladıtı ablaaı Salibe din'.endi: 
çifte tüfeği dolu olarak duvara - Ben davacı detilim, vak'a 
daya la • duruyordu. Anam ve şöyle oldu. 
yengem başka bir odada yalı· D;yerek yukarıdaki fekilde 
yorlardı. Sabaha kartı Mebmed valıe.'allb.!lnlattı, sonra aj'lamata 
beni uyandırdı, çitten atlayan 'baiiacr.:-: htçkıta hıçkıra atla· 
bir adımın avluya girditini ve yordu, duramadı: 
köpeklerin havladıklarını haber - Bu mese!ode davacı khme 
Ve di. Derhal kalktık, çifte yoktur, ben gid yorum, dedi ve 
tüfeğini aldık, kardeş 'm Meh· mahkeme salonundan çekildi. 
mede: Bazı ıahitler relmemiılerdi. 

- Sen dıprı çıkma, dedim mevkuf Hüıeyin, tabliye tale-
ve eve firen adamı bulmak binde de bulunmadı. Gelmiyeo 
için dııarı çıktım. Bir müddet ıahitlorin celbi için muhakeme 
koridorda kapının dı~ında bek· başka b:r güne bırakıldı. · 

mensucatı 

Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Marlcasa Eni ıantim 36 metrelik bir topun 

satış fiatı 

4 At 8S 
4 At 7S 
S Detirmen 90 
S ,, 8S 
8 Geyik 85 
8 " 75 
9 Tayyare 85 
9 " 15 

11 Köpekli 8S 

Kuruş 

717.-
655.-
832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

fiatı olup ambalii m11raf ı işbu fiatler fabrika teslimi satış 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşatı satışlarda yukarıdaki fiatlero 
olunur. 

vuşun ceıedinı kaldıımıılar. O 
da baydud olup datlara çık· 
mış.. Bir rivayet, ealci nişanlısı 
ile gene evlenmiı.. Ayda bir 
dat tepelerinde buluıııyorlar· 
mıı •. Veli Çavuş, yıllarca dat· 
larda dolaşmış •. 

Lipa lipa icar yatdığı, ıotuk 
bir kıı gecesinde, kansı yanına 
gelmiş, aözlcıtiti yerde bulur 
muşlar •. Fakat kadın takip edi· 
liyoraıuş.. Bir müfreze, kendi· 
!erini çevirmiş.. Veli çavuş, 
uzun müddet, iki arkıdaıı ile 
beraber çarpışmış.. Fakat ser· 
ıeri bir kurşun, karısını vurup 
öldiirmiiş. O da baıını ahp 
gitmiş, ortadan kaybolmuş. 
Kcndiıi. hadisenin bundan 
sonraki kısı rnlarını biç anlat• 
mazmış. Yalnız, Veli Çavuşun, 
ızını uzu ı zaman kaybettiği 

muhakkak imiı .. Rivayete ba· 
kılırsa, bu 1011 müsademeden 
sonra, iç Anadoluda uzak bir , 
köye ritmif, oralarda namuılu 

bir ıouo gabı, mukadderatıa111 
üstüne bir perde çekmek isti
yerelc uzun müddet orada yata• 
mıı ve nihayet, bir af kanu• 
nundan istifade ederek tekrar 
inaanlar arasına kırıımıt. GeJ. 
miı bu kahveyi kurmaı, ba 
membaı temizlemif.. Taıanoın 
her ıünü, batçavuı11 YUrdup 
yere fider, iki rikit aamaz 
kılar ve bir saat kadar deria 
derin düşünürmüı .• ·Babam da 
görmüı bunu •. 

. Aferide, nefea almak ı~Q 
biraz durdu. Düıünceli düıün
celi, beyaz, ince ellerini ıeoe 
yatak çarşafının kıvrımlarına 
götürdü. 

- Masal gibi birşeyl 
Deaim. Bir nefes boıaltır 

gibi: 
- Evet ·dedi· masal ribi.. 

Fakat Veli ÇavU'Ş bir hakikattir, 
o dere bir hakikattir.. Ben o 
sudan içfm, beo o küçük İe
lalenio altına ellerimi tuttum. 

- Sonu oar -



Sahife 7 AL"' AD OLU M:.rt 20 
-- - ------- --

Gökten ölüm yağıyor 
Veraran kalesi A "mantara karşı nasıl durdu? 

Yazan: Fransız erkanıharp kogmakamLarından 
Jorj Londan 

Tiirkçeye çeviren 
A. Kimi Oral 

öyle müşkil anlardayız ki, bir saat sonra mev
zilerimizde kalıp kalmıyacağımız meçhul .. 

Top ateşi şiddetle devam 
ediyor. BoğUJmaya atılmak ıı· 
r11ı bizde .. 

14 üocii fırkanın tutmakta 

.............. 
- 6 - Hemen iJeri hareket emrini 

Hepimize cesaret geldi. Te- veriyor ve yanıbaşımızdaki te-
lakki etfğim em·r muibince, peleri iıgal ediyorum. Şimdi, 
d.ğer kıtaatla icabmda taarruza düşmanla müsavi bir vaz yet· 
getmek üzere, birinci alayım teyiz. Toplarımızı y~rleştiriyor, 
kumandasını derubde ettim. akabinde mukabil ateı emrini 

1 inci alay, henüz harbe gir- veı iyorum. 
memiştir. Yalnız Heri karakol· Arazi •aıiyeti, tamamen lehi· 
ları, bazı zayiata uğramış bulu- mizde .. Maahaza, o dakikaya 

kadar, alayımın mühim zayiata 

54 tip buğdayımız var! 
Papaz yuvasında genç bir 

Ticaret lisesi --·-· Bu seksen odalı. 250 talebeli bir lisede, bahçe 
diye ancak avuç içi kadar bir yer var. 

r 
Bu liae~ bir ' bölge 

Röportıjı yapaa 
Şahap Göksel 

·oldutu ııt cenahımız, artık 
sarıılmata başladı! Bununla 
beraber, kıtaat1mız; canlan diş· 
lerinde, düşmanla korkunç bir 
halde ve ıörülmemiı bir sav· 
letle çırp şıyorlar •• 

Süvarilerin, biribirioi takiben 
ulaıtırdıkları haberler, ciddeo 
endiıeli.. Cephe, baıtanbaıa 
bir ateı parçaıı halinde •• 

nuyor. 
Alayın kumandas•nı deruhde 

eder etmez. emirlerimi veı dim; 
ve maksadımızın, düşmanı dur· 
durmak değil, kendi mevzile
rinin öte tarafına atmak oldu· 
tunu, iktıza ederse; alacatımız 
emre göre. derhal taarruza ge· 
çeceğimizi bildirdim. 

okulu haline geti. 
rilmelidir. Ç:inkü 
ihtiyaç cok, yer 

yoktur 
uğradığını anlıyorum. ileri ha· 
reket emrini vermekte, tereddüt 
ed .yorum. A?manlar, birden• \... 
dire ateşi keımeğe mecbur -----------""' 

Müdafaa imkanı, ıittikçe 
münselip oluyor. Sağ cenabı· 
mızdıki mailin, düıman tara• 
fından zapted imek üzere bu· 
lunduta haberini alıyor uz. Bu 
maili müdafaa eden ta barlar, 
derhal takviye ediliyor.. Ôyle 
mütkil anlırdayız ki, bir ıaat 
sonra mevzilerimizde kabp kal• 
mıyacatımızı kestirmek müm· 
kün delildir ••• 

Sat cenabımızdalı:i maili mü· 
dafaa eden tabur kumandanları, 
efrad ve zabitana nümune teı· 
lı:il ediyorlar: Ellerinde ruvel· 
verler oldutu halde düımanla 
çarpıııyorlar •• 

14 iinücü farka ile temaıımız 
baki. Fuka kumandanı telefon 
ediyor. ,. "" r• 

General Şerin ~ vad~ttiği ta1c-
viye kıtaab nenüz gelmedif 
Kumandanım cevap veriyor: 
- Kendiniz tem11 ediniz. 

Boa timdi dütmaııla utrapyo
ram L. 

MateYil tepeleri civanDda 
~ın laaliyetilli •eziyoruz. 
Top ateı"miıi, derhal o tarafa 
tevcih ediyoruz •• 
Düıman, mevzilerimizi mü

. kemmel bir surette teabit etti 
Ye mukabil ateıe baılada. 

Karıımızdalc, düşmanın git• 
tikçe bir faikiyet temin etmeğe 
baıladıtı anlaşılıyor. 38 inci 
fırkanıa bir kısmı, 51 inci fırka 
ile teınıı etti ve Oonun ikiaci 
müdafaa hatbnı tuttu. 

Askerlerimizin ıe-caıt ve 
kahramaalıtını tarif etmek, en 
kadretli bir kahm için bile 
ıü~üı: Her bir nefer, birer de
mir kale ıibi diifmaola vuru• 
ıaror w onu ilerletmemetı 
çal ı ı·yor. 

iki randenberi devam eden 
•• laer dakika çotalan cehen• 
neaat bir ateıin alevleri içinde 
diifınaala botaz boğaza gelen 
Fraaııı aıkerleri: 

- Hep ölecetiz, fakat Al· 
•ulan bir karıı bile ilerlet• 
miyeeetiz. 

Di1e baykırıyorlarl 
Bu bamueti yakından gör· 

mek ve bir Fransız neferinin, 
vatan mefhumu lcarııaındaki 
tebauüıatım yakından anlamak, 
ea zayıf imanlı insanlara bile 
iimid veren birıeydir. 

Sabah ııat 8 oldu. Takviye 
kıtaab gelmete bııladı. 14 üncü 
farka, adamıkıU. takviye edi· 
liyor. 

Harb, hüyGk bir ıiddetle de• 
•am ediyor •• 

Sat cenabımııda, müdbit bir 
botuımı oluyor. Maımafih, 
lllevkiimiz aatlamlaştı. Gelen 
takviye kıtaatı, düşmanla çok 
anadane bir harbe ıirişmiı bu· 
Januyor_ 

Süvul postaları işliyor, tele· 
fonlar dakikada bir çalıyor ve 
ber taraftan iyi haberler gel• 
mete başlıyor: 
Düıman bazı noktalarda ıar • 

al•at• baılamııtu. 

Düşmanla aramızda, pek re· 
niı bir mesafe yoktur: Ancak 
bir· kilometrel.. Ta ihe bakınız 
ki, ben alayın kumandasını 
deruhde ettikten pek az bir 
müjdet sonra, düıman topçuıu 
mevzilerimize şiddetli bir top 
ateşi açtı! 

kaldılar, fakat yerlerini de terk 
etmiyorlal Alman egonizmi, 
cidden hayrete şayandır. 

Alman~ar, tepelerimize do~ru 
ilerlemek istiyorlar! Pek yakin• 
den görüyoruz. Fakat, derhal 
ateş ediyoruz. Ateıimizin, çok 
müessir olduğunu ve onlan 
mühim zayiata utrattıtı belli; 
buna rağmen biraz çekiliyorlar 
ve ıon ra tekrar hücuma kallcı· 
yorlar. Ne pab11ma olarıa ol• 
ıun tepelerimizi zaptetmek iıt .. 

ileri karakollarımız, 
bir ateş için de •• 

şiddetli dikleri aıikar .• 
·Arkası oar• 

w ..... -- --~ ~~:o.:~:::::.?<;~;:>-~a:;;.a;~::-----, ..... -_..,-~-----.,,.....---

Yu rd d aş, Kubilay Abide-
sinde and içmeğe gell 

- Başı 1 inci sahifede -
Büyük Kurtarıcı memleketini 

canlı hamlelerle terakkiye, ıaa· 
dete ve refaha götürürken Türk 
varı.tınan bünyeı:nde velevki 
küçük olsun, husul bulması 
muhtemel blan maniaları . yıkl. 
makta, temizlemekte, bjran te
re ddüd etmiyeceğiz. Kubilayın 

mezarında bu taahhüdü ve ye· 
mini yaparken onun ruhunu an· 
cak bu suretle en güzel ve en 
aıil bir ıekilde taziz ettitimi· 
zi do da!ma batırlıyahm. 
Hazırlanan tören programı 

ıudar: 
İzmir ve Manisadan Mene· 

mene hususi trenler hareket et· 
tirilecek, halk bu trenle törene 
iıtirak için Menemene ride· 
cektir. 

lzmirden kalkacak iki tren· 
den biri saat 13,3 de Basma· 
neden; 13, 10 da ikinci tren 
Karşıyakadan hareket edecektir. 

Manisadan kalkacak tren 
12,30 da hareket edecektir. 
Törenden dönüşte Manisa treni 
saat 16,35 de, lzmir trenleri de 
16, 45 ve 17, S de hareket ede· 
ceklerdir. 

Törene iştirak edecek Parti, 
Halkevi, birlikler, cemiyetler 
üyeleri ve izciler Baımanc tre• 
nile gideceklerdir. 

Menemende törene askeri 
bandonun çalacatı istiklal marşı 
ile başlanacaktır. Müteakiben 
lzmir ve Manisa P arta ürgütleri 
adına, ordu namına, ö~relmen· 
ler adana ve Menemenliler adı· 
na söylevler verilecektir. Söy• 
!evlerden ıonra Kubilay abide-

--------~~--~--------
Teşekkür 

Kızımızın ö ümünden duydu· 
ğumuz onulmaz acılarımızı pay• 
laşan kıymetli dostlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür etmeğe muktedir 
değiliz. Sayın gazetenizle derin 
şükranlarımızı sunmamıza lüt· 
fen delalet buyurunuz. 

Dr. Bahtigar ve eşi 

Bayraklı vapurıı 
Bayraklı vapurunun buyan. 

m1t1ına devam edilmektedir. 
Geminin, gelecek hafta içinde ıe· 

ferlere başlaması muhtemeldir. 

ıine çıkılarak abideye çelenk 
ve çiçekrer kottacaktır. Mene
mende Parti ve belediye tara• 
fından hazırlanan toplantılara 
iştirak edile::ektir. Gece lzmir 
Halkevi temsil kolu tarafından 
Menemen Halkevinde (Devrim 
yolculara) temsil edilecektir. 

Halke.;f köşesi 
1 Evimiz Sosyal Yardım ko· 

mitesince Nazilli basma fahri· 
kası için amele kay& t kayıt ve 
gf>ndermesine karar vermiıtir. 
16 dan 40 yaşına kadar bu 
iıde çahımak istiyen kız ve 
kadm, şeraiti anlamak üzere 
her gün Halkev:ze ve amele 
birliii başkanlığına müracaat· 
ları. 

2 - Motör kursu ıçın yeni· 
den kayıt işleri yapılacaktır. 
isteklilerin ~vimize müracaatları. 

3 - Kubilay ihtifalino e~i
m·z komite azaları vo yönku· 
rul iş lira k edecektir. 

4 - Ürılü Türk komutanı 
Attiliııın büyük bir rf\ımi sayın 
Başbakanımız ve sayJavımız Ce
lil Bayar tarafından lzmire 
gönderilmiştir. Her gün öğle
den sonra yurttaşlara gösteril· 
mektedir. 

5 - Evımiz salonunda her 
hafta cumartesi günü ıaat 15 
de l:kokuUara Karagöz oyunu 
oynatılmaktadır. 

6 - Müstahkem Mevki ban· 
do şefi Bay Galibin idareıinde 
Halkevindc bando teşkil edil· 
miştir. isteklilerin kayıt için 
evimize müracaatları. 

7 - 20·3-938 pazar günü 
akşamı ıaat 20,30 da lzmir 
Halkevinde Müzik kolu tara• 
fmdan bir konser verilecektir. 

8 - 21·3·938 pazartesi gü
nü s.-at 17 de Spor, Müze ve 
Sergi komitelerinin haftalık 
toplantıları vardır. 

9 - 23·3-938 çarşamba gü
nii saat 20 ele Bay celal Uzer 
tarafından verilen ıeri konfe· 
ranıın dördüncüsü olan ( On 
yedinci ve on sekizinci asırda 
Fransız ve İngiliz meslekleri ) 
mevzıuu konferansı vardır. 

Üstte m•ktep mlldüril o• 
daktilo 

Müstakbel Türk iktıaadcısına, 
tacir ve bankacııına ilk bilgi· 
leri veren İzmir Ticaret lisesi• 
nin kapı.tından giriyorum. Kır
ıımda Atatürkün • zarif bir sü· 
tun üzerine dikilmiş • mermer 
bir büstü.. itiraf edeyim ki, 
biraz durarak düşündüm. Çün• 
kü mektep müdürü Bay Nail 
Esinin dediği gibi: 

•Evelce bir papaz yuvası ha· 
linde kullanılan bu bina, ıimdi 
bir kültür yuvasıdır . ., 

Yar direktör Mebmed Salep
çioğlu ve Nuri Atılayla mek· 
tebi geziyoruz. Mektep binası 
80 odalı, garip ve büyük bir 
ıey •. Tsm papaz zevkine göre 
inşa edilmiş .• Burası, eski (Sak· 
rakör) binasıdır. Şimdi burada 
250 Türk genci, modern ilctı· 

aad bilgileri öğrenmekle meş· 
guldür. imtihan günleri olduğü 
için· bahçede g uplar halinde 
talebeler, derslere aid muhtelif 
mevzular üzerinde heyecanlı, 
heyecanla konuşuyorlar. 

No g rip ki, seksen odalı 

bir binanın, avı.ıç içi kad ır bir 
bahçesi var. Hatta bir j mnas· 
tik bahçesi yııpılması imkanı 
bile yok .. Keza, civarda arsa da 
yok •• Üst katta Ege mahsu Heri · 
için zengin bir müze vücude 
gefr ilmiı: 

Üzüm, incir, palamut, her 
nevi yağlar, hububat, hatta 
bunların ayn ayrı muhtelif cins
leri, pamuklar, madenler herşe)'• 

Geçen ıeneki fuarda teş
hir edilen ıaı le vilayetleri mab· 

ukadaşları, aıalıda tal•be 
ders:nde 

ıulleri do temin edilerek mü· 
ze}'e konmuş •. 

Geçenlerde Nazilli basma 
fabrikasını gezen talebeler, ora• 
dan aldıkları iplik ve basma 
parçalarile müzenin bir köşe
ai,ni ıüalomişler •• 

Müzenin ayn bir kısmında 

Türkiyede yetişen 54 tip buğ· 
day görüvoruz. Hangimiz, bu 
memleke!te, bu ka1ar buğday 
çeşidı olduğunu bil r? 

Köşedeki c1mekin içinde de 
Egede bulunan 14 çeşit ma· 
den kömürü nümune ıi var. Du· 
varlar grafiklerle dolu. 

Şurada şeker f abrikalaramıztn 
iıtihsalatını görüyorsunuz. 19'.:.'6 
da hariçten Türkiyeye 70,000 
ton Ş!ker idhal edilirken Tür 
k:yede şeker ist;hsalitı sıfırdır. 
1933 te milli fabrikalarımızın 
şeker istihulatı 65,0QO ton. 
1934 te muhtelif sahalarda şe
ker pancara ekim ı 310756 dekarı 
bulmuş .. 

D ğer bir grafikte şimendifer 
siyasef miz· n randmanları görü· 
lüyor. Daha ötede şimdi Yük
sek Ticaret mektebine devam 
eden geçen seneki mezunlardan 
Şevket A~arcalmın hazırlad ığl 
bir Türkiye madenler haritası 
var. Bunlar cidden güzel şeyler. 

Mektebin görülmeğe değer 
bir resim atölyesi de var. Du· 
varlarında talebe tarafından 
yapılmış muhtelif sulu boya 
resimler dolu olan bu geni ş 
salon, ziyaretçiler için hakika· 
t~n cazip ve istifadelidir. Re· ., 

Mektep kooperatifinde satıı 

ıimter ıan'attın ziyade nklla 
endişesile bızırlanmıılar. Y• 
direktör Nuri Atalay clerW 
izah etti: 

- Mektebimizden çıba bir 
genç., bayata atılınca mata..., 
aın veya nttıfı e11ama rek~ 
mtnı bizzat yapabilmeli, Yitıiae 
koymalıdır. Onun içia môte
bimizde resim mevıuWaıı ela 
ticarete ai.:Jdir. 

Bu resimler araıında NuilU 
fabrikasının basma çeıitleriai 
taşıyan üç kızla aya1'kabı. da· 
dalc boyası, lcalem, yerb malı, 
da~sporu re.simleri. 

Talebenin resim imtihanı da 
entresandır. Talebeye imtihan
da 111 emir verilmitı 

- Kravatlarınızı çi)züais. 
önlerioize koyarak resmini ya· 
pınız. 

Resimler tabii renkli yıpıh• 
yor, onun için talebenin biribi
rinden kopya etmesine imkin 
yok. Herkeı, yaptıtı reame, 
kendi kravatınuı renıini verme
~et mecbur. 

Mektebin daktilo ıalonuau da 
geziyoruz. Bizim dairelerde iki· 
şer parmakla çalıta dununlar. 
Burada talebe, on parmakla 
da~tilo öğreniyor. Fakat oa 
parmakla daktilo öğrenmek ba• 
na mahzurlu gibi a-eldi. Çünkii 
bir makineye ahtan dijer bir 
mı • kanın makinesi karşısında 
mutlak şaşırır. Mümkün olsa da 
fabrikalar anlaşarak makine
lerinde harfleri muayyen yer
lerinde bulundursalar .. Mektep• 
te ı ki da:ıe hesap makinesi ve 
T.caret L"sesinde gösterilen 
derslere aid kitaplar mevcud 
olmadığı için bir de tekıir mı· 
kinesi alınmış.. Deuler takrir 
edilirken talebe steno ile not 
alıyor ve bu not teksir 'malci· 
nesinde ba~ılarak 10 parayı 
satıhyor. Huılat mektebin ko. 
operatifine kalıyor. 

Evet, mektebin bir de koo
peratifi var. Maliyet fiatine her 
.ürlü ders levazımı, şekerleme 
ve çuku:ata satıyor. Mektebin 
lokantasınt da kooperatıf idare 
ediyor. Yani ticaret alışkanlatı 
uyandırmak maksad&le kurql· 
muş bir müessese.. Tem z bir 
yemekhane vücude getirilmiş. 

Yoksul talebey ' burada para· 
sız karnını doyurduğu gıbi 
kooperatif varidatından bırlıcaç 
fakir talebeye her sene elbiıe 
de al ınıyor. 

S :ne sonunda kooperatıf ki~ı 
ortaklar aras ında tevzı ediliyor. 
lzmir mektepleri arasında ~n 
zeng n ders malzemes.ne mal k 
bulunduğu sövienen · fiz k \C 

- ~onu 8 inci sahif .:de -



Mart 20 ' hı;, di "'-'!?~ , ı .-:-. 
' · ' ~&-~-ef~; de, kııvv.?t 54 t1p - --- -- .. Harp halinde 
~ Harp to:rihimiZin bir destanı :; hakka galebe ça:dı Lüzumlu notlar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ •·•·• TRE··~~ buf•yımızvar~~•u milletfuin 

Ç k k 1 d - Başı 1 inci sairi/ede - ,... · •, •. • 
lımirdeıı bet ~iiıı kalkaıı ı,... B t L ·ı "f[ -' l a n a a e e Barselon, 19 (A.A.) - Dün imin hareket saatleri.. - aşı 7 inci sahi/ede - 8fRl a anaırı ması 

bir havai bombardıman esna· Aydın hattı; Alsancafc: kimya liboratuvarlannı gczdık- haklrındalıi kanun 
sında lokantada buiunıa11 Fran- 1ı•ir-11rakayu-AakaH: PHı"' ten ıonra izci oda11na ıeclik, 

18 M art 1915 sız via konsolosuna bir bomba rnf, çarpmba. cuma, pazar gil!llori vaktile burası sakrakör tale-
eut ıt.~5 de. helerinin ibadet odası imiş. ln-parçaıı isabet ederek ölümüne J..u: . Naıilli: 8eı gı1ll -.a 

aebebiyet vermiştir. 15,40 da sana masal 2ibi geli)'or. Gün• 
--~---------------------

O günkü Türk kahramanlığını 
hasım ağzından dinliyelim •• 

1 

Ça.üa• Arır61rıtl• ln•llis 6•mlleri 61Hrlelerlnd• iam 
ler6alfl11 lmllantıralc lcendll•rlnl Ttirlc obı.lerlmlea 

w,ı. lllllluı/aa dlMlc idetlll•r 
-S- dünya laarbi aleyhimize bite-

Naa.ı lraptu. itikat etmiı cektir • ., 
olaa Seddilbabir •e Kumkale O güaGo, yani 18 Mart 915 
araaadaki diifman karakol ge- hezimetinin Biiyük Brit1Dyayı 
mileriae .aörflnmeden burayı denizde •• karada brm~ta 
torpill.r. doldmmuıtu. Fakat mecbur bıraktıtı dlmaııeya 
..ı.n. cerqanı banlann mü- kararıihın uameti orduya el.. 
laia bir kıımmı aiiriiklemiıti. donanmaya ela ıyai derecede 
Erteli pG dört taneıi büyük tabammülfena birer yük yükle
pililere çarpb ve dördinii de m fti. Bundan 10nra Amapaaıa 
..._. •lratb. ıimaliaden hadliz, beupaaz 

Tunu eaauında ıabildeki barb ıemileri, muavn ıemiler, 
.-ellil•, Bulgar on ikilikleri depo, nakliye Ye petrol aefaini 
siW k~Gk bataryalar düımanın gönd~rmek mecburiyeti haııl 
afak parçalarını kayılanmıza o:du. Her taraftan gelen bin· 
ıJW•htftarmamak vuifeaini büyük !erce aıkerin Gelibo u yanm• 
Wıklrlıldarla ıördüler. ada11na ceıurane çıkıılan ken• 

Q ÜfUI dütmaa hezimete dilerinden beklenen muvaffa· 
..,._.., ubalaleyia pürihtiıam kıyeti meydana ıet remedi. 
lllııilleriaaize ıokulmata çalııaa Garib b.r 11lıılei vekayi ile 
itdlf doa•m... peripn bir bütiln tarih, 1914· 18 harbinden 

kiti\ l>iiyük birkaç kurtulan ft itıraı kabal filme• 
... IİDdea mahrum olarak Boz- bir ıurette tarihi bir gemi olan 
caadaya 1ıtınmııb. Alman harb kruvaı6rü Gaben-

11 Mart akpmı, Çanakkale de temerküz eder •. ~2,640 toD" 
~ uuuai olarak )'Darken lak b11 barb ıemı11 1912 de 
Wa de erteai pa vukubulacak inıa edilmiş; 10 taae 11 paı ak, 
cllpaıa turrazuna brıılamak 12 tane 5,9 puıhtk ve 12 taoe 
aa- •--dol H ·d· · · 3,4 pmlak toplara tulila edil-._.. ...... a amı ıyeaının • talcr"be 29 ·ı - ı· 
L!'- taL- t __ L i b" mıı ve ı a mı ıura ı 
._. "'!r opçu a&~r " ." haiz bulunuyordu. O senenio 
tabu pıyade ile, yanı beı bın .k. . t . • d .. 1....1 • -
L: • .,_ d- abr"ba k 1 IDCI etrının e ruwenıze ıon-
IUf' •• 111mu t ' baı a• derilen bu pmi, bütün Akdeniz 
.,._la çahtıyorduk.. boyunca. ea yürük bir cüzG-

Çaaakkale harbini, bir lnfilir tamdı. 
~~ia i~ ciltlik (~nakka~e) latanbula ,,..nca Bopziçinde 
iaimlı e1er1ndea laa~ua et~·~· Alman ıefaretbaneainin karıa-
~ mauıam . denız barbıoı, ıına demirledi; *eceleri de Gar· 

timdi de Denaz mecmuuıoda dan bir kitle aib pmldıyordu. 
M. Nail ~ntod• tercü.~e Alman imparatorluğunun arz.a-
Milea Ye bar mahaaım zabıtm lanna göre Amiral Souchon 
(Çuallale) aclaadaki eaerinden ıem:de büyük bir ziyafet verdi. 
dr.&,.r.m: Davetliler araa·nda Türkiye 

Avpapayı Al1adan ayıran Bahriye Nazırı Cemal Pata da 
Ç-kkalenin dar sularında, vardı. Souchon ıon derecede 
1915 aeaetiade yapalan mübib muktedir bir bahriye zabiti ol
..a.tler beteri1etin mubayye· makta beraber fıtraten politi· 
ı.ı.ı ••alaaı etmekten katiyyen kıcı ve birinci ıınıf bir nüma· 
... olaau1acakbr. Biz o kor yişçi idi. Güzel yüzlü, mutena 
~ ,aaa İlter heyecanlı bir tıraşla, sert ablildı olan bu 
Mile ..,a onu bahta ballı bir ufak tefek adam cin fikirli ve '*•• OJUDU diye ıayalım cazibti. Ba veçhile onan şah
..,.laad ela pırlak bir hezimet siycti ile birleşen gemisinin ev· 
tliJe tellkk\ edelim; o dünya safı 1912 ikinci teşrininden 
••dderatuaın bal ve bıledi· 1914 yazına kadar geçen devre 
İlll•li bir 11rada, daima müna· esnasın::la Türkler üzerinde az 
~ mucib olacak tarihi fır- tesir bırakmadı. 
f*larclaa biri olarak kalmııhr. 1914 senesi Haziranında A'· 
1fdf bir ıaitarıhe utrıyarak manyanın Akdenizde bir tek 
.... • Franıız müttefik donan- baıka bir pmisi vardL 4478 

Çaaakkale botuun mut• tonluk Bresala hafif kravazörB 
pçip Marmara11 a1&rak 1912 de inp edilmiı ve 12 

~Slilıı•latala ftracak ve bu ıaretle tane 4, 1 puıluk toplarla tesl h 
• .,. •• Karadeniz filosile bir- edilmiıti. Takriben ıki aene 

H !illll* imkim hasal olacakb. evel Kiel'den kalkalıberi havaz 
o zaman Almanlar tara· yüzii prmiyen Göben fena •••da pekili anlq&lmışta. halde bawz ve tamir ihtiJa-
A..iral Foa Tirpitz •Tir- cıoda oldopndaa Temmuzu 

ıöyle Jazmııta: •Eter Ça- onunda Poladı Ava1tar1a ba-
... PI• dütute bütiia Balkan· vuzlarına girdı. Tcmmuua yirmi 

.a.,bimize diaecektir •• Suı· dokuzunda Triye1'ede kömii
..Wbi ayrıi •-.Z zabit rürıü alarak 1 Atuıtoata Brea

Mllllmriı"ıai" tekid ede* vuiyeti laaa ilo birlqti. 

lııli•lll,prclu: •Çanakkale cMiluM - .Sona """ -- . 

yanın ültimatomunu kabııl etti· lznıir·Deniıli: Salı, perşembe, liik neşriyat kıtaplara ile oldukça 
ğioi bild .rm"ştir. ('um•ıteli gönleri ıut 6,30 da zengın görünen okuma odaıın-

Varşova, 19 (Radyo) _ Ma· fznıir-Tire-ôdemiı: Hel'Ahalı ••t dan sonra lzmir Ticaret lisesi 
•• ı R M ı k L 5,35 ae bit btar; her ak19m 1111 mezunları deroetine tahsis 

re~ ç 'gıi, bu a tam it· 17,30 Odemi,. bir .,..., 16,30 da 
vanva hududlarmdan dönmüş Tireye otoray. edilmiş olan odaya girdik. 
ve Hariciye Nazırı Ko:onel Afgan /ıflftı: Bumanedt1m Meıanlan, mektebten çıkdık· 
Bek:!e uzun müddet konuş· lamir-lıtuıı.ol·.Aabra: Her g~ıa tan sonra bile mektep içinde 
muştur. : ... a 7 de (paur, cam.. çar,ambı kendileri için aynlan da re 

Varşova, 19 (Radyo) - Po- glhıleri yataklı vagon.&are huluaarf ıayesinde liseye alakalarını de· 
lonyanın Litvanyıya verditi ltımir • Soma: P11ır ve pastr• vam ettirmeKte ve ıık ıılc top-

••n ,enleri Hat ıs. !8 de lanmaktadırlar. Yani mcktebten 
ültimatomun kabul&, halk üzo· frmtr-Bandınnıt Paıal', ealı, J>tTo 
rinde büyük bir sevinç uyan· ttmlle 19 ftlllUllted plerl •bahl•• çıkan talebe, gene mektebine 
dırmııttr. yk e.11t '1,20 de mabtelil blaıı baj-h kalmakta berdevam •. 

Son gelen haberlere göre, ~ çaqaaaba. cam• &IDled Mektebte, diter liselerdeki 

P l d M chp• ... t 12 de derslerden başka emtia, büro 
o onya oaanma11, emel li· İsmir-Soma: Paıaı ve --ra..ı 

"t · · r-- kommers:yal, neşriyat Ye mu· 
manına gı nuştar. ,enleri ... ı 15.28 "• 

lı 1bere, ticaret bukalca, daktilo, 
Kovno, 19 ( Radyo ) - Lit· H,,,. ~aman lazım olu tel• steno, Fransızca ve loıilizce 

Yanya umumi efkin, Polonya· /on n8111artıllll' dersleri de gösteriliyor. Fran· 
nın ültimatomuna verilen ceva- Yı11gm ihban: 2222 • ttlair t•I• I 

ıızca ve n m lizce dersleri mec- · 
bın ale1hindedir. Bugün, bin· roa11 mlncaat auaııu•-= 220G • ... •· 
l L-lk ~ Mletoa •traelal nma• buridir. Yani her iki dil de öt· 
erce 1111 teeuiir itinde parti- nen 2150 • elektrtk Fkttü 2091· renilecelctir. 8 .r de ticaret ve 
mento binasının etrafında top· hnapm: 2S26. poUw: 2463 .ıaıldı ıan'at tarihi dersi vardır. 
lanmaı ve Cumhurreiıinin ver- •bhl: 2040. Baım•ne iatuyoa111 Son 

ıırııfta aynca koopetatif 
diti izahatı dinlemiftir. 3638 • Al1a11eak uUlfona: 213-1 • 

Halk, ~ ... bir aetioe belde- P ... port Hpar ltkeletd: 285t ve ıınayi muhaıebeıi derıleri 
uv7ı var. Sanayi mubaıebesinde ip-

memekte idL Şehir Dakil taaıtaluımıa •balı· tıdai bir maddenin fabrikaya 
Moakova, 19 (Radyo) - Rua- leyin ilk •• ,_. ... bank• g·rmesinden itibaren imale ka• 

ya Hariciye Nazara Litvinof. •utlerl: dar ne aibi mas.aflar oörc:iü.ıı.ü 
Pol b d Li Tratnflaqlar. 6 e a 

onyanıa, ua an sonra t· talebeye öıı.ret liyor. 
le Ber ubab GiJse'T1lt.fft ııe.e 5 

••aya i iyi minaıebot teai· Mektebi gezdikten ıonra ıo-bette Mı ll•mn1 hareke& eder. 
Iİne çalııacaflnı ,,. baıka bir Bunu ,..t altıda hareket edeıa ilı:iao ne dırelctör B Nail Esin iie 
emel beılemiyecetinden ümit- ci aramvay taklb eder. Baadaıa konaftum. Bu kıymetli idareci, 
var oldutmıa beyan eylemitti • eoma 11u dk& aak.ibda Wı aıa. lzmirlidir, mektebia \faziyeti 

Paria, 19 (Radyo) ...... (Pari ••1 99rdır. hakkındaki düşüncelerini ıöyle 
Suvar) mızdesi·, Polonya-Lit· Gele Mil tnmftf oe.ı,.ıı.tae anlattı: 

e- 2~5 dedir. iz 
vanya meıeleı ndeo bahisle Kouakt.ea GIHlyabya nt tra• - mir Ticaret liıesi bir 
yazdıta makalede diyor ki: '" eüableyia 5,26 dadır. İklaol (bö'ge okula) haline ıet,rilm• 

•Dihıya tarıh nde, ıiyasi mil- tramny bit 1U1 -..a. o,%6 * • lididir, birçok villyetlerde ço-
naıebatıa iadesi i.-in bir dev- r.ut ede&. cuklarını m~ktebimize ley:t ver• 

y· Koaakt•a Glnlyalaya A'8C8 809 k . t" le d f 1- t 
letin, diğerine karıı harbetmete ınm\'81 aut birde hareket eder. me ıı ıyen r var "· • 5

• 

karar Yerd.tini ilk defa r6r6· J:Sundaa •"'' u • &Mı araanaı maatteeJSüf red cevabı vermek 
-wudat. mecbariyetınde kahyoru. Mek· 

roruz.,. tebımiz babçeıinin dar oldu-
Ahi-et mektup 'arı Vapıulan tuna ıördünüz, modern bir 
- Bqı 5 inci Miti/ede - laairda Xupyüaya ilk • .,. mektep binaıma iht yacımız 

IUI 5,45te F ... portlaıa kalkat. Gece 
Ve kubbeleri yıkan prulta IOD •apu 1u& 1~ da ıw.u.. aşikardır. Mektebimız orta kıa-

balinde, bınb r perdeden, ahek· au --.. .-. mından 282 mezun vermiştir, 
ı z, muıiııciı ı, kaidesiz, irtibat· 1'.aqıyakadaıa W.. ilk ftPl1I ıeçen ıene de ilk olarak lise 
111 bir gu gule... ua& 6.20 dedit. =>oA ••pu& -" ,.,. kısm nd ın 38 ıenç meztın old .. 

itte (aldı batında) ların •deh- ... ı 2-1 dedi.r. Mubıtim. zdeki müe11eseler, me· 
GCbıib beır ,mm ...ne bir l k bi 

'

et. dedikleri hoca bu idi. De· zun aramıza ı verme için ı:e tapm ftlda& Akfıea ...Uı••• .. au 
mek ki onlar da ayakta rüya ....ıs eaa&ae birdiı. daimi surette müracaat ediyor· 
görüyorlar ve hayatları imtida- ll~===========ll lar. Liaem·zi bitiren gençlerin 
dınca bıli faı la ıayıklıyorlarda. zabıta çotu bankalara, ticaret mües-

- Devam edecelc - seselerine girm ılerdir, bir kı1-

Tabancasını bef 
el atef etmif 

Va''anın aebe6i ••)'• 
tinçekirtlel :ni doltlar. 
mıyan bir m••eleclir 

Tıre kazaıının G6kç• n .. 
h yeıinde Muıtafanın kahvesinde 
kanh bir vak'a oldatuna ve b r 
kitinin at r yaral.adıfım din
kii •yam ıcla yazmqtık. Ba 
hldiıe hakkında tebrimızdeki 
alakadar daireler• tafsilat ıel
miştir. 

Vak'anın sebebi bir zeytin 
atacım kesmektir. Çıkan mü. 
nakafa neticesinde Otlu Meh
med oflu Mehmed AH tabao
casam çekmiı, Haaan otlu 
Mamfaya bet el atq etmittir. 
Muıtafa, sol memesi i stılcame
tinden siren ve •te kem.tini 
ııyll' .Jrak ark asından çıkan bir 
kurıunla atır ıurette yaralan• 
mıt. Tıre belediyeli bastaauiae 
nakledilerek tedavi alboa alın· 
m fbr. Mebmed Ali, naıand 
tabancalile birlıkte Y•kalaomlf, 
Adliyeye verilmiıtir. 

Y•nıı• 6aılanııcı 
Karııyekada Zafer •okatanda 

Zeynel otla Ôaaer, dükkiDında 
kurabiye pitirmek İçin ateı yık· 
mıı, bu yüz~en Y•nsrn çıkmıı· 
sa da yetaı.loroe ıöndürül-
18u1tı.ıı. 

Bir lca:ıa 
Şehitlerde elektrik fabrikasın· 

da çalışan Halil otlu Haşim 
makinelere denız ıuya almak 
1çln kanal kapıs nı açtıtı 11rada 
ruzılrıa teıirile kapının lcol 
demiri •at kolu üzerine diiJ
mlf, dinek kem ti kınm11hr. 

Kola lcırıl111ıı 
Far aabaımda beledipye 

ait makinada çalaı•• Osman 
otlu Abdallala makinayı nakle
derk. 300 kilo ıtırhğıadalci 
kova üzerine diiımÜf, ıol kola 
kırılmıftır. 

Tabanca taşımak 
Mrtıyakada Naldökende Meh

med otlu Hasanda bir tabanca 
bulunmuı, müsadere edilmiftir. 

Eplc öldir~n lcamgon 
Kemerde fırınlar önünde be· 

nüz kime ait oldutu anlıııla
m yan ve Denizli levhasını ta
şıyan bir kamyon, Şerif otlu 
Ademin e,t"ğine çarpımş, eıek 
ö.müştür. Şoför aranıyor. 

Yaralamak 
Burnavada Tahtalcöprü mev

kiinde Mı.ıstafa oflu Mehmed 
ve Muharrem, ıarho$luk 11ika
sile Hasan oilu Hüseyin ve 
A.iyi bafü surette yaraiadıkla
rıadan yakalaomıılard11. 

Tayyareci K .. "oıton 
diiıtü ve p~rçaiandı 

Lo:ıdra. 19 (Rad o) - Tay· 
y~reci Kloston, Sidneyde tay
yares le düşmiiş ve parçalan· 
mı ıtır. 

mıımı da yiikse k tabsill"rine 
devam ediyorlar. lzmir Ticaret 
mektebinin yetiıtirditi ıençler 
ara11nda ıimdi milli bankala· 
rımızı direktörlük edenler bile 
var. 

Mektebimizde akşam dersleri 
de ıöıteriliyor, muhtelif kars
laia hariçten devam edenler 
180 kiıidir. bunlar muhasebe, 
lisan, ticari hesap, daktilo, ıte· 
no ve muhaberat derıleriııi ta
kip ederek bilailerini arbrmak· 
tadarlar. 

• • • 
Müessesedeki mütevazı faa-

liyet, int zam bana c dden p• 
rur ve zew verdi. D rektar •e 
arkadaşlarını tebrik ederim. 

Rus - JDpon 
tahfidatı 

lstanbul, 19 (Radyo) - H .. 
vas ajansına ıöre, (Helıinkı) 
Rus • Japon budutlannda her 
iki taraf tabşidat yapmıta 
baılamııtar. 

Japonya 
Sonuna kadar harbe 
devam edecekm!f •• 

'fokyo, 19 (Radyo) - Japon
yanın; ıonuna kadar harbe de
vam etmeie karar verd iği ve 
hiçbir veçbile suiha rıza gö .. 
teraı yeceğ1 a ikadar naakamıar· 
dan bııdırilmektodır. 

Harp bir menfaat membaı 
olmamalıdır. Vesaiti harbiyenin 
tedariki tazminat talebine bak 
vertniyecekair. 40yııından aıa· 
ğı olaa mebuılar tamamile as· 
keri mecburiyetlere riayet ede
ceklerdir. Hükmüet: yüksek 
millet müdafaa mecliıinin yar 
dımile harbi ıevkedecektir. A• 
keri hareketin sevk ve idareli 
askeri bir ıefe tevdi edil• 
cektir. 

Tek bir kanunda key~ti mea• 
ıelninio büyük münalca.şalara 
yol açtıği aolaş.ılmaktadır. Pro• 
jede eşh11ın ve emlakin emni
yeti iki mecliaia ve icrai kuvve• 
tin Pariı haricine nakli derpiı 
edilmektedir. Eyaletler dabiliıa
deki milli ıeferberlik valileri11 
nezareti altında yapılacakbr. 

Paria; 19 (A.A.) - Parli
meoto salı ıiinü harp hıJiaade 
milletin teılcilitlaa dml•raı Mk
kındalci kanun llyihuıaı •iD
kere edecektir. 

1922 de koaıre tarahnd.. 
huarlanaa ve 1927 ele Peni• 
yenin par\ak müdahaleleri netle 
ceıinde büy&lc bir ekseriyetle 
kabul edilmiı olan bu · lly:ba 
iyan mecliıi tarafından tacfil 
edilmit Ye on dan ıonra da bir 
kere daha değiştirilmittir. 

Layihada •• absız m6dafaa 
teıkilatı yapalması derpiı edil
mektedir. Baıvekil mili müd .. 
faa Nızırı vaz feıiai -ıöroc. 
veya bu salah yeti baş <a11u 
verebılecek ve mıl i müdafaa 
daimi komitesinin muavenetil• 
Harb"yo,. B .. hriye Ye Hava N .. 
ıaret er•ni ••& m ecle•lüır, 

Komitenin baş kitabeti •)'il• 
zamao yüksek Milli Müd.t 
meelıaioio baş kitabeti o aca 
tır, M.Ui Müdafaa Nazara ..... 
leketin bava turruzlarırıa kartt 
korunmasını temin ed c:ektiı. 
Memleketin bütiia zooaioleri 
b r teşkilata batla11acak va b4rp 
balınde bwılaıdan iatıfade ede-
cektir . 

Layiha kütlelerinia ıofer ber 
bale getirilmui ve berke1e ... 
savat daire••~ muamele ediı. 
m•i prensibi sadtk ğiaoftır • 

Yugoslavya • 
f~ranaız 

Kliringi •erbeat tJ. 
oi~ aistemin• çeviri i 

Ber' g ad, 19 (Radyo) - Y..
goalav· Fran11.1 ticaret muabedllli 
ldirinı ıiııemiaden ıerbut 4öo 
viı liltemine çe~ilmiıt.r. v .. 
goslavyaam sene ıoaundt: ,... 
saya borcu olan 12 111fly09 ..e; 
nar, ıetbett cla•izle adeı•ittit. 

Dak Jö Vı-nd•ör 
Hitlerden Roçiltll11 
ıer6eat bıralıılma•ını 

ric:ı etti 
Paris, 19 (Radyo) - 0Jk dl 

V.ndıör, buılıı Hallere bir tel-
ıraf çekmiı ve Vayana kea.diliai 
miıafır etmiı olan (1.ui Roçild) 

ile doktor (Noymaa)lD aerbell 
b:rakdmalarını rica etmipir. 

Şuşnig 
Aoaataryatlttn git. 

mek istemiyor 
Vıyaoa, 19 \Radyo) - Ş:ı~ 

nigin, muh .faza altında ve Bel
vedere sarayında kalmakta ol• 
dutu anlatılmıştır. Buıüa.A" ... 
turyayı tcrketmeıi ıç n keadiaaac 
bır kağıt imzalatmak. iıtemif
lerse de kendisi kabul ebao-
miıtir. 
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Bin bir gece masallarından Lam ur 
S yy~t Sendabadın 

Hariku ade deniz seferleri ; öldür""cü, emsalsiz güzelliği ile Tarihi filimlerden 
nasıl parladı? güzel b·r eser 

ço 
Nakled•n: irfan Hazar 
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Nasib reis güldü: 
- Hayır, dedi. Bu gemiler 

Cenevizlilerin beylik harp ge
mileridir. Korsan gemileri ol· 
saydı, şimdiye kadar • kadınlar 
müstesna olmak üzere • hepi· 
m;zin canı öbür dünyayı boy· 
la~ şb. Şükür ki, bunlarla kar· 
şılaşhk. A"lah b '.zi onlırm be· 1 

lasından korusun .. 
ırz m kaptan, çatpat gavur· 

cada bild : ği için çektirmelerle 
gelen zabitleri iyi karşıladı. 
O nlara Yemen taşlarından, Ha· 
lep çevrelerinden, Mekke ko
kularından küçük küçük hedi
yeler verdi. Bu kafirler ambar• 
l erı da gezdıler ve hemen git· 
tiler. Sonradan kaptana sordum: 

- N !ye g emiye g~ldilu; 
neye çarçabuk g:ttiler? 

- Gemiye gelmelerinin se
bebi, gemin n tüccar gemiıi mi 
yahud asker gemisi mi olup 
olmadığını anlamak içindir. 
Eğer ambarda beylik ıiliha 
veya beylik giyeceğe ve içeceğe 
aid birşey bulsalardı, hemen 
bizi esir edip ülkelerine götü• 
rürlerdi. 

Bu badireden bizi kurtardığı 
için T .. nrı tealaya bamdüşükr 
eyledik. Hele Hicazlı kadınlar 
ve erkekler gece gündüz taat 
ve ibadatla vakit geçirdiler. 
Akıam sular1nda ise bir adaya 
yanaştık. Burası büyük bir köye 
benziyordu. Köyün halkı gemi· 
mizi karşıdan görür görmez 
bayram yapmıya baıladılar. 
Kaptanın ifadesine göre, ara 
sıra buraya uğrıyan gemiler do 
o masa. adaom halin açlıktan 
lmıhrmış. Bunu duyduğum za· 
man içim gene ı zladı. İçimin 
sız~aması bir işe yaramaz kil. 

~ Birden Bağd attaki servetim ak· 
lıma geldi. Zaten, belime sar· 
dığ'ım üç beş altındao ve bir 
kaç elmas parçasından başka 
üzerimde hiçbir şeyi::n yoktu. 
Bu fakir köy halkına, benizleri 
ıolgun, avurtları dışarıya fırla· 
mış genç kızlara ve delikanlılara 
baktıkça, gözyaşlarım dışarıya 
değil, içime akıyordu. Kendi 
kendime: 

- Adam ıen de, dedim; 
yarın ne olacağımızı bilemiyo
ruz; bu açlar önünde, arpacı 
kumrusu gibi düşünmektense 
kemeri sökmek ve karşıda boy· 
nu bükük, ıeni bekliyenlere 
dağıtmak lazım! 

Düşüncemi anide tatbik et· 
tim. An~k kendime birkaç taş 
ve b rkaç altın bırakarak mü· 
tebakisini çocu'dara, ihtiyar· 
lara, kad.nlara dağıtmığa baş· 
ladım. 

Görseniz ey kariiml Ve.-di· 
tim altınları yüzlerine gözlerı· 
ne ıüren fakir halk, bana ne 
kadar candan teşekkürler ed'.· 
yorlar; bana ne kadar dua'.ar 
ediyor ardıl Artık gemiye dön· 
mek zamanı gelmişti. Bir de 
ne bakayım1 Yedi gündenberi 
hiç ambardan dııırıya çıkmı• 
yan Hindli, köyü gezmiş, şim· 
di sandalın içinde gemiye av· 
det ediyordu. 

Gene başı önüne doğru eğilc
di. Sındal pek kalabalık oldu· 
ğu için birbirım "zio kuc!ğında 
oturuyor gibi idik. Kaptan ba· 
na takıldı: 

- Keşki bu adaya gemiyi 
uA-ratmasaydım, dedi; öyle ya, 
ı:zj ziyana soktum Seyyit Sea• 
dabatl Verd i ğin altınlar, dol• 
rusunu ıstersen pek fazla idi •• 
Ma 1maf h, Allah kabul etıin .. 
liig kimıe bu z~m~a kadar 

sizin yıptıtınız cömertliti bu 
zavallı adaya yapmamıştır .. Al· 
lab kabuı etsin .• 

Kapbn bunları ıöylerken, 
(Fakir) in büyüle ve korkunç 
başı ağır atır yukarıya kalktı. 
Bana baktı. Gözlerini aça aça, 
gözlerinin içindeki korkunç de· 
rinliği göstere göstere bana 
baktı ve sonu, uzun dişlerini 
lahzada açıp kapayarak güidü. 

Bana mı gülüyordu? 
Niçin, sındaldakilerde~ h!ç 

kimseye bakmamıştı da bana 
d;\dcatli dikkatli bakmışb ve 
niçin anide gülmüı, hayır gül· 
müş değil, ağ! amış, acımış, ya· 
but kızmış gibi derisini bir 
gevşetmiş bir de germişti. 

(Fakir) in başı iene yere te· 
veccüb etti. Artık gemiye gel· 
mişf k. Küçük merdivenden çı· 
karken kaptanla aramızda şöyie 
bir muhavere geçti: · 

- Seyyid Sendbadl Hindi: 
sondon bo~landı. Sen adalılara 
pıra dağ tırken o, senin arkan .. 
da, sana bakıyor ve ıana güAü· 
yordu. 

- Sahi m;, Seyyid Nasib? 
- Şüphe yok.. 
- Ben de f arkmda oldum. 

Sandalda 6iz söz ıöylerken 0 1 

dikkatli dikkatli beni süzdü. 
Be:ki de dedi~iniz g bi güldü. 
Amma ne müthiş gülüş? 

Kaptanın yumuşaklığından 
iıt:fado etmek lazım geldi: 

- Nasih reiı ·dcd ım• bana 
darılma amma, artık nbrım 
tüicendi. Seyahatimizin bitme· 
ıine do 10 gün kadar bir za· 
man var. B~n, behemehal bu 
Hindli ile görüşeceğim; bana 
müsaade eti Varımı, yoğJmu 
bu uğurda önüne dökmeye ha· 
zırım Sryyjd re iıl 

Kaptan düşünüyor gibi önüne 
bıktı, 

-Aman ·dedi· görüştüğünü 
kimseye ıöylemel Sonra gemiyi 
altüıt ederiz. 

• .Sonu t1ar· 

Buca otobüsleri 
Anadolu gazetesi yazı işleri 

direktörlüğüne; 
Muhterem gazetenizin 13/3/938 

tarıhli nüshasında (okuyucu mek· 
topları ve Bucalıların otobüs 
derdı) serlevhalı yazıyı okudum. 

Bunda Buca otobüslerinin 
akşamları lımirden dönüşle in· 
de ağzma kadar dolu halini 
görenler ve otobüsteki insan· 
tarın kazasız belasız Bucaya 
varacağına şüpheye düşer:erse 
çok haklıdırlar. Hele şoförler 
basmaneden ~onra her iki ta· 
raflarına yolcu aldıktın ve yol· 
da muhabbeti kaynattılar mı, 
insanın emniyetle seyahat et· 
tiğine inanmak kadar gülünç 
b" rşey tasavvur edilemez! De· 
nilmektedir. Otobüslerim ·zin 
aldığı yo~cu haddi iıtiabisi 22 
dir. Bundan bir "i'i bile fazla 
alınamaz, gerek lzoıirden Bucı 
ve Bucadan lzmire her yarım 
satte bir otobüı hareket etmek· 
tedir. Fazla yolcu alınd ğı 
ve ,oför yanlarına adam •larak 
muhabbet kaynattıkları hakkın· 
daki n eoriyat külliyeu hilafı 
hakikat uydurmadır. Bu maka· 
leyi yazanların kim olduklarını 
bittabi tanımıyorum. Fakat di· 
ter Bucılılardan da tab\cik 
edilirse bu zatların yazdılclara 
yazıların ne dereceye kadar 
doğru oldutu meydana çıka· 
cıktır. Binaenaleyh bu neşri• 
yatın gazetenizin yarınki nüıha
ıında tashihini diler, saygıları· 
mı ıunarım. Et•m 

.... - . ·- -

Diyor ki: 
Ben yalnız kocamı severim! 
· lüğünde de öylo tanındı ki bir 

Herkeı •LBmur .. İlmirıi taşı · 
yamaz. Bu pek güç bir şeydir. 
Çünkü Lamur, aşk manasına 
gelen bir ıözdür. 

Fakat Lamur D orotiyo pek 
ziyade yakışan bır ia ımdir. Bu 
k z ço1c g Jzeldir. Dolgun bir 
vücudü, uzun bir boyu. nef .ı 
gibi bir teni ve hazreti Mer• 
yemi andıran çehre hatları ve 
uhrev:lcri bile · delirtecek de· 
recede cazip dudakları vardır. 

Esmerlıği, yakıcı harareti; 
hararetsiz ve sun 'i . kumrallarm 
epey ızamandanberi ortaya yay
dıkları tatsız lığı giderdi, hayat 
zevkini artırdı. Holivudun Hav-

,_ 
.... -

gün Holivuda davet edildi. 
Fakat Holivut, kocas1ııın kon• 

turatla bağlı buluodğu Şılcago
dan uzaktı. Oraya gid ıp bin· 
lerce kişi nin karşııında şantöz· 
lüle etmekse, Şikagoda ve ko
cuıoın yanında bırkaç yüz ki· 
şiye ıantözlük etmeti tere h 
ediyordu. Çünkü Doroti, göz· 
lerini uzaklara dikmiş, bariı bir 
kadın detildi. 

Fakat kocası ona, bu sefer 
de, Holivuda gitmesini tavsiye 
etti. Onun evsafı sade ıüzellıti 
değildi; o, söz dinler bir kızdı 
da. Kocasının tavsiyesi üzerine 
derhal Holivuda gitti. Or da 
şarkılar söyledi ve can sıkınh· 
lırı içmdo günlerce yaşadı. 

Şikııoda kalan kocasının da 
ı canı sıkılıyordu, karııının geri 

gelmesini dört &özle bekli· 
yordu. 

Doroti, bir gün, Şikagoya 
dönmek üzere ba vullarmı ha· 
zırlarken, Parımunt filim kum· 
panyasının bir memuru kapısını 

çaldı. Bu kumpanyanın idare· 
cileri, mecmuaların birinde, Do
rotinin resmini görmüşlerdi. Bir 
tecrübe yapması için kendiıine 
teklifte bulunuyorlardı. 

Doroti yıldız olmak meraklısı 
değildi. Erteıi günü Holiwdu 
terkedecekti. Fakat koc:11ının 
bu hareketini dokru bulmıyaca• 
ğını düşündl ve Paramunt kam· 
panyasmm teklifini kabul etti. 
Tecrübe çarçabuk yapıldı. O 
kadar likaydane hareket etti ki, 
orada bulunanlar, bütün kızla· 
rm arayıp da bu amadıklan 
bu fırsata karşı böyle isteksiz 
davranmasına hayret ettiler. 

N.hayet 49 saat içinde, Şi· 
kagoya dönm~ğe muvaffak oldu. 

Fakat birkaç gün sonra gelen 
bir telgraf, onu tekrar Holivuda 
ça§' ·rıyordu. 

Orada kendisine bir konturat 
imzalattılar ve daha yol yor• 
gunluğunu dinlendirmeden der
hal fılim çevirmeğe başladı. 

ilk olarak dişi Tarzan filimini 
çevirdi. Bu f.limden sonra daha 
birçok filimlerde rol aldı. 

Herbert Kay Şikagodan, caz• 
bandının başından ayrılamı· 

yordu. Halbuki, Holivutta, Do· 
roti L1murun acaip ve meş'um 
güzelliğini, görülmemiş cazibe· 
sını ve dilberlerin yektası 
oldutunu her yere yıymaj'a 
uğra,ılıyordu. 

Kendine mahıuı duruılarınıa, 
tapınılacık ve iıuafaız tebes• 
sümlerinin, aüzgüo bakıılarınııı 
resimleri çekildi, portreleri ya• 
pıldı. Bütün bunların yapılma· 
sına lakaydane, ge\'şeklikle ve 
uılulukla müsaade etti. Fakat 
cezbedici zehirli letafetinden 
bahseden yazılardan dolayı gü· 
cendi ve yeni f ilimler çevirmeği 
reddetti. Ev:i olduğunu her 
kese ıöylememeii için konlu· 
rata bir şart "konmuştu. Bu 
şarb tanımadı vo röportaj yap· 
mata gelen gazetecilere, orkes
tra ıefi kocasından bııka 
kimseyi sevm~diğ:ni ıoyledi. 

Son zamanlarda Herbert 
Kay da, Holivuda yerleıti ve 
bir r~dyo istasyonunda iyi bir 
mevki kazandı. Ş;mdi, gene es· 
k"ai gibi, mes'ut ve bahtiy:ar 
bir çift ol:uak yaııyorlar. 

~ - -

Laf ar· 

Sinemada 
Bugünün çok güzel 

bir eseri olarak 
gösteriliJ-·or 

Bilakis kuvvetleniyor, yaşıyor. 

Nad:r bir muvaffakıyetle başa· 
rılan ( Lafarj hadisesi ) filimi 
mev imin güzel eserlerinden 
biridir. 

Doğanspor-
/. Demirspor maçı 

""' Filimden bir salıne 
Sinemanın en küçük bulduğu 

meselelerden birisi ve en mü· 
himmi, hakiki ve tarihi vakayii 
f .limde hak kile temsil edebil· 
mektir. Bu bu s~ h l y d ü· 
şenler de vardır, muvaffak olan
lan da.. Meseli; vüz yıl önce 
bütün Fraısayı altüst eden ve 
o zamandan beri el'an hikayesi 
kulaktan kulağa söylenerek 
b.ze kadar intikal eden (La· 
farge had.sesi) nin M. P. Ehe· 
nal tarafmdan filime çekildi~ini 
duyduğum zaman hem üzülmüş, 
hem de ıev;nmiştim. Buna se· 
bep, baıta söy:eaiğim g bi ge
ne hak.ki vark'anın ehemmiye
tini kaybetmek tehhkesı ilk 
önce batlra geldiği g;bi, M. 
Pehenalin san'atkit elinden 
çıkması dolayısile de bu endi· 
şemizin biraz zail olması idi. 

Filme evvela Limonsindeki 
Lafarge'in evile başlıyoruz. Bu· 
rası, karanlık, sıkıcı bir yerdir. 
Ortada Charlea Lafargc'in ölüsü 
yatmaktadır, Şarl Lakarj, genç 
karısı Mırie Lafarge tarafından 
zehirlenmiştir. 

Bundan sonra mahkeme sa· 
lonunda geçen vakayii dinliyo· 
ruz. Genç Şarl birgün Parise 
gelmiştir. Bu gelişinin sebebi 
de kendisine b r refikai bayat 
bulmaktır. Asil b:r aileden olan 
Marie, Şarla takdim edilmiş, 
Şarl da Marieyi memleketino 
götürmüştür. Fakat çok ıert, çok 
tıbiatsiz ve geçimıiz olan Şırh 
Mari hiç sevememiş ve birgün 
ev halkı, Şarlı arsinikle zehir• 
lenmiş bulunduğu halde salon· 

·da ölü olarak görmüştür. 
Bütün tahkikat genç ve güzel 

ıevcenin aleyhinedir. Zevceyi 
müdafaa eden avukat vazifesi• 
nin ehlidır, Marieyi berat ettir· 
mek için bütün kalbılo çalış· 
maktadır. 

Ne yazık ki ıüzel zevce ba· 
pishanede kaz ndığı hast lık
tan kurtulamayarak birkaç gün 
içinde öldürmüştür. Hapisbıoe 
müdürünün bile Mariye acıdı· 

Ege kupası müsabakaların 
iştirak edecek altı bölgenin 
şampiyon takımlarilo karşılaşa• 
calc o:an lzmir üçüncüsü Do
ğanıpor takımı, bugüıı öğle· 
den sonra Alsancık sahasında 
Demirsporla bir hazırlık m ç.ı 
yapacaktır. 
Doğanspor takımının iki haft 

evel Alsancağa karıı aldığı 
fena netice, oyuncularına mun
tazam çalışmağa sevketm ş ve 
bugünkü maçta iyi bir netice 
alacak · vaziyete ge1 miştir. 

Dcmirspor takımına gelince, 
vazife dolayısile muhtelif böl• 
gelerden lzmire nakledilen ve 
kendi cami sı dahilinde yetiı· 
miş birkaç oyuncıı ile takviye 
edilmiş vaziyette o!d.:ı_tuna göre, 
kuvvetli rakibine karşı iyi bir 
netice almak için fazla çalışa· 
cak ve bu suretle futbo\ mt• 
raklılarını zevkli ve beyecanh 
bir maç seyretmek fırsabnı ve· 
rcccktir. 

Saat 15,30 da yapılacak bu 
maçtan evci ayni kulüplerin B 
takımları karıılaşacaklardır. 

AnkaTa maçı 
Üçok 2-1 mağlup 
Ankar•, 19 (Hususi mubabi· 

rimizden) - Bugün şehir sta• 
dında milli küme müsabakala• 
rına devam edılmiştir. Muha· 
fızgücü ve Üçok takımları ar • 
ınnda yapılan müsabaka 2·1 
Üçok takımının mağlubiyetilo 
neticelenmiştir. Birinci devrede 
Muhafızgücünün 2 golüne mu• 
kabil Üçok takımı 1 gol yap· 
mışhr. ikinci devrede Üçok 
takımı 10 kişi oynamış ve bu 
devre her iki takım için gol· 
uz geçmiıtir. 

Türkiye kır koşuıu birincilik
leri yarın 6000 metre maniah 
arazi üzerinde yapılacaktır. Altı 

mıntaka sporculara bu koıulara 
iıtiralc edeceklerdir. Ba ıenelci 

lar :oşulanna 1400 atlet i ıti· 
rak etmiştir, 

TAKVi~J 
ğını ve bizzat cinayeti yapanın 11--R-,-,m-j-.-13-5-4-1

-Arabi--~-l-_li-. • -.~-ı 
tahminine Marie olmadığınını Mart 6 Mııhırrtm 17 

söylemiştir. MART 
Bu filim de Mıdamo Lafarge 1 

rolünü mükemmeliyetle ifa 1 20 
eden Madam Macıllo Cbontal'i 9 
ve avukat rolünü de ayni kud· ~ 

1 
9 
3 
8 

retle temıil eden Raymond 
Ron lcan 'yı bilbaua zikretmek 
lazımdır. 

Cinayetin bütün ciddiyeti, bü· 
tün tarihi daha dün gıbi hab· 
ramızda ıken filimde biç te bu 
taze b tıralaruıuz 11önmüyor. 

PazaT 
EvbtEaaıı Va.at ı Evk.H ··:"' " V''"' 
b~ 1J,i6 o.Oo ~ U. J. ö,-'ü 
ups 6,02 1~2 2 . ~llW& ı,~ ı ~ 9, so 
l&.wJi ~.26 15,46 1wı.J 10,06 ,26 



Müzayecıe ile fev· 1zmir sicili Lcaret 

kalade satış 
Acele yo!culıık 

clo~ayısile 
20 Mart P1:zar günü sabah 

saat 10 da Gözttpe vali konı· 
ğı ka rşı sında 765 sayılı evde 
Mm. Hayim Barki ve d ter b"r ai· 
leye ait nadide mobelyaları aç k 
arttırma suretile satılacaktır. 
Satı lacak mobelyılar meya

nında fc:: vkalade lüks modern 
iki kap h şüfinyerah aynalı do· 
lap tuvaleti iki adet karyola 
ma somya ve yatak ve cib·n· 
lilderi, iki adet komedino.su, 
aynalı büfe, ıervınt, kare açı· 
hr yemek masası ve birçok pe· 
rakende Avrupa yemek iıkem
leleri, b111r kanepe takımı, iki 
kapıb ceviz aynalı dolap, lau
man, tuvalet vo lcomedinoJu, 
Avrupa mamulih direkli dört 
köıe ilci kişilik bronz karyola 
ma somya ıemaiyelikler, yeoi 
bir halde ayaklı ainrer nakıı 
ve d ikit makinesi, ıayet kıy
metli pul iılemeli büyük aynalı 
cardinyera bayusu ve ayni ma· 
lan orta masası, fevka:&cle iyi 
ıesli Alman piyanoıu ma tabu· 
resi, aynalı ı.ıybur, iki kişilik 
kesme nikel kuyola, duvar 
saati, poker maıaaı, 9 ve 7 ıer 
parçalık kanape takımlan, bü
yü :C camlı yazıhane, Brıncıviclc 
markalı lükı salon rramofona 
50 adet plikile beraber, iki 
adet çiçekli kolona komodino
lar, peıkirl le, iyi b :r halde 
cün büı, perde ve bronz korna· 
zalar, şenzlonlc, kaydirabı, der 
penç, Çin vazolar, ıirara ma· 
ıalar, levhalar, büyük çul, ete
jer, ıedef iılemeli tabure, ç~ 
cuk arabası, büyüle aalon ay
nası ve Uşalc, Gördes, Acem, 
Ferehen hah ve ıeccadoler ve 
aiar b irçok lüzumlu eşyalar ... 
blaeaktır. 

Fıraah bçtTmaJlDlL Pınat 
artırma salona. D. 3 

Aziz Şınılc Telefon: 2056 

Baş vekilimizi o 
en son resimleri 
Büyük eb' atta BaıveKilimiz 

8. Celil BayarıD fototrafilori 

yalnız Hacı Alıpaf& otelinde 
foto, rusam B. 1.ma.lden tcda· 
rik edebilirıiniı. 

· Jtiin 

Akhisar beledi· 
ye riyasetinden: 

17·3-938 tarihinde ihale edil· 
mek üzere ilinı y2pılmıı olan 
Akbiaar elektrik tebekesi tes:· 
Ntının keıifleri tizerindo taabi
hat ve tadılat yapılmış oldu· 
fundan ıözü reçea ihalenin 
28-3-938 tarihinde uat ıs te 
,.pılacata ilin olunur. 

ıı ıs 20 25 

Bozdotu Tapa mcmaıla• 
tundan: 
Boıdotan ilçe1inia Yenice 

maballeıiade kiin ut tarafı 
imam Ahmet haneıi ıol tarafı 
Türkmen otlu Ali hanesi arka· 
• Sütçü Ali hanesi önü yol ile 
çev:ili bir bap hane bu mahal
leden demirci Ahmet kızı Emir 
Ayşania Aydınlı semerci Ali 
aıtadan 326 tarihinde harıcan 
uhn alarak o zamandanberi 
Em"r Ayşenia mülkiyeti ve ta·I 
aarruha altında olup ilçe tapu 
bmisyonunca tasarrufunun tu• 
diki kararlaıtırılmıttır. 
Alakadarıaın ikametstihı meç-

bal buluomaaından bu hanede 
taıarrufu bak iddia11nda bulu• 
aanlar varsa bu ilin tarihinden 
itibaren bir ay içinde ellerin• 
deki resmi vesai kle biri ikte 
Boıdotan tapu memurlutuna 
miiıacaat etmeleri iliıı oıunur. 

memurluğuudaıı: 
[H. W. hitta· ı ve şürekası ) 

ticaret unvanile lzmirde ikinci· 
kordonda 72/5 numarada vapur 
acentahğı s·gorta mümessil
liti ve ithalat ve ihracat 
ticaret le uğraşmak üzere teşek· 

kül eden işbu şirketin t "caret 
unvanı ve ıirlcet mukavelena· 
mesi Ticaret kanunu hükümle
r ne göre ıic l n 2220 numara· 
ıına kayt ve tescil ed,l d.ti ilin 
olunur. 

lzmir ıicili fcaret memur· 
luj'u resmi mührü ve 

F. Tenik iDlUll 

1 - Mukav~le. 
Bin dokuz yüz otuz aek"z se

nesi Mart ayının on dokuzııncu 
cumartesi güaü 11at on bir ıu· 
larmda lzmirde Halımıta çar
ıısında meyveter ~mrüj'ü ıo
kaj' ndı 14112 ıay.l• darei 
mahsusasında Türk ye cumhu
riyeti kanunları daireı· ndo va• 
zife gören aııt da mühür ve 
imza sahibi lzm r üçüncü noter 
vekili Fehmi Tenikin yanına 
gelen ve zat vo hilYiyetleri ka· 
nun nazarında ıehadete ehil 
gö:üJeo kimaelerin İzmirde Bey. 
ler ıokatında Hacı Mahmud 
çıkmazında 69 No. da oturan 
Hakkı otlu Nami Sezmen ve 
İzmirde B.rinci Sül,ymaniye 
maballeıinde 477 inci No. 1ı 
sokakta 36 No. da Muıtafa 
otlu Macit tarif ve ıcbadetle
rile anlaşılan lzmirde Bumava 
nahiyes nde Uzun sokakta 4 
No. lı evde oturan Hcrbert J. 
VVhittall ve ayni mahalde ve 
ayni evde oturan Duglaı G. 
VVhittall ve İzmirde Karanti
nada tramvay caddesinde 63.S 
N o. lı evde oturan Hasan otlu 
Haydar Dündardan selıebi mü
racaatlan soruldukta anlatr 
caldan veçbile bir şerket ma
kavelenameainin tarafımızdan 
yaıı:masını istediler. Adı, aan
Jan yukanda yazılı ıahitler ya· 
nında diledikleri soruldukta cüm• 
leıi ıl5zo baş!ıyaralc: 

M. - 1 Şirketin menuu: 
Vapur acental ı §'1, ıigorta mü· 
messiJiti ve alelumum itha:it 
ve ihracat lflerLe utraımaktaıı 
ibarettir. 

M. 2 - Şirketin nevi: Kol· 
lektif ve unvanı • H. W·hıttall 
ve türelclıı. dır. 

M. 3 - Şirketin merkezi: 
lzmir ve muamelah lzmırde 
lkincilcordonda 72/S No. h ya
zıbanedir. Ş rket lüzum rör 
dükçe Türkiye.1irı başka mahal· 
!erinde de şube açabi ir. 

M. - 4 Ş.rketin aermıyeai 
•10000. on b'n Türk lirHı 
olup hunun .. 2000. iki bin lirası 
H. j. Wbıttall ve •4000. dö t bin 
Türk lirası D. G. whıttall ve 
•4000. dört bin lirası Hıydar 
Dündar tarafından ıirkctfo fa· 
aliyete geçeceği tarihe kad1r 
tamamen konulmuş olacaktır. 

M. - 5 Hasıl olacak kir 
veya melhuz zarar, yüıde y·r· 
miıi H. J. VVh ttalla ve yüzde 
elliıi D. G. VVhittalla ve >üz· 
de otuz.ı Haydar Dündara ait 
olacaktır. 

M. - 6 Şirketin imza11: Şir· 
ket firması altında ıerik : erin 
müferid imzaları firketi ilzam 
edecektir. 

M. - 7 Şirketin müddeti. 
bir Nisan bin dokuz yüz otuz 
sekiz tarihinden itibaren beı 
ıene ıçın muteberdir. Bu müd· 
detin hitamından altı ay evvel 
ıeriklerden her hangi birisinin 
ıirketin fesh:ni İltemek hakkına 
haizdir. Bu müddet zarfında 
ıirketin feshi iıtenmediti tak· 
dirde ıirket da ha beı sene 
için temdid edilmiş ad oluna· 
cıktır. 

M. - 8 işbu firkete dahil 
baıka ıirket vo ıerik yoktur. 

.1 .11)01 ' 
Taratların başka deyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar er 
lemeleri üzerine işbu mukave· 
fename iki sayfa olarak yazı l· 
makla beraber okunarak ve ne 
olduğu yükaek aeıle anlatılarak 
yaııldığı gıbi arzulara oldutu 
her biri tarafından kabul ve 
tasd k edildikten sonra şahit· 
lerle kendilerine ve tarafımız· 
dan imza edilerek taadik kı· 
unda. 

Akitlerin imuları 
Şahitlerin imza'an 

Üçüncü Noter v~kıli F ebmi 
Teoık rumi mühür ve ı mzası 

UM. No. 483 Hu. No.11104 
işbu mukavelename ıuretinin 

daire dosyas nda saldı 19/3/1938 
tarih ve 483 N o. lu aslına uy-
gun oldutu tasdılc kılındı. Bin 
dolcuz yüz otuz 8ekiz ı!n esi 
Mart ayının on dokuzunc11 cu
marteai günü. 

lzmir üçüncü Neter vekili F. 
Tenik resmi mühür ve imzuı 

19 Mart 1938 
40 lcurutluk harç pulu 
30 kuruıluk damıa pulu 
20 kuruııuk tavyare pulu 

İzmir 2. ic. M. den: 
Huseyini:ı Em'ik ve Eytam 

bankaı.ndan ödü.ıç aldıtı pa· 
raya mukabi 1 bankaya ipotek 
ey!ediği Karşıyalcada Donan· 
macı mıbıHesinde Fetiye so
katında kiin 1/ı eski ve S 
yeni numaralı 170 santim ir
tifaıada bir duvarla çev.ili 123 
metre mur .bbaında ve 225 lira 
lıcıymet takdir edılmif olan bir 
kıta ananın mülkiyeti açık ar
tırma ıaretile ve 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası k .. 
nunu mucibince bir defıya 
mahsul olmak f&l'tile artırma11 
29/4/938 Cuma J'Ünü ıaat 14 
do yapılmak üzere 30 &Ün müd
detle satıhta konuldu. 

Bu artırma ncticeıin de Nhf 
bedeli her ne olursa olıuıı bor• 
cun ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı kanunun meryete fir-
diti tar.bten sonraya müaadif 
olaaaaı haaebıle kıymetine ba· 
kılmıyarak ea çok artıranıa 
üzerine ihalesi yap iacakt.r. S.. 
tıı 844 numarala Em ile ve Ey· 
tam banka11 lwuınu hükümle
riae ıöre yapılacajından ikinci 
artırma yoktur. Sattt peıin pı· 
ra ile olup müşteriden yalaız 
yüzde iki buçuk delllliye maı· 
rafı ahDtr. lıbu ıayri menkul 
üzerimde herbanfi bir ıekilde 
bık talebinde bulunanlar eli .. 
rindeki resmi vesaik ite b:r 
lıkte yirmi aün zarfında lzmir 
ikinci icrasına müracaatı.rı ır 
zamdır. 

Akli halde balcları tapu ıi· 
cili.ıce malQm olmadıkça pay
laımadan hariç kal1rlar. 15/4138 
tarih nden itibaren ıartnıme 
berkeae aç ktar. Talip o anların 
yüzde yedi buçu" teminat ak• 
çası veya mili b ;r baalca itibar 
mektubu ve 38/5884 doıya na
marasile lz.uir ıkinci icra me
murlutuoa müracaatlara ilin 
olunur. 666 

Torbaı ı Tapu daıreıındcn: 
Karakızlar · köyünde köy ıç n

de 11tı vo ıolu yol, arka11 bacı 
ot:u lbrahim, önü yol ile çey. 
rıli bir bap ev Hacı otlu laafız 
Mebmedin babuıadan antıblen 
ve kardeıi Mustafa ile tabim 
etmek ıuretile 40 yıldanberi 
bili aened tasarrufunda iken 
ölümü ile vereıesıne münha11r 
olduğundan namlarına yen den 
tescilini ihtiyar heyeti ilmü ha· 
berile istemektedirler. Bu evin 
304 ıeneıi yoklama esas defte· 
rinde bafız Mehmet ve kardeşi 
MJıtafa namına babaıındaa İD· 
tikalen tcsbitedilmiş iıe de ıiın. 
diye kadar t_apuya baklanaaı. 
mıı oldutu cıhetle 1515 aayılı 
kanuna iÖre ıenetı·z taıırru
fattan bulunmaaına binaen tet· 
kik ve tahkiki .için 2S/3/938 
tarihinde maballıne gidilecekr 
Bu evde alaka ve iıer hanfi ~~· 
suretle hık iddia eden var ır 

··d bJ saon pn l(lrl e e resife birı· ı ..... 
d 

. • ı ıne 

tapu aıreııne baı vurmaları 
illıı olunur. 

f~11ir İıcincı lcra memurlu· 
ğundan: 

Hancı Halil ağa zade Hüıe· 
y n mahdumları Tevf k, Alim, 
Halil, Azmi ve Sait m:\hdum· 
lan Hulusi, Muıtafa, Raaimio 
Emlak ve Eytam banka11ndso 
ödünç aldığı paraya mukabil 
bankaya ipotek eylediği lzmirde 
yeni manifaturacılar çarşısında 

4 numaralı ıolcalcta 12 nu· 
maralı ada dahilinde yemini 
saatlı mağaza ıahibi H..ıfız 
Mehmet mıtaz111, ye.sara Cam· 
bazzade Ali rnabdumları ma· 
tazası, arkası ihtiyar zade Meb· 
met arsaaı, cephesi yol olan 
ve üç kıttan ibaret olup üçüncü 
kaha arka tarafında tuvalet 
aalonu vardır. 8)00 lira kıy· 
metli bu mataza ile lzmirde 
Abdullah efendi mıballeıinin 
Abdullah efendi ıokatında lS 
No.b eve kapıdan ı'rilince 
mermerli bir ıofa solda ıokıta 
nazır bir oda ittiaal:nde ikinci 
katın merdıveni badehu arahktı 
bir küçüle oda, av:uya dotru 
fideıı koridora11 son b"r oda 
ve çamaşırb ıae ve mutbak, 
aral.kta bahçe, bahçede beli, 
havuz vardır. iki merdıvon arr 
11nda bir aand k odası ikinci 
katta b ir ıofa ve c,..phede bal· 
koa ve sokata nazar bir oda 
avlu tarafında brıılakh iki oda 
ve bunların arkasında ve üst 
icatta bahçe tırıfında geniı bir 
taraça mevcut olan 4250 lira 
kıymetli hanenin geçen ıene 
yapılan ntış"arı 228'.) aayılı lca• 
nuna gôre geri bıraluldıtı halde 
b irinci ıene takıit borcu muıy· 
yen vadeainde ödenmeditinden 
bu bükQm ortadan kalkarak ba 
rayri menkllerio mülkiyeti açık 
artırma auretile .,e 844 numa· 
rab Eml&k ve Eytam· bankaaı 
kanunu mucibince bir defaya 
mabsua olmılc ıartile- artırmHı 
29· 4· 938 Cuma rünG aaat 
ı4,30 da icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müd
detle ut.lata konuldu. 

Bu artarma aeticeıinde .. hı 
bedeli her ne olursa olsun 
l:orcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete ıir· 
diti tarihten ıonraya müsad f 
olma11 baaebile kıymetine ba· 
kılmıyarak en çok artıranın 
üzerıne ibaleıi yap· lacaktır. Sa· 
tıı 844 numaralı Emlak ve Ey
tam bankaıı kanu11u hükümle· 
rine göro yapılacatından ikinci 
artırma yoktur. Satış p .:şin para 
ile olup müşteriden yalnız yüzde 
ıki b11çuk del.iliye maaıafı 
alınır. 

ipotek aabibi alacakLlarla 
diler alikadarlan n ve irtifak 
hakkı aalipler.nın l'•yri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
falı ve masrafa dair olan iddi· 
alannı iıbu illa tarihinden iti· 
baren yirmi gün içiade evrakı 
müıbitelerile birlıkte memari· 
yet miıe bildirmeleri icıp eder. 

Aksi balde baklan tapa Iİ· 
cilince malQm olmadıkçı pır 
laımadan hariç kalırlar. 15-4-38 
tar.lainden itibaren prtaame 
her keıe agıkhf. Talip olanla
rın yiiıde yedibaçuk teminat 
akçuı veya milli bir banka 
itibar mektubu vo 38 • 3380 
dosya numaraıile lımir ikinci 
icra memarlutanı müracaatları 
ilin olunur. 525 

lzmir beledigednden: 
Beher tonu yüz yetmiş lira· 

dan ıekiz yüz elli lira bedeli 
mubammen:i beı ton demir 
Osmanağa ıu memba·nda teı· 
lim edilmek ıartile başkatiplik
teki tartnamesi veçhile S/4/938 
Sah günü saat orı ahtıda açık 

ekı:ltme ile ihale edilecektir. 
Talip!er 63 lira yetmiş beş ku· 
ruıluk muvakkat teminat ınak· 
buzu veya banka teminat mele. 
tubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 880 

20 25 29 1 

M ~ ı t 20 

. lzmil iev;;;~-amirlı~ği itd.{J~;·! - · .. 
lzmir Levazım am irJitı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - l~mir dcniı komutaoiığmm göatercccğı yerde (2943) 

lır~ bedel lceş.ffi biııa inşası açılc eksiltme suretıle 
munakaaaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 6 Nisan 938 Çarşamba günü 11at 15 de kış· 
lada lzmir levazım amırliti satın alma lıcom i syonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muvıkkata akçesi (220) lira (73) kuruştur. 
4 - Şartname keşifname ve resmi her gün komisyonda gö

rülcbiJir. 
S - lıtekli!er ticaret od11ında kay tlı olduklarına ve bu işe 

yapabılecelderine dair lzmir nafia fen ht-yet:nden alı· 
cakları veııkalarını göstermek m~cburiyetinded ı rler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü .maddelerinde ve ıartaıamesinde yazılı vesikaları 
ve temınat muvakkatalarile birlikte iba.e saatinden evel 
komivo ıa müracaatl arı. 20 25 30 3 881 

Jzmir Lc:vaıım amırıiğı Sat. A!. Ko. Rı. den: 
Kiio 
1800 Toı ,eker 
4100 A pa tebıiyesi 
10 O Sa!ça 
800 lrmi;c 

4500 Kırmızı mcrcimelt 
2000 Tuz 

150 Kırmızı biber 
4000 Gaz yatı 

1 - ~nakt ate mü~tıbkem . mevki kıtaat birlilcleri ihfyaca 
ıçın yuka·ıda cıns ve mıktarlan yazılı sekiz kalem erzak 
pazarlık ıuretile satın alınacaktır. 

2 - lbıleıi _2S Mart 938 Cuma giinü saat ıs de Çanak. 
kale muıtablcem mevki Nba alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - ~aliplerin. teminatlarile birlikte iıtenilen gün ve .... 
tı nde lcom syona müracaatları. 882 

lzmir Levazım amırlıti satın aımı komiıyonuadan: 
9rda hastahaneleri için alınacalc olan 42000, 43000 metre 

pataıkının kapah zarfla ekıiltmeıi 31/3/938 perşembe günü 
... t. 15 te Tophanede lıtanbul Levazım amirlifi ıatıo alma 
komısyonunda yapı 111caktır. 

Tahm n bedeli 1526S lira ilk teminatı 1144 lira 87 kuruştur. 
Şar!nam~ ve ~ümuneai komisyonda ıö·üıebilir. Jıteldileria 

k~nunı vesıkalarıle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bır Hat evel komisyona vermeleri. 15 20 25 29 820 

lımir Levazım amirliği ubn alma komısyıuauondan: 
1 .- Eakişebirde yıpbrılacak bir çift hangar inıaatı kapalı 

zarfla eks.ltmoye konulmaıtur. 
2 - Keşif bedeli 165593 lira 42 kuruştur. 
3 - E"ailtme 29 Mart 9J8 Salı a\inü aut 15 de Ankarada 

M. M. Vekaleti aatın alma komiıyonwada yapılacaktar. 
4 - Kqif proje ve şırtnameler 828 kUJ'ufa M. M. V eki

lcti saha alma komisyonundan alınır. 
5 - IJk teminat 9529 lira 68 kuruıtur. 
6-Ekaiıtmeye rirecelder kanuni teminat vo 2490 sayıh ka-

nunun 2 ve 3 ncü maddolerınde yaz h vesikalarla idari 
şartnamenin 4 ncü maddeaiai F f. krasıoda yazılı voai· 
kalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en 
aı ve behemehal bir ıaat eveline kadar Aakarada M. 
M. Vekaleti satın alma komiıyonuna vermeleri. 

11 16 20 26 771 

Devlet Demiryollarındau: 
ihaleleri 4-3-938 Cuma ıünü yapılacak iken ,.rtnamelerincle 

yapılan bazı tadilat dolayısile 2490 no. lu kanunun 12 acl 
maddesine müıteoidon belediyeden bu tadılit daireı nde yea 
niden alınan tahmin üzerine lc ı raya verılmeleri tekarrür eden 
lımir·Banduı;n~ arasın~•. haftada üç pn mütekabilen iti Y• 
sürat trenlennın her bırındc yolcaların yeme ve içme ıbtiyscım 
temin için bulundurulan ve birer yolcu araba11 içinde bir bal
menia tefriki ıuretile vücude getirilen büvetlerin ayni kan• 
abkimı dı bilinde ve açık arbrma •uretile ihaleleri 1-4-938 
Cuma günü ıaıt ıs de Alsamcak 8 nci iıletme komiıyonunda 
yap lacaktır. Muhammen bir senelik kira bedeli 260 liradır. 
lıteklılerin % 1,5 nisbetiode muvakkat teminat yatırmalan ,,. 
ip ıirmete maoii kanuni bir halleri olmadıtına dair be,... 
name ve ebiiyet veaikalarile ayni rün ve muayyen aaatte ko. 
miıyona müracaat etmeleri lhımdır. Şartnameler komisyondan 
paraaız alınır. 20 24 856 

il Daimi Encnmeninden: 
Nafia dairesi ibtiyaew için ıatıa alınacak 300 kazma, 25 

ldiakü, 100 el arabaıı, 100 urgan, SOO kazma ıapı, 500 kürek 
aapı, s~ ~iç sapı, 100 varyoı. 100 lceaer sapı 1237 l ra so 
kanit muham m~a ~de~le ıs gün müddetle açık ebiltmeye 
koouldujıından ısteklılerıo 2490 aayıh yasa hükümlerine gare 
baıarlayıcılclan temiaatlarile birlikte 28 Mart 938 Pazarteai 
günü eaat ı ı de il daimi encümenine başvurmaları. 

12 21 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

Tarahndan mOYlim dolayııile yeni çıkardıtı kumqlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni ) apbrdıtını& elbiseler için bu mamuiitı terci o edıoiı 

SATIŞ YERLERI 
Biriocikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI 'f. A, ~. .. 



Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

3456 
LÜKS • UCUZ • SERl 

Otomobillerim z gece ve gün
düz emrinize hazırdır. 

Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece gündüz bir telefonla 

derhal emrinize 

V apar Acentaaı 
l!irbıcikordoo Rees binaa Muhasebeci 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI istiyenlere~ 

•POLO. vapuru Şubat orta- Uıun seneler tecrübe görmüı 
ııada LONORA. HUU. ve bir muhasip iş a ıyor. Taşra· 
ANVERSten gelip yük çıka· ya da gidebilir idtrehanem z· 
recak ve ayni zamanda LON· den aransın. D: 5 

ORA vt HULL için yüY. ala· ı .. --------
calctlr. 

•ac;fTY OF EXFORD,, v .. ,_u Mart iptidaaında LONDRA, 
HUU. ve ANVERSten gelip 
,ak çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

LIVERPOOL HA TI'l 
•MARD1N1AN,, vapuru 20 

Şubatta gelip LlVERPOOL ve 
Gl.AsGOW için yük alacak. 

0 LESBIAN,. vapuru Şubat 
ortaıında LlVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN ~elip yük çıkarr 
aak. 
t>EUTSCHF. LEVANTE. LINlE 

.,ANDROS. vapuru 9 Şu· 
bıtta HAMBURG, BREME.N 
ve ANVl:RS1 l:.N ~elip )iik ~ 
~racak. 

DOKTOR 
M. Şevki Uğur 

Dshili hastahklar 
mutahassısı 

hcincibeyler sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Muhasebeci 
aranıyor 

Muhasebe i şlerini iyi bilir, 
İngilizce veya Fransızca liıan• 
larından birisine vakıf bir me-
mur alınacaktır. 

isteklilerin ~42 Numaralı pos
ta kutusuna müracaat etme· 
leri. D. 5 

ödemiş belediyesinden: 
1 - Eks:ltmeye çılcarı lkn iş: Ödemişte yaptı rılacak demir çatı 

ve örtüsjdür. 
2 - Keşıf bedeli 13363 lira olup muvakkat teminat 1002 

lirad.r. 
3 - Eksltme kapalı zarf usulüledir. 
4 - Eksiltıneye girmek için 2490 numarala kanun hüküm· 

lerinde yazılı evsafı haiz olmak ve buna mümasil işler inizasız 
ve no\cs1nsıı yapmış bulunmak veyahud Naf.a Vekaletince 
müseccel mes'ul mühendis göstermek l azımdır. 
5 - Teklif mektupları 4·4·938 tarihine tes düf eden pazar· 

tesi günü saat on beşte Ödemiş be.ediyesinden daimi encü· 
mene verilmış olmnsı şarttır. 

6 - Teklif mektupları 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanu• 
nun 32 ve 33, 34 üncü maddelerindeki tarifata uygun olarak 
verilmek veya gö.1derilmek lazımdır. 

7 - Eksiltmeye a:t proje ve teferruta beş yüz kuruş muka• 
bilinde Ödemiş belediyesi baş katipliğ"nden alınır. 

10 15 20 25 761 
,,._ 1 . 1 ~ • • • .: • • • p • ... •• -Bayanlara Müjde 

Bu ıene her Bayan arzu 
ettiği gibi 4 şapka g"yebile· 
cek. Çünkü meşhur üniversel 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayatı ucuzlatmak ınkı· 
libında bir hizmet göstermek 
çin Bayan yazlık şapkalarım 
l 50 kuruşa maktu olarak sat· 
mağa başlamıştır. Bu fırsata 
kaçırmadan almasanız dahi 
bir defa ıon medel panama 
şapkalarını görmeği geciktir
meyin çünkü şapkaları kapı· 
şıyorlar. 

Toptan alanlara da ayrıca 
tenzi.at var. 

Jandarma satın alma ko· 
misyonundan: 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli ilk teminatı 
Lira Ku. Lira Ku. 

93 metre Zımpara kağıdı 55 80 4 19 

7240 kilo Vaketa 1802'1 60 1352 07 
18083 40 1356 26 

1 - Vekiller heyeti kararile 938 senesine sari mukavele 
akdı ıuretile alınacak olan miktarı, tahmin bedeli ve ilk temi· 
natı yukımda yazıla 7240 kilo vaketa ile 93 metre zımpara 
kağıdı Gedikpaşadaki jandarma satın alma komisyonunda 1 
Nısan 938 Cuma günü saat 15 de pazarl kla satm ahnacakhr. 

2 - Bu iki kalem malzemenin ayn ayrı isteklilerede ihalesi 

caizdir. 
3 - Şartname her gün Gedikpaşadaki satın alma komisyo· 

nunda görülebilir. 
4 - isteklilerin pazarlık gün ve saatinde kanun ve şartna· 

ınesine göre lazım gelen ilk teminat mektup veya makbuzlar 
ve evraklarile kom;syona gelmeleri. 17 21 26 31 1415/835 

il Daimi Encümeninden: 
Nafıa Dairesince olbaptaki şartnamesine tevfikan satan alı· 

narak 25 çadır 1675 lira muhammen bedelle on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konu .duğundan steklilerin 2490 sa· 
yılı yasa biikümlerine göre hazırlıyacakları teminat.arile b irlikte 
28 Mart 938 Pazartesi günü saat 11 de lı Daimi Encümenine 
bat vurmalarU 12 21 79S 

yapın ağa 

bırakılma· 

Benzer i~imli tak
litlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
HilkOmet sırası 

lstanhul Nafia müdOrlOğttnden: 
31-9·938 Perşembe günü sa t 15 de fstanbulda Nafia mü" 

dürlüğünde eksiltme komisyonu odasında 29667.58 lira keşif 
bedelli lstanbul Edirne yoluoun Sılivri kasabası dah line isa· 
bet eden kısmanda yapılacak beton asfalt kaplamalı şose ve 
teferruatı inşaatı kapalı zarf usuli:e eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Mukavele eksiltme. bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
ıartnameleri beton asfalt fenni şartnamesile keşif ve silsileyi 
fi at cel ve ileri ve buna müteferri di,ter evrak 148 lcuruş muka· 
bilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2225 lira 7 kuruştur. 
lıteklilerin teklif mektuplan ve en az 20.000 lirohk bu işe 

benzer iş yapbğana dair Nafia Velci'etinden yazılmış ehliyet 
Ve ticaret odası vesikalarına havi kapalı zarflarını J.tanbul 
Nafia müdürlüiüne 31-3-938 Perşembe günü saat 14 de kadar 
vermeleri lazımdır. 6 11 16 21 1 126/693 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Ölü Şeyh Bedri var ılerinden Şevki Bedri ve Salibanın vera· 

· set verg s inden olan borçlarının temini tahsili için tahsili em· 
val kanununa göre haczedilmiş olan Şaphane sokağındaki 12 
eski 14 taj sayılı langardaki 48 de 8 zer hisseleri tamamına 
yeniden takdir ettirilen 10,000 lira üzerinden ilan tarihinden 
itibaren tekrar 21 gün müddetle müzayedeye çıkarı\mıştır. 
Taliplerin 6-4-938 Çarşamba günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine müracaatları. 16 21 26 31 829 

lzmir vilayeti Muhasebei HususivP. 
müdürlüğünden: 

Vergi kıy· Cınsi No. Mahallesi Mevkii Hududu lımı 
meti · 

Ura K. 
3340 00 yağhane 75 Tülbentli 

m. 
lkizçeşme Do. Giritli ali Babada· 

veresesi Ba:yol ki Mus· 
ku:arabacı rifat tafa 

• Gü:yol 
Babadaki Mustafanıo arazi ve bina vergi borçlarından do

layı Menemende ~ain yukarıda hudut ve evsafı yazılı 75 no.lu 
1eğhan ıi aleni artırmaya konmuştur. 

15·3·938 tarahinden itibaren 21 gün sonunda birinci ıhale 
ve birinci ihale tarihinden itibaren on gün zarfında kat'i ihale 
yapılır. Artırmaya iştirak eden talipler artırma bedelinin yüzde 
7,5 nisbetinde teminat akçesi vermeğe mecburdur. Daha fazia 
tafsilat almak istiyenlerin Menemende hususi idareye müracaat· 
Jarı ilan olunur. 19 20 22 23 865 

lzmir Defterdarlığından: 
Lira K. Satış 

1281 Halkapınar Mersinli c. üzerinde 14 taj no. lu 200 00 
harap kahvehane. 

1283 Karsıyaka Soğukkuyu ada çıkmazında 20 taj 120 00 
no. lu ev. 

1284 2:ci Karantina Nazmıye ı. 20 taj no. lu ev. 250 00 
1285 Karşıyaka ~oğukkuyu ada çıkmazında 18 taj 100 00 

no. lu ev ve bahçe. 
1286 l:ci Karataş Halil Rifat paşa c. 202, 204 kapı 66 00 

no. lu 220 M. M. arsa. 
1287 Güzelyala Reşadiye s. 1 taj no. lu ev. 
1288 Şehitler 2:ci Altın sokak 4 taj no. lu ev. 
1289 Tu:ıcu m. Şerif Ali ı. 35 ta j no. lu evın 

h"ssesi. 

1' 5 00 
300 00 

318 262 50 

Yukarıda yazıla ('mva'in mülkıyetine talip çıkm dığındarı 
17·3·938 tar ı hinden itibare'l 10 g ii n müddetle t :: m dıde htr-ı'-' ı l· 
mııtır. Tahpler Milii Emlik mQdGılütilA• muracaatları. Sdl 



Elbise ve Manto 

meraklılarına müide 

Za6itan B•gl11r oe 

Boganlar ••• 

En müıkülpesent mür 
terilerini memnun eden 
bu f:rmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Trlrkp:ıztırı 
lbrahim Karakaı 
Bu kere yeni açtatım matazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tanorlak, Truvakarhk 
kumaşların envaisin~ yerli ve Avrupa. 

1 - M•t•zım dahi.inde açtıtım terz:ban~mde 
hususi o:arak bay ve ~ayanlar iç· n son moda 
zarif, tık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

tuvalet, gelinlik, sivil ve aıkeri elbise ve kıputlan 
iatenildıği ve betenildiji ıeki de imal ed.lir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılar. 
3 - Bu ıözlerimia dopulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifid:r. 
Adres: Odunpazar: Sümerbınlcın çıktıtı eski B•yraldı 

mıtaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan ve pen11t.~ntle ola,.alc lıariçfen sioar;~ kobıı1 edilir. 

Septolin 
DIŞ 

macununa 

(' 

llrıtlalc 

i . 

luıllaı... \ 1 

Toptan 
•atııyeri 

P.,tem•l cılotl• 

Lütfi Krom 
Eu11 depo• 

Ea meelaur fabrikalann fototraf makineleri, film, cam. kitıt. 
kut w bilumam fototrafçıhkta müatamel eczalar, tototraf alit 

Ye edevab, font ve sehpalar. 

Fotofral~ılıfa mtJteallik laer nevi malseme 
Ze•ki oqıyacak relim ve atrandiımanlar, aenedat ve evnJc 

İltinubl.,. ve kopyalan kemali dikkatle yapıbr. 

AMATÔR /ŞLER1 
Dcvelopmaa. kopya ve her nevi atrandisman ıürat ve nefa

setle yapıbr. 
JzMIR: Emirlerzado çarı111 No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ' 
Telefon: ~675 / Tel af: Rüstem İzmir 

Hara.;~ı kardeşler' 1 

Büyük mobilya ve mefrupt 
aazaları emrinize Amadedir 

M!kKEZ ŞUBE 
IZMlR ANKARA ., 

Temiz, zarif etya, elbiae ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline ıöre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona 
r6bat yqıyacak eıyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilinioiz. Evinizin cıyua bayaD
n ı zın etiketi olduğunu unutınayuuz. 

Memurlara 10 takıitte vereai,e muan» 
leai yapılır. . 

Sıhhat Balıkvağı . 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa aD:zülmii.ıtilr. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

• za ıanesı 

biri 

.. , 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve ea arif iilerJ 
aüratJe yapar. 

Bir kere mılrac:aat . 
edinia. 

Yeni Kavallar 

çtırıııı No. ~4 
• 

• Diı T abi6i 

Cevat.Değh 
ikinci Beyler sokak No. iJ 

Telefon: 305S 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her tilrla idrar, luın, 
balgam oe aaire ta'I.. 

lilleri 'yapılr 
Mtlraeaat yen 

~1· · flİclbeytet" ~okai 
., Telefon ,.....,.,, 

hinnci 'sı:J M...-.... 
Dr. Demi,. Ali 

K-.oll• 
Cilt ve TenasOJ ha ... 1tfc. 
lart ve elektrik W.«İI 

izam • Birinai be,ler ... 
Elbamra SinemD arbaıiit.; 

Telefon : 3479 · 

· Oton1obilleri 
Kuvveti çok, fiati u, masrafı az, mukavemeti pek çok 

ve cihanın en beğenilllliş otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her ttırltı evsafı haiz, eağlaIQt 
elverişli, gozel ~e loks · makinelerdiı· 

fznıir ve bölgesi ba~ : O. Kutay . . 
Birinci kordon telefon .2704 

.. 


