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Siyasi af akı yeniden karartacak olan bir teşebbüs Yaş üzüm işi Yeni dünyada si~h!anma faaliyeti 

Lehistan, Baltıktan Karade- ~=:~mi:7n::s::~~ş Amerika, yeni bir 
. k d R k yet verecek donanma yapacak 

DJZe 8 ar usyaya arŞJ · 1 Yeni yapılacak harp gemileri için bir mi.'. 

bir blok hazırlıyor ' r :._ar!_~lar t~h·i•at kabal edilmi<fir 

Bu bloka; Lehista~, Litvanya, Letonya, Estonya 
ve Romanya dahilmiş, Iskandinavya devletleri 
H. Nazırları, mühim bir toplantı yapacaklardır • 

Vaılngıon, 22 (A.A.) - Lebiıtan 

bll7llk elçiııi B. Poıocki maıbaaıa 
ıu beyanaıta buluomoııur: 

- L•hiııan°LitYaaya ibıilAfıııııı 

hılli, Leliııının Almıayayı Sovyet• 
lar birli~iııden ayırmık için Bılıık 
denizi ile Karadıııiı araunda bola• 
aın dnlot' er araaında bir blok IHİ• 
ıi ıeıebbllılııll imkiu dabiliııe koy• 
maktadır. Bu blok Fialindiya ile 
Eııaııya, uıoııyı, Litvanya, Lehiııan 
•e Romanyayı ibti .. edıcektir. 

Bııytık elçi, Lebiılının hiçbir 
uman So•yeı kııuııoııı Almanyıya 
ıaarr um içlıı kendi topraklana daıı 
geçm .. ı.. mtııaada eıaıiyacegiııi 
illfe eımlııir. ' 

Parie, iZ (Radyo) - Balııkıaa 
Kıradenhe kadar ııaaıımak llsere 
leh'• llo9'et Rıııyay• lurJI 
eılı etmek lııedill blok, lıara al· 

ıru taiil'iaau- il k~ 
lı:mplaamlflU, Ba blolu, iftiralı: ad .. 

~ ~ --- .... t1irpiMclan 
« dnlaılarln llaıya ile elaıı •4• 
ıroı1!ttl«i6ae""tılr degiıiklik olaea&ı 
ıabil 16rClldCllllDd.., ıi7•d lfalıı., 

Fransız parlamentosunda 

Harici siyaset hakkında 
münakaşalar geri bırakıldı 
Fransız milletinin, harp varmış gibi hazır· 

lanmaıı dofradur fakat ordu, ıulhta 
sef•rber edilemez 

Framu: parlamentosrı 
Paıt., 12 (a..119) - Fraaua laaı nrabilmek içlıı mClıaid lıir 21· 

telıiıMof, lıııgtııı ı... m .... riya. • ... iaıiaar •lli&ini •llylaalıtir. 
Hdade 141pluıaıttar. Baııııa ii&erine 18D mubalife 

.... kil Laoa Blum, milli mi• karıı 398 rayle, harici liyaoeı bık· 
..... ltia taria olu ... •illaki! ka· kuıdaki münaklıılırıa tebiriaa ka· 
.. ,. tlnlat .. ııkanudq lıet milyar raı nrilmiııir, 
hak H- ffrilaeıi lıakkıadaki Pullmeıııo, llğledeıı ıeara tık. 
r+1i mlaabn m8'kilaa koy• ... toplaıımıı .. kabineniPo milli 
...... mlldaf11 içia ıeaiı olunan aOıtakil 

M• Ble•, lıD laoıaıtakl pro- kaıaya nanı Hrilmaıi hakkındılti 
,.... ,.aH• parllmaatoya 'fWit.. projeı ııi mil.lakerayo batlamıııır. 
e..-ı ıı1J1-ittir, Buııdan ıoaro; millııi, lıarpıe 

B•da -• Hariciye Naaırı imiı ıibi bazırlaaak keyfiyaıioln 
N lloakııraa, laarid ıiy-ı laak• aıaıakareoin• batlaıımıı, harp Hkn· 
fnMaki lulıatı diııloamltıir. onda iııo iıi ile di&er hınuıatıa ııa· 

P... 12 (Radyo) - Fraam 111 idare edileceAi, balkın lıan la• 
,.,.. ... , ... lıagtıa ıoplH•ııtır. arrualerındaıı no ıureıla kotaııacal• 

llulaallfJ.erd.. 1ıl011ıiaiyl l6a koııutalaıutıur, 
....... U1lll 1ıe,_.uaa ıoııra ı• 111• Ba eıaada, mııeaddiı ••ylnlar 
.. -••tt•n ıllı ı6ylemitler •e timdi, lıalp ••r• 

- Milleti hem lıulrlıyaa •e mıı gilıi FrH•anıa her buıuıça ha. 
Naauien yabaaoı bir ılaYl•tın ıatı. aırlaıımauııı hıomiılerdir. 
- alaa lılr lıClklaeıo mata•••• ParllaHlo, projaain birinci 
td-.k M lıu lalk&aelia htaclitiııl maddaııiai kabııl aıtiktan ıonra, 
talıal ed•oak mlylır Baıblye Nuın Dıladlyo k6rıt7e 

Baadaıı 108ra, it apiala ı&tı al• gelmlt •• millaıiıı, lıarlı• buır bir 
aıq fe la6k&meılıı, İopanya iılariııe .. ai7eııe bnluıımuıııı kabul etıilhıi 
aıtdabale aımek aiyeıinda iH, Bu• •o fıkaı, eulb1111 dnam alllli bir 
•iye Nuın Daladi7e11in l1abaı YH• umanda, orduyu ıe !erber bir bale 
lııealol lıtamlttir. koymağa raıı almadı&ını, diklat6r. 

i Bar•ı,e Na11n, lııı lluıaoıa ha• - Sonu 6 ıncı ıahl/•de -

, 

S. Sakir Kesebir 
lstanbuİ, 22 (Hususi) - Ilı:· 

tısad Vek;Ji B. Şakir Kcsebir, 
bugün Viyanadan avdet etti. 

Velı:il, et ışı ıçın Vali 8. 
Amerikan donanmasından birkaç 6ttmi 

· - Yazısı 6 ıncı sahifede -

ilr ıö•llnaı 

Muhittin Ostündatla ve üzüm 
iti için de, bugünlerde Anka· 
radan buraya gelon Üzüm Ku· 
rumu d:relı:törü B. !.:nail Hakkı 
Veralla uzun uzad.ya konuıtu. Denizbank mütehassısları 

lstanbula döndüler 
yeaidaıı kuarmau ibıimali kunel• 
lidir, lıla•baH, Roı1aıııo, Almu7•7• 
,.., .. ad:lr bir f ilı:ir l>eııledi&f aao• 
uedilmemektedir. 

Oolo, 2 2 (Radyo) - İıkudion• 
ya deYleılerl Hariciye Nuırlan, ııi· 
ııuıa beıiodo hararla ıoplaucaklar 
•• 11mumt YHiyeıi ıaı kik ederek, 
bazı meıelaler llıeri11da konuıa• 
cıklırdır. 

8. Şakir Keaebir, gazeteci· 
lere beyanatında: 

- Yaş üzümlerimiz için çok 
tedbirler alacağız. iyilerini sata· 
cağız, geri kalanları da, şarap 
yaparak harice aevkedeceğiz. 

Ege mıntakasında, şarap ima· 
tine ehemmiyet vereceğiz. 

Muhtelif mevzular üzerindeki 
tetkiklerini bir raporla 

bildirecekler Bu ıoplanboın, R11•yıya kaqı 
kuralın blokla ılikldar oldu&o ıaıı. 

nıdiliyor. • 
Şaraplarımız, dünyanın en 

- Sonu 6 ıncı sahifede 
Doııizbaak ıebik ıubeai müdür iıleıme idareıi mllbendillariad• 

munini B. Harun ile denizvollorı B. H ınilnilu ııbrimize galdiklerial 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••-ıı••••I yazmıttık. B. liuun ve RdJnö, ı.. 
Çekosfovak.}lanzn yeni bir kararı mir DeuiıLanlt müdürü B. Bıtmaı 

Çekoslovaky~daki Alman
lara muhtariyet verilmesi 

kararlaştırıldı 

Düııe ile birlikte tar11neda, limaa• 
da, gümrilk ambulanuda •• mı .. 
ııkbel limın yeri olan ~ebidlu 

mo,ı.ıinde lttkilı.ler )apmıı, dlla 
İzm • r .. pur11 ile 1.ıaııbala banket 
etmieJerdir. 

Dıin de yudı~ımız veçbile, Ji, 
manrla ve gilmrlllı: ambulorındıkl 

ıeıltıklerde mubııliF ihtiyaçlar g6a• 
d•ıı geçirilmiıtir. Müotıkbel 1ııalr 
limıuı inıı .Jilinceye kadar timdi. 
ki limandı bazı lü.aumlu teaiıat 1•• 
ptlacık, yükleme ve botılımı itleri 
daha pratik eelı.illere ıokuilcakbr. 

Bu karar, Londrada iyi tesir yaptı. Fra~sız müşahidleri, bu lllü11ık.Lel limaıun ia111ıaa bu 
eene baılaaacığı tıbmin edilmekte• 
dir. İik tene, limın yrrinin ıemi•· 
lenmeei •e doklar in,.11 ile itıigal 
erlilecektir. İleride umumi mı~ua. 
lar da iııta eıtirılmeti lüıu mhı gllo 
rülmilttür. 

kararı kabili to.tbik gö ·m.;.,·orlar 

Prakdan bir aörrnüı 
Loodra, 2r (A.A.) - Bıuı lalini ıamamile balleımek ı111TTU• 

Ajınaınııı mubıbiri bildiriyor: randa bolaoduguao bildirmittir. 
Sallbiyeııu bir membadın 111• Londradıki Çekoılank mıbfal• 

renilditine göre Çekoılonkya bCI• leri meıeleniıı bildirildigi tekilde 
k6meti Pragd•ki İugilis Hf irine Çe• halledil meııi için Prag ile Berlin 
ı.o.lo•ak7auıa sııüıı ckılli7aıl ..... aruıııda miloak .. eler cere7an .d .. 

ceglııi leyid eımekıedirler. Bu mıb· 
feller İnglhere ile Franunın aiiı•· 
kerelere it•irak edeuk Lokarno nıu· 
abodeıina benHr Ç.OkoııloHkya bu• 
dadana 11man altına alan bir itiliil 
akdetmeleriııi auu eylemekıedirler. 

Umumt kHUle göre İugilıare 

- Sonıı 6 ıncı sahifede -

. luıebı uular, Şebidlerde ia19 
edilecelı. balıkbına biuuı içiıı da 
t1ıkiller }•pmııl ardır. Çanku o .. 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Ticaret Odasında dün bir 
toplantı yapıldı 

Dahili komisyonla iş yapanlar
dan da bilinco isteniyor! 

Dabili komuıyoıı Qıeriııe it yı• 
paıı tacirler, d6ıı ö& : edeıı aonra Ti• 
cııreı •e Sanıyi Odatında bir ıop· 
lanu yapmıılardır. 

Taeırl•r hu toplaoııdı, mıliı .. 
nin kendileri11den beyannıme H 

hllnço ioıediğini hılboki 934 ıcnr
ıindenberi tatbik edilen 2395 n11• 
mıraJı kanunun 34 ancil mıddeıi 

mucibince gayri ııfi irad Uıerindeu 
.. r~i •erdiklaıiai, bu Hbeple dof, 

ter tatmak mecburıyet indo bulun. 
mad.ıklarını, be}aooım,. 'e Ll3aço 
1"f't·mek İırı k. .\ n ,1 1,1.t,ıut aolıtm~ılardır. 

Uu t..ı. f ir i eriu itl~rioi tık.ip iç•n 
B. llaı har lzru ı rlJo~ln, B. lhlzt M .. 
ne meııcı • e il. Rtıad Lebl•lı:culon 
m üıe-kkep Lir komiı,· oo ıeçilmitt.r. 

Komiıyon e\'velıi det terderlılt oeı• 

diotle te ıeblıdıte ).u unacık, o~mıı• 
Maliye \ ekilolone vui~eıi bileli• 
r•teJcur • 
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Şehir Dahili Haberleri tHatk Diyorki:j Bir 6•zeteci ve l•panya İf leri 
Orhan R•lımi Gökçe 

Bazaa ka•••lli INr Mklaaa. •lba..1 Wr tala..ı.. day .. uak: uy•ar· 
•• yalaa, •kHriya kakikatia ea ıadık ifa41eıi olayer. Buu, gazetecilik 
•lıaııada ıık ıılı: ra1geliriL 

M•barrir •eya muhabir; möıpet en klç6k bir habere bile malik ol• 
•ıdH, yısa 111a1111aıo batıaclu, ıaaetelinı ıu ıekil•ı bıbuler •erirler: 

- 11Hıak ••mbalardan iıittiğime •• Hlibi)eltarların lıaaa ıöyledik· 
leriae •••araa faLın •eHJ. ıöyle olacaktır. Bu bu1a11a filia taratıadan 
brarJ.r ••il•if. pyle blyle elmuıtur. 

liadi .. man ltetı fuliyetiad .. b .. ıihi bir yalaa aHcwd olmakla 
.. rahr, ita bir laayal mıbnltl •eıU. 11 .. ıplı, ilcGlfl ltlr •aatık •• ••ki 
eeeridir. Ve pseteei, bunda tD güsel uaifelerinden biriıi•i yapmaktadır. 
~I ... ltlii• •• •aiyıılmria ahalanadı, .. larıa aelice •• İltikbal· 
liri ıaraballe ekuar. Marifet lıaaa kanıyabilmektetir 

fıte, fıpaaya latdiıen •• itte. btr garetec:İllla yaadıklan: 
c-faplt•• ile Fraalı:o ara11ada &idi bir aal•tm• Tardır. Fraııko, 1•• 

kaada lıal1•• • Almu 10.ıllılerlai •uı:aı .. mlcbderlae tad• e4eeektir.> 

Gueıeel, •••dar•.,••••· ••iki •• llaJU!.. Faka& ... itU,.... 
kat.. kHnmaıbr kii 

c.wı .. rak :lepl•Hla pıtlatubr. İllpltere ora•• ,u. ita. 1eaef. 
fll .... .. .... a.u elualanaıa ek1trlyetl •••••• pçer. Halbuki 
ı.,..yada baıb ltir katTe&ia bakim Ye aafiı eJmuı. ha gartllgıa lıtlae 
kaba lk~li bir ~•e ile Hamak demektir.. Ilalbakl fapıtere. •ı&la 
f.paaya maceraaıu, mahtelif tekilde aıatmak ıiya•tincl• ıarH gllhrmi'" 
*- Ademi ........ baiteal. ltiulllıl Nemi •ldab.ı-i• &t .... uidU. 
ı.,u..n. Fr ..... ıa İlpaa1•1• yırdılllllla •ani ol mat. batta ba haımta 
...,.... Wle 101W•lılir. Çlül İaplter .. fıpaayada l'r .... aıa alfanaa 
Wle Ule•l,...t kaau ba .. ı&ır. •• bayı. .ıc1ua .. • 1ıre. 4Jier • .. ıe1ıer1a 
..... ,.... ..,_ ...... .. •itW. ................... .. ....... 

•-. ,. laalM. lapı1ere •aleJI lflacl• .. , .. ,_. l .... lfllr. Fruke 
• WUr ki, •.ı1a •• .U.aar- 1••• .... ark••••a. •Hk "18 yaba 
Mı takı• ıe•Ukel• .. tnm. &.a, pllblyat takdiri ... , .. r•p t.paaya71 
İDIU ... ık lfla k• ............. edeıek .a.. , ..... .ı"let tapheHo 
.&. ..... if'aclir ki. ........ ı.,..7a Jılacle nnl•• .. ,.ulak gOılerl• 

" yor.. .... Mıl• ......... ....... " Mplmilclea Hel eraaya alll&a .......... 

Almanler, dun,.nın en 
h•••• mikrofonunu 

yepmıtlardır 

Almanlu, dthayaaıa en kuv· 
vetli mikrof011ua11 1apm11larchr. 

Ba milrıofoa, o derece baı· 
....... ki, bir liMtia Ylztltı•aı 

~411111!f1N -Nil!• .., .. de ki

çok lcol•1dır. 
'llt•lk. 

Nezle naall geçeblllrf 
Alatribda, aİOflaur doktor

••• Karl10D, nezle için 7ap
llfl tetkikat Mtioelİade ıu lailk....... ~ 

Nezleli bir iuu, bul•adafu 
-.... tabakuaaı detittirdiii 
..... cl•l..ı auloclea kur _.. 
Dı~or, iMi Mtice,i. t.,,.,. 

ile ..,...t edenler izeriade 
,.,.... tetkikattu elde et
-..ır. 

"-- .,. ldı Birtek de
.. taJ,.,. ile HJabat ettim. 

lA•• olchl ki. bir Hferde 
111 ...... da iki le; kitinin 
•••I ......... pdla. F .. 
lıllıt. Watiltlmiı ıa,,.re, zemin· 
.. 800-1000 metre Jiik1elince, 
Mlllll ,.lealu, farlana . var .. 
·ıM• .... birdmblre iyi 
.ı.at1arcllr. 

23 ,..,na veran kedi 
Nevyorktas 23 yatına vumıt 

bir kedi içia, .. lecek ufta mi· 
kıllel bir ıiyılet tertip edıle
cek ve kedinin 11ldöaümü kut
lalaaacaktır. 

Ziyafeti tertip edealer, (Hay
vulan lai .. J• oemı,eti) ._, .... 
C-i~ .... elap ta; 

NıYJork tivuaaclaki baaba
larcla atuaalar, ba ziyafet ic;in 
yapdacak maırlfa lftirak etmeli 
anutmamıtlar w cemiyet riyal· 
.... .......... tefd• ıön· 
dermitlerdir. 
lngllla kadınları koatUml•· 

rlnl iki parmak daha 
untacaka.r 

t.•akaclma..; ... a ..... 
luda toplanarak, araların• .. 
karan vermiılerclir: 

Şayet, lnıilia bchalira, ko .. 
tümJeriai Udi par•alt dalaa ua
brlarsa, lnıtlteredeki menıacat 
fabrikalan, daha otuz bia amele 
ittibdam etmek ibtiya•m duya• 
caldard1r. 

Londra kadınlannıa verdikleri 
bu karar, derhal tatbik edile
cek ve bütün .Lııiliz kadınları, 
koıtümlerini iki parmak < .tb• 
uzatmak suretile işsiz amelenin 
bir kıımına ol.un it temin e~ 
.nıete muvaffak olacaklardır. 

~--------mıliiiil~--~.----=---------------....ıBuca otobüsle· 
KarııY_tı~a.hallu Göc;menler ic;in rinin ':~~iyeti 

ve aıvrısınek ç· - .. OtobüslerdC! 22 detil 
Boıtanlıb~;"Jıııtıiçin lft hayvanı alınmak UZe• 28 ltifi tafınıyor 
teşebbüate bulunuldu re yetmı•ş bı•n ıı·ra geldı• Bucaya işliyen otobüslerin 

daima fızla yolcu taııdıkları 
Karııyakanın Bostanla mev· R B 1 · 1 ·· 1 'f h · · b ı..1_ d b. 1-- •• • 'k" k'' d k' d .. .

1 
le' M omanya vo u gJrııtan ı goçıaen ere çı t ayvaaı tevzı edıl· aq:ın a ar ıuırıımiıın ıı ayet 

nn e 1
• kere .•gzı 1 ke .. es 1 e· mek üzere Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekaletinden vilayete mektubunu neşretmiş ve hem 

nemen ıı elcıı mev ıı ırasın· 70 000 ı· 1 · T k'l d'l h l · b 1 d' · h d d k . b' b ki le h • ıra re m ıtır. eı ı e ı en ayvan ııtan a ma komııyo· e e ıyenm, em e otobüa 
ı-a. •ı:: genıı. ır b' ata b 1 k .. k nunda maliye namına Milli Emlik müdürü B. Süleyman Kiilçe, sahiplerinin nazarı dikkatlerini 

bın1•. ~ in rbe.nıı b 11 data 1• belediye namına B. Kimüran, baytar müdürü 8. Adil Yergök calbetmiştik .• 
a ını a an ır ıa a var ar. ı· K ı •- d b' b ı k d ç· 8 ) d. · b J • b 1 d' . b k t ve ızı ay K;urumun an ır aza u unma ta ır. ıft hayvanı e e ıyenın aşta ıe en va· 

mır e e ıyesı, orasını •ru • -b b ı. . .. ·f ı · d ld h ld 
le • . h . 'd b mu ayaaııaa aılınmııtar. byen goçmenlere ç ft h•yvanı olarak zı e erın en o uA-u a c me-

ma ıçın azıneye aı u ara· t . . 1 -k.. .1 k . K . b f d k' ı h · t b·ı 
ıiyi ıabn almata teşebbüs et• a , ııtıyen ere o uz ven e~e tar. omııyon, a ta a i ı ,an bay· •• eye e emmıye ı e verm .. 
miş, defterdarhk, Maliye Veki· van pazarları?• r.iderek J•ft ba~vanı aabn almakta, derhal göç· ditini, otobüılerin hali haddin· 
Jetinin mütaleasanı ıormuıtur. menlere tevzı edılmek uzere aıd oldutu kazalara ıöndermek· den fazla yolcu taşımalarından 
Velciletin muvafakati takdirinde tedir. · anlıyoruz. Otobüı sabıbine p• 

belediye 500 dönüm tutannda· G.. l lince; bize bir mektup ,enee-
ki bu batakhtı kurutmata te- oçmen er Japonlar rerek •fazla yolcu taıanıyor .•• 
ıebbDı edecektir. Defterdarhk, Baıl'r, 6ah,.e, Si vtinlik Mı l iddiaıını kat'iyıtle reddetmiıti 
eaaı itibarile bu aruiaia beher 5 Y ., D•O ini,• bir lıılıe ve biz bunu cila aynen yazmııtılc • 
döalmünGn bir liraya verilmr alacaklar hediye ediyorlar Bize ilk tikayet mektubuna 
ıini kabul etmittir. Muhacirlere tabıiı olunacak Tokyo, 22 (Radyo) - ftalya· 16nderoa vı iımi bizde mU. 
Arasi tahrir iıleri •allar baklanda Maliye Vekl- dan ıelen laayet,burtın impara· fu bulunu karlbaia, ba d• 

letiıadeD vilayete bir tamim tor t.aflacian kabul edilmittir. fÜD, Hat ve nihayet otobiil 
Vıliyetica •uhtelif kazaların· ı f t• ••araa t--L·t ile L ... u l.ı....... 

gem 1 ır. Heyet, ltalya kralının gönder• avı ...uı 0 119" 

da arui tahriri itifae komiıyon- 29/1/936 ve 1216/936 tuihli eliti hediyeleri takdim etm'·tir. tunu ispat etmiıtir. 
Jar tuıfından devam edilmek· le ı d b b • Ki · ım· • b 1..a. b ararname er e mevzuu a ıe· imparator ltalyan heyetine rı ızm u me'"a unu ar 
~eclir. Vi llfettea, kut kayma• dilen 26 viliyette vı ileride i.. bir ziyafet verm11· tir. nen yazıyoruz: 
.-•lıldanaa rhderilea bir ta· kin mıntakaıı olarak ayrılacak 20 • ! tarlhll nüahaaızcla a. 
mlmcle hazirana kadar arazi villyetlerde mevcut Rum metru- L Japonların, Muuoliaiyel bir ca otobüaleri 1ahlbl B. Etemla 
tahrir iıleriaU. tamamlaamua kitınd•n bat. bahçe v~ zeytin- 'lliıhç " imparatorwa da, talya bizleri yalanca çıkaracak ıekiJ. 
bilclirilmiftir. Huiraaclu itiba- lilderin de mulaacirlere tabiisi kralına hediyeler ı&aderecekleri deki cevabı• okudum, qatı
ren arazi verıiıi, Y•i tahrir hük6metce kabul eclil•iftir. bildirili1or. daki yuımıa hakikat nama• 
izırİDdea olacaktlr. Bunların borçlandınlmundan Polonya matbuatı dercini •a)'lllanmla yalnnnmı 

A h bul olacak para Ziraat bu· 1 - Geçen Pazar, yani 13-5 
ıarıatika alriyatı bandaki mG&adiller 1a ... bı er Fran•aya latJcum tarib'ndo çıkan nüıhaaızdaki 
laveçli profe1ör Perraaın ri· riıiae yatınlacakbr. Şehir v• ediyor yazımızda Buca otobüılerinia 

yaaetinde bir heyet Milatta kaaabalaraa bele«ilye hudaclları va,.ova. 22 (Radyo) _ Po- vaktinde lııarebt etmediJinclea 
iıanatika hafriyatı yapmak içindeki .. ba11i, ar1a veuir loaya •atbuab, Fran1aya laü. ve k6tll6füaden "•hHdllmittlr. 
üzen phrimiu ıelmiı ve Mi- ıayrl menkuller, tavziattaa laa- -·• -~--L.ıı.- ..... ,. Otoblıler bakıkatea yenidir 
liaa hareket etmlştir. Hafriyat · tatala ki d v• -U8Cll h k 1 1 
koml11rl olarak Kllltür Bıkan- r1ç ca ar "· ( Ebprea Porati ) ıa&etell; ve are et eri de JO culara ko-
htıaca tayin edilen B. Sallbid· Atioıularına laazırlılr Fran•nın Polonya tarafından la7bk verecek ıekildıdir. Biı Y•• otoW.leria laacicliacle. din Kantar da heyetle birlikte 3 ni1ancla bqlıyacalc .t ko· Un~.ayA v.erilen nota iiıerine f ula yel• alchklMına İl9ilt 
aitmiıtlr. ıaları içi• Ka11lç•lla kDt• '*' rialice iıe kan..,ık Litvan1ayı ederek Bel.ctly•in dikbt_llMa! 

r .1... 'L. 1 & ..... ...Melf ,.,............... tearik ...... u.~•- .,.&..&\. fi1l'I etfbetmiştik. o yızıam• ·· 
r Gıcır Çİ,. f İçıerf! mirata batlanmııtır. Muhtelif iiai yazmaktadır. 35 kitile aidea otobiiste ytJI• 
Para•ı• ipelıbtJeeıl'ri yerlerden 40 kadar at ve kır Ameri/ıa ların çoklutuaclan fikiyet -tti-

5 rak lzmire ıetirilmiftir. Cokey- lımlzde biletçinin patronlanan 
tohuma verilecek ıer. ıimdiclen bu cin• laayvu- Helium ihracatını az yolcu alırsak .. az h••ı.t 
Tirede bir ipek böcekçilili larıa aatreamanlarüe ... pi menettll" ptürflr•lc bizleri •tt• ... 

kurau açılacak, halka fenni ipek oı.,orlar. ,.. diye ıöylediti ıöıler de •da. 
böcelcçllifi öfrotilecektir. Vili· Vaıi•P»n, 22 (A.A.) - IJI BU bilıtçiala aözlerlal otobltM 
yet ziraat müdürlGtü, Ziraat Meksikada/ıİ pet• bir membadan ötrenildiiin• bul&ıaınlardan isimlerini batar-
Vekiletindea mühim miktarda aöre, bilk6met Almuayaya He- lı1abilditim Bacab Baylar Nıfi, 
ipekböceii tohuau r•tirtmiıti. TOi f irketleri lium ihracabnı tebir edecektir. Süha ve Lütfi de ititmiflerdir. 
Bu tobamlar, ~illyetimiz D en M I . Dahiliye Nııın lkeı bu pzıa 2 - B. Etem cllak6 yt11· 
~- ipek iatihul eclilea Ôdemit !•• eıı tamamile yeni zeplinler ve 1u.. 11acı. otobüalerine 22 kif}dm 
Tire ve BaJ1nd1r kazalanaclakl gittik~e ehem. men de aıkeri kabili sevk ba- tek fazla inıan dahi ahamadı· 
fakir çiftçiler• para•• datıbl.. m .... , lıe•beıli vor lonlar ioia bllanılma11aclu .... iddia ediyor. luaa iaa er 
kbı " J korldatu i~İI bu m•ddenle vablm ıuaun 

ca'ne. 1.lıane tetLr•Latı Mekaiko, 22 (Radyo) -Pet- derlıal teılimiae itirıı etmiftir. Bugün, {21·S) 1abableyia aut 
il il il ıc rol amelesi, bugün petrol ku· ' ·ı Jı .1 J •kiıe oa kala Bucaclaa harr 
Ziraat Vekiletiace tuia ecli- JUlarını müıelliban iııal eyle- ıngı fere• FıGftuCI ket eden 517 ••marab otobüs 

lecek l.ekbaa• lçia muhtelif aiflerdir. Dublin, 22 (A.A.) - lrlaacla 22 kitiyle delil, blletçi, tof ör 
çiftliklerde tetkiklere devam Camhurreiıi Kardena, bir murabbaı beyetiaia Loadradaa ve kootrol •••arlan uriç. 
olunmalc:tıdır. beyanaame neıretmiş ve tir- avdetındenberl •rl laaliade ya- ta• 28 ldııyle ve toförla 1a• 

Seydiköy lsududa iablllade ketlerin sabn abnma11 içia alı· pılan kablae içtimalanna rat- nıacla da bir kiti old ... halde 
Beleriç çiftliti de tetk k edil- nan tedbirleri izah eylemiftir. men Tıoaret, mali,. ve laıtliı Tepecite kadar plcli. Hatta 
mittir. Bu çiftlik, •ai çayarbk Petrol kuyularında iıliyeo ec- aık.t latalanaıa lrlaada liman- otohlate yolculuclaa Wrile 
yetittirılmeaine müaait bulw• nebi a .. le. iti terlcederek, ba· lannı talaB,.ı lıaldandald ı.- koatrol ••••na uuaacli llllaca 
muıtur. fÜD Mekıikadın ayrılmıtlardır. giliz • lrlaada ibtilifıaa dair şöyle bir münakap geçti: 

b n. b' b. •-- ttih dil- Y.ao. - Dün pzetede 22 
en._. ç 1r uarar i u • kifi«lea fula ,-. aı .. •ta•ıa 

memiftir. 
oa...iJclia.:ne aöre ıe---·-- y•yorcl••, timdi iae ol ..... 

•• •• •- ~ te 28 kiti varl 
de Lonclraya fiden eadiiltri w Kontrol - Yaahı 1~ TAYYARE Sinemasında 

Ttlrkp S-lalanmıala lea•mlı 

Tamamile Tlfrkçe sa~ıa 

Alihaba 
Hindistanda 

Tarlıç• farkı ve .,ızeller... Ralı• ed•n 
y•sl•rt:• iıa... Maaa~am Fil gdreıleri ... 

&&ld C A NTO R Uçan halılar •.• Malateıem •ahnel•r 
San'atkdr Cevdet Kozan idare•ind• müntehap Sa~ heyeti tarafından 
çalınmıftır •.. Bayan Musall•r tarafından nadide ıarkılar s6ylenmiıtir. 

AYRICA:PARAMOUNT JOURNAL 
Cuınartes • Pazar Sut 

tiearet Nuın S... Leya ...... OtobGete 2a ...,. .... 
lrlanda bayvanab ve .. 1a1.ııt1 cak M kiti ftl'clı r. 
balrkıada tatbik edilee tarlfeeain Yolcullr •yalch ve 28 ad"odi 
daha esaıb bfr tenzıllta mı- görGldO. Bu~·an üzerine koatrQJ 
bar olma11 için lnıiltcro hlikcr ıu cevtt>. verdi: 
meti neıdiade t.,.hbiiate .... - Sis .. kt•p talebelerilli 
lunmuıtur. de tam olarak ,.,., ....... 

Birlik meselesinin de ıüpbeılı N• rlDI bir mabk ~I 
yakanda ıörüşiileceti muh a~- mi? Mekttp tale•eleil • .. epll 
kaktır. de Liaeye devam ediyorltr • 
Pol Bon 1.aran be. yarım bilet aldıldarından ikiıi 

" bir kiti olarak ,.yılıyor. 
yan atı 

Pariı, 22 ( Radyo ) - Hari· 
ciye Nazm Pol Boakur; bupo 
matbuat mümeaıilleriae bey&· 
natta bulunm111 ve Fran•nın, · 
hiçbir zaman tehlikeyi- klçOk 
görmeditini ve cihan ıulhunun 
ihlil edilmemeıi için elinden 
gelen herıeyi yaptıj'ını beyan 
eyle miıtir. 

Bu vak'aya ve otobi1to 28 
kiti bulundutuna Sa•i, •clliJMi 
lhıan, Lütfli Ket-. kaptan 
baylar da tahittir. 
Ot6b0ı ıa'bibin•n ricamwa 

şudur: bizleri ya• ile teblhe 
kalkacağına yolcuların daha 
rahat ıeyahatlerıni temine ut· 
raııın ve samimi t~nkitlerı iyi 
karıı lısın. Hürmetler,. 

Bucalt kariiniz: M. T. 



' \ ... ' . 
ANA.DOLU a-

Dominyonlar, lngilterenin 
Avrupa işlerine karışma

sını istemiyorlar ... .. . .. .. 
/ngiltere lıabinea;. diin toplandı. /r.giltere, Franaa ile Belçilıadan 

baıka hiçbir devlete yardım etmek mecburiyetinde detildir 
Londra, 22 (Radyo) - lngiliz kabinesi, bügün Başvekil Çemberlaynın riyaseti altında toplan· 

mıı ve uzun müddet müzakerelerde bulunmuştur. 
Bu toplantıda; lngilterenin, Avrupa iılerine karıımaması ıçın Dominyonlardan gelen müra· 

caatlar okunm•ştur. Kabine, yarın da toplanacak vo Başvekil Çemberlayn, perıembo ıünü 
Avam kamarasına fiderek, harici siyaset bak.kında mühim beyanatta bulunacaktır. 

Bqvekil; Avam kamarasında, lngilterenin, Fransa ilo Belçilcadan baıka hiçbir devlete yardım 
etmek me-cburiyetinde olmadıtını söyliyecektir. Nevil Ç'!mberlayn, Çekoslovakya hakkında biç· 
birşey söylemiyecektir. .. ·~ ....• 

ihtilalcilerin, hertarafta ga
lebe çaldıkları bildiriliyor 

Lon.dıada, gaddarane 6om6ardımanlar proteıto edildi. Papa da, 
açık ıelairlerin bombardıman edi/memeaini istedi 

Baraelon, 22 (A.A.) - Dün talonyanın, cumhuriyetçi lapan· · Londra, 22 (Radyo) - lhti-
1aat 4/30 da Reus civarında yadan ayrılacağı hakkındaki lilcileria, aç k şehirleri bom· 
bir bükGmet tayyaresi iki aıi haberler yalandır. bardı~~n et~eleri ~e bu hare· 
tayyaresile muharebeye tutuı· Londra, 22 (Radyo) - Niyöz ketlerını . mutemadıyen t~kr~r 

b 1 da birini d::·ü· ~ronı'kl •azeteıine aöre· Gene· eyJemelerı, burada umuma bır 
muı ve un ar n --. ~ • o • .. '\cl'k h l · · · B 
rerek diterini de rarılamııtır. rai Frankonun emrinde yedi ~~enı hı ti uı~ e ~ebt~rmkı~ti: b"u 

b b 1 .. Al J ı · .1 munase e e, yırmı ın ışı ır 
Yaralanan tayyare om a arını yuz mın· ta yan tayyare11 ı e "t' 1 r · bi 1 l k · b 1 mı ınr yapmış ve genera rran· 
denize attıktan sonra kaçmııt~r: yetmıı n ta yan as ora u un• konun bu gaddarane hareketini 

Barselon, 22 (AA.) - Mılla maktadır. protesto eylemiştir. 
MiclUaa babalıtının teblifi: _,.ynı gaze e; lman mu;=- atilcan. 22 (Radyo) - papa, 
Düıman 47 tank ve birçok lrden cıvarındaki Erlıs mevkiini açık tehirlerin bombardıman 

tary.are ile Kaıte.ltıraıtofievilla tahlfüi · ettiklerini haber ve· edilmeıneai için general Fran· 
istikametindeki hatbmızı yar- riyor. koya bir nota vermiıbr. 
mata birkaç defa teşebbü• 
etmiıae de tamamen tardedildi. 
Torrevillı üzerindeki Calandra 
istikametinde bir hücumdan 
ıonra düıman hafifçe hatlara• 
mıza ıokulmata muvaffak olmuş 
ise de parlak bir mukabil bü· 
cumdan ıonra çekilmete mec· 
bur kalmııtır. Düşman tayya· 
releri aahilin birkaç noktaaanı 

~in, sonuna kadar 
harp edecek 

~~~~~-~~~~~ 

Japonların aon bir taarruau, mühim ~a,Jiat 
ver dirilerek del etli idi 

--~~~---~~~--
ezcümle Tortosayı bombardı· Rankeu, 21 (A.A.) - Çin Çin Hfarethaaesinia salonla· 
man etmiıtir. Ajansı, 20/3/1938 tarihinde nada matbuat mümeuillerini 

Bıuelon, 22 (A.A.) - Dün bildiriyor: kabul ederek Çinin tonuna b· 
akşam saat 18 de son hava Hsupoilcongdaki askeri ha .. e· dar barbetmete karar vermiı 
bombardımanlarından ölenlerin katın şefi Japonların Sınsideki olduğunu bildirmiştir. Muma· 

f kGnu 820 ye yükselmekte ileri hareketini Mareşal Hin· ileyb demiıtir ki: 
i. Henüz enkaz altında bir denburgun Tanenbergde ka· - Çin insafsız bir müteca· 
k cesed mevcuttur. zındığı muzafferiyete benziyen vize karşı açtığı müca~eleden 

B. Kemal Zaim 
Merkez banlıaıı 
anıurn direlıt6rü old.u 

Ankara, 22 (A.A.) - Hu· 
ıulİ ıurette ibtibbaratamıza iÖ

re Cumhuriyet Merkez bankaıı 
umum müdürü B. Saliheddin 
Ç1m sıhhi sebep} rden dolayı 
istifa etmiı ır. 

Bu istifa kabul olunarak ye
riqe Ziraat banlcaıı umum mü· 
dürü B. Kemal Zaimin tayini 
ve Ziraat bank111 umum mü· 
dürlütüne de mezkur banka 
müdürü umumi muavini Nusret 
Mithatın getirilmeleri hükumetçe 
taıvib edılerek keyfiyet yüksek 
tasvibe arzo1onmuıtur. 

Pal Bonkur 
Yakında nıemlelıati. 

mize gelecek 
Jstanbul, 22 (Huıusi) -Fran• 

ıız Hariciye Nazırı Pol Boaku• 
run, yakında memleketimize r•· 
lerek Ankaraya ıideceği laaber 
veriliyor. 

Ankara 
Orman biraaı fa6ri. 
kası genişletiliyor 
Ankara, 22 (Huıusi) - An· 

kıra orman birası fabrikuaaın 

tevıiiae devam edilmektedir. 
la11at yakı ada tamamlanacak· 

tır. Ankara bira11nın evaafı, 
beynelmilel bira enıtitüstınde 
tahlil ettirilmiş ve Orman çiftlifi 

arpası ile yapılan biranın ev-
11fı takdir edilmiştir. 

Fabrika idarui, memleketl11 
her tarafında bira ıatııını temin 
için tedbirler almıştır. 22 bin 
hektolitre olan bira ıarfiyatıaın 
30 bin hektolitreye çıkaralma· 
sııı temin etmiştir. 

Orta tedrisat 
Muallimlifi aınaula. 
rında kmananlar 
,ardım gfJr•cek 

Ankara, 22 (Hususi) - Maa· 
rif Vekaleti Orta tedrisat mual· 
limliii için yazılı ve ıözlü aı· 
nıvlarda muvaffak olanlann 
ailelerine yardım edilmeıini ka· 
rarlqtırmıı ve 938 büdceaiae 
tahsiaat koymuştur. 

Paris, 22 (Radyo) - ihtilal- iddialarını 1ülünç olarak tavsif muzaffer çıkacaktır. Çın mev· 
cilerin; Katalon}'9 ile Baraelon etmiştir. cudiyetini muhafaza etmek için Alman 
üzerine taarruza başladıkları ve " d l d. M l k t" 

S ·d k' ç· k t t · ld ... muca e e e ıyor. em e e ın 
b"t" h .. . d t t ansı e ı ın ı ıa ı o ugu h t b" 'bt" .. ft b" f ·ı •t • u un cep e uzerın e op a e· 'b' d B k b'I b aya ı mevznu ır ı ı .a a ır a eşemı z eri 
şine devam edildiği haber ve- rı 1 uruyor. una m~ • 1 u anlaşmanın yeri yoktur. Biz 
rilmektedir. dıthk mıntıkaya g ren altı teslim olmıyacağız. Son nefesi· Orgeneral Ceuadın 

Paris, 22 (Radyo) - Şimali düıman fır~as . orada tamamen mize kadar düşmanlarımız eski a n tt!.elenk 
A h . d b 1 mücerret bır halde kalmııtar. "k k k-lt" h'b' x. mez rı a 7 rıron cep eaın e ıı ıyan yu se u ur 11 ı ı ma6 rur ve 
muharebe, ıiddetle devam edi· Canrtseden gelen soıı haber· sulhu ıeven bir milletin esarete koydu 
yor. • lere ıöre, Çinliler L'ngfengi katlınamıyacağını anlayıncaya lıtanbu~ 22 (Huıuai) - Al· 

lhtililcilerin açtıkları topçu r~ri almıılard~r. Ve ~a~onl~r kadar devam edeceğiz. Bugün man ateıemiliteri, bugiia mer· 
ateşi, büyük tahribat yapmak- Pıngyao yakınınde muhım bır komşumz bizi icbar ettiği için bum Orreneral Cevıdın me· 
tadır. bo:ıgu?luğ~ maruz ka!makt.adır· Milyonlarca insan sili altına aha· zannı giderek, hüL:\lmeti aa• 

General Franko kuvvetleri, lar .. 81r Çına taburu F onlıngtu mıştır. Bir nesilden fazla devam mına çelenk koymuıtur. 
Oeıka kasabasının şarkına dot· ıehr~ne ~~rşı Y•pılan. taarm~u eden bir müddet zarfında ja- Af l 
ru ilerlemektedir. t~lcvıye ıçın sarı ne~rı geçmıı· ponyaya karşı sabır ve uysallık yon arın 

Cumhuriyetçiler, müdafaa bat· tar. Japonlar bu şehırde geçen gösterdik. Fakat neticede kuv· k • l • 
tım terkederek geri çekildiler. cumartesi gÜnÜ 20Q ğJij vermiş. Yete karfl kuvvet) emukabele ta sıt erı 

Son haberler, muharebenin lerdir. etmek mecburiyetinde kaldık. Def aten veriliyor 
yüz kilometrelik bir cephede Sarı nehri · sanıinin doğu 8. Sunfo, hükumetini komü· 

d k.. .. lstanbul, 22 (Husuıi)-Uyuş· 
cereyan ettiğini bildiriyor. ıimalin en geçen uçulc düş· niıilerden ilham aldığı hakkın· 

turucu Maddeler inhisara, beş Paris, 22 (Radyo) - Havaa man müfrezeleri tamamen imha da Japonlar tarafından ileri sü· 
taksitte ödenmek üzere evelce •lınsına göre; ıhtilalciler, cum· edilm.ştir rülen iddiayı cerhedek demiş-

huriyetçilerin müdafaa hattını Santungun cenup cephesinde tir ki: mübayaa ettiği Afyonlaran geri 
kalan takıitlerini defaten ver· yarmışlar ve ilerliyerek, müte· L\nyideki Çin sağ cenabına - Milli bir tehlike kaş111nda 

dd •- ı J h" k meğe başlamıştır. a ıt kasabalara i şgal eylemiş- ~arşı yapı an apon ucumu Çin omünistleri hor şeyden 
)erdir. düşmana büyük zayiat verdiri· evci kendilerini vatanperver 

Saragosa, 22 ( Radyo ) - lerelc tardedilmiştir. addederler. Esaseıı komünizm 
Cenubi Aragon cephesinden Halen Tengıienin ıimalinde nazariyeleri Çin halkına ya· 
alınan haberler; ihtilalcilerin, Tıil'gpu demiryolu bovunca bancıdır. 
sahile doğru ilerlemekte ol· şi ddetli bir muharebe cereyan Sunfo, netice olarak bütün 
duklarını bildirmektedir. etmektedir. milleti mütecaviz kuvvetlere, 

liarse.on, 22 (Radyo) - Ka- Paris, 22 (A.A.) - 8. Sunfo, anarşiye ve kcrgaşılığa karşı 

tek cephe halinde durmağı 
davet etmiştir. 

Sunfo, on gün kadar evel 
Moılcovadın gelmi~tir. Mumai· 
leyh yakmdı Londraya giderek 
orada on gün kadar kaı.cak, 
sonra Çine dönecektir. 

... --
lzmir halkına ucuz ev temin 

etmek mümkün müdür? 
Bugün yalnız Avrupa memle· 

ketlerinde değil, Şimali Afrika, 
Hindiıtan, Hindiçinide bile 
ayni boyda, ayni üslupta ma· 
ballelere tesadüf etmek: müm· 
küııdür. lzmirde acaba bu şe
kilde, hiç olmazsa henüz inşa 
edilmemiş olan yangı• yerlerin· 
de işe baılıyarak, mahalleler 
kurmak mümkün olur mu? 

An karada ve da hı birçok şe· 
lıirlerde inşaat kooperatifleri, 
Fraasada •Loucbeur., kanunu, 
ltalyada •Bonification. çalııma· 
larile yalnız mahalleJer detil, 
hatta şehirler bile lcurulmuıtar • 

Yaıadıtımız muhiti iÜzelleı· 
tirmek, ıenlendirmek iştiyakı 
ve nihayet medeni bir bayat 
yqamalc arzuaa1 her şehirlinin 
en büyük emelidir. 

Devletin başardığı büyük 
mikyaataki işlere halel getirme
den, yalnız manevi yardımını 
istihsal ederek kendi yatımızla 
kavrulmak imkanını evveli ara
mak icap eder. Her te,ebbü· 
ıün eıau pıradır. Bu ~ıi başar
mak içiıa lizım o1an para nere· 
den veya nerelerden temin edi· 
lebilir? ilk hatırımıza gelen 
teıkilit, bir (konıortiam) vücu• 
de ıetirmektir. 

Konıoraium, müteaddid kredi 
müesseselerinin ciiz.'t mik· 
tardı ortaya para koymaların· 
elan meydana ıelir. Bu teıkilit, 
ticaret bayabnda teaadiif edilen 
herhangi bir teıebbüıüa Ar· 
mayedırlar yardımile baıarıl
ma1ından farklı detildir. 

Her kredi müe11eseai, kir 
ıetirecek bir ite girmesini iıter. 
Sermayedarlana koyduklara pa· 
ranın getireceği kir (faiz) ve 
emniyet meaeleai (ipotek hakkı) 
mukavele ile teıbit edilir. 

• Belediye, kendiıine ait ara· 
ziyi ortaya koymakla konıorai . 

ÇiMDiKLER 

uma iştirak etmiş olur. Uzun 
vadeli fakat teminatlı borç pa· 
ra vermek istiyen herkes bu 
bu işe girebilir. 

ikincisi plan meselesidır. Ev· 
veli yangın yerlerinde, daha 
sonra da şehrin diğer mmta
kalarını şamil olmak üzere 
( Bahçeli evler plfinı ) tesbit 
olunur. Bu evlerin da ha ziyade 
az paralı krmselere aid olma· 
sım temin etmek laıımdıf. 

Her türlü suiistimalin önüne 
ieçmelc, huzar hakkı gibi ıd • 
re heyeti azalarına havadan 
para vermemek, temin edilecek 
paranın yüzde yüz bu i~e haı· 
redilmeıini mümkün kılmak 
için belediyenin idaresi altına 
koymak fikrimize daha müla· 
yim gelmektedir. 

Borç para meselesi, amortiı· 
man ıekli, bu gib i evlerin ne 
yolda inşa edilecekleri, mubte· 
ıbel ıuiıtimalleri önleyecek ted· 
birleri ve ilibire mevaddı ince• 
lemek uzun uzun fikir ve müli· 
bazalar yürütmek mümkünd ür. 
Ancak gönül arza eder i bu 
teklifimizin kabili tatbilc olup 
olamı}'acatı üzerinde alakadar 
makaml•ca bir nebze durul
ıun. 

Türlü memleketlerde yapılan 
tecriibeleria iyi ve kötü taraf· 
larıoın tetkikıle elde edilecek 
neticen• memleketimize tatbik 
imkinlaflnı arayıp bulabilditi
miz gün, lımirimiz ıüul bir 
çiçek bahçesi kadar cazip olur. 

Franıadcı ormanlar 
yanıyor 

Pariı, 22 (Radyo) - Frıa• 
san ın birçok yerlerindeki or· 
manlar yanıyor. HiikQmet, bu 
ormıolann ne ıuretle ıteıe ve
riJdiiini tablrik etmekte w at• 
ıi• elit- ormaalara •irapt et
memeli içia tedbirler almak· 
tadır. 

Hak denen tarihi oyuncak 
Zavallı bık, oldam oluaya tözü yaıh, bağf\ taılıdır. Kendi· 

sini müdafaa ederken, yüzde doksan derin derin ialer. Kuvvet· 
linin haktan bahsetmesi, tımamile yirminci aarın marifetidir. Ha
kikatte kuvvetli olan, yumruk 11yeaindo J e11ıen her lsteditini al• 
mııtır ve almaktadsr. Böylelerini• atzındı bak, iyi yerleımemiı 
takma dişlere benzer, insanı bir hayli rüliinç yapar. ikide bir 
falıolu aealer çıkanr, bazan da ıırıtır, çeneyi zorlar. 

Ben kavveti, ökıüz, bak'.maıı çoc11ldara benzetirim. Tapclıklırı 
cevherler, ek1eriyı yabua ridea bu yavrular, aul iri berkoa ta· 
rafındaa itilir, kovulur, iltifat görmeıH, bak ta öyledir. Hele 
siyasette, zavallı; kapı kapı dolııar, ona bir yıtın kuyruk takılır. 
bir yıtın ıekil verilir ve zavlllı , gün ıelir lcı, kendi mabiyetiaıa 
ne olduğ•nu anlayamaz. 

Hani ıöyle bir beyit vardır: 
Kimae idrak etmedi maoisıaı davuınıa 
Biz dahi hayranıyız davayı bi manamızın 

Büyütün küçütü,. tokatlaması, akıllının budalayı aldatma11. 
ıüzelin çirkine yan bıkması, aiimin cahile burun kıvırmaıı, zen
finin fakirle eğlenmesi bile hep birer (hak) mefhuıqu içinde kuv· 
vet bulur. Evet, asıl fecaat buradadır ve ben, daima buna 
yanarım. 

Güzelin gurur~na mutlaka bir de (bak) ilave edilmittir. 
Kelime oyunu içinde yuv'arlaaı p fidiyoruz. Hakikati tepetakla 

·yapıp, beyaz iken siyaha ' boyayıp biribirimizi aldatıyoruz. Ha· 
yatta utraıtıtımız, yaptığımız, '.ıöyleditimiz, düıündütümiiz ve ıı· 
teditimz şeyler arasında ne kadar zıddiyet var? 

Yazımı yavaş yavaş ciddiyete ıürüldiyecek ribiyim. Halbuki 
böyle şeyler, benim braaıım haricindedir. 

Dün akıam, bir lokantacı, mütteriıinin iıtediti bir roıtoyu 
yedi tencereden hazırladı ve gönderdi. Ben de orada idim. Lo· 
kıntacı tanıştığı.-n bir zatta. Baıını salladı: 

.. _ Her zaman yemek husuıunda . ukalalık eder ·dedi· rica 
ederim, ben de ona böyle bir roıto yedirmekte haklı detil mi· 
Jİm? Şimdi yisin de tekrar homurdansın •• 

Hakkın şu girdiği hale bakın Allah aşkına!. Çimdik -Elhamra idaresinde Milli Kütüphane 

Bugün ilci mııa:zam filim buden 

1 - Faka Basmaz 
LAUREL ve HARDY 

Tarafından yaratılan büyük: Filim Türkçe ~özlü 

2 - Casus Aşkı 
Gitta Alpar • Julea Berraz ve Conatnt Remy · Jean Galland 
Tarafından vücuda getirilen Fransızca Sözlü büyük şaheser 

Seans: Laur~l-Hardi 3.30 · 6,30 • 9,30 da - Casus Aşk• 2·5·8 de 

- -
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Ak hisarda 

• tütün ekimi ---·---. . Donlar tiitün fidele. 
T•b • b•• ••k b• t IA h • . d lk Aydın bölge•i lik maçlarına devam edılıyor rine zarar verdi 

ı rız uyu ır e aş ve eyecan ıçın e ça a- . -- •. .• 23 lıraya adam olduren Akhisar, (Hususi) - Öte· Birken Şah fsmaİI de W&İyetİ)e Şehre gİrmİŞfİ • • Ar. • • denberi Türkiyenin birinci smıf ................... Alı ıdama ahk d ld tütününü yetiştiren Akhisarda 
Daha beş on gün evci, zafer 

tcranelerile, mutantan alaylar ve 
merasimlerle geçtiği yoUarda, 
şimdi mağlup ve yaralı, kaçıp 
kurtulmak için yol tepiyordu. 
Yavuzun kendisini takip edip 
bütün Irana çij'oemeai ~ayet ta
bii i4i. 

Sabah, karanlık yırhlmadan 
artık Tibriz kapılarından giri· 
yordu. Halk sokaklara dökül· 
müştü. Bozguna uğramış asker· 
lerln karşısına dikiliyor: 

- Haberi.. Haberi. 
Diye bağrışıyordu. 

- N e olacak. Yavuzun or· 
duları peşimiz ııra aeliyor. 

Tibriz büyük bir teliı ve he· 
yecaa içindeydi. Ş:ı b, itte tam 
böyle bir havanın estil'i karan· 
lık, korkulu dakikalar içinde 
ıebre girdi. Maiyeti de onu ta· 
kip ediyorlardı. Şah, hiçbir 
kimseye bakmadın, •Öz ıöyle· 
meden sarayına aitti. 

- Çabuk. yaralarımı ıannt 
D:ye bağırdı. Ş bın hekim 

baıı11 koıtu, yaraları iyice sardı. 
- Bll'az ııcak, içilecek, ua· 

btmı dialeodırecek ıeyltr ha· 
zırlayın. 

Ş bıa emri çarçab•k yerine 
getirildi. Sokaklar, derin bir 
oğultu içindeydi. Halk homur
danıyordu. Şah, bu homurtuda 
adeta bir istihfaf, bir biddet 
ve bir teca•üz bazulatı aezer 
gibi oldu. Hak111 da detildi. 
Ortalık atarıyorda. Saray önün
dea geçen ha11aa göderiade, 
artık eıki bakıılar yoktu. 

Şah: 

- Dağıtın -dedi· .saray civa· 
rındın kimse ıeçmeıin. Yolları 
tutun, bta tarafa kimH yaldq· 
IDMlll. 

AMba iyice buzulmuttu. Ev
laaa jçiadeydi: 

- lülk .cıba ~aleyan eder, 
aaraya aaldarır mı? •• 

Uzakt111 quta mıtlGp alker· 
lerinin geçiJleriai ititiyordu. 
Hiçlti; te)' ODU te..W edemi
yorclY. Yuındıkiler de oa11 te-
1elli etmiyorlardı. T ... lli, böyle 
bir vaziyett. çok giliioç ola· 
c.ktll. 

Yazan M. Aglııın mmın bir fermanları var mı? m um e 1 1 yeni ıene mahsulünün dikimine 
- 106 - - Hayır, bildiğiniz gibi ya.. başlanmıştır. ilk tütün dikimi 

Jcedip kaçıyordu. pınız .• Ancak, yarın Tibriz üze- Katil Ali, Durmuşu öldürdükten 7 martta B. Mebmed Sındırgılı 
Halbuki dığer tarafta, Yavuz rine yürüyeceğiz.. Merasimden tarafından yapılmıştır. Ekim 

.kat'i bir zaferin koca Çaldıran sonra hoca Jdriı efendi ve Def· sonra parmağını ha/bine so/ımu p . devam etmektedir. 
ovasını çınlatan ahengi iç'nde terdar P,ri ile beraber begim Son zamanlarda birkaç gün 
ordusunun düşmanı kovalay,şıoı yanama gel.. - devam eden soğuklar ve don 
seyrediyordu. Her zaferden ıonra, padiıab fideleri bozmuştur. Bu sebep· 

Osmanlı ıüvarileri11in çevir· resmen tebrik edili·, ordunun ten yeni sene zeriyatı geçen 
dikleri bazı lraniılar ve Iran seferine iılirak etmiı ecnebi seneye nisbetle daha az, fakat 
ordusunda çalışan muhtelif Kürd elçiler vır11 onlar da bu me· daha ~emiz olacaktır. 
kabil~leri ve re:sleri, kafıleler raıimde bulunur ve en sonra 
halinde yakalanıyordu. ordu, bir ıeçit resmi yapardı. Tirede bir donma 

Yavuz, Taçla Hatunun eıir Bundan sonra aıker, vaziyete 
vak'ası edildiğini duyunca: göre, ıerbest bırakılll', . pnİ· 

- Biz ·dedi· Şahın zevce.iai metlerini paylaıardı. Biri •arlıoş olmuı~ 
dere,e düşmüf 

değil, kendjsini isterdik. Fakat Fakat bugün Çaldıran ova· 
mademki yalnız karısını bırak· ıında kurulan ve padiıabın 
mış, o da kabulümüzdar. Ve oturacağı meraıim tahtı. her 
güldü. Padiıaba çok iş dütmtl· zamank n4ea çok mü"ellefti ve 

Tire kazasının Toptepe mev· 
kii altında Çöplen deresinde 
bir donma vak'ası olmuştur. yordu. Vezirler, Beylerbeylerl merasim, çok parlaktı •• 

ve kumandanlar, kendi iılerini Yavuz, eıir batunlann ve ço- Nazilli Mentleres /adbol N oolegbolcaları Sabahleyin Dere malaallesindea 
biliyorlardr. Ganimet her za· cuklarm da meralimi seyretme· 
manki 1ibi toplanıyor, etirler ferini istedi. Makıadı, bütüa 
götürülüyor, ancak fevkalade bunları, Şal11n kartıına göster• 

Aydın, ( Huı•ıi ) - Aydın ta'a adıada bir köylürıü• eviae Baı<>tlu kahveci J.mail ve Mur 
bölgesi lik maçlarıra d6n de· gitmişler. 4S kuruıa Wr dolu tafa otfu Ahmet yoldan ı•çe· 
vam edildi. Ötleden evel Si· arpa almışlar. Durmaı atına rek işlerine giderken dere için• 

mekti. Kadının emniyette oldu· 
ahval, padişaha arzediliyordu. tunu biliyordu. Onun hakkında 

Yavuz: başka hiçbir ıey sormuyordu. 

merıporla, Aydın kulübü v.o- binmiı yola çıkmış. Ali Masta· de bir cesed gö ·ınüş ve kara· 
leybol ma~ı yaptılar, bu maçı fanan yanına gelmiı. Durmuıun kola haber vermitleı'dir. 

- Kadınlara, çocuklara, ib- Her~ey, bilahare düşünülecekti. 
tiyar' ara dokuoaanı kafuıaı - D.oa1f1 ed•eek -

Sümerspor kasanda. Ôyledııen parası olduğunu kendisini öldü· Derec!e donmuş vaziyette bu. 
ıonra futbol baılac:lı. Evveli rerelc parasını almalarını teklif lunan şahsın Duatepe mahallc-

keadi kıhctmla koparınm. ------- Nazilli • Mendres ve Söke ku- etmiı. Mustafayı beraber ve •İade oturan Cebeli Sadık oğlu 
Sakıe olduğu anlaşı lmış ve has· 

lüpleri lcarşılaıtalır. Bu maçta tabancaımı da kahveden ala· Demiıti. Fakat diter esirler, Dağiin evinde 
bu yasatm haricinde kalıyordu. 

. taneye nakledildiği sırada he· 
Mendreı dokaz oyuncu ile oy· ralc Du •mıışua arkasına düı· 

Binaenaleyh onlar ic;"n mev'ud f aciaf 
ve mukadder oyun oynamyordu. 

niiz yaşadığı görülmüşse de ~a
nadıta laalde 5 - t kazandı. müıler .. D umuıa Mehmed do· 

1 valb bir müddet sonra ölmüş· 
lcinci maç Aydın kuUibile reıi denile .ı mevkide yetişm'şler. tür. Yapılan tahkikatta 8. Sakı. 

Kafalannın koparılması. 
Njıancı Cafer Çelebi, ba 

şaheıer zafer İçia daha ıimdi· 
den kasideler yumağa başla· 
mıştı. Devrinin bu en kuvvetli 
edip ve ıairi, Taçlı Hatunun 
esir düştütünii haber alınca 
gayri ilıt yaıt alakadar ol••ı 
ve padişah da: 

- Tabiati şıiraaen büıne 
meftan olmaldıtını icap ettiri· 
yor ıaliba. Çelebil 

Dedi. Padi,ahın etrafuula bu 
dakikalarda billıaasa, aiıanca 
Cafer Çelebi ile boca11 Halimi, 
defterdar Piri buluauyordu. 

Fakat akf&QI yeaaetinde, pa· 
ditalua •of ra11 gayet zengia 
bral•uıtu. Herkeı birer vecize 
ile, birer aüzel ıöı veya .... 
ıile, padi~alua ıurwr•u okıu
yordu.. 

Ovada me,alelw yMııyer, tll'· 

Harp meydanına ""· Silmerspor arasında başladı. A i D11rmuı• dur dem f ve bıa geceleri sarhoş olduğu ve 
nen eflence yerinde Sümer spor t - O kazındı. ve aoora abadan aıatı indirmit evine giderken dere içine yu-

b. l J. Meodreııpor çok çalışmış saına bir ıoy söliyeceğim diye· varlandıtr, orada soğuktan don 
ır genç vura qU ve iyi aolaşmıı görünüyorlar.. rek dereye doğr11 götürmüt. bu dutu anlaşılmıştır. 

Babkeair, (Husuıi) - Biaa- Sümerli oyuncular, Aydınlıları swada Multafa korkarak "e Hırsızlık 
dıcın Okçular köyünde kaalı iyi anlaşmaları katiyen ferdi ( Ben bu işi yapımıyaeatım ) Keçecilerd. Rınb6y ban•a· 
bir dütün yapılmışbr. Raşid oyaa iltifat etmemelerile yeA· diyerek ~öye aoiru Jeaçmağa dan Üç OOf çuval çalan Hasan 
otlu lımailin dütüoünde bir diler. Aydıala oyuacular en çök baılanıaı; Ati, Durmuıu tam otlu lhrabim tutulmuştur. 
taraftan çalgılar çalarken, diter idm•h oldukları ve ~ .-rji kalbi üzwiadea talı.•.-,••~Q11anJa~.,~-11'•-••ıııillllliiilılii•ıillıllll!lliiiiıji 
tarafto fazla içen gençler sill- ıarfettiJcleri lıalde aırf ferdi or muş ve cansız yere sermiş, kur· 
ha aarılm ılır bavaya ateıe namalarandan oyunu kaybettiler. banmın öldiitünü •11la111ek için 
başlamışlardır. Dütün evi bir S.lıı gene çok kalabalıkta, parmağını yaraya sokuak kat. 
aralık muharebe meydanını Nazilli ve Sökeden bind• fula bini diaaleaıiı, oldüğW.. kaaaat 
dönmfiş, Mustafa otlu lsmailin seyirci gelmişti. Halkın spora getirdikten sonra da üzerinde 
attığı bir kurşun da zeybek karşı gösterditi bu &likadan buluna 23 lira 7; kuruşu ala
oynı:raa delikaaltlardaa S.dtll- dolayı ne kadar sevi111elc azdır. rak lcöye gelmit parayı Musta· 
laba isabet etmiş zavallıyı öl- Bir katil idama mahkiim edildi fanın evinde saman damına 
diirmüttür. Katil yakalaamıftır. Aydın Aftrce:ıa m alakemeıi, saldamıttır. . 
Düf'iJn •ilinde /ıaoga 23 lira 75 kuruı iÇıia adam Ertesi ıün vak'a yerinden ge-

Nöbetç · ec:z?.neler 

Eczanelerin bir h aftahk 
n6bet günlerini gösterir 
cetvat: 

Pazart~si: 
ltemerattındı Şifa: G&ıotyaluia 

Göael1alı; Tiliikikt• B. Jı'aik; İki· 
çeomelikt• İkiÇA!lf• elik; .4laaa cakh 
B. F.-d, Apuklada Balk. 

Salı: Cumaovaı .. ın Dereköyünde öldüren bir canioia 111ubake· ~en köylüler bir adamın kanlar 

b. d d ,_ mes;ni bitirmiş katili ölüm ce· içinde can .. z yattftını v• abA1n 1't.-altında Şifa; Karaatia_. 
ır üğün esnasm a ııı;avga ol· C d b d b ki d,jr..· • B. Etref; Kemerde Kamer; Alaan· 

muş, iki -11,. biribirleriae -'-· zasına çarptarmııtu·. inayet • aştaın ucua a e e 51&1 
a - T ... •• le h . d eakü B. Ahmed Ultfi, Eırefpqada 

Şah, en sevditi 
kaybetmitti •• 

kannnı bile kılır, oyunlar ve dav•Uar, •az. 

mişlerdır. Hidiae, bir oyun geçen Ramazan ay11ut1 26 ancı gorere mu tara, ıan armaya Etıefpaıa. 
havası çaltnmaaandan 4;1kmı1hr. günü işlenm ttir. Hidiıe ı• ı-.· haber vermiılu .• Adliye v, za· 
Abdullah içer namında biri, retle cereyan etmişti: bıta köye golmiı, tahkikata ÇtUıamH: 

- Hazırlayın atları•.. Dür .. 
1ügüzine ıidiyorazl 

Di1• batırdı.. Şah, öldiriil· 
mektoa kork•yord•. Biraı ıon• 
ra en yakıa, en cengaver mu
llafıdan ın ortaaadı, ıüratle 
tehrin öbür kapııma doğru 
ilerlıyorda.. Bol bir ,U11e1ı Tib
ri• balapleriai ve .akakf anaı 
deldurarktD o da, bir vakitler 
.. ltiyik nYlc ve Hadetiai 
tatbl• koca lran · payitahtını 
• b&yik diımanı Yavuza ter-

ANADOLU 
Ciünlük ıiyual 

mllJı . 

H.,du Rlfıli ÖKTEM 
IJmuı! mepiyıt •e yua it)m 1111.ı. 

a:lia&di Nbbel ÇANÇ.,U -iDAREHANESi 
,, •• .._ .Beyı. •bit 
C.B a1k fartiai biııua içiııu 

i'eJgıaf İmıir - ANADOW 
TelefoD: 2'176 • Po11a kutuaa: tOS 

Abone •erald 
lıJlıia 1400, alb aıh&ı 800 

.. &ll'llflm 

lar ortalatı altüıt edi1ordu. 
Hatta, efraddan bir kıımı, giz· 
lice kafalan bile tütsülemiş· 
lerdi •• 

Iran ordusundaa kalan t••P 
.Y•ğmaıı, onlara mükemmel bir 
z'yafet olmuftu. Yavuz, efradın 
bu akşam zaferi iıtediti gibi 
teıid etmeli için miiaamaha 
göetermişti .. 

- Kullarıma biç dokueul
aıaı nl 

Demiıti.. Gece 189 vakit ça· 
dardan çaktı ve karanhk ovada 
kızıl meıaleler albada küme 
küme yer alan, ııplayıp oyoı· 
yaa, ctleoea ve baylara• or· 
duı11na baktı. Büyük bir rurur, 
iri kaburga kemiklerini yerin· 
den oynatu ıibi oldu .. 

Ordunun bir kaımı ite, çok 
ilerdeydi .. 

Padiııh da biraı 1011ra uy· 
kuya dalmııtı ve etrafta ancak 
nöbetçiler kalmıştı .• Fakat her
kes tetikteydi. Yastık ve yatak 
keyfi yoktu. Herkes olduğu 
yerde kıvrılmış ve bütün yor· 
gunluğa rağmen icabında der· 
hal ııçrayıp kıhca ıaralıcak 

l'üaııea 1111811;;;-eı lfllt ...aik bir vaziyet alm ştt .. 
.ıı.,11e cıneti !7 liradır Eıtesi gün ıabah namaztnı 

A1' Al.JOL\J lrlA 1 l>A.Abı.r.D.4 
l!ASU luJ~TIB 

blan padiııha Vezir Ookakin 
zade Ahmed paıa yaldaıh: 

- Zafer tebrikitı için ıulta· 

bap,mış, bir ipucu çıkarm-k Baı.tarakta Sıhhat; urata~ıa 
Bekir adıada bir rencia ~aldtr- Mu.11.lamD Line lcamununun A D-b·ç ·r·ıı.·ı·ı.t y . ı. . 

y • iç D, sabıkalı A~jyi yanlarına .,.. ua • ., ı • 1 ... e enı mıı; 
dıtı bit' parçayı betea.._i,, katrancı küyünde Durmuş, atına çağırınca Ali titremeğe başla- lrgıtpuaımda Aıri; Giiaelyalıda 
başka bir ..bava çetu••a•• ia- fııtık yüklemiş Aydına ı•lmiı. mış ve ben öldürmedim demiı. 4fi7eL 
temiş, mani olundutunu rö. F11tttını satarak incir almıı. Bundan ıüphelenen adliye me· p,,,.,.mbe: 
rünce ta banca ile Retdrin tize· B\l incirleri Çine köylerin do murları caniyi s kıştırmıJlar, cıni ı,e.eralbndı BilAl, Güselyıh. 
rine hücum etmiıtir. Etrafında· paraya çevirmiı. suçunu itiraf etmiı, para v~ da Güelyıl1t Tilkilikte B. Falit; 
kiler tabancayı almışlar, fakat Vak'a ıünü öğleden aonra cörüm i1etinin yeriai de ıöa- Eenfpaııcla Etrefpaı•· 
kavpya mani elamamıtlardır. Kabataş köyüne gelmit; Ali termiş.. Cama: 
Dütün evini döğüı yerine çe- Afıana bhveaiao oturmut- Kah· Mahkeme, ıuç orta~ı Musta· 1'emera111acla İttihat, Gilzol7a-
v. Be•..ı Abdullab le ·d t L~- ~ J 5 lıda Gaselyalı, Ir6atpasanada Atri; 
ıren ııı;ır ve ya a· vecı en a ına .uu uo u arpa fanın atlkasını görmiyereL be- " 

ı ftı d L_ı B L_ ,,.___ ~ fkitetmelikte lkitet..Uk; AJ .... 
_u_m~•~_•_r_ır_. __ ~~==~~~~~·=a=ı=ın~ı=i~~-•_•_i~~--·-•-~-'-~~- n~u"k~W. ôınme ma~ ~~aıu~ .. d . c:ı·n •• 1 kftm olan Ati Afıar hükmü c --. --0 emı,, en guze dinledikten sonra titriyerek sa- .~::-::sc~ıbhat; «araldia .. 

nahl•yesı·.· eı•rg•ı londan çıkarken, kurtulan Muı· .. B. f4r.t; ~merde Kaıaer, 
tafa da sevincinden dili tutula- Epefpıpda .E,rofp•ı•· 

----- rak birıey söylemeden mab· Paıtll': 
Kazanın bir mesire mahalli olan Birgi, kcmeden ayrılmtşhr. Laenkuıü Wlll. Kaıatıatt• 

ıl••••---•ı-••••ıll B. Habi~ Keçecilerde Yeni J.mir; 
tabii gtlzelliklerle doludur iıtirabıt etmektedirler. Üç kıie· h,.tpasarıncla Aeıi. 

metrelik yol da fOM oluak ya· 
Birgi, (Huausi) - Birgi Ô· tirmek için canla baıla çahı· pılmış, ilc:i tarafa ağaçlar dikil•iı 

dem iıin on şirin b.r nahiyesi- maktadır. tir. Çarşıda iki çeşq:ae yaptll'ılmıı, 
dir. Kazaya lS kilo•etre me- Hükumet konıtınan metruk ufacık nahiyede eldc:trik teai-
nfede buluoma11 da, bütio arsası temizlettirilmiş, buraya 
Ôdemişlilerin bu oijzellilderdea b 1 f d l d k 1 Ah viicude 1etirilmeai 1imdilik 

1 
. e 0 ağaç i an arı i i miştir. imhansız görüldüğünden 1ükü.s 

iıtif ade ıetın• •rıne im kin bab· Birkaç .sene zarfında burası bir 
ıeylemektedir. Ôdemitliltt, ba· koru halini alacaktır. Cami limbaları alınmış ve •flk ihti· 
har ve yazın ekıer ~arlarıaı yanındaki arsa üzerine kübik yact karşılanmıştır. 
burada geçirirler. bir belediye binası yaptıralmıf, Ş4mdi belediye tar•f~ada. bir 

Çalışkan nahiye müdürümüz etrafında büyük bir park ku. otel ~· mükemmel bir de ga· 
Bay Remzi, Birfinin bu vazi· rulmuttur. Parkta bir de radyo zino yaptmlacaktır. Bualar a tc· 
yetini nazarı dikkate alarak '1ardu. meli zelecek hı afta atılacaktır. 
miaafirlerio hertürlü iıtirabat· Gelen misafirler heoı radyo Nab(yeye hatlı köylerde de 

· lerini temine ut . aşmakta, na· dmlcmekte ve hem de ç"çek faal yet vard r. Kemalıcçı köyüa· 
hiyeyi bir kat daha güzelleı· pa:telleri arasında etlerırnekte, de belediv~ teşkilatı f•,;>•lmış, 

Kuç'iJk def, na 
G~enlerde Cumaovası nah._ 

yesinde bir tarlada (24) Türk 
altın lirası bulunmuştu. Bu kü· 
çük def neyi hükumete ı hbar 
edene ihbariye verı ı mesi karar· 
)aştm1mı$tı r. - ._. 
muo,azaıa yollar aç Am ş, etrafa 
ağaçlar dikilmiştır. 

ôdemiıin maruf Bozdağ. ı da 
bir dağ spor kulübü açıimıf, 
1860 metre irtifa .ııdaki bu dağ· 
da bir de kayak sıg nağ ya· 
pı)IDIŞtP', 
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Atos bu söz eri o derece 
di ki, Dartanyanın 

abii bir şekilde söyle
anaatı sa ı dı 

- Şu ja bondan biraz y • 
Kilerde yalnız dört ıi e kalmış 
olma11 ne fen , dab elli şişe 
olıa içerdim. 

Dartanyan zihnini darmad•· 
tınık etmiş ol n bu mükale· 
mede devam edememişti; çok 
ıaılcın bir halde başını elleri 
üzerine kapatar k uyku vazi· 
yctı aldı. Atos ona acır gibi 
bakarak dedi ki: 

- Şu gençlerden hiçbiri iç• 
kiye dayan maz, h tt en da· 
yananı da budurl 

xxvııı 

Dönüş 
Dartanyın Ato un müthiş 

ıırrı ile hayrete düşmüştü; bu· 
nunla beraber bu bir kısım 
itiraf içindeki birçok hakikat· 
ler kendiainc karşı kapıla bu· 
lunuyordu; evvel emirde bu 
itiraf tam sarhoş bır adam ta• 
rafından yarı sarhoş bir kim• 
ıeye karın yapılıyor ve fakat 
üç, yahut dört şişe Burgondi 
llrabmın bu b rı ile birlikte 
beynine giren ıözlerin müphem 
olnıa11na rağmen, Dartanyan 
erteai sabah uykudan uyandığı 
ztnııa Atoıun her sözü ığzm· 
dan çıktığı gibi ıkhuda bul11· 
auyordu. 

Bütün bu şüpheler kendisin· 
de hakikati öğrenmek için da
ha büyük bir rzu b aulo ~c
tirditl için dün akşamki mü· 
leal•1n11yj tıtzelP.m k emelile ar· 
kadııının odasına gitti; fakit 
Atoau tekrar sakin halinde, 
Y•nl insanlırm en zeki ve en 
kotumu olarak bulmuştu. Bun· 
dan bqka, ilihşor kendisi ile 
ıamimi olarak el sıkıştırdıktan 
ıonra söze evel başlamışta: 

- Dartanyan, dün adama· 
akıllı aarhoştum, dedi; dilimin 
ıiıkinlitinden, ııcakhtından ve 
111bızlarıaıın atışından anlıya· 
ram; bıbseddrim ki, binlerle 
aaçmılır ıavurdum. 

Bunu söylerken ciddi ve 
ıüpheli bir halde arkadaıınm 
yüzüne bakıyordu. Dartanyan 
cevap verdi: 

- Hayır, hatırladığım bir 
feY varaa, bütün sözleriniz 
umumi şekildeydi. 

- Y aJ doğrusu beni şaşırta• 
yorıunuz; ben size , çok acıklı 
bir bikiyo anlattığımı zanne• 
diyordum. 

Kalbinin eo derin köşesini 
okumak iıter gibi delikanlının 
yüzüne bakb. Dartanyan dedi lci: 

- Çok ~eyi Böyle birşey 
hıbrhyamadığım için sizden 
daba a&rbOf oldutum anlaıı· 
layor. 
Atoı bu a inınmadıtı için 

ı&e giriıti: 
- Herkesin kendine mah· 

ıua, kederli yahut neşeli, sar· 
boşlutu otdutunu bilirsin, azi· 

TAKViM 
Rumi~ 1354 1 Arabi~ ~~ 

Mart 10 Mulıarrtm .al 

MART 

23 
Çarşamba 

1 
9 
3 
8 

Evfcıtt Es.ta Vıu4 

A.q&.m u. 18~2 
Yawa 1ı31~9,53 
1mıak: 9,59 4,21 

-·-· zim Dart nyan; benim s rhoş· laşmış k d r bile yorgunluk 
luğur.ı her z man kederli olur, göstermedi. 
ve ben çok Hrhoş olduğum - Ab, hl Beni .pişman 
z man merakım aptal sütnine· ediyorsunuz .• 
min k fam ok uş olduğu - Pi~m n mı? 
acıklı hikayeleri anlatm ktır. - Evet; onu elimden çı· 
Benim kar rım budurı itiraf kardım. 
ed rim ki, fena bir kusur.. - Nasıl? 

Atos bu özleri o derece - Eh, çok basit bir oekil· 
tabii bir halde söyledi ki, de; bu sabah saat ltıda kalk· 
Dartanyanın kanaati sarsılmış- tım, siz derin uykudaydınız ve 

, b. Delikanlı hakikati anlamak c nımın sıkıntısından ne yapa· 
merakile cevap verdi: cağımı bilmiyordumi dünkü 

- Aht Hatırlıyorum, hatırlı· bekriliğim:zden henüz ayılma• 
yorum, rüya gibi hatırıma ge· ıştım. Umumi ı lona girince 
liyor, aıılmıo adamlarclao bah· bizim lngilizlerden birinin bir 
ediyorduk. canbazla t pazarlık etmekte 

Atosun benzi uçmuş olmakla olduğunu gördüm; kendi b 
ber ber gülmeğe çalışarak ce- dün k o aldırırken ölmüş. Yan· 
vap verdi: ların sokuldum ve kestane 

- Ahi Gördün mü bak, ben renkli güzel bir midilliye yüz 
buna emindim ... Asılmış adam· piıtol vermek istediğini anla· 
lar benim gece kabusumdur. dım. 

- Evet, evet, şimdi habrı· -Affedersiniz, efendim, be.o 
ma geliyor; evet, şey haklan· nim de satılık bir atım var. 

dedim. O: da... Durunuz.... Evet, bir ka· 
1 dın hakkındaydı. - Ay, o çok güzel bir at 

Atos mosmor kesilerek ce· dün gördüm... Arkadaşınızın 
vap verdi: , u ağı gezdiriyordu, dedi. 

- Doğrudur; güzel bir ka· - Onun da yüz pistol ede• 
dın hakkında en başlıca maaa· ceğioi zanneder misiniz? 
lım budur ve, bunu söylediğim - Evet; bana o kadar pa4 

zaman mutlaka çok sarhoş ol· raya satar mısınız? 
malıyım. - Hayır; fakat onu lcumara 

- Evet, buydu, uzun boylu, koyarım. 
aarı saçlı, mavi gözlü bir ka· - Benimle kumar mı oyna· 
dın hikayesi. mak iıtiyorsunµz? 

- Evet, !fte bu kadın aaıl· - Evet. 
ınış. - Ne le? 

Oartanyao Atoıun yuzune - Zarla. 
diklCatle bakara sözünde de· - O zarı atar atm z atı 
v m etti: kaybettim; ah, ahi Telaş etme 

- Sizin doıtlanmzdan bir ric ederim, t kımlarını tekr r 
asilzade tarafından. kazandım. 

Atos kendinde İcınacak bir Diye Atos bağırdı. Dartan· 
hal görmüş vaziyette omuzla· yanın çok canı sıkıldığı görli· 
rıoı silkerek cevap verdi: lüyordu. Atos sordu: 

- Görüyorsunuz ya, insan - Kızdınız mı? 
ne söylediğini bilmediği zaman - Şüphesiz canım ııkıldı. 
kendini naaıl ıraya sokuyor.. O at bize harp meydanında 
Bir daha sarhoş olmıyacağım, şöhret kazandaracakb. O bir 
Dartanyaa..... Çok fena bir hediye... Bir yadigardı. Atos, 
şey... bunu çok fena yaptın .• 

Dartanyan birşey söylemedi, - Fakat, aziz dostum, ken• 
Atos birdenbire mükileh • ıin dini benim yerime koy. Me· 
şeklini değiştirdi: raktan çatlıyordum; bundan 

- Her ne halse, bana ge· başka, lngiliz atlarım da ev· 
tirdiğiniz at için çok teşekkür mem. Ciddi düşünülecek olur· 
ederim, dedi. ıa o eyer on yakışmaz; eyeri 

- Bu hatırınızda mı? kendisinden çok değerli. Ata 
- Evet, fakat ağır işe gelir gelince, kaybolduğunu behane 

bir at değil. edebiliriz. Ne yapalım! at de· 
- Yanlışınız var; onunla bir diğin bir gün ölür; farzediniz 

buçuk saatten az bir müddet ki, benimki verem, yahut sa• 
zarfında on feraab yol keıtim. kığı oldu? 
Ve Sen Sulpiıs meydanını do- - Arkası oar -

......,... ııwıw..- ,..........__ - ......... ~ .. """""""""'"•""'""""""""W~ 

80 kurnaz hil kir 
6 milyonluk posta avalesini 

aşırdılar, fakat ... , 
80 kurnaz hilekar, bir kum· J Posta havalelerini tediye va· 

pıoya teşkil ederek,_ Marsilya• ~ zifeıini gören 2 numaralı gişe· 
dan çaldıkları altı mılyon dolar nin önünde duruyor ve bir zarf 
kıymetindeki 2,880 parça posta içinden çıkardığı 1401 numa· 
havalenımeıini Pariste P•raya ralı bir posta bav lenamcsini 
tahvil ~derlerk~n evelce haber· gişedeki memura uzatıyor. Me· 
dar edılen polıs tarafmdan ya· t 1 b" .. · h- · · · 
k 1 l d murun a e ı uzerıoe uvıyetını 

a an mıı ar ır. . d . b . 
" . ıspat e emıyen u adamm, bı· 

Franıız gazeteleri badıse hak· l k" 1 d ld ğ d h 
1 " . 1 e ar ar an o u u er n· kanda şu malumata verıyor ar: 1 .. • . . 

P · t k' B b aray la~ı ıyor. Bunun uzerme ıçen 
arıs o ı ur on s ı ya- • 

kınında bulunan 2 numaralı giren ıki sivil poliı kendisini 
postanenin önünde bir otomo4 yokluyor. Ayni saat zarfında, 
bil duruyor.. Paris \'C civarında, buna benzer 

Otomobilden, etrafını taras- tam yetdllş tevkif dah vuku-
sut ederek, bir ad m iniyor. buluyor. Fakat bütün tedbirlere 
Postanenin içinde, gişelerin rağmen, hilekarı r, post hava· 
önünde oturan bir ilci memur• lenımelerinin birçoğunu geçir-
dan başka kimıe yok. mele mu v f fak olmuşlardır. 

ısa 

Pamukculuğumuz 

Mızisind o fazla istikbali ola 
ve ati için diğer mahsulleri iz• 
den çok vıitlerdc bulunan pa· 
muğun ticaret inki~ h üz rinde 
durulm icta, h m dahilin rt· 
m kt olan i tihlakine yetecek 
ve hem de memlekete döviz 
getirecek bol ve nefiı bir iı;. 
tih 1 teminine çalışıl ktadır. 

Bu hususta yapılan tetkikler• 
den anla~ılıyor ki, pa uk mah· 
sulünün iç ve dı tic r tin is· 
teğine uyğun bir verim elde 
etmek için, tohumdan başlıya· 
rak t rlanın işleme ve iştetme 
ve satış usullerinin birer, birer 
ele hnması ic b etmektedir. 

Bu vaziyete göre, pamukla· 
ran ıslahı, ekim sahasının ge· 
nişletilmesi, verimin artirılması, 
m liyet fiatinin azaltılması en 
büyük meseleler arasında yer 
almaktadır. 

lslah edilmiş p muk tohumu 
ekilmesi birinci planda geliyor. 

Isl h edilmiş pamuk tohumu 
olar k en makbul görünen ve 
taammümüoe çalışılan akala 
nevi, şimdiki halde Ege istih· 
salatanın yüzde 50·70 ni tut· 
mal•t dır. 

938 rekoltesinin yüzde 70-80 
niıbetinde akala nevinin tqkil 
edeceği kuvvetle umulmaktadır. 

Saf akala tohumunun mık· 
bul evsafının kaybedilmemesi 
ve muayyen bir tipin olduğu 
gibi muhafaza edilmesi için to• 
hum seçme işi, şimdiki halde, 
Nazilli pamuk ıslah iıtaıyonu 
tarafaodan yapılmaktadır. Hal· 
buki bu tohum ıcçme işinin, 
müstahsil tarafından da yapıl· 
ması lazımgelmektedir ki, bu· 
nun için de müıtabsilin bilgi· 
sının rtmlması yoll rına baı 
vurmak gerekmektedir. 

Toprak işleme usullerinde 
ıslahat yapılması da gerekli gö
rülmelidir. 

Nazilli ve Kuyucaktaki pa· 
muk üıctme çiftlikleri yeter sa• 
yılamaz, bu çiftliklerden bütün 
Ege mıntakasının iıtifado etme• 
sine imkan yoktur. 

Bu bakımdan, Ege pamuk 
mınt kasıod bir pamuk üretme 
çiftliğinin tesisi zaruridir. 

Toprak işletme usullerinde 
ıslahat yapılması ne kadar mü· 
himse toprak işleme usullerin• 
de ıslahat yapılması da o ka· 
kadar mühimdir. 

Jşleme usullerinde bugün en 
büyük ihtiyaç alettir. Yani pı· 
muk ziraati için, mibzer, tırmık, 
pulluk, merdane, beygir küreği, 
beygir çapası, kaymak kırna 
lazımdır. 

Bunlar olmazsa pamuk zira· 
atinden tam bir verim elde et· 
menin imkanı yoktur. Burün 
Türkiyede bu sayılan aletlerle 
iş görülen abalan yüzde beş 
olarak gösterir1ek, bizde pa• 
muk zeriyatının makine il de· 
ğil, 1 emeğile görüldüğü baki· 
katini kabul etmek icab eder. 

Müstahail bunu tedarik ede
miyorsa tedarik edebilmesini 
temin edecek imkanlara başvur
mak lazımdır ki, en evel alda 

gelen Kooperatiflc.rlc Ziraat ban• 
lca ı oluyor. 

Sul ma ve kurutma iıleri, 
müoaveb u ullerinde de ıalabıt 
yapılması gerekli görülmektedir. 

Bütün bunlar, kül halinde 
bir pamuk meıelesile karşı kar· 
şıya bulunduğumuzu göstermekte 
ve Ankarada topl nacak olan 
ziraat kongresinde ehemmiyetle 
mevzuu bahsolup hakkında müs· 
bet kırarlar alınacağı ümidini 
vermektedir. 

N~jad Bögiirtlen 

NASREDDf N HOCADA 

ahiret Yaz n: 

eKtupıarı_ 
ŞEYH 
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Neyse... SırBsı gelince bu· 
rada kimlerin ne işlerle meş· 
gul olduğunu birer, birer anla· 
tmz. 

Üst dın yanında biraz daha 
kaldıkt o sonra Kemal Kimile: 

- Haydi bakahm arkadaş; 
dedim, elimizdeki ve ikayı, müd· 
deti bitmeden, kullanmalı ve 
durup dinlenmeden cenneti, ce· 
bennemi, arafı gezmeliyiz. Bey· 
bude vakit geçirmekte mana 
yoktur, yürü ... 

B. Zeynel Beıimle Hafız Dur• 
muşa veda ederek elele tu• 
tuştuk. 

Ben klıma cehennemi geU• 
rerek gözlerimi yumdum. Kemal 
Kamil de yumdu. Bir an sonra 
gözlerimizi açar açmaz kendi· 
mizi o muazzam cehennem ka· 
pısının önünde bulduk. 
Kapınm büyüklüğü, mübalağ 

olmasın amma, iki defa lzmir 
şehri kadar vardı ve üstündeki 
hemen, hemen Mersinli koyu ka· 
dar büyük bir levhada: 

Eg d üngada alıiretini unu· 
tarak diledikleri gibiyaşıgan 
ga/ille,/. Size mukadder 
olan akı bet burada yaşamak· 
tır. Allahın o emrini şimdi 
hatırlıgarak pişman oluyor
sunuz. Fakat son pişmanlık 
fayda uermez. 

Ayazda kalmış Ç ngene ho
rozu gibi muttasıl titriyon Ke
mal Kamili biraz teıkin ettim. 
Biçare ağzının tadmı aldığı iç.in 
çok korkuyordu. 

Yavaş, ·yavaş cehennemin ka· 
pııına dokru ilerledik. Kapıda 
nöbet bekliyen diviıa zebani· 
lor, yeri göğü titreten dehşetli 
bir sl , sordular: 

- Ey Adem ogulları1. Siz 
kimsiniz, buraya nasıl geldiniz, 
ne istiyorsunuz? 

Korkudan bir müddet yut· 
kunduktan ıonra cevap verdimı 

- Cebrail leybisaelimm ve• 
sikasını taşıyoruz. Cehennemi 
gezmeğe geldik. 

Bu sözleri söyler ı öylemez 
vesikaır?.ı çıkarıp uzatbm; der· 
hal secdeye kapanıp kaldılar. 
Biz de korka, korka önlerinden 
geçerek cehenneme dahil olduk. 

Birinci katta 
Yıldızsız bir sema.. Korkunç 

bir bava .. Her taraftan müdhiş 
feryatlar yükselmektedir. Birçok 
ervah kafile, kafile zulmette 
koşuşuyorlar. 

Bunlar, dünyada iken, gerek 
eşhasa ve gerek memlekete ne 
iyilik, ne de fenalık yapmamış 

olanların crvabıdır. Güzelliğine 
halel gelmsin diye kendilerini 
semavat kabul etmemiş. Allah 
ta haklarında ceza tertibini te· 
nezzül saymış, öteden, beriden 
zilletle kovulmuşlar ve nihayet 
cehennem kapısının arkasındaki 
bu mağmum diyarda meldin 
tutmuı1ar ••• 

Çok kalabalık olan ervah 
arasında tanıdık bir sürü in· 
sanlara rasge idik. Kemal Ka
mile hitaben: 

- Bay Kemal; dedim, biz 
hayatta iken bun larıQ. da çoğu 
sağ idiler. Kahvelerde laklaka 
yaparak ömürgüzar olduklarını 
§İmdi hatırlıyorum. Mesela şu 
ıstırap içinde ağlıyan ruha bak; 
kim olduğunu tanıyabildin mi? 

- Hayır •. 
- Hafızan yerinde değil •• 

Biraz daha dikkatle bakarsan 
onun lzmir zenginlerinden ( .... ) 
olduğunu tanıyacaksın. Haydi 
kendııile konuşalım .. 

Istırap içinde ğlıyan ruhun 
yanına gittik. Kendisine yüksek 

ıeıl bitab ettioı: 

Ne ağlıyorsun hazret?. 
Ruh birdenbire şaş lada ve 

derin bir h çektikten sonra 
anlatmağa b şladı: 

- Hayıtt iken kimseye fe
nalık etmiş bir adam değilim. 
Maamafih iyiliği de bilüzum 
sayardım. Benden yardım isti· 
yene bir tekme de ben atmaz· 
dım amma yarçlım talebine ku· 
lak da &m ıdım. Böylece tav
şan tersi gibi ne koktum, ne 
bulaştım. Daim fen alığım ol· 
madığmı düşünerek ve kıldı· 
ğım n mazlarla tuttuğum oruç· 
lara güvenerek istirahat içinde 
vefat ettim. 

Fakat hayfa ki düny da yalnız 
namaz kılıp oruç tutmak ve 
yalnız kimseye fenabk yapma· 
mak kafi değılmiş; beni beşere 
iyilik etmek de lazımmış. Ş mdi 
o noksanımın ısbrabını çeki. 
yorum. Buradaki diğer ervah 
gibi "ölebilmek ümidinden kül· 
liyen .mahrum bir halde., ya• 
şıyorum. 

Ah keşke bize de ceza ver· 
seler, keşke bizi de cehennem· 
de yaksalar ... 

- Allaha bir arzuhal verme· 
diniz mi?. 

- Verdik; fakat Cen bıhık 
arzuh limize şu derkenarı yazdı: 
(Onların cehenneme idhali ora· 
daki canilere gurur verir. İblis 
bile b na isyan ederek mağlup 
olduktan sonra 11evet; Allah 
k rşı açtığım büyük cidalde 
mağlup oldum amma isyan şe· 
refi de bana aittir. diye iftihar 
etmiştir. Binaenaleyh kendile· 
rinin teşe sevki imk"nı yoktur. 
O ur tlc tefhimi) ... 

Ve bu ıözleri söyler, söyle
mez •ğlıya ıat ıya zulmetler• 
dalıp gittı. 

Kem 1 Kamille bu ervahı 
dikkatle gözden gtçirdik. Bun· 
1 r h yatta iken tayyare ianc
sindcn yan çizen, Hilali hmer 
kutusuna, dcfibeta kabilinden, 
sadece bir metelik atan, dul 
komşusuna bir kase çorb yol· 
lamıyan, ş hid olmıyayım diy 
gördüğü haksızl ğı merciine 
haber vermiyen, kimseyi ağlat• 
mamakla beraber ağlıyanlarm 
da göıyaşına silmiyen insanlar· 
dı. Bu katta, servetlerine rağ
ınen, bayramlarda bir yetim 
çocuğu bile giydirmekten kaçan 
daha bir kısım tanıdıktan gör· 
dük ve kendilerini ıshraplarile 
başba a bırakarak ilerledik .. 

ikinci katta 
Birdenbire müdhiş bir tarra• 

ka ak etti. Kıpkızıl bir şimşek 
çaktı. Düşüp bayılmışız.. 

Ayıldığımız zaman kapısının 
üzerinde "cehennemin ikinci 

katın levhası okunan bir çımeıı• 
zarda bulunduğumuzu gördük. 
Evvela yanlış geldiğimize zahip 
olmuştuk. Fakat derhal zeba· 
bımızı tashih ettik. 

Bu katta cismani hiçbir iş· 
kence yoktur, ruhlar kendi 
kendilerine azap çekiyorlar. 

Zemin yemyeşil çimen, etraf 
bahçe; muntazam köşkler de 
var. 

Güzel.. Fakat gamnak, elem· 
nik bir güzellik .. 

Karşıda ('1ıtık ka~1 ı, ya~ıı 
çehreli, güçlu kuvvctlı, başı 

sarıklı, mütefeıe k r bir adam 
oturuyordu. Kemalı ed pi 

s ~im verdık. Sara kit zat, 
kendilerinden olmıyan ikı 

ki inin bu umulmaz z 
reti karşıımda t h yyürunü 
aklamağa lüzum gö med~n 

·Arkası """,. 



1 

Sah'fe 6 ANADOLU 

Anlcırada yaptıkları ilci maç· 
ta dı matlGb olan Üçoldular, 
evellci akşam dönmüşlerdir. 

Antrenör Nuri de milli takımla Es· 

Sporcuların söyledi lelerine gö· 
re, birinci maçta ıolaçılcları Sii
leymanın ayatı lcırılmıf, ille da· 
lcikalarda vulcuagelen bu kaza 
takım üzerinde fena teıir buıule 
getirmiş ve on kişi olarak oy· 
namıılardır. tonyaya gidecektir 

f 

Estongoqa gidecek olaı. 
milli takım ıüreşçimiz 

antrenör B. Nuri 
lstanbulda muhte.if bölgele· 

rin güreşçilerilı yapılın Türk 
Güreş milli takımı seçme mü· 
aabıkalarına iştirak eden güreş· 
çilerimiz dün akşam Bandırma 
ekspresi le şehrim 7ze avdet etti
ler ve Basmane istasyonunda 
güreşçi arkadaşları ve birçok 
sporcular tarafındın hararetle 
lcarşılandılar. 

Güreşçileri mizi lıtanbula gö· 
türen milli güreşçilerimizden 
antrenörleri B. Nuri kendiıile 
goruten apor muharririmize 

un rı ıöylemiştir. 

- lıtanbulda gördütümüz 
misafirperverlikten dolayı çok 
memnunum. Müaabıkılua itti• 
rak eden muhtelif bölgelere 
menıub güreşçiler araaında 

•lstanbul musteını. en İyi de· 
receyi biz aldık. lıtanbul, Balı· 
kesir ve Ankara, her sınıftı 
müteıddıt güreşçilerle müaaba· 
kalara işti rak ettiği halde biz 
yalnız S preşçi ile ırirmiştilc. 

spordan Ali müteaddit rüreş· 
çilerle yıptıtı temaıluda 
güreş telcniti noktai nazarından 
fevkalade güreştiler ve takdir 
edildiler. Hulasa; lzmirden mü· 
aabıkalara iıtirak eden dört 
güreşçinin aldıkları neticeler 
şunlardır: 56 da Ali üçüncü, 66 
da Bekir üçüncü, 72 de Enver 
ilcinc:, 79 da lımail birinci ıel· 
diler. 

Güreşçilerim :zi az zaman zar• 
fında muntazam bir sistem 
dahilinde çalıştırın antrenörleri 
B. Nariyi takdir eder ve fzmir 
güreşçilerini de aldıkları ıüzel 
neticelerden dolayı tebrik ederiz. 
Nuri Estongaga da ıidecek 

Milli takım güreşçilerinden 
antrenö r Nari de milli takımı· 
mızın Eıtonya seyahatine işti· 

ralc edecek ve 72 kiloda rüre· 
şecelcti r. 

Hakem Avusturyalı antrenör, 
gerek bu maçta, gerekıe ikinci 
maçta muhtelif taraflcirlikler 
yapmışbr. 

Hattı ikinci, maçta birinci 
devrenin 40 ncı dalcikaaında 
Üçok muhıcimleri kale dibine 
kadar inmiş ve Harbiyeye bir 
gol atmık üzere iken birinci 
devreyi bir düdükle bitirmiı, 

gole mani olduktan sonra guya 
bilmiyerelı: bata işlemiş gı bi 
oyunu tekrar başlatmıştır. ikinci 
devre, bu şartlar ıltında 1-0 
Harbiyenin gılibiyeti ile bitmiı, 
fılcat hakem, oyunu 7 dakika 
uzatm:ıtır. Ve Hub:ye müte• 
alcip iki golünü bu dalcilcalar 
içinde çılcarmııtır. Bu hadiseler, 
Ankara ıpor mehafilinde çok 
fena tesirler uyandırmıştır. Üç· 
ole, birinci maçtaki nziyeti gör· 
dükten sonr1, ilcikci maçta kor· 

Tekirdağlı Paristen 
döndü 

HiJ•eyin, Pari•te Bulgar pehlivanını mafltip 
edince Bulgarlar, Kırcalıtl:ıki lıartleşle

rine zulmetmiıler! 
lıtanbul, 22 (Huıuıi) - Te- •----------•I 

lcirdath Hüıetin, burün Pıriı· Çekoılovakyanın 
ten geldi ve pehlivanlırımızla ,,.,.; bir Jıararı 
ıporcularımız tarafındın harı· B 1 • • 1ı •ı ~ 

1 le 1 d H.. • - qı ıncı u ı1 eıı• -
ret e arşı an ı. uaey111: Çelt..ıo .. tyaaıa g6eterdi&i lacınbl· 

- Londraya gid,cektik, fa· yeLI takdir •&maltla beraber aerkoll 
kat menajerim anlaşamadı. Gi· Anııpaya \aalltlk eden lıD1ad bir 
d d . l!. . - - ı· y le ıuhbdd alhDa girmek iıtemiye<elı.ıir, 

eme ı5ıme uzu uyorum. o u, p . 22 (A.A) "'·l h' 
b b- .. hl ' la ·ı .. ar11, • - "" 1 ıyeııor 

gar ın uturı pe ,vın rı e gu· mıbfoller ç.ltoolo .. kyaaıa Sddeıler 
reşecelc, onların sırtlarını birer m•ıelffiai balleıaek baıuıuadaki 
birer yere getirecektim.• ıuuııuıu IHYİp olmektedirler. Siy11I 

D d' Franoa miltahitleri elr:oeriyetle Sili 
e 1

• deılera muhtoriyeı Hra•k .lıDııııua• 
Hüseyin, ıözlerine devamla: dılı.i ıellltltiai• totbik kıbiliyaıi 01. 
- Aı çok, Fransız da öt· madı&ıaı, çllakll ÇıkoeloYakyadaki 

rendim. Bonjur, bonıuar, lco- Almaa elıalliyeLl•ia Almıa budDdu 
mın televu ci .. rıada topla bir balda bu!ıuıaa. 

yıp dilor ırltlora meaıııp milletler 
o :yebiliyordum(. ar111ad1 da&ıDık bir bı}de baluadu• 
Pariste, beni göre bilmek için; Jonu boyıD etmektedirler. 

1c1zıar. kadınlar mütemadiyen Franıız. parlamentoıu 
mektup gönderiyorlardı. Fakat _ Başı 7 inci salıiJede -
ben aldırış etmıyordunı.. ıolı.le idore adilen mımlelr:ttlerde 

Dedi. gör&lea horp bızırlılılırıaıD, Froaıa. 
d• ııtbilı. oluaamıyıuğıaı ıöylı. 

mit Ti! 

- Çok ıöylüyoroı, fıkoı 11 iı 

geldi 
kale ve i htiyatlı olmak zarure· 
tine düşmüştür. 

TeşekkiJr 
An karadaki spor temasların· 

da ayatı kırılın oyuncumuzu 
lımire getirirken Denizli ••Y
lavı ve Anadolu razeteıinin 
uyın sahibi ve başmuharriri 
B. Haydar Rüıdü ôlctemden 
gördüğümüz yülcıelc alakayı biç 
unutamayacağız. Muhterem me
bus ve muharririmiz, kendi ya· 
taltlarını oyuncumuza terkedc· 
cek kadar büyük bir alicenap· 
lılc gösterdiler. · 

Dı ydutumuz şükranı gene 
Anadolu sütunlarında ifademize 
müsaadeniz• rica ederiz. 

Üçok kafile idarecilerinden 
Nigazi 

Yeni dünyada 
Silahlanma faaliyeti 

Vaşington, 22 (A.A.) - iyi 
mlumıt alan mahfeller meclisin 
miitemmim deniz programını 
191 rey elcıeriyetle kabul et· 
mele suretile infirat taraftarla· 
rına ıtır bir hezimet darbesi 

indirditi kanaatindedirler.Bu mah· 
feUerde Amerika milletinin dış 
vaz'yetin tehlikelerini hesabı 
kattığının ve lüzumlu olan si· 
lahlanmatı gecikmeden teveı· 
ıül etmete azmetmiş bulundu· 
tuaun yeni bir işareti olarak 
telalclci edilen ittihadı göster· 
diti söylenmektedir. 

Kabul edilen kanun aııtı· 
dıki inpıta mezuniyet vermek· 
tedir: 

Yelı:Qnb 7 ye çıkaran 3 z ; rhlı 
yelcQnu 17 ye çıkaran 8 kruva
zör, yekQnun 30 a çıkaran 9 de· 
nizaltı, yelcQnu 40 a Çıkaran ı 
tayyare ıemiıi. 

Kanun ayni zamanda Deaiz 
Bakanlıtına tayyare adedini iıç 
bine çıkarmak · ıalihiyetini ver
mekte ve birçok muavin remi· 
ler inşaaını derpiı etmektedir. 

Yeni kanun muıyyeıı biç bir 
tonilato tespit etmemektedir. 

Vaşington, 22 (A.A.)- Par· 
lamento 100 reye lcırıı 291 
rey ile bir milyar dolarlık bıb· 
riye büdcesini kabul etmiştir. 
Büdce ıimdi ayın meclisin in 
taıdilcine •rzedilecektir. 

Bu büdce 46 harb gemiıi, 
22 muavin gemi, ve 950 tay· 
yare inşasına imkan vermekte
dir. Yeni inıa edilecek gemiler 
şun !ardır: 

3 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 9 
kruvazör, 23 muhrib, 9 tahtel
bahir. 

Buna ratmen lzmir güreşçi· 
leri yıptılclı rı temaslardı bir 
mevcudiyet göıterd . ler ve inli· 
balar bıraktılar. Bilhassa 72 
kiloda Alnncıktan Enver Çetin 
rakiblerle yaptıtı üç güreşten 
ikiain ı tuşla kazandı ve ancak 
milli güreşçimize karşı sayı he· 
sabile mığlQp oldu. 79 kiloda 
Alsancaktın lımail rakibıiz ol· 
dutundan bütün mü11bılcalırı 
ıeremonile kazandı. 66 da Al· 
sancaktan Bekir; 56 da Demir· 

Teki ·dağ l ı nın, Bulgaridtımn 
Kırcalı kasıbaıında iki kardeşi 
varmış; Hüseyin Pariıte Bulgar 
pehlı van ı mıtlGp edince, Kır· 
cılıdaki Bulgular, kardeşlerine 
zulmetınişler. 

Bu gemiler takriben 731 mil· 
yon dolara, muavin gemiler iıe 
ilci yüz kırk yedi milyona 

yıpıyoraı. I I 
Diyerek ıMislarini bitirmiıtir. ma o acıktır. Tayyarelerin inşa· 

''Ah b .. ··ı , u gonu ,, 
Yazan: Saime Sadi 

14 -
Ruh ve kafa yeni birıey ya· 

ratamıyor. Yaratabildiği de 
eılci, yarı dümura utrımıı olan• 
!arlı karışarak manasız, piı, 
karmalcırı11k bir şeki l alıyor. 

Aferide çok yorgun konu· 
ıuyor d u. Fakat bu yorıunluğun 
garip h üznü o alcıım onda, 
benim henüz tanımadığım bir· 
çok yeni ıeyleıi de açıyordu. 

G : ce yarısından ıonra ayrı• 
lıcağımız esnada: 

- Peki ·diyordu· kabul edi
yorum Saime.. Ben yazayım, 
sen o notları lıle •• Fakat beni 
daima düşün.. Yazacatın ro· 
manın, beni öldürmemeıine 
diklcıt et.. Ben yırın 11at do· 

kuzda hareket edecetim. Hay· 
dırpışıya yetiımolc, bilet al· 
malı veaaire için çok erken 
lcallcmalclıtım lazım .• 

- Biraz lcılıan · Aferidel 
-dedim· şöyle birkaç rün 
daha .• 

Pencereye doğru fitti. Per· 
deyi araladı. Dııarıya bıktı, 
uzakta birıeyi düıünür fibi 
oldu: 

- lmkinı yok ·dedi· onu 
yalnız bırakamam .. 

Erteıi ııbıb, onunla beraber 
çıktım. Birçok ıeyler satın aldı. 
Çok acele ediyordu. Hiçbir 
ıey üzerin de titizlik ıöıtermi
yor, en iyisinden iıtiyor, her 

Parlimtaıo, ge<• g•ç .. itte kldor sı 106 milyon dolara mal ola· 
mfiralr:ereleri•• denm eyloaiııir. calctır. 

a ı dığının bedelini, münakaşa 
etmeden, pızarhlcsız, tereddüd· 
süz veriyordu. 

Biran evci gitmek iıtediti 
ış lcirdı. 

Hıydarpaşada treni ancak 
on dakika belcledılc. Bu müd
det zarfında, o hep düşünceli, 
biraz da ıinirli ve telaşlı idi. 
Sanki biriıini belcliyormuı ve 
belclediti inıand~n .fevkalade 
birşey iıtiyecekmış ııbı garip 
bir hali vard,. 

Beni batrında bir dalcilca 
lcadır sıktı. Kalbi şiddetle çar
pıyordu. Saçlarından, vüc_udün. 
den teaıiz bır kolcu dolı:iilii
yordu. 

Tren hareket etti .. 
Küçücük bir mendil, uzılctan 

uzat• beni bili ıelamlıyordu, 
Bu mendil, bir aralık lcoıııpar. 
tıman pencereainden çizgi ve 
ıelcillerini ~ok_tın ~·~bettiğim 

I ehreainin uıtune ııttı: 
ç Aferid • atlıyordu. 

• •• 
Vadini yerine geti.rmiıti. 

Yalnız bir ıartı vardı: 
Şimdi bulunduğu yeri yaz· 

mımak •• 
- (K.) dı dersek !cifi, di· 

yordu. 

Bu defa artık; "romanının 
y•prılcları ve hüviyeti üıtünde 
beni çürütüp öldürme. demi· 
yordu. Telcnitini bana bırakı· 

yor, eaaıını bozmamak ıuretile, 

eıeri işliyebileceğimi de ilave 
ediyordu. 

F akıt ben bu lüzumu çok 
hiuetrnedim. Yaptığım ilaveler 
ve genişletmeler adeta hiç de
recesindedir. O kadar ki, ro· 
mını kendı imzamı koyup 
lcoymımılclı~ımı bile uzun müd· 
det düıündüm. 

lıte o yazıyor: 
"Sanı bu notları ancak üç 

ay ıonra rönderiyorum Saime •. 
- Sona var -

Ma,t 23 

Profesör Pittardın Anka
rada verdiği konferans -
Ankara, 22 ( A.A. ) - Ce

nevre üniversitesi profesörlerin· 
Pıttard mevzuu beyaz ırkların 
ve medeniyetin ilk tarihi olan 
bir seri lconferanıın bugün il· 
kini Hılkevinde vermiştir. 

Mauif Vekili Saffet Arıkan 
ve Türle tarih ve dil kurumları 
başkan ve üyeleri ile Maarif 
Vekaleti erkanı yükıek mektep• 
!er profesörlerile talebeleri ve 
seçkin bir d inleyici lcitleıi kon· 
feransta hazır bulunmuştur. 

Profesör Pittard konferanaa 
başlarken, Türle tarih kurumu 
başkanı Hasın Cemil Çambel 
tarafından hazıruna takdim edil· 
miştir. Fransızca verilen bu kon· 
ferans alcab;nde Maarif Vekaleti 
müfettişi Fethi lılcenderoilu ta· 
rafından aşatıdılci şekilde Türle· 
çeye çevrilmiştir: 

Rrof~sör Pıttard, Avrupa kıt· 
asının eıki coğrafyasile Avru· 
paya bitişik olan ve o devirlerde 
beıerin üzerinde yaşadıtı ihti· 
aııl dahilinde bulunan diğer 
kıtıları dair bilinen şeyleri an· 
!atmış ve bunları dair projelc· 
ıiyonlı bazı resimler de göster· 
miştir. 

Profeıör Pittard şunları söy· 
liyor: 

Akdeniz, bugünkü Tunusu 
Sicilyıya bıtlıyııı bir köprü 
ile tali ilci denize ıynlmıştır. 
Marmara denizi yolctıı. Kara 
deniz ılmdikinden daha lcüçülctü. 
Britınya adaları Fransadın ay· 
rılmıı detildi. Büyük nehirle
rin kudret ve teıirleri çok faz· 
laydı. Den'ze döküldükleri yer· 
ler bugünkü mevkilerinden çok 
daha uzaklarda idi. 

Bugiln denizden oldukça uzak 
olan eski plajlar o tarihlerde 
surların altındaydı. Ses.er tarihi· 
nin bu periyodu eanaaında Frın· 
udıki maaif ıantraldı merkezi 
Plıtgdı indifalar hep devam 
etti. Hulasa beıer mevcudiye
tınin başlangıcında bugünkü 
coğrafya şartlarından bımbaş· 

ka bir coğrafya içinde yaşıyor· 
du. Eter medeniyet tarihine 
dair bazı meseleteri ınlaaıılc 
istiyorsak bu muhtelif fiziki ha
diselere iyice nüfuz etmeliyiz. O 
zaman iklim vaziyeti bizim bu 
gün tabi olduğumuz iklime hiç 
benzemiyordu .. 

Beşer sıcak periyotlar yaşa· 
dı. Bunları muhtelif tiplerde 
kuru ve ratip birçok soğuk pe• 
riyotlar takıp etti. 

İlk inaanlar tarihi üzerinde 
bu iklım vaziyetlerinin çok bil· 
yük tesirleri görüldü. İklimin 
şöyle veya böyle olmasını 
göre hayvanlar bazı mü• 
sait yerlere toplanıyorlar veya 
mevcudiyetlerini korumak için 
daha iyi şartlar ıramak malc
sadile dağılıyorlardı. iklimin 
şöyle veya böyle oluşuna ıöre, 
o dev;rde yalnız avlı yışıysn 

insanlar dı yer değiştiren bu 
vahşi hayvan sürülerinin peoin • 
den ardı sıra gitmeğe mecbur 
oluyorlardı. işte binlerce sene 
insanın yaşayış ı•rtları hep böyle 
devam ed .p gitti. Bu bal Av· 
rupadı ebediyen böyle devam 
edip gidebilirdi. Eğer ilerde 
mevzuu babıolıbileceti üzere 
valcayi beşer. o hayat şartlarını 
temelinden yıkıp altüıt etmemi 
olıaydı bugiinkü hayvan mec
muası beşerin uzun se ı rüzeşti 
esnasında tanımış oldutu hay
van mecmuasının bir bılciyo
sidir. 

O devrin inaanı üç nevl de
ğilse bile muhalclcak iki nevi 
fili avladı. Bunlar Antilcıfil ve 
Mamuttur. O ınsan su aygırını 
yani lpopotamı ve Merk Rino
seroıu ile burun delikleri böl· 
meli Rineseros ol malı: üzere 
ilci sry Rineseros tanıdı. Artık 
bugün o;tada cisimleri tüken· 
miş o'aı hayvanlar aruında 
ezcümle pek büyüle ayı mağara• 
lar aslanı, mağaralar kurdunu, 
mağaralar sırtlanını ve azı dit· 
!eri müthiş bir canavar olan Mı· 
ıeroduıu sayabiliriz. O devrin 
geviş getirici hayvanlarından da 
lrlanda turbiyelerinde iskelet• 
leri gayet iyi muhafızı 
edilmiş bir halde bulunu 
ve çok rüzel bir hayvan olan 
büyün boynuzlu geyik zikrolu· 
na bilir. 
Ş:mıl mıntakılarını göç etmiı 

olanlardan dat keçisini, yapın• 
cı tekeyi ve Marmot adı verilen 
dıt faresini aayabiliriz. Binaen• 
aleyh coğrafı lı: değişi leli lı:lerin 
ayni derecedıı ebemmiyııtli biyo• 
lojilı: detiıilcliklerle müterafilc 
oldutu ıörülmektedir. işte bu 
kadar çok detiıen v11ıtal ır 
t.'li-.4'.. b~i'""• l.•7•'-•Hnll \'G\;GUI 

ve tekamül ettıtiııi görecetii. 
Bu bidiıeler ıelecelı: lconferua
ların mevzuları olacaktır. 

Denizbank miiteha1-
ıısları lstanbula 

döndüler 
- Başı 1 inci salıi/•de -
aiıbank, balılı.çılıgıa iDkitafı meM• 
lui, bılılt lı.0D1ern fabrikaları bat•• 
o itil• da moıgul olıcıkıır. Balık 
lı.onıer•o fabrilı;uıDıa da Şebidl•İd• 
yeni bılıkhıne binuı yaaıada ı.,. 

eıtirilmoıi çok muhtemeldir . .Mdı., 
bu11ılar, lımir ıeılıilr:lariao aid ha• 
ıırhyacakları raroru, Deaiıbaak 

nmıım mildılrlilAıl•c Taroceklerdir. 

Yaş ii.aüm iı i 
- Baıı birinci sahifede -
iyi şaraplarından daha iyidir. 

Geçen sene, yaş üzü~ ıevkı· 
yatı muvaffakıyetle Q);-du. Bu 
sene, bu işi çok daha faılı 
genişletecetiz. Frigorifik to
ıiutını havi vıron ve vapur· 
lınmızın yakında gelmeıi, bu 
işi daha müaaid bir şekle ka
yaca lctl'r. 

De-di. 

Burnavadaki toprak bayramı 

Burnavıdı yap:lan toprak bayramında hazır b•,ı'lr.uıanlar 
v ii f' rden bir iru p .. 

• 
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Gö k len ölüm yağıyor , lmış Kütür yuvaları~dan biri: 
, V ercfun kalesi A lmanlara karşı nasıl durdu? ,ı J • E k k 
Yazan: Fransız erkdnıharp kaymakamlarından Türkçeqe çeviren zmır r e lisesi 

Jorj Londen A. Karni Oral 

Esir Alman zabitinin sözlerini dinledik ve anla· 50 sınıflı, 84 hocalı, 22 talebeli!. 
dık ki düşman çenberi içine düşüyorduk •• Mektebin tarih~es~ 

Bataryalarımız da (Mazcvic) 
üzerine müdhiı bir top atqi 
tevcih etmiılerdir. 

(Orn) da, ateşimize hedef 
olmq bulunuyor. Akşamı ka· 
dır ealci mevzilerimizi iıtirdad 
etmete muvaffak olursak, te· 
raziain bir gözü, mutlak bizim 
tarafa baımata başlıyacaktır. 

Kuvvetlerimiz, düşmanı bir 
kilometre kadar uıaklaştırmağa 
ve nt cenaha dotru atmata 
muvaffak oldu. Bu vaziyet bi· 
raı daha devam ederse, anıı· 
aın, düımımn mühim bir kuv· 
vetile karıılıımak ve bir teb· 
lilceye düımek ihtimali muhak· 
kaktır. Bundan dolayı, elde 
ettitimiz bu kadarcık muvaffa· 
kayetle iktifa ve f ırkı kuman· 
danını vaziyeti bildirerek, ıla
catım emre göre hare ket 6t· 
mej'i münaıip rördüm •• 

Alayımı takviye için gelen 
kıt'a kumandanı yanıma geldi, 
51 inci fırkadan fena haberler 
veriyor. 

Etraftan relen haberler, düı; 
manın ric'ate baıladıtanı bil• 
dirmekte oldutundın, ileri hı· 
rekete reçmek zamanının hu• 
lQlüne artık mani olmuıtum. 
Fırka kumandanı da, benim 
bu fikrime iıtirak etti. Hemen 

.ilerlemete (başladık. Düımın 
kıtaatı, mümkün olduğu kadar 
tutunabilmek için ıiddetli bir 
top atetl açmıı bulunuyorlar. 
Alay kıtaatı, kükremiş arslan 

ai~i ileri me e devam ediyorlar. 
Almanlar, bir aralık biai 

ihataya teıebbüı ettiler: fılcıt, 
kıtıatımıı, esasen daha evci 
takviye edilmiş bulundukların• 
dan, nvletlerine devam ettiler •• 

ileri harekete geçeli, tam 20 
dakika olmuıtu. Bu kadar kı11 
biı zaman zarfında bile, düş· 
maaa .kapbrdıjımız mevzilerin 
bir kıımını iıtirdıda muvaffak 
olduk. elimize, otuz Alman 
eıir diiımüştü. Bunlar ar11ında 
bir zabit te vardı. 

Karanlık bayii baamıştı. Fır· 
ka kumandanı, Erteıi sabah 
tehlikeli bir vaziyetle karşılaş· 
mlmek için, uıulca, eslci mev• 
zilerimize çekilmemizi emretti. 
Hemen verilen emri tatbik 
ettik. 

Aldığımız eairler, ifşaattı bu· 
lunaıyorlar. Bunlar, Alman pli· 
gının, bütün mukavemetimize 
rataıen, tamamen tatbik edile· 
cetini ve bizi mığlüp edecek· 
leriae kani olduklannı ıöyle-
mekten çekinmiyorlar. 

Anlaplıyor ki, Almanlar, za· 
ferden kat'i ıurettı emin bulu· 
auyorlarl 

Fırka kumandanının fikrini 
eair ettitimiz Alman zabitine 
Almanca tefhim ediyordum: 

- Almanlar, muvaffakıyetle· 
rinden o derece emin olma· 
malıdır. Zira bu ıefer, Duomon 

' geçidini, müdafaasız bulmıyı• 
caklardır. 

Verdun kalesi, Almanlar için 
mubıklcılc ki, ikinci bir Vater
lo olacaktır .• 

Alman zabiti, ıöylediklerimi 
dikkatle dinledilden ıonra ıun• 
lan söylüyor: 

- Kumandana söyleyiniz ki, 
kumındaıındıki kıtaatın şecaati 
cidden takdire şayandır. Sağ 
ve ıol cenahlardaki kıtaat ta 
ba derece harp etmiı olsaydı· 
lar, bizim ilerlememiz imkan· 
sızdı. Siz, çok fedıkirane harp 
ediyoraunuz. Fakat, dij'er kıtaat 

-8-
için bunu söyliyemem .• 

Kumandınınıza şunu da söy· 
leyiniz ki, şimdiki mevzilerinizi 
muhafaza etmek, sizin için iyi 
olmıyacaktır. Çünkü; sabahleyin 
büsbütün bııka bir vaziyetle 
karşılaşacaksınız. Ve, o zaman 
da mukavemet etmek imkanı 
ıizi n için kabil olmıyacaktır. 

Fırka kumandanına bu sözleri 
anlatınca, kendi kendine mı
nldandı: 

- O halde, aığ ve sol ce· 
nahlarımızdan Almanlar hayli 
ilerlemişler demek! .. 

Alman zabitinin sözleri ve ifa· 
desindeki kat 'iyet; bizim, düş
man tarafından çember içine 
alınmış bulunduğumuz kanı· 
atini veriyordu! Buna rağ
men ordu kumandanlığınan em· 
rin i yerine getirmek ve ne 
olursa olsun mevzilerimizi mu· 
hafaza etmek zarureti kat'i idi. 

- Sonu var -

Profesör Pikar 
Yeni bir yolda! 

~~~~--~~----

A tm o sf eri bıraktı, şimdi de de-
nizin 9600 metre derinliğine 

inmek için hazırlanıyor 

Arkamdan sesler geliyor •. Genç 
ve heyecanlı bir talebe kitlesinin 

• 

halden istikbale doğru dalgala-
nan gür, neşeli sesleri .. 

Röportajı yapan: 
Rıza Uygunlar 

-- -
. 
v 

lzmir Erkek Lisesi 
Yeıil lzmirin yakın tarihinin Binanın yegane kusurui yeni 

çok acı bir hakikatini koynun• plina göre tora oturtwluşu idi. 
da gizliyen yangın yerinin or• Arka cephesinin dır ve ufak 
tasında "Onlardan. bize yadi· kapısından içeri girince; kendi• 
kir kalan iki binayı bugün iz. mizi eıki Yunan mimariıi tar
mir Erkek lisesi işgal etmek· zanda yapılan ve sessizlik içeri .. 
tedir. ıinde yüzen bir ıolanda bulduk. 

Memlekette uyanan okuma Koridorlarda, sınıflarda çıt yok. 
aıkı iJe gittikçe artan t•lebe Yarının ümitleri bu muvakkat 
mevcudunu iıtiab edemiyen sükunetin içinde harıl harıl ça· 
mektep binalarının genişletil· Jı,ı yorJır. Mekteplerin böyle 
mesi ve yeni modern okaUarın 1 rı ıaatleriode~i ıük.utu tışav· 
yükaettilmewi yavaş yavaş umu• 
mi hayatımızda bir değişmeyi 
hazırlıyor. Çünkü lise tabıilini 
bitirince memuriyete veya yük· 

- ıek mektebe artık kolay giri· 
Profesör Pikar, muavini ile beraber hazırlanıyor lememektedir. 

Profesöre Pıkarın teşbbüsü -----------ı işte şimdi "Okumak. kelime-
1ayesindo, harikulade ilmi bir Borsa sini daha yakından tanıyabil-
maceranın arifesindeyiz. Haya· 22•3•938 mek ve bu kelimenin mahiye· 
tanı beşeri bilginin hudutlarını UzUm salışlart tini kıymetli direktörümüz Hil· 
yılclaştırmaka hasreden me,hur S K S. mi Erdimden dinliyebilmek için 

f f b k d 
C. Alıcı K. . . 

ilim, atmos erin ~t i a ar 396 inhisar ida. 5 SO 11 625 Birinci kordondan mektebe ka· 
cür'otkir bir proje hazırlamıştır. dır uzanan iki taraflı ağaçlı 136 Alyoti bi. 10 14 50 

En aon muvaf~akıyetleri ma· M j T 2 0 yoldan ilerliyoruz. Solumuzda 127 . aranto 12 125 1 5 
lumdur. 30,0JO metre yüksek· yapılmakta olan kız enstitüsü· 

29 J. Taranto 10 50 12 50 b h · · h' d ·ık 
liğinden yeni bir atlayış yap· 22 A. R. üzüm. 11 11 nün a çeıının ıtamın a ı 
malc istediğıni de herkes bilir. 17 K. Taner 17 17 karşılaşacağımız şey kapııında 
Şlmdı. de, denı'zin 9,6"0 metre •Erkek Lisesi .. yazısıdır. Kapı· 

" 13 Esnaf ban. 11 50 11 75 k b k k 
kadar derinliğine inerek, deniz 7 Vitel 12 12 yı bize me te in en es i eme • 

B. Hilnti 
törü derste idi. Onun İDCI ltir 
zevkle tanzim ettirtliti od ..... 
da kübik kınapelerde belde• 
meğe başladık. 

Ne kadar zaman ıeçti bll .. 
m'yoruz; çın çın öten bir ıil 
ıeai, etrafa sinen aeıaiılitl 
yırth ve mektep çatııı birden· 
bire gonçleria ıürültülerile 
doldu. 

• • * 
Biraz ıonra bizim de hoca· 

mız olan direktör Hilmi Erdim 
ile karı• lc:arııya idik. ilk auali 
o sordu: 

- Ziyaret mi, iı mi? 
- .... . 
Birdenbire cevap vermemiı· 

alh hayatının esrarını parçala· 5 H. H. Mus. 12 75 12 75 tarı Cafer ağa ııçtı. 
mık ümidinde olduğunu ıöylc· - Baylar; kimsiniz? 

Beşinci sınıf talebesi 
2 D. Arditi 10 50 10 50 Cafer ağamızın sualini cevap· 

miştir. 754 Yekun sız bırakmadı k. Yirmi üç senelik 
Paristeki ilmi araştırmalar 239849,5 Eski Yelciin emektara kendimizi tanıthk .• 

cemiyeti, bu mümtaz fizik ili· l40603,S Umum yekün - O o amma bir fotoğrafı· 
mine, ilk hazırlığını yapmağa Piyasa flatlerıl mı almadan içeri salmam. De· 
baılımısı liçin mali imkanlar 22·3-938 çekirdekıiı üzüm di ve güldü. 
temin etmiştir. Profesörün şim· orta fiıtlori: Biraz sonra yirmi üç senelik 
diki hazırlığı beher aanti met· No. 7 10 75 emektan geride bırakarak bir• 
re murabbaı, bir ton tazyike • 8 11 25 kaç sene içeriıinde mühim te-
mukavemet edebilecek o.an hu· • 9 11 75 bcddülata uğrıyan mektebin 
ıusi bir kabinenin imali için • 10 12 75 bahçesine girdik. 
kullanılaçak mevaddın tespitin· .. 11 15 50 Yangın yerinden alanın ha· 
den ibarettir. Zeytinyağı satışları rıbelerin mühim kıımı, çiçek, 

Tarbalıda tutulan esrarcı 
Torbalıda Yeraltı mahallesin· 

de Kazık Alinin kahvesinde 
yapılan araştırmada lbrahim 
Hasanın üzerinde 6 gram esrar 
bulunmuştur. Hasının hem es· 
rar sattığı, hem de kullandığı 
anlaşılmış ve kendisi adliyeye 
verilmiştir. 

Araba kazası 

Kıl o Alıcı K. S. K. S. ağaç ve yeşilliklerle örtülmüş; 
0000 A. C. Sipa.33 33 bu irfan müeasesesi de, bun!a· 

Zahire satışları rın arasından bir abide gibi 
Ç. Cinsi K. S. K. S. yükseliyor. 
58 Ton Buğday 5 625 ----
42 Ton Nohut 6 375 
20 Nohut 6 375 

200 Arpa 3 875 
240 KentPalamut350 520 

1
484 B. Pamuk 33 41 50 
36 Ton P. çekir. 2 60 ...... -.......... ... 

Sif ad 
Mevsim münasebetile Torbalı 

Aygır deposundaki aygırlar, 

vur edilemiyecek 
olur .• 

kadar güzel tim, kendi kendime (Acaba .. w

Adeta bu ıessiz faaliyetin 
ruhunu inciteceA"imiıden kor· 
kuyormuıuz gibi aalonu parmak· 
larımızın uçlarına basarak geçtik 

Müesaeıenin kıy1Dotli dirok· 

vela bangiıini ;teri ıürsem) der
ken ilk hatırıma relen cevabı 
hemen yerleıtirdim. 

- Hem ziyaret. hem ticaret. 
Fakat darılmamak prt laocam. 

- Sonu 8 nci Hlti/.d• -

Gaziler mahallesinde Hasan 
oğlu Harun pamuk yüklü ara· 
basile yoldan geçerken -araba· 
daki balyelerden birisi yere 
düşmüş ve Şaban kızı 18 ya •. 
şında Bayan Emineyi ayağından 
yaralamıştır. Arabacı tutul· 
muştur. 

Ödemiş, Tire, Bergama, Mene
men ve Dıkili kazalarına sevk 
ed i lınişlerd ır. Nonyüs kısrakları 
için bir de aygır getiri.miştir. 

~ağda talebe edebiyat muallimi Bag Esad Çınar, solda fizik muallimi Bay Niyazi ile 
beraber, gukarrda talebe dağlarda kar sporunda 

.... ..... , ... .,.___ ...... 
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Bucrünkü program 

fstanbul radyosu 
Oğ. e neşriyatı: Saat 12,30 

Plakla Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 13,05 Plakla Türk 
musıkisi - 13,30 Muhtelif plak 
n~şriyatı. 

Akşam neş,.igatı: Saat 17 
Jnkılab tarihı dersi: Üniversite· 
den naklen: Yusuf Hıkmet Ba· 
yur -18,30 Fatih Hılkevi gös-

terit kolu tarafından bir temsil
- 19,15 Konferans: Dr. ibra· 
bim Zatı: Bul şık cild hastalık· 

ları ve saçların dökülmesi -
19,55 Borsa haberleri - 20 
Necmeddin R z ve arkad şiarı 
ıarafından Türk u ik si ve halk 
ıırkıları - 20,30 Hava raporu 

- 20,33 Ömer Rıza tarafından 
ar1pça söylev - 20,45 Nezihe 
ve arkadaşları tarafından Türk 
nıuıikis ve ha k şarkılara (Saat 
ayarı) - 2J, 15 Fas•I saz heyeti: 
fbrabim ~e arkadaşları tarafın· 
dan - 21,50 Orkestra - 22,45 
Ajanı haberleri - 23 Plakla 
ıololar, opera ve operet par· 
~ları - 23,20 Son haberler ve 
ertesi iÜnün programı. 

Ankara radyosu 
Ôğle neşriyatı: Saat 12,30 

Muhtelif plak neşriyata - 12,50 
Plikla Türk musikisi ve halk 
şarkılan - 13,15 Dahili ve ha· 
rici haberler - 11,30 lnkılab 
dcrs\eri: (Halkevinden naklen) 
Akşam neşriyatı: Sa t 18,30 

P-15.kla dans musikisi - 19,lS 
Türk musikisi ve halk şarkıları: 
( Leman ve arlc:adaıları ) -
20 Saat ayarı ve arapça 
neşriyat - 20,15 Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Melek Tokgöz 
ve arkadaşları ) - 21 Havacı· 
lık: Hazım Ergökmen - 21,15 
Stüdyo salon orkestrası - 22 
Ajans haberleri -22,15 Yarmki 
program. 

MuhteJif Avrupa istasyonları· 
aın bu ak,amki proıram özü: 
S.n/oni/e,: 

16,30 Pariı Kolonyal: Senfo· 
aik konser, (Bcethoven, Busser, 
Pierae), 23 Var§Ovı: Fitelbergin 
idaru:nde senfonik konser. 
H•li/ lconurler: 

7, 10 Berlin kııa dalgası: Karı• 
ttk muliki, (8, 15 devamı), g,30 
Paria Kolonyal: Plak, 12 Berfin 
bN dalguı: Hafif muıiki, 
(14, 15 devamı), 13, 10 Bülaeş: 
Plik koolOl'i, ( 14,30 devamı ), 
ı•, IS Pariı Kolonyal: Konser 
nııkli ( 1 S Keza ), 17,45 Ber n 
kıaa dalra11: Halk konseri, 
( 18,50 devamı ), 18 Bükreı: 
Staaeaku orkeıtraıı, 18,15 Var· 
şova:Saton orkestrası, 19 Peşte: 
Şehir bandosu, 19, 1 O Varşova: 
Plik muaikiıi, 20 Bükreş:Kilise 
konseri, 20,30 Peşte : Radyo 
orlr,eatrası Oobnanyi, Respigbi 
Vs., 20,35 Prag: Konser nakli, 
22,0S Prag: Neıelı musiki prog· 
ramı, 22,45 Bükr~: Mircea fo· 
kantasından konser nakli, 23, 15 
Belgrad:Büyük radyo orkestrası, 
23,2S Peıte : Çigan orkestrası, 
o,. rtıl 111', operetler: 

10 Bedia kısa dalgası: Gou· 
aod'un .. Margerete ,. operası, 
(16,lS ikinci perde~i). 
Oda mııailci•i: 

19,0S Bratiıl4Ya: Oda uıi
kiıi konseri. 
R••Uo.ller: 

11 Bedin kısa dılgaaı: Solist 
k•teri (Zimbıl), 18 Peıte: Pi
yano konseri, 18,30 Berlin kı1a 
dalpıı: Beetbovenin piyano vır 
yaaıyonlarıodao, 19 Oatrova: 
Zitar muıikiıi, 19,20 Liypzig: 
Piyano muaikiıi ( Beethoven, 
Grier, Schumana), 20,2Q Var· 
ıova: Şu kılar, 20,30 Bükreş, 
ftalyan tarkıları, 21 Belpad: 
Muhtelif tar1nlar, 22 Varıova: 
Cbopiain eserlerinden piyano 
resitali, 22,30 Belgrad: Halk 
tukılırı, 22,30 Liypzii:Virtüoz 

- Başı 7 inci sahifede -
- D nlmnk mı? Haşa!. Bil· 

akis çocuklarımı hayatla mü· 
cadelede gördükçe memnun 
olurum. 

- Hocam - dedim • bugün 
size b"r gayri müsavatını çö· 
züsü ve) hut ta dairelerin mü· 
mas ol ş ş rtlan gibi ders ıu· 
allcri değ:I (okumak aşkı) hak
kındaki fikirlerinizi sor cağım. 

Ay li znmanda riyaziye Öğ· 
retmeni olan bay Hılmi; cvve la 
derin derın bir iç çekişten ve 
burnunun üstündeki gözlüğünü 
düzelttıkten sonra: 

- Bunu ne dı}'e bu şekilde 
sordunuz; yalnız okumak diye· 
mez mı ıdıniz, ·dedi· şu aşk, 
sevgi kelimelerini her yerde, 
her vakit, her zaman fırsat dü,Ş· 
tükçe araya sokmaktan kaçın
mazsınız. Fakat mademki sor· 
dunuz; izah edeyim. Evvela, bu 
aşkr diğer aşklarla karıştırma· 
malıdır. Saniyen bu aşk benim. 
senmeğe yeni başlanmış; eski
den tamımile karanlık bir ma· 
halde mahvolup gitmiştir. Şimdi 
bütün bir memleket çocuğu ve 
gençliği bu kelimenin hamuru 
ile yoğurulmaktadır. Bu aşkı 
olayıp tadanlar istikballeri için 

ilk emin adımlarına atma lar de· 
mektir. Bu aşkı anlıyanlar; ma· 
lını s igorta ettirmiş sayılır. Bu 
aıkla yuğurulanlar diğer aşk ve 
a adete de sahip olmuşlar de· 
melctir. Okuma aşkı; diğer aşk· 
larla tamımile zıt bir istikamet 
takip etmekte, o ayrı bir gı· 
yenin arkasmdan koşmaktadır. 
Sonu n bayırlı olan aşk ta ge~ 
ne bu aşktır. 

Bir telefon çalışı, iş için içeri 
girip çıkınlar, muhaveremizi 
birkaç dakika için kesmiş ve 
eaas mevzua yol açmıştı. 

- Mektebin tarihçesini sor
mak iıterdim hocam .. 

Ayni ciddiyet ve tevazu için· 
ide cevap verdi: 

- Şimdi size uzun bir biki· 
yeyi hulasa edecetim. O da bu 
irfan müessesesinin hikayesidir ... 
Garbi Anadolunun en eski orta 
okulu mektebimizdir. 1887 de 
beş senelik idadi olarak açıl· 
mış, 1922 de yedi aeoelik idadi 
olmuştur. O va kit bina şimdiki 
adliye dairesi idi. Halihazır& 
nazaran mükemmel olmıyın bu 
bina tedrisatın ciddiliği, talebe· 
nin gayreti ile ııhıiyetini çabuk 
bulmuş; ve fakat lzmirımizin 
Yunanlılar tarafındın işgali ile 
kapatılmıştır. Bütün bir işgal 
zamanı kapalı kalan mektep 
düşmanın denize dökülmesi ile 
tekrar ç1lmıştar. Fakat mektep 
harap olmuş, zaten ufak olan 
babçeıine yeni bina temelleri 
atılmış, daha doğruıu burada 
tedriıatm yapılmasına imkan 

· olmıyan bir şekil doğmuştur. 
Bunun üzerine eski nehari Rum 
kız okul binasına taşınılmışbr. 
O zaman lzmirin ilk maarif 
müdürü ve istiklal savaşının ve 
inkılap tarihimizin kıymetli ele· 
manlarından B. Vasıf ( Ôlen 
Moıkova elçimiz); Lise müdürü 
Rıdvan Nafiz; (Maarif Vekaleti 
müsteşarı); Başmuavin Midhat 
(Bugünkü tarih hocası) ve be
nim iştirakimle vücude gelen 
idare heyeti ve ogünün öğret· 
menlerinin (E'.sat Çtnar, Sali· 
beddin; Necati, Nuri; Ziya; 
Nazmi, Hayri ve Fuat) çalış· 
maları ile bu yeni müeaaese ku· 
rulmuı ve daha aon ra da leyli 
olmuştur. 

1924 Martında yeni bir ka· ------
keman musikisi. 
Dans mıuikisi: 

21,80 Bükreı: Plakla kabare, 
24, 10 Peşte. 
Muhtelif: 

22,40 Peşte: Türkçe konferanı. 

\ '\ \ fJ<fl) 
• .- - 1ış :l ı ·çocukların; bugun birçok 

Sesi mecmua ve gazeteJerde yazıları 
çıkmaktad r ve b.r kısmı da 
Anndolunun Edebı)at sahifesini 

bine ma"rıf sahasında kuvvetlı idare etmekted irıer. Mesela: 
icraat programı ile tekrar te· 
şekkül edince Bay V Jsıf Maarif 
Vekıl; müdür Rıdvan Nafiz 
Maarif Vekaleti teftiş heyeti 
reis·; oldular. O vakit te Bay 
M dhat müdürlüğe, ben mua· 
violiğe tayin olunduk. Mektep 
gittikçe tekamül sahasında iler· 
Jerken Bay Midhat A ıkar a E· • 
kek Lisesi direktörlüğjne tayin 
olununca liıemiz n direktörlüğü 
bana, muavinliği Nuri Tpzkopa· 
na verilmiştir. O vakitten bugü
ne kadar da mühim, bir tebed
dülat olmamıştır. 

- Buseneki talebe, muallim 
ve sıntf mevcudu? 

Adnan Ônelçın, Oğuz Engin, 
Nihad Kürşad, F. Özaner, Hü· 
seyin, bunlardan birkaçıdır. 

Medebin bugüne kadar ye· 
tıştirdıği binlerce talebenin mu· 
vaffakıyetlerinde okulun kıy· 
metli hocalarını hürmetle an· 
mak lazımdır. Pek çoğu, on, 
yirmi, hatta otuz senelik hoca· 
!akları zarfında takdirlere maz· 
har olmuşlar ve bugünün kıy· 
metli birçok idarecıJerini ye· 
tiştirmişlerdir. 

Mektebin bugün hakiki bir 
hastane gibi ayrılan hususi kıs
mında ondan fazla yatağı ve 
kıymeth bir doktoru ile gene 
ağız hastalıkların önü alınabil· 

- Her sene artan miktarları mesi için bir diş dispanseri, 
ile Maarif Vekaletini mühim bir diş doktoru vardır. 
sıkıntıya düşüren bu miktar, 
hep:mızin yegane heyecan mev· 
zularımız olmuştur. Busene elli 
smıfımız, seksen dört hocamız, 
ve iki bin iki yüz talebemiz 
vardır. Daba geçen seneye k~· 
dar son sınıflarımızın adedi; 
ikiyi geçmezken bu sene dört· 
tür. Mesela bundan alta sene 
evel ıon ıanıfta on altı talebe 
vardı .• 

Senelerdenberi bıkmadın, u· 
sanmadan bu asil gaye için 
çalışan sayın direktörün verdiği 
maliim ttao dolayı, kendisine 
teşekkür edip okulun diğer faa· 
liyetlerini daha yakından gö· 
rebiJmelc için ayrıldım. 

Biraz sonra mektebin "adamı,, 
ve bütün çocukların babası baı 
yardirektör Nuri Tozkop ranla 
idik. Aynı zamanda cimnastik 
öğretmeni olan Bay Nuri oku· 
lun spor işleri hakkındaki sua· 
lime derhal: 

- Oooo adama bale bele, 
dedi. Mektep yalnız kafayı de· 
ğil, ayni zamanda vücudu da 
olgunlaştıran bir müessesedir. 
Amma bakmayın; bizdo ıpor 
o kadar yalnıı anlaşılmııtır ki 
vücudun tekamülü yerine yıp· 
ranmaaını mucip olmaktadır. 
Meseli işte ıtad, işte bahçede 
kavga ile top arkasından koıan 
çocuklar, hep ayni manzara, 
ayni bal.. Amma adam yazık 
işte, yazık çocuklarımızal. 

Hemen her cümlesinin başı· 
na ' 1adam., kelimeıini getiren 
saym mua\IİD, mektebin spor 
sahasındaki çalışmasını şöyle 

bitirdi. 
- Mektebin diğer te§elckül

lcri yananda izcilik, futbol, bas· 
kctbol, atletizm ve bunlara mü· 
maıil sporlar diyebilirim ki ço· 
cuklarımın ibtiyaçlarma kafi 
değilse de, az çok cevap ver
mektedir. Ve bir gün bu ih
tiyaç da tamamile karşılana· 

caktır. 
Geçen sene yapılan atletizm 

bayramımız lzmirde hayli alaka 
gördü. Onun için bu aahada 
çalışmalarımızı şimdıden baş. 
ladık. Çocuklarım mektebi bi
tirdik'leri vakit kafaca olgun; 
vücudca dolgun çıkıyorlar; se· 
bebı, işte spor!. 

Onun da dersi varmış, o da 
bizi yalnız bıraktı. 

Mektebin diğer kollara da 
b'ayli ilerlemiş bulunmaktadır. 
Mesela kütüphanesi bugün ec· 
nebi ve Türkçe olmak üzere 
yedi bine yakın cildi ihtiva et· 
mektedir. iki odadan mürekkep 
olan bu yardımcı yerleriQ biri 
sırf Türkçe, . d~ğcri. de ecnebi 
neşriyata hav.dır. Bır de okulun 
her sene. ıon ~nıf talebelerinin 
gayretlerıle vucuda getirilen 
mecmuası ~ardır. Bunlardan 
başka edebıyat ötretmenlerin
den Bay Esat Çınar ile B 

k. B ay 
Ze ı aranın tertip ettikl · 'b erı 
edebiyat t4rı i notları gene 
okulun tıpografyasmda basılıp 
talebenin ihtiyacına uzatılmak· 
tadır. 

Bu kadarla da lca1mıyor A · d . ynı 
zaman a kendilerine has bir 
cephe ıeçip zevkle heveıit: ça· 

Mektep her sabada o kadar 
es sh ilerlemektedir ki yaptığı 

işleri şurada birkaç saat ik za· 
man zarfında edinilen malumatla 
anlatabileceğimi zannetmiyorum. 
Bu çalışmanın ortaya koyduğu 
en büyük delil, hali hazırda 
mevki sahibi olan büyükleri· 
miıdir. Onların mühim bir kls· 
mı bu s ralardan bu okuldan 
yetişmişlerdir. Mektepten ayrı· 
lıyorum. 

Arkamdan sesler geliyor: 
Genç ve heyecanla bir talebe 
kitlesinin halden istikbale doğru 
dalgalanan gür, neşeli sesleri. 

Rıza Uygunlar 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
İzmirden her güa bltaq treu.. 

lcrin hareket saatleri .. 

.Aydın hattı: Alsancak: 
hmir0 Karakoyu0 Ankara: Paımr· 

tesi. ç.arpmba. cuma, puar gfinleri 
uat 21,35 de. 

1mıir • Nazilli: Her gO.o •Ht 
15,40 da 

lmıir-~niaU; S.h, perıembe. 
cumartesi gQoleri ıaat 6,30 da 

lmıir·Tire·Ôdemiı: Heraabab 11at 
5,35 de bir katar; her ak:~am ıut 
17,30 Ôdemige bir tıeo, 16,30 da 
Tireye otoray. 

Afgon hattı: Basmanedem 
1Emir011tanbul·Ankarı: Her gllo 

wıat 7 de (paıar, cuma, çar'8mba 
gftnlcri yataklı vagon.bllfo bulunurl 

İömir • Soma: Paaar ve par.ar• 
t11i ~enleri eaat ıs. 28 de 

f r.mir0Bandırmıı: Fuar, ealı, per• 
ıembe ve t'umartesi gfinlui ubalıle• 
yic ısaat '1,20 do muhtolic katar: 
pt1:z.artesi, çariamba, cuma günleri 
ekspres @aat 12 de 

İ2.mi:.Soma: Paur •o ,,.urte i 
f!Onleri ıut 15,28 de 

Her zaman lazım olan tele· 
fon numaraltıl' 

Yangın ihban: 2222 • tehir tele
fonu mflıacaat numaran: 2200 • oıse 
hirlerara11 telıfoa mfiracaat numı• 
raııı: 2150 • elektrik tirkcti: 209i· 
bavagazı: 2326 • poli : 2'63 •imdadı 
mhhi: 2040 • Bumıao ieturonu ı 
3638 • Alıancak: istasyonu: 213!1 • 
Paeaport Tapar iekeloli: 285<1 

Şehir nakil vuıtalanmo eab:ib• 
leyin ilk •o geco IOD liarekes 
eaatleri: 

Tramvaylar: 
Her abab Güzelyalıi!111 uıt 

b~to bir tramvay haıekec eder. 
Bunu uat altıda hareket edta ikia
ci tramvay takib eder. Bando 
IODra her dör& dakikada bir tram

uy •ardır. 

Geccı aoa tramvay CüzelyalıdRo 
24,G dedir. 

Konaktan Gfizelyalıyş Ut tram
vay EBbılhleyin 5,26 dadır. İkiaoi 
tramvay bir saat 10ııra. 6,26 da ha· 
reket eder. 

Konaktan Güzelyahya gece soa 
tramvay ıaat birde luıreko& odor. 
Baµdaa cvel 4ı-J do bıt ırawva1 

vardır. 

Vapurlar: 
İzmirden Karpyabya ilk •ap

ıaat 5,45 te Paeaporttaa kalkar. Geı:" 
600 Tapur 11at 11,30 da Kouıtko 
tıw barekot eder. 

K.aqıyakadao hmire ilk •apıır 
uat 6,20 dedir. :;)oo vapur c1' geco 
llilBt 24 dedir. 

Gündüz her nnm •Hile bir 
vapur vardır. Akp~ eeJdısdca ~oor• 
aeJerier eoatte birdir. 

Askerlik şube inde 
isleri olanlar 

1 Nisan 938 celbi yaklaş· 
mış ve bu sebepten resmi 
işler pek fazlalaşmiş olduğun· 

· dan 1 Nisan 938 gününden 
itibaren nisan gayesine kadar 
şahsi işler için müracat gün· 
leri yalnız cumartesi ve pazar· 
ie ; 1( ıolerid r. 

Avusturyanın 

borcları • 
Almanya tarafından 

tediye edilecek 
Viyan , 22 (Radyo) - Al· 

manya devlet bankası genel 
direktörü doktor Şaht, bugün 
buraya gelmiştir. 

Doktor Şaht, gazetecilere be· 
yanatt bulunmuo ve Avustur· 
yanın harice karşı olan borç· 
larınm Almanya tarafından te· 
diye edileceğini beyan ettikten 
ıonra, Avusturyanın Alın nyaya 
iltihakile Şarki Avrupada Al· 
man kültürünün yayılacağını 
söylemiştir. 

Franaa da, ltc:lya im. 
paratorluğunu 
kabul edecek 

Parfs, 22 (A.A.) - La Re· 
publik gazetesinde Pier Domi· 
nik şu malumata ve vermektedir: 

Fransanm yakında Romadaki 
büyük elçiıi ltalya kralı ve Ha· 
beş imparatoru nezdinde akrc· 
dite olacaktır. 

Fransız • ltalyan müzakere· 
leri derhal başlıyacalc ve bu 
müzakereler tıpkı lngiliz-ltalyan 
müzakereleri gibi, Fransanın 

M rt 2~ 

Avusturya Nazır· 
tarından Dernato ,. 
Pragdan mahfuzen 
Berline gönderildi 
Prag, 22 (Radyo)- Avustur· 

yanan lşgaliqde Çekoslovakya
ya iltica etm ·ş olan Avusturya 
sabık Nazırlarından Dernato ile 
Avusturya §imendiferleri umum 
direktörü Stengenberg, Almön· 
yanın müraca tı üzerine bugün 
mahfuzen Berline gönderilmiı· 
ferdir. 

Dünyada 
Oç milyon cUzamh var 
Kahire, 22 (Radyo) - Kral 

Faruk, cüzamla mücadele kon· 
re!iine -iştirak eden 300 den 
fazla delegeye Abidin sarayında 
bir ziyafet vermiotir. 

Kongre, içtim al rma devam 
etmektedir. 

Dünyadaki cüzamlı adedi iki 
üç milyon kadar tahmin edil· 
mektedir. Hastalık bilhassa As· 
yada, Pas"flik adalarında ve 

Afrikanm Tropika mmtakasında 
hali kuvvetle yayılmış bulun· 
maktadır. 

Doktor Yumanın 
b'eyannamesi 

ve Alman g zetele
rinin yazdıklrırı 

Berlin, 22 (Radyo) - lsviçre 
Cumhurreiıi doktor Yumanm 

dünkü beyanatı, Alman matbua· 
tında sevınçle karşılanmıştır. 

Alman gazeteleri; lsviçren in, 
UJusl r Sosyetesinden -artık bir 

ve barışın nefine olaraf muvaf· 
fakı yet le bitecektir. şey beklemediğini ve bundan 

dolayı, mevcudiyetini korumak 
Polonya.L · ı1anya için kendi kuvvetine güvendi· 

münasebatı başladı ğini yazmakta ve bu hareketin, 

Varşova, 22 (R dyo) - Po- bütün Avrupa devleti ri iç'n 
lonya·Litvanya ara ındakl m • bir ibret olması la~ımg ld' "ni 
nasebat başlamıştır. Uive · eylem ektedirler. 

Polonya, Kovno s faretine Komik Nafidin 
Letonya sefırini tayin eyle· 
m!ştir. jübilesi 

Hava münakalat& da başla· lstanbul, 22 (Hususi) - Be· 
mak üzeredir. Varşovadan kal· lediye reisinin himayesinde bu 
kacak olan bir tayyare, iki gece, komik Naşidin jübileai 
saatte Kovnoda bulunacaktır. yapıld•. 

izmir levazım amirliti ilanları 
lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - ihale günü talibi çıkmadığından lstanbul komutonh· 

ğmda bağlı kıtaat hayvanatı için 600 ton yulaf an ka· 
palı zarf ile ihalesi 11 Nisan 938 Pazartes' günü saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 34500 liradır. hk 
ilk teminatı 2588 liradır. Şartnamcıi 173 kuruş mu· 
kabilinde verilebilir. isteklilerin ilk teminat makbuı 
veya µıektuplırile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesilcalarile beraber ıhale günü 
ihale saat nden en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Frndıklıda komutanlık satm alma komis· 
yonuna vermelidir. 23 29 3 Q 923 

lzmir 
den: 

inhisarlar başmüdürlüğün· 

Cins, miktar ve muhammen fiatlerile aşağıda göıterılen eıya 
pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin 31·3·938 günü saat 15 de başmüdürlüğümüzdeki 
komisyona gelmeleri. 23 25 929 

Cinsi 
Şarap 
Sirke 
E.aki eşya 
Hurda çingo 

;, teneke 

Kilo 
86 

106 

139 
95 

Adet 

62 

Muhammen 
Lira Ku. 

15 

4 
03 

02 
Ol 

iz mir Defterdarlığından: 

Teminatı 
Lira Kn. 

1 81 
o 45 
2 25 

35 

L'r K,,. Satış 

1279 Darağaç Şehitler demirhane sokağında 39 14169 98 
eskı 37/2 yeni ve 35 taj no. lu yün ve ip· 
l'k tarama fabrikası binası ve arsası 8 sene 
ve 8 müsavi taksitte ödenmek üzere 
Ş hıtler demirhane sokağında 35 taj no. lu 1153 12 
yün ve iplik tarama fabrikası ı;vlusundaki 
2 katlı yazıhane binasının arsası harıç kai· 
men kıymeti peşin ödenmek şartile. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle ve ka· 
pah zarf usulile satışa çıkarılmıştır. ihalesi 7·4·938 tarıbinde 
saat 15 dedir. Taliplerin kapalı zarfları ıhale giınü saat 14 de 
kadar ve 0~ 7,5 teminat le birl t<te milli emlak müdür.üğünd• 
müteşekkıl satış komisyonuna vermeleri. 23 1 926 
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gece masaııarından '---~ -=-~ Holı·vudun E Harp tarihimizin bir destanı 
Seyyit Sendabadın ... _Ç __________ ___, 

Harikulide deniz seferleri 8 D 3 k k 3 ) e d e 
Nakleden: lrf an Hazar 

. Seyyid Amrüye teveccüh ettim. 
- Ya Amrü, dedim; sen 

Hindiıtandaki (Fakir) lcrin me:ı· 
hebine inanır mısın? Onların 
mukadderattan haber verdik le· 
rine kail misin? Ben ıüpheli· 
yim bu mezbepteol 

Amrü, sözlerimi düıünerek 
dinledi; 
-Ya Sendbad, dedi; Tanrıdan 

maada hiçbir kimıe mukadde· 
rıtın sırlarına agib değildir. 
(Fakirlik) bence bir hokkabaz· 
lıktır, Amma, niee eşraf! belde, 
mütehayyizana medine vardır 
ki, bunlar alelhuıuı Fakirlerin 
mezhebine iman ederler. 

Seyyid Amrünün şahıi fikir· 
leri biraz yüreğime su serpti. 
Öyle ya, durup dururken neye 
bu adamın felaket saçan flkir· 
ferine inanmalıydı? Ben de, 
amma budalalık yapıyordum hal 
H adli ile aramda sanki ne 
fark vardı? Bu adam mucize 
kabilinden keşifler yapacak ik· 
tıdarda olsa, pemgamberliğini 
ilan etmesi lazımdı! içimi bir 
sevinçtir kapladı. Hicazlı dost· 
larımla ve ailelcrile birlikte iyi 
bir öğle taamı yaptım. Kana 
kana da ıu içtim. Kendi 
kendime, 

- Artılc: düşünmemeli bu 
uğursuz Hindliyil Diyordum. 

Hakikaten onu aklıma getir· 
mez oldum. Saatler biribirinin 
arkasını kovalıyor, hava bütün 
güzelli tini etrafa parça parça 
yayıyordu. 

Birden, karııdan kaptan gö
ründü. Yüıü tuhaf bir ıelcle 
girmişti. Beni elile yanına ça· 
ğırırken sakahnı karıştırıyor, 
gözleri yerde bir şeyler düıü
nüyordu. 

Ne olmuştu? 
Herhalde reisin endişesi far· 

tmadan il eri gelemezdi. Çünkü, 
kırk bin kere maoaallab deniz 
mükemmeldi. 

Peki, niçin Nasib reis dert• 
liydi? 

Derhal yanına koştum; 
- Emriniz rciıl Dedim. 
Gözlerini elia yerden kaldır-

ma mıştı. Fakat yavaş yavaş 
dudaklarını kı mıldatb: 

- Seyyit Sendbad, dedi; 
fcaa bir havadisi 

- Naall, fena bir havadiı mi? 
- Evet çok fena! 
- Ne oluyoruz Nasib reisi 

Biran evel söylesene! 
- Dilım varmıyor Seyyit 

Sendbadl 
- O halde .. 
- Kimseye açmamak şartile 

sana felaketi söyleyeyim: Yaram 
ıaate kadar, Hind denizlerinin 
en büyük fırtınasilc ccnkleşece· 
ğiz. Bu fırtınadan hiç bir gemi 
sağlam çıkmaz. Dağ gibi dal· 
galar denizi parçalarken zavallı 
gemim onların içinde bir çöp 
1ribi ortadan kaybolup gidecek! 

- Ya biz? 
- Şüphesiz, bizde beraberi. 
- Ne söylüyorsun reisi Tan· 

rıya sıtkını bütün tutl Tanra 
sıtkı bütün olanların daima 
yardımcısıdır .. 

Bunları dilim söylüyor, içim 
söylemiyordu.. Düşününüz ki 

Hintlinin ifadesi doğru çıkıyordu· 
Eyuahl demek ki f el ak et bu ka· 
dır yakınlaşmıştı ... 

Birden kaptanın yanandan 
uzaklaştım. Deli gibi denize 
bakmığa, bizi lahzıde yutacak 
olan dalgaların sinesini bin 
korku ve bin veh.imle tetkike 
başladım. 

işte ey kariim, tarn bu sırada 
~al~mle ve söz.e anlatılması 
mümkün olrriıyan küme küme 

13 - 18 Mart 1915 
kara bulutlar, gök yüzünü baş-
tanbaıa kaplamağ'1; ve parlak 
semamızı simsiyah bir örtüy!e 
örtmeye koyuldu. Deniz ağır 
ağır kımıldıyor, fakat bu kımıl· 
danış şimdilik bizi rahatsız et· 
miyordu. 

Kendimi gene kaptanın ya· 
ninda buldum: 

- Pclci, hakkın varmış, Na· 
sih reis, dedim. Bak, alametler 
beliriyor! Böyle iken v~ fırtı· 
nanın nevini evciden bilirken 
niçin bizi herhangi bir lı manda 
alı koymadın? Üç beş gün ora· 
da konaklarız ve fırtına geç· 
tikten sonra gene yola revan 
olurduk. 

Bu defa, çok hazin bir sesle, 
reis bana cevap verdi: 

- Seyyid Sendbad; dedi. 
(Memat fırtınası) ismi verilen 
bu fırtınanın çıkacağı zamanı, 
üç hafta veya beş hafta önce 
kestirmek mümkün de~ildir. Bu 
fırtına, her mevsimde vukubu· 
labilir. Ve ancak kötü alamet
lerini bir saat evel göstermeğe 
bsşlar, Yoksa, önceden bu be· 
lnlı · fırtınayı kestirmek imkan 
dahilinde olsaydı, kellemi orta· 
ya kor, gene hiçbir veçhile uğ· 
radığımız adadan demir almaz· 
dım. Ne çare ki iş böyle de· 
ğildi Seyy t Sendbadl 

Kaptanm yanında durmaktı· 
tıma im kan yoktu. Rüzgir git· 
tikçe fiddetlenmiş, beni denize 
atacak derecede sertleşmişti. 
Kaptan ise tayf alan yanına 
çatırıyor, onlara müteaddit 
emirler veriyor; ambarları ve 
y n kapakları sıkıca kapama· 
larını tenbih ediyordu. 

Bütün bunlara rağmen öyle 
bir çalkantıya ve öyle bir yağ· 
mura tutulduk ki ne tayfalar 
vazife başında durabi iyor, ne 
de kaptan, köprünün üzerinde 
kalabiliyordu. Sağnakları sağ· 
naklar; yıldırımları yıldırımlar, 
boraları boralar kovaladı. De· 
nizin ejderha gibi kuduran 
dalgaları içinde bir tutam iplik 
lik olmuştuk. Solden sağa, sağ. 
dan sola döne döne gemini ı 
tahtalarının çatırdadığı duyulu· 
yor, biz ise, kadın erkek biitün 
yolcularla birlikte namazlar 
kılıyor, selalar, ezanlar oku· 
yor, ellerimizi gök yüzüne aça· 
rak; 

- Ya Allah, ya Allah; di
ye haykırışıyorduk. 

Ben, bir defasında hızlıca 
yere düşmüşüm lci başımın yan 
tarafından kan geldiğini gör· 
düm. Sonra ne o:dum, bilemi· 
yorum. Ambarın içindeki ka· 
dınlar ta rafından başımın sa· 
rıldığını ve ayakta ise bu ame
liyata hayretle bakan Hindlinin 
bana diılcrini göstererek acı 
acı birşeyler söyleditini iÖ• 

rünce bütün bütün afallaşlım. 

- Sonu "'" -

Kız kaçırma vak'aaı 
Foça kazasının Yoğurtçular 

köyünde Bulgaristan göçmen· 
lerinden Halil oğlu Salih, gene 
göçmenlerden Hüsnügiil kızı 
18 yaşında Haticeyi lcıçırmıı· 
tır. Hatice, kendi rızaıilo kaç• 
tığını söylcdikinden jandarma
lar tarafından tutulan Salib, 
müddeiumumilikçe serbeat bı
rakılmıştır. 

Kıl çıılmıflar 
Bayraklıda mezbahada ibra• 

him oğlu Bekir ve Hasan kızı 
Esma; B. Şemseddinin ahırın· 
dan 9 kilo hayvan kılı ç .. ldılc· 
}arından zabıtaca 1..u ·"şiardır. 

--~----~~---------~~-
Hiç şüphe yok ki o ıünkü gün son ve lnflexibleden mürekkeb 
unutulmayacak mutantan bir olan bu birinci fırkanın önünde 
deniz kuvvetinin şahidi oldu. hemen önlerine çıkıverecek tor~ 
Britanyah Vice • Admirali Cu· pilleri temizlemek için hafif 
denin emri altında lnfelexible taraklarla mücehhez muhribler 
harb kruvazörü, kendilerinden vardı. Boğazdan takriben 15,000 
pek çok şey beklenen sekiz yarda mesafede iken yakarıdaki 
tane 15 pusluk yeni toplarile formadaki mevkilerini, şimal· 
Guecn Elizabeth harb gemisi, den cenuba doğru, mütenazıran 
eski harb gemilerinden Aga· aldılar. Prince George düşma· 
memnun, Triumph, Conwallis, nan sahra· bataryalarından filo-
lrreisestiblc, Albion ve Vcnge· nun şimal ucunu ve Triumph 
ance ve dört tane de Fransız de ccnub ucunu muhafaza cdi· 
köhne harb gemilerinden Suf· yordu. Dört Fransız gemiıi de, 
fren, Bouvet, Gaulois ve Char· fırsat zuhurunda istihkimlara 
lemagne vardı. takarrüb etmek üzere hazır bu· 
Boğaun harici istihkamlarına lunuyordu. Amiral Gueprattein 

karşı atılan bütün bumbaralara emri altında bulunan Suffrcn. 
rağmen o günün hulisai hesa· Bouvet, Gaulois ve Charlcmag· 
biyesi pelc: zayıftı. Gemiler kara ne, bu Fransız gemileri 10,000 
müdafaasına karşı taarruzu kes· yardaya kadar yaklaşacak ve 
tiler. Çünkü en çok istenilen verilecek bir işaretle Swifture 
şey de metrislerin toza toprağa ve Majcstic ile takviye edilmiş 
inkılabı idi ki bu da olmuştu. olan Ocean, lrrcsistiblc, Albi-
Düıman topçuları muvakkaten on ve Vengeance tarafından 
toplarının baş•ndan sığınaklara değiştirilecekti. 
sürülmüştü; fakat silahların kcn- Hcvlengiz bir bombardıman 
dileri ebediyen susturulama- silsilesile düşman efradı topla-
mıştı. Acı bir netice kendiliğin. rının başından lpüskürtülecek, 
den meydana çakmağa başla· ana istihkamlar arasıra taarruz 
mıştı: Donanma, yardımsız edilecek, hafif bataryalar kon· 
boğazı geçemiyecektil trol edilecekti. Cornwallis ve 

Şubatın yirmi beşinci Sala Banokus taraf nda himaye edi· 
günü harici istihkamlara yapılıp len üç çift balıkçı gemiıi de 
bazı tesirleri görülen uzun me· ayrıca Anadolu sahilini tara· 
safe bombardımanı derhal düı· yacak ve filo da kısa mesafe· 
man mayinlcri ile durdurul· den boğazlara ölüm yağdıran 
muştu. Bu denizaltı tehlikelerini bir ateşle ilerliyecekti. 
temizlemek için yedi tane Şimal PJin bu idi. Fakat öğleden 
Denizi balıkçı gemisi gecenin evel saat 10,58 de Türk· Alman 
zulmetleri arasında boğazın içe· obüsleri büyük bir buhrana ı~ 
risine gönderildi. Fakat bun· beb oldular. Kıra ve deniz 
ların sürati azdı. Düşmanın topçulara arasında çetin bir 
ışıldakları çabucak bu küçük mücadele başladı. Gueen Eliza· 
vapurları buldu, çıkardı, bunu beth iki tane 15 pusluk ve 
6 pus ve .daha ufak toplardan yedi tane 9,4 pusluk Krupp 
boşanan bır humbara sağnağı toplarilc çok kuvvetli 19 nu· 
takib etti. Martın ilk günlerin. marala istihkamı (*) kendi he· 
de yapılan sonuncu teşebbüs defi imiş gibi dövmete tahıis 
mevcud şerait altmda torpil edilmişti. Topları 11 pustan 
tarama ameliyatının pek de 10, 9,4 ve daha küçüle çapa 
amc i bir iş olmadığını mey· kadar tahavvül eden Agamem· 
d na çıkardı. Eğer bu tcşeb· nun, Lord Nelson ve İnflexible 
büslere devam edilecek o!ursa de 9, 13, 14 ve 17 numaralı 
her gemi ve bütün mürettebat istihkamları dövmeğe emir al· 
teld olacaktar. mışlardı. Seyyar obüsler yüzün· 

En büyük müşkül, kolayl·kla, den hiçbir gemi dcmirlememiş 
şu suretle halledibi:irdi. Tor· ve bu da müteliflerin atır vazi· 
piller düşman toplarile himaye fesine hiçbir kolaylık temin 
edildikleri için taranamazlar ve etmemiştir. Öğleden evci 11,04 
harb gemileri de bu torpil tar· de Lord Nelson düşman mev-
lala· ı yüzünden yakın mesafeye ziine 9,2 pusluk bir mermi dü· 
g;rcmezlerdi. Binaenaleyh tama· şürdü, fakat iki dakika sonra 
men ve tamamen meydana büyük bir Alman mermiıi de 
çıkmıştır ki Çanakkale ameli· onun grandi çanaklığmı sıyırır· 
yatı, ordunun yardımı olma- caıına daradar geçti. 
dıkcı, devam ettirilemez! 11,30 dan biraz evel Gueea 

a ... u.,. kalelere hücum Elizabetb cehennemi ateeiAe 
ediyor: başladı. ilk iki mermiıi Çanak· 

Admiral Cardenin müşkül kale ıebrine düştü. Hiueıiae 
bir mevkic düşmüş olmasından düıen bu müstahkem yerde ' 
dolayı duydukları elem ve ke· büyük bir yanıın ve iafililc 
dere ittirak edemeyiz. Cebir vukua ıeldi. Haaım atır fuıla· 
ve şiddet, sıda' hıybet ve buı· lula cevab veriyordu. Sebebi 
ran onu altma aldı. O derece· de cebbane darhtından ileti-
de ki hücum için tekarrür eden tada riayel lüzumu idi. Hıyar, 
ründon iki ıün evel baatalandı, öfle detil. Botuın iki yıka· 
kumandayı terketti; Maltaya ıındaki obüıler zevalde Lord 
gitti. Ve hiçbir kimsenin ıöıü Nelıonu apııtırmıılar ve civar· 
üstünde olmıyan bir mirasa daki pmilerin yakınlarına ka· 
ansızın konan Admiral de Ro- dar vızıldıyaralıe düşoa düzine· 
beck tarafından iıtiblif edildi. lerle bumbara yatdırmı,Iardı. 

Martın on sekizinci ıünü 11• Bundan ıonra fngiliz Amiralı, 
babı saat 8,30 da filo hafif bir Franıız ıemilerine harbe p· 
çenub rüıririle üsaiibahris;nden melerini iıaretle bildirdi. Buaun 
hareket etti. Vo iki saat 100• üzerine Türk lıtibkimları yeni 
ra da Britanya bombardıman bir zindelikle ateı ediyorlar vo 
filosunun birinci hattı botaza mesafeyi çarçabuk buluyorlardı. 
dotru ilerledi. Gueen Eliz•· Gueen Eliıabetb üç iıabet aldı. 
betb, Aıamemnua, Lord Nel- 12,30 da Gıuloiı 14 puıluk bir 

mermi ile o kadar atır baaara 
(•) f:ıikıaf neticeıi, kolaylık 

için Türk batar1alarına verdik• 
leri iaim olacak. 

utradı ki Çanakkale barb aab
aesinden dııarıya çekilip Tav• 
şan ad11ında kumsala otur· 

r r 
Marlen tarafından 

-16-
EJsanevi yerler devrini anlatan ~ir arkadaşım 

"Sterland,, ın hissi tahrik var . 
eden yolu üıtündo, efsanevi Birden kolumu ııkıyor, yürü· 
yerler ve merhaleler vardır. memi yavaşlatıyt1!', önümüzde 
Holivudun üst tarafanda, bir y vaş yavaş gidim iki adamı 
tepenin üzerine yalnız kurul· bana gösteriyor. ffonlar güneşte 
muı, Şarlonun daima sessiz ve ı ınan iki ihtiyard"r. Ellerindeki 
k~palı evi bulunur. Beverley bastonlara daya~yorlar. Bun· 
Hayalsın yüksek bir yerinde lardao biri kısa boylu ve z • 
inşa edilmiş. Duglas Ferbank· yıftır. Yıpranmış bir caket, hasır· 
sın, Mari Pikfordun isimlerini dan eski bir ka1ıkçı şapkası 
taşıyan ve uzun zamandanberi taşıyan diğeri, uzun bpylu ve 
hayal memleketinin en sadık, topludur. 
en müşfik, en latif bir sembo· Arkadaşım basta: 
lü sayılan bir villa vardır. Ho· - Bunlar eıki sinemacılar· 
livut bu mukaddes sembolü dandır. Dedi. Vaktile berşcyc 
bile hiçe indirdi. Ferbank bu· sahip oldular, bugün artık hiç· 
radan gitti. ArtıL. bu evde, bir şeyleri yoktur. 
n~musu ihlal ~lmuş, sokata Eğer onlara bir fincan kahve 
hıç çıkmıyan bır kadın oturu· veya bira ikram ede ek olur· 
yor. Vaktile herkesin nişanlısı sak çok bahtiyar olur~ar. 
namını taşıyan bu kadın, bu· Fakat kendilerile konuşmak 
gün son sa.adeti ol~n 25" ya~· ve düşkünlüklerini yakından 

_Jarı~da meş u~ ~e m~stehzı bır görmek cesaretini bulamıyorum. 
,.delıkanlıyı buyuk bır kıskanç· _ Onlara resmen hiçbir 
lıkl~ yanıDda bulunduruyor. yardımda bulunulmuyor mu? 
Sımo~ ve Mirey Balen: .San· - Burada hiç kimseye yar• 

ta Manıka Buhearı :akınmde, dım edilmez, prensip böyledir. 
Beverley ~a.~l~ın aş.agı ~ı:smına iş yapanlara, birşey meydana 
doğru kuçucuk bır agaçhkh getirenlere para verilir. Gişede 
yolun her iki tarafına yaptırıl • geçmediği içiıı mazi unutulur. 
mış biribirinc bakan iki villada - Bu ilci ihtiyarın isimleri 
oturuyorlar. nedir? 

Vazıı sahne Duvi~iyerin ~~i - Mak Senet vo Grif ydz. 
yan sokaktadır. Danıyel Darıo· -Deoam edecek-
nünki, daha ilerde, "Beler,, is· · 
mini taşıyan villalar mahallesin· HaJkevİ köşesi 
de, Sunse bulvarı kıy&sındadır. 

Şarl Buvayeninki de ayni yer· 
dedir. Anabella, üst tarafta, he· 
men Apenin zirvesinde oturur. 

Ho!ıvutta, lokantaların ekse• 
risi, Vandomdao tutun da Klo· 
ver Klübe ve Trokadero gece 
barlarına varıncaya kadar, Be· 
verley Haylsın dahili sayılan 
Sunıe bulvarı üzerinde bulunur. 
Ve bütün bu barların etrafında, 
tarassut kuleleri gibi serpilmiş, 
) abancı ve geçici yıldızlann 
uğradıkları birkaç tanınmış 
otel var. 

Holivutta herşey biribirinden 
uzaktır bitmez t5kenmez cad· 
deler üzerinde kilometreler ki· 
lometrclere eklenir. Bir hususi 
araba sahibi olmak çok lüzum· 
lu olduğu için, en fakirlerin 
bile bir arabası bulunur. Bu 
sebepten pek az taksi ve umumi 
nakil vasıtası vardır. Kadınlar 
ihtiyarlar ve çocuklar da dahil 
olduğu halde, iki kişiye bir oto· 
mobil düşer. 

Kırk kilometrelHc Sunse Bul· 
varile, Los otenjelos. bu ba· ' 
lıcımdan da dünya rekorunu kı· 
rar. Kaliforniyalıların rekor 
meraklısı oldukları doğru bir 
ıeydir. 

Tesadüfen yolla birleşmiş 
muntazam bir bulvarları vardı. 

Bulvua yol demete bıtladılar. 
Pariıte, böyle rekorların karala· 
bilmesi için, en büyük bulvar· 
lara yol denmeıi liıım .• 

Sunaede büyük meyva aerıi· 
leri, bütün ıece açılcta duran 
çarıılar oldutunu da biliniz. 
Ve iıte artiıtlerin bu dekor 
içinde nasıl yaıadıklarını birer 
birer öjrenecekaioiz. 

Holivut bulvarı üzerinde dur• 
madan yürüyorum. Yanımda, 
bana Holivutun kahramanlık 

l - 23/3/938 Çarşamba iÜ· 
nü saat 18 de Müstahkem mev• 
ki lcomutanlıtınca seçilen de· 
ğerli subeyJarımızdan Tcğmcıı 
Bay Refik tarafından (Sanceğa 

hürmet ve sevgi) hakkında çok 
klymetli bir konferans verile
cektir. Yurttaşlarımızın bu kon
feransa gelmelerini rica ederiz. 

2 - Evımızin Sosyal Yar· 
dım komitesince ~zilli Basma 
fabrikası için amele kayıt ve 
gönderilmesine karar verilmiı· 
tir. 16-40 yaşını kadar bu işte 
çalışmak isteyen kız ve kadın 
şeraiti anlama" üzere hergün 
Halkcvimize ve amele birlij'i 
başkanlığına müracaatları. 

3 - Motör kursu için yeni• 
den kayıt işleri yapılacaktır. 
isteklilerin evimize müracaatları. 

4 - Müstahkem Mevki ban· 
do şefi Bay Galibin idaresinde 
Halkevinde bando teıkil edil
miştir. isteklilerin kayıt için 
evimize müracaatları. 

S - 23/3/938 Çarşamba gü• 
nü aaat 20 de Bay Celal Uzel 
tarafından verilen ıcri konfe· 
ranıın dördüncüsü olan (on ye• 
dinci ve on ıckizinci asırda 
Fransız ve lnglliz meslekleri) 
mevzulu konferansı vardır. 

6 - 23/3/938 çarpmba gü .. 
nü 11at 18 de Soıyal Yardım 
ve ıaat 17 de Halle deraane
leri lcomiteainin haftalık top• 
lanta11 vardır. -----Bıçtılc taıımalc 

Keçeciler caddeıiade Harun 
otlu Abmedin üzeriude bir 
bıçak bulunmaı, zabıtaca mü· 
ıadere edilmiıtir. 

Kamtll' 
Etrefpap caddea.inde Yüz· 

başı Haaanata sokağında lcah. 
veci Hasan oğlu Ahmedin kah· 
vesinde Faful oğlu demirci Hü· 
seyin, Ali oğlu Sabri; Ali oğlu 
Haaan, .Mansur oğlu Yahya, 
Ahmed otlu HulQıi, kahvecinin 
malOmatt d bilinde kumar oy· 
11arlarken ıuç üıtü tutulmuı· 
lardtr. 

Bora çalmak 

1 mata mecbur oldu. Gueen 
Eliubethio top ambarı 8 pus· 
luk bir mermi ile baaara ut· 
radı. ikinci aillle vincinin 
bombaıını parçaladı. OçüncBıü 
de ön bıca11na vurup patlıya• 
ralc bacada bir delik açtl. la
tihkimlarda göründütüne göre 
bu andaki vaziyet cidden kor· 
kulu bir ıekil almıştı . 

- ıı>onu var -

Keçecilerde Hacıbcy soka· 
tında Halil oğlu Süleyman, 
Bohur oflu Yuda ve Ali oğlu 
Ali, fırıncı B. Azizin su boru· 
larını çaldıklarından yakalım· 1 

mıılardır. 1 



Sahife 10 

lzmir ı;icili ticaret 
memurluğundan: 

lzmirde mimar Kemalettin 
caddesinde 35 numaradı tica• 
ret yapan (S. K. F. Bileli rul· 
manları Türk limited ıırketi iz· 
mir ıubeıi) nin muamelitına 

18-3-938 tarihinden itibaren ni· 
hayet verildiğine mütedair be
yanname ticaret kanunu hüküm· 
!erine göre ıic.lin 2224 numa· 
raıına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir aicili ticaret memurluğu 
resmi bllihrü ve F. Tenik imzası 

1: Beyanname 

Beyanname 
Miifterek imza ile temsil et· 

tiği miz merkezi lıtanbulda Ga· 
!atada bankalar caddesinde 
Bozkurt hanında bulunan SKF 
B.leli rulmanları Türk limıtet 
ıirketinin lzmirde Mimar Kema· 
lettin caddeıinde 35 numaralı 
dairede icrai faaliyet eden tu· 
besi mııamelitına 18/3/1938gü· 
nünden itibaren nihayet veri· 
lerek aed edildiğinden ticaret 
kanununun mevadı mahıuıaaına 
tevfikan ıicildeki kaydımıııo 
terkinin rica eyleriz. 

17/3/1938 
lzmirde Ankara palas otelin· 
do misafıreten mükim ve J .. 
tanbulda Galatada Bozkurt 
hanında SKF Bileli rulman
ları Türk limitet şirketin mu· 
hasebeciıi Tahir Ataoaay 

Firma ve imzası 
lstanbulda Galatada Bozkurt 
hanında SKF Bileli rulman· 
ları Türk l ı mitet şirketi mü· 

dürü Mişel Helmut 
imzası 

işbu 17 /3/938 tarihli beyan· 
namede imzasını yanımızda ko· 
yan huviyetinl b:ldiğimiz SKF 
Bileli rulmanları Türk limitet 
şirketi muhaseb,c si Tahir Atan· 
yın olup münderecatını kabul 
etti~ine şahidiz. 

Şah; t 
lzmirde Llmoncularda 27 
numarada Tüccardan 

Hılmi Selvıli 
ş bit 

lzmirde birinci Süleymaniye 
mahallesinde 4n nci sokak· 
ta 36 No.lu ~vde oturan 

Mustafa oğlu Mecit 
UM. No. 460 HU. No. 103 
D~irede okunup anlatılan iş· 

bu 17131938 tarihli lıeyınna· 
mede ki ımıanın adı, sanıları 
yukarıda yazılı oahitlerin tarif· 
!erile hüviyeti anlaşılan ve dı· 
irem:z doıyasında •hıfz etmek 
üzere suretini verdi~i Beyotlu 
dördüncü noterlitince tasdıkli 
10994/2544 No.lu ve 15 Eylül 
1937 tarihli sirküler muclbincıı 
SKF Bileli rulmanları Türk 
limitet şirketi lnızalarile temsil 
eyledikleri anlaşılan bıy Tabir 
Atansay olup münderecatını 
kabul \le ikrar eyledikten sonra 
firma ile beraber yanımızda 
lcoydutunu tasdik ederiz. Bin 
dokuı yüz otuz sekiz ıeneıi 
Mart ayının on yedınci perşem
be glinü 17/Ma t/1938 

fzmir üçüncü noter ve vekili 
resmi rn1'..hiirü veF.Tenik imzası 
3727/857 
Bu bin dokuz yüz otuz aekiz 

ıenesi Mart yının 19 ncu gü· 
nü tarihile olan bu beyanname 
z'rine nıeuu imza ııb& ve hü
viyeti dairece maruf bay Miıel 
Helmu Ruasein olup müvace· 
hamde vaz ve miinilerıcatını 
tamamen kabul ve ikrar eyle
dikten ıonra noter kanunun 
67 ioCI maddeaine te\liikın 
tasdik ettim. 

Beyo~lu dördüncü noter Mit· 
hat Ctmal Kuntay reıml mü· 

hürü vıı imzası 

UM. No. 500 Hıı. No. 1/29 
işbu beyanname suret nin gö· 

rülen ıılına ve doayımızdı alı· 
konulan nüshasını uygun oldu· 
tu bilmukabele anlaşılmakla 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
o•uz sekiz senesi Mart ayının 

virmı bir nci pızerteai günü. 

h:mir üçürıcü noter •ekıli res• 
mi mühü rü ve F. Tenik imzası 

21 Mart 1938 
40 kuruşluk harç pulu 
30 kuruşluk damga pulu 
20 kuruşluk tıyyıre pulu 

ilan 
S K F Şirketi tarafından 

ıimdiye kadar satılmakta bulu· 
nın bilumum m lzemenin ıim· 
diden sonra dahi ayni mıtaza
da ve ıyni şartlarla taraf;mdan 
aatışına devam edilmekte oldu· 
tunu 11yın müşteriler• bildiri· 
rim. 

SKF 
lzmir ve H1valiai 

acentesi 
M. Ş ikrü 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

(Muıtafa Sıykacı ve ortakları) 
ticaret unvınile lzmirde birinci 
K1raoımanotlu çarıısında 3nu· 
maralı imalathane ile kuyumcu· 
lar çarııaında 10 ve 16 numa· 
rıh mağazalarda kuyumculuk 
maksat vıı sanatına dı bil olan 
itlerle uğraşmak üzere teşekkül 
eden iıbu ş irketin t:caret unva· 
nı ve ıirket mukaveleoamesi 
ticaret kanunu hü~ümlerıne gö
re aicilio 2222 numar11ına kayt 
ve tescil edilditi ilan olunur. 
İzmir sicili t icıret memuluğu 
resmi mühürü veF.Tenik imzası 

1: Mukavslename 
Bin dokuz yüz otuz sekiz ıe· 

nesı Martının on altıncı çarşam· 

ba günü saat on beı buçuk 
raddelerinde lzmirde Hılimağa 
çarşısında 14 sayılı dairei mah· 
susasında Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları dairesiade vazife gö· 
ren ve aşağıda resmi mühür ve 
imz111nı koyan fzmir ~çüncü 
Noter vekili Bay Fehmi Tenlk 
nezdine gelen zevat ve" hüvi· 
yetleri kanun nazırında şahı· 

dete ehil gö ülen kimselerden 
lzmirde bıri.ıci Süleymaniye 
mıhalleıinde 477 inci ıokakta 
36 No.da oturan Muıtıfa oğlu 
Mec t ve Karııyakıda Oiliver 
solcatında 16 No.lu evde otu
ran A eksaodr Misiç nım fa· 
bitlerin tarifleriyle taayyün eden 
lzmirde Güzelyalı trımvıy cad
deıinde 1124 sayılı evde otu· 
ran M'ıstafa Saykacı ve lzmir 
Karııyakasında beled:ye ıoka· 
tında 14 aayılı evde oturan Pi· 
ver Borg ve lzmir karşıyaka· 
ıındı Muradiye ıokığında 17/1 
sayılı evde oturan Viktor Mil· 
lino ve lzmirde Alsaocak ıem· 
tinde Demirçenber sokağında 
21 11yılı evde oturan Pol Ta· 
ainin sebebi müracaatları sorul· 
dukta araların da kararlaştırıl· 
dığı veçhile aşağıdaki şartlar 
dıires nde blr şirket mukavele· 
namesin in tarafımızdan yı:ııl· 
masını istediler. Hüviyetleri yu· 
karıda yazılı tahitler yanında 
dileıiilderi soruldukta hepıi 
söze başlıyarak. 

Madde 1 -Şirketin mevzuu: 
Kuyumculuk mevzuuna dahli iş· 
lerle ve bu san 'atla uğrat mık· 
tan ibarettir. 

Madde 2 - Şirketin nev'i, 
kollektif ve un\lını •Mustafa 
Saykacı ve ortakları ~dır. 

Madde 3 - Şirketin merke· 
zi ticareti lzmir ve muıımelitı 
birinci Kıra Oıman oğlu çar· 
ısında 3nuoıırah imalithane ile 

Kuyumcular çarş'.lındı 10 ve 
16 numaralı mağaıalardır. 

Madde 4 - Şirketin ıermı· 
yesi •4ooon dört bin Türk li· 
r111 olup ıerikler tarafından 
mu11vat üzere konulmuş~ur. 

Maamafih tirketin iıleri tezayüt 
ve tevessü ettikçe şeriklerin lü· 
zum gördüğü zımın ıermayele· 
rını müsa•İ de•ecede tlzyit 
edebilirse de her ıerik, bu su· 
retle ıırkete z yade verdiği pa· 
rasını, müddtt beklemeksizin 

her vakit istirdada hakkı ola· 
caktır. 

Madde S - Şeriklerden Pi· 
yer Borg ve Viktor Mulinonun 
müşterek addeylediği bir pıra 
katısı, iki silindir ve teferruat•, 
bir tenekııci makinesi ve tefer· 
ruatı, bir camekan bir ufak 
perese Uzun Mehmet markalı· 
dan ibaret eşyasile Muıtafa 
Sıykacı ve Poltasının eıyayı 
müıterııkeleri olan bir para 
pıra kasası, bir mostra, bir he· 
sap mık neıi ve bilezik iılemek 
için müteaddid iltampalardın 
ibaret eıyaların n ve bunlardan 
maada ıerik Mııstafa Saykanın 
batlı başına malik oldnğu 3 
numaralı imallthınede b ılun· 
durdutu bütün silindirler ve 
c:ili makine ve ocakları ve 
motörü ve bunlara aid bü
tün enstol11yon, preıe ve 
elektrik depozitoları veıair mü· 
teferrl ait ve edevatın mülki
yetlerini her b ri muhafıza ey. 
mek suretiyle işbu ena ve alit 
ve edavatı maksadı ıirketa is· 
ti mal ve intifa etmelerini ve ta· 
mir vukuunda murıflarıo ıir
ket heubına yapılma•ını muvı· 
fakat ederler. 

Madde 6 - Kir veya mel· 
buz zararl1r şerikler arasında 
mütesaviyen taksim edilecektir. 

Madde 7 - Şirketi ilzam 
eden huıuıi ve hukuki akit ve 
muameleleri ,eriklerden Mustı· 
fa Saykıcı ile P.yer Sorgun 
firma ile kullandıtı müıterek 
imzalariyle müteberdir. 

Madde 8 - Şerikler, her ıy 
temettü biılerioe mahsuben 
yüzer lirj avanı olarak ıirket 
kısasından alabilecektir. 

Madde 9 - Şerikler, ıirket 
işlerinde çalıımata mecburdur. 
Şerik, Viktor Mulino, kendi 
mesuliyeti altında kaaayı idare
ye memur oldutundan ferılı:ler, 
her akıam şirket namına yapı· 
lın alış veriı iılerini kontrol 
etmek snretile mevcud nakitle 
iılenmiı ve iılenmemiş altınları 
kendisine tamamen teslime ve 
istediti heıabı vermete mec:· 
burdur. 

Madde 10 -Şeriklerden ber 
biri, ıirketten ayrılmak hakkını 

hıiıdir. Ancak ayrılmak istyen 
ıerik; iki ay evel keyfiyeti ıe· 
rildere ihbara mecb11r olup bu 
müddetin hitamında oeriklerce 
yıpılıeak plinço mucibince ay· 
nlmık iıtiyen şerikin koydutu 
aermaye ve temettü hiaıeai ile 
mevcut emvali tirket ve zimem 
ve mıtlubat heup edilerek ta· 
bakk11k eden zimem ve mat· 
lubettan ıerlllayeıi niıbetinde 
biue kabul etmek suretile lizi· 
müttediye mütebaki ıermıye ve 
temettü hisaelerile maksadı ılr
kete iıtımıl edilen eşyası bu· 
lundutu halde geriye verile
cektir. 

Madde 11 - Şirketin müd· 
deti 20. Yirmi Mart 1938 tıri· 
hinden itibaren beş sene ic;in 
muteberdir. Taraflırın baıkı 
diyecekleri olınıd ıtını beyan ve 
ikrar eylemeleri üzerine ithu 
ıirket mukavalenamesi yaııl 
mıkla beraber hazır bulunanlar 
yanında ıc;ıkça ve yilkıek ıeıle 
okunarak ve mınası anlatılarak 
meal ve münderacatının arzu· 
larına mutabık oldutu her biri 
tarafından kabul ve tasdik kılın· 
dı ktan sonra bızır bulunan ı•· 
bitlerle akit taraflara imza et· 
tiri!dikten sonra tastik kılındı. 

Şahitlerin imzaları akitlerin 
ibl zaları 

lzmir üçüncü Noter vekili 
Fehmi Tenik reınıi mührü ve 
imzası. 

Umumi No· 451 Hususi No. 
1/94 

işbu şirk~t m~ lcavelenımeıi 
ıuretınin daıreınız dosyı11nda 
11klı 17 Mut 1938 tarih ve 
451 numaralı aslına ıııutıbık 
olöutu ta~tik olunur. Bin do· 

Mart 2~ 
~~~...-~~~~~~~~--,.-~~~~~~~~~~~-~~ 

kuzyüı otuz sekiz senesi Mer· Hı ıpyrı 111 ı ul üzerinde durıılaraktı·. Dah t fazla ma'.ıi-
tının on ye_dinci Çarşamba günü. herhangi bir hak iddiaaında mat almak ist.yenler 38/3236 

lzmir ÜçGncü Noter vekili bulunanlar tarihi ilindın itiba- doıya numaraııile memurumuza 
Fehmi Tenik reımi mührü ren 20 gün zarfında veıikalırile ve aıttırmaya ıştirak ıçin kıy· 

ve imza ı birlikte dairem•ze miirıcaatlı nıeti mubımmenenin ~ô 7 bu· 
16 Mart 1938 bildirmek i icap eder. Aksi çuk niıbetinde pey akçesi veya 

60 kuruşluk harç pulu halde hakları tapu •icilile sabit hınk teminat mektubu ile icrı 
30 kuruşluk damga pulu olmıyınlar paranın paylaım .. 

ıındın hariç bırakılacıkbr. münadiıi veya memurluğuna 
30 kuruşluk tayyare pulu ·· 1 • •' 2 b k Bu baptaki arttırma şarta• muracıat etme en .o uçu 

lzmir 2 nci ıcra M. dın: mesi 23/4/938 tarihinden itiba- dellaliye resmi ve tapu ferağ 
Kerim ağa zade Mebmed ren herkes tarafındın görülmek harçlarının müşteriye aid olı· 

Alinin Emlak ve Eytam Ban· üzere dı'rem"z:le açık bulun· cağı ilan olunur. 
kaaın dın ödül\Ç aldığı parayı 
mukabil bank1ya ipotek eyle· 
diti lzmirde Göztepe tramvay 
caddesinde 1067 No.lu evin 
kapısından girilince bir salon, 
iki oda, bir mutbak ve beli, 
banyo ve yukarı kata çıkılınca 
bir sa on, üç odı, bir balkon 
ve hududu sağ ı ve ark111 Meh· 
med Ali bey b me ve bahçeıi, 
ıolu muhtar Sıhri, önü tr •m· 
vay caddeıile mahdut ve 4000 
lira kıymet inde olan bu evı n 
geçen sene yapılan 11tııı 2280 
sayılı kanuna göre geri hıra· 
kıldığı halde birinci sene tak· 
ıit borcu ödenemediğindeo 
bu hüküm ortıdın kalkarak 
evin yeniden mülkiyeti açık 
artırma ıuretile ve 844 ouma· 
ralı Emlik ve Eytam bankası 
kanunu mucibince bir defaya 
mıbsus olmak tertile artırması 
30/4/938 Cumartesi günü 11at 
10 da yapılmak üzere bir ıy 
müddetle 11tılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olaun bor· 
cun ödenmeıi tıribi 2280 nu· 
maralı L.ınunun meriyete gir· 
diği tarıhten ıonraya müııdif 
olması basebile kıymetine ba· 
kılmıyarak en c;ok artıranın 
Dzerine ihalesi yapılaı:aktır. Sa· 
tış 844 numaralı Emlak ve 
Eytam bankası kanunu hüküm· 
leri ne göre yapılacatından ikin· 
ıci utırma yoktur. Satış peıin 
pıra ile olup müıteriden yalnız 
yüzde ikibuçuk delliliye mas· 
rafı alınır. lıbu ııyri menkul 
üzerinde herhangi bir tekilde 
hık taleb.nde bulunanlar eli• 
rindeki reami vesaik ile bir· 
likte yirmi ıün zarfında birinci 
icrasına müracaatları lazımdır. 

Aksi halde baklırı tapu si· 
cilince mılGm olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar. 19/4/38 
tarihinden itibaren şartname 

herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedibuçulc: teminat ak
c;111 veya milli bir banka itibar 
meklubu ve 38/638 doıya rıu· 
maraıile 2 oci icra memurla· 
tuna müracaatları ilan olunur. 

921 130 

ikinci icra memurluğundan: 
Ak kadının borcundan dolayı 

mahcuz olup satılmasına karar 
verilen lzmir Halkı pınar Çam 
dibinde kain ve teşrınisani 928 
tarih ve 285 ve 107 tapuda 
mukayyet 922 M. 2. bahçe ile 
yine aynı mahalde 28/11/928 
tarihli ve 58 ve 285 tarihli 
22/11/938 tarihli tapu ile mü· 
ıeccel içeride bulunan bet oda· 
dın ibaret hane ve teşrinisani 

928 tarih ve 3 tapu numaralı 
215 metre murabbaı ma araa 
bir bıp dükkin ve muhtelif 
•taçlar bulunan gayri menkul· 
lerden bahçe ve ev 600 ve 
dükkana ve araaya 700 lira 
kıymet kooulmuıtur. 

Mezkur gayri menkullerin açık 
ve arttırma ve peıin para ile 
11tılmasına kırar verilmiştir. Bu 
gayri menkullerin 3/5/938 tari· 
hinde salı günü saat 14 te 
dairemizde yapılacak birinci 
arttırmasında gayri menkullere 
konulacak kıymetin % 75 şi 
bulmak iartile en çok arttırana 
ihale olunacaktır. Birinci arttır· 
mada ö~ 75 b delle talip c;ık· 
maz müzayede 15 gün temd t 
edilecektir. 18/5/938 tarihinde 
çıırtımba günü 11at 14 te dai. 
remizde ikinci arttırma y•ptla. 
cak bu arttırmada bedel ne 
olursa olsun satış 2280 numa· 
ralı kanuna tabi olmadığındın 
en hzla bedelle tıılip olanın 

üsründe bırakılacaktır. 

Kahve ve 
Gazinoculara! 

Kullandığ ı nız tahta sandal
yaları Tasçılırd ı 21 numaradaki 
Sandalya Yapımevindeo ucuz fi· 
atle tedarik edebilirsiniz. 

Toptan ve perakende ıatıldığı gibi ,::,......;:_..:ı;.;.,_:c.ı 
ıipır•s kRbul edih v~ sürıtle yet ı şti il r 

•. 11111111111111111111111111111111ı1. Doktor .ııııııııııııııııııııııııı11111111111 
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Ürolog - Operat6r 

Doktor Fuat Soyer 
Gülhıne haatane1i e1ki muallim baımuavini ve lzmir Merkez 

hastaneai idrar yolları haıtalıldarı mütabauııı 

lkincibeyler, Ahenk matbaası ıır11ındaki çıkmaz ıokakta 
17 numaralı muayenehanesinde her gün saat 15 ten itibaren 
hastalarını kıbul ve tedavi eder. -lzmir Lise ve Ortaokullar alım sa. 
tım komisyonu başkanlığından: 

lzm r Antikite müzesinde açık eksiltme ile yaptırılacak kaide 
ve onarımın muhammen keşif bedeli 1053 lira 92 kuruttur. 

Açık ekıiltme 12·4.938 Salı günü saat 16 da kliltlir direk·~...-. 
törliiğünde toplanacak lcomiıyonumuzda yapılacaktır. ilk emi· 
nat 80 liradır. Keşif ve şartnamelerini görmek istiyenler ber 
ıün Gaıiier mıbaıleainde müıe direktörlüğüne müracaat eıa• 
lidir. 23 27 3 10 

Torki ye cumhuriyeti Ziraat bankaıı 
Manisa şubesinden: 

1 - Maniıa Ziraat bank11ı binasının dahil ve haricindeki ta• 
mirat iılerile banka binasının ittisalındeki arsa üzerine yapılacak 
depo, garaj duvar ve11ire itlerinin inı~at muh~mmen k~ıi! ~e· 
deli eri mecmuu olan 9682, 12 dokuz bın altı yuz aeksen ıkı lırl 
on iki kuruı üıerinden ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 11/4/938 tarihine raalıyıo pazarteıi günü aaat 
16 da Mıniıa Ziraat bankası müdüriyet odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işlere ait teknik f1ttnameler, planlar, keşif ve hüli
saları mukavelename projesi Mıniaa ve lzıuir Ziraat bankalarına 
müracaatla paraıız görülebılir. 

4 - Ekıiltme kapalı zraf u111lile yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat akçası 726,16 Yediyüz yirmi altı lira 

on altı kuruıtur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli• 

yet veıik111 ve bu yıla ait Ticaret Odası vesikalarını ve muvak· 
kat teminat makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı 
zarfların ihzarında müteahhitlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci 
mıddeıl ahkamına riayet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 11/4/938 
paıarteıi günü saat on beşe kadar Manisa Ziraat bankası şubesi 
müdürlütüne verme'eri lıiıımdır. 23 29 920 

Hasas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Söz verilen günde 

Fehmi Makine tam."rha. 
nesinde yapılır 

iz mir Kestane 
No. 

pazarı demirciler 
16. 18 

Telefon: 3993 
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llEU1, ,CHE LE .. 
\ _4NTE -LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

C>FUTSCHE LEVANT~. 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

A 1'LAS LEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

"HERAKLEA,, vapuru lima· 
nam zda olup ANVERS ve- HAM· 
BURG limaalarmdan yük çıka· 
rıcalctır. 

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

HAMBURG 
"GLUCKSBURG,, vapuru ha· 

len limanımızda olup ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yük alacaktır. 

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

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

" ESPAGNE ,, vapuru ıs 
lıla.tta bekleniyor, ANVERS 
için yük alacaktır. 

OEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLô 

1AGHDAD., motöru 1 S 
Martta bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum lımanlarına yü~ ala· 
aıktır. 

SERViCE MARITIME 
RG>UMAIN 

BUCAREST 
-CUROSTOR. vapuru 6 Ni

un bekleniyor, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve GA· 
LATZ aktumaıı TUNA liman· 
lan için yük alacaktır. 
iTE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
••SZEGED,, motörü tS Martta 

"1'~· BUDAPEŞTE, VI
""" " BRATISLAVA li· 

. y" 

JOJIN$70N \VARREN UNES 
UVERPOOL 

.. AVIENO RE ,, vapuru 27 
Mertta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KÔSTENCE ve GA· 
LAZ için J6k alacaktır. 

Yapmlann barekelı tarible
rile ...._llrclald defJliklik
a. ta wata walire&W... ..... 

Düa fala taflilit almak için 
11 ... brdoacla W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
WlpW Keatal+- müracu! 
edilmeli rtc:a olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

OUvierve 
Şürekisı 
Limitecl 

v...,. A..,.,_ 
llrincibrdon Rea b

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO. vapuru Şubat ort .. 
9Dda LONnRA, HUU. ve 

ANVERSt. ıelip 1ük çaka
~ve ayni zamanda LON· 
.,RA w HULL için yük ala
ealdır. 

-GITY OF EXFORD" va
,.ru Mart ipbCla11nda LONDRA. 
HUIJ. ve ANVERSten gelip 
fGk 9bnc:ak ve ayni zamanda 
lıDNDRA ve HULL için yük ....... 

Fratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
11HERMES,, vapuru limanı

mızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ~ HAMBURG 
için yük almaktadır. 

uGANY.MEDES,, vapuru 31 
Martta beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük Alacakhr. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

''ISA,, vapuru 30 Martta bek· 
Jenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANiMARKA ve BAL
TIK lim•nları için yük alır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA .. vapuru 13 Nı· 
sanda beklenmekte olup MAL
TA ve MARSILYA l1manları 
için yük alacaktır. 

"ALBA JULIA,, vapuru 9 Ma· 
yısta beklenmekte olup MAL· 
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
navlunlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fula tafsilat için 2 nci 
korda FRA TELLi SPER CO 
vapur acentalığma müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 411 l/414?/2663/4221 

• • .. - • .,. • '" ~ ı, • ; .. 
Konak-taksi 

Telefon 

3456 
LÜKS • UCUZ • SERl 

Otomobillerimiz geco ve gün
düz emrinize hazırdır. 

Telefon 

3353 
Gece gündüz bir ıelefonla 

derhal emrinize 

lzmir ıkincı mıntaka tapu 
ıicil muhafızlığından: 

Cumaovuı köyünün Emrez 
mevkiinde kiio bwdutları (ıar
kan tarik; garben ve ıimalen 
bacı Mustafa tarla11, cenuben 
Sutiriden metruk tarla ile çev· 
rili) 15 dönüm milrtannda bir 
kıt'a tarlanın senebiı olarak 
Tekeli lbrab"min tuarrufunda 
iken 65 sene evvel ölümile ve· 
vere1elerine intikal eylediği ve 
o tarihten bugüne kadar da 
vereıelerinin biliniza tasarruf. 
lanada bul•nduta köyiaden 
retirdalderi ilmühaberclea anla
ıılmıı olduğundan bu ıayrı 
menkulün lbrabim vereıeıinden 
Emine tarafından namına te1cil 
edılmesi iıtenmiftir. Bu yerle 
ilgili buhaoanların elleriDde 
mevcut vesaiki tasarrufiyelerile 
birükte ilin tarihinden on gün 
ıonra mahallinde tahkikata ge· 
lecek memuru veyahut ikinci 
mıntaka tapu sicil muhafızlıtına 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

UVERPOOL HATn 
"MARDINIAN,. vapuru 20 

l-batta gelip LIVERPOOL ve lı•---------• 
GLAsGOW içia yük alacak. 

0

lESBIAN,, vapuru Şubat 
8'taaında LJVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN ıelip yük çıkara
ak. 
DEUTSCHE LEVANTE. LINIE 

"ANDROS., vapuru 9 Şu· 
batta HAMBURG, BREMEN 
'e ANVER~Tl:.N ~elip )iık ~ 
k.rauk. -

DOKTOR 
M. Şevki Ulur 
Dahili hastahklar 

mutahaaeıaı 

(kincibeyler ıokak No. 82 
Telefon No. 3286 

A "ADOLU Mart 23 
Birinci lcta Memurluğundan: 

EN GÜZEL 
Yuıuf kııılEstcrin Emlak ve 

Eytam Banka1mdan odiınç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği fzmirde ikinci 
Karataı mahallesinin Şehit 
Nusret bey sokağında 7 kapı, 
7 taj No.lu ve 630 pafda, 7 
par1elde ve tapunun 23/2/933 
tarih cilt 2, sıra 56 No. da 
kayıtlı haneye dört taş merdi· 
venle yukarı çıkıldıkta bir ko· 
ridor üzerinde ıolda b r oda 
ve karşıda iki oda, merdivenle 
yukarıda bir koridor üzerinde 
solda "ir odı, bir mutbak ve 
karşıda üç oda ve mutbalc ya· 
nında hela Yardır. 2000 lira kıy· 

• 

metinde olan bu evin mülkıyeti açı~ 
arbrma suretile ve 844 numa· 
ralı Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir def aya 
mabıuı olmak şartile artırması 
30141938 cumartesi günü saat 
10,30 da icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. 

fürltiyıf Ba11bıı. 

Bu arhrma neticeıinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmeai tarihi 2280 
numarala kanunun mer'iyete ıir· 
diti tarjbten sonraya müaadif 
olması heaabil• kıymetine ba
kılmıyarak en çok artıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. Sa· 
bt 844 numaralı Emlak ve Ey· 
tam &.kası kanunu bükümle
riae göre yapılacağından ikinci 
arbrma yoktur. Sataş peşin para 
ile olap müşteriden yalnız yüzde 

l•~:-"!'"'!~~--~-~-~-~~-~----1111'!1~-------..;.--•1 iki buçuk delliliye masrafı 
1 H k•k alınır. a ı i çiçek kokularını lzmir sicili ticaret ipotek sahibi alıcaklalarla 

cliter aliki~arlarm ve irtıfak 
Btıtün tabiiliklerile yalnız memurluğundan: ha1cıc, uhipterinin gayri men· 

lzmirde Jkincikordonda 99 lc:ul üzerindeki haklarını buıu· 

S Ferl.d Eczacı başı numarada üıü•. zahire veuire •iyle faiz vem. afa dair olan 
• iizerine ticaret yapan [Suat iddialarını işb ı a ı taribin::le• 

Kolonya ve Esans- ~ı'7:t~:··=~~;~;;! ~!::!: ::ı-:.t.~.:;~~~;~t~·d::;;,~ 
1 d d 

feıbine fmü•ütedair INyanaa· yetimize bildirmeleri icap eder. 
arın 8 uyarsınız me ticaret kanunu hükümlerine Akai halde hakları Tapu ai· 

ıöre sicilin 2223 nr;;•ı,._ ~nce m.alüm olıudıkça pay-

T b. · L~ ·r k kayt v• te1ciı ·• •• ......... ~ ........ 191419.-a ıı, 11lı ve ço olunur. tarihinden itibiren şartname 
sabittirler. lzmir sicili ticaret memur• berkHe açıkbr. Talip olanların 

lutu rumi mühürü ve yüzde yedi buQllk teminat ak· 

Aynını yapmağa 

imken bırakılma
mı,ıır. 

Benzer jqimli tak
litlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

lzmir vilayeti Muhasebei Hususiye 
modorloğonden: 

Vergi kıy- Cinıi No. Mahallui Mevkii 
meti 

Lira K. 

Hududu lımi 

3340 00 yağhane 75 Tülbentli lkizçeşme Do. Giritli ali Babada· 
m. vere1esi Ba:yol ki Mu1-

ku:arabacı rif at tafa 
Gü:yol 

Babadaki Mustafanm arazi ve bina vergi borçlarından do
la)'1 Menemende kain yukartda hudut ve evsafı yazıla 75 no.lu 
yağhanesi aleni artırmaya konmuştur. 

1 

15-3-938 tarıhinden itibaren 21 gün sonunda birinci ihale 
ve birinci ihale tarihinden itibaren on gün zarfında kat'i ihale 
yapıl1r. Arbrmaya itlirak eden talipler artırma bedelinin yüzde 
7,5 .n}ıbetinde teminat akçesi vermeğe mecburdur. Daha fazla 
taf sılat almak iıtiyenlerin Menemende hususi idareye müracaat• 
ları ilin olunur. 19 20 22 23 865 

.. Sinir Hekimi 
lsmail Ziya Tregul 
İkincibeyler sokağı Farın karşısı No. 25 

Telefon: 4178 

F. Tonik imza11 çaıı veya milli bir banka itibar 
1. Beyanname mektubu ve 93s1s139 dosya 

lzmir ikinci noterlltuae: aumarasile iz. Birinci icra me• 
lzmircle l~orcloada 99 marluj'una nıüracaatları ilin 

numarala mateude W.. ve olaaur. 710/922 
zahire ve boruda tablan bilu. 

Nazilli Aaliye Hukuk mab
mum emteai ticariye üzerine ti-
caretle iştigal etmekte iken bu· keaaeıinclen: 
ıün dairemizce reaen yazılu NuiHinia Ayd9ğdu mahalle-
4129 numarala muka.ele ile it· ıiade oturn Burdurun Zafer 
bu kollektif tirketimizi feahey· nıalaall•illden Metroviçli Oı· 
lediğimiz cabetle keyfiyetin Tı· illan otla sıvac. Süleyman Nı· 
caret kanunu abkiDJına tevfikan şancının karııı Kimile Nııancı 
te.cil ve ilin •edilmek üzere ıı•· aleyhine açbtı boşanma davı· 
tıdaki imzalarımızın taıdikini aınaa tahkikatında müddeiale,. 
dileriz: laia yeri ~elirıiı olduğundan 

Şeriklerden Suad Öktem 
21/Mart/938 imza1&. ilinen yapılan tebligat üzerine 
Şeriklerden Mustafa Gür mabkemeye plmeditiaden ha ! 
21/Mart/938 imzuı. kında gıyap karan verilmit ve 

-Genel sayı: 4154 ôzel sayı tahkikat 8/4/938 cumaya bıra· 
4/243 kalmııbr. Mezbarenin • ıün 

lıbu 21/3/938 tarihli beyan- mahkemeye plmeıi Nazilli 
•••e albndaki imzaların zat ve Aıliye hukuk mahkemesinde 
hüviyetleri bizce maruf lımirde hazır bulunmaıı akıi takdirde 
Salhane tramvay caddeainde 
802 numıralı f evde oturan Suat muamelenin gıyaben icra olu· 
Ôktem ve Karııyakada Yıla nacatı teblit mıumına kaim 
cadde1inde 23 aumarab evde olmak üzere ilan olunur. 91 O 
oturan MU1tafa Gürün olup 
mündericatını tamamen kabul 
ve ikrar ettikten ıonra yanımız. 
da bizzat vız' ettiklerini taıtik 
ederim., Bin dokuz yüz otuı 
sekiz yılı Mart ayının yirmi bi· 
rinci pazartelİ günü. 

21/Mart/938 tarih ve T. C. 
lzmir ikinci Noteri M. 
Eaıin Erener resmi mührü 

ve E. Erener imzaıı 
Genel sayı: 4164 Ôzel sayı 

4/243 
lobu beyanname suretinin d•· 

iremiz doıya11oda uldı 2113/938 
tarihli ve 4154 renel .. , ... a .. 
tına uygunluğu tastilc: kılındı. 

B n dokuz yüz etaz aekız 
yıh Mart ayınm yirmi birinci 

Haıtalarına 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler 10btında Ahenk 
matbaa11 yaıuada kabul eder. 

Ma"ll••luın• tele/onıı 3990 
Eo lale/onu 2261 

~----------·--~--~-pazartesi gunu. 
Yirmi kuruıluk harç pulu. 
On kuruıluk ta~yare pulu 
Otuz kuruıluk damga pulu 
lzmir ikinci Noterı M. 
Emin E.rener resmi muhru 

ve E. Erener imzası 



ub 
mı 

' y 

astl·ı Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!JI söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

r...----------------~~----~~~_;;---------
FJbise ve Manto 

meraldılarrna müjde 

Zabitan B11glt1r ue 

Baganlo.r •.• 

En müşkülpesent müş· 
terilerini memnun eden 
bu firmayı un"'tmayınız. 

Tüccar Terzi Türkp1zarı 
lbrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorlulc, Truvakarhk 
kumaşların envaisini, yerli ve Avrupa. 

t - Mığazam dahilinde açtığım terzihanemde 
buıuıi olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

tuvalet, gelinlik, ıivü ve askeri elbise ve k8putları 
iıtenild"ği ve beğenildiii şeki.de imal edılir. 

2 - Mmamelcm peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafidir. 
Adres: Odunpaıar: Sümerbanlcın çıktığı eski Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan ae perok~ntle olarak hariçten sinaris kabu1 edilir. 

Septolin 

DIŞ 

macununu 
=-:o 

Mrıtlak 

kail anınız 

Toptan 

aatıı yeri 
Peıtemal cı ltırda 

Lr.itf i Krom 
Ecza deposu 

EN MUKEMMEL DİŞ MACUNUOUR ~ 

En mqbur fabrikalann fototraf makineleri, film, cam, kitıt. 
kart ve bilumum fototrafçahkta müstamel eczalar, fotoj'raf alit 

ve edevab, font ve acbpalar. 

Fotofralçılıfa m'IJteallik her nevi malzeme 
Zevki oqıyacak reıim ve atrandıımanlar, aenedat ve evraıe 

iatinaahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERİ 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman &Ürat ve nefa· 

setle yapılır. 
JZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

Telefon: 2675 Tel af: Rüstem lzmır -Haraf!c;ı kardeşler 

Temiz, zaril c.şya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
halıne göre temız bır eve, misafirlerini kabul edecek bir aal~~~ 
1 bat yaııyacak eşfaya ~u.htaçtar. iyi bir mobilya içinde kendıaıll 
ve ailenizi muhite daha ayı tanıtabilirsiniz. Evinizin ef)'Hl bayab· 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame• 
• 

S ıh hat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağtdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

~eza ıaı1 
lıanı karşısında Başdurak 

• 
rı 

Mücellit 
Ali Rıza 

• •• 

En temiz ve en zarif itleri 
süratle yapar. 

Bir kere miJracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 

• Dış Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. ij 

T clefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta~ 

lillf!ri _,,tı,,ılır 
Hilracaat yeri: 

lkiocibf'vlr-t ıtokak No. 2, 

Telefon 3869 
~M 

B. . s ~!'0---ı 
mncı anıt ı':'jutabauıs 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı of lm 

Cilt ve Tenasül haatahk· 
tarı va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyi• sobta 
Elbamra Sinema.sa arkasında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan SGıo 
kağa No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 ötleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 
..................... 11111 

• .. • 1 • • • 

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

Yecdlelk paırçaoaır mevclUldcdhur 

Oldsmobil otomobilleri de her tftl·lo evsafı haiz, sağlam. 
elverişli, gOzel ve loks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi ba~i : O. Kutay 
~~ A- Birinci kordon telefon 2704 

• 


