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/ngiltere Baıvekili Çemberlayn ·n At:am kamarasındaki beyanatı üc talebe daha 
• 

Madrid ateşler içinde ------
Fransa ve Belçika bir taar-
ruza uğrarlarsa, lngiltere 
onlara yardıma mecburdur ....... ~-

Almanların onuncu fırkası Viyanaya vardı. /ngiltere, Çekoslo· 
vakyanın istikldlini ihlal edecek herhangi bir hareketle alakadar 

olacak, fakat, diler devletler de beraber olmak fartile •• 
Londra, 24 (Radyo) - Avam 

kamarası, buıüa ötleden !onra 
toplanmıt ve Baıvekil Nevil 
Çemberlaynın, umumi vaziyet 
hakkında verditi izahatı dinle· 
mittir. 

Nevii Çemberlayn uzun iza· 
bat verdikten ve son hidiıe
feri tebarüz ettirdikten sonra 
ezcümle demiıtir ki: 

- 1ngiltere, bütün siyui me· 
selelerin, muslihane bir ıurette 
halledılmeaini arzu etmektedir. 

Biz, ııbık Hariciye Nazan 
M. Edenin de söylediği üzere, 
Uluılar Sosyetesinde kabul et
tiiimiı bütün taabhüdatı ifa 
........ 811 cümleden olmak 
llzere Franaa ile Belçikayı yar• 
,.ı,_ -~• .. ·., l.l&ol, yesai •• 
-1alaltlen airiımemiz• imkia 
yoktur. 

Viyana sok.aklarında Alman aılcerlerl 
mamen bıtaraf kaldaj 111.'!: ve tir"' 
yolda devam edeceğini beyan 
eylemiştir. 

ıömao JdUDL ıl•nm111 hyfjy~ 
tinin Avrupada bir gerginlik 
- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

firar etmiş! 
Bı"r Amerikan şile~i
ne atlıyarak kaçan· 

lar yakalandı 
Haber aldıg mıza göre. bundan 

on giln kadar eni ıebrimizd• gene 
bir firar hlditeıi olma' ve üç ıale• 
be, bir Amerikan ıilebiue atlıyarak 
kaçmıt. ancak ba ıil•p İ&mirdeD 
ıonra bir T6rk limanına ıı&rayıncı, 

katanlar rskalanmıılardır. 
Tahkikatımız• göre bu Clç genç. 

Amerikaya kaçmak fikri!• hazır· 
lanmıılar ve bundan on gfln e...el 
limanımıza gelerek Ahancak iıkeJe. 
aioe yaaaı•n bir A~~rikan npuru• 
na girmek çarelennı araıtırm•A• 

koyul muılardır. 
Gtınçler, nihayet vapur hareket 

edeceği gihı, bu iıble cinnndaki 
k.erHteler ve Hgonları ıiper ederek 
ki mreye görünuıed~n upura atla• 
ııuıılar 'fO ambardaki bir kötey• eak• 
lanmırJardır. Gece 'fapur hareket 
edip açık denize çakınca, ba Clç 
ıene de ~izlendikleri mahalde fasla 
kalmak lüzumunu bieeetmemiıler .,. 
kaptana mQracaat ile Amerikaya 
gitmek niyetinde olduklarını, bu te• 
heple gemi)e kaçak bindiklerini Ul• 

laraıı !ardır. 
Gemi ıtnriai bu gençleri n• 

purda yi dirip içirmiı ve ilk ugrac1ıgı 
Türk limanında bndilel'iai Hba&aya 
ıeıllm etmiıtir. 

Ba llç çocu&aD lamirdea fhar 
ettitl ora sabıtaııaea ı•brimiı ımai. 
yet clirekıkl6tO•e Wldirilmittiı• Ba 
Clç talebe, enlki gf1D limuımıad• 
.-~ fbon •epan Ue .. lari__. 
getirilmiı •e Hbıtaca au.leria• a. 
lim edilmiotir. 

Pol Bonkurun beyanatı 
------ - -- - - - --- - - - - -- - ---

lhtilAlciler, t:aragon 
hududuna kadar 

ilerlemişler 
G. Frank.o ordusu kumandanlarından bir 
General yaralandı ve Burgosa gönderi· · 

Madridden 
BarHloa, 24 ( Radyo ) -

Cumbariyetçi lıpanya karar
ıibı, ıa reımi teblitl DOfl'el
mittir: 
Düıman, hatlarıuaızı tazyik 

etmiıtir, Kuwetlert.il,ı Piaa 
Dele lryayı tabliyeye mecbur 
olmuıtur. 

bir ıörüniiı 
Joera baval"sindeki kuvvet· 

lerimiz cans paran• madafaadan 
rcri çekilmişt 1 r. 

ihtilalci tayyareler, Yoharalos 
ile Sankori\ayı bombardıman 
~-·,ıerdir. 

Burl'o•, 24 (Raidyo) - il.ti· 
- Sonıı 6 ıncı salılfede -

Güneş dün geldi 
Çekoılovakya meselesine re

lince, bu devletin iatiklilini ih· 
lil edecek herhangi bir teıeb
biise mani olmatı kabul ede· 
riz. Şu ıartla ki, diğer devlet· 
ler de bizimle beraber hareket 

Nevil Çemberlayn, lngiltere• 
ltalya müzakerelerin~en de bah· 
setmiş ve bu müzakerelerin 
iyi netice vereceğinden ümitvar 
bulunduğunu söyledikten sonra, 
ltalyanın, ne ispanyada ve ne 
de (Balear) adalarında gözü 
olmadığını, silahlanma yarışına 
nihayet verilmesi için lng"ltere· 
nin bir metod aradığını kay• 
deylemiştir. 

Muta&rrızlara karşı Yarın Alsancakla 
etsinler. 

Uluılar ıosyetesi, müıterelc 
emniyet meaaisi sistemine isti• 
nıdgib olmaktan uzaklqmıştır. 
Bundan dolayı, yüksele mena· 
fıimizi müdafaa için ıiliblan
mata mecbur olduk .• 

Nevil Çemberlayn, ıözlerine 
devamla: 

- Gerek Fransa ve gerekse 
Belçika, bir taarruza utrarlarsa, 
biz; yalnız Uluslar ıoıyeteıi 
abkimını riayeten değil, Lo· 
kano abkimı mucibince de bu 
devlederia yardımına ıitap et• 
mete mecburuz. Bu mecburiye
timiz. Irak ve Mısır için de 
a111i dencedodir. 

Demiftir. 
Nevil Çemberlayn, lnfiltore

ain menafii mevzuu babıoldu· 
ta yerde harekete gelebilece
tini, ba ahval ve ıerıit hari
cinde yeni taahhütlere giriıe
miyecejiai ilive eylemiı ve 
Ruıyaaın, mutaarrız devletler 
haricinde diter bütün devletle
ri• iıtitakile umumi bir konfe· 
raaı aktedilerelc ihtilafla meıe
leleria konuşulması hakkındaki 
teldifiai kabul edemiyeceğini 
ve çiiakG, ıulb içia, bütiin dev• 
letlerin müıtereken çalıımaıı 
llzımıeldilini ilivo eylemiıtir. 

Nevil Çemberlayn, Çekoılo• 
vak,aaın, kendi topraklarındaki 
Almu ekalliyetleri için yeni 
laaklar vermeli tenıip ettitl 
laaklaadaki karanaı alkıılamıt 
ve bundan dolayı ıulb namına 
Laailterenin sevinç duydııtıınu 
aöyledikten ıonra. sözü lapan· 
1• bldiaelerine çevirmiı ve İn· 
Jilterenia, lıpanya i,lorine ta• 

elele vermelidir 

Berlin, 24 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Fransa, Akdeniz me•eleaile yakından aldka
dar ve Çekoslovalıyaya yardıma mecburdur 

Burada Çekoslovakyanın ta
mamiyetinin logiltere tarafından 

Pari1, 24 (Radyo) - Fraaaa 
lyau mecliai hariciye eaclmeai, hu· 
güa toplan mıı ve Hariciye Nazın 

Pol Boakurua. harid •eziyet hak· 

lbni Hazım Feritlin tabutu huzurunda 

Çok iyi bir insan kaybettik 
Din, lbni Hazım Feridin cenazesini takip 

edenler, hep bunu söylüyorlardı 

D6nkl n61ham11da 6ltmtl tee1o 
•hl• yazdığımız a•ukat •• eaki 111u• 
harrir İbui Haıım Ferid Yapana 
eeDaaeıf, dflu Salbaaedeki e•indeD 
kaldınldı · .. namaıı lC emeralb oa. 
miinde kıbmdıkıan aoura; tabutu. 
onu ıe.enlerin elleri 6ıttlnde hG· 
kdmet caddeıini aakiben adliye bi· 
naaı 6utlne getirildi Te burada ima 
bir ••kfeyi mfiteakıp, e~D 11H ote>e 
mobiliae Jı:ondu, ani aıe1arlığa glSo 
ıaralerek 16mtıld6. 

Ceuaaede, bir jand11m• DıGfre
uai. bGtfhı nubdar, b&kınıJer, 
•atbuı •kam. 'Ilrll •• lıl .... .ı 

birçok tlccarlarla ıaaıdıklan laaıu 

lıulondulu. 

İbni Basım Feridin arbmula 
•ih)aalar çokta. Tabutu, muulll 
taıında iken, etrafında mel61 bir 
çehre ile bekliyen birçok maaentr• 
lerio aAsıadaa fU cimleler dOkal• 
mekıe idi: 

- Çok iyi bir ia,aa kaybettik. 
E•et, fbai Basım Ferid, eiddea 

bir iatanı klmildi. Ona taoıyaal .. 
rın bepıi bu noktada mtlttef iktiler. 

Merhumun mesan bepnda baro 
reili B. Mu•tafa Mflnir BiJ'leJ, çok 
•ecıiı bir li1aala bir ı6yl•• •er.U •e 
merbumau iııtanf mHiyetleriadea, 
yarda yıptıtı hi&m etlerden, lımlria 
iıgaliude •atıui mficadeleleriadea 
dolayı Ciride nefyedilclitiaden bab0 

ıetti. 

Daa, İbni Haıım Feridia ••· 
ıan ucunda göıyaıı dökenler, onan 
y6k"k hHletlerine aeuoleree gıpta 
edenlerdi. 

İbai Baıom Ferid, iaaanlıgı iyi 
•nbyıD n iyiligi çok HHD bir in• 
landı. Onun 61Clmtl, t.mir irf•D Al• 
mi içia cidd.-n bir kayıpbr. 

Merhum için rahmet Te matf i· 
Hl dilerktD, kederdide ailedn• .. t. 
ru >aa11eaı.n.w ıuaar11o 

M. Pol Bonlcar 
kıadaki iaalıab dbalHaqdr. 

Pol Bonku, aWetleriaia lılnL 
yet H Mrbeltitl•• riayetklı ol• 
dnletleri•, mataarn• de•lellerle 
mClcadel• için bir araya gelmeleri 
•• elele •ermeleri llamgelditiDi 
ıöylemiı, FrauHDID ÇekoıloTakyaya 
yardım etmek mecburiyetiade l>a
ludutuau ili.. •ylemiıtir. 

Pol Boakur, Linauya ile Po. 
loaya ara11ndaki mb.,.battaa da 
bahaetmiı H Franaanın, dott 11fati• 
le Polonya nezdinde mfiracaatta ba• 
laaarak, Lit .. nya hakkında ııclde& 

kuUaaılmam••ım rica ettigini ilh• 
eylemiı, Fraaı~ıa; Akdenia m• .. 
leaile yakından altkadar oldutuao, 
1ıpaaya daki gön(lllaleria a•detlai 
bekleditiJai, açık .. hirleria bombar
dımaaıadan dolayı mbfeil halaıh 
dıatoau, .Geaeral Frank.oya pro&11to 
•Ulgiai bey•• eylemiıtir. 

Aaadaa Branje, enctlmea adına 
Hariciye N•ı•rııuı te19kkClr •tmit ff 
•erdili iıababn tatminkar oldatuaa 
bildlrmfftir. 

- .Sonıı 6 ıncı N/ai/ede -

karşılaşacak 
Bazı yersiz endişe ve şayiaların 

fena tesirleri •• 

Giineı talcımı 
GCl••t sakımı clb atı•• BaD• Filhakika, İzmir •porcalarma 

dırma treni ile telırimiH plmit H yapılmıı oldağa ı6ylea• bak•• 
jıtaıyoada ıporealarla kallp idare• hakaıılıklarıuı •• tarafgirliklerlal 
eileri tara~dan karplaamııbr, ayaea iade etmek ıibi bir laankel 

tamir talcımlanaıD f.ıanbaldaki kat'iyen hatıra getirilemH. ı..-
temulanada 1.mir çocukları al•y• h•lln da, b&diatlerio fnkiade ... 
bla• ••ki ban hata •e hareketlerin 
meticHi olarak, gQya bfitllD bunlara 
mukabele teklinde teaabarat yapıl· 
auı ihtimalleri gibi baıı yerliı •n• 
cli .. ler H ı•yialar çıkmııtır. Batta, 
Gtlaet maçlannda tamirli hakemlere 
itimat edilemiyece~i gibi nolctai 

ran bir ıpoıca rub •• fuar• ile 
aleyhte teuh6rat değil, billkia iki 

memleket çocağuau ı karıılıldı MT .. 

•• hürmetini bealiyen bir alU• 
göıterecektir. Emini~ ki, Myle ı.
barekeı, bilibaro diğer ıeLir!•r .. 

de tHirlerini göıterecek •• ba .... 
retle aranan netice elde edil-'J 
olacaktır. 

• • • 

aaurlu da dolaı mııtır. 1.mir mm• 
taka heyeti ba naiyet karııaada. 
federHyona m Clracaath, bGttla ba ... 
Jia •e Hclioeleıia hiçbir kıymeti 
Glamıyacatım. lımir hakemlerinin (;6oeı t•kım1nda Ha1ıb ti• .._, 
daima itimeda cayan bulaadoJı:latiDI luamaktadır. Ömer Te fbrabim .. 
n ıehrimiade, kardeı memleku ço. ~(io gelecelderd~. Mi@al irler Jı 
enklarıaı iocitabilecek teuhirlere paJ.. oteline iamiılerdir. G 
imkla mnead balnmadııını bil· yarın Aluacak ile puar gbl 
clirmlttir. O('okla ovnıyacakbr. 



•• 
Oüm 

11'/an Hazar 
Mesud adam, nere e ve nasıl şartl r ltınd bulunuua bu-

lunıun, ani gelen bir hastalık neticesile ölümünün yakın zam n· 
da '.bir emrivaki olduğunu anlar anlamaz rttk dünyadan elini 
etetini çeker. En parlak manzar lar ve eşyalar, en neşeli dost· 
lar ve yakın sevgililer, kitaplar, tablolar, b k daki serv t ve· 
ıaire (ölüm) e yakl şan bu adam karşısında büt"n sihirlerini 
birer birer kaybederler. Mesud ada , l'tık gülmelerini, taze b • 
har ın taze beyecanl rı ı, ve istikbale id körpe ümidlerini 
ebediyen toprağa göm üştür. 

Aaıl feci olan nokta, böyle yalcın (ölüm) ler önünde sarsılan 
•un ruhunun ve in n bünyeıinin istisnai bir v ziyet taşımaması, 

ve bu tahrip edici, y kıcı hadisenin bütün dünyayı, alevden bir 
kutak halinde gitgide kuıatmış bulunmasıdır. 

Yirmi ci 111r ad mı, huzurunun en lezız dakikalarını yaşadığı 
im sırada, batının üıtande gezen talim tayyarelerinin gürültüle· 
:ile (ölüm) ün kemik yüzünü ve arsızca sırıtan d şlerini her an 
ıözGnUn önünde görür. Kütüphanesini, mobilyesinı, çal.şm ve 
yatak odalarını, yeni doğac k ilk çocuklarının karyol sanı, hatta 
oyunc klırını hudacbuz bir saadet ve neşe havası içinde dostla· 
rına göıteren b 1ı ·y r yeni vlil r, evlerinin "kinci katındaki tu· 
haf bir odanın onüne geldikleri zaman, deminki neşelerini ve 
ç'i~kten guzel gül e rini nıızın k y ederler. İnler gibi iz 

- işte burası da (ıığtnak), derlcrf 
. Ölümünü belcliyen hast nın ruhi baleti gibi, düny mız yeni 

bır rub biletile kucak kucağa yaşıyor, Binbir türlü ıinir buhran· 
larımızm, psycbique rahatsızlıklarımızın, biribirlcrimizle gayri 11· 

mimi ve samimi münasebetlerimizin, hu'asa içtim i ve ruhi ti· 
relerimizin izahını yapacak olan yir inci asır ruhiyatçısı, başla· 
nmızm üzerinde gezen, ve evimizin it katında bağd ş kurup 
oturan (ölüm) timsaHerinin ferd ve cemiyet karakterleri üzerin· 
deki müth'ş tesirlerini bir an unutm malıdır. 

Hakh bir i tihzal 
Holivut yıldızları, Kaliforni· 

yanın Sanda Monika sayfiye. 
sinde, çok modem ve şık köşk
ler yapmışlar. Son gü lerde 
Kaliforniyada vuk bulan ıeylip· 
lar yüzünden bu köşkler ta a· 
men sular altında kalmıştır. 
Yaln1a. yı\dız1ardaıı bazılarıDın 
köfkleıl, tepeciklerde olduğu 
için, soylaptao masun kalmış· 
lardır. Bu köşklerin yıldızlan, 
şimdi Holivutta şenlik yapmakta 
ve evelce, tepelerde köşk yap· 
tıldırından dolayı onlarla alay 
eden arkadaşlarile istihza 6t• 
melde imi,lerl. 

Fr nsa parlamentosunda 
125 saylav giyiklerin hima

yesini istemişler! 
Fransa parlamentosunda, yal· 

mz siy etle veya kanunlarla 
iştigal edilmiyor. Say) vlar için· 
de, muhtelif kurumlarla alaka• 
dar çok kimı ler v rdır. 

Fransa parlamentosunda, bay· 
vaDatı himaye cemiyetine aıa, 
tam 125 saylav vardır. Bunl r, 
hayvanların ve bilhassa giyik
lerin himayesi için daha esasla 
tertibat alınmasını, geçen hafta 
tnüşterelc bir takrirle istemiş· 
ferdir. 

r 

R-'kev.:n bir kur 
açılacak 

fzmir H kevi re"sliği, lzmire 
gelen seyyahları gezdırı;ıek ve 
rehberlik etmek üzere dil bılir 
gençlerimizden mürekkep teş· 
kilat v · cude getirmeğe karar 
vermiştir. Bu gençler için bir 
kurs açılacak ve lımir tarihi, 
civard ki muhtelif harabeler, 
onların t rihler: h kkındaki bil· 
gileri artml cak, onra bu genç· 
ler, seyyl2hlar rehberlik cde
ceklerdır. Vali B. Fazlı -Güleç, 
lst n boldan gelince Hailcevi 
reisliğ', vilayete müracaatla bu 
kur un biran evel açılması ve 
gençlerimizin fuara kadar ha· 
~ırlanm 1 rı için teşebbüste bu· 
lunacaktır. 

lzmirde böyle teşkilata haki· 
katen büyük ihtiyaç vardır; bu 
v zifcyi hmir Halkcvi üzerine 
almakla bu mühim ibtiy ca ce· 
vap vermiş olacaktır. 

Yo inşaatı 
Mükellef amele işe 

başlattırıldı 
Yol vergisi borçlarım vere· 

miyen ve yoll~rın inşasında ça
lışmağı kabul edenlerin muhte· 
lif yoll rda çalıştırılmalarıoa 
başlanmıotır. Beden amelesi 
mükellefleri Dedebaşı • Yaman· 
lar, Cumaovası • Ş şal yollarını 
ilk defa inşa edecekler ve sonra 
sıra ile Tire • Aydın, Tire • Sel· 
çuk, Bergama • Dikili ve Kemal· 
pa a • Karabel yollarında çalış-
tmlac k, bu yolları tamir ede· 
ceklerdir. ---Şehir meclisi 

Şehir meclisi 1 Nisan Cuma 
günü Belediyede toplanacak ve 
yeni sene büdcesini müzakereye 
başlıyacaktır. Belediye reisi B. 
Dr. Behçet Uz da o zamana 
kadar lzmire dönmüş olacağın· 
dan Ankara seyahati hakkında 
mecliste izahat verecektir. 

Hollandada içek sergisi 
Hollanda ahalisi, çiçeklere 

çok meraklıdır, bu miin ıebefle 
N.sanın yedinci annü Hollan• 

Parlamento reisi, bu takriri 
mutakere mevkiine koymuı ve 
uzun münakaşalardan ıonra, av
cılar aleyhine bir cereyan hasıl 
ol uıtur. 

1 ....................... .. 
6- ' ~ 

danın her tarafında çiçek b y-
ram1 va?'drr. O gün, ayni za· 
manda bir çiçek sergisi de açı· 
lıcalc: ve bu sergi Nisanın on 
sekizinci gününe kadar devam 
ed celctir. 

Çiçek aerıiıine, yalnız Hol· 
Uanda çiçekleri değil, bütün 
Avrupa çiçekleri 'Cle teşhir edi· 
lecektir. 

Şinadıden, Avrupanın birçok 
yerlerinden tayyarelerle Hol· 
laadıya çiçek ıakaıları tqıo· 
maktadır. 

Hayvanlan himaye cemiyeti· 
nin en çok ıhuıumet beslediği 
avcıl r, giyik avcılarıdır. Fran· 
da giyik avcıları; vahşi kimse
lerden farkı olmıyan insanlar; 
diye telakki edilmektedir. 
Gazete mOvezziliAinden 

sefir olan adam 
Dünyada mevcut sefirler için· 

de en zengin adam, Amerik • 
nın Londra büyük elçisi Yo.sef 
P, triktir. Bu adamın, ekar ve 
emlakten başka nakdi mevcudu 
.bir milyon dolardır. 

Yusef Patrik, .bundan 75senc 
evci lngiltereden Amerikaya 
hicret eden fakir bir ailenin 
çocuğudur. Y11sef Patrik, küçük 
iken, gazete ve karamelya sat· 
mış ve bilahare devlet daire-
lerinden birinde küçük bir me· 
mur olmuş, çalışkanlığı müna· 
ı;ebetile terfi ede ede, sefirliğe 
kadar yükselmiştir. 

Amerıkanın Londra sefiri; 
bütün servetini, bulundutu me· 
muriyctlerden tasarruf etmiş 
olduğu para ile temin eyle· 
miştir. 

Se 
te 

Şebrimızde bulunan ve ha
yatı ucuzlatmak için tetkikler 
yapan lsviçreli profesör Loran 
dün de mehtelif tetkiklerle me · 
gul o'mştur. Öğleden evci be· 
lediyc reis muavini B. Suad 
Yurdkoru ile mezbahaya giden 
profeıör, kasaplık lıayvan satış 

fiatleri ile mezbah resmi ve 
perakende et fıatleri üzerinde 
tetkikler yapmış, sonra, bele
diyeye gelerek muhtel:f yıllar· 
daki gıda maddeleri miktar ve 
fiallerini hösteren istatistik ve 
grafikleri tetkik etmiş, bunları 
almıştır. 

Pı ofesör T.caret Odasında 
bakkallarla tekrar goruşmüş, 

toptan ve perakende satış fiat· 
leri üzerinde durmuş, Kültür· 
parkı gezmış, fuar hakkında 

ma:umat alm ştır. Profesörün 
dün yaptı~ı tetkıkler arasında 
ıen mühimi, sebze hanlarında 
yaptıklarıd.r. 

Sebze ve meyve satılan bir· 
çok hanları gezen profesör, 
hanlarda satış esnasında bahçe 
sah'p erinin bulunup bulunml· 
dıkıarını, hancılar tarafından 
müstahs Here ne miktar avans· 
1ar verildiğini, sablmıyan mah· 
sulün ne yapıldığını, bahçe sa· 
bipleri ve hancıların miktarı, 
teşkilatları mevcud olup olma· 
dığı, muhasebe usulleri, :umumi 
masrafları, aldıklara komisyon 
nisbeti, devlete verdikleri vergi 
mlktan, bao1ardall baş a şekir. 
lerde, insan yatırmak vesaire 
ıuretile istifade edilip edilme· 
d ği, büyük ve küçük arazi 
sabipleriwin miktarları, bir bah· 
çevanın .senelik satış nisbeti, 
Ankara ve lstanbula sevke<lılen 
mahsullerin kimlerin mesuliyeti 
altında sevkedildikleri, köylü ve 
mtlstabsillerin kendiler;ne mah· 
sus şahsi hanlara olup olma· 
dığını, 934 yılına nazaran mey· 
va ve sebze hanlarının artıp 
aktmadığını, perakende satıc • 
lann kazanç vaziyet ve nisbet· 
leri hakktnda malumat almıı, 
en fazla satış yapanların kim 
olduklarını, lstanbula en çok 
hangi sebzelerin satıldığını sor· 
muıtur. 

lıtan bula en çok patb can ve 
domates sevkedilmektc ve sa· 
tılmaktadır. Bütün bu mesele· 
ler hakkında profesöre izahat 
verilmiştir. Profesör B. Loran, 
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hancıların Jsviçrede sebze ve 
ve meyva satışlarının n-e su· 
retle yapıldığı hakkındaki su· 
aUerine cevaplar vermiş, aldığı 
m3 1umat ile İsviçredeki vaziyeti 
mukayese etmişt r. Ucuzluk mü· 
tehassııının hancılara verdiği 
malumata göre lsviçrede bulu· 
nen büyük istihlak kooperatif
leri ve büyük mağaz lar Frah· 
sadan Marsilya ve Liyondan 
gelen sebzeleri halka satmakta· 
mışlar. Köylerde kendi mah· 
sullerini haftada iki gün pazar· 
ar götürerek satmakta, bele· 

diye, satış fiatlerini tesbit ede· 
rek radyolarla neşretmekteymiş. 
Herkes·n evinde radyosu bu· 
unduğu için fiatleri radyodan 

takibetmekte, be!ed'yeler, hal 
nşa etmekte, bunu halkın men· 

faatine terketmekte, yalnız fiat 
kontrolu vaz fesini görmekte 
miş. lsviçrede, bizdeki gibi 

turfanda mahsuller arasında 
pek fi at farkı da of mazmış, 
orada ha kın iştir kuvveti yü:C:· 
sekmiş ve bazan da çok yük
sek fi t vermekten çekinmez· 
lermiş. ....._ __ ...._ __ ,;_.. _______ ~----~ 
Bir ih ~ar ge
çirdiğ · kazadan 

sonra ölmüş .. .... ._ __ 
Kazaya sebebiyet ve. 

en tüccar B. Ratıp 
la -kınaa-ıahkiliat 

yapılıyor 
Ödemiş Adagide yolunda bir 

kaza olmuş, bir motosikletin 
Ç:upma ile yaralan n bir ihti· 
yar ölmüştür. 

Kaza şöyle olmuştur: 
Adagide nahiyesinin Y zı 

mahalles'nde oturan Musa oğlu 
80 yaşında Süleyman Sünnetçi, 
bindiği atın üzerinde Selçuğa 
gid yormaş. Menderes köprüsü 
yanında motosikletle Adagideye 
~itmekte olan tütün tüccarı B. 
Ratıbın motosık etinden hayvan 
ürkmüş, Süleyman Sunnetçi 
yere düşmüş ve bazı yerlerin· 
den hafif yaralanmış. 

80 yaşındalc' köylü yarala va· 
ziyetto evine dönmüş ve o gece 
ölmüştür. 

Hadise tahkikatına Ödemiş 
müddeiumumiliğince el kon· 
muştur. 

Mahkümiyet 
Narlıdere köyünde Huriye 

adında bir kızı lcirletme~le 
maznun fırıncı Recep, Kamil 
ve Nurinin şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde muhakemeleri 
sona ermiştir. Recep on ay 
hapse mabküm edilmiş, diğer 
maznunlar, hadisede alakalan 
bulunmadığı anlaşıldıklarından 
beraet etmişlerdir. 

Kırkağaç kaymakamı 
Kırkağaç kaymakamı B. Sa

Iaheddin, dün şehrimize gel· 
miştir. Bııgün Ank raya gide· 
oektir. 

'/(uyuya düşen çocuk 
Keçecilerde Alibey hanında 

oturan Raif kızı 7 y şında Sa
niye, Kuyumcular çarşısında es· 
naf tarafından kullanılan ve 
ağzı açık kuyuya nasılsa düş· 
müş, yüzunden başından yara· 
ıanmış olduğu halde kurtarıl· 
mı tır. 

1. '·-

lar --.a. e-..c;a:--
Bir esr kçısı 

aranıyo 

Evelki akşam Bahrib ba par· 
kında ortalı~ı heyecana veren 
bir vak'a olmuştur. Park önün
de vazife gör"n nokt polı ine, 
parkta bir esrat kııçakçısı bu· 
lunduğu haber verilmiş ve po· 
lis kendisini yakalamaga teşeb· 
büs edince kaçmağa b şlamıf· 
hr. Polis memuru, Sı biye mü· 
dürlüğü binasına doğnı kaçan 
abık lı kaçakçın n arkasından 

korkutup yakalamasını temin 
için tabancasını birk ç el teş 
etmiş ve koşmuşsa da kendi· 
sini yakahyam mıştır. K çak 
esrarcı aranmaktadır. 

Otomobil aza ı 

Torb lıda Tepeköyd Kazım· 
paş mektebi yanında bir oto· 
mobil kazası olmuştur. Şoför 
Süleyman oğlu Mehmed, lzm r 
belediyesine kayı<lh 300 numa· 
r~h otomobille lzmirden Tireye 
gıderken Tcpeköydeki mektep 
yanında Mehmed kız Atçasaray 
isminde bir k dına çarpmış 
ve yaral omasına sebebiyet 
vermiştir. Şoför, znbıtaca ya• 
kalanmıştır. ----Yeni posta kartları 

Posta idaresil'in yeni -kartları 
gelmiş ve satışa çıkarılmıştır. 
Yeni kartlar 3, 5 ve 7,5 kuruş• 
luktur. 

Liman hareketleri 
Dün limanım za 1 Türk, 1 

ltalyan, 1 Felemenk, 1 lngiliz, 
1 Yunan, 1 Macar gelmiş ve 
2 Türk, 1 Alman, l Macar, l 
ltalyan vapuru hareket etmiştir. 

Müsamere 
Ayın 26 ve 28 nci gün - ;ak• 

şamları Karataş Ortaokulu ta• 
lebesi tarafından fzmir Halkevi 
salonunda iki musamere verile
cektir. 

Se6 ah 
Dün Pireden limanımıza ge• 

len ltalyah bandıralı Brioni 
vapurile şehrim ize otuz Alman 
seyyahı g'elmiş, lzm'rin muhtc· 
lif yerlerini gezmiş ve ayni 
vapurla Rodosa gitmi lerdir. 

Teşe kar 
Annemizin ölümünden duy· 

doğumuz unutulmaz acıb.rı ınıza 
iştiYak eyliyen ıayın ve kıy· 

metli dostlınmızdnn her birine 
ayrı ayrı teşekkür etmeğe muk· 
tedir dekiliz. Sayın gazetenizle 
derin şükn:ıılnrımızı sunmamıza 
delalet lütfünde bulunmanızı 
buhassa rica ederiz. 

Öğretmen Avukat 
Ziya Gür Haşim Gür 

Vılayet j. K. 
Hu usi Giır 

Halkevi köşesi 
1 - Evımız Gezi komitesi 

10 Nisan pazar günü Yeniköyc 
bir kır gezintisi terf p et
miştir. Geziye iştirak etmek 
istiyen arkada\;ların nihayet 7 
Nisan tarihine kadat Halkevi 
sekreterliğine müracaatları. 

2 - Evimizin Sosyal Yardım 
komitesince Nazilli basma fab· 
rikaıı için amele kayıt ve gön· 
derilmesine karar verilmi.ştir. 
16-40 yaşına kadar bu işde ça· 
lışmak istiyen kız ve kadın şe· 
raiti anlamak üzere Halkevi· 
mize ve amele birliği başkan
lıtma muracaatları. 

3 - Motör kursa için yem
den kayıt işleri yapılacakb . 
isteklilerin evimize mür:acaatları. 

4 - Evimiz salonunda her 
hafta cumartesi -günü saat 15 
de ilkokullar Karagöz oyunu 
oynatılmaktadır. 

5 - 25/3/938 curna günü 
saat 16 da Dıl, Tarih, Edebi· 
yat ve Yönkur\Jl h ıta ık top· 
lantılan vardır. 



Danzigdeki Yahudiler, ten- ;;;:rıanmd 
kil hareketinden korkuyolar t~::,~~=-~~:lıhe et .. .. . .. ... . . ~ 
Almanyada yapılacak olan intihabat esnasında Londraya .,dı!or •• . 

lstanbul, 24 (Husuaı) - Şı· 
Danzigde bütün siyasi toplanblar serbest lepçili~ şirket:nia Lo~dra~ 

•• A • • ald t' aç vapuru teaellwa ıçıa 
hukumetçe menedılmııtir. buıiin bir heyet Londraya hı· 

. reket etmiıtir. 
Duzıı. 24 (A.A.) -:- ~lman· • Şirketler, yeni şilepler almık 

yada yapılacak ~an ••tı~a~t Maslak yolundakı için teıebbüslerde bulunm•t• 
uounda 10 nıRD tarıbıne batlamıştır. 

!:'!:di::,~i~·~i t~~=~: otomobil kazası Savarilerimiz 
aataklan ye intihabıbn netice- B. Tah:.. bugu·~n go··mu··ıecek, Avrapa mü•a6alıala.. 
leri 10bklarda hoparlörler va- __ .. • • ı... -6 L ı 
lltuile Uln edilecektir. . rına lf tiraıc eueC'9 ıcıer 

DiJellıl fealıi .., oerbeııt ... fOf Ör tevkif eclildi ~'"!1, 24 (ffa~oı - Si-
lairde J911i latlhıbat icram h• latubal, 24 (Hususi) - Diin Mulak yolanda otomobil b- varalenmız; Loadra de ranaacla 

~ meYlimaiz. addedilmekte- aaıaa atny1rak ölen Tan pzeteıi yazı itleri müdürü B. Tabiria ba~~:v~'!:.J')J~ca~= 
tir. Fakat Nazı makamatıaıa ceaueai yana kalclıralacakbr. b • d b ... __ ba •-et ed• 
.. L--'- -kileti 1aa·~--a er• Pa -•- b 1 f .. Ke Adi dil etın •. urau.u re~ .,....... ..... ..... rç ... aaa otomo i in şo öru mal, iyece tevkif e · miıtir. ki clir 
dili amu &llmbdeld ••• ce er • 
c1ea • ..ı" ...... karar ... Arnavutluk kralı Franaada Konya vapuru 
meleri mllmldladlr. Ar • . ı...·ı·.ı •ı·ı - 6• /ı b• ,,. tl.'d f L va1aac111er aleybiacle bir tn- .za ettıfı f8ıcı ue .ır~ı .. ı ır a ıne te1- 1 a rıı ta u rı,acaıc 
kit -.aıi icrumclaa kork• eoleneeelc lıil etmelı iati,Of'lar lataabal, 24 < Huui J . -
Yalaaclil•in malaaeereti birbc 'l"iraa, 24 (Radyo) - Kral Paria, 24 (Radyo) - Mub• Konya vaparaada ~ tadı~t 
L-& .... _ beri Hı"cret 1 f 1 b yapılacakbr. Ba tadıllt, bar 
... ta ... n arbaafbr. A•••t Zoıoaaa evleameai içia i ı11la• ardan 77 mebu, u• tecrübe mılaiyetiade olacak ve 
oclealeria •iktanaua IOll laafta. aynca bir kaaua çıkmıyacakbr. ıüa bir beyanname • efl'etmi.. ·ı d bü ı• ı d tee
I• urfaada iç bine halli olm.. Ahmet Zoıo. arza ettili ,ekil- ler ve millt bir kabineaia tef' ~~i :ına~ab~~pu ara • 
oıdata .a,a .. .-aeclir. d• koatea' erardiae u. e•le•• kili içia taraftar iıtec1ikleriai 8• F 
a1~....:•'•11. ~ 'maıaı•a bilecektir. bildirmiılerdir. ır ransız • 
-.-..., .. • •• ftl, ., Beyannamede, Fraauaın teh-

araaırula ilatildf Fransada likede oldutu Ye buıüaki ... tayyare11 
,alılar 11 bin amele gr•ıl.. :=:t !:,~iJ1 .:!~':!:~i: Daıt• IHI parçalandı, 

••• , ..... u (A.A-) - a. • ildn etti tadır. dolıaslıiıi l11JmtJr oldu Km,....,,. ............... ._.. 24 (Raclyat-(Sitruen) Belllf'atltla bir arbede Pıriı, 24 (Radyo) - Pari• 
ılıimlilllil- ile AbleaJ•.,.. Gto•obil fabrikaaı amelıai, ırev Belgrad, 24 (A.A) _ Avala Ku hava po9!.-'D• ya~ yolca 

..aa ..... ......,._.. UadUf 1• Ula ebaİf ve fabrikaya itıal Ajan• teb:it ediyor: laJJ&fUİ, bapa Perpıaya• oi-
•••·v• ..... '!.,,.- GN" ilili ı. •• - , lilia etle vakti iiai...,9itetle vırı ada yere diiJOrek parçalan-

llıl.__. .._. • •••.... ..ele 16 bia kitidir. Oll ili on bet talebeclea mürek- ... ·~ _!çiade bala- t JOI: 
....... lü ...... ,..,. kep iki frUp Arasında bir ar• CU, komur olmaıtar. Cenazen 

........... ,..., ...... ,.. ıa.ı. Norveç bede olmuıtur. Bu paplardaa ~ki! için tayyareler pderil· 
,_. '! ..... 99 ltfttıe .... ....._ L • -6-6 ı. • /c biri Liyotiçin taraftarlanndan, m11tır. 
- .............. lir. 1ta1,.. enınırauuaııı onıo. diteri de ıol cenah unıurlann- Fıaara L-•n•· 6ir~olı 
A9•., .. lla.n.aaa •loku ertadaa l la .L 1111 T a••....- ••• ı..ıyaa.11aaar ... oı aneaini 11apattı a~~ m.ürekkepti. Talebeden ecnebi lirmalar iıti• 
....... ••• itllatlanma .U..iJed 0 ı 24 (R dy ) R barı bıfif surette yarılınmııtar. • 1 o, • o - aıya· Ba bidiae ancık birlcaç d-1-'ılca ra'- _ _.ecektır alliliM• ..... _ .. , .. , W••Hr. Norveç arıı111dı akd.olunın bir d ._ 11 csuj 

a. De Kaya Mdee .ı..., Jh. evam etmiştir. Talebe polilin lıtaabul, 24 (Huıuıi) - iz. 
...._,. kltlk i&illf ile ....... muahede mucibince Norveçin mldıhafeıinden evel dafllmıı· mir belediye reili doktor Bela-
.... tlllial aar•al 1»1ı .. kle iM• Leainrraddaki koaıoloıbaneli lardtr. Hidiaenin aebebf, ba çet Uz, bufÜD Ticaret Od• 
aak ••-claki ... .._ ..... kapanmıtbr. iki ırup talebenin miiumaı... •ada fuar iıleri ile megal = .:.••• ......... /ngiltere • Jtalya aızbtadır. olmuıtur. 

M•aalcereleri deo:ım Manf denizinde u.0A':!;':m,z::~:-1:r ~t 
etlıı· ~or s:.t•n i lı: v 1par ~ar- yüzde elli t•zillt yapıcakbr. 

" 6 Baeae, lzmir faanna birçok 

Bir caninin teşh si 

içinde yapdıtunız teknik 
medeniyet aanada ,.laız mad
deye taallGlc eden etY•Yı detil 
içtimai hidiaeleri " batta ... 
kinlerini bile deiiımiyu kai
delere irca etmek 1öniiade ça
lıımılar yapılmaktadır. Her 
pa yolamaz üzerhade teıadüf 
ettitimiz lrim1eler ara11ada be
d•i tetekkülibaa. bakıflanna, 
11bbi durumlanaa, aotuk ve 
11cata karıa hillizlik derece
lerine f()re ıu ia1ao caoi veya 
hınazclır yahutta cani veya bır-
11z olabilir demek mümkiia 
müdür? 

içtimai zaruretlerin saiklerini 
inkir etmemekle beraber acaba 
cani tipini, f;ziyolojik tetkikler 
netic:eaiade tubit etmek kabil 
olacak .. c1ır? Ba ıaale alimler 
cevap wnaete çahımıılardır. 

Bazı inunlınn becle•i te .. k
ldlllbaclaki haauiyet1-, mlahl 
daramlan, hıtibalann abüll
melleri. ruhi karekterleri itiba
rile cani tipini arnttikleri ileri 
alrllmiiftiir. Billwaa ltalyaa 
alimleri ba yönde alikalı iacr 
lemeler yapmaılatdar. Vardı klan 
neticeleri lauoa buliaa eder
•kı Caai erketi• umami,.tle 
iri ,apıh, atar oldutu, cani ka
dlaaa i8e tabii kaclıa tipiaclea 
dalla laafif oldapdur. Kaa 
&Ui lllWI koUad11r. Hacim iti
Mıia. kafatall normal iaMDaa
kinclH clalııa ldiçiktir ve teki
.al etmemiltir. Alaı tekik. 
el• .. -...1mr. Baram•
- dotna lavnktar. K.t••• 
altaaclaki -.ik çalaldlr. VaW 
klqiar ıilli IÖ& •orWt., .. i eok 
bo,aldlr. Çeae kemikleri çıkak 
ve lm"911iclir. Kalaklan aynk 
ve paiftir. Bala .... doaak ve 
...... Sd.111 el.al• daima 
bonldar. Bilhaua kalb baata-
.._ .. , .. _4if .... . 
Jetİ ele iyi delildir: ... ...,. 
vaalar tibi ıojıak ve ••ta 
kar11 laiıaiadir. 

Yukarıda aöyleclitimiz ıibi, 
ba b111ati,.ıl•i anecleD bir 
lciwla mah.kkık caai ola
cat- iddia edılema. Ancak ilk 
oiaayeti ifle•it olan bö,le bir 
in .... a, bmulm IOllra da a
n.,.tler yapabilecetl •Üteıo 
meldir. 

C..iltin r•hl kaütne ,.. 
liace: Oaan, sevp ve bilp 
udır. Soiata brp biuil ol
muıaa mukabil elektrik cere· 
J8D&Da brfı IOD derece haa· 

·kabil midir? 
saıbr. Yakın bir tehlikeden 
çabuk müteheyJiç ol11r. Kebdi· 
sine ne zalcot eseri gösterildiği 
zamındalci kalp dırabanları 

bile ölçülmüıtür. Mağrurdur. 
leretin çotılmasile mütenasip 
cinayetlerin de fazlalqtıtı mü· 
şabede odilmiıtir. O, kum1rı 

sever, batta ibtiru dereceıiade 
batlaaır. Çok tenbeldir. Mu· 
kallittir. 

Cani, akal butahtına müp· 
teli bir in .. D olmaktan ziyade 
vahıi ve iptidai bir mab:ak 
tipini arzeder. Lombroıo, amu· 
miyetle cani olanlara • tibib 
deli. namını ••mittir. Bu ıe
kilde tesmiye edilmelerinin yan• 
lıı oldatu hakkındı alimler 
ar•ada bir hayli münaklplar 
olmqtur. Bilibıre delir• OllDİ 
tipleri de yok delildir. 

Doatoenkinia ölmez uerl• 
rinde tuadiif edil• epileptik 
tipi, iıte bu yan cleli yan cani 
yaraclalaılana tuvindir. 

Yakanda aikrettitimiz •••vt 
ve maddi yapıbıtaki iDUDlar-
du ııyri klmaeler; iıleclikleri 
cilla1etle'ri müteakip tabb mil-

fllaedeye •••• eberiliaia 
akal zaafıaa diiçar oldllklan ıö-
ril•iittir. . 

Delide, daa,etia ifleamal 
bir pyedir. Y araclahtta caaiyıe, 
cinayet b .. ka bir faydanın te
miai vutuadll. Fakat berhaa,; 
bir cİllayeti yapm1ya HYkedem 
yalnız bu ,.,.c1ıı11taki ra1riea. 
bi:lilder cletilclir. iklim, •edMI 
tartlar, ._imal •e ark delrllll~ 
.._i• de tellrl ....... 
.._ ._lebllmiscle kaz kaçır• 

ma ve ana rec•ek gibi ıuçla• • 
na tarlada çahtılclıtı zamaalar-

&.--...•11t-..!Ml~~.J1J11-.M 

Kış mevsiminde, adım öldür
mek ve yaralamak ıaçluıDıa 

iee timali Aaadolacla ve ••J" 
yea havzal•da olcluJa belli 
olmD1tar. 

Amerikadı .. bitleri• ,.._ 
ıöyleyip aöylemedikleriai t.abit 
ed• iletl•i• icad edilcliiiaa 
pıetellrcle o"-akta11L Mlc· 
rimi clalai 19flaiı edea bir il• 
tin ele befeclilcliti rb, i•-•• 
arbk tebitia tamamen esiri 
olclutuna ıüpbe kalmıyacakbr. 

Blllenı Odlıulal 

Amerika ortlıı•a 
T•...M için 6ir mil. 
,ar dolar talui•at 

iatenili;,ör 

Ro., 24 (Radyo) - lntil- plf mıt. ve atmııtır ecnebi firmalar ittiralc eclecek-
tereain tark iıleri umum direk· l:°?dra, 24 (~ıdyo) .- !A~ı terdir. ÇJ M D J K L ER 
taro lnrram, burGn buraya reı- denızande, _burun. ~esıf bır 111 Mareıal Gdringin v;. · 

Vqiaıtoa. 24 (A.A.)- Orcla 
-'daaUrbiJe reiai .-..a Craiı 
orcl.,. tenlik w mncacla ... 
ferberlik pll~ındaki rakama Jlt' 
ai bir aU,oa kiti,. ibllt içill 
llir milrar dolar talllil!ata ilıti
J•' olchpau biitt;e lcomi110-
•- bDcllnaiıtir. 

Almanlar 
Allaıtarya maınaa. 

tından •tJınrtJlc 
almıyacalılar 

....... 24 (Rad10)- Al•• 
p Maiye Nazın Doktor Fonlr, 
AftltarJadaa Almanya,a tici• 
Olk bltlia muaut ve ticaret 
Clf)'Msadan rG•lk rami alaa
mıyaoataaı bilclirmiftir. 

M ei•ilıa lailıiimeti 
,abancı petrol ıir. 
lıatlerini istemiyor 
Melcıiko, 24 (Radyo) - Y •· 

banca petrol Ş rketle;i için bu· 
ıün bir nüma)'iı yıpılmııtar. 
Halk, şirketler aleyhinde tez .. 
büratta bu1 u 'l muş ve memnun 
olmad ğını izhar eylemiıtir. 

•it ve laıiltere-ltalya m&zake· vardı. Bu yuzden ıkı vapur çar- • Haritai alem 
relerinde lnıiliz 1efiri Lort pıımıt ve batmııtır. yana aeyalaatı 
Pertw talimat retirmipr. Her iki vapurun mürettebab Berlia, 24 (Radyo) - Mı· 

Roma. 24 (Radyo) - lnıil. kurt arı im ıhr. Y alaız iki kiti re,.ı Göriar, bugiia Viyaaa,a 
tere-ltat,a miiHkw•leri devam kaybolmuıtur. müteveccihen hareket etmiftir. 
ediyor. TiJr'-'- Göriasin aeyabati, bir balta 

Alakadarlar, Akcleaizde iki ICICUf U devam edecektir. 

c1evıem •enıfai etra1ıac1a ko- Emaalaiz liaarlar Belçilıailalıom•niıt. 
•••akta oldqnu laaber ,. ,aptı li lele ın'llcadele 
riyorlu. Ankara, 24 (Huıaıi) - Türk• Brübel, 24 (Radyo) - Bel· 

Neg{Ja kaıu, bugün dünya uçaılanada çikıdı, komiiaiatlilde mücadele 
Bir ti ava emsali görülmemiı ve henüz için bi.r cemiyet teplckül etmiıtir 

rer almamıı ıkrobııi firar yıp- cemiyet, derbıl iki de ıaaete 
tlalaa lıaybetti mııtar. çıkarmııtır. 

Londra, 24 (Radyo) - Sa· 
bık Habeıiıtın imparatoru Ne· 
pa, radyo firketi aleyhioe Lon· 
dra mabbmeleriade •çblı da· 
••Y' kıybetm!ıtir. Negüı, da· 
vayı kaybettitinden 11aih \ceme 
maaraflarını ted"ye etmete mec· 
bar bırakılmııbr. 

Litoanya Baıoelıili 
mesun •• 

'Rovno, 24 (Radyo) - Lit· 
vanya Bqvekili B. Stoubeliı, 
bastalıtı basebile Niıının 19 un· 
cu gün üne kadar mezuniyet al· 
mıştır. 

Elhamra ldıreainde Milli Kütüphane Sineması 
Yana matinelerden itibaren 

ilci harikulade filim birden 

KAN DAVASI 
Tabii Renkli • Fransızcı 

Sözlü şaheser 
Ba,,.ollerde: Silvia Sidney· 
Henri Fonda·Fred Mac Murray 

BRODVAY 
MELODi 1938 
Baırollerde : Robert Taylor - Eleanor Pow:d. 

SEANSLAR· Kan D.ıvası . =. 3-7 de Cumartesi ve Pazar t de 
· Brodv'lv Melodı : 5-9 da-Brodvay Mel"di ilt- basla 

luanlıtın ve dünyanın bqına gelen hadiseler, (haritai ile•)e 
• kadar da çok tesir ediyor. Umumi harpte, çok genç bir mek• 
tep ta.ebesi idim. Mulatelif kıt'a ve devlet laaritalan, bıfazamcla 
miikemmel surette çizilmiıti. O kadar ki, tebetiri kapıp li'*" 
tahtaya veya kalemi kapıp kitıt bııına geçti! m zamu, .. ki• 
çilk bir kammını bile kaçar .. clan iıteditim ,.ria barita11aa 
yordum. Hup bitti, Avrupa merkez ve ıimıline dotra bir Y'it• 
detiıilclikler oldu. O meyaadı b"zim aaayurd dı, mabat ve 
beaoemniıin Sevr muahedesi ile altüıt oldu. Bir ıün, Avrtapa 
A.ya bar:tııına ıöyle bir bıkayım dedim. 

Aman Allabım, o ne manzaraydı? 
Harita, biiyiilc annemin yamala bohçası fibi. çeıit çept, y 

yeni renklerle dolmattu. Kudüs, Sariye, Yemen, Hicaz, 
Çekoılovalcya, Lebiatın, Letonyı, Estonya, Litvanya, yeni 
cariataa, yeni Avuaturya, ııa ve bıal.. B "ıim kiiçüciik Aııadolu 
da bir yıtıa renk vardı: 

Franıız, ltaı,ao, laıiliz, Yaaaa bayraklarmdaa renkler •• 
Benim kafamdaki m91hur baritai ilemia poıtekiıi çık 

H11dutlar ı tmiı, mılüm pkiller bozulmut, daha bilmem ne 
olmuıtad. Bu haritanın Türkiye kıımı nihayet, k11men yerine r• 
Fakat diter kııımlar, arblc benim eıki aıiaam olmılctaa çık 
lardı. 

Kendi kendime bu yeni ı•ldi kafamda yerleştirmete çılııı 
birdenbire Habeıistaaın, Alma• • Fransız hududundaki Plr'Ylllll'll 

bu arada koıkoca Çinia ,.kli detiıiverdi. Ş.mcli de Avu 
buit11ı bozulup gitti. Sara Çekoılovakyaya pldi. Evet. 
ileme durmadan, dinle•medea bir bozulup ~zilip detiımo 
dir muallat olm..,.. Bakıyor, bıkı~or ela hayret edi1or•• 
ınbyoram ki, ıiiagüler ucuna takılan farçalar, bu ezeli ha 
aahı pelc çok şekillere aokacıldar. Çimdik 
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Ordu, Hamcıbele gelmişti ki, 
Yavuza bir h.ber daha ge'd;: 

- Hakanımız, Kürt Halit 
reis de atebei ulyanıza yüz sür· 
mek için fermaııınıza intizar 
ediyor. 

Yavuz, Rüstem hana kızdığı 
kadar bu Kürt reisine de kızı· 

yor ve diş bi,iyordu. Çünkü, 
Şah lsmailin emrinde en ileri 
bayrak açan Kürt kabileleri 
arasında Halit reisin kabilesi de 
vardı ve bu adam, defalarca 
kabilesi!e beraber Osmanlı hu· 
duduna girerek köyler basmış, 
kervanlar soymuş, yığınlarca in· 
aan öldürmüştü. 

Yavuz düşünüyordu: 
Onu da öldü:ecekti. Fakat 

nasıl! Kafası:ıda, ölümün çeşit· 
lerioi araştırıyordu. Nihayet ka· 
rarını verdi: 

- Memnun oldum -dedi· 
bana sadakat ibraz etmesini 
esasen bekliyordum. Fakat şim· 
di hareket etmek üzereyiz. Ya· 
rın Yediçeşmede konııldadığımız 
zaman huzanı ıahaneme gelir 
ve soframda da bulunur. 

Yavuzun etrafıadakile biribi· 
riae baktılar: 

Sultan, Kürt Halidi na11l 
oluyor da affediyordu?. 

Fakat bazı vezirler, padişa
hın, bu hain lciirde bir oyua 
ltaztrladığını anlamışlardı. 

Recebin on be,i •• 

Yazan M. Aghan 
- 108 -

Ti prizde ne kadar asice· 
riniz var? 

- Aoker mi, ne askeri? 
Hepsi de dağılıp gitti. Bir 
kısmı da Şahın peşinden ay• 
rıldı lar .. 

- Demek ki, OC"dumuıa kar· 
fi şehri müdafaa edecek de
ğiller. 

- Yok efendimiz, ne geı:er 
öyle şey? 

- Peki, halk ne dü~ünüyor? 
- Ne düşünsün; korku için· 

de .. Şahın hatasını acaba ma· 
sıımlar mı çekecek, di~ endişe 
ed 'yor .. 

P.ıı ve ark.adaşları birib~ine 
baktılar. 

- Peki, şehir mubaf.z•, ata· 
ıı orada mı? 

- Beli oradL. Fakat İf gör
müyor artık.. 

- Haydi öyle ıae, gidin, 
ona, şehrin ileri gelenlerine, 
ulemasına, ağalarına laalıer ve
rin. Biz Hakanım z Saltan Se• 
lım canibinden geliyoraz. Ada· 
let ve ıeflcatleri Tipriz üatine 
olacaktır. Çabuk, bura,_ dot· 
ru gelsinler. B.z:de kale kapıaı • 
na doğru yaklaşacağız. 

lranlıların yalaa ıöylemedik· 
leri aşikardı. Çünkü içeride bir 
kuvvet olaydı, çoktan karpya 
çıkacaktı. Ayni umanda, lıaf. 

lcııı serbeııtçe dışarılarda, bat ve 

bahçelerinde dolaşın sı imkanı 
olm . yacaktı .. 

Tahminlerinde aldanmamış· 
!ardı: 

Biraz aonra, kate kapısında, 
baştan aşaiı sarıklı büyük bir 
kafile gözüktü. Afır ağır yak· 
laşı yorlardı .. 

Piri, idris Bitlisi, Dokolcin 
zade Ahmed paşa atlarından 
inerek onlara doğru yürüdüler .. 
Tanışma merasimi gayet kısa 

oldu. lran heyeti: 
- Buyurun ·dediler· diyarı· 

mıza hoş geldiniz, meyment 
getirdiniz.. 

içlerinden biri, büyük iki 
anahtarı ıızattı: 

- Bunlar da kılıcınızın hak· 
lcıdır. 

Piri, kalenin anahtarlarını al· 
dı ve yeniçeri atasına verdi. 
Süvariler, iki heyetin etrafında 
yalın kılıç ilerlediler .• 

Ahmet paşa: 
- Halk zinhar te1it fÖater

mesin ·dedi· sultanımıı:, şahın 
lcendisile utraşıyordu. Herkeı 
işine gücüne baksın ve bakanı· 
mızın istikbaline hazırlansın. 

Yavuza burada mükemmel 
bir istikbal !yapılacakb. Şehir 
ballcı Eda, Y avuzııa ıiddet ve 
hiddetini, kulaktan kıılağa iıit
mişti. Oawa gönlünü alarak 
muhtemel bir felilcettea kur· 

tahııak lazımdı. 

- Ark.uı •ar -Yavuz, Yediçeşmede idi. Rüı· 
tolll han öldürüleli üç gün ol
muıtu. Ordu, geçtiği yerlerde 
hiçbir mukavemet iÖrmemişti. 
Kapılar açılıyor, başlar iğilio 
yor, halk ve bozulmuş lran u
kerleri teıli m oluyordu. 

Tirede Mendres nehrinde 
bir kadın cesedi bulundu 

Müverrih ldr ı Bitlisi ile ar
bdaıları da Tibrize varmıı· 
lardı.. Her üçü, müfrezelerle. 
ltarırra yalı:lqırlcen, adamakıllı 
ilmyatklr laarelcet zaruretini 
dll}'muşlardı. Fakat etrafta lru 
mlııııri nam&na kimae yoktu. 

Zavallı ihtiyar yörtJ:k karısının ce
sedini köpekler parçalamıf 

Tire kazumda Küçikmend- aular ~lciliace meydana çıktığı 
res nehrfoin Kadın..-.idi ci .. - ~latılıyor. Adliyece, cesedin ·-..-y· kime 6'f o1d bi · · 
rındı bir kadın cesedi beiııır M d •tııau tea t ıçuı 

...... T" iidd · m militi en eıu civanodaki köylerde 
mu~•Y•d· ıre km odıu..ı!, La-· talık.kata batlaamıştır. 

Defterdar Piri; b.zı Yeniçe
rilere: 

V'C )Bn lrlll8 umaa B•nrgl, a c-llf af fc 
dise yerinde derhal tahkikat• lkiçeımelik Hll ma dd . 

- Evlidlar • dedi • ıa bah· 
felere dotnı bir daha baka· 
lıa. Birkaç kiti yakalayın da 
ptiria, Görelim, Tibriz içerisi 
ne haldedir? 

b 1 1 ·· ı ce- •tay ca es·n· 
ıış ımış ar ve on gun eve de Süleynıan oğl 1 ·ı Al" 

sedin ille defa T.rede llısanife oğlu Emiııin f u d smeıik:· bo 
1 

mahallesinde oturan Nazif oğlu çuval oaldığı ;ının ~n 1 
1 

t ' 
Mestan adında biri tarahndan n aa tu mllf ur. 

Beş oa dakika sonra, korku· 
dan ıözleri büyümüt. yüzleri 
aapsarı birkaç lranlıyı karşıla· 
nna diktiler. Defterdar onları 
teaelli ettiı . 

- Korkmayın, kılınıza doku· 
ueak değiliz. Bilakis size lcuv
wet ve şevketimizi, himayemizi 
matacatız. Şimdi IÖyleyin ba· 
katımı 
Şah nerede? 
- Şah kaçtı. Gelditinin er

teli fÜBÜ Oürrüıüzin yolunu 
tatta. 

ANADOLU 

görülmüı oldutunu teıbit et· 
mişlerdir. 

Cesedin yalnız kıtfa t- ile 
beden iıkeleti bulıtıimnştur. 

Teşhis ve hüviyet:aia teıbitİ 
imkansız olduğu anlaşılmış, hü· 
k6met doktoru tarafından yapı· 
lan muayenesinde cesedia çok 
zaı:ııan evci nehirde boğulan ve 
kumlara sııplanan bir icadına 

.. iıit oldutu ve ıonra köpekler 
tarafından parçalaadığı te•b t 
edümişt:ir. 

Mestan demıştir ki: 
- Cesedi, on gün evet Men· 

d1>res suları çekilmeğe ba,ı~· 
dığı vakit gördüm, ihtiyar ~~r 
icadın ceıediydi. Üzerinde YCY_ 

Giinlülc ıiyual gazete rülc kadınlarının giyditi gib• 
· u •flDOlıarriri elbiae vardı. Zamanında kara· 

Haydar Riifdii ÖKTEM kola haber veremedim, eter 
llm-ı 11epi7at Ye 1- itleı:i mildi- haber vermiş olsaydım köpek· 

ıl.; llamdi Ndabet ÇANÇAJI lor parçalamadan cesedi ıneY· 
iDAREHANESi dana çıkarmak miimlciin ola• 

bs W..ci Beyler -. calctı. 
c.Balk fartili hinuı içiıı.U Müddeiumumilik, cesedi 0~ 

re•~af: luııir - ANADOLU gün evci gördü~ü halde resaıı 
-e· · en 

'l'tleroıı: 2716" Fo•I• koıaaa: 405 makamlara haber vermıY 
._ ___ A_1_o_ıı_e_e_t:r_a_i_t:i ___ .ll Mestan hakkında takibata baş· 

1 ıllıt• HCO. allı ~h&ı 8ff lamıştır. da 
kuruoıııı Ceıedin, ~ey~ip e~na•1,.° ük 

ldııuıa m•m~r fçlıl ...ııı. sulara düıen ıbtıyar bır yor)ar 
~-- '--rııına aid oldııtu ve su 
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istihsalatı artıyor 
Senelik portakal istihsalatı altmış mil
yondur. ihracat hersene artmaktadır 

Dörtgolda portakal bahçeleri 
Dörtyol ( Hususi) - Cenubi 

Aııadolunun inc:si sayılacak 
güzellikte olan Dörtyolun sene• 
lik portakal istihsalatı altmış 
milyonu bulur. Bıınun kırlı: mil· 
yoo kadarı barice ıevlcedilir ve 
mii'ebakiııi memlekette istihlak 
olunur. Memleketimizin bu mü· 
him portakal mıntıkasında alı· 
nacak fenni tedbirlerin, istih· 
salatı bir kat daha artıracağın • 
da fiiphe yoktur. Talep fazla
dır; o derecede ki, bu sene 
Almanyanın talepleri tamamile 
karfılanamamışt,r. 

Burada pamukçuluk ta ebem· 
miyet bulmaktadır. Ekim her 
yd artmakta, zeriyif lennneş· 

tirilmektedir. Dörtyolun mümbit 
ve mahsuldar topraklarında 

her nevi hububat bereketli ola· 
ralc yetişir. 

Beledıye, faydalı ve hayırlı 

çalışmalarına devam etmekte• 
dir. Harap kasabaya oldukça 
mamur bir çehre verilmiştir. 

Caddeler; bir buçıık kilometre 
uzunluğundaki istuyon caddesi, 

kaldırımlar bir kısmı parke ola
rak döşenmiş, mezbaha, kasap 
ve sebze halleri k11rulmuş, ıu 
tesisatı tamamlanmıf, otel, ga· 
zino, park ve belediye daireıi 
yaptırılmış, elektrik tesisatına 
ait proje Vekaletin tasdikine 
arzedilmiştir. 

927 de dört bin lira olan 
Belediye bütçesi yirmi dört bin 
liraya çıkartılmııtır. Bu yıl için 
çizilen mesai programına elek· 
trik işinden başka daha birçok 
meseleler dahildir. 

Dörtyolda kültür hareketleri 
de ileridir. Halkı münevver ve 
yüzde sekseni okur yazardtr. 
Mevcud ıtıroıroıun taıet>c ""JT• 
dört yüze yakındır. Bir okul 
ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 

Dörtyolun en ıaiibim ihtiyacı 
günırük tetkilitıdır. Teşkilatın 
dört yıl evci Payasa ksldırıldı
ğındanberi tüccarlar müşlciilit 
içindedir. Çünlı:ü, en ıtfalı: bir 
muamele karşıtında Payaatan 
memur celbedilmek mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. 

Cenubun tarihi bir 
nahiyesi: Erzin 

Erzin; büyük lskenderin istilasına 

uğrıyan Isus şehri harabelerinin 
yanındadır 

-----------~--------Erzin, ( Husuıl ) - Erzinin yanına aırah lcargir ve ahşap 
nüfusu 4,300 dür. Bıı miktar evlerile knaba medeni bir 
on köyü de hesaba katılırsa fChre taıır. 
yedi bini geçer. Köylerin den Erzinin topı;a ki arı gayet müm
dokuzu muhtarlıkla idare edil· bit ve malısııldardır. Zeriyat 
melcte ve her köyde telefon yapıldıtı tahmin edılen yedi 
şebekesi mevcuttur. bin kiiıur hektar arazide ber 

Erzin, tarihi Is'-'• şehri hara· nevi hububat, pamuk yetişti· 
beteri yanında kurulmuştur.Da· rilir. Portakalcılık ıon yıllarda 
raya ait olup Büyük lskender inkişaf etmiştir. 
tarafından istilaya uğrıyan !sus 
şehrinin harabelerine ve muaz· 
am au kemerlerine tesadüf edi· 
lir. Şehrio güneyini den iz ve 
kuzeyi.ıi tren battı kaplamıştır . 

Birçok tabii güz"ll leleri üze
rinde toplamış olan Erzinin 
bava ve suyu gayet hoştur. 

s .. hi'de dünyanın pek az yerle· 
rine nasip o'muş güzellikte ta· 
bii bir plaj, Başlayış köyünde 
kaplıcalar ve dağlarında zengiıı 
k:om ve manganez madenlef'İ 
vardır. Erzin, ıki yüz yıl ÖP ce 
bir plan dahilinde kurulmuş 
gibi caddeleri yirmişer metre 
geni,likte ve gayet muntaıam

d ır. Bu diizgün caddelerin iki 

Dr. B. Ali Agdh 
Bir bııçuk aydanberi Avrapa· 

da tetkik ıeyahatinde bulunan 
degerli çocuk doktorumuz, mü· 
rahhassıs 8. Ali Agıi.h şehri· 
m ze dönmüş ve hastalarını ka· 
buie başlamıştır. 

Bir kasa hırnzı tutııldıı 

Kemerde Kağıthane cadde
s'ııde bakkal Bay Ahmet Şeuiıı 
dükkanına duvar, delerek gir· 
meğe çalışan kasa hırsızların· 
dan sabıkalı Giritli Ahmet oğlu 
H,ydar yakalanmış, üzerinde 
büvük bir çiv,le bir çakı ve 
elek•rik lambası bulunmuşlur. 

1 '1 ~ 

Sağlık 'ı 
bah·sıeri 

D.ıült hatıolaidar m l•haHl•ıau 
Dr. K. ş .. ki ucıu diy e ~;, 

Karın kuTtları 
-7-

Memleketimizin Karadeniz 
sahillerinde, bahusus Rize ta· 
raflarında pek çok görülen karın 
kurtlarından biri de Angilos· 
tümlerdir. Bu kurdun erkek ve 
dişisi vardır. On, on sekiz mi· 
limetre kadar boyu vardır. 

Bu kurdun yumurtaları kazu• 
rat içinde bulunıır. ince bar· 
sakta yaşar. Bu küçük ve ince 
kurtlar, barsağın cidarına yapı• 

farak kan emip yaşarlar. Hatta 
barsağın iç tabakasını bile keo 
mirdiklerinden, açtıkları yara• 
!arla pek çok kanın gaybube· 
tini mucib olmaktadırlar. Bu 
kurtları taşıyanlar bir taraftan 
kan zayi etmelerinden, bir ta· 
raftan da kurtların kan emme
lerinden dolayı pek çok aara
rırlar ve müthiş bir kansızlık 
içinde kalırlar. 

Anıiloatümler cilt yolile de
verana ve nihayet akciğerlere 

dalail ohırlar. Bur ada yavrular 
çıkararak harekete başlarlar ve 

yemek boruıa va11taaile mideye 
ve iace bauaklara geçerler. 

Hastalar bulantı, kusmalar 
hi11ettikleri gibi çok defa ka· 
hızlık çekerfer. Kazuratta daima 
kan görülür ve kansız lcaldıkla• 
rındaa baş dönmeleri, yorgun• 
luk ve kesiklik duyarlar, Aııfi· 
lostüm insan için mühlik bir 
kurttur. Çünkü vücut makinesini 
besliyen kan, vücııda kuvvet ve 
kudret verecek derecede kal
madığı için birçok hutalılclarıa 
ihtilatına sebep oldukları gibi, 
kalb hastalıklarıma vuk-ua gel• 
mesini de intaç etmektedirler. 
Hastalar daima büyük bir ~ 
pıntı içinde kalırlar, müthiı bir 
ıstırap içiade kı vraısırlar; ham 
ve takatsiı, hiç bir iş ile m8f' 
gul olama:dar. 

Viicutleri adeta bir kadid 
haline i.ııkılap etmekte olduk· 
larını birçok haatala11mda yap
tığıaı tetkikat ile müşahede •Y· 
!edim. Angilostüme memleke
timizin birçok yerlerinde de 
tesadüf edilmektedir. 

-Sonu 11ar-

N6betçi ecz1neler , 

Eczanelerin bir haftalık 
nöbet günlerini gösterir , 
cetvel: 

Pazartesi: 
Jtemerakıada Şifa; Ciizelyatıth 

Gimelyah; Tili.lkütıa B. t'ııik; İki· 
ııeıaıeliltt• İkiQ9t111.ıik; A.laıı.o cakıa 
B. Fuad, Ayvoklada Halk. 

Salı: 
~altında Şii•; Ka.aatiııaılo 

B. Etref; Kemerde Kamer; Alaaa• 
calı:ta B. Ahmed Llhfi, Etrefpqada 
Etr•fpap. 

Çar,aınba: 
Baıdurakıa Sıhhat; h.araıaıta 

'B. Habil~ Tilkılıku Y•Ai luıııir; 
lıgatpazarıada Ani; GüzolyalıWı 

Ariyeı. 

Perşembe: 

' 
1 

Kemeroltuub tiil4l, Gfi•el. ılı· 
da Gıi•olyeb, Tilkilik.to ll. ~ .u.; ı 
Etr•fpapda Efrefp•ıL 

' 
Cuma: 1 
Keıoeraltıad• lıtiboı Gıizely .. 1 

JıJa Güz lyah, lrJ!alpazarındct _\.,,ı;, 1 
ikiçeııne.i6'te lkl .. eiw~ıı , A.tdu· ı 
t:M.ıı.. l• B. r ua ı. ----

Cıımar "'"" 
llaıdurakıa Sıhhat; Karantına• 

da B. Etref; Kemardo Ka-r, 
'Eırefpqada Etrelp•ı•· 

Pazar: 
Kemeraltında Uilıil, Karau 9ıa 

ll. iıdl · il. Kf"r;~ r iterJe Yeni l~Ulu:; 

1 r atpa ur .J 1 \- . i. 

' 



Sahife ~ ... .,._ 
Bir Facia 

Domuz karnın
da bir bomba 

••••• 
- 116 - Yazan: Alekıandr Düma 3 ölü, 12 yaralı 

Kazanacağından emin-~fin lngiliz zarları salla· var. Hadise, aşk· 
mak zahmetine bile girmeden zarları attı tan doğmuştur 

- Ya kaybedersem? - $üphesı:ı:-i~ti;:Um. - Pekala b~ hususta da 
Facia, Yugoslavyanın küçük 

bir kasabası olan Atbatçine ka• 
ıabasmda olmuştur. Bu küçük 
kasabada yapılacak :bir düğü· 
nün dedikodularından haftalar 
danberi babsoluaup duruyordu. 
Kasabanan en güzel kızı Ma
rikı, yalnız o kasabanın değil, 
bavalinin de en zengin miras· 
yedilerinden biri olan Gabriyel 
ile evleniyordu. 

_ - Kazanacıkıınız, size söy· - O halde, hata ediyorsu· atmızm siz~ Lui altınlarının 
luyorum.. nuz. Ben olsam yüz pistolu yarısı kadar hizmet edemiye-

- Fakat ya kaybeder1em? alırdım. Takıma karşı atı yüz ceğini de düşününüz..... Yüz 
- .~e olur takımı teslim pistol almek sizin reyinizde pistolu al dostum, yüz pistolu 

eder11n1L oldutunu biliyorsunuz. ali 
- Pekill. bir atış oynarım. - Evet. Dartanyan bu işe kanmak 
Diye Dartanyan karar verdi. - O halde yüz pistolu ala· için bir sebep arıyordu. Bu 
lqiiiıi aramata giden Atos lım. son sebep kendisine muvaMc 

ona abırda at takımını tamamı - Ben ab elmak istiyorum. göründü. Bundan baılca, daha 
ile muayene ederken bulmuıtu. - Tekrar ediyorum, yanlış ziyade mukavemeti halinde 
Fırut yolundaydı. Şartları tek· yapıyorsun. Bır .at ikimize ne Atosun gözünde yalnız kendini 
lif etti... Bir ata, yahut, yüz yarar? Ben arkaya binemem; düşünüyor gıbi görünmekten 
piatola karp iki takım •• lngiliz Amoyun kardeşlerini kaybeden de çekinmişti; razı olarak ter· 
,._.buft•L la a ett. ikı" t ta o,.allarına benzeriz. Siz muL- b 1 ._ -" • p ı; a • 5 il'" ci ettiği yüz pistol agiliz ta· 
la•na üç yüz piıtol fia~ tah· teşem at üzerinde caka satar· rafından hemen verildi. 
illa ederek kabul etti. ken benim arkada küçüle düş· 

l"\..-.._a.__ tü,.ümü istemezsı"nı"z. Ben ol· :Artık yola çakmağa karar 
umuua7an elleri titriyerek 5 • 1 d" O l · 1 h Hm bir dakika tereddüt gös- vermıı er ı. te cı i e esap-

z•lan atb ve ilç ıolmiıti. Yü· 1 At "b · d b termeden yu""z piıtolu alırım. arı osun ı tıyar abn an aş· da.. ıararmaıı AtOIU kor· k 1 l b 1 Parise dönmekliğimiz için bize a a tı pisto a a iğ olmuştu. 
bbDuft1I, &kat..... para lazım. Dartanyan ile Atos, Planşe ile 

- Arkadaıım, tıliia yok· _ Atoı, benim şu ata çok Grimunun midillilerine bindiler 
aMllı efeadi atı. takımları ile muhabbetim var. ve iki hizmetçisi de, eyerlerini 
heralter mimdir. b ı - Gene bata ediyorsun; bir aş arı üzerinde taşıyarak ve 
0.•ılde iktifa etti. at düşer ve diz kemiğini lcırır, yaya olarak peşlerine dü~tüler. 
Kuuacatıadan emia olaa bir at verem bir atın yediti iki arkadatımızın atları çok 

latilis zarlan allamak zabme- yeralikten yer; ortada bqyle bir iyi yürümemekle beraber biz· 
tlae hile ıirmedi; biç bakma· at ve yüz piatolun kaybolmuı; metçilerden çabucak uzaklaş· 
clu _.a üzerine attl; Dar l»ir efendi atıaı bealemek meC" mış1ar ve Krevokör kasabasına 
taDru kederini ıizlemek içia buriyetinde olduğu halde yüz varmışlardı. 
öblr tarafa döamİİflÜ. Atat piıtol efendiyi besler. Aramisin penceresi önünde, 
alda tavrı ile de4i ki - Fakat Parise aaııl gi· Hemşire Anıa ufuktaki tozlara 

- Ne ili, ne illi Hayret eleriz? bakııı gibi, mahzun mahzun 
edllecek zar. Böyle •ra öm· - Çok şeyi Hizmetçilerimi· oturduğunu daha uzaktan seç• 
rimele d6rt kere tesadüf ettim. zin atları ilel atlarımızı biç dü· mişlerdi. 
ff9 Jek. efendileri ıünme; bizim görünüşümüzden lkisi birden bağırdılar: 

lnlllia bakıp ha1ret etmiıtii ehemmiyetimizi anlarlar. - Heyi Yahu, Aramiıl ora· 
~ -•aa olmutta. - Aramiı ile Port• harp da ne ıeytanlık düıünüyorsun? 

.W..cle devam ettiz atları üzerinde caka Atarken - Ahi Siz misini~, Dartaa· 
.;- !vet, yalnız dört kerel t»iz midilliler iizerinde, dotruıu yan, siz misiaiz Atoı? diye de-

._. a UiltaJllll .,.. --ft'i bor göaıeririzl. - lilwılı· ccv.ap ver.di, dünya ••· 
badi evinde ...... - Aramiı ve Portoı bal adetlerinin bizlerden ne çabuk 

cleld .-tomdaki, o zımaa Diye Atos haykırdı ve ideli azalclaştığını düşünüyordum; 
Yll'clı; ~tinci defa M. dö Tre· lailafına olarak bit kahkaha aa- şimdi toz bulutları içinde gö
vih lloaattncla görüp hepimiz lıverdi. Arkadaşındaki aürurun züm'den kaybolan İngiliz atımla 
llaJ1et etllııqtik; ve dördüncü- sebeplerini anlıyamıyan Dar• dünya işlerini altüst edebile· 
dll cA. 'hir ••yhanede ben tanyan sordu: ceğimin hayali gözümün önüne 
ltllllbm ki, Jfiı pittol ile a.. - Neye gülüyorsunuz? geliyordu. Hayat tımamile ıu 
Wlt .. bir aqam yemetl by· - Her neysel istediğin gibi üç ıeye benziyor: Razrir, akın· 
bettim._ yap.. tı, alev .. 

- O halde efendi ttıaı geri - Söyle bakalım, nasihati· Ne oldutunu anlam~an Dar-
aLr. clt,. lafiliz Atosa cevap tiniz nedir? tanyan iordu: 
ve-. - Yüz piıtola al, Dartan· - Ne demek istiyorsun? 

Duta.,.. ıöze abklu yan; bu para bizi ay sonuna - Demek i•tiyorum ki, be-
- Şüplaetiı, dedi. bdu yaşatabilir; epeyce yor· men şimdi kazıklandım; adi 
- K.qılık yok delil mi? run oldutumuzu düşün ve bi· yürüyüşünde bile beş fersah 
- Şartlarımızda kuplık ol- raz istirahatin fena olmıyaca· kesen bir ah altmış Luiye sat• 

madıtını l&tı.. laabrlusmızl tını hatırlL hm .•• 
- Hakkınız vır, at uıağı· - istirahat hat Oh, bayar, Dartanyan ve Aramiı bir· 

Ju verilir, tffendim. Atos, ben Parise v•nr varmaz lilde bir kahkaha salıverdiler. 
At.o. dedi ki: fa biçare kadının pefine ko- Aramiı dedi ki: 
- Durunuz! Müsaadenizle, ııcaktm. - Sonıı wa -

~~~;:~.::·- mr Wı F8Sta liriiihiŞbir·- ---
çe~· Dartanyanı bir tuafa aşk faciası oldu 

- Peki, meyancıml Benden 
da1ıa ne iıtiyor.un? Tekrar or 
••--ı mı iıtiyoraun? 

- Hayır; karar vermezden 
evet biraz düıünmeni iıtiyorum. 

- Ne hakkındı? 
- Siz lltınızı almak lıtiyor-

.._,delil mi? 

TAKViM 
Ra.1· ts54 J ..W~;~ 

Mut 11 Mulaarıe m .ı 3 

MART 

25 1 
9 
3 
8 

Cuma 

ı ı.~.. 5,58 
5,56 U.20 

·---· »,24 15,19 

Evk:ac EHıı VuA 
A.kfua u; l a,lıı. 
Ya&a l.Sı~9,56 
İmıak 9,53 4,17 

Faıta bir tayyare yiiabaıısının Fakat, mad•m Durif, yeme-
karısı, bir topçu yüzbaıııını iiai yidikten ıonra kerıdi evi-
6ldürmüıtür. Fakat elinden dü· ne gideceti yerde, yiizbap Trin
ıen tabancası ateş alarak katil Jonun evine gidiyor. 
kadının da ölümüne 1ebep ol· 
muştur. Yüzbaşı ile genç kadın bir 

Pari Suar gazetesi hadise saat kadu salonda oturuyorlar. 
balclcında şu malumata verıaiştir: Oturduklan salondan, birden 

Bir senedenberi bekir bulu· dört el silah sesi işitiliyor. So-
nıa Blida 6S inci muba~ ta· kale: kapısı önünde duran emir-
buru topçu yüzbaşısı Trinlo, ber aalona doğru koşuyor. Sa· 
Bopre ıoka§'ında, güzel bir lonun kapısını açtığı zaman, 
villada oturuyormuş.. Geçen yüzbaıı ile genç kadının kınlar 
gün genç bir kadıD 'kapısını içinde ve yanyana parke üze-
çalıyor. Bu kadın, o civarda rine serili olduklarını görüyor. 
oturan tayyare yüzbaşısı Darifin Bu hadisenin bir •ık dramı 
karısıdır. Ve biraz evci, bernıu- olduta ve Trinloıan •--
tıd b- -k b" · · d genç IUI. v~ uyu ır neşe ıçın e dınla alakasını kesmek · t 
kocasıle bir lokantada öğle 1 ainden ı"l•ri geldı"ğ· ıs emle-,.. . . . . .., ı zanno u· 
yeme6mı yımııtir 0 uyor. 

Kasabada herkesin dilinde 
ayni sözler dolaşıyordu. Marika 
daha birkaç ay evetine kadar 
Alcksandre isminde biriaile ni· 
pnh idi. iki genç, bndilerin· 
den geçmiı bir halde, çok tatlı 
bir aşk macerası yıııyordu. Bu 
iki sevdahntn biribirinden he· 
men hiç ayrılmamuı kasabınıa 
bütün sevgililerine güzel ve tatla 
bir örnek oluyordu. Fakat Alek· 
sandrın aıkerlik zamanı gel· 
miıti. Delikanlı sevgiliıindeil 
ayrıldı, kışlaya gitti. 

insan kalbi ne kadar çabuk 
değişiyorl Zengin Gabriyel gü
zel kızın etrafında dolaımata 
baılıyı nca, servet, para, elbi11, 
zevk genç kızın gözlerini b· 
rartb. Hayale dayanan 'SeYfİ 
çabucak unutuldu. Hem, Gab
riyel yalnız zenıin bir adam, 
yakışıklı bir delikanlı da de
lildi. Tahıilini Budap-eşte4le 
yapmıştı, güzel ıözler ıöyleare
ıini, hayallerle ıeııç 'bilM'dl 
kalbine girmesini de biliyotcla. 
Kıza birçok ıeyler vadediyor
du. Evlenir evlenmez uzun bir 
seyahate çıkacaklar, Pariıe ka• 
dar gideceklerdi. Bu zevk pla
rinde kimbilir ne kadar tatlı 
günler geçirecelderdil Genç kız 
bu kadar güzel vaidler karıı
ıında evlenmete razı oldu. Ba 
cevap kazıa annesini ve babı· 
ıını sevindirdi •• Zavallılar belki 
biraz aıkınbdan kurtulacaklardı. 
Hiç olmazsa kızlarının yiikü 
üzerlerindea kalkacak, geride 
kalan alta çocuia biraz daha 
iyi bıkabileceklerdi. 

Hayahn çok aksi teıadüfteri 
vardır. Düj'ünden bir gün evel 
Alebandr 10 güa izin alarak 
kasabaya geldi. Tabii kaaabaya 
gelir gelmez ilk iı Marikayı ıor
mak olda. 

Etrafım alanlar bütün talaili· 
tile vık'ayı anlatblar. 

Aleksandr aevgiliıinin parayı 
aşka tercih ettiğini öğreni11ce 
hiç kimaeye birtey söyleme den 
ıözden kayboldu. 

Hercai Marika, clelikanb11ıa 
böyle birdenbire lıiçbir ,.ey 
ıöytemeden ortadan çekiliwr
muine ideta sevmeli. Ba au
retle, eski sevfilisile uua ve 
can 11lacı bir konuımadan kar· 
tulmq olacaktı. 

Dütüa günüadea bir sece 
evel güveyinin evinde, mut• 
hakta talardılar iıidildi. Hiz· 
metçiler evde bir hayaletin do· 
laştığını iddia ettiler. Fakat, 
evi bqtan aşağı araşbrdıldarı 
halde hiçbir şey bulamadılar. 

Düğün bütün ihtişamile bq· 
ladı. Sıra yemeie geldi. y ~ 
mele salonunda seyyar bir çin· 
gene <0rlceatrası güzel aşk ha· 
':al.arı çaldı. Herkes neıe içe· 
rı sın deydi. Votka ırmaklar ~bi 
akıyordu. Kafalar iyice lhı· 
mani anmıştı. 

Nihayet ziyafetin ıen güz~) 
yemeti sofraya getirildi. Fırında 
lcızartılmıı bütün il6 4omuz 
vavruıu •• 

ataa 'auı wwwwy -== • 
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Dördüncii katta 
Diye haykırdıkça hoca Mitat: 
- Dur bakalım, evvela kar• 

nımı doyurayım. 

Genişliği bin kilometre, uıun· 
luğu yüzbin kilometre bir saba 
tasavvur ediniz. Bu müstatil 
sahayı hesaplı iki çizgi ile üçe 
bölünüz; işte cehenaemin dör
düncü btı ... 

Dördüncü kıt: 
1 - Pintiler • •iilrifler 
2 - ifratçılar • tefritçiler •.• 
3 - Hiddetliler· Mağmumlar 
Olmak üzere üç daireye in· 

kısam etmiıtir. 
Birinci kııımda pintilerle müs· 

rifler kar§ı karşıya iki saf teşkil 
ederek demirden mamul ıve 
Kadifekale büyüklüğünde yuvar· 
!akları gö~üslerile birbirlerine 
doğru ite, ite ilerliyorlar. Sa· 
atlerce ite, kaka yürüttükleri 
bu yuvarlaldar tam ortada tar· 
pıftllar mı; müsriflerle pintile· 
ria götüıleri dayanılmaz bir 
acı ile ıızlıyor. Soma her iki 
taraf da geriye dönerek yeni 
bir saf teşkil -etmek ve ortada 
bir daha çarpışmak içia ısaha· 
nın uçlar na gidiyorlar. 

Banlar ebediyen bu suretle 
yuvarlak itmete, k91up, çalıııp 
çarpışmağa mahkumdurlar. 

Safların birisinde Hamdi Nüz· 
beti Sam Sanlayı, Ali Şevketi; 
diterlerinde de artist Raşit 
Rızayı, Orhan Rahmiyi ve Şevki 
Bedriyi gördük. 

ikinci kısımda gene karııbklı 
iki -.afoı mütemadiyen batnf· 
tıklan görülüyordu. Her iki ta· 
raf mtara, batıra yoruWaktan 
ıoa• 'SükOt ediyorlar ve mü
bareze meydenını, eaki aıul 
muharebelerch olduta gibi, iki 
kahra•- bnkıyorlaclı. Bua • 
lar ifratçdırla tefritçilerdi. 

K ... l KimiUe berab. o 
tarat. yakla,tıtannı mınn Mıt· 
rışmayı kestiler. ifrat •fındn 
'Yllktile Kuttyaka tramvey mii· 
diirlütü yapmıt Bay Cemil Çat
lak iıimli bir at, tefrit afın• 
dan da tari~ bom Mitat iler• 
lecliler. 

Bay Çatlak ... biyet içiade: 

Etraftakiler avioçle bay· 
1mdaluz 

- y afUID DifanWarl •• 
Birdeabire, korkunç bir infi • 

lik uduı odayı ve bütün evi 

aarab. 
M... bin bir plrça oldu. 

Bütün dovetliler, kanlar içeri· 
ıinde yerlere aerildiler. lnfila· 
kıa tiddeti, masa üzerindeki 
bir çatala kaldırıp yaralılardan 
bir kadının gözüne ıapladı. 
Duvarın bir parçası korkunç 
bir eürültü ile devrildi. On iki 
miaafir enkaz altında .kaldı. 
Herkeı biribiriai iterek, devi
rerek kaçıştı. 

Panik b.ttikten soara enkaz 
araııadan ilç ölü ve on iki ya· 
ralı çıkarıldı. Tahkikat derin· 
leıtirilince, Aleaandrın gece· 
leyin güveynin matfatua• girdili 
anlatıldı. Alokundr, hazırlan· 
mıf olan domuz yavrulwından 
biriıinin içerisine uf acık bir 
bomba yerleştirmişti. 

Bomba saatli bir bombaydı. 
Yemek zamanı, göz i:'Oünde 
tutularak ayarlanmıştı. Bomba, 
bir amyant tabakaıile aarılmıı 
ve hu suretle pişerken patla· 
mak teblikesınin önüne geçil· 
mitti. 

Yaralanın Gabriyel ve Ma· 
rika bir hafta ıonra i yileştıler. 
On beş gün sonra düğünleri 
tekrar başladı. 
Bombacı aşıta gelince, hili 

kendisinden ~sel" yok.. Ama· 
vutluğa kaçbğı ve Aroavutlulc 
daA-larında dolaştıtJ aöyleniyor. 

Cevabını veriyor ve aldırış 
bile etmiyordu. Bu muhavere 
tekerrür · ettikçe tarafeyn kızıştı 
•e ifratçıların: 

- Yürüyelim, öldürelim. 
Feryadma mukabil tafrit· 

çilerin: 
- Derhal yürümek olmaz; 

tekamül kanunu vardır. 
Sesleri karıştı. 'tafritçiler aı· 

nıfının en gerisinden Türkçü • 
Necip de: 

- Durun bakalım, Spenser 
bu mesele hakkında ne demiş. 

Diye avazı çıktığı kadar 
haykırıyordu. 

Bu gürültüden başımız şişti· 
ifrata da, tafrite de .. Allah mu: 
vaffak etıin.. dedikten sonra 
üçüncü kısma geçtik. -

Burada hadidülmcşreplerle 
mağmumlar oturuyorlardı. Da· 
irenin bir tarafı odunla dolu 
idi, bir tarah da kara çamur 
dan bir batıkhkta. Odunlann 
arasına badidülmeşrep olan ze
vat oturmuşlar, biribirleritıe 

odun gibi yutulmaz laflar söy
lüyorlardı. Bataldığm içine da· 
lıp çıkan mağmumlar da 

- Allahın parlak güneşi, ta· 
biatin tebessümü hayatımıza 
neş'e katamadı; şikayetlsrimizi 
gargara edıyoruz. 

• Dedikten ıonra bataklıkta 
gurultu yaparak sathına hab· 
bec"kler çıkarıyorlardı. 

Hadidülmoşreplerin arasında 
Kambiyo müdürü Bay Şükrii 
Dovize, m-.ğmumların içinde de 
Tokadi zade Şekibe tesadüf 
ettik. 

.Kemal Kamile: 
- Haydi, biraz marsık aıe,. 

hisselamın kuyusuna giderek 
iıtirahat edelim; yarın doğru 

beşinci kata gelerek gezeriz. 
Dedim; gözümuzü yumduk, 

açtık; kendimizi muıık ale1yhir 
ıelimın kuyusunun batında bul
duk. Bir gün, bir gece iıtira• 
batten sonra Kemal Kamil mer 
huma: 

- Arkadaıım; dedim, bu iı 
durmakla olmaz. Yo'cu yolunda 
gerektir. Yol yürümekle berç 
ödemekle tükenir. Kalk evveli 
cehennemi bitirelim ki, diter
lerini -de gezmeğe vakit kalııa. 
Haydi bakalım ... 

Gözümüzü yumup açtık, ke ... 
dimizi cehennemin beşinci b· 
bnda balduk. 

Beı inci katta 
:Beşinci katın medhalile ee• 

dairesi aruından bir ırmak akı
yor. Bizim Bay Sadık Hacıotla 
bura~•. ~ayılı:çılık yapıyora111-
Kendıaanı: 

. - De demizia dedesi, Broa• 
ıit alameti farikası; gel bakalım. 

Diye çağırdık, kayığa bindik 
öte "tarafa geçtik. ' 

Meded Allah, meded Allah ..• 
Burası pelc berbad bir yer •. 

Zifiri .karanlıkta kıpkızıl ya· 
nan kaleler görünüyor. 

- Deuam edecek 

. Akhisar 
Çutlok panayırı 

Akhisar, (Hususi) - Öteden• 
beri yapılan A.~h.~sa'rımızın Çağ· 
lak panayırı, onumüzdeki Pazar 
günü açılacaktır. 

Pan~yır münasebetile pehli· 
van gureşleri, cirid ve değnek 
oyunları vesair muhtelif oyun
lar, müsabakalar tertip edıl-

miştir. P•nayıra gelecekler neşeli 
ve etlenceli bir gün geçirecek· 
Jerd r. 



~ab·fe 

f ve Ah~li bankası 
ti umumiye içtimaı 

Banka, bir ene içinde 95 bin ikiyüz altmış 
üç lira kar tem7n etmiştir 

~~~~--~~~~ 

Esnaf ve Ahali Bankası he· zınç olduğunu, daima aözönün· 
)'eti umumiye içtimaı, dün top· de tuttuk. 
lanmıştır. Sizi memnun edebilecek ka· 

Celse açılanca, idare meclisi zanç haddine vasıl olmayı müm· 
ve mürakabe heyeti raporları kün kılacak şekilde çalışır1cea 
okunmuş ve heyeti umumi· müşterilerimizin memnuniyetini 
ece tasvip olunmuştur. istihsal esasında, ve yaptıtımız 

Banka, bir sene içinde 95 bin işlerin yurdseverlik icaplarma 
· 263 lira 12 kuruş kir etmiştir. uygun bulunması noktasında 

Heyeti umum·ye, bankanın bu daima titiz davrandık. 
faaliyetini takdir etmiş ve idare Eski devirlerde mürabahacı· 
meclisini ibra, istifa eden Filibeli 
}3. R hmiden başka eski meclisi 
idare aza.sının aynen ipkaaını 
tcnıip eylemiştir. 

Banka idare meclisi azalığın· 
da bulunduğu müddetçe, diğer 
arkadaş1 rı gibi çok değerli 
hizmetler görmüş ve husuıi 

işlerinin çokluğundan dolayı 
istifa etmiş olan Filebeli Bay 
Rahminin yerine başka51nın in· 
t ihabma lüzum görülmemiş, 
idare meclisi, altı azadan ibaret 
kalmıştar. 

idare meclisi raporu 
Muhterem ortaklarımız; 
Bankanızın 937 senesine aid 

mesai muhassalasmı huzuru· 
nuzda arzetmek için hazırlanmış 
olaıı bu top'antıya iştirakle 
gösterdiğiniz a iakaya teşekkür 
ederiz. Hepinize hürmetle "Hoş 
geldıniy,. deriz. 

Şimdiki toplantile onuncu ça· 
lışma yılının hesabını veren 
müessesenizin işlerini, son yılda 
da, sizden gördüğümüz itimada 
layık olacak şekilde idare et· 
me~e çalıştık. Bütün kararları
mızı ve takdirlerimizi, müesse· 
senızi kurarken takip ettiğiniz 
maksatlara sadakatle telif et· 
meğe uğraBhk. Muhitin himme-
tin den dofan ve muhitin iti· 
madından kuvvet alan mütevazi 
bir müessesenin idaresinde gö
zetilmesi lazımgelen • bütün hu· 
susiyetlcre riayetkar 'kaldık. 

Yurdun her k~tF'inde her 
sene yeni ilerley~~amlelerinin 
muazzam eıcrlerile, yurddaşın 
yaşay ş seviyeıini yükseltmekte; 
umumi refahı artıracak- tedbir· 
birlerle bir millet hayatının ar· 
zedebildıği bütün ihtiyaçları 
karıılamakta bulunan cumburi· 
yet rdaresinin feyizli akışı içine 
katılmış bir damla balindo de 
olsa, ferahlığı ve daha ileri )'a· 
Ş!yış, emniyetle, huzurla yaşa· 
yı ş sağlamak yolunda vazife 
aldığımızı müdrik olarakçalışbk. 

S "ze kazanç getirmekle mü· 
kellef olduğumuz kadar; iş ya· 
parken, para kazanmak yolun· 
da yürürken; en şerefli kazan· 
cın memlcketa en fayd lı bir 
şek ide çalışmaktan al nan ka-

lık ruhunun insafsız pençesinde 
daima hırpalanmaktan kurtula· 
mıyan, çok çalışkan fakat 
çalışmanın mahsulünü, boğa· 
zına sarılanlara kaptırın ç ft· 
çinin ve küçük krediye muh· 
taç olan say erbabınıa jhtiyaç· 
larına, gücümüzün müsaadesi 
nisbetinde cevap vermcğe, bu 
sene de devam ett;k. Bu yolda 
devam edişimizden, şimdiye 
kadar olduğu 2ibi bu sene de 
aldığımız netice; gönül huzuru 
ile İmtizaç etmiş temiz bir para 
kazancıdır. 
Şu neticeyi beğeneceğinizo 

inanmış ve takdirlerinizin ne· 
cabet ve selametine güvenmiş 
olmaktan duyduğumuz baz ile. 
şimdi size bilançomuzun ifade· 
lerile maruzatta bulunalım: 

Mevcud paramız; 
Kasalarımızda 159918·35 ban· 

kalarda 10657.12 olmak üzere 
170575.47 liradır. 

Mevduat karşılıkları namı al· 
tında görülen 44318 lira bankalar 
kanununa göre ayırdıtımız ve 
Maliye Vekaletinin tasvibile ala. 
nan bonolara muhtas bulundur• 
duğumuz meblağdır. 

Cüzdanımızda bulunan ıenet• 
lerin ihtiva ettiti mebıli§', müş. 
kilatsız tahsil imkinana daima 
mahfuz bulundurmak emniyeti 
içinde ikaz edilmiştir. 

Mukabilinde avanı vermiı 
bulundutumuz esham ve tah· 
vilat, kolaylıkla nakde çevrilmek 
kıbilıyetini haiz bulunuyorlar. 

Emlak ve ve11ilc mukabilin· 
de yıptıtımız iıler, bu ıene çok 
büyüle ve çok verimli bir inkişaf 
arzetmiştir. Müessesenizin, çalış· 
ma sahasmda faydalı .o)mak 
mukabilinde fayda toplamakla 
hulasa edebilecek olan çalışma 
tarzındaki ispst; emtia ve vesaik 
üzerine yapılan muamelattan alı· 
nan netayiç ıle bir kat daha te• 
barüz etmiştir. 

Toprak mahsulleri üzerindeki 
işlerimizin emniyetini bu ıene 
bir defa daha tecrübe etmiş 
olduk. 

Memleketimizin umumi ibra· 
cat işlerinin bu sene içinde 
arzettiği hususiyetler dolayı· 

:-.... · ... ' ,, . .. 
"Ah, bu gönül,, 

Yazan: Saime Sadi 
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- Bakalım ·dedi· Aferide 
oo diyecek? 

Hayrola birıey mi var 
doktor? 

Dedim. Babam vo annem de 
damadlarının ne söyliyeceğini 
bekliyorlardı. 

- Edirneye gidiyoruz.. He
pinize bir ıürpriz hazırlamış· 
bm. 

Güzide b ir kahkaha attı. Çok 
memnundu. 

- Ya ·dedim· ıidiyorsunuz 
öyle mi? 

Bu defa d doktor güldü: 
- Yalnız biz değil, hep be

raber gidiyoruz .. 
Annem de, babam da ıııır-

mıştılar. Doktor babama ve 
anneme döndü: 

- Birkaç ay orada bize mi· 
safir olacakıanız. 

Bu bir şaka değil, bir ıürp· 
rizdi. Ben, boşlukta kalmış gibi, 
titrediğimi hissettim. 

- Ne dersin Aferide hanım! 
Ne mi derdim, biç; gitme-

mek ..• 
Babam, benden evel cevap 

verdi: 
- Evet, der tabii.. Fakat 

nasıl oluyor bu?. 
Bu defa da Güzide başladı 

söze: 
- Babacıtım, bunu doktor 

çok düıünmü,, bana açtı. Hat• 

A1'ADOL 

Belçika parla
mentosunda 
Brüksel, 24 (A.A.) - Mec· 

lis dün hariciye büdcesinin mü· 
zakcresine devam etmiştir. Bir 
mebuı hükumetin 1914 hadi· 
ıelerinin tekerrüründen korkan 
ve Belçika halkını yatıştıracak 
beyanatta bulunmasını istemiş 
ve buna cevap veren B. Spaak 
budud müdafaasının tamamen 
organize edilmiı olduğunu ve 
Belçikanın müdaf au:nı tam 
bir istiklal içiıde temin ede
ceğini bildirmiştir. 

Ponsolenin Fransızlaran muh· 
temelen Belçikayı yapmaları 
icabedecek yırdım hakkında 

suale B. Spaak bu hususta mü· 
dafaa bakanlıkıntn beyanatını 
hatırlatacak cevap vermiş ve 
müdafaamızı organize etmek 
hususunda tam serbestimiz 
mevcuttur, demiştir. 

Moskovada 
Eski Adliye komiseri 

tevkif edildi 
Moskova, 24 (Radye) - Son 

muhakemede yirmi sene hapse 
mahkum olan Rakofski Sakalin 
aduına nefyedilmiştir. 

Sabık Adliye komiseri Kri· 
lenko da tevk ı f edılmiş ve ya· 
kanda muhakemesi icra edilmek 
üzere Adliyeye verilmiıtir. 

Yunanistanda 
Tütünlerin yarısın· 
dan f a~lası duruyor 

Selanik, 24 (Radyo) - Yu· 
nan tütünlerinin satışı hakkın· 

daki istatistik intişar etmiştir. 
Bu istatistiğe göre, 23 milyon 
865 okka l(Yunanistanda okka 
caridir) tütün satılmıştır. Ge· 
çen sene rekoltesinden henüz 
satılmamış 35 milyon 91 O b"n 
okka tütün vardır. ........................................... 

sile tahııısül eden bazı tered· 
dütlere rağmen; vasıl olduğu· 
muz netayiç cesaret ve emni· 
yetinizi artırmağa müsaittir. 
Dığer teminat üzerine verdi· 

ğimiz avanslar, mücevherat ve 
alt.n müzeyyenat ile ipotekle 
teminatlı olan avanslardır. Bu 
kabil muamelatta donmuş vızi· 
yetlere düşmekten daimi suret· 
te muhteriz olmak lüzumuau 
takdir hususuna azami ehemmi· 
yet atfetmekteyiz. 

Kefalet mukabili ve açık kredi 
besaplarımızm işleyişinden ancak 
memnuniyetle bahsedebiliriz. 

Hissedarlarımızın henüz öde· 
medıkleri b"sse borçlarının yeku· 
nu geçen senenin 143023.071irsına 
mukabil bu sene 95985. 72liraya 
balit olmaktadır. Şu bale na
zaran 937 senesi içinde tahsil 
edilmit sermayemizi 478373S 
lira artırmış bulunuyoruz. 

Geç.en ıene ide arzettiğimiz 
ıibi, tabıil edilmiş sermayemi· 
zin tam bir milyona ibli§'ını 
temin için kanuni hükümlerin 
ve müe11eıeniz menfaatlerinin 
icaplarına ve muhterem heyeti• 
nizce izhar olunan arzuya tam 
bir dikkat ve itina ile intibak 
etmekte devam ediyoruz. Bu 
hususa masruf olan mesaimizin 
faydası da yukanda arzettiği• 
miz rakamlarla mütezahirdir. 

iştiraklerimiz namı altında gö
rünen 96000 I:ra, hesabını ver· 
diğimiz mesai yılı içinde kurdu· 
ğumuz 100 bin lira sermayeli 
(Ege Ticaret Türk Anonim şir· 
keti) ndeki iıtirak h ssomizdir. 

Evelce Bankamızın yapmakta 
olduğu mahsulatı arziye komis· 
yonculuğu ile çok kı.'i ve müs· 
bet bir mahiyeti haiz görülecek 
ticaret işlerini suretı rcsmiyede 
% 95 sermayesine sahip bulun· 
duğumuz Ege şirketi yapmak· 
tadır. Şirketimizin daha ilk ku· 

ta ev bile tutmuş. Meriç aabi· 
linde, bahçelik, gayet güzel ve 
büyükçe bir ev.. Hiç olmazsa 
birkaç ay misafir kahrsınız 
bize ... 

Babam, çoktan razı olmuıtu. 
lbtiyarlı!ı~da, . böyle bir seya· 
bah buyuk bır iştiyakla bek· 
liyormuş - ~ibi~di, Annem ise, 
esasen butun oaırünü babamın 
isteklerine bağlamış bir kadın .• 
Ne tuhaf Y•ratılmıı Allahım 
ne bağ_lanıı, ne feragat! .• Sanki 
bütün ırade ve arzularını, ba. 
ba~ın ~·~lığına bırakıvermiş ve 
büvıyetını, onun h" . t• .. d . uvıye ı ıçın e 
eritivermış .. insanı b- .. ._ b" d k t • ' UJ'U~ il 
5~ a ~ ~e ıtıatle takip eden 
bır ikındı vakti g-J • .b. 

Dokt~r ona da o ı!-:ek~ı gı ı .. 
- Sız ne d . . 1 eraınız anne 
Annem: 

-
1
A, bana da biç ıorulur 

mu.. şte bey ,.. 1 d. 1 
Demek iıte 0!b~ ıbyık 

üldü. D ı/ ıı ı ı ta vo 
g ·- o tor rene bana 
b•~ta· 

ruluş senesinde, yedı aylık bir 
mesai devresi içinde istihsal 
ettiği netayice yakından vakıf 
bulunmak dolayısile arzedebili· 
riz ki, bu teşekkül, hissedar· 
larımızın kazançla da tatmin 
edilmek istenen temayüllerine 
müsbet cevap verebilmek bakı· 
mından çok verimli olacaktır. 

işlerin tevlid ettiği zaruretler 
dolayııile bankamız uhdeıine 
intikal etmiş bulunan gayri 
menkulleri elden çıkarmak için 
her vakit fırsat gözettiğimizi 
geçen sene de arzetmiıtik. Ge· 
çen senenin 3018802 lirasına 
mukabil busene 27138,35 lira 
bakiye arzeden bu hesabı ta· 
mamen tasfiye etmiı olarak 
kllarile bundan sonra da mü· 
teharrik olacatız. 

Vadeli ve vadesiz tasarruf 
tevdiatımızda, geçen sen9Ye niı· 
betle ve bınkamızm mütevazı 
bünyeıine göre ehemmiyetli 
telakki edifiiii"'~~usliFblr ~ 
artış vardır. 

Muhitin emniyetine daima li· 
yık kalmamn sırrını, gösterilen 
itimadı ve verilen salah yeti büı· 
nü istimal etmekte bulunduğu· 
muz ve yedi emanetimize tevdi 
ettitiniz sermayeyi he·türlü ha• 
lelden korumayı, yedieminlitin 
ıeref borcu telakki ettiğimiz için 
işlerim zi her zamao emniyet 
ıartlırı içinde yürüterek bu 
istihsal edebildiğimiz kar 
yekunu geçen seneden devro· 
lunan 3320,83 lira ile beraber 
95263, 12 liradır. 

Bankalar kanununun 31 inci 
ve esas mukavelenamemizin 
83 üncü maddesi hükümlerine 
göre icarın tevzi şeklini tes• 
bit ettik. Teklif ettiğimiz 
tarz lc:abulünüze mazhar olan 
25/Mart/938 tarıhinden itibaren 
te\lziatın icrasını da kararlaştır· 
manızı rica ederiz. 

- Fikrinizi söyle medıniz. .. 
Dilim tutulmuştu: 
- Fikrim ... Fikrim ... 
Dedim. insanın zoru zoruna 

kafasını cebir ederek, daimi 
itiyıdının altını üstüne çevire
rek yalan söylemesi meter ne 
kadar zormuş? Hiçbir şey ıöy-
liyemiyordum. Ablam bir kah· 
kaha. atta. Bu gülüş, manaıı 
o!mıyan, şımarık bir kahkaha 
gibi geldi bana •• 

- Onun fikri yok -dedi· 
hissi vardır doktor .. O, daima 
onlarla yaşamığı sever. 

Kocası, eniştem, doktor yü• 
züme dikkatle bakb. Başımı 
çevirdim: 

- Bazı hisler vardır ki ·de· 
elim· fikirden z·yade inıanı 

doğruya, daha iyiye rötürürler. 
Artak ablamla, kıhçlarımız 

çarpıııyordu. Zalim ve hodkam 
olmata başladı. Esasen yıllar· 
danberi, için için, bir~birimizle 
itiımiyor muyduk?. 

-n11ao,,, edecek-

Mart 25 

M. Pol Bonkurun lngiliz başvekili 
beyanatı Çeberlaynın 

- Başı 1 inci sahifede -
Paris, 24 (A.A.) - Çekoslo

vakyanın Paris elçisi Osuski 
gazetecilere yaptığı bir beyı· 
natta demiştir ki: 

Çekoslovakya Alman ekalli· 
yetlerine mühim tavizlerde bue 
lunmuştur. Hiç bir memlekette 
ekalliyetler Çekoslovakyada Al· 
manların gördüğü iyi muame· 
leye mazhar olmamaktadır. Al· 
manların Çekoslovakya parli· 
mentoııunda · malik oldukları 
azal ık memleketteki nüfus niı· 
betlerine tamamile uygundur. 
Çekoslovakya Almanya ile olan 
gerginliği izale edebilir. Yeter ki 
Almanya bunu istesin. Diter 
taraftan Çekoslovakyamn coğ
rafi vaziyeti itibarile Fransız 

ve lngiliz hükumetleri Çekoslo· 
vakya ile Almanya arasında 

yap.iacak müzakerelere alaka· 
ıızlık gosteremezler. 

Paris, 24 ( A.A.) - B. Pot 
Bonkor, Hariciye komisyonun· 
nunda yaptığı beyanatta Akde· 
nizde ve bilhassa ispanyadaki 
h ·ılihızır vaziyeti tasrih etmiş 
ve Fransanın bu bölgedeki men· 
faıtlerinin bayati ~hemmiyetini 
göstrrm iştir. 

Bakan, balen lngiltere ve ltal· 
ya hük~ıetleri araıında yapıl· 
makta olan müzakerelerin lı· 
panyol toraklarının tihliyesini de 
derpiş etmesi temenni ıinde bu· 
lunmuş ve demiştir ki: 

- Evelki hükumetler tara• 
fından tesbiti edilmiş olan po· 
litika şimdiki hükumet tarafın· 
dan da takip edildiği takdirde 
bu politikanın hiçbir zaman ve 
hiçbir şekilde Franaa vaziye
tinin zayaflaması gibi bir netice 
vermesi veyahunt İspanyol ol· 
mıyan kuvvetlerin Fransız top-

ıni1Rl8, yahut müna• 
kale hatlarımız üzerinde birleş· 
mesine imkan vermesi mevzuu· 
babsolmuştur. 

B. Pol Bonkur, bava bom• 
bırdımanlırını şiddetle tenkit 
ederek Fransız hükumetinin bu 
hususta teıobbüste bulunduğu· 
nu ve lngilterenin ve Papanın 
da bwıa iştirak ettiklerini hı· 
tarlatmış ve netice olarak ko· 
misyondan efkarı umumiyeyi 
her türlü parti mülahazası dı· 
şanda ancak memleket ve Pa· 
ris menfaatlerini düşünmete ve 
Fransanın orta Avrupada ve 
Akdenizdo karşılamak zarure· 
tinde olduğıa vaziyeti takdire 
ikna etmesini istemiıtir. 

Fransa ayanında 
Hükumetin mali planı 

müzakere ediliyor 
Paris, 24 (Radyo) - Fransa 

Ayan meclisi; bugün saat 16,55 
de toplanmış ve hükumetin mali 
planını müzakereye başlamıştır. 

Müzakere esnuında Başvekil 
Le on Blum ve Nazırlarr hızı r 
bulunmuşlardır. 

Maliye encümeni mazbata mu· 
harriri ( Abel Garde ), uzab 
müddet beyanatta bulunmuş ve 
mali planı tenkit ederek, hü· 
kumetin, istediti avanslar için 
gösterdiği dört milyon franklık 
karşılığın iımen olduj'unu, hü· 
kumetin istediti avanıları çok· 
tanberi aldıtını beyan eylemiş, 
yeni infJanıiyonlara doğru gi· 
dildiğini, böyle bir bale maruz 
kalmaktansa, b:r istikraz yap
manın daha iyi o!acağ'ını ilave 
eylemiş, frangın sukutu karşı· 
sında bayatın bergün biraz 
daha pahalılaştığını beyan eyle· 
miştir. 

Münıkaıalar, K«:c,. vakte ka• 
dar devam etmiı ve meclis, bir 
karar vermeden celseyi kapa• 
rnıstır. 

' .... .,,,.,, ,~ ... 
• 

beyanatı 
- Başı 1 inci sahifede -

unsuru olacağı mütaleası serde
dilmekte ve B. Çembcrlaynın 
bugün yapacağı beyanat sabır· 
sazlıkla beklenmektedir. 

Alman çiftçi tırkasile Alman 
hıristiyan sosyal fırkasının Haya· 
layn fırkasile birleımesi haberi, 
cok büyük bir memnuniyet tev
lid etmiştir. Hıynlayn hrkası• 
nın halıhazırda 55 mebusa ıa· 
bip olduğu ve mebusan mecliıi 
reisliğini de elde edeceği be· 
yan edilmektedir. 

Berlin, 24 (Radyo) - Alman 
gazeteleri, Çekoslovakya meıe· 
lesinden bahisle uzun makale
ler yazıyorlar. 

Vıyana, 24 (Radyo) - Alman• 
farın onuncu fırkası, bugün bu· 
raya gelmiş ve (Von ·Puk) tara· 
fından teftiş edilmiştir. 

Almanyaya gitmiı olan Avuı· 
1 

turya orduları da, bugün dön•· 
müştür. 

Madrid ateşler 
icinde • 

- Başı 7 inci salıi/ede -
lalciler aşağıda ki resmi tebli§'i, 
neşretmişlerdir: 

Eyre nehrinin öte tarafına 
geçmeğe muvaffak olan kıtaa• 
tımız, iki köprü yıkmış ve Eıkı 
şehrinin şarkına doğru ıeki~ 
kilometre ilerlemiştir. 

Kıtaatamız, Tardi)Onte ıeh· 
rini zaptetmişler ve düımaaı 
takip etmekte devam eylemiı· 
ferdir. 

Saragosa, 24 (Radyo)- Ge• 
noral Berkezgot, ıon mubare• 
bede yaralanmış ve Burroa 
hastanelerine ıönderilmiıtir. 

V .... ı. 8 ...... ı. -r-L--.1• •ı• 

olıcağmı ve tekrar cepheye 
giderek harp edecetindea 
ümitvar olduğunu ıöylemiıtir. 

Bar1elon, 24 (Radyo) - Cum• 
huriyetçi İspanyada bütün köy• 
lüle r gönüllü yazılmakta ve 
düBm•nın ilerlemesine mani ol· 
mık için istihkamlar kazmakla 
meşgul bulunmaktadır. 

.Pariı, 24 (Radyo) - lbtilil• 
ciler Madrid şehrini bombar
dıman etmekte devam ediyor
lar, şehir ateşler içindedir. 

Saragosa, 24 (Radyo) - Ge
neral Yaguve ordulan, Saragon 
bududlırına üç kilometre me
safeyo kadar gelm=şterdir. 

Franko 
Bitlere telgraf çekti 

Berlin, 24 (A.A.) - General 
Franko B. Hitlere aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

"Komünizme karşı yapılan 
harpte zafer kazanmış olan 
cepheden Almanyanın vahim 
tehlikelerden korunmak suretile 
garbe yeni bir hizmet icra et• 
miı olduğu bu saatte, Ekselin· 
sınıza ispanyanın •elimlarını 
gönderiyorum •• 

Führer, Franksist ispanyanın 
yakında muzaffer olması temen• 
nisinde bulun mık suretile ce· 
vap vermiştir. 

Japonya 
Anf lusu tebrik etti 

Berlin, 23 ( A.A.) - J ıpon 
sefiri, Von R bentroba Hirota 
namına anş.usu tebrik eden bir 
telgraf tevdi etmiştir. 

Bu telgrafta, anşlusun yalnız 
Alman ha~kının eski arzularını 
tatmin etmekle kalmayıp ayn' 
zamanda komintern aleyhindekt 
bloku da ku\'v .. tl endi rmiş oldu
ğu kayded lmektedir. 

Von Rıbentrobbı telgrdfha 
Hirotava teşekkür etmistır,;. 
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Gökten ölüm yağıyor 
A~AlJOLU 

' Manisa Orta mektebinde bir saat: 
25 

Verdun kalesi Almanlara karşı nasıl durdu? 1 
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Yazarı: Fransız erkanıharp kagmakamlarırıdan 

Jorj Londen 
Türkçeye çeviren 

A. Kimi Oral 
~~~--,,_.._....,,__ ... __ ~~~ 

Almanlar, yerlerini muhafaza için çok çabşı· 
yorlar.· Yaralıların iniltileri çok feci! 

Günlerdenberi uykuıuz oldu
ğum uz için, bir sıat kadar uyu· 
mak iatedik. Soğuk, dayanılmı· 
yacalc kadar şiddetli.. Bu vazi
yet karııaıada, topların nakli 
çok ıüç olacak.. 

Aakerlerimiz, günlerdenbttri 
harp ettikleri için çok yorgun• 
dur. Maahaza, maneviyatları ye· 
riadedir •• 

Sabah saat S 21 Şubat 1916. 
Birdenbire. aağ cenabımızdan 

top aealeri •şitildi. Derhal ta· 
rauut mahalline koıtum. Bak· 
bm ki, dütmaa, tıınuza hazır
lanayor. 

Vaziyeti, derhal farkı kuman• 
dMtna bildirdim. 

Kumandan, düımandın evel 
hareket ederek taarruza geç. 
memiz için emir veriyor. 

Fırka kamandanıaın verditi 
emirde: 

"Çocuklarım., diye baılaması, 
efradın ru bi baleti üzerinde çok 
iyi bir teair yaptı. Alayımızın. 
namatlüp oldatundaa bibia 
olan bu emir üıerine aılcerleri· 
miz, aralan gibi ileriye abldılar. 
Oiif man mevzileri, topçularımı• 
zın ıiddetli ateıi altında •• 
Oiqmıa, ıüratle takviye lcı· 

taab alıyor; harp, bütün şid .. 
detile devam ediyor, düıman, 
yerlerini muhafaza etmekte ve 
ric'at etmemek için, olanca 
ııyretile prp&fmaktadır. Bu 
-ela, IOI aeaabtan mukabil 
taanua kalkan Almanlar, mÜt· 
laiı ıurette püakürtüliiyorlara 
H.p •Ilı-. dütmaa .... t1erl 
ile dola.. 

Sat cenahtaki düımanı tecrid 
etmek ve tepelemek üzereyiz, 
fakat Almanlar, vehımoti idrak 
ediyorlar ve ıüratle takviye kı· 
taab alarak vuiyetlerini kurt• .. 
rarorlar. Harbin cereyan ettiği 
Aba, bir •ı pırç.aıı halinde. 

Diiımaa aüvariıi, bize oir 
betle iç defa fazla; fakat arazi 
vazi7eti, biıe çok yırdım edi
yor. 142 inci alay, cidden na 

. matlOpl Bu iddiam, belki fazla 
eaoiat oldutum kanaatini vcrirı 
fakat hakikat budur. 

Almanlar, anıızm gerilemeğe 
batlıdılarl Kendilerini panikten 
kurtarmata çalıııyorlar. Asker
lerimiz, zafer Arhotul. Müte
madiyen ıaldmyorlır ve düş .. 
manı adım adım takip etmete 
batlıyorlarl. 

Dörtyüz kişiden mürekkep bir 
Alman müfrezesi teslim oluyor 
ve ailiblan alınarak cephe ıe
rüiae aevkolunuyor. Cephe, ce
•etlerle dolu.. Yaralı Almanla· 
raa iniltiıi, cidden fecil. Düş· 
manı tepeledikten aonra eaki 
mevzilerimize çekileceğımizden, 
bu yaralıları kaldırmıyor, yal
nız bizimkilerle alakadar olu· 
yoruz.. 

Y aralılırımız, çok ıükür çok 
delildir. Ölülerimizin miktannı 
teabit için acele etmiyoruz. Dik· 
kıt ettiğimiz nokta, muntazam 
bir tekilde eaki mevzilerimize 
çekilmek.. 

Kumandanlıtın geri çekilmek 
hususundaki emrinden o daki .. 
kıya kadar haberdar olmayan 
kıtaat, vaziyeti anlayınca, hayal 
ıukutanı uğramış gibi. derin 
bir teeııür içinde( Bu zaferde .. n 
ıonra geri çekilmek, onları çok 
acı geli1or •• Ölmeki tercih edi
yorlar. 

Kahraman Fransız çocuklarıf 
Daha büyük zaferlere hazar· 

-· ..... ~-
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lanmak için sizi (Duomon) bek· 
liyorl Bu geri çekiliş, Alman• 
lıra daha büyük bir darbe in· 
direbilmek için düşünülmüştür. 

Bu emir karşısında kıtaat, 
melul ve fakat şuurlu bir tarz
da muntazam çekilmeğe baş
ladılar. 

Almanları bir kere daha 
mağlub edeceğimiz hakkındaki 
kanaatim çok kuvvetlidir, mağ· 
ruruz. Eski mevzilere çekilişimiz, 
çok muntazam oldu .. 

Düşman, bizim geri çekilmek· 
le meşgul olduğmuzun farkına 
vardı ve derhal mevzileri işgal 
için kıpırdamağa başladı. Bı· 
raktığımız müfrezeler, Alman· 
ları oyalıyor ve biz hiç birşey 

kaybetmeden çekiliyoruz. 
Almanlar, panikten henüz 

kurtulamadıkları için, mevzileri 
pek yavaş ve tedrici surette 
ııgal ediyorlar. 

Duomon tepelerinden hayli 
uzak bulunuyoruz. Eski mev· 
zilerimizi tutabilmek için ıü• 

ratle yürüyüı lazım. Fakat ayni 
umanda, tahliye ettitimiz yer· 
leri işgal etmekte olan düıma· 
nın da, aerbeat bırakılmıyarak 

iz' aç edilmesi zaruri.. 
Biz geri çekilirken, yolda 

panik şeki inde ric'at eden bir 
kıt'aya rasgeldik. Bu kıt'ada 
zabitan da vardı. Zabitanın 
rüvel veri eri ve Lcıhçları alındı. 
Zabitler, protestoda bulundu· 
lar ve amirlerinin emrine itaat 
etmekten başka birşey yapma· 
dıklarını beyan ettiler. Bu za· 
bitlerin ifadesinden anladık ki, 
sı inci fırka, ric'at ediyordu. 

Paniğin önüne geçmeke ça· 
lıştık; fakat mümkün değildi. 
Zira ric'at eden efrat, çok he
yecanlı haberler yayıyor ve Al· 
manların, binlerce eair aldıkla• 
rını söylüyordu. 

Vaziyet, nezaket keabetti. 
Gerideki iıtihkamlarda tutun· 
mak imkina bulunmazsa, kati 
matlubiyet muhakkak!. Bu es
nada, • düşmanı iz'aç için bıriik· 
tığı mız müfrezeler de bize ilti· 
bak ediyor. Müfreze kumandan· 
lannın verdikleri haberlere ıöre 
düşman, takatsiz bir halde ter
kettiğimiz yerleri tutmata ça· 
lışıyor. 

Biz, muntazam bir ıurette 
eıki mevzilerimize dönüyoruz. 

- Sona var -

ölü gözü ile körler 
iyileşebilir mi? -Bir ihtiyar, gözllnün şeffaf kısmını 

genç bir 1iöie .. verdi" . 

Genç körün amelıgatından. 4 safha. 
Amerikada yeni Orleanda liyat nedense muvaffak olma· 

şayanı hayret bir amcI:yat ya· mıştar. ihtiyarın bir gözü kör 
pılmış, kör bir delikanlı bir ih· olacaktır. 
tiyarın gözüyle iyileşnıiştir. Fakat gözünün• C rene,, de· 

Bu delikanlı nalbant iken kız· nilen dış tabakası sağlamdır. 
gın bir demir parçası sıçramış Delikanlının vaz'yeti ise bunun 
ve gözünün en dış tabakası tamamile aksidir. Gözünün her 
olan şeffaf kısmı yırhlmıştır. tarafı sağlam, yalnız •Cornee,, 
Bu vaziyette göz artık tamamile kısmı bozuktur. ihtiyar bunu 
kör olmuştur ve iyileşmesi im· öğrenince doktora gidip şöyle 
kanı yoktur. demiştir: 

Delikanlının kaldırıld ğ has· - Ben i htiyarım. Gözümün 
tanede gözündeki perdeden biri kör olmuş ne çıkar? Zaten 
ameliyat olan yetm·ş yaşlarında iy"lcşeceğim de muhakkak de· 
bir de ihtiyar yatmaktad r. Ame· ği l. Benim göziimdeki sağ lam 

lm!~~-~---·--•uı r-y •• 

Bunlar da bizim yazımıza 
tercüme edilmeli ............... 

Bunu bir talebe söyliiycr! 

Hepimizin başında ilaç içi11 arasanız 
bile saç bulamıyacaksınız 

bir tek 

Manisa, (Hususi) - Manisa· 
nm bol güneşli günlerinden bir;, 
sıçrıya ııçrıya koşan çocuklar 
arasındayım. Bunlar, Ortaokul 
talebeleri •• Yürüyoruz ve konu• 
şuyoruz: 

İçlerinde çok uzak mesafe· 
lerdcn gelenler var. Biriıi an• 
latıyor: 

- Karaköyden geliyorum, bir -kısmı alıp delıkanlıya takma· 
nız mümkün mü? 

Doktor bunu mümkün aör· 
müş, ameliyatı yapmıı ve kör 
delikanh kurtulmuştur. Şimdi 
mükemmelen görmektedir. 

Diğer taraftan gene Ameri· 
kada San ·F ranıiskoda Andre 
isimli bir papazın kör olan 
gözüne yeni ölen birinin gözü 
takıldığı, ameliyat n muvaffak 
olduğu bildirilmektedir. Bu iki 
haberi veren Paris·Soir gazete .. 
si bun un üzerine Par isli meşhur 
göz doktorlarının fikirlerini ıor· 
muştur. 

Doktorlar şöyle demişlerdir: 
"- Bir gözü olduğu gıbi ve 

tamamile başkasına takmak 
mümkü11 değildir. Bu sebeple 
papaza yapılan ameliyatta da 
herhalde 11 Conee,, kısmı değiş· 
tirilmiş o!sa gerektir. Çünkü bu 
tabaka ö '. ümden, yani kalbin 
durmasından sonra b ir müddet 
hayatta ka l r. ,, 

diteri ıraya giriyor: 
- Karıköy ne ki ben Gedizi 

•ııp reliyorum, öbürü ıöze ka· 
rıııyorı 

- Hayır ikinizinki de yakın 
benim gibi her gün Zincirliku• 
yudan yola düımüyorsunuz ya .• 

Okulun antreıine girmi,tik. 
Kapıcıyaı 

-Direktör geldimi dedim ce· 
vap alınıya vakit kalmadan be
nimle beraber ıelenlorden biriıi 
atılda: 

- Ş!mdiye kadar kalar mı? 
Bir dijeri: 
- Direktör, muavini, ötret

mnler hep gelmiıtir. Uyumaz:· 
lar mı, ne yaparlar bilmem er· 
kenden bepıi buraya damlar. 

Atatiirkün 'gençlife hitabı 
levbuı ile çok kıymetli mılii· 
matı ihtiva eden tarih, coğraf· 
~ grdii ve ban"lalarile •lılü 
salondan çıkarken zil çaldı. 
Rastlıdıtım ötretmen arkadaş· 
lardan birinin delaletile d 'rek
tör odasına gittim. o .rektör 
Ziya Ayıoy mütebessim bir çeh· 
re ve nazik bir iltifatla bizi 
karş•ladı. Beni getiren öğret· 

men arkadaı oturmadı, direk· 
törle tatlı bir hal hahr aoruş· 

tuktan sonra ayraldı. Direktör 
mütebeaaim bir çehre He bana 
döndü: ı 

- Görüyor muıunuz öğret· 
menlerim ne kibar, ne naz"k 
inıanlar, hepsi de genç ener· 
j&k çocuklar. 

Hakikaten her okula kıs· 
met olmaz. Otuz arkadaşı in 
var, otuzu da biribirinden de· 
gerli ve biribirinden çalı~kan 
eter varsa okulumun bugünkü 
değerini onların kıymetli e1J1ek· 
lerine borçluyum. , 
Gördüğüm bu yükıek teva· 

zuu incitmekten korkar gibi: 
- Şüphesiz bu ahengi te· 

min eden sizsiniz. 
Dedim. Sözlerimi tevazuuna 

uzatalmıı bir pençe sayan di
rektör, ciddileşerek: 

- Vakıa idare işleri karıı· 
hklıdır. Fakat ne de olıa ben 
birim; onlar otuz.. iyilik tara· 
fının da onlarda çok olması 
icap etmez mi? 

- Yakalandını z direktörüm 
asıl kıymet burada ya .. 

Bır suç işlemiş ıibi yüzü 
kızardı. Ve: . 

- Teveccühünüz. 
D iyebildi. Hemen sözü başka 

tarafa naklettim. 
- D irektörüm kaç talebeniz 

var? 
- Bin· kadar vardı. Fakat 

sene başında Kasabada bir 
ortaokul açı ld ı. Oralı olan bir 
kısım talebeyi naklettik. "8 32,, 
ta lebemiz var. Binamız müsaid 
olmadığı için çifte öğretim tat· 
bik ed iyoruz. Yırmi şubemiz 

var, onu öğleden evel plir, •• 
öğleden sonra •• 

- Çok kalabalak, inzibat 
işleri çok güç olıa gerek •• 

Gözlerinin içi güldü ve Ji1- le 
zünde yeniden tatlı bir tebff. 
süm parladı: J 

- Evet şu son günlerde ba 
ıuallerle çok karşılaşıyoruz. 

Dedi. 
- Fakat bızim bu busuata 

hemen biç şikayetimiz yok, iki 
muavinim var başmuavin bu 
işlerle meşgul. Talebemizin kı· 
]abalık olması na rağmen inzi. 
bat i~lerimiz çok şayanı mem• 
nuniyetti r. 

Şu halde mektep idaresi bu 
bakımdan da şayanı takdirdl 
Fakat o, gene mutad tevazuu 
içindeydi. 

Benim hayrctimle onun teva• 
zuu, her sefer de birbirine çar• 
p ş ıyor ve direktörün asıl yl
zünde solan kızaran güller aç .. 
yordu. Beraberce mektebi gez· rı 
meğe başlıyoruz. 

Bu saatte kucağına beşyüz ~4 
kişiyi saklamı ş olan şu binada Jar. 
nefes almıyan bir insan hali arl 
var ve bu sessizlikte büyük bir ıa ı 
a salet ve adeta bır kudıiy le 
esiyor. fı 

K.tapsaraya gfrdik. ÔğJen 
talebeden b risi orada çalııı-t.-c 

- S onu 8 nci salıif ede -

ı.; owHm hic vermivdim ey r falıp ~ ~ _ .... ,, ..... ı-
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Harp tarihimizin bi;·d-~sİanı ~Manisa Orta "1ekte-
Mart 25 

Balkan devlet--.•. 
Bu{!ünkü program 

1$lanbul radyosu 
Oi ~ weşrirıtı: Saat 12.30 

Plakla Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 13.05 Plikla Türk 
muı kisi - 13,30 Mahtelif pjit 
OfŞI iyatı. 

Akşam neş,.igatı: Saat 17 
lnkılid» tar ı hı dersi: Üa versıte· 
den nald n· Yasat H kmet Ba· 
yur - 18,30 Bevog.u H kevı 

roıte it kolLJ taraf ndan bir 
teetil - "9,15 Kon.f'rans: A i 
Kim 1 Akyiiz (Çoc1Jk terb yeı) 
- 19.55 Borsa habe e i - 20 
Me klcet prk la ı : FC1'yadi 
H*kt Araı lar•f n n -
~ 0.30 Ha a raporu - 20,33 
ÔIHr R n tarafmdan arapça 
ı~ - .t:0.45 inci ve arb · 
d taraf ndu T•k muMis 
ve .. k ıa.n (Sut ayan ) 
- 21, 1 S Mutafa Ye arb
d81*'ı wlfıa._ l...tc -•. 
kisi ve hılk şarkları - 21,SO 
Orkestra - 2~4S Ajans haber· 
len - 23 PlikS. soloJar9 opera 
ve operet parçaları - 23,20 
Son haberler ve erteıi .... 
propamı. 

Atıl.-. recty-
0,ı. _,,...,.: Sut 12,30 

M piik •fl•tlll - 12,SO 
MMI TM .. -.. wı 1a.6 
.. 'ı! n - lS.15 W ...... 
rid ........ 

Net _,. ••= SMt 18,30 
M ,._ .. irata - 18,35 
la ._Aa•e ipek-19,tS 
T .. Wk ..,lalan: 
( a..w-.datiln) -· 

-Ç_a_n ___ a ___ k ___ k __ a _I e-d-e--' bin_de_~_r s_aat · 
---- - Bap 7 inci sahi/ede - - Yalnız ben miyim? Bak 

leri arasında 
••••• 

Paaaport vize ücreti 
kalkacak 

18 Mart 1915 
B"zi püoce, ayağa kalktı, ya- hepsi benim gibi.. lliç ·çaa 
aımıza ge di. Kitapsaraya bu arasan bir tane saçlı bulamaz· 
genç bakıyordu. Fakat bir ar· sın.. 'Baytn1mr müstesna .. 

•Batken antMıta tAnnıoın"k 
konseyi 12 Nisanda Ankarada 
toplanacaktır. Bu toplanta ruz. 

~~---~--------------~----
7 -

Admil'al de Robeclc ı.·raz 
d ha kr yebtllllek ç • al.b tor
p l tarayıc sını yol açmağa ça· 
tardı. Ba ı1cç gem"lcri bu teb
likeh vazife erine pç ü.kle baş
ladı ar. Obasle e ah a batar· 
yaları bn a"n iıstüae o kadar 
ftddet ı ateş açt ar ki ba amc· 
1 ye de aka kadı. Saat 2 ele 
Cceaa, es ble, A bi•, Ven
gea ce, Sai e ve M•jıe c 
F anı z fark m detıştırmek 
içıa emrr aW.la ve o anda bi
yik baile.a n en i c dewest 
b ft.dL F a••z fwb• çdcılir· 
en Audo u byıa i.tika-.etiae 

çok uzak geçtı. Fırkanın naz m 
aemisı Bowet şayaaı laayret bir 
çıbukhda Nus..-tın torpiılerin
dee 8İrİlle ÇMpO. laaao idraki 
karıııında fecaat n derecesi d•· 
bal tebellür eder. Gemintn ka
rmMı w,..a istiae çılcmlf, bir 
da••• baluta içinde pmi lıili 
ileriye gıdiyordu. 

iki clakiıka etil& bet aniye 
içiade tam yol ile ıeierek ıö
rünmez tehlikeye vmdu, altiiat 
oldu ve batmata başladı. Hu 
bez sanda\ hazırlanıp gönderi-
lebildi. Bunlar, botulmıyaalan 
kurtarmakla meııul iken kuv-
vetli bır ıarıpnel atepne tutul
duldanndan ancak birkaç kiJf 
toplıyabildiler. Bir nefer, gemi 
altüıt oltist otdata ""'' ta· 
retin altından açılan ~kteta 
d11ar.a Ç1kb ve kur-.klı. Bez 
HıadaMar ile mabr.pterin 700 
deaisi._ kmtaabildilderi ıs 
zafMt ve INçik zabitle 51 ay
faclar. 

Haam Boa~ti• •cla•ra-r 
ren.ide oı.. Tae,.11 a,.U 
ab•tea keHiial dar artardı. 
Lod Nel ... akaMI ile akıp ... 
lea .abtla bir torpiJdeo pçliikle 
uvqta. 3,32 de lrreliltible ya 
b.,U bİI' torpil çırpb, yahut 
ıa laatbaıa albadan bir hum· 
bara yara• aldı. B r tarafına 
bayıldı ıH de batmadı. 4,45 te 
Iİlflesible bır hre d.tıa kara 
.e.11tımn dlteliae etT•ch. Ya 
bir torpıl "'J• 11ualwa mfiti· 
kite ...._n .. •4ddli Wr 
ıanu•tı elda v-. tııabe clr 
linmedi iıe de biraz evel aleWer 
içiD<ie kaı.. pnma .-•Wıtwr 
dan ... A- indinteaWçs ..... 
)IÜrek!eri• rikkat tWir lllNMA 

.iesir etmişti. On bet dakika 
IOllta lafle1ible ancak bat omuz
lutundan bir torpıle çarptı. 

Bela Nli üt.üne 
Sen derece ı ddetli olaıı İll· 

fililc ıeminin_ aüverteıinı yukr 
rıya kaldıracak ve ~ş ıle kıç 
arasını yaylandaracak g bi fO" 
rünüyordu. Gemi sancata ba
yıldı. Işıklar ıöndü, 'ini ve p· 
r~p bir sessizlikle müterafı"'k 
bir karalık çöidi. Y•t )im· 
baları yandığı ••kit mekinefİ 
hi A al'1z•z it ~r IMdclular. Af&• 
j1da herhs itinin baıuada idi. 
Makine daire.iade çok yük..,k 
bir ilisipli• hiküm •ürüyordu. 
Vaziyet çok pzelc!;. Vakıa tr 
ceddüdii laava makineleri dur• 
111\lflu. Ocaldan tavlandwıa-4c 
ve kazan önün deki kiçük ıa· 
bitlerle ateıçileri aerinleadir8"'~ 
lizımdı. Burada\cilerie be~d'' 
itim UW.U.ak için, yerlerin e 

kalmak istiyorlardı. .. .. er 
laf.ex ble fimdi bal ••tu r 

lDlerek pek - kül yaaiyete 
• • ~ Bo ... t • '!L.L-tiade• 

ıırmııtı. uve ••• ~~I t• 
m11kadder olan biırsıaı • aca 
benziyordu. içine 2000 toD kr 
dar MI ıirmiıti. l)eaiz ~ball; 
albndaki torpido dail'~ıD al 
.-aeai ii&erinde aaevıı . : 
otm d ku k" . .-...-iy• 11' . O lfl ..--L.. llllle 
IU)'\la cleliktea aDi aüCU vat 
botulm~d. loi:x·bı. y& 

yavaş hattıbarbi terketti. Bo· 
pz ann dışrna doğru Bizül ·,. 
ken üzerine tevc h edilen üç 
dütmaa humbarası 50 yarda 
mesafe ile hedefinden şaştı. 
S..t akşamın beşi id. Fılıka· 
lanaın, bir tanHind n baıka, 
ltepa ite yaram z bir bale g'r· 
•itt ·. Maa af1t. pm ·• içiftdeki 
"/ alıt.r a beraber, lletaiz yizü
yorda. Eter re bynna bu 
da Verner e ark~, kahrr 
manlsıa kötu tatii idi. Çok 
dikkd bir gemiciik ve bir in 
bırak m1yao tecaat ve bama· 
setle saat altıda Bozcaadaya 
muvaıa atla demirledi. Aldrtt 
,, ...... aÇtf•n delitr e~ 
26 X 30 kadem olara le tesbit 
edildi. Baı cepbaneliklerile ön 
pr•vH&ki kazan böl•e9İ de 
dahil o mak iizere au dolu 
bölmelerı s•yı• yirmiden az 
detiWL 

Gariptir ki ataç bötmeiercle 
biçbir çökiati yokta. Y aralılan 
ha.taae gemili olaa Souclaaa 
göadumekte bir .. iMie fevt 
edillledi. Ge•mm clemirle•eli 
ile beraber. yarı• IMl iç.ilde 
doktoltar tal af..._ tıedaVt edil
miflene de be.-• bdreti tak· 
diri JeHlllecli. v ..... ıece, 
yiid>ap .... ...tem abah 
öld•'-· 

va. l.fta Ye, ricate -~· 
bu of•DI• da boi..w..i harb, 
oluca pcl.tetıle, lalli devam 
ediyor wıe •••bet 19aSibeti ta
kip edfyorda. 3,32 de ......... 
tible ya torptW., ,.... bir 
la .. ,.. 
b.,.W.. .......... 1r .. • 19 
(ltl..i4iyel) ........... 
a br .... a.aıpc=-,.. 
nhl •fb. R-eladelci (Meo· 
eli 10,00 ,.... 
bw ,.,~ldııae 
sili _ .. 
li ..................... .. 
il•h••bw ~ 
kiJ& .tıılrfe• ...... 
Natllll•pf 111r1Mı .. 
... 1 ... .. ıı.pite .. 
p-8 •9Cidc -'tiae dair'-• 
albadaa ••L4 . t.kele m.a.. 
dairell .. ... • silM cleld. 
tdndan bıtmata başladı. Bütün 
ofrad ıfvertete ehine pçen 
t•bt• ....... ,., ...... iiltlae 
ç 1nBM ....... abJOrlech. 
Bet .. da dit••• meeafe,. bt
tır9'f, yara._..,......-
tun• h~mbara yatchnyor4w. M 

Hialİ1atr n-. ... llu 
•• ....da ...... do 
aaub~~i. cesurane bir .... ~ 
1••1111111 ...... __ -J..ı.: 
p1Dn:1 h ·--... --~ 582 
Gemi kumaadlaı Ca~tantı. M 
Dent, ikinc ka Ptaisa D. L 
gönillü lrreli~tan ~~ırkaç 

·dile eı li.un&rınak 
üan teınıde bldtla H 
düşmn aaer . r. atta 
bir tel vtTe :ıenne ratmen 
ıabnethchta ~iL.. ıet11iyi barb 
~rile Oceaaa :' almak ~av
koıta· et.iri imdada 

--=------.... "" -(•) fcap ._--;-- -
nllDCP bir '-fil !orpitle ao
teaie etılaelc a.., •iidafaa laattı 
bDI etaia ._ il& ~ laarbia uflaa· 
.eyredea N11ıet - bir DOktada 
nao •iib4ei ... __ lllıyn tarlu&· 
iddiarı PJri -...Zı Nazmi bu 

(iM) Bu ~ricl löniyor. 
bir ae•i-. tOpJ. &4lamı bataa 
eD az Yara11a.._ ~imek İçİQ 
det zarf&Dclt 

1 
t llter. Bu müd· 

bs• Y•ld1r._ 'k:' lem ye bam
topçuıunUll •ller; •daki düımaa 
••fW 1a?L lıt. lnnut devfir· 

N. 

kadaşt daha varmış. Çocuk Dedi. Bu çocuk arlı:adatfarı 
camlı dolapların içindeki mun- içinde hoş sobbetliği ile maruf 
tazam dız ti kitaplara baktı bİl'fey galiba.. O, her SÖE aöy· 
başını çevirdi ve keder dolu ledikçe etraftan kaltkabalar 

Damesini• başında dört Balcan 
devleti arasında ticaretin ço· 
taltslması wı .aralarında turiıt 
teatisinin kuvvetlendirilmesi me
ıeleleri •ardır. Tanzm bakt
mından Tiriciye hiilcfünetı Y ... 
goslavya, Romanya ve YUGania• 
tan Türkiyeye gMhn teriıtlere 
kolayJılı: la1199m11da baza karar
lar almış bulunmabadır. 8a 
memtebtlercle11 Türlciyeye ıP 
det1 t1rri9tler şimenclifıerier •• 
otellerde yii.lıde e ili teuilita 

gözlerini gözlerime d tel: yübel'yordu. Ben: 
- Neye yarar hepsi ışimize - idare mi emir verdi? 

Diye sordum. 
yaramıyor ki, şu üst kattakiler 
hiç kuUamlmıyor. Eski harflerle -ldmre emir vermese yapar-
yazılmış. mıydık hiç.. Ne güzel ipek gi .. i 

aaçlır m z vardı, bakın ıimdi 
Bir inkılib çocutu ile karşı· ne kadar çirkinleştik. Hele fU 

karşıya butunuyordıım. içim açı!· kız arlcadqlarm gülmesi yok mu; 
dı, başım ta gök1ere lcadar yük- öldüriiyor bizi .. 
ıeldi; göğsüme sığamıyan bir Kendimi tutamadım güldüm 
heyecanın gururu i e sordum: biraz sonra ciddileşerek: mazhar olacaklardır. Grup hr 

linde ridea turilltler bu4M 
batb daha bazı ıkolay~ldara 
mazll• olacald.<lır. Tirkiye 
bükiaeti bu ıene mrfıDda W
kM memleketleft Mlll•lfa bir 
kaç turist geziatiıi ve ..... 
tertip cmtfi dilinmekte6. 
Söylenditine ıöre dört Balka 
memleketi ualanada paapaat 
vizeaiai kaldırmatı dütünmek· 
tedirler ki. vize harçları cek 
yübek oldujıından vizeleritl 
kaldırılması turiltler için biiyik 
bır mali kalayltk olacakm •• 

- Eski harfleri hiç bilmiyor - Camm fena birşey ol• 
musanui?. idare bunu 

0

1İze yıpbrmaı iter 
- Ne gezer; büyük yazılarla halde faydası var iri iham 

yazıl1Df1 kltap!arın admı hile görmüş.ler. 
okuyamıyoraz. Dedim. O. yaan yumna be-

- Zararı yok, ıeri blanlu ıınuı laer köteSi ortaya Çlbn 
ıize yetişir. hot sohbet çomlc tekrar .atıW.: 

Mavi gözlerinde -inktllbın - Emre itaat et.ek mec-
ateı parladı: buriyetiadeyiz. Diter ıiyledilı:. 

- Bunlu da bızim ynımıza lerimiz hep lit'fodir. Zil çal-
tercöme edilmeli. mışt1. Allaha1S1Darladık diyerek 

Delikanlının sözlerindeki ue· etrafımdan aynldılar. Bil' ullt 
lete hayran bldım. Beynimde içinde içtitim neıeaia hauiyle 

dolu olarak okuldan ayrıldım. 
inlcilibrn imanı şimşeklendi. SIJun "Vremedu. 
Bugününün cocutu dün•en ne 
büyük biT uçurum•a aynlmış. 
Dırektöre döndüm: 
Onun da gözleri heyecan ve 

ümit şQleleri ıçinde parhyordu. 
Ubontnarı geziyoraz. Kültür 

Babnltfmdan birçok derı ve
saiti gehn · ş.. Her köşede bir 
intizam var. Tıtiz bir bafln iti
nalı emekleri karşııaday.z. Ze
Wl'liaız maskeleri bulunan do
labı• &ame phaitb1c Dnktör: 

- Bunlardan bir taauiai bu 
seDe DızıJay denaeti aldı, dedi. 

- Bravo, o halde denaetin 
epeyce varidab d•aW 

- Evet bar de yardım kolu
muz.-~• ...... ~ ...... .,... da.-•,..,.,...... r..
ı alr.ir ilftac:iye ll•ı• ille ,.. 
meli wriliyor. Beı ötreaeiJe 
ba111_.. ••• ,... .... 
Denaella lali,_..• tok 
me••••• 4ot••a. tWU
vi•cle " abl .to••• .. Wıb~ 
dela da .... ..,.. •enliler. 

- Obluaucla ... ..... 
kolar .. ,. 4inskt& ... ? 

- Siziele ı••eıdi.tıaiı: -
spor bir ele keaperd kol. 
kaldl. 

K• .. iatıeaW.-.it
tiia. clMa fala na.t.z emek 

~-- Okut ..... ~···· de Wr ..... Q .. ,.ti ..... 
&ı ,_..., .... le• Dl 

çat.,.._ Biraz - -.ı 
ba ................. . 

bot..... tt.d-··· •.. .... 
direlLtire, .. .... ·····-bekleditw ........... .. 
bm .. ll•ı"k• ••'911• ,.c..._ .._.•il••· 

ÇoeGldar etr..._ ..... . 
Anlma .. ilei ....... , •• ........ o.nt-
pmefe fitlecekleamif.. 

- Kaç · zeieiz Ylll'? 
Dedim. lçteriacl. biri: 
- Yiiz kadar vana -cledi

amma ıimdi yeni teşkilat yapı• 
lıyor. Herhalde çek artac:altz. 

- Okldanazda 11tona bat
ka kollan da var mı? 

- Bizde fudboldan bqka 
ber kol vatdtr. 

S... 2 aumara makine ile tr .. 
eclilmiı babayani bir çocuk 
ili~ etti: 

- Çocupz da müsaade«· 
•İyorlar. 

Hep birden ıüliftüler. Oaun 
hali pek hoşuma g tti: 

- Neden aenin ba111a öyle 
dibindea trq edılaıiş. 

Dedim. Güldü: 

Şıkbr, 
riftir, 

Kullamıh, 
azanı~dır .. 

Kalem!. Kalem!. 
Yalnız Etiman 
alemleridir. 

Eti men 
kalemlerin .... 
kullanınız. 
M•nlatJtinia .. • -...ı 
6ırlır' zeolıinizi 
tatmin edenitrı~ 

E Tlll AN K ALEMi 

Devlet Demiryollanndan. 
AlıHcak Şet.itler Yaclicir aobtında iuremiae ait 18 kap. 

... a1a 4ı1epo 6-4-931 ç.,..ba ıünii •at ıs te lzmh. .. Al
~~ 8 lltci iaılatae •• 1111 .. açak arbrma wetile iç ••• 
1911 w..,. ... -... Dzp•u• uç senelik muham•• kira 
.... 450 ..... .. 

t.d:lilerim ,a&ııte ,e4i •ç.t aisbetiade mavakklt temiDlt 
..-a•li ve ile t*•ate .-i kanaııi bir halleri otmadıtıaa 
Mir ..,._ • .aeate ••JI• giD w •atte 'koıailJıona mir• 
CMt eta•n ....... Ş.twmeln bmi.,..dan para11z 1l1r 
... 2527 ,. 

lmtir liyeti ubasebei Huı &iye 
m ........ rl 

...... UJ&a•ıa IWil .... hiıa otia ..... 119 .. Z ..... 

•"• '• _,. ••••I• cloları tablili ••• -. .... ... •ı••··· ....... ol1a ıc-n ...... 16 ... 
641 .. tre ...... nytıi8'ik ve tarla tarihi i11Dd9a iti-

.,.._ 21 ... •••••• latlftla Çtkarıl.....,. Pey lilmek ilti
,_... lmir ....... lmmli,. •idürllıiüade ~ 
b._.e elmı .. L 25 30 3 8 

7 
, 96.1 

Torgudlo belediyesinden: 
Bir uc• •Ara ......_ diler ueu kor--. içeriıi ile clapnll 

ufaltlaaanı auiahlif ebadda9S adet • A.. •T. 11Z. •ı.Wlc kerti• 
ve meıoa ve branıman teferruatile 70.ilim kutrunda ve 'belae
rinin uzunlukları üç ili dört metre tulunda olmak üz .. ..._ 
yüz metre funt bcwu ve üç yüz kilo uf blok kurıun V9 otas 
kilo katranh salmaatranın muhammen fiab olan 3420 lira U.. 
rinden 23 Mart 938 tarih nden 12 NisaD 938 Sah ıu•iiD• 
~dar yirmi ~ müddetle aÇ1k el:ıdltmeye kon·ulmuttm. fhr 
rıçten celbediiecek yu~.-ıda aiktar w evwriı yazfa w.-
tnalnmea gii•rük rftllli ile Tar.-ı•1• imdat- ta imi ...... 
ları t.mameo ~abhut. aid ve raci4ir. T.tt pler itııeta balmt 
ietedikieri takclll'cle n.dtleriae derhal m.faaai mMih•t w
l'il r • 
Talı plerin 2490 no.lu &caa•a hü°küıaı.riDe röre iba1e giiAi 

olan 12 N san Salı ıünü oitleden sonra saat on beşte T r· 
111tla belc:d ye daıreauıde ııbdı ~ücud etmelerı ilin olu ur 

:ıs 29 31 ~61 



ANADOLU 

gece masallsrınJan 'DUNYA 
Seyy~t Sendabadın 

Harikulade deniz seferleri ~ 
' . 

:,rS,I ,. ·: ·R .. ~ · Nakled•n: İr/cn H11zu 

ıs - Almanya Tuna iize
rinde yerleşiyor Muhakkak! 

O balde? 
Evet o halde .• 
Bence yapılacak ıey ıe

m.yi Yamyam adalarıada11 bi· 
riae ıokmek ve oraya yolcu· 
larla çıkmakbr .. 

- Tehlikeli ıe,I 
- Böyle deme reiı1 
Zaten, akıntı bizi o canibe 

muteveccibea sarük.e•ekteydi. 
Kaptan iateain veya iatemeain 
gıdeceğimız yer oralarıydı. 

Hındli biraz dütündükten 
sonra; 

- Reis ·dedi· eter rem~ 
bu sığ adalaran içindeo kurtu • 
lur ve ıab lı selamete çıkarsa 
bıl 1c· fırbnıd n da kurtulacak 
ve 11bils se'imete kendisini ata· 
caktır. Yok eğer bir yere çar· 
par ve orada karaya oturursa 
talıimize küseceğiz. Ya balık· 
lara yem o mak, ya ela yamyam 
larıa dışlerinde kebap olmak 
alnımızın yaztaı ise çare nel. 
Amma, Tanrıdan ümidi ketmi· 
yeliml A lab necatlarıa yeıine 
ve mutlak menbııdır. 

Fakiri dinlerken içime l>ir fe· 
rabl k geliyordu. Bu adam, laa 
ve Musa Peyıamber ıibi dala· 
lette kalanları aydınlıta sevket· 
.mek içın yuatılmıı birisi ıdi. 

Keıke adalara çarpmadan 
yolumuz• devam etıeydikl Hind· 
linin ıöylediti ~bi adalardan 
kurtuluı, farbnadan da kurtulu· 
ıumuz olacak ve ümmetimubam· 
med o an bayram yapacaktı. 

P.akat bu böyle husul bul· 
mlclL. Bbtln dualarımıza, bü
tun münacat ve tezarruJarımıza 

semimiz, ille rastlad • 
tımaz yamyam adalarından bi· 
riae olanca kuwetile çarptı. Bu 
udemede baıı yuılanın, kolu 
ç kanın ve en acıkhaı bet ihti· 
yır yo cuaun rahmeti rahmana 
kavuşmaları hepimizi dilhun 
etti. Biz de yaralan mııtık. Ben 
zaten bııımdan mustariptim. 
Buna iuimam eden ikinci ya· 
ram dizimdendi. Yürüyecek bal· 
de detild m. Viicudüm llur· 
dühaıti. 
Ancak büyük feliketler karıısıa· 
dadır ki insan küçük f eliketle
rini U'lutabiliyor. Biz de öyle 
olduk. Elbiaelerimizle beraber 
denizin iç ne g"rdik. Evvela kü
çuk çocuklardan baılayıp ka· 
dınları ve ağır yarabları azgın 
dalgaların arasından kurtararak 

karaya taşıdık. Den zio üstü mıh· 
ıer yerıne döomuıtü. Oğlunu 
kaybeden anaların, karısını kay
beden kocılaran göz yaıı ve 
f gam insanda akıl barakmı • 
yordu. 

iki sa1t sonra sahilde büyük 
bir ateı yakmıı ve hepimiz 
onun başına ıeçmiıtik. Kapta· 
nan yirmi beş yıldanberi kar· 
detı, atabeyisi hatta anası gibi 
olan ıemiıın n derya yüzünden 
ve gözden bir daha avdet et· 
memek üzere niban olması ona 
çok azap vermişti. Durmaksı· 
zm ati yor, dövünüyordu. 

H ntlinia ikazile, beraberi· 
m ze aldıtımız beı ıehidi dini 
iller ı mle gömdük. Başında ya· 
s ni şerıf er okuduk. Deniz, el'an 
kudurm11 nda devam ediyordu. 
Hatta bu kudurma gittikçe daha 
çotalmış, bütün adayı baıtan 
başa su kaplamak tehlikesi gös· 
termişti. 

Ben ııhsen uyumak isl;yor· 
dum. Be ki yamyamlar da biraz 
ıonra görüneceklerdi. Ama ne 
ç kır, beş gün bcı gece gözünü 
kapam yan bir adamın haliAi 

d'işünüııüzl Beni yamyamlar yite 
bile, uyuduktan sonra afıyetle 
yeHydilerl.. 

Dotrusu bu fikrimi arkadaş· 
lara açıkca söyledim. Onlar, 
acı dakikalar içinde bulunma· 
mıza ratmen benim fikrime ıü
lüıtüler; 

Viyanaya yerleşenler hep Habs
burgların politikasını takip eder 

- Peki Seyyid Sendebadl 
Sırasile nöbet tutmak şartile 
hepimiz bırkaç ıaat kestirelim. 
Dedıler. 

Oldutum yere çöküvermiıim. 
Kendimden ne kadar geçtim 
bilemiyorum. Gözlerimi açtıjım 
zaman kadınların saçlarını baı· 
iarını yolduklarını, ateşin önün· 
deki cemaatm çil yavrusu gibi 
datıldıklarını dehşetle gördüm. 

Buna sebep neyd'?. 
Arkama bakmamla beraber 

geriye doğru lastik gibi çıv· 

mam bir oldu. Karşımda, bin· 
lercc siyah derili ve uzun 
boylu adamların ellerindeki 
karaıhırla hora teptiklerini, dit· 
lerini biribirine vurduklırıaı, 
ve etrafnmızı ağır ağ1r çevir· 
diklerini hayretle gördüm. De· 
mek bualar, reisin ( vamyam ) 
dediti insanlardı. Ortaluıoda, 
hepsinden daha uzun boylu ve 

Vigcına parlamento iinası 
Yazan: istikbaldedir. Macaristanı ele 

Piyer Dominik geçirmek: Çünkü Macaristan 

baıında tüyler ve çınııraklar 
dolu biri bulunuyordu. 

Bu her halde reisleri ola· 
caktı. 

Gözlerimle hemen (Fakir) i 
•radım. Likin o, meydanda 
yo tu. Ah, keşki ben de uyu· 
mamış olsaydım, onu arkasın· 
dan takibetseydimf Acaba Hintli 
hakikaten kaçmıı mıydı? 

Bunu zannetmiyordum. Çün· 
kü nereye kaçabilirdi? Her yer 
derya ile kuşatılmıştı. Bu esna· 
da ark .. dan ıöyle bir ıea 
duydum: 

- Bu tarafa yanaş! yüzüko· 
yun yere yatl Bizim tarafa gel! 

Yüzünü görmedim ammı, bu 
aesin sahibini tanımakta müş· 
külit çekmedım. Ses (Fakir) den 
ıeliyordu. 

Derhal dediğini yaptım. Yü· 
zükoyuo yere yatarak geriye 
dotru süründüm. 

Fakat ıiyahilerin haykırışları 
devam etmekte idi. Bunlara 
inzimam eden karg şakırtıları, 
ziller ve isimlerini bilmeditim 
birçok mus.ki aletleri kulakla· 
.rımın zarını dclıyordıı. Nıhayet 
Hindlinin yanına kadar sü. ün· 
düm. O da, yerde uzanmıı ya· 
tıyordu. Beni yavaşça dürttü: 

- Gördün mü; dedi. 
Baş mla: 
-ı Evet; cevabım verdim. 
- Ne yapacağız? 
- Bilmem kı Soydil Zaten 

vapurda iken, siz bu olacak 
ıeyleri bana önceden söylemiş· 
ti!'liz. Ş mdi de söyleyiniıl Bu 
zavallı felaketzedeleri ikinci bir 
fc:aketin içinde harap etaıiJ 
bu'unmıyalımt Ölecek miyiz, 
ıöy:eyiniz Seydil 

- Burada böyle bir keıfi 
benden beklemeyiniz. (Fakir) 
ler, keıfi istikbali, huzur içinde 
ve kendilerini dünya ravailin· 
den uzaldaıtardıktan ıonra ya· 
pabilirler. Ben ise bu hal icio· 
de ne yapabilirim? 

• .Son• var• 

Alman Başvekili Hitler, Habs· 
burgların yerini almıştır; bun· 
dan böyle Hıbıburglar ıibi 
hareket edecek, onluın politi· 
kasını tekru ele alacaktır. Al· 
manya Avusturyayı ilhak etti, 
deniliyor; üçüncü Rayhan mer· 
kezi cenuba doğru kaymıftır da 
denilebilir. Birkaç hafta önce 
Göring •Viyana, müstakbel 
üçüncü Ray hm merkezidır. de· 
mitti. Göringio hakkı var. Bun· 
dan böy e Almanyan•n merkezi 
Viyana olacak ve imparatorlu· 
tun umumi politikası derhal 
yeni b r mahiyet alacakttr. 

Şimdiden, Hitlerin, Göringi 
BcrJine ve Says·fokuartı da V .• 
yanaya yerleştirerek kend sinin 
Münihte oturacağı rivayet edi
liyor. Açık ıöyliye:im. Tuna 
üzerındo yerleşecektir. Bu cenup 
Almanı, Cenubi Almanyada 
yerleşecektir. Haritaya bakmız: 
Anılus Cenubi Almanyamn, 
Avusturya ve Avusturyalınm 
revanşıdır. 

Pomeranyalı B smark bu va· 
ziyetten memnun olur muydu, 
bilmiyorum. Bismarkı Vıyanıda 
tahayyül etmek güçtür. ikinci 
F red erile için de keza. 

Bununla beraber ikinci Fre
deriğin ha' efleri Mari· Terezin 
hjkiimet mcrkezindedirler ve 
Marı· Terezin selcflerfoio ve ha· 
leflerinin politikasına devam 
edeceklerdir. 

Hitler Musaoliniye gönderditi 
mektupta .. Fransa tarafında H• 

rib bir hudut çizdim .•• " derken 
kendisini aldatmayan bir inıi· 
yaka itaat etmektedir. lleriıi 
içın Alzaaı hatıra ret irmeditini 
söylüyor değilim. Yalnız ıimdi· 
lik bize arkasını çevirditini 
ıöylüyorum. Hudutlardan bab· 
ıederken •ltalya tarafından dı 
bir hudut çiziyorum; bu Bren
nerdir..... de dili zaman, bura
da da Almanyayı mulatemel bir 
reakıiyoadan koruyor, kendi
sine zaman kazandırıyordur. 

D U Ne iıtiyor? Nereye ıidiyor? 
r. Behçet a Viyanada oldutu için arhk Vi-

çocai hıutalılılan yanıla ribi düıünüyor ve pek 
iyi mılGm olan Habıburrlaraa 

m'litelıa""' politikaaanı ele alıyor. 
Hastalannı 11,30 dan bire Q. Evelce Habıburglar naııl 
dar Beyler aokafında Ahenk Bolaeanyayı ele ıeçirmiılerae, 
matbaaıı yanında kabul eder. timdi Çekoslovakyayı ele ıe· 
Maagene,,._ ı.le/.- 39ga çirnaek: itte ilk hedef. Tarih 

E11 telefonu 2261 bunu iatiyor. Beyaz Da; harbi 
11••••-••••••.ıı tarıhtedir, fakat ayni zam111da 

istila ve ittifakların tabii olarak 

ü.::.erine aktığı açık bir ovadır. 
Macarlır ,ene 'Krallığımız ut· 

runa ölelim,, diye bağıracaklar· 
dır. Bu sefer do Hitler ıçin 
ölmete yemin edeceklerdir. 

Tekrar etmeğe hacet var mı? 
Gözlerimizin önünde eıki Avua-

t.ırya· I\ aca staa yeniden teıek· 
kül etmektedir. Fakat bu aefer 
ebedi bir Viyana etrafında Al· 
manya ile birleşmiş bir Avus· 
turya·Macaristaa. Bu Pruıya 
sisteminin, Frederik •İsteminin 

sonudur. 1871 Almanyası, Tö
tonya şövalyelerinin veya Galya 

kıt' asında cermın iıtililaranın 
yeni bir dirilişiydi. 1938 Al· 
mınyııı yeni bir mihver üz .. 
rine kurulmaıtar: Hambmg
Viyana. Bu yeni Alman impa· 

ratorlutu cenubu ıarkiye dotru 
ıötürmektedir, gitgide de gö
türecektir. 

Zamın kazanmak iıtiyen M. 
Bekin do bu maceradan pek 
canı sıkılmamıı oldutu aöyle· 
niyor, bunu Polonya itin bir 
emniyet telakki ediyor: Belki 
haksız değildir. Çekoslovakyı, 
Yugoslavyaaın Slovenleri, Ro· 
mao yalılar endiıededirler; hak· 
ları da var. Fransa eğer teh· 
hdido uğrarsa, bu sırf, Viyana 
etrafandaki eski Avusturya·Ma· 
cariatan imparatorluna sükunet 
içinde yeniden tesiı için. Kuv
vetinin kırılması icap ettiji 
takdirde olacaktar. ltalya da, 
ancak ayni ıebeplerden bir teb· 
dide utnyabilir. 

HidiHain komik tuafı ıura. 
dadır ki, Habsburglar impara• 

torlutunu yıkmak için hırbet• 
miı olan ltalya, ıimdi Haba· 
buralar imparatorluğunun yeni• 
den dirildiğine ıabit olmakta
dır. Yani ltalyınıa 1915 • 18 
harbinden temin ettiti faydalar 
tebahhur etmek üzeredir. Buna 
lcarp kimse birıey yapamaz. 
Gerçi muazzam Almaa çıta ce
nuba dotru kayıtında Polonya 
ve ltalya bloklan araaandıa kı· 
yabilir. Fakat bu çıt Millnolu 
ile Venedildiye dokunmııa, 
Trante ve Triyeate7e de hatta 
iliımeae bile, ltalya, ıene de 
Anıluıun kendiaiae ıetirditi 
bu 111ütbi1 lcom111 tarafınclu 
dainaa tehdit edilmekten hali 
kalauyacaktlf. 

Holivudun Esrarı 
Marlen tarafından -18- yırtıldı 

Holivudda bulunduğum •on bağrışan gayri meşru çiftler, 
günlerin birinde, Marlene ıöyle batta, ıazetelerin akiıler sütu• 
ıöylemiıtim: nunu yazanların büyük sevin· 

- Herkesin 11hte oldutunu c!ne sebep olan umulmadık ve 
bilditi bu ablak ıofuluğunua, ve beldenilmiyen çiftler meyda· 
bu mürailiğin aleni ıirayet ıe- na çıkardı. 
bebini bir türlü anlayamıyorum. Efkira umumiyenin Klark 
Burada bi nevi barem usulü Gobel ile Harol Loobardıa 

B· kr d l . ece zar birleımelerini kabul ederek na· 
var. ~r a ın a aynı 1 : sıl boyun etmek mecburiye· 
fanda uç tango oynamak, erteıı t• d ._ ld tı ·· 

l d L· 1 ın e .:a ı nı zeçon gun an· 
ıün çıka~ gazete er e •~ıs er latmışhm. 
yapıyor. Ayni kad·nla iki kere Bu felilcet baılca bir tesır 
öğle yemeği yemek .bir rezalet doğurdu: Ölüm tehlikesinde 
aayılıyor. Cumarteaı ve pazar bulunan bir artist, ıayri meşru 
günleri plaja yapılacak iki aşıkı tarafından kurtarıldı. Bar· 
aünlük bir seyahat, mecburi bara Stanvikin evi yıkılmış ve 
evlenmeyi icap ettiriyor. Her ıular albnda kalmtıtı. Onun 
biriniz zcnaio, meşhur \'e dün· için atlaaılmaj'a baılanılmııtı 
yanın yarı Allahı uyıldıfınız bile. Fakat bu evin aahibes nı, 
halde her sabah efkarı umumi· mütebe11im b11 halde, Robert 
yenin' koatrol makinesinden Taylorun evinde buldular. 
ıeçiyorsuouz. Halbuki bu ba· Mutaassıp /canan 
remi, k11men metodiıt rahibe· Sinni rüşde varmayan bir 
ler ve tqranln yaşlı kızları kızın yanına yanaıan ve kc· 
kuruyorlarsa da, ayni şeyi neı· male ermiş birini baştan çıka· 
riyat memurlarlarının da yaptı· raa yahud fena yola ıevk eden 
tını biliyorsunuz. Niçin neşe· bir kimse, kalebend cezasına 
nizin ve hürriyetioiz"n bir kıı· liyık ıörülür. Hem de gayet 
mını bu zulme feda edıyorsu· basit ve sarih bir ıekilde. Genç 
nuz. Karol Lombardla Klark kazJO şikayeti kafıdir. Kadıa 
Gablin, Robert Taylorla Bar· Holivutta acaip bir rol oynar. 
bara Stanvikin ve Vilyam Pa· Ora erkeklerine nazaran, eğer 
velle Jan Harlovun ıeviştitini bir icadın haftada ~~ yüz ~o. 
herkes biliyor. lardan fazla kazanabılırae alaka 

Nil nebrıbiain en adi fellibı, uyandırır. Çünkü böyle bir ka· 
Gınj saray.nan en ehemmiyet· zancı teman edebildikten ıonra 
ıiz bir icazı onların seviçtilcle· istikbali temin edilmiı yıldız 
rini biliyor, rikkate gelıyor, uy· mevkiine geçer. 
gun aaadetleri için dua ediyor. Kendini ıat:••ek için do-
Herkes seviniyor, berkeı onla· lap çevirmel'e m görmez. 
rın aeviımelerini dotru bulu• Fakat üç yiiz d dan az lr.-
yor. Onlar, ıeviıme armonisı· zanaa bir daima telafi-
nin birer misalidirler. Yalnız kelidir. Ka ı finde koıaa 
Holivut boınutlak göatermiyor. bir kimseyi fit edebilir, oda
Buradaki gayri kanuni birlik· ıında ehemmiyetli bir adamı 
ler, onların aıkluıaa kabul et- yakalabr, onu keadiailo eYı.. 
memekte beraber, qldanna mefe, rahat •lauebette &. 
karıı müsamaha bile ıöıtermi- lunmıta mecbur eder. Ve, 
yor. Madam Lonbardıa mösyö batta, onu pıra cezasına mıh· 
K. Gablin, ev·ndc yrmi dört kum tU ir. Bu g dd r ne mü· 
ıaat kaldıtı iıpat edilditi tak· cadele, bu bitmez tükenmez 
dirde, derhal, ikisi de, cemi· çekiıme bütün münaaebetleri, 
yelten hariç bırakılar ve umu• yeni bqhyan bütiin arkadaıları 
mun tahkirine utrar. ihlil ediyor. 

Eter bir polis Robert Tay· Kimse kalbindekini ıöylemete 
loru Mi11 Stıavikin kapı11nı ve kendini kapbrmata ceuret 
açarken yakalayacak olursa, ak· edemez. it pitirmelc iıteailea 
ıam üstü onu sorguya çeker, kadının bir ıutaj ve rezalet 
bir hırsız veya mal ve namus mütehaı1111 olap olmadatı bi• 
düşmanı imiı fibi oau tevkif linmez. Kira ile tutulu bır 
eder. Stınvikin ona verdi ti kocanın, bir kırdeıin veya 
anahtar, maymuncuk veya 11h • bir fotografçınna perde arka· 
te anahtar addolunur. ıındaa çıkıp çıkmıyacağı tayın 
llüziin verici peygamberlik edilemez. 

•Eter peygamberlik kudre· Bir genç kız •hoıuma gidi· 
tine sahip olsaydım, gizli bat· yorsun. bir delikanlı •boıuma 
lantalınndan, reziliae adetle. gidiyorsun. demeti düıünür. 
rinden kurtulımıyacıkları bir Fakat ikiıi de dütüadülderinı 
gece vakti, bilinmez bir felake· söylemete cesaret edemez. 
tin Holivutta bayata durdurma· Atızları, alaıkaalakla ıu ıöı-
ıını, bu memleketin sakinlerini leri telaffuz eder: 
kötürüm etmesini, şu anda ar- - Bay, ne kadar kızaaayor· 
zu ederdim.. ıunuz? 

Kendiıine bu ıözleri söyledi· - Bayın, üç yüz dolar•• 
tim Fran11z ıenariıti Jak Teri, fazla kazınıbiliyor muauauı? 
eter IÖıleriml batırlar11, beni - Son• nr -
fenayı yoracakbr. 

Sinema ıebrini barab eden 
feliketi, feyezını duymuısunuz· 
dur. Yani; tam ıece yanıı, bir 
1Ut içinde yolların geçilmez 
hale gelditini, nakliyabn dur• 
dutunu, evlerin darmıdajıaık 
oldatunu, Santl Manika ve 
Beverley Haylıia sokaklarında 
ael halindeki çamurlu aalarıa 
ıürültüler çıkardıtıaı öjTen• 
mitıinizdir. 

Derhal, tahliıiyeler, itfaiye 
memurları, poliıler sandallar 
" motörUi lrayılclarla, artiıtle
ri• vlllilarını aradılar. 

Dolu olma11 lizımıe lea bu 
villilardaa bualara botta. Ve, 
bta felikot pcuiado, villllana 
cepheleriae tat11laa projektör
ler, peacerelercle, korkaclu 

Jimnaıti/ı bayramı 
19 Mayısta Alıaacak ıtadıada 

jimnastik bayramı yapılacaktır. 
lzmirdeki Kız ve Erkek liıelerile 
ortaokullıraadaki talebeyi, jim· 
nastik bayramına iyi hazırlamak 
içio beden terbiyesi öjretmen· 
leri faaliyete pçmiılerdir. Ta· 
lebe, tatil palerinde de beden 
terbiyeli derıleri göreceklerdir. 

Su tarifeli 
Su tarifesini tesbite memur 

komisyon önümüzdeki Pazarteıi 
ıiinii Vilayet Nafaa müdürü B. 
Mubiddinin reialitinde topla• 
nacak, yeni ıa tarifeaini teabit 
edecektir. Şimdiki halde Nafıa 
komiserliti vazifeıi vekileten 
Viliyet Nafıa müdürü 8. Mu
laiclclin tua faaclaa a6rülmektedir. 



emurloğuııdan: 
Tescıl edilmıf olan [lzmir Pa•uk Mensucall Türk Aao:ım Şirketin n] 21/3/938 tarihinde 

• toP-• ummıi ~ti •hltM•_. tieaNt bn•• lliltümlerine ıöre sicilin 2125 _ .. 
ruaaa bft •e a.cil ediWıti itin _,..._ 

ı: Za6ıtncıme 

lzmir Sicili Tıcaret Memwlut• re .. t aüı.ü •• 
F. Tellik •--

lzmir Pamuk Mensacatı Türk Anonim Ş"rketioia 21 Mart 1938 P ........ pi ~·• evw:I 
uat onda ıırlcet merlcezı idarıeaindc mun 'ak t olup ıabatD&•eıi ...... ,..tı bal•• Adi 

Hey'etı Umamıye ıçtımaında haz r bulunan bıssedarlar ile hasıelerıoi ıöıterir cetveldir. 

laıW Gll'...ı 

PMlr • Portu 

... lılil* .... 

-
Yala&s etaa bia lai- ._e61ir. 

u.runı rAtip : F. S.ler 

........... -= 
19111liıli w... ............ 

laapti ...... ..... 
_]_.._ •i••tl ..... ., E. H.. 
Dmit U. me are aza· •r P. de ~~-Bay 
t•lııılr sır-. Bay r~~ 1anı. 

ırn.ı...:ı-... Joı, ab mevki et· 

.2 - Türkiıe Cumban,eti 
a.tia.i teınDe• ko-

••.tatil• Bay Hamit Gil
a,.ı.m11ttar. 

T-a edilip makabi· 
WJW vnib11 ıta edi1-

tm>8' '1t'a laiaH 1eaedi 
-.11111ım ilam bıbaec&ı 

.. ttetkik ....... . 
iN miktana eau mub

..... İID itdiaa ettirdiii 
mhııl!I" -cı9b ey1ecliti Ye 

iPa amaml içti· 

-ı..----·· --··- taraf11utu tefhim 

Hi11e 
adedi 

4000 

4000 

400!> 

4000 

4000 

30000 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ti 

llı.metgih 

jz•ir W. Giraud 

• E. Giraud 

• P. deP.-

• M. Mlatr ·-

• F ...... 

• 

• 

ş. 

lhb : E. Girafl 
1 - lda e heyeti _ ... 

bir veJA Mila111ıa •·•* ......... ... ..... 
.,.._ l'lllr•• iareti 
tepi,. etllelr. 

.. - "-' .. • ••• ılita 
tirkeda tedwüi wıncla llidür 
taıia ... k Yelaapcl -illi· 
Jetiacle ... .... 
Sadiı•r M.r lıırp •• ıts8 

•• i .... .. J50 ltra ... 
etle Ba1 Faad Loatar ipben 

aup ve taıi• .ı..Ma. 
Sabita: 1938 ...ai ... p 

ilip i4ıar• Jaeptj ~"81D la•• 
m tıa ar'J 'blllr cetie ve ~ 
._ itita251raotu 

Fehm· 

Kahve ve 
Gazinocular al 

K lMatl&ğımz tahta sandal· 
yaları 1zaUr Taşçılarda 21 DUma- .... '.:.~~m: 
aradakı Sltldelya Yapımevi M. 
Al de• •ilam ve YCWZ fiede 
tcdar1k edebıhrs niz. 

43iiııiiil ... lailll!!li. Topta• ve perakende 11hlchtı 
gabi 11parit kabul ed lır ve __......---...-

süratle yetiştiril r. 

Dan 
ödemiş belediyesinden: 
1 - Ebiltmeye Çtkanllm iş: Ôdemitte yeptırıa.c.k dOllir çtlll1 

ft örtüiidür. 
2 - Ketıf bedeli 13363 lira olup muvaldcat teaiMt 1002 

lirad r • 
3 - Ekaltme bpa ..n uulüledir. 
4 - Ek91tm.,. ıir-k ıçia 2490 numaralı kanon laiiküm· 

,.... 1ualı enafı laaiz o1 .. 1c ve bun mümaail itler inizuaı 
Ye .-. ... ,..,.... Wmmak ft,.bud Nafıa Vekaletince 
.-..ı ...... _.•eli• ıöıtermek lizımclır. 
S - TeWil a*8plaa 4-4-938 tarihine teaac:liif eden paw

'1Mi aW lllrıt • '-it• Ôcleait belediyeaiadeo daimi •cii-
w ..... ·- .... . 
6 - Ttıldif ••bata ... 2490 sayılı artırma w ekliltme kanu-

- 32 .. !!, S4 leci •addeleriaclelri willıta .,... olarak 
..imek "fa till••Baek llDmchr. 
7 - EDk&sJe ait proie .. tefwrab .... Jlı brat mub

•iliatle ôdr•iı belecli,.U ... kitipltindea alımr. 
ıo ıs 20 ıs 76t 

lzmir Vilftyeti Defterdarlığlndan: 
lbrabim otlu Mebmedin eıki 11llar mü ... hdemia kMMt ..,.. 

ıi•ıaden ltorcu olan 314 lira 72 karUJUn temini tah.W içi& 
mülkiyeti tainlli emval kanununa ,öre bacudılmit olan Ab.
mefltta ..UlleliBde Kemeralb caddesinde kiia 62 aayaL 
diikkiodaki ooda •m la ueli yeaıden tamamma takdir 
ettirilen 4SIJO lira laymet üzerinden 21 ıün müddetle miza. 
yedeye çabnlmıfbr. Talipleri• 28/31938 pızartui ıüaü ıut 
15 de Vilayet ichlre h.,etine aelmeleri.4 11 18 25 706 
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Dahlft Jiaataldd 

mutah•••• 

czaneaıı._ ____ ...... 

.. Sirrir He,imı 
lsmail Ziya Tregul 
üıcibeyler sobtı Fınn •P N.. 2S 

Telefon: 4178 

.. ,, lcaza aalı11. 
Dün öteden SOIU'a ~ 

mevkıınde idaresaodeki Otoaao
bili Kadri ismınde birı11ne çar~ 
bran V.! ayatmdan yaralan
•na sebebıyet veren şoför Ri 
pd. zı1b taca tutulmuş, adlıye 
verılmaşt.r. 



~" ratclli '- perco 

Vapur centası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KU PA YASI 
uHERMES,, vapuru limanı

mızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
için ~1ük almaktadır. 

"GANYMEDES,, vapuru 31 
Martta beklenmekte olup BUR· 
GAS, VAR ~A ve KOSTENCE 
için yük :;I khr. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

''ISA,, vapuru 30 Martta bek
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG, DANiMARKA ve BAL· 
ilK limanları için yük alır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAV A,, vapuru 13 Ni
sanda beklenmekte olup MAL
TA ve MARSILYA limanlara 
için yük lacaktır. 

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

ilandaki hareket tarihlerile ve 
nav1unlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha f!zla tafsilat için 2 nci 
korda FRATELLI SPERCO 
vapur acentahğma müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 411114142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. . 
\' ANTE -LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE. 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
BREMEN 

" DERi NO JE ,, vapuru 31 
Martta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacakh. 

.. 'SAMOS,, vapuru 10 N:san· 
da bekleniyor. HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS liman· 
lar .. dan yülc çıkaracaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"FORTUNA., vapuru 12 Ni· 

sanda beklenivor. ROITER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
limanlara için yük aJacakhr. 

SERViCE MARITlME 
RQUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni· 

sanda bekleniyor, KôSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ aktar· 
ması TUNA limanWı için yük 
a)acakbr. 
JOHNSTON WARREN LINES 

LIVERPOOL 
" AVIEMORE " vapuru 27 

Martta bekleniyor. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULI· 
NA, GALATZ ve IBRAIL li
manları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

''SAN ANDROS., vapuru t 4 
Nisanda be leniyor. ISKE DE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limanları içın yük al • 
ca'lc:tır. 

AMERlCAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
'·EXCELLO,, vapuru 22 Mıu· 

ta doğru bekleniyor, NEV
YORK için hareket edecektir. 

uEX AMELi A,, vapuru 3 N:
aanda bekleniyor; NEVYORK 
için yük alacaktır. · 
~TE ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
••TISZA.. motörü 23 Martta 

ISKENDERIYE ve PORTSAID 
iç·n hareket edecektir. 

Hareket taıihlerile 11avlunlar· 
daki de§'jşiklikı trden acenta 
meıuliyet kat>~ e tmez. 

Daha f ~z!a tafsilat almak için 
Birincikordonda W. F. HENRY 
\AN DER ZEE & Co. N. V. 
'ıpur ııcentalığına müracaa~ 
tc1Jwesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 

" a ı 

Limited 

p 
Birincikordon Rees b~ 

Tel. 2443 
THEELLERMAN UNES LTD. 

"ASSYRIAN vapuru Mart 
nihayetinde UVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelıp yük çıka· 
racakhr. 

"TRENTINO,. vapuru 5 Ni· 
sanda gelıp LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"FLAMJNIAN,, vapuru 15 
Nisanda L1VERPOOL ve 
SWENSEADAN geJip yük çı· 
kar cakhr. 

"CARLO,, vapuru 20 Ni· 
sands gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük aJacaktır. 
THE GENERAL STIM NAVI· 

GATION Co. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru Mart 

nihayetmde LONDRA için yük 
alacaktır. . 
DEUTSCHE LEV ANTE- LINIE. 

"DELOS,, vapuru 24 Martta 
gelip yük çıkaracak. 

Kon • · a Si 
Telefon 

LÜKS • UCUZ - SERl 
Otomobillerimiz gece ve gün· 

düz emrinize hazırdır. 

ilan 
Akhisar e edi-

ye iyasetinden: 
17·3·938 tarihinde ihale edil-

mele üzere ilanı yapılmış olan 
Akhisar elektrik şebekesi tesi-
satının keşifleri üzerinde tasbi· 
h ve a ı a yapı mış oldu· 
ğundan sözü geçen ihalenin 
28·3·938 tarihinde saat 15 te 
yapılacağı i!un olunur. 

11 15 20 25 
• -1· • • •• """ 

... ,~ . ·-.. ~' .,. • .. .. · .ırr . : .. 
Taksi 

Basmane 
Telefon 

3353 
Gece gündüz bir telefonla 

derhal emrinize ... 
lzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 

Karantina madenci Kadri of. 
sokağında 17 numarada ikamet 
etmekte iken halen ikametgahı 
meçhul İlyas Bahri t rsfına: 

lzm.ir ve civarı Telefon Türk 
Anon m Şirketinin zimmetiniz· 
de bulun n 2521 1 ranın temini 
tıhsıh zımnında aleyhinize aç
tığı icra takibinde yukarda 
miktarı bildirilen borcunuzu 
işbu ilanın tarihi neşrinden iti· 
baren on gün zarfında ödeme· 
niz, borcun tamamına veya bir 
ıkısmına v.eyahut alacakhnm ta· 
kibat icrası hakkında bir itira· 
zınız varsa yine bu on gün 
içinde istida ile veya şif hen 
icra dairesine bildirmeniz ve 
bildirmediğiniz takdirde bu 
müddet içinde 74 üncü madde 
mucibinde mal beyanında bu· 
lunmanu: lazımdır. Beyanda bu· 
lunmazsanız hapsile tazyik olu
nacağınız ve hakikate muhalif 
beyanda bulunduğunuz takdir· 
de h pisle cezalandırılacağınız 
borcu ödemez veya itiraz et· 
mezseniz hakkınızda cebri icra
ya tevessül olunacağı ö ıeme 
emri maka mma kaim olmak 
üz ... re ilanen tebli! ol un ur. 962 

A :\DOLU 

İzmir levazım amirliği ·ıanları 
hmir Levaz m iımirJiği Sat. Al. Ko. s. den. 
1- 50000 metre mayo lu çelı k şe ah zarfla eksıltmeye 

konmuştur. 
2 - T hmin ed.len bedeli 21000 l"ra olup ilk teminatı pa· 

r sı 157 5 liradır. 

3 - ihalesi 28/Mart/938 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale günün· 
den en geç bir saat evetine kadar teminat ve teklif 
mektuplarını M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. 8 23 10 25 412 

lzmir Levazım amirliğı s tın a ma komisyonundan: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiatı 275 kuruş olan 

10000 ila 15000 metre kışhk elbiselik kumaş kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuşur. 

2 - ihalesi 12-4·938 Salı günü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminatı 3093 lira 75 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 207 kuruş mukabilinde M. M. V. 

satın alma komisyonund n hnır. 
5 - Eks"Jtmeye gireceklerin 2490 ay1lı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve tek· 
Jif mektuplariJe birlikte ihale saatinden en az bir saat 
evci M. M. Vekaleti satın ıılma komisyonuna verme· 
leri. 25 30 5 8 924 

1zmir Levazım amirliği satın lma komisyonundan: 
1 - 1200 ton 87 oktanlık benzin kapalı zarfla e~1siltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 324000 Jira olup ilk teminat 

parası 29670 liradır. 
3 ihalesi 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 Şartnamesini 1620 kuruş mukabılinde M. M. V. satın 

alma komisyonunda alınabilir. 
5 - Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde yazılı belgelerile ihale günü ve saa· 
tinde en geç bir saat eveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarım M. M. V. satın alma komisyanuna ver· 
meleri. 25 .30 S 9 946 

İzmir Levazım amirliği satm alma komisyonundan: 
Ordu hastahaneleri için alınacak olan 42000, 43000 metre 

patiskanın kapah zarfla eksiltmesi 31/3/938 perşembe günü 
saat 15 te Tophanede İstanbul Levazım amirliği satın alma 
komi!yonunda yapıl caktır. 

Tahmin bedeli 15265 lira ilk teminata 1144 lira 87 kuruştur. 
Şartn me ve nümunesı komisyonda görülebilir. isteklilerin 

kanuni ve!likalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evci komisyona vermeleri. 15 20 25 29 820 

İzmir Levazım mirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir deniz komutanlığının göstereceği yerde (2943) 

lira bedel keşifli biııa inşası açık eksiltme suretile 
münakasaya konulmuştur. . 

2 - ihalesi 6 Nisan 938 Çarşamba günü ıaat 15 de kış
ı da lzmir levazım amirliği satın ima komisyonunda 
yap1lacaktlr. 

3 - Teminat muvakkat& kçesi (220) lira (73) kuruştur. 
4 - Şartname keşifname ve resmi her gün komisyonda gö· 

rülebilir. 
S - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işe 

yapabileceklerine dair lzmir nafia fen heyetinden ala• 
cakları vesikalarını göstermek m~cburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evel 
komiyona müracaatları. 20 25 30 3 881 

Bulvar şirketinden: 
lzmir imarat ve inşaatı umumiye Türk Anonim şirketinin be. 

yeti umumiyesi 26 Mart 938 Cumartesi günü saat 11 de top· 
!anacağından elli hisseye sahip olan ortakların muayyen günde 
Şirketin Çatalkaya hanındaki dairesinde hazır bulnmaları ilan 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - İdare meclisi ve murakip raporlarını okunması. 
2 - 1937 senesi plançosunun tasdiki ve ve idare meclisinin 

ibrası. 
3 - Müddetleri biten azaların yerlerine seçim yapılması. 
4 - Mürakip seçimi ve tahsisabnm kararlaştırılması. 

20 10 25 548 

1 tanbu jandarma satın alma ko
misyonundan: 

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

8000-9000 Yün fanile ipliği 23400 00 1755 00 
1 - Vekiller Heyeti kararile 938 senesine sari mukavele 

aktı sureti le cinsi, miktarı, tahmin bedeli ilk teminat miktarı 
yukarıda yazılı 8000·9000 kilo yün .fanile ipliği Gedikpaşada 
jandarma satın alma komisyonunca 11 Niıan 938 Pazartesi 
günü saat 15 te kapalı zarf eksiltmesile satın ahnacakbr. 

2 - Şartname her gün satıl' alma komisyonunda görülebilir. 
3 - isteklilerin eksıltme günü saat 14 de kadar kanun ve 

şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını komis· 
yona vermeleri Jazımdır. 25 30 4 9 1510/899 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Kunduracı Kazımın eski yıllar satılık emlik ve kazanç ver· 

gisinden borcu olan 3321 lira 97 kuruşun temini tahsili için 
mülkiyeti tahsili emval kanununa göre haczedilmiş olan Ahmet 
ağa maballe!inde Kemeraltı caddesinde kain 'eski 5 yeni 3 
sayılı hükumet binasına bitişik dükknn yeniden takdir ettirilen 
5000 lira kıymet üzerinden 21 gün müddetle müzayedeye çı· 
karı.mıştır. Taliplerin 28-3-938 Pazartesi günü saat 15 de vi· 
Jiyct idare heyetine gelmeleri. 4 11 18 25 10S 

lzmir belediyesinden: 
Beher tonu yüz yetmiş lira· 

dan sekiz yüz elli lira bedeli 
muhammenli beş ton demir 
Osmanağa su memb mda tes· 
lim edilmek şartile b şkatiplik· 
teki şarta mesi veçhile 5/4/938 
Salı günü sa t on lıtrda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Talipler 63 lira yetmiş beş ku
ruşluk muv kkat teminat mak· 
buzu ve y banka teminat mek· 
tubu ile söylenen giin ve saatte 
encümene gelirler. . 880 

20 25 29 1 
Dört bin ıki yüz seksen altt 

lira altmış iki kuruş muham· 
men bedeli keşifli Osmanağa 

su menb mın ana duvarlarile 
üstünün betonarma olarak ısla· 
hı işi başmühendislikten bedeli 
mukabilinde tedarik edilecek 
keşif ve şartoame1eri veçhile 
5/4/938 Salı gönü saat on al· 
tada açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak etmek isfyenler 
üçyüz yirmi bir lira elli kuruş· 
luk muvakkat teminat makuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en· 
nüm ene gelirler. 907 

22 25 29 1 
§ Temiz!ik hanındaki sahipsiz 

merkebin 26/3/938 gününde 
heyvan pazarında satılaçağı ilan 
olunur. 906 

Beher metro murabbaı dört 
yüz kuruştan üçbio beşyüz it· 
mış dört lira bedel muham· 
menli 38 inci adanın 89t met· 
ro murabbamdaki 21 sayılı ar· 
sası bnşkatiplikteki şartnamesi 
veçhile 1141938 cuma günü sl· 
at on albda açık artırma ile 
ile ih le edilecektir. Talipler 
ikiyüz altmış yedi lira elli ku
ruşluk muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mele· 
tubu ile söylenen gün ve ıa· 
atte encümene gelirler. 

16 22 25 29 827 
Beher metre mural>baı dört 

yüz kuruştan ikibin üçyüz oniki 
lira bedeli muhammenli 57 inci 
adanın 578 metre murabbaıo· 
daki ilci sayılı arsası baş· 
kitiplikteki şartnamcıi veçhile 
12/4/938 salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edile· 
cektir. 

Talipler 173 lira elli kuruş· 
luk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile -söylenen gün ve Hatte en· 
cümene gelirler. 15-22·25·9 

Karşıyaka Sahil Gazinosu 4 
müsavi kısma ayrılarak başka· 
tiplikteki şartnameye bağla kro· 
kilerde gösterilen 294 der metre 
murabbaındaki l numaralı yerin 
senelik kirası 250 lira 2 No. h 
yerin senelik kirası 225 lira, 3 
No. lı yerin senelik kirası 200 
lira, 4 No. lı yerin senelik kirası 
17 5 lira muhammen bedelle 
12/4/938 Salı günü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek· 
tir. Muvakkat teminat miktarlara 
1 No, h y rin 18 lira 75 kuruş 
2 No. lı y rin 17 lira, 3 No. lı 
yerin 15 lira, 4 No. la yerin 13 
lira 25 kuruştur. iştirak etmek 
istiyenler her bir yer için gös· 
terilen miktarda muvakkat ıte· 
minat makbuzu yeya banka te· 
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler. 

25 29' 5 8 964 

Birinci icra Memurluğunda: 
Elmas, Zehre, Mustafa Ihsan 

ve lsmail Hakkınm Emlak ve 
Eytam Bankasından odünç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmirde Karşı· 
yakada Alaybey mahallesinin 
Nadir sokağında 15 eski, 17 
yeni No.lu haneye girilince bir 
koridor üzerinde sold ilci, 
karşıda bir od Nardır, niha· 
yetindeki od dan mutbağa ve 
oradan helay geçilir buradan 
bir kapı ile ufak bir bahçe 
vardır, avluda tulumba suyunu 
ve bodurumu havi 800 lira 

kıymetli ışbu evın mul1<: yetı aç K 

artırma suretıle ve 844 numa· 
rah Emlak ve Eytam Bankası 
kanunu mucibince bir defaya 

absus olm k şartile rt .ması 
27141938 çarşamba günü s at 
14,30 da icra dairemiz içinde 
yapılmak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. 

Bu rttrma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun 
borcun ödenmesi tarih 2280 
ınumaralı kanunun mer'iyete g'r 
diği tarihten sonraya müsad 
olması hesabile kıymetine ba· 
kılmıyarak en çok artıran 
üzerine ihalesi yapılacakt r. S · 
tış 844 numaralı Emlak ve Ey· 
t m Bankası kanunu hükumle· 
rine göre yapılacağından ikinc 
artırma yoktur. Satış peşin pat:,a 
ile olup müşteriden yalnız yuzJ 
iki buçuk delJaliye ınasr, 
alınır. 

Jpotek sahibi al caklılar p 

diğer alakadarların ve irt fa ı< 
hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını husu· 
siyle faiz ve masrafa dnir olan 
id dial rm ı işbu 18 :ı tarihin :f e~ 
itibaren yirmi g.ın içinde evrak 
müsbitelerile birlikte memuri· 
yetimize bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları Tapu si· 
cilince malıim olmadıkça pay
laşmadan hariç kalırlar 16/4/938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk temınat ak· 
çası veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 938/1197 dosya 
numarasile iz. Birinci icra me· 
mnrluğuna müracaatları ilan 
olunur. 1097/953 

lzmir 1 nci icra M. dan: 

Ali Rizanın Emlak ve Eytam Ban· 
kasından ödünç aldığı paraya 

mukabil bankaya ipotek eyle· 
diği lzmirde Akdeniz mahal· 
leıinin Büyük tuhafiyecilerde 
5 kapı numaralı 982 ad , 4 

par eld kayıtlı kargir ve iki 
katlı 8 ve 10 taj numaralı dir· 
sekte ve Ersan ıok ğma cep· 
hesi mevcut beş kepenkli ve 
üst katta yedi penceresi mev· 
cut ve 3250 lira kıymetli 

mağaza mülkiyeti açık artır
ma suretile ve 844 numa· 

ralı Emlilc ve Eytam b nkası 
kanunu mucibince bir defaya 

mahsus olm k şartile artırması 
27141938 çarşamba günü saat 

14 C:le icra dairemiz içinde y.a· 
pılmak üzere bir ay müddetle 
aablıga konuldu. 

Bu adırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun bor· 

<ıun ödenmesi tarihi 2280 nu
maralı ~anunun meriyete gir· 

diği t rihten sonraya müsadıf 
olması hasebile kıymetine ba· 

kılmıyarak en çok arbranın 

üzerine ihalesi y pıla~kbr. Sa· 
\ 

tış 844 numaralı Emlak ve 
Eyt m b nk sı kanuou büküm· 
lerine göre yapılacağından ikin· 
ci artırma yoktur. S tış peşin 

para ile olup m~teriden yalnız 
yüzde ikibuçuk dellaliye mas· 
rnfı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklnnnı bu u· 
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelenle birlikte memuriyeti· 
mize bildirmeleri ıcap eder. 

Aksi halde hakları t pu si
cilince malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalırlar. 15/4/38 
tarihinden itibaren şartname 
herkese ~ıktır. Talip ol nların 
~üzde yedibuçu k teminat k
çası veya milli bir bank itibar 
meklubu ve 38/1127 dosya rıu· 
marasile 1 nci icra memurlu· 
ğuna miif'ac:aatları ilan olunur. 

952 1035 



Karı 

P~stil Pektoral Doktor Göğ•Q yumuşatır, balgam söktürlJ.r, öksü:riJ.ğiJ 
söktii.rar, tesirli bir ÔKSa.RaK pastilidir 

Elbise vo Maato 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar ve 

Baganl•r ... 

Ea müıkülpeaent müt.· 
tuilerini memnua eden 
bu firmayı unutma1ınız. r 

Tüccar Terzi TtJrllp:-ızarı 
lbrahim Karakaş 
Bu kere teai fflıtım mlfhada ZOQgin 

çefitler. Mantohık, TaJyorİiilc{ Truvakarltlc 
kumqların 9i!1V&i84b? yerli ve Avn.ı~ .. : 

1 - Mıtazam dahilih~açtıtam terziha~dth 
huauıi ol.rak bat ve blyanlar için ıon mC>da • 
zarif, 11k manto, rO.P• UJYgr, etek. bluz, turvakar, 

tuvalet, relınlik, ıivil ve ·üllftt: elbiıe ve ktputları 
iatenildıti ve beteaildiji feki.cfe imal ed.lir. 

2 - Muamelem peti• ve kredi ile de ya~lır. 
3 - 811 ıklerimia dojl'ulupau anlamak için bir defa 
tecrübe klRdir. 
Adru: Odupaı•: Silm••ı~· ~ktrtı eski Bayrakh 

••tua Nam•• 1.2 :J.tlefen 3276 
n N perehnde ol111ai lıariçten siO'Vi' kabar edilir. 

Septolin 
DIŞ 

rnacanana 
:x:ıco 

Toptan 
•atıı:yeri 

Peıt•m•l cıl.,da 

Lütfi Krom 
Ecza depoarı 

En metbar fabriblana fototraf ıukineleri, film, cam, kitıt, 
lra1 ve bihaum folotrafçılakta miiltamel eczalar, fototraf alit 

w edevata. font w 1ehpalar. 

Fotofralt;ılıfa m'lffeallik iter neoi malzeme 
Zevki oktıyaak resim ve apandi1manlar, 1e11edat ve evrak 

iltiuablan w kopyalan kemali dikkatle yapabr. 

AMATÖR IŞLER1 
Develop-. kopya ve her nevi •trandiamao ıürat ve nefa

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzado çarıw No. 28, 4, S, 6, 7, 8, » 
Telefon: 2675 Tel af: Rüstem İzmir 

l---

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçyanın halis Morlna balıkyağtdır 

iki defa aiizillmiiştiJr. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

biri 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve en zarif itleri 
süratle yapar. 

Bir kere miJraeaat 
eclini~. 

Yeni Kavallar 

Diı Ta6i6i 

CevatDağh 
ikinci Beyler 10lcalc Nca. iJ 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her t'/Jrl4 idı·ar, hn, 
balgam oe aaire telt. 

lilleri yapılır 

Hara~c;ı .kardeşler '' 
Büyük mobilya ve m 
J:ıaları emrinize •---· 

ŞUBE 
IZM1R ANKARA 

Temiz, zarif qya, elbile ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline ıöre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir alona 
a bat YAflYacak ef)'•J& muhtaçtar. iyi bir mobilya içinde keadiDİIİ 

ailenizi muhite daha iyi tamtabilininiz. Evinizin eıyu bayab-
110 etiketi oldutunu unutmayıaaz. 

Memurlara 10 taluitte vereaiye muame. 
lesi yapılır. 

er 
Kuvveti çok, fiati u, ıiılllr8fı u, mukavemeti pek çok 

._ ve cihanın en ı,eğenilmi, otomobilleridri 

Yedek parçalar mevcuddur 

Oldsmobil otomobilleri de her ttırlG evgfı haiz, sağlam. 
elverişli, gtizel ve IOks makinelerdir 

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

• 

• 


