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Çekoslovakya 
meselesi 

Antlnı dn11ının Almanya lehi• 
ne llalleclilmeıi ortaya •111en mev• 
c:ud iken ikinci pllnda kaha bir 
de Çekotlonkya me1eleıi çıkardı. 

Fransa, icabında ne yapma· .;~tll!r, ·.şark~ ~rus-
v k d. ld v b.. . rfiya gıttı 

Buglia dünya gasetelerine en 
faale m'llrekkep ıarfettiren bu meıe· 
ledir. Çekoelonkya umumi harbin 
d4>1arcbğu yeni bir hükQmeui.r. Bu 
bGktaetia belli baıb iki talibıialili 
•ardır. EHlemirde 11kıt AvOlturya 
iapatorlaJDDH bCltün eadtiıtriyel 

mleHeNleri harada ıeUıaf •tmiı• 

tir. Almanya gibi birinci derecede 
•dlıtriyel olan bftyfik bir dedtt 
lrir tarafa bırakıhru merkezi •• ce. 
aulı! Anupanın eadGıtride en ileri 
giden memleketi ıtpb• yok ki ç.. 

ga filli te lr ~ ugunu, U• Hitlerin (Gönizgbe;gj ı~hrine gidecefini •• d •• •• k. t• lıaber alan Danzigdeki Almanlar, tun unyaya gosterece ır kendisini g6rmefe koştular 

koelonlcyadır. 
Berlaaogi bir memleket için anuya 

ı•y•a olan ha hal Çekodonlcya içia 
bit talihıialik ıeıkil eder. Bu fazla 
•ndftltri " fada aenet kaynaklan 
bGUln komıolannın ba.ediai tahrik 
etmekten laa1i kalmamaktaclır. Diter 
taraf tan ÇekollOTakyanın jlı;jad 

ta~ibtidigl de tıpkı btlyflk baba11 
ATaıtarya hnparatorlulu gibi 111Gte• 
caalı bir •illetten mtlrek kep olma• 
•Hı Çeklerclea, l.ıanklarc1an •• Dİ• 
h•y•t bir km• da Alaaalaıcl•a 
t•kkal etaiı ol•uadır. 

...... ~· ..... . 
~arbiye Nazırı Daladiyenin riyasetinde milli bir;. 
lik kabinesi teşkil olunacağından bahsediliyor. 

lngiltere, Fransada istikrar görmek istiyor 
ıöylev vermiı ve demiştir ki: 

-ltalya ve Almanya ile hem· 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

bıiıl de •Jlll ark tıa ol•ulan 
içi• Çeklule t.lnatlu bir dnece7• · 
Waı •J11t1bllm•k•• iHler dı Al• 
•talar ... ilik*-•• iahiliacle d•Ja• ·• ••u•ulMri wr •anr...ıu M. Leon BllUll ,autecll•rl• lcon_,ııg.,. 
aıiih. ••ktaaular. &:lltlr ..... Pari1, 25 (Hus.Hi)- Franıız llbakkmdaki projeyi, ittifakla ka· 
mmMa .,_ Od .... ,.._ clalıa parllmentoıu, devletin, harp bul eylemittir. Bu milaı1ebotle 

H;tler, Viganada ilun hasta bir Nazigi zigarer etligor 
Berlia1 25 (Badyo) - Bitler bt11&ıı tayyare ile Şarki Praqaya p.le 

•• G6ııia1Mrs .-hriade yb bialerce halk tarafıaclaa bClylk teshanala ... ...... ...,. . 
Bl&ler, ....... bere olm intihabat mlwa_..tile uaa 18 ..,-.. • .... 
8itleri11 Glalüerp pleceliDi lıüer aJaa Dwipeki Al•ale•, taawn1 

...... lun onya kotat•atlarclır. 
Buli111 16 (Bacl70) - .llmaııyanın hır tarafında intihabat huırhklanu 

.... ı ... ,tıı. 
iliiWlll.::..a..ı .. .;..~• .. 411e&,...."°"'•""'•••ali_,t..w;;~~· ~d..:.•_i,;;;;;•;..:iı:...:.ai..;;.W..:.· ..;h.;.,;;•~•~rl~n~·~-;;..~H;;ar~bi;.;;',.~~N~uı=n:_=O..:Ja=di:!',...:._.:b.:..ir 

~:.=-:.:~i;::.ı: ÇekosDovakyada Çeşmede bir ti& 
.... Wr •ntmet «lararkea kolay 

~:.':~.~":;;1~:: ;;:,:~:: Alman g~eteleri# Çekoalovak;yayı /aima;ye Japon aaylavları 1 ki bagv k U 1 esini 
Tıhit At••r• da badi ırkcatlan· edenlerın, aldanacaklarını yazıyorlar 't l •ı Al 

1 ••• kıa.U topraldaruua 7-. .. pıacl• lj aya ııe manyayı gaz a yaktılar 
INıfb aaıarlann talıakkiml altıadı Berlfn, 25 (Rıdyo) - Alman gueteleri; Çekollo•akya ile md&emacli. ~İ varef edeceler 
kala_. •ot l»ir aaurla g6rmlyor. yen allkadar olmakta ve uaan makaleler yHmıkıadalar. .,, 

ı,.. •••ama ...... •a aeıül SCldetler lideriain, lıük6metle ola iıtibahaı k•meai, Almaa matltaa• 
etliyer. Almı•yuaa ltlytmttiDi dai• ilaca Adeta teniç edilmtkıeclir. 
•• k•• kflçll•elile mlterafik Alman gazeteleri; Çekoılo,akyayı himayeye kalkıfADlaı .. , yaba •1r 11-
ıeüW .... J'ruta aaal Çekotlo- tiklıalde aldaDacallarm& 'fi çiDkü. balkm ıemayGlltıaa bqı g.U.emi,_.. 

~~·~ ~-w~~ 1_ı_~_i_J_•_u_y_o_ıı._r_. __ ~====~====~--------ı 
haa laaılaaaaa çakma11ada Amil ol· m..- • uaaadaaberi de •lıtakil 
• .__ , ....... a. •• wıb ... icla· 
reel allaa«laki Abaaa uıarana •a• 
lıafau .... tinde ayDi ı•kilcle mea• 
faattar llaekeı e&mtkteclir. Balaaıaı 
•i, ÇekoeloHkJa FruaHDta ltedea• 
beli Al••ra etrafında 8rmete , .. 
htbll .. ıw.. lalktmetler çe mbe-
21.ta J8''9lu11ulaa l>irgi tetkil 
e.ı.. • ldbarla Prn• bu lalk4· 
melle ae•arll mıJaiyette •a ittifak 
aluf.etmit Ti ODU aıui ta••DlİJ•tiDI 
tekef fil ıtmlıtir. Ortada hir de 
AYaa&arJa •••ead oldukça Çek .. Jo. 
••k7a ünu daima ikiaei ufhacla 
•.alıyor, Al•ur-71 pek o kıdar tah-

•ik ıder glrlD•Gyorda. Fabl •• 
lb1enl• A...aary• metele tiala ~ 
• ..,_ emellerin e• manfık 

pklWe laallHilmeıl, A•alluy .... 
ortaclaa kalkarak ltlr Al•u eyaleti 
h.U.. plmetl ha ip clerlaal hiriaci 
•f u7a pku•aaa klfıy•t etd. 

il•~ ulak Çekoaleftkyadakl 
At._ ebllfreti g1aın ea mlhim 
duaam. Nitekim haau Çekotlo•ak• 
,. •lk•m•tl ile takdir •tmit •• 
d•-.ı uılltl dalıiliacleki Alman ekaJ. 
li,.cla• ba•l tal»iri •e~laile 11hiçhir 
•lkblel .. lalllaclıkl ekalliyetleria 
••llk el•aclıkları cltrecetle ı••iı,. 
'-klar tuı•ak ıaretile AJmaayaya 
aoar•••• .ıoara1a mahuı• bir ... 
ıi711 al•ÜllD kaçıamııhr. 

Aaeak A•ııtary• m•Hletile 
klHt arktatlıuaı keneli lclartd .ı. 
tıa 4ı lopla••l9 fena ılııtmlınıı 
ola Almaaya acıha mlıaadtUrb&aa 
•a cleneeeiai ur i g6recek mi? Da· 
•aıaı ki Polonya71 Lh•aaya Gıerine 
ae•bt•ek ıaretile bu hlkGmete 
Baltat cJeabiade bir maueç ıemia 
lt8ek htl7ea H bana makılail lair. 
.. , J18 l>ia alfaılak Duıiı ..... 

Sallık ve g6çmen işleri: 

Sıhhat Vekaleti müsteşarı 
tetkikata geldi 

Sıtma mücadelesinde ah nan 
çok güzeldir neticeler 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekileti müıteıarı Dr. B. Asım 
Arar, dün şehrimize gelmiıtir. 

Müıteıır; lzmirde ııtma mü
cadeleli mıntıkasına alanmtı 
olan Kırııyaka, Bostanla, De
debaıı, Bayraklı ve diter yer· 
lerde ıivrisinekle mücadele 

teıkilitı tarafından yapılan İf' 
ler, göçmenlerin iıkin iıleri, 
Kızılay faaliyeti vesaire üze
rinde tetkikat yapacaktır. Bu 
arada kazalara da gidecektir. 

Sıtma ve sivrisinekle müca· 

dele teılci'ih Umum 111üfettişi 
Dr. B. Rüıtü Geren ile Manisa· 

lzmir Sıtma mücadele teıkilitı 

lellai ıuya ıabun• dokun•ıyarak 
kendi lebiae halletmeğe çahıaa At. 
•Hyı dört baçak milyen gibi mu. 
bim bir kitle teıkil eclea Çekoalo. 
nkya Almınlarıuıu ecnebi idaıeıi 
altıada ya .. malarına daha ıiyade 
r111 olacak mı? 

İogiltereain Çekollovakya bak· 
kında hiçbir taabbade girmedi&i 
Bat'fekil Çem herbynan dtlnkil beya. 
aab ile aulaııldıktan ıonra bnıau 
çok ıflpbe.li g6rmek lbımdır. 

Hamdi Nllala•t Çan~ 

m1 

Sılılıat Vekileti miimprı 
Bag Dr. Aaım har 

reiıi Dr. Şe~ket Oben de ıeh· 
rimiıe gelmişler ve faaliyetleri 

hakkında müsteşar B. Asım 
Arara bir rapor ve buna bağh 
bir de kroki vermiılerdir. 

Haber aldıtımıza ıöre. dev· 

- Sonıı 6 ıneı aalıi/•tl• -

apon BtlfHldli Prens Konoga 
Tokyo, 25 (Baclyo) - japonya 

hlk.dmeti; yirmi ıaylndan m6rek· 
• kep bir lıeyıt tefkil etme&e 'fe lau 

heyeti, İtalya il• Almaayaya gla• 
dermet• kırar ••rmiıtir. 

lzmirde balık 
neden pahalı? 

Mezbaha reami de 
kaldırılmalıdır 
Şebrimisde bayab acualatma 

içla tetkikler yapaa İniçreli profellr 
B. Loruı din Afyona giımittir. 

Prof .. 6r burada da ayai me'f111 
herincle duacalr,· Konya, Aıılıuıa H 

Menlae gicl•cektir. Haber alclı&ımıH 
ıare. proııeflr bmirde yaptata tet• 
kikltrcl• et fhtinin meabahı rami 
b mamea k.llclınlclıtı •eye çok u 
bir miktara inclirilclitl takdj,cle çok 
acoıdayı bileceği, ıebıe. m eyn aab .. 

lan kooperatifler •••ıtatile dotnı• 
elan dotnır• m4ıteblik balkı yapıı. 
dı&ı, aradaki male•ımtlar kalclını. 
dılJ takdirci• tth.. •• ae7Ya f iate 
luinin çok dCl§ece&i neticeaiae •ar• 
mı ıtır. Profeıör, İrmirde babk f İa• 
tini l.tıabwa naıaraa } übek huı. 
••" buaua ıebepl•ri bıkkıncla ala. 
kadaıJarclaa malChaat al~ıtar. 

Hddiselerde intikam kasdi 
tahmin ediliyor 

oldu fa 

Çeım• k111a•ada mGhim iki 
kudakçıhk 'fak'atı olmu,tar. Çee
mı Hlecliye mnba1ebe memuru B. 

llahmucl Şe•ki Yazıcıojlunun Çeeme 
ılıoa• ciHnnda boı bulua:ıo bağ 

kaleli. geceleyin meçbal bir eahııı 
tarıfuıclaa petrol dökülmek ıuretile 

ateıe •erilmiı 'fe tamamen yanm.ııtır. 
Ayni .. bıo. parti baıklaı B· Ha. 

lip Kabadayının Ilıca ile :ı\lıçatı 
arumclaki bağ kolHiai de yakmak 
•dtaclile kul•ain muhtelif yerleriae 
g•• cl6kmlı Te ate~lemiııe de yan• 
pn kendiliginden ı6um0ttllr. Çecme 
•6ideiamamiJigi ue j aadarma ko
aataalıtı hlc1i.. tahkikatına bati•· 

rnııl.rdır. Hldı .. yerleriacle ,.,.ı. 
tetkiklerde B. Mahma.J Şe~ 
k.uleti tamamea yaadı&ı içia bir .. f 
huluaımamı11a da B. H•ip E .... 
dayının lcülelinia dıı kapaualD kud· 
dı@ı va içtri girilerek alt kat1ald 
kalDıelar fi&erine bir kilo kadar 
ketrolun bir oi~deo d6kilterelt a&ef 
yeriJdiAi, y•ı k,-mıılana bir mı• 
deı yand alı:ıaa ıonra ı6ad6ğ4 ....... 
nuotır. Kamııların yanında ıaa ..... 
ıindea bııka vak'a faillerİDİ ..,. 
dana çıkarma~a }"arıyacak bi-.blr ... 
lil buJuumamıttır. Da kuac1akçıbpa 
ıabıt iğbirar oeıir.ui •• iatiba 
malı:fadile yapıldıgı tabıaiııı .a.. 
makıa, tahkikata clnam edilmekaecliı. 

Milli küm~ maçları: 

Güneş takımı 
Bugün Alsanc~kla oynıyacakbr 

btanlıal tampiyoao Güaet tıkı· Nbakaları farkla kaıaamııtu. KH• 
mı ltagaa 611ıd"• eoara Al1ancak •etinden bi~ ıfipbe •tmedigimis ı.. 
1abanada Hat 15,30 da Alıaacak takımıa lımi~ ıabauada çıkaracatı 
takımı ilı fit temallDl y•pacaktır. oyunu •• alacalı aeliceyi gkm•k. 

h•lr babmıadaa milli kClme elbette ki ba1uıl bir meraka tatmla 
tem11lannm ea beyeuah ea se•kli edecek.tir . .Bu Mile lıtaubul taU•• 
•• en altkab maçlanadın ikiıini lan anaıacla •D mtlmtas bir cı .. 
teıkil edecek olaa ba mAbim m•ç. rumda buluaan aıiıafir Gia .. taU. 
laıda İııaabul ıampiyona olaa mi• mının bu aiyareti bizce iki db•tt• 
taflr takı• çok ma .. icl nıiyettt• ehemmiyeti ha.zd.ir: Biriaclai AJ .... 
m. Muallim neureıi altında mun• cak •e Ütok takımlarımıııa İı&u• 
ıuam çalıımıt. eneli Fenerbabçey• bulda ayni t•kımla yaptıklan ... 
ftt claha 1.-ıercle dt Calataaanya mulaıda gördtlı.Jeri hakuabklua 
karp çıkardılt ıiltemli n ma•aff•• kartı celtilmeace mukabele etmek 
kayetli oyuJarle tam formbcl• bir ve bu aureıle iki tehir ıporca ..... 
&akım oldul11Du g6nermift.ir. liği ara11udalı:i kardeılik rabııaı.._ 

Ayni aamında Jıaıir Ye Ankara lcunetleadirmek, diğeri de maatae 
takımlarile lıtaabulda yaptıJı millt zam bir ıriıtem dahilinde 'fe a...a. 
kime temallanncla da bayık bir lim neıuıreti altında ç•hf&D taka• 
mncacli1eı gaatarmif •• l»Gtaa mtl• - Sonıı 6 ıncı sahi/IHI• -



-= ADOll 

Ha ata bir müessese fak at 
sağlam bir fikir 

İ Şehir Dahili Haberleri l Göring bugün 
Vıyanada 

••• 
'--~----m;;m-----~~-----m;;;;----------------llaili=---~ azlim satışların- Hayvan ibracab 

Berlin, 25 (R dyo) -Mareş 
Göring, Lenç ıehrıne vaııl 
muştur. 

Iaraldat• puaMri hiltlla dta1a Uiiıelcriaia elbirlilile ke•dw•i 
Jlk••t• atnfbll hir ml•ue• •ar: Milletler cemiyeti.. Ceaiyeı kelim• 
.. fiUlala Haa. eltili toplalak kadHlilll ırtıt kat 17ea ıfade edemiyen 
h •Ge11ee• bugtua ıaralar allıada ltK bymeı hlkmilae tıbi tutalacak 
ehna 16nlriia ki oan almtı aot H n•f tım ma...Ue mflkemmel o an 
lılır ••i• lııuia •--• t•ılrlr eturmektMir. 

da hararet hazırlığı 

8tda ... ,. Yllk•tı•ıa Hgta talkaıeJanadaa detaa claJgılar ODU 

....... ~tdı:ça 16slerimis g6rityer Te kulaklırımıa day•Y• ki; o göll• 

.. JÜ futıaaları GıtClade eritecek ltir metıHUe delildir. Ve o guğüEten 
... ,.,. aı ... 9-iei Mı in._ıa ,.U.• ubtlrlklerle 4tğl•l•amıı den• 
laihiler ••yabad kerka ... bul81f ıqkın ılkOtlu 7ıyıl111aktaclır. 

h •6 .... •Je; ar&ak tam bir iala W UW.dMk, di1e.a*e INk Tet• 

•••ek " oadaa ..al maaabk derdleriae dna ara••I• kallQfmık içia 
........ INrea •'hl• •uıa kir rm lclealbt obaaa ll••dit. 

8-.lia.ia; ntık h mıe11-• ,, ...... oldagua laaytaraa hellptl 
brfa .. da Milletler eemi7etiai buglaktl tartlar alJında mtldıfaa etmek im• 
..... giWdir. Fakat ....... .,. ret•• •• ... 11e•1e tamımile ol• 
•it auan ile hekdılıllie .ay Hayat.. IUUtıder eeaiJ«inia bugClakn nk. 
9lar karpuaclaki aeaiai •• mlapel it görlca bir aktiyon kıbiliyeıindea 
•"••i1etiai g0r .. mek ae tadar kapah bir g6r6f iM •oa lilau•am. 
Wıflılr flY• ,.a•• bit ••• ... ae oldae-a iddia •l••k ıe • derece ·bpah 
.. •iyeli .. faUI illi l'dftlı. ııa-., Çi-. Lpaa1' A.9a1tar1' Lina•y• 
meaeJeleriade biçhir iı glremıy .. lıa m6elll•J• ı91lam l>ir mA•IH• de• 
mel• imkb yoktu. O .... dar, ..._ .. atar 1a...-.. Pebt llmiyecektir. 
O••• ll•e•alitİlle. 11f ikir.,ia il••liliai hlttla ıım.ıa ile tına••t 
ka...._ lıir ............... lası•m. 

.,..,. .. -- •batehtleri ...................... çelte ..... 

1 ........................... , ...... ~ ..... --- .. • .. ••ı,.. .. la"z• ltlaıiakl •-bk nlaatalanm it. c-to..m 
ieapl•rı .._ ._ c1a..t• flk1'18e gire .. ıH keyülbaAftlr • ....._ .... .. 
...................... ..-.a ........ elarak f lhill .......... .. •. ,.... ...... ,.. ..... - ................... ehi... ... .. 
titr. .._.. .. ,.a il• h ... .r -eep11..ı. .. •.ıu fibl 1ıiriJıinH 
..... - lıiırYıln.ia .... ... .... o.- ... • ••• fikir ........... 
bir f Wr .... .-Jtle-. .. ,., ,. ..,......... • ...... ,..... ...ı. 

ı~ • ....... .w ...... uplauı ··-- ntm• ..... i ...... 
...0. ett._. .. .,..... ......... Bw •eaifeyi •..t• ~ 
.ı.. • ,. ••• llilletlu ... .,_ .. ,.aa.t flbi ıalaekk•k •*-M Atta 
... ,. t*enl ... sldk•ellM raı•• llekibn. a-1 fikir " 11a11 .. 
pr...W elarak 7ar.aaldstı itla. Ye palelemit llayıı •laı•Mtl_... laap 
·~ laabkl 1eka.ll. la-lak aı..ı il• mlUlile bmJI• ... "'8 
...,.. Mr •1111111 9alyedaW& l'aba -- ..,...... fikir ...... im 
fikWlır. 

88 ....... iılilaalela ~tir. Fıbt 61aai7ec.ktir. 

Knltçe Ellzabetl 1119fnnun 
etmek için. .• 

laıiltere knliteai Eliıabet, 
Wr yı11 makia411i • aı ... 
ttr. Banu halter al.-. Londra 
1Hbd7a mataaJ•, ti.Upala 
,_ •ald11eıi içaa ıoa derece 

,,. ..... bir ... v.,---- ..,..d...... lir~ .... 
Is alar bu iıle meı,.ıcliir. E. 
..... manya kim ,..,acak diye 
wllll4'17a giriımiılerdır ... Fa· 
kat aitia Wlir miai9i&? P•a ala 
mak içi11 detil, kraliçe11 •em· _ ......... 
20 dakikada b ır kere 

azara ç.rpllan kezi 
IClıliferni,.da Miı Betı adın· 

• ~ ıfizel bir kızcajız 
dar. Ba .. ._ 10D zamanJuda 

..-.... 0tkamu oDn111tur. Ni-
119 Mlir •ilİaiz? Yirmi dakf. 

Wr badiliae nazar det
lçinf. 
ubteHf icatların tarihi 

teWa io9tlar1D tarilaleriai 

Balul Stıw:ı 

ötreamek iller misinizit l tn• 
vereliaaı 

ım ı.IUck 8111&iki nota
ı.., lJGG ,.U..• ıözlükler, 
ı 420 tariblllde, oyu kilttlan. 
1560 da p....... - 1669 • 
kahve icat ..lılmiıtir. 
Morla Ş8valyenln pabucu 

....._ mı atllıyor? 
Panı ioıa pmdi • ziyade 

•vı1en (Freundel) d r. Moril 
Şi ... ,., IWiwcla aldip ... 
dikc;e Pariate kalan (Frenandel) 
o._ ,.. .. twlmakta ve kittikçe 
kendili içill Wr muhit ,arat
makta idi. 

Söyleaclitiu ıöra. M ... Şö
valye, bu vaziyeti laeaiz ulr 
llDlf ve muhitini kuvvetlendir
mek içia yelli teıebbiialere si
riımiftir. 

Tayin 
. Defterdarhk Batdarak marıye 
tahsil şubeıi tahsil şeOifine 
Malı7e V ekiletince Tmptlu 
Malmüdürii B. S.lib taria eclil
miftir. 

••••• 
Fiatler 1 ,5 kuraf 

,ükseldi 
Almanya kontrol dairesi, Al· 

manyaya üzüm ithal müsaadesi 
vermiş ve piyasada uzüm satır 

ları hararetlenmiıtir. Satışların 
bararetlenmcs"nin bir sebebı de 
lng'ltercden mühimce siparişler 
plmesidir. Bu sayede iki gün 
zarfıada üzüm fiatlerinde bir 
buçuk kuruş kadar yükselme 
olmuttur. 9 numara üzüm iki 
fU8 evel 11,5 kuraşba ablır· 
ken dün 13 kuruşa satılmıştır. 

T'ii.rkiye - lsveç 
Ticar•t anlaı maıında 

defifiklila •• 
Mer'i 31.12.937 tarihli T• 

kiye • laveç ticaret ve klirinr 
anlaımuı, Vekiller Heyeti ka
rarile tadil eclil•iftir • 

Son ıekle röre, Türlciye·lıveç 
ticaret anlqma11n1n mer'iyet• 
g"rdıtl t Klnunaıanl 938 tari· 
binden evel lıveçtea yola ç1ka• 
aJmıt olan pamuk ve yün ipHk 
aeuucat ve jut meuucat be
dellerinin lclirinı yolıle öden• 
•eıiai temın i9in aalaımıya 
hath protokola diter emtea 
lafoaundan altmıı bin Türle 
liralık ta-..ba tefrik edilmiı 
oldafuna cbıir koaalaa .. vak· 
bt blkim, mezkOr tanlaten 
evel lıveçten memleketimize jt-_ 
laal ol•nan emtea bedellerinin 
mühim bir yekOna balit oldutu 

a.....-a... ·-- kalduıla
rak ,..;ne lnec; et.eti• nota 
te.tim amlltite bir telde t.t
lanmaaı i~ia Hariciye Volcile
tine ..tahiyet verilmıı~. 

Y .,.fcınenl•ın 
•atw maualları 

Yaralama aaçlarmda huta
aelete 7abnlaa butalarıa ba-
lam ....._. " te4a" lcnt
ı.iaia .......... İllti)w .... ..a.-.... ................. -•ki•... IMıllliıı .. 
kii8 .. 
keaıa. " lliki•ı.. .___.at 
yapl •• Vıet1ı1e11 ... . 
bir ......... ...... 
m••PI•• . 

Dün de bir toplantı 
yapıldı 

7 Nisanda P rede bulunmak 
üzere Denizyolları idaresinin 
Konya vapurunun lzmir • Pire 
limanları arasında seferlere ve 
hayvan nakhne başhyacağ'ını 
yazmıştık. Bu münasebetle hay· 
van ihracatçıları dün Türkofiı 
mudürlütünde toplanmıılardır. 
Toplantıda lzınir Denizbank 
müdürü B. Haşmet Dülp de 
bul11nmu1bar. lhracatç1lar şük· 
ranlarım bildirdikten sonra va· 
pura yüklemek üzere 5 nisanda 
h yvaolarına lzmirde hazır bu· 
J.aduracalclarını haber verm t
Ierdir. Konya vapuru, haftada 
iki ıefer yapacatı içia hayvan 
ilaracatamn ne tekilde yapıla· 
catı ve ihraç cdilecelc kasap
lık hayvanlann ne günlerde iz· 
•irde bubındurulaaaları lizım· 
19lditi hakkında gorüımüı, ka· 
rarlar almıılardır. 

Bekir öldü 
Haıtanede ce•ede 

otopd ,apıldı 
Geçenlerde Etrefpaıada Do· 

laplıku711da bir kalave halkına 
tabancuım atfll edea Bekir 
adında biri, polia B. lbralaim 
tarafıadaa müdafaa halinde ta· 
banca bqunile laapadan yara
lanm•ıb. Bir W'-41aal.eri Le.
tanede tedı.i edilen Bekir 
dün yara11nın tesirile ölmüftür. 
Müddeiumumi w: sorgu hikimi 
önünde dün Bekirha ceaedine 
otopıi yapılmı1t ölilmG intaç 
eden yaranın vaziyeti tetbit 
ed 1-i,tir. Hicliae talakilrabu 
IOfl'I lıiJdmlttmce ....... 
maktadır. -----TO.rlıi;,e • Polonya 
Ticaret anltıfma•ı 

Türkiye • Poloaya ticaret an
laımasına ba~la ve 28-12·9!7 
tarilıinde mer ıyete giren ( B ) 
lideliae 521 ve 530 poziıyon• 
ı .... ...INst •1c1üe i1iveıi 
ve 754 ki poziayonaaa veri~ 
miı olan yılbk 80 ton koatea
janın gümrük brifeli kaaalMl.-
754 L poıilyonmaa giren aayi 
1ıe leli Ui4 aaetik'• talılİIİa 
Vekiller Heyetince kararlattınl
mııtar. 

Nif de elelıfri,. .... ,,. 
Nitde. {HtlıUli) - Nitele 

elektrite -...m. Halk, Cu• 
lmrifetia bir nimetine daha 
lawllfbıp•claa M\flDÇ içiacleclir. 

TAYYARE Sineması 
IMtlin Diin11•m11 llddlrlai luutınan 1 ,,,,Jıt•ı- /ilim talullın etli,_ 

A K 
FRASIZCA söZLO 

Traiecli FiUmleriaİD Kahramam Eamer Güzeli /(. A Y F R A N C J S 
• ede• h 

Hakiki bir Atk felsefesini tahlil vo ta,.n' IJc 11111 tlte111 filimde: 

Kocaa içila lıatil oldu, iı.zuaın .aadeti ~in ""' 6- oldu, aılı ve •••l lçi• aap 
sekti, lıiç 6ir icadın 6a lıadtır laiııl mac""" ~aıa~we. Ba ,,.,,_, leolıaldtle 

uıme1n1.a:.... af il maceran g6r ··-ı-&ır. 
4ynea bO,ük 
bir nıtbete 
mazhar olasa Alibaba Hi11distanda 

• • f1r9attaft ıltifacte . . 
Brr iıafta daha göıteritecektil' tJ N T J ednnz. 

AYRICA: PARAM 0 c 0 uRNAL 
NSLAR: 4 öncü Aşk : 2,4$-6-9. ıs. A ıhaba: ~.30-7,45~ ~. • Parar 1 15 

Türkçe Sözlii 
Türkçe Ş.,kıb 
biyik filimi 

Bir haftalık 
ihracat •.. 1. 

9 ton ip ihraç edildi 
13-19 Mart haftasında İzmir 

limanından dıı memleketlere 
yapılan ihracata dair şehrimiz 
Tıcaret .odasınca bir istatistık 
hazırlanmıştır. Buna göre 15 
günde yapılan ihracat miktarı 
şudur: 

Üzüm 116 ton, incir 5, 1 ton, 
laurda incir 105, pamuk 71, 
palamut 251, zeytınyağı 176, 
arpa 50, nobud 342,S, kum
darı 26,S, batala 9,4, kutye•i 
6,5, badem 6, bala 1,S, kepek 
330, tütün 32,5, deri 4, mi
yankökü 18,S, teneke parçası 
lS ton, bakır laumzu 2,2, pa· 
Jamut hulasası 10,2, pamuk 
çekirde~i 248,5, ip 8,8 ton. 

Soa laaf ta içinde ilk defa 
limanımızdan ip ibracah yapıl· 
mıttır. 

Yunan konsolos
luğunda 

Bir lcabul reami 
yopıltlı. 

Din Yaaniltanıa kartal•ı 
bayramı idi. Bu münasebetle 
tehrimız Yunan koalOloaluiuD· 
ela rahaat bir iyia ve oaa mii
tea kaben bir kabul reımi yapd· 
mıfbr. Meraıi•de Vali mumi 
8. CaYid Onver, Miiatalakem 
Mevkı K~ut• YekiU c... .. ı 
Setli. Kurmay Batlwu Albay 
Asım Ak• ı., "'yet- .RWwk 
itleri müdürii B. Seyfi hazır 
buhm•utlardar. 

Mareşal Gönng, yann Viy 
naya varacak ve orada mühi 
bir söylev verecektir. 

Berlin, 25 (A A.) - Genin 
tayyare ile Avu.tu yaya ı· 
miıtir. M11maileyl. Mar ın 
sında Viyanada, 29 un 
Grat7.da, 30 unda Klageafurtt 
21 inde Matuendortfda ve 
Mayısta da Alzburgda nutatd 
.töyli yecektir . 

Göringe lictısad Nazırı Fun 
ile birçok askeri ve iktı• 
mtbfellere mensup zevat ref• 
kat etmektedır. 

Bu ıevabat Avuıturyanıo 
manyanan ikbsadiyatına idbalia 
ve dört senelılc plinıa A 
turyada da tatbikine aid 
lelerin halledilmesi maba4il 
tertip ed1lmiştir. 

Mısırda 
Petrol lıoynofı 

6ulanda 
Kahire, 25 (Radyo) -Mır 

Matrak havalisinde bir petro 
ka,.atı bulunmuıtur. Hük4me 
de.alaal bir fea ~.,.ti ıöacl 
mit ve tetkikata ballı•ıtar. 

Franıada grev 
Pariı 25 (Radyo) - GreYI 

devam edıyor. 
Grevci amele, ( Sitruea ) ot~ 

mobil fabrıkuında çalqaa m 
maılan fabrikaya ıirme 
menetmiılerciir. 

Diter bm fabrikalal'41a .,.ıa 
ıan •lhl.-de ıre• 1apmıp. 

Düaden beri""'Jw ı olana 
yekOoü, 24 bia amo ey 
o aqtur. 

Manisada 1* =- -şehir 
nosu açılıyor -Toprak bayramı kutlulandı. Mii. 

nin tanzimine bafltınıyor 
ManMla, (Huauai) - Muiaa- zinonuo paıı bır dans pdt\ 

ela toprak bayra• büyük tın• aile erin topluca yemek ya•e
hürata vuile tetldl ed•ek Dl- leriae mahaua bir aile kısmı. 
ltalaamıftır. laer türlü ihtiYaca lwıdayacak 

Butüal ilkmektep talebeleri tekilde m•~-- . v!' laiiyük t.ir 
e gia karlara gitmifler, bahar laka~ ~ kıtı~ far.la 
.. toprak bayrama ıününü bü- alabıleoek bir açı~ ıınema• 
..::.1. bi ' . · ... _ ·rmit bul•••caldw. ....... kader 
T- r •ı e IÇlllu. geçı • . . L:..! il · · 
l _ ___..a: T L '1..- tla di- •"9 vmr mesı tçın anıatta 
wuır. opra" _,....... hmnmalı bit nrette devam 

kilen af açlar da dahil olclata edıl mektedır 
MWe mevaillİa pditi günden· ı-----·-.,._ ____ _. 
bert barine bel• yalnız mor- Halkevi koıesi 
kelde muhtelif cinslerden olmak!•---------• 
a...e ota -.. yaba •19' 4i· 1 - 2 N ıaa 931 anmuteli 
lcilmittir. Ana caddelere dikilen U..aı Kitap'ara1 " Yayta 
palmi,_ IM&Nba••11ndadır. kelamuz t...fıadM tertip ecfi. 
... R..ui Oja ll•i_. lip w 4a.eti,eteri data mttolae 

Maai• milelİDİ tekaik bir gece etlentili ~ebir edılmıftir. 
tuaıda tunif etmek ve taııclıja 2 - Evtmiz Gezi komıtell 
deprli izerleri tamamile belirt- 10 NiHn pazar ıüoü Yem1'öJ11 
mek •akaadile kııme"tli arı.- bir lar ıezint;ıı tertip tıt
olotlarımızdan B. Remzi Otu 1a11tir. Gezi1e ııtir~ etmelc 

'
ellrimiu -lmittir. Mamalle..ı. iltiJea ar.kad..,_ nibaıet 7 

on bq .=-kadar ıelarimllde NiMa t.eıilüne lratllw HaU.... 
blacak ve bu mlddet igiade ı..._.rlitiae .W.CUtlara. 
ayrıC9, büyiik deterler taııyan S - EYimim &o.,al Ya,._ 
tehir haricindeki tarihle! iar• komitesince Nazili bama fab-
leri de iaceliyecektir. rikuı için amele b,.t Ye ı&n· 
M,,.ı.-tı biıük 6ir ••"" denlmeaine karar vetitnaiftit. 

~;,.... "'ıl,.or 16-40 yqına kadar bu iide ça-
Yeppai bir tekıl alan Ma- hfmak iıtiyen kız ve kad1D fc-

raiti ulamak üzere Ha kev1-
niHmzda her gün yeni bit mi&e ve Amele birlip b11kae-
varlatıa dotafila ksfılatmak· lıjuaa müracutlan.. -L 4 ••- ~ Ôtedeebsİ bü ... -:L bir ihti- - ..utör ~111 i4Jia 1'1"İ• 

,,.... dea byat itl•i yeptl..kbr. 
yaç halinde duyula• ve Mai- lsteklileria evimize tnül'llCbtlan. 
aalılann iıtirahat ve etlenoe 5 - Evimiz salonunda her 
saatlerini geçırmelc için liztm bıfta cumartes günü ıut 1S 
olan şehir gazinosu işi de bu de lakokullara Karagöz oyaau 
cümledendir. oynahJmaktadır. 

Halkevi ve Halk Partisi bi- 6 - 26/3/ 938 cumarielİ ait-
D91annıa etrafını çerçiveliyea nü saat 17 de Ar komit•ai " 

.. ülc 



Sahife g Mart 

Siyasi kalemlerde 
tohum meseles 

Hatayda yeni ve mühim h3- Berliıı !~_Firimiz 
IBaşka vaz.ıle,e ta-

Eline kalemi alıp efkirı umu· 
miyeye hitap eden bir yazıcın1n 
siyasi yazılarını okurken o elin 
ve o kafın1n daha dotruıu o 
kimıenin tohumuna dikkat et· 
mek icap eder. Çünkü tobu· 
mun tesiri çok büyüktür. 
Almanyıda Y ahud.ilerin ve 

batta Yahudi ecdattan gelip 
bilahare karış1lc bir ırk vücude 
getirerek milli bir kiıve altında 
pne eıaı ırklarını temadi et· 
tiren kimselere bile yazı yaz· 
mık hakkı verilmemektedir. 
Bir devletin böyle bir karar 
vermeai muhakkak bir ihtiya· 

ida ediıirken, de vletleria 
loji bakımından da fırkl 
zetilmek İcab eder. Devi 
bu ideolojiler araaındı 
zümreye girip giremiye 
zaman daha iyi anlaşılır. 
Avrupa de mokraıilerin~ 
fantızileri ile bizimkine 
zetmek yanlaş olur. Hele 
yııeti bakımından tanı 
anarfiye doğru sürüklene 
milletin demokruiıi ile 
demokrasiıini her ne b 
olur1a olıun, biribirlerine 
zetmek fahiş bir hata ol 

d• J • t• J d "' yin edilecek 
ıse ere ın ızar o un ugu li·':~;~~:.2:. ~:~~i::b:: 

b • ıd • • ı • .bir vazifeye tayin edilecetl 1 ırı ıyor ıöylcnmeıcte~ir. 
Harbıye takımı 

Franıızlar, intihabatı karıştırmalı için birtakım unsurlar tedarik 
etrniflerdir. Heyet(miz k ·smen latanbula döndü 

lıtanbulda 
lstanbul, (Hususi) - Ankara· can neticesidir. Bu gibi kimse· 

Topraklarımız üzerind 
yan ırklar arasında bir 
zene huıule ıetirilmittir. 

ıet ve iktisat sahaları 
mışbr. Türk tarihinin sa 
rini ka111tırmamış, halis 
Türk kanı ile yazılmıı ol 
sahifelerden ders almamı 
ve günlük menfaati için 
ve milliyet kelimelerine b 
liik gibi yıpı1m11 kimıele 
kirı umumiye11in makeı 
gazete ıütunlaranda ıiya 
zılar menedilmelidir. 

lstanbul. 25 (Haıuıi) - Ce· 
nevrede cereyan eden ve tam 
bir itilifJa neticelenen H ıtay 
intibabatı müzakereleriae İftirak 
eden heyeti maralalaaHmız Ce
aewedeo ıelarimiu döamiiftür. 

Heyeti murıW... reiıi ve 
Hariciye Vekileti müıteıan B. 
Numan Menewaeaoiotlu, laeyetle 
birlikte Belırada kadar gelmit 
ve orada kal mııtır. B. Numan 
Menemenciojlu Belrradda üç 
gün kalarak Yuıoılav devlet 
adamllırile görüı111elerde bula
nacak ve Pazar alni .. brimile 
dönmiif bulanacaktır. 

Roma. 25 (Radyo) - Halep
ten ahnlD haberlere pe; iati· 
babat •üaısebetile Hatayda 
mühim vekıyiiıa batıöat•me
aiae intizar ol1111uyor. 

Frana11lar, Suriyenia mubtelif 
yerlerinden bir tık1m unaurlar 
ptirmiıler ve i11tibabab braı· 
ttrmak için timdideD tertibat 
almııJarclır. ---Canavar baba 

Kıaını lcir letti 
lıtan~ unıi)- Mua-

.._. ....... ...._i'll. h • ftl' on bir 
yaılar1n4aki 1'1$• kirlettifin· 
den dolaıı baa'ı yablanmıı, 
mabke•eye nvbdil•ittir. 

İspanya ıefirimiz 
Geri çafırıldı 

lıta.t>a~ 25 (Haıuli) - Cum· 
huriyetçi lıpanyı bükOnaeti nez· 
dindeki afiriaail reri çatınl
mlfbr. Sefirimiz. yakında Macl
riddell laareket ederek b11ra1a 

' ıelecektir. 

LitıJanya kabinesi 
lıtilo etti 

Ko\'llo, 2S ~dyo)- LitvaD· 
ya kıbineıi, bugün Cumburreiıi 
Znıooton•fl ziyaret ederek iıti· 
fasını ver111iıtir. 

Yeai kabine, Ava Mironı tı· 
r alından teıki edilecektir. 

Po~ekiz 
Caınlaar r;iıi 
ge :atrtef e ~ıkı,or 

Ltsboa, 25 1JUdyo) - Por· 
telci• Cu111burr1iıi B. (Karmona), 
(Ankola) vıp..,ile ıey bate çı· 
kactk ve Po..ı-k;z müıtemleke· 
leri11i ıeıecektir. 

Po.ra 
borsal~rında 

Dl k~ va~iyet 
l'a111, 25 Radyo ) - Para 

boıaı. bug rı ı y. acılmı ve 
fakU, anor~ l b r surette ka. 
panmıştır. 

Fransız eıthaın ve tıhvilitı 
düşrnüştut, 

Lo:ıclra ve Aınıterdam para 
borular ndıd• vaziyet aynidir. 

NevYork ıı'ra bo sasında ıııu
ameleleı;.. ço .Sog&ık ve zayıf 
geçmişfr. . . 

ln gil z 1 t1'" llıukabııı 163 ve 
dolar 32 82 Frllnsız frangı id ı. 

nan Harbiye talc1m1, milli küme lerin matbuat vasıtasile mem· 

<; · · · b 1 t karşılaşmaları için ıehrimize !ekette bulanık bir hava yarı· em er ayn 1 n n u • geldi. Harbiyeliler yarın [bugün] tarak menfaatlerini temadi et· 
GalatasarayJa karşılıpcaldar, tirmek veya çotıtlmak gaye-

k u Ve gazeteler Pazar günüde Fenerbabçe ile ainden gayri hiçbir ideoloji 
oynıyıcalc:lardır. ptmedikleri ıabit olmuıtur. 

------•ı------ Fenerbabçenio Pazar ıünkü Şayet bu gibiler milliyetten, 

1 •ı• 8 k•J• •• t k maça çıkmıyacatı ıöylenmelc· milletten bahsederler• zanne-D gı iZ BŞVe 1 ı, muş ere em• tedir. dilmemelidir ki samimidirler. 

niyet sistemini ebediyen gömdü Eae geceıi Milli kiıve; ııyelerinin vaııta-
e ıını tetkil eder. Gaye ve da· 

Nevyork, 25 (Radyo) - [Nev· lıran bazısının Almanyaya karşı lıtanbul, 25 (Hususi) -lımir vaları tekdir, ezelid:r, zaman 
york Taymis] gazetesi; lngiltere bir ıhtar mahiyetinde oldukları Liıelerinden yetiıenler tarafın• ve mekinla detiımez: Men· 
Baıvekili Nevil Çemberlaynın meydana çıkar.. dan yırın akıam için bir Eıe faattir. 

Siy11et, milli bir menf 
Onunla kanı temiz ki 

nutkundan bahisle yazdıtı bir ------------ı ıeceai tertip ed imiştir. Her Y azılarıaa dikkat eder1eniz 
makalede, lnıiltere Baıvelc:i· Maslak htidisesi sene tekrar edilen Ege gecesi· daima ailik fikirlerle bezenmit-
liain, müıterek emniyet ıiste- Kurbanı merhum nin bu yıl daha zevkli ve nr tir; kat'iyet yoktur. Yuın1n 

metıul olmalıdır. Siyaıe 
yet pbıi veya bir ark m 

mini ebediyen ıönıdütünü ve ıeli pçmeıi için esaslı tedbir• baıLtı ile muhtevaaı aruında 
ıilahtanma yolunu tutarak, yeni Tahir g8müldii ler aıanmııtar. münasebet 1örüımez, ve,a o 

i~in kullanılaraa o zaman 
aik bonmar .. sindeki bir 
d•n farkı kalmaz. 

~~ı;::·;~ı;:~:P etmete bao- la~:!~~bf:ı~i 2~t~~~~i~) kaz::: Satııları yaaak etlil•n t::a:~~e•i~uv;:~llian!:!~~~. 
Londra, 25 (A.A.) - Çem· da ölen Tın gazetesi Tahrir kitap Ve mecmualar Sebeb~ aiidülen fikirdeki mr 

Bllent ÜSTO. 

berlaynın nutku hakkında Tay· Müdürü B. Tabirin cenazesi bu lıtanbul 25 (Huıuıi) _ Sov· barrikin berteyden evel mer 
miı gazetesi ıöyle yazmaktadır: gün kaldmlmııtır. Cenazede ' S 1 faat olmuıclar .. Milliyetten bP. 

Japonlar 
lıerledilılerini · 

,,,,ltJy 
Pekin, 25 (Radyo) -

"uarılb1, bugün fU ....,. 

• lngilterenin harici siyaseti bütün matbuat erkanı, kalaba· yet kanunu esasiıi, oıyı izm atmek, millet veya devletin 
hiçbir ıarta batla olmakı1zın lale bir halk kitleıi bulunmuı, ve bu ıekilde ıair kitaplardan aiyalİ diiıilnce ve hareketlerini 
bir and• ve dovletlerın huku· 111erll11.mu m~zi.rf dostlara ta~ bazı mecmualar Vekiller He· izah etmek iıter aibi rörüaür· 
kuaa kartı yapılan bir tkavüz rafında~ gönderilen çelenklerle yeti kararile sıtaıtın menedil· ler. Buna imkan yoktur. Çiokü 
mevzuubabı oldutu herhangi örtülmüştür. mitler ve toplatbrılmıılard1r. kaa, tohum onl.rı yukarıda 

~:·~;~ .• ~·:a.:.~D~~:=.~::ı: F·ransiın~üiiYetçı ~~:·::r.=.!7~q.ı-:~~~~ 
ıoDİI mikya1ta bir vait.::mahiye- 01nat1D11br. 

lifi neırotmiı t : 
Kawetlerimiı; Şan • T 

cenubunda kain lsyen k 
11nı ve ona on kilome 
ıafecle yakın Miıiago k 
zabtetmif)erdir. ~~i b~i:.·~i;:::ı: ~:ru.~":. ispanyaya iki f 1rka gön- d•M.-;!~;!h:a~~.;:ı:::: 

m11tır. Fakat bu kayıt hariç derecegv i söyleniyor rın bulunduğa görülmektedir. Büyük kanal civarında 
eden kollarımız da ( 
ıehrini İf pi eylemiolerdi 

olmak üzere Büyük Britanyınan Avrupa devletleri araıında bir 

diter devletler arasındaki vaz. (Jurnale Ditalyaı)nın 6ir malıaleıi; Cumhu· takım takıim veya tefrikler ib
iyeti hakkında hiç ıüphe bıra· J O /KL E'D 
1aımımııtır. lnıiliz ordulari1e riyetciler, ihtilalcilerin mütelevvuk kuvvet· Ç M .n. 

lnıil:z diplomaıiıi mcdoniyetia leri karşısında çekilmefe mecbur olu,Jor Jstanbulda 
müıterek davaıı menfeıtleri• Bırselon, 24 (Radyo)- Cum· Eber nehrinin ıimal sahillerinde Egespor 
nin müdafaa11na bakkile tahıiı huriyetçi lıpanya karargahın· bet köy işıal edilmiıtir. 
edilmiı olmazlar. Ve bııka dan bugün aşağıdaki reımi teb· Roma, 25 (Radyo) - Qıar-
ıartlar albnda bıkkile lnıiliz lit iatiıar etmiıtir: nale Ditalya) pzeteai; l.panya 
eflcir1 umumiyeainin müzabare· lbtililciler, dün de taar· bidiHleri münaıebetlle yazdıtı 
tini taleb edemezler·" ruzlarana devam etmiş· erdir. bir makalede, Frınaada oldutu 

Deyli Meyi ı•zete1i yazıyor: Düşman, Meıka bavaliıini te· ıibi, Ruıyadın da cumburıyetçi 
•Beynelmile 1 vaziyet kartı11n· mizledikten sonra, Yolea ve lıpanyaya mütemadiyen ıilib, 

da lngiltere 'için yapılacak tek Yernanm şimal istikametinde top, mühimmat ve tank gön· 
birıey vardır: Siliblanmak.Ve ilerlemiştir. derilmekte olduğunu, 1935 Ha. 
gene silahlanmak.• Askerlerimiz, bazı yerleri tab· zirınından 1937 Atuıtosuna 

Deyli Hcrald yazıyor: liye etmek lüzumu:ıu bi11etmiıtir kadar, Fransadan beş yüz kırk 
.. Çemberlaynın nutkunda can1 Eber nehri sahillerinde düı· tayyare gönderildiğini ve bita• 

sakın nokta bu nutkun herıeyi manın mütefevvik kuvvetleri ve rıflığan, ltalyıdın değil, Franıa 
tamamile oldutu yerde b1rak· ş:ddetli bava taarruza karş san· ile R11ıya tarafından ihlil edil
mısıdır. Herkes bilir ki her da bu sahillerden de çekilme· ditini ve bun• rağmen, ihtilal· 
feyi oldutu yerde b &A ak İl• te ve Riyo Sumen tepelerinde ciJerin ıalip geleceklerini ya• 
leri ileri götürmez.. mevzi tutmax.a mecbur kaldık. 

& zıyor. 

N"yuz Kronild yazıyor: Salımanka, 24 ( Radyo ) - P•ris, 25 (Radyo) _ Jur ı•· 
"Çemberlaynın Çekoılovıkya (Solçago), (Moskardo) ve (Ya- zeteıi; (Yarına dikkat) bqlıtı 

hakkandaki telıbibleri birçok goe) nin kumandaıandaki kuv• altında yazdıi• bir bıımaka
mabfellerde üı:n it edildij'İnden vetler, Lerida·Baneloo istika· lede ezcümle diyor ki: 
daha iyi intiba bırakmııtır.Çem· metinde yürümektedir. Syera 

d. ı •Verditimiz haberler teeyyüd berlayn, ıp oınat Jiıanmı kul. Di Aiti Diyenos bu kuvvetlerin 
F k ediyor; Martın 16 ıacı aünü, laum1ıtır. a at aöylediti ıöz· eline geçm:ıtir. •-

ler tetkik ed lece1c olursa, bun- 0Jldemira bıvaliıiade 4 ve Batvekil Leon Blum, Harbiye 

•:~-~~~=~~-~-~~~~~-~--~~~, Na~rı Dalad~e " H~cip 
Elh Nazırı Pol Bonkur araıında vu· amr 8 İdaresinde Milli Kütüphane Sineması kubulın gizli bir konuşmada, 

Bugün matinelerden itibaren Cumhuriyetçi ispanyaya iki fır· 
iki harikulade · filım birden ka asker gönderilmesi kararlaş· 

KAN DA v ASI tuılmıştar .• 

Tabii Renkli · Fransızca 
Sözlü şaheser 

Başrolletde1: Silvia Sidney· 
Henri Fonda-Fred Mac Murray 

BRODVAY 
MELODİ 1938 
Baı,.ollerde : Robert Tıylor - Eleanor Powell. 

SEANSLAR: Kan DJvası .= 3-7 de Cumartesi ve Pazar 1 d e 
Brodvqy Mc lod ı: 5-9 da-Brodv~ 

. ' , '. ~. . ~ ~- ::. .. " ... ,. . , - ·~ ) . . . ~ 

Kacakcılıkla . , 
mücadele 

Ankara. 25 (A. A.) - Geçen 
bir hafta iç inde G ümrük mu· 
hafaza teşkilata 41 kaçakçı, 811 
kilo gümrük kaç.ağı, 4003 def· 
ter s igara kağıdı, 24 Türk li· 
rası ile 12 kaçak~ı hayvanı ele 
geçirmiştir. 

Şu hayal, güzel birıeydir ve11elim.. Tabiatın da mu 
denilen neaneyJ )'Uatmaıı, ıaliba, inıan otlunı yidirditi 
DİD ACii Dl telifi içindir. 

Malufa ya, lzmiria yetittirditi sporcular, bilbıısa lıta 
atzına Jiyık olarak yarablmıılar fibi, biraz inkiıaf ettikten 
bizim •Aman, zaman, eyvah, gitti, ıidiyor. feryatlarımı 
11ad1, hoooop, lıtanbulua midesine inerler. Öyle idareci 
de var ki, Allah için, ukalilaktan, ayni zamanda spor ve 
cilik namına becerikıizlikten rekor kırmak meselesi mevzu 
ıolunca, •buyurunuz. deyip kendilerini ortaya çıkarmalı .. 

Dün akıam vapurda, bir ırlcıdııla konuşuyorduk. Ne 
iki üç ıporcu buluıur da ne yapar? 

Açtık ıu bizim ıpor denilen enfiye kutusunu .. 
Hayale bakın; biz, birkaç akıllı uslu, eh, ~öyle böyle · 

mevkimi yapmış lzmirli ve Egeli bazı zevat; lıtanbulı nal 
miıiı, orada it tutmuşuz. ( lıtanbullular merale etmesinler; 
karuyoruı) bittabi arkaıındaa da derhal spor işlerine gen 
maceralarla dolu burnumuzu ıokmuıuz. Nerede, hangi ta 
hanıi mektepte, hangi müe11esede Egeli oyuncu varta a 
bir de Egeıpor kulübü leıkil etmi şiz. Arkasından, lstanb 
febmız bize karıı cephe alacakları için bir (Ege) gızotes 
meyanda bir (Ege) oteli.. Esasen (Ege) talebe yurdu da v 
ç1rp1dı, ıöy~e böyle 1000 kiıilik bir kulüp .. Bütün Eıeli 
peıinde.. Derhal takımı yapı veriyoruz .. 

Eıki Karşıyakalı kaleci Lütfi, Adnan, Reıad, lbrabim, 
Reıad.. Bir def anı batta ki, lstın bul, dokuz yılda doğu 
Vahabı koyuyoruz, ıanterforı.. Sığında mühendis mekte~ 
Hilmi.. Sol açıta eski Karş1yakalı..ievki.. Bunlar hep lzd 
yetişme.. Diğer Egelilerle de tak.tamamlıyoruz.. Birgün i 
yerden fııkırmı, fakat çam kırma bır takım .. 

Karşıyakıla Muh is te bittabi orada ve umumi kaptan, 
men milli küme maçlarına giriyoruz. 

Sıra ile Fener, Galatasaray, Güneş, Beşiktaıı temizli~ 
Bir Egespoı·dur alıp sanyor etrafı .. 

lataubullulardan kendi oyuncularımızla bize attıkları da~ 
rın acı sını çıkarıyoruz. Hem de adamakıllı .. 

Arkada§ım bir aralık: 
- Karı1yakaya geldik! 
Dedi. Bi"denbire ş&11rmıştım : 
- Karş1yakaya mı, ne münasebet? 
Dedim ve sonra ikimiz de güliıştük; 

Şu bizim Egespor .. 
zavallı haya·!.. 

Çimdik 
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Gene bir hakem 
• 

mese e i karşısın-
da bulunuyoruz ... 

Spor ehafılinde dolaşan bir 
rivayete göre, lst nbula milli 
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Yaza. 

ŞEYH 

KOŞ TER 

Darta yana 
ya ım 

Ara 
• • • küme maçl rında temsil eden 

• S 8 rlDID e e 1 ÇID ekiplerden ( Güneş ekibi ), iz· 
mirde yapacağı (Al sancak) ve 

Ateşten kaleler içinde ceza 
görenler öyle hafif mücrimler 
değil; ağır cezalılar •• 

Alevden bir mezarın içinde 
ihtiyar D rvin y tıyor. Kendi· 
sine sordum: 

tırabın biç bitmiyen bu çeşidmi 
beğenenler varsa lütfen ıntihar 
buyursunlar .•. 

Yedi ci katta 

- Azizim D rt ny n, rica 
ederi bana darılma. ihtiyaç 
intizamı bozar; bundan başka, 
ben fU t ca bazı ta· 
rafından n a elli Lui l· 
tını kızıldan o ada m. Ahi 
aiz ne k··rnaz daml rsınızl 
Upklara ızan atl r ına binerek 
keadi G% 1 atlannızı yorm 
mak için ya ş yav ş yedekte 
çelctiriyorıua uı. 

Bu nada yen yolu üze; 
rindo gtSrü en bir yük Arabası 
a~r ağır otelin önüne gelerek 
durmuş ve Rlanşe ile Grimu, 
eyerler ba l rı üzerinde ol ralı:, 
arabadan Ç1km1şlardı. 

tArabacı Parise gidiyordu ve 
iki biz etçi de. yold araba· 
cıyı hiç su ama~ hissettirme• 
mek ıartile, yükleri ile beraber 
oraya kadar götürülmek ilzere 
arabaya birımiılerdi. Onların 
yalnız yerlerle goliıini gören 
Aramis ıordu• 

- Ba ne de ek... Eyerler· 
dea başka birıey yok mu? 

-- Nasıl, nlıyam dınız mı? 
diye Atos cev p verdi. 

- Obl Eveti Hepimiz bir. 
BeA de takımlarımı ber nasılsa 
alıkoydum. Heyi Bazeni benim 
yeni eyeri al ve bu efendiler 
gibi tqı. 

Dartanyan ıo du: 
- Papazi rla ne yapbnız? 

-
- Er · o onl n yemeğe 

davet ettim; burada iyi şarabı 
buldul r, o lan sarhoş etmek 
İci İ i .%!!P t ••r 
Sonra p p z form mı gıyme c 
cevaz verdi ve Gizvit de ken· 
diıinl ıilibtorluğa sokmaldığım 
için yalvarmağa b ladı .• 

- Des ne akait bittil Akait 
yokl Elimden gelse, kaidi or 
tadan kaldmnml 

Diye Dartany batardı. Ara· 
mil sözünde devam etti: 

- itte o zamand nbcri ra• 
)it ya~yorum. Bir heceli keli· 

Jaelerle şiir yazmağa başladım; 
bu biraz güççedir amma her 
feyio zevki güç olmasındadır. 
Her iş zevke tabidir. Birinci 
faahnı size o1curumı dört yüz 
mısrada~ l ib rettir ve okuması 
bir dakile'a sürer. 

Latince gibi ıiiri de sevmi• 
yen D rt oyan dedi ki: 

- Dopıe! Güçlü .. zevkine 
kısahk zevkini ilave ederseniz 
~iirinizio 'iki kat zevkli olaca· 
tına em~ olunuz. 

Aram· devam etti: 
- A Onun kusursuz bir 

duygudap doğduğunu gorur· 
•ünüz ... ! Demek arkad şiar, r· 
tık Parıle dönüyoruz? Bravo! 

. Ben ha,ırım; şimdi arkadaşımız 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

sahih ., lSacmuh rrin 
Hagdar Rüıtlü ÔKTEM 

llmamf mepiyal ve yuı i · mt!clQt 
al. liamdi NtWıct ÇANÇA:B -lDAREHANESI 
7ınıir İkinci Beyler ıobğı 
C.Halk 1 artisi binau içinde 

TtJ~raf: 1unu - ANADOLU 
'l ~lefoaı: 2776 - il osta kutuıo: 40S 

Abone {eraiti 
lalhp l4CO, alb aylığı 800 

kuruftur 

'l'ab• m mlck tl için eenelik 
ııhııe <lcrt'ti 27 liradır 

A?\Al;(JL\J MA1.liAAb~D4 
JJASJLMJŞ'llR 

bir m a rdi {Üçok) maçlarının bakemli~ine 
• Ankara baş antrenörünün ta· 

Portosa utrıyacağızl Bu da da 8 eti yiyorum, diye Dar• yinini istemiş. 
ala.. Onu ne derece görmek tanyan cevap verdi. 1yi bir yerden işittiğime göre, 

- Bu ne hAl üstad?. 
Ateşler içinde şu cevabı 

Ah; bizimle beraber olmalıy· 
dınız da murababacıları, fa.iz· 
cileri bir görmeliydiniz .. 

istediğime inanmazsınızl Koca Portos: feder syondan gelen bir tel· 
budala! O tanı satm z, bir - Ben de bonfile dedi. ğraf ta bu haberi kat'ileştir- verdiı 

Vasi, çok vasi bir ovaya, kar 
yağar gibi, gökten mütemad yen 

kralhğ bile feda etmezi Onu - Ben de keklik kızartm 81• miştir. Bu v ziyet karşısında 
güzel atma binmiş ve mubte• Diye Aramis sözü tam mla· lzmir spor mmt kası başk nlıt& 
şem yeri üzerine büyük bir dı. Atos ciddi bir tavır takl• böyle bir k 1 nn ihtiyar edil-
gururla kurulmuş olarak görür narak hepsine cevap verdiı mesindeki sebebi sormuş mu· 

- Ben dünyad iken ins n· 
larm m ymundan geldiğini id· 
dia ederdim. Öldüğüm zaman 
Allah beni y nana çağırarak : 

teş yağıyor, çırılç1 plak mura· 
b hacılar bu ateş yağmurunun 
altında bağıra, çağıra muttasıl 
koşuşuyorlardı. 

Bu cezayı az bulmuştuk. Me· 
ğer aldanmışız. Bu geniş çölün 
ıemini de topr k renginde ateş• 
miş. Dünyada iken biçare m· 
sanl ra: 

gibi oluyorum!... - Yanılıyorsunuz, efendiler; dur? Federasyonunun ellerine 
Atlarını dinlendirmek için Y ; hepiniz de at yiyorsunuz. ehliyet verdiği İzmirli hakem• 

rım saat kadar durmnşlardı; - Ne yiyoruz! diye Dartan· fere ne olmuştur? Bu ş hsiyet· 
Ar mis hes hını görerek Bazeni Y n hayret etti. ı d · d "' · · b - At eti bal diye Aramis er, maç i aresın en acız mı· 
arkad şl rı ile birlikte ara ya iştahsızlık gösterdi. dirler? Federasyonun evelce 
bindirdi. Ve Portosl buluşmak Yalnız Portos cevap ver• verdiği bir karara göre, lst n· 
üzere yola düzülmüşlerdi. memişti. bul, Ankar ve lzmirde yapı· 

Onlar onu sıhhatte ve çeh· _ Evet, hakiki et; Portos lacak milli küme maçlarının 
resini Dart nyanam bır ktığı biz at yemiyor muyuz? Belki h kcmliğini bu şehirlerde bu· 
zamandan daha az sarı bir hal· de semerini de... lunan ve federasyonca tayin 
de olarak dört kişi için hazır- _ Hayır, hayır, efendiler, edilek hakemler idare edecek-
lanmış bir sofra başınd yal· takımını sakladım. lerdi. Bu kararı tatbik etme· 
nızca otururken bulmuşlardı; Diye Portos sözü düzeltti. mek için ne gibi sebepler mev· 
sofrada nefis yemekler, seçme Aramis söze atıldı: cuttur, hakikaten sorulmağa de· 
şaraplar ve t ze meyvaler du· _ Tuhaf şeyi He pimiz de ğer. K ldı ki merkezden tayin 
ruyordu. Ark daşl rmı görünce ayni şeyi yapmışız; duyanlar edilen hakem bir anterenördür. 
ayağa kalktı: ittifak ttik zannederler. Spor telakkil rine göre, antre· 

- Ohl Çok ükürl Tam Portos dedi ki: nörlük ayrı, hakemlik yrıdır. 
v ktinde geldiniz; çorbaya baş- _ Ne yapabilirdim? Bu t Hiçbir zam n bir hakem antre· 
lamalı: üzere idim, efendiler, misafirlerimi kendi atlarından nör olamıyacağı gibi, :ksi hal 
şimdi birlikte yiyeceğiz. utandırıyordu; ben ise insan· de vaki olamaz. 

Dartanyan dedi ki: larm küçük düştüğünü istememi Bu sözlerimi takviye edecek 
- Ohl Ne ala! Bu şişeler - Sizin düşes hala kaplıca· en yakın misal, geçen hafta 

Musketon tarafından tedarik lardı mı? diye Dartany n sordu. Ankara stadyomunda geçti. 
edilmiş olmasa gerekl Bundan - Evet, hala orada, bugün {Mubafız·Üçok) ve (Harbiye• 
başka, . keklik kızartması ve belcledığim efenpdq~d~o biri Üçok) maç arını idare eden 
bonfile e~ar. ol köy kaymakamı onu 0 ikinci antrenör, bu maçlarda 

Por 0 • ceva_p v rdi: kadar beğenmişti ki, kendisine kat•iyyen muvaffak olamam1ş, 
- Can besi iyorum, ·ar •· vermeğe mecbur oldum... iyi bir hakem vasıf ve mezi· 

daşlar, can beıliyoruml Şu - Verdin mi?... yetlerini • ne seyirciler, ne de 
kahrolaaı perhiz kadar insanı - Elbette! Evet verdim, ona oyuncular • üzerinde göstere-
z_ayıJ, n bil'f y yo . tos, ıiz hediyeden baş a bir isim ve· memiştir. Elindeki saate hakim 
hiç pebriz ettiniz mi? re ezsiniz; çünkü, hayvan en olamıyan ve kararlarında 

- Aslal ... Yalnız F ru so· zdan elli piıtol kıymetinde kat'iyyet bulunmıyan bir maç 
k ğındaki vak'amızda lmış ola olduğu halde yapışkan herif idarecisi, hiçbir zaman iyi bir 
duğum kılaç yarasından on beş ban yalnız ıekıen pistol verdi. hakem sayılamaz!. Babusuı 

.Yahut on sekiz gün sonra ta· - Eyersiz değil mi? diye oyun esnasında sporculara, fut· 
mamile sizin gibi z yıflamı§tım. Aramis sordu. bol tedrısine kalkarsa1. Buna 

- Fakat, Portos, bu yemek - Evet, eyersiz. müşabih vaziyet ancak antren· 
yalnız size mahsus olmasa ge- Atos dedi ki: ' man mahiyetini taşıyan maç• 
rek?.. - Efendiler, rica ederi ba· ı rda le bili tatbiktir, milli gü· 

- Hayır, komşulardan dört kmtz, Portos hepimizden iyi me maç\ rında değil. 
efendi bekliyordum, fakat de· fiatle atmış. Bu tezi ileri sürerken Oço· 
mincek gelemiyeceklerini bil- Bunun üzerine hepsi birden kun Ankaradaki maçlard ga· 
dirdilerı onların yerine ıiz ge- b"r kahkaha sabvermiş ve za· lip gelecek iken mağlup ed l· 
çeceksiniz ve ben ise bu de· vallı Portos ise bu hal karş1· miş olduğu iddiasına dü§müş 
ğişiklikten çok emnun oluyo- ında şaşalamışh; fakat onların olmayacağım. O maçlarda tn· 
rum. Haydi Musketon sandal- sevinçlerinin sebebini anlayın· kım fena oynamış ve mağlup 
yeleri getir ve ~arap şişelerinin ca, adeti veçhile, hepsinden olmuştur. Fakat şu da muhak· 
çi~leştirilmesini emret.. daha yüksek sesle gülmüştü.. kaktır ki, bu mağlubiyeti ha· 

Atos on dakika kadar dü· Dartanyan dedi ki: kemlik yapan antrenör, fenn 
şündükten eonra sordu: - Hoşa gider birşey varsa idaresile, isabetsiz görüş ve 

- Burada ne yediğimizi bl• hepinizin parası olmasıdır. kararlarile garantilemiş, ayni 
d zamanda müsamah aile de bir, liyor musunuz? Atos cevap ver i: 

_ Çok tuhaf! Ben kızarmış • .Sanrı fJar• iki lzmirli sporcunun sakatlan• 
-- -- --- --- - ~~~~-·- - -- --- n masına sebep olmuştur. 

Zaval 1 aron'• Acaba baştaki idareciler bir 
buçuk saat devam eden ve 
asabı hırp lıyan, berbad eden 

Dayak, tehdi~, para ın 
ve boş kağıda imza!. 

asbı bu oyun esnasında hakemin ih· 
das ettiği böyle vaziyetler kar· 
şısında sporcuların maneviyat
ları üze :ne yaptığı tesiri hiç 
düşün üyorlar mı? Parisin Liyon sokağmm bir 

apartımanıoda, Belçıkah bir ha· 
ron, acayip bir taarruza uğra· 
mı~tır. 

Konom L~bil •dını taşıyan 
bu b ron, bundan birkaç gün 
evel, avukatı Piyer Gayyarm 
kabine ine giderek şunlara söy· 

lüyor: 

- Ticari bir işin düzeltil
mesi için, ilerdenberi tanıdığım 
Madam Hanriyetin apartmanına 
gitmiştim. Ufak bir meseleden 
dolayı çekiştiL:. Tam bu sırada, 
bitişik odadan iki kişi çıkarak 
üzerime hücum etti. Bunlardan 
biri beni bıçakla tehdit etti. 

Kendimi müdafaa etmek 

Şuuruna malik bir futbolcu 
kendi takımını ve kar.şılaştığı 
takımın oyun seviyesini daima 
müdriktir. Binaenaleyh kendi 
takımınd n ıkuvvetli bir takım 
ıçı "ne olac k? Bunları yene• 
rizl" düşüncesini de taşımaz. 
Maç normal bir şekilde devam 
ederse vaziyetin oyun seviyesi 
yüksek olan tarAfın lehine de· 
vamını görmekle beraber .gene 
netice üzerinde müessir olmağa 
çnhşır. 

- Ulan a namussuz; tetkikn· 
bnı neden ilerletmedin? Ben 
sana bu nikabı bunun için mi 
vermiştim?. Biraz dah tetki· 
katta buluns ydın; ins n aslının 

- Yüzde beşyüz faiz. 
Diye kafa tutarak dul kadın· 

o gülen ve güldüren maymun 
değil, r sgeldiğini sokan ze
hirli yılan olduğunu öğrenirdin. 

D di. Beni buraya kapattılar. 
Ah azizim; ben insanlara yılan 
fenalığı yorm k: istemediğim 
için maymun demiştim. Şimdi, 
b k, anamı ğlatıyorlar. Birşey 
değil; mahşer günü bu alevden 
mezar alevden bir kapakla ebe· 
diyen k panac kmış, işte sıl 

' )arın, masum yetimlerin, b çı e 
muhtaçların enkazından saray 
yapanlar, müstahsilleri, balkı 
soyanlar o ateşten çölün üstün· 
de ve ateş yağmurunun altında 
bağıra, çağıra koşuştukça; ne 
yal n söyliyeyim; zevk aldık. 

Sizi alçak ruhlu mel'unlar 

o zaman yandım ..• 
Ben dalgın, dalgın düşünür· 

ken Kemal Kamil kolumu çim· 
dikledi. Şiddetle dönüp b khm. 
Aman Allah... Hayatta iken 
abdestin elli iki farzını bir türlü 
ezberliyemiyen ne kadar tanı· 
dık v rsa alevden kalelerin 
içinde dolaşıyorlar. 

Kimler mi? 
Saymak mümkün mü?. 
Avukat Nahid Hilmi, Ana• 

dolucu lbrahim, muharrir Kami, 
Süleyman Urgancı, Ömer Hay· 
yam, Manisada Külahtaş zade 
Rıza, Efe Raşid, Menemende 
Mustafa Onaran, Parti Baıkam 
Avukat Kemal, Salihlide Meh· 
~ed Eronat, Nuri Ulaş, Öde
m işte Doktor Mustafa, Koope. 
ratif müdürü Galib, muhasibi 
Kemal, Dedeoğlu Mchmed, 
Ayd oda Ahmed Emin, Ger· 
mencikte Nahiye müdürü Kevni, 
Doktor Sabri Akın, Köşkte 
Salih Kartal, Turgutluda Naib 
oğlu Mustafa, Ahenkçi Sülcy· 
man, Avukat Münir, Avukat 
Baha, Doktor Esad Hatiboğlu; 
hulasa akla gelen, gelmiyen h· 
hapların hepsi orada. 

Elli dört farzın beyanı... On 
yedisi içinde, doksan üçü dı· 
oında .• Fena... Ne olur, ne ol· 
maz diye hemen kirişi koparıp 
oradan uzaklaştık ... 

Altıncı katta 
Bur da, yeni sistem gazete 

yazışile, "silahı yere düşüp 
patlamış, kendisi yerde ölü 
olarak bulunmuştur,, şeklinde 
ifade edilen müntehirler oturu· 
yorlar. 

Oturuyorlar demek doğru mu 
olur? 

Efendim; intihar edenlerin 
hepsi de birer ağaç olmuşlar. 
Yüzleri insana benziyen bir ta• 
kım garibüşşekil kuşlar ağaçları 
didikledikçe müntehirler acı, 
acı feryad ediyorlar. 

Kuşlar ağaçları mütemadiyen 
didikliye, didikliye bitiriyorlnr, 
ağaçlar da biter, bitmez, yeni
den yetişerek büyüyorlardı. Is· 
..................... 

ne çare ki hakemin iktidarsız· 
lığı bütün bu hesapları altüst 
eder. O takdirde bu kadar 
enerji sarfeden gençli~e cm· 
ınaz mı, yazık d~ğil mi? 

sizi ... 

Sekizinci katta 
Burada kimler var dersiniz?. 

Tabiate muhalefet eden liitiler •.• 
Hepsi de ateşten birer vari· 

lin içine yatmışlar, sarp ve dik 
bir uçurumdan aşağı yuvarla• 
nıyorlar. Aş ğıya düşer, düş• 
mez varilde çıkarGk kazurat• 
tan mürek ep bir nehre atıh· 
yorl r ve o pi lik içinde bir 
müddet çırpmdıktan sonra tek· 
rar yuvarl nmak üzere ateşten 

dağa tırmana, tırmana ateşte 

varillerini yukarıya çıkararak 
gent içine giriyorlar .• 

Kokudan f zla duramadık. 
Bir11z gasyand n sonra kendi· 
mizi derhal dışarıya attık. 

Dokuzuncu katta 
Bur da mürailer mukimdırler. 

Hepsinin de başı insnn başı 
amm vücudları yılan... · 

AU b bunları bu hale sok· 
makJa "riya., nın güler yüzle 
yılan gibi sinsi hareket ettığini 
göstermek istem iş olacaktır. 

Ben pek farkedemedim am• 
ma Kent l Kamilin .. gördüm,, 
diye iddiasına nazaran pek çol 
tanıdıklarımız oradaymışlar. 
Hatta dünyada iken başı mc· 
lon şapkalı, dış manz'lrası b z· 
lerden farksız birçok zevatı 

'kiram orada, maslup Şeyh Sai· 
din yanındaymışlar .. 

- Sonu. var -r .., 

~ 
. Çocuk haf tası 

Çocuk ha/tası 23 Nisanda 
başlıyor. _______________________ ) 

Dr.Beh et Uz 
Çocuk hasta ı l 

müt.-.P~ısı 
Hastalarını 11,30 dıın bire ka· 
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

Muayenehane telef onu 3990 
Ev telefonu 2261 

Rumi .. 1354 1 Aı ... ~~lci 
Mart 13 .Muharr m J ~ 

MART 
- Liyon sokağında oturan 

Madam Hanriyetin apartıma· 

nında taarruza uğradım. Şika· 
yetimi yapmak içiıı komiserliğe 
kadar benimle gelmenizi isti· 
yorum. 

Komiserliğe gitmezden evel, 
baron bir doktor getirterek 
kendini muayene ettirtiyor. 
Baron, komiserlikte, şu garip 
if deyi veriyor: 

·İstedim; yüzüme bir iki şiddetli 
yumruk yapışbrdı. Bu sırada 
arkad şı, bana birlcaç yazısız 
kağıt imz 1 ttı. Sonra üzerim· 
deki 15 bin franklık mücevhe· 
rat ve çant mı larak sıvıştılar. 

Zabıta memurları, bıı taarru· 
zun, kıskançlık vey menfaatten 
doğmuş bir intikam hissi ile 
vukubulduğuna kanidirler. Za· 
bıta, tah rriyata dev m ediyor. 

Yani bir sporcu hiçbir zaman 
oyunu normal bir şekil haricin• 
de düşünmez, hakemin idare 
iktidarsızlığını nazarı itibare 1· 
maz ve hariçte bütün mevcu· 
diyeti ile .çalışır, didinir. Fakat 

Her halde, bu hakem Ql e • Cumartesi 
elesi, m'nt kaca üzerinde ehe • a&;~---~~~~-:=~=:;:;:=:::-=: 
miyet ve dikkatle durulm k I~ ~Ev t. EaaD Vıı at l E k•t ,ucı V ~' 
değer bir idisedir. " 11,2 9 ~ ,55 ÜllWI U. 18

•" 
Üçokta'l u14~ 5,53 12e~o Y 1.~2.1. 11,., 

, ı: 1~ ."-~_._23lıMllİJ. .. s,llİlls .. o.-.1 .. mlllİle•ak .. - _..9.mi..:8111i;a\Jl,ı 
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ember Jayn harpten kaç- Fra'!sada siyasi Sağlık _ve g_öçmen Milli kilme 
' vazıyet tekrar ışlerı maçları 

mak is terk en har be kayıyor -B"kl•&l ~ı·nlc~iı ~s?:ahOiJerde _ l; ı!~:it:lei~~:,:•h;r.-:.: :. ı::: .~-:-!:-ıe·,·~~:: .. :, ... ~•:•r7-~-:J-.. e::.-
sait ve memurlarla mıntaka· ziyette buluDdutunu kendi g6ıl 

Mulıalı·1ııer lı· .:ı.,,· •ıaı·or Atı·,·,· .~,·e· ··L· •. ~-raller adıına S.in'-ler, d.&n hudut bulunuyoruz. Hudutları· mızda çok güzel ve faydalı iş- muz. ~6rmek .•. 
U~ IP'~ı UC R u mız, her iki taraftı zıpted ,· ler &'Örülmüştür. Ezciimle Kar· Şu hale göre, miıafir takımıa 
Çember/ayna ıitldetle hiJcum ettiler miyecelc derecede tahkim edıl· şıyakadın Bostanlıyı kAdar gerek: bugun AIHncald•. ıerekM 

1 h 1 1 · d H lk yarın O .. o.ıda 1•paca•ı iki ıemaı Londra. 25 ( A.A ) - Dün altı•a ala11 ıırilt teminat iıte- binezona ikna etmek belki de miıtir. D~vlet, milli müdafaa 0 an sa • ' e zmır e, 1 a· .. e 
K 1 11 A hakikaten mibim demektir. 

akşam gene Almaaya aleyhinde mit ve BışYOkilirr ba busuıtaki mümkündür, demııtir. noktasından çok kuvveti dır. pınar deresi, ız ı çu u, ğa· • 
b 1 N · Z d d k memnun ılıcaları ile lncıraltı • • ir nüm ay f yapı m11hr. uma- sözlerinin aıli kafi olmadıtını Hükumet adına cevap veren amanın a bunu ispat e ece HugGakG •• yarınki mıçbr •• 
yışçiler Veıtende de Lo11dra- söylemİftİr. Sir Con Saymon, B. Çember· ve müstakil lcalmalc istiyen batakhklah için, S hhat ve iç· 16- da baıh,.acaktar. 
d le ·ı · '- ç b B 5 •-t - k b d'L F ı k o.1· ı timai Mu•venet Vekaletinin su ı nazı en ııtOYunuz, em er· . n" er mutea ı en ıııt• lavnan lngilterenin Fran1&ya ransanın ne ere mu teuır o.- "" 
1 · ı·d· d. b k · 1 •- 1 d d · k · mübendıslerinden B. Ahmed yo gıtme ı ır. ıyo atırmıf- ati spanya vH·yetine çeııtmif karıı olan taahhüt ve wec.bele- uj'unu ünyaya gosterece tır. 
1 d b 1 k f. 1 p · 25 (R d ) f Çıaar tarafındın esaalı tetkik· a ar. ve u meme e ın mutıarrız ar riai tarif ve teyit etmiı oldu- arıs, a yo - ranıı% 

Loodra, 25 ( A.A.) - Dün tarafından tanzim edilmiı olan tunu söyliyerek demişt r ki: kabinesi, bugün Leon B:umua Jere bıılınmııtır. 
A k d B Ç b 1 d ile le b la •- d h"I · · d t 1 Karşıyakada Ahı kuyu der .:si, vım amaraaın ı . Plll er· ste e ı ur an o "" ı ı -lng.ltere Almanyanın P,raga rıyasehn e op an mıı ve uzun 
)ayndan sonra söz alan 8. Atli bulandutunu bildirdıkten sonra müddet müzakerelerde bulun· Bostanl·, Dedebaıı ve Bayr klı 

k•şı lcullaoabilece:ıc.i bir nevi d k' f k d b 
Çemberlaynı k•vvete inandık- d~miıtir lci: 6 muştur. . cıvarın a ı u ero ve a· 
ia m gösteren ve Baıvelcil ken· - Baıvekil ltalyan lnt'alarınıo ekonomik tazyik için Çekoılo- Bışvelcil, ayan mecl' s"nin, taklıkları kurutma umelıyesı d 

1 rile müzakere ettiği sırada ispanyadan çekilmesinde •srar vakyaya teminat veremez. At- avaos planında yapbtı tadilil çok faal bir ' safhaya girmek 
b ı kuvveti lcullınan kimıelerle etmezıe Adami müdahale m11• man yayalmHınıa tehdit ettiti hakkında söz söylemiş ve bu üzeredir. 
muıakerede bulundutundın ve keıi albnda Frankonun ve onun diter memleketlere de teminat tad lihn kabulünü, kabine ar· Karııyaka ve cı varandaki mü· 
l l•n emn yeti ıbtiva etmiyen ispanyadaki yabanca müttefikle- vermek ıcıp edecektır. En bü- kıdaşlarından rica ctmiıtir. cadele faaliyeti, esasen bu ayan 
ı firada muncer o acık bir po· rinin muvdfalcıyetleriai açıktan yülc servetlerimızden biri sözü· Başvekilden sonra Hariciye ipt dısındanberi baılamıı bu· 
1 t ka tatb k ett t n den do\ayı açıta kabul ettit ni zanneden· müzü tutmak buıusundaki ıöh· Nazırı .Pol Bonkur, harici siya· lunuyor. Bayrakla deres de, 

m eyl miştir. lerin şüpbeıini kuvvetlendirmit retimizdir. Bu ıözü ancak her set hak~ında izahat vermiıtir. birkaç gün içinde kurutalacaiC 
A ı Başvek lin söylediklerin- olacaktır. hal ve vıziyette tutabileceği· Leon Blum, Hariciye Nazırını ve bütün bu havali bu ıeoe 

de barış pol tilcaaını karakterize B. Sinkler, hükumetin harp· mizden emin oldutumuz tık- tebrik eylemiştir: sivriıinek beliıından kurtula. 
eden hıçbir ıey görmedıtini bil- ten kaçmak iıteditiai ve fakat dirde vermeliy z. Kabine, öğleden evel müza· cıktır. 

dıkten sonra Almanyanın harbe do;ru kıydığına bildire- B. Çorçilio Tuna memleket· kerelerine nihayet vermiıtir. 
Avusturyayı ışgal ettiği, ftal- rek sözlerini bıtirmiftir. leri hakkındaki teklifine iıaret Dahiliye Nezareti, ötledeo 
yan n ispanyadaki müdahıleı • B. Sinlclerden ıonra ıöı alan eden B. Saymon, B. Çorçilin ıonra reami bir teblit neıret• 
nın devam ettığıni hatırlatarak B. Çorçil nutkundan dolayı B. noktai nızaranan daha ziyade miı ve Baıv~kil Leon Blumun 
bı ikıs ıa1ana hay et derecede Çemberlaynı tebrik ettikten ıon· bazı devletlerle büyük bir itti- gelecek hafta iyan ve mebuıan 
ınanan bır bal ıördütünü ıöy· ra ıunlan ıöylemiştir: faka veyahut tedafüi ittifakı mecliılerine mali huıuaat bak· 
lemiştir. - Harbin önüne ancık muhte- matuf oldutunu ve bu fikrin ne kıada yeni bir plia vereceğini 

B. Atliye ıöre Çemberlaynm mel mutaarrızı düıündürecek kadar kıymetli olursl olma bildirmiıtir. 
pohtikası kuvvet önüade boyun vasıtalarla bir araya getirilditi MıUetler cemiyeti e1U1aa Pariı, 25 ( Radyo) - Ayan 
ğmektir. Ve görüımeler de taktirde r~ilebilir. B. Çember- dayanan b• türlü telakkiye ta- mecliıinin, tadil ederek iade 

k vvete inananları~ arz~ıu kuv- lıynın müıterek müdafaa için mımea aykara bulundutuaa ve ettiti mali plin, parlimentoca 

Karııyaka ve civar mantaka· 
11nda, aivr.iı nele yetiıen 7103 
kaynak teıpit ed lmit vo bun· 
danbaıka. 666 ıu kuyusu ıle 
livriıineklerin c;otalmasına saba 
teıkil edebilecek 4931 ev tes
p it oluamuıtur. Bütün bu yer· 
lor, mücadele memurlara tara· 
fından muntazaman ıezilmekte 
ve buralara mazot dökülmek 
ıuretile mücadeleye devam olur 
maktadır. 

Büyük Mil et 
Mecliainde 

Ankara, 25 (A.A.) - B. M. 
Mec ııi bugün Fılcret Sılayın 
baıkanhğında toplanarak Devlet 
demiryolları ve limanlara iıletme 
umum müdürlütü 1933 yılı ıoa 
hesaba hakkındaki kanun liyi· 
huının birinci ve ortaokul öl
retmeni yetııtirmek ıçin Gaıi 
terbiye enıtitüıünde açılan kur• 
sa devam eden ötretqıen okul• 
mezunlır ı hakkındaki kın••• 
da ikinci müzakereıini yaparak 
kabul etmiıtir. 

-ı.Bu sonuncu kanun liyih•• 
müzakeresi müaısebetile ıll 
ılın Maarif Vekili Saffet Ara
kan ıu beyanatta bulanmaı~ 

Geçen toplanblar1mııdaa iti
rinde bu kanun müıakere edi
lirken Z ya Gevher arkda11m 
ilkmekte p muallımlerinclm or 
tamektep muallimliti kar111na 
gönderilecek o anların ailea. 
riııe yard m ~dilmelc üzere bir 
miktar para verilmesi telcl.fiDde 
bulunmuılardı. Ben de önümll
deki büdcede hükimetia oaa vet usullerıle tatmın edılmed k· FranlA ile ahnan tedbirleri çok bundu baıka da berkesin te1- müzakere edilmiı ve 235 mr 

çe hiçbır muvaffakıyete varmı· açık ifadelerle bildirditini ifit- lim •ttifi veçlWe umumi barp life karp 338 reyle kabul ol• 
yacaktır. ki k babti tu 

Sıtma mücadeleaı teıkilitı nann itibara alacatmı ...,_. 
reiai _doktor M. ~vket Oben, celıleye arzetmişt m. 

B Al. d · "d 1 me e ço yS1m. feliketine mincer olmuı olan muı r. 
• t ı a emı mu aba o ef· B t dL• l ted~L"t b" •tt• p 24 (Rad-) ... E u • 111r er ua ır ı ı· rakip kombi11ezo11a ve itti fal:· arıt, JO -

saneaine nihayet verilmesini f lı: d L B F ... _ b ili 
JWL ı: taaTiy!ti 11kı • Tctkilc ettik •• aibapt a,cla 
konk9l.,fl.w.Ji· ıd• ... ~ht• r.!_rbmll bediıel r "lmell a emedir. ana niçin IÖJ- lanaıa veni bir ,.kilde teker- ıueteli; ranaau. ir mi 

lledikten ıonra demif tir ki: 1 b ı L •--b L ı d lememelL Ba ittifaka ni9ha te- rilri d .. ek olacatıaı ıöyl.- ir İ& &.a iaelİDİD tet&i ine ot-
Baaa lyle reliyor ki BatYe- ferrÜatb bir aıken mulr:avefe :...:. ra ıa"dildi&:ni YO bu kabineDİD, 

umrtlfı ve bendek&erle aivri- 511 a e . mittir. ı. • 1 
n blriotlc kri daima fazla m._.... •• 

si ah yıtabılınıtlc ıçnt vakıt ka· ile laakild bir ıekle koyPM•ılı. timdi Harbiye Nazın olan ta• 
.zınmaktar. Bu suretle hareket Bir ittifakın bltün ,.,....... Yunani•tancla dibi aoıyaliat partili lıdwt 

aiaeklerin çakma• muhtemel bildoecle derp ı edill9ip. At
olan bitüo yerler için lruırhk· 'elerlne verilecek 25 e • 
lar yapılmaktadır • ..-.·--- •• ._,...,..._.d ler nin -iaa ve ıt)i • ~ • .-......... ., 

dan' iıtifade et•bizin tebail J Daladiye taraf andan tefkıl 
e erken orta Avrupa ve Akde- mahzurlarına laatlanmamalı .. r. ıtilıldl 6ayramı edilecetini, milli birlik ka· 

z strateji vaz yetui· .. koatro- Bu ittıfak tallrik edilmeden U- 1enlilıleri biaeaiae; timdiki Batvekil 
y u kaybetmeıindea korlcaram. *'1ulda bulanacak ola1a mem- Atiaa, 25 (Rad•o) - Atiaa Leoa Blumla aabık Bqvekil 

Satma mücadeleıi tetkllib raffarı da naıan ittMra -.lıılllllf!llr.'"•· 
umum müfettifı doktor Rüştil de•Jetin yapmıı oldufa feaa.: 

kiri tı takdir buyurur--. 
Geren, me .. i arlradqlarile bir• y Plan tetkikat •eticelİacle 
likte mütemadi ve çolc ıiıte-ıae bana öyle geliyor ki biz l-Leti dut" u"odu·r-e._ .... •·- , Şotaa M ı p te ı mu 

be a. b 1 ... - ·~ "''"" ~ ıtadJo••da Lu"vu-L te••bur" at ıa, areıa e ne • muı t uir artı po ıtika11 iıte· ruıı man·ı olmadı&. •-Ldı"rde ele u ı & - --•-
d " •" '-'" vapa•-·- ... 300 Lan L!ıi 1• .+:raL bılif partiler liderlerinin ve ca&i 
ıt miz haıde onun polit'kı1t 11...: memleket mut ... a- •• muL-- ' ..... ... u &ı ,.. " ı lo h b u ... , _ ur et•iftir. Ba tezahüratta, bimt Nazırlardan birçok kiJDae erin 

ya iZ ar i p9iktirmote 181• -met 1"..&n L....._..a.11• Lıır 1urette . ti' L d t ' • 
t af bulunmaktadar. .... "" &U••w uı Batvekil r-eral Metak111 ha· 11 ra" e ece ını yazıyor. 

buauıı ç·n ayr1ca kanun ıetitll-
matilı: bir tarzda çahımaktı ve mesine 1 ızum olmıdıtı aalaıtl
ıivriıinetin yapt t• tahribatı ta· mı tır. s~ pna öniimlacleld 
mamen müdrik olarak bu afetin büdcedo beyetı celaleye takdim 
kökünden söndürülmeı· için edilecektır. 

8. Atlı lıpınyol laükGmetine mücelabez bulaaacakbtr. zar balanm., ve bunu 2S bin Paria, 24 (Radyo ) - Lord 
taarruıı karıı lceadiai midıfaa M. Çörçil, mecleai ,.,ti kart#- pncin yapbtı aeçid reımi talcib Viaıtoa Çorçil, bugün tayyare 

meıkOr bir ıiy göstermektedir. B M M el · t · ı . . e 111 pazar eaı pa 
Sılabat ve lçt mai Muavenet edebilmeıi iç n ademi müdalaale mo içi• milleti birlef aete da· eylemiftir. ile Londradaa ıelmiıtir. 

1 tlk d .1 • . . vet etmiıtir. Yunaniatanıa L- ---L-dan Vinıton Çurçil, Fruıız rica· 
po aıın an vazp;ı meaını ,,. M. r::..r,.lldea ıoa- bazı ha- ... ·--..... 11 b 1 k Lo 
t . . arı· . . M ll ...-v T" ·- milli layafetlerile relen L-yet- i. temaıta u unıca YO n· emış ve ııçı P uının 1 et· tipler Tana memleL-a.•--~ı. bir 80 .. • • b f 'li · 
ler Cem yet paktı prensip eri unMl'"I lerin beplİ tezahürata iıtiralc ra reımı ve ıaya1t •e a 1 nın, 
h kk d 1_. le . 1 anlaıma telkiıı etmiıtl•dir. -ıem·ı erdir. cihan ıulbu adına Fraasada 
a ıa 111;1 ar arına vermıı o • lıçi mebuı Noel BeL--, p·- -ı bi . ._ " k · d" .ıc.: • 

d ~ li t t aor ...- Atı"nı, 25 ( Radvo) - Mıllt ·r: iıb11;rar ıorme ıste laını 
uaunu 1 ve e m 1 r. tiıınin tıa.waza maai olmak. 1 b b ki d 1 
B A l"d 1 b bayram müauebetile bu ıabah ve unu e e it ni a enen . t ı en ıonra i eral mu· içi11 Mılleüer Cemiyeti __ ....., " ı 1-

h l f ...L B ~.. mı"trepolidhıne kili••ıı'nde b.e. aoy iyece"tir. ı e et aıı;nna söz alan S nk· prensıplerrnid ih•a11aa Jnandı• ... .. p 2S (Rad ) S .. 
B k·ı A 1 'J yu .. k biı iyin yıpdmıı ve Kral arıı, yo - ya• er ıve ı n ]manya ve tal· ğmı bildl'rerek Türkiyeyi, Yu• F d k -

l·ıe Baıvekil ve bu"tün nazırlar vaz y~t. ran11 a te rar mue-7aya itimıd göstermesioı tes· naniıtant, ibtiraal Lehimt•aı ve k"ll 
1 b hazır bulunmuıtur. Bu a"yı'ndea u eımittir. ıh çabuklaştırmak kararile biç şüpt1eıiz Hollanda, Belçika, Alile d b f ld ı 

1 f 1 .ODra kral Jor1·, m-hul aıker ı ar me a i e ıöy en· t edemed tin ı b ldirmlş ve skandinav m.emleketlerile Fin· -... d · 
b bıua Çekoslovakyanın iıtik· lindiya ve Balblc devletlerit'fİ abideıine çelenk koymuı ve mu· ıtüte ıöre, Halle cephe1ı, .... 

haf z kıtaatı teftiı ı t• bk çok zaiflemiıtir. Alikadar 
1 1 nı ve bütüolütilnü mukavemet edilmez bir kom- ey emıı "· h f ı - b" ·ıı· b" lik 

r-..~~~~~~~~~~~~~~~;.;;;~~;;:;~1.;;;..~iii-P~~~~~~~~~li.j~- . me • , e rore, .,. m• • ır 
bamın rözlerıne takıla, daima kıbineıinia teıkili zaruridir. Bu 
onu~ yanıb~ndı dolı11r, zayıf, kabine, icap ederse parlimeato -· 

miiıteıarı dokto B. Asam Arar 

diia ötleden ıonra refakatinde 
Kızılay lımir merkez kurumu 

baıkını Dr. B. Cevdet Ôzyar 
oldutu halde tetkiklerine baı· 

lamı" h11taneleri, sıhhat mü· 
eueselerinı gezmiı, en zıyade 

ıivrııinekle mücadele teşkılatı • 
nıa faaliyeti ile ılikıdar olmuş, 
neticeler baklanda mufa11al 1Da· 
hlmat edınmııtir. 

E•r•r •11ltll'lcen 

P91temalcılarbı11nda lzmirli 
Ahmet otlu Salih, earar ııta ... 
kea 7 ıram eararla yakalın· 
mııbr. ıeuız, ·~·• bir kıd ncatıı.. hırcindea de temin olunabilir. 

Guzide, kıme çekm ıtı? Maretal Peten, cumburreili l••----------•I 
Budcevah bfifımı~ karııaıadı, ka,. 8. Lebrua wıflndu idue edıl- 111111da teırai kuvvetlerin dık· "Ah, bu gijnül,, 

• Ycıacıiı: 
17 -

Onu. hizan ıöyle 
mete çllışıyordum: 

tahlil et- Hıy~ yapamıyordum b11n~ 
Saimh.. Çünkü lcard\efiarda. 
Ayni anne ve baba aın çocuk· 
lan idik.. 

-Nedir, diyordum, niçin bı· 
aı karşı bu gizli ve liam 1ev-

1111zlik?. Aramızda lautıi hi .. 
lerımtz. hanp tıbiatlerimiı bo
taıuyor? 

Ve bızan bu tahlili• netice
iDİ almata Jakl.,.yor gibi 

oluyor, fakat korkarak derhal 
•u bozup, silip kafamdan hı

yordum. Çünldl bu neticeler, 
kadar yakıcı, zehirli bir 

e gibi bataca ve korkwıçtu. 
lamı, sert bir ıuur ve idrılc 
diri ile küçültmek, on~ 
di naıarımdı öldürüp bi ı 

S.ıb&1111 bilirain; içi ile eh~• 
bir, t.,blarile biç meıpl 0 • 

L~ ... - d • • i-8 mı,.n, uuum ıaa ebnı.. ad' 
bir relaat ve huzurla ke 

1 

çlit111 altnıda yarat mata ~lf •:~ 
bir insandı. Kimıe için • 

1 d~ün•ez, herkese kari' g:d! 
fikirler ve bialer t .. ırda. dı 
bir yara münzevi hali yartt~ 
Kafııın• ve ruhunun, b• va ket 
J.tiçbir anıiye menfi bir ~·d:ti· 

1 ıöıtermiı oldutuaa kaaı 
lim ve da.. 

(atın a ı bar ilci 1·•ir hare· mele ıartile yeni bir kabine te.- kat nuannı celbetmete mecbu· 
keti ıezer ııbi oldam. Fakat lcil etmeli kabul eylemiflir. ram. Zıra bükQmet, ekaeriyetia 
ıeı çıkarmadım. Doktoru da Maımaf.lı, vaziyet bu,wa-le_r_d_e muıaberefoi haizdir. Biz, ek1e-
cevap1az barakamaıdam: tamamen belli olacaktır. riyetia arzuıile iktidar aaevkıiae 

- Vallıbi doktor, ben Diba· Paris. 25 (Radyo) _ Franaz reldik. Ekseriyet ne iıter1e o 
yet annem ve babamla beraber Ayan mecliı ; Baıvekilin, bet olar. Binaenaleyh, ayın mec
b~ek~ ed~ri111. Yalnız, ıiz milyar avını verilmesi bakkıa- liıi, vazifeıini yap11n ki, biz de 
ııt•nız, Y• e11eaiz ve biz de dairi planını kabul etmiyerelc it ıörebılelim .• 
ondan ıonra ıelaelc. tadil ettikten ıonra, b1Zı meıc- Pariı, 25 (Radyo)- Baıvekil 

Doktor aGldii: • seleler etrafında müzakerelerde Leon Blum, bugün öğleden 
- Hayr ı 

- ' 0 ••z Aferide.. bulunmattur. sonra toplanan parlimento mü-
Bea. t<>Jle, blabalık. b .. - k Baıvekil Leoa Blum, bu mü· zakerelerınde haz.r bulunmuı 
bir aile baliade . kl~y.u~ . 
iıtiyorum ela.. llbne ıtımızı auebetle uzun bir ıöylev ver ayan mecliıınden iade olunaa 

Kalıbalılc, b.. .. mit ve ezcümle tunları ıöyıe· mı i plan hakkında söz ıöyli· 
Yani be be uyucelc bir aile. mittir: yerek demiştir ki: 
berabe p rıber.. Ve, o da - Muhalefet, hükQmete karşı - Biz, jki mecliı arasında 
Hılb~~ be . büyüle bir buıumetle melaftur. bir ibtılif yaratmak ıstemiyo · 

k le nım en büyük Bize diyorlar ki: ruz. Bu münasebetle gelecek 
or um, bu L..._ ._ b 

til miydı? 0o&q üzerinde de- •Gidin ve yerinizi baıttala afta baıka bir lin t · 

toplanacaktır. 

Zab ta 
Araba lcazası 

Ç viciler çar111mda araba• 
Hasan otlu Abmed ve Ahmed,, 
idarelerinde bulunan arabalan• 
nın aralar1na ı k ıhrdddarı la-· 
mal Emin otlu Şabanın yara•. 
lanmaıına sebebiyet •erdikl e• 
rinden zabıtaca tutulmutlardır. 

Bir na vzer ve 61r t.ı~,... 
6al•nnt•ı 

Cumaova11 nabıy,.esrni• Bu(· 
rurca koyilnde S- 'Halilia evin· 
de bir Alman mavzerıle bir 
N ııaad tabuca bulaamq, mii
aadere edilGait ir. 

Tirede ganıın 
Tıre kızaıunda Dere ma~ 

leı nde dötemecı Veli kav.~ı 
U viyenin evinde mutfakt., ya
kılan at.eıten ocata lakın 
bir yerde duran ~adirler 
ateı almıı ve yanııa 
ç kmııaa da sönd'ürülmüttür. 
Yalnız mutfak ya"1.aııhr. 

Silila '1111ımaJc 

Burnıvad a ı lib arafbrma11 
yap lmış, H1 san o lu Muıtafa
da bir ta~nca bulunarak mii
aadere c,j im ştir. 

Hırsızlık 

~lsan ctak stad nda Arav lr 
rr.1a1l, 8. Selaheddioin barab
ıınm asına k 1 d ni maymuncttkla 
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Sağlık 

bahisleri 

Mar 2'i 

lzmir Kız li • 
esı 

But?ünkü prorram 
lstanb6'1 radyosu 

Oi .e n.qrigab: Saat 12, 30 
Plilda Türk mUlik sı - 12,.SO 
Havadis - 13,05 Plakla Türk 
•uıakisi - 13,30 Muhtelif plak 
-.riyab. 

Akllfl"' rıe,ng.tı: Saat 18 30 
E.iaiaü H c~i gôaterit kolu 
t a. w temlİI - 1915 
K•ferans: ·Üniveraıt-. namıne 
Doçent N~r~~~l.ama nedi?) 
- 19,55 ~~eri - 20 
s.a Mau.ııı ve a kacl .. lan 
t •TTn m.Misi ve 
halli: n - 20,30 Hava 
,.,.... 20,33 o.. Rıza 

t•r' •• •9"9 """ -
20,45 O&cı-....... . 
kacl..,_ı •••4e Tlrk ... . 
kili .. ......, (s.t aJln) 
- 21,lS Killik Tirk ..,ikili: 
Nlri IWil ve .-bdetlan tara• 
fı.._ - D.50 o.-kıutra -
22,45 Ajana haberleri - 23 
Plllda IOlolar, opera ve operet 
....... - 23,20 Soa Uberler 
Yf • pia po,,...._ 

-- •adJ08fıl 
"''- •triı.U: Sut 13,30 

u •tWif t»Jik aetrifııab - 13,se 
~ Ta muikiai ve halk 
, ... 1 .. - 14,IS DUili ve lıa-.. ..... . 
...... ..,,;,,.tı.: Saat 18,JO 

Plik ~ - 18,40 Çocak· 
kar.pz (Küçük ~ı ) -

1t,l.S Tiiık •Mik• ve halk 
Nllll*9 ( Servet Aclau ve ar· 
u•ıhn ) - 20 Sut aran 
ve ...,.. Defriyat-20, 15 Tilk 

-·· .•• - halk prkalan - 21 .,...ld be..-.-21,ısStüdro 
...... - 22 AiMa U

....--22,15Yanaki propam. 
~ Awupa iatu)'Olllan· 

Jaa aktamki propua ili: 
b•ıırler: 

ı.ı 
Berlin kı• dalıuı : 

__ ...._ ıarlalar, 15,15 
laa clalıa11: Şarkalar, 

ıULIS BeJırad : Halk tarlaları, 
•.. , .... ~5 Vtrıo•a: Piyano resitali 

Mosut. Scarlettı), 18,50 
cJ: Paalcla ıarkalar, 20, 10 

eş : Pıyaoo tconıeri, 20, 15 
....... _. Ş...11 lı Oıaıa orkeıtıası, 

srad: H111k ıarkıLtra. 

• ~ile:•: 
ld B:i4trer. 19 Peıte: 10, 15 

2S,OS Pette: 23, ı 5 
-- 22.JO Liypz.ı .. ..,.,,,, 
.Si Pres: Çocuk tiyatrotı11. 

D lı oeD Vi .ıor 
• 25 <RıC,~ - Dik ve 
Dö Vınt«, K.a lwe

,...._.,cıctar. 

Çanakkalede 
• 

8Mart1915 
~~~~~--~~-.-~~-

- 8 -

- Başı 7 i11ci s111ıiJue -
çıktı, ıkioci devre fen şubesın· 

Dalaill hamlıkt.v ,. .......... den ıJk mezunu verdi v~ 4 ta· 
Dr. il. Ş.Yki Utıu d TN ki: lebe lisenin ilk mezunu oldular. 

Karın kurtlarına Bir sigaranın yenilenmesinden 
sonra diğer taı1hlerdeki kadro· 

kar fl savaş ru da ıu şekilde damla damla 

mimıyetten dolayı kendis ne te· 
şeldcür edip aynldım. Arkamda 
göJderin mavi igine gururla, 
zevkte, heybetle baımı kaldwma, 
oJao mektep, ;ıimdı binlerce ta· 
tcbesile çınlıyor ve insana yeni 
millet hayat ve ıaadetinıo ze~ 
kiai, rururwıu veriyordu. 

Banla ia at MIP d urken diter üçü de hattı harbdea 
Oceana bir 9Cr•İ ıabet ede· çıkaııW ı. 

-8- kalemime vermiye başladı: 
Pek yalınkat ve ehemmiyet· - 1933-34 den yılı artık Bir Jta/"an 

siz görülen karın kurtlarının şiddetli bir çoğalmaya yol aç· '.T 

-
relc dümen donammını rahnedar Ang o· Fronc deniz humba· 
etti. Geai, h"çb"r ıdareye tibi ralano o bu geniş sarfiyat ve 

insan vücudündeki tahammül· mış oldu. Mev(:ud, birdenbire me/rfep aemİBİ 
fersa ıstıraplar•nı, yavaş yavaş 61Bz c ve 0 seneki mezun da O· 

olmaks zın bir daire resmcde- ıarafıaa rıtmen iıtibkimlar 
rek dondi. Ve '9Bf• filonun bt'ıyen tabr p ed mcdiler. 
ı.avf ve heyecaqı aruuıda tak· Asya sahitiadeki 37 ığı top
nbea pmal mUAtebaa ndu bir tan o P zar günü aade ikili 
çeyrek meufede bu da Nusrat talarib edıfdi. Düşmuıa Avrupa 
torpl tarle.a diftü. Korkuaç .U~de 30 tane at r topu 
Wr baya aa göat•cliti uda varciı, bwalardaa yalaız üçü 
yeniden bqhyaa top atetiae talarib edildi. ~ obüslerle 
• kolay iabet yapıl r bir be- cliter küçik toplardan laiçbiri 

vücut makinesini erıterek açtttı 22 ye çıkmıftı. o aeae bir de /;tanbııl limanını 
müthiş ve tehlıkeli yaraları göz· olgaaluk imtihuları ili ve edil· ~iyaret edecektir• 
önünde bulundurmak, satfık 
noktasından pek önemli bir m ş, buaa mukabil kızlarımız Atina. 25 (Radyo) -Ameriko 
meaeledir'.. Karın kurtlannta her· muvaffakıyetli ve rötü kabar· v .. poç admdaki italyu mek
baagi bir vasata ve herhaaıi tıca bir netice almıfl•cb. 1936 tep gemisi, bugün Pll'eye g,J. 
bir yolla ioıanın vücudiioe da- • 37 yanı geçen uoe b•uaaı ıniştir. Mejtep pmiai Pire41e 
bit olmalan tabiidir. 811 kurt· terkedea mailim mekt.bi yeriae ÜÇ dört JÜD kalacak ve .-ıiito-

def teşkil ediyordu (*). beruva ~ 

larcian korucımalc ve hanlara geliaiyor ki, o vakit direktör apben latankulu z y.aret İ5İA 
karşı kuvvetli bir savaı yap- olan Haydar C-dular aynla· Pireden ayrılacaktır. 
makta hor İDIUıa bW ödevi yor ve bunan üzerine ben tayia Bir mucidin 

T erb4ilM luır6 ı~• ileri: F"do, ,..e.,ız yol açıaak 
Col.e, joci ve CbeilMI' adla hıeatm.. tela.ta.ak tqeb

üç muhrib bu haıyet engiz biiıünde bulunmadı. Bu ıefer 
aalane1• ,.&tlırchlar ve ölmeyip müddetince de Türkler tekrar 

olmalıdır. olunuyor••· Mektep .. vcucla 
Soluc111 deyince, pek adi bir 1400 zü bulmqtL O pa.luta karısı 

oey oldutu anlaplmak ittenili· k•r.a-ların 9Cfedi 44 ele Çlbalf 

ut bl.nlw k•wıoda .. vki IMa llerece ı••.,. ...- ola-
Y•· Yalaız aol11C4PU' delil, biriaci devre ele 132 ••ZID Ve kızları zarar• 
b.iif ia kar111 kurtiarıam tlaa ma •~ı·n j -

aWılar. Chele•ia bzan dair.- c:U ......... "-'••dıı•. 18 
aiae Wr iMbet .aki olmut. kur• Mart onlar için kat 'i zafer p· 

veraiftir. ..,. '14' 
tabii keli ve A.Jeta teladi~ edici _ .Baaeaeki mevcuduDUZ? Loadra., 25 4RMyo) - K 
b&yvaa olduklanaı clüfİİalnek d' al Al ..ı__ 1--r - Bu aualia"ze cevap ver· lll papa· aauyagma llW 

az&mıelir. medem fU fimdı iıgal ettıtimiz Jaa ve laa ca bur.. t.lı• tulmak imkinı da pok mütkül· niidür. Ôyle bir ıü• ki •iia
leşmiıti. Na.ayet 7,20 de b- tevlılerin eline düımekton kur· 
ranuk çökdü. Amiral da filoa•u tu1deka.n.ı remıea w.e .t. ... 
Bozcudaya çekti ve bu buia yad ve tizkir ederek bayram 
ı\ia cM IOD& er4 Hili y6z. yapalar yeridir • 

Bunun içia abeath•eıleria do b d h · d k makta .o'an Jllellıur Almaa mu• mazb.t ve aükeauael Qimalan inanın a tari çesın en ısaca 
bahsetmek istwim. Tc meli ci4&eri.dea Rıtt9 dal k••• 

şarttır. Bundan başka k8%111'at 1917 de atılan bu mektep 0 va· k zlaruaaa, feci bi.r zarW'ct ba-
kapah ve muntaza• kaoallar linde buluDdukluıDı ha'-' lll-
..l-L!lı"ade ••vL-..ı:ımeı= ..ı:-. M:;- kit vali Rahmi tarafından atıl· 

melde olan lrreaisfible ile Oce- Çok .lauera -trıyaa lafJx·b
u terkectilmiflerdi. Balıkçı leio iatiı.. •lmak için yqa• 
1..Ulerı ile muhribler bu iki dap hikiyeai acibdir. Oau Boz. 
y-.1& gemiyi i~de ararlarken Clda da yamad.ı.r, daha •i· 
o aece Veoıe•co aababaa dart ilimce taairab Mondros ve 
b..ıu• kadar bojaıa at- Maltacla J'IPIW. Ve .. bam
ıında bekledi. itil ela Cilnltacla bitirildi. Bir 

utaaı - .:cu. IUll"· .... o: 1 b kk" ı dıi adan, (Veat Miıater) k•r 
kemmel bir lcınalizaıyOD yok•, mıp. uin• tti at tera 1 0 

•· ctm.ı·ne bü telg,.af çekQlİf ve 
tabii daima Tifo, Dizanteri ve rak yapılmış. lzmiria iııali za· b 1 maaıada Yunanlılar burasıDı ' ai •ye Y•dıuı etmesiD• om• 
Kolera haatalıldan fibi bul.. reyJemiıtir. 
ra da yakalaıımak ilıtimall.-i müstakbel Ege üniversıtesı yıp· ll===== -======a 

matı taıarlamışlardtr. • 
çoplmıı olar. ÇiiDkü bzuratla Şu kıu malumattan sonra 
piaJenen SQJar vaaıtuile tlotnı· mektebin ba seneki mevcudunu 

lçiHe bir tek ca•la kal bta- seaodea Al Wr .acldet IOlll'a 
d1A dotruya veya bu piş •u· zibedebiliriz. ı 700 talelteai 
larl• ıuluao babçelvde yeti
şen sebıeler vasataaile bu kuılt olan mektebin bagiia artık o4a laomadao hacii baf,lanae d°" da Jcd••• ..._ehlime ka
yumurtaları vücude dahil olur· ve laoca •İktarı kafi plme4i
lar. ikinci mesele aatmr ederile tin<hn çifte teclriaat Y•P1'--"" 

geçen kurtlar için, ııtır etlen· ta ve beriki kısım için de lt... 
DİD aaGh m ve dakik bir mua· ıuti zil k.tlanı4maktadw. 3! ıı· 
yeoedea l'Çllleleri ıibi çolc nıhmıı ve 56 hoCMDız vardır. 

ı....- ıs ooo "' 13,000 ..... .,_ 
malnciadeki bel iki .w.,a bir 
kewo .titüoüa. lua-. -....d• 

DİfM ··- .... ..-- ...,. 

ç. .... il. Nail 

Antl 
r.W- lalli uçarkea akaah.,. - ..,. 4 '-i -"'/Me -....... 
m•N•t ve iaayetüae y.-..-

e.be....U,tıtti bir ........... Sıla lu ••lime de lcifı derece 

ba felik iri•._. .... ve 
idere .... k ••• " , ...... z 
siriklı•._· YJl&arca lıa,.etli 
laıaaett. ve d6nya yüzliHtıW 

UIUD ....... -- ICall8 
•eli. Makiaeleli ._ cWıa clm-
d.. Toplm .. ..._ ... lemi-
,.c:elc. Kamaralılr, ......... bir 
daha ..... leliDin -..i dur 
mıyacalc. lir ıı••• lebaiz 
daran ıüverteMI illiiae ıec.e
aia zal•eti Ye ..._. lllilaai 
çöktü. Ba ilci blftk ... ciiz· 
ütamıu ••ilea falri ile&i,.• 
ve aarfe4il• clkktt W9 ilm· 
aam ıona erdi. Bir za ... iN 
çift. ca••a, fakat 1a .. bir a.ar 
yatadılar. Bao defalar kar ... 
lıldarda ve Avrupa ile Alır• 
ar•ualr.i tC>pl'aldlna 1118• 
leriade ti ki di .. • ıllldaldarı 
keDdilCl'ini bulap -.lail topla
nni ideal bir laecUf d" ye tak
c:lim edine· ye bar cevella 
ettiler. En nihapt 7uAla tek· 
neler keadileriai türiildeyip 
ıötüren ıular ı.rafıDdu y.atul· 
dul ar. 

O P.uar iülif kunotl~ri içia 
kara bir ıiandü, fakat düımua 
bir kurtDluı ıüaü oldu. J.tib
kimlar ile Çanakkale febrioi11 
alevler iç.inde terkedilditi dot· 
ruclar. Fak•t betaz ıeçildı ve 
1stan bula yol açıldı deDÜomez. 

811 kadar bdretti ve kuv· 
vetli ıöriaea De Robeck filo
.ua•a botaidu • aa uukl tı 
a b m ldee az detildi. ve uyııı 
37S petlar Y••urtadaa ibaret 
o up oa aaf uzeriode kenclile
riai bekliyen auntazam torpıl 

tslaaaGl9 laucl11dua iki mal ka
ciaw lıile yaldatmachlar. Dıter 
tarafta da Amiral on aka aaaç 
rmi-..den \IÇÜDÜ kaylıtetti, 

<ı Su e de Nazmi yı te· 
yul ediyor. Demek ıımdiye ka· 
dar karadalu topçıı ıuıuyo · 

U,.. .. .,•hile k111J1 _. maayeaelerdeD geçmiyea •tır malümat veren direktör bir si· 
-. Birüıi a,.ldM .. kapaacla. etleri, kurtl•ı cA.i ... in,. ve. ıara c&.taa yeailedl"kten ıonra 

- D•m., a.. ..._, cudüae verirler, taharet atmakta blkb vo: 
ıa... i.tar. intana ıebep olmakta4ır. Bu - Bu ,.aliltize cevabı gc· 

ilaç çantama .&arlık ilatiyan ...... ta ~ ...... dtWt-all.- zerek vereeık ıan•derım daha 
taWb ettim. Oç ,oı a atllki lizımgelir. Her taharette• soora iyi ol1eakt&r. Hem görür ve 
111,& tlWl8 ,.... pl4ik. daima sabunla ve antileptik hem de buna dMıa yıkından 
Vak'.,. ••• alı .. • tepla- bir ıl,lilyoala elleri ,.tcamalc ,.ait olurwz. Dedi. 
........ miaaka .. ..odiyor.lar. w temizle•ek te kor••• tecl- Bira IOlll'a tükllMte. ıeld'• 

kt ıikte ıiimiif s• bi parh· birim içindedir. ·SOft. _._...ela ve kor 4orlarcla di-

yor, fakat yaralıların yüzleri P•Lİ.I diıuutı rektörle yiri7or4ak. Arada •· 
lcaacla.- belli olma)IOI'. Derhal Polil 4ivw, elin Emniyet ... c1a od•I•.._ Na ..... t._ 
paaam- bqladım. Yuzleriai Mi4Grlljıiade '-,.._.it Ma ....,.._ O kacler •ı.., 
lildı-. Bırdeabiro ürpererek .,.... ... , batdmda ._.,._al· w be4i• MNidil'• a.-.. . 
mınldaadaa: .- 11• ki •1 Nec•*li•itl -Ki-

- o...,, Dilber.. ,.---.··· _________ ,, tipllt••,. ...-z. 4-.i • 
Paa•mu•u d••• odnea NMH!t~ · eesflfteler ıw. •. .,..,.=*'•· 

ileride köy Wstiai anlab7arda: lace ve ......_ bir 
- Çiftlikten 4&aüyordum. Eczanelerin bir h eftehk tuzim ettiti kitiplaa.. tene· 

Köpriyu aeçtilrıtea IODra ilericloa nöbet gD..tarlnf gösterir ........ ile öll- ,_,4 .... 
bir abn b z a derleclitiai Qflvel: talelteleria ...... i r. 1 iı•· 
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difilnürkea .U ... bir.... B. ..... Aynldada &Ur. -W- ...-. 4ıfi'Mrv .... 
bire kayda • idHekiler el. Salı: daki etY• tı.mamjle muallim 
reye yuvarlandılar. Oaları ba· ~-••• şı.s s-ı-11-... ••biDe•idwr. Kutiipbaoede 
raya ıuçlüklo ptirclıaa. B. Jtret; ~- ~-.er;....._. •ev.ad 27.00 ci d kitap v• 

Pans maııuo laeza z bitir"p cak&a 8. 411•• IAtll, ~... .. ..... vaı4u-. F..ça•bı UJ1teda 
kalkm.ıflµD. ÜOMUI dudakl•rı Et!Jf,.... kit• .,... •a.ı..f p.k 
kıpu:ciadı, şwıları ıoyWJile : f.~= Sıw..&; ..._
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- Evı. .. te an4 i ... .-~, .. :L '--•- ......... 4la 19çıyoraı. 11111 
d -- ...., 8. llabi4 'Iilkilikt• Yeai ....;.; .,.,. aalenta• n h.,etiade ltltta 

birletmeie aa iGlaittik. ltptpuanada Aut; GAulJ&l&M derslerin tlboratavarlaruu havı 
&itin göz.Is yarablara ~Y· AtiyeL ayrı bir odaya ririyoruz. Fakat 

rildi, ıötüsier kabardı. ~.) P•r,..ı.: adım ,tılıc•k ıibi cltjil. J<a. 
lar ıemaya yükseldi. Gö.deriai K•lllllenl&&.Ha BiJ.ll, Gısely•h· sal•• ıurada burada. Eayı et• 

k da Gillelyal-. Tilkiliku 8. Faik; .., ., 
yumdWar. Te rar lllll•yeae el· Etrefpe .. da Etrefpa,a. rafta 1411'P laıit .bir tekilde l•f'İ 
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s~hife . 9 , B ·nbir gece masallarından 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Nakleden: irfan Hrucr 
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•Falc:ir,. haklıydı. Burııı (mü· 
rakabe) yapılacak yer değildi. 
Yalnız, beni elimden tuttu. 

- Gel bu tarafı, arkaya 
geç, dedi; ıu gördüğün otlar 
yok mu, iıte onlardan yolabil· 
dif ;n kadar yoll Çabuk ace
le eti. 

(Fakir) ia delirdiğine hükmet· 
tim: 

- Canim, bunlarla ne yapa• 
caksın şimdi? 

Dedim. 
- Çabuk ol, diyorum; belki 

hayatı mızı bu otlarla kurtara
cıtızl Vaktile bir yerde oku· 
muıtum: Yamyamlar bu nevi 
otları üzerin de tıııyınlardan 
dehıetli ıur•tte nefret ederler
mit ve onlann etini mekruh 
aayarlarmıı. Fakat Peıiban ıdı 
verilen bu otların, timdi ıenin 
toplıyıcatın otlarla bir olup 
olmadıtını bilmiyorum. Eter 
bunlar ayni otlıraa hayatımızı 

llii liiiitiNıa •e7yit 5eadbadl 
Acele et, acele! Ben yamyam· 
ları kontrol ediyorum. 

Hemen geriye fırladım. Ka· 
yılann dibindeki esmer ve ya· 
pııkan otlardan kucak kucak 
toplamığa başladım. 

Tekrar (Fakir) in ıeıi kulak• 
larımı çarptı: 

- Acele eti Çabuk, çabuk! 
Hindlinin böyle bağırmasın

da hakkı vardı. Çünkü yam• 
yamlar, artık kıyameti kopar• 
msğa baılamışlar, arkadaşlara 
doğru ellerindeki karrılarla 
hücuma kalkmışlardı. 

Birden, yere sürüne sürüne 
(Fakir) in yanına geldim. 

- Al Seyydi topladıklarımı, 
dedi. 

O, e\ile koca bir tomar ot 
yakaladı. Ve hemen ortaya 
çıktı. Ben de arkasından onu 
takip ettim. O yattı, ben de 
yattım; o kalktı, ban de kalk· 
tım; o yürüdü, ben de yürü
düm. Nihayet ateıin batını 
gelmiıtik. işte bu esnada or· 
talık ana oğul gününe döndü. 
Siyahiler bize hücum etmiıler· 
di. Sızılarını kargılarla otur· 
dukları yerden uzaklaştırıyor· 
lar, bızılıırını da kucaklayıp 
sırtlarına alarak datın yamacına 
çıkarıyorlardı. 

Hemen (fakir) kadınların bu· 
lunduğu kümeye gitti; onları: 

- Bunları ellerinizde tutu· 
nuzl Yanınızdan bunları ayır· 
mayınız! 

Diye, kucağındaki otları, on· 
lara takıi m etme ğe başlıdı.Ka· 
dııılar ağlatıp bağrışıyorlar, er· 
kekler iıe ne yapacaklarını, na-
111 hıre.·et edeceklerini bilme
den deli gibi otları kapışıyor· 
!ardı. 

Fakat kargaşalık öyle bir hal 
aldı ki, bazı se yychlar ve ka • 
dınlar otları almadan ate~ın 
önünden ı:zaklışmağa ve kııı· 

c;ışmağa başladılar. Ben de ar· 

kamın çivile delinir gibi oldu· 
ğunu hissettim. Geriye döndü· 
ğüm zaman zebellab gibi bir 
siyahinin beni kapıp götürmek 
üzere bulunduğunu gördüm. 

Hemen ellerimi havayı kal· 
dırarak otları siyahiye göster· 
dim. Aman yarabbi! Otları gö· 
rür görmez yamyamın öyle bir 
kıçııı, benden öyle bir nefret 
ediıi vardı ki tarif edemem. 
Demek kurtulmuttum Allahıml 

Bunu arkadaşlarıma nasıl 
söylemeliydim? Y amyamyınlar 
dilimizden anlamadıklarına gö
re, yüksek ıesle bu sırrı niçin 
arkadaşlarıma söylememiş ola· 
caktım? Derhal ortaya atıldım. 

- Arkadaılar, arkıdaılırl 
Otları benim gibi yamyamların 
yüzüne doğru çeviriniz! Sizin 
kılınıza bile dokunamazlar, de· 
dim. 

Beni dinliyenlerden bazıları 
ıotukkanlılıkla otları yamyam• 
lana yüzüne doğru tuttular; 
bepıi de bana yaptıkları gibi 
arkadaşlarımın yanlarından çe· 
kilip rittiler. Lakin otları elle· 
rinde olmıyanlar, yahut otları 
tutmasını becerem'yenler kargı· 
fırın ke.ici tazyiki altında da· 
ğın yamacına mütevecciban yola 
revan oldular. 

Artık ikiye bölünmüştük. Bir 
kıımı mukaddes otları ellerinde 
tutanlar, diğerleri de tıtmıyan• 
lar olmak üzere uzun boylu 
reisin kumandası altında Ada· 
dan içeriye doğru yola koyul· 
duk. Bu adanın ormanları o 
kadar kesif, yolları o kadar di. 
kenli ve fundalıklı idi ki dille 
tarif edemem. Zaten elbiseleri· 
miz ıslak ve ayaklarımız çıplak 
bulunduğu için yürümiye biç 
gelemiyorduk. 

Böylece az gittik, uz gittik; 
ileride tıpkı toprak fırınlarını 
andıran yüzlerce ve binlerce 
kulübeye raatladılc. Biz bu ku· 
lübelere yaklaşır yaklaşmaz, her 
delikten ıekiz on ~işi fırlıyor, 
ellerindeki ç·ngraklarla, zillerle 
ve bizim tekkelerde kullandığı· 
mız kudüm nevinden küçük da· 
vullarla bizi kartılıyorlardı. 

Ey karii Buranın halkı ne bi· 
çimı:z, ne şayanı nefret, ne 
çirkin şeylerdi bir bilseniz! Du· 
dıklırındı bilezik gibi halka· 
!ar takılı, memeleri urlcık, ya· 
nakları yırtık, bertarafı çıplak 
kadınlardan tutunuz da gene 
ayni çirkinlikte ve biçiııııizlikte 
o1an erkeklere varıncıya kadar 
herkes, bulundukları Yerlerde 
zıphyor, ı·~rıyor, zil sealerine 
ayaklarını ve vücutlarını uydu· 
rarak tepinip duruyorlardı. 

Bunlar, herhalde bizim için 
bayram yapıyorlardı! 

Fakirin gölgesini yıın • bışım· 
da gördüm. O, gözıeri dışarıya 
çıkmış olduğu halde kolumu 
c. ürttü: 

-Dt!uam edecek-

• Mart 25 

Holivudun Esrarı 
Marlen tarafından yırtıldı -19-ödemişte toprak bayramı 

tSinni rüşte gelmiyenlerden Çalıştığı stüdyonun yakının· 

Birçok köylerde 
sergiler açıldı 

Ödemiş köylerinde köy kanunu tatbikatına 
bitmiş nazarile bakılabilir 

Ödemişin Begdağında toprak bayramı ve çalışkan Odemiş 

sakınınız da, mobilyalı bir evde oturu· 
Yeni bir yıldız ortaya çıktı. yor. Herşey ona istisnai bir 

ismi Jan Parkerdi. Son derece vaziyet hazırlıyor. 
latifti. Şerefine eğlentiler tertip Komedigen: 
edilmeğe başlandı. Onu her Jık Vest ismindeki babası 
gün danaetmeğe, yemek yeme• boksördü; annesi çıamaşırcı idi. 
ğe davet eden arkadaşlar bu· Beş )'.•tında ike~~ Nevyorkta~i 
lunuyordu. Bir hafta içinde, Bru.khn .. ~etcteb(ıide, · .. ev 11h;· 
çalıştığı kumpanya ıöyle bir besı ro~unu yap~ı muaame! • 
·ı· tti. . !er tertip ederdı. , Hayatı mud· 
ı an neşre rıyor: d · · d 

•M· p k b .. k' etınce muvaffakıyetıız oyna ı 
ıss ar er enuz on se ız · d' k k d t adu" l ve şım ı, ır yaşın a, es • 

Y~l'.~dadır. .on~n-~a g~zen er, fün yardımile: birdenbire meş· 
butun mesulıyetı uzerlerıne al· bur olunca korkuyor, artık oyun 
mış sayılırlar.,, çevirmeğe cesaret edemiyor. 

On sekiz yaş! idamdan kur· Altı yaşındı onu, hayır cc· 
tarıp kalebend cezasına sebep miyetlerinde dini masalların 
olan yaş.. Günün ferdasında yıldızı yaptılar. Fakat daima, 
bundan birşey anlamıyan za· mukaddes Sa· Bad'stin, yahut 
vallı Tom, yalnız bırakıldı, terk Mari · Madelenin isimlerini söy
edildl. Hiçbir kimıe onu ık· !erken, muallimlerini endişelen· 
şam yemeğine davet etmedi. diren ve hayrette bırakın meş· 
En nihayet bunun sebebini an· um ve mizahi bir set kulla· 
)adı. Sinni rüştünün çok uzak nırdı. 
olduğunu düıündü. Üç sene Sabırla ve belki ümıtsizliklc 
b ki k k .... d" mesleğinde herşeyi yapıyor. e eme ona ço gorun u. y· d . 
E 1 k b · f d k ı ırmi yaşın a bır şirkete ele· 

v enme mec urıye ın e a • ıantrik ,ıntöz oluyor, evleniyor. 

Ödemiş, (Hususi muhabiri· Gezilf"n köylerde bayındırlık mıştı. Bir turnuvanın cazibesine ka· 
Anita Pı j isminde, şöhrete pılarık t<!rketınediği kocasını 

kaymakamı B. Haşim Seçkin 

mizden): alanında elde edilen başarıları d d b' • b 
O namze iğer ır artıst, u ebediyen kaybediyor. At can• 
demiş köylerinde toprak ilçeba\•'mı:' B. Hı•im Seçkin J • ki ld d M 1 ıc.• • 

• v ı enı 1e e a an ı. es e15ının bazlığı yapıyor, trapez;at oluyor, 
bavramı pırlak bir surette kut• muhtarlara teker teker anlattı, f .. d H ı· d M · k ı şı agın a, o ıvu un eryemı omedyaya geçiyor, taşra me· 
lulanmıştır. O gün, Ödemiş başarı yollarını gösterdi. Öde- ve genç kızlığın ideal modeli lodramlarında faydalı oyunlar 
Haikevinin bandosu, l:öycülük miş ilçesinde köy kanuna tat· olduğunu her tarafa yaymak oynuyor. 
kolu ve 32 muhtarın iştirakile b k b b · d b ı d i atına birçok hususlarda it· gara f'tın e u ue u. Kendisi zekidir, bir senaryo kamyonlarla ilçenin bütün ka· 

miş nazarile bakılabilir. Ödemiş Bu yüzden mesleğinde ileri· yazıyor, Holivudda girmelc is• 
mun merkezlerile ileri gelen d 1 

köyleri devrim yollarında bütün liyemedi. Çok çok takdir e i • tediği bir kumpanyayı bu se· 
köyleri ıezilmiştir. f 

hızıyle ilerlemektedir. di, hürmet edildi; fakat bir i· nuyo·,·u takdim edi,·or. Aç:icc-öz O günün mutunı Adagüme, 1 , 0 

Bu yüksek eserleri gör· lim bile çevirmesi naıip 0 • yıhud tutkun bir filim müstah· Beydağ ve Bezdeıümede, bütün M 
k 1 · · k du"kce 1·çı·m1·, •evı'nçle kabar• mıdı. Kim1e sinemanın er• ıili ona ıınıını denetiyor. çevre öy erının iştira ile ser· ~ ~ 

giler tertib edilmiştir. Sergiler· mıştır. Her yerde "Yaşasın Ata• yemini lekelemelc vaziyetine Oyunda Sadi Su ismini alıyor. 
de teşhir edilen her türlü yerli türk, var olıun babamız., ıe1leri düsmeği aklından geçirmedi; Kırıta! kırıta yürüy~!üyle, bgö~ 

k 1 ki B •- kı'mıe ona iııkıne roller oy· ıtışıy a ve •bir a .. ıam · enı ürünler, işleme ve dokuma' ar, u a .. rı çınlatıyordu. u yü..-
demir aletleri, hayvanlar, Ulu· sek başarılardan dolayı ilçe· natmığı düşünmedi. Aleniyeti görmeğe ıeliniz. gibi cümle· 
sal gururu okııyan alımlı var• mizin çalışkan ilçebayı B. H. için para ile angaje edilmitti, !erle bütün Amerika kadınla• 
lıklırdı. Seçkini takdir ederiz. bol bol fototrafı çekildi. Anita rını kudurtuyor, bütün erk le· 
-~~~---~-=-..,.,,-_,.,,,=""-"'""""'"'·""""·""""'"'"""""""'""-""" ·=,,...__-----~----· . ı Pıjın fotoğrafları, 1enelerce, leri hofaudi yote garkediyor. Salihlide feci bir kaza güzellik müaabakasıtertipedea· Oturduğu ' oteldeki dairesi 

lerin gazete ve mecmualarını beyazdır. Herıey lakeden, be-

B 
ıüıledi. yaz satenden ve ıynadandır. 

ir oduncu, başı taşlarda En iZ oyun oynıyın, en fazla Piyanosu dı, odasının tavanı 
fotoırafı çekilen bir artiıt oldu. dı beyazdır ve aynadandır. 

Parçalanarak öldü Nihayet onun yeknasak tebeı· Mae Vest içeri girlYgr. lm· 
ıümünden bile bıkıldı. ihtiyar- kansız birşey. Bu dNece Mae 

Halkevinin yeni yönetim kurulu •eçildi. 
K6y gezi feri hazırlandı 

Salilıli flalkevinin geni 
idare lıegeti 

Salihli, (Hususi) - Burada 
çok feci bir kaza olmuş, ihtiyar 
bir odııncu dağda odun toplar• 
ken bir çukura yuvarlınmıı ve 
tepeden aşağıya kadar düı· 
müştür. 

Fakir bir adam olan oduncu, 
sabahleyin dağa çıkmış ve te· 
pelerde odun toplamığa baş· 
lamış, bir ar alık ayağı kıyar ık 
yuvarlanmıştır. Zavallı adam· 
cağız, tepeden dağın eteğine 
kadar taşlara ve çalılara çar· 
parak yııvarlanmıı, bir :Cayaya 
iaabııt eden başı parçalanmış• 
tır. Oduncu der bal ölmüıtür. 

tadır. Belediyenin bu itle ali· 
kadar olarak ekmek narlcını 
indireceği söylenmektedir. 

Halkevi seçimi 
Salihli Halkevi komite seçim· 

!eri sona ermittir. Yeni Hılkevi 
yönkurulu baıkanlı§'ına Cebti 
Çetin, muhasipliğe Rıdvan Aş· 
kın, ıekreterlite, Fazıl, Dr. Na· 
tık Nureş, kültür işyarlı§'ına 
Raif Kayaalp, Halim Ün, Rifat 
Ôğe üye ıeçilmiılerdir. 

Kög ıezileri 
Önümüzdeki Parar günü köy

cülük kolu Sarta bir seyahat 
tertip etmiıtir. Bu seyahate ır 
ve spor kolları da ittirak ede
cek ve orada üç köy balkı 
umumi ve ııbbi bir muayea• 
den reçlrilerek baıta olanlara 
Halkevince meccanen iliç v~ 
rilecektir. 

Menemene su 
getiriliyor 

Menemen, (Hususi) - Me• 
nemenin en büyüle derdi olan 
ıu işi de artık halledilmiş ve 
Nafıa Vekaletince bir ıirkete 
ihale olunmuştur. Su, Karagöl· 
den getirilecek ve kasabada da 
teıiaat yapılarak evlere dağıtı· 
lacaktır. 

Suyun isaleıi ve diğer tesiıat 
masrafları 98,329 liraya bılit 
olacaktır. Belediyenin teşebbü· 
sile hallolunan su derdi, bütün 
Menemenlileri memnun et· 

Velt olunamaz. Soluk mavi 
ladığı ve cesareti kırıldığı için ipekten bir sabahlık içinde 
herıeyden elini çekti.· Benzer· çıplaktır. Sabahlığının yakaaı 
!erinin yapbğı gibi, bir fotog• ve yenlerı süslüdür. Yürürken 
rafçı ile evlendi. kırıtıyor. Büyüle bir yavaşlıkla 

Holivudun bu vaziyetinden dolgun ve beyaz elini uzatıyor. 
bir kişi affa mazhar oldu, yalnız - Hoşgeldin, delikanlı, sö-
bir kadın, bu teıevvüıten aalim züyle beni selamlıyor. Menekşe 
çıktı. lnanılmıyacak birşey. Hi._, rengindeki gözlerinin üzerinde 
bir fazilet cemiyeti ona karşı 11hte kirpiklerini kırptıtını gö· 
birıey yapamıyor ve yapmak 
istemiyor. 

Belki, röportajın sonunda, 
Holivudun sırrının, daha doğ• 
ruıu mekanizmaaının ne oldu· 
ğunu, teşebbüıleri etrafında 
dünyanın ihtirasını nasıl bir 
kuvvetle bealediğini, ticari ol· 
dutu kadar riyazi taaaaubunun 
t .. irini, cinai latifin himayeıini, 
bt'i neticelere göre hazırlan· 
mıı ıeçim telakkilerini izah ede
cetim. Esaı olan ıu ki, rezalete 
lcartı hareket aerbeatiıi olan 
ve tam bir kontrolan müsama· 
baıını kazanan Mae Veat lı• 
minde bir tek icadın var. 

Mae Veıtin Evi 
Marlen bana: 
- Veati görmek için ha· 

na ihtiyacınız yok. O evine ka
bul ediyor, dedi. 

Onun neşriyat şefi Amerika· 
nın Jen ıebrinde doğmuştur. 
Kravat taşımaz, kravatlardan 
nefret eder. Bu ebemmiyetıiz 
teferrüat müıteanı, kılığı zarif 
ve mükemmeldir. 

Bu neıriyat ıefi bana: 
- Haydi Mae Veat bizi bek· 

liy or, dedi. 

rüyorum. 
- Sonu var -

(Halk Diyor kiı) 
Piyanko listeleri 

•atılamaz 
lımi bizde mahfuz bir karii· 

mizin mektubu: 
Tlirk Hava kurumunun betinci 

keıideıine aid bir biletim vardı. 
Bu ketidede kazanan nıımaraları 
ötrenmelc üzere Keçecilerde 
bir giıeden, bir liste iıtedim. 
Benden liıto bedeli olarak bir 
kuruş aldı. Halbuki benim bil· 
diğim, bu gibi listelerin para11z 
11tıldığıdır. 

Türk Hava kurumu 
rinin nuarı dikkatini 
menizi rica ederim. 

şu bele· 
cclbet· 

DOKTOR 
M. Şevki Ufur 
Dahllf hastalıklar 

mutahaaaıaı 

lkincibeyler sokak No. 82 
Telefon No. 326 

\ 

ptı 

ır 

u 
eni 
e f 

açı 

Ekmek pahalı 
Salihlide, civar kazalara na· 

zarın ekmek pahalı satılmak· miştir. 

Mae Vest Holivudun içinde 
oturan hemen hemen yeırine 
artisttir. ., ........................ Pa 

tak 
rcu 
ı ya 
urr 
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çift kllndura kapala zarf usulile aabn abnacaktar. 
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4 - Jlaalui 14 NiaD 931 Perşembe giiai IMt 11 de ya· 
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• bir .. at evel kaau.yona vermiı balDDacaklardw. 
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2 - Ketif hedeli t6S593 lira 42 lcUUfhlr. 
t - Emltme 29 M.t 938 Sah ıtnı ... t ıs ele ADbrada 

M. M. Veklletl taba alma komiıyouada 1ıpüacaldar. 
4 - Ketlf proje ft prtnamel• 828 kurata M. Ptt. Vtlı&
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Anonim tirk 
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25 toptan •tat• sabşlarcla yukaradaki fiatlere ~ 2 -

EN GÜZEL 
VonPapen 

A1,,..117fllWt Aalıara 
aefiri oluyor 

Berlin, 24 (Radyo) - Al
man,..111, muhtelif devletler 
nezdiadeki sefirleri değiıtirile

eektir. ••• •uuaa; Mar...ı 
Makenzenin otlu Makenzen 
Roma sefaretine, V 011 Molteke 
Loaclra ufaretine, Voa Papen 
Aakara MfaretİDe ve Voa Şo.. ._,da Yari"• 1efaretiao 
tayan edileceklerdir. 

•••···r Yün Mensueab 
A. ti • 

1 c.a 
4 • ,.. ...... 
5 .. M 
4 ç...• • ? p., ..... • 8 • C..a 

11 , ........ • l2 • Sah 
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1211·1225 21 

.. 
r.. .... .... ~ 22 

.. .. c-
1'4~1255 2S Pautlli 
t251J.127ıl 

., 
16 Sala 

1271-l~l.S " 27 ç... .... 
~ıJSO " 2& Pertndte " 

T tlfBltlıilr 
lele•J• .._. Hibllt llft,. 

..... ........ s.w .... ... 
ltatt•cla ~ ... la ,..., .... . 
~ ...... a..ı .. .,....,. ....................... 
dotlrt•.,, .. • .ır..r .. •• 
.. .. , ... doJM .. .,... 
11vraaaaa ba,ak bir feclakir1* 
~k llurt.um•ıt• K••i--

ı•-m~ 

•••• -Cır il 

29 

Alqelııir Allıye Hukuk .. ~. ....... : 
AlapWria s.r ..... hal .... 

-. H•erci uca Abclullala km 
ve O .. cik oil• AbdalWa ise
n• F--. tartıltadaa U..ı 
O...ik ott- Aw.llab .,. 
W.. Alatela r Mr• Hı.Ak 
........... açhlt hne••• ........ ,.pt ... açık ...... .... 

Ml•eiale,t. AWallabın o 
•tıihı meçhul kalma11a iti
•- ilinen yapılan g 
üzeriae dalai ıelme.Ut: .. · _. 
baklanda l'Y•P kararı ittı 
ecldmiı Ye yeYIDİ malaiem 
19-4-938 Safa paü .. at to 
icra11 tekaırür etmiı oldupa. 
elan iıba l'Y•P kararının tarihi 
illnınclaa itlbaru boı si• 
içinde itiraı etmedıti ft mah
kemeye gobaediti veya kanaaı 
vel&it ~defmeclili ta~dirde 
l·Y•bında muhakemeye dev .. 
oluaacatı 9381127 eqaarab 
d01yaalle •• r. 971 

•• C ma 
SM.S• 2 Ma)lllı 938 Pazartesa 
521·541 3 •• S1.ı 

S41·560 4 •• Çusamba 
S61·S81 5 " P<!rşcmb~ 
S8Mi00 6 .. C ma 
601·620 7 lt Cınncırtcsı 
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ı~ .. ratelli S erc~o 

Vapur sı 
ROYAL NEF.RLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru liman·

mızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
için yük alma tadır. 

"GANYMEDES,, vapuru 3ı 
Martta beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
için yük olacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

0 SUÇEAVA,. vapuru 13 Ni
aaoda beklenmekte olup MAL
TA ve MARSILYA limanları 
için yük alacaktır. 

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

ilandaki hareket tarihlerile ve 
aavlunlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fnla tafsilat için 2 nci 
korda FRA TELLi SPER CO 
vapur accntahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

lJEUTSCHE LE. 
\' ANTE • LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE; 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
BREM EN 

A ADOLU 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

" DERtNOjE ,. vapuru 31 Martta bekleniyor, ROTTER· ,._ ___________ lllli _________________ _ 

DAM, HAMBURG ve BRE- 1--Plııl'lmnz•,
MEN için yük alacaktı. 0 livİer Ve 

0 SAMOS,, vapuru 10 N;san· •• k " 
~c~ıeı:ııı·y~ or.. BURG, ure 851 

BREMEN ve ANVERS liman· 
Jarından yük çıkaracaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
.. FORTUNA,, vapuru 12 Ni· 

unda bekleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
limanları fçin yük alacaktır. 

SERVlCE MARITlME 
RG>UMAlN 

nuCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni

...cta bekleniyor, KÖSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ aktar· 
ma11 TUNA limanları için yük 
•cakhr. 
j()liNSTON WARREN LINES 

UVERPOOL 
•• AVIEMO RE ,, vapuru 27 

Martta bekleniyor. BURGAS, 
YARNA, KÖS\ENCE, SULJ. 
NA. GALATZ ve IBRAlL H
.. nlan içi yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"SAN ANDROS,, vapuru 14 
Ni11nda bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum limanları için yül: alı· 
calctır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•·EXCELLO,, vapuru 22 Mar

ta dotr• bekleniyor, NEV
YORK için hareket edecektir. 

"EX AMELi A,, vapuru 3 N.· 
aanda bekleoi)'or; NEVYORK 
için yük alacaktır. 
STf. ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
11TISZA,, otörü 23 Martta 

ISKENDERIY E ve PORTSAID 
için bareket edecektir. 

Hareket tarihlerile navlunlar· 
dıki deJjpklik l erden ııccnta 
meı\&liyet kabuA e tmez. 

Daha fazla u~fsilat tmak için 
Birıncikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. . Y. 
'•pur acentalığma wiıraca 

Limited 

Vapur Acentası 
Birbıcikordon Rees binaa, 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"ASSYRIAN,, vapuru Mart 
nihayetinde LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelip yük çıka
racaktır. 

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

"FLAMlNIAN,, vapuru 
Nisanda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN gelip yük çı· 
karacakhr. 

1 

11CARLO., vapuru 20 Ni
sanda gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 
THE GENERAL STIM NA VI· 

GATION Co. LTD. 
"ADJUTANT., vapuru Mart 

nihayetinde LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LlNIE 

"DELOS,, vapuru 24 Martta 
gelip yiik çıkarAcak. 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 

En temiz ve en zarif işleri 
süratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ediniz. 

Yeni Kavaflar 

çarş·ısı No. 34 
~'-'•ıLeı.i ı ica o.unui. J 

Tclef~n No. 2007/20 _ • 

Hakiki çiçek kokularını 
Bütün tahiiliklerile yalnız 

S. F r· d Eczacıbaşı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 
sahittirler. 

Aynını yapmağa 

imkan bırakılma· 
mıştır. 

~ . ..: Benzer i~imli tak
~ liderini red edip 

~ S. F. Eczacıbaşı 
isim ve etiketine 

dikkat. 
Şifa Eczanesi 

Ürolog .. Operatör 

Doktor Fuat Soyer 
Gc.:hane hastanesi eski muallim başmuavini ve lzmir Merkez 

hastanesi idrar yolları hastalıkl rı oıütahasıısı 

lkincibeyler, Ahenk matbaası sırasındaki çıkmaz sokakta 
17 numaralı muayenehanesinde her gün saat 15 ten 
has•:ilarını k'lbul ve: tedıwi eder. 

Bu sene her B yan arzu 
ettiği gıbi 4 şapka gıyebile· 
cek. Çünkü meşhur üniversel 
Şapka Fabrikatörü B. ABBAS 
AZER hayati ucuzlatmak inkı· 
labmda bir hizmet göstermek 
"çin Bayan yazlık şapka] rını 
150 kuruşa maktu olarak sat
mağa başlamıştır. Bu fırsatı 
kaçırmadan a im asanız dahi 
bir defa son medel panama 
şapkalarını görmeği geciktir
meyin çünkü ş pkaları kapı· 
şıyorlar. 

Toptan alanlara da ayrıca 

tenzilat var. .. 
Abbas Azer Universal Şapka Fabrikatôrıı. 

Te efon 3811 lzmir 

= 11111111111111111111111111111111ı.. Doktor ,ılllllllllllllllltnlll\lllllllll _ 

- A. , emal 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salı ın ' hastalıkları miitelıessısı := 

= (Verem ve saire) -= lıumahane &IJODD lwpsuıdaki Dibek IObi: ~ JQ uyıla S 
:::: e\ To mnaycnehaneahule eabah eaaı 8 den U;pm o ı• = 
1 kadar ba!talanm kabul edcır 

111111111111111 111il111111111 111il111111111il1111111111111111 111 11111111 Tele I n o: 4115 1111111 

lstanbtıi Jandarma sa ın alma o-
misyonundan: 

Miktara 

93 metre 
7240 kilo 

Cinsi Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

Zımpara ka~ıdı 55 80 
Vaketa 1802"1 60 

18083 40 

ilk tem n 
Lira Ku. 

4 19 
1352 07 
1356 26 

1 - Vekiller heyeti kararile 938 senesine sari mukavele 
akdı suretile alınacak olan miktarı, tahmin bedeli ve ilk temi
natı yukarıda yazılı 7240 kilo vaketa ile 93 metre zımpara 
kağıdı Gedikpaşadaki jandarma sabo alma komisyonunda 1 
Nisan 938 Cuma günü saat 15 de pazarlıkla satan alınacaktır. 

2 - Bu iki kalem malzemenin ayrı ayrı isteklilerede ihalea" 
caizdir. 

3 - Şartname her gün Gedikpaş deki satın a\ma komtayo
nunda görülebilir. 

4 - isteklilerin pazarlık gün ve saatinde kanun ve şartna· 
mesine göre lazım gelen ilk teminat mektup veya makbuzlar 
ve evraklarilc komisyona gelmeleri. 17 21 26 31 1415/835 

lzmir vilayeti Detterdarlığınd n: 
Ölü Şeyh Bedri varislerinden Şevki Bedri ve Salihanm vera• 

set verg;sinden olan borçlarının temini tahsili için tahsili em
val kanununa göre haczedilmiş olan Şaphane sokağındaki 12 
eski 14 taj sayılı langardaki 48 de 8 zer hisseleri tamamına 
yeniden takdir ettirilen 10,000 lira üzerinden ilan tarıbinden 
itibaren tekrar 21 ~ün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Talıplerin 6-4-938 \:arşamba günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine müracaatlan. 16 21 26 31 829 

Kapalı zarf usulile katran ağacı 
satış ilanı 

Denizli orman müdürlüğünden: 
1 - Denizli vilayetinin Acıpayam ilçesi dahilinde vaki h • 

dutları şartnamede yazılı Andız dağı ormanında evrakı 
keşfiyesi mucibince tamamen kurumuş ve yağlı boya 
ile numaralanmış olan 4605 adet katran ağacı 20 gün 
müddetle kapalı zarf usulilc rtırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 6-4-938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
15 de Denizlide orman b~ıuübendisliA'i binasında ya• 
pılacaktır. 

3 - Kurumuş katran ağacının beher gayri malul metre mi· 
kabı .. Bn 25 kuru_ştan mecmu bedeli 21795 lira 12 
kuruş olup muvakkat teminatı 1634 lira 63 kuruştur. 

4 - Mukavele ve şartnameyi görmek istiyenler Ankarada 
orman umum müdürlüğü ile Denizli orman b ş mühen· 
dis muavinliğine müraca t etmeleri. 22 26 30 3 900 

1'ork Hava Kurumu lzmir şube. 
sinden: 

Kemalpaşa Hava Kurumu şubemizde mevcut 16,500 litre 
zeytinyağı 30·3-938 Çarşamba günü ihale edilmek üzer açık 
artırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

Şartnamesini görmek ve pey sürmek istiyenlern Hav Ku· 
rumunun lzmir ve Kemalpaşa şubelerine müracaatl rı ilan 
olunur. 19 22 26 847 

Torbalı Malmodorlo~ttnden: 
Mukavelesi fesih edilen Cellad göıü baluc avlama hakkı 

16·3·938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya 
konulmuş olduğundan taliplerin 30·3·938 tarihine müsadıf 
Çarşamb günü saat 16 da 112 lira 50 kuruş depozito mak· 
buzlarile birlikte Torbalı mal müdürlüğünde muteşekkıl komıs· 
yonda hazır bulunmalan ilan olunur. 

25 26 27 29 



1 

Elbise ve Manlo 

meraklılarına müjd e 

Zabitan Baglar ae 

Baganlar ..• 

En müşkü lpesent müş· 
terile rini memnun eden 
bu frmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türhp ;ızarı 

lbrahim Karakaş 
Bu kero yoa i açtııtım mağazada zengin 

çefitler. Mantoluk, Tayyorluk, Trnvakarlık 
kumaşlar ı n envaisini, yerli ve Av. upa. 

1 - Mıtazam dahi.inde açtığı m terz:hanemde 
husuıi olarak bay ve bayanlar iç:n son moda 
zarif, tık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

tuvalet , gelin lik, sivil ve askeri elbise ve kaputlar ı 
i stenildıği ve beğenildiği şeki~ de imal ed:lir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yap : lır. 
3 - Bıı sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
t ecrübe kilid ı r. 
Adreı: Odunpazar: Sümerbınkın çıktığı eski Bayraklı 

Göğsü yumuşatır, 
söktürür, 

balga!J1 söktürür, öksürüğü 
bir OKSüRüK pastilidir 

Sevrole Otomobiller· 
~ 

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

/ 

Oldsmobil otomohiileri de her tOrlQ evsafı haiz, 
elverişli, güzel ve lüks makineierdiı· 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon 

sağlam. 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan fili perakende olarak hariçten sipariş kabul edilir , 

Hasas ve temiz iş 
~lutedil 

, i Haraççı kardeşler 
' Büyük mobilya ve mefruşat ma~ 

ğazaları emrinize amadedir. 

Kahve ve 
Gazinoculara! fiatle 

Söz "·erilen günde 

Fehmi Makine tamirha
nesinde yapılır 

/zmir Kutane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

DIŞ 

macununu 
::xxx> 

Mutlak 

killi anınız 

Telefon: 3993 

Toptan 

•atış yer: 

Peş!emol er lorda 

Ecza deposu 

EN · MİJKEMMEL DİŞ MACUNUDUR . 

MERKEZ ŞUBE 
IZMIR ANKARA 

..... 
'""' ' 

T"em_,i ... z,iıiılziiiıa..,rif""'c""'şy_a.,., .._el ... b .-ısc ........ ıh...;t,..iy ... ac_..ın ... da""'n ...... evı...el .... g.._c:_..hr...,. -H'"-e"""r..ıkc•·s ııi.11. kendı 1 

1 haline göre temiz bır eve, misafirlerini kabul edecek bir slon ~a 
1 rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendin,zı 1 

1 ve ailenızi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizın eşyası hayau· 
, nı zın etiketi olduğunu unutmayınız. 
' 

/ Memurlara 1 O taksitte veresiye muame-
1 lesi yapılır. 

KJ: a .ı d ığ ; n ı z tahta sandal
~~e'r. l yaları lzmir Taşçılarda 21 num a· 

aradaki Sandalya Yıpıruevi M. 
1Jfa:r:2f!:i:l Al den ıağlam ve ucuz fiatlc 

trdar: k edebi li rs iniz. 

Tep an ve perakende ıattldığı 
--~ g.bi s pırış kıbul edıl ir ve t...o-.;-• 

süratle yetişti : il r. 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaıarın ı otoğraf makırıeleri, film, cam, kitlt, 
kart ve bilumum lotograh;ılıkta müsıame ı tcza.ar, lototraf alit 

ve edevatı, lont ve >t:hpa.ar. 

Foto(lrafçılığa müteallik her neoi malz e 
Zevki okşıyacak ıesirn ve ağrandismanlar, scnedat vo evrak 

.o\.ı , sah l arı ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

A M A 1· Ö X 1 Ş L E R l 
IZMIR: Emirlcrzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8,) 
Tel rfoı•: · 67 5 Telgraf: Rüstem lzııiir -. ..... i'· ,; • "'! . : 

i 
1 Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 1 

Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta h

lilleri _vapılır 

Sıhhat Balıliyağı 

Milracaat yeri: 

İkincibevl"r Aok!\ \ 

Telefon 3869 
Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 

Norveçyanın haJis Morina balıkyağJdır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıan .. esi 
Büyük Salepçiofla lıanı karşısında Başdu,-ak 

Amerikan Simons Kompani Karyola ve Somya f abırikası lzmir ve ha valisi 

M©><dleD 119)3~ Mo<dleD 
Tamamile çelik yaylı emsalsiz somyaları mutlaka görünüz 

S 1 M O N S C O M P A N Y Mırkas•na dikkat ediniz 

4193~ 
Çelik lamalı somya ve ayaklı divanları h.çbir fabrikanın. yapamı· 

yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 


