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Saldan .. ola, m11ralimtle kamandan aögl11v verirken, şelıitl mezal'lal'ınia plenlcler, vali söglerken,, merasimde vali oe krımanclanlarımız 

Başvekilimiz Belgrad seyahatinden döndii.ler lzmir, kahraman hava şehid· 
B. Celal Bayar,. bugün Parti~ leri~i h~~metle a~~.• ...... 

b d h ti . h k Suriye Başvekili Şehıdlıkte, onların buyuklugune gru 00 8 seya a erJ 3 • Pariıe gide_rken An. · liyık merasim yapıldı 

kında b~yanatta bulunac~k. ;€!5!&:1.=~;!~!~~: . -------..---
. • .- •• • •• • • deeek Ye lıa acyahati eınuında 

Ba~vekilı·mı·z umumAı vaziyet hakkında da· bu- Aaklrayı da tiyaret edeerktir. Su· 
~ . f f riye Bııvekilinıa, PariH giderken 

gu··nıerde Bu··yu··k Mı·ııet . Meclisinde mühim Aukar~y• 01.nyacığı :fe ıoaraFnu· 
· ,.,_ gıdeetAı .Oyltaıyor. 

Qı.a!z1~~~t_ ':~!~~!!!! ~!!~~~~,~-~uhtemeldir Vekiller Heyet1 
Celil Bayar il• Hariciye Vekili Dr. . bulanuyorJırdı. 
'l'nflk Raeııı Araı refakat Ye mal• Trtu cJııror dormaı Baıvekil C.. 
Jtllerhadeki revat lJe birlikte bagila 

0

111 Bayar yanında Baıidye Vekili 
t•ladmue daamtoterdlr. oldaAa halde haıalf ••gondaa in• 

Ddn bir içtima 
ahdetti 

Baeta B. )(. Meclfal relal Alıdll• rek k.arıılamaya gelmit olaa Nt'ılıD 
italik Remel• olaak •sere Dalailiy• ayn ayrı ellerioi nkmıı H ltaıta 
~ekili, Parti ea•l 1ekreterl Şllkrtl •aaka olduja halde ihtiram rta•i· 

.. ,.. u. v.Luı.-. R;,-..... r .. nmhnr ai ifa e7lemekte balanao piyade Te 
.,.,,_-. c.ı&t, ••bu ••• ılliı:a ıuau a ıutaıırıı ~• lreı • 

hkara, J6 (Huıaıl na11ahirl• 
al.du) - Vekiller Beyeti, l>agila • 
ıut 11 a. BatTıkll B. Celil Baya• ~ 

na riya111lnclı •• gtnel k0rma7 baa• 

utaııb clnletlerl elcilerile diler b8ytlk ılal ıefdı etıniftir. 
•• orta elçiler, Bnyıt Erklmbarbiye f.tuyoa içinde •• dıııaaa top
•• Milli Mtıdıfaa Vekllttl ile diler wuaıı olan kalabalık l>lr halk kil• 
VeUleıler erktoı, Aakan ••il •• leıi içten ttıahClderl• lboveldlim.bl 
•eıecLye reiti Nenat Tıadotua, Em· 1tllmlam1,1ur. 
lll)'f't direkt6r6, mnki •• aaerkea Ankar., 16 (Huıuıi mahabirimi .. 
lı:omatanlan, daireler amam m CldGr· dea) - Baıvckilimb B. Celil Bayar, 
leri. Bat•ekil ile Qariciye Vekillmiô yann Par&i grubunda Belgrad MJa• 

Mani.sada 

lk·ınc·ı mıntaka· Etı•bba Oda- Ba1011lcilimiz B. Cel•l Sagar bati hakkında iub•I Ttreeek1ir. 
Ba,Tekılimbiu, amumi vaıiyeı 

Si kongr~sl• toplandı. etrafında yakında BlıyGk MılletMee-
llılnde bir Duıok lrad etmeli •• 

IWluhtelif doktorlar söz almış ve =~~.=.:~:."· hut ...... kunella 

llıÜnakaşalar olmuştur. Misafir 
doktorlar, Manisa Valisini 

takdir etmişlerdir. 

Etibba Odası iigeleri Mani•a Valisile 6erab11r. 
Maafaa. 16 (Baıııal) - 15 Ma· Lımirdea gelea miııaflrler ba• 

111 P .. ., gllal ikinci muıtaka Eıibbe dileri.Di karııbyaa Vali •• Parti ba .. 

~4.:,~ heyeti altı aylık keagrealnl kana Bay cloktor Lcıtfl ~arau ile 
' lllitcle :r•pmık 6aen tnDle .. • ... ıa yol eıtaadeki lılorlı Şiaul 

~011lobUlerle Maııbaya gelmiftlr. lıaıtıhan•iae iamiper, orada 1>12 
l: ~t IDCldClre B. Rıfat Baıatuo lı&f' mCldcltt btirabattea ıonra Balke•bae 
~h~nda intihap olanan .. larimll• plmiılercllr. 

1 doktorlardan a6rekkep bir ~up Balkeri ıalonanda luair, A7c1m, 
~lllob llerle 1smirdeıa gelıoeklerl Turpdha H claha •ODra gelea Bıh· 
~ Plkıyadaa iatikbal etlikleri gibi keair doktorlan biıibirJerile tanıt' 
8 l' lıı11111 da trenle famlrdeD Te DUflar, tamimi bHbıballer yapDllf" 

1 lİıke•irden gelen doktoılan btu- lardır. 
._"• kuııhmı1wd1r. - Sonıı 2 lnd ulai/•d•-

Yugoslavya 
Harbiye N3zırıyarın 

latanbula varıyor 
lıtanbul, 16 (Huıuıi)-Yı:go .. 

lavya Harbiye Nezm general 
(Mariç) yarın ıehrimlzo gele
cektir. 

Doıt ve müttefik devlet ada· 
mı, büyük meraıimlo karşılan•· 
caktar. 

Belgrad, 16 (A.A.) - Yugoı• 
lavyA Harbiye ve Bahriye Na• 
ııra general Mariç yanında rcfi· 
kaıı ve hususi kalem direktörü 
albay Yevremoviç oldutu halde 
gece Ankaraya hareket etmiştir. 

Sofya, 16 (Radyo)- Ankara· 
ya gitmekte olan Yugoslavya 
Harbiye Nazirı general Mıriç 
yanında refikası bulundutu bal· 
de ıaat 11de trenle Sofyaya gal· 
miş, istasyonda Bulıır Harbiye 
Nazırı Daakalof llo Yu2oılavya 
ve Türkiyenin Sofya aefirleri 
tarafından iıtikbal edilmiıtir. 
General Mariç kral ıarayına gi· 
derek defteri mahıuıu imza et
mif, ıebirde bir r:ıinti yapmıı 
ve ıonra Yugoslavya elçilik bi· 
n11ına gitmiş ve müteakıbea de 
Sofyadao hareket eden trenle 
Ankaraya doğru yoluna devam 
ctmiıtir. 

la' ~·1 •nl ~ 1 • il' 
drak ettiti hlr toplantı yap•ııur. 
Ba toplantıda han mGblm mukarree 
nt htibu edilmiıtir. 

Göring 
Viyanadan ayrıldı 

Mar~şal Görinı 
'Viyana, 16 (A.A.) - G6rfrg laa• 

ıud trenle Viyanadaa aynlmııtır. 

lılamaileyh yana Hbah KaprODda 
iııı• edilecek olan Tıue.ra bflyOk 
elektrik 1autrahoıa tımılüıe ilk bı• 
maya Taracakıır. 

Kont Ciatıo 
Bu ayın 25 inde /tal. 
yanın harici aiyaıe· 

tini izah edecek 
Roma, 16 (Radyo) - ltalya 

Hariciye Nazırı Kont Ciıno bu 
ayan 25 inde Hariciye Nezare• 
t inin bütçeai iyan meclisinde 
müzakere ediiirken bir ıöylev 
verecek ve bu veaile ile de 
ltalyaaın harici ıiyaaeti hak· 
kında mühim izahatta buluna· 
cıkttr. 

Lord Halifakı Lan. 
draya döndü 

Londra, 16 (A.A.) - Lord 
Hılıfakı Hat 16 da Cenevre· 
den avdet etmi, ve beyanatta 
bulunmaktan imtina eylemiıtir. 

Merasimde Kız lisesi izcilel'l ve polisler 
15 Mayıı Puar gtlııO lamir halkı ·fal yapmıt. yurd •• alaı I~• alea· 

Bna phidleri için ıimdiye kadar leriıı namlarını takdiı Ye ubeil ••· 
g6~memiı derecede bftyCk bir ibti• - sonu 4 üncü salıifeJ• -

Milli küme karşılaşmaları 

Alsancak ta Galatasaray 
takımını 3-2 mağlup etti. 

Alsancak takımı 
Galatasaray takımı, pazar gü· hınç denecek derecede dol-

nü Al11ocalc ile ikinci maçını muştu. 
yaptı, bu müsabakada da 3·2 ~art 17 de her iki takım al· 
matlup olarak sahadan ayrıldı. kışlar arasında ıahnya çıktık· 
Oçokun aldığı netice ve hava· ları zaman, Gılatauray takı· 
nın müaaid olmas, mihi küm tı m nın şu şekılde yer aldıtı ıö· 
karıılaşmalaranm lzmirdeki so- rüldü: 

nuncu müsabakası pek fazla ı · Sacid, Lütfi, Salim, Halil, 
yirci toplamış, ıtadyom hı nca· - sonu 4 üncü sahifede -



-
lstanbul-Ed rne 

Bugünün mantıkı· 
Saime Sadi 

Bisiklet mü~abakası· 
•.-;=:;-=:;;;~===~~---?=~~~~==~==~===::.:::;;;;;;;:;;;;~==----;;;;;;:;;~ na4 gencimiz işf iralı 

Haile Scllaenio ıoo gCinlerc aid gazetelerde çıkmıı resmioe bak.ı)orum: 
Ha1buki aiyab uıhlh ve bıyıklı, (ukulat renkli, kua boylu, zayıf \e ga• 
rip l ır iu11u.. Habet harbinin baıl uğıcındı, bu imparatorlar imparatorunu 
biz, at n.uıode, eski devrin tönlyclerini andıran, zırhlara bürüıımilft bıp 

mi~feıli bir iuraa, mababeı ve uamet f çao bir İDHD olarak. tabayyll ctmiı· 
tik. Bir ıbı~irey girdi ...... ıh, tacını, tahtını, illeti i bıraku Ye ıoluğu m 
Avrupada aldı. Orada medeniyet Alo in• bığıracalr, Ulular eoıyeıeıiode 

kıyamet kopararak; peıine yardımcı kunetl r ukıqk H acfinelcıe biaırek 

··ka
sıl 

aoıraca vataoın• orıarm• a ,ıd ce1ı.:ı1. O m an, hakkındaki kararın Meclisçe de 
Bu ıa~vvur~a h0akk:ı da .ardı onQD, ÇGDkCl UJollu ıoayıtulıul' dahil fa -'ı•k d.ld•ğ ·nı· ığrendı·x.1• h l-' ~ ı. • 

r dnl tuı rem iaı. 1 akat Anupa: Uı l f l u 5 Q U~ , SOn uaHl• 
- Vah nb, ıJyl mJ oldu. kaya kadar asılacağına ihtimal Vermiyordu 

l 
De:. gi~l lr takın jestler yadp.tı. O a ci eıd n celen 1 • hıır dan Bu sab b i~lerine gitmek ü:ıere Heyet, Müddeiumumi muavin• 

ı• • &.ıJr aon111ma • cenp ver ı. • · 1 • • 
Bali• SeUae, buaa rığmea, biı:kao g(in H 1, g nı eoıyet• kClHl!ı ne (l• viermden__ sokağa çı"anlar, er• erınd n B. Şavkı Sun r ve 8. 

kıp ba n.cb. Zanllı eıki b Uimdar, denyaya bitap eden 0 k6n cıaınnde, k nde huküm t meyd nınd Cevad Ôzpay, Ağarceza mah· 
ıiyah cDlıbeli, kı•ırcık ei1ab kıllan1ı ôrıaıa yfizG ve Jııııı ll • bir pt1eıin geçerken idam edilmiş bir kemeıl az ıından B. Abdurr h· 
ıon 1aluı ı de lunuı bir içare bir aktöre bendyordu. Oradan da i di, dam göreceklerdir. Adalet man Bir, Cezaevi müdür vekili 
fakat uaçları boı olarak.. Ve bu kubbede cat bir eadalllD beka luıld • ıebbaaında can veren bu ı hıı B. Etem, Cezaevi doktoru 8. 
&una anlıya anlıya ineli. 1931 · d C J J lı: · 

1 1 1 
ll1 eneaın o um ovaıı na· smet, andarmı mer ez ılçe 

ue 0 1 
' m hlıı bir ~epbe i de adar: biyes.nde mütbiı bir cin yet komutanı yüzba•ı 8. Hüınüden 

Hiçbir ki maenin, daha genfı bir tabirle, biç bir de•letio kendiıiDden v 
bııka hiçbir kim ya veya dnlet , ya ae11 eye baglanı ıyaca ı.. Hail• işleyen O.sm n adında biridir. t 1oklcül etmiotir. Kanunen la· 
sttt .. , ence, kendi martin a6fe~ine Atrapadın mavur ktırıuDu gttirtmiı Oaman, ılen Cafala El":zığm kö· zım el n m raıim y pıldıktan 

i ımdı. Ba karı ney• yar ıdı V• itt•. ney yaradı kiP.. Juifıklarda yü dendir. B baıının adı Be· ıonr~ idam hükmü at dörtte 
bile kıym t kuıaahilmık iç , ev clA o devlot'n ki diıini kun t1i ol• kirdir. infaz _Mmiıtir. 
m 11 lbımdır. Auıntwo, mıı1ahcde7e •o ııcr belor d•yanau • k v•etli Osm n bakkmdaki idam k • Muhakeme safhasına go .. re 
maoııkı buradadır. 

Uluslar ıo yetetlııe ittir k •• Batta topy•~ ittirak. c zeJI. fakat ona rarı ıehrimiz eğırceza mabko- Osm n, cinly ti şu ıuretle iı· 
dayaamaıHk, ona el !>atlama ak prtile, ııd c in1ani bir d6ttl ce n meıinde vaktile verildiğinde 1 miıti: 
hyo•lmilel n •e ı 1 diıeai il iıtirak .. lok .. ıarlaum .ar .. temyiz m hkeme ine göndrilmi~ 931 seneıiade Cumaovaaında 
yip ahı ldıı kendi ke aiae yerden rıekırmasını bekliyeo, ın kaoaUın aç. ve iki def nıkzedilmiı, niha· amel lik odon Oıman H.mhım 
mıyıp J•A or uHına çıkan çiftçi gıbi. ıakuı hayal mllhakkalı;ıu. Hem d yet ıon karardan onr temyiz H 

h • L- • L b L üıeyin dında birind 600 ıap eaız ' .. ı f laraııo a bhktır. heyeti umumiyeıinco taıdık ve 
Berlia kooaıuyor, Bo a dopınoyor, h rt11 etrafına bakıyor, tımıld" Büyük M.ll t Mccliıinc ıevk lira para bulunduğunu öğr nm · ş 

yoz. fınldaııy r. N• yapılacak. Ulaılar • ıyeteıinı 1 gidilecek?. ve Ahmed adında bir arkada· 
Bayır, hayu, en aktır. ı tUillct ıillh ıa., kuıdl bud•dlUUJ• olunmuotu. ·ı b ı k k 

bak alıdır. Büyük Millet Mec~ilince d 1 0 ir i olara Hüıeyini öl· 
t ıvip olunan idam hükmüne dü:mcği, parasını alm ğı kuar-

B rgama Kermesi 
haftaya başlıyor 

Çok giizel eğlenceler tertip edildi, 
geniş bir program hazırlandı 
B~rıama k rm i 22 mayısta Hallcevi b ndoıu, Halkevi b h· 

baıhyacaktır. Kerm ı komit si. çeıinde muhtelif havai r çal • 
ıam Y• idecckleri ıtırla· cak Bergam h r b 1 i ·ı . •- 1 b n ı· . • er gezı e ma-. v on arın er turu iati• • 

h 
... , . • t . t k • cektir. Saat 12 do bağl r kırın· ra auerını emın e me uı. re 

biri r al 1 T. H vo d Kerm • faal' e b l~a k. 
ilimevi ezginler İÇİD hazırlan· utiklal m r ından ıonra v li 

ıtbr. ili evinin t fri i tama • B. Fazlı Güleç bir nutuk irad 
lınmı tır. Bütün Bergamalılar, ed rek kerme i çacalctır. Son· 
kcr eı içi v zif almıılardır. ra çid r~ımi y pılacalc: ve 
B riamaya f zla ziyaretçi gide- milli oyunlar gösterilecektir. 
cek olursa oteller kifi gelme· 

Acıklı bir ölüm 
diti takdird evlerde d yatak· 
lar aynlm1 br. K rm ı eğl n· 

lcrind vazife alan ge ç, ib· Samıun saylavı v ehrİ· 
tiyar birçok köylü cirid, kalkan, miz cumhuriyet üddoiumu· 
atkoıulın için b :ıırlıklar yap· ! misi B. A ım Tuncayın kar· 

1 lardır de leri B. lbr h m Etem Tun· 

Kerm lıtir k adec klcr cayın lıtaobuld kalp •ekte· 
çok güz ı v kıt geçirecek, bir ıinden vefat ettij'ini büyük 
baftı ~lenecek, Berg ma ha· bir teessürl b ber • Idık. Milli 
rabelerini c:ı c k, Bergama mücadelede büyük hizmetleri 

bulunan müteveffanın k rdeşi 
taribı ve eıki medeniyeti hak· d A' li adliyecimiz B. Asım 
kandaki bilgilerini arttıracak, Tuncaya ve k derd de aileıi 
Koz le yayl ımdı .çamlalcıard b Ikına taziyetlerimizi sunaraz. 
ve Çınd rh plajmd unutul· 1 tanbul muhabirımizdep bu 

az günler y~yacaklardır. acıklı ölüm b beri hakkınd 
Pı ogrem göre 22 Mayıs pa· dün aşağıdaki telgrafı Idık: 

ur güoü sabableyio d vol zur· lstanbul, 16 - Sam uo :s y· 
na ıil Be gam kcrmcai ıl·n lavı B. Etem Tuncay, dün ve· 
~dilecek, efeler, ciridc"lcr şehre fat etmişti.r 

g lcc•dı. Saat 9-12 r11 ın•d-""'\-,;;;=====:;:m==: . . 
·'t'-! /.:.ı;J ... 1. 

BUGÜN AYY 
A.tın değer nde kıymetli ve z.eogın 

progr m 2 filim bırdcn 
lz.mirae ilk defa olal'ok 

• • • 
1 

Lbl:.R ı Rt.JAN, 
ERlLK \ON Sl ROHEN 

bir 

a 
JANI HOLT 

G bi diny ca tanınmıı 3 büyüıc ar.ist tara· 
f n=! n tems l cdılm ş Aşk ve htiras fılimi •.• 

L k ıd nar... Muhtt ş·m sahneler... Göz 
K rn ıştır . cı tuva etler... Enfes b.r mevzu •.. 

AYRICA 

id evr k, dün §ehrimiz Cum· laşt:rmııtır. Bu karara göre bir 
buriyct müddeiumumilitine gel· gece, Hımhım Hüaeyini yattığı 
mi,, ölüm cezasının inf zı için evden alarak: 
derhal lazımgelen h :zarlıklar - Develi köyde diiğün var. 
yap.lmı~tar. Gidip oğlenelım. Demiı, Ah· 

ilk i olarak müddeiumumi medle bırlikto Kuruçay mev• 
muavini B. Cevad Ôzpay, Cum· kündea geçerken der içinde 
huriyet müddeiumumııi B. As m evvela Ahmed, sonra Oıman 
Tuncayın emrHe cezaevino git· tabanca ilo Hü eyiae teş et-
miş, idam m blcQmu Osman, mi ler, yar lamışl r ve ölme-
buıuoduğu ferbaneden lınarak, diA'ini görünce büyük bir taşla 
mücerrede konmuştur. Osman, başını ezerek kulağını kesmiı· 
o vakit: ler, itlcence ile ~endiıini öl· 

- n..-ı rm lcrdır. 

değ l mi? Cin yetten ıonra vak'anın 
Diye sormuş, kendisine he· bütün del ileri elde e-dilmiş, 

oüz böyle bir ey Y P lmıy cağı Osman ve Ahmed yakalın rak 
cevabı verilm ştir. Fakat haber m hkemey verilmi§lerdi. Ah· 
aldığımıza göre, Büyük Millet med, yaşının küçüldü}ünden 
Mecliıince ölüm cezası k ra- dolayı ölüm cezasından kurtul· 
ranın tasdiki haberini bazı ga· 
zeteler yazdıldarı için b piıha· muş vo yir i 1 ne ağır hapse 
nede okuy nl r olmuş, kendi· mabkQm edilmi~ti. Oıman, 18 
ine haber vermişlermi • Fakat yaşını ikmal etmiş bulundutun· 

Osman: dan ö:üm cezasma mahk6m 
- Ben buna ihtim l veı m·· olmuş ve nib yet yedi ıeno 

yorum, çünkü. karar iki def onra bu ceza bu abab infaz 
nakız geldi. edilmiştir. ___ _ 

Demiı. Kalp dolar 
Osman, sabaha k rşt erken· 

d n Ceznevinc giden Adliye 
heyeti tarafmd n bıpish ne mü· 
dürünün odasın çağrılmış, 
ö üm cezaıı hükmü kendi ·ne 
tebliğ cd lmiş, son ar:ıuıu so
rulmu~tur. Son arzu u hakkında 
birkaç söz söyliyen m hkum , 
boca tarafından dini vaz fe yap· 
tırılmı,Ş ve saat üç buçuğa doğru 
heyet marifetile hükumet önüne 
getirilmişfr. 

SiNEM ASINDA 

Şehrim zde sürülmek istenen 
sahte bir Amerikan doiara elde 
edilm ıtir. Kalp par nın lzmire 
nereden getirildiği ve nzrede 
tabedıldiği raştırıltyor. r ____ ..._...., __ .-,. ____ ....... 

Fe iketzede 
ka deşlerimize 
ardım 
Kırşehir ve Yo:zgad h reke· 

ti arz f eliketzedeleri için top· 
lanan ianenin liıteai: 

rika ı memur ve iı· 
çi eri. 

Ur K. 

114 32 

s 

21 

25 80 

r FRAN PARKER Tarafından tem il edilmiş 
Revülü... Şarkilı... D nslı ... 

HELEN L YND MuzikeJı Operet 

Cumaovası ilkokulu 
öğretmenleri. 
lsmetp~a ilkokulu 
ve öğretmenleri. 

Burnava Zıraat oku
lu öğretmen, öğrenci 
ve memurl n. 
lstanbul şehir tiy t· 
ro u ile Türk sine· 
macıl:ğı limitet şir
keti Eıhamra ıin • 
masanın müşterek tc• 
berrüleri. 79 48 

245 60 
19056 60 
19302 20 

PARAMOUNT JOURNAL 
s 

Bugün topl nan 
Dückü y,kun 

16 tlet 
Ankaraya gidiyor 

19 Mayıs şenliklerine iştir k 
etmek üzere erkek liaesi atlet· 
lerinden 16 ğenç. başl rında 
öğretmenleri B. Gazi Kemal ol· 
duğu h ide bugün Anlc raya 
hareket edeceklerdir. 

diyor 
fzmir bisikletçilerinde B. Muı· 

tafa, Cihad, Bayram ve Sali· 

haddin, bugün İzmir vapuruyla 
lst nbul gideceklerdir. Bugenç· 

1 r, latllnbuld q Ediroeye gidip 
gelme 500 kilometrelik bisiklet 
müs bakıunna gireceklerdir. 

• • 
ıncı mı 

• 
gresı 

ta a ebbba o ası on 
anisada toplandı 

15 Mayıs 938 lıaoa ıehidleri ihtilalinde 
. resmi geçidi seyredenler 

- Başı 1 inci sahifed - taneıi ve ıtadyoma g zmiıl r• 
Öğleyin Halkevinde münevver dir. Mısafirler kıaa bir zam o• 

misafirler şeref.ne parti tara· da ve Maoi1ada vücude gelen 
fındao yüz kişilik öğle z yafeti bu muazum e erleri yapan v 
verilmiotir. Yemekte ı yın v li b ş ran V li vo Parti B şkanı 
ve parti bıık nımız Bay dolc· B. Dr. Lütfi Kırd r hayranlık· 
tor Lütfi Kırd r etibb od111 l rını ve takd,rlerini bildirmiş· 
heyetinin Jtı a}lı lc longre için ferdir. Saat on yediden gece 
Mania yı intih p etmıt olmala· yarı ına kadar çaylı dans veril· 
rınd n dolayı duyduğu mem· miş ve mısafirler samimi bir 
nuniyeti ve buau tert,p eden• hava içinde teşyi edilmi§.erdir. 

·~re teşekkürlerini bildirmiı ve Mani ada yapılan 
Memleket h taneıi operatörü .h . fı l 
B. Semih Sümermao da tibba 1 tı a 
ccmıyetinin memlekete vaptağı Memleketimizın her tarafında 
.... van bilecekı Ja_ydalı i lori Y pıldığı gıbi 15 MaY!J 2ünü 
ve İDKI ap t r.fiımizae 1 im ffrımııdc de yurclumuzun _J • 

tikıali ve ulusumuzun ıclameti 
adaml rmın, b;fgili şahsiyetlerin 

uğrunda seve seve c nlanoı 
çok kıymetli hizmetleri oldu· fed eden bava şehitlerimiz 
ğunu ilmi ş kilde bir bit be çin bugün Cumhur.yet meyda· 
ile tebarüz ettirmi,tir.. oında ibttfal yap ldı. 

Turgudludan elen doktor Bltün Manisanan kadın, er· 
B. Ruhi de M nisad kendile· kek, lhtiyar ve genç halkı hava 
rine karşı gösteri.en fevkalade şehitlerimizi nm k, ziz şehit· 
hüsnü kabulden ve p rtinin ib- leri bir daha tebcil etmek için 
tiyar ettiği külfetten dolayı ar· Cumhuriyet alanım erkenden 
kadaıları n mına Vali Bay Dr. doldurdular. Saat ona kadar 
Lütfi Kndara teşekkürleri i be- asker ve jandarm kıt'alarilo 
y n eylemiştir. Ortaokul izci ve talebeleri, Kız• 

Ziyafetten ıonra Etıbba oda ı enıtitüıü, bütün ilkokullar, Şo· 
reisi B. dotkor Hasan Başkam förler cemiyctide oromobillerile 
kendisine mabıuı bir talakatla merasime iştir k ettiler. Saat 
sö:ıe ba lıyarak ltı aylık kon· ond kaleden atılan topla tö-

rene b şlandı. Kıt' kum odanı 
açtığını, od nın tarzı idaresini 

hazırunu saygıya davet etti. 
ve arkadaşlarının ademi deva· lık top atılınca berke ıap· 
m·nı ve tahsilat işlerinin geri kalarını çıkar ralc ihtiram vaz· 
kalmış bulunduğunu beyan vo iyetiode yarım dakika ükQt 
izah ile etıbba od aı bin ı için tt' 1. 

l:zmirde bir rsa mübayaasının ikinci toptan sonra ordu adi" 
muvafık olup olmıyacağı hak· na: Asteğmen Halit Albnay 
kında ark dışlarının fikrini sor· Hav kurumu dına: Hava ku· 
muş ise de doktor Mit t, Kim· rumu muha:s becisi Rıza Akarr 
r n, Semih v eczacı Faik, kon· 1 n, halle adına Halkevi başka• 
grenin usule aykırı olar k işe m Azmi Ônakın Halkevi r d· 
başladıtından evvelii usul nok· yosunda bugünün m hiyeti ve 
tasından v ziyetio ıslahı lazım z z şehitlerin yurda ve ulu • 
geleceğinden ve sonra idare Y ptıkl rı ~ıymctli bi:ımet!eri 
heyetinin yapacağı tekliflerin ulat rak birer hitabede bulun• 

dular ve alkışlandıl r. 
müzakeresine geçilmesi icap 

Bunu mütealcıb şehir b ndoıu 
edeceğinden vo taıisilat i~inde tar fındanbir matem hllvası ça• 
cebrü tazyikin müıbet bir ne· lındı ve bir manga a:sker h vay• 
tice vermi7eceğinden, uzunca üç el silik atarak şehitleri ıe'aaı· 
münık şalar Y pmışlardır. ladıl r. Meras·m bu suretle ıon• 

Bu mün kaşalar n ticesindc erince muazz m bir resmi geçit 
B. Hasan Başk m altı ylı yapılarak törene mhayet v rildİ· 
raporu ile nizamname ve tcfer· Umumi hıfzı sıhha 
rüatının getirilmemiş olduğun· 

dan kongrenin lzmirde kısa bir 
zam nda .akdcdilebileceğini ve 
bugünkü top anıştaki görü~me
lerin bir hasbıhalden ibaret 
k 1 c ğım beyan etmiş ve böy· 
lece görüşmelere son v rilaıiş 

ve mis firler Valimizin teklifi 
üzerın yeni yapılan Parti, Şc· 
hir kulübü, K z enstitüsü, Ço· 
auk bahçelerı, Memleket bas· 

meclisi 
Vilayet umumi bıfzıssıbb• 

meclisi, dün öğleden evel 5.b· 
hat müdürlüğünde Sıhhat "e 
içtimai mu venet müdürü Dt· 
Cevdet S racoğlunun riyasetiP" 
de ylık mutad ıçtimaını yap· 
mış. vilayetin sağlık işle. i üıe: 
rinde müzakerede bulunar•"" 
baıı kararlar almı~tır. 



Çinde, Sarınehir sahillerin
de kanlı muharebeler oluyor 
Japon tayyareleri, (Suçeoso) şehrini bombard,ıman 
etmişler, iiç bin ev yıkmıf, sonra 700 kişi öldiirmüsler 

Tokyo, 16 (Radyo)- Japon· 
Jarın Longıy civarında on üç 
farka askerle harbetmekte ol· 
dı.ı kları ve tayyarelerle bütün 
Çin ıehirlerini bombardıman 
ettikleri söyleniyor. 

Japon ı ·n erali Hoda, Süçeo 
ıehrinin düımek üzere oldutu· 
nu bildir iyor. 

Japonya Harbiye Nezaretine 
relen haberlere göre; j.ıponlar. 
Longay c varında beş yüz b in 
k şilik bir Çin orduıunu mu-

. hasara etmişt ir. 

Hankov, 16 (Radyo) - Çia 
Ajanıı; J apon tayyarelerinin, 
Soçeooa ıebrini bombardıman 
ettiklerini ve üç bin ev barab 
olduktan ıonra, yedi yüı kiti· 
nin de öldüriildütün6 haber 
veriyor. 

Tokyo, 16 (Radyo) - Şi· 
mali ve Cenubi Ç ndeki Japon 
kuvvetleri iki mıntaka araıın
daki demiryolunda birleımiı· 
lerdir. 

Hankov, 16 (Radyo) - in· 
riliz müıahidlerin bildird.kleri· 
ne göre Çın kuvvetleri, Tiyen 
Çin civarında jJponlarıa elinde 
bulunan bir tehri mubaaara et-

llliılerdir. Bu kuvetin eaki komü
lniat """clu•u ••akeQd.lePİntien 
cıı•dal• a&yleniyor. 

Tokyo, 16 (Radyo)- Japon 
orduları, buıün Pu1eıı pbriDİ 
iıral eylemişlerdir. 

Sarınebir aahillerinde ve Lon
ray demiryolu bizaaında kanb 
aaubarebeler devam ediyor. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Gazete
leria bu 1abah hu1111t ilave
lerle bildirditine göre ıimal ve 
c:enub ordulan günlerce aürea 
tetin mücadeleden aoara ara• 
larıada irtibatı temin etmit" 
lerdir. iki ordunu11 ileri lco:lan 
lenıhai demiryolu üzerinde 
Suceuoun S0 kilometre gar-
bında Jangtaiye varmıılardır. 

Kudüs hadiseleri 
23 Arap ve bir in .. 

giliz l>lda 
Kudüs, 16 (A.A.) - Akki ci

varında barekitta bulunan Arap 
Çeteleriyle Jngil iz poliı kuvvet
leri arasında yapılan müıade
lllede ı r izler hık ve ayyare 
kallanmı~lard ı r. Yeni nkeıi yol 
Araplar taraf.adan birçok yer• 
lerinden tahr ı p ediJmiştir. 
• KudüL 16 (A.A) - Dün lo· 

lıliz polisi ile ye rl ıler araaında 
VUlcua gelen bid.selerde 23 
~;m.lıgiliz ölmü•tür. 

€Lhamra 
2 fil im birden 

Aşk Modadır 
tıJd:;ı;; Sözlü 

Dudaklar 

Südet Almanları 
lngiltere; Çekoalovakyanın ldyiha•ını tetk:·k 
ediyor. Haynlayn Berlinden Praga döndü 

Londra, 16 (Radyo ) - lngiltere Hariciye Nezareti; Çekoı· 
lovakya Hariciye Nazara Kroftanın, Südet Almanları hakkmda 
lngilterenin Prar ıefirine verdiii notayı tetkik etmete başladı. 

A!ikadar mebafil, doktor (Haynlayn) ın, müstemlekeler Nazarı 
Mılkom Makdonaldla lcoaııştutunu tekzip etmekte ve Südet Al• 
manları liderinin, yalnız Sir Rober V •111itarle konuıtut&&nu kar 
-deylemekte~irler. 

Prag, 16 (Radyo) - Hükumet; Südet Almanlarının yapmak 
iltedikleri miliı tetkilibna mani olmuıtur. B.ıllıan aebebi, bw tq• 
kilit reiliain •Südet Ahaanlan Erkinıbarb reiıi. unvanını 
almasıdır. 

Prar, 16 (Radyo) - Çekoslovakya lsük4meti; Sldet Alman• 
larına verilecek ıiyaıi bak~r1 ıöıteren llyibayı, buıiiulerde Dr. 
(Hıynlayn) na vermek üzeredir. 

Südet Almanları lideri, bugün Berliaden dönmüştür. 
(Haynlayo) ın aeyahati balckıada reami bir teblit çakacata 

söyleniyor. 

Fransız kabinesi 
Bugün Eliza •arayıntla Cumlaurreiıinin 

riJ·a•etintle toplanacaktır 
Pariı, 16 (Radyo) - Franıı:ı ka bineıi, yann Eli:ıa urayında 

Cumhuneiıi l.Abrunua riyasetinde toplanacak ve bu aabah Ce· 
nevreden buraya dö ıen ve Dala diye ile uzun müddet konuıan 
ı..ı-:•ayo Naaırı Jori Boııo, ei1aai vaziy•l haklcıncla izahatta 
balunacalctar. 

Kabinenin, Mu11olininia Ccaovada verditi ıöylevle do alika
dar olacatı tahmin ediliyor. 

-----------------lngiltero kabinesinde 
Bazı tadildt yapılmış, Hava Nazırı 

istif asını vermiştir. 
Londra, 16 (Radyo)- Müıtemlekeler Naım Mallcom Makdo• 

Dald, S 'r Samuel Hoar ve Hava Nızm Zvi,on, bu sabıh, e.,. 
vekil Nevil Çemberlaynın riyaaetinde toplanmıılar ve kabinede 
yapılacak tadi it etrafımda uzun müddet konuşmuılardır. 

Akşım üzeri intiıar eden resmi b;r teblite göre, Hava Nı· 
zırı Zvıton iıtifa etm ·ş ve yerine Maar f Num G nzley God tayin 

edilmiıtir. Maarif Nezaretine Sir E yot ıetirilmiı ve Lordlar ka: 
mara11nda aıa olan Müıtemlekeler Nazın Ozbikorun yerine do 
Dominyonlar N ızın Malkom Makdonald tayin edilmiıtir. 

Malkom Makdonaldın yerine iu Lord Stanlcy tayin olun· 
muıtur. 

Kazanç, buhran ve mu
vazene vergileri 

Tek vergi haline getiriliyor~ Hizmet er· 
babından alınan ôergi de dört aenecle 

a•garl hadde indirilecek 
Ankara, 16 (H11ıuıi) - Hükumet; kuanç. buhran ve ma•aze• 

ae verfilerini tek vergi haline getirmek üzeredir. 
Vaııtaıız vergilerin büklimleriııi birleştiren mühim b r liyiba . 

ile hizmet erbabından alınan verriyi dö:t aenede aagari bMau• 
indiren bir program hazırlanarak bugün Büyük Millet Mecliaino 
vf!rilm : şfr. 

Şehir Gazinosunda 
Perşembe günü akşamı 
ilkbahar Balosu t lngilizce Sözlü 

rı~1 Jurnaıda en ıon havadiıler EİJV AR BIY ANKO orlce•lrasına dalaa ,,,,, san'atkh 
rı. 1 LAR: ildoesil• Atinadan ı•l•n 61iglllc 6ir l•pangol artiıti 
O ttin . 3Q 
StA cı • Balkon 40 • Huıuıi 50 teıanni ede"ktu. 

NSI.1AR· B l . . b. k .A- • ı ı.. ı·ı Aşk M~d. : 3_ 6_ 9 15 d a o ıçın ırço •urprı~ er, manfe ı 
~.4s-1.4s d: ~nceler tertip edilmiştn.. ' 

Büdce 
Müzakerelerin·• 
çarıamba giiniil 

·baılanıyor 
Ankara 16 (Huıuıi) - Bü· 

yük Millet Mcclııinin çarıamba 
içtimaında büdce müzakereleri· 
ne baılanacaktır. Büdcenin Mec
liıten acele çıkarılmaıı ıçın 
Mecliain, günde iki defa top
lanmaıı lcararlırşbrılmııtar. 

Millet Mecliainde 
Ankara 16 (Huausi muhabi· 

rimizden) - Büyük M.llet Mcc· 
liıi B. H ilmi Uranın reiılitinde 
to.,lıtnmı~, Posta ve telıraf ida• 
ruile d :ter bazı idarelarin büt· 
ÇO•enndo münakaleler yapılma· 
aını kabul etmiıtir. Bazı ibra· 
cat mallanmız için ltalya tara· 
fıadan verilen munzam konten· 
jan için mukabilinde bazı mıd· 
delerin ithali kabul olunmuıtur. 
Meclia Çarpnba ıünü topiua• 
caktar. 

Ha midiye 
Karadenize açıldı 
lıtanbul, 16 (Huıuıi) -Bul

ıar ve · Rumen 1 manlarını ziya
ret etmek üzere Hamidiye mek
tep kruvazörü bugün aaat 14 te 
karadeni:ıe açı lmııtar. 

iş kanunu 
Bir yıl içinde iyi ne

tice ler oertli 
Alılrara, 16 (Haauıi) - lktı• 

ud Vekaletinin daveti üzerine 
bölre it amirleri burün Anka· 
ııda Vekalette bir toplantı yap· 
mıtlar ve lı kanununun bir 11· 

lik tatbikatından ahaan netice• 
leri tetkik etmiılerdir. Bu tet· 
kileler neticeıinde it kanununun 
ıenelik tatbikatının memnuniyete 
deter neticeler verdiği anlqıl· 
mııtır. 

Trak vapuru 
Dan lstanbala oartlı 

ve çok beıenildi 
lıtanbul, 16 (Hıııuıi) -Trak 

vapuru, bugün Jimanımıza ıel
miştir. Yeni vapurumuz, ber
keaçe çok betenilmiıtir. 

Denizbank, vapurda bir çay 
ziyafeti verecek ve Trak vapuru, 
davetlıleri M1.1danyaya götürüp 
retirmek ıuretile ilk aeferini 
yapacaklar. 

Amerikada 
Feci bir yangın 

Corciya Atlanta (Amerikı)16 
(Radyo) - Büyük otel Teıinoı 

yanm·ı ve ateı; birkaç aaat 
içinde daireıini ıeniıleterelc, 

mühim tahribat yıpmııtır. Şim· 
diye kadar enkaz ıltanclaa 24 
k ıinin kömür baline plmif 
olan ce•etleri çıkanlmııtır. 

Kaybolanlann milctar1, beaüz 
liyı.ı:ıle teıb.t edilememiftir. 

Belçika kabineıi 
teıelıkiJI etti 

Brüluel, 16 (A. A.) - B. 
Spaak yeni kabineyi teıkil et
m ı olup baıl ca nazırlar ata
tıdaki zevattır: 

Baıvekil ve Hariciye Nazın: 
B. Spaak (Soıyaliıt) 

Maliye Nazırı: B. Ferar (lJ. 
berıl) 

Milli Müdafaa Nazın: Gene
ral Deni 

Müıtakil kabinede 4 ıoıya· 
liıt, 4 katolik, 1 liberal ve 1 
müıtakil vardır. 
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ESERLER KARŞISİNDA . . " 

''Bir adam yaratmak,, 
ikinci ve son yazım 

Şair Necip Fazılın •Bir adam 
yaratmak. adb eseri Anadolu 
ıütunlanada ıüzel bir ıan'at ve 
f;lcir hareketine veı ıle oldu. 
Bundan ıu da çıkan 

Eser bu Türk ıairiain telifi 
olmak itibarile, alika gördü. 
Dütündürdü, heyecan uyandırdı. 
Arkadaıım11 B. Hamdi Njzhet· 
teıı sonra yaptıtım tenkide, 
genç hukukçularımızdan Bülend 
OstündaA' cevap verdi ve huli• 
aatan şunları ıöyledi: 

1 - Ben eseri gazeteci ıöz· 
lütü ile tetk"k etmışım. 

2 - Hüarevin deliliti kat'i 
ıekilde belli olmıd ğa gibi inti• 
har etm[ı bir adımm otluaua 
mutlaka anormal ve ayni akabet 
yolcuıu olmaıı keyfiyeti de an· 

cak ihtimallerle ölçülebilirmit- Veo 
ruetin kat'i bir ifadeai olamaz· 

01'1ıan Rahmi Göle~ 
t• yukan ilk eıerleri"-deadir, 
orada aadec:e aık vardır. On da 
iddia vo felaefe yoktur. Şeks· 
prin en büyük eserleri 16GO 
den aonra bıılar. Dostoyevıkı· 
yi de kenara bırakalım. 

O da böyle karakterler, bil· 
ha11a melinkoliye aaplanmış, 
m11vazeneıiııi kaybetmiş in11n • 
lann rublannın enginlerinde do· 
laşardı amma bambaıka ıekil· 
de.. O zaten lcendiıi haata ve 
maiuldü. 

Bize piaikolojinin ıöylediti iki 
ıey ıudur: 

Bqhraalar, in11nlaruı en ıa· 
mimi oldukları zamanlardır ve 
onların devamınca o tipin f'I 
veya bu muayyen cemiyet tart· 
larına, ıu veya bu ablik ve 
nizam ölçülerin' uymaaı, yani 
kendi içinden baş(a rörÜDÜp 

mıı.. kendi düşündütiindea baıka 
3 - Göte'ain Verteri'ade, Ra· söylemeai, asla mevzuu babao• 

ıin'in Fedri'nde, Doıtoevıki'oin Jamaz. Bir aar'ah düıiiaelim: · 
Kahraman biraderlerindeki Ka· Haıtalık nöbeti bqıöıterln· 
ramaıof'ta aıatı yukarı bu t ip· ce, ıokakta olaun, vapurda, iı 
ler varmıt- Fıeud'ün yeni b:r başında, aık lialinde, ber ne• 
iddia ile ortaya attatı ve kom· rede oluraa ol111a matlaka ve 
plekıini teırib ettiti iann tipi mutlaka baatahtının pençeleri 
de onlardan imif. lnıan kapalı altına düıec?:ktir. Ar:ık o da· 
kutu imit- Ne bp, ne de pııko· k"kadan itibaren onun için •ıö-
loji aon aözü aöylememif. recdkler, ayıp o lacak, ıçyiiıüm, 

4 - Tezada düımüıüm. G.. baatalıtım anı ı lacak, kaJdırım· 
zetecinin teıhiriadeo ıinirlen.. lann üstümde p~k biçare vazi• 
rek o ıinirle yazımın ıoııuna yette kalıc:atım. ıeklinde en• 
kadar gelditim halde birden• dişe mevza11 babıolamaz. Şim• 
bire, •ber mealekte böyle tiplee: di Hüarevi ele alalım: 
bulunabilecetin i • ıöyliyerek Baba11 iatibar etmiıtir. BirL 
miiellifi affcyJemifim. Kendiai o iatihan 1umııtır •• 

Cevaplarım, kııa kıaa ve top- bütün lae1ecaaını yaptmıı Ye 
lu olacak, muhatabım mazur 
göraün: yapmııtar. lkil. Neticede ayai 

Şiirlerini kendim yazmııım tekilde intihara kılkqıııbr, üc;I •• 
iİbi, eR küçük usareıini bile Şu halde bu intihar keyfiyeti 
eme eme, büyük bir lezzetle onda ya bir veraaet tezabiirü-
okudutum Nec p Fazılın bu diir, ya bir fikri ubit. Ve bin .. 
eaerini ne bir ıazeteci ıözü ile enaleyb bu adam, deli demek• 
tetk k ettim, ne de bu eterdeki tir. Fakri aabiti, tıp, delilik mu
gazeteciye ait atır bine kar- zumeai icinde mütalea eder. 
şıaında sinirlendim. Ben tenki- Kaldı ki, muhatabım bu ıibi 
d.min o lcıımında ıanu a6y· tipleria normal olamıyacatını, 
lodim: aormal, (yani ıuya ıabuna do-

Kendi bayabnı, kendi iç ve lcunmaı] tiplerin böyle birer 
tahteşşuur buhranlarını yuıp kahraman keailemiyeceklerini 
piyea halinde ortaya atan ve bu de yuıyor. Müsaadeleri ile bir 
eaerini de oynatan bir m ulıar· noktaya iıaret edece t m. Normal, 
ririn, kendi bayıb ile eseri ara- anormal telilckiainde de ara· 
ıındaki münaHbeti ıaklamak mızda farklar var. Normal adam 
ve iki yüzlü yaıamak iıtemek ıuya aabana dokunmaz, beye· 
pabaıana, bir gazeteciyi tahkir caaıız, eıpiriaiz, ideliıt olmak· 
etmeai alcaak düşmüıtür. Çün· tan uzak, fılozofi ve davaya 
kü ortada bir hakikat vardır ki, yanaımı)·an adam demektir1f 
o da guetecinin de pekiii Ben bu fikirde kendileri ile 
aeçtit . gib~ eserin ana batla· beraber dejilim. Asal normal 
nnan muharririn bayatından adam, akal, muhakeme ve idra• 
ahnmış olm111dır. Yaııyan, ken· kini kendi tabte11uurunun, ken· 
disidir, yuan kendiıi, münaka· di iç ileminin kuvveti ile bea-
ıaaını yapan kendiı:. Halbuki liyebilen adam demektir. Fakat 
bunu inkir etmekle aamimiye· anormal adam, hazan delilite 
tinden eolc ıeyler kaybediyor, çıkıyor, baun aptal oluyor. Ve 
demektir. Böyle oluncı da bü· çok az olarak ta telikk ai tn· 
tün o buhranların, o rubi ve lito haricinde kaldıfı içia be
dimati tezahürlerin kıymet ve pimizin boa ıanı dedıtimiz mu-
tuirlerini kaybetmeıi tabiidir. taı karıp pç:yor. 
Şu eıa11 ele alacak oluraak, Gerek delıde, rerekae marazi 
aetice itibarile de o tipi, Mol· tipte obun. 
yer~ia (jan Batiıt Poklen) mü· - Son• 6 ıneı Nlıl/ede -teveffa aadrıaıam ,_ _ _. ______________ " 

Ahmed Vef k (pa• R U ff U M 
ıa) kalemi ile 

aabae laaY,atımı· 
za geçen eserleri 
ile onun muaaın 
Racin'in trajedi· 
lerindeki tiplere 
benzetmemekliti· 
m:z lbımgelmek· 
teclir. 

Keza Şekıpria 
Romeo ve Jüiye
ti'ai de bu kate
ıoriye katmamak 
liıımdır, çünkü o 
eur, büyük la· 
1iliz ıairiaiD qa· 

- Billend Üstiindalına -
Bınp .tıtan yokutu b6) le dik b• kadar Mit, 

BHgi açanam ıcrp; derindir buaa kadar? 
e ... gi kısg•• cebennem yakar ba .... gibi, 
Onu HIİ, Ptlı&ı, hangi fırtıaıda Tu? 

• • • 
Kubbuiaden her libaa hin yıldırım boı ... •a. 
B6yle bu gGk16alln6 •6yJ•yi• giren Taraa, 
Yaklaııa da deaeain lir ejderbı babtanı, 
Difleri ondan aor111 asgıa cıanıraı! 

• • * Beni otaı dirt yıldar, içimden dnuerek, 
~.-.. Mhel'i; 6ntlae katmıd•dır, 
Bea de ınlıyamacbm; ba ahı Tarhtındı. 
B6yle korkut bir Tılııi 11atıl dı yatmadadır?! 

Orhan Rahmi Gökçtt 

~-------.-----------------" 
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Izm r, kahraman hava şe 
hidlerini hürmetle ndı 
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Atosun k şfi veçb ·ıe bundan so 
n syöyü bulmak mümkün 

a a am 
olacak ır 

o-

Bu hücumun, hende" zaviyesi 
ile siperde kalmı~ olan iıtih· 
lcimdan gclemiyeceğini takdir 
eden delikanlı, süratle etrafına 
bakmdı; kendisini yolda terke
den iki asker ve bunlarla be
raber iki akıam evelki k tiller 
zihninden geçti; bu sefer işi 
iyice anlamak istiyerck ölmüş 
ribi arkadaşının cesedi üzerine 
kapandı. 

Kendis"nden otuz dım -kadar 
uııaktı metruk bir siperin arka· 
ıındaa b1r nda çık n iki baş 
rördü. Bunlar o iki kerio 
ba larıydı. Dartanyaa y nılmı· 
yordu~ bu iki adam kendi pe· 
tinden kendiıioi öldürmek için 
felmiıler ve delikanlının ölü· 
lllünün düşman at şile vukubul· 
duğunu behane göstermek is
tcmiılerdi. 

Askerler· yanında on adım 
kadar ıyrıldıldan zaaıao, yat· 
tığı yerde bile kılıcının kabz 
ıini elinden bırakmamış olao 
Dartanyan, sıçrayıp yanlarına 
koıtu. 

Katiler onu öldGrmeden ka· 
rarglba kaçacak olurlarsa onun 
tarafınd n ittibam edileceklerini 
düıündiilor; bunun için, ilk iı• 
,tedikleri şey düşmanı ortadan 
kaldırmaktı. Biri tüfeğini nam• 
lıı ndaa ka-vrayıp onu bir cop 
aibi kullanmak iıtedi; Darlan• 
>'•nıa başına indirmeğe utra• 
tırken, öbdr tarafa sıçrayarak 
kendini salundı; i§te bu hareket 
ıe bile hududud önü acılmıı 

tun an iati am oğru 
aaldırmııtır istihkamı mııbafaza 
•den Roş llil r herifin maksa• 
4iaı bilmedikleri için kcndile
tiıa dotru ıre!dipi görünce 
llıerine ateı açtıklarından omu· 
&una çırpıp kemiklerini kır D 

kurııan ebebilo yero yuvarlan· 

' Bu em da Dartaoyan lahcı 
Ue 8telci aakere hücum etmiıti. 
Müaademe ~ok sürmedi; hainin 
tlinde kendiıini müdafaa için 
boıalnuı tnfetf nden baıb bir 
"1 yoktu. Muhahzın kılıcı ş·m· 
eh bir aralık bir işe yaramıyan 
tfUetia namlunnd n kaparak 
._tilin kaııtına saplandığı içiıı 
)'ere yuvarlandı. Dartaoyan be· 
~en kılıcının ucunu onun gırt• 
.. tuıa dayadı. 

- Oh, beni öldürmel Affet, 
lffeU Zabitiml Size herıeyi 
1&;liyeceğim, diye batırıyordu. 
L~ !lartanyan onua kolunu ya• 
~•yarak ıordu: 

- Bana söyliyeceğ"n ıır , .. 
lain hayabnı bığışlımağı değe· 
tele kadar flhemmiyetli mi? 

- Eveti Sizin gibi genç ve 
~eıu.r olmak sebebile birçok 
•111itler bealemefe hakkı oltn 

lirın· ~ ı yapnda bir adamın ha· 
~lıııı idama etmek isterseniz ,q,_ . . 

... aı ıyeti vır. 

'Dartany n baftrdı: 

TAKVİM 1 
~Uoıi • 13541 Arabt • 13.57 

Mayıa 4 RebiflleTel 16 

Mayıa 

16 1 
9 
3 
8 

~~~----El k t E.an'\ıHal 
1 kşam 12 19.21 
laısı 1,Sl 21,ll 
lıa...c 7,16 2•3t 

- A lçak! Söyle, 
lef Beni öldürmeğe 
eden kimdir? 

- Tanımadığım 

kendisine MayJedi 
kadın. 

çabuk söy· 
ıeni teşvik 

bir kadın, 

denilen bir 

- F kat o kadını tanımadı
ğın halde ismini. nasıl biliyor· 
sun? 

tü, ve dökmekte bulunduğu 
kandan dolayı takati kesilmeğc 
b ~ladıl& için ellerinin üzerine 
dayandı. 

Dartany .ın sordu: 

- Benim genç bir kadını 
sevdiğimi ve onu ölmüş san
dığımı nereden biliyorsun? 

- ATkada~ımm cebindeki 
mektupt.tn. 

Dartanyan dediki: 

- Arkadaşım onu tanıyor 
ve onu böyle çağırıyor; icadın 
onunla anlaşmıştı, benimle de· 
·ğil; hatta cebinde 5 zo çok - O halıie, görüyorsun ki, 
ehemmiyet veren 0 kadmm bir bu mektubu mutlaka ele ge· 
mektubu olduğunu d• kcndı· çirmeliyim; haydi, durmak ve 
sinden duydum. tereddüt göstermek yok; yoksa 

Fakat ı n bu mel'un işin senin g"bi bir hainin kanı ile 
içine nasıl karıştın? kılıcımı tekrar kirletmek iste• 

- Kendi ine yırdım etmek· memekle beraber, asaletim na· 
liğimi teklif etti, ben de kabul mına yem·n ederim ki~··· 
ettim. Dartanyanyan bu sözleri ıöy· 

- Bu güzel io için o kadın lerken yaralı adamın yuzuoe 
size ne kadar para verdi? 100 derece korkunç bir şekilde 

- Yüz Lui altını. bakmıt ve o hemen saçrayarak 
Oattanyan gülerek dedi ki: ayağa kalkmışb. 
- Pek ili, dur( Bana bir Korkusundan biraz kuvvet 

kıymet veriyor demekl Yüz lui bularak ba~ırdı: 
hal Sizin gibi ıefil mah u~ları 
harekete getirecek bir para; - Dur dur; gidecetim. gi· 
bunu kabul edeceğinizi anlarım, deceğim. 

Dartınyan askerin tüfeğini 
Ye ıeni affediyo,um, fakat bir 

elinden aldı, kendi önüne ge· 
şartlal çirdi, ve kılıcanın ucu He arka· 

Henüz yakayı kurtaramadığı· 
k k ı. d ıından dürtüşliyer"ek arkada~ı· 

01 gören aı er or&.11 için e 
aordu: nın yanana doğru sürdü. 

- Ne gibi? Bu aciz mahla°'.<uq yolda bı· 
- Arkadaıının cebinden mck· raktıtı kan izini~ ölümünün 

tuba gidip getirmek ~artile. yaklaşmasından yüzünde hasıl 
Haydut haykırdı: olmuş bulunan Hrıh2ı, ve ken· 
- Nasıl bu beni başka te· dısinden yirmi adım kadar öte· 

i e ö dijrmektir. 1 i amın de yatan ölü tk <!aşının y • 
ateşi albna girip o mektubu nma do~ru istihkamdan görül· 
aaııl alabilirim? memek için korka korka ilci· 

- Ya aklım baıına alıp mek· leyişini görmek hakikaten kor· 
tubu gider, retirirsin, yahut kuuç bir şeydi. 
elimle ıeni gebertirim. Korku yüzünü aon derece de· 

- Merhamet ediniz! Efen· ğiştirmiı olduğu ve pek çok ıo· 
diıu. Bana acıyınızl Sevdi~iniz iuk terler dökmeğe başladığı 
genç kadının, ölmüş zannetti· ıçın Dartanyan onun haline 
fioiz halde bili. yaşıyan o ka- acıdı, ve on• nefretle bakarak 
dınıa başı için bana kıymayınızl dedi ki: 

Diyerek havdut diz üstü çok· - AP'kası r1ar -
:,/* a,. _......-~·-.......,....,..w.....,~ 

ÇiMDiKLER 

Bir hasta gözüyle 
Dereceyi koltuğumun altından şimdi çıkardım. Bir do ne go· 

reyim; 39 •• Göz~erimi sildim, tekrar baktım. Evet, 39. Şimdi an· 
ltyorum ki, bu uğursuz rakam, 6ç gündenberi bütün dam rlarımı 
k11ııtmyor, başımı tokmaklay.p sersemletiyor, dizlerimi ark~ 
taraftan baltalıyor, aizımın içini bir harabeye, içimi daha yenı 
ıönmüş bir oca~a çeviriyor. 

Buna rağmen, kalem elimde, katıt önümde; yaımığa çalııı· 
yorum. 

Kanuni Sultan Süleyman; 
Olmıy devlet cihanda bir nefeı 11hhat gibi 

demiş, ne kadar doğru? Fakat ıairler, haatalığı daima manevi 
ıekilde düşünürler. M~sela: · 

Hastai bicranü aıkındır gönül çoktaaberi .• 
Ve gene mesela: 

Afetzede dil ba1ta c:ğer bun imiıim hen 
Mısralaruıda olduğu gibi .• 

Benimkisi ise, birinci tip, yani Sultan Siileymanın bahsettiği 
hastalıklardan sıhhate ait hastalık .• 

Kahvehanede yan gelen ihtiyar, alabildiğine gülüyor. 'Ben ho· 
murtunun en biç·msizleri ile soluyorum. 

El arabasını boşaltan ham mal, köfteciden aldıtı pide ile k öf· 
teyi, benim belki de ömrümde eıini görmediğım bir ;ştiha ile 
midesine indiriyor. Ben, basta, boş gözlerle ona bakıyorum. 

Ben dostuma birıey soruyorum. O, belki elli kelimelik cevap 
veriyor. Fakat o, beş ıual soruyor. Oçüne üçer kelime ilo cevap 
alabil yor. En sevdi§'im şiirin sat~ları, katıda akaetmiı karınca· 
lar gibı yürüyor, gözlerimden kaçıyorlar. 

Ş:mdi içimde, dünyayı, saadete, 11hhate, güzelliğe, eğlenceye 
karşı diılerini bileyip ııkan bir düımanlık, bir kin var. Sıhhatini 
kaybeden adam, bayatın en büyük kuvveti olan neş' oaini de 
kaybediyor. 

Kapı kapı dolaşıp, sokakta el açıp biraz neş'e dilenmek iı· 
tiyoram. Biraz bava, biraz ışılc:, biraz yemek, biraz su gibi, bir 
damlacık neş' o anyorum. 39 derece ile boğııımak ne kadar zor· 
muı me~r? Çimtlilc 

Z_bıta: 

Zarar yapmak 
Çukurçeşmede Hatay cadde· 

sinde Hasanın kahvcsındc sar· 
hoş olarak kupaları kıran Ra· 
doslu Sadı Aygökçe zabıtaca 
tutulmuştur. 

Otomobil kazası 
Birine kordonda şoför Kemal, 

idaresindeki 327 aayıh otomo· 
bili, Yusuf oğlu Şerıfin bi s ılde· 
tine çarptırmış, yere düşerek 
yaralanmasına sebebiyet ver· 
miştir. 

lnönü uapurunda kavga 
L;manda demirli bulunan 

lnönü vapurunda müteahhid B. 
Mustafa Meşe Buken ile lstan· 
bullu B. Hayreddin Kuzer, va· 
puruo ambar kapağı meseleıin· 
den lcavga ederek bir;birini 
dövmüşlerdir. • 
Taşla başından yaralamış 

Bozyakada Mezarlık mevkiin· 
de Giridli Mehmcd, ailevi bir 
meıelcden ötürü akrabaıından 
Şerif oğlu Hüseyini dövmüş ve 
taş~a başından hafifço yarala· 
mıştcr. 

Dövmek 
Karantinada Hatı l Rifatpıoa 

caddeıindo Mehmed oğlu Ah· 
med, sar hoş olarak Abdullah 
oğlu Mehmed Aliy· dövmü~tür. 

Güze:yahda Poligoada Arap 
Ahmed, metresi Lemaıu döve· 
rek k çmıştır. 

Sopa ile d öomek 
Karşıyakada körfez vıpur· 

larında biletçi B. Ramiz, lı:mirli 
irfan oğlu Galibi ıopa ile döv
müş' ür. 

Tramoag ve otobiU müıademesi 
Karantinada lnönü caddesin· 

de tramvay vatm!nı Osman 
oğlu B. Mustafa idareıindeki 
11 numarala tramvayı, Oıüm 
Kurumu umum müdür muavini 
B. Solihaddinin 241 sayıla otO" 

mobiline çarpbrm·ş, otomobilin 
çamurluğu ezilmiıtir. Başkaca 

.zar r olm mıştır. 

Eoe taarruz 
Tepecikte .sarhoş olarak B. 

Abmedin evine taarruz eden 
Tevfik oğlu Memdııb Ôzşener 
zabıtaca tutulmuıtur. · 

Yankesicll ik 
Spahipazannda Ahmet olu 

Mehmet, yankeıicililc ıuretile 
Musanın bir lirasmı çaldıj'ındın 
tutulmuı ve adliyeye verilmiııir. 

Sebpsiz dayak 
Gazi bulvarı garajında foför 

Hasan, sebepsiz Ali oj-hı H • 
sanı su kupasile basından ya· 
ralamı~tır. 

Bisiklet kazası 
Karşıyalcada Bayraklı soka

ğınd• lzmirli Aleksandr adında 
40 yaşında bir adam, bindiği 
bisikleti üç yaşında Yüksele 
çarptırarak ayağından yaralan· 
masına sebebiyet vermiş vo zı· 
bıtaca tutulmuştur. 

Bıçak çekmek 
Sinekli caddesinde Yusuf ot· 

lu lsmaiı sarhoş olarak Nocip 
oğlu Basriye hakaret etmiş ve 
bıçak çekmi~tir. 

Çakı ile lıüc m 
Kemeralb caddeıinde lzmirli 

Abdülfettah oğlu Sami Girde· 
gör, lzmirli Receb Altınçekiçle 
aralarında bir vesika yüzünden 
devam eden itbirar neticesi 
olarak kavga etı,ni~ler. Sami 
Recebe çakı ilede hücum etti· 
ğiııden t~tulmuştur. 

Para kapmak 
Keçecilerde B. Alinin kahve· 

sinden B. Naıımıa elinden bir 
gümüı lira çalarak kaçan Kon
yab K&11m zabıtaca tutulmuıtur. 

Hırsızlık 
Asansörde Halil Rifat pııa 

caddesinde Mehmet otlu Fazlı 
Altıparmak, Sivaslı Hü1eyin ve 
Se anildi Ahmet, Mısırlı Yus11f 
Türkerin evi önünden üç parça 
kalas çaldıldarıadaa yakalan• 
mıılardır. 

Almanya, Pra ı s 
dan ayırmağa çalışı 
La RepublikttJ Ed.t Brikon 

gazıqor: 

Dün bir yandan Roma nu· 
tuklannın teatisı bekleni ken 
öte yandan, Londra görüşmele· 
ri esnasında kararlaşm ı ş olan 
Fransız .. lngilız teşebbüsü, Ber
lin ve Pragda aynı zamanda 
yapılmıştı. Fransa ve lngiltere· 
nin Avrupaya karş• tesanüdü 
iki diktatöre, Çekeslovakyayı 
boğmak içın anlaştıkları talıt
dirde hangi tehlikelerle karşı· 
laşnc:ıklarını ihtar ederek, böy· 
lece tezahür etmiş bulunuyor. 

Londranın Çekoslovakya kar· 
şısmdaki durumu, B. Nevil 
Çemberlaynm Avam kamara· 
sında yapbğ• beyanattanberi 
kafi derecede malumdur. Bu 
durum, dörtler konferansı eı· 
nasında büsbütün 1arabat ka· 
zanmıştır. 

Bununla beraber, İngiltercnin 
Berlin elçisirain, Fübrerin $eya
hati esnasında kendisine veki· 
lct eden B. Göriogo, Aoolusun 
ertesinde Çekoılovaky.anın hü· 
kümranisinc hürmet edeceği 
bakkmda vermiş oldu~u temi
natı hızırlatarak, bunu temin 
etmiş olması dikkate değer bir 
hadisedir. 

Mareşal Göring, umumi hırp 
esnasında, dürüstlükle şöhret 

bulmuştur, bu itibarla verilmiş 
söze sadık kalmasını beldeme k 
bakı z deA"ild"r. Belki artık ken· 
disinin aıker değıl, devlet ada
mı olduğu, ve emperyalist bir 
politikanın bu neviden düşün
celere aldırış etmiyeceti söyle

necektir. 
Bununla beraber hasmı kü· 

çülc görmek hiç de iyi değildir, 
çünkü, onu, kend"sinden e ir
genen ta"dirde layık olmak için 
gayret etm.em~ye teıvik eder. 

logi iz elçisi, ayrıca, mıreşala 
Çekoslovakya bakk ada memle· 
ketinin görüşüııü, yani lng ite· 
renin, sarih bir teahhüd olma· 
sa dahi, Çekeslovaky hudud· 
)arının ecavüzden masuniyetini 
garanti eden paktların tatb.~ini 
iıtediği takdirde, iıter ist•J.ıez, 
kendisinin d' kavg ya katıl· 

Nöbetçi ec~aneler 

Eczanelerin bir haftahk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: • 

Pazartesi: 
Jremeraltanda Şlfı; Gbelyalıdı 

G6ıelyllı; Tililkiltte B. i'aü:; w. 
çetaıelikte İkiçe§m•lik; .Aluaoai;U 
B. Faıd, A7Tı:ıkladı Hılk. 

Salı· 
Xemeraltmdı Şifa; ıtaıutlnacla 

ıB. Eıref; Kemerde Kamer; Abaa
eakta B. 4hmed Lütfi, EIUfJıalada 

Efrefpap. 

Çarıamba: 
Bııd1ll'akta Sıhhat; uratı,tı 

B. Habif, Tilkilikte Yea.l lamiı; 
Irıetpuaruaü .ı.ı. Güıel7alacia 
A.t iyet. 

Perıembe: 
Lmeral&&ada mıaı. G4H11•lı· 

da Gllaolyah. Tilldlik&t B, ftWr; 

E,relpa11da Elralpatt. 

Cııma: 
X..eıalllllldı hıibaı. G6ı.t7• 

hda Gbelyalı, Irgatpuanadı Alr.19 
W~olikae WveemoWri .,.,..,. 
cakla 8. l'aad. ----Camartll$il 

Baıdaralı;ta Sıhbat; _gg&Dlia• 
da B. Etnt; Kemerci• Lmor, 

.Etrofpqacla F.frefpat•• 
Pazan ----Kemeralımda tliW. .Karat&atl 

B. liAbi~ ~erde IoıU hmir; 
lr,aıpaRnnda Atrt 

mak mccburıyetinde kalacağını 
izah etmiş olacaktır. 

Ba vck l mu vininin, İngilız 
elçi.sine, Almanya için en mü· 
him noktanın, hududlarmda 
Moskovanın bir menfaati bulun· 
maması olduğunu, ve Südet 
mesolesinin, Sovyet nüfuzundan 
kurtulmuş bir Çekoslovakya 
ile daha kolayca h lledılebile· 
bileceğini söylemi~ olduğu tah· 
min edilebilir. 

Mareşal Göring İngilterenin 
de bu görüşe k r~ı hassasiyet 
göstereceğini düş:inmüş olaca· 
ğından, böyle bir mütalcada 
bulunmuş olmasın çok d ha 
in nac ğımız geliyor. 
D.ğer taraftan Fransa ve İn· 

giltereoio Prag elçileri B. Hod· 
zanm uzlaşma zihniyetine ve 
mcıuliyet hissine baş vurar k 
Südetlcre karşı tavizler yolunda 
anayasadan bazı tadilat yap· 
mak pahasına da olsa, kabil 
olduğu ktldar ilerj gitmesini 
istemiş!erd;. Ta ki Çekoslovai<
yanın Alman ezhkları Pr g hü· 
kumetine kar§ı haklı hıçb ı r ta· 
le bte bulunmayacak vaııycte 
gelsinler. Bu· tav z er ın bir de 
kar§ı1ığı olacaktu: İng ite e ve 
Fransanın, hükim ra 1i hak larını 

ko uyacakları hakk n ı .ı ken dj• 
sine verece'klcri t emınat. 

Almanya ile hatya a r as n da.cı 
anlaşmayL izah eden şö ı ı e b r 
meşhur formül v .. u: Sır orta 
Avrupada, ötckı Akden ızde ı s· 
tcdiğıni yapmakta serbwst o la· 
cak. formül, sadeliğ-ı doı ay sıy• 
le çok rağoet gördu. Fak t ıki 

şef r ınd mc elenin bu c
kilde ortaya konulmuş olma· 
ması pek muhtemeldir. Hele 
An~lusdan ,,-e lrıgiliz • ttalyan 
anlaşmasından sonra bug;jn 
böyle bir şeye artık büsbütün 
ibtim l verilemez. Hitlert Be· 
rennere gelmiş olmasını affet· 
tirmek için, ltalyanan orta Av· 
rupada ve B Ik nlardaki hak
larını tanımak mecburiyetinde 
icalacıktır. Roma protokallarile 
vücua bulan ve Anşlusla im ha 
edilen balıtlar, Buna bir karşılık 
lazımdır. Bu karşılık ltalyaya 
Atmanyanm emelleriyle Tuna 
devletlerinin hayati menfaatleri 
arasında hakem rolünü oyna· 
rnaıunı kabul etmek)e veri le bilir. 

H ;tler herhalde bu kad r ucuz 
-kurtulmayı kcnaiıi için karlı 
te1akki edecek ıve Çekoılovak· 
yanm parçalanması karşısında 

italy•nm lakayd kalmasından 
ziyade, Pragı Moıkova ittifakm· 
dan ayırmak için yaptıtı taz· 
yikte onun müzaharetıni elde 
etmeğe çalışacaktır. 

Bunu da 18. Hen der son un 
Berlinde yapt ğt teşebbüsle ya· 
1crnlaştırmak laz mdır. 
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Londra bankalarından s·mil- Eserıer karşısında ôdem:;~e 
11 

-
Kadınlar araıınd11 - Bllf& 3 ibacii •alıi/etle - ağacına giderken, adeta evde 

t I • ı Vabimelerin veya fikri sabit· kavgı edip te bava almağı fi· bir kavga 

Yon s er ın . a ıyo ruz . lerin eairi olmuı ve mütemadi· dercesine ıönülc bir tekil ya· Ödemişte imam mahalle• 
yen •Babam niçin kendini in- rattığını, geride kılanlara ısta· de Mebmed kızı Hatice, Mak-

•• e• • •• ~• cir ağacına aıta. d:ye yerinden rap, yeiı ve buna mümanaat bule, Ayşe ve Şükriye, aJlll 

lngiliz mali miJ esseseleri; Mersin ve Ere1'li limanla- oynıyao bir dimat. kendi mab· ı; bi hiç bir ·ıey verilmedifıni. mahallede obuaq Mahmud kıla 
5 ' remiyetini sala fıkı tatar mı der• intihan kafa11na koymuı bir 60 yaı1nda Hıtice ile kızı !O 

rını yapacaklar' Çakalağzı mevki inde IJüyiJk ıini7, ben zannetmiyorum. An· adamın velev ki fikir sabitini yaşında D11du Eri feoa halele 
• Ü _J kl laııhyor ki, ya Bay Biilend Os- kuran incir ağacının keıılmiı dövmüılerdir. 

tesısat v cuae getirece erdir tündat. benim )'iZ mı dikkatle bulunıun. G~rıye dönüp, düı· Bunlardan Ş:ibii tasla ..... 
lataabal. 16 (Hasuıi)-Loncl- okumamıt. yahut ta ben kifi maa bulund11tu hııtaneye ııt- mak ıuretile ihtiyar Hıti_,I 

rada bulanmakta oıa. buk•· Fransız amirali Muasolini miktarda ••rib ve vızıh oıama· m••inin ı•y•İ tabii otdutununu, başından yaralamııbr. s..;ı.aıar. 
cdanmıda lnıiliz mali müeue- R . ı·ı D m'ş m, kaldı ki, ortada bir ·A· piyeıtelcı eşbısa ayai dilin adliye verılmişlerdir • 
..ı.n aras&ndı dev•m eden oman,a rıca 1 • iln akşam Cenooa- dam yaratmak. iddiau ela Yar• muharrire, hattı Necip Fazıla yol keamelı 
mizak•e.ler ıona •.'.• .. ittir. Bu konuıtu dan Romava hare• dıı. B.- yar•tmak aedir, nHıl ait yüicıek dilin ver imiş olma· Sef .h d C .. k b" 
la lif 

., b. d d ? K d" d •- d" - " - erı .sar a amıa e ır ..-
••ıta ımzalanan ıtı nameye 8ükret. 16 (Rad)o) _ Fraa- L f tt• 11 a am, ner e yatıyor en ı sının a 11· "at uıtutunu ve b 11 . d I .1 ~ı C. .. - 1 "li I'" - 1 . ıce e ı kend· . .d h lk t . . ·1 N • • a esın e ımaı Oa • v ıore, nıı z ma ı mueueıe erı; Hnın tark f.loıa kumandanı Ce ıaı yeıu en yapıp a e • Qıre ve11ırevı ot etmııtım. K ilca 1 k k .. 

bize. 1 milyon Sterlin kredi Viı amiral Frene dün Ebenil .. nov~, 16. (Rad~O) - ~u· mele. yeni bir valör, yeni bir Bunları arkrdaşımın yazmıı ol· d·~ n~n~a yo un~ esere ~ • 
._...ti ve mukabilinde tütün ad ndald ha · ·ı K" ıolını, duo bır torpıtoya bme· ıörüı, yeni bir ıuur ve ıeziş ması keyfiyeti ve bizzat b'1 mev• Mı ate f upuou b t met~-• vs•• 

, ı rp ıemıaı e oı· le d . J" b-ta " . d .dd d usa a ır za ı aca .,91_,. 
.. dea ve daha bazı mıhıuller teaceye ve oradu buraya ıel· re e~ıze ~çı mış. ve u n mi mevzuu bahistir; bir türlü Zll uzerm e uzun mu et ur- dl" .1 . • 
almata taahhüt eylemiılerdir. mittir. 1 b llerı !eftı! ~ttikten aonra anlııılmıyor. Bence ba kısam mata mecbur olmaklıtım ibti· a • ı7eye verı mııtir. 

la.-:ı:. müeueaeleri• bundu Vi ·al ~ ·ı buraya donmuşlur. tamamen miatiıizmin bir baıka malidi w eıaaen benim tez.mde Bır aarkıntılı/ı oai"" ..... ' ıa amır ıerenae ven en M . . " d .., 
bafb, Eretli maden kömürünü ziyafette hazar bulunduktan ıon• uısolanı dun ıece. kara ~o ifade ile ve bir aa:ı'at cezbeıi ikinci ve üçüncü derecede de Kemalpata kuuında Kir .... 
baalise etmek huauııandaki ra Romuya ricalile konuımaı• Romıya h~reket etmıt Ye 11• içinde ifadeaioin ta keadiıidir. kaldıklara için, onlara kaieme k•hve mevldiade Rizeli Akif 
te .. bbiiaümüz üzeriDe Eretlide tar. taayonda bınlerce laalk tarafm• Sonra insan -bir doatuman da almadım ve hedefime geçmek oğlu Osman, t6tün tarlaııaclM 
blyük bir liman yapmıfl b.~ al. Jı k dan ufcırlanmqbr. dedifi fibi· yaraba detil. ter• iated m. O i1e ıudur: döııen Recep lcanaa 30 ,.,..lli 
bal etmiflerdır. lr~ı•ır . ra M ani•ada kipe dir. Çüakü tabiatte ... ,.., Bir f.kri sabit h11taaının, bii- Bn. NJriyenin yolwau b .... 

Laıiliz pııli •. müeasfa~le~i, Tiı:areı m'/J~alıereleri kapa maçları Yardır, biz oaa yaratmayız. e.. yük iç lcavralan ••aa11nda me- aarkıntıl· kta bulandataDdaa ... 
Çakalapı mevkiinde komar b. . M • ela 

1
• . veli me,Jdaaa çıkanr, sonra ter• tafazik pencerelerİDi açmuı.. tulmıaı ve adliyeye verilmift!r • 

..aLı t ı · · · L.!'.! •L t · t ıttı anıu .... ç 11i• ıpora 1_!bı0D• baılar o L 1 " · · B · - bet H S • ,,_.e •• ,, IÇID uuyuK eaıaa 1 llkua ·-- le Ki • na .. ". erınz. u eaer Devıama, muı eryo U7'1J'8 •• , .. 
ricade ptirmeği ve ayni za• Kahire 16 (A.A,) - M11ır 0 an •. aı artır~a " ma- Ne,.. ba cilaet aynclar ve belki ilmi inkir ediyordm. Herıeyi, ·la • • b. • _,~ 
._da, Mersin limanını lnta ile Irak arasında f•pılmakta bıtte bar ~nbl~k wcade .setir- eıerdeki maksada sön izab herkesi, tab ate hakim fizli bir atını ılıruı 
etmeli de deruhte eylemir olan ticaret müzakereleri neti· mele diifuaceml~ Halkevı ıpor olunur. Fakat bizim ıörlıBmüzlo ıaara ıürüldemek. iaandırmak Şam, 16 (Radyo) - Fnua 
ı.clir. celenmiıtir. Tıcaret mukavelesi ~olanan Mınıuda mevcud berıeyi ıök Jiiziiae baibyaa ıayretinl taııyorda. Yani yük· pırlimentoıa reiıi Ed.ar ..... 

en ziyade miiaıade ıörea mil- Yaldınm, Sakarya, Okıpor, mütemadiyen kaza ve bderd• aek san'at atmeaferi ~çiad., yo, Suriye nyahıtiai bitlrmif 
/talya kralı let eauını dayanmaktadır. Boz~ard. _kalüpleri aruuı.~a Ye bize bikim meçhul uru ve •Allah, kua ve kader. mef. ve buıüa, fevkallde komi• 

l ·ı tertip ettili kupa maç lan uç 1uarda11, daha ötede Allalua h 1 t tt L • .-.: d Libva a•kerlerinin ~ngı tere• baftadaaberl hararetli bir ıu- am arını u urmı" ı.uyor a. Kon dö Marte. liD ta _ __.._ " tarif ve taıYirinden dotu mu• Mubatabımaa bana miaal olarak ,,,, __ 
manevralarında Al ntte devam etmektedir. Bu ••• b"za DUi bir adam ,.. röaterdit; tabıi 'fi beteri olan, &.kenderiyeye hareket •tmiflir. 

6 l ,, manya pazar yapılan döifioal maçl.. rablmalc ilteaditiai ihııı ediyor Herlerinde realite fevkinde Edvar Heryo; yana, ..... 
u anaca Ticaret miJzakereleri nnda Saka..,a·Bozkurd 1•1 b.. amma. ıüphede veya meDfi mü• komplikuyoolar, ve dütiimlerle deriye limuıada bal-. ,,.. 

Roma. 16 ( Radyo) - ltalya raben kaldılar. 
V E Li ba•lı vor taleacla o kadar Deri silmek ı.. dolu ihtirular ıöıtermiyen Ra- vidana vıpunnaı biaeoek w 

kralı ktor: manuelin °byaya r " AJDİ pqde aaat 17 de M .. 
yapacatı seyahat. bu ayın yir- llerliD 16 (Radyo) - laıil- nisanın kuvvetli ve 937 aeaeıi temiyoru. aiai bile miatiaiım propaıan- Fruaaya dönecekt~. 
mi birinde baıhvıcak Ye on IİİD tere - Almanya ticaret müza• ıampiyonu Yald•-m 1•1• Okıpor Ben, ruh ve kaf• denil• bll• dıaaaa ancalc meıhur Fedre A b /ı ,.1 L!-

, ... _,,_ 1-•!- b taLte deci" • vıiziloden sahneden kovulduk• ra Q CIZG•lftUCI UIF 
ıürecektir. kereleri, bu ayın 24 ünde bar aruıada yapılan maç kalabalık T .. & " .... a D, a 11uar •li· ı- L _, ı ı 

Kral, Libyada yakılacak mü1- hyacak ve Avuıturyaıun A"maa· bir •Jirci önünde çolc aamiml mis o mütlıif kuwetıa tulrl• taa azuD müddet aoara bqla- ıcauın afır .Ycraıanm 
temleke askerlerinin muevrala- yaya ilt .. bıkında~ ıonra basıl bir havada cereyan etti. Tec- rini iakir etmek 1ö1Ie daraua, mııbr. Yani kendini himayeye lzmirin Ô rnek lcöyiade Alllf. 
rında bulunacaktır. olan vazıyet tetkık olunacaktır. rübeli ye enerjik Yıldınm tak~ billkia nblar Gzeriade kafa " kili•ye verdikten aoarL.. kayada oturu Kadir klla1•~ 

·~ _.1nııE'fl'l'Jr-f.Hi•yo-1~·5•~teS1Br1M.___.~._,_.~~~~~~.-f'fl~~~~;l'::';:~~::"~~7tCJii~-~·~~clall~ıa;rı-.ta~l&1~i~kır.-"'~l-'7'99 .. a"- 111.ı.w1ınt•r ---·oanrt .,_._ Ş·'"f' ..... ~r··· .. ~- E er eıı YIC ıaı 1ctiliaüuı -:~~ ıı oyandan ıonn 7·0 eibi bilylk ir oşe auamıyım ıeri, o re· Fulı, idareı ndeld araba11 ,.. 
• •· el b · ö" ·d A.L.:L ile baıbııı barakıns. Fakat Daha bazı ISY8DI b:r farika ıaJip pldL ce, a 1 ıenıı .çu e btuu" •aaa'at, aaa'at içindir., davuaaın zar yerinde Kata ima 50 11111111' 

Puvıntıı· itibarile ea ilen.de etmek için bir 11tın not almır da Emineye çarpt1rmıf, kol•• 
deoletler de Ceneo. Etralında Volkiıe tam. Arkad .. ımız Hamdi Nüıbe •aaa'at miıtiaiım içindir., ıeldiı-

oldutandan 19 maya• renç.ik ae dö,ülmemeai prtile... itte karılmaaaa ıebebiyet Yerm 1'*-
•eden çekilecekler Beobalater gazet._ bayramında ikmal edilmek üze- tin mukapaeainde old1atu ııbi beoim bauu bulunduğum ea Yarah kadın Memleket ..._. 

Ce 16 (R d ) Ş. • • d Jıl re ol•• mod·- ıtaddı Yıldı· ben de [ Bir adam pnt- y · k leh 1 ~--'· ..... • nevre, 1 YO - l• ıının VQ• ı arı - ..,... d L 9188h nokta... Okla tablelfU- DUID9 1 fi mlf, rauı W pp ., • mak • a realiteni11 ço" zayaf 
lıden aoara; Cunubi Amerika Berlin, 16 (Radyo) _ Riyo nm ile Sakarya takımları final oldatanu, ııhaiyetleria bir kı• aramuzu, kafa ve ruh hayab· 11k adliyeye •erilmiftir. 
laildlmetlerinden dıba baıılar.. Dö Jenaroda muvıffıkıyetıiz- · maçanı yıpacaldarclir. Ve bu mının tebarlı etmed tini, bir la· mızı, muhtelif münasebetleri-
••· Ulaalar Sosyetesinden çe- likle nefcelenen •OD bükOmet maçta bınıi takım ıalıp ,.. am laidiaeleria h,zırlaamadan mizi, zahiri görünüılerle kom• rak ve benim Ja1D11 cliitl ... 
ldlecekleri söyleniyor. darbe• eden bahseden Vo.kişe lirse HallceYinia ortayı koyda- dotaruldufuna, dostluk mefh.. plekılerimiı araıındald farktan l•imi delil. içimi • d.,.. .... 

Almanyada Beobabter pzeteai, bu laükil- tu kupayı valimiz .doktor Bay muna ıiddetle düımu keı· ıen bayıtılık, idi!ik ve itreaçlik ma anlatmata ...ııe - --
mit darbe.l.nde aebebler ara• L"tf" Kı d elil a. dil · dolu taraflarımızı biyük. bir ile •Ruhum. aclL •alllUI Wr 

u 1 ' ar e .,... erıne mubarririD aktörle dolt olu- h Solan lıttlıtı oar mak lizamıelditini yazdıktan veiilecelctir. or- un'ıt ve ru farkı ile anlatan parçaya bufiia ...... ciiJona 
sonra banda Alman emelleri A L Da, · doktor NevzaddaD • Gr kııımları, akıl, manbk oyana Beni• ne 111,. aabau cloba• 

Berlia, 16 (Rıdyo)- Birka~ k d Am ıarıatiıca tetkikleri zeteci d•ecesinde • ılphe vapmadan, bea de büyüle b: .. ... oldutu hak ın aki erikaa ı- .. k · t • b" "d -: 
laaftadaoberi ev kadınları ye- ıazeteleri aeıriyataDa cevıb Kültür BakanLfe arkeoloğla- etmemek lizamplirkea n Ne.- lezzetle takdir enerim. mı 11 

e•IJ•• 
11 0 

Pli •-1 

.. k p"ıirmek için ıofın bula· vermekte: nadan B. Re1n1i Otuz ıebrimi· zad aleyhindeki deliller biç de Çünkü yalnız ıazdeci deği· mal, ne de ıöılllderiae llclM 

.. maktadırlar. Almanyıdaqan •Biz BrMityadı fazla AJ. ze ,,ım·ı, refakat:nde viliyet kuvvetli olmadıtı halde, Hlar.. lim. Cılız koltuklannıa albnda ve inadla aadık bir ,.... ... 
lad tı bıı ıöıtermittir. Ba vu· man bulundutunu b:liyoruz. iıtatiıtik müdürü B. Kazım ol• viıa ona ela ayıai biaam ve ha- 12-13 ıeneltk mealek hayabaıD oldutumu aanmumlar. Skl•I 
İJet. düa1a istihsalitının azla- Ocaan için Brezilya ile samimi dutu halde Urlanın Kılizrnan kareti yaptıtını dostluk mefbu- maalesef bir laımı kendi adımı burada bitiriyorum. Ba ..... 
isu laamledilmektedir. Guete- münaaebat tesis etmelc iıtiyor- köyüne aitmiı ve orada bul11- manan içyüzüne diı bileyen bile ta11yan ve bana aidi1etlcri· tekrar dönmek Dİ,.tincla ~ 
ler, ev kadınlanaa ıot .ın yerine d11k. Eter bu Almanlara bir nan mozayikleri tetkik etmi ftir. muharririn Hüarevle doat kal- 111 söylememek mecburiyetinde lim. Çünkü daha kGa .. ı•h 
w .. aak. pırua ve diter fenalık yapılmak ilteniyor11 B. Remzi Otuz Maaiaada da maktan aarhna~ar ettitini doat balandutum 20-25 e11rim ..,. olan pelc çok rüzidaa.iaia _. 
maddeler kullanmaluını tavsiye buna müıaade etmiyecetiz..de- bazı tetkikler yapbktan ıonra ıörüaerek vaktile bir arkadqı- dır. dır. Sın'at eserleri brfaaadalö 
etmektedirler. mektedir. Ankaraya gidecektir. nın karıı•nı ayarttıtanı incir Biran için tevızadaa aynla- ba alakanın devamını dilerim.ht 
................................................ K ...... ~ .................................................. ._ ....... ; ........ lllili-

Y aan: Saime Sadi 
- sı -

.._ INifef ulabrken, kü· 
sik, yaftflak ıtzıermia ai1ıll 
'8m1, farlar dlnGyor. Birdenbire: 

- Ya -diyor• öyle mi? 
k bir alaydır onan için.. 
DmlH.I aclıaı taşıyu ba ih-

tiyar dat a elamı, benimle çar
pbak aalatb. GençlıtiHe bir 
bqlra delikanb, onan bn•n• 
ak clikmi1-. O da rözilal bar· 
au• topla•n, diye bıb. ıö•· 
clermif. Delikaah aldırmamı ... 
O ela, delikanlının ıüzel kar 
defini, kaçarmıt. ıebir kenana
da bir imamla iki ıalıit buıa
raada bZ1 aiklblamıı, almıt 
dallara 1ötürmü1-. Durmaı Efe 
-.\!. ile ,.hiria bab tarafuu 

pıteri yor: 
- O yanda ·diyor- Lir Ar

pacılar kö,a vardır. Bid işte 
orada baıtırclalar. Kız. mabke· 
mede, olu olcla. D11rmaı be
ni• kocamdır, eledi, üıtümde 
kaldı. Akı•• kıraalıtında kö
ye döniiyordak. Bir puıudaa 
bize tam alu el ıillb atıldı. 
Omuıamda martia vardı. Yeni 
kanma: 

- Yere yatl 
Dedim n ke•dim de bir ai-

fper aldım. Baıladık, çarpıtma-
1•·. -Onlar Gc; kiti imif.. Kanm 
6ıtınyordu: 

- FJe (atabey manaaına) 
atmaL. Atma beo acAiD lwdc• 

ıinim.. ocam da kocamdır Dodım. Ota mutaamfı ka- ıeldı. M lıi mücadele bqladıtı wa• 
bupn.. bul etti. Bizi konatı· ıötürdil- - Efe ·dedi- mutuamf Mni kit epeyce 111ımı, bata• ; 

Herifci otlu dinlemiyordu. ler. Bize •maiyet ıelaia di1e, bekliyor, birıe1 ıöyliyecekmiı, mııbm. . 
O !rken, karalbda poıulu bir çandarmaluan lillblan da alır bir de kahvemi içer, diyor.. - Eh, dedim, ............. 
baı ıörür fibi oldum. Namlu- mışb. Aydında h1Dla miilafir Ben oaua kahnıim içto,k· temizleriz. 
Y• çevirelim ve tetiti çektim. olmuıtuk. Oçüaoi aiD bizim tim, o da benim baımı.. Ar· Fakat çok çah .. •cla-. lr 
Biri. acı acı batırdı. Yeni ka- köyden bir paclarma plcli. kadqlar, hep tavşu ıibi ku- z m. Oıişmm baıkııa ._.,,.. 
nm: Kalıtıma: lak kesiJmiılerdi. miz bir ıece, eli& kap ....... 

- Durmut ·dedi- Darmq - Durmuı efe •dedi- tetili - Beye sel im aö1le, dedim. vuruldum, topal olda&. 
katıl oldun. Kıç, clata kaç... durun. lize yuaa, cama aama• butayım. Bir di,.ceti Yana Görüyor muRD Saime, •it 

O zamanlar, bizim ıi i köy- zından sonra bir ziyafet nre- yaz11n da bildirsin.. 
lü kıtiJleria çotuDu datlır 'Cekler, orada lıepiDizl umizli. Jandarma aitti, bemea uka• araaanda berpJ kadaaclu W 
paklardı. Şunun ıara1ında, yecekler.. datları aokata. hanm içine, lıyor. KaclaD iller• bir -~ 
Allah bilirya, beaim zerre ka· Şöyle bir dütündim: arkamaa dört tarafa yaydım. kahraman. cliter biriai ..W 
dar riinabım yoktu. Kanma o Taksıratta ı•n• data çalauk E,layanıa ömrü, böyle ıüpbe laaydud, diter birini sefil 
çatb. Dörde kadar aikib hak· varmıt- O fiin, ziyafete r ider ile, ·eza ile pçerdi lazım. Hep rezil mevldiae iacliriyor n 
kımız vardı. Mahkeme bize dim ae olacak~ı ba:ir mis· ~ : kanc kl.k, hep puıo, hep alim karıyor. 
vermiıti. Yoluma puıu karaa hep L1zanlara teabila edecek- beklerdik. Erkekler •e el.lene 
da öld6. tim. Belki bizdea iki iç kiti Derken bir adım •idi. Tab- Is, biz oalan bom dot 

Ver elini, dedim, Gümedafl.. ·Ölecekti. Fak.t biz de onların rirat katibi imiş.. Erteli pnkii raz, hem de yaratıyor, ' 
Yedi yal aoara bir af çaktı. yanıına kayacaktık. Yeniden yemek ziyafetini ıöyledL yor Y•Ja ildilrGyoruz. 
yüze iadilc. (Teslim olduk. ta- kana r irecedlk. O pce, Ar - Emirleri baıutüıae, re-
bii bayata döndük demek iati· dandan çıkıp ııtmelcten bqka liriz. Hayatta onları meaad 
yor.) ~dıaa inecetimiz ıün, yapılacak tey yoktu. Alc1Am Dedim. Uııtmıyayım, o rece ne kadar elimizde İle hat~~ 
ben bir prt koştum: üstü banın kabvehaneainde kaçtık. Haydi yedi 1ene daha etmek tı O kadar bize aifl.,. 

lki y.l ı libımııla n~ec:ef z. otQ,l'uyordum. Bir çandarma aürü11 balcahm datwda.. 
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Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

Rizonıbl gemiı;, lngitit: sula· 
rını döndüğünde; Orad Nelıon, 
tebdilhava makHdile babaaanın 
yanına ıöaderilmiıti. 

Orad, nekahat devrinde iken 
bir ıün batıra defteriae f"nları 
yumııb: 

•Deniz için yarıblmıı adam 
delilim. Hele donanmada bu
lanmak. benim için facia teı· 
idi eder •• 
Orıd Nelıonun sıhhatçe iyi 

olmadıtı ve maneviyab bozuk 
oldutu bir zamanda yazmış 
bulundutu bu cümleler fiiliyatı 
ara11ada, hiçbir veçhi mü· 
auebet yoktu. Zıra, kaptın 
SakJinı, kendiaini pilot muavini 
tayin ettirmete muvaffalc oldu· 
tunu bir mektupla bildirir bil
dirmez; Orad Nclıon, dakika· 
11nda köyünü terketmiı ve yeni 
vazifeeaino baılamak üzere Ri· 
zonabl gemiıiae koımuıtu. 

Orad Nelıon, iki aene içinde 
lofiliı doaanm11ında müıte
minen hizmet görmüı ve bu 
m6ddet zarfında epey piımiı, 
miimaren ıalaibi olmuıtu. De
niz itlerindo, artıJ, O :ad N.,ı. 
ıonun bilmediti kalmamııta. 

1775 yıluıda, dayııı ile ikinci 
bir aefere ÇLkmıı, bundan ıo:ı· 
ra da, ş· mal kutbuna ve müte
ıkı boıı Hindiıtana g tmiıti. 

Hındiıtan aeferi, çok uzun 
ıürmüştü. Bu zaman içinde 
Orad Nelıonun çeıcmiı oldutu 
llleıekkat, onu tanınmayacak 
l.ale koymuıta. Gemi, aef er-
den döndükten birkaç gün 

......_. 'Otacl Nelıonu gören do
naııma doktoru, kondııine uzun 
iıtirabat tavıiye etm.ıti. Orad 
Nelıoa, o zamanlarda 18 ya• 
flDı benüa bitirmiıti. Buna ratı 
•en, yüzü baruımuş, gözleri 
çökmüıtii. Hole maneviyab, ıı· 
fıra in miıti. 

O rad Nelıon, iıtirabıt br 
linde iken, bir gün gene hatıra 
defterine ıunlara kaydetmiıti: 

•lnriltereain lngilterede yer 
tutan ,.,..... ründen güne ar
tıyor. benim, böyle ıevinçli 
zamanlarda vazifeden uzak bu· 
lunmakhtım, bana çok acı 
teliyor, ltakatıizlijimi düıün· 
dükc;e, kendimi denize atacatım 
t•liyor. Aylardanberi korkta
tum, rünün bırinae vazifemde 
iıtedıt .m gibi muvaffak olama• 
Yacatım miilibuaıı idi. Arbk, 
rüyalarımı tabaldcu k ettirmekli
lime imkin kalmamııbr •• 

Maabaza; (Orad Nelıon)un, 
lceadiıini bekl ıyen yükıek iıtik· 
bıı. kawımak buauıundaki 
"-t'I umi, baıan onun mane
Yiyatanı takv·ye etmekten hali 
kalmamııb. Onun için bayatta, 
~-di aıyeıınden bqka birıey 
~lllamtfb. 
• Tam ba 11ralarda şimali Ame· 

rilcadan endiıoli haberler rel
••te başlamışta. Müstemleke 
•lıaliıi, idota hükumete iıyan 
•taDiı ve Jngıliz kanunlarına 
~ıı cephe almııtı. Atızlarda 
a.. .. _ be dair ıö:ı:ler dolaımağa 
...,lamı ıh. 
Orıd Nelıon bu haberler 

lcarııaıoda heyecan duymaktan :-le kalamamııb. Bir güo ken • 
lcendine: 

tt - Kahrımın obcığtm, Ya· 
Dınıa hizmet etmelc ve ıan 

:• ıöbret kazanmak için bütün 
·~.kelere götüı gerecetim. 

I aye mırıldan mııtı. Bu ııra· 
~~da Orad Nelıon vücudünde 
uır z· d . h . ın f'gı ı11etmete başla· h:tb. Zaten iı' irahate çekileli 

Yli zaman olmuştu. 

~~~--~--~-----~~-Artı le; yüksek ııtilbal yolu, 
Orad Nelıon için · açılmııtı. 
Orad Nelson, 1777 yılının ni· 
.. a iptidalarında deaiz lord
lutunca müteşekkil bir mü
meyyiz heyeti huzurunda imti· 
bana çekilmişti. lmti ban, bir 
gün içinde ıona ermiı ve Orad 
Nelaon, parlak bir muvaffakı· 
yet kazaamaştı. 

Deniz lordluğu genç deniz· 
ciyi ayni ayan 8 inde derhal 
icaptan muıvin ı rütbeıiJe Lıurs· 
toft gemiıine tayin etmişti. Bu 
gemi, kaptan Uviylam Lokirin 
kumandaıına verilmiıti. Gemi· 
lngiliz donanmaımın toplandıtı 
ille harp limanına hareket için 
emir almııtı. Zira ıimali Ame
rikıda, Sa Majeste kral uçüncü 
Jorjun kanunlarına karı• iıyan 
bıyraj'ı çelcilmiıti. O derece iri, 
Jorj Vaşi11gton, Bostondaki in· 
giliz muhafız kıtaatını bile kov· 
muıtu. 

• • • 
1606 tarihinde bir iradei kral? 

ile lnıilterede büyük bir ı~rket 
teesaüı etmiı i. Bu ıirket, ıimali 
Amerika .. hıller:ne yerJeştirile· 
cek o· an muhacirleri kendi ge· 
milerile nakletmeği deruhte et• 
m·ıti. Bu tirketin gemilerile ıi· 
ma'i Amer.ka sahiller ne nakle· 
dilen lngilizler, 1607 de Cey
mestaun ve müteakıboo do Vır• 
cınyayı inşa etmişlerdi. 

1620 tarihinde p,, mutta ayni 
makaatla d ter bır ı·rlcet teşek· 
kül etm·şti. Bu ı .rket aayeaindo 
Plimut Role inşa edilmişti. 

Nakleden: Kami Oral 

B:rinci Karol zamanında la
gilteredo zuhur eden ve talihsiz 
Karolu uçuruma sürükliyen da· 
hi:i harp, lngiltereden birçok 
ailelerin, şima.i Amerikaya bic~ 
ret etmesine sobebiyel vermişti. 
Bunlar; Ront, Aylantla diter 
bazı şehirleri ku rmuşlardı. 

1664 tarihinde, Hollanda 
müıtem leketile Nevyork, lnıil· 
tereye ilhak edi:di. 

18 inci asırda lnıiltero ile 
Fransa araılnda cereyan eden 
devamla harpler, Amerikadaki 
müıtemleke ahalisini, daima 
lngiltero ile yürümeğo sevk ve 
icbar eylem.şti. Nihayet bütün 
bu harpler, günün birinde in· 
g ite renin zaferile nef celenmiş 
ve Kanada büyüle Britanyaya 
ilhak edilmiıti. 

Franaanm mütevali akınlarını 
görmüş ve liyüad çıpullarına 

uğramış olan Amerikahlar dü· 
ıüomeğe başlamıılard.. lngilte• 
reye ıadık kalmakta artık hiQ
bir menfaat beklememişlerdi. 
Kendilerini, hür yaıamata lr 
yık ve müslebak görmüşlerd ı. 

lıtiklil zaman ı, on 'ar için çok· 
tan bu. ili etm şti. Tam bu ıı • 
ralarda idi ki; lnriltere, baıi· 
nesini takviye etmek iıtemiıti. 
Bu ıe hepten, ,imali Amerıka 
müıtemlekesindeki halka, atır 
vergiler tarbetmiıti. Amerikalı· 
lar b.11 yaz.yet karşıaında p o• 
teatoda bulunmuşlar ve 11yan 
ederek, lngiliz mubdız kıtaatı· 
na hücuma kadar varmışlarda. 

- Sonıı 4tu -

Meşhur musikişinas Me
nuhin evleniyor. 

Senede 15 milyon frank kazanan 
san'atkd_rın hayatı çok enteresandır 

-
t edi yaıında bir or-
keıtrada aoliıtlik 

yapmış! 
Muıikiıin11 Y abudi Menuhin 

Amerikada doğmu,tur. Babııı 
Ruayala bir Yabudıdir. Gene; 
ebeveyni, kendilerini yiyip 11· 
dalarından keserek ıık ıık kon
aerlere ıiderlermiı ve çocuk· 
larını da birlikte götürürlermit
Men ubin, daha üç yaşında ken 
meşhur muıikiıinaılardan Bah 
ve Betbofen'in parçalarını din· 
lemiş, henüz pek küçükken, 
eline geçirditi bir kemanla da, 
iıtidadın a göıtermiıtir. Onu din· 
liyen ebeveyni ve profesörleri 
bu vaziyet karşııında bayı ete 
düşmüılerdir. 

.rt~ılııır •an' atlcir Menalıin 
ve niıanlısı. 

- Evet, d yor, nişanlandım; 
yakında evleneceğimi 

Senede 15 milyon frank ka· 
zan an bu 11n 'atkiruı bir kız 
gibi ııkılran olm11ının aebebi, 
hayatının mühim bir kıımını 
cemiyetten uıalc ve tabiat için• 
de geçirmesidir. 

Monuhin, yedi yqında, San 
Franıiılcoaun Fılbarmonik or• 
keatraııaın ıoliıtlitini yapıyor; 
dokuz yaıına gol ınce, evveli 
Pariıten başlıyarak bütün dün· 
yayı dolaşıyor. Şimdi tam 21 
yaşındadır. Münekkitler onu Felaketzedelere 
Mozarta benzetırler. Bir hafta 
evel onun evlenecetini i,:ten yardımlar 
21 ıazetoci, haberin doğru olup 
olmadığ na öğrenmek için et· Çal:la p~hliv2n gü:. 
rafını 11rıyorlar. Genç ıan'at· reşleri yapılacak · 
lcir, sıkı larak, JflZ•tecilere: 

---mı Urlalılar da 480 lira topladı 
Urla - Karşebir ve bavali

ıinde felakete uj'rıyan karder 
lerimizin yardımına ko,an Ur· 
lalalar, aralarında 480 lira top· 
lam şiar ve Kızılay merkezine 
ıöndermişlerdir. 

Dr.Hehçet u~ 
Çocuk lıaıtalılclan 

mtitelıauuı 
Haıtalannı 11,30 dan bire k .. 
dar Beyler aokatında Abeo~ 
matbaası yanında kabw edoı. 
14uageneluın• telefona 399() 

Ev tele/ana 2261 

Çalda pelılı"oan 'fiir•ılerl 
tertip edi ld l 

Çal - F eliketzede kardet
lerim iz menfaatine 29 Mayııta 
pehlivan ıüreıleri tertıp edıl· 

~--İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&ii ... 

Memleket Haberleri 
Kuşada~ı beledi· 

• • • • 
yeaının vazıyetı 

Halk belediye iıle
rinin ihmalinden 

ıikdJ·etçi 
Anadolu gazetesi aayın mü· 

düriyetine, 
Yeni Asar gaıeteıinin 6 ma· 

yıı 938 tarih ve 9851 numa· 
ralı nüıbaaında (Kuşadası gü· 
zellişiyor) serlevhalı Kuşadaaı 
mqhabirinin mektubunu oku· 
duk. Bütün Kuşadalılar gibi, 
biz de gayri ihtiyari güldülc ve 
hayret ettik. 

Evveli, ıunu kemali tee11ürle . 
kaydedeyim ki, muhabirin bele
diye reiıini medbetmelc malcaa· 
dile bir takım mevhum ve ha· 
kikate aykırı faaliyetlerden ve 
icraattan babıetmcıi, ideta ka· 
ıaba halkile iıtihza etmek zan 

· ve hias ıni ve m·ştir. 

icraat ve faaliyet ıüıü verilen 
mevzuları birer birer izah edelim: 

1 - Evveli dar bir büdce
den babıediliyor. 
Kuşıdaaı belediye varidata 

hiçbir zaman yirmi altı bin li
rayı geçmemiştir. işte bu vari· 
datla ve hatta daha aşatı bir 
var datla, eılci belediye heyet
leri k11abanın, balkın ııbhat, 
ıelimet ve menfaatini koruya• 
cak bir bayii iılor görmüş ve 
birçok asar meydana getirmiş· 
lerdir. Üç ıenedir belediye re• 
ialitini yapan genç belediye 
reiıi acaba ne gibi tek bir eıer 
meydana getirmiştir? 

2 - Eski heyetlerin eserle
rinden olan ve şimd i tamir 
edilditi yazılan parka üç bu· 
çuk metre duvar yapmak ve 
beı on araba çakıl dökmek 
ve beı on ataç ve çiçek fidanı 
dikmek faaliyet ve icraattan 
aayıbyoraı aşkolıun belediye 
re iıine. 

3 - Muh11obei Huıuıiyeye 
a :t ikea diter akarat meyanın· 
da satıhta çıkarılan aebıe ve 
luaap dükkinları belediye na
mına ihaleıi yapılmış ile de 
benüz muamelei feratiyeai bile 
yapılmımııtır. Hole bu dük
klnların tamire baılandığını 
yazmak olur şeylerden detildir. 

4 - Kuıadaıa her sene ol
dutu g bi bu ıene de deniz 
banyolan ac;ılma11 tabii ve bu 
da belediyelerin alelade vazi
feleri icabından ikea bu gabi 
ehemmiyetıiz iılerin faal iyot ve 
icraat mevzuu altanda gazete 
ıütunlarıaa goçmoaino dotruıu 
hayret ettik. 

S - Ka11bamızan yedi ıekiz 
kilometre ötesinde ve Kuıada11 
gibi bir kaıabanın ihtiyacını bol 
bol temin edecek memba ıuya 
varken ve bu ıuyua er geç lca· 
Qbaya plmeai miimlcüm •• 
hatta muhakkak iken arteziyen 
kuyuları açmak ve bQbanın 
ıu ihtiyacını kuyu ıulan ile te
mine kalkıımak hem giilünc; ve 
hem de mevhum bir iştir. Ha· 
yalitı bırakalım. 

6 - Otel ve evlere ı:fon 
konma11 için belediyenin gös· 
terditi mecburiyet ve fa ali yete 
dotruıu diyecek yoktur. 

Çünkü kasabada mevcud iki 
bin belaya lcırşa üç aydanberi 
ancak ve ancak yüz yirmi aifon 
konulmuı, bayır konulmuı de. 
til 11tılmıştar lci gaıet~lere ka· 
- Sona 8 irıci salı !/tlde --mııt r. G.ıreılere tanınmıı peh· 
livanlanmız iştirak edecekler· 
dir. Çal ballcı, kardeşler im·ze 
bu ıuretle de yardımda bulun· 
muş olacakbr. 

Salihlinin su işi yakında 
halledilecek. 
~~~~--~~~~ 

Ankaradan dönen kaymakamın 6a· 
zetemize beyanatı •• 

Hava şehidleri ihtifali 

Sallhlidd Hava ıelıidleri ilıtl/allnden intibaı.,. .. 
Salihli (HJsusi) - 0 .1 gün· kevı binası iıleri üzerinde 4e 

dür Ankarada bulunan llçeba· l azım gelenlerle ıörüıtiim, '-
yımız Bay Kemal Arol dün iJ. bininın da yalandı t••ılNll 
çemize geldi. Ankarada bulun· atarım kaııaatindeyim.. 
duğu müddet zarfanda ilçemizi 15 Mayıı Hava tehitleıl 111-
ilgilendiren işler üzerinde ANA· tifali çok ala~ali reçti. Saat 
DOLU için kendiıile görüştüm. 10,30 da Halkev nia önii•de 
B1na ıunları ıöyledi. top lanıldı. 11 de, öııde baacle 

- •Anarada bulunduğum oldıtu halde, aıker, talebe. 
ıırada, hızirandan aonra t~me· gençler ve halk hep birlikte 
li kurulacak revirin p ' in nın Şüheda abidesine gidildi. Bu-
ha1arl " n masını temin etti. Bu donun çaldıtı lıtıklil mar11 
plin bir kıç güne kadar gele- derin bir huşu içinde dialeacil. 
cektir. Sonra aıkeri komutan dikkat 

Salihlinirı en mühim ihtiyaç- kumandasmı verdi, bunu miit. 
larandan biri olan tu işi üze· akıp ııra ile tabur namına tet
rinde pelc çok durdum; bele· men Bay Zeyyat, Hava kurt1•• 
diyoıer Bankaıı umum direklö- namına, Bay Heaeyin Güre.U.. 
rü ile görüştüm. Mani.uda bu· Halkavi namına bay S dYM 
lunan arteziyeıı mütehassısının Aşk n ateşli birer nutuk llJ-
ıelmesile ıu işine başlanacaktır. lediler. Küçük bir kız çok be-

llçemizin her ihtiyacına ol· ğenilen güzel bir tiir oka• 
d'1iu 1 bi ıu işine de yıkın· Bir manra aı\cer, hanya iif el 
dan alika gösteren ilbay mızın endabat etti. Fabrika didik 
bimmetile Sal.hliyl yakında su çaldı, ve baodoaua çaldıtı Wr 
derdinden kurtaracatı mızı tah- marıla meraıime ıoa verileli. 
ediyorum. Saat 14 d. Hoparlörlerle 15 

HükGmet konatı nın alt lcıı- Mayıs hakkında lki Qlt de-
mına yap.lacak Parti ve H 11· vam eden neşriyat yapıldı. 

Manisa elektrik santralı 
faaliyete geçmek üzere. 

Manisa da büyük telefon tesisatına batla. 
nacak, iatenildiği zaman şehirlerle 

göriJşülebilecektir. 
Manisa, (Hususi) - Manisa· lstan bul, lzmir, Bursa gibi· ba. 

mızın büyük telefon teıi aatana yük ıehirlerimizle iıtenilditi 
bağlıaması bülcum~tç' karar· zaman görüşmek imkinı elde 
laıtırılmıı ve tesisata derhal edi lmiş olacaktır. 
başlanmaıı İçin lizı mgeleolere Mani sa cumlıarigetin 15 inci ' 
emir verilm iştir. yılında elektiril" lcaoaıaıer 

Bu teı sat için lüzumu olan Vı liyet hususi idareıile belo-
birçok malzeme de Çanatcka· diye araaında teşekkül etmif 
leden yola çı karılmıştır. olan •Manisa elektrik tffİQt 

Yakında Maniaadan Ankara, - Sanrı 8 inci aalai/•4• -

r 

Turgudlu mekteplilerinin 
müsamereleri 

Turgudlu, (Huıuıi) - lsmctpaşa ilkokulu heyeti idareaiain 
haıırlad tı müsamere, talebe tarafından temsil edilmiıtir. şw. 
ler, danslar, monoloğlar, mili oyunlar ve tablolar çok alika 
görmüştü ~. Mono oğda küçük Namık, danslarda Cıbide ve ikbal, 
mılü oyunlarda da Leman, l ı han herkesin takdirlerini Üzerlerinde 
toplamışlardır. Resimde, yavru ıar mız ı hazırlıyaıı Jsmetpdfl mek· 
tebi muallı mlerina bir arada g" u1 o uz. 

' 
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~AD v o· Ma~isada Lüzumlu notlar lzmir 'icili ticaret 
.. _ Marıs ~7 

Bu chşamki program 
Mut.ttelıf Avrupa rftdyolarının 

bu a şarn k p ogrıaalarının özü: 
SEN~ ONILER: 

2 J,20 Prag:Beethovenin eser· 
ler nden Senfonik konser. 
HAFJF KONSERLER: 

7, 10 Berlin lcısa dalgası: Ka· 
rıtık havalar, ( 8, 15 devamı }, 
10,30 Berl•n kısa dalgası: Or
kestra, 11,45 Hafif musiki, 
(14, 15 devamı), 13,25 Bükreş: 
Pl.ik konıeri, ( 14,30 devamı ), 
14.45 Roma kısa dalgası: Hafif 
program, 17 ,30 Bratislava:Hafif 
maıilci ( Marı v~ serenadlar ), 
17,4S Berlin kı.aa da gaaı: Kü· 
çü:e konaer (18,SO devamı}, 18 
Peıt•: Çiıaıı musikisi. 18,30 
Roma kısa clalraaı: Hafif mu· 
tiki, 10,, 10 Ostrava: Baudo mu· 
ııka, 19, 1S Bükrq:Salon orkes· 
traaı, 19,lS Peıte: amele koro· 
ıu, 19,20 Prar: Sılon orkestrası, 
20,25 Prır: Fok orkestrası, 
20,35 Peıte: Radyo orkestrası, 
20,40 Roma·Bari:Orlcestra lcon • 
Mri, 21,30 Florans·Napoli:Kon· 
Mr, 21,25 Brilao:Orkeıtra kon· 
Mrl ( Schubert, Moıart, Bizet 
Vs.), 22 M.lino-Torino: Klisilc 
•uıiki, 22 Bükreı: Orkestra 
koaaeri., 22,lS Peıte: Orkestra 
koa .. ~ 22,50 Bolgrad: Plak 
koaaeri, 22,40 Roma·Bari: Kon· 
aer, 22,•S BGkreı: Hafif konser 
nald~ 23,lS Frag:Pllk konseri. 
OPERALAR, OPERETLER: 

12,tS Roma kıaa dalıaaı: Bir 
p•d• lirik opera. 21 Belgrad: 
lbteain •Peer Gyni. iıimli dra· 
.. tik piyesi, 21,30 Berlin kısa 
dalıaıı: Zellerin •Vogelbanler. 
op9f eti. 
ODA MUSiKiSi: 

12,15 Roma kıaa dalgası: Oda 
muaikisi konteri, 18.30 Bratis· 
lavı: Piyano kuarteti, 20,25 
Bratialava Caı konseri. 
RESITAEL't.R: -==-""""'=--...... 

9, lS Berlin kıs dalgası: !a· 
siliı ıprkılan, 18,2S Belırad: 
Ma1'telif ıarkılar (19,20 Keza), 
18,50 Prır- Opera artisti jora· 
lllt ta·afındın Yuroslav hava· 
lan, 19,1~ Berlia kııı dalt111: 
PiJuo-Kemın konaeri, 20 Flo
na•Napoli: Muhtelif prkılar. 
21,0S Bratiılava: Keman solo 
( Halk ha•alan ), 23,1.S Şarkı 
reaitali (Orkestra rafakatile). 

DANS MUSiKiSi: 
23.15 Belırad: 23,30 Viyana. 

MUHTELIFz 
19, 10 Bari· Roma kısa dafgas1: 

Arapça maaikili aeıriyatı,20,37 
B .ris Tirkçe koaupaalar, 21,15 
B.ri: Rumca aözlii ve musikili 
prorram. 

Diı Doktoru 
Cevad Dağlı 

ikinci Beyler ıokak No. 25 

elektrik santralı. TRENLER: memurluğundan 
- Baıı 7 inci $ahi/ede - funtrdeıa her~ 0 kllkn tren Teııcıl edilmiş olan !Sark Sa-

lzmir Vakıflar Modorlttğnnden: 
~neliti 

Ura Mevkii Cınsi No. 
300 Hükumet caddesi Dükkan 52 

birliği" şehrimizde yeniden tesis lerin hareket uatleri.. nayi kumpınylli Türk anonim 
olunacak eletrik santralının bi· Agdın lıattı; Alsanetıla şirketi] nin 12/5/938 tarihinde 

Yukarda yuılı dükkan Haziran 938 iptidasmdan itibaren bır 
sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarıl• 
mıştır. ihalesi 26-5-938 perşembe günü saat ondadır. Vakıflar nasını hazırlamııhr. Şebekenin Jımir·Karakayu·A.akara: Paıar- adiyen toplanan umumi heyeti 

cumhuriyet bayramında resmi ••81. faTpmba. cama. puar glloleri zabıtnamesi T caret kanunu hü- id&reaine müracaatları. 17 18 24 1583 

k d l 
uat 21,SS de. ._ 

üşa ı yapı ıcaktır. Junir • NMilll: ıw gb eut KÜmlerine göre sicilin 2278 nu· Zonguldak Urbaylığından: Alternatif cereyana uygun 15,40 da marasına kayt ve ieacil edilditi 
olarak hususi ve reımi mües· hmir-Deni&ll: Satı, r*'f91Dbe. ilan olunur. 
ıeıelerde yapılmış olan tHisa· eamarteei ~nleri ... ı 6.SO da lzmir sicili ticaret memur· 
bn kontrol ve ıslahına da ba•· hmır-Tir..ôdemlt: Ber•hılla ıut ı .. "h 

Zonguldakta yaptırılacak Şehir oteli. ve gazinoıuna ait proic 
ihzan iıi müsabakaya çıkarılmıştır. 

Teklifler 30 Haziran 938 perşembe gününe kadar Urbaylıta 
teslim edilmiş olmak lazımdır. 

.. 5,85 de bir katar; her akfam ... , uğu reamı mu ürü ve 
lanmııtır. Birlik, muntazam ve n.so Ödemi .. bU area, 16,30 da F. Tenig imzaaı 
mükemmel teaisatı olmıyan yer· Tireye oıony. 1 • Zabıtname. 
lere cereyan vermiyeceğini, bu Aı lı B d 

iştirak edecek olanlara şartnameıi ile vaziyet planını parasız 
olarak Zonguldak Urbaylığından almaları ilan olunur. 

b ı ,gon attı: asmane erı: 2 • Hı··se Jar ce Joelı· se epe cumhuriyet bayramına lımir·İetanbol·Anbra: Der ~ııa ~ aı Ui 17 20 24 27 1629 
kadar enstiliıyonlarını ıslah ve .. t 7 de [paur, cuma, çarpmba• 
fenni bir ıekle ifrağ etmelerini gtlnleri yataklı ngon-btıre bolaaarl 
halktan istemektedir. lemb • Soma: Paur n pı&Hr• 

Bozuk olan elektrik tesisatı tın ~n1•ri ••' ıs. zs de 
cumhuriyet bayramından sonra Janir-Btndırm11: Pazar, •1ı. P'"" 

maz ye karııacak, medeniyetin ff'mbe " cumarteti gGnleri •bahl•• 
bol ııı"'ına Manısahlar da kavu• yiı: ıaat "Z,20 de muhtel.il katır; 

a punt• i. ~•Tflmba. cuma &bleıi 
ıacaktır. ekapret ... , 12 a. 
Vali teftişlerinden döndü lamir&ma: Paıar •• pautt.U 

Valimiz Bay doktor Lütfi Kır· ri'nleri aut 15,28 fl• 

dar kazalardaki teftişlerini ile· Hu zaman lazım olt111 ttrle-
mal etmiş ve Manisaya dön· fon numaralar 
müıtür. Yangın ihbarı: 2222 • ,.bir tel• 

Gençlik bayramı fonu mGracaat aumaraaı: 220D • '"" 
rurleraruı .. ı.roa mftracut na ... 

19 Mayıı gençlik bayramı ruı: 2150 • elektrik: ıirketi: 209:1• 
yoni ıpor aahasında yapılacak· bnagazı: 2326. polis: 2463 °imdıılı 
tır. Hazırlıklar bitiril mi§, tale • ııhht: 20.ıo • Baemaae iatuyoı:ıa: 
be o güa için yapılacak idman 5638 • Altancak: ietaıyonn: 2l.U · 

ekzersizlerioi yapmı~tır. Atatür· l'uaport npur iakeleli: 2851 

kümüzün Anadoluya ayak ba1· Şehir nakil n11ıalarım11 .. balı· 
h~ı bu gün; ıehr.m'zde emsal· leyin ih: ,. ,ece .oa buekeı 
ıiz bir ıelcilde kuthJlanacakbr. 1aatleri: 

Kuşadası beledi-. . .. .. 
yesının vazıyetı. 
-Başı 7 inci sahijede

dar akıeden bu icraata bıravo. 
Gençlik hakkındaki )' zıya 

gelince; 
Şayanı ıü\crın ve memnuniyet 

bir derecede gösterilen bir fa
aliyet ile belediyenin kat'iyyen 
ali.lcaıı olmayıp bu ıeref tama· 
men adı kulübünün çalııkan 
heyeti idareaine aittir. 
~mdt -p nm bete'dtyWillı\ 

hakiki vaziyetine; 
Kuıadahlar ve Kuşadasına 

gidip gelen civar kasaba ve 
şe bir halkı pek ili bilirler ki be

lediye ıu geçen üç sene zar· 
f oda hiçbir faaliyet ve eıeri 
muvaffakiyet göıtermemiştir. 

Çarıı köpekJerden, mahallit 
ıüprüntü ve kaldırımların bo
zukluğundan ve bazı mahallit ta 
çamaıır vesair piı ' a.lardan 
geçilemez bir haldedir. 

Tramoagl~ 
Her .. 'bab Ghelyalı tn ,aaı 

bette bir uımny hareke& eder. 
Bwau uat altıda hareket edea ikiDe 
ei uam·ny takib .cler. Bııadaa 
toııra her dört uııkik.all• bır U'•ıJae 

~•1 nrdlr . 
W<ıe aoo uamnr Gtıulyalıdaıa 

24,S dedir. 
Konaktan Gi\zelyalıya illt tram

••y .abahleyin 5126 daclu. 1ki11ci 
ÜamYay bir ı.w t0.ıa.. u,~o d. a ... 
nket •dtr. 

Koaaktaıa G6nlyahya gece eo• 
tnmY•Y N&l birde bankoı eder. 
Bwulao ... .ı .u u ~ IZIUQH/ 

Vapurlar: 
il.mirden Karşıyakara ilk npm 

sut 5,45 ıo Paaaporttaa kalkar. t7eco 
IOD •apııı aut ll,Jll "-' Küu.u,,. 
~ bareke& eder. 

1'arpyabdaa hmin ilk qpnr 
1Ut (>,20 dedic. ~" npıaı iM ,~ 

_, 2" d.dir. 
Gbdlli her yarım ... ne biı 

upuı 'tardır. A.lqaın IOW..leıa °"'""' 
w.ıarler uatı• bırdU. 

Aleni teşekkür 
Kızımın bır senc:denberj te· 

davi edilt:m.yerck biz eri çok 
muztarib bırakan hastalığını in· 
ce tetkikler.le teşh•s ve yılmı
yan azmile tedav ıinı takıb ede
rek bu üıücü hastalıktan kızımı 

Şark Sanayi kumpanyası T. 
A. ıirketinin 12/5/1938 tarihin- Devlet Demiryollarından: 
de yapılan senelik adi genel 19-5·93S perıembe günü koşu yerinde yapılacak idman bay· 
heyef toplantısına ait zabıt va• rımı münaaebetile Seydiköy ve Buca banliö trenlerine ilive-
rakaaıdır. ten Alıancak ile Koıu yeri arasında azimet ve avdet üç treıı 

Esas mukavelenamenin 25inci yapılacaktır. 
maddesine göre senelik adi Trenlerin Alsancıktan hareketi 12.20, 12.SS ve 13.10 dur. 
genel heyet toplantısında 21 Koşu yerinden Alsancağa hareketi 17.00, 18.35 ve 18.45 dir. 
N.aan 1938 taribında hazır bu· Sayın halka ilan olunur. 1630 
lunan hissedarlar adedi kanuni Heyeti umumiye divanı bu üç müteakip sene zarfında icra 
nisaba eriımediğindeo ıene suretle teşekkül ettikten sonra edileceği ifade ve beyan olu· 
mezkGr esas mukavelenameye evveli ruznamenin birinci mad· muş ve bu ifade ve beyaaat 
göre ve Ankarada çıkan resmi desini teşkil eden mecliıi idare tasvip edilmiştir. 
gJzete ile neşrolunan ikinci da· "t k.b .. ı_· 1 Daha ıonra lca"'rın ı H • raporu, mu ea ı en muraKıp er uıran 
vetnamelere tevfikan ve hazır 
bulunacak hissedarlar adedi raporu okundu. Bundan sonra 1938 tarihinden itibaren •e 

raporlarla alakası müııasebetile meclis"ı ı·darece kara v "ld"t" 
her ne o ursa olsun behemehal r erı 1 1 

bilanço ve kirü zarar hesapları ıekilde kupon başına ı·Lı"cer bu 
karar verilmek şartıle hisaedar· .. 7 

• 

lar 12 Mayıı 1938 tarihine raa· ok~~'!:İesi müttefikan kabul ve ~~~!~ak:t·:~lced~:v:~;.•İ müt• 
lıyan perşembe günü ıaat lSte tasdik ve meclisi idare aıaaı ve Görüşülecek başka meaele 
Şekitlerde kiin fabrika binasın- mürkipler ibra olundu. kalmadığından toplantıya 11at 
da ikinci toplantaya clavet olun· Ruznamenin ikinci maddesi on beş buçukta nihayet wril· 
muşlardır. olarak: Müddetleri biten mec- miştir. 

Toplantı işbu ilin edilen gün liıi idare azasından Bay Halid lzmir: 12 Mayıs 1938 
ve saatte mecliıi idıre azaaıo· Onaran ve Alfret Mato ile mü· Katip Rey toplıyan 
dan Bay K. Talat Muıkara ri· rakip Dr. Ah Agah tekrar ve Şemsittin Evcimen Fevzı Beler 
yasetinde açıldı. üçer ıene ıçın meclisi idare Rey toplıyan H. Um. reiıi 

Hükumet komiseri lzmir bor· azalıklarına ve geçen yılki üc· S. Faik K. T. Muşkara 
sa komiıcıri Bay Şevki Ertuğrul retle mürakipliğe seçildiler. Komiser 
müzakerata baılanmak için esas Vulcubulan bir iıfzah üzerine M. Şevltı 
mukavelenameye göre ıiıevcut fabrika makinalaranın eskimiş Aslı gibidir 
reylerin kifi olduğunu ve bu olması yüzünden istihsalitm 14 Mayıs 1938 
husuıtaki muamelelerin tamam azaldığı ve buna karşı makina· Şark Sanayi kumpanyası T. 
bulunduğunu beyan eyledi. farın tecdıdine ihtiyaç görülerek Anonim şirketi meclisi idare R.•· tarafından aıa c.unilirı:- 15 aplik tez2ah1 ile 3 katlama mümessili r••mi damgası 
ne baylar ııvuJcd Süleym n Fa· ve muhtelif muavin makin rı 14 Mayıs 1938 
ik ve Fevi Beler katip olarak ve bır kuvvei muharrike teıi- On kuruşluk damga pulu 
Bay Şemsittin Eve.men tayin aatının mübayaasına lüzum gö- İzmir Şark Sanayi lcump.ın· 
olundular ve divan teşkil ettiler. rüldüğü ve bu mübayaatın da yası T. A. Ş. resmi ınühürU 

Şark Sana.\ i Kumpanyası T. A. Şirketinin 12-5-1938 
laı·ihli heyeti umumiye toplantısına iştirak için 

hisse senedi yatıran larıo Jistesi. 
H ssedarın ismı 

Bay M. Ta.at Mu, kara 
Alfret Mato • 

• Mor.s Vcrbek 

• Mors HJtar 

oturduğ1.1 
yer 

lzmır 
Brüksel 
lzm ı r 
Brüksel 

Hısse senedi No. su Hıete Re) Kimın tarafından Rey 

ııded . aded temsil edildiği aıicfli - - --
.,9Jl·4940,5151·5-10 100 1 B zzat balundu 2 

2808 • 2907 100 ı K. T. M. Tarafından 
3465-3544,5211·5230 100 1 Bizzat bulundu 2 

1·,80. 5071 • 5 90 100 1 M. Verbek tarafından 

imzası 

K. T.Muş· 
icara 

M. Verbek 

• Halit onaran lzm r 49-41,4980. ~091,5150 100 1 B zz-ıt bulundu 2 M. Onara• 
• Jale Neef BrüıtsJ 4866·4 OJ,5401,54:.15 

5011-5070 
100 1 H. Onarım taraf.odan 

Halkın 11bhat ve kasabanın 
nezafetini ihlil ve belediyenin 
en birinci vazifesini teşkil eden 
bu noksanları izı!e etmek icab 
ederken, bir takım asılııı faa· 
liyetlerden ve şu yapılacak, bu 
edilecek gibi mevhum ve mu· 
bayyel icraattan dem vurmak, 
bilmem amma çok münasebet· 
ıiz ve biçimsiz Clüıer. 

kurtar an Sa ihlinin çok kıymetli -
ve halu.c olan askeri doktoru Yekun 600 

Hakikati hali tavzih eden şu 
mektubumun gazetenizde neş· 
rini ıa,•gılarımla dill"rjm. 

Bay Şevki Sonsöze gazeteniz'e Katip Rey toplıyan Rey toplı\•an H. UM. Reisi Komiser 
aleni teş,.kkürler.mızi bild rme· Şemıittin Evcimen Fevzi Beler Süıeyman Faik K. T. Muşkara M. Şevki 
nizi r·ca ederim. Ash a-ibidir. 14 Mayıs 1938 

Salihlinın Borlu nah;yesi Şark Sanayi KumpBAyaıı 
Tomaşa köyünden Süley- Türk Anonim Şirketi 

rnan kızı Ayşe Mecl si idare Mümessil 
------------~ ............................................................ ... 

dum ve ou hale geıdım üstadl Salonda bir muddet durdu. 
- Peki Mirtonl Gau l geç· Nöbetçi taharrilerden biriıi 

m :ş olsun( Hele baydud· Kançofa yaklaştı: 
lardan birisini yere yuvar- - Üs.ad, dedi. Şatoya gön· 
ladığm için sana teşekkür derdiğ;miz adamlarımız, hepsi 

müş o.dJğu halde ayakta du· 
ruyordu. 

Kançof yorgunluğunu unut· 
muş gibi bu, c dden güzel ve 
cidden nefis ıüzel kıza bakb. 

- 20-
ederim. Şimdi mürebb'yc Gres· iş başandadırlar. Şimdi telefon 
aa ve sızın yaraladığ nız hay- edildi. Bilhassa bankerin ı.h· 

Rop, bütün vücJdünün en 
ince hatlannı gösterecek de· 
recede Jasmine .sarmıştı. 

nun bayatını b zzat kurtaran 
sizsiniz. Bunun için de size te· 
ıekkür etmeliyim. Eğer o, sa· 
yenizde kliniğe sevkedilmemiş 

Ye anide kendisine ameliyat 
yap:lmamış olsa idi şimdi ara· 
mızda bulunmazdı. Cesaretiniz 
beni bayun bıraktı! •- Niçin bakıyor bu adam 

bi&e1 Acaba bir tanıdık mı?. 
Dedi. 

Ooa cevap verdim: 
- •Ben de bilmiyorum mad· 

mllell Ukia, timdi anlaşılır 
el beli. 

Bu cimleyi bitirirken, aaotö· 
ri• arkaaıada otaran sarışın 

bir adamın, elini arkasıııa gö· 
tirclitüaü g ö ·düm. A.. Bu 
adam belinden kocaman bir 
lurabellum çıkardıl Namluyu 
bana detil. likin Jumin'io 
lzeriae dotru çevirdi: 

- •S.n b:zimsiol. 
Diye kudurmuf gibi batır· 

mata baıladı. 
._ BeD de aililumı çektim, meç-

bul adamın üzerine düş~nme· 

den boıalttı m .. 
- Vay.. Aranızda demek 

mücadele oldu. Ben zannedi • 
yordum ki siz, kuı av:aoır gibi 
avlandınız.. Ve buraya onun 
iç'n geldiniz .. 

- Hıyır üstadım, herifi tepe· 
taklak motörden yuvarladım( 
O da, şimdi, benden beter 
olduğu halde bapiıanede yatı· 
yor. Lakin aııl beni vuran d.· 
reksiyondaki gözlük~ü adamdır. 
Yalnız olsam onu da tepeler· 
d 'm. Ancak o vakit Jasminin 
bayatı da tahtı tehlikeye gırer· 
di. Bunun iç'n 2özlüklü adam 
canib nden gelen kurşunları ma· 
baretle karşı ıyımaduu. Vurul· 

dud olmak üzere elimizde ıki hati çok yerinde imiş .. 
kişi var. Ş"mdilık Allahaısmar· - Teşekkür ederim Hiiberl 
ladık. Ben gene gelirim. iyi Biraz çalıımak iıtiyorum, Ste-
olmağa çalış Mirtonl fandür'ü bulabilir miyiz acaba? 

* * * - Şimdi buradaydı üatadl 
Saat dokuza gdmişti. - Beş dakikaya kadar beni 
Kançof, merkezden içeriye g9uün .. 

girdiği zaman kendisini cıdden ·.....- Peki üstadl 
çok yorgun hissetti. Kaoçof, bitkin bir halde kol· 

Dolcuıdan eve Jasmini gör· tuğa yıkıldı. Saat dokuz b\IÇU· 

me\c. ht'iyordu. . ğa yaklaşıyordn. 
fakat vak t artık geçm"şti. Bu ıırada kapı çalıodı. 
Onu, merkezdeki cvınde ken· Pol ı h ıfıyesi, karşııında Ste· 

di çocukları arasında misafır fandürü görecek yerde Jumini 
etmesi biraz garıpti.. gördü 

Çünkü, Kançofun karısı dört Hemen aya'ğa kalktı. 
sene evci ölmüş, polis hafiyesi - Ya .. Dedi, s zsio ı z demek! 
çocuklarıle münz"v bir hayat Ben de şimdi ıizı a rıyacaktıml. 
yaşamağa b ş'am,ştı. Jaamm, sarı bir roba bürün· 

Polis haf.yesi derhal kendini 
topladı: 

- Sizi alelacele buraya gön· 
dcrdiğim için kusurumu ıffe· 
din~z; dedi. G :ç rdığ"n z feli· 
lcet beni o kadar perişan etti ki 
tar.f edem ~m. Allah gösterme· 
sin, Mırton'a isabet eden kur· 
şunlardan birisi ya size de İsa· 
bet etseydıt.. Ben a"z, sahte 
doktor M lier'yi tevk f ederken 
rahats!Z olm yasınız diye Ste
faııdürle buray3 yollamıştım. 
Kalpsiz herif.erin yolunun pusıı 

kuracalclar. nı h.ç tabm.n etme· 
m ştim. Sonra ... 

-Madmazc 1 MJaYan m Mirto-

Jasmin elan ayakta duru· 
yordu. 

Kııık ve yavaş birsesle ıord11: 
Babam nas·l? 

- Çok iyi, 
- Bayganlıkiarı gene gefr 

yor mu? 
- B tün baygınlıklan heP 

o toz ardan ~e odanın içilıe 

yay.lan mayilcrden ileri geli· 
yordu. Şimdı babanız tamaoıerı 

1 sıhhattad r. iki gün sonra barı• 
kaya gideb;l r. 

- Fakat Mösyö Kaı çof, b•" 
bamın uzer nden tenlike taın•· 
men za 1 olmuş mudur? 

Muhakı<:ak kı hayır! 

- Sonu CJar -



Sahife 9 

o~,ive dönen Avrupa! Köy 
t O 11'\Bl ,. 1 ·.-ı"?·r.~, .!?., =-

Güzel, yeşil örende 
çen 24 saat. 

ge-

Yazar.: Vernan Bartlett 

Ceplıede Japon askerleri 
Çindeki velcayii yakındın tet• laıtım. Avrupa tıpkı bir t&mar· 

kik için ıon zamanlarda Çine haneye benziyor. Lord Ha!ifakı 
gitmiş olan dünyanın ea maruf lnıilterenin herhangi bir kriz 
ıiyasi muharrirlerinden Vernon karşıaında ıaşırmadığını ve şa· 
BJrtlett lngiliz mccmuılarandaa ıırmayacağına söylüyor. lngilte· 
birine yazdığı bir yazı da, harp renin liderliğini lkaybetmiı ol· 
halindeki bugünkü Çini ıulh maaı vo bugünkü vaziyeti Lord 
halinde olan Avrupadan çok Hılifakıın iddiasının tamamen 
dahft sakin buluyor. Muharri· akıini ispat etmez mi? 
rin "Deliye dönen Avrupa. baş• Bu da çok yazık. Çünkü Bri· 
hğı altında yazdıtı bu yazıyı tanyanın düşmanlarını en fazlı 
kısaltarak naklediyoruz: ıevindirecek olan şey, onun 

"Bugün harb içinde kıvranan kendini müteredıd ve akı:yan 
Çin, sulh halinde olan Avrupa• bir siyaaete kaptırmış olmasını 
dan o kadar daha aa\cin ve görmektir. Mamaf.b bu gun için 
mutedil ki, adam Avrupayı Avrupadan büyüle bir harb teh· 
büsbütün unutup ıırf uzak~ark· l keıi mevcut olduğu zehabına 
tan b ahsetmek istiyor. Bugün• kap lmasın. B rtakım milletler 
lcü Çin, Avrupanın bir çok yer· yapabileceklerinden çok daha 
ler nden daha medeni ve rahat. büyük sözler aarfetmeği itiyat 
Kantondan Hongkonga kadar edinm iş görünüyorlar. Aslında 
yolculuğum eınumda pasapor• herkes bırbirinden korkuyor. 
tumu bir defa o lsun kimseye Avuıturyanın ilhakı S inyor 
göstermeğc lüzum ol madı. Çın· Mussoliniye pek tepeden inme 
den çıkarken kımse yanımda b"r darbe olmuştur. ltalya mllt· 
kaç param olduğunu ıormadı. buatı o vak'adan üç dört gün 

H albuki Avrupanın herhangi eve\ Avusturyanın her ~c pa· 
bir yerinde dört gün oturup ta hasını olursa olusun müstakil 
•onra başka bir yere gitrııek is· kalacağım yazarlarken, birkaç 
tcseniz bir takım beyannameler günlük kısa bir fasıladan sonra 
di>ldurup vesikalar almanız, bir onun Avrupa haritasrnd m si· 
sürü v;ze mua me!~ine tabi tu· linmesinirf ne kadar isabet ol. 
tutmanız ic ıb ede r. N ;:tekim duğunu yazmışlardır. 
Yunaniıtana g"rerkeo bir vize· ltalya, Habeş harbini müte· 
Ye çıkarken de ikinci bir vıze· akıp ortaya bir de ispanya 
Ye tabi tutuldum. Atinadan ay· harbi çıkarmıştır. Bunu Alman· 
tılırken yanımda birkaç drah· ları Brennerden uzaklaşt rmak 
llliden başka Yunao parası ol· gayeıile yapmıştı. H.albuki bu. 
~&dığına hükumet memurlarını gün Almaı.lar gene Brennerde· 
•lcna mecbur yetinde kaldım. ler. Bu sıkış ık vaz yette hal· 
Birkaç saat sonra tayyaremızle ya lngiltercye el uzatmaya muz· 
Sofyaya gelmi şt ik. Sofy .ı da 20 tar kalmıştır. 
~~kilca kalacaktı k. B.ı yirm ı da· 
ıı:ılcıdılc ziyaret bana, on sekiz 
~hgı liz şi lin lı k bir vizeye mal ol· 

u. Belgraddaki tayyare mey· 
dbtnı oraya ulaştığı mız aırada 

Üyülc hava manevralarına sah· 
ile oluyordu. 

Havada uçuşan harp tayya· 
relerine aşaj'ı d n manevra fi· 
tekleri atılıyor, burası tam bir 
B •rb meydanını andırıyordu. 
ııdapeştedeki tayyare meyda· 

;,1nı oldu~ ça normal buldum. 
akat Viyana Avrupada oldu· f Unıu hemen tekrar bana hatır· 

attı. Viyana Tayyare meyda· 
rtında Alman harb tayyareleri 
()f·

1 
saf dizilmiş duruyorlardı. 

narın arkasmd askeri karar· 
fahlar göze çarpıyordu. Bizi 
d •rıılıyanlar N ızi askerleri ol· 

u. Herıeyden evvel makul in· 
sanlar olan Avuıturyahlar 1 kır 
~·~~ beyaz çizzili bayraklarını 
trı ~ acele Hitlerin işaretini dik· 
t şlerdi. Bir turist şehri diye 
~anı dığımız V.yanada otelimin 
~p sının önünde dimdik iki 

llobetçi bekliyordu. 

••• 
n Çindcn Avrupoya döderlcen 

e duşünmüştüm, nelerle icarı•· 

• * • 
Berlin·Roma mihverinin zaafa 

uğramasile Ç~koslovakyanın is· 
tiklalini kaybetmesi iht.malleri 
artmış ve yakınlaşmış oluyor. Bu 
harpsiz olabileceıe bir iştir. Av· 
rupa ordularının en mü~emmel 
ıurette techiz edi.m ş olanların• 
dan biri bulunan Çekoslovak 
ordusu harbe imkan bulamıya· 
caktır.Çünkü Çek ihracatı Ham· 
burg Trıyeste yoluyla yapılıyor. 
Ezer Almanlar bu iki yolu ka· 
parlarsa Çekoslov akyanıo dün• 
diğer piyasalarıle irtibata tama· 
men kesilmiş olacaktır. Şuna 
nazarın, Çeklerin, Almınlırdıa 
nefret etmelerin• rağmen yeni 
bir dünya harbinde Almanların 
tarafında dövüşmeleri hiç de 
müıtebad aayılamıyacalc bir ih· 
timıldir. 

Yalnız muhakkak olan birıey 
varaa, o da hürriyetin tadını 
tatmıı bir ordunun ecnebi bir 
kuvvet için canla, başla dövüş
miyecekidir. Almanların ıon 
harp eden derı almış olacakları 
vcçbile her harpte netice üze
rinde en müess-ir olan imil, 
halkın maneviyatıdır. Alman 

nüfuz ve tahakkümünün yayılıp 
şümullenmesile belki ham me· 
vad bollaşıbilir ve daha kolay 
temin edilir. Fakat bu sayede 
halkın maneviyatının düze'.ebi· 
leceği şüphelıdir. 

Britanya hükumeti, üç büyük 
devleti karşısında cephe almı, 
görmek korkusunun telaşile 

ke11di zaafını ve karş.11ndaki· 
lerin kuvvetini mübalağalan· 
dırmak hatasına tekrar dü~müş 
c.luyor. 

Lord Haı:faksın lngilterenin 
muhtemel düşmanlariyle anlaş• 
mak arzuıu ıayanı takdirdir; 
lakin onun bu arzuya ulaşmak 
için tecavüzleri hoş görmeıi 
bilemeyiz ne dereceye kadar 
doğru olabilir. işte lskandinav 
mi.Jetlerini Baltık denizit1in ce· 
nubunda olup bitenlerden uzak 
tutan, alakas zlandıran onların 
toplu emniyeti sevmemeleri ve 
münferid kalmak arzuları değil 
lng"lterenin bu sakim .siyaseti· 
dir. Gene bu ıiyascttir ki Av
rupanın cenubu şarkisindelci 
milletleri demokrasiden ayrıla· 
rak totaliter bir yol tutmağa 
mecbur ediyor. Unutulmamah· 
dır ki, bu nisbeten küçüle mil• 
Jetler, bir harp halinde vekille· 
rimizin en fazla zihinlerini İf• 
gal ettiği gö~ünen tayyareler• 
den vo toplardan çok daha 
mühim rol oymyacaklardır. 

Alm ny , onurı dostluğunu 
kazanmak için bütün diker dost• 
Jukları denize attıracak kadar 
kuvvetli bir devlet detildir. Jı· 
ponya ise Çin harbini kaybet• 
meğe mahkumdur. Onun zap• 
tettiki yerlerdeki nüfuzu şimen• 
dıfer güzergahından bir kurşun 
atamlılc bir sahayı aımıyor. Ge
neral Şan Kay Şekio zaferleri, 
koca Ç ni yekvücut bir kütle 
hal.ndo birleştirmektedir. 

lta!ya ise ya ıiyısetini bilfiil 
değiştirerek "İyi bir Avrupalı. 
olmalı, yahut ta Anglo ·İtalyan 
paktının usaresini eminccye ka· 
dar öyle görünmelidir. lnaan 
aııl birinci ş kkın ruh bulmasını 
arzulamakla beraber, ikinci ola· 
rak düşünülen vaz yet tahaddüc 
etse bile aradan geçecek kısa 
vekfe İngiltere bükQmeti ile 
onun artık liderlik edemediti 
hükumetlere muvazenelerini bul· 
mık imkanını verecektir. 

Yazan: O. T. 
Aradan yarım ıaıt ıeçme

mişti ki: "Geldiler, geliyorlar 11 

ıeılcriyle ökretmeolerin dııan 
fırladıkları görüldü. Biraz ıonra 
kültür direktörüııün ıelimlarıoı 

arkadaşlarına sunan yardirek· 
tör Bay Neşet Şaylan ilk ted· 
riaat müfettişi Bay Vahid ve 
Bay Sabri ıibi kültürcüleri arı· 
mızı almış bulunuyoruL Me· 
aaiye gene devam ediliyor. Müş· 
terek derdler dcı:liyor, özlü ve 
niüşterelc kararlar veriliyor. 

Toplantı sonunda yardirek· 

1 
törün: 

- •Kemalp•şa öğretmenleri, 

Parisin zengin mahallele
rini soyan genç kadın .. 

Apartmanın penceresini açan bir 
kadın haykırıyor: '' lmdad, imdad .. 

Hırsız var! .. ,, 

Hır•ız kadın gazetecilerden 
sakınıyor. 

Pariıin SJbek ıokağında, 
Deşan iıminde bir kad.n; apart· 
monın penceresini açarak avazı 
çıktığı kadar bakırıyon 

- imdat!.. Hıra· z varl. 
Bu batumayı İ§iden apart· 

mın kaoıcııi, tereddüd etme• 

den bir poliı çapmyor. Poliıle 

beraber apartmanın merdiven· 
lerıni çıkaı ken; yukarıdan, ba· 
aamakları dörder dörder atlıya· 
rak inen bir genç kadın ile 
karşılaşıyor. 

Polis ona: 
- Nc:redea ıoliyoraun? diye 

ıoruyor. 

Genç kadın: 
- Seni alakadar etmezi 
Cevabını verip ilerlemek isti· 

yor. Polisler derhal: 
- Öyle mi? Şu halde kara· 

kola gitmemiz lazım, diyerek 
bu kadını Kayyo komiıerlitine 
ıötürüyor lar. Komiserle arala• 
rındı ıu görü1melcr geçiyor: 

- İimin ne? 
- lımim Terman Fu1ce; 1909 

ıeneı ode Trocın şchrınde doğ• 
duml. 

Derhal, kadının hüviyet cür 
daot tetkık edil.yor ve onun 
halen mahpus bulunan bir ıu
bay.a üç dört •Y evel evloamiı 
olduğu anlaşılıyor. 

....------.-------~---- '"" Fransız vapu
rundakiyangın 

Müttebim kadının üzeri araı• 
tınlıyor. Ceplerinden bir kro-
nametre, madalyalar ve bir 
"Leiiyea daaör. aııanı çıkıyor. 
M. Vcrmiyerin evinde hınızbk 
yapıyordun detil mi? nihayet söndü

rüldü. 
""'fl!Ca~-.-;;··--~-------~-..-·~·-·---. 

- Maalesef öyle, bay komi· 
ser. Başka tür:ü geçinmek ıüçl 

- Cürüm ıer&kiıaiz yar mı? 
- Var amma iıminl bilmi• 

yorum. 
Termen Openin bir müddet

tenberi zengin mahalleleri ha· 
raca ke.en hı r11z: ıebekeaile 
birlikte hareket ettiti anlatı hyor. 

Mücellit 
Ali Rıza 

•• • Ea temiz• ve en ıarif itleri 
ıüratle yapar. 

Havr - Franaanın muhteşem Transatlantiklerinden Lıfayette· ı 
pmiıinde günlerdenberi devam eden yangın, nihayet ıöndürüle· 
bilmiştir. Yangından ıonra koca Tranıatlantilc, resim de ıördü

Yeni Kaoallar 
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f'ünüz ribi bir demir ve çılilc klil~Hİ hlllinde lcalmııtır. 

üç dera yılıodaaberi ,atmur 
demeden, çamur demeden, ıo"' 
tule veya ııcak demedoa yıl· 
aız bir iı ve vazife üllcüıüne 
dayanarak hakiki ödevlerini ba· 
ıarmıktaa hiçbir zaman ıeri 
durmamıılardır,, sözlerini iıiti• 
yoruz:. 

• •• 
Yemekteyiz. •• 
Maaanın bııında yer alan 

köy konuklarını köylü adın 
köylü bir genç lcıaa, aamimi 
bir ifade ile yemeğe bıılama• 
)arını davet ediyor. 

Daimi bır neşe içinde geçen 
yemekten sonra salondaki rad· 
yo gramofonun çalmağa başla· 
dağı kıvrak bir fokstrotun ahen• 
ıine ayak uydurmağa çalııın· 
ların başında Yukarılcızılca ba• 
şötretmeni Ahmed Akhan rö· 
ründü. 

irmik holvaaıaı feda edemi· 
yenler ellerine tabaklarını ala· 
rak hemen bir halka teıkil edi· 
verdil r. 

Arkada kordon z:eybetl.. E
mekli başöğretmen Abdullah 
Öner, yirmilik bir delikanlıdan 
daha cınh hareketlerle niha· 
yetıiz allcış topladı. 

Bunu mahirane çalınan bir 
mındoJJn tıkib etti. Şimdi öğ· 
retmenler, ö~retmenlerinden 
derı alın çocuklar gibi bütün 
dikkatlerini mandolin aeıine 
verdiler. Öğretmen Neuket 
Becerikia ve N.lüfer llterin bir· 
likto öA-retmeğe başladıkları iki 
güzel ıarkıya kulıklarıaı açtı· 
lır. 

Üçüncü provadan aonra hep· 
ıi do bir atız:dan söy:iyebile· 
cek bir dereceye gelmişlerdi. 
Öğretmen durur mu biç? Ni· 

çin kendiıiain öğronditi yeDİ 
bir bilgiyi köylüıüae ötretmıaJa. 

Birden karar verildL 
llık bir bahar ıüneşi altıacb 

tabiabn özenini eairgemediti 
ıüzellilc ve yeıillik içinden 
köyiü ile beraber köylü içine 
kırıtarak •Gençler birliti. bi· 
naıına doğru yürüam•I• b.,. 
la adı. 

Bina önünde İlpekter B. Va· 
bid köycülük davamızın nelere 
dıyaadıtını batıra batara an· 
lıth •• 

Bundan ıoara okuldu beri 
ıöyleamekte olan ıarkıyı, köy 
çocuklarının açık ıahne ile ya· 
rathkları muvaffak rontlıraoı 
dinledik, ne oldu bilmiyorum; 
birden aebepıiz bir ıükQt faıı· 
laıı. Şayanı dikkat ve ıayan ı 
tetkik bir manzara karııaaada 
hayran kaldım. 

10·12, yaılarıada bir çocuk 
keıadilitindea ortayı çıktı. Bir 
takım iıaretler yıpmıtı başla· 
dı. O.iliz: oldutunu öğrenditim 
bu çocuk keadiıiain mabıulü 
bir ıiir okuyormuş. Bir defa 
lzmire ıelmiı, Atatürk beyke· 
lini ·gôrmüş, hayran kalmıı. O 
büyük adamın ıevgııini böyle 

- Lüt/•n çe11irini.s -
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Te~nik 

Muhasebe Bürosu 
Mu~ta · E. Çelebi 

İ zmır belediyesinae.-ı: 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruştan. alb yüz y:rmi do
kuz lira bedeli muhammenli 
25 inci adanın 157,25 metre 
murabbaındaki 44 sayılı arsası 

Kapalı Yem şçrırşısı No. 3 Başıeatipi kteki şartnamesi veç-
Tele/on 34J5 hile 20/5 938 cuma günü saat 

Muhasebeye ait butün işlerinizi 16 dı açık artırma ile ihale 
tam b r it mat ıle tevdi edilecek.ir. iştirak etmek iıti· 

cdcb.lirsiniz. yenl:r kırlc: }edi lira yirmi beş 
Bü o, kanuna oyg;ın şekilde ve kuruşluk muvakkat tem nat malc· 

muhte lif usullerde: buzu veya banka teminat mek-
tubu ile söy'enen gün ve saatte 

Muhase!Je tes:s eder encümene geiirıer. , 
Defter tutar 4 10 13 17 t<61 

lzmir Belediyesinden: 
Planço tanzim eder Beher metre murabbaı 200 

H b t tk •k t f• kuruştan 576 lirt 20 ıcuruş be-
CSQ l e ı ı as ıye dclı muh1mmcnlı 83 üncü ad • 

oe ihti''afları halleder nın 288.10 me re murabbaın-
- dakı2,3 nyılı arsalarının sat ş baş 

bır kal bal k bır kütle karşı· katip'iktt ki şartnamcsı vcçh:Ie 
sınd izhardan kendini alamı· 31151938 Sa.ı gü ıu aat 16 da 

aç k artı ma ıle ihale cdi.ecek· 
yormuş. 

Göz erim doldu. D lden ve 
k ıla;dan nıahrum olan bu ıa· 
valiı çocukta bütü ı Türk ço· 
cuklnı g bi en büyük babası· 

nı nıçın btr hareketle if.ıdc 
ed yo ?. 

Akşamın lcıztlta~mağı yüz 
tutan varlığı içinde kend.mden 
biraz geçer gibi oldum. 

Kcııd mi top.amakhğ m la· 
ı mdı. 

Gene on'ardan, birin;n ses"ni 
duyJyo. um. BJ, yüzü, 9özleri 
gibı kalbi VI! ruhu güıel b r 
ö~ c.menin s~si.. Kövıülere 23 
N sanın değerini a ni tıyor: 

- •E asea -d:} o.·. bug a, bu 
Türk mucizesini a.1lamıyan bil· 
miycn b r Türk yo dur.,. 

A mutlu o' ulu öğ etmenlerin· 
de ı Se:nahat Erıc..ımun bu söy· 
lev nd~n so:ıra topluca köyü 
gczmeğe çıktı k. 

Ôren. 
• *. 

lzmirin 45 kilometre güney 
doğ1.1s1J'lda, M ır1d dağ ları sil· 
s lesin.o iki b1yüıe: bo?azına su· 
t nı dayamı~, 1mar görmüş ıirin 

bir köydür. 
Koy k3nunu ile ~ are effil· 

mek e ve kanunun bağ şladığı 
m 11aid haklardan iıtif ade yol· 
l rı araı rılm .Aktad.r. On yıl· 
dan beri köyün ortasın dan ge. 
çcn ve birçok tehi ke!er, lcor· 
kunç ba talıklar doğuran dere· 
n n 300 metrel k kıamı kirgir 
köprü olarak örtülmüı, bir kı • 
ıım mahallelere temiz su geti· 
ritmi~, köyün hemen medh lin • 
de zarı f, ıairane bir park ya· 
p lmış, el · birl ıi le oo ıekiz bin 
lira kıymetind ! fevkalade mü· 
kemmel, tam teşkilitiı bir okul 
b.nası inş edilmiştir. 

Köylünün geçim vaziyetinin 
fyi olduğunu sevinçle ötren· 
dim. Bağc•hlc, ren ;berlik belli 
başlı iılerid"r. B ğları ve tarla· 
lan için ihtiyaçları olan kredi· 
yi Tarım Kredi Kooperatifı eli 
ile temın ed yorlıır. 

içtimai teşekküllere {azla 
önem verildiğine büyük bir 
memnuniyetle şahit olduğum 
bu köyde gençlitin bell başlı 
etlenceıini şu iıler teşkil et· 
mektedir: 

1. - Havanın iyi vo mii11it 
oldutu günlerde aündüılori o

va iıleri. 
2. - Pazar ıünleri futbol, 

voleybol gibi ıpor ekzcıizleri 
veya zaman ·· zaman verdikleri 
müsamere hazırlıkları. 

3. - Akşamları birlikteki 
r•dyoda nrilen konferınıları 
takip, müzik d .nlemek, kütüp· 
hanedeki kitapı.n okumak, 
muntazamın ,elen ıünlük ıa
zeteleri tetkik etmek. 

• • • 
1900 Küıur nüfuılu, SSO hı· 

neli güzel Örende öğretmenler 
arasana katılarak köyden ayn· 
larken: 

Gençlorbirliği önünde kül 
adına söz söyliyen gencin ıu 
ıöz erini tekrar ed yorum: 

•Oüıı, SIZlll g bi O an şehir• 
lıleri, bııım gibı köy.üler ara· 

tir. f tirak etmek ııt yenler 43 
lira 25 kuru~luk muvakkAt te· 
min t makbı.,zı.ı veya bankı 
tem nat mektubu ile söylene ı 
gün ve sAatte encümene ge'ir-
ler. 17 20 24 27 1634 

Baktriyolo ğ 
Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta h. 

lill~i ~l't:ı'Oılır 
Mnracaat ''eri: 
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sında gô mek mümkün delildi. 
Halbuki bugün ıebirli bizden 
ayrılmak istemiyor. Rejimin 

bundan büyük mucizeli olur mu?. 
Doğru ve içtıa ıöylüyordu. 

O henç .• 
Bugün şehirliyi köylüden, 

köylüyü oebirliden ayırmak ka· 
bil değil dir. 

•Hep miz birimiz, birimiz he· 
pımız ıçind r ... 

- SON -

A 'ADOl,U 

lzmir Vilayeti Muba~ehei Husus. ye 
Mndor loğttnde~: 

Senelik kira 
Bedeli sabıkı Numarası Cinıi Yeri 

Lira K. 
80 15 Dükkin Kuyumcular çarıısı 
45 16 ,, Alipaşa meydanı 
50 14 " .. .. 
20 49 ., Ata• Mek. altı 
20 50 47 it " " 

,12!} 4 ,, Memleket b11. altındı 
idareyi Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinıleri 

y~zılı akarat 5·5·938 gününden 6·6-938 gününe kadar bir ay 
ç ıde pazarhk suretilc kiraya verilmek üzere tcmdiden açık 
art rmaya çıkanlmııtır. 

Şırt ara öğrenmek istiyenlerin her gün Mubasebei Hususiye 
mudüriyeti Varidat kalem ne ve pey sürmek iıtiyenlerin de 
Encümenin toplandığı her puırtesi ve perşembe günü saat 
10 da depozito makbuzlarHe birlikte Vılayet Daimi Encüme-
nine rnürsıcaatfarı ılaı olunur. 12 14 17 19 1568 

~AZM AŞ 

Sanayi ve Ziraat makineleri 
1'ork 'Anouin şirketi 

LANZ Mazotlu D"zel tarla traktörleri. 
45·35· 25·20 beygirlik: Her hususta garantilidir. 
F.yatta ucuzluk tediyatta kolaylık vardır. 

t.ANZ - Harman, biçer ba~lar, saman ve ot preıeıi, 
tohum ayırma makınesi, kalbur makinıı, pata· 
tes çıkorma m:ıkincsi ve bilumum a:atı ziraıye. 

RUT-SAK - Traktör pullukları, mibzerler, dıskaro, tırmık, 
çapa makineleri. 

WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 
Tam O.zel motôrleri. 

Her türlü fabrika tes ıah iıleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mın tak sı umum acentesi TALAT KIL
l/OtıLUNA m·iraca'lt. 

Pamuk mensucatı 
Anonim şirketi 

Kabot bezleri satış fiatı 
Tip No. Marka11 Eni aaotim 

At 85 
~t. 75 
Değirmen 90 

,, 85 
Geyik 85 

il 75 
Tayyare 85 

,, 15 
11 Köpekli 8S 

36 metrelik bir topun 
satıı fiatı 

Kuruş 
717.-
(;''·-832.-
798.-
800.-
730.-
732 
670.-
722.-

İşbu fiatler fabrika teslimi sattı fiab olup ambalaj masrafı 
müşteriye aittir. 

25 toptan aşığı utıılarda yukarıdaki fiatlerc 
o'unur. 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Dakikada (6) çeşit fototraf (30) kuruıa çeken aon ıiıtem 
makınemiı geldi. Bilhassa veıika iılerinde çok elveriılidir. 

Konllk civarı 11 FOTOCAN .. müeaaesesi • lzrnir 
Telgraf: İzmir· CAN, Tol, 3033 

Devlet Havayollaırı Umum Modar .. 
lüğilnden: 
1 - Şimdiki kadromuzda aylak ücreti üçyüı lira olan fen 

ıefl ığ münbaldir. 

2 - Büyuk Mıllet Meclisine sunulmaı olaa teıkilit kanuna 
liyihaaına göre üç mübondiıten teıekkül edecek fen 
heyetinin reiıine aokaen diterlerine yetmiıer lira aılit 
maaı teklif edilmit ve icabanda bunların em11li laaaıl· 
ları ücret olarak ta verilebileceti kaydı lconulmaaıtur. 

3 - Tal·pleria Tayyare mübend;ıi olmaaı prtbr. 
4 - Taliplerin: 

A - Mektep ı•hadetaımeai 
B - S hhat raporu 
C - PoliıtoD muıaddak büınübal mazbatuı 
D - Ş mdiye kadar plııtaldan Jetlerden aldıkları 

veııkalar 

E - Nüfuı tezkereli aureti 
F - Üç adet fototraf 
G - Askerlik ve1ika1& 

ile birlikte Hıvayolları Umum müdürlüte miira-
uatlan. 17 19 21 23 1450/lt>28 

lzmır ıkınc ıc•11 mcmuı ı · 
ğundan: D. No. 938/734 

Gayri menkul mallar.n açık 
artırma i lanı Madde 126 
Açık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Hane maarsa 1625 
metre murabbaı mikdarmda .• 

Gayrimenkulün bulunduğu 
mevki, mahaltesi, sokağı numa· 
rası: Karş·yaka Çora\ckuyu so· 
lcağıoda 168 ada 29, 30 parsel 

Takdir olunan kıymet: 2200 
liradır. 

Artırmanan yapılacağ& yer, 
gün, saat: Birinci artırma 

18·6-938 Cumartesi aaat 11 de 
ikinci artırması 16 Temmuz 
938 pazartesi saat t 1 de. 

1 - işbu gayrimenkulün ar· 
tırma şırtnameıi 8·6·938 tari· 
hinden itibaren 734 No. ile 
ikinci icra dairesiniD muayyen 
numarasanda berkesin görebil
mesi için açıktır. ilanda yuıh 
olanlardan fazla malümat al
mak iıtiyenler, iıbu ıırtnameye 
ve 9381734 dosya numarısile 
memuriyetimize müracaat etm .. 
lidir. 

2 - Artırmaya iıtirak için 
yukarıda yazıh kıymetin % 1,S 
niıbctinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla d ter alakadarların ve 
irtifak hakkı nh plerinin ıayri· 
menkul üzerindeki haklarını 
bnıus: le fa iz ve maırafa dair 
olan iddialarını iıbu ilin tari· 
binden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlikte 
m ::muriyetimize bildirmeleri icab 
ed!r. Aksi halde hakları tapu 
s:cilile aabit olmadıkça ıatıt 
bedelinin paylaımuıodan hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır• 
maya iıtirak edenler a&rhrma 
şartnamea"ni okumuş ve lüzumlu 
ma:ümıt almıf ve bunlan ta• 
m••- ka~wl et•i •• 1-
bır olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gıyrimenkul üç defa bağraldık· 
tın sonra en çok artırana ihale 
edil ı r. Ancak artırma bedeli 
muhımm en kıymetin yüzde yot· 
mit beşini bulmaz veya 11ht 
iıtiyezin ılacıA-ını rüçhanı olan 
diter alacaklılar bulunupta be
del bunlann o gayrimenkul ilo 
temin ed. lmiı alacak arının mec· 
muundae fazlaya çtlcmazıa on 
çok artıranın taahhüdü bakı 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on betinci 
günü ayni saatte yapılac•k ar
tırmadı, bedeli ıatıı iıtiyenin 
alacat na rüçhanı olan diğer 
atöcakhlörıa o gayrimenkul ile 
temin edilmiş alacaklara mec
muundan fazlaya çıkmak şar
tile, 228D numaralı kanuna tabi 
olduğundan rene artırma yüzde 
yetmiı beıi buldurmak şırtilo 

- Evimizin gez kolu l:Ser· 
gamada yapılavak Kermes mii
nasebetile 22·5·938 Pazar günü 
bir gezinti tertip etmiştir. Bu 
geziye iştirak edecek arkadaş· 
nihayet 20-5-938 Cuma günü 
akşamına kadar ev.m·z sekreter• 
liğine isi mi erini kaydettirmelı· 
dirler. 

2 - Evimizin bandosuna da· 
ha bircok aletler ilave edilmiş· 
tir. istekli olanlarm bando der· 
ıi almak üzere evimiz sekreter· 
liğinc kayıtlarını yaptırmaları. 

3 - Günlerdenberi köşemiz• 
do yazılmakta olan seyyahlara 
rehberlik yapacaklara verilecek 
olan deraler 12·5·938 Perıem· 
be .8ününden itibaren başlamış· 
tar. Program aıatıdı yaıılmışhr. 

Efes: Bay Asım Kültür 17·5-
938 Sah saat 20 de, lzmir, 
Agora, Mü·e, Kadifekale: Bay 
Salihettin Kantar 18·5·938 
Çarpmba 20. 

Karşıyakada bu-
lunan cesed 

Bir hafta evol kaybolan ve 
kendiıinden bir haber alına· 
mıyan Burnava z·raat mücadele 
istasyonu muhaaebeciıi B. lbıaa 
Pekenin cesedi, Karııyakada 
Naldöken mevkiinde denizde 
bulunmuştur. B. lbaanan kazaen 
denize düştüğü ve boğulduk• 
zıınnedil.yor. Denize düşerken 
bir taıa çarpmaktan mütevellit 
bışında birde yara görülmüştür. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Oda idare h!yeti 
Tic ret Odası idare heyeti. 

dün 0.::la uloaundı toplanmıı, 
Odayı alakadar eden bazı mr 
ıeleler üzerinde müzakerede b .. 
lunmuştur. 

artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezıe ihale ya• 

e atı ti alili üşer. 
6 - Gayrimekul kendisin• 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan feaholu· 
narak kendiıinden evel en yük• 
sek teklifte bulunkn kimı• 
arıetmiı olduğu bedeUe almata 
ruı oluraa ona, raıı olmaz 
veya bulunmazsa hemen oa 
beı gün müddetle artırmaya 
çıkanlap en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için % S te• 
he11p olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıcı hükme hacet 
kalmak11zın momuriyetimizce 
alıcıdan tahıil olunur. Madd• 
(133) 

Hane ve ar1111 yukarıda gör 
terilen tarihlerde lzmir ikinci 
icra memurluğu odasında işbu 
ilin ve göıterılen artırma ıaı+ 
namesi dairesinde ıablacöl" 
ilin olunur. 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındırda bütün konf örü ve demirbaş eşyasile mevki v• 
manzarası müstesna ve çok kullanışlı olan belediye otel ve 
gaıinoıunun üç ıeoelik ican açık arbrmaya çıkarılmışbr. istek-
lilerin 6-6-938 Pazarteai ••t 16 ya kadar belediyeye miirr 
caatlan. 5 10 12 14 17 19 21 1466 

Balya Belediyesinden : 
B A L Y A Panayırı 

27· Mıyıı·938 de açılacak ve 29· Mayıı·938 tari bine kadar dr 
vam edecektir. Puayırda her nevi emtıa ve hayvan alım .,. 
11bmı yapılır. 

Boz ark kara ı t ·r ha1vanlarlo Türlciyenin her tarafında ta· 
nmmış olan Baıya paoayiri ıeçen 1ene çok ra~bet görmüştür· 

Görülen bu raibet üzerine bu ıene daha ziyade ehemmiyet 
verilerek her türlü ihtiyaç temin ed.lmiştir. 

Her tüccar ve hayvan alam ıabmile meşgul olanlar panayırıll~ 
bir defa görmeleri tavı"ye o '.anur. lS, 17, 18, 19, 1~ 

Çeşme Ziraat bankasından: 
Çeıme ılıcalannda dört oda, bir ıalon, bir mutfak, bir baDf°' 

bir çamaprbane ve 160 metre murabbaında avluıu buluoaO 
bir bap banyolu hane 1/6/938 tarih nden 30/9/938 tari.biD~ 
kadar mevıimlik kiraya verileceğ nden i~ 1 1 , • T. C. z ır::9 blokaıı Çeımc ajaoııoa müracaatları. 13 17 21 :tS 17" 
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Fratelli perco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
''DEUCALINUS., vapuru 16-

5·38 tarihinde beklenmekte olup 
AMSTERDAM, ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanlatına hı· 
reket edecektir. 

11VENUS,, v'p ıru 26-5·38 de 
limanımızda beklenmekte olup 
yükünü tahliyedn sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanları için yük alacsktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"BARDALAND,, motö'rü 20-
S-38 tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG. 
GDYNIA, DANZIG, DANl· 
MARK ve BALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

0 NORDLAND,, vapuru 16· 
6·38 de l manımızda beklen· 
mekto olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA. DANI· 
MARK ve BAL TIK limanlan 
için yük alacaktır. 

.. VINGLAND,, motörü 16-
6-38 de beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK vo BAL 1 IK JimaDları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

0 SUÇEA v A.. vapuru 6-6-38 
tarihinde limanımıza gelip MAL· 
TA, MARSlLYA ve CENOVA 
limaniın için yolcu ve yük 
alır. 

"ALBA JUUA,, vapuru 2-7-38 
de beklenmekte o p MALTA, 
MARSILYAve CENOVA Uman
ları ~in )'Ük alacaktır. 

Y o)cu da kabul eder. 
lllndaki hareket tariblerile vo 

.. ~lanlardaki detif ikliklerdea 
ıcente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tal ıilit için 2 aci 
kordond FRAT SPERCO 
npm acentalifına müracaat 
edilmeli rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE. LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
A. G. HAMBURG 

ALLAS LEVANTE LlNIE 
A. G. BREMEN 

•ANDROS. vapuru 15 Ma· 
Ylata ltekleniyor, ANVERS ve 
liAMBURG limanlarından yük 
ı;akaracaktır. 

• AKKA. vapura 24 Mayıa
t. bekleniyor, ROTTERDAM 
liAMBURG ve BREMEN li· 
llltnlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H.SDHULDS 
. ~MARITZA. vapuru Haziran 

1'
1Ptıdılarında bekleniyor, ROT· 

ERDAM HAMBURN ve BRE· 
ttlEN limanları için yük aJa. 
~~tır. 

SERVICE MARITlMJ 
RQUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 1 

~iranda bekleniyor, KOS
ı· CE, GALA TZ ve TUNA 
ı):~ıara için yük alacaktır. 
~ NORSKE MIDDELHAVS

LINJE OSLO 
0

SAN ANDRES. 26 Haıi· 
~'-ela bekleniyor, OIEPPE ve 
,1~r.,eç umum lımanlarına yük 
-.caktır 

JONSHON WARREN LINIES 
"iN LIVERPOOL 

r.ir CEMORE., vapuru S Ha· 

111 
•nd~ beklen.yor. Burgaz Var· 

al' l<ostence limanlarını yük 
S taktır. 

TE. ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

··au ,, t DAPE5T., vapwu '..!3 Mı· 
·r' a beki n yor, Tuna i manıa· 

1 ,,. 
•&r'I yu" a.ıcaktır. 

•'fl::>ZA. vapuru 21 Mayıa
ta bekleniyor, PORT-SAIT ve 
lakenderiyeye hareket edecektir. 

ilandaki hareket tariblerile 
o v u rd ki d ği iklilclerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafıilit almak içiD 
Eirıncilcordonda W. F. HENR 't 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
upur ıcentalıtma miıı•~ 
&Clilmcıi rica olunur. 

Telefon No. 200712008 .. 
DOKTOR 

M. Şevki Ulur 
Dahllt haatahklar 

mutahaaaısı 
lkincıbeyler aokak No. 81 

Telefon No. 3186 

Olivier ve 
Şürekası 
limited 

V apar Acentaaa 
IUriııcikordon Rees b

Tel. 2443 

THE ELLERMAN UNES L TD. 
"POLO,, vapuru 29 Nisanda 

LONDRA ve HULLden ielip 
yük çıkaracak. 

··oPORTO. vapuru 7 Mayıs 
1938 LIVERPOOL için yük 
alacaktır. 

11LESB'ıAN., vapuru 17 M~ 
yıata LlVERPOOL ve SW AN· 
SEADAN ıelip yük çakara mk. 

THE GENFRAL STIAM NAVr 
GATJON Co. LTD. 

11ALBATROS,, vapura 20 
Mayıstı LONDRA için yük 
alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE- LlNlE 
"'ACHAIA,, vapuru limanı· 

mlzda olup yük çıkarmaktadır. 

Doktor 
Salih Sonad 

Cild, Saç ve zührevi hastalıklar 
mütehass sı 

lk;nc beyler sokak No. 81 
Hergün öi? eden son .. a 

A OL 

biri 

lzmir Vilayeti Mubasebei Husu. 
siye MttdürlüğO.nden; 

Senei s bık 
Yıllık k"ra bedelı Cinsi Numara11 Mevkii 

Lira Kuruı 
25 Ev 264 lkiçeımelik caddea 
50 Kahve 403 • • 
29 Dük kin 349/1 • • 
50 • 178 Irgat pazarı 
2S Ev 7 Tilkilik Osmanııdtt 
40 Dükkan 36 Nıaıaııihta 
48 .. 3 " 

150 ,, 29 ikinci belediyede 
1700 Samın ban' 3 Kemer caddesinde 

210 Mağaza 14 Yol bedesteninde 
70 Dükkan 48 Namuıihta 

145 Mağaza 31 ikinci belediye cad. 

250 " 26 " " " 
1 S Dolap 29 Bakır bedesteninde 

ldarei Hususiye akaratından olup yukarada cins ve mev.cileri 
yazıla bulunan akarıt kirayı verilmek üzere 12-5-938 günün
den itibaren 10 gün müddetle temdiden açlk arttırmaya çıka
nlm·ştır. Şartlan öğrenmek istiyenlerin her gün Muhasebeı 
Hususiye müdürlüğü· Varidat kalemine ve pey ıürmek iıfyon· 
lerin de ihale günü olan 23·5-938 pazarteai ıünü aut 10 da 
dekozito mıkbuılarile birlikte Y liyet Daimi E.ocümenino mii-
rııı caatları ilan olunu". 14 15 17 1607 

Ankara Hirası lzmir, 
Manisa, Aydın, Denizli, 
Muğla vil8yetleri acen • 
teliğinden: 

Bu kere Ankara Bira Fabaikasından 10, 
ll,12,13,23,24,25,26,28,49,50,51,52,53, 54 
litrelik muhtelif hacimlerde bira fıçıları ceL 
bedilmiştir. Esas ' bayilerimizin hu tı~ılar· 
dan istifade etmeleri kendileri için men· 
faatli olacaktar. Bilhassa 10 litreden 13 lit
reliğe kadar olan knçnk bçılar aile eğlen. 
celeriode kolayca earfedilehilir. 

Biralar gayet taze ve çok güzeldir. Bil· 
bassa soğuk hava depomuzda muhafaza edil· 
mesi zevk ve neş'e ile içilme ini temin ede· 

cektir. 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
l - lzmirdc jartname ve projesı mucıbincc ~ a ptır acak 

tütün b kım ve işleme evınin temel kazıkları işı 11/ .V 938 
taribindo ihale edilemediğinden yeniden kapılı zarf usulıl e 
cksiltmey~ konmuştur. 

JI - Keıif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teiJIİ• 
nab 5613,27 liradır. 

IJI - Ekıiltme 20/ Vl/938 tarihine rashyan pazartesı günü 
aaat 15 te Kabataıta Levazım ve mübayaat şubesındeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. Kapılı zarflar ayni günde en geç 
Hat 14 de kadar adı geçen komısyon başkanlığma makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

JV - Şartname ve projeler 4,36 lira bedel mukabilinde 
inhisarlar Levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve lzmır 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde 
yapılacak olan temel kazıklara ııi Franki, Rodiç, Stero, Sim· 
plea,Brecbtl, Abolorenz. Mıharlis, Mut vesair firmalarm usul 
ve ıistemlerine veya bunlara mümasil ıistemlere göre yapıla· 
çaktır. Eksiltmeye iştirak etmek iıtiyen firmaların efoni tele· 
lifJerini münakasa gününden 10 gon evvleine kadar tetkık 
edilmek üzere inhisarlar tütün işleri müdürlüğüne vermeleri 
linmdır. 

Vl - lstek~ilcrin bir mimar veya mübendiı olmaları veya• 
but bir mübeadia veya mimari inşaatın hitamına kadar daimi 
olarak iı bı~ında bulunduracağınadair arılarında teati edilmiı 
Noterlikçe tasdikli bir taahhüt kağıdı ile Nafıa Vekaletinden 
alınmıı bu gibi işleri yapbldırım göıterir müteıbhitlık vesi· 
kasını ehiJtme gününden en geç üç gün evveline kadar Jnhi· 
urlar umum müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 
vesika almaları liz mdır . 

VII - Mühürlü telilif mektubunu, kanuni vesaik ile VI inci 
maddede yazalı eksiltmeye iftiralc vesikasını ve muvakkat te· 
minat parııı veva mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
yukarda yazıldığı Üzere eksiltme fÜDÜ CD geç saat 14 de ka· 
yukarda adı geçen ahm komisyonu baıkaolığana makbuz 
mukabilinde verilmiş olmaaı lazımdır. 7 17 27 9 2578/1503 

inhisarlar Umum Mndorloğnnden: 
I - 11-IV-938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şart· 

name ve projeli mucibince bmirde yıptmlacak Tütün Bakım 
ve işleme evi inıaatı yeniden kapıla zarf uıulile ebiltmoye 
konmuştur. 

il - Keıif bedeli 676.960 lira 83 kuruı ve muvakkat temi· 
natı 30.828 lira 43 kuruştur. 

UI - Eksiltme 20-Vl-938 tarihine raathyan Pazartcıi günü 
aaat 16 da Kabataıta levazım ve mübayaat şubeaındeki alam 
komiıyonunda yapılacaktır. Kap ah zarf lamı aynı günde en 
geç saat 15 e kadar adı geçen komisyon bııkanlıtına makbuz 
mukabihnde verilecektir. 

iV - Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde 
inhisarlar levazım ve mGbayaat ıubeaile Ankara ve bmir &.
müdürlüklerinden ahnabil r. 

V - lat idil i mühendis veya imar olmal rı • 1ah bir 
mühendis veya mimari inıaabn lı1tımıaa kadar daimi olarak 
iş bııında bulunduracağına dair aralarıada teati edilm ı No
terlikçe tasdıkli bir tıablıüt kitadı ile Nafıa Vekiletiadea 
alınmış aagiri 200.000 liralık bu gibi inıaat yaptıklarını göı· 
terir bir müteahhitlik vesikasını eluiltme gününden en ıeç 
üç gün eve ine kadar lahi11rlar inıaat ıabeaine ibraz ederelr 
ayrıca vesika almaları lizımdır. 

VI - Mühürl6 teklif mektubunu kanuni veaaik ile Sinci 
maddede yazılı ekliltmeye ittirak veıikaıını ve auvakkat 
teminst parası vıya mektubuna ihtiva edecek olan bpah 
zarfların münakua günü eu geçsaat 15 e kapar adı geçeD 
alım komisyonu Bqkanlttaaa makbuz mukabilinde verilmiı 
olması lazımdır. 7 17 27 9 2577-1502 

Askeri Liselerine talebe alınıyor 
1 - 938 - 939 ders yıla için lataabulda bulanan Kuleli ve 

Maltepe aakeri liselerilo Buru ukeri li1e1l Karıkkalede 
bulunan askeri aan'at liseli vı Konya ErziocAD ukeri 
orta okullarına talebe alınacaktır. Kaydükabul pıtları 
hakkındı malumat askerlik ıubelerioden vo okallarda 
vardır. 

2 - Kaydükabul için milrı.tait zamanı 1 • Haziran ile 25 -
Temmuz arasındat!ır. Talebe hangi okula girmek iıti
yorsa bir dil~.cço ıle dotrudan do§'ruya o okul müdü· 
rüoe ıai!'tıcaat edecektir. Dilekçeye iki fototraf ile bir 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliftirilmiş bulunmalı ve . 
meanb oldatu aıkerlik şubesi babıaanın adı ve mu- · 
leki ile bndı adı okudutu okulun iamile hangi sınıfta 
buluodutu yabanca dil okuyorsa haor aini olcuduğıa ve 
okulundaki kayt numarası boyu yaşı atarlıta ve oturduğu 
yerin adresi vazih olarak yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulandatu ıebirler haricinden müracaat 
edecek talebeler ayraca ikinci bir dilekçe ile de asker· 
lik şubelerine baş vuracaklardır. Askerlik şubeleri sı hhi 
muayenelerile lüzumlu kaydükıbul kij'ıtJanDı tamam· 
latbracaklar ve bir Temmuzda talebenin gireceği okul 
müdürüne yalnız kitıtlanaı göodencekler ve talebeler 
mekteb müdürleri tarafındın çatnlaıadıkçı mektebe 
rönderilm iyecektir. 

4 - Okullar yatılı ve para11zdır. Talebenin iaşeıinden başka 
giydirilmesi teçbizab okul tarafından temin edilir ve 
her ay bir mikdar da maaş verilir. 

1 3 S 7 8 11 13 15 17 19 21 22 2S 27 29 31 1415 

Turgutlu belediyesinden: 
Keıif bedeli 1968 lira 4 kuruştan ibaret 112 inci adada ye

niden yaptırılacak panr yerinin yalnız 538 lira 24 kuruşluk 
kıımı 3/S/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ek· 
•iltmeye çıkarılmıttır. 

ihale 23/5/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te 
belediye dairesinde yapılacaktır. 
lsteld ı lerin yevm ve saati mezkurda Turgutlu belediyesinde 

bulunmaları . 13 17 20 157 S 
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Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi müshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti.. işti havı arttırır. -
Elbise ve Manto 

merıklılarına müjde 

Zabitan Baylar w 

Bayanlar ... 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

En müşkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu f rmayı unutmayınıL 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet an-.;ar 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 
kumaıların envaiaini, yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanesi 

1 - Mağazam dahilinde açtığım terzıhancoıde 
huıuıi olarak bay ve bayanlar için son moda 
Z1rif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, Başdurak Bnyok Salepcioğlu Hanı Karşısında 

~-uvalet, gelinlik, sivil ve aıkcri elbise ve kaputları 
idenildıği ve betenilditi şekilde imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
S - Bu sözlerimin dopuluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifidir. 
Adru: Odunpazar: Sümerbanlcm çıktığı eski Bayraklı 

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

Haraççı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

Temiz, urif e~ya, elbise ihti· 
yacındao evel gelir. Herkes ken

di haline göre temiz 
bir eve, misafirlerini 
kabul edecek bir s -1· 

lona rahat yaşıyacak 
eşyaya muhtaçtır. İyi 

=--~-

bir mobilya içinde 
keodioi.ıi ne ailenizi 
muhite daha iyi tanıt· 

abilirsiniL Evinizin 
c11uı bayata wı eti· 
keti olduaunu wıut· 
mayınız. 

Memurlara 10 tak. 
aitte vereaiye mua. 

malesi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her cins koıtümlük yeni çeıit lıumaş_lar 

Yaz mevaiminin yaldaımaaı münasebetile yeni getirdiği 
·ooRMÖY. FAYN •VULEN. ve •FIŞER. ko&tümlük ku· 
ponları koıtümlillc ketenler, pardesülükler ve her türlü YERLi 
ve AVRUPA kumaş aıortimıaları rekabet kabul etmiyecek: 
derecede aahlmaktadır. 

Elbiae ihtiyacınıza temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethanesini mutlaka ziyaret ediniz. 

Ea aatlam, en sık ve on ucuz kumaşları yalnız bu mağa· 
zadao alabilirıiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank 1sı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 2S9.>-

M • ~ ' ,:.-; • ' :. -... il . ,. 

macununu 
::c:ıo::> 

kal/anınız 

Toptan 
ıatışyeri 

Peıtemal cılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposrı 

. Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 

Sevrole 
' 

Otom o bili eri 
Kuvveti çok, -- fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

• 

Vecdlek pa1rçaDa1r mevcucdlcdllYr 

Oldsmobil otomobilleri de her tOr)Q evsafı .haiz, sağlam, elverişli, 

gozel ve )Qks makinelerdir 
1 

T. i5 BANKA~I , _ _,""'...., 
1938 

Küçük Cari He&a.plar 
ikrami'ie pl&nıc:ıııa " 

f 4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 500 ,, 4000 ,, 

16 .. 250" 4000,, 
76 " 100 " 7600 " 
80 H 50 u 4000 n 

200 ., 25 .. 5000 " -384 ,, 28600 " 

Kuralar lmart, lbazi an 
1 ey Gl, 1 birincıkinun 
tarihlerinde çekilecektir 

En az 50 lıra mevduatı 
bulunan he ::.aplar kura• 

lara dahil edılccektir. 

Doktor 

• lo a 
Balcterigolog w 6alaşıcı. salfın lıutalıkları miiteAtınut 

t Verem ve saire J 
Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yananda 

251 aayılı ev ve muayenehanesinde aababtaıı akşama 
kadar hastalarını kabul eder. 

Telefnon: 4115 ....... , .......................................... -............... -!,_ __ 
Birinci Sınıf Mutabasııs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ofla 

Cilt va Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birincı beyler aokağı 
Elbamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numaıa so
kağı No. 21 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden soma 

ts,30 · 17 Tele. 3434 ·-------1----·· ··-----------Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 

Belge\'
şekliği 

olanlarıı 

Şifası ıee

rObe edil· 
• • 

mıştır 

Izmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY Büyük şişesi 60 kuru~ 
._ _____________ llİIB•ir.in•c•i_K_o.rd•o•n--T-eI.e.ro_n_2_7_0_4 _ _. u. depo s. Ferid Şifa eczanesidıt 

I 


