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Roma seyahatinin, cihan matbuatında yaptığı akisler A. tat·· lk 

H. 1 d.. R Ulr Jt er, Ull gece Omaya Başvekilimizd~nAti-
na aeyahatlerı hcık· 

vardı ve bir milyon halk '•nd:,:;:i!~mat 

tarafından alkışlandı 
Amerika siyasal mehafili, Bitlerle Mussolini 
arasında Romada vukubulacak müzakerelerin, 
Avrupa sulhunu değiştireceği kanaatindedir 
Roma, 3 (Radyo) - Hitleri 

hamil olan huıuıi tren, bu 11· 
bab ıaıt sekizde Brenner hudud· 
larından ltılyaya firmiıtir. Bü· 
tün iat11yonlar, ltılyan ve Al· 
man bayraklarile donanmıştır. 

Hitler; hudud lıtaıyonunda 
ltalya kralı Vilı:tor Emanuel nı· 
mtna (Dük Oopiıtoya), Mu11cı· 
linl namına da faşiıt partisi 
genel ıelı:reteri ( Staraçi ), kral 
yaveri Mıjor Salta, Hariciye 
Nezareti müıteıarı (Patyaolni). 
oa:ırırlu ve dıba birçok kim• 
•eler tarafındaa karıılanmııtır. 

lıtuyonda, bir kıt'a ıolim 
reımllll ifa etmiı ve binlerce Romadan 6ir ıöriiılilı 

halk. ellerinde Alman bayrak· Saat 19,30 da mareşal üni· 

.... 
-==== lan oldutıa haldı Hitleri w formaaını ııiymi ı olın Mu110-

milllrm~ıl.;==='===..o===<f~li.U.-: tia • ... ,.. .. 
zın Kont Ciyano oldugu halde 
ıelmit ve iıtHyonda aafbarp 
nizamında dizilmiş olan kıtaatı 
acele teftiş etmiştir. Bu ıırada, 
kral Viktor Emanuelin altı atlı 
arab111 görünmüı ve ist11yon· 
da bulunanlar, hep bir uada 
kralı karoılamığa çılı:mııtır. 

Hitler, trenden iner inmez, 
kralın elini ııkmıı ve müteakı· 
.._ -ia le ma .. a ada 
bulunduktan ıonra kıtaatı teftiı 
etmiştir. Bu eınada muzikalar 
Almın•ltalyan marııııı çalmata 
bışlamıolardır. 

Hitler, teftiıten sonra ilkış 
tufanı aruında iıtaıyonun bü
yük 11lonuna girmiş ve burada 
bir kabul reami yapılmıştır. Bu· 
nu mütealı:ıb iıtaayondan çıkan 

~~,, 
Aakare, 3 (Baıaııl mahabiri· 

mi&clen) - Doıt Te mClttef ik Elen 
dnletiaia hGlulmeı merkelini ıi· 

yarettea atdıı bayarıa Baı••kll B. 
Celil Bayar, Hariciye Vekili Dr. 
Rüttll Anı ve beraberlerindeki ••· 
•at ba ıabah ıılarimiH d6nmllt
lırdir. 

Bıı•ekil ht11yoadı Vekiller, 
Saylnlar, kamandaıılu YI lıallı: ta• 
refıadaa kırı•laanıııtır. 

Ankara, S (Ba•oaJ malııbirlmi .. 
den) - Rılucambaramas Autlrk, 
bagla Atin ıeyaluıtl•d•a ıllnea 
Baı••kiJ B. C.Jll Bayan Çaaka71 
lı:ltklaıle kabul eı•fılerılil'. 

Ba, .. ku, Atatllırk• tılf ml•ri•I 
ıumaı; Aıhıı ıorotm•lerl llılı:lwı· 
ılı bılaa& nrmifıir, 

Meccani Lıseliler 
T ahıillerini bitirince 
bir miJddetmecburf 61 
retmenlik yap:ıcaklar 

Aekara, 3 ( Baıaııt) - Liaelerde 
leyli meccaet ıalebeaie, mektebi bi· 
tirdikıeıa ıonra mecbarl ıaretı• bir 
mlddet ••alli•lik etmeleri, hlkil· 
metçe menfık görOlmllıtilr. Bn ıa• 

retle ıon geçtikc• artaa maalllm ila• 
ıiyacı karııloaabilecektir. 

Çin- Japon harbi 
Çinlilerin vaziyetinde defitiklik yoktur. 

Japonlardan kiilliyetli aildh ve 
mühimmat alınmıttır. 

Japon aslcercerl 
Şınghıy, 3 (A.A.) - Japon· Hiye davet etıııiıtir. Ba tqriki 

ya büyük elçiıi Tani, bugün mesainin .. rtları bililı.aıe tea• 
burayı gelen ltalya ekonomi bit olıanacaktır. 
heyetini, barıp olın Çin mın· Pekin, 3 (A.A) - Ceaubi 
takalarının imarında teırilı:i me - Sona 10 ancn Hlıi/ede -

Palamutçular dün Ticaret 
Odasında toplandılar 

Deri idhali setbest bırakılırs~ 
palamut sarfiyatı azalır. 

Jarimisdeki pdama1 ıaııcılarile 
ihracatçılan, dilD ö3lcdea ıoara Ti· 
caret •• Soaıyi odan 11lonanda bir 
toplaııb yapmıılar H pılamat ibra· 
eabaı ııllkadar eden meaole hak• 
kında mllzıkerede huluamaılordır. 

BOkllmetçe, hariçten memlekale deri 
lthah haklnııda gOmrillı: maaOyoıi 

ibda11 için ıetkikler yapılmaktadır. 

Bo buıaıta yılı:ıada bir kanr alına• 
cakbr. Dari lıleme iıleriaia pılamot 

ıarfiyatile alUa ı malilmdar. Deri 
fabrilı:alanade derilerin iıl•nme •e 

pııirl.lmetiadı Wıle miktardı JllJ• 
mat kall .. ılmıktıılır. Palm•tplar. 
heriçıoa memlekete Hrheıt •• &la• 
rillı: reımiadıa maof olarak deri ıo• 

kulmuını mlaaade tdilıcek olana 
pı lımaı aarCiyıtıaın ar.alacıgını, ba 
71lsdea pılı mat ıacirleriııin sarar 
görocıkleriai dilıOamckıedirltr. Diln• 
ki tophntıda bu meode 0Hriadı 

mllaakerrde bulaaalmu1o p1lamuıça. 

larıa mlluleıları ıeıbiı edilm iıtir . 
Bu mOtılealar, bir rapor bilinde İlr•· 
tuaı Vıklletioe bildirilecelı:dr. 

Huıuıl tren, (Polimano), (Tren· 
tu), (Voruna) iıtHyonlannda 
kıHca tevakkuftan ıonra yolu· 
na devam etmiı ve ııat 12 do 
Bolonya iıtaıyonuaa varmııtır. 
Burada, bütün fabrikalar tatil 
.Jdilmit ve elli bin •mele Hit· 
leri karıılamık için iıt11yona 
alcıa etmiıtl. Tren, b11 iata .. 
yonda on dakika kadar durmuı 
ve Hitler, vagonun balkonundı, 
kendiıinl allı:ışhyan binlerce 
balkı aelimladıktan ıonra yo
Juna devam eylemiıtir. 

Kral, arabadan inince, lı:ıtatı 
teftiş etmiş ve müteıkıben iı· 
tasyonı girmiştir. Bu eanada, 
Hitleri hamil olın trenin yak· 
laşmıkta olduğu haberi gel· 
miıti. Yüzlerce fototrafçı, ga· 
zeteciler, dalgı halinde harekete 
geçmifler, yerlerini alarak hı· 

ztrlanmığa baolamıılardır. 

. Hitler, kırmızı bir hılı üzerinden 
yürüyerek, milli kıtaatı teftiş et· 
miş ve krallı saray arabaaına 

binerek doğruca belediye Hra• 
yını gitmiştir. 

Murif VeUletiDia ba haıaıta ı---------==-====--====---------

Roma, 3 (Radyo) - Sabah· 
tanberi yüz binlerce hallı: Hit· 
leriıı muva ıalatını beklemekle 
vakit geçirmlıtir. 

Şehir, bııtanbııa bayraklarla 
donanmıı, balkonlar, taraçalar, 
erkenden tutalmuıtu. Binlerce 
ıenç kızlar ellerinde birer bu· 
kıt teduilı: etmlılerdir. Ortalık 
çiçek bahçesine dönmüştür. 

Hitlerin ineceti Ortiyenre ia
taıyonuna ıelmiı olın aılı:eri 
kıtaat, tertibat almıı, karabi· 
ııerler, inıan dalıaaının akını 
önünde intizamı m11bıfaza içi• 
çok utraımıftır. 

Sıat 19 dan itibaren Jı· 
ponyı, Macarlıtın ve daha 
bazı devletler aefirleri iıtaı• 
yona ıalmiılerdir. Sefirleri, ltıl 
yan Nazırları, Ayın ve Meb· 
unn reiılerilı azeları, F ııiat 
teıkilit azaıı ve muhtelif heyet
ler talı:ib etmiıtir. 

Yarım 11at ıonra, Mareşal 
.Debono ile Mareşal Graçyani 
ıelmiıler ve iıt11yona dıbil 
olmuşlardır. Mütekıben, ltalya 
dalci Alman koloniıi iıtaıyona 
ıelmiılerdir. 

lıtaıyonun etrafında hülı:Q· 
mettarafından ıazetecilere mıh· 
ıus yüzden fızla telefon köılı:ü 
kurulmuştur. Bu köşkler, gaze
teciler tarafından İşgal edil· 
ıaiıti. 

Saat 20 de, Hitlerin treni, 
Alman ve lıılyın bayralı:larile 
donanmış olduğu halde iıtaı· 
yona girmiş ve bir milyona 
yakın bilir: tarafındın şiddetli 
bir allcıı tufanı lı:opmuıtur. 

istasyondan belediye 11rayına 
kadar olan caddeler, otuz bin 
elektrik lamb11ilo tenvir edil· 
mişti. 

Hitler, bütün cıddeleri dol· 
durmuş olan yüz binlerce ballı: 
tarafındın şiddetle allı:ıılın· 
mııtır. 

- Sona 10 uncu salıifede -

Hamidiye kruvazörü 
Karadenize çıktı, dönüıte Akdenize açıla

cak ve do•t memleketler limanlarını 
ziyaret edecektir. 

Hamidige kraoa~ôriimiiz 
laıanbal, S (Baıaıt) - Bımidiye mektep g•miml1, 71111• (bagiln) Kara• 

dealH çıkacakbr. 
Bamidiy• lı:rn•aıllrO, Karıdtnir.deki baıı llmaııllrımısı Ye ba ırdı Ka• 

mea limanlarını da ıiyaret edecek ye d6nGıta AkdeniH çıkacakbr. 
Mektep gemimlıia Akdeniı ıeyahaıi ba yıl asan ıQrecektir. Teaalm 

olanla programı gOre, Bamidlye kranı6rl A.kdealsdoki don memlekeılar 
limanlarını, Rodoı 'H B:ıbnı ıdalana.ı dı alyınt edıclk, orodaa lakend•· 

hı11rladıtı lı:uae liyibı11 S.,Telı:l· 
leıe Terilmiıtir. Yakuıda lılecliıe ıa• 
nulıcaktır. 

M. Garo 
Alık.ora, 3 (Beınd mahablrimiı· 

ılen) - Şehriıaiae plmif balw11n 
Bıuydaki Fraaıız delegeıl B. Garo; 
Hariciye Vekilimiz Dr. Rllftll Ar11 
tarefıadu kobul eılilmiıtir. 

Barici7e V ekilimiı, B. Gara ile 
asan milddeı g6rtıım0f, Beııydaki 

fatihabıt Taziyeti etrafında malClmat 
ılmııtır. 

Hariciye Vılı:lleti umumt Utihl 
B. Namu Jrfenemeeciotla, bagila 
Marmarı kOıktınde B. Guo ıerefia 
bir il&le ıiyefıti THDIİftİr. 

Yardımlar 
14,S bin lirayı 

·geçmiştir 
Kıqekir •• Y oıgad felakıtılo 

delerine yardım Uıteliı 
Fili heli Rebmi H bira der leri 

DD fabrib11 lıçilıri 20 llre 10 ka· 
ra., Kllltilr dinktllrlOll memarları 
16 lira, Adliye rleaa te •••Drini 
23' lira 46 karaı, Ana• Yıfe 5 
lira, Glmrilk ifçilerilıdea ilıifei 
Hloyiıt 1 lira, Yıldın• ~emııl 
akala aıaıl ' A. qntaıa ft it• 
reaeileri S lira 38 kor•" Şark Ba• 
aeyi ltçilerl 51 Ure ' karat. Ce· 
aap Tatamh 1 lire, İııgiU. k .. _ 
loıa h•mıireal 12 lira 5' lı:11ra" 
Kıd11ıro memarları 22 llra, Alımıt 
Knukça S lira, CıTld• Bluybı 1 
llrı, Ahmet Açaa l lira, S!con 
bl .. derler 5 lira, Dıl\erdulık 

- Soıaa 6 ıacı Hlıifede -

riye7e kıllar .ÇIO&ktir, "'"-----------./ 

Hava şehidleri günü 
zırlıkları başladı. 

ha-

Tayyare modelleri, dün Alsan· 
cak stadında uçuruldu. 

Taggar• modelcilik irll'•ana devam edenler 
ıs Mayutı yıpılacak Bu• Şe• 19 Mayu hıreket glna ltla 

hidleri gllnl içia Hagia bir program ekullu Ye Ttrkkaın lıanrhklar 
baııulaamıııır. Geçea sene olduta yapmaktadırlar. ji•naatlk lıareket• 
gibi bOkGmet Ye belediye ırkinı, leıi yapacak kız •e erkelı: tal• ... 
mahtelif eemiyet •• mi111ıeaeler mil• dua 6Aledea ıo•re Alaaııeak aıaılıa· 
muıilleri lS Mayu ıabahı 11ker •• da nmaml bir pron yapımılardır. 
••ktaplileria de iftirıkile bir ihtifal Bn pron tekrar ıdilecelı:ılr. Tırlı: 
alayı hıliade Kıdife lı:llelİJldelı:i hı· kuıu iyeleri •• modeleileriadea mtı
n ıehidlerimiıia meurlarına gide. rekkep 40 kiti pllıı6rlerle jlmaaalik 
oelı:, tehid ha•acılanmıaın .namlarını bayumı ge~d reımiue i1ıir1k edeo 
an1eak, mıHrlarına çelenkler koyı• eeklerdir. 
eıklardır. Şebidlik imu edUaiı •• 
.. bidlilı:te bir de (ziyeretçiler defteri) 
lıHırloamııtır. Ba aenıki meraııimd e 
bulanı• hlkilmet erklaı ile mlmc1o 
.ıller, ba defteri imııılıyacıkludır. 

19 Magıs• luuırlık 

Taggare modelleri uçuruldu 
Okallır m011oiade açılaa ta17are 

modelcilik karauaa biıirea ilJrct• 
menlır, yaptıkları tayyare modeli .. 
riai dila aabıh Alımcek ıtıdıade 

açarmaılardu. 
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O,.Jıan Rahmi Gök~ 
Dilnlı ü An ad o]u, ulııele, yı&mur, yıldırım .. aberleri arauada, birdenbirı 

b~pi n ı rın glizleriui ı lıııp güğıilmüıi alabil4iğiue lı;ıhuıaa bir bıl>er vardı: Yağmur ve 
dolunun zararı 

lzmir - Ankara arasında ehin konferansı 
cTork ıih'arileıi, Romada lıiriaciliği aldılar •• M. Muaeolioi, bu yanı• 

ıicl altın lı ap17ı ılnrilerimize urir, onlarua ellerini 11karkea ıeref Ye ıa• 

•- ılirtliado de bıyrı&ımıı dı'gdaamığı llıılıdı.> --· ... ·····-- yolcu tayyareleri 
------~-----------~ .. ıer!:. h~!::;.:7~~kea s•1ri ıbıiyarı Yahya Kemali• Akııacııar ıiiriDin ilk Menemende iiç Ağustos ayında seferlere başlana· 

Bin atli alcınl1ırda çocukl•r 1ibi ıendilc h f l f oldu 

lzmir barosunun daveti üze· 
rine ıehrimize gelen lıtanbul 
Üniversitesi Hukuk fakültesi 
kara ve deniz ticareti hukuku 

Bin 11tlı, o giin tltıl gibi hir orJugıı g•niik ayvan e e 
Ve bircJeabire~ taribin aa•itenabi öteleriocleo baaa d•ln, elleri gök Şehrimızdıki alakadarlara ge· 

ı..,raldı •• mıırakh kafilelerin koıtuiaau g6rlr giJti otaam. Orıa Aıya· len malumata göre evelki gün· 
du hlkıp at lıtilade düoyaaıa öblr ucuaı gidon •Hthur tarih ıoyuııua kü müdhiş yatmurdan Bergama 
tarkılanaı da7ayoriam .. Atları• aal Htleri, ıabmao 6ı&ıa•• Hiyor, bar, kazaaı dahilinde bazı çaylar ve 
1ftefli H kalarımaa ırkı•ı• safer boraları 1.oydaa boya Ç1nlıyor gibi idi. Bıkırçayı taımış, kııhk mezruat 

Mulıayyile•la içiacl• dat1ar kabınyor •• Tlrk atlıllrı göl• bıı nrmiı ıu altındı kalmıştır. Pamuk tar· 
••aaluja, PJÜ ••• J•pıyoıcla. lılırıaın mühim bir kıımı da 

Bf!y ıi.li e1 ı11tad• dejap aı ıııiade cıa •ııealer! ıu altında kaldıiındın pamuk 
Ttrk aalıaıaıa Remıclıki zaferini, imrlmGa llir k11•ıaı nrmek paha· ekimi durmuıtur. Zarar mikta· 

llH da olıa, tw•• Jıtaıclim. d l 
O •lcadeleyt, o ıolayutlın, o uçuıları •• ltıttın lıunl11a blkim olaa rınan yüzde Üç niıbetin e O· 

r91la n lanarı ıtraak, bir Türk içia, kim itilir .. kadar ferah Yerici idi? dutu tahmin ediliyor. 
-.ı Tlrk allı,.••• hpaka a&bJ• lıırıkıııı bayrak, aafer direjiaia lzm ·, civarında Cuma ovası 

...... laö&I• ... fi Ua çırpımrkaa, nahiyeıine fıadık büyüklüğünde 
111ikW ....... Tlrkla b• aa lal7lk laa7111aa •• ı•rara aereulm dolu düımüş ve yaram saat de· 

t4erbe. vam etmiıtir. Bu yüzden bağ-
Ş.Jika1a takanlaı. Mtlar •&Uiı •• ı.ıtaa bir alemi• oıtaaıaia yıla11 ler zıırar ıörmüştiir. lzmir civa• 

" 1.ı..• ftrk ••1ra~ Tlrk atla1arı ıırlalıku ••• tarp•aa Hyradip ıe, randa diğer nahiyelere de bol 
.. ,. ••1•• -~· luokan •ı•••ak il!uclia. yağmur ve bafü dolu düşmüı· 

• • 1e de zarar azdır. Meyve •taç· 
S.la.. adılaıa Wı••, .. ıam; ey Akcleals rtıılrlauı. 

~~~~~~~--~~~~~-c~~~~~-o~~~~~~o~~~-----r-----~·~·~~~ı ~rıda ~çek dakmü~G~ 

Terzilerin tehlikeli 
bir ldetll 

T•rıiltria Jlıclt clok,.aı, pre
wa eeaı11atle k111ludıklar1 top
lu itaeleri, dlıl•lala ara11aa 
alufbnrlar. Hatt., iyi• terıdler 
Yit ki. yalaıı bir cletll, Wrklf 
ltaeyi blrd• d•claldanaıa •olle 
.... ., ve oradaa lalrer birer 
alarak, lculluarlar. Hılbald bu, 
tok telalibli Wrı•1clirl 

GeçH laalta, 22 yııtıraada 
t.ir kaclaa e.rd, MlaUıte bir eı. 
bl ... ıa prcwaa•ı yaparlcea, 
uıı•• ...... ye 4ial..-iai• 
., .... *"twnalf 111dutw ıta .. 
l•clell Wri, Wr atada ltotaııa• 
ct.. aNaPa ,ıcler-". mlclelİae 
l••İf ve kaaaaı ulairlemiıtir. 
ı.valla kaclıa, clikktıtli~lijiaia 
w.,-t da •..WS bid'aatiala 
ku-.. olarak. Wrkac ıaat 
iti•-'• ıizleriai lalfala kapı· 
•ıttuf. 

tf•betl•t•n• gBnderUen diri 
.,ahklwr ne olmut? 

lt,lyadaa, Habetiıtandaki 
(Tanı) plia• atal•alc üzere •m olarak tanare ile röncl• 
ıllaaiı olu üç yüz itin balak, 
filhakika ıöle abl••ı iıe de, 
bunlına teki bile ltir daha ıö
rülme •iftir. Buatiaa 4iolayı, 

hılyadaa Hılleıiıtana giden 
b•lık mijtelaııaısları, bu balık· 
laraa Habeı balıklarına yem 
olm111 ihtimalini nazarı dikkate 
almıılır ve: 

•liiyük balık, küçük bılıj1 
JUtar .. atalar söıiine tevfıkan, 

DiKKAT! ... 

bundan ıoara Habeıiıtanı gön· 
derilıcek diri balıkların, bebe
•elaal büyük olması ve bu ıu· 
retle, (Taaa) aölündeki hem 
clasleriai yutabilmesi cibetiai 
düı6aaa6ılır ve o auretle rapor 
vererek Romay• ıönderaiı· 
lerdir. 
Tabiatla kuoak kucaOal 
Londra civanadıki ormanlar

tlaa birinde bekçilık eden ilci 
kiti; geçen hafta, ormandaki 
••taraJırdan birinin kıpıaında 
derilere ıarılmıı bir çocuk gör
•ltl• Ye IMr ata•• ırka11ada 
11ktinarak, bu çocufu aeyre 
dılmıılardır. Biraz ıonr1, dışal"" 
daa mataraya dotru koşarak 
ıiden yedi çocuk daha peyda 
olunca, ormu belcçileriain bıy
rıti art•ıftar. Zira bu çocuk· 
lar da, majaranuı kap111nda 
duran diter çocuk ribi derilere 
sarıl•ııtal 

Çocuklar, mataranın kapııma 
yaklaıırlarken, uzun boylu ve 
bir deriye urıhaış bir kadının 
da meydana çıktığını gören 
bekçiler, büsbütün ıaıırmıılar, 
vahşi inıanlarla karşılaştıkları 
kıaaıtiae vırmıılar ve silah· 
larına davrın•rak, yavaş yavaı 
mataraya doğru yürümeğe ka· 
rar vermiılerl Beş on dıkika 
ıonra; vabıi hayvanlara n deri~ 
leriae sarılmış bir lcadınla sekiz; 
çocuk, lurlbekçilerinin muhafa· 
ıaaa altında Londra yolunu 
tutmuılarl. 

Y ıp lan tahkikat. ne netice 

Menemende 1eyliptan üç bay· 
van telef olmuştur. 

Karşıyaka 
Vapur iıkelesind• 
tadildt yapılacalı 
Denizbaak lımir ıubeai, Kar· 

ııyaka v•pur iıkeleainde bazı 
tadilit yapmatı münaıip gör• 
müıtür. Bu iskelenin kiremitler• 
le örtülü bulunan çatııı yıktı• 
rılacak, Kenak vapur iskelesin· 
de olduğu gibi buraya da bir 
gazino yaptmlacaktır. 

Vali B. Fazlı Gitle9 
Vali B. Fııh Güleç, dün 

Kültür Direktörlütündo kültür 
itleri üzeriade tetkikler yapmıı, 
direktör B. Ali Rıza Ôakutla 
görütmüştür • 

Bay Muhiddin Er/tut 
lzmir Nafıa müdürlüğü iıle· 

riai idare eden birinci sınıf 
müheadis Bay Muhiddia Eıku
t•a SS lira •a•ı ü11riade ka· 
nuni müddetini doldurd14tu an· 
raııhnıı, terfi maaıı verilmek 
6ıore dardüncii ıınıf bıımü· 
hendislıte terfii ve yetmiı beş 

lira m111la lımir Nafta müdür
lüğünde kalmaaı muvafık ıa ül· 
müıtür. Tebrik ederiz .. 

vermiı bilir miıiniz? 
Zavallı kadın, Londrada if 

bulamımıt ve yavrularına ala· 
ralc, ormanlara kaçmıı, dört 
ıeaedenbcri tabiatla kucak ku· · 
c•ta hem kendisini ve hem de 
y•vrularmı ot ve av etil• bes· 
lemiş, o vakte kadar insan 
yüzü ıörmeditinden, çocukla· 
rile kendiıi, istemiyerek vıhıiye 
dönmüştür!. 

419 Senelilı 6ii~itlı bir tarih... G!!çen inkılıiplar .•. Devrilen 
aa ·ı :ınatlar... Yıkılan ve ,apılan koakoca bir tarih .•• 
1518 - 1937 Tekmil· Avrupa tarihini 

lngiltere Tacınııı 
incileri 

Fil'11ti11tle ıörrrtfllı iz11r11 ll••ırl•111111z 5 M•gı5 938 Perıemh 

G Ü N Ü TAYYARE SiNEMASINDA 
Verilec~k husu'Şi miıaamereye siz de teırıf •d\Ai& 

Ayrıc:ı: NA Z A R. B O N C U G U • Şirley 
SONATA KROCER vı /SPANYOL ÇiÇEKLERi 

Muvaffalnyetle devam ediyor. 
Sonata : 2,30 - 5,30 - 9 da... Is anyol 4 - 9 d• 

• 

cağı tahmin edilİ"Or. profeaörü Bay Hirsch, lzmir 
• 
___ ., ________ Halkevi salonunda •Yeni deniz 

Havayolları Devlet işletme -
1 n ticareti hukukuna doğru. adla 
daresi, yolcu ve hımulo nak· ratentesiz çok alakalı bir konferans verdi. 

liyata tarifeıi zeyli ile bava Konferanamt kısacl bulisa 
yolları tayyare meydanlarına gemiler edersek, aayın profesör: 
inecek ve ikamet edecek ya· ... 1 • • T" ı. d • · k 

urııt enız tıcareti anunu; 
bancı tayyarelerden alaaıcak Alınacalı rüıum Alman deniz ticareti kanununua 
ücretlere dair tarife Velciller ; 

bı•JJ.ı·rı· 1 J.1• Franıızcı tercümesinden Türk· 
Heyetince taıdik ediimiş, ıehri· Ui Hlı 

P çeye çevrilmiştir. Yani tercü• mizdeld alakadarlara aelm·ııir. ateateaiz gelen gemiler hak· 
• ' •- d 1 menin tercümeaidir. Nokaanlar Atustos ayında lzmir • Ankara "an a, Sıhhat ve çtimai Mua· 

1 V ve tercüme bıtalarile doludur. 
ve zmir • Adana araıında yol· venet ekiletinden ıehrimizde-

k. lilc d ı b 1 Ezcümle, Alman metnindelci cu tayyarelerinin işlemeğe baş· ı a a ar ara ir tamim ge • G 
( eml adamları) tabiri Türk hyıcaiı kuvvetle tahmia edili· mittir. Akdeniz devletlerinden 

yor. Bu sene Ankara, lstanbul, bir kısmının kendi li•uluı kaaunuaa (Tayfa) kelimesi tek-
d linde girmiıtir. 

lzmir ve Adana havayollara arum a kabutaj ıeferi yapan 
idarui meydanlan iki yüı bia ıemilere patente vermediti, bir Keza, büyük avaryanan tari· 
lira aarfile aıfaltlanıcık, bu kısmının da yalaız k•di liman· finde nolcaaalır vardır. Türk 

d 1 ·· d ld.kt ı deniz ticaret kanunu, sair ka· mey an ar vucu e ge ı en arı arasında .patent• verditi 
ıonra kııın da bava aef11rleri ve her utraaılan iıkelede bu nunlara atıflar yapmaktadar. 
tatil edilmiyecektir. patente ahnırak yenisi veril- Bu yüzden birçok gayri tabiilik· 

Yeni açılacak hatlarda yolca dij'i, bu ıuretlo ıonrada• liman· ler ıöıe çarpar. Gemi tabirinin 
nakl.yatından şu ücretler alına· 1 1 deniz ticareti kanunu ile icra 
C.ktlr•• arımızı ıe ea bu gemilerin .11... k 

1 on beı ıün içinde hareket et· vo ı as anua arı ır11ındald 
Ankara· Jzmir 32 lira, An· anlaımaları ayrıdır. Kııacı; bu-

kara • Adana 30 ıır· ı, lstanbul. •it ve utramıı oldutu liman· - '" l T k d 

Ad.Da 35 ll
·ra, llıtanbul. lzmı'r ların sıhhat patentHi ve vize· gun mer ı o an ür eniz ti-

I · · d'kl careti kanunu çürüktür, ihtiyas-
33 lira, lzmir • Adann 34 lira- erını ılister•e 1 eri içia ııhhi· lan karıılamamıktadır. 
dar. lıtanbul • Adana, lıtanitul· ye rüsumu kanunuaa tevfikan Türkiyede yeni bir deniz ti 
lzmir ve lzmir - Adına ıeferleri çezayı tibi tutuldukları görül· careti kanunu baıırlıkları yapıl· 
Ankara üzerinden yapılacıkter. •ilıtür. Vekiletten gelen emir· paaldadır. Bunun için de An· 
Bir ay zarfında mateber olmak de, bu halin, ıemi ıabip ve karıda bir komisyon teşek~li 
üzere gidiı • döpüı biletlerinden ıcentalaranıa fİ kiyetiai mucip ol- etmiıtir. 
yüzde otu.z tenzilat yapılıcaktar. dutu, banun öaüae ıeçmek için Kabotaj hakkı Türk bayra· 
Havayolları devlet iıletme ida· münbaııraa keadJ limanları tını taııyın Türk gemilerine 
resi mala tayyare meydanlarına arasıada pıteateıiz aefer ya· aittir. Türk sahillerinde ıemi 
inecek ecnebi tayyarelerden pın, fakat yola çaktıkları li· iıletmek devlet inhisara balir 
konma ve ikamet ücretleri ıu manda Türkiye limanlarına ae• dedir. Gemi adedi azdır. Dev-
milctarlar üzeriııden meydan fer yapmaları lüzumu anlaıılı· let, buıüıı çolc nazik bir rol 
1D1murları tarafından tahakkuk rak Türkiye limanlarına gelme- oynamak mecburiyetindedir. 
ve tauil eclilecektirı le.& ieap eden p•l kaptaal_. ÇQqlri m \ijçqr v• ite• el• 

Yalnız meydanı konma üc· rmın son hareket lim nl anda ICanun proıcsı 
reli beygir kuvveti baıına 50 keyfiyeti patenteltrine iıaret mercidir. 
kuruı, banıarlarda tayyarenin ettirmeleri lizımgelditi bildiril· Yeni kaaua, hukuku hususi· 
kaplıdıtı her metre murabba· mittir. yeyi düvel kaidelerİQİ ihtiva et• 
ladan bl·r haftaya kadar her melidir. Donatanın ade-ı· me-

Bu gibi meırubatı havi ola· -
ıün için 15 kuruı, bir batt.dan rak ıelea ı•JDileıden 15 gün suliyeti prensibi buıüo ekseri· 
bir aya kadar her giin için 50 yetle kabul edilmiı olmasııa 
kuruı, bir aydan f•zlaaı için içinde utraclıklırı limanlara ratmıa, Amerika ve lnıilterede 
her giin 25 kuruı üzerinden aid pıtıatı ve vizeler aranaı· huıusi bir vaziyet ıraedor. Dıv-
tabakkuk ettirilecektir. yacakaa da, ilk hareket liman· letçilik prenıiplerine uygun ola· 

Meydanda açıkta kalacak ec· laranda Türkiyeye gelmeleri rak tanıim edilecek bir kanun· 
nebi tayyareleri için gündüz ve mukarrer olan, yabud dotrudaa dı devletia büıbütüa meauli· 
geceleyin ikamet ücreti tahık· dotruya muntazam poıta ıe- yettea ııyrılma11 doğru olmaı. 
kuk ettirilmiyecektir. Tayyare ferleri yapın gemilerden eıkiıi Ealci dev:rlerdeki doaatanla bu· 
pervanesini çevirmek, meydan gibi on beı gün zarfındaki günkü donatan araınıdı çok 
dahilinde mahrukatıqı naklet· patente ve vizeler aranacak ve büyük farklar vardır. 
mek, klivuzluk vesaire gibi ha· bunu aöstermiyen gemi irap- Gup mevıuatındın tercüme 
vai aeyrüıefere müteallik iıler tanlarile, Türkiye limanlanna edilecek bir kanun, qıemleketin 
için ücrel almmıyacaktır. gelişi bir zaruret oldutunu ihtiyaçlarına tetabuk etmiyıbi· 

Soyadı 
Almıyanlar 

ceza gdrecek 
2525 sayalı kanun mucibince 

ber Türk, kanundaki tarifat dai· 
resinde bir aoyadı almata mec· 
burdur. Baıvekiletten, alika· 
darlara ıönderilea bir tamim· 
de, soyadı almak için tayin 
edilen müddet çoktu geçtiti 
halde el'aa bazı evrakta adı 
geçen ıabıslırin ıoyada yaııl· 
mıdıtı ıöriildütü, Baıvekilote 
ıelen bu ıi bi evrak, nokunın 
ikmali için gönderen yere iade 
edilmekte oldutu bildirilmiıtir. 
Muayyen müddet zarfında soy
adı almamak cezayı müıtalıem· 
dir. Bilbuıa resmi muamele· 
lerde ıözü ıeçen şah11larıa 
ıoyadını yazmamak ve arama· 
mık ta kanuna aykera bir hare
ket olduğundan bundan sonra 
bu cihete dikkat edilmesi em• 
redilmiıtir. 

Döl mele 
Burnavada Atatürk caddeıia· 

de Salim otlu Recep, bir ~lı· 
cak meaeleıinden Süleymanı 
tokatla dötmüıtür. 

reami kayıd vo meıruhatla iıpıt lir. Deniz hukuku dinamiktir, 
edemiyen kaptanlar bıkkındı zaman ve mekana uypn olma11 
11bhiye rüsumu kanununun hii- lazımdır, didi. Ve soa ıöı ol~· 
lı:ümleri tatbik olunacaktır. rak Atıtürkiin; memleketin cot-

Şehir meclisi 
Belediye reiai nutuk 

verece le 
Şehir mecliıi bugün öjleden 

sonra belediyede toplanarak 
yeni sene büdce kararnameleri 
ve muhtelif teklifler üzerinde 
müzakerelerde bul•aacaktar. Ya· 
rnı da mecliı azası, belediyenin 
dört senede lımirdı yaptırdıt• 
aıuhteli f eserleri gezecek, ıöre· 
cıeklerdir. Cuma günü akıamı 
Ş,bir mecliıi aıaıına Fuar ga· 
ıinoıunda bir veda ziyafeti 
verilecek, belediye reiıi, ziyafet 
earıuaada belediyenin yaptatı 
iılor hakkında bir nutuk ıöyli· 
yecek ve bu nutuk. bopulör· 
ler vaaıtaıile Kültürparkta bu
lunacak bılk tarafından dinle· 
nebilecektir. 

Şehir m~clııi azası, kanunen 
muayyen olan dört ıeneljk 
müddeti doldurmuı olduklırm· 
dan Teırinlerde yeni belediye 
aeçimi yap&lacaktar. 

rafi vaıiyeti itibarile Türkün 
bir deaizci millet olmıaı busu· 
ıundaki iıaretlerini bıterlatarak 
koaferanaını alkışlar aruıada 
bitirdi. 

Bisiklet yarışları 
bitti 

Al•ancaklılar birinci. 
lifi kflzandılar 

Biaiklet federuyonu tarafıa
dıo tertip edilen aekiz baftalak 
blıiklet kotularaaın ıoauncuıp, 
lzmir-Çeıme yolunda 125 kilo
metre üzerinden yapılaaııbr. 
Pazar günkü koıuda Rıdvan 4 
saat 4S dakikada birinci, Muı· 
tafa Candat 4 aaat S3 dakika 
ile ikinci, Hüıameddin Karaıöz 
üçüncü gelmiştir. 

Umumi tasnifte Alsancak bi
rıncı, Dotanıporlular ikinci, 
Ateıliler üçüncü relmişlerdir. 
Müsabakalara 17 b sikletçi ıir
mııtir • 
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Milhim 
bazı fabrikalar 

• •••• 

Memleketimizin muhtelif 
yerlerinde kanallar açılacak 

Sahipleri taralından 
memleketimise nalı. 

..--------, ledilmek iıteniliyor 
lı11nbuJ, 3 (Huıuıi) - Çe· 

koalovakya ile Romanyada ve 
Macariıtanda beynelmilel mev· 
kii olup ta aabipleri Yahudi 
bulunan bazı büyük fabrikalr 
rın memleketimize nakli için 
bük6metimize müracaat edil· 
dili ıöyleniyor. 

Bilmem ben kendi beaabama 
hiui komedileri çok aeverim. 
Onda uhnenin dijer kıaım 
eaerlerinden biçbiriıinde bulun· 
mı7an bir incelik vudır. Hi11i 
komedi, eter muvaffak olmupa, 
kamelya11 henüz kııarmığa 
bqlamıı içli bir ıenç kıza 
benzer. ince, kibar, nazla ve 
bilbaıaa içlidir. Tebe11ümüade 
bile bir rözyaıı çeıniıi, gizli 
kalmıı bir hicran belagati var· 
dır. Çok gülmez, ideta kahka
halarının, etrafındaki eırarlı 
bavayı yırtıp dağılmas:ndan 
korkuyor ıibidir. Mevcudiyeti· 
oin en tatla ifadesi, fazla bir 
ibzal ile kullanmaktan çe kiodiği 
tebeuümlerindedir. Bakarsınız, 
en neteli, en takrak zannetti· 
tiniz bir saniyede biç yoktan 
hulyalı kirpiklerinin kenaranda 

... e•. •e •• 

ita/ya 
Montrö muahedeıi. 

ni tasdik etti 

BiJ.yiJk kanallar ve sulama tesisatını Ziraat Bankası 
yapacak ve bunlar için 31 milyon lira sarfolunacaktır 

Roma, 3 (A.A.) - ltalya· 
nıa Montrö boğazlar mukave
luine iıtirak ettiti reımen 
bildirilmektedir. 

Ancak ltalya Milletler Ce· 
miyetinden c;ekilmit olduğun· 
dan bu vaziyetinden mütevol· 
lid bazı ibtirazi kayıdlarda 
bıaluo muştur. 

lstaabal, 3 (Hıasui) - Mem· ,ı•--------------------1 
leketimilİll muhtelif yer••rl•d· Fransız kabı·nesı· 
lı:anallar ~ılmuı, barajlar ku-
rulma•, aobir, dere ve çayların 
temidenmeıi, ıulama teaiaatı 
vücude getirilmeıi içla lailkO
metimizae yapılan eaaıh tet• 
kilder aoaa ermlı ve bu lau
auıta projeler hazırlaamııtır. 

31 milyoa lira urfile _yapı· 
lacak aulama teaiaabnın Ziraat 
Bank&11 tarafından idueal ta• 
brrür etmiftir. 

S11lama tea11atı v6cude pti" 
rildikte• ıoara memleketimizde 
iıtibaalit artacak, iıtenilen •ah· 
aulüa 7eti,tirllmeal kabil ola· 
caktır. 

Yugoslavya 
bahriyelileri .• 
Napolitle ltalya do. 
nanmaıını siyartt 

ettiler. 
Napoli, 3 (Radyo) - Amiral 

Poliçin rifuetinde olaru bu· 
raJa ,.lea Yuaoalavya heyeti, 
harada toplaaaa ltalyan do
•IDmuaı ziyaret etmif ve do
•••• kamaadanbta tarafın· 
elan Yerllea zi,afette buır bu· 
laamaftur. 

enız an 
Memleket dahilinde 
•,alaati lıolaylaıtı. 

racalı 
ltanbul, 3 (Huauıi) - DePiz

bank idareli, limulanmız ile, 
demiryola geçmiyen büyük kaza 
ve ,.birlerimiz aruında otobils 
•ferleri tamHll etmeli karar· 
laıtanallbr. 

B• •uretle timeDclifer ıeçmi-
1e• pbirlerde oturanlar veya 
ba .. biri.. gelecek olanlar 
limanlarda vapmdaa çıkınca 
otobtll balabileoelderdir. 

Denlzbankın bu kararı, mem· 
lekette •yahati çok kolaylqb· 
racaktır. 

40 Alman 
Malıarriri lıtanbala 

··idi 
lıtanbal, 3 (Husuıi)- Mem• 

leketimizde tetkikat yapmak 
ilzeN bugün Berliadea kırk Al· 
maa pzete muharriri plmııtir. 

Madride 
Sioil laallıın girmı•i 

menedildi 
S.lamanka, 3 (Radyo)- Ha· 

.alana muhalefetine ratmea 
pneral (Varola) Dt• k•mand• 
aıadaki kuvvetler, bugiia de iler• 
lemiıler ve yeni bazı mevziler 
ifgal eylemitlerdir. 

iki taraf ara11nda vakubulaa 
pddetli muharebe, cum lluriyet• 
çileriıa matlübiyetile neticelen· 
miıtir. 

Cumhuriyetçilerin, ba mulaa
rebede üçyüz maktul •ererek 
ricat ettikleri bildirilmektedir. 

Bilbao, 3 (A.A.)-Madriddea 
bildirilditine göre Madricle •I • 
Yil balkın g·rmeai kat'i olarak 
yaaak edilmiştir. Gizlice siren• 
lar caıuslukla ittiham olunacak· 
laırrcl. 

Elize •arayıncla toplanmıı oe Cumhurreisi. •e Lonclra m'/J~akereleri halılıında 
isahat oerilmiıtir 

Pulı, 3 (A.A.) - Kabine Elize urayaada aut 17 de reiıi
cumhurun bqkanlıjında toplaaarak uat 20 ye kadar müzakere· 
lerde bulunmuıtur. 

Bııvekil Daladiye ile Hariciye Nazırı Bonne Londrada yap· 
bklan ıörüımeler halclnnda izahat vermiılerdir. 

Kabine İltihıalin artmlmaıı, kredinin geniıletilmeıi ve mali 
vaziyetin düzeltilmeli bakkıada hu11lanan ille emirnameleri riıi· 
cumhura imza ettirmittir. Bu emirnameler reımi gazetede çaka· 
caktır. Diter taraftan relaicumbıar Franıada bulunan ecnebilerin 
tabi tutulacaklara muamele bakkiada ,..ai nizamnameyi de imza· 
lamııbre 

Küc;ük iti IAf 
Deoletleri Hariciye Naırları, bagiin Sina

yac/a toplanı,orlar 
Bükreı, 3 (Radyo) - Romanya Hariciye Nızlrı Komnen, ya• 

rıa Sinayıda toplanacak olan küçük itilaf koaaeyine riyaset 
etmek üzere bu aktam buradan hareket etmiıtir. 
Yuıoılavya Baı ve Dıı Bakanı Milan Stoyadiaoviçle Çeko .. 

lovkkya Hariciye Nazarı Krofta, bu aktam Sinayaya vual olmut
lardır. 

Oç devlet Hariciye Nazırlarının, konsey e1aaa1nda verecekleri 
söylevleri, Romanya, Yugoılavya radyoları her tarafa yayacak· 
lardır. 

............... r ftnfversttelileri 
Filiıtinin takaimi a!eylaine muassam n'/J. 
ma,iılır yapmıılar ve lnıiliz sefirine 

muhtıra vermiı lerdir 
Kahire, 3 (Radyo) - Oaiveniteliler, Filiıtinin takıimi aleyhine 

aiimayiıler yapmıılar ve lfiltere Mfaretba•eaiae ıiderek. uzun 
bir mubbra vermiılerdir. 

Oniverıiteliler, Uluılar ıoıyetui ıeael aekreterlitine de bir 
telıraf çekmiıler ve biitla Arap llemiain, Filiatiale yalandan · 
allkadar olduta•u ve lnrilterenin, taktim hakkında verditi ka· 
rarı kabul edecek tek Arap bulunmadıtını bildirmiılerdir. 

üc;I ü ittifak 
Stelani ajansma g~r• Mısır Kralının An. 
kara seyahatinde Tirlıiye, Yunanistan ve 
Mısır araıında 6ir ittifak imsalanacalı. 
Roma, 3 (Radyo) - Stefani Ajan11 haber veriyor: 
Mııır kralı Farutun Ankara aeyahatinde, Türkiye, Yaaaniıtaa 

ve Mııır ara11nda üçlü bir ittifak imzalanacajı ıöyleniyor. Bu 
ittifak, Akdeniz 111lbunun takviyesi için alakadar hükümetler ta
rafından lüz11ml11 ıörülmüıtür. 

-------------------

Roma, 3 (Radyo) - balya 
lcabineai, bugün toplanmış ve 
Çanakkale boğazları hakkında 
Montröde imzalaomıı olan 
muahedeyi aynen kabul eyle· 
miştir. 

İtalya kabinesi, zecri ted· 
birler münaaebetile itiraz et· 
miı olduğu Lozan abkimınan 
tamamını kabul ve tasdik et· 
miıtir. 

Baş vekilimiz 
Atina ıeyahati hak. 
kında parti grubun. 
da isahat verecek 
Ankara. 3 (Hıaıuıi) - Bar 

vekilimiz 8. Celil Bayar, yarın 
toplanacak olan parti kamutay 
grubunda, Atina seyahati hak· 
kında beyanatta bulunarak iza
hat verecektir. 

Almanlarla 
Yeni bir ticaret ma
alledeai yapacafız 

Ankara, 3 (Husuıi) -Alman· 
larJa blkOmetimiz aruanda yeni 
bir ticaret maabedeıi için bu 
ay içinde buradan Berline bir 
aeyet gidecektir. 

T 11.rkiye· Amerika 
Ticaret miJzakereleri 

tekrar baıladı 
Ankara, 3 (Huıuıi) - On 

gün faııla verilmiı olan Tür
kiye-Amerika ticaret müzake
releri tekrar bqlamııhr. Müza· 
kerelerin, iimidli aafhaya gir
diti bildirilmektedir. 

Yunan latJkdmeti Ba1-
vekili mi~• ıtç oaso 

hediye etti 
lıtanbul, 3 (Huıuıi) - Yu

nan büldlmeti, ziyaret babrua 
olarak Baıvekilimiz 8. Celil 
Bayıra üç kıymetli vaıo bedi· 
ye etmiştir. 

lstanbul valisi 
Sigaralar ikinci şilep te Ati naya daoet edileli 

, r • • .b • ı D.an Jıtanbal lı·ma• lataaba~ 3 (Husuıi) - Atiaa umumıyet ıtı arıı• .. beledi7e relıl B. ~olitoı), Vl-

acaslatılacalı nına vardı limiı B. Mubidclia Oatiiadata 
latanbul, S (Huıuıi)- Siıu• Jıtanbul, 3 (Huıuıi)- Şllıp- Atina7a davet etmiıtlr. 

fiatleriain umumiyetle acuzlabl· çilik tirketinin, mübayea eltili lstanbul' -'a sevl'Ap 
ma11, hükumetçe kararlaıbral· Krom adındaki ikinci ıilep te uı , u 
~ .. •:ı''•tı·r·--111111m11111m _____ _.b.uru•··n•ı•e•1m•i•'t•ir•. -=---. Birçolı •olerle mafa. 

acıların bodrumları ,,,_ .. , ..... -. 
$ıhirTiljaf l'OSU 

mmınmm 

ıııtmı 

/stanbal Bel.diyeai 
Şelair Tiyatrdıa 

ELHAMRA SiNEMASINDA 

HAFTALIK TE•SIL PROGRAM/ ,ij lllDllU 
4. Mayıs 1938 Çar ... ba latilcam Ma'I • • Komedi 
5. Ma111 1938 Perıembe Makbet • • • • Trajedi 
6. Ma11• 1938 Cuma Bilmece • • • • Komedi 
7. Mayaı 1938 Cumartell Bir Adam Yuatmak Dram 
Temıillere tam aut 21 de bqlanır. 
Temsilden ıonra otobüs ve Kartı •kıya va ur vardır. 

ıalarla doldu 
latanbul, 3 (Huaui)- Bu ... 

bab birkaç saat devam edea 
tiddetli yatmurlar yatımı ve 
her tarafı aalu kaplamııbr. 

Yatmar nlanaıa baaule ıe
tirditl Hller, evleria ve ma• 
tazalann bodrumlarını, baza 
diiklcialuı baamııbr. Veuiti 
•akliye bir •ildclet ifliyemeale 
tramvaylar durmuıtur. Kuım· 
pqa ve Ortaköy dereleri de 
tqmıı, civudald evler aa alba· 
da kalmııbr. 

lzmir fuarı 
için hariçten gelecek 
eı ya kararnamesi 

Ankara, 3 (Huıuıi) - lzmir 
fuanna hariçten getirilecek ti· 
c•ret ve sanayi etyaıınan ithal 
esaıları, yeni bir iıcararname ile 
tesbit olunmuıtur. Buna naza· 
ran fuar için gelecek eua, S 
Temmuz 937tarihli kararname· 
nin hükümleri daireıinde ithal 
olunacaktır. 

Memleketimize ithali caiz ol· 
mıyan eıya fuarda yalnız teşhir 
edilecek ve fakat 11talm1ya· 
cakbr. 

Ham maddeler 
Siparişi ,apılmıı 
olanlar, bir defa için 
ta/ıasıız girebilecek. 

lstanbul, 3 (Huıuıi) - Son 
tak11 kararnameıile taku uıulü 
dairetinde memleketimize gire· 
cek olan aanayi ham mad~ele· 
rinia, evelce ıpariıi yapılanla· 
rının bir defaya mahsuı olmak 
üzere takaaıız girmesi bükü· 
metçe muvafık görülmiif ve bu· 
nun için bir kara,name projeıi 
bazırlanma11 takarrür eylemiıtir. 

Zehirli gaz fecrübeıi 
lstanbul, 3 (Huıuıi )- Buıün 

Fatihteki itfaiye garajı önünde 
geniı mikyaıta zehirli gaz tec· 
rübeleri yapılmııtır. 

Bıa tecrübelerde, Dahiliye 
Vekaleti ıeferbarlik umum mü· 
dürü de hazır bulunmuıtur. Ze· 
birli gaz hücumuna karıı itfai· 
yemizin alacatı koran11,1a tedbir· 
leri de tecrübe- edilmit, iyi ne
ticeler alınmııtır. 

Tataresko 
Franıa harici,• na. 

zırı tarafından 
/ıa6ul edildi 

Pariı, 3 (Radyo) - Fraau 
Hariciye Nazın Jorj Bone, bu
ıün Romanya ıabılc baıvekili 
Tatare1koy11 kabul etmif ve 
uzun müddet konuımuıtur. . 

Fransa Hariciye Nazırı, Ta• 
tareakoya bir ziyafet vermift:r. 

iki elmaı parç111 birikmiştir. 
Açıldımı, lcapandımı pelc 
belli olmıyan ıünbüli bir bava 
gibi dudaklarında bir tebeuiim 
çiçeldeairlcen gözlerinde yıılır 
birikir .. 

Hi11i komedilerden, fazla 
kahkaha, taıkın ıetaret bekli· 
yoraanız hayal ıukutuna utrıya· 
cağınızı biliniz. o rüldiirmek 
içia detil, rülümaetmek içla· 
dir; aeyircilerine en blyük mü
kifatı, içinizde yarattıtı ıevda
lı bir nete iıtidadıdır, itte o 
kadar ... 

Satılık- Kiralık bu bakımdan 
hakikaten muvaffak ~lmuı bir 
eaerdir. Hini komedinin biitün 
inceliklerini, bütün meziyetleri· 
ni camidir. Neden, ince, kıvrak 
ve ıetaretli aan 'atına her zaman 
hayretle meftaa oldutum Va1-
fiyi ben kendi laeubıma dün 
akıamlri rol inde ve hele bil· 
baıaa biııi ulmelerd• pek 
betenmedim. Biraz fazla rü· 
rültGmü ediyordu, lüıumuadu 
fulamıl taıkınlık 161teriyordu, 
batta bazaa eaerdea clıtuımı 
tqıyordu ne oluyordu bilmem, 
fakat komedinin tebarlı ettir• 
met• mecbur oldatu incelikle
ri yırbyor, hırpalıyor gibi bır 
hali vardı. 

Ben Vaıfinin yerinde olaay· 
dım ·olamam ya, haddimi bıli-
rim· Sermed rolüaü ilk geceki 
(Sözüıı kısaıı) oda aıır okutur 
rolüaü aul yapb i• a,.ı IÜ• 
k6netle ve bittabi mevıu11n 
revtine uyuak biraı daha tem• 
kinle ve biraz daha içli ol• 
mata çalaıarak 01aucla-. Mu
hakkak ki Krouyoa11D ba tarz• 
da yapılma11nda e1er kadar 
Vaafiain tabıiyeti de kazaDarda. 

Bayan Bedium aeneler 18'
tik~e olgunlatu n incelea 
ıuurlu au'abna pliace, ona 
kartı meftuni7etimi tekrar et· 
mekle iktifa ederim. 

Hamdi Nhlıet Çanpır 

Tango Kralı 

Edvar Biyanko 
Sehrimizde 

Biiyik fedaklrLldarla lımire 
ptirilmeal temia edilen düa· 
yınm en meıbu MD'atkirla· 
nadan, Tanro Krala EDVAR 
BIY ANl<O arkadqlan ile 
birlikte, Çar11mba ıüaü akta· 
mandan itibaren Fuar pziao
aunda koa1erleriae bafby .. 
c:aktar. 

Kın bir zamu ~ uıaje 
edilen ba • .,ı.ur AD'atldn 
dinlemek fınaba' kaçarmama• 
DiZi tavliye ederiz. 

Pa•ar ılinleri saat 17 den 19 sa luıtlu Maline 

Fiatlercle sam yolıtur. 
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leri 
Sina Paşa, Piri Paşanın vaziyeti ve mükaleme
yi iyi idare etmesinden çok memnun kalmıştı 

8 Mayısta 

Edirnede ·büyük pehlivan 
güre$1eri yapdacak. 

Dablll butd4 ., nı ııhaaa.mı 
Dr. il. ~ uı .. difN ııd: 

Safra taşları 
-2-

Fa dişahın, kendilerini bu şe· 
kilde karşılay ı şı, P.ri paşadan 
başkasmı kimilen şaşırtıver· 
m1şti: Sınan paş·a: 

- Efendimizi. 
Dıye kc-keledi... 
- Efendimiz, efendimiz? •. 

Bununla iş bitmiyor •• 
Piri paşa İf;İn için gülümsedi. 

S'nan paşa ise, suratına yum· 
ruk inm·ş gibi büzüldü. Laf 
değil, Yavuz kızgmdı. Vezirle· 
rin ölüme g:den yolları da, iıte 
bu hiddet fırtınaları içinden 
geçerdi. 

- Duydun mu S'nın pııa, 
dostlarımız mütemadiyen deniz· 
leri aktarı yorJ r. Hani benim 
gemıler m?. 

...... 

........... 
Yazan M. Ayhan 
- 135 -

Yani işler yolunda gibi.. 
Vezirler çıktıktan aonra pa· 

ditah düşüııdü: 
Şu Pıri paşa, tam benim la· 

ted ğim gibi .. Fakat ne çare lcı 
iyi bir asker değil.. Eğer bu 
hasleti de taşısaydı sadrıizam· 
lığa ondan elyalc kimse çıkmı· 
yacaktı. Sinan pafa, birdenbire 
bunadı, vaziyeti hiç te iyi kav· 
rıyamıyor. Çok ağır ba~lı bir 
adam.. Ne olur, biraz fazla 
zeki, .silrati intikal ve karar sa· 
bibi, biraz heyecan taşıyan bir 
adam olsaydı .. 

Yavuz, filhakika, Sinan pa· 
şadan oğumaia başlamıştı. 
Hersek Ahmed paşayı düşünü· 

- Sus raın ya?.. Susarsın yordu: 
ya?. Siz, ey yezirler, siz de ıu· Ona, sadrıazamlık biçilmiı 
ıuyorsunuz tabıi.. Devletin oan kaftandı. Y vuz, kendi kendine: 
ve şortfini, hep ben mi dütü· - Herifi az kalsın idalD 
necekim? Sizin vazifeniz ne· edecektim. Kurtulduğu iyi ol· 
dir ki? Siıe n.anaab ve şevket muf. Lüzum gorursem sadaret 
verdim. Fakat din ve milliyete mührünü onı veririm. 
hizmet cdeıiniz diye verdim.. Diyordu Yani ikbal de, id· 

Pari Paıa: bar a bu kadar kolay ve ga· 
- Hakkmız var ıu tınımf 
Dedi. ripti. 

Vezirler çıkar çıkmaz, dot· 
Bu da beni tatmin etmiyor 

paşa!. Ben, onanma iıtiyorum, ruca tersane yerine g:ttiler, ya· 
donanma?. Anladınız mı? Ya· pılacak işleri taıbit ettiler. Ter· 
rm, öb~r gün, bütün uıak ma· 1ane Boiaz'çiııde bir yan ha· 
kulesi kifırler, bizimle muahe· raf>e gibi bakımsızdı. Ayni za· 
deleri tecdide yınaımıyaeaklar. manda mühim bir k smı, me· 
Nice ~ man var ki, verrileri de zarlık haline gelm şti. Bu me· 
tediye etmez oldular. Bin türlü. zarlığı kaldırmak, yeri geniş· 
behanelerle bizi istiskale baş• letmek için derhal emirler ve .. 
'•dılar. rildi v~ ·ertesi gün den itibaren 

Gene ~iri paşa ıöz aldı: burada binlerce kiıi çalışmağa 
_ Kulunuz da vaz·yeti iyi baı1adı. Yavuz, her ıün tersa· 

ne h kkında malOmat alıyordu. 
görmüyorum padişahıml Şah inşaat çok kısa bir zamanda 
lımaili m•~IOp eden ve gerek 

bitirilmiş ve derhal ilk tekne• 
Avrupadı, gerekse Aıyada bu 
kadar toprak ve alakası bulu· lerin hazırlanıp kızağa çelıı:ilmeıine 
nan bir bükümdarm mutlaka bış\amışta. 

S k ıık, Yavuz da gidip g4· 
kuvvetli bir donanma inıa et• 

liyordu. 
meai de lazımdır. lıtanbuldaki ecnebi devlet 

- Şu halde, buıllnden tezi 
elçileri, Osmanlı bükGrnetinin 

yok, konuıup, karara bağlı· 
bu ani ve mühim faaliyetini 

yıl m. 
Bundan ıonra 1rtak m6ııkere mufassal raporlarla, hatta kıs· 

men endişeler izhar ederek hü· 
bışlad • Her vezir, pad ıahı 

kiimetlerine bildiriyo!", Osman· 
terviç ediyordu. Eıki Bizans lıların yakındı, belki de Av· 
tenaneai, Beyotlu ciheti 11· rupadı, büyük mikyasta askeri 
hiliRde idi. Bıı yüz g11Di ile harekata geçecetini haber ve· 
bir tersane i•ıaaı kararı veril· riyorlırdı. 
dikten sonra, Yavuz, derhal Jlk parti 0 arak elli kadırga 
ite başlanmaaını emretti: denize indirılmek üzere idi ki, 

- Ş mdi buradan «;ıkıp, Der• Avrupa ortasında Türklerle ya· 
ya kaptanı da teruaeye gido· kandan alakadar olan Eflak 
cek icap eden hazırlıkları ya· prensi ği ile Macaristan ve Le· 
yapacaksınız. Ben de bilahare histan murahhas heyetler göo· 
gelir, görürüm. dererek Türk"ye ile dostluk 

Sinan paşa, Pıri pışaaın va· muahedeıi istediJer. Bittabi bu 
ıiyeti ve mükilemeyl iyi idare dostluklar, Oımanlı hfikiimetiae 
etmesinden çok memnu• kal· her sene muayyen birşey ven· 
mı§h. Huzurdan çıkarlarken ona mekle kabild ı . Meseli; ya Ef. 
yol verdi. Bu sırada Piri paıa lak pren1litl her tene orduya 
ile Yavuz gizlice biribirlne 161 600 ıenç verecekti, para faalı 
kıptıl"r. da ayn ve mühim bir yekQn 
•ıill••••••------.ı tutuyordu. Macıristaala yapılan ANADOLU aalııma da büyük faydalar ıc· 

GtınlOk siyaut gazete 
m vo n.fDl lih:rriri 

Hagdar Rlifllii OKTEM 
Umumi mepiyat fo yaa ifled mıd• 

ı'-.Uamdi NGSIMc ÇANÇü -lDAREHANF.Sl 
7urıir binci Beyler .... 
C.Hılk fırıili hbaaa için.iP 

Telgraf: lımir - ANADOLU 
'.l clefon: 2776 .. Potta kutuaa: 401 

Abone 'el'Oili 
l llh{ı l4Cl0, alb .,ııgı 801 

kur..,t&ır 

l 1ol1110 il •D Jeleıl~r J('in Hnelik 
ıhı r tırrıti ~7 Jiradır 

Aİ\ALtıl.L t. /d lıAA~ll\l.J4 

lıA 'ıU J~ 'J U< 

tiriyordu ve ilk tıkıitler ıelince 
pıdiıab, Pıri paıayı bol bol 
iltifat etmekten kendini alamadı. 

- Deditin çıktı, onların pa· 
rası ile ıemileri bııaracağız. 
Ancak ıu Voned'lc ve Nıpoli 
Do\cluldarından hiçbir haber 
yok. Köpekler, &Un gelip yal· 
varacaklar. 

- Şüphe yok padiıahım, 
Venedik Doku zaten . bize karşı 
derin düşman! k hiılerl tıııyan 
bir herif ımiş.. Fakat muhık· 
kak ki, başı kıyaya çırpacaktır. 

- O da tekneler yaptırıyor· 
muş .. 

- Z ur yo~ şevketlu n, za· 
rar yo .. Allahm inayeti b z· 
dı:d r. 

- s :nan paşa çalışıyor mu? 
- Çalışıyor pad şahım .• 
-Yalan ıöylersi ı Pıri .. Beı;ı 

buna çalışmak demem .. 
- Hersek Ahmed pııa ne 

alemde? 
- Evinden hiç çıkmıyor sul· 

tanım. 

- Yarın, g zlice onu ziyaret 
et, selamı şahanelerimi söyle. 

P . i Paşa, vaziyetin farkına 
varmıştı. 

Sinan Paşa, yuvarlımyor de· 
mckti. · 

Ynvuz ertesi gün, P.ri Pa• 
şayı çağı ttı : 

- Gittın mi Heraek Ahmet 
Paşaya! 

- G.ttim şevketlOm. Selamı 
şahanenizi söyleyince, ağlamağa 
bıtlad •. 

- Akladı ha? .. 
- Evet sultanım.. "Benim hiç 

Müsabakalara Mü:layim, Tekirdağ
lı, Himmet de iştirak edecektir. 

Safra tıılarmda ağrıların şid· 
detli olmakla beraber sağ omu· 
z:a, arkayı, ;mide nahiyesine, 
hatta kollara ve diğer muhtelif 
istikametlere doğru yayıldıj'ı 
görülmüştür. Ağrıların ıiddcti 
ha11u kim11lerin baygınlıtıaı, 
ihtiliçlannı ve hezeyanını intaç 
etmektedir. Bazan ağrılarla bc
r aber büyük bir titreme husule 
gelir ve kırk dereceye vaııl olan 
bir hararet ıuhur eder. Bu ba· 
raret çabuk geoer, nöbetler za• 
manında karaciğer de çok ha .. 
ıas olur. Hatta hafif derecede 
büyömiı bulunur. Safra keaesi 
de hazan büyür. Burada aarı· 
lılc ta görülebilir. Sarılığın de· 
vam ve şiddeti detişmektedlr. 
Bazan safra cereyanı dıimt ıu• 
rette f nkıtaa uğrıyacaj'ı için 
müzmin bir ıarılığıa doğmasına 
sebep olur. Bu da taşın aafra bir kusurum yoktur. YataA"ımda 

ölseydim, gene, Padişahımla 
darg.n gidiyorum, diye yüreğim 
yanacak, göt erim arkada kıla· 
c1kta ... dedi. 

- Y aaıı... Başka neler ıöy• 
l edı?. 

· i yollarında ııkıııp kalma11adan 
tevellüt eder. Bazan 11fra yol· 
lannda taşlardan husule gelen 
talariıat ve tahribat dolayııile 
safra kanılında tevellüt eden 

- S nan P.!şa galiba, ona 
birkaç defa uğramış. Çünkü, 
yaptığımız ve yapacağımız iş· 
leri hep biliyor. 

Yavuzun kışları Çt\tıldı. Göz· 
leıim kısarak biraz düşündü: 

- Demek bizden habeuiz 
onu ziyaret eylermiş ha? 

- Öyle olacak Sultanım .• 
- Yarın Edirpeye gidiyoruz. 

Edirne, (Husuıi) - Karapınırdı 8 m&)ııta büyük peblivaıı 
güreşleri yapılacaktır. Gilreılere tananmıı pe .. livanlarımıı iştirak 
edtceklerdir. Gönderdiğim reaimler, gGreılore rirecok pehlivan· 
lardan bir kısmını ekseniz yaparken glSlteriyor. 

Hersek Ahmet Pd§tya haber 
yolla, o dı gelsin. 

Yukarıda da dört meıbur pohlivanuaız Mülayim, Tokirdatlı, 
Himmet ve arkadaılırı .• . ___ ..._ __ _ 

- Olur devletlüm .•• 
Filhakika, Padiıah erteli gün, 

esasen yorgun olan batını ve 

son yangından yorulmuı olan 
asabını dinlendirmek için bütün 
vezirleri ve maiyeti ile beraber 
Edirney~ gitti. Hersek Ahmet 
Paşa da kıfıle içinde idi. 

- Devam edecek -

Bir cesed bulundu 

__ ..... __ ,.. 

Djn Karat 'şta lngilız bah
çe~i denilen mevkiinde ağaç 
üzerinde yatan bir adam gö· 
rülmüş, bu adamın öldüiü an· 
b§ lmıştu. Yapalan tahkikatta 
ceıed n deli Sabri adında bi· 
rine ait olduğu anlaıılmııtar. 
Adliyece tahkikatı devam cdi· 
liyor. 

Menemen, (Hususi) - Menemenin Kösedere köyünde çocu .... 
b .. yramı tezahüratı çok parlak olmuıtur. Reaimde köy okulu ço· 
cuklarım bocalarile birlikte görüyoruz. 

ÇiMDiKLER 

Vapurda iki şair dinledim 
Vapurun alt kısmında iki genç., Baılar& açık, yakaları açık!. 

Rahat, kayıtsız; ayaklarsaı uıatmışlar, ıiir okuyorlar. Anlaşılan 
eskilerin •Heveıkaram şiirü edep,, dedikleri ienç1erden .. Her iki· 
sinin elinde de birer defter var. Birisi aşağı yukarı şunu okudu: 

Duvarda tırmanan kedi 
Bır alçak iİbi, bir hain gibi, 
l\ımadaki koruğu yedi .. 
Ve, ekşiyen suratını buruşturarak; 
Dualarda sıçrayıp koşturarak, 
Eşini aramıta g'tti .. 

Şiirin nefasetine diyecek yoktu do~rusu.. Öyle ya, bugüp, 
şiirde de bir kübiım o'mık ıerekti. Eıki halk şiirlerinde olduğu 
gibi, bu defa da öbürü aldı ve bakın ne dedi: 

Koparıp kaf ııını kumrunun 
Soktum içine ince bir borunun. 
Üfledim, fırlattım onu gökyüzüne! 

• • • 
Rasgelip bu kafa, ayın gözüne, • 
Herıfi çıldırttı mavi boşl •ıkta 
Defoldu gitti birden boşlukta .• 

Onlar söyler de ben durur muyum? Hemen ıiıara kutumu 
çıkardım ve arkasına ıunlırı karaladım: 

Bağ'ayıp kaz ka her ikisini 
Bay Mazhar O.:ımana ver ikisini, 
Yatının, kaldırsıni bauın köteği: 
Öğrensin elıfle kocı merıeğt. 
Ş ır de kepu:e old ı nihayeti 
Yüzüne sinekler do ' du nihayeti 
Şairin p ıpucJ dama etıld; 
Şı r de bır puidan a şa satıldı, Çimdik 

Bozdoğanda feci 
bir kaza 

Gene bir kadın dere. . 
de boğuldu 

Bozdoğan, (Hususi) - Dava· 
ııa Gündoğdu köyünde bir kaza 
olmuş, genç bir köylü kadın 

Akçaya düıerek bo~ulmuştqr. 
Yapıian tahkikata göre Ayıc 
bazı ev eıyalaruu yıkamak üzere 
dere kenarını gelmiş, muvaze· 
nesini kaybederek ıuya düşmüş 
cereyana kapılarak sürüklen· 
miştir. Ayşcmin ceıedi bulun· 
muştur. 

Tütün kaçakçılıiı 
Muğladan bir merkebe yük· 

lediği kaçak tütünleri şehrimize 
getiren Mustafa isminde biri ya· 
kalanmıştır. 49 kilo tütün ve 
kaçakçı Adliyeye teslim edil· 
miıtlr. 

Kinlik yerine Killik 
Alôıehir • Uşak araımda Kin· 

lik istasyonu adrnın, tapu kayıt· 
larını göre K ilik olduğu anla· . 
şılmıştır, Devlet Demiryolhrı 
umum müdürlüğü, Kinlik ıdının 
bundan sonra Kı ll k olarak de· 
ğ.ştır ldiğıni a a.cadarlara bı l· 
dırm st ı -. 

darlıklar da bu müzmin ıanbta 
sebep olmaktadırlar. 

Safra kıaallırını hkıyaa tıı 
uzun müddet bu folda kalacak 
otursa, karaciterde birçok bo
zulclulcları mucib olmakta de
vam eder. Bu meyanda karaci
ter tefemıaüü husule gelir. 
Bıandaa baıka safra tqları bu· 
ıuıi ıafrı kınıllarındı birçok 
iltihaplara da meydan vermek~ 
todir. Ayni zamanda ııfra k~ 
aeıinde huıule ıelen iltihaplar 
neticeii kıh toplanır hattı ilti-, 

, 
kıseainde kangren bile görülür. 
müıtür. 

Bununla beraber karaciğerin 
kendiıinde de çok defa apaeler 
husule gelmektedir. Tabii b11 
iltihapların tevellüt etmesi. hep 
safra keaeıiade huıule geleia 
taşlaran mevcudiyeti dolayısile 
birçok intan m1kroplarının iç~ 
riyo girme•ini kolayla§hrmala-: 
randan doğar. Bundan baıka 
en milhim bazım bezelerimiz• 
den biri olan pıngres dahi çok 
defa safra taşlarının huıule 
gelmeıi dolayııile bid veya 
müzmin iltihaplara ukramakb 
ıecilcmemektedir. Safra yolla· 
rındı taşın mevcudiyeti o ıc ... 
nalı daimi surette tazyik ede.: 
cetinden yollarda birçok yara~ 
lırın huıulo ielmeıini intaç 
etmektedir. ·Arka•ı oar-

Aydında 
Köycülük f u6eıi 
Aydın (Huıuıi )- Hılkevimiz 

iÖıterit, ar ve köycülük ıube
leri Halkevinde bir köycülük 
toplant111 tertip ettiler. Yalcın 
bütün köylerin davet olundutu 
bu toplantada gösterit kolu 
(Kavıa ıonu) piyeıini temıil 
etti. Müzik konseri verildi. Hı· 
vamn yatmurlu olmasına ratmen 
davetlilerin bepıi de iıtirak etti. 

Ôcl•miı İpekt;ililı 
luırıunda 

Ôdemiıtc aç ldığmı yazdıtı· 
quz ipekçilik kursunun üç ay 
devam etmeai Ziraat Vokiletin· 
ce muvafık görülmüştür. 

Yü.ıde beı aidat 
Noter iılerinde sarfedilen ve 

peşin para mukabilinde satılan 
tayyare resmi varakaları için 
noter muavinlerine yüzde beş 
boy'iye aıdatı verıleceği Maliye 
Vekaletinden ehrim zdeki ali· 
kadarlara bildı ılın şt r. 
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Saat dörde doğru dört ark~daş, Atosun apart
manında toplanmış bulunuyorlardı 

Dartanyın bu hale itiraz 
edecek olmuş, fakat Atos buna 
karıı bıyık altından gülerek 
elini onun omuzuna ilcoymuştu 
ki, onun pazarlık etmek küçük 
bir Gaıkoo 11ilzadesi için dot· 
ra olıa bile bir puns unvanını 
tıııyan bir adım içia doğru 
olmu, demek iıtediilni ınlı
mııtı. 

Dartanyan için iki mektup ge· 
tirdi. 

Mektuplardan biri uzunluğuna 
güzelce katlanmış, yeşil mühür 
mumu ile mühürlenm i ş ve bu
nu11 üzerinde de ağzında bir 
dal tutan bir kumru basılmış 
bir puıla idi. 

Diteri ise., üzerinde Kardinal 
Hazretlerine mahsus arması pa· 
rıldıyan, dört köşe büyük bir 
ıarfa konmuştu. 

rıştı. 

Evet, fakat bir araba ne ka· 
dar hızlı ~itse tabanca ile ateş 
etmek iç n e;v r i ş lidir, diye 
Aramis söylendi. 

Dartanyan dedi ki: 
- Aman sen de, ban!l ni§an 

alamazlar. Eğer ateş ederlerse 
ıtlarım , zı arabanın peıinden 
sürer ve içindekinin ioini biti· 
ririz. Çünkü onlar düşmanları• 
mız olacaktır. 

__,__:====::::;:::====:::::~=========-~~--~---

1(_1 k_ı ı_s a_d~) DÜNYA 
Balıkçılığımız A~ 
Türkiye balıkçılığının ihya ve ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

inkişafı arefeıinde, Izmir balık- rekoslovakyada 
çılığının bugünkü durumu etra- ~ 
fında son yapılan tetkiklerden 

şu malumatı çıkarıyoruz: Alman ekalıı·yetlerı· 
Mıntıka dahilinde 18 voli, 

üçü açık ve üçü kapalı olmak 
üzere 6 dalyan yeri vardır. Vo
lilerin mevki ve adları Körotlu 
(Urla civarı) Kale arkası, inci· 
raltı, Güzelyalı, Bayraklı, Tu· 
ran, Karş yaka, Bostanlı, Kaz 
iıkelesi (Kar~ıyaka c ivarı), Ra· 
ğıppııa (Karşıyaka civarı), Ç • 
Iazınık (Tuzla civarı) açık dal
yan olup voli olarak kullanalan 
ve fakat hükumet tarafındın 
müzayede ile 11tılın dalyan· 
lar: Rağ. ppaşı (Kır§ıyakı ci· 
varı), Çilazmak (Tuzla civarı), 
Kırdeniz (Gediz ağzı) dır. 

Programları tahakkuk ederse, Çe
koslovakyada bir Nazi Cumhuriyeti 

kurulmuş olacak demektir. 
lhiç bir resmi taahhüd yoktur. 

Sillbıor, ıtyah kehribar ren· 
ıiade donlu, geııi~ burun de· 
lllcli, bacakları düzgün ve altı 
yııındı Endiilüs atı buldu. Bi· 
aip tecrilbe ederek kusurıuz 
ve milnııip gördü. Bu at içiıı 
bla lira iıtemiılerdi. Belki, da .. 
ha az bir fiatle utaa ahnıbi· 
lirdi. fakat delikaalı cambazlı 
pııarlak ederken, Atoı para• 
lan maaa üzerine sayıvermiştl. 

Küçük puslaya bıkınca Dar· 
tanyanın kalbi atmıı, çünkü, 
bu yazıyı evelce de görm üı 
bulunduiuna hükmetmişti; ya· 
zıya tanımış olmakla beraber, 
hatıraaım kalbinde sakladı. 

Doğrudur, ltepelerizl Bundan 
başka yeni ıili~lınmızı tecrübe 
etmiş oluruz diye Portos tasdik 
etti. 

Dalyanlar Mart, Nisan, Mı· 
yıs ayları istiına edilirse bü· 

Aramis yavaş ve n•zik sesi tün sene istifadelidir. Voliler· 

Lö Tan gazetesindem 
S üdet Almanları pırtiıinin 

taleplerinin nelerden ibaret ol· 
duğu bugün malumumuzdur. 
Karlovi Vari kongresinde B. 
Konrad Honlayn1in verditi iza· 
bat, bu partinin taleplerinin 
mutlak ve cezri karekteri hak· 
kında şüphe bırakmıyor. Bu 
talıpl"rin Çekoslovakya anaya
sasının esas prensipleriyle uyuş· 
ması müşkül olduğunu müıahe· 
de etmek lazımdır. B. Hen· 
layn'la taraftarlarının Prag hü· 
kumetinin hazırlamaktı olduğu 
azlıklar statüıü projesini neden 
önceden reddettikleri artık an· 
laşıhyor. Çünkü anayasa garın· 
tıleri es s üzerinde kendilerine 
yapılabilecek t4vizlerden çok 
daha ileriye gitmete ve Çekoı· 
lovakyanın birliğini ihlal ede
cek ve onun dağ"ılmaama aebe· 
biyet verecek tarzda reformlar 
ltemeğc kati karar vermiş gö· 
r ünüyorlar. 

Herhalde, meseleyi, B. Konrad 
Henlaynm yaptığı şekilde orta· 
ya atmakla Prag hükumetinin 
bunu halle yınaşacjağı umula· 
maz; çünkü Südet Almanları 
partisinin mevcudiyeti bile. bu 
partinin Çckoslovaky nın üç 
buçuk milyon Almam içinde en 
çok sekiz yüz bin ızuı olduğu 
unutulmamalıdır. • hakikaten 
müstakil ve bülcümran bir Çe
koılovak devletinin inkarına 
muadildir. 

Grimo için üç yüz lira mu· 
kıbili11de fİ§man ve kıH boylu 
bir Pikard midilliıi alındı. 
Ancık Grimo için liıım olan 

eyer takımları ve silahlar dı 
ılınınca Atoıun yüz elli pisto· 
lundın bir ekü bile ırtmamııtı. 
Dartanyaa arkadaşını, münasip 
fırsattı geri verilmek ıartile, 
keadi hi11esinin yarııını ver· 
meti teklif etti. Fakat Atoı bu 
teklife karşı omuzlarmı silkerek: 

- Gökyakut satılına Yahudi 
ne verecetiai ıöyledi?. diye 
Atoı ıordu. 
-Deı yfiz pistoll. 
-Demek, iki yüz daha; yüz 

pistol size ve yüz pistol bana. 
Aıa, bu bizim için iyi bir ser· 
vct demektir, azızı m; haydi 

tnmt•· 
- Naa il Onu .... ? 
- Bu yüzük yıl naz acı bata· 

ralar düıüadürecekhr; bundan 
bııka onu kurtarmak için biç 
hir uman üç yüz piıtolu bir 
araya ıetiremeyiı; bunun için 
naııl olu kaybolmuı bir para 
tlemektir. 

- Düı&•, Atoı? 
- Hazır para bu zamanda 

~ok nadirdir ve fedaklrhk ne 
demek olduğunu di ökrenmeli· 
yiz. Git, Dartanyan, git. Grimo 
tiifetini ıhp sına arkadaıhk 
eder. 
Yırım ıaıt ıonrı, yolda hiç 

bir vak'aya tesadüf etmeden, 
Dartaayaa iki yüz piıtolu ıe· 
tirmiıti. 

lıte Atos, kendini hiç zah· 
mete ıokmadan, iıtediii parayı 
ba ıuretle tedarik etmııti. 

xxxıx 
BiR HULYA 

Saat dörtte dört arkıdıı 
Atoıun aparhmanında toplan· 
mıılardı. Sefer eoyalara hakkın· 
daki düıünceleri tamımile geç· 
miı oldutundan yüzlerinde yıl· 
naz kendi &'İzli dertlerinin eıcr
lori beliriyordu, çünkü şimdiki 
meı'udiyetlerinin arkasında ir 
tikbal lcorkuıu gizleniyordu. 

Odaya anıızın Plinşe girerek 
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ile dedi ki: 
Mektup diyordu k:: - Haydi, bu fıraattan iıti• 
- Gelecek perşembe günü fade edelim 

alcşam üzeri saat yedide Şallot 
(Cballot) yolu üzerinde bulun 
ve geçecek ara baya dilıckştle 
bak; ancak kendi hayatını ya· 
but aizi seven birisinin hayatını 
sakınmak iıtcrıen, tek bir söz 
bile söyleme, arabadaki kadını 
tanıdığım başkalarını farketti· 
rebilecelc hiç bir harclrette bu
lunma, çünkü o kadın ıeni bir 
saniye olsun görebilmek yüzün· 
den her fenalığa düşebilir, 

imza yoktu. 
Atoı dedi ki: 
- Bu bir tuzaktır, Dartan • 

yan, gitme. 
Fakat ben yazıyı pek güzel 

tanıdım. diye Dartanyan cevap 
verdi. 

Taklit olunabilir; saat altı 
ile yedi arasında Şallot yolu 
"zerind kim eler bulunmaı. 

Cf'et• Bondl ormanın• gidip 
gezinmek gibi olur, diye Atoı 
mani olmak iıtedi. 

Dırtanyan dedi ki: 
- Fakat hep birlikte gider· 

ıek ne olur? Hangi ıeytan dör
dümüzü birden, dört uşak, 

atlar ve ıilahlarımızlı beraber 
yutabilir? Sonra mide fesadına 
uğrar. 

Bu fırsatla da yeni şeylerimi· 
zi tecrübe etmiı oluruz. diye 
Portos fikir verdi. 

Aramiı dedi ki: 
- Mektubu yazan kadınsa 

ve o kadın tanınmamak isti· 
yoraa, onu tehlikeye koymuş 
oluraunuz, Dırtanyan; bu ise 
asılzadeliğe yak şmaı. 

Biz geride dururuz, o ilerde 
bulunur, diye Portos söze ka· 

Nasıl isterseniz diyerek Atos 
ta razı oldu. 

Dartanyan dedi ki: 

- Efendiler, oimdi saat dört 
buçuk Ş ayllot yolunda altıda 
bulunmak için tam vakittir. 

Portos söze atıldı: 
- Bundan başka geç g·der· 

aek bizı kimse göremiyeceğin· 

den çok yazık olur. Haydi hı· 
zırlanahm, efendiler. 

Fakat bu ikiıı c· mektup, onu 
unutuyorsunuı, diye Atoı ıor· 
du; üzerindeki mühür aoılmıta 
ıayan olduğunu göıteriyor; çün· 
kü, Dartınyan, bana öyle geli· 
yor ki, bu mektup çok heveıle 
göğsüne soktuğun ufacık bey· 
hude pusladan çok mühimdir. 

Dartany n kızardı. 
-Pelcita dedi ltakahm, efendiler, 
haşmetli ne emir buynruyor. 

Bu ~öyliyen Dartanyan mek· 
tubu açarak okudu: 

- Kral muhafızlarından Dö 
Essartın taburundan M. Dar· 
tanyan bu akşam saat sekizde 
Kardinal sarayında bekleniyor. 

La Hudenye 
Muhafızlar kumandan 

Atos dedi ki: 
- Hay kör ıeytandınl işte 

ötekinden çok ebemm yetli bir 
davet. 

Dartanyın cevap verdi: 
- Birinciden dönünce, ikin· 

ciye gi defiın; biri saat yedide 
ve diğeri saat selcizdt"; ikisi 
için de vakit bulunacak. 

- Huml Ben olsam gitmem, 
- Deflam edecek -

Azgın hırsız 3 insan 
öldürdü. 

Dördüncüsüne hazırlanırken bu 
defa kendisi öldü. 

28 Nisanda, tam öğle za· 
manı, Faam Tuvınvil oehrin· 
dılci Sen • Mari çiftliğine iki 
poliı müfettişi aelerek, orada 
yapılan hayvan hırsızlığı bık• 
kında tahkikatta bulunmak is· 
tem işlerdir. 

Çiftliğin idarecisi Paramın 
verdiği izahat üzerine, poliı 
memurla ı çiftlik bekçiıi Meh· 
met Abdülkadir isminde bir 
yerliden ıüpbelen miılerdir. 

Polis memurlarının maksat· 
larını anlayan bekçi, elindeki 
silahı atarak belinden bir han· 
çer çıkarmış ve iki polisle 
çiftlik idarecisine merhametıiıce 
ve çılgınca bir ıekildo saplı· 
ınıştır. 

Bunun üzerine, hayvan ko-

çarşamba ıumlarının bulunduğu depoda 
.. ----------~~~~..__.1 rHgeldikleri bekçinin çocuğunu 

Bekçi bu üç adamı yere 
ıerdikten ıoora, ıilabını alarak 
kaçmağa başlamıştır. Katil, bu 
ıırada yaralıların feryadını işi· 
terek dışarı fırlayan çiftlik 
uhibinin komıusu mösyö Valsın 
üzerine ateş l•tmek istemiş, 
fakat ıilab& ateı almamıştır. 
Bundan iıtifade eden möıyö 
Vılı, tabancas1111 çekerek bek· 
çiyi anhndıa vurup öldür· 
müıtür. 

E~bı Eaan Vasat Evk.u Euıı V.u. ıorguya çekmişlerdir. Fakat bu 
(..._. 9,48 4,55 ~ ili ~ 9.07 sıradı, aaıızın; elinde bir ıilib 
"&&. 5,03 ıı.ıo ~liW& letş 20,52 tutan Mehmet Abdülkadir yan· 
• ..... •u._ii_. _~_.s_6_1_6._04_..ım_ ..... k_7_.s_ı_2 •• s 8.ıı lırında belirmiıtir. 

den iıe senenin soğuk mevıim· 
leri olan Te~riniaani, Kanunue
vel, Kanunusani aylarından bıı· 
lca aylarda iıtifade edilebilir. 

Mıntakadı mevcud dalyan ve 
voliler tem ı, ve arazaaızdır. 

Mıntaka dahilinde yalnız iz· 
mirde bir balıkhane mevcuddur. 
Şimdiki halde bahkçıhk teşki· 
latına göre mıntakada 250 reis 
ve 500 tayfa vardır. 

lzmir körfezinde balık Kıroı· 
yaka, Bostanlı, Tuılı, lnciraltı, 
U lada avlanmaktadır. 

istihsal: 
Mıntıkanın senelik iıtihsalitı 

500·550 bin kilo kadardır. En 
fazla avlanan balıklar çipro, 
barbun, levrek, trança, kefal, 
Hrdılyadır. 

Mmtaka dahilinde süngerci· 
fiğe layıkı veçhile ehemm·yet 
vcrilmemişt;r. Maamafih, Çeı· 
me, Bodrum, Marmaris, Fethi· 
ye, Küllük ve Finikede sünger 
iıtihHll vakidir: Sünger ibra· 
catı da istibaal mıntakaların· 
dan yapılmaktadu. 

Diğer den iz mahsullerinin 
istihlak yeri lzmir şehridir. 

lstihltik: 
İzmirde balık fiatleri, et fat· 

)erinden çok yüksektir. BJndan 
dolayıdır ki, İzm ir halkının yüı· 
de sekseni balık gıdaaandan 
mahrumdur. iyi cins balaklar 
ancak lüks sofralarda görül· 
mektedir. fzmirin nüfuıuna na· 
zar an istihlak çok azdır. 

500 • 550 bırı kiloluk yıllık 
istihsal İzmir vilayeti nüfusuna 
göre hesap edilirse insan başını 
sene de 5,5 kilo balık isabet 
eder. 

lzmir halkının ekseriyetini 
amele ve küçük memur teşkil 
ettiğine göre, bu zümrenin şim· 
diki vaziyete göre balık yime· 
sine imkan yoktur. Bu, balık 
ucuz olduğu takdirde kabil 
olur. 

Müstahsil: 
Mıntıka balıkçıları bütün Hne 

faaldir. Balıkçı tayfaları senelik 
ve muıyytn bir ücretle çalış· 
tırılmaktadır. Balıkçı tıyfalaranan 
kazancı çiftçi yevmiyeaile kıyaı 
kabul etmiyccek kadar azdır. 
Bir balıkçının aenelik kazancı 
30 • 100 lira araaındıdır. Müs
tahsil sermıyesizdir. Aval et• 
lerl mevsime ve fensae uygun 
dekildir. 

Mıntıka en zengin deniz mıh· 
ıulüne sahip oldutu halde, 
bundan layıkile istifade edile· 
meyişi sermayesizlık ve hima· 
yesizliktir. . 

Son bir tetkikten kısaca al· 
dığım bu malGmıt, lzmir ba· 
lıkçılığının bugüııkü acıklı ha· 
lini bize anlatmış oluyor. 

işte lımir balıkçılığı, Deniz:· 
bankın eline bu pejmürde du· 
rumu ile veriliyor. 

Nejad Böıilrtl•n 

Gerçi, bu nazari bakımdan 
azami talepleri formüle eden 
ve politik realitelere samimi 
ıurette intibak edilmek iıten· 
diği zaman Üzerinde pazarlığa 
giriıilmesi daima m ümlcün o lan 
bir kongre prog ramıdır. İleri 

sürüldüğü şekilde, bu program 
uı\ .şmayl kolaylaşhrm1yor, çün· 
kü Çekoslovak devletinin üze
rinde bina edilmiş ve müstakil 
hayatının yirmi yılı zarfında 

daıma istinad etmiş olduğu 
ana doktrinleri bilmemezlikten 
geliyor. B. Konrad Henlaynın 
nutkunda hır polemik kısmı 
vardır ki, bunun hakkındı veri· 
lecek en hafif büküm havayı 
aydınlatmağa ve iki tarafın tez· 
lerini yakınlaştırmağa yarıya· 
cık mahiyette olmadığıdır. 

S~det Almanlara partisinin 
şefi bilhassa, Çekoslovak dev· 
let adamlarının 1919 sulh kon· 
f eraosına verilen ıözleri tutma· 

dıklarını, Sen·Jermen muahedesi 
hükümlerine riayet etmedikleri· 
ni ve anayasada kayıtlı hukuki 
mükellefıyetlerdea kaçındıklarını 
iddia ediyor. B. Henlayna gö· 
re Çekoslovak devlet adamları 
diğer azlıklara Çeklere naza
ran daha az haklar vermiıler; 
bu azhkların serbeatçe inkişaf. 
larına mani olmak için hakiki 
bir tazyik tatbik etmişler ve 
demokratik bir nizam yerine 
bir Çek diktatörlükü kurmuş· 
lar. Bütün bunlar Prag hükii· 
metiaia aalibiyetli •A'llları ta· 
rafından birçok defalar ve e11 
kat'i şekilde tekzip edilmiştir, 
ve Avrupanın en demokratik 
memleketlerinden biri olan Çe
koılovakyada bütün vatandaş· 
fara siyasi haklardı münvat 
verilmiı olduğunu anlamak için 
fili vaziyeti müşahede etmek 
kifidir. 

Bilditimize göre, müstakil 
Çokoslovakyanan tee11üıil hık· 
kındıki resmi vesikalardan hiç 
biri lsviçreye benzer bir federal 
dovlet kurulması vadini ihtiva 
etmez. B. Mazarik tarafından 
1919 konferans.na tevdi edil. 
mit bazı muhtıralar, birkaç 
şekil arasında federatif bir re· 
jim formülünü de ihtiva ediyor· 
duyaa da bu manada abnmıı 

Südet Almanları kongreıinde 
iıab edilen talepler sekiz ka· 
lemde bulisa ediliyor. Devlette 
Alman ve Çek etnik grupları 
arasında tam bir hukuk ve 
mevki mü11vatı ihdası isten· 
mektedir ki, prensipler bakı· 
mındın memleketin siyasi bir· 
li~i ihlal edilmemek şartile bu 
arzu yerıne getirileb lir. Südet 
Almanları etnik g ubu için ad i 
şahıiyet istenmekte ve arazı· 
lerinin hududJnun sar h sur f" tt • 

çizilerek umumi hav atın h .. 
sahasına şamil bir A lma ı ı .ı 
muhtariyetinin tes s , üs d , 
bu arazinin dışında yaşıy ı 
Alman azlıkları ·ç n huı · h • 
maye garantıleri ta ep cd ı ek· 
tedır. 1918 .senes td .n be ı Su· 
det Almanlarına karşı yapılın 
halcsıılıkların tamiri, "'Aıman 
toprağın <J a Alman memuru • 
prensınin tatbikı, nibayet, Al· 
mın milliyeti le "Alman dün
yası fılozof ı ıi" n in ser beıt ol· 
ması tıaleplerinin son no .talı· 
rıaı teşkil ediyor. 

Bu sonuacu kayıdla, Çelcos· 
lovıkya Almanları için lcayıd· 
ıız şartııı naayonal soıyaliım 

yapmak bakkkınm iıtendiği an• 
laıılmıktıdır. B. Konard Hen 
layn demiıtir lci: 

Ne içeride, ne dışarıda 
harp iıtemiyoruz, fakat bizim 
için sulh içinde herp ifade 
eden bir bale daha uzuD za. 
man tahammül edemeyiz. 

Fılhakika, prograı:Qı tabak· 
kuk ederse, bunuıı neticea~ 
Çekoılovakya toprağında bir 
Alman naayonal-ıoıyaliıt cum
huriyeti kurm•k olacaktır. 

Südet Almanları lideri bu 
kadarla iktifa etmiyor. Dış po
litika bakımından da vaziyeti 
mütalea ediyor ve Almanya ile 
dostane müna11betlerin Ç !kle
riıı .,yınlaı tarihi mit,, !erinin 
yeniden gözden geçirilmeıine 
batlı oldutunu ıöylüyor. 

Çekoslovak milletinin, Alman 
Drang nıch Ostenine karşı ıla· 
viımin istihkamı oldutu dok· 
trininin tashih edilmesini ve 
ıöylediklerine bakılarsa . Çekos• 
lovakyayı, Alman miltetinin 
•düıman,, ları sırasına koymuş 
olan bütün dıı politikanın de· 
ğiştirilmcsini istiyor. Sistem 
meydanda: Çokoslovak toprak· 
lara üzerinde Alman etnik g r u· 
bunun Berlinin nüfuzu altında 
tamamile muhtar olması ve d ş 
politılca üzerinde ta zyık yapa ak 
memleketi Almanyanın orta 
Avrupadıki bege ıno ıyısına en· 
gel olmaktan ç ı karması ısten i 
yor. Alman gazete lerı nın 8 ' Y 

Konrad Henıay ı ı pro r 
- Sonu 8 ıııc1. S.l/UJ e..iw -
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Bir gün, gazetelerde şu haber okunuyordu: Paris 
civarında ve bir yolun kenarında, başından üç 
kurşunla vurulmuş genç ve güzel bir kadının ce-

sedi bulundu. Bu, Evanın ti kendisi idi! 
- Bu iki zabit, makamımda 

cebir istimal etmek iıtediler. 
Kendilerial tevkifhaneye Hvk· 
ediniz. Ve ilatilittaa menediniz, 
ikili de Alman caıuılarile ter 
rikimeaai etmekten mittebem· 
clirler. 

lki•iz de, tabancalarımızı çek• 
mek iatedik; fakat gizli zabıta 
•••urlara, 7ıldınm ıüratile kol
lanmızdan yakaladılar. 

Biraz ıonra, arkadııımlı, ayn 
aJrı odalarda mevkuf buluau
yorduk. Biribirimizi göremiyo
raa. iki pn, iki ıece ba vaz. 
iyette kaldık. 

iki pa ıonra. erkinıharbiyei 
umumiye daireıinia bp111ndan 
içeriye giriyoruz. Merdivenler
den ~karken. aizli zabıta teı· 
killbaıa ba11ada bula- maluıt 
midir ele atbmwlan pliyorl 

Yukarıya oalanca, derhal 
erklmurbi,.i ••amiye reilinin 
oduna lirdik. Verilen emir 
ü&eriae, mGdtır de bizi takip 
etti. Kapalar kapuclı. Erklaı· 
barblyei .... iye relıi, arkada· 
11•1• ybflH hakta ... 

- Ka,makaml ·dedi- abd .. 
mide .. .allml ik et•iı bir 
.-klDaMrp.i•is. Ba itibarla bir 
sabltla; ,..,... bir kadınla 

clGtlp kal'-"'•· o k.-.a, 
..WC aantte caıuı oWM ... 
oetlal auandilduate alarak oaa 

e hareket etmeıl lhımgel• 

ındipll icadına neden dolaya 
ba derece itimat be1lediniı? 
Arbdaeı• clerlaal cevap ve-ı 

reek dedi ld: 
- Reili•, bltlla ba cilletleri 

tMclir ed-'•· Şu anda da, •• 
derece at1r bir itila• albacla 
olclata•• ela idrak ederim. $u 
kadar •• la, maiyetinizde ça• 
htblı• bmea zamandaaberi 
... tte beal aaladıaız. Sid ••· 
kadduattmle t .. ia ederi• ki, 
beta. ta .. men •a•••m. e., 
bir ti• biti• nnllile anla, .. 
laeütar. Eauea. 111 uda eli· 
•iade baluu mektap ta, beni• 
lalcbir ıeydea haberdar olm .. 
dıtımı llizu•a kadar iıpat ede
bibr kuaatiadeyim. Bunanla 
berllber elDİI', geae ıisiadlr. 

lrklllawbiyei •••miye reiıi, 
vass,etl etralile tetkik etmiı, 

MlıadAfl•• tamamea muum 
oldataaa ve beni• de, ona 
•üdafaa etmektea bııka biçbir 
~um •evsaa balaıolamıyıca• 

la•• •la•11 bulaadutu için, 
tizll ulMta teıkilita m6diirü ile 
k•cli yawrlal ve aıkert iıtih
... pbebmla bapadl bu• 
luulua tardetmit ve bizim de, 
derllal vazifel•imiı bqıaa dön
memizi teuib eylemiıtir. 

8ia, biraz daha reiıia kartı· 
-da darduk. O, bazı evrakı 
tetkik etti ve 1a11ra emirlerini 
teblit etti.. 

Bir Ali 1011ra, Pariı iıtaı; 
1oamcla arkadAflmla vedallıte 
rordak.. O, umumi karargi.ba 
pliJor •e b• ele hrka1a ilti
Uk eclirordua. 
Şa. maceralara hikl1e etmer 

tea maluaclua, umami barpte; 
Alua c&Aılannın, Franıanın 
kalblpbuaa kadar naııl aokul
daldan ve neler muvaffak oı. 
daldan hakkmda okurlanma bir 
fikir vermektir. 

Arbclqamclaa ayraldılctaa 
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dört pa ıonrı, gazetelerde 
bir haber okudum. Bu haberde 
Pariı civannda ve bir şoıe•in 
kenaranda, bqındaa üç kurşunla 
vurulmuı, genç bir icadın cese· 
diain bulunduj'u bildiriliyordu. 
itte Evat.. 

... 
• * 

Almaaların, Dıaomoa iıtib-
klmlan önünde başladıkları 
taarruz, bütün ıiddetile devam 
ediyor. Fırkalarımız, hep bir
den mukabele etmektedir. 

Aalcerlerimiz, götüa ıütüae 
harp ediyorlar ve Almanlara 
müthiı zayiat verdirmeto mu· 
vaff alc oluyorlar .. 

Alman amumi karargibımn 
plinı aıikar: Duomon iatihkim· 

lırmı ele geçirmek ve kolaylıklı 
Verdun ovasına inerek, Pariain 
ıon kapılarına tehdide başlamak. 

Fransız umumi karargahı, bu· 
nu bildiii için,Alman taarruzu· 
nu durdurmağa çıhşmakta ve 
bu uğurda bütün kuvvetlerini 
ıarfetmoktodir. 

Harp, geceli gündüzlü devam 
ediyor. Kın ve ateş :çindeyiz. 
Cephe, baştanbaşa cehennemi. 

Almanlar, taktiki değiıtirdiler. 
Gündüz taarruzundan ıarfına· 
zar ederek, gece karanlığından 
iıtifade etmeğe çahııyorlır. 
Gündüzleri, yalnız top ateıiae 
devam etmekte ve ı•celeri, 
bütün kuvvetlerile yüklenmek· 
tedirlor. 

- DeHm edeeelc -...... ....,.. ....... ,..,..,...,.., ......................... """""'"" ........ 

<;ocuk yıldızlar ...... 
Nasıl istis

mar edilir? 
Çocukları hima
ye için kanun 

çıkıyor. 
Zavallı Çeki Kogaa, çocuk• 

an milyonlu kazanıyordu. Ko
alı oldu, timdi ele bet 

n .... • 911 
aleylaiae dava açtıtını yumaı· 
tık. S., bütfln Amerikada he
yecan uyandarch. KüçGk artlıti 
nktile Amerikada aevmiyen 
nr •ıydı? Bu dava derhal hı· 
fıralarda uyuyan eaki hatıraları 
caaludırdı. O vakitler Celd 
ıaapterler tarafından kaçırıhr, 
açhktaa ölüme mıbkOm olur, 
fakat laer defaııaa 10D daki· 
icada aaneıioia miiclalaaloaile 
brt•lurda. 

Bugiln Celd artık çocuk de
lildir. Fakat etrafıada pne fe· 
liketler dolqıyor ve bu defa 
annesi yavrusunu felaketten kur
mak için koımuyor, bilakiı kea
diıi o felaketlerin müaebbibidir. 

Ett1r bu davada hüküm ver· 
•ek aalahiyeti Amerika efkarı 
umumiyeainin elinde ol11ydı 
Celci davaıını çoktan kazanmış 
bulunacakb. Halk sonu iyi bi· 
ten maceralara ıevor. Gazeteci
lere relince, onlar da ıöhretli 
ıaa'atkirla beraberdir. Bütüıı 
pzeteler bir atızdan Cekinia 
annesine ve bababtına hücum 
ediyorlar. 

Fakat bu dava bu bakımdan 
da Ceki Koıana ait bir meaele 
olmaktan çıkıyor. Amerikada 
çalııan küçik ıinema san'atkar
larıaın kazancı ve bu kazancın 
iatiımara meselesi halini alıyor. 
Amerikalılar kiçük yaldızların 
akrabuanı onların baklannı ça· 
lan adamlar gibi telakki etme· 
t• baılıyor. 

Holivud, ümitıiz bir müca· 
dele ile bir kıç def ı bu itin 
önüne geçmete çabılamıı, fa· 
kat muvaffak olamamııta. 811 
defa bu mesele ile devamla 
ıurette utraıılıcığı anlatılıyor. 
Hatta Kaliforniya parlamento
ıuaa çocukların kazıncındu 
ebeveyninin istifade etmeleri 
bıkkını tahdit eden bir kanua 
teklif olundu. Bu meselenin 

--· ~-

Şlrleg 
ehemmiyetini göıtermek üzere, 
Holivuttaki neıriyat aceataları, 
çocuk yaldızlar hakkında me
raklı beaaplır yaptılar. 

Bu he11pları göre Ceki Ko
per beş yaıında iken haftada 
1300 dolar kazanıyordu. Anne
ıi, büyük annesi ve amca11 ta• 
mımeo bu para ile geçiniyor
lar. Hem de bayii mubtepm 
ve masraflı bir bayat ıürerek. 

Bu çocuğun serveti milyon
lar' bulması icap ederken ban· 
kadaki hesabı cari&i 40,000 do
lara çıkmışlar. Halbuki san'at· 
kir ıon günlerde çevirdiği iki 
filimden her b"riıı için 21,000 
dolar almıştır. 

Bundan üç ıene eve) Fredi 
Bartolomef balasile beraber in· 
giltereye gelm iılerdi. O vakit 
David Koperfild filmini çevir
mek için haftada 175 dolar 
alayordu. Halaaıaa da aynca 
menajer ııfıtile haftada 10() 
dolar veriliyordu. 

insaflı bir icadın olan balası 
bu 100 dolarla hem kızı, bom 
kendiıiai idare ediyor ve 17 5 
doları kaz namını bankaya ko
yuyordu. Sonra Fredinia kıymeti 
yükıeldi. Haftada 1100 dolar 
almıta bqladı. O vakit o gü· 
ne kadar kızla hiç meşgul ol· 
m11an anneıi ve baba11 kızın 
kazancından büyük bir parça 
koparmak için kızı yanlarına 
aldılar. 1937 de Fredi 98,000 

Kültür kaynağımız olan Halk· 
evinin dördüncü reıim aergiıiai 
geziyoruz. Elimizde sergiye itti· 
rık eden ressamları ve eser· 
leriai gösteren bir kıtaloğ var. 
Bu katalotun rehberlitile uer· 
leri kolavca tetkik etmek ka· 
bil oluyor. 

On ressamın iştirakile açılan 
bu sergide 110 parça eaer tq· 
bir edilmekte ve ayrıca ama· 
törler kıımında da 37 parça 
eser görülmektedir. 

Ziyeretçiler üzerinde bedii 
heyacan ve aan'at zevki uyan· 
dıran bu güzel eserler, umu
miyetle tekamüle dotru ümitli 
adımlar atıldığına göıteriyor. 
Bilhassa Celil Uzel ve Kadri· 
nin imzaları, teknik ve uıulün 
birer canlı ifadelidir. Reuam 
N11minin de birkaç resmini 
bunlar araıın da aaya biliriz. 

Ressam Celil Uzel, Ker
meıile yeni bir lcliaizm yap
••k iatiyor. Dipr eaerleriAde, 
bilhıaaa portrelerinde ve ao
kak resimlerinde empereayo· 
niıt fırça bakim... Kermeainde 
tabiat dekoratif bir mahiyet 
almııtu. Ataç bilditimiz ataç 
detildir. Stilize motifler tab
loyu yer yer dolduruyor ve 
kompozisyon üzeri1ade çolc ut· 
raııldıtı aalaııhyor. Gene Celil 
Uzelin pıpye engır üzerine yap· 
tala peyzaj desenleri büyük bir 
yenilik ve fantezi taşımaktadır. 

Reuam Kadri, orjinal pre· 
poa renklerile ıöze çarpmak· 
tadır. Eserlerinde kuvvetli bir 
renk armoniıi hikim oldutu 
rörülüyor. Füzen ve paatllle 
yapbl'i resimleri ıerıinin en 
.... ) lr11eklerindendir. 

Bu un' atkir portre reaimle· 
riade çok kuvvetlidir. 

Nami Çeklinin eaerlerinde 
iki buHıiyet göze çarpıyor: 

1 - Oldukça güzel çalıııl· 
nııı eserler. 

.2 - Bu eıerlorin 7uında 
a11lmata hiç liyık olmıyan ve 
ideta bqkısı tarafından yapıl· 
mıı binini veren reaimler. 

B. Nami claM az, fakat key· 
fiyet itibarile daha aüzel eser· 
ler teıbi r etseydi lmza11 etra
fında daha yerinde tıkdirler 
toplamıı olurdu. Reaaam par. 
lak renklere keadiıiai çok kip· 
brmııbr. Bu bir kuıur detildir; 
fakat ayni tabloda bir çizgi 
hatası, göze çarpan yanbı bir 
desen bütün bir tabloyu harap 
etmek için kafidir. B. Nazmi 
eıerleri üzerinde daha fazla du• 
rur ve daha diiıüaceli fırçalar 
vuraraa çok muvaffak olacakbr. 

Diter reuamlarıa eHrleri 
meyanında llbami Dalmanın 
•Mehtapta Karııyıka. 11, Ratıp 
Erdemin •Bir köy akpmı. Ka
ıım Boyar. ı• natiir mortlan 
göze çarpmaktadır. Z.ldaia fü· 
zenle yıpılmıı Antik bir bqı, 
Reıat Köatemin afiıleri ıerfinin 
güzel reıimlerindeadir. 

Amatör talebe aerfiıini de 
biç fena bulmadık. Bilba11a 
Nuri Hiçlerin füzenleri, Abdul
lahın bir peyzajı, Yekta Türk· 
çünün natür mortları amatörler 
kıımını zeoginleıtirmektedir. 

Bu vesile ile bize parlak 
ümitler veren kıymetli ıan'at· 
karlarımızı candan takdir eder, 
Halkevimizia deterli çalııma· 
laranı alkıılarız. 

Velabl Eoinç 

dolar kazandı ve ancak 33 do· 
lır aarfedebildi. Demek olu
yor ki kızan bu kazancı ailesi, 
menajeri tarahndan artmııtı. 
- Sona 8 inci sahi/etle -

Mavıı 4 

Yamyam 
Ve biz beyazlar 

Yamyamlar, insan etini 
niçin yerlermiş? 

Bir kadını, bir erkeği nasıl yidi
ler ve bir yamyam ne diyor? 

Yamgam çoealcl•rı danı halinde. 
•vu et Lu. mecmu11ının bir rekleri burkularak b•adaa •1· 

muharriri Yamyamlar memleketi rıldılar. Çiakii bu kemikl•lıt 
ve onların hayatı hıklaada bfataıa, arkadqlara ı••' ka• 
mecmuasına yazdıtı bir yazıda dıaa aiddi. Yamyamlar, .. 
buliaatan diyor ki: güzelce piıirip yemiılercli. 

Seyahatlerim eanaıında gerek Boroı yamyamlarıaa clalr .. 
Amerika Hintlilerinde, gerek vak'a dı heyecanlıdır: 
Malezya ve Gine adalarında Bir Avrupah ile kanıı, lraa• 
gördüğüm bazı adetlere, bilhıa- çuk aramak için bu taraflara 
aa Guabariboa yamyımlırına ıelmişlerdi. Kendilerinin , ... 
dair duyduklarımı ilave etmek yaıalara aid hemen hemea bit 
isterim: . bir fikirleri yoktu. Bu uvaU.. 

Birkaç yıl oluyor ki Guahri· Jar baııboı bir ıurette OllMDQ 

boalular, tehir kıyııında bazı gezerken, alamadıkları dillerle 
nebati tetkiklerle iıtigıl edea etraflannda çatmııp batarı ... 
bir ıeyyah grubuna aaldırdılar. birçok vahıilerin belirditiai ... 
Seyyahlar, zaten az oldukları düler. 
için va'hıilere karıı gelemediler. Karı koca onları , • ., ... 
Nehir lıtikımat~nce kaçmata ve auikine hareketler aarfed• 
baıladılar. lçlerınde genç bir k k d'l ·1 d t 1 1 re en ı en e oı o ma a ~ 
kıd~a. da vardı. Kadın, erk~k· lııarlarken birdenbire vahfiln 

ler gıbı kaçması~•. beceremeyınce Üzerlerine aaldırdıldanaı fir· 
yamyamların eaırı oldu. düler. 

Bütün tedbirlere ve küçük Eşyalarını bile almıp 
mikyasta yapılan tavasautların vaffak olamadan bu ·ır A,.., 
çoklutua rağmen kadını vahşi· pılı yamyamlann ka~ 1 

:-

ler teıli~ etmediler. Bir gün lıdılar. pıaı ,. 
vıbşilerın duluadutu yerde ses· ille günlerde ka k iMi 
ler keıildi. Her ~am.anki bay· kamp içinde tama:ea ::bat 
ramlarından, tenlıldeındea eser yıpdılar. Fakat bir ~ ,.ac&, 
kalmadı. bütün yerliler ra•iı mey&IM-

Cildleri siJsle11miı, ilci gam· 
gam kadın. 

Ne olmuşlardı? 
içlerinden on cesaretli olan

lar, vahtileria kampını gittiler. 
Hakikaten onlar burasını ter
ketmiflerdi. Ancak, henüz ıön· 
mit bir ateıirı üzerinde taze 
vo aırin insan keınikler le, 
beyni boşaltılmış g j zel bir kafa· 
tası duruyordu. Seyyahlar, yü· 

lılrlarda oyoamafa, .zapl•••ta 
baıladılar. Orta yer• azan • 
nklar koydular. Nıbayet Av,.. 
palı koca, yamyam reİli tara
fındın çatmldı. Yüzü ıök )'il• 
züne plmek ,...tile toprata ,.. 
tmldı. 

Neden sonra kılın 11rık1*
dan birilİ adımın üıtÜlle koada. 
Bütün yamyamlar bu 11r1faa 
üıtüne baatalar. Adamın ıötü 
kafesi kınlıncıya yıol ölhetye 
kadar 11rık üstündeki yamyam 
dansı devam etti. 
Kadının ç t : ğı bu vahfi: .. 

1 laiç ~eıir etmiyordu. Erkekler, 
ıırıkta utraşırken yerli icadı .. 
ler da elele tutuıarak 11ph1ıp 
llçrıyorlardı. 

B11Ddan sonra büyük bir at .. 
yakıldı. Kadının gözleri önünde 
kocaıı lo'lcma lokma parçılaada. 

Artık ız&ara kokuları etrafa 
yayılıyordu. Hatta kocuantD 
etinden karııının dı yimoıi içia ' 
kendisi mütemadiyen ı.zyik edi
liyordıı ! 

Kocanın sat eli kealdi. Si. 
lek tarı tından keıilen bu el, 
kepçe makamında kullanrlacak 
ve bundan· sonra kesilecek ol&a 
kurban içı n, mukaddes ıu bu 
kepçe va:1ıtaaile alınac ı ktı; 

Y amyımlar, insanın barük
ları v ~ dıbaaları müateına ol· 
mak üzere battan tırn•ta. ka· 
dar her yerlerini y;yorlar. B 1-
- Sonu 8 inci st1lıiJede -
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Çekoslovalcyada Al.. Yam.yam Lüzıu=m= ı"'"u-notlar 
man akalliyetleri b b l 

Burtünkü program - Başı 5 inci sahifede- ve iZ eyaz ar. TRENLER: 
Muhtelif Avrupa istasyonları· büyük bır memnuniyetle tefsir .. ..... Jamirdeo ber giio kalk811 ıron 

etmeıinde hayret edılecek bir - Başı 7 inci Sahi/ede - lcrin hareket ııaatleri .. 
nın bu akfamki program özü: 
Senfoniler: taraf yoktur. hana beyni güzelce yenilen Agdın hattı: Alsancala 

Çünkü bu program naayonal kafata11 çok makbuldür. Her hmir.Karakuyu·Ankarı: Puar. 
18,30 Roma ktsll dalgası : --1 

sosyalizme lcayıdıız şartsız ilti· yamyam evinin önünde dizi· lllllf, çarpmba, cuma. pazar gfi.Dleri 
Stnfonlk konser' 2113° Florans, bakı ifade etmektedir; fakat lerle kafatası vardır. ...ı 21•35 de. 
Nıpoli: Senfonik konser (Mo· lunir • Nailli: Hor g4ı1 ... , 
zart, Rota, Vıvaldı). şimdi batıra ıelen ıual şudurı Şükür ki güzel kadın da ko· 15,40 da 

Komşu memleketin iç işlerine "k b · ıt. t ir n_ L-Ho/i/ konserler: casının a ı etme u5ramamış, mı •.ucniıti: Sah, p•reem._ 
karışmaktan daima çekin.miı ihtiyar bir Hindli delaleti ile (amarte!i gilnleri ... ı 6,30 da 

7,10 Berlin kııa dalgaaı:Neşeli d · a Ç k l k C b J • Tir ôd B ba ve aım e os ova ua u· ertesi gün kendisi için hazırla· .IDltr• •· emif: eraa fi Hat 
lcarııık muıiki ( 8, 1 S devamı ), riyetinin iıtiklal ve hülcümrani· S,35 de bir katar; her akfam uat 
9,50 Paria.Mondial: Plak, 10, lS ıine tıürııaet göıtermiı olan nan (kurban olmılc) meraıimin.. 1'1,30 ôdemite bir ırea, 16,30 da 
Keza, 11,35 KeZI, 12 Berlin Almanya bu devletin anayasa· den yakıyı zor kurtararak Pu• Tireye Gtoray. 
kısa dalgası: Karııık konser, ımı muhalif olarak muhtar tomoyoya güç halle varabil· Afgan luıttı: Bıumaneden: 
13 Hafif musiki (14,15 devamı), kıpıh ülkelere takıimi suretile miştir. Lmir·İatanb~Aııbn: Her gil11 

13, lS Roma kısa dalguı: Hafif idari balomdan dığılmaımı Yamyamların inıan eti yimeoo :.
1
.} de fpuar, cuma, çarpmbaı 

L L •k d k "d" ? lerİ 1çhktan iferİ gelmez. Qn.. eouueri yataklı Tagon•b!l(e boJunarı 
muıiai, 13,25 Bükreı: Orkeatra, açı.ı;ça teıvı e ece mı ır tamir • Soma: Paıı:ar Te paaar• 
14,30 Pariı • Moadiıh lcooaer, Orta Avrupa da ıulhun idameıi lırın yabancı ve düıman eti yi· teıi gbl•ri ıf'!at ıs. 28 de 
14,30 Bükret: Rumen muıikisi, bakımından bundan batka mes· meleri dinleri icabıdır. Bir yam· 1nıir·Bandırma: Puar, ulı. per-
17, 10 Bıüao: Radyo orkeıtra1ı, ele yoktur. Almanyanın müza· yamın böyle bir sevap yapması, ,embe •e comartui gtlnleri eabable· 
11,4S Berlin kıaa dalraıı: iı hereti olmazsa B. Henlıynın yani ;nsan eti yimesi, yabud yir:: uat. 1

•
20 de b muhtelis ~·ı:. 

l b una vesile olması a"deta muaz· pa•Lr.ıapnr~1'uaçart 1
1
2amdea., camı !D- on ıonu konıeri, ( 18,SO devamı ), programı pratik ıümu ü olmı· il; .... 

18,30 Berlin kıaa da~guı: Kü· yan bir teıahür mahiyetini zam bir şereftir. bmif45omı: Pazar •• paurtHi 
çük halk muıildıi konseri, 18,40 geçmiyecelctir. Bilikiı bu prog· Seyahatlerim esnasında ihti· J6Dleri ıut 15.28 de 

Brüııo: Şarkı, piyano ve ballıd· ram, Hitler Almanyasınm ha· yar bir Hindliyo rasgelmiştim. Her zaman lazım olan tele-
lar, 19 Ostrıvı: Köyhi muzılca· kiki hedeflerine tercüman olu· Bu Hindli kadındı. Ve şimdi fon nıımaraltll' 
ıı (19,20 devamı), 19,15 Bükreş: yor11, bu, Avrupının bu neıilıeri gittikçe sönen bir yam· Yangın ihban: 2222· ,.hir tele· 

ı_ d ı. b" hl'k k b"I fonu mftracaat Dumansı: 2200. ~o-
18 inci aııra ait Alman musi· "ıımın a vauim ır te ı e yam a ı esine menıuptu. hirleraruı teleroo mOracut nama• 

RADVO 

kiıi, 19,20 Prag: Salon orkeı· teıkil edecektir. Kandisile biraz eğlenmek lü· raıı: 2150. dektrik eirketl: 209ı . 
trası, 20 Peıte: Ermeni akıımı Ç k ld l zumunu duydum: bnagaıı: 2S26 • polis: 2463 ·imdailı 
(Şarkı, piyano, keman, koro), OCU yı iZ arı - Söyle bakılım Rübd, ın· 11hht: 2040 ·Baımaae iııuyoo11: 

· - Başı 7 inci sahifede - 3638 • Aleaocalı: iıtaayonu: 21U • 
20,30 Oıtrava: Radyo filmi, H d 7 OOO 11n eti lath mıdır? Paaıport Tapur iekeleıi: 2851 
20,40 Roma, Bari: Karış le mu· atta Fre inin bugün . 6 , 5·· .. l d f' b .. 

dolar kazanç vergisi borcu - utun et er en ne 11• u· Şehir ua.ldl .. ııtalannııı 11bab· 
ıiki konseri, 21 Liypzig: Halk tün etlerden tatlıdır möıyöl leYio ilk ve aec. tou buekıı 
d •- vardır. ,-
ıns .. rı ( ~2,30 devamı ), 21 T b _ Acaba ı"nsan vu··cudu"'nu··n uıaıleri: 

" F k Şirley emplin annesi ve a· 
'iyana: rınaıı muıi iıi, 21•25 bası, çocuk yıldızların ebeveyn· hangi tarafları çok makbuldür? Tramvaylar. 
Bükreı: Plik (GlJıounov), 21,30 leri araaında en dürüıt olanla· E k miz ve toplu Her Abab Gaıel•alı Ju Hıtl 
Milinq: PJilc, 22 Viyaaa: Et· - n ço ae heıte bir namn' hareket eder. 
lencoli proaram, 22105 Bükreı::: rıdır. Onlar, kızlarının kazan· olan yerleri.. Kollar, amudi Bunı,ı ıut altıda haH et edea ildaa. 

_. dtğı paradan bir kıımile esham fıkari tarafları, baldırlar, Ye ci uamny &akib .da. B11adaa 
orkestra, 22,30 Floranı Napoli: h 'I"' ı ı K ı · h J"' ·" '·" · "1 1ı ve ta vı at a ır ar. ı z arını ıı· en nefisi iıe parınAk kılcırdalc· IODra er ur& 11....a.aı.&• u· uaıa-
J pon muıikiıi, 22,SO Peıte: gorta da ettirmiılerdir. Şirley landır. YanaA-ın, dilin ve bey· n1 nrdJr. 

Subayların 
terfileri 

• • 
Yeni kanun geldi 

Ordu subaylar heyetinin ter· 
filerine ait 2162 aayılı kanunun · 
üçüncü maddesinin B fıkraıını 
değiştiren kanun, şehrimizdeki 
alakadarlara tebliğ edilmiıtir. 
Bu kanuna göre her üç zümre· 
ye seçilenlere birer ıene tabıil 
kıdemi verilecektir. Birinci ve 
ikinci zümreye ıeçilenler kıt'a 
ve (kurmay) ıitıjına tabi tutu· 
lacak, bunlardan iki ıeoe içinde · 
kıt'ada ve (kurmay) vazifelerin· 
de ehliyet göıtererek liyakat· 
leri taıdik edilenlere iki sene 
daha kıdem um mı verilecektir. 

(Bu zammın bir ıonesile •bir 
evelki rütbesinde ·dahi,, terfi 
derecesine girenlerin bu kıdem· 
lori yeni ve eski rütbelerinde 
birer sene olarak yürütülecektir.) 

Bu iki senelik Jcıdemi alacak· 
lardan verilecek lezi muvıffa· 
ldyetle yazan ve liyakatleri üst 
taraf amirleri tarafından ııra· 
aile tasdik olunanlara tez tali· 
matı şartlarma uygun olarak 
bir sene daha kıdem zammı 
verilecektir. Üçüncü zümreye 
(ku,.may yardımcı vazifelere ıe· 
çilmiş olanlara) bir seneden 
başka kıdem zammı verilmedi .. 
ti gibi bunlar kurmay stajına 
da tabi tutulacaklardır. 

Bu tadilattan tevellüd edecek 
vaz yetin net celerinden haaıl 

ols cak geçm iş zamana ait 
(nasb) tash ihinden ötürü hi~bir 
suret le muhassasat verilmiye· 
coktir. Bu tefri1e i şi 8·6·929 
tarihinden başlıyac-. ktı r. 

Radyo orkeıtraıı, 23,40 Prag: 20, 30, 40, 50 yaılırında si- nin tadını başka hiçbir yerde Gece aoo aramny GClM11alıdu 
Pjik koaıeri. aorta ıirkefinden mühim mik· 24•5 dedir. Otel ve ha.nlar 
O 1 ° '- B ld bulamazsımz möıyöl Konaktan G6selyahya illı: trım-

'llflr• ,.,., •p•r•tl•rı tarda para alacadır. u yı ız 5 h ı 
9,30 Belin kı11 dalıııı: •Herr teaede bir filim çevirir ve her Rühd bunları söylerken ya- .. ,. ııbableyin 5,26 dadır. lkiııci 1 rd şarl lara İtina 

nıadaki beyaz arkadaımın kolu· uımn1 bir ıa.& aoua. o,~ca c1' la• J. k 
Dındolo. ilimli opera piyeai, filimi içia 125,000 dolar alır. _ ıektt eder. eui lece 
l~.15 Ro•• kııa dalgaıı ı Lirik Yıldızın vaziyetinden iıtifade nu, yanığını, baldırını ve başını :i'.oaaktlll Ghelyalıya gece eo• O .eller, hanlar ve rn isafirba· 
opera •••ikili, 17, 15 Roma kısa edea babalardan lıtiriıi de Di· tutuyordu. O bu vaziyetten bir u•m.ay Naı birde bueba eder. nelerin bütü J sıhhi şartları haiz 
dalıu : Lirik operalardaa bir yaaa DürbeDin babaa,dar. Vak· az ürktü: Buadaa .,.ı "" dıe ~ u .. ,., olmaları lazımıeldı{ıi Ye ihtiva 
ptrdııi, 22,05 Praı: •Str.auı. tilo borsada aimaar olan ve - Salma ·dedi· beni clt yl- uıdu- etmeleri goreken konfor ve: nıüı· 
ili.U koro ve piyaaolu radyo meteliğe kurşun atan bu adam meyeıinl Vapurlar: t~milatın belediyelerce t vin ve 
piy•ıi. bugün kızının ayda kazandığı Yamyam güldü: hmirden Karpyakaya Ok Tapa!' mürak.abe edileceği, sıhhi şart· O'• ınaailciılt 25,000 dolar sayesinde prensler - Jiıyır, dedi; biz dostları· 188

' 
6•45 te Puaporttaa :kalkar. Go~ lıra ha 'z olmıyan han vesair 

d k B. · d" MNı •apur 11aı ll,ijı.I &U A.ou'6• 
17,lS Derli• kıaa dalgııı: Ku· gibi hayat sürüyor. mıza 0 unmayız. ızım 10 

• L4MI lıace ec eder. nı isaf.rhanelerin ht:r türlii mah· 
ırtet konaeri. •·--...... ------·- miJ: düşmanların etini mübah Kar11yakadaD lamin ilk ••pıu zurdan saiim bir surette ıslahı 
R.ıllall•rı Mu·· cel ı ·ıt telakki eder. Diğer et er ncfia ıut o,20 dedır. ~ou nput ""' i.CO sabit oluncaya kadar kapatıla· 

10,45 Berlla kııa dalıuı: Pi- te olsalar bizi sarmazlar! •11
•' 24. dedır. cağı hakkında umu mi h fzıss ıhhı 

B k b'l l · d- Gwadı1• her ... nm ... ıte hiı d h v•o •11ikiıi (Brahas), 14,4S a:ıı yamyam a 1 e erı, uş· , ~- kanunun a sara at bulunduğu 

Mayıs 4 _ 

""'"' ·-
Borsa 

3 5-938 
OzUm satışları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
301,S Esnaf Ban. 15 17 25 
115 F. Solari 14 25 17 50 
74 Akşehir Ban. 14 50 15 75 
53 A. R. Üzüm· 16 16 50 
24 j. Tara. Mah. ıs 50 15 50 
14 Albayrak 16 16 
6 Ü. Kurumu 15 875 15 87S 
S87,S Yekun 

271904,SEski Yeldin 
272492 Umum Yekun 

Plyaea flatlel'I 
3·5·938 çekirdekıiz 6züm 

orta fiatleri: 

No. 7 14 50 

" 
8 lS 00 

" 9 15 50 

.. 10 16 so 
it 11 18 00 

Zahire satışları 
ç. Cinıi K. S. K. S. 
15 Ton Buğday 5 87S 6 375 
05 Buğday 5 875 6 375 
10 Susam lS 62 

183 J<en. Pala. 410 515 
146 B. Pamuk 30 50 36 

/kiçeımelik cinayeti 
davası 

lki çeşmelikte Atanyah Hüse· 
yini ötdürmekle ·maznun marın· 
goz Salibin muhakemelarine 
dün şehrimiz Ağırceza mahke· 
mesinde devam edilmiş, ıki ş -
hid dinlenm iştir. M ısa ism n 
taşıyan şah:d, bir kaç sene ev 1 
evinde bulunduğu s ırada h• r 
gürültü işittiğini söylem ş v .. 
şu izahatı vermiştir: 

- Çıkıp baktım, mavıJn Sa .. -
hin başından kan ak yo du. 
Sonra karakola g ittiler. S Jlihh 
başına Lütfiye admda bir Jca· 
dm vurmuş dedı ler. Musan n 
kansı Bn. Binnaz da ayni te· 
kilde şahidUkte bulunmuı Ye 

- Benim liaşıma 1.:ütliye 
vurmadı. Yap cı Hüseyinin oğa· 
beyisi Mustafa vLlrdu. Bunu 
bilen iki şahidım vardır. On· 
ların celbini rica ederim. 
Demiş ve bu şahidlerin celbi 

için muhakeme, başka güne 
bırakılmıştır. , A ı · R le h l .ıı,. h •apıır •ardır. Alqıtm ecwdeıa ı.ouu Roma lcıaa dalgaıı ı Halk 1ark•· 1 ıza manın a raman •1>ını, me are· w:ıcrler ıaatt• bırdu. halde mı v : Jt otel, han ve mi· 

lln, lJ,1~ &erlin iııa dalıaaı: tini, kuvvetini kendi üzerine 11:============~11 safi .hane eld.!n mühim bir kıs· Bir dilek 
Bra~m11• eNrleriaden piyano • • • geçirmek için, yalnız bu mık· Otomobil "e otobüs mının sıhhi şartlardan mahrum lkiçeşmelikte Turna çıkma· 
rMitaU, 20,45 Bükrcıı Şarkı En temiz ve en zarif işleri sadla onun etini )'erler. çarpışması bulunduğu görülmüştür. S.hhat zandı l&ğı m yllptırmakta olan 
r .. itall, 20.4.5 Berlia klsa dal· süratle yapar. Gene tanıdığım bazı yam· Alsancakta Voroşilof cadde· ve içtimai Muavenet Veka !etın· belediyenin ayn i çıkmazın , 14 
ı•.-ı i(anpk havalar, 22 Roma Vanı· vava~lar yamlar, içlerinden ölenleri ateş· s·nçten geçm ide olan 542 nu· den alikadarla;a ge:en bir ta· metr.e uzunluğu!ldaki çı kmazın· 
~.. dalıuu Şarkılı konHr, ı -. n.ı ~1 te kızartırlar. küllerini birikti· meralı şoför Abidinin idaresin· mimde hastalıkların yayılma· da da liğ m i nşa ettirmesi 
23.IS Berlia kı11 ~alıa11 ı Pi· rirler. Bu külleri keskin bir deki otobüs, Mustafabey cad· aında imil o:an bu hallerin i ıtenmektedır. Belediyenin, bu• 

a ı.ı aro 34 k d desi dönemecinde aksi istika· ,•o aqaikiıi (liaydn), 23,15 Ç rf l~ı • içkiye katıra ini merasim. önüne a-eçil meıi, sıhhi kayıtlara rada oturan halk n ihtiyac ı nı da 
B 1 ı. d metten gelen v.: şoför lbrıhı· Praat Piy••o koaaeri ( Ravel ), lerde içerler. u suret e "en i d riayet etmiyenler hakkında ta· nazara dikkare alacağını ümid •• - mın i aresindekı 48 sayılı taksi 

23,3.S Brüao: Viyolonsel-piyano Mulateli/: aralarından ayrılan adamı ve otomobiline çarpmış, muaadc· k ı bat yıtpı l ması bildirilmiştir. ediyorµz. 
resitali. 19,10 Roma kıu dılgall ve ölüm cevherini benlıklerinde me net c.:sinde belediyeye aid Çocuk meselesinden Sarho,luk 
1).,., •M•ilcbu: Bari: Arapça muıikili neıriyat, yaratırlar. elektirik direti eğrilmiş ve bu Karşıya~ada Celalbey soka.. Karantinada Hılılrifat paşa 

22,30 Viyanaı 23,30 Floran, 20,37 Bari: Türkçe haberler ve Yamyamlara dair yapılan yüzden o havalidcki elektirik ğında Mehmed kızı Zehra, caddesinde Abdull11h oğlu Mch· 
Nıpoli: 23,40 Liypıig: 24, 15 musiki parçaları, 21, 15 Bari : tetkikler ancak ilk safhadadır. cereyanı kesilmiştir. Kazada ya· Mehmed kızı Mürüvveti b ir ço· med; sarhoş olarak gürltü yap· 
Milino, Torino: 24, 15 Peıte. Ramca musikili neşriyat. Bu mevzu çok tahlile muhtaçtır. ralanan olmam ıştır. cuk meselesinden döğmüştür. tığındap zab ıtaca yakalanmıştır. 

ı==========================~~~:-ı-::~:::=~iı:-.. .,.. ........................ 111!11 ....................................................... ... ..iii bızzat ben cmniyetınizle ıalaka· alessabah saat sekizde z yaret rü yerinden sıçratt : 811 den: 

Kanii Mendil 
Cin•ı•t, laegecan, korku aık 11e kahramanlık .._.. 

Yazan: irfan Hazar 

- Şimdilik ıalondaki odada, 
adamlarımdan birinin pençesi 
.abnda inliyen doktor Milier'nin 

mürebbiyeai.. o;teri de ••• 
- Evet diteri de •.•• 
- Madmızel, ıimdilik bana, 

'4DJtt dolayıalle kat'i hüküm· 
ler verdirmemenlıi rica ederim. 
Henüz vak'aaın beımelesinde 
bul•n•yoru.ı. Halled.ceğimiz 
ayl• muaaular' ve açacağı· 
mıı öyle giali kapılar vır ki 
bunların henüz küçük bir aaab· 
tannı bile bulmut değiliz. 
Umarım ki bu anahtarlardan 

birine yakıa zaman da kavuıu· 
JUL 

Jumio, poliı hafiyeainin bu 
bekleamiyen ifadeli kırşıııoda 
bird..-,. taıarda. Demek ba· 

10 -
b111nın hayatı lc:urtulmuıtu. 

Likin bu kurtuluş muvakkatti. 
Çünkü düımanlar, ergeç ba

basını öldürmeğe karar vermiş-
lerdi. 

Çünkü vaziyet bunu göste· 
riyordu. 

Lakin buna sebep neydi? 
Dü~manlar aranıp bulunma· 

dıktan ve adaletin pençesine 
teılim edilmedikten sonra, fela· 
ket her in şatonun üıtünde, kı· 
nıtlarmı açmış bir halde du· 
racakta. 

Odanın içinde anıızın bir hıç-
kırık ıeıi duyuldu. 

Kançof yalvuır g:bi Jaımine 
yık :aıtı. 

- Likin, nıçın ağlıyorsunuz, 
dedi. Herşey yolunda 2.diyor, 

dırım. Hiçbir şeyden korkma· edeceğim. Hürmetlerimi ıöylc- - Ne ıöylüyoraunuz üıtadl - Nasıls ı nız musyu, iılcr 
yınız. meği unutma!.. Dedi. Demindenbcri mücadele nası l gidiyor, dedi. 

jasmin hem gözlerinin yaşını •** • ettiğim kadın, şu müdhiı Gre- Kapıcı şaşkın ıııkm Kançofa 
aildi, hem de ağır ağ r cevap Kançof odadan çı ktıktan ıon• sa mı? Buna emin misiniz? baktı: 
verdi: ra doğruca mürebb;yenin bu· Fakat.. - Nasıl, ıiz misiniz? Şatoya 

_. Ned,n bilmem, şu andfl lunduğu yere gitti. Kapı kilit· - Fakıttan maksadın ne? girmekten demin ılıi mennetti• 
kendimi çok yılnı:ı hissediyo· liydi. Parm11ğile lcıpıdı yaptığı Eğer tanı, bu haydud kadının tım halde hili buralarda niçin 
rum. Babamı o kadar severim· küçük darbelerden sonra Ste· evelce adanı söylemiı olıaydım, dolaşıyorsunuz? dedi. ı 
ki Mösyö, onsuz geçen hayatım fındür kapıyı açtı: demek ki onunla bir odada - Doktoru bekliyorum. 
benim iç n bir zindandır. Emip - Nuılıın? kalmaktan çekinecoktin?. - Doktor elin bastının ya· 
olunuz ki onun hutıhtını kol- - iyiyim üstadl - Hayır patron.. nındadır. 
lejde duyduj'um zaman birkaç - Mürebbiye ne yapıyor?.. - Dikkat et Stefandürl Bey· - Ne z man çıkar? 
defa bayılıp ayıld · m. Hayat o - Boğuşmamız ancak beş nelmilel bir şöhrete malik olan - Bilinmez ki., 
kadar zalim ki Mösyö... dakika önce bitti. Yaman ka· Greaa, icabında ıeni de atla· - Canım, müsaade et te, 
Hıçkmklar tek~ar devam et· dınmış bu patron! tır, beni del bir defacık olsun içcuiye rire· 

mok üzere idi. - Ş mdi ne yapıyor? - Merak etmey'niz patron!. yiml 
Fakat Kançof güzel Jasminin, - Parmaklarında kelepçe, Polis hafiyesi kapıyı kapadı. 

narh omuzlarından tuttu: ağzında tıkaç olduğu halde Şatoyu terkefmeden önce, her 
- Haydi yavrum, dedi. Ha· koltukta istirahat ediyor! dairenin önünde bir müddet 

yatı zal nı yapmamak elimizde· - Derhal hazır olunuz! Şioı· durarak etrafı tetkike başladı. 
dir. Ş mdi ıen, doğruca baba· di. aşağıda bulunduracağım oto· Hizmetçileri de kontrol et· 
nın odasına koş! Ooa isted ı ği mobilıe Gressa'yı merkeze g& mekten geri kalmıyordu. 
yemeği, istediği içkıy, istediğ-i türünüz! iki ısat önce kendis ni içe· 
k tap veya ~azeteyi verme ten Kanço 'un dudaklarından çı- riye sokmıyan genç kapıcıyı 
çekinme 1 Ben kendisini yarın, kan Greu İ<elimeıi, S tafandü· göıucu ile süzrf ü 

Olamaz dediml 

Size bıı emri veren kim· 
dır?. 

Bizzat doktordur!. 
Ya öy!e mi? .• O halde .. 

Stefandür bu konuşma esna· 
sında, çoktan Grcsayı kapıcının 
ö ı Ü ıden kaçırn11, • 1 Gresanın 

~Arkası var 



Safıife 'J 

Soldaki icadının 
boğa• felcinden 
tutalan dili, bir 
al'ı sokmakla tek· 
rar aıılmıştır. Sağ• 
da, fliicadü üze• 
rinde binlerce arı 
dola1411 bir arı gt!diıtiricl. 

Y amagata bastaae.inin baı· 
holclmi DMtfhur Japon doktor&a 
Mihon Matau, arıların Japon 
ordusunda posta güvercinleri 
yerinde kullanılması için tecrü• 
beler yapıyormuş( 
Yeryüıünün en meşhur an 

yetiıtiricilerinden biriıi olan 
lngiliz Foster, husuıi ıurette 
yetiştirdiği zeka itibarile öteki 
arılardan daha yüktek bir arı 
cinsinin ilk örneklerini Japon• 
yaya göndermiştir. 

Askerlikte kullanılacık artlar 
Jıponyada üretilecek olan bu 
cinı arılardan olacaktır. 

Japon doktoru•un fikri, arı• 
ları umumi karargahların, harp 
ıahaları araaında haber götü~ 

t-===1ı:u_~e.r er,lııe kullan· 
maktır. 

Yirminci asrın çeşit çeşit mu· 
bıbere vaaıtaları meydanda du· 
rurken aakerlikte güvercin kul• 
lanıLr mı diye gülmemelidir. 
Bütün ordular güvercinleri be· 
nüz faıl kadrolarından çıkara· 
mamışbr. Her manevr1, henüz 
ordularda güvercinlerin kullanıl· 
masmı icap ettirecek vak'alır, 
yerler, ve hidiıoler olabilece· 
ğini meydana çıkarmaktadır. 

Doktor Matau evveli armın 

ne suretle mektup götüreceğini 
araıtırmııtır. Arının götüreceği 
mektup pirinçten yapılmış bir 
kiğıd üzerine yazılıyor. Bo ki· 
tıd çok in~e ve çok hafiftir. 
Tabii mektuplarda kullanılan 
yazı son derece kısaltılmış bir 
şekilde, şifreli olaralc ve göze 
görünmiyelil bir mürekkeple ya· 
ı:ılaye:. 

Y alDıll terkibi iİZli tutulan 
bir mabllle batırılınca meyda· 
na oakı~or. Yapılan tecrübelere 
göre, b.\r ıiıara kağıdı büyük· 
lüğilnde olan bir kiğıd üzerine 
Japonlann bu hususta kulla• 
nı.oa1darı ı:fre ile 132 kelime 
yazılabiJmektedir ki, bir ku· 
• ndama verec~ti emirler için 
bu ludar kelime de kafidir. 

Bu .ektup. her türlü bava 
teıirlerine mukavim ince mad· 
deden ı·aptlmış bir zarf içeri· 
ıiu ktnu7or ve aranın lc:ınad· 
lanam ~arekitını iıkil etmiye
cek surette vücudüne ıarılıyor. 
Zarf, mektup ve bağların atır· 
hiı 3 ırımı ıeçmiyor ki, bu 
veııin. arının uçueu eınaımda 
hil bile edomiyeceti bir atır· 

lıktır. 
japonyada yapılan tecrübeler 

arının poıta ıüvercinlerinden 
daha emin bir surette iıtika• 
met temin edebildiklerini iıpat 
etmistır. Anlar iÜvercinlerden 
daha çok çalışkandırlar. Daha 
ook u, .. rıa •• daha aeç yorulur~ 
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.,. iki günlük hikaye ' 

Dede Kaptan 

Bugünkü artist· 
lerin cın güzel ve 
en füsunkirı olan 
Doroti Lamur son 
defa olarak Jon 
Hol ile yeni bir 
deniz filimi çevir· 
miştir. Muvaffakı· 
yet çolc büyük ol· 
muştur. Filimin adı 
•Hurri Cane. dir. 

Mevzuun güzelli· 
ğinden başka, t~k· 
nitin zorluklın da 
çok olan bu filimin 
mevzu~ şudur: 

Motörün up• 
uzun ambarı· 
na, fasulyenin 
içine 11rılanan 

Yazan: 
ıtlamata ko· 
yaldular. ipler 
yılanlar ıibiıı· 
lık çalıyorlardı. Halikarnas 

fasulye taneleri 
gibi inekler, 

Balıkçısı Dünya döndü 
döndü. Kıyı ya· 

lar. Uçuşlın çok hızlıdır. Bir 
arının saatte 30 mil süratle uça 
bilditi toıbit edilmiıtir. 

Arı, iyi muamele edil dit\ 
takdirde, çok çabuk ilı11na alı· 

Tar1ngi, dotdu· 
tu adadan, güzel 
kuısı Mıramadan, 
henüz dotan Tita 
ismindeki çocuğun· 
dan uzalc bulun• 
dut11 devirde idi. 

Sebepıiz yere 
hücumuna utradığı 
bir adamı öldür· 
dütü .için, Tahiti 
adasında bıpsedil· 
miıti. 

öküzler ııralanmıştı. Motörün baş 
gemicisi ve kaptanı pembe gü· 
ler, pembe görür bir adamdı. 
Büyük (Alpüften) tütün şirketi· 
DİD ekıperi Bay Haşmet Oğuz· 
mın Daçya tarafındaki tütün 
mahsulünü teftiş için motör le 
palamut büküne geçecekti. 

Halis altm kaç _ ayarsa Bay 
Haırnet de o ayarda eksperdi. 
Kelli felli, çalımlı, lkurumlu idi. 
Her oturup kurulduğu sandalya 
bir abide kıidesi kesiliverirdi. 

şan bir hayvandır. Daha çok 
zaman evel Amerikada yapılan 
tecrübeler lraların inaanı ıebeb
ıiz sokmadığını ıöıtormiıtir. 
Çıplak vücutleri üzerinde bin· 
ler'ce arı "dolaıtıran an yetişti.. 
riciler pek çoktur. Arılar hak· 
kında yapılın müşahedeler arı· 
ların ııhsiyeti ve se"ciyesi oldu· 

Bir yere vardı mı idi; oranın 
Fakat Tarangi tüccaranı muteberanı "Hoş gel· 

gibi hıyatm, kuv- dinize. fiderler. Katipler, dak· 

ğunu da göstermiıtir. Pariı üni· 
veraiteainden profesör Bonvier, 
arıların neşelendiği vakit danset· 
titiıai, yalnız kaldıkları vakit 
halinden ıikiyot eder gibi inil· 
tiye bcınziyen bir vızıltı ile vız· 

vetin ve ceaaretin tilolar çantalarını hammallara 
timsali bir adam bırakm,zlar, kendileri taşır, 
hiç hapiste kalma• kaaadarlar muhasipler eksperin 
ğa tahammül eder yatacatı yeri hazırlarlar, ticaret-
mi?. . hane ıahipleri de lokantalarda 

Bu sebeple, çok tertibat alıp kuzu çovirtirlerdi. 

ladıkların& iddia ediyor. geçmeden, bıpiı· 8. Hıımet Otuzmın oturunca 
haneden ııvışma• bepıi elpeoçe divan dururlar, AıUuıQ iaaua yalaız bal 

vermekten ibaret kısa bir liiz· 
met etmedikleri ve daha bir 
çok huıuslarda faydalı olduk· 

nın çaresini bulu· ortıda uzun bir sükut parçası 
yor. Amma, ne çare uzanır, müfettiş bey de davudi 

ları muhakkakbr. Ziraat uhı· 
ıında arılardan Amerikadı 
birçok s Jretlerde istifado edil· 
mektedir. Arı kovanları civa· 
randa bulunan meyva ağaç1ar1· 
nın daha çok mahsul verditi 

yıkayı ele ver· sesile, bu ıükut parçasının or· 
mekte gecikmiyor· Filimden bir görünüş tasına deve yumurtası gibi bir 
Bu şekilde kaçıp yakalanmaları ora denizlerinde büyük hrtına· inci yumurtlar. Tepeden tırnağa 
biribirini takip ediyor. Ve, her lır oluyor. Tarangi yarı yoldan kadar göz kulak kesilmiş din· 
seferinde de, hapis eczası ar• geri dönmek mecburiyetinde leyicller, birdenbire gayri mer'i 
tıyor. lı.:alayor. Fakat, Laajm keDdiıini bir yayla harekete gelmiıler 

O, bir iki ıene zarfında. takib ettiğini öğrenince tekrar gibi, ıözün gidişine göre "'Evet 
Amerika ziraat enstitülerinin 
rhporluında yazılıdır. 

kendini bütün adı halkına ıev· denize açılıyor. f h d 
Aradan on beş gün geçiyor. e endim, ne isab~tl. ya u 

diriyor. 
Bu yazıyı aldığımız mecmua,· 

yazıımı ıu garip valc'a ile bi· Memleketinden ayr1lah altı 
sene olmuştu. Karııı Marama, tiri yor: 
onu sabır ve tahammülle bek· •Bundan yirmi ıene evel Bel· 

çikalı Madam Al iı Kol enin bir liyordu. 
boğaz felci neticesinde d;li Babaıı Fakahan da, damadı· 
tutuldu. Kadıncağız, yirmi sene nan geri döneceğini ümüt edi· 
ne bir kelime söyliyebildi, ne yordu. 
ne de bir ıcs çıkarabildi. Bir Bir gün gene, Taranginin 
gün evinin lcıpısı önünde eşiğe hapishaneden kaçtığı haberi 
oturmuş hava alıyordu. Uçan ortaya yayıhyor. Fakat Tahiti 
bir arı kadını soktu. Madam adasının valisi, onu tekrar ya· 
Kolcn gayri ihtiyari haykırdı. kalayıp kalebent cezasilo Kai· 
Bu haykırış onun yirmi sene· yen "" hapishanesine attırmağa 
denberi çıkardığı yegane ıeıti. azmediyor. Bu işe de, Laıj 
Sonra ayağa kalktı ve kolay- isimde birini tayin ediyor. Saaj, 
Mela •Allaha çok şükür. cüm· Tıranginin Motu Tongaya kaç· 
lesini telaffuz edebildi. Şimdi· tığını ve orada karısile, çocu· 
ta mamile iyileımiş, konuşuyor. ğuyle, kayınpederile birleştiğini 
Söz .söylemek kudreti, bu ka· } bilmiyor. . . 
dına kızgın bir arının ıokması ı Motudan da daha emm bır 
sayesinde g !idil t yere kaçmaları için, kayınpede· 

i rinin kardeşinin çoeuğu Mako· 
A rnavudluk kralıı nun yardımı ne büyük bir yel· 

Kralil!e · • 6. k ·ı·ae~ kenli k.arığa lüzumlu olan erzakı 
~ ı çın ır ı 1 l yerleştırıyor. 
yapacak j Fakat, Laaj, Taranginin bu· 

Tiran, 3 (Radyo) - Kral, lunduğu yeri öğreniyor ve te• 
Kraliçe için bir katolik kiliıeıi ıebbüılerine mani olmak için 
yapmağ'a karar vermiştir. Bu faaliyete girişiyor. Motu Tonga 
kilise, ıaraya yalcın bir yerde adasının blitüo yerlilerini ıefer• 
inıa edilecektir. ber ederek sahilleri çepeçevre 

Polon7adalıi Raı arat;y~r. 
Lakın tekmil araştırmalar 

ekal/iyetleri hiçbir netice vermiyor. Bunun 
Varşova, 3 (A.A.) - Bıı•e· üzerine, •Kıtopua. iıminde 

kil Polonyadaki Ruı ekalliyet· bir velkenliyle, Tarang:yi ada· 
&erinin bir heyetini kabul et• dan adaya takib etmeğ'e ıiri· 

Katopua Montu adaıına dönü· • Ammada alçak herifmiş, tü· 
yor. Laay, valinin Terangi bak· tüne hiç böyle dalavera katı· 
kında malumat istemeıi üzori· lır mı? Amma namussuzluk, in· 
ne, ona şunları söylüyor: san bayağı insan olduğuna uta

- Tarangiyi günlerce deniz nayor." derler ve Bay Haşme· 
üzerinde takip ettim. Onun, tin her sözüne Jizımgelen taa· 
bir hayal gibi, ızgm dalgalarla dik veya takbih edici cevabi 
uğraştığını hayretle seyrettim. gürültüleri tedarikte kusur et· 
Kendisi, kansı ve çocuğu ölü· mezlerdi. 
me karşı ka bramanca mücadele Dede kaptan tam denizci idi. 
ediyorlardı. Hayat ve istikbal· Yani kendi birşey, unvanı baş· 
leri için cesurane didinen bu ka birşey değildi. Dibine ıon• 
çiftin hali beni rikkıte getirdi. dayla varılabilecek denizi de
Tar~ngiyi tevkif etmekten vaz· ~ nizden uymazdı. iki yüz kulaç 
geçtım. Bunun için beni ceza· k t l"lck' d d' y 
landırabilininiz. Onlar ıimdi ~ ıuyu, arab.~ la tı be er 

1
'· •· 

Çok uz le k' . b' d ı rım aıır oy e a anı o mıyan a ve ımaeıız ır a a· · ... d . 1 d . . M k" 
da ya ı ~ enız er e gezmııtı. ıııra ı· 

şıyor ar.. ~ • Ce i .. .. .. 
Ta · • b " ıreç, zay re arpa ıoturmuı, 

rangının u ıon macera11, i M ·ı K ld 
bütün adalıların oaa kartı de- ; Londraya, araı yaya ızı e-
rin bir aempıti duymalarına ~ nize Baaraya varmıı ıelmfıti. 
sebep oluyor. Nihayet baİlcın ? B~r gün. Aden kıyıl~r~nd•. bii: 
ricasile, vali Tıranıiyi affedi· ! y~lc bı! . fı~tınada ·~ . dıreklı 
yor ve onu buldurtarak, dotı ~ Tırhanddını keybetmıştı. Kın· 
duğu memlekette yaşımıaına 1 dilinin o .~ak'i>:' anlattıtını 
müsaade ediyor. •ı duydum. Şoyle dıyordu: . 

- Hava ııcakb. laıaa sanki 
Vivanada ~ ateıte •••tıımıı _b~' kun~.1c1a 

._, r ıargılaamıştl. Butua gemıcıler 
Avaıtur ya naıyona. 1 '1urup dururken biri birlerine 
ı· tl • • t L ·~· f öfkelenip çatıııyorlardı. Hepi· 
ıı erının ev1eırıne l mizin ıinirleri üzerimizdeydi. 

devam olunuyor j Ufukta bir karayer belirdi. Bu 
Viyana, 3 (Radyo) - Avus• J karartı göklere dotr11 tarmındı. 

turyı naayonalistleri tevkif edil- Kanadı dokudan babya ulaşan 
melde ve Yahudiler de budud koca bir kıra kuş üzerimize 
haricine çıkarılmaktadar. •bandı. Göz gözü göremez oldu. 

miıtir. Heyet Başvekile Ruıla· ıiyor. 
rıo metalibine dair bir muhtara 

Dün tevkif olunan Y abu diler Bir çılıın yeldir esti. Geminin 
araa.nda Amerika tebaalı olan· l kerestesi, direkleri herhalde 
lar da bulunduğu için, Ameri· ı· vaktile ormanda birer dallı 

• kanın bura konsolos" protH• budaklı a~aç olduklarını hatır*. TakibiD bııladıtı 11ralarda, toda bulunmuıtur. !adılar ki haykırışıp katıla kahla vcrmiıtir. 

nındaydım. Ben kendimi bir 
kayanın üzerinde buldum. De· 
nize baktım; gemi yok. Deni· 
zin başı o kadar dönmüştü ki 
bizim koca gemiyi bile unut· 
muştu. 

Dede kaptan kaptan kayığını 
kaybdince elinde kalan azbuçuk 
para ile bir bakkal dükkanı 
açmış. • A canım onmaz11k ta 
donmıyız a. demiş. Fakat dar 
ve botucu kazanç havası ona 
ağır gelmiş, yedi kuruşluk zey· 
tini ıekiz kuruşa satmakta bir 
mana rörmemiş. Bir taraftan 
eş doıt ta vereıiye almıılar. 
Her ne kadar dülckinm duva· 
rına • elkisibü Habibullah • 
levhaaının yaıubaşına •mala 
vereıiye 'Veren, kuııı ıalıverir 
geleıiyel. Diye bir tabela aı· 
mışsa da boynu bükük ve ta 
1111 gelen zütürt doıta ilci okk• 
pirinç bir oklca faıulye ver•ek· 
ten kendini alakoyamamıı. Hep 
•ıhıveriş miıkal ile doıtluk 

kantula. deyip dururken alıı· 
verişi de, doıtlutu da geniş 
yüreğinin namütenahi ölçüıilc 
"'ver Aliye yaz duvaraf. der· 
ken topu atmıı, yapayalın olarak 
evelce kaptanı ve 11bibi oldutu 
kayıklardan diba küçüklerine, 
altmış yaıından ıonra ıem İci 
kaydedilmiş. 

Ek"sperti Daçyaya götürecek 
motörde tayfa ekıikliti oldutu 
için Dede kaptanı da tayfa 
diye almışlardı. Motör açıldı, 

denizde çıt yoktıı ıanki.. Olen 
bir dünya koyu ve kızgın butu· 
lırdan ibaret bir mezara yata• 
rılmııb. Güneı hamım halveti· 
nin kubbesindeki toparlak me· 
me gibi pençeredea dumanlan 
emmete utraşıyordu. Gök gü • 
rültüıünün koca aeıi, mi11firleri 
tehdit ede ede uzaktan uzağa 
bomurdanıyordu. Denizin yüzii 
ve kabarıp inen ıoluıaalar ıı· 
cak bir kurıun levha ıi bi renk· 
ıiz ve ıomurtkandı. Batan gü
neşte bir ebedi batıı hali vardı. 
Sanki güneş biç bir daha dot· 
mıyıcalcmıı ıibi, •lır bir kı· 
ranlık çöktü. 

Zifiri karanldct.. Aplnsızın 
motörüa yaaıbqlarıada uzun 
çıtlı~lar, timıelder ıibi ıelip 
geçtder. Sanki müdbiı bir faci· 
ayı görerek ııçlan dimdik ol· 
muş, gözleri patlamıı cinler, 
bayk111şaralc kıçıııyorlardı. Elin· 
de dümen, ayakta duran motör 
kaptanının saçlarını yolacak ıibi 
çarpan 11jııık, kaıırıanın ilk 
ıolutu idi. Akdenizi uyıal der· 
ler, rahvan at tekmeıiain ne 
pek oldutunu bilmezler. Ufuk 
bir baıtao bir baıa kadar ça
kıyordu. Uzaklarda milyarlarca 
tambur, milyarlarca boru Ege· 
nin en korkunç kasırgası o:an 
Provezzavı, yani fırtınaların im· 

- Liit/•n p11irini~ -
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uat 
- Başı 1 inci sahi/ede -
Hıtler, Belediye sarayında, 

Belediye reis prens Kolona ve 
Bdediye azaları t raf md a 1 kar· 
şıl nmı ve B lediyeden çıkınca 
alkışlar ar sınd Afrika c dde· 
sinden grçerck imparatorluk 
meydanına lmi tir, 

H t er, burada gördükü bü· 
yıik h y' elleri dı kk tle ıe1rot· 
mış ve hayran! ğını beyan ey· 
lem şt r, Hey eller, elektrık zi· 
y anlc tenvir edilm.§ti, 

H ti r, i yond n çıktağı 
dtklk dan itib ren fasıla il 
topl r hl kta devam olun• 
muş ve saat 21,30 Ksrlnal sa· 
rayın v rdıktan sonFa top ar 
kesılm ştir. 

H ti r, Kırına( sarayında 
kral ve ı r y nazarı ile erkanı 
tarQfınd n kar ılanm ştır. 

Kırin l sar yı ve etrafı. baş· 

tanbaşa elektrik ziyalarile ten· 
vir edilmişti. 

Hitler, kr lla ber b~r defa· 
atlc ı r yın bal}conuna çıkmış 

ve arayın ctr fında mütemadi· 
ren kendi ini hkı§hyan yüz 
ıinl rco h lkJ selamlamıştır. 

ltalya kral ve kralıç!ıi, Hit· 
ler şerefine mükellef bir zıy • 
fct vermiştir. 

Roma, 3 (RadyQ) - H tler, 
yarın abah Kırin l sar ymda 
Muuoliniyi k bul edeçek ve 
ı i devlet d mı, siyasi müza· 
kerelere baohyac:ıktır. 

Roma, 3 (Radyo) .-.- Roma 
gazeteleri, ikinci ve üç:incü bas
K•I r çık rmı 1 r, H.tlerin Ro· 
maya muvasalab hakkmdald 
ttlfs latı vcrmi lerdir. 

Beı lin. 3 (Radyo) ~ Gazete· 
1 r, gcc yarısında ikinci b kı 
çıkarmışlar ve Hitlerc Roma~a 

y p 1 a ı ıstikbal merasimini bal· 
bıldırmişle rd ir. 

Pcuis, 3 (Radyo) .- Gazete· 
ler, Rom1 muh birlerinden l· 
dıklın telefon haberleri üzerine 
ikinci b skı çıkar ışl r ve Hit· 
lcro yapılan ia.ikbal mer simi· 
nin, emsalaız o'duğurıu b.ldir· 
mişl rdir. 

Vaşington iy sal me afilinln 
kanaat ne göre, Hitl"rin Roma 
sey hati, bütün Avrupa slyase· 
tini değiştirecek derecede mü· 
h m netic:ler verecektir. 

Rom , 3 (Radyo) - ltalya 
Ba vekili B. Mussolini, Alman 
Deniz B k nı Am·ral Rodoru 
telgr.sfla Rom ya davet etmiştir. 

Amiral, tayy re ile bugün 
Berlındeo hareket etmiştir. 

Roma, 3 (Radyo) - ltalya 
krala Vıktor Emanuel, yarın 
Kırinal sar yında yapılacak ka· 
bul resminden sopra H tlere 
it !yanın en büyük ni~anını ve· 
rccektir. Bu nişanı hamil o'.arı· 
lır, kralın aile inden sayılır. 

Londrs, 3 (Radyo) - Hitle· 
rin Roma ~eyahatı, cihan mat
buatında derin akisler yapmıştır, 
Amerika da dahil olduğ ı hal-
.__1EiillliliH•-1111!1~'9Jlll~• 

p ratorunun gelmekte olduğunu 
ıtan ediyorlardı. 

Birdenbiro gemi anki deniz· 
de metıuk yüzüp duran bir du • 
bay , yahut bir ğaç kütütüne 
çarpmış gıbi arsıldı, bır y na 
yattı, y vaş yav ş gururla dikile 
diğile yilkıeld. Provasını rüz· 
garın gözüne dayattı. Denizci'er 
biribirlerine baktılar •Yaşa! 
gördünüz mü n sıl ka~ılad1? "de· 
dediler. Gemi kan t üzerinde 
duran Marti gibi dalgal rın üze 
rinde muvazenesini b\lldu. 

Bu ilk sarsıntı ambardaki 
sığırları altüst etti. Bir sığıran 
boynuz ınd n göbeğini korumı
ya savaşan B. Haşmet 0,luz. 
m ının yjzü 1e bir iı;ıek k1-1yruğu 
ç rptı. -Sonu !!arın-

cihan Çin-Japon 
A ~AnOLU 

harbı lngiıtere 
Çeko lovakya mese .. 
lesin en dolayı Al
manyaya yeni tel. 

leri • 
1 

de bütün memleketlerin gaze· 
teleri, Roma seyahati İçin uzun 
makaleler neşretmekte ve bu 
seyahati ı ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedirl r. 

me lesini 
·ıe ani tı 

Gümrük 
Japon - . . 

Londra, S (A.A.)- Gece ya· 
rı ı l.opdr d Y Tokyoda ayni 
,: m nda p edilen bir tebl g 
Şub t eyıqd nberi Tokyoda 
lngjliz bı.iyf.ilc lçlsi ıle Japonya 
h rlciy n :ıır m'-1 vin ı arasında 
g yri reımi m htyette yag lmak· 
ta ol n mü~ ker~ler netices nde 
iki memleket arasında şimali 
Çın glimruk meseleleri b hsnde 
elde edilen anlaşma hakkında 
tafsiiat vermektedır. 

Teblığde işaret edilen hü
kümler gümrük varidatı karşılık 
gostcrılerek Ç n tarafından 

ç.k nl n isl kr ~z tahv.llcrınin 
yabancı hamilleri menfaatlerini 
siyanct ve b~ suretie Çinin 
krrdisini id-tmeye ~·a·d;m etmek 
bahsinde lngıltere için elde 
olunması mümkün en iyi garan· 
1 leri teşkil eylemektedir. 

Fransız. ve Amerikan hükfi· 
kn ınetleri nazarı dıkkate alınan 
tedbirlerin tatbikine muhalefet 
etmiyeceklerdir. 

Vaşington 
halkına 
lnti hap hakkı 
veriliyor 

Vaşington, 3 (A.A.) - v,.. 
~;ngton ahalisine intihap hakkı 
verilmesi meselesi reye konul· 
mu ve 6748 muhalif reye mu· 
kabil 87,092 muv fık rey veril· 
mi tir. K nunuesasi mucıbince 
Vaşington halkının intihap h k· 
kı olmadığı m liimdur. Reylerin 
neticesi parlamentonun adliye 
encümeniqe bildirilecek ~ncü· 
men de kanuncsaai metninin 
değiştirilmesi lazım gelip gelmi
yeceği ve Va~ington şehrine 
kendini idare etmek hakkının 
verilıp verilmiyeceği hakkında 
bir kar r verecektir. 

Ameri a ayanı 
Vaşington, 3 (A.A.) - Ayan 

meclisi başka devletlerin 351.Jin 
tonıl todan yukarı gemi yap· 
makt oldukları mü~ahcde et· 
rneksizin Am rik nın 35 bin 
ton ilitodan fazl gemi yapm • 
ması h kL~ında cumhuriyetçi 
mebus V andenbcrgio takririni 
kabul etmiş~ir. 

ltalyadan itlıal edi .. 
lecek eşya 

ltalyııdan ithAl edilec!k baıı 
eşyaya it icra Vekilleri heyetinin 
28/9/937 tarihli kararnamesinin 
tasdıki hakkmda B. M. M, t • 
rafından kabul edilen kanpn 
şehrımizdcki alakadarlara teb· 
liğ olunmuş~ur. 

· lt lyti hükOmetinin Tlirkiyeye 
.300,00Q liretlik kuru üzüm, 
700.000 Jiretlık yağlı tohum ve 
3,00Q,000 liret! k pamuk mun
zam kontenjant v~rmesi üı;erine 
lstanbuldo bir firmanın inhiı r
lar iç n mü\>ay ettiği 197,952 
dolarlık it lya menşeli ıig ra 
kağıdı ile ene litanbulda iki 
firma tarafından satılan dizel 
pıotörünün ith li için Vekiller 
heyetince verilen karar, bu ka· 
nunla tasdik o\mmuştur. 

DOKTOR 
M. Şevki Uğur 
Pahill hastahklar 

mutahassısı 
lkincıbeyler sokak No. 8.2 

'f elefoıı No. :L86 

- Başı 1 inci sahifede -
Santungda harckatt bulun n 
Jııpon kuvv~tleri Kansı vilaye
tinin ilk şehirlerine varmışlar· 

dır. Büyük kanal boyunc cc· 
nuba doğru ilerlemekte olan 
bu kuvvetler Tıicrauvangm se· 
kiz kilometre cenubi garbisinde 
bulun n Husangı zaptetmiş· 
lcrdir. 

Japon karargahı umumisi di· 
ğer bir kolun d gene Kansu 
istikametinde ilerlemekte oldu· 
ğunu ilave ediyor. Bu kol T ng· 
cenkin sekiz kilometre garbinde 
bulun n Mataoseni ele geçir· 
m ştir. 

Tokyo, ~ (A,A.) - jıpon 
hükumeti Dıyetin son içtima 
devresinde kabul edilmiş olan 
kanunu imparatorun bir emir· 
name 1 ile kı men mer' .yet mev· 
kline koymağa karar vermiştir. 
Mer'iyet mevkiine konulacak 
ol n bu ka ıunun maddeleri, 
bilhassa milli m jdafaAyı tama· 
mile müe sir kılm k için bütün 
vesait ve µıenabiin kontrolunu 
natık bulunmaktadır. Bu kanun· 
Ja bahşedılmiş olan salahiyet· 
ler Çın me eleainde kullanılmı· 
yacaktır. 

Şırnghay, 3 (A, A.) - Şang· 
hay mıntak sınd ki Çin akm· 
cılarmın kum ındına albay Li· 
ku ng Fransıı imtiyazla mınta· 
k 11nd bir lok ntad yemek 
yerken öldürülmüştür. Müteca· 
viz alb yın kaf sına birkaç 
kurşun ıktıktan onra kaçmaA'a 
muvaffak olmuştur. t.iku ngın 
üzerinde a keri veıik lar bulu· 
nuyordu. 

H nkeu, 2 (A.A.) - Resmi 
Çın teblıği: 

Bütün gün muhtelif noktalar. 
da ezcümle T i rsvangın şar· 

kında P.hs'enin ıimalinde ve 
Tancengrn garbınd devam 
eden muharebelere raA"mcn 
Cantugun şimalinde Ç nlilerin 
vaziyetinde her hangi bir deği· 
şiklik olmamıştır. 

Can sinin şarkınd en son 
mühim şehir olıın ve Linfenin 

cenubu ı rkisinde bulunan Yi· 
cen iıtirdad edilmiştir. 

Salfıhiyettar askeri makamla· 
rıp bildirdiğine göre Nisan ayı· 

nm ilk on beş günli zarfında 
Çinde 30 bin Çin a keri ölmüş 
ve 1500 kişı esir alınmıştır. 

Düimandan alınan gan im ara· 
sıoda 4700 tüfenk, 200 mak • 
neli tüfenk ve müh.m mikt rda 
cephane v rdır. 

kin/erde bu f ,ınacak 
Londra, 2 (A.A.) - lngıl· 

terenin Berlin sefiri B. NeviJ 
Hendersonun bugün Alman 
Hariciye Nezaretine gitmesi 
muhtemeldir. 

iyi malumat alan mehafile 
göre, mumaileyh bu ziyareti 
esnasmda Çekoslovak mesele· 
s nden bahsedecek değildır. 
fngiltere Çekoslovakyanın istik
lali hakkında B. H.tler nezdin· 
de yapacağı teşebbüsü, ancak 
B, Plihrerin ltalya seyahatin~ 
den .sonra yapacaktır. 

Berlin, 3 (A.A.)• - Londra· 
dan ldığı t limat üzerine in· 
giliz sefiri Nevil Henderson 
Çekoslovakya meseleıini görüs· 
mek üzere Von Ribentrop ya• 
paca~ z yareti tehir etmiştir. 

Havas Ajaqsı muhabirinin 
zandettiğine göre, bu teahhu· 
run sebebi Lol)drada cereyan 
eden Frans•z • lngiliz müzakere· 
lerinden sonra siyasi Alman 
mahft:llerindc hasıl olan infi· 

ldir. 
Ayni muhabire göre, lngil· 

tere Çekos ovakya hakkında 

yeni telkinlerde bulunmak için 
B. Hıtlerin ve Nazırlarının ltal· 
yad n avdetini beklemeği ter· 
cih etmektedir. 

Nöbetçi eczaneler 

Eczanelerin bir haftahk 
' nöbet günlerini gösterir 

cetvel: 

Pazartesi: 
Kemcraltında Şif&j Gcıael1ahda 

Giiıuıl1alı; Tililldkte B. Faik; lki· 
çeımclikto lkiçeımelik; Alıaacakıa 
B. iı'uad, Ay•uklaaa Balk. 

Salı: 
• ~raltındı Şifa; Karaotinacb 

Eıref; emorde Kamer; Aharı• 
c ta • Ahmed tfi, ' rcfp a a 

rofpııı. 

Çarşamba: 
Baedurakta Sıhhat; urataıta 

B. Habi~ '.l'ilkilikt• Yaııi İsmir; 
lr~tpasarında ~ Gilael7abda 
Atiy r, 

Perıembt1: 
Kemcrahıoda Billl, GtiııerJalı• 

da Güıelyıh, Tilkilikle B. İ''aik; 
Eorefpaaada EtrcfpııL 

Cuma: 
Kcmoraltıodı 1aıibıt. Ga&clyao 

bda Gözelyela, lrgatpasarıada Alri; 
1kiçeımolikto lkiçcı eliıg Altan• 
cıktı 6. fiuad. 

Cıımarle$i: 
lJaıdıınkta Sıhhat; arantia .. 

da B. E rcf; KAmordo Kamer, 
l!:§rcfpaoadı Efrefpaıa. 

Pazar: 

Şanghay, 3 (A.A.)~Yangzeu 
nehrinin şim dinde ilerliyen J t • 
pon kuvvetleri Ununun 80 kilo· 
metre şimali garbisinde bulu· 

C o aienini işg l etmiı· Kemcraltında HlUl, Kırıtı1ıta 
B llabif, Ke;eciJorda Yeni lımir, 

lr,atpoıarıod Asri. 
11-aQl!llll~~iı:m:amı ... ll!_liil!lm.ı~ııı~ııı.ı:sm11-. .. ._ ........ 

Baktriyoloğ 

Züh ··Ergin 
, , Her türlü idrar, kan, 

balgam ve sai~ talı. 
lilleri yapılu-

,Moracaat yeri: 
1 lkincibeyler okak No. 25 

' Telefon 3869 
Zayi 

lzmir tecim lisesinin ortaokul 
beşinci sımfınd n 23/11/936 
ıeneıindc almış olduğum 251 
oyalı ta af knımemi kaybettim. 

Yeniden bir tastikn me çık r· 
tacağımd n eskinin hükmü kal· 
m dığınt ilin ederim. 
Çiviciham mı civarınd Kah· 
raman Mescid ç~kpıazı 20 nu· 
m ralı evde tecim okutu birinci 
sınıf talebesinden 96 numar lı 

İnettin Bezirci 

lzmir Uelterdarlıö- ı dan: 
len nn. Lira 

' 
330 Buc1 Zafer c. 50 taj no. lu kahvehane 24 
Yukarıda yazılı kahvehanenin ıenelık icanna talip çı~madı· 

ğmd n 2-5·938 tarıhinden tibaren 10 gün müddetle temdide 
bırakılmıştır. ihalesi 12-5-938 tarihinde saat 15 dedir. 

Tal.plerin Mıfli Em ak müdürluğüne müracaatları. 1463 

Türk Hava Kurt mu ş be .. 
sjndeu: 

_T_.ürk ava Kurumuna ·spekter 
muavinleri a ınacak. 

Türk Hava Kurumu için 150 lira ayuk ve seyahatlerde 5 lir 
yevmiye 1\1 crilmek üzere imtih nl ispekter muavinleri lınacaktır. 

Aranılan vasıflar şunlardır: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki vasıfları 

haiz olm k. 
B - Yaşı 95 den yukarı olmamıık. 
C - Yüksek mektep mezunu olmak Mülkiye ve Yüksek 

Ticaret ve lktısad mektebi mezunl rı tercih edilir. 
Ç - Fili askerliğini yapmış olmak. 
D -Yapılac k t hkikat neticesinde ahlak ve seciyesi nıüaaid 

bulunmak, 
istenilen vesikalar şunl rdır: 
A - Nüfu c.ızdanı veya tasdikli kopyası, 
B - Kendi el yazısile tercümei h 1 hülas sı memuriyette 

bulunanlir için resmi vesikalar, 
C - Tahsil ve askerlik vesikası, 
Ç - Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil oldu· 

ğup ve h talıklt o!madıA-ına dair tam teşekküllü hükumet 
hast•~esinden alınacak fotoğraflı rapor, 

lmtıhan progrıımı: 
A - Ticari hesap, faiz, iılc:onto, faizli cari haaapl r, 
B - Ticari usul defteri 
C - Hukuki biliiler, 
Ç - Tahr;r, 
imtihan 20 Mayıı 938 tarihinde aaat ıs de Ankar da Türk 

Hav Kurumu merkezinde, lst nbulda, lzmirde Türk Hav 
Kurumu şubesinde y82.ılı olarak yapılacaktır. 

lıteklıler yukarıd yazılı vesika( rJa birlikte bir dilekçe ile 
hemen Ankar da Türk Hava Kurumu ba kınlığın müraca t 
etmelidir. 4 tO 1452 

nşaat 
• • • 

zmır ıncır ve · zilm tarım satış 
koope atif leri birliğinden: 

Germencik ve Boz.dot nda yaptmlak b·nal r it 

evra ını rzu den la d r nn Aydında Milli Aydın b nlea· 
ıınd n ve lzmirde birlik fen müşavirinden alabilecekleri zeylen 
ilan olunur. 

Doktor 
A.Kema To ay 

Balet ri olca n 6rılaşıeı, sal ırı luutalıkları miitelıess111 
(V ~ m v ir ) 

Basmahane Çor kk pı caddesi polis karakolu yanında 
251 yılı ev ve muayenehanesinde sabaht n kşama 

kadar hast larına kabul eder. 
Telefnon: 411 S 

J zmir b le diye inden: mütecavir bir zamandan beri 
enetsiz ve nizasız tasarrufunda Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruşt n altı yüz yirmi do· 
kuı lira bedeli muhammcnli 
25 inci adanın 157,25 metre 
murabbaındaki 44 sayılı arsası 
Başkatipiikteki şartnamesi veç· 
hile 20/5/938 cuma günü sa t 
16 da açık artırma ile ihale 
cedilecektir. iştirak etmek isti· 
yenler kırk yedi lira yirmi beş 
kuruşluk muvakkat teminat mak· 
buz.u voy b oka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve sa ttc 
encümene gelirler. 

4 10 13 17 1461 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

müteha ıısı 
Hastal rını 11,30 d n bire ka
dar Beyler okağında Abenk 
m tbaa ı yanınd kabul eder. 

Muagenehane telefona. 3990 
Eu telefonu 2261 

Torbalı Tapu dairesinden: 
Çapak köyünün kır mevkiin

de Ş:ukan yol, g rben dere, 
şimalcn Yaşar oğlu Süleyman, 
cenuben yol ve dere ile çevrili 
tahminen hır hektar 3785 metre 
murabbaı zeytinlik tarla Hor· 
tunalı Hacı lsmail n 50 senevı 

iken 321 ydınd vefatilo otlu 
Hüseyin racı namına yaniden 

tescilini i btiyar heyeti ilmübı· 
berile istemektedir. 

Bu yerin tapu kaydı yoktur. 
işin tahkik ve tetkiki için 13· 
5·938 cuma günü mahalline 

gidileceğinden bu yerde tasar
ruf vey herh ngi bir suretle 
h k iddia eden varsa belgesile 

birlikte 10 gün içinde Torbalı 

Tapu d ire ine müracaat etme• 
leri bildirilir. 1462 

' Htr ıeyı kıııycrvı, lıiçb"r py bld 
memnun eımıyc , fakat en fe
bül\ın eırotımııdok er bcı çalı lı:edİ 

ıobıoıırnudon dcloyı b ıdı:ı .ızot;!aı'1'odll~ 

lıte burada 

VALJDOL imdadımıza yettıM 
Onu lıır hre ıecrube edın ı, onclon sonto 
dunyayı bır kol daha ouıel g6receh111 J, 

VA L 1 D O L : damla, ıcbleı ve 
hop holınde lıer ecıcnede bulunur. 
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l\OYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"TIBERIUS,, vıpuru e'yevm 
.ı·manımızda olup ROTTER· 

· DAM, AMSTERDAtA ve HA~ 
B URG limanları için yük ala• 
caktar. 

"RHEA , vapuru 12· S· 38 ta· 
ribindı ttelsletll1"4tkte olup yfJ
künü tıldir•4• ıon•• BUR· 
GAS. VARNA "' KÖSTENCE 
liman'anna yiik a acıktır. 

SVENSKA ORJENT 
LINIEN 

.. GOTLAND,. vapuru 19·5'38 
tarihinde lımammızda beklen· 
mekte olun ROTTERDAM, 
HAMBURG. GDYNIA, DANI· 
MARK ve BALTIK limanlan 

Jlk .ı ... t-.r. 
URVICI MARITlMI 

ROUNAJN 
"ALBA JUIJA., vapuJll "S.38 
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.ı~ a. 
<ı ııa> il•"• ,..i "''"' d"'°" ,.,. ....,, ....._ ... 
birlikte en atır ltlD cl&al_.... au..-ı eta kmllll mal eder. 
Dün1qaa her t.,.da Ntl••lats ve pdiitil iti• bOJqa 
niıbetle ltiyildltl He ••• -.lmıı elaa bu (Mocl.,.) traktörle 
apçlıkla arazide çift ıürmek bat •• pamuk aruiıini çapalamak 
•vkhai batac:ak11nı1o 
ı.-.. kaywaudaa •Jfl'UIU 1tker, deatere malcipeaiıi ve 

Mr kGtls cletfrmetillizl .. Vbir· SU. hir köle fibi bi•••t eder. 
Dlrt tlft aküz, clOrt ... Jerlal tutacak ba traktOriia fiaU 
• her keaeye elveritliclfr. lu•ıt İl•ak •• •tarlı vermek ipi 
•"'" ediniz. 
l•ln I ı ._,.Ne. ı 

Akhisar helediye~inden: 
l - Aldaiaar elektrik fabnlca11nıa dört aylık ibtiyacn i• 

20625 kilo motorla• 500 kilo v ,_.., 375 kilo 
dlzol ptı okailtme llll'ıtiı. •• kljah uif ualile .... 
nacakbr. 

1 ~ t>ön •Jltk pf ••t•UWPI .......... ~tdeli 2231 
lira 50 lcunqtur. 

S - Miavakkat temina\ı mulaammen W.Uı Ji;lde 1edi .. 
9utucbır. 

4 - ihale 16 Mı111 958 Paı.-teai pnii aaat 16 ela Alafd .. 
ı..u,.iadea yapılaoaldaı. 

1 ... O... elelmlk flt•llıa11 ... ,.iLie llat1,.11 19'11 UO I• 
Zeguldak madu kö .. iiril, 790 Kı. kuru b•laar lilia· 
dir ,.._, 9tt I<f flko q~l '* rats tlllillllt 
tiM ve ~-ı>•11 zaif pulffe Jhu • 

6 - Yılhk r•i ve kamibti muhammen becleU 4S17 Btlidar. 
7 - Muvakkat temia•t mahımmea becleUa yllde p4I .,.. 

çutudur. 
f - K.palı ıarflır prİfJb ktlaaai7e Oir-liacle ~-· 
t - llaaleıi b Ma;as pss ~- aut '' • A ... ı. 

belediyuiade yapdacakbr. 
10 - Ewakı laer pa Akhı•r elektrik fabriü•cllıl lıte-

aihabilir. 3 6 10 13 1448 
• Dl18J 

Devlet De111iryollarındqoı 
l)irinci ifletme mıatakuı•fl• atatıda mevki, miktar ve m 

....... beflell yaıılı laJut kaPllt Aff llHlile •iia•klllJ 
çıkarıbaıfbr. Ekıiltme 9-S-938 ~ihine raıtlıyan Pqartui ıiilO 
qat 16 ela Haydarpapda ı•r &iauı dahiliade birinci iılet• 
•k•Htm• komlıyonuncı yJpılacafmr. 

f.tekliltr ebiltPJe ıartnam~ıinde yaııla muvakkat teminat vt 
•n•k v• .... ilde teklif mektuplannıa ekailtaae p9'1 aaat ıs .. 
kadar kolli1101 reiıliğiao vorilGMti lizımchr. 

l.telcliler bu lauı\lıtaki yeni prtpaaae ve yeoi •bvele pr9" 
i.Ieıiai Ha,clarp.,• yol bafaaiifıttifliii pden para111Z olarak 
alma•clırler. 32 26 30 4 2226/1531 

Bal_.ııa mevkii llaale ediloetk Me~o •ilsip Muı.••-n Muvtldslt 
aiktar u~zar bedeli btd•li teminat 

1<\11111 Lira 1(,. -~· 
Lira Kil. 

Kim •147.ıso. ıs bla ats 130 19ŞOO oo 1462 IO 

Muğlıa ili DeJJisova kamuoa Yer· 
kesik köytl muhtarlıgından: 

1 - Y trbtiktt Pi ltir W• tlört yüa dok-.a llir lir• yetıqlt 
dokuz lfurut kqif ttM•IJi ilk •lsul bl ... b kapela sarf •aalili 
ekıiltDJff• 11kard•lfbr. 

2 - ltkailtae S.S-938 Pıw aü• ötleclea ••• •t 
beıte Yerkeaikte ihtiyar heyeti tarafıaciaa kö1 edaaaadt , • .,, 
lıllktar. 

3 - ı...lditeria eksiltmeye ~ebilmelerl için bu ıibi itleif 
yapabilMekleria• dair •liret velikuı ıa.tena•ı ~. 
2490 11yılı eksiltile kanuau ab1'lmıaa göre muamele ••P 
~·- .. _. HuJ81 U.pd• ol1111lan " Jll• 1•di INfak 
te11itt•ıt ••vıldctttt "••ı.rl ltzıaulır, 

4 - Keıif, proje ve ,...taameleri kör odi11Ddq tttmi" •• 
l•bUlı, s 4 5 ' ,.., 

ı. • 1 jend rm ıat n al 
misyonundan: 

Milctln 
ICI.. Ciall 

in aat 



---•Jll ..... -------~~~----------~~----------.-.·----------------------·-~A p •• r •en Şahap Tesirini tabii olarak ş h Basur memelerini gideı·ir, 
yapan en iyi müshildir 3 ap Kuvveti, iştihayı arttırır. 
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Elbise ve Manto 

mer klılarma müjd c 

Zabitan Baylar ve 

Taze Temiz Ucuz Iliiç 

Bayanlar ... 
H r ürlil t a ~e 

En müşkülpesent müş· 
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutm yanız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
Ibrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhe nçar 
Bu kere yeni açtığım mağazad zengin 

çe itler. Mantoluk, T yyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envaiain~ yerli ve Avrupa. Sıhhat Eczanes 

1 - Mağaz m dahilinde açtığım terzih nemde 
hususi olarak bay ve bayanl r için son moda 

_ z rif, şık manto, rop, yyor, etek, bluz, turvakar, 
.avalet, gelinlik, ıivil ve askeri elbise ve kıputları 
iıtenildıti ve beğenilditi tekilde imal edilir. 

2 - Muam lem peşin ve kredi ile de yapılır. 
Ş - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kilidir. 
Adres: Odunpazar: Siimerbankan çılchğı eıki Bayraklı 

mıtaza Numara 12 • Telefen 3276 
mı'optan ve perakende olarak hariçten sipariş kabul edilir 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz, urif ~ya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir slonaa 
ra y cak qyaya muhtaçbr. lyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ilenizi muhite d ha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası bay b• 
mzan etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

. . " . . ~ ' ' . ·.". 
Hacı Ali Zade Abd 

Ticarethanesi 
Her cins kostümlük yeni ç şit kumaşlar 

Y z mevıiminin y ki şm sı münasebctile yeni getird ı ği 
·ooRMôY., FAYN •VULEN .. ve "'FlŞER.. kostümlük ku
ponları kostümlük ketenler, pardcsülükler ve he t ..i rıü YERLt 
ve AVRUPA kumao asortimanl ra rekabet kabul etmıyeceK 

derecede ı hlm ktadır. 
Elbise ibtiyacımıı temin etmeden öne: HACI ALI ZADE 

ABDULLAH ticareth nesini mutlaka ziya et edın z. 
En • ğlam, en sık ve en ucuz kumaşları ya lnız bu m ğ • 

zadan labilirıiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank ısı 
rında eski Suraski mağazasında N. 70 

7ELEFON 2 J9 

Septolin 
DIŞ 

macununu 
::cr:::o 

kullanınız 

Toptan 
şatışyeri 

Peştemal cılarda 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyan osu 
25 inci TER T J P PLA N 1 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı Lira Sayı Lira 

1 Mükafat 10000 30 İkramiye (500) 15000 
1 it 20000 60 • (150) 9000 
1 ikramiye 40000 100 • UOO) 10000 
1 • 15000 400 .. (50) 20000 
1 • 12000 600 it (30) 18000 
1 it 10000 800 "' (20) 16000 
2 " 4000 203000 
4 4000 

s 
' 

ti k • a ı r 
' 

1\1ağ · za~ında bulabilirsiniz 
ADRES: 

Atatürk Caddesi No. 
TELEFON No. 3942 

Sevrole O omohilleri 
' 

Kuvveti çok, fıati az, masrafı . az, mukavemeti pek çok ve ' cihanın 
en beğenilmiş otomohilleridir 

Oldsmohil otomobilleri de her tOrlO evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

T. iŞ BAHKA~I ~~7 
1938 

Küçük Cari He&Qplar -

ik'rami'ie planı== 

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

16 ., 250 " 4000 " 
76 " 100 " 7600 " 
80 " so " 4000 ,, 

200 ', 25 " 5000 ,, -384 " • 28600 " 
Kuralar lmart, lhaziran 
1 eylul, 1 birincikanun 
tarih 1 rİil de çekilecektir 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan he~ plar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Asabiye mütehassı ı 

Dr. Ismail Ziya Tregul 
inci ey er .so ağı ırın arşısı o--:-25 

Telefon: 4178 ~.:·~ . ~ - ;·.. . : .......... . .. ·:..~ ; . .. 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
Bel gev
şekliği 

olanlara 
Şifası tec. 
rOhe edil· 

• • 
mıştır 

Büyük şişesi 60 kuruş 
U. depo S. Ferid Şifa eczanesidir 

Foto Köroğ u 

Hamza Rüstem 
En me~hur fabrikaların fotoğrcıf mal(ın eier , filım, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkt müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edev tı, font ve sehpalar. 

Fotofrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLER/ 
fZMIR: Emirler:zade çarşısı No. 28 4 5 6 7 8 ) , , ' , ' . 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 


