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~ Herglln sabahları (lzmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

<;emberlayn 
(Birmingam) da çok mü. 

him bir söylev verdi 
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Bugün Alman yada Umumi l{aynaşına Var 
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H. Vekifm "zin seyahati, Mısırda sevinç uyandırdı fransaria kabı ne buhranı devam ediyor 

Türkiye-Mısır dostlUk mua- Dal~diye, b~~ün kaf?.in~yi teş-
. • •. . • kll edecegınden umıdvar 

hed esi, Y arınkı pazartesi Yeni kabinenin her tehlikeyi karşılıyabilecek derecede •• •• • J · kuvvetli ve azimktir olacağı söylenıyor 
gun U ) mza anıyor Pariı, 9 (Radyo) - Yeni _ka· rı olarak gireceğini söylüyorlar. 

bineyi teşkile memur Daladıye, NazarLırdao bir kısmının me· 

Hariciye Vekilimiz, dün Iskenderiyeye muvasa
lat etmiş ve hararetli surette karşılandıktan son
ra derhal hususi trenle Kahireye hareket etmiştir 

bugün birçok kimaelerle ko· buı olmıyanlardan seçileceti 
nuımuştur. söyleniyor. 

Dalıdiye, komünistlerden baş· Paris, 9 {Radyo) - B. Da· 
ka bütün parti liderlerile de ladiyenio kuracağı kabinenin 
fikir teatisinde bulunmuştur. harici siyaseti çok başka ola· 

Pariı, ? (Rsdyo) . - D~ladi· caktır. Bu kabinenin, İngiltere 
ye, teıkıl e~ece~ı kabıney~ gibi ltaJya ile anla~mıta çalı· 

B. Tev/ik Rüştü Aras 
Kahire, 9 (A.A) - Mınr gaze. 

,.]eri Tllrkiye Hariciye Vekili Dr. 
TeTfik RCltUl Araaa Mıeır toprak• 
larına bagaa ayak baeacağını yaıa• 

ralı: lı:cndiaiai harareti• aollmhyor• 
lar. Almukalta m gasetelİ her tarafta 
tempati ayaadırmıı olu Tdrkiy• 
Hariciye VeltililiııiD ba miyıretiaia 
Tüık.Mmr milDaHbatıcda m6.him 
bir btdiao teık.il edeceğini kaydet· 
tikten ıoara iki memleket mGnue• 
betlerinin bir urihçeıiai yıpıyor. 
Mıaırlılann Hil Tiirk milletini lıay• 
ran!alda takdir eylediklerini H OD• 

lara karoı derin bir muhabbet be•• 
Jımekte oldulı:Jannı yazıyor •e mu• 
kdr si7aretin Tark.Mıaır 111i1Dareba. 
ua1a hıyırlı bir uıerbalc alm .. llll 
tem nni ediyor Te diyor ki: 

Araı. Mınrda keudi mımleke• 
tiade gibi olacak H umum carkıo 
uyaamaıında yardımcı oba kardeı 
Ttlrkiyeye M111nn caadaa d01tlu&u• 
Da fAbit olacıakUr,,. 

Bflktimet preteıi olan EhiyıM 
~ımllilt TtırkiJ•Jİ medhettikttD 
IODra di7or kiı 

t.Mıur ala ıark pakbıuı ilti .. k 
etmeli (Ok iıterdi. Fakat bir takım 

Bn. Sabiha Gökçen .. 
Uyelere antrenman· 

lar yaptırtı;yor 
AtatClrk kın Sabiha Gök~ea He 

ıehrimlıdeki Tftrklr.aoa 6ğretmenleri 
Gazie1Dir tayyare meydamuda İımir 
1'örkkaıa iyelerin• antrenmanlar 
71ptırmıkta dnım etmektedirler. 

Ddıı AtaUlrk kısı Bu. Sabilıa 
Gökçen ııref in• tayyare alay brar• 
plh1nda alay komutanı Albay Şefik 
Çıkmak tarafından bir öğle ziyafeti 
verllmiı •e bu &iyafette tıyyırecile• 
rimiı\e Ttlrk Hna Kurumu milditrCl 
lıalanmuoludır. Ziyafet 11miml haa• 
~llırlı ıeçmiıtir. 

Neaarati protokol m6clflrl il• bir• 
çok ıiyui aenı, YunaniıtıD, Yu• 
goılavya H Runaea Hf irlaıi tar .. 

11bık Bııvekal Şot~ola eskı ıacağı tahmin olunuyor. 
nazırlardan (Bonne) yı de ala· lıpanyı meselesine ıelince; 

lı.arict taabhtıtleri buna mıni olmak· 
tadır. Mmrın HkeJi kudreti •rltılı 

•akit meakftr pakta o da ıireeektir. 
lJaounJa berabec Tarkiye her saman 
Muırnı dol!llatana gftYoaebilir.,. · 

fından karıılınmııtır. 

Doktor B. Tnf ik 

caktır. • . . . • yeni lıcab: ne, bitaraflık ıiyueti 
Raıtil Ar11, Daladıye, Harıcıye Nezaretını takip edecektir 
Kahireye hı· Şo:aaa teklif etm~ş~e de, k~n· Pariı, 9 (Radyo)- Daladi Elabram doıt Mınn iatikll\ine 

Jcnaoıuktan ıonra ilk &iyarıt eden 
Hariciye Nuır,••• Tarki7e Hana.iye 
Vekili Röıttl Araa oldu&oua tebarti:I 
ettirerek Mıur dnlot adamlarile 
f•pıca!J temaaların fe7idi ıem IH• 

ler •ereceği kanaa&ini ilhar eyle• 
mektedir. 

Kahire. 9 (Radyo) - Hariciye 
Vekilimiz doktor B. Te'f'fik Riit&ft 
ArH; bogfin İ•k•nderiyeya Taııl oJ. 
maı •• Tdrkiy• ııt iri ilo T4rlı: mil• 
eueıaleri mfidüraoı, M111r Hariciye 

lı.uıud treale da&ruca 
rcket etmiıtir. 

Alıbdarhr, Törkiy•·M111r doıt• 
lak •uahedeainin, paaaııeal gClDtl 

imHlaııal·aıuaı ı6y1Clyorlar. 
Kahire, 9 (Radyo) - Hariciye 

Vekili doktor Tnf ik RGıta Arae, 
Mıur mathoat mdme11illeriJle bayı• 
naııa bulunmut n TGrkiyenia ıal• 
hu ındiAiai, bilyük, küçük, btıUla 
d·e•letlerlo doıt oldu~oao, ltal1a ile 
de do•tano mdtuttba& te1iı etmek 
ilıere bulundu~ıaau ı6yle mittir• • 

Dost meml k t B ki' .. m.zi b kli;yor 

Başvekilimiz, Pireye At~
türk yatay e gidecek· 

B. Celal Ba:yarın yakında Atinaya gideceti 
haberi sevinç uyandırmıştır 

lıtanbul, 9 (Bnıuıi) - Atinadao haber veriliyor: 
Türkiye Bıı,ekili B. CıJil . Bayarıa Aıiaayı &iyaret edeceti haberi, 

burada büy\ik bir M'riı:ıç uyandırmııtır. Doat TGrkiye Baankili 11bırtıı• 
lık bekleniyor. Bo,.ak tta1'üratla karfılanacıkllr. 

lıtanbul, ·9 (Hueoli) - İbınkilimiaia Aıiaa aeyahati yıkı•d• okulnı• 
laeaktır. B. Ce il Bayar, Pireye. Atatllrlı: için alınan ,.aıla gidecek&ir. 

Halkevinde Mimar Sinan 
ihtifali yapıldı 

diıt kabul etmedıtınden, şım• b b b 9 d 1... ye 
diki Hariciye Nazın Pol Bon· M. Daladige u ~· .• . saat a par amea• 
kuru Haricıye Nozaretindo bıra· Alakadarlar, Mareıal Petenin tLoya gıBtml ış ve ~abık Badıvekil 

k d 
• k b H b eon umu zıyaret e erek 

&tacı hr. e yenı • iocye ar iye Nazı· kend iıile bir bııçuk aaat konuı· 

Hamid iye 
kruvazOrümüz 

Yakında Akdeniz aeyahatine çıkacak ve 
ıı ve•ile ile s endarİJ' J'• de g ·decektir 

Hamidige lcruvazörümüz 
İstanbul, 9 (Hususi} - Hamidiye kruvazörümüz, yakında Ak· 

denizde bir ıeyahat yapacak vo lıkenderiyo limanını da ziyaret 
edecektir. 

muştur. 

Dalıdiye, müteakıben, reiıi 
bulunduğu Radikal Soıyaliıt 
partisine de utramış ve arka
daşlarile konuşarak, Soıyaliıt 
partisinin vereceti kararı bek· 
liyeceğini ıöylemiıtir. 

Daladiye, ondan sonra Har
biye nezaretine gitmiş ve Şo
şanı kabul ederek konuımuştur. 
Bundan sonra gazetecilere mü• 
laki olan Daldiye, kabineyi ya· 
rm sabaha kadar teşkil etm· ı 
bulunacağından ümitvar oldu• 
ğunu ve yeni kabinenin çok 
kuvvetli ve bütün tehlı keleri 
karşılıyabilecek derecede azim· 
kar olacağını beyan etmiı. 
cumhuriyeti seven Fran11zların 
bu hususta kendiıine zahir ol
masını istemiştir. 

Daladiye beyanatını, ıu ıöı· 
lerle bitirmiştir: 

- Ben, ne olursa olsun, y .. 
rına kadar kabineyi teıkil ed .. 
ceğim. 

- Sona 8 inci salıif Pde -

Mimar B. Necmeddin Emre ve miJhendisl Hit/er Vivanada 
B. Ferruh Attav, Mimar S."nar:ın ~üksek ==~. ;;;;;;;;;iiiiiii=ıiliiiiiiiiiii;;;;:;.;= 

kudretini an!attılar Bugün, Viyanada muazzam 

• Halkevi 
Mimar Koc• Sinan ın ölümü· 

nün 350 inci yddönümü müna
ıebetilo dün akşam Hallcevinde 
bir ihtifal yıptlm1~tır. ihtilalde 
vali B. Fazlı Güleç ile mem· 
leket münevverleri ve kalaba· 
lık halk bulun muştur. Salonlar. 
baştan başa dolmu~tu. 

ihtifale saat 20,30 da mimar 
B. Necmeddin Emrollin konfe· 

6ina•ı 
ransile başlanmııtır. Sevimli ve 
deterli mimar, koca Sinanın 
k111ca tercümeihalini yaptıktan 
ıonra mimarlık, mühendiılik, 
idarecilik ve şabıi hayab b~· 
kımından kıymetli i%abat vermıı 
onun en mühim eserlerini pro
jeksiyonla halka gösterm.iıtir. 

B. Necmeddin Emrenın Al
- Sonıı 8 i~I aalıi/aıl• -

şenlikler yapılacaktır 
Hitler Jiyor ki: "1938 •enesi, Alman;ya için tarihi ve 

birçok m!•elelerin halledilecefi aenedir 
Viyaıaa, 9 (Radyo) - Adolf 

Hitler, bu ıabab huıuli trenle 
buraya ıelmiı ve büyük tezı· 
hüratla kar11lanmııt,r. 

Hitler; lakuar, Göbel., Yon 
Heı ve Viyana merkez kuman
danı tarafından iltaıyonda kar
ıılanmıı ve yüı binlerce halkın 
allcıılara arasında Belediye da· 
ireıine ıitmiıtir. 

Avuaturyalıların bütün güzi
deleri belediye dairuinde Hit
lere Ndakat yemini vermif • 
)erdir. 

Hitler, b111r l:Julunanlarla 
ayrı ayrı musafaha etmit veı 

- 1938 senesi, Almanya 
için tarihi ve birçok mesele· 
lerin balediloceti bir aenedir. 

Demiıtir. 
Hıtler, belediyadaıa (Emper• 

. . . Vigaruıdan bir görünüş 
\ ) otelıne gıtmiı ve {Kardi· l H tler .. 
nal Niçer) i kabw etmiıtir s· , 8°k!ed~n sonra plebi-

• - onıı ancı salai/ede -
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Şehir Dahili Haberleri 
Karşıyaka istasyonunda Askeri ve miJllıi 

telıailtller tren kazası 
Yeni ianan teblil Namualu 

edildi Sekiz yolcu haf·if çe yaralandı. Ma· nıımaaauzlcır 
Askeri Ye mllkf t ai4 M• kaı açık kalmış 0,-.lı bclaolardaa, •• , ..... 

nununun 48 inci maddeaini de· ı Dün akıam Karııyaka iıta• ik, zabıtaca tahkikatın ikmalini dan, dat batında so,ıun 7ıpaa 
iiftir• kaa• telll'imi.zdeki d: L-
.abdarlua teblit olunmuıtur. ,_... a bir tren kaza• olınut. ftlrotmiitir. Ray makaaıaı ua• eıklyadan balaiedoce defıll•· 
Yapal• fleiiıildilc ıu ıekildedir: 8'm kifi ~afif ••rette pralao· pama•als •ll'lltilct lcaıa11 Mite- Çi111kil na•111111 ve fe .ıa dl)'t 

Yetim • ._. birinci derec.. mııbr. Yaptıtımız tabk"kata biyot vercliii aa'-tda• •akamçı taaıdıtım z bu bedbahtların ar
ze...,. ye tvla4a. btaallr bu. göre kazı, lzmir·Çitli araıı1;1cla Bay Sun hakkıada tahkikat ya- kuında poliı, jaıdarma, adlire 
lumadıta takdirde ikinci de· iMi 17 •fwiai yaplD -....U;J6 plhalctaciır. ve lraaaa vardar. Balllar h•· 
recede dul aaa, mulatac; ve trelriei11, Kartt,-ka4a lla9'iyö Halter •ldıtunna rlt• tren kında yapslm takibat fenıhk-
811Jti ~ •e ...._,. tabıiı treelerine malaıus ray aakua- kaza11, Kar111akada derhal d.. larıa teczir.W• men'i .. ku· 
olunur ve bualara yetı• de· nın açık blma11 Jiiıiinden kö- yulaauı vo iııtaayOAa pek ~" dana aD*8ittir. Hal~. bo
ailir. mür vapalanu çarpa .. ınclaa halk i•plMJlllfbr. bil Yal• Zllk t.reyaftm nt.I bakkal, 

Memlh'ler .eya mltel!aidlet olmuttur. Yolcu vaıonları, kö- kı•en hıalara utramııbr. K. •&ıteralerine bayat yemek ve
ikiııc:I cleraca4e bulunan iıtih- mür vapnlanadaa birine ıid· zaya ut arıyan vaıoal•dald ren •fll• ııtlamlan içine çürük 
blc ıalalplıriain birinci dere· cletle çırpınca içindeld Jot.al•, ple•, bl,ak Wr htyecıa -rtlan brııt ran manav, kok
ceflı llliiataJaaw.r al'UlllA ko· 11ralara ve ltiril>irİD• ....,..... .111•1,ı.r •• ... "•ı...ı... •ata ,iz tlltmuı bah kları diri 
........ it"• t.e,..aa•• ile lar, bafifce yaralaamıtlarclar. dar. cliri diye medheden balıkçı. 
tlla P .,.._. balda• lalil4fir. Hicii• -...ı aiWdti••u.r • • • ,.., .._. •• Mirli •ı4c:W.i 
ler. Ancak bu yolda ...,_.... ı_. blhlla..._ cı. t.Mif 1.,. Dh .... pç vafdt •• laem dt Gıte para al••k. bip 
•• ~-il olll Mlai ••h· la SQ olaelN: ... 8. S..., ... ,..... 7Alı• •Uf ..... .,.,..rt 
'- •••• dil ••• ile ••

111 
- Biz ıilciJet9i ve clavacı den miitltiı Wr lioir bubranma Y ıpıl•• konJrollerdıa, teftir 
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tialer uuuula ..., taUiı ka.r •il• elftp• Wliriz. 
oı • .,. E.ırelpafa Alaoncalı ur•· v ... kiti" k_......_ •a• 

MUf talaıili içia zevç ve ita• ıettilr. -lı•ir 1 W m..aı•tia 
.,.,. ,...., .... 65 ,.,. •· cinayeti ınoni yaptı ea .... Wr .... yi• 
laa ıiJ .. .ı.. veya laer ~ ••• • • ı ı • • • • • 1"* ............... ile ,...,.c1. otur-. •• ......_. M•.,.•oz Salila ,... • .... nı•lıtelitler mlflll .._ Wr ıaı.., ol· 
rüai ..-rik eflem,..ıc der.. ı .1- • ••it• 4a it liris. it ._..e, 
•d• aaltl btalun .... ve laer •W 10,w ıt...---r.__. .. ..,.. Mll(t 1141F p.,. k•tluaılll•a. it 
iki takdirde tahli• lahaıoala EtNf Hfilee Fe..-ı. takı• -..ı--. ,. .......... ekti# •üf. 
••• .. ••ldat el•• ıaı..- ,..i llllir•eW. •-- ... lt•4ea, 4la Aln•calc sete•amt-- le•••••• .atı. kok-ta lt•t· 

65 ı-. bllmaiç. aifu l&lr •aoz Salilaia malaakeaıli• ,.,.., " lırlk••• ,allp ilin ı • ......_ .W.klan •I•· 
41ilaı ,_.. _...._ İl• •• fdri•iz Aflrceza .. lak.- edilaiftir. ııla-. 
büal llllınaoak rapora• Sıhhat ...ı11do dev•• ediJmittir. ••· Bııpra ıııt oa1edide lııaiı 8- Ular•, 
ve ittir ıi .._.eaet Vekaleti Mıa ıvel bldiaMia 1&Mtleria-o •ıalatolit takı-. Alıaaclk·D°' aok.W.. ıiplr••- ,...,........,. 
_,. _.iye itleri daireli tar... -. Alife i.-.de bir udmsa tu•,.. •• 0çok-Atep,ar n- kıı ,..._. •-W.leri •il .,, • 
fıadu tudikilı; muhtaçlık, iadeli aka- a..e lataaW ..._.ı ltiriaai takıalanadu 1..a .a • .ı. •• la'; o:•uaa 

..... ..... 
1evditi ui& clok&orumua • 
... clil•• ------

masmı düşünmelidir er. 
tanbulcla ltuluoamıdıj'I ~len hazırlık maçı yapacaklardır. lelı.,lleria '"' ki 
oevaptaa anlqdda. Mıııua AIADCak-Det-.- ~ aCll Wt .....,. ola•..W. be· 
Sali~ litiadea teıekkiil ed• beyaı raller ...,. kPla makraa 

- Ş.Wd Aliye•ia qrefpa,.; tat•. ~idea HiW, C.. detlclir. '/; M, W,leclir ••m• 
tla Havva aclıada ltir .Wı• mil, Al • Eaver, Nec•I, Raıim, 1• wı..11, ltape •• ıelairll matl
.,.,. Lilf• •icıaa eüa, Sıi-.. B•i, lı,a.. H~kb. D• deleri ,_. ._ ..... cliye 

09• Aliy9ain .. •IİDİ itr.. tauporde• Said, lrfaa, rua•, stt:aaı.a ve lltbranlara 80 

aerek malak...,• Wltlltecetlll. M•••t4 0.-.Atet aubteli• d ... L?. 
la...._ batka Mai• lreaclflfle tiaU. '91ılcllil ... llOf ta• Bir eve firip b" r kili• çalaa 

.... O~ktu HıW., NMdet. 
kavı• ettillmi iddia ••• AH AdU, u..-. ,.4 .._4i. veya l'1r hı.,. ..,_ ••z; 
otta yapıca Hiley"n, !'•ak Kemal, Na•k, AtıflPOl'cl•, __.. bir çoc.tu IMt bruı 
Mırçeq ..WCe.-adt t..aim h:...._ ,.. kaaanatı• tli,e zelairl yen llt• 
aleylli .... lııiılik ..... :!4::. Ş.ef, vawt, '-"••· o••·· ... •i ~a ~·k •lltrı ... 

89 ııhi4i-. ll•ia W•tle clir? •'-•••l ı.na. x-... Milal>aka llAt 11• laalse• Biı:iai im: evia lcilimiai .-1a. 
•• .,....,. balı ... w. a, fa • ...., • pr, diteft •r •t-ı..ı. ,.vıaı111a 
var. h ....a&•• lı llılilJ'lti rapalwkbr. Yakandaki ıpor· 11c1w,.. l•larıa a.npi ... 

• •t 11,30 ela Altancak •1•• çıbr.., •-t• tta•nda apw 1•vuımile lauar ·~ la•sfli ..... .-. • 
M .. ıfıaı '-a çekeria, _. a..ı...-...r. Bu mü1aı..b inat ün la WMaalMz ve 

k .. tltia. '* ..... lazlut.. De aatremaalara plmlyea fad- dalat J}çaktır? 
llı•ila • lııeaill ioillda iltio- ... _1_......_, bir •u.lill ...... t-1• t•e. •••111 tolikkilMt 
... in. Kd'dilile Mı ........ .. U1191"ı -.. • bcp bö1Je t.,.ı ve J4•letbr. 
evelco ...._ .. ,. 41t•lttlk. ı .. '1111•.•11111ı1d111••c•ılrar•ıl•a•qa•k•l•.rd•ı•r. __ I N&ıelrila ek.-k parua İtİll 
Buaa bilteler v••r. O plait- yiaia JOI ücretı mazııun tara· wim41ai •• ...Uı '-•• 
let .. ..... "'1Witl taWW. ı.ire W.i .. , fakit kecsliııai• ... .... 

................. lrarar .................... "" .... 
r1dta .,.,.. t.t\emildir, ince· 
dit, .._&tir, tibatdır, ylbok• 
tir, laert•f ve her,eyd r. YJhııı 
........... jı.. 0,11 •1 

ı..-. .. ,. 



Türkkuıu çalışmaları 

Motörlü tayyare uçuşları
na ehemmiyet veriliyor 

H •• k A f •ı • • J Viyana sefareti· lnönii kampında yetiştirıleceklere u ume 'vergı er ıçın esas 1 miz kaldırıldı motörlii tayyare uçuşları da 

f enziJit yapmagv 1 düşünüyor 18a~1cı·ti1a~ae•t, .~.nc:'e0! .. 0
•· öğreti,t!~~~••d•> 1•ti1tirilecekı., 

R "' gı R ve bunlar araımda mühim bar 
•- • • BerJiD, 9 (Radyo) - Türld- kısmı öğretmen namzedi olar k 

Eğl!nce yerleri, kaplıcalar ve oteller için bir ld:yiha ye Yunaniıtaa aefirleri, bupa ayrılacak ve bunlar plinoı erle 
Hariciye nazırı Von Ribentrobu uçurulmakla beraber, mo or u 

hazırlanıyor. Bu miiesseselerin kazanç vergile- ziyaret etmiıler ve Viyanadald tayyareler üzerinde uçmak 

rinde tenzilat yapılacaktır :::'t'!'i t:!'!::ı=~:ı·;i.J: de cr.:~;:::·~~:;~röveli aı 
Ankara, 9 ( Huıuıi) - Et· Kaaua liyihaaına göre, yüzde ~un liyi~a11, bazarluınca edeceklerini bildirmiılerclir. mıı bulunan bütiırı Türkkutu 

lence yerlerile kap!ıca ve otel· doklaa kazanç vergiıi veren Ve~ller t:feyetuıe .. "er lecek ~· Tunusta pilotları programa göre mo-
1 • L eroileriade teaıi- .-.&lence yerlerile kaplıca ve taadık .. edılerek ~uzakere •dal- törlü tayyareler üzer·nde y • 
er1a &Uanç Y •• ._ mek uzere meclıae ıevkoluna• ı l 
ıat 1apılmaıı, bükiımetçe takar- oteller, ua11111111 tudikiadea ca1mr. Namayiııer o muı oe tiıtirilecekterindeıı, motö u 
rllr eylemiıtir. 811 müauebetle itibaren tüzde 75 ve yüzde 75 Hük6met, diğer vergiler için mafazalar kapanmıı kampa ve lnönüne gönde ıle-
Maliye Velcileti bir kaaua llyi- verealer de yüzde kırk beı ve- de tenzilit yapmatı düıü- Tunus, 9 (Radyo) _ Diia, cek olanlar tam teıek iıllü bır 
ha la la 1 b 1 .... recekl•dir au"y- 11.h.bi heyet muayenesindoo ge-11 uar ma • lf ... ,..... • -· b••ı tevL!fat Vli,.ündea burada 

•ı. e~ • • ,... - "' ı- çaraleceklerdir. 

Çinliler, JapOJiiarı hezimete :;:;.~~t::b.::~~ Alman Firmala-
proteatoda balunmuılardlr. rının aianları 

V tt ki •dd• Tevkif edilenler derhal ser- 'J Ugra. J 8lJDJ J 18 best bara1aıma11•, umumi ır•v Yalıudiler ajanlıktan 
ilia olunacaktır. çıkarılıyor 

d • J Lord Loid Alman hlk1im•tioio karara u. e )yor ar Almu firmalamıııı muhtelıf me .. 
ŞerefineAtina /nglliz. 1ekellerdeki n Tarkiyei'eki koma .. 

d b
ee •• ~ı·rı• •ı•vafet IJerdi yonca Te mflmetlilloriai TasifeleriDe 

Ç• k 1 • d. Y·· t k a f"ı .. .T Türkkuıu lımir ıubeıi gen ş· . ea fakumaıa haıladıkları habee ın a IDCI arı, •ım 1 .. sen mm a asın u. Atiaa, 9 (Radyo) - la,Ute· alıqmııtır. Ba ••yaoda lımır eld 
-. letilen teıkilitile gelecek yıllar h M 

Yu••k bır• faa)ı•yet termeg"' e ba•famı•ladır renin bara sefiri Sir Vanerlo, içinde daha 0 en11· ve daha ••• aee•ilerio de Alman firma• 
'!il' 'S' l:ariin Ankaradan avdet etmek- • r111uı t.mır •jınlı&ıadaa çıkanlacake 

d) ~--~------~-~-----------ı b ~~i~~m~~n~~ ~~~~ Tokyo, 9 (Ra yo - Biyük te olan Lord Loid ıerefiae u• l ımık için ıimdidoa bazırlıta ------
kanal~ Jı~larla Çialilerara- Vergı· tahsı·ıa· tı IUIİ bir ziyafet vermiıtir. Bu baılamıı buluaduğuadaa, ba Ruzveltin 
ııada 11ddetlı b r harp hafla· ziyafette, Yuaaa Baıvekili Gı· 
mıtbr• Ka timal lnımı. • aeral Metakaaa ta hazır balua• sene huıuşi bir program üze- • l • 
tam• el ç"~~- •·d~edir. G•~•n ••••'• ni•6etle 6ruene altı~ i~- ••ıtur. =k~~,.ça1ı,ma1anaa devam ede· proıe erı 
H-'-~eu,Jcıtıe(A.A)~ eÇi::._ 22 milyon lira lazla ta.hail edildi Çekoalovakva Y:ataıı bu ıeneye mabaua ilk Jela reddolunuyor 

.... .., la b .. Vqinıton, 9 (Radyn) - Re-
'ı.ti·. Ankara, 9 (Hususi) - On aylık vergi tahıilitr, 207 milyon Avusturya tara~ın~a. o n u prorrama göre: b T 

T~ "~ v··.. b l d ıııcum ur Ruzveltio koncneve Ş mal cepheıinde dü•man 6SS bin otuz dört liradır. Bu miktar, geçen senekinden 22 mıl· ııayet şu e erin e herıene d •· ı 
., L • h tJ f Jı ti T k ver iği proieler, reddedilmiıtir. kuvvetleri Hauam.ı...._.de JOD l"ra falachr. Bu ft&İ7ett memleketimiziıa ildısadi inkiıafıni Ki a Ut arını apa 1 emmuza adar devam eden 8 

I~ .. tal" 1 · b 11 hid ıe, ille defa Amerika utradıklara hezimet üzerine Ta· patenaektedlr. Pariı, 9 (Radyo) - Praıdaıa P •Dor •m erı u ıene yaph• vukubaluyor. r 

iereVanrliuSearbatta bovnada- B 1 k h h alınan haberlere onre, Südet yapbrılmıyacalc ve buna binaen R 
ı- a an mu ra as ·- öjretmenler dahi vıliyetlere uzveltin, projelen tekrar 

umami bir rlcat hareketi~• baı· • Almanlan Lideri doktor Hen• ıöıaderilt11iyerek N san ayı için· koagroye göndereceti vo b...,. 
lamıılardar. Kıtaatamız duımaaı laya, bugün Bikr~ıte çakan Ku· laöaü kampına aevkedılecekler lana, mutlak aurette tasdik 

afabımıı~. tar~~!d ... etmd•::medaair.aKıYll't-: ları Yal ovaya gı·tt·ııer reatal ıazeteaiaiıa Praı mubabi- ve kampın aç·lma zamanına edilmeıini iıtiyeceği aöyle111y.or. 
maa rine beyanabndaı kadar talim ve terbiye ile itti- Mıalta Ja 

dirilen zayiat takriben on bin- - Siidet Almanlarmı alika- ıal eıtirileceklerdir. Qj 
dir. Bundan maada birkao bia Talamirt edildifine göre komis,onların dar eden hayati .... ı.ıeria BütiiD teli .. b ve teıkilitile /tal;yanca;,a tekrar 
kiıi. ~ la~bmı~ tarafı•cıaı: m•.ai•i, ı'iç tlilır't 'lliln tlah:ı •lirecek laalli zamanı plmiftlr. tam bir mektep haline ptiriJ. qaı'i.aade edilecalı 
çevralmıı b~ YIZ1yette !»-lun 1ıtubul, 9 (H111uıi) - Matbuat ve iktısadi konseyler içi• •Çekotlovakya, herıe,clea evel miı olan laönü kampı, Tem· 
maktadar. Bır kı•• dqmaa Romanya, Yugoılavya v• Yuaaniıtaadan plea m-'rabballar, S&detlerle meıkGa yerlere ıe· muzdan evel açalmıı bulunac•k Roma, 9 (Radyo) - laı 
ku~ti c.emberd~ kartal~alc bap Yalovaya gittiler. aiı muhtariyet vermelidir. Akli ve bu Hne Tiirklcuşa ıubeleri· tere Maltada ltalyancanın telcıı. 
Taırnanııa -l2 kılometre ııaaa· M•rahbular, ıeceyi orada g~ireceklerdir. takdirde azlqmaaıa imkiaı ne b1cledilmiş bulunan liıeoin rar konuşul mııına miiaa 
1• d C!!-ayaaa ı::..._·ta muvaf kt d · ti e

1 
decoktir. Bu hareke• lngı0lter• ıa e '"1m ...... _ • yo ur, emıı r. 9uacu ıınıf(veya liıeye muadı·ı mek· ı ., 

kol ........ _ Çi _..._ 1 A ik d ( k P 9 (Rad ) r .. k 1 ta ya münasebatanın, artık °"' fa mut&11rwr. . D .... ea an mer a a casus u rar, )'O - yu oa O• teplerin muadıl ıınıfı) talebeleri 
fimdi YuHDI mıntalcamda bii· vıkya bükGmeti, plebiıit müna· aüıtoma olmak üzere lisenin ::~~~~e~~line rirdit ni fOP 
yük bir faaliyet ıöatermete ı..• ~ . fi ıebetilı Awıtarya ile olan bu• on v• 08 b ıinci sınıfları ile 
laiuflardır. Santunpa merkezi a.nııl ın•daltıoyı aldlıadar eden 6a•ı gıs dutlannı kapatmııtır. HükGmet, yükıek mekteplere devam eden Hindistanda 
olaa Tıiaanda alb kilometre evrak ortadan kayboldu! hudutlardan Çekoılovakyaya talebeler temmuzun biri:ıde Arbedeler ol..Jıı 
meıafede Paima .. n iıta11oau \'ışington, 9 (AA.) japolar ecnebiler bu mıntakıy• terket· kimaenin girmesine müsaade kampta toplanmı~ olacaklardır. Ui 

akıacılarımız tarafından zap1• büyük Okvanuı ıahı"llerinde meJ1.a dı vet edilmiılerdir. Niba· edilmemesini ve ıoa derece dik- Geçen aene ·c.. brövesi al· Londra, 9 (Radyo) - Alliı 
d·ı · · " •"' lr t1· d ı L dut abadda vukuaıelen hi 19 er 

• 
1 •ııtır. cuutluk ,,.pmaktadırla•. Birka"'- vet Nevyorkta da birkıc Alman 8 1 avranı masıaı, au mu• m 1 olanlardan buoüıı Li1eain 

Afıraana1i 
makineleri 

GiJmrıJlc reıminıl•n 
maal tatalaeak 

Ankara. 9 (Huıuıi) - Mem
lekete ithal edilen atır ıanafi 
maldaeleriaia kalite ve kantine 
ıtibarile memleket ihtiyacına 
caevab verecek vaziyette olma· 
clıtı aalaıılmıı ve hariçten 
-aıekete retirilecek aaaayi 
•aldneıeriaia gümriik resmi mu· 
af Y•tiadea 11t fade ettirilmeli 
lktısad V •kiletiace kararlqtı
nlm fhr. 

Habefi tan valisi 
Dün geeeyi i,i 

• • 
geçırmıı 

AJis·Ababı, 9 (Radyo)-Ha. 
bet atan umumi valiıiain ııhhati 
hakkında dün bir bülten intişar 
etm ıtir. Bu bültende, Dük di 
Aosti ıill, dün rahat bir gece 
r eerditi zikroluamaktadar. 

~- .. , ... ' Y b f ı tti·ı· ·L· t"'.. • yüzünden 27 kişi yara anm haftadanberi h!1'-.amet mı'-ım· tevkif edilmiıtir. a ız arına emre 1 11111• 'ıt'-• on ve on birinci sınıflarına de· 
u-.u " k ı le d d ki • A tar. Hükumet, aıay· şi tem=-• ları Aaaerikan bandara11 çeken Amerikada Nazi faaliyeti oı ova ya an a maeaın vaı· vam edenlerle yükıetc tahsil ıçio aıker göadermiıti • ..... 

fakat J ıponlara aid olan bazı hak kanda yapılan tahkikata de· turyaya ıeçmemeıiai ilive •)'• yapmakta olanlarla motörlü tay- J 
bal kçı remileriDJa faaliyeti vam edilmektedir. lımiıtir. yare mektebine; ngiltere Harbiye 
baklanda tabkilcat yapmaktr Çı 1 vı Londra marı Geae ·c. bröveli almııolan. Nazırı Maaaolini 
dırlar. Saatte 40 •il ıüratl• orum SG)lıG T lardaa bugün Lisenin doku- ile konuşacak 
ıidebilen bu remiler büyük Dan mera•iml• lıkoç,alılar lelıin• sanca aınıtıaa devam edenler 
OL.. • 6 • • de Liönu.. .. d l ki d Londra, 9 (Radyo) - lno •~ .. ,. .. uıta r\IDer1·L-- aabilleria• 6 iildii ıtti ne gon er ece er ir. t H b N • r 

&IPI a m 1 .. ere ar ıye azın Horbelıaa. de keıifler yapmaktachrlar. o , .• ~ nonüne gönderılecek olan• el k h 
Söylenditiae oo"re denı"z ma· Ankara, 9 (Huıuıi) - Dun, 1 Londdra, 9 (Rad dyLoo) d- emf. bu •c. bröve ıler lnönüade g ece afta Romıya gidecek 

• , 1 d k lb ey sta yomun a a ra spor• b l ~e ltalya Başvekili Musso 
1 aevraları •n•nda Amerikan Büyük Millet Mec iıin e a cularile lı~oçyablar ara11ada ( •I ı bulunduklara vilayet fU• ıl~ koau~tuktan sonra Malta,_ 

zabitleri bu ıemilerin donan· aekteainden ölen Çoram ı~lava mühim bir maç yapılml§ ve belerinde muallimlik yapabıle- gıdecektır. 
mayı takib ettiklerini ıörmüş· 8• M aıtafı, bugiia merat1aale 11fıra karıı bir golle lılcoçyah• 
lerclir. gömülmüştür. lar lelai•e neticeleam·ıtir. 
Ja~ı..a ait portakal bah· Kud'iiste l•koçyalılar, Vinıor ıarayıaa 

çeluındeTok_yo ile ınünuibatta • J . ,tderek: (Ya1111n Kral ve Kra-
bidaDaa .... dalph telıiz tel· Bır ngılız tayyare liçe) diye batırmışlardır. Hü-
araf iıt .. yonlırı da· mncud zabitini dld'/JrtltJler kümdarlar, balkona çıkarak 
oldııta id~ıa edilmektedir. Kudüi, 9 (Radyo) - Erik gençleri 1elimlam11lardır. 
_o ter cılaettea ötreailditiae Ecliten adındaki lngili tayyare /ngilterede bir tr•n 

rore, Boıton ve Nevyorkta mu· zabiti, bugün bir arap tarafın· 
bacset kenuauna muhalif hır.. dan öldürülmüttür. lıazaıı 
k~~e bul,.nd\lklan için birkaç Kudüs, 9 (Radyo) - Tedhiş· Londra, 9 (Radyo) - Dün, 
ııvıl Japon tevk f edilmiıtir. çilık yıpan iki arap memuru Rcjenkland istasyonunda bir 

Bunların ~iiyük bir launının paıuya düşürülerek öldürül· tren yo dıu çıkmış ve vagon· 
Japon babrıye zabiti olduklan müıtür. Bu memurlann berabe- larıa bir kıımt devrilmiıtir. Yol· 
anlaıılmııtır. Padlma kanah rinde baluaan üç pol ,ı de ted· calardan 23 kiti atır ıurette 
mıntakaıında otui'llD bir \10k h ıçiler öldürmı.erdir. yaralanmııtar. 

Elhamra ldareıinde Milli Ku··tu""ph s· ane ıneması 

Bu ·· gun senenin en muazzam ea 
nefiı Aşk, Heyecan, Mac:ra 

ve harikalar şaheseri 
Hindi.tanda UDYPUR MIA· 
racesinin Aimog~sinde çe11rilı 

Türk,e Sözlii 

Türk mu,ikil 
SEANSLAR: 

3-5-7-9 



Di.s.lz rd n ik·s;, biraz ötecıe ayakta duruyor ve 
dört g 3z e çadır kapısına bakıyorlardı 

Y vuz, şu d k kad,, şiddet, 
z ılum ve: m rh ~els zl ğ n h~p· 
s'ni, o-özb!be'·l .. r nin çinde.ı 

etr f. k fere fırlat.yordu. 
- Demek ki, ş k lyet c!tiniz 

ha?. 
D yerek köy'ü'.ere sordu. 
- Evet pad şahımız, şikayet 

ett le, fık•at kim dın ler? 
Bu öz, Yavuzun gururuna 

doku m ·ştu .. 
- Kim mi dinler? ·diye ba

Andt- ben dinler m .. Yavuz sul· 
tan 5 .. ım, su'tanların ıuaanı, 

hak nlarrn hakanı ben dinlerim. 
Ve birdenbire vezire döndü: 
- iyi dinlediniz mi? 
- Evet devlet um. 
-Bunları ne vak.t dinlediniz, 

ıimdi mi daha cvelden mı? 
- Ş m::li haşmetlGmüz .• 
-Yal .. Demek ki, h'çbir fey· 

den haberiniz yoktu. Ş..a halde 
ıiz ne yaparsınız, s zin işin'z 

nedir ki? Deve de yir, içer, 
karnına doyurur ve yatar .• Hıy
vın da tepinir, bağırır, ç~tırır 
•• sahihi mabmuzlayıaca kotar, 
fakat ıiz .. 

Yavuz kendini tutımıdr. 
- Söyleıeniı el. 

~~------.··~·-·~-.-.--~- ~---
Yazan M. Aghan 
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ve baltadan kurtulmuştu. 
Halbuki, kendileri için hiçbir 

şey belli detıldi .. 
Yavuz çadarıarın klp111na 

doğru g u;. 
D Is zlerd:n ikisi, biraz öte· 

de ayakta duruyorlardı. Dört 
gözle çacfirın kapısına bakıyor
lardı. Çünkü bi az evel iki ve
zirin sapsarı, ş ş cın ve boyun· 
lara bükük olarak çıktıklarını 

görmüş' erdi. Bunun manasını 
da an1amış:ardı. Kendilerine, 
vazife düşmesi ihtimali çoktu. 
Bu itibarlad r ki, her ikisinin 
gözleri çadır kapııındao ayrıl· 
mı yordu. 

Yavuz, onlara s~ri bir şekil· 
de bir göz kırpb. 

Her ik ıi, başlarını etdiler 
ve uzalclaıtılar. 

Karar verilmiş, ceza emri de 
keza bu emri takip etmiıti. 

iki diJıiz.ien biri 11ta liptı, 
biri de ıo'a.. Ve hafifçe elle· 
rini bellerine · dotru ıötür· 
düler. 

D;Iıizleri taaıyan lardan bir· 
kaç kişi onlarm geçişini görün• 
ce, baıtarını çevlrdıler, görme
meılite re'diler. 

Herbiri Yavuzun röılerinde 
ve işaretlerindeki manayı anla· 

mışlard. 

iki \iezir çadırlarında oturu· 
yorlardı. 

Anıız n bez iki çadırda da bir 
karışıkiık oldu ki çadırlar bir
den bire çöıeüverdiler H.idise, 
gayet b llsitti: 

D. 's:zler, fermanı tatbik et· 
mişlerdi. Herik:si de iki vezirın 
çadırlarının dibine ge lmiş, be!
lerindeki bıçaklan çı kararak 
birer darbe ile çadırların ka z,k 
iplerini kesmişlerdi ve dördün· 
cü ipleri kes. lişi ile beraber 
çadırın yıkıl · ~ı bir oldu. 

Paşalar çadırların aaında kal
mıı vo baj'rışmağa baılamış· 
lardı. 

Had:ıo çok gülünçtü. Nite· 
kim, etraftan ıimdi bGl bol kah
kahalar yiiksoliyor ve paıalar 
da yuvarlanarak, eğilerek, bü
külerek çadırlarının altından 
çıkmağa cabalıyorlırdı. 

Başlarına yıkılan çadır detil, 
hakikatte kendi vezirlik makam· 
ları id·. Padişah onları vezirlik· 
ten azletmiıti. Bu çadır yıkma 
adetini Yavuz çıkırmıştı. Biraz 
soara padiıahın adamlınndan 
biri geldi, çadırın altından 
kurtulup çıka11 eıki veziriazama 
yaklaıta, sadaret mühürlerini 
iıtedi. 

- Son• fHlr -

ı) 
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Fransanın er .. genç ailesi ""Sağhk 

14 yaşında bir talebe 13 bahjsleri 
yaşında kızla evlendi 

Tıpkı çocukl~rın oyunlarına benziyen bu 
kaTz.J~ocanın bir de 3 a.Y ·ık ev ·adları var! ---------Raymon Fon'en on dört ya· 
şında bar çocuktur. Fakir b r 
lise tc lebesi. Sevimli bir çeb· 
resi var. Günün birinde mektep 
arkadad u ından Jo j !t Luv:yeyi 
deli gıbi sevdi ve onunla ev· 
lenmelc istedi. K·z delik nlıdan 
bir ya~ büyüktür. 

Çocuk fikrini annesine baba· 
sına söyledi. Gü;d uler. Buoun 
üzerine a~tk babasına baş vur
du, fakat red cevabı aldı. 

Bu mE-ccradan tam lü sene 
sonra, yailİ Marlın son bafta
ıında, bu ilci çocuğun ni~ihlıra 
kıyıldı. Hiii<Qmet ve kilise bu 
evlenmeye rezı olmak mecbur:
yetinde kaldılar. ÇüDkü izdivaç 
gür ünde üç aylık b:r çocuk, 
bet'tinde anneıile babaıınm 
kiliseden dönme1ini bekliyordu. 

Jorjet, yaşından daha büyük 
gösteren bir kızdır. D:it:inden 
altı yedi ay evel lcızcatız has
talandı. Annesi onu tanıdıkları 
bir doktora gönderdi. ihtiyar 
doktor kızı muayene etli ve: 

- Yavrum, dedi, bilmem 
ıöylediklerimİD maoaıını anlıya· 
cak mııın. Anne oluyorsun, b:r 
çocut•n olacakl.. Heraeyi -caçak 
ıöyle bakıyım. Bu yaıta bu İf 
aaaıl baıına ıeldi? 

811 11rada içeriye kııa panta-

lonlu bir çocuk girdi. Parm1k· 
larında mürekkep lekeai bulJ

nan, pantalonunun d zleri çak· 
mış bir mcktepl •.. Çocutu ta
nıyan doktor: 

- Otlum, şimdi meşgulim, 
çık da biraz IODra fİrerainf 

Dedi. 

Delikanlı heyecandan titriyen 
ve h:çk·raldarla keıilcn bir sesle: 

- Ç.kımam doktor, dedi. 
Çünkü çocutun baba11 benim! 

Ve botula botula atlımata 
baıladı. 

Dütün meHıiminde bulunan 
bir gazeteci çocuk güvetiye: 

- Böyle derhal evlenmeti 

batmnızdan ıeçirm ·,miydiniz? 
Sualini ıordu. 

Çocuk h:ç tereddüd etmeden 

bir mektepli aafiyetile cevap 
verdi: 

- Hayır, bunu derhal dü· 

şünmedim. Daha çocuktuk. Fa

:kat vak'ayı ıöy!eyince itin renri 

detişti. Evladımı inkar edemez

dim. Fakat on dö t yqında bir 
çocuk dı evladını ancak müş-

Dallill hHta ıklar m ııiıı.ııNI• .... 
Ur. M. Şnkl U tn dif.>r 'iı 

l y . ..ıs uzluk 
-3-

Atabi uyku bozukluklarının 
en büyük amil ve mühim se· 
bepleri arasında tinci ve nev-
repat bünye! er, büyük roller 
oynamaktadırlar. Esasen çok 
defa irsi b.r boz ıkluktln ibaret 
olan ııabi bozukluklar da, da· 
ima fazla ıstırap veren uyku· 
suzlulc tevlit eder. Bu hal veli~ 
olarak ta husule gelebilir. Bu• 
nunla beraber bu sinir teşev-

vüşleri daha süt çocuğu ça~ında 
iken bile zuhur eder. Çocukta 
anormal batırmalar ve gürül· 
tüler görülür. Bununla beraber 
çocuğun rengi dckiş:niş olur. 
Uıulü daireıiııde verilen gıda
lardan fayda ıörülmez, netice 
itibarile çocuğun büyümesinde 
ve nümaaında bozukluklar mü· 
şabede edilir. Bu g.bi çocuk
larda çok kusmalar görülür, 
batta ıılc 11k mide ve barsak 
bozuklukları ve ishaller vukua 
gelir. Bazı kere bu bozukluk· 
lar ve belirtiler böyle küçüle: 
yaıta zuhur etm~z, yaş ilerl.r 
dikten ıonra bütüo şiddetil\ 
yüzgö5terir. 

Kim ıöyliyecelcti. Herkeıin 
dili tutulmuştu. iki vezir put 
gibi duruyorla dı. Yavuz köylü
lero baktı, •yata kalktı, ıöz 
ıöyliyenin omuzlarını okşadı: 

-Pekit.. Pekıl.. Ben bilirim. 
- Allah ömürler vorıin pa· Sergi sarayı inşaatı 
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il~itla kabul edebil yor. Hiç 

kimıe ıöyledilderimi c"ddiye al· 

m yordu. lıi aerbeı~çe anneme 

babama söyledim. O.ılar beni 

affettiler. 1937 senesi Noel 

ıktımı da yavrum dotdu.. 

itte bu ıuretle F ranıada anne 

ve baba vo bebetio yaşları 

Bunlarda mühim olmıyan bazı 
dış sebeplerle b·rçok auz hu
sule gelir. Bu meyanda bilhassa 
asabi uykusuzluk başlar. Bu 
gençler çok heyecan duyarlıır, 
pek ziyade hassas olanları dı 
müşahede edilmiştir.. Entani 
bir hastalık çekmek veyahud 
tinel ve cismel bir ıstırap ve 
railatıızlığa u~ramtığa tah3mmül 
edemezler. .E-.ascn istiddt ve 
kabiliyeti bulunan frısanJar uy· 
kusuzlukla beraber ruhi ve 
asabi bir inhitat ta h ssederler. 
Sebatsız olurlar, uf ak bir şeyi 

dişabımızl .• 
Onlar çıktılar. Yavuz; çadırın 

içinde birkaç kere dol .. b: 
Evveli Heneldinln, sonra 

Dokakiain karşısın dı durdu. 
Yavuz onlara baktıkça ve kır
ıılarında durdukça, her ikili de 
baygınlık geçiriyorlardı. 

Yavuz bir aralık: 

- Yetişirl ·diye batırdı- yal• 
nız kalmak iıtiyorum. 

Onun yalnız kalması demek, 
felaketin çadır kurm111 de· 
mekti. iki vezir omuzlarını 
birıbirine tokuşturdular. Her 
aekl: 

- Padişahtml 
D yecek oldu. Fakat padipb, 

arkasını çevirdi. 
Demek ki, itiraz, istirham ve 

niyaz kapıları da yüzıerine ka· 
panmıştı. Binaenaleyh, fe liket 
muhakkaktı. Fakat bu feliketia 
ıekli ne idı? 

Ôldürülecekler miyid? Sürii· 
lecelcler miyidi, yoksa vezirlik 
makamından jndirilecekler mi 
idi? Hepsi hepıi meçhuldü. 
Çüalcü Yavuzun bu husuıtaki 
kapriılerİle itimıd edılemezdi. 

Onlarm nıurınds Muıtafı 
paşa, bahtiyardı. Çünkü nilaa· 
yet attan yuvarlanmıı ve mev
kiini ancak bu ıuretle kaybet· 
mitti. Yani, boynu ipten, kılıç 
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luruttıır 

ı ıla11t1 aıunltlttla için eenelik 
ıhr,. ftnti 21 llıada 

Fuardaki hükôıiıet komiserinin imzasile ekspo-
zana 2000 lira~-IMMlı .. -eiiilllill--3llH!'Pl~ll!e1trW!~,..~ 

Hükumetçe, lzmir Fuarı ko· 
mitesiae 100,000 lira yardımdı 
bulanulmas na karar verildijİDİ 
yazmııtık Hükumet. her 1ene 
oldutu gibi bu ıeoe cie yardı· 
mını yapmıı, böylece Fuar ko
mitesine arıi ıarıyı bioaaıaın 
inşaıı imkioını haurlamııtır. 
Komitece, ıerıi ıarayı biDH• 
iç n y1pılmakta olan tedkikler 
yakında so:ıa erecektir. 

Anlaşmalara göre Türkiyeye 
idhali trejimi kararnamesi.le hu· 
ıuıi aıılışmaları iÖre Türkiye. 
ve idhıli ıerbeıt olan mallarını 
Fuarda teşh"r etmek ve ıat· 

malc üzere ıerriye biızat ve
ya m ümeıilleri vaııtalile itti· 
rak edecek ecnebi firmaların 
Fuara getirecekleri malların be
dellerine hasrı ıırtile ticari ih· 
tiyaçlar meyanında 100,000 li· 
rahle .erbeıt döviz tahıisine 
hükOmetçe karar verilmiı ve bu 
karar Fuar komitesine ıel· 
miıtir. 

Bu döviz, fuar komitesinin 
kararı ve fuardaki hükumet lco
miıerinio imzuile her ekspo
zana en çolc 2000 liraya kadar 
döviz veralecektir. Evelce döviz 
alabilmek için kambiyo müra· 
kıbl tinin müsaadeıi lizımdı. 
Son ıekildo böyle bir müsaa· 
deye lüıum ve ihtiyaç kalma· 
mış, muamele çok basit bir 
ıelde ıokulmuştur. 

HükGmet, fuardaki eğlence 
yerlerinin verfi ve reıim mua
fiyetleri hakkında fuar komite
sinin teklifini kısmen kabul 
etmiş ve kıımen de ıamil ka
n un layihaları hazırlıyarak Bü
yük Millet meclııine Hvkeyle
miıtir. 

Heyecanlı bır hikayeyi din· 
lerken kendimizden ıeçeriz. Ar· 
tak bulundu~umuz oda, eşya, 
tablolar ve insanlar gözümüzün 
önünde birer b rer ıilinmiıler
lerdir. Bütün şuurumuz, dinle
d:timiz maceranın çengellerine 
takılmıştır. O çenrellerdea ka· 
bil detil kendimizi kurtarama· 
yız. Birinci numaralı resimde 
böyle bir reıim görüyorsunuz. 
Bayının tehlikeli bir hikaye din· 
lerkeo ptiıkülleri didiklemesin· 
den, batta onlan koparıp par· 
çalamaıından haberdar olma• 
dıtını ıöylemete hacet yoktur. 
Bu zamanlar, insanın uyanıkken 
uyudui"'• yahut akıllıyken deli· 
lite temayül ettili dakikalardır. 
Bütün ıayretimize ratmen ara
ıra ba nevi ıayritabiililderden 
kendimizi alamıyoruz. 

sanların ruhi varlıklırı üzerine 
teşhisler koya11 ruhiyatçılar var· 

Bir sabıkalının 
marifeti 

Sarhoı olmap, iki ki. 
fİ'i 111rmı1/ 

Dii• lkincikordonda Tazbaae 
ıokatında bir vak'a olmuıtur. 
Fazlı rakı içerek ıarhot olan 
balıkçı Yaıar adında bir ıabı· 
kalı, Tuzhane ıokatında bak· 
kal B. Alımın döklcinının cam· 
larını kırmıı ve kendiaini me
netmek iıtiyen bir poli1e laü
cum ederek yumruk ıavurur· 
ken, hid'se yerine relen ve 
kendiıini tutan bir gümrük mu• 
hafaza memaru ile balktaa iki 
kiıiyi de ııırarak yaralamııbr. 

Yaşar tutulmuı ve adliyeye 
verilmiı, iıticvabında: 

- Bana hiçbir ıey sormayın. 
O kadar çok rakı içt.m ki ne 
yaptıtımı bilmiyoruml 

Beyrut başkonıoloılutumuz, 
Suriye ve Lübnan ili komiser· 
liti vaııtaıile b11 iki hükumeti 
fuara davet etmiştir. Bu davet 
memnuniyetle karıılanmıpır. 
Şam· Hama ve temdidi demir-

1.l\ALlJU.1 AlAJbA.A~il\JJA yolları idaresi, lzmir fuarı için 
1 A~lU J~'.lll< 

Roman okurken liıtiii çekip 
uzatan bayanla, dalgın dalgın 
bir yolun kıyısından yaruyen 
adam ve evine telefon ederken, 
aldığı eıanı ıiıesioin teklini 
ve cesametini parmaklarile lıca
rııına gösteren kocı, ıüpbeaiı 
ki, o anda şuurlu detillerdir. 
lnaaolann bu Jtiyatlarile uz;ın 
uzun utrıpn ve bu ıuretle in: 

Demiıtir. Yatann, hüküme
tin manevi pbıiyetini tahkir 
ed:ci ıözler söyledıti do ı. .. 
bit edilmiftir. ___________ .. , tenzillt )'lpmatı kabul etmiıtir. 

···-~yıa,...~M..MA,.,__.__.._,.-+~'..r 1 ii.uiitiirlıer ano,.m.ıal .u.kJnh 
ve üzüntü) r, m a kol k h ller kurulmuş oldu. 

Kendimizi bilme~en 
yaptı;ımız. hare;.et 

dır. Reıimleri•iz bu mevıular 
dan bazılannı iÖıtermektedir. 

Maraı1yada 
bir kaza 

Üç bahriyeli talebe 
hofalda •• 

Oç dört' pıa •••I. MUlilya 
körfezi açaldaranda. bir deaiz 
kazuı olm11ıtur. Ozerinde 18 
talebe bulunan bir mektep ıe
miıi, inide çıkan bir karayel 
f1rtıaa11na tutul mut. yolunu ta· 
ıırırak kayahalara çarpıp bat
mııbr. 

Bahriye talebelerinin llçü bo
talmqblr. Botalaalana ceset· 
lerini bulmak i~a ar.,brma 
yapılmıısa da. bir •etice Yer
memiıtir. 
Kııl•f uulo ••,..l•11a çeerıi 

Camaova11 nıbiyeliniD Göl
cllder köyilDde bir kua olmuı· 
tur. Akif otla beı yaıındı 
Mutafa, tarladan bir anba 
içinde köyüne dönerken araba
dan dBım6t, •at blaflnın ar· 
k111 delinmiftir. 

Fazla k1a ka1bedea çocuk, 
Jzmir Memleket hıetaaeaine 
ı•tirihqtir. 

altında ez 1 p dururlar. Uyku
suz' :.ı k ayn zamanda hazım 
bozukla ':larınc:ia, müzmin alko
l klerde, şeker hasta! ğında. gut 
den len hutalıktn, frengı olan-
larda ve ~an dama lau katı· 

l 1şmış ve sertll"şm s bulunan· 
lardı zuh ır eder. 

Bu 11yıhn hastalıklarda uy
kusuzluk hal gö. ü mekl.: bera
ber, birço : diğer rahatıızhk
lar da dikkat n z ırı çekmekte· 
d r. Asabi u>kusuz:uk ise bun
lardan büıoütün başka bir tablo 
gösterir. - Sonu. 11ar-

Nöbetç : ecz-:ıneler 

Eczane.erin bir haftalık 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazm••i: 
Kemeraltında Şira: Gibelyalula 

Gflıelyalı; Tilllkl~ta B. 1-'aik; 1d. 
~ımelik&e İkiçeı•elik; Aluacekla 
B. l!'aad. AyTuldadı Halk. 

Stılı: 
~meralbnda Şif-. ICaraıall•ıla 

8. Epet; ~••el• Kamer; Aleu· 
cakta B. Almed LCUfi. itnfp .. ada 

lı:tr•fpaaa. 

Çarıamba: 
Baıdurakta Sıhhat; ~arıta,ta 

B. Babif. Tilkilikte Yeai bmir; 
lıp1puarıDc1a Allf; GQaelyalada 
Afiye&. 

Per,.mlHn 
Ke•enlb•da Hilal, Ct•lyalı

c1a Gaselyak. Tilkilik&• B. faik; 

ipefpeeada JfrefJt&IL 

c ... a: 
~ .. ralbacla İttihat. G .... J• 

bela Ghelyah, lrgatpuanada ._ 
lkitetaellkte lkitet•elüi At... 
cakca 8. Ji aad. ----Cıımarteai: 

Bafduakta Sılabat; K"aran&i ... 
da B. i'.pef; Kemeca ~.,, 

ltrefp•a F.trefpa,.. 

Paar. 
~ .. •altuada 8ilAl. Karataıta 

B. Habif, Keçecilerde Yelli umu; 
ır,atpaı.aruıd.. A~i. 
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masasında deva e en 
Portosun canını sıkmağa aş am ştı 

katipler iç.in müth'ş b"r mana l Odasına götürülmek istenmiş 
ifade ediyordu. Avuk tm bir ve kasasın yakın bulun rak 
bakııı vo madamın bunu ta· ihtiyat olarak ta yaklarım k • 
kip eden gülümseme i üzerine narına basmadıkça içi rabıt 
yavaş yavaş masanm başından etmemişti. Karısı Portoıu Y • 
kalkarak havlularını devşirip nındaki od y almış ve anlaş· 
selamladıktan sonr gittiler. ma esası konuşmağa başlamış· 

Avukat katiplere dönerek: lırdı. Madam diyordu ki: 
- Gidiniz, delıkanlılar; gi· - Haftada üç kere yemeğe 

diniz de çalıııralc yemeklerinızi gelebilirsiniz. 
hızmettiriniz. - Teşekkür ederim, madam! 

Dedi. Katipler gittikten ıon· Lutfunuzu suiistimal tmek is· 
ra madam ayağa kalkarak bü· temom; bundan başka sefer 
feden biru peynir, ayva tatlısı masrafına çue ar m k mecbu· 
ve bal ile yapmış olduğu ku· riyetindeyim. 
rabiyeden çıkardı. Kadın içini çekerek dedi ki: 

Birçok iyi ıeylerin ortaya - Doğrudur ••• Ah, ıu müna· 
çıkması üzerine M. Kokunar sebetıiz ıefer masrafı .• 
ka larını çattı. Portoı getirilen - Ne çırel Evet haklı ımızl 
ıoylerio bir adamı bile doyur• - fahat efer m11rafınız ne 
m i kifi olmadıA-mı görerek kadar tut r, Portos? 
dudaklarmı 111r1yordu. _ Ahi Çok şey lazım; bi· 

Fasulye tabağıoıo nerede ol· lirsiniz ki, silibıorlar seçme 
duğuna b ktı; o da götürül· asker oldukları için muhafız· 
müştü. Avuk~t sandalyesinde lara lizı m olmıyan birçok fazlı 
dönerek bağmyordu: ıeyler isterler. 

- Hakkilo bir ziyafeti Ciddi _ Ne gibi oıyler, aayınız 
bir ziyafet... bakalım? 

Portoı yanında dur o testiye Birer birer ıaymakt nsa ba· 
bakıp oırap, etcme 'f/e peynirle li olecağt yekunu ıöylemeti 
karın•ı doyur bileceğini zan· torcih eden Portos: 
oetmf i, fakat •arap bitmiş vo T t t t 

y - op an u arı ••.•• 
te i boşalmıştıi avukatla karı· Dedi. Avukatın karısı tltriye· 
sının buna kulak aımadıtı gö- rek bekliyordu. 
rülüyordu. Portoı kendi kon- - Ne kadar, diye •ordu. 
diae düşünüyordu: Pek çok olacağım ummım ..•• 

-Bu çok alil iyi kııtırıldımf Dedi ve sözüniin alt tarafmı 
yarım Ağzına bir kaşık tatlı attı ve getiremedi. 
bunan yapışkan paıtad o da ısırdı. _ Ohl Hayır, iki bin beş 

- Şi di, diyordu, f d kar- yüz lir ez. ir z \d li 
lılc Jizım; ahi acaba madam davranılırsa iki bin lira ilo de 
Kokunarla beraber kocuının. kapa'ıltr zannederim ..... 
kasasına bakabilecek miyim?... - Ah, Ali hıml iki bin lira 

M. Kolcunar, çok fada bul· ne diyorsunuz, büyük bir meb-
du~ıı bu ziyafetin neşesi ile la~I diye kadın bakırdı. 
öğle uylcuıu uyumak istemişti. Portos çok manalı bir şe· 
Portoı onu olduğu yerde ve kilde dudaklarmı bükerek gü· 
loturduğu sandalyede uyuyacak lümıedi; m dam da bunun far· 
sanmıştı; fakat avukat ıöz din- kına vardı, dedi ki: 
lomiyordu. - Arkası fJtır ---- ---- -- ~-·--~- -- - --
Soyadı işleri bir 

ayda bit"rilecek 
Vazifelerini yapmadık 11 arı görülen· 

ler hakkında takibat yapılacak 
Soyadı işlerinin sona erdi· 

rilmeai hakk nda Dahiliye Ve· 
kaletinden vilayete mühim bir 
tamim gelmiştir. Bunda deni· 
liyor ki: 

*Soyadı kanun ve nizamna· 
meıinin soyadı ıeçmek için ta· 
yin ettiği müddet 2· 1·936 ta· 
rihinde sona erdiğinden bu ta· 
ribten sonra soyadı alamıyan· 
ların listesinin nüfus idarcle· 
rince çıkarılarak kanun ve ni-" 
zamname hükümlerine tevfikan 
bunlara vali ve kaymakamlar 
tarafından ad verilmesi ve teı· 

TAKVl~l 
Rumi.. 1354 1 Arabi~ ;,~~~ 
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2·7-936 tarıhinden sonra soyadı 
ıeçmelıc hakkını nez'etmiş ve 
bu gibilere ancak vali ve k~y· 
makamlar tarafından ad verıle· 
ceği taırih cdılmiştir. Binaen· 
aleyh beyhude muhabereye ve 
yanlışlığa mahal kalmamak 
üzere mevcut oyadı beyanna· 
me deherlerinden henüz kütük· 
lere işlenmem·ş olanlar varsa 
bun'ar derhal te cil edilmekle 
beraber şimdiye kadar soyadı 
seçip nüfuı idarelerine bildir
miycn lerin n"hayet bir ay için· 
de defterlerinin çıkarılarak ad 
verilme ve tescit edilme işinin 
biti ilmesi ve bulunduğu yerde 
belediye ve mmtakalarca top· 
tan verilen defterlere naz ran 
soyadı alıp ta bugüne ·"·~~r 
kayıtlı olduğu yerlere bıldm~-

1 
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3 
8 

NiSAN 

10 1 
9 
3 
8 

cil olunarak bu işin arkasının 
alınması 1·4·937 tarıhli umumi 
yazı ile bildirildiği halde el' an 
bazı yerlerde bu işin yapılma· 
dığı gorelc: yurd İçinde, gerekse 
dışında bulunan yurddaşlann 
tevali eden müracaatlarından 
anla~ılmakta ve bunlardan· ba· 
zılarmın evrakın n ıeç;len adın 
daha önce başkası tarafından 
a~ındığında.n bahisle ve başka 

Pazar bır ad seçılmesi kaydile iade 
~-.-ııııl!~~-~~~~~-"'ll edildiği, bazı yerlerde de do-

memiş olanların da gene bır 
ay iç'nde ait olduğu yerlere, 
yani nüfus kütüklerinde ka~tlı 
bulundukbrı mahal nüfus ıda· 
relerine bildirilerek ad verilme· 
miı ve tescil edilmemiş kimse 
bırakılmaması ve bundan sonra 
yapılacak teftişlerde bu işi b • 
tirmedi kleri görülecekler bak· 
kında kanuni takibat yapılaca· 
ğının da alakadarlara batırJa • 
tılması tamim en rica olunur. 

J:~bt Eaan V"1at Evkac Eu..t v.u.. ğum, vukuat ilmübaberlerine 
._ ıo,S4 5,32 .L\Jq4U& J.( 1 ts,40 tebligata rağmen •oy adı yazıl· 

"... s,ss ll.16 ~""' l,~5 20,15 madığı görülmektedir. 
~ ila1' 15,55 lmeak 9,09 3,49 S 

o.yadı kanun ve nizamnamesi 

ıo 

apurundan r··portaj: 

korkunç dalga· 
arı arasın a 72 saat .. 

ra en zı • • 

------·---···· ~ 
Aziz kaptanın hatıraları - Yolcular nasıl eğleniyorı 

lar· Bedava seyahat etmek istiyenler - İtalyan 
karı- kr'~anın bitmiyen kavgaları •. 

--••t-•....ılt-<• ... ••---

Boğazda kendi-
ni denize atan 

bir aşık! 
l.mir vaparundao: 

Vapurumuz, t m Marmaranın 
ortasında.. Balkan Basın birliği 
üçüncü konferansın iştirake gi· 
diyorum. F k t bu arada dı, 
bizim mesleğin bize ha olan 
temayülü ile, vapurda boş 
durmak i temiyorum. Şöyle et· 

rafıma baktım: 
Kimlerle koouş11m acaba? 
Şurada bir bayan, lngiliz ka· 

dınlarının yükıek boylu oluşla· 
rına imrenmiş: 

_ Ah -diyor· boyum bir ka • 

raf d ha fazla ol11ydı. • • 
Önümdeki masalardan bırın· 

deki uzun boylu bir zat, yanın· 
dakine eğiliyor: 

_ Benim gibi, o bayana da 
ah ak derlerdi. F kat, şakayı 
bırakalım, bu ata sözü, beş pa· 
ra etmez. Herhalde, şu bayan 
bir karış d h uzasaydı, çok 
güzel olurdu. 

Aziz kaptan 
Daha ileriye bakıyorum: 
Denizbank meclisı idare aza

sından Cemal Şahingeri, tüc· 
cardan Şerıf zade ve halefleri 
firmasının sahibi bay Salahed· 
din bezik oynuyorlar. ileride 
tavla meralıları, daha ötede, 
karısı ile hiç durmadan kavga 
eden bir ltalyan .. 

Deniz kapalı mı, kapalı .. Dal
galar, başları beyaza bürünmüş 
küçük dağlar gibi, koşa koşa 
sahilleri boyluyorlar. S bil ise, 
uzakta, isler ve bulutlar ıra· 
sanda silik bir dekor. 

Bir zat söylüyor: . 
- Vapurda bir kaçak yolcu 

varmış, bakalım nuıl meydana 

çıkacak? 
Hakikaten; kaça:ıı: ijtmek, 

bedava taşınmak modası, hali 
berdevam.. lzmir vapurunun 
h rcketi esnasında derhal ikı 
kişi y kalandı. Biri, ayağından 
yaralı .. Galiba R zeli olacak. 
Garip şivesile, idarenin İzmir 
acentasına öyle yalvarmağa baş· 
ladı ki· Bay Faik bile şaşaladı. 
Bu 5 r~da, yanında bulunan bir 
genç, cüzdanını açtı, bilet ~a
ras na verdi. Onu ambara ın· 
dirdiler bu defa bir başkası • 
bulundu. Di~u bir zat da onun 
parasmı verınce, ver elini Is· 
tanbull ... Bu alicenabane hare· 
ketler iyi amma, kaçak yolcu· 
luğun sirayet etmemesi, temen· 
nıye daha şayandır. 

Neyae, işte Marmara ortuı •. 

lzmir 11apuru Galata rıhtımında. 
Topu topu, gök, ıu, vapur ve 
biz varız.. Yemekten kalkar 
kalkmaz, vap ruo kaptanı Bay 
Azize yaklaştım: 

- Huy ·dedim· huy.. Bir 
röportaj yapahm siz.inle .. 

Biraz durdu. Sonra •peki,, 
dedi •• 

Saçlarına vakitıiz bolca ık 

gelebildik. Onu, hiç unutama· 
yacağım. Daha birçok tehlı c 
ve heyecanlar geçirdim, fakat 
bilhassa bunu, asi unutam m. 
Deniz demek esas n tehlik ve 
heyecan demektir. Hiçb"r vakit 
insana rahat vermez. Mesleğin. 
de en kuvvctlı olduğunu söy• 
liycn bir kaptan bile, on ına• 
namaz. 

düşmüş, zeki. sempatik bir Güldüm: 
denizci.. Esasen bütün bir v · 

-Deniz, kadın gibidir inaı 
pur, bütün teşkilitile, bütün mak olmaz hal 
servislerile becerikli, medeni Dedim. 

ve kuvvetli bir kaptan elinde - Evet, evet, öyledir. O siz~ 
bulunduğunu gösteriyor. lzmi · 

zamanı gelince, kendi hakimiyel 
vapuru, her bakımdan, yüzü· ve kuvvetini kabul ettirir. 
müzü feıah ftrah ağartır •• Ege - Vapurlarda sık sık doğuı 
de güzeldi, flkat yakında çürü· olur mu kaptan? 
ğe çıkarılac kmış. Bu def o güldü: 

B y ı :z\ y ny n oltuk- - Olur y , olur y 1.. Ve b, 
lara gömüldük.. çocuklara ekserıy ya "Bahri. 

Ona denizcilik hayahmn nasıl yahud "Bahrıye,,, yahut ta kap 
başladığını sordum. Düşündü: tanın ismini verirler. Benim d~ 

- 331 de, dedi, yani umumi ismimi alanlar çok oldu. Bil 
harp b şlangıcında.. haısa Karadeniz hattında ikeı 

• Aziı kaptan, bu uzak maziyi bu suretle 30 • 40 çocuk Az l 
k ismıni aldılar. düşünme le heyecan geçiriyor 

g ibjydi. Elile yüzünü sıvazladı: - Vapurlarda ölüm ve iııti 
barlar da olur mu?. 

-- Evet 331 de.. Gülcemal 
- T bil.. Hem doğum varı 

vapurile başladım işe.. dır, hem de ölüm .. intihar ola 
- Şu mabut ve mc,hur Gül· r~k iki h~dise geçirdim. Bir~ 

cemalle.. bır gençtı. Boğazda, kendin 
- Evet, onunla ... Fakat çok kıldırıp su'ua atta, fakat kurı 

kısa bir ıaman sonra, mektep· tardık. Sebebini anlıyamadı~ 
ten birinci çıkanları Almanyaya amma, galiba aşk olacaktı. 
gönderdiler. 916 senesinde ben Bir defasında da lzmirden latan 
de gittim ve 919 a kadar kıl- bula giderken Ambarlı önünd4 
dım, geldim, tekrar gittim .. Ni· biri kendini denize fırlatıverdi 
hayet, Gülcemalde çahşmağa Sebebi, ıinir buhranı ..• 
başladım. Fakat sonraları, muh· * * ~ 
telif vapurlarda vazife aldım. Vapur, Marmaranm dalg lar. 
En son ol rak ve dört sene· ile boğuşuyor.. Dışarda rüzgar 
deoberi lzmir vapurundayım. hiç durmadan homurdanıyor 

-Gülcemal Amcrikadr J..ıcz· lstanbul hala gözükmedi. ltal 
ed'1dıği uman? yan yolcu da bu dışardaki ruz 

- Evet, ben oradaydım. De· gir gib", karısına mütemadiyeıı 
deoğlu,' aldığı kömür vo yağın kafa tutmakta berdevam •.. 
parasını vermemiş, vapura ha- Ne olurdu, bir radyo ol yd 1 
ciz koydular. Tam dokuz ay Evet, vopurun bu eksiğini her 

kes hissetti ve bunda mut bıL 
kaldık orada... k ld B ki d 

Aziz kaptana; meslek haya- o~ur ı.da 8f:~irı v::P:~u::ar:!yy: 
tmın en heyecanlı bir hatırı-

olmasın .... 
sını ıordum. Pencereden, Clenize, O 
uzaklara baktı ~ sanki 0 daki· _____ ,._han Rahmi Gökç~ 
kayı yaşıyormuş g;bi, durakladı: Silah -:;aştırma&ı 

- 929 Şubatında, buzların Bucad zabıtıcn sılah araş. 
parçalanıp lstanbula knda," gel· tırma 1 yapılmış, Salih oğh 
dikleri zaman... Ben, o tarihte Etemdc bır tabanca k sap Jb 

h" t 
Cumhuriyet v puru ile Kara· ' ımde b"r bıçak bulJnara~ 
denize çıkıyordum. Müdhiş bfr alın m ştır. 
fırt naya tutu duk. Dalgalar, ta
savvur edılmez bir amansızlıkla 
vapurumuzu dövüyordu. Artık, 
hiçbir ümidimiz kalmamıştı. 
Dümen de kırılıncı, arbk müd
hiş bir akıbetle karşılaştıgtmıza 
kat'i 0

1
arak hukmetHk. Düşü· 

nün o dakikayı .. Düşünün yo'
cuların h l m.. Fakat su !arla 
boğuşmakta devam edjyo du .... 
72 saat sonr Sınop .imanına 

Ür.Hebçet Uz 
Çocu ha tal kla4 ı 

miıtehasszsı 
Hastaıarmı l j ,30 dan bi c <1· 
dar Beyler sokağında An .. 
matbaası yanınd kabu cue 

A ua enehane tele/onu .:J :1,,; 
t.v 
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Yazan: Fransız erkanıharp kagmt1kamlarıtıdan Türkçeqe çeviren (Yüz dirhem et) 
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--:::------~~.-.--~~ 

Fransızlar, Almanların bıraktık arı ölü erin ce-
setlerine basarak ş!d~etle harp ediyorlar. Düş

mana cehennemı hır ateş yağdırıyorlardı. 
Yalnız,. s"ze soracağım bazı sual· - 23 - dan bile geçm·yor.. Zabitan, 

lere doğru cevap vermenizi men çı plak arazi üzerinde barb ellerinde tabancalara oldutu 
rica ederim. ediyorduk... baldo nefer gibi çarpışıyorlar, 

Dedi. Düşmanın ilk hücümu, bize efrada örnek o:uyorlardı. Harp, 
A lman zabiti, kat'i bir lisanlı: ço', pahalıya mal oldu. Bununla kanlı bir aurette devam ediyor. 
-A~lal Soracağınız her hın· ~erabe~- ricat etmek, aklım ı z· - Sonu var -

~~k~~,..~~· .. ~~~\:·~:0:·~~=~: Bir kürekmalikômünun-
,ey sormığa teşebbüs etmem~ 

nizi bilmukabele rica ederim. masum oldugv u anlaşıldı 
D iye cevap verdi. 
A lman zabiti, hayrete şayan Z l/ 

bir ciddiyet ve katiyetle temer· .. ava ı adam, iki sene hapis yattık-
rüd gösteriyordu. Bu vaziyet, fa [ ., k 
fırka kumandanının tek söz ıöy· n sonra a tı çocuguna avuştu 
!emesi imkanını selbetti. 

Kumandan. esir zabitin, mu· 
bafaza altında geri hatlara ıev· 

kini emretti. 
Diğer Alman tayyareleri, Üs· 

sülbarekelerine dönmüş bulunu• 

yorlardı. 
Birdenbire baktık ki, düşmın 

cephesinden mühim bir kuvvet 
hatlarımıza hücuma kalkıştı. He 
men, cenablarımızdaki kıtaat 
kumandanlarını haberdar ettik 
ve biz de hazırlandık. 
Düşman kıtaatının ilerleme• 

ıine mani olmak için, birden 
taarruza geçtik. 
Düşmanla aramızdaki mesafe, 

sekiz yüz metre kadardır. 
Mitralyözlerimiz, düşmanı mü· 

temadi bir surette hırpalıyor. 
Düşmana hayli zayiat verdirdik. 
Bu ıırada, Almanlarm, taarruzu 
terkettikleri müşahede edildi. 

Kıta tamız, bundan istif de 
ederek düşmanı şiddetle takibe 
başladı. Efradın maneviyatı o 
derece yüksek ki, kahramıa 
aakerleri mizi zaptedemiyoruzl .• 
• Düşmanın terkettiği mevziler 
biribirini müteakıp tarafımızdan 
zaptohnuyor •• 

Mitralyö:zlerimiz düşmanı ide· 
ta doğramıştı !. Bastığımız yer· 
ler, düşman cesedlerile doludur. 

Y arahlarm hesabını bulmak 
güç .• Alm•nlar, bu zavallıları 
nakledemiyerek kaçmak mecbu· 
riyetinde kaldılar. Şimdi, bu 
yaralılarla da meşgul olmak 
lazım .. 

Biz, yaralılan hastanelerimize 
nakletmeğe çalışırken; düşma· 
nm, toplanarak mukabll taar• 
ruz yapmağa kalkıştığı görül· 
dü. Fakat kahraman askerleri· 
mizin savleti karşısında. Atman· 
lırın bu teşebbüsü de eridi. 
Şiddetli surette püskürtüldiıler. 
Ve bu sefer de, mühim zayiata 

uğradılar. 
Kıtaatamızın aldığı esirlerle 

yaralılar, sür'atle geri hatları· 
mıza nakledilirken, sol cenah· 
tan da sevinç verecek derecede 
haberler alıyoruz. Ojşmanın, sol 
cenahta da y pmış olduğu ta· 
arruz. akim kalmış ve Alman· 
lardan yüzlerce esir al nmışl 

Talibi harp, bize gülüyor. 
Fırka kumandanı, sol cenaha 

süvari gönderiyor ve düşmana 
kırşı yaptığımız taarruzun mu· 
vaffakıyetle neticelendiğini b:l· 
d .riyor, takibatın, şiddetle de· 
vam ettiğini ilave ediyor. 

Bir aralık, düşmanın, mühim 
takviye kıtaatı alarak, tekrar 
mukabil taarruza kıyam ettiğini 
görüyoruz. 

Fırka kumandanı, düşmanın, 
bu sefer kolaylıkla mağlüo edi· 
lemiyeceği kanaatindedir. Fil· 
hakika arazi de Almanlara ta· 
marn le m usaitti. Onlar, tepe· 
leri tutuyor.ard ; biz ise, tama· 

Kürek mahkumu Mentıl'd, çocııldarı arasında •• 
Paul Menard. 1934 yılanda karşıma çıktı. Gözleri gök ren· 

kürej'e mahkum olmuş bir ka· ginde, yüzü çilli, iri bir kadın! 
tildir. Saint • Omer yanandaki Bu herhalde madam Menard 
Mıisoncelle köyünde bir eve olacakb. Tahminim dotru çıktı. 
geco yaflıı meçhul bir adam O beni doğruca kürek mabkG-
girmiı ve icarı ile kocaya ateş munun yanına götürdü. 
açuak kaduıı öldürmüı, koca· Burada hakikaten hazin bir 
yı d yaralamı tır. manzara ile kar ıla,tım. Saç• 

Yapılan tahkikat neticesinde ları ağamağa bışhyan ürkek 
bu meçhul adamın civarda otu· nazarlı bir adam, beı çoçutun 
ran Paul Menard olduğuna ka· ortuında kuzu gibi oturmakta 
naat getirilmiş ve çiftçilikle işt i· el'an saadetinin verdiği sarhoı• 
gal eden M! nard, 10 yıl küreğe luk içinde yarı mesud, yan 
ve 20 yıl da ikametten men'e hayran ne yapaca~ını bileme· 
mabk:im edilmiştir. mekteydi. Bir aralalc bana doğ· 

Tahkikatın böyle bir net ice ru dö:ıdü: 
almasına sebep, öldürülen ka· - Mazur görünüz beni, dedi. 
dının yarala kocas tıbancınan Henüz evime alışamadım. Ken· 
aydmhğı içinde Menardı tanır dimi el•an hap:shanedeyim sanı· 
gibi bulqnmuş o:masıdır. Bir de yorum. Dündenberi o kadar 
elektrik feneri şehadette mühim ağladım ki .• 
rol oynamıştı r. Bir an durdu: 

Vak'adan aylar, yıllar geçiyor. - Çocuklarımın [içinde beni 
Lakin, kocasının masum bulun• tantmıyanlar bile oldu! s: lhas· 
duğuna tamamen inanmış olan sa onların devamlı hıçkırıkları 
Madam Menard durup dinlen· beni çok } ıprattı. 
mck bilmeden baş vurmadığı Madam Menard çocukların· 
kapı birakmıyor. Kocasının na· dan hiçbirini hapishaneye gö· 
musundan, harpteki yarar:ığı n· türmemişt . 
dan, aldığı nişanlardan bahie· - Evet, hiç götürmedim. 
diyor. dedi. Çünkü çocuklara kötü 
Hapıc götürü'en Menardın hatıralar vermek istemiyordum, 

arkasından aihyan yalnız karısı er geç kocamın kurtulacağından 
değil, alt. çocuğu ve dostlarile ve onun tamamen masum oldu· 
yalcın lcom$ularıdır. Nıhıyet bü· ğuna kendim kadar emindim. 
tün bu müracaatlar son :zaman· insan, bir kişinin şebadetile 
larda tes·rini göstermiş olacak nas 1 küreğe mahkum olabilir? 
ki, bizzat Adııye Nezaretinin Çocuklarm kahkahalarına ka· 
mühim şahsiyetleri mahkeme rışa11 kalın bir ses aşağıdan 
dcsyalarını teker teker gözden akıed yordu: 
geç. rmişler ve M.!nard l! hine - Oh.. Tarlam, bahçem, 
bir hüküm verm şl rdir. evi nl N hayet bunlara kavuş· 

B\J ani hükümden haberi o?- muş bulunuyorum( Yarın çocuk· 
m yan Menard, geçen hafta la\rı mektebe gönderelim. Artık 
beraeti ve hapisaneden kurtul· onların tarlada çalışmal•rına 
d~ğu tebiiğ edild.ği zaman lüzum yok. Ben hemen tarla 
b'.r~en şaşırmış. ne söyliyece· işlerine başhyacağım. 
ğını ve ne yaptığını bilmiyerck Çocuklar sanki bab"larını 
dalgın dalgın etrafına bakın· tekrar ellerinden aldıracaklar· 
mışhr. mıı gibi, onu s kı s.kıya tutu· 

Parisli bir muhabir, Menardı yorlardı. 
h.apisten çıkbktan sonra evinde Menard ağır ağır söylendi: 
z~7are~ ~t~.iştr. Muhabir ta bas· - Z ıvalu çocuklaru~I Gjcıe-
suslerını şoyle anlat ı yor: şin altında onlar için ıababtan 

- O gün çiftlikteki evi dört akşama kadar evelce çalıştrdım, 
taraftan kapal. bu'dum. Avluda fakat 0 zaman şimdiki gibi be· 
falan kimseier yoktu. Acaba yaz saçhrun yodu. Bundan 
Menardın evı burası değil miy· sonra da ayni faa iycti göstere• 
di? Kapıyı ittirdim. Bır kadın bilecek miyim bi.meml. 

C 1llacl, cebinden 
b.ir ustura çıkardı .• 
Meydanı dolduran 
halkın hınçkırıkla
rı yükseldi. 

Bu dilenci!erden birisioın, pa· 
pa Sikste-Kinte oldutunu ıöy· 
lemete hacet yoktur. Papa, do· 
rin bir teessürle ihtiyarın ya· 
nından kalktı. Ona Allah ıı· 
marlad:k dedikten sonra Muse• 
vi mahallesine doğru topallıya 
topallıya yürümeğe başladı. 

Tam bu esnada idi ki. Ghet• 
to tarafındın koıarak gelen 
genç, güzel, parlak gözlü. kara 
ve uzun kirpikli, yuvadan dü· 
şen kuı yavruları gibi kendini 
bir taraftan diğer taraf• atan 
fevkalade cazip bir kızla papa 
Sikıte· Kiate yüz yüze geldi. 

Kız, hakikaten tatkın bir bal· 

deydil 
Sikte ona doğru koştu. 
- Yavrum, çocutuml diye 

bağırdı. 
Fakat ıe1i duyulmam11t1. Bir 

daha bağırdı: 
- Kızım, kızıml 
Güzel kız. sesin geldiği , ta· 

rafa döndü. Karıııandı eıki el· 
biseli, ihtiyar bir dilenci gördü. 

Kendisinden ne iıtiyordul 
Göz yaılaranı güç zapteden 

kız, dilenciye sordu: 
- Beni niçin çağırıyorsunuz? 
- Belki bir yardımım doku· 

nur kızım. Sizi çok mütee11ir 
ıördüm. 

Güzel kız önüne balet.: 
- Derdim o kadar büyük· 

tür lci, sizin gibi ıavalh b ir 
ihtiyarın derdime çare bulaca· 
ğına hiç ihtimal veremem. 

- Niçin böyle .1öylüyorsun 
yavrum? Buan en biıyük yar· 
dımlırın küçükler tarahndan 
yapıldığını biı an hatmndan 
çıkarma.. Anlat bana derdi:ıi .• 

Papa S .kte, bu dilbor kızın 
ıstırabını dinledikçe dehşetten 
gözleri açıhyor: T~nranın önü· 

r 
ne çıkardı!• şu bedbaht ıçın 
dualar ediyordu. 

O, Yessica, yani Comte An· 
tonionun göz koyduğu Beni 
fs~eil güzeli ic,ii. Tesadüfün bu 
cilvesine papa hayretler eder· 
ken, ıırf iffetinin muhefazaaı 
uğrunda kızın gösterdiği ahlaki 
salabete ve b hasmın da: 

- •Kızımın namusunu mah. 
vetmekten iıe. Anton ionun kal· 
bimin üstünden yüz dirhem et 
almasma memnuniyetle razıyım.,, 

Suretindeki · .srarıoa sonsuz 
takdirlerle bağlanıyordu. De· 
mele ki Romanın meşhur ve 
asil şövalyesi CQmte Antonio, 
memul edild:ğinden daha fazla 
hAkiki bir canavardı f. 

* ,,. * 
(Mücrimler meydanı) daha sa· 

babtan mahıere dönmüştü. En 
asil ailelerden tutunuz da. en 
basitlerine varınc:ıya kadar bir 
sürü insan ıiyas.:Lgihın bulun· 
duğu yeri dört bir taraftan 

kuşatmıştı. 
Birden, b

0

nlerce ha1km ara• 
sından bir k•z peyda oldu. B11 

k z, dilber Jess'ca idi. yanakları 
al al, saçları darmadağı.ı, deli 
gibi babasının arkasından 
koşuyordu. 

Babası Shylcek, sapsarı ren· 
gi ve titriyeo viicudi e ıüngülü· 
lcr arasından geçti. Onu büyük 
bir kürsünün üstüne çıkardı l ar, 
lht yar ve zaif göğsünü açtılar. 
Ortalığı ölüın süKUtu sarmıştı. 

Herkes susuyordu. ( alnız si· 
yasetgahın dibinde bir genç kız 

Papa baiırdı: An ton io, sanca 

.---------------------· Anlatan: 
irfan Hazar 

h . nçkıra hınçk ıra ağlıyor, sesi 
bütün meydanlığı inletiyordu. 

Antonio, maiyeti erkanile bir· 
likte ve atının üıtünde tam bir 
ıevket ve kudret timsali halinde 
kurum kurum kurulmaktaydı. 

Scylockun göğsünü elile yok· 
lıyan cellad ise, ka bten yüz 
dirhem et almasını pek becere· 
miyeceğe benziyordu. 

Becerse dahi ihtiyarın yaşı· 
yacağl şüpheliydi. 

Cellid. yavaşca cebinden 
keskin bir ustura çıkardı. Bu 
defa hıçkırıklar yalnız güzel 
Jessicıdan gelmiyor. namuslu 
ve merd Sbylocku seven hem· 
~ehrilerinin tıkanlk gögüılerin· 
den de kopup geliyordu. 

Ustura vazifesini görmek 
üzere ete deymişti. Tam bu 
eınada, halk ı n ortasmda deh· 
şetli bir karış ıklık oldu. Herkes 
g-eri g~ri çekiliyor, siyasetgah~ 
doğru yaklaşan meçhul bir 
adamı yerlere kadar eğilerek 
kemali tazimle selamhyordu. 

Bu kimdi? 
Seri adımlarla yürüyen ve 

gögsündeki altın kordonu par· 
maklarilc çe v.ren bu meçhul 
adam papa Sikate Kinteden 
b::şka kim olabilirdi? 

O, doğruca mücrimler tah· 
tasının üstüne çıktı. Yüksek 
seıle Comte Antonio,nun bu
lunduku yere doğru hitap et· 
meğe başladı: 

- Anto1io, Comt'e Antoniol 
Size soruyorum: 

Bu zavallı Musevinin suçu 
nedir? 

Antonio başım yukar ya kal· 
dıraralc ve gururuna zerre ka· 
dar helel vermiyerek cevap 
verdi: 

- Bana olan borcudur mu· 
kaddes pederi 

- Ne kadar? 
- licıyüz liral. 
- Onu şimdi tedive ediyor· 

lar. Zavallı Shyloeku affediniz, 
onun canına kıymayımzl. 

- Affetmem mukaddes pe
deri Shyloek bana kalbinin üze· 
ri ıden yüz d rlıenı et vermek 
mecburiyetindedir. Mademki 
borcunun muayyen müh • ctıni 
geçirm iştir. Kanunnn t atbikini 
rica ediyorum!. 

- Antoniol Sana affetmeni 

affetmeni $Ögligornm; yolsa. 
tavsiye td;yorum; yokıa ••• 

- Evet yoksa •.• 
Bu sırada papa, kalabalıj'ı n 

ta ilersinde duran ıeaato aza· 
lanna bazı işaretler yaptı. Se 
nato aulıra ikişer ikişer papa 
nın huzuruna geldiler. işte bun· 
dan aonradır ki papa Sikte ta· 
rihia o meşhur hükümlerden 
birini ıu suretle verdi: 

- Romalıları Surda ölmek 
üzere bulunan Shkiock, bili 
kaydü şart masumdu. Vak'anın 
bütün talsilitanı Senato azasına 
dört 11attenberi anlatmış bu· 
lunuyorum. Kızmm iffeti .ıi pa· 
yımal e t mek bahaaına babayı 
öldürmek iıtiyen bu ferefsiz 
ve alçak Antooio gerek allab 
nazarında, gerekse mukaddea 
Roma hukuku nazarında tama· 
men suçludur. Onun ıırf bir 
maaumeyi elde ~etmek kaıdile 
oyna.dığı kanh rol hepimizi it· 
rendırecek derecededir. Ey Ro· 
malılar! Senato ve mahkeme 
azalarile bizzat ben, burda ş~ 
badet ederiz ki, kalbinin üıe· 
rinden yüz dirhem et alınmak 
üzere siyasetgaha · sevkedilen 
bu muıevi küll yen ve tama• 
men bi giioahtır. Sefil Antonj0 J 
seni bulunduğum yerden Roma 
halkının adaletine tevd i ediyo. 
rum. Eğer onların bana itimat 
ları varsa ıenin cezai sezan~ 
bur~dn ve şu anda vermekte 
biran tereddüt etm iy~ceklcrdir. 

Papanın bu hitabesini derin 
ve uğultulu bir gürültü tak p 
etti. Beş dakika sonra Compte 
Antonio, çekilen kılıçların rıivr i 
~ç_ları. arasında ~ ·yasetgaba re· 
tmlmış, Şylock ıse göisÜ aç,k 
bir vaziyette idaın tahtasınd . d an 
aşağıya an irilmişti. 

Papan ın adil hükmü binlerce 
halk tarafından lahzada . 

f · ıd· yerıne 
ghc ırı ı. Romanın asil ve mec· 

ur ·· ı Y . şova yesı Coınte Antomo 
sıyasetgahta ve halı<:ın gökleri 
tutan a lk şiarı içinde ç ı rpınarak 
son nefesini verd . Evet, adalet 
ta~a~lanmıştı. Papa Siktc K nte 
.mucrımler tahtasından aşağıya 
merke ıı. vaz.fes ni ifa etmi ş bır 
adam huzur ı le Antonionurı de· 
lik deşik ed.ımış cesedine uzun 
uzun baktı Vf' so 1,.a lcrledı. 

Taşla yaralamak. 
Kahrama il lar malı 1 . d 

•• • ;;ı . esın e 
Huscyn oR- ıu AL.met t , 1 H 

~· , ı. ş a u. 
sey n k ızı Necm ıyf"yi b d 

R 'Ş l ll illl 

haf f sur l.t: yar<l.amı\t ı r. 
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·nbir gece masallarından 

Sendaba r 

e deniz seferleri 
Nakleden: İr/an Hazar 

28 -
Merdivenleri kazasız belasız 

indik. Yere ayak bastığımız za· 
man, demin bızimle birlikte ge· 
len vahşi hayvanların bu defa 
çoğaldığını, garip garip ktya· 
fette birçok siyahilerin de ye· 
niden ort lığı doldurduğunu 
hayretle gördük. 

Acaba gene düğün mü vardı? 
Çünkü, arkamızda çalınmaya 

başlanan ç•ngı akların sesine 
vahşi hayvanların kulak kabart· 
tıklarım ve orada mevcut bu· 
lunan bine yakın yamyamın da: 

- Val val hüül • val vıl 
hüüül 
Dıye tepindiklerini görmek 

gene bir merasime b şlanaca• 
ğına delalet ediyordu. 

iş, tahminimiz gibi çtkmadı. 
Kafileyi orada durdurmıyan kar· 
gılılar, bizi ta ilerideki büyük 
meydanlığa sevkettiı er. Sevke• 
diliş esnasında siyahilerin d1· 
vulları, ve zurnaları olanca kuv• 
vetlerile faaliyete geçti. 

işte bu sırada, göz göıü gör· 
miyecek derecede ortalığı bir 
toz dumandır istili etti. 

Vahşi hayvanların sesleri öyle 
keskin, öyle yırtıcı bir hal al· 
mışh ki, dille tarif edemem. 

Ne oluyorduk? 
Şimdi hayvanların bayramı mı 

ba,lamıştı? 
Kaplana benziyen bu vabıi 

hayvanlara Siyahiler çok hür• 
met ediyorlardı. Ôyle ya. büyük 
Hirman onların dedeleri idil 

Arkama dönüp bayvanlarıa 
çıkardıta gürültülerin sebebini 
anlamak iıterlcen birdenbire ak· 
lımı kaybedecek derccedo sar• 
11ldıml. 

Çünkü ortada ne kargılılar 
vardı, ne de onların reisleri! •• 

Ta uzakta bir küme teşkil 
etmiş olan s ·yahiler, bizim bu· 
lunduğumuz yere dikkatli d ik· 
katli bakmakta idiler. 

Kuvvetli ve act bir böğürme 
tufanı, perişan aklımı birden 
yerine getirdi. 
Keşke bu akıl yerine gelmez 

olaydı!. 
Çünkü, toz dumana karışan 

yerde, zencirlerinden koyuveril· 
miı vahşi hayvanlar yalnız baş· 
larına taşları, toprakları, •taç· 
lerı altüst edıyorlar, arasıra da 
homurdanarak biribirlerine 111-
dmyorlardı. 
Mukaddeı hayvanların bu 

cünbü,üne, ve nadiren elde 
ettikleri bu hürriyetlerine mana 
vermek mümkün değildi) 

Gitt leçe şiddetlenen homur• 
tulıra kulaklırımıza çarpıyor; 
dişlerinin gıcırtıları, bilhasıa 
~ana H cazlı arkadaşımın dili· 
min üzerine akan p htıh kanını 
hatırlat yordu! 

Dilimi ıapırdatmak isterken 
Hindli bızır gibi yanıma koştu: 

- Ya Sendbad, dedi; hak· 
kını helil eti 

Nereye ya Habibi? 
- Rahmeti rahmana .. 
- Ben de seninle berabe· 

rim; beni bırakma ya (Fakir)! 
- O halde, sen de hazır oll 

Berırberce rahmeti rahmana ka· 
vuşmak için hazırlanahml 

- Hazır değil miyaz zaten? 
- Hayır; Dmle beni Sen· 

bandl Otları elım ızden bırak· 
madığımız için, bu adamlar 
bizi mukaddeı lıayvanlarile par· 
çalatn .ağa kar.ar verdiler. Hu· 
susi surette hazırlanan ve her· 
halde üç gündenberi önlerine 
bir~ey konmıyan bu hay\•anlar, 
bizi beş dakika içinde öbür 
dünyaya göndereceklerdir. Be· 
ilim bir tckl ifım var. Nasıl nıu· 

kaddeı otlara bu adamlar do· 
kunmuyorsa bu hayvanlara da 
öylece el süremezler. Şu baldo 
ben bir tecrübeye girmek isti· 
yorum. Bize hücum eden hay• 
vanlardan ikisini yahud üçünü 
tepeledikten ıonra diğerlerine 
hikim olmak, ve bu suretle 
onlarla birlikte adanın şimal 
kıyısına kadar uzanmak! Allah 
kerimdir Sendabandl Belki bu 
kıyıda bir necat yolu buluruz. 
Lakin benim hayvanlarla ya· 
pacağım mücadelede ruhumu 
teı~im. etmek ihtimali de çok 
g ıhptar. Eter böyle bir emri· 
bak vaki olursa sen benim ve· 
kilim ol Sendabındl 
. Hindlinin bu sözleri gözle· 
rımden yaş getird;. Onu omuz· 
larından tutup göğsümde sık· 
tam ve ağlıya ağlıya zay.f vü· 
cudunu kucakladım: 

- Sen ölme, senin yerine 
ben öleyim; dedim •. 

Lakin (Fakir), ansızın kolla· 
ramdan sıyrıldı. O zamana ka· 
dar nasıl ve neresinde sakladı· 
ğma hayret ettitim eğri ve kes· 
kin bir hançeri belinden çıkar· 
dı. Arkadaşları yan taraftan 
kuşatın ve büyüle bir çıtlıkla 
bize doğru koşarak gelen kap• 
lanların en önüne sıçradı: 

- Ya allah; . 
Diyerek Yemenli bir ıeyyıhın 

bacağına yapışan fyamyamların 
hayvanını bir kılıç darbesilc 
yere serdi. Bu hadiseyi uzak· 
tan gören yamyamlar, gök gü· 
rültüıünü andıran uğultularla 
vak'a mahalline geldiler. Ukin 
bizim etrafımızı diğer kap lan· 
lar çevirmişti. Sonr e\\erimizde 
mukaddes otlar vardı. 

-Devam edecek-

Müzelerle 
saraylar 

Duhuliye resimleri 
indirildi 

Umuma açılmış olan müze· 
lerle açık müze haline konmuş 
tarihi binaları ve tanzim edil· 
miş ören yerlerini ziyart.t eden· 
lerden ah nacak ücrete dair 
B. M. M. tarafından kabul olu· 
nan kanun şehrimizdeki alaka· 
darlara bildirilm.ıtir. 

Bu gibi yerleri ziyaret eden• 
lerden onar kuruş, Açık bulu· 
nan milli saraylarla Topkapı 
aarayı müzesini ve müştemila· 
tını ziyaret edenlerden eil şer 
kuruş, Ayasofya müzesini ziya· 
ret edenlerden yirmi beşer ku· 
ruı duhuliye alınacaktır. 

Bu ücretler, milli bayramlar· 
la umumi hafta tatili günlerin· 
de yarıya ındirilecektir. Sıhh ye 
müzeleri duhuliyesiz ziyaret edi· 
lec~ktir • . Mektepler talebesile 
kıt 8 halındeki erat ve subay· 
lırından, rehberlerile toplu 
~~ide gelen Ha.lkevi g bi Kül· 
tur .kurumları üyelerinden, ec· 
nebı memleketler talebe ve izci 
gruplarından ( mütekabiliyet 
esasına göre,) hususi müsıade· 
yi haiz sa:ı'at ve ilim münte· 
s"p' erinden, resmi devlet misa· 
firlerilt!· maiyetleri ve mihman· 
darlarından duhuliye ücreti 
ahnmıyacaktır. 14 lkincikinun 
1926 t.ari? ve 718 sayılı kanun 
lağvedılmıştir. Bu kanun 1 Ha. 
ziran 938 den mütebeı dir. 

Yumrukla döumek 
Kemerde Arılanlar sokağın· 

da Ahmed oğlu Latif deiter 
meselesinden Hayri kızı 11 
yaşlarında Remziyeyi yumrukla 
dövmüştür. 
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Korsanlflr bir k a 
vehanede kaptan " 

ri lc et le11igorlu 

TARAKO·NOVA 
Birçok tanınmış artistler ·n bu1u · 

duğu bu filimin her salınesı 

Tarihi Rus fiff;,_i yeniden 
•ıd• toriçe, intikam almak masa l · 

çevrı 1 Eliı.abctin asılmasını emrediyo . 

ikinci Kıterin ·n idaresi zıma· Orlof buna razı olmuyor v • 
nında, Rusya tahtının kendine kendisinin de öldü~ülmeıini is· 
aid olduğunu iddia eden Rus tiyor ve El:zabetıo kurşuna 
prensesi Trakanova, Fransız mu· dizileceği gün, o da yanında 
harrirlerinin nazarıdikkatini cel· yer alıyor .• 
betmişti; hatta, lvon Sa pake· Oriofun birçok kahrımınlık· 
lerl, bu prenı hakkında, bir larda bulunduA-unu bilen zabit 
eser yazmışta. ve askerler onun üzerine ateı 

Hemen hemen tarihi olan bu etmiyorlar, Elizabeti öldür6· 
eseri

1 
Rııymond Bernar, 1930 da yarlar. 

filime lmıştı. Fak t, bütün ve· Sahnelerinin ek erisi Vene· 
saitin mevcudiyetine rakmen bu dikte çevrilen ve pek çok figü· 
filim istenildiği kadar mükem· ranın iıtirak ottiği bu fılim 
mel olmamıştı. cidden mükemmeldir. 

Bu defa Tarakanova, dilber -------
san 'atkar Fedor Ozep tarafın· Şeyhin nişan/ısı 
dan filime alınmıştır. • .... •4'-4• •---

Fılimin mevzuu şudur: Ramon Novaro yeni 
Elizabet Tarakonova, birçok b• ı·ı· • • 

taraftara Jahiptir ve bu sebeple ır 1 ım çevırıyor 
Çariçeyi endişeye düşürüyor. 
Çariçenin aşığı Orlof; Çariçe 
tarafından Vcnediğe gö.1deri· 
liyor. Maksadı orada bulunan 

Elizabet Karakonovayı öldürtmek. 
Fakat Orlof Elizabeti görünce, 
aşık oluveriyor ve vazifeıini 
yerine getirmiyor. 

Bir müddet sonra El'ıabete 
kendini sevdiriyor. Birlikte 
Moskovaya dönüyorlar .. 

Orada, O. lof El.zabeti Kate· 
rine medhetmekle büyük bir 
hata işliyor. Kıskanç impıra· ,. 

Simon· Simon 
Awerikada bulunan Fransız 

yıldızı S mon·S mon, yeni bir 
filim çevirmeğe başl "' ınışhr. 
Sinema mehafili, bu filimin Si· 
mo ıun en muv,.ffık eserı 
olacağı kanaatınded ir. 

Ramon Nooaro geni 
/iliminde 

Seuiz sinema ile beraber 
şöhreti sönen Ramon Novıro, 
"Şehin nişanlısı. filiminde ye· 
niden ortaya çıkıyor. Eski za· 
rafet ve sevimlıliğindeo hiç 
kaybetmiş değildir. Fakat, •gü· 
zel romantik işık. yerine ge
çen ilk zamanki Novaro, artık 
bu filimde ideal Don juan ol· 
maktan uzaktır. Oyun arkadaş· 
ları da tamamen değişmiştir. 
Etrafındak leı in hepsi cinsi lat f. 
t ir. Fakat Novaro bunlarla uğ· 
raşabilecek ıktidarda değildir. 
Harol Lonbırdıo bile onu ka· 
fese koyabilccı..ği belr. 

heyecan yaratmaktadır 
Fıecleı ik Marş, Fransiaka Gal. 

Akim Tamiraf va daha birkaç 
tamnmış artist "Les Flıbüstiyer. 
isminde maceralarla dolu bir 
filim çevirmişlerdir. 

Filim her 111hneai heyecanlı, 
zeng'n bir dekor içinde geç· 
mekredlr. Bilhassa makyajlar
daki muvaffakıyet çok fazladır. 
Fılimin mevzuu, 1812·14 ıene· 
!erine aid bir vak'adaa alan· 
mııttr. Ve ıöyledin 

Jan L fit isminde Fıamı:z 
bahriye kaç ğı bir genç, her 
miletten topladığı haydutlarla 
bir çete kuruyor. Bir Amerikan 
limanında oturduğu için, Ame· 
rika vapurlarından başka bütün 

Mektepli genç 
kızın hayatı 

Deonna Durbin, (Edebsiz ki· 
dın) f iminde Holiutun meşhur 
yıldızlarından birinin kızıdır. On 

gemileri soyuyor. Fr ns zl 
onu öldürmeğe, fngTzler d 
elde etme~o çalışıyorlar. B 
ııralarda lngilterc ile Aın 
arasında harp ç kıyor, J 
Amerikalılara eair düşen 
daşlarını kurtar r k Aı 
hesabına harbe g riyo . 
fakıyet gösteriyor ve zab l 
yor. Hatta Amer"k R ... 
buru kend"sini le r k i 

Fakat bir ziyafette vu u 
len bir h5.d"se, genç h y 
ceza• ndır im s nı ic p e't r y 
J b J u his ~ · ı ce r 
larHe bırli kte ka yon ve z 
fette tanıd ğı genç bir kız 
onlarla be ab i ·yor. Tc r 

ba y r lar. 

dört yaşında olduğu için, artis· Filmden iki sahne 
tin idarecisi bu kızın Avrupada cuğu olduğunu halktan sakla 
bir mektebe yerleştirilmesini ıs· malctır !. 
rarla istiyor. Maksadı, meşhur 1 · k svıçre me t:cplerinden b irine 
yıldızm O'l d~~.~ı•n•d•a•b•ir_ç.o·•I yerleştirilen gen ç kız, oradakı 

Bö. le olmakla beraber Ra· arkadaşlarına annesinden h' 

N b f· ı· d h bahsetmiyor. Daa·ma seyabattıçc mon ovaro, u ı ım e, op· 
pa bir kızı yola getirmeğe uğ· b~lu_?an, bir babası olduğunu 
raşıyor. Fakat bütün uğraşma· ıoyluyor. 
burna rağmen, bir türlü mu· Fakat ark~da şiar ndan ba ı· 
vaffak olamt}'Or. Bir gün bu larınm buna inanmaması b ekle· 
kızı, sahrada üzerine hücum nilmiyen ~adiıelerin zuh~ru, genç 
eden c§kıyaların elinden kur- kızı 0 gun memlekete gel cek 
tarıyor ve ohu bir lngilizle ev· seyyahlar arasında babasının da 
lenmekten menediyor. Şeyhin bulunduğu yalanma ~öyletmek 
bu kahramanca hareketleri kı· mecburiyetinde bır<lkıyor. Bu-
zm boşun" gidiyor. Kendisile nun üzerine, arkadı:.ş ri le be· 
evlenmeğe razı olu;•or. raber istasyona gidıyorlar.Genç 

B.ı fll mde rol a lan Sola San kız, orada t renden çıkma t 
Len Sockhart, Katlen Burk d~ o~an H.~ ~bert Marshall ·smiıade 

ft k 1 bır lngılız. mu ik cı.nası n n bol:• 
ru uva a o mu la d r. y ' L t/e ç vı i ız 
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MulatuebeBiiro•u 
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naletJt ,'*-keziaded r. 
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Sahife 11 

t .. ratelli Spereo 

Vapur en tası 
ROY AL NEERLA DAIS 

KUMPANYASI 
11HERCULES11 vapuru elyevm 

limanımızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alaraktır. 

''JUNO., vapuru 16·4·938 t~· 
rihinde beklenmekte olup BUR· 
GAS, VARNA ve K~STENCE 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

••JSA,, vapuru 9-4-38 tar"h"n· 
de beklenmekte olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DAN ZlG, DANIMARK ve BAL· 
TIK limanlara için yük alır. 

"BIRKALAND., motörü 14-
4-938 tarihinde beklenmekte 
olup HAMBURG, ROTTER· 
DAM, GOYNlA, DANZlG, 
DANIM ARK ve BAL TIK liman· 
Jarı için yük alacakbr. 

"AASNE,. vapuru 26·438 
tarihinde beklenmekte olup 
HAMBURG, ROTTERDAM, 
GDYNIA. DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL'IIK limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

••SUÇEA VA., vapuru 13 Ni· 
sanda limanımıza gelip MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
· . "'· ve yolcu kabul eder. ıçan yu~ 

"ALBA jULIA,, vapuru 9 Ma· 
yısta limanımızı gelip MALTA 
ve MARSIL y A limanları için 
yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki h reket tariblerile ve 
navlunlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha bzla tafsilat için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPERCO 
vapur acentahğma müracaat 
eclilmeıi rica olunur. 
Telefon: 4111/4221/4142/2663 

DEUTSCHE LE. 
\' 

3TE. L 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTf:. 

lJNIE, A. G. HAMBURG. 
ATLAS LEVANTE LlNIE A.G. 

BREM EN 
"SAMOS,, vapuru 16 Niıın· 

da bekleniyor. ANVERS, BRE
MEN ve HAMBURG limanla· 
rından yük çıkaracaktır. 

.. ARTA,, vapuru 12 Ni11nda 
bekleniyor • ROTTERDAM • 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacakt r. 

SERVlCE MARITIME 
RG>UMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 3 Ma

yııta bekleniyor. KOSTENCE, 
GALATZ ve GALA TZ aktıır· 
maaı TUNA limanlarına yük 
alacakbr. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

.. SAN ANDROS,, vapuru 14 
Nisanda bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, OIEPPE ve NORVEÇ 
umum limanlarına yül.: ala· 
calctır. 
AMERiKAN EXPORT UNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
••EXCHANGE,, vapuru 15 

Nisanda bekleniyor, NEVYORa' 
için yük alacakt,r. 

''EXMINSTER,, vapuru 30 
Nisanda bek eniyor, NEVYORK 
için yük alacikbr. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
••TISZA,, mo örü 15 Nısanda 

beklen yor, TUNA umum li· 
manlarına hareket edecektir. 

Vapurlar n hareke tariblerile 
navlunlardaki değışikliklerınden 
&cf!nta mesul yet kabul etmez. 

Daha f ula tafsilat atmak itiD 
lir ne kordonda W. F. HENRY 
\AN DER ZEE & Co. N. V. 
'"S:ur 1ıcentalığına 
tq,n t-~i nca oıunur. 

n.iııoCA.ı.! 

1 ~ efon No '.l007 /20u8 

( 

HM E7TiM 
Ç!İZER 

Olivier ve 
e ~ a ı 

Limited ı 

Vapur Aeentaıı 
Elrincikordon Reea bina-. 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

"ASSYRIAN,, vapuru Mart 
nihayetinde UVERPOOL ve 
SWENSEAdın gelip yük çıka· 
racaktır. 

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

"FLAMINIAN,, vapuru 
Nisanda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN aelip yük çı· 
kıracaktır. 

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

GATION Co. LTD. 
11ADJUTANT., vapuru M~!t 

nihayetınde LONDRA için yuk 
alacaktır . 
DEUTSCHE LEVANTE- LINlE 

"DELOS,, vapuru 24 Martta 
gelip yük çıkaracak. .. 
DOKTOR 

M. Şevki Utur 
Dahili hastahklar 

mutahasaısı 
lkincıbeyler sokak No. 82 

Telefon No. 326 
~ ...................... .... 

Acele satılık 
evler 

lzmir Tamı~al k Selatin oğlu 
mahallesi Hacı Ali sokağında 
35 No. b kargir 3 odalı bir 
mutbak ve bir miktar avlu ile 
kumpanya suyunu havi ev ile 
ayni mahalle ve sokakta 61 ve 
63 sayılı evler e }verişli fi at le 
satılıktır. 

Arzu edenler hane derununda 
ikamet edenlere müra aat ede-
bil r er O 1\ 

A uoıu 

TÜRKİYE I 
CUMHURiYET 

Kırkağaç Bakıı"köy muhtarlığın

da : 
Kırkağaç belediyesinin Elektrik sant~alınd~n Bakıkr . ~öy!:~ 

k ·· · · · 1 ten vır etme ıçı 1 
elektrik cereyanı almak ve o~ ~~c~~sı~ ıis tı malzemesi açık 
şifnamcs"ne göre lazım olan e e rı c 
eksiltme ile satın alınacaktır. . " .. 17 d Bakır köy 

ihale 25 Nisan 938 pazartesı ~unu ıaa~ e 
odaaında yapılacaktır. Keşif bedelı. 431.5 lı.r~ dar. evci ör· 

Şartname ile alınacak malzemenm lıatesı~ı l d;~• . elek~rik 
mek ve almak istiyen taliplerin Kır~.a~aç de et:~rne:: mektup 
idaresine r_nüracaatla~ı vd ıhalda ~~~ı~n b:lunmaları ilan olunur. 
veya akçesıle Bakır koy o asın 6 10 15 20 938 =-

Şark. Sanayi kumpanyasından: 
Kuruş 
832 Fener Tip 5. 

Bozkurt Tıp 6. 

Kelebek Tip 9. 

90 cm 

85 " 
80 ,, 
75 " 
70 " 

756 
723 
690 
657 

732 85 
" 701 80 
" 670 75 " 

70 ,, 639 . 
. f 1 fabrıkada teslim ve bedeli peşın 

ı- Yukarıd~kı ıat er,36 metrelik bir top için olup asgari 
ödenmesı meşrut 

1 k ( . 25 top) satışlara mahsustur. 
l b ly ı yanı b l''" ve preıe masrafı olarak 100 

2 - Beher balya am ~ 3.1 
kuruş müşteriye aıttır. d b b 

mağazaya naklini istiyenler en e er 
3 - lstasyo.n~ vsba kuruş araba nakliyat ücreti al!nı~-

balya ıç n k . tiyen müşteriler yukandıkı fıatlere 4 _ 1·24 top a ma ıs .. 
.. 2 1 mal alabılırler. . . 

yuzde .. za.~ a bez fiatleri Vekaletin tesbit ettığı 
Yukarıda gosterı :~ nakliye masraflarmın da muvafık 

fiatlere uygun a mbalaı ve 
olduğu tasd k olunur. 

Ticaret odası resmi mühürü -
Akhisar Belediye ri ! asetinde~: . . 

. b ke tesisatı işi şebekenın ıkmah 
1 - Şehir e'ektrık şe c d 14 N" 938 tarihine 

" . . kaanhğın an ısan 
muddetının no b ünü saat 14 te ihale olunmak 

2 

müıadıf perşem e ge kapılı zarfla ekıiltmeye çıka· 
üzere yenı baştan v 

rılmıştar. 1 l ve montaj işleri ayrı 
Şebeke işleri: Purt~ı·' mı zeme 

d "hale edilebı ır. 
ayrı a ı k if tutarı 31866 liradır. 1· 

3 - Umumun eş r 53 kuruş ve montajın 10404 ıra 
4 - Puhelin 9094 ı"a enin de 12367 lira 50 kuruıtur. 

30 k ve ma zem • . . 
uruş .. fat dairesinde be edıyemıze mura• 

fsteklilerm kınum tarı S 
7 

1 l 1051 
caatları ilin olunur. 2 

l\lısan 10 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

Bakterigolog oe hu/aşıcı, salgın hastalıkları miitelıessır 
lVerem v saire) 

Basmahane Çor kkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 sayılı ev ve muayeneh nesinde sabahtan akşama 

kadar hastalarını kabul eder. 
Telefnon: 4115 

• 
Tahih alınacaktır 

Askeri fabrikalar umum mndo.r
IOğOnden: 

Ankara yakınında Kayaa ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak 
üzere iki tabib alınacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nis nın 
yirminci günü akşamına kadar umum müdürlüğe müracaatları. 

27 30 1 3 5 7 9 11 13 15 968 

Manisa Nafia Mttdftrlüğilnden: 
1 - 12465 lira 4 kuruş keşif bedelli Alaşehir hükumet ko

nağının ikmali inşaata kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14·4-938 tarihine müaadif Perşembe günü saat 
on altıda Nafia müdürlüğü odasındaki eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiycnlerin 935 liralık muvakkat te• 
minat vermeleri ve bu gibi işleri yapa bilecekleri ne dair 
müteahhitlik vesikasile Ticaret odası vcıikası ibraz 
etmeler1 lazımdır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha· 
zırlıyacakları teklif zarflarını ikinci maddede yazılı 
vakıttan bir saat eveline kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmelidir. Posta ile gönderile
ceklerin yukarına yazıla saate kadar komisyon rei liğine 
gelmeleri lazımdır. Postadaki teehhürler kabul edilmez. 

31 3 6 10 1053 

Maııisa Nafia MndnrlOğünden: 
1 - 11160 lira 75 kuruş keşif bedelli Kırkağaç hükumet 

konağının ikmalı inşaatı kapılı zarf usulile ekıiltmey• 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 14/4/938 tarihine müıadıf Perşembe günü saat 
on altıda Nafia Müdürlüğü odasındaki eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartn mesi ve bun müteferri diğer cvr k 
fi müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerın 838 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu gibi i~leri yapabileceklerine 
dair müteahhitlik veıikasile Ticaret odası vesikası ibraz 
etmeleri lazımdır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatl dairesinde ha• 
zır layacakları teklif zarflarını ikinci madde de yazıla 
vakıttan bir saat evetine kadar komisyon reislığino 
makbuz mukabilinde verilmelidır. Posta ile gönderile• 
ceklerin yukarıda yazılı Hate kadar komisyon reisliğine 
gelmesi lazımdır. Postadaki teehhürlcr kabul edilmez. 

31 3 7 11 1054 

Devlet Demiryolları 1 inci işletme 
mfldOrlüğünden: 

Birinci lıletme mıntakasında aşağıda mevkii miktarı ve mu
hammen bedeli yazılı Balast kapalı zarf usulile münakaşaya 
çıkarJlmıştır. 

Eksiltme 15/4/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 te 
Haydarpaşada Gar binası dahilinde Birinci işletme eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. istekliler eksiltme şartnamesinde 
yazılı muvakkat teminat ve evralc ve vesaikle teklif mektup· 
}arının eksiltme 2ünü ıaat 13 c kadar komisyon reisliğine ve· 
rilmeıi lazımdır. 

istekliler bu husustaki şartname• ve mukavele projelerini 
Haydarpaşa Yol baş müfettiıhğinden parasız olarak alabilirler. 

Balastın ihale cdılecek Metre mikap t Muhammen Muva.ıckat te-
Mtvkii Miktar ihzar bedeli Bedeli minat miktarı 

Klm.148·150 15 BlnM.3 Kuruş 130 19,500 1462 lira 50 
Ura Kuruş 

27 2 7 11 15 15811966 

lzmir Defterdarlığından: 
icar no, 

314 Darataç Tramvay c. S taj no.lu iki depo 
315 Alsancak Bahçeler s. 5 no.Ju dükkan 
316 Oımaniye c. Kara Oıman otlu hanı içinde 26/15 

eılci no. lu mağaza 
317 Tepecik Altay s. 8 taj no.lu odalı dükkan 
318 Oruç Reiı m. Çirkin ı. 19 taj no.lu ev 
319 11 ,, Kirpi ,, 17 ,, ,, , 
320 Yol bedesteni Bidayet hanında 83/15 

1

eaki no. lu 
\ 

Lira 
150 
24 
84 

28 
72 
60 
20 

dükkan 
321 Osmaniye c. 15 tai no. lu mağaza 30 
322 Buca aşağı m. Ôzdemir s. 11 taj no. lu dükkan 7 
323 l:cıkordo~ Ba~ıkh ne altında 3 no. lu dükkan 130 
324 Topalta Kıreçlıkaya 307 no. lu ev 10 
325 l:cıkordon Balıkhane altında bila no. lu müz • 160 

yede salonu 
Yukarıda yazılı emv lin senelik icarları 15 gün müddetle 

ıçık artı.~~-aya konulmuştur. 1 halesı 14·4·938 tarihinde Per
şembe gunu saat 15 tedır. Taliplerın M ııi Emlak mudurlü· 
tüne müracaat an 1 lO 1055 



·Pürjen Şahap 
ANAD()l.1J 

Tesirini taliii olarak E 
yapan en iyi moshildir ha 

.... 
Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, işti hayı arttırır. 

ElbiH ve Manto 

merakblartDa müjde 
Zabitan S.glu ve 

Baganl•r
En müıkülpueat mür 
terileriai memnu• eden 
bu frmaya unutmayınız. 

Tüccar Terzi Tdrkpazarı 

l!brahim Kara a . 
~ere ,... açtıtım mataza flD 

çetitler. Maatolu"7 TaJyorluk, Truvakarbk 
kamqların eavlli8ini, yerli ve Avrupa. 

1 - M•tu .. clahi:inde açtıtam terzibancmde 
buauli olarak bay ve bayanlar için ıon moda 
urif, 11k manto, rop, tayyor, etek. bluz, turvakar • 

• uvalet, ıelinlik, ıivil ve ukert elbiıe ve kıputları 
iateoilditi ve betenildifi tekilde imal edilir. 

2 - Muamelem peıia ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu ıeiılerimia dotrulutunu anlamak için bir def• 
tecr6be kiffd r. 
Adret: Odanpazar: Siimerbınlcın çaktıtı eıki Bayraklı 

mataıa Numara 12 • Telefen 3276 
epl•n ve ,,.,..bnde elortılc luulçten siparit lcabal edilir 

Haıas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

-
Söz verilen gnnde 

• Makine tamirlaa. 

1 E H M 1 ncainde yopılır 

l•mir K.•tan• pasarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 

DIŞ 

maeanana 
~ 

Telefon: 3993 

ToptGtn ,,,,.,,.,; 
Ptlıt.••lal,,,o 

LiJtli Kro 
Eu• depom 

Taze Temiz Ucuz Uiç 
Hertilrlü tuvalet ~eşitleri 

Nüzhet Hamdi • an çar 
t _ıh 

~ 

czanesı 
Başdura1' Boyok Salepcioğlu llanı Karşısında 

Hara~.;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize imaded·r. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMIR ANKARA 

Temiz, zarif ef)'a, elbiH ihtiyıcandaa evet ıelir. Herkes kendi 
haline ıöre temiz bir eve, miufirlerini bbul edecek bir llonaa 
rahat YaflJac&k ef)'aya muhtaçbl'. IY.i bir mobilya içinde kendiam 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilirıiaiz. EviDizia eıyua bayatı
nı sın etiketi oldutunu unutmayanaz. 

Memurlara 10 taluitte oerııi,e maCUM
lai apılır. 

H 

Kahve ve 
Gazinocular al 
Kullandığanız tahta sandal· 

yaları lımir Taıç· larda 21 numa
radaki Sanlaya Yapımevi M. 
Aliden 11ğlam ve ucuz fiatle 
tedarik edebilinirıiz. 
Toptan ve pera~ende aataldıtı 

ribi ıiparit kabul edılir ve 
ıüratle yet ıt irilir. 

Foto Köroğlu 

....za Rüstem 
En meıhur rabrikaların fototn f ma-..incıcr , fium, cam, kitıt, 
kart ve bilumum fototrafçıhkta müıtamel e~alar, fotoğraf allt 

ve edevatı, font ve 1elapalar. 

F otofralçılıfa miJteallilc ,_,. neoi malzeme 
Zevki okfayacak ruim ve atrandiaman)ar, -..edat ,,. nnls 

iatinaahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapalar. 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Emirlenade ÇUtlll No. 28, 4, 5, 6, 7, S. J 

tomohilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

eli beğenilmi, otomobilleridir 

1 vcuddlur 
1 

Oldamo~il otomobilleri de her tflrlft evsafı haiz, ıağlam, elverişli, 
gilzel ve lflks makinelerdir 

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

Amerikan Simons Kompani Karyola ve 
- - 1938 Model ı 

Somya fabrikası Izı:ııir ve ha valisi 

1938 Model 
TamamU. çelik pyla ••ulm ıom1alan mutlaka ıörihaüz Çelik lamalı ıomya Ye ayakla divaalan hiçbir fabrikama ,.,._. 

S 1 lıt O N S C O M P A N Y Mukuıaa dikkat ediniz 1ac•ta enaf Ye mükemmeliyettedir 

Yegine sabı yerü 

1938 Model 
Halil çelilctea mamul mobilya renk ve ıiatemi. Şık • Zarif ve 

utlam boyalar kat'iyyea dökülmez, aomyuı ıacardamu 
••Mili• karz..olad&r 

Salonu Yeni Kavallar Çarıı•ı orta yerd• 
No. 29·36 HiJaeyin HüıniJ Uziı 


