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B~yük Ş~f·~~m sı halle in-
1
Cumhuriye çiler, sil3hlarile 

de endış~}I ucip hiç ir beraber F ransaya iltica et-
vazı!el yoktur mek e devam ediyorlar 

Ft,115adan ge~~n ~u~!~ • .. en mecbur doktorla- /ngiltere Hariciye Nezareti, iki tarafa da bir nota vermiş ve esir. 
r~~an profesor f ıe•·, 8!110 b ~ •• ·ıı . lerini mütekabilen iade etmelerini rica ~lemiştir 

asıtasile millr ... senJe mat uat mumessı erı c.&eıeuarık, ı (RadJ•> - So~ 
. f • • b • t kt d. laaberJere g6rc; Katalouyadı, so.3 .. h1ı ı~P1· 1 (Buad) - Baytk 1..fJm ze te şır e me e Jr yaılanau olanlar, cambariyetçiler 

. ,ı ğum, .. •u•y•ae eti Fraaaı, ı1ıtı; - ıuafındaa ulihkl tar ioln ıillha 
lit~ · ı ıır B. Fieıeuje, bOO • dnıt ıdilmfılerdir • .t.c. 111 e ., 

•ef Atatvk tt tictGr. ~~w 4 
Vallnaiya, Tareıoa. it utelyo11e " ı re h ı~:A . b 

doktbra pro eı 1 · tı .. a S.ıagoa Te Madrhl cıpheleriıade tl· 
Aokar•chD d

6oa580, .!bucliıile ek bir baraket •• byaaıma mOıa• 
görtlfeD auU.llle ~Janaua ~ade edilmektedir. Balk, iltica ede· 

t 
..__ 

!baluom n 
- Atatilrk rahat11ahğı ebem• 

:ııaiyettiE bir 'pt bqka lıiı .. y 
delildir. T6rk illetine, erak .,., 

dit•..t ip edetek hiçbir Taaiyet 
10 1• • i 
1ıuıunmadıtı mtij4Hini Hl IDlZ 

ric• ederim. 
Mtlmtas ııle'flet Şef iaia ancak 

kı•• bir mGddet l~in i .. halaate ihti• 
yıçlaiı nrdır. Da ıilıtılerimlo delili 
••• bo ıkıamki eal Pa.rl• hare
ket eklili• • • Anbraclı kal• 
•• ....... .... i iyaç • 
mı•••dar. 

B• ... ".... tahaiyatia •ı•h••le• 
riad• -aı,. HilMu •~Wr T•lliyet 

"'«-• -ta••· •eJ•·ı-· .... 
ioi11 en lıciy1lk ltlr baiıtiyarbkıu. 
SG7Gk fi•ial ne kadar derin 

Mı ııhabbetle teTclili•lal bili1•r 
ukdlr ediyorum. MillıtiDiain Bil• 

tek şefe kartı derin biıleriııi; Ata• 
1

1 
,_. •&rdtlkten Te keadileriJ te-

t6r•"' D c) h • • J d ettikte ıonra a a ıyı ID a ım •• • 
ıakdir etli • /ng;Jtere. ltalya müzakereleri 

' 
0 

kadar diaa İl , bu kadar 

teUBfO ıenaliyetia. tür arada top- M uah· ede· pek ya-1- pek e derdır. Za anımıua 
lı DIDatl b yek adamlarile temH et• 

aı:~o~.k .. Şoflaiı A••':~~ bianlu~ kında· ı·mzalanıyor ıı lıiçbirilı kıyıı • ı m 7•ce 

~d~·;:::;•:di:r ............... ~:=' .. ~:' ........ =-~ ....... . 
Türkiye iş bankası ·-. -· ı.1e t. ·ye içtimaı Ankaracla toplandı 
f '' l'e ı umumı . .h. _, 
IJB tenıettu paylarının, 13 nısan tarı ınuen 

itibaren banka kişelerinde. dağıtıl
maaına karar verdı 

~lcara, 31 (A.A.) - Türki· 
1e ~ bankası hissedar heyeti 
dıoqıniyeıi bugün banka idare 
oıe~i reisi Fuat Bulcanın baş· 
~,n\tında ve bankanın umumi 
ısser\eı binasında toplanmıttır. 

98f.,ekil Celil Bayarm da ha· 
.. , ~lunduğu bu toplanhda 
0~uıı.n bankının 14 üncü mali 
rılı ~e•aisine ait idare mec"iıi 
r•PO'ıııada 1937 yılı baılangı· 
ııd• ~"elle. yıldan hız almış 

cı ı 1 b .. "le 
olJll ~eaif iş hacmi vde d-~~~ı.
fial lülcaeJmeleri kıy e ı.. ı~ı 

bU fıaı· tin nisbet ve olçu• ve . ıye 
1
. d 

)erill'n ~ililıJanınaoın tev ıt e e· 
bileceAı hadlerden çok" .da~a 
faıl• Old11t ve ıpekü latıf bır 
lcır•kt't ,l~ış buluoduku işa• 

t ediltre\c .. yle denilmektedir: re k şo .... 
Sp' liayondan kopuklenen 

bu fi•~ Yii~ıelıııesi çok devam 
toı•ııt'' "e kı•• bir zaman :ant• ~\t\tetli bir alcaülamel 

·ı 11;ıbet•iı 1 kutlar bıı göı· 
ı e ttİ'· u 
terdi •~ 

. Sıao" ... ~iben Acnerikan bor• 

1 da çıkan panik 1929· 
sa arın .. b"b 
930 yıllarındaki krize muşa ı 
bir buhran tekrar başını k!ldır· 
dığı hissi ve kanaatini sura~le 
ortaya atmı ştır. Ancak bu a· 
naat tamamen yerleşmeden 
f iatlerde ve iş hacmin do nisbi 
bir istikrar hasıl olmuştur. Esa· 
aen bunun böyle olmaıı tabii 
telakki edilebilir. Çünkü yeni 
ekonomik faaliyetin temeli olan 
silahlanma yaraşı azalmayıp da
ha kuvvetli bir hızla devam 
ettiğine göre tesirlerinin ortada 
kalması ıüphesizdi. Ancak ile· 
riai için çözüm noktaaf telakki 
edilebilecek iki büyüle meıele 
tamamen aydınlanmamıı olarak 
bütün ehemmiyetile ayakta dur 
maktadır. Bunlardan biriıi ıilih· 
)anma a~ııımn verditi kuvvet· 
ten bu aşının devam tesirinin 
geçmesinden sonra ekonomik 
uzviyetin ne olacağıdır. ikinci 
büyük dava da ıiliblanmı bo· 
delinin devletler tarafından 
-Sona 10 aıncıı ıalıifede-

' 

Kont Ciano Berlinde 
Londra, 1 (Radyo) - lngil· 

tere-ltalya müzakerelerinde biç 
bir zorluk kalmamış ve her 
şeyde tam bir itilaf buıul bul· 
muştur. 

ltalya, bundan sonra Filiıtin· 
de veyahut herhangi bir lngiliz 
mütemlekeainde propaganda 
yapmıyacatına dair lngiltereye 
tahriri teminat verecektir. 

ltalya, bundan bııka Libya· 
daki f ordularını da, muahede 
ımzalanır imzalanmaz geri çe
keceklir. 

ilci taraf, Fransa ile ltalya 
arasında yakında baılayacak 
olan müzakereleri do dikkat 
nazarına almıılırdır. 

Londra, l (Radyo) - lngil· 
tere Hariciye Nezareti müate
ıırlarındın Butler, bugün Dov
lada vukubulın içtimada b~ 

- Sonıı O ancıı salıi/•d~ 

Yeni saylav 
/Vamzedleri teıpit 

edildi 
Ankara, 31 (A.A.) - hkıra 

uylnı Bıalm Aktar, Mınlaa 11ylan 
Sabri Toprak. Sinop 117lıt1 Dr. 
Galip fJ1ıbtı11 61 mleri •• Bola 
••Jlnı Cemal 8Qm6 Tarayıa hti• 
fan ClıeriH boıalaa A. kara 11yln° 

1-"'ranko culcerlerl 

h&ıaa lı bank ııcel clirekt6ı 
M111m Eri ııalu uylnlıtın• 
nt. .. ı v~klleü mıııııarı Faik 
Kurtolla, Sinop 1aylnlı1ıaa 1smir 

·Oıram kurumu ~irekt6rG İımail 
·Hakkı . Vera\ Te Bola •ylnhgına 
Lıtamoaa Hki komuta•ı emekli 
Albay Oımaa K.6ktll.rk. parti genbaı• 
knıea parti nımsedi olarak oaa7luı• 
mıılardır. 

Sayıa ıoçicileu bildirir n illa 
•derim. 

C.B.P. genel bııkan nkili 
C. Bı1ar 

eet yer aramaktadır. 
Salamanb. 1 (Radyo) - Geae• 

ral Arı a~ın• kumaadaaıulakl ku'f• 
•ıılerl ltalyaa tamaaduı V1W10 
IL-UIWIU.lUI claki bua1t ihll• do 
U.rlemıkteclir. B kanıtleria bir 

·kuma Vjeıaya Ti diğer bir kıımı 
da Gımb l•J• Cıoıl'u ilerleaktedir. 

Pari1t ı (Rıd10) - Bava• ·Ajan• 
Yagod: ordolınaıa Leridanın 

.~ bi b " • . do ilııledigini ve mfi m ır 
uleaın . ~ - "d 
kmm kuff tlerio bugfin ..... rı aya 
girdiğini haber nrmektıdir. 

Londra, 1 (Radyo) - İogllıere 
. Hariciye N cııareti, ~ener al Fra~~o 

b ··eı .. i lıpınyaya bırer ile com urı, r 

Lord Loidle ricali
miz arasında 

Anharada mühim müzakereler cereyan etti, 
mümta~ misafirimiz /stanbula .döndü 
Ankara, 1 (Hususi)- Şehri· 

mizde bulunan İ:ıgilterenin sa· 
bık Mısır Elçiıi Lord Loid lstan· 

muhtara Teımfı tt ıarıt'eyala eıY. 
leriııl maıekıbilıa iaclı eta.ı.dai 
rica eımiotir. 

CnmhariyetoS fapanya, lqUcen. 
ain b teldifini kabul et•lt •• r .. 
kat Geaıral Fraako. laeilla .. ,.., 
Tormemiıtlr. 

M.adrid, 1 (Bad70) - hılillleı. 
lere ald, kırk ııy7are cumhuriyetçi• 
lcrio, AlbarHinin ıimalindı ııarraaa 
- Sonıı 10 unca sab.i/ede -

lngilterede malt 
vaziyet 

Büdcede 28 milyon 
Sterlin dereceainde 

bir fazlalık var 
Londrı, 1 (A.A.) - Baılae i ı. 

reli .doo goı:ıa ermiı ola •ali · 
11

• 

nenin 28, 786,000 1ngiliı Uran •lk. 
tarında bir fa1lalıklı kapaa•ıı •J. 
duğanu lhildirmektedir. Vari41aı 
872580000fogilir. liraaına haUQet

111111 
maaadf de 843, 794,000 fnılllc lira• 
11ndan ibaret olma~tur. FHbU.te 
maıarif' heuba dahil edilecek olana 
f: zlahk ta 9,480,000 liraya inecektir. 

bula hareket etmiştir. 
lıtanbul, 1 (Huıuıi) - Lord · 

Loid şehrim :ze gelmiş ve mera· 
aimle lcarıılanmıştır. Burada bir 
kıç gün kalacak ve nıüteakıbon 
Atinaya gidecektir. Lord Loid, 
yırın lngiliz mekteplerini goze· 
cektir. 

<;in • Japon harbi 

Ankara, 31 (A.A.) - Lord 
Loid bu sabah Toros ebpre· 
ıilo ıebrinıizo ıelmiıtir. Lord 
Loid ötle yemeğini Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüıtü Araa 
tarafından Çaakayadaki Hari• 
ciye kö~lcünde verilen ziyafette 
yimiıtir. 

Bu ziyafette Baıvekil Celal 
Bayır ilo Dahiliye Vekili. ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, Maliye Vekili Fuad At
ralı, Adliye Vekili Şükrn Sa-

--·-Japonlar, Çinlilerin taarruzunu durdar. 
mata muvaffak olduklarını bildiriyorlar 

raço§'la ve ıene bu aabab Ana• Şangbaya 1 (Radyo) .. japon kararg&hıııın 11e§l'ettiAi riımt bir tebli~e 
dolu ekıpreaile ıehrimize gel• gare, Çinlilerin taartuz115üt1!• 

11111 
n japon kıtaab, Taziçoıın kaıabıuını iıgal 

miı bulunan Oımınlı Bınkaıı etmiıl•r ve mukabilı .ıo ~ 11'1ıı: ilerlemeıte b:ıılamıvlardu. 
.. ı. a ı;ec; tı 

Lonclra umumi komitesi erki• Tokyo, 1 ~ JL\aattuı; a\an•-, göre; japon kıtaatt, Şantung havali. 
nındın Vikont Goıcn de bızır •ini Çinlilerdeı:ı~.kt'·· ' •• )a"Po'D e 'ti,a •ogı· r.aptetmiılerdir: 

j d 10 !ı10ı . l\c.t " • •" buluamuılard1?0 apoD Of U ~\eııı'l\ o~eO ,\111 • Uulı tak.ibell .İlerlemqe ıı-r 
lam.ıııır. \e .ıı; 

Ziyafetten 90Dl'a •ii-.w ml!:t.~"'-~\111111111. 
•fkWials ... ki Cel 
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ilet •a'ıı ...,. ıld ••ımu WtiWJl içen .. •• kayae•ıt o1ıa ••y.ai 
..... , ..... ... 11 •plir. jlWI ....... .... 
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mulf..ne flldl• ı.-..~ ....... ,. .. 'ıba llakik! rHgial •erebilmek• 
... y • aa•ıu ....... ._ •••al bir bp if'IWaa. balaaa• .............. ,, ............ .. 

• i1•.ı11 _ ......... w .................. .,.. .. yllr ... 
............... ··-- .. kil •• gir• dar bir .U..lyetia ..... 

.................................... t ........ dilbd .ı • •• ....... 
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..._ Ue , ............. ı•kills 11lt•ada ,.._ .. .., müteftll .. kıym .. 
..,U Wakltllt 711111 dea .. r. Yald• panllllm ,.. .. ltlr kap 

....... , ..... - ........ tirli .. --- • .... ...... •• 

.... ...... .. .................. tlil•lt. ...... .,. 
~ Mır ..... ,. Ü • •aeee .. p.ıtmlı blar. Batta •lru dau 
........ .., ...... lı:il o .............. kJ .. itiad• hlaceta1a1• ...... •• ti,.. ...... daMUr. -- ... ..,, .... ..,...... ..................... . 

.... .... ....... _._. WıUılıta ... . 

....... .................................... . --··-· ..................... . __ ................... ._ .......... , ......... . ,... ................. .... 
-.ıltılW•• ............ . 

....... ... ............. ... ....... , ......................................... . 
B•l Saocı 

....... .......... .. ...... ............. . 
.. -lektti 

... hı ............. ı•ikaa.... 
dalt için, b• ,,. .... ..... 
M,lıchflnda laemea doktora 
..... t etmek ve mreti t .. 
ela" ••malı llllmdır. Pabt. 
luuıa alaW..ti içl11 ikim olu 
ökaürlklor 4e ••dar. ,,... ................ .... 
ı..aclla Pol F.,.., illllrQlll 
Jinai iki "'liliiaü ...Wt ... 
.... Doktor," ölclirilclerla, 
•tiıld,.e itllterile rica.le ...,. 
oldataa• Ye çlnkü, teaeffia 
cilaazaacla tep D ltua .... 
tm,. •cak lblrqta tı.llrile 
çıkbj1aı iddia emekle beraber, 
._ .... 11,ade aebataba da 
.......... lbilrclitlal ileri 
ıirmektedir. Buna ae cislİllİ&? 

lldlıarı llh•ı, 
Keatelli cadde11ade A11m ot· 

I• Necati, Ali ıdıacla clir ilat;· 
7an dötdiiiioclea ........ ta· 
111 ...... 

Altın hileltatlıfı 
••••• 

•••• urrellar ..... 
lıınfl• l•lıilıat :JGPI• 

lıyor 
lmir.leki ltaza sana Haran, ca• 

bil llalk ar ... cla eıki alt&D p.
raların art k tedavül etmiyeceği 
haldnnda propır••dalar yapa
rak laıl-<ı aldatmata çalıştıklan 
babor •homııtır. Paramızın kıy· 
gaetinı koruma lıaakıc:ındaki u· 
IMID 111ucibi•ce aarraflar artık 
alta• para üıeriode 01"'J•m&· 
makta, bu g"bi altınları Merkez 
Cumhuriyet bankası m ua11ea 
f at lzsiaden almalstl, halkın 
aldablma•nın 611611• seçmekte
dir. Halknıa z, bazı aarrıflarıo 
al•tıoe ıöıleriPe kanarak altın
lanaı yok pala•• aa vsmemeli, 
milli b•kılarımıza götürüp do· 
ter fiatin• detiftirmelidir. Z. 
ten btllıdlmet; h le yapmak ıa
rttile IMlla aldat•ta çahtan 
Mrraflar laakkııda takibaU bar ....... 
Prol••flr Ôd m·,t•• 

d~nda 
l..itnli profelir M. Ley•• 

ôciemiıt- dinmiif, düa -
icra dai"91ad• lera ve iflll 
tetkiklerile meııul ol•uıtur. 
ôtl-d• toar• refakatincle cum· 
buriyet mtlddetumumiıi 8ay 
Tançay oldafu halde lzmirdeki 
müzeleri ve .. latelif uarıati· 
karı ı raret etllliftir • 

Profeıörü• tetkikleri illa t 
•fi IOOA erecek Ye ... ra 
teabela plerek orada iki, iç 
Wta tetkilrl.t• meıpl o1 .. 
caktır. 

«fllfflfi ~ " Belıdlyı Etrefpap ... a'ıe 
Maldereai büyük baali1UJcpoa
••• ilk lP•••• bitir•it, Alt
...... efHcli mıhelleliade 
1277 inci ~ kmu ıokafııdaki 
lltımı yapbrmıı, Halll R fıt 
pa.- caddaincle 334 üncü ao
kak ile Muatafa bey laalW111 
ci•an•M iki ,.. ..Uitn Ja. 
ta•lan• ta•a•la•ııtar. 

Mezarlıkbqa meydam, laelia 
... ,..... bld ..... 

d .. e..... tretlvarı. .... 
edilmittir. Epefp•ı• pırkıaa 
Wr aaubaf- d•van çekilmittir. 

Belediye ce~aları 
Dlil ,.. tül*•• 27 kiti, 

köpeklerini buruolakaız sezdi· 
ru 2 kiıi, sinemada aitara 
.... s ldfl Mlldiyıcıe onalaa· 
dınl•ttlarclar. 

S-!relı aoları 
Urlan•o mut.telif köylerinde 

ıürek avlana• batlaamıfbr. 

Şehir e dı 

B. Reisi, Ank a tem11s\a· 
rının netices i anlattı 

~~~--~----~- - eıun••&r 
Şehir Meclııi, clüD Belediye Herıeyd~ lalkOaetimll 

relli Dr. Bay Behçet Uıun lemelc iste ~ h••• ida-
nyasetinde toplanmıı, nİUll •• parthais, '$!erin işl~riae 
içtimalarwna baııamııtır. relerin ve bel ~ .. erllUI Ye 

Gepaiı zapbo okuamaıuu bi)4ik bir al~~a artınl•• 
müteılap, •ecliM v•ilea m•b- belıdiyoler yaritlf~er~ ar.amal& 
telif ewak tetkik edilm·ı ve ıını temin çar-,Yon ~şkıl et· 
aid bulundukları eacümeolere üzere b"r kom fOll cl~ıtldkr 
havale edılmittir. ••İr· l• lcomiaı- . .. 

Bu arada afiılerden alınan taaı ll•letmiıtir. • '•~ but,.,. be-
belediye vergisini ı fazlalıtı Yaln z bizi dej R!' .•Y'" 
laakkındaki riyuot teklifi mec- lediJeleri cumburi) ~altil~elıt 
hce de mavafılr görllmlı •• im• la•reketleri ) iakl -· 
afitlırdM ılaaaaakta olan elli •Yi71ye ıetirmek. buı emeU.. 
karuıluk vergtnln azaltılma• kGmetim:sin •• bfly6k ~~t.a 
kararlatt..ı-ı; teklif, q,ife riatlea Wridir. ... raki. ilz
eo cümenine havale edilmittir. girerek aevibdlk. Ve timdi ' 

Dai•t •clm•ce 1,464,500 I•• tabtlr ecl.-k• MYiaclmna 
lira olarak haa.rlaau 938 ... bir kat dalaa artbit•• a61liye
nui btdceıl de dialdl ifti .. cla bWrim • 
meel • ••rllaiı ve tetldld itla BG,iilderlmiı ltise ,..•fan· 
bldce •ci••i•• ..._._. aı uirpmlJıoeka.6. Bu ha
mafblr. ..... biu ....... Ml••uf-

Ba •la-Mde Ilı alM iM- ı.c1ar. 
lediye reiıl Dr. Belltet Ua, Hlkl•.ti•iz l»u Jıl bldce-
yeai yıl bldceai •• Aakar.. ~- r ........ 100 Wa lira 
temaalan hakkıacla •clıM lla- werditi slbi, 9oeak llalUne
tı.t Ytr•İI .. .. .. .,...tta ••• 60 bia Ura .,...., .. 
b Klltlrparkta ,.,. .. _ •bt po-

-·· tll- Zirelt ml•tfl veaair 
ter ... ı • .ı. Ma 1ı•n1s ltltr ltla • alakadar Vekl-

l,464,D lretlar. leller tala-~-h.am-DMı~F.1..1:r-1A~ 

........ w. 
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anyad 
bi dar 

.......... _ . - - .. 

Her i ted.ğinizi herke yap ırabilir iniz 
--~~~----~~~ 

lzmirde çok olgun ve te· 
miz neşrigatile tanınan Kül· 
tiir mecmuasından: 

Herkese herşeyi y ptarm k 
için y lnız bir t k yol verdır: 

Prof. Karneci 
Eb Unkılo bir mektubund . 

.. Herkes komp 1 manı sever 
diye ba lamıştı. Evet hepim z 
ıercflı bir t kdirı, !&mi ı bır 
övmevi arzu ederiz. Fake.t ma· 
le ef bunlar nadıren mal k 

1933 intlı nb ri Muıeviliğe adık kalmı olan Yahudilerin s6yleniyor 
k • · .J lıtan u~ 1 ( Huauıi ) - Ye· 

Bunun ne olduğunu hiç dün· 
dünüz mü? Evet yalnız. bir yol.. 
O da, yapılmasını iıtediğiniz 
eyin bizzat onun tarafından 

arzu ile istcnilm ıini temin et· 
mektir. Bunun için bir t k yol 

oluruz. lnı n nevini hayvınl r
dan ayıran en çık fark t bu 
•mühim ol ak rzusu,. dur. 

Mizori de bır çikçi çocutu 
ike b b ..• iyi cins domuz· 
larımızı ve beyaz yüzlü sığırla-

a di, 580 bin ışıaen 360 bin inmi~tir nidcn buı Vekaletlerin lbd ıı 
Berli , 1 ( A.A. ) - Havas • ıöyl omektedir. 81.1 şayialara 

Ajanıının muh biri bildiriyor: F ra n sad a rev göre bir de Milli Müoakalit 
Bundan o r di i yabudi Vekaleti ihd 1 dileccktir. 

oldutanu unut a. 
Hiç şüphe yok ki, bir ada· 
ıa kaburga k miklorinc rü.· 

velver dayıyar k saatini size 
vermeıı 1 istiyebilirsiniz. Bir 
ameleyi işinden çıkarmak teb· 
didi ile • o n için • sizo y r· 
dım etmesini iatiyebilir ve bu· 

rımızı bayv nat eşherler"n 
götürerek teşhir ederdi. B r 
defa bunl rda birincil k mü • 
fatını kazandık. Bab m mu 1" 
üzerindeki mavi kurdeleleri gö • 
süne tı, rkadaşl rı ve mi a· 
firler evimiıc geldikleri zam n 
hemen o mu lin parç sını çık • 
rarak b" r ucundan ben bir ucu • 
dan da o tutarak teşhir ederdık. 
(Muslin üzerinde mavi kurdeı •· 
lcr Amerik hayvan sergilerin de 
birincilere verilen bir embor 
dür.) Domuzlar ise kazan m 
oldukl rı bu mavi kurdeleler 
aldırış bile etmezlerdi. F kat 
babam onunla övünürdü. Bu 
hal ona •aatün olmak,, •mii· 
bim olm k,, duygusunu verirdi. 
Eğer ecdadımız bu ateşli 
alevli •mühim olm k. duyguıu 
n m lik olm s lardı, mcd i 
yet imkansız olacakb. Bu duygu 
olm a , ins nl r t mamen bay· 
vanlar gibi olac ki rdı. 1 te bıı 
mühim olmak duygusudur ki, 
fukaralıktan çırpın n bir hal
k 1 çırağını üprüotülüğe tıl· 
mış hukuk kitapl rına elli kuruş 

c m eri katoUk ve protestaa 
ccm leri i .. efit olduklan Tayyare fabrikalarının muattal kalmama 1 Muvazene 
imtiy z rı kaybedecekler vo ıi· • • h ~ l k dı• • • -' 
vil cem ati r gibi vergiye tabi ıçın_ Ü umetçe tedbir dü 'iinü m ~e ~~: vergısınae 
tut lac klardır. Parı , 1 (R dyo) - Umumi grev il"n eden otuz bın kııılık y dı 25 f •tdt 

y budiler ağar bir darbe amele kitleıi, halat leplerinde ısrar etmekte vo iş tutmam ktadır. üz e enzı 
indirmekte olan bu emir yahu· Tayy re fabrikalarında ç lııan amele için hükumetçe bir ted• ,apılaca 

nu 1 ptırabilirsiniz. Bütün bu 
g ddar e usuller, kendilerine 

di ce atlorinden b zılannın bir düşünülmekte ve fabrikaların muattal k lmamasını temi• bu· lstanbul, ı (Huauıi) - Ver· 
ortad n kalkmasını intaç ede· ıuıund tertibat hnmakt dır. giler üzer:ndc y pıl cak tenzi· 

mahsus tesirlere m liktirler. 
F kat, siıe iıtediğimi yaptır· 
m k, anc k iıtediğ.nizi ize 
ver ekle mümkündür. 

Ne istiyorsunuz? 

cektir. R d t k f k ISt hakkındaki layiha hazırlan· 
Tahmin edilditine göre ya· oman ya a e ır a mışbr. Bun göre muvazon 

hudi cemaatlerinin adedi 1933 E ki fırkaları lemanların hep i vergi inden yüzde 25 tenııl"t 
seneıindenberi t kriben yüzde mensap y pılmaktadır. Yirminci yüzyılın tanınmış 

paikolotu Vay n lı doktor Fre• 
ud diyor ki: •senin ve benim 
yaptı~ım b rı y ilci kaynaktan 
çakar: •Cinıi istek. ten v 

20 :niıbetiode azalmıştır. Mu· yeni lırka,a girecek. Saadabad 
eviliğe sadık kalmıı olan ya· Bükreş, 1 (Radyo) - Siyasi teılcilAtıo kaldmldıiı lıakkınd ki 

hudilerin adedi iıe hicret ve kanun, bugün meriyet me vkiine girmietir. Bu kanun mucibince, 
· doğuml rl ölümlerin faılalıtı milli bit parti tesiı olunacak ve fes edilen ıiyasi fırkaların ele· 

Paktının teatisi sen · 
e kaldı •mühim olmak,, duyguıund n . ., 

Istanbul, 1 (Huıuıi) - Saad- Profesör Cın Düvey, bunu dolay11ile oimdi 360.000 kiti· m nlıirı, tamamen bu psrfye dahil ol caktır. 
dem ibarettir. Bu miktar 1933 ·-- - -~- -- -- -- -- - -- ... _ ... 

:.: ~:·i;~a·000 kişiy• b •it Kambiyo borsası "bad paktının teati i gelecek bir ı farklı olar k ıu şekilde 

~--------:--------~----

Avam 
. kamarasında 
Van Zelland raporu· 
nun ne oldu~u aoruldu 

Londra, 1 (Radyo) - Avam 
k m•·-.... bu8 iiA ö{ıle.den aonıa 
topl nmış ve Belçika aabık 
Bqvekili Van Zell ndın verditi 
raporu e olduğu h kkınd 
bazı yl vlar tar fından vuku• 
bulan aual cevep veren Bııve• 
kil Çembcrlayn, raporun muh· 
telif encüm nl rde tetkik edil· 
mekte olduğunu ıöylemiı, bu 
rapor b "kmd diğer devletle· 
rin ne düıündükleri ıorulac .. 
ğım ve ondan ıoara icabına 

göre hareket edilecetini ilivo 
eylemi tir. 

Romanyadaki 
Almanlarla 
Avust ryalılar 
Kö tene a klarında 
ve bir gemi üze tn a 
reylerini verecekler •• 

Bükreş, t (Radyo) - Gel~ 
cek hafta iptid sında yapılacak 
plebisite iştirak edecek olan 
bur1daki Almanl rla Avustur· 
yalılar, bir vapur binerek Köı· 
tenceden çık denize doğru 
uz klaşac kl r ve or da reyi • 
riqi vereceklerdir. 

I zmit arazisi çeltik 
zeriyatına elv rişli 

lzmit, 1 (A.A.) - lzmit ci· 
varındaki r zinin çeltik zira · 
tine elverişli olup ol adığmı 
mahallinde tetkik etmek üzere 
Ziraat Vek"lcti çeltik miltehaa
sıal randan B. Rahmi ile Sıhhat 
Vekaleti ııtma mücadele umum 
müfettiıi B. Rüıtü şehrimize 
gelerek tetkiklerine başlamış· 
lardu. 

8. M. Meclisi 
dün de toplandı 

Ankara, 1 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Fikret Sılayın 
b kanlığında topl naralc Tür· 
kiye, Letony ticaret mukavele· 
sinin t sdiki hakkındaki kanun 
layib sının birinci mü:zakeresini 
yapmıştır. 

aeneye kalmııbr. MaH.\m olduğu anlatıyor: alnaan tabi tinde n 
veçbile bu p kt, hükumetimiıl derin i tık; •mühim olm k. ar· 
lr n Ir k ve Afgaııiatan a· zuıudur. Bu cümleyi unutm 

DiJn Ankarada ve Mali,e Vekili Fuat ıınd'a kdodilmiıtir. Bu •mühim olmak arzusu. çok 

Atralının huzurunda açıldı Osmanlı Banka 1 mühi dir • 
Filhakika ne istiyo unuz?Bir 

Ankara, 1 (Husuıi) - Kam· Milli paranın fii_li i~tikrarının L nclra ubeıi miiddra ç~k şeyler değil mi? Nel ri 
biyo borsası bugün merııimlo mubaf za ve takvıyoaıne prog- !' . . l l kuvvetle iıtediğiniz ink"r edi-
çılmışhr. Meraıimdo Maliye ramının başında yer vermiı olan rıcalrmı~ e temas ara lemez. Çünkü ber normal inaan 

VekiU B. Fuad A~rah da hazır hükGmet bors ttnın bu ıahadıki ba lamıştır.. ıunlara i ter: 
bulunmu tur. rolünü nazara itibarc alarak lata bul,. 16 (Hususi) - An• 1 - Sağhlc ve h y tın ko· 

Kambiyo bora ının Anka· Ank rad bir kambiyo borsa.. kar ya gelen O•manb Bankaaı· run aaı 
raya nakli, mali meh filimiz ının açılmaaı lüzu unu t kdir ın Londra ubeıi direktörü, 2 - Gıda 
üz rinde büyük bir hüsnü tesir etmiı v bu kararanı bugün ta• ricalimiııe ali gorü melerd J - Uyku 
yapmıştır. hakkuk ttirmiştir. Ank ra k m• bulunmaktadır. , 4 - Par v p ra ın alac it 

Ankara, 1 (A.A.) - Ank ra b F ela ıeyler. 
biyo borsa ın 1 açarken u mü· ransa 

menkul ktymetler ve kambiyo S - Band sonr bay t 
bim müesse enin memleketimiz 

boraa11 bugün saat 11 de açıl· Tı hlikeli bir 6 - Cin i baz 
miştır. Bu münuebetlo yeni iktısadıyata için hayırlı v ve· 7 - Çocuklaru:ızın iyi yc-
b ı rimli olmasını dilerim. orman vangını orsa binasında yapı an mera· .,, tişm i 
sime başta M liye Vekıli Fuat Borsa id re meclisi reisi Fe· Pariı, 1 (Radyo) - Frlnsı· 8 _ Oıtürı olmak. 
Atralı olduğu baldo C. H. P. rit Ferhat Demirtaı ta hizmeti nın (Land) orm nand4 büyük Bütün bu iıte~lerin hepsi 

genel sekre erlik yardımcı üye• ifa için boraa acentalarının ken· bir yangın çıkmıştır. Gerek halk . d"l' F kat bir ta· 
ve gerekse aıker, yangını ıön• tatmın e 1 ıyor. a 

ai Münir Akkaya, Maliye Ve· dilerine düşen vazifeyi hakkile dürmek için bütün kuvvetlerile nesi müstesna. Bu da gıda, uy· 
kaleli müsteş m Cezmi Ercine, yapm kta hiçbir vakit tereddüd çalışmakt dır. Şimdiye kadar ku ihtiyacı kadar derin bir 
Cumhuriyet Merkez Bankatı go• etmiy eklerini söylemiştir. bin hekt r orman yanmıftır. iıtek ki nadiren elde edilir. O, 

'karıılığında satın alar k oku· 
mata aevketmiştir. S z helki 
bu b kkal çıratını unutmu~ıu• 

nuzdur. Onun adı D.k nıtir. 
O, bu duygu ile ölm z eıerl 
rini yazdı. Bu duygy v ar u 
Sir Chruılooher'e kendi ıen 
nilerini taş üzerine bak etme 
ilham etti. Bu rzu Rokfc lcr 
milyonlara ıahip kıldı. Bu r.rz 
izi en oa ınodol l · e ·,-
meğe, son model otomobil ku ~ 
lanmağa sevketti. Gene bu ar• 
zudur ki, bir çokl rını caniliğe 
cvkeder. T ıpit edilmiştir k., 

bir genç mücrimin, tutulduğ 
z man ilk iıtcdiği şey kendi ·ni 
bir kahraman şeklinde gösteren 
gazeteleri görmek olur. 

Sonıı S inci sahi/ede -
net dirktörü Kemal Zaim Sinal Bunu müteakıp Maliye Vekili 'r k • -' ğl Freudun •ü~tün olm k arzuıu. 
ve bütün b nk1'lar id re mecliı· Fuad Ağralı ilk ö ce nukut ve ı e lTaG 1 dediki §eydu. 
lori ü~lcri, Malje Ve~~tier onu ~~b~d· menk~k~me~ ~ n ral ~zı~ ~irLç ~-,-.M~-~-ı--~~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kinı, belediye reisi muavini ve ler muamelelerine aid kıımın .. 
Ankarada bulunmakta olan yerli ğin daveti ü,;erın -

kordelasını muvaffakıyet temen· • • •• k •• •• 
ve ecnebi matbuat mümessilleri nisi ile keımiş ve bu esnada Edirney gıttı . O U U ap 

ü.a ctmislerdir. Edirne, 31 (A.A.) - Fransa· 
M 

r•lınan k mpana ile esham ve 
aliye o it uad A~ralı r- ı dan memleketimize dönmüş .tahvilat üzerinde ilk satış ara 

borsayı açarken demiştir ki: olan başpehli vanımız general b lanmıştır. 
- Cumhuri1et hükumetinin Kazım Diriğin daveti üıerine. 

B"rinci muamele biri ci ter· Ed ld R syonal çalış maya verdiği Tekirdağdan ırneye ge 1• 
tip Türk borcu üzerine yapıl· Ed' ehemmiyetin feyizli net:celerin· Bugün Tekirdağlı ve ırue· 

d n birisine dah şahit oluyoruz. mış ve 19/50 den 20 tane 5 • bütün pehlivanlar mabfeldc kuzu 
Filhakika reji i iz bütün işlerin tılmıştır. Bunu takip eden mu· ve pilav yiyecekleri ve kşama 
yekdiğorile ol n lak ve irtib • melcler de eunlardır: Tckird ğlınm nezareti altında 
tını daha ahenktar bir suretle Anadolu mümeais senedi 70 h Ik huzurunda serbest güreş 

1 b ı . ekzersizleri yapılacakbr. 
tanzim ve id re için cumhuriyet tane 40,50 den, ş anı<:ası se· M yıa ayında Tür~iye atlc• 
merkezinin ona göre teşkilatlan· nedi 50 tane 98,50-10,80 den, tizm bayr mının Edırnede ol-
dırılmasını iınir bulunm ktadır. iş bankası senedi 50 tane 11 muı ve Jstanbulla Edirne ara· 
işte bu lüzum ve zaruretle mali den, Merkez bankası senedi 10 sında büyük bir bisiklet yarışı· 
müesseselerim'z bur da toplan· tane 98,50 den. nm yapılm 81 için .. ko~uşulmak· 
mış ve buhun neticesi!lde de mali Merasimden sonra davetliler tadır. Edirne kuluplerı bu se-
transaksiyonl r vüsat kesbet· hazırlanan büfede izaz cdılmi§· vinçli günlere şimdiden hazır· 
miştir. lerdir. lan maktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 23 Niıanda ~ idanbulspor 

Elhamra idaresinde Milli Kütüphane Sineması • birinci futbol tıkımının Edir· 
neye gelerek bir maç yapm ı 

Bugün matinelerden itibaren Beyaz Perdenin eşsiz bülbülü k rarlaştaralmı tır. 

M A R T H A E G E R T H Ha rda 
Tarafından en ıon e en harikalı hir gaullikı yııratılaıı btiy6k ~ıhee r 

A t::J O ZA BAK 
Dünya hadiseleri filiminde Almany Devlet Reisi 

M. Hitlerin Viyanaya girişi 
Tekmil teferrüatile 

Seanslar: 3-5-7-9 da .. Cumartesi, Pazar 1 de başlar. 
' I -. ,. -. . ..., . ~ 

~ • .. . • > • .....-., ....... •"; •, 

Bir romorkör bir va. 
parla çarpıştı v battı 

Havr, 1 (Radyo) - Bir ro· 
mor"örle Norveç bandırah bir 
petrol vapuru çarpıımı§ ve ro· 
morkör batmıştır. 

Boğulanların, yedi kiıi ol· 
duğu haber veriliyor. 

Liman idaresi, bizim gazetenin 1 Nisan balığın , B yraklı 
vapurunu sabahın yedisinde Karşıy k nın sak lına dayamakla 
cevap verdi. Biz, vapurun ancak öğ.eden sonra işliyeceğini ana· 
rak, k za hraberini uydurmuştuk.. Her neyse .. 

Dün s t ekiz buçuk sefer.indeki )Olcular ar sınd ben de 
vardım. Jgkelcye yaklaşırken çocuklar b rış yorlardı: 

- DöktürÜLÜ vapuru geliyor. 
Çocukların, vapura niçin bu ismi verdiklerini anlıyamad • 

B n •Gül Fatm , Pembe yanak Recep, Altın diş Must fa, Be ı 
Servinaz,, gibi şeyleri hatırlatan bu isim, sıi marifetini so r • 
dan çak rdı. 

Güzel, şık ve nefis bir vapur doğrusu.. Vapurda ileri suru· 
len ilk fikir şu oldu: 

- Bir büfecik açsalar ve akşamları .. 
Alt tarafı malum; birkaç kadehcik aper tif, y but epera ıf 

çekiştirsek.. Öyle ya, radyo da var, gramofon d .. Derken, ho
parlörden şu şarkı akaetmeğe baıladı: 

Yaktı beni kavurdu, 
Dum nımı ı vurdu be i, 
Gönül oo vuruldu. 
Vışşşş~I 

Ve arkasından: 
Döktürü döktürü döktürü y vrum heeeeey! 
Bütün vapur yolcuları gilüştük. Bu beş pnra etmiyen abur 

cubur şarkı, şuracıkt bir eğlence vesilesi oluvermişti Fak t 
kadarla da kaldı zannctmeyıniz. ilerideki üç mektepli l:ızın ay k· 
1 rı, daha ark daki kş mdan kalma ayyaşın parmakları, kap 
dışınd duran gencin dud kları harekete geldi. Birdenbire oyle 
zannettim ki bütün vapur, •Döktürü, döktürü" diyerek terennu· 
me başladı. 

Meğer, bunun içindir ki, çocuklar koskoca Bcayraklı v p u 
na "Döklürü vapuru., dını takıvermi~ler.. Çimdik 

• 
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a T brczde dö t beş gün ka dıktan sonra 
baş gösterdi orduda bir memnunıyetsizlik 

~~~~--.... o.,_..~-.-.--~~~....,...--
T ı b r izden h"ç durmadan kar- Yazan M. Ayhan - Git tc kullarımla bir ko-

vanlar yola çıkıyordu. H 1z · ~e- - 113 nuş, bakal m, ne isterler? 
ler, kıymetlı eşya, san'atkarlar Divan kuruldu ve şu karar Mustafa paıı çıktı, fakat na-
vesa re... verild: f ı lel.. Kendisi zaten vaziyeti 

Cumartesi günü id; Bediüzza- K ın, Azerbaycan kışlakta- kavramıştı. Aksine olarak so· 
man, padişaha yaklaştı: randa geçirilmes·... ğuk şiddetini arhrmıı ve yeni· 

D ı d 
den kar bastırmıştı. 

- ev etıüm an birşey istir- Kara bağ c.heti, en müsait gö· 1 lk sesler, biraz sonra çoğal· 
bam edecekim. rünüyordu. ma~a b ılad v f'l 1-afı'le 

lS a ı. ~• ı e " 
- Buyurun, söyleyin. 14 Eylülde orduya hareket b ı ·raz öte erden geçiyorlardı ve 
- Mehmed Hafız lsfehani hazırhğı emri verildi. Efrad bağrışıyorlardı. 

kulunuz ikı kaside yazmış, fer· adeta pervasızca ıormağa bat· Mustafa paşa geldi. Yüzü 
man buyurun da huıurda oku- )adı: sapsarı idi. 
ıun. - Hareket amma, noreyel.. - Ne var paşa!.. 

- Ya; ne l'sanla yazmış! Rum diyarına mı?.. Muıtafa paşa yutgundu. 
- Bi ·i Farisi, biri Çağatay. - On4 Hakan bilir. -Devam ed,;cek-
-Gelsin, gelıinl Zaten onu _ - Yalmz Hakanın bilmesi -

da yanımıza alacağız. yetmez, bizım de bilmeldiğimiz zabıta 
lranJı müezz'n, bundan çok lazım. 

memnun olmuştu. Maamafıh, Ertesi gün Tebrizden Sohlo-
kendiai basıt bir müezzin de· neye gidon yola düşülünce, ef· 
ğildi. Oldukça okumuş, bil· rad herşeyi anlamı~tı ve açık-
hassa şiirle u~raşmış bir tan açığa bağ'raşmağa başla· 
adamdı. mı~tı: 

Şiirler hakikaten güzeldi. Pa· - Yeter artıkl.. Yetişir bu 
dişah ona bol bol iltifat etti yolları .• 
ve hediyelerde verdikten sonra Selim, tehlikenin k•pıyı çal· 
hazır olmas nı söyledi. dığını anlam f tl. Mümkün oldu· 

- Evladü ayalin de bera· ğu kadar ıüratle gitmek ve ka· 
ber.. Nasıl, çocuğun var mt?. rargahı kurmak, ayni zam•nda 

- Vardır şevketlum; Haaao erzak vo iaşe işini yoluna koy-
Cın adında bir oğlum var. mak iıtiyordu. 

- Getir, görel'm.. Kıı bışlamııtı. Burada Eylul 
Biraz sonra müezzinin o§'lu sonları ile b.uaber ilk yatmur 

g "rdi ve padişahın uzattatı eli ve ardınca yüksek yaylalara kar 
öptü. düşüyor, birinci ve ikinci teş· 

Hasan Can, çok genç ve rinde kıı bütün hızı ile giri• 
çok güzeldi. Hatta bir kız ka· yordu.. · 
dar güzeldi. Sıpebilerde, şimdilik 111dh 

Padışah, dikkatle ona baktı. yoktu. Fakat onların da vaıiyet• 
içinde ona karşı derin bir ya- ten mem11un olmadıkları •tikir .. 
kanlık duydu.. dı. Çünkü atlarıQı clüıünüyor• 

Padişah Tibrizde dört beı lardı .. 
gün kaldıktan sonra anhdı ki, Altı gün •onra Araa çayına 
orduda bir homurtu vardı. Ye- varılmıştı. Fakat çay epeyce 
niçeriler, zaferin verdiği ilk kabarmıştı. dal kurup geçmek 
mane-vt zevkten sonra, asıl ana imkanıızdı. Çare yok atlarla 
vatanın en uzak köşelerinde geçilecekti. Kuvvetlerin bir kıs· 
ayl rca yol teperek, açl k ve mı, çayın g:miı ve ıuyun aıaıa 
mahrumiyet çekerek buraya olduğu yerlerden geçmek me<> 
kadar geldikten ıonra, kendi· buriyetinde kalmıılardı. 
lerine ne dilştütüııü beaapla· Fakat bu tasavvur ve hare• 
mağa başlamıılardı. ketler, epeyce tuzluya mal olda: 

Efraddan bir k11mı, cereyana 
Yavuz bunu, şehirde gezinir· k~pılmış, keza süvariler de at· 

ken, ıon gunl~rde artık eski lan ile b~raber bojulmuşlardı. 
hararet ve heyecanın kaybol· Yavuz; 
masında kuvvetle ıez'yor ve - Uğurıuzlukl.. Uğurıuzlukl 
aörüyordu.. Korkmata başla· Diye kıvranıyordu. Harbin 
mı ıh: yapamadığını çay yapıyordu. 

Ya ordu, fütuhata devamdan Sulara epeyce kurban verilmiı· 
~ekinirael.. • ti ve bu hidiıe askerin eıuen 

Diğer bir tcıhl'ke de kııın kızgın olan ruhunu, büıbütüo 
yaklaşmakta olması idi. Burası, körüklemişti .. 
Orta, Garbi Anadoluya veya Çayın öbür kenarında mola 
Rumel ye benzemezdi. Kar baı· verilmişti. Akşam karanlığı ile 
tırmca, geç.tler, aylarca yol beraber, keskin bir ayaz bas· 
vermez, münakale L:esilir, erzak mış ve nöbetçiler dikip, kara-
1ıkınt111 ba~gösterirdi. Bu şe· kollar da yerine geçirildikten 
rait altında büyük bir orduyu sonra, herkes erkenden çadm· 
lteılemek çok zordu. Şu halde na çekilmiıti. 
derhal, en iyi, so~uğu en az ve Padişah, vezirlerle ve bazı 
lc!lbmda erzak temin edilebi· maiyeti ile çadırmda oturuyor• 
lecek bir kı"lağa gitmek lazımdı. du. lleridep ıeıler gelmete 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

SaLıL \'e Hacmuharrin 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
(mumi mecriyat ~e yR ı itim mild• 

n.banıdi ~fizhet <_:ANÇA.K -iDAREHANESi 
fnrıir İlinci Beyler ıoka.,"'t 
l.E alk 1 artiıi binan içinde 

1'dıraf: lımir - ANADOLU 
'ftlefon: 2776 .. f?oııa htma: C05 

ALone teraiti 
l ıllıtı lHJO, ıltı aylı&ı 800 

kunıttıu 

l'alı~ııo 9>•trltketJer fçln eenelik , 
ılıcııe flurti 2'1 Jirıdıt 

başladı. Bu sesler, tehdit, fİ· 
kiyet ve hiddetle karııık, bü· 
yükçe bir kalabalık ığzm dan 
gel yordu. 

Padiıah kılıcına sarıldı: 
-Ne oluyor? 

D ye batudı. Herkea sapsarı 
kes imişti. 

Ses er, şunlara ıöylüyordu: 
-Gitmeıükl. Gitmezük .. Daha 

uzaklara gitmezük.. Başka J;>ir 
ıey iıtemezükl .• 

Yavuz, çadırdan fırladı. Fa· 
kat ktlıcını kınına aokmağı da 
unutmadı. Çünkü bu hareketi, 
11ker tarafından fena görü~ 
bilirdi ve o takdirde, ıu küçük 
isyan ıbareketi, büyük bir gaile 
çıkarabilirdi. 

Tekrar çadırına girdi ve Muı• 

Yanıın deiilmiı 
Karııyakada §ehit Fadıl ıo· 

kağınd~ do"tor B. Vaıfinio 
evinde yaniın çıkrnıı, itfaiye 
derhal yetişmişse de yanan bir 
şey görememiştir. Evde hizmet· 
çilik eden l\adriyenin, banyo 
odaıındaki ıifon muslupnu 
açınca fazlı buhar çıktatını ıör· 
dü~ü ve ~unu yanıın zanoettiti 
anlaşılmıştır. 

Yanlcesicil Ilı 
Mepıleket haatıneti önünde 

do1aıan Ali Şefik otlu Sadıfın, 
elinde tuttutu bir para cüıda· 
nını kurcaladığı ve muhteviya
tını tetkik ettiği görülmüı, ken• 
diıi zabıtaca yakal,nmııtır. Cüz· 
danın, Dikili Ziraat memuru 
Bay Necip Eldemfl ait oldutu 
anlaı lrnııtır. Suçlu hakkında 
tahki:Cata de.am ediliyor. 
Karnından alır yaralamış 
Cumaovası nab:yesinio Keler 

köyünde bir vak'a olpıuıtur. 
Yusuf otlu HaC1 '••lndek\ ı• 
hııı, bir kavga neticeıinde 
Ômer oğlu Fehmi bıçakla kar,. 
nandan ıtır ıurett yaralamır 
tar. Yarılı, lzm:r memlekıt bas· 
tanesine kaldırılmış, vık'anın 
faili yakılan nıııtar. 

Hır•1•lık 
Fevzipaıa bulv•rında liıtik 

kaynakçııı 8. Muıtafanın dOk· 
kanından iki otomobil llıtiti 
çalan Edremidli Niyazi Kanyak 
zabıtaca tutulmuştur. 

Esrar ıatarlı.n 
Gazi bulvarında Mebmedin 

jcabvebanesinde Kıflcasyah De
mirle Küçük Mchmed earar ıa· 
ta ken yıkalınmıılırdır. 

Kam ar 
Dolapbkuyu m halleainde Hı· 

cı Ali caddHinde Melimecl Ali
nin kahvesinde Abdullah, Ha
san, Hasan, Ali, Ömer Ali ve 
Ha1an Ali kumar oynar~en 
tutulmuılardır. 

Bıçak çakmek 
Çeıme kazasında Camiicedit 

maballeıinde Arif oğlu sabtlcalı 
Ali, kara Mehmedin kahvesinde 
Ahmet oğ'u Mu•tafaya bıçak 
&ektitindın tutulmuştur. 

Falcı Çinıen• tııtıılm•ı 
Cingene Ahmet "ızt 40 ya· 

tındı Pembe Çeıme kazasında 
çarıı içinde falcılık yapırkeo 
zabıtaca yakalanmııtır. 

Tahkir 
Kahraman sokat•ada Hamid 

kızı Güıide, Osmaıı kızı Hay· 
riyeyi tahkir etmi,tir. , 

Dr.Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mtitelıcuaııı 
Hıstalanm 11,30 dan bire ka
dar Beyler ıokatıoda Ahenk 
matbaası yanında Ubul eder. 

Muagenelrane telefona 39QO 
Ev telefona 2261 

Son petrol hadiseleri: 

Dilencilikten Cum
hurreisliğine 

Meksika Cumhurreisi kimdir, naııl 
yetiştı~ neler yaptı? 

Meksika petrollarını işletmekle 
olan Amerika ve lngiliz ıirket
lerini ad~ta kovarak, pctroll~rm 
millileştirilmesi hqsuıunda bir 
kanun çıkaran ve bütün dün
yayı hayretler içinde barakarak 
bir anda en meıhur simalar 
meyanında yer alan Meksika 
reiıicumhuru ve diktatörü K11-
dena1, bu mevkie yükselmeden 
evel en şaynm hayret mtıccrfl 
ve aerıüıeştlerin k{lhrımanıydı. 
Laıaro Kardenas, 1893 te 

Mekıikanın iarbında bulunan 
San Lui şehrinde doğmuştur. 
Babası, yerli bir kadınla evlen· 
miş olan fakir bir l.ııpanyol ,ift· 
çisiydi. Henyz on iki y~ıınday· 
ken hem anneaini, hem de ba· 
basını kaybederek yetim kalan 
Lazaro, dilenci çetelerinin, tah· 
rikçilerin ve haydutların deh
ıet saldıkları bu kırmakarııık 
ve 1efil memlekette yapayalnız 
kaldı. Cenaze masraflannı kar· 
şı!amak üzere satılan küçilk ev 
ve toprak parçHı da elden gi· 
dince, bedbaht çocuk Hraeri 
oldu ve kendiıini iıtismar ede· 
rek hırıızhia ve dilencilite 
alııtıran bir dilenci güruhu içine 
düştü. lkl ıenc bq dilenciler 
arasında kalan çocuk, nihayet 
on dört yaıındıylcen burıdaq 
kaoarak serHri hayatına bqka 
yerlerde devam etti ve bir ıüq 
aılen Franıız olan bir halk bes· 
t karma tesadüf ederek yanına 
Çtrak olarak girdi. 
Huaü&-~ ujlCij it ve 

pof~lcte ~atlanmıt olan Laıaro 
Kardenaı, başkalarının çocuk 
nyıldıkları bir yaşta, adeta ol· 
gun bir erkek haline Jelmişti 
ve bu hayatın nişanelerini bü· 
tün bayatı müddetince muhı· 
faza etti. 

Kardenaı on yedi yaşındayken 
orduya g·rerek, 1910 da ce
nup alaylarının yaptıklan iı· 
yaaa iştirak etti. Gayet ze~i 
ve enerjik oldutu için derhal 
kendisini röıterdi, ıivrildi. 

Gay•t iyi bir nitık olan Kar
denaa, kütleleri tahrik ~tmekte 
büyük bir ıııeharct göstererek, 
yirmi raıında ıııiralay ve ponra 
ı•neral oldu. 

Kallosin reisicumhurlutu za· 
manında, Meydyo~an eyaleti 
valilitinde bulunan Kardena1, 
ziraatte tam bir inkılap yap
mak hususunda hummılı bir 
faaliyet ve propagandaya gi· 
rişti. Şehir ıehir dolaşarak kiit· 
leleri tahrik etti, birçok tar af· 
tar daha lcaıandi ve 1934 te, 
altı Hnelik bir devre iç'n reİ· 
aicumbur intihap edildi. 

Bir,ok kiqıaaeler, iktidar mev· 
kiine yükıelince K~rdenaıın ih· 
tililpi enerjiıinin kırılacıtını 
i~dia ettiler. f akıt o, bütün 
bunları tekzip edecek mabjyet· 
te, h\lmJJıah bir faaliyete 'i· 
rit~ ye Mekıikada namüte
nahi inkalaplar yaptı. Bi hassa 
"Mıkıikılılınn •blik ı•viye· 
ıini t~kimü),. ettirmek ıçın 
büyüle bir gayret gösterdi. İçki 
aatıımı iyice tabdid etti. Pü
tÜil kumar aılonl rını kapattı, 
kabare cla~ıözlerinin akşam aa• 
at onda va~ifelerige nıhayet 
vormeleripi ,mrettj. 

MelcJilca Cumhıırr§isi 
1'.@rd•n•s 

olur. Kendisi ise 11la tütün ve 
içki içmez ve ideta ktıiı ha
yatı türer. Her sabah saat dört· 
te kalkar. Pir çeyrek sıAt yü· 
zer, sonra da at Kez·ntisine çt· 
kır. Gezinti dönüşünde aıla 
vakit kayl>etmeden büıosuna 
acl r ve nöbet değiştiren ki· 
tip'.erile beraber durmadan tam 
on,.Itı Hat miiddetle ~alışır. 

Kardenas bir i, göreceli za
man tamamile müstakil bar~ 
ket eder ve hiç kimseden fikir 
ıormaı. Nd,in ve bilhusa 
enerj' sintJ bijyiik bir itimada 
vardır. 

Dip?ornaai deqilen ilmi tama• 
mile inklr eEfer yo Jcepditine 
karşı kuvvetli bir cephe alan 
bir ole nanrooali ~t ır&eaı ... ı. 

uşnııya lüz11m görmez. Hal· 
bulci bu natyoQtlist f arlcalar bil
has11 soD petrol tia ı sesı üze· 
rirıe, büsbütün kuvvet bulmuş· 
lardır. 

Petrol hadisesinin dofur• 
dııfu müşkülat 

Fılhaıdka, Kardenas, son ka· 
r11rile çok müşkül bir vaz yete 
düşmjiştür. Amerikan ve lngilh 
petrol şirketlerinin cebri fcıl)i 
pzerine Mek ska başlıca müşte· 
rilerj olan ve menfaatleri Ame· 
rikaya bağla bulunan bütün de
mokrat memleketleri kaybetm;ı 
oluyor. Ger'ye kılan Almanya, 
ltalya ve J :aponya gibi büyük 
devletlere ise Mekıikanın pet
rol satmaktan imtina att'ii 
anlaııhyor. 

Bunun üzerine, memleket 
dahilinde ancak yüzde on Jje i 
ıarfedilen iıtihıılitın yüzde 
ıelcıen ~etini ihraç e~eınenaek 
t~hlikeai kar~ııında ~alan hü
kumet, ameleye vaade[i:Ien 
ücret zamlarını tobir etmiı ve 
üstel le, adeta mecburi bir da-
hili iıtikraz yapm~ta k11rar 
vermiıtir lci, bu da halk ara· 
ıında büyük bir memouniyetsiz· 
liği mucip olmuştur. 

Hükümet, bu dahili htikrazla 
ecnebi şjrketlerin ıarar ve zi· 
yanlarını ödemek niyetindeyıe 
de, umumi kanaate göre, ha· 
dise ve müıkülitın bu ıuretle 
kapatılması pek mümkün olnw 
yacalctır. 

HuJasa, ıon petrol hidiıeıi· 
nin Meksikada ıgühi~ akisler 
uyandırdatı ve bel i ~e bazı 
)Jidişeler doturacağı anl~ıl· 
ataktadır, 

Almanya:Jıı giden 
Avu•tur 1a holorduıu 

Al\.Al;UlU MA1 H.AASH\DA 
l!A SH.AU~1 Jli 

tafa p41aya dön,Jü: ...................... 

Kardenas hususi hayabqda, 
vatındHlarına pÜlflunei im~iı l 
olmaktadır. Memleketin idet 
ve an 'aneai mucibince ~arııı 
halk arasına nadiren çıkar ve 
evinde hep çgcµklarile meşıul 

Salzburg, 1 (Radyo)-Alman
~ay~ gi~mit 9lan qn bin kiıjlik 
bir Avuııurya kolordusu, bugün 
ıekiz yüz kamyonla buraya dön· 
müıtilr. Halk, kolorduyu teza· 
hyratla karıılamıştar. 

Ni an 2 

,. r1 
Uahill haıtalıldar mlUeha111• 11 

Dr. M. Ş.•ld Ufqr dır>~ ~i: 

Difter · .. Kuşp l zı 
-3-

Kuşpalazı hastalığı yalnız ne· 
fes borularında görülmez. Bun• 
dan baska cilt, burun ve hatta 
gözde biJe tesadüf edilmektedir. 
Gözde teşekkül eden Difteri 
afeti, gözün mahvolmasına se
bebiyet verebilir. Bu hastalığın 
seyri esnasında vücutte pek 
mühim ihtilatları mucib olmak· 
tadır. ihtilatların pek ehemmi• 
yetli olanları da vardır. Kalb 
kasısının iltihabı pek mühlik 
bir ihtilittır. Hastalık pe~ ıid· 
detli olursa kalbde genişlikler 
de yapar; bu sebeple de kara· 
ciğer şişer ve vazifesini göre
mez. Bu suretle kalb hastalığı
nın teessüsüne meydan verir. 
Nihayet kalbi felç ederek has· 
tanın hayatına hatime çekmiş 
bulunur. Bundan başka bu haa
tahğm mühim ihtilatından biri 
de boğaz felcidir. D'fteri mik
robunuıı ç lcardıtı zehrin ıinir· 
lere tesir ile iltihaplaştırması 
ve neticede sinirlerin nihayet 
bulduğu kasaları felce uğratması 
dolayısile hastalar ıulu mad· · 
deleri yutarlarken burunların· 
dan çıkarırlar. Nihayet felç 
neticesi hiçbir şey yutamaz 
bir hale gelirler. Göz kasıla· 
randa vukua gelen felçlerde 
hasta yakından göremez, oku
yamaz ve hatta ş ş 1 k bıl ~ :zu
hur eder. Kuşpalazı ayni za· 
manda böbrek hutal klarına da 
sebep obr. Ve bazan müzmin 
bir şekle girere c uzun m jddet 
devam eder. Bu mühlik hasta· 
ı.ı.. ... _ l..n••·--· .. b • 

run 'lfe boğaz h fzıssıhh sını 
tatbik etmek, daim~ bu örg~n· 
1 ri t miz bulundurmak 1 zım· 
ge i ·. Bundan başka sirayet 
vasıtal rından uzak bulunmak 
icabeder. 

insandan insana doğrudan 
dotruya bulaşması, hastanın 

eşyas le de sirayet ettığinden 
hastaya sokulmamak, has' anın 
dokunduğu şeylere el sürme· 
mektir. Bu eşyalar dezenfekte 
edilmelidir. Hastaya bakanların 
bafka insanlarla temas etme
melerini temin şarttır. Difteri 
mikı o bunu taşıyanlara tehli~eyi 
izıh etmeli ve ıık aılc ntlsep
tik ila~larla buruıı vp boj'az· 
)arını temizleme eı ini söylemeli; 
böyle bir: astalıtı sezer sezmez 
he n mütehassıs bir doktora 
müracaat etmelidir. -SON-- . 
Halkevi köşesi 

1 - Evimiz Gezi komıteai 

10 Nisa Pazar günü Yeniköye 
bir kır gezintiıi tertip edilmiş· 
tir. Geziye iştirak etmek iıti· 

yen arkadaşların nihayet 7 ni· 
san tarihine kadar Halkevı ıek· 
reterliğine müracaatları. 

2 - Evimiz salonunda ber 
hafta cumartesi güuü saat 15 
de ilkokullara Karagöz oyum• 
oynatılmaktadır. 

3 - 2141938 cumartesi gü
nü saat 17 d~ Ar komitesi ve 
ıaat 15 de Gösterit komıtele
rinin haftalık toplantıları vardır· 

4 - Evimiz Temsil kQlu ta· 
rafından 2 Nisan 938 cumar 
teai akşamı •Ceza kanunu,. adlı 
piyes temsıl edilecektir. Bilet• 
ler Halkevi sekreterliğindeP 
verilmektedir. 

5 - 2 Nisan 938Cumartesı 
akşamı Kıtapsaray ve Yayııı 

kolumuz tarafından tert p cdi 
len ve davetiyeleri dağılın• 
olan gece eğlentisi tel:.ir edıt 
mistir . 
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Y tmişınci s yısını çıkaran 
Kültür mec u sının mündorecat 
itib r,Je z ginl ği v özlüku 
hakikat n kayde şayandır. Dur· 
m d n çalış n ve melekcti .. 
mizde bir ilim mecmuasının 
ömürlu olması için her türlü 
meşakkati tek başına üzerine 
elan, (Kültür) mecmuasınan ahibi 
Bay Asım Kültürün dört yıllık 
me isini tebrik etmemek müm· 
kün değildir. En ciddi mevzu-

r anya ı geldiğ ni 
Dartınyın kendisini göster· 

D •• oreme r 

,. 

medeıı onu ör bil e! k-
aadile atmın boyn na doğr 
uıandl. 

Maylıdi güzel beyaz yüzünü 
arabanıa p ne r ıinde dı a· 
raya çakardı ve kadı c iyo· 
ıine · ler verdi. 

Yirai yıılan dı, ıçılı:iöz ve 
atik, y k k tabakad n bir hı· 
Dam fndiye "yık olan bu g\i· 
ıel kıı, o asrın :leti veçbile 
araltM1a &f'bttadaki cariyelere 
•alısu J rind a ııçr yıp indi. 
Ve Dattanyanın Lubi i görmüş 
old u taraçaya doğru il rledi. 

Darta yan cariyeyi gözü ile 
takip ve taraçaya dotru gidi· 
tini uyrodiyordu. Bu sırada 
eYdeo biriıi Lubinl çığırmış 
oklutuadan yalnız kalan Pl n· 
ıo efendiıini görmek i~in etra· 
fına baktaıyordu. 

Hizmetçi kız PJ n eyi Luben 
zaanederek yam a g idi ve ona 
dotru bir pusula uzatbı 

- Efendi iı için, dedi. 
- Ef dim inçi i? 
- Ev t... Çok ühi •• Ca· 
k götürl 
Bundan ı a hiz etçi luı, 

gılmlı olckıtu tar fa doiru 
dôndGrülmüt olan, arabaya 
koşutu, 7erine ııpadı y , araba 
da alrtip s tti. 

Plaate P•• .... 11 e.ır•ı çe• 
dil •oara ı e 1 ti 
taraçadan atladı, ır yola dol• 
ru ko tu, ve yir i dı le dır 
,,mlcliikten 1011re, b&tün bu 
ıeylori ördQtü içle, ke disine 
dotru aclmekt ol Dartan· 
yanın yaıuaa ael i,tl. 

- Siıia iç.in, eadimi 
Diyer~k ellnd ki pu layı dC: 

likınlıya uzatb. D rtanyan: 
- Bni• i io i? Buna 

•min miıiniz? dedi. 
- Çok t haf. ef dim, nasıl 

•111in olmam.. Hizmetçi kız ba· 
na, •Efendia için. dedi. Benim 
lizdea bqka ef ndim yok; ıu 
bal4e... K:OçGcük güzel bir kız, 
•b ~fe "mi O hiç cariye olur 
mu? ••• 

Dartanyan m wbu açtı ve 
ıunlara okudu: 

•size kartı, ıon derece, ı&.. 
ka göıtermek ıebebilo itirafta 
bulunmak i tiyen bir kadın 
laıngi ıüa orman gelebilece
tinizi bil mele iatiyorl Yarın Şan 
du Draik Dör otelinde siyahlı 
kırmızılı bir hizmetçi cevabınızı 
bekliyor •• 

Dartanyan dedi ki: 
- Oh, obl itte bu ili; an· 

laıılan Mıyledi ile en ayni 
•damın ııbhatini bilmek i ti .. 
yoruı. Ey, Planıe M. dö Vard 
nııılmıı? demek öl emi§I 

- Oh, hayır efendim; dört 
kılıç yaraaı almış bir adam ne 
derece iyi olabilirse o da o 
kadar iyi imiı; çünkü siz bu 
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aziz asilzadenin vücudündc 
dört yara çbnız ve hemen bü
tün lcanı döküldüfü iç"o bila 
pek zayıfmıt. Efendime söyle· 

iki gibi Lubin beni tanıya .. 
mıdıtı için maceramızı baıtan 
ıonuna kadar anlıth. 

- Aferin, Plan el Sen biz. 
metçilcırin hısın. Haydi atına 
ııçra, arabaya yetiıelim .•• 

istediklerini çabuk elde et• 
mitlerdi. Beş d kik sonra ara• 
banın yol kenarına çekilmiş 
oldutunu ve pek muhteıem el· 
biseli bir şövaly nin de araba 
kapı ya ında d rduğunu gör· 
müşlerdi. · 

M yledi Uo ıövalye o derece 
mükalemeye koyulmu~lardı ki, 
Dart oy n arabanın öbür tara· 
fında durduğu halde kendisini 
güzel hizmetçiden başka gören 
olmım:şh. 

Jngilizcc konuştukları için 
delikanlı birieY anlayamıyor .. 
du; fakat, konuşmının şidde· 
tinden lngilizin çok hiddetli 
oldutunu dell"anlı farkotmi ti. 
Kadın onun ıözünü öyl bir 

iaareketle kesti ki, mükileme
Din mahiyeti bıkkındı hiç ıüp· 
he bırakma ı tı ••• 
Yelpazeıile başına vurmak gibi 
olan bu ırelıı:et o derece şid· 
detle yapılmııtı ki, bu küçük 
lı:a4ıaıa ailllu bia parça oldu. 

Şövalyenin bir k hk ha sa· 
lıvermHinin Meylediyi d ha 
ziyad kızdırdığı görülüyordu. 

Dar nyan bu işe le rışm 
zamanının gelditine hükmetti; 
uabının öbür kapııına yalda· 
ııp hürmetle ııpkı•mı çıkara .. 
rak dedi kiı 

- Madam, ize hizmet et· 
elditime müsa de buyurulur 

mu? Bu efendinin sizi kızdır· 
dıkını zınnediyoru • Bir lakır
dı söyleyiniz, adam, nezaket• 
ıiılikinin cezasını vereyim .. 

Mıyledi baıını likırdı söyle· 
nen tarafa çevirdi, bu delikın· 
lıya hayretle baktı; o sözünü 
bitirince gGzel bir Fransız şive· 
sile cevap verdi: 

- Efendi, kavga ettiğim bu 
adam lcardeıim olmasaydı ken· 
disini büyüle bir ihtimamla hi· 
mayen; eslim ederdim! 

- Ah, o haTde "llffodeniniz: 
bunu bilmedıtime in nınız, ma" 
dam! 

Mayledinin kardeıi olarak ta· 
nıttığı şövalye, arab nan pen· 
cereainden ba§ını uzatarak ba· 
ğırdu 

- Bu ahmak herife ne olu· 
yor?.. Niçin kendi işine git· 
miyor? ..• 

Dartanyan da abnın boynuna 
dotru ikilip ara banın kendi ta .. 
rafındaki penceresinden doğru 
haykırdı: 

- Ahmalc 1ensin! Gitmiye· 
ceğim; çünkü burada durmak 
hoşuma gidiyor •• 

Şövalye kız kardeşine lngiliz· 
ce bir şeyler söyledi. Ve Dar
tanyın söze atıldı: 

- Ben size Fransızca söylü· 
yorum; aiz de lütfen o lisanla 
cevap veriniz. Madamın kar· 
deıi olduğunuzu öğrendim ... 
Olabilir; fakat bereket versin 
ki benim kardeşim değilıiniz ..• 

Mıyledinin, her kadın gibi, 
dil münazaası ile başhyan bu 
kavganın daha ileriye gitmeme
ıini IJlen İçin araya girebileceki 
hatıra gelebilir; fakat, bunun 
akı.ne olarak, o arabuının içi• 

ne yaslanarak r bacıya: "Çek ... 
Dotru eveti. diye emir ver .. 
miıti. 

Dart oyanın yakışıklı çehresi 
güzel carıyede bir tesir bır k· 
mış olmalı ki, ar b giderken 
delikanlıya dotru istekli bir 
gözle b kıyordu ..• 

Araba geçip gitmio ve iki 
adamı karşı karşıya bırakmı ştı; 
onları ayırmak için m ddi bir 
mani kalmamıştı. 

Süvari arabanın peşinden 
gitmek ister gibi bir hareket 
yaptı; fakat, zaten fen halde 
kızmış bulunan Dartanyan kar· 
şııındaki adamın Amyende tmı 
kazanan ve az k lam Atos va· 
ııtuile parmağındaki elması da 
kaz nac k olan lngiliz olduğunu 
tanıyınca öfkesi beynine ııç" 

rıyarak atının dizginlerini tutup 
gitmesine mani oldu. 

- Durunuz efendi, dedi, siz 
benden d ha hmak olm Iısınız 
ki, aramızda bir küçük niza 
başlamış olduiunu unutuyor· 
sun uz .. 

lng:liz cevap verdi: 
- Ahi Abf Vay hocam &İz 

misin"z? Anlaşılan her zaman 
ya kumar veya başka birşey 
oynamak istiyorsunuz. 

- Evet, sizden alınacak in .. 
tik mım oldutu da hatırıma 
geliyor. Haydi efendim, attığı· 
mz zar sribi iyi kılıç kullanıp 
kullanamadığınızı da gorclim .. 

- Kılıcımın olmadığını pek 
güzel görüyora nnz. S lahsız 
bir dama k rşl k b dayı de 
mı göstermek istiyorsunuz?. 

- Elbette evinizde kıhcınız 
vardır; f kat, ber halde, bende 
iki kıhç var ve rzu ederseniz 
birini ıeçmek için bir zar atı· 
nızl. 

·Arkası var .. - ...,_, 

Bir artla; 

1 r üzerinde ve en çetin terbiye 
bahisleri içinde yoğurulan (Kül· 
tür), mütevazı bayatı içinde 
memloketimizin en başta gelen 
ilim dergileri arısında dır. Mec· 
muanın son nüsh !1ndaki mün· 
derecıtı makale sırasile kayde· 
derken, içindeki güzel resimle· 
rini ve derginin bilhassa dcği .. 
oen yeni şeklini karilerimize 
söylemek isteriz. 
Asım lımet Kültürün· Küçük 

köpeğin bahtiyarlığı·adh osya) 
yaıııile başhy n mecmua, ikinci 
mak!leıinde, Kültür direktörü 
Ali Rıza Ôzkutun çok ilmi bir 
tetkiki ol n·Sosyal b yatımızın 
sosy 1 vasıfları·is"mli makaleyi 
sahifelerine lmıştır. Orhan 
Rahmi Gökçenin küçük bir kö· 
şeyi kaplıyan ve·Gülmek saı· 
dettirl·başlığını tı,ıyan yazısı 
kuvvetli bir ruhi tahlildir. Mü· 
fettiı N şit Sarıcanın· Milliyet 
na 11 doğdu?·y zııı ile gene 
Asım 1 metin (Saiır, dilsiz ve 
körler müe ıesesinde bir ko· 
nuşm ) makalesi dikkate ıayan· 
dır. Bu yazının konıere aid 
fotoğr Harı ve körlüğün, dilsiz· 
liğin, aağırlıtan piskolojisine 
müteallik tetkikler cidden mü· 
kem meldir. 

Profesör Pikardm ve arkı· 
daşının resmi) e birlikte yeni 
keşfin e ve teşebbü üne id 
ilmi malca1esini Gôtenin güzel 
bir reımi ve fikirleri takip edi· 
yor. (Kültür) dergisinin bu yeni 
şekli ve muvaffıkıyetine dair 
f ıkir edinmek isti yen karileri· 
!erimize bizzat (Kültür) ü gör· 
melerini ve okumalarını tavsiye 
ederiz. 

Her istediğinizi herkese yaptırabilirsiniz 
~----~--------~ 

- Başı 3 üncü salıifede -
Bann üstünlük duygunuzun ne 

olduğunu söyleyiniz, sizin ne 
olduğunuzu söyliyebilirim. O, 
sizin k rakterinizi tayin eder, 
o sizin en mühiım şeyinizdir. 
Mesc 1l; bir zengin bu mühim 
olmak duygusile lı stane yap· 
tırır. Diker biri gene bu duygu 
ile bir b ydut, bir kati 1 olmak 
ister. 

T rihte birçok insanların bu 
•üstün olmak., "mühim olmak. 
duyguıile çtrpındıklarını görü· 
rüz. Va ington kendis"ne "Şev· 
ketmeııp Birleşik Amerika reisi 
cumhuru. diye hitap edilm11ini 
isterdi. Kolomb, kendisine ami· 
ral ve Hindistan valisi laakbı 
verilmesi iddiasında bulundu. 
Büyük Katerin kendisine •baş· 
metmeap imparatoriçe., diye ya· 
zılmıyan mektuplara açmadın 
reddederdi. 

Bazı alimler, birçok insanla· 
rın düny da bu "üstün olmak., 
duygusunu tatmin edemeyişlo· 
rinden dolayı, bunu rüya diya· 
randa bulmak için delirdikle
rini söylüyorlar. Amerikıda ka· 
falarından hasta olanların sayısı 
diğer bütün hastalardan fazla. 
dır. Amerikada liselere giden 
talebelerin on altıd biri tımar· 
haneye girer. Eğer siz on beş 
yaşından fazla iseniz ve Nev· 
)"Orkta yıoıy ouaosz • yirmide bir 

Pr.of. Karn•ci 
şansla· hayatınızın yedi yılını 
tımuhancdo geçirir.iniz. 

Deliliğın sebebi n.eclfr? Bu 
ıuale hiç kim e cevap veremez. 
Fakat hiJfyoruz ki frengi gibi 
bazı hastalıklar dimağ hücey• 
relerini mahveder ve deliliğe 
sebeb.yet verir. Vakıa dimağ 
hastalıklarının nısfının sebebi, 
dimağın cerihalanmaaı, jncin· 
meıi, alkol ve zehirlenme gibi 
fiziki sebeplerdendir:. Diğer 
nısfmd dimağ hüceyrelerinde 
org nik hiç noksanlık yoktur. 
Çok kuvvetli mikroskoplar al· 
tındi bu gibilerin dimıtlarının 
muayenesinde, dima§'lannın t . 
nıamen sizin ve benimki gibi 
sıhhatli olduğu görülmüştür. 

Bu insanlar niçin deliriyor? 
Ben bu suali dimağ hastalıkla· 
rındıki ihtisas ve bilgisinden 
dolayı en yüksek şereflere nail 
olan ve en meşhur akıl hasta· 
.oemizin reiıi bulunan bir dok· 
tora sordum. Bana çıkça: "in
sanların niçin delirdiğini bil
mediğini. söyledi. Fakat ayni 
zamanda; " Birçok insanların 
delirmeleri bu dünyada bula
madıkları mühimlik hissini de· 
lilikte bulmalarındandır . ., Dedi 
ve şu hikayeyi bana o doktor 
anlattı: 

- Şimdi bende bir basta 
var. Onun evlilik hayatı bir 
traitdidir. Bu kadın aşk, ciosi 
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ikinci eyyarede bi 
an s mavata av 

ey satama
ediyor 

~~~---------~-Gördüğü ı:ıı mu meleden fev- ki de ilerde nikah kıyar; bana 
kalide müteoaair olmakla be· dua eder in. 
r ber m lamın değerine güve• Kılıklı n ibatlcr veriyorlardı. 
niyordum. Bu sebeple satmak Hulasa efendim; günlerce ve 
için bağır akta devam ettim. günlerce dol ştım. 

Bağıra, b ~ua giderken bir - Yani?. 
binanın içinde birçok adamların - Yani dünyada bir habbe· 
b ğnşıp çağrıştıklarım gördüm. cik o!sun zeka ve f tanet s · 
11Bunl r mutlaka zeka ve feta· tamadın scmavata avdet et· 
netten mahrum insanlardır., di· tim .. 
yerck içeriye daldım. içlerinden Ali bey merhum iki nefes 
birisi sordu: daha n r2ile çektikten ıonra 

- Ne satıyorsun? devam etti: 
- Zeka ve fetanet satı.yo· - Nasıl?. Beğendiniz mi?. 

rum.. -Amman üstadım, çok fena .• 
- Zeka ve fetan t mi? bunu - Şimdi de ikinci seyyare· 

ne zaman kabul ettiler? nio •kzından ınlntacağım mı· 
- Nereye?. cerayı dinleyiniz .. 

- Zeki ve fetanet deditin /kinci aeyyare 
şey borsaya dahil eıbam deA-il mi? 

H Şehire inince derh 1: - ayır ... 
Ben bu cevabı verir, vermez - iffet ve istikamet satarım. 

karşımda gözlüklü bir zıt be.. Diye bağırmağa başladım. 
lirdi. Meğer burası "bona .. , 0 Beni evvelô deli zannettiler; 
gözlüklü zat ta boua komiseri fakat ciddiyetime bakarak te. 
Bay Şevki imiş. reddüde düştüler. 

Beni "nizam hilafına tahvilat Malımı vvel"' servet ı bip· 
sata yor .. diye polise vermek iı.. lerine göıterdirn; zenginler: 
tedilcr. Yalvardım, yakardım; - Şimdi eskiıi gibi büyük 

güçlbela kendimi affettirebildim. kon klar y~pılmıyor, d racık 
Yalnız borsıdati' müebbeden partmanlara evcud eşyamızı 
ihr ç kar rile kurtuldum. bile ııtdaramazken iffet ve iı· 

Yeniden caddeye çıktığım tikameti nereye koyacağız. . 
zaman ya~lı, başlı adaml r: Dediler. Bizzarure fakirlere 

- Amman ne "piliç. müracıat ettim: 
Diye göA'üs geçiriyorl.ar, deli· _ Biz bunu nasıl alahm kı· 

kanlılar: 
zım? Haydi fedakarJık edip al· 

-Muhterem bayan; benimle sak bile böyle kıymetli malımız 
bu akşam bir t ngo yapmak ld k 
lütfunda bulunmaz mısımz. o utuna im inanır. 

D;y öz t y ı r, k b es· Cevabını verdiler. Kadınlara 
n fı c ekand ki etleri göste· gittim, 
rerek: - A~kol•un s na ... Koca bul· 

- Mala bak mal • manın çok zor olduğu bu za· 
Diye bağırıyorlardı. B n mut· manda başımın beli mı alalım. 

t sıl: Dediler. Yalnız bır dul kadın 
-Zek" ve fetanet satıyorum. sordu: 
Şeklinde avaz, av z haykır· - Kıymeti kaç paradır bun· 

dıkca yollarda rasgeldiğ"m ların?. 
bohçacı kadınlar bana muttasıl: - Hiç ... 

- A güzel evladım; gençli· - Nasıl hiç?. 
ğine, güzelliğine yazık dekil - Bunun kıymeti (muh faz 
mi?. Ne diye böyle saçma sa- edebilmek) dir. 
pan oeyler satarak karnını do· - Öyleyse pek pahalı .•• 
yurmağa çalışırsın?. Allah tar .. Dedi ve uzsklıştı. 
fından sanı kanım kaynaya· Çaresiz; dolaşmakta devam 
verdi, seni pek sevdim. Gel ettim. Birçok kalabalık yerler .. 
sana b"r iyilik edeyim kızım; den kovuldum, birçok kimseler· 
tamdığım bir bay var. At, ara.. den hakaret gördüm. 
ba. otomobil, köşk, bağ, bah· 

O kadar yorulmuş, o kadar çe, apartıman, mücevherat 
1 S yorulmuştum ki, bir kahve iç· g r a... eni ona aötüreyim, 

1:- mek üzere kahvehanelerden bi· rahat edersin. Kim bilir, bel· 
• risine sokuldum. 

haz, çocuk ve ıçtımai mevki Tam iki yudumcuk almıştım 
istemiş, fakat hayat bütün onun ki, yanımdaki mas dı oturan 
bu ümitlerini mahvetmiş, kocası iki kişinin şu muhaveresıne şa· 
onu sevmemiş. Hatta kocaeı hit oldum: 
onunla birlikte yemek yimemiş - H berin v r mı bırndcr?. 
ve bir oıyal mcvkie sahip ol- Kaltağın birisı belirmiş; iffet 
mamış. işte bu yüzden bu ke.· ve istikamet aatayormus ... 
dın da delirmişti. - Acaip şey .. . 

Şimdi bu kadın hayalen ko· - Ben de şaştım, 1. ldım. 
casından boşanmıştır. Bir lngi. Kimdir bu kadın, neyin nesıd ı ; 
liz aristokratile evlendiğine iman belli değil. 
ediyor. Ve kendisine Leydi Şmit - Allah Allah ... 
diye hitap edilmesini istiyor. - Evet.. Bari s·tt ı ğı ş eyJrı 

Bu kadının doktoru bana kıymeti olsa .... 
dedi ki: 11Bu kadını tedavi müm· - Alan }O' muyn.uş?. 
kün değildir. Çünkü kcndisı 
şimdiki halinden daha meeıud· 
dur .• 

Deliler kendilerini d ğer İn· 
sanlardan daha mcsud sayıyor· 
lar. Niçin sayİn11ınlar. Onl r 
hayata ait bütün problemlerini 
halletmışlerdir. Onlar size bir 
milyon dolar çele yaz rlar. On· 
lar aizi mektupla en büyük 
adama takdim ederler. Onlar, 
kendilerinın bu rüya d iy1rında 
istedıkleri mühıınlık duygusunu 
yaratırlar. 

- Ne ger.er kardeş i 11?. O 
ttığı şeyden bir vaİc •t flf"n J • 

de hayli m ~tar ""J : ,., ~ '1 ' 
imanım gevriyorJ l'. G. ı ~ • 

rinde canımı ta 

düm, der, ıc tt ı oı el-. ku ı · 

dum. Şinıd ı hanı u un z t• 
Jük derdı çek.uı yorum. 

Ncymış bcndck o eski cna· 
yilik ... 

Bu mubavct~)İ d y r, l 

maz kalıv mı bırakarak d 
kııçt m ve buray lH 

- A rka r t tJ 

ıı . 
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Avaatar1anın illıalnntlan •onra Mı.•ırda intiha6a Ege pamukları 
Alman imparatorluk siyaseti 

••••••••• 

Velt parti• lıeai. 
met• afrayor 

Kabire, 1 (Radyo) - Şimali 
M111rda iatihıbıt sona ermittir. 
Ba laavalide laükümet partiıi 41 
mebu kuanmııbr. Veft partiıi, 
yal••z bir uylav tem ia ede
bilmiıtir. Müatakillerdea üç 

ıslah ediliy -Egepe pamuk ekimi disiplin Yap.tao,ada mallalelet litl•rlerinden birinin •'sleri: Yagoılao 
milleti. enılif .,. laalılıdır. Zira. Alman,a imparatorla le 
a,a•ti için d&'t 1Mmlelıete ilatiyaf oardır: Maeari•tan. 

Ya.,,.lao"'• Btıl6ariatan oe Romanya.. 

albna alındı 
Nazillidelıi İ•taayon tolaıım!arı ı.Iala etlere 
T-arlı çiltçi•inin alın terini lııymetlendiriyor Fraaaıca • Junaal. ııaetui- Bu ıkleri 16Jlerken fUD• da bakkuk ettirmek için, dört 

DİD Yaıotlavyada bir ..,abat il&ve etmiftir: memlekete i'ctiyacı vardır: Bul
,.,_ .. habiri YapilaY)'a •Şüpbuiı ki harp bafladıtı priataa, Macariatan, Yuıor 
iiilletinlo F, ... ,. olu clolt· ...... ldiçik anlat•• •i1alt1aa lavya Ye Romanya, Bu me•I .. 

mebuı iatibap edilmiftir. 
Kabire, 1 (A.A.) - Yakan 

Mı11rda yapılan seçim laaklanda 

lak lüaleriai ulabrken onlar- aadlk 'blacatız.. ketler Almaoyaaın bol zahire 
du ifittiti ı• ıözleri aakle- Md•ll/lerbt /liri ambarlan olacak ve ıarka dotra 

ıece yar111 verilen ya11 reami 
neticelere ıöre, 110 mebuıluk· 
tun 24 ünü hükumet aamzetleri 
alh11Dı da 'V efd namzetleri ka
zan mııhr. Ayr1ca ralcipliz ola
rak aeçime ıirea 14 büldlmet 
namzedi de tcazanmışlardır. B. 
Zakelarabinin ıeçimde muvaf.. 
fak olamadıtı bilhaua kayde· 
dilmektedir. Bu ıuretle Nıbaı 
Pli& kabinesi nızırlınndan 11• 

çilmiyenleria adedi içe çak

tliyar: Ayni mulaarrir, laük4mete mu· .J•)'l~mUUla yol te,kil ed .. 
•Biıi Fr•liJ& bath1a11 dost- halif part lerdea birinin lideri cektir. 

lak ıerçektir. Falrat ba doat· ile de konuımıııtur. O da tun· Bütiia memleket üıeriade bir 
ı.ta, cfeteri acak itibari olan lara ıöJllyor: bir korku dolqıyor. Millet bi· 
ald tabir&.le İlam etmet• De •- S:ı• ıöylen·ıea ıeyleria liyer ki, 1 l Martta meı'um bir 

hidiae oldu. Fraaaaya kartı 
ikam ftl?. hepli ya.Wıtır. Biitüa Sırplar ıevı;Jeri hafif olan Hırvatlar 

Kral Aı.bantlr lldqi zaı. Fr .... ,. biiyük bir aadakatle b le, batta SloYADlar bile, BaJ. 
• .., Yapalavyaaıa etrafaaı batlı buluaa,or. B liyorlar ki, kanlardaki Cermen laikimiye
tlü .. ulat çevirmif baluaayor vataalaruun M!imeti muahe- tiai eadi,eyle hiuediyorlar .• 
•a. Me•lebt, bit.. laadudla- delere, atatako1a hürmet edea Ayni malaalif 1 der tunlan da 

mııtır. 

Yukan Mıaarda Hçİm dola• 
Jııile bazı karıııkbklar olmaı 

fmclu ıelecek bir iatill tela- milletlere bıthcl.r: Bilıyorlar ki, Uive etmiıtir: ve 6 kiti ölmiiftür. Bulardu ... A •m albacla idi. Avuta..,.a illaalaadan 10Dra, •Yııoılavya, (Frana için) 
S..wkil St07atlıaoW; ildi- AIUDlar Belırad kapılaiır Orta Avrupa için ıiyali bir 

biri Mapıada Vefd aeçicilerini A,luula ilr ......,.. 

•r mnldiM plir •lmez, daclar. mıjiao hatbnıa tı•el diretiydL 
•lele.ti kom..ıariyte · •lh Gene biliyorlar ki, Almanya- Ba direk ıimcli aallaaıyor ve 

aitlr•n bir oiobüae tnalalrcii- Ayclı•, (H .. ıl) - Nuilli lltuyon çiftlili .-.ı .. i .. 
ler tarafından at., açalmaa u- pamuk ıılah iataqona, biitiia leteoetia- P .. uk toluima. klJl~ 
nuıada yaralaaarak vefat et· Ere bölıui pamakçalutaa• eliade daima u p ad~ 
miıtir. ôlealerin diter biri d• ıalıh içia brulmut " faydua bozar. latu,oa, IMm• itfa • .. li•cle '8f8l•afl hedef edia- aıa, impuatorluk aiyaaetini t.. 11kılabilir .• 

dL .... S.lpr brcleılerimi· 
" bir doatlak •iaaldle bıtla
Jllo ltal,a ile iyi miauebabmız 
war. O taraftan arbk bi~bir 
tasyik JOlr. 

& Mauolial: 
- AdriJatik bizi .,..._ıJ• 

cak, birlettiwec.k. eledi. 
Anawellak laaduduada ıii

kGa var. Hatta nelt ditmaa· 
mıı olan Macarlarla bile, 

!tllinnebeti•il t,iclir.,, ... ,.,. .... ,,,,., -. 
r., •• , .... 

llollarrir: •o ...... A...a· 
.. .., ... Al .. .,.,. illaala IİIİ 

...... botia ..... cleclili .. .... ıra,..-~ ~ ..... 

...... iıtlrı 
·-Memleketiai& iatilllar ,.. 

... luriDcle bua.cla .. ipa 
Ssrp •ileti, iltikWiai ~ 
...... lraclar ...... 
uk• bir • •let olmaıtur. 

Fakat, ıulla devae eıtiiiaM· 
•• • •ülüm ... ı., ildl· 
•di •11eleclir. Oaua içaia Roma 
hlia milaveri · , ... tia .. a 
•• - ., ... t llUll tuta· 

"liria? 
•ala Al ... ,. ile ltalya 

• MqeJ aaba a1e,or1ar. 
c • .,,,..., ... P. ..... •abbil biıe 

..n,.. Makiaeye • 
r •,Ulaia iti• ilati,.camaz 
• Gıgea •HID ticuetimizcle 

'- .U1oa Wr fazlDk wardL 
ı,ı bir iflnıttir. '8a1erimi
lentleri Jlbeldi. Kö,llDu 

Ja;... ijidir. Mealekettea laer• 
ı .... , eclİJOnL Zirai iltila
blltm, .......... İZİD bir 
.......... yor •• 

balda. 

.... teftcli& Doktor, ... 
~.-·111 ......... ..,. ... 
~ ................. ..... 
................ ill•ire 

ltii:'~ .... .,.. • .., ... 
-S..balap•Wt .... 
•di ... 

r'. 1.. -1 L• Tı:a ı.. • • Benbilaldedir. Burada bir~ •bit olmq bir C111Dlaui1et tıtbtı pamuk tolaaalanm pr-.. 
r UGF nGZlnlıuGFI ufiJn eıcimının kiti de yaralıamııbr. Bilcliriı. aiieaİueaidir. lataıyon 933 Jı• ramla J9Giliyeeektir. Pıopam-

ilerliyor.. tahdidi ldzıml :!i::.ı::~::::,. ~uü~~-~ ~:!~ur~~u.tec?üt!:1 !..!: ::a:;!mr: t!'9 ::;.-:. •= 
Parlnn •alanmaalllla Aa .,. fı-Laf i .n mtılı. miı ve mutaurnh valüa ır ekerek ite batladı. 934 Jıh•da bq yılda bir oliMk inre .., 
u lıL lllli .,. lı rette yaralamıtbr. 300 d&aü•lik bir aalaada tec- yal bir bSlpaİll ....... ,.. 
na ıcapınar ıa7andan ıal ,etiıtirme i Kahire, 1 (A.A.) _ Yabn ribe,e cleYam -.dL 936 elan aili1ecetiz. • HNtle wı..-

• ti·~ ,.ı ~·ı a.. ) E bal- itibaren de iiretme faaliyetine bomlu tolla ............ 
11 rC1118 euı eee11 . Ayda., (Huıaai - P M111rda tefrit iatilaababa ilk baılandı. O vtf iata..,011aa ekiaİ yetiıtirilea uf tola .. llrlla .._. 
Bu ••eki Furaa afi-1--i 011 ruinde evelce 11lcla 20-25 mil• netiell.-i Vefd al.,latan •ükl- ,. ·ı 

..-. L _.. • L b aalaa11 750 dönüme çıkanldı. littirillaİf olacakbr. Eler .W. 
bq .. ine kadar tamamlaaacak- JOll •ilo tltln Y••'ll'••• 11 met boli1Jo•••• mavaffala• d!•- L .. _L ·La.: •A.- "b n L .. ...r.1 ,.ı 40 •il~d• fula titüa kt d" ,, fd 1!_ 4500 dönüalük arai1e yetecek e ... ce .. w.HI ı.Uyaca ...... 
br. rnca cazı .--• wuer JetJ .. iftir. HikGmetia aleta Jetiai ıöat.s•• • "· •• ai- tolau• ela ortaklara 4atıblclL lamaı•• ildaci bir ı...,_ .. 
bubnlm• ela kararlııtanlmııbr. tedbir " lahiaarlar iclaNliaia deri.;, lraa niai ... ,..ı " 937 el• .... iti dalla pai.. u karala•lmr· 
la brtlana lz•lerilldeld re- Na•u p ... kabinelİllde Mali- til& !.m 
timlerde, isim ve iacir dallan .Jaaldbt• yeri•d• •lclalaale " J• Nasın olan Mabaml 1 "-- d•-ı ı L · 1 -.ı1111t.•ıı•· Ma ... ıl;alll. ı.,_,.._ · ,.,, .. .,, _ .. __ , a.ile reLoJte talla... --1• uu m u11 a. ızı ı, arıca• •---..... ,.ıela 50 000 L!'- ,.__ 
ar ... claa !pli bir kaz ıöria• ~--··~ • pııa kazıaamımıılardır. ....,_ ' --~ --La.!-. abm.... da, tltüacil• ller Boıdotaa il tinde de .__ 7vllır'" ~,V<ıta .. -. L iL 
u.aur: L • ta .. ._ · · dJ- Kalaire, ı ((4A.~A.;!_)~-:.._~Y;uu~nfı~::=~r.:~i~ .. m~iik~aka- ... d -•- ı en L:-· L-•-• ... eki Fuar için bir de •Ollll tua e&..,.Dın .,.... Maaı .İl , onu • ew..... .,., ""'99 -
nla ........ -La. .. ..ı.-. D-L- bulaaJorJ • • . I ektiler. latUP,DDD mMai• ~- e~.~ .. 

.. ._ .. .._ IWll": ..... 1119 iiUn 250.W. Clhlaa ~ 
• reıitmefe 0 19 tiıtirmek olelu ... n• .a1I ar. 'latlaet 'taraftarWa ı( Vefd mu it ve iklime en çok elveritli kacıiJ aaük~ E.e ...._. 

,...a.i uklra•da malG•ab aula- Fillaıldka t6tGa bir aile liraat~ partili ... auplan 6 mebuıluk akala cinıi t•bit olanmuttar- ainde, adaba Hta•• 3CJ.ss ·.a. 
ini olacaktır • Kilttrparka. Atatirkla mala- dir. Tarla11 olM tlta.cllQü kazaa•ıtlardır. Pamuk iatuyonan batmcla ai• ,... clleer, pa-'• .. • 
telif weciıeleri de ••••ler ke•di•• mealek ve ıan'at ecli- Rıkipleri olmaclıta laalde mltelaaulı Kemal Seıeo vucllr. vebe ile ekilmeli icab ecl.a "' 
lseriae laikettirilmiı ol••k ve aea ~ftçi, niifuı •iıbeti Ye ita• aam•tlilderini koyan 21 ldti Keadiaiaden ıuetem içi11 .... mahaal oldutu•d• eld• .... 
Wrçok rerlere koeacaktar. taracatı kadar tütün ek•eli, derbal intihap edil•iılerclir. jıdakl be7aaat1 aldım: •nıa dılaa c;otala•ftal ••• 

he• uaaaa •al etmeli ve lae• Bunlardan 14 ii a.u·knmet •-- - Şimdi.,. kadar Nazilli, yonız. Şimdiye kadar V uir ve Os- d · · t:ıtii · · k ı u ..- ı -
1 ·ı '--- Kil e aya u • yetiıttrere a ıca· raftan, 6" miıtakil ve bı·r ta· Boadotıa, Karaca,.. ilçelerini lıta•~•n•• f1rpr .,.,.,,,. 

.. nata IU an e ıu ..... n · lan peıı"ade Loıt00·--1ıdır. Ha1 ob ·ı L Bu la .-L 
L 1--..1.11. L- K ... _. P • d V-1.d • lkaJa t a-mı e tecaİI ettik. - tHJOD Çll'Çlf teailall' pa 

tirp•"• •• umu...-ua "" bukı" bo·yıe yapalmıv-. Me•ar, 8811 
• .. putiaiae ••a- L 

bal d L- -•-- •-~•ı ,-, 711 ela mıntlal••11• dijer yer- •odera ve IOD ıilte• makfat •ea ar aa çııqn ,....,. ._ ticcar aklaaa .... bir tarı. ta- 1Uptar. ' 

r. d. · · · Hal'-- 65 L-.ı L l•iDi techiz ed--a.:ı. A....tın lerle miioelahudir. Oı ._ •• •li ıçaa 111tpu1ar ıaya tayor, ücret veya ortak a1Ultle meuu •• içi• koaalan Sök "'-•· ,,.. _ ... __ L: .... _ • 
• İlllacaktar. Şirket taraflnclaa çok miktarda tith ekiy•. ı.. aamzetlilderin aeticeai bODilı aerkezile .. • •• Çine ilçe- •e...-..eli, i~ taae .. e• 
Klltirpırkta • teıiaabaa bar tiı...I murafı ,._li,or, kali• belli delildir. HikGmet .... lerine 220 bin, Denizliye 75 r•li tırçır1•1• var • ....._ 
....... u.~ ..... clald... teli matlGp evaafta •••• ,..ca zetlerinden Mehmed Mahmud bin, Mutia Ye Çorum• ela do- aaatte 20 • 25• cle.a.elip 
1arlıklarclaa seçen, yaYD _. fiat dii:t;'.. • Zar• etliJOr.a.... pa .. ı"le Adliye Nı··- 1.1---ba .kasır b"11 kilo aaf •ıc.Ja tolaa- 64 kilo pamup ...1-1.1 

Ka1aa-.u.... la la L ... 'la.J:t.- ı ...a -· ..._. mu göndereceliz. Nailli, Ka- ayanr, laalbuki W e n~ 

Caa ela --!"'!- a b rı.. ... la . i , .. , .. al er ,.e arar papam •u·-1.1.-layetlen· b!L O ~ L:•-
u 1 .. L ..... , .. M li A d 1 ..... ar racaau Ye Boıdotaa .,.. vtl çarçarlarclJ ·r . ı • .;.. 
anı ........ ., •-· • • ediyor. e• Y •• 1 iade ha.,. kaydedı"lmeLa.edı"r ı· L~-deLı: · l • ..,._ tir. Yüaada teıiıata bltlıa.. 935 de !O bia, 936 da 123 bin I &ı • badi tohumlarını ekecektir. çe.U.- ...,: paaa ıı en1r. ~,. 

caldlr. 937 ele ele 234 bin küıiir kilo Bir ıtal,an tay,.ar•ıi Ônimiizdeki yal da Eıe bölp caıhınMle ba ,.ı pamaka.iaa•• 
a. 5 5-62 48 b ıine tamamen akala toMnria 15 pde lf)ıclil Soaraclaa 

Milli .. ,., fa11ımı titilD ab•m1
••

6 • ' L~ dtJftl vererek iıtasyon ........ -~ ılk halkın pamaldanna ela 11· le .... 1ablm11tar. Türk tltiinün -.yfi· -·-....-•au &ton, aya ~di,or yetiai muhafaza ve hakiki ti· Rom•, 1 (Radyo) - A1ek- pliııaa plen 1cı .. ıaı bitirmiı bqladık. Fakat vakit Pttltla• 
lata.bul, t (Huıall) - Mıl:t tlaciilerin laukukuaa korumak ıalldr Motartdı aclJnda bir pi• olacaktır. clea kanaviçe vermem&e NI-

.... takl•ımıı • ...,.keler için tGtfia ekiminin elaliae laaan lobi• idaresinde i ukerl taı- ikinci planımız, vermlı ol- men u it oldu. Gelec:elıc ,.ı 
,.p .. k her• 16 Ni1aada Ea· batla tiitlaclleriD batta ıelea yare clGfmOı ve p lotla beiabü datamaz tobamlarm 11fi1etini bGtGıi mallitin hismetiae JMll• 
toa1aJa afdecektir. diletidir. O. a..r11c parçalan mııbr. daima m•habzadır. Banun için cetimisi amayoraz. 

o.eli. Api lai1, o clakib 
IMade ele, bballla• tazyik 
ecllp taba bir tola•• ail.I fır
........ la balrıtlan. .... 
alta ., •..t. ... , lldmili ti 
.......... takip ....... 
ı.dea-es&-iftl .. o .... 
.. illa ...... tabii .. .,. ..,, .................. .. 
......... r, ...... lam 
,.. ... IMai ...... libl 
old .. ................. 

- AW.. nele-ili doktor? 
............. birudik 

•• , ..-6 
-Ewet. ... 1.. 

Ve, ikceluiaia llllacle eli-

aerek S-İf aclımlarla yürldii. aatiki, ud bizim bilditimis ve 
..ıo.. bp1Qcla kıybold.. tuıdıta••• prp •llaildai, Ollda 
HhDif• Jialae bakı7orcla. la"pir.., •yaachr .. yorciL 
Çok .kıa..ttam. Ne -.., Çüakl raı..ncla 11Uaroa " 
.. ,ap•k iatiJord•? ,.11arca Şarlan ••ta•li tlolar 

Düa Hii•IJ• ile koaaımata ..,.. Maatarip, t.eelbin, .. in• 
baflaudaa. ...... den, U,... IADID bitin laaJat .. ,_ •••• 
1ra .. lelİ ,ıı...lcl": naı, bitin .... lhli Wr tarafa 
~ 9izim kız, beldiJoraz. bıralap atlıma ılati,.am 11e1k-

Şa,lıl alatarbcla&. Haai bir ı.,.a ••ki .. 
Di...._. perp ..... daha O, b•• aevirorda.. Ka,... 
lJİ .W-.. lr.m ela kesa •• •ba• da illve etti: 8eD k•dimi lleala to~ 

- v ......... ,. ......... ,........ urmab• tekrar 
PirlHda alatarb11, biliJor· -..eh: 

- ,a. •cleee ildi,... babaaı - Oç ,.ı beai.. Ot ,.a .._l. 
clitfiwelc atr-miıtim. H.fa. S. parça, pfternin hüY:yeti 
u•Ü Wrçok partalar da Yar- ••ele, e1kileria mazi lluretiai, 
clı. Mlallde ileri, pri fikirler •llflikleriadelci ıöall aer ... 
•a•ada. *im uladaiam ı"tlerini terennüm ediyordu: 
..-..: 01} ,.ı hal •v:l•nın 

.. .... ldiçlkteeberi....... i,,.lc •• ,,.,. • • ,,,.11 .. 
ifittili Mai, rubea çok b.aia- Klrpllderlııl• ıölı•• 
IİJor. Babam. laipir ,e7de mu- ltı bl6tı d•g•llllı. 
ıau.p deiilcli. Dalaa ileri fi· sı, flft iri ....ı.ıı 
kirleri ele •anla. Baaa ratmen, •wa ıi~l•rl ..,,,. 

H..,,..ı, ,.,,. ıöl•iidn 
..... ·•.Mı. 

Yarı 1er1em, ,an aJGIUktam. 
Hlaaiye, elektrikleri yalda. 
Oaaa demin at:ıyu ve beDi• 
bltla rikkatimi .. lalaadaran 
akl•iade, timdi bana merlaa· 
metle bakan bakıılar vardL 

N .. prmiitlii yüzJmde?. Ben
de aeler •ımitti? 

Yanama yaldafb, meçbal bir 
itant yaptı. Mana1ını ulama-
••· Ve, aonaadım da.. 

Piyanoda, iatedikleri 11rkıJ1 
çalmata baş'adım. Babam ıe-
•• batJnyorda: 

- Söyle, IÖJ)e, p . la ı• da 
r Ö •• , f .. ,/ .... 

Kaymakam da iıtirak eJf: 
- Söyle bizım lrız, ıöylel 
- Fakat imkanı yok, ıöyli-

Jemiyoram. Söylemek te iate• 
mi yorum. 

Niçin öyle bakb? Ve acaba, 
bea ona abı .. , ıormapaıı ol· 
aydı• daha ne 1a1>1cak, ne 
aöyıiyecekti? 

Şark111 bitirdem we kalldl• 
..- Ha1cli HilaiJe, ııalal• 

Jiirüyelİll .. 
Alcltm kolu .. •• • .... 

... ıobk ..... .,. ......... 
kapıeaadu, Mllİzoe, ki•lf• 
laaber .. mec1. çtldlk. Ne 
kadar aittik bi .... ; llİç k .. 
auemaclık. Fakat l»il allllt 
içinde, o da, N ele lri9 
kendimize ldmbilir •• b4ar? 
koaqtulr. SikGtaa .. ......,_ 
içindeki bilJilc we eni Wl
ı•t. timdi bilim ele iti.-.ı 
, .. ıyorda. 

Uzakta hir ataeaa .ı ... ,-~ 
d•rd1'k. .• 

Dall•na, yapraklana 
lmda• yere el.,_ lflklart 
ricia uzak bir ıük.Gq • 
...... ·ylbelr. ........ 
1etaiz pk,W w .._.. 
pr plik iç"ade ı&lalJor• 
Herıe1de, hafif., açdCD 1»lt 
rüyuınen aakı,J.an YSda. 

- .s- ........ ııım 
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Gökten ölüm y ğıyor Mem eket Habe 
Verdan lıaleai Almanlara lıarfı na•ıl darda? ı...-lm!~~.~~.1111!.1!!!.l!l!IA~-~~~ ... ------------

r- F-. .. Wnııarp .uw-•-ı ... .-... r~ ,..,._ Deaızb Viliyet Meclisi iflerin • bi • 
JorJ Londen A. Kimi Ol'lll D • 1. •ı& t• • b ık• b 

Ahnankumaadaaı(Krombnç)ikigiialükmailôbi· enız 1 VI aye ıntn UYI J 
'1 18brapda)'lly'?1'~e:."Alm~askerleri!Diif. CeSi 611 bin liradır 

a nasıl arka çevırc&mz?,, Diye haykınyorda •• •.•.••• 
·'YmMti ...... k .... ,,. - ı1 - sm bata. A• ... ,. tak• Maallim adetli artınlacak,yollar yapılacak, meı .... 

... c&.tlili• ...., Wr eekilde ı•W,.ıe n talaaia etmitti Vui1et '- ı /ı .1 /ı M .I.• • .. ..,. ... wt» •aatıaa .. .- et· .. rkezc1e iU.. .. .......... er ara.ıaca fır. eyva .-ıdanlıfınm oazıye 
_..._dir. S..•la ber•ber, d&tmuıa ..._•ifetliz lalı a.- Dellill\ (Huut) - VıllJe-
11 ... ••'-i laecle&la bir tan- Yeti k.,....da -ı ,.ı.-? ti- ••mi ....ıili allak• 

lltelillll aibi, ... .... .... .... -..mr...-...ı. ..,_ ........ ..,. .. .............. 
.. taama b .. 

-• 9"1, •1t11a bwetlerP ............ 

4a -... eda laarekltaaııdaa Alw blııraa....., relııiai lltitinnk INa .,.. Jir11i 
da .. aeticeye vardatuu bilcli.r Bir k11111Dcl.maıı aafatile ..a- 11W•tle claitlallbr. Vlıa,.tia 
aeJdeclir: IGbi11tinilclea dolaya ıatıNlt 1'38 lllclceli ~ ... blclo 

Alaaa aakm~ biribiriai içiade b .. dufuaa lile WWi- 11*4• oa iki bia lira far 
takip •dea mitev.U maftffa. ri7or11& Jaml• 611000 Ura oa.llk tM
laptleria YWclili •• ile aar DUeri• ld IMa talilİllitiail. si• we bbal etlilait w '"9-
laOt olmatlar ve diifmam-. u aize bir berai ibret •-. claa lliliMi laaa W.. _.. 
bir ••u ıarfuada kndieiai Al ... aakerleril •• ın91. ikiaoi ..... • 
toparbyarak, biu feci bir dar- lmparatoruun tatmia .. iaill 6a ...... 22671. lvla• llr 
be vara bilecetiai düılamiyecek Diifm•m ebemmi1etliz ... .. klltlr if*'i•• 20572', 
bdar pflete düımGtlerdir. b.vemetiai blealaa~ pil•ctlr· d.._el imla mruıt " ... 

Almu aakerleri. .... .ı b- Taribimiıclwa kawet alah& t.ria• ifltriae 9816, ltetlael 
ra,.alam ba ıelaabım ıil•ılde Ve bilelim ki, ı• ••· AllMD kı•• alallat ft laarar iileri•~ 
alblleftirler. devlet Ye milletiaia m.Udcl• 51294, altı .. .._ ••latelif 

Almaa imparatora, •Afua rab, bma elimildedir. Alw i .... 6St2l lira "ı..bllcle 
..ı- ••matlabtar.. RJ'atuu. dlpaa .. peJitalataaa .,. .. ,. 167767 lira •Jlll-

Demi,ti. fakat bil; ......... _1. _ _._ clik--1! • .....,. 

Ud aladealMri ..... eclea ..... Ye Pi•• .... ,... 244 Mel ......... .... 
.... laltli••I• lmp•ato- 1170 ı.riw.cle Al .. ala- w .... alta llnta• illw 
,. .... telrlip ettik. Da• clot- ,......,.._ ... L saferi. ...._ ıa.•11t .. ..w.e .... aıli 
....., • Al•• sabitleri, » ...... -. 91 .... .,.,.dır. Alw ._. pawifo-• l•ı•atat• 
... kiolk ubitlwi " Alllu m' l'ıti, o 21••· tek n.4 ı•aılt k1f pllrt- •• klpr• 
....,..,,, iaplfatonam tek- sibi laanbte •••il "o bl- lerl .. klJ olaall_. .,_ ltlla 
.;, ettillill J1k ..... neticeli oa.. •lla llllal• alktar taWat k ..... 

HallMlld, Alw U.paraten- ... -.. .. ı kshcilı ı-.a....... •111t1r. Yol parlll .. llra 
•• baaati, Alau ukerleri- Ş•dl. Alw laa...._, cila- olalk • becl9al •lblleflret 
• llitblr saw tllt••• ,.... 6bir tarafiaa lrad• .- lilsil ... ..... ecli1•1t " iı 
na patermi,.ııWaıi .ı.tn.. aata cla..t ed liyoru. im,..... .,..,. .ata .,. t1bnlmıftlr. 

.... ... ....... ..,.... ... Alt... ... •• .mı. •• 
··~ ..................... ı-::-~--------------...,;;~-.....--~""' ........ 

103 6'111 kendini 
bilmemiı 

.......... aacı• lldaılbr. ilk 
lla, M.ila; , . .,...,. •. 

çok .. .,, ... ... 

••ti• .... P"lllllllıı1 
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BapnkiJ prowram 
Muhtelif Avrupa iıtuyonları· 

nın bu akta•ki program Ori: 
len/t11iler: 

11,50 Pe,te: Seafoailc keaaer 
(tulalı ve operet havalarında• 
mürekkep parçalar). 
Hafi/ lceıut1rler: 

7, 10 Berlin kııa dalgası: Hafıf 
Abab ~ODlerİ ( &,15 devamı ), 
11 .. ~.. ~· d,ı,.., ı Hafif 
konaer ( 14, lS devamı). 13, 10 
Bükrep Plilda padüz konseri, 
(14,25 Devımı}, 16,30 Oıtrava: 
11 ... c:eli hıfif proıram, 18 
llkr .. : Askeri baado, ( 19, ıs 
Oıva•ı), 19,10 Varıova: Hafif 
,a&k 11uikiıi, 20,30 Peıte: Çi

trk•ruı, 20,SO Bratiılıva: 
iler orkeatra, 21 Vartova ı 
•k '5tmur, 21,lS Bükree: 

Mtıea orkt11traıı, 31,.50 Praı: 
llJiik •k•ıtra koauri, 22,45 
.... Leka.-taua akıam mu· 
ı ~ aıkli. 23 Varıova: Her• 

•• ork111ruı. 23, ıs Praı: 
ittik ~oa11ri, 23, 25 Peıte: Ma· 
rhıba orkenruı. 

°'' ''""'''''' 11,30 Pette: Ç'ft pİJlllO , .. 

fıqtil• Macar ıark darı. 
Reıllaller: 

11, 15 V arıov• ı Hafif ıolllt 
~eaae,i, lB.SO Oı"ava:ll~ba~~r 
hıv'11rı, 19,lS Var.ıQva: Pl~• 

ıırkdar, 20, 10 Pükrff: M~tua 
eaerltl'iRd•P (p,likl-). 
D4IM ,, ... ,,,, •I: 

18,4Q ı.lrü-.o: Nıtıli kah~e 
"'f'i7atı, !1,30 Pr•!· 

Kont Ciano 
y alcında v GPfOOG.)'G 

•itliyqr 
YartMa, 1 (Radyo) - ltalya 

Harici7e Na-.ra Kaet O.o. 
Koloael Bekia llawti üaeriae = plecelııif. 

ı _ 22; sa 

AN AfIDI l. 

Lüzumlu notlar Re~::g::~:';;;,11 $arkın mÜ~f!!!h~r . ba~ası 
TRENLE& dairelerince tahsil Kaportala mibracesının yırmi 
ı..w. her ~a blltH u... d •• • l ~ 

lerin hareket ••lleri.. edilecek ort saati nası geçer r 
Agdın Aattı; Als•nc•la Damga resmi k nununa mu· •ı------

...ı, ::::.-.:.:..u:;:; = halif harekette• dolay• aranılan Mi/araçenin gilnii. keyifli geçmek 
21 ,. .._ reaim ve cezaları ödemekten 

ua& ...;;: • Nailli: Btr ._ _. imtina edenler hakkıada aez· için bir fq VBİyesi 
15,fO ela kür kanunun 61 inci maddesine 

Lmir·Deaisli: Salı. per~emtbe. tevfikan icra dairelerine tevdi 
aamanea Jftnlarl aat 6,50 ~ 

hmir-Tin-Od•ınit: BenalMtll pıt olunan, evrak, senod, ilanı ve-
~135 de bir ~ıcar. heı akpm Hıt ya bunların yerino kaim olan 

tt7,SO Ôdemite bir 1re11t 16,30 da zabıt ~arakaları üzeriQe isteni· 
Tireye •ter~r· len reıi• ve cezalar, icra dai· 

A/gon 6.attı: Basm11,.edt1ru relerince resen takip ve tahsil 
J..u.letaaı.al·Ankara: Der 8111 edilecektir. 

... t 7 de (puar, camı, ça11am'ba 765 numarala Türk ceza ka· 
,.men yatakla 9a1oa0 bilFe ltaluar1 

tımir • Soma: PHar ._ p11111• nununun tadil edı len 19 zuncu 
ıni ,enleri ... , ıs. 28 de maddesile ceza kanununun mee 

Jsair.Banıbrma: Paur ... ta, ""° riyet mevkiiae vazına müteallik 
pmlle " eamutal glnlerl •halli•· 825 numaralı kaaunun 6 mcı 
Jb: aut 1.zo ele malaa.lla bau; m'ddesi ahkamına cröre dev· puuteli. çaqaıaha. AIDI tlDierl o 
et.,.. 11a1 ıı ele leto aid pıra cezalarının icra 
~ P-.ı " pua'dell dairelerince resen takibi icap 

,..._ • 15,28 •• etmemesine binaea d~aıga re1· 
H• ZGlllClll 14nm ela lel• mi kanunununa pul para ceza· 

/on '"'"'""''"' laruun icra dairelerince resen 
1'• ... Uabm: 1111 • Mil ..a.. ttkip edileceğine dair bir hü· 

,._D mlneul aamana: 11011'.. 1.ü..., ~onulıauı ve yukarıda ya· 
ldlleDflll &eleto. •lraoall ...... ~ - ""! d 
,.. 2ıso • elektrik pıke&ta 209-I· zılı kanunlar a~kamı d~ireain ~ 
laaftlUI: 2326 • polic 2465 ·lmclach icra dairelerince damga reınu 
llbbl: 2°'° · S..maae ÜIMJOll•: ve pıra ceıalarırp ılJ reaen ta~i bi 
8658 • &laaaGlk iatayoaa: UM· cihetin• gidilmekte bulupm'Jı 
Fuapoıt •apar ilbled: IBH 

--Llt 1 -Lal. idi, 
'8U ..... a11aanaıa __ ... 3038 aumırab kanun 'le fteza 

ıem. Ut 99 ... .. banket . .. _ 
1Utleri: ve meriyet kanunlaruaın 11ı~e-

1'r•m1H1gltıl'! dilen ahkimı tadil edilmiı .. ve 
B• _..... &o.e1,..1ac1.. ••t bu kaıtunua merjyet mevk1Jne 

..... W. .... ,., ~ eder. v•111ada1t ıonra ili•• müıt•ıı!~ 
B•a 111& altıda hanbt .a.. ~ bulunıp para ceuların1q t•\'ı~ılı 
cıi lrlpllftf aakflt ._ B""ifaa dabi Maliyeye devredilec~~ . ~il~ 
ICPlft her i6ll dakikacla biı ".... ra cıulanauı reıen ta~ıılı ış1 

.,., nrcbr. icra dairelerinin vezıifi ar~ıın· 
Gece 10D ... ,., Ge.lyalaclM dıtn cı~arılmı~tır. .. 

H,S dedir. f " k h '-cra ve iflas anununun u~· 
K:ODlk~ Gbelralı,.. ilk ..... 

ftJ ~ 5.26 utlar. lkiaai mü bılen meri bulunan 47 inci -.n1 biı 111& Hlll'lıı 6,3Ci da u. maddeı le para cezaları ve hu· 
nteı .a.. kuku imme alacıklannın takibi 

Kcmalctan GftHIJ'llıya ,... .. hakkındaki kanuun bükümleri 
........ , 111& birde hareket eder. bf __ , · d za Bgn-. •tel iU • w 11.,..,., ma pz tubulDPf ııte e ce 
taıdlı. ve meriyet kanunlar11111a, bu 

maddenin mıtufuıleyhi bulunan 
VaplD'la: mevzuubahis maddeleri ilga 
lanird• K.arpyaaya ilk "P• 

.... s.'s a. p ... ~a kalkar. Gece edilmiıtır. 
1CN1 wapıar ,..t ıı,ao da KoaU- Bu vaziyete iÖre, pul para 
'- lauebl ..._ cezalarının artık icra dairele· 

K.p7akadaıa Lıaak!I ilk npqı rince resen talcip ve tah51 ne 
.,. 6,20 -.ıu. • •apur &W ~ imk;n kalmadı'" aibi damga 
• 2' c1tclir. rH.;İ kanununu:· 6ı6.ve J~ inci 

GIDda. heı yan• IU&&e lak maddelerindeki sarahat dolayı· 
_,.. Tardu. Akfam eea.dea -oaı• 
..Wer Hatt• birdir. aile tahs li emval kanunuRa tev· 
~--· _______ ___.____.. _____ ,_. 

Tedris usul
lerinde mual
limin vazif eai •• 

Hindiı~•ndaki hazineleri her 
türlü hesap ve tahminlerin üs
tiinde bulua•n meıb lir KaRur00 

tala m hraceai ile bir Fransız 
gazetecisi hususi bir mülakat 
yapmata muvaffak olmuıtur. 
Sop zamanlarda Avrupıda do
laşan mihrace biç bir gazeteci 
ile koouı~adığı halde bu Fran· 
sız mıJharriri kendisini hayatının 
biitün teferrüatı hakkında ıöy· 
letaaiıtir. Bu mülikatı biz de 
aynen aşatıya naklediyoruz: 

- Haımetmaıp, sabahları 
aaat kaçta kalkıyonunuz? 

Her sabah muntazaman ye· 
diye beş kala kalkarım. 

- Bu beş dakikanın bir ma· 
nası var mı? 

- Hem de büyük manası 
var. Uyudutum dakikadan sonra 
fikir iıtirahatına kavuşabilmem 
için tam 300 saniyeye ibtiya· 
cım vardır. Mesut bir gü• İJİ 
air keyif ile baılamalıdır. in· 
san lcendiıinİ iyice idrak etme· 
den uyandığı dakikada hemen 
yataktan fırlarA • iki ıaatiain 
keyifsiz geçm .. i teblikeaine 
maruz kalabilir. 

- Soara 11e rJR~r11nız? 
- Senr~ oa d•kik• lıvıç 

chA91 .. tiii ve teneffiiı IMr•J•t· 
leri yatpan111. Dualar, pelc ıı~pi 
~uluyoru..-. Göriiyor1qn11 ya, 
ye~"'iı lıteı yqinda ~ldutupı 
laal de bütün kuvvetleriMi na1ıl 

muhafaza ediyorunı .. 
Saat ı,kizden dokqJJ kıdtr 

ıarayımın ba\ıooliade at ile do· 
llfl~ttn1• PolcM4e balkQAda 
sabala kahvealtımı J4Rar•~· Bıı 
da yalnız ıüt ile kahve ve bir 
d.iJjpa ~ızartıl1P•I ek.melde tere· 
yağından ibarettir. Ek1eriya 
bir de •buriç. almm. Bundan 
sonra okurum. Zı bni meıguliyet 
içiıa •n müıait ıamaa bu zaman· 
dır. lnsaa laer vakittep daha 
iyi bu ıaatte okur, y•zar ve dü· 
ıünür. lnaaaiyetiq ilerleaoıiae 
ıebep olaeı biitün terakkilerin 
ıabableyin keıfe.lil4itini tah· 
min ediyorq ... 

kuUaodıiınız olur mu? 
- Senede iki defa: Biriıi 

Hiadiıtap kral 11aibipia ziyaı~· 
tini kabul etmekte ditcri de bu 
ziyareti iade ettitim vakit. 

- En yakın me1ai arkadaı· 
larınız kimlerdir? 

- Büyük otlum veliahdim
dir. Odan baıka bir baıvekil 
ile üç nnırım vardır. Devleti· 
min iıleri pek ootaldıtı için 
nazırlara bir daha ilive etmeli 
düıünüzorum. Başvekilim bütün 
dev:ct itlerine bakar. Nazırla· 
rımdan birisi adliye, d!teri 
maliye, üçüncüıü de dahiliye 
h•riciye nazmdır. Fakat devle· 
timin 1&huı çok büyük oldutp 
için ~erıevi nıahnlliıade ıörüp 
aıahyacak bir ıezici naZlr ~aha 
tayin edecıtim. ilci yüksek 
mahkememiz vardır. Küçük 
mahkemeleriqıizin miktarı çok· 
tur. Muntazam ordum beı bin 
muhafız ile iki bin jand..-ma· 
dan ib,rettir. 

- Haımetmıap IRiİNade 
ederseniz ıene güqlü" 19,1-iai· 
ze geleli~. ôtle yemet.iniıi ne 
y4~it yerıiqiz? 

- Dördü Fran11z ve birisi de 
Hindli olmuk üzere bet aş~ım 
vardı, Qqnlarıa Y•ıqaklın s.ra· 
"D~ fÖr_, artır ~ksjljr. 

Birkoç 1111• evil •i1afirj1J1 
FrA111ız de Kr1t11• (gısonlarfllc 
ölen meıbur Fransız tiy•tro mü· 
ellifi) şerefine verdijiıa ziy•fette 
bind•n faıla d•vıtli vardı. MP· 
tad ötle Y••tti: 

Bir az et, iki tab•k ıebz~ ~k 
faıla ıevdifim bir dilim peynir. 
Bir meyv•, bir "•dtll de en iyi 
Fr~n .. z §ar•bı. 

Y ~mektJJa tQpra ~ir mij<Jd~t 
iptir,aat ederiııı. S4•t ifçte teF· 
rar itl•ri,..o bHl,rı~; ~fe k~· 
par çal111rı•. 

- Avı ııııver Raİ lfİQiz? 
- Hahıd• iki ıtefı avlanırnn. 

Bana niçin ''kaplan avc:ıaı,, 'smi· 
ni verdiklerini bir türlii aahya· 
mıyorum. Çünkü kapurtalada b r 
tek bile kaplan yoktur. Memle
ketim zde yalnız bari bulunur. 
Bana genç ıken jyi bari a\cısı 
derler4i. Evden veyab'ft ıez· 

- Nısan 2 

Borsa 
1 4 938 

QzQm aat19f aM 
C. Alıcı K. S. K. 5. 

202 F. Solari 12 50 16 
127 M.J.Taranto 13 25 15 
108 Esnaf bankası14 25 16 75 
103 A.R.üzümcü 11 25 12 SO 
93 Vitel 12 13 
80 P. Klark 13 25 14 
35 H.G.Şerbetçi 13 75 14 50 
27 A.H. Nazlı 13 50 14 50 
20 K. Taner 12 15 15 
19 J. Taranto Ma. 13 13 
8 M. Beşikçi 13 13 
~ c. J\liı•• 16 5Q 16 $ 

829 Yekun 
250138 Eski Yekü11 
250967 Umum 7ekGn 

191J••• flatlerl 
l4·938 çekQ-dekıiz ijzü~ 

ort' fiad•i: 
No. 7 11 50 
• a ı2 oo 
' 9 12 75 
• 10 14 QO 

• 11 15 5Q 
Z1tytinyal)ı şatt,ıar' 

Kilo Alu:ı K. s. ~ ~ 
7194 B.Ab~ulk~dir 33 33 

Zahir_, ••t•ıl•r• 
ç. Cipfi K. ~· K. s. 
30 Ton Butl!fay 5 9315 6 

578 But~•Y 5 9375 ~ 
1693 KentPalamut 290 52fl 
79 Ton P. çekir. 2 60 

12.S Faaulya 10 50 l 1 
}75 B. Pamuk 33 33 25 

Göz Heldmi-1 
Mitat Oral 

Adres: Beyler Ntımao S()ıt 
katı No. 23 

Kabul saatleri: Ôğledep evel 
ataat l O-}2 öileden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

Diş -T-a&ttJt 
CevatDağh 

ikinci Beyler sokak Nq. jJ 

Baktiryoloğ" 
Zühtü Ergin 
Her t(fr/ü idrar, 1'on, 
balgam oe MİPe ta la. 

lill~ yf!Pdu-
2 

~ftmcıtat yeri: 
lkioaibeyler 11okak No. 25 

Telef on 3869 
)§ lli 1$ 

- Baş& 2 inci salılf ede -
tutladan yapılmakta olduğunu 
bilmez; dikkat etmemiıt r. Ba· 
ıireti, dima~ ve zekasını kıt· 
iyen işletemez. Dikkatin ent•l· 
Jektüel ameli, ahlaki ve içtim•i 
ehemmiyeti ıon derece büyük· 
tür. Eski kaide ve düıünceler; 
yenilerile daima kıyas edilme
lidir. Bir ötretmenin kıyme"• 
bilinenleri yeni bilrilere rap
tetirme1 ni bfmekle tebarüı 

fikan tabıiline de imkin bu· 
bnmadıtından damı• rjtımi 
kanun una muhalıf hueketten 
dolayı aranılan resim vf) ce•a· 
mn ancak icra ve iflil kanu· 
nunun umumi hükümleri daire· 
ıinde icra tlaireleri aezdiatle 
takib edilmek auretil• tabı li 

Mibrıcitaia ltu lauıuıta haklı 
oldutu ~abul edilmelidir. Pa .. 
tör kucipı Hro.._qqu bir Mbab 
~ .. fetmiıti, "Ha Paıke' henüz 
bir çocuk~••I "ir ıabah ••thur 
hendese lceıfiF•tını ya pmıfh. 
Nihayet Stefetaı-., insanıyet için 

meden dön4ütüm zamaq iıtıham NiJbet i f!Cı;;an.eter 
çok fazladır. Onen iç~n ~kf&Jll· ı .. -•-•iıllll-.ı-ı;;ıııııaıı•-ıırl 

eder. A ıuya müıtıait bir ıli
kayı talebed• doturtmak li· 
zımdır. D~kkıt itiyıd la.tine 
getirilmelidir. 

Talebenin harici ilamla ali· 
kasını temia etmekle iı bitmes. 
insan biıetihi deruni ilemlere 
maliktir. Sev aç, teeNÜr, hey .. 
can, ero· ım. 1htir•ı gibi •ın .. 
vi vtrlıkl4r üzerine de dikkatin 
tevcih ve teksifi lazımdır. Meseli 
milli ve ferdi ICYİJlÇ Y•Y• 'goi~· 
min hudutlarının Çıihne1i itilin· 
melidir. Anca1' bu tekilde J•· 
liııı ve terbiye iledir ki •J•h•i· 
yetin,. teteltkülüne mühim bir 
adım atılmış olur. 

Muatlim, öğretti ti mevzu üze
rin de"i yeni c~reyanları munta
zam bir ıekilde takib etmeli,Ye 
ldllik malQmah canlandırmata 
gayret etmelidir. Aksi takdirde 
t•lehe c:Jikkataiz ve merak11z 
bir insan olarak mektebi ter· 
~tmeğe pııhkii~d11r. 

8ii.lınt O•#n4# 

lllımgelmektedir. 
Bundan böylta pul para ce .. 

:ıalarıaı havi zabıt varakalarınm 
· cra dairelerine tevdii ile iktifa 
edil mi yerek mezkur re1im ve 
cezaları icra ve iflil kanununun 
umumi laükümlerine tevfikan 
haıioe avukatlara ve bulıJnlllı· 
yaa yerlerde alakadar varidat 
memurları tar•fışadan takibat 
yapılarak tabıill11inin t•mbi 
ltildiJilmiıtir. ---İn~iltere 
ve Amerilıo 
1936 vılıntla imsala. 
nan Tonaj mua/ı!d•
ainin lıa kiJm•4~lüt'4· 

na lıGPar verdiler 
LPqfira, 1 (Radyo) - lngil

tNe ve Aıaerik,a, 1936 yılıqfla 
qarp p-.i~ri1ti4 tenaiı hakkuı· 
d~ Londrada im~l~nmıf QJ.-n 
qaµ~bede abki1JJının biilcüqısüz· 
lütüne karar vermişlerdir. 

Fraaıa, bu karara ittib• et· 
mekle beraber, Avrupa ~v· 
letlerinden berh•ngi bir;, otuz 
beş bin tpndap fa1la geıııi yap· 
gJ4i• kalkııtıtı ta~dirde ser· 
be-~ Qla~tna1 bild.rmiı~r. 

kıymet bif h••ıi aümküa ola· 
•ıyın buhar kuvv•tiSJİ ıene 
bir ıabah keıfet•itti. 

Mıbrace aöılerine devam edi· 

1Pf: 
- Sıut onda oku••tı bıra· 

kara~ işlerime baılarım. lşıiz 
k~hA1tdıtu11a ıizi teP.tin e4~riın. 
Hergün dıhili ve •ileye taalluk 
edep birçok meseleleri qpzim 
etmek lizımdar. Pazartefi J.iiıı" 
leri iılerimi oj'lum Prens Am4r. 
zele bırakıraaı. O dfl döri lr4Pp 
'" alta yaverle birlikte ~lı91r 
ve J>ütün itleri büyijk bir cljra· 
yetJe iÖriir. D 'fer günler her 
ıııeıe)eyi bjznt kendiDJ balle
qerip1. On iki katibim v~r~ır. 
Punlarıo her birisi ifleriae fcv· 
~11lide düıküadür. Bu uyede 
yalnız bir çeyrek ~at içinde 
memleketime taall6k eden her 

· şeydeg btl>~rdar qlyr v~ icap· 
larını icra e4er•. Maiyetimde 
sal•ıaalarıa laep1i Ü~ yüs kiti· 
den ibarettir. 

- Pek çok filleriniz olduğlf 
söyleniyor. 

- Hiçbir v~ki~ say.,dı°' 
flPlma yüz elli k•dar oı.. re· 
rek. 

- B-..IJiarm hepıini birden 

lara öjleden qa ha çok yemek 
yiriın. Al~ılarım da aş J 'l~Hna· 
lfrı yeme~lerim içiJJ rı.eh'1eıJ,:ırini 
ıösterirlcr. Aktım ycpı,:;ldt'ri 
baıtanf?~ş~ bir a,çıhk 14n'•ticjir 
diyebilirim. Erp s,;ç~ip yeme~;.,. 
d~a bef P.R t4b,_~ pqüme 'ptiıir · 
'Prj ~~1~111lJr(f' şamp~AYt i;eriın. 

Yemeklerden so:ıra eJpr bir 
kabul rl!ıqıi filin ypk•a Ayrupa
d~ t~bı İini yapmıJ plan gel;pi°'e 
biraz piY*Pt Y'lcjmrım. Y ~z 
müddeti dev•SJJ etfili zapaaalır 
)?al~JlJJll J>ir pjyf '19 koydtm' um. 
Mozart ile B-cbı fevkal#dp tak· 
djr ederi~. 

Yenilerderı Debiajye naeflu· 
J91f m· 4vrupac:J~ki bay4tıqa• ge· 
)ince, bu da bütün ~11yük ~el· 
lercjc Y•f•yanle ıo aynidir. Yal· 
pız da aaa kpııdjmi hissettirme· 
mele is•e riın. 

Bunun ' ' ı kendiqı ote11~rde 
y.averleriıud~n yahud katiple· 
rim~en birisinjq iıminj Neririm. 
Fakat işin feq~lı,tı ıaz.eted~ 
çıkan fotoıraf arını JÖrepler benj 

pek iyi tımrlar. 
Bu da benim içın bü1ük bir 

üıüntiidür. Avrup•n'Q b',çilir ye· 
rinde m ı ~ •aç oJdutull} i•ti1J1bab 
bul!RU)'P um; h•valıJIJ .ij,t;Jti ij 
ıeçip ııd yor, n~ yapf fil) ~''°' 
ile Jca9e,jJJııı bgyle imif .. 

Eczanelerin bir h aftahk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

P,ızart;ii: z 
Jtemeralbada Şifa; GAselyıhda 

Güıelyalı; Tilllkikte B. Faik; İki. 
Ç9f•tılikt• İkiçeı••liko Alaaucakta 
B. Jı'aad. 411Pklaıla Balk. 

Selı: 
:l;em•alb.ada Şif•; KarHtiaada 

B. itı'•ft -"••eru ~pau; .&Jua· 

~ "· 4Jıaed Lötff, MmPHtcl.• 
EtF•'p,_,. 

,.,,,. .. ,"' 
~tfl8'ff." Sı4JH&; 1'.JrfMI•• 

~· 1Jt1Wf. 'f~i~• f~aı ~ .. ir: 
h~•lJ>U&ı~ıuia A~ Güsel7al.u!a 
At i7tJt. 

/'•rH,i,1-~ 
Kemerahıuda HilAl, G6zel7alı· 

da Güaelyala, TjlkiJilr.t• B. Faik; 
i:trefpafada EfreEpa~L 

Cıım11: 
Kemerallıadı 1tti1Jat, GBzeJya

hda Giaelyalı, lrgatpHanoda Auı; 
J~eiijtte ıüç•t•oülıia A1.ap

~"" '8. ~.,.,,. ----Ca1111Uifflslı 
Jla1duralı.t11 5Jbbat; KaraoJ&aa· 

J, fi. li.ffltf· lt.•DMFb kNf• •, 
t.ifelJJ~ Et1Pf P" •· 

Pazar: 
°Kf1Pe1ıHl•tJ~ ij#iii, Jt.arıt.ı t.ı 

B. litb&l. Koçecderde ) C:Jf& •f~ . , 

h,a,paza ınJ, \ ~ J 
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Bin bir gece masallarından H ivudun Esrarı Meslek a 
Seyyit Sendabadın 

Harikulade deniz sefer eri 
Nakleden: İr/an Hazar 
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Marlen tarafından yırtıldı -23-
Artiatlerin giyiniı şekli, oynadık· tıyor. Biroz d• sakin. yaşamak 

Londradan y ni 
44 b·n ki ome r 

Ze 
UÇ 

- Tümaekdekileri .• 
- Nasıl tanıyayım? 
- Dikkat ett 
- Ediyorum .• 
- Gene t nıyamadın mı? 
- Hayır, gördüğüm şey gü • 

zcl bir beyaz kadınla, genç bir 
s yahidir. ikisi de bence meç• 
huldür. 

- Meçhul mü? 
- Evet meçhul 1 
- Z v llı Sendbadf Gemide 

yere düşüp tc b şını yardığın 
ve b yıldığın z man senin ya· 
rant saran kimdi? 

- Kim mi idı? 
- Ev t kimdi? 
- Hicazlı kızlardan Mes· 

hurel 
- Tümsektcki çıpl k kız da 

Mesburedirl 
- Am n y habibi! Aklıma 

hiffet arız olacakl Siz bundan 
emin misiniz? 

- N ıl emin olmam Send· 
bad? 

- Fak t Meshure'nin bir 
yamyamın önüne çırılçıplak çı· 
kacak kadar hayasız olduğunu 
nasıl zan edersiniz? 

- Gene anlayamadın Send
badl O kendi rızaslle değil, 
ncnk (Yamyam şerbeti) deni· 

len bir nevi içki ile sarhoş 
edildikten sonra buraya çıka· 
rılmıştır. Artık Meshure'de akıl· 
dan, iz'and n ve hayadan eser 
aramamak lazım. 

Biz, (Fftk"r) le böyle konu· 
ıurken Hic zhl rdan birisi ya· 
nımıza gelei. 

- Bu günahkarların elinde 
amakt n a ölmek daha ev

ladır, dedi. Ömrümde böyle 
mel'uu, böyle menfur, böyle 
habis ıeyler görmedim. 

Biraz durdu; ıonra: 
- Ey Allah! Ruhumu kabz 

. eylel Ruhumu kabzeylel Diye 
haykırdı. 

Zavallı adam bilmiyordu ki, 
siyah1 ile zifafa giren kız, kendi 
kızıdır. (Fakir) b na göz işareti 
yapti. Ben de bu buıuıta biç 
bir şey a3ylemedim. Ancak Hi· 
cızla yoldaş (Hintli)ye döndü: 

- Ey Seyyid, dedi; bizim 
diğer kafileden hiçbir haber 
yok mu? Onlar ne oldular? 
Benim çoculdaram, ahbaplarım, 
kızlarım orad kaldı. Yüreğim 
yanık, içim yanık, talihim kav
ruk! Beni lütfetseniz de öldür· 
aenizl Hiçolmazaa iılam elile 
ölmüş olıam.. Bu vahşilerin 
elile ölmemiı bulunsam! 

Zavallı adamın gözlerinden 
yağmur gibi yaşlar geliyordu. 
Kızının, timdi gözümüzün önün· 
de geçirdiği felaketi anki his· 
selmiş gibi çocuk 1ribi dövünü· 
yordu. 

Keıki it bu kadarla kalıaydı 
Tanrı mi 

Yan tarafımızda hırelcetiarz 
oluyor sandım. Kargıhlar, bizim 
kızlarımıza hücum etmiılerdi. 
Hücuma da sebep, onlarm mu· 
kaddcı otları ellerinden bırak· 
malan vo daima fıraat gözli
yen nöbetçiler tarafındaa görü· 
lerelc üıerlerino atılmalara key· 
fiyctiydi. 

(Fakir), hemen yerinden ııç· 
radı. Kadınlara doğru koıtu. 
Lakin iı itten ıeçmiıti. Zaval· 
l lar koyun ailrüıü . gibi, kimisi 
yerde, kiaıisi kargılıların kuca• 
tında çırpına çırpına bizden 
ayrılıyorlardı. Bu hadiseye bil
ha11a halk, çok alakadar oldu. 
Etrafımızı çevirdi. Neticeyi öğ
renir öğ-rcnmez, ıultanlarının 
bulunduğu mevlcie dotru dolu 

lan oyunlardaki vaziyetleri so· li2ım. Fazla olar k, mıan buy· 
y:rcilerin umumi arzusuna bat· suz kimselere rastlar. 

dizgin koşmıya, koşarken de 
avazları çıktığı kadar bağır
mağa, şarkı söylemiye b şla· 

lıdır. Her sene lüzum eden de· Ayaka kalkıyor. 
ğişiklilderi yapar ve bu huıusta -Allaha ısmarladık, dclikınh 

dılır. 
kumpanynlara direktifler veririz. diyor. 

En ziyade hainlik, hırsızlık -Allaha ısmarladıkl 
On dakika sonra sultanların 

sultanı, reislerin reisi ve onun v katillik rollerinde zahmet Otlar arasına doğru gidiyor. 
çekiyoruz. Senelerdenberi, bu Bir iki sıçrayıştan onrı, tekrar erkanı da ayağa kalktı. Musiki 

tekrar başlamış; büyük ve uzun 
sırıkların tepelerinde yanan 
meşalelere bir kat daha hız 
verilmişti. 

rolleri yapanları ltalyanmış gibi yavaşlıyor. Arkasından bakıyo-
gösteriyorduk. Fakat ltalyanla- rum; bir duvarın arkasında kay· 

Ne oluyorduk? 
Niçin, ıükOnet bulmuş ol•n 

kargaşalık tekrar başlımıştı. 
V~ki~, her halde Y.atsıyı g~ç· 
mıştı. Bu ad mlar yorulmak 
bilmiyor] r mı idi? 

Ben, bunları kendi kendime 
düşünürken çok feci bir man· 

rın, filimlerimizi memleketlerine boluyor. 
sokmamak suretile yaptıkları Holivutun ortasıında, Sunae 
tehditten ıonra, bundan vaı· Buhearının b ir köşeı"nde daima 
geçtik. ş·mdi, yni şeyi, Bulga• kapalı ve ıe11iz bir stüdyo 
ristan, Arnavutluk gibi filim vardır. 
sarfiyata az olan memleketlere Yirmi beş !lene evel bu tüd· 
yaptırtıyoruz. yo yılpıldığı zaman, bu yer iı· 

M. Brın bir sig ra yaktıktan lenmemi bir araıi idi. O za· 
sonra, neşeli neşeli şu ıon mındanbcrı, bu stüdyonun et· 
sözlerini söyledi: rafına birçok binalar y pıl· 

- San·Franıiıkoda avukat• mııtır. z~r ile karşılaştım. Bu defa 
tumseğin üstü tekrar canlan· 
~ış. ve ydınlanmış, demin ki 
çıftın zifafa girdiği yere bizim 

2lık eden kardeşim, bir gün Loş bir büroda, iki daktilo 
beni görmeğe geldi. Burada rom111 okuyorlar. Henüz daha 

H ic zlı kızlarımız çıkuılmağa 
başlamıştı. 

Ey tanrım? Şimdi ne yap • 
caktık? 

Zavallı anıların, z!lvallı scy· 
yah babaların hali şimdi ne 
olacaktı? Evelce gördüğümüz 
çıplak zenci bu defa ortada 
yoktu. Onun yerine ortaya üç 
çıplak ad m gelmi§ti. Bunlar 
ne yapacaklardı? 

On dakika sonra, tekrar göz
lerimi yere indirmek mecburi· 
yetinde kaldım. Zavallı Hicazlı 
kızlar ve gelinler lahzede çırıl 
ç·plak yapılmış ve tümsef n 
üzerine boylu boyuna yatırıl· 
mışlardı. 

Onlar da, demin gördüğümüz 
ilk Hic"zh kı z gibi Hrhoşa 
dönmüşlerdi. Ne yaptıklarını 
bilmiyorlar; çuv l gibi yamyam
ların kolları arasında bir taraf
tan diğer tarafa gidip ge· 
liyorl rdı. Bunlara büğü mü 
yapılıyor, yahud Hindl;nin de· 
diği gibi uyuşturucu bir şer· 
betmi içliriyorl rdıl Çünkü, or· 
taya çıkan hakikaten güzel, beş 
beyaz kız, hiç tc ar ve haya 
duymadan çalgıların sesine 
bacak uyduruyorlar! Çıplak 
zencilerle birlikte akla ve hı· 
yale gclmiyen terbiyesizlikler, 
yüz kızartacak haram şeyler 
icra eyliyorlardı. 

Otları elımden hiç barakmı· 
yordum. Kazara bırakmış ol· 
sam, benim başımda da kıya· 
met kopacaktı. Çünkü kafile
mizden üç kiıinin ekıik oldu· 
ğunu Nasib reiı bana haber 
verdiği zaman hazla hayret et· 
medim. 

- Deoam edecek -

Spor sahaları 
Tepecik ve Eşrefpa. 

fada yapılacak 
Muhaıebei hususiye ve be· 

lediye büdcelerinden her sene 
spor itlerine ayrılan tahsisatla 
şeh i:ı ınuhtelif yerlerinde spor 
sahaları inşa edileceki malum· 
dur. Bu tahsisata ilavettn Türk 
ıpor kurumu genel merkezi de 
para yardımında bulunacaktır. 
Genel merkezden plra ge li .ıce 
Eşrefpaşa ve Tepecik spor il· 
balarının inşasına başlıoacaktır. 

Kır§ıyaka ıpor sah 11nın te .. 
viycsi bitmelc üzeredir. Türk 
spor kurumu genel merkezince 
hazırlanan plin gelince ıpor 
11h11ı yakınında bir de kulüp 
binaıı inşaıına b'ılanıcalctar. 

BııgQnka maç 
Milli künıe müıabalcalarının 

en heyecanlııı buaOn Alaancak 
stadında Alaancak • Üçok ta· 
kımları a raaında yapılacaktır. 
Müsabakaya ıaat 16.30 da b ş· 
lanacıktır. 

otururken, i çer;ye, elbiselerini makinelerinin kapağını açma· 
kontrol etmem için kumpanya· mışlar bile.. Biraz sonra M. 
lan tarafından gönderilmiş il&:i Riveı gel:yor. Kendiı;i ihtiyar 
revü artiıti gfrdi. bir şeftir. Şarloyu Amerikaya 

Kostümleri pek kusa idi. getiren odur. Ş rloya Londra· 
Elimde mezürüm, yerimden nın bir sok ğınd r sgelmiştir. 

kalktım. Bu iki artistin çor p- Bu stüdyo sakin bir yerdedir. 
larını, fistınlarmı, donlarını Burad yapıl~cak bir iı yok· 
velhasıl üze:lerinde ne varsa muş gibi görünür. 
ıantim santim ö'çtüm. Şarlo, bazan senelerce çalı~-
Kardeşim sessiz sadasız beni mu. F kat bir filim çevirmeğe 

seyrediyordu. Bu gibi şeylere başladı mı, stüdyoda fırtına 
alışkan olmadığı için yüzü kı· kopar. M. Riveı köye çekilmek 
zardı ve b na, sadece: mecburiyetinde kalır. 

- Bu ya ptığm iş için ıua M. Rivesin, Şaplinden bah· 
para veriliyor mul? dedi. sederken, heyecandan sesi titrer. 

Şarli Şaplin - Ouşününüz bir kere; bıı 
ŞarJi Şaplinin evi, bir tepe· s nede bir filim çevirir. Fakat 

nin üzerindedir. Gayet büyük· fılim çevirmek için lazım olan 
tür ve etrafı duvarla çevrilidir. herıeyin d ima hazır bulunma• 

Bu ev, görünüşüyle, başka ım ister. 
adamlardan çekinen bir adamın Bu ıtüdyod müthiş bir sü-
evino benziyor. Eve yalclaııyo· kiinet hüküm sürüyor. Her yer 
rum. Bahçede gri saçlı, kıı dekorla dolu. 
boylu biri oturuyor: Şarlo bul· Şarlonun çalıştığı yerleri gez· 
yaya dalmış gibi görünüyor. dikten sQnr , Rives ban : 
Yanın - varıyorum vo konuşm • -Gelin size acaip bir kollek· 
ğa baılıyorum: siyon göstereyim. 

-Buradan Los· Anjeloaa oto· Dedi. 
bü geçiyor mu? Bu kollelcaiyon, Şarlonun du· 

Cevap vermiyor. Sualimi tek· vara yapıştırılmış fotoğrafları· 
rarlıyorum. Bu sefer, başını çe· dJr. Bu resimler, Şarlonun sine· 
viriyor ve beni tetkik ediyor. m ya girdiği günden bugüne 
N kliy tın nizamaızlığı hakkın· kadar geçirdij-1 hayabn safha· 
da birkaç söz ıöylüyorum. Şar· larını gösteriyor. 
lo birden munisleşiyor. - O, bu resimlerin bende 

Kendisini tanımadığımı, onu olduğunu bilmez. Eğer bilmiş 
alelade bir kimse zannettiğimi oı. çok kızar. Buraya kimse 
sanıyor. O gün reımi bir. k_o- giremez. 
nuşma yapmak istcmedı§'ım Gecenin ıs at biri. Klavcr 
için, kim olduğumu söylemedim. kulüpteyim. Bir masaya yak· 

Bir sigara takdim ediyorum. laıtam. Bu masada üç erkek 
Mahcup bir tavırla reddediyor ve üç k dın oturuyor. Kadın-
ve, gülümsiyerek, cebinden ufak lard n biri Fransiska Galdır, 
bir bonbon şekeri torbası çıka· d teri de Şarlonun karııı Po· 
rıp bana uzatıyor. let Goddarddır. Üzerinde inci· 

Yüzü, h yatını ilevi ıstırap• lerle güslenm ş bir elbise var. 
larla geçirmiş kimıelerin yüzüne Birinin yanıma yaklaşbğını 
benziyordu. Gözlerinde bir kor· hi11ediyorum. Başımı kıldırı· 
kaklık okunuyord:ı. yorum, Şarloyu görüyorum. 

Bol bol gülümsüyor. Gülüşü, Karısının arkasında duruyor. 
hatırdan çıkmıyacak derecede Burnundan soluduğunu, batır· 
tuhaf. Bunu yalnız yalcın dost· mık çığırmak iıtedij'ini, mı· 
ları bilirler. sayı devirmek niyetinde oldu· 

Biribi ı ini bir daha göremiy • ğunu hissediyorum. 
cek olan iki yolcu ıibi geve· Büyük masada birlikte otu· 
zel.k ediyoruz: ruyoruL Büyük bir ümitsizlik 

- Bu memlekette mi çalışı· ve şiddetle Çin harbinden bab· 
yoraunuz? ıediyor. En nihayet bana pro-

Başını sallıyor: jelerindea babıetmeto razı 
- Evet. Burada çok çalış- oluyor: 

tım. Şimdi daha az çalıııyo- - Herşey bitti. Artık ben 
rum. Tavuk ve tavıın yetiştiri· eski Şarlo değilim. Şarlo öldü. 
yorum. Diyor. 

- An layorum. Sakin bir hı- - Niçin? 
yat geçiriyorıunuz. - Kimbilir? Bu ıöylediğim 

- Siz burada oturmuyor yeter. Bu huıuıta söyliyebile· 
masun·uı? ceklerim tükenmiş bulunuyor. 

- Hayırl Bon uzaktan ıeli· Oynanmağa değer birçok ala· 
yorum. .. kah mevzular var. Mesela Na-

- Ben de ıizi anlıyorum. polyon veya Çin harbi gibi. 
Gençken seyahati severdim. Fakat rt1k yapamıyorum. Şim· 
Fakat •eyah t in11nı ihtiyarla· diiik iki filim hazırlıvorum. Bu 

Gazeteci tayyareciliğin 
san' atına yaptı v ı tesıri 

Veda oe dönüş 
Clouatou adında bir tayyare· 

cile Viktor Riketts n'mında 
bir g zeteci, Loııdr ·Yeni Zel nd 
rekorunu lnrıp Londrıya döıı· 
müflerdir. Gazeteci, çok uzun 
ve tehlikeli olan bu uçuş bak· 
kınd radyoda şunları söyle· 
miştir: 

Geçirdiğimiz bütün ıstırap
larımız rağmen ikimiz de mc · 
udduk. Halimizden hiç şikayet 
etmiyorduk. Çünkü Eroydonda 
bizi bekliyen karılarımız, en 
teşli hedeflerimizi teşkil etmek· 

teydi. 
Bilha11a tayyare moydanl rına 

inerken geç rdiğimiz tehlikeleri 
kaydetmek isterim. Bu hususta 
Clouıtonun azami itinaaı bizi 
ölümden kurtarmıştır. Aldığı· 
mız fazl yük tayy renin serbe t 
hareketine m ni oluyordu. 

Londrayı ilk defa görür gör· 
mez. Çocuk gibi sevindim. 
Elektrikler, milyonlarca halkın 
gel p geçişi, taksil : r, otobüsler, 
otomobiller, ar balar, dostlar 
sanki bana oradan, uzun yıl· 
lardanberi ayrı olduğum his
sini verdi. 

Clouston bu seyahatte- ben· 
den dab karlı çıktı. Çünkü 
onun Yeni Zclandda akr baları 
vardı. Onlara görmek, onlarla 
öpüşmek az mı saadcttil 

l§te ancak bu sabah güzel 
bir uyku çektim. Deliksiz bir 
uyku! Falcat, aabahloyin şafak 
atarken hemen uyandım. içim
de sabit bir endişe vardı: 

- Acaba tayyare hazlrlan· 
dı mı? Motör nasıl? Şimdi ora· 
ya gideceğimi 

Bu endişenin hayal olduğunu 
odamdaki dekor elbet bana 

çok iyi anlatıyordu. Ç~nkü 
evimde idim. Bu s;eyahatimden 
ço\.. c nunum. He.vac l ı Ü· 

zel şey imiş meğer? 
Londra• Yeni Zelind rekorunu 

kırmak şerefi nih yet bize mü· 
:yesser oldu. Benim Gloustona 
refakat cd şim 5ırf gaı.etec"lik 
noktasındandır. Tayyarec liğ n 
yazı san'atı üzerine yaptığı tc .. 
ıirden bahsederler. Bu te iri 
bizzat müşahede etmek iç·n bu 
sefere atılmış bulundum. 

44,000 kilometreyi katetmek 
azmine, oğuğu, fırtınayı, açhğı 
ve uyku uzluğu d ilave eder· 
seniı elbette seyahatimizin ctı• 
z.ibeaini tebcil edersiniz. 

Basra üzerine geldiğimiz Z!l• 
man aşa~ıda büyük bir k l ba· 
bk gördük. Her halde bir me
rasim vardı. Yere indiğ"~ zı 
gören Irak polisleri ve a kerleri 
derhal bizi kuşattılar, mak .. • 
dım1zı öğrenince tayyaremizi 
bir t rafa alarak bizi de bir 
od ya tıktılar. 

Çünkü Irak kralı Gazi, o gün 
Basrada tayyare l manmın kü· 
şad resmini yapmakta imiş. Ve 

verdiği emirle de bilumum uçuş· 
ları menetmiş. T bii bizim 
bund n ma:umatımız olmadığı 
için muaf telakki edildık. 

Ancak kral da kendimizi gôı· 
teremezdik. Çünkü yüzümüz, gö· 
zümüz kara içinde ve clbisele• 
rimiz y ğdan rengini kaybetmiş 
bir halde idi. Göze gorunme· 
mek şüphe yok ki en esle 
tarikti. 

Marsily ve Londra yolculuğu 
bizim için adet bir dehşet ha· 

lini ldı. Şiddetli rüzgarlar, 

----=--111:!••----·ı fılimlerın yıldızı Polet Goddar 

rdı ar ı kesilmiyen dolu ve 
kar fırtın sını takip eden yağ· 
mur ve kırağı tufanı b"zı 
epeyce yordu ve yolumuzd n 

ol caktar. Ben, bu oyunda, bir 
figüran rolüyle bir dakik ka· 
dar görüneceğim. Maksadım 

, filime uğur getirmek. 
Hayatının sırrını ifşa etmek· 

ten korkuyor. Yüzünü kmştıra • 
rak ban baktıktan sonra mah· 
zun bir ıeale: 

- Z valh Şarlo öldü, diyor! 
Biraz sonra ayağa k lkıyor, 

orkestranın bulunduğu yere gi· 
derele davulcunun yerine oturu • 
yor ve çalmağa başlıyor. Sa hah 

yaklııtığı için, salon tenha. Orad 
bulunan birkaç kişi onu alkışlı· 
yor. Karısı harekettiİZ bir vaz·. 
yette, kocaaının yaptıklarını 
seyrediyor. 

Şu anda karısıyla benim ay· 
ni şeyi düşündüğümüze eminim. 
Onun bütün neşesine r ğmen, 
melankolik halinden lcurtulamı· 
yecağını düşünüyoruz. 

Sabah oluyor. Şarlo, adeti 
hilafına, k rısıyla kolkol ev:. 
nin yolunu tutuyor. 

geciKt "rdi. 

D ktor Şaht 
Belçika Başvc:k:lile 

konuştu 
Brükıel, 1 ( Radyo ) - Al· 

mBnya devlet b nkası genel di· 
rektörü doktor Şaht, Belçika 
devlet b nk ıı genel direktörü 
tarafın dan şerefine verilen zi· 
Y fette hazır bulundukt n on• 
ra, Belçika Başvekili (janso l) Ja 
konuşmuştur. 

Doktor Şaht, bı•gece Alın n 
efarethau es:nde şeı ef .ne v ~rı~en 

ziyafette hazır bulunmuştur. Bu 
ziy fete, bütün baokal r direk· 
törleri de i tirak eylemişlerdır. 

Afrikaya ltalyan çif
çisi gönderiliyor 
Roma, 1 (Rndyo) - Şarki 

Afrikaya bugün 850 haly ı 
çiftç si gönderilm i ştir. Bun! u, 
bır müddet sonra ailcl rı nı de 
getirt ece kl~rd •r. 
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7 ürkıye iş Ban- lngiltere-{talya fzmir "Ô~rnk muhafaza talı-uru satın alma komisyo- MıJır hükumetı 
kası heyeti umu- müzakereleri nundan: 

• · f · -Başı 1 inci sahifede-
mıye lÇ ımaı söylev vermiş ve lngi:tcrcnin 

Başı 1 ınci sahifede -
nas J ve ne şekilde ödeneceği· 
dir. Bu silahlanmanın büyük 
kısmı hem dahıli borç le yapı· 
la bilmektedir. 

Borçlanma nisbet ve .imkan· 
ları işba haline gelmiş olan 
memleketlerden bu dahili bor· 
cun muhtelif şekil ve surette 
bir enfla yon mahiyetinde ya· 
pıldığ na hü.cmedılebilir. Zengin 
ve m rcffeh memleketle le var· 
lık kaynnkhrı bol ve artmağa 
m said olan m • yketlerin bu 
borç arı ödeyeb.JmeJeri imkan 
dahı inded r. faKat bu vaziyette 
olmıyan memleketler için bu 
iş içinden ç kılması hemen be· 
men im ansız b ir şekil arzc
diyor. G çen yıl zarfında bir· 
çok memkketler buna çare ara· 
mağa matuf gayretler aarfet• 
mişlcrd r. Bununla beraber bir· 
çok sarsmhlar olmuş, bazı mü
,,im para sukutları devam et• 
Jiştir. Bu meyanda F nnsız 

:ranga birçok defa düşmüş ve 
el'ao muhtelif temevvüçler kay· 
delmekte bulunmuştur. 

Silahlanma hızı geçtikten 
sora ekonomik vaziyetin a ncağı 
şekil hakkında bugün kat'i bir 
tahmin yürütmek çok güçtür. 
Bu faal yete muvazi olarak düz· 
gün bir b1kikt kalkınma için 
yapılan kuvvetli hamleler azdar. 
Geni milcyasta istihlak eden küt· 
lcleriu ist blak kabiliyetlerini 
azalthklara görülmek edir Bu 
büyü kütlelerin . bu hareketleri 
dünya ekonomisine tesirini gös· 
terecektir. 

Raporda bundan sonra mem· 
· leketimiıin iç vaziyetine geçile· 

rck geçen yıl memleketimiz4 

deki ekonomik vaziyetin nor• 
mal temel ve çerçiveler hududu 
içer ısinde geçtiği kaydolunaralc 
~öyle denilmektedir: 

Filhakika memleketim 'zdeki 
ekonomik vaziyetin sağl mhkta 
ve iletileyiş adımlarındaki kuv· 
vet kaynağı ba.şımızdaki eşsiz 

yüksek Şefin dirayet. irade ve 
dehasından ilham alan hüku· 
metimizin isabetli tedbir ve d • 
rekt Heri deh linde çabsan hal· 
kımlZln lcabıliyeti ve yurd'Jmu· 
zun tabii servetlerini işletme 
imkanl r dır. 

Bu kıymetli ve pahası büyük 
mcmbaların verim kabil yet dir 
ki bize tabii esaslara dayanarak 
artan, genişliyen bir iş hacmi, 
daima yükselen bir elconimik 
ink'şaf seyr ni sevinçle görmek 
baht yarhğma vermektedir. Bun· 
ları gözönünde bulundurarak 
halkımızın yaşama seviyesını 

garb memleketleri standarma 
çıkarma ana direkt;fjni vermiş 
olan Ulu Ôn der Atatürkün bu 
emrini yerine getirebilmek, bu 
gayeye yardım imkanı el nde • 
bu unan her Türk için bir 
borçtur. 

Raporda bu gaye etrafındaki 
çal şmaların ekonomik sahadaki 
verim lı fo liyetinin müsbct eser· 
leri ve neticelerinin geçen yıl 
da kendini göstermiş olduğJ 
memnuniyetle işaret edilerek 
bankanın umumi muımelitı ve 
iştiraki bulunduğu dığcr şirket· 
lerin durumu etrafında da iza· 
hat veri mektedir. 

Bankanın 1937 hesap yıh 
içindeki çalışma durumu ve 
hesaplarına ait v~ yukarıda da 
bazı kısımlarını kaydettiğim "z 
idare meclisi raporu ile 1937 
bilinçosu kar ve zarar hesap· 
lara okunarak tetkik ve tasdık 
edildikten sonra idare meclisi 
ıza!arı ve muralciplcr 1937 yılı 
iş ve hesaplanndan dolayı ibra 
edildiler. 

Umumi hevet 1937 yılı te· 

poıitov. bir s yaıet takip ettğini, 
bundan dolayı ltaly ile olaş· 
mık iıted ğiııi söyledikten sonra: 

- İngiıterc • ltaly menafii, 
gerek AkdenizJ e ve gerekse 
diğer deaizlerde ve Süveyş ka· 
nalında müşterektir. Bu itibarla 
iki devlet elele verirse sulh 
için çok mühim rol çevirebi
lirler. 

Roma, 1 (Radyo) - İngilte· 
renin bura sefiri Pert, Londra· 
dan beklediği taıımatı almadı· 
ğmdan, Kont Ciano i!e mukar· 
rer görüşmcleıini yarma talik 
eylemıştir. 

A!aı<adar mchafıl, fng·ltere· 
ltalya müzakerelerinin, bir iki 
hafta içinde imzalanmış oJaca· 
ğını haber veriyorlar. 

ispanya harbi 
-Başı 7 inci salıi/ede

ıaıkıtmalı: ittiyen konet erini bom• 
bardınıan ctııuılerdir. 

Cuml uri)etçile.rin bora cepheıi 
kumandanı Genu l Miyaha be~aaal• 
ta bulonmuı Ye dü~nıanın taarruza• 
na ra~men, cooıhuriyctçılerin b a• 
noktab rıoı ihtıl!lci lerden tathir el• 
tiklerini ıöylomi,ıir. 

Parira 1 (Radyo) - Son haber• 
lere göre; İ ı pıoya cumburiyetçile• 
r 0 nden mfihim bir kUTvet, ihtilulci· 
ler tarafından ibata edilmiı bu· 
lunuyor. 

Pirene dağlarında cumhuriyetçi• 
leH yardım eden beynelmilel er• 
kioıbarp nlıillerirıden bazı kimee. 
l6r ihti 14lcilere tealim olmuvJardır. 

Parie, 1 (Radyo) - Cumburi. 
yetçi ı,p•nyadao Fraaaız toprakla. 
rına iltica edenler, dakikadan d aki. 
kaya çoğalmaktadır. Shil halktan 
ba§ka, milıellih kimatler da mftt e• 
madiyen Franıız topraldarılla llğ an• 
makta devam ediyorlar. 

Cumhuriyetçilerin 42 iooi fırka. 
11 da Fraoaaya iltiu etmiıti.r. 

Barselon, 1 (A A.) - Milli 
Müdafaa Nezareti ecneb le in 
ispanya harb ne iştir \deri b.tk· 
kında aşak dakı mütemmim ma· 
IUmatı vcrmektedi... Pasajares 
ve Bilbao Alman üssülbareket· 
leri haline getirilm"şfr. Son 
Aman tayyareleri buralara ge· 
tirilmiştir. B nicel markalı 48 
avcı tayyaresi gene bu marka ı 
12bombardıma ı tayyart s Mes• 
sarm·d markalı 52 avcı hyya· 
resi, Yünkcr mıırkah ser'6 tay· 
yare, 2 tane 4 motörlü Yün· 
kcr tayy resi. 

Bi tün bu tayyareler Burgos, 
Vitorya, Avila tayyare meydan· 
lar.na nıkledilm ş ir. AvHa tay· 
yare meydanı müstah lem ni ts· 
mamile Alman tek ıısyenlerin· 
den mürekkeptir. 

Paris, 1 (R dyo)-Bugüıı top· 
}anan nazırlar mec isi, cumhuri· 
yetçi ispanyadan Fransız top
raklarına ilt ca eden lspırnyo: la· 
rm vaziyeti müıakr.re edılmiştir. 

Kabine içtima oet.cesinde şu 
kararı vermiştir: 
•Cumhur~yetçi İspanyadan 

Frınsaya ılt ca eden s l ahlı as· 
kerler, derhal ispanyaya iade 
edilecektir. Yalnız hasta ve yarala 
olanlar, iyi oluncaya kadar 
F ransada kalabilecek' erd:r. 

Üzerinde sekiz mılyon Peçete 
t şıyan bir nefer, bu parayı 
nerede bu duğunu bildiremedi· 
kinden, hırsız tela~ki edilerek 
yakalanmışt r. 

mettü payı oluak 10 lıra itibari 
kıymetindeki beher hisse sene· 
dine yüzde 9,2 hesabilc 92 ku· 
ruf ve beher müessis hisse se· 
nedine de 9 lira verilmesini 
tasv:p etti. Ve 13 numaralı ku· 
ponlar mukabilinde temettü 
paylarmın 15 Nisan tarih.nden 
itibaren banka gişelerinde da· 
ğıtılmasına karar verdılc. 

1938 yıla murak"pliklerine 
Trabzon mebusu Hasan Saka 
ile Kocaeli mebusu Sala.ıettin 
Yargı seçildılcr. 

Umum tah· Muvakkat 
Miktarı Tah. fj, min tutara teminata 

T1rib Gün Saat 

Cinsi K lo Gr. Kr. S. LT. Kr. Lr. KT. Pazar· 
Un 9369 000 7 50 702 67 53 00 18-4-938 tesi 10 
Sado y ğı 266 000 65 00 172 90 13 00 ,, ,, 10,30 
Zeytinyağı 806 700 30 00 242 01 19 00 ,, ., 10,4S 
Zeytinya;a 111 900 28 00 31 33 3 00 ,, ,, l 1 
Arpa 1351 000 1 00 13 51 2 00 ,, ,, 11,15 
Köhne fotin 403 çift 15 00 60 45 5 00 ,, ., "' i 1,30 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ile muhammen fiat ve tutarları yazılı altı kalem muhte'if orıak 
ve eşya hizalarında gösterilen gün ve saatlerde açık: artırma ıuretile satılacaktır. 

2 - lstcklılerin 2490 sayıla kanunun 2 nci ve 3 ocü maddelerinde yaııh vosikalarlı muvak· 
kat teminat makbuz veya banka melctuplarile birlikte ihale saatlerinde İzmir Alı ancak Birine·· 
kordon 364 sayada tabur satan alma komisyonuna müracsathra. 2 7 12 16 1085 

Gayri ınenkui maUar n açtk ar· 
tırma ilanı M.ıdde 126 

lzmir ikinci icra memurluğun· 
dan: O. No. 938· 7664 

Açık arhrma ile paraya çcv· 
rilccek gayri men~ulün ne o!· 
duğu: Ev 

G:ıyri menkulün bulunduğu 

mevki. mahallesi, sokağa numa· 
ra: lzmir Ballıkuyu bacı Ali 
efendi caddcs.ndc yeDi 108 nu· 
maralı 

Takdir olunan kaymet: 250 
lira 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: Birinci artırma 9·5·938 
Pazartesi saat 15 ikinci artır· 

ması 24· 5-938 Sah günü aynı 
saatte. 

1 - işbu gayri menkulün ar· 
tırma şartnamesi 25-4· 938 tar:
hinden itibarvn 7664 No. ile 
iki ıci icra dairesin n muııyyen 

numarasında herkes·n gö ebi!. 
mesi için açıktır. ilanda yazılı 
olanl rdan fazla malumat al· 
mık istiyenle .. , işbu şartnameye 
ve 7664 dosya numarasile me· 
muriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin °o 7,S 
nisbclindc pey veya mi li bir 
bankanın teminat mektubu tev· 
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacak· 
lıhr la diğer alakadarların ve 
irt"fak hakkı aahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
sus 'I • faiz ve masrafa dair olan 
ıddıa }arı nı işbu ilan tarihinden 
itibarfn yirmi gün içinde evrakı 
müsbi:elerile birlikte memuriye· 
ti mıze bild rmeleri icap eder. 
Aksi halde b1kları tapu ıicilile 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edenler artırma 
~artnamesini okumuş ve lüzum· 
lu ma fünat "lmış ve bun lan 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batırıl
oıktan sonra en çok art.rana 
iha!e edilir. Ancak artırma bc
delı muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bm1maz veya ıat.ş 
istiyen n a lac lğına ruçhanı olan 
d.ğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bu:ılann o gayri menkul 
ile temin edilmiş a 'acaklarının 
mecmaundan fazlaya çıkmazsa 
en çok atıranan taahhüdü ba '<i 
kalmak üzere artırma on beş 
gün dahw temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak ar· 
tırmabı, bedeli sattş ı stiycnin 

alacağ na reçhını olan diter 
alacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alac kları mec· 
muundan fazlaya çıkmak şartile 
en çok artırana j hale edilir. 
Böyle bir bedel eıde edilemezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi 
düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihafe kararı fesholu· 
narak kend ııinden evel en yük
sek tekl ifte bulunan kimse ar· 
zetmiş olduğu b~dclle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz 

veya bulunmizsa hemen oo beş 
gün müddetle artırmaya çıka· 
rıl ı p en çok artırana ihale edi· 
lir. iki ihale arasındaki f1r1t ve 
geçen güoler için >üz de 5 ten 
hesap olun acak faiz ve diier 
zararlar ayr ca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
ı lıc dan tahsil olunur. Madde 

(133) 
işbu ga1ri menkul yukarıda 

gösterilen tar ı hın de ik6 oci 
ic a memurluğu odasında i~bu 
ita ı ve gösterıle a artarm ı şart· 
namesi da iresınde satılacağı 
ilan olunur. 

M. Hitler 
Bugün Graç tehrincle 

bulanacak 
Vıyana, 1 (Radyo) - Ado'f 

Hitler, yarın Graça muvasalat 
edtcek vo uzun bir söylev ve
rccelc.tir. 

M. H,tler, pazartesi günün· 
den itibaren Avusturya dah:
lindelci seyahatlerine baş:ıyacak 
ve her gittiğ• yerde birer ıöy· 
lev vorecektar. Hitler, nisanın 
onunda Vıy .naya gelecek ve 
reyini verecektir. 

lzmir levazım amirlifi ilanlar! 
lzmir Levazım Am rliği sat.o alma komisyonundan: 
Ordu hastaneleri içiıı 240)0-27000 metre pat ııka 19 Nitan 

938 S;ı lı günü saat 15 Tophanede İstanbul Levazım Amirlıti 
utın alma komisyonunda kapa 'ı zarfla eksi:tmcıı yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 16200 lira ilk teminatı 1215 liradır. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. istekliler.o kanuni vesi· 
kalarile ber ber telchf mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evci komisyona vermeleri. 2 7 12 17 1070 

lzmır Levazım Amirliği SAT. AL. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir tayyare alayının Gaziemirde y:ptırılacak (13813) 

lira iki kuruş bedel keşifli yol inşuı kapıla zarf uııılilo 
münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 4 Ni11n 938 pazartesi günü saat 16 da kışlada 
lımir levzaım amirliti satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Teminatı muvakkatc akçası 1036 liradır. 
4 - Şarto me, keşifoamc ve resmi her gün komısyonaı ıö· 

rüleb.lir. 
S - istekliler Tiçaret odasında kayath olduklarıBA dair vesıka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayah kanunun 2 ve 

:l üncü maddelerinde ve şartrıamesind.: yazıla vesikalarib 
teminat ve teklif mektuplarını ibıle saatinden en geç 
bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

19 24 29 2 866 

Meuemen Belediye reisliğinden: 
Btled:yemizce 30·3S beygir kuvvetinde çifte volanlı tek ıi· 

iindirli adedi devri 250-260 arasında tip elektrik bir adet di· 
zel motörü kapalı zarf usulile satın ahnacağıodın tıli.derin 
11/4/938 Pazartesi rünü saat 15 te be:ediye daimi encümenine 
müracaat etmeleri, ve ihaleden bir saat evel zarflarını kanu· 
nun tarifi dairesinde riyaıet makamına tevdi etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 2 6 10 14 1080 

11.mir \ı ilayeti Defterdarlığından: 
lımail Hakkının lcau:ıç verg sinden olan borcunun temini 

tahsili için mü.k yeti tahsıl emvAl kanuna ıöre baczedilmiş 
olan Keten sokağmd kiia 3 s1yıh dükkanı yeniden taktir 
ett rilen 1500 lira kıymet üzerinden tarihi ilandan itibaren 
tekrar 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
25141938 Pızartesi günü saat lS te Vıliyet idare heyetine 
gelmeleri. 2 7 12 21 1048 

lzmir Kadastro mndnrlOğü:n:deo: 
21112/937 tarih ve 3790 sayalı Anadolu ve 3739 aayıh 

Yen Asır gazetelerinde Kuıadasile Selçuk arasında bulunan 
An ilya çiftlığinin kadastoroıu yapılacağı ve bu sahan an sınır· 
ları iri ı edilmişti. Bu yerlerin komisyo ı taraf mdan kıdaıtro 
tetk k .ıta20, 21, 22/4/938tarihlerinde Kuşadasmda bulı.ınaıı Se
dat o elinde kadastro komisyonu tarafından y ıpılıcaktır. Ali· 
kada lar n o tarihlerde 2613 sayılı kanun h . kümlcr:ne iÖre 
müracaatları alcıi halde komisyonca has·l olacak kanaate 
göre hududu evvelce ilio edilen sahadakı gayri menkullerin 
kayıd ve tescil edileceği ilan o unur. 1086 

Akhisar Belediye ri~ asetinden: 
1 - Şeh r e ektrik şebeke tesisatı işi şebekenin ikmali 

müddetinin nolcsanlığınd n 14 Nisan 938 tarihine 
müs d ıf perşembe günü saat 14 tc ibaJe olunmak 
üzere yenı baştan ve kapalı ıarfla elcıiltmeye ç ka· 
ralmııtar. 

2 - Şebeke ifleri: Pı.ırte · , malzeme ve montaj işleri ayrı 
ayrı da ihale edilebilir. 

3 - Umumun ke,if tutarı 31866 liradır. 
4 - Putrelın 9094 lira 53 kurut ve montajın 10404 lira 

30 kurıı$ ve malıcmcnin de 12367 lira 50 kuıuştur. 
isteklilerin kanuni tarifat dairesinde belediyemize müra· 

caatlan i an olunur. 2 5 7 1 l 1051 

--·····---PrensSeyf ecidinin ka
rısını mira tan mah. 

rum ed cek m? 
Elcbram gazetesi yazayor : 
Söylendiği le göre, m~rhum 

Emir Ahmed Seyfeddin Türki· 
yed~ iken bir Türk bayanla 
iki sene eve) evl enmiş ve bun· 
dan bir çocuğu olmuştur. Ba· 
yan, veraset terekesineithal ini 
istemiş. fakat otorite bunu ka· 
bul etmemiştir. Çünkü prensin 
bu bayımh evlenmesi mukad· 
dema krallık meclisine rzedil· 
mişse de medis salahiyetini 
kulllrak bu izdivacı ve bu iı· 
divaçtan dolayı meydana gele· 
cek netayici evelce batıl say· 
mışt•r. Ya 1 HZ Emi irı dostu 
veya herhangii diğer bir sıfa t la 

kendisine mirastan bir meblağ 
tahsisi kararlaşmıştır. Bu karar· 
dan bayan haberdar e dilerek 
isabet eden para takdim eoi· 
lince kendisi paraya reddetmiş 
ve ancak meşru varis sıfatile 
birşey kabul edebileceğini bil· 
dirmiştir. Halbuki bu hakkı 

yalnız krallık meclis vereb lir. 
Meclis iıe izd.vacın batı l oldu· 
ğuna zamanında karar vermişti. 
Bayan Türkiyeye birkaç gün 
evci avdet etmiştir. Orada hu
kukunu müdafaa etmek için hu· 
kukşiııasl rın reylerini lacak ve 
tekrar Mısıra dönerek dava 
açacaktır. 

Bu vesileyle şunu kaydc· 
del m ki. Emirin varisleri oLın 
pren~ler, birer ziraat mütebas· 
sııa göndererek çıftl klerin top· 
11ğma tetkik ettirmeğe karar 
vermişlerdir. 

Bu mütehassıslann raporlara 
bilahare makamı a idi tarafından 
tetkik edilecek ve böylece prcnı • 
lerin bazıları birleşerek verilen 
,.aporlar k. iza ti ah öğr necek. 
ler ve terekeyi görü!ecck r ğbet 
ve müşterek menfaatlerine göre. 
araları n ıı t ft sim e ıac erClir. 

1 ' ~... -

Teknik 
Muhasebe Bürosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Yemişçarşısı No. 3 

Telef on: 3435 
Muhasebeye ait bütün işleriniıi 

tam bir iti mat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif usullerdı::: 

Muhasebe tesis eder 
D~fter tutar 

P:dnço tanzim ecler 
llesabıtetkik,tasfiyı 
oe ihtilttfları halleclef •• 

. . .·~ .. 
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Fratelli erco~~~il~ı;vJ·e~r~v~e~-~~~~~~r1o~rolog. ~era~r 
Vapur Acent Sl •• ek .. 1 or F J Soy er 

ROYAL NEERLANDAIS limi e Gü h ne ha t nesi eski mu ilim başmuavmi ve lzmir Merkez 
KUMPANYASI Vapur Acentası hastanesi idrar yolları hastalıkları mütahasıısı 

"GANYMEDES., vapuru 3 Eirir.cikordon Re9 binaa 
Nisanda yükünü tahliyeden Tel. 2443 

sonra BURGAS, VARNA ve THE ELLERMAN UNES LTD. 
KôSTENCE limanları için yük "ASSYRJAN,, vapuru Mart 
ılacakhr. nihayefnde LIVERPOOL ve 

0 HERCULES,, vapuru 4 Ni· SWENSEAdan gel p yük çıka· 
slnda gelip ROTTERDAM, racaktır. 
AMSTERDAM ve HAMBURG "TRENTINO,. vspuru 5 N·-
limanlan için }Ük alac ktır. s8nda gel P LONDRA ye 

"ORESTES,, vapuru 16 N . HULL için yük alacaktır. 
Hnda beklenmekte olup yüki;- "FLAMINIAN.. vapııru 15 

Nisanda LIVERPOOL ve 
nü tahliyeden sonra BURGAS, SWENSEADAN gelip yük ç.· 
VARNA ve KôSTENCE lımın· kara caktır. 
lan için yük al caktır. "C ARLO,, vapuru 20 Ni-

SVENSKA ORJENT sanda gelip )Ük çıkaracak ve 
LINIEN ayni zamanda LONDRA ve 

0 VINGALAND,, motörü 30 BULL için yük alacaktır. 
Niıında limanımıza gelip ROT· THE GENERAL STIM NAVr 
TERQAM, HAMBURG, GDY- GATION Co. LTD. 
NIA, DANZIG, DANI MARK . "AD JUT ANT,, vapuru Mart 
liaaanlarilo BALTIK limınlan nıhayetınde LONDRA için yük 
için yük alacaktır. a'acaktır. 

"ISA11 vapuru 6 Nisanda bek· OEUTSCHE LEVANTE.- LlNiE 
lenmekte olup ROTTERDAM, "DELOS,, vapuru 24 Martta 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· gelip yük çıkar~cak. 
ZIG, DANIMARK ve BAL
TIK limınları için yülc alır. 

"BlRKALAND,, motörü 14 
Nisanda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
DANZIG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanlara 
içia yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 13 Ni· 
ıandı limanımız g lip MAL
TA ve MARSILYA limanlara 
için yük ve yolcu kabul eder. 

"ALBA JULIA,, vapuru 9 Ma· 
yııta beklenmekte olup MAL· 
'r A ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
navlunlar · · l"kl rdeo 
acente me11uliyet kabul etmez. 

~~.,,...."" fnla tafıilit için 2 nci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binaaı yanında FRATELLI 
SPER CO vapur acentalığtna 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE · LINIE 

G. rn. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANT~
llNIE, A. G. HAMBURG, 

f.. TLAS LEVANTE UNIE A.G. 
BREM EN 

" DERlNOJE ., vapuru 3l 
Martta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacalttı. 

"SAMOS,, vapuru 10 N san· 
da bekleniyor. HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS liman· 
larındaa yük çıkaracakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
~ORTUNA,, vapuru 12 Ni· 

sanda bekleniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
limanları Jçin yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
' RG>UMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. v~puru 6 Ni

ıapda bekleniyor, KOSTENCE 
GALA TZ ve GALA TZ aktar: 
mua TUNA limanlan için yülc 
alacaktır. 

l}EN NORSKE MIDFJ, 
HAVSUNJE 
OSLO 

''SAN ANDROS,, vapuru 14 
Nitında beldemyor. ISKENDE· 
Rl\'E, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum lımanları için y(i~ ala· 
caktar. 

Dalaa fazla tafıilit. almak içiD 
Bi'1a.cikordonda W. F. HENRV 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
ıwapur acentalığma uıüra~ 
tciilmeıi rica olunur. 

Telefo.n No. 200712008 

•• 

En temiz ve en zarif işleri 
süratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ed~niz. 

Yeni ovcıflar 

çarşısı No. 34 

• 

lkincibeyler, Ahenk matbaası kar~ısında 36 numaralı mua· 
yenehanesinde her gün saat 15 ten itibaren hastalarını kabul 

ve ted"v· eder. -çiçek kokularını 

li 

Bü ün ahiiliklerile yalnız 

E zac başı 
Kolonya ve Esans· 
larında duyarşınız 

Tabii, Latif ve çok 
sabittir er. 

ı:: Aynım yapmağa 
i : imkan bırakılma· 
T. • t, .• 
;ı.:~ r·· mıştır. 

Benzer i~imli tak· 
)itlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

,,.~;,,~"'19 ~· 

isim ve etiketine 
dikkat. 

sırası 

Şifa Eczanesi 
1 

M. Depo: S. Feri 
Hüklimet 
--~------::::::::====;;;;;;~ •••••-Sinir Hekimi 

1 mail Ziya Tre ul 
sokağı Fm k rşlsı _No. 25 

Evi : 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIVETI 

1 An 2 

l)evlet Oemiryolları l inci işletme 
mOdürlü v ünden: 

Birınci 1 l lmc mmtaka rnda a ağıda mevki miktarı ve mu
hammen bedelı yazılı Balast kapalı zarf usulile münakaşaya 
çıkarılmıştır. 

Eksiltme 15/4/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 t 
Hay?arpaşıda Gar binası dahilinde Birinci işletme eksiltme 
komısyonunca yapılacaktır. lstekliter <"ksiltme şartn mesinde 
yazıla muvakkat teminat ve evrak ve vesaik e teklif mektup· 
!arının eksiltme günü saat 13 e kadar komisyon reisliğine ve· 
rilmesi lazımdır. 

istekliler bu husustaki şartname ve muk vele projelerini 
Haydarpaşa Yol baş müfettişlığinden parasız olarak alabilirler. 

Balastın ihale ed lecek M tre mikap Muhammen Muvakkat te· 
Mevkii Miktar ihzar bedeli Bedeli minat miktarı 

Kim. 148·150 15 BinM.3 Kuruş 130 19,500 1462 lira 50 
Lira 

27 2 7 11 15 
Kuruş 
15811966 

• ·• : .. ,.~ • -~ ·.· ~ •' J~ -· Türk Hava Kurumıı 

BUyi.ik piyangosu 
6 ıncı keşide 11 Nisan 1938 d{!dir 

Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşhyarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

-: 
il ım111mııııııı111111111111111ı.. Dokt(>r Aıııı11111111111111111111111111111ı• 

- A. Kemal Tonay = 
- Bakterigoloa w bulaşıcı, salgın · lıastalılcltuı miitelıessuı -
- (Verem ve saire) 5 = lıuJDabane l1111yonu brpandaki Dihet IObt bepnda Sil uflla §§ = e\ ve ıauıyoehaııelilıde llbala _. 8 cı.. .q.m ...a Ci ı• ~ 

lırnımıııııııımıımıınıııııiıitinımttiiiiitiıimiıiiıilııii;,e,e/no: "11 s 111111111 

Muhasebei Hususiye müdürlüğün. 
den: 

1 - idaremize m4ktczi 42 lcalem evrakı matbua ve defatir 
ıçık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Münakasa müddeti 28/3/938 l@rihinden 11/4/938 taıİ· 
hine kadar 15 gündür, 

3 - Muhammen bedeli: 2000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı: 150 liradır. 
5 - liale tarihi 11-4-938 Paıartesi güqii aaat 10· 12 ye 

kadardır. Şartname ve nümuneleri görmek iatiyenlerin her gün 
Muhasebei Hususiye müdürlüğüne ve münakasaya girmek isti• 
yenlerinde ibal~ gün ve saatinde vilayet daimi encümenine 
müracaat eylemeleri ilaıı olunur. 31 2 1034 

Müzayede ile fev
kalade hoyok satış 

Acele yolculuk 
dolayısile 

3 Nisan 1938 pazar günü 
öğleden evci aaat 10 buçukta 
Bucada otobüsler bekleme ye· 
rinde Kemalpaşa sokağında 16 
No,lu evde Parkinson ve Wal· 
ke 'c ait nadide mobelyaları 
aç k artırma suretile satılacaktır. 

Dikkat: Pazar günü sabah Al· 
sancaktan Buca ya hareket ede· 
cek tren saatlerini bıldiriyorum. 
Alsancalctan 8 ve 9 buçuktadır. 
Ayni zamanda müntazam oto· 
büs seferleri vardır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
fevkalade lüks maundan mamul 
aynalı 11ybur, 9 parça kadifeli 
kanepe takımı, (Rouget) mar· 
kalı piyano, yeni bir halde kare 
yemek maaası "e altı adet ma· 
ruken aandılyaları, 1ervant iyi 
bir halde maroken bir kanepe 
iki koltuk, Ediıon markalı üç 
aynalı mükemmel aalon ıramo
fonu bir çok plakile beraber, 
ıifünyorah aynalı dolap, maun· 
dan mamul aynalı tüvalet, lo
giliz mamulatı iki adet bronz 
birer buçuk k' şilik karyola som
ya ve yatakları, poker ma1aıı, 
divan, aynalı ıemıiyel k, iki 
adet madeni ıobı ma boruları 
bir çolc perakende Avrupa ye· 
mek iskemleleri, yeni bir halde 
emaye banyo termoıifon lau· 
manı ve em•ye çocuk banyosu, 
dprt odalık yeni bir halde ta· 
ban mufambaları, has r takım· 
ları, tek kapılı ~ynalı dolaplar, 
lavomanola , eteıt-r, buz dolabı 
Vıyana mamulatı s yah vitri~ 
büyük vazu, k" hı ayna) r, ze 
nit markalı beş lanı bıılı r"d 0 

Satılık ve kiralık 
Kemeraltı VeyHl hamam ıo· 

katında 5/7 numarada kiin 
bina dahilinde mevcut olan ve 
üıüm işleme ve temizlemeıi110 
yarıyan malzeme, makina ve 
teferruat sağlam ve işler bir 
halde olarak satılıktır. 

Binanın icar mukavelesi de 
devredilebilir. 

Talip olanların ikinci lcor· 
don 7215 No. gazılıaneg• 
miiracaatleri. d.3 

Muayenehane 
nakli 

Ürolog-Operatör doktor Fuat 
Soycr lkincibeyler ıokatnıda 
Ahenk matbıası aırasandalci 
çıkmaz sokakta 17 numaralı 
muayenehanesini [Ahenk mat• 
ba~sı karşısında 36 numaraya 
nakletmiştir] Eskisi gibi baıta· 
larını kabul ve tedavi etmek· 
tedir. 3-1 

- ti t'· 'k 2 duvar ıaa ı, ı i adet ilıeişer ki· 
ıilik kesme kübik nikel kar· 
yola ma ıomyaları, sigara mı· 
~ları, güzel ve ıyi seslı ork, 
yuv•rlak büyük yemek masası, 
tek bir termosiMn, nıkel şap· 
kalık, aynalı duvar etejeri, kay· 
durpbı, yeni bir halde kapalı 
ve açık iki adet çocuk arabası, 
ecza dolabı, 11lıncaklık sanda· 
liye, fırmlı yemek oc ğ, tam 
b r düzune mutfak tJkım , bor· 
ıel~o tabaklar, bir çok t ban 
hah ve seccadeJer ve kılımln 
vesaıre bır çok mobclyalar açı11. 
arlırma ıuretıl sa ııacal-t r 

Fırsatı kaçırmayı ız. 
Fııııat t rma s lonu 

D 1 A z T efo' Ü.)6 



Pürjen 
ANADOLU lılaıt 

Şahap Tesirini tabii olarak Ek:----.--""".:ş~~~---8-a_s __ u_r_m_e_m_el_e_r_in_i_g_ı_· d_e...:r::.:::ir:.:..,-

yapan en iyi mOshildir SJr a ap Kuvveti, işti bayı arttırır. 
,,-----------------------------------------------------· 

Elbise ve Manto 

merıkhlanna müid e 

Zabitan &ıgl11r w 
Baganl•r ... 

Eo müıkülpeffGt müş· 
terileriai memnua eden 
bu firmayı unutmayıa1z. 

Tiiccar_ '[erzi_ TrlrkJ.!azarı 
l rahim Karakaş 
Bu kere ,..M ıçtıtım matazada zengin 

çetitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarbk 
kumqlana eavaiaini, yerli ve Avrupa. 

1 - Mıtazam dabi:inde açtıl'lm terzihancmde 
bu•Iİ olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, flk manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

.:uvalet, gelinlik, ıivil ve ukeri elbise ve kıputları 
iıtenilditi ve beğenildiji tekilde imal edilir. 

2 - Muamelem peıin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu sözlerimin dokrulutunu anlamak için bir defa 
tecrübe kifid:r. 
Adr11: Odunpazar: Sümerbınktn çıktığı eıki Bayraklı 

mığaza Numara 12 • Telefen 3276 
•Toptan ve perelunde olOl'alc lıariçfen $İpariş kabul edilir 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

, 
Söz verilen günde 

/zmir Keıtane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet ~eşitleri 

Hamdi Nüzhet ançar 
Sıhhat Eczanesi 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir slonaa 
rahat yqıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniı. Evinizin eşyası bayatı• 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlcıra 10 taksitte vereaİJ'fJ muame
leai yapılır. 

.... u ~ 1 .~·~; ... , t ~ • : • "' • • • ' • ,,.. : ....... 

Foto Köroğlu 

Hamza Rlistem 
En meşhur ıabrikaJ arın fot oğ'r f ma ın eıeı • fııun, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevat!. font ve sehpalar. 

Fototralçılıfa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandismanlar, senedat vo evrile 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapahr. 

AMATÔR İŞLERi 
IZMIR: Emirler:r.ade çarşısı No. 28, 4. S, 6, 7, 8, J 

Telefon: 267S Telgraf: Rüstem lzmir 

Septolin 
DIŞ 

............ lllİlll ................................................................ I, 
Sevrole Otomobilleri 

macununa 

Toptan 
• 

ıal'f yerı 

Pt1ıl•m•l cı lutla 

Lütfi Krom 
Ecza depoııı 

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

en beğenilmiş otomobilleridir 

k m uıddur 

Oldsmobil otomobilleri de her tOrlQ evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
güzel ve lüks makinelerdir 

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

~- - -- - - - - -- --- -- ---- ~-

• Tamamile çelik yayb emıalıiz ıomyalara mutlaka aörünüz 
.. S 1 M O N S C O M P A N Y Marka11na dikkat ediniz 

1 

Somya fabrikası lzmir ve havalisi 

1938 Modan 
Haliı çelikten mamul mobilya renk ve ıistemi. Şlk • Zarif ve 

utlam boyalar kat'iyyen dökülmez. aomyaıa rıcardamu 
emıalaiz karyoladır 

11938 ModeD 
Çelik lımah somya ve ayaklı divanları b çbir fabrikanın yapama

yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Liiks Karyola Salonu 
~--~~~~~~---------------===-=-..-------

Y egine sabı yeri: Yeni Kavallar Çarşısı orta ,erde 
No. 29·36 Hüseyin Hüsnii Uzlş 

1 


