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ihdas edilecek yeni Vekaletlere k·mler getir.lecek? Tiirkkuşu filosu 

Milli E onomi Bakanlığını, 6"~:ıi~:;ire 
Başvekilimiz idare edecek ~::;:'3~~:a;:bi:~ 

- • • • - manda edecek azine Vekaletine B. Muammer Erişin ve Ziraat Tilrkkuıu filoıonuD Anadolada 

VekaA let,.ıne de B. Faı·k Kur' dogv lunun hellibaılı ~ebirler anııada bir tur• ••Y• çıkacaııaı. Ankarad~n. İımir~ 

tir•ı ki • •• J • gol rek Adanayı gidecetını T dı· ge 1 ece erı soy enıyor ı•r bazı rillleıleri iıi dolaıacıgını 
da1 edilecek illl Ekoaoai Bakası• yaı11111tık. 
ıııa da dogrud o dogtoya Bıınkl· TGrkk ıa f llosan D db ıbah 
itte bıtlınıcık ve biauı Baıvekili~ l\ıabradan htreketle İımire ple• 
mis B. Celil Bayar tarafıadaa idare c gı bıkktnda ıehrimiıdeki al ~a· 
oluııac•ktır. darları mıld ıt gelmeli CMırın• 

l\1ıllf Ekonomi Bakınlııı, de•t t tayyare meydanıuda filoya ka~~· 
teokilAtı içinde milbim bir mahiyet da edecek kahraman tayyarecımıa 
iktiaap edecek; airut, ticaret. ıanayi Sabiha G6kçen il• arkadaılan~ı 
ve nafıa gibi bir kül teokil eden İi• karııtamak için 1 umgelta tedbır· 
Jere aid ilk s ftılr.i pllolan tabak• ler ılıamıı ve bir heyet tayyare 
kuk ettirecektir. Hu itibarla, hu • • eydanıaa gitmiıtir. Bey t, ıco 
Uletia ehemmiyeti çok bü,ük ol• vakte kadar meydanda bekle itH 
makla beraber, y pacağı i§l r de yur- de Tdrkkoıu f iloıu ehae•iııir. 
dumuzda bir an e•~l görtilmen e Nihayet fiJonoa u ubah Ankara• 
ikmal edilmeli lhımgelen mü· dan hareket edece&i anlaııldıtıadan 
him i1Jerdir. heyet, 0J1lf• meyduundlD İımİ• 
-------------11 " dön tıt6r. Kahramaa kadın 

B S • ~ldı• ta71uec1mb Sabilaa G6kçea ile • ezaı g w. filoda keodiıi e refakat eclecek 

O•iim •LUTUmU mA• arkadaıları bu 11b~la uıt yecllcle 
M K && Ankaradan TGrkkuıa tayyarelerile 

ilarldl,iJtJ• tayin •di. ....ı...-. ~ ... u. ı..u. , .. 
Celal Bayar 

' at 
• 

rı 
lstanbul Ş?hir Meclisi, halkın temenniya. 
tına tercüman oldu. Musevilerle Ermen:. 
ler ibadethanelerinde dualarda bulundular 

lııanbul, 2 (Bueuai) - Büyak Önderin rabat&Jıhğ ında endiıeyi mu• 
cip hiçbir ı•y olmadığı bakkınd ki tcbıir, 1etaobul halkını eflrurı gar• 
ket iıtlr. Bu mnnu betle bugdn toplanan Şehir meclisi, balkın ıilruna• 

, Dl terctlman ol arık BöyGk Şef in yGkfıek huzurlarına bir tclgaf çekmit 
~ ııhhatte daim olmaları temcnniyıtında buluomuıtur. 

Ayni zamanda Muıeriler Habambınede ve Ermeoil r d kiliaelerde 
iyin yap ıılar v Bfiyük Şefin 11bhat ve llfiyetiue dualardı bolun• 
•utlırdır. 

• • • 
Şehrimizdeki Moıevil r do, dan Karala§ •eeair ibadethanelerde tope 

luarık A tatilrkna ııhbat 'e ifiyeti için duada bulonmuolardır. Kar .. 
taı ibadcthaceıinde 1\fuınUerin bellibaıh muıeberauının da bulunduAu 
l7iad•, M.u ed cem ati umumi ktttibi Yakop Beneiyon tarafıadua TGrk. 
çe bir hitabede bıalanmuf, bonu takiben dua edilmiı tir. 

'------------------------------~----' 
lngiltere_ - ltalya 

Lord Halifaks, müzakerelerin bulunduf u 
aafha hakkında Fransız sefirine izahat verdi 

Londra1 2 (Radyo) - İngiltere Hariciy Nazın Lord Hılifıka. bog6n 
Fransanıa bara e fıri Korb •i kabnl etmio ve l.ngilıere-İtılya araaında Bo• 
mada devam ede mfizak r lerin, hal o bulunduğu saf balar bakk.LDd• m .. 
ldmat .. rmlotir. 

Luclıa, 2 (Batlyo) - iyi lıaber alua Loadra mılafellerlaie a6yl .. dili· 
..,.........,_ ......... lJl '* ......... , ........... lıtHbDI, 2 (BuıaıS) - B. Faik 1 edtlroek o'ea Baaiae Veklled.a• ı•· 

Kuıclo&l--. Ziraaı Vekaled.e ,. &bll,oekieıi 167leDiJ<ıL 
a,,,.ııv..... ...... ... ,.ı twa• Di&er bir laalaen ııre. ,..a •· · lecefi ıd,leni'°" _ 

Hava kurumu pi1uıo teaki· Milfilalr, ~···· ,..... ..... •••k. .. ,, ............ 19' ' ...................... ,.. .......... -. . . , ' i Dır 

Jzmirde de faaliyet batla lata .................. . 

H . . v k· ı· . r::• iL Seni, clla ... . 
arıcıye e ı ı mız tir. ~:. :ı:·.: = 
M •d• tör• B. Sezai Tarif 111• b-

..... 
s..&11 ................ 

....... nDk..- ···-· ... ........ 
.. , .... 1-tlllYal ... v .. __ .................. . Tayyare modelcilik 

kursunda bir sa ısıra gı ıyor ruma" •lif kooperatifleri 
birliti ı-el clirektirliliiH ta• ....... 

Htlrdınetiıniale Mııır oraanda bir flo.tlalılJ'~i•..!ec1~u~ec~ek~tir.:.__ ___ ....!~=====~IBu karsta gidilen gaye, gen 
•aaltedıli i~i• miisalıerelere 6aılanacalı Lortl Loid diyor lıi: tin havacılık bilgi.ıniarbr 

ı....w, a (81111111) Bulciye Veklli•la 8. Terilt BG .. I Arat, nlabe k tı• b• 
........ eellri o ...... ,. ....... mQdldmlı " Baıld,. v .. ktled Tu-rkı·ye uvve 1 ır 

• ........... 8. C.ftd o1'ülmi .......... KaWnJe •ltefteo 

......... kt• ............. eldH .......... Mir-.•• ...... ~.............. orduya maıı· ır 
.....,.. (B-..1) - Barieifıe Vekilbai.U., Mmr rkalile mtlbi• tee -• 

1 

• 

~ ile .._ •1Jleni7or. Allkadarlanıa •erdill ••hrl•e gire, Tire __ . _ 

..., ... .-. • .. •oaaı• ....... itia ...... ........ B•ttJn •i,a•I daoalarını ..lla ,oli • ce6ir 

Su cı lıallanmadan laaUedeıJ_ Tarlıı,e 
y a~~----l~----~ tailir eillli;yor 

-------.~--------H iik Gm et ç e saba alınıyor. Şir-
ketten prtları soruldu 

lallt ..._. Tlrk aaoaı• tlrk• P•ltle&O.t11 .. k..... ftk•laa 
...... ,... ....... ,.. ....... •lıacıualuı ... ,.. lttıabyorcl& 
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N a 

FDKRA Cok cocuklu , . 
Hadiseler aleminde 

hak ·mler ____ ._._, __ .~ 
Orhan Rahmi Gökç• 

Her gin her rece, radyo -mevceleri üıtünden dünyaya we mil· 
letlere tehditler Mvurın, ölümlerden, felaketlerden, bık ve ideo
lojilerden dom vuran sesler yayılıyor. 

~--------------------;;;;;m--.mm-.... ~ 23 Nısancia ik cm Komusyoncular V..ı~ifefinaı j .a .. r~anın muu. ffakıyeti alacalılar 

Bu ıeılerin arasında alkıılara kar11mı1 dit g carttlaranın insana 
ürperten vuzubunu da seziyoruz. Satdan ıola aktarılan ve her 
aktarıhflada, ayni saniye içinde koca kürrenin her yerini yala· 
J•P pçe• bu ıealer, bu bol nutuklar, bu lbalapervazhklar, bQ 
..,daa okuyuılar. beri tarafta büyOk insan yığınlannıa i11buu 
bozuyor, emniyetlerini titretiyor, ellerini tabancalarına götürme· 
leriae Mbep oluyor. 

Odamızın köıeıindeki küçük radyo kutuıu, adeta bir eski mü
lllcci• pbid·r. Gösleriaiıi iatuyonlara dikiyor, kulakllrımııı 

•• veriyoruz: 
Bakalım, bugün de ne var, diyef. 
Parlimentolartlaki ayak Mllerl ve yaygarılır, demokrasinin 

parazitleri balincie akıedıyor. Şurada, ilmi ve inuni bir Jconfe· 
raaı veren bir iıtaıyoaun dibinden, kuvvetli bir radyo iıtaıyo· 
•- dayMan baıka bir •tız alıbilditine batırıyor: 

- E.ecetiz. kuvvetimizin öaündo kimse duramaı, ltir barp 
ohu• zafer bizimdir. Sulhu seviyoruz. Fakat peıinen harbi ka· 
IMll eclerelr. bla. .• 

Dünya•• ee koyu tezıdlaranı küçilk varhtı içinde toparlıyan 
rMJo. yav., yavıı, fıydı lı, etleaceli, ıfizel birıey olmaktan ça • 
luror, ... HD bozuk olan yiraahıci 111r adamının ıinirlerini, mü· 
teaadiyea bmçahyor, müte .. diyea lıırpalayor.. Çünkü o, biıe 
,trml kafadaa. elli vicdanclao, yetmiı ayrı menfaatten koauıuyor. 
AJBI dakikada Ye kafamıza vura vural. 

Yalaız itimiıe elvereni dinlemekle geçem·yoruz. Çünkü biliyo· 
ru ki. "riakii cemiyetler bayab içinde, hepimiz biribiripıizle 
• JÜI• •,.tte mün ... bettarız. Mıaeli, orta Afrikadıki b"r 
•lltemleb becleYiıl ile Vıtinrtonhı hir Amerikan, bea ve ılı, 
Awllaryadald e1ld vatanperver, Londradalci ıoıyaliıt veya mu· 
llafazakir, ayai mukadderata tıbiiL Ve, hiçbir hadise mücerred 
-.Odlr. Matlab ya b&flanııcr, ya neticeıi veya kendi vukuunda 
Mtalaa ••..aer, bir baıkuı ile •inaıebattardar ••• 

fiteld•r vı bllh•••• defne 
ftllın lnunın lttlhaaını 

artır1r 

.......... , .. ~le liıleme
.... --..,.naz. Fakat yatak 
odı•lldl. akla kokula gipk 
.......... ,. •• z. 

Ka•I• Y••hlar •e •iri 
Ro••1al•, 1aıoaı..m ve bil· 
...... ,... ocW.naı ••• 
ti911derle aiillerlerdi. Buaa 
..... tltelderia •• bUlıa11& 
..,_ dallanaı•, ıon derece 
ia••• İftibMaaı a'br•uadır. 

te.di• Y••hlar, ,._. 
...,.. dola• cWı.. bul11• 
........ o derece idet edin-

• eli isi. • falar aileler 
... ..... tatWk et .. kte. 

.._._ lthaa ederler•İf.. 
..... ,.... dUnyenın en 

Dlbrllk (Aeroetet)ı yepdı yor 
'81•1ıda diillyaaıa en bG

flk <A-Oltat) ı yapılayor.Lelali 
iller, r.. (Aeroetat) la 20ltia 

• ,akaelerek, cazibe dalp· 
• te•vvll•i laaklaacla .... , ,.,.... ..ı.,.cak· 

Dolstor (Narkivieç) in riyaae
dekl laeyet, cuibe dalraları 

için çok mühi• keıifler yape• 
biloÇtjiD deı çok ü11itvarclu. 
Bu keıifler muvaffaluyetle •• 
ticelenirae, tayyare ile, devri 

alom seyabıti yapmak ve •n 
mit .... weri kat•••·k. aut 

V'Ja ıü• cletil. dakika mese
leai olacaktır. 
DUnyen1n an ••ki ıazıteal 

tekrar qıkıyoP 

Japoalarea, Pekinde tesiı et
tikleri •iltakil Çıa hükumeti, 

diaya•ın en eıki gaıetesİQİ 
Dkrar 91kuaata ltıılanuıtır. 
&. pzcte, ltiikGmetio reami tob
litl•lnl aeıredecektir. Eıasen 

IMa ıazete, IMaacita dokus yüz 
._. evel Pekia• ilk cıktıtın· 
ela, laükOmetia aaıirJ efkin e>l· 
•ak üzere çıkaıtta. O zaman, 

• Götün otlu • adaaı tqıyaa 
Çia imparatora tara'1adan ••ı· 
redılen bu raıete, 1912 tari· 
itinde neıriyatını keamiıf. Ş m· 
d~ japoalarıa teıiı ettikleri Pe· 
kia laiikOmeti, Çia i•parıtorlu· 
tuD variıi oldutanu iddia et
titiacleo, bu imparllterLaiua çı· 
kardıta Uk ıaıeteyl de ilayaya 
karar vermiştir. 

ve kazanç Kadın elbisesi altında giz-
vergileri lenen erkek 

B. Reıad Leblebicinin K 1 T •dl • h t ema pa,a - orgu u olunda esra
tuı uldu 

ısa a ı 

lımir bor111uaa dahil madde· 
ler ü:ıetine komuıyonculuk ya· 

pıo tüccarların 1937 ıenesi ka· 
zınç vergileri beyannameye 

tabi mükellefior ıibi tahakkuk 
ettirılmek ııtenıyordu. Bu şeklira 

doğru olmadıtı ve düzeltilmesi 
hakkında ali .<adar makamlar 
nezdinde lzmir tüccarları nı· 

mıaa te,ebbüılerde bvlunına" 
üzere Ankaraya giden üç tüc· 
cardan •ürekkep heyet ıehri· 
mize dönmüıtür. Bu heyete 
dahil bulunan tüccar 8. Reıat 
Leblebic , Ankaradaki teşeb· 
bütlerinin a~ticesi ha~lcmda bir 
mubarririmize şu izahatı ver· 
ıaiıtir: 

- Biı tüccıtrlar, no"tıi nı· 
zanmızda tamamen haldı idik. 
Komusyoncuların ankonıinyaa
yon ıuretile iş yaptıklart iddb 
edilerek 937 aoneıi kaz•nç ver· 
ı lıri do bcyannaa>e iiz~riadon 
~hekkuk ettirılmek iıtaaiyqrdu.. 
Dalaill komuıyoncul-rıa aako .. 
ılnyaıyon iı yapmadıklarını 
lktı14d ve Maliye Veki!etleriao 
izab ettik. Konıinyasyı>n tab.· 
rino •JDIİ manıu•it ıirer. l,t.b· 
aalilta bu ı.birin yeri yoktur. 
Kaauada kaıdedilen huıu• laak.
kuula Defterdarlata tebli tatta 
bul•nulmuıtur. 

Beyaaaame üzerinden vergi 
938 acnesiııdcn itibaren istene· 
coktir. Meaele, böyioc' biı· • 
...... , ,. .... laa.lie-
d idi. Maliye Veki letinde çok 
iyi kar"landı lc. İlctıaad Ve .. i· 
letile mebuılarımızdam çolc yır· 
damlar gördük. ---

Feci bir kcıza 
B;r arabacı belkemi1i 

lıırılarak dldıJ 
Dün Buca nahiyesi dahilinde 

Pataköprüıü civarında feci bir 
kap olmut. bır •ralteçı ö.
•ilıtür. 

Yakub adındı bir ırabaçı, 
aabahl .. 1i1 trkeadt" Pqôöp
rüsü cıvarından Buca:ya kum 
tafıyormuş. Kum yü 1 ~ araba 
ile tahta kôprüden geçerken 
hayv•a birdcrıbire ürkmüş, ıra· 
cacı yere atl3mış11 dıt kulU 
dolu arabanın tekerleji bclı 
üzerinden geçmiş, belkenaitiQj 
karıaı ıtar. · 

Z.valla Yakub, Bucayı ıöta
rDlürkı n yo da ölmüıtür. 

rengiz lıi r adam 
Kemalpaşa - T Jrıudlu ~os~si 

üzeıhıdo kadın çar~ıh g yen 
ve y.uü ıü kahp bir peçe ile 
örten bir .;rkcık zabıtaca yıka· 
lıuua11tar. Bu ıüpheli adiUD, hü
viyetini gizle•cktedir. 
Kedın kıyafetine giren erke

ğin yakalaaııı ıöyle olRIU~tur: 
Kıma p ı• kaza1ından Tur

gudlJya bir mahkum scvkedi1c
c,kti, bu mı hkumu scvket1ı1cdo 
memur faııdar ma Antalyalı 
lbrahim oğhı Hıaan Hüıoyin, 
mahkümla birlıkte Turgutluya 
g· den bir otobüse bi11111i1 ve 
ot()büa hareket etaa"ı ir. 

Turıudlunun Ç fılııc JAevkiin· 
de 1010 konırmda b"r kadın 
duruyormu.. Bu kadın, otobüı 
şofö üne durmasını el le iıaret 
etmiı ve duran o .obOae binmiş; 
~adının y•nında b r de bavul 
varııaıı. Ke111alpaşadan Turrud· 
luya •ıhkGm götüren jandar .. ı 
liun HüHf P, bu kadnun ba· 
vulunu ıözd•n ıeçirirken ba· 
vulun 11pını tutan ele dikkat 
etmit, hay. et içinde kalm·ş. 

Çunkü, kadının bavulu tutan 
eli bir kadın ali detil, kılla ve 
n•arlı bir erkek eli l•i1-

jandarma eri, bu v.ııiyet kar• 
şııındı düıünceye dalmıf, •ihı· 
yet iyiden iyiye ~üpheyo düt· 
müş ve bir aralık otobüsü dur· 
durG1t1t. Peçeıile yiizliıaü aıkı· 

•'"'1• Öl' - Aşıj'ı in, peçcai aç, yü. 
zünü ıörocetiaa. Senden ıüphe 
ediyorum. 

0Jmiı. fak•t ~rtafla kadın 
ine' bir ıealı: 

- Ben ıına göıttririm böyle 
ı9ı ıöyle11enio cczaaını, ttrili· 
yesizl 

Cevabında bulunmuı, Jaa
darm~ eri. bir hareketle zorla 
pet•)İ kaldarı•ca bütün o~obüı 
yolculen btyrot içinde kelm1,. 
ı.,, Çtıakii peçeqln tltınd•a 
bıyıkla ve 11lcallı bir erkek yü· 
zii •eydtıa çık•1 .. 

foyaıı .. ,daaa çılrn kıtdın 
kıyafetindeki erkete birden bire 
bir tJb)n~ ç karmıı Vf iaa· 
darmaya: 

- Dıvranmal 
D yt b~jırmışıa da Jandar• 

m a Ha un Hüsevio, çevilc bir 
baıcketlc mavzerinin aımluıunu 
b6viyetl .. çbul şıbıın ıötaüne 
dayımıı: 

- Teıl m ol, ı" lihını 

Emrini vcrm"ıt r. 8u emir, 
derhal tesı rln ı göstermiş, meç· 

iht 1 ııh ı, tes'im olmuştur. Jan· 
darına, kad.q elbiı~ii c do lıfan 
bu ı-hsın lem o du~un" Jor· 
muşsa da o, cevap vermemiş, 

J ndırnı•. .üzerin ar a ştarmış 
45 lira para bulmuşt1,1r. Bavu
hında da birçok eua varmış. 
Vnifcş"ni hakk le ifa eden 

jıqdırma eri, Q ' ob(iste yanma 
oturttutu bu meçhul tıhsı Tıır· 
~1Jtlu kızaıana iÖtürmüı vo 
ıandarma ko"Dutaniıj'ına teslim 
etıa "ttir. Meçhul ıah ı, Kırk· 
ağaç.ı olduğJnu ve Kemalpı· 
fıya b r k zı kaçırmak iç n ıel• 
d tıni ıöyhmiıao de meıhur 
bır hıraız oldutu ıaanediliyor. 
Tahkikata baılaft••ıtar. Jındar· 
mımııın ıöıterditi yüksek 11u
vaff akıyet takdire t•yudır. 

At yarııları 
Favuriler n• netle._ 

ler alacalı 
Ba,W. Kızılçullu koıu aaha

.... ballar at yarıılarıa a bq· 
lanaoaktar. Bet hafta ıiirecek 
yaraılana ilk lıalftuaau 1anm 
kan lnriliz t"y'ar1na mabaua 
koıuda Başveki .miz B. Cılil 
Bayırı n (Bintepe) adındaki tayı 
favoridir. 

lkioc;i...ku-'•Kmnlsar ve rfcrı· 
ya,üçüncü koıuda Aclıir.,,._. 
Sağnak, --:Sada, dorclüncü koşu
da Dındi ve beıinci lcofuda 
Bıhti1• a4larıadaki at ve k11 .. 
ralclar favuridirler. Hava güzel 
oldutu için )'arıılama •uyecıolı 
ve aay;rcilırın fazlı olacıta tab· 
min edı liyor. ---
Derbi ilçilncOsil 

Karacabey haraaı için 
•atın cılınc/ı 

931 teaeai DerDiyarıılırında 
üçüncü gelen Jng' liz diplomatı 
Lord Alto ayın bal şkaq lnril ız 
atı dam·z' k olarJk KaracJbcy 
hırı" için 4$00 lnıiliz lira 11na 
aahn alınmıştır. İngiliz gazete· 
lerf, bu atin 938 ıeneai Darbi 
yarııları için fawrl old.,iunu 
yazıyor ve yüz hia Türle lira11 
lcıyıa..ıı:. bulunan bu atın, çok 
·-•• •tılmaıı Türkler için bir 
cemilekirhk oldutunu kaydedi· 
yorlar. 

Baıfln Sean•lardan 
iti6arın TAYYARE Sineması 

Ziraat iflerinin 
teftiıi 

Mutia mıataka11nda Ziraat 
itleri iiıeriacle teftitlerde bulu· 
nan Ziraat Vekileti milfettifle· 
rinden B. Tevfık D ıkmen şeb· 
rimize gelmiştir. Zira•t Vokile· 
tiaio lıair teıkilibnJ d' tıf ciı· 
toA ı•çirectk vo Ankıuya ıi· 
decektir. 

i .. akir Talebe 
MAR/K ROKK 111 /DA VUST 
Gibı V ınüı kadar ,a..ı iki dılber artiat tarıhnclu 

telllil eclll• f t '· 
ŞAHANE MEVZULU • ŞARKIU BOYOK OPERET 

Sevimli Serseri 
BütU1t dünyanın takdir ettiti bilyüll ıan'at~lr MAURICE 

CHEVAL.ER tarafından milsteJna btr ıurıtte ttmııl edilqıış 
en ıon ve erı ıüıel filim 

A Y R 1 C A: P A R A M O U N T J O UR N A 
S ~ıns saatl·rı: Fak ır Tı ebe· 2,4S - 5 40 - 9 da ... S•vimli Serserı 4,20 - 7.40 ta ... Cua,arteı, P ıur 1 de h•t,. , 

Mahkumi,et 
Kar,.yıkad• 11•tr•li Mijy,ı· 

aeri yiizünde dtİP1İ d~tiıiklığe 
ıebeb"yet verecek tarzdt 1•ı~· 
1 yaa kaıap Hayatinin Atırce
zadı muhakemeal tGnı erm ıf, 
bir tene, altı ay atır bapııqe 
ls•rar vtrllm ıftlr. 

Buca bel•tii~• ıneeliai 
Buca belediye ••cliıl. din 

ıkıam top.anacılctı. Elcferiyet 
temin cdue•ed t ndta 11 "'
• ft paurtfıi IÜDÜ Mat ylr•lye 
b r kılm ~ 

23 Nisan çocuk bayramı, 
lak b r şck ı ld e geçec:ktir. 
kında bı r program hazırl 

caktar. O ıün çoculd•r• mız 
nem.ılarJa bütün nak 1 vat 
larıt) dan parasız istifade ı 
ceklerdir. 

Adliye Vekaleti 23 Nis 
çok çocuklu hakimlerimiz 
ram ye datıtacaktır. lımi 
ik ınci hukuk mahkemesi 
Bi ile 300 lira, Asliyecez• 
kimı B. Halime 150 lira 
miye verilmesi için havai 
şehrimiz müddeiumumiliğin 

~ lftir. lkrJmiyeJer 21 Nı 
ıirıat banlcııı veıneaiAClen 
nacaktar. 

Çocuk ha•tan 
Plan •elince inıa 

6aılanacak 
Sıhhat ve içtimai Mua 

VekiloU t1rafmdan lzmir 
diycıiqcc in11 ettirilecek 
baataneaiıae 60,000 1 ra 
me1i karırlııhrahaııtı. Hı 
her tUrlii konförO hıvt b" 
cuk tedavi yurclu olacaktıı 

Hııtıae planmıa, Nafıa 
klletince buıilqlırde t•di 
iadtıi beldenmekted·r. 

Çuval f abrik 
Veidlıt, tetlıilıl 

yapı,or •• 
lkb .. d V ıkileti, kendir 

at vı 1aaayiiai ilerletmek 
tetkikler yapbrmıktadır. 
rl•iı Ticaret Odaıından i 
aalit miktarilo zeriyat ua 
halclnacla mılOmat ute mi 
~azla keadir yetiten mıo 
larde ._.,.a fabrikalara ia 
aüşünülm kteclir • 

Yu•o•laa,,.,,. o 
len lıonten}an 

V •killer Heyeti, t111ırü 
rif1tiai11 B 552 poıilyo 
airon maddelerden Yugo 
YIYI 100 tQD acnclik koa 
verilmeıi ve bu koqten 
Tür~iye·YuroalıYJ• ticaret 
laımaaın" b•th liıteye il 
kararlattJrılm ıtbr. Yuıoala 
d~n Türki1eyo idlaaline aa 
de edılen HY• boyab, et 
veya ııir •ıdeale .. ı-. 
demirden laurdavat eıya 
mutfak, Hfra taktmlan, k 
detirmenleri, koyı, banyo, 
hemler, kürek. bayvıo 
şiıe veaairecliw. 

Yeni la•Piılıane bi 
AdliJ• V ekiletiace şela 

yaırın ıılauuulı iki ylz k" 
modern ltfr hapishane bi 
Japtaraltcat11u yaz•ııtak. Hı 
aldıtuııza ıöre Vekiletin 
marı, Y•kmda l.aaire ~ 
v• h•Piıb,ıat bia-.ıwa i 
kuarlaıtanlaa yerde tetk 
yapaoalı, hlpi•llueaia pi 
bıztrh yacakhr. 

lera IHI illd• iıl 
icra ve iflAı k-nun11 tat 

üıerincte tetkikletr y•pm 
qt.q lıviçroU proft•ör B.Lc 
J•fın t~bri1aiı t icwet oda 
IJJPir \ijQQ4rtareadu bir 
kanuıua mabtelif madd 
laakkıada •aaababede bul 
ca1'br. 

iki lıı~ı 6irden 
lıaçırmıılar 

Kem•lpq• ka11Jıoın 
köyindM Salı hı ve 
adlarında i.d lcıı, ayni k6 
Ekrem YOkıel ve Mehme 
raft.,.ından kaçmlmııl•rdır. 
lıran Mıniıa vi ayetinde 
köye ıöUirüldüklcrı anl•ı• 
kaçırenlır orada tutularak 
1 vr ye v ril miılerdtr. 
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ANADOLU 

I giltere-Amerika ve Japon
ya deniz muahedesi 

Binicilerimiz 
d •••• 

Parise gidiyorlar 
lıtanbul, 2 (Hususi) - A~· 

rupanm muhtelif paye .htlarınd 
lack müsabakalara iştirak 

yapı b .. ·1 . . bu· 
edecek olan anıcı erımız, 

• ..,. •• • •• ~• SÖ le. gün Lamartio vapuruyla Mar-Japon;yanın, muahede hildfına olarak fazla gemi ;yaphfı J' ıil ayı müteveccihen hareket .•t· 

niyor. Japon mandasındaki adalardan birine bir ~ılerdir. Binicilcrimiı, Mar~ıl· 
A .,, • k yadan Parise gidecekler ve ıtk ~n=a;n~g~e~m~ı~·;~ı~p;r~o~ı~~~;M~r~t~u~t~m~U~f~~-----•ım~b~~~ i~nk ede~~ 

Tokyo, 2 (Radyo) - Japon • AdoD& H oDtD e· lordir. mandası altında bulunan bir U U 
adaya, Amerikan harp remilo- Balkan 
rinden biri geceleyin sokulmuı, Mıa'"lBın üç.J!ncu" gu··na Romada bu- Matbuat kongreıi projektörlerle adayı tırımıı ve OT U J 
sonra çekilip gitmiştir. • lunacak ve ita/va hava manevrala- Perşembe günı Ü •• L 

Japon mandası altında bulu· ~ k . tanbuldcı fop GRCICCIR 
nan bir adaya manevra için rznz fa kıp edece fır lıtanbul, 2 (Hususi) - Bal· 
bile olsa bir ecnebi harp ge· Berlin, 2 (Radyo) _ Adoıf d k. kan devletleri matbuat kon· 
misinin yaklaımaaı fena teliklci H A vusfuryn a ı d 1c· p be 

itler, yarın (bugün) G·açta, T w ıreai, önümüz e ı erıem edilmiştir. japonyanın, Ameri• p d d ı ktır 
lcayı protesto edeceği ıöyle- ~zırtesi rünü Flaknfur _ l~ l ·ı ·.zler günü bura. a to~ ~acı . : . 

bırer ıöylev verecek ve bıla· ngı 1 Kongreyı, Dahılıye Uokılıauz 
niyor. hare Linçe gidecektir. • • • • • • • B. Şükrü Kaya bir nutukla Vaşington, 2 (Radyo) - Ma· l lt hii'-umetı 

J Hitler, aelecek Cumartesi ngı ere R ' açacaktar. nevra münasebetile apbn man· 0 ı d• J k · • Y o 
dası altında bir adaya bir günü Viyanada bulunacaktır. Almanya ınez ınue Kongreye iıtira ~çın ug .~· 
Amerikan harp gemiıinin yak- Romı, 2 (Radyo) - Hitler, bb'ii t balanda lavyadaa 9, Yunanııtandan uç 
laştığı haberi tekzip edilmek· Mayııın üçünde Romada, 6 ısın· tefe • e YO Rom,nyadan beş gazeteci 
tedir. da Napolide bulunacıkbr. Londra, 2 ( Radyo ) :- A~· gelecektir. 

Londrı, 2 (Radyo) - lngil· Roma, 2 (Radyo) - Hitlerin '!'anların •.. ~~ı::ury~~:e~diıİ::i ProfesfJr Pittar 
tere, Fransa ve Amerika hükQ. Romayı ziyaretinde, ltalyan ha· lızlere muş .. g 1 d 
metleri, Japonyanın harp gemi- va kuvvetleri Santa Marinelada söyleniyor. Bu mun&1ebetle, n· Adıyaman a 

b- "le ' l I k giltere bükumetinın, Almanya Jı fı verdi leri tonajında müsaadeıiz yapbta hulcy~k" manevra •rdyabpı 
1
aca vke nezdinde teşebbüsatta buluna· on erans ") T . 

fazlalığı nazarı diklcıto alarak ı ı ı bir taarruz a u unara • h. 1 ıa Avuıtur- Adıyaman 2 (Huıusı - et-
• .1 catı ve ıç o maz , -

yeni barb gemileri tonajını açık bır yere bomba •• torpı yadan çıkmak iıtiyen lngiliı· kikler yapmakta o~an pr_oleaor 
azami 42000 ton üzerinden teı· atacakt1r. _ .. . lerin seyahatlerine ıühulet gör Pittar b~raya gelmıı, bın~er~e 
bit etmiılerdir. Londrı deniz Bu manevraları, uç yuz tıy· terilmeıini istiyeceği bildiriliyor. halka bır konforını vo~~ıtir. 
muahedesini tasdik etmemit yare iştirak edecek ve mevcut Konferanıtaezcümle demııtır klı 
olan İtalyanın, bu variyette mu· bombalarla torpillerin her tür- Şarki AFrikaJa _ Dün Avrupıda büyük kül-
ahedeyi taıdiine de şimdilik lü· Iüıünü kullaoılacktır. l 6 • tür hareketini yaratanlar ancak 
zum kalmamıotll'. Manevralarda, Hitlerle Muı· Çetecilik ze I ır izin at l rınızdır. 

Almanın ru 
KILIÇ 

ili 

• 

Nı~an 3 
= 

Meşhur Alman muharrir v rine karşı dünyamn göstcrdiğı 
müverrihi Emil Lüdvig "Alma- hayranlığa kanmayorlar. Asker 
aın ruhu: Kıhçn başlığı altında bir milletin anlı/ışın& nezaran 
ve •The Atlantic., mecmuasın- bunlar bir ıeref meselesi sayı· 
da, bugün Almanyaya hakim lamız. Onlara göre ş r"'f yalnız 
olan rub ve zihniyet hakkmda silahla kazanılan zaferdir. Hatta 
bir makale neşretmiştir. Bu ma· oyunlarında bile logilizlerin 
kaleyi tercüme ile sütunlarımıza (sporcu ruhu ) yoktur. Bir Al· 
geçiriyoruz. Unutm mek lazım· man Y"hm:: ; 0 l•p gelmel:le ikti. 
dar ki, muharrir, Almanyadan f etmez, o ayni z manda nıeğ· 
hari9te yaşamaktadır ve şimdiki lilbu da hakir görür. 
Hitler rejimine muarızdır. Muahedeye dayanan ve fütu· 

,.. * * bata dayanmıyan hiçbir başarı 

Al h onları doyuramaz. Onlara Dan· 
manın ru u: zingi veriniz hemen arkasından 

K 1 ç! Polonya koridorunu isterler. 
1 1 Hollandadan bir parça veriniz. 

Ht1lkın istedili iki şeydir: yarın Belçikadan ve Danimarka· 
Zafer ue itaat. dan da toprak iıterler. Esaıen 

Bugün dünya 1914 senesin· bu, Hitlerin programının bir 
de olduğu gibi harbe ve ölü· kıımını teşkil eder. 
me hazır ve ayni zamanda Eğer Almanlar zafer istiyor-
itaatli, diıiplinli ve ıilahlanmı~ lana bu ancak Pariıte kaz • 
bir Almanya karşısındadır. Fa· nılır. Onlara Versay lei..esini 
kat o günün Almanyası ne de kim ıürdü?. Fransızları .• Hiçbir 
olsa yeni inkişaf eden, çılııkan, Alman harp eınasınd Alm 
icadkir ''e mağrur olmasına ordularının girdiği her üllceyı 
ratmen o' dukça geçimli bir kendine mal etmeği ve mağ!üp 
milletti. Harbe, ancak tecavüze Ruslara ve Romanyalılara çok 
uğradığı söylenilmeklo ıüriik· ağır şartlir koşulduiunu aklına 
lenebilirdi. Halbuki, bugünün bile getirmez. 
Almanyası haksız bir muame· Her Alman mektep çocutu· 
leye uğramış kuvvetli bir küt· nun ruhunda Versayın ayna3. 
lodir ve tahakküm için yaratı)• salonunda Almanlara zorla 
dıtı halde zafer işinde alda- kabul ettirilen sulh muahedesi· 
tılmıştır. işte bugün dünyaya nin yaraıı vardır. Çüokü bu 
karşı silah ş ktrtıları içinde ıuretle silahları ellerinden alın· 
intikam almağa çalıııyor. Bugü· mıştı. Yeni harp tem yüller:nı 
nün Almanyalı hakikaten çok tahrik eden de bu keyfiyettir. 
tehlikeli bir viziyet arzetmek• Hitler Almanya demektir. 
tedir. Çünkü eskiden olduğu Bunu kabul etmemek hatadır. 
gibi yaıamalc için değil, bu Alman zihniyetini çılımlılda ıü· 
defa şeref ve bayıiyetini istir· rükliyen bu muharrik kendi 
dad için mücadele ediyorlar. demogojisinde tevbid edilmiş• 

Evelce hırb gemilerindeki ıolini hazır bulunacaklardır. ma azmı 
toplar 16 pusluk idi, timdi in· M l H d Roma, 2 ( Radyo) - Şirki 
g;liz gemilerinde 18 puılulc ,· an o •a . 

Almanlann iıtekleri, ne ham tir. Buradaki telkin kuvveti bü· 
maddeler, ne müstemlekeler tün milleti ıürüıdemektedir. Bir 
ve ne de Rus ovalarıdır. Onlar parti hükQmetinin. mevcudi~e· 

atolik bunlardan daha yüksele: bir tine inanmayınl Mılyonlırca ıa• 
ideal peıindedirler. Harbi arzu ıan·bu idareden memnun olma-

• koposlar etmaleri kendi petrol koyula· dıtı balde·hiç lcimsedo bir te· pıs ı ı beddu··ı coreyanı ve teıebbüsü ı • • rına veya pamuk tar a arına 

..,. Afrikanm yeni büdc.eai_, b. uıün toplar: bulundurulacaktır. Yalnız B 
'ntı·habatta Alman ayan meclisine verıtmııtır. 11 bu kadar büyük topları olan ıı ı 

Alman Katolik ermın aabip ol alc için değildir; on· görülmemektedir. Birçok kimıe-
Hitlere rey f?ermel. lar zafer iıtiyorlar. Onlar no lcr yüksek fiatlerden, gıda azh· 

b. münasebetle aöz söy iyen ge· ır geminin sürat itibarile ne d Ü k Af ·ı. d propagan asına m • neral Tcruı, şar i rı~• a derece kaybedeceği tetkik edi· h le .. d-
aaade etmivecek tam bir sükun Ü üm sur u• liyor. Japonların, yükıek tonajlı ., ğünü beyan eyledikten sonra 

harb gemileri yaptırmadıkları Prag, 2 (Radyo) - Çekoslo· arasıra vukubulması muhtemel 
rı. ni iati "ecekler büyük harpte dört sene kadar ğmdan ve ücretlerin düşkünlü• 

-' süren mukavemetlerine, ne do tünden, hürriyeti kelamın olma• hakkındaki sözlerine rağmen vakya Başvekili M.lan Hodza, çetecilik vesair gibi hadise~c~i~ 
Londra deniz muahedesi bili· bugün Südet Almanlarının par· tabii görülmesi lizımgeldı~mı 

Berlin, 2 (Radyo) - Alman modern Almanyanm ilmine, fen- m md ı .,iküy t clwekt ... dirier. 
Katolik piskoposları, bugün nine, hava ve dt:niz kuvvetle· Fakat bu bir ihtiİal aayılamaz. 

fana yükı k tonajlı gemiler in· lamentodalci mümessillerinden ve çünkü Habeşistanda boyle 
şa ettirdikleri anlaıılmıştır. bir heyeti heyeti kabul etmiı vak'aların, asırlardanberi dbe· 

ltoplanmışlar ve Nisanın onuncu rioe, müelliflerine, musikişinas· Disiplini hürriyetten ziyade 
günü yapılacak olan plebiıte larana; kimyager ve biolojistle· - Sonu 8 inci sahifede -

E -------ı ve kendıler~Ic konuşarak, Çe· vam etmekte olduğunu ve u 
s/ıişehirde koılovakyının, Alman azlıkları marazın, şırki Afrikada ~zol· 

iıtink edip ~memekhu~ıundk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aralarında konuımuşlardır. ÇJM DiK LER 

Piskopoılarm, yarın kiliseler· 

de bir beyanname neşrederek, Bir hayat telakkisi 
Alman Katoliklerine hükümeto 

rey vermeleri için tavs~y~de bu- Dünkü Anadoluda Mekıika cumhurreisinin hayatına ait ir 

bir ha'2:s,. için dütündüğü ve yapacatı denberi devam ettiğini ıoyle· 
'4 müaaadat hakkındaki kanunu miştir. 

iki amele trell,.altında göstermiştir. Leon Gambetanın 
lunacaldan riv•yct edıhyor. tercüme vardı: k l b l _, Milan Hodza, p ık lyadan Ü ldö ütnÜ a mış, un aruan bi,.j ıonra vukubulacak kaza intiha· yüzüne _yı n 

ölmüştür liatınd. Südet Almanlannıa Paris, 2 (Radyo) - ~e~n Avusturya 
lstanbul, 2 (Hususi) - Eıki· propaganda ve numayiı y•pm•· Gambctanmd doğ~utu .. nags~be~ l • ları h d L yÜZÜOCÜ yt} ÖnÜmU mu e J'UOn şe ir e bir teren .:;azası o muı larma müsaade etmıyeceğini .

1 
b .. b··ı- Franıada ih· 'J.T 

ve Devlet demiryolları amele· söylemiştir. tı e ugun u un G ' Dün Berlinden Vi-
s.nden iki kiıi bir yük vagonu- tifaller yapılmış ve Leon am· 
nun altmda kalmıştır. Amele- Mordohay idam edi. betanın 1869 tarihinde ikam~t .)lanaya döndü 
den biri ezilerek derhal ölmüş lecek mi? etmiş olduğu evde büyük bır Viyana, 2 ( Radyo ) - Al· 
ve diğeri ağır surette yaralan. Kudüs, 2 (Radyo) -intikam içtima nktedilerek, bu eve mer· manyaya gitmiş olan Avuıtur-
mıştar. merden bir levha konmuş, nu· ya Leı"yonları, bugün buraya aıaksadiyle bir Arap öldürdü· f d 
/ktısad 1 

T k ""'l f • ğünden dolayı idama mahkum tuklar söylenmiştir. ı dönmüı ve halk tara ın an 
·Ve Q e l Leon Gambetanın g~m~ ü •ı.ddetı·, ıurette karıılanmışhr. M olan Mordohıy Şarç, affedil- N d d b"yuk ıh· y iiate•arl'.fl Je.ına B. bulunduğu is e e u Leı·yonlar, Alman elbiaelerile r '5 mesi için istida vermiş iıe de 

HÜBn Ü ta 'lJı·n edı·ıJ: dd d 1 . k f k l tifaller olmuştur. giyiomiılordi. 
oT u. re e 1 mııtir. Hü üm, ev • • Kral muvafakat etti t l x. 

lstanbul, 2 (Hususi) _ lktı· ide 1'omiserliğe tasdik için Londra, 
2 

( Radyo) _ lng.l· /talya impara Or U5U 
sad Vekaleti teftiş heyeti reisi gönderilmiştir. Fevkalade ko· (V vıl'J~nii,münde büyük 
B. Hüsnü, lktısad Vekaleti miser dilerse, mahkumun ceza· tere kralı Altıncı Jorj, on ., cıu 
müıteşarlıkına tayin ed lıniştir. sını hapse tahvil eder aksi Diksen) in Almanyanın Lon~ra şenlikler yapılacak 

P l n taktirde Mordohay Şarç, derhal sefaretine [tayini için m uva •· Roma 2 (Radyo ) - lt!llyo 
o ronkur idım edilecektir. kat göstermişfü. ' imparat~rlutunu~ il~n edild'.A"i 

Fransanın Berlin - ünün yıldönümu munasebetalc 
Sef İrile uzun Elhamra idaresinde Milli Kütüphane Sineması ~ılyanın her tarafında büy?k 

1.. şen tikler yapılacak ve Habeııs· Müddet konuştu. Bı.ıgün matinelerden itibaren Beyaz Perdenin eşsiz bülbü u tanla Trablusgarbtan, milli kı· 
P~r!s, 2 (Radyo) - Fransa M A R T H A E G E R T H yafetlerile birçok kabileler bu· 

Har~cıye Nazırı Pol Bonkur, Tarafından en •on ve en harikalı bir r;Or:ellikte yaratılan bilyük pbeeer raya gelecektir. 

bugun Fransanın Berlin sefiri . SARU ~ AM IES)AK Musso/ini (Fransova Ponse) yi kabul et• ~ ~ lg) 

miş ve beynelmiıeı ••ziyeıı. Tayyare ile uçtu 
Avusturyadakı ahval hakkında Dünya hadiseleri filiminde Almanya Devlet Reisi Roma, 

2 
(Radyo) - halya 

uzun müddet konuşmuştur. M H l tr.• • •şi 
Pol Bonkur, müteakıben Ro- • İt erin I' ıyanaya gırı Başvekili Mussolini, b~gü~ tri· 

manya ve Çekoslovakya sefir· Tekmil teferrüatile potor bir tayyareye bı:ımış ve 
lerini kabul etmiş ve kendı.le· d b l bir saat kadar sahillerde uç· 

Seanslar: 3-5-7-9 da .. Cumartesi, Pazar 1 e as u. 1 b d .. nmüştür rile konuşmuştur. tuktan sonra ura ya 0 • 

Memleketinde inkılaplar yıpan, bir yıkın mücadeleden mu· 
zaffer çıkan bu adam, meğer vaktile ba bayağı bir köşe dilencisi 
imiş. Fakat hayatın suratına yumruk ata ata, tabiatın insın oğ
luna verdiği iradeyi, cneriiyi yalın bir kılıç gibi kullana kullana 
nihayet taliini yenmiş ve bir devletin reisi olup çıkmış. Yani tam 
cemiyet adamı, tam adam, taml.. 

Fakat bizde, berşeyin babadan, anadan geleceği ve insan yük· 
selişinin mu yyen bir takım şartlara, formül ve m~rhalelere tabi 
olduğu zannedildiği için böylelerine "Sonradan görme. derler. 
Kıskanç bir ruhun ve dar bir kafanın ortaya koyup sırl rdan• 
beri yürüttüğü bu saçma muhakeme, hala ~e ~alii caridir. 

Her sivrilenin peşinde bu dil dolaşır. Hıçbır zaman elimizi 
vicdanımıza ve insafa götürüp: 

- Nasıl sivrilmiıtir, nasıl yükselmiştir?. 
Demeyiz. Halbuki dünyada bu telakki, ne kadar değişmiştir. 
Milyonerlerin birçoğu dün gazete müvezzii, boyacı, çöpçü 

~diler. Yılla ca evel domuz çobanı iken bugün beynelmilel şöhret 
kurmuş edipler vardır. Niçin olmaam a canım? 

Hayatta fakir olarak doğmuş adamı, kim ve niçin mahkQm 
edebilir? Bugün ben, ne müoevverler tanırım ki, mektep sırala· 
randa geçirdikleri ömür, ancak sekiz, on seneden ibarcttır. Fakat 
değme diplomalı münevver, onların karşısında e 1 bağlıyor, on lan 
dinliyor vo okuyor .• 

Fazilet madalya11nı bir tarafa vermek lazımgelse, elbette kı 
birincisine veririz. Çünkü o, kendi kendini yaratma~ ve kabul 
ettirmiştir. 

Keza, alnını~ ter~ ~le çelaşıp çab layıp. kimseye zarar ':erm~· 
den servet ve şohrettnı yapa adama "Sonradan görme" dıyebıl 
mele için mutlaka hayatm manasım anlamamak lazımdır. Hayat 
tekamülün ta kendisidir. 

Fenadan iyiye, zaaftan kuvvete, ednadan alaya, yoktan var 
doğru bir tekamül.. 

AdQm odur ki, bunu yapabiliyor, muvaffak oluyor. Gericl 
kalanlar, ona kızacaklarına kendilerine ağlamal dırlar. Çimdik 
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-Deflam edecek-

-------
Taşların yeri belli, fakat sıra 

kimin; onu bilmiyorlar 

24 gıl euel fle 24 yıl sonra 

31 Temmuz 1914 de, iki ıit· -----------• 
ranç şampiyonu, Amerikada bir Karşıyaka hal-
1ampiyonluk oyununa ba~lıyor· 
lar. Oytınculardan biri Ameri.. kevinde faaliyet 
kalı Frank Marşıldır; diğeri, 
Kurt Sudek isminde bir Al
mandır. Fakat oyunu bitirmek 
nasip olmuyor. Harp başladığı 
için, ayni akşam, Sudek telgrafla 
Almanyaya ç ğrahyor. 

Aradan yirmi dört sene gc· 
çiyor. Bu müddet zarfında, 
Kurt Sudelr:t "Hıtleri tanıdım" 
isimli bir eser yazarak meşhur 
bir muharrir oluyor. 

Birkaç hafta evelt Sudek 
tekrar Amerikaya gidiyor. Ora· 
da esk· hasmı Frank Marşala 
rasgeliyor. V ktilc başladıkları 
oyunu bitirmek için, "satraç 
lculubü,, ne gidiyorlar. Orada 
eski tanadıklarandın biri 31 
temmuz 1914 de, oyunu anide 
kestikleri zamant bir gazeteci 
tarafmdao çekilen resimlerini 
onlara gösteriyor. Bu resimde 
satrıç taşlarınan vaziyeti, pek 
bariz bir şekilde görünüyordu. 

Oyunun vaziyetini derhal ta
yin edebildıklcri iç·n, bu iki 
haaım, karşı karııya oturup 
tekrar sevkulceyş bakımından 
düşünmcke başlıyor. 

Fakat bu oyunu, ihtimal ki, 
bitiremiyecekler. Mukadder at 
bunun böyle olmaaını istiyor, 
çünkü oyun sırası kimde oldu
ğunu hahrlıyemıyorlar. 

Zirai mücadele 

1 - 4 Nisan 938 Pazartesi 
günü saat 17,30 dan itibaren 
her hafta Pazartesi ve Perşembe 
günleri birer Hat olmak üzere 
Lise Fransızca öğretmeni bay· 
tar Bay Sıtkı Şükrü tarafından 
evimizde Franıızca kuralınna 
başlanacaktır. 

2· 6Nisan938 Çar~amba günü 
akşamı saat 20,30 dı Kültür 
direktörü Bay Ali Rıza tarafın· 
dan (Çocuk terbiyesi) hakkanda 
bir konferans verilecektir. 

3 - 13 Nisan 938 Çarşam· 
ba günü akıamı saat 20,30 da 
Karşıyaka dilsiz mektebi mü· 
dürü doktor Necati Kemal ta· 
rafından (ÇocuA-un ruhi hün
yeıi) haklcanda bir kooferanı 
verilecektir. 

4 - ~ Nisan 938 Pazartesi 
glinü akıamından itibaren evi· 
m'zde haftada iki gün Bayan 
Vedide Kııradayı ve Kemal Ka· 
rndayı taraflarından lngilizce 
derslerine başlanacaktır. 

5 - 23 Nisan 938 Cumar
tesi akşımı saat 20,30 da S h· 
hat ve İçtimai Muavenet Veki· 
leti Karııyaka dilsiz ve körler 
enstitüıü tarafından bir konser 
verilecektir. 

B. Nadir U J's:ıl 

J •Larcı ttıtmlekttler fftn ttnelik 
sl tıı t: (lcreti 27 liradır Menemen kazaıında hubu· 

Bir rahatsızlık yüzünden üç 
aydanberi Ankara nümune has
tanesinde tedavi altında kalan 
mıntaka ziraat müfettişi B. Na
dir Uysal tamamen iyileşmiı. 
ıebrimiıe dönmüıtür. 

tı.l\Ai;ulu -tı.A11JAA~11'D.t. bata arız olan Zabrüs başare• 
lJASlLMl;,ll.H sile mücadeleye ziraat müdür• 

.. --•••-••-•••••• lütünce başlanmıştar. 

Tirede açılan di iş ve 
nakış kursu --·--Kursu bitiren 22 Bayanın eliş

leri teşhir ediliyor 

Tireli Bayanların 
Tiret (Hususi) - Üç ay evel 

açılan dikiş ve llakış kursları 
b11 hafta neticelenmiştir. Bu 
kurslara iştirak eden talebeler 
çalışmalarını Tirelilere aöster
mek üzere bir hafta · devam 
edecek olıo bir sergi açmış
lardır. Az bir zamanda iyi ça· 
Iııma ndicesi hazırlanan bu 
sergi; halk tarafındın takdirle 
ziyaret edilmektedir. 

Teşhir edilon işler arıınnda 
bilhassa Bıyan Nafize Dur· 
muşun işlediği çok şık bir kar· 
yola takımile Bayan Şadiye, 
~elih•, ülaiye ve Jülyen Bar· 

simintonun işledikleri çay takımı 
örtüleri, köşe yastıkları ve kar
yola takımları göze çarpmak· 
tadır. 

Kursa 22 Bayan iştirak et· 
miıtir. 

Hıılke11i çalışmaları 
Halkevi çıhımalan her gün -Manisada 

Kitapsaray kurumu 
kongresi 

Mani11, (Hususi) - Manisa 
Milli Kitapsaray kurumu sene· 
lik kongresini dün Halkevinde 
ilbayımız Dr. Lütfi Kırdarın 
başkanlığında yıpm1ştır. 

Kurumun tarihi teıekküli.in· 
den bu2üne kadar yapt A-ı işler 
hakkında müteıebbis lıeyct 
adına avukat Mitat Turanlı 

hazırladıkları sergi 
ıöze çarpacak ~ekilde artmak· 
tlldır. Bu çalışmalarda bilhassa 
sosyal yardım kolu ile .spor ve 
gösteri kolları en önde yürii· 
mektedirlcr. 

Haftanan muayyeo günlerinde 
genç doktorlarımızdan Emin 
Derman ile diş doktorn Kizım 
Ağrah fakir hastaları Halkevin
de muayene ve ted,vi etmekte 
olup bunların ilaçları da gene 
sosyal yardım kolu tarafından 
temin edilmektedir. 

İş bank 
Turgut uda bir ube 

aça a 
Turgutlu, (Hususi)- iş ban

kası burada bir şube açmatı 
münasip görmüştür. Bankanın 
Manisa şubesi müdürü 8. Ha· 
mid ihtiyacı umum müdürlüke 
bildirmiştir. Bu haber, Turgut· 
luları sev:ndirmiştir. ' 

Beledigtt reisi döndü 
Ankaraya giden Belediye re· 

isi B. Cevdet Öktem avdet et· 
miş ve vaz fesine • başlamı~tır. 

Ziraat kongr si için 
T'iirkofis de raporunu 

gönderdi 
Şehrimiz Türkofis müdürlü· 

ğünce hazırlanan bir rapor, bu 
ay içinde Ankarada toplana· 
cık büyük ziraat kongresinde 
okunmak üzere lktısad Veki· 
letine gönderilmiştir . . Rapordat 
ihracat mahsullerimizin istihsal 
ve işlenişinden sevlc ve ibra· 
cına kadar muhtelif vaziyetler 
halckında çok değerli malümat 
verilmekte, maliyet fiatine tesir 
eden noktalara temas edilmok
tedir. 

Ni arı 3 

... 

1 
Dahili hut~llıklar m!lteb1111•mı 

Dr. M. Şnki Ut ı dito" ~i: 

Erizipl - Yılancık 
-1-

Bu hastahk en ziyade yüzde 
görülmektedir. Yüzün herhangi 
bir tarafında bir sıyrık veya 
yaradan giren mikroplar, has· 
ta lığı getirirler. Sıyrıklar bazan 
farkedilemiyecek kadar küçüh 
olabilir. Burunda ve baştaki 

yara ve sıyrıklardan da mikrop~ 
lar girebilirler. Bazı defa bö· 
cck sokmalarından açılan veya 
kaşınan cildin bir yerinden de 
mikropların dahil oldukları rö· 
rülmektedir. Bundan başka bu• 
rundaki nezlenin hnd ve müz· 
min şekilleri olsun buralardan 
mikroplar girer ve bu hastalığı 
te vlid ederler. Yeni doğan ço• 
cukların çok defa göbeklerinde 
yaralar olur ve buradan yılan• 
cık hastalığı zuhur edebilir. 
Bazı ameliyat cerhalarından d• 
bu hastalık başlıyabi lir. Heı 
insan bu hastalığa karşı mü& 
teid olabilir. istidat muhteliftir, 
Yalnız şurası b liomelidir ki, 
yılancık hastal .ğına bir def• 
musap o an insanlara bu hası 
talık birkaç defa ve tekrar te~ 
rar yakalanabilirler. 

Hasta'ık büyük bir titrem4 
ile başlar ve hararet dereces 
birdenbire kırka yükselir. Ba 
zın da titremeler haf.f olur va 
haatalıtın baılıyacak ycrind4 
bir atrı duyulur, burunda vey• 
yanak cihetinde cilt şişer v4 

kararır, parlak bir saha teşelcı 
kül eder. Bu şişl ık bir taraftaı 
diter tarafa doğru yürümeğr 
başlar. Şitliğin etrafında b' 
takım habbecikler tevellüt edeıı 
H •• u • •·· 0 r .:r--ı ~ı an~ 
durur. Bazan b ş bile yüz 
beraber şişmiş olur. Hasta)~ 

kendilerini kaybederler. u yer• 
lerde büyük apseler hatta kang 
renler husule gelmiş bulunuı 

Mikroplar baz n bu duhul ye 
rinden kanı karışarak hastann 
hayatını tehlikeye koymuş oluı 
İhtilatlardan biri de mikrop!& 
rın kan veya lenfa vas .tasil~ 
kafa dahiline girerek menenjl 
yaparlar. Kulakların ilt haplaı 
tevlit ettikleri de vardır. Çol 
defa akciğerlerde bronkonpno 
moni husule getirirler. K'.orun 
m ağız ve burun temizliğ 

nezleye yakalanmamak 132111 

gelir. Ayni zamanda vücut cil 
dinin sağlık tedbirlerine riaye 
etmek ıarttır. 

Suriyeden yapılan 
müracaat 

Suriyede bulunan bir firmı 
arpa, mısır, dırı ve nohut üze 
rine tüccarlarımızla İ§ yapma! 
istediğini şehrimiz Türkofia mil 
dürlüğüne bildirmiştir. 

Türkofis i hraacatçıları bun 
dan haberdar ve nümunele 
gönderilmesini tavsiye etmişth 

tarafından genel rapor okunmuı 
ve alkışlar la kabul edilmişt bunu 
müteakıp tayin edilen mürakıp· 
lerin hesap raporları okunmuş 
ve muamelatın tamamen düz· 
gün bir şekilde tedvir edildiği 
öğrenilmiştir. Yapılan kurum 
idare heyeti seçiminde heyeti 
müteşebbiseden olan lohi1&rlar 
müdürü Mustafa Dumer, boııa 
komiseri Ahmed Müezzinoğlu. 
avukat Milat Turanlı, elektrik 
birliği reisi Sala he ddip Ayralt 
inhisarlar muhasebecisi Şükrü 
Zeyrek scçilmi~lerdir. Bilahare 
Kurumun faaliyeti hakkında 
genel konuşmalar yapılmış, yeni 
idare heyetinin kurum nizam· 
namesinin bazı maddeleri üze
rinde ıereken tadilih hazırla· 
yarak heyeti umumiyeyc ikiqci 
bir toplantada ıunmas1 karar 
altına ahnm\ştır. Kitapsaray in· 
şaatı süratle devam etmektedir. 
Alınan isabetli tedbirlerle yır
dım gelirleri genişlemektedir. 
Manisa yakmda çok modern 
ve pek zengin bir milli Kitap· 
.saraya kavuşmuş olacaktır. 

Edirnede bisiklet yarışları 

Edirne, (Hususi) 8 haftalık bisiklet yarışlarana devam edı) 
mekted:r. Halk, yarışlara büyük alaka göstermekte, koşuculaı 
yollarda alkışlıyırak teşvik etmckted r. Resimde müsabakaya gi 
renleri, halk ile birlikte görüyoruz .. 
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D artan yan ile Portos uşaklarını a rı ayrı ra
erdiler misin evine göndermeğe kar 

Buna hiç lüzum yok; ben 
bu oyuncakların b r türlüsünü 
lcullıpabil.rim. 

- Çok ili, benim değerli 
Hilıadem; kıhçl rdan uzununu 
lıp mehıreti izi ban bu ak
tım röıteriniz. 

- Nerede? 
- Lü ı bur un arkasında 

ıiıe teklif ttiğim bu gibi eğ· 
lenceler iç.in çok münasip bir 
yerdir. 

- Pek güzel, or y gelirim. 
- Saat kaçta? 
- Altıdı. 
- Münasip; elbette bir ya• 

'tut ilci ahbabınız vardır.? 
- Elbettef Orada bulunarak 

~ref verecek üç rkadaşım 
var. 

Oç hal Bu daha alal Çolc 
acayip bir teıadüfl Ü9 t m 
benim numaramdır. 

ı - ÇQk güzel, o halde siz 
lcimıiniz? 

._ Ben Dırtanyanım, M. dö 
EıHrtın t buru mubafızlaran· 
dan Gaıkonyah bir efendi. Va 
ıiz? ... 

,. - Ben de Lort dö Vinter, 
Baron dö Ş filti • 

- Ata; hatırda tutması güç 
lıiıınlerlniz var a ma, M. lö 
Baron, her halde emriniıo hı· 
ıırım .• 

Di1• Dartaayan cev•p verdi. 
Ve abaa da blr mahmuz vura• 
rak ~kin dı larl P ris yo· 
lunu tuttu. 

Her ne iş için olursa o ıun 
1apb1'1 veçhlle, delikanlı dotru 
Atoaun evine gitmiıti. 

Atosu büyüle: bir minder üze
rinde uzanmış ve kendi sözüne 
ıöre, gelip kendisini bulacak 
yol m11raflarını beklerken bul· 
•uttu. Atosı, M. dö Nerdreye 
ait mektuptan başka olan şey
lerin hepıini anlattı. 

AtOI onun bir lngilizle dü· 
ello edeceğini işiti ce memnun 
olmuştu. Onun başlıca emeli• 
ain bu olduğunu da bildiri .. 
yoruı .• 

U~aklarmı be men Portoı ile 
Arımise gönder1aiıler ve onlar 
ıelince eldeki iti kı ndilerine 
anlatmıılardı. 

Portoı kılıcmı kanandan çıka
rarak duvara saplamalar yap• 
mığa baılımışta ve arada ıı· 
rada da bir oyuncu fibi ha• 
vıda çeviriyordu. 

Hep pirlerini yazmakla meı .. 
pi olan Aramis, Atosun yatak 
odaaını kapın mıt olarak, lıcı· 
lıçlarının çekilme zamanı g~I: 
mıden rahatsız edilmemes nı 
rica ediyordu. Atos ise, ifa• 
rotle, Grimoya bir ıişa dalıa 
ıarıp getirmesini mrediyordu. 

Dartınyana gelince, netice· 
JİDİ sonra göreceğimiz küçük 
bir plan tertibilc meşgul bulu· 
nuyor ve bu planının kendisine 
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münasip bir ıergüzc t temin 
ed ceğine e in bulunduğu, ara 
ıııra üzerine gelen neşeden n· 
laıılıyor ve bu düşüncesi hep· 
sini de ne elendiriyordu. 

xxxı 
/ngiliz ve Fransız 
Buluşma saati gçlmiş oldu· 

ğundan dört hizınetçilerile bir .. 
likte Lüksemburgun arkasında 
keçilerin otlablm sına mahsus 
bir yere gitmişlerdi. Atos ço· 
bana ıürüıünü daha ileriye gö· 
türmeıi için biraz para verdi.. 
Uıaklar nöbetçilik vazifesi 
verilmi ti. 

Pek az sonra e1Siz bir parti 
oraya geliyordu, tarlaya girdi, 
ve ilahıorlarla buluıtu; sonra 
lugiliz adeti veçhile, herkes bi· 
ribirine takdim edildi. 

lagilizler hep yüksek amıf· 
t n kimselerdi; bunun için h • 
sımlarının acayip isimleri tu" 
haflarm gitmekle k lmıyır k 

reflerine do dokunuyordu. 
Üç arkadaıın isimleri söy· 

lendikt n ıoır Lord dö Vin .. 
ter dedi ki: 

- Fakat, bu i imlerinizle i· 
zin kimler olduğunuzu tanıy • 
mıyoruz; asil bulun k itiba· 
rile böyle kimı lerle düello 
demeyiz, Çünkü isimleriniz ço· 

ban iımi don baıka birıey 
detll-

Atos cev p verdiı 
- Lord b zr ti ri bunl rm 

li.k p olduklarını aqlıyabilirler. 
- Lilcaplarınız bize asıl 

isimler ı:zi bilmek için dab 
ziyade merak veriyor. 

- Fakat isimlerimizi bilme• 
den bizimle seve ıeve kumar 
oynayıp atlarımızı kazandınız. 

- Dotrudur, fakat biz o 
zaman atlarımızı tehlikeye koy· 
muıtuk: şimdi ise kanımızı teh· 
likcye koyuyoruz. Herkesle ku• 
mar oynayabiliriz, fakat yalnız 
emsa\imizle düello ederiz .• 

- Anlaşıldı; diyer k Atos 
dört in ılizden düello edece· 

ini bir t raf çekip kendi iı· 
yavaşça söyledi. 
ile Aramis le öyl 

yaptılar. Atos ıordu: 
- Şimdi oldu u? Benimle 

dilello etmek şerefini verecek 
k dar beni asil buldunuz mu? 

- Evet, efendim. 
Diye İngiliz cevap verdi. Atos 

erinkanhlıkla tekrar sordu: 
- Pek ala, ıize bfrşey dah 

ıor bilir miyim? 
- Ne gibi? 

- Benim kim olduğumu bil· 
mek iıtemeseydiniz da a akıl· 
lılık etmiş olurdunuz. 

- Niçin? 
- Çünkü beni herkes olmüş 

bilir; bayatta bulunduğumu km· 
nin bildiğini istemediğimin 

sebebi var. Bunun için sırrımı 
meydan çıkmaması için sizi 
öldürmeğe mecburum ..• 

lngiliz onun §aka etti tiniz n· 
nederck yüzüne bakmıotı; fakat 
Atos hiç şaka aöylem'yordu. 
Ark dışlarına ve basımlarına 
dönerek: 

- Efendiler, hazır ıyız? 
Dedi. Hepsi bir ağızd n, 

•Eveti. diye b ğırmışlardı. 
- Arşl diye Atos kum nda 

verdi. 
Akabinde se~iz kılıç bıt· 

m kta olan güneıın son ışığı 
~ar:ııaında p•rıldadı ve müca· 
dele, iki kere düşman olan 
adamlar için pek tabii olan bir 
şiddet(e ba 1 ıştr. 

Ato o der ce serin kan· 
lılıkla ve adeta m kt pte telim 
eder gibi usulle dövüşüyordu. 

Porto&, Şantilli vak'asmdan 
ıonra kendinde h111l olan in· 
tibah sebebile, çok ustalık ve 
ih iyatla oynuyordu. 

Henüz iirinin üçüncü faslını 
bitirmemiş olan Aramis te va· 
kit kaybetmeme§'e pek haris 
bir adam ta vrile hareket edi· 
yordu. 

-Arkası vu • 

Manisada bir Ticaret Oda
sı binası yaptırılacak 

z·raat kongresine mühim bir ra-
por -gönd rildi 

Manisa, 2 (Husu i) - Manisa ferinin inkişafı ıçın elınm111 

Ticaret odası yakında Anka- ic p eden t dbirler gösteril· 
rada toplanacak olan Ziraat miıtir. 
kongresi için hazırlamakta ol· Manisa Ticaret Odası, oda 
duA-u raporları bitirmit ve Ve· namına yeni bir bina yapttr· 
kilete göndermiştir. Bu rapor· m k için lkta d V kileti nez· 
la.rdw Mani1anın Egede en mün.. dinde icap eden teıebbüslerde 
~~t araziye nıa.ik olduğu teba· bulunmuş ve bina yaptırmak 
ruz ettirildikten sonra zürraın 
kalkınması için alınması icap için arsa ırınmağa başlanmış· 
d db br. Vali B. Lütfi Kırdar oda· e en te irler sayılmaktadır. 

Rap lt nm yeni bina i"'ini ehemmiyetle or . a mış sahife tutuyor. v 

Muhtelıf ziraat i§leri üzerinde takip eyleme:Ctedir. 

e.s. a_slı :tüdler yapılmıı, bilbaısa v • J b • f ltı•f 
t t -ı z erınue ır a 
u uncu üğün tahdidi meselesi 

Manisa, 2 ( Hususi ) - Mı· 
nisa ticaret vo zahire borsası 

üzerinde şayanı dikkat müta· 
lea~ar dermeyan olunmu§tur. 
Üz.um ~•hsulünün ucgza mal 
cdılmeıı çareleri üzerinde de 
ebemnıiyctle durulıııu~tur. 
. Rıpor, üzümlerin yaş olarak 
ıhracı ~e şarap imali suretile 
f~~a mıktarda ihtihlaki cihetle· 
rının temini İçin de k tı· .. 

1 1 
ıyıne ı 

muta ca arı ihtiva etmekt d. p k e ır. 
.. amu. çuluk nıesclesinde de 

~ustahsılc ucuz ve uzun tak· 
sıtler~e alat ve edevat tevzii 
ıçın ~cap eden koınbinezonlarm 
suretı tatbiki vo orman mahsul• 

komiseri B. Ahmed Mcyzinoğ· 
lunun vazifesini hüsnü suret ve 
muvaffakıyetle ifa etmesine bi· . ' naen vilayet makamının ış arı 

üzerine lktıud Vekalatince ma• 
aşına z m suretile taltif edildi· 
ğini haber aldık. Bay Ahmed 
hakikaten vazifesinde çok ça· 
lışan, milli işler ve teşekkül· 
lerde faaliyet gösteren kıymetli 
bir arkadaştır. Tebrik eder v~ 
mesaisinde muvaffakıyetler dı· 
leriı 

ücok - Alsancak .. 
karşı aşıyorl r 
Bugün Als ne k sabaıınd 

Alsanc k, Üçok takımları ara· 
larındaki M l i küme temasları· 
nın sonuncusunu yapacaklardır. 
Ayni ıiıtcm dahilinde ve mun· 
t z denec d rec de ç lı· 
şan iki ekibin bugü kü kar ı· 
la m sı, epeyce alak h ol cak 
ve aıt 16,30 da b ılıy caktır. 

Eski Altay ve Altınordu for· 
malı gençl rin r larmdı y p· 
tıkl rı h r müsabakanın seyir
cilerde t m bir heyce n uyan
dırdığı göz ön üne getirilecek 
olurs , bugün de "yi bir por 
günü geçir cğim.zi tahmin ede• 
biliriz 

Oyunu Doğ nspord n B y 
Ferid idare edecektir. 

İş bankası, üzüm 
kurumu 

Ta ımları dün kar· 
şılaşt lor •• 

Dün Als ncak sahasında iş 
bankası ile Üzüm Kurumu 
takımlnrı rasınd cntercısan 
bir maç y pılmış ve müsaba
kayı iş ban ı takımı 2· 1 kn· 
zanmıştır. Bu iki t kım oyun
cularmm ekseriyeti tekaüde 
ıevk dilm"ş oyunculardı. Bu iti· 
barladır ki karşılaşın , oldukça 
zevkli geçti. 

Gelecek hafta Fenerbahçe 
tıkımı şehrimize geldiği tak· 
tirde ayni takı 1 r rev nş ma· 
biyotindo bir daha karşılaşa· 
c klardır. 

st · nna ta· 
kımı geliyor 

20 Nisanda muht ı~·· 
timizle oynıyacak 

Fürat Vıenna t kımının • bu 
y içinde Türkiyeye geleceğini 

lıt nbul ve Ankar muhtelitleri 
ile mfi abakal r yapac ğını 
yazmıştık. Ftirst Vienna takı· 
mının lzmire gönderil esinden 
sarfınazar edilmişti. 

Son h ft içinde Ankaray 
giden Türk Spor Kurumu iz· 
mir bölgesi ikinci başkanı Bay 
Reşad Leblebicioğlunun gene 1 
merkez nezdindeki teşebbüsleri 
üzerine Avusturyanın bu en 
kuvvetli profesyonel takımının 
lzmire de gönderilmeıi Vf! 20 
nisanda f zmir muhtel'ti ile y ı. 
nız bir müsabaka yapmaaı ka· 
rarl ştmlmışlır. 

Fürst Vıenn takımı, evvela 
lstınbuldİ, sonra Ankarada 
iki müsabaka yapacak ve An· 
k radan şehrimize gelerek muh· 
tclitimizle yalnız bir maç yapa· 
caktır. 

Fransada 
Esrarengiz bir 

cinayet 
Fransanın Nant şehrinde, es· 

r rengiz bir hayat süren bir 
adam; köpeğini kızdırdı .. di~e, 
14 yaşında bir çocuğu oldur· 
müştür. 
Maım fih, Filodo i mindeki 

bu çocu un, b şk bir ıebeple 
öldürüldüğü sanılmaktadır. 

Katilin ismi Ôjen Koliyedir, 
ve hay tım kimy~vi otlar top· 
l yıp s tmakla kazanmaktadır. 
Bir müddettenberi öldürülen 
çocuk t bu adamla beraber 
çalışmıştır. 

Ôjenin, işini öğrendiği için 
bu çocuğu öldürduğü kanaati 
vardır. 

1 
Yaz n: 
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hhat e afiyet atan k zı d k
t r ar derdest ettt•ıe •• 

Biz, ikinci seyyarenm de, 
birinciai gıb, kat'i bir muvaf· 
f kıyet izliğe uğr ma mdan tc· 
sıür dpy r k kötü, kötü dü

iilüomekte iken Ali bey m rhum 
üçüncü seyyarenin ağzından 

üçüncü menk b1yi anlatmığa 
başladı: 

Üçii.neii seyyare 
-ISıhhat ve afiyet satarım. 
Nidasile yer yüzüne iner, 

inmez etrafı o kadar müthiş 
bir kalabalık kapladı ki ne 
yaptc ğımı ş şırdım. Herkes: 

- Bana da. 
- Ban da. 
Diye biriribini ite lcalcı bana 

y klaşmak ve malımdan satın 
lmak istiyordu. 
K rşımdakilere dikkat ettim: 

Şiş yüzlü, k n çanağı gözlü, 
yüzlerinin d marları mor rmış, 
alt göz kap kları arkmış bir 
ıürü ad m .•. 

Bunların ayyaş olduklarını 
ve ışu işret yüzünden bu 
hale gcldiklcripi nlamakta ge· 
cikmedim. F kat ne vazifem?. 
Ban verilen iş, kime olursa 
ol un, m lımı s tmaktan ıba· 
retti ..• 

T m sandığı açıp t malımı 

çık r cıtğım sırada sandıktaki 
sıhh t ve afiyetler isyan ettiler 
ve hep bir' ğızdan bağrışarak: 

- Biz ııarho~lara sahlamayız. 
Diye ayak dıredıler. 
Bu sırad b lkın hücumu pek 

şiddetlenmiş ve pol s toplantıyı 
d ğıt k mecburiyetinde kıl· 
mı tı. 

Malımı hastalara dağıtmak 
kararile bast nelere ve fukara 
mahallelerine gitmek üze.reyken 
üstü, başı temiz, kılığı, kıyafeti 
yerinde bir zat derin bir neza· 
ketle yanıma soku1arak: 

- Kızım; beni biraz takip 
eder misin? 

Dedi. insanların ne kallaş 
şeyler olduklarına işittiğim iç n 
tereddüde düştüm. Fakat ken· 
disini takip etmemi ıaliyen za· 
tın vakur ve ciddi tavrı karşı· 
sında te eddüdü Ü yenerek: 
~ Pek ala, buyurunuz. 
Dedim. O zat gitti, ben git· 

tim; o z t gitti, ben g;ttım. 
Nih yet üzerınde güzel bir yazı 
ıle "h stane,, yazılmış büyük 
binanın ö:ıünd durduk. 

işi anladım: Bu .zat bana 
hastaneyi gö termek ve malları~ 
mı oradakilere attırmak veya 
dağıttırmak gibi ulvi bir mak· 
satl~ hareket .e~iyordu. Ne iyi 
etmış te kendııını dınlemi imi .. 

O önde, ben arkada hasta· 
neye girdik. Muhterem zat der· 
hal yamma yaklaıarak: 

- Kızım; ben hekimim. Yol· 
da a na rasgclince d~hal ra· 
hatsız olduğunun farkm var· 
dım ve ·tedavi maksadi le aeni 
buraya getirdim. 

Dedi. Hayretle cevap verdim: 
- Fakat ben hasta değilim .. 
- Hastasın kızım, hasta ın; 

:sen kendi haıtalığman farkında 
değilsin. 

Benden c vap beklemeden 
oradaki adamlara bir jşarct 
çaktı, hepsi birden üstüme çul
landılar ve zorla ,;lbi elerinıı 
çıkarar k beni bir karyolay 
arka üstü yatırıp bağl dılar. 

Ben feryad ederek: 
- Bu yaptığınız b"ç te iyi 

bir hareket değildir. 
l Dedikçe bay doktor: 

1 
- Nasıl?. Sıhhat ve afiyet 

atarak bitim karımıza kesad 

vermeğe k lkışır mıydın? Etib· 
ba od s na ortaklık teklif et· 
seydin neyse ne. On da lü· 
zum görmedin. Şimdi bol, bol 
konuşuruz rtık .. 

Diyordu. Her i olup bittik· 
len sonra od ya yedi, sekiz 
hekim d h geldi. Ar larında 
konuşar k mükemmel bir kon· 
sültasyon yaptılar ve bana giin· 
de üç defa müshil içirmeğe 
karar verdiler. 

Benim için uyumak ta ya· 
saktı. Ayak ucuma diktikleri 
iki mezarcı, biraz dalar gibi 
olaam, tabanlarımı gıdıklıyorlar 
ve uyumama kat'iyen meydan 
11 rmiyorlardı. 

Bu minval üzere tam on ı • 
kiz gün h staned kaldım. 
Günde üç defa mushil içmek· 
ten ve bir da kık bile uyuma· 
maktan ne hale geldi~iıni ko
layca tauvvur edebilirsiz. Eğer 
seyyare olmayıp ta sahiden in· 
san olsaydımi şimd'ye kadar 
çoktan ölmüş bulunacaktım . 

On sekızinci günü akşam 
ayak ucumdaki ıki mez rcı ölü 
gômmcğe g ttile·r. Artık b n 

f aıla ehemmiyet vermiyor! r. 
- Bu aşağılık karı nasıl olsa 

birk19 s ate kadar geberir; kı· 
pırdıyac k t kati kalmadığ için 
~açmak tehlikeıi yoktur, 

Diyorl rdı. Onlar gider, git· 
pıez k ryolada dqğruldum, ıey
yare kuvvetile ip eri kopararak 
pyağa kalktım. Bir, i i ger n· 
d kton sonra sandığa koltuğuma 
ahnc od nm pencere inden 
hastaneye mutt sıl ınez rlığa 
atladım. 

ihtiyatla davranmağ lüzum 
görmediğimden ald nmışım. 
Ölü gömmekle meşgul ıki me• 
zarcı alaca karanlıkt beni 
görmüş!er ve derhal işlerıni 
bırakarak yakalamak için koş· 
maka ba~lamışlardı. 

Durur muyum?. Tabanları 
kaldırdım, var kuvvetimle kaç· 
~ ğa koyuldum. Fakat gunde 
uç defadan 18 günde aldığım 
54 müshıl bana hiç mi tesir e 
memi§ti?. 

Dermansızlaşlığımı ve hemen, 
hemen ele geçeceğimi anlar 
anlamaz • yükten kur almak 
emelıle • derhal s ndığı atıver· 
dim. lsab .. t de etmişim. Öyle 
koşma~a başladım ki, herıfler 
yetişemiyeceklerini anladılar ve 
sandığı alarak açık bıraktıkları 
mezarın başına döndü er. 

Ortalık btisbutün kara m ştı. 
Mezar duvarının ustüne çıkarak 
oturdum. Hem bıraz so uğu u 
intizama sokm k, hem de sa . 
dığı ne yapacaklarını gormek 
ıstiyordum. 

Sand ğı aldılar ve açık me· 
zıra atarak uzerini, olu be· 
raber, topıakl örttüler. 

işte o gündenberi mezardak 
ölüler mükemmelen s hhat v 
afıyet içindedirler· hiç hast 
olmazl r... ' 

Malsız kalınca bittabi be 
d~ kalktım, düny da hiçbir 
gorcnıeden sema\ nt vdet et 
tirn .. 

- Sonu var -
----------...----~~~~ 

Fransada feci bir 
tren k zaaı 

P ris, 2 ( Radyo ) - S , 
V ns nda pugün f ci b r 
kazası olmuş ve 50 numara 
katarla 682 nu mar lı t ıı çar 
pışmıştar. Bu feci kaza netice 
inde 19 kışi ağır 

ralanmı tır. 



Salllfe ANADOL'ü 

Lerida cephesinde Cumhu-1ızmirde de raaliyeı haşladı 
riyetçilerle ihtil3lciler 

boğuşuyorlar 
••••••••• 

General (Miyaha), (Goadalahrıra) cephesine giderek, Cumhuri. 
yetçi kaavetlerin kumandasını derulıde etmiştir 

Salamanka, 2 ( Radyo ) - Londrı, 2 (Radyo) - Royter arzedilccek olan haller hak· 
Lerida cepb11inden alınan 1011 Ajanıana göre, general (Aranda) kında istinafı gayri kabil ka· 
haberlere göre, ibtilitcilerden kuvvetleri, Totojeyo on kilo· rarlu almak hakkına malik bir 
Geaeral Moakarclon.un ktHMn· metre yaldaımıılardır. hakem olacaktır. 
daııad~ki kuvvetler, yeaiclen ihtilalciler gittikçe aabile ya· lngiltere hükumeti eıirlerin -Başı 7 inci sahi/ede-
mulıtehf yerler al•fı.rdır. Bu aaşmaktadır. nakli maırafını dcruhde etme· d .ı b k b' h · er ere lyO ır • emmıyet atfe• 
yerler Ulllada, mietahkem Pariı, 2 (Radyo) - Havas mekle beraber komisyonun dilmek.tedir. Bilbaua Sovyeı Ruiiya. 

hatlar da vardır. Ajansı Baraelondaa haber alı- masar:fini tesviye edecektir. da viliyetlerde en jyi tayyare mo. 
Pariı, 2 (Radyo) - Cumbu· yor: Luıon, 2 (A.A.) _ Fransız delleri y•p•alar, her yıl Moıko,aya 

iyetçil~r, Baraeloadan Lerida Lerida cephesinde şiddetli hududunu geçen 3000 lspan· gotürülmekte, mode.leri orada tet. 
b ü f le .. d · h b l kik olunmak.ta Ye uçurulmak.tadır. 

•P _eaıne ç ır a ıon ermıı· mu are e er cereyan ediyor. yol miliıi ıilahları alındıktan ıııaubuldaki kunta bize hocalık 
lerd11. iki tarafta topçu ateıino devam sonra tahşid lumplarından bi· •d~a B. Romanof, l;ize aalatmıttı, 

Alilcadarlar, iki taraf ara· etmekte ve ayni Z1manda hava rine gönderilmiılerdir. Bunlar on yaıında bir çeca~un ha:rırladığı 
aında ıiddetli muharebeler de· muharebeleri do vukubulmak· Cerbere yolile Katalonyaya aev.. tajyare tipini Sovyeı Roıya laCikd· 
vam ettitini bildirmektedirler. tadır. kedileceklerdir. Yarala olan 20 aıeıi reamea tayyareleri içia kabul 

Madrid, 2 (Radyo) - Cum- Pariı, 2 (Radyo) - Reımi Miliı Tuluzda tedavi edilecek- •tmiı. 
huriyetçi ispanya ordusu ku· mebafil; ispanyadan Fransız tir. Sivil mülteciler Franıanın Çünkü hazırlanan muhtelif 
maodaoı general Miyaha, Goa· topraklarına iltica etmiı olan· merkezine gönderilmektedir. modellerdea len iyi tiplor ayn· 
dalahara cepheıine giderek lana, mümkün olduğu kadar Siyasi mabfoller ispanyada . fıyor. Tayyarecilikte en mihim 
bizzat kumandayı almııtar. mütekasif bulunmamaları ka•a· askeri vaziyetin ıo:ı inkişafın• mesele, tayyareniıı mümkün· 

Cumhuriyetçilerin, ibtililcilere tine varmıı ve bunların, Fran· d d 1 d" . b t k oldaığu kadar hafıf olma11dır .• 

'

iddetli bir top ate•i açtıkları an o ayı en ıte ız ar e me " 
., bt ı·f l · d 11. ı d ı ç k ı · d b' •- Söze Bay Şevki Dem·r lca· ve bir köy iıtirdat ettikleri Anın mu e ı yer erıne agı.. te ir er. ün ü iç erın e ırço., 

ıöyleniyor. malırını tensp eylemiıtir. ecnebi gönüllüler bulunan Fran· rıştı: 
1ı. -k 1 l d b l 1 k le ı · f h d d - Geçen gün bir çocuk Pariı, 2 (Radyo)- General 1U er o an u, er a span· o uvvet erı ranıız u u u 

v • d d·ı · kt' · .. ı kl '-t bana bir tıyyıre modeli getirdi, F anko lıükOmeti, Fraoıaya il· ,,a ıa e e ı ece 11. cıvarma surat e ya •ıma.: a-
p · 2 (R d ) F d ı hayret ettim dotrusu .• Gövde lica eden cumhuriyetçi askerle· arH, a yo - ranaız ır ır. 

ı L Mkü t" ·· ı d F ve pervan esile beraber tayyare 
rin, tekrar ıpanyaya iade edil· au me ı, ıoıı run er e ranıız ~ k 

t ki ·ıt· t . 1 atı an 15 gramde• ibaret. Ve "Ocutu mek iıtenmeainden dolayı Fransa opra arına ı ıca e mış o an .... 
nezdinde protestoda bulunmuş• askerleri davet etmiı vo nereye Al ·ı memDun ede"k tayyareyi saba 
t ritmok iıtediklorini keadilerin· manya ı e yapmıı aldık. 
urBurros, 2(Rıdyo) _ Yague• den ıormuıtur. Bunların bir olJufa lıonlıortlatoya B. Ragıp, &undan ıonra model 

nin kumandasındaki ordular, kıımı Burraea ve bir kıımı da feahedeee'/c n:ti? tayyarelerin aaııl yapıldıklaraaı 
Riyo Çinkayı pçtilrten ıonra Barselona ritmelc iıtediklerini ve aaııl uçtulslarttu anlatıyor. 
on bet köyle muhtelif tepeleri bildirmiıtir. Pariı, 2 (A.A.) - M.ten ga• Yapıfan modellerde pervane, 
işgal etmit ve pok çok eıir al• Esirlerin miJ6atleleıi zeteıi yuıyor: tayyareyi laavayi çekiyormuş, 
mıştır. Esirler arasında fngiliz Londra, 2 (A.A.) _ lnriltere · iyi haber ·alan Vatikan mah· bir de uıuıı liıtik var ki. o da 
göııiillülerindon üç yüz kiti de bükilmeti Feld Mıreıal Sir fi· feUerinde Vatikaıı radyo iıtaı• motör kuvveti vaaifeıini görü· 
vardır. lik Setvodua nezareti altında nundın dün Alman liaanile ya· yor. Öğretmen deva• etti: 

1 l b-..a:....ı pılaq •GB~ v• Aı .. av.aaıa - S...4.&. 17 ......... de.ttz. Fa• 
spaayol •lir •riain •I _... Vatikan nezdindcki mu~1;sili kat Karııyaka Kız öğrNmen 

AılıetliJe davet ıino baılıyabilecotiai ümit et· ile BerJia mıkamrarı aruıoda okulunun ıoıı sınıf talebosb· 
lzmir Aıkerlik ıubeainden: mcktedir. lagiliz projeti birkaç d ek b k 

aylıktır. Geren ilkteırin ayında telefonla yapılan muhavereden eo s ıen eş ı zunız da 
1 - Henüz muvazzaflık biz· " Al ·ı ı le k ld k' k t d l · k. Gijoaun &ankiıtler tarafından sonra manya ı e yapı a11 on· o u a ı urs ı era era ta ıp 

~:t~~i içr::::~~dao~:~!~r~: zıptedilmetinin ferdaıanda lı· kordıtonun feıbedilecoti zın· ediyorlar. iki tip, tayyare mo-
p.ny. l.f;ri M. Azakarat in· nedi!mekted:r. deli göıteriyoruz. Birinci · fp 

tum ve sınıflar ıevkedileceJC.ia· ( • le d 1) d' B d t • 1 h 'kQ · · 1 · Maten gazeteıi şıı 11tırları ııne •o • ır. un ı ıy· 
den timdidea hazırlıklı bulun· gi tere iı metıne eaır erm yarenin bütün vaııfları vusa 

1 "b d l · · • · t le t ilave ediyor: ma arı lazımdır. mu a e 151 ııını en 1 e me• da gövdesi yo··tur. l':inci tip, 
A - Piyade ııaıfındın 316- ıini teklif etmittir. Londra lıaü- Dol:ışan ıayiayt röre, Kırdi· .tayyarenia ta kendisid:r, yani 

330 dotumlular. kümeti bu teklifi kabul ederek nıl İ1 ,· zer istfa ederek bir on:1a g)vde de vardır. Jnönü 
B - Muzıka· ıınıfındın 316· lıpanyadaki i ·~; tarafla •Üza· manas · · çekilecektir. Hitlerin lcampmdaki tecrübelerim.zde si· 

331 dotumlular. kereye giric;ın . ir. Romaya seyabati eanHıoda Va· ııek tip tayyare modelinin 60 
C - Gümrük ıınıfından 316· Franko l 1a teklifi kabul et· tikanı ziyaret etmiyecetine mu· metreye kadar yükseldiiini ve 

332 dotumlular. m:ı bulunuyor. Barselonun ka· hakkak nazarile bakıhnaktır. havada 3 dak;ka kaldıiını gör~ 
D - jandarma ıınafından bul etmiş oldutunun teeyyüdü Alnıanyada dük. Sovyet Rusyada 10·12 

316-332 kifi gelmezse 333 do- haberine intizar edil•ektedir. dakika havada kalanları varmiş. 
tumlular. lıpanyol hükumetinin cevabı Plebisit başladı Kız öğretmen okulundaki kur· 

F - Orman koruma samfın· alınır alınmaz Mareşal Setvod Berlin, 2 (Radyo) - Alman- sumun gelirseniz orada daha 
dan 316·333 dojumlular. Tuluzda yerleşecek ve biri yada pleb s ite başlanmıştır. İlk büyük bir kalabalıkla karşılı· 

2 - 811 doğumlulardan be· Burgoı, diteri Barselona g· de· defa rey vereıı ler, (Kiyel) deki şacaksanız. istikbalin tayyareci· 
deli aakdi vermek iıtiyenlerin cek ve üçüncüsü Tuluzda ka· Alman denizcileridir. leri, küçiikten bu derslerle ha· 
timdiden ıubeye müracaatları lacak olan bir İngiliz komis· Alınan malumata göre; de· vacılık içirı hazırlanmış ola· 
ilin olunur. yonuna riyaset edecektir. nizciler, yüzde yüz hükumet caklar. 

• Mareıal Setvod kendisine lehine rey vermiılerdir. Hazırlanm11kta olan t•yyare 
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Ya.zan: Saime Sadi 
-23 -

Eve döadütümüz zaman, ar
b bahçede bepıini toplanmıt 
bulduk. Güzide kavuniçi tuva .. 
leti içinde ve Yetil elektrik 
altıada, bakikatea çok pzeldi. 
Siyah ıözlerinin içinde, her 
erketin kalbini yakıp tutuıtu• 
racak bir ffiıun vardı .• 

Fakat •• Hepsinin bir fakati 
vardı. Bana öyle geliyordu ki, 
ablam, kalbini ve vücudüaü 
verditi erkeği, meaud etmek· 
tense, harap etmete daha el· 
verifli idi. 

Kopleksleri müdhiı, uysal 
olmaktan ziyade aert ve müs
tehzi, feragat ve fedakarlıktan 
uzak olırak atalran ve haris •. 

Onu bu ıııklar altında ve 
kocaııaan yanında daha kuv· 
votli olarak rörüyor gibiydim. 
Sanki onu uran dış kalıp dö· 
külüyor ve Güzide, aaıl hüviye· 
ti ile meydana çıkıp reliyor. 
Kendi kendime ille defa şunu 
ıoruyoru m: 

- Doktor beni seviyor mu? 
Tabtesşuurum, müıbet bir 

ıey, bir delil göıtermeden ıu 
cevabı veriyor: 

- Hayır •. 
Tekrar soruyorum: 

Doktoru mesud ediyor 
mu? 

Hayır!. 

- Doktor onu tatmin etmi, 

midir? - Bırak yapsın çocuklar 
- Hıyırl. Güzide haaum .. 
Fakat ne var, nıçın, nedir B"rer hasır koltuk çekip biz 

bütün bunlar, anhyamıyorum. de oturduk .• Bulundutum yerde 
Geçen zaman çolc kısadar vo büyük bir 'imıir vardı. Doktor 
yavaş yavaş, tahtenuurumla o cihete düşüyor ve görünmü-
üzerinde ısrar ettitim bu kana· yordu. Herkes konuıuyordu, 
atler, belki bana bir Çok de· yalnız ben ve Hüıniye suıu· 
lillerle çıkıp relecekler.. yorduk .. 

- Bakahml Bir saat sonra, şöyle böyle 
Diyorum. Ayni zamanda kor· aaat onda, yemete kalktık. 

kuyorum.. Bale, unutuyordum; bu akşam 
Güzide yüzüme hakta: kaymakamlara miıafirdilc. Şu 
- Gene mi ıefer yapıyor- doktor olur ıey değil.. 

ıun, nerelere gittiniz? Neşe)i, zarif ve ayni zamanda 
Ve röz ucu ile Hümiyeyi mükemmel bir mutbab üıtadı .. 

ıüzdü. Etleniyordu .. Şu benim Ne yemekler biliyor, neler 
en çok düşman olduğum ıeyi yaptırtıyor? Fazla yemek yeme• 
yapıyordu. Baıkaıile etlenmek mesi hususu ıdaki bütün doktor 
no kötü ıeydir... Bilha11a bu tavsiyelerine gülüyor: 
basta kız, ıu masum, ıu seasiz - Zava 'l doktorlar -diyor· 
Hüıniyecekle eğlenebilmek için birşey söylem : ş olmak için 
inıamn ne kadar fena bir ruh bunları ileri sürüyorlar. 
taşıması lazımdı? Hatta, ayni şeyı doktor Fa· 

Buna, kaymakam cevap ruka da söyledi: 
verdi: - Çocu~um -dedi· ş·ıman· 

modelbri tamam olunca ~yin 
edilecek bia gün, uçurulacak· 
lardır. 

Teşekkür ederek ayrılıyorum 
ve düşünüyorum: 

Bugünkü mi li emniyet, gök
loı i çelik kartallarla doldurmak 
üzerinde duruyor. Türk çocu· 
ğunun ruhu g;bi, kendiıi de 
yükseklerde uçmalıdır. 

Şahap Göks'l 
••• 

lstanbul maçı 
Muhafızgücü Beıilt. 
taı; yendi. Galata. 
aaray idarecileri İ•· 

tifa ediyorlar 
lstanbul, 2 (Hususi mubabi· 

rimizden) - Bugün Miili lcüme 
müsabiıka4an şayan hayret bir 
netice vermiştir. A:ıkaranan Mu
hafızgü:ü takımı ile lıtanbulun 
Beıiktaş takımı arasında Tak· 
ıim ıtadında yapılan müsabaka 
3-1 ıoUe Muhafızgücü takımının 
gali~e aoaa ermiıtir. 

Birinci devre 1· 1 müıevi va· 
ziyette bitmiş, ikinci devrede 
Mvlaıfızgücü ıuuhacimi A?i Rıza 
daha iki gol atarak ~alibiyeti 
aaluillına kazanchrmıştır. Beşik· 
taı talmın. ç._bo•uk bir eyun 

- oynamııtır. Mubafızgücü, yırın 
Galatasaray tıkım i le karşılaşa• 
cıktır. 

lıtanbu', 2 (Hasusi muhabi· 
rimizden) - Galataaaray ıpor 
kulübü idarecilerinden birçot.ı 
istifa etmiılerdir. 

Zonguldakta 
Hamiyet.~i bir vatan
daş bir lise binası 

ycptırıyor 

Zonguldak, 2 (A.A.) - B:r 
vatanda~ın memlekete armağan 
olarak yaptırmatı taahhüt et .. 
titi altmış bin lira kıymetindeki 
Vae birıaaının dün merasimle 
temeli atıldı. Vali, kültür (jj. 

rektörü, okul ta lobesi söz aöy· 
liyerek bu armağan ıükranla 
anıldı. G~co Ortaokulda bu 
münasebetle b;r müıamere 
verild·. 

htımdan hiç te mLş.dci değ.· 

lim. Boğazımı çok seviyorum. 
Mideme şiddetle merbutum. 

B 1 ak~am da, adeta mutfak· 
tan çıkmıyor, he şeyi kendi 
gözü önünde, kendi direktifi 
ile hazırlatıyordu. Hüsniye, kö-
4ecikte sessiz ve hareketsiz, , 
ideta balmumundın yapllmıı 
bir in1&11 gibi oturuyor .• 

Yemek çok neşeli geçti. Ben 
de kaymakam sayesinde epeyce 
etlendim. Zannediyorum ki, 
içimizde bu akşamın en garibi, 
yalmz Hüıniye idi. Gözleriııin 
derinliğinde, ağır bir düşünce· 
nin !t:ms:yah, sabit gölgeleri 
titr'. yor. 

Onu yarın dinliyeceğim. Ba· 
kel m ne söyliyecekl 

Diye düşünüyorum .. 
Eve girer girmez, doktor şu 

habui verd·: 
Namık ta yakında gt"li· 

yor.. imtihanları çok iyi geç· 
miş .. 

Nisan 3 

Çôn 
Ordusu zaferden z 

fere koıuyor 
Hankov, 2 (Radyo)-Çin kuv 

vetleri, mühim Japon kuvveti 
rini çevirmişlerse de Japonla 
ateş altında ağırlıklarını ger 
çekebilmişlerdir. Çinlıler, Li 
Şengi istirdat etmişler ve fak 
Japonlar takviye kuvveti ahn 
mecburen bu şehri tekrar b 
şaltmıılar ve daha geniş bi 
çevirme hareketine başlamı 
lardır. Şimalde (4000) Japon 
muhasara altındadır. 

Çin kuvvetleri, umumi taa 
ruza başlamışlardır. Yeni ta 
viye kıt'alarr, Çin kuvvetlerin" 
harp kudretlerini ve kuvveim 
neviyelerini yükıeltmiıtir. Çinl 
lor, muhtelif cephelerdo zafe 
den zafere koşuyorlar. 
. Kanton, 2 (Radyo)- Royt 
Ajansından: 

Bu sabah şehrin üzerine 61 
Japon tayyaresi gelmiııe 
dafi tayyare · toplarının ate 
yüzünden şehre bomba atm 
dan kaçmışlard1r . 

Gümrük kaçakçılıli 
miJcadele 

Ankara, 1 (A.A.) - Geç 
bir hafta içinde gümrük mub 
faza teıkilitı 78 kaçakçı, 6 
kilo gümrük kaçatı, 26 kilo i 
hisar kaçağı, 6 kilo 812 
uyuşturucu madde, 7326 deft 
s·gara kitıdı, 150 Türk lira 
4 kaçakçı hayvanı ele r•çi 
miştir. 

Nöbetçi eczaneler 
Eczanelerin bir haftall 

nöbet günlerini gösteri 
cetvel: 

Pa"'*•i: 
l:emtrakuacla Şifa; Gbel1ah 

Gi.lelyalı; Tililkikte 11. i'lill; 
çefmelikae İ~e'it; AJ..11 

11: rllld, y•iii!Adıillnnl':-"--

Sctlı: 

I•meııkıalda Şifa; ı:eraallaa 
B. Ep-ef'; 1'..-de .Luaer. 
cekla B. Ahmed Lltfi, Etntpaea 
Etrtfp..-. 

Çarşamöa: 
lıaıdarakta S.l.hat; Karata 

B. Habif, 1'ilkilikle Yai 
IrgıtpHuıadı Ald; GiHlylla 
At iyet. 

Perıemlle: 
K .. erllkl•da RiLll, Gl_!elJ 

da Güelyala, Tilkilikle 
Etr•fpaoau Efcer,.... 

Cama: 
Keaeraliıacla ltıilıtat, 

hda Güıelyab, bptpaunıadı 
lkiçeımelik.te Wç-. ... liS. Ai 
cu ta U. t uad. 

Camartesi: 
ti~tdurakıa Sıhlaat; E:araati 

da B. litref; ~•merde 

l:;§ref pqatla Etrefpaıa .. 

Ptızar: 
Kemeralbada llilll. Earı 

B. liabif. Keçecilerde İ•ai la 
lr,atpaıarında Alri. 

Namık geliyor demek •te 
ke kapıyı çalmak üzere 
demekle müsavi birşeydi. 
mığın uzun bir mektub 
yüksek aeıle hepimize oku 
Tek kelimesini duymadım. 
denbire benim iımim reçti· 

- Ne yapıyor, aıhbati a 
hürmetlerimi söyleyin .• 

D:yordu. Teşekkür 
hatırlıyorum. Fakat Alla 
kimbilir o dakikada ne 
yetteydim? 

O geceyi, iki şeyi 

mekle geçirdim: 
Hüsniyenin derdi ve 

ğan gelişi .. 
Ertesi sabah, bu düıün 

rin tazyikı içbde anneme 
sormuşum: 

- lstanbula ne vakit d 
cetiz anne! 

Doktor, traş oluyordu. 
nı bana çevirdi: 

- Bu da nereden çıktı 
- .Sona rtMI' 
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' ten ölüm yağıyor , _____________ ._.. _____ , 
Verdun kalesi Almanlara karşı nasıl durdu? 

Yazan: Fransız erkanıharp kaymakamlarından Türkçel}e çl!uiren 
Jorj Londen A. Kftmi Oral 

Fransız taarruzunun başlıyacağından haberdar 
olan Almanlar, daha evel hazırlanmışlar ve şid-

det i bir mukavemetten sonra iki Fransız 
fırkasını ric'ate icbar etmişler · 

Son m ğlubiyctlcr, Almanları - 18 - beri kınla bir ; surette çarpışı· 
çok müteeuir etmişti. Genera• Harp, son derece şiddetli. lıyor. 
lio emirnamesi bu teessürü aıi· Sağ cen hımızda memnuniyete Sol cenahta 72 inci ve 29 
kir bir ıurette gösteriyordu. ş yan bır vaziyet var. uncu f ı rk nı~ ye~i~i tutan. k.ıt at, 
Ac b , bundan sonra indirece• Almanların, kuvvayi küll ye Almanların ılcrı ıııreketını dur· 
ğimiıden emin olduğumuz dar· alarak, mukabil taarruza geç· ~urmatı nıuvaff ık olamıyor ve 

beler, onları ne ha le koyacak?. mek üzere olduklara müı9hcde açByor. d 
1 

f 1 M l 
Er b · .. ediliyor. u sıra a te e on a areşa 
ıme geçen u emra ycvmı, Petenin şu emirnamesi geliyor: 

hiç ıüpbeıiz, geceden AlmaD Birdenbire haber alıyoruz ki, Bütün fırka lcumandanlılc· 
kıta tına tcblit cdilmiı olsa ıol cenahta, 72 nci ve 29 ncu larına: 
gerek. fırkalar, düşmanın savleti karşı· • . . •Solcenah planımızı tatbik 

Topçu Uz b 1 rada te•mı sında gayri muntazam bir su· • u ı ., etme~e muvaffak olamamış, 
teksif ve teıdid ediyordu. Düş· rette ricate başlamışlar(. 72 ir c ve 29 uncu fırkalar ricat 
ının bıtary 1 rı da muattal V ziyet fccil Biz taarruz ha· ctmi . tir. Bu fırkalar, vatani va· 
kalmadılar. iki tar fın mütekıı· lindeyiz, düşm nla götüı göğü· ~if clerinde gösterdikleri bu be· 
bil ateşi, ortalıtı bir ateş par· se çarpışıyoruz. Fakat ne çare, ceriksiı!ik neticesinde gönde· 

• çaıı haline getirdi. ıol cenoht iki fıria birden rilen takviye kıtaatını da kendi 
Duomon istihkamlarının et· ric' ate mecbur olurlar. Bizim cereyan )arına ıürüklcmişler ve 

rafı, Alm n toplarının attığı gösterecetimiz gayrotin kıymeti maalcıef fena bir ·akıbet ihd11 
mermilerden harmana döndü ne olabilir? Bilakiı taarruzda eylemişlerdir. Bu iki f ırkanın 
idi. f ıla ısrar etmek, felaketimizi vaz:yeti çok fecidir. 

Gerek biz ve gerek düşman, intaç edebilir. Z;rı bu takdir• Sat cenıla kıtaatını, göster· 
mükemmel bir halde mevzileri· de, düşman t rafından kuşatıl· diki canıiperane fcdakirlıktın 
ınizde tutunuyoruz. mamız muhakkaktır. dolayı tebrikc ş yan bulurum. 

Ôğle üzeri. Alman orduları, Düşman, birdenbire ve olanca Bununla beraber, çok mütoeı· 
biitün cepheye umumi t arruıa kuvvetilo cephemize yüklendi. sifim ki bu cenahta taırruu 
le lkışacalcJar.. Zayiatımız mühimdir. Gitgide bıraknrık tedafüi vaziyete gcç-

Mareş l Pctenin planını tat· vaziyetimiz müşkülleşiyor. mck mecburiyeti hasıl o1muıtur. 
bik odebilirsek, selamet mu• Takviye kıtaatı yokl Biraz Şimdi, eski mevzilerinizi muha· 
hakk kbr. Bu sayede düşmana ıonra, biz de ricat etmek mec· faza etmenizi ve yeni emri bek· 
kahbar bir darbe indirebile- buriyetinde kalıcatız. lemeaizi bildiririm. Psl.an 
ceğiz. Saat 8. iki buçuk saatten· - Devam edecek -

Sabah saat beşi buldu. Bu 
ıırada, 141 inci alayın kıımı 

küllisi gelerek sağ cenahımıza 
tuttu. Sol cen h da d ha evel 

kYiyc edildt. Vaziyet çok 
mükemmel görünüyor. Kıtaat, 
taarruz emrini büyük bir a• 
bırsızltkla bekliyor. 

Fransız ordusunda, o güne 
lcad r bu derece bir mükem· 
meli yet görülmüş değildi. 

Mareş 1 Pctcnin plananda 
esas olar k şu nokta vardı: 

"Mümkün olduğu k dar sü· 
ratlc hareket etmek ve taarruz 
hazırlıklarını ikmal etmeden 
evel düşmana kat'i ve şaşırtıcı 

bir darbe indirmek ..• 
Maalesef, bizim bu tedbirle

rimizden haberdarmış gibi düş-
man da, çok kuvvetli bir halde 
bekliyordu •• 

Beş on dakik sonra bütün 
cephede taarruz baıladıl Düş· 
man, kıtaatımızın yaptığı ilk 
hücuma karşı göıterdiği şid· 
detli muk vemetle bizi dehşetli 
bir ıurette sarsttl 

Yeni peygamberler 
-----

Amerikalı genç, güze erkek ve 
kızlar da mürid oluyorlar 

iki rakip peyıamber 
yeni peygamberde kalacağı 
ümit ediliyor. Resmimiz iki pey
gamberi de vaız ederken gös· 
termektedir. 

bir Mari Bele 
konuşma 

Yakında bir filim 
çevirecek 

Bir Fr nsız muharriri Mari 
Belle nasıl ve neler konuştutu· 
nu anl tayor: 

- Mari Belin evinde yna· 
larla döşenmiş bir oda vardır. 
Bu odaya gird"ğim zaman, be
yaı elbiacli birçok Mari Bel 
gördüm. Beni görünce y nıma 
yaklaşar k: 

- Biribirimizi görmiyoli uzun 
müddet oluyor, dedı. 

Evet, dedim, Suliyen Du· 
viviyerin verdiği veda ziyafetin· 
den beri gö. Hşemedik. 

- Doğru. En büyük bir va• 

111 snhacmizin gitmesine mü~e· 
csıir oldum. Bereket venın; 
y kında geri dönecek. En iyi 

Mari Bel 

f ılimlerinden birini yapmak fır 
tun b na verd ği içın, ona 

karşı minnettarım. 
Kendi kendimi aldatma a 

ne lüzum vıır? •Büyüle oyun. 
ilimli filim müsteın , birçok 
kötü filimler çevirdim. 

- Ya •Lojıyon donör ve 
tuznk,. isimli oyununuzu be• 
ğen mi yor musunuz? 

- Henüz daha o filimimi 
seyretmedim. Fakat bu akşam 
gid"p görmek niyetindeyim. 

- Filim acyretmcıin i sever 

misiı iz? 
- Son derce~ severim. Fa· 

k t on ziy de iyi yapılmış rol· 
lcri seyretmek isterim. 

- M. Hanri RusseJ, •Lı fiy 
Eliza,. isimli çevireceği bir 
filimde size iyi bir rol tevdi 

.. Musiki beni kendimden ge• 
çiriyor ve h iç bilmediğim bir 
hale sokuyor. B na öyle geli· 
yor ki musikinin teıirile duy
madı~ım ıeyleri duyuyor, anla· 
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madı\dırımı nhyor vo Jlpam • 
yacağım şeyleri yapmak kudre· 
tini kendimde buluyorum. 

... Meseli •Kroytzer Sonıtı.nı 
Sona 8 inci aalıi/11de 

Artis ler nası 
zı yıldız arın 8 

ında 
olaca ~. 
cevapları 

Daha on sene evci çevrilen 
ıesl ı fılim\er bıle, bugün b ize 
ne kadar tatsız görünüyor. 

O zamanın heyecanlı s hnc· 
leri, ıon derece zarif gördüğü· 
nüz arti tleri, şiındi artık b izim 
için yavan şeyler olmuştur. 

Bununla beraber, san'atın en 
ıon mert besine çıktığını z n· 
nettiğiniz hali hazar çekilen filim· 
leri zevkle seyrediyoruz. 

edccekmiı? . . En güzel cevap ueren }an Grafl/ort 
- i:.vet, böyle birşey ıöyle- On, yırmı, otuz veya elli se· '1İrlerdeki Greta Garbolar, 

niyor. Esasen ben bellibaşlı ne r~çt.ktcn sonr8, bugünün Klark Gablar, acab nasıl 
fi:imlerimi onun nezareti altın· betcnılen filimlcri kimbilir o lacaklar? N~sıl süslenecekler, 
da çevirmiştim. nasıl karş:lanacak? Ve, o de· giyinecek er ve kendilerini tak· 

~~A~rt~ı.~s~t,~e~rı·~n~h~a~f~ta~ıg~vl~~ dim edecekle~ On!ard ne 
gıbı bir evsaf aranac k? 

Harp, kanlı bir surette de· 
vam ediyor.IAlmanları mevzile· 
rinden söküp çıkarmak, ban 
öyle geliyor ki, çok zor ol • 
cakttr. 

Sol ce ıhım1zda v ziyet müş· 
kül.. Düıman, bu cephede ha
kimiyeti el geçirmek üzerel. 

Bütün zırhlı otomobillerini 
faaliyete getiren Almanlar, yıl· 
dmm süratile kıtıatımıza aal· 

Nevyorkun garibeler memle· 
keti olduğunu hepim z biliriz. 
Onun esrarengiz m hallelerinde 
ve kuytu köşelerinde öyle sah· 
nelere t sadüf olunur ki hayret 
etmemek elden golmcz. 

Resmini gördüğünüz Mister 
Fatber Divine, Nevyorkun Zen· 
cilcr mahallesi ohn Haslcm'i 
yeni kurduğu bir dinle ıon za· 
manlarda altüst etmiştir. Her· 
kes onu görmeğe geliyor, yeni 
tarikatı ve onun umdelerini din· 
lemek vo nlamak kastile bu· 
lunduğu apartmanı sabahtan 
akşama kad r kuşatıyordu. 

Sıtma mücadelesi 
Belediyzc~ yeni ted. 

birler alındı 

Hepsi de parasızlıktan, az para 
aldıklarından şikayet etmekted:r 

On beş senedcnbcri şöhret· 
lcrile tanınan artistler, bu hu· 

- Lütfen çeviriniz -
.... llD. - ~--
rağmen Holıvut y ldızıan gene 
parasızlıktan ş kayct ederler. 
Onların tuvaletleri., geıaıc ma~· 
rafları seyahaHerı kendi lcı i:ıi 
cidden rnüşküi vaııyetc koyduğ ı 
zamanlar da vakid r. 

dmyorlar •• 
Birdenbire şu haberi aldık: 
72 nci ve 29 urıcu fırkalar, 

taarruza dev m edcmiyecek bir 
b ide bulunuyorlar. Bütün cep· 
hede bir gerileme hareketinden 
korkuluyor. 

ilci fırkanın birden zaafa uğ• 
rıması,_ maneviyatımız üzerinde 
fena bır te ir bıraktı. Bu sır • 
d marcş 1 (Peten), bizzat tele· 
fonla emir veriyor ve ne olursa 
olsun, t rruza devam etmemizi 
düşm n fırı t kaz ndarmam ğa 
ıon dereceye kadar çalıım mızı 
iıtiyor ve nihayetz 

•T rruza devam .• 
Emrini tckr r ediyor. 

izah hacet yoktur ki M;ıtcr 
Fathcr Divine'in müridlcri ara• 
ıında yalnız zenciler bulunma· 
Y.•P meraklı Ncvyork güzelle
rmdcn ve genç erkeklerinden 
de v rdır. 

Yalnı~ bu asil vo hakim pey· 
gımberın son zamanlarda müt· 
hiş bir rakibi meydana çıkmış· 
tar. ?. da. kendısi gibi sergü· 
zetçının bıridir. Mannel Craco 
adı?1 • t şıy n yeni peygamber 
r~~ıbı~den daha güzel ve daha 
şırınmışl Şu halde zaferin bu 

Mart ayı zarfında v.ila~etimiz 
dahilinde bulaşıcı hıçbır haa· 
tahk vak'ası görülmemiştir. 
Belediyece evlere mazot da~~· 
tılmakta, b takhlclara ... s.~ b.k. 
kintilcrinc m zot dokulmc • 

tedir. 
Geçenlerde şehrimize gelen 

Sıhhat Vekaleti müsteşarı B: 
Asım Ar r, lzmir civarı?.dakı 
muhtelif batakl.kları gozden 

. · .. cadele mın· gcçı rmış, ııtma mu . 
t ka ına d bil ycrlerdekı ba~a~· 
lıklaran süratle kurutulması ıçın 
laıımgelen tedbirlerin ~lınm~· 

.. dele rcisliklerıne bıl· 
sını muca 
d. . . t" Sıtma mücadele tcş· 

ı mış ır. . 
kilatı da bu hususta chemmıj 
yctle ç~lışmaktadır. . Bu . Y~ 
esaslı mücadele sayesınd~ sıvr~· 
sinek kalmıyacağı tıhmın edı· 
liyor. 

Grela Garbo 
Holivut >·ıldızlarının haftalık 

kazançlarına dair yazılan rak· 
kamlar bazan pek sarih olarak 
mübaleğah, hazan d hakikati 
göstermiyecek şekilde az kay
dedılmektedir. 
Aşağıda bir listesini okuy · 

cl'!ğ n•z bu rekkamlar jürilerin 

Vilyam Povel 
önünde tanzim edilmiştir. Bina· 
enaleyh tam ve kat'i bir 51 h· 
hate maliktirler. 

d 
Bunun için her Hol ı vut y ı l· 

ızı dainıa pat• o ıla hcılı mt.· 
cndclededir. Pek nad.rlerıni ıs· 
tisna etmek şa .. tıle: 

- Paıa, para! 
Demiyen h •me.1 h çlir yıldız 

yoktur! 
En çok haftalık ahn yıld z· 

ları sıra i e as-!.ğıya vaz yoruz: 
Mae Yest 450.000 frank 
Greta Gorbo 390.0vO • 
Mar?ene Dietrich 360.000 • 
Vıl.iam Povell 360.0DO • 
Caudette Cotbert 330.000 • 

Ru kad r 
J net Gaynor 330.000 • 

para almalarına Jack Benny 300.COO ., 



Sa lııf~ 8 A DOi • 

Gabi Marley, uy
kusuz gecelerde. 

Alman.yanın 27 inci Halkevi.köt;;:,i 

--······----- Başı 7 ı nci sahifede -
ve ona benzıyen birçok puça· 
ları konserlerde veya saloniarda, 
dekolte kadınların ortasıeda 
çalmak, bitirmek, lkış topla· 
mık, sonra da başka b"r pu· 
çaya başlamak doğru mu? Bu 
g. b parı;alar y lnız mübi ve· 
aıld:r ç kınca, yahud da bu 
mu~ kixe uygun b zı hareket· 
lere )Ol açmak isten·yo sa ça· 
h, mı lı .. n Kroytz r Son t'ı çok 
seven, onu b r romanına 
me\!u ol rak tçen Leon Tols· 
t y, bu parç hakk ndaki his
ıerıo i böyle if de etmektedir. 

"Uykusuz geceler,. de büyük 
Rus cdıbioin muhtelif eserle· 
ı inde ve bilhasıa Ktovytzer 
Sonattan ilham alınarak Fran· 
s z sahne vaııı Jan Drevil ta
t af ndındın yaratılmıı bir 
taead r. 

Çarhlc Rusyasanın parlak de
virlerini bize yaıan bu bu fil· 
ın.n baş rolünü, ince, hisli fa· 

önüyor 
Bu lırkanı Almanyaya avdeti, plebistin 

askeri bir zafer havası içind cereyan 
etm sine mani olmak içindir 

B rim, 2 (A.A.) - Resmen sÜr•tle işg l edilmiş olması bu 
bildirild' ine göre, A laşma· memleketin sevkulceyş noktalı-
danberi Viyanıda bulunan Al· rınm birkaç saatte işgal edile-
man ordusunun 27 nci fırkası bileceğini gösterditini ilave et· 
Almaoyay hareket etmiştir. mcktedirler. 

Diğer Alm n kıt'alarr da yakın· B h -- l k '- • • 
da Avusturyayı terkedeceklerdir. İr ay at te Ô RISI 

Bazı mahfellerde zannedildi- - Başı 3 üncü sahifede -
ğine göre, Alman kıt'alarının seven bir millet as'a isyan et· 
Avusturyadan ayralması Avaa· • mez. Almanlara yeniden nazil 
turyada plebisitin askeri bir olan disiplin onlara rahatsızlık 
zafer havası içinde cereyan et· veren serbestiden daha munis 
mesine mani olmak arzusundan görünmektedir. Geçen Mayıs 
ileri gelmektedir. günü Hitler nutkunda (Gchor· 

Ayni mabfeller lcıt'aların geri sam) itaat kelimeıini üç def• 
alınması neticesinde Almanya· tekrar etmişti. Bu mukaddes 
nın harici s"yaseti baklanda kelimeye karşı izhar edilen ıe· 
faraziyatta bulunulamıyacağını vinç ve meserret tufanını kıy· 
beyaa etmektedirler. Bu mah· detmişti. Fransızların istihkar 
feller 12 Martta Avusturyanın ettikleri itaate Almanlar taab· 

cia aktrisi Gabi Morlay yap· Lüzumlu notlar nasında Hitler rejiminin p:-en· 
ıu akta dır. Pi yer Rön u ar ve ll=====iilii;==lliillii:ll~;;;;;;=ı:;;:;ı;p;:ı::;;;;-t I a ipler j ne büyük b ı r ek ser: yet 
Edmond Gi gibi tanınmış Fran· TRENLER: merbuttur. 

büd etmektedirler. En der'n ma· 

sız artistleri de onun yanı ba· lrm\rden ber giln kalk111 treo. 300 senedenberi ün forma 
şında rol almış bulunmaktadır. Jerio hareket uatleri.. Alman hayatına hakim olmuş, 

Senaryo Kroytzer san'ata Agtlın lıattı; Alıancafc: resmi geçidler, bayraklar, şen· 
göre epey dekiştirilmiştir: Poz• lımir-K.arakuyu·Ankara: Jl'anl'> likler halkan yüzünü güldürmüş· 
dn.ıcev, genç ve au""zel karıaını ıeıı. ç•rpmba, cama. puar gfi.Dleri H k ~ "d 

T • tür. içbir sivil as en ı areye vı·yolonı'ıt Trubaçevskl'den kıs· ... , 21•35 de. d 
l · N ·ru: e ""'.. t karıı gelmemiştir. Avrupa a maktadır. Seyahate çıkar aibi unu • azı · er e.~ •• 

e· 15,40 da halk tarafından hakiki bir İn· 
yaparak birdenbire evine dö- 1wıir·DeniıH: Salı. per•embe. lcılip görmemiş yegane mem· 
nüyor ve karısını, viyolonistle nmarte1i ~ünleri Hat 6,30 da leket Almanyadır. 
telefonda icıkıne bir muhavore hmir.'fü.e.Ödemq: Beraabab -ut d I . 

" -L Cumhuriyeti idare e en erm yaparken yakalıyor. ~.35 ae bir katar; her -.pm eaat 
Cl7,30 Öde.mite bU ue.o. 16.30 dı muhayyile kudretinirı olmayı· 

Kansını yaraladıktan sonrw, Tireye oıoray. şından 14 senedir üniforma 
y"yolonıiti de bir konserde AJgon hattı: Basmanede1I: mensupları ve bayraklar orta· 
vuran Pozdn işev, beş sene ha· ı~mit.Jetanbıü·A.nhra: Her .. ilı1 lıkt an kaybolmuştu. Askeri 
piste yatıyor ve tekrar ailesine wtıt 7 de (pazar, cuma, çarpmbı bandolar, bayraklar avdet edin· 
kavuşuyor. gtıaleri yataklı ıvıgon·bare holuaorJ ce ve herkes bir mijfer ve her 

FranaaJa gre V İGmir ·Soma: Pua.r •• puar· baca temizliyen bir ç ft Alman 
teli '-ftnleri uat ıs. 28 do çizmesi sah bi o!unca bu harp· 

Paris, 2 ( Radyo ) - Grev 1ı:mir.Bandırmıı: Pazar. ulı. P"l" 
sever ınillet ve kendisinden i ln eden ( Sitruen ) otomob"l ~mbe Te cuoıarteıi ttbleri sabah.le· 

d h r· tatar· itaat ha kı alınmış olan kütle fabıilıcaları amelesi, henüz iş yic ıaat 7,20 e mu ıe 1• ' d 
pazarteei. çartambıı. cuma güııleri yeoiden cınlandı ve sevin i. 

tutmamışlardır. Hükumet, bu· ekspres uat 12 de Bir Alm 
0 
içtimaiyatçısile 1920 

hususta amele nezdinde nasi· İzmi:.Soma: Paza: ve pazarteıi 
do Avrupa meselelerini müna· 

hatte bulunmuş ve iş tutmala· ,nnleri ıut 15•28 '1 kışa ederken pek samimi ola· 
mt \f\vsiye eylemişfr. Her zaman lazım olan tele- rak "'elimiıde(l ruhumuı olJn ••••••--------•il fon numaralar kılıc1 aldılar.. Diye h· yk rmak· 

:-"sta yapılan anıı;ote, aıatıya Y•ogıa ihban: 2222 • "biı:: tel,,. tan kendini zaptedememişti. 
ya~d,ğımız enterHsan cevapları fonu mlncaat numarau: 220(). '"' Eı.er Amerikalılarla 1ngilizler 
vtrJM şle dir: blrlcarat1 telefoa müracaat namı• 5 

ruı: 2150. elektrik:: firketi: 2091· yukarada berıim göaterdiğ:m 
Samuel Goltlt1in ha•aga-·. 2326. polis: 24.63 ·imdaıb b Al h ·· ı .. - gi i man ru unu muta ea 

En büyük filim amillerinden eıhhi: 2040 • Basmana iıtuyonu: edecek olurlarsa herke&i teh· 
l:tirı 2038 senesinde, •Kadıa. 3638 • Abancak ietaeyona: · 213.j · 

did eden harbin belki önüne dıbı uzun boylu, daha kuv- Pasaport vapur ilkoleli: 285.& 
d 1 geçilebilir. Çünkü . bu her iki ve•li ve aba ziyade ıüslü ola· Şehir nakil ,..utalannı• ubah· 

L- _... 
1 milletin d harp korkuıu bir cıktır. Vücudu adeta bir hey• Jeyia ilk .. ıece IO.P -r-•C ~ 

k•l• benziyccektir. Bu artistler, t•aatlcri: hurafo gibi kabarmıı bir vazi· 
kabıliyet noktasındaa, bugün· TramoaJltı.r~ yettedir. Almanlar aırf bir za· 
kilerden daha üstün olacaklar· Hu eabab Gftaelyaltrln ııut fer sevdaaile harp iıtiyorlar. 
dır. Sesleri son derece güzel beıto bir tramny barekec eaer. Fakat eğer üç büyük demok.· 

Bunu eut altıda lurek•t ede• ikin· rasi hemfıkir olarak diktatör· ola"ktır. ....: tıemny ıakib eder. Bıuulu b 
... lerin karşısında müttehid ir Sebebi: Çünkü o zaman si· 80ua r dör& '1ıkikad.t bir ı.rauı· 

k b k cephe alacak olurlarsa ve bunu aema a artma ve tabii ren • ny wudır. 
_,·d onlara herkesin anlı,,acaıı.ı açık lerle süslü olacaktır. Bu oyun• Gece 10D tramny Giilelyıua aa .1 • 

2A s d-..ı!_ bı"r lı"sanla anlatacak olurl{lraa lar artistin heykel vücutlu ol· ... ouu. 
Konakta~ Güzelyahy• ilk tram• bu sulh için en müesair bir malarını icap ettirecektir. ,.... a•babl'"'ntıı 5,26 eladır. İkinci 

.. , - "J- hareket olur. Klark Gable tramTay bir ıı&aı IOD?ae 6~6 da ba-

•Kadın. bua-ünkü Mae Vest rekot eder. 
ıibi olacaktır. Konak.tın Gilı:elyalıya gece 90D 

ıramvay Hıt birde hareket eder. 
•&kek.. Cenni Vaysmullere Hundan e"foi ~" de li&& u&111HJ 

benziyecektir. ...1 •• 

Pol Muni 
\Uı.u.<· 

VGpurlar: 
Yüz seneye kadar ne artist hmirden Kaqıyakaya ntı: Tap• 

kalacak, ne de ainema. Seyirci uat 5,45 ıe Paaaporttaa kalkar. Geco 
evindeln televiziyon teşkilatıle M>u Y&pur uac ıı,ısü da 1'o•· 

iltediği tiyatroyu mükemmelen tua hareke& eder. 
Hyredebilccektir. Bu suretle, Kaqıyakadu hmire ilk •apnı 

Nat b,20 d•dıt. ~n npur da goeo 
tiyatro sinemadan intikamını ... , 2, dedir. 

almış olacaktır. Gflııdb her ~m ... u. bir 
}an Crao/ort ı-apur Tardu. Ak.fam 1tıkiadoa toaı" 

•K dm. parlak mavi saçla- ı.efaier aaatt• birdir. 

riyl~, menelcşe renkli dudakla. 
riy)c, pembe gi>zleriyle bir 
ha~ ılıca olacaktır. Vücudü bir 
meleğin vücudüne benziyecektir 
ve parmaklarının tırnaklariyle 
aş~ mektupları yazacaktır. 

.. Erkek,, eski Yunanlıların 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalılcları 

Muayenehane 
nakli 

Ürolog-Operatör doktor Fuat 
Soyer lkincibeylcr sokağında 
Ahenk matbaası sıraıındaVi 
çıkmaz sokakta 17 numaralı 
muayenehanesini [ Ahenk mat· 
baası karşısında 36 numaraya 
nakletmiştir] Eskisi gibi basta· 
tarını kabul ve tedavi etmek· 
tedir. 3-1 

lzmir sici i ticaret 
memurluğundan: 

Köylümiizl yı rn1nn karşı· 

laşma ve İ:>ah .. rın güz Hiğin~cn 
istifade için Gezı komitemiz"n 
tertip etti Yİ Torbalı - Yeni\cöy 
seyahati aşağıdaKi programla 
yapılacaktır: 

1 - Evimiz Spor kolu av· 
cıkm birinci grup olarak saat 
4 de hareketle Yeni köye g~de· 
cekler ve köylü ile birlikte zi
raatlerin e zarar veren muz~r 
hayvanları itlaf için sürek avı 
yapaca ki ardır. 

2 - İkinci grup evimiz bi· 
nasında saat 7 de kamyonlarla 
hareket edeceklerdir. 

3 - Köycülük kolum uz, köy· 
lerimizin eksiklerini görecek, 
dinliyecok, her bakımdan isti• 
iadeleri için öj'ütlerde buluna· 
caktar. 

4 - Soıyıl Yardım kolumuz 
hastaları muayene edecek, ilaç 
datıtacak, çocuk bakımı hak-
kında anaları irşadda buluna· 
cıktır. 

S - Üytlerimizden gezi için 
iştinlc edenlerle güzel bir kır 
gezintisini müteakı p saat 13 de 
gezi komitemiz tarafından ha
zırlanacak öğle yemeği yiııe· 
cek, avcıların avdetinde milli 
oyunlar oynan acık, köy çocuğu 
ve köy kadınları arasında atış 

müsabakalara tertip edilecektir. 
6 - Ev:miz Karagözü köyde 

köylüye temsil yapacaktır. 

7 - Geziye iştira'.: edecek· 
ler yalmz tabak, çatal ve ka· 
şıklarını beraberinde getirecek· 
lerdir. 

8 - Gezicilerden iÜreğe git· 
mek veya görmek dileğ;nde 
olanların saat 4 de hareket 
edecek kamyona işt rak etme· 
lcri ve arzularını kayıtta bil· 
dirmeleri rica olunur. 

9 - iştirak etmek istiyenle· 
rin nihayet 7 Nisan 938 gü· 
nüne kadar ack~terıitim zc 
müracaatla adlarını y zdırma-
ları ric 

10 l v mız Temsıl l.olu ta· 
r fınd n ~ N s il 938 Pazar • 
akşa;ııı "C:za kanunu,. adlı pi· 
ye .. temsil enıl.!cektir. Biletler 
H~lk evi sekreterliğinden veril· 

· mekted r. 
11 - 4/ 4 38 Pazartes.i giin..ı 

evimiz Spor komıtesi, M·iz \ 
ve Sergi komit .. s nin haftalık 
toplantısı vardır. 

lzmir vilayeti De terdariığından: 
Hammalbaşı Ômerin kazanç vergisinden olan borcunun le· 

mini tahsili .içi ıı mülkiyeti tahsil emval kanunua göre haczedıl· • 
miş olan ikinci Sultaniye mahallesinde üçüncü Nezaket soka· 
ğmda kain S sayıla evi yeniden takdir ettirilen 300 lira kıymet 
üzerinden ilan tarihinden itibaren 21 iÜD müddetle müzaye· 
deye çıkal'ılmıştır. 

Taliplerin 25.4.93g Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare 
heyetine müracaatları. 3 8 13 20 1047 

ilan 
Nafia müdürlüğünden; 
Sanatlar 

kuruş açın 
nulmuştur. 

okulu dcm'rhan~ yapısı ikmali inşaatı 8794 lira 70 
tuarı ile ve 15 gün müddetle a91k qkıiltmeye ko• 

istekliler 2490 11yıh yasa hükümlerine göre hazırhyacakları 
ve a-ereken belgeleri ile birlikte 19 Nisan 938 Sah günü saat 
11 de nefia müdürlütünde müteşekkil lçomiıyopa başvurma· 
Jarı ilan olunur. 3 }2 1096 

lzmir mıntakası 
loğonden: 

kadastro müdOr-

Gtineı mahallesinde ikinci Sü:eymın · ıokağıoda 17 kapı ve 
195 ada 9 parsel sayılı .. ğı 10 parael. solu 8 parsel, arkası 
1l parsel, önü yol ile çevrili evin llya Necarinio varisleri lsak, 
Mo:z, Roza ve Viktoryaya aid olduğu anla~ılmı~t\r. Bunlard._n 
lsak ve Viktoryaıun yapılan tahkikata nazara-. yedi seno evel 
ecnebi meıalckete ıittilderi öircnilmiş\ir. lkametıalıları meçl&ul 
olmaşı ve burıda vekilleri de bulunmadığı cihetle 2613 numa• 
rah yasa hükümlerine göre bu alikadarların iki ay içinde ta· 
sarruf vesikalarile b"rlikte lzmirde Saçmacı hamam sokağında 
20 sayılı bioada kadastro müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin 
olunur. 3 5 109$ 

Denizyolları işletmesi Pire seferlerine 
Konya vapurunı1 tabsisetti. 

6 NisandJn itibaren her Çarşamba günü saat 16 da lzmir 
den kalkarak doğru Pireye gidecek: ve Perşambe günü gene 
saat 16 da Pireden hareketle Cuma günü saat 11 de lzmire 
dönecektir. 

Kamara yolcuları için 'her türlü konfor ve esbabı istirahat 
mevcuttur. Fiatler çok ucuzdur. Hayvan nakliyatı için azami 
kolaylık ve ucuzluk temin edilmiştir. İhtiyaç karıısında bn ıc• 
ferler Pazar günleri uat 16 da kalkmak üzere haftada iki 
defada yapılacaktı r. Fazla izahat için Birincikordonda Deniz· 
yollan ;lCCnlC'li• "nr müracaat: Te1cfon 2674 1 3 1043 

. .·ı . . . .~~ 

TÜRKİYE . 
CUM.HU RIYETI 

gü .. ~ilik ilahı Apollon kadar 
yak.ş ki o'ııcaktır. Sevgilisini, 
cc:b r de taşıdığı portatif bir 
ta• yarenin kanaalarına oturtup 

m'iitelıasaısı 
Hastalarını 1 l ,30 dan bire ka
dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 

ıv~ ua!J enelıane telı:fonu 3990 
Ev t.e efonu 2261 

Sıdya Keyas ticaret unvaniJe 
lzmirde Mimar Kemalettin cıd· 
desinde 40 No. la mağazada 
manifatura ticaretilc uğraşan 

Sadya Kamyas·n işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm· 
lerine göre sicilin 2238 numa· 
rasma kayd ve tescil edildiği ~IRAA1: 

"•,.ıı abilece~tir. ilin olunur. 1094 

• 
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Bir ınülakatın • •• •• 
ıçyuzu 

d' 

; ' Binbir gece masallarından 

••••• 

Hitler 
Şuşnig 

bir odada 

r Bu milli.kat, hpkı Napolyon Bonapartla Pa-ı 
panın tarihi mülakatını andırıyordu J 

il. Hitler 
Parl Saar ••zeteai M. Hit· 

/erle ••ki A•ıutarga Sa,.,. 
kilinin Aoııstıırganın istila: 
sından eoe/ gaptıkları müla
katı tesbit etaaeje m•flG//alc 
olmıııtıır. Gazete, 6anan '-· 
gali olmadılını, 6rı mallim.tı 
M. Şrıın İff n galcınlarından 
aldıfını ve icabında oesilca• 
larla · is6at edecefini 6ildi· 
rerelc 16glece dnam edigor: 

12 Şubat, ıababan ıaat do
kuzunda, Başvekil Şuınigle, 
Avuıturya Hariciye Vekili dok· 
tor Şmit, Bercbteagaden villa· 
ııaın eıitini aıı1orlar. 

Kollarınaa albnda marokea
den ~ta, bo1unlara aert bir 
yaka ıle ••lala, ıiyah lar . . 
"k" d E 11YID1f 1 1 

• •dm. tı.flarında, ünifor-
malı a ımlardan bqka ki 

k h.. k • l mae yo ; ucum 1l 4 arına •e 
askerlar gidiyorlar, geliyo: 
ylksek rütbeli zabitler sürıtl~ 
ıeçiyorlır. Parkın methalinde 
bu iki adam ıelimlandı; fakat 
bundan sonra o~lıra hiç dik· 
kat edilmiJor. Villanı• taı mer· 
diveni önüne vanr varmaz, kea· 
dilerini, tanımadıkları yaba~cı 
büyük bir şehirde oldutundan 
ziyade yalnız hi11ediyorlar. 

Almanya ile Avusturya ara· 
sıadaki bütün muallak mesele
lerin düzeltilmesi için, Alman· 
yamn Viyana ıefiri onlaran, 
Berchtesgadende, Hitlerle gidip 
görüımelerini rica etmiıti. 

Sefir, teki fi reddetmeleri ib· 
timalini nazarı itibara almıı 
gibi bile ıörünm üyordu. Ha· 
kikatte, bll bir davet miydi, 
yokıa bir emir miydi? lki dev· 
let adamının canları sıkılıyor. 
Btlki, on m iyon Avusturyal&nın 
mukadderatı, yapıcaklıra ko
nuşmaya bağladır. 

Erk4nılıarbige Jıaritaiarı: 
Bir zab t mahmuzlırmı ıakar· 

datıyor. Arkalarından bir lcapı 
kapanıyor. Başvekil Sclıusch· 
nigg va doktor Scbmidt, renit 
bir s!londa yalnız bulunoyo.lar. 
Zabit onlara: 

- ihtiyacınız olan bütün 
vcı ka, masa üzerinde toplan· 
11uı bulunuyor. 

Bazı müdafaalarda bulundu ...... D:yor. Şuşning, endi~eli en· 
dişeli, masa üzerine eğ Lyor: 
Orada sadece cografi haritalar 
görüyor. Erk~nıhırbiye harita· 
larıadanl Bütün Alman • Avus· 
turya hududu, 40,000 de bir 
mikyasında .• Kırmızı rakkamlar, 
a~keri tabıidatı gösteriyor; ma· 

Ve 
Şuşnig kararını 

verdi 

vı oklar, takip edilecek yolu .• 
Maaanın bir köşesinde biribi· . . ' 
rı~e ığncyle raptedilmiş birkaç 
katıt; askeri emirler: 30,000 
Alman askeri, Avusturya hu· 
dudunu •ımata hazırdır. 

. Hepsi bu kadar. Mösyö Şuş· 
nır ve doktor Scbmidt, nafile 
yere haritalara kaldırıyorlu. 
Bütün vesaik bu çizgilerden, 
bu rakamlardan ve bu emir· 
lerden ibaret. 

Yaram saat geçiyor. Fıibrer, 
onlara, düşünmeleri için vakit 
barakmak iıtemiştir. 

Saat dokuzu üç geçe, salo· 
nun lcap11t açılıyor. içeriye gc· 
nerıl Fon Keytel ve Alman· 
yanın poliı toıkilab şefi Heyn· 
rih Himler giriyor. Zoraki se· 
limlaımalar ve mahmuz ııkır· 
taları. Himler: 

- Möıyö Hitler ıizi kabul 
edecek, 

Diye tebliıatta bulunuyor. 
Fakat evveli, size teılim edi· 

len vesikalar bakkanda, temenni 
ettijiaiz bütün izahat& bize bil· 
dirmenizi arzu ediyor. 

Başvekil Şuınig ve doktor 
Schmidt ayaktaydılar, sessiz 
daru7orlar. 

Bu ıırada. general Fon Koy· 
tel maaaya yaklqayor ve hari· 
talar üzerinde izahat veriyor. 
Avuıturyalı laran mukavemetini 
taıavvur ediyor; Alman ordu· 
•unun bu mukavemeti nasıl 
ezecetini izah ediyor. 

- Bu, 24 saatlik bir mesele 
olacak .• 

Cümleıile hükmünü veriyor. 
Ve Himler ilave ediyor: 

Boı yere lif etmiyoruz. 
Münih ve Rıtiıban muhafız 
askerleri, dıhı şimdiden, ha· 
reket halindedirler. 

iki Avusturya devlet adamı 
bir ıöz ıöylemekıizin, böylece 
yarım saat geçiyor. 

Eg 6ii•iüc Almanya: 
Saat on. Bir muhafız zabiti 

~rip •. Şuıniıin Führerin yanına 
gırebalecetini bildiriyor. 

Hitler ayakta duruyor. Etra• 
fı~a, 4 Şubattanberi Fon Key· 
te e beraber Re11sver ordusu· 
nan kuanandaıını idare eden 
general Fon Bravniç; Avuıtur· 
yanı · t·ı-n 11 ı ası planını çizen ge-
neral Fon R . O lf eyınav ve Başvekıl 
hao. ~ıun katlinden sonra hudut 

rı~ı . edilen Avusturya nazi 
parbıınin esle· fi F .1 K ı ıe eti ravenfelt 
1 e abiht bulunuyorlar 

H· l . 
M ~m er, general Fon Keytel ve 

b 
·
1 

udolf Hes de ayni grupta 
u unuyorlar. 

Karıılannda, donmuı ve 8'· 
rarmıı b"r v • 
Sch h . •zıyette, Baıvekil 

d 
us nırıle doktor Schmidt 

uruyor. 
Hiçbir kabul . . 1 

U 
meruımı yapı • 

mıyor. aıumi ıiiktl • . d 
Hitler ille: .. 11 ıçan e. 

Efe ~uaaleıini ıöylüyor: 
• . .. ~dıler, timdiye kadar 

mısla ıorulmemiı büyük bir Al· 
manyın1n kırıaaanda b 1 
ıun H· . u unuyor• 

la 
uz. d" ıçbar devlet onunla 

yas e ılemez. 
Y.oenden, ıiik·~L M Ş . 

d k -· • uınınr 
o tor Schmite bakmıta bile 

cesaret edemiyor S .. kü _ .. · u tu mu· 
teakıp uzerlerine t 1 • o uru an ıı· 

Kabul! 
kemlelerin gürültüsü işitil iyor. 

Derhal, Hitler yeniden ko· 
nuşmağa koyuluyor. D;plomat· 
lann veya devlet adamlarının 
memnuniyetle aralarında kul· 
landıkları bir tav ırlı konuşmu· 
yor. Bir halk tribününde, ya· 
hııd R yştağda nutuk irad edi· 
yormuş gibi konuşuyor. 

Zuhur etmesi ihtimali olan 
neticeleri gözönüne yayıyor, ani 
hareketler yapıyor, nutkunun 
sonuna doğru sesi yükseliyor 
ve gürl~yor. Tam bir buçuk 
saat, fasılasız konuşuyor. Nut· 
ka başlamasından on· dakika 
sonra ayağa kalkıyor ve ehem· 
miyetli cümleleri büyük istekle 
uzatarak, ıalonuıı enine boyuna 
dolaşmığa başlıyor. 

Ne mi ıöylüyor?.. Evveli 
Nurenberg, Münib, Berlin rad· 
yolannda şimdiye kadar sık 
ıık işitilen şeyler: Faşizm, dı· 
molcrasiler, bolıevikler ve Ya· 
hudiler hakkındaki nakarat; 
üçüncü Almın mecliıinia mu· 
vdfakıyetlerinin tadadı ve ya• 
hıncı memleketlerdeki on mil· 
yon Almana yapalan vaitler. 
Avuıturyaya, ancak, nutkun 
son yirmi dakikası hasrediliyor; 
bu yirmi dakikada, Hitler, şi· 
kiyetlerini sayıyor: 

- Avusturya hükı'.i netinin, 
Avuıturyada yaşayan büyüle bir 
Alman kütlesinin arzularını 
nazarı itibara almımas•nı kabul 

edemem. 
Kat'iyen kıbul edemem .• 
Hitlerin cümleleri, bir idamı 

talep eden müddeiumuminin 
ithamlara gibi, yıkıcı ve ezici 
bir şekilde birer birer dökülü· 

yor. 
Her bir cümlede, S.şvekil 

Şuşnig iskemlesinden kalkmak 
istiyor ve söz verilmeıi için ha· 
rckette bulunuyor. Fakat H:tler 
bir el baroketile sükut talep 
ederek sözüne devam ediyor. 

Birden takan tükenmişe ben· 
ziyor, ansızın sözünü bitirerek 
oturuyor. 

M. Şuşnig konuşmak için 
yerinden doğrulmak iıtiyor, 
fakat c inde bir kağıt tutan Ru· 
dolf Hes ona dotru ilerliyor. 

Bu ıefer hemen hemen al· 
çak bir sesle, Hitler tekrar söze 
baıhyor: 

- Müzıkeratı kolaylaştırmak 
için, ıize şartlarımı tevdi edi· 

yorum. .. 
Diyor. Onları, hemen bur~n 

imzalamanızı sizden rica ederım 
En aamimi temennilerimi tak· 
dim ettitim anav•tu!n Avuı· 
turya ile teıriki meıaı etme~ 
busuıandaki projenin mubtelıf 
noktalarını tetkik etmeniz içia, 
efendiler, ıizi bititik odada 
yarım uat kadar yılaız bırakı· 
yorum. 

FührerİD etrafında bulunan• 
lar ayni zam-anda kalkıyorlar. 
Baıvekil Şuıniıle doktor Sch· 
mid de kalkıyor. Himler onlara 
iıaret ediyor; bir kapı açı~ıyor, 
yeniden, erkinıharbiye ba!1~alı· 
ruua babınduj.a alo•• ı•rıyor· 
lar. 

Bercbteıııdon villiıında bu· 

luoduklara•danberi, bir ıöz bile 
telaffuz etmek fırsatını bula· 
madılar. 
Elıemmigetsiz segirciler 
Daha demin geçen şeyleri 

şimdi nasıl tehir edecekler? 
Dikkatle sahne haline getirilmiş 
bir manzara karıısanda bulun· 
dular, orada; sadece, seyirci 
rolü oynadılar. 

Başvekil, Führerin "Tcmen· 
nilcrini,, yükıck sosle okuyorı 

1 - Avusturya nasyonal • 
sosyalizm inin murahbaslarile 
Şuşn g hükume~inin Keçmiı 

teırikı mts si. 
2 - Marksist partilerin halle 

cephesinden tard. 
3 - Bundcstat polis'.nin çer· 

çevesi dahilinde S. S. ve S. A. 
hududlarınm kabulü. 

4 - ltalya ve Almanyanan 
yaptığı gibi, Avusturyanın Mi'· 
lclier Cemiyefnden çekilmesi. 

5 - Avusturyanan antiko· 
minter paktına iştiraki. 

6 - Uygun bir zamanda bir 
plebissit yapılması. 

7 - Hakiki bir Alman va· 
tanı iç"n muz r bütün unıur• 
)arın halk cephesinden çıka· 
rılmuı. 

8 - Bir müşterek şiar ıiya· 
seti takibi ve Almanya ile 
ıfimrü1c birliti. 

Doktor Schmit mmldanarik: 
- Bu teklifler bütün taıav· 

vur ettiklerim izden daha kötil, 

diyor. 
Başvekil: 
- imkansız birşey, diye cid· 

diyetle taıdilc ediyor. 
iki devlet adamı, teklif edi

len ıartların kabul imkanına bir 
- mülahaza etmeden, yaram 
aaıt geçiyor. 

Fakat Erkanıbırbiye harita· 
ları, büyük masamn ücerinde, 
ıoD derece belit bir lisanla 
konuıuyorlar. 

Gene Erkanı harbiye reislerile 
etrafı ıarah Hitlerin lcarıııında 
tekrar bulundukları zaman, va· 
kit ötleni geçiyordu. Soğuk 
bir sükunet, onları sarıyor. 

Başvekil Şuıninf, sakin bir 
seıle: 

- Teklifleri kabul edemem. 
Diyor. Almanların Avusturya· 
daki haklarını tanırım, fakat 
bir nızi pırtiıinin toıokkül üne 
müsaade edemem. 
Avuıturyada artık sadece Halle 
Cephesi mevcuttur ve bütün 
Almanlar oraya kabul edil
mekte aerbesttirler. Benim 
memleketimde naziler ancak 
azlığı teşkil ediyorlar; oalar• 
ekseriyetin haklarını tevdi ede· 
mem. 

Bu tezi tam y.ırım Alt ka· 
dar izah ediyor. Herıeye rar 
men, Almanya ile t91rild meaai 
etmek lluıusundı hüsnü niyetini 
bildirerek sözüne nihayet veri· 
yor. 

Şimdi cevap vermek 11ra11 
Hitlerdel.. ihtiraı dola mono• 
lota•• tekrar baılayor. Salonu 
yeniden büyüle adımlarla dola
pyor. Fakat bu •fer tavrım 
detiıtirmlttir; ıimdi müheyyiç 
bir davacıdır. Sesi bazın yu
muıuyor ve yaıla kanııyormuı 
hiuini veriyor. Ecdadının yat· 
biı kendi doğum topratınan, 
yani Avuıtut>yının Alman hal· 
kına karıı ıevriıini, fedakirlr 
tını izah ediyor. 

lnıan, bu bak karıısıada, 
gayri ihtiyari, Napolyonlı Pa• 
panın konuımaıını düşünüyor. 

Seyyit Sendabadın 
Harikulade deniz seferleri 

Nakleden: irfan Hazar 

- 22 -
Onlar da elbet mukaddes ot· 

ları ellerinden bırakmış ve Hi· 
cızla gene kadınlar gibi aramız· 
dan aynlmış olanlardı. 

Fakirin dalgın dalgın önüne 
bıktığını gördüm. Znten, baş
ka ne tarafa bakabiiirdik. Sa· 
ğımızdı, ıolumuzda gene zina 
alemleri başlamıştı. Çalgı ve 
drabuka sesleri gene etrafa ya· 
yılmıştı. 

Zavallı kızl1r, ıöz göre göre, 
ku' ak işide işi de karşımızda 
mahvo!uyorlardı. Hayatımda 
böyle feci, böyle eşna, böyle 
erzel vakayie rast gelmediğim 
için buram buram terl;yor ve: 

- Ah ·diyordum· şu ot an 
elimden bir bırakabilsem! Fakir 
görmeden kargılılarm eli ne ben 
de düşsem, düşıem de] ne ya· 
pacaklarsa beni de bir an evci 
yapsalar! Artık bu günahlara 
bu azaplara tahammül edecek 
iktidarım kalmadı. 

Amma, (fa kirin) gözleri beni 
h"ç tcr"ctmiyordu. Arkadaşla· 
rım•n kızartılmış etile yedifm 
somunlardan dolayı iec;i ·diğ m 
buhranı ve intihar teşebbüıür ü 
o, yakinen görmüştü. Binaen· 
aleyh beni daima gözetliyor; 
yanıma yaklaşarak: 

- Tanndan ümidini lceımel 
O herşeye kadirdir; o kadiri 
mutlaktır; diyordu. 

Bıı 11rada kargılaların gene 
bizim kafileye yapt1tı ikinci 
bir hücuma ııhid olduk. De
mek bizi bu herifler, avlamak 
için buraya getirmişlerdi. Ter• 
tip ettikleri çirkin manzaraların 
sözde bizi de kendileri gibi 
coıturacatını zannetmişler, mu· 
kaddes otları bu suretle unuta· 
catımızı ve elimizden düşüre
cetimizi akıllarına koymuılardıl 

Ne yazık ki, ikinci hücuma 
arkadaılarımızın yorgunlutu ve 
uykusuzluğu sebebiyet vermişti. 
Bu defa aramızdan a7rılanlar 
on kiti kadardı. 

içimiz yandı, başımız yandı. 
Yandı amma bunlardan ae ça· 
kar ey karii El:n, kolun batla, 
öyle bir yerdoıin ki, etrafın de· 
nizdir; kaçmak delililctirL Kap· 

Alfred de Vinyi, bu konuımayı 
ıu ,ekilde anlatar: 

- Gomediyant 
- Trajediyınt 
Fakat bu, roman haline geti

rilmit bir tarihtir. Berchteaıa· 
dende,. ~atolik Şuşuig, arıu
ıunu bıldırcın diktatöre aadece 
ölgün bir gözle bakabiliyor. 
Bununla beraber tekrar cevap 
veriyor: 

- Beni• için kabul etmek 
imkansız. 

Ka6rıl: 

tanın ve fakirin bulunduğu yere 
doğru birkaç adım attım. Topu 
topa on kişi kalmıştık. Böyle 
felaketli zamanlarda insı11lu 
öyle biribirine ıokuluyorlar lrı, 
dille tarif edemem.. Biz de 
kargılıların ö:üm saçan f gözleri 
önünde tek bir yürek gibi ol· 
muıtuk. Herkes yekdiğerini ce
saretlendirmiye, yekdiğeriae kuY. 
vet vermiyt: çalışıyordu. 

Yakımmızdan ansız·n acı acı 
bir feryat koptu. Tümseğe ba
kan siyahilerin başla"• bile se• 
sın aelditi tarafa doğru çev· 
rildi. Biz de başlarımızı o tarafa 
döndürdük .. 

Allabıml Kalbımin, çarpar· 
ken birden koptuğunu, birdea 
durduğunu sandım. Ke,ki kop· 
saydı, keıki dursaydı da bugiill• 
lcri görmeıeydiml 

Nasıl kendime beddüa etmi· 
yeyim ey lcariiml 

Sesin geldiği tarafa b!şimı 
çevirdiğim zamaıı kocamın bir 
ateş gördüm. Bu ateşin her 
iki cihetine çatallı çatallı bü· 
yük direkler dikmişlerdi. Di
reklerjn ort11ında uzun, demir 
gibi bir şey vardı. Ve o demir 
durmaksızın dönüyordu. 

Niçin döndürüyorlardı? 
Biraz ıonra, çuvala benziyen 

torbaların içinden parça parçı 
bir şeyler çıkardılar. Hele bu 
parçalardan bir dıne1i ço~ 
uzuadu. lıte o uzun parçayı 
ateıin üıtündeki de mire pçiro 
diler. Demirin bot kalan yer• 
leriae d ter küçük parçaları 
koydular. 

Ey Rabbiml Gözlerimi dört 
açarak baktıtna bu ıey neydi 
biliyor musunuz?. 

Baıı, gövdesi, ayakları ııra 
ilo demire gec;irilmiı bir inaan, 
evet küçük bir inaaa ateıia ü1-
tünde cızar cızır kızanyor, lrpl
leai tıpkı koyun kelleıi ıibi 
ütüleniyordu. Bunun etrafıada 
gene bıtırlnlar, zurna ıibi 
•taçtan çalgılarile çalıı çalarak 
tepiıenler çotahyordu. 

Nasib reiı, ürkmüş bir va:ri• 
yette yanıma geldi: 

-Sona _,,_ 

çük dağ köyleri ıflklaranı yakı· 
yorlar. 

Hitler çekiliyor. Üçüacü defa 
olarak Başvekil Şuşnigle Ha· 
riciye Vekili, bekleme ulo· 
aunda, düıüncelerino terkedili· 
yor. Biraz aabır. En nihayet 
itin iç yüzünü anlayacaktır. 

Avuıturya Bqvekill, memı .. 
ketinin bakkanı müdafaa etmek 
için, birçok sefer, müeuir IÖ&· 

ler bulup ıöyledi. Her defaaı .. 
da, onu• sözlerini aotuk bir 
ıüküt karııladı. Her sefer, Al· 
man ordulannıa Avaaturya hu
duduna varmak için Münihi ve 
Ratiıba01 terketmete hazır ol· 
duklarını ona ulatmak makM• 
dile, bir general ıöze kanııyor. 
VatandaılanDID kanun boş yere 
akıtacak mıydı? Kimden yardım 
istendi? Mu11olini aıklanıyor ve 
Romada bulunmadıtını tele• 
fonla bildirtiyor; Paris ve Lon· 
~ra bu müşkül vaziyete ablmak 
ıçin tereddüt ediyorlar. En ai· 
~ay~t ~amamen ıevtemek mec• Alaca lcaranlıta kadar sahne 

tekrarlanıyor. Tıbkı bir polil 
komiseri tarafından suale çeki· 
len bir mücrimin kimde oldatu 
ribi •• 

Her yeni ıörüımede, Baı· 
vekil Şuınig bir nokta üzerinde 
gevıiyor. Bekleme aalonuna her 
giriıinde, Erkiaıharbiye bari· 
taluı, onı, daiına gevıemek 
mecburiy,tinde olduğunu batır· 
labyor. 
Akşamın ıaıt onu. Güıaeı 

Bavarya Alpları üzerinde gurup 
etti. Ötede, yani ıark tarafında, 
Avusturya dağ1.1n çoktaa zul· 
mete bürürımüş bulunuyor. Kü· 

urıy_et~de kaldı. Berchtup
den ıttıfakı imzalandı. 

Şimdi iki devlet adımı mem
leketlerine döo üyorlar. Bir oto• 
mobil onları, süratle Salzburıa 
götürüyor. Biraz aonra, Avu
turya gümrük memurları onlan 
aelimhyor. 

Doktor Scbmit: 
- işte hudut, diyor. 
Şuıni21 
- Hudut.... diye bulyah buf. 

1ab mırıldamyor. 
Avuıturya Baıvekili ihtirası· 

nın ille ıafbaaıoı yaıamtş bulu
nuyor. 
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ı~ ı· telli Sperco 

Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
• GANYMEDES,, vapuru 3 

N sanda yukünü tabi yeden 
sorıra BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE lıman arı için yük 
ılacakhr. 

••HERCULES,. vapuru 4 Ni· 
sanda gelip ROTTERDAM. 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlara için yük alacaktır. 

••QRESTES.. vapuru 16 Ni· 
sanda beklenmekte olup yükü
nü tehliyeden sonra BURGAS, 
VARNAve KôSTENCE lıman· 
lan içın \lük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VINGALAND,, motörü 30 
N sanda limamm za Re ip ROT· 
TERDA~ HAMBURG, GD~ 
NIA, DANZIG, DANIMARK 
limanlarile BALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA,, vapuru 6 Nisanda bek· 
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANIMARK ve BAL
TIK limanları için yük alır. 

"BIRKALAND,, mo•orü 14 
N'sanda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
DANZIG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
ıçın yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 

41SUÇEAVA., vapuru 13 Ni· 
sanda limanımıza gelip MAL
TA ve MARSILYA limanları 
için yuk ve yolcu kabul eder. 

••ALBA jULIA,, vapuru 9 Ma· 
yısta beklenmekte olup MAL· 
TA ve MARSIL YA Jimanlan 
i(in yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
11 cvlunlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha f&zla tafsilat için 2 nci 
kordonda TBhmil ve Tahliye 
binası yanında FRATEuJ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\ Al\TE . LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE. 
LINIE, A. G. HAMBURG, 

AlLASLEVANTE LINIE A.G. 
BREM EN 

" DERINOJE ,. vapuru 31 
Martta bekleniyor, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN iç'n yük alacaktı. 

.. SAMOS,, vapuru 10 N san· 
da bekleniyor. HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS liman· 
farından yük çılcaracakhr. 
ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
•f'ORTUNA,, vapuru 12 Ni· 

11nda belclcnivor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
hmanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
RQUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 6 Ni· 

unda bekleniyor, KôSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ aktar
maıı TUNA limanları için yük 
alacakbr. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

''SAN ANDROS,, vapuru 14 
Niunda bekleniyor. ISKENDE· 
RIYE, DIEPPE ve NORVEÇ 
umum lımanlan için yül.: ala· 
calctır. 

Daha fazla tafsilat almak için 
Birincilcordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
wapur ııccntahğına mü acaa! 
&Qaınıeııi rica olunur. 

Telefon No. 2~07/2008 

Olivier ve 
Şürekası 
limited 

Vapur Acentaaı 
Eirinci ordon Rees b~ 

Tel. 2443 . 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

"ASSYRIAN,, vapuru Mart 
n"hayetinde LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gel p yuk çıka· 
racakt1r. 

"TRENTINO,. vapuru 5 Ni· 
sAnda gelıp LONDRA 
HULL için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN., vapuru 
Nisanda LlVERPOOL ve 
SWENSEADAN ielip yük çı· 
kara caktır. 

"CARLO., vapuru 20 Ni
sanda gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için } ük alacaktar. 
THE GENERAL STIM NA Vl

GA TION Co. LTD. 
"AD JUT ANT,, vapuru Mart 

nihayetındc LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINiE 

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

Mü elit 
Ali ıza 

••• 
En temiz ve en zarif işleri 

süratle yapar. 

Yeni Kavaflar 

çarşısı No. 34 
............................. 1 

Satılık ve kiralık 
Kemerıltı Veysel hamam so· 

katında 5/7 numarada kain 
b na dahilinde mevcut olan ve 
üzüm işleme ve temizlemesine 
yarıyan malzeme, mık na ve 
teferruat sağlam ve itler bir 
halde olarak satılıktır. 

Binanın icar mukavelesi de 
devredilebilir. 

Talip olanların ikinci kor
don 7215 No. yazıhaneye 
müracaat/eri. d.3 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta /ı. 

lilleri yapılır 
Mnracaat yeri: 

1kincibeyler sokak No. 25 

Telefon 3869 
...................... ı.ı 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı olla 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tdefon : 3479 • lzmir belediyesinden: 
iki bin üç yüz on lira muham· 

men bedeli keşifli Tevfik Rüştü 
Araı caddesinde Montrö mey
danından başlayarak Cumhuri· 
yet meydanındaki ana kanal. 
zaıyona bağlanmak üzere yap· 
tırılacak 480 metre boyda ka· 
nalizasyon başmühendislikten 
bedeli mukabilinde tedarik edı· 
lecek keşif ve ~artnameleri 
veçhile 19/4/938 Salı günü sa· 
at 16 da açık eks ltme ile iha· 
le edılecektir. iştirak et mck is· 
tiyenler yüz yetmiş üç lira yirmi 
beş kuruş uk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

3 8 12 15 1088 

A 001.'L 
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_ A. Kemal Tonay = 
- Bakterigoloı ve bulaşıcı, .salgın lıtutalıklal'ı miitelıeuısı -= (Verem ve saire) = 
_ lımılzue lltBJo1111 bıpmacJMi Dibek dak ......... Si Hyda -= c\ ft mnıaJeDllılMliade ..ı.Ja 111t 8 a. akpJD Ull <i ı• = 
1 kadar haatalanm kabul eder ı-
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=
Şark Sanayi kumpanyasından: 

Fener Tip 5. 90 cm 
Kuruş 
832 

85 " 756 

Bozkurt Tip 6. 80 ,. 723 
75 690 " 
70 " 657 

85 ., 732 

Kelebek Tip 9. BO " 701 
75 ., 670 
70 " 639 

t- Yukarıdaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peşin 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top için olup asgari 
1 balyalık (yani 25 top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 
kuruş müşteriye aittir . 

3 - istasyona veya mağazaya naklini istiyenlerden beher 
balya iç'n 30 kuruş araba nakliyat ücreti alınır. 

4 - 1·24 top almak istiyen mü,teriler yukandaki fiatlere • 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukarıda gösterilen bez fiatleri Vekaletin tesbit ettiği 
fiatlere uygun ambalaj ve naklıye masraflarının da muvafık 
olduğu tasd k olunur. 

-lstanhul jandarma satın alma ko-
misyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli ille teminatı 
Kilo Cinsi Lira Ku. Lira Ku. 

8000·9000 Yün fanile ipliği 23400 00 1755 00 
1 - Vekiller Heyeti lcararile 938 senesine sari mukavele 

aktı sureti le c:nsi, miktarı, tahmin bedeli ilk teminat miktarı 
yukarıda yazılı 8000·9000 kilo yün fan ile ipliği Gedikpaşada 
iandarma satın alma komisyonunca 11 Nisan 938 Pazarteıi 
günü saat 15 te kapab zarf ekıiltmesile satın almacaktar. 

2 - Şartname her gün sahi' alma komisyonunda görülebilir. 
3 - isteklilerin eksıltme günü saat 14 de kadar kanun ve 

şartnamesine göre hazırhyacakları teklif mektuplarını komia-
yona vermeleri Jiizımdır. 25 30 4 9 1510/899 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Çilingir Süleymanın eıki yıllar kazanç vergisinden borcu 

o•an 204 lira 14 kuruşun temini tahsili içio tahsilat komis· 
yonunun kararile hıczedılmiş olan Orbaniye mahallesi Yusuf. 
dede caddesinde kain 203/1 tai sayıh gayri menkulü tarihi 
il andan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. 
Taliplerin 18/4/938 pazartesi günü saat 15 te Vilayet idare 
heyetine gelmeleri. 27 4 11 16 947 

lzmir vakıflar direktörlnğooden: 
Bedeli 
Lira No. Cinsi Mevlcii Valcfı 
250 34 Fırın Tuzcu sokak Hasan Hoca 
150 32 dükkan ,, . ,, 

26·2·938 tarihinde satılmış olan yukarıda yazılı akaratın iba· 
leleri feshedilmiş olduğundan yeni baştan müzayedeye çıkarıl· 
mıştır. ihaleleri 4·4·938 Pazartesi günü saat on beştedir. Ta· 
lıplerin vakıflar ida esine müracaatları. 18 22 29 4 849 

lzınir vilayeti Muhasebei Hususiye 
modnrloğnnden: 

Işıklar köyünden Halil İbrahim oğlu Mehmet veresesının 
müterakim vergi borçlarından dolayı tahsili emval kanununa 
göre haczolunan !şıklar köyünde olan Kırı mevkiinde 16 dö· 
nüm 641 metre murabbaı zeytinlik ve tarla tarihi ilandan iti
baren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmı,tır. Pey sürmek isti· 
yenlerin İzmir muhasebeı hususiye müdürlüğünde tahsilat 
kalemine gelmeleri. 25 30 3 8 965 

Izmir vilayeti Muhasebei Hususiye 
modorlüğünden: 

Polis komiseri Tevfik karısı Talianm müterakim vergi llor· 
cundan dolayı tahsili emval kanununa göre haczed len Karş ya· 
kada Donanmacı mahallesi Çakıroğlu sokağında eski 6 ycnı 
8 tai numaralı evin tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
satılığa ç karılması pey sürmek istiyenlerin İzmir Muhasebei 
Hususiye müdüriyetinde tahsilat kalemine gelmeleri. 26 30 3 7 

Tahib alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdOr

lüğOnden: 
Ankara yakınında Kayas ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak 

üzere iki tabib a ınaca ktır. 
Kabul şartlarını öğrenmek istivenler n istida 1le N sanın 

yirminci g niı a~şanıına kadar u:num m dur ü~e müracaatları. 
27 30 1 3 5 7 9 11 1:; , , 968 

Nısan 3 

Manisa Nafia Müdürlüğüııden: 
1 - 11160 lira 75 kuruş keşif bedelli Kırkağaç hükumet 

konağının ikmalı inşaab kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

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

3 - Eksiltme şutnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Nalia müdürlüğünde görülebilir. 

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

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

31 3 7 11 1051 

Kapalı zart usulile katran ağacı 
satış ilanı 

Denizli orman müdürlüğünden: 
1 - Denizli vilayetinin Acıpayam ilçesi dahilinde vaki hu· 

dutları şartnamede yazılı Andız dağı ormanmda evrakı 
lceşfiyesi mucibince tamamen kurumuş ve yağlı boya 
ile numaralanmış olan 4605 adet lcatran a~acı 20 gün 
müddetle kapalı zarf usulile artarmaya konulmu tur. 

2 - Artırma 6-4-938 tarihine müsadif Çarşamba gürı saat 
15 de Denizlide orman baımühendisliği b.nasıncla ya· 
pılacaktır. 

3 - Kurumuş katran ağacının beher gayri malul metre mi· 
kabı ·s.. 25 kuruştan mecmu bedeli 21795 lira 12 
kuruş olup muvakkat teminatı 1634 lira _63 kuruştur. 

4 Mukavele ve şartnameyi görmek istiyenler Anka adı 
orman umum müdürlüğü ile Denizli orman baş muhen• 
dis muavinliğine müracaat etmeleri. 22 26 30 3 900 

lzmir Lise ve Ortaokullar alım sa· 
tım komisyonu başkanlığından: 

lzmir Antikite müzesinde açık eksiltme ıle yaphrılac1k kaide 
ve onarımın muhammen keşif bedeli 1053 lıra 92 kuruştur. 

Açık eksiltme 12·4-938 Sah günü saat 16 da kült r dırek· 
törlüğünde toplanacak komisyonumuzda yapılacaktır. ilk t~mı· 
nat 80 liradır. Ketif ve ıartnamelerini görmek istiyenler her 
gün Gaziler mahalloıinde müze direktörlüğüne müracaat eme· 
lidir. 23 27 3 1 O 

lzmir levazım amirliti ildnlarz 
lzmir Levazım amirliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - limir deniz komutanhtanın göstereceğı yerde (2943) 

lir bedel kefıf i bi. · ç k iltm ur 
münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 6 Nisan 938 Çarşamba günü saat 15 d 
lada lzmir levazım amirliti satın alma kı,m syonund ı 
yapılacaktır. 

3 - Temınat muvakkata akçesi (220) lira (73) kuruştur. 
4 - Şartname ke.tifname vo resmi her ıün komisyonda gö· 

rülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kay tlı olduklarına ve bu işe 

yapabileceklerine dair lzmir nıfia fen heyetinden ala· 
cakları veıikalarmı göstermek mecburiyetindedırler. 

6 E1csiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesıkaları 
ve teminat muvakkatalarile birlikte ihale saatinden evel 
komivona müracaatları. 20 25 30 3 881 

lzmir Levazım amirliği satın alma komasyonundan: 
1 - ihale günü talibi çıkmadığından lstanbul komutonlı· 

ğında batı. kıtaat hayvanata için 600 ton yula ın ka· 
palı zarf ile ihalesi 11 Nisan 938 Pazartesı gümi saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutara 34500 l radır. ilk 
ilk teminah 2588 liradır. Şartnamesi 173 kur ş mu· 
kabilinde verılebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ıhale günü 
ihale saat nden en az bir saat eveline kadar teklıf 
mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma komis• 
yonuna vermelidir. 23 29 3 Q 923 

Deniz Levazım satın alma komis
yonundan: 

1 - Tahmin edılen bcdelı (16,500) lira olan (6000) metr_j'ı 

kaputluk kumaş 19/Nısan/1933 tarıbine rastlayan Sah gunu 
11at 11,5 da kapalı zarf uıuliyle ahnmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminah (1237) lira (50) kuruş olup. Şartna· 
mesi komısyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahılinde tan• 
zim edecekleri kapıl& teklif mektupl rını en geç ı 
gün ve saatten bir saat eveline kadar Kasımpaşada bu ı:ı 
komısyon başbanlığına makbuz mukab"ndc vermeleri. (1722) 

x x x x 
1 - Tahmin edılen bedelı (24,300) lira oları (9000) metre 

elbisclık kumaş 19/N san/1938 tar hine ras (ayan ..; lı gunü 
saat 14 te kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (1822) lira (50) kuruştur. Şartna• 

mes, para ız olarak kornisyo ad :\n her gun alınabilir. 
3 - istek ilerın 2490 s1yıı1 kanu 1uı1 tar fatı dah imde tan· 

zim edecekl~ri kapaıı teklıf m ktuplarım en geç bellı i n ve 
saatten bir saat "Ve ine kadar Kıs mpaşada bulunan komiayon 
başı<anla~ına makbuz mukab lınde vermder. (1723) 

3 9 13 18 1722 1 82 • 172 /1084 
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lcııf' il ııemur1u~uıı iaı : 
Vergi kıymeti Crnsi No. Zr Mık. 

Lır K. 240( 
Koyu 

5eyrek 
HLıd d ı 

Kozluca mevk.inde Doğu: 
l,lektpe ve Foça) o.u Bat : 

1 mi 
S 1 h paşn kı· 
zı Ruhsar 

ll1 1 
•• urosu 

15150 00 Mcr 238 

831 25 Tarla 25 33,230 D. 

710 T rla 34 38 D. 

8125 Mcr 115 2500 D. 

12S2 Tarla 4 9CO D. 

Tuzçull 
f 

il 

" 

Kesik 

Eğri azmak ve sıı hıl Ku- . 
ıey: Koca hendek e ayrı-

lan Çerkes arazi Güney: 
S rı azmnk. 
Doğu: Veli ağa k zları 
Batı: Yol Kuzeyı: yo ı Gü· 
neyi: Kucak Ahmet tarl sı 
Doğu: Kendı araz l"ri H -
t : Yol Kuzey: Çıitıık yolu 
Güneyi: Kendi araz leri. 
Akp.~ rlar mevkii Doğu: 
Kör zmak Bat: Memnu 
rnıntaka Kuzey: Kendi ara· 
zileri Güney: Süzbeyli hu-
dudu. 

Ve] 11~n L ız
la.n Zehra ve 
Leman. 
Sal h paşa kı· 
zı Pak ze. 

Salih paşa kı· 
zı Ratibe. 

H:ırta mevkii Doğıı: Hacı Hacı Ba~ik 
Mustafa veresesi ve Kara· Mustafa vere· 
ağaç yolu Bat: Esk Foçn sesi. 
ve İzmir yolu Kuze): Koz· 
luca yolJ Güne}: Seyrek 
koy yolu. 

Sahiplerinin vergi borçlarında dolayı yukarıd hudut ve evsafı yazıl gayri menkuller 
açık artırmaya konmuştur. 17-3·938 tarı hinden i.ibaren 21 gün sonund b rinci ıhale ve b r ne 
ihale tarihinden itibaren de 10 gün zarfında kat 'i ıhale Y• pıl r. Artırmaya işt rnk edenler kıy
meti nıuk yyidcnin q0 onu nisbetinde teminat akçesi vermeğe mecburdur. O.ıh hzla tafsiıa 
almak iıtiyenler Menemende idare heyetine müracaatları iıiın o unur. 27 30 3 6 

Menemen 
Kıymeti Cinsi No. 

Muhasebe· Hususiye nıemt r' ğ ıht aı : 
ismi 

Lira K. 
2500 

3000 

H ne 

Hane 

400 Dükkan 

1830 T rl 

8271 Bğ 

Dönümü Köyü 

12 Menemen Gaybi mh. 

63 Menemen P zarb şı 

79 Menemen Gaybi m. 

47 30,460 D. G ybi m. 

35 Tülbentli 

Hlldudu 

S ğı evkaf arsası ve hacı Müs- Lion Celar-
lun solu Foçaiı Yusuf veresesi dm 
arkası Taşhan arsası cephesi yol 
Sağı Saffet hoc so!u 1 mail H ncı Ahmet 
Hakkının dükkanı arkası Karat ş karısı Emine 
Ahmet evi cephesi yol 
Sağı konduracı lsmail solu H lil 
oğlu Hüseyin dükkanı ark sı avu-
kat H. Hilmi dükkanı cephesi 
yol. 
Doğu S lih oğ'u kızı Naciye batı 
Yuauf çavuş Kuzey İzmir müf· 
tüsü güney yol. 

Sal h oğlu ka· 
rısı S fıne 
kızı 

.., ,. 

Doğu ve batı yol kuzey Alinin O.vrikli Ali 
Mehmet bağı ..güney yol. 

Sahiplerinin vergi borçlarından dolayı yurarıd hudut ve evsıfl yaz lı gayri menkuller açık 
artırmay konmuştur. 17-3·938 t rihinden itibaren 21 gün sonunda birinci ihale ve birinci ih le 
tarihinden itibaren de on güıı zarfında ka'i ıhale yapılır. Artırmaya iştirak edenler kıymet be· 
delinin 9o 10 nisbetinde teminat akçe i vermeğe mecburdur. Daha f zla tafsilat alma~ s yenler 

r usta ~- Ç ehi 
Kapab Yemişçarşıu No. 3 

Telef on: 3435 
Muhasebeye a t bütun ışlerinizi 

tam b r ıt mat ile lcvdı 
edebilırsin· z. 

Büro, krınuna uygu ı şekilde ve 
muhte if usJ l rdt:: 

Muh s b : sis ede: 
D fter u ar 

P:anço tanz .. ~m eder 
H~s'"1bı tetkik, tasfiJ·e 
ı:e ih(laflar? ha lede-:-

Adres: Beyıer Nu'Tian so
kağı No. 2J 

Kabul saatl n; Ogleden evel 
saat 10· 12 öğleden sonra 

15,30 · 17 Tele. 3434 

M. Şer.: i Uğur 
Dahili hastahklar 

mutahassısı 
(kine beyler sokak No. 82 

1 clefon Nl.l. 326 

Diş Tabibi 
evat Dağlı 

lkinci Beyler sokak No. )j 

Menemen kay ak mlığma mür c atları tlan olunur. 27 30 3 6 
--~~~~~~~~~~-

Menemen Hususiye memurluğundan: 
Dönümü Köyü Hududu ismi Kıymeti Cinsi No. 

Lira K. 
4500 00 Tarla 14 75 Ulucak Doğu Sarı Osman ve lbrahim Molla Ali 

oğlu Ali ve bacı Mehmet tarlasa 
batı K klıç yolu kuzey dere 
cami vakfı güney yol. 

14,405 Harmand h köy Doğu Mehmet kahyanın Mustafa Ali oğlu Sa
bağı bata Mehmet arazisi kuzey lih 

2392 00 Bağ 209 

yol güney kôhys lsmail razısi. 
Sahiplerinin vergi borçlarından dolayı yukarıda hudut ve evsafı y zıh gayri menkuller açık 

artırm ya çık rılmıştır. 17-3-938 tarihinden itibaren 21 gün sonunda birıncı ıhale ve birinci ihaI: 
tarihinden itibaren de 10 gün zarfınd kat'i ihale yapılır. Artırmaya iştirak edenler kıymeh 
mqkayyidenin ~· 7,5 nisbetinde teminat akçesi vermeğe mecburdur. Fazl tafsilat almak istiyen· 
lerio Menemen kaymakamlığın mür cantl rı il5.n olunur. 27 30 3 6 

Ürolog • Operatör 

Dokto uat oy er 
Gülhane hastanesi eski muallim başmuavini ve İzmir Merkez 

b staneıi idrar yolları haatahklırı mütabassısı 

llincibeylcr, Ahenk 
yenehanesindc her gün 
ve ted vi eder. 

Manisa Nafia l\tüd rlüğünden: 
1 - 12465 lira 4 kuruş keşıf bedelli Alaşehir hü. umet ko

na anın ikmali inşaatı k P lı ı rf usuliJe eksıltmeye 
çık nlmıştır. . . .. . 

2 - Ekıiltmc 14·4·938 tarıhme muıs dıf Perşembe günü saat 
on albda Nafi müdürlüğü od sındakı eksıltme kom:s-
~onuoda y pılac ktar. 

_ E-ksilt oartoame i ve buna müteferrı diğer evr k N f.a 
müdürlüğünde görülebilir. • 

4 - Ekıiltmey girmek istiyenlerıo 935 liralık muvakkat te· 
minat ver lcri ve bu gibi i,leri Y•pa bilecekleı ine dair 

üteabhitlik vesika ile Tic ret odası vcıik ı ibraz 
etmeleri lazımdır. 

s - isteklilerin 2490 aayıh kanunun tarifatı dairesinde ha· 
zırhyacakl .rı teklif ı ~fi rım ıkinci m ddede ynzılı 
vakıttan bır a t evchne d r komi yo \ reisliğine 

akbuz mukabilinde verilmelidir. Post ıle göndcrile-
cekl rin )Uk rm y zıh a t~ kad r komisyon rei liğine 
gelmeleri 18zımdır. Pos.adak1 techhürler k bul edilmez. 

31 3 6 10 1053 

Bu sene her Bayan arzu 
ett ğı gıbi 4 şapka g yebi e· 
cek. Çünkü meşhur iıniverscl 
Şapka Fabrikaloru B. ABBAS 
AZi::R h y tı ucuz' tmak ınkı· 
la.banda bır hizmet gö termek 
için Bay n yazl k şapkalarını 
150 kuruşa maktu ·ol rak sat· 
mağa başlamlştır. Bu fırsah 
kıçırm d n almas nız dahi 
bir defa son medet pnnaına 
şapkalarını görmcği gecıktir
meyin çünkü şapkaları klpı· 
ş·yorlar. 

Topt n alanlara da ayr.ıca 

tenzilat var. 

Abbas Azer Üniver al Şap a Fabrikatörü 
Te efon 3811 lzmir 

sokağı Fırın 

6 1nc1 keşi~ 11 N's n 1938 dedir 
Büyü ikramiye 200,000 lir 

Bundan ba la: lS,000, 12,000, 10,000 hr tık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mük"f t vardır. 

A~rı~a: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liray kadar biıyük 
ve,. kuçu~ ~ırçok ikra~i.yelerlc r.mortileri havl olan bu zengin 
plandan ıstıf ade etmek ıçın bir bılet almaktan çekinmeyıniz. 

Uyüşturu:u m:ı.ddel~r inhisarı bedellerini 
5 sene zarfında ödem k üzere al ığı 1934 
ve daha evelki seneler mahsulü konsiny 
af J o.'1.ların bakiye üç nelik taksitlerini 
defaten ödiyecektir. 
Uyuştu ·u u maddeler inhisa ından~ 

Sen.el!.k satışlarımızın °o 30 na iştirak ettiri mek suretile b • 
dellerı odenmekte olan 1934 ve d ha evelki seneler mahsulü 
kons nye Eyonl rın iki seneden beri verilen t ksitlerlc takriben 
nısıf bedelleri tediye olunmuştu. 

Mezkur .. Jyon s~hipleri?~ mahza bir yardım olmak üzere 
gerı kal n uç senehk taksıtın 1 Nis n 938 tarihinden itibaren 
defate11 ödenmesine karar verilmiştir. 

A:akad rl rın ellerindeki ayniy t m kbuzl rının sır no. J .. 
nna nazaran aşağıda gösterilen tarihlcrda lstanbuld idaremize 
rnüraca tları lüzumu ilan olunur. 

lstanbul haricinde müesseset oldukları için bizz t mürac t 
e~c.miyece\dere ait. ol n bakiye bedeller bundan evel yapıldı 1 

gıbı banka vasıtasıle kendilerine havale edilecektir. 
Mu yyen tarihlerde makbuzl rını ibraz edemiyenlerin mür .. 

caatları tediy tın sonuna bırakılacaktır. 26 27 29 31 3 6 9 
No. T rih · Gün 

1000· 1015 1 Nisan 938 Cum 
1016· 1030 4 ,, Paıute i 
1031-1045 5 ,, Salı 
1046-1060 6 ., Çarşamba 
1061· 1075 7 ., Perşembe 
1076-1090 8 ., Cum 
1091· 1105 11 ,. P zart i 
1106-1120 12 ,, Salı 
1121-1135 13 ,. Çarşamba 
1136-1150 14 ., Perşemb 
1151-1165 15 ,. Cum 
1166-1 180 18 ., Pazartesi 
1181-1195 19 " s lı 
1196· 1210 20 ,. Çarş mb 
1211-1225 21 ,, Perşembe 
1226-1240 22 ,, Cuma 
1241·1255 25 ., P zarte i 
1258· 1270 26 ,, Sah 
1271-1285 27 ,. Ç r mba 
1286·1300 28 ., Perşemb 
1301-1315 29 ,, Cum 
501-520 2 Mayıs 938 P z rteai 
521-540 3 ,, Salı 
541·560 4 ,, Çır b 
561-580 5 ,, Perşembe 
581-600 6 .. Cum 
601·620 7 " 

• 

okuların 
Bütün tabiil · klerile yalnız 

epo: 

Ko onya ve Esan 
larında duyarsın z 

Tabii, Latif ve çok 
sabittir er. 

Ay ını yapmağa 

imkan hıra ılma· 
mı tır. 

Benzer · imli ta -
lit erini red e · 

S. F. Eczacıbaşı 

i im ve e i eı·ne 

dik at. 
• rid ifa Ecza esi 
Uükiiwe ıra ı 



Edlte JI ANADOLU 

Şahap Tesirini tabii olarak Ek- • ş h 
yapan en iyi müshildir sır a ap 

Mart 

Basur memelerini giderir, 
l(uvveti, işti hayı arttırır • .. 

, .............................................................. 991 ..................... . 

Elbise ve Manto 

merıklılarına müjde 

Zabitan Baglar w 

Baganltıt' ... 

Taze Temiz Ucuz Iliiç 
Hertürlü tuvalet Cjeşitleri 

• 
En miifkwpeaeot miit· 
terilerioi memnun eden 
bu f:rmayı unutmıyıntz. 

Tiiccar Terzi TıJrkpazarı ·Hamdi Nüzhet an çar 
brahi K rakaş 

Bu kere yenı ac;htım matazada zengin 
çe,itler. Mantoluk, rayyorluk, Truvakarlık 
kumaparın enva-isini, yerli ve Avrupı. ~ıh a ,ezan esi 

1 - Matuam dabiande açtığım terzihanemde 
buıuai olarak bay ve bayanlar için son moda 
zarif, ttk mınto, rop, tayyor, etek. bluz, turvakar, Başdurak Boyok Salepcioğlu llanı Karşısında 

•uvalet, relinlik, ıivil ve aıkeri olbiıe ve kıputjarı 

iıtonilditi ve betcnilditi tekilde imal edilir. l HaraCj<;I kardeşler 2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
3 - Bu ıözlerimia dotrulutunu anlamak için bir defa 

tecrübe kifidir. 1 B•• ••k b•J f t 
AdrH: Odunpaıar: Sümerbankın çıktıtı eılci Bayraklı Uyu mO 1 Y V me r ma• 

mıtaza Numara 12 • Telefen 3276 ~ } • • A d d• 
Topta11 e1e per•lc~nde olarak lıariçten sipariş kabul edilir 58Z8 an emrınıze ama e 1 • 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

-ı Mfz%1~z A~~!L 

Söz verilen gonde 

Malıine tamirha. 
nesinde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demirciler 
No. 16. 18 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir slonaa 
rahat yqıyacak eşyaya muhtaçtır. İyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aile11izi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eıyası bayab· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 takıitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Kahve ve 
G zinocularal 
Kullandığınız tahta saudal

-
yaları lzmir Taşç·luda 21 numa· ı~~fil 

-.ıı~~-,, radaki Saolaya Yapımevi M. 
Aliden sağlam ve ucuz fia lle 
tedarik edebilirsiniz. 
Toptan ve pera'·ende satıld ığı 

~~~~~ gibi sipariş kabul edılir ve ~~~U 
sürat le yet ştir : lir. 

.· · · .. ' • . · · . f,. ·' · ·,r· ·. ~ 1 •• ; .. =-:,.... ·- ' . . . . ., ' 

Foto Köroğlu 

mza Rüstem 
Erı meşhur rıbrikalarm foloğrc1f ma -. in cı t:r , fium, cam, kağıt, 
kart ve bHumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

Fototrafçılıfa miiteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrarıdiımanlar, senedat ve cvralı: 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERi 
İZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem İzmir 

• 

Septolin 
DIŞ 

..,..-.-....................................................................................... , 
iller· 

macununu 
:cx:o • 

Mııtlalc 
kull1111ını• ~ · , 

"" . 

Toptan 
,a1ııyeri 

Pt11l•m11Jcılcrıla 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

merik n Simons 
- ~1938 Model 

Tamamle çelik yaylı emaalıiz ıomyıları mutlaka iÖrünüz 
SiM ONS C OM P AN Y Mubıına dikkat ediniz 

Y egine sabş yeri: Lii 

Sevro e ., o o 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

r r 

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

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 

1938 ModeD 
Halil çelikten mamul mobilya renk ve sistemi. Şık • Zarif vo 

aatlam boyalar kat'iyyen dökülmez, somyası rıcırdamaz 
emaalıiz karyoladır 

alon 

Birinci Kordon Telefon 2704 

lzm ve havali i 

41938 ModeD 
Çelik lamah somya ve ayaklı divanları hiçbir fabrikanın 1apamı• 

yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Yeni Kavallar Çarşısı orta yerde 
No. 29·36 Hfıseyin Hüsnü Uziş 


